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شكر وعرفان
امشكر هلل-عز وجل -أو ًالو و آ ر ًالا..
مث امشكر موضول م ألس تاذ امفاضل رئيس املرشوع ادلكتور :كامل كادري،
عىل ما أوىل بو دفعة "امنحو اموظيفي"من اىامتم خاص ،وىو اذلي اكن سببا يف
منحنا فرضة حتليق طموحاتنا ..أسأأل هللا تعاىل أن يُثيبو ويبارك يف علمو ومعره.
كام أشكر ا ألس تاذ املرشف :ا ألس تاذ ادلكتورّ /عز ادلين حصراوي ،تلدير ًالا هل واحرتام ًالا
جمليوداتو ،وما عاانه من أجل تلومي ىذا امعمل.
كام و يفوتين أن أتوجو ابمشكر اخلامص اؤىل أرسة لكية ا ألدب وانلغات وكسم انلغة
امعربية و آداهبا جبامعة فرحات عباس ،وؤاىل لك من كدم يل يد امعون طيةل مسرية
ىذا امبحث وعىل ر أسيم زوجيت زينو ضاحلي  ،وا ألخ عبد امرحامن كشاشطة.
و تاما  ...أشكر مجيع ا ألساتذة ّ
املؤطرين دلفعة "امنحو اموظيفي".

.
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بسـ اهلل كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل كآلو كصحبو كمف كااله ،كبعد:
تكجو البحث المغكم في اآلكنة األخيرة إلى دراسة النصكص بكصفيا أكبر كحدة
لقد ّ

قابمة لمتحميؿ ،تتخطى بذلؾ حدكد الجممة إلى محيط النص ،الذم أخذ يكما بعد يكـ يمفت
انتباه الباحثيف ،بعد أف أثبتت الدراسات السابقة قصكر البحث عند حدكد الجممة
ألف البحث في الصالت القائمة بيف النص في جانبيو المفظي
في الدراسات المغكية؛ ّ

كالمعنكم مف أىـ الجكانب التي تم ّكف تتبعيا في ضكء المنيج الكظيفي.

كيمكف أف أقؼ في ىذا البحث عمى تمؾ الكشائج القائمة بيف نظاـ المغة
في تراكيبيا ،أك مفرداتيا أكالن ،كبيف ما تؤديو مف معاف كأغراض تتعمؽ بقصد المتكمـ
ترددان،
كفيـ المتمقي ثانيان ،الذم يختمؼ في تمقيو لمنصكص تصديقان أك تكذيبان ،إنكا انر أك ّ
مما يستكجب مف المتكمـ صكغ كالمو كفؽ ىذه الحاالت العامة لتمقّي نصو ،كىك ما يمكف
ّ
تطبيقو عمى الربط المعجمي كأدكاتو كالتكرار كالتضاـ(مكضكع الدراسة) ،الذم ُيسيـ بشكؿ

كيعد الربط المعجمي مف أىـ قضايا نحك النص،
كبير في اتّساؽ النصكص كتماسكياُ ،

بكصفيا الشرط األساس لمفصؿ بيف ككف كالـ ٍ
عد األطركحات
معيف نصان أك ال نص .لذا تُ ّ
التي تُعنى بتكصيؼ كسائؿ االتصاؿ المساني مف مميزات التطكرات النصية بتحميالتيا
النقدية المختمفة.
ألف نجاح التكاصؿ المساني بكصفو الكظيفة الرئيسية لمغة ،يتكقؼ عمى نجاح النص
ك ّ

في تعالؽ أجزائو كترابطيا ،كحسف تكظيفو لظكاىر االتساؽ النصي .لذا فإنو قد كقع اختيارم
عمى المكضكع المكسكـ بػ ػ:

أثر الربط المعجمي في اتساق النص القرآني

"سكرتا الرحماف كالكاقعة أنمكذجان".
حيث أردت مف خاللو طرح إشكالية الربط المعجمي كدكره في اتساؽ النصكص
كتماسكيا ،عمى ضكء المنيج الكظيفي الذم يعنى بنحك النصكص،

.
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ككذلؾ إلى الكشؼ عف كسائؿ ذلؾ االتساؽ ،مف أجؿ الكصكؿ إلى القكاعد النصية
التي استند عمييا ،كبياف العالقة بيف الكحدات المعجمية كقيمتيا التعبيرية ،كالشكؿ الكظيفي
الذم اتخذتو تمؾ الكسائؿ في أدائيا لمكظائؼ المنكطة بيا ،كىي قضية جكىرية في النص
ألخص إشكاالت البحث في النقاط
القرآني ،تطرح تساؤالت عديدة في ذىف القارئ ،كعميو ّ
التالية:
تـ االنتقاؿ مف محكرية الجممة في الدراسة المغكية إلى النص مركز االىتماـ؟
 كيؼ ّ -ماذا نعني بالنص؟ كما حدكده؟

 ما أبرز الجيكد العربية كالغربية التي أسيمت في مجاؿ الدراسات النصية كخطّت حدكداتساؽ النصكص؟ كماذا نعني باالتساؽ؟ كما ىي كسائمو؟
 ماذا نعني بالربط المعجمي؟ كما دكره في اتساؽ النص؟ ما كظيفة المستكل المعجمي في تحقيؽ االتساؽ داخؿ نص سكرتي الرحماف كالكاقعة؟اخترت نماذج مف القرآف الكريـ ِّ
بعده كحدة لغكية معجزة
يخص المدكنة فقد
كفيما
ُ
ّ

البياف ،كىك أكضح نص تتجمى فيو مظاىر االتساؽُ ،يساعد كثي انر في استجالء قكاعده

ككسائمو ،فيككف بذلؾ معيا انر لجدكاىا أك عدمو في أدائيا لكظائفيا المغكية في أحكاليا النحكية
المختمفة تارةن ،كالمتشابية تارةن أخرل ،كىك النص اإلليي المعجز في لفظو كنظمو كبيانو.

عد سكرتا
كالش ّ
أف الباحث فيو يتعامؿ معو عمى أنو كحدة كاحدة مترابطة ،كتُ ّ
ؾ ّ

تضـ
الرحمان كالواقعة حقالن لسانيان معجميان خصبان لمختمؼ ظكاىر الربط المعجمي ،فاألكلى ّ
الجممي منو الذم يظير في قكلو تعالى
أنكاع التَّكرار كبخاصةن ُ

﴿ َفِبَف ِّي َفآ ِب َفِّي ُك َف ُك َف ِّي َف ِبا ﴾.

مرة ،كىي نسبة كبيرة مقارنة
تكررت إحدل كثالثيف ّ
كقد ّ
فمبنية عمى تصكير مجمكعة
 ،أما الثانية ّ

بعدد آيات السكرة البالغ ثمانية كسبعيف آية

ابتداء مف أحكاؿ يكـ القيامة كأىكاؿ الساعة كانقساـ الناس إلى ثالث طكائؼ،
مف المشاىد
ن

.
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ثـ ما أعده اهلل لكؿ طائفة مف الجزاء الذم يظير التقابؿ فيو شديد بيف أىؿ الجنة
كأىؿ النار ،كما أقامت الدالئؿ عمى كجكد اهلل ككحدانيتو في خمؽ اإلنساف ،كاخراج النبات،
كانزاؿ الماء..ثـ تُختـ بشدائد كأىكاؿ أيضانّ ،إنيما بحؽ حقالن خصبان لظكاىر االتساؽ.
أف تحميؿ النصكص ّأيان كاف نكعيا ال يككف ُمجديان ما لـ يقؼ الكقفة
كأحسب ّ

العممية المرّكزة عمى الجانب االفرادم(المعجمي) فيو ،حرصان منو عمى تجمية مكقع المفظ
في داللة النص ،ككاشفان عف نظامو البنائي التركيبي.
كالمستكل االفرادم في النص ُيمثّؿ األساس القاعدم ،كينعكس عميو المستكل

التركيبي كالداللي المتأثراف بكظيفتو داخؿ السياؽ ،كاذا كاف التحميؿ المساني لمنصكص
شدت انتباه كاىتماـ الباحثيف في العمكـ اإلنسانية
عد مف أىـ القضايا المسانية الميمة ،كالتي ّ
ُي ّ
تعيف القكؿ" :أنو ال تحميؿ إال بمنيج" ،لذا كاف
عامة كالعمكـ المغكية كاألدبية خاصة ،فإنو ّ

المنيج الكصفي الكظيفي المعتمد ىك منيج التحميؿ النحكم لنص سكرتي الرحماف كالكاقعة

في ىذه الدراسة ،كىك كصفي ألنو يصؼ البنية المغكية لمنصكص أكالن ،كىك كظيفي
ألنو يكشؼ عف التناغـ بيف البنية كظركؼ إنتاجيا كداللتيا.
أما عف دكافع اختيارم ىذا المكضكع ىك تقديـ قراءة نصية تطبيقية كفؽ المنيج
المساني الحديث ،كىي محاكلة تيدؼ إلى االقتراب أكثر مف النظرية النحكية التي تؤطر
المغة مف منظكر لساني معاصر ،كارساء نتائج األبحاث التي سبقتني في ىذا المجاؿ،
كالتي أذكر مف بينيا دراسات:
 الترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب ،خميؿ بف ياسر البطاشي ،دار جريرلمنشر كالتكزيع ،عماف-األردف ،ط1430 ،1ىػ2009-ـ.
 داللة التكرار في سكرة الرحماف ،زبيدة بف أسباع ،مجمة األثر ،العدد  ،14جكاف 2012ـ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة-الجزائر.

.
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 -االختيار المعجمي أللفاظ الجنة في سكرة الرحماف ،عبير نجار

 ،مجمة جامعة النجاح

لألبحاث(العمكـ اإلنسانية) ،األردف ،ج2011 ،25ـ.
كمف أجؿ الكصكؿ إلى دراسة منسجمة تجعؿ مف البحث منطمقا لتحقيؽ بعض
رت الخطة اآلتية معتمدا نظاـ الفصكؿ:
األىداؼ ،سطّ ُ

 الفصل األول وعنونته بـ ػ(:مفهوم النص وآليات اتساقه) ،حيث أفردت الجزء األكؿ منولمفيكـ الجممة كالنص ،كانتقاؿ الدراسة النحكية مف الجممة إلى النص ،باإلضافة إلى تعريؼ
النص في المعاجـ المغكية العربية القديمة كاألجنبية الحديثة ،مع التطرؽ إلى التعاريؼ
االصطالحية المختمفة لمنص لدل عمماء لغة النص عند الغرب أكال ثـ العرب المحدثيف
خصصت الحديث في الجزء الثاني منو لمفيكـ نحك النص كأىدافو ،كمف ثَـ
ثانيان ،ثـ ّ

الكصكؿ إلى االتساؽ النصي الذم عنيت فيو بتعريؼ االتساؽ ككسائمو المتمثمة في الربط

بشكميو(التكرار كالتضاـ) ،كالربط النحكم كالصكتي كأشكاليما المتعددة.
المعجمي
ْ

 أما الفصل الثاني الموسوم بـ(أثر التكرار في اتساق النص القرآني) ،فقد افتتحتو بتمييدعرفت التكرار كذكرت أنكاعو المتمثمة في التكرار
يكضح معالـ التكرار كيرصد مالمحو ،ثـ ّ
المباشر كالجزئي كاالشتراؾ المفظي كالترادؼ مبينا في كؿ حالة أثرىا في اتساؽ سكرتي

الرحماف كالكاقعة بأمثمة مختارة مف السكرتيف ،ألخمُص في األخير إلى كظائؼ التكرار
مت
كأغراضو البالغية ،ثـ ّ
مت جدكؿ يحكم قائمة بأنكاع التكرار الكاردة في السكرتيف ،ثـ مثّ ُ
قد ُ
تكضح نسبة كركده كتكزيعو ،فكاف التعميؽ عمى نتائج
نتائجو بيانيان عمى شكؿ دكائر نسبية ّ
ىذا الجدكؿ ىك خالصة ىذا الفصؿ.

 -وأخي ارً الفصل الثالث وعنونته بــ(أثر التضام في اتساق النص القرآني

) ،فقد أفردتو

لمحديث عف التضاـ كأثره في اتساؽ النص القرآني ،فبدأتو بالتمييد يميو تعريؼ التضاـ
ثـ ذكرت أنكاعو المتمثمة في :التقابؿ كاالرتباط بمكضكع معيف ،متتبعان في كؿ مرة أثره
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في اتساؽ نص السكرتيف ،ألنيي ىذا الفصؿ بكظائؼ التضاـ كأغراضو البالغية،
مت إليو مف نتائج بعد عممية اإلحصاء ألنكاع التضاـ.
تكص ُ
كما ّ

ثـ خاتمة ضمنتيا مجمؿ النتائج المتكصؿ إلييا ،تُجيب في مجمميا عف اإلشكاؿ

العاـ المطركح ،كىك(كيؼ يتّسؽ النص القرآني بفعؿ الربط المعجمي).
كلإللماـ بشتات جكانب المكضكع ،كاإلجابة عف اإلشكاليات المطركحة كاف لزامان
عمي الرجكع إلى جممة مف المصادر كالمراجع أنيؿ منيا مادتي ،ككاف أىميا:
َّ
-

تفسير التحرير كالتنكير ،محمد الطاىر بف عاشكر ،الدار التكنسية لمنشر ،تكنس،

(د.ط)1984 ،ـ.
-

أسرار التكرار في القرآف ،محمكد بف حمزة الكرماني ،تح :عبد القادر أحمد عطا ،دار

الفضيمة( ،د.ط)( ،د.ت).
-

عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،عزة شبؿ محمد ،تؽ :سميماف العطار ،مكتبة

اآلداب ،القاىرة-مصر ،ط2007 ،1ـ.
-

عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ (دراسة تطبيقية عمى السكر المكية) ،صبحي

إبراىيـ الفقي ،دار قباء ،القاىرة ،ط2000 ،1ـ.
-

الكظائؼ التداكلية في المغة العربية ،أحمد المتككؿ ،دار الثقافة ،الدار البيضاء-

المغرب ،ط1405 ،1ىػ1985-ـ.
-

التكرير بيف المثير كالتأثير ،عز الديف عمي السيد ،عالـ الكتب ،بيركت-لبناف ،ط ،2

1407ق1986-ـ.
كعمى الرغـ مف استعانتي بمثؿ ىذه المراجع الميمة كأخرل ال تق ّؿ عنيا أىمية
في مجالي التفسير كالمغة ،فقد كاجيتني جممة مف الصعكبات كالعقبات في سبيؿ الكصكؿ
بتعدد المصطمحات لممسمى الكاحد
إلى نتائج مرضية ،تتمخص في المشكمة التي تتعمؽ ّ
(كالتي تتعمؽ بنحك النص أك النحك الكظيفي) كصعكبة التكفيؽ بينيا ،كاالختالؼ الحاصؿ
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بيف عمماء التفسير في تأكيؿ بعض ألفاظ السكرتيف ،كلكف بفضؿ اهلل تعالى أكالن ،ثـ بفضؿ
تكجييات األستاذ المشرؼ تمكنت مف تذليميا ليرل ىذا العمؿ إلى النكر.
أتقدـ بخالص الشكر كالعرفاف لكؿ مف أسيـ في إثراء
كفي الختاـ ال يسعني إال أف ّ
ىذا البحث كفي مقدمتيـ رئيس المشركع الدكتكر":كماؿ قادرم" كاألستاذ المشرؼ الدكتكر:
عمي ،ك
"عز الديف صحراكم" عمى تكجييو لي كصبره َّ

كنت أبرُح النقاش معو
الذم ما ُ

إال بمزيد مف العمـ كالثبات  ،فقد كاف نعـ المشرؼ كخير المؤطّر ،أسأؿ اهلل تعالى أف يجعؿ
منو ذخر خير لمطالب الجامع ػػي.
سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمّـ.
كصمى اهلل كسمـ كبارؾ عمى ّ

.

الفصل ألاو:
مفهوم النص ألاآليات
اتساقه

.

الفصل ألا لو :لللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللل لللللللللل
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 - Iمن الجممة إلى النص:

إف المغة ىي األداة التي يستعمميا اإلنساف في تفكيره كالتعبير عف كجدانياتو،
ٌ
يعبر بيا كؿ
كفيـ رغبات اآلخريف كالتكاصؿ معيـ ،كمشاركتيـ خبراتيـٌ ،
كحدىا « أصكات ٌ

قكـ عف أغراضيـ»  1كما عرفيا "ابن جني"(ت392ىػ) في خصائصو .إذ كانت المغة كالزالت

مح ٌؿ اىتماـ الباحثيف كالمغكييف قديمان كحديثان ،كالمتتبع لمدراسات المغكية كالمسانية كالنحكية

يجدىا قد اعتمدت جميعيا عمى كجو التقريب منذ نشأتيا في العصكر السحيقة عمى مفيكـ
تميز بالتنكع كالتعدد كاالختالؼ . 2
الجممة دكف غيرىا ،الذم ٌ
كلقد اجتيد الباحثكف منذ "أفالطون"(ت 347ؽ.ـ) حتى عصرنا الحالي عمى اختالؼ
مذاىبيـ كمناىجيـ في تحديد تعريؼ جامع مانع لمجممة ،فكثرت المصطمحات

كتشابكت المفاىيـ ،كتداخؿ بعضيا ببعض ،كمفيكـ الجممة كالكالـ عند القدماء .3
 - 1مفيوم الجممة:

الشيء جمعو،
كيقاؿ :ىج ىم ىؿ
أ -
الج يمؿ) :الجماعة مف الناس بضـ الميـ كالجيـ ،ي
ل غًة ( :ي
ى
الجممة :جماعةي الشيء،
الجمؿ ،ك ي
الجممة :كاحدة ي
كقيؿ :لكؿ جماعة غير منفصمة جممة ،ك ي
الجممة :جماعة كؿ شيء بكمالو مف الحساب كغيره،
كأجمؿ الشيء :جمعو عف تفرقو ،ك ي
أجممت لو الحساب كالكالـ.4
يقاؿ:
ي
ااطالالحًا:
ب-


يقكؿ"ابن جني" في تعريفو لمجممة «:ىي كؿ لفظ مستقؿ ُّ
يعد بنفسو مفيد بمعناه،

كىك الذم يسميو النحكيكف الجمؿ» .5

 : 1عثماف بف جني (أبك الفتح ) ،الخصائص ،تح :عبد الحميد ىداكم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط 1424 ،2ىػ2002-ـ ،ج ،1
ص.87:

 : 2ينظر :ركبرت دم بكجراند ،النص كالخطاب كاإلجراء ،تر :تماـ حساف ،عالـ الكتب ،القاىرة ،ط1418 ،1ىػ– 1998ـ ،ص.88:
 : 3ينظر :محمكد أحمد نحمة ،مدخؿ إلى دراسة الجممة ،دار النيضة العربية ،بيركت-لبناف( ،د.ط)1408 ،ىػ ػ ػ1988-ـ ،ص.11:
 : 4ينظر :جماؿ الديف محمد بف مكرـ (ابف منظكر) ،لساف العرب ،دار
(جمؿ) ،ص.132:

 : 5ابف جني ،الخصائص ،ج ،1ص.87:

.

صادر ،بيركت-لبناف( ،ط1300 ،)1ق ،ج  ،11مادة
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أف الكاحد مف االسـ
كعمى نحك ىذا يقكؿ "عبد القحىر الجرجحني" (ت471ىػ) «:اعمـ ٌ
يسمى كممة ،فإذا ائتمؼ منيا اثناف أفادا ،نحك(:خرج زيد) سمي كالما كسمي
كالفعؿ كالحرؼ
ٌ

جممة».1

مفصمو حيف قاؿ«:
كما نجد "الزمخشري"(ت538ىػ) ممف نحا ىذا المنحى في
ٌ
الكالـ ىك المركب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى األخرل ،ك ذلؾ ال يتأتى إال اسميف
كقكلؾ:

"زيد أخكؾ"  ...أك فعؿ كاسـ نحك قكلؾ" :ضرب زيد"  ...كتسمى جممة» .2

فرؽ بيف المصطمحيف أمثاؿ
في حيف أننا نجد مف عمماء المغة مف ٌ
أف الجممة
"الرضي االستربحضي" (ت686ىػ) حيث يقكؿ «:كالفرؽ بيف الكالـ كالجممة ٌ
تضمف اإلسناد األصمي سكاء كانت مقصكدة لذاتيا أـ ال ...كالكالـ ما تضمف اإلسناد
ما
ٌ
األصمي ككاف مقصكدا لذاتو ،فكؿ كالـ جممة كال ينعكس» .3

كيتضح ذلؾ مع رأم "ابن ىشحم" (ت761ىػ) الذم يشدد عمى عدـ ترادفيما «:فالكالـ
ىك القكؿ المفيد بالقصد ...كالجممة عبارة عف الفعؿ كالفاعؿ ...كالمبتدأ كخبره..

كما كاف بمنزلة أحدىما ،كبيذا يظير لؾ أنيما ليسا مترادفيف ،كما تكىمو كثير مف الناس» .4
أف مصطمح (جممة) لـ يكف
كفي ىذا السياؽ يؤكد "عبد الرالمن الالحج احلح" ٌ
معركفا قبؿ ىؤالء ،كاعتبره أمر غريب «أال يكجد أثر لكممة (جممة) في كتاب سيبكيو ،ككذلؾ
العبارة (جممة مفردة) ال أثر ليا في الكتاب ،كال نعثر عمى كممة "جممة" بعد سيبكيو
لـممبرد" ،كنرجح أف شيخو المازني ىك الذم كضع المصطمح ،فإنو
إال في كتاب "المقتضب" " ّ
يعبر عنو
أكؿ نحكم يستعمؿ كممة (فائدة)؛ بمعنى العمـ المستفاد مف الكالـ ،كىذا المفيكـ ٌ

سيبكيو بكممة (عمـ)».5

 : 1عبد القاىر الجرجاني ،الجمؿ ،تح :عمي حيدر ،دمشؽ1972 ،ـ( ،د.ط) ،ص .40 :نقالن عف :محمكد بكستة ،االتساؽ كاالنسجاـ
في سكرة الكيؼ ،رسالة ماجستير ،جامعة باتنة2008 ،ق2009-ـ ،ص.03:

المفصؿ ،إدارة الطباعة المنيرية ،مصر( ،د.ط)( ،د.ت) ،ج ،1ص.18 :
 : 2ابف يعيش ،شرح
ٌ
 : 3رضي الديف االسترباضي ،شرح كافية ابف الحاجب ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط1419 ،1ىػ1992 -ـ ،ج ،1ص.32-31:

 : 4ابف ىشاـ ،مغني المبيب عف كتب األعاريب ،تح :محمد محي الديف عبد الحميد ،دار االتحاد العربي ،القاىرة ( ،د.ط) ( ،د.ت)،
ج ،2ص416:

 : 5عبد الرحمف الحاج صالح ،الجممة في كتاب سيبكيو ،مجمة المبرز ،العدد ،2ص.08:

.
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كالجممة في أبسط تعريؼ ليا ىي «:أق ٌؿ قدر مف الكالـ يفيد السامع معنى مستقالن

1
أف الجممة كحدة
بنفسو ،سكاء تركب ىذا القدر مف كممة كاحدة أك أكثر»
 ،كمنو نستنتج ٌ
كيميزىا عف غيرىا مف الجمؿ
لغكية أقؿ مف الكالـ تيفيد السامع
معنى تحممو عناصرىاٌ ،
ن

األخرل.

أف انطالؽ النحك العربي عمى غ ارره مف األنحاء في العالـ
كنالحظ مما سبؽٌ ،
مف نحك الجممة ،ال يعد قصكرا؛ كانما ُّ
مرده إلى األسباب التي مف أجميا تـ القياـ بتعقيد
المغة ،فتقكيـ المساف كاف دافع النحاة إلى االىتماـ بالقكاعد التي تتضمف نطؽ الجممة نطقا
يبتعد عف المحف في العربية ،حيث نعمـ أف المستكل التركيبي ىك أكثر المستكيات تجميا
ألنو مناط ظيكر العالمة اإلعرابية بتضاـ الكممات بعضيا إلى البعض.
لمدرس النحكم؛ ٌ
حدان
يقدـ المساني المغربي"أالمد المتوكل" ٌ
كفي نظرية (النحك الكظيفي) عند العرب ٌ
خ انر لمجممة متبعان نظريات "سيمون ديك" الذم يعطي الجانب التداكلي األكلكية مع إق ارره

كي ُّ
عد المنظكر الكظيفي لمجممة مف أىـ االتجاىات المسانية
بالجانب التركيبي كالداللي ،ي
الحديثة ،الذم يقكـ عمى مبادئ كأسس ،ىي:
- 1كظيفة المغات الطبيعية األساسية ،ىي كظيفة التكاصؿ.
- 2مكضكع الدرس المساني ىك كصؼ القدرة التكاصمية لممتكمٌـ/المخاطب.
- 3ىدؼ الكصؼ المغكم ىك تحقيؽ ثالثة أنكاع مف الكفاية ،ىي:
أ -الكفاية النفسية ).(Psychological adequacy
ب-الكفاية التداكلية (.)Pragmatic adequacy

ج -الكفاية النمطية ( .2)Typological adequacy
يقرر "النحك الكظيفي" أف الجممة تيشتؽ عف طريؽ بناء بنيات ثالث:
كعميو ٌ
 البنية الحممية ).)structure Predictative -البنية الكظيفية).) structure Functional

 البنية المككنية (البنية الصرفية-التككينية )).3) structure Constituent : 1إبراىيـ أنيس ،مف أسرار المغة ،لجنة البياف العربي ،القاىرة-مصر( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.191:

 : 2أحمد المتككؿ ،الكظائؼ التداكلية في المغة العربية ،دار الثقافة ،الدار البيضاء-المغرب ،ط1405 ،1ىػ1985-ـ ،ص.10:
 : 3المرجع نفسو ،ص.11:

.

الفصل ألا لو :لللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللل لللللللللل

مفهوم النص ألاآليات

اتساقه
ل
11

كيتـ بناء ىذه البنيات عف طريؽ ثالث مجمكعات مف القكاعد:
 -قكاعد األساس(  ،)Fundكقكاعد إسناد الكظائؼ( Functions assignement

 ،)rulesكقكاعد التعبير( )Expression rulesعمى التكالي.1

كالجمؿ حسب مقكلة المحمكؿ التركيبية ىي جمؿ ذات محمكؿ فعمي ،كجمؿ ذات
محمكؿ غير فعمي (أم محمكليا مركب كصفي أك اسمي أك حرفي أك ظرفي) ،كتنقسـ
الجممة ذات المحمكؿ غير الفعمي بدكرىا إلى جممة تشتمؿ عمى رابط(كاف) ،كجممة ال تشتمؿ
عمى رابط .كمنو يصطمح "المتككؿ" عمى ثالثة أنكاع مف الجمؿ :الجممة الفعمية كالجممة

االسمية كالجممة الرابطية  ،2كقدـ الرسـ التالي لتكضيح بنية النحك في تطبيؽ قكاعد األساس

كقكاعد إسناد الكظائؼ كقكاعد التعبير:3

األساس
بنية الممية

قواعد إسناد الوظائف
بنية وظيفية

قواعد التعبير
إسنحد الالحالت اإلعرابية
الموقَعة
قواعد َ
إسنحد النبر والتنغيم
بنية ُم َك ِّوِنيَّة

(ما قبؿ التمثيؿ الصكتي)

الشكؿ رقـ( :)01بنية النالو في تطبيق قواعد األسحس وقواعد إسنحد الوظحئف وقواعد التعبير
 : 1أحمد المتككؿ ،المرجع السابؽ ،ص.11:
 : 2المرجع نفسو ،ص.78:

 : 3أحمد المتككؿ ،دراسات في نحك المغة العربية الكظيفي ،دار الثقافة ،الدار البيضاء-المغرب ،ط1986 ،1ـ ،ص.22:

.
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كاذا حاكلنا تتبع مفيكـ الجممة عند الباحثيف كالدارسيف الغربييف في العصر الحديث
1

نجد االختالفات نفسيا حكؿ مفيكـ الجممة ،فيي «:عبارة عف فكرة تامة»
2

أك« تتابع مف عناصر القكؿ ينتيي بسكتة»
ك"آيسمر".

يعبر عنيا
كما ٌ

عند "إيفتش "،

"جحردنر" ك"جولدمحن"

في حيف أننا نجد "كالوس برينكر" يصؼ الجممة بأنيا «:كحدة لغكية تتشكؿ مف فعؿ
(محمكؿ) بكصفو المركز التركيبي كسمسمة مف مكاقع أركاف الجممة (الفاعؿ ،كالمفعكؿ،

كالتحديدات الظرفية..الخ) التي تقع كؿ منيا في عالقات تبعية محددة لمفعؿ (المرتكز)» .3
إذف ،لمجممة نكاة تنطمؽ منيا ،كتسمى الفعؿ المرتكز ،كجمؿ تتفرع عنيا كتسمى تككينات

جممية .أما "جون ليونز" يرل أنيا «:ذات نمط تركيبي ذك مككنات شكمية خاصة ».4

كفي عمـ المغة بشكؿ عاـ يجتمع كؿ مف "ىحريس" ك "بمومفيد" ك "كحرل ديتر بونتج"

عمى مفيكـ كاحد لمجممة ال تخرج عف ككنيا « :أكبر كحدة نحكية مكصكفة».5

تشترؾ التعريفات السابقة في اعتبار الجممة محكر الدرس المغكم ،كالكحدة المغكية
األساسية المستقمة بذاتيا المغنية عف غيرىا .كقد ظمت ردحا مف الزمف أساس الدرس
فبينت مككناتيا كمختمؼ قكاعدىا ،التي قامت عمييا النظريات النحكية
البالغي كالنحكم ،ي
كاالتجاىات المسانية عمى اختالؼ مشارب أصحابيا؛ فالجممة بنية قارة في الكالـ ،كقرارىا
ىذا جعؿ النظريات التي اشتغمت بكصفيا كتقنينيا ،متينة متانة نسبية
العيكب التي كقع فييا

 ،6كنتيجة بعض

"نالو الجممة" كػ«اإلصرار عمى استقالؿ النحك عف المكقؼ

االتصالي ،كاخضاع الجمؿ الطكيمة المركبة لمجمكعة ثابتة مف التراكيب المغكية البسيطة» ،7

 : 1ركبرت دم بكجراند ،النص كالخطاب كاإلجراء ،ص.88:
 : 2المرجع نفسو ،ص.88 :

 : 3كالكس برينكر ،التحميؿ المغكم لمنص(مدخؿ إلى المفاىيـ األساسية كالمناىج) ،تر :سعيد حسف بحيرم ،مؤسسة المختار لمنشر
كالتكزيع ،القاىرة ،ط2005 ،1ـ ،ص.34-33 :

 : 4ركبرت دم بكجراند ،النص ك الخطاب ك اإلجراء ،ص88:

 : 5نقالن عف :عبد المجيد جميؿ ،البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النصية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
ص.65:

 : 6ينظر :األزىر الزناد ،نسيج النص( بحث فيما يككف بو الممفكظ نصا) ،المركز الثقافي العربي ،الحمراء-بيركت،
ص.14:

.

(د.ط)1998 ،ـ،
ط1993 ،1ـ،
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البسيطة» ،1األمر الذم دفع بالباحثيف إلى دراسة النص األدبي كضبط قكانينو ضبطا
مكضكعيا عمميا مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج أقرب ما تككف إلى الدقة.

 - 2أنواع الـجممة:

عدة أساسات تتعمؽ بالجممة نفسيا ،فمنيـ
قسـ النحاة القدماء الجممة عمى اعتبا ر ٌ
لقد ٌ
قسميا تقسيمان بحسب الشكؿ(جممة بسيطة  -جممة كبرل  -جممة صغرل) ،كمنيـ
مف يي ٌ

قسميا بحسب المح ٌؿ(الجممة التي ليا محؿ مف اإلعراب  -الجممة التي ليس ليا مح ٌؿ
مف يي ٌ
مف اإلعراب) ،كيمكف أف تيقسَّـ الجممة في المغة العربية أيضان حسب العمدة فييا(المسند
كالمسند إليو) ،فتككف عمى النحك التالي:

أ -جممة اسمية :كىي جممة تبتدئ باسـ كيمييا االسـ ،أك يمييا الفعؿ أك الحرؼ .ففييا
يتقدـ المسند عمى المسند إليو في حاالت التقديـ كالتأخير.
المسند إليو أكالن ثـ المسند ،كقد ٌ
ب -جممة فعميـة :كىي جممة تبتدئ بالفعؿ ،أك اسـ الفعؿ ،ميما كاف زمانو ،كيمييا

االسـ ظاى انر أك مضم انر.2

قدـ عمماء المغة تقسيمان جديدان لمجممة باعتبارىا جزءان
كأما في العصر الحديث فقد ٌ
نفرؽ بيف نكعيف:
مف النسيج العاـ في بنية النص الكمية ،كمف ىنا يمكننا أف ٌ
أ -جممة نظحم :كىك شكؿ الجممة المجرد الذم يكلٌد جميع الجمؿ الممكنة كالمقبكلة

في نحك لغة ما .األمر الذم يجعؿ الجممة أكثر استقاللية .

ب -جممة ناية :ىي الجممة المنجزة فعال في المقاـ ،كفي ىذا المقاـ تتكفر مالبسات

ال يمكف حصرىا ،يقكـ عمييا الفيـ كاإلفياـ .3

كتتعدد الجمؿ في المقاـ الكاحد عمى لساف شخص كاحد نظريان إلى ما ال نيام ة لو،

التفرد مف حيث البنية المكلدة لمجمؿ .4
كىذا التعدد يعكد إلى ٌ
قسـ "جون ليونز" أيضان الجممة ،إلى نكعيف:
كقد ٌ

تر فييفيجر ،مدخؿ إلى عمـ المغة النصي ،تر :صالح فاتح الشايب ،مطابع جامعة الممؾ سعكد ،الرياض -
 : 1فكلؼجانج ىامفق كدم
السعكية( ،د.ط)1997 ،ـ ،ص.18:

 : 2ينظر :صالح بمعيد ،نظرية النظـ ،دار ىكمة لمنشر كالتكزيع ،الجزائر( ،د.ط)2004 ،ـ ،ص.27:

 : 3ينظر :أحمد عفيفي ،نحك النص(اتجاه جديد في الدرس النحكم) ،مكتبة زىراء الشرؽ ،القاىرة ،ط2001 ،1ـ ،ص.19:
الزناد ،نسيج النص( بحث فيما يككف بو الممفكظ نصا) ،ص.14:
 : 4ينظر :األزىر ٌ

.
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أ  -جممة ناية :كىي التي تستقؿ في داللتيا داخؿ النص.
ب -جممة غير ناية :كىي عبارة عف جزء الجممة .كأف تقكؿ :ىؿ رأيت محمدان؟

الجكاب :أنا لـ أر محمدان ،لـ أره ،زيد لـ يره أيضان .فالنص األكؿ فقط ىك الذم ينبغي
أف يكصؼ بالنصية؛ الستقاللو في المعنى ،كالباقي يجمؿ غير نصية الشتماليا
عمى ضمائر غير مستقمة في ذاتيا.1

كيكضح ذلؾ "أندريو محرتيني" حينما كضع حدكد الجممة بككنيا« كؿ عبارة ترتبط
ي
جميع كحداتيا بمسند كحيد أك بمسندات مترابطة ،كحمٌميا إلى مجمكعة مف :المكنيمات
كالتركيبات ،منيا ما يمثؿ نكاة الجممة كىك التركيب االسنادم الذم يتألؼ مف عنصريف

أساسييف ىما" :المسند" كيمثؿ نكاة الجممة أك الخطاب أك الحكـ ،ك"المسند إليو" الذم يمثؿ
عنص انر ىامان لتماـ الجممة(المحككـ عميو) ..أما بقية العناصر فمتعمقة بالنكاة كىي فضالت
تضاؼ لتحديد الزماف كالمكاف ،أك لتخصيص أحد عناصر اإلسناد...الخ ،فإذا حذفناىا

ال تختؿ الجممة»  .2فمثالن التركيب المككف مف" :يرتبؾ الطالب يكـ االمتحاف" ،فػ"يرتبؾ
الطالب" ىك نكاة التركيب اإلسنادم الذم تتأسس عميو الجممة كال يمكف أف يزكؿ كاال

فسدت.
كلقد اىتـ لسانيك الجممة -رغـ تعدد رائيـ كأقكاليـ -بالكصؼ النحكم ليا ،كما رأينا
ذلؾ مع "بمومفيمد" ك"ىحريس" ك خرىـ "محرتيني" .في المقابؿ لـ يدرسكا المعنى ،كأبعدكا
العكامؿ االجتماعية كالتبميغية التي يحتاجيا الناس لقضاء حاجاتيـ كالتعبير عف أغراضيـ
كمقاصدىـ ،كقد ٌبرركا مكقفيـ ىذا بأف  دراسة المعنى« مف اختصاص عمماء خريف خارج
المسانيات ،كأف منيجيـ يقتضي إبعاد المعنى مف التحميؿ المغكم؛ ألنو ظاىرة ال يمكف
مشاىدتيا مباشرة ،كليذا لجأكا إلى مشاىدة السمكؾ المغكم كما يصحبو مف أحكاؿ محسكسة،
متأثريف في ذلؾ بالنظرية التي كانت سائدة في الدراسات النفسية نذاؾ كىي السمككية»

 : 1ينظر :أحمد عفيفي ،نحك النص (اتجاه جديد في الدرس النحكم) ،ص.20-19:

 : 2نقال عف :خكلة طالب اإلبراىيمي ،مبادئ في المسانيات العامة ،دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الجزائر،
ص.101:

 : 3المرجع نفسو ،ص.58:

.

.3

2000ـ( ،د.ط)،
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كفي ىذا الصدد يقكؿ "ىحريس" «:إف المغة ال تأتي عمى شكؿ كممات أك جممة مفردة،
بؿ في نص متماسؾ».1

حد الجممة ،كرأل ٌأنو ال يمكف
أف الكصؼ البنيكم لمنصكص ال يقؼ عند ٌ
فممح بذلؾ إلى ٌ
ٌ
تـ التركيز عمى أمريف في تحميؿ الخطاب ،كىما:
أف يتحقؽ ذلؾ إال إذا ٌ
أ  -العالقات التكزيعية بيف الجمؿ.

ب -الربط بيف المغة كالمكقؼ االجتماعي.2

كلقد أخذت مالمح ىذه الرؤية تتبمكر منذ الستينيات مف القرف الماضي

تحت مسمى "لسحنيحت النص" أك"نالو النص"  ،معتمدة راء مجمكعة مف العمماء أمثاؿ:
"أنجحردن"1939ـ ،ك"ىيممسميف"1943ـ ،ك"ىحريس"1952ـ ،ك"ىحرتمحن"1964ـ ،ك"فيحنرش"
1966ـ ،الذيف يركف ضركرة تجاكز "الجممة" بالدراسة إلى

(النص)ك(الخطحب) ،كاعتبارىما

الكحدة المغكية األكبر لمتحميؿ ،انطالقاى مف النقد الذم كجو لممدارس التي تتخذ مف الجممة

منطمقا لتحميميا المغكم ،كيبدك أف ىذا التكجو الجديد كاف كليد محدكدية "نحك الجممة"-كما

يرل منتقدك ىذا االتجاه -في« تحميؿ ظكاىر خطابية معينو»  ،3فيك في نظرىـ -أم نحك
طكر المسانيكف أمثاؿ" :دريسمر"
الجممة -نحك ناقص كضعيؼ كمف ثـ غير صحيح .لذا فقد ٌ
1973ـ ،ك "ىحليدي"و"رقية السن" 1973ـ ،ك "ىحرتمحن"1975ـ ،في مرحمة السبعينيات مف
القرف الماضي حقالى جديدان تجاكزكا فيو حدكد الجممة إلى النص ،بكصفو الكحدة المغكية

الكبرل .كعميو فقد أدخمكا مصطمحات ذات مفاىيـ جديدة مثؿ :الممفكظ

 Enonceeكالتمفظ

 Enonciationكالخطاب  ،Discoursكالنص ).( Text
كىكذا تكسع مكضكع ىذه الدراسة ،فمف لسانيات الجممة إلى لسانيات التمفظ كالممفكظ
كالخطاب ،كأخي انر كقكفان عمى (نحك النص) ،األمر الذم يجعمنا نتساءؿ :ىؿ تعدل ىذا العمـ
الجديد(نحك النص)الجممة بالدراسة ،حقان؟ بؿ ما ُّ
حد ىذا العمـ أكالن؟ كىؿ لو عالقة
بنحك الجممة أـ ال؟

كلإلجابة عمى ىذه التساؤالت أبدأ بتعريؼ مصطمح (النص) أكالن.
جانج ىاينو كدمتر فييفيجر ،مدخؿ إلى عمـ المغة النصي ،ص.21:
 : 1فكلؼ

 : 2ينظر :جميؿ عبد الحميد ،البديع بيف البالغة العربية كالمسانيات النصية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر( ،د.ط)1998 ،ـ،
ص.65:

 : 3مازف الكعر ،نظرية تحميؿ الخطاب كاستقاللية نحك الجممة ،مجمة المكقؼ األدبي ،العدد ،385ص.17:

.
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مفيــوم الـــــنص:

لقد تجاكز الدرس المساني الحديث حدكد الجممة بالدراسة ،كاعتبرىا تمييد ضركرم
النصي ،الذم أصبح التركيز فيو عمى النص كمحكر االىتماـ في بحث تحميؿ
لعمـ المغة ٌ
النصكص ،كالسمات النصية في ذلؾ العمـ تيعطي ضركرة ابستمكلكجية لضبط مجالو ،كفيـ

مككناتو ،لتمكيف الباحث مف مفاتيح الكلكج فيو ،كمفيكـ النص ضركرة تختمؼ اآلراء فييا
لتعدد المنطمقات كالمكاقع كالغايات ،كلع ٌؿ أحسف المداخؿ في طرحيا المدخؿ المغكم.
ٌ
لغة:
ً - 1ا

تعددت المعاني المغكية لمادة (ف ص ص) في المعاجـ العربية القديمة
لقد ٌ
الرؤل فييا ،إالٌ ٌإنو سأكتفي برصد المفاىيـ المغكية
كالغربية الحديثة ،كاختمفت ٌ
التي تشترؾ كالمفيكـ االصطالحي في تحديد ماىية مصطمح (النص).

- 1.1

مفيوم النص في المعحجم العربية:

ذكر"ابن منظور" (ت711ه) في "لسحن العرب" عند مادة (ف ص ص)

عدة معاني لمنص:
ٌ
نص الحديث
رفعؾ الشيءَّ ،
الن ُّ
أ  -المعنى األول  :الظيكر كالبياف ،كذلؾ في قكؿ قٌ :
ص :ي
أنص
ص .كقاؿ عمر بف دينار :ما رأيت رجال َّ
ينصُّو نصان :رفعو .ككؿ ما أيظير فقد ين َّ
لمحديث مف ُّ
نص الحديث إلى فالف أم رفعو ،ككذلؾ
أسند .يقاؿَّ :
أرفع لو ك ى
الزىرم أم :ى
المنص ً
جيدىا :رفىعتٍو .كك ً
َّة أم :عمى غاية
نصصتيو إليو .كنصَّت الظبيةي ى
ضع عمى ى
ى
ى
ي
الفضيحة كالشيرة كالظيكر .كالمنصَّة :ما تيظيى ير عميو العركس لتيىرل .1

نصان :جعؿ بعضو عمى
كنص
ب -المعنى الثحني :الرفع كالتحريؾ ،كذلؾ في قكلوَّ :
ى
المتاع ٌ
َّصت ناقتي:
بعضَّ ،
كنص ٌ
نصان :رفعيا في السير ،ككذلؾ الناقة ،كقد نص ٍ
الدابةى ينصُّيا ٌ
رفعتيا في السير.2

ج -المعنى الثحلث  :الشدة كالكصكؿ بالشيء إلى أقصى غايتو ،كذلؾ في قكلو :كأصؿ
َّ
ضرب مف السير سريع .قاؿ ابف األعرابي:
ص أقصى الشيء كغايتيو ،ثـ سمي بو
ه
الن ٌ

 : 1ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة (ف ص ص) .ص.97:
 : 2المرجع نفسو ،ص.98:

.
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كنص
النص
النص
النص التعييف عمى شيء ماُّ ،
التكقيؼ ،ك ُّ
اإلسناد إلي الرئيس األكبر ،ك ُّ
ُّ
ي
ي
األمر شدتيو.1
نصان إذا
عما جيؿ  ،كذلؾ في قكلو :كنص الرج ىؿ ٌ
د  -المعنى الرابع :االستقصاء كالبحث ٌ
كنص كؿ شيء :منتياه .قاؿ األزىرم :النص
سألو عف شيء حتى يستقصي ما عندهُّ .
أصميو منتيى األشياء كمبمغ أقصاىا ،كمنو قيؿ :نصصت الرجؿ إذا استقصيت مسألتو

عف الشيء حتى تستخرج كؿ ما عنده .كفي حديث ىرقؿ :ىي ينصُّيـ أم يستخرج رأييـ
السنة أم ما َّ
كنص َّ
ظاىر لفظيما عميو مف
دؿ
نص القر ًف ُّ
كيظ ًي ىره ،كمنو قكؿ الفقياءُّ :
ي
ي
األحكاـ.2

الشيء كانتصب إذا
ص
ىـ  -المعنى الخحمس :االستقامة كاالستكاء ،كذلؾ مف قكلو :كانتى َّ
ي
كرىد ىسا .3
استكل كاستقاـ ،قاؿ الراجز :ى
فبات يم ٌ
نتصان كما تى ٍ
ك جاء في تاج العركس لمزبيدم المعاني نفسيا  ،كزاد:
النص :اإلسناد إلى الرئيس األكبر كالتكقيؼ كالتعييف عمى شيء ما  .4ككؿ ذلؾ مجاز
ك ُّ -ص

فع كالظيكر.
الر ً
مف النص بمعنى ٌ
بالرفعة
تيجمع كؿ ىذه المعاني في عبارة كاحدة -كما يراىا األزىر الزٌناد -ارتبطت ٌ
كالعمك كاإلظيار .فالنص ييطمؽ عمى ما بو ىيظيى ير المعنى ،أم الشكؿ الصكتي المسمكع مف
الكالـ أك الشكؿ المرئي منو عندما يترجـ إلى المكتكب ،كىذا الشكؿ الصكتي يمثٌؿ خر

حيث

طكؿ ىيبميغو الكالـ في تكلده(البنية السطحية) إذ ينطمؽ تركيب الممفكظ مف األساس،
تجتمع العناصر المقكلية بالصيغ الصرفية الحاصمة في المعجـ ،ثـ تنتظميا القكاعد التركيبية
في و
بنية تيطابقيا بينةه داللية(البنية العميقة) ،ثـ تجرم ىذه البنية تحكيالت تأخذ بعدىا شكالن
كينقؿ عف طريؽ قناة ما .5
صكتيان ىك ما يمثٌؿ حدثان ييسمع ي

 : 1ابف منظكر ،المرجع السابؽ ،ص.98:
 : 2المرجع نفسو ،ص.98:
 : 3المرجع نفسو ،ص98:

 : 4ينظر :مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركزبادم ،القامكس المحيط ،تع :أبك الكفاء الحكريني ،دار الكتاب الحديث ،القاىرة ،ط،1
2004ـ ،باب (النكف) ،فصؿ (الصاد) ،ص.654-653:

 : 5ينظر :األزىر الزناد ،نسيج النص( بحث في ما يككف بو الممفكظ نصا) ،ص.12:

.
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مفيوم النص في المعحجم األجنبية:

كرد في المعجـ الفرنسي عند مادة (  )texteمأخكذ مف مادة (  )textusالالتينية
التي تعني :النسيج ،كتطمؽ كممة ) ( texteعمى الكتاب المقدس أك الكتاب القداس ...كما
تعني منذ العصر اإلمبراطكرم ترابط الحكاية أك النص ...كالنص منظكمة عناصر مف المغة
أك العالقات التي تشكؿ مادة مكتكبة أك إنتاجا شفييا أك كتابيا

1

،

كيشترط ىذا القكؿ ارتباط

جك مف العالقات محكمة النسيج ،تجمع عناصر "
األلفاظ كالجمؿ بعضيا ببعض ،في ٌ
النص" المختمفة كالمتباعدة ليككف بذلؾ كحدة متكاممة كمتالحمة .كارتباط معنى "النص"
بالنسيج نجده أيضا في بعض المغات األجنبية األخرل كاإلنجميزية

) )textكاإلسبانية

(  )textoكالركسية )  ، )tektaكأصميا يعكد إلى ( )textuxالتي ترتبط بمعنى النسيج .2
كيحاكؿ بعض الباحثيف العرب تقريب معنى "النص" في المعاجـ العربية إلى ىذا
المفيكـ كما ذىب إليو "محمد اليادم الطرابمسي" في قكلو «:ىذا المعنى ليس غريبا
عف تصكر العرب لمنص .فقد تبيف لنا أف الكالـ عند العرب يككف نصا إذا كاف نسيجا،
كالنص كالنسيج في بعض الكجكه يمتقياف؛ ففي المساف(مادتا :ف ص ص ،ف س ج)
كالنص جعؿ المتاع بعضو عمى بعض ،كالنسيج ضـ الشيء إلى الشيء ،فاألكؿ تركيب
كالثاني ضـ كالتركيب كالضـ كاحد».3
أما في المعجـ االنجميزم (أكسفكرد) عند مادة ( )Textفقد كرد فيو المعنى التالي:
كٌ
النص ىو  :لب المسألة المعالجة في المخطكط أك الكتاب أك الجريدة ...كىك يتميز
المختمؼ .4
ة
عف الفيارس كنقاط التكضيح كالممحقات كالعناكيف الرئيسية

كما يالحظ أف المعنى المعجمي لمصطمح (النص) ال يخرج عف ككنو تركيب ضـ
نسيجا متعالقان ،تثبت التعاريؼ الالتينية مفيكـ اال تساؽ فيو ،الذم ينادم بو (نالو النص).
:1

-Robert Micro, Alin Roy et autres . dectionnaire le Robert , Paris, Montréal canada , 2eme

edition , 1998, P:1321

 : 2ينظر :األزىر الزناد ،نسيج النص( بحث في ما يككف بو الممفكظ نصا) ،ص.13:
 : 3المرجع نفسو ،ص.06:

 :4ينظر- A.S.Hornby.Oxford Advanced Learners Dictionary. Edition: Oxford press. Seventh Edition. :
.P.1254.

D2008
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- 2ااطالالحًا:

بتنكع االختصاصات المعرفية،
كتنكعت ٌ
لقد تعددت تعاريؼ النص االصطالحية ٌ
أدل بالباحثيف إلى التبايف في
كبتعدد االتجاىات كالنظريات كالمدارس المسانية ،األمر الذم ٌ
ٌ
إمكانية كضع مفيكـ لمنص يجتمعكف عميو.
كسأتعرض في ىذا الجزء لمفيكـ النص كفؽ محكريف ،المحكر األكؿ عند العرب
ٌ
القدماء( نحاةن كبالغييف كفقياء) ،كالثاني في الدراسات الحديثة سكاء أكانت عند الغرب

أـ العرب ،كذلؾ بتتبع مختمؼ اآلراء كمحاكلة التقريب بينيا خدمة ألىداؼ البحث ،كمساىمة

في تعميؽ الفيـ لمصطمح (النص).
- 1.2مفيوم النص في الدراسحت المغوية العربية:

لقد أدرؾ العرب القدماء لفظ النص كاستخدمكه لمداللة عمى اإلنتاج المغكم،

لؼ لفٌيـ.
كعيان منيـ بخصائصو المغكية كالمعنكية ،كتابعيـ في ذلؾ الفقياء كمف ٌ
أ -النص عند النالحة وعممحء البالغة:
تعرض النحاة كالبالغيكف العرب القدماء لمصطمح (نص) في كتاباتيـ ،كتداكلكه
لقد ٌ
عمى سبيؿ الداللة كاالستئناس بنصكص غيرىـ لتبرير و
حكـ أك نفيو ،إذ لـ تكف
–تمؾ االستعماالت-مقصكدة خصيصان لمفيكـ النص النحصار الدراسة عندىـ في مستكل

1
أف ىذا االستعماؿ يحتمؿ تأكيالن (فيمان)
أف
المتتبع لكالـ ىؤالء لى ٌ
ٌ
يتبي يف لو ٌ
"الجممة"  .إال ٌ
ال يبتعد عف التنظير الحديث لمصطمح نص ،بؿ يي ُّ
قننيا
عد قاعدة لمجمكعة مف المعايير ٌ

المحدثكف في نظرية متكاممة تعرؼ بػ (نالو النص).

رده عف المتكمٌميف
كلقد كرد لفظ نص في كتاب (الخصائص) البن ج ّني في معرض ٌ
في معنى الكالـ قائالن «:كقد عممت بذلؾ تعسؼ المتكمميف في ىذا المكضع ،كضيؽ القكؿ
فيو عمييـ ،حتى لـ يكادكا يفصمكف بينيما ،كالعجب ذىابيـ عف نص سيبكيو فيو ،كفصمو

سنة كاماميا» .2
بيف الكالـ كالقكؿ ،كلكؿ قكـ ٌ

 : 1ينظر :خميؿ بف ياسر البطاشي ،الترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب ،دار جرير لمنشر كالتكزيع ،عماف-األردف،
ط1430 ،1ىػ2009-ـ ،ص23:

 : 2ابف جني ،الخصائص ،ج ،1ص.193:

.
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بالمتمقي إلى ثبكت الحكـ ككضكح معناه،

قدـ حكمان
كي ٌ
نص" بمعنى الداؿ الذم يحمؿ مدلكال "رسالة" متكامال ي
كذلؾ «الستعماؿ لفظ " ٌ
 ،1كقد كرد ىذا المعنى في كتابات المغكييف ،كقكؿ
جديدان لـ يكف يعرفو مف قبؿ»
فألف عطؼ البياف في الجكامد
األكؿ ٌ
"ابن ىشحم " (ت761ق) في (مغني المبيب)ٌ «:
أما ٌ
بمنزلة النعت في المشتقات فكما أف الضمير ال ينعت كذلؾ ال يعطؼ عميو عطؼ

بياف ،ككىـ الزمخشرم فأجاز ذلؾ ذىكالن عف ىذه النكتة كممف نص عمييا مف المتأخريف

"أبك محمد ابف السيد" ك"ابف مالؾ" كالقياس معيما في ذلؾ»  ،2كالمالحظ الستعماؿ لفظ
نص) في ىذه النصكص ،كتداكلو بيف عمماء البالغة كالنحك لمداللة عمى الشيء الثابت،
( ٌ
ليتبيف لو تقارب المعاني مع استعماؿ المغكييف ليذا المصطمح بمعنى الرفعة كالظيكر،
ٌ
ككميا تتضمف سمات النص كخصائصو عند المحدثيف.

ب -النص عند الفقيحء:

كأقرب ما يح ٌد بو النص ما قالو " ابن الزم"(ت456ق) مف أف النص... «:ىك المفظ
الكارد في القرف أك السنة المستدؿ بو عمى حكـ األشياء ،كىك الظاىر نفسو ،كقد يسمى كؿ

كالـ يكرد كما قالو صاحبو نصان»  .3كىذا التعريؼ قريب مف مفيكـ النص الشائع عند
نص" في استدالليـ عمى األحكاـ الشرعية،
األصكلييف حيف استخداميـ كممة " َّ

أف"ابف حزـ" قيده بالمفظ ،أم الكممة المكتكبة التي تؤدم المعنى األقرب المتبادر
إال ٌ
النص بالكالـ الحقيقي الذم يرد بمعنى صاحبو.
يعمـ قكلو فيربط
ٌ
إلى الذىف دكف تأكيؿ ،ثـ ٌ
ىذا المفيكـ يقترب كثي ار مف مفيكـ النص كمعاييره في عمـ المغة.

كيمكف االستئناس ليذا الرأم بمذىب األحناؼ في إضافة الداللة إلى النص،

فيصبح ليا مفيكمان اصطالحيان يقصد بو «ما ثبت مف النظـ لغةن ال استنباطان بالرأم»  ،4نحك

 : 1خميؿ بف ياسر البطاشي ،الترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب ،ص23:

 : 2جماؿ الديف ابف ىشاـ ،مغني المبيب عف كتب األعاريب ،المكتبة العصرية ،بيركت( ،د.ط)2005 ،ـ ،ص.41:

 : 3عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،تؽ :إحساف عباس ،دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت ،ط 1400 ،1ىػ،
ج ،1ص.42:

 : 4نقالى عف :ردة اهلل بف ردة الطمحي ،داللة السياؽ(رسالة دكتكراه في المغة العربية ك دابيا) ،ـ إ :معيد البحكث العممية ،جامعة
أـ القرل ،مكة المكرمة ،ط1424 ،1ق ،ص253:
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األؼ ،كداللة النص
قكلو تعالى{ :فَالَ تَقُلْ لَهُما أُفٍّ }[اإلسراء ،اآلية ،]23 :فداللة عبارتو عمى تحريـ ٌ
شمكؿ التحريـ لكافة أنكاع األذل ،إذ نفي األدنى مف األذل ،يستمزـ نفي األعمى منو.1

إف تمؾ المفاىيـ التي كردت عند عمماء المغة كالفقو القدماء في معالجتيـ لدالالت
ٌ
(النص) ،تش ٌكؿ مجمكعة مف المعايير النصية نظٌر ليا المحدثكف في ما ييعرؼ اليكـ

بػ(نحك النص) ،كالتي تقكـ عمى:

 ككف النص منطكقان أك مكتكبا أك كمييما. -مراعاة الجانب الداللي.

 مراعاة التحديد الحجمي. مراعاة الجانب التداكلي. مراعاة جانب السياؽ. مراعاة جانب التماسؾ. مراعاة الجانب الكظيفي لمنص. مراعاة التكاصؿ بيف المنتج كالمتمقي. الربط بينو كبيف مفاىيـ تحكيمية ،مثؿ الكفاءة كاألداء ...كغيرىا.مقيدا.2
 -إبراز ككنو ٌ

كبيذه الخصائص يصبح النص متكامؿ السمات النصية التي تؤىمو ألف يككف قابالن

لمدراسة.

 -2.2مفيوم النص في الدراسحت الالديثة:

كفي عمـ المغة الحديث الذم تبنتو الدراسات الغربية منذ النصؼ الثاني مف ستينيات

القرف الماضي ،كتمقٌفو الدارسكف العرب عمى ما فيو مف اختالفات ،يستعمؿ لفظ (النص)
عدة
عدة تختمؼ العتبارات ٌ
مقابالن لممصطمح الالتيني (  ،)textكىك بيذه الصفة لو تعاريؼ ٌ
يمكف تقسيميا إلى قسميف :القسـ األكؿ يصؼ المككنات المغكية لمنص ،ككيفية تنظيميا

مما يشكؿ نصا متماسكا .كالقسـ الثاني يركز عمى النص باعتباره حدثا تكاصميا أك تفاعال
ٌ
 : 1ينظر :ردة اهلل بف ردة الطمحي ،المرجع السابؽ ،ص253:

 : 2صبحي إبراىيـ الفقي ،عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ (دراسة تطبيقية عمى السكر المكية) ،دار قباء ،القاىرة،
2000ـ ،ج ،1ص.29:

.

ط،1
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لغكيا ،يشتمؿ عمى ثالثة أبعاد رئيسية ىي :كيفية استخداـ المغة ،كعممية إنتاج النص،
كتفاعمو في السياقات المختمفة .كسأشير إلى ذلؾ مف خالؿ طرح مكاقؼ أىؿ االختصاص.
أ -عند الغرب:
يختمؼ مفيكـ (النص) في الغرب باختالؼ تخصصات الباحثيف  ،سكاء أكانكا
لسانييف أـ نقادان.

أف تعاريؼ النص ذات المنظكر المساني
أ -1.من منظور لسحني :يرل " كالوس برينكر " ٌ
قد انطمقت مف اتجاىيف:
 االتجحه األول :يقكـ عمى أساس النظاـ المغكم ،كتعتمد معظـ التعاريؼ فيو عمى تحديدات(نحك الجممة) ذات األصؿ البنيكم أك التكليدم-التحكيمي ،حيث يظير النص كتتابع جممي
الذيف ذىبا إلى أف النص ىك عبارة عف متتالية
متماسؾ .كما يراه "ىحليداي ورقية السن " ٍ
مف الجمؿ تربط بينيا عالقات قبمية كأخرل بعدية ،سكاء أكاف منطكقان أـ مكتكبان ،نث انر أـ
شع انر ،بً ِّ
فيعد بذلؾ حتى نداء االستغاثة مثالن أك مسرحية
غض ٌ
النظر عف طكلو أك قصره ،ي
بأكمميا مف قبيؿ النصكص  .1كعميو فإف النص« كحدة داللية ،كليست الجمؿ إال الكسيمة
التي يتحقؽ بيا».2

حدد بعضو بعضان ،إذ تستمزـ
كضبط "ىحرلد فحينريش " مفيكـ النص بأنو «:تككيف يي ٌ
3
فإف النص كؿ تترابط أجزاؤه بعضيا ببعض،
عناصره بعضيا بعضان لفيـ الكؿ»  ،كعميو ٌ

إذ يؤدم الفصؿ بينيا إلى عدـ كضكح النص ،كما يؤدم عزؿ أك إسقاط عنصر مف عناصره

إلى عدـ تحقيؽ الفيـ ،فالجمؿ يتبع بعضيا بعضان كفقان لنظاـ سديد ،بحيث تيسيـ كؿ جممة
في فيـ الجمؿ التي تمييا فيمان معقكالن ،كما تيسيـ الجممة التالية مف ناحية أخرل في فيـ

الجمؿ السابقة عمييا فيمان أفضؿ.4

 االتجحه الثحني :كيقكـ عمى أساس نظرية التكاصؿ ،التي تعتبر النص حادثة تكاصمية ذاتكظيفة .كما ذىب إلى ذلؾ " بيتر ىحرتمحن " حيف قاؿ «:النص قطعة ذات داللة كذات

 : 1ينظر :كالكس برينكر ،التحميؿ المغكم لمنص(مدخؿ إلى المفاىيـ األساسية كالمناىج) ،ص.22:
 : 2أحمد عفيفي ،نحك النص(اتجاه جديد في الدرس النحكم) ،ص.13:

 : 3محمد العبد ،المغة كاإلبداع األدبي ،دار الفكر لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،القاىرة( ،د.ط)1987 ،ـ ،ص.36:
 : 4ينظر :المرجع نفسو ،ص.36:
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كظيفة ،كمف ثـ فيي قطعة مثمرة مف الكالـ»  ،1كما يجده :عالمة لغكية أصمية تبرز الجانب
االتصالي كالسيميائي.2

كنقؿ "فحن دايك" الرأم نفسو في حديثو عف السياؽ قائال ...«:كلكف مدار األمر يرجع
إلى قكاعد عرفية (نحكية كداللية) تسرل عمى جماعة االتصاؿ كميا .فكؿ كاتب يعرؼ
القكاعد ذاتيا المعركفة لمجماعة كيطبقيا حيف ينتج نصكصو أك منطكقاتو كيبطؿ التفاعؿ إذا

3
أف النص -منطكقان كاف أك مكتكبان -ىك عممية
جيؿ تمؾ القكاعد»  .ىذا التعريؼ يبرز لنا ٌ
إنتاجية تقكـ عمى أساس تطبيؽ قكاعد معركفة (نحكية كداللية) يقكـ بيا الكاتب أك المتكمـ

قصد التكاصؿ.
كيشير " كالوس برينكر" إلى أف (النص) «:ىك تتابع محدكد مف عالمات لغكية
ي
 .4كعميو فقد جمع
متماسكة في ذاتيا ،كتيشير بكصفيا كالن إلى كظيفة تكاصمية مدركة»
الذيف سبقا تقديميما ،فيما يكمالف
"برينكر" بيف المنظكريف األساسييف لمسانيات النص ٍ
بعضيما البعض في عممية التحميؿ المغكم ،إذ يفتقد األكؿ إلى الكظيفة كىي االرتقاء
بو

إلى حد التكاصؿ ،الذم يقكـ أساسان عمى الفعؿ اإلنجازم في نظرية الفعؿ الكالمي ،5

عد نصان بكجو عاـ ،تحت
كتيجمؿ الشركط العامة التي يجب أف يفي بيا كؿ بناء لغكم حتى يي ٌ
مفيكـ النصية(قكة التالصؽ النصي).
أ -2.من منظور نقدي:
كالتعاريؼ األخرل ذات المنطمؽ النقدم ترٌكز عمى عممية القراءة(جانب المتمقي)،

فتعتبر (النص) ممارسة لغكية (كالما) ،كليس نظاما(لغة) ،كبذلؾ تتجاكز عممية االتصاؿ
ألف النص عممية إنتاج مستمرة ،كىك
فيو أطرافيا المعركفة(المرسؿ ،الرسالة ،المستقبؿ)؛ ٌ
فضاء يم ٌكف صاحبو كقارئو مف عممية التكاصؿ المستمرة .6
 : 1سعيد حسف بحيرم ،عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات ،مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع ،القاىرة،
.95

(د.ط)( ،د.ت) ،ص-94:

 : 2ينظر :المرجع نفسو ،ص.95:

 :3فاف دايؾ ،عمـ النص(مدخؿ متداخؿ االختصاصات) ،تر :سعيد حسف بحيرم ،دار القاىرة لمكتاب ،القاىرة2001 ،ـ ،ص.177:
 : 4كالكس برينكر ،التحميؿ المغكم لمنص(مدخؿ إلى المفاىيـ األساسية كالمناىج) ،ص.27:
 : 5ينظر :المرجع نفسو ،ص.29:

 : 6ينظر  :صالح فضؿ ،بالغة الخطاب كعمـ النص،
(د.ت) ،ص.230:

مكتبة لبناف ناشركف ،الشركة المصرية العالمية لمنشر -لكنجماف( ،د.ط)،

.
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متحكلة ،تتجاكز جميع
كيقكؿ "روالن بحرت"  «:النص نشاط كانتاج  ..النص قكة
ٌ
األجناس كالمراتب المتعارؼ عمييا ،لتصبح كاقعان نقضيان يقاكـ الحدكد كقكاعد المعقكؿ

يتككف مف نقكؿ متضمنة ،كاشارات كأصداء لغات أخرل كثقافات
كالمفيكـ ،إف النص ٌ
عديدة -تكتمؿ فيو خريطة التَّ ُّ
الداللي»  .1كقد تبمكر ىذا المفيكـ عند "بحرت" مف خالؿ
عدد ٌ
تتبعو لتفاعؿ المغة داخؿ النص ،ذلؾ أنو يف ٌكؾ لغة االتصاؿ ،كيعيد بناءىا عمى أنيا ذات

حجـ كحركة تركيبية أكثر اتساعان.

كيتمخص مكقفو مف المفيكـ التفكيكي في النقاط التالية:

 ال يصبح النص مجربان ،كشيء يمكف تمييزه خارجيان ،كانما كإنتاج متقاطع ،يخترؽ عمالنأك عدة أعماؿ أدبية.

 النص قكة متحكلة ،تتجاكز جميع األجناس كالمراتب المتعارؼ عمييا ،لتصبح كاقعان نقيضانيقاكـ الحدكد كقكاعد المعقكؿ كالمفيكـ.

 إنو ال نيائي ،ال يحيؿ إلى فكرة معصكمة ،بؿ إلى لعبة متنكعة ك مخمكعة. إف النص كىك يتككف مف نقكؿ متضمنة ،كاشارات كأصداء لمغات أخرل كثقافات عديدةتكتمؿ فيو خارطة ُّ
التعدد الداللي ،كىك ال يجيب عف الحقيقة ،كانما يتبدد إزاءىا.

 إف كضع المؤلؼ يتمثؿ في مجرد االحتكاؾ بالنص ،فيك ال يحيؿ إلى مبدأ النصكال إلى نيايتو ،بؿ إلى غيبة األب مما يمسح مفيكـ االنتماء.
 النص مفتكح ،ينتجو القارئ في عممية مشاركة ،ال مجرد استيالؾ .ىذه المشاركةال تتضمف قطيعة بيف البنية كالقراءة ،كانما تعني اندماجيما في عممية داللية كاحدة .فممارسة
القراءة إسياـ في التأليؼ.

 يتصؿ النص بنكع مف المذة المشاكمة لمجنس ،فيك كاقعة غزلية .2أما " جوليح كريستيفح" فتعتبر النص« عممية إنتاجية باعتباره جياز عبر لغكم ،يعيد
ٌ
تكزيع نظاـ المغة ،بكشؼ العالقة بيف الكممات التكاصمية ،مشي انر إلى بيانات مباشرة ،تربطيا
بأنماط مختمفة مف األقكاؿ السابقة كالمتزامنة معيا»  ،3كمنو:

 : 1سعيد حسف بحيرم ،عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات ،ص.103:

 : 2منظر :صالح فضؿ ،بالغة الخطاب كعمـ النص ،ص.298-297:
 : 3نقال عف :المرجع نفسو ،ص.295-294:
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 -النص ممارسة سيميكلكجية معقدة (أم مجمكعة مف العالمات) ،كأنو ظاىرة عبر لغكية

(أم تتعد المغة إلى رمكز ك عالمات أخرل) كىك ال ينحصر في المغة .1

مككف بفضؿ المغة،
 النص أكثر مف أف يككف قكؿ فقط أك خطاب ،عمى أساس أنو ٌصر مقكالتيا .لذا فيك ييعيد تفكيؾ النظاـ المغكم ،ثـ يقكـ ببنائو كاعادة
التي ال يمكف ىح ٍ

تكزيعو .ثـ إنو مجمكعة مف عمميات تناص مع نصكص أخرل سابقة لعصره كأخرل متزامنة
معو ،كمالئمة لبنيتو ،تتفاعؿ فيما بينيا كتتقاطع لتشكؿ سياقو التاريخي كاالجتماعي.
تصكر "جحك دريدا" لمنص مف االعتماد عمى تاريخ الفمسفة التي تيمغي
كينطمؽ ٌ
2
عدة أعمار
التعارض بيف المستمر كالمنقطع ،كمنو يعتبر النص نسيج لقيمات
 ،أم لو ٌ

بمنظكر االنتماء التاريخي لو ،فيك يممؾ عدة أصكؿ أك نسؽ مف الجذكر يقيـ منيا حدكده
نخميص إلى أف النص
المادية مف جية ،كمدلكلو بمستكياتو المختمفة مف جية ثانية .كبيذا ٍ
يتككف مف ركنيف كبيريف ىما:

 إستحتيكي :الركف الثابت ،ذك النسؽ مف الجذكر ،فبعد عممية اإلنتاج النصي ييمكفاعتبار النص نظاـ مركب مف أبنية ذات امتدادات المتعددة ،كما تتعدد داخمو مجمكعة مف
المستكيات غير المتجانسة يجمع بينيا النص األدبي ،مثؿ مستكيات األصكات المغكية
كالكحدات الداللية كالمكضكعات أك بعض التجارب المقدمة خاللو مما يساىـ في بناء
عضكية النص.

كي ُّ
عد جزء مف النص دينامي مف حيث انطالقو مف بنية
 دينحميكي :الركف المتحرؾ ،يثابتة لتحقيؽ بنيات صغرل ىي بنات البنية الكالدة(األكلى) ،كىك دينامي أيضان مف حيث
إنو يمكف بناء بنية مجردة مف عنصر ك و
احد أك عنصريف أساسييف .3
ٌ
إذف يتخذ الركف الدينامي (المتحرؾ) ،مف االستاتيكي نكاة لو فيي مسؤكلة عمى تحميؿ
تعقداتو الدينامية الناتجة عف شدة التفاعؿ ،كما تنظـ عناصره كتضبطيا حتى تحافظ
عمى استقرارىا داخؿ النص ،كعمكمان فبجمع الركنيف (االستاتيكي كالدينامي) يتحقؽ النص

بشتى تفاعالتو.

 : 1ينظر :خميؿ بف ياسر البطاشي ،الترابط النصي في ضكء التحميؿ المساني لمخطاب ،ص.27:
 : 2ينظر :صالح فضؿ ،بالغة الخطاب كعمـ النص ،ص.307:

 : 3منظر :محمد مفتاح ،التشابو كاالختالؼ(نحك منيجية شمكلية) ،المركز الثقافي العربي ،لبناف-المغرب ،ط1996 ،1ـ ،ص.50:
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ب -عند العرب:

يقؼ الباحث في ىذا النطاؽ مف استعماؿ العرب لمصطمح (نص)عمى حقيقة

ىامة مفادىا «عدـ إتياف معجـ لساف العرب عمى غرار المعاجـ العربية القديمة بالمعنى
االصطالحي لكممة (نص) ،إذ كقفت جميعيا عند حدكد المعنى المغكم لمكممة فقط»

.1

 ،2كمعجـ ( ماطمالحت

مما دفع ببعض المعاجـ المغكية الحديثة إلى تدارؾ ىذا النقص
ٌ
أف النص ىك «:الكممات المطبكعة أك المخطكطة التي يتألؼ منيا
األدب) الذم جاء فيو ٌ
األثر األدبي».3

كلـ تستطع ىذه المحاكالت-عمى قمتيا -أف ترقى إلى مستكل المفاىيـ االصطالحية
العامة ،كتضع لمنص تعريفا جامعا ذلؾ أف النص بمعناه االصطالحي الحديث كالمعاصر
ؿـ يتبمكر عند العرب إال بعد اطالعيـ المباشر عمى أصكلو النظرية عند الغرب ،كتبنييـ

إياىا كاعتمادىـ عمييا في دراساتيـ  ،4كال أد ٌؿ عمى ذلؾ مف كجكد االختالؼ نفسو في تحديد

ماىية المصطمح ،كىك ما يظير بيف المغكييف كالنقاد ،أمثاؿ:

"األزىر الزّنحد" الذم يعتبر

المختمفة كالمتباعدة في ك ٌؿ كاحد ىك ما نطمؽ عميو مصطمح

نص» ،5فالنص عبارة عف

النص

« نسيج مف الكممات يترابط بعضيا ببعض ،كىذه الخيكط تجمع عناصرىا

نسيج مف الجمؿ المتداخمة كالمتناسقة فيما بينيا.

عيحد"  «:لـ يعد سمسمة لغكية في ىذه الحالة ،بؿ ىك حضكر
كالنص عند "شكري ّ

كاحد ،يمتقي نسؽ مف أكلو بنسؽ مف خره ،تسرم ذبذبة كذبذبة األكتار مف كممة إلى عبارة

فيتردد صداىا مف مئات الكممات كالعبارات»  .6إنو (النص) في اتٌساؽ ألفاظو ،كانسجاـ
معانيو كترابطيا ،كأنو ذبذبة أكتار تنساب إلى األذف انسياب المياه في الساقية.

 : 1يكسؼ العايب ،المتعاليات النصية في أدب السجكد كالمعتقالت في الجزائر ،رسالة دكتكراه في األدب العربي الحديث ،ـ إ :قسـ
المغة العربية ك دابيا ،جامعة باتنة2012-2011 ،ـ ،ص( .15:مخطكطة).

 : 2ينظر :المرجع نفسو ،ص.15:

 : 3مجدم كىبة ،معجـ مصطمحات األدب ،مطبعة لبناف-بيركت( ،د.ط)1974 ،ـ ،ص.566:

 : 4ينظر :يكسؼ العايب ،المتعاليات النصية في أدب السجكد كالمعتقالت في الجزائر ،ص.16:
 : 5األزىر الزناد ،نسيج النص( بحث في ما يككف بو الممفكظ نصا ) ،ص.12:

عياد ،المغة كاإلبداع(مبادئ عمـ األسمكب العربي) ،انترناشيكناؿ بكس ،القاىرة ،ط1988 ،1ـ ،ص.131:
 : 6شكرم ٌ
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كيعد " سعد ماموح" النص« سمسمة مف الجمؿ كؿ منيا يفيد السامع فائدة يحسف
ٌ
1
كيبرز ىذا التعريؼ
السككت عمييا ،كىك مجرد حاصؿ جمع لمجمؿ الداخمة في تشكيمو»  .ي

مككنات النص التي يستحضرىا الكاتب في صكرة جمؿ تدخؿ في تشكيمو مف (قضايا

قد ىـ لمسامع عمى شكؿ
كمعمكمات مكتسبة) ،تتداخؿ كتترابط فيما بينيا(اتساقا كانسجاما) لتي ٌ
سمسمة مفيدة ،فائدة يحسف السككت عمييا.
النص بأنو «:القكؿ المغكم المكتفي بذاتو ،كالمكتمؿ

كيعرؼ "االح فضل"
ٌ
3
2
في داللتو»  ،كيضيؼ أيضان «:كما ال يحقؽ ىذا الشرط -ميما كاف طكلو -ال ييعد نصان» .
مف خالؿ ىذا التعريؼ نجده قد انطمؽ مف فكرتيف:
األكلى( :االكتمحل) التي تعني أف النص المكتمؿ ىك الذم يحقؽ مقصدية قائمو في عمميةالتكاصؿ المغكية.
الثانية( :انغالق النص) كتعني :اكتفاءه بذاتو ،ال حاجة لو بالعناصر األجنبية عنولتكصيؿ المقصد كالمتكمـ أك السامع أك السياؽ ،كيستخدـ ىذا األخير كمحكر لتحديد
االكتماؿ

في ىذا المجاؿ.

كيتبنى " ابالي إبراىيم الفقي " تعريؼ " روبرت دي بوجراند " صراحة في كتابو

(عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ

) ،كاعتبره رأم جامع لتعاريؼ(النص)المختمفة،

فيك« حدث تكاصمي يمزـ لككنو نصان أف تتكفر لو سبعة معايير لمنصية مجتمعة ،كيزكؿ
عنو ىذا الكصؼ إذا تخمٌؼ كاحد مف ىذه المعايير:
أ  -السبؾ أك الربط النحكم (.)cohesion

ب  -الحبؾ ( )coherenceأك التماسؾ الداللي.

ج  -القصد ( )intentionalityكىك اليدؼ مف إنشاء النص.

د  -القبكؿ أك المقبكلية ( )acceptabilityكتتعمؽ بمكقؼ المتمقي مف قبكؿ النص.

ه  -اإلخبارية أك اإلعالـ ()informativityأم تكقع المعمكمات الكاردة فيو أك عدمو.
و  -المقامية ( )situationalityكتتعمؽ بمناسبة النص لممكقؼ.
 : 1سعد مصمكح ،مف نحك الجممة إلى نحك النص .نقالن عف :أحمد عفيفي ،نحك النص(اتجاه جديد في الدرس النحكم) ،ص.24:
 : 2صالح فضؿ ،بالغة الخطاب كعمـ النص ،ص.299:
 : 3المرجع نفسو ،ص.299:
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ز  -التناص (.1»)intertextuality

فإف كؿ العناصر النصية (مف مرسؿ لمرسالة كمتمقييا كالسياؽ كأدكات
كعميو ٌ
الربط النحكية كغيرىا) تككف مح ٌؿ االىتماـ في التحميؿ النصي.

 - IIIمفيوم نالو النص وأىدافو:

نحك النص كلسانيات النص كلسانيات الخطاب كعمـ النص ىي تسميات مختمفة
لمسمى كاحد ،مكضكعو (النص) ،بحيث يككف ىذا األخير مجاال لمفيـ كالتأكيؿ كالتحميؿ

كاإلنتاج ،كبالتالي فيك الكحدة األساسية لمدراسة المسانية أك النحكية ،منو تبدأ كاليو تنتيي.2
فما ىك مفيكـ ىذا العمـ الذم يجعؿ مف النص أساس الدراسة المسانية؟ كما ىي أىدافو؟

 -1مفــيوم نالو النص:
نحك النص فرع معرفي

ظير كاتجاه في البحث المغكم في النصؼ الثاني

مف ستٌيفمات القرف الماضي في غرب أكركبا ،كييدؼ إلى االنتقاؿ مف تحميؿ الجممة
إلى تحميؿ النص  .3كاستكل فرعا مف فركع الدراسة المسانية  ،كىك أمر يشيد عميو تاريخ نشر
األعماؿ المؤسسة ليذا العمـ بيف سنة

1968ـ ك 1970ـ ،قبؿ أف يصبح النص مشغالن

خصص لو المؤلفات كاألعماؿ الجماعية الضخمة في السبعينات بالخصكص  .4كقد تفاكت
تي ٌ
"األزىر َّ
الزنحد"  «:فمسانيات
الدارسكف في درجات الفصؿ في مفيكـ ىذا العمـ ،يقكؿ
النصكص أك نحك النص تدرس النص مف حيث ىك بنية مجردة تكلد بيا جميع ما نسمعو

كنطمؽ عميو لفظ (نص) ،كيككف ذلؾ برصد العناصر القارة في جميع النصكص المنجزة
ميما كانت مقاماتيا كتكاريخيا كمضامينيا ،فيي بذلؾ تبحث في ما يككف بو الممفكظ نصان،
فتنظر مثالن في الركابط المختمفة بيف جمؿ النص التركيبية منيا كالزمنية كما كاف منيا

بالمضمرات كغيرىا».5

 : 1صبحي إبراىيـ الفقي ،عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ ،ص.34-33:

 : 2ينظر :يحي بعيطيش ،نحك نظرية كظيفية لمنحك العربي(،رسالة دكتكراه في المسانيات الكظيفية الحديثة) ،ـ إ :قسـ المغة العربية
ك دابيا ،جامعة قسنطينة2006-2005 ،ـ ،ص.322:

جانج ىاينو كدينر فييفيجر ،مدخؿ إلى عمـ المغة النصي ،ص.03:
 : 3فكلؼ

 : 4منظر :محمد الشاكش ،أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية (تأسيس نحك النص) ،المؤسسة العربية لمتكزيع،
بيركت ،ط2001 ،1ـ ،ج ،1ص.79:

 : 5األزىر الزناد ،نسيج النص( بحث في ما يككف بو الممفكظ نصا ) ،ص.19-18:
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"جورج.يول" و"جون.براون" مجاؿ دراسة نحك النص بقكليما:

كيحدد كؿ مف
ٌ
« المسانيات النصية فرع مف فركع المسانيات يعنى بدراسة مميزات النص مف حيث حده

كتماسكو كمحتكاه اإلبالغي كالتكاصمي»  ،1كعميو فإف محاكر المسانيات النصية مجتمعة
في النقاط التالية:
- 1الحد كالمفيكـ ك ما يتصؿ بيما.
- 2المستكل التكاصمي كما يرافقو مف عناصر ك كظائؼ

) )fonctionsلغكية داخؿ

مقاـ تكاصمي (.)situation communicative
- 3التماسؾ كاالتساؽ أك ما نصطمح عميو بػ :النصية المقابمة لممصطمح الغربي
).2 (textualité

أف لسانيات النص تعني :ا لدراسة لألدكات المغكية لمتماسؾ النصي
كيرل " نيمس" ٌ
الشكمي كالداللي .كيؤكد عمى أىمية السياؽ كضركرة كجكد خمفية لدل المتمقي أثناء تحميؿ

النص.3

كما يرل "ابالي إبراىيم الفقي" عمـ المغة النصي بأنو « :ذلؾ الفرع مف فركع عمـ
المغة الذم ييتـ بدراسة النص باعتباره الكحدة المغكية الكبرل ،كذلؾ بدراسة جكانب عديدة
أىميا :الترابط أك التماسؾ ككسائمو كأنكاعو ،كاإلحالة أك المرجعية(  (référenceكأنكاعيا،
كالسياؽ النصي(  ،)Textuel Contexteكدكر المشاركيف في النص(المرسؿ كالمستقبؿ)،
كىذه الدراسة تتضمف النص المنطكؽ كالمكتكب عمى حد سكاء» .4

كيذىب " سعيد السن باليري" إلى أنو يجب أف ييراعى في كصؼ كتحميالت
(نحك النص)« عناصر أخرل لـ تكضع في االعتبار مف قبؿ ،كيمجأ في تفسيراتو إلى قكاعد
داللية كمنطقية ،إلى جكار القكاعد التركيبية ،كيحاكؿ أف يقدـ صياغات كمية دقيقة لألبنية

 : 1ج.يكؿ ك ج.براكف ،تحميؿ الخطاب ،تر :محمد لطفي الزليطني ك منير التريكي ،دار النشر العممي كالمطابع ،جامعة الممؾ
سعكد ،الرياض( ،د.ط)1997 ،ـ ،ص.30:

 : 2منظر :أحمد مداس ،لسانيات النص(نحك منيج لتحميؿ الخطاب الشعرم) ،عالـ الكتب الحديث ،القاىرة ،ط2007 ،1ـ ،ص.03:
 : 3نقالن عف :صبحي إبراىيـ الفقي ،عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ(دراسة تطبيقية عمى السكر المكية) ،ص.35:
 : 4المرجع نفسو ،ص.35:

.
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النصية كقكاعد ترابطيا ،كبعبارة مكجزة قد حددت لمنص مياـ بعينيا ال يمكف أف ينجزىا بدقة

إذا التزـ حد الجممة».1

 -2أىــداف نالو النص:

النصية كاستكشاؼ العالقات النسقية المفضية
مسعى نحك النص إلى تحميؿ البف ل ٌ
النصكص كانسجاميا كالكشؼ عف أغراضيا التداكلية  ،2كىذه الكظيفة ال تتحقؽ
إلى اتساؽ ٌ

إال بأمريف ،ىما:

 الكصؼ النصي -التحميؿ النصي

.T.Description

.3T. Analysis

ابتداء مف الجممة األكلى ،ثـ بياف
مككنات النص
ن
كتككف بداية ىذا التحميؿ بتكضيح ٌ
المكضكعات التي تناكليا النص ،كادراج الدراسة اإلحصائية تحت إطار الكصؼ مف حيث
بياف الركابط المكجكدة في النص* ،حتى نصؿ إلى بياف كظيفة ىذه الركابط ،حينئذ يبدأ

التحميؿ النصي  ،4الذم ييعطي تفسي انر ألبعاد النص المتنافرة ،عبر بياف كظيفة السياؽ
في التقريب بينيا**.

كتحميميا عناصر لـ تكضع في االعتبار

فمسانيات النص تراعي في كصفيا

مف قبؿ ،كتمجأ في تفسيراتيا إلى قكاعد تركيبي ة ،إلى جكار القكاعد الداللية كالمنطقية .5
فيي بذلؾ تخرج مف نطاؽ تحميؿ الجممة إلى تحميؿ النص ،فتدرس

الظكاىر التركيبية

(ؾعالقات التماسؾ النحكم النصي ،كأبنية التطابؽ كالتقابؿ ،كحاالت الحذؼ كالتحكيؿ
إلى الضمير  ،)...التي تخرج عف إطار الجممة المفردة  ،كالتي ال يمكف تفسيرىا تفسي انر دقيقا

أيضا عناصر أخرل داللية كتداكلية إلى الكصؼ
إالٌ مف خالؿ كحدة النص ٌ
الكمية  ،كبإدخاؿ ن

 : 1سعيد حسف بحيرم ،عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات ،ص.119:

 : 2منظر :فاف دايؾ ،عمـ النص(مدخؿ متداخؿ االختصاصات) ،ص.07:

 : 3صبحي إبراىيـ الفقي ،عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ ،ص.55:

كسكضح ذلؾ في صفحات البحث القادمة.
*  :تمؾ الركابط ما نسمييا بكسائؿ التماسؾ ،كالربط المعجمي كالنحكم كغيرىما ،أ
 : 4منظر :المرجع نفسو ،ص.55:

**  :كمضيؼ بعض الباحثيف دكر المتمقي أثناء عممية التفكيؾ.

 : 5منظر :فاف دايؾ ،عمـ النص(مدخؿ متداخؿ االختصاصات) ،ص.07:

.
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يتغير اإلطار األساسي الذم يضـ الجممة ،إذ ٌإنو لـ يعد كافيان الستيعاب
كالتحميؿ المغكييف ٌ
عد النص بأكممو كحدة أساسية لمتحميؿ.
العناصر السابقة ،لذلؾ ٌ

مف دالالت عامة تتجاكز الجممة ىدفيا تحديد

تميز (نحك النص) بانطالقو
فقد ٌ
الكسائؿ التي م ٌكنت مف ربط الجمؿ ش ٌكمت منيا كحدة داللية متالحمة األجزاء  ،عف طريؽ

تفكيؾ ما يسمى بالنظاـ .الذم يحكـ البنية العامة لمنص ،مف حيث ترابط عناصره أك أجزائو.

كقد غدا في ظؿ ىذا التكجو الجديد أف القكاعد أك القكانيف األساسية المجردة لمنص،
فيـ كانتاج ما النياية مف النصكص المتنكعة،

ىي التي تيم ٌكف مستعمؿ المغة مف
كعميو فإف الكفاءة أك الممكة المغكية لممتكمـ /المخاطب ،ىي باألساس ممكة أك كفاءة نصية؛
أم كفاءة فيـ كانتاج نصكص ،ال كفاءة فيـ كانتاج جمؿ صحيحة نحكيا ،غير أف ىذه الكفاءة
ليست غاية في حد ذاتيا ،كانما ىي جزء مف عدة كفاءات أك ممكات أخرل ضمف الممكة

التبميغية العامة  .1كعمى ىذا األساس فإف مفيكـ (النص) أك (نظرية النص) تقكـ عمى جياز

مصطمحي مفاىيمي ،ال يزاؿ إلى اليكـ محؿ نقاش كاثراء كتطكير ،سكاء داخؿ حقؿ نحك
النص أك داخؿ النظريات النحكية الحديثة كالنظرية "التكليدية التحكيمية" أك نظرية (النحك

الكظيفي) التي أدمجتو في بنيتيا النحكية العامة.2

 - IVاالتسحق الناي:
ال شؾ أف نحك النص يتعامؿ مع النصكص عمى أنيا :بنية كمية ،كمف ثـ تككف
المدخؿ إلى التحميؿ النحكم عف طريؽ تحميؿ الخكاص التي تؤدم إلى اتساقيا ،كتعطي

النصية  .3ليذا كاف لالتساؽ النصي حي انز كبي انر في الدرس النحكم
عرضان لمككناتيا التنظيمية ٌ

إ ٍذ ىك ظاىرة تشتمؿ عمى تفاعؿ القارئ مع النص  .4كالنص المتٌسؽ ىك الذم ييتيح لقارئو
التنقؿ بيف جممو بسيكلة ،كيقرؤه ككحدة غير متجزئة.
َّ
رسكف أكاصؿ
ىذا المكضكع كاف محطٌ دراسة عمماء المغة قديمان كحديثان ،عميـ يي ي
إف ىذا األخير عند كتابتو نصان متٌسؽ األركاف ،يككف
الصمح بيف القارئ كالكاتب ،حيث ٌ
 : 1ينظر :يحي بعيطيش ،نحك نظرية كظيفية لمنحك العربي ،ص.322:
 : 2المرجع نفسو ،ص.322:

 : 3منظر :فاف دايؾ ،عمـ النص(مدخؿ متداخؿ االختصاصات) ،ص.95:

 : 4نقال عف :سعيد حسف بحيرم ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،ص.184:
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بمثابة منحو مفاتيح لغكية لمقارئ ترشده إلى الفيـ كالتفسير .فما مفيكـ االتساؽ؟ كما ىي أىـ
كسائمو؟

 -1مفيوم االتسحق:
لغة:
ً -1.1ا

يقكؿ "ابن منظور" في الجذر (ك س ؽ) «:كسقت النخمة إذا حممت ،فإذا كثر حمميا
قيؿ :أكسقت أم :حممت كسقنا ،كسقت الناقة كغيرىا ً
تسؽ أم حممت كأغمقت رحميا عمى
الماء ،فيي كاسؽ ،كنكؽ ًكساؽ -كسقت عيني عمى الماء  ،أم ما حممتو الكسكؽ ،ما دخؿ فيو
الميؿ كما ضـ ،كقد كسؽ الميؿ كاتسؽ  ،كالطريؽ يتسؽ ينضـ كاتساؽ القمر امتالؤه كاجتماعو

كاستكاؤه ليمة ثالث عشرة كأربع عشرة ،كاستكسقت اإلبؿ :اجتمعت ،كاالتساؽ :االنتظاـ».1
ً
كحممىو ،كمنو:
جمعو ى
كيقكؿ "الفيروز آبحدي (ت 817ه)" في "قامكسو" «:ىك ىسقىو ىيسقيو ى
(كالميؿ كما كسؽ) كطرده كمنو :الكسيقة كىي مف اإلبؿ كالرفقة مف الناس .كالناقةي حممت
كأغمقت عمى ً
ؽ :انتظىاـ».2
الماء رحميا فيي كاسؽ ،كاستكسقت اإلب يؿ اجتمعت ،كاتٌ ىس ى
ؽ) ،مف
كس ى
كقد جاءت مادة "السبؾ" في المعاجـ العربية تقريبان بيذا المعنى لمادة ( ى
مثؿ جمع األجزاء المتعددة ،كالعمؿ عمى تأليؼ ىذه األجزاء؛ حتى تصبح شيئا كاحدا

متماسكا ،جاء في المساف «:ىسىبؾ
يسبكوي كيسبً يكو ىس ٍبكان
الذىب كالفضة كنحكه مف الذائب ي
ى
كسَّبكو ىذكبو كأفرغو في و
قالب».3
ى
ى
فالسبؾ إذف يتعمؽ بالبنية الشكمية أك السطحية لمنص ،كيتـ عف طريؽ أدكات تعمؿ

عمى تتابع الكممات تتابعان صحيحان مف الكجية النحكية كالمعجمية ،تعتبرىا معاجـ المغة
ميمة في ترابط أجزاء النص عف طريؽ أدكات ربط صريحة .
الحديثة ٌ
كعميو ،فالمعنى المعجمي لمفظ السبؾ يتقارب مع المعنى الذم اصطمح عميو

في عمـ المغة الحديث؛ إذ يعني في المعاجـ ربط األجزاء المتعددة ،كالعمؿ عمى جعميا شيئان

كاحدان ،كىك نفس ما يطمؽ عميو في عمـ المغة الحديث؛ إذ يعني ربط الجمؿ المتعددة حتى

تككف نصان.

 : 1ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة) :ك س ؽ ( .ص.4836:
 : 2الفيركزبادم ،القامكس المحمط ،مادة) :ك س ؽ(.

 : 3ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة( :س ب ؾ) ،ص.4837:

.
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 -2.1ااطالالحًا:

يعد مصطمح(االتساؽ)أك ما يرادفو مف استعماالت العرب القدماء كالمحدثيف

أك غيرىـ ليذا المفظ أحد المفاىيـ األساسية التي تقكـ عمييا دراسة اإلنتاج األدبي
عمى مستكاه البنائي كالشكمي ،إذ يكاد يندر منيـ مف لـ يتكمٌـ في التحاـ لفظو كسبكو

كتماسؾ عناصره كتناغـ انزياحاتو .كقد عرفو العرب القدماء قبؿ غيرىـ.

أ -مفيوم االتسحق عند العرب القدمحء:
لقد أدرؾ المغكيكف العرب أف النص يجب أف يككف كحدة كاحدة ،كعبركا عف ذلؾ
بعبارات منيا(جكدة السبؾ)ك(يفرغ إفراغا كاحدان) ،كقد ذكركا بعض أسس االتساؽ النصي

التي أقاـ عمييا العمماء المحدثكف أصكؿ نظريتيـ ،كمف أىـ ما يذكر في ىذا المجاؿ ما نقمو

"الجحالظ" ( ت255ىػ) في(البياف كالتبييف) حيف اشترط في نظـ الشعر أف يككف ذا أجزاء
متَّفقة ،أك سمسمة مف النظاـ متكاتية األركاف ،مماثمة لبعضيا البعض ،غير متباينة

كال متناثرة ،حيث يقكؿ « :كأجكد الشعر ما رأيتو متالحـ األجزاء سيؿ المخارج ،فتعمـ بذلؾ
كسبؾ سبكان كاحدان ،فيك يجرم عمى المساف كما يجرم ِّ
الدىاف
أنو أيفرغ إفراغان كاحدان ي
بغت بطابع عممي  ،فأصبحت تيعرؼ باالتٌساؽ النصي.
أف ىذه النظرة حديثان يس ٍ
إال ٌ

»،1

كقاؿ «:إذا كاف الشعر يم ٍستكرىان ،ككانت ألفاظ البيت مف الشعر ال يقع بعضيا مماثالن
لبعض ،كاف بينيما مف التنافر مابيف أكالد ً
العالٌت ،كاذا كانت الكممة ليس مكقعيا إلى أختيا

يمرضيان مكافقان ،كاف عمى المساف عند إنشاد ذلؾ الشعر مؤكنة » ،2ذلؾ أف كقعو غير متجاكر
كال مؤتمؼ ،كما اشترط في تالحـ أجزاء النص عدـ تنافر ألفاظو ،فقاؿ في الشعر

الذم ال نستطع إنشاده إال ببعض استكراه لغياب التناسؽ بيف ألفاظو « :ستجد بعض ألفاظو

يتب أر مف بعض».3

كقاؿ في نص الشعر المتٌسؽ «:ككذلؾ حركؼ الكالـ ،كأجزاء البيت مف الشعر

تراىا متفقة ممساء ،كلينة المعاطؼ سيمة ،كتراىا متباينة ،كمتنافرة مستكرىة ،تشؽ

أب عثماف ) ،البياف كالتبييف ،تح :عبد السالـ محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة -مصر ،ط
 : 1عمر بف بحر الجاحظ ( ك
1975ـ ،ج ،1ص.67:

ضبطت بمجمكعة مف القكانيف عمى الشاعر مراعاتيا كالتقيد بيا لنجاح عممو.
 : حيث ي
 : 2المرجع نفسو ،ص.66:

 : 3الجاحظ ،البياف كالتبييف ،شرح :حسف السندكبي ،دار الفكر ،بيركت-لبناف( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص.88-87:

.

،4

الفصل ألا لو :لللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللل لللللللللل

مفهوم النص ألاآليات

اتساقه
ل
34

عمى المساف كتكده ،كاألخرل تراىا سيمة لينة  ...خفيفة عمى المساف ،حتى كأف البيت بأسره

كممة كاحدة ،كحتى كأف الكممة بأسرىا حرؼ كاحد » ،1كعميو يمكف القكؿ بأف " الجحالظ" اىتـ
بمسألة (االلتحاـ) التي تقكـ عمى عنصريف ىما:
األجزاء المشكمة لمجممة (األلفاظ).-األجزاء المشكمة لمفظ (الحركؼ).

فاالتساؽ إذف ،مترتب عف تالؤـ األصكات المشكمة لأللفاظ كتباعد المخارج المككنة

لمكممات ،مما يسيؿ عمى المساف النطؽ بيا.2

يتضح لنا مما سبؽ أف "الجاحظ" تناكؿ (االتساؽ) مف زاكية الصكت ال التركيب
أك الداللة ،إال أنو بقدر ما احتيرـ ىذا المبدأ (الصكتي) تككف األجزاء متالحمة ،كبقدر
استبعاده تبرأت األجزاء مف بعضيا.3
كقد ٌنبو "ابن طبحطبح" عمى ضركرة تكفر شرط االتساؽ في الخطاب الشعرم كاعتبره
قاعدة ال ينبغي أف يحيد عنيا الشاعر ،حيث يقكؿ « :كأحسف الشعر ما ينتظـ القكؿ فيو
انتظاما يتٌسؽ بو أكلو مع خره عمى ما ينسقو قائمو  ...يجب أف تككف القصيدة ككممة كاحدة
في اشتباه أكليا بآخرىا نسجا كحسنا كفصاحة ،ك جزالة ألفاظ ،حتى تخرج القصيدة كأنيا
مفرغة  ...تقتضي كؿ كممة ما بعدىا ،كيككف ما بعدىا ،متعمٌؽ بيا مفتق ار إلييا ».4

يكشؼ ىذا النص عف ضركرة االنتظاـ داخؿ النص ،الذم يضمف اتساقو ،كتعميؽ

أف " بن طبحطبح " يجعؿ مف ىذا األمر كاجبا ليظؿ النص محتفظان بقكة معانيو
خره بأكلو ،إال ٌ
كجكدتيا.
كقد كتب في معنى االتساؽ عالـ البالغة "

عبد القحىر الجرجحني " ،في نظريتو

المشيكرة بػ(نظرية النظـ) ،حيث قاؿ...« :كاعمـ أف مما ىك أصؿ في أف يدؽ النظر كيغض
المسمؾ في تكخي المعاني...أف تتحد أجزاء الكالـ ،كيدخؿ بعضيا في بعض ،كيشتد ارتباط
ثاف فييا بأكؿ ،كأف يحتاج في الجممة إلى أف تضعيا في النفس كضعان كاحدان ،كأف يككف
 : 1الجاحظ ،المرجع السابؽ ،ص.89:

 : 2محمد خطابي ،لسانيا ت النص (مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)  ،المركز الثقافي العربي ،بيركت -لبناف،
.144-143

 : 3منظر :المرجع نفسو ،ص.144:

ط1991 ،1ـ ،ص:

 : 4ابف طبابا ،عيار الشعر ،مر :نعيـ زرزكر ،دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف( ،د.ط)1982 ،ـ ،ص.131:

.
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حالؾ فييا حاؿ الباني يضع يمينو ىينا ،في حاؿ ما يضع بيساره ىناؾ ،نعـ كفي حاؿ ما

يبصر مكاف ثالث كرابع يضعيما بعد األكليف  ،1 » ...ىذه النظرة في شرح مفيكـ التماسؾ
«تكاد تككف أكضح مف شرحيا في العصر الحديث»
بنكعيو ،حينما أجاب عف سؤالو:

 ،2كقد أشار أيضان إلى (االتساؽ)

 -ما الذم أعجز العرب مف النص القرني؟ ،فقاؿ«:تأممكه سكرة سكرة ،كعش انر عش انر ك يةن

يةن ،فمـ يجدكا في الجميع كممة ينبك بيا مكانيا ،كلفظةن يينكر شأنيا ،أك ييرل أف غيرىا أصمح
ىناؾ أك أشبو ،أك أحرل كأخمؽ ،بؿ كجدكا اتساقان بير العقكؿ ،كأعجز الجميكر ،كنظامان

3
كمية باعتباره الكحدة الكبرل
فقد
،
كالتئامان ،كاتقانان كاحكامان»...
أقر بأف النص كحدة ٌ
ٌ
عدة مصطمحات ٌبينيا عمماء المغة المحدثكف ،فيككف بذلؾ قد
في التحميؿ النصي ،كما ذكر ٌ

أقر االتساؽ الشكمي كاالنسجاـ الداللي الذيف ىما كؿ ما يتعمؽ بالتحميؿ النصي.
ٌ
ب -مفيوم االتسحق في الدراسحت الالديثة:

إف مكضكع االتساؽ مف االتجاىات الحديثة في دراسة النصكص المغكية،
كقد تبمكرت ماىيتو كأسسو في الربع األخير مف القرف المنصرـ عمى يد "ىاليدام كرقية
حسف"،

كمف تبعيما في ىذا المجاؿ مف عمماء الغرب أك عمماء العرب.

ب -1.مفيوم االتسحق عند عممحء الغرب:
يعتبر كؿ مف "ىحليداي ورقية السن" االتساؽ بأنو «:عالقة معنكية بيف عنصر

في النص ،كعنصر خر يككف ضركريان لتفسير ىذا النص ،ىذا العنصر اآلخر يكجد

في النص ،غير أنو ال ييمكف تحديد مكانو إال عف طريؽ ىذه العالقة التماسكية» .4
 مف المالحظ أف ىاليدام كرقية حسف رٌك از عمى الجانب الداللي لمكضكع االتساؽ« ،الذمتحدده كنص» .5
ييحيؿ إلى العالقات المعنكية القائمة داخؿ النص ،كالتي ٌ
حدد االتساؽ عمى« مستكل الدالالت حيث يتعمؽ
كيذىب إلى ذلؾ "فحن دايك" حيف ٌ
التصكرات كالتطابقات كالمقارنات كالتشابيات في المجاؿ
األمر بالعالقات القائمة بيف
ٌ

 : 1عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،تح :عمي أبك رقية ،مكفـ لمنشر ،الجزائر( ،د.ط)1991 ،ـ ،ص.102-103:
 : 2صبحي إبراىيـ الفقي ،عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ(دراسة تطبيقية عمى السكر المكية) ،ج ،1ص.127:
 : 3عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،ص.89:

 : 4نقال عف :أحمد عفيفي ،نحك النص(اتجاه جديد في الدرس النحكم) ،ص.90:

 : 5نقال عف :محمد خطابي ،لسانيات النص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب) ،ص.15:
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يتحدد عمى مستكل اإلحالة أيضان ،أم ما تيحيؿ إليو الكحدات المادية
التصكرم ،كما ٌ
ٌ
1
في متكالية نصية» .
إف منظكرم "ىاليدام" ك"فاف دايؾ" يقترباف مف بعضيما مف كجيتيف:
 ييتماف بالكسائؿ المغكية التي ييبنى بيا انسجاـ النص(الركابط كالترابط) مع تفاكتفي تفصيؿ ىذه الركابط.
 يدرساف االنسجاـ كشيء معطى في النص .2كضح ذلؾ:
كالرسـ التالي يي ٌ

النظحم الداللي
المعحني
(النظاـ الصكتي كالكتابة)

الكممحت

األاوات/الكتحبة (النظاـ الصكتي كالكتابة) (.)3
كيعيد "محمد خطٌابي" لممستكل النحكم كالمعجمي دكره في ىذه العممية ،بعد تعقيبو
ي
إف االتساؽ ال يتـ في المستكل الداللي فحسب ،كانما يتـ أيضان
عمى ىذه النظرة ،قائالنٌ «:
في مستكيات أخرل كالنحك كالمعجـ» .4

كتشرح "جوليح كريستيفح" أثناء حديثيا عف تناغـ االنزياحات داخؿ النص األدبي،
تتحد يد كظيفتيا بتجاكرىا مع تمؾ األجزاء
كيفية ربط أجزاء النص بكاسطة عناصر أخرل ٌ
«فالدليالف المتعارضاف
بأم أمر ،حيث تقكؿ:
لتشكؿ بينيما عالقة تماسؾ ال تنقضي ٌ
في األصؿ(كالمذاف يشكالف الحمقة المكضكعاتية ،حياة/مكت ،خير/شر ،بداية/نياية...الخ)،
يتـ ربطيما مف جديد كتكسيطيما عبر سمسمة مف الممفكظات التي تككف عالقتيا مع

 : 1نقال عف :صالح فضؿ ،عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات ،ص.111:

 : 2منظر :محمد خطابي ،لسانيات النص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب) ،ص.89:
 : 3منظر :المرجع نفسو ،ص.15:
 : 4المرجع نفسو ،ص.15:
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أم أمر
التعارض جمية أك ضركرية منطقيان ،كانما تتسمسؿ بدكف أف ييكقؼ
تجاكرىا ذاؾ َّ
ي
قاىر».1
كلقد أحصى " ديتر فييجر " شرطيف لبناء سالسؿ اسمية ،كيعتبراف كمبدأ مؤسس

لالتساؽ النصي ،كال يمكف أف تبني سالسؿ اسمية إال تمؾ العناصر في نص ،التي تتعمؽ

بمكضكع كاحد بعينو كظاىرة كاحدة بعينيا لمكاقع ،كبذلؾ يي ُّ
عد التطابؽ اإلحالي إلى جانب
التكافؤ الداللي لمعناصر شرطان جكىريان لبناء سالسؿ اسمية...كبكصؼ تمؾ العناصر
المتكافئة في دالالتيا انعكاسات لظكاىر الكاقع ،يتكفر فييا تطابؽ إحاؿم يتعمَّؽ بحاؿ(كاقعة)
بعينيا ،كمف خالؿ ربط (داللة االنعكاس) بػ (داللة اإلحالة) يتقرر مبدأ السالسؿ االسمية
مؤسسان لتماسؾ النص.2
مبدأ ٌ
مف خالؿ ىذا الرأم نستنتج أف لمنص:

 سالسؿ اسمية :كتعني تتابع الجمؿ داخؿ النص عمى شكؿ سالسؿ تربط بينياكحدة المكضكع كالظاىرة.
 داللة االنعكاس :كتعني أف العناصر التي يحتكييا النص تمثٌؿ المرة العاكسة لظكاىرالكاقع.

 داللة اإلحالة :كتعني أف ىذه العناصر تيحيؿ إلى ظكاىر الكاقع.عد " ديتر فييجر " أساس االتساؽ ىك تقرير مبدأ السالسؿ االسمية ،التي بدكرىا
كقد ٌ
تنتج عف العالقة التي تربط (داللة االنعكاس) بػ (داللة اإلحالة) ،فكالىما أساس لالتساؽ
إذا ركعي الجمع بينيما.
ب -2.مفيوم االتسحق عند عـــــممــــــــــــــــحء العـــــــــــــــــــرب:

ُّ
قدمو "ابالي إبراىيم الفقي" رائدان في الدراسة المسانية العربية ،كاالتساؽ
يعد ما ٌ
عنده يعني «:تمؾ العالقات أك األدكات الشكمية كالداللية التي تيسيـ في الربط بيف عناصر
النص الداخمية ،كبيف النص كالبيئة المحيطة مف ناحية أخرل ...كما ييتـ التماسؾ

 : 1جكليا كريستيفا ،عمـ النص ،تر :فريد الزاىي ،كمر :عبد الجميؿ ناظـ ،دار تكباؽ لمنشر ،الدار البيضاء -المغرب ،ط1991 ،1ـ،
ص.35:

 : 2ينظر :سعيد حسف بحيرم ،إسيامات أساسية في العالقة بيف النص كالنحك كالداللة ،مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع ،القاىرة،
ط2008 ،1ـ ،ص.271:

.
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بالعالقات بيف أجزاء الجممة ،كأيضا بالعالقات بيف جمؿ النص ،كبيف فقراتو ،بؿ بيف

المككنة لمكتاب ..كمف ثـ يحيط التماسؾ بالنص كامالن ،داخميان كخارجيان» .1
النصكص
ٌ
عرؼ " مالمد خــطحّبي" االتساؽ بأنو «:ذلؾ التماسؾ بيف األجزاء المشكمة لنص ما،
ي
كي ٌ

المككنة لمنص»
كييتـ فيو بالكسائؿ المغكية الشكمية التي تصؿ بيف العناصر
ٌ
برصد العالقات بيف أدكات الربط النحكية كالمعجمية المختمفة في النص.

 ،2أم :ييعنى

كيتضح المعنى العاـ لالتساؽ عند دكره في تحقيؽ الترابط بيف بداية النص ك خره،
دكف الفصؿ بيف المستكيات المغكية المختمفة ،فيك الذم يخمؽ بنية النص التي ال يمكف
مجرد تتابعات لمعالمات كلكنيا تممؾ تنظيمان خاصان مف داخميا كرؤية داللية
أف تككف ٌ
مف ذاتيا ،تساعد عمى أداء الكظيفة العامة المناطة بالنص.
كيقكؿ " سعيد السن باليري" في الترابط ...«:فأشكاؿ الترابط سكاء كانت بأدكات

معينة أك دكف أدكات تستمزـ النظر إلى النص بكصفو كحدة كاممة ،ألنيا استعماالت لغكية

يصرح بيا النص»  ،3كيتٌضح مف ىذا التعريؼ
غير عادية ،ترتكز عمى عناصر تماسؾ ال ٌ
يصرح بيا النص ،فعمى القارئ
أف ىناؾ أدكات ترابط شكمية تبدك لنا ،كأخرل ضمنية ال ٌ
استخالصيا مف خالؿ الغكص في ثنايا النص ،كمف بيف الظكاىر التي تعمؿ عمى تحقيؽ
االتساؽ في مستكاه ،كىك ما نسميو اآلف بكسائؿ االتساؽ ،أذكر :اإلحالة ،كالضمائر،
كاالستبداؿ ،كالحذؼ ،كالربط المعجمي...الخ .

 -2وسحئل االتسحق:

لالتساؽ مف المنظكر المساني أشكاؿ متعددة ،حددىا عمماء المغة كبينكا كيفية

إحداثيا لالتساؽ النصي مف أجؿ أداء الكظيفة المناطة بو ،انطالقا مف الحقيقة التي تعتبر
الكتابة

التي ينقصيا االتساؽ فاشمةن في التكاصؿ ،أك في تكصيؿ رسالتيا إلى القارئ،

كمف أشير الذيف اىتمكا بيذا المكضكع "ىحليداي ورقية السن" في كتابيما (االتساؽ في
اإلنجميزية ) الصادر عاـ 1971ـ بمندف.

 : 1صبحي إبراىيـ الفقي ،عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ(دراسة تطبيقية عمى السكر المكية) ،ج ،1ص.97:
 : 2محمد خطابي ،لسانيات النص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب) ،ص.5:
 : 3صالح فضؿ ،عمـ لغة النص المفاىيـ كاالتجاىات ،ص.106:

.
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كفي ما يمي أطرح أىـ تمؾ الكسائؿ التي ترجميا عمماء المغة العرب عمى غرار
"صالح فضؿ" ك"صبحي إبراىيـ الفقي" .
 -1.2الربط المعجمي:

كىك الربط الذم يتحقؽ مف خالؿ اختيار المفردات عف طريؽ إحالة عنصر

إلى عنصر خر ،1فتتحرؾ تمؾ العناصر المعجمية داخؿ النص مع عناصر تتصؿ بتفسيرىا
في اتجاه بناء فكرتو كتككينو ،مما ييسيـ في الفيـ كالتكاصؿ ،كيظير ىذا النكع مف الربط
حد تسمية
بيف الكممات المعجمية في الجممة مف حيث ىي ذكات دالالت مفيكمية عمى ٌ
عمماء النظرية التحكيمية (قيكد االنتقاء) .2Sélection Restriction
كىك في نظر(تماـ حساف)

«ما يقكـ بيف مفردات المعجـ مف عالقات تجعميا

في أصناؼ متمايزة ،بحيث يمتقي صنؼ منيا بصنؼ فيصح لمكممة مف ىذا ،كالكممة مف
ذاؾ أف يجتمعا في الجممة الكاحدة فيستقيـ المعنى باجتماعيما ،كيتنافر صنؼ منيا مع

صنؼ فال يستقيـ المعنى بالجمع بيف مفرداتيا في الجممة » ،3كيتحقؽ الربط المعجمي مف
خالؿ كسيمتيف ىما:

أ -الـــتكرار:

كىك كسيمة إحالية تك اررية ،تتمثؿ في تكرار و
لفظ أك عدد مف األلفاظ في بداية كؿ

جممة مف جمؿ النص قصد التأكيد .4

ض فى ىز ىادىـ المَّو مرضا كلىيـ ع ىذ ه ً
يـ بً ىما ىك يانكا
مثاؿ :قكلو تعالىً { :في يقميكبً ًي ٍـ ىم ىر ه
ي ي ي ى ى ن ى يٍ ى
اب أىل ه
ً
كف}[البقرة ،اآليت .]10:ييساعد تكرار كممة (مرض) أكثر مف مرة في عممية التماسؾ النصي.
ىي ٍكذ يب ى
كلمتكرار صكر عديدة أكردىا مكجزة:

 تكرار نفس الكممة ( المسمى كاحد). الترادؼ أك شبو الترادؼ كىك :استخداـ كممات ليا معنى مشترؾ(يبتكر -يخترع). : 1نقالن عف :عزة شبؿ محمد ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،تؽ :سميماف العطار ،مكتبة اآلداب ،القاىرة-مصر ،ط 2007 ،1ـ،
ص.105:

 : 2منظر :ردة اهلل بف ردة بف ضيؼ اهلل الطمحي ،داللة السياؽ ،ص.297:
 : 3المرجع نفسو ،ص.297:

 : 4منظر :أحمد عفيفي ،نحك النص(اتجاه جديد في الدرس النحكم) ،ص.106:

.
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 الكممة الشاممة :كىي :تكرار كممة تككف الثانية عنصر في فئتيا(لحـ -لحـ بقر). الكممة العامة :كىي :مجمكعة مف الكممات ليا إحالة عامة(مشكمة -سؤاؿأمر ما) .1

–فكرة -

ب -التضحم:

كىك عبارة عف ارتباط عنصر بعنصر خر خالؿ الظيكر المشترؾ المتكرر في:

سياقات متشابية ،2مثؿ(:تحرير -كرؽ -كاتب -حبر) ،كتنقسـ كسائؿ التضاـ إلى:
 االرتباط بمكضكع معيف :مثؿ :المرض-الطبيب. التقػػابؿ أك التضػػاد :مثؿ :يبرد -يسخف. عػالقة الػجزء بالػك ٌؿ :مثؿ :صندكؽ-غطاء الصندكؽ. -عػالقة الجزء بالجػزء :مثؿ :أنؼ-عيف.

 االشتمػاؿ المػشتػرؾ :مثؿ :كرسي -منضدة ،تشتمؿ عمييما كممة(أثاث). -الكممات التي تنتمي إلى مجمكعة منتظمة :مثؿ :السبت-األحد-االثنيف... -الخ.

 الكممات التي تنتمي إلى مجمكعة غير منتظمة :مثؿ :أخضر -أحمر -أصفر...الخ .3كمما سبؽ ،فالتكرار كالتضاـ ىي عالقات معجمية تربط األلفاظ بعضيا ببعض ،بحيث
يمكف إدراؾ ىذه العالقات دالليان ،كالربط المعجمي ىك مكضكع ىذا البحث لذا أفردت لكال

طرفيو فصالن خاصان بو.

 -2.2الربط النالوي :ككسائمو ىي:

كىي(:ألف-لكف-بالرغـ مف-عميو ) كتيشير إلى العالقات
أ -أدوات الربط (الوال):
التي بيف مساحات المعمكمات أك بيف األشياء التي في ىذه المساحات  ،4لذا فيي كسيمة بناء

 ،5كما ييطمؽ عمى مثؿ ىذه الركابط مصطمح
لتفسير ما سيقدـ في عالقتو بما سبقو
(االنتقاؿ) ،حيث يتمكف القارئ بكاسطتيا التنقؿ بيف األجزاء المختمفة في النص ،كتفسيرىا

 : 1منظر :عزة شبؿ محمد ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،ص.106:
 : 2المرجع نفسو ،ص.109:

 : 3منظر :المرجع نفسو ،ص.109:

 : 4ركبرت دم بكجراند ،النص كالخطاب كاإلجراء ،ص.346:

 : 5نقالن عف :عزة شبؿ محمد ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،ص.110:

.
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تفسي انر صحيحان ،كىناؾ عدة أصناؼ ألدكات ىذا الربط سكؼ أختار منيا ما اعتمد عميو
"ىاليدام كرقية حسف" كىي أربعة عناصر.

مي بيذا االسـ ألنو يربط األشياء التي ليا نفس الحالة
أ -1.الربط اإلضحفي (الفال) :يس ى
بكاسطة األدكات(الكاك -أيضان -كذلؾ -أك -أـ)  .1كتستخدـ ىذه الركابط أيضان لمتأكيد
عمى االرتباطات غير كاضحة في النص ،كما يقكـ منتج النص بإقحاميا لقصد بالغي،

فػ)الكاك) تفيد معنى االشتراؾ ،ك(أك) تعطي معنى البديؿ ،أك لفظة "بالمناسبة" يكحي بتقديـ
فكرة خطرت بالباؿ في ما بعد ،أك كممات تحمؿ معنى التشابو الداللي مثؿ (عمى نحك

متشابو-مثؿ ىذا).2

يربط االستدراؾ بيف صكرتيف مف صكر

أ -2.الربط االستدراكي(وال النقيض):

3
عدة أدكات مثؿ( لكف -مع ذلؾ-
المعمكمات ،بينيما عالقة تعارض  ،يمستخدما في ذلؾ ٌ
عمى أم حاؿ -بؿ -أنا أعني...الخ) .مثاؿ:

 حاكلت إنجاز البحث بمفردم ،لكنني لـ أنجح.اجعت صحيحة ،كمع ذلؾ يكتشؼ األستاذ الخطأ.
اعتقدت أف كؿ المعمكمات التي ر ي
ي
عد مف كسائؿ االتساؽ النصي ،إ ٍذ يقكـ بربط مجمكعة مف الجمؿ تربط
أ -3.الربط الزمني :يي ٌ
بينيا عالقة الزمف ،حيث تربط ىذه األخيرة بيف األحداث مف خالؿ:

عبر عنيا مف خالؿ األداة(ثـ -بعد -عمى نحك تاؿ-
كي ٌ
 عالقة التتابع الزمني :يأضأت
دخمت الغرفة
أضأت النكر .أك :بعد أف
كبعد ذلؾ...الخ) مثؿ :دخمت الغرفة ،ثـ
ي
ي
ي
النكر.
 -عالقة ما يحدث في ذات الكقت :مثؿ(:في ذات الكقت -حاالن -في ىذه المحظة...الخ).

 عالقة تيشير إلى السابؽ :مثؿ (:مبك انر -قبؿ ىذا -سابقان...الخ) .4أ -4.الربط السببي (التبعية أو التعمّق) :كتككف فيو العالقات بيف األحداث عالقات ذات
متعينة أك مشركطة بعضيا ببعض ،كينبغي
قكة متينة ،عمى أف األحداث يمكف أف تككف ٌ
عبر عنو باقتراف تبعية العالقات
أف تسمى ىذه الفئات الشاممة لمختمؼ أنكاع الركابط مما يي ٌ

 : 1منظر :عزة شبؿ محمد ،المرجع السابؽ ،ص.111:
 : 2نقالن عف :المرجع نفسو ،ص.111:

 : 3أحمد عفيفي ،نحك النص(اتجاه جديد في الدرس النحكم) ،ص.129:
 : 4عزة شبؿ محمد ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،ص.112:
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 .1كيقع تحت العالقة السببية الرئيسية

كيعبر عنيا مف خالؿ(إذا-ليذا-
عالقات خاصة مثؿ(:النتيجة-السبب-الغرض-الشرط) .ي
لذلؾ -ألف -إذا...الخ)  .2مثاؿ:
رسب في االمتحاف نتيجة تياكنو.ككف مكتبة.
 كاف يتردد عمى دكر النشر لذلؾ ٌ استعمؿ الدكاء ألنو مريض.ينبت الكأل.
فس ي
إذا نزؿ المطر ىب -االستبدال:
ىك عممية تعكيض عنصر بعنصر خر ،بحيث يككف ىذا األخير لو نفس الكظيفة

كنيىا فى ىع َّج ىؿ لى يك ٍـ ىى ًذ ًه ك ىك َّ
ؼ
لمم ىع َّكض) ،كقكلو تعالى { :ىك ىع ىد يك يـ المَّوي ىم ىغانً ىـ ىكثً ىيرةن تىأ ي
ٍخ يذ ى
التركيبية ( ي
ى
ً
ً
ً
ً ً
ً
الن ً
م َّ
يخ ىرل لى ٍـ تى ٍق ًد يركا ىعمى ٍييىا
يما ( )20ىكأ ٍ
كف ىيةن ل ٍم يم ٍؤ ًمن ى
اس ىع ٍن يك ٍـ ىكلًتى يك ى
أ ٍىيد ى
يف ىكىي ٍيدىي يك ٍـ ص ىارطنا يم ٍستىق ن
قى ٍد أىحا ى َّ
تـ استبداؿ
اف المَّوي ىعمىى يك ِّؿ ىش ٍي وء قى ًد نا
ير ([})21سكرة الفتح ،اآلية .]21-20 :فقد َّ
ى
ط الموي بًيىا ىك ىك ى

كممة (مغانـ) بكممة (أخرل) ،كأستشيد عمى صحة ذلؾ بما كرد في تفسير "الجالليف:

(أخرل)ىي :صفة (مغانـ) .3

كتنقسـ أنكاع االستبداؿ حسب الكظيفة النحكية لعنصر االستبداؿ ،إلى ثالثة أنكاع:
ب -1.االستبدال االسمي :كتيعبر عنو األلفاظ التالية(:نفس -خر-أخرل -خركف-ذات-
كاحد) ،فتيحؿ مح ٌؿ االسـ أك العبارة االسمية ،كاآلية السابقة خير مثاؿ عمى ذلؾ.

إضما انر لفعؿ

عبر عنو بالفعؿ البديؿ/الكنائي ،حيث يأتي
كي ٌ
ب -2.االستبدال الفعمي :ي
أك حدث معيف أك عبارة فعمية ،يليحافظ عمى استم اررية محتكل الفعؿ ،كقكلؾ :عبدتيؾ ربي
فعمت.
عمى نيج الرسكؿ كأدرم عف يقيف ماذا
ي

 : 1منظر :فاف دايؾ ،النص كالسياؽ(استقصاء البحث في الخطاب الداللي كالتداكلي) ،تر :عبد القادر قنيني ،إفريقيا الشرؽ ،لبناف-
مدعمة باألمثمة.
فصؿ في قضية الشرط كالتشارط ،فذكر لو ٌ
عدة أنكاع ٌ
المغرب2000 ،ـ ،ص .103 :كقد ٌ
بعدىا.

 : 2منظر :عزة شبؿ محمد ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،ص.112:

منظر :ص ،103 :كما

 : 3محمد أحمد المحمي كعبد الرحمف السيكطي ،تفسير الجالليف ،دار القرف الكريـ ،لبناف ،ط2007 ،1ـ ،ص.513:
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ؾ إً نذا ًقسمةه ً
ض ىيزل }
{تًٍم ى
ٍى

َّ
اآلية .]22:فكممة (تًٍم ى
ؾ) جاءت بدالن مف اآلية السابقة ليا ،كىي{ :أىلى يك يـ الذ ىك ير ىكلىوي

ٍاأل ٍينثىى} [سكرة النجـ ،اآلية .]21 :فيعتمد دائمان في تفسير اآلية الثانية عمى التي تسبقيا .كمف فكائد
االستبداؿ أذكر:
عدة جمؿ تمييا.
 تكسيع السيطرة الداللية لجممة ما ،لجممة أك ٌيجنبو التكرار المعسر.
 استخداـ الكاتب ألدكات االستبداؿٌ ، ييعد االستبداؿ أحد كسائؿ االقتصاد في االستخداـ .1ج_ الالـذف:

قد تحذؼ كممة أك عبارة بدالن مف تكرارىا ،كتأتي بنية النص صحيحة عمى تماميا،

لكف ىذا ال ييتأتى إال إذا كاف الباقي في بناء الجممة(قرائف معنكية أك مقالية تكمئ إليو كتدؿ
2
عميو) ييغني في الداللة كافيان في أداء المعنى ،كما يككف في حذفو معنى ال يكجد في ذكره،

كقكلو تعالى ...{ :أ َّ َّ
ىف الموى

كرسكلو برمء منيـ أيضان.3

ً
ب ًر ً
يف ىكىر يسكليوي
مء م ىف ا ٍل يم ٍش ًرك ى
ى ه
كلمحذؼ أنكاع ثالثة:

[ } ...سكرة التكبة ،اآلية.]03 :

كالتقدير:

ج -1.الالذف االسمي :كىذا النكع يقع داخؿ الجممة ،بحيث يحذؼ االسـ بعد:

عبر عنو بػ(كؿ-بعض -أم -كال -كمتا .)...مثاؿ:
كي ٌ
 العنصر اإلشارم :يتكقؼ الالعبكف عف التدريب في ساعة متأخرة مف ليمة أمس .الكؿ كاف متعبان.

عبر عنو مف خالؿ العدد بػ(أكؿ-ثاف-ثالث-رابع ...الخ) أك الكممات
كي ٌ
 العنصر العددم :يالدالة عمى الكـ مثؿ(:كثير-قميؿ-العديد مف)...
أحب اإلجابة عمى األسئمة الصعبة أكالن .أعتقد أف السيمة أفضؿ
 العنصر النػعتي :كقكلناٌ :لؾ.

 : 1نقالن عف :عزة شبؿ محمد ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،ص.114:

 : 2منظر :محمد حماسة عبد المطيؼ ،بناء الجممة العربية ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة،
ص.208:

(د.ط)2003 ،ـ،

 : 3عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير ،تفسير القرف العظيـ ،دار المعارؼ ،لبناف( ،د.ط)1982 ،ـ ،ج ،2ص.332:
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ج -2.الالذف الفـعمي :أم أف يككف المحذكؼ عنص انر فعميان ،مثؿ :ىؿ ذىبت إلى السباحة؟

نعـ ،كالتقدير :نعـ ذىبت.

ج -3.الالذف داخل مح يشبو الجـممة:

كمف المكاضيع التي يكثر فييا الحذؼ األسئمة

التي ييجاب عنيا بنعـ أك ال ،مثاؿ :ىؿ ستأتي غدان؟ نعـ .1
د -اإلالـحلة:

كيطمؽ عمييا مصطمح الصيغ الكنائية أك اإلحالة المتبادلة أك اإلرجاعية ،كىي عبارة
ي
عف مجمكع كممات ليس ليا معنى تاـ في ذاتيا ،كلتحديد معنى اإلحالة المقصكد يجب

أف تحيؿ إلى كممات أخرل .مثؿ(:ىك -نحف -ىذا -ىذه)  ،2كىي في ذلؾ تخضع لقيد داللي
كىك كجكب تطابؽ الخصائص الداللية بيف العنصر المحيؿ كالعنصر المحاؿ إليو  .3كتنقسـ

اإلحالة إلى قسميف:
د -1.اإلالحلة الناية(الداخمية):

سميت بذلؾ إلحالتيا العناصر المغكية الكاردة في الممفكظ  ،4أم :أف العنصر المشار

إليو مكجكد في محيط النص ،كتنقسـ بدكرىا إلى قسميف:

 اإلالحلة السحبقة(البعدية)ُّ :تعد اإلحالة البعدية األكثر شيكعان مف بيف األشكاؿ األخرل،

كىي تشير إلى أنيا تعكد عمى مفسِّر سبؽ التمفظ بو .مثؿ قكلو تعالى { :فىتىمىقَّى ىدـ ًمف رب ً
ِّو
ي ٍ ى
ات فىتىاب عمى ٍي ًو إًَّنو ىك التََّّكاب َّ ً
ىكمًم و
يـ }[سكرة البقرة ،اآلية .]37 :كاذا ما تأممنا ىذه اآلية نجد لفظ
ي
ى ى
ى
الرح ي
ي يى

(ربو) ىك المحاؿ عميو ،كقد ارتبط بمجمكعة مف اإلحاالت المتنكعة ،منيا المضمر كمنيا
الضمير ،كما في(فتاب ،إنو ،ىك) .ككذلؾ لفظ (عميو) يحيؿ إلى لفظ ( دـ).

 اإلالحلة الالالقة(القبمية) :كىي تشير إلى أنيا تعكد عمى مفسِّر مذككر بعدىا في النص.مثؿ قكؿ الشاعر:

ً
الر ُّ
بالء .5
بك
ي
الشييد عمى يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك*** ـ الحىي ىاريف ك ى
الء ي
الب ي
كىك ٌ

 : 1ينظر :عزة شبؿ محمد ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،ص.118:
 : 2نقالن عف :المرجع نفسو ،ص.118:

 : 3محمد خطابي ،لسانيات النص(مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب) ،ص.17:
 : 4عزة شبؿ محمد ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،ص.123:

 : 5الحسيف بف أحمد َّ
كزني(أبك عبد اهلل) ،شرح المعمقات السبع ،تؽ :عبد الرحماف المصطاكم ،دار المعرفة ،بيركت-لبناف ،ط ،2
الز ى
1425ق2004-ـ ،معمقة الحارث بف حمٌزة اليشكرم ،البيت ،82:ص.245:

.
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كالعنصر المحاؿ إليو(الرب-الشييد)أتى بعد الضمير(ىك).
د -2.إالحلة سيحقية(خحرجية):

كتشير إلى أف العنصر المشار إليو محدد في سياؽ المكقؼ  ،1كيحتاج ىذا النكع

مف اإلحالة إلى

المقاـ أك السياؽ أك المعارؼ السابقة لتفسيره .مثؿ قكلو تعالى:

كؿ ىك ًر ويـ ()40كما ىك بًقىك ًؿ ىش ً
ً
ً
ً
كف ()39إًَّنوي لىقىك يؿ رس و
اع ور
كف ( )38ىك ىما ىال تيٍبص ير ى
{فى ىال أي ٍقس يـ بً ىما تيٍبص ير ى
ٍ ىي
ى ى يى ٍ
يال ما تيؤ ًم ينكف ()41كىال بًقىك ًؿ ىك ً
ً
كف ([})42سكرة الحاقة ،اآليةٌ ( .]42-38 :إنو) أم:
اى وف ىقمً ن
يال ىما تى ىذ َّك ير ى
ىقم ن ى ٍ ى
ى ٍ
القرف الكريـ (كما ىك) أم :القرف نفسو ،فعرفنا ذلؾ بمعرفة سابقة.

أم لغة عناصر معينة ليا خاصية
كيشير "ىاليدام كرقية حسف" إلى أنو يكجد في ٌ
اإلحالة ،لتككف ثالثة أنماط لإلحالة ،ىي:
 -1اإلالحلة الشخاية :أك الضمائر الشخصية ،كيندرج تحت ىذا النمط األنكاع التالية:

 اإلالحلة الممتدة :كتيشير إلى عممية أك تتابع مف العمميات أك كاقعة معقٌدة ،كيستخدـ ليافي العربية العنصر(ىك أك تمؾ) المذاف يعكداف عمى األشياء.
 اإلالحلة المطمقة :كتنطبؽ عمى الحاؿ التي يتناكؿ فييا المتكمـ مكضكعان عامان فيعالجودكف أف يربطو بزماف معيف ككأنو حقيقة دائمة أك حاؿ ثابتة ،كيالحظ ىذا بشكؿ عاـ

في األبحاث العممية كالنظرية كفي الحكـ كاألمثاؿ ،كقكلنا (:مف كجد اإلحساف قيدان َّ
تقيدا).

 اإلالحلة الخحرجية العحمة :كيككف المرجع متصالن بسياؽ المكقؼ ،كأدكاتيا(نحف -أنت-ىـ -ىي -المرء) .مثؿ :كيؼ مضى اليكـ؟ الجكاب ،مف األساتذة إلى المذكرة.

 -2اإلالحلة اإلشحرية :كيميز داخميا بيف ثنائيات ىي:
 العناصر الدالة عمى القرب (ىذا -ىذه) ،كالعناصر الدالة عمى البعد (ذاؾ). -العناصر الدالة عمى المفرد (ذاؾ -ىذا) ،كالعناصر الدالة عمى الجمع (المذيف).

 العناصر الدالة عمى المكاف(ىنا -ىناؾ) ،كالناصر الدالة عمى الزماف (اآلف -نذاؾ). 2كيفرؽ "ىاليدام كرقية حسف" بيف نكعيف مف اإلحالة المقارنة:
 -3اإلالحلة المقحرنةٌ :

 : 1نقالن عف :عزة شبؿ محمد ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،ص.123:
 : 2منظر :المرجع نفسو ،ص.124-123:

.

الفصل ألا لو :لللللللللللللللللللللللللل للللللللللللللللللل لللللللللل

مفهوم النص ألاآليات

اتساقه
ل
46

 المقحرنة العحمة :كتقع بيف محكرم التشابو كاالختال ؼ دكف أف تأخذ في االعتبا ر صفةمعينة .فيي تأخذ شكؿ التطابؽ أك التشابو أك االختالؼ.
مثاؿ :إنو نفس المرجع الذم رأيناه باألمس.
إنو مرجع مشابو لذلؾ الذم رأيناه باألمس.
إنو مرجع مختمؼ عف الذم رأيناه باألمس.
 المقحرنة الخحاة :عكس المقارنة العامة؛ فيي تأخذ في االعتبار صفة معينة عندمقارنتيا بيف شيئيف سكاء مف حيث الكـ أك الكيؼ .1

مثاؿ :إف الطالب المجتيد يسأؿ بطريقة منظمة مثؿ ذلؾ الباحث.

 -3.2الربط الاوتي:
لقد انكب اىتماـ عمماء المغة عمى دراسة كسائؿ الربط كتنكعيا ،مف الربط معجمي

إلى الربط النحكم كحتى الربط الصكتي ،كىذا األخير يي ُّ
عد أحد الكسائؿ الشكمية التي تزيد
في تماسؾ النص ،حيث يمعب دك انر كبي انر في إنتاجو كسيكلة تمقيو كاستيعابو كحفظو كركايتو،

عد أحد االستراتيجيات التعميمية التي ارتبطت بالفف السردم سكاء عمى مستكل األلفاظ
كما يي ٌ
الغريبة أك األساليب البالغية.

كما قدمت البالغة العربية مف خالؿ (عمـ البدم ع) دراسات متعددة تتناكؿ مكضكع
الكشؼ عف أنكاع الركابط الصكتية في النصكص العربية مف كزف كقافية كسجع كجناس،
كىي العناصر المش ٌكمة لمربط الصكتي.

ج -1.السجع :مصدر لمفعؿ (سجع) الرجؿ سجعان ،إذا تكمـ بكالـ لو فكاصؿ كفكاصؿ

الشعر ،2كىك كحدة الحرؼ األخير في الفاصمتيف ،كيقع في النثر كما ىك في الشعر ،كما
ذىب النثر بفاعمية السجع داخمو ،فقد ذىب الشعر بالكزف كالقافية.3
كينقسـ السجع في النثر إلى ثالثة أضرب:

 : 1نقالن عف :عزة شبؿ محمد ،المرجع السابؽ ،ص.124:

 : 2الكالعي ،إحكاـ صنعة الكالـ في فنكف النثر كمذاىبو في المشرؽ كاألندلس ،تح :محمد رضكاف الداية ،عالـ الكتب ،بيركت،
ط1985 ،2ـ ،ص.227:

 : 3عبده عبد العزيز قمقيمة ،البالغة االصطالحية ،دار الفكر العربي ،القاىرة-مصر ،ط2001 ،4ـ ،ص.346:

.
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 التاريع أو المراع :يتحقؽ إذا كاف ما في إحدل القرينتيف مف األلفاظ أك أكثر ما فييامثؿ ما يقابمو مف األخرل في الكزف كالتقفية .مثؿ قكلو تعالى
ثيَّـ إً َّف ىعمى ٍيىنا ًح ىس ىابيي ٍـ( ( })26سورة الغاشيت).

{:إً َّف إًلى ٍيىنا إًىي ىابيي ٍـ

()25

ً
كعةه
 المتوازي :ىك اتفاؽ الفاصمتيف في الكزف كالتقفية .مثؿ قكلو تعالى{ :فييىا يس يرهر ىم ٍرفي ىكعةه( ( })14سورة الغاشيت).
( )13ىكأى ٍك ىك ه
ض ى
اب ىم ٍك ي
ىك ما اتفقت فيو الفاصمتيف تقفيةن ال كزنان ،كقكلو تعالى:
 المطرف:ً ً
ً
صفنا( (.})2سورة املرسالث).1
{ ىكا ٍل يم ٍر ىس ىالت يع ٍرفنا()1فىا ٍل ىعاصفىات ىع ٍ

ج -2.الجنحس :كىك تشابو كممتيف في النطؽ كاختالفيما في المعنى  ،2كينقسـ إلى قسميف:
ج -1.2.الجنحس التحم :ىك ما اتفؽ فيو طرفاه عمى أربعة أمكر:
(جنس الحركؼ -كعددىا -كضبطيا-كترتيبيا).
كلمجناس التاـ ثالثة أضرب ىي :المماثؿ كالمستكفي كالمرٌكب.

ج -2.2.الجنحس غير التحم :ىك ما اختمفت لفظتاه في أحد مف الشركط السابقة الذكر،
المصحؼ.
كىك ثالثة أقساـ أيضان ،ىي :المضارع كالالحؽ ك
ٌ

كمع ىذا تبقى ىناؾ أقساـ أخرل ألنكاع الجناس لـ أذكرىا كىي مفصمة في كتب

البالغة ،كالمقاـ ال يسمح بذكرىا.
ج -3.الوزن والقحفية:

كىما عنصراف صكتياف يمعباف دك انر كبي انر في عممية االتساؽ

عمى مستكل النص الشعرم ،كبما أنو ال يفيد في دراسة السرد ،فإنو ال يحسف بنا اإلطالة

كالتفصيؿ فيو.

لقد ذىب الشعر بالكزف كالقافية بح و
ؽ فيما مكسيقى مزدكجة شقيا األكؿ أفقي ممثالن

في الكزف ،كشقيا الثاني رأسي ممثالن في القافية  ،3عمى ذلؾ تقكـ مكسيقى الشعر ،كما تي ُّ
عد
فيد في تشكيؿ النص الشعرم ،كيقكـ بكظيفة جمالية،
بناء جكىريان يي ي
مكسيقى الشعر العربي ن

 : 1عبده عبد العزيز قمقيمة ،اؿمرجع السابؽ ،ص346:
 : 2منظر :المرجع نفسو ،ص.329:
 : 3منظر :المرجع نفسو ،ص.340:
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ميز الشعر ،أال نسمع أف الشعر ىك:
بؿ ذىب الكزف كالقافية إلى أبعد مف ذلؾ فيما ما يي ٌ
الكالـ المكزكف المقفى الداؿ عمى معنى.
كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو اآلف ىك:ىؿ ىناؾ عالقة بيف كسائؿ الربط الصكتي عامة كالكفاءة السردية لمنص؟كمحاكلةن لإلجابة عمى ىذا السؤاؿ :فإف النص قد يمجأ أحيانان إلى التنكيع

في استخداـ كسائؿ البديع ألغراض عدة ،منيا الخركج عف المألكؼ مثالن أك إثراء النص

حتى يترفع عف براثف التسمية كاالرتقاء بو إلى الكظيفة التعميمية التي ييجيد طاقتو فيو
لمعالجة قضية اجتماعية بأسمكب ار و
ؽ يتماشى كطبيعة النص ،فكسائؿ البديع في ذلؾ تجدىا
محدكدة النظاـ ،أما تنكيعات النص فمتعددة ،لذا فيك في استحضار كاتصاؿ دائـ مع تمؾ
الكسائؿ.

.
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مم ّخص الفال األول
بعد االنتياء مف إعداد ىذا الفصؿ كالذم ييميٌد نظريان لمجانب التطبيقي ،أخمص
إلى النتائج التالية:
تأسست الدراسات المسانية عمى مفيكـ الجممة الذم يتميز بالتنكع كاالختالؼ حتى إنو
 ٌتكجد تعريفات عديدة لمجممة كردت قديمان كحديثان ،إال أف القديمة منيا كانت تخمط بينيا كبيف
الكالـ،

كالحديثة أعطتيا حدان خ انر

شيده ىذا العمـ؛
تحكؿ ى
تطكر الدراسات المسانية عبر فترات الزمف أىـ ٌ
 لقد نتج عف ٌإ ٍذ أف نشأة المسانيات النصية مدينة لمنحك التكليدم الذم أسيـ بشكؿ مباشر في االنتقاؿ مف
بنية الجممة كمككناتيا القاعدية إلى البحث المنظـ في العالقات بيف الجمؿ في بنية أكبر

تـ تجاكز حدكد الجممة إلى النص لعدـ كفاية األكلى كحدىا لمكصؼ
يمثٌميا النص ،كقد ٌ
المغكم ،كىنا اتفؽ الباحثكف عمى اعتبار أف النص ككؿ كحدة التحميؿ الكبرل.

التحكؿ فقد كاف ال َّ
بد مف االنتقاؿ مف نحك الجممة إلى نحك النص ،كاف كانت
 تبعان ليذاٌ
الحد الذم ال يمكننا التمييز بينيما.
الصمة بينيما كثيقة إلى ٌ
تتـ ىذه
 -إف كؿ متتالية مف الجمؿ تش ٌكؿ نصان ،شرط أف يككف بيف ىذه الجمؿ عالقاتُّ ،

العالقات بيف عنصر ك خر كارد في جممة سابقة أك جممة الحقة تؤدم مجتمعة كظيفة نصية

كتكاصمية ضمف النص األكبر ،كعميو فالنص إنتاج مترابط متسؽ كمنسجـ كليس(رصفان
اعتباطيان لمكممات كالجمؿ كأشباه الجمؿ).

 النص ىك مجمكعة مف األحداث الكالمية التي تتككف مف مرسؿ لمفعؿ المغكم كمتم وؽ لو،
كقناة اتصاؿ بينيما ،كىدؼ يتغير بمضمكف الرسالة ،كمكقؼ اتصالي يتحقؽ فيو التفاعؿ،
كما أنو نسيج مف الكممات المرتبطة مع بعضيا البعض كفؽ عالقات نحكية كمعجمية
كتركيبية كصرفية لتأدية غرض أك غاية ما.
ييتـ بدراسة النصكص
 كما يمكنني أف أخمص إلى أف لسانيات النص ىي ذلؾ العمـ الذم ُّمجردة ،كما تدرسو انطالقان مف اعتباره بنية لغكية كبرل.
مف حيث إنيا بنية ٌ

.
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النصكص
 تسعى لسانيات النص إلى اكتشاؼ العالقاتالنسقية المؤدية إلى اتساؽ ٌ
ٌ
النصية بإحصاء األدكات
كانسجاميا ،كالكشؼ عف أغراضيا التداكلية مف خالؿ تحميؿ البني
ٌ
كالركابط التي تيسيـ في ذلؾ ،كيتحقؽ االتساؽ بإبراز دكر تمؾ الركابط في الجمع
بيف عناصر النص كاالىتماـ بسياقيا الداخمي كفؽ أنظمة التكاصؿ المختمفة.

 -يشترؾ نحك الجممة مع نحك النص في صفتيف ىما:

أ -السبؾ :كىك نكع مف أنكاع الربط المعجمي ،حيث يرتبط عنصر بعنصر خر مف خالؿ

الظيكر المشترؾ المتكرر في سياقات متشابية .مثؿ(الحرب ،األعداء ،الصراع ،الجنراؿ).
كىذه األحداث أك المككنات التي تيمثٌؿ النص في مجمكعيا ،تيحقؽ مع كسائؿ السبؾ
ما يجعؿ النص محتفظان بكينكنتو كاستم ارريتو.

ب -الحبؾ :ىك العالقة المعنكية بيف عنصر في النص ،كعنصر خر يككف ضركريان

لتفسير ىذا النص ،ىذا العنصر اآلخر يكجد في النص ،غير أنو ال ييمكف تحديد مكانو
إال عف طريؽ ىذه العالقة التماسكية (بحسب رأم ىاليدام كرقية حسف).

تـ تكسيع مفيكـ النص مف خالؿ مفيكـ االتساؽ الذم ليس لو طبيعة نحكية فحسب،
 لقد َّبؿ يتضمف في الكقت نفسو جكانب تتعمٌؽ بمكضكع النص كجكانب داللية ،كيرتكز االتساؽ

مجرد لمنص.
عمى أساس داللي محكرم ٌ
عما ليس نصان ،كيختص بالكسائؿ
 االتساؽ ىك الكيفية التي يتماسؾ بيا النص ليتميز ٌأف معيار االتساؽ يقكـ بإجراءات حيث
التي تتحقؽ بيا خاصية االستم اررية في النص ،أم ٌ
تبدك لو العناصر السطحية لمنص عمى صكرة كقائع يؤدم السابؽ منيا الالحؽ-كما يؤكد

ذلؾ فاف دايؾ ،-كيتحقؽ ذلؾ بتكفير مجمكعة مف الكسائؿ التي تجعؿ النص محتفظان

بكينكنتو قاد انر عمى التكاصؿ ،كمف بيف ىذه الكسائؿ :الربط المعجمي الذم أحاكؿ أف أكشؼ
عف أثره في إحداث االتساؽ داخؿ النص القرني ،كفي تقسيمو إلى تكرار كتضاـ اعتمدت

ػعزة شبؿ محمد").
فأفردت لكمييما فصالن
عمى كتاب(عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ لػ" ٌ
ي
تطبيقيان خاصان.

.
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تمهيد:

حد اإلطار النظرم لعممية االتساؽ كآلياتو فحسب،
لـ يقؼ عمماء المغة عند ٌ
بؿ ذكركا أنكاعا مف العبلقات في النص ،كبينكا كيؼ تترابط الجمؿ كالفقرات مككنة النص

أف النص ميما طاؿ أك قصر يتميز بجممة
الكبير في بياف مدىش  ،كقد أجمعكا عمى ٌ
مف المقكمات أك الخصائص المقالية ،تعكد إلى اتساؽ أك تماسؾ نسيجو التركيبي
أك البنيكم ،كمقكمات أك خصائص سياقية مقامية ،تعكد إلى انسجاـ تمؾ البنية

أك ذلؾ النسيج مع مقاصده كأغراضو التبميغية ،كىذه المقكمات ترتبط ارتباطان كثيقا بتحقؽ

ما يعرؼ ببنية النص  ،1التي تنتظـ المعمكمات داخميا كتمتحـ كفؽ نظاـ خاص،

تمعب مقكمات االتساؽ فيو دك انر ىامان في عممية رصد عبلقاتو ،كىذه األخيرة التي تشغؿ
بل بنفسو مف خبلؿ انتظاـ كمماتو كمركباتو كجممو،
حي ناز يككف بو النص كائننا مستق ن

تيش ٌكؿ بذلؾ سبلسؿ جممية تتعالؽ فيما بينيا بركابط نحكية كمعنكية مختمفة ،تمثٌؿ مجاؿ
(نحك النص) الذم مداره الترابط بيف أبنية النص الصغرل (العبارات كالجمؿ)
كالكبرل (القطع كالفقرات) ،مؤدية كظيفة تبميغية أك ميمة الفيـ أك اإلفياـ.2

كمف بيف اؿظكاىر المغكية التي تندرج ضمف اآلليات المسئكلة عف إحداث اتساؽ

عمى مستكل المفظ النصي ظاىرة (التكرار) ،التي يدكر حكليا محكر الدراسة

في ىذا الفصؿ ،لذا سكؼ لف أتطرؽ إال لؤلمكر التي ليا عبلقة بيف التكرار ككظيفتو

النصية كاالببلغية ،كمنيا:

 العبلقة بيف المعنى المعجمي لمتكرار كاالتساؽ النصي. -أنكاع التكرار ككظائفو داخؿ النص القرآني.

 -دكره في تحقيؽ االتساؽ في سكرتي الرحماف كالكاقعة.

 .IIمفهوم التكرار:

كر عميو
.1
الكرَّ ،
ًة
كرر ،كمصدره ٌ
للغ :جاء في لساف العرب عند مادة (كرر)ٌ :
يتعدل كال يتعدل.
كره َّ
الكر :ىك الرجكع ،يقاؿَّ :
يكر ك اًّار ،ك يكرك انر كتكرار ،ك ُّر
ُّر
ككر بنفسو ٌ

 : 1ينظر :يحي بعيطيش ،نحك نظرية كظيفية لمنحك العربي ،ص.453 :
 : 2ينظر :المرجع نفسو ،ص.472 :

.
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العدك ىي يكُّرر ،كرجؿ كرار ،ك ًم ىكٌر ،ككذلؾ الفرس ،ككرر الشيء،
ككر عمى
ككر عنو كرجعَّ ،
ٌ
ٌ
مرة أخرل.
ك ىكرىك ىرهي أعاده ٌ

ت عميو الحديث ،ك ىك ٍرىك ٍرتيوي إذا ىرىد ىدتيوي عميو.
كرات ،كيقاؿ :ىك ىرٍر ي
المرة ،كالجمع ٌ
كال ىكَّرةٌ :
الكر :الرجكع عمى الشيء كمنو التٌ ٍكرار.
ك ُّر
كالتَّ ًكرة :بمعنى التكرار.

ت الشيء تى ٍكري انر ك ت ٍك ار نار.
ك ىك ىرٍر ي
المكرٍر مف الحركؼ :الراء ،كذلؾ ألنؾ إذا كقفت عميو
كتى ىك ٍرىك ىر الرج يؿ في أمره أمٌ :
تردد ،ك ٌ
يحتيسب في اإلمالة بحرفيف.1
رأيت طرؼ المساف يتغير بما فيو مف التكرير ،لذلؾ أ ٍ
فمف معاني التكرار إذف :الرجكع ،مما يبلحظ أف عبلقة التكرار تشمؿ اإلحالة

القبمية أك السابقة بالرجكع لما سبؽ ذكره في النص بتك ارره مرة أخرل.

عدة جمؿ
ككأنو يريد القكؿ بأف المتكمـ يذكر ٌ
كمف معانيو كذلؾ :البعث كالتجديدٌ ،
متتالية كبعد فترة مف الحديث يكاد المستمع أف يصؿ إلى نسياف ما قيؿ في أكؿ الكبلـ،

ليكرر بعض ما قالو أكال ليذ ٌكر المستمع كيبعث الجممة مف جديد.
فنجد المتكمـ يعكد ٌ
الرحؿ ،كفي ىذا تحقيؽ لمتماسؾ
كمف معانيو أيضناٌ :
ضـ ظمفيت م ٌ
الضـ ،كمنو ٌ

بيف ىاتيف الظمفتيف ،كمف ثـ يبدك فيو معنى االتساؽ .2

 .2ااصطالحًة:
يي ُّر
عد التكرار كاحدان مف الظكاىر المغكية التي ليا إسيامات عديدة عمى مستكل

عدة دراسات سكاء عند القدماء أك المحدثيف ،محاكليف تحديده
ت لو ٌ
يفرد ٍ
النص ،كألىميتو أ ى
كمصطمح ،كرغـ تبايف آرائيـ في ذلؾ كاختبلفيـ سكاء أكانكا نحاة أـ ببلغييف أـ نقادنا،
إال أنيـ اجتمعكا عمى أنو إعادة لمفظ أك لممعنى.

 -1.2التكرار في الدراسحت العربيغ القديمغ:

أ -عند النالحة والملويين :ذكر النحاة كالمغكيكف العرب مصطمح التكرار ضمف مؤلفاتيـ

تحت باب (التككيد) كباب مف أبكاب النحك العربي ،كقد كاف مف بيف ىؤالء:

 : 1ينظر :ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ، 05:مادة (كرر) ،ص.136-135:

 : 2ينظر :صبحي إبراىيـ الفقي ،عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ (دراسة تطبيقية عمى السكر المكية)،ج ،2ص.18 :
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"ابن جني" الذم يقكؿ عف التكرار «:اعمـ أف العرب إذا أرادت المعنى َّ
مكنتو كاحتاطت

لو ،فمف ذلؾ التككيد كىك عمى ضربيف:

بت،
قاـ ز ه
قاـ ز ه
بت زيدنا ضر ي
يد ،كضر ي
يد ى
 أحدىما :تكرير األكؿ لفظو ،كىك نحك قكلؾ :ىكقد قامت الصبلة قد قامت الصبلة.

 -الثػاني :تكرير األكؿ بمعناه كىك عمى ضربيف .أحدىما لئلحاطة كالعمكـ كقكلؾ :أقاـ القكـ

يد نفسو».1
كميـ .كاآلخر لمتثبيت كالتمكيف كقكلنا :قاـ ز ه
بأف العرب ال تمجأ الستعماؿ التكرار إالٌ لفائدتيف:
يمكننا أف نخميص إلى القكؿٌ :
المكرر.
 التأكيد عمى الكبلـٌ
 -إظيار العناية بالمتكمـ بو.

كيثبت ىذا المعنى قكؿ "سـيبويه"(ت180ق) في كصؼ التكرار «:كاعمـ أف ىذا الباب
أتاه النصب كمنصكب بما قبمو مف المصادر في ٌأنو ليس بصفة كال مف و
اسـ قبمو،

و
مضمر يككف ما بعده رفعان كىك مفعك هؿ بو.
كانما ذكرتو لتيؤكد بو ،كلـ تحممو عمى
كمثؿ نصب ىذا الباب قكؿ الشاعر ،كىك الراعي[مف الطكيؿ]:
ً
ت إلػى أف ىيٍنيب ى ِّ ُّر
ػح
ىدأٍىب ي
صي
اص ىر حتٌػى كاد فػي اآلؿ ىي ٍم ى
ت الظػؿ بعدما  ...تى ىق ى
لصحبتي  ...كلػـ ينٍػ ػ ػ ػ ػزلكا ٍأبػ ػ ػ ػ ػ ػػردتي يػـ ىفتى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػرَّك يحػكا
جيؼ المطىايا َّ
ىك ى
ثـ قم ي
ػت ي
دأبت)
رت ،لما يذكر في صدر قصيدتو ،فصار( ي
ىبت)ً ،س ي
ألنو قد يعرؼ أف قكلو(:دأ ي

أكجفت) الذم ىك في ضميره».2
كجيؼ المطايا)تككيدان لػ(
أكجفت) عنده ،فجعؿ(
بمنزلة(
ى
ي
ي
ب -عند عممحء البطغغ :تظير عناية عمماء الببلغة بالتكرار أكثر ،مف حيث ككننا

التعرؼ عمى ىذه الظاىرة في كتبيـ ،كمف ثـ استجبلء مظاىرىا كأىميتيا في بناء
نستطيع ٌ
المعنى داخؿ النصكص ،كما نجد عمماء الببلغة عمى قسميف مف حيث قبكليـ لمتكرار:

كعده طعنان في ببلغة
كيمثمو فريؽ عزؼ عف الحديث في التكرار ،بؿ عابو ٌ
القسم األول :ييقدح في
الكبلـ ،كمف بينيـ" ابن سنحن الخفحجي" (ت466ىػ) ،إ ٍذ يقكؿ «:كما
ي
أعرؼ شيئنا ي
 : 1أبك الفتح عثماف بف جني ،الخصائص ،تح :محمد عمي النجار ،دار اليدل لمطباعة كالنشر ،بيركت ،ط
ص.104-101:

 ( ، 2د .ت )  ،ج ، 3

 : 2عمر بف عثماف بف قنبر(سيبكيو) ،الكتاب ،تع :إميؿ بديع يعقكب ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط 1420 ، 1ىػ 1999-ـ ،ج،1
ص.451-450:
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كيغض مف طبلكتيا أظير مف التكرار لما يؤثر تجنبو كصيانة نسجو عنو. 1 »...
الفصاحة،
ٌ
أف« الحرؼ الكاحد إذا تكرر في الكبلـ
ك"يالـيى بن المزة العمــوي" (ت745ىػ) ،الذم أ ٌكد ٌ
ال عف الفصاحة ،يمعيبنا في الببلغة» .2
بل عمى األنفس ناز ن
المنظكـ أك المنثكر ،كاف ثقي ن
ل األساليب التعبيرية
التفت إلى الظاىرة بكصفيا إحد
القسم الثحني :ييمثمو فريؽى
ميزكا بيف نكعيف مف التكرار ،فتكرار حسف يظير
التي ال يمكف إىماليا ،فنجدىـ قد ٌ
عند أصحاب الفصاحة كمف يعرؼ بد ٌقتو في التعبير ،كتكرار قبيح يحطُّر مف قيمة السياؽ
يظير عند الكثير مف الناس كمف ىـ دكف الفصاحة ،كمف بيف الذيف خاضكا في ىذا

عرؼ التكرار بقكلو «:ىك داللة
المكضكع بالشرح كالتفصيؿ" ابن األثير" (ت637ىػ) ،الذم ٌ
مردد كالمفظ
مرددان ،كقكلؾ لمف تستدعيو(:أسرع أسرع) ،فإف المعنى ٌ
المفظ عمى المعنى ٌ

كاحد».3

ك"السيد أالمد الهحشمي" مف الذيف كسمك التكرار بالتككيد ،حيث قاؿ «:ييؤتى بو
(التكرار) لؤلغراض التي يدؿ عمييا فيككف:

األمير.
األمير
لمجرد التقرير كتحقيؽ المفيكـ عند اإلحساس بغفمة السامع نحك :جاء
 ٌي
ي
نفسو.
تكىـ خبلؼ الظاىر نحك :جاءني
 كلمتقرير مع دفع ٌاألمير ي
ي
كف 
 لمتقرير مع دفع تكىـ الشمكؿ ،نحك قكلو تعالى  :ىف ىس ىج ىد اٍل ىم ىبلئً ىكةي يكمُّريي ٍـ أ ٍىج ىم يع ى
[ص ،اآلية.]73:

ت ىكىزٍك يج ىؾ اٍل ىجَّن ىة
اس يك ٍف أٍىن ى
قكلو تعالىٍ  :

 كإلرادة انتقاش معناه في ذىف السامع ،نحك[البقرة ،اآلية.4»]35:



 : 1ابف سناف الخفاجي ،سر الفصاحة ،تح :عبد المتعاؿ الصعيدم ،مطبعة محمد عمي صبيحي ،القاىرة ،ط 1996 ،1ـ ،ص.96:

 : 2يحيى بف حمزة العمكم ،الطراز ،ج ، 3ص .52 :نقبلن عف :فيد ناصر عاشكر ،التكرار في شعر محمكد دركيش ،المؤسسة العربية
لمدراسات كالنشر ،بيركت-لبناف ،ط 2004 ،1ـ ،ص.23:

 : 3ابف األثير ،المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،تح :أحمد الحكفي ،دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،ط  ، 2ج،2
ص.345:

 : 4السيد أحمد الياشمي ،جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ،إشراؼ :محمد جميؿ ،دار الفكر لمطباعة كالتكزيع ،بيركت-
لبناف1424 ،ىػ 2003 -ـ ،ص.134:
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 -2.2التكرار في الدراسحت الالديثغ:

تناكؿ المحدثكف التكرار كفؽ رؤية جديدة تبتعد في كثير مف األحياف عف تمؾ

النظرة القديمة؛ إذ« إنو اآلف نقطة مركزية ترتبط كثير مف الدالالت كاألفكار بو عبر الخيكط

التعبيرية المختمفة»  ،1فيك تحقيؽ لببلغة التعبير ،كتأكيد لمكبلـ كالجماؿ في األداء المغكم،
كالداللة عمى العناية بالشيء الذم كرر فيو الكبلـ.2

يشرح "كطوس برينكر" التكرار بأنو تطابؽ اإلحالة(تساكم اإلشارة) لتعبيرات لغكية

معيف(كممة أك ضميمة مثبلن) مف خبلؿ
كرر تعبير ٌ
ٌ
معينة في الجمؿ المتعاقبة لنص ما ،إ ٍذ يي ٌ
عدة تعبيرات في الجمؿ المتتابعة لمنص في صكرة مطابقة إحالية (تصريحية
تعبير أك ٌ

أك ضمنية) ،كالمطابقة اإلحالية كالتحاكؿ  Koreferenzأشخاصان ،كأشياء كأحكاالن ،ككقائع،

كأفعاالن...الخ. 3

كالتكرار في اصطبلح عمماء لغة النص شكؿ مف أشكاؿ التماسؾ المعجمي يتطمب

إعادة عنصر معجمي أك كجكد مرادؼ أك شبو مراد ؼ ..قصد التأكيد  .4كقد أدرجو بعضيـ

ضمف اإلحالة ،حيث يصؼ األزىر الزٌناد-اإلحالة التك اررية -بأنيا اإلحالة بالعكدة كتتمثؿ في
تكرار لفظ أك عدد مف األلفاظ في بداية كؿ جممة مف جمؿ النص قصد التأكيد.

كاإلحالة

بالعكدة أكثر أنكاع اإلحالة ىد ىكىراننا في الكبلـ.5
كيقصد بالتكرار عمكمنا إعادة لفظيف يككف المرجع فييما كاحدنا ،مثؿ عكدة الضمير عمى

نجكميا مضيئةه  ،فالضمير(اؿىاء) يعكد عؿل متقدـ ىك(السماء)،
السماء
متقدـ في مثؿ قكلنا:
ي
ي
يحيؿ إليو ،كمف ثـ ترتبط الكممة (الثانية) بالكممة
كال يمكف تفسيره إال بالرجكع إلى ما

(األكلى) .كيعد ىذا التكرار مف قبيؿ اإلحالة إلى سابؽ  ،كيمكف أف يتمظير العنصر المكرر

في أشكاؿ مختمفة ،فإما أف يكرر الداؿ مع مدلكؿ كاحد ،كاما أف يكرر مع مدلكؿ يتحقؽ مف

الت مختمفة ،مما يؤكد السمة البفمكية لمتكرار
جديد في كؿ مرة أك يتكرر المدلكؿ الكاحد مع دا ٌ
في النصكص.

 : 1فيد ناصر عاشكر ،التكرار في شعر محمكد دركيش ،ص.36:

 : 2ينظر :محمكد سميماف ياقكت ،عمـ الجماؿ المغكم ،دار المعرفة الجامعية ،مصر 1995،ـ ،ج ، 1ص.499:
 : 3ينظر :كبلكس برينكر ،التحميؿ المغكم لمنص(مدخؿ إلى المفاىيـ األساسية كالمناىج) ،ص.49-38:
بل عف :أحمد عفيفي ،نحك النص (اتجاه جديد في الدرس النحكم) ،ص.106:
 : 4نق ن
الزناد ،نسيج النص ( بحث فيما يككف بو الممفكظ نصا) ،ص.119:
 : 5األزىر ٌ
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فالتكرار إذف ،ىك إعادة ذكر لفظ أك عبارة أك جممة أك فقرة بالمفظ نفسو أك بالترادؼ

لتحقيؽ كظائؼ كثيرة ،أىميا الربط بيف عناصر النص المتباعدة ،كتحقيؽ االتساؽ

الذم يضمف عممية الفيـ أك اإلفياـ.

 .IIIأنواع التكرار :كينقسـ إلى أربعة أقساـ:

 -1التكرار المباشر  -2التكرار الجزئي  -3االشتراؾ المفظي  -4الترادؼ.

 -1التكرار المبحشر :أك التكرار المعجمي البسيط.

كيقصد بو تكرار الكممات في النص دكف تغيير ،بما يعني استمرار اإلشارة
ي
1
معينة
إلى العنصر المعجمي  .أك ىك« تطابؽ اإلحالة(تساكم اإلشارة) لتعبيرات لغكية ٌ

معيف(كممة أك ضميمة مثبلن) مف خبلؿ تعبير
كرر تعبير ٌ
في الجمؿ المتعاقبة لنص ما ،إ ٍذ يي ٌ
عدة تعبيرات في الجمؿ المتتابعة لمنص في صكرة مطابقة إحالية .المطابقة اإلحالية
أك ٌ

ال كتصكرات...الخ».2
ال ككقائع كأفعا ن
كالتحاكؿ  Koreferenzأشخاصنا كأشياء كأحكا ن

تنكعت أشكاؿ التكرار المباشر في القرآف الكريـ ،كما يظير في سكرة "الرحماف"،
كقد ٌ
ض َع
فنجد تكرار الكممة الكاحدة مثبل ،كذلؾ في قكلو تعالى:
﴿ َو َّ
اء َرفَ َع َها َوَو َ
الس َم َ

ِ
الم ي ِ
ِ
ان﴿َ ﴾ٛوأَقِ ُموا ال َْوْز َن بِال ِْق ْس ِط َوََّل تُ ْخ ِس ُروا
الم َيا َن﴿﴾ٚأ َََّّل تَطْغَ ْوا في ِ َ

ِ
الم َيا َن﴿.﴾ٜ

فصرح كلـ يضمر ،ليككف كؿ كاحد قائمان بنفسو ،غير
فمفظ "الميزاف" أعاده ثبلث مراتٌ « ،
محتاج إلى األكؿ » .3كالميزاف أصمو «اسـ آلة الكزف ،كالكزف تقدير تعادؿ األشياء كضبط
مقادير ثقميا ،كىك ًم ٍفعاؿ مف الكزف ..كشاع إطبلؽ الميزاف عمى العدؿ باستعارة لفظ الميزاف
لمعدؿ عمى كجو تشبيو المعقكؿ بالمحسكس».4

كىذا التكرار لمفظ الكاحد في ثبلث آيات متتاليات يبدك لمكىمة األكلى أنو تكرار عادم

ال يؤدم إلى معنى سكل تناسؽ الكزف ،إال أف لكؿ لفظة كظيفة تؤدييا عمى حدا؛ فػ«الميزاف
 : 1ينظر :عزة شبؿ محمد ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،ص.143:

 : 2كبلكس برينكر ،التحميؿ المغكم لمنص(مدخؿ إلى المفاىيـ األساسية كالمناىج) ،ص.38:

( :)الرحماف :سكرة مكية ،كتسمى عركس القرآف تشبييا لما كثر فييا مف تكرير "فبأم آالء ربكما تكذباف"بما يكثر عمى العركس مف
الحمي في كؿ ما تمبسو .ككذلؾ سميت في كتب السنة كفي المصاحؼ بسكرة الرحماف ألنيا ابتدأت باسمو تعالى "الرحماف" ».

ينظر :محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،الدار التكنسية لمنشر ،تكنس( ،د.ط) 1984 ،ـ ،ج ، 27ص.228-227:

.231
 : 3محمكد بف حمزة الكرماني ،أسرار التكرار في القرآف ،تح :عبد القادر أحمد عطا ،دار الفضيمة( ،د.ط)( ،د.ت) ،ص:
 : 4محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.238-237:
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األكؿ يعني ميزاف الدنيا ،كالثاني ميزاف اآلخرة ،كالثالث ميزاف العقؿ »  ،1كما ذىب إلى ذلؾ

الكرماني في مؤلفو المكسكـ بػ(أسرار التكرار في القرآف).

أف القارئ ليذه اآليات الثبلث يمفت انتباىو ىذا التكرار الظاىر لمفظ "الميازف"
إال ٌ
في ً
آخ ًر كؿ آية ،مما يدؿ داللة كاضحة عمى أىمية العدؿ في حياة البشر ،كأف اهلل عز كجؿ
ىك الذم افترضو بعد رفعو السماء ،ثـ طمب مف عباده أال يتجاكزكه إلى الظمـ كالخسراف.

كيطرح ىذا األمر إشكاؿ عدد المفعكالت حينما يتعمؽ األمر بتعدد جممة الحمؿ «إذ ال إشكاؿ

في أف تتعدد المفعكالت بتعدد الحمكؿ»  ،2كىذه اآليات تأخذ كظيفة المفعكؿ في نظرية

النحك الكظيفي ،فقكلو تعالى:
ضع ِ
الم َيا َن.
َ- 1وَو َ َ
ِ
الم ي ِ
ان.
- 2أَََّّل تَطْغَ ْوا في ِ َ
- 3وََّل تُ ْخ ِسروا ِ
الم َيا َن.
َ
ُ

يأخذ المككف( ِ
الم َيان)في كبل اآليتيف( 1ك)2الحالة اإلعرابية النصب(ـ .بو) بمقتضى
ٌ

الكظيفة التركيبية المفعكؿ المسندة إليو في مستكل إسناد الكظائؼ التركيبية إلى مكضكع

الحمؿ الرئيسي (رقـ ،)1:حيث سبقت ىذه األخير بأمر عظيـ كىك(رٍفع السماء)«تنكييا بشأف
العدؿ بأف نسب إلى العالـ العمكم ،كىك عالـ الحؽ كالفضائؿ ،كأنو نزؿ إلى األرض مف

السماء ،أم ىك مما أمر اهلل بو » ،3كقد تكرر لفظ( ِ
الم َيان)ظاى انر في مقاـ الضمير تنبييا
ٌ
ٌ
عمى شدة عناية اهلل بالعدؿ ،كما يأخذ المككف نفسو في اآلية(رقـ )2 :الحالة اإلعرابية نفسيا

لممككف(رقـ1:ك ،)3فيحمؿ عمى معنى العدؿ ككنو منصكبنا عمى نزع الخافض.4

ِ
الم ي ِ
ان
أ َََّّل تَطْغَ ْوا في ِ َ

بعد نزع الخحفض

 : 1محمكد بف حمزة الكرماني ،أسرار التكرار في القرآف ،ص.231:

افكـ
ال تطغكا ميز ى

 : 2أحمد المتككؿ ،مف البنية الحممية إلى البنية المككنية(الكظيفة المفعكؿ في المغة العربية)  ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،الدار
البيضاء-المغرب( ،د.ط) 1987 ،ـ ،ص.91:

 : 3محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.238:
 : 4ينظر :المرجع نفسو ،ص.240:
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كعمى حمؿ ىذا المككف عمى معنى آلة الكزف يككف النيي عف اإلنقاص بمعنى

ال و ِ
ِ
الم َيا َن إِنِّي أ ََرا ُكم بِ َخْ ٍر َوإِنِّي
التطفيؼ في الميزاف ،كما قاؿ اهلل تعالىَ ﴿ :وَّلَ تَن ُق ُ
صوا الم ْكَ َ َ
اا َ ْوٍم ُّم ِ ٍط ﴾[.ىكد.اآلية .]83:كىذا مف بديع نظمو تعالى الصالح ليذه
أَ َ ُ
اا َ َْ ُك ْم َ َ َ
المحامؿ المختمفة.

كقد تجمى تكرار الكممة الكاحدة في إعادة الفعؿ أكثر مف مرة في نفس اآلية

الج ِّن وا ِإل ِ ِ
شر ِ
استَطَ ْعتُ ْم أَن تَن ُف ُ وا ِ ْن أَقْطَا ِر
نس إِن ْ
َ
عند قكلو تعالى في سكرة الرحمافَ ﴿ :ا َ ْع َ َ
اا وااَر ِ فَان ُف ُ وا ََّل تَن ُف ُ و َن إََِّّل بِس ْطَ ٍ
َّ ِ
ان ﴿ٖٖ﴾.
الس َم َاو َ ْ
ُ

كالفعؿ (تنفذكا) مف ىن ىف ىذ ٍينفي يذ نفاذنا كنفكذنا ،بمعنى« :جكاز شيء عف شيء كخركجو
1
كج ٍزه (أم تجاكزه) لتصؿ إلى غيره،
عنو»  ،كيقاؿ :انفي ٍذ عنؾ ،بمعنى :امض عف مكانؾ ي

كيقاؿ :طريؽ نفاذ ،أم :طريؽ مجاز كمنف هذ لمعامة كالخاص كليس بمسدكد  ،2كىذا إعبلف ليـ

الجف
بأنيـ في قبضة اهلل تعالى ال يجدكف
المضٌميف مف ٌ
منجى منيا ،كىك تركيع لمضاليف ك ي
ن
كاإلنس ،3بؿ أكثر مف ىذا فتكرار ىذا الفعؿ بالبحث عف ميرب مف قضاء اهلل في الدنيا
كعقابو في اآلخرة يليؤدم كظيفة التككيد عمى التدليؿ عمى العجز عف قكتيـ لمحساب غدان
بالعجز عف نفكذ األقطار اليكـ.4

فيقكـ تكرار الفعؿ (تنفذكا) بدكره في ربط معاني اآليات بعضيا ببعض ،كتكصيؿ

الغرض األساسي لمسكرة باألغراض الثانكية المتعمقة بو ،كذلؾ باستخداـ ركابط االتساؽ

األكثر شيكعنا كالفعؿ المضارع ،الذم عمؿ عمى خمؽ استم اررية في الحركة كسرعة

في التتابع النفسي عند قراءتيا ،كىك ما يتفؽ بالتأكيد مع الصكرة الحركية المطردة في كؿ
آيات السكرة ،مما يكحي بالييمنة كالسيطرة مف اهلل سبحانو كتعالى عمى ىذا الككف الفسيح

بكؿ ما فيو مف إنس كجف كسماكات كأرض كظكاىر طبيعية كغيرىا.

كىناؾ اختيار معجمي الفت يطالعنا عند كصؼ الجناف في سكرة الرحماف ،ينحصر

كجؿ
عز ٌ
في سياقيف ضمف مشاىد ثبلثة :مشيد الطبيعة ،كمشيد المرأة ،كمشيد المتٌ ىكأ .قاؿ ٌ
 : 1محمد الطاىر بف عاشكر ،المرجع السابؽ ،ج ، 27ص.258:
 : 2ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ، 03مادة (نفذ) ،ص.516:

 : 3ينظر :محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.258:

 : 4ينظر :عبد اهلل بف أحمد بف محمكد النسفي(أبك البركات)  ،مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،المكتبة العصرية ،بيركت-لبناف ،ط ،1
1430ق 2009-ـ ،ج ، 02ص.592:

.
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ان﴿ .﴾ٗٙكقاؿ ﴿ :ت ِ
اا َقام ربِِّو نَّتَ ِ
َّكئِ َن َ َى فُ ُر ٍ
ش بَطَائِنُ َها
ُ
َ َ َ ََ َ
ان ﴿ٗ٘﴾ .كقاؿ أيضان ﴿:وِ ن ُونِ ِهما نَّتَ ِ
ٍَ
ان﴿ٕ .﴾ٙكىي أمثمة
َ َ
َ

أخرل لمتكرار المباشر ،كالذم تىمثَّؿ ىذه المرة في إعادة لفظ(الجنتيف) ،حيث تكررت
عمى صيغة المثنى ثبلث مرات ،لكؿ يمتٌ و
المفسركف
ؽ تحفاف بقصره في الجنة ،كيقكؿ بعض
ٌ

جنتاف ضمف الجنة الكبيرة المعركفة ،كلكف اختصاصيما بالذكر في ىذا المقاـ
ٌأنيما ٌ
فالجنة
كجؿ عباده بآالئو كنعمو ،1
عز ٌ
قد يككف لمرتبتيما ،كىك مقاـ اإلنعاـ كتذكير المكلى ٌ
ٌ
في ىذا السياؽ ال تضاىييا نعمة ،كفائدة ىذا التكرار ال تخرج عف الغرض العاـ لمسكرة،

كىك تعداد آالئو كفضائمو تعالى عمى عباده ،حيث اعتمد عنصر التشكيؽ في إعادة
عز كجؿ.
لفظ(الجنتيف) ،كالجنة أك الجنتاف مف عظيـ ًمىننو ٌ

كمف أمثمة التكرار المباشر أيضان في النص القرآني إعادة اآلية الكاحدة عدة مرات،

كىك ما يظير عند قكلو تعالى في سكرة الرحماف ﴿:فَبِ َ ِّ ََّل ِء ربِّ ُكما تُ َك ِّ ب ِ
ر يعرفت
ان ﴾ .تك ار ان
َ
َ َ

س ٌميت عركس القرآف  ،2حيث ىخمقت نكعنا مف االتساؽ كالترابط ،خاصة
بو ىذه السكرة حتى ي
أف(الفاء) جاءت رابطة لآلية التي قبميا ،ككذلؾ استخداـ(الفعؿ المضارع)عمؿ عمى خمؽ
استم اررية في الحركة كسرعة في التتابع النفسي عند قراءتيا ،كىك ما يتفؽ بالتأكيد مع

الصكرة الحركية المطردة في كؿ آيات السكرة ،مما يكحي بالييمنة كالسيطرة مف اهلل سبحانو

كتعالى عمى ىذا الككف الفسيح بكؿ ما فيو مف ظكاىر طبيعية ،كزمف فائت كآني كمستقبمي.
تميزىا
كقد تكررت ىذه اآلية إحدل كثبلثيف مرة ،مؤدية في كؿ مكضع كظيفة ٌ

عف األخرل ،كىك تكرار لـ يشيده القرآف قط ،حيث لـ يحدث أف تكررت آية بيذا العدد

في السكرة الكاحدة ،كقد تكررت ىذه اآلية لمتقرير بالنعـ المختمفة المتعددة ،فكمما ذكر اهلل

كبخ عمى التكذيب بيا
عز كجؿ نعمة مف النعـ العظيمة التي أنعـ بيا عمى خمقو ٌ
فقاؿ﴿:فَبِ َ ِّ ََّل ِء ربِّ ُكما تُ َك ِّ ب ِ
ان ﴾ .في كؿ ذكر تنسب إلى داللة ما تعمقت بو  .3كقد جاء
َ
َ َ

و
المد الطكيؿ يكنفو ثبلثة مدكد قصار ،تؤدم
متجاكبة؛
تكرار ىذه اآلية عمى أبعاد
صكت ىذا ٌ
ي

 : 1محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.265:

 : 2نقبل عف :عف محمد بف أحمد القرطبي(أبك عبد اهلل) ،الجامع ألحكاـ القرآف ،تح :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة
الرسالة ،بيركت-لبناف ،ط1427 ،1ق 2006-ـ ج ، 20ص.112:

 : 3ينظر :محمد األلكسي ،ركح المعاني ،دار الفكر ،بيركت-لبناف( ،د.ط) 1403،ىػ ،ج ، 25ص.97:
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المد في لفظ االرتكاز مف مدار
مع التكرار العاـ لآلية تنغيمان داخميان لو ٍ
أس يره ،كيقع ىذا ٌ
أخذهي ك ٍ
تمي انز ككضكحان في مقاـ ُّر
،1
التمنف كاإللزاـ بالحجة
المعنى كىك (اآلالء) بمعنى النعـ ليزيد ٌ

مكجيا خطابو لمثقميف –عمى قكؿ النسفي -مدٌلبل عمييما بمفظ األناـ.

مكجو لمناس مؤمنيـ ككافرىـ
في حيف يرل "محمد الطاىر بف عاشكر" أف الخطاب ٌ
كع ً
ضيـ كاقامة الحجة عمييـ بذكر نعـ اهلل كآالئو
ألف القرآف الكريـ نزؿ لمخاطبتيـ ك ٍ
في ىذا الككف ،كىي نًعـ ال ينكرىا إال جاحد ،كذلؾ بتكرار السؤاؿ (فبأم نعمة مف نعـ ربكـ

منة يذكرىـ بيا كدخكؿ الجنة كصرؼ عذاب جينـ.2
تكذبكف؟) بعد كؿ ٌ
كؿ نعمة ،فػ «ثمانية منيا ذكرت عقيب آيات فييا
كقد جاءت ىذه اآلية تعقيبنا عمى ٌ
تعداد عجائب خمؽ اهلل كبدائع صنعو كمبدأ الخمؽ كمعادىـ ،ثـ سبعة منيا عقيب ذكر النار

كشدائدىا عمى عدد أبكاب جينـ » .3كمجيء ذكر اآلالء عقيب عذاب جينـ ليطرح السؤاؿ –

بأم نعيـ يذ ٌكر؟!.

فيجيب "الكرماني" عف ىذا التساؤؿ بأف تكرار ىذه اآلية بعد ىكؿ جينـ لو كظيفة
حسف التذكير بصرفيا كدفعيا ،نًعـ تكازم النًعـ المذككرة أك أنيا حمٌت باألعداء كذلؾ يعد
أكبر النعـ.4

كبعد السبعة تكررت ثمانية في كصؼ الجناف كأىميا عمى عدد أبكاب الجنة،

كال غرابة في تكرار التمنف في مقاـ اإلنعاـ بالجنة كنعيميا ،كىذه كظيفة أخرل أدتيا

ىذه اآلية بعد تكرارىا في مكضع كصؼ الجنة ،كبعد الثمانية ثمانية لمجنتيف المتيف دكنيما .5

إضافة إلى ما تقدـ لقد خمقت اآلية المكررة بعد كؿ آية أك آيتيف ﴿فَبِ َ ِّ ََّل ِء َربِّ ُك َما
تُ َك ِّ ب ِ
ان﴾ نكعا مف االتساؽ كالترابط خاصة أف(الفاء)جاءت رابطة لآلية التي قبميا.
َ
كذلؾ مف المعاني التي مف أجميا تكرر ىذا االستفياـ اإلنكارم في سكرة الرحماف التكبيخ
عمى عدـ االعتراؼ بنعـ اهلل كآالئو كاإلشراؾ بو في اإلالىية ،فيككف معنى اآلية المكرر

 : 1ينظر :عز الديف عمي السيد ،التكرير بيف المثير كالتأثير ،عالـ الكتب ،بيركت-لبناف ،ط1407 ،2ق 1986-ـ ،ص.64:
 : 2ينظر :محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.244-243:
 : 3محمكد بف حمزة الكرماني ،أسرار التكرار في القرآف ،ص.231:
 : 4ينظر :المرجع نفسو ،ص.231:
 : 5ينظر :المرجع نفسو ،ص.231:
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(فبأم نعمة مف نعـ اهلل عميكـ تنكركف أنيا نعمة عميكـ فأشركتـ فييا غيره فضبلن عف إنكار

منة امتنيا اهلل عمى عباده.
جميع نعمو إ ٍذ تعبدكف غيره) بمثابة إقامة الحجة عمى كؿ ٌ
–فضبل عف الربط بيف
كاضافة إلى ما سبؽ فإف كظيفة التكرار في ىذا السياؽ

منة جديدة ،كبذلؾ
لمنة كبداية لمعنى آخر أك ٌ
أجزاء النص -قد تككف ختامان لمعنى أك تعدادان ٌ
الم ًمؿ ،كحاشاه تعالى
يبطؿ تشكيؾ المضٌمميف مف أف ىذا التكرار مف قبيؿ التكرار البميد أك ي
أكضح بو الكظائؼ النصية ليذه اآلية:
أف يصدر منو ذلؾ ،كأسكؽ الشكؿ التالي الذم ٌ
َ َ َق ِْ
نسا َن ﴿ٖ﴾ َ َّ َموُ الْبَ َا َن ﴿ٗ﴾
اإل َ

ض َع ال ِْم َيا َن ﴿﴾ٚ
َو َّ
اء َرفَ َع َها َوَو َ
الس َم َ
ض َع َها لِ ْْلَنَ ِام ﴿ٓٔ﴾
َو ْاا َْر َ َو َ

تعداد عجائب
خلق هللا ،وبدائع
صنعه ومبدأ
الخلق ومعادهم

ان ﴿ْٕ ﴾ٙد َىا َّتَ ِ
وِ ن ُونِ ِهما نَّتَ ِ
ان
ُ
َ َ
َ
ان نَضَّا َ تَ ِ
﴿ٗ ﴾ٙفِ ِهما َ ْ نَ ِ
ان ﴿﴾ٙٙ
َ

اس
ُ ْر َس ُل َ َْ ُك َما ُش َوا ٌ
ظ ِّن نَّا ٍر َونُ َ ٌ
صر ِ
ِ
ان ﴿ٖ٘﴾
فَ ََل تَنتَ َ
ذكر النار
وشدائدها على
عدد أبواب
جهنم

ُك ُّمل ن َ َْ َها فَ ٍ
ان ﴿َ ﴾ٕٙوَ ْب َقى َو ْ وُ
َْ
ْج ََل ِل َو ِْ
اإل ْك َر ِام ﴿﴾ٕٚ
ل
ا
و
ذ
َربِّ َ
ك ُ َ

ي َآَلءِ
﴿ َفبِأ َ ِّ
َر ِّب ُك َما
ان﴾
ُت َك ِّذ َب ِ

فِ ِه َّن َ ر ٌ ِ
ور
اا ح َسا ٌن ﴿ُٓ ﴾ٚح ٌ
َْ
ِ
ِ
اا في الْخَ ِام ﴿ٕ﴾ٚ
ور ٌ
َّ ْق ُ
ص َ

َى ِ هِ َهن ِ
ا بِ َها
َّم الَّتي ُ َك ِّ ُ
َ ُ
ال ُْم ْج ِرُو َن ﴿ٖٗ﴾
ِ
اا َقام ربِِّو نَّتَ ِ
ان ﴿﴾ٗٙ
َول َم ْن َ َ َ َ َ َ
ذَواتَا أَفْنَ ٍ
ان ﴿﴾ٗٛ
َ

وصف الجنتٌن
اللتٌن دون
الجنتٌن األولتٌن

وصف الجنتٌن
وأهلهما على
عدد أبواب
الجنة

ُتَّكِئِ َن َ َى فُ ُر ٍ
ش بَطَائِنُ َها ِ ْن إِ ْستَْب َر ٍق
و نَى الْجنَّتَ ْ ِن َ ٍ
ان ﴿ٗ٘﴾
َ
ََ

ان تَ ْج ِر ِ
فِ ِهما َ ْ نَ ِ
ان ﴿ٓ٘﴾ فِ ِه َما
َ
َ
ِ ن ُك ِّل فَاكِ َه ٍة َزو ِ
ان ﴿ٕ٘﴾
َْ

الشكل رقم(:)02أثر تكرار اآليغ في ربص معحني سورة الرالمحن
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فارتباط قكلو تعالى﴿ :فَبِ َ ِّ ََّل ِء ربِّ ُكما تُ َك ِّ ب ِ
ان ﴾ بتًعداد نًعـ اهلل كآالئو كتًعدادىا
َ
َ َ

لممتتبع أثر التكرار في تحقيؽ االتساؽ داخؿ النصكص،
مف أكؿ السكرة إلى آخرىا ،يليظير
ٌ
لذلؾ أعتمد الرسـ التالي ،الذم ييمثٌؿ نمكذج عف التحميؿ الكظيفي ليذه اآلية المحكرية
في سكرة الرحماف:

قال اهلل تعالى﴿:فَبَِ ِّ ََّل ِء ربِّ ُكما تُ َك ِّ ب ِ
ان
َ
َ َ

﴾ [سىرة انرحمان]

النواة

المحمول اَلسمً
(آَلءِ َر ِّب ُك َما)

الموضوع األساسً

الفعل
ان )
( ُت َك ِّذ َب ِ
انهامش

عهى انٍمٍه

رابطت
(انفاء)

صرفت وحىٌت
(بأي)

عهى انٍمٍه

صرفت وحىٌت
(انباء)

الشكل رقم( :)03مالوريغ الجممغ في سورة الرالمحن

كىكذا تتكالى التك اررات كالدالالت في نص القرآف الكريـ ،سكاء في معنى الكممات

اا
الظاىر أك العميؽ ،المجمؿ أك
المفصؿ ،فمك تدبرنا سكرة الكاقعة مع قكلو تعالى ﴿:فَ ْ
َص َ ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
السابُِقو َن
اا ال َْم ْش ََ ِة ﴿َ ﴾ٜو َّ
اا ال َْم ْش ََة َ ا أ ْ
اا ال َْمْ َمنَة ﴿َ ﴾ٛوأ ْ
ال َْمْ َمنَة َ ا أ ْ
َص َ ُ
َص َ ُ
َص َ ُ
() 
كعـ يتساءلكف كاذا
 :الكاقعة :سكرة مكية ،كسميت بيذا االسـ لحديث النبي صمى اهلل عميو كسمـ( :شيٌبتني ىكد كالكاقعة كالمرسبلت ٌ
الشمس ككرت)ركاه الترمذم عف بف عباس ،كىذه السكرة جامعة لمتذكير ،قاؿ مسركؽ(:مف أراد أف يعمـ نبأ األكليف كاآلخريف كنبأ أىؿ

الجنة كنبأ أىؿ النار كنبأ أىؿ الدنيا كنبأ أىؿ اآلخرة فميق أر سكرة الكاقعة) ،كمف أغراض السكرة :أنيا جاءت لمتذكير بيكـ القيامة

منزؿ مف عند اهلل تعالى) .ينظر :محمد
كتحقيؽ كقكعو ،ككصؼ ما يتعرض لو العالـ األرضي بعد النفخ في الصكر ،كتؤكد أف القرآف ٌ
الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.280-279:
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السابُِقو َن﴿ٓٔ﴾ .لكجدنا أف ىذا التكرار الذم جاء في أكؿ السكرة بذكر ثبلثة أصناؼ
َّ
يكضحيا استخداـ
مف الناس ،مكررة مكانتيـ مف اهلل عز كجؿ ،سيككف لو أبعادان داللية ٌ
تعاقب التكرار ،مما يشكؿ سبلسؿ لممعنى.
-

كقد أفاد التفصيؿ أف األصناؼ ثبلثة ىـ:

أصحاب الميمنة :كىـ الذيف يجعمكف في الجية اليمنى في الجنة أك في المحشر،

اليمف ،أم البركة.
كاليميف جية عناية ككرامة في العرؼ ،كاشت ٌقت مف ٍ
-

النفع.
-

الضر كعدـ
أصحاب المشأمة :كىي اسـ جية مشتقة مف الشؤـ ،كىك ضد اليمف فيك
ٌ

ككصفييـ بالسبؽ يقتضي أنيـ سابقكف
السابقكف :كىـ أفضؿ مف األصناؼ الثبلثة،
ٍ

عبر عنيـ بأصحاب الميمنة فيـ سابقكف إلى الخير.1
أمثاليـ مف المحسنيف الذيف ٌ

ِ
السابُِقو َن﴾،
اا ال َْم ْش ََ ِة ﴾ ك ﴿ َّ
اا ال َْمْ َمنَة ﴾ أعاد ذكرىا ،ككذلؾ ﴿أ ْ
فػ ﴿ أ ْ
َص َ ُ
َص َ ُ

كىك تكرار لجممة اسمية (أصحاب )1مبتدأىا كاقعة جكابا لػ(إذا) الشرطية ،ك(الفاء)داللة ذلؾ،
كقد جعمت لربط الجزاء مع التفصيؿ لئلجماؿ  ،2كأما المكرر فسبؽ بػ(ما) االستفيامية الكاقعة

ش َ َ ِة ﴾،
اا ال َْم ْ
 ،)1ككذلؾ القكؿ في ﴿أ ْ
َص َ ُ

مبتدأ ،كجممتيا خبر لممبتدأ األكؿ (أصحاب

كىي جممة معطكفة عف األكلى .كأما (السابقكف  )1مبتدأ خبره (السابقكف  ،)2كىذا الخبر أبمغ
في الداللة عمى شرؼ قدرىـ مف اإلخبار بػ(ما) االستفيامية بخبلؼ األمثمة األكلى.3

ِ
ش َ َ ِة ﴾« إظيار لفظي
اا ال َْم ْ
اا ال َْمْ َمنَة ﴾ و ﴿أ ْ
كالمركب االسمي ﴿أ ْ
َص َ ُ
َص َ ُ
بعد االستفياميف دكف اإلتياف بضميرييما»  ،4أكسب التكرار كظيفتيف:
-

كظيفة نصية تركيبية ،تجمت في ىذا السياؽ المعجز الذم سبكت بو كممات

كمركبات كجمؿ اآليات.
 : 1ينظر :محمد الطاىر بف عاشكر ،المرجع السابؽ ،ج ، 27ص.287-286 :
 : 2ينظر :المرجع نفسو ،ج ، 27ص.285:
 : 3المرجع نفسو ،ج ، 27ص.287:
 : 4المرجع نفسو ،ج ، 27ص.286:
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كظيفة داللية ،صكرت مقاـ كؿ فئة (أصحاب الميمنة كالمشأمة كالسابقكف)

تعظيمان ثـ إىانةن ثـ تعظيمان.

اا الَْ ِم ِن ﴿.﴾ٕٚ
اا الَْ ِم ِن َ ا أ ْ
ككذلؾ القكؿ في تكرار قكلو تعالىَ ﴿ :وأ ْ
َص َ ُ
َص َ ُ

اا ِّ ِ
الشم ِ
أف اليميف كالميمنة كاحد،
ال َ ا أ ْ
كقكلوَ ﴿:وأ ْ
الش َمال ﴿ٔٗ﴾ ،عمى ٌ
َص َ ُ
َص َ ُ
اا ِّ َ
كالشماؿ كالمشأمة كاحد أيضنا.

كمنو فإف تكرار جممة اإلخبار في العربية عمى صيغة االستفياـ يفيد غالبان غرض
التيكيؿ أك التعظيـ أك التفخيـ ،كيحدث ذلؾ مف ذكر الشيء عمى طريؽ اإلخبار عنو
بما يشفي النفس مف كشفو ،فإذا بالمتكمـ يعيد ذكره ببل زيادة بياف ،فيزداد الغمكض،
ككأف المتكمـ رأل ما يصفو بو أقؿ مما حقو أف يكصؼ بو ،فتركو عمى ما كاف قبؿ التكرار،
لتذىب فيو نفس المخاطب َّ
كؿ مذىب ،1كىك مف أساليب القرآف كاعجاز بيانو.
الفعاؿ لتكرار الفعؿ في ربط نص اآليات بعضيا ببعض ،كتعميؽ
كما يظير الدكر ٌ

التحكؿ كاالستم اررية ،يقكؿ تعالى في سكرة
معنى السابؽ بالبلحؽ ،مما يكسبيا صفة
ٌ

الكاقعة﴿:أَفَ َرأَْ تُم َّ ا تُ ْمنُو َن ﴿ ،﴾٘ٛكيقكؿ﴿ :أَفَ َرأَْ تُم َّ ا تَ ْ ُرُو َن ﴿ٖ ،﴾ٙكيقكؿ﴿ :أَفَ َرأَْ تُ ُم
الْماء الَّ ِ تَ ْشربو َن ﴿ ،﴾ٙٛكيقكؿ﴿:أَفَرأَْ تُم الن َِّ
ورو َن﴿ٔ.﴾ٚ
َُ
َّار التي تُ ُ
َ ُ َ
ََ
يظير تكرار الفعؿ ﴿أَفَ َرأَْ تُم﴾ مكر انر أربع مرات مقركنا بيمزة استفياـ لغرض
تصدر اآليات المذككرة ليككف دليبل عمى ما يأتي بعده مف أجكبة
التحدم كالتعجيز ،كقد ٌ

متضمنة معاني مقنعة تأخذ قمب القارئ ،فقكلو تعالى

﴿:أَفَ َرأَْ تُم َّ ا تَ ْ ُرُو َن ﴿ٖ.﴾ٙ

إلى قكلو﴿:أَفَرأَْ تُم الن َِّ
ورو َن﴿ٔ ،﴾ٚتقتضي أكائؿ ىذه اآليات أكاخرىا
اقتضاء لفظيان
ن
َّار التي تُ ُ
َ ُ َ
كمعنكيان ،كما ائتمفت األلفاظ فييا بمعانييا المجاكرة ،كالمبلئـ بالمبلئـ ،كالمناسب بالمناسب،

الحب الذم منو قكامو
فبدأ سبحانو بذكر خمؽ اإلنساف ،ثـ ذكر ما ال غنى لو عنو كىك
ٌ

كقكتو ،ثـ الماء الذم منو سكغو كعجنو ،ثـ النار التي منيا نضجو كصبلحو ،كذكر عقيب

 : 1ينظر :عز الديف عمي السيد ،التكرير بيف المثير كالتأثير ،ص.127:

.

أثــر التكرار في اتساق النص القرآني

الفصل الثاني:

66

1
ا َوَ ا نَ ْ ُن
كؿ ما يأتي عميو كيفسده  ،فقاؿ في األكلى  ﴿:نَ ْ ُن قَ َّد ْرنَا بَ ْ نَ ُك ُم ال َْم ْو َ
شاءُ لَ َج َع ْنَاهُ ُحطَا ًم ا فَ َْتُ ْم تَ َف َّك ُهو َن ﴿٘،﴾ٙ
بِ َم ْسبُوقِ َن﴿ٓ ،﴾ٙكقاؿ في الثانية ﴿ :لَ ْو نَ َ

ِ
ْم ْق ِو َن ﴿ٖ ،﴾ٚأم:
كلـ يقؿ في الرابعة ما يفسدىا ،بؿ قاؿ  ﴿:نَ ْ ُن َ َع ْنَ َ
اىا تَ ْك َرًم َوَتَا ًما لِّ ُ

كالمسافريف ينتفعكف بيا.2

كما يظير أثر التكرار المباشر عبر نص السكرة في ارتباطو بمكضكعيا مف خبلؿ:

-

تكرار الكممات المرتبطة بسياقات مختمفة تخدـ المكضكع العاـ ،كسياؽ التحدم

الج ِّن وا ِإل ِ ِ
شر ِ
استَطَ ْعتُ ْم أَن
نس إِن ْ
َ
كاقامة الحجة ،مثؿ قكلو تعالى في سكرة الرحماف َ ﴿:ا َ ْع َ َ
ٍ
تَن ُف ُ وا ِ ن أَقْطَا ِر َّ ِ
ِ ِ
عز كجؿ
س ْطَان ﴿ٖٖ﴾ ،كقكلو ٌ
ْ
الس َم َاواا َواا َْر ِ فَان ُف ُ وا ََّل تَن ُف ُ و َن إ ََّّل ب ُ
الخالُِقو َن ﴿﴾ٜ٘
في سكرة الكاقعة﴿ :أَفَ َرأَْ تُم َّ ا تُ ْمنُو َن ﴿ ﴾٘ٛأَأَنتُ ْم تَ ْخ ُ ُقونَوُ أ َْم نَ ْ ُن َ
ش ْتُم َشجرتَها أَم نَ ن الم ِ
إلى قكلو﴿:أَفَرأَْ تُم الن َِّ
نشئُو َن ﴿ٕ.﴾ٚ
ورو َن ﴿ٔ ﴾ٚأَأَنتُ ْم أَن َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ُ
َّار التي تُ ُ
َ ُ َ
-

كتكرار الكممات المرتبطة بسياؽ الجزاء كاإلحساف ،مثؿ قكلو تعالى في سكرة

الرحمافَ ﴿:ىل ياء ا ِإلحس ِ
ان إََِّّل
ْ ََ ُ
َْ
الكاقعةََّ ﴿:ل َ ْس َم ُعو َن فِ َها لَغْ ًموا َوََّل تَِْ ًمما﴿ٕ٘﴾ إََِّّل قِ ًمَل َس ََل ًم ا َس ََل ًم ا﴿.﴾ٕٙ
جؿ كعبل
سا ُن﴿ٓ ،﴾ٙكقكلو ٌ -
ا ِإل ْح َ

-

 -في سكرة

كتكرار الكممات المرتبطة بسياؽ العذاب ،مثؿ قكلو تعالى في سكرة

﴿ٔٗ﴾فِي سم ٍ
الشم ِ
الشم ِ
وم َو َح ِم ٍم﴿ٕٗ﴾.
ال
ال َ ا أ ْ
الكاقعةَ ﴿:وأ ْ
َص َ ُ
َص َ ُ
َُ
اا ِّ َ
اا ِّ َ
ا ال ِه ِم﴿٘٘﴾.
شا ِربُو َن َ َْ ِو ِ َن ال َ ِم ِم﴿ٗ٘﴾فَ َ
إلى قكلو﴿:فَ َ
شا ِربُو َن ُش ْر َ
كالجزاء سكاء كاف بالجنة أك النار فيك مف جنس العمؿ ،لكف السكرتيف قدمتا كصفان

دقيقا لطبيعة ىذا الجزاء ،كىي سمة تميزىما عف باقي السكر األخرل.

 : 1محمكد بف حمزة الكرماني ،البرىاف في تكجيو متشابو القرآف ،تح :عبد القادر أحمد عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت-لبناف ،ط،1
1406ق 1986-ـ ،ص.180:

 : 2ينظر :المرجع نفسو ،ص.180:
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كيختمؼ مدل الربط داخؿ النص القرآني باختبلؼ مكقع التكرار مف التراكيب،
و
عندئذ
حيث نجد الربط يقع خارج حدكد اآلية ،فيربط بيف أكائؿ السكرة كنياياتيا ،فيككف
مدل الربط كبي انر نسبيان لتباعد المسافة بيف التكرار،

يقكؿ تعالى في سكرة الرحماف

:

﴿ ُك ُّمل ن َ َ ها فَ ٍ
الج ََل ِل َوا ِإل ْك َر ِام
ان ﴿َ ﴾ٕٙوَ ْب َقى َو ْ وُ َربِّ َ
َ ْ َْ
ك ذُو َ
في آخرىا ﴿:تَبار َك اسم ربِّ َ ِ
جؿ كعبل -في سكرة
الج ََل ِل َوا ِإل ْك َر ِام ﴿ .﴾ٚٛكقكلو ٌ -
كذ َ
ََ َُْ
اا الَ ِم ِن ﴿ ،﴾ٕٚثـ قاؿ في آخرىا َ ﴿:وأَ َّ ا إِن َكا َن ِ ْن
اا الَ ِم ِن َ ا أ ْ
الكاقعةَ ﴿:وأَ ْ
َص َ ُ
صَ ُ
َص َ ِ
اا الَ ِم ِن﴿ٓ.﴾ٜ
أْ
﴿ .﴾ٕٚثـ قكلو

باإلضافة إلى ما سبؽ يقدـ التكرار المباشر شكبل آخر مف أشكاؿ االتساؽ،

مف خبلؿ ربط اسـ السكرة بنصيا ،عف طريؽ تكرار المفظ المفتاح الذم يظير

مصغ نار،
عمى المصحؼ داخؿ اآليات ،كقد اعتىبرت الدراسات المغكية الحديثة (العنكاف) نصان
ٌ
كما ىك كحدة لغكية أساسية في عممية التكاصؿ بيف الكاتب كالقارئ عمكمنا ،كما ال يمكف
فيـ العنكاف بمعزؿ عف النص ألف العبلقة بينيما عبلقة جدلية ،فقد نجد مثبل لفظ الجبللة

الر ْح َم ُن﴿ٔ﴾ َ َّ َم الْ ُق ْر َن ﴿ٕ﴾.
(الرحماف) اسمان لسكرة (الرحماف) ،كىي ذاتيا مفتتحة بو َّ ﴿:
ككذلؾ لفظ (الكاقعة) في سكرة (الكاقعة).

كال تقتصر كظائؼ التكرار المباشر في النص القرآني عمى الربط داخؿ السكرة

الكاحدة فقط ،بؿ تتعداىا إلى الربط بيف السكر كميا ،عمى اعتبار أنيا تشكؿ نصان كبي انر

تمثؿ سكرتا الرحماف كالكاقعة فيو حمقة مف حمقاتو ،يربط بينيما مكضكع الجزاء مثبلن،

ذلؾ أف سكرة الكاقعة مقصكدىا « شرح أحكاؿ األقساـ الثبلثة المذككرة في سكرة الرحماف
لؤلكلياء مف السابقيف كالبلحقيف كاألعداء المشاقيف كالمنافقيف مف الثقميف لمداللة عمى تماـ

كدؿ عميو آخر
دؿ عميو آخر سكرة الرحماف بإثبات الكماؿٌ ،
القدرة بالفعؿ باالختبار ،الذم ٌ
ىذه(يعني:الكاقعة) بالتنزيو بالنفي لكؿ شيء بو نقص ،ثـ اإلثبات بكصؼ العظمة بجميع
الكماؿ مف الجماؿ كالجبلؿ ،كلك استكل الناس لـ يكف ذلؾ مف بميغ الحكمة».1

 : 1برىاف الديف البقاعي ،نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،تح :عبد الرزاؽ غالب الميدم ،دار الكتب العممية ،بيركت-لبناف،
(د.ط) 1415 ،ىػ 1995-ـ ،ج ، 7ص.402:
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كيؤكد ذلؾ ما نجده مف تشابو بيف السكرتيف في ألفاظ الجزاء مف الصنفيف ،مف مثؿ

قكلو تعالى في سكرة الرحماف َ ﴿:طُوفُو َن بَ ْ نَ َها َوبَ ْ َن َح ِم ٍم ٍن ﴿ٗٗ﴾ .كقكلو في سكرة

الشم ِ
الشم ِ
ال
ال َ ا أ ْ
الكاقعةَ ﴿:وأ ْ
َص َ ُ
َص َ ُ
اا ِّ َ
اا ِّ َ

﴿ٔٗ﴾فِي سم ٍ
وم َو َح ِم ٍم﴿ٕٗ﴾ .يقكؿ
َُ

أف كبل
جبلؿ الديف السيكطي «:إف ىذه السكرة (سكرة الكاقعة) متآخية مع سكرة الرحماف في ٌ
منيما في كصؼ القيامة ،كالجنة كالنار ،فقاؿ ىنا(سكرة الكاقعة) ﴿:إِ َذا َوقَ َع ِ ال َْواقِ َعةُ ﴿ٔ﴾

الس َماءُ ﴿ ﴾ٖٚفكأف السكرتيف لتبلزميما كاتحادىما
ش َّق ِ َّ
كىناؾ(سكرة الرحماف) ﴿:فَِ ذَا ان َ
سكرة كاحدة».1
كأثناء تتبعنا لؤللفاظ المتكررة بيف السكرتيف مثؿ(:خمؽ اإلنساف ،كالجنة كالنار)...

نجد أف الترتيب قد يعكس« فافتيتح الرحماف بذكر القرآف ،ثـ ذكر الشمس كالقمر ،ثـ ذكر
النبات ،ثـ خمؽ اإلنساف ،كالجاف مف مارج مف نار ،ثـ صفة القيامة ،ثـ صفة النار،
ثـ صفة الجنة .كابتدأت الكاقعة بذكر القيامة ،ثـ صفة الجنة ،ثـ صفة النار ،ثـ خمؽ

اإلنساف ،ثـ النبات ،ثـ الماء ،ثـ النار ،ثـ النجكـ ،كلـ يذكرىا في الرحماف ،كما لـ يذكر

ككرد العجز
في الكاقعة الشمس كالقمر ،ثـ ذكر القرآف ،فكانت ىذه السكرة كالمقابمة لتمؾٌ ،
عمى الصدر».2

متنكعة تختمؼ
كيقكـ التكرار المباشر في إطار عممية االتساؽ ٌ
بعدة كظائؼ ٌ
مف سكرة إلى أخرل بما يخدـ البنية النصية لممكضكع الرئيسي ليا ،كمف تمؾ الكظائؼ أذكر:
 وظيفغ التوكيد  ،كىي كظيفة رئيسية في التكرار كاف تخٌممتو بيف الفينة كاألخرل كظائؼأخرل كالقسـ كالمبالغة مثبل ،كنمجأ لمتككيد عمكما كمما أحسسنا بشيء مف استيانة
الريب في األمر تتكاتؼ كسائؿ التككيد لدفعو،
المخاطىب بمف يخاطبو ،فبقدر كقكع ٌ

كمف أىميا عمى اإلطبلؽ(التكرار) ،قاؿ الزمخشرم «:كجدكل التككيد أنؾ إذا كررت

 : 1ينظر :جبلؿ الديف السيكطي ،أسرار ترتيب القرآف ،تح :عبد القادر أحمد عطا ،دار االعتصاـ ،ط 1398 ، 2ىػ 1978-ـ ،ص:
.134

 : 2المرجع نفسو ،ص.135:
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فقد قررت المؤكد ،كما عمؽ بو في نفس السامع ،كمكنتو في قمبو كأمطت شبيو ربما
خالجتو ،أك تكىمت غفمة أك ذىابان عما أنت بصدده فأزلتو».1

 ووظيفغ التقرير ،كتظير عند قكلو تعالى في سكرة الكاقعة ﴿:أَفَ َرأَْ تُم َّ ا تُ ْمنُو َن ﴿،﴾٘ٛاء الَّ ِ تَ ْش َربُو َن
كقكلو﴿:أَفَ َرأَْ تُم َّ ا تَ ْ ُرُو َن ﴿ٖ ،﴾ٙكقكلو﴿:أَفَ َرأَْ تُ ُم ال َْم َ
كقكلو﴿:أَفَرأَْ تُم الن َِّ
ورو َن ﴿ٔ .﴾ٚكالفعؿ رأيتـ مقركف باالستفياـ لمتقرير بتعييف
َّار التي تُ ُ
َ ُ َ

﴿،﴾ٙٛ

خالؽ األجنة في بطكف أمياتيـ مف نطفة تمنى ،إذ ال يمكف لمناس أف يكذبكا ذلؾ،

يقركا بأف اهلل خالؽ النسؿ ،كمنبت النبات الذم مف أجمو يحرثكف األرض،
بؿ عمييـ أف ٌ
كينزؿ مف السماء الماء الذم يشربكف ،كينشئ الشجر الذم يكركف بو النار.2

كبيذا تبدك سكرة الرحماف كالكاقعة بحمة جديدة بعد تتبع مكاطف أحد أنكاع التكرار

أف تكرار الجممة أك اآلية كالمتمثٌؿ في قكلو تعالى
فييا ،أال كىك التكرار المباشر ،إال ٌ
في سكرة الرحماف﴿ :فَبِ َ ِّ ََّل ِء ربِّ ُكما تُ َك ِّ ب ِ
ظؿ يحمؿ عمى عاتقو الدكر األكبر،
ان ﴾ .انزي ٌ
َ
َ َ
كظٌمت كظيفتو األكثر برك انز ،كىي تكثيؼ المعنى ليبدك كؿ شيء متعٌمؽ بيا ميما ابتعد،

المتحصؿ عمييا.
مرة إضافة إلى الداللة
ٌ
لىييضيؼ بذلؾ داللةن جديدة في كؿ ٌ
المكررة باعتبارىا بؤرةن كمرك ناز
صكر يينظر إلى الكممة أك العبارة
ٌ
كفي ضكء ىذا التٌ ٌ
تدكر المعاني المختمفة حكلو ،ثـ تتكثٌؼ لتعاكد الدكراف مف جديد.

يتعدل ككنو أداة لمربط،
كمما سبؽ ،فالتكرار المباشر في سكرتي(الرحماف كالكاقعة) ٌ
ٌ
عده كسيمة مف كسائؿ االتساؽ النصي ،بحيث ييدرؾ القارئ مف خبللو نص القرآف الكريـ
إلى ٌ

يتصكر أيضان األحداث متسمسمة كما ىي ممثمة في الكاقع ،كبذلؾ
بكصفو نصان كاحدان ،كما
ٌ
لمتطكر التكرارم لمكممة المكررة كأثره في اتساؽ النص
ندرؾ أىمية ىذا النكع في صنعو
ٌ

ككؿ ،كلكف الربط في ىاتيف السكرتيف ال يقتصر فقط عمى ىذا النكع مف التكرار بؿ يتعداه

إلى نكع آخر ىك أيضان يقكـ بدكره في صنع ذلؾ التماسؾ ،أال كىك التكرار الجزئي.

 : 1جار اهلل أبك القاسـ محمكد بف يعمر الزمخشرم ،المفصؿ في النحك ،دار كمكتبة اليبلؿ( ،د.ط) 2003،ـ ،ص.112-111:
 : 2ينظر :محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.326-313:
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 -2التــــكرار الـــــــجزئي:

كيقصد بو التكرار االشتقاقي ،أك تكرار جذر الكممة،
كىك ثاني أنكاع التكرار ،ي
التنكع كينفي عنو الرتابة
كىك شكؿ آخر مف أشكاؿ الربط الذم ييضفي عمى النص طابع ٌ

.1

أف المفظة ليا طابعيا الخاص كالمعتاد ،إال أف طبيعة ظيكرىا مختمفة كمتشكمة حسب
فرغـ ٌ
السياؽ ،2فتيعطي بذلؾ أكثر مف إيحاء حسب نكع القراءة ،فػ« العناصر التك اررية دائبة الحركة
كالتذبذب ،ال تثبت عمى حاؿ ،بؿ تنتقؿ مف نقطة ألخرل ،كمف فكرة إلى فكرةُّ ،ر
تشد النظر

مما يجعميا تجذب االنتباه» .3
ٌ
كيعرؼ "أحمد عفيفي" ىذا النكع مف التكرار بأنو «إعادة عنصر سبؽ استخدامو،
ٌ

كلكف في أشكاؿ كفئات مختمفة» .4كيتـ ذلؾ باعتماد الجذر المغكم الكاحد في أحكاؿ مختمفة.
كما يقكـ التكرار الجزئي بدكره عمى مستكل النص القرآني في الربط بيف أجزائو

المتقاربة أك المتباعدة داخؿ السكرة الكاحدة أك بيف كافة السكر.

كميما تكف المفظة فإنيا تبقى جزءان أساسيان في الصكرة الفنية لعممية االتساؽ

كقكةه تبلحـ أجزائو ،كترسـ عميو تمؾ البنية التماسكية ،حيث يقؼ نجاحو حسب
في النصٌ ،
الحاجة ككفؽ ما يقتضيو السياؽ.

كيحتؿ التكرار الجزئي داخؿ الجممة مكاقع مختمفة منيا «:مكقع الخبر أك الفاعؿ
ٌ
أك المفعكؿ بو أك المكصكؼ أك المفعكؿ المطمؽ أك المضاؼ إليو...الخ»  ،5كقكلو تعالى

ِ
ْص ٍ
الج َّ
ِج ِّ ن
ان ِ ن َّ ار ٍ
ص َ
نسا َن ن َ
ال َكال َفخَّا ِر ﴿ٗٔ﴾ َو َ َ َق َ
في سكرة الرحمافَ َ َ ﴿ :ق ا ِإل َ
ِ
السماو ِ
الج ِّن و ا ِإل ِ ِ
شر ِ
اا
نس إِن ْ
استَطَ ْعتُ ْم أَن تَن ُف ُ وا ْن أَقْطَا ِر َّ َ َ
َ
نَّا ٍر﴿٘ٔ﴾ كقكلوَ ﴿ :ا َ ْع َ َ
وااَر ِ فَان ُف ُ وا ََّل تَن ُف ُ و َن إََِّّل بِس ْطَ ٍ
ان ﴿ٖٖ﴾.
َ ْ
ُ

 : 1ينظر :عزة شبؿ محمد ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،ص.145:

 : 2ينظر :فيد ناصر عاشكر ،التكرار في شعر محمكد دركيش ،ص.133:
 : 3نقبل عف :المرجع نفسو ،ص.133:

 : 4أحمد عفيفي ،نحك النص(اتجاه جديد في الدرس النحكم) ،ص107:
 : 5عزة شبؿ محمد ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،ص.145:
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1
الجا ّن" ىك أبك الجف  ،2كقيؿ:
نسان" ييراد بو آدـ ،كىك أصؿ الجنس  .ك " َ
فمفظ "ا ِإل َ
اد بو إبميس كما خرج عنو مف الشياطيف  .3كقد ذكر اهلل عز كجؿ الجنسيف بالمفظ الداؿ
المر ي
"اإلنسحن
عمى العمكـ في السياؽ العاـ كىك سياؽ الخمؽ .ثـ كرر سبحانو كتعالى لفظ

اإل ِ ِ
شر ال ِ
ْج ِّن َو ِْ
استَطَ ْعتُ ْم أَن
نس إِن ْ
والجحن" في شكؿ آخر غير الشكؿ األكؿ فقاؿ َ ﴿:ا َ ْع َ َ
ٍ
تَن ُف ُ وا ِ ن أَقْطَا ِر َّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
نس)
ْ
الس َم َاواا َو ْاا َْر ِ فَان ُف ُ وا ََّل تَن ُف ُ و َن إ ََّّل ب ُ
س ْطَان ﴿ٖٖ﴾ .فػ(الج ُّمن َواإل ُ
لفظ عاـ بدليؿ "ألػ" االستغراقية ،كمراده في ىذا السياؽ الخاص بعضيـ فقط ،كىـ الضالٌكف
المضمٌكف ،كمثؿ ىذا ال يقاؿ لجمع مختمط إال كالمقصكد أىؿ الجناية منيـ.4

افً ،
الج ِّف ك ً
مف خبلؿ تكرار لفظ " ً
اإل ً
نس ً
الج ِّ
نس" مف بداية السكرة إلى نيايتيا
اف ك ى
اإل ى
ى
تبرز الكظيفة التماسكية لمتكرار ،حيث ترتبط اآليات التي تدكر حكؿ الخمؽ تارة ،كحكؿ

الضآلة المضمة مف الجنسيف تارة أخرل ،مؤدية كظيفة التنبيو كالتككيد
تحدم األصناؼ ٌ
كالتقرير في و
مرة بحقيقة خالقيـ كرازقيـ.
آف كاحد لتذكرىـ في ٌ
كؿ ٌ

كمف أمثمة التكرار الجزئي أيضان تكظيؼ الجذر المغكم "كقع" بثبلثة أشكاؿ مختمفة

في آيتيف متتاليتيف عند قكلو تعالى في سكرة الكاقعة﴿ :إِ َذا وقَع ِ ِ
س ِلَوق َْعتِوَ ا
َ َ
َ
الواق َعةُ﴿ٔ﴾لَْ َ
ِ
فيسيـ التكرار بشكؿ الفت في افتتاح السكرة ،يمعمننا عف مكضكعيا العاـ مف
َكاذبَةٌ﴿ٕ﴾ .ي
بدايتيا ،كاالفتتاح بالظرؼ المتضمف معنى الشرط «افتتاح بديع يسترعي األلباب لترٌقب

ما بعد ىذا الشرط الزماني ،مع ما في االسـ المسند إليو مف التيكيؿ بتكقع حدث عظيـ

يحدث».5

 : 1محمد بف جرير الطبرم ،جامع البياف عف تأكيؿ أم القرآف ،تح :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،دار ىجر ،القاىرة-مصر،
ط1422 ،1ق 2001-ـ ،ج ، 22ص.168:

 : 2محمكد بف يعمر الزمخشرم(جار اهلل أبك القاسـ)  ،الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،تح :عمي
معكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد ،مكتبة العبيكاف ،الرياض-السعكدية ،ط1418 ،1ق 1998-ـ ،ج ، 6ص.07:
محمد ٌ
 : 3محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.245:
 : 4المرجع نفسو ،ج ، 27ص.258:
 : 5المرجع نفسو ،ج ، 27ص.281:
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1
فػ"وقَ ع ِ ِ ،
اد:
الواق َعةُ" كقكلنا :حدثت الحادثة ،أك الكائنة أم قامت القيامة  ،ك قيؿ المر ي
َ َ
َ
2
س ٌميت بالكاقعة؛ ألنيا تقع عف قرب»  ،3أك لكثرة ما يقع فييا مف
«النفخة األخيرة»  .كقيؿ «:ي

سكؿ لبعض األنفس أف تك ٌذب بو،
الشدائد .فالكاقعة المكصكفة بالكقكع كىك الحدكث الذم قد ٌ
يأتي النفي بػ"ليس" ليؤكد انتفاء كجكد مف ينكر كقكعيا فعبلن ،فإذا كاف يكـ القيامة أقمع
منكركىا كمك ٌذبكىا عف اعتقادىـ أنيا ال تقع ،كعممكا أنيـ ضمكا في استدالليـ.4
كبيذا التكرار البلفت ﴿وقَ ع ِ ِ ِ ،
ْعتِ َها ﴾ ،مع ما في حرفي (القاؼ كالعيف)
الواق َعةُ ،ل َوق َ
َ َ
َ
مف كٍقع قكم عمى النفس يسترىب القمب ،كعيد شديد بتحذير المنكريف مف الخزم كالندامة.
كقد جاء في مقاييس المغة عند مادة (كقع)«:أنيا أصؿه جامع لمعنى السقكط ،كالكاقعة:

القيامة؛ ألنيا تقع بالخمؽ فتغشاىـ ،كالكٍقعة :صدمة الحرب»  ،5كبذلؾ عمؿ ىذا النكع مف
التكرار عمى بناء صكرة ذلؾ اليكـ العظيـ في ذىف المتمقي كتيكيمو في نفسو ،ليككف ما بعده

مف أىكاؿ متعمٌؽ بما سبؽ مف حادث.

المكرر
كالشكؿ التالي يمثٌؿ التحميؿ الكظيفي ليذا المقطع
ٌ

 : 1ينظر :محمكد بف عمر الزمخشرم ،الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،ج ، 6ص20:
 : 2تفسير البغكم ،ج ، 4ص .279:نقبل عف :محمد بف أحمد القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف ،ج ، 20ص.176:
بل عف :المرجع نفسو ،ج ، 20ص.176:
 : 3النكت كالعيكف ،ج ، 5ص .445:نق ن

 : 4ينظر :محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.282:

 : 5أحمد بف فارس بف زكريا(أبك الحسيف) ،معجـ مقاييس المغة ،تح :عبد السبلـ محمد ىاركف ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
1399ق 1979-ـ ،ج ، 6ص.134:
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س
قال اهلل تعالى﴿:إ َذا َوقَ َع ال َْواق َعةُ ﴿ٔ﴾ لَْ َ
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لِوقْعتِها َك ِ
اذبَةٌ ﴿ٕ﴾[انىاقعت]
َ ََ

النواة

المحمول الفعلً
( َو َق َع ِ
ت)

الموضوع األساسً

الفاعل
( ا ْل َواق َِع ُة )
انهامش

عهى انٍسار

عهى انٍمٍه

هامش وحىي

صرفت زمىٍت

هامش وحىي

صرفت َو ْجه ٍّت

س-
لَْ َتدل عهى انىفً

-إذا-

تدل ى الشرط

صرفت ِجه ٍّت

صرفت إوجازٌت

لَِوق َْعتِ َها

َك ِاذبَةٌ
تدل ى الخبر

تدل ى ال دث

الصق وحىي

الَلم-(حرف جر)

مكرر جزئيحًة
الشكل رقم( :)04نمووذ التالميل الوظيفي لمقصط ّر

كبشكؿ عاـ ،يقكـ التكرار الجزئي بكظيفتو في بناء كحدة نص السكرة المرتبط

مكضكعيا بتصكير كاقع الناس يكـ القيامة ،كالمفارقات الشاسعة التي تظير بيف أىؿ الجنة

ابتداء مف النفخة إلى دخكؿ الحياة األبدية حيث الجزاء ،كذلؾ مف خبلؿ تكرار
كأىؿ النار،
ن
الكممات المرتبطة بإقامة الحجة عمى اإلنساف المضطربة نفسو في الحياة الدنيا .يقكؿ
سبحانو كتعالى في سكرة الكاقعة

ا ْ ُ ُقونَوُ أ َْم نَ ْ ُن
﴿:أَفَ َرأَْ تُم َّ ا تُ ْمنُو َن ﴿﴾٘ٛأَأَنتُ ْم َ
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اليا ِر ُو َن﴿ٗ﴾ٙ
الخالُِقو َن﴿ ،﴾ٜ٘كقاؿ﴿:أَفَ َرأَْ تُم َّ ا تَ ْ ُرُو َن ﴿ٖ﴾ٙأَأَنتُ ْم تَ ْيَر ُونَوُ أ َْم نَ ْ ُن َّ
َ
كقاؿ أيضان﴿ :أَفَرأَ تم الم ِ
َنيلْتُ ُموهُ ِ َن ال ُْم ْي ِن أ َْم نَ ْ ُن
اء الَّ تَ ْش َربُو َن ﴿﴾ٙٛأَأَنتُ ْم أ َ
َ ُْ ُ َ َ
المن ِيلُو َن﴿.﴾ٜٙ
ُ
عز كجؿ عباده في كؿ مرة بتكرار السؤاؿ" أَأَنتُ ْم" ،ىك«استفياـ
فمخاطبة المكلى ٌ
 ،1كذلؾ باستعماؿ أداة
مراده تنبيو السامع إلى نفسو فيخجؿ كيرتدع ،كيعي الجكاب»

االستفياـ "اليمزة" التي أدت كظيفة التقرير أك اإلقرار بأمر ىك ثابت عنده .ذلؾ إذا عممنا
ً
المخاطىب باإلقرار أماـ أمريف:
المخاطب في مطالبة ي
أف ىمزة االستفياـ «تجعؿ ي
 اإلقرار بشيء ما. -اإلقرار بأنو ىك الذم قاـ بذلؾ الشيء».2

كمف إعجاز أسمكب ىذا النص الخالد أف يمي اليمزة الشيء المطمكب اإلقرار بو،
كىك المستفيـ عنو.
لمتصكر ،كمنيا ما يطمب لمتصديؽ،
كأدكات االستفياـ كما نعمـ منيا ما ييطمب بو
ٌ
كاليمزة تصمح لمحالتيف في ىذا المكضع ،كلكف ما كظيفتيا في ىذا السياؽ؟
نتصكرىا بالشكؿ التالي:
كلمعرفة ذلؾ عمينا فيـ سياؽ اآلية ،كالتي
ٌ
بؿ اهلل ىك الخالؽ.
أَأَنتُ ْم تَ ْخ ُ ُقونَوُ-

أَأَنتُ ْم تَ ْيَر ُونَوُ
َنيلْتُ ُموهُ ِ َن ال ُْم ْي ِن
أَأَنتُ ْم أ َ

بؿ اهلل ىك المتسبب كالمنشئ لما نزرع كنحرث

ماء.
بؿ اهلل ىك المنزؿ مف السحاب ن

إذف فاهلل -عز كجؿ -أراد مف عباده اإلقرار بما أراد ،فيك سياؽ إقرار كاقامة الحجة

جؿ كعبل .كاذا كاف كذلؾ فػ"اليمزة" ىنا لمتصديؽ ،كىي «:إدراؾ
عمى المخمكقيف مف خالقيـ ٌ
كقكع نسبة تامة بيف المسند كالمسند إليو أك عدـ كقكعيا» ،3لذا فاإلجابة تقتضي اإلثبات بػ"ال"
أك النفي بػ(نعـ) يليقركا بأنيـ ضعفاء عاجزيف ال يقدركف عمى شيء مما تييأ ليـ أنيـ
 : 1عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،ص.151:

 : 2عمي تكفيؽ الحمد كيكسؼ جميؿ الزعبي ،المعجـ الكافي في أدكات النحك العربي ،األردف ،ط1414 ،2ق 1993-ـ ،ص.17:
 : 3السيد أحمد الياشمي ،جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ،ص.87:
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َنيلْتُ ُموهُ" في كؿ آية مرتيف مسبكقان بػ"اليمزة "
صانعكه .فتكرار الفعؿ " تَ ْخ ُ ُقونَوُ ،تَ ْيَر ُونَوُ ،أ َ

مميز لو كظيفة اإلقرار
مع المستفيـ عنو "أنتـ" لجمكع المخاطبيف ،يليظير أسمكب استفياـ ٌ

مرة تستشرؼ
بسبلسة ي
كيسر ،يجعؿ القارئ مندىشنا أماـ اتساؽ ىذا النص المعجز ،ففي كؿ ٌ
يمؿ مف تكرار بعض ألفاظيا .
أذنو إجابة مع ما فييا مف تحدم كعظمة ،فبل ٌ

مف خبلؿ ىذه النماذج المتٌسقة التي تجعؿ مف ذىف المتمقي حيان بفعؿ التكرار،
يتـ عنده رسـ صكرة عف المجتمع الغافؿ عف كثير مف الحقائؽ (حقيقة خمقيـ أك رزقيـ ،)...
كحينما يرتبط بحاالت شعكرية قاسية(ابتبلءات) تنجذب نحكىا ركحو ،فيتذكر الجكاب الذم
فيو نجاتو كصفاء عقيدتو(بؿ اهلل ىك الخالؽ ،كىك المتسبب كالمنشئ لكؿ شيء،
قادر عمى كؿ شيء) .كىذا التحميؿ لجممة ذات المحمكؿ
ماء ،بؿ ه
بؿ ىك المنزؿ مف السحاب ن
االسمي:

قال اهلل تعالى :أَأَنتُ ْم تَ ْخ ُ ُقونَوُ أ َْم نَ ْ ُن الْ َخالِ ُقو َن

﴿[﴾ٜ٘انىاقعت]

النواة

المحمول اَلسمً
(أَن ُت ْم)

الموضوع األساسً

المركب الفعلً
( َت ْخلُقُو َن ُه )
انهامش
عهى انٍسار

عهى انٍمٍه
هامش وحىي

-الهمي (أ)-

تدل ى اَّلستفهام

عىاصر إضافٍت
محددة

صرفاث وحىٌت

انمحمىل االسمً

 -أ َْم -

نَ ْ ُن
بتدأ

تدل ى العطف

انشكم رقم( :)05ومىذج انتحهٍم انىظٍفً نمقطع مكرر جسئٍا

.

انمحمىل االسمً

الْ َخالُِقو َن
بر

انىىاة
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كلترسيخ تمؾ العقيدة السميمة في نفكس العالميف ،يمجأ القرآف الكريـ إلى كسائؿ أخرل

لتككيد الخبر ،كمخاطبة القمكب مباشرة لتصديقو ،كمنيا تكرار حركؼ التككيد في اآلية

﴿قُ ْل إِ َّن ْاا ََّولِ َن
الكاحدة ،كفي أكثر مف مكضع .يقكؿ سبحانو كتعالى في سكرة الكاقعة:
اا وٍم َّع ُ ٍ
ِ
ِ
﴿ٓ٘﴾ ُ َّم إِنَّ ُك ْم أَُّم َها الضَّالُّمو َن
وم
َو ْاا ِر َن﴿﴾ٜٗلَ َم ْج ُمو ُو َن إِلَى َق ِ َ ْ ْ
ْسم بِمواقِ ِع النُّمج ِ
الْم َك ِّ بون﴿ٔ٘﴾ َاكِ ُون ِ ن شج ٍر ِّ ن زقُّم ٍ
وم ﴿ٕ٘﴾ ،كقاؿ﴿:فَََل أُق ِ
وم
َ
ُ ُ َ
َ
ُ
ََ
ُ ََ
ِ
س ٌم لَّ ْو تَ ْع َ ُمو َن َ ِ ٌم﴿﴾ٚٙإِنَّوُ لَُق ْر ٌن َك ِر ٌم﴿.﴾ٚٚ
﴿َ٘ ﴾ٚوإنَّوُ لََق َ
فأداة التككيد ( َّ
إف) مكررة في السكرة عدة مرات ،كىي حرؼ تككيد كنصب ،ناسخ

(مشبو بالفعؿ) ،تدخؿ عمى الجممة االسمية ،فتنصب المبتدأ اسمان ليا كترفع الخبر خب انر ليا،

كىي كذلؾ في ىذه اآليات ،إال أف خبرىا (المسند) جاء مقركننا ببلـ االبتداء في اآلية ( 50

يتغير
إف) خاصة مؤكدة لو دكف أخكاتيا «،كاذا دخمت لـ ٌ
ك ،)52التي تدخؿ عمى خبر ( ٌ
1
َّ
إف
يتبيف أف ىذا األسمكب الخبرم
مما ٌ
المؤكد بأداتيف " ٌ
عما كاف عميو (إعرابيا)» ٌ .
الكبلـ ٌ
مكجو لممنكريف كالجاحديف لخبر السماء.
كالـ االبتداء" ٌ

إف) مف أجؿ مخاطبتيـ بتحقيؽ
ص ٌدر الخبر ليـ بػ( ٌ
فمما أنكركا قضية البعث كالنشكر ي
المكجو لمرسكؿ الكريـ –صمى
كقكع البعث كشمكلو ليـ كآلبائيـ كلجميع الناس ،بفعؿ األمر
ٌ

اهلل عميو كسمـ ( -يق ٍؿ) لبلىتماـ بو .2كألف المقاـ يقتضي مزيد اإلثبات ،اقتضى االعتماد عمى
داللة الحرؼ (البلـ) لينتفي عنادىـ كمغالطتيـ لمحؽ ،بؿ ككعيدىـ بيكـ معمكـ.

لرد إنكارىـ فحسب ،بؿ كالتصريح بتفصيؿ
إف) ك (البلـ) ليس ٌ
كتككيد الخبر بػ( ٌ
جزائيـ في ذلؾ اليكـَّ ُ ﴿ :م إِنَّ ُك ْم أَُّم َها الضَّالُّمو َن ال ُْم َك ِّ بُو َن ﴿ٔ٘﴾ َاكِ ُو َن ِ ن َش َج ٍر ِّ ن

زقُّم ٍ
وم﴿ٕ٘﴾ .كفي تكرار المؤكدات كقعه عمى النفكس شديد مف التعريض اإلجمالي بالكعيد،
َ
ِّ
يتنبيكا أنيـ المعنيكف بيذا الخطاب.
ثـ النداء بيف
المؤكد كخبره يستكقفيـ كي ٌ

َّ
منكى نة بشأف القرآف في
ثـ تكاصؿ اآليات التي بيف أيدينا الرد عمى المنكريف بالبعثٌ ،
3
اشتمالو عمى قضية إثبات البعث الذم ُّر
إف)
عدكه محا ن
ال  ،كذلؾ بتكرار أدكات التككيد نفسيا ( ٌ

 : 1محمد بف السراج البغدادم ،األصكؿ في النحك ،تح :عبد الحسيف الفتمي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت-لبناف ،ط1417 ،3ىػ 1996-ـ،
ج ، 1ص. 231:

 : 2ينظر :محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.308-307:
 : 3المرجع نفسو ،ج ، 27ص.271:

.

أثــر التكرار في اتساق النص القرآني

الفصل الثاني:

77

ك(البلـ) مع زيادة القسـ .فقكلوََّ ﴿ :ل أُق ِ
ْس ُم﴾ بمعنى :أقسـ ،ك(ال) مزيدة لمتككيد ،كأداة التككيد
بعده ﴿إِنَّوُ﴾ عائد عميو لزيادة تككيده ،كيبدك أف إصرار المعانديف في جحكدىـ لمحؽ يحتاج

إلى تككيد القسـ بمزيد مف المؤكدات ،ف يكرر لفظ القسـ كأيسبؽ ببلـ ِّ
س ٌم﴾ ،ككصؼ
ٌ
مؤكد ﴿لََق َ
بأنو عظيـ ال ييستياف بو .عظيـ ًعظىـ المقسكـ عميو كىك "القرآف الكريـ" الذم ييثبت
يثبتو في نفكسيـ ،فتتفاعؿ أدكات التككيد لذلؾ
ما أنكركه ،فيك أيضان في حاجة إلى ما ٌ
في صكرة سمًسة مع ثنائية اإلثبات كالتأثير إلقناع المنكريف.

كنجد التكرار يعكس الحالة التي يككف عمييا الناس مف ربيـ يكـ القيامة مما يعطي

ِ
اا
اا ال َْمْ َمنَة َ ا أ ْ
تنبييا لمغافميف كالمكذبيف ،يقكؿ تعالى في سكرة الكاقعة﴿ :فَ ْ
َص َ ُ
َص َ ُ
ِ
ِ
ِ
اا الَْ ِم ِن َ ا
اا ال َْم ْش ََة﴿ ،﴾ٜكقاؿَ ﴿:وأ ْ
اا ال َْم ْش ََة َ ا أ ْ
ال َْمْ َمنَة﴿َ ﴾ٛوأ ْ
َص َ ُ
َص َ ُ
َص َ ُ

الشم ِ
الشم ِ
ال﴿ٔٗ﴾ .فيظير
ال َ ا أ ْ
اا الَْ ِم ِن﴿ ،﴾ٕٚثـ قاؿ َ ﴿:وأ ْ
أْ
َص َ ُ
َص َ ُ
َص َ ُ
اا ِّ َ
اا ِّ َ
الشم ً
يف) ( .اٍلم ٍشأ ً ِّ
التكرار الجزئي بيف (:اٍل ىمٍي ىمىن ًة ك اٍلىي ًم ً
اؿ) ،مما يصبح بو المعنى أكثر
ىمة ك ى
ى ى
يفسر بعضو بعضنا.
كضكحنا كفيمنا ،لذلؾ قيؿ :إف القرآف ٌ
كالقرآف الكريـ يصؼ الجنة كالنار كما فييما مف راحة كعذاب ،مف خبلؿ ثنائية

العطاء كالعذاب ،التي تمثٌؿ قطبي مكضكع الجزاء في سكرة الرحماف كالكاقعة ،لذلؾ ينجذب
نحك كؿ قطب مجمكعة مف األلفاظ التي تشكمو ،فيتعٌمؽ بالعطاء مجمكعة مف التك اررات

الجزئية التي ترسـ صكرة كميةن لمنعيـ المقيـ ،الذم تشتاؽ لو ركح كؿ إنساف .يقكؿ تعالى في

اصر ُ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
نس قَ ْب َ ُه ْم َوََّل َ ٌّن
ان
سكرة الرحماف﴿ :ف ِه َّن قَ َ
اا الط ْرا لَ ْم َطْم ْ ُه َّن إ ٌ
اإلحس ِ
ور ٌ ِ ِ ِ
ان إََِّّل ِْ
سا ُن﴿ٓ،﴾ٙ
ور َّ ْق ُ
كقاؿُ ﴿:ح ٌ
ص َ
اإل ْح َ
اا في الْخَام ﴿ٕ ،﴾ٚكقاؿَ ﴿:ى ْل َ َياءُ ِْ ْ َ
ِ
السابُِقو َن
سا ٌن﴿ٓ .﴾ٚكقاؿ في سكرة الكاقعة
اا
َ ﴿:و َّ
كقاؿ﴿:فِ ِه َّن َ ْ َر ٌ
حَ
ك الْم َق َّربو َن ﴿ٔٔ﴾فِي ن ِ
ِ
َّاا الن َِّع ِم ﴿ٕٔ﴾ ،كقاؿ﴿:فَََّ ا إِن َكا َن ِ َن
َّ
َ
السابُِقو َن﴿ٓٔ﴾أُولَئ َ ُ ُ
ح َوَرْ َ ا ٌن َو َ نَّ ُ نَِع ٍم﴿.﴾ٜٛ
ال ُْم َق َّربِ َن﴿﴾ٛٛفَ َرْو ٌ
يظير خبر الحكر في الجنة لزيادة التأثير في نفكس المتم ٌقيف ،فيذه حاليف ":قَ ِ
اا
اص َر ُ
الطَّر ِ
ا"أم«:قد قصرف طرفيف عمى أزكاجيف مف حسنيـ كجماليـ ،ككماؿ محبتيف ليـ،
ْ
﴿،﴾٘ٙ
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كقصرف أيضان طرؼ أزكاجيف عمييف مف حسنيف كجماليف كلذة كصاليف»  .1ثـ تزداد ىذه
النفكس شكقا إلى الحكر ككصفيف

–بعد معرفة أحكاليف -اعتمادا عمى تكرار جذر لفظ

اا" بالجمع لمداللة عمى الكثرة ،كذلؾ لكماؿ العطاء
ور ٌ
ور َّ ْق ُ
الحاؿ األكؿ فقاؿ ُ ":ح ٌ
ص َ
اا" يعني«:محبكسات قد قصر طرفيف كأنفسيف عمى أزكاجيف ،كمف ثـ
ور ٌ
كاالمتناف ،ك" َّ ْق ُ
ص َ
سمكا البيت الكبير قص نار ،ألنو يحبس مف فيو»  ،2ككذلؾ في الجنة ما تظيره ألفاظ العطاء

ِ
المتكررة مف مثؿِْ ":
سان" ك" َرْوح َوَرْ َ ان" و" َ نَّ و َ نَّاا" ،كىك ما ينطبؽ تمامان
سان وح َ
اإل ْح َ
مع الدكر الذم يؤديو ىذا األسمكب في عممية التبميغ؛ إذ يتعمٌؽ األمر فيو بالمبمَّغ مف خبلؿ
مبادرتو في اتخاذ قرار عمى أعمى مستكل في تصحيح عقيدة الرجاء.

كأما العذاب فيتعٌمؽ بو أيضنا مجمكعة مف التك اررات الجزئية ،التي تسعى في عممية

جؿ كعبل ،ككماؿ اإليماف باألمكر الغيبية .يقكؿ
تبميغيا إلى إرساء عقيدة الخكؼ مف اهلل ٌ
تعالى في سكرة الرحمافَ ﴿ :ى ِ هِ َهن ِ
ا بِ َها ال ُْم ْج ِرُو َن ﴿ٖٗ﴾ َطُوفُو َن بَ ْ نَ َها َوبَ ْ َن
َّم الَّتي ُ َك ِّ ُ
َ ُ

َح ِم ٍم ٍن ﴿ٗٗ﴾ ،كقاؿ في سكرة الكاقعةَّ ُ ﴿ :م إِنَّ ُك ْم أَُّم َها الضَّالُّمو َن ال ُْم َك ِّ بُو َن ﴿ٔ٘﴾ َاكِ ُو َن
ِ ن شج ٍر ِّ ن زقُّم ٍ
شا ِربُو َن َ َْ ِو ِ َن
﴿ٕ٘﴾فَ َمالِئُو َن ِ ْن َها الْبُطُو َن
وم
﴿ٖ٘﴾فَ َ
َ
ََ
ا الْ ِه ِم﴿٘٘﴾.
الْ َ ِم ِم﴿ٗ٘﴾ ََ
اشا ِربُو َن ُش ْر َ
كتيسيـ المتابعة بيف الفعؿ كمصدره في نص السكرتيف في إبراز أىكاؿ يكـ القيامة،
منكننا ليؤكد تحقؽ ذلؾ الشيء ،ككقكعو عمى سبيؿ التيكيؿ
كذلؾ بتكرار الفعؿ كمصدره ٌ
كالتعظيـ ،عمى نحك ما نقرؤه مف قكلو تعالى في سكرة الكاقعة:

س ِ ال ِ
سا﴿٘﴾.
ْجبَ ُ
ال بَ ًّ
َر ًّ ا﴿ٗ﴾ َوبُ َّ
 ( -يرٌجت

﴿إِذَا ُر َّ ِ ْاا َْر ُ

رًّاجا ).

بسًّاا ).
 ( يب ٌستكفي ىاتيف اآليتيف كصؼ و
ليكؿ مف أىكاؿ القيامة ،كىك حاؿ األرض كالجباؿ.

«كالكصؼ بالمصدر مف الصيغ الصرفية في العربية األبمغ مف غيرىا ،ألنو حيف يكصؼ
 : 1عبد الرحماف بف ناصر السعدم ،تيسير الكريـ الرحماف في تفسير كبلـ المناف ،عبد الرحماف بف يمعبلٌ المكيحؽ ،دار ابف حزـ
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت-لبناف ،ط1424 ،1ىػ 2003-ـ ،ص.795:

البراؾ ،دار طيبة لمنشر
 : 2أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ،فتح البارم بشرح صحيح البخارم ،تع :عبد الرحماف بف ناصر ٌ
كالتكزيع ،الرياض-السعكدية ،ط1429 ، 2ق 2008-ـ ،ج ، 10ص.667:
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.1

التحرؾ
فالرُّرج :ىك االضطراب ك ُّر
فيصبح صكرة مجسمة فيو ،أك ىك مصدر لمحدث نفسوٌ ،
تفرؽ األجزاء المجمكعة ىذا مف جية ،كمف
الشديد ،كأما ى
الب ٌس :فيطمؽ بمعنى التفتت كىك ٌ
و
الغنـ إذا ساقيا  ،2فالجباؿ
يكمئذ مرجكجةه
جية أخرل يطمؽ عمى ى
الس ٍكؽ لمماشية .يقاؿ :ىب َّس ي
عبرت المصادر مع أفعاليا عف كؿ ىذه
مضطربةه ،كمبسكسةه مفتتةه مسيرةه في آف كاحد .كقد ٌ
المعاني مؤكدة قكة الحدث عند كقكعو.

كيقكـ التكرار مف خبلؿ استخداـ جذر المفظة بدكره في الربط بيف مقاصد السكرتيف،

تغير المستكل التعبيرم في كؿ مكضكع،
فيؤدم إلى استم اررية المعنى بينيما عمى الرغـ مف ٌ
الس َماءُ فَ َكانَ ْ َوْرَ ًم
ش َّق ِ َّ
عمى نحك ما نقرؤه مف قكلو تعالى في سكرة الرحماف﴿ :فَِ ذَا ان َ

ِّى ِ
ان ﴿ ،﴾ٖٚثـ قاؿ في سكرة الكاقعة﴿:أَفَبِ َه َ ا الْ ِد ِ
ث أَنتُم ُّم ْد ِىنُو َن﴿ٔ.﴾ٛ
َكال َ
َ
ِّىان﴾ بكسر الداؿ أم«:كدىف الزيت ،كمعناه تذكب كتجرم كذكباف الدىف
ف ػ﴿الػ َ

3
تمكجيا كاضطرابيا
في
القيامة
يكـ
لمسماء
تشبيو
كىك
الميف،
معنى
كفيو
.
كجريو كرٌقتو»
ٌ
بالشيء الذائب.4

ِ
بالفكر
ك﴿ ُّم ْدىنُو َن﴾ بمعنى «اإلالنة ،أم :ال تتراخكا في ىذا الحديث ٌ
كتدبركه كخذكا ٍ
في اتٌباعو ،كيأتي بمعنى المداىنة»  ،5كالمداىنة ىي مسايرة أمر الناس كلك كانكا عمى باطؿ.
تتداخؿ عناصر الطبيعة في ىاذيف السياقيف مع اإلنساف ،في نسؽ يترؾ فكر القارئ

مسبباتيا كيربط
يتأمؿ لتفسير الصكرة الذىنية التي يرسمت عنده عف اآليتيف ،فيبتكر ليا ٌ
ٌ
أحداثيا بطريقتو التي يمتمكيا كقدراتو الفكرية كالعقمية التي يعرفيا ،ألجؿ امتبلؾ المعنى

كتحقيؽ الفيـ ،الذم يبني بيف الخكؼ (في اآلية األكلى) كاإلرشاد(في اآلية الثانية).
كليس ىذا التداخؿ كليد مصادفة بقدر ما ىك طريقة في التعبير (نسؽ لغكم) يتداخؿ
فييا معرفة الخارج المؤثٌر بالداخؿ العقمي كىك محكر الكعي.

 : 1ابف جني ،الخصائص ،ج.259 ، 3

 : 2ينظر :محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.284:

يرمي ،تفسير حدائؽ الركح كالريحاف في ركابي عمكـ القرآف ،مر :ىاشـ محمد عمي ميدم ،دار طكؽ
 : 3محمد األميف بف عبد اهلل األ ُّر
النجاة ،بيركت-لبناف ،ط1421 ،1ىػ 2001-ـ ،ج.294 ،28
 : 4ينظر :محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.261:
 : 5المرجع نفسو ،ج ، 27ص.339:
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كيشير االستخداـ ألشكاؿ التكرار الجزئي بشكؿ مكثٌؼ إلى خصكصية لغة ىذا
ي
النص المقدس ،حيث يرتبط استخداـ ىذا الشكؿ بغاية تعميمية يؤدييا اإلسبلـ عمكمان ،كقدرتو
تعالى التي تظير في ترتيب المادة المعجمية الكاحدة ذات الشكؿ المختمؼ في الحقؿ الكاحد،

فنرل تك ار انر يشكؿ تبلزما بيف الكممات كتفاعبلن يسيؿ حفظيا كتعمـ استخداميا في اإلقناع.

كبذلؾ يثبت التكرار الجزئي أنو كسيمة مف كسائؿ الربط المعجمي ،ييسيـ في صنع
كسائؿ أخرل لبلتساؽ داخؿ باقي اآليات ،منيا الركابط النحكية كالصكتية .كبذلؾ يتداخؿ

التكرار الجزئي معيا في صنع تماسؾ النص.

كال يكتفي القرآف الكريـ باستخداـ أشكاؿ التكرار السابقة ،بؿ نراه يقدـ صكرة أخرل مف

صكر التنكع في كسائؿ الربط ،كاعجا انز باى انر في استخداـ الكممات عبر شكؿ آخر مف أشكاؿ

التكرار أال كىك االشتراك المفظي.

 -3االشتراك المفظي:

كىك ثالث العبلقات الداللية الذم يؤدم كظيفة االتساؽ في النصكص ،حيث يشغؿ

مكقعنا ميمنا في عبلقة األلفاظ بالمعاني ،فأدرؾ عمماء المغة أىميتو؛ لما لو مف أثر

في عممية التخاطب ،فخصكه بمزيد مف العناية ،كأثبتكا بأف المغة العربية مف أكثر لغات

أدؿ عمى ذلؾ مف كثرة االستعماؿ
غنى مف حيث عدد المفردات كتكليدىا ،كال ٌ
العالـ ن
بأف الكممة يككف ليا
قركف ٌ
في المجاالت المتعددة كالبلمحدكدة ،حيث نجد ٌ
أف فقياء المغة يي ٌ

مف المعاني بقدر ما يككف ليا مف االستعماالت .1

كعرفكه كاختمفكا في كجكده،
كلقد ذكر القدماء المشترؾ المفظي في تقسيمات الكبلـٌ ،
كبينكا بعضنا مف أسباب كقكعو ،كأثر السياؽ في تحديد داللتو .كأذكر مف بينيـ:
ٌ
 -سيبويه :كىك أكؿ مف ذكره في تقسيمات الكبلـ ،إذ قاؿ في كتابو«:اعمـ

أف مف كبلميـ اختبلؼ المفظيف الختبلؼ المعنييف ،كاختبلؼ المفظيف كالمعنى كاحد ،كاتفاؽ

المفظيف كاختبلؼ المعنييف ...كاتفاؽ المفظيف كالمعنى مختمؼ ،مثؿ قكلؾ :كجدت عميو مف

المك ًجدة ،ككجدت إذا أردت كجداف الضالة»  .2فقد اكتفى سيبكيو بيذه اإلشارة إلى المشترؾ،
ٍ
كىك اتفاؽ المفظيف كاختبلؼ المعنييف ،كاعتبره مف كبلـ العرب.
 : 1ينظر :صبحي الصالح ،دراسات في فقو المغة ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت-لبناف ،ط 2000 ،14ـ ،ص.301:
 : 2عمر بف عثماف بف قنبر(سيبكيو) ،الكتاب ،ج ، 1ص.08-07:
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ابن فحرس (ت 395ه) :ذكر المشترؾ في باب أجناس الكبلـ ،فقاؿ «:كمنو اتفاؽ

المفظ ،كاختبلؼ المعنى ،كقكلنا :عيف الماء ،كعيف الماؿ ،كعيف الركبة ،كعيف الميزاف.»...
عرفو في كتابو "الصاحبي" بقكلو «:أف تككف المفظة محتممة لمعنييف أك أكثر ،كقكلو
ثـ ٌ
الس ِ
اح ِل ﴾[طو .]39/20:فقكلو﴿ :فَ ْ ُ ِْق ِو﴾مشترؾ بيف
تعالى﴿:فَاقْ ِ فِ ِو فِي الَْ ِّم فَ ْ ُ ِْق ِو الَْ ُّمم بِ َّ

اليـ أيمر بإلقائو» .1
اليـ يمقو اليـ .كمحتمؿ أف يككف ٌ
الخبر كبيف األمر ،كأنو قاؿ :فاقذفيو في ٌ
أف "ابف فارس" قد تكسع في مفيكـ االشتراؾ ،فخرج بو مف إطار األلفاظ إلى إطار
ييبلحظ ٌ
األساليب كالتراكيب ،فاجتماع األسمكبيف (أسمكب الخبر كأسمكب األمر) في المثاؿ السابؽ

كمعنى ،مما ييعدد القراءات لمفظ الكاحد.
ييظير التركيب ككؿ كاحد متسؽ كمترابط لفظان
ن
أقركه في جميع المغات ،كبحثكا
كعرفكه ك ٌ
كما اعتنى المحدثكف بالمشترؾ المفظي ٌ

كبينكا أثر السياؽ في تحديد أحد معانيو.
في طبيعة األثر الذم يتركو في العمؿ األدبيٌ ،
كمف بيف المفاىيـ التي تتعمؽ بمكضكعنا ما قالو "أحمد مختار عمر" عف المشترؾ المفظي

بأنو «:المفظ الكاحد الداؿ عمى أكثر مف معنى».2

كقيؿ «:ىك أف يتفؽ المفظ ،كيختمؼ المعنى ،فيككف المفظ الكاحد عمى معنييف فصاعدان».3

كحينما نتحدث عف اتفاؽ المفظ الكاحد (أك المفرد) في الشكؿ ،فإنو أقصد ىنا إعادتو

مرة في نفس الجممة أك في جمؿ متتالية أك غير متتالية بنفس الحركؼ كالترتيب،
أكثر مف ٌ
مع كجكد فرؽ في المعنى .كمنو فاالشتراؾ المفظي ييقصد بو «االتفاؽ في الحركؼ،
كاالختبلؼ في المعنى بيف كممتيف أك أكثر» .4

ميز ىذا النمط أنو يحتاج إلى كعي كمي مف الكاتب عمكمان لطبيعة
كلعؿ أىـ ما يي ٌ
التغيير الذم يط أر عمى المقطع عند تك ارره ،كعبلقة التغيير بالمعاني التي تكلد متعمٌقة بالمفظ

كي ُّر
تثبت قدرة الكاتب كبراعتو
عد ىذا النكع مف أساليب التكرار الناجحة التي ي
المتكرر ،ي
ٌ
متغي انر (معنى) طكيبلن ُّر
يمتد إلى مقطع كامؿ .كما يؤديو
يتميز بككنو ٌ
كيبلحظ أف ىذا التكرار ٌ
ن

.5

كسنف العرب في كبلميا ،تع :أحمد حسف بسج،
 : 1أحمد بف فارس بف زكريا(أبك ي
الحسيف) ،الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا ي
دار الكتب العممية ،بيركت-لبناف ،ط1418 ،1ق 1997-ـ ،ص.207:
 : 2أحمد مختار عمر ،عمـ الداللة ،عالـ الكتب ،القاىرة-مصر ،ط 1998 ، 5ـ ،ص.145:

 : 3مساعد بف سميماف بف ناصر الطٌيار ،التفسير المغكم لمقرآف الكريـ ،دار ابف الجكزم ،السعكدية ،ط 1422 ،1ىػ ،ص. 459:
 : 4عزة شبؿ محمد ،عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ ،ص.147:

 : 5ينظر :فيد ناصر عاشكر ،التكرار في شعر محمكد دركيش ،ص.129:
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التنكع ىك إضاءة المفردات كالعبارات داخؿ كخارج إطار الجممة الكاحدة،
ىذا التغيير ك ٌ
1
كيضاؼ
مما يضفي صبغة جمالية عمى مستكل البناء الفني لمنص  ،ي
كتسميط االنتباه عمييا ٌ

إلى جممة ذلؾ «ما ييحدثو التغيير مف دىشة شعكرية لدل القارئ الذم اعتقد أنو يق أر شيئنا
كر انر ،كاذا بو أماـ شيء جديد»  ،2ييذ ٌكره بالمفظ األكؿ الذم يحمؿ معو نفس الشكؿ،
يم ٌ

كلكف ييخالفو في المعنى ،فتيكٌلد عنده ُّر
حب اجترار الماضي ..الماضي القريب،
حتى إذا ما فرغ مف قراءة النص يككف قد كعى معظـ أجزاءه ،كال يككف ذلؾ إال لقارئ ً
حذ و
ؽ،
عمى دراية بفنكف المغة كخبايا استعماليا ككجكه تأكيميا.

كنجد مثؿ ىذا النمط في القرآف الكريـ ،حيث يقكـ االشتراؾ المفظي بالربط داخؿ

إطار الجممة الكاحدة ،عمى نحك ما نقرؤه مف قكلو تعالى في سكرة الرحماف:

اإلحس ِ
ان إََِّّل
ِْ ْ َ

ِْ
ن﴿ٓ.﴾ٙ
اإل ْحسا ُ

﴿ َى ْل َ َياءُ

َ

فتكرار المفظ –ىنا -ليس لغرض التككيد؛ ألف لفظة (اإلحساف) التي جاءت في أكؿ

اآلية ال تحمؿ المعنى نفسو الذم تحممو لفظة (اإلحساف) التي ختمت بيا اآلية ،كذلؾ أف

معناىا في األكؿ جاء عمى لساف الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -بقكلوً ‹‹ :
ىف تى ٍعيب ىد
اف أ ٍ
اإل ٍح ىس ي
اهلل ىكأَّىن ىؾ تىىراه ،ىفإف لى ٍـ تى يك ٍف تىىراهي ىفًإَّنوي ىي ىراؾ›› ركاه مسمـ.3
ى
الح ىسف ،كىك الخير» .4فمعنى:
أما معناىا في آخر اآلية « :ىك إعطاء ى
 اإلحساف األكؿ :الفعؿ الحسف. -اإلحساف الثاني :الجزاء الحسف.

كاالستفياـ لمنفي يعقب باالستثناء فأفاد حصر مجازاة اإلحساف في أنيا إحساف،

كىك الجزاء الحؽ ،لذلؾ ندرؾ أف لفظة (اإلحساف) التي يختمت بيا اآلية ىي جزاء طبيعي

إلحساف المخمكؽ؛ ألف الجنة مكافأة لمف آمف كاتٌقى.

 : 1ينظر :نازؾ المبلئكة ،قضايا الشعر المعاصر ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت-لبناف ،ط 2004 ،13ـ ،ص.270:
 : 2فيد ناصر عاشكر ،التكرار في شعر محمكد دركيش ،ص.129:

 : 3مسمـ بف الحجاج ابف مسمـ النيسبكرم ،صحيح مسمـ ،شرح :محي الديف النككم ،دار ابف الييثـ ،القاىرة-مصر ،ط  2003 ،1ـ،
ج ، 2كتاب اإليماف ،ص.16:

 : 4محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.330:
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كما نجد استخداـ االشتراؾ المفظي بيف الجممتيف المتقاربتيف نسبيان ،كالمتاف تأخذاف

منحى كاحدان في إقناع المتمقي ،ييظير دكر السياؽ كأىميتو في تحديد داللة المفظ المتكرر
ن
َّ
الر ْح َم ُن﴿ٔ﴾ َ َم الْ ُق ْر َن ﴿ٕ﴾
بينيما ،عمى نحك ما نراه في قكلو تعالى مف سكرة الرحمافَّ ﴿ :

ِ
ْص ٍ
نسا َن ﴿ٖ﴾ ،كقكلوَ َ َ ﴿:ق ِْ
َ َ َق ِْ
ال َكالْ َفخَّا ِر﴿ٗٔ﴾.
ص َ
نسا َن ن َ
اإل َ
اإل َ
-

اد بو:
فػاإلنسحن المر ي
في اآلية األكلى :جنس اإلنساف (كلد آدـ) ،كالمخمكؽ مف نطفة.

في اآلية الثانية :آدـ كىك أصؿ الجنس ،كالمخمكؽ مف الصمصاؿ.

يدؿ داللة كاضحة عمى تركيز القرآف الكريـ عمى مكضكع
كتكرار مثؿ ىذه األلفاظ ٌ
اختاره إلبداء معنى بعيد ،أك و
معاف كثيروة عمى القارئ أف يستجيب ليا ،بعد أف يستذكر قدرة
مبدأ خمقو
ربو في نفسو التي خمقيا مف نطفة ،ثـ يستعظـ ىذه القدرة مقتنعان بيقينو بعد معرفة ٍ
ِ
ْص ٍ
ال َكالْ َفخَّا ِر ﴾ .ىليستجيب بعدىا
ص َ
كتككينو ،كالذم يتمثٌؿ في خمؽ آدـ-عميو السبلـ ﴿ -ن َ
ك يعترؼ بنعـ أخرل ال ينبغي أف ييك ٌذب بيا.

لما أعرضكا عف مكجبيا ،سيؽ
كقضية الخمؽ ال يتنازع فييا البشر ،كلكنيـ ٌ
ليـ الخبر في اآليتيف عمى أسمكب التعديد بدكف عطؼ ﴿ َ َ َق ِْ
نسا َن ﴾ ،كقد جاء
اإل َ
أخره عمى المسند إليو لتقكية الحكـ
المسند (الخبر) عمى شكؿ جممة فعمية ك ٌ

اإلنساف) ،فيككف فعؿ
حماف
ى
كلمتخصيص .ذلؾ إذا عممنا أف أصؿ الجممة ىك (خمؽ الر ي
الخمؽ ىك المسند.

كىذا التدرج في اإلقناع أسمكب مف أساليب القرآف الباىرة ،التي تعتمد في التأثير

المكرر ذك المعاني المتعددة ،تزيد في تكثيؼ المعنى إلى ٍّ
حد ما.
عمى المفظ الكاحد
ٌ
التنكع في استخداـ المعاني ،ىك إضاءة المفردات
كلعؿ أىـ ما يؤديو ىذا ٌ
التغير ك ٌ

كقدرتيا عمى تأدية أكثر مف معنى كاحد داخؿ سياقات متعددة ،كما يضفي عمييا حسف سبؾ

تجدد
العبارة الصبغة الجمالية ،التي تأخذ بذىف القارئ إلى تنمية حصيمتو المغكية عبر ٌ
المعاني داخؿ نسؽ متعالؽ يحيؿ بعضو إلى بعض بفعؿ تشابو ألفاظو.

كمثؿ ىذا التكرار مف شأنو أف يجعؿ الحركة بكميتيا أشبو ما تككف بدائرة كبيرة نقطة

البداية كالنياية فييا كاحدة ،كالمتأمؿ في ىذه البنية التك اررية يمحظ أنيا تعتمد عمى تحكيؿ
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ثمة نقكؿ عمى النص أنو
الشكؿ التعبيرم إلى بنية مغمقة ،بدايتيا تمتحـ بنيايتيا ،كمف ٌ
قد حقؽ معنى التماسؾ بمفيكمو الشكمي.

 -4التــــــــرادف:

كىك أحد العبلقات الداللية ،ككسيمة مف كسائؿ اتساع المغة ،ييسيـ في امتداد
المعنى داخؿ النص ،مما يمكف لممتكمـ االنتقاؿ يبيسر كسيكلة بيف ألفاظو المترادفة،

نصو مترابطان متٌسقان ،كذلؾ انطبلقان مف كصفنا المغة العربية بأنيا
التي تبلئـ سياقو فتجعؿ ٌ
كتنكع الدالالت.
تحظى بسعة التعبير ،ككثرة المفرداتٌ ،
كمعنى الترادؼ في المغة ما يكضحو "

ابن فحرس" (ت 395ه) في قكلو :

« الراء كالداؿ كالفاء أص هؿ كاحد مطرد ،يدؿ عمى اتباع الشيء؛ فالترادؼ التتابع ،كالرديؼ
الذم ييرادفؾ».1

أما إذا أردنا الكقكؼ عند مفيكمو في االصطبلح نجد فيو الكثير مف التعريفات

قديمان كحديثان ،يقكؿ "الشريف الجرجحني" (ت816ه) «:المترادؼ ما كاف معناه كاحدان كأسماؤه
و
كأف المعنى
كثيرة كىك ضد المشترؾ ،أخذ مف الترادؼ الذم ىك رككب أحد خمؼ آخرٌ ،
مرككب كالمفظاف راكباف عميو ،كالميث كاألسد .2 »...كقاؿ صاحب "المزهر" «:ىك أف ييسمى
الميند كالحساـ».3
الشيء الكاحد باألسماء المختمفة؛ نحك السيؼ ك ٌ
فسر عمماء األصكؿ كقكع الترادؼ بكجكد كاضعيف مختمفيف ،كىك« أف تضع
ي
كي ٌ

إحدل القبيمتيف أحد اإلسميف ،كاألخرل االسـ اآلخر لممسمى الكاحد ،مف غير أف تشعر

ضعاف ،كيخفى الكاضعاف ،أك يمتبس كضع أحدىما بكضع
الك ٍ
إحداىما باألخرلٌ ،
ثـ يشتير ى
اآلخر ،كىذا مبني عمى ككف المغات اصطبلحية».4
قرر الترادؼ بأنو شكؿ مف أشكاؿ االتساؽ المعجمي،
كفي عمـ المغة الحديث يي َّ
يتطمب إعادة مرادؼ عنصر معجمي في النص أك شبو مرادؼ لو بحسب مناسبة السياؽ.

كضح ذلؾ:
كالمثاؿ التالي يي ٌ

 : 1أحمد بف فارس بف زكريا ،معجـ مقاييس المغة ،ج ، 2ص.503:

 : 2عمي بف محمد الشريؼ الجرجاني ،كتاب التعريفات ،مكتبة لبناف ،بيركت-لبناف( -د.ط) 1985 ،ـ ،ص.210:

 : 3جبلؿ الديف السيكطي ،المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا ،تع :محمد أحمد جاد المكلى بؾ ،دار التراث ،القاىرة-مصر ،ط
(د.ت) ،ج ، 1ص.404:

 : 4المرجع نفسو ،ص.406-405:

.
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ً
فرح

ردة فعم

سر
َّ

فكممة (فرح) تعتبر إعادة لمكممة الكاردة نفسيا في الجممة األكلى ،كىذا تكرار مباشر،
ً
كسَّر) مرادفات لػ"ف ػ ػ ًػرح".
كأما ( ىسع ىد كابتيج ي
يعمؿ التكرار في صكرة الترادؼ عمى تكصيؿ القصد كاإلخبار عنو ،كالحرص
عمى ترسيخو في ذىف المتمقي ،مف خبلؿ جمع تراكيب النص ،كتعميؽ بعضيا ببعض.
كمعناه أف يعمد القرآف الكريـ إلى تكظيؼ ألفاظ تعمؿ عمى تأدية المعنى (كأف يككف

كعضنا) ،كفي مكضع غيره يتـ استبداؿ تمؾ األلفاظ بأخرل تؤدم نفس الغرض .كمثالو قكؿ

ص ِّدقُو َن ﴿﴾٘ٚأَفَ َرأَْ تُم َّ ا تُ ْمنُو َن
اهلل – ٌ
جؿ كعبل -في سكرة الكاقعة﴿ :نَ ْ ُن َ َ ْقنَا ُك ْم فَ َ ْوََّل تُ َ
ا َوَ ا نَ ْ ُن
ْخالُِقو َن
﴿﴾ٜ٘نَ ْ ُن قَ َّد ْرنَا بَ ْ نَ ُك ُم ال َْم ْو َ
﴿﴾٘ٛأَأَنتُ ْم تَ ْخ ُ ُقونَوُ أ َْم نَ ْ ُن ال َ
ِّل أَ َالَ ُكم ونُ ِ
ِ ِ
نشئَ ُك ْم فِي َ ا ََّل تَ ْع َ ُمو َن ﴿ٔ.﴾ٙ
ب َم ْسبُوق َن﴿َٓ َ ﴾ٙى أَن نُّمبَد َ ْ ْ َ
يقكؿ "ابن منظور" في معنى ( خمق) «:اهلل تعالى الخالؽ الخبلؽ ،الذم أكجد

ؽ في كبلـ العرب:
الخٍم ي
األشياء جميعيا بعد أف لـ تكف مكجكدة ،كأصؿ الخمؽ التقدير ،ك ى
ُمبتدئه عمى غير مثاؿ
ابتداع الشيء عمى مثاؿ لـ يسبؽ إليو؛ ككؿ شيء خمقو اهلل فيك

سبؽ إليو».1
ي
كيقكؿ في معنى ( نشأ) «:أنشأه اهلل :خمقو ،كنشأ ينشأي نشأن كنشكءان
كنشاء كنشأةن
ن
اءةن :حيي ،كأنشأ اهلل الخمؽ أم :ابتدأ خمقيـ».2
كن ىش ى

يتبيف مف خبلؿ المعنى المغكم لفعؿ الخمؽ كاإلنشاء أنيما يدالف عمى مسمى كاحد
ٌ
كىك اإليجاد كاإلنشاء« ،فيك نفخ األركاح في األجساد الميتة كفي األجساد البالية».3

 : 1ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ، 10مادة(خمؽ) ،ص.85:
 : 2المرجع نفسو ،ج ، 1مادة(نشأ) ،ص.170:

 : 3محمد الطاىر بف عاشكر ،تفسير التحرير كالتنكير ،ج ، 27ص.318:
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احد فيعداف بذلؾ رمزيف لفظييف أك عبلمتيف
كبما أف معنى (الخمؽ كاإلنشاء) ك ه
لغكيتيف يكفرىما نظاـ المغة في اآليات السابقة؛ ً
يغ بيما مضمكف الببلغ الذم سينقؿ
ص ى
كجؿ ،-فيككف أحدىما بالنسبة إلى
عز ٌ
لممتمقي دالالت كمقاصد المصدر أك المبمِّغ -المكلى ٌ

خفي منو.
اآلخر شرحان لما ى
كبذلؾ يعمـ الناس أف امتناف اهلل تعالى عمييـ بنعمة الخمؽ السكم (في أحسف
صكرة) قادر -إف أعرضكا ككفركا -أف يعيد خمقيـ مرة أخرل لكف عمى أسكأ صكرة

عبر عنيا بػ(ننشئكـ)أم «:في صكرة مف الحيكانات الممتينة المرتطمة
ال يعممكنيا ،لذلؾ ٌ
باألقذار كالقردة كالخنازير».1
بذلؾ يسيـ الترادؼ في بناء نص القرآف الكريـ مف خبلؿ التركيز عمى المجاؿ

الداللي الرئيسي ،الذم ييشكؿ مكضكعو(عبلقة الخالؽ بالخٍمؽ) ،كالمجاؿ الداللي الذم يشكؿ
خصكصية نص السكرتيف(مكضكع االمتناف كمنو نعمة الخمؽ كاإليجاد) ،فيعمؿ الترادؼ
بكصفو أداة ربط نصية عمى إيجاد قناة لمتفاعؿ بيف تمؾ المكاضيع عمى مستكل أبنيتًيا
يكضح حمقة التأثير
المغكية (جعميا) ،كمف ثـ التأثير في المتمقي فيمان كادراكان .كالشكؿ التالي ٌ
كالتأثٌر.
قىة إوجازٌه
• خوف
• ايمحن

ّ
تأثر

بىٍت نغىٌت

تفاعل

ت ا ْل َواق َِع ُة ﴿﴾١
• إِ َذا َو َق َع ِ

ت
• ﴿ َل َم ْج ُموعُونَ إِ َلى مٌِ َقا ِ
وم ﴿﴾٥٠
ٌَ ْو ٍم َّم ْعلُ ٍ
• ﴿ه َ
ٌن
َـذا ُن ُزلُ ُه ْم ٌَ ْو َم الدِّ ِ
﴿﴾٥٦

س ل َِو ْق َع ِت َها َكا ِذ َب ٌة ﴿﴾٢
• َل ٌْ َ

اتصال

بىٍت نغىٌت

الشكل رقم(:)06تفحعل البنى الملويغ

 : 1محي الديف الدركيش ،إعراب القرآف الكريـ كبيانو ،دار ابف كثير ،دمشؽ-سكريا ،ط1420 ، 7ق 1999-ـ ،ج ، 7ص.407:
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كيظير أثر الترادؼ في ِّ
شد زكايا النص كتماسكو ،عبر إف ارزه ظاىرة لغكية تميزه
1
عف غيره ،أال كىي :المراوالغ في األسموب  ،كطرد ً
مكر انر
الممؿ كالسآمة ؛ ٌ
ألف ذكر المفظ ٌ
بعينو قد ال ييستحسف ،كقد ييكره .فيقع الترادؼ بيف الجمؿ يليؤ ٌكد المعنى دكف التكرار الحرفي
ِ
اا
لمبنى .كما نرل في قكلو تعالى في سكرة الكاقعة:
اا ال َْمْ َمنَة َ ا أ ْ
﴿فَ ْ
ي
َص َ ُ
َص َ ُ

ِ
ِ
اا ال َْم ْش ََ ِة
اا ال َْم ْش ََة َ ا أ ْ
ال َْمْ َمنَة﴿َ ﴾ٛوأ ْ
َص َ ُ
َص َ ُ
الشم ِ
ال
اا الَْ ِم ِن﴿ .﴾ٕٚثـ قاؿَ ﴿:وأ ْ
أْ
َص َ ُ
َص َ ُ
اا ِّ َ

اا الَْ ِم ِن َ ا
﴿ .﴾ٜكقاؿَ ﴿:وأ ْ
َص َ ُ
الشم ِ
ال﴿ٔٗ﴾
َا أ ْ
َص َ ُ
اا ِّ َ

أف الترادؼ كسيمة مف كسائؿ بناء المكضكع الرئيسي لمسكرتيف،
مما سبؽ أالحظ ٌ
عبر تعالؽ المعاني في حقكؿ داللية صغرل ،كتشكؿ في مجمكعيا مجاليف داللييف رئيسييف

كىما مجاؿ النعيـ كمجاؿ العذاب.

كما ييش ٌكؿ كجكد الترادؼ في نص القرآف الكريـ جزءان ىامان مف الثقافة العربية،
كالذم تبرز مف خبللو قدرة تعبير المغة عف المعاني كاستقصائيا عبر المترادفات ،فتيسيـ في

شد ذىف القارئ كتركيزه عند معاني الكممات المألكفة،
تحقيؽ الغاية المنشكدة ،كىي ٌ
كمرادفاتيا غير المستخدمة عبر ثنايا النص ككؿ ،فتجعؿ منو كحدة متماسكة.

كاستخداـ القرآف الكريـ لمترادؼ ال يؤدم كظيفة نصية أك ميمة تعبيري نة فحسب ،بؿ
نجده يرتبط بالغاية التعميمية عبر تبلزمو مع ألفاظ أخرل شارحة لو ،عمى و
نحك يقكـ فيو

تمتد عبر النص ،خاصة التي يتعمٌؽ استخداميا
الترادؼ بكظيفة إثراء تمؾ المفردات التي ٌ
بالمعجـ القرآني .األمر الذم يعكس مدل سعة التعبير في المغة العربية كتعدد دالالت

كحداتيا ،فضبلن عف كسر الثقؿ المغكم لمتركيب الناتج عف كثرة الغريب ،كمثالو قكلو تعالى

في سكرة الكاقعة  ﴿:إِذَا وقَع ِ الْواقِعةُ﴿ٔ﴾لَ س لِوقْعتِها َك ِ
اذبَةٌ ﴿ٕ﴾ .كقاؿَ ﴿:ى َ ا نُ ُيلُ ُه ْم َ ْو َم
ْ َ َ ََ
َ َ
َ َ
ِّ
الد ِن﴿.﴾٘ٙ
ك﴿ال َْواقِ َعةُ﴾ ك ﴿ َ ْوم ِّ
الد ِن ﴾ كاحد كىما يدالف عمى ذلؾ اليكـ العصيب .كالكاقعة

كالحاقة كالقارعة كغيرىا مف األلفاظ الغريبة التي أطمقت عمى ذلؾ اليكـ ،افتيتحت بيا السكرة
يمعمنةن عف مكضكعيا العاـ المكجو لمناس كافة مف أجؿ التخكيؼ كالتيكيؿ.

 : 1ينظر :محمد بف ابراىيـ الحمد ،فقو المغة (مفيكمو كمكضكعاتو كقضاياه) ،دار ابف خزيمة ،الرياض-السعكدية ،ط 1426 ،1ق-
 2005ـ ،ص.202:
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كىذا االفتتاح البديعي يسترعي األلباب بتكٌقع حدث عظيـ ،ىيكُّرد المؤمنكف أف يككنكا
أمف منو ،كأما الضالكف المكذبكف ﴿ َاكِ ُون ِ ن شج ٍر ِّ ن زقُّم ٍ
حينيا في ىم و
وم ﴿ٕ٘﴾ فَ َمالِئُو َن
َ
َ
ٌ
ََ

ا الْ ِه ِم ﴿٘٘﴾ َى َ ا نُ ُيلُ ُه ْم
شا ِربُو َن َ َْ ِو ِ َن الْ َ ِم ِم ﴿ٗ٘﴾فَ َ
ِ ْن َها الْبُطُو َن ﴿ٖ٘﴾فَ َ
شا ِربُو َن ُش ْر َ
َ ْو َم ِّ
الد ِن ﴿[﴾٘ٙسكرة الكاقعة] ،فذ ٌكرىـ بأنو يكـ الديف أم يكـ الجزاء ،كجعؿ يكـ الديف كقتنا

عبر عنو بالنزؿ جزاء عمى أعماليـ لذلؾ كعدىـ
لنزليـ مؤذف بأف ذلؾ الذم ٌ
ٍ
أنو سيجمعيـ﴿إِلَى ِ َق ِ ٍ
اا َ ْوم َّ ْع ُوم﴾[الكاقعة.اآلية]50:

فمف خبلؿ ىذه المترادفات يجتمع في نفس المتمقي خكؼ كتيديد بعد إدراكو معاني

ىذه اآليات المتسقة ،فيتذ ٌكر كيتٌعض.

بل عف تمؾ الخصائص التي امتاز بيا القرآف الكريـ ،التي تجٌمت بكضكح
كفض ن

مع أثر الترادؼ ،نجد أف ىذه الظاىرة المغكية كسيمة مف كسائؿ الربط المعجمي تسيـ

في صنع كسائؿ أخرل لمتماسؾ داخؿ باقي النصكص ،منيا الركابط النحكية كالصكتية،

فيتداخؿ الترادؼ معيا في صنع اتساؽ النص كتعالؽ كحداتو ،كما نرل خصكصية استخداـ

ىذه الكسائؿ بما يتناسب مع الخصائص العامة لمقرآف الكريـ مف مثؿ الغاية التعميمية،

الممخص لؤلحداث ،كالذم يظير أكثر اعتماده عمى المترادفات.
كالطابع السردم
ٌ

 .IVوظحئف التكرار وأغراضه البطغيغ:

لمتكرار أغراض بًميغة الببلغييف ككظائؼ بًمغة عمماء النص ،فكبل الفريقيف انتبو

ليذه الظاىرة المغكية المساىمة بشكؿ كاضح في اتساؽ النصكص كترابطيا ،كمف خبلؿ

تناكؿ مكضكع أثر التكرار في اتساؽ النص القرآني ،أستنتج ما يمي:

 -1أغراض التكرار :تتعدد أغراض التكرار بتعدد أغراض مستعمميو؛ إذ ال يخمك تكرار
مف غرض مفيد ،أك ىدؼ كاضح لجأ إليو المخاطب في تكجيو رسالتو ،كمف أغراضو:
- 1

التوكيد :كىك أىـ غرض لمتكرار ،حيث نمجأ لمتأكيد عمكما كمما أحسسنا

بشيء مف استيانة المخاطب بمف يخاطبو ،أك ترددنا في قبكؿ كبلمو ،فبقدر كقكع الريب

الشؾ في األمر تتكاثؼ كسائؿ التككيد لدفعة كمف أىميا(التكرار).
ك ٌ
حد ذاتو كسيمة مف كسائؿ التككيد ،كالذم نمجأ إليو كمما
- 2
ال َقسم :يعد ى
القسـ في ٌ
كانت الحاجة ماسة لئلقناع كالشعكر بدرجة عالية مف اإلنكار ،كىك مكرر في القرآف الكريـ

.
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خاصة عند إثبات جحكد الكفار كالمشركيف ،كتزداد كظيفة القسـ تأكيدان ،كغرضو كضكحا

كمما كاف القسـ مكر انر مناسبةن لممقاـ.
- 3

التالوير :يختمؼ التحذير باختبلؼ بكاعثو ،التي قد يككف مصدرىا الشفقة

كالرحمة بمف نحذره ،كقد يككف التعالي كالتيديد مثبل ،كالتحذير عمكمان لف يككف لو كبير كقع
إال إذا كاف مكر نار كىذه أغمب حاالت كردكده ،ليككف صدل المح ٌذر بالخطر قكيا ِّ
بل
معم ن

كرر.
الم ٌ
شر ما يقكؿٌ ،
مبر انر غاية التحذير ي
التعجب لمتهويل والتعظيم  :تعترم النفس البشرية ألكاف مف المشاعر تبعان لما
- 4
يثيرىا ،فأحيانا نستغرب أك نستعظـ ،أك نيكؿ مف أمر ما لندرتو أك جيؿ كنيو كحقيقتو،

كيزيد التكرار ليذه األساليب مع التعجب أغراضان أخرل تأكيدان لما كقع لمنفس تعجيبان كتيكيبلن

كتعظيمان كتفخيمان.

عدد صاحب "العمدة" لمتكرار أغراضنا أيلخصيا فيما يمي:
- 5كقد ٌ
أ  -التشكيؽ كاالستعذاب.
ب -التنكيو كاإلشادة (في مقاـ المدح كالتعظيـ).

ذ -التكبيخ كالتقرير (في مقاـ الكعيد كالتيديد ).
د  -التشيير (في مقاـ اليجاء).

ه -االزدراء ك التيكـ.1

 -2وظحئف التكرار النايغ:

عدة كظائؼ لمتكرار ألخصيا في ما يمي:
ذكر الباحثكف في مجاؿ نحك النص ٌ
 ييدؼ إلى تدعيـ االتساؽ النصي مف خبلؿ ربط الكحدات المعجمية. -يمنح المخاطب القدرة عمى إيجاد صكرة لغكية جديدة تستيكم القارئ.

 -إيجاد تفاعؿ منطقي لسير األحداث عبر تحريؾ الشخصيات المعبرة عف تكجيات

محددة يسعى النص لئلشادة بيا أك العكس.
أك سمككيات ٌ
 -االعتماد عمى النمط الكصفي مف خبلؿ ربط حيثيات المكصكؼ بما يدركو المتمقي.

 : 1ابف رشيؽ ،العمدة في محاسف الشعر كآدابو ،تح :محمد محي الديف عبد الحميد ،دار الجيؿ ،بيركت-لبناف( ،د.ط)،
ج ، 2ص.73:

.

 1982ـ،
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قحئمغ بأنواع التكرار في سورتي الرالمحن والواقعغ وأغراضه البطغيغ:
استئناسان ببعض الدراسات السابقة ككتب التفسير ،كاعتمادان عمى قراءتي

الخاصة تم ٌكنت –بفضؿ اهلل كتكفيقو -مف جمع عدد معتبر مف ألفاظ التكرار في سكرتي
(الرحماف كالكاقعة) ،كقد رتٌبتيا في ىذا الجدكؿ ،كىي ليست عمى سبيؿ الحصر،

بؿ مف الممكف أف تيضاؼ إلى ىذه القائمة ألفاظنا أخرل لكجكد الخبلؼ في تفسير معناىا.

الرقم

الــــــــــــــــتكرار

نوع المكرر

نوع التكرار

1

أأَزى -أأَزى

ضًيش

تكرار مباشر

2

إنشاء
أشأناىف-
ن

فعؿ-اسـ

تكرار جزئً

الواقعة[]35

3

أصذبة -أصذبة

اسى

تكرار مباشر

الواقعة[-38
]41

انزُىيّ
واإلشبدح

4

أصحاب الشماؿ -أصحاب الشماؿ

جًهخ اسًيخ

تكرار مباشر

الواقعة[]41

انزهىيم

5

أصحاب المشأمة -أصحاب المشأمة

جًهخ اسًيخ

تكرار مباشر

الواقعة[]9

انزهىيم

6

أصحاب الميمنة -أصحاب الميمنة

جًهخ اسًيخ

تكرار مباشر

الواقعة[]8

انزعظيى

7

أصحاب اليميف -أصحاب اليميف

جًهخ اسًيخ

تكرار مباشر

8

أفشأيزى -أفشأيزى

فعم

تكرار مباشر

9

أفُبٌ -دان

اسى

ترادف

10

أُقسى -نقسى

فعم -اسى

تكرار جزئً

11

اإلدسبٌ -اإلدسبٌ

اسى

اشتراك لفظً

12

اآلخشيٍ -اآلخشيٍ

اسى

تكرار مباشر

13

اإلَسبٌ -اإلَسبٌ

اسى

اشتراك لفظً

14

اإلَسبٌ – اإلَس

اسـ

تكرار جزئً

15

األونىٌ -األونىٌ

اسى

تكرار مباشر

.

اآلٌة
الواقعة[-59
]72-69-64

الغرض
انزقشيش
وانزذذي
التوكٌد

الواقعة[-27
]91
الواقعة[-58
]71-68-63
الرحمان[-48
]54
الواقعة[-45
]46
الرحمان[]60
الواقعة[-14
]49-40
الرحمان[-3
]14
الرحمان[-3
]33
الواقعة[-48
]49

انزعظيى
انزذذي
وانزعجيز
انزشىيق
التوكٌد
التقرٌر
انزىكيذ
التقرٌر
التقرٌر
انزىكيذ
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16

األونيٍ -األونى

اسى

تكرار جزئً

17

األكليف -األكليف

اسى

تكرار مباشر

18

البحر -البحريف

اسـ

تكرار جزئً

19

الجاف -الجف

اسـ

تكرار جزئً

ذك الجبلؿ كاإلكراـ -ذم الجبلؿ

الواقعة[-49
]62
الواقعة[-13
]49
الرحمان[-19
]24
الرحمان[-15
]33

91

التوكٌد
انزىكيذ
التعجٌز
التقرٌر

جممة اسمية

تكرار مباشر

الرحمان[-27
]78

انزعظيى
واإلشبدح

تكرار مباشر

الواقعة[-54
]93

انزهىيم
وانزشهيش

الواقعة[]10

انزفخيى
التعظٌم

20

كاإلكراـ

21

انذًيى -دًيى

اسى

22

السابقكف -السابقكف

اسى

تكرار مباشر

23

السماء -السماكات

اسـ

تكرار جزئً

الرحمان[-7
]33-29-37

25

السماء -السماء

اسـ

تكرار مباشر

الرحمان[-7
]37

26

الشماؿ -المشأمة

اسـ

تكرار جزئً

الواقعة[-9
]41

27

انضبنىٌ -انضبنيٍ

اسى

تكرار مباشر

28

انعظيى -انعظيى

اسى

تكرار مباشر

29

انقيبيخ -يىو انذيٍ

اسى

ترادف

30

انًبء-يبء -انًبء-يبء

اسى

تكرار مباشر

31

انًجشيىٌ -انًجشيىٌ

اسى

تكرار مباشر

32

المرجاف -المرجاف

اسـ

تكرار مباشر

33

انًقشثىٌ -انًقشثيٍ

اسى

تكرار مباشر

34

ّ
انًكزثيٍ -انًكزثىٌ

اسى

تكرار مباشر

.

الواقعة[-51
]92
الواقعة[-46
]96-74
الواقعة[-1
]56
الواقع[-31
]68
الرحمان[-41
]43
الرحمان[-22
]58
الواقعة[-11
]88
الواقعة[-51
]92

التيكيؿ
كالتعظيـ
التهوٌل
انزهىيم
وانزشهيش
انزعظيى
واإلشبدح
التوكٌد
والتهوٌل
انزقشيش
التأكيد
التشكيؽ
انزىكيذ
التوكٌد
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35

انًُشئىٌَُ -شئكى-انُشأح-أَشأرى

اسى-فعم

تكرار جزئً

الواقعة[-61
]72-62

التقرٌر
والتحدي

36

الميزاف -الميزاف

اسـ

تكرار مباشر

الرحمان[-7
]9-8

انزعظيى
كالتنكيو

37

انُخمَ -خم

اسى

تكرار مباشر

38

انُعيى -انُعيى

اسى

تكرار مباشر

39

اليميف -الميمنة

اسـ

تكرار مباشر

40

أيثبل -أيثبنكى

اسى

تكرار جزئً

41

إٌ -إٌ

دشف

تكرار مباشر

42

إَب -إَب

دشف+ضًيش

تكرار مباشر

الرحمان[-11
]68
الواقعة[-12
]89
الواقعة[-27
]91-90

التوكٌد
انزشىيق
التعظٌم
واإلشادة

الواقعة[-23
]61
الواقعة[-45-
-76-51-49
]95-82-77
الواقعة[-35
]66-47

انزعظيى
وانزفخيى

43

أَزنزًىِ -انًُزنىٌ-رُزيم

فعم-اسى

تكرار جزئً

الواقعة[-69
]80

التقرٌر
والتوكٌد

44

يبست -بسان

فعؿ-اسـ

تكرار جزئً

الواقعة[]5

التهوٌل

45

بينيما -بينيا -بيف

ظرؼ

تكرار جزئً

الرحمان[-20
]44

التوكٌد

46

رخهقىَّ -انخبنقىٌ

فعم -اسى

تكرار جزئً

الواقعة[]59

التقرٌر
والتحدي

47

رزسعىٌ -انزاسعىٌ

فعم -اسى

تكرار جزئً

الواقعة[]64

التقرٌر
والتعجٌز

48

رعهًىٌ -رعهًىٌ

فعم

تكرار مباشر

الواقعة[-61
]72

انزىكيذ

50

تنفذكا -انفذكا-ال تنفذكف

فعؿ

تكرار جزئً

الرحمان[]33

التحدي
والتعجٌز

51

ثمة -ثمة

اسى

تكرار مباشر

52

جعهُبِ -جعهُبِ

فعم

تكرار مباشر

.

الواقعة[-13
]40-39
الواقعة[-39
]73-70-65

التحدي
انزىكيذ

انزُجيّ
انزقشيش
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53

جُبد -جُّ ُ
ذ

اسى

تكرار جزئً

الواقعة[-12
]89

54

جنتاف -جنتاف

اسـ

تكرار مباشر

الرحمان[-46
]62
كاالستعذاب

55

دسبٌ -اإلدسبٌ

اسى

تكرار جزئً

56

دسبٌ -دسبٌ

اسى

اشتراك لفظً

57

حميـ -يحمكـ

اسـ

تكرار جزئً

58

خمؽ -خمؽ

فعؿ

تكرار مباشر

59

خهقُبكىَُ -شئكى

جًهخ فعهيخ

ترادف

60

رو -ري

اسى

تكرار مباشر

التشوٌق
التشكيؽ

الرحمان[-60
]70
الرحمان[-70
]76
الواقعة[-42
]93-54-43
الرحمان[-3
]15-14
الواقعة[-57
]61
الرحمان[-27
]78

التوكٌد
والتعظٌم

61

ُّر
رب -ربِّؾ -ربُّرو

اسـ

تكرار جزئً

الواقعة[-74
]96-80

التعظٌم
واإلشادة

62

سجذ -سجب ًا

فعؿ-اسـ

تكرار جزئً

الواقعة[]4

التهوٌل

63

سوح -سيذبٌ

اسى

اشتراك لفظً

الواقعة[]89

التشوٌق

64

سبلما -سبلما

اسى

تكرار مباشر

الواقعة[]26

انزشىيق

65

شبسثىٌ -ششثب ًا -رششثىٌ

اسى -فعم

تكرار جزئً

66

شاربكف -شاربكف

اسى

تكرار مباشر

67

شجش -شجشرهب
ٍر

اسى

تكرار جزئً

68

عهيهب -عهيكًب

شجّ جًهخ

تكرار جزئً

69

عمييا -عمييـ -عنيا

شبو جممة

تكرار جزئً

70

عيناف -عيناف

اسـ

تكرار مباشر

.

التوكٌد
التشكيؽ
التهوٌل
والتشهٌر
التأكيد
التوكٌد

الواقعة[-54
]68-55
الواقعة[-54
انزىكيذ
]55
الواقعة[-52
التوكٌد
]72
الرحمان[-26
التوكٌد
]35
الواقعة[-16
التوكٌد
]19-17
الرحمان[-50
االستعذاب
]66
التوكٌد
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فبكهخ -فبكهخ

اسى

تكرار مباشر

72

فاكية -فاكية

اسـ

تكرار مباشر

73

فجأي آالء سثكًب ركزثبٌ -فجأي آالء
سثكًب ركزثبٌ

جًهخ اسًيخ

تكرار مباشر

75

فسجخ ثبسى سثك انعظيى -فسجخ ثبسى
سثك انعظيى

جًهخ فعهيخ

تكرار مباشر

76

فهىال -فهىال

دشف

تكرار مباشر

77

فيهًب -فيهٍ

شجّ جًهخ

تكرار مباشر

78

فييما -فييما

شبو جممة

تكرار مباشر

79

قجههى -قجههى

شجّ جًهخ

تكرار مباشر

80

قشآٌ -انذذيث

اسى

ترادف

81

قييًا -يقىنىٌ -قم

اسى -فعم

تكرار جزئً

82

كانت -كنتـ

فعؿ

تكرار مباشر
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تكضحاف النتائج العامة
كأحاكؿ أف أمثٌؿ ليذه القائمة بدائرتيف نسبيتيف ٌ
المكرر كنكع التكرار ،كنسبة تكزيع كؿ منيما في سكرتي الرحماف كالكاقعة:
لكؿ مف
ٌ
فعل-اسم
%8

ظرف
%1
ضمٌر
%3

فعل
%8

شبه جملة
%4

حرف
%5

اسم
%58

جملة اسمٌة
%6

جملة فعلٌة
%3

اسم-فعل
%4

الشكل (:)07دائرة نسبيغ توضح نوع الم كرر وتوزيعه في سورتي الرالمحن والواقعغ
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اشتراك لفظً; 4
ترادف;
5

تكرار جزئً; 29

تكرار مباشر; 52

الشكل (:)08دائرة نسبيغ توضح أنواع التكرار وتوزيعهح في سورتي الرالمحن والواقعغ
تقدـ عرضو مف بياف أثر التكرار في تحقيؽ االتساؽ النصي في نص
مف خبلؿ ما ٌ
سكرتي الرحماف كالكاقعة ،كبعد إجراء عممية اإلحصاء كبياف نسبة تكزيع كؿ نكع ،أستنتج

ما يمي:
-

ظاىرة التكرار ظاىرة لغكية عرفتيا المغة العربية في أقدـ نصكصيا الشعرية كالسردية

منيا ،كقد تناثرت أقكا هؿ في الحديث عفىا كاشارات إلييا في كتب القدماء كالمحدثيف ،كنالت
المفصؿ أحياننا أخرل.
بعضنا مف الدرس المكجز أحياننا ،ك ٌ
-

إف اعتماد البنية النصية لسكرتي الرحماف كالكاقعة عمى النكع األكؿ لمربط المعجمي
ٌ

مسيـ في اتساؽ النص ،كتكامؿ مقاطعو الكصفية كالسردية
(التكرار) في سياقات مختمفة ،أمر ي
كالحجاجية ،ذلؾ بكصفو

يؽ مفتكح ة بالنسبة
طر نا

لمقارئ يحاكر آياتو كيؤكؿىا انطبلقا

مف معرفتو الخمفية(المغكية كالشرعية )...كرؤيتو لمعالـ.
-

يحاكؿ القرآف الكريـ مف خبلؿ التكرار التأثير في نفسيات المتمقيف ،مف خبلؿ تناكلو

المكثٌؼ بالتكرار
الجانب المادم تعدادان كتكصيفان( ي
كحجج) ،كاعتماده األسمكب المكقع ك ي
كح ٍمؿ المخالفيف عمى تغيير آرائيـ ،كقد كشفت
كاإلعادة ،كذلؾ لغاية تكجيو المرسؿ إليو ،ى

.
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المكضح
كرر الذم يعتمد عميو الكصؼ في إقامة الحجة ،ك
ٌ
الم ٌ
عف ذلؾ نسبة تكزيع ي
في الجدكؿ السابؽ كالدائرة األكلى،

أف االسـ قد سجؿ نسبة
حيث نجد ٌ

 %58كىك نكع

التكرار الغالب في السكرتيف ،مما يعني اعتماده عمى الكظيفة اإلييامية التي تجعؿ
مف المكصكؼ مطابؽ لمكاقع ،يمي ذلؾ(الفعؿ) ك(فعؿ مع اسـ) بنسبة متساكية تقدر بػ ،%8
ثـ(الجممة االسمية) بنسبة  ،%6ك(الحرؼ) بنسبة  ،%5في حيف نجد تساكل نسبة تكرار
(اسـ مع فعؿ) ك(شبو الجممة) بنسبة

 ،%4بالمقابؿ نجد كذلؾ تكرار (الجممة الفعمية)

ك(الضمير) يتساكياف بنسبة  ،%3كأخي انر تكرار (الظرؼ) مسجبلن أدنى نسبة

 .%1األمر

كررات في نص السكرتيف،
الم ٌ
الذيف يدعكنا إلى استنتاج كظيفة كؿ ىذه األنكاع مف ي

تتمخص في:
كالتي ٌ

أ -تغيير رأم المخالفيف كاقناعيـ بما ييمقى عمييـ ،عبر إرباكيـ بقكة التغيير في األسمكبثـ الرجكع إليو بطريقة منيجية ،تعمؿ عمى تسفيو رأييـ كحمميـ عمى السككت.

حاجة كمخاطبة العقؿ بالمنطؽ.
الم ٌ
ب -بناء مكضكع ٌالسجاؿ ،كتعميـ األتباع عمى أسمكب ي
–ج -تسمسؿ األفكار في بعض األحياف (خاصة حينما يتعٌمؽ األمر بالكصؼ) يؤدم
إلى تحريؾ المشاعر كمخاطبة الكجداف.
-

عدد الجمؿ االسمية المكررة في سكرة الرحماف ثبلث كثبلثيف(  )33ممثمة في قكلو

تعالى﴿:فَبِ َ ِّ ََّل ِء ربِّ ُكما تُ َك ِّ ب ِ
ان ﴾ .مكزعة تكزيعنا تامنا مف بداية السكرة إلى نيايتيا ،ممثمة
َ
َ َ
مرك از تمتقي فيو جميع المعاني الفرعية الخادمة لممكضكع الرئيسي ،فيي بمثابة الرابط

كح ٍمؿ
مرة ى
بيف األلفاظ كالتراكيب في حقكؿ داللية مختمفة ،مما ييكسبيا التٌجدد في كؿ ٌ

المخالفيف عمى االعتماد في تثبيت النفس
المخالفيف عمى تغيير آرائيـ بقكة اإلنكار ،كغير ي
ي
المكرر.
عمى الحؽ عمى طريقة
ٌ

أف الجمؿ االسمية أكثر تك ار انر مف غيرىا ،كىك دليؿ عمى سمة الثبات
كعمكمان نجد ٌ

لنعـ اهلل-عز كجؿ -كآالئو عمى عباده في الدنيا كاآلخرة ،مما يرتبط مباشرة بالمعنى األكؿ
(صفة الرحماف) أك (جزاء األصناؼ الثبلثة).

.
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يتبيف أيضان أف تحقيؽ االتساؽ داخؿ النصكص يعتمد في كثير مف األحياف
ٌ

أدؿ
عمى التكرار المباشر ثـ الجزئي ،كال ييمغي دكرىما -كما ذىب الكثير مف الدارسيف -كال ٌ
عمى ذلؾ مف استعماؿ القرآف الكريـ ليذا األسمكب بشكؿ كاضح كجمي.
-

اعتماد السكرتيف عمى أسمكب التكرار القائـ عمى إعادة المفظ بمفظو أك بمعناه،

كذلؾ في مكضكع اإلقناع(مثؿ الترادؼ:خمقناكـ=ننشئكـ) ،ييساعد عمى تنكيع المفظ كاستخدامو
في صكر مختمفة تتماشى كطبيعة المتمقي ،ثـ ارتباط ىذه األلفاظ بالمكضكع العاـ لمسكرتيف

مش ٌكمة نسقان متٌسقان ،يعمؿ عمى التأثير في المتمقي.

.
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تمهيد:

عدىا العمماء
يندرج التضام ضمن الظواىر الخطابية ذات القيمة اإلببلغية ،وقد ّ
أي تعميق ،ومنيم من أشار
القدماء ضمن باب البديع ،فمنيم من وقف عند إحصائيا دونما ّ

إلى دورىا في تحسين الكبلم ،ووظيفتيا في الجمع بين شيئين أو أشياء في البيت أو خطاب

معين .1وعميو يمكننا إدراك الفرق بين الرأيين من خبلل معرفة أثر ىذه الظاىرة في صنع
االتساق داخل النص القرآني.
يعمل نحو النص لمكشف عن ظاىرة التضام الواقعة بين الجمل والفقرات في

النصوص ،من خبلل توظيفيا لمكثير من العبلقات التي ترب ط بين المفاىيم بمحاولة توسيع
أن المرء يممك مجموعة من المفاىيم في صورة شبكة
نطاقيا داخل النص ،ذلك إذا عممنا « ّ
كمية المخزون ،وكيفيتو نتيجة الفروق الفردية» ،2
من العبلقات الداللية تختمف بالطبع في ّ
أىمية سواء عند إنتاج النص أو عند تمقيو.
أن ليذه العبلقات الداللية ّ
إال ّ
وقد كان لعمم النفس اإلدراكي إسيام كبير في ىذا الجانب من خبلل اكتشاف كيفية

يخزن
أن المفيوم ال ّ
تخزين المعمومات في الوعي ،فقد وجدوا تجريبياً بواسطة اختبار التداعي ّ
منعزالً في الذاكرة ،وانما توجد بين بعض المفاىيم عبلقات وثيقة مثل( :تمميذ -يتعمّم)( ،قرد-

يتسمّق).3

وقد كان المعيار الثاني من المعايير النصية عند "ديبوجراند ودريسمر" ىو التضام

.4

يختص باالستم اررية المتحققة في عالم النص "  ،"Textual Waridونعني بيا
وىو معيار
ُّ

االستم اررية الداللية التي تتجمى في منظومة المفاىيم "  "Conceptsوالعبلقات ""Relations

الرابطة بين ىذه المفاىيم.5

 : 1ينظر :محمد خطابي ،لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب) ،ص.130:
 : 2عزة شبل محمد ،عمم لغة النص النظرية والتطبيق ،ص.153:
 : 3ينظر :المرجع نفسو ،ص.153:

 : 4نقبلً عن :جميل عبد المجيد ،البديع بين الببلغة العربية والمسانيات النصية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،اإلسكندرية-مصر،
(د.ط)1998 ،م ،ص.141:

 : 5نقبلً عن :سعد مصموح ،نحو أجرومية لمنص الشعري(دراسة في قصيدة جاىمية) ،مجمة فصول (مجمة عممية محكمة تصدر عن
الييئة المصرية العامة لمكتاب) ،العددان األول والثاني1991 ،م ،ج ،10ص.155:

.
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ويوضح ىذا " ديبوجراند ودريسمر" من خبلل عرض إحدى أنماط العبلقات،
وىي عبلقة السببية

 ،Causalityالتي تربط بين مفيومين أو حدثين ،أحدىما ناتج

ونوضح ذلك بالمثال التالي:
عن اآلخر،1
ّ
 -سقط الكأس ،فتحطّم.

ث(التحطيم) سبب حدث (السقوط) ،والعبلقة الرابطة بين المفاىيم تحتاج
فحد ُ
َ

من القارئ جيداً في التفسير والتأويل ،واستخدام ما في مخزونو الذىني من معمومات
عن العالم.

والتضام من بين الظواىر المغوية التي تندرج ضمن الظواىر المسئولة عن إحداث
اتساق عمى مستوى المفظ النصي ،والتي يدور حوليا محور الدراسة في ىذا الفصل،
لذا سوف لن أتطرق إال لؤلمور التي ليا عبلقة بين التضام ووظيفتو النصية واالببلغية،
ومنيا:
 العبلقة بين المعنى المعجمي لمتضام واالتساق النصي. أنواع التضام ووظائفو داخل النص القرآني. -أثره في تحقيق االتساق في سورتي الرحمان والواقعة.

 .IIمفهوم التضام:

للغ :ورد في "القاموس المحيط" في باب الميم فصل الضاد ما نصو:
- 1
ًة
ٍ
ٍ
 « َّضشيء.
شيء إلى
الض ُّم :قبض

فانضم :إليو.
ض َّضمو
َ
 ٍَ
وكغر ٍ
شيء.
شيء إلى
ض َّضم بو
ام
َّض
ض َّض
وضاموُ و اض َ
جمعو إلى نفسوُ .
اب :ما ُ
 تَ ٌَ
ط َّضم الشيءَ :
بورُّ :
تين طَويمَ ِ
ك بين أ َك َم ِ
وكص ٍ
تين.
الجماعةُ.
كل و ٍاد ُي ْسمَ ُ
ْ
َ
مامة بالكسرَ :
االض َ
 َّضام :الذي يحتوي عمى كل شيء.
الض ْم َ
ضُ
 َّضاق.
الرىان.
الض َّضمةُ :الحمبة في ِّ
سب ُ
وفرس ّ
ٌ
األض ِ
اضطَ َّضم عميو :ا ْشتَ َم َل ».2
اميم :جماعات الخيل .و ْ
َ

 : 1ينظر :جميل عبد المجيد ،البديع بين الببلغة العربية والمسانيات النصية ،ص.142:
 : 2الفيرز آبادي ،القاموس المحيط ،باب (الميم) ،فصل (الضاد) ،ص.1143:

.
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الضم واالحتواء
تُجمع كل ىذه المعاني في عبارة واحدة ترتبط بالجمع واالشتمال و ّ
والوصل.
- 2ااصطالاًة:

فإن الذي يصغي لمكبلم
التضام وسيمة من وسائل تيسير طول الكبلم ،لذا ّ
– ًّأيا كان -يعجب أن يراه ممتداً إلى غير حدود ،فقد ينقطع المتكمم عن كبلمو بعد برىة

وجيزة أو بعد فترة طويمة ،غير ّأننا لو حمّمنا ىذا الكبلم ،لوجدناه  -ميما طال -يتكون
مكونات مباشرة
من أبنية صغيرة الحجم ،قد تكون جمبلً مفيدة عند بعض الباحثين ،أو ّ

عند بعضيم ،أو تكون أنماطاً عند بعض آخر ،وك ّل بناء من ىذه األبنية جميعاً ال يكاد

يستغرق وقتاً يذكر في نطقو،جعل من ذلك الكبلم – رغم طولو -يسي اًر في الفيم.1

يتكون من وحدات صغيرة الحجم متميزة
 فما الذي جعل من ىذا الفيم يسي اًر رغم ّأنو ّتميي اًز ذاتياً ليا بداياتيا ونياياتيا المختمفة؟

ييسر طول الكبلم وامتداده ىو(التضام) ،وىو أن تقبل لفظة تركيبياً أن تُسبق
ّ
إن الذي ّ
أو تُتمى بكممة من قسم آخر ،وال تقبل أن تسبق أو تتمى من قسم ثالث .وقد استخدم

"ابن مالك" النحوي ىذه الظاىرة حين قال:

بالج ـ ِّـر والتنوين و ِّ
تمييز حصـ ْـل
النـدا وألـ  ...ومسن ٍـد لبلسم ٌ
شم .2
سواىما
الحرف ْ
ُ
كيل وفي ول ـ ْـم  ...فعـ ٌل مضــارعٌ يمي ْلم َ
كي ْ

أما األفعال المضارعة فتتميز
فاألسماء تقبل مثبلً أن تتضام (ياء النداء) معياّ ،
بقبوليا التضام مع (لم) التي تأتي سابقة عمييا ،كل ذلك أصوات يمكن سماعيا ومبلحظتيا،
تميز والتحام ،وىي وسائل شكمية.
ثم استخداميا في ّ
ولقد ذىب عمماء المغة المحدثون مذىب "ابن مالك النحوي" في ىذه القضية،
أن العموم الطبيعية « تبدأ تصنيفيا بوصف كل وحدة من الوحدات،
فيذا "دو سوسير" يرى ّ
أن وصف عناصر المغة ال يمكن أن يتم إال بالنظر إلى عبلقة كل عنصر بما عداه
نجد ّ
 : 1ينظر :جبلل شمس الدين ،األنماط الشكمية لكبلم العرب نظريةً وتطبيقاً(دراسة بنيوية) ،توزيع مؤسسة الثقافة الجامعية،
اإلسكندرية -مصر1995 ،م ،ج ،1ص.113:

 : 2محمد بن عبد ا﵀ بن مالك ،ألفية ابن مالك في النحو والصرف ،مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت-لبنان ،ط
2000م ،ص.06:

.

،1
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ألن أحداً من ىذه العناصر ال يممك ّأية قيمة ذاتية (باطنية)
من العناصر األخرى ،نظ اًر ّ
الميم إالّ بتقابمو مع العناصر األخرى».1

أن ظيور أي عنصر لغوي يحكمو ظيور
وفي الجموسيماطيقا يرى "هممسيمف" ّ
عنصر لغوي آخر ،يقول«:أي عنصر لغوي مثل االسم أو الحرف [الفونيم] أو الصائت
أو الصامت ال يمكن تحديده أو تعريفو إال في وجود العنصر اآلخر أو العناصر األخرى،
ألنيا مستقمة ،واّنما ىي قابمة لمتحميل من حيث
فيذه العناصر ليست قابمة لمتحميل المغوي ّ
معينة» .2
ىي عناصر ذات عبلقات محددة مع عناصر أخرى داخل بنية معينة في لغة ّ

أن التضام بين أقسام الكبلم يكون
ىذا ما توصل إليو عمماء المغة قديماً وحديثاً من ّ
محدداً أصبلً ،فبعض األقسام تتضام مع بعضيا وال تتضام مع غيرىا وىكذا.
ينطمق عمماء المغة حديثاً من معطيات ثبلثة لمتعريف بظاىرة التضام ،التي اقترحيا

"روبرت ديبوجراند" وتقوم عمى استبدال المجاالت الثبلثة المعروفة تقميدياً في عمم اإلشارة

وىي :النحو والداللة والبراغماتية ،بثبلثية جديدة ىي:
 وصمية تتابعية. -وصمية المفاىيم.

 وصمية مجموعة األحداث والخطط واألىداف .3وعميو يشتمل التضام عمى « اإلجراءات المستعممة في توفير الترابط بين عناصر
ظاىر النص كبناء العبارات والجمل واستعمال الضمائر وغيرىا من األشكال البديمة

»،4

واستخدام مثل ىذه الظاىرة ييدف إلى الحفاظ عمى استقرار النص السردي ،من خبلل
استم اررية الوقائع داخمو ،بوصفو نظاماً من الحكي ،وبالمفيوم التواصمي لمنص ،تستند فكرة

االستم اررية تمك إلى االفتراض القائل بوجود « ارتباط بين مختمف وقائع النص من جية،

 : 1نقبلً عن :جبلل شمس الدين ،األنماط الشكمية لكبلم العرب ،ج ،1ص.114:
 : 2نقبلً عن :المرجع نفسو ،ج ،1ص.115:

 : 3ينظر :روبرت ديبوجراند وآخرون ،مدخل إلى عمم لغة النص ،إعداد مركز نابمس لمكومبيوتر ،مطبعة دار الكتاب ،ط 1992 ،1م،
ص.11:

 : 4المرجع نفسو ،ص.11:
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وسياق استغبللو من جية أخرى أو بمصطمحات معرفية ،ولك ّل واقعة قيمة بصفتيا وسيمة
في التوصل إلى بعض الوقائع األخرى عمى األقل » ،1والمثال التالي ُيوضح ذلك:
يحضرن".
 "ما لي أرى طمبة اآلداب الذكور ال يحضرون الدرس النحوي؟ الطالباتْ

أن ورودىما في النص عمى ىذه الشاكمة يسيم
فـ(الذكور والبنات) ليسا مترادفين ،إال ّ
في بناء النصية.
فالعبلقة التي تحكم كبلًّ من (الذكور -البنات) عبلقة تعارض ،إضافة إلى عبلقات
أخرى واردة في المثال مثل :الك ّل بالجزء أو الجزء بالك ّل ،أو عناصر من نفس القسم العام.

بخ ْمق سياق تترابط فيو العناصر
عمى أن القارئ يتجاوز صعوبة اكتشاف مثل ىذه العبلقات َ
المعجمية معتمداً عمى حدسو المغوي وعمى معرفتو بمعاني الكممات وغير ذلك .2
وعميو فا لتضام «:ىو توارد زوج من الكممات بالفعل أو بالقوة نظ اًر الرتباطيا بحكم

ىذه العبلقة أو تمك»  ،3ومنو فالتضام ىو المصاحبة المعجمية ) ، (Collocationويراد
بوا العبلقات القائمة بين األلفاظ في المغة مثل (الولد

 /البنت) عبلقة التضاد ،وعبلقة

مما شاع في المغة عامة وفي عمم الداللة
التقابل ،وعبلقة الجزء بالكل ،وعبلقة الجزء بالجزءّ ،
خاصة.
والتضام بشكل عام يمكن فيمو من وجيين ىما:
أ -الوجه األول  :ىو الطرق الممكنة في رصف جممة ما ،فتختمف طريقة منيا عن األخرى
تقديماً وتأخي اًر وفصبلً ووصبلً ،ويمكن أن نطمق عمى ىذا الفرع من التضام اصطبلح

(التوارد) ،وىو بيذا المعنى أقرب إلى اىتمام دراسة األساليب التركيبية الببلغية الجمالية منو
إلى دراسة العبلقات النحوية و القرائن المفظية.
أن المقصود بالتضام أن يستمزم أحد العنصرين التحميميين النحويين
ب -الوجه الثاني ّ :
عنص اًر آخر ،فيصطمح عميو ىنا(التبلزم) ،أو يتنافى معو فبل يمتقي بو فيسمى ىذا(التنافي)،

 : 1روبرت ديبوجراند وآخرون ،المرجع السابق ،ص.71:

 : 2ينظر :محمد خطابي ،لسانيات النص ( مدخل إلى انسجام الخطاب) ،ص.25:
 : 3المرجع نفسو ،ص.25:
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فإن ىذا اآلخر قد يدل عميو بمبنى وجودي عمى سبيل
وعندما يستمزم أحد العنصرين اآلخر ّ
الذكر أو يدل عميو بمبنى عدمي عمى سبيل التقدير بسبب االستتار أو الحذف .1
وفيما يمي تخطيط لمعبلقة بين القرائن الداخمة تحت عنوان التضام :2
التضام

انتالصو

انمعىً انىجىدٌ
(وهى انزكش) وانزكش
لشَىة نفظُة

انتىاسد
(ال يصلح قرينة)

انتىافٍ
قرينة سلبية ينتفي
أحد المعنيين لوجود
اآلخر بها

انمعىً انعذمٍ
(وهى انتمذَش)

االستتار

انحزف

َعتمذ انتمذَش هىا عهً
لشَىة انصُغة فٍ
انجذول االسىادٌ ،إر
تمف بإصاء انصُغ
األخشي ،فتذ ّل بانمُمة
انخالفُة عهً
خصىص انضمُش

َعتمذ انتمذَش هىا عهً
االستهضاو وفسه،
وعهً سبك انزكش
وبىاسطتهما َمكه
تمذَش انمحزوف

الشكل رقم( :)09العطقغ بين القرائن الداخمغ تالت عنوان التضام

 : 1ينظر :تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء -المغرب( ،د.ط)1994 ،م ،ص-216:
.217

 : 2المرجع نفسو ،ص.222:

.

أثــر التضام في اتساق النص القرآني

الفصل الثالث :

106

ويعرف "تمام حسان" كبلً من ىذه األقسام الثبلثة لمتضام عمى النحو التالي:
ّ
 التبلزم :ىو أن يستمزم أحد العنصرين التحميمين النحويين عنص اًر آخر ،وأىم نماذجواالختصاص ،وتبلزم الصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عميو.
 التنافي :ىو أن يتنافى أحد العنصرين مع اآلخر فبل يمتقي بو. التوارد :ىو الطرق الممكنة في رصد جممة ما فتختمف طريقة منيا عن اآلخر تقديماًوتأخي اًر وفصبلً ووصبلً.1
والتضام نوع من أنواع الربط المعجمي ،حيث يرتب ط عنصر بعنصر آخر ،من

خبلل الظيور المشترك المتكرر في سياقات متشابية .مثل لفظ(الحرب -األعداء -الصراع-
ويعد ىذا
الجنرال)و(المجتمع -االقتصاد -الطبقة)و(محاولة -نجاح)و(ممك -سمطة)...الخّ ،
النوع أكثر أنواع الربط المعجمي صعوبة في التحميل؛ حيث يعتمد عمى المعرفة المسبقة
لمقارئ باأللفاظ في سياقات متشابية ،والتوصُّل إلى فيميا في سياق النص المترابط .2
وىناك عبلقات تضامية أخرى تحكم ىذا النظام ،مثل:
 العطقات التصابقيغ  :والتي تكون بين اسم يحمل عبلمة التأنيث وآخر يحمل نفس العبلمة،أو بين اسم معرفة وآخر معرفة أو بين اسم مرفوع ومرفوع آخر.

 العطقات االشتقاقيغ والتي تكون بين األلفاظ .مثل :قرأت قراءةً متأنيةً .حيث تشتركأت) و(قراءةً) في مادة اشتقاقية واحدة.
المفظتان (قر ُ
مسمى العبلقات البنائية
فيذه العبلقات تعمل في نظام
متضام مرتّب تحت ّ
ّ
السنتاجمية ،والتخطيط التالي يمثّل ىذه الشبكة:

 : 1تمام حسان ،المرجع السابق ،ص.222:

 : 2ينظر :عزة شبل محمد ،عمم لغة النص النظرية والتطبيق ،ص.109:
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انعاللات

عاللات باسادجمُة

عاللات سىتاجمُة

عاللات تضامىُة

عاللات تشتُبُة

عاللات
تطابك

عاللات
استهضاو

عاللات
عذو
انمطابمة

عاللات
اشتماق

الشكل( :)10نظام العطقات البنائيغ السنتاجميغ
واالتساق بواسطة عبلقة التضام يتم عبر توارد زوج من الكممات ترتبط بعبلقات

معجمية غير التكرار .كالطباق والجزئية والكمية

والعموم والخصوص والترتيب والمجاورة

وغيرىا من العبلقات الممكنة بين مفردات النص ووحداتو.
تمك العبلقات الحاكمة لمتضام متنوعة تسيب كتب المغة الحديثة في تفصيميا،
وىي ما أدرجو ضمن األنواع.
 .IIIأنواع التضام :لمتضام نوعان(حسب تقسيم الدكتورة :عزة شبل محمد):

 - 1التقابل:

ورد "التقابل" في بعض معاجم المغة العربية باسم الطباق وىو :الجمع بين الشيئين،

يقولون طابق فبلن بين ثوبين .ثم استُعمل في غير ذلك فقيل :طابق البعير في سيره
أن بعضيا منضود
إذا وضع رجمو موضع يده .وك ّل فقرة من فقر الظير والعنق طبق ،وذلك ّ

عمى بعض .1قال السجمماسي «:ىو مثال أول لقوليم :طابق ومطابقة :خالف ونافر ومنافرة،
ال شاكل ووافق والءم ،عمى ما يظنو قوم من العمماء ،ويغمط فيو كثير من الناس وجماعة

 : 1ينظر :أبو ىبلل العسكري ،كتاب الصناعتين ،دار الكتب العممية ،بيروت-لبنان( ،د.ط)1981 ،م ،ص.340-339:

.
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من أىل األدب ..والطباق :قول مركب من جزأين كل واحد منيما ىو عند اآلخر بحال
منافريو ..وجماع ذلك وضع األشياء المتقابمة بحذاء بعض »

1

يقول " أبو ىبلل العسكري" في المطابقة «:قد أجمع الناس أن المطابقة في الكبلم

ىو الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة ،أو الخطبة ،أو البيت من بيات
2

القصيدة ،مثل الجمع بين البياض والسواد ،والميل والنيار...الخ»
ِ
ب ُك َّضل م ْختَ ٍ
ْس ْوا َعمَى َما فَاتَ ُك ْم َوَال تَ ْف َر ُحوا بِ َما آتَا ُك ْم َوالمَّضوُ َال ُي ِح ُّ
ال
قال تعالى  :ل َك ْي َبل تَأ َ
ُ
فَ ُخ ٍ
ور[.سورة الحديد.اآلية]23:
ُّ
الح ِر َير في
وقال النبي عميو الصبلة والسبلم:
الد ْنَيا لَ ْم َي ْمَب ْسوُ
« َم ْن لَبِ َس َ
في ِ
اآلخ َرِة».3
وقد ورد التقابل في اصطبلح عمماء المغة حديثاً باسم التقابل أو التضاد( Contrast
 ،)or oppositionحيث تترابط الكممات مع بعضيا البعض من خبلل أشكال التقابل

بأنواعيا المختمفة ،المكمبلت والمتعارضات والمقموبات...الخ.4

والعبلقات التقابميغ ىي ما تربط بين طرفين أو موقفين أو حدثين متقابمين ،وتتميز
ىذه العبلقة في االنجميزية باستخدام تعبيرات رابطة (  ،)Conjunctive expressionsمثل
لكن (  ،)Butومع أن (  ،)Howeverومع ذلك (  ،)Neverthelessوعمى النقيض ( On

 .5)the contraryوتتجمى عبلقة التقابل في « فن المقابمة ،ففييا يؤتى بمعنيين متوافقين
أو معان متوافقة ،ثم بما يقابميما أو بتقابميما عمى الترتيب ».6

ويتحقق الربط في النص بواسطة التقابل من خبلل توقع القارئ لمفظة المقابمة،
فيفاجئو أسموب القرآن باإلبحار داخل النص ،من خبلل سبلسل مترابطة من الوحدات
 : 1أبو محمد القاسم ،المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ،ص:
انسجام الخطاب) ،ص.131:

 .370نقبلً عن :محمد خطابي ،لسانيات النص(مدخل إلى

 : 2أبو ىبلل العسكري ،كتاب الصناعتين ،ص.339:

 : 3محمد بن إسماعيل بن إبراىيم البخاري ،صحيح البخاري ،تح :طو عبد الرؤوف سعد ،دار الرشيد لمكتاب ،باب الوادي -الجزائر،
(د.ط)2003 ،م ،كتاب المباس ،باب لبس الحرير لمرجال ،الحديث رقم ،5832 :ص.1216:

 : 4ينظر :عزة شبل محمد ،عمم لغة النص النظرية والتطبيق ،ص.109:

 : 5ينظر :جميل عبد المجيد ،البديع بين الببلغة العربية والمسانيات النصية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب( ،د.ط)،
ص.145:

 : 6المرجع نفسو ،ص.151:

.
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التي تخمق االتساق في النص ،وىذا غير محدود بأزواج األلفاظ في جمل متاخمة ،ولكنو
يحدث في سبلسل مترابطة طويمة قد تقع داخل حدود الجممة ،أو خارج حدودىا في جمل
أخرى .ويستخدم القرآن الكريم ىذا األسموب كثي اًر ،لذا سأرّكز في دراسة ليذه الظاىرة

مرة (بمعنى لفظ
في سورتي (الرحمان والواقعة) عمى األلفاظ المتضادة التي وردت أكثر من ّ
يقابل آخر) ،وال أعني تمك األلفاظ التي تحتمل معنيين متضادين(مفردة واحدة)،
وذلك الكتشاف العبلقة بين المفظ وما يقابمو في معناه ،وما تتركو ىذه العبلقة من تضام بين
جمل النص.
ففي سورة الرحمان يقول تبارك وتعالى:

ٍة
ِة
﴿ َّش
ال ْة ُة َة اْة َة َة ُة ُة ْة َة ا ﴿٘ة﴾ َة الَّش ْة ُة

َة َّش
ال َة ُة َة ْة ُة َة ِةا ﴿ٙة﴾ .حيث يظير التقابل بين اآليات الكونية ،بين نوعين مختمفين
النجم والشجر.
الج ْرم والحجم والطبيعة ،فيي مقابمة بين نظيرين ،بين الشمس والقمر ،و ّ
في َ

و َّش
جامد ببرودتو
صخر
ٌ
ٌ
ال ْة ُة كتمة ممتيبة بح اررتيا ونشاطيا تؤثر في غيرىا ،و اْة َة َة ُة
فإن ىذا التقابل يوحي بعبلقة بين المؤثِّر والمتأثّر ،واآلية الكريمة
وىدوءه متأثٌِّر بيا ،وعميو ّ
في تعداد فضائل ا﵀ تعالى بدأت باألكبر حجماً ثم األصغر ،كما بدأت باألصل

المضاء ،الذي يتأثر بضوئيا فيعكسو عمى غيره .والذي يجمع ىذين
في اإلضاءة ثم ُ
المتضادين أنيما ﴿ ِة ُة ْة َة ٍةا﴾ أي « :لحساب الناس مواقع سيرىما » ،1وىي كناية عن السير

المنتظم الذي ال يختل.

﴿ الَّش ْة ُة﴾ ﴿ َّش
ال َة ُة ﴾ أيضاً متقاببلن ،إذا حممنا المعنى عمى أن النجم « :ىو النبات
والحشيش الذي ال سوق لو فيو متصل بالتراب  ،و َّض
الشجر :ىو النبات الذي لو ساق وارتفاع
ُ
عن وجو األرض»  .2فتكون مقابمة بين نوعين من جنس واحد ،والتقابل يظير بين األصغر
واألكبر بين البداية والنياية؛ إذ النجم بداية خمق الشجر فيظير عمى وجو األرض بدون

ساق ،ثم يرتفع عن األرض شج اًر بسا ٍ
ق إلى أحجام مختمفة .والذي يجمع ىذين المتضادين

انقيادىما ألمر ا﵀ تعالى.

 : 1محمد الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،27ص.234:
 : 2المرجع نفسو ،ج ،27ص.236:
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وجعمت الجممتان مفتتحتان بالمسند إليو ليكون ما بعده من معنى معمق بو ،والمسند
ُ
فعل مضارع لمداللة عمى ُّ
تجدد السير والسجود ،وتكرره عمى وجو ال ينقطع إال بأمره سبحانو
المخبر عنو موجوداً.
وتعالى مادام االمتنان قائماً و ُ
وجيء بالجممتين اسميتين لمتيويل باالبتداء باسم الشمس والقمر ،والتدعيم بسجود
َ
النجم والشجر ،وذلك عمى جية جمع النظائر بين المزاوجات المتضادة ،لمتأثير

في المتمقي(اإلنسان) الذي يستمزم أن يكون أكثر عبودية وانقياداً ألوامر ا﵀ تعالى المتمثّمة

في القرآن الكريم من تمك الجمادات والنباتات التي عرفيا اآلن بالخبر أنيا تسبح وتسجد ﵀.

وعميو تبدو اآليتين متضامتين تربطيما عبلقات داللية بين مفرداتيما ،وىي عبلقة تعارض

ُّ
أن فعمييما
تشد ّ
الجممي ألداء غرض واحد ،رغم أن ىذه الوحدات توحي بالتنافر ،إال ّ
النسق ُ
إنجازيين(بحسبان -يسجدان) يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالسياق المقامي ،الذي يحمل عمى سموك

طريق الحق.

ويتواصل مقام االمتنان واإلخبار بما ىو أعظم وأكبر تأثي اًر ،يقول تبارك

ض َة َة َةع َةه اِة ْة َةَة ِةا﴿ٓةٔة﴾.
وتعالىَ ﴿:ة ا َّش َة َةء َةرفَة َةع َةه َة َة َة َة اْة ِة َةي َةا﴿ٚة﴾ ،وقالَ ﴿:ة ْةْل ْةَةر َة
ا َّش َة ء ْةْل ْةَةرض ) وقولو
الضدين بذكر(
يظير في ىذه اآلية أسموب المقابمة بين
ّ
ورْفع السماء  :يقتضي خمقيا مرفوعة ،إذ كانت مرفوعة بغير
أيضاًَ ﴿:ةرفَة َةع َةه ﴾ ﴿ َة َة َةع َةه ﴾َ ،
بسمو المنزلة وشرفيا؛ ألن فييا
مجرد الرفع مح ّل العبرة بالخمق العجيب ،وايذاناً
أعمدة ،وفي ّ
ّ
ومصدر قضائو ،وألن فييا مكان المبلئكة ،وىذا من استعمال المفظ
منشأَ أحكام ا﵀
َ

في حقيقتو ومجازه.1

وجنوبيم لتمكينيم من االنتفاع
و ْ
وضعُ األرض  ،خفضيا ليم ،أي جعميا تحت أقداميم ُ
بيا ،بجميع ما ليم فييا من منافع ومعالجات .2
فسره المذكور ،والجممة
ولفظ (السماء واألرض) يعربان مفعوالً بو بفعل محذوف ُي ّ
فسرة ال مح ّل ليما .وتقديم االسم المنصوب عمى الفعل
التي بعدىما (رفعيا -وضعيا) ُم ّ
الناصب لو ،زيادة في االىتمام باالعتبار بو ،وىذه طريقة في اإلخبار عن المسند إليو

 : 1ينظر :محمد الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،27ص.237:
 : 2ينظر :المرجع نفسو ،ص.241:
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األرض) ،والعرب كمما أرادت
َ
َ
السماء) و(وضع ا﵀ُ
بالمسند الفعمي ،وأصل الكبلم (رفع ا﵀ُ
قدمتو حتى وان خالفت ترتيب الجممة
االىتمام بأحد عناصر الكبلم ولفت االنتباه إليوّ ،
المتعارف عميو تنوييا بو واشارة إليو.

وبيذا األسموب العربي الفصيح نزلت بعض آي القرآن الكريم كما نمحظو في اآليتين
ض َة َة َةع َةه ﴾؛ فالسماء
السابقتين .ف ـ ﴿ ا َّش َة َةء َةرفَة َةع َةه ﴾ في تقابل عجيب مع اآلية األخرى ﴿ ْةْل ْةَةر َة
تقابل األرض ،ورفعيا تقابل وضعيا ،والرابط بين الجممتين (واو العطف) التي تكسب الكبلم
االستم اررية في تعداد فضائل ا﵀ تعالى عمى الناس وامتنانو عمييم .و(الياء) في فعل الرفع
والوضع عائدة عن االسم المسند ،والقارئ في اتصال ٍ
يكاد ينقطع عنو
تام بمعنى السورة ال ُ

بفعل ىذه الروابط النحوية واإلحالية ،التي تسيل المعنى وتُعين عميو.
دمج
حسن ْ
يسر عممية الفيم ىذه ىو ْ
ومما ّ
السبك بين اآليتين ،وذلك من خبلل ْ
ّ
بعض الوحدات المعجمية متقابمة عمى سبيل الرْفع من األدنى إلى األعمىُّ ،
وتدل عمى تنويع
المنافع والتفصيل فييا ،ومن تمام المنافع عمى اإلنسان المغايرة في ذكر أنواعيا وتعدادىا،

ض َة َة َةع َةه ﴾ ،حيث بدأ بالسماء قبل األرض ،أي بدأ باألكبر
فــقالَ ﴿:ة ا َّش َة َةء َةرفَة َةع َةه ﴾ ﴿ ْةْل ْةَةر َة
الرْفع
ض َعيا) داللة عمى ذلك ،ولم يقلَ ﴿ :ةد َةح َةه ﴾ّ ،
األسفل ،و( َو َ
واألعمى ثم األصغر و ْ
ألن ّ
يتبين أن أسموب التقابل ساىم في الجمع بين األضداد لتبدو عمى صورة
ضده
ْ
الوضع ،مما َ
بقوة الحدث
واحدة في سياق متّسق ،تُساىم في تأدية المعنى بما يناسب مقام االمتنان ،وذلك ّ
المتمثّل في الفعمين اإلنجازيين (رفعيا-وضعيا).

وفي ىذه األرض المبسوطة يتواصل مقام االمتنان ،فيقول تعالى في نفس

ص ِة
ف َة ا َّش ْة َة ُةا﴿ٕةٔة﴾.
ا ْةْل ْة
َةا َة ِةا﴿ٔةٔة﴾ َة اْة َة ُّ
السورة﴿:فِة َةه فَة اِة َةه ٌة َة الَّش ْة ُة َة ُة
ب ُة ا َةْةع ْة
ٍّ
وتضاد بين األشباه المشيورة؛ فيي بين الفاكية
وىي مقابمة بين أنواع الجنس الواحد،
التي ىي اسم جامع لكل أنواع الثمار(بما فييا ثمار النخل) ،ولقد ورد ذكرىا في "تاج
فكو و ُّ
التمذذ والتمتّعَّ ،ض
العروس" بمعنى« :التّ ُّ
وتفكو :أك َل الفاكية ،ومنو األثر :تفكيوا قبل الطعام

وبعده» .1لكن الفاكيةُ تؤكل وليا رائحة ،وأما النخيل يؤكل وال رائحة لو ،وكذلك الفاكية

فراج ،مطبع حكومة الكويت ،الكويت،
 : 1محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ،تاج العروس من جواىر القاموس ،تح :عبد ّ
الستار أحمد ّ
(د.ط)1385 ،ه1965-م ،ج ،36مادة(فكو) ،ص.461:
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التنعم « ،وىي اسم لما يؤكل تف ّكياً ال قوتاً وليس بضروري » ،1وأما النخيل
ألغراض التف ّكو و ّ
فيو ألغراض الغذاء والعيش والقوت .وما يجمع ىذه المتضادات أنيا مأكول اإلنسان ،وعميو
فإن ما بعدىا مقابل ليا.
ص ِة
ِ
ف﴾
ب ُة ا َةْةع ْة
فبعد االمتنان بذكر مأكول اإلنسان يأتي مأكول الحيوان المتمثّل في ﴿ اْة َة ّة
غذاء لؤلنعام دون
أي :التّبن ،2ومنو قولو تعالى ﴿:فَة اِة َةه ًة َة َة ًة﴾[عبس.اآلية .]31:أي :ما يكون
ً
الناس.

ص ِة
لحب الشعير
ف﴾
ٌ
ب ُة ا َةْةع ْة
وصف ّ
واذا أخذنا بما ُيخالف ىذا الرأي ،بمعنىّ :
أن ﴿ اْة َة ّة
الحب)
والحنطة ،وبيما قوام حياة معظم الناس ،تكون المقابمة بين ما يؤكل (الفاكية والنخيل و ّ

وبين ما ىو مشموم من ﴿ ا َّش ْة َة ا﴾ ،وغير ُم ٍّ
عد لؤلكل خارج عن نظام الغذاء واألكل أصبلً.
وفي اجتماع اآلراء كميا اجتماع لثبلث مقاببلت ،تجمع بينيما وحدة السياق والموضوع ألداء

وظيفة نحوية متمثّمة في اإلخبار والوصف ،وىي عناصر وان ُح ّددت بأسماء بقيت محافظة
عمى عموميتيا ،ولم ُيسيم المقام التبميغي في تخصيصيا وتعيينيا(ذكر أنواع الفاكية األخرى
أو ذكر أنواع التمر أو غيرىا) ،لذا فيي أقرب إلى مظاىر االتساق منيا إلى االنسجام،

فيي تعمل عمى ربط الوحدات المفصمية مع بعضيا البعض في بنية النص بواسطة روابط
نحوية واحالية ،لتكتسب بيذا التفاعل صفة اإلفيام وقبول التأويل.
تج َم ُعيا مركبات اسمية مرتّبة ،تحيل عمى التماسك بأسموب
وىذه مقابمة متناسبة ْ
ويشير "أبو حيان" إلى ذلك التناسب بقولو « :بدأَ بالفاكية؛
التضاد ،الذي ُيفضي إلى المعنىُ .
إذ ىو من باب االبتداء باألدنى ،والترقي إلى األعمى ،ون ّكر لفظيا ،ألن االنتفاع بما يذكر

بعدىا ،ثم ثنى بالنخل ،فذكر األصل ،ولم يذكر ثمرتيا ،وىو الثمر لكثرة االنتفاع بيا،
ٍ
من ٍ
ٍ
بالحب الذي ىو قوام عيش
وسعف وجر ٍيد وجذوٍع
ليف
وجمار وثمر ،ثم ّثنى ثالثاً
ّ

متشعبة عمى ساقو،
البر والشعير ،وك ّل ما لو ُسنبل وأوراق
اإلنسان في أكثر األقاليم ،وىو ُّ
ّ
الحب ،ويقوت بيائميم
ووصفو بقولو( :ذو العصف) تنبيياً عمى إنعامو عمييم بما يقوتيم من
ّ
الحب ليحصل ما بو
من ورق الذي ىو التبن ،وبدأ بالفاكية وختم بالمشموم ،وبينيما النخل و ّ

 : 1محمد الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،27ص.241:

 : 2ينظر :أبو البركات عبدا﵀ بن أحمد بن محمود النسفي ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،ج ،2ص.628:
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يتقوت ،وما بو تقع المذاذة من الرائحة الطيبة ،وذكر النخل باسميا والفاكية
يتف ّكو وما بو ّ
دون شجرىا لعظم المنفعة بالنخل من جيات متعددة ،وشجرة الفاكية بالنسبة لثمرىا حقيرة،
فنص عمى ما يعظم االنتفاع بو من شجرة النخيل ،ومن الفاكية دون شجرىا ».1
ّ
وبيذه الجمل المتقابمة التي تُسيم في بناء موضوع السورة ،يظير النص كعبلمة

لغوية كبرى تختزن فييا مجموعة من األلفاظ المتضادة ،كل مفردة منيا تحمل داللة موازية

لؤلخرى في عبلقة متّسقةُ ،يساىم السياق في فيميا ،لتصل كما ىو معروف في عممية
التبميغ معكوسة إلى المتمقي حيث تنتيي في ذىنو ،يف ّككيا إلى حمقات ذات معاني جزئية،
بضده ،وفي األخير يمكن أن يتحول ىو أيضاً إلى مبمِّغ أو ٍ
باث ليذه
حيث ُيفيم المفظ ّ
ّ
الرسالة التي ُرسخت عنده في صورة متعالقة.

كما تظير ىذه اآليات في أسموب إخباري مرتبطة معانيو ببعضيا ،قُدمت (فييا)
متنوعة ،والجممتان ُم ّبينتان
عمى المبتدأ لبلىتمام بما تحتوي عميو األرض من منافع ّ
(تفصيبلً) لِما قبميما (وضعيا لؤلنام) مشتممتان عمى ما فيو العبرة واالمتنان بعد قوة التأثير
ٍ
المغايرة في األنواع
عمى ما فييا من فاكية ونخل وحب وريحان؛ ألن المنافع تقتضي ُ

وتعدادىا ،الشتمال كل نوع عمى فوائد يختمف فييا عن اآلخر ويستق ّل بيا.

ويسيم التقابل بوصفو وسيمة من وسائل الربط داخل النصوص في تعميق معاني
ُ
األلفاظ والجمل بعضيا ببعض-كما رأينا في األمثمة السابقة ،-حيث يظير أثره في صنع
التماسك من خبلل تكوينو جمبلً متعاقبة من التقاببلت تشكل تراكيب متوازية في النص،

بما ينشأ عنو تداخل وسائل الربط األخرى مثل أدوات العطف ،والتوازي التركيبي بين
الجمل...الخ.

ُّ
عبر عن موضوع العطاء واالمتنان بما تظير
ويمتد التقابل عبر نص السورة ُلي ّ
بو حكمة ا﵀ سبحانو وتعالى في ىذا الكون ،فقالَ ﴿ :ةر ُّ اْة َة ْةل ِة َة ْة ِة َة َةر ُّ اْة َة ْة ِةَة ْة ِة ﴿ٚةٔة﴾.

والمشرق «:جية شروق الشمس،

ضدية من حيث المكان والجية،
وىي مقابمة
ّ
والمغرب :جية غروبيا ،وتثنية المشرقين والمغربين باعتبار أن الشمس تطمع في فصمي
 : 1نقبلً عن :زكريا عمي محمود الخضر ،أسموب المقابمة في سورة الرحمان وأثره في المعنى ،المجمة األردنية في الدراسات
اإلسبلمية ،ج ،7العدد (أ-ب)1432 ،ىـ2011-م ،ص.77:
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الشتاء والربيع من سمت ،وفي فصمي الصيف والخريف من سمت آخر ،وبمراعاة وقت
الطول ووقت القصر ،وكذلك غروبيا وىي فيما بين ىذين المشرقين والمغربين ينتقل طموعيا

وغروبيا في درجات متقاربة فقد يعتبر ذلك فيقال :المشارق والمغاربُّ ...
ورب :إشارة
التصرف ».1
إلى ربوبية ا﵀ تعالى لممشرقين والمغربين ،وىي الخمق و ّ

عزز بو أسموب المقابمة في سورة الرحمان ،لضرورة تحول
وفي ىذه اآلية ما ُي ّ
المشرق والمغرب لتمك األنواع من الفاكية واألغذية واألشجار ،فمنيا ما يطيب ثمره

لتبدل أجسام
في الصيف ،ومنيا ما ُيناسبو الشتاء« ،وقد جعل ا﵀ تعالى ذلك بحكمتو سبباً ّ
بالحر،
ويبدل الحر بالبرد ،والبرد
النبات وأحوال الحيوانات ،وانتقاليا من حال إلى غيرهّ ،
ّ

والصيف بالشتاء ،والشتاء بالصيف ،إلى سائر تبدل أحوال الحيوان والنبات والرياح واألمطار

التبدالت والتغيرات الواقعة في العالم بسبب اختبلف مشارق الشمس
والثموج وغير ذلك من ّ
ومغاربيا».2

ل ِة َة ْة ِة ﴾استئناف ابتدائي فيو بيان لجممة
وجممة﴿ َةر ُّ اْة َة ْة
ِة ُة ْة َة ٍةا﴿٘ة﴾ ،وعطف﴿ َة َةر ُّ اْة َة ْة ِةَة ْة ِة ﴾ فيو مراعاة المزاوجة بين النظيرين .وحذف المسند

﴿ َّش
ال ْة ُة َة اْة َة َة ُة

إليو وىو وارد في استعمال اآليات السابقة فمم يكرر ذكره ،واكتفى بالمسند لمتركيز

عميو وىو أحد عناصر االمتنان ،فتظير اآلية بذلك في شكل مترابط اقتضى أوليا آخرىا.
ومن ناحية أخرى ،يستخدم القرآن الكريم عبلقة التقابل المعجمي في إظيار حال
المجرمين يوم القيامة ،الذين كذبوا بنِعمو وآالئو عمييم في الدنيا .يقول تبارك وتعالى

في سورة الرحمانْ ﴿:ةع ُة اْة ْة ِة َةا ِة ِة ُةه فَة ْة َة ُة ِةالَّش ِة
صي َة ْةْلَة ْة َة ِةا﴿ٔةٗة﴾.
َة ْة ُة
ُة َة ُة ُة
َة

فيؤخذون
في اآلية تصوير لحال المجرمين الذين ك ّذبوا بالحساب والنار يوم القيامةُ ،
أشد لعذابيم
إلييا «بجعل األقدام مضمومة إلى النواصي من خمف ويمقون في النار ،وذلك ّ

والتشويو بيم»  ،3وقيل في اجتماع ناصيتو مع قدميو«:تأخذ الزبانية بناصيتو وقدميو ،ويجمع
 : 1محمد الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،27ص.247:

 : 2عمي الحمد المحمد الصالحي ،الضوء المنير عمى التفسير ،مؤسسة النور لمطباعة والتجميد ،الرياض-السعودية( ،د.ط)( ،د.ت)،
ج ،5ص.545:

 : 3إبراىيم بن السَّضري (الزجاج) ،معاني القرآن واعرابو ،تح :عبد الجميل عبده شمبي ،عالم الكتب ،بيروت-لبنان ،ط
1988م ،ج ،5ص.102:

.
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التنور»  ،1وىذا مشيد مخيف لو وقع شديد
فيقرنيا ،ثم ُيكسر ظيره كما يكسر الحطب في ّ
عمى النفس اإلنسانية ،حيث يؤخذ المجرمون بنواصييم وأقداميم ويسحبون إلى جينم ،وتظير
الضدية بين(النواصي واألقدام):
فيو المقابمة
ّ
 -الناايغ :ىي «ما انسدل عمى الجبية من شعر الرأس»

 ،2وجمعيا نواصي واألخذ

بيا داللة عمى التّمكن منيم.
اليد رجل اليارب
 األقـــــدام :جمع قدم ،وىي «ظاىر الساق من حيث تمسك ّفبل يستطيع انفبلتاً ،وفيو أيضاً يوضع القيد» .3

تكبروا
أن ىؤالء الكفرة قد ّ
والمناسبة في ىذه المقابمة بين النواصي واألقدامّ ،
سيبدأ بو اإلذالل،
عن الحق وأخذتيم األنفة عمى أن يتّبعوا سبيل المؤمنين ،فموطن ّ
تكبرىم ُ

سيقيدون بيا تحقي اًر .وفييا أيضاً الجمع بين األعمى
وكونيم ال يمشون إلى العبادة بأقداميمّ ،
واألسفل من الجسم ،لتكشف المقابمة عن حقيقة الفرق بين واقعيم في الدنيا وواقعيم
في اآلخرة ترىيباً من ذلك العذاب.

وبناء عميو ينكشف جديد الحضور المكثّف لظاىرة العطف (في ىذه السورة)
ً
القوي فييا لؤللفاظ المتضادة،
عمى مستوى الجمل االسمية والفعمية عمى السواء ،والحضور
ّ

يتنزل المعنى داللياً عمى النص من منطمق وظيفي ،فإنو ُيؤ ّشر عمى مدى التوافق
وعندما ّ
توضح جزاء صنفين من الناس يوم
بين مبنى النص ومعناه ،أخذاً بموضوع السورة التي ّ

القيامة (المجرمون والمؤمنون) .واذا عممنا من مضمون األخذ والجمع بين النواصي واألقدام

بـحرف الجر (الباء) بمعنى (من) ،فيمنا الغرض من تقييد اسم المجرور ،وىو إرادة إحضارىا
المجسدة.
في الذىن عمى سبيل الحقيقة
ّ

كما نجد أثر التقابل في بناء وحدة النص ،من خبلل تكرار الكممات التي ترتبط

تصور واقع الناس يوم القيامة ،والمفارقات الشاسعة التي تظير بين
بموضوع السورة ،التي ّ

الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،تح :عبد ا﵀ بن عبد المحسن التركي ،مركز ىجر لمبحوث
 : 1جبلل الدين السيوطي(ت 849ه)ُّ ،
والدراسات العربية واإلسبلمية ،القاىرة-مصر ،ط1424 ،1ىـ2003-م ،ج ،14ص.130:

 : 2محمد الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،12ص.100:
 : 3المرجع نفسو ،ج ،27ص.263:
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ابتداء من النفخة إلى دخول الحياة األبدية حيث الجزاء .ومن تمك
أىل الجنة وأىل النار،
ً
األلفاظ المكررة ذات الحقل المعجمي المرتبط بأىوال يوم القيامة قولو تعالى في سورة الواقعة:

﴿ َة فِة َة ِة
الشدة ،فيي خافضة رافعة،
ض ٌة َّشر ف َةع ٌة ﴿ٖة﴾ .حيث جاء اسم الفاعل ىنا لمداللة عمى ّ

بالشدة؛ ألن الواقعات العظام كذلك ،يرتفع فييا
«ترفع أقواماً وتضع آخرين :إما وصفاً ليا
ّ
ناس إلى مراتب ويتضع ناس ،واما ألن األشقياء يحطون إلى الدركات ،والسعداء يرفعون

مقارىا ،فتخفض بعضاً وترفع آخ اًر :حيث
إلى الدرجات؛ واما أنيا تزلزل األشياء وتزيميا عن ّ
مر السحاب» .1
الجو ّ
تسقط السماء كسفاً ،وتنتثر الكواكب وتنكدر ،وتسير الجبال ّ
فتمر في ّ
وقد أضفى التضاد في ىذه اآلية الكريمة عمى المعنى داللة إحائية عظيمة تبرز

ىول يوم القيامة؛ إذ الناس عمى أعماليم إما يرتفعون بيا في الجنان أو ينزلون
بيا في جينم .وجاءىم ىذا التيويل باسم الفاعل عمى وزن (فاعل) من الثبلثي لمداللة عمى
متجدداً؛ إذ ىو وصف يد ّل عمى محدثو اعتماداً عمى حركة الزمن ،كما يد ّل
وصف الفاعل
ّ
ىذا الوزن عمى الصفة الثابتة ليوم القيامة ،فيي مبلزمة لو متى وقع ىذا اليوم ،غير قابمة

لمتبديل والتغييرُّ ،
وتثبت الذين
تسد باب الش ّ
ك عند الذين ك ّذبوا بالحق فوعدىم بالخفضّ ،
بالرفع.
ّ
صدقوا بو فوعدىم ّ
ويشير موقع اآلية النحوي(خبران لمبتدأ مرفوع يعود عمى ضمير الواقعة)إلى ب ٍ
عزز
عد ّ
ُ
ُ
وقربو إلى اإلفيام ،لما ُيثير المتمقي لفيم عظمة ىذا اليوم.
المعنى ّ

ويمتد التقابل إلى أبعد من ذلك من خبلل تجسيد صورة المكان األخروي بشكل يمنحو
ّ
يقدم حالة من اإلحساس البصري لممتمقي كي يتمكن
حضو اًر وعمقاً داللياً ،فضبلً عن كونو ّ
من تصوير أصناف الناس الثبلثة داخل المكان(الجنة/النار) ،يقول تعالى في سورة

اْة لَة ِة
ِة
ْة
الواقعة﴿:فَةأ ْة
َةص َة ُة اْة َة ْة َة لَة َة
َةص َة ُة َة ْة َة
اْة َة ْةلأَةَة ِة﴿ٜة﴾ َة ا َّش ِة ُة َةا ا َّش ِة ُة َةا﴿ٓةٔة﴾.

اْة ْةلأَة ِة
﴿ٛة﴾ َة ْة
َةص َة ُة َة َة

َة ْة
َةص َة ُة

يتبين من خبلل اآليات مقام (أصحاب الشمال) من جية حيث العذاب والنار،
ّ
ويقابميم مقام (أصحاب الميمنة والسابقون)من جية أخرى حيث النعيم والجنة،
ُ
 : 1جار ا﵀ أبو القاسم محمود بن ُعمر الزمخشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،ج
ص.21:

.
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وىو تقابل /تضاد ُينافي أحدىما اآلخر في الوصف والجزاء ،وىذا التضاد بين الفريقين
فني لو تأثير عمى المتمقي ،من حيث تجمي المعنى بأبعاده
من شأنو أن يكشف عن أسموب ّ

تتبين األشياء ويجد المتمقي
المختمفة؛ ألنو يجمع بين متضادين متنافرين ،وبالتضاد والتنافر ّ
فيسارع إلى تصنيف نفسو حسب إدراكو الخاص.
راحة في التقاء الضدينُ ،

عبرت عنيم السورة
وأول فريق ّ
يشد االنتباه ىو فريق (أصحاب الميمنة) وقد ّ
المقربين)،
في موضع آخر بـ(أصحاب اليمين) ،ومعيم في النعيم (السابقون) الذين ُوصفوا بـ( ّ

ولقد وصف ا﵀ –تبارك وتعالى -مكانيم بصفات جمعت بين األمن والفوز واالستقرار

الحسن ،في مكان عظيم عالي الشأن ،إنو عمى جية اليمين وقريب من الرحمان ،وأول ىذه

ُعدت ليمَ ﴿:ة َة ُة ُة ٍةر َّش ْة ُة َةٍة﴿٘ةٔة﴾ ُّ َّش ِة ِة َة َة َةْة َةه ُة َة َة ِةِة َة ﴿ٙةٔة﴾.
النعم التي أ ّ
السرر«:جمع سرير،
والجار والمجرور خبر ثالث عن ﴿ ُة اَة ِة َة
ك اْة ُة َة َّش ُة َةا ﴿ٔةٔة﴾ .و ُ

1
مشبكة
وىو كرسي طويل متسع يجمس عميو المتّكئ والمضطجع»  ،وىي«:مرمولة بالذىبّ ،
بالدر والياقوت ،قد دوخل بعضيا في بعض كما توضن حمق الدرع»  ،2ومع ىذا الترف ىناك
ّ

الراحة واألنس فيم ﴿ ُّ َّش ِة ِة َة َة َةْة َةه ُة َة َة ِةِة َة ﴿ٙةٔة﴾ .وليم ما يشاءون من طيب الشراب
َةا َة ٍة َة َةَة ِةر َةي َة َةاأْة ٍة ِّم َّش ِةع ٍة ﴿ٛةٔة﴾
والمأكل﴿ َة ُة ُة َة َةْة ِةه ْة ِةاْة َة ٌةا ُّ َة َّش ُة َةا ﴿ٚةٔة﴾ِةأ ْة

ص َّش ُة َةا َة ْةل َةه
َّش ُة َة

والطواف

َة َة ُة ِة
ليفُة َةا﴿ٜةٔة﴾.
المكرر حول الشيء ،وىو يقتضي المبلزمة لو»
يعني «:المشي
ّ

،3

المعين)والمراد بو  «:الخمر التي لكثرتيا
ومن تمام النعيم أن الولدان ال ينقطعون عن مناولتيم( َ
تجري في المجاري كما يجري الماء»

4
ص َّش ُة َةا َة ْةل َةه ﴾
 ،وىذا الشراب ال يضرىم ﴿ َّش ُة َة

الخمار الناشئ عن السكر» .5
من التصديع «:وىو اإلصابة بالصداع ،وىو وجع الرأس من ُ

 : 1محمد الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،27ص.292:

 : 2جار ا﵀ أبو القاسم محمود بن ُعمر الزمخشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،ج،6
ص.25:
 : 3محمد الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،27ص.293:
 : 4المرجع نفسو ،ج ،27ص.294:
 : 5المرجع نفسو ،ج ،27ص.294:
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تتبع ىذه الصفات تتضح حقيقة المقارنة لدى المتمقي باستحضار الماضي
وعند ّ
وتذ ّكره (الدنيوي) في سياق من الصور المتبلحقة عن لذائذ الخمر(األخروي) ،فيحدث الربط
ترسب في الذاكرة من صفات خمر الدنيا وما يحدث
بين صورة الخمر في اآلخرة وما ّ
فيتم تحويل الفكر إلى مساره الصحيح بعد معرفة الفرق بين المذة التي يعقبيا ألم،
لشاربيياّ ،
وليست بدائمة ،والمذة اليانية الخالدة التي يعقبيا استقرار وثبات.

ثم ىذا النعيم يتواصل في أشكال متعددة فقال
عز وج ّلَ ﴿ :-ة فَة اِة َةه ٍة ِّم َّش
– ّ
َة َة َة َّش ُة َةا﴿ٓةٕة﴾ َة اَة ْة ِة َةْة ٍة ِّم َّش َة ْةلَة ُةه َةا ﴿ٔةٕة﴾ َة ُةح ٌةر ِة ٌة ﴿ٕةٕة﴾ َةاأَة ْة ثَة ِةل ا ُّ ْة اُة ِة اْة َة ْة لُة ِةا
ِة
ِة
ِة
﴿ٖةٕة﴾ َة َةي ًةء ِة َة َةا ُة َة ْةع َة ُة َةا ﴿ٗةٕة﴾ َة َة ْة َة عُة َةا ف َةه اَة ْة ًة َة َة تَةأْةث ًة ﴿٘ةٕة﴾إِةَّش ًةًل َة َةًل ًة
َة َةًل ًة ﴿ٙةٕة﴾ .فميم بذلك ك ّل ما يطيب لمنفس من مظاىر العيش الرغيد وفاكية ولحم طير

وحور عين.

يتبين بو حقيقة
السنية (اليمين) ،مما ّ
ويأتي الذكر عمى مكان أصحاب المنزلة ّ
الدنية
تبين مكانة أصحاب المنزلة ّ
ّ
التضاد بين ىذه اآليات ،وما ُيقابميا من آيات أخرى ّ
(الشمال) ،وىما منزلتان متضادتان في المسمى والجزاء والمكان.

َةص َة ُة اْةَة ِة ِة َة ْة
فمكانة أصحاب اليمين يقول تبارك وتعالى فيياَ ﴿ :ة ْة
َةص َة ُة
لض ٍةد ﴿ٜةٕة﴾ َة ِة ٍّل َّش ْة ُة ٍةد ﴿ٓةٖة﴾
ض ٍةد
﴿ٛةٕة﴾ َة َة ْة ٍة َّش ُة
اْةَة ِة ِة ﴿ٚةٕة﴾فِةي ِة ْة ٍةر َّش ْة ُة
ٍةء َّش ُة ٍة ﴿ٔةٖة﴾ فَة اِةه ٍة َةاثِة ٍة ﴿ٕةٖة﴾ َّش ْة ُة َة ٍة َة لُة َة ٍة
﴿ٖةٖة﴾
َة َة ْة
َة
َة َة ْة
َة َة َة
ل ًةء﴿٘ةٖة﴾.
لأْةَة ُةه َّش إِة َة
َة فُة ُة ٍة َّش ْة فُة َة ٍة﴿ٗةٖة﴾إِةَّش َة َة
منازل الذين آمنوا فييا من الراحة والجمال والتف ّكو ما يشتيون ،فيم في مكان يحوي

السدر ،وىو من شجر البادية ،ومحبوب لدى العرب ،ولم يكن بإمكانيم الحصول
عمى شجر ّ
وتيدل أغصانو ونكية ثمره،
عميو ليجعموه في جنانيم وحيطانيم ،وىو يمتاز بوفرة ظمّو ّ
لذا ُخص ِّ
الجنة إغراباً بو وبمحاسنو ،وتشويقاً لمن كان محروماً منو،
بالذكر من بين شجر ّ
ّ
وال يسكن البوادي.1

وفوق ك ّل ىذا فأصحاب اليمين في ﴿ َة ِة ٍّل َّش ْة ُة ٍةد﴾ال ينقطع ،وال يتقمّص كظ ّل الدنيا،

الجنة وكثرة أوراقيا.
وىو ظ ّل حاصل من التفاف أشجار ّ
 : 1ينظر :محمد الطاىر بن عاشور ،المرجع السابق ،ج ،27ص.299:
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َةص َة ُة ِّم
وفي مقابل ذلك ذكر القرآن الكريم منازل الذين كفروا فقالَ ﴿ :ة ْة
ال َة ِةل َة
َةص َة ُة ِّم
ال َة ِةل ﴿ٔةٗة﴾فِةي َة ُة ٍةا َة َةح ِة ٍة ﴿ٕةٗة﴾ َة ِة ٍّل ِّم َة ْة ُة ٍةا ﴿ٖةٗة﴾ َّش َة ِةرٍةد َة َة
ْة
َةا ِة ٍة ﴿ٗةٗة﴾.
ٍة ِة
السدر المخضود (الذي يتنعم فيو أصحاب اليمين)،
فيم في ﴿ َة ُة ا َة َةح ﴾ مقابل ّ

أما
فالسموم ريح شديدة ال بمل معياّ ،
السم وىو ما ييمك إذا القى البدن ،و ّ
وكأنيا مأخوذة من ّ
الحميم فيو الماء الشديد الح اررة.1

يصور نوعية أكل وشراب ىذه الفئة الضالّة ،فقال﴿ :ثُة َّش إِةَّش ُة ْة
ثم يأتي العذاب بوعيد ّ
َةُّ َةه َّش
اض اُّ َةا اْة ُة َة ِّم ُة َةا ﴿ٔة٘ة﴾ َة اِة ُة َةا ِة َة َة ٍة ِّم َة ُّ ٍةا ﴿ٕة٘ة﴾فَة َة اِةُة َةا ِة ْةل َةه اْةُة ُة َةا
ل ِةرُة َةا ُة ْة َة ا ِةْةه ِة ﴿٘ة٘ة﴾ َةه َة ُة ُةياُة ُةه ْة َة ْة َةا ا ِّم ِة
ل ِةرُة َةا َة َةْة ِة ِة َة اْة َة ِة ِة ﴿ٗة٘ة﴾فَة َة
﴿ٖة٘ة﴾فَة َة
ٍ
تضاد مع جزاء
﴿ٙة٘ة﴾ .فاألكل من الزقوم :يعني األكل من شجر العذاب ،وىو في

أصحاب اليمين (أكل الفاكية ولحم الطير) ،وزيادة عمى ىذه الصورة الفظيعة التي تصور
بدقّة الفرق في نوعية الجزاء بين الفريقين ،ومدى التنافر بين ألفاظ النعيم وألفاظ العذاب ،فيم
يممئون من ىذا الشجر بطونيم ،ليزدادوا محنةً فوق محنتيم.
ثم تكتمل مشاىد ىذه المقارنة بطبيعة الشراب الذي تغمي منو بطونيم،

المعين) ،وزيادة في فظاعتو ال ينقطع عنيم(ليس لحسنو
فيو من (الحميم) في مقابل( َ

ومستمرة آالمو.
تقدمو الولدان المخمدون)،
وال ّ
ّ
وبيذا األسموب يسعى النص القرآني إلى تحقيق داللتو البميغة المؤثّرة في المتمقي؛
إذ أن التّضاد الحاصل عن طريق العكس في الكبلم يضمن إيصال معنى اآلية عمى ٍ
نحو
ُّ
أشد وقعاً وأكثر عمقاً في النفس المتمقية لِما فيو من اإلبدال التي ّكمي والسخرية البلذعة،

بل لما لموصف فيو من أىمية في ن ْقل المتمقي إلى قمب المكان بأشيائو وظواىره وتفاصيمو.

كما لعبت أدوات الربط فيو دو اًر ىاماً في جعل معنى اآلية ُيفضي إلى أختيا ،ومن أمثمتيا:
لض ٍةد ﴿ٜةٕة﴾ َة ِة ٍّل َّش ْة ُة ٍةد ﴿ٓةٖة﴾ َة َة ٍةء
 (واو العطف) :في مثل قولو تعالىَ ﴿ :ة َة ْة ٍة َّش ُةَّش ْة ُة ٍة ﴿ٔةٖة﴾ َة فَة اِة َةه ٍة َةاثِة َة ٍة﴿ٕةٖة﴾ .التي أدت وظيفة الربط والتعداد.

 : 1ينظر :محمد الطاىر بن عاشور ،المرجع السابق ،ج ،27ص.305:
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 (ضمير الجمع الغائب)َّ :ضل ًةء ﴿٘ةٖة﴾
لأْةَة ُةه َّش إِة َة
ىم ،في مثل قولو تعالى﴿ :إِةَّش َة َة
ىنْ -
فَة َة َةع ْةلَة ُةه َّش َةْة َة ًةر ﴿ٙةٖة﴾ .وقولوَ ﴿ :ةه َة ُة ُةي ُةلُةه ْة َة ْة َةا ا ِّم ِة ﴿ٙة٘ة﴾ .والتي أدت وظيفة الربط

واإلحالة.

ل ًةء ﴿٘ةٖة﴾.
لأْةَة ُةه َّش إِة َة
﴿إِةَّش َة َة

إنّ -إنا ،في مثل قولو تعالى:
 (أدوات التوكيد)ّ :ك ُة ْة َةفِة َة ﴿٘ةٗة﴾ .والتي أدت وظيفة الربط والتوكيد والتعظيم.
ا ﴿:إِةَّش ُة ْةا َةا ُة َة ْة َة َةاِة َة

-

(استعمال مؤشرات الوصف):

-1

الصور البيانية  :المتمثّمة في التشبيو العادي ،وذلك

ِة
في قولو تعالىَ ﴿ :ةاأَة ْة ثَة ِةل ا ُّ ْة اُة ِة اْة َة ْة لُة ا ﴿ٖةٕة﴾ .والتشبيو البميغ في قولوَ ﴿ :ة ُة ُة َة َةْة ِةه ْة
ِةاْة َة ٌةا ُّ َة َّش ُة َةا﴿ٚةٔة﴾ .والكناية في قولوُ ﴿ :ة ُة ًة َةتْة َة ًة ﴿ٚةٖة﴾ ،وىي كناية عن تحبب النساء

الجنة.
ألزواجين في ّ

 -2الصفات والنعوت  :وذلك في مثل قولو:
ض ٍةد ﴿ٛةٕة﴾ َة َة ْة ٍة
﴿فِةي ِة ْة ٍةر َّشا ْة ُة
لض ٍةد﴿ٜةٕة﴾ َة ِة ٍّل َّش ْة ُة ٍةد﴿ٓةٖة﴾ َة َة ٍةء َّشا ْة ُة ٍة ﴿ٔةٖة﴾ َة فَة اِة َةه ٍة َةاثِة َة ٍة﴿ٕةٖة﴾ .والتي أدت
َّش ُة

وظيفة الربط المعنوي من خبلل التجسيد والتشخيص والبيان والتوضيح.
-3

تحديد الموصوف :وىما المكانان المتضادان الجنة والنار.

وبيذا األسموب العجيب يواصل القرآن عرض صور التقابل بين منازل أصحاب
اليمين وأصحاب الشمال ،فيحدث نوعاً من الترابط أو االتصال الذىني بين النص والمتمقي،

ثيره في نفسو من رىبة
من خبلل ما ُي ّ
قدمو ىذا التقابل من إحساس بصري لدى المتمقي بما ُي ُ
يعم ُد إلى ربط حيثيات المكان الموصوف بما ُيدركو خارجياً ،وما يعيو من
أو رغبة ،حيث َ
معالم الدنيا فتصبح المعادلة الشعورية عنده كاآلتي:
انىص انمشآوٍ

انتشغُب أو انشهُب

انمكان

انمتهمٍ

انجىة  /انىاس

اإلحساط بانتآنف أو
االحساط بانتىافش

المدركغ من خطل اور التقابل
الشكل رقم( :)11المعادلغ الشعوريغ ُ
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المصدق
فقدمتا صفة اإلنسان
ّ
اتخذت السورتان من الفوز والخسران موضوعاً ليماّ ،
بيوم الدين المؤمن بحقيقة البعث والنشور ،فيو في أعمى عميين ومكانو باليمين(خاف مقام
قدمتا صفة اإلنسان المك ّذب بيوم الدين
رّبو) ،ولو من األمن والنعيم المقيم الكثير ،كما ّ
وبحقيقة البعث والنشور(المجرمون) ،وأن مكانو بالشمال ،ولو من العذاب ما ال يقدر عميو.
لذلك نجد أن عبلقة التقابل ىذه ىي عبلقة أساسية ترتبط بيا كل العناصر المعجمية المكونة
لنص السورتين ،من خبلل التركيز عمى الصفات والنعوت واألحوال وطبيعة المكان.
تميز ىذا النوع من التضام داخل سورتي الرحمان
السمة األولى التي ّ
وعمى ىذا ّ
فإن ّ
اع بمسئوليتو
والواقعة ،ىو اعتمادىا عمى وضع الصورتين
متضادتين بيدف خمق إنسان و ٍ
ّ
بمقي ٍد بأن يكون ضاالً أو ٍ
ميتد ،بل ىو عمى حرية في تحديد
في تحديد مصيره ،وأنو ليس ّ

موقفو ،لذلك يعتمد السرد عمى صور التقاببلت المختمفة التي تدعم – مجتمعة -تقاببلً آخر
عمى مستوى موقف اإلسبلم من نموذج أصحاب اليمين ونموذج أصحاب الشمال.

تمّيز بيا ىذا النوع فتتمثل في :ارتباط موضوع السورة بمفيوم
أما ّ
السمة الثانية التي َ
الوعظ بشكل عام ،الذي يعتمد عمى ثنائية الترغيب والترىيب ،فيو(المتمقي) ال يزال في حركة
حجة بما
يثبت عمى رأي تأثُّ اًر بما أحدثو النص ،ويقتنع في ّ
مستمرة بين سعادة وشقاء ،حتى ُ
ّ
تصور لو من مشاىد لممخالف ،ولذلك يظير أثر التقابل في كونو أداة ربط بين الجمل،
ّ
يعمل عمى خمق نص متّسقُ ،يساعد عمى عممية الفيم واإلفيام بدالالت متناقضة.

 - 2االرتباص بموضوع معين:

النصوص عادة ما تتضمن عبلقات خاصة بين كمماتيا ،وىي عبلقات يصفُيا
عنوية ،تكون بيا أقل سيولة في التحديد لتقاربيا في الداللة ،و تمعب دو اًر
بالم َ
عمماء المغة َ
ىاماً في إحداث االتساق من خبلل الظيور المشترك وارتباطيا بموضوع معين ،مما ُيكسب
تنوعٌ في الموضوعات ،وكل موضوع منيا ُيبرز مخزون المغة عبر تضام مجموع
النص ّ
الكممات المرتبطة بو«،والتي تمثل أساساً مشتركاً مع المخزون اإلدراكي لدى المتمقي ،مما

ُيسيم في إدراك وحدة النص وتماسكو» .1

 : 1عزة شبل محمد ،عمم لغة النص النظرية والتطبيق ،ص.157:
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وينظر إلى تمك العبلقات التي تجمع أطراف النص وتربط بين عناصره ،عمى أنيا
ُ
1
معين  ،2تحت مسمى الحقل المعجمي أو الداللي .
عبلقات داللية  ،ترتبط بينيا برابط داللي ّ

المفصل ...وفي نظر
مثال ذلك عبلقات :العموم/الخصوص ،السبب/المسبب ،المجمل/
ّ
نص يحقق شرطي اإلخبارية والشفافية مستيدفاً تحقيق
"محمد خطابي" «:ال يكاد يخمو منيا ّ
نص
درجة ّ
معينة من التواصل ،سالكاً في ذلك بناء البلحق عمى السابق ،بل ال يخمو منيا ّ
يعتمد الربط القوي بين أجزائو» .3

أن كل
وفي ىذا المجال ُيمكنني أن أستعين برأي "أحمد المتو ّكل" القائل
ب ـ ـ ّ «:
 ،)State of affairsوتنقسم الوقائع
المحموالت في النحو الوظيفي تد ّل عمى واقعة(
إلى أربعة أصناف :أعمال(

 )Actionsوأحداث(  )Processesوأوضاع( )Positions

وحاالت( ،4»)Statesولتوضيح ذلك يضرب الباحث األمثمة التالية:
 -انطمق زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

الرعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
 -دوى ّ

حادثـ ــة

 زيد واقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف -مـرض زي ـ ـ ـ ـ ـ ــد

وضـ ــع
حال ـ ـ ـ ـ ــة

ويضع "أحمد المتو ّكل" قيوداً لعطف المحموالت تخضع ليا ،وىي:

أ -

قيد تناظر الوقائع :يجب أن يكون المحمول المعطوف عميو والمحمول

المعطوف (أو المحموالت المعطوفة) دالين عمى الصنف نفسو من الوقائع.
ب  -قيد وحدة الحقل الداللي :يجب أن يكون المحمول المعطوف عميو والمحمول

المعطوف (أو المحموالت المعطوفة) دالين عمى واقعتين منتميتين إلى نفس الحقل الداللي،
شريطة أال تكونا متناقضتين أو مترادفتين.
 : 1ينظر :محمد خطابي ،لسانيات النص(مدخل إلى انسجام الخطاب) ،ص.268:

 : 2صبلح الدين زرال ،الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حتى نياية القرن الرابع اليجري ،مطابع الدار العربية لمعموم،
بيروت-لبنان ،ط1429 ،1ىـ2008-م ،ص.190:

صنف عام مشترك بينيا .أو ىو مجموعة
 : الحقل الداللي أو المعجمي  :ىو مجموعة من الكممات المتقاربة في معانييا يجمعيا
ٌ
عبر مجموعيا عنو .ينظر :صبلح الدين زرال ،المرجع السابق ،ص.190:
متكاممة من الكممات ترتبط دالالتيا بمجال ُي ّ
 : 3محمد خطابي ،لسانيات النص(مدخل إلى انسجام الخطاب) ،ص.269:
 : 4أحمد المتوكل ،دراسات في نحو المغة العربية الوظيفي ،ص.198:
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ج  -قيد تناظر الوظائف التداولية :يجب أن يكون المحمول المعطوف

عميو والمحمول المعطوف (أو المحموالت المعطوفة) حاممين لنفس الوظيفة التداولية .1
وفي النص القرآني نجد ما ُيسمى بـ"عطف العناصر" ،ولكن قد تكون المسافة
المعنوية بينيما بعيدة( ُبعد اآليات عن بعضيا) نسبياً عند سورتي الرحمان والواقعة ،وىي

طريقة تستبعد المتوقّع وتحل محمّو غير المتوقَّضع ،مما ُيفا ِجئ القارئ بما ال ينتظره حرفياً،
فينشأ بذلك الغموض ،ويقترب التعبير من المغز ،مما يتطمّب من القارئ بذل جيد إضافي

لفيم مقاصد النص ،من خبلل ربط عبلقات تمك العناصر ببعضيا ،لذا أعتمد األمثمة التالية

في التحميل ،وىي أمثمة محدودة إذا ما قُورنت بمجموع العبلقات الموجودة في السورتين:
* -المجموعغ (أ):

-قال تعالى في سورة الرحمان:

﴿ ا َّش ْةح َة ُة ﴿ٔة﴾ َة َّش َة اْة ُة ْة َةا ﴿ٕة﴾ َة َة َةي ْةِةا َة َةا ﴿ٖة﴾ َة َّش َة ُة اْةَة َة َةا﴿ٗة﴾ َّشال ْة ُة َة اْة َة َة ُة
ِة ُة ْة َة ٍةا﴿٘ة﴾ َة الَّش ْة ُة َة َّش
ال َة ُة َة ْة ُة َة ِةا﴿ٙة﴾.
﴿ َة ا َّش َة َةء َةرفَة َةع َة َة َة َة َة اْة ِة َةي َةا﴿ٚة﴾.ض َة َة َةَةه اِة ْة َةَة ِةا﴿ٓةٔة﴾.
﴿ َة ْةْل ْةَةر َة﴿ َة َة َةي ْةِةا َةا ِةْةص ٍةل َةا اْة َة َّش ِةر﴿ٗةٔة﴾ َة َة َة َةي اْة َة َّشا ِة َّش ِةر ٍة ِّم َّش ٍةر﴿٘ةٔة﴾
ص َة
َة
َة

أول ما ُيبلحظ عمى العناصر ذات الظيور المشترك في األمثمة السابقة أنيا مرتبطة
ٍ
بجممة اسمية،
برابط االسم الذي يجمعيا ،وىو لفظ الجبللة ﴿ ا َّش ْةح َة ُة ﴿ٔة﴾ُ ،مبتدءاً السورة
ِ
تستشرف أذن المتمقي لِما ِ
المناسب ليذا
سيرُد من خبر(الثابت بدالالت الجممة االسمية)

الوصف .فجاء الخبر في شكل مجموعة من الجمل المتتالية ،تحتوي عمى العناصرَ (:ة َّش َة -
َّش
فعل) وزمنيا(الماضي) مسندة إلى لفظ
َة َة َةي – َة َة َ -ةرفَة َة َ -ة َة َة ) .وىي أفعال صيغتيا( ّ
فعلَ -
الجبللة.

فالعناصر األولى ( َة َّش َة َ -ة َة َةي – َة َّش َة ) غير متعاطفة لمجيئيا عمى نمط التعديد
" ِة ُة ْة َة ٍةا" ،
في مقام االمتنان(كما ّبينتيا في فصل التكرار) ،ويدخل في ىذا المعنى لفظ
 : 1أحمد المتوكل ،المرجع السابق ،ص.201:
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َة ْة ُة َة ِةاَ -ةرفَة َةع َةه َ -ة َة َة َ -ة َة َةع َةه ) متعاطفة بحرف العطف،
ثم تمييا أربعة أخرى(
وجيء بالمسند فييا فعبلً مؤخ اًر عن المسند إليو ألجل التخصيص.

فعدم العطف بين العناصر األولى فيو ُحجج دامغة لممنكرين ،الذين ال ينازعون ا﵀
لما أعرضوا عن موجبيا(وىو توحيده) « ،سيق ليم الخبر بيا
تعالى في ىذه الصفات ،لكنيم ّ

عمى أسموب التعديد بدون عطف ،كالذي يعد لممخاطب كثرة أخطائو وغفمتو ،وىذا تبكيت »،1

يتقدميا
وىذا األسموب يمكن إدراجو في قائمة الوقائع ،التي ّ
عمى نفس الصنف ،لزيادة تقوي الحكم.

العمل ،وفي كل آية يد ّل

ويبدأ العطف بين العناصر األربعة الثانية لخروج األسموب من التعداد إلى إيفاد

الداللة لِما في(سجود النجم والشجر ورفع السماء ووضع األرض) من عبرة بمعرفة عظيم
قدرة ا﵀ تعالى عمى الخمق ،فيي لبلتعاظ وليست لمتوبيخ.
أن ىذه السورة ُبنيت عمى نظام المزدوجات ،فإنو روعي فييا تقديم األىم
وبما ّ
عمى الميم من ألفاظ الدالة عمى العمل(بمصطمح النحو الوظيفي) الموافق لقيام الحجة وبيان
السبيل ،بما تقتضيو درجة اإلنكار وطريقة اإلقناع ،وىذا الظيور المشترك لمعناصر المتوافقة
أن
أن االسم الذي استنكروه ىو اسم ا﵀ و ّ
في العمل « ،دالة عمى تصرفات ا﵀ ُليعمّميم ّ
َة َّش َة َ -ة َة َةي – َةرفَة َة َ -ة َة َة )
المسمى واحد » .2وىذا ىو الحقل الذي يجمع بين العناصر(
فيمثّل بذلك بؤرة
الشتراكيا في موضوع (الخمق)الذي يعود عن لفظ الجبللة في بداية السورةُ ،

يتبين اجتماع المعجم المغوي لآليات
تدور حوليا كل معاني الجمل(االمتنانية) بعدىا ،مما ّ
ألداء ميمة الربط التي تُفضي إلى االتساق.

**-المجموعغ(ب) :قال تعالى في سورة الرحمان:

فَة َةًل تَةلَة ِة
ص َة ِةا﴿٘ةٖة﴾.
 ﴿ ُة ْة َة ُة َة َةْة ُة َة ُة َة ٌةا ِّم َّش ٍةر َة ُة َة ٌة
َةل َة َة ِة ِة إِة ٌة َة َة َة ٌّنا﴿ٜةٖة﴾.
﴿فَة َة ْة َة ِة ٍة َّش ُة ْة أ ُة ﴿ ْةع ُة اْة ْة ِة َةا ِة ِة ُةه َة ْة َة ُة ِة الَّش ِةصي َة ْةْلَة ْة َة ِةا﴿ٔةٗة﴾.
َة ْة ُة
ُة َة ُة ُة
َة
َ ﴿ -ةه ِة ِة َة َةهلَّش ُة اَّشِةي ُة َة ِّم ُة ِة َةه اْة ُة ْة ِةُة َةا﴿ٖةٗة﴾ َة ُة فُة َةا َة ْة لَة َةه َة َة ْة َة َةح ِة ٍة ٍةا﴿ٗةٗة﴾.

 : 1محمد الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،ج ،27ص.232:
 : 2المرجع نفسو ،ج ،27ص.231:
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مبنية لممجيول ،تد ّل
األفعال الواردة في اآليات الثبلث األولى أفعال مضارعة ّ
عمى األمور الغيبية ،ووقوعيا في الزمن المستقبل بداللة اآلية السابقة
﴿ َة َةفْة ُةغُة اَة ُة ْة َةُّ َة
اثَّش َة َةًل ِةا﴿ٔةٖة﴾ .وىو تحذير لممك ّذبين بما سيقع يوم القيامة من أنواع العذاب ،فإرسال الشواظ

واألخذ بالنواصي واألقدام من طرف مبلئكة العذاب الموكمون بذلك ،ىي الصورة التي أراد
القرآن الكريم نقل أذىان الناس إلييا ،والتركيز عمى ىذا الفعل بمفظ المضارع الدال
استمر تكذيب
مستمر ما
عمى العمل ،فيو وعيد شديد بأن الجزاء من جنس العمل ،وىو
ّ
ّ
الناس بفضائل ا﵀ عمييم.

وفي ىذه األفعال بيان عمى عدم اإلفبلت من العقاب يوم القيامة ،وىو استئناف بياني
لتوضيح أن ذلك اليوم ىو يوم حساب وعقاب يتوقّف فيو عمل اإلنسان ،لذلك جاء الخطاب
بعدم سؤاليم عن ذنوبيم ،فقط سيماىم وعبلماتيم التي في أجسادىم ىي الدالة عمى أعماليم.
التردد واإلكثار
ثم
يستمر التيويل والتسفيو ليم ،وبيان حاليم بالمضارع الدال عمى ّ
ّ
كالتردد الدنيا:
التردد ىنا ليس
ّ
منو .و ّ
ك فيو.
فالتردد في الدنيا :ىو عدم قبوليم الحق ،والش ّ
ّ
مشييم بين مكان النار وبين الحميم.
و ّالتردد في اآلخرة :ىو ُ

يتّضح أن ىذه األفعال جيء بيا لمتحذير بعد تعداد نعم ا﵀ وفضائمو في بداية
السورة ،فيي اآلن في مقام بيان أىوال القيامة بذكر النار وشدائدىا .وىو الحقل الذي يجمع
عناصر ىذه اآليات إلتمام المعنى العام لمسورة ،الذي يقضي بمعرفة حق الرحمان.
أن فضائل ا﵀ تعالى المتمثّمة في أفعال(الخمق
ومن خبلل المجموع (أ) و(ب) أستنتج ّ
–الرفع-الوضع-المرج )...ال ينبغي أن تُقابل بأفعال الخمق(التكذيب)لذلك خاطبيم بقولو:

﴿فَةِةأَة ِّم َة ِةء َةرِّم ُة َة تُة َة ِّم َة ِةا ﴾ ،ثم الذين ىذا فعميم في الدنيا ُيقابمون ىم أيضاً يوم القيامة
مبنية لممجيول تحقي اًر ليم ،ولذلك فاآليات
بأفعال العقاب( ُيرسل ُ -يؤخذ) ،ولذلك جاءت ّ
في الموضوعين تتناسق معنوياً من أول السورة إلى اآلية(:

عمى المنكرين.

.
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ويتكون كل تضام فرعي من مجموع من األلفاظ المندرجة تحتو ،حيث يصبح
ّ
الوصف مجاالً ِ
نشطاً لظيور حقل جديد ،عمى نحو ما نجده في وصف ال ِجنان عند قولو

تعالى:

***-المجموعغ(ج) :في سورة الرحمان:

﴿ اِة َة َة َة ا رِّمِةَة َة ْة
َة َة َة
﴿فِة ِةه َة َة ْة لَة ِةا تَة ْة ِةَة ِةا﴿ٓة٘ة﴾. ﴿ ُة َّش ِة ِة َة َة َة فُة ُة ٍة َة َة اِةلُة َةه ِة ْة إِة ْة َةْة َة ٍة َة َة لَة اْة َة لَّشَة ْة ِة َةد ٍةا﴿ٗة٘ة﴾.﴿فِة ِةه َّش َة ِةا ا َّشْة ِة اَة ْة َة ْة ِة ثْة ُةه َّش إِة ٌة َة ْة َة ُةه ْة َة َة َة ٌّنا﴿ٙة٘ة﴾.
ص َة ُة
﴿فِة ِةه َة فَة اِة َةه ٌة َة َة ْة ٌة َة ُةرَّش ٌةا﴿ٛةٙة﴾.َة لَّشَة ِةا﴿ٙةٗة﴾.

 -وقولو تعالى في سورة الواقعة:

َةا َة ٍة َة َةَة ِةر َةي َة َةاأْة ٍة ِّم َّش ِةع ٍة ﴿ٛةٔة﴾.
﴿ َة ُة ُة َة َةْة ِةه ْة ِةاْة َة ٌةا ُّ َة َّش ُة َةا ﴿ٚةٔة﴾ ِة ْةلض ٍةد ﴿ٜةٕة﴾ َة ِة ٍّل َّش ْة ُة ٍةد ﴿ٓةٖة﴾
﴿فِةيض ٍةد ﴿ٛةٕة﴾ َة َة ْة ٍة َّش ُة
ِة ْة ٍةر َّش ْة ُة
َة َة ٍةء َّش ْة ُة ٍة ﴿ٔةٖة﴾.

تصف ىذا
المتضامة التي
فتتش ّكل قطعة الوصف السابقة من مجموعة من األسماء
ُ
ّ
ف -فَ ِ
ات الطَّضر ِ
ش -قَ ِ
ان -فُُر ٍ
انَ -ع ْيَن ِ
المكان وىيَ (:جَّضنتَ ِ
ان
انِ -وْل َد ٌ
اكيَةٌَ -وَن ْخ ٌلَ -وُرَّضم ٌ
اص َر ُ
ْ
ِ ٍّ ٍ
ُّم َخمَّض ُد َ ِ ٍ
يق -و َكأ ٍ
عمو
ْسِ -س ْد ٍرَ -
ط ْم ٍح-ظلَ -ماء ،)...تُشير ىذه األسماء إلى ّ
ون -بأَ ْك َوابَ -وأََب ِار َ َ
المكان ِ
وسعتو وحسنو ،وما بو من وسائل الراحة وأنواع األكل والفاكية ،وما يفتقده العرب
يمتد ىذا الوصف عبر السورتين بغرض
كالظ ّل والماء ،وما يشتييو اإلنسان من شيوة .حيث ّ
التشويق ،ثم يجعل القرآن لذلك شرطاً لدخول ىذا المكان وىو أن يكون من أصحاب اليمين
أو السابقين عمى تفاضميما في الجزاء.

قدم القرآن
وفضبلً عن ىذه العبلقة المكانية التي تربط المكان(وما بداخمو) بأصحابوُ ،ي ّ
الكريم عبلقة أخرى بين الموصوف(الجنة) وأصحابيا ،وىي العبلقة الزمانية ،حيث عمّق ذلك

وبس الجبال)،
بحادث يوم القيامة ،وىو زمن يبدأ بانطبلق عبلماتو الكبرى ومنيا(رُّج األرض ّ
ابتداء من أول السورة عمى نحو
لتضام فرعي ُيسيم الوصف في بنائو
فتصبح القيامة رأساً
ً
ّ
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ِّمه ِةا﴿ ٚةٖة﴾[ ا ح ا] .وقال:
ما نجده في قولو تعالى﴿ :فَةِةإ َة َة
ل َّش ِة ا َّش َة ءُة فَة َة َة ْة َة ْةر َةد ًة َةا ا َة

ِة
ِة
ض
ْةعِة َةه َةا ِة َة ٌة ﴿ٕة﴾ َة فِة َة
ض ٌة َّشر فِة َةع ٌة ﴿ٖة﴾إِة َة ُةر َّش ِة ْةْلَة ْةر ُة
﴿إِة َة َة َة َةع ِة اْة َة َةع ُة ﴿ٔة﴾اَةْة َة ا َة َة
َةر ًّ ﴿ٗة﴾ َة ُة َّش ِة اْة ِة َة ُةل َة ًّ ﴿٘ة﴾فَة َة َة ْة َةهَة ءًة ُّلَةثًّ
﴿ٙة﴾ َة ُةال ُة ْة َة ْة َة ًة
َةَة ثَة ًة ﴿ٚة﴾[ ا ع ].
فيتضام في ذلك الوصف مجموعة من األلفاظ ىي(:انشقت-السماء-الواقعة-

ىباء-منبثّاً-أزواجاً -ثبلثة) ،تمك المحموالت
خافضة-رافعةُ -رّجتّ -
رجاًُ -ب ّستّ -
بساًً -

الصنف نفسو من الوقائع ،وما يحدث في ىذا الوقت
التي تصف القيامة وأىواليا ،تد ّل عمى ّ
وتفرقيم.
من حركة األرض والجبال وفزع الناس ّ
وفي ىذا الوصف تظير المحموالت مرتبطة برابط العطف(الواو-الفاء) ،حيث يد ّل

ىباء منبثّاً-
ك ّل محمول عمى حادثة خاصة ،مثل(:انشقاق السماء-رّج األرضّ -
بس الجبالً -
أزواجاً ثبلثة) ،وك ّل ىذه الحوادث يرتبط(ينتمي) بوقوع الواقعة التي تجتمع في حقميا الداللي،
كما أنيا تُؤدي معيا نفس الوظيفة ،فتظير بذلك عبلقة العام والخاص التي تجمع بين ىذه
المواضيع.

شركون
وفي ىذا السياق المكاني والزماني ،تُ ّ
قدم السورتان وصفاً لجميع البشر الذين ُي َ
لصنع أحداث ذلك اليوم ،وتصنيفيم إلى ثبلثة أصناف(أصحاب ميمنة-أصحاب مشأمة-
السابقون) ،من خبلل تقديم أوصافيم ،أو أعماليم التي ُعرفوا بيا في الدنيا ،وىي التي تقود
ك ّل صنف إلى جزائو .وىؤالء األصناف ىم:

ا ِة
ك اْة َة َّش َةا﴿ٔةٔة﴾فِةي لَّش ِة
ِة
الَّشع ِة
َة
 السابقونَ ﴿:ة ا َّش ِة ُة َةا ا َّش ِة ُة َةا ﴿ٓةٔة﴾ ُة اَة َة ُة ُةِة
ِة
ِة
ِة
﴿ٕةٔة﴾ثُة َّش ٌة ِّم َة ْةْلَة َّشا َة ﴿ٖةٔة﴾ َة َة ٌة ِّم َة ْة ِة َة ﴿ٗةٔة﴾ .وقال﴿ :فَةأَةَّش إِةا َةا َةا َة
اْة ُة َة َّش ِة َة ﴿ٛةٛة﴾فَة َة ْة ٌة َة َةرْة َة ٌةا َة َة لَّش ُة َة ِةع ٍة ﴿ٜةٛة﴾[ ا ع ] .حيث جاء ذكر جزائيم خاصاً.
-

أاالاب اليمين (الميمنة):

قدمت اآليات وصفاً لكل من سيدخل الجنة فقال
حيث ّ
َة لَّشَة ِةا ﴿ٙةٗة﴾[ ا ح ا] .وقال فييم في سورة الواقعة:

عز وجل ﴿ :اِة َة َة َة ا رِّمِة
ّ
َة َة ْة
َة َة َة
﴿ثُة َّش ٌة ِّم َة ْةْلَة َّش اِة َة ﴿ٜةٖة﴾ َة ثُة َّش ٌة ِّم َة ْة ِة ِة َة ﴿ٓةٗة﴾[الواقعة].
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 أاالاب الشمال(المشأمغ) :قال تعالى فييم ُ ﴿:ة ْةع َة ُة اْة ُة ْة ِةُة َةا ِة ِة َة ُةه ْة فَة ُة ْة َة ُةِة الَّش ِة
ك ُة ْة َةفِة َة ﴿٘ةٗة﴾ َة َةا ُة
صي َة ْةْلَة ْة َة ِةا ﴿ٔةٗة﴾[ ا ح ا] .وقال﴿:إِةَّش ُةه ْة َةا ُة َة ْة َة َةاِة َة
َة
ِة
ص ُّ َةا َة َة اْة ِة ِة
لن ا َةْةع ِة ِة ﴿ٙةٗة﴾ َة َةا ُة َة ُة اُة َةا َةاِة َة ِة ْة لَة َة ُةالَّش تُة َة ًة َة ِة َة ًة َةإِةَّش
ُة
اَة َة ْة عُة ثُة َةا﴿ٚةٗة﴾ .وقال﴿:ثُة َّش إِةَّش ُة ْة َةُّ َةه َّش
اض اُّ َةا اْة ُة َة ِّم ُة َةا﴿ٔة٘ة﴾[ ا ع ].
توضح اآليات عذابيم من بين
وىذه الفئة من الناس والتي تكون في جية الشمالّ ،
ذكر صفاتيم ليكتمل المشيد عند المتمقين بأن ىذه الصفات تؤدي إلى ىذا العذاب .يقول

فَة َةًل تَةلَة ِة
ص َة ِةا ﴿٘ةٖة﴾ .
ُة َة ٌة
ا ِّم َّش ٍةر َة ُة َة ٌة

تعالى في سورة الرحمانُ ﴿ :ة ْة َة ُة َة َةْة ُة َة
ِة
ِة ِة
ِة ِة
ِة
وقالُ ﴿:ة ْةع َة ُة اْة ُة ْة ِةُة َةا َة ُةه ْة فَة ُة ْة َة ُة الَّش َة صي َة ْةْلَة ْة َة ِةا ﴿ٔةٗة﴾فَة أَة ِّم َة ء َةرِّم ُة َة
تُة َة ِّم َة ِةا﴿ٕةٗة﴾ َةه ِة ِة َة َةهلَّش ُة اَّشِةي ُة َة ِّم ُة ِة َةه اْة ُة ْة ِةُة َةا ﴿ٖةٗة﴾ َة ُة فُة َةا َة ْة لَة َةه َة َة ْة َة َةح ِة ٍة
َةص َة ُة ِّم
َةص َة ُة ِّم
ال َة ِةل
ال َة ِةل َة ْة
ٍةا﴿ٗةٗة﴾[ ا ح ا] .وقال في سورة الواقعة َ ﴿:ة ْة
﴿ٔةٗة﴾فِةي َة ُة ٍةا َة َةح ِة ٍة ﴿ٕةٗة﴾ َة ِة ٍّل ِّم َة ْة ُة ٍةا﴿ٖةٗة﴾ َّش َة ِةرٍةد َة َة َةا ِة ٍة ﴿ٗةٗة﴾ .وقال:
﴿ثُة َّش إِةَّش ُة ْة َةُّ َةه َّش
اض اُّ َةا اْة ُة َة ِّم ُة َةا﴿ٔة٘ة﴾ َة اِة ُة َةا ِة َة َة ٍة ِّم َة ُّ ٍةا﴿ٕة٘ة﴾[ ا ع ].
تش ّكل األلفاظ المسطّرة العذاب أو بعضو ،حيث كان االبتداء باالحتواء وعدم

سؤاليم عن ذنوبيم ،مرو اًر بأنواع العذاب األخروي ،وصوالً إلى الخمود في النار(الطواف

بينيا وبين حميميا) ،بما يضع المتمقي في موقف حرج وكأن العذاب يحويو وحده،

وذلك لمجيء أنواع العذاب متتالية في صف دقيق تنفُر نفسو من مشاىده ،كما يستعين
ل ِةرُة َةا ُة ْة َة ا ِةْةه ِة ﴿٘ة٘ة﴾[الواقعة].
القرآن الكريم في ذلك بالتشبيو والتكرار .يقول تعالى ﴿:فَة َة

مما يبعث عن التأثير
لزيادة تقرير ما لمعذاب من بشاعة ،وافادة التعجيب من حاليم ّ
في نفس المتمقي.

أن العبلقة وطيدة
إذن من خبلل ما ّ
تقدم من وصف الجنان والعذابّ ،
يتبين« ّ
 ،1كما يعمل
بين المكان والوصف ،بوصف األخير آلية تش ّكل األول ،وتُكسبو اليوية»
عمى خمق بعض العبلقات الدالة داخل النسيج النصي بما يخدم الموضوع العام في شكل

متّسق معجمياً ،ولكن من المبلحظ عن الوصفين الواردين(العذاب واإلحسان)« ،أنو جمع
 : 1نقبل عن :أسماء سعود أدىام الخطاب ،التقابل المكاني األخروي في سورة الواقعة(دراسة ببلغية وصفية) ،مجمة آداب الرافدين،
1428ىـ2007-م ،العدد ،46ص.18:
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وفصل آيات الثواب ترجيحاً لجانب الرحمة عمى جانب العذاب ،وتطييباً
العذاب جممةّ ،
فإن إعادة ذكر المحبوب محبوب ،وتطويل الكبلم في المذات
لمقمب ،وتيييجاً لمسامع؛ ّ

مستحسن».1

نوع في الحقول داخل السورتين بما يخدم التضام الرئيسي ،كما نرى
ّ
ويستمر التّ ّ
في آيات االمتنان ،التي تحوي تعداد بدائع ا﵀ في الكون ِ
وس ّر عظمتو ،بما ُينافي الكفر بو،
وعبادة غيره معو .يقول تعالى في سورة الرحمان:

َّش
﴿ َة َة اْة ُة ْة َةا﴿ٕة﴾ َة َة َةي ْةِةا َة﴿ َة ا َّش َة َةء َةرفَة َةع َةه َة َة َة َة اْة ِة َةي َةا﴿ٚة﴾.ض َة َة َةع َةه اِة ْة َةَة ِةا﴿ٓةٔة﴾.
﴿ َة ْةْل ْةَةر َة﴿ َة َة َةي ْةِةا َةا ِةْةص ٍةل َةا اْة َة َّش ِةر﴿ٗةٔة﴾ َة َة َة َةي اْة َة َّشا ِة َّش ِةر ٍة ِّم َّش ٍةر﴿٘ةٔة﴾.
ص َة
َة
َة
﴿ َة َة َة اْةَة ْة َة ْة ِة َة ْة َة ِة َة ِةا﴿ٜةٔة﴾ َة ْة لَة ُةه َة َة ْة َة ٌة َّش َة ْة ِة َة ِةا﴿ٓةٕة﴾.َةا﴿ٖة﴾.

وقال في سورة الواقعة:

ص ِّم ُة َةا﴿ٚة٘ة﴾.
﴿ َة ْة ُة َة َة ْة لَة ُةا ْة فَة َة ْة َة تُة َةِة
ا َة َة َة ْة ُة ِة َة ْة ُة ِة َة ﴿ٓةٙة﴾ َة َة َةا ُّ َة َة
﴿ َة ْة ُة َة َّش ْةرَة َة ْة لَة ُة ُة اْة َة ْة َةِّمل َة ْة ثَة اَة ُة ْة َة ُةللَة ُة ْة
فِةي َة َة تَة ْةع َة ُة َةا﴿ٔةٙة﴾.
وىذا شكل آخر من العبلقات المتداخمة بين مجموع األلفاظ المرتبطة في تضام

فرعي ،تُمثّل موضوع عجائب خمق ا﵀ تعالى وبدائع صنعو في الكون ،والمتمثّمة في(القرآن-
االنسان-السماء-الميزان-األرض-الجان-البحرين-برزخ-الموت-االنشاء ،)...وىذا أسموب
تواصمي يرمي إلى إثبات -قضية -صفة الرحمان وتوحيده بالعبادة ،وفق نمط حجاجي يقوم
عمى اإلقناع بالحجة والبرىان ،والسعي لتغيير وجية نظر من أنكر اسم الرحمان ،فتكون
متضامة مع وحدة الموضوع التي تعمل
العناصر(القضية-البرىان) المرتبطة بيذا النمط،
ّ
عمى إثباتو ،والتخطيط التالي ُيوضح باختصار عممية اإلقناع ىذه:

 : 1عمر بن عمي بن عادل الدمشقي ،المباب في عموم الكتاب ،تح :عادل أحمد عبد الموجود وآخرون ،دار الكتب العممية ،بيروت-
لبنان ،ط1419 ،1ه1998-م ،ج ،18ص.345:
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النمص الالــــجاجي

انمضُة
(إثباث صفت انرحًاٌ)

انذالئـم
(بذائع هللا في انكىٌ)

االستىتاج

(من صرف المتمقي :تواليد اهلل)

الشكل رقم( :)12عمميغ اإلقناع وفق النمص الالجاجي

والقضية –كما أشرت إلييا -ىي :إثبات صفة الرحمان وتوحيده بالعبادة ،والدالئل
في ذلك تتمثّل في معجزات ا﵀ تعالى في الكون ،وىي حجج غير قابمة لئلنكار تترك المتمقي
في موقف المستنتج اعتماداً عمى قوة االستقراء لممنجز النصي والقوة الخارجية.

قدم في ىذه اآليات نعمة الدين المتمثمة في معجزة القرآن ،ثم تبله بخمق
حيث ّ
وليحيط عمماً بوحيو
اإلنسان المخا َ
طب بو ،ثم عاد فأتبعو ّإياه« ،ليعمم أنو إنما خمقو لمدينُ ،

تميز بو عن سائر الحيوان
وكتبوّ ،
وقدم ما خمق اإلنسان من أجمو عميو ،ثم ذكر ما ّ
من البيان» ،1ثم تواصل اآليات ذكر أصناف النعم ومختمف اآلالء ،من خمق الشمس والقمر
المتحرك) ُيدركيا
والنجم والشجر والبحر...إلخ ،وكميا تمثّل مظاىر الطبيعة(بين
الحي و ّ
ّ
بحسو الذاتي ،عبر وصف موضوعي خارجي ،يسعى لمكشف عن صفات الموصوف
المتمقي ّ

كما ىي في الواقع.

عمى ىذا النحو يش ّكل كل من التضام الرئيسي ،والتضام الفرعي معجم السورتين،

فيصبح التضام شكبلً
في صورة شبكة متداخمة من العبلقات تُسيم في بناء موضوعيماُ ،
التنوع
من أشكال الربط المعجمي داخل النص القرآني ،فضبلً عن أثره في إضفاء سمة ّ

عد إحدى الوسائل
باختبلف الموضوع واأللفاظ
المتضامة معو من سورة إلى أخرى ،كما أنو ُي ّ
ّ
توجيات المتمقّين-
اليامة التي تُسيم في فتح قناة تواصل بين النص والقارئ -عمى اختبلف ّ

عن طريق إدخال التضام الفرعي بما يتناسب مع التضام الرئيسي وارتباطو بموضوع السورة.

 : 1عبد ا﵀ بن أحمد بن محمود النسفي(أبو البركات) ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،ج ،2ص.588:
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 .IVوظائف التضام وأغراضه البطغيغ:
التضام ىو ظاىرة ببلغية أدرجيا العمماء ضمن باب البديع ،وىو توارد لفظين
معجمياً لعبلقة بينيما تحوي جممة من الوظائف واألغراض ،وبعد االنتياء من بيان أثره

ألخص وظائفو فيما يمي:
في تحقيق االتساقّ ،
 التضام وسيمة من الوسائل األكثر براعة في تجميع عدد من أفكار وتوسيع المفاىيمداخل نطاق النص ،باعتباره وسيمة قادرة عمى الربط بين األلفاظ في حقول داللية
مختمفة.
-

يمتاز التضام بما يسمى بظاىرة(التوارد) ،وىي ارتباط ألفاظ مع أخرى معينة دون

غيرىا ،واألكثر من ىذا لو القدرة عمى تعميق فقرات النص ببعضيا ،عبر ربط ألفاظو نحوياً
وفق ظاىرة (التبلزم) ،كما يجمع بين العناصر المتقابمة التي يتضح بعضيا بعبلقة التضاد
أو التقابل ،فيظير النص بذلك وحدة واحدة مترابطة نحوياً ومعنوياً.
-

يعتمد التضام عمى الجمل القصيرة والخطابات المباشرة في رصف أجزاء النص

وتعميق بعضو ببعض ،عبر عبلقات سببية وأخرى تعارضية أو شرطية أو متشابية أو حتى
ذات روابط زمنية
-

لمتضام وظيفة مرجعية داخل النص ،وذلك بتعميق عناصره بمفظ وارد في أولو

متكرر من حين آلخر(ماثل في النص) ،وقد يكون اسماً ظاى اًر أو ضمي اًر يعود عمى
أو ّ

المخاطب أو فكرة ما ُيدافع عنيا أو وصفاً داخمياً أو خارجياً ،فتكون بذلك كل أجزاء النص

مجتمعة تعمل عمى توجيو ذىن المتمقي إليو وصرف انتباىو نحوه.
-

يعمل التضام عمى اتساق النصوص وفق ترتيب عناصر النص وفقراتو بطريقة

منيجية تُكسب النص تسمسبلً منطقياً يسيل فيم معانيو.

ٍ
تفصيل
مما ُيسيم في اتساقو دون
 يعمل التضام عمى وظيفة االستم اررية لمعاني النصّ ،ُممل.

.
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يعتمد التضام عمى أسماء الذوات ،وأفعال الجوارح ،وأفعال الحالة ،والجمل االسمية،

والنعوت في توصيف مشاىد النص التي تتراوح بين المفتوح والمغمق والحسن والسيئ..
أو الثابت والمتحرك ،حيث تُمنح الشخصيات فييا اليوية من أجل التفاعل ،مما ُيكسب

قدم حالة من اإلحساس البصري لدى القارئ،
النص حضو اًر وعمقاً داللياً ،فضبلً عن كونو ُي ّ

كي يتم ّكن من تصوير تمك الموصوفات ،فيحدث نوعاً من الترابط أو االتصال الذىني بما
تُثيره في نفسو من مشاعر.
معينة ،مثل:
تتداخل ىذه الوظائف في النصوص لتحقيق أىداف أو أغراض ّ

تتبع األسباب والمظاىر.
 توجيو المرسل إليو إلى قضية ىامة ،من خبلل ّ -حمل المخالفين عمى تغيير آرائيم.

 وظيفة الكبلم في ىذا النوع من الربط توجييية تأثيرية. ومن أغراضو أيضاً اإلقناع والغاية منيا تغيير رأي السامع واقناعو بما ُيمقى عميو. رسم الصور واييام المتمقي بمطابقتيا الواقع ،لِما فييا من دقة التصوير وتعددالثنائيات واعتماد النعوت...الخ.
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 .Vقائمغ بأنواع التضام في سورتي الرالمان والواقعغ وأغراضه البطغيغ:
استئناساً ببعض الدراسات السابقة وكتب التفسير ،واعتماداً عمى قراءتي الخاصة

تم ّكنت –بفضل ا﵀ وتوفيقو -من جمع عدد معتبر من ألفاظ التضام في سورتي (الرحمان

والواقعة) ،وقد رتّبتيا في ىذا الجدول ،وىي ليست عمى سبيل الحصر ،بل من الممكن
أن تُضاف إلى ىذه القائمة ألفاظاً أخرى لوجود الخبلف في تفسير معناىا.
أوالًة :التقابل:

الرقم

التقابل

نوع األلفاظ المتقابلة

السورة  /اآلية

1

األولين -اآلخرين

اسى-اسى

الواقعة[-14-13
]40-39

2

السماء -األرض

اسم-اسم

الرحمان[-37-7
]33-29-10

3

الشمس -القمر

اسى-اسى

الرحمان[]5

تبياٌ آياث هللا في
انكىٌ
تبياٌ آياث هللا في
انكىٌ

4

المشرقين -المغربين

اسى-اسى

الرحمان[]17

بياٌ سعت يهكه تعانى

5

الميمنة -المشأمة

اسى-اسى

الواقعة[]9-8

تصُيف انعباد يىو
انميايت

6

النجم-الشجر

اسى-اسى

الرحمان[]6

7

اليمين -الشمال

اسى-اسى

الواقعة[]41-27

يكاَت انًؤيُيٍ
وانكفار يىو انميايت

8

تصدقون -تك ّذبون
ّ

فعم-فعم

الواقعة[]82-57

إلايت انحجت

9

من اآلخرين

جًهت اسًيت-جًهت
اسًيت

الواقعة[]14-13

األونيٍ وأسبميتهى في
انذخىل إنى انجُت

10

جينم -جنتان

اسى-اسى

الرحمانٍ[-43
]62-46

انعماب واإلحساٌ

ثمة من األولين -قميل

الغرض
انمذرة عهى جًع
انخهك.

آياث هللا في انكىٌ

11

خافضة -رافعة

اسى-اسى

الواقعة[]3

12

رفعيا -وضعيا

فعم-فعم

الرحمان[]10-7

13

فان -يبقى

اسى-فعم

الرحمان[-26
]27

تىضيح حمائك
انخهك(انًكاَت وانشأٌ)
لذرة هللا في بسط
األرض ورفع انسًاء
عظًت انخانك وضعف
انًخهىق

شبه جًهت

الواقعة[]42-28

يىطٍ أهم انجُت
ويىطٍ أهم انُار

14

في سدر مخضود -في
سموم وحميم
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معين :المجموعات الثبلث األولى ألفاظ مرتبطة بنفس الموضوع
ثانياًة :االرتباص بموضوع ّ
في سورة الرحمان ،والثبلثة األخرى في سورة الواقعة ،وعميو فكل سورة تكون بيا ثبلثة حقول:
األلفاظ المرتبصغ بموضوع واالد

الرقم

نوعـــــها

القرآن-االنسان-الشمس-القمر-السماء-األرض-
الحب-
النجم-الشجر-الميزان-الفاكية-النخلّ -

01

الجان-المشرقين-المغربين-برزخ-المؤلؤ-

أسماء

المرجان-الجوارالمنشآت-البحر.

02

عينان-فاكية-فرش-جنتين-قاصرات الطرف-

03

جينم-شواظ-حميم

إحسان-نخل-رمان-رفرف

جنات-سرر موضونة-ولدان مخمدون-أكواب-

04

الـــقـــــــــــــــــــــــــــمها
الحقل الدال عمى بدائع
ا﵀ في الكون

أسماء

الحقل الدال عمى النعيم

أسماء

الحقل الدال عمى العذاب

أباريق -كأس من معين -فاكية-لحم طير-حور

أسماء

عين -سدر مخضود-طمح منضود -ظ ّل ممدود
 -ماء مسكوب-فاكية كثيرة–سبلم – روح –

وجمل

اسمية

الحقل الدال عمى النعيم

ريحان
05

06

سموم-حميم-ظ ّل من يحموم  -زقوم-جحيم

الخمق-اإلمناء-الموت-اإلنشاء-النار-الشجر-
الزرع-الماء-المزن-القرآن-األرض-الجبال

أسماء

أسماء

الحقل الدال عمى العذاب

الحقل الدال عمى بدائع
ا﵀ في الكون

تقدم عرضو من بيان أثر التضام في تحقيق االتساق النصي داخل
من خبلل ما ّ
نص سورتي الرحمان والواقعة ،وبعد إتمام عممية اإلحصاء وبيان نسبة توزيع كل نوع،
أستنتج ما يمي:

.
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-

أثــر التضام في اتساق النص القرآني
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ال تقتصر وظائف االرتباط بموضوع معين عمى الربط داخل ال موضوع الواحد فقط،

بل تتعداه إلى الربط بين المواضيع الم تش ّك ةل لنص السورتين  ،كما يشكل كل موضوع حمقة
من حمقات ىذا النص.

 -اختبلف نسبة توزيع وسيمتا التضام(التقابل واالرتباط بموضوع معين)داخل نص سورة

يبين
الرحمان والواقعة ،فقد حظيت السورتان عمى نفس النسبة من العبلقات المتقابمة ،مما ّ

شدة اإللحاح والرغبة في إقناع المخالفين ،أما االرتباط بموضوع معين فيو يشكل أعمى نسبة

ورود في السورتين ،وأكثر الكممات ارتباطاً بحقول داللية ثبلث تتراوح بين إقامة الحجة
وموضوع الوعد والوعيد ،فيو النوع األكثر تأثي اًر في تضام اآليات وتعالق ألفاظيا.

وتنوعيا بين أشكال التضاد وأشكال
 ُيشير ّمعدل استخدام وسيمتا التضام في السورتين ّ
االرتباط إلى األبعاد التعميمية التي ارتبطت بنص القرآن الكريم ،وحرصو عمى إبراز دور
المعجم ودالالتو في بناء حجج وبراىين لمحاورة ىؤالء المنكرين.
 وسيمتا التضام ال ترتبطان فقط بقدرة المغة عمى التنويع في استخدام ىذه الوسائل .بل تشيرأيضاً إلى دورىما في بناء النمط الحجاجي الذي تمتاز بو السورتان ،وذلك من خبلل تواصل

اآليات في ذكر نعم ا﵀ تعالى وآالئو في الكون ،و االعتماد عمى الوصف المتتالي لمظاىر
مما ُيسيم في اتساق البناء العام لمنص وسيولة تعمُّقو بذىن القارئ،
الجزاء األخرويّ ،
من خبلل ارتباط عناصره بنفس الموضوع.
 ظاىرة التضام ىي ظاىرة لغوية عرفتيا المغة العربية في أقدم نصوصيا الشعريةوالسردية ،وقد تناثرت أقوال في الحديث عنيا واشارات إلييا في كتب القدماء والمحدثين.
 إن اعتماد البنية النصية لسورتي الرحمان والواقعة عمى النوع الثاني لمربط المعجمي(التضام) في سياقات مختمفة ،أسيم في اتساق النص وتكامل مقاطعو الوصفية والحوارية
والحجاجية ،ذلك بوصفو طريقاً مفتوحة بالنسبة إلى القارئ يحاور نصو ويؤولو انطبلقاً
من معرفتو الخمفية ورؤيتو لمعالم.

 يحاول القرآن الكريم من خبلل التضام التأثير في نفسية المتمقين ،من خبلل تناولو الجانبالمادي تعداداً وتوصيفاً ،وقد كشفت عن ذلك األلفاظ التي اتسمت بنسبة عالية من الشيوع

في الموضوع المادي الدنيوي(بدائع خمق ا﵀ من سماوات وأرض وشمس وقمر)...

.

أثــر التضام في اتساق النص القرآني

الفصل الثالث :

واألخروي(جزاء الجنة والنار) ،عكست مدى نجاح الوصف في تحقيق الوظيفة اإلييامية
التي تجعل من الموصوف مطابق لمواقع ،كما يبرز في ىذا الوصف أسماء األصناف،
وأفعال الجوارح ،وأفعال الحالة ،والجمل االسمية والنعوت(أي وصف سموك الناس أفعاليم
مستقرىم األخير ،الجنة أو النار).
وحركاتيم في
ّ
 اعتماد السورتين عمى أسموب المقارنة ،القائم عمى الوصف الدقيق لمشاىد الجنةوالنار(وىما مشيدان متقاببلن)ُ ،يساعد عمى تنوع المواضيع وتعددىا وارتباطيا في صورة
متّسقة ،تعمل عمى التأثير في المتمقي.

.
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سيظل القرآن الكريم المعين الذي ال ينضب بالدالالت والمعاني المتجددة
والتي يسعى الباحثون عمى اختبلف مشاربيم يبحثون عنيا ،ويستنطقون ىذا النص
المقدس بك ّل حذر وشغف ،متتبعين المناىج المسانية لمتحميل وعمى قدر كاف من عمم
ُقدم قراءة لغوية تحميمية لنص القرآن
التفسير ،وقد
حاولت بدوري في ىذا البحث أن أ ّ
ُ

الكريم ،متخذا من سورتي الرحمان والواقعة أنموذجاً في ذلك ،مستعيناً بإجراءات عمم نحو
النص والمنيج الوصفي الوظيفي ،ألتم ّكن من استكشاف أثر الربط المعجمي
مت إلى النتائج
توص ُ
في إحداث االتساق داخل نص سورتي الرحمان والواقعة ،وعميو فقد ّ

التالية:

 .1ال تحميل لمنص إال بمنيج عممي واضح المبادئ واألسس ،يعمل عمى توحيد المصطمح،
ويؤثّر
مما ُيغني البحث العممي ُ
ويجمع بين التراث والحداثة باعتبار الرؤية المنصفةّ ،

في نتاجو ،والمنيج الوظيفي –حسب قراءتي لمنص القرآني من خبللو-يعمل عمى تحقيق
ذلك باعتماده الوصف في التحميل (وصف البنية المغوية) ،وىو وظيفي في الوقت نفسو

ألنو ُي ّبين الوظيفة التي تؤدييا البنية المغوية.

بتجدد
 .2لك ّل لسان خصائصو ،ومن خصائص المسان العربي أن لمّفظ داللة
متجددة ّ
ّ
نصية داخل الوظيفة العامة التواصمية لمنص ،وىي البنية
السياق ،ووظيفة خاصة ّ

المكونة ألجزائو.
األساسية
ّ

تتم
إن ك ّل متتالية من الجمل تش ّكل نصاً ،شرط أن يكون بين ىذه الجمل عبلقاتُّ ،
ّ .3

ىذه العبلقات بين عنصر وآخر وارد في جممة سابقة أو جممة الحقة تؤدي مجتمعة

وظيفة نصية وتواصمية ضمن النص األكبر ،وعميو فالنص إنتاج مترابط متسق ومنسجم
وليس رصفاً اعتباطياً لمكممات والجمل وأشباه الجمل.
 .4النص ىو مجموعة من األحداث الكبلمية التي تتكون من مرسل لمفعل المغوي ومتم ٍ
ق لو،
وقناة اتصال بينيما ،وىدف يتغير بمضمون الرسالة ،وموقف اتصالي يتحقق فيو التفاعل،

.
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كما أنو نسيج من الكممات المرتبطة مع بعضيا البعض ،وفق عبلقات نحوية ومعجمية
وتركيبية وصرفية لتأدية غرض أو غاية ما.
تم توسيع مفيوم النص من خبلل مفيوم االتساق الذي ليس لو طبيعة نحوية فحسب،
 .5لقد َّ
بل يتضمن في الوقت نفسو جوانب تتعمّق بموضوع النص وجوانب داللية ،ويرتكز
مجرد لمنص.
االتساق عمى أساس داللي محوري ّ

 .6االتساق ىو التبلحم والتعالق بين أجزاء النص داخل السياق الواحد ،وتناغم بين البنى
المختمفة وظروف إنتاجيا وداللتيا ،والتي تحقق لمنص وجوده واستقبلليتو ووظيفتو العامة
المناطة بو ،وسورتا الرحمان والواقعة مثال رائع يحتذى بو في سموك ىذا األسموب،
فيو يقيم عبلقة لفظية بين عناصرىا المكونة ألجزائيا ،وعبلقة معنوية بين آياتو
وموضوعاتيا ،كما يسيم في ربط أجزاء تمك الموضوعات بما يقابميا في السورة األخرى
لخدمة الموضوع العام لمقرآن الكريم.
 .7يعتمد اتساق النصوص عمى ظواىر الربط المعجمي من تكرار وتضام في إحداث
تماسك عناصر النص ،وترابطيا في شبكة من العبلقات المعجمية واألنظمة العبلمية
األخرى.
ُ .8يعد أسموب الربط المعجمي الذي يعتمد عمى التكرار والتضام من أكثر األساليب انتشا اًر
في نصوص المغة العربية ،والنص القرآني أقوى مثال عمى ذلك؛ إذ يتداخل مع جميع
األساليب النحوية والببلغية الثابت منيا والمتغير إلحداث التأثير وتحقيق الغاية.
ُ .9يعد اتساق النص من االتجاىات الحديثة التي تيتم بدراسة النصوص المغوية في مختمف
أشكاليا ،وذلك باالعتماد عمى القراءة الوصفية لمعبلقات التي تجمع بين عناصر النص

وتراكيبو (السطحية) ،باعتمادىا عمى البنى المتكررة (المتشابية) أو المتنافرة.
وجممو المتعددة ،والعمل
 .10تعنى أدوات الربط النحوية والمعجمية بالربط بين أجزاء النص ُ
عمى التأليف بينيا حتى تصبح نصاً واحداً متّسقاً.

.
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لغوية عرفتيا المغة العربية في أقدم نصوصيا الشعرية
في الحديث عنىا واشارات إلييا

في كتب القدماء

والمحدثين ،ونالت بعضاً من الدرس الموجز أحياناً ،والمفصل أحياناً أخرى .
إن اعتماد البنية النصية لسورتي الرحمان والواقعة عمى وسيمتي الربط المعجمي(التكرار
ّ .12

يسيم في إحداث اال تساق بين اآليات ،وتكامل مقاطعو ا
والتضام) في سياقات مختمفة ،أمر ُ
يق مفتوح ة بالنسبة لمقارئ يحاور نصو
الوصفية والسردية والحجاجية  ،ذلك بوصفو طر اً

ويؤولو انطبلقا من معرفتو الخمفية(وفي مقدمتيا المعرفة الشرعية) ورؤيتو لمعالم.
 .13عمى الرغم مما أثاره أسموب التكرار من جدال حول جدواه إال أنو اليوم يعد أحد وسائل
الربط المعجمي المساىمة في تماسك النصوص واتّساقيا ،وقد ورد في أقدم النصوص
العربية ،ووظفو الشعراء والكتاب ألغراض ببلغية مختمفة ،وبو نزل القرآن الكريم ،ذلك
يتبين أىمية ىذه الظاىرة المغوية في أصميا،
النص المعجز في لفظو ونظمو ومعناه ،مما ّ

وما تحممو من دالالت كبيرة مؤدية وظائف رئيسية كالتوكيد والتشويق والتنبيو والتنويو.

 .14التكرار ظاىرة ببلغية ونصية بالدرجة األولى ،لذلك نأى عنو الصرفيون ألن مدار بحثيم
المفظة منفردة ،والنحويون لم يتناولوه إال من باب التوكيد المفظي والمعنوي.
 .15تنوعت وتوزعت نسب ورود أشكال التكرار في السورتين تنوعا حسب السياق الحجاجي
جو
والوصفيّ ،
مما ُيسيم في نسج أجزاء النص وتعميق بعضيا ببعض ،وجعل القارئ في ّ
النص عبر تمبية رغباتو النفسية.

تمي اًز يثبت جدوى وأىمية ىذه الوسائل
.16امتازت السورتان بتوظيف التكرار بأشكالو األربعةّ ،
المعجمية في إحداث االتساق داخل النص القرآني ،ولع ّل ما اتّسمت بو سورة الرحمان

من تكرار قولو تعالىَ ﴿ :فِب َف ِّي ا َفآ ِب ا َفِّي ُك َف ا ُك َف ِّي َف ِباا ﴾.ا جعميا تحضى بتسمية عروس القرآن،
تشبييا ليا بما يكثر عمى العروس من أدوات الزينة والجمال ،وىو تكرار الفت بمغ عدده

.
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واحداً وثبلثين مرة بشكل تتمركز حولو المعاني الرئيسية لمسورة في إقامة المولى-عز وجل-
حججو بذكر نعمو عمى عباده في كل تعقيب بعد ذكر اآلية والنعمة.
تميزت بيا سورتا الرحمان والواقعة ،وقد مثّمتاه بأنواعو المختمفة(التكرار
.17التكرار ظاىرة لغوية ّ
المباشر والتكرار الجزئي واالشتراك المفظي والترادف) لتحقّق ُبعداً جمالياً وداللياً.

.18يمتاز أسموب التضام بالقدرة عمى التأثير في نفسية المتمقي ،وقد استخدمو القرآن الكريم
في سورتي الرحمان والواقعة بكثرة فاقت باقي أبواب البديع ،بحيث ساعد -بأشكالو
المتنوعة -في قولبة موضوع السورتين المتمحور حول إقامة الحجج عمى العباد في ىذا
الكون ،وذلك ببيان قدرتو-تعالى-وآالئو المختمفة بدءاً من خمقيم ووصوال إلى حشرىم
ومحاسبتيم.
ُ .19يشير معدل استخدام وسيمتا التضام في السورتين وتنوعيا بين أشكال التضاد وأشكال

االرتباط بموضوع معين إلى األبعاد التي ارتبطت بنص القرآن الكريم ،وحرصو عمى إبراز

دور المعجم ودالالتو في بناء حجج وبراىين لمحاورة ىؤالء المنكرين .
جميةً المقارنة بين أىل
ُ .20يساعد التضاد عمى عقد الموازنات والمقارنات المختمفة ،كما تبدو ّ
الجنة وأىل النار في موضوع السورتين ،مما يسيم في بناء صورة عامة لآليات المتقاربة

أو المتباعدة ،ومنو قيام نص متكامل يسعى لئلقناع؛ إذ أن لمتضاد أثر في بيان معنى المفظ
القرآني وتوجيو أقوال
المفسرين ،وبو يمكن طرح احتماالت لممعاني التي قد تكون بعيدةً
ّ
عن المقصد الذي يريده النص القرآني أو المفظ القرآني.

 .21تظير أنواع كثيرة من المقاببلت والمتضادات في سورة الرحمان ،منيا  :مقابمة من حيث
العدد ،ومقابمة من حيث المعنى ومقابمة في النوع ،والجنس ،والضد ،والنظير ،وقد ظيرت
المقابمة فما يمي:

.
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أ -المقابمة بين اآليات الكونية ،حيث المقابمة بين الشمس والقمر والنجم والشجر،
ورفع السماء ووضع الميزان ،ووضع األرض لؤلنام ،والمقابمة بين أنواع النبت
والثمر في األرض والمقابمة بين المشرقين والمغربين ...إلخ.
ب -المقابمة بين آيات الخمق ،حيث خمق اإلنسان وخمق الجان ،ومادة الصمصال ومادة
النار.
ج -المقابمة بين اآليات المتعمقة بالحديث عن اآلخرة ،حيث المقابمة بين عذاب أىل
النار ونعيم أىل الجنة ،والمقابمة بين صفات العذاب مثل :النواصي واألقدام،
والمقابمة بين أنواع النعيم مثل :الجنتان األوليان والجنتان األخريان.
 ىناك ترابط بين ىذه المتقاببلت يظير من خبلل السياق القرآني.فعال في إذكاء
 .22إن المعرفة الخمفية (التفسير) لنص القرآن الكريم تسيم بشكل ّ

العبلقة بين القارئ والنص ،وبالتالي تفتح لو قناة التواصل تمكنو من تحديد الفيم الصحيح

لمعنى اآليات ،كما تُم ّكنو من كشف أسرار إعجازه المغوي ،ومنو يأتي الحكم عمى اتساق
سوره وآياتو من خبلل التحميل الذي يقوم عمى فيم العبلقة القائمة بين عناصره ووحداتو
المختمفة.
وصمى اهلل عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو وسمم.

.

قائمة املصادر
واملراجع
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 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
المصادر والمراجع بالمغة العربية:
 .1إبراىيم أنيس ،من أسرار المغة ،لجنة البيان العربي ،القاىرة -مصر( ،د.ط)( ،د.ت) .
 .2إبراىيم بن السَّري (الزجاج) ،معاني القرآن واعرابو ،تح :عبد الجميل عبده شمبي ،عالم
الكتب ،بيروت-لبنان ،ط1408 ،1ه1988-م.
 .3ابن األثير ضياء الدين ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ،تح :أحمد الحوفي،
دار نيضة مصر لمطباعة والنشر ،القاىرة ،ط( ،2د.ت).
 .4أحمد بن عمي بن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،تع :عبد
البراك ،دار طيبة لمنشر والتوزيع ،الرياض-السعودية ،ط
الرحمان بن ناصر ّ
1429ه2008-م.

،2

الحسين) ،الصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا
 .5أحمد بن فارس بن زكريا(أبو ُ

وسنن العرب في كالميا ،تع :أحمد حسن بسج ،دار الكتب العممية ،بيروت-لبنان،
ُ
ط1418 ،1ه1997-م.

 .6أحمد بن فارس بن زكريا(أبو الحسين) ،معجم مقاييس المغة ،تح :عبد السالم محمد
ىارون ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع1399 ،ه1979-م.
 .7أحمد عفيفي ،نحو النص(اتجاه جديد في الدرس النحوي) ،مكتبة زىراء الشرق
القاىرة ،ط2001 ،1م.
 .8أحمد المتوكل ،الوظائف التداولية في المغة العربية ،دار الثقافة ،الدار البيضاء-
المغرب ،ط1405 ،1ىـ1985-م.
 .9أحمد المتوكل ،دراسات في نحو المغة العربية الوظيفي ،دار الثقافة ،الدار البيضاء-
المغرب ،ط1986 ،1م.
 .10أحمد المتوكل ،من البنية الحممية إلى البنية المكونية(الوظيفة المفعول في المغة
العربية) ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،الدار البيضاء-المغرب( ،د.ط)1987 ،م.
 .11أحمد مختار عمر ،عمم الداللة ،عالم الكتب ،القاىرة-مصر ،ط 1998 ،5م.

.
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 .12أحمد مداس ،لسانيات النص(نحو منيج لتحميل الخطاب الشعري) ،عالم الكتب
الحديث ،القاىرة ،ط2007 ،1م.
 .13األزىر الزناد ،نسيج النص( بحث فيما يكون بو الممفوظ نصا) ،المركز الثقافي
العربي ،الحمراء-بيروت ،ط1993 ،1م.
 .14برىان الدين البقاعي ،نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،تح :عبد الرزاق غالب
الميدي ،دار الكتب العممية ،بيروت-لبنان( ،د.ط)1415 ،ىـ1995-م.
 .15تمام حسان ،المغة العربية معناىا ومبناىا ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء-
المغرب( ،د.ط)1994 ،م
 .16جار اهلل أبو القاسم محمود بن ُعمر الزمخشري ،المفصل في النحو ،دار ومكتبة
اليالل( ،د.ط)2003 ،م.
 .17جالل الدين السيوطي ،أسرار ترتيب القرآن ،تح :عبد القادر أحمد عطا،
دار االعتصام ،ط1398 ،2ىـ1978-م.
الدر المنثور في التفسير بالمأثور ،تح :عبد اهلل
 .18جالل الدين السيوطيُّ ،

بن عبد المحسن التركي ،مركز ىجر لمبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ،القاىرة-

مصر ،ط1424 ،1ىـ2003-م.
 .19جالل الدين السيوطي ،المزىر في عموم المغة وأنواعيا ،تع :محمد أحمد جاد المولى
بك ،دار التراث ،القاىرة-مصر ،ط( ،3د.ت).
 .20جالل شمس الدين ،األنماط الشكمية لكالم العرب نظريةً وتطبيقاً(دراسة بنيوية) ،توزيع
مؤسسة الثقافة الجامعية ،اإلسكندرية -مصر1995 ،م.

 .21جمال الدين ابن ىشام ،مغني المبيب عن كتب األعاريب ،المكتبة العصرية ،بيروت،
(د.ط)2005 ،م.
 .22جمال الدين محمد بن مكرم (ابن منظور) ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت-لبنان،
(ط1300 ،)1ه.
 .23جميل عبد الحميد ،البديع بين البالغة العربية والمسانيات النصية ،الييئة المصرية
العامة لمكتاب ،مصر( ،د.ط)1998 ،م.

.

قائمة املصادر واملراجع

146

 .24الحسين بن أحمد َّ
وزني(أبو عبد اهلل) ،شرح المعمقات السبع ،تق :عبد الرحمان
الز َ
المصطاوي ،دار المعرفة ،بيروت-لبنان ،ط 1425 ،2ه2004-م.

 .25خميل بن ياسر البطاشي ،الترابط النصي في ضوء التحميل المساني لمخطاب،
دار جرير لمنشر والتوزيع ،عمان-األردن ،ط1430 ،1ىـ2009-م.
 .26خولة طالب اإلبراىيمي ،مبادئ في المسانيات العامة ،دار ىومة لمطباعة والنشر
والتوزيع ،الجزائر2000 ،م( ،د.ط).
 .27ابن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر وآدابو ،تح :محمد محي الدين عبد الحميد،
دار الجيل ،بيروت-لبنان( ،د.ط)1982 ،م.
 .28رضي الدين االسترباضي ،شرح كافية ابن الحاجب ،دار الكتب العممية ،بيروت،
ط1419 ،1ىـ1992 -م.
 .29سعيد حسن بحيري ،عمم لغة النص المفاىيم واالتجاىات ،مؤسسة المختار لمنشر
والتوزيع ،القاىرة( ،د.ط)( ،د.ت).
 .30ابن سنان الخفاجي ،سر الفصاحة ،تح :عبد المتعال الصعيدي ،مطبعة
محمد عمي صبيحي ،القاىرة ،ط1996 ،1م.
 .31السيد أحمد الياشمي ،جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،إشراف:
محمد جميل ،دار الفكر لمطباعة والتوزيع ،بيروت -لبنان1424 ،ىـ2003 -م.
عياد ،المغة واإلبداع(مبادئ عمم األسموب العربي) ،انترناشيونال بوس ،القاىرة،
 .32شكري ّ
ط1988 ،1م.
 .33صالح بمعيد ،نظرية النظم ،دار ىومة لمنشر والتوزيع ،الجزائر( ،د.ط)2004 ،م.
 .34صبحي إبراىيم الفقي ،عمم المغة النصي بين النظرية والتطبيق (دراسة تطبيقية
عمى السور المكية) ،دار قباء ،القاىرة ،ط2000 ،1م.
 .35صبحي الصالح ،دراسات في فقو المغة ،دار العمم لمماليين ،بيروت-لبنان ،ط

،14

2000م.
 .36صالح الدين زرال ،الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حتى نياية القرن
الرابع اليجري ،مطابع الدار العربية لمعموم ،بيروت-لبنان ،ط 1429 ،1ىـ2008-م.

.
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 .37صالح فضل ،بالغة الخطاب وعمم النص ،مكتبة لبنان ناشرون ،الشركة المصرية
العالمية لمنشر-لونجمان( ،د.ط)( ،د.ت).
 .38ابن طبا طبا ،عيار الشعر ،مر :نعيم زرزور ،دار الكتب العممية ،بيروت -لبنان،
(د.ط)1982،م.
 .39عبد اهلل بن أحمد بن محمود النسفي(أبو البركات) ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل،
المكتبة العصرية ،بيروت-لبنان ،ط 1430 ،1ه2009-م.
 .40عبد الرحمان بن ناصر السعدي ،تيسير الكريم الرحمان في تفسير كالم المنان،
عبد الرحمان بن ُمعالّ المويحق ،دار ابن حزم لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت-
لبنان ،ط1424 ،1ىـ2003-م.
 .41عبد القاىر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز ،تح :عمي أبو رقية ،موفم لمنشر ،الجزائر،
(د.ط)1991 ،م.
 .42عبده عبد العزيز قمقيمة ،البالغة االصطالحية ،دار الفكر العربي ،القاىرة

-مصر،

ط2001 ،4م.
 .43عثمان بن جني (أبو الفتح):
 -الخصائص ،تح :محمد عمي النجار ،دار اليدى لمطباعة والنشر ،بيروت ،ط

،2

(د.ت).
 -الخصائص ،تح :عبد الحميد ىداوي ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط

1424 ،2ىـ-

2002م.
 .44عز الدين عمي السيد ،التكرير بين المثير والتأثير ،عالم الكتب ،بيروت-لبنان ،ط ،2
1407ه1986-م.
 .45عزة شبل محمد ،عمم لغة النص النظرية والتطبيق ،تق :سميمان العطار ،مكتبة
اآلداب ،القاىرة-مصر ،ط2007 ،1م.
 .46عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم ،اإلحكام في أصول األحكام ،تق :إحسان عباس،
دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط1400 ،1ىـ.
 .47عمي توفيق الحمد ويوسف جميل الزعبي ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي،
األردن ،ط1414 ،2ه1993-م.

.
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 .48عمي الحمد المحمد الصالحي ،الضوء المنير عمى التفسير ،مؤسسة النور لمطباعة
والتجميد ،الرياض-السعودية( ،د.ط)( ،د.ت).
 .49عمي بن محمد الشريف الجرجاني ،كتاب التعريفات ،مكتبة لبنان ،بيروت-لبنان-
(د.ط)1985 ،م.
 .50عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،دار المعارف ،لبنان،
(د.ط)1982 ،م.
أب عثمان)،
 .51عمر بن بحر الجاحظ( و
 البيان والتبيين ،تح :عبد السالم محمد ىارون ،مكتبة الخانجي ،القاىرة -مصر،ط1975 ،4م.
 البيان والتبيين ،شرح :حسن السندوبي ،دار الفكر ،بيروت -لبنان( ،د.ط)( ،د.ت). .52عمر بن عثمان بن قنبر(سيبويو) ،الكتاب ،تع :إميل بديع يعقوب ،دار الكتب
العممية ،بيروت ،ط1420 ،1ىـ1999-م.
 .53عمر بن عمي بن عادل الدمشقي ،المباب في عموم الكتاب ،تح :عادل أحمد
عبد الموجود وآخرون ،دار الكتب العممية ،بيروت-لبنان ،ط 1419 ،1ه1998-م.
 .54فيد ناصر عاشور ،التكرار في شعر محمود درويش ،المؤسسة العربية لمدراسات
والنشر ،بيروت-لبنان ،ط2004 ،1م.
 .55الكالعي ،إحكام صنعة الكالم في فنون النثر ومذاىبو في المشرق واألندلس ،تح:
محمد رضوان الداية ،عالم الكتب ،بيروت ،ط1985 ،2م.
 .56مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ،القاموس المحيط ،تع :أبو الوفاء
الحوريني ،دار الكتاب الحديث ،القاىرة ،ط2004 ،1م.
 .57محمد بن ابراىيم الحمد ،فقو المغة (مفيومو وموضوعاتو وقضاياه) ،دار ابن خزيمة،
الرياض-السعودية ،ط1426 ،1ه2005-م.
 .58محمد بن أحمد القرطبي(أبو عبد اهلل) ،الجامع ألحكام القرآن ،تح :عبد اهلل بن عبد
المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت-لبنان ،ط1427 ،1ه2006-م.
 .59محمد أحمد المحمي وعبد الرحمن السيوطي ،تفسير الجاللين ،دار القرآن الكريم،
لبنان ،ط2007 ،1م.

.
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 .60محمد بن إسماعيل بن إبراىيم البخاري ،صحيح البخاري ،تح :طو عبد الرؤوف سعد،
دار الرشيد لمكتاب ،باب الوادي -الجزائر( ،د.ط)2003 ،م.
 .61محمد األلوسي ،روح المعاني ،دار الفكر ،بيروت-لبنان( ،د.ط)1403 ،ىـ.
ُرمي ،تفسير حدائق الروح والريحان في روابي عموم
 .62محمد األمين بن عبد اهلل األ ُّ
القرآن ،مر :ىاشم محمد عمي ميدي ،دار طوق النجاة ،بيروت-لبنان ،ط

،1

1421ىـ2001-م.
 .63محمد بن جرير الطبري ،جامع البيان عن تأويل أي القرآن ،تح :عبد اهلل
بن عبد المحسن التركي ،دار ىجر ،القاىرة-مصر ،ط 1422 ،1ه2001-م.
 .64محمد حماسة عبد المطيف ،بناء الجممة العربية ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع،
القاىرة( ،د.ط)2003 ،م.
 .65محمد خطابي  ،لسانيا ت النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)  ،المركز الثقافي العربي،
بيروت -لبنان ،ط1991 ،1م.
 .66محمد بن السراج البغدادي ،األصول في النحو ،تح :عبد الحسين الفتمي ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت-لبنان ،ط1417 ،3ىـ1996-م.
 .67محمد الشاوش ،أصول تحميل الخطاب في النظرية النحوية العربية (تأسيس نحو
النص) ،المؤسسة العربية لمتوزيع ،بيروت ،ط2001 ،1م.
 .68محمد الطاىر بن عاشور ،تفسير التحرير والتنوير ،الدار التونسية لمنشر ،تونس،
(د.ط)1984 ،م.
 .69محمد بن عبد اهلل بن مالك ،ألفية ابن مالك في النحو والصرف ،مؤسسة الرسالة
لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت-لبنان ،ط2000 ،1م.
 .70محمد العبد ،المغة واإلبداع األدبي ،دار الفكر لمدراسات والنشر والتوزيع ،القاىرة،
(د.ط)1987 ،م.
الستار
 .71محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ،تاج العروس من جواىر القاموس ،تح :عبد ّ
فراج ،مطبع حكومة الكويت ،الكويت ( ،د.ط)1385 ،ه1965-م.
أحمد ّ
 .72محمد مفتاح ،التشابو واالختالف(نحو منيجية شمولية) ،المركز الثقافي العربي،
لبنان-المغرب ،ط1996 ،1م.

.
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 .73محمود أحمد نحمة ،مدخل إلى دراسة الجممة ،دار النيضة العربية ،بيروت

-لبنان،

(د.ط)1408 ،ىـ ـ ـ1988-م.
 .74محمود بن حمزة الكرماني ،أسرار التكرار في القرآن ،تح :عبد القادر أحمد عطا،
دار الفضيمة( ،د.ط)( ،د.ت).
 .75محمود بن حمزة الكرماني ،البرىان في توجيو متشابو القرآن ،تح :عبد القادر أحمد
عطا ،دار الكتب العممية ،بيروت-لبنان ،ط 1406 ،1ه1986-م.
 .76محمود سميمان ياقوت ،عمم الجمال المغوي ،دار المعرفة الجامعية ،مصر(،د.ط)،
1995م.
 .77محمود بن ُعمر الزمخشري(جار اهلل أبو القاسم) ،الكشاف عن حقائق غوامض
معوض وعادل أحمد عبد
التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،تح :عمي محمد ّ
الموجود ،مكتبة العبيكان ،الرياض-السعودية ،ط 1418 ،1ه1998-م.

 .78محي الدين الدرويش ،إعراب القرآن الكريم وبيانو ،دار ابن كثير ،دمشق-سوريا،
ط1420 ،7ه1999-م.
 .79مساعد بن سميمان بن ناصر الطّيار ،التفسير المغوي لمقرآن الكريم ،دار ابن الجوزي،
السعودية ،ط1422 ،1ىـ.

 .80مسمم بن الحجاج بن مسمم النيسبوري ،صحيح مسمم ،شرح :محي الدين النووي،
دار ابن الييثم ،القاىرة-مصر ،ط2003 ،1م.
 .81نازك المالئكة ،قضايا الشعر المعاصر ،دار العمم لمماليين ،بيروت-لبنان ،ط

،13

2004م ،ص.270:
 .82ابن ىشام ،مغني المبيب عن كتب األعاريب ،تح :محمد محي الدين عبد الحميد ،دار
االتحاد العربي ،القاىرة( ،د.ط)( ،د.ت).
 .83أبو ىالل العسكري ،كتاب الصناعتين ،دار الكتب العممية ،بيروت-لبنان( ،د.ط)،
1981م.
 .84وىبة مجدي ،معجم مصطمحات األدب ،مطبعة لبنان-بيروت( ،د.ط)1974 ،م.
المفصل ،إدارة الطباعة المنبرية ،مصر( ،د.ط)( ،د.ت) .
 .85ابن يعيش ،شرح
ّ

.
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الكتب المترجمة:
 .86ج.يول و ج.براون ،تحميل الخطاب ،تر :محمد لطفي الزليطني و منير التريكي،
دار النشر العممي والمطابع ،جامعة الممك سعود ،الرياض( ،د.ط)1997 ،م.
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