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َّ ـالذي عل الحمد        القلم علـ َّ م ب مم اإلـ الم يعل داً  ،نسان م ر حم ً  اً كثي ا ً  طيب ا ه، مبارك ا في ه  كم ينبغي لجالل وجھ

ي ،وعظيم سلطانه المين س ة للع ى من وااله إوالصالة والسالم على المبعوث رحم د وعل ا محم وم ـلدنا وحبيبن ى ي

 الدين .

د؛ ف        د وبع ّ توجق ع نشوءراسات الله البحث في الدـ يما م ة المعاصرة والس ا ني ايعرف ب س م النص)ـ م  (عل

ة للتحليإ الخطاب) (لسانياتو ر وحدة قابل ّم للى تحليل النصوص بوصفھا أكث ي ، ث تجاوز حدود التركيب الجمل

دُّ  التركيب وعزله عن سياقهاجتزاء  ألنّ  لى محيط النص،إ ً تناقض في النص يع انية،  ا ة  ألنّ في الدراسة اللس دالل

بعض  تتضح إال من خالل ارتباطال التركيب  ذا ،خالل السياق النصي، ومن فقراتھا مع بعضھا ال أّن النص ل  ف

ً  احتلّ  ً  موقعا   . (تحليل الخطاب)و لسانيات النص ) (في الدراسات التي تندرج في مجاالت  مركزيا

ة النصي) بھا التي اھتمّ  اتعوضفموضوع التماسك النصي من المو       في  بوصفه العامل األساس ( علم اللغ

 ً   النص والالنص .بين  قرَّ فَ يُ  فبه ،جعل كالم معين نصا

ريم أوضحُ  إنّ         و النص اإلن القرآن الك الم التماسك النصي، فھ ه مع ه لھي المعجز في مص تظھر في فردات

اه، ه ومعن ا ونظم دّ  ريب أنّ  وال ،معجز في تماسكه وانسجامه كم ى أنال ه عل ّ ارس يتعامل مع ه وحدة مترابطة ـ

ّ تمبعضھا مع بعض حتى تكون كالمفردة الواحدة ال احة واسعة ل مستحتل األمثاو ،التركيبوالمنتظمة  ة الداللةقسـ

ّ نبل إ ،في القرآن الكريم   . احث القرآنية المھمةمن المب واحداً  عدُّ ھا تـ

ِّ من البنيات الكبرى في القرآن الكريم التي تمث يعدُّ المثل إّن         ديدة التكثيفل ـ ل بدورھا صيغة نصية ش ، والمث

ًّ نوإ ،ر عن الواقع بشكل مباشرلكونه اليعبِّ  ،نيات النصيةيختلف عن غيره من الب يالً ـما يمثـ ا تمث ر صورة  ل لھ عب

ل إما، لذلك كان كل مثل في الجملة إة أو قص ىً شارة تحي ى معن د ل ّ تميوي ،أبع ل بخـ ة والتكثيف يّة الجداصيّ ز المث

ذلك يت ديدين وك زال الش ّ واالخت دتة اليّ صاسم بخـ دم ،عاق ة لع ه  نتيج ؤدي إدخول أنھا أن ت ن ش ي تفصيالت م ى ف ل

ة الة بوخاطب كل فئ ،ـّنة من الناسفئة معي وليس ،قد خاطب الجميعالكريم ا كان القرآن ـولمّ ، ضياع المعنى طريق

ا األمور فإ ه بھ ّ نالتي تفق دـ اني العويصة بضرب اـّرعب ه ق ك المع اعن تل ال عليھ ا  ل ،ألمث اح فھمھ اس لكي يت لن

 ً ا ـّنا قجميع ّم إن ا ، ث ابق معھ داث أو تتط ف واألح ي المواق ة ف ي قرين ي ھ ة الت ال القرآني م األمث تعملنا معظ د اس

ل منھا، وت وتـُجنـِّبـُنا األمثال المتماثلة واخترنا واحداً  ة المث وج في بني وجد آيات يـُذكر فيھا لفظ المثل من غير الول

ه ق ا ، إذوتركيب ييتحق ل القرآن ي المث د ف بّ  لتعاق هبالمش و  ه ب هوھ ل نفس ة المث ي بني اھر ف بّ و ،الظ ب ه الغابالمش ئ

 ً بّ يالَ بعد تحقإ ليهفال يتم الوصول إ ،عن بنية المثل القرآني ظاھريا ي المش ين بنيت رابط ب بّ ق الت ه  هه والمش ذلك وب ل

  كبير في عملية التماسك النصي . أثرٌ 



 

 ٢

دُّ إ       ي متماسك ذ يع ل القرآن انيم ،األجزاء المث رابط المع ار متسلسل ،ت ابع ـّحدمت ،األفك  هط أجزاؤرتبت ،الط

 ً ً ارتباطا ل القرآني في القرآنية والسيما لنصوصفي الندرة الدراسات النصية التطبيقية  ونظراً   ،عضويا وال  ،المث

ّ يمي ما أنّ  شكَّ  ل القرآني ز ھذه الدراسة أنّ ـ ھا خاضت تحليل نص المثل القرآني في ضوء البناء الھيكلي لسياق المث

  .لمتساوق في البنى النصية الكبرىسيج اذي الن

دّ         اس ماتق ى أس وّ  معل ذي ت ي ال وع المعرف ن التن ذ أم م من ذا العل ه ھ وّ وّ ج ب ه، تش ة ل ى إ ةالباحث تقل وھل ل

نصضوع ينتمي إمو ة ال م لغ ى مجال عل ان  ،ل ةفك ك الرغب ر عارض لتل د  ،تماسك النص خي رأي بع تقّر ال فاس

ّم ُعھي التي  أوالً شرفة الدكتورة المعرض األمر على  وان ث ى األ ضرحددت العن وان عل اتذة المختصين العن س

   .رأيھم باإليجاب  فكان

در انشغالھا بجوانب أخرى  ،إّن الدراسات التي تناولت المثل القرآني بالتقصي قبالً       ذا الجانب ق م تنشغل بھ ل

  -وأھم تلك الدراسات : 

ً اتخذت من معايير الل وقد :لمحمد حسين الصغير : نيالصورة الفنية في المثل القرآ          لھا . غة منطلقا

رآن األمثال في        ريم الق د:الك ابر الفيّ لمحم اناضج ل في الكتب  ، وك ل القرآني مع المث ة المث تم  بمقارن يھ

يواإل ،اللغات األخرىوفي  األخرى، ل القرآن ة في المث دل:شارة الجمالي انعشتار داود محم ا  جلّ  ، وك اھتمامھ

 ً ل القرآني على كشف الجماليات الصورية منصبـّا ال) ،والحكائية للمث داللي في كتب األمث ذلك كتاب(البحث ال وك

 ً ا ل لغوي و درس المث داللي، فھ رد بتوضيح الجانب ال ل  لدكتور فرھاد عزيز محيي الّدين الذي انف ا المث وباختيارن

 ً ة دراساتل من ، ال نبغي التقليلدراستنا القرآني ميدانا اأھمي راد ھم، وإنّم م من اليضاح اإ -فقط  - الم ختالف معھ

  .  ةدراسھذه السم ل، الذي رُ حيث الھدف

ّ وات       ً  تهفي دراس بع البحثـ ً  ھذه منھجا ً و  وصفيا ا ذنا ، تحليلي ً  وأخ ا اھج األخرى تتميم ً ـللف من المن  ائدة وتقصيا

  في البحث .

ائج البحثمة مومھا مقدِّ تتقدّ  ،على فصلين إقامتهاستدعت طبيعة البحث  وقد       ة بنت د ومختوم د  ،جزة وتمھي وق

ال من خالل تعيين أنواع المثل وتحليل تراكالتمھيد ببيان نصية البناء الھيكلي لسياق المثل القرآني  خصّ  يب األمث

ِّ في القرآن الكريم نص، فالمبحث األول ح الروابط الداخلية في ، ويتكّون الفصل األول من ثالثة مباحث، ويوضـ ال

تحكم بالروابط الشكلية في النص، وفيھا نيتكّون من  ردات، وت حث عن الكيفية التي تنتظم بھا دالالت مختلف المف

والمبحث  ،األصوات وكيفية تكوين المفردات نتاج الداللة التركيبية والمحكومة بائتالفإفي كثير من األحيان في 

ة في الثاني يتكّون من الروابط الدالل ابين العناصر المعجمي ربط م ية في النص، وفيھا يبحث عن العالقات التي ت

ة، ة، وتركيبي ة، ومورفولوجي ين المخاطـِب  ضوء قواعد فونولوجي وم ب ة تجتمع ألداء كالم متواصل مفھ وداللي

رز من خالل الوحدات و كماوالمخاطـَب،  ذا يب ه، وھ التراكيب يبحث في الروابط بين األنماط الموجودة في ذات

ه الحدث الكالمي من  تعّدد في الدوال، وكلُّ الالموجودة في المثل القرآني، وعن التشابه في المدلول و مايخرج إلي

ة من خالل و ،مقصده الظاھر إلى مقاصده األخرى المبحث الثالث يبحث في الروابط المشتركة بين شكلية وداللي

  التماسك بالعطف وعالقته ببنية المثل القرآني .



 

 ٣

درس         ة مباحث، المبحث األول ي ن خالل ثالث نص م ي ال ة ف روابط الخارجي درس ال اني في ـّا الفصل الث أم

النص في ا ة ب ل القرآني ، عالقة األوضاع والظروف الخارجي ل لمث ة سياق المث درس مرجعي اني ي والمبحث الث

نص، القرآني مع اآلليات الخارجية الت روابط الوي لم تـُذكر بشكلٍ  صريح في ال ّون من ال تي المبحث الثالث يتك

ين حدثين في النص أحدھما سبب واآلخر  تقع بين السياقين(الداخلي والخارجي) ة ب في النص من خالل العالق

  مسبـِّب أو من خالل أزمنة متعددة في الداللة أو من خالل التعميم أو التخصيص في الداللة .

  والمراجع .ليھا البحث مع قائمة المصادر   ـل إلنتائج التي توصّ اـّضت عن أھم الرسالة بخاتمة تمخ وختمتُ  

ين       ة االتجاھات ب ة متنوع ة، واللغوي ا: الكتب الداللي ـّبة منھ رة ومتشع دتھا فھي كثي ي اعتم ـّا المصادر الت أم

انية، لوبية واللس ة فضالًعن الدراسات األس ه، وكتب بالغي رآن وإعراب اني الق ة وكتب مع وكتب  معجمات لغوي

  التفاسير وغير ذلك من مجاالت المعرفة للعلوم اللغوية التي لھا صلة بالموضوع .

ا إالكالم ـّا أم       ّ بعن العوائق التي واجھتن ة البحث ـ ا-ان رحل ى كثرتھ إ -عل ا،  نّ ف ا جميع ال الدراسة يغيبھ اكتم

قوله في الوقت  والذي أوّد  ،مررت بھا  الظروف االجتماعية والصحية التي، وھو ال أكثرھا تأثيراً واليبقى منھا إ

اتذة األف ة لألس ادي الكريم ين األي الة ب ذه الرس ذي أضع ھ آرائھم ال إلدالء ب ك ل ة وذل ة المناقش اضل أعضاء لجن

ا ،إثراء جوانبھا اإليجابيةلى تقويم جوانبھا السلبية والسديدة الھادفة إ ِّ ـلـوك ،فالصدر رحب بقبولھ ة ياغص ي آذانٌ ـ

ً ـّـوف ،فالكمال  وحده ،، وأعترف بالقصور والعجزن مالحظات وتصويباته ملما يبدون ة  قنا هللا جميعا ة لغ لخدم

  حاولت . ـّينكريم والوقوف على أسرارھا وحسبي أالقرآن ال

        ً ي  وختاما ذا العمل المتواضع، ويمل أتوجه بالحمد والشكر  تعالى الذي أمّدني بعونه وتوفيقه على إنجاز ھ

تاذة دير لألس @I المشرفة المساعدة علّي واجب العرفان واالعتراف بالجميل أن اعبـِّر عن أسمى آيات الشكر والتق

N† îÈ@ÞØbØ@ŠaïÜí@H@وا د العن ن التي أشرفت على البحث ويرجع إليھا الفضل الكبير في اقتراح الموضوع وتحدي

باحث وتصويب مساراتھا، فجزاھا هللا عنـّي خير الجزاء ھا وجھدھا في قراءة الموالتي لم تبخل علّي بوقتھا وعلم

.  

حضرة الوالدين حفظھما هللا اللذين علـّماني معاني البذل والعطاء  الشكر ومعاني الفخر واالعتزاز إلى وكلُّ        

  .كلھامنذ الصغر وكانا لي مصدر العون والتشجيع في مراحل البحث 

ا البحث تقّدم بالشكر الجزيل إلى شريكما أ    ّر بھ ر العون ك حياتي الذي ساعدني في كل خطوة م ي خي ان ل وك

  . هتمامفي إ والمساعد

    وأوجـّه شكري البالغ إلى كلِّ من ساعدوني ورفدوني بمصادر قيـّمة أغنت البحث .           

ي خطأت فمن نفسي، وإن أاأحمده عليھ ،فتلك ھبة من هللا العلي القدير  صوابٌ في ھذا البحث إن ُوجد         ، ول

  هللا. شاء حسنة االجتھاد إن

        ً لوجھه الكريم، إنـّه نعم المولى ونعم النصير، وآخر  وأدعو هللا تعالى أن يتقبـّـل ھذا الجھد المتواضع خالصا

                                                                                  دعوانا أن الحمد  رّب العالمين .

  الباحثة                                                                                                                             
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 ٤

ً  جدهن النص وممفھ عن نابحث إذا       ً  مفھوما  من وافد المفاھيم من كغيره وھو المعاصر العربي الفكر في حديثا

ّ كشت الغربية ارةالحض ّ ألن ؛القدماء النحويين لدى واضحة اللمحات بعض دركن ذلك مع الحديثة، العلوم ىـ  ھمـ

 يجتازوا لم ھمولكنّ  ،أنماطھا واستقصوا ،أحكامھا فصاغوا ،الوضعي الجانب في يالجمل التركيب في خاضوا

ّ تفط قـدو راساتھم،د في الجملي التركيب حدود  الموضوعات إلبراز واإلعراب العامل ةنظري لىإ النحويون نـ

َ ن وقد الجملي التركيب أجزاء بين الربط فيھا يشترط التي َ حـ ً  منحىً  ذلك في اوـ  مساكستاال لىإ يدعو معياريا

ّ أم  .IQHالنصية المقومات بأھمية واضحة ةعناي دون نم ولكنْ  ،وضعوھا التي والضوابط بالقواعد  رونالمفسِّ  اـ

 الواحدة كالمفردة تكـون حتى ببعض بعضھا ترابطي واحـدة وحدة ـّهأن على الكريم القرآن مع تعاملھم كان فقد

ً  المتسقة ً  والمنتظمة دالليا ّ فأك ،IRH@ظاھريا  ،ورفولوجيوالم ،الفونولوجي المجال في النصي رابطالت وجود دواـ

 الواحد الجملي التركيب ومفردات الواحدة، المفردة حروف بين والمقاربة والداللي، ،عجميوالمُ  والتركيبي،

ِّ كل القرآن ونصوص الواحد، النصي والتركيب  هــ
ISH

 النصية؛ الدراسة تضمنت ال الجملي التركيب دراسة إنّ   

 ةمكتفي غير فھي الجملي التركيب في الصلة ھذه دركن فال وفقرة، فقرة بين رتباطاال عن عبارة النص نّ أل

ً  داللته حليوضّ  ؛غيره لىإ فيفتقر بذاته ً  وضوحا  تاما
ITH.  عربي تصور غياب مفادھا نتيجة لىإ توصلن إذن 

 مثلما الظاھرة، ھذه على المستندة الغربية المفاھيم لىع التركيز لىإ الدارسون لجأ لذلك النص، لمفھوم أصيل

 منھا ليستفيدوا والعلوم، المعارف أنواع شتى في متنوعة غربية ومفاھيم عبارات العرب ارسونالد ستعارا

  والتطبيقية التحليلية دراساتھم في
IUH. يالذ النصي التماسك مفھوم ذكر من الن البد النص لمفھوم عرضنا دبع 

 من لنا بد ال بدء ذي دئوبا النص، أجزاء بترابط عالقة لھا التي العربية اللسانية الدراسات في النصية يرادف

ً  التماسك مفھوم لىإ التلميح  واْستَْمَسكَ  كَ وتََمسَّ  وتَماَسكَ  وأَْمَسكَ  به، َمَسكَ  - : المعجمات في تجاء ذإ ،لغويا

َك:   به واْعتََصمَ  بََس،اْحت وَمسَّ
IVH، اآلتي: النحو على االصطالحي والمعنى اللغوي المعنى بين الربط يمكن -  

  بينھما. محبوسة ونھاية،والرسالة بداية للنص يكون أن النص،يعني في تباساالح- ١

  وھدف. معنى للنص يكون أن النص،يعني في االعتدال- ٢

                                                 

  .٥ : )(نت وتماسكه النص داللة في وأثرھا اإلحالة) ١(

  .١٣ : نصية دراسة ومريم عمران آل سورتاو ،١/٥٠ : النصي اللغة علم وينظر: ،٢/٩٧٦ : القرآن علوم في تقاناإل) ٢(

  .١٣ : نصية دراسة ومريم عمران آل سورتا نظر:وت ،١/٥٠ : النصي اللغة علم) ٣(

  .١٣ : م.ن) ٤(

  .١٩ : النص لمع لىإ مدخل) ٥(

  .١/٩ : (م.س.ك) مادة العرب لسان) ٦(



 

 ٥

ً  والمعاني فيه األفكار تكون أن يعني النص في االرتباط- ٣ ً  ببعض بعضھا متعلقا  يعدّ  منطقياً،ولذا تعلقا

ً  التماسك ً  مصطلحا   .IQH@وظيفيا

د       ّ  ق ـ دماء نتفط ىإ العرب ق وم ل ي النصي التماسك مفھ اتھم ف دّ  دراس ي النصي التماسك ةلش دّ  إذ القرآن  يع

  -محاور: ثالثة في القدماء عند النصي التماسك جديو كما الواحدة، كالمفردة

ور - أ وعات مح ة الموض ة) التركيبي ويين إنّ  إذ :  (اللغوي ِّ يرك اللغ ً  زونـ زا ً  تركي ديدا ى ش ك عل ى التماس  عل

ب توىمس ي التركي ذلك ؛الجمل زوا ول ي رك ية ف ناد قض ى اإلس داء عل ة االبت ك روغي والفاعلي ا ذل ق مم  يتعل

  - : أعالمه أھم ومن ،الجملي بالتركيب

ـ):١٨٠سيبويه(ت - ١ ي ذكرهوي - ھ ناد قضية ف ن اإلس داءاال حيث م ة بت ا والفاعلي ى  وم ك، إل ً  ذل د وأيضا  فق

ىإ ـّنتفط ط ل وي تالزمي   رب ي ق ي ف نادا طرف ذا إلس ى فبھ تمّ  المعن  النصي التماسك ي
IRH، ذلك رّ  ول ود أق  بوج

تدعائيةا عالقة ين س ات ب نص مكون أثرة ال وة مت ا الرابطة التماسك بق ذلك بينھ ة وك ي التماسك بجانب العناي  ف

م من يعدُّ  الذي النصي، اللغة علم مجال ايير أھ ي المع تند الت ا تس ة عليھ ل عملي  النصي التحلي
ISH، دّ و  عن ثتح

ة ا الضميرية، اإلحال ي وأھميتھ اني األداء ف الم يصبح وإالّ  اللس ر الك و ،صحيح غي ك نح ي ذل ه ف وم (: قول  ي

ل (الھاء)يرالضم نّ إ حيث ه)في ألقاك الجمعة ىإ يحي وم ل ة ي   الجمع
ITH، ي يحسن وال المال ف ل أن ك ل يجع  الفع

ى األول إضمار عالقة تذكر وال السابق سماال مبنياًعلى ن يخرج حت ظ م ال لف ي األعم ن األول ف ال وم  اءبن ح

ر وتشغله عليه االسم ذلك ،األول بغي ل وك يبويه يجع دأ س ر  المبت ّ كأن والخب د شيء ھماـ ّدة واح ي التماسك لش  ف

 الزمان أو المكان
IUH.   

ّ رك - ھـ):٢٨٥(ت دالمبرّ  - ٢ اب قرنتھا وإذا ،شيئا التفيد والفعل االسم من حدةالوا اللفظة (( أنّ  على زـ  يصلح م

 )) ... المعنى حدث
IVH، دة ردةالمف أنّ  ذلك من ويعني ؤّدي الواح ى الت ا ارتبطت إذا إالّ  ،التماسك إل ا بم  يالئمھ

  . النص في التماسك لتحقيق اللغوية العناصر من

    - : أعالمه أبرز من : البالغية الموضوعات محور - ب

 النصية اللمحات أدركوا الذين البالغيين أبرز من عدُّ ي إذ النظم نظرية في ھـ) ٤٧١ ت ( الجرجاني عبدالقاھر

  : بقوله النظم فيعرِّ  كما النصي، التماسك مفھوم في
                                                 

  .٤) اإلحالة وأثرھا في تماسك النص في القصص القرآني (نت) : ١(

  .٧٨ ،١/٢٣ : الكتاب) ٢(

ة :) ٣( انيات والدالل ر: ،٦٢اللس نص :  وينظ انيات ال ور المكيو ،١٥لس ي الس اب ف اق الخط ار ةاتس                    ،٥٥ :القص

  .١/٩٥: للغة النصي علم ا

  .٨٨، ٨٧، ١/٨٤ الكتاب :) ٤(

  .١/٢٧٨ م . ن :) ٥(

  .١٢٧-٤/١٢٦ المقتضب :) ٦(



 

 ٦

ن بسبب بعضھا وجعل ببعض بعضھا الكلم تعليق ((       )) بعض م
IQH، ر ّدثون وفّس ات المح اني تعريف  الجرج

  IRH - : اآلتية المعادلة في للنظم

 بين الداللي نىالمع              ومناھجه وأصوله النحو قوانين              النحو علم             التعليق          النظم

َ  المخاِطب    ب.والمخاطـ

نظم عن وعبّر ي ال ول ف اآخر ق م (( - : الً ئق يس أن واعل نظم ل ذي الوضع كالمك تضع أن إالّ  ال م يقتضيه ال  عل

و، ل النح ن بسبب بعضھا وجع ل بعض، م ى وتعم هقوا عل ه وتعرف وأصوله نين  )) مناھج
ISH،  النظم ده ف  عن

ن األداء عناصر اختيار في يتمثل بھا  أفضليتھا حيث م ي  للتوظيف وأنس ا،  ف ن موقعھ ي الترتيب حيث وم  ف

لة ة  األداء  سلس ارة أو (جمل خ عب اءً  ) .......ال امالً، بن ات متسق متك تالز المكون م ،اتنَ اللبْ  موم ارن ث ين يق  ب

ل أتم صورة في النظم بضوابط لوفائه صاحبه، على أحدھما تفضيل لىإ ويفضي كثرأ أو بنائين   وأكم
ITH،  ا  كم

وم أدرك ك مفھ اھري التماس داللي )KOHASION(الظ ق .KOHARENZ(  IUH( وال م وينطل اني فھ  الجرج

ى التماسك، فكرة لىإ ببعض بعضھا المعاني تعلق فكرة نم ھـ)٤٧١(ت ة األداء يصبح حت ة كتل دة، بنيوي  واح

ّ أن على مجموعھا يكتسب بل المعاني، في تتفّرق أن يمكن ال  يتفّرق ال واحد، هـ
IVH.  

       - : أعالمه أبرز من : التفسيرية الموضوعات محور - ج

يوطي        ـ ٩١١(ت الس د): ھ وم أدرك فق ك مفھ داللي التماس اھري، ال ه والظ ي وقّدم ارات ف اھيم عب  ومف

ة َدثين  مقارب ي للُمْح ب ( : وھ تالحم -  التناس اط -  ال ق – االرتب تالزم – التناس اد – ال ة – االتح  – المجانس

اق اكلة – االتس ة – المش أليف...... -  المقارب ن .IWH ) الت ايا وم ي القض من الت ار تتض اطاال معي د رتب  عن

احاال  السيوطي اھر المرتبطة القضايا عضوب الموضعي، نزي نص بظ  ال
IXH، و رى فھ ع  أنّ  ي ر رب دأ آنالق  يب

 والكھف..... واألنعام الفاتحة رةسو نحو بعدھا ما مع السورة بداية رتباطا أي بالحمد
IYH.  

                                                 
  .٦٥ -٦٤الدالئل : ) ١(

  .٩٢القاھر وتشومسكي :  البنية التحتية بين عبد) ٢(

  .٦٩دالئل اإلعجاز : ) ٣(

  .٧٧: القصار مكيةالسورال في الخطاب تساقا وينظر: ،٣٣ : )بشر (كمال جتماعياال اللغة علم) ٤(

  .٩٧ : النصي النحوي الدرس) ٥(

  .٤ : )(نت وتماسكه النص داللة في وأثرھا اإلحالة) ٦(

  .٤٥الدرس النحوي النصي : ) ٧(

  .٩٧ن :  . م) ٨(

  .١٠٠السور: و اآليات تناسبنظم الدرر في ) ٩(



 

 ٧

ذه         ر ھ ين وابطال ور ب ة الس ف القرآني ط تؤل كية رواب ة، تماس ذل داللي ي  كوك ا  روع ب فيھ ين التناس  ب

ات ينب ستدعائيةا عالقة بظھور أقرّ  فقد ،IQHاآليات نص مكون أثرة ال ا، الرابطة اسكالتم وةبق مت  ويراعي بينھ

  النصي التحليل عملية ليھاإ ستندت التي المعايير أھم من يعدُّ  الذي النصية اللسانيات مجال في التماسك
IRH.  

ىإ  والمفسرين ،لبالغييناو التركيبيين،  إدراك الموجزة اللمحات ھذه خالل من ثبت       اھر ل كية المظ  التماس

    (العميقة). والداللية ية)سطح(ال الشكلية

النص         ه ف ان تتجاذب داھما عالقت ة إح رىو داخلي ة أخ ة ،خارجي ُ ت فالداخلي ن دحدَّ ـ الل م اطا خ ة رتب  البني

طحية ة ةبالبني الس دِّ وي الداللي توى ادھح ي، المس ة اأمّ  األفق اط ينفتتع الخارجي نص بارتب ة ال ة بالبيئ  ،المحيط

 العمودي المستوى ادھحدِّ وي  والمسموع بالمنطوق  حيطت التي أوالظروف ،مالبساتوال
ISH.  

  - : يالتال المخطط في ذلك يتبيـّن كما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لتحليل ببعض بعضھا النص أجزاء ربط تحدد التي الترابطات من سلسلة به يراد النصي التماسك إنّ         

ً  ثليم ما لىإ المتعددة التراكيب ً  تركيبا  األقسام متصلواحدا
ITH، نلتكوِّ  ببعض بعضھا النص أجزاء ترتبط إذن 

 اآلخر عن بعضھا جزأيت ال واحدة كتلة
IUH.  

                                                 
  .١٢٩:  علم اللغة النصي) ١(

ة :  ) ٢( انيات والدالل ر: ٦٢اللس انيات، وينظ نص :  لس ة و ،١٥ال ور القرآني ي الس اب ف اق الخط ار:  اتس                    ،٥٥القص

  .١/٩٥:  اللغة النصيعلم و

  .٥٦ : )زتسيسالف( النص علم لىإ مدخل) ٣(

  .٢٠الخطاب القرآني : ) ٤(

  .٣ : وتماسكه النص داللة في وأثرھا اإلحالة) ٥(

  المنطوق (وما يحيط به من الظروف وتأثيرات المجتمع)
  
  
  

    البيئة الجوھرية                تماسك النص                البيئة الظاھرية
  
  
  
  

 ما يحيط به من مالبسات الظروف)المسموع (و



 

 ٨

 جھة، من الداخلية النص عناصر بين الربط في تسھم التي ةدالليوال تركيبيةال الروابط يعني التماسكو     

 أخرى جھة من ابھ المحيطة والبيئة ،والمكان ،الزمان حيث من الخارجية والظروف المالبسات وبين
IQH،      

  روابط  تركيب لكل كونت أن بدّ  ال نإذ النصي، التماسك أدوات النصوص في التركيبية الروابط رادفت مّماو

 الربط : وھي متعددة ضروب في الروابط ھذه وتتنوع مفھوماً، يكون لكي ببعض بعضھا أجزاؤه ترتبط 

 المنطقي والربط الخالفي، والربط اإلضافي، طوالرب المتوازي، والربط المعجمي، والربط اإلحالي،
IRH.   

 إلى ييؤدّ  نحو على ببعض بعضھا يةاللغو عناصرال أجزاء لتصاقا عن عبارة الربط نّ إ القول يمكن لذلك       

 للتحليل قابلة لسانية وحدة تشكيل لىإو وتماسكھا انتظامھا
ISH، في نكسارا حدوث إلى يؤول بالربط واإلخالل 

 التراكيب بين الحاصل التماسك وفك الداللة
ITH، التماسك مفھوم يراعي إذ )COHETION(  تركيب كيفية 

ً  ليكون النص ً  صرحا  دالليا
IUH، يشمل التماسك أنّ  ّضحيت يناللساني لدى التماسك لمفھوم العرض وبھذا ھنا من 

 الروابط طريق عن يالتركيب المستوى على وتناسقه النص ترابط تساقاال ويشمل نسجام،واال تساقاال

 النص، داخل القائمة المعنوية العالقات لىإ ويحيل شكلي، مفھوم االتـّساق مفھوم أنّ  فيعني المتنوعة، اللسانية

 التضمين عالقة خصوصبال العموم عالقة أي كنص، تحددھا التي
IVH،  ّوالتحامه تماسكه فيعني منسجااال اأم 

 المتنوعة اللسانية العناصر بين دالليةال الروابط طريق عن يداللال المستوى على
IWH، (الينز) عليه يطلق فيما 

 ،IXHمعيـّن تركيبي توافق ضمن دةـمول ةالمعجمي العناصر في الداللية المكونات أنّ  به ويراد الداللي نسجاماال

 عن دةالمتول الداللية االستمرارية أي للنص، حققةالم باالستمرارية يختص الذي عيارالم ذلك به ويقصد

ِّ المتشك العالقات   منسجم غير ونص ذاته في منسجم نص ھناك ليس (( أنّه الخطابي يرى كما النص داخل لةـ

 آخر وعلى  منسجم بأنّه نص على يحكم الذي ھو ھذا به يعرف المتلقي إنّ  بل المتلقي، عن باستقالل ذاته في

 )) منسجم غير بأنّه
IYH، في التماسك مفھوم توضيح وباإلمكان الكل، لذيا النسيج في يتمثل النصي التماسكو 

                  - :  المخطط ھذا

                                                 
  .٤ -٣الربط وأثره في تماسك النص :  ينظر:، و٢٢ومريم دراسة نصية : سورتا آل عمران ) ١(

  .٤ -٣:  الربط وأثره في تماسك النص) ٢(

  .٦: ) م . ن ٣(

  .٨ :  ن . م) ٤(

  .٩٥ : النصي اللغة علم) ٥(

  .٤٨نظرية النص : وينظر: ، ١٥:  لسانيات النص) ٦(

  . ٨٢ :) رخض( األ لى علم النصإمدخل  نظر:وي ،١٦آل عمران ومريم دراسة نصية :  سورتا) ٧(

  .٢٠لخطاب القرآني : ا وينظر:، ١١٩) : الينز علم الداللة () ٨(

  .٥١ : لسانيات النص) ٩(



 

 ٩

               شكلي تماسك                                                                                    داللي تماسك                                  

                                                                                                                                                                           
  
  
  
  
  
  

    
  االتساق + االنسجام = التماسك

  
ّ يتشك لكونه المركزي الموقع النصي التماسك لــِّيشك          في تساقواال ،نسجام)اال +(االتـّساقمن لـ

ّ ألن ؛جوھرالتماسك  نسجاماال أّما الدائرة، من األولى الطبقة ضمن ويكون للتركيب الشكلي المعنى لـيشك هـ

   الدائرة. من نيةالثا الطبقة ضمن يكون لذلك للتركيب  دالليةال الوجھة لـّـفيشك

        ً  ،وأدواته بمفھومه، النص، علماء قبل من رةكبي عناية نال فقد (COHETION) التماسك ألھمية ونظرا

 لىإ التماسك أھمية وترجع النصي، ليلالتح في عنصر أھم ھو والتماسك بالنص، المحيط والسياق ،وشروطه

 اآلتية النقاط
IQH

 :  

ً  والداللي الشكلي الجانب على التركيز أي داللي كصرح النص تركيب  على يعين .١  لىإ المؤّدي معا

  . النص أجزاء تالحم

  . للنصية الوحيد المصدر تمثل   تماسكال روابط .٢

َ  المخاِطب ليكون التماسك تحليل في ألھميته والالنص، النص بين التفريق .٣  علم على بوالمخاطـ

ّ تي كما نص الال من النص ـّزميي جوھري عمود وھو االتساق بوسائل  اآلتية الترسيمة في ضحـ
IRH: 

 مميزة تركيبية خصائص                                                           

                 مترابطة تراكيب                                  ١ لسانية قطعة                          
                                       المنطوق

  التركيبية لخصائصا من خالية                                                
   غيرمترابطة تراكيب                                 ٢ لسانية قطعة                          

        

ً  عامالً  التماسك يعدُّ  إذن        التراكيب في المذكورة الدالالت تتشتي عدم أھمية ترسيخ في مھما
ISH.  

                                                 
  .١/١٠٠ :، وينظر:علم اللغة النصي ١٢٤ :) نحو النص(عبد الراضي) ١(

انيات وينظر:، ١٤ : ) (مجلة اإلجتماعية  والعلوم اآلداب حوليات )٢( نص لس د نحوو ،٣،١٢ : ال  ،١٢٤: )الراضي النص(عب

  ١/٩٩ : النصي اللغة علمو

   .٧٤ : النصي اللغة علم نظر:وي ،٢٣ : نصية دراسة ومريم عمران آل سورتا )٣(

  نص

  ال نص

 االتساق : العالقات الشكلية

 االنسجام :العالقات الداللية

 التماسك



 

 ١٠

دة التراكيب ينب الربط خالل من الزمني التالحم مبدأ تحقيق .٤ اً، المتباع وي األداء عناصر أي زمني   اللغ

اعات دقائق بينھا تفرق وقد ،الفقرات حول تدور التي دة أو وس اعات ع ن س دثا وقت م ر لمتح  وتظھ

 ببعض بعضھا أجزاؤه ترتبط أن تركيب لكل البدّ   نإذ للنص، طويلة متداداتا عبر التماسكية الروابط

ن ق ع ائل طري ة وس ة ة)(دالليداخلي رار، كامن تبدال.....اال (التك ون أو ) س اطاال يك ن رتب ق ع  طري

 .... وثّم، ،والفاء كالواو، ) (الشكلية تركيبيةال الوسائل
IQH. 

د النصي التماسك أنواع لىإ تطرقوا الذين الُمْحَدثين احثينالب أبرز ومن .٥ ة ايھالي رزو ،حسن ورقي  أب

 ھي األدوات ھذه
IRH:  

  REFERENCE  ─   اإلحالة

  SUBSTITUTION  ─  االستبدال

  ELLIPSIS ─   الحذف

  CONJUNCTION  ─  العطف

 LEXICAL COHETION   ─  المعجمي التماسك

  . واإلنجليزية العربية في الوسائل ھذه وظيفة في الكبير التشابه وجود مع        

ن السياق يعدُّ          ي )IMPLICIT DEVICES( الضمنية األدوات م ق الت كالت تحق ى النصي ماس ة أنّ  بمعن  أي

   ISH - ھما: بيئتين على تشتمل النص في لسانية وحدة

  . الحال سياق أي بالنص، وتتصل النص عن خارجية أي : النصية غير البيئة  - 

  . للنص المصاحبة : النصية والبيئة - 

     - : النصي التماسك أدوات 

  - لذلك: موضـّحٌ  اآلتي  والمخطط ) واإلحالة سياق(ال النصي اللغة علم في  التماسك أدوات أھم من       

  داخلي                                                                                                    

                  السياق                                                                          

  الحال) (سياق خارجي                                                                                                     

                                                             النصي التماسك أدوات        

                                       داخلية                                                                                                     

                                 اإلحالة                                                                         

  خارجية                                                                                                     
                                                 

  .١/٩٩ : علم اللغة النصي وينظر:، ٨٨: ) (األخضر علم النص) مدخل إلى ١(

   .١/١١٦ : علم اللغة النصي وينظر: ،٣٦الخطاب القرآني :  ) ٢(

  .١/١١٧ : النصي اللغة علم) ٣(



 

 ١١

نص الحال) (سياق للنص الخارجيةو الداخلية البنيتين بين النصي التماسك أدوات عتنوتو          تركة لل  والمش

ً  يعدُّ  األدوات ھذه وتثبيت بينھما، َ  شرطا ي ضروريا م ف نص، فھ نص أصبح  وإال ال ً  ال دا ال جس ن روح، ب  ويمك

   : يالتال الشكل في النصي التماسك دواتأ تلخيص

  النصي التماسك أدوات                                                             

  

  

                الداللية)- (الشكلية بين المشتركة            داللية)ال( ضمنيةال                                 (الشكلية) الظاھرية 

  

  العطف                                     المرجعية                                                    التكرار     

  (الشكلية،الداللية)                              اإلبدال                                                       المعجم     

                                  الحذف                                                       الرتبة            

  المقارنة- الحذف                                                              

  بالمعنى التكرار                                                              

  الترادف                                                                   

  نضواءاال                                                                  

  الزمنية- السببية                                                              

  التخصيص                                                                 

  التعميم                                                                   

  اإلضراب                                                                

  . القرآني المثل في تداوالً  األكثر األدوات على البحث ھذا دراسة في التركيز ويكون      

ة خاصية مجرد ليس النصي التماسك فإنّ  تقّدم ما ضوء في         ألداء تجريدي اني، ل ّ وإن اللس ة ماـ ة البني  الداللي

رى ة الكب ي بالموضوع المرتبط نص الكل  لل
IQH، ذي يّن ال نص يع اره ال ً نص باعتب ً  ا ا ي ،كلي ة فنعن رى بالبني  الكب

 منظمة بصورة به تبطةالمر والعناصر النص بنية  رتباطا
IRH.  

ز بحثنا في نحاول         ى التركي دأ عل ي النصي التماسك مب ل ف ي، المث ه القرآن ً  لكون ا وموضوع نصا  إذ بحثن

 خاصة موجھات من فيه يكون بما متأثرة معلوم، ثقافي مجال داخل تتكون تداولية لسانية وحدة هأنّ  على عـُرف

ا والمواعظ، العبر منھا وأخذ حياته  في  اإلنسان على تمرّ  وأحداث تجارب ثمرة وھي ،ISHعامـّة وسياقات   كم

                                                 
  .٢٣سورتا آل عمران ومريم دراسة نصية :   نظر:وت ،١٢٧علم لغة النص : ) ١(

  .١٢٤سورتا آل عمران ومريم دراسة نصية :  نظر:وت، ١٤٥علم لغة النص : ) ٢(

  .٢٥ة السردية : نيالب) ٣(



 

 ١٢

 )) اللبن ضيّعت الصيف (( العرب قول  في
IQH، ة عن فعبّر ة. تجرب ل واقعي ذي فالمث ثالً  لشيء يضرب ھوال  م

 مثله ويجعل
IRH، وال  ،تذكيرا تتغير ال األمثال فمفردات  ً ا راداً،  ،تأنيث ة، وإف اً، وتثني ل وجمع ا ينظر ب ً  فيھ ا  دائم

ىإ ورد ل لالم م له أي ث رة، أص فة، (العب ّ الحج الص  ة)ـ
ISH، د ه فوالھ اح من اع،أواإل ھواإليض ان قن  أوالبرھ

 عنه واالجتناب أوالتنفيرمنه ،به قتداءاال لمجّرد أوالتأثيرأو
ITH.  

مّ  قتضيه،ت عةواق حادثة في قيل ما ھو إذ الناس بين متداول قول المثل ذنإ         ى ارس ث اس ألسن عل ل الن  يتمث

ذات، والصفة، الشبه، في المثل ويتداول الواقعة، لتلك الشبيه الشيء في به رة، وال ة والعب ن . واآلي وم وم  المعل

 تقريب أو بالجلي، والخفي بالمعلوم المجھول األمر تشبيه فھو القرآن، في المثل عن البشري المثل ختالفا أنّ 

ول باألمر المحسوس ي المعق هحك ف د أو م اآلخر ينالمحسوس أح يّن ب ى ليب ً  المعن ا  بيان
IUH، ي يصير أو  الحس ف

 ً   المطاف نھاية في وذلك للعقل مطابقا
IVH، ل الكريم، القرآن في واسعة مساحة األمثال تحتلو ا ب دُّ  إنّھ دة تع  واح

ً  القرآن علوم في ةً عاد تبحث التي القرآنية المباحث من  ألھميتھا نظرا
IWH.  

        - : القرآني لالمث أنواع

ال ضروب عرض خالل من القرآني المثل نوعية تحديد وباإلمكان      ةالم األمث ى تداول نة عل  وھي البشر ألس

  - : يكالتال

ً  المتداول المثل  - أ   :لسانيا

  العالية. الثقافة ذوي من ثقافي كتابي أو شعبي إمـّا وھو : الساخر المثل - ١

    لغرض الحيوانات ةنألس على تجري قصة عن يعبّر فكاھي أو عليميت حكائي وھو : الخرافي المثل  - ٢

  .  العبرة... أو السخرية      

  قصصي. أو صوري أو وصفي وھو : القياسي المثل  - ٣

  - :IXH يالتال لمخططا في ذلك نبيّن أن ويمكن    

                                                 
  .٢٦٤ -٢٦٢مفردات غريب القرآن : ) ١(

  .٤٥٤ : ، والتعبير القرآني والداللة النفسية٢٦٤ -٢٦٢ : القرآن غريب مفردات ،وينظر:٨/٢٠٠ : العرب لسان) ٢(

  .١٦٨شذرات الذھب : ) ٣(

  .٥ : )وقفة عند األمثال القرآنية ( نت) ٤(

  .٢٢مجمع األمثال : و ،١٠وكلماته المختارة :  اأمثال وحكم اإلمام الرض: وينظر ،١٨ :) لي (عبد األمثال في القرآن الكريم )٥(

  .١/٧٤ البحر المحيط :) تفسير ٦(

  .٥ : )(نت القرآنية األمثال عند وقفة النبأ شبكة) ٧(

ال) ٨( رآن أمث ة( الق ر: ،١٣ : )الجوزي الاأل وينظ ي مث رآن ف ريم الق اض الك مو  ،١٠١- ١٠٠: )(الفي ال معج ي األمث رآن ف  الق

  .٤٣ -  ٤٢ : الجمالية اإلشارةو ،٢٩ : الكريم



 

 ١٣

  المثل اعأنو                                                                     

  

   

  القياسي                                               الخرافي                                       الساخر                        

  

                              

                   قصصي    صوري       وصفي                  يفكاھ                 تعليمي                   شعبي           ثقافي        

  

            ً تنادا هإ واس إنّ  لي ل ف ي المث ل القرآن ي مث ة بحسب قياس يم، أي و ق م وھ دوره ينقس ى ب ل إل في، مث  (وص

  قصصي) صوري،
IQH، صريحة معلومات وعرض الشخصيات، بأسماء صرح القرآنية األمثال من قسم الكھن 

ية بخصوص ذه جنس ا، الشخصيات ھ م ومميزاتھ ا رعرضتآخ وقس يات فيھ ة الشخص ً  مجھول ا اءال تمام  نتق

 أسمائھاذكر   من الحكمة
IRH، ي المثل يعدُّ  لذلك ثالً  القرآن ً  م ً  أو صوريا ا ل ،حكائي ل الصوري فالمث ة يمث  األغلبي

 القرآني المثل في
ISH.   

  

   : الضمني والمثل الصريح المثل - ب

 وھو بشيء شيء تشبيه أي به المصّرح وھو القرآني المثل مفھوم عليه ينطبق الذي ھو : الصريح المثل - ١

 به تجلىّ 
ITH، تعالى قوله نحو : -  

≅ã نث sWtΒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρä‹ sƒ ªB $# ⎯ ÏΒ ÂχρßŠ «! $# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& È≅ sV yϑ x. ÏNθç6 x6Ζ yè ø9$# ôN x‹ sƒ ªB $# $\F ÷ t/ ( ¨β Î) uρ š∅ yδ÷ρ r& 

ÏNθã‹ ç6 ø9 $# àM øŠ t7 s9 ÏNθç6 x6Ζyè ø9 $# ( öθ s9 (#θçΡ$Ÿ2 šχθ ßϑ n=ôè tƒ  مث   IUH  .   

  
                           - : الترسيمة ھذه خالل من ذلك بيّنتي كما به المشبّه وجملة المشبّه جملة بين الترابط ندرك اآلية ھذه ففي 

                                                 
  .٤٢الجمالية :  اإلشارة وينظر: ،١٣: ) أمثال القرآن (الجوزية) ١(

  .٢شبكة النبأ وقفة عند األمثال القرآنية : ) ٢(

  .١٠ اإلشارة الجمالية :) ٣(

رآن ، و١٠ : الصورة الفنية في المثل القرآنيو وينظر: ،١٦١: ) (الجوزية أمثال القرآن) ٤( ال في الق دليااألمث ريم (عب ، ٦٢) : لك

   .٤٦٨ :) (الزركشي في علوم القرآن البرھان

  .٤١ : نكبوتالع) ٥(



 

 ١٤

  الشبه وجه            

  

   - : به المشبّه                                                                                                     - : المشبّه            

ّ تا          ّ الكف خاذـ   اليستر العنكبوت بيت                                                                                  من أولياء ارـ

ً  هللا دون              ً  ينفع وال                                                                                  با شركا ً  وال حرا                          بردا

                                                                                                                                

  

  

  

 ينفعه وال ،وحقارته لتفاھته الضعف، في العنكبوت ببيت هللا غير عبادة لىإ يتوجھون الذين تشبّه فاآلية      

 ً ً  وال حرا  واآلخرة الدنيا في هللا غير ادةعب ينفع ال كما بردا
IQH.   

ّ ولكن به) والمشبّه (المشبّه أركانه لفقدان المثل تعريف عليه ينطبق ال الذي وھو : الضمني المثل - ٢  يكون هـ

 ً  األمور خير ( : العرب قول نحو القرآن في أو العرب كالم في وردت أمثال مع ومتقابالً  معنىً  منسجما

  القرآنية اآلية معنى مع األمثلة ھذه معنى فيتقابل )، طھاأوس
IRH.  

  - : تعالى قوله  في كما

Ÿω نث  uρ ö≅ yèøg rB x8 y‰ tƒ »' s!θè=øó tΒ 4’ n<Î) y7 É) ãΖãã Ÿω uρ $ yγôÜ Ý¡ö6 s? ¨≅ ä. ÅÝó¡ t6 ø9 $# y‰ ãè ø) tF sù $ YΒθ è=tΒ # ·‘θÝ¡ øt ¤Χ مث ISH.  

ً  تكن ال أي      ً  وإنّما مسرفا   المادية ةمكانياال بحسب متوسطا
ITH.  

 على ال وق،المتسا النسيج ذي القرآني، للسياق الھيكلي البناء في قصوى أھمية الكريم القرآن في للمثل ((      

 المثل، (الصورة، الكبرى النصية البنى صعيد على وإنّما فحسب، الصغرى والبنيات الوحدات صعيد

  )) النص وداخل النص، خارج أدبيين: أوجنسين تشكيلين بين تواشج التي البنى تلك القصة)،
IUH.  

                                                 
 ،٣/٥٤٨: العظيم القرآن تفسير ،٢٨ - ٢٧: والسنة الكتاب من األمثالو ، وينظر:٣٣٥ تفسير ابن عباس:) تنوير المقبا س من ١(

  .١/٤٩ : التنزيل معالمو

ة) ٢( ال القرآن(الجوزي ر:١٦١: ) أمث رآنا ، وينظ وم الق ي عل ان ف ريمو، ٢/١٣٢:  إلتق رآن الك ي الق ال ف دلي األمث ، ٦٢:  )(عب

  .١:  )المكتبة اإلسالمية عرض الكتب (نتو

  .٢٩اإلسراء : ) ٣(

  .١٥ -١٤:  ) أمثال القرآن (الجوزية) ٤(

  .٣٦اإلشارة الجمالية في المثل القرآني : ) ٥(

األولياء من دون هللا،  ضعف
  في الدنيا واآلخرةالينفعھم 

  
  
  
  
  

   ضعف بيت العنكبوت
  ال ينفعھم حراً وبرداً 

الضعف



 

 ١٥

ن وسيلة فالمثل       ائل م ي الوس تعملھاا الت رآن س ي الق وف ف ى الوق ه عل ه حقائق انو ومعاني ور بعض لبي  األم

 اإلنسان بال الواقع في تشغل لتيا الغيبية
IQH، رية، بھا لتھتدي نو البش ور م ة األم ي الغيبي رآن ف  بحثال ھي الق

 الخ والحساب. ،القيامة ويوم ،واإليمان ،والشرك ،روالنشو ،البعث عن
IRH.  

ً  هبوصف إيضاحية، غاية ھي أصالً  مثلال ضرب من الغاية ((و        قدرة من فيه لما القرآني، للخطاب مفتاحا

ً  منه تجعل عالية، تكثيفية ً  مختزالً  نصا  التي يمةبالث شبّعم إنّه يؤطره، الذي - الخطاب- األكبر لنصه وموازيا

  .ISH)) الخطاب ذاك حولھا ورمحيت

 اآلتية بالخصائص القرآني المثل يتميز - القرآني: المثل خصائص
ITH:   

  ختصار.اال بسبب الجملي التركيب في بليغةال الصورة ستعمالا أي الموجز: التركيب - ١

  وبالغته. األداء فصاحة على عتماداال الداللي: التكامل - ٢

  الفنية. المثل عناصر من عنصر أحسن يرى الذي لتصويريا اإلطار ھو البارع: التصوير - ٣

        : الترسيمة ھذه في ذلك يتبيّن كما

                                                                                       الموجز التركيب        

                                     
          

  
  

  
  
  
  

  البارع التصوير                                                          الداللي التكامل                           
  

  
 يفوالتكث باالختزال، القرآني المثل ـّصفيت ذلك أجل ومن بليغاً، مثالً  كان لما الخصائص ھذه لوالو      

 األلفاظ وقلـّة ،المعنى التـّساع املوالتك به)، والمشبّه شبّه(الم بين والتعاقد
IUHN  

                                                 
   .٥٢ : مجمع األمثال وينظر:، ٥٧ ) :(عبدلي الكريم األمثال في القرآن) ١(

  .١٣:  )(الشريف الكريم األمثال في القرآن) ٢(

  .٥٧اإلشارة الجمالية في المثل القرآني : ) ٣(

  .٥٤ : القرآني المثل في الفنية الصورة وينظر: ،١/٤٦١ : )(السيوطي المزھر) ٤(

  .٤١:  اإلشارة الجمالية في المثل القرآني) ٥(

ئص  خصا
 المثل
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 ١٦

ِّ تاال   - المعجمي : ساقـ
  

دُّ          اھر التماسك النصي، إالّ  يع د مظ ر عن  أح ذا المظھ ي ھ ديث ف ن الح اً إذ ال يمك ا جميع ف عنھ ه يختل أنّ

راد ، IQHللربط بين األجزاء في النص  ) نحوية (العنصر المفتِرض والعنصر المفتَرض وال عن وسيلة شكلية  وي

ً ية التي تنتظم بھا دالالت مختلف المفبه الكيف ائتالف  ردات وتتحكـّم غالبا ة ب ة والمحكوم ة التركيبي اج الدالل في إنت

  .IRHاألصوات وكيفية تكوين المفردات 

انية األخرى       دات اللس ن الوح ا م ا بغيرھ انية وعالقتھ دة اللس ى الوح ة معن ي بدراس توى المعجم تم المس ويھ

لنصي، وكذلك عالقتھا بالسياق اللساني الذي ترد في إطار قضية التماسك، ألنـّه ال يمكن في السياق ا (المفردات)

ا  أن تعيش الوحدات اللسانية بمعزل عن سياقھا، وأبرز مظاھر االتـّساق المعجمي عند علماء النص يمكن إجمالھ

   ISH -فيما يأتي :

  
  المعجمي  االتساق                                                 

  
  
  

  التكرار المعجمي                                                                  المصاحبة المعجمية (التضام)            
               Collection                                                                       lexical - reocurrence           

  
  
  -) :lexical - reocurrence التكرار المعجمي (   -أ

  
ادة عنصر معجمي أو ورو       ه أو شبه التكرار ھو شكل من أشكال التماسك المعجمي يقتضي إع رادف ل د م

ادة مرادف أو عنصر مطلق أو اسم عام، و (( ،لذا فإّن التكرار يدور مفھومه حول اإلع أتي أن ھ ِّ  ي ـ بلفظ  مالمتكل

 ً   .ITH، أو يؤتى بمعنى ثّم يعيده )) ثّم يعيده سواًء أكان اللفظ متـّفق المعنى أم مختلفا

دُّ        ي)  ويع رار المعجم اً (التك ة ظاھري دة معجمي ادة وح ي ويقتضي إع ك المعجم اھر التماس ن مظ راً م مظھ

ً باال وداللياً أوأ   وبھذا يحقـّق التماسك ألجزاء النص. ،ثنين معا

ك فقرة، أو ،جملة أو ،عبارة أو ٍظ،لف ذكر إعادة ((النصية تتحقـّق بالتكرار من خالل  نَّ إذ إ      اللفظ وذل ه ب  نفس

 )) المتباعدة النص عناصر ترابط تحقيق أھمـّھا كثيرة أغراض لتحقيق وذلك بالترادف أو
IUH.  

                                                 
  .٢٤) لسانيات النص : ١(

  .١٢٠) : علم الداللة (الينز) ٢(

  .٢٤) لسانيات النص : ٣(

  .٢/١٢٩:  ) المثل السائر٤(

  .١/٢٠ :) علم اللغة النصي ٥(



 

 ١٧

ى تحقيق الت        ؤدي إل داد فالتكرار يؤدي وظائف داللية معيـّنة، وكذلك ي ق امت ك عن طري ماسك النصي، وذل

وِّ  ذا المك ى آخره، وھ ة النص حت ارة أو تركيبعنصر ما من بداي ردة أو عب د يكون مف ً ن ق ً جملي ا ذا  ا رة، وھ أو فق

اعدة أدوات التماسك النصي األخرى  ع مس نص، م ذا ال ات ھ ين مكّون ربط ب داد ي رار  ،IQHاالمت إّن التك ذا ف و ل ھ

رار IRHمية ترجيع داللي للعناصر المعج ّد  في ظاھرة التك ـّي، والب رة المتلق ، واسترجاع لمعلومات سابقة إلى ذاك

  حصول شرط الوجودية للعنصر المعجمي المكّرر.

  

  -من أھم أنماط التكرار في المثل القرآني : -أنماط التكرار في المثل القرآني :

  التكرار اللفظي . -أ

 التكرار في صفة المفردة .  - ب

 ئر.التكرار بالضما  - ج

 .   التكرار االشتقاقي  -  د

      ً ا ـّل وجھ ا يمث ل القرآني الجانب اإلعجازي كم ً  يمثـّل التكرار في المث ا ـّل بالغي رار)، ويتمث في تحقيق  (التك

ذا األسلوب في العنصر القرآني وال  د ورد ھ التماسك النصي بالربط بين أجزائه بتكرار المفردات المعجمية، وق

  -ني نحو قوله تعالى :سيما في سياق المثل القرآ

!ª * نث $# â‘θ çΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ã≅ sW tΒ ⎯ Íν Í‘θ çΡ ;ο 4θ s3 ô± Ïϑ x. $ pκ Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ ( ßy$ t6 óÁ Ïϑ ø9 $# ’ Îû >π y_% ỳ ã— ( 
èπ y_% ỳ –“9 $# $ pκ ¨Ξ r( x. Ò= x. öθ x. A“ Íh‘ ßŠ ß‰ s%θ ãƒ ⎯ ÏΒ ;ο t yf x© 7π Ÿ2 t≈ t6 •Β 7π tΡθ çG ÷ƒ y— ω 7π §‹ Ï% ÷ Ÿ° Ÿω uρ 7π ¨Š Î/ ó xî ßŠ% s3 tƒ $ pκ çJ ÷ƒ y— â™ û© ÅÓ ãƒ 

öθ s9 uρ óΟ s9 çμ ó¡ |¡ ôϑ s? Ö‘$ tΡ 4 î‘θ œΡ 4’ n? tã 9‘θ çΡ 3 “ Ï‰ öκ u‰ ª! $# ⎯ Íν Í‘θ ãΖ Ï9 ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 4 ÛU Î ôØ o„ uρ ª! $# Ÿ≅≈ sW øΒ F{ $# Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 3 ª! $# uρ 

Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« ÒΟŠ Î= tæ مث   ISH.  

ِّ  هللا أنّ  أي         دبيره وِصفةُ  واألرض السماوات رُ مدبـ ـّھ يلتا ت ي ابث ماوات ف ا واألرض الس ا وم  ةالدال بينھم

ـّى الذي وحكمته، ورحمته وقدرته ووحدانيته وجوده على ن يتجل ه م دى ورائ ان ل ل البصير اإلنس ة العاق  حقيق

ِّ المدب ي غايته الوضوح في بلغ وقد األعلى رـ ه الجالء وف هإ إذ ،نھايت ي نّ ه وضوحه ف النور وانجالئ  المنبعث ك

اطة للبصر تنكشف األشياء أنّ  فكما المشكاة، من ذه بوس عة ھ ة األش ن المنبعث ذه م ياء ھ ـّا األش دل مم ا، ي  عليھ

ه على الدال البديع والنسق جيبالع الترتيب ھذا على الكون ھذا دبـّر الذي المدبر حقيقة وتتجلـّى ن ناشيء أنّ  م

ل ؟ يدركونه ال الناس من كثير الب فما القوة ھذه بلغ قد هللا تدبير كان وإذا وقادر، حكيمٍ  رٍ مدبِّ  دي وبالمقاب  هللا يھ

ذي العظيم التدبير وھذا النور ھذا إلى يشاء من وتعالى سبحانه ان يوصل ال ى اإلنس عادة إل وز الس ه والف  بھدايت

                                                 
  .١/٢٢ : ) علم اللغة النصي١(

  .٥٢) الربط وأثره في تماسك النص : ٢(

  .٣٥) النور : ٣(



 

 ١٨

ذا كضرب الكريم القرآن في المضروبة األمثال جميع نّ وأ وتوفيقه، ل ھ و المث ن ھ ة أجل م اس ھداي ارة الن  وإن

ً  يبيـّنھا الذي وھو منھا شيءٌ  عليه يخفى ال يالت بالحقائق عليم وهللا طريقھم، ا فھا بيان ى ويوضـّحھا ويكش  ال حت

 فيھا ينظر أحدٍ  على يخفى
IQH.   

  - : وھي التكرار من أنواع ثالثة القرآني المثل ھذا في ونستنبط   

   - : بالصفات التكرار - ١

رار، إذ  كّرر ھذا النص القرآني صفات هللا سبحانهيدرج       ة ف صفةوتعالى واستخدم أسلوب التك ي لفظ الجالل

   -ي :أربعة تراكيب متجاورة وھي كالتال

â‘θ( -التركيب األول : çΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ(  

≅ã( -التركيب الثاني : sWtΒ ⎯ Íν Í‘θçΡ ;ο 4θ s3ô± Ïϑ x. $ pκ Ïù îy$t6 óÁ ÏΒ(  

$ßy( - التركيب الثالث : t6óÁ Ïϑø9 $# ’ Îû >π y_% ỳ ã— ( (  

èπ( -التركيب الرابع : y_% ỳ –“9 $# $ pκ ¨Ξ r( x. Ò= x. öθ x. A“ Íh‘ ßŠ(  

  -ومن الممكن توضيح ذلك في ھذا المخطط :

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  -التكرار التفسيري : -٢
  
  ي  بالتركيب القرآن (الزجاجة)التراكيب التفسيرية في ھذا المثل نمطاً من أنماط  التكرار إذ فـُسِّرت مفردة تعّد ُ    

$  نث pκ ¨Ξ r( x. Ò= x. öθ x. A“ Íh‘ ßŠ ß‰ s%θ ãƒ ⎯ ÏΒ ;ο t yf x© 7π Ÿ2 t≈ t6 •Β 7π tΡθ çG ÷ƒ y— ω 7π §‹ Ï% ÷ Ÿ° Ÿω uρ 7π ¨Š Î/ ó xî ßŠ% s3 tƒ $ pκ çJ ÷ƒ y— â™ û© ÅÓ ãƒ öθ s9 uρ 

óΟ s9 çμ ó¡ |¡ ôϑ s? Ö‘$ tΡ  مث .  

  -:التالي المخطط  كما يتبيـّن في 
                                                 

  . ٣/٣٨٧تفسير القرآن العظيم : وينظر: ، ٩/٣٠٥ الجامع ألحكام القرآن :) ١(

èπ y_% ỳ –“9$# $ pκ̈Ξr( x. Ò= x.öθ x. A“Íh‘ ßŠ 

ßy$ t6 óÁ Ïϑ ø9$# ’ Îû >π y_% ỳ ã— 

ã≅ sW tΒ ⎯ ÍνÍ‘θ çΡ ;ο4θ s3ô±Ïϑ x. $ pκ Ïù îy$ t6 óÁ ÏΒ 

â‘θ çΡ ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 

  هللا



 

 ١٩

                                                       ١-   )$ pκ ¨Ξ r( x. Ò= x. öθ x. A“ Íh‘ ßŠ (               

  

 َّ ‰ß(  -٢ر (الزجاجة) بالتراكيب التفسيرية         تفسـ s%θãƒ ⎯ ÏΒ ;ο tyf x© 7π Ÿ2 t≈ t6 •Β 7π tΡθçG ÷ƒ y— ω 7π §‹ Ï% ÷ Ÿ° Ÿω uρ 7π ¨Š Î/ ó xî(  

  
  

                                                         ٣ -  )ßŠ% s3 tƒ $ pκ çJ ÷ƒ y— â™ û©ÅÓ ãƒ öθ s9 uρ óΟ s9 çμ ó¡ |¡ôϑ s? Ö‘$ tΡ  (  

  
    - التكرار اللفظي للمفردات : -٣

اً مؤَك      رار إذ ارتبطت أجزاء النص ارتباط ق التك رار اللفظي فـّداً عن طري اط التك حدث التماسك، ومن أنم

  -للمفردات في ھذا المثل :

  -نحو: )بلفظھا( (هللا)) تكرار مفردة ١
  

  هللا نور السماوات واألرض                                      
  هللا                     

  يضرب هللا األمثال                                       
  
  -كما في قوله تعالى :أربع مرات  )ا(بلفظھ (نور)) تكرار مفردة ٢
  

  ضنور السماوات واألر                                    
                 
  نوره كمشكاة                 نور              

                                     
  نوٌر على نور                                    

  
  -منھا : )ا(مصباح) (بلفظھ) تكرار مفردة ٣
  

  كمشكاٍة فيھا مصباح                                        
  المصباح                      

  المصباح في زجاجة                                       
  
  -نحو قوله تعالى : )ا(الزجاجة) (بلفظھ) تكرار مفردة ٤
  

  المصباح في زجاجة                                  
  الزجاجة                                                         

  الزجاجة كأنّھا كوكٌب درٌي                                   
  

  ال شرقية                                                        
  (ال)) التكرار اللفظي باألدوات منھا                                الربط بينھما بـ ٥

  ال غربية                                                           
  



 

 ٢٠

  -باشتقاقه منھا قوله : (مـَثـَل)) تكرار لفظ ٦
    

  يضرب هللا األمثال  )   شتقاقها( مـَثـَُل نوره          
  
  -بصفاته كما في قوله تعالى : (هللا)) تكرار مفردة ٧
  

  عليم     صفاتههللا                     
  
  - ا في قوله :بالضمائر كم (هللا)) تكرار مفردة ٨
  

    (الھاء)نوره                                    
  هللا                                 

     (الھاء)يھدي لنوره                                    
  

َّ  فإنّ وعليه     ب ف في النص ھو لكون المفردات المتكررة واقعة ٌ في التراكيوجود ھذا التكرار المكثــ

     IQH -ي :يمكن توضيح التكرار في المخطط التالالمتجاورة، و

  أ) مثل نوره كمشكاة ٍ فيھا مصباح
  
  

  ب) المصباح في زجاجة                                      
  

                                                          
      ج) الزجاجة كأنـّھا كوكٌب دريٌّ                                                            

  
  

، والمفردة (المصباح) في التركيب األول وفي بداية التركيب الثاني (مصباح) إذ تكّررت المفردة األخيرة    

  . (الزجاجة) وفي بداية التركيب الثالث (زجاجة) األخيرة في التركيب الثاني

  ) = أ + ب١ت (     

  = ب + ج) ٢ت (    

  فالتكرار في اللفظ أو العبارة أو التركيب الجملي أو األدوات أسھم في تحقيق التماسك النصي .    

ھي تحقيق التماسك النصي شكلياً وداللياً عبر ضروب التكرار اللفظي والتفسيري وظيفة التكرار  فإنّ  ھكذاو  

  والضميري والتكرار بالصفات .

  

   -وم التكرار وأنماطه في قوله تعالى :وكذلك نستطيع استنباط مفھ   

                                                 
  .٦٣) الربط وأثره في تماسك النص : ١(



 

 ٢١

öΝ نث s9 r& t s? y# ø‹x. z> u ŸÑ ª! $# Wξ sWtΒ Zπ yϑ Î=x. Zπ t6 ÍhŠ sÛ ;ο t yf t±x. Bπ t7 Íh‹ sÛ $ yγè= ô¹r& ×M Î/$rO $ yγ ããö sù uρ ’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ∩⊄⊆∪   þ’ ÎA ÷σ è? 

$ yγ n=à2 é& ¨≅ ä. ¤⎦⎫Ïm Èβ øŒÎ* Î/ $ yγ În/ u‘ 3 ÛU ÎôØ o„ uρ ª! $# tΑ$ sW øΒ F{ $# Ä¨$̈Ψ=Ï9 óΟ ßγ ¯=yè s9 šχρã 2 x‹ tG tƒ  ∩⊄∈∪ ã≅ sV tΒ uρ >π yϑ Î=x. 

7π sW Î7 yz >ο t yf t± x. >π sV Î6 yz ôM ¨V çG ô_$# ⎯ ÏΒ É− öθ sù ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ $ yγ s9 ⎯ ÏΒ 9‘# t s% ∩⊄∉∪ مث   
IQH.  

  
(صلى هللا عليه ألم تعلم علماً ال يخالجه شٌك وال شبھة، والخطاب لكلِّ من يأتي إليه بما ُدعي إليه الرسول      

Zπوتدلُّ ( ، ومن تبعه ومن لم يتبعه (صلى هللا عليه وسلم)، والخطاب للرسول وسلم) yϑ Î=x. Zπ t6 ÍhŠ sÛ (  على الحقيقة

ودعى الناس إليھا وإقامة األدلة القاطعة التي ال  صلى هللا عليه وسلم)(أو كلمة الحق التي بـُعث بھا رسول هللا 

 ھا التي ھي النتائج الحسنة، والثمرات العظيمة التي وعدھم هللا بھاتحتمل النقص على حقيقتھا وإثباتھا، وفي غايت

Zπوتتناسب (  في الدنيا واآلخرة،  yϑÎ= x. Zπ t6 ÍhŠ sÛ  ) مع (ο t yf t± x Bπ t7 Íh‹sÛ   ٍأتي بالغ النفع ال ضرر فيه في ) أي كل نبات

من بثبات أصل الشجرة في والغاية في ھذا المثل تمثيل اإليمان في قلب المؤبالثمر في غاية نموه وكماله، 

 من السماء، مثله مثل صعود عمله في السماء، بارتفاع فروعھا، وما يكتسبه المؤمن من بركة اإليمان بما ينال

للنظر  أمـّا المثل الثاني  فيراد به صفة خبيثة ضارة ال نفع فيھا فھي مفسدة كّل حين ٍ وأوان، -الشجرة -ثمرتھا 

اك الحق، ويتناسب مع داللة شجرة خبيثة ال تحمل ثمراً شھياً بل تحمل ثمراً درالتي فطر الناس عليھا من إ

  .IRHألنـّھا ال أصل ثابت لھا  شجرة تقتلع بسرعة وتستأصل بسرعة؛، ھذه الضاراً 

الكلمة الطيبة وھي كلمة التوحيد واإليمان التي بُعث  ھذا المثل القضايا التي تدور بخصوص والمتأمـِّل في     

  -ودعى الناس إليھا، وذلك عن طريق أنماط التكرار منھا : (صلى هللا عليه وسلم)سول بھا الر

     
ً تكرار المفردة  -١   -كما في قوله : تكراراً جزئيا
  

  هللا      ضرب                                       
  ضرب     -       

  هللا يضرب                                       
  
  

   مثالً ضرب هللا                                   
     مثل -         

  األمثاليضرب هللا                                  
  

                                                 
  .٢٦ – ٢٤ إبراھيم :) ١(

  .٣٤٧-١/٣٤٦ : معالم التنزيلو ،٢/٦٩٨ : تفسير القرآن العظيم وينظر: ،٩/٣٠٧ : مع ألحكام القرآنالجا) ٢(



 

 ٢٢

  -التكرار الضميري منھا : -٢
  ھا                 أصل                                               

  
  ھا   فرع                                               

  شجرةً طيبة                                 
  ھا                 أ ُ كـُل                                              

  
  ھا رب                                                                 

  
  -:التكرار التفسيري  -٣

Zπ: ( وذلك في قوله تعالى     yϑ Î=x. Zπ t6 ÍhŠ sÛ ;οt yf t± x. Bπ t7 Íh‹ sÛ  وتفسيٌر له .) (مثالً ) فھو بيان لقوله  

ο;وتركيب (   t yf t± x. Bπ t7 Íh‹ sÛ  ) تفسير لتركيب (Zπ yϑÎ= x. Zπ t6ÍhŠ sÛ  وكالھما تشبيه (كاف التشبيه) ) والجامع بينھما

  المعقول بالمحسوس .
  
  -ت :التكرار بالصفا -٤

  - وذلك في وصف هللا تعالى للشجرة الطيبة بأربع صفات :  

π(كونھا  - الصفة األولى : t6 ÍhŠ sÛ(،  وذلك يحتمل كونھا طيـّبة الصورة والشكل والمنظر، أو طيـّبة الرائحة أو طيـّبة

  الثمرة، شبـّه ثبات اإليمان في قلب المؤمن بثبات أصل الشجرة في السماء .
  

$(نھا كو - الصفة الثانية: yγ è=ô¹ r& ×MÎ/$rO ( ؛ أي ضرَب بعروقه في األرض، وھو صفة كمال ٍ لھا، ألّن الشيء

  الطيـّب ال يعظم السرور به إالّ  إذا كان ثابتاً .
  

$(كونھا   -الصفة الثالثة : yγ ããö sù uρ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9 شامٌخ متعال ذاھٌب في الفضاء على مّد البصر، قائٌم أمام  أي ،)#$

  بالقّوة والثبات، أي صعود عمل المؤمن إلى السماء بارتفاع فروعھا في الھواء.العين، يوحي 
   

’þكونھا ( - الصفة الرابعة : ÎA÷σ è? $ yγ n=à2 é& ¨≅ ä. ¤⎦⎫Ïm Èβ øŒ Î* Î/ $ yγ În/ u‘ (،  فھي تؤتيه كامالً ، ال ينقطع ثمرھا أبداً أي 

 ً ً  حسنا ً مباركا بمعنى ما يكتسبه المؤمن من بركة اإليمان  مارھا،قت ٍ وقـّته هللا تعالى إلث، في كّل وكثيراً طيـّبا

   ن . بما ينال من ثمرتھا كّل حين ٍ وأواشبيه 

منھا فالتكرار في ھذا المثل القرآني ساھم بشكل فعـّال في تحقيق التماسك النصي عبر األنماط المختلفة للتكرار، 

  التراكيب البيانية، والتكرار بالضمائر .والتكرار ب ،، والتكرار االشتقاقيصراحة التكرار بالوحدة اللغوية

  

  

  



 

 ٢٣

  -وكذلك في قوله تعالى :     

$ نث yγ •ƒ r'̄≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# z> ÎàÑ ×≅ sW tΒ (#θãè Ïϑ tGó™ $$ sù ÿ… ã&s! 4 χ Î) š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ⎯ s9 (#θà) è=øƒ s† $\/$t/ èŒ 

Èθ s9 uρ (#θãè yϑ tG ô_ $# … çμ s9 ( β Î) uρ ãΝ åκö: è= ó¡ o„ Ü>$ t/ —%!$# $\↔ ø‹ x© ω çνρä‹É)ΖtF ó¡o„ çμ ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè |Ê Ü= Ï9$©Ü9 $# Ü>θ è=ôÜ yϑø9 $# uρ ∩∠⊂∪ $tΒ 

(#ρâ‘ y‰ s% ©! $# ¨,ym ÿ⎯ Íν Í‘ ô‰ s% 3 ¨β Î) ©! $# :” Èθ s) s9 î“ƒ Í• tã ∩∠⊆∪ مث IQH.  

لقد صّورت اآلية معنى الجھالة التي يعيشھا الكفـّار بعبادتھم لألصنام التي ھي أضعف من أن تستطيع أن       

تثبت للكفـّار  روالضرة للمنفع الذباب الضعيف منھا، وال شّك في أّن كثرة األلفاظ المنفيةالشيء الذي يسلبه  تنقذ

أّن ھذه المعبودات التي يعبدونھا ال تستطيع أن تجلب المنفعة أو الضرر لھم، وذلك حتى تفتح عقولھم ويتنبـّھون 

إقناع الكفـّار باإليمان وإثبات علم هللا عّز وجّل، وتثبيت  إلى ھذا الجھل الذي يعيشون فيه، والغرض من المثل ھو

      IRH@أّن هللا ھو الذي يتفّرد بقدرته على الملكية ال غيره من المعبودات التي يعبدھا الكفـّار.

  -ثالثة محاور : إّن ھذا المثل يدور في

  . )هللا تعالى(: الخالق  المحور األول

  : أھل الشرك . المحور الثاني

  : المخلوق والذباب . محور الثالثال

  

  -في ھذه المحاور فيما يأتي :(التكرار) ويمكن توضيح 

  ويكون التكرار كاآلتي :(هللا تعالى) الخالق  المحور األول :
  

 صراحةً بظاھره ثالث مرات .(هللا) التكرار اللفظي لمفردة  -
  قوي                                                                     

 بصفاته منھا (هللا) التكرار النصي لمفردة  -
  عزيز                                                                  

  
  . الھاء)بالضمير                قـَْدِرِه ((هللا) التكرار الضميري لمفردة    -
  
  

  إّن الذين (من جميع الناس وھم أھل الشرك والتقديرفريق بالناس في ھذا المثل يراد  -المحور الثاني :

  .ISH)  يدعون ھم فريٌق منكم                        

  

                                                 
  .٧٤ -٧٣الحج : ) ١(

   .١/٤٠٠، معالم التنزيل : ٦٧٣-٣/٦٧٢وفتح القدير:  وينظر: ،١/٤٤٤) تفسير الجاللين : ٢(

  .٣٤٢ /١٦) تفسير التحرير والتنوير :٣(



 

 ٢٤

  -ويمكن توضيح التكرار بالضمائر التي تحال الى أھل الشرك من خالل ھذا المخطـّط :       
  

  (واو الجمع) لقوايخ                                                            
  

  (واو الجمع)اجتمعوا                                                           
                                                  

  (واو الجمع)قدروا               (أھل الشرك)لى التكرار بالضمير إ - ١
  

  (واو الجمع)يستنقذوه                                                           
  

  (ھم)                 يسلبھم                                                              
  
  
  
  -االشتقاقي منھا : التكرار  - ٢
  

  بمعنى الخالق الضعيف                                     
  الطالب                                     المطلوب        

     
  

  اسم فاعل                                   اسم مفعول     
  
  

χالتكرار بالتراكيب التفسيرية  (   - ٣ Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# šχθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# (  ِّ   .   IQHر معنى أھل الشرك يفسـ

                
ّ وذلك ما يت -المحور الثالث :   -صل بالذباب من قبيل التكرار منھا :ـ

  
  -التكرار بالوحدة اللسانية صراحةً منھا : - ١
  

  يخلقوا ذباباً                                   
  الذباب            

  وإن يسلبھم الذباب                                 
  
  -التكرار باالشتقاق المورفولوجي : - ٢
  

  ( المخلوق الضعيف)الطالب                   المطلوب            
  
  -التكرار بالضمير منھا : - ٣
  

  لى الذباب  إيحيل (الھاء) ال يستنقذوه                              

                                                 
  .٣٤١ /١٦:) تفسير التحرير والتنوير ١(



 

 ٢٥

المحاور الثالثة  والتكرار يدور بصدد تحقيق التماسك النصي، تنتج من ذلك أّن وظيفة التكرار ھوسي         

 ،ويكون التكرار بالوحدة اللسانية صراحةً أو باالشتقاق المورفولوجي (هللا تعالى، أھل الشرك، الذباب)، اآلتية :

  ياً وداللياً في المثل القرآني .    التي تحقــّق التماسك شكل ،أو بالتراكيب التفسيرية ،أو بالضمائر

  
   -) : (collectionعجمية) التضام (المصاحبة المُ   -ب

َّ طى نحو مُ عل ورود الوحدات اللغوية تماسك المعجمي، ويقصد بهمن مظاھر ال يعدُّ التضام مظھراً                 رد، أوـ

ً  القّوة أو بالفعل الكلمات من زوج توارد ((  ظاھرة وتشكـّل ،IQH@)) تلك أو العالقة ھذه حكمب الرتباطھا نظرا

)،  COLLECTIONAL THEORY التضام نظرية ( بـ ھايسمـّون الباحثين بعض عند مستقلـّة ظريةن التضام

وھناك تداخل بين مجموعات المفردات ، IRHللنظرية السياقية  متداداً يعّدون النظرية اخرون ذلك بل اآل ىير الو

ختبار (افردة الواحدة أن تقع في أكثر من احتمالية الوقوع، ووضع فيرث ما سمـّاه وأصنافھا، فيمكن للم

وغلب ، ISHأي تبديل المفردات المعجمية في السياقات اللغوية المختلفة  ) collocabilityالوقوعية أو الرصفية 

 ُ خاطـَب، ومقتضيات الترابط على ھذه المفردات لدرجة أنـّھا ھيمنت على مقصدية المـُخاطـِب وأوضاع المـ

وللمصاحبة المعجمية أثٌر في تقريب المعنى المراد عندما يكون لبعض المفردات ، ITHاألحوال وجنس الخطاب 

  .IUHوعقلية وحالية  -مقالية -أكثر من معنى، وھي بموقعھا ھذه تقوم بما يحتاجه فھم النص من قرائن أدائية 

لى غيرھا من المفردات، ھم معناھا بمفردھا، بل ھي بحاجة إت ال يـُفھنالك في نظام التركيب العربي مفردا       

  .(التضام) والربط بين ھذه المفردات يسمـّى بـ 

اد إّن طرفي اإلسن فيرىالمـُسند والمـُسند إليه) لى ھذا المعنى في باب (إھـ) ١٨٠(ت سيبويهأشار كما        

فمن ذلك االسم المبتدأ  ... ر، وال يجد المتكلـِّم منه بـُّداً غني أحدھما عن اآلخوھما متضامـّان أي وھما ال يس

سم سم كما لم يكن لالاالوھو قولك : عبدهللا أخوك، ومثل ذلك : يذھب عبدهللا، فال بّد للفعـل من  والمبني عليه،

عيـّن، وھو عادةً بـُدٍّ من اآلخر في االبتداء، فاللفظة االسنادية تحتاج إلى لفظ ٍ مـُقحم له في سياق م األول من

.                                                                   IVHالجملة الفعلية والمبتدأ في الجملة االسمية أي المسند إليه  الفاعل في

                                                 
  .٢٥) لسانيات النص : ١(

  .٧٤) : علم الداللة (مختار) ٢(

  .٧٥)  م . ن : ٣(

  .١٤٠) : نحو النص (أبو زنيد ) ٤(

  .١٩٣غة العربية معناھا ومبناھا : الل) ٥(

  .١/٢٣) الكتاب : ٦(



 

 ٢٦

(النظم) في نظريته  ھـ)٤٧١(ت عبدالقاھر الجرجانيالتضام من فكرة النظم التي أشار إليھا  ويقترب معنى      

(( إّن األلفاظ المفردة التي ھي أوضاع اللغة لم توضع لتـُعرف معانيھا في أنفسھا،  وفسـّر معنى التضام بقوله :

  .IQHا من فوائد )) مبعضھا إلى بعض فيعرف فيما بينھ ولكن ألن يضمَّ 

  ا سبق إدراك علماء العرب ظاھرة التضام .مّ ويتبيـّن م    

ّن القرآن الكريم قد أنزل بلسان ٍ عربيٍ  مبين ويراعي نظام التركيب العربي في ترتيب المفردات إذ إ     

ح معناھا بمفردھا، بل تحتاج إلى لداللية، ألنـّه توجد مفردات ال تتـّضالمعجمية حيث يؤدي إلى المناسبة ا

خالل بالنص، وھذه التقابالت ؤدي إلى اإلوفقدان ھذه المفردات يأخرى للتكامل والتقابل في المعنى،  مفردات

  عجاز في القرآن الكريم .األدائية تكون وجھاً من وجوه اإل والتكامالت

  - ونالحظ عالقة التضام التي تلتقي مع المصاحبة المعجمية في النص من خالل الجوانب اآلتية :
  
  - : المعجمي التقابل -١

على عالقة التقابل بين أداتين معجميـّتين، أي شرط مساھمته في إحداث التماسك النصي، وھو وجود  يقوم     

طرفين متضادين متقابلين، يجمعھما نوع من العالقة، أو التناسب الداللي، وقد تكون عالقة التضاد بين المفردات 

  -كما في قوله تعالى :

≅ãنث sW tΒ È⎦÷⎫ s)ƒ Ì x ø9 $# 4‘ yϑ ôãF{ $% Ÿ2 ÉdΟ |¹ F{ $# uρ Î ÅÁ t7 ø9 $# uρ ÆìŠ Ïϑ ¡¡9 $# uρ 4 ö≅ yδ Èβ$tƒ Èθ tF ó¡o„ ¸ξ sWtΒ 4 Ÿξ sù r& tβρã ©. x‹ s? مث IRH  

ً  يبصر الذي على للداللة واألصم) األعمى (األول الفريق فمثل          حاسـّة هانلفقد طريقه إلى يھتدي فال شيئا

 األعمى بحال حالھم وشبـّه ،قدرته وكمال وحدانيته على الدالة نيةالكو هللا آيات في ينظروا لم وھؤالء البصر،

 هانلفقد غيره بإرشاد يھتدي فال اليسمع الذي ھو واألصم المطلوب، إلى والوصول االھتداء عدم في

 حالھم وشبـّه القاطعة، بالبراھين الحقائق بيان تضمـّنت التي التنزيلية اآليات يسمعوا لم وھؤالء حاسـّةالسمع،

 والسميع)، (البصير كمثل الثاني الفريق مثل أمـّا كالم،ال من إليه يـُلقى فيما بسمعه تفعين ال الذي األصم بحال

 لھم هللا نصبه فيما أبصارھم استعملوا الذين ھم فالمؤمنون غايته، إلى ويھتدي طريقه يبصر الذي ھو والبصير

 ھو والسميع ،رسله لسان على إليه وأرشدھم رھمأم ام وفق على فعبدوه المدبّر وحدانية فأدركوا اآليات من

 الذي بالسميع فشبـّھوا واستبصروا تدبـّروا المنّزلة باآليات سمعوا لمـّا فالمؤمنون يرشده، لمن يسمع الذي

 الراشد السوي الطريق ضلّ  إذا يرشده لمن ويستجيب يسمع
ISH.  

  - : اآلتي المخطط في ذلك توضيح ويمكن

  

                                                 
  .٥٣٩) الدالئل : ١(

  .٢٤) ھود : ٢(

    .٤/٦٣٢ لمأثور:باتفسير الّر المنثور في ، وينظر: الدّ ٢/٢١٤ : مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ٣(



 

 ٢٧

 البصير                                األعمى                                          

 

  

  األصم                                السميع                                             

  

  - : تعالى قوله في وكذلك

≅ö     .....نث è% ö≅ yδ “Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôãF{ $# ç ÅÁ t7 ø9 $# uρ ÷Π r& ö≅ yδ “Èθ tG ó¡ n@ àM≈ uΗä> —à9 $# â‘θ‘Ζ9 $# uρ 3 ÷Π r& (#θè=yè y_ ¬! .......  مث IQH.  

 فيما الربط ھذا توضيح يمكن ،النور) – (الظلمات و البصير) – (األعمى : اآلتية المفردات بين التضاد يوجد

                                 - : يأتي

       الظلمات                                      األعمى                                                 
  
  
  
  

     البصير                                        النور                                                   
  

    ً     - : تعالى قوله وأيضا

øŒ ...نث   Î) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡ tö/ Î) }‘ În/ u‘ ” Ï% ©!$# ⎯ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡr& ⎯ Ä©ór é& àM‹ ÏΒ é& uρ ( tΑ$ s% ãΝ↵Ïδ≡ tö/ Î)  χ Î* sù ©! $# 

’ ÎAù' tƒ Ä§ôϑ ¤±9 $$Î/ z⎯ ÏΒ É− Îô³ yϑ ø9 $# ÏNù' sù $ pκÍ5 z⎯ ÏΒ É> Ìøó yϑ ø9 $# |M Îγ ç6 sù “ Ï% ©!$# t x x. 3 ª! $# uρ Ÿω “Ï‰ öκ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# 

t⎦⎫ÏϑÎ=≈ ©à9   . IRHمث#$

ّ ألن ليوالتكرارالفع والتجدد االستمرارية علىيميت) - (يحي فداللة          يحي الذي ھو - سبحانه -  وحده هـ

 الحياة معنى (نمرود) الطاغية تجاھل (إبراھيم) هللا خليل رأى لّما اإلنسان، لدى لعجزبا واعتراف ويميت

 حجة إلى إبراھيم انتقل أحد على اليخفى بحيث الجالء من جوابه بطالن وكان أميت)- يي(أحبقوله والموت

  .ISHشيء كلّ  على وإرادته وتعالى سبحانه هللا قدرة على فداللتھما المغرب) - (المشرق وھي أخرى

 من النوع ھذا وسمـّي ، المغرب) -  (المشرق و يميت) – (يحيي : اآلتية المفردات بين التضاد يوجد        

 الحادّ  بالتضاد التضاد
ITH،  ّالتضاد كان وكلـّما بالمقابل، االعتراف بمعنى يكون المتضادين أحد نفي ألن  ً  حاّدا

                                                 

  .١٦الرعد : ) ١(

  .٢٥٨) البقرة : ٢(

  .١/١١٥، وصفوة التفاسير: ٢/٢٤، وينظر: تفسير القرآن العظيم : ١/١٢٦) مدارك التنزيل وحقائق التأويل : ٣(

  .٥٢) : علم الداللة (المختار) ٤(

  تقابل
  
  

تضادي

  تقابل
  
  

 تضادي



 

 ٢٨

 النصي التماسك تحقيق على قدرةً  أكثر كان كلـّما
IQH، في التضاد على متقو التي المصاحبة عالقات ومن 

  . المتضادة المفردات  بين الواقع (التقابل) الكريم القرآن

 السميع، األصم، (األعمى، تمفردا بين ربط الذي التناسب نتيجة ذروته يبلغ السابقة اآليات في لتماسكفا        

ِّ يشب الذي المعجز، بالنص يليق الجميل التماسك ھذا ومثل )،المغرب المشرق، يميت، يحي، ،البصير  هـ

   .اطھتراب شّدة في الواحدة المفردة

       
اسب في (( التن تلتقي مع المصاحبة المعجمية في النص التيوھي مراعاة المناسبة الداللية  :مراعاة النظير -٢

  .يجابي، أي التقابل اإلIRHوما يناسبه ال بالتضاد ))  ، وھي أن يجمع في الكالم بين أمرٍ واالئتالف والتوفيق أيضاً 

  - كما في قوله تعالى :       

öΝ نث          s9 r& t s? y# ø‹x. z> u ŸÑ ª! $# Wξ sWtΒ Zπ yϑÎ= x. Zπ t6 ÍhŠ sÛ ;ο t yft± x. Bπ t7 Íh‹ sÛ $ yγ è=ô¹ r& ×M Î/$rO $ yγ ããö sù uρ ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9   .ISHمث #$

  
  -وفي قوله تعالى :

≅ãنث               sV tΒ uρ >π yϑ Î=x. 7π sW Î7 yz >ο t yf t± x. >π sVÎ6 yz ôM ¨V çG ô_$# ⎯ ÏΒ É− öθ sù ÇÚ ö‘ F{ $# $tΒ $ yγ s9 ⎯ ÏΒ 9‘# t s% ∩⊄∉∪   àM Îm6 sV ãƒ ª! $# 

š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ ÏM Î/$̈V9 $# ’ Îû Íο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# † Îû uρ Íο tÅz Fψ$# ( ‘≅ ÅÒãƒ uρ ª!$# š⎥⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9 $# 4 ã≅ yèø tƒ uρ 

ª! $# $ tΒ â™ !$t± tƒ ∩⊄∠∪ مث ITH .  

الناس  ودعا (صلى هللا عليه وسلم)ل وأي كلمة الحق والحقيقة التي بـُعث بھا الرسطيـّبة)  (كلمةً إّن معنى       

 (شجرةً ويتناسب مع الغاية والداللة  هللا إليھا، رات العظيمة التي دعاإليھا، وفي غايتھا النتائج الحسنة والثم

وتتناسب داللة ثبات اإليمان في قلب المؤمن  ،أي كلُّ نبات ٍ بالغ النفع يأتي بالثمر في غاية نمّوه وكماله طيـّبة)

 أي صفة خبيثة ال نفع فيھا وذات نتائج ضاّرة، خبيثة) (كلمةً بثبات أصل الشجرة وفروعھا في السماء، وتتناسب 

ألنّه  اً فھي تقتلع بسرعة وتستأصل بسرعةالتي ال تحمل ثمراً شھيـاً بل تحمل ثمراً ضارّ  خبيثة) (شجرةً مع داللة 

  . IUH لھا ثابت ال أصل

                                                 
  .١٤٥جديد في الدرس النحوي :  نحو النص اتـجاه) ١(

  .٢٩٢: اإليضاح في علوم البالغة ) ٢(

  .٢٤) إبراھيم : ٣(

  .٢٧-٢٦) إبراھيم : ٤(

  ، ٢/٧٠٠وتفسير القرآن العظيم : ، ٣٠٩-٩/٣٠٨ : الجامع ألحكام القرآنوينظر:  ،٧/٤٤٦جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ) ٥(

  .٣٤٩-١/٣٤٧ : التنزيلومعالم      

  



 

 ٢٩

  -أمـّا النتيجة المترتـّبة على الصنفين فھي :     

ابتة في الفطرة المثمرة بالعمل يُثبـّت هللا الذين آمنوا بكلمة اإليمان المستقّرة في الضمائر الث -الصنف األول :

  الصالح .

  يضّل هللا المشركين بصفاتھم الخبيثة التي تؤّدي إلى الضالل والھالك . -لصنف الثاني :ا

  -ويوجد التناسب الداللي بين :
  

  شجرةً طيـّبة        يلالتناسب الدالكلمةً طيـّبة                 
  
  
  شجرةً خبيثة       يللتناسب الدالاكلمةً خبيثة                  
  
  

  الظالمين        يلالتناسب الداليضلُّ                        
  
  

  الذين آمنوا ( المؤمنون)                      يلالتناسب الداليثبـّت                       
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 ٣٠

  -السياق النصي أو الداخلي :
ةاقية األواصر السي       ة في ضوء  ) co – text(  األدائي ين األواصر المعجمي ا ب ربط م ھي األواصر التي ت

اد خط متواصل  ، ودالليةوتركيبية ،قواعد فونولوجية ومورفولوجية ى إيج ادر عل وم ق إلنتاج كالم متواصل مفھ

  .IQHبين المخاطـِب والمخاطـَب في المجال الفكري 

  -لى قسمين :مة إاألواصر السياقية بصورة عا وتنقسم

  األواصرالسياقية األدائية                                                

  

  

  الظاھرية اللفظية                                                                         الضمنية المعنوية       

  

ـّى في المجاالت  ي تتجلـّى في إطار تركيب المثل القرآني،إذن السياق النصي يتمثــّـل في العالقات الت      ويتجل

  -اآلتية :

ردة  -سياق المفردة : -١ ه المف رد في ذي ت ويراد به الموقع الذي ترد فيه المفردة في التركيب، أو ھو األسلوب ال

ً فتكتسب توجيھاً داللياً من ذلك األسلوب، وقد ترد في سياق ٍ آخر فتكتسب توجيھاً    .IRHآخر  دالليا

ة إال ّ من خالل        ا الحقيقي معظم المفردات وال سيما المفردات المشتركة تركيبياً ال يمكن الوصول إلى دالالتھ

ل أي : ورودھا في السياق،  عندما نضع المفردة في نص معين فإنـّھا تحصل على داللة محّددة، وھذا التحديد يحي

ى  ة إل ة تداولي ذي أضفى قيم ى السياق ال ا المعجمي إل ردة، تختلف عن معناھ ك المف ة ، ((ISHتل ى الكلم ي  فمعن ف

ين  المعجم متعّدد ومحتمل ولكن معنى ة تع رائن مقالي ا في السياق من ق اللفظ في السياق الواحد ال يتعّدد بسبب م

  . ITHعلى التحديد، وارتباط كّل سياق بمقام معيـّن )) 

ً غالبف        ك  ما يرى الشبه بين التراكيب ا ـّى توضيح تل ا، وال يتسن ـز بينھ والعبارات مع بعض الفوارق التي تمي

وارق ب، الفوارق إالّ  بالرجوع إلى سياق المفردة، ومالحظة الف ى التراكي ة التي طرأت عل (( السياق  نإذ الدقيق

  .IUHھو الصورة الكلية التي تنظم الصورة الجزئية وال يفھم كّل جزء إال ّ في موقع من الكل )) 

                                                 
  .٢٣) : نظرية علم النص (فرج) ١(

  .١٨٢ : منھج الخليل في دراسة الداللة القرآنية) ٢(

ي ( –الشبكة اإلسالمية  وينظر:، ١٨٣في كتب األمثال :  يالدالل البحث) ٣( تمنھج السياق القرآن ي ودورو ،١:  )ن ه السياق القرآن

  .1 : )نتفي مدلوالت المعنى (

  .٣١٦:  ناھابناھا ومعاللغة العربية م) ٤(

  .1 : )اإلحالة في القصة القرآنية (نتي فھم فأثر السياق ) ٥(



 

 ٣١

وع         ذا الموض ع إّن لھ ي الواق ً رتباطافف ً قوي ا ت ا اھرة المش ة، إذ إبظ ة العربي ي اللغ ي ف م رك اللفظ ّن معظ

ا في النص  اني ويؤولھ ذه المع ّدد ھ المفردات من حيث المفھوم المعجمي لھا أكثر من داللة واحدة، إنـّما الذي يح

  .IQHھو السياق 

رى في تعي        رادإذن للسياق أھمية كب ة واستظھار م ك من أجل الوصول إ ين الدالل ك المخاطـِب، وذل ى تل ل

ا يصاحبھا  ه، وم ذي في ياق ال ردة أو التركيب في الس دالالت ووضع المف رائن ودالالت، حيث إال اك ّن ھنمن ق

ىمفردات كثيرة لھا  ذي عل ه، ال ذي ورد في راد إالّ  بمالحظة الموضع ال ى الم ى وال ينكشف المعن  أكثر من معن

داوالً  ر ت دُّ  ،IRHأساسه نستطيع تقديم أحد مدلوالته على ما سواه حتى لو لم يكن المعنى أكث ياقي  (( ويع ل الس التحلي

اني  ع المع اه ودف م معن ه لفھ ى موقع ـّن عرض اللفظ القرآني عل ذلك يتعي دلوالت، ل وسيلة من وسائل تصنيف الم

  .ISH غير المرادة ))

ي م       ـّا النظر ف ردة وإذا أمعن ار)ف ه،  (الن ذي وردت في ياق ال ا بحسب الس ـّن داللتھ ة تتعي ياقاتھا القرآني ي س ف

ا في سورة  إذ (الرعد)ويالحظ ذلك في سورة  رة(يختلف معناھا عن السياق في اآلية األخرى كم ـّن   )البق ويتبي

    . ذلك من خالل األمثلة القرآنية

≅Ÿ ..نثقال تعالى :   yϑ tG ôm $$ sù ã≅ ø‹ ¡¡9 $# # Y‰ t/ y— $ \Š Î/# §‘ 4 $ £ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ Ï%θ ãƒ Ïμ ø‹ n= tã ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# u™ !$ tó ÏG ö/ $# >π u‹ ù= Ïm ÷ρ r& 8ì≈ tF tΒ..مث ITH .  

َ بأي حمل السيل الذي أنشأ ذلك زَ         ذا الزَ ـ اً بٌَد أي غثاء كالعشب اليابس والقش مثالً وھ اً ومنتفخ د يكون مرتفع

ز المستخرج على وجه السيل من األودية التي نزل فيھا، ومّما ي ه الفل راد ب ار وي ة ٍ في الن اء حلي وقدون عليه ابتغ

ادن اجم المع تخرج اآلن في من ا يُس ه  ،من األرض كم دون علي ّم يوق ي ث ق واألوان ه ويضعونه في البوات فيأخذون

َ بمتاعاً ينتفعون به في سائر أحوالھم مثل الزَ  (ابتغاء حلية)إلصھاره بالنار ز مله الماء فينصھد الذي كان يحـ ر الفل

َ بفيخرج الزَ    .IUHد العالق به من التراب وغيره ويبقى معدن الحلي صافياً ـ

!©%š⎥⎪Ïنث -أّما في قوله تعالى :   $# tβθè= à2 ù' tƒ (# 4θ t/ Ìh9 $# Ÿω tβθ ãΒθà) tƒ ωÎ) $ yϑ x. ãΠθà) tƒ ” Ï% ©!$# çμ äÜ ¬6 y‚ tF tƒ 

ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# z⎯ ÏΒ Äb§ yϑø9 $#  ......  y7 Í× ¯≈ s9 'ρé' sù Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù šχρà$ Î#≈ yz مث IVH، راد بالقيام  يوم المف

                                                 
  .١٨٦حث الداللي في كتب األمثال : الب) ١(

  .١ : ) ني ودوره في تحديد المدلوالت (نتآاق القريالس) ٢(

  .١ : )أثر السياق في فھم اإلحالة في القصة القرآنية (نت وينظر:، ١٨٦حث الداللي في كتب األمثال : الب) ٣(

  .١٧الرعد : ) ٤(

  .١٣٩) : ثال في القرآن (الشريفاألم) ٥(

  .٢٧٥البقرة : ) ٦(



 

 ٣٢

ً  هواقع في ھذالالبعث  على البشرية الضـّالة التي تتخبط كالمحسوس في حكم النظام الربوي،  األرض أيضا

  .IQHلى األبد إيدخلون نار جھنـّم خالدين فيھا  ھم (الذين يأكلون الربا)وھؤالء 

ار  ھيفردة النار في السياق األول إيضاح داللة المفردة في سياق اآليتين أّن معنى م من خالل بيـّنتيإذن        الن

ه اينتفع بھ افرق نار الدنيا مع نار اآلخرة لكونھتفي الدنيا، لذا  االمنتفع بھ ـّا في  ،اإلنسان في سائر أحوال حيات أم

  لود أو نار العذاب .بمعنى نار جھنـّم أو نار الخ (النار)مفردة  تجاءفالسياق الثاني 

  -كما في قوله تعالى : اأو مشتقاتھا بحسب السياق الوارد فيھ (الرياح)ختلف مفردة توأيضاً 

<ó نث  Î ôÑ $# uρ Μ çλ m; Ÿ≅ sV ¨Β Íο 4θ uŠ pt ø:$# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# >™ !$ yϑ x. çμ≈ oΨ ø9 t“Ρr& z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# xÝ n=tG ÷z $$sù ⎯ Ïμ Î/ ÛV$ t6 tΡ ÇÚ ö‘ F{ $# yx t7 ô¹ r' sù 

$Vϑ‹ Ï± yδ çνρâ‘ õ‹ s? ßx≈ tƒ Ìh9 $# 3 t .....مث IRH.  

ا       د أي اضرب ي ه وسلم) محم زل من  (صلى هللا علي اءٍ  أن ا وانقضائھا بم دنيا في زوالھ اة ال ذه الحي ل ھ مث

  .ISH تنسفه الرياح ... فصار النبات متكسراً  السماء فخرج به النبات غزيراً 

  -عالى :في سياقٍ  آخر في قوله ت (الريح)جاء مصطلح  وأيضاً     

≅ã نث              sW ¨Β š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. óΟ Îγ În/ tÎ/ ( óΟ ßγ è=≈ yϑ ôãr& >Š$tΒ t x. ôN£‰ tF ô© $# Ïμ Î/ ßw†Ìh9 $# ’ Îû BΘöθ tƒ 7# Ï¹% tæ   .....مث ITH .     

ه نتفاع بھا برماد ٍ طيـّر به الريح العاصف، فال يستفيد منه صاحبفي ذھابھا وعدم االالكفـّار شبـّه أعمال       

  .IUHبشيء ٍ في وقت حاجته إليه 

ريح في تالرياح الحقيقية البمعنى في سياق اآلية األولى  (الرياح)مفردة  تجاء        ي تھب على األرض، أمـّا ال

ة  ردةأتي فتسياق اآلية الثاني ى أّن مف اح األنفس، بمعن ول أو ري واء والمي ى األھ ريح) بمعن بشكلٍ   تستخدما (ال

  . مجازي

                                                 
  .٣/٨٢في ظالل القرآن : ) ١(

  .٤٥الكھف : ) ٢(

  .٢/٣٣ :صفوة التفاسير) ٣(

  .١٨براھيم : إ) ٤(

  .٣/١٤٤) فتح القدير: ٥(



 

 ٣٣

  -اد :اإلسن -٢

رابط السياق النصي عوامل من  (اإلسناد) يعدُّ          داخلي)ت انية في المث (ال ي، لضم الوحدة اللس ى إل القرآن ل

ذا يكون صراحةً األخرى إل ة، وھ ادة الدالل ً  ف رأو ضمنا ؤدي ، فيكون من الق ة  التي  ت ى االإائن المعنوي نسجام  ل

  الداللي  داخل النص .   

  -اإلسناد في السياق النصي للمثل القرآني في اآلية الكريمة في قوله تعالى :تبيـّن عالقة تو     

tΑ    نث t“Ρr& š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# [™!$ tΒ ôM s9$ |¡ sù 8π tƒ ÏŠ ÷ρr& $yδ Í‘ y‰ s) Î/ Ÿ≅ yϑ tG ôm$$ sù ã≅ ø‹ ¡¡9 $# # Y‰ t/ y— $ \Š Î/# §‘ 4 $ £ϑÏΒ uρ tβρ ß‰Ï%θ ãƒ Ïμ ø‹n= tã 

’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# u™ !$tó ÏG ö/ $# >π u‹ ù=Ïm ÷ρr& 8ì≈ tF tΒ Ó‰ t/ y— … ã& é#÷W ÏiΒ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. Ü> ÎôØ o„ ª!$# ¨,ys ø9 $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# uρ 4 $̈Β r' sù ß‰ t/ ¨“9 $# Ü= yδ õ‹ uŠ sù 

[™ !$x ã_ ( $ ¨Β r& uρ $ tΒ ßì xΖtƒ }̈ $̈Ζ9 $# ß] ä3ôϑ u‹ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 y7 Ï9≡ x‹ x. Ü> Î ôØ o„ ª!$# tΑ$ sW øΒF{   .IQH مث #$

ألّن فيه منفعة الدين واألحكام، كما في  لى القرآن مجازاً إ، واء ظاھراً لى المإاآلية الكريمة أسند اإلنزال  فيف       

ً   ،IRHالمطر منفعة الدنيا  ناد السيل إد آخر في اآلية وھو سناايوجد  وأيضا ازاً إس وب مج ى الباطل في القل ى إ، ول ل

اء) د في األودية بَ الزَ  ةً (الذي يعلو فوق الم ذاً  حقيق ة والھوى في القلب منف ازاً  لوجود الظلم ا أّن السيل ومج ، كم

َ ب، فلمـّا خذل ھذا القلب احتمل الباطل كما احتمل السيل الزَ ومجازاً  وجد في األودية منفذاً    د الرابي .ـ

ازا لىإأسند السيل  كذلكو       ى اإو الحّق في القلوب مج ة،ل ة حقيق اء الصافي في األودي القلب            وإذا وجد في لم

ق رو ،التوفي راو ،اتفك ا او ،اوعتب ق كم ل الح اء اليحتم ن الم اس م ع الن ّم نتف افي، ث ندأص ل  س ق والباط ى إالح ل

  .   ISHھماياحبص

َ بفأمـّا الزَ        دنياـ ى صاحبه في ال اس  د فيذھب جفاًء أي تذھب منفعته عل ع الن ا ينف ـّا م اء فواآلخرة، وأم و الم ھ

  -:ي التال المخطط ويمكن توضيح ذلك فيالذي تنبت به األرض، الصافي، 

  مجازاً                                                                      حقيقةً                          

  الباطل في القلوب                                                          الماء الصافي                         

  

  

              

  الزبد في األودية                                                               الحق في القلوب                  

      حقيقةً                                                                           مجازاً                       

                                                 
  .١٧الرعد : ) ١(

نة) ٢( اب والس ن الكت ال م ر: ،٢٠ -١٩ : األمث ل وينظ ائق التأوي ل وحق دارك التنزي ور ،٢/٢١٤ : م ّدّ◌رُّ المنث ي  ال ير الف تفس

  . ٤/٦٣٢بالمأثور:

  .٤/٦٣٢ المأثور:بتفسير الالمنثور في الُدرُّ  ، وينظر:٢/٢١٤ : مدارك التنزيل وحقائق التأويل) ٣(

  
 السيل



 

 ٣٤

   -وكذلك في قوله تعالى :

⎯4 ......نث tΒ uρ õ8 Î ô³ ç„ «! $$ Î/ $ yϑ ¯Ρ r( s3 sù § yz š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# çμ à sÜ ÷‚ tF sù ç ö ©Ü9 $# ÷ρ r& “ Èθ ôγ s? Ïμ Î/ ßw† Ìh9 $# ’ Îû 5β% s3 tΒ 

9,‹ Ås y™ مث IQH.  

وإلى من يخطفه الشيطان إلى  ا تعالى إلى من سقط من السماء فتخطفه الطير حقيقةٌ إّن إسناد المشركين ب       

)وقد أسند ، تخطفه األھواء وتخطف الجوار مجازٌ ف مھاوي الضاللة والھالك إلى من تقذفه الريح  (المشركين با

مھلك، وھذا ھو المعنى الحقيقي، وكذلك أسند إلى ھواه الذي يحمله إلى إلقاء نفسه إلى أسفل مكان د بعي في مكانٍ 

    -بيـّن في ھذا المخطط :تكما ي، IRHوھذا ھو المعنى المجازي 

      
  مجازاً                                                                                           حقيقةً                 

  
  مھلك بعيد الريح الى مكانٍ  تقذفه                               سقط من السماء فتخطفه الطير                            
  
  
  
  
  

لى إلقاء نفسه                إالھوى الذي يحمله               م الشيطان                                                   قد يخطفھ        
  لى أسفل مكان ٍ وأبعده إن السماء م                     لى مھاوي الضاللة                                          إ        

  
  حقيقةً                                                                                         مجازاً                   

  
  
  -قال تعالى :و 

χ ....4نث  Î) š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ⎯ s9 (#θà) è=øƒ s† $\/$t/ èŒ Èθ s9 uρ (#θ ãè yϑ tGô_ $# … çμ s9 ( β Î) uρ ãΝ åκ ö: è=ó¡ o„ 

Ü>$ t/ —%!$# $\↔ ø‹ x© ω çνρä‹ É)Ζ tF ó¡ o„ çμ ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè |Ê Ü= Ï9$©Ü9 $# Ü>θ è=ôÜ yϑ ø9 $# uρ مث  ISH.  

هللا، للداللة لى اآللھة التي يعبدونھا من دون إ (مخلوق مھين وھو من أضعف المخلوقات)إّن إسناد الذباب       

عجز األصنام التي ال تتحرك  : لى خلق الذباب ولو اجتمعوا كلـّھم لخلقه، أيع تھاقدرم عدمعلى ضعف اآللھة و

وليس فيھا حياة، وأقل وأضعف من الذباب، وھذا من أبلغ ما أنزل هللا تعالى من بطالن الشرك، وجھل أھله، 

  . ITHوتقبيح عقولھم، والشھادة عليھم 

                                                 
  .٣١الحج : ) ١(

  .٣/٦٤٦ير : فتح القد) ٢(

  .٧٣الحج : ) ٣(

  .٩/١٨٩ع البيان عن تأويل آي القرآن : جام) ٤(

  
 المشركين

 با



 

 ٣٥

  - المناسبة : -٣
في اآلية  كيباترالرتباط بين وجه االألمثل القرآني، ويراد بالداخلي في سياق ا بالتماسك (المناسبة)تتعلـّق         

إَن وحدة النص القرآني بوصفه بناًء ، IQHأخرىيات المتعددة، أو بين سورة وأخرى في اآل وآيةآية الواحدة، وبين 

ة إيجاد عالقة قائمھي يين وجھة نظر اللسان منف، IRHمترابط األجزاء ھي الغاية التي يبحث عنھا علم المناسبة 

، وقد مثــّلت ھذه تحقـّق التماسك بينھمايالمرجعية لى اآلخر، فإذا تحقـّقت ھذه إھا مرجعية أحد المتناسبين تفرضُ 

  ISH -العالقة كاآلتي :

  سكالتما                 المرجعية        العالقة                   المناسبة                          
  

  ITH -: كاآلتيعدة أنواع لى إالتناسب في القرآن الكريم  ويتنّوع

  -وجوه عّدة منھا : علىسب في اآلية الواحدة ، وينقسم وجوه التنا -النوع األول :

  . التناسب بين صدر اآلية وخاتمة ما قبلھا مباشرةً  - ١

  التناسب بين جزء اآلية وصدرھا . - ٢

  ھا .التناسب بين ختام اآلية وصدر - ٣

  التناسب بين ختام اآلية ومضامين ما قبلھا من اآلية . - ٤

  -: إلىنقسم تجوه التناسب بين اآليات، وو -النوع الثاني :

  التناسب باإلجمال والتفصيل . - ١

  التناسب بالدليل والبرھان . - ٢

  التناسب بالسبب والمسبـّب . - ٣

  التناسب بالتتمة والبيان . - ٤

  التناسب بالتأكيد . - ٥

  التناسب بين السور القرآنية . - لنوع الثالث :ا

ار        ن إظھ ه يمك بة وأوج وم المناس ةمفھ ي بعض النصوص القرآني بھا ف ة تناس ة الكريم ي اآلي درك ف ا ن ، كم

   -، كما في قوله تعالى :التناسب بين أول اآلية وآخرھا والتي تتضمـّن أمثاالً 

öΝنث ßγ è= sV tΒ È≅ sV yϑ x. “ Ï% ©! $# y‰ s% öθ tG ó™ $# # Y‘$ tΡ !$ £ϑ n= sù ôN u™ !$ |Ê r& $ tΒ … ã& s! öθ ym |= yδ sŒ ª! $# öΝ Ïδ Í‘θ ãΖ Î/ öΝ ßγ x. t s? uρ ’ Îû ;M≈ yϑ è= àß 

ω tβρ ç ÅÇ ö6 ãƒمث IUH.  

                                                 
  .٨٥:  في التفسير الموضوعيمباحث  وينظر: ،١/٥ سب اآليات والسور:نظم الدررفي تنا) ١(

  .٢٣٣دالالت الترتيب والتركيب : ) ٢(

  .١٥:  ن . م) ٣(

  .١٥٦:  ) م . ن٤(

  .١٧البقرة : ) ٥(



 

 ٣٦

افقين بالمستوقد الواحد فإنالتمثيل  ھناك        ّ جماعة من المن ازـ افقين  ألنّ  ،ما ج ل المن ر عن مث راد من الخب الم

ل استض ن مث ر ع روا بالخب ا أظھ ن االاءتھم بم نتھم م ة ألس اداتھم الرديئ ن اعتق تبطنون م ره مس م لغي رار وھ ق

ان الظاھر ى  ستضاءةواال ،وخلطھم نفاقھم الباطن باإلقرار باإليم ل استبمعن روه من مث ا أظھ افقين بم ضاءة المن

اراعتقادا كمثل استضاءة اوھم به مكذبون  وبما جاء به قوالً  )صلى هللا عليه وسلم(قرار با وبمحمد اال  اً لموقد ن

ر  ثم أسقط ذكر االستضاءة وأضيف المثل إليھم ة الكف أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا به من ظلم

  .IQH أطفئوه بكفرھم به ونفاقھم فيه فتركھم في ظلمات الكفر فھم ال يبصرون ھدى وال يستقيمون على حق

≈Mنث فاختيار صيغة الجمع ھنا في مفردة         yϑ è=àß  ء بھذه ىالمفرد للمبالغة والتكثير، والمجوإيثارھا على  مث

ذلك من خالل تبيـّن ي، وIRHمع أحوال المنافقين  ألّن السياق يناسبھا، وبيان ذلك أّن الظلمات تتناسب تماماً  ؛الصيغة

Νنث لى معنى المنافق بقولهإضمير المتصل المرجعية  ßγè= sV tΒ ( مثل المنافقين )التقدير  مث .  

 ً ≈Mنث مفردة تتعيراس وأيضا yϑ è=àß  ألّن كّل حالة ٍ منھا تصلح ألن تشبـّه بالظلمة وتلك ھي : حالة الكفر، ((   مث

  .ISH ))الكذب، وحالة االستھزاء بالمؤمنين، وما يتبع تلك األحوال من آثار النفاق  وحالة

سب مع مضمون اآليات يتنالالستعمال صيغة الجمع  ة ونظيرتھاك في اآلية وجه التشابه بين اآليندرو     

   -السابقة، من قوله تعالى :

⎯z  نث  ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ ãΑθà) tƒ $̈Ψ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $$Î/ uρ ÌÅz Fψ$# $ tΒ uρ Ν èδ t⎦⎫ÏΨÏΒ ÷σ ßϑÎ/ ∩∇∪ مثITH.  

  .IUHلى أوجه التشابه بين أجزاء حالھم وأجزاء الحالة المشبـّه بھا إشارة تضمـّنه المثل من اإليوما      

اداً      ع اعتم بة الجم ه مناس تم توجي د ي ك : وق ن ذل أويلي م ياقھا الت ة وس م اآلي ى نظ ى  عل ن معن ان م ـّا ك ه لم    أنّ

ر  (الظلمة)ومن معاني  النور/ الحق، رة الكف ر، استعيرت لكث راً للظلمات IVH (الظلمات)الكف ك تكثي ، أو يكون ذل

ذ أي (( بالض، IWHمحلھا من القلب والبصر والحال باعتبار  اٌت ال ينف يلھم أي ظلم وبھم وأبصارھم ول اللة من قل

  .IXH  ال أبصار لھم أصالً ببصر وال بصيرة )) أي ،(ال يبصرون)فيھا بصر، فلذا كانت نتيجة 

                                                 
  .١/١٧٤ر القرآن العظيم : تفسي) ١(

  .٢٤٤:  دالالت الترتيب والتركيب) ٢(

  .١/٣١٢التحرير والتنوير : ) ٣(

  .٨: البقرة ) ٤(

  .٢٤٥دالالت الترتيب والتركيب : ) ٥(

  .١/٣١٣تفسير القرآن العظيم : ) ٦(

  .٢٤٥: دالالت الترتيب والتركيب ) ٧(

  .١/١٢٠ نظم الدررفي تناسب اآليات والسور :) ٨(



 

 ٣٧

ً  ،ياق اآلية أو اآلياتح وجه التناسب بين الجزء وسبھذا يتـّض       توجد المناسبة بين اآليات في السور  وأيضا

سورة في وتناسب بين اآليات التي تتحّدث عن عمل الكفـّار في سورة إبراھيم ال نجد، مثالً داللةً ركيباً والمختلفة ت

  - في المخطط اآلتي : كما نبيـّنه، النور

≅ã نث sW ¨Β š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρãx x. óΟ Îγ În/ t Î/ ( óΟ ßγ è=≈ yϑ ôãr& >Š$ tΒ tx.            نث          t⎦⎪Ï%©! $# uρ (# ÿρ ã x Ÿ2 öΝ ßγ è=≈ uΗùå r& ¥># u y£ x. 7π yè‹É) Î/     

 ôN £‰ tFô© $#   Ïμ Î/ ßw†Ìh9 $# ’ Îû BΘ öθ tƒ 7#Ï¹% tæ ( ω tβρâ‘ Ï‰ ø) tƒ        çμ ç7 |¡ øt s†   ãβ$ t↔ôϑ©à9 $# ¹™ !$ tΒ #© ¨L ym # sŒ Î) … çνu™ !$ y_ óΟ s9 çνô‰Åg s†  

$£ϑ ÏΒ   (#θç7 |¡ Ÿ2 4’ n? tã &™ ó©x« 4 š Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅≈ n=Ò9 $#         $\↔ ø‹x©   y‰ ỳ uρuρ ©! $# … çνy‰ΖÏã çμ9©ù uθ sù … çμ t/$|¡ Ïm 3 ª!$# uρ    

ß‰‹Ïè t7 ø9    مث   #$
IQH                                                     ßìƒ Î|    É>$ |¡Ït ø:   IRH مث  #$

  
                                                               

š⎥⎪ Ï% ©!$#             (#ρãx x. óΟ Îγ În/ t Î/                     تناسب               t⎦⎪ Ï%©! $# uρ (# ÿρ ã x Ÿ2  

  
  

                Ο ßγ è=≈ yϑ ôãr& >Š$tΒ t x.                    تناسب                öΝ ßγ è=≈ uΗùå r& ¥># u y£ x. 7π yè‹É) Î/  

  
  

ôN£‰ tF ô© $#   Ïμ Î/ ßw†Ìh9 $# ’ Îû BΘ öθ tƒ 7#Ï¹% tæ            تناسب                çμ ç7 |¡ øt s†    ãβ$t↔ôϑ ©à9 $# ¹™!$ tΒ  

  
  

ω tβρâ‘ Ï‰ ø) tƒ $£ϑ ÏΒ  (#θç7 |¡ Ÿ2 4’ n? tã &™ ó©x«       تناسب   #© ¨Lym # sŒ Î) … çνu™ !$ y_ óΟ s9 çνô‰ Åg s† $\↔ø‹ x©  y‰ ỳ uρuρ ©! $# … çνy‰ΖÏã  

μ9©ù uθ sù                                                                                                      … çμ t/$|¡ Ïm  

  

š Ï9≡ sŒ       uθ èδ ã≅≈ n= Ò9 $# ‰‹Ïè t7 ø9 !تناسب                                  #$ $# uρ ßìƒ Î |  É>$ |¡Ït ø: $#  

  
  

إلثبات وحدة القرآن ككل  ،تحقيق التماسك النصي القرآني يلعملية الوظيفية لعلم المناسبة ھنستنتج أّن ا        

  .ISH والتماسك بين اآليات خاصـّةً  عامـّةً 

                                                 
  .١٨إبراھيم : ) ١(

  .٣٩ :النور) ٢(

  .١٥دالالت الترتيب والتركيب : ) ٣(



 

 ٣٨

  -:  Endophoric Referenceية اإلحالة الداخل  
  
نص، تدّل على الروابط بين األنماط الموجودة ) Textualوھي نصية (         رز من خالل  في ذات ال ذا يب وھ

يالوحدات وال ل القرآن ة في المث ة  ،IQH تراكيب الجملي ة في بني ين أدوات اإلحال تم ب ات التي ت ى العالق وتركز عل

َّ النص و(( يمكن أن تصن ق في  ف صيغـ ى عنصر تعل ل إل سياق الاإلحالة إلى مجموعتين، صيغ إحالة خلفية تحي

 سياق الالحق ))الالسابق، وعناصر أمامية تحيل إلى 
IRH ، ّع إلى الفروع اآلتيةية تتفرَّ اإلحالة الداخل بمعنى أن :@ISH    

  .) (to preceding textلى ما تقّدم ذكره تحيل إ : ) (Anaphoraاإلحالة السابقة  - أ

 .)(to following textلى ما يؤّخر ذكره داخل النص ح إوھي التي تلمِّ : )Cataphora( اإلحالة الالحقة - ب

  . دية}ـ{اإلحالة القْبلية واإلحالة البَعْ وقد تسميان بـ       

  
  :  الداخلية اإلحالة أركان

  تتكون اإلحالة من :      

  مفردة المحيل ومفردة المحال إليه، أو الذات واألشياء.: ويتمثل في الروابط اللسانية بين  التحاول - ١

 اإلحالة، أي األشياء التي يحال إليھا. يمأل حيزاً في الواقع الذي تمثلهھو الذي  :المحال إليه  - ٢

     ITHفي النص المدروس أو خارجه. (المفّسر)ح لى الموضِّ التي تحيل إ غويةفي األدوات الل يتمثل :المحيل  - ٣

‰Ó نثقوله تعالى :  ونح              £ϑ pt’Χ ãΑθß™ §‘ «!$# 4 t⎦⎪Ï%©! $# uρ ÿ… çμ yè tΒ â™ !# £‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤ ä3 ø9 $# â  ......مث  IUH      

  

‰Ó نثحيث يتمثل المحال إليه في مفردة          £ϑ pt ’Χ ة مث اء في كلم ÿμ نث   ويتمثل المحيل في ضمير الھ yè tΒ يحال   مث

ىإ ‰Ó نث ل £ϑ pt ’Χ ةً  مث اً ورتب ا الفظ ذكير، أّم ث الت ن حي ا م انية بينھم روابط اللس ي ال ل ف اول فيتمث راد ،لتح  ،واإلف

  IVHاآلتية :  كما ھو موّضح في الترسيمة  والغيبة.....

   
   

             ‰ £ϑ pt ’Χ                                                                   çμ yè tΒ  (الھاء)  

  
                                                 

  .١/٧٠ :م اللغة النصي عل) ١(

  .٢٥٣لغة النص : يات علم ) أساس٢(

  .١/٣٨:  ) علم اللغة النصي٣(

  .٦١علم النص مشكالت بناء النص :  لى) مدخل إ٤(

  .٢٩) الفتح : ٥(

  .٣١:  في القرآن الكريم الضميرمرجع ) ٦(

  

 الغيبة -فراداإل - التذ كير



 

 ٣٩

  : Anaphorsأدوات اإلحالة 

إحالة لغوية ووسائل لسانية يتم  ( األدوات اإلحالية ) مفردات، وتعدُّ ــَّف األدوات اإلحالية من مجموعة تتأل         

ى  (( تطلقإلحالية والمحال إليه لذلك ، وقد تكون بين األدوات اIQHالمحال إليه أو داللته  إلى بوساطتھا رجوعال عل

أخرى من  لة، بل تعود على عنصر أو عناصر أخرى مذكورة في أجزاءالتي ال تملك داللة مستققسم من األلفاظ 

ذكور  وجودھاالخطاب، فشرط  ا ھو م ھو النص، وھي تقوم على مبدأ التماثل بين ما سبق ذكره في مقام  وبين م

   . IRH ))بعد ذلك في مقام آخر 

  -: وتشمل األدوات اإلحالية ما يأتي 

    The Personal reference                            اإلحالة الشخصية  - ١

 Demonstrative – Reference        The  اإلحالة اإلشارية - ٢

 The relative pronounاإلحالة الموصولية                        - ٣

  Comparative reference                             Theاإلحالة المقارنة                  - ٤      

ة  (الحضور)،مع اإلحالة الشخصية في حالة الخطاب المباشر  اإلحالة اإلشارية تتّحدُ  إنّ            ّد اإلحال ا تتح كم

ا من  (الغيبة)،الموصولية مع الشخصية في حالة الخطاب غير المباشر لذلك تتصف الشخصية بالغلبة على غيرھ

  ISHية : ويمكن توضيح ذلك في الترسيمة التالاألدوات، 

  ة                                             الشخصيةياإلشار                                                   
                                                          

  الحضور                                                                             
                                                                                           

  الغيبة                                                                                            
                                           

                                          
                 

  الشخصية                                                  الموصولية                                           
  
  

  :ل في األدوات اإلحالية فيما يأتي ـكما نفصِّ         
  
  -:  Personal referenceالشخصية اإلحالة  -١

درس النصي،  ،ITHلى متكلّم أومخاطب أو غائب ما دّل عيراد بھا         أي الشخص األول والثاني والثالث في ال

ل  (نحوية)ه وحدة تركيبية ويتصف الضمير بأنّ  ود أو عنصر لساني ال يحمل داللة معجمية، ب والت تع ل مق يتحّم

                                                 
  .٤٠ الربط وأثره في تماسك النص :) ١(

  .١١٨نسيج النص : ) ٢(

  .٣٠) الربط وأثره في تماسك النص : ٣(

  .١/٩٢ : وينظر: علم اللغة النصي ،٣٢٠لخطاب واإلجراء : ) النص وا٤(



 

 ٤٠

ه إ ل إلي ا يحي ى م لل دًى فاع ذا ص ان لھ مير، ك ذا الض د  ھ ي، وق نص القرآن ي ال داف ف تحدي                 ختل

دَّ  م تح ة أو ل ك وغابت اإلحال ذا الضمير، وإذا ُوجد ذل ه ھ في د المرجع باختالف السياق القرآني الذي يُستعمل في

  .IQHالضميرتعّددت االحتماالت لمحاولة استكمال المعنى 

       ً يالت ويبدو أّن اإلحالة بالضمائر ھي أكثر اإلحاالت شيوعا ال التي تجري التحل ات األمث ك آي دعم ذل ا ت ، كم

ً IRHعليھا    .، وتتسم ضمائر المتكلم والمخاطب في كون إحالتھما إحالة خارجية دائما

ا ضميرالغائب      نص، ألن أّم ي ال ق التماسك ف ي تحقي ة ف ر الضمائر أھمي ومن أكث ّ فھ ربط األداء ـ الم)ه ي  (الك

  .ISHفي إزالة اللبس وتوضيح الدالالت  المرجعية فضالً عن فائدته بعضه ببعض،

  :  Demonstrative – Referenceاإلحالة اإلشارية  -٢

       ً ا ة التماسك داللي ا جزء ، تسھم في أداء وظيف راد بھ ة ي ى دالل دّل عل انية التي ال ت ردات اللس ال ّ إذا إمن المف

نص  ل ال ا يوضحھا داخ هواتصلت بم و  ،خارج ا ھ ي كم و العرب ي النح ّدة ف تويات ع ى مس نيفھا إل ن تص ويمك

  ITH -موضـّح في ھذا المخطط :

  ، أمس ية : اآلن ، غداً زمان                                                                                 
                                                                              

مكانية : ھنا ، ھناك ، ھنالك            الظرفية                                                                       

                          
 ذلك ، تلك بعيد :                                                                                  

                                                                                 
  متوسط : ذاك المسافة                                                                      

   
 قريب : ھذا ، ھذه                                                                                     

    اإلشارة     
  مذكر : ھذا                                                                                   

                                                  
  مؤنث : ھذه    النوع                                                                       

  
  ا ، ھذهمفرد : ھذ                                                                                

                                                                          
  مثنى : ھذان ، ھاتان     العدد                                                                     

  
  جمع : ھؤالء ، أولئك                                                                                  

  

                                                 
  .٣٠٦) الجملة القرآنية الواحدة : ١(

  .٨:  )نتاإلحالة وأثرھا في داللة النص وتماسكه () ٢(

  .١٢ م . ن  :) ٣(

  .٢٣جاه جديد في الدرس النحوي (نت) : توينظر: نحو النص ا ،١٩لسانيات النص : ) ٤(



 

 ٤١

نص، وفي الوقت  ھا مجموعة من الوحدات الصوتية التي تشكل جزءاً إّن اإلحالة اإلشارية بوصف         من ال

  . IQH، كما تقوم بتحديد المقام الذي تجري فيه عملية الخطاب سه تقوم بوظيفة ربط النص بالمقامنف

الواقع الخارجي، و (المدلول)لضرورة وھما إّن اسم اإلشارة يتضمن شيئين با        ل ب  (اإلشارة)الشيء المتمثـــِّ

  -، ففي خاتمة قوله تعالى :IRHإلى ذلك الشيء 

%š⎥⎪Ïنث  ©!$# tβθè= à2 ù' tƒ (# 4θ t/ Ìh9 $# Ÿω tβθ ãΒθ à) tƒ ωÎ) $ yϑ x. ãΠθà) tƒ ”Ï% ©! $# çμ äÜ ¬6 y‚ tF tƒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# z⎯ ÏΒ Äb§ yϑ ø9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ 

öΝ ßγ ¯Ρ r'Î/ (# þθ ä9$s% $ yϑ̄Ρ Î) ßì ø‹ t7 ø9 $# ã≅ ÷W ÏΒ (# 4θ t/ Ìh9 $# 3 ¨≅ ym r& uρ ª!$# yì ø‹ t7 ø9 $# tΠ § ym uρ (# 4θ t/ Ìh9 $# 4 ⎯ yϑ sù … çν u™ !% ỳ ×π sà Ïãöθ tΒ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ În/ §‘ 

4‘ yγ tFΡ$$sù … ã& s# sù $ tΒ y# n= y™ ÿ… çν ã øΒ r& uρ ’ n<Î) «!$# ( ï∅ tΒ uρ yŠ$tã y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝ èδ $pκ Ïù šχρà$ Î#≈ yz مثISH.  

وھو أصحاب النارفي الواقع الخارجي، ويشير في الوقـت (المدلول) أمرين المحال إليه (أولئك) يتضمن        

  . كما يتبين في ھذا المخطط :ITH (اإلنسان)نفسه إلى ذلك الجسم المادي وھو 

  (المدلول)في الذھنفكرة أصحاب النار                                                                

  
  
  
  
  

  (الدال)رالمشا                        المشار إليه (أصحاب النار)                                                
  (أولئك)                                           في الواقع الخارجي                                     

  
  

  :the relative pronounالموصولية اإلحالة  -٣

 )أو الحرفيةالموصوالت الخاصة  ( ـفي ھذه الدراسة ما يطلق عليه في علم نحُو الجملة ببھا يراد           

ّ ( الموصوالت العامأّما  ،( الذي وفروعھا )وتشمل  صي، لعدم لى التماسك النإ فإنـّھا ال تؤدي )أي االسمية ة ـ

وتندرج اإلحالة  ،IUH ( من، ما .......الخ )تأتي بمفردة واحدة لكل المخلوقات ووالتطابق،  لامتثالھا لفكرة التماث

الموصولية في دائرة التماسك النصي من أوسع أبوابھا، كونھا تشتمل على الترابطين الشكلي والداللي من جھات 

  -متعددة، وليس من جھة واحدة ، كما في قوله تعالى :

                                                 
  .٣٧:  ك النصالربط وأثره في تماس) ١(

  .١/٣٢١) النحو الوافي : ٢(

  .٢٧٥) البقرة : ٣(

  .١/٣٢١النحو الوافي : ) ٤(

  .٢٦) اإلحالة في نحو النص : ٥(



 

 ٤٢

àM نث  Îm6 sV ãƒ ª! $# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ ÉΑ öθ s) ø9 $$Î/ ÏM Î/$̈V9 $# ’ Îû Íο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# † Îû uρ Íο tÅz Fψ$# ( ‘≅ ÅÒ ãƒ uρ ª!$# 

š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# 4 ã≅ yè ø tƒ uρ ª! $# $ tΒ â™ !$ t± tƒ  مث IQH.  

 تاكـِل قرر النتيجة المترتبة علىوالكلمة الخبيثة كما ت ،مة الطيبةالكل البيان بعد أن ضرب هللا مثل ندرك       

ي الفطرة ،المثمرة المفردتين فنتيجة الكلمة الطيبة تثبيت الذين آمنوا بكلمة اإليمان المستقرة في الضمائر، الثابتة ف

أّما نتيجة الكلمة الخبيثة بظلمھم وبشركھم فتؤدي إلى تثبيتھم في الضالل ويفعل هللا بحسب  بالعمل الصالح،

  أّما الترابط الشكلي فيتحقـّق من خالل عالقة اسم الموصول ط الداللي.مطلقة، وھذا ھو الترابحكمته وإرادته ال

%Ï⎪⎥ نث #θãΖtΒ#نث بصلته     مث#$!© u™ مث IRH.  

  -: Comparative referenceنة: اإلحالة المقارَ  -٤

ين جراء عملية المقارنإل ،تستقل بنفسھا، وسميت بالمقارنةتتسم مفردات المقارنة بأنھا تعبيرات إحالية ال        ة ب

ھي أداء عملية الربط وتحقيق التماسك (المقارنة) وتكون وظيفة ھذه المفردات  ،ألشياء القابلة للزيادة والتفاضلا

 ً ا اً أو داخلي ون المصدر خارجي اً مفھوالنصي، ويحتمل أن يك ة ربط ق الداخلي ي ، فتخل ابق والالحق ف ين الس اً ب م

  ISH -لى قسمين، كما ھو موّضح في ھذا المخطط :ومن الباحثين من قّسم اإلحالة المقارنة عالنص، 

  اإلحالة المقارنة                                                             
          

ّ عام                                     ةخاصّ                                    ة                           ـ

  التطابق                 التشابه                   اإلختالف                   كمية                                   كيفية

  ت واألفعال)تشمل( مقارنة الصفا                                                                                                

  أحسن                            أكثر         نفس                     مثل                     آخر مختلف              

  أدنى    أقل                                  ما عدا ذلك                     مساو لـ                مماثل لـ             

  أكبر                                   أبعد           على نحو مختلف                لـ            مماثل جداً  متطابق

 ً   أصغر                                                        )مختلف(أسوة بـ          هنفسالنمط على     مع   تطابقا

                  على حد سواء                                                                                                                      

                                                 
  .٢٧) إبراھيم : ١(

  .٧/٤٤٦ جامع البيان عن تأويل آي القرآن :) ٢(

  .٢ :) اإلحالة وأثرھا في داللة النص وتماسكه(نت) ٣(



 

 ٤٣

ق ا              - اآلتي كما في قوله تعالى : على بعض النماذج من المثل القرآني على النحوإلحالة الداخلية سنطبــِّ

$   نث yϑ ¯Ρ Î) ã≅ sW tΒ Íο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# >™ !$ yϑ x. çμ≈ uΖ ø9 t“Ρ r& z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# xÝ n= tG ÷z $$ sù ⎯ Ïμ Î/ ßN$ t6 tΡ ÇÚ ö‘ F{ $# $ £ϑ ÏΒ ã≅ ä. ù' tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# 

ÞΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# uρ #© ¨L ym !# sŒ Î) ÏN x‹ s{ r& ÞÚ ö‘ F{ $# $ yγ sù ã ÷z ã— ôM oΨ −ƒ ¨— $# uρ  ∅ sß uρ !$ yγ è= ÷δ r& öΝ åκ ¨Ξ r& šχρ â‘ Ï‰≈ s% !$ pκ ö n= tæ !$ yγ9 s? r& $ tΡ â öΔ r& 

¸ξ ø‹ s9 ÷ρ r& # Y‘$ pκ tΞ $ yγ≈ uΖ ù= yè yf sù # Y‰Š ÅÁ ym β r( x. öΝ ©9 š∅ øó s? Ä§ øΒ F{ $$ Î/ 4 y7 Ï9≡ x‹ x.    ã≅ Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 

tβρ ã ¤6 x tG tƒ  مث IQH.  

اس إّن ھذا المثل يبيّن        زاز الن ا واعت ا  صفة الحياة الدنيا وحالتھا العجيبة في فنائھا وزوالھا، وذھاب نعيمھ بھ

وب والكمثل مطر نزل من السماء فنب اس من الحب ا يأكل الن بعض، مّم ار ت به أنواع النباتات مختلط بعضھا ب ثم

ن  ام م ول واألنع بن وأخذت والبق عير والت ار األرض حُ الش الحبوب والثم ى تزينت األرض ب ا بمعن نھا وبھجتھ س

ا من  ا عليھ واألزھار، وظّن أصحابھا أنّھم متمكنون من االنتفاع بھا، محّصلون لثمراتھا، فجاء قضاؤنا لھالك م

م تكن  النبات في أي وقت نريده من الليل أو النھار، أي محصودة مقطوعة ال شيء فيھا كالذي ُحصد بالمناجل ول

ا  ا بينّ ل م ى وجه األرض، ومث وم في عامرة عل ال لق ات ونضرب األمث يّن اآلي دنيا نب اة ال ع للحي ل الرائ ذا المث ھ

ا، والعنصر  ،IRHيتدبّرون  دنيا وفنائھ اة ال دبر والتفكر في الحي اً للت اس جميع والخطاب في ھذا المثل موّجه إلى الن

زال واإلألنّ  الرئيس واألول في ھذا المثل ھو هللا عّز وجل، ى االن ات،ه ھو الخالق والقادر عل اني  نب والعنصر الث

اھو في المثل  دنيا وفنائھ اة ال ة الحي ا من  ، وھيزين ا ينبت عليھ ا من الغيث واألرض وم زل منھ ا ين السماء وم

ا ةٍ الطيبات، ومن المالحظ وجود عالقة قوية بين السماء واألرض وارتباط كل واحد ة الحي ة منھما باآلخر في زين

َّ إّن الضمائرالتي تحيل إلى السماء  مذك بينھما، لك من خالل األخذ والعطاءالفانية وذ ى رـ وم عل ة لكون وظيفتھا تق

اق عل ل إاإلعطاء واإلنف ي تحي ا الضمائر الت ةى األرض، أم ى األرض فھي ضمائر مؤنث ّ ألن ،ل ع ـ ھا تأخذ وتنتف

  ISH@وھذه صفة خاصة باإلناث. وتمتأل حتى تخرج منھا الطيبات وتبدو فيھا صفة الجمال

  لى السماء في ھذا المخطط :      بيان مرجعية الضمائر التي تحال إ ويمكن   
    إحالة داخلية سابقة                                        

                                        ١ -                    μ≈ uΖø9 t“Ρ r&              (الھاء)   

=Ýn                   -٢    ماينزل من السماء              tG ÷z $$sù                                                           (ھو)  

                                        ٣ -                     μ Î/   (الھاء)  

                                                 
  .٢٤ يونس :) ١(

ور في  وينظر: ،٢/٥٤٣ : العظيم ) تفسير القرآن٢( دّر المنث أثبتفسير الال اد العق، و٤/٣٥٤ور:الم ليم إإرش رآن ـل الس ا الق ى مزاي ل

  . ١/٣٩٨وصفوة التفاسير:  ،٤/١٣٧ : الكريم

  .١/٢٧٠ تفسير الجاللين :و ،١/١٩٣ : وينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ٢/٥٤٣ تفسير القرآن العظيم :) ٣(



 

 ٤٤

    أما الضمائر التي تحال الى األرض فھي :        
                                 

  إحالة داخلية سابقة                                         

                                    ١-                    $ yγ sùã ÷zã—                               (ھا)  

                                    ٢-                    M oΨ−ƒ ¨— $#uρ (ھي)  

                                    ٣-                    $ yγ è= ÷δ r&                                (ھا)  

Úا          ö‘F{ $#               ٤-                    $ pκö n= tæ            (ھا)  

                                    ٥-                    $ yγ9s? r&                                                         (ھا)  

                                    ٦-                     $ yγ≈ uΖ ù= yè yf                                                                             (ھا)

                                    ٧-                    Nx‹ s{ r& (ھي)  

                                                                    
                                        

في  اً إحالة داخلية لكون االسم المرجوع مذكور (السماء واألرض)مرجعية الضمائر التي تحال إلى الكون        

  .النص صراحةً 

ذا الخيرات وھذه ب ونمن يتمتع، وھم  ( النّاس والبھائم ) مأّما العنصر األخير في ھذا المثل فھ        يمھ في  النع

م  الحياة الدنيا وزينتھا من خالل ات في األرض، وأنّھ زال من السماء واإلنب اس)اإلن دون أنّ  (الن نعم  يعتق ذه ال ھ

  IQHبقدرة هللا تعالى وقوته.  م وقدراتھم، واألصل أنّھا تحدثالموجودة على األرض ھي بفعل جھدھ

  -ھي : (الناس والبھائم)لى المخلوقات فمرجعية الضمائر المحالة إ      

  

                                       ١-                        Νåκ̈Ξr&                                                    (ھم)                     

                                       ٢-                       βρ ã¤6 xtG tƒ                  (الواو)  

                ¨$̈Ζ9 $#             ٣-                     χρ â‘ Ï‰≈ s%   (الواو)  

                                       ٤-                        ≅ ä. ù' tƒ (ھو) أي الناس  

                                       ٥-                   ∅ sßuρ  u (ھو) أي األھل أو الناس  

                        
  

                                                 
  . ١/٢٧٠تفسيرالجاللين : و، ٢/٥٤٣، وينظر: تفسير القرآن العظيم :  ٨/٢٩٥حكام القرآن : أل ) الجامع١(



 

 ٤٥

ذكور مرجعية داخلية لكون اال (الناس والبھائم)لى األحياء إّن مرجعية الضمائر التي تحال إ      سم المرجوع م

   -كما يمكن تمثيلھا في ھذا المخطط : النص صراحة، في

  
  مرجعية  الضمائرالداخلية في ھذا المثل                                         

  
  لى األرض  إلى                                                                      الضمائر التي تحيل الضمائرالتي تحيل إ

  ) ضمائر٨) ضمائر                                                                                    (٣ء (السما

  ) ضمائر                ٤لى (الناس والبھائم) (الضمائر التي تحيل إ              
  
  

  ضميراً  )١٥المجموع (                                          
  

      
ة التي  من المالحظ أنّ        ة، وتحقق التماسك لآلي ا بصورة منتظم ة كلھ ى اآلي الضمائرالداخلية تكاد تتوزع عل

ِّ ليه واحد، وص، وذلك بعودة الضمائر إلى محال إھي نواة الن ة األدوات  ـل الضمائر المحيلةتشكـ إلى الكون أغلبي

  ون لّب الموضوع .اإلحالية في النص بأن تك

ة اإلشارية فإنّھ      ى اإلحال هأّما بالنسبة إل وم ب ذي تق دور نفسه ال وم بال الضمائر، وتوجد في النص إشارة  ا تق

رار بواإلتعالى شير إلى قدرة هللا حيث ت (كذلك)واحدة وھي  دبرهخالقيتق ة، بت د واأللوھي أمر  ه واستحقاقه التوحي

ً الدنيا أوالكون والمخلوقات جميع ة  ،IQH نزال واإلنبات وزينة الحياة الدنيا وفنائھا، ويبدو ذلك من خالل اإلا فمرجعي

  . في النص صراحة اً إليه مذكور المحاللكون االسم  ،ھذه اإلشارة داخلية سابقة

ا ا (مثل)بدو في مفردة اإلحالة المقارنة في ھذا المثل فتأّما بالنسبة إلى        دنيا وحالتھ اة ال ة في يقارن الحي لعجيب

ه أن زل من السماء فتنبت ب اً فنائھا وزوالھا، وذھاب نعيمھا واعتزاز الناس بھا كمثل مطر ن ات مختلط واع النبات

بعض، ھا ب ة الحق بعض ة داخلي توى اآلي ى مس ا عل ي، فمرجعيتھ ك النص ي التماس ا دور ف ة فلھ ا المقارن ة أّم

  لى.أنّھا تعود إلى هللا تعا وبمالحظة المرجعية العامة نجد

نص، و     ارزومن المالحظ أّن الضمائر الشخصية تحتل المرتبة األولى في االنتشار في أرجاء ال ا دورب في  لھ

ة  مفردة)(وحدة كد االستمرارية القائمة من أول وأيضاً تؤ ،(الشكلي والداللي)تحقيق التماسك  ى آخرلغوي احت ، ھ

بعض،مع دات بعضھا مع ارتباط الوح ا ازد ال ازدادت الضمائر التي  لعنصر الرئيسي في القصةاد دور اوكلم

ون  ى الك االت إل ي اإلح دث ف ا ح ه، كم ل إلي ماء)،تحي أتي ( األرض والس د  وي مائربع ك الض ارة  ذل دور اإلش

  . والمقارنات في تحقيق التماسك النصي

                                                 
  .٤/١٣٧ :إرشاد العقـل السليم إلى مزايا القرآن الكريمو،٢/٥٤٣:وينظر: تفسير القرآن العظيم ،٨/٢٩٥ الجامع ألحكام القرآن :) ١(

 قضية الحياة الدنيا



 

 ٤٦

ي)(شكلي وماسك النصي المتحقق في اآلية ھو تّن التماسك إ وبناًء على كلِّ ما مرَّ نستطيع القول         من  دالل

دب ى ت دنيا ميخالل اإلقرار بحقيقة القدرة والتوحيد واأللوھية  تعالى، وتدل عليه قدرته عل ن األمطار ر أمور ال

رابط لھا لضمائر ولألدوات اإلحالية وال سيما اواإلنبات ....... الخ،  ر في تحقيق التماسك النصي وفي ت ٌر كبي أث

  ھذه اآليات .

  اإلحصائيات الموجودة في الجدول اآلتي : ويمكن تمثيل
  

  ) ضميرا١٥(  الضمائر الشخصية ( الداخلية)

  ) إشارة واحدة١(  اإلشارات

  التوجد  الموصوالت

  ) مقارنة واحدة١(  المقارنة

  ) أداةً إحالية٢١(  المجموع

  
  

ة المرجوع إلي ،توجد ضمائر اجتمع فيھا الغموض في المثل القرآني        ى السياق لعدم معرف الرجوع إل ه إال ّ ب

  -كما أكـّد علماء النصية والسياق ھنا مناسبة النزول لآلية، كما في قوله تعالى :

≅ã نث  ø? $# uρ öΝ Îγ øŠ n=tæ r' t6 tΡ ü“Ï% ©!$# çμ≈ oΨ ø‹ s?# u™ $ oΨ ÏF≈ tƒ# u™ y‡ n= |¡Σ$$ sù $yγ ÷Ψ ÏΒ çμ yè t7 ø? r' sù ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tβ% s3 sù z⎯ ÏΒ š⎥⎪Íρ$tó ø9 $# ∩⊇∠∈∪   

öθ s9 uρ $oΨ ø⁄ Ï© çμ≈ uΖ÷è sù t s9 $ pκ Í5 ÿ… çμ ¨ΖÅ3≈ s9 uρ t$ s#÷z r& † n< Î) ÇÚ ö‘ F{ $# yì t7 ¨?$# uρ çμ1 uθ yδ 4 … ã&é# sV yϑ sù È≅ sV yϑx. É= ù= x6 ø9 $# β Î) ö≅ Ïϑ øt rB 

Ïμ ø‹n= tã ô] yγù= tƒ ÷ρ r& çμ ò2 ç øIs? ] yγ ù= tƒ 4 y7 Ï9≡ ©Œ ã≅ sV tΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 ÄÈ ÝÁ ø% $$ sù }È |Á s) ø9 $# 

öΝ ßγ ¯=yè s9 tβρã ©3x tF tƒ ∩⊇∠∉∪  u™!$ y™ ¸ξ sW tΒ ãΠöθ s) ø9 $# z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ öΝ åκ |¦ àΡ r& uρ (#θçΡ% x. tβθ ãΚÎ= ôà tƒ ∩⊇∠∠∪   مث IQH.  

  
م بعض كتب  (صلى هللا عليه وسلم) محمد بمعنى واتل يا          ـّمناه عل ذي عل ـِم ال ذا العال ود قصة ھ على اليھ

ـهللا  دة من فانسلخ من اآليات كما تخرج الحي ا فلِحق  ھاجل أن أعرض عنھ هالشيطان بب ئنا  ،فاستحوذ علي و ش ول

رارلرفعناه إ ّ  ،لى منزلة العلماء األب ـ الولكن ذّ  ه م ر ل دنيا، وآث ى ال ى اآلخرةاتھإل واه  ،ا وشھواتھا عل ا تھ ـّبع م وات

ذّ يِّ لكلب في حال لھثه وھذا المثل السوفرة علمه كمثل ا نفسه ومن آثر الحياة الدنيا مع ات ء مثل لكل من ك ب  بآي

  -احةً منھا :في النص صر اً األدوات اإلحالية الداخلية في النص لكون االسم المرجوع مذكور كونوت ،IRHهللا 

                                                 
  .١٧٧ – ١٧٥) األعراف : ١(

رآن ٢( ام الق امع ألحك ر:، ٨/٢٩٥: ) الج يم وينظ رآن العظ ير الق وو ،٢/٥٤٣ : تفس ل : أن رار التأوي ل وأس      ،١/١٩٣ار التنزي

  .١/٣٣٠ صفوة التفاسير :و ،٤/١٣٧:  لى مزايا القرآن الكريموإرشاد العقل السليم إ



 

 ٤٧

ى الحدث اللساني ويشير إ(ذلك) اإلحالة اإلشارية وھي  -١ ل،(النص) ل بقه في المث ذي يس ة  ال ا داخلي فمرجعيتھ

  في النص صراحة. اً سم المرجوع مذكورسابقة لكون اال

م الموصول  -٢ ة االس ذين)إحال ل إ (ال ي المث ي الموضعين ف ى ف وم)ل ون اال (الق ابقة لك ة س ه داخلي م فإحالت س

  .في النص صراحةً  اً المرجوع مذكور

  (الكلب).للمقارنة بين الرجل الكافر وأنبذ الحيوانات وھو (مثل) حالة المقارنة : تتمثل في مفردة اإل -٣

   -ويمكن تمثيل اإلحصائيات في الجدول اآلتي :

  
  

    الضمائر الشخصية

  ١  اإلشارات

  ٢  الموصوالت

  ١  المقارنة

  خلية  حاالت دا) إ٤(      المجموع
  
   

ذلك         ة التماسك ب ي اآلي ق ف داللي)يتحق زاء  (الشكلي وال ط أج ي رب ا ف ة ودورھ ن خالل األدوات اإلحالي م

ذار الفاسقين والمشركين تباللغاية  ه وسلم)(صلى هللا عليلى الرسول ص، والخطاب موجـّه إالن غ وإن دين هللا ل لي

  الواحد القھـّار.  



 

 ٤٨

  :ــSynonymyالترادف 

دُّ يُحّدد بكونه ترابطاً داللياً نصياً ينھض على التشابه في المدلول مع ا         دوالختالف وتع ا ي ،IQHد في ال ق م طل

اه) عند القدماء عليه ه (ما اختلف لفظه واتفق معن ا يعّرف ـ)١٨٠(تسيبويه كم (اختالف اللفظين والمعنى ( : ھ

ذئبعنى الواحد، كقولك : والمترادف على الم IRH ( ذھب وانطلق) :نحو، )الواحد) ّر، الحنطة)، (ال ـ(الب )، د، السي

ً  لذا يكون الترادف تكراراً ، ISH (ذھب، مضى) (جلس، قعد)، ا ا يكون  داللي ردة حينم رادفين، (ص) و (س) للمف مت

ان  دالً من إ ،(س)يتضمن ص) و ((ص) يتضمن (س) إذا ك ان المفب ادة أعي ي بعض ع أ ف رةً، يلج ردات مباش ف

ى النصوص إ ة،ل ردات المترادف ى المف ة بمعن ق األشكال المختلف داللي عن طري ادة المضمون ال اً  إع ك تنوع وذل

َ اجتناباً للملل والسآمن جھة، و للمحتوى ـ ة أخرىمة عن المخاط ذا يتمي  ،ITH ب من جھ َّ وبھ رار، ألنعن ز ـ ّ التك ه ـ

ةفي العبار يمكن إلعادة اللفظ(( ة أو المقطوعات الكامل ّ ألن ،ةون ضارأن تك ات الطويل الم ـ ة م ھا تحبط اإلعالمي

  .  IUH)طة المترادفات)اسوبين العبارات بتقليبھا ب ما صواب طرق الصياغة أن تخالفومن  يكن ھناك تحفيز قوي،

طابقة ومن الصعوبة الوقوع م المتان تما، فالكامل يكون عندما تتطابق المفردوبذلك يكون الترادف كامالً      

ِّ ثـكما مُ ، IVHلذا فأغلبية اللغويين ينكرونه  ،تبادل بينھما في السياقات كلّھاوھي قابلة لل ،عليه وقد  ،ل فيما سبقـ

    ،IWH وتبتعد حيناً آخرلى حّد التشابه حيناً ب دالالتھا إوجود دوال متعددة تقتريكون ناقصاً عندما يكون الواقع فعالً 

  . ، ال يقف البحث على تحليل أمثلة متعلقة بالترادفوبما أّن الترادف ال يوجد في القرآن الكريم        

  

                                                 
  .١٥٦:  الكفايات التواصلية واالتصالية) ١(

  .١/٢٤:  الكتاب) ٢(

  .١/٣٩٩المزھر: ) ٣(

  .٦٨:  ثره في تماسك النصالربط وأ) ٤(

  .٣٠٦:  جراءالنص والخطاب واإل) ٥(

  .٢٢٤: ) علم الداللة (مختار) ٦(

  .١٥٦:  الكفايات التواصلية واالتصالية) ٧(



 

 ٤٩

@@-: الداللة الضمنية
هھي         ا يخرج إلي لُّ م ى مقاصده األخرىإالحدث اللساني من مقصده الظاھر  ك ة  ،ل درك مالمح الدالل وت

تدرك في  معينة ومؤثرة في النفوس واألذھان، وكذلك مفرداتستيعاب المثل القرآني لصيغة ا من خاللالضمنية 

اھري، وتنطوي عال دلولھا الظ ن م أكثر م ة ب ي الموحي ل القرآن ي المث ة ف ياقات التركيبي ةس ى جمل ن ل اني  م المع

ة الضمنية في تدرك في سياق اآلية التي ت، وكذلك متباينةال ذا نرصد الدالل ر، وفي ضوء ھ تكون من مثل أو أكث

  : أساسية في المثل القرآني منھاجوانب  ةثالث

  في اآلية.مفردات الداللة الضمنية لل  ألول:الجانب ا

  .لتركيب آية المثـلالداللة الضمنية  الجانب الثاني:

  .آية المثـل سياق ل الداللة الضمنية الجانب الثالث:

  -وفيما يأتي تطبيقات لھذه الدالالت الضمنية:       

  :ــفي اآليةمفردات للاألول: الداللة الضمنية الجانب 

  -:لمثل القرآنيالمشكلة ل المفرداتفي بعض رصد الداللة الضمنية ھذا ن ءوفي ضو

  - : في قوله تعالى (تثبيتاً)مفردة داللة  - ١

≅ãنث sW tΒuρ t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ à) ÏΨ ãƒ ãΝ ßγ s9≡ uθ øΒ r& u™ !$tó ÏG ö/ $# ÅV$ |Êö tΒ «! $# $\G Î7 ø[ s? uρ ô⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Å¡àΡr& È≅ sV yϑ x. ¥π ¨Ψ y_ >οuθ ö/ t Î/ 

$ yγ t/$ |¹r& ×≅ Î/# uρ ôM s?$t↔ sù $ yγ n= à2 é& É⎥ ÷⎫x ÷è ÅÊ β Î* sù öΝ ©9 $ pκ ö: ÅÁãƒ ×≅ Î/# uρ @≅ sÜ sù 3 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ÷è s? î ÅÁ t/ مثIQH  

يحمل جميع  محض لى عالم روحيإالغبطة والسرور  مننسان االنتقال بمشاعر اإل يحائيةضمن الداللة اإلتتو      

تثبيت أنفس  ألنّ  ،IRH تأمل إالّ التثبيت واالستقامةهللا، والعناية بالنفس المطمئنة، التي ال عن مقومات الرضا

ّ ھم إنلمرضاة هللا  ءبتغااالمنفقين أموالھم   .ISHما كان عن يقين وتصديق بوعد هللا تعالىـ

   : في قوله تعالى (ربوة)داللة مفردة  - ٢

≅È نث                                                                                                                                                          sV yϑx. ¥π ¨Ψ y_ >οuθ ö/ t Î/ $ yγ t/$|¹ r& ×≅ Î/# uρ ô..... مث ITH.  

تنبط نو         منية منس ة الض ا الدالل ان إذھ ي األذھ ة ف ة المتخيل ة الجن ويرھا لحال الل تص ن خ ا  م اقط عليھ تتس

ار طحھا، األمط ح س ي  فتمس ةوھ ي أرض مرتفع تان ف ذ ،كالبس ل الق ذورھا، ارةفتزي ت ج جارھا، وثب ن أش  ع

ة   .IUHستمرار، وما يضمن ذلك من مناخ نفسي يسكن إليه الضميروالحيوية واال وتمنحھا القوَّ

                                                 
  .٢٦٥:  البقرة) ١(

  .٢٥١ : يالقرآن المثل الصورة الفنية في) ٢(

  .٣/٦٩:  جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٣(

  .٢٦٥) البقرة : ٤(

  .١/٤٣١فتح القدير:  وينظر: ،٣/٦٩:  مع البيان عن تأويل آي القرآنجا) ٥(



 

 ٥٠

  - : في قوله تعالى (بصير)داللة مفردة  - ٣

!ª نث                                                       $# uρ $ yϑÎ/ tβθè= yϑ÷è s? î ÅÁ t/ مث IQH   

نسان اإلت الكلية بجزئيات األمور وكلياتھا، وحيثيا ةطحااإلة الرقابة، ودقة المالحظة وشدّ ھنا  عنيتو        

ُ في رصد ال  ا، ومشاھدتھاوتصرفاته، فاألعمال واألفعال منظور ال يغفل عنھ  وھويحاء آخر إتضمن تترك، وتـ

  IRH@الصدور.في خفي لھا ما شاھدت وهللا يرصد ما يشاھد وما يالعين  الناظرة، ألنّ هللا بصير ال بالعين  أنّ 

  - :في قوله تعالى )ذباب(داللة مفردة  - ٤

χنث                       Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# šχθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ⎯ s9 (#θà) è=øƒ s† $\/$ t/ èŒمث ISH  

ف ـداللة على ضعفي ھذا السياق  تكن وردللحشرات ودل على مخلوق حقير مھين وھو من أضعف ات          

 المشركين با تعالى وعجزھم، وھذا من أبلغ ما أنزل هللا في بطالن الشرك وتجھيل أھله، وتقبيح عقولھم، 

  .ITH عليھم والشھادة 

  -: في قوله تعالى (يمكث)و  (يذھب) يمفردتداللة  - ٥

Β̈$ ...نث  r' sù ß‰ t/ ¨“9 $# Ü= yδ õ‹ uŠsù [™ !$x ã_ ( $ ¨Β r& uρ $ tΒ ßì xΖtƒ }̈ $̈Ζ9 $# ß] ä3ôϑ u‹ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{   . IUH مث     #$

أي ھما إشارة ضمنية فيقامة فحسب بل ستقرار واإلمعنى المفردتين من حيث االمجرد ظاھر  اليراد بھماإذ       

تالشي الحق وضياع  ، ولكن ھذا ال يعنيھم التيارغد بلقاألخيار  ھرون على األبرار، وأنّ اظتاألشرار قد ي أنّ 

 ع منفيٌ ي، وإذا بالوضاألصيل ثابت شامخ ، وإذا بالمعدنحللھا ولو بعد حين ىالواقع إذ البد للحقيقة أن تتزين بأبھ

ً  (يمكث) واألول ،ذائب   .@IVH غائراً في خضم األحداث (يذھب)، والثاني في األرض رسوخا

  : في سياق قوله تعالى اء)(أشدّ داللة مفردة  - ٦

#!™â...  نث                                                     £‰ Ï© r& ’ n? tã Í‘$¤ ä3ø9 $# â ... مثIWH   

ليقظة والحذر، وكذلك بعاد الصبر واألظة والثبات والمجاھدة وتوحي بـِ الغ وتدرك في الذھن كل معاني       

  .IXHألوامر هللا  سليملى التإ، و لى التشدد بأحكام هللاإ، ولى التفاني في ذات هللاإليحائية إتشير 

  

                                                 
  .٢٦٥:  البقرة) ١(

  .٢٥٢:  الصورة الفنية في المثل القرآني) ٢(

  .٧٣:  الحج) ٣(

  .٩/١٨٩:  جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٤(

  .١٧الرعد : ) ٥(

  .٧/٣٦٩بيان عن تأويل آي القرآن : جامع ال) ٦(

  .٢٩الفتح : ) ٧(

  .٥/٧٩وفتح القدير:  ،٤/٢٦٠:  تفسير القرآن العظيم وينظر: ،٣/٢١٨ : لطائف اإلشارات) ٨(



 

 ٥١

  - : الكريمة صا لموسى عليه السالم في سياق اآليةـفي مثل معجزة ع تسعى)داللة مفردة ( - ٧

$ نث                                                                                                                        yγ8 s) ø9 r' sù # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×π ¨Šym 4© të ó¡ n@  مث IQH  

ّ بأن اتلك العص تصفحيُث وُ          .IRH إيحاًء بالحركة الخفية والسرعة في المشي(تسعى) ھا ـ

  -:الكريمة  اآليةفي مثل الكلب كما في سياق نسلخ) ا(داللة مفردة  - ٨

≅ã نث ø? $# uρ öΝ Îγ øŠ n=tæ r' t6 tΡ ü“Ï% ©!$# çμ≈ oΨ ø‹ s?# u™ $ oΨ ÏF≈ tƒ# u™ y‡ n= |¡Σ$$ sù $yγ ÷Ψ ÏΒ çμ yè t7 ø? r' sù ß⎯≈ sÜ ø‹¤±9 $# tβ% s3 sù z⎯ ÏΒ š⎥⎪Íρ$tó ø9                 .ISHمث #$

نسالخ اال الكافر قد خرج من دائرة اإليمان، خروجاً فيه داللة الخداع والغدر، ألنّ  توحي ھذه اآلية إلى أّن ھذا

، وينحرف عن سبيل ، ويتجرد من الغطاء الواقعيلخ منھا بمشقةفھو ينس ،ITHلتواءات األفعىاحركة حسية تمثلھا 

  .IUH الھداية والرشاد

  -:الكريمة في مثل الحياة الدنيا كما في سياق اآلية(تذروه) و(الھشيم)  يداللة مفردت - ٩

                ó نث yx t7 ô¹ r' sù $ Vϑ‹Ï± yδ çνρâ‘ õ‹ s? ßx≈ tƒ Ìh9 $# 3 t مث IVH.  

ً إلى  وحيته، وتر الشيء وتفتيداللة الھشيم كسْ ف       وحي تواً ومتفتت ، متكسراً ھالك النبات حتى صار يابسا

    IWH@.بتفريق الّرياح للنبات ذات اليمين وذات الشمال  (تذروه)مفردة 

  -:الكريمة  في سياق اآلية )ھممايَ (سِ  ةداللة مفرد  -١٠

öΝ  ...نث                                                                       èδ$yϑ‹Å™ ’ Îû  Ο ÎγÏδθ ã_ãρ  ô⎯ ÏiΒ  ÌrO r& ÏŠθàf ¡9   .yIXH مث ... #$

داللة بفي ھذا السياق  تورد لكنو ،شراق والصفاء والشفافيةمعنى الوضاءة واإلب )ھم(سيماويظھر فيه      

 للعيان بجعله عالمة واضحوأثر ھذا الفضل والرضوان  وأصحابه (صلى هللا عليه وسلم) محمد رضا هللا عن

  .IYH ھم يعرفون بھافي وجوھھم من كثرة سجود

  :ـآية المثـل  لتركيبلثاني: الداللة الضمنية الجانب ا - 

  :ــ المثل القرآني من حيث الداللة الضمنية منھا وفي ھذا الجانب نرصد بعض تراكيب 

                                                 
  .٢٠طه : ) ١(

  .٣/٥٨الكشاف : ) ٢(

  .١٧٥األعراف : ) ٣(

  .٧٩التصوير الفني في القرآن : ) ٤(

  .٦٧٧ -٣/٦٧٦في ظالل القرآن : ) ٥(

  .٤٥الكھف : ) ٦(

  .٣/٤١٣وينظر: فتح القدير :  ،٨/٢٢٨بيان عن تأويل آى القرآن : جامع ال) ٧(

  .٢٩الفتح : ) ٨(

  .٣/٢١٨ : لطائف اإلشارات وينظر: ،١١/٣٦٩:  جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٩(



 

 ٥٢

  - : اآلية الكريمةقال هللا تعالى في   - ١

í?....نث                               ö‘ t“ x.  yl t ÷z r& … çμ t↔ ôÜ x© … çν u‘ y—$t↔ sù xá n=øó tG ó™ $$ sù 3“ uθ tF ó™ $$ sù 4’ n? tã ⎯ Ïμ Ï%θß™ Ü= Éf ÷èãƒ tí# §‘ –“9   .xIQH  مث .... #$

ماء مستوفية ننبات والفي أرض صالحة لإل هالداللة الظاھرية لھذا المثل تبدو في صفة زرع بعد وضعو       

وصار  أشّدهقوي ھذا الفرخ الزرع ثّم ي (ينبت أوالً ضعيفاً)إذ وھواء أفرخه نبات من ماء وشمس لشروط اإل

ً نحنالتي يقوم عليھا ال معوجاً وال معتدل على أصوله استقام واف غليظاً  ً زُ  ، وحال كون ھذايا  هاعرّ الزرع معجبا

ھذه الداللة  ااد بھرتوال  ،ستوائهاكثافته وطول قامته ولحسن نمائه ولقوته و في قلوبھم السرور أي مدخالً 

ّ ة وإنيالظاھر (صلى هللا عليه  محمد رسول هللا سياق اآلية وھي أنّ  مندرك تالداللة الضمنية التي  اراد بھتما ـ

، وأعلن دعوته، وزاد بكثرتھم ، حتى كثروا فقوي بھم واعتزّ ه الناس، ولم يلبث أن آمن ببدأ رسالته وحيداً  وسلم)

وا على العمل الصالح، لدعوته، واستمرّ  لبقاع، وأصحابه الذين آمنوا به تلبيةً ه، حتى مأل األسماع، وعم اؤنما

 . IRH وافكانوا قليال فكثروا، وكانوا ضعفاء فقوّ 

  
  - : قال تعالى في مثل زينة الحياة الدنيا - ٢

≅È ... نث  sV yϑ x. B] ø‹ xî |= yfôã r& u‘$¤ ä3ø9 $# … çμ è?$t7 tΡ §Ν èO ßk‹ Íκ u‰ çμ1 u tIsù # vx óÁ ãΒ §Ν èO ãβθ ä3 tƒ $ Vϑ≈ sÜ ãm (... مث ISH.  

ّ ويتبي       ِّ عبت أّن اآلية ن من الداللة الظاھريةـ الشيخوخة البدائية و مرُّ في نموه بأطواري ذير عن حال النبات الـ

ه يثور كما يثور الوجه من شّدة نّ أاب.... عجبلوغ النبات في مرحلة النضوج واإلبعد  هنَّ إإذ  ،لى حطامإينتھي  ثمَّ 

لعب به الّريح، يذلك حطاما  بعد قتراب أجله، ثُمَّ يكوناعلن بذلك عن أنّه أ يأالوجه  صفرّ فتراه مُ الغضب، 

ّ المعاني الظاھرية وإناآلية ھذه من قصد يولكن ال  ،ITH فرقه في جھات ھبوبھايو البيان عن أطوار  ايراد بھما ـ

 الحياة أنّ مؤكداً اب، وتنتھي بمرحلة الشيخوخة، بمرحلة الشب نسان التي تبدأ بمرحلة الطفولة، وتستمرُّ حياة اإل

ّ والكف ،لى اآلخرةإ عبرٌ ھا مَ ، وأنّ نسانإلل الطويلتأريخ اللحظة في  ھي بمثابة ة الدنيا وھم حيابال ونعجبمار ـ

ففي ھذا النص داللة ، ثم تكتھل عجوزاً شوھاء فكون الحياة الدنيا شابـّة، وأميل الناس إليھا، اأحرص عليھ

نسان في أول عمره شاب بھي المنظر، ثم يشرع في الكھولة، فتتغير طباعه، ويفقد بعض قواه، ثم اإل نّ أ ضمنية

  .IUHھذا المثل  منيكبر فيصير شيخاً كبيراً قليل الحركة، يعجزه الشيء اليسير وھذا ھو المقصود 

   

                                                 
  .٢٩:  الفتح) ١(

  .١٦/٢٤٨الجامع ألحكام القرآن : و ،٣/٢١٨لطائف اإلشارات :  وينظر: ،١١/٣٦٩:  جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٢(

  .٢٠:  حديدال) ٣(

  .٤/٤٠٠ تفسير القرآن العظيم :و، ١٧/٢١٧الجامع ألحكام القرآن :  وينظر: ،١١/٦٨٤:  جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ٤(

  .٤/٤٠٠ تفسير القرآن العظيم :) ٥(



 

 ٥٣

  -: : في مثل الذين يدعون من دون هللا قوله تعالى - ٣

≈¡ÅÝÅ ...نث t6 x. Ïμ ø‹ ¤ x. ’ n<Î) Ï™ !$ yϑ ø9 $# x è=ö6 u‹ Ï9 çν$sù $tΒ uρ uθ èδ ⎯ Ïμ Éó Î=≈ t7 Î/ 4 $ tΒ uρ â™!% tæ ßŠ t⎦⎪Í Ï≈ s3ø9 $# ω Î) ’ Îû 9≅≈ n= |Ê  مث IQH.  

 الماء القاع بعيد لذا يدعو ، ألنّ يھالإأن يصل  ليس بمقدورهلى الماء، إمن يبسط كفيه  أنّ  نفھم من ظاھر اآليةو   

  . IRHاء جماد ال يعقل وال يسمع، فلن يتحرك إليه ولن يصل إلى فمه ويخاطبه ليبلغ فاه، والم ويناديه

ّ صود في اآلية وإنوھذا غير مق     الذين يعبدون من  أنّ  درك من خالل الداللة الضمنية وھييما المقصود ھنا ـ

ھم أو تنصرق لھم الخيرات، ـِّ ، أو تحقتدفع عنھم السوء والضرّ  نتجلب لھم النفع، ول لنمزعومة آلھة دون هللا 

للخالق تعالى  ا يوجبه دعاء الحقِّ نت اآلية البيان َعمّ وقد تضمّ  ،ستجابةعن اال آللھة )ا( عجزتھم ...... وعلى عدوِّ 

الماء من قعر البئر  ، كخيبة من دعاجابة على شرائط الحكمة بما يكون فوق األمنية، وخيبة الداعي بغيرهمن اإل

   . ISH ليجيبه

   -: المثل آيةسياق ل لة الضمنيةجانب الثالث : الدالال

أّما في  ،نميز بينھا وبين الداللة الضمنية في سياق التركيب أّن في التركيب يطفو إلى السطح مثل واحد       

ھما في مبحثين ناز بينھما وجعليولذا حاولنا التمي ،تكثر فيه األمثالفكونه أكبر حجماً من التركيب لالسياق 

  -متباينين ومنه :

   - اآلية الكريمة :  - ١

tΑ نث  t“Ρr& š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# [™!$ tΒ ôM s9$ |¡ sù 8π tƒÏŠ ÷ρ r& $ yδÍ‘ y‰ s) Î/ Ÿ≅ yϑ tG ôm$$ sù ã≅ ø‹ ¡¡9 $# #Y‰ t/ y— $ \Š Î/# §‘ 4 $ £ϑÏΒ uρ tβρß‰ Ï%θãƒ 

Ïμ ø‹n= tã ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# u™ !$tó ÏG ö/ $# >π u‹ ù=Ïm ÷ρr& 8ì≈ tF tΒ Ó‰ t/ y— … ã& é#÷W ÏiΒ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. Ü> ÎôØ o„ ª! $# ¨, ys ø9 $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# uρ 4 $ ¨Β r' sù ß‰ t/ ¨“9 $# 

Ü= yδ õ‹ uŠ sù [™ !$ x ã_ ( $̈Β r& uρ $ tΒ ßì xΖtƒ }̈ $̈Ζ9 $# ß] ä3ôϑ u‹sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  4 y7 Ï9≡ x‹ x. Ü> ÎôØ o„ ª! $# tΑ$sW øΒF{   .ITH مث #$

لھذين  اھريةوالداللة الظ ،(الباطل) ه على الباطل وتالشيئستعالاو ثبات الحقِّ  عن مثلينن ھذه اآلية تضمّ ت      

 -ھي : المثلين

ضه ـمكث بعوقدر حاجتھا، وفيه منفعة الدنيا، به األودية على  سالتأنزل من السماء ماًء، ف - :ى األول داللةال   

في صياغة  منھا يستفيد الناس تخزن وتتحول إلى معادنللزراع أو  يھيأھافي األرض، فيخصبھا ويحييھا، و

  . إلخالحلي..... 

  

                                                 
  .١٤) الرعد : ١(

  .٩/٢٥٦الجامع ألحكام القرآن : ) ٢(

  .١٣/١٢٣روح المعاني : ) ٣(

  .١٧الرعد : ) ٤(



 

 ٥٤

َ بزَ  -: ةالثاني داللةال    ر الذي يبقى جوھره صھنو كالمعدن المأ، وال فائدة فيه هعلى وجھ الذي يطفو د الماءـ

 ً   . IQH نتفاع به بعد أن ينفي عنه خبثهفي بودقته لال راسيا

ّ وإن المثلين، في ةمقصودوالداللة الظاھرية غير         ھما الداللة الضمنية كما في المثل األول: منما المقصود ـ

وھذه ھي  ،تعالى لم يتفكر ولم يرغب في الحق خذله هللا قلب ٍ  أنزل من السماء القرآن على القلوب فكلُّ يراد به 

  .الداللة الضمنية

ّ تفكوإذا وجد القلب التوفيق  ،يراد به ولما خذل ھذا القلب احتمل الباطلفا في المثل الثاني أمّ          . IRHر واعتبرـ

  : لضمنية فيما يأتيالداللة امن يقابلھا ا مويمكن توضيح الداللة الظاھرية و

  الداللة الظاھرية                                                                  الداللة الضمنية                   
  

  القرآن                  نضمّ تت                   الماء   
  

  القلوب     ن                          ضمّ تت                                           األودية    
  

              في القرآن منفعة الدين                     نضمّ تت                             في الماء منفعة الدنيا        
  

  وجد النور في القلب  ن                   ضمّ تت                       يةوداء الصافي في األوجد الم
  

  مل القلب الباطلح                         نضمّ تت           يعلو فوق الماءي الذي مل السيل الزبد الرابح  
                   

َ بالزَ                      على الباطل تذھب منفعته                      نضمّ تت                             د يذھب جفاء  ـ
  صاحبه في الدنيا واآلخرة                                                                                                     

                              
  صاحبه في الدنيا واآلخرةنفع يالحقَّ               نضمّ تت                           ناسنفع اليالماء الصافي              

  
  
  
َ أعمال الك ثلقال تعالى في مَ  - ٢ َ فـ   - رة:ـ

%t⎦⎪Ï   نث  ©!$# uρ (# ÿρã x Ÿ2 öΝ ßγ è=≈ uΗùå r& ¥># uy£ x. 7π yè‹ É) Î/ çμ ç7 |¡ øt s† ãβ$t↔ ôϑ ©à9 $# ¹™ !$ tΒ #©̈L ym # sŒ Î) … çν u™!$ y_ óΟ s9 çν ô‰ Åg s† $\↔ ø‹ x© 

y‰ ỳ uρ uρ ©! $# … çν y‰ΖÏã çμ9 ©ù uθ sù … çμ t/$|¡ Ïm 3 ª! $# uρ ßìƒ Î|  É>$ |¡Ït ø:   .ISH مث #$

ّ ھذه اآلية يمثفي        ّ ل هللا سبحانه وتعالى أعمال الكفــ ح الداللة الظاھرية والداللة ـّضتتكما  ،ار بالسرابـ

   -: الضمنية فيما يأتي

  

                                                 
  .٩/٢٥٩امع ألحكام القرآن : الج) ١(

  .١٣/١٢٩ روح المعاني : وينظر: ،٣/١٢٩: فتح القدير) ٢(

  .٣٩النور: ) ٣(



 

 ٥٥

                   اءً يظنـّه م باألرض، اً لتصقم شتداد الحرّ ا عندما يرى في نصف النھار             ةالداللة الظاھري         أعمال الكفرة  

                        فيمراد  يرغوھذا  ،ال حقيقة له الذي السرابوھو  من شدة عطشه           

  .IQHالمثل                                                

              ت فنكشاذا إلى ھدى وعلم فع أنّھم ين يظنونأھل البدع واألھواء الذ إنّ    الداللة الضمنية     أعمال الكفرة  

ّ تبيلھم الحقائق                                          شاف الحقائق خالف كتاشيء وعند  وا علىلم يكون ن أنھمـ

   IRH@المثل. وھذا ھو المقصود من  ،ما كانوا يظنون                                                

  

  

  -: وكذلك قال تعالى في مثل أعمال الكفرة - ٢

ρ÷     نث  r& ;M≈ yϑ è=Ýà x. ’ Îû 9 øt r2 %c© Åd√ —9 çμ9 t±øó tƒ Ólöθ tΒ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ Ï% öθ sù Ól öθ tΒ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïμ Ï% öθ sù Ò>$ pt x 4 7M≈ yϑè=àß $ pκ ÝÕ÷è t/ s− öθ sù 

CÙ ÷è t/ !# sŒÎ) yl t÷z r& … çν y‰ tƒ óΟ s9 ô‰ s3 tƒ $ yγ1 ttƒ 3 ⎯ tΒ uρ óΟ ©9 È≅ yè øg s† ª! $# … çμ s9 # Y‘θçΡ $ yϑ sù … çμ s9 ⎯ ÏΒ A‘θœΡ     مث ISH .  

  
   : ما يأتيكفي ھذه اآلية نرصد الداللة الظاھرية والداللة الضمنية      

     
  ور، اليدرك قعره، ويغطي ذلك البحرغات متكاثفة في بحر عميق، بعيد الكمثل ظلم     ةالداللة الظاھري أعمال الكفرة 

        وتتراكمض، وفوق األمواج العليا سحاب كثيف،متالطم بعضه فوق بع ويعلوه موج                                     

  حتى وظلمة السحاب،ي ظلمة البحر، وظلمة الموج بعض، وھ الظلمات بعضھا فوق                                  

       صودةمق الداللة غيروھذه ذا أخرج يده أمام عينه فال يراھا لشدة الرعب والظالم إ                                    

  في ھذا المثل.                                   

  

    يمان يعيش فيالھداية واإلبتعاده عن نور هللا المتمثل بنورالله واضالكافر بسبب  إنّ       الداللة الضمنية   أعمال الكفرة

                  وما له من به، فيتخبط في الظالم، متراكمة على بصره وقلبه، وكل ما يحيط ظلمات                                 

  ،  ظلمة الطبع، وظلمة النفوس، وظلمة الجھل ھديه، ويھتدي  إليه فتراكمت عليهي رنو                                

    ،ITHيماناإلإال ّ ب وفي ھذه الظلمات التي لم يخرجه هللا منھا والھوى، ىِّ تباع الغاوظلمة                                

  ا المفھوم ھو المراد في ھذا المثل .                                                        وھذ                               

                                          

                                                 
  .٤/٥٧فتح القدير : وينظر:  ،٣/٣٩٥:  تفسير القرآن العظيم) ١(

  .٤/٥٧فتح القدير:  ) ٢(

  .٤٠النور : ) ٣(

  .٥٨/  ٤) فتح القدير : ٤(



 

 ٥٦

  - : تعالى قال  - ٤

≅ã نث sW ¨Β š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. óΟ Îγ În/ t Î/ ( óΟ ßγ è=≈ yϑ ôãr& >Š$ tΒ t x. ôN £‰ tFô© $# Ïμ Î/ ßw†Ìh9 $# ’ Îû BΘöθ tƒ 7# Ï¹% tæ ( ω tβρâ‘ Ï‰ ø) tƒ $£ϑ ÏΒ 

(#θç7 |¡ Ÿ2 4’ n? tã &™ó© x« 4 š Ï9≡ sŒ uθ èδ ã≅≈ n=Ò9 $# ß‰‹ Ïè t7 ø9   . IQH مث #$

ّ أعمال الكف نّ أونفھم من ھذه اآلية       جائع، ظاھراً الا، من صدقة وصلة رحم وإطعام ار التي عملوھا في الدنيـ

  نسان أن يحصل على شيء اليستطيع اإل فجعلته ھباًء منثورا، في يوم شديد  يحت به الرّ شتدّ ا التي ماده بالرّ شبّ ت

ً أّما ، المقصود ىوھذا المعن، IRH حيالرِّ  رتهمن الرماد الذي طيّ  ّ (الكففيبيـّن حال  ضمنيا ال يستطيعون إذ  ار)ـ

  ، وھذا ھو المقصود.ISHفي الدنيا، إلحباطھم بالكفر يل ثواب ما عملوا من البرّ تحص

Ÿω نث - ٥ uρ (#θ çΡθä3s? ©ÉL ©9 $% x. ôM ŸÒ s) tΡ $ yγ s9 ÷“ xî .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ >ο §θ è% $ZW≈ x6Ρr& šχρä‹ Ï‚ −F s? óΟ ä3 uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Kξ yz yŠ öΝ ä3 oΨ÷ t/ 

β r& šχθä3 s? îπ̈Β é& }‘ Ïδ 4’ n1ö‘ r& ô⎯ ÏΒ >π ¨Βé& 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ÞΟ à2θ è=ö7 tƒ ª!$# ⎯ Ïμ Î/ 4 ¨⎦ s⎞Íh‹u; ã‹ s9 uρ ö/ ä3s9 tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ tΒ óΟ çGΨ ä. ÏμŠ Ïù 

tβθ à Î=tG øƒ rB مث  ITH.  

، ثم نقضته ونكثت فتله ونفشته، احكمت غزلھا وأبرمته حتى صار قويً من ظاھر المعنى نفھم أن المرأة التي أ    

 ما  المقصود ھو منوإنّ  ،اآلية منمقصود لمعنى غير ينتفع بھا، وھذا ا ال أنكاثا وطاقات منحلة تحتى صار

والخيانة وذلك  لى الخداعإ ھذه العھود ذريعةً  هبي توثقون ذيمان السم هللا في األاخذين يمين وعھد متّ يحلف على 

هللا  نّ إبينھم عھد فينقضون العھد، ، بينكم وعظم قوة من أمة أخرى وأوفر ماالً بسبب كون أمة أكثر عدداً وأ

ّ بركم بتغيير أحوال األمم، ليتيخ ّ ليبي ،يمانهأكم على الوفاء بعھد هللا ولع على حرصطـ هللا لكم يوم القيامة على  نـ

ليجازي كل  وھا، أييمان، فيجازيكم، ومن نقض عھوده يحاسبه هللا علالوفاء بالعھد والتمسك باإل فيكم ختالفا

  . IUH معاھد على عھده من خير أو شرّ 

ية غول القرآني من خالل الوحدات الللمثل المتضمنة دراك الداللة الضمنية لآلياتإيمكن  أنّه ا سبقنستنتج ممّ      

ھي غير ف، أما الداللة الظاھرية ةوالمراد ةأو التراكيب أو اآلية بكاملھا وھذه الداللة ھي المقصود (المفردات)

مع أعمال الفكر وربط  الداللة الظاھرية يحاءاتإ لذا نستنبط الداللة الضمنية في ضوء ة،مقصودوغير  ةمراد

ّ ويتحقاألسباب بالمسببات،  تماسك النصي من حيث عالقة الداللة الضمنية بالداللة الظاھرية، وھذه الرابطة الق ـ

  . ھي الضامنة لتحقيق التماسك الداللي في النصالداللية بين الظاھرية والضمنية 
                                                 

  .١٨) إبراھيم : ١(

  .٣/١٤٤وينظر: فتح القدير :  ، ٢/٦٩٤يم : تفسير القرآن العظ) ٢(

  .٣/١٤٤) فتح القدير : ٣(

  .٩٢النحل : ) ٤(

  .٣/٢٧٣لقدير : فتح ا) ٥(



 

 ٥٧

  -وقال تعالى : - ٦

⎯ .......نث tΒ uρ õ8Î ô³ ç„ «! $$Î/ $ yϑ ¯Ρr( s3sù § yz š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# çμ à sÜ ÷‚ tF sù çö ©Ü9 $# ÷ρ r& “ Èθôγ s? Ïμ Î/ ßw† Ìh9 $# ’ Îû 5β% s3 tΒ 

9,‹Ås y™  مث IQH.  

⎯ 4نث :  كما في قولهبصدر اآلية وھي الشرك با ين رتبطمن من مثلين تكوّ تية آلھذه ا إنّ     tΒ uρ õ8Î ô³ ç„ «!$$ Î/ مث.   

  
   -المخطط اآلتي: اھرية والضمنية للمثلين فيتبين الداللة الظتكما  
  

                                                    ⎯ tΒ uρ õ8Î ô³ ç„ «! $$Î/  

  
  
  
  

      @   المثل الثاني                                                                           المثل األول@

∅yz š نث  ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# çμ à sÜ ÷‚ tF sù ç ö ©Ü9 “  نث                             مث #$ Èθ ôγ s? Ïμ Î/ ßw† Ìh9 $# ’ Îû 5β% s3 tΒ 9,‹Ås y™    مث  

  
اھر                                                                                     ن الظ ركفم ريح أّن المش ه ال        تعصف ب

غير                  بعيد وھذا المعنى به إلى مكانٍ وتھوي                                 رك با من يشأّن ظاھر التركيب  نفھم من

راد، وإنّ                          مزقه كل ممزق، وتتفرق يالطير، وكأنّما يخطفه  ذي يحمل نفسه م واه ال راد ھ ا الم  م

زا ى ؤأج ذا المعن ي حواصلھا وھ ره ف و                                 غي ذا ھ ماء وھ ده من الس ان وأبع ى أسفل مك  إل

ّ مقصود، وإن   .IRHالمعنى الضمني                                              ما المراد به الداللةـ

  الضمنية وھو يصور حالة من يشرك 

  رمييمان والتوحيد وقد ياإلفھو بعيد عن  با

  ى مھاوي الضاللة والھالك لإالشيطان به 

                                             @.ISH@ھذا ھو المرادو هجوارحفتخطفه األھواء وتخطُف 

                                                 
  .٣١:  الحج) ١(

  .٣/٦٤٦فتح القدير: ) ٢(

  .٣/٦٤٦م . ن : ) ٣(



 

 ٥٨

           - : ELLIPSIS  - الحذف@

ل         ً  تمي ا يالً طبيعي ذف، م اھرة الح ى ظ ات إل ع اللغ ك، إذ ، ألّن المواقجمي دوث ذل الية تقتضي ح ف االتص

زال واالختصارستدعي اي ة وال يشعر المخ ،لموقف االتصالي االخت أم ليكون النص واضحاً من جھ اطـَب بالس

ة أخرى؛ ألنَّ  ك أن والملل من جھ ده لنقضت الغرض، وذل َت تؤّك و ذھْب ه التخفيف لطول االسم، فل (الغرض ب

  .IQH@التوكيد واإلسھاب ضد التخفيف واإليجاز)

ة، يعدُّ الحذف من الظواھر الد       ا المفھومي أن : وھو اللي ارات السطحية التي يمكن لمحتواھ تبعاد العب (( اس

ة  ،IRHطة العبارات الناقصة )) ذھن أو أن يوّسع أو أن يعّدل بوسايقوم في ال إذ إّن الحذف ينبع من الدواعي الجمالي

ةلى تفعيل المشاركة بين المخاطـِب ، ويؤدي به إوالتماسكية التي تزيد النص رصانةً  اج الدالل  والمخاطـَب في إنت

كيلھا ا  وتش ل منھم دى ك ي ل راكم المعرف ن الت ادة م دُّ  ،ISH، واإلف ك  ويع ق التماس ي تحق د األدوات الت ذف أح الح

  ITH -النصي، ويكون ھذا األمر في جانبين :

  ه، ويستند فيأثراً في النص ويحّث المخاطـَب على البحث عمـّا يشغله ويسدّ ّن الحذف يترك إ - الجانب األول :

  بحثه ھذا إلى مكونات النص الذي بين يديه .                     

    ؛ألّن ( المحذوف  ھو أن يكون المحذوف من جنس المذكور أو أن يكون للمذكور ما يدّل عليه -الجانب الثاني :

                      ّ   .IUH@ت الداللة عليه كان في حكم الملفوظ به)إذا دلـ

داالً من  الرأي الشائع عند الباحثين النصيين أنّ           ل إب دال، إذ إّن الحذف يمث ين الحذف واإلب ابھاً ب اك تش ھن

ه  ون علي ذا يطلق دال الصفري )  الصفر، ولھ ك :IVH(اإلب ى ذل ال عل د] IWH -، والمث ب،  [محّم ترى بعض الكت اش

  -وإعادة كتابة ھذا المثال :بعض قطع الحلوى،  [وعلي ]

    ١وعلي :                   ١: محّمد        

  ٢...) : (.                  ٢:  اشترى     

  ٣بعض :                    ٣بعض :       

  قطع  :                   ٤الكتب  :      

  ٤الحلوى :                                             
                                                 

  .١/٢٨٨) الخصائص: ١(

  .٣٠١) النص والخطاب واإلجراء : ٢(

  .١٢٧نحو النص (أبو زنيد) : ) ٣(

  . ٢/٢٢١، وينظر: علم اللغة النصي : ١٩٢النصي :  ) الترابط٤(

  .١/٢٨٥الخصائص:  )٥(

  .٢١لسانيات النص : ) ٦(

  .٢/١٩٩) علم اللغة النصي : ٧(



 

 ٥٩

ي        ين ف ين القوس الي ب ان الخ دُّ  فالمك اني يع ب الث ن اإلصفراً  التركي ين ، وم دال ب ترى(ب ي  )اش ي ف ى ھ الت

انييقابل التركيب األول،  ّدر في التركيب الث ذا  ،الصفر أو المق ركيبين، وھ ين الت ة التماسكية ب رز العالق ا تب وھن

الخالف ال اأّن  أدوات االستبدال، في حين ىحدوجود إ ، وأثرھا ھوعالقة االستبدال تترك أثراً  يعني أّن  لحذف ب

  .IQHيترك أثراً 

  IRH -ين :يراكيب الحذف من محورين أساسيستمّد التماسك لت  -محاور تراكيب الحذف:   

  بالمفردة نفسھا أو بالمعنى أو كليھما، المحذوف من جنس المذكور، أو أن يكون متعلقاً به   -محور التكرار : -١

  أو مرادفاً له .  

  (نصية)  ن العالقة بين الحذف والمرجعية، إذ إّن الحذف يمثل عالقة مرجعية داخليةوتكو -محور المرجعية : -٢

ة   ابقة أو الحق ة  ،س ذف خارجي ة الح ون مرجعي د تك ية) وق ر نص دنا   (غي ذي يم ال  ال ياق الح ى س تند إل تس

ة النصي أّن الحذف ذ م اللغ ي عل احثون ف رى الب ذا ي ذوف، ل دير المح ي تق ھم ف ي تس ات الت ة بالمعلوم ا المرجعي

ّدر في  ،ISHال يحقق التماسك (غير نصية) الخارجية  ويفرق بين الحذف والمضمر أّن شرط المضمر بقاء أثر المق

  .ITHاللفظ، بينما الحذف ليس كذلك 

ا ھو        ديره بحسب م نص، وال يمكن تق والمحذوف في النص يقّدر استناداً إلى البنية الداللية في التعامل مع ال

ن ة النص  ظاھر م ى ال ،IUHلغ ارىإذ ينبغي عل ات ق وعي من خالل اآللي لء الفراغات الناتجة من الحذف ب ء م

 ً ديثا ديماً وح ا ق ة، وأن يستعين والضوابط واألحكام المتعارف عليھ ذه العملي اء ھ ا أن يراعي السياق في أثن ، منھ

ة  ة الظاھري أتي دورIVH ( السطحية)باألدلة الموجودة في البني ذا ي ، المخاطـَب في تحقيق التماسك النصي ، وبھ

ارى رى أّن الق نھم من ي ك  وم ر ذل ه منسجم أو غي ى النص بأنّ م عل ذي يحك ، وصناعة IWHء أو المخاطـَب ھو ال

اء الحذوف، وال بّد من أن يمتلك القارىاالنسجام تدخل فيھا عملية تقدير الم إّن علم ذا ف راءة، ول رآن ء أدوات الق ق

ك  ا ارىيشترطون أن يمتل رآن ء لق دُّ نصوص الق ـُرفھم ال يع ـّه في ع ا، ألن راءة ويكون مؤھالً لھ ّل  أدوات الق ك

                                                 
  .٢١) لسانيات النص : ١(

  .٢/٢٢١ :علم اللغة النصي ، وينظر: ١٩٣الترابط النصي :  )٢(

  .٢/٢٠١ : ) علم اللغة النصي٣(

  .٣/١٠٤ ) البرھان في علوم القرآن :٤(

  .١٩٣) الترابط النصي : ٥(

  .١٩٤) م . ن : ٦(

  .٥١) لسانيات النص : ٧(



 

 ٦٠

راءة  رآن ق ة للق ة  ،IQHمطالع رائن األدائي ى الق اداً عل ك اعتم ة، وذل زاء المحذوف ى األج ـَب إل ا المخاط دي بھ ويھت

  .IRH( المقامية) والقرائن الحالية (المقالية) 

ه وجود يعدُّ الحذف من األد        ة، ويشترط في ال القرآني وات التماسكية داخل النص القرآني، وال سيما في األمث

ـلية  ة قْب ة عالق د يكون الحذف في االسم أو  ،ISHالعنصرالمفترض في النص السابق، أي أّن العالقة في العملي وق

ة  ي اآلي ب أو ف ين التراكي ب أو ب ي التركي ل أو األداة أوف دة ....... ، الفع د  الواح ن التمھي در م ذا الق ي بھ ونكتف

ى  ك عل ـّق ذل المحوري وھو إسھام الحذف في  الموضوعالنظري لدراسة الحذف في التماسك النصي، وسنطب

  تحقيق التماسك النصي .

ّ التي تضم اتعوضھنالك العديد من المو        ِّ نت ظاھرة الحذف في المثل القرآني، لكّن المقام يُ ـ ـ اء حت ا انتق م علين

  -ا، بما يخدم معالجة الموضوع الرئيس على النحو اآلتي :بعضھ

‰Ó نث :قال تعالى  £ϑ pt ’Χ ãΑθß™ §‘ «! $# 4 t⎦⎪Ï% ©!$# uρ ÿ… çμ yè tΒ â™ !# £‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤ ä3ø9 $# â™ !$ uΗxq â‘ öΝ æη uΖ÷ t/  ....... مث ITH  

قوله ية قبلھا وھي في اآل(رسوله) يعود ھذا المحذوف إلى (ھو محمد) خبر لمبتدأ محذوف تقديره (محمد)    

  -:تعالى 

uθ   نث  èδ ü” Ï% ©!$# Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θß™ u‘ 3 “ y‰ ßγø9 $$ Î/ È⎦⎪ÏŠ uρ Èd,ys ø9 $#   … çν tÎγ ôà ã‹ Ï9  ’ n? tã  È⎦⎪Ïd‰9 $#  ⎯ Ï&Íj# ä. 4 4’ s∀ x. uρ  «! $$Î/  

# Y‰‹ Îγ x© مثIUH.  

  . IVHما المقصود بيان رسول هللا إفادة أنـّه رسول هللا وإنّ  (صلى هللا عليه وسلم)(محمد) وليس المقصود ھنا        

  -: كما في قوله تعالى 

$à نث    s# t7 ø9 $# uρ Ü= Íh‹ ©Ü9 $# ßl ãøƒ s† … çμ è?$t6 tΡ Èβ øŒ Î* Î/ ⎯ Ïμ În/ u‘ ( “ Ï% ©!$# uρ y] ç7 yz Ÿω ßlãøƒ s† ω Î) # Y‰ Å3tΡ ...4.مث IWH  

ً والتقدير يخرج نباته        وأقيم (نبات)، ديرھو فُحذف المضاف والتق(نباته)، والذي خبث ال يخرج ) (طيّبا

  .IXHالمضاف إليه مقامه، وھو ضمير البلد الذي خبُث، المستتر في فعل يخرج 

                                                 
  .٢/١٤٦البرھان في علوم القرآن : ) ١(

  .٢١) م . ن : ٢(

  .٢١) لسانيات النص : ٣(

  .٢٩) الفتح : ٤(

  .٢٨) الفتح : ٥(

  .١٠/٢٠٣: تفسير التحرير والتنوير ،٥/٧٩ وينظر: فتح القدير :، ٣/٢١٨ : لطائف اإلشارات) ٦(

  .٥٨) األعراف : ٧(

  .٤/١٨٥) التحرير والتنوير : ٨(



 

 ٦١

  -: تعالى وقال 

⎯    نث  tΒ uρr& tβ% x. $\G øŠ tΒ çμ≈ oΨ ÷ uŠ ôm r' sù $ oΨ ù=yè y_ uρ … çμ s9 # Y‘θçΡ ©Å´ ôϑ tƒ ⎯ Ïμ Î/ † Îû Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ yϑ x. … ã&é# sW ¨Β ’ Îû ÏM≈ yϑ è=—à9 $# }§ øŠ s9 

8lÍ‘$sƒ ¿2 $ pκ÷] ÏiΒ 4 š Ï9≡ x‹ x. z⎯ Îiƒ ã— t⎦⎪Ì Ï≈ s3ù=Ï9 $ tΒ (#θçΡ% x. šχθ è=yϑ ÷è tƒ  مث   
IQH.  

⎯    نثقوله       tΒ uρ r& tβ% x. $ \G øŠ tΒ والتقدير   مث ً $ نث   : تعالى  ، ألّن قوله)( أوحال من كان ميتا oΨ ù= yè y_ uρ … çμ s9 # Y‘θ çΡ © Å´ ôϑ tƒ 

⎯ Ïμ Î/ † Îû Ä¨$ ¨Ψ9 ه مث #$ ه حال بّه ب اً في الظلمات( أي يدّل على أّن المش ان ميت ⎯ نث و ،)كحال من ك yϑ x. … ã& é# sW ¨Β ’ Îû 

ÏM≈ yϑ è= —à9   .IRHبمعنى حالة  )مثل(ومفردة   )كمن مثله مثل الميّت في الظلمات(والتقدير مث #$

  

BΛà¼ íΝ نث في قوله تعالى :و   õ3ç/ Ò‘ ôϑ ãã öΝ ßγ sù Ÿω tβθãè Å_ ötƒ  مث ISH.  

في اآلية التي قبلھا، وھذه األخبار الواردة (مثلھم) ما عاد إليه  يعود أخبار لمبتدأ محذوف(صٌم ، بكٌم ، عمٌي ) 

  (كاألصّم ، واألبكم ، واألعمى) .تكون بتقدير صيغة الجمع بمعنى 

   
  -تعالى : وقال    

%ßŠ نث  s3tƒ ä− ÷ y9 ø9 $# ß# sÜ øƒ s† öΝ èδ t≈ |Á ö/ r& ( !$ yϑ ¯=ä. u™ !$ |Ê r& Ν ßγ s9 (# öθ t± ¨Β ÏμŠ Ïù !# sŒ Î) uρ zΝ n=øß r& öΝ Íκ ö n= tæ (#θãΒ$ s% 4 öθ s9 uρ u™ !$ x© ª! $# 

|= yδ s% s! öΝ Îγ Ïè ôϑ |¡ Î/ öΝ ÏδÌ≈ |Á ö/ r& uρ 4 χ Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó©x« Öƒ Ï‰ s% مث ITH.  

  
رق الطريق)أي  ( الممشى أو الطريق)محذوف لداللة مشوا عليه وتقديره  )أضاء( مفعول        م الب  (أضاء لھ

رق الطريق)،(إذا أمحذوف تقديره  (أظلم)وأيضاً مفعول  يھم الب م عل رق مجازٌ  ظل ى الب ناد اإلظالم إل ه فإس ، ألنّ

دل  ،محذوف لداللة الجواب عليه (شاء)وأيضاً مفعول ، IUHتسبب بالظالم  وذلك شأن فعل المشيئة واإلرادة، ألنّه ي

  .IVH )ولو شاء هللا كان  ( على مفعوله والتقدير

                                                 
  .١٢٢) األنعام : ١(

  .٢/٢٣٠ فتح القدير:) ٢(

  . ١٨) البقرة : ٣(

  .٢٠) البقرة : ٤(

  .١/٧٧ فتح القدير:) ٥(

  .١/٢٠٦ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ٦(



 

 ٦٢

  -ي :ة في الجدول التاليات السابقويمكن إيضاح المحذوف في اآل      

  

  

  
  

ثل القرآني عند وجود لميما افي النص وال س يتماسك النصالالحذف يسھم في تحقيق إلى أّن ل ـوعليه نتوصّ       

  . ربط البنية التركيبية بالبنية الداللية باإلمكان ، حيثالدليل عليه

  
النماذج في 
  القرآن

  نوع التماسك المرجعية الحق سابق  المحذوف  الدليل

  داخلية  ـ ـ سابق  ھو  رسوله     ٢٩الفتح /   - ١
  بين أدوات آيتين

٢٩ -  ٢٨   

٢ -  

  
األعراف / 

٥٨  

  
  الطيب -
  
-   ً   )نباته (طيبا

  
 ً   )نباته (طيبا

  
  والذي خبث 

  اليخرج (نباته)

  
 سابق
  
 الحق

 
 --  
  
 --   

  
  داخلية
  
  داخلية

  
  بين أدوات آية واحدة

  
 بين أدوات آية واحدة

٣ -  

  
األنعام / 
٢٢  

  
 كمن مثله(حاله)   -

  في الظلمات
  

  كمن مثله  - 

  
(أحال) من كان 

 ً   ميتا
  

كمن مثله(مثل 
 الظلمات في)الميت

  
  ـ ـ
  
  
 سابق

  
 الحق
  
  
- -  
  

  
  داخلية

  
  

  داخلية

  
 ين أدوات آية واحدةب
  
  

 بين أدوات آية واحدة

٤ -  

  
  ١٨البقرة / 

  
  المنافقون

  
  (كل واحد منھم)

صٌم بكٌم عمٌي فھم 
  ال يرجعون

  
 سابق

  
  ـ ـ

  
  داخلية

  
  بين أدوات آيتين

١٨ -  ١٤  

٥ -  

  
  ٢٠البقرة / 

  
  َمَشْوا فيه -
  
  
  َمَشْوا فيه -
  
  
لذھب بسمعھم  -

  وأبصارھم
  

  
أضاء لھم (البرق 

  الطريق)
  

أظلم عليھم (البرق 
  الطريق)

  
  ولو شاء هللا (كان)

  
  ـ ـ

  
  

  سابق
  
  
  ـ ـ 

  
 الحق

  
  
   --  
  
  

 الحق

  
  داخلية

  
  

  داخلية
  
  

  داخلية

  
  بين أدوات آية واحدة

  
  

  بين أدوات آية واحدة
  
  

 واحدة بين أدوات آية
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 ٦٣

  -طف :ـالتماسك بالع
ُ ي        َّ ـ ال ح ، واألكثر وروداً التوابع أنواع ضمنف العطف صنـ د ن ً في القرآن الكريم، وق ا راً  ظ من الدراسة،  كبي

ً  حث كثيراً وبُ  ديما ة ق ة والبالغي ً  في الدراسات النحوي ديثا ذا موح ى ا، وھ ر، وإل ى عدم التكري ذبنا إل ا ا يج اء م نتق

ً يتالء ا م يكن مرتبط وم النص ل ريم، ومفھ رآن الك  م مع موضوع البحث من حيث عالقته بالتماسك النصي في الق

ال الع ل ن ديم ب ي الق الفكر العرب نص ب اء ال ـّه من دراسات علم ة  ،IQHطف حظ ي البالغ وم الوصل ف إّن مفھ ذا ف ل

ً عوال يشتمل على مفھوم العطف في النحو،العربية  انيا ه ھو عطف النسق، والعطف لس راد ب ذي ي ھو  : طف ال

فھوم العطف أمـّا م ،IRHواألداة التي يتم تعدي الفعل به  ،وھذا المعنى ھو أوفق نصراف عنه،لى الشيء واالالميل إ

  -أدائياً فيتفـّرع إلى فرعين ھما :

َّ لنعطف ا -١ ى اال -: سـَقْ ـ ةويعني حمل االسم عل ى الجمل ة عل ل، أو الجمل ى الفع بشرط توسط  سم، والفعل عل

 .ISHا، بل، لكّن الواو، الفاء، ثّم، حتـّى، أو، إمّ  -التي وضـَعـَتھا العرب لذلك، منھا : أحرفحرف بينھما من 

ين متبوعه إ لتابعأو ھو: ا دالمتوسط بينه وب ا   ،ITHأدوات العطف  ىح ا في قولن ٌد وعمرٌ كم ٌد) " و"جاء زي  (زي

  بوساطة أداة من أدوات العطف . )و(عمرٌ عطف على 

ابع،  ھو -: عطف البيان -٢ ـّنه، أو ھو : الت ه في الشھرة يبي ى اسم دون جريان اسم جامد مـُعـَّرف في الغالب عل

 ّ ه الجامد، المشبـ تقالله عن ا  ،IUHه بالصفة في إيضاح متبوعه وعدم اس ٌد "كقولن ٌد) "جاء صاحبك زي عطف  (زي

ً  (صاحبك)،بيان على    .وھو أشھر منه يزيده بيانا

        ً ا ى عطف النسق عموم اني عل ب ضمن األداء اللس اھرة عطف التراكي اء ظ ق بعطف درس العلم ، ويتحق

ان، ا ه  ألنّ لنسق تماسك النص دون عطف البي رابط أجزائ اقه ھو ت ه أول شيء يشكل نسيج النص واتس ووحدات

اوترجع كّل فقرة إلى سابقتھا ،أخرىحيث تعود كّل وحدة إلى  ى األخرى ، اليمكن تفسير إحداھما إال ب لرجوع إل

  .IVHوثمة أدوات تقوم بتلك المھمة أھمھا أدوات العطف  سابقة أو الحقة،

ـل عطف النسق من الروابط  يعدُّ       ـَْق يتمث ة، فالتماسك الشكلي في عطف النـَس المشتركة بين الشكلية والداللي

ربط  ي ت ي أدوات العطف الت رداتف ين المف ب ،ب رات ،والتراكي ذا ال تكتسب أداة العطف  ،والفق والنصوص، ل

ة أمـّا التماسك ،من خالل وقوعھا في تركيب العطف معناھا العطفي إال ّ  ل في العالق داللي فيتمث ة ال ي المعنوي  نب

                                                 
  .١/٢٥٧ : م اللغة النصيعل) ١(

  .١/٢٢٩المقّرب : ) ٢(

  .١/٣٠٦:  ن . م) ٣(

  .١/٣١٨:  كافيةشرح ال، وينظر: ١/٣٠٦ : المقّرب) ٤(

  .٢/٥٩٢ : البرھان في علوم القرآنوينظر:  ،١/٣٢٧ : المقّرب) ٥(

  .٦٦ : األسلوبية الصوتية) ٦(



 

 ٦٤

ه، وف علي وف والمعط اورة،  طفعالف المعط ب المتج اورة أوالتراكي ردات المتج اني المف ين مع ربط ب إذن ي

  .IQHوالتماسك في عطف النـّسـَْق شكلي األداة داللي المضمون والمعنى 

  : ية (القدماء)العرب علماء العطف عند

ين عن عدم إغفال ا ـّنعطف في التراث العربي يتبيإذا بحثنا عن جذور ال      ويين والبالغي ة لعرب من اللغ أھمي

ب ضمن األداء  اھرة التماسك وعطف التراكي وا ظ ذا درس نص، ل ات ال ين جزئي ق التماسك ب ي تحقي العطف ف

ً  (الكالم)اللساني  ة على عطف النـّسـَْق عموما ى ثالث ، وقد ارتبط  بقضية الفصل والوصل، وعرضوا القضية عل

  IRH -أضرب :

  لبيان، وال يجوز فيه العطف، وما ، وعطف اة بموصوفه، والتأكيد مع المؤكـّدكربط صف  -: رابطة تامة  -١

  .               (كاملة االتـصال)أطلق عليه القدماء                          

نى، وحق ھذا                 فيكون االسم مع االسم ال يكون منه في شيء، فال يكون مشاركاً معه في مع  -رابطة منقطعة : -٢

  . (كاملة اإلنقطاع)سمـّاھا القدماء  عطف، كاسم البدل مع المبّدل منه،ترك ال                          

  ال ّ أنـّه يشاركه في الحكم، ويندرج معه في الداللة، فيكون    حالھا مغايراً لما قبلھا، إفيكون   -رابطة وسطية : -٣

  . (متوسطة الصلة)وسمـّيت  ، فيكون حقـّه العطف،المتعاطفان فاعالً أو مفعوالً                           

    -ويمكن تمثيل ھذه الترابطات في ھذا المخطط :     

  التوابع                                                            

  

                        

  رابطة وسطية (متوسطة الصلة)نقطاع)           عة (كاملة االرابطة منقط رابطة تامـّة (كاملة االتصال)          

  حق العطفي                               ال يحق العطف            ال يحق العطف                             

 

،  ISHوقد استـُعمل العطف بكثرة في الدراسات البالغية القديمة تحت مصطلح مغاير وھو مصطلح الوصل          

ين أّن الوصل مختص الوصل ربط التراكيب بعضھا ببعض الوصل بالعطف في أنّ ويلتقي  ر البالغي رى أكث ، وي

ـ  واو)ب ف، وي (ال ه رأس أدوات العط ف، ألنّ ن أدوات العط و م وھره وھ ى العطف وج اس معن ا أس ـّل فيھ تمث

  .  ITHالجمع

                                                 
  .١٤٤ل والوصل في القرآن الكريم : الفص) ١(

ل ) ٢( ازدالئ ريم٢٥٤: اإلعج رآن الك ي الق ة العطف ف ر: بالغ ي : و ،٩٨ -٩٦ : ، وينظ اب القرآن رابط النصيو ،٧١الخط :  الت

  .٢/٢٤٧وعلم اللغة النصي : ، ١٨٥

  .٢٧الترابط النصي : وينظر:  ،٢٧الفصل والوصل في القرآن الكريم : ) ٣(

  .١٤٤ل والوصل في القرآن الكريم : الفص )٤(



 

 ٦٥

  IQH -عالقته بالعطف : لكي تتبيـّن الداللية) –(الشكلية ويمكن توضيح الوصل في البنية 

  ظاھر           أدوات الربط              بنية شكلية                            

  الوصل    

  مضمر           قرينة بال أداة             بنية داللية                              

  

ه  ( الفصل والوصل )،قد فاق العلماء جميعاً بفھمه الدقيق لظاھرة العطف في باب (الجرجاني) إنَّ         ومعالجت

  .IRHالعلمية الدقيقة مبنية على أساس الربط بين أفكار نحوية وبالغية 

ذا ھـ) ٤٧١ت ((الجرجاني) لذا فإّن        اره في ھ ذا نعرض أفك ابق، لھ ه س بقه في م يس في نتاجه ابتكار وإبداع ل

َ نصْ بما ينبغي أن يُ  في باب الفصل والوصل قوله (( إعلم أّن العلمَ (الجرجاني) فقد جاء عنه  ، (العطف)المجال   عَ ـ

ا والمجى أو تركِ  ،من عطف بعضھا على بعض ،في الجمل االعطف فيھ ورةً  ء بھ َ تسْ تُ  منث َ أنـ دةٌ  فُ ـ د  واح ا بع منھ

َ وممـّا ال ي ،من أسرار البالغة ،أخرى ُ تـ َّ لـَأتـّى لتمام الصواب فيه إالّ  األعراب الخـ وع ISHص ... )) ـ ى أّن ن ، بمعن

ه ـاالسم يكون غير االسم الذي قْب تابع مع متبوعه كحالالحال المكّون  دخل مع م، وي ه يشاركه في الحك له، إال ّ أنّ

  ة، كأن يكون المتعاطفان فاعالً أومفعوالً أو مضافاً إليه، فيكون حقـّھا العطف .في الدالل

يس       ذي ل ب ال ـّا التركي اً  أم رك العطف تمام وع ت ذا الن ق ھ ة، وح ذه الحال ن ھ يٌء م ه ش ظ أّن  ،ITHفي ونلح

  .IUH واسطة بين األمرين)( العطف لما ھو التعبيرالقرآني يربط بين التراكيب الجملية التي تـُعّرف على أنـّھا 

  -بين نوعين من العطف : عبدالقاھر الجرجانيلقد ميـّز  

  -المفردة : : العطف في البنية النوع األول

ه ملدة عبإيضاح فائ الجرجاني بدأ        ردة ھي مساھمة المعطوف للمعطوف علي ية وھي أّن عـطف البنى المف

والً في الوجه اإلعرابي والوظيفة النحوية، كأن تك ة ون البنية األولى فاعالً أو مفع ه، فتتشارك البني ، أو مضافاً إلي

ه ا في قول ة، كم ة والوظيفي ا اإلعرابي ى في حالتھ ٌد وعمرٌ  الثانية مع البنية األول ادIVH ) و( جاءني زي أداة  ت، فأف

ردةفي فعل المجى ( زيٌد )و  ) و(عمرٌ الجمع بين  (الواو)الجمع  ا أّن مف ٌد )  ء فكم ة الفاعل من ( زي ؤّدي وظيف ت

  .IWH) و(عمرٌ الجانب الظاھري والداللي، وھكذا حال 

                                                 
  .٨٢) سورة الكھف دراسة أسلوبية : ١(

  .٢٣٩/٢٥٨الدالئل : ) ٢(

  .٢٣٩م . ن : ) ٣(

  .٢٥٤م . ن : ) ٤(

  .٢٥٤م . ن : ) ٥(

  .٢٣٩م . ن : ) ٦(

   .١٠٠انيات النص : وينظر: لس ،٨٥م والتأخير ومباحث التراكيب : التقدي) ٧(



 

 ٦٦

ا و       ل بينھم ـّا جع االت العطف مم ر ح ن أكث وع م ذا الن اطفين)ھ اً  (المتع ا ترابط ا بينھم ـّل فيم اظراً شك تن

ً اتر   .IQH زاد من تماسك التركيب وانسجامه صفياً متناسقا

  - وله وجھان : جملة على جملة بمعنى عطف   -التركيبية : لنوع الثاني : العطف في البنيةا 

  العطف في التراكيب التي لھا محل من اإلعراب :  -الوجه األول :

  .IRHأن يكون المعطوف عليه له محل من اإلعراب، وبذلك يتكّون الترابط بين التركيبين، ويحقـّق العطف ھدفه    

ـّر جامع ھذا الوجه من التراكي الجرجانيعامل         بعض شرط توف ب معاملة البنى التي يصح وصل بعضھا ب

ي العطف ين طرف ي ب ه) وظيف ّ  (المعطوف والمعطوف علي ـ ي الوظيفمم تراك الطرفين ف ة ا يضمن اش ة النحوي

ـُه حَ والحكم اإلعرابي، كما يمثـّل بنحو يح }{ مررت برجل ُخلـُق ـُه قب ركيبين  سٌن وخـَلـْق يراً لكال الت ُ مش ـ ه ( ُخلـُق

يح ) و حسٌن ) ـُه قب رة ( خـَلـْق ة  (رجل)صفة للنك ة والوظيفي ه الداللي ذاً قيمت ألول متخ اً ل اني مطابق والتركيب الث

  .ISHلوجود األداة الجامعة فضالً عن التناسب المعنوي 

  -: لھا من اإلعراب  العطف في التراكيب التي ال محل الوجه الثاني : 

ـّد إشكاالً من دون أن يكون المعطوف عليه ليس        الواو يول ا ب رى أّن العطف فيھ له محل من اإلعراب، إذ ي

ى آخر ، أم .....)، ألنَّ العطف بالواو يفيد معنى مطلف باألدوات األخرى ( فاء، ثّم، أوالعط ق الجمع وال يفيد معن

  .ITHا من المعاني مأدوات العطف التي تعني التخيير والتعاقب وغيرھ ةقيمثل ب

  -قسمين : ال محل لھا من اإلعراب ينقسم إلى طف في البنى التركيبية التيإّن الع

  -:مناسبة الداللية بين تركيبين لملزم للالعطف ا  -القسم األول :

ى نحو الجرجاني اقترح       ر العطف عل بباً في تبري ائٌم وعمرٌ : س ٌد ق ٌد }{ زي ذا العطف ھو  و قاع ى أّن ھ عل

اَل األول كالنظيرين والشريكين وحتى يكونا يدو بسبب من زحتى يكون عمرٌ (( اه نَعَ ، بحيث إذا عرف السامع ح

اني ))  حالَ  عرفَ أن يَ  ين الطرفين ،IUHالث ة العطف ب ذلك تسھل عملي ة وب ركيبين يقتضيان المناسبة الداللي      إّن الت

اط ( التركيبين )  د)بحال  و)(عمرٌ المتصلين الخارجين عن أثر الحكم اإلعرابي، فإّن ارتب ان لوجود صلة  (زي ك

ذھن  ى ال ادره إل القرابة أو الصداقة أو العداوة بينھما، حتى إذا ُعرف حال أحدھما يفترض ذكر حال اآلخر أو تب

  .IVH( كالشريكين والنظيرين )  وكون زيد وعمرٌ  الجرجاني وھذا يفھم من نص

                                                 
  .١٣٥:  )نحو النص (أبو زنيد) ١(

  .٢٣٩الدالئل : ) ٢(

  .٢٥١الثنائيات المتغايرة : و، ١٠١لسانيات النص : وينظر:  ،٢٣٩:  ) الدالئل٣(

  .٢٣٩/٢٤٠ئل : الدال) ٤(

  .٢٤٠م . ن : ) ٥(

  .٢٥٦الثنائيات المتغايرة : ) ٦(
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  -: ين القسم الثاني : العطف غير الملزم للمناسبة الداللية بين تركيب

غ ال       ذا شاعـٌر  ( زيٌد طويل القامة وعمٌروالعطف كما في  يوجد  شيء يسوِّ ر لھ  (العطف)) فال يمكن التبري

ر  ذا التركيب غي ر عن األول، وھ بأن يكون الخبر عن الثاني ممـّا يجري مجرى الشبيه والنظير أو التقصي للخب

ين طول القام ة ب اكلة وال عالق ه ال مش بة الأصولي، ألنّ ود المناس دم وج عر لع ين الش ركيبين ة وب ين الت ة ب داللي

(طويل القامة) زالة الخلل في ھذا التركيب وتحويله إلى تركيب أصولي يلزم الجمع بين الوحدتين المعجميتين وإل

ٌد ليستوي المركب، فتقول  (كاتب)والشاعر مع ما يناسبھا مع  (قصير القامة)مع ما يالزمھا داللياً نحو  ٌب (زي كات

  .  IQHقصير)  و(زيٌد طويل القامة وعمرٌ ) وشاعرٌ  ووعمرٌ 

ة موضع   الجرجانيّن شروط العطف في البنى التركيبية عند إذ إ     رد، إذ ال يكون للجمل م المف ا حك ان حكمھ ك

رد....  ع المف ة موق ه ال ،IRHمن اإلعراب حتى تكون واقع ى متخذة قيمت ة لألول ة مطابق ّد أن تكون الثاني ة فالب داللي

  والوظيفية لوجود الرباط العطفي بين التركيبين .

  -ويمكن توضيح ما سبق في الجدول اآلتي :   
  

  
  

يّن          ا سبق يتب اء العرب  مّم ى مستوى التراكيب ألإدراك علم ق التماسك عل ة أدوات العطف في تحقي ھمي

  .@ISHالجملية، وعلى مستوى النص كذلك 

                                                 
  .٢٤١الدالئل : ) ١(

  .٢٤٢: ) م . ن ٢(

  .١/٢٥٣ : صيعلم اللغة الن) ٣(

  ةيالعطف في البنى التركيب  العطف في البنى المفردة

  
شتراك في الحكم اال

  اإلعرابي
  والوظيفية النحوية

  
عطف التراكيب التي لھا 

  محل من اإلعراب

  
  ا من اإلعرابعطف التراكيب التي ال محل لھ

  
العطف الملزم للمناسبة 

  الداللية

  
العطف غير الملزم 

  للمناسبة الداللية
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    -ثين (النصيين) :دَ العطف عند الُمحْ 

ين العنإ        ي ب ةّن العطف ھو رابط تركيب ة داللي ا عالق ين المعطوف  ،IQH صرين، وتوجد بينھم إذ إّن الصلة ب

ه أدوات شكلية  اتج  -أدوات العطف -والمعطوف عليه تجعل منھما شيئاً متماسكاً تربط بين أجزائ ي ن ط دالل وراب

ى آ ات من جزء إل ذه العالق نكمش ھ المفردة الواحدة متسقة عن المعنى والمضمون، فت ى يكون النص ك خر حت

  .IRHالمعاني منتظمة المباني 

ر العطف في تحقيق التماسك ا فمن أھم القضايا التي عـني      ل النصوص بھا النصيون قضية أث لنصي، وتحلي

ه الولكون العطف وسيلة التـّساق النص  ،ISHء علم اللغة النصي في ضوء مبادى ة، ألنّ ـّن  يفرق عن اإلحال يتضم

ارة عن  ذي ھو عب إشارة موجـّھة إلى سابق، وإنّما يشتاق إلى جزئيات رابطة متنوعة تصل بين أجزاء النص، ال

ة  ،ITHتراكيب أو متابعات متعاقبة خطياً  ـّة في تحقيق التماسك النصي ضمن األبني لذا يسھم العطف بصورة عام

  .(النص) الكبرى 

عالمات ، ((IUHبعضه ببعض، واالشتراك بين المتعاطفين   -الكالم  -األداء لذا فإّن وظيفة العطف ھي وصل      

  .IVH ))على أنواع العالقات القائمة بين الجمل، وبھا تتماسك الجمل، وتتبيـّن مفاصل النظام الذي يقوم عليه النص

  -ا المخطط :ما سلف أجزاء العطف في التركيب كما ھو واضح من خالل ھذ لِّ فيما سبق تتـّضح لنا من جُ 

   

  المعطوف                        أداة العطف                      المعطوف عليه                      التركيب التام 

         

ب،إ إذ      ين التراكي ي الواحد وب ذا  ّن كون العطف يتوّزع على المفردات والمضامين، في التركيب الجمل إّن ھ ف

نص، إذ يُعّد مركزاً أساس ياً تتكّون بھا جذور النص األولية، التي تتركب حولھا عالقات النظام التي يتأسس منھا ال

ة يلتطيع أن نُرّد بعض التراكيب الجمنس ا الصلة والوظيف ات لھ ين مكّون ط ب و رب ام، فھ ة إلى مبدأ العطف بشكل ت

دُّ إذ  ،IWHنفسھا، ولكن داخل قيود تركيبية ودقائق داللية تحكم على ذلك  بباً مشتركاً  يع اً أو س اً عالئقي العطف ربط

  بين المعطوف والمعطوف عليه .

                                                 
  .١٣١) : يدننحو النص (أبو ز) ١(

  .١٣٢م . ن : ) ٢(

  .١/٢٥٧علم اللغة النصي : ) ٣(

  .٧٢) : نحاسنحو النص (ال) ٤(

  .١٣٨ -١/١٣٧الكتاب : ) ٥(

  .٣٧نسيج النص : ) ٦(

  .١٣٣ : )نحو النص(أبوزنيد )٧(
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ـّق ،       ة : { االشتراك ، التضام ، التعل وھو أشمل من ذلك فقد تـُرجم عن اللغات األخرى بالمصطلحات اآلتي

  .IQHالمشاكلة ، المناسبة ......} . وجميعھا تتناسب مع مصطلح التماسك 

  IRH -قات العطف عند علماء النصية بحسب المعاني إلى الفروع اآلتية :وتتفّرع عال    

  . )  And(وتمثـّـله  ( أو)و  ( و)طة األداتين يتم بوسا :  Additiveإضافي    -١

              في نظر    لى اآلن)(إھو الذي على عكس ما ھو متوقع فعنده يتم بوساطة  :  Adversativeعكسي    -٢

  . )Yet( ن بمعنى الباحثي     

  . )So وھو رابطٌ  منطقي بين تركيبين أو أكثر ويعبّر عنه بوساطة ( :  causal سببي   -٣

ً :  Temporaزمني    -٤   . ) Then( ، ويعبّرعنه بوساطة وھي عالقة بين أطروحتي تركيبين متتابعين زمنيا

  -منھا :يشترط في تحقيق التماسك في تراكيب العطف  توفـّر شروط عّدة و   

رابط يسھم في تحقيق التماسك   -١ ذا ال داللي وھ وجود أداة جامع بين المتعاطفين، وھذه األدوات تمثـّل الربط ال

  . ISHالنصي 

ه ]الصلة المشتركة بين  -٢ ردة أم [ المعطوف والمعطوف علي ة المف ان في البني ة  في المضمون، سواء أك البني

ف رط العط ة أي ش تر(( التركيبي ة مش طلحات عالق تخدمت مص ذا اس ه، ول وف علي وف والمعط ين المعط كة ب

  .ITH بة، وھي تقترب من مصطلح التماسك ))راك والتضام والتعلق والمشاكلة والمناستاإلش

ه إذ إاألصل في العطف ھو المغايرة أي ال يجوز  -٣ ى مثل ات اللسان عل ات اللسان عطف مكّون ّن عطف مكّون

و عبدهللا ]، فال يمكن القول IUHث اللساني يستدعي المغايرة على مثله في القرآن وسائر الحد ـّد وأب  [ جاءني محم

  بو عبدهللا .إذا كان محمـّد ھو أ

الم) آثار العطف في األداء اللساني ال تتركـّز في تحقيق التماسك على مستوى الجزء من األداء اللساني         (الك

ً وإنّما تتوّزع في مختلف المستويا ب، على مستوى مجموعة من أو  على مستوى المفردات، ت، فأحيانا  وأالتراكي

  .IVHعلى مستوى النصوص  أوعلى مستوى الفقرات، 

تميـّزھذا النص العظيم باإليجاز القرآن الكريم نُدرك إلى أي مدى يإذا تأمـّلنا عدد أدوات العطف الواردة في        

تعمالھوالتم ة اس ي حال ذه األدوات ف ؤّدي ھ ذا إاسك لت ى ح ردات وتراكل الطبع     يلـيب جمف مف ت ب رة، كان ة كثي

                                                 
  .١/٢٤٩ علم اللغة النصي :) ١(

  .٢٥٩علم اللغة النصي : وينظر: ، ٢٣لسانيات النص : ) ٢(

  .١٣٢ :) نحو النص (أبو زنيدوينظر: ، ١٤٢: في علوم البالغة اإليضاح ) ٣(

  .١/١٤٩علم اللغة النصي : ) ٤(

  .١: ) (نت مجموع الفتاوىو، ١٣٢ : )(أبو زنيد نحو النصوينظر:  ،١٤٢: ة في علوم البالغاإليضاح ) ٥(

  .١٣٢) : نحو النص (أبو زنيد) ٦(
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ين ــّما ازدادت أدوات العطف تكشـلذا كل ،ظيملى الحشو الزائد الذي يتنّزه عنه ھذا النص العتدفع إس ف التماسك ب

  .IQHية نصاً محكماً متماسكاً خرج في النھانص القرآني وجمله وقصصه وسوره، ليجزئيات ال

ً  ستعماالً رآن الكريم يستعمل أدوات العطف اقإّن ال        ا الوضع الخاص  في غاية الدقــّة ومنتھى الجمال، مراعي

ا  االذي يليق بالبنية المعنوية والداللية لھذه األدوات، ألنّه لكل أداة من األدوات معناھ أداة العطف ف ،IRHالخاص بھ

ال يستعمل ( ثّم ) لتعقيب ولى قصرالمدّ ة واليرشدنا إالتعقيب للعطف و(الفاء) لمطلق الجمع أو العطف و(الواو) 

دليرشدنا إ ى قصر الم ل ل ّ ل ووة ب ين الحدثين فھ ي ب ة  جود فاصل زمن ة ..... للتراخي أو المھل يتم  ،ISHالزمني وس

  القرآني .المثل  وصنصسك النصي بحسب تسلسل ورودھا في عرض أثر أدوات العطف المحقـّقة للتما

  

ل         -قال تعالى :  ،مثال القرآنيةبعض النماذج من األ في ھدي ھذه النظريةسنحلـــِّ
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7π ¬6 ym 3 ª! $# uρ ß# Ïè≈ ŸÒ ãƒ ⎯ yϑ Ï9 â™ !$ t± o„ 3 ª! $# uρ ìì Å™≡ uρ íΟŠ Î= tæ ∩⊄∉⊇∪  t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ à) ÏΖãƒ öΝ ßγ s9≡ uθ øΒ r& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# §Ν èO Ÿω 
tβθ ãè Î7 ÷Gãƒ !$tΒ (#θ à) xΡr& $xΨ tΒ Iω uρ “ ]Œ r&   öΝ çλ °; öΝ èδ ãô_ r& y‰Ψ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ Ÿω uρ ì∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ ós tƒ 

∩⊄∉⊄∪ * ×Α öθ s% Ô∃ρã ÷è̈Β îο t Ï øó tΒ uρ × ö yz ⎯ ÏiΒ 7π s%y‰ |¹ !$ yγ ãè t7 ÷K tƒ “ ]Œ r& 3 ª!$# uρ ;©Í_ xî ÒΟŠ Î= ym ∩⊄∉⊂∪ $ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# 

(#θãΖtΒ# u™ Ÿω (#θè=ÏÜ ö7 è? Ν ä3ÏG≈ s%y‰ |¹ Çd⎯ yϑø9 $$ Î/ 3“ sŒ F{ $# uρ “É‹ ©9 $% x. ß, ÏΨ ãƒ … ã& s!$tΒ u™ !$ s Í‘ Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω uρ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ 

ÌÅz Fψ$# ( … ã& é# sV yϑ sù È≅ sV yϑ x. Aβ# uθ ø |¹ Ïμ ø‹n= tã Ò># tè? … çμ t/$ |¹ r'sù ×≅ Î/# uρ … çμ Ÿ2 u tIsù # V$ ù# |¹ ( ω šχρâ‘ Ï‰ ø) tƒ 4’ n? tã 

&™ ó©x« $£ϑ ÏiΒ (#θ ç7 |¡ Ÿ2 3 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# t⎦⎪Í Ï≈ s3ø9 $# ∩⊄∉⊆∪ ã≅ sW tΒ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# šχθà) ÏΨ ãƒ ãΝ ßγ s9≡ uθ øΒr& u™ !$ tó ÏGö/ $# 

ÅV$ |Ê ö tΒ «! $# $\G Î7 ø[ s? uρ ô⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Å¡àΡr& È≅ sV yϑ x. ¥π ¨Ψ y_ >ο uθö/ tÎ/ $ yγ t/$|¹ r& ×≅ Î/# uρ ôM s?$t↔ sù $yγ n=à2 é& É⎥ ÷⎫ x ÷èÅÊ β Î* sù 

öΝ ©9 $ pκ ö: ÅÁãƒ ×≅ Î/# uρ @≅ sÜ sù 3 ª!$# uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ ÷è s? î ÅÁ t/ ∩⊄∉∈∪ مث ITH.  

  
  
  

                                                 
  .١/٢٤٨ : يعلم اللغة النص) ١(

  .١٥٨ل والوصل في القرآن الكريم : الفص) ٢(

  .١/٢٠٦معاني النحو : ) ٣(

  .٢٦٥ – ٢٦١البقرة : ) ٤(



 

 ٧١

ين  ويعدُّ  ،وردت ھذه اآليات في سياق الحث على اإلنفاق في األموال      ربط ب العطف من أھم أدوات التماسك لل

  IQH@ -أجزائه، ومن أھم ھذه المحاور :

هى اإلنفاق في سبيل هللا وإعل الحث  )١ ه ي ،عالء كلمت أجره وثواب ة اإلسالم، ف ع راي ـّةٍ  تلرف ضاَعف كحب

نبلةٍ  م افيھ كريمة فأنبتت كّل حبـّةٍ  زرعت في أرض ٍ  ّل س نابل وفي ك ـّة، أي ُيضاعف اسبع س ة حب ئ

  أجره كمضاعـفة زرع حبـّة.

ة، فترك المّن واألذى عاإلنفاق الذي ال رياء فيه وال سم ،لتكاليف الجيش والقتالعلى اإلنفاق  الحث  )٢

 شرط لحصول األجر الجزيل والثواب العظيم وتحقيق األمن والسالم .

بالمّن واألذى والعدول عن الصدقة  وعةبصدقات غير متـإلنفاق للمحتاجين والفقراء وھي  الحث على ا  )٣

 .نفسھاالتي يتبعھا المّن واألذى إلى قول ٍ وعمل ٍ آخر يُكرم به الفقير خيٌر من تلك الصدقة 

٤(   ِّ ره كصفة ثّم ينتقل إلى اإلنفاق المرائي الذي جلب للنفس رغبة المدح والثناء، ال ينمـ يئاً وال يبقى ثم ي ش

م ينبت الذي الحجر األملس  يئاً ول ه ش رك من م يت اؤه ول استقّر عليه التراب فأصابه مطٌر شديد فُجرف م

 ً  ، وال يـُنتفع من صدقته لعدم إخالصه لوجه هللا .عليه شيء أيضا

ة وفي محورٍ   )٥ ع راي ة هللا ولرف والھم إلعالء كلم ون أم ذين ينفق ة أھل  آخر يبيـّن جزاء ال اإلسالم أو إعان

ذان شرطان أساسيان  اً لمرضاته وتصديقاً لوعد هللا، وھ الحاجة وھي الصدقات مريدين ما أنفقوه، طلب

 في صحة النفقة وقبولھا ونمائھا . 

  -جاء العطف في األمثال السابقة في مواضع عدة منھا :      

  المثل األول :

  تركيب اسمي .  و) (سمي =  تركيب ا  التركيبية العطف في البنية  -

’ نثقوله تعالى عطف  Îû Èe≅ ä. 7' s#ç7 /Ψ ß™ èπ s ($ÏiΒ 7π ¬6 ym 3 نثقوله تعالى على  مث ª! $# u ß# Ïè≈ ŸÒ ãƒ الواو (بـ   مث (               .  

  تتناسب مع الكثرة                                                               

  عملية النمو للنبات                                   المضاعفة في األجـرالرابطة الداللية  =         

  

  تركيب اسمي .  و) (=  تركيب اسمي   العطف في البنى التركيبية   -

!ª نث قوله تعالى عطف $# u ß# Ïè≈ ŸÒ ãƒ ⎯ yϑ Ï9 â™!$ t± o„ 3 نث قوله تعالىعلى  مث ª! $# u ìì Å™≡ uρ íΟŠ Î= tæ  الواو (بـ  مث ( .  

  تتناسب مع سعة علمه                                               
   هللا يفعل مايشاء لسعة علمه  إنّ                                   الرابطة الداللية  =  مشيئة هللا      

  
                                                 

  .١/٣١٠شـّاف : الك) ١(
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  المثل الثاني :     

  تركيب اسمي .  )ثّم  (=  تركيب اسمي   التركيبية العطف في البنية  -

الى فعط        ه تع ⎪⎦t  نث قول Ï% ©! $# tβθ à) ÏΖ ãƒ óΟ ßγ s9≡ uθ øΒ r& ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! ى مث  #$ الى  عل ه تع Ÿω tβθ نثقول ãè Î7 ÷G ãƒ !$ tΒ 

(#θ à) xΡ r& $ xΨ tΒ Iω uρ “ ]Œ r& نث قوله ،) ثمّ  ( بـ  مث §Ν èO Ÿω tβθ ãè Î7 ÷G ãƒ مع أّن الظاھر أن يعطف  ) ثمّ  (جاء في عطفه بـ  مث

ة الصدقة، ألّن  للترتيب ) ثمّ  (بالواو يعني أّن  ى رتب ّن واألذى عل رك الم ة ت اً لرتب الرتبي ال للمھلة الزمنية ترفيع

مّ  (العطاء قد يصدر من كرم النفس، فالمھلة ھنا في  م بحصول الشيء  ) ث بّه حصول الشيء المھ ة، إذ ُش مجازي

  .IQHالمتأخر زمنه 

   ) الواو (بـ )  ال أذىً  (تقديراً على  )ال منـّا ً (مفردة، عطف  و) (العطف في البنية المفردة  =  مفردة    -   

  الرابطة الداللية  =  المّن يسبـّب األذى لآلخرين .   

.                                                                    سميتركيب ا  و) (العطف في البنية التركيبية  =  تركيب اسمي   -   

öΝ نث لىقوله تعا عطف çλ °; öΝ èδ ãô_ r& y‰Ψ Ïã öΝ Îγ În/ u‘ نث   قوله تعالى   على مث ω ì∃ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ الواو (بـ  مث (   

  ماله ھباًء منثوراً . به عند هللا، وال يخاف من أن يذھبالرابطة الداللية : فالمنفق ماله لوجه هللا كان أجره وثوا

.                                                             سميتركيب ا  و) (العطف في البنية التركيبية  =  تركيب اسمي   - 

∃ω ì نث قوله تعالىعطف   öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ نث قوله تعالى   على  مث ω u öΝ èδ šχθçΡ t“ ós tƒ الواو (بـ  مث ( .  

  لى الحزن ويكون الحزن نتيجة الخوف .لرابطة الداللية  =  الخوف أّدى إا
  

  - : المثل الثالث    

َ م (مفردة ، عطفت  و) (العطف في البنية المفردة  =  مفردة   -   )  الواو ( بـ)  رة ٌفِ ـْ غمَ  (على  ) روفٌ عْ ـ

ة  =   ة الداللي ـَْعروٌف  ( الرابط ـْفِرة ٌ )  –م ا مـَغ المعروف  وھم ول ب ل ق ل، أي أق ر للتقلي ون التنكي ان ويك نكرت

  .IRH، أي ال ينكرونه وھو ضد األذى ھو الذي يعرفه الناس ى، والمعروفومغفرة خيٌر من صدقة ٍ يتبعھا أذ

  ) الواو (بـ  ) األذى (على )  المنّ  (مفردة، عطفت  و) (العطف في البنية المفردة  =  مفردة   -

  .الرابطة الداللية  =  المّن يسبـّب األذى لآلخرين    

 .   تركيب فعلي و) (العطف في البنية التركيبية  =  تركيب فعلي  -

,ß نث قوله تعالى عطف        ÏΨ ãƒ … ã& s!$tΒ u™ !$ s Í‘ Ä¨$̈Ζ9 Ÿω نث  قوله تعالىعلى  مث #$ u ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ ÌÅz Fψ$# مث                    

   ( الواو ) بـ     

                                                 
  .١/٤٢ والتنوير : التحريرتفسير) ١(

  .١/٤٧ :) م . ن ٢(
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دنيا م اآلخر=  من يؤمن با وباليو الرابطة الداللية       ا يحّس وإ وھما من الغيبيات ال يراھما اإلنسان في ال نّم

الى،  ة هللا تع ى حقيق ل عل نا دلي ي أنفس ا ف ار، وم ل والنھ تالف اللي ماوات واألرض واخ ـّر الس اء تدب ي أثن ا ف    بھم

ة، والذي ينفق ماله بدنيا دليل على إتيان حياة اآلخرةوكذلك الخير والشر والحّق والظلم في ال ه في  الرياء رغب من

ى من دون إالمدح والثناء، يدّل على عدم إيمانه با واليوم اآلخر، ألنّه من ينفق لوج ده اليمن دراك ه هللا يعطي بي

  يده اليسرى . 

  تركيب فعلي . (ف) العطف في البنية التركيبية  =  تركيب اسمي  -

#Aβ نث قوله تعالى عطف      uθ ø |¹ Ïμ ø‹ n=tã Ò># t è? نث قوله تعالى     ىعل مث   … çμ t/$|¹ r' sù ×≅ Î/# uρ     مث  

راٌب وأصابه مط ه ت اءالرابطة الداللية  =  الحجر األملس الذي استقّر علي اً م راب، جارف ل الت ديد فيزي م ٌر ش ه فل

  .IQHيترك منه شيئاً ولم ينبت عليه شيء 

  . تركيب فعلي )ف (العطف في البنية التركيبية  =  تركيب فعلي  -

… نث وله تعالىق عطف çμ t/$ |¹r' sù ×≅ Î/# uρ نث قوله تعالى  على مث … çμ Ÿ2 u tIsù # V$ ù#   ( الفاء)  بـ مث ¹|

رابا في السابق الحجر األملس الصلد االرابطة الداللية  =  كم ه الت تقّر علي اء س ديد فجـرف م ه فأصابه مطٌر ش

 ً   .IRHولم ينبت عليه شيء   ولم يترك فيه شيئا

  . سميتركيب ا  و) (يبية  =  تركيب اسمي العطف في البنية الترك  -

™u نث قوله تعالى  عطف !$ tó ÏG ö/ $# ÅV$ |Ê ö tΒ «! $ نث قوله تعالى على مث #$ \G Î7 ø[s? uρ ô⎯ ÏiΒ öΝ Îγ Å¡àΡr& (الواو)  بـ مث  

يا ذان شرطان أساس ٌب لمرضات هللا، وتصديق من أنفسھم، وھ اق طل ن في الرابطة الداللية  =  الغاية من اإلنف

$ نث   ، وقولهة وقبولھا ونمائھاصحة النفق \G Î7 ø[ s? uρ نثطف عليه ـحكمه حكم ما ع مث u™ !$ tó ÏG ö/ $# ÅV$ |Ê ö tΒ «! على  مث #$

التي ينتصب  (الالم)بتغاء ھو مفاد الحال، أي مبتغين مرضاة هللا ومثبتين من أنفسھم، إّن قوله ابتغاء فألّن مفاد اال

  .    ISHألجل طلبھم مرضاة هللا لى معنىول ألجله بإضمارھا، ألنـّه يؤول إالمفع

  . تركيب فعلي )ف (العطف في البنية التركيبية  =  تركيب فعلي   -

… نث قوله تعالى عطف çμ t/$|¹ r' sù ×≅ Î/# uρ نث قوله تعالى على مث  ôM s?$t↔ sù $ yγ n=à2 é& É⎥ ÷⎫ x ÷èÅÊ ( الفاء )بـ  مث                         

                                                 
  .١/٤٨التحرير والتنوير: تفسير )١(

  .١/٥١التحرير والتنوير: وتفسير  ،١/٤٣١فتح القدير:  وينظر: ،٣/٦٩البيان عن تأويل آي القرآن :  جامع) ٢(

  .٣/٦٩تأويل آي القرآن : جامع البيان عن ) ٣(
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ا     ا تثمر غيرھ إّن الثمار تزداد نمواً وزكاةً وتصاب بالمطر الغزير العظيم القدر فآتت ثمرتھا وبركتھا ضعفي م

  .@IQHبسبب ذلك الوابل 

  تركيب فعلي . (ف) سميف في البنى التركيبية  =  تركيب االعط  -

ôM نث قوله تعالى عطف s?$t↔ sù $yγ n=à2 é& É⎥ ÷⎫x ÷è ÅÊ نث قوله تعالى على  مث β Î* sù öΝ ©9 $ pκ ö: ÅÁãƒ ×≅ Î/# uρ (الفاء)بـ  مث   

ك  ا ضعفين بسبب ذل ـخرج ثمرتھ اةً إذا أصابھا المطر الشديد فت واً وزك زداد نم ار ت الرابطة الداللية  =  إّن الثم

  ل .خراج بركتھا بالطلكرم نبتھا وطيب مغرسھا فتكتفي بإالوابل، وإذا أصابھا مطٌر ضعيف فھو يكفيھا 

ل:        ذا المث ≅ãنث   -عـُطـِف ھ sW tΒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχθ à) ÏΨ ãƒ ãΝ ßγ s9≡ uθ øΒ r& u™ !$ tó ÏG ö/ $# ÅV$ |Ê ö tΒ «! ى   مث #$ “ نث     عل É‹ ©9 $% x. 

ß, ÏΨ ãƒ … ã& s!$ tΒ u™ !$ s Í‘ Ä¨$ ¨Ζ9 ا مث #$ إخالص، لزي ين ب ى المنفق اء عل داً للثن ـَْون وتأكي ن الب رتبتين م ين الم ا ب ان م دة بي

اء مرضات هللا وتفنـّناً ف ل حال المنفق ابتغ د تمثي ذي مضى أعي ي التمثيل، فكما مثـّل حال المنفق رئاًء بالتمثيل ال

اً وضمّ  ر تركيب ا، بما ھو أعجب في حسن التماسك، فإّن األمثال تـَھيج السامع كلـّما كانت أكث ـّه بھ ة المشب نت ھيئ

 ً   .IRHبـّه لى المش، ليسري ذلك التحسين إأمواالً حسنة تكسبھا حسنا

للربط بين جزئيات النص فيھا ف العطف ظيّ ووتّم ت للعطف، أداة عشرة سبع ]١٧[ وقد وردت في النص      

، وقراءة ھذا توى اآلية مع اآلية المجاورة لھاالمذكور على مستوى المفردة، وعلى مستوى التركيب، وعلى مس

 ّ يتنّزه عنه ك واضح بين عناصر النص، وھذا ما النص من دون ھذه األدوات تؤّدي إلى غموض شديد، وإلى تفكـ

من أكثر أدوات العطف الواردة في النص لداللته  ( الواو)ونالحظ أّن ورود العطف بـ  ،النص القرآني العظيم

فأدوات  ،سراع في إنفاق األموال لوجه هللاعلى الجمع المطلق أو العطف بين المتعاطفين، ويدّل على العناية واإل

 ّ ً لعناصر  ق التماسك النصي بوصفھا وسيلة من وسائل التماسك وكذلك فھي تمثـّل امتداداً العطف تحقـ متالحما

والتماسك الداللي في ھذا النص يتمثـّل في الوحدة المعنوية، أمـّا التماسك الشكلي فيه فيتمثـّل في  ،النص المختلفة

استخدام أدوات العطف في النسق القرآني  ومعروٌف أنّ  ،ي تربط بين جزئيات النص المختلفةأدوات العطف الت

إلى داللتھا  يتضمن معنى أداة أخرى غير مضافٍ  ، وأحياناً نجد أّن بعضھاISHكثيٌر، ولكل أداة منھا وظيفة 

    -وھكذا، كما في قوله تعالى : (بل)معنى  (أو)أو تتضمن  (الواو)،معنى  (ثّم)األصلية، مثالً تتضمن 

                                                 
  .١/٥٠التحرير والتنوير: ) تفسير ١(

  .١/٥٠:  التحرير والتنوير) تفسير ٢(

  .٣٣٧القرآني والداللة النفسية : التعبير ) ٣(
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Ν§ نث              èO ôM |¡ s% Ν ä3ç/θè= è% .⎯ ÏiΒ Ï‰÷è t/ š Ï9≡ sŒ }‘ Îγ sù Íο u‘$y∨ Ït ø: $$ x. ÷ρ r& ‘‰ x© r& Zο uθ ó¡ s% 4 ¨β Î) uρ z⎯ ÏΒ Íο u‘$ yfÏt ø: $# $ yϑ s9 ã¤f x tF tƒ 

çμ ÷ΖÏΒ ã≈ yγ ÷ΡF{ $# 4 ¨β Î) uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ s9 ß, ¤) ¤± o„  ßl ã÷‚ uŠ sù  çμ÷Ψ ÏΒ â™!$ yϑ ø9 $# 4 ¨β Î) uρ  $ pκ÷] ÏΒ  $ yϑ s9 äÝÎ6 öκ u‰  ô⎯ ÏΒ Ïπ uŠ ô± yz «! $# 3 $ tΒ uρ ª! $# 

@≅ Ï≈ tó Î/  $ £ϑ tã tβθ è=yϑ ÷è s? مث IQH.  

ُ وفي ھذا المثل ي       ِّ ـ  اه هللا تعالى قلوب الكفـّار بالحجارة، فإّن القلوب أضعـف في الوصف من الممثـّل بھشبـ

اللي في فالتماسك الد ،IRHثّم عقب التشبيه بالترقي إلى تفضيل القلوب على الحجارة في القسوة  (الحجارة)وھي 

  .(الداللية) ھذا المثل يتمثـّل في الوحدة المعنوية أو

ل        ذا المث اء -وردت مجموعة من أدوات العطف في ھ واو (ثالث مرات) ، الف ّم ، أو ، ال ، وجود ست  - ث

لأدوات عطف في النص ، وھذه األدوات ت ذا المث ـّق التماسك الشكلي لھ ى  ،حق ّم )واألصل في معن ذا  ( ث في ھ

ول ال يس لط و ل ل ھ ةمث ة الزمني ّدة والتراخي والمھل ـُِطفت الم ه إذا ع أ ل ذي يتھي ي ال ب الرتب و للترتي ـّما ھ ، وإن

ات )التراكيب بمعنى أنـّه  نفعكم اآلي م ت وبكم ول ـِن قل ذلك األصل في األداة ( مع ذلك كلـّه لم تـَل تتضمن (أو) ، وك

    نتقاء .ير وااليالتخ

ρ÷ نث وفي ھذا المثل       r& ‘‰ x© r& Zο uθ ó¡ s% ا تركيب  (بل)بمعنى  )أو( مث االنتقالية لتوفـّر شروطھا وھو كون معطوفھ

β¨ نث ، ومن العلماء من يرى أّن التركيبISHجملي  Î) uρ z⎯ ÏΒ Íο u‘$ yf Ït ø: ينوما  مث #$ ا معترضات ب Ν§  نث عـُطـِف عليھ èO 

ôM |¡ s% Ν ä3 ç/θ è= è% ين مث ه  وب ي قول ا وھ ال منھ ب ح الى تركي $ نث  :تع tΒ uρ ª! $# @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? مث         ، 

ى  (الفاء)كما تبيـّن لنا أداة  ،ITHمطلق الجمع أو العطف (الواو) الموضوع ألداة أصل المعنى و ات عل في ھذه اآلي

  أنّھا لحظات مّرت وكأنّھا أحالم .

$ نث -ومن ذلك قوله تعالى :         yϑ̄Ρ Î) ã≅ sW tΒ Íο 4θ u‹ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# >™ !$yϑ x. çμ≈ uΖø9 t“Ρr& z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# xÝ n=tG ÷z $$sù ⎯ Ïμ Î/ ßN$t6 tΡ 

ÇÚ ö‘ F{ $# $£ϑ ÏΒ ã≅ ä. ù' tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ≈ yè÷Ρ F{ $# uρ #©̈L ym !# sŒÎ) ÏN x‹ s{ r& ÞÚ ö‘ F{ $# $ yγ sùã ÷zã— ôM oΨ−ƒ ¨— $# uρ  ∅ sß uρ !$yγ è=÷δ r& öΝ åκ̈Ξ r& 

šχρâ‘ Ï‰≈ s% !$ pκ ö n= tæ !$ yγ9s? r& $ tΡâ öΔ r& ¸ξ ø‹s9 ÷ρ r& # Y‘$pκ tΞ $yγ≈ uΖù= yè yf sù # Y‰Š ÅÁ ym β r( x. öΝ ©9 š∅øó s? Ä§ øΒF{ $$ Î/ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. 

ã≅ Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒFψ$# 5Θ öθ s) Ï9 tβρã¤6 x tG tƒ مث IUH .  

                                                 
  .٧٤البقرة : ) ١(

  .١/٥٦٢التحرير والتنوير : ) تفسير ٢(

  .١/٥٦٣:  م . ن) ٣(

  .٥٦٥ - ١/٥٦٤م . ن : ) ٤(

  . ٢٤يونس : ) ٥(
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إّن الحياة مثل ھذه الجنـّة التي لم تدم لصاحبھا ولم تنفعه، ألنّه ركن إليھا وأنكر قيام الساعة وھو ظالٌم لنفسه        

ن طب زوال م اء وال دنيا فالفن ذه ال ة ھ ى أّن أداة IQHيع ذا المعن ن ھ ا م ـّن لن اء) ، يتبي ر(الف ى قص داللتھا عل            ل

اء)المّدة الزمنية وللتعقيب في ھذا الزمن لمّدة قصيرة، وكذلك أداة  زمن تصّور (الف ألة طي ال ه مس ا في قول ، كم

   -تعالى :

<ó نث  ÎôÑ $# uρ Μ çλ m; Ÿ≅ sV ¨Β Íο 4θ uŠ ptø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# >™ !$yϑ x. çμ≈ oΨø9 t“Ρ r& z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# xÝ n= tG ÷z$$ sù ⎯ Ïμ Î/ ÛV$ t6 tΡ ÇÚ ö‘ F{ $# yx t7 ô¹ r' sù 

$Vϑ‹ Ï± yδ çνρâ‘ õ‹ s? ßx≈ tƒ Ìh9 $# 3 tβ% x. uρ ª! $# 4’ n?tã Èe≅ ä. &™ ó© x« #·‘ Ï‰ tGø) •Β  مث IRH.  

ل النبات الذي نزل ؟ ووصف زينة الحياة الدنيا بحادنيا يزول بسرعة، فكيف يغترون بهيتـّضح أّن نعيم ال        

ً في نمائه  ھذا النبات وانصراف أثر جماله وبھائه وحسن  واكتماله ونضج ثماره ثّم انعدامعليه الماء فكان سببا

                ،ISHمنظره، وكذلك مصير زينة الحياة الدنيا فيكون إلى الفناء والھالك والزوال فال ينبغي التفاخر بھا 

ً  (الفاء)تطوي فقد  لى آخر ما يستقّر به مصير المرء د من آخر لحظة في الحياة الدنيا إيمت بعيداً  وأمداً  طويالً  زمنا

  .ITHلحظة  افي اآلخرة، وإّن قمـّة السعادة في الدنيا تـُطوى وكأنـّھ

يتمثـل في أمـّا التماسك الشكلي فة في الوحدة المعنوية والداللية، ويتمثـل التماسك الداللي في األمثال السابق       

  أدوات العطف المذكورة فيھما .

                                                 
  .٤/٣٥٤ المأثور:بتفسير الالمنثور في  رُّ ) الدُّ ١(

  .٤٥الكھف : ) ٢(

  .٢٥٨ – ٢٥٦ال في القرآن الكريم : األمث) ٣(

  .٣٥٢التعبير القرآني والداللة النفسية : ) ٤(
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 ٧٧

  -(سياق الحال) :السياق الخارجي 

هبنى اليُ       ق علي ذي يطل ردات  تركيب على شبكة من األواصر وال ا ألصبحت المف ياقية، ولوالھ األواصر الس

ات ال  ذه العالق ين المخاطـِب والمخاطـَب، فھ وم متواصل ب وين خطاب مفھ ة عن بعضھا عاجزةً عن تك منعزل

ؤثر صدى ّرد من تأثيرات األوضاع والمواقف الخارجية التي لھا عالقاتھا ومكّوناتھا، ويمكن أن تتج رات ي التغيي

في الحدث اللساني المرتبط به (( إّن علينا أن ننظرإلى كالمناعلى أنّه أحداث في  رأ في المحيط الخارجيالتي تط

 العالم الملموس ))
IQH،  ا  العالقات)(وبناًء على ذلك قّسم الباحثون األواصر السياقية بصورة عامـّة على نوعين كم

       IRH  -يتـّضح في ھذه المرسومة :

  

  

  

  

                                                                                                                                                         

 

 

 

  

  

  -: )القدماءعلماء العربية ( السياق الخارجي عند -١

ه           ل ب د احتف ه ق د أنّ ع نج ى الواس ذا المعن ام بھ ي والمق اني العرب ي اإلرث اللس رة ف ذه الفك ن ھ ا ع إذا بحثن

اني عن ،كانوا أم بالغيينن العرب نُحاةً واللساني دماء ونالحظ ذلك في مطا بقة مفھوم علم المع ين من الق د البالغي

ـّه : ((مع مفھوم العالقات السياقية لدى اللسانيين كما ُعرف علم المعاني  ه أحوال اللفظ العربي  بأن م يُعرف ب عل

ا يطابَق مقتضى الحال  ربط  ،ISH ))التي بھ اني ي م المع إّن عل ذا ف ي و ل ين السياق األدائ اليب ّدد  ،السياق الح وح

ـ٦٢٦(ت السكاكي ه وھومن  )ھ م وإطاره بأنّ ذا العل ة مجاالت ھ اء البالغة العربي ع خواص تراكيب  ((علم تتبّ

ستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليھا عن الخطأ في تطبيق الكالم على الكالم في اإلفادة، وما يتـّصل بھا من اال

م موال ،ITH ))ما يقتضي الحال ذكره  ذا العل اني)تـّأّمل في مفھوم ھ م المع ذا المجال يلتقي م (عل دثين في ھ ع الُمْح

                                                 
  .١٢٣مفتاح العلوم : ) ١(

  .٢٢٧) اللغة والمعنى والسياق : ٢(

  .١٢) اإليضاح في علوم البالغة : ٣(

  .٧٠) مفتاح العلوم : ٤(

 تماسكمالنص ال

 لسياقيةاألواصر ا

 األدائية الحالية

  الظاھرية
 (اللفظية)

  الضمنية
 (المعنوية)

المخاِطب 
 َ  بوالمخاطـ

الظروف والمالبسات 
 الخارجية



 

 ٧٨

انية، و (السياق) لة اللس اة صحة السلس ي مراع ية أف ة، والجوانب النفس اطبين، والظروف االجتماعي حوال المخ

    .IQHترابط ألفاظه لتالئم التماسك الحالي ته، وء: ھو األسلوب الذي ينسج المخاطـِب أدا ومعنى النص ،للمخاطـَبين

  ن :اجتماعية فكرتللسانيات الحديثة في الدراسات االليه اومن أنبل ما وصلت إ       

  . Speech eventاألولى : فكرة المقال 

  .  Context of situational أو سياق الحال والثانية : فكرة المقام

  .IRHوأنبل من ذلك أّن علماء البالغة ربطوا بين ھاتين الفكرتين         

ظ أّن يال        احظ ح ـ) ٢٥٥(ت الج ـّن  ھ د تفط داخلي وإق ياق ال رة الس ى فك ارجي ول ـّر الخ ياق عب ن الس ع

ام  (( نھاملبالغة لورد تعاريف وأ، ISHمقتضى الحال  الخارجي بالمقام و  ))مطابقة المقال للمق
ITH، ـّق ام فيتعل  المق

ي الشروط ومجموع الخارجي بالسياق ـّم الت ي تتحك ة ف اجا عملي ـّي نت ع الخطاب، وتلق ىإ النظر م  الظروف ل

 الخطاب متلقي مستويات لىإ ةً إضاف العملية بھذه المحيطة والثقافية الحضارية
IUH.  

داث المواقف عنده شملت حتى مفھومھا يتـّسع  عنده الخارجي) (السياق الفكرة وھذه      ة واألح ي الخارجي  الت

يط ـَب تح ـِب بالمخاط ي والمخاط ب الت جامھا تطل ع انس دات م انية الوح ا اللس احبي وم ك ص ن ذل ات م  حرك

  . الخارجي السياق تشمل التي القضايا من ذلك وغير اللساني للحدث مرافقة جسمية وإيماءات

  - : ةتياآل النقاط في الخارجي السياق بشأن -  الجاحظ -  آرائه توضيح ويمكن

  - : جتماعيةاال الطبقات - ١

ةجتماال الطبقاتو الثقافية والمستويات والظواھر العوامل ) (الجاحظ رىي            ع اعي ياق ضمن تق ال س  الح

ن فالوحشي (( يقول: كما الم م ه الك ي الوحشي يفھم ات ف ا الطبق اس أنّ  كم ھم الن ي أنفس ات، ف ه الطبق  ال وعلي

  .IVH@)) السوقة بكالم الملوك وال األمـّة بكالم األمـّة سيـّد  البليغ الخطيب يكلـّم أن يجوز

اتھ في ستخدامها على دأبوا وبما يفھمونه، بما إالّ  اآلخرين لـّمنك أالّ  ضرورة أكـّد وقد         إنّ  م،عالق ة ف     العالق

ر على الناطقة، الجماعة ُعـرف في عروفم ماھو طةسابو تمت السليمة ن غمال ً  صحته م ا ام قياس اني بالنظ  اللس

 واحدال قومال أو والجماعة الواحدة اللغة في المكّون العام
IWH.    

  

                                                 
  .٢٢٨وثالثية الدوائر البالغية :  األسلوبية) ١(

  .٥٣ : نىوالمع اللفظ جدل) ٢(

  .١/١١٦ : والتبيين البيان) ٣(

  .١/٦٤ : والتبيين البيان) ٤(

  .١٨٤ : النص نظرية) ٥(

  .١/١٤٤ : والتبيين نالبيا) ٦(

  .١٥٧ : العرب عند االجتماعية نياتاللسا) ٧(
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  - : اللساني الحدث نجازإ في الصوابي المستوى  - ٢

ً  يعدّ         وھو المعيـّنة اللسانية مواضعھا في المفردات استعمال ويعني الخارجي السياق مؤشـّرات من مؤشـّرا

اطق نطق سالمة يحّدد الذي ة الن ة للغ ان إذا معين ً  ك ا ة ينطق عربي ة، بلغ ً  أو أعجمي ا ة ينطق أعجمي  بالعربي
IQH، 

ً  الناس يستحق دوق (( قول في كما تعملونھا ألفاظا ا ويس ذلك أحق وغيرھ ا ب رى أال منھ ا هللا أنّ  ت م لىتع ذكر ل  ي

ذكرون السغب يذكرون ال والناس الفقر، موضع في أو العقاب، عوضم في إال الجوع القرآن في ي الجوع وي  ف

 )) والسالمة القدرة حال
IRH، الكريم القرآن في لسانيةال مواضعھا في الوحدات استعمال على يدلّ  النص وھذا .  

    - : والمكان البيئة - ٣

ا البيئة باختالف تختلف الكالم سمات أنّ  الجاحظ يرى        ي كم ه ف د (( : قول ـّم وق ذي المغالق يتكل أ ال ي نش  ف

واد ة س ة الكوف ة، بالعربي ون المعروف ه ويك ً  لفظ ـّرا ً  متخي اخرا اه  ف ً  ومعن ريفا ً  ش ا م كريم ن ويعل ك م امع ذل  الس

ذه على الخراساني تكلـّم إذا وكذلك نبطّي، أنّه حروفه ومخارج المهلك   )) الصفة ھ
ISH ى دّل عل ذا النص ي ، وھ

  عالقة البيئة بسياق الحال في األداء اللغوي . 

               -النـِّصـْبة : -٤

رة ويل      احظحظ أّن فك أن النصبة  الج عتبش ي م ول :  لتق ي تق ة الت رة الحديث ال وأم ((الفك ي الح ـّا النصبة فھ

اطق،  ّل صامت ٍ ون ي ك ق السماوات واألرض وف ي خل اھٌر ف ك ظ د، وذل ر الي يرة بغي ظ والمش ر اللف ة بغي الناطق

ة التي وجامدٍ  ونام ..، فالداللة  د، كالدالل ة التي في الموات الجام اطٌق من جھ اطق، فالصامت ن وان الن في الحي

  )) الداللة
ITH.  

م          ن يفھ ذا م نص ھ ه ال ير أنّ ف أنّ  لىإيش داث المواق ة واألح ون وحال ات الك ق والمخلوق ماوات وخل  الس

ياء ھذه وكلُّ  واألرض ي األش الطرفين تحيط الت ـِب ب ـَب (المخاط دلّ  ) والمخاط ى ت ة عل ة دالل ـّنوت معين ا بي  لن

ً معين معنىً   مختلفة داللية حموالت حملي يذال اللساني داءاأل مثل ا
IUH.  

    - : واإلشارات الحركات - ٥

كال        اءات ذات أش مية وإيم ارات جس ات وإش ن حرك ن شخوصه م دو م ا يب اني وم ا يصحب الحدث اللس م

ذي  ه وتكمل شكله ال وألوان بوصفھا جميعھا عناصر فاعلة أو طالء مميـّزيسمح ببناء خصوصيات تزيد من قيمت

ذا األمرالجاحظ  عنيوقد جتماعي على خير وجه ألداء دوره في عملية الترابط اال ترشحه ة بھ ة فائق ى  ،عناي حت

ّ  نـّهإيمكن القول  ان ـشكـ رابط اللساني وبي اعي للت ل دراسة علمية دقيقة في ھذا الموضوع في إطار النظر االجتم

                                                 
  .١٦٨:  العرب عند االجتماعية اللسانيات) ١(

  .١/٢٠) البيان والتبيين : ٢(

  .٧١ - ١/٧٠) البيان والتبيين : ٣(

  .١/٨١) م . ن : ٤(

  .١٥٤يات االجتماعية عند العـرب : اللسان) ٥(



 

 ٨٠

انيات جتماعي المحّدداألفراد وإشاراتھم في المقام اال العالقة بين الكالم وحركات ، تلك العالقة الموسومة في اللس

ُ يو ،Kinecis (@IQH(بـ  ِّ ـ ـِعم  ((ھذه الفكرة بقوله :  الجاحظص لخـ ه، ون اإلشارة واللفظ شريكان ونـِعم العون ھي ل

ظ  ن اللف وب ع ا تن ر م ا أكث ه، وم ي عن ان ھ ن  ،IRH ))الترجم ك م ر ذل الطرف والحاجب وغي ارة ب رى اإلش في

ـُخفونھا  ا بعض الناس عنالجوارح، مرفق كبير ومعونة حاضرة، في أمور يسترھ ر عبعض، وي يس وغي ن الجل

  الجليس . 

ه الكالمكة في تكوين الحال والموقف وبذكر ھذه المحاور المشار     ؤثر في توجي واستطاع أن  ،الخارجي والم

ا  ن الداللة وتوضيحھا بالسياق الخارجي مع بيان أثر تغيير الموقع في تغييرييبين عالقة السياق في تعي ة كم الدالل

ول بمقدار طاقتھم، قومٍ م كّل يرى أّن فھ رآن الجوع إالّ في ((  : يق ذكر في الق م ي الى ل ارك وتع رى أّن هللا تب أال ت

  . ISH )) موضع العقاب،وكذلك ذكر المطر،ألنّك التجد القرآن يلفظ به إالّ في موضع االنتقام

ّ ابن جنوقد أدرك        ذا إكان على قيمة سياق الحال في رصد المعنى، الذي  )ھـ ٣٩٢ت ي (ـ دراك واضح في ھ

ي  الظروف الت ا إال ّ ب د ال يوصل إليھ اني ق ه أّن المع ّرر في ا ق ا م ن موضع، منھ ر م ي أكث ه ف ال فعرض ل المج

ي ا ـَّم ال ينبغي أن يكتف ا، ومن ث اھدة، أي لأحاطت بھ ين الحضور والمش ّد أن يجمع ب ل ال ب اني بالسماع ب أن لس

ا يصاحب المرء من حركات الجوارح ويبسط الس، ITHيحيط بظروف األداء  ى يشمل م ده حت ياق الخارجي عن

ائال ـّق ق زوي  (( :@@IUH وعالماتھا في أثناء الحدث األدائي، فإن ھو ذّم إنساناً وصفه بالتضي اناً وت ان إنس ألناه وك س

ام فھو يستدل ع، IVH ))ني ذلك عن قولك : إنسا ناً لئيماً أو لحزاً أو مبخـاّلً غوجھك وتقطبه في ة األداء والمق ى ھيئ ل

  .  IWHالذي قيل فيه، بما فيه من إشارات وتلميحات خفية أو ظاھرية 

اھيم، ألّن          ذه المف ل ھ د ك وا عن د وقف ـّاة ق د أّن النح ي الونج ياقية تلتق رة الس ع فك د م ناد عن رة اإلس فك

ل ـ)١٧٥(تالخلي يبويه و ھ ـ)١٨٠(تس ا ال ھ ـّروالحقيھم األدا واذين عب ا ب ارةً عنھم ارةً ء ت ذكر ت أخرى،  ، وبال

ً ، على السياق المقامي  وبالحال استدالالً    فإّن النحاة قد شغلوا باألداء وأصوله التركيبية إال ّ أنـّھم اھتّموا  وأيضا

                                                 
  .٣٧٦ - ٣٧٥التفكير اللغوي بين القديم والجديد : ) ١(

  .٧١ - ١/٧٠) البيان والتبيين : ٢(

  .١/٢٠: ) م . ن ٣(

  .١٦٧ – ١٦٦ : المعاصرة العربية الثقافة في اللسانياتوينظر:  ،١٦٨ : العربية الكتب في اللغة قهف) ٤(

  .٥٣ : المعنىو اللفظ جدل) ٥(

  .٢/٣٧٣ : الخصائص) ٦(

  .٥٣ : والمعنى اللفظ جدل) ٧(
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روف األداء  ـَب أو ظ ـِب والمخاط ل بالمخاط ا تتص ات تكتنفھ ن مالبس انية م اھرة اللس يط بالظ ا يح ال وم بالح

  .IQHھذه العناية جاءت بقدر الكالمي، إال ّ أنّ 

رة بص        ذه الفك ورت ھ ورت تبل دماء وتط د الق ة عن ى أن وصلت إورة تدريجي د إل ة عن توى النظري ى مس ل

ـّھا : وھي عبارةأفكرة النظم  تواكتسب ھـ)، ٤٧١(ت الجرجاني  ا بأن يس (( عن نظرية النظم التي عّرفھ نظم ل  ال

 ،IRH )) ... همناھجَ  عرفَ وتَ   ،وأصوله قوانينه على وتعمل النحو، علمُ  يهيقتض الذي عَ ضْ الوَ  كالمك تضعَ  أن إال

تناداً ذي أ ياقية اس ردات الس ين المف ائم ب اط الق ك االرتب ى القإ ل ةل اھيم الداللي ة والمف د النحوي ذا التعريف واع ، وبھ

 ّ ـّه فصـ ّددھا للنظم حّدد جميع العالقات المتعلقة بالسياق الداخلي والسياق الخارجي، ألن ات التي ح ل بشأن العالق

 ً   منھا .  المـُحدثون إال ّ أنّه لم يستعمل تلك المصطلحات الحديثة جميعھا بل حّدد قسما

ه (الجرجاني)أكـّد و        ة بطرفي ياقية الداخلي ات الس ة  ،على العالق ة والجوھري ة)الظاھري ة والمعنوي إذ  (اللفظي

َّ ـعلي  يرى العالقات التركيبية م  بَ وريرتَّ قَ ـ ا يقتضيه عل ى بعض وفق م ي بعضھا عل بعض ويبن م بعضھا ب الكل

رى ،ISHالنحو داخلي في ـّھا : أمـّا العالقات الداللية في السياق ال ا في بسبب ترتُّ ،ب في النطقترتَّت (( أن ب معانيھ

ى  يرث)(ف وأفكار المـُحـْدثين السياقيين وال سيماالجرجاني  فھذه المقتطفات من أفكار،ITH ))النفس ل واضح عل دلي

دماء أنّ  د أّن اال الق ياق، بي أن الس ة بش ار الحديث ذه األفك ع ھ د جمي وا عن د وقف تعمالق ي اس ن ف تالف يكم  خ

ّ ، فھذه المقاربة بين نظرية النظم التي يفھم منھا أنعلى األفكار والمفاھيمالمصطلحات واالعتماد ة ـ تعامل تھا نظري

رابط ع الت ياق، وتب م ي الس ق ف ة والتعلي ـّن أّن نظري رث)ي ياقي (في اھيم الس ابه والمف وات التش ود قن ـّد وج ة تؤك

  .IUHحتكاك بين اإلرث العربي القديم والمعالجات اللسانية الغربية الحديثة واال

  

  -: النصيينالسياق الخارجي عند  -٢

(لسانيات و  ل الخطاب)(تحليموقعاً مركزياً في الدراسات التي تندرج في مجاالت (السياق) احتّل مصطلح       

انية IVH@(نحو النص)و  (لسانيات النص)و  الخطاب) ، حيث عني مصطلح السياق عناية خاصة في الدراسات اللس

  . (لسانيات الخطاب)و  (علم النص)المعاصرة وال سيما مع ظھورما يُعرف بـ 

                                                 
  .١٢٤ دراسات في اللسانيات العربية :) ١(

  .١٢٧) الدالئل : ٢(

  .١٠٦ : ) م . ن٣(

  .١٠٦:  م . ن) ٤(

  .٢٢) الثنائيات المتغايرة : ٥(

  .١٥) الخطاب القرآني : ٦(
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ه)(بيئة الكالم ومحيطه في المعاجم الحديثة   -السياق -أمـّا مفھومه         ريم  IQH@وقرائن رآن الك ، فالسياق في الق

(( تتابع المعاني وانتظامھا في سلك األلفاظ القرآنية لتبلغ غايتھا الموضوعية في بيان المعنى المقصود، من دون 

 انقطاع أو انفصال))
IRH ،ره في السورة أو المقطع ، أي تواصل المعاني الجزئية لخدمة المعنى الرئيس الوارد ذك

ا وتتراصف م اني وبھ ة تحمل المع ردة القرآني رة وإّن المف ر متفشية أو مبعث نتظمةً ومرادة من قبل المخاطـَب غي

زل  ه ن تشكـّل صورتھا، لتطل على الغاية الرئيسة للسياق القرآني لتحصل على معنيين يؤّديان الغرض الذي ألجل

ي، القرآن، وإبراز ھذا التتابع من غير انقطاع المعاني التي تتحّدث عنھ ا اآليات من غير أن يكون لھا فاصل أجنب

  .ISHومن غير أن يكون له داع ٍ أو ارتباط بموضوع اآليات 

رائن والظروف   Context of situational  relations  –إّن العالقات السياقية الحالية        ك الق تشمل تل

ة اللساني التي تساعد على فھم األداء لٍّ من المخاِطب والمخاطـَب  الذي يظھر في المواقف األدائي المحيطة بك

د تكون  وھذه األواصر الموقفية قد تكون أواصر محسوسة تـُْدرك وتـُرى لوجود آثارھا في الواقع الخارجي، وق

ف  ي تصحب الموق رائن الت ذه الق ـَب، وھ ب والمخاط ية للمخاِط ن الحاالتالنفس تخلص م توعب وُتس ّردة ُتس مج

  .ITHر من األفكار واستجالء مدلوالت التراكيب والنصوص الخارجي تعمل على توضيح كثي

  IUHوقد ذكر الباحثون الُمحدثون ضروب السياقات الحالية كاآلتي : 

   Emotional – Contextالسياق العاطفي    - ١

  Situational – Contextالسياق الموقفي    - ٢

   Cultural – Contextالسياق الثقافي          - ٣

ى  ةبطمرتوالسياق الحالي عناصر  (المقالي)للسياق األدائي  نّ إذ يمكن القول إ      األداء اللساني للحصول عل ب

  .IVHعند معظم المحدثين@@(المطلوبة)الداللة المقتضية 

   

  -ح ذلك في ھذا المخطط :يمكن توضيو
                                                 

  .١١٩وية : للغمعجم المصطلحات ا) ١(

  .١٥) نظرية السياق : ٢(

  .١٦) م . ن : ٣(

ة ٤( م اللغ ارى(مقدّ ) عل ة للق يم ر: و٣٣٩) : ء العرب نص : ، وينظ و ال انيات ونح ي اللس                    ،٣٠ – ٢٩ف
           .                   ١٦٣،١٩٣ال : البحث الداللي في كتب األمثو ،٢٣) : (فرجونظرية علم النص 

ار) ٥( ة (مخت م الدالل ة (بي، ٦٩) : عل م الدالل ر: عل رويوينظ ورو ،٧٧) : رجي ة (منق م الدالل                    ،٨٩) : عل
  . ٩٩ – ٩٨) : علم الداللة (لوشن، و٣٣٧واللغة العربية معناھا ومبناھا : 

عران) ٦( ة (الس م اللغ ياق : ،٣١١) : عل نص والس ر: وال ا : اللو ،٢٥٧ وينظ ا ومبناھ ة معناھ ة العربي ،                   ٣٣٧غ
ة :  م الدالل ي عل ول ف ي :  ،١٢٤ -١٢٣وفص اب القرآن يو، ١٥١والخط انيات ف رة :  اللس ة المعاص ة العربي            ،١٦٦الثقاف

  .١٩٥ث الداللي في كتب األمثال : البحو
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ا          تقيم الحدث اللس ذه العناصر ال يس تم الومن دون ھ ار المعبني وال ي ل األفك ِّ تواصل الصائب لنق عن  ةرـ

ات ذه العناصرالمتوائمة(( ،IQHالحاج ه، ألّن ھ تمع أم عناصر الموقف وأحوال ـّم أم المس ف المتكل واء اختل ي  س ھ

  .IRH ))طور ال بالحالة الثابتة الوظائف بالت

دُّ           ً  يع ال مصطلحا ياق الح ً  س انيا ً  لس ـَْحدثا تعُمست يما ، اس ون وال س انيون الغربي رث (مله اللس صاحب  )في

ة في المدرسة السياقية، وقصد به تلك المعطيات الخارجية والموقفية التي تحيط بالمخاِطب والمخاطـَب  أثناء عملي

رث (بھذا يوّضح  األداء على ھيئات متفقة ومنسجمة مع ھذه المواقف الخارجية، رإالّ  من  )في ى ال يظھ أّن المعن

الل  ة خ ا الداللي ب قيمتھ ا تكتس ياق وإنّم ل الس ا داخ ة لھ ة وال قيم ردة المعجمي انية أي المف دة اللس ييق الوح تس

  .ISHوالتداولية من خالل التسييق أي وضعھا في سياقات متباينة 

ت ( السياق )في  )فيرث  (إّن نظرية           اداس وجاء التي ىفادت من األسس والمب الم االنثروبول فھا الع ي                كتش

انية عنايتالذي أظھر  )مالينوفسكي  ( ر، ITHه بالمشكالت اللس ذا األم التنوع  وھ ياقي ب ط األداء الس ى رب م عل يحك

د من  ه يول ف، ألنّ ر موق ان من غي الموقفي، ألّن األداء محكوم بالموقف فال يكون أي مفھوم لألداء اللساني إذا ك

                                                 
  .١٦٢نيات االجتماعية عند العرب : اللسا) ١(

  .٨٧ - ٨٦غة بين المعيارية والوصفية : الل) ٢(

اروينظر: و ،١٧:اسات علم اللغة الحديث در) المعاجم اللغوية في ضوء ٣( ة (مخت م الدالل المرو ،٦٨) : عل ة (ب م الدالل  ،٦١) : عل
ة ي اللغ ة ف ة (بيو ، ٥٥ -٥٤:  ودورالكلم م الدالل رويعل اھو، ٧٧ -٧٦) : رجي الممن ي الع درس النحوي ف ي  ج ال ، ٣٠٥ :العرب

  .١٥٧ :والتفسير اللغوي 

ة :  جدل اللفظ والمعنى ، وينظر:١٧) المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث : ٤( ة العربي ة الكلم  ،٣٩دراسة في دالل
   .١٢٣،و فصول في علم الداللة : ٣٢) : (بحيريومدخل إلى علم النص 

 الداللة المقتضية

الداللة 
 الفونولوجية

الداللة 
 المورفولوجية

الداللة 
 التركيبية

الظروف 
 واألحداث

الجوانب النفسية 
 كينللمشار

األبعاد الزمانية 
 والمكانية

الداللة 
 المعجمية

المشاركون في 
 الخطاب
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انية عنيت إھذه  )فيرث (وقد أّدى شيوع آراء  ،أخرى نه ويعود إليه تارةً الموقف ويخرج م ى ظھور مدرسة لس ل

ـّى [  ورعلم يسم ة وظھ ذه الدراس ي ھ ـّق ف اني والتعم ة األداء اللس اعي بدراس ة االجتم م اللغ  –عل

Sociolinguistics   [IQH.  

ه وبھذا المفھوم الواسع الذي يشمل الروابط مابين وتالمذت فيرثندرك من كّل ذلك أّن السياق الذي جاء به          

د ال ات االالقواع ة والتنوع ة لغ ي أي ة ف نتركيبي دماء م ره الق ـّا ذك ف عم ة ال يختل تعمالية والتداولي انيين  س اللس

  . والبالغيين من العرب

ا في القرآن الكريم بناء النص القرآني متو  -هللا تعالى -وحدة المخاطـِب  إذ تعدُّ         حداً كالصياغة الواحدة مع م

  تحمل من خطابات متنوعة تختلف باختالف الموقف األدائي ضمن النسيج القرآني المتفّرد .

حد هللا واحد وليس متعدداً ... وبھذا يعامل معاملة النص الواص القرآني وحدة واحدة ال تتجّزأ وكالم إذن الن       

 ً هقرآني متماسك ، فالنص الالكامل مع أنّه نزل مـُْنجما ين أجزائ ا قض ب ه، أو تن اين في ، األجزاء ال اختالف وال تب

  .IRH فھو يمتلك جميع خصائص النص الكامل من حيث التماسك والترابط

ين النص        ياقات والسياق في الخطاب القرآني ويتبيـّن الربط خاصـّةً ب النص يتأسـّس ضمن سياق أو س ، ف

  .ISHمختلفة  ات متنوعة ذات أنساق لغويةو خطابمتعددة ويحمل خطاباً أ

ريم أداء وكل أداء ال بُ       رآن الك ا أّن للق ـّن لن ل القرآني يتبي هبعد الدراسة والتأمل في سياق المث سياق  من ّد ل

 ً ا ياقية داللي ا إلمعيـّن الستنتاج عملية التواصل عن طريق تنظيم الترابطات الس ى رصد ، التي تھدف من ورائھ

@@ITH، كل ذلك من أجل تحقيق عملية التواصل كما ھو موضـّح في ھذا المخطط : في العالم الخارجي األحداث

  خلق النص [عالقات سياقية داخلية وخارجية]                                                    

  عملية التواصل    

Communication                        واألھداف وراء النص]                                           وظيفة النص [األغراض

ب، في   ردات والتراكي اين في استعمال المف ه التب ه، يظھر ل ه وتراكيب والمتأمل في السياق القرآني، وفي مفردات

د ع واإلالتوكي ر، والجم ف والتنكي خ ، والتعري ة .... ال راد، والتثني ك أغ ،IUHف ا وراء ذل رار وم دة، وأس راض عدي

ً  متنوعة، أنّه يرجع إلى أّن لكل األحوال أداءً  وع التIVHبھا  خاصا دالالت لتن وع في ال راكيب ، وذلك يؤدي إلى التن

ماإل أّن ھناك مفردات الزمت كشفيتدبـّر في النظم السياقي لآليات فال ،في السياق القرآني راد، فل ر ف استعمال  دي

                                                 
  .٣١١) : علم اللغة (السعران) ١(

  .٩١طاب القرآني : ) الخ٢(

  .١٥) م . ن : ٣(

  .٢١٢وثالثية الدوائر البالغية : األسلوبية ) ٤(

  .١٦) نظرية السياق القرآني : ٥(

  .١٠) من بالغة النظم القرآني : ٦(



 

 ٨٥

ردةً ونجد م المثنـّى وال الجمع، ردات استعملت مف ً  فردات أخرى ال تستعمل إال ّ في الجمع ومف ا ردات  وجمع ومف

ً  مثناةً  وردت مفردةً  يوفراد حي به اإل، ولنقف على ما يووجمعا ه IQHالتثنية والجمع في سياق ھذا المثل القرآن ، لقول

  -:تعالى 

≅ö  نث è% ⎯ tΒ > §‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ È≅ è% ª!$# 4 ö≅ è% Μ è? õ‹ sƒ ªB $$sù r& ⎯ ÏiΒ ÿ⎯ Ïμ ÏΡρßŠ u™ !$ uŠÏ9 ÷ρr& Ÿω tβθä3 Î=ôϑ tƒ öΝ ÎγÅ¡ àΡ L{ 

$Yè ø tΡ Ÿω uρ # uŸÑ 4 ö≅ è% ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôãF{ $# ç ÅÁt7 ø9 $# uρ ÷Π r& ö≅ yδ “ Èθ tGó¡ n@ àM≈ uΗä> —à9 $# â‘θ‘Ζ9 $# uρ 3 ÷Π r& (#θè=yè y_ ¬! 
u™ !% x. uà° (#θà) n= yz ⎯ Ïμ É) ù= y⇐ x. tμ t6≈ t± tF sù ß,ù= sƒ ø:$# öΝ Íκ ö n= tã 4 È≅ è% ª!$# ß,Î=≈ yz Èe≅ ä. &™ó© x« uθ èδ uρ ß‰ Ïn≡ uθ ø9 $# ã≈ £γ s) ø9 $# ∩⊇∉∪ tΑ t“Ρr& 

š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# [™!$ tΒ ôM s9$ |¡ sù 8π tƒ ÏŠ ÷ρr& $yδ Í‘ y‰ s) Î/ Ÿ≅ yϑ tG ôm$$ sù ã≅ ø‹¡¡9 $# # Y‰ t/ y— $ \ŠÎ/# §‘ 4 $ £ϑÏΒ uρ tβρ ß‰Ï%θ ãƒ Ïμ ø‹n= tã ’ Îû Í‘$̈Ζ9 $# 

u™ !$ tóÏG ö/ $# >π u‹ ù=Ïm ÷ρ r& 8ì≈ tF tΒ Ó‰ t/ y— … ã& é#÷W ÏiΒ 4 y7Ï9≡ x‹ x. Ü> ÎôØ o„ ª! $# ¨,ys ø9 $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# uρ 4 $ ¨Β r' sù ß‰ t/ ¨“9 $# Ü= yδ õ‹ uŠ sù [™ !$ x ã_ ( $̈Β r& uρ 

$ tΒ ßì xΖtƒ }̈ $̈Ζ9 $# ß] ä3ôϑ u‹ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 y7Ï9≡ x‹ x. Ü> Î ôØ o„ ª!$# tΑ$ sWøΒF{   .IRH مث  ∪∠⊆∩ #$

 [ النور، النار، األرض ]اإلفراد فلم يرد استعمال الجمع والمثنـّى نحو مفردات الزمت  المثل ففي ھذا       

إشارة إلى أّن ھذه المفردات متعلقات بشيء ٍ واحد وھو الطريق المضيء ألّن النور يدّل على إضاءة طريق 

داللة على  في االشتعال واإلضاءة، وكذلك مفردة األرض الحق واالستقامة، أمـّا النار فيدّل على الوقود والسبب

مـْكـُُث ) البقاء واالستقرار واالستقامة إلسنادھا إلى فعل  َ ك مفردات الزمت الجمع لھناداللةً على الطريق، و(يـَ

المؤمنين واحد وھو هللا تعالى، وأولياء الكفـّار متعّددون ومتشعـّبون في الضالل  فوليُّ  [ الظـُلـُمات ]فقط مثل 

ين، وجمع أولياء الكفـار، وكذا فإّن سبيل الحق واحد، وسبل الباطل متعّددة، واإلضالل، لذا وحـّد ولي المؤمن

   .ISHفأفرد سبيل الحق وجمع سبل الباطل 

ور،      رد الن د جمعت الظلمات وأف  ولمـّا كانت الظلمات بمثابة طريق الباطل، والنور بمنزلة طريق الحق، فق

رداً  ً ولم يرد النور في آيات الذكر الحكيم إال ّ مف ا رد إال ّ جمع م ت ذا الظلمات ل ّدد طرق ، وك ك لإلشعار بتع ، وذل

وكذلك ھناك مفردات الزمت اإلفراد والجمع ، ITHبھا، والداللة على وضوح طريق الحق وجالئه الضالل وتشعـُّ 

درة (السماوات)) وقد وردت (السماء ، السماواتفي اآلية مثل  ، بالجمع للداللة على السعة والعظمة وكمال الق

                                                 
  .٢٣) من بالغة النظم القرآني : ١(

  .١٧-١٦الرعد : ) ٢(

  . ٣٢٥ – ١/٣٢٤وأسرار التأويل :  يلأنوار التنز وينظر: ،٢/٢١٤دارك التنزيل وحقائق التأويل : م) ٣(

  . ١/٣٢٥سرار التأويل : أنوار التنزيل وأوينظر:  ،٢/٢١٤) مدارك التنزيل وحقائق التأويل : ٤(
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راد (السماء)وجاء  إّن  األرض الزمت اإلف ل ف دنيا، وبالمقاب ة أو السماء ال م  بالمفرد حيث أريد به الجھ فقط فل

  .IQHالجمع كما جمعت السماوات، شيٌء واحد ال عدد له  دير

    -أغلب المفردات الزمت اإلفراد والتثنية والجمع كالمؤمن والكافر والمشرك والمنافق كقوله تعالى :ف 

#نث sŒ Î) x8 u™ !% ỳ tβθ à) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# (#θ ä9$ s% ß‰ pκ ô¶ tΡ y7 ¨Ρ Î) ãΑθ ß™ t s9 «! $# 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ y7 ¨Ρ Î) … ã& è!θ ß™ t s9 ª! $# uρ ß‰ pκ ô¶ tƒ ¨β Î) 

t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 $# šχθ ç/ É‹≈ s3 s9 مث IRH.  

د           ه محم الى لنبي ه وسلم) في ھذه اآلية ذكر هللا تع # (صلى هللا علي sŒ Î)) x8 u™ !% ỳ tβθ à) Ï≈ uΖ ßϑ ø9 الوا  )#$ ذين ق ال

ـّك  ھد إن ـّھا تش ھم أن ارھم عن أنفس ي إخب اذبون ف افقين لك ھد إّن المن وبھم وهللا يش ي قل ا ف ى خالف م نتھم عل بألس

  . ISH@لرسول هللا وذلك أنـّھا ال تعتقد ذلك وال تؤمن به فھم كاذبون في خبرھم عنھا بذلك

        ِّ ت في نظم السياق في القرآن وال سيما في آيات األمثال ألّن ھذه المفردات ـل أغلبية المفرداھذا النوع يشكـ

لذا يمكن تحديد خصائص السياق القرآني لتميـّزه عن جميع  تعمل كأسماء ألشخاص بحسب صفاتھم،تـُس

  ITH -وھذا لون من ألوان البشر وخطاباتھم ومن ھذه الخصائص : (الكالمية)،السياقات األدائية 

ق القرآني لفھم المخاطـَب أي تحديد مدلوالت المفردات ومعانيھا على المخاطـَب لحمل مفردات تحديد السيا - ١

  المعاني المرادة وغير المرادة . 

َّ التفكيك والتجزيء أي ي (السياق القرآني)ال يقبل  - ٢   .IUHم آياته بالترابط والتماسك ستـ

 .IVHليـّته على إعطاء أكبر قدر ممكن من الدالالتمرونة السياق القرآني وحيويـّته في دالالته المتنّوعة وقاب - ٣

  - أنواع السياق في المثل القرآني :

أوالً  (الداخلي)نثبت أّن سياق المثل القرآني يتفّرع إلى نوعين من حيث النصية إلى السياق النصي          

ً  (الخارجي)والسياق غير النصي    . ثانيا

مل سياق المفردة واإلسناد والمناسبة في المثل القرآني، كما ذكرنا يش (السياق الداخلي)السياق النصي       

  . سابقاً فھو على أنواع

  

                                                 
  .٢٨ -٢٧من بالغة النظم القرآني : ) ١(

  .١) المنافقون : ٢(

  .٥١٢، وينظر: تفسير الجاللين : ١٢/١٠٠) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ٣(

  .٥٣نظرية السياق القرآني : ) ٤(

  .٥٨) م . ن : ٥(

  .٧١-٧٠م . ن : ) ٦(
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فيندرج تحته سبب النزول، مكان نزول اآلية، حكم اآلية  (السياق الخارجي)أمـّا السياق غير النصي        

  -وفاعليتھا كما يتـّضح ذلك في ھذه المرسومة :

  
     
        

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  

     

ةً        اً ودالل نص تركيب ي ال ـّر ف ي تؤث ة الت ة والموقفي ات الخارجي ك المعطي ف إّن تل وال والمواق ذه األح ، وھ

ؤثرات  م الم ذا تنقس ق ھ ى وف ة، عل ف الخارجي ذه المواق ع ھ جمة م ـفقة ومنس ات مت ى ھيئ راء عل تدعي إج تس

  -ثالثة أنواع : خارجية في نصوص المثل القرآني إلىال

   . ب النزولبس -١

  . مكان نزول اآلية -٢

 . حكم اآلية وفاعليتھا -٣

  

  - سبب النزول : -١

لنظم القرآن وحسن السياق  تنزل اآليات على األسباب الخاصة، وتوضع مع ما يناسبھا من اآلي رعاية      

قرآني في الكشف عن معنى النص ال(الخارجي) فالسبب ھو الذي يحدد اإلطار الواقعي  ،IQHوتناسب اآليات 

ِّ IRHوتحديد مراده أو دفع اإلشكال الذي قد يرد عليه  ر عن األحداث ، ألّن سبب النزول في النصوص القرآنية يـُعبـ

 َّ ر عنه التي وقعت في زمن نزول اآليات، وھذه الوقائع كانت ملقيةً بظاللھا على السياق القرآني، وھذا الواقع يعبـ

                                                 
  .٣٠١ت الترتيب والتركيب : دالال، وينظر: ١/٦٦) اإلتقان في علوم القرآن : ١(

  . ٨٣وينظر: الخطاب القرآني :  ،٣٠١) دالالت الترتيب والتركيب : ٢(

  السياق غير النصي (الخارجي)    
  

  سبب النزول      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مكان نزول اآلية                                                                                     حكم اآلية وفاعليتھا   

  الداخلي)السياق النصي (    
  
  

  سياق المفردة     
  
  
  
  

 اإلسناد                                                  المناسبة

المثل في  سياقال
 القرآني
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     ، لذلكIQHيرتبط بالسياق الخارجي وليس بالسياق الداخلي للنص في البالغة بمقتضى الحال، ومقتضى الحال

(( فآيات أسباب النزول مناسبة لسياق الحال الذي نزلت فيه من جھة، وھي مناسبة  لسياق السورة التي توجد 

  -، والنصوص التي تحلل من خالل أسباب النزول البّد أن تراعى في اتجاھين :IRHفيھا  من  جھة  أخرى )) 

  لى السياق الداخلي .من خارج النص إلى داخله، أي من السياق الخارجي إ األول :

اني  نص إ: الث ل ال ن داخ ارجي م ع الخ رى الواق ه، لن ى خارج اعي) ل ة، (االجتم نص الداخلي ة ال الل بني ن خ م

  .ISHوعالقته باألجزاء األخرى من النص العام 

   ITH -جية، وتشمل أسباب النزول ھذه العوامل :نزلت النصوص القرآنية لتواكب األسباب الخار     

  زمن الخطاب . - ١

 .(المخاطـِب والمخاطـَب) (الرسول وعالقته بالمخاطـَبين ) أطراف الخطاب  - ٢

 سياق التخاطب وأحوال المخاطـَبين .  - ٣

    

آلية السياق الخارجي في المثل القرآني كما يتبيـّن في سبب نزول ابة سبب النزول ويمكن إيضاح عالق      

   -الكريمة في قوله تعالى :

=ρr& 5÷ نث ÍhŠ |Á x. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ÏμŠ Ïù ×M≈ uΚ è=àß Ó‰ôã u‘ uρ ×− ö t/ uρ tβθ è= yè øg s† ÷Λ àι yè Î6≈ |¹r& þ’ Îû Ν Íκ ÍΞ# sŒ# u™ z⎯ ÏiΒ È, Ïã≡ uθ ¢Á9 $# u‘ x‹ tn 

ÏNöθ yϑ ø9 $# 4 ª! $# uρ 8ÝŠ Ït èΧ t⎦⎪ÌÏ≈ s3ø9 $$ Î/ مث   IUH.  

  -ية السابقة في المعنى :إّن ھذه اآلية تتماسك مع اآل       

öΝ نث -قال تعالى :  ßγ è= sV tΒ È≅ sV yϑ x. “ Ï% ©!$# y‰ s% öθ tG ó™ $# # Y‘$tΡ !$£ϑ n=sù ôN u™ !$ |Êr& $ tΒ … ã& s!öθ ym |= yδ sŒ ª!$# öΝ Ïδ Í‘θãΖÎ/ öΝ ßγ x. t s? uρ 

’ Îû ;M≈ yϑè=àß ω tβρç ÅÇö6 ãƒ مث IVH.   

ل إ         د ھقي ة ق افقين من أھل المدين ان رجالن من المن ه ك ا من رسول هللا نّ ه وسلم)رب ى  (صلى هللا علي إل

ابھما ال ركين فأص أنّ المش الى ب فه هللا تع ذي وص ر ال ابھما  مط ـّما أص رق، وكل واعق وب ديد وص ٌد ش ه رع في

يا من دخول الصواعق في مسمعھما فتقتالخوفاً الصواعق جعال أصابعھما في آذانھما  رق مش ا، وإذا لمع الب ھم

                                                 
  .١٤٣) نظرية السياق : ١(

  .٨٥) الخطاب القرآني : ٢(

   .٨٨الخطاب القرآني : وينظر:   ،٣٠٢التركيب : ت الترتيب ودالال) ٣(

  .٨٥الخطاب القرآني : ) ٤(

  .١٩) البقرة  : ٥(

  .١٧) البقرة : ٦(
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دينا  ه، وإذا لم يلمع لمفي ضوئ يبصرا، فأتيا مكانھما يمشيان، فجعال يقوالن ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمداً فنضع أي

ثالً  افقين الخارجين م ذين المن في يده، فأتياه فأسلما ووضعا أيديھما في يده، وحسـُن إسالمھما فضرب هللا شأن ھ

م عليه وسلم) (صلى هللا للمنافقين في المدينة، وكان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي  جعلوا أصابعھم في آذانھ

  .IQHأن ينزل هللا تعالى فيھم شيئاً أو يـُذكـّروا بشيء ٍ كما كان يفعل المنافقان خوفاً من

    - أمـّا سبب نزول اآلية التابعة لھا :    

%ßŠ نث  - : تعالى قال s3 tƒ ä− ÷ y9 ø9 $# ß# sÜ øƒ s† öΝ èδ t≈ |Á ö/ r& ( !$ yϑ̄=ä. u™ !$ |Êr& Ν ßγ s9 (# öθ t± ¨Β ÏμŠ Ïù !# sŒ Î) uρ zΝ n=øß r& öΝ Íκ ö n= tæ (#θãΒ$ s% 4 öθ s9 uρ 

u™ !$ x© ª! $# |= yδ s% s! öΝ Îγ Ïè ôϑ |¡ Î/ öΝ ÏδÌ≈ |Áö/ r& uρ 4 χ Î) ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó©x« Öƒ Ï‰ s% مث IRH.  

كان المنافقون إذا طالت أموالھم وأوالدھم وأصابوا غنيمةً أو فتحاً مشوا فيه وقالوا أّن دين محمد صدق ف       

واستقاموا عليه كما كان ذلك المنافقان يمشيان إذا أضاء لھما البرق، وكانوا إذا ھلكت أموالھم وأوالدھم وأصابھم 

  .ISHالبالء  من أجل دين محمد ارتّدوا كفـّاراً كما قال ذلك المنافقان حين أظلم البرق عليھما 

  

  - :الكريمة  سبب نزول ھذه اآليةو

  

!© (βÎ¨نث - : تعالى قال $# Ÿω ÿ⎯ Ä©÷∏ tG ó¡ tƒ β r& z> ÎôØ o„ Wξ sV tΒ $̈Β Zπ |Êθãè t/ $ yϑ sù $ yγ s% öθ sù 4 $̈Β r' sù š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ# u™ 

tβθ ßϑ n=÷è uŠ sù çμ ¯Ρ r& ‘,ys ø9 $# ⎯ ÏΒ öΝ Îγ În/ §‘ ( $̈Β r& uρ t⎦⎪Ï%©! $# (#ρãx Ÿ2 šχθä9θ à) u‹ sù !# sŒ$ tΒ yŠ# u‘ r& ª! $# # x‹≈ yγÎ/ Wξ sV tΒ ¢ ‘≅ ÅÒ ãƒ 

⎯ Ïμ Î/ # Z ÏV Ÿ2 “ Ï‰ ôγ tƒ uρ ⎯ Ïμ Î/ # Z ÏWx. 4 $tΒ uρ ‘≅ ÅÒãƒ ÿ⎯ Ïμ Î/ ω Î) t⎦⎫É) Å¡≈ x ø9 $# ∩⊄∉∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθàÒ à)Ζ tƒ y‰ ôγ tã «! $# .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷è t/ ⎯ ÏμÉ)≈ sWŠ ÏΒ tβθ ãè sÜ ø) tƒ uρ !$ tΒ t tΒ r& ª! $# ÿ⎯ Ïμ Î/ β r& Ÿ≅ |¹θãƒ šχρß‰ Å¡ ø ãƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 š Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ 

šχρç Å£≈ y‚ ø9     .ITHمث#$

öΝ  نث :تعالى لمـّا ضرب هللا ھذين المثـلين للمنافقين في قوله ه نَّ فقد قـيل إ        ßγ è=sV tΒ È≅ sV yϑ x. “ Ï% ©!$# y‰ s% öθ tGó™ $# 

# Y‘$ tΡ نث :تعالى وقوله  مث ÷ρ r& 5= ÍhŠ |Áx. z⎯ ÏiΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9 قال المنافقون : هللا أعلى وأجل من أن يضرب ھذه األمثال  مث #$

                                                 
  . ١/٨٣وتفسير القرآن العظيم :  ،١/٢٥٦ر: الجامع ألحكام القرآن : وينظ ،١/٥٤:  مجمع البيان في تفسير القرآن) ١(

  .٢٠) البقرة : ٢(

  .٨٣/  ١وينظر: تفسير القرآن العظيم :  ،١/٢٥٦ام القرآن : ) الجامع ألحك٣(

  .٢٧ -٢٦) البقرة : ٤(



 

 ٩٠

β نث: @IQH الكريمة نزول ھذه اآليةواعترضوا على هللا في ذلك، فرّد عليھم هللا ب Î) ©! $# Ÿω ÿ⎯ Ä©÷∏ tG ó¡ tƒ β r& z> ÎôØ o„ 

Wξ sV tΒ.... نث -:تعالى لى قوله إ  مث  šÍ× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχρç Å£≈ y‚ ø9   .   مث #$

β نث -الكريمة : ويرى اآلخرون أّن سبب نزول اآلية    Î) ©! $# Ÿω ÿ⎯ Ä© ÷∏ tGó¡ tƒ β r& z> Î ôØ o„ Wξ sV tΒ. .أنّه لمـّا  مث

$  نث نزلت: yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# z> ÎàÑ ×≅ sWtΒ (#θãè Ïϑ tGó™ $$ sù ÿ… ã& s! 4 χ Î) š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ⎯ s9 

(#θà) è=øƒ s† $\/$t/ èŒ Èθ s9 uρ (#θãè yϑ tG ô_$# … çμ s9 ( β Î) uρ ãΝ åκ ö: è=ó¡ o„ Ü>$ t/ —%!$# $\↔ ø‹ x© ω çνρä‹ É)Ζ tFó¡ o„ çμ ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè |Ê Ü= Ï9$©Ü9 $# 

Ü>θ è=ôÜ yϑ ø9 $# uρ مثIRH.  

β نثقال المشركون ما ھذه األمثال التي يضربھا هللا أو يشبه ھذه األمثال فأنزل هللا :       Î) ©! $# Ÿω ÿ⎯ Ä©÷∏ tG ó¡ tƒ β r& 

z> Î ôØo„ Wξ sV tΒ ....ّن القول األول أصح إسناداً وأنسب بما تقّدم أول السورة وذكر المشركين ال يالزم ويقال إ مث

  تتبيـّن لنا عالقة سبب النزول بالنصوص القرآنية وال سيما المثل القرآني .وبھذا  ،ISHكون اآلية مدنيـّة 

  
  -:مكان نزول اآلية  -٢

في األساليب والموضوعات لتباين الموقع الذي نزلت فيه أي تباين في النصوص القرآنية يبدو له التأمـّل مال      

بة والتابعون الكرام منازل نصوص القرآن لذلك حّدد الصحا ق الخارجي من حيث الموقع والمكان،مراعاة السيا

آيةً آية بتحديد الزمان والمكان، ويعّد الفرق بين المكـّي والمدني فرقا بين مرحلتين مھمـّتين ساھمتا في تأثير 

النص سواًء على مستوى المضمون أم على مستوى التركيب والبناء، فالعلم بظروف التنزيل يزّودنا بالمراحل 

    . ITHالنص في الواقع والثقافة الدقيقة لتشكيل 

ة إذن نزل القرآن الكريم في زمان متـّصل، وقد التصق ھذا الزمان بمكانين من حي       ا مك رآن ھم زول الق ث ن

وقد اقتضت طبيعة الموضوعات التي نزل بھا القرآن في مكة أن يختلف أسلوبھا عن تلك الموضوعات والمدينة، 

رآن  النازلة في المدينة، فاختالف الموضوع واألسلوب تابع الختالف الموقع الذي نزلت فيه السورة، فقد يقرع الق

و  لوب ھ ذا األس ة وھ ة والفخام لوب الجزال ى أس اج إل ه يحت ى وج تھم عل ـّه آلھ ركين ويسف امع المش ول مس طب

بطبيعة الحال ، فاألسلوب سيختلف األسلوب في مكة، وعندما يخاطب المؤمنين في المدينة تشريعاً ألحكام حياتھم

   IUH@لى المرونة والرخاوة.إ

                                                 
  .١/٩٧، وينظر: تفسير القرآن العظيم : ١/٢١٣ع البيان عن تأويل آي القرآن : جام) ١(

  .٧٣) الحج : ٢(

  .١/٨٩ير : فتح القدو ،١/٢٥٤لتنزيل وأسرار التأويل : ، وينظر: أنوار ا١/٣٢التنزيل وحقائق التأويل : مدارك ) ٣(

  .٩١) الخطاب القرآني : ٤(

  .١٤٩ -١/١٤٨ناھل العرفان في علوم القرآن : وينظر: م ،١/٨) تفسير القرآن العظيم : ٥(



 

 ٩١

إّن تحديد المكي والمدني في النصوص القرآنية يعيننا على تحديد السياق الخارجي للنصوص القرآنية وينقلنا       

  .IQHإلى الجو الذي نزل فيه، ولنتصور طبيعة الموضوع وخصائصه 

زول) و (المكي والمدني) معرفة ف       ة، أي دراسة (سبب الن السياق الخارجي مع دراسة النص دراسة داخلي

  .IRH تضمن تحليالً دقيقاً لنصوص المثل القرآني

  -قال تعالى : لقرآني من حيث المكي والمدني،بعض النصوص في المثل العرض ھنا فھا 

β¨ نث Î) š⎥⎪É‹ ©9 $# (#θç/ ¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρç y9õ3 tF ó™ $# uρ $ pκ ÷] tã Ÿω ßx −G x è? öΝ çλ m; Ü>≡ uθ ö/ r& Ï™!$ uΚ ¡¡9 $# Ÿω uρ tβθ è=äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4©®L ym 

yk Î= tƒ ã≅ yϑ pg ø:$# ’ Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$u‹ Ïƒ ø:$# 4 š Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ “ Ì“ øg wΥ t⎦⎫ÏΒÌôf ßϑ ø9   .ISH مث #$

كفـّار بأسلوب الجزالة والفخامة، أي أّن ھذا المثل يدخل ضمن السور المكية التي تخاطب الكذابين من ال       

نا مع وضوحھا واستكبروا عن اإليمان بھا والتعلم بمقتضاھا ال يصعد لھم عمٌل صالح أو ال ياتبوا بآالذين كذ

يرفع دعاؤھم إلى السماء وال يدخلون يوم القيامة الجنـّة حتى يدخل الجمل ثقب اإلبرة، وھذا التمثيل الستحالة 

 ّ ته المبالغةِ  في التصوير، ومثل دخول الكفار الجنة كاستحالة دخول الجمل على ضخامته في ثقب اإلبرة على دقـ

ستعمل أسلوباً قوياً واستخدم األصوات المجھورة وفي اآلية ا ،ذلك الجزاء الفظيع نجزي أھل العصيان واإلجرام

  .ITH@في اآلخرةلةً على شّدة عذابھم في الدنيا ووالقوية دال

لذين آمنوا معه في القرآن فجاءت وا ( صلى هللا عليه وسلم)أمـّا األمثال التي تخاطب الرسول محمد      

  -فيھا الرخاوة والمرونة، كما في قوله تعالى : بأسلوبٍ 

‰Ó   نث £ϑ pt ’Χ ãΑθß™ §‘ «! $# 4 t⎦⎪Ï%©! $# uρ ÿ… çμ yè tΒ â™ !# £‰ Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤ ä3ø9 $# â™ !$ uΗxq â‘ öΝ æη uΖ ÷ t/ ( öΝ ßγ1 t s? $Yè ©. â‘ # Y‰ £∨ ß™ tβθ äó tG ö6 tƒ 

Wξ ôÒsù z⎯ ÏiΒ «! $# $ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ ( öΝ èδ$yϑ‹ Å™ ’ Îû Ο Îγ Ïδθã_ãρ ô⎯ ÏiΒ ÌrO r& ÏŠθàf¡9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ ßγ è=sV tΒ ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# 4 ö/ àS è=sV tΒ uρ ’ Îû 

È≅Š ÅgΥM}$# ?í ö‘ t“ x. yl t ÷z r& … çμ t↔ ôÜ x© … çν u‘ y—$ t↔ sù xá n= øó tGó™ $$ sù 3“ uθ tF ó™ $$sù 4’ n? tã ⎯ Ïμ Ï%θß™ Ü= Éf ÷èãƒ tí# §‘ –“9 $# xáŠ Éó u‹ Ï9 ãΝ Íκ Í5 

u‘$¤ ä3ø9 $# 3 y‰ tã uρ ª! $# t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ# u™ (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ν åκ÷] ÏΒ Zο t Ï øó ¨Β # · ô_ r& uρ $ Jϑ‹ Ïà tã مث IUH.  

ء ويمدحھم مدحاً ىوالمؤمنين بأسلوب مرن وھاد ( صلى هللا عليه وسلم)ھذا المثل يخاطب رسول هللا محمد      

 ً الرحمة والمعونة بينھم والعداوة والبغضاء مع  لوجود رابطة ،عجيب الشأن وعظيم القدرجميالً ويصفھم وصفا

، وأيضاً وصفھم هللا الوصف العجيب ف ي الكفار، ويرى العالمة في وجوھھم لكثرة صلتھم با تعالى بعباداتھم 
                                                 

  .١٥٤) نظرية السياق القرآني : ١(

  .٩٤) الخطاب القرآني : ٢(

  .٤٠) األعراف : ٣(

  .١/٣٠٥وصفوة التفاسير :  ،٨/١١٨، وروح المعاني : ٢/٢٩٨: وينظر: فتح القدير ،٢٨٥ /٢: تفسير القرآن العظيم) ٤(

  .٢٩) الفتح : ٥(



 

 ٩٢

فية لشروط اإلنبات من لإلنبات والنماء مستو رخه بعد وضعه في أرٍض صالحةٍ التوراة واإلنجيل كصفة زرع ٍ أف

ً فاستقام واعتدل على أصوله التي يقوم عليھا ال منحنياً وال وھواء، فتقوّ  ماٍء وشمسٍ  ى ھذا الفرخ فصار غليظا

ً معجباً زّراعه أي مـُدخِ  الً السرور لكثافته وطول استقامته ولحسن نمائه واستوائه، ووعـد هللا المؤمنين معوجـّا

، ر قدره وال تدرك حقيقتهدَّ جر الكبير ال يـُقض لھم باألومن عمل صالحاً من أمة محمد أن يغفر لھم ويعوِّ 

وأسلوب ھذا المثل يتـّصف بالمرونة والرخاوة حيث الوصف الجميل والوعد الكريم والمغفرة العظيمة، وھذا من 

   .IQHأسلوب أغلب اآليات المدنية

  

  - حكم اآلية وفاعليتھا : -٣

ت تتضمن أحكاماً نسخت أحكامھا بآيات أخرى تلتھا، من مميـّزات الخطاب القرآني أّن بعض اآليات التي كان     

  .IRHوبھذا ظھر علم الناسخ والمنسوخ في تفسير اآليات القرآنية والنسخ يعني اإلزالة 

واختلف العلماء بشأن مفھومه، فمنھم من يرى أنـّه إزالة الحكم وإبقاء اللفظ، يقصد بذلك إزالة حكم اآلية بحكم     

  .بر ٍ متواتر، وتبقى اآلية المنسوخة متلّوةً آية أخرى متلوة، أو بخ

  ، لذا ينبغي مراعاة ISHأمـّا اآلخرون فيرون أنّه إزالة الحكم واللفظ ، وتحل اآلية الناسخة لھا في الحكم والتالوة     

  زمن النص في وجود الناسخ والمنسوخ، وإّن النص المتعلـِّق بإحدى مناسبات النزول البّد من أن يرتبط بظروف

  .ITH@(سياق التخاطب)التنزيل ومالبساته والبّد من أن يوضع في فضائه الزمان والمكان ووقت تنزيله 

  IUH -في القرآن الكريم بثالثة أنماط : حكم اآلية وفاعليتھايـُفـَسَّر إذن    

  ما نسخ حكمه وبقي حرفه . - ١

 ما نسخ حرفه وبقي حكمه . - ٢

  ما نسخ حكمه وحرفه . - ٣

  IVH - حكم اآلية وفاعليتھا يمكن تقسيمھا كاآلتي : فيھا إّن السور التي      

                                                 
رآن : ١( اني الق ر: ٦/٥١٧) مع ل : ، وينظ الم التنزي ل : مو ،١/٣٢٣مع رار التأوي ل وأس             ،٤/١٥٩دارك التنزي

  .٣٩٥/ ٣ومختصرتفسير ابن كثير: 

  .٦٥٦مختار الصحاح : ) ٢(

  .٩٦) الخطاب القرآني : ٣(

  .٩٧: الخطاب القرآني ) ٤(

.                    ٤-٣:)الناسخ والمنسوخ (نتو،٢١٨ -٢١٧مباحث في علوم القرآن:و ،وينظر:٤٨٨ -٢/٤٨٧:) مناھل العرفان في علوم القرآن٥(

  .٣ :) (نت الناسخ والمنسوخ) ٦(



 

 ٩٣

التغابن، والمنافقون، والحشر، و(الفتح،  سور:سور فيھا الناسخ ولم يذكر فيھا المنسوخ وھي ست  - ١

  األعلى ).والطالق، و

المائدة، وآل عمران، و(البقرة،  : سورة منھاسور فيھا الناسخ والمنسوخ وھي خمس وعشرون  - ٢

 . الكھف .....)وراھيم، إبواألنفال، و

الحج، والرعد، وھود، ويونس، و(األنعام،  : المنسوخ وليس فيھا الناسخ منھاأربعون سورة فيھا  - ٣

  . النحل ......  )واإلسراء، و

نا في ھذا الموضوع إيضاح عالقة الناسخ والمنسوخ بالسياق الخارجي في نصوص المثل ويھمُّ       

  -القرآني، كما في قوله تعالى :

(βÎ نث             uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡ r& ÷ρr& çνθà ÷‚è? Ν ä3ö7 Å™$y⇔ ãƒ Ïμ Î/ ª ! $# (ã.... مث   IQH.  

  - ھذه اآلية منسوخة بقوله تعالى :

#Ÿω .. ß ..نث Ïk=s3ãƒ ª! $# $²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. $ pκ ö n= tãuρ $ tΒ ôM t6 |¡ tFø.   .IRH مث.....3 #$

β ....نث تعالى قوله زلن لمـّا Î) uρ (#ρß‰ ö7 è? $tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡr& ÷ρ r& çνθà ÷‚è? Ν ä3ö7 Å™$y⇔ ãƒ Ïμ Î/ ª ! $# (ã.... شتدّ ا ، اآلية ...   مث 

ِّ  : وقالوا هللا رسول فأتوا وسلم) عليه هللا (صلى هللا رسول أصحاب على ذلك  نطيق ال ما األعمال من فناكـُلـ

          وسلم) عليه هللا (صلى  فقال نطيقھا وال اآلية ھذه أنزلت وقد .......) قةالصد الجھاد، الصيام، (الصالة،

$ نث : قبلكم من الكتاب أھل قال كما تقولوا أن أتريدون (( uΖ÷è Ïÿ xœ $ uΖøŠ |Átã uρ نث قولوا ] ٩٣ [البقرة مث $ uΖ÷è Ïϑ y™ 

$ oΨ ÷è sÛr& uρ نث : تعالى هللا أنزل ألسنتھم بھا وجرت القوم قرأ فلمـّا )) مثz⎯ tΒ# u™ ãΑθß™ §9 $# !$ yϑÎ/ tΑ Ì“Ρé& Ïμ ø‹s9 Î) ⎯ ÏΒ ⎯ Ïμ În/ §‘  

 tβθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# uρ  .... مث ISH  نث : فأنزل تعالى هللا ونسخھا.. Ÿω .. ß#Ïk= s3ãƒ ª! $# $²¡ ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ ãρ 4 $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. 

$ pκ ö n= tãuρ $tΒ ôM t6 |¡ tF ø.    .  مث.....3 #$

                                                 
   .٢٨٤) البقرة : ١(

  .٣ :) (نت الناسخ والمنسوخ) ١(

  .٢٨٦) البقرة : ٢(

  .٢٨٥) البقرة : ٣(



 

 ٩٤

 يعلمه تعالى هللا فإنّ  أسررتموه أو السوء من أنفسكم في ما أظھرتم وإن ىبمعن المنسوخة يةاآل داللة      

 عليه ويحاسبكم
IQH.  

         ِّ ف هللا تعالى أحداً ما ال قدرة له الستحالته، بمعنى أّن لكل نفس جزاء ما أمـّا داللة اآلية الناسخة ال يكلـ

  .IRHقّدمت من خير، وجزاء ما اقترفت من شّر 

رات ينتوصـّـل إلى مدى تأثير األوضاع والظروف الخارجية والمجتمع من حيث الصحابة في التغيوعليه        

(صلى التي تطرأ على النصوص القرآنية في الحكم كما رأينا في األمثلة السابقة مجيء الصحابة إلى رسول هللا 

لى أخرى نسخت اآلية األولى وأّدت إ ورفع دعواھم بوساطته إلى هللا تعالى فأنزل هللا تعالى آيةً  هللا عليه وسلم)

  تغيير النصوص في الحكم وأسلوب المفردات في اآلية الناسخة .

  في  النصوص  القرآنية . ( الخارجي ) من السياق غير النصي ( الناسخ والمنسوخ ) موضوع يعدُّ إذن     

                                                 
   .١/٣٤٢المسيرفي علم التفسير:  وينظر: زاد ،١/١٣٨دارك التنزيل وأسرار التأويل : م) ١(

  .١/١٢٤وصفوة التفاسير:  ،١/٣٤٦زاد المسير في علم التفسير: وينظر:  ،١/٣٥٧معالم التنزيل : ) ٢(
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 ٩٥

   -: الخارجية اإلحالة
  
رى (المرجعية) ختلف النصيون في تسمية اإلحالة، فمنھم من يرىالقد          ة ) ومنھم من ي نھم من ( اإلحال وم

اء ( اإلحالة المرجعية )، ينسج بين المفردتين فيرى  رى أغلب علم ا ي ة كم دل المرجعي ة ب ر البحث اإلحال د آث وق

  النص. 

ة ترادف مع المرجحالة تاإل        ة اإلنكليزي م نتمي إ، وتReferenceعية ما يعني في اللغ نص، أو عل م ال ى عل ل

د المحدثين دُّ  ،IQH اللغة النصي عن ر  وتع ة من أكب انية في النصوص فال ياإلحال ا تركيب العناصر اللس و منھ خل

ي أو نصي، ّ ألن جمل زم باـ ة ال تلت ة متين ة، ھا ذات مرون دود التركيبي ل إلح ّ نب دين منفصلين،ـ ين متباع ربط ب  ھا ت

ً وبذلك تتكون بنية عابرة التركيب، وھذه المرونة  ما ؤدي دوراً حاس ة التي ت ة المھم في  جعلتھا من عناصر الدالل

 ))ال يطابقه أي رابط بنيوي آخر.... ـ (( رابط دالليب (اإلحالة)لذلك توصف  ،النصوص
IRH،  ذا دُّ ل ة من  تع اإلحال

انية، فھي ة أكثر من أ، واإلحالة قضية فلسفيISHماسك النصي، وانسجامھا داللياً تأھم روابط ال ن تكون ظاھرة لس

ا ، ITHعجمية ثّم تنتقل إلى داللة النص لى مجال الداللة المتنتمي إ ة بأنھ ل اإلحال ين العالمات تتمث ة ب ة القائم العالق

دال)لسانيةال ل إ (ال ا تحي ين م ه من مواقف ووب يلي الم الخارجي أحداث وأش ا عرِّ ، ويُ IUHاء في الع دفھ      ـب ديبوجران

ذي ت  situationsوالمواقف   eventsواألحداث  objects واألشياء العبارات بين العالقة (( الم ال دل في الع

نص،الى نفس عيء ينتمي إلى ش، إذ تشير إفي نص ما Alternative  عليه بالعبارات ذات الطابع البدائلي  لم ال

  .Reference   - co(( IVHھا ذات إحالة مشتركة نّ أن يقال عن ھذه العبارات إمكن أ

ارات  دات معينة وما تحيل إليه من معان،إذ تتصف اإلحالة بعالقة معنوية بين مفر        ه عب دل علي أو مواقف ت

  .IWH أخرى في السياق، أو يدل عليھا المقام، وإدراك دالالت ھذه المفردات من خالل مراد المخاطب

لى بعض يجب أن يتضمن معاً في التي تقع في عالقة إحالة بعضھا إ (( إّن السياق الذي يحيط بالصيغ لذلك فـ     

ة  ھا اإلحال ى أساس ّون عل ي تتك روط الت ث الش ه  ،IXH ))بح ال إلي ال والمح ين المح ة ب ذه الرابط ن ھ درك م         ون

                                                 
راء (١)  اب واإلج نص والخط ر ،٣٢٠: ال نص وينظ و ال انيات ونح ي اللس ي                   اإلحا، و٢٢٧: : ف ا ف ة وأثرھ ل

  .٧: ) (نتداللة النص وتماسكه 

   .٧كه (نت) : اإلحالة وأثرھا في داللة النص وتماس، وينظر: ٨٥ سورتا آل عمران ومريم دراسة نصية :) ٢(

  .١٧١، ١٢١نسيج النص : ) ٣(

  .١١٥م . ن : ) ٤(

  .١٢٢معجم المصطلحات اللغوية : ) ٥(

  .٣٢٠ النص والخطاب واإلجراء :) ٦(

  .١ :) ( نت حول اإلحالة والبنية اإلحالية )٧(

  .٢٨٩أساسيات علم لغة النص : ) ٨(



 

 ٩٦

ا ال تك أنّ  (( ان نوعھ ا ك ة كيفم ر المحيل ثالعناص ن حي ذاتھا م ي ب ل،  تف                 إذالتأوي

ا البّد من العودة إ ه من أجل تأويلھ ا تشير إلي ي أنIQH ))لى م ّ ، ويعن ا ـ ى غيرھ ذاتھا فھي محتاجة إل ھا ال تكتفي ب

ا،  كمال داللتھ اني الس انية وأخرى لس دة لس ين وح ي )أي تواصل ب وقفي  ( داخل ارجي )أو م تمد  ( خ بحيث يس

ا يقتضي أن يبحث المخاطب في تفسير األول من ال ثاني   لذا يجب فھم العناصراإلحالية التي يتضمنھا النص م

ة وھي بحسب رأي IRHداخل النص أوخارجه  موقع آخر ك خاصية اإلحال ة أدوات تمل ة طبيعي ، وتتوفرفي كل لغ

  .ISHالباحثين الضمائر وأسماء اإلشارة والموصولة وأدوات المقارنة 

  -اإلحالة والسياق :

   -لى قسمين:تنقسم على وفق المستوى الداللي إ واإلحالة الضميرية من ناحيتھا ،يتولــّد نتيجة اإلحاالت السياق   

، كما في قوله ITHلى المحال إليه حقيقة عالقاته باإلنسان أو الذات اإللھية وھي التي تحيل إ اإلحالة الحقيقية :  -١

  -تعالى :

#نث sŒ Î) x8 u™!% ỳ tβθ à) Ï≈ uΖ ßϑø9 $# (#θä9$s% ß‰pκ ô¶ tΡ y7 ¨ΡÎ) ãΑθß™ t s9 «!$# 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ y7 ¨Ρ Î) … ã& è!θß™ t s9 ª‰ pκ ô¶ tƒ!$# uρß ¨β Î) 

t⎦⎫É) Ï≈ uΖßϑ ø9 $# šχθ ç/ É‹≈ s3 s9  مث  IUH.  

ّ إن (في  ) كاف (والضمير، )هللا  (إحالة إلى  ) يعلم (فالضميرفي   (صلى هللا عليه يحيل إلى الرسول  )كــ
  .وسلم)

  
ـلـب منه المفسر الحقيقي وھو الحقيقي بل إلى شيء سـ لى مفسرھاھي التي ال تحيل إ المجازية :اإلحالة  -٢

 فالحديث البن مقفع ) كليلة ودمنة ( نوع من االنحراف الداللي ، كما في النصوص القصصية مثل كتاب

  . IVH@@على ألسنة الحيوانات

  

  :  لة أنواع اإلحا

 .Endophoric Reference  IWHداخلية الحالة اإل -١

                                                 
  .١٧ -١٦لسانيات النص : ) ١(

  .٧اإلحالة وأثرھا في داللة النص وتماسكه : ) ٢(

  . ٢٢٧:  سانيات ونحو النصفي الل، وينظر: ٨٣آل عمران ومريم دراسة نصية :  سورتا) ٣(

  .٤٠الربط وأثره في تماسك النص : ) ٤(

  .١ المنافقون :) ٥(

  .٤٠الربط وأثره في تماسك النص : ) ٦(

  ) من ھذه الرسالة.٥١-٤٢: ص(تنظر )٧(



 

 ٩٧

                                                                              -: Exophorice  Referenceخارجية الحالة اإل - ٢     

يمكن التعّرف عليه في  هُ وھي التي تدل على عالقة التعبير اللغوي بأمر ما غير مذكور في النص مطلقاً غير أنَّ 

، فالخارجية تعني خارج حدود Situational Reference (اإلحالةالمقامية)عرف بـ ، لذلك يIQHسياق الحال 

تلمح إلى ، و Extralinguistic situationالنص، األشكال اللسانية التي تحيل إلى المقام الخارجي عن اللغة 

ھذا يعرف من األحداث أو المواقف التي تحيط بالنص، والواقع الخارجي بالتركيز على معرفة سياق الحال أو

  .IRHخالل معرفة مناسبات النزول في المثل القرآني 

تقوم اإلحالة النصية بدور  نھا تربط اللغة بسياق المقام،في حينالنص، لكو انتاجھم في تس المقامية اإلحالةإّن ((   

  .ISH فّعال في  اتساق النص ))

درويعني أّن اإلحالة في المستوى الداخ      النص الم دور س وتسھم في إلي تختص ب وم ب ا تق نص، لكونھ اج ال نت

ربط األداء بسياق  ه ي ق النص لكون ة في المستوى الخارجي تسھم في خل ا اإلحال فّعال في اتساق النص ... بينم

ل إكانت مقاميألذا يرى الباحثون أّن ((عناصر اإلحالة سواء  ال أو الموقف،الح ى ة أو نصية فإنـّھا يمكن أن تحي ل

 حق ))السابق أو الال
ITH : يعني أّن اإلحالة تنقسم على األقسام اآلتية ،IUH  

.  

  ويمكن توضيح ذلك في ھذا المخطط :
   
  

  أنواع اإلحالة                                                                
  
  
  
  

  النصية (داخلية)                غير النصية (خارجية)                                                 
  
  
  

        
  لى الحق  يل إتحيل إلى سابق                تح                         األحداث         المواقف             األشياء   

ُ ت                                                                                 ُ ت                   قــَْبـلية  ىمّ سَ ـ   ى بَْعديةمّ سَ ـ
  
  

                                                 
  .٢٥٣:  لغة النصأساسيات علم ) ١(

  .١٧) لسانيات النص : ٢(

  .١٦٥) الترابط النصي : ٣(

  .١٧) لسانيات النص : ٤(

  .١/٣٨: ي ) علم اللغة النص٥(
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  الفكرة
                           

الداخلية                                     الخارجية                                                                                                
                                                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وات اإلحاليةألدا  الموقع الخارجي                                                                                                               
  

  اإلحالة في المثل القرآني :

ة إّن النص القرآني متعدد الج        ة اإلحال وم بوظيف ة تق وانب، ونص متماسك ومتجانس، ويتضمن أدوات إحالي

ارة ماء اإلش ة، فأس ة الخارجي ات اإلحال ا آلي ة ومنھ ان ،الداخلي روف المك ان ،وظ مائر ،والزم ماء  ،والض واألس

ة ،الموصولة ة التعييني ل األدل ال، وك ة األفع ارية ،والوصفية ،وأزمن ط الخطاب القر ،واإلش ى رب ل عل ي تعم آن

 ً ا ه بوصفه خطاب ذي أحاط بنزول اني ال اني والمك الواقع الزم ه يتضمن شروط  ،ب ه نصاً فإنّ ريم بكون رآن الك والق

ه،  اً من داخل ه انطالق ه، يتحقق تأويل ه في ذات ز علي تم التركي ه، في ه ونظام الم بنيت ه، ومع ه ووحدت نصيته واكتمال

  وعبر قراءته.

انية وظيف        ربط اللس ائل ال ه             تؤدي وس داخلي ل ي، وتحقيق التماسك ال النص القرآن ط السياق الخارجي ب ة رب

اع - النص القرآني - أريخي واالجتم ي المرافق وتأكيد وحدته، واآلليات الخارجية للنص القرآني ھي السياق الت

زول، باب الن ل وأس ات  للتنزي ذه اآللي وال ھ ة)ول ة والداخلي تطعنا أن نصل إ (الخارجي ا اس نص لم ى مقاصد ال ل

  .IQHالقرآني 

  على المثل القرآني فيما يأتي :(بأنواعھا وأدواتھا) ويمكن تطبيق اإلحالة      

$نث  -كقوله تعالى : yϑ ¯ΡÎ) ã≅ sW tΒ Íο 4θ u‹ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# >™ !$ yϑ x. çμ≈ uΖø9 t“Ρr& z⎯ ÏΒ Ï™ !$yϑ ¡¡9 $# xÝ n= tG÷z $$ sù ⎯ Ïμ Î/ ßN$t6 tΡ ÇÚ ö‘ F{ $# 

$£ϑ ÏΒ ã≅ ä. ù' tƒ â¨$̈Ζ9 $# ÞΟ≈ yè ÷ΡF{ $# uρ #©̈L ym !# sŒ Î) ÏN x‹ s{ r& ÞÚ ö‘ F{ $# $yγ sù ã÷z ã— ôM oΨ −ƒ ¨—$# uρ  ∅ sß uρ !$ yγ è=÷δ r& öΝ åκ̈Ξ r& 

šχρâ‘ Ï‰≈ s% !$ pκ ö n= tæ !$ yγ9s? r& $ tΡâ öΔ r& ¸ξ ø‹s9 ÷ρ r& # Y‘$pκ tΞ $yγ≈ uΖù= yè yf sù # Y‰Š ÅÁ ym β r( x. öΝ ©9 š∅øó s? Ä§ øΒF{ $$ Î/ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. 

ã≅ Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θöθ s) Ï9 tβρã ¤6 x tG tƒ  مث IRH.  

                                                 
  .١ :) ( نت حول اإلحالة والبنية اإلحالية، وينظر: ١/١٧٣ :) علم اللغة النصي ١(

  .٢٤ يونس :) ٢(

  
  
  
  
  

قبلية                       بْعدية  

 أنواع اإلحالة
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  إّن ھذا المثل يبيّن لنا صفة الحياة الدنيا وحالتھا العجيبة في فنائھا وزوالھا، وذھاب نعيمھا واعتزاز الناس بھا      

 ،كمثل مطر نزل من السماء فنبتت به أنواع النباتات مختلطة بعضھا ببعض، مّما يأكل الناس من الحبوب 

وأخذت األرض حسنھا وبھجتھا بمعنى تزينت األرض  ،والتبن ،والشعير ،من الكألواألنعام  ،والبقول ،والثمار

بالحبوب والثمار واألزھار، وظّن أصحابھا أنّھم متمكنون من االنتفاع بھا، محّصلون لثمراتھا، فجاء قضاؤنا 

فيھا كالذي لھالك ما عليھا من النبات في أي وقت نريده من الليل أو النھار، أي محصودة مقطوعة ال شيء 

ُحصد بالمناجل ولم تكن عامرة على وجه األرض، ومثل ما بينّا ھذا المثل الرائع للحياة الدنيا نبيّن اآليات 

  .IQHونضرب األمثال لقوم يتدبّرون  

رئيس        ا، والعنصر ال دنيا وفنائھ اة ال دبر والتفكر في الحي اً للت والخطاب في ھذا المثل موّجه إلى الناس جميع

اتول في ھذا المثل ھو هللا عّز وجّل، ألنّه ھو الخاواأل ة ھي لق والقادر على اإلنزال واإلنب ة في اآلي أول إحال ، ف

ه  (أنزلناه)في كلمة  ( نا )الضمير ل إلي ال اللتصاق الفعل  (هللا)يحيل إلى هللا، والضمائر التي تحي تلتصق باألفع

الى  ات، ولكون هللا تع ا بالتغيرات والتجددات والحرك رات والتجددات في الكون وم ى التغي وة عل درة والق ه الق ل

  فيھا، ومن ھذه الضمائر : 

  أنزلناه (نا)     مرجعية خارجية                                        
  

  أمرنا (نا)                                                                 
  هللا                                               

  جعلنا  (نا)                                                                 
  

ـل                                                                    (نحن)   نفصِّ
  
ة،         ي اآلي ر صريح ف ا ذك ر لھ م يج ة ل ظ الجالل ذإنَّ لف ة ھ ذا فمرجعي ة لل ود ه الضمائر خارجي رائن وج الق

ياقية ال ا ةلادالس ي ت ،عليھ ل القرآن ي المث ه إالّ وف وع إلي ة المرج دم معرف ا الغموض لع ع فيھ د ضمائر اجتم وج

   -كما في قوله تعالى :والسياق ھنا مناسبة نزول اآلية،  السياق، كما أّكد علماء النص، بالرجوع إلى

≅ãنث ø?$# uρ öΝ Îγ øŠ n=tæ r' t6 tΡ ü“Ï% ©!$# çμ≈ oΨ ø‹s?# u™ $ oΨ ÏF≈ tƒ# u™ y‡ n=|¡Σ$$ sù $ yγ ÷Ψ ÏΒ çμ yè t7 ø? r' sù ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tβ% s3 sù z⎯ ÏΒ š⎥⎪Íρ$tó ø9 $# ∩⊇∠∈∪   

öθ s9 uρ $oΨ ø⁄ Ï© çμ≈ uΖ÷è sù t s9 $ pκ Í5 ÿ… çμ ¨ΖÅ3≈ s9 uρ t$ s#÷z r& † n< Î) ÇÚ ö‘ F{ $# yì t7 ¨?$# uρ çμ1 uθ yδ 4 … ã&é# sV yϑ sù È≅ sV yϑx. É= ù= x6 ø9 $# β Î) ö≅ Ïϑ øt rB 

Ïμ ø‹n= tã ô] yγù= tƒ ÷ρ r& çμ ò2 ç øIs? ] yγ ù= tƒ 4 y7 Ï9≡ ©Œ ã≅ sV tΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 ÄÈ ÝÁ ø% $$ sù }È |Á s) ø9 $# 

öΝ ßγ ¯=yè s9 tβρã ©3x tF tƒ ∩⊇∠∉∪   u™ !$y™ ¸ξ sWtΒ ãΠ öθ s) ø9 $# z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ öΝ åκ |¦ àΡ r& uρ (#θçΡ% x. tβθ ãΚÎ= ôà tƒ ∩⊇∠∠∪  مث IRH.  

  
                                                 

ا) ١( رآن : الج ام الق ر:٨/٢٩٥مع ألحك يم : ، وينظ رآن العظ ير الق ّدّر او، ٢/٥٤٣تفس أثور: ال ير بالم ي التفس ور ف     ،٤/٣٥٤لمنث

  .١/٣٩٨ ، صفوة التفاسير :٤/١٣٧: كريمالقرآن ال يالى مزاوإرشاد العقل السليم إ

  .١٧٧ــ  ١٧٥) األعراف : ٢(



 

 ١٠٠

ّ  (صلى هللا عليه وسلم) بمعنى واتل يا محمد      ـ ذي علـ ـِم ال ذا العال م بعض كتب هللا  على اليھود قصة ھ مناه عل

ا فلِحقمن اآليات كما تخرج الحيفانسلخ  أن أعرض عنھ د ب ه،ـّة من الجل ة  ه الشيطان واستحوذ علي ذه اآلي ل ھ مث

د أبي عوراء، أمـّا اآلخرون فيرون أنّه أميـّة بن يراد برجل من بني إسرائيل يقال له بلعم بن با ان ق ه ك الصلت فإنّ

ـّه أدرك زمن الرسول ه، فإن ع بعلم م ينتف ه وسلم وصل إليه علم كثير من الشرائع المتقدمة ولكنـّه ل ) (صلى هللا علي

ى وبلغه علومه وآياته ومعجزاته وظھرت لكل من له بصيرة، ومع ھذا اجتمع به ولم ينتفع به ولم  يتبعه وصار إل

  .IQHمواالة المشركين ومناصرتھم وامتداحھم ورثى أھل بدر من المشركين بمرثاة بليغة قبـّحه هللا 

زول  ّضميراً فيه الغموض لعدم معرفة المرجوع إليه إال ثنا عشرافي ھذا المثل يوجد          بالرجوع إلى سبب ن

ك  زلت على أميـّة بنبلعم بن باعوراء، ومن يرى أنـّھا نيتبيـّن لنا أنّه من يرى أنـّھا نزلت على اآلية،  الصلت وذل

زول، بالعودة إ ة وھي مناسبة الن ى سياق اآلي ذا  ل ـُْحَدثون ل ون الم ـّد اللغوي ة م دوريؤك ة السياق في معرف رجعي

ة الخ ضميرالضمير، والسيما إذا كان لل ة، ألّن المرجعي ة خارجي ة مرجعية غامضة وكذلك إذا كانت مرجعي ارجي

                 رھي :                      وھذه الضمائ ،IRH  تعتمد على سياق الحال 

                                                  آتيناه (الھاء)                                 -١            مرجعية خارجية إلى :           
  فانسلخ (ھو)                                          -٢                                               
  

  فأتبعه (الھاء)                       -٣          بلعم بن باعوراء                  
  

  كان (ھو)                         -٤                   أو                           
  

  لكنـّه (الھاء)                          -٥                                                     
  أُ ميـّة بن الصلت               

  رفعناه (الھاء)                       -٦                                                     
  

  أخلد (ھو)                        -٧                                                     
  

  اتـّبع (ھو)                       -٨                                                     
  

  ھواه (الھاء)                       - ٩                                                      
  

  فمثـله ( الھاء)                      -١٠                                                     
                                                      
  يلھث (ھو)                         -١١                                                     

  
  يلھث (ھو)                         -١٢                                                     

                                                 
   ،١/١٩٣ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل، و١/٢٧٠،٢/٥٤٣فسير القرآن العظيم : وينظر: ت ،٨/٢٩٥) الجامع ألحكام القرآن : ١(

   .١/٣٣٠صفوة التفاسير : و ،٤/١٣٧ : لى مزايا القرآن الكريمإرشاد العقل السليم إو    

  .١/١١٣ : ) علم اللغة النصي٢(



 

 ١٠١

ة المرجوع (المثل) توجد مفردة         دم معرف ه لع ا الغموض في مرجعيت في اإلحاالت المقارنة في النص وفيھ

ـّة إليه إالّ  بالرجوع إلى سبب النزول ح اعوراء ام أمي ن ب م ب يث يتبين الغموض في االسم المرجوع، ھل ھو بلع

  بن الصلت كما بيـّناه في السابق.

د        ـّما ق ة، وإن ا خارجي ھنالك أدوات إحالية أخرى في المثل لم يجر له ذكر المرجوع إليه في النص فمرجعيتھ

  عـُلم ذلك من خالل السياق، ومن ھذه الضمائر :

مائر  -١ ن خ الض ه م د مرجعيت ن تحدي ة يمك الى خارجي ى هللا تع ل إل ي تحي ى الت ل إل مائر يحي ود ض الل وج

الى (نا) وھي (المتكلم) ب المخاطـِ  ى هللا تع ل إل إّن معظم الضمائر التي تحي ومـُنزل القرآن ھو هللا تعالى، لذلك ف

  (نا). تأتي بصيغة 

  آتينا (نا)                                                                                         
  

  ِشئنا (نا)                                                             

  إحالة خارجية                       رفعنا (نا)                                هللا                        
                                                                    

  آياتنا (نا)                                                            
             

  بآياتنا (نا)                                                                

ً  وسلم) (صلى هللا عليهالخطاب القرآني موجـّه إلى الرسول   -٢ ا اس جميع ذلك ،لغاية التبليغ إلى الن إّن معظم  ل ف

  . (أنت)يأتي بصيغة الخطاب  (صلى هللا عليه وسلم)لى الرسول الضمائر التي تحيل إ

  واتـُل (أنت)                                                                         
     

  تحمل (أنت)                                                                          
  الرسول محمـّد (صلى هللا عليه وسلم)                                

  تتركه (أنت)                                                                           
   

  فاقصص (أنت)                                                                         
   
ل إ  -٣ غ إّن معظم الضمائر التي تحي ذار والتبلي ا ھو اإلن ة منھ ع، ألّن الغاي ة والجم ـّار ھي بصيغة الغيب ى الكف ل

  والتنبيه إليھم.

  عليھم (ھم)                                                              
  لعلـّھم (ھم)                                                              

  يتفكـّرون (الواو)                                                              
                                                               

           الكفـّار                                       
  الذين كذ ّبوا (الواو)                                                              
  كذ ّبوا بآياتنا (الواو)                                                              
  ھم)أنفسھم   (                                                              
  يظلمون (الواو)                                                                

  



 

 ١٠٢

  - ويمكن تمثيل إحصائيات اإلحالة الخارجية في ھذا المخطط :
  

  )                                                 ٥اإلحالة إلى هللا (
  

  
  اإلحالة إلى    

  بلعم بن باعوراء
  )٧)                                                                            اإلحالة إلى الكفـّار(١٢و             (أ      

  أميـّة بن الصلت                                                                                           
  
  
  

  )٤اإلحالة إلى الرسول (صلى هللا عليه وسلم) (                                       

  

  ضميرا. )٢٨( لى اإلحالة الخارجيةلى أّن مجموع الضمائر التي تحيل إونتوّصـل إ       

        ِّ ھا بصورة منتظمة، وتحقق التماسك الداخلي لآلية التي ومن المالحظ أّن الضمائر تكاد تتوّزع على اآلية كلـ

ة التماسك ذا لى محال إليه واحد، وبھنص، وذلك بعودة الضمائر إنواة ال ھي داللي) يتحقق في اآلي (الشكلي وال

(صلى هللا علسه وسلم) لى الرسول ربط أجزاء النص، والخطاب موجـّه إرھا في من خالل األدوات اإلحالية وأث

  المشركين بدين هللا الواحد القھار .وإنذار  قينالفاسلغاية تبليغ 

 قضية العقيدة
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 ١٠٣

  الروابط التي تقع بين السياقين الداخلي والخارجي:

اني          ة -باإلضافة إلى الروابط التي سبق تفصيلھا في الفصلين األول والث ة والخارجي ا -الداخلي ط ھن ك رواب

ذھني للمخاطـَب  ى االستدعاء ال اد عل ة باالعتم ة وفي الوقت نفسه تكون خارجي تحتمل السياقين فقد تكون داخلي

  وھي كما يأتي : 

  :Causality –السببية 

ة مظاھر الداللية إحدى ال عدُّ ت       نص، الظاھري ين أحداث ال ي العالقوتب ين حدثين أحدھما سبب واآلخر عن ة ب

ين  من أبرز العناصر السببية وروداً  )الم السبب( ويعدُّ  جة)،(النتيمسبب  ة ب الم الواقع ل القرآني وھي ال في المث

ّ تركيبين ثانيھما سبب وعل   وھكذا:  ،ة ألولھماــ

  + سبب ل ب + مسبّ                                                

ة التماسك النصي، ف     ط  نّ إومن ناحي ة رب ؤدي وظيف الم ت ائع ال ين وق ة ب ة الربطي ة العالق د نوعي ة، بتحدي مھم

ين كيف أنّ  ه، وتب نص وتراكيب ببية  ال ابع -ة العليّ -الس ركيبين أو تت ي ت ة ف ا نيوالنتيج ن التراكيب تتعلق ع  نم م

 ً ربط  ،بعضھما وترتبطان منطقيا فوقوع الالم في المواقع البينية في النص وفي التراكيب المتماسكة، يجعل من ال

ة المنطق ه الكلم ا تعني أدق م ق النصية ب ة نصا متماسكا، ومن خل ول التراكيب المتتابع ، IQHي شرطا ضرورياً لقب

  -: ومن الممكن إيضاح الم السببية في المثل القرآني في اآليات اآلتية

tβθ    ...نث  -: قوله تعالى - ١ è=yè øg s† ÷Λàι yè Î6≈ |¹ r& þ’ Îû Ν Íκ ÍΞ# sŒ# u™ z⎯ ÏiΒ È,Ïã≡ uθ ¢Á9 $# u‘ x‹ tn ÏNöθ yϑ ø9   .IRHمث.... #$

ون آذانھم لئال يسمعوھم أي إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبـّه بالرعد والحجج البينة المشبھة بالبرق يسدّ    

الصواعق ھي   إذاً  (ألجل الصواعق)فيميلوا إلى اإليمان وترك دينھم وھو عندھم موت، وقوله من الصواعق أي 

ّ بيتكما ي ،ISHسبب في جعل األصابع في اآلذان     :ــ ITH في ھذه المعادلةذلك ن ـ

                                          

   (وھي نار تندفع من كھربائية األسحبة).يجعلون أصابعھم في آذانھم  + لــ + أجل الصواعق 

  

y7  ...نث -: في مثل الحياة الدنيا وكذلك قوله تعالى -٢  Ï9≡ x‹ x. ã≅ Å_Á x çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 tβρ ã ¤6 x tG tƒ مثIUH  

                                                 
  .١٨٦:  ماسك النصتالربط وأثره في ) ١(

  .١٩ : البقرة) ٢(

  .١/٥ : تفسير الجاللين) ٣(

  .١/٣٢٠ التحرير والتنوير:) ٤(

  .٢٤:  يونس) ٥(



 

 ١٠٤

ا ـنفصّ  يعني      ل اآليات القرآنية التي من جملتھا ھذه اآليات المنبھة على أحوال الحياة الدنيا أي نوضحھا ونبينھ

ّ لقوم يتفكرون في تضاعيفھا ويقفون على معانيھا وتخصيص تفصيلھا بھم ألن   والالم في  ،IQHھم المنتفعون بھا ـ

5Θ نث - : قوله öθ s) Ï9 tβρ ã¤6 x tG tƒ وإن ألجل غيرھمال للسببية بمعنى نفصل اآليات ألجلھم، أي  مث ّ ما خصھم ـ

ّ بالذكر، ألن والتفكُّر ھو التأمل  ،ن حقائق ما يعرض الشبه في الصدورھم أھل التمييز بين األمور، والفحص عـ

كان  ماو ،أھل التفّكراآليات ليسوا من الذين لم ينتفعوا ب وھو مشتقٌّ من الفكر، وفيه تعريض بأنّ  والنظر،

 .IRH تفصيل ألجلھم ال

  ب+ الم السببية + السببالمسبّ                                               

ّ نفصل اآليات  + لــ + قوٍم يتفك كذلك                                         رونـ

  

⎯z نث -قال تعالى : - ٣ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ y7 ç6 Éf ÷èãƒ … ã& è!öθ s% ’ Îû Íο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ß‰ Îγ ô± ãƒ uρ ©! $# 4’ n? tã $ tΒ ’ Îû ⎯ ÏμÎ6 ù= s% 

uθ èδ uρ ‘$ s! r& ÏΘ$|Á Ï‚ø9 $# ∩⊄⊃⊆∪ # sŒ Î) uρ 4’ ¯< uθ s? 4© të y™ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰ Å¡ ø ã‹ Ï9 $yγŠ Ïù y7 Î=ôγ ãƒ uρ ŷ ö ysø9 $# Ÿ≅ ó¡ ¨Ψ9 $# uρ 3 ª! $# uρ Ÿω 
= Ït ä† yŠ$|¡ x ø9   .    ISH  مث ∪∋⊂⊅∩ #$

 ويستشھد وعالنيته قوله ظاھر  وسلم) عليه هللا (صلى محمد يا كعجبي من الناس ومن وجلّ  عزّ  قال       

 محمد يا عندك من خرج وإذا وراجعك، كلـَّمك إذا جدال ذو : أي الخصام ألدُّ  وھو قلبه في ما على هللا

م بما األرض في عمل غضبان وسلم) عليه هللا (صلى  الطريق طعوق هللا معصية فيھا وحاول عليه هللا حرَّ

 دابـّة، كلِّ  نسل يھلك وكذلك ،األرض نبات من الناس يحرثه الذي ويھلك هللا، عباد على السبيل وإفساد

    .    ITH  الفساد يحب ال وهللا

     والنسل الحرث ويھلك فيھا يفسد + لـ + األرض في سعى تولى إذا                       

  

                                                 
  .٤/١٣٧ : رشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمإ وينظر: ،٤/٣٥٤ :المأثوربتفسير الالمنثور في  رُّ الدُ ) ١(

  .١٦/٣٤٣ التحرير والتنوير:) ٢(

  .٢٠٥ -٢٠٤البقرة : ) ٣(

  .١/٩٩مدارك التنزيل وحقائق التأويل: وينظر:، ٣٢٨-٢/٣٢٤جامع البيان عن تأويل آي القرآن :)٤(



 

 ١٠٥

@- : تعالى قال - ٤       β@نث@ Î) öΝ ä3ó¡ |¡ôϑ tƒ Óy ös% ô‰ s) sù ¡§ tΒ tΠ öθ s) ø9 $# Óyö s% … ã&é# ÷V ÏiΒ 4 y7 ù= Ï? uρ ãΠ$−ƒ F{ $# $ yγä9 Íρ# y‰ çΡ t⎦÷⎫ t/ 

Ä¨$̈Ψ9 $# zΝ n=÷è u‹ Ï9 uρ ª!$#  š⎥⎪Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ x‹ Ï‚−G tƒ uρ öΝ ä3ΖÏΒ u™ !# y‰ pκ à− 3 ª! $# uρ Ÿω = Ïtä† t⎦⎫ÉΚ Î=≈ ©à9   . IQH@@مث #$

إن يمسسكم القتل والجراح يوم أُحٍد يا معشر فقال : المؤمنين  لكريمةخاطب هللا تعالى في ھذه اآلية ا        

إذ أظھر هللا عّز  فقد مسَّ القوم من أعدائكم من المشركين قتٌل وجراح يوم بدر، (صلى هللا عليه وسلم)محمد 

 د،وأصحابه على المشركين يوم بدٍر وأظھر عليھم عدوھم يوم أحُ  (صلى هللا عليه وسلم)وجل نبيه محمد 

ليتخذ منكم شھداء، أي : ليكرم منكم بالشھادة من أراد أن يكرمه بھا، وهللا ليعلم هللا من يطيعه ممن يعصيه و

الطاعة وقلوبھم ُمِصّرة ھم أي : المنافقين الذين يظھرون بألسنتھم ا أنفسھم بمعصيتھم ربَّ واليحب الذين ظلم

  . IRH@على المعصية

ھو سبٌب إلظھار  المؤمنين واتخاذ الشھداء منمن الكافر لمؤمن انه وتعالى ايز هللا سبحيأّن تمبمعنى         

   م تارةً أخرى .وانتصار المؤمنين عليھ تارةً  الكفـّار على المؤمنين

  

     القوُم قرٌح مثله + لـ + يعلم هللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شھداء إن يمسسكم قرٌح فقد مسّ 

   

ل القرآني  الالم ستخلص مما سبق أنّ يُ      ى تماسك النص في المث ؤدي إل روابط التي ت م ال السببية ھي إحدى أھ

  ومن خاللھا ربط تركيبين على أساس النتيجة بالسبب.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .١٤٠) آل عمران : ١(

  .٢/٨٩:  الكريمرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن ، وينظر: إ٣/٤٤٧) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ٢(
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  -الزمنية:

دُّ        ن خالل ا تع نص م الم ال ي ع واد ث والمواقف ف ا وال ينظرالح ة بينھ ات القائم دة،  لعالق ى ح ل عل ا ك إليھ

ك زمن تش ين الحوادثفي إيجاً جوھري يالً ويتضمن ال ات ب ذه العالق ل ھ ال داخل السياق ف ،اد مث ة األفع إّن وظيف

نّھا في داخل أإالّ  ،دّل على أزمنة محددة خارج السياقتوكذلك  ،لماضي والحاضر والمستقبللداللة على الزمن ال

زمن في النص ،القاعدة المبنية على أساس صرفي السياق قد تتحطم ھذه ه  وعنصر ال م ال يمكن إغفال ر مھ ه أث ل

د تعامل النص القرآني مع  ل خاصة، وق الاألفي عملية القراءة والتحلي ددة، وجاء  فع رآن)والحوادث المتع  (الق

تقبضي، والحال، واالاجاءت مستوعبة للم مثالً  (فعل)صيغة  باألزمنة المتعددة ولم يكترث بالصيغة ذلك أنّ  ل، اس

د وتجرد ةضي القريب من الحال ودالاوالم ق والمقي زمن المطل ً على ال ا زمن أحيان د عب ،IQH  ت من ال ّ وق ر النص ـ

  _ : القرآني عن األزمنة المتعددة للتراكيب وكشف عن حدودھا ومنھا

   : كما في مثل قوله تعالى : الداللة على االستمرارية  -١

‘{ö  ...نث                                În/ u‘ ” Ï% ©!$# ⎯ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑãƒ uρ tΑ$ s% O$ tΡ r& ⎯ Ä©ór é& àM‹ ÏΒ é& uρ ...مث  IRH.  

ھذا  ،بخلق الحياة والموت في األجساد ،على استمرار اإلحياء واإلماتة داالً  خبراً  يميت) -(يحي فوردت مفرد تا  

إّن ھذه المناظرة كانت بين إبراھيم ونمرود بعد  (نمرود بن كنعان)الذي حاّج إبراھيم في ربّه ھو ملك بابل 

       إبراھيم من النار وكان نمرود طلب من إبراھيم دليال على وجود الرّب الذي يدعو إليه وقال إبرھيم خروج

‘{ö  نث În/ u‘ ” Ï% ©!$# ⎯ Ç‘ ós ãƒ àM‹ Ïϑãƒ uρ أي إنّما الدليل على وجوده حدوث ھذه األشياء المشاھدة بعد عدمھا  مث

ألنّھا لم تحدث بنفسھا فالبّد من موجد  ،ةوعدمھا بعد وجودھا وھذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرور

  .ISH أوجدھا وھو الرّب الذي أدعو إلى عبادته وحده الشريك له

  

  -:كما في مثل ضعف الطالب والمطلوب : الداللة على استقبالية مستمرة -٢

χ  ...نث  Î) š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ⎯ s9 (#θà) è=øƒ s† $\/$ t/ èŒ Èθ s9 uρ (#θãè yϑ tG ô_$# … çμ s9 (...مث  ITH.  

من األصنام واألنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ماقدروا على  جميع ماتعبدون بمعنى ولو اجتمع      

  لى إله غير هللا يفيد على داللة استقبالية مستمرة.إعاء اإلدِّ  إنّ  ،IUH ،أي ال ولن يخلقوا ذباباً ذلك

                                                 
  .١٣/١٤٥الميزان في تفسير القرآن : ) ١(

  .٢٥٨البقرة : ) ٢(

يم : )٣( رآن العظ ير الق ر: ،١/٤١٩ تفس ل وينظ رار التأوي ل وأس وار التنزي ينو ،١/٥٥٩ : أن ير الجالل             ،١/٥٤ : تفس

  .١/١٨١ كثير: مختصر تفسير ابنو

  .٧٣الحج : ) ٤(

  .٢/٧٦٣ مختصر تفسير ابن كثير: ر:ينظو ،٣/٦٧٢ فتح القدير:) ٥(



 

 ١٠٧

  :ـ كقوله تعالى : لى الماضيإعود تت ة على زمن الحال مع وجود مفرداالدالل -٣

$ ...نث                            yγ≈ uΖù= yè yf sù # Y‰Š ÅÁ ym β r( x. öΝ ©9 š∅ øó s? Ä§ øΒF{ $$Î/ 4 y...مث  IQH.  

ً حصيداً فاآلفات والعاھات ليالً أو نھاراً فجعلناھا أي زرعھا ب أي ضرب زرعھا       بماحصد  ساء ماعليھا شبيھا

 أي  ذلك تفصيل البديع (كذلك)لم تغن آنفا و : األمس مثل في ذلك كأنّه قيل ن زرعھا فإنّ كأن لم يغ، من أصله
IRH،  ًةً ستعمل في القرآن مرادت ادل على ذلك لكونھتل(أمس) ة من الحال مع وجود مفردة نلداللة على قريل مفيدا

  . ISH تقريب الزمن الماضي لبيان األحداث الواقعة بعد رسوخھا في الذھن بھا

  

سلوب القرآني األعلى الحال، فدال  لمصدرة بفعل ماَضٍ ة ايداللة التركيبوھي ال : زمن الحاليالالداللة على  -٤

  - :لى بيان ما يعد مثالً حضورياً في حال نزول النص القرآني كما في قوله تعالى إيلجأ 

<نث uŸÑ uρ ª!$# Wξ sWtΒ Zπ tƒ ö s% ôM tΡ$Ÿ2 Zπ oΨ ÏΒ# u™ Zπ ¨Ζ Í≥yϑ ôÜ •Β $ yγ‹ Ï?ù' tƒ $ yγ è% ø—Í‘ # Y‰ xîu‘ ⎯ ÏiΒ Èe≅ ä. 5β% s3 tΒ ôN t x x6 sù ÉΟ ãè ÷Ρ r'Î/ 

«!   .ITH مث... #$

ة     ه أھل مك د ب ل أري ذا المث ى  ،ھ اجون إل ان اليخاف وال يحت ا ك تقرة ومن دخلھ ة مس ة مطمئن ا كانت آمن فإنّھ

<z  نث تركيب الماضيوجاء التعبير ب ، IUHليه سائر العرباالنتقال لالنتجاع كما يحتاج إ u ŸÑ uρ ª! $# Wξ sW tΒ ل  مث المث

ى اإلصغاء إللتشويق  ،ضيانزول اآلية بصيغة المالواقع في حال  ه وھو من استعمال الماضي في الحالإل  ،لي

  .IVH لتحقق وقوعه

   ـكما في قوله تعالى: :في سياق طلبي يدل على األمر بفعل ماضٍ  ةكيب المصدراالتر -٥

=..نث   Ït ä† r& óΟ à2 ß‰ tn r& β r& Ÿ≅ à2 ù' tƒ zΝ ós s9 ÏμŠ Åz r& $ \G øŠ tΒ çνθßϑçF ÷δÌ s3 sù 4 (#θà) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©!$# Ò># §θ s? ×Λ⎧ Ïm§‘ مثIWH                

ّ شبفعلى رجلين اغتابا رفيقھما  نزلت اآلية الميت اليعلم بأكل لحمه كما أّن  ألنّ  ،لميتةه هللا سبحانه الغيبة بأكل اـ

                                                 
  .٢٤:  يونس) ١(

  .٤/١٣٧:  الكريم قرآنلى مزايا الإرشاد العقل السليم إ وينظر:، ٤/٣٥٤ :المأثوربتفسير الالمنثور في  رُّ ) الدُ ٢(

  .٢/٤٨٦ :المأثوربتفسير التالمنثور في  رُّ ) الدُ ٣(

  .١١٢:  النحل) ٤(

  .٢/٥١٢ مختصر تفسير ابن كثير:) ٥(

  . ٣/٢٨٥ فتح القدير:و ،١/٣٦٢ : تفسير الجاللينوينظر:  ،١/٤٨ : معالم التنزيل )٦(

  .١٢:  الحجرات) ٧(



 

 ١٠٨

باجتنابه لمن اتقاه عّما فرط منه هللا أمركم  وعرض عليكم ذلك فكرھتموه بترك ما ،الحي ّ اليعلم بغيبة من اغتابه

νθßϑçF نث تركيب فجاء ،IQHفة األمرالومخ من الذنب ÷δÌ s3 sù(فأكرھوه)على معنى أمر وتقديره  مث IRH.  

óΟ..نثعلى أحد أفعال المقاربة كما في قوله تعالى:  (لم)إذا دخلت  قاربة:نفي حصول الم -٦ s9 ô‰ s3 tƒ $yγ1 t tƒ..3مثISH                

  .IUH الذي لم يقارب الوقوع لم يقع أيضاَ  ومعناه لم يقارب الوقوع ومعلوم أنّ  ،ITH (لم يقارب رؤيتھا)أي 

  
  
  

على ظاھرة كونية، تتجدد وعلى حدث مألوف  دالةكيب من الزمن إذا كانت راتتجرد الت : التجرد من الزمن -٧

!ª نث -كما في قوله تعالى: $# â‘θçΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ  4...مث IVHهللا نور لكمال جالله وظھور أّن معنى ، ب

  .IWH عدله وبسطه ألحكامه

  
وكذلك  ،IXH شيء لكلِّ  رٌ هللا منوِّ  حقيقة ثابتة وھي أنّ  ـانبيل تءجا  : ثابت رٍ تجرد من الزمن لداللته على أمال - ٨

  - : قوله تعالى

… ...نث                       ã& é# sV yϑ sù È≅ sV yϑ x. É= ù= x6 ø9 $# βÎ) ö≅ Ïϑ øt rB Ïμ ø‹n= tã ô] yγù= tƒ ÷ρ r& çμ ò2 çøI s? ] yγ ù=tƒ ...مث IYH.  

ً أي لّما      ألخس الحيوانات في الدناءة إلى أسفل رتبة مشابھا  انسلخ الكافر عن اآليات ولم يعمل بھا منحطا

تركه فھو الھث سواء حالة قصد اإلنسان له وحالة  ن:حالتيالا تأنّه يلھث في كل له في أقبح أوصافه وھو مماثالً 

سواء  ھاجميع الحواأليرعوي عن المعصية في  زجر أو طرد أو لم يطرد يعني أّن ھذا المنسلخ عن اآليات ال

                                                 
  .٥/٩٢ فتح القدير:) ١(

  .١/٦٨٦ : تفسير الجاللين) ٢(

  .٤٠النور: ) ٣(

  .٣٤٣ -٢/٣٤٢صفوة التفاسير: ) ٤(

  .٢٤/٨:  تفسير القرآن العظيم) ٥(

  .٣٥النور: ) ٦(

  .٤/٤٧ فتح القدير:) ٧(

  .١٨/٣٤٥صفوة التفاسير: ) ٨(

  .١٧٦:  األعراف) ٩(



 

 ١٠٩

ّ شبإذن  ،IQHجر أولم يقع شيء من ذلك زجره الزا وأ رذكره الذاك وأعظ وعظه الوا ه حال الكافر بالكلب، فالكلب ـ

زمنة قد تعامل المثل القرآني مع األفلذا ، IRH@ھاجميع عندما تحمل عليه أو تتركه يستمر باللھث في األحوال

ً المتعددة، وقد جاء مستوعب سھم الزمنية في تحقيق تماسك النص توقد ) والستقبل ... ،والحال ،(الماضيللزمن ا

  ث والمواقف الخارجية .مذكورة في المثل القرآني بالحوادزمن العناصر الربط من خالل 

                                                 
  .٢/٣٨٦ فتح القدير:) ١(

  .٢/١٣١:  الكشاف) ٢(



 

 ١١٠

  
  -العموم والخصوص :

  
  

ع إلى المعنى وھو تحويل المفردة من المعنى العام الواس ) Narrowing -(التعميم الداللي يُراد بالعموم          

ل :  ه تسميات أخرى مث ي، ول ـي (الضيـّق، أو من المعنى الكلـّي إلى المعنى الجزئ ى قتضي ال ) المعن ى ومث  عل

ك ردة ذل ى  ) الصالة( مف ي األصل بمعن ي كانت ف دعاء  (الت ى  )ال ور اإلسالم  بمعن ـَّم تخّصصت بظھ ن ث وم

  .IQHالعبادة المعروفة بشروطھا وكيفيـّتھا 

      ّ ا الخاص  )  Widening-( التخصص الداللي ا ما يراد بالخصوص أمـ فھو تحويل داللة المفردة من معناھ

ابق، أو يصبح  إلى معناھا العام ويعني ذلك أن يتوّسع المعنى بحيث يصبح عدد ما تشير إليه المفردة أكثر من الس

  .IRHمجال استعمالھا أوسع من قبل 

في المثل القرآني، وذلك  مواقع كثيرة، وال سيماالتعبير القرآني في في أسلوب العموم والخصوص  وقد ورد    

لى المعاني الدقيقة ضمن سياقاته المتنوعة، وقد يأتي القرآن الكريم بلفظ العام ويراد به الخاص كما في للوصول إ

  -مثل ضعف الطالب والمطلوب :

$ نث  yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# z> Î àÑ ×≅ sW tΒ (#θãè Ïϑ tG ó™ $$ sù ÿ… ã& s! 4 χ Î) š⎥⎪Ï% ©!$# šχθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ⎯ s9 (#θà) è= øƒ s† $\/$t/ èŒ 

Èθ s9 uρ (#θãè yϑ tG ô_ $# … çμ s9 ( βÎ) uρ ãΝ åκ ö: è=ó¡ o„ Ü>$ t/ —%!$# $\↔ ø‹x© ω çνρä‹ É)ΖtF ó¡ o„ çμ ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè |Ê Ü= Ï9$©Ü9 $# Ü>θè=ôÜ yϑ ø9 $# uρ  مثISH.  

ـ      اب ب $ نث فالخط yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 ردة  مث #$ ـّاس(اومف لمين ) لن ن المس اس م ع الن ى جمي دّل عل وز أن ت يج

  -، وبقرينة قوله تعالى :ITHوالمشركين، إنـّما الخطاب للمشركين، ألنـّه الرد والزجر لھم 

χ نث         Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!   .مث #$

داً بمعنى لما يعبده المشركون به ولو اجتمع جميع ما تعبدون من األصنا         م واألنداد على أن يخلقوا ذباباً واح

  .IUHال يقدرون على ذلك 

                                                 
  .٢٤٥) : علم الداللة (مختار) ١(

  .٢٤٣) م . ن : ٢(

  .٧٣) الحج : ٣(

  .٣٣٨ – ٧/٣٣٧) تفسير التحرير والتنوير : ٤(

  .٢/٣٠١) تفسير القرآن العظيم : ٥(



 

 ١١١

على ما ھو الغالب في القرآن، وفي مواضع أخرى من القرآن يشمل ھذا  (الناس)نّه استعمل مصطلح إذ إ       

  يؤّدي معنى العموم ويراد به التخصيص بفئة  (الناس) نّ المشركين والمسلمين وغيرھم، حيث إالمصطلح جميع 

  .IQHمعيـّنة وھم المشركون با 

  -وأحياناً قد يأتي القرآن الكريم بلفظ خاص والمراد به العام كما في مثل الكلب في قوله تعالى :      

öθ نث         s9 uρ $ oΨ ø⁄ Ï© çμ≈ uΖ ÷è sù ts9 $ pκ Í5 ÿ… çμ ¨ΖÅ3≈ s9 uρ t$ s# ÷z r& † n< Î) ÇÚ ö‘ F{ $# yì t7 ¨? $# uρ çμ1 uθ yδ 4 … ã&é# sV yϑ sù È≅ sV yϑ x. É= ù= x6 ø9 $# β Î) ö≅ Ïϑ øt rB 

Ïμ ø‹n= tã ô] yγ ù=tƒ ÷ρ r& çμ ò2 çøIs? ] yγù= tƒ 4 y7 Ï9≡©Œ ã≅ sV tΒ ÏΘ öθ s) ø9$# š⎥⎪Ï% ©!$# (#θç/ ¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 ÄÈ ÝÁ ø% $$ sù }È |Á s) ø9 $# öΝ ßγ ¯=yè s9 

tβρ ã©3 x tF tƒ ∩⊇∠∉∪   u™ !$ y™ ¸ξ sW tΒ ãΠ öθ s) ø9 $# z⎯ƒ Ï% ©!$# (#θç/ ¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ åκ |¦ àΡ r& uρ (#θçΡ% x. tβθ ãΚÎ=ôà tƒ ∩⊇∠∠∪ مثIRH.   

  
ن الصلت إ        ـّة ب ه أمي رون أنّ ّن ھذا المثل يختص به شخص بعينه يقال له بلعم بن باعـوراء، أمـّا اآلخرون في

د أدرك زمن الرسول  ه، فق ع بعلم ه فإنّه كان قد وصل إليه علم كثير من الشرائع المتقدمة ولم ينتف (صلى هللا علي

م علومه وآياته ومعجزاته وظھرت له ولكل من له بصيرة، ومع أنـّه اجتمع به ولكن وبلغهوسلم)  ه ول ع ب ـّه لم ينتف

  .  ISHناصرتھم وامتداحھم لى مواالة المشركين وميتبعه وصار إ

ه إن       ه في حالتي فتشبيھه بالكلب في ضالله واستمراره فيه وعدم انتفاعه باإليمان وعدم الدعاء كالكلب في لھث

دعوة إَملـَْت عليه وإن تركـْته فھو يلھث في الحالتين، أي أّن ھذا احَ  ان وال لشخص ال ينتفع بالموعظة وال ى اإليم ل

  عدمه وساء مثـلھم أن شـُبـّھوا بالكالب التي ال ھّم لھا إال ّ تحصيل أكل ٍ أو شھوة . 

ل ع      م والھدي وأقب ـّز العل د صار ويراد به التعميم على كّل من خرج عن حي واه فق ـّبع ھ ى شھوة نفسه وات ل

ه  وم، ، والITHشبيھاً بالكلب وبئس المثل مثل ه العم راد ب ا خاص والم ن الصلت  ألنّ خطاب ھن بلعم أو اب الخطاب ل

  لھم .والمراد به سائر من يعمل مث

رابط والو        وم والخصوص تسھم في تحقيق الت تماسك النصي ھكذا فإّن ھذه النماذج الممثلة الدالة على العم

  . بين أجزاء النص

                                                 
  .٣٣٨ – ٧/٣٣٧: ) تفسير التحرير والتنوير ١(

  .١٧٧ – ١٧٦األعراف : ) ٢(

  .١/٣٣٠ وينظر: صفوة التفاسير: ،٣/٢٩٢ إرشاد العقـل السليم إلى مزايا القرآن الكريم :) ٣(

  .٣/٣١٦:  القرآن العظيم) تفسير٤(



 

 ١١٢

  -: Substitution –ستبدال اال

درج          ـّا ين وي مم توى النح من المس ي -ض تبدال -المعجم ـّى باالس ا يسم ب م ردات والتراكي ين المف          ب

)The Substitution ( ِّو ويض مك نص، وتع ل ال تم داخ ة ت وِّ وھوعملي نص بمك ي ال ر،ن ف ـُعرَّف ن آخ  وي

تبدا ارات االس ردات أو العب ين المف تم في المستوى النحوي المعجمي ب ـّساق ي ـّه ات ي ،IQHل بأن د عن دماء  فق ه الق ب

ع، والنصيون درسوه بوصفه اً من التواب أداة من أدوات  والُمْحَدثون على حدٍّ سواء، القدماء درسوه بوصفه تابع

تبد ع وجود اختالف في االس نص، م د النصيينتماسك ال د النصيين عن الب ال عن د النحويين العرب، عن دل عن

  .IRHمثل ھذا التركيب ليس بدالً عند العرب  اإلبدال وفي مقابل التركيب، في حينتؤدي وظيفة  ( كذلك )مفردة 

ا تحقق التماسك داخل        لٍّ منھم ة ك د النحويين العرب في أّن وظيف ويلتقي االستبدال عند النصيين والبدل عن

ويتحقق التماسك النصي في ه داللياً في ضوء التماسك النصي، بين المستبِدل والمستبَدل من النص، بمعنى الربط

االستبدال من خالل العالقة بين المستبِدل والمستبَدل منه، وھي عالقة قْبـلية بين عنصر سابق وعنصر الحق في 

  -كما في قوله تعالى في َمثـل اإلنفاق لوجه هللا تعالى : ،ISHالنص 

≅ã   نث                          sW tΒ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# šχθ à) ÏΨ ãƒ ãΝ ßγ s9≡ uθøΒ r& u™ !$ tóÏG ö/ $# ÅV$ |Ê ö tΒ «! $# $\G Î7 ø[ s?uρ ô⎯ ÏiΒ öΝ ÎγÅ¡ àΡ r& È ......مث ITH.  

وتدريباً  عض نفسه ويبتعد عن المصائب ويكون رياضةفإّن المال شقيق الروح فمن بذل ماله لوجه هللا ثبت ب     

  .IUHون تصديقاً لإلسالم وتحقيقاً للجزاء وحكمة اإلنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحّب المال لإلنفاق أو يك

™uوالشاھد فيه (  !$tó ÏG ö/ $# ÅV$ |Ê ö tΒ «!$# $ \G Î7 ø[ s? uρ  ( مبتغين مرضات أي  (مثبتين)و  (مبتغين)) فيمكن استبدالھا بـ

  .IVHهللا ومثبتين من أنفسھم ) 

$!™ألجله (ّن المفعول إذ إ     tó ÏGö/ وينتصب  (ألجل طلبھم)) التي ينتصب معاً بوساطة الالم المضمرة بمعنى #$

 ً     -ألّن حكمه حكم ما عـطف عليه كما يتبيـّن في المعادلة اآلتية: ،تثبيتا
                                                             

  مبتغين       ابتغاء                                                                                
   المستبدل                                                     المستبدل منه                                  

  مثبتين       تثبيتاً                                                                                 
  

  بين المستبِدل والمستبَدل منه داللي في ضوء التماسك النصي .الربط  وھنا

                                                 
  .١٥٩) لسانيات النص : ١(

  .١٢٥ :) (عبد الراضي وينظر: نحو النص ،١/١١٧:  ) علم اللغة النصي٢(

  .٢٠٠ات النص : لساني) ٣(

  .٢٦٥) البقرة : ٤(

  .١/٤٣١ فتح القدير:وينظر:  ،١/٥٦٧ : أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ٥(

  . ٢/٥١التحرير والتنوير : ) تفسير ٦(



 

 ١١٣

  -واالستبدال ثالثة أنواع : -أنواع االستبدال :

    - :Nominal substitution  -سمي االستبدال اال -١

، IQH عين،ذات...)(آخر،أخرى،آخرون،آخرين،نفس،اسمية (عناصر لغوية) يكون عن طريق مكّونات لسانية      

 -كما في َمثل معجزات موسى عليه السالم :

$tΑ نث s% }‘ Ïδ y“$ |Átã (# àσ 2 uθ s? r& $pκ ö n=tæ · èδ r& uρ $ pκÍ5 4’ n?tã ‘ Ïϑ uΖ xî u’ Í< uρ $ pκ Ïù Ü> Í‘$ t↔ tΒ 3“ t÷z é& ∩⊇∇∪   tΑ$s% $yγ É) ø9 r& 

4© y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇®∪  $yγ8 s) ø9 r' sù # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×π ¨Š ym 4© të ó¡ n@ ∩⊄⊃∪  tΑ$ s% $yδ õ‹ è{ Ÿω uρ ô# y‚ s? ( $yδ ß‰‹ Ïè ãΨ y™ $yγ s? u Å™ 4’ n<ρW{ $# ∩⊄⊇∪   

öΝ ßϑ ôÊ $# uρ x8 y‰ tƒ 4’ n< Î) y7 Ïm$ uΖy_ ólãøƒ rB u™ !$ ŸÒ ø‹t/ ô⎯ ÏΒ Îö xî >™ þθß™ ºπ tƒ# u™ 3“ t÷z é& ∩⊄⊄∪ مث IRH.  

د موسىيكون الحوار بين هللا عّز وجّل و ممـّا سبق       ى اعتم ه السالم) موسى عليه السالم مباشرةً بمعن  (علي

ى األغصان على العصا ا عل ي  ،في حال المشي وأھّز بھا الشجرة وأضرب بھ اه غنمي ول ا فترع ليتساقط ورقھ

ك  ا تخرج  ،ISHفيھا مصالح ومنافع وحاجات أخرى غير ذل ّم أخرجھ دك تحت إبطك ث ه أدخل ي الى ل ال هللا تع وق

ا تخرج ITHنيّرةً مضيئة كضوء الشمس والقمر من غير عيٍب وال برص  ّم أخرجھ ه ث ده في جيب ان إذا أدخل ي ، ك

  .IUHتتألأل كأنّھا فلقة قمر من غير برص وال أذى 

ربط  (أخرى)في اآلية األولى بـ  (عصا)يُلحظ أنّه تّم الربط بين اآليتين باستبدال مفردة       رة، وال ة األخي في اآلي

  سمي .إستبدال ، واالجد عدد من  التراكيب بين اآليتينھنا متباعد؛ألنّه يو

  

    -: Verbal substitution -فعـلي الستبدال اال -٢ 
 

نحو قوله تعالى في َمثـَل الكلمة الطيـّبة  ،IVH@(يفعل) ويتمثــّـل ھذا النوع عن طريق استعمال الفعل           

    -والكلمة الخبيثة:
àM  نث Îm6 sV ãƒ ª! $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9 $# ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# † Îû uρ Íο t Åz Fψ $# ( ‘≅ ÅÒ ãƒ uρ ª! $#   

š⎥⎫ÏϑÎ=≈ ©à9 $# 4 ã≅ yè ø tƒ uρ ª! $# $ tΒ â™ !$t± tƒ مث     IWH.  

                                                 
  .٢٠) لسانيات النص : ١(

  .٢٠ – ١٨طه : ) ٢(

  .٢/١٥٢) صفوة التفاسير : ٣(

  .٢/٢٦٠) م . ن : ٤(

  .٢/٤٧٣كثير:  وينظر: مختصر تفسيرابن ،١٦/١٥٩آن : ن عن تأويل آي القرجامع البيا) ٥(

  .٢٠) لسانيات النص : ٦(

  .٢٧) إبراھيم : ٧(



 

 ١١٤

 ا المفردتين،تيقررالنتيجة المترتبة على كل نجد البيان بعد أن ضرب المثل في الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة،       

هللا بكلمة اإليمان المستقّرة في الضمائرفي الحياة الدنيا وفي قبورھم حين يسألون عن  فنتيجة الكلمة الطيبة يثبتھم

≅ نث  -أّما الكلمة الخبيثة فنتيجتھا إلى الضالل بظلمھم وبشركھم، قوله : ،برسوله اإليمان yèø tƒ uρ ª! $# $ tΒ â™ !$ t± tƒ مث 

ته المطلقة باثبات اإليمان في قلوب المؤمنين تعود ھذه العبارة إلى الصنفين بمعنى يفعل هللا بحسب حكمته وإراد

بـ (يضّل) و(يثبّت) فاالستبدال ھنا فعلي عن طريق استبدال الفعل ، IQHوالّضالل للمشركين بشركھم وظلمھم 

    وعليه ارتبطت المفردات مع بعضھا .(يفعل) 

  
     -: Clausal substitution –قولي الستبدال اال -٣

  - كما في قوله تعالى :،IRH@ال) –(ذلك ق أداتين ويتم ھذا النوع عن طري  

… ...نث ã&é# sV yϑ sù È≅ sV yϑx. É= ù=x6 ø9 $# β Î) ö≅ Ïϑ øt rB Ïμ ø‹n= tã ô] yγù= tƒ ÷ρ r& çμ ò2 çøI s? ] yγ ù=tƒ 4 y7 Ï9≡©Œ ã≅ sV tΒ ÏΘöθ s) ø9 $# š⎥⎪Ï% ©!$# 

(#θç/ ¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 4 ÄÈÝÁ ø% $$ sù }È |Á s) ø9$# öΝ ßγ ¯=yè s9 tβρ ã©3 x tF tƒ مث ISH.  

إّن ھذا المثل تشنيع على بني إسرائيل وأمثالھم ممن ترك مّما فيه من الرفعة والعلم والقيادة إلى ماال رفعة        

حيث حرموا أنفسھم من المنافع والنعم  فيه والعلم وال قيادة بل فيه من الجھد والتعب فأصبحوا أغبى من الحمار

وكذلك في المثل تحذير ألصحاب من تلك المنافع والنعم، ى نيل شيء االستصحاب سببا إل من غير أن يكون ذلك

مناھج األخرى الولمن أتى بعدھم من المؤمنين من العدول عن منھج القرآن إلى  ) سلمصلى هللا عليه و (النبي 

  .ITHكالــّـذي حصل مع بعض األمم 

ركيبين، األول : (ذلك) يرتبط         … نثفي ھذا المثل بين  ت ã& é# sV yϑ sù È≅ sV yϑ x. É= ù= x6 ø9 $# β Î) ö≅ Ïϑ øt rB Ïμ ø‹ n= tã ô] yγ ù= tƒ ÷ρ r& 

çμ ò2 ç øI s? ] yγ ù= tƒ ل الكلب يلھث في  مث ه وشھواته كمث ـّق بأھوائ ـَُل من يتعل ى َمث ـِّھابمعن إن جاع أو  األحوال كل

    لى الھالك.ضالل والھوى والعمى وكان منتھاه إشبـِع، وينسلخ إلى ال

                                                 
  .٧/٤٤٦ : جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ١(

  .٢٠ : لسانيات النص) ٢(

  .١٧٦) األعراف : ٣(

رآن : ٤( ام الق امع ألحك ر: و٨/٢٩٥) الج ير الق، وينظ يم : تفس و، و٢/٥٤٣رآن العظ ل : ار التأن رار التأوي ل وأس   ، ١/١٩٣نزي

  .١/٣٣٠ :، وصفوة التفاسير٤/١٣٧يم إلى مزايا القرآن الكريم : السل وإرشاد العقل



 

 ١١٥

اني        ب الث ـّا التركي و قو أم الىفھ ه تع ≅ã نث -: ل sV tΒ ÏΘ öθ s) ø9 $# š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ب  مث ال الكل أي ح

  .IQHالمذكور كحال المشركين المكذبين أو ذلك الَمثـَُل الّسّيء ھوَمثـَُل القوم الذين كذبوا بآياتنا 

ك)التركيب األّول بأكملھا بـ ، عن طريق استبدال بين التركيبين حتـّى تماسكا تماسكاً مثيراً  (ذلك)إذ ربط         (ذل

 َّ ا كمكثــ وا بھ د أن علم ود بع ا من اليھ ذبوا بآياتن ذين ك وم الّ ل الق ل مث ف داللي وھو استبدال قولي بمعنى ذلك المث

ـّق االستمرارية  ،IRHوكذبوا بھا  ) مصلى هللا عليه وسل( رسولالوعرفوھا وكتموا صفة  تبدال تحق ويشترط في االس

ين االدال ة ب تبدِ لي رفين المس تلط تبدل والمس ود العنصر المس ه أي وج ب بَدل من ي التركي و ف ذي ھ كل ال ل، بالش

ك)الالحق؛ ففي األمثلة السابقة نرى أنـّه قد استمّر المستبَدل منه داللةً في العناصر المستبدلة  ل ، ذل  (أخرى ، يفع

  وإن كانت في أشكال لسانية أخرى، إال أّن الداللة ماضية .

ّ يتب      اً ن ممـّا سبق أّن العنصر المستبدِ يـ ول)ل ينتمي إلى المستوى المعجمي دائم ل ، ق تبَدل  (اسم ، فع ـّا المس أم

ة  ة نحوي تبدال عالق ذلك يكون االس ة، ل ة، –منه فقد يكون صورة تركيبية أو وحدة معجمي ه  معجمي وينبغي التنبي

والتباين الظاھري العلى التطابق الظاھري، والبّد من أن  لى أّن عالقة االستبدال عالقة داللية تعتمد على التقابلإ

  .ISHيتحقـّق التطابق على المستوى السطحي دون العميق 

تبدال      ـّل في مدى فاعي إذن فاالس ين تراكيب ليتمث ة رابطة ب ة داللي ا كعالق ـّع بھ ي يتمت ة التماسك النصي الت

  األمثال في القرآن الكريم . وصوالسيما نص ،النص

                                                 
  .٢/٣٨٦ ، وينظر: فتح القدير:٦/١٢٣ : جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ١(

  .٢/٣٨٦ فتح القدير: ) ٢(

  .٢١ : لسانيات النص) ٣(
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 ١١٦

  -: نتائج البحث

  
ائج، توّصـل البحث إ(التماسك النصي في المثل القرآني) بعد ھذه الدراسة العلمية في رحاب       ة من نت لى جمل

  -ل أبرزھا على النحو اآلتي :اجميمكن إ

  
 صعيد على ال وق،المتسا النسيج ذي القرآني، للسياق الھيكلي البناء فيإّن للمثل القرآني أھميّة قصوى  - 

دات ات الوح غرى والبني ب، الص ا فحس ى وإنّم عيد عل ى ص ية البن رى النص ورة،الكب ل، (الص  المث

 .الحال سياق أي يخارجال سياقهو للنص يداخلالالسياق  بين تواشج التي البنى تلك القصة)،

  
ـّصف   - االختزاليت ي ب ل القرآن د والتكث المث ه)،يف والتعاق ـّه ب ـّه والمشب ين المشب ـّساع  (ب ل الت والتكام

 ويعّد من أكثر العبارات قابلية على  التماسك والترابط. ،(األلفاظ)موز اللغوية المعنى وقلـّة الرّ 

 
ّ تحتل األمثال مساحة واسعة في القرآن الكريم، بل إن - دُّ  اھـ ة التي ت تع ُ من المباحث القرآني ادةً  بحثُ ـ في  ع

راً  رآن نظ وم الق ا عل ه  ،ألھميتھ ل -وأنّ ازه - المث اھر إعج ن مظ ر م رآن -مظھ اني  -الق وي والبي اللغ

لوبي ذه  ،واألس وال ھ ارع، ول داللي والتصوير الب ل ال وجز والتكام ب الم ي بالتركي ل القرآن ـّز المث ويتمي

 . الخصائص لما كان مثالً 

  

-  ّ يأكـ ا من الوح د البحث أّن المستوى المعجمي يعن ا بغيرھ انية وعالقتھ ى الوحدة اللس دات بدراسة معن

 اللسانية األخرى في السياق الداخلي للنص وذلك من خالل التكرار والتضام .

  

  إّن كّل تكرارفي النص يأتي ليؤكـّد فكرة أو يثبت عقيدة، فال يتكّرر اللفظ بالمعنى نفسه ، لذا أكـّد البحث     -      

  دة وحدة معجمية شكلياً أو داللياً أو على أّن التكرار مظھر من مظاھر التماسك المعجمي ويقتضي إعا           

            ً   أّن التكرار في المثل القرآني  )البحثوبھذا يتحقـّق التماسك بربط أجزاء النص، و أثبت ( ،باالثنين معا

                  .أو باالشتقاق المورفولوجي ،أو بالصفات ،أو بالتراكيب التفسيرية ،أو بالضمائر ،يكون في اللفظ نفسه           

   

ة  يعدُّ  - التضام مظھراً من مظاھر التماسك المعجمي، وقد يسھم في تحقيق تماسك النص من خالل العالق

رة ، وحدات المعجمية في المثل القرآنيالداللية بين الو أّن فكرة التضام في الدراسات الحديثة تلتقي مع فك

 القديم ومع مفھوم النظم في البالغة العربية القديمة .  المسند والمسند إليه في باب النحو العربي 

  

داخلي)ّن للسياق النصي إ - ر النصي  (ال االً  (الخارجي)وغي راً فّع في تماسك النص اللغوي وتماسكه أث

ض،  ع بع ھا م ة بعض ات جدلي ي عالق ه ف رتبط مكونات ث ت اً، بحي كاً كلي ب وتماس ل التركي ردات داخ مف

أّن النص ىي عالقاته مع تراكيب النص األخرى، بحيث ينبـالواحد، والتركيب الواحد ف ء ھذا التماسك  ب



 

 ١١٧

ه إالّ   اغم مع ه، والتن ى دالالت وزه، والوقوف عل ه، وفك رم ـّي االستجابة ل وحدة متكاملة ال يمكن للمتلق

ات  ذه البني واٌء أكانت ھ ا، س ياقية جميعھ ه الس ه وبنيات ة باستحضار مكّونات ـّلة شكلية) -(داخلي ي  متمث ف

ـّل التركيب اللغوي ي تشك ات الت ة المكّون دال)طبيع ة نظ ،( ال ة وطبيع ه ..... ،أم كانت خارجي ه، وحذف م

ياق  ن أحوال الس ك م ا ھنال ى م ه إل ه ومجتمع ّدثين، وثقافت ه وجنس المتح الم، ومقام ّدد بظروف الك تتح

 ومالبساته .    

  

ـّا سياق أثبت البحث أّن أجزاء السياق النصي في المثل القرآني ھ - ي سياق المفردة واإلسناد والمناسبة، أم

فيه الوحدة  التركيب، أو ھو األسلوب الذي تردفيه الوحدة اللسانية في  مفردة، فيراد به الموقع الذي تردال

ذلك  اً آخر وب رد في سياق آخر فتكتسب توجيھ د ت اللسانية، فتكتسب توجيھاً داللياً من ذلك األسلوب، وق

ناد يتحقـّق التماسك  ـّا اإلس ة في النص. أم ين الوحدات اللغوي داللي ب النصي من خالل وجود التناسب ال

ؤدي فيحقـّق التماسك النصي من خالل ضّم الوحدة اللسانية إلى األخرى وھذا يك ون صراحةً أو ضمناً وي

ى اال ون من خالل التناسب إل نص فيك ي تماسك ال بة ف ـّا دور المناس نص. أم ي ال داللي ف ى نسجام ال عل

 مستوى آيات المثل عموماً، وعلى مستوى اآلية الواحدة خصوصا .ً  

  

رزھم أثبت البحث فكرة السياق وأث - دماء العرب ومن أب د بعض ق من  (الجاحظ)ره في تماسك النص عن

ان  ة والمك اني، والبيئ خالل آرائه بشأن الطبقات االجتماعية، والمستوى الصوابي في إنجاز الحدث اللس

 لحركات واإلشارات .والنّصبة وا

  

دُّ  - ا يع ة وفاعليتھ م اآلي ا وحك ان نزولھ ات ومك زول اآلي ـّد البحث أن سبب ن ؤثرات والمواقف  أك من الم

واقعي  د اإلطار ال  (الخارجي)الخارجية لھذه اآليات، ويحقـّق سبب النزول تماسك النص من خالل تحدي

ة،ع الخارجفي الكشف عن معنى النص القرآني وتحديد مراده وربط الواق وبالنسبة  ي بالنصوص القرآني

لوبه وموضوعاته  اين أس لمكان نزول اآلية الذي يحقـّق التماسك النصي من خالل ارتباط آيات المثل وتب

اً  ـّن أحكام ت تتضم ي  كان ل القرآن ي المث ات ف ك بعض اآلي ة، وھنال ه اآلي ت في ذي نزل ان ال اين المك بتب

 ات الظروف واألوضاع الخارجية .  ت أخرى تلتھا، وذلك بتأثيرانسخت بآي

 
رأثبت  - ربط أج البحث أث وم ب ة في التماسك النصي إذ تق ى اإلحال ل إل ه من خالل عودة اللفظ المحي زائ

ـل إ ه، ونتوّص ال إلي ق عليھالمح نص فيطل ل ال ي داخ ـّا ف ون إم ة تك ى أّن اإلحال ة أو  ال ة الداخلي اإلحال

ية، ق عليھ النص نص ويطل ارج ال ي خ ـّا ف ة أو اوإم ة الخارجي ة  اإلحال ية، واألدوات اإلحالي ر النص غي

ّ ت  تسھم في تحقيق التماسك، وكل ھذه األدوات المقارنة)( الضميرية، اإلشارية، الموصولية، ل في ـتمثـ

داللى) كلي وال نص، (الش ي ال ـل إ ف ة اونتوّص ى أّن مرجعي أتِ ل م ي ة غامضة أو ل ر  ألدوات اإلحالي ذك

 ففي ھذه الحالة تكون اإلحالة خارجية . راحةً المرجوع إليه في النص ص
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ل القرآني من خالل الوحدات  - توّصـل البحث إلى أنّه يمكن ادراك الداللة الضمنية لآليات المتضمنة للمث

أّما الداللة الظاھرية فھي غير  ،ذه الداللة ھي المقصودة والمرادةاللسانية أو التراكيب أو اآلية بكاملھا وھ

ة مرادة ونستنبط ا ة، ويتحقق التماسك النصي من حيث عالق ة الظاھري لداللة الضمنية في ضوء الدالل

وھذه الرابطة الداللية بين الظاھرية والضمنية ھي الضامنة للتماسك  ،داللة الضمنية بالداللة الظاھريةال

 الداللي في النص.

  

اب - ه س دليل علي د وجود ال ل القرآني عن ين أدوات يسھم الحذف في تماسك النص في المث اً ب ان أوالحق قاً ك

 اآلية الواحدة أواآليتين بحيث نستطيع ربط البنية السطحية بالبنية العميقة.

  

وين تركيب أو - دة مرتبطة يسمح العطف بتك رة جدي ابقة فق رة الس ا بالتركيب أوالفق طة أداة العطف بوس

انفيسھم في اتساع النص وھذا يشم روابط )النسق(عطف  ألنّ  ؛ل عطف النسق وليس عطف البي  من ال

ة كلية والداللي ين الش تركة ب ك ،المش ف ال فالتماس ي أدوات العط ل ف كلي يتمث ب  ةرابطالش ين التراكي ب

فالتماسك  لذا نوية بين المعطوف والمعطوف عليه،أّما التماسك الداللي فيتمثل في العالقة المع ،قراتوالف

ه ش ي الفي ىمكلي األداة دالل ا عطف ال ،ضمون والمعن ان أّم ً يحقق تماسك الفبي دم وجود  ا في النص لع

 تعاطفين والعالقة بينھما عالقة إيضاحية .مسط بين الاو

  
  

ى أساس النتيجة قد تسمح السببية بتحقيق التماسك النصي في المثل القرآني من خالل ربطھا ت - ركيبين عل

ة المكما بالسبب،  الحوادث والمواقف تسھم الزمنية كذلك في تحقيق التماسك النصي بربط األزمن ددة ب تع

 الخارجية في المثل القرآني .

  

أكـّد البحث أّن العموم يسھم في تماسك النص في المثل القرآني وذلك بتخصيص المعنى من خالل ورود  -

ى دات العاّمة والمرادة بھا الخاصة، ويتحقـّق التماسك النصي في النالمفر صوص من خالل توسيع المعن

في االستبدال من خالل الرابطة  لنصياالتماسك  كما يتحقـّق، ة تراد بھا العاّمة وذلك بورود ألفاظ خاص

تبدَ الداللية بين المستبدِ  ة قبل والمس ل القرآني وھي عالق ه في المث ين عنصر سابق ـْ ل من وعنصر ألية ب

 الحق فيه.
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  المصادر والمراجع بعد القرآن الكريم

  تبالك -أوالً:

رآن - ن أباالتقان في علوم الق دالرحمن ب دين عب ـ) تحقيق:٩١١تبكر السيوطي ( و، جالل ال د  ھ ّواز أحم ف

  . م)٢٠٠٧ھـ/١٤٢٧( ،بيروت دار الكتاب العربي، زمرلي، د.ط ،

ا ال - ى مزاي ليم إل ل الس اد العق رآنإرش ريم، ق اد الك د العم ن محم د ب عود محم و الس ـ) ٩٥١(ت ىأب  ،ھ

ن  د حس ي،تحقيق:أحم اوي، مرع ادق القمح د الص ان، ،٢ط محم ي، لبن راث العرب اء الت  دار إحي

                                                          . م١٩٩٠ھـ/٤١١

  ترجمة :د.سعيد  كلماير وآخرون، مدخل إلى فروضه ونماذجه وعالقاته وطرائقه، ،أساسيات علم لغة النص -    

  . م٢٠٠٩ القاھرة، تبة زھراء الشرق،كم ،١ط ،بحيري حسن      

 . م٢٠٠٢ القاھرة، ، دار غريب،ط محمد صالح الضالع، د. د. األسلوبية الصوتية، -

 . م٢٠٠٢/ـھ١٤٢٢ ،انعمّ  صفاء، دار ،١ر عبدالجليل، طدعبدالقا األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، -

      م .٢٠٠٥ دمشق، كتاب العرب،الاتحاد  ،د.ط حمد،عشتار داود م د. اإلشارة الجمالية في المثل القرآني، -

  .م ١٩٨٨ بغداد، ة،يشؤون الثقافالدار  ،١محمد جابر الفياض، ط كريم،األمثال في القرآن ال -

  . م)١٩٨١ھـ/١٤٠١( بيروت، دار ومكتبة الھالل، ،٥د.محمود بن الشريف، ط األمثال في القرآن الكريم، -

دلي، طا األمثال في القرآن الكريم، - ن عون العب ة١لشريف منصور ب الم المعرف ع، ،ع ّدة، للنشر والتوزي   ج

 . م)١٩٨٥/ھـ١٤٠٦(

ن أب وأب أمثال القرآن، - د ب ة، وعبدهللا محم يم الجوزي ربن ق ـ)،٧٥١(ت بك وان  د. تحقيق: ھ اي عل موسى بن

  . ت د. بغداد، مطبعة الزمان للنشر والتوزيع، ،العليلي، د.ط

ـ)،  ٢٩٥ت (  محمد بن علي الحكيم الترمذيعبدهللا وأب والسنة،ثال من الكتاب األم - د ق:يحقتھ ي محم  د.عل

  . ت د. القاھرة، دار النھضة، ط، د. البجاوي،

ا - ام الرض م اإلم ال وحك ارة، أمث ه المخت روي، وكلمات د الغ راء، ،١ط محم روت، دارالزھ       بي

  .  م)١٩٩٠/ھـ١٤١٠(

       ،ھـ) ٧٩١(ت  محمد البيضاوي عمربن  بنناصرالّدين أبي سعيد عبدهللا ل،أويأنوار التنزيل وأسرار الت -    

         . م٢٠٠١بيروت، ،١ط       

وم البالغة، - ديع، الخطيب القزويني اإليضاح في عل ان والب اني والبي ـ) ٧٣٩(ت  المع دين، ھ و  جالل ال أب

الي رحمن المع د ال ن عب د ب ق: ،محم داوي، تحقي د الھن ار، طمطبع عبدالحمي ة المخت اھرة ،٢ة مؤسس  ،الق

 م) .٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥(

ال، - رن السادس الھجري، البحث الداللي في كتب األمث ة الق ى نھاي اد د. حت ز مح فرھ دين،يعزي  ،١ط ي ال

  . م٢٠١٠ عّمان، دارغيداء،
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وم ا - ي عل ان ف رآنالبرھ دهللا ،لق ن عب د ب ّدين محم يبدرال ق: )،٧٩٤(ت  الزركش و الفضل  تحقي د أب محم

  . م)٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤( السعودية، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، ط، د. براھيم،إ

ّ  ،سلوبيةأدراسة  - لقرآن الكريمبالغة العطف في ا - روت، دار النھضة ط، د. ت الشرقاوي،عفـ ة، بي  العربي

  . م١٩٨١

د)، -خيري شلبي (األمالي ألبي علي حسن دراسة في ثالثية، البنية السردية في الرواية، - دالمنعم  ولد خال عب

ي، ا القاض ديم: زكري واري، ط تق راھيم الھ د إب زة: ،١أحم وث اإل الجي ات والبح ين للدراس انية ع نس

  . م ٢٠٠٩ واالجتماعية،

ن بحرالجاحظ (ت ين،يالبيان والتب - ان عمرو ب ـ)،٢٥٥أبو عثم د تحقيق: ھ ارون، عبدالسالم محم ة  ھ مكتب

  . م)١٩٨٥/ھـ١٤٠٥( القاھرة، المؤسسة السعودية، مطبعة المدني، ،٥ط القاھرة، الخانجي،

    ،عّمان دار جرير، ،١ط ،ياسر البطاشيخليل بن  الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، -      

  . م)٢٠٠٩/ھـ١٤٣٠(       

ادي (دراسة تحليلية )، التصوير الفني في القرآن الكريم - ار، ،١ط ،د.جبير صالح حم ا مؤسسة مخت  ھرة،الق

٢٠٠٧ .  

اني ،١ط ،د.عبدهللا محمد الجيوسي تعبير القرآني والّداللة النّفسية،ال - ة دار الغوث  دمشق، ،للدراسات القرآني

  . م٢٠٠٦

يط - يرالبحر المح ف ،تفس ن يوس ي ب ن عل ف ب ن يوس د ب اطي محم ي الغرن ان األندلس ن حي                 ب

  . م)١٩٧٨/ھـ١٣٩٨( دار الفكر، بيروت، ،٢ط ،ھـ) ٧٤٥ت  (

  . م١٩٩٧ تونس، دار سحنون، د.ط ، محمد الطاھر بن عاشور، التحرير والتنوير،تفسير  -

ـ)،٨٦٤ت( ي،لدين محمد بن أحمد بن محمد المحلجالل ا تفسير الجاللين، - رحمن  ھ د ال دين عب ن جالل ال ب

  . م)٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨( بيروت، دمشق، دار ابن كثير، ،١٣ھـ)، ط٩١١ت( بكر السيوطي، يأب

ّدين أ ،تفسير القرآن العظيم - اد ال داء عم و الف ـ)٧٧٤(ت سماعيل الدمشقيإب د حسين شمس  تحقيق: ھ محم

  . م)١٩٩٩/ھـ١٤١٩( بيروت، دار الكتب العلمية، ،١ط الّدين،

وي، - ير اللغ ة التفس اني القرآني ار المع ي اظھ ره ف ي ع وأث ة ف ير)،(دراس م التفس دهللا ل ين عب ان حس  د.عثم

  . م)٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨( بغداد، سالمية،والدراسات اإلمركز البحوث  ،ط احي، د.الفر

  .  م٢٠٠٥ القاھرة، دار الغريب، ،ط د. كمال محمد بشر، د. تفكير اللغوي بين القديم والجديد،ال -

ب،ال - ث التراكي أخير ومباح ديم والت لوبية تق ة واألس ين البالغ ة، د. ،ب ار عطي اء، ،د.ط مخت  دار الوف

  . م٢٠٠٥ ،ندريةاألسك

 ھران،د.ت.ط،طبعة أمير،٢، طھـ) ١٠٥(ت ابن عباسعكرمة مولى  بن عباس،تنوير المقباس من تفسير ا -

ي، د. لعبدالقاھر الجرجاني، في كتاب دالئل اإلعجاز الثنائيات المتغايرة -  ،١ط دلخوش جارهللا حسين دزه ي

 . م٢٠٠٨ ان،عمّ  دار دجلة،
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د.بشار  تحقيق: ،ھـ) ٣١٠(ت  الطبري بن خالد محمد بن جرير بن يزيد لقرآن،جامع البيان عن تأويل آي ا -

ّوا روف دع تاني، مع ارس الجرس ام ف ع، ،١ط وعص ر والتوزي الة للنش ة الرس روت، مؤسس      بي

  . م)٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣(

ـ)،٦٧١(تبكر بن فرج  القرطبي  وأبو عبدهللا محمد بن أحمد بن أب الجامع ألحكام القرآن، - الم  :تحيقق ھ س

  . م)٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠( بيروت، دار الكتب العلمية، ،١ط مصطفى البدرين،

  .٢٠٠٢، عّمان دار وائل، ،١ط د.مھدي أسعد عرار، العربيّة، جدل اللفظ والمعنى دراسة في داللة الكلمة -

  . م)٢٠١٠/ھـ١٤٣١( عّمان، دار الراية، ،١ط سماعيل،إار محمد نوّ  الجملة القرآنية الواحدة، -

يا - ـ)، تحقيق:٣٩٢(ت لخصائص، أبو الفتح عثمان بن جن ي النجار، ھ د عل عة دار الھدى للطبا ،٢ط محم

  . ت د. بيروت، والنشر،

ين النص والسياقدر ،خطاب القرآنيال - ة ب رة ،اسة في العالق ل من سورة البق ود العموش، ، د.مث  ،١ط خل

  . م٢٠٠٨ ،إربد ،عالم الكتب الحديث عّمان، جدارا للكتاب العالمي،

ة - يم، كلة،ا(المش دراسات في اللسانيات العربي ة)،رؤى  التنغ يد، طعبدال د. تحليلي د مصطفى الس ،دار ١حمي

  . م)٢٠٠٤ھـ/١٤٢٤( ،انعمّ  ،الحامد

ي  رُّ دّ ال -  ور ف ير الالمنث أثور،بتفس دال الم ام عب يوطيرلإلم ّدين الس الل ال ـ)٩١١( ت حمن ج دار  ،١ط ،ھ

  . م)١٩٨٣/ھـ١٤٠٣بيروت، ( ،الفكر

  ط، دارفرحة، د. ،أشرف عبدالبديع عبدالكريم د. في كتاب إعجاز القرآن الكريم، الدرس النحوي النصي، -      

  . م٢٠٠٣ السودان،         

اني دالئل اإلعجاز - م المع د  ،في عل ن محم اھر ب د الق و بكر عب ن أب دالب ـ)،٤٧١(تالجرجاني  حمنرعب  ھ

  . م)٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨( ،بيروت ،دايْ َص◌َ  ،د.ط ،وبيياسين األي د. تحقيق:

ب، - ب والتركي ي دالالت الترتي رة، ف ورة البق ي ع س ة ف ة لغوي بة،دراس م المناس عد د. ل د س راء خال  هللازھ

  . م)٢٠٠٧ھـ/١٤٢٨( الموصل، مؤسسة الواحة، ،١ط العبيدي،

  . م١٩٨٦، مكتبة الشباب، ١ط كمال محمد بشر، أولمان، ترجمة: دور الكلمة في اللغة، ستيفن -

اني،في تفسير القر روح المعاني، - بع المث ّدين الس وأب آن العظيم والّس ّ يالفضل شھاب ال ود اآلـ لوسي د محم

  .٢٠٠٩ ،بيروت دارالكتب العلمية، ،٣ط علي عبد الباري عطيَّة، مصحح: ،ھـ)١٢٧٠(تالبغدادي 

المكتب اإلسالمي ،١ط ،ھـ) ٧٥١(ت  بن محمد الجوزي عبدالرحمن بن علي زاد المسير في علم التفسير، -

  ھـ .١٤٠٤بيروت،  للنشر،

ارمَ  - ي أخب ذھب ف ذرات ال ن  ،بْ ھَذَ  نْ ش ي ب د الح اد،عب اءإ ، دار٢ط العم ي حي راث العرب روت، ،الت             بي

  . م)١٩٧٩/ھـ١٣٩٩(

ن الحاجب، شرح الرضي، - ة اب دين اإل شرح كافي ـ)،٦٨٦(ت يّ ذِ ابارَ تِ ْسرضي ال ه  ھ ل إوضع ھوامش  مي

  . م)٢٠٠٦ھـ/١٤٢٧( بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، ،١يعقوب، ط
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ير، - فوة التفاس د  ص ن محم ابوني،ب ي الص ق عل المي، :تحقي ر عبدالس يخ عم اءإ دار ،٢ط الش راث  حي الت

  . م)٢٠٠٠ھـ/١٤٢١( بيروت، ،العربي

ل  القرآني - ة، ،الصورة الفنية في المث ة وبالغي ي الصغير، دراسة نقدي د حسين عل يد،ردار ال د.ط، محم  ش

  . م١٩٨١بغداد، 

  . م)١٩٨٢ھـ/١٤٠٢( الكويت، دارالعروبة، ،١ط أحمد مختار عمر، د. علم الداللة، -

ة، - م الدالل رو،يبي عل ه: ر جي ذر عيّ  ترجم ة والنشر دار طالس، د.ط اشي،من دمشق،  ،للدراسات والترجم

١٩٩٢.  

الح، لماشطةمجيد عبد الحليم ا :مةترج جون الينز، علم الداللة، - يم حسين ف اقر وحل اظم حسين ب  ،ط د. ،وك

  . م١٩٨٠ البصرة، مطبعة جامعة البصرة،

  . م١٩٨٥ بغداد، ستنصرية،مالجامعة ال د.ط، مجيد عبدالحليم ماشطة، ترجمة: بالمر، ف. ،علم الداللة -

ة، - م الدالل يأ عل راث العرب ي الت ه ف ة ،صوله ومباحث دالجليل، - دراس ا ،١ط منقورعب رباتح اب الع                 ،د كت

  . م٢٠٠١، دمشق

  .٢٠٠٦ األسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، د.ط، نور الھدى لوشن، د. دراسة وتطبيقا: علم الداللة -

  . م١٩٦٢ مصر، مطبعة المعارف، ط، د. محمود السعران، د. ء العربي)،ىلقارل(مقدمة  ،علم اللغة -

  . ت د. القاھرة، دارغريب، د.ط، كمال بشر، د. مدخل، اللغة االجتماعي، علم -

ة الن - م لغ ّ عل ات، ص،ـ اھيم واالتجاھ ري، المف ن بحي عيد حس ار، د.ط ، س ة المخت اھرة مؤسس  ،الق

  . م)٢٠٠٤ھـ/١٤٢٤(

ق، - ة والتطبي ين النظري ة النصي ب م اللغ ة، عل ى السور المكي ة عل راھيم د. دراسة تطبيقي ي، صبحي إب  الفق

  . م٢٠١٠ القاھرة، دار قباء، ،١ط

    محمد بن علي بن محمد الشوكاني أبو عبدهللا ،الرواية والدراية من علم التفسيرالجامع بين فني  فتح القدير، -      

   . ت د. بيروت، ،ط، دار األرقم د. ،ھـ) ١٢٥٠الصنعاني (ت     

  . م)٢٠٠٩ھـ/١٤٣٠( عّمان، دار دجلة، ،١ط ،هللاشكر محمود عبد د. الفصل والوصل في القرآن الكريم، -

ة، - م الدالل ي عل ول ف در، د. فص وض حي د ع ع، ،١ط فري ر والتوزي ة اآلداب للنش اھرة، مكتب  الق

  . )٢٠٠٥ھـ/١٤٢٦(

  . م١٩٧٩ بيروت، دار النھضة العربية، ،عبده الراجحي، د.ط فقه اللغة في الكتب العربية، -

  . م)٢٠٠٨ھـ/١٤٢٩(، القاھرة دار الشروق، ،٣٧سيّد قطب، ط في ظالل القرآن، -

  . م)٢٠٠٧ھـ/١٤٢٧( ،عّمان دار المسيرة، ،١ط إبراھيم خليل، د. ونحوالنص، في اللسانيات، -

                    عبدالسالم محمد ھارون، تحقيق: ،ھـ)١٨٠(ت بشر عمروبن عثمان بن قنبر وأب كتاب سيبويه، الكتاب، -      

                            .  م)٢٠٠٦ھـ/١٤٢٧( القاھرة، ،يمكتبة الخانج ط، د.       

، التراث العربي ، دار إحياء٢ط ،ھـ)٥٣٨عمر الزمخشري الخوارزمي (تأبو القاسم محمود بن  الكشاف، -

 . مـ)٢٠٠١ھـ/١٤٢١، (بيروت



 

 ١٢٣

ة واإلعالم، ،الكفايات التواصلية واالتصالية - اد د. دراسات في علم اللغ ر، يھ ان ،دار الفكر ط، د. نھ   ،عّم

 . م)٢٠٠٣ھـ/١٤٢٤(

  م).٢٠٠٣ھـ/١٤٢٣( دار الحديث، القاھرة، د.ط، ھـ)،٧١١(ت مة ابن منظور، ّلإلمام العال لسان العرب، -

 . م١٩٩٨ عّمان، دار األمل، ،١ھادي نھر،ط د. اللسانيات االجتماعية عند العرب، -

ّ في قضايا التلق سة تحليلية نقدية،درا رة،اللسانيات في الثقافة العربية المعاص - حافظ إسماعيلي  ي وإشكاالته،ـ

  . م٢٠٠٩ المتحدة، دار الكتاب الجديد ،١ط علوي،

  . م٢٠٠٦ ،الدار البيضاء ،٢ط محمد خطابي، نسجام الخطاب،امدخل إلى  لسانيات النص، - 

  .١٩٩٦ حلب، لحضاري،نماء امركز اإل ،١ط منذر عياشي، د. الكلمة، ،ةاللسانيات والدالل -

ارات - ائف اإلش افعي وأب ،لط ابوري الش يري النيس ك القش د المل ن عب وزان ب ن ھ ريم ب د الك م عب  القاس

  م).٢٠٠٠/ھـ ١٤٢٠( بيروت، دار الكتب العلمية، ،١ط ،عبداللطيف حسن عبدالرحمن تحقيق: )،ـھ٦٤٥(ت

فية، - ة والوص ين المعياري ة ب ان، د. اللغ ام حس الم الك ،٤ط تّم ع،ع ر والتوزي ب للنش اھرة، ت  الق

   . م)٢٠٠٦ھـ/١٤٢٧(

ة، - ة العربي ا، اللغ ا ومبناھ ام حّس د. معناھ ع، ،٤ط ان،تّم ر والتوزي ب للنش الم الكت اھرة، ع  الق

  . م)٢٠٠٤ھـ/١٤٢٥(

ة،ن دار الشؤو ط ، د. عباس صادق الوھاب، د. ترجمه: جون الينز، اللغة والمعنى والسياق، - ة العاّم  الثقافي

  . م١٩٨٧ د،بغدا

  . م)١٩٧٧/ھـ١٤١٨( دمشق، دار القلم، ،٢ط مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، -

ّ من مباحث في علوم القرآن، - ّ اع القطـ   . م)١٩٩٨/ھـ١٤١٨( بيروت، ،مؤسسة الرسالة ،٣٥ان، طـ

ر، تحقيق: - ن األثي د الحوفي د. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياءالدين اب ة،  أحم دوي طبان ود.ب

  .  م١٩٨٣، ٢ط دار الرفاعي، الرياض،

ة الھالل، ،١ط الحسين، قصي د. تحقيق: )،ھـ٥١٨ت ( الفضل الميدانيأبو  مثال،مجمع األ - روت، مكتب  بي

  . م٢٠٠٣

ن الفضل بن الحسنالشيخ أبوعلي الفضل  مجمع البيان في تفسير القرآن، - ـ)٥٤٨(ت الطبرسي ب  ، د.ط ،ھ

  . م)١٣٣٩/ھـ١٣٧٩( ،بيروت راث العربي،الت إحياء دار

  .ت ، د.كويتال دار الرسالة، د.ط ، )،ھـ٦٦٦(ت محمد بن أبي بكربن عبد القادر الّرازي مختار الصحاح، -

ر، - ن كثي ابوني، تحقيق: مختصر تفسير اب ي الّص د عل رآن العظيم، ،١ط محم روت، دار الق ـ١٤٠٢( بي -ھ

  . م)١٩٨١

دار - ائق التم ل وحق ل،ك التنزي دهللا أوي ود النسفيعب ن محم د ب ن أحم ـ) ٧١٤(  ب ق: ،ھ راھيمإالشيخ  تحقي  ب

  . م)١٩٨٩/ھـ١٤٠٨( بيروت، دار القلم، ،١ط محمد رمضان،

ة: د.سعيد زتسيسالف واور زنياك، النص مشكالت بناء النص،مدخل إلى علم  - ري،حسن ب ترجم ، ١ط حي

   . م)٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤( مؤسسة المختار،
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دخ - م م ى عل نص،ل إل ه، ال االت تطبيق بيحيحم ومج ر الص ة، ،١ط ،مداألخض دار العربي روت، ال  بي

  . م)٢٠٠٨ھـ/١٤٢٩(

  . م٢٠٠١ القاھرة، دار غريب، ،٢ط ين صبرة،محمد حسن د. مرجع الضمير في القرآن الكريم، -

ا،  - ة وأنواعھ وم اللغ ي عل ّدين االمزھر ف و الفض٩١١(ت لسيوطيجالل ال د أب ق: محم ـ)، شرح وتعلي ل ھ

اوي، ط د البج ي محم ولى، عل اد الم د ج راھيم، محم يدا١إب ة العصرية/ ص روت، ،، المكتب ـ١٤٢٥ ( بي -ھ

  .  )م٢٠٠٤

ي ضوء  - ة ف اجم اللغوي ديثالمع ة الح م اللغ رج، د. ،دراسات عل و الف د أب ة، ،ط د. أحم  دار النھضة العربي

  . م١٩٦٦

  . ت د. ي،اء البغوحسين بن مسعود الفرّ الأبومحمد  معالم التنزيل، -

رّ  أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبدهللا معاني القرآن، - ـ)،٢٠٧(ت اءالف ار، تحقيق: ھ ي النّج د عل  ط، د. محم

  . م١٩٩٥ بيروت، الدار المصرية للتأليف والترجمة،

  . م)٢٠٠٣ھـ/١٤٢٣( عّمان، دار الفكر، ،٢ط فاضل صالح السامرائي، د. ،معاني النحو -

ر - زين، طمعجم األمثال في الق ريم، سميح عاطف ال اني، ٢آن الك اب اللبن اب المصري ودار الكت ، دار الكت

  . م)٢٠٠٠ھـ /١٤٢١( بيروت، القاھرة،

اموس المحيط، - ادي مجد معجم ق روز آب ن يعقوب الفي د ب دين محم ـ) ٨١٧(ت  ال أمون  تحقيق: ،ھ ل م خلي

  . م)٢٠٠٩ھـ/١٤٣٠( بيروت، دار المعرفة، ،٤ط شيحا،

  . م١٩٩٠ بيروت، دار العلم للماليين، ،١ط رمزي البعلبكي، ات اللغوية،معجم المصطلح -

ي السكاكي (تيعقوب يوسف بن أبي ب وأب ،مفتاح العلوم - ن عل د ب ـ)٦٢٦كر محم ق، ،ھ د  د. تحقي عبدالحمي

  . م)٢٠٠٠ھـ/١٤٢٠( ،بيروت دار الكتب، ط ، د. الھنداوي،

رآن، - ب الق ي غري ردات ف ـ) ٥٠٢( الراغب األصفھاني المف ة،  دار ،٥ط ،ھ روت،المعرف ـ / ١٤٢٨( بي ھ

   م) . ٢٠٠٧

د تحقيق: ،١ط ،ھـ) ٢٨٥ت( دبرِّ ميزيد الالعباس محمد بن  وأب المقتضب، - ة:حسين حم ديع  ، مراجع ل ب إمي

 . )م١٩٩٩- ھـ١٤٢٠( ،بيروت ،دار الكتب العلمية يعقوب،

ّرب، - ؤمن المق ن م ي ب ن عل و الحس روف ب أب فورالمع بي ابن عص ـ)،٦٦٩(ت لياالش ق: ھ ادل  تحقي ع

 . م)١٩٩٨ - ھـ١٤١٨( بيروت، دار الكتب العلمية، ،١ط علي محمد معّوض، عبدالموجود،

رن العشرين، - الم العربي في الق درس النحوي في الع د عطا موسى د. مناھج ال   ، دار اإلسراء،١ط ،محم

  . م٢٠٠٢ األردن،

ليمان  تحقيق: ،ھـ)١٣٦٧( العظيم الزرقانيالشيخ محمد عبد مناھل العرفان في علوم القرآن، - الشيخ أمين س

    . ت د. بيروت، ،التراث العربي دار إحياء ،١ط لكروي،ا
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يم، ،من بالغة النظم القرآني - ذكر الحك ات ال ديع في آي ان والب اني والبي ائل المع ة لمس ة تحليلي  دراسة بالغي

  . م)٢٠١٠/ـھ١٤٣١( القاھرة، مؤسسة المختار، ،١ط ،د.بسيوني عبد الفتاح فيود

أبحاث  المعجمية العربية، أحمد نصيف الجنابي، د. في كتاب العين، منھج الخليل في دراسة الداللة القرآنية -

  . م)١٩٩٢/ھـ١٤١٢( المجمع العلمي العراقي، الندوة التي عقدھا

ّ السيالميزان في تفسير القرآن، -         ،اإلسالمية تبالك دار،١ط ،)ھـ١٩٨١(تالطبطائي بن محمد محمد حسين دـ

           . م)١٩٩٧/ھـ١٤١٧( السلطاني، سوق طھران،       

نص ( - و ال ة)،إنح ات تطبيقي ري ودراس ار نظ د، د. ط و زني ان أب ديث، ،١ط عثم ب الح الم الكت د، ع   إرب

  . م)٢٠١٠/ھـ١٤٣١(

نص - و ال ة)، نح الة والحداث ين األص د الّراضي (ب د عب د محم ة الثقاف ،١ط ،أحم ة،مكتب اھرة، ة الديني  الق

  . م)٢٠٠٩/ھـ١٤٢٩(

ت،  - ة ذات السالسل، الكوي ل اللساني للخطاب، مصطفى النحاس، د. ط، مكتب نحو النص في ضوء التحلي

  م .٢٠٠١

  .١٩٧٤ ،القاھرة دار المعارف، ،٥ط ،ھـ)١٩٧٨ت ( عباس حسن ،النحو الوافي -

  .م١٩٩٣ ،بيروت المركز الثقافي العربي، ،١ط د،الّزنا راألزھ يكون به الملفوظ نصا، في ما ،نسيج النص -

اب واإل - نص والخط راء،ال د، ج رت دي بوجران ة: روب ان، د. ترجم ام حّس ب،١ط تّم الم الكت اھرة، ،ع  الق

 . م)١٩٩٨ھـ/١٤١٨(

داولي)، النص والسياق - داللي والت ك، ( استقصاء البحث في الخطاب ال ان داي ه: ف ي، ترجم دالقادر القنين  عب

  . م٢٠٠٠ بيروت أفريقيا الشرق، دار ،طد.

ة ال - ينظري ياق القرآن يلية، ،س ة تأص ة دراس ود د. داللي اح محم د الفت ى عب ل، ،١ط ،المثن ان، دار وائ  عّم

  . م)٢٠٠٨ھـ/١٤٢٩(

رج، نظرية علم النص - ة اآلداب، ،٢ط (رؤية منھجية في بناء النص الشعري)، حسام أحمد ف اھرة، مكتب  الق

  . م٢٠٠٩

دال،لإمن بنية المعنى  ص،نظرية الن -  يميائية ال وم، ،١ط حسين خمري، د. ى س ة للعل دار العربي روت  ال  بي

  . م)٢٠٠٧ھـ/١٤٢٨(

ات والسور، ظم الدررن - اعيإ في تناسب اآلي ن عمر البق راھيم ب ـ) ٨٨٥ت( ب ة، ،١ط ،ھ  دار الكتب العلمي

  . م)١٩٩٥/  ھـ١٤١٥( بيروت،
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  الرسائل واألطروحات  -ثانياً:
  

ة القصا راتساق ال - ور القرآني ان  د. ،خطاب في الّس وراه،راط ،ðÜþÜa@رمضان صالح رحم ة  وحة دكت كلي

  . م)٢٠٠٧ - ھـ١٤٢٨اللغات، جامعة صالح الّدين/أربيل، (

  

وراه لقمان مصطفى سعيد، ،تساق في قصص القرآ ن الكريماال - ة اآلداب، ،أطروحة دكت ة صالح  كلي جامع

  . م) ٢٠٠٤ - ھـ١٤٢٥( الّدين/أربيل،

  

ز، - د العزي از محسن عب نص، ني ره في تماسك ال تير، الربط وأث الة ماجس ة صالح  رس ات، جامع ة اللغ كلي

  . م)٢٠٠٧ - ھـ١٤٢٨( الّدين/أربيل،

  

ار، - د المخت وراه سورتا آل عمران ومريم دراسة نصيّة، وسن عبد الغني مال هللا أحم ة اطروحة دكت  -، كلي

  . م)٢٠٠٦ - ھـ١٤٢٧( الموصل، ل،اآلداب، جا معة الموص

  

ار، - ال هللا المخت د الغني م تير، سورة الكھف دراسة أسلوبية، وسن عب الة ماجس ة  رس ة اآلداب، جامع كلي

  . م)٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١( الموصل، الموصل،

  

  

 ً   البحوث المنشورة في الدوريات -:ثالثا
  
كي، - دالقاھر وتشومس ين عب ة ب ة التحتي ايرة، البني ل عم الممج د.خلي ة األق دد (ل ة، ٩، الع ة للطباع )، دار الحري

  .١٩٨٣بغداد،  

  

ة، - وم االجتماعي ات اآلداب والعل ي، حولي ر العلم س النش ت، اصدارات مجل ة الكوي دد( جامع ة )،١٢الع  الحولي

  . م)٢٠٠٤ - ھـ١٤٢٥( ئتينابعد الم السادسة عشرةبعة والعشرون الرسالة راال

  

  ية، محمد  اللغة العرب خدمة  فيت أشغال ندوة اللسانيا، في اللغة العربية تركيب الجملة دراسة في مالحظات -

  .                           م ١٩٨١، تونس، ٥الشاوش، سلسلة اللسانيات، العدد        
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الكتب والمقاالت والبحوث المنشورة على شبكة المعلومات  -رابعاً:
   (األنترنيت)

  

ـّال ، د.اإلحالة في القصة القرآنية أثر السياق في فھم -       وان، ،أنس بن محمود فج دى األي اح  اطروحة  منت مت

  -: على الموقع اآلتي

http://www.iwan7.com/search.php?do=getdaily 

 

  -: متاح على الموقع اآلتيم (االنترنيت) ٢٠٠٧ -أحمد عفيفي  اإلحالة في نحو النص (كتاب): د. -      

http://al-marsa.ahlamontada.net-t1768-topic 

 

  -متاح على الموقع اآلتي: مقال محمد محمد يونس علي، ،اإلحالة وأثرھا في داللة النص وتماسكه -

http://montadayamatidja.a71arab.net/t976-topic 

 

  -: مقال متاح على الموقع اآلتي ،٢٠٠٩ -، نورالدين بشيراألسلوب القرآني دعوة إلثارة الفكر -

http://www.ahl-alquran.com/arabic/show-news.php?main-id=10526 

                                                                                                                                         

مقال  أنس بن محمود فّجال، اضيع عاّمة، د.منتدى المو -التماسك النصي (لغةً واصطالحاً)، منتدى حسايف -     

-: مقال متاح على الموقع اآلتي         

http://forums.k6h6.com /f2/.                 

ياق  - اظ،الس ات واأللف دلول اآلي د م ي تحدي ي ودوره ف ال، القرآن مير رّح يخ س ع  الش ى الموق اح عل ال مت مق

   -اآلتي:

http://www.allikaa.net/banner/adclick.php?bannerid=7&zoneid=o&source=&dest 

 

  -: متاح على الموقع اآلتي ھيئة علماء بيروت، إسالم ويب، ،منھج السياق القرآني الشبكة اإلسالمية، -

http://www.islamweb.net/ver2/archive/readartphpid=151451 

 

ة المنت - انيات قائم دى اللس انية، منت ات لس ايا وآ لي ةديقض ة اإلحالي ة والبني ول اإلحال رحمن ،ات ح د ال  عب

  -: متاح على الموقع اآلتي ،٢٠٠٩ بحث منشور، بوردع،

http://www.lissaniat.net/profile.php?mode=editprofile 

  

  



 

 ١٢٨

  مقال  مجموع فتاوى ابن تيمية، ،الشيء على الشيء يقتضي المغايرة مجموع الفتاوى/المجلد السابع /عطف -      

  -: متاح على الموقع اآلتي        

http://www.wikisource.org/wiki 

  

  -اآلتي : مقال متاح على الموقع شبكة األدبية،ال، إسالم ويب، منتدى المكتبة اإلسالمية عرض الكتب -    

http://www.islamweb.net/ver2/archive/index2php?helange=a&vpart=551 

 

  -: مقال متاح على الموقع اآلتي ،وضوعية في عمق القرآننظرة م الناسخ والمنسوخ -     

http://www.thequran.com/repetitions.aspx?t-2 

 

    -: اآلتي م، ومتاح على الموقع٢٠٠٧ ،فيأحمد عفي د. تجاه جديد في الدرس النحوي :نحو النص ا -    

http/:www..Lissaniat.net/ 

viewtopic.php?t=1145&sid=42984685dbf8ce5281aa5c1aa35c1b63a5f8                                       

           

  

  مقال متاح على الموقع البن أبي حديد، ،(المجلد األول) شرح عصري جامع لنھج البالغة نفحات الوالية: -

  -: اآلتي   

http://www.alkadhum.org/other/mktba/hadith/nafahat-alwelayaho1/17.htmi 

  

ال  ،م)٢٠١٠-١٩٩٩(للثقافة واإلعالم  مؤسسة النبأ سعدي غزاي عمران، د. ،وقفة عند األمثال القرآنية - مق

  -: متاح على الموقع اآلتي

http://www.annabaa/nbanews/2010/h/270.htm 
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A  
 

ABSTRACT  
 

     This research is concerned with textual cohesion in Quranic proverbs 

described as the fundamental factor since it is a specific speech. By this 

speech texts and Non-texts are distinguished.                                        

   The Holy Quran is the most distinct text in which there exist 

characteristics of textual cohesion because it is inimitable in its words, 

composition ،and meaning .it is also inimitable in its cohesion and 

harmony .A proverb is regarded as a great structure in the Holy Quran 

Which represents an intensive textual form. 

   This research consists of introduction ،preliminary, two chapters, and a 

conclusion. 

    The introduction deals with the concept of textual cohesion in 

temporary linguistic studies and there relation with ancient linguistic ones, 

and explaining the importance proverbs and their being different from 

other textual structures because they do not express the reality directly. 

Instead, they express them through a picture or story. The parts of the 

Quranic proverb are organically cohesive. 

The preliminary studies the textuality of the skeleton structure of the 

context of the Quranic proverb through specifying kinds of proverbs and 

analyzing structures of proverbs in the holy Quran. 

      The first chapter is made up of three sections, and explains the internal 

connections in the text. The first section deals with formal connections in 

text. It studies the manner by which meanings of various words are 

organized. The meanings govern the production of the structural meaning 

which is governed by the combination of sounds and the way of forming 

words. 



 

B  
 

     The second section is concerned with semantic connections in a text. It 

accounts for relations that connect lexical elements in the light of 

phonological, morphological, structural, and semantic bases combined in 

order to perform a continuous understandable speech between the 

addressor and addressee. The section also treats of connections between 

existent types in themselves. 

     This becomes outstanding through units and structures present in a 

Quranic proverb, and similarity in meaning and multiplicity in words, and 

when the speech event deviates from its explicit meaning into other ones.       

     The third section is concerned with common conditions between forms 

and meaning through cohesion by conjunctions and their relations with the 

structure of the Quranic proverbs. 

    The second chapter deals with external connections in the text through 

three sections. The first section studies the relation of external conditions 

with the text in Quranic proverbs. 

    The second section studies the source the context of Quranic proverbs 

with external mechanisms that are not explicitly mentioned in the text. 

     The third section treats of explicit connections in the text through the 

relation between two events in the text the first of which is a cause and the 

second an effect or through various tenses in meaning or through 

generalization or specification in meaning. 

     The conclusion displays the most important results the research 

reached. 




