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 من العالقات النصية في القرآن الكريم 

 )دراسة تطبيقية في سورة القصص(

 د. فضل يوسف يوسف زيد 

 مدرس بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، قسم النجو والصرف والع روض

 قدمةم

من المصطلحات األساسيّة التي أسهمت بصورة « النص»كان مصطلح 

واضحة في فتح نافذة جديدة في جدار الدراسات اللغويّة األصّم بعد أن ظّل 

البحث فيها رْدًحا من الزمن قابعًا في حدود الجملة المفردة ال يتعدّاها باعتبارها 

فإن الدراسات  وحدات اللغويّة، ومع ذلك وأكبر الأقصى مستويات التركيب 

من القلّة والندرة في   يفي تناول الظواهر اللغويّة تعان« النص»التي اعتمدت 

على الرغم من كثرة الدعوات تتجاوز حدود الجملة،    مقابل الدراسات التي ال

اللغة  التي تُنادي بضرورة تجاوز قيود الجملة إلى مجال النّص الذي تتحقق فيه

 بجميع مستوياتها الصوتية والدالليّة والنحويّة.

لى ع حساس بقصور الدراسات المعتمدةوقد نبعت هذه الدعوات من اإل

عن احتواء بعض الظواهر والع القات اللغويّة وتفسيرها كع القة اإلحالة،  الجملة

 درك إال بتجاوز الجملةيوعالقة السؤال بالجواب، وغيرهما مما ال يمكن أن 

في عملية الكالم، ودور  (2)، وإبراز دور السياق المقالّي أو المقاميّ (1)الواحدة

المتلقي وجعله شريًكا في إنتاج النّص وإبداعه، كما انطلقت هذه الدعوات من 

اإلحساس بأن )نحو الجملة لم يعد كافيًا إلشباع حاجة المحلل اللغوي...، وأن 

قدّمها يالقات بين الجمل بصورة كافية كما النحو على مستوى الجملة ال يُقدّم الع  

 (3)(.علم النص

طراح الجملة، أو الغّض من قيمة الدراسات ا بحالعلى أن ذلك ال يعني 

التي اعتمدت على منوالها، واتخذت منها أساًسا ومنطلقًا لوصف األبنية اللغويّة 
                                                 

 )*( مدرس بكلية دار العلوم. جامعة القاهرة. قسم النحو والصرف والعروض.

 . 119، 1/68خطاب د. محمد الشاوش: أصول تحليل الانظر ( 1)

أن الكلميية ال يتّحييدد معناهييا إال بعالقاتهييا مييع  verbal context( يُبيييّن السييياق المقييالي 2)

 context of situationالكلميات األريرى فيي السلسيلة الكالميية، أميا السيياق المقيامّي 

تُسييتخدم فيهيييا فيبييرز أوجييه التغيّييير الييذي يُصييييب المييدلوالت بيييارتالف المواقييف التيييي 

 (. 70 /1أصول تحليل الخطاب انظر الكلمات )=

 .52 -49 /1علم اللغة النصي د. صبحي الفقي انظر ( 3)
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ن الجمل، ألن الجملة هي نواة النص، وكل نّص يتكّون من متتالية م ؛وتحليلها

فهو ِكيان لغوّي أكبر من الجملة، والغناء للدراسة اللغوية بأحدهما عن اآلرر، 

فنحو النص يشتمل نحو الجملة، وكل ما درل في لسانيات الجملة هو أيًضا 

دارل في لسانيات النّص، وإذا كان النحاة قد وقفوا بالتحليل النحوي عند حدود 

جدوا في الجملة ضالتهم وإشباع حاجتهم في الجملة، فلهم العذر في ذلك، ألنهم و

تقعيد القواعد الذي كان شغلهم األول، ووصف جميع الظواهر اللغويّة، )وحتى 

الدراسات اللسانية الحديثة قد اقتصرت في بداية أمرها على الجملة، ولم 

تتعّرض للنّص باعتباره وحدة لغوية أكبر من الجملة، ولم تُوِل النص والعالقات 

 (1) (.ربط بين مكوناته كبير اهتمامالتي ت

ومن الجدير بالذكر ما كان للنظرية اللغوية العربية القديمة من إسهام في 

في النظرية اللسانية الحديثة، فال يخفي ما « نحو النص»تكّون كثير من مفاهيم 

للتراث العربي القديم من ممارسات نصيّة تذوقًا وفهًما وتحليالً وتفسيًرا، وليس 

من قبيل التعّصب األعمي أو اإلعجاب المفرط بما رلّفه نحاتنا وبالغيونا هذا 

من نظريات اعتمد عليها نحو النص، بل ألن معظم أصول هذا العلم ترجع في 

من الظواهر التركيبية  -مثالً  -كثير منها إلى قواعد وأصول عربيّة، فاإلضمار

والتماسك بين أجزاء النصية، وهو من القرائن اللفظية التي تحقق الترابط 

النص، وقد نّص النحاة على ذلك نصًّا صريًحا، وأكدوا ذلك في غير موضع، 

روابط »بل لقد عدّه بعضهم األصل في الربط، يقول ابن هشام تحت عنوان: 

)وهي عشرة: أحدها الضمير، وهو األصل، ولهذا «: الجملة بما هي ربر عنه

إن هذان ":  نحو رفوًعايربط به مذكوًرا كزيد ضربته، ومحذوفًا م

  (1)("لساحران

ويُع دُّ عبد القاهر الجُرجانّيِ من أوائل المنظرين لهذا العلم من رالل 

نظريته عن النظم وتعلّق الكالم بعضه ببعض، وهو لّب نظرية النّص التي تقوم 

على العالقات النسقية بين مكوناته، يقول عبد القاهر وهو بصدد الحديث عن 

، إال «هذه اللفظة فصيحة»وهل تجد أحدًا يقول: »بعضه ببعض:  تعلّق الكلم

وهو يعتبر مكانها من النظم، وُحْسن  مالئمة معناها لمعاني جاراتها، وفضل 

قلقة، »وفي ِرالفه: « لفظة متمكنة، ومقبولة»مؤانستها ألرواتها؟ وهل قالوا: 

ن االتفاق بين ، إال وغرضهم أن يعبّروا بالتمكن عن ُحس«ونابية، وُمْستكرهة

هذه وتلك من جهة معناهما، وبالقلق والنُّبُوَّ عن ُسوء التالؤم، وأن األولى لم ت ِلق 
                                                 

 .29، ولسانيات النص لمحمد رطابي ص 75 /1أصول تحليل الخطاب انظر ( 1)
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 (2)«.بالثانية في معناها، وأن السابقة لم تصلح أن تكون لفقًا للتالية في مؤدّاها

ذهبنا إليه من أن التراث  فيماأو  يكون شك بعد قراءة هذا النّص الداّل 

لم يكن رلوا من الممارسات النصية التي ساهمت في تصّور كثير العربي القديم 

 ؟من مفاهيم علم النص في اللسانيات الحديثة

             يتجاوز بالدراسة النحوية حدود الجملة،ن إلى أهذا البحث  يهدفو

أن يتحلّل من قيودها ويخرج من ربقتها إلى مجال النص وشموليته باعتباره و

ر من الجملة تربط بين مكوناته عالقات نحوية ومعنوية، ومحاولة كيانًا لغويًا أكب

الكشف عن هذه العالقات الدارلية بين الجمل المكونة للنص، وتفسيرها في 

عن سياقها، وإال كان ذلك ضربًا  مبتورة الصلة، فال تفّسر ترد فيهموقعها الذي 

 ال يحتمل.ن الجور والتعّسف وتحميل النص مام

 على سورة من سور القرآن المكيّة وهي سورة يارتياروقد وقع 

 

 . 573/  2( مغني اللبيب البن هشام  1) 

 . 45ـ  44( دالئل اإلعجاز  2) 

 

 

 

للتطبيق كنّص مّحدد له بداية ونهاية للكشف عن الع القات « القصص»

 لوسائل النصية التي أسهمت في تآرذها وتماسك أجزائها.وا اللغوية

سؤال مؤداه عن  محاولة اإلجابةلبحث أيًضا هو وكان من أهداف هذا ا

ومحاولة ارتبار الوسائل التي اقترحها  القرآنّي ؟ النصّ  وينسجم تماسككيف ي

وتطبيق ذلك على ادها النصيّون لوصف تماسك النص، ومدى تحققها واطر

سورة من سور النص القرآني الذي وصف قديًما بأنه كالكلمة الواحدة، وهنا 

إلى دور المفّسرين في تعاملهم مع النّص القرآني ونظرتهم  تجدر اإلشارة

النصيّة إلى هذا النص المقدّس، وكشفهم عن العالقات والوسائل التي تربط بين 

كلماته وجمله وآياته وسوره، حتى إنهم اعتبروه كالكلمة الواحدة رغم تفاوت 

 سنة. أوقات نزوله، ومختلف مناسباته، وقد استغرق نزوله نيّفا وعشرين
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وكان المنهج المتبع في ذلك منهًجا وصفيّا تحليليّا لمختلف االستعماالت 

والعالقات التي تكون للنص، ولم يكن الهدف فرض قواعد صارمة، وإنما تتبع 

العالقات والترابطات التي تساهم في تآرذ هذه السورة الكريمة وتماسكها، 

 .مدى تكرارها واطرادهاوالوقوف على 

ن يكون عملي رالًصا أما قصدت إليه، و إلىقد وفقت  وآمل أن أكون

 ؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه .لوجهه الكريم

                                   

فضل يوسف                                              
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 «القصص»العالقات النصية في سورة 

رآن ُكلّها لتشّكل كما تتآرذ آي وسور الق« القصص»تتآرذ آيات سورة 

نّصا متسقًا آرذًا بعضه بحجز بعض، وقد نتج هذا التماسك عن مجموعة من 

 الوسائل والعالقات جعلت السورة كما جعلت النّص القرآني كله وحدة واحدة.

ونحاول في الصفحات القادمة أن نبحث عن العالقات بين الجمل واآليات 

 .يل على تماسكهاالتي تشكل بنية هذه السورة الكريمة للتدل

 أوال عالقة اإلحالة :

تُع دُّ اإلحالة وسيلةً من الوسائل اللغوية المهمة التي تساهم بشكل فعّال في 

انسجام النّص وتماسكه، واإلحالة مصطلح قديم إال أنه لم يتبلور له مفهوم محدد 

ن عند علمائنا األقدمين، وكذلك لم يُوق ْف على تعريف نهائي ومحدد له حتى اآل

روبرت دي بوجراند  تعريفعند علماء النّص المحدثين، ومن هذه التعريفات 

، وتنقسم اإلحالة إلى قسمين: إحالة دارل (1)«العالقات بين العبارات»بأنها: 

النّص أو ما يطلق عليها اإلحالة النصيّة وإحالة رارج النص أو ما يطلق عليها 

أو النصية إلى قسمين: إحالة قبلية، اإلحالة المقامية، وتنقسم اإلحالة الدارلية 

استعمال كلمة »وهي التي تحيل إلى عناصر سبق ذكرها في الكالم، ومعناها: 

، ومن (2)«أو عبارة تشير إلى كلمة أررى أو عبارة أررى سابقة في النصّ 

ا قََضى ما جاء في قوله تعالى: ﴿ـ وهي كثيرة جدًا في القرآن الكريم  ـ أمثلتها فَلَمَّ

ِلِه آنََس ِمن َجانِِب الطُّوِر نَاًرا.. ُموَسى ََجَل َوَساَر بِأَهأ حيث  القصص[ 29]من اآلية:﴾ اْلأ

ِلهِ ضمير الخفض في قوله: ﴿ نالحظ أن عليه « موسى»﴾ يحيل قبليًا إلى بِأَهأ

﴾، وعلى هذا فقد تّم تغييب آنَسَ السالم، وكذلك ضمير الرفع المستكّن في الفعل ﴿

ليه السالم(، واستعيض عنه بالضمير، أما اإلحالة االسم المظهر )موسى ع

البعدّية وهي النوع الثاني من نوعْي اإلحالة الدارلية أو النصية فهي التي تحيل 

استعمال كلمة أو عبارة تشير إلى »بعديّا إلى عنصر الحق في النّص، ومعناها: 

أمثلتها ما ، ومن (3)«كلمة أُررى أو عبارة أُررى سوف تستعمل الحقًا في النصّ 

ا فِي جاء في قوله تعالى: ﴿ عَلَُها ِللَِّذيَن اَل يُِريُدوَن ُعلُوًّ ِخَرةُ نَجأ تِلأَك الدَّاُر اْلأ

ِض َواَل فََساًدا َوالأعَاقِبَةُ ِللأُمتَِّقينَ  َرأ ﴾ ال يحيل إلى مذكور تِلأكَ ﴾ فاسم اإلشارة ﴿اْلأ

 بعدية وليست قبلية. دارلية -هنا -من قبل، وإنما يُحيل إلى الحق، فاإلحالة

من نوعي اإلحالة فهو اإلحالة الخارجية أو المقاميّة،  أما النوع الثاني

)وتشير إلى األنماط اللغويّة التي تشير إلى الموقف الخارجي عن اللغة، وهذا 

النوع من اإلحالة يتوقف على معرفة سياق الحال، أو األحداث والمواقف التي 

 .(4) المحال إليه( تحيط بالنص، حتى يمكن معرفة
                                                 

 .172النص والخطاب واإلجراء لروبرت دي بوجراند صانظر ( 1)

 .1/38حي الفقي علم اللغة النصي د. صبانظر ( 2)

 .1/40 علم اللغة النصي( 3)

 .1/41 السابق نفسه( 4)
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يذهب هاليداي ورقية حسن إلى أن وهناك فرق بين نوعْي اإلحالة ،حيث 

 بسياقالمقامية تُساهم في رلق النص، لكونها تربط اللغة »اإلحالة الخارجية أو 

المقام، إال أنها ال تساهم في اتّساقه بشكل مباشر، بينما تقوم اإلحالة الدارلية أو 

 .(1)«اتّساق النصّ النصية بدور فعال في 

 هياإلحالة، و عالقةعلى  تشتملوأيّا ما كان األمر فإن كل لغة طبيعية 

ال تخضع لقيود نحوية، إال أنها تخضع لقيد داللّي،  أجل هذاومن  ؛عالقة دالليّة

وهو وجوب تطابق الخصائص الدالليّة بين العنصر المحيل والعنصر المحال 

كون الع القة بين عنصري اإلحالة عالقة تطابق بعبارة أررى البد أن تو، (2)إليه

بمعنى أن يكون الشخص المتحدّث عنه في طرفي الجملة هو هو، فعلى سبيل 

 زيدٌ مجتهدٌ، وإذْن فعمرو كسولٌ ،حينما نقول:المثال

، ولكنها غير مقبولة دالليًا، ومن ثّم فهي اصحيحة نحوينجد أن هذه الجملة 

دّث عنه في طرفي الجملة ليس هو هو، ألن الشخص المتح ؛ليست مترابطة

إِنَّ قَاُروَن ليس هناك تطابق إحالي بين طرفي اإلحالة، أما في قوله تعالى: ﴿ف

ِم ُموَسى فَبَغَى َعلَيأِهمأ  فنحن أمام جملتين جملة  القصص[ 76]من اآلية:..﴾ َكاَن ِمن قَوأ

ِم ُموَسى﴿ وهما جملتان ، ﴾يأِهمأ فَبَغَى َعلَ ﴾ وجملة ﴿إِنَّ قَاُروَن َكاَن ِمن قَوأ

متماسكتان مترابطتان من رالل وظيفة اإلحالة الدارليّة النصية القبلية لحركة 

، وضمير «قارون»الضمائر، فالضمير المستتر في الفعل )بغى( يُحيل قبليًا إلى 

يحيل قبليًا إلى قوم موسى مع التطابق في كل مرة « عليهم»الجمع المجرور في 

 صدًا ولفًظا، وهو ما جعل الجملتين متماسكتين دالليًا.بين طرفي اإلحالة ق

االتّساق في النّص،  يتم بهااإلحالة عالقة معنوية من العالقات التي 

حيث هي عود للضمير إلى « االرتصار»)ومعظم صور اإلحالة من قبيل مبدأ 

مرجع أو إشارة إلى ذلك المرجع أو وصف له بالموصول أو بوسيلة أُررى غير 

، وسوف أتناول كل صورة من هذه الصور لنرى مدى ما قامت (3) ل(الموصو

تحقيق التماسك واالتّساق في  فيبصورها ووسائلها المتنوعة « اإلحالة»به 

 موضوع الدراسة على النحو اآلتي:« القصص»سورة 

 اإلحالة بضمائر اْلشخاص:

إْذ  ؛النصّ  يُع دُ الضميُر أهم الوسائل اللغوية التي تحقق الترابط بين أجزاء

تقوم عليه استقامة تعليق أجزاء الكالم بعضها ببعض، وقد أكد النحاةُ على هذا 

الدور التركيبي والداللي للضمير في مباحث نحوية عديدة، فالجملة الواقعة 

ربًرا البد أن تشتمل على ضمير يربطها بالمبتدأ، )وال يجوز حذف هذا الضمير 

 .(4) ليه، أو قرينة حال(إال أن يكون في الكالم ما يدّل ع
                                                 

 .18، 17( نقالً عن لسانيات النص لمحمد رطابي ص1)

 .17( السابق نفسه ص2)

 .195مقاالت في اللغة واألدب د. تمام حّسان: صانظر ( 3)

 .2/654، 1/565البسيط في شرح جمل الزجاجي البن أبي الربيع انظر ( 4)
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ويعلّل الرضي ضرورة وجود الضمير في الجملة الواقعة ربًرا بقوله: 

ألن الجملة في األصل كالم مستقّل، فإذا قصدت  ؛)وإنما احتاجت إلى الضمير

جعلها جزء الكالم فالبُدَّ من رابطة تربطها بالجزء اآلرر، وتلك الرابطة هي 

 .(1)ا الغرض(إذ هو الموضوع لمثل هذ ؛الضمير

من تنصيص صريح  -على وجازته -وال يخفى ما في نّص الرضّى السابق

الذي يقوم به الضمير في الربط بين أجزاء  والداللي على أهمية الدور التركيبي

 الكالم بعضها ببعض.

واألمر كذلك في الجملة الواقعة صلة للموصول )إْذ البد أن تشتمل على 

إن ما تضمنته الصلة من الحكم متعلق ضمير عائد، وذلك لما قلنا: 

ألنه إما محكوم عليه هو أو سببه، أو محكوم به هو أو سببه، فالبُدّ ؛بالموصول

من ذكر نائب الموصول في الصلة ليتعلق الحكم بالموصول بسبب تعلقه بنائبه، 

وذلك النائب هو الضمير العائد إليه، ولو لم يذكر الموصول في الصلة، لبقي 

 .(2) بيًا عنه، ألن الجمل مستقلة بأنفسها لوال الرابط الذي فيها(الحكم أجن

وكذلك الشأن بالنسبة إلى ربط الحال بصاحبها، والنعت بمنعوته، سواء في 

قول الرضي: )إنما اشترط الضمير في يذلك ما وقع منها جملة وما لم يقع، 

، الصفة والصلة ليحصل به ربط بين الموصوف وصفته، والموصول وصلته

فيحصل بذلك الربط اتصاف الموصوف والموصول بمضمون الصفة والصلة، 

فيحصل لهما بهذا االتصاف تخصص أو تعرف، فلو قلت: مررت برجل قام 

عمرو، لم يكن الرجل متصفًا بقيام عمرو بوجه، فال يتخصص به، فإذا قلت: قام 

 .(3) عمرو في داره، صار الرجل متصفًا بقيام عمرو في داره(

اطرد لدى النحاة شرط الربط بالضمير بين المبتدأ وربره  وهكذا

والموصول وصلته والنعت ومنعوته والحال وصاحبها، ونّصوا في غير موضع 

مستوى الجملة  ة النصيّة في تحقيق الترابط بين أجزاء الكالم على تعلى وظيف

الواحدة أو على مستوى المتتالية من الجمل، بل إن ابن هشام ذهب إلى أن 

الضمير هو األصل في الربط في نص صريح على أصالة الدور الذي يقوم به 

 .(4) كما مرّ  في الربط

إن الضمير وسيلة لغوية ذات داللة تحيل إلى عناصر سبق ذكرها في 

الكالم، وهو من المبهمات التي تفتقر إلى ما يفسرها ويرفع عنها اإلبهام الكائن 
                                                 

 .1/238شرح الرضي على الكافية ر انظ( 1)

 .3/11( السابق نفسه 2)

 .2/301 السابق نفسه( 3)

 .من هذا البحث 3ص انظر ( 4)
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رفع اإلبهام، ومن أجل هذا اشترط النحاة فيها، فال يستقيم أمر اإلضمار إال ب

ر لكي تتم عملية اإلضمار فال يُضمر ما ال دليل عليه وال  ؛ضرورة وجود المفّسِ

يقول ابن أبي الربيع في نّص داّل: )اعلم ،  (1)تفسير له على حدّ تعبير ابن جني

أن االسم ال يُضمر إال بعد أن يُعرف، ويكون معك ما يفسره، ويدل على الذي 

تريده به. والمضمر على ثالثة أقسام: متكلم ومخاطب وغائب. فضمائر المتكلم 

، وضمائرالغيبة توجد على رمسة تفسرها المشاهدة، وكذلك ضمائر الخطاب

 .(2) وذلك نحو: زيدٌ ضربته( أحدها أن يفّسرها ما قبلها قسام :أ

فة إن هذا النص إلى جانب ما يؤكد عليه من ضرورة وجود المفّسر، ومعر

ما يحيل إليه الضمير، يشير إلى دور المتلقي ووظيفته التداوليّة في عملية 

 اإلضمار، ويتمثل هذا الدور في معرفته المسبقة بما يُحيل إليه الضمير.

تقوم الضمائر إذن وهي الوسيلة اللغوية األولى من وسائل اإلحالة بدور 

الضميّرية البد من  مهم في تماسك النص وربط أجزائه ، ولكي تتحقق اإلحالة

التطابق بين عنصري اإلحالة في أمرين: المطابقة في اللفظ، والمطابقة في 

ِضِعيهِ ؛ ففي قوله تعالى: ﴿(3)القصد َحيأنَا إِلَى أُم ِ ُموَسى أَنأ أَرأ  7اآلية: نم﴾ ]..َوأَوأ

[، نجد أن المطابقتين قد تحققتا؛ ألن األصل: وأوحينا إلى أم موسى أن القصص

موسى، فاتحد اللفظ، والمعروف أن موسى الثاني هو نفسه األول فاتحد أرضعي 

ِض القصد، وفي قوله تعالى: ﴿ َرأ ِعفُوا فِي اْلأ تُضأ َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسأ

عَلَُهُم الأَواِرثِينَ  ةً َونَجأ عَلَُهمأ أَئِمَّ َعوأ *َونَجأ ِض َونُِري فِرأ َرأ َن لَُهمأ فِي اْلأ َن َونَُمك ِ

ذَُرونَ  ا َكانُوا يَحأ نالحظ أن ضمائر الجمع  [6، 5]اآليتان﴾ َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمنأُهم مَّ

ِعفُوافي )نجعلهم ولهم ومنهم( تحيل قبليا إلى ﴿ تُضأ ﴾، وضمير المثنى في الَِّذيَن اسأ

﴾ يحيل إلى )فرعون وهامان(، وضمير الجمع في )كانوا، ويحذرون( ُجنُوَدُهَما﴿

إلى )فرعون وهامان وجنودهما(، مع االتحاد في اللفظ والقصد في ُكّل  يحيل

مرة، مع مالحظة ما قامت به الضمائر من الربط بين عناصر اآلية الواحدة 

 وتماسكها أوالً، ثم الربط بين اآليتين وتماسكهما ثانيًا.

تساهم الضمائر بشكل واضح في تماسك هذه « القصص»وفي سورة 

إذ تتوزع الضمائر على اآليات كلها بصورة واضحة  ؛زائهاالسورة وتآرذ أج

فمنها ما يعود إلى موسى عليه السالم، ومنها ما  ؛وتحيل إلى عناصر مختلفة

، ومنها ما يعود إلى أم $يعود إلى هللا سبحانه وتعالى، ومنها ما يعود إلى النبي 

نها ما يعود موسى، ومنها ما يعود إلى فرعون، ومنها ما يعود إلى قارون، وم

أو من بني  $تباع النبي أإلى مشركي مكة، ومنها ما يعود إلى المؤمنين من 

إسرائيل، وعلى الرغم من ارتالف العناصر التي تحيل إليها الضمائر، فإنها 

 تتفق جميعًا في إبراز قضية السورة األساسية، وهي قضية العقيدة.

ل واحدة منهما ومعروف أن هذه السورة تنطوي على قصتين، تنتهي ك
                                                 

 .1/104 البن جني الخصائصانظر ( 1)

 .1/303البسيط في شرح جمل الزجاجي انظر ( 2)

 .196مقاالت في اللغة واألدب د. تمام حّسان صانظر ( 3)
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بتعقيب، وأولى هاتين القصتين قصة موسى وفرعون، ومن ثم نجد الضمائر 

كلها تحيل قبليّا إلى موسى بعد ذكر اسمه صراحة في بداية القصة في قوله 

ِضِعيِه فَِإذَا ِخفأِت َعلَيأِه فَأَلأِقيِه فِي الأيَم ِ َوالَ تعالى: ﴿ َحيأنَا إِلَى أُم ِ ُموَسى أَنأ أَرأ  َوأَوأ

َسِلينَ  َزنِي إِنَّا َرادُّوهُ إِلَيأِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن الأُمرأ َن فَالأتَقََطهُ  *تََخافِي َواَل تَحأ َعوأ آُل فِرأ

َن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما َكانُوا َخاِطئِينَ  ِليَُكوَن لَُهمأ  َعوأ ا َوَحَزنًا إِنَّ فِرأ َوقَالَِت  *َعُدوًّ

ُت عَ  َن قُرَّ َعوأ َرأَُت فِرأ يأٍن ل ِي َولََك اَل تَقأتُلُوهُ َعَسى أَن َينفَعَنَا أَوأ نَتَِّخذَهُ َولًَدا َوُهمأ امأ

عُُرونَ   في )أرضعيه، ألقيه،عليه، حيث تحيل الضمائر  [7،8،9]اآليات:﴾ اَل يَشأ

من ثم و ؛األولى عليه السالم في اآلية« موسى»رادوه، جاعلوه( كلها إلى 

ا من رالل المرجعية الدارلية السابقة التي تماسًكا واضحً  تتماسك عناصرها

عناصر، وفي اآلية التي تليها نجد أن ضمير النصب في هذه ال تربط بين

مع « ليكون»)فالتقطهُ( يحيل إلى موسى أيًضا، وكذلك الضمير المستتر في 

مالحظة أن هذا الضمير المستتر له موضع ومحّل في البنية التركيبية للجملة، 

هذه اآلية مع اآلية التي تسبقها من رالل اإلحالة بالضمير فضالً وبذلك تتماسك 

عن تماسك عناصرها الدارلية، وفي اآلية الثالثة نالحظ المبتدأ المحذوف من 

ُت َعيأنٍ قوله: ﴿ على أنه ربر لمبتدأ محذوف تقديره: « قرة عين»﴾ حيث ارتفع قُرَّ

هذا الضمير المحذوف وهذا الطفل. وحذفه ألنه دّل عليه حضوره بين أيديهم، 

يحيل قبليّا إلى موسى والحذف وسيلة من وسائل التماسك كما سنعرف، وبذلك 

تتضافر وسائل التماسك بحيث تكون لكل وسيلة غاية تتكامل مع األررى وال 

َِّخذَهُ ﴾ و﴿اَل تَقأتُلُوهُ تناقضها، وكذلك ضمير النصب في ﴿ ﴾، وضمير الرفع نَت

، ومن أجل هذا تتماسك «موسى»﴾ كلها تُحيل قبليًّا إلى ايَنفَعَنَ المستتر في الفعل ﴿

عناصر هذه اآلية، وترتبط بما قبلها من اآليات من رالل اإلحالة الضميريّة، 

 ويمكن تمثيل هذه العالقة بالمخطط التالي:

 ه، جاعلوه.وأرضعيه، عليه، ألقيه، راد    

 فالتقطه، ليكون.  «عليه السالم»موسى 

  تقتلوه، ينفعنا، نتخذه.قرة عين، ال    

عليه «موسى»مضينا نتتبع الضمائر التي تحيل إلى ويطول التتبع لو 

، وهو نواة القصة الرئيسية، ، ولكني اقتصرت على اآليات الثالث  السالم

السابقة فقط، مع مالحظة أن الضمائر بعد ذلك في اآليات التالية تتجه إليه 

 لمحيطة بها.ليحدث التوافق بينها وبين اآليات ا

والشخصية الثانية في القصة هي شخصية فرعون، المناهض لدعوة 

َن َعاَل فِي موسى ، وقد أُحيلت إليه الضمائر بعد ذكره في قوله تعالى: ﴿ َعوأ إِنَّ فِرأ

يِ  تَحأ نأُهمأ يُذَب ُِح أَبأنَاءُهمأ َويَسأ ِعُف َطائِفَةً م ِ تَضأ لََها ِشيَعًا يَسأ ِض َوَجعََل أَهأ َرأ ي اْلأ

، فالضمائر المستكنة في األفعال )عال [4]اآلية:﴾ نَِساءُهمأ إِنَّهُ َكاَن ِمَن الأُمفأِسِدينَ 

، وكذلك «فرعون»كان( تحيل كلها قبليًّا إلى  ،يستحي ،يذبّح ،يستضعف ،جعل

يحيل إلى فرعون، وتتضافر هذه الضمائر جميعًا في تحقيق « إنه»الضمير في 

ثم تماسكها مع ما بعدها بعد أن ذكر اسمه مرة تماسك هذه اآلية وترابطها، 
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نأ إِلٍَه َغيأِري أررى في قوله تعالى: ﴿ ُت لَُكم م ِ ُن يَا أَيَُّها الأَمََلُ َما َعِلمأ َعوأ َوقَاَل فِرأ

ًحا لَّعَل ِي أَطَِّلُع إِلَى إِلَِه ُموَسى  عَل ل ِي َصرأ يِن فَاجأ قِدأ ِلي يَا َهاَماُن َعلَى الط ِ فَأَوأ

ِ َوَظنُّوا  *ي َْلَُظنُّهُ ِمَن الأَكاِذبِينَ َوإِن ِ  ِض بِغَيأِر الأَحق  َرأ بََر ُهَو َوُجنُوُدهُ فِي اْلأ تَكأ َواسأ

َجعُونَ  فَأََخذأنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَذأنَاُهمأ فِي الأيَم ِ فَانُظرأ َكيأَف َكاَن َعاقِبَةُ  *أَنَُّهمأ إِلَيأنَا اَل يُرأ

آليات تُحيل إلى فكثير من الضمائر في هذه ا [40 ،39، 38 ]اآليات:﴾ الظَّاِلِمينَ 

غيري، ولي ، ياء المتكلم في)، و(تاء المتكلم في )علمتُ  فرعون أيًضا مثل

 يحيلكلها  ) أطلع وألظنه (ولعلي، وإنّي( وضمير المتكلم المستتر وجوبًا في 

تَكأ إلى فرعون، وفي اآلية الثانية الضمير المستتر في ﴿ قبليّا   ﴾، وضميربَرَ اسأ

َجعُونَ ﴾ وفي ﴿ظ نُّوا﴾ وضمير الجمع في ﴿ُجنُوُدهُ الجر في ﴿ ﴾ وضمير النصب يُرأ

﴾ إلى َوُجنُوَدهُ فَنَبَذأنَاُهمأ  فَأََخذأنَاهُ ﴾، وفي اآلية الثالثة تحيل الهاء في ﴿أَنَُّهمأ في ﴿

فرعون وجنوده أيًضا، وهو ما يعمل على ترابط هذه اآليات فيما بينها وفيما 

 بلها وما بعدها، ويمكن تمثيل هذه العالقة بالشكل اآلتي:ق

 عال، جعل، يستضعف، يذبح، يستحي، إنه، كان.   

 علمت، غيري، لي، لعلي، أطلع، إني، ألظنه.  فرعون

 استكبر، هو، جنوده، ظنوا، أنهم، ال يرجعون.   

 أرذناه، جنوده، فنبذناهم.   

في               مع القصة السابقة وتأتي القصة الثانية قصة قارون لتتضافر

البطش بالقوة الظالمة ممثلة في فرعون وقارون، ونصر الفئة المؤمنة ممثلة في 

موسى ومن معه، وموحية بأن هللا سبحانه كما أهلك أهل الكفر والطغيان في 

األمم السابقة قادر على أن يهلك الكافرين والمشركين الذين تصدوا لدعوة النبي 

 دالليّا. يؤمنوا به، وبذلك تتماسك السورة كلها ولم ،  $

تحيل الضمائر في القصة الثانية إلى قارون بعد ذكر اسمه في بدايتها في 

ِم ُموَسى فَبَغَى َعلَيأِهمأ َوآتَيأنَاهُ ِمَن الأُكنُوِز َما قوله تعالى: ﴿ إِنَّ قَاُروَن َكاَن ِمن قَوأ

بَ  ُمهُ اَل تَفأَرحأ إِنَّ هللاَ اَل يُِحبُّ إِنَّ َمفَاتَِحهُ لَتَنُوُء بِالأعُصأ ِة إِذأ قَاَل لَهُ قَوأ ِة أُوِلي الأقُوَّ

ِسن  *الأفَِرِحينَ  نأيَا َوأَحأ ِخَرةَ َواَل تَنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ َوابأتَغِ فِيَما آتَاَك هللاُ الدَّاَر اْلأ

 َ َسَن هللاُ إِلَيأَك َواَل تَبأغِ الأفََساَد فِي اْلأ ِض إِنَّ هللاَ اَل يُِحبُّ الأُمفأِسِدينَ َكَما أَحأ قَاَل  *رأ

لََك ِمن قَبأِلِه ِمَن القُُروِن َمنأ  إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعلأٍم ِعنِدي أََولَمأ يَعألَمأ أَنَّ هللاَ قَدأ أَهأ

رِ  أَُل َعن ذُنُوبِِهُم الأُمجأ عًا َواَل يُسأ ثَُر َجمأ ةً َوأَكأ فََخَرَج َعلَى  *ُمونَ ُهَو أََشدُّ ِمنأهُ قُوَّ
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ِمِه فِي ِزينَتِهِ  « قارون»...﴾ نالحظ أن الضمائر في هذه اآليات تُحيل إلى قَوأ

الشخصية المحورية في القصة، وهو ما يحقق الترابط بين آياتها، ويمكن تمثيل 

 إحالة الضمائر هذه بالمخطط اآلتي:

 

 كان، فبغى، آتيناه، له، قومه، ال تفرْح.

 بغ.تآتاك، ال تنس، نصيبك، أحسن، إليك، وال  ابتغ،  قارون

 قال، أوتيته، عندي، يعلم، قبله، منه.   

 فخرج، زينته.   

وال أريد أن أستطرد في ذكر الضمائر المحيلة في هذه السورة الكريمة، 

والتي توزعت على اآليات كلها بشكل واضح، وأسهمت بشكل فعال في 

 ة.تماسكها وترابط أجزائها شكالً ودالل

ولكن من الممكن أن ،بهواألصل أن يكون للضمير مرجع ليتّم الربط 

يتضح المرجع دون سبق ذكره كأن يُفهم من المقام، ففي قول المتنبي يمدح 

 لب أبا وائل: غسيف الدولة، ويرثي ابن عّمه ت

 ورميك الليل بالجنود وقد

 

 رميت أجفانهم بتسهيد 

 

 بًازُ حتهم رعالها شُ فصبَ 

 

 إلى عباديد بين ثُبات 
 

يعود على الخيل، وهي غير مذكورة، « رعالها»نالحظ أن الضمير في 

ألنه لما ذكر الجنود أضمر ذكر الخيل، فدّل بذكر الجنود على الخيل، فقال 

 .(1)رعالها، ألن الجنود البُدّ لها من الخيل

ِه َكيأ تَقَرَّ َعيأنَُها وَ وفي قوله تعالى: ﴿ نَاهُ إِلَى أُم ِ َزَن َوِلتَعألََم أَنَّ فََرَددأ اَل تَحأ

ثََرُهمأ اَل يَعألَُمونَ  َد هللاِ َحقٌّ َولَِكنَّ أَكأ ثََرُهمأ اَل نالحظ أن ضمير ﴿ [،13]اآلية:﴾ َوعأ أَكأ

﴾ ال يعود على مذكور في الجملة، وإنما يعود على مرجع مفهوم من يَعألَُمونَ 

 .(2)إسرائيلالمقام وهو الناس أو إلى رعية فرعون، ومن الناس بنو 

َم َويألَُكمأ ثََواُب هللاِ َخيأٌر ل َِمنأ آَمَن وفي قوله تعالى: ﴿ َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا الأِعلأ

ابُِرونَ  في « ها»نالحظ أن الضمير  [80]اآلية:﴾ َوَعِمَل َصاِلًحا َواَل يُلَقَّاَها إاِلَّ الصَّ

ال  يُل قَّاه ا﴿ يمة، وإنما هو عائد إلى مفهوم من ﴾ ال يُحيل إلى مذكور في اآلية الكرو 

الكالم يجري على التأنيث، أي الخصلة، وهي ثواب هللا أو السيرة القويمة، وهي 

 .(3)سيرة اإليمان والعمل الصالح
                                                 

 .265، 1/264ح العكبري ديوان المتنبي بشرانظر ( 1)

 .85 /01تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: انظر ( 2)

 .185 /01، وتفسير التحرير والتنوير 192 /3الكّشاف للزمخشري انظر ( 3)
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وتكون مرجعية الضمير إلى أقرب مذكور في الكالم إذا ريف اللبس، أما 

هذا المرجع، ففي  إذا أُمن اللبس فإن الضمير ينصرف إلى مرجعه مهما ب عُد عنه

ُولَى بََصائَِر  قوله تعالى:﴿ نَا الأقُُروَن اْلأ لَكأ َولَقَدأ آتَيأنَا ُموَسى الأِكتَاَب ِمن بَعأِد َما أَهأ

َمةً لَّعَلَُّهمأ يَتَذَكَُّرونَ  ِ إِذأ قََضيأنَا إِلَى  *ِللنَّاِس َوُهًدى َوَرحأ بِي  َوَما ُكنَت بَِجانِِب الأغَرأ

َر وَ  َمأ َولَِكنَّا أَنَشأأنَا قُُرونًا فَتََطاَوَل َعلَيأِهُم  *َما ُكنَت ِمَن الشَّاِهِدينَ ُموَسى اْلأ

يحيل «  عليهم»نالحظ أن ضمير الجمع في قوله   [45،44،43]اآليات: ﴾ ...الأعُُمرُ 

إلى مشركي مكة، وال يحيل إلى القرون مع أنهم األقربون، وذلك لوجود قرينة 

ِد َما فقوله تعالى: ﴿في الكالم تمنع من اللبس،  َولَقَدأ آتَيأنَا ُموَسى الأِكتَاَب ِمن بَعأ

نَا الأقُُرونَ  لَكأ ُولَى أَهأ  $ النبي ﴾ مسوق مساق إبطال تعجب المشركين من رسالةاْلأ

حين لم يسبقها رسالةُ رسول إلى آبائهم األولين، فذكرهم بأن هللا أرسل موسى 

ليهم موسى أثاروا مثل هذه الشبهة كذلك بعد فترة عظيمة، وأن الذين أُرسل إ

ِلينَ فقالوا ﴿ َوَّ ا َسِمعأنَا بَِهذَا فِي آبَائِنَا اْلأ ﴾ فكما كانت رسالة موسى عليه السالم مَّ

. فالمعنى: فكان المشركون $النبي بعد فترة من الرسل كذلك كانت رسالة

ي أمًما حقيقين بأن ينّظروا رسالة محمد برسالة موسى، ولكن هللا أنشأ قرونًا أ

بين زمن موسى وزمنهم فتطاول الزمن فنسى المشركون رسالة موسى فقالوا 

ِخَرةِ ﴿ ِملَِّة اْلأ ﴾. وحذف بقيّة الدليل وهو تقدير: فنسوا، َما َسِمعأنَا بَِهذَا فِي الأ

 .(1)﴾فَتََطاَوَل َعلَيأِهُم الأعُُمرُ لإليجاز لظهوره من قوله ﴿

يََن تَتألُو َعلَيأِهمأ وَ : ﴿$وفي قوله تعالى مخاطبًا النبي ِل َمدأ َما ُكنَت ثَاِويًا فِي أَهأ

ِسِلينَ  « عليهم»نالحظ أن ضمير الجمع في قوله  [45]اآلية:﴾ آيَاتِنَا َولَِكنَّا ُكنَّا ُمرأ

أهل »يصلح بالقرينة النحوية وهي عود الضمير على األقرب أن يعود على 

كة، ولكن هناك ما يرجح ، كما يصلح أن يعود على المشركين من أهل م«مدين

عود الضمير على أحد المرجعين، ففي اآلية دليل يجعل الضمير يحيل إلى 

يتلو آيات هللا على المشركين ال  $المشركين ال إلى أهل مدين، وهو أن النبي 

على أهل مدين، والمراد باآليات المتضمنة قصة موسى في أهل مدين من قوله: 

هَ تِلأقَاء﴿ ا تََوجَّ يَنَ  َولَمَّ ا قََضى ُموَسى﴾ إلى قوله ﴿َمدأ ِلهِ  فَلَمَّ ََجَل َوَساَر بِأَهأ ﴾، ولو اْلأ

جعل الضمير عائدًا إلى أهل مدين لكان أن يقال: تشهد فيهم آياتنا، وهذا غير 

ال يتلو آيات هللا السابقة على أهل  $ُمراد، وبذلك أُمن اللبس وُعرف أن النبي 

يتلوها على المشركين، وهذه هي القرينة التي  مدين من الناحية المنطقية، وإنما

                                                 

 .01/131( راجع تفسير التحرير والتنوير 1)
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جعلت الضمير ينصرف إلى المشركين من أهل مكة المفهومين من المقام، ولم 

 مع أنهم المرجع األقرب.« أهل مدين»ينصرف إلى 

ومما يلفت االنتباه في هذه السورة الكريمة احتمالية تعدد ما يحيل إليه 

ُت َعيأٍن ل ِي لى: ﴿الضمير في بعض آياتها، ففي قوله تعا َن قُرَّ َعوأ َرأَُت فِرأ َوقَالَِت امأ

عُُرونَ  نالحظ  [9]اآلية:﴾ َولََك اَل تَقأتُلُوهُ َعَسى أَن يَنفَعَنَا أَوأ نَتَِّخذَهُ َولًَدا َوُهمأ اَل يَشأ

يجوز أن يحيل إلى فرعون نزلته امرأته « ال تقتلوه»أن ضمير الجمع في قوله 

ِجعُونِ التعظيم كما في قوله تعالى: ﴿ منزلة الجماعة على وجه ِ ارأ ﴾، قَاَل َرب 

ويجوز أن يُراد به رطاب فرعون دارالً فيه أهل دولته هامان والكهنة الذين 

ال »ألقوا في نفس فرعون أن فتى من إسرائيل يُفسد عليه مملكته... ويجوز 

ى التفاتًا عن رطاب فرعون إلى رطاب الموكَّلين بقتل أطفال بن« تقتلوه

 .(1) إسرائيل..

منزل « فرعون»ت، األولى عود الضمير إلى ياأمام ثالث إمكان -هنا -نحن

منزلة الجماعة على وجه التعظيم، والثانية عوده إلى فرعون دارالً فيه أهل 

مملكته، والثالثة عوده إلى رطاب الموّكلين بقتل األطفال من بني إسرائيل، وفي 

الضمير )واو الجماعة(، وبين المحال إليه  األحوال الثالثة هناك تطابق بين

 جمعًا وتذكيًرا، مع كون اإلحالة دارل اآلية نفسها.

وقد يحيل الضمير إلى نّص سابق يستغرق عددًا كبيًرا من اآليات، وهو ما 

يساهم في تماسك النص القرآني من رالل استحضار مجموع نّص سابق، ففي 

َم يُنَاِديِهمأ فَ قوله تعالى: ﴿ ُعُمونَ َويَوأ  [62﴾ ]اآلية:يَقُوُل أَيأَن ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ُكنتُمأ تَزأ

الجمع ،أما ضمير المرفوع يحيل إلى هللا تعالى« يناديهم»نالحظ أن ضمير 

المنصوب فإنه يحيل إلى المتحدّث عنهم في اآليات السابقة ابتداء من قوله: 

ِضنَاَوقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الأُهَدى َمعََك نُتََخطَّ ﴿ ﴾، أَفاََل تَعأِقلُونَ ﴾. إلى قوله: ﴿فأ ِمنأ أَرأ

أَيأَن ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ُكنتُمأ فالمناد ْون  جميع المشركين كما اقتضاه قوله تعالى: ﴿

ُعُمونَ   ﴾.تَزأ

واضح أن ضمير الجمع المنصوب ال يحيل إلى عنصر واحد سابق، بل 

ن المتحدّث عنهم في رمس آيات يحيل إلى نّص بأكمله، فهو يحيل إلى المشركي

كاملة، وهو ما يساهم بشكل فعّال في تماسك هذه السورة نصيّا من رالل 

 استحضار مجموع نّص سابق.
                                                 

 .01/79( راجع تفسير التحرير والتنوير 1)
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ِخَرِة َولَهُ وفي قوله تعالى: ﴿ ُولَى َواْلأ ُد فِي اْلأ َوُهَو هللاُ اَل إِلَهَ إِالَّ ُهَو لَهُ الأَحمأ

َجعُونَ  ُم َوإِلَيأِه تُرأ نالحظ أن ضمير الغيبة )هو( الذي ابتدأت به  [70ية:]اآل﴾ الأُحكأ

يٍَة الجملة يحيل إلى المتحدث عنه بجميع ما تقدم من قوله: ﴿ نَا ِمن قَرأ لَكأ َوَكمأ أَهأ

﴾، أي َوَربَُّك يَعألَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرُهمأ َوَما يُعأِلنُونَ ﴾ إلى قوله ﴿بَِطَرتأ َمِعيَشتََها

يمة والفاعل لتلك األفعال الجليلة، وهو هللا الموصوف بتلك الصفات العظ

فالضمير هنا يحيل إلى عنصر سابق متحدّث عنه في رطاب ؛ سبحانه وتعالى

 المحكم بأكمله استغرق سبع عشرة آية، وفي ذلك نوع من التماسك النصي 

 يربط السابق بالالحق.

وعلى العكس مما نجده في بعض آيات هذه السورة الكريمة من تعدد ما 

 نيحيل إليه الضمير، نجد أحادية اإلحالة التي تجعل الضمائر تسير على سن

اَل أَن واحد في النظم وتتناسق مع بعضها البعض، ففي قوله تعالى: ﴿ َولَوأ

َسلأَت إِلَيأنَا َرُسواًل فَنَتَّبِعَ  اَل أَرأ ِصيبَةٌ بَِما قَدََّمتأ أَيأِديِهمأ فَيَقُولُوا َربَّنَا لَوأ  تُِصيبَُهم مُّ

ِمنِينَ  نالحظ أن ضمائر الجمع في هذه اآلية  [،47]اآلية:﴾ آيَاتَِك َونَُكوَن ِمَن الأُمؤأ

َوَما الكريمة تحيل قبليًّا إلى القوم الذين لم يأتهم نذير من قبل من قوله تعالى: ﴿

مً  ب َِك ِلتُنِذَر قَوأ ن رَّ َمةً م ِ حأ ن نَِّذيٍر ُكنَت بَِجانِِب الطُّوِر إِذأ نَاَديأنَا َولَِكن رَّ ا أَتَاُهم م ِ ا مَّ

ن قَبأِلَك لَعَلَُّهمأ يَتَذَكَُّرونَ  ا من قوله تعالى: ﴿« يكفروا»وضمير  [،46﴾]اآلية:م ِ فَلَمَّ

فُُروا بَِما  اَل أُوتَِي ِمثأَل َما أُوتَِي ُموَسى أََولَمأ يَكأ َجاءُهُم الأَحقُّ ِمنأ ِعنِدنَا قَالُوا لَوأ

َراِن تََظاَهَرا َوقَالُوا إِنَّا بُِكل ٍ َكافُِرونَ أُوتَِي ُموَسى ِمن قَبألُ   [،48]اآلية:﴾  قَالُوا ِسحأ

سق الضمائر من قوله لتتنايحيل أيًضا إلى القوم الذين لم يأتهم نذير من قبل )

اَل أَن تُِصيبَُهم﴿  .(1)﴾ وما بعده من الضمائر أمثاله(َولَوأ

يحيل إلى متعدد، وقد  وهكذا نجد أن الضمير في هذه السورة الكريمة قد

يُصرف إلى عنصر معين لسبب يفرضه نظم الكالم، أو ألن الضمير ال يصلح 

إال لذلك المرجع ال لغيره، وفي كلتا الحالتين يقوم بدور فعّال في تماسك النص 

 وانسجامه.

 اإلحالة باسم اإلشارة:

 اإلحالة باسم اإلشارة هي الصورة الثانية من صور التماسك الدارلة في

نوع اإلحالة، واإلشارة وسيلة لغّوية تقوم بما يقوم به الضمير من وظيفة نصية 

م في الذكر الذي يرفع  في الربط بين أجزاء الكالم اعتمادًا على المقال المتقدِّ
                                                 

 .10/137 ( راجع تفسير التحرير والتنوير1)
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اإلبهام الكائن في اسم اإلشارة، فهناك تشابهٌ واضح بين الضمير وبين اسم 

يفسره، واحتياج اسم اإلشارة إلى اإلشارة من حيث احتياج الضمير إلى عائد 

 .(1)مشار إليه يرفع عنه اإلبهام

ولم يكن رافيًا على النحاة والمفّسرين ما السم اإلشارة من دور في الربط 

يَا بَنِي آَدَم قَدأ أَنَزلأنَا والتماسك النصي، فعند تعّرض الزمخشري لقوله تعالى: ﴿

َءاتُِكمأ  يعلق على  (2)﴾..َوِريًشا َوِلبَاُس التَّقأَوَى ذَِلَك َخيأرٌ َعلَيأُكمأ ِلبَاًسا يَُواِري َسوأ

عن االبتداء، وربره إما الجملة التي هي « لباس»هذه اآلية بقوله: )وارتفاع 

)ذلك رير( كأنه قيل: ولباس التقوى هو رير؛ ألن أسماء اإلشارة تقرب من 

اسم اإلشارة  ، فالزمخشري يخلع على(3)الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر...(

دور الضمير في الربط حينما يقول )أسماء اإلشارة تقرب من الضمائر فيما 

يرجع إلى عود الذكر(، وهكذا يمكن أن نجد نماذج أررى عند كثير من النحاة 

والمفسرين لبيان دور اسم اإلشارة في الربط بين الجمل من أمثال الرازي وأبي 

 حيّان األندلسي وابن عاشور وغيرهم.

نجد أسماء اإلشارة تلعب دوًرا كبيًرا في جعل « القصص»في سورة و

النّص متماسًكا من رالل استحضار عنصر متقدم أو نّص بأكمله، وأحيانًا يقوم 

َوَدَخَل اسم اإلشارة بتفصيل ما أُجمل في العنصر المحال إليه، ففي قوله تعالى: ﴿

ِلَها نأ أَهأ فََوَجَد فِيَها َرُجلَيأِن يَقأتَتاَِلِن َهذَا ِمن ِشيعَتِِه  الأَمِدينَةَ َعلَى ِحيِن َغفألٍَة م ِ

هِ  ِ تَغَاثَهُ الَِّذي ِمن ِشيعَتِِه َعلَى الَِّذي ِمنأ َعُدو  ِه فَاسأ ِ  [15اآلية:من ] ..﴾َوَهذَا ِمنأ َعُدو 

نالحظ أن اسمْي اإلشارة يحيالن قبليًّا إلى المشار إليه )رجلين(، وإلى جانب ما 

من اتساق الجملتين من رالل المرجعية السابقة  -هنا -الة اإلشاريةتقوم به اإلح

َرُجلَيأِن أو استحضار عنصر متقدّم، فإنها تقوم بتفصيل ما أجمل في قوله ﴿

﴾، وعالقة اإلجمال والتفصيل من العالقات الداللية التي تساهم في اتساق يَقأتَتاَِلنِ 

 النص وانسجامه كما سنعرض في المباحث القادمة.

وقد يتعدد المشار إليه كما كان يتعدّد المحال إليه في اإلحالة الضميريّة، 

ِه فََوَكَزهُ ُموَسى ففي قوله تعالى: ﴿ ِ تَغَاثَهُ الَِّذي ِمن ِشيعَتِِه َعلَى الَِّذي ِمنأ َعُدو  فَاسأ

شارة نالحظ أن اإل [15]من اآلية:..﴾ فَقََضى َعلَيأِه قَاَل َهذَا ِمنأ َعَمِل الشَّيأَطانِ 
                                                 

 ( عن دور اإلشارة في تماسك النّص انظر:1)

 .200-198مقاالت في اللغة واألدب د. تمام حّسان:     

 وما بعدها. 19لسانيات النص د. محمد رطابي: ص    

 .1068-2/1060أصول تحليل الخطاب د. محمد الشاوش     

 ( سورة األعراف.26( من اآلية )2)

 يسير. بتصرف 2/74الكّشاف انظر ( 3)
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يمكن أن تُحيل إلى الضربة الشديدة التي تسبب عليها الموت، أو إلى « هذا»بـ

الموت المشاهد من ضربته، أو إلى الغضب الذي تسبب عليه موت القبطّي. 

 .(1)والمعنى: أن الشيطان أوقد غضبه حتى بالغ في شدّة الوكز

رة وفي األحوال الثالثة هناك تطابق بين طرفي اإلحالة )اسم اإلشا

والمشار إليه( إفرادًا وتذكيًرا مع كون اإلحالة دارل اآلية نفسها، وتعدد المشار 

إليه ال يُضير معنى اآلية شيئًا مادام ُكّل واحٍد صالًحا للتوافق مع معنى اآلية مع 

أمن اللبس في ُكّل مرة، بل إن االرتالف في مرجعية اسم اإلشارة قد يكون من 

ليًّا فمرجعية اسم اإلشارة أمور داللية تعتمد على دواعي تماسك هذه اآلية دال

تقدير المتلقي وفهمه لآلية، وهو ما يعمل على تفاعل المتلقي مع النص، وفي 

 ذلك نوع من التماسك بين المتكلم والنص والمتلقي.

َدى ابأنَتَيَّ َهاتَيأِن َعلَى أَنوفي قوله تعالى: ﴿  قَاَل إِن ِي أُِريُد أَنأ أُنِكَحَك إِحأ

ًرا فَِمنأ ِعنِدَك َوَما أُِريُد أَنأ أَُشقَّ َعلَيأَك  َت َعشأ ُجَرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ فَِإنأ أَتأَممأ
تَأأ

اِلِحينَ   [27 ،26]اآليتان:...﴾ قَاَل ذَِلَك بَيأنِي َوبَيأنَكَ *َستَِجُدنِي إِن َشاء هللاُ ِمَن الصَّ

ة من رالل تتجلى وظيفة اسم اإلشارة في اتساق النص وتماسكه واضح

استحضار عنصر متقدم وهو المرأتان اللتان سقى لهما موسى لتعلّق القضية 

في اآلية الثانية يحيل إلى مذكور في اآلية « ذلك»بشأنهما، كما أن اسم اإلشارة 

ُجَرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ األولى وهو ﴿
﴾ إلى آرره، فهو إحالة إلى االتفاق َعلَى أَن تَأأ

وشعيب، ومعنى هذا أن مفّسر اسم اإلشارة في اآلية الذي أُبرم بين موسى 

العهد المقالّي القائم على التقدم في الذكر الرافع  ، الثانية هو هذا االتفاق المبرم

 إلبهام اسم اإلشارة، ومن أجل هذا قامت اإلشارة بدور الربط بين اآليتين.

وَسى بِآيَاتِنَا بَي ِ وفي قوله تعالى: ﴿ ا َجاءُهم مُّ ٌر فَلَمَّ نَاٍت قَالُوا َما َهذَا إِالَّ ِسحأ

ِلينَ  َوَّ فأتًَرى َوَما َسِمعأنَا بَِهذَا فِي آبَائِنَا اْلأ مفّسر اسم اإلشارة  نجد أن [36]اآلية:﴾ مُّ

فأتًَرىفي الجملة الثانية في قوله ﴿ ٌر مُّ ﴾ هو ما جاء به موسى قَالُوا َما َهذَا إِالَّ ِسحأ

وَسى بِآيَاتِنَاقوله تعالى: ﴿ من اآليات في الجملة األولى في ا َجاءُهم مُّ ﴾، فَلَمَّ

ومعنى هذا أنها تحيل إلى مشار إليه حاصل من المقال بتقدمه في الذكر، وهو ما 

يحقق التماسك بين الجملتين من رالل مرجعية اإلشارة السابقة، أما اإلشارة في 

مقام غير مذكور صراحة ﴾ فإنها تحيل إلى مفهوم من الَوَما َسِمعأنَا بَِهذَاقوله ﴿

 -هنا -، فرافع اإلبهام عن اسم اإلشارة«ادعاء الرسالة من عند هللا»وهو 

وال يمكن أن  ، حضورّى مقامي وهو ما يحقق الترابط بين عناصر هذه اآلية

تحيل هذه اإلشارة إلى ما أحالت إليه اإلشارة األولى أي إلى اآليات، ألن اآليات 

 اسم اإلشارة أو المشار إليه مختلف في الموضعين. ال تسمع، وعلى هذا فمفّسر

ِمنُونَ وفي قوله تعالى: ﴿ َوإِذَا  *الَِّذيَن آتَيأنَاُهُم الأِكتَاَب ِمن قَبأِلِه ُهم بِِه يُؤأ

ِلِمينَ  ب ِنَا إِنَّا ُكنَّا ِمن قَبأِلِه ُمسأ لَئَِك أُوأ  *يُتألَى َعلَيأِهمأ قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَّهُ الأَحقُّ ِمن رَّ

تَيأِن بَِما َصبَُروا رَّ َرُهم مَّ َن أَجأ تَوأ نالحظ أن اسم اإلشارة   [54،53،52اآليات: ] ..﴾يُؤأ
                                                 

 .01/90( راجع تفسير التحرير والتنوير 1)
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في اآلية الثالثة قام بالربط بين متتالية من اآليات، فهو يحيل إلى الذين « أولئك»

أوتوا الكتاب في بداية اآلية األولى، وقد أُجرى عليهم من الصفات ما تقدّم، فاسم 

إلى مستحضر من الكالم بعد أن ذُكر من صفاته وأحواله ما ينزله  إلشارة يحيلا

منزلة الحاضر في ذهن المتكلم والمتلقي معًا، فرافع اإلبهام عن اسم اإلشارة 

ومرجعيته دارلية سابقة وهو ما أكسب اسم  ،معهود حاصل بالتقدم في الذكر

 الثالث.اإلشارة دوره في الربط والتماسك بين هذه اآليات 

قامت أسماء اإلشارة في النماذج السابقة بالربط القبلي بين أجزاء من 

ومن ثم  ؛السورة الكريمة، فأحالت إحاالت قبلية مختلفة ربطت الالحق بالسابق

أي أن اإلشارة أحالت إلى أشياء  ،أسهمت في تماسك النّص الذي بين أيدينا

وقد وجدنا في آيات أررى موجودة وحاصلة في الذهن قبل ذكر اسم اإلشارة، 

أنها يمكن أن تحيل إحالة بعدية بحيث إن المشار إليه يأتي متأرًرا في الذكر عن 

يٍَة اسم اإلشارة، ومن أمثلة ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ نَا ِمن قَرأ لَكأ َوَكمأ أَهأ

ن بَعأِدِهمأ إِ  َكن م ِ ُن بَِطَرتأ َمِعيَشتََها فَتِلأَك َمَساِكنُُهمأ لَمأ تُسأ الَّ قَِلياًل َوُكنَّا نَحأ

يحيل إلى الحق )مساكنهم(، « تلك»نالحظ أن اسم اإلشارة  [58]اآلية: ﴾الأَواِرثِينَ 

في قوة هذه المساكن، ألنها بدل من اسم اإلشارة، وهو ما يساعد  واسم اإلشارة

على تخصيص المشار إليه، ومن أجل هذا فقد بيّنت هذه المساكن اسم اإلشارة 

)وبذلك صارت اإلشارة إلى حاضر في الذهن منزل منزلة الحاضر ، «تلك»

 .(1)بمرأى السامع(

ا فِي وفي قوله تعالى: ﴿ عَلَُها ِللَِّذيَن اَل يُِريُدوَن ُعلُوًّ ِخَرةُ نَجأ اُر اْلأ تِلأَك الدَّ

ِض َواَل فََساًدا َوالأعَاقِبَةُ ِللأُمتَِّقينَ  َرأ ال « تلك» نالحظ أن اسم اإلشارة [83]اآلية: ﴾اْلأ

يحيل إلى مذكور من قبل، وإنما يُحيل إلى الحق ليستشرف السامع إلى معرفة 

المشار إليه فيعقبه بيانه باالسم المعّرف بالالم الواقع بيانًا أو بدالً من اسم 

، وبذلك تقوم اإلحالة بالربط القبلي والبعدّي، وهو ما ساهم في تماسك (2)اإلشارة

 أجزائها. هذه السورة الكريمة وتآرذ

 اإلحالة باالسم الموصول: -3

تقوم الموصوالت بدور فعّال في الربط بين أوصال الجملة أو السياق القائم 

على متتالية من الجمل، ويأتي هذا الدور في الربط من صالحية االسم 

الموصول أن يحّل محل الضمير الذي يطابقه مع استقامة التركيب ووضوح 

إذا عدلنا عن الضمير، ووضعنا بدالً منه االسم  المعنى دونما لبٍس، بحيث

قَاَل إِنَّ ففي قوله تعالى: ﴿ المطلوب يتحقق؛الربط  فإنالموصول الذي يطابقه 

لَُم بَِمن فِيَها فِيَها لُوًطا ُن أَعأ نجد أن االسم الموصول )من( حّل  (3)﴾..قَالُوا نَحأ

، ولكن األسلوب ، والتقدير: نحن أعلم به«لوط»محل الضمير العائد على 

 القرآني عدل عن الضمير إلى استعمال االسم الموصول لغرض أسلوبّي ما.
                                                 

 .01/151تفسير التحرير والتنوير انظر ( 1)

 .3/193، والكشاف01/189التحرير والتنوير انظر تفسير ( 2)

 ( العنكبوت.32( من اآلية )3)
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والربط باالسم الموصول يكثر دورانه في القرآن الكريم، وقد ورد في 

في غير موضع ألغراض تركيبية وأسلوبية ففي قوله تعالى: « القصص»سورة 

ِض َوَجعََل أَ ﴿ َرأ َن َعاَل فِي اْلأ َعوأ نأُهمأ يُذَب ُِح إِنَّ فِرأ ِعُف َطائِفَةً م ِ تَضأ لََها ِشيَعًا يَسأ هأ

يِي نَِساءُهمأ إِنَّهُ َكاَن ِمَن الأُمفأِسِدينَ  تَحأ َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن *أَبأنَاءُهمأ َويَسأ

عَلَُهُم الأَواِرثِينَ  ةً َونَجأ عَلَُهمأ أَئِمَّ ِض َونَجأ َرأ ِعفُوا فِي اْلأ تُضأ  [.5،4آليتان:]ا﴾ اسأ

﴾ اسم موصول أُظهر بدالً من ضمير الطائفة الَِّذين  اْستُْضِعفُوانالحظ أن ﴿

المستضعفة، أي أن االسم الموصول حّل محل الضمير )للتنبيه على ما في 

الصلة من التعليل فإن هللا رحيم لعباده، وينصر المستضعفين المظلومين الذين 

 .(1)(ال يستطيعون حيلة وال يهتدون سبيالً 

ِمِه فِي ِزينَتِِه قَاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن الأَحيَاةَ وفي قوله تعالى: ﴿ فََخَرَج َعلَى قَوأ

َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا الأِعلأَم  *الدُّنيَا يَا لَيأَت لَنَا ِمثأَل َما أُوتَِي قَاُروُن إِنَّهُ لَذُو َحظ ٍ َعِظيمٍ 

نالحظ أن األسلوب  [80،79اآليتان:] ..﴾نأ آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحاَويألَُكمأ ثََواُب هللاِ َخيأٌر ل ِمَ 

اِلًحاالقرآني عدل عن اإلضمار إلى الموصولية فقال ﴿ ع ِمل  ص  ن  و  ْن آم  ﴾ بدالً لِّم 

من رير لكم، )لما في اإلظهار من اإلشارة إلى أن ثواب هللا إنما يناله المؤمنون 

صحة اإليمان ووفرة العمل، مع ما  الذين يعملون الصالحات وأنه على حسب

في الموصول من الشمول لمن كان منهم كذلك ولغيرهم ممن لم يحضر ذلك 

 .(2) المقام(

ُعُمونَ وفي قوله تعالى: ﴿ َم يُنَاِديِهمأ فَيَقُوُل أَيأَن ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ُكنتُمأ تَزأ  *َويَوأ

ُل َربَّنَ  َويأنَاُهمأ قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعلَيأِهُم الأقَوأ َويأنَا أَغأ  [63،62]اآليتان:﴾ ..ا َهُؤاَلء الَِّذيَن أَغأ

لُ نالحظ أن األسلوب القرآني عبر عن المنادين بـ﴿ ﴾، الَِّذيَن َحقَّ َعلَيأِهُم الأقَوأ

أَيأَن ُشَرَكائَِي ، )ألنهم هم بعض المنادين بـ﴿«قالوا»وعدل عن التعبير عنهم بـ

ُعُمو أنهم األحرياء بالجواب. وهؤالء  لعلمهم ؛ ﴾ تصدوا للجوابنَ الَِّذيَن ُكنتُمأ تَزأ

هم أئمة أهل الشرك من أهل مكة مثل أبي جهل وأمية بن رلف وسدنة أصنامهم 

 .(3)كسادن العزي(

نأَها َوَمن َجاء بِالسَّي ِئَِة فاََل وفي قوله تعالى: ﴿ َمن َجاء بِالأَحَسنَِة فَلَهُ َخيأٌر م ِ

َزى الَِّذيَن عَ  نالحظ أن األسلوب  [84]اآلية: ﴾ِملُوا السَّي ِئَاِت إِالَّ َما َكانُوا يَعأَملُونَ يُجأ

﴾ موضع الضمير فكان أن يُقال: ومن جاء الَِّذيَن َعِملُوا السَّي ِئَاتِ القرآني وضع ﴿

بالسيئة فال يُجزون إال ما كانوا يعملون، لكنه عدل عن اإلضمار إلى 

ي إسناد عمل السيئة إليهم مكرر فضل تهجين اإلظهارلغرض داللّي، وهو )أن ف

 .(4)لحالهم وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب السامعين(
                                                 

 .01/70( تفسير التحرير والتنوير 1)

 .01/184 السابق نفسه( 2)

 .01/157( السابق نفسه 3)

 .5/528نظم الدرر للبقاعي انظر ، و3/193الكّشاف ظر ان( 4)
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تََوى آتَيأنَاهُ ومن الربط بأل الموصولة قوله تعالى: ﴿ ا بَلََغ أَُشدَّهُ َواسأ َولَمَّ

ِسنِينَ  ِزي الأُمحأ ًما َوِعلأًما َوَكذَِلَك نَجأ ه، أي نجزيه ونجزي غير [14]اآلية: ﴾ُحكأ

فيه )دليل على أن هللا سبحانه وتعالى إنما أعطاه  -هنا -والربط بأل الموصولة

إشارة إلى ما تقدم ذكره من الحكم « كذلك»الحكم والعلم مجازاة على إحسانه، و

 .(1) والعلم(

 فَأََخذأنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَذأنَاُهمأ فِي الأيَم ِ فَانُظرأ َكيأفَ ومن ذلك قوله تعالى أيًضا ﴿

أي فانظر كيف كان عاقبتهم، وفائدة الربط بأل  [40]اآلية: ﴾َكاَن َعاقِبَةُ الظَّاِلِمينَ 

 ربدالً من الضمير )االعتبار بسوء عاقبتهم ألجل ظلمهم أنفسهم بالكف الموصولة

وظلمهم الرسول باالستكبار عن سماع دعوته وهذا موضع العبرة من ْسوق هذه 

بر بها المشركون فيقيسوا حال دعوة محمد القصة )قصة فرعون وموسى( ليعت

بحال دعوة موسى عليه السالم ويقيسوا حالهم بحال فرعون وقومه، فيوقنوا  $

 .(2) بأن ما أصاب فرعون وقومه من عقاب سيصيبهم ال محالة(

َواءهُ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ لَمأ أَنََّما يَتَّبِعُوَن أَهأ تَِجيبُوا لََك فَاعأ مأ فَِإن لَّمأ يَسأ

َم الظَّاِلِمينَ  ِدي الأقَوأ َن هللاِ إِنَّ هللاَ اَل يَهأ ِن اتَّبََع َهَواهُ بِغَيأِر ُهًدى م ِ  ﴾َوَمنأ أََضلُّ ِممَّ
ن هللا ال يهديهم، وفي العدول عن الضمير إلى الربط بأل إأي  [50]اآلية:

الً الموصولة في الظالمين )تعيين هذا الفريق المبهم الذي هو أشدّ الضالين ضال

فإنه الفريق الذين كانوا ظالمين، أي كان الظلم شأنهم وقوام قوميتهم، ولذلك عبر 

 .(3) عنهم بالقوم الظالمين(

ا فِي وفي قوله تعالى: ﴿ عَلَُها ِللَِّذيَن اَل يُِريُدوَن ُعلُوًّ ِخَرةُ نَجأ اُر اْلأ تِلأَك الدَّ

ِض َواَل فََساًدا َوالأعَاقِبَةُ ِللأُمتَِّقينَ  َرأ أي والعاقبة لهم أي للذين ال  [83]اآلية: ﴾اْلأ

 يريدون علّوا في األرض وال فسادًا.

 الربط بأل أداة التعريف:

تقوم أل أداة التعريف بالربط بين أوصال الجملة، والدليل على أنها رابطة 

أنها تحل محل الضمير، ففي حال العدول عنها واستعمال الضمير المطابق لها 

هُ إِلَى له تعالى: ﴿يحدث الربط، ففي قو َطرُّ قَاَل َوَمن َكفََر فَأَُمت ِعُهُ قَِليالً ثُمَّ أَضأ

« المصير»نالحظ أن الم التعريف في قوله  (4)﴾َعذَاِب النَّاِر َوبِئأَس الأَمِصيرُ 

حلت محّل الضمير، والتقدير: وبئس مصيره، وقد ورد الربط بأل أداة التعريف 

بََح فِي الأَمِدينَِة ذلك قوله تعالى: ﴿ في سورة القصص في غير موضع، ومن فَأَصأ
                                                 

 .24/199( راجع التفسير الكبير للرازي 1)

 .10/125تفسير التحرير والتنوير انظر ( 2)

 .01/141( السابق نفسه 3)

 ( سورة البقرة.126( من اآلية )4)
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ِرُخهُ قَاَل لَهُ ُموَسى إِنََّك لَغَِويٌّ  تَصأ ِس يَسأ َمأ تَنَصَرهُ بِاْلأ َخائِفًا يَتََرقَُّب فَِإذَا الَِّذي اسأ

بِينٌ  حالة محل الضمير، والتقدير فإذا « األمس»فالم التعريف في  [18]اآلية: ﴾مُّ

الم التعريف عوض عن المضاف إليه الذي هو الذي استنصره بأمسه، ف

الضمير العائد على موسى، وبذلك قامت الالم بما يقوم به الضمير من الربط 

 بين أجزاء الجملة.

يَاء قَالَتأ إِنَّ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ تِحأ ِشي َعلَى اسأ َداُهَما تَمأ   فََجاءتأهُ إِحأ

َر َما َسقَ  ِزيََك أَجأ ُعوَك ِليَجأ ا َجاءهُ َوقَصَّ َعلَيأِه الأقََصَص قَاَل اَل أَبِي يَدأ يأَت لَنَا فَلَمَّ

ِم الظَّاِلِمينَ  َت ِمَن الأقَوأ نالحظ أن الم التعريف في  [25]اآلية: ﴾تََخفأ نََجوأ

قد حلّت محّل الضمير العائد إلى موسى أي قصصه، وقامت بما « القصص»

 يقوم به الضمير من الربط.

 الربط بالوصف:

الصفة أو »أعّم من المعنى النحوّي وهو  -هنا -بالوصف والمقصود

، وقد ورد هذا (1)، وإنما هو اللفظ الواصف للمرجع بحيث يدّل عليه«النعت

َوَما ُكنَت القصص في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿ ةالنوع من الربط في سور

ب َِك  ن رَّ َمةً م ِ حأ ن بَِجانِِب الطُّوِر إِذأ نَاَديأنَا َولَِكن رَّ ن نَِّذيٍر م ِ ا أَتَاُهم م ِ ًما مَّ ِلتُنِذَر قَوأ

فقد عدل األسلوب القرآني عن اإلضمار إلى  [46]اآلية: ﴾قَبأِلَك لَعَلَُّهمأ يَتَذَكَُّرونَ 

اإلظهار فكان أن يُقال: إذ نادينا ولكن رحمةً منّا فعدل عن: رحمة منا إلى 

ب ِكَ ﴿ ن رَّ َمةً م ِ حأ رّب المضاف إلى الضمير المخاطب ﴾، )لما يشعر به معنى الرَّ

 .(2) من العناية به عناية الرّب بالمربوب(

 ثانيا : عالقة العطف

تُع دُّ ظاهرة العطف من الوسائل اللغويّة المهمة التي تساهم بدور فعّال في 

ارتباط العناصر المكّونة للنّص، إذ يقوم العطف بالربط بين المفردة والمفردة، 

، بل بين المتتالية من الجمل والمتتالية التي تناسبها، )فمن وبين الجملة والجملة

أرّص رصائص العطف أنه بنية تربط بين مكّونين بينهما تناسب، وتكون 

 .(3)طبيعة الناتج )أي المركب العطفّي( هي طبيعة العنصرين المربوطين(

وعالقة العطف هي تثنية شيء على آرر، فحينما تقول: جاء زيدٌ وعلٌي 

للفظة الثانية )علّي( جاءت تثنية على اللفظة األولى )زيد(، على أّن ُكّل فإّن ا

ألولى، اتثنية ليست عطفًا، فقولي: جاء زيدٌ وزيدٌ مهذّب، تثنية للفظة الثانية على 

ومن أجل هذا اشترط النحاةُ  ؛ومع ذلك فهذا المثال ليس من العطف في شيء

ن المعطوفين في اإلجراء على ما لتحقق عملية العطف وحدة الحكم والتسوية بي
                                                 

 .203مقاالت في اللغة واألدب صانظر ( 1)

 .01/134تفسير التحرير والتنوير انظر ( 2)

 .431 /1أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية انظر ( 3)
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يجريان عليه، يقول الرضّي: )والمعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجب له 

 .(1)(ويمتنع عليه

كما اشترط النحاة ضرورة مغايرة الجملة الالحقة للجملة السابقة في عملية 

العطف، فال تعطف الجملة على نفسها، ولو حاولنا أن نعطف الجملة على 

فسها ألدى ذلك إلى الخطل واللغو في الكالم، وفي ذلك يقول المبرد: الجملة ن

)وال يقع العطف على استواء، إال أن تجعل الكالم الثاني على غير معنى الكالم 

 .(2)(األول، فذلك جائز متى أردته

ومن شروط الربط بالعطف أيًضا المناسبة أو المعادلة بين المعطوفين، 

من وسائل الربط يُشترط فيها المناسبة، ولتوضيح فالعطف وسيلة لغوية مهمة 

 جاء زيدٌ وعمرو شاعٌر.        هذا الشرط نضرب المثال التالي:

شاعر( معطوفة على و في المثال السابق ال يمكن أن تكون جملة )عمر

جملة )جاء زيد( ألن هاتين الجملتين مختلفتان من حيث االسميّةُ والفعليّة، فال 

ة بينهما، ومن أجل هذا امتنع العطف، يقول عبد القاهر مشاكلة وال مناسب

 ا، فإنا ال نرى هاهن«زيد قائم وعمرو قاعد»الجرجانّي: )إنا وإن كنا إذا قُلنا: 

جاءت للجمع بين الجملتين فيه، فإنا نرى أمًرا آرر « الواو»ُحكًما نزعم أن 

، حتى «اعدزيد قائم وعمرو ق»نحُصل معه على معنى الجمع. وذلك أنا نقول: 

يكون عمرو بسبب من زيد، وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين، وبحيث إذا 

 .(3)(عرف السامع حال األول عناه أن يعرف حال الثاني

اشتراط المناسبة إذن أمر ضروري لتحقق عملية العطف، واإلرالل بهذا 

الشرط يؤدي إلى فساد هذه العملية )يدلك على ذلك أنك إن جئت فعطفت على 

ألول شيئًا ليس منه بسبب، وال هو مما يُذكر بذكره ويتصل حديثه بحديثه، لم ا

وأ ْحسن  الذي يقول بيت »، ثم قلت: «ررجت اليوم من داري»يستقم. فلو قلت: 

 ، قُلت ما يُضحك منه. ومن هنا عابوا أبا تمام في قوله:«كذا

            ال والذي هو عالم أن النوى

 ين كريمُ َصبٌِر وأن أبا الُحس 

 

وذلك ألنه ال مناسبة بين كرم أبي الُحسين ومرارة النوى، وال تعلُّق 

 .(4)(ألحدهما باآلرر، وليس يقتضي الحديث بهذا الحديث  بذاك

يفهم من كالم الُجرجاني السابق أن بنية العطف تقوم أساًسا على التعليق 

العطفي نفسه  بين المعطوف والمعطوف عليه من ناحية، والتعليق بين المركب

ببقية عناصر الكالم في النّص من ناحية أررى، وهو ما يعني التماسك بين 

طرفْي المركب العطفي، ثم التماسك بين هذا المركب وبين بقية عناصر الكالم 

 األررى في النّص.
                                                 

 .466 /1شرح الرضي على الكافية انظر ( 1)

 .279 /3المقتضب للمبرد انظر ( 2)

 .422( دالئل اإلعجاز ص 3)

 .225، 422( السابق نفسه ص 4)
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تقوم عملية العطف إذن على شرطين مهمين: شرط المناسبة لتحقيق 

اثلة والتناسب بين المعطوفين على جميع اإلشراك في الحكم، فالبد من المم

الجمل، وشرط المغايرة أم متتالية من جملتين  أمالمستويات سواء أكانا مفردين 

لتحقيق كون األول ليس الثاني، فالبد من االرتالف بين الالحق والسابق في 

عملية العطف، ومن هنا يقوم العطف بوظيفته النصيّة بالربط من رالل 

 ع والمناسبة بين الكالمين المعطوف أحدهما على اآلرر.االشتراك الجام

تتجلّى وظيفة العطف واضحة في تحقيق تماسك « القصص»وفي سورة 

َونُِريُد أَن نَُّمنَّ ففي قوله تعالى: ﴿ ؛هذه السورة الكريمة، والربط بين أجزائها

ةً  عَلَُهمأ أَئِمَّ ِض َونَجأ َرأ ِعفُوا فِي اْلأ تُضأ عَلَُهُم الأَواِرثِينَ  َعلَى الَِّذيَن اسأ َن *َونَجأ َونَُمك ِ

ا َكانُوا  َن َوَهاَماَن َوُجنُوَدُهَما ِمنأُهم مَّ َعوأ ِض َونُِري فِرأ َرأ لَُهمأ فِي اْلأ

ذَُرونَ  قامت )الواو( أداة العطف بعطف أربع جمل على جملة  [6، 5]اآليتان ﴾يَحأ

ِعفُوا﴿ تُضأ عَلَُهمأ وهذه الجمل األربع هي: ﴿ ،﴾َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسأ َونَجأ

عَلَُهُم الأَواِرثِينَ  ةً َونَجأ َن َوَهاَماَن *أَئِمَّ َعوأ ِض َونُِري فِرأ َرأ َن لَُهمأ فِي اْلأ َونَُمك ِ

ذَُرونَ  ا َكانُوا يَحأ وقام العطف في هذين اآليتين الكريمتين  ،﴾َوُجنُوَدُهَما ِمنأُهم مَّ

َونُِريُد ن اآليتان عبارة عن جملة واحدة وهي قوله: ﴿بوظيفة تركيبية مهمة، فهاتا

ِعفُوا تُضأ طالت عن طريق عطف الجمل األربع التالية  ﴾أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن اسأ

وإلى جانب   ،عليها، وهو ما أدى إلى طول هذه الجملة وامتدادها عبر اآليتين

متدادها، قام بوظيفة هذه الوظيفة التركيبية للعطف وهي إطالة بناء الجملة وا

 -داللية مهمة أيًضا من رالل دوره في تماسك هذه الجمل وترابطها من ناحية

ثم تماسك اآليتين وترابطهما كأشدّ ما  -وهي كما ترى جمل متجاورة متتالية

يكون الترابط من ناحية أررى، مع مالحظة أن الجمل األربع المعطوفة على 

نُِريدُ أ ن نَُّمنَّ جملة ﴿ ي من عطف الخاّص على العام، وعالقة الخاص والعام ه ﴾و 

من العالقات الناظمة لتركيب النّص، والتي تسهم في الربط بين الجمل المكّونة 

ألجزائه، وهو ما يزيد في ترابط الجمل المكونة لآليتين السابقتين، وترابط 

فعّال  اآليتين وتماسكهما، وعلى هذا فإن ترتيب الجمل بهذه الطريقة يقوم بدور

في ترابط اآليتين وانسجامهما، فالع القات التي تحكم هذا الترتيب لم تُغفل، ومن 

العام، فليس ترتيب الكالم على هذا  -عالقة العطف وعالقة الخاص -هنا -أهمها

النحو راضعًا للمصادفة، بل هناك مقصديّة تقبع رلف هذا الترتيب، فسبحان من 

 هذا كالمه!.

ال تتوقف عند حدّ الربط بين جملتين متجاورتين أو على أن وظيفة العطف 

بين آيتين متجاورتين، بل تتجاوز ذلك إلى الربط بين جملتين أو آيتين 

َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن فجملة ﴿ ؛مفصولتين عن بعضهما بكالم آرر

ِعفُوا تُضأ َن َعاَل معطوفة على جملة ﴿ [5]من اآلية: ﴾اسأ َعوأ ِض إِنَّ فِرأ َرأ ]من اآلية:  ﴾فِي اْلأ

، والذي سّوغ العطف )هو مناسبة ما في الجملة المعطوف عليها من نبأ تذبيح [4

األبناء واستحياء النساء، فذلك من علّو فرعون في األرض، وهو بيان لنبأ 

موسى وفرعون فإن إرادة هللا الخير بالذين استضعفهم فرعون من تمام نبأ 
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ِضِعيهِ  طفت جملة ﴿، ثم عُ (1) (موسي وفرعون َحيأنَا إِلَى أُم ِ ُموَسى أَنأ أَرأ ]من ﴾ َوأَوأ

وهي جملة طويلة امتدت من رالل  [5]من اآلية:﴾ َونُِريُد أَن نَُّمنَّ على جملة ﴿ [7اْلية:

عطف أربع جمل عليها عطف الخاص على العام، واستغرقت آيتين كاملتين، 

عن طريق أداة العطف )الواو(، ك هذه اآليات وترابطهاوهو ما أدّى إلى تماس

َحيأنَا إِلَى أُم ِ ُموَسى  مع مالحظة أن هذه الجملة األريرة المعطوفة ﴿ ﴾ َوأَوأ

)فإن اإلرادة  ،﴾َونُِريُد أَن نَُّمنَّ  المعطوف عليها ﴿ تتضمن تفصيالً لمجمل الجملة

ة التفصيل ، وعالق(2) لما تعلقت بإنقاذ بني إسرائيل من الذّل رلق هللا المنقذ لهم(

واإلجمال من العالقات التي تسهم في ترابط النص وتماسك أجزائه، كما أن 

الجملتين المتعاطفتين من أجزاء النبأ، فهي تمثل الجزء من الكل، وعالقة الكل 

والجزء من العالقات الناظمة لتركيب النص التي تسهم في تماسكه أيًضا، 

ققة الترابط بين أجزاء هذه السورة وهكذا تتضافر العالقات والوسائل النصية مح

 الكريمة في لطف شديد.

ِ َوَظنُّوا وفي قوله تعالى: ﴿ ِض بِغَيأِر الأَحق  َرأ بََر ُهَو َوُجنُوُدهُ فِي اْلأ تَكأ َواسأ

َجعُونَ   َعاقِبَةُ فَأََخذأنَاهُ َوُجنُوَدهُ فَنَبَذأنَاُهمأ فِي الأيَم ِ فَانُظرأ َكيأَف َكانَ  *أَنَُّهمأ إِلَيأنَا اَل يُرأ

َم الأِقيَاَمِة اَل يُنَصُرونَ  *الظَّاِلِمينَ  ُعوَن إِلَى النَّاِر َويَوأ ةً يَدأ ، 39]اآليات:﴾َوَجعَلأنَاُهمأ أَئِمَّ

ةً نجد أن جملة ﴿ [41، 40 ﴾ وما عطف عليها وتعلّق بها معطوفة َوَجعَلأنَاُهمأ أَئِمَّ

اْست ْكب ر  على جملة ﴿ ُجنُودُهُ فِي اأْل   و  ﴾ مع ما ُعطف عليها وتعلّق بها، ْرِض ُهو  و 

فقد فصل بين الجملتين المتعاطفتين بأربع جمل متتالية معطوفة على الجملة 

األولى، وهو ما زاد في تماسك هذه اآليات وترابطها، مع مالحظة مناسبة 

َم الأِقيَاَمِة اَل يُنَصُرونَ عطف جملة ﴿ ةً يَ ﴾ على جملة ﴿َويَوأ ُعوَن إِلَى َوَجعَلأنَاُهمأ أَئِمَّ دأ

)وهي أن الدعاء يقتضي ُجندًا وأتباًعا يعتزون بهم في الدنيا ولكنهم ال  ﴾النَّارِ 

 .(3) يُجدون عنهم يوم القيامة(

َل لَعَلَُّهمأ يَتَذَكَُّرونَ وفي قوله تعالى: ﴿ لأنَا لَُهُم الأقَوأ ، نجد أن [51]اآلية:﴾َولَقَدأ َوصَّ

ِصيبَةٌ بَِما قَدََّمتأ  ﴿ هذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: اَل أَن تُِصيبَُهم مُّ َولَوأ

ا َجاءُهُم الأَحقُّ ِمنأ ِعنِدنَا  ، وما ُعطف عليها من قوله: ﴿[47]من اآلية:﴾أَيأِديِهمأ  فَلَمَّ

اَل أُوتَِي ِمثأَل َما أُوتَِي ُموَسى ، ومعنى هذا أن اآليتين [48]من اآلية:﴾قَالُوا لَوأ

 ما بثالث آيات كاملة.المتعاطفتين فُصل بينه

ة ربرية أو العكس، ففي قوله لوقد تقوم الواو بعطف جملة إنشائية على جم

ن لَُّهمأ َحَرًما تعالى: ﴿ ِضنَا أََولَمأ نَُمك ِ َوقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الأُهَدى َمعََك نُتََخطَّفأ ِمنأ أَرأ

نأََولَمأ ، عطفت الواو جملة االستفهام ﴿[57]من اآلية:﴾آِمنًا ﴾ على جملة ..نَُمك ِ

﴾، وربما كان مسّوغ العطف هو أن االستفهام ررج عن االستخبار إلى َوقَالُوا﴿

إنكار أن يكون هللا لم يمكن لهم حرًما  -هنا -الخبر كما يقول البيانيون، فاالستفهام

 آمنًا، والمعنى: ونحن مكنا لهم حرًما، وهللا أعلم بمراده.
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قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعلأٍم ِعنِدي أََولَمأ  ى: ﴿ومن ذلك ما جاء في قوله تعال

لََك ِمن قَبأِلِه ِمَن القُُرونِ  أََولَمأ ، فقد ُعطفت جملة ﴿[78]من اآلية:﴾يَعألَمأ أَنَّ هللاَ قَدأ أَهأ

التي و﴾ وهي جملة ربريّة )قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ االستفهاميّة على جملة ﴿ ﴾..يَعألَمأ 

 (1) أسلوب حكاية المحاورات فلم تُعطف على ما قبلها( جاءت على

نَا ِمن وفي اآلية التي تلي اآلية السابقة مباشرة نجد أن جملة ﴿ لَكأ َوَكمأ أَهأ

يٍَة بَِطَرتأ َمِعيَشتََها وهي جملة ربريّة معطوفة على الجملة  [58]من اآلية:﴾قَرأ

ن لَُّهمأ َحَرًما آمِ االستفهاميّة ﴿ ﴾ من اآلية السابقة، ومسّوغ العطف نًاأََولَمأ نَُمك ِ

)اعتبار ما تضمنته الجملة االستفهاميّة من اإلنكار والتوبيخ، فإن ذلك يقتضي 

التعّرض لالنتقام شأن األمم التي كفرت بنعم هللا، فهو تخويف لقريش من سوء 

طوا النعمة وقابلوها معاقبة أقوام كانوا في مثل حالهم من األمن والرزق فغ

 . (2) ر(بالبط

تَّعأنَاهُ وفي قوله تعالى: ﴿ ًدا َحَسنًا فَُهَو اَلقِيِه َكَمن مَّ نَاهُ َوعأ               أَفََمن َوَعدأ

َضِرينَ  َم الأِقيَاَمِة ِمَن الأُمحأ نأيَا ثُمَّ ُهَو يَوأ نجد أن [ 61]من اآلية:﴾َمتَاَع الأَحيَاِة الدُّ

َم الأِقيَاَمِة ِمَن اجملة﴿ َضِرينَ ثُمَّ ُهَو يَوأ ﴾ معطوفة على جملة صلة الموصول لأُمحأ

﴾، ومناسبة العطف أن الجملة المعطوفة من تمام الجملة المعطوف متعناه﴿

 عليها.

ُكنُوا فِيِه وفي قوله تعالى: ﴿ َمتِِه َجعََل لَُكُم الليأَل َوالنََّهاَر ِلتَسأ حأ َوِمن رَّ

ُكُرو ِلِه َولَعَلَُّكمأ تَشأ َولَعَلَُّكمأ نالحظ أن جملة ﴿ [73]من اآلية:﴾نَ َوِلتَبأتَغُوا ِمن فَضأ

ُكُرونَ  ُكنُوامعطوفة على جملتْي ﴿  ﴾تَشأ َجعََل ﴾، ثم عطفت جملة ﴿َوِلتَبأتَغُوا﴾ و﴿ِلتَسأ

َمًدا﴾ على جملة ﴿لَُكُم الليأَل َوالنََّهارَ  ]من ﴾قُلأ أََرأَيأتُمأ إِن َجعََل هللاُ َعلَيأُكُم النََّهاَر َسرأ

و ما يعني الفصل بين اآليتين المتعاطفتين بآية كاملة، مع مالحظة ، وه[71اآلية:

 ؛ أن المعطوف عليه هو الجملة األولى من اآلية وما ُعطف عليها وتعلّق بها

فاآلية كلها تُعدُّ معطوفًا عليه، وليست الجملة األولى فقط، وهو ما زاد في ترابط 

 اآليات وتماسكها.

تحقيق الترابط والتماسك بين أجزاء  فيوتتساند أدوات العطف جميعها 

من الربط بين جملتين فصلت بينهما «الواو»السورة الكريمة، فتقوم بما تقوم به 

ِمِه فِي ِزينَتِِه قَاَل الَِّذيَن جمل وآيات كثيرة، ففي قوله تعالى: ﴿ فََخَرَج َعلَى قَوأ

فََخَرَج َعلَى عطفت جملة ﴿« الفاء»نجد أن  [79]من اآلية:﴾..يُِريُدوَن الأَحيَاةَ الدُّنيَا

ِمهِ  ﴾ مع ما ُعطف عليها ..َوآتَيأنَاهُ ِمَن الأُكنُوزِ ﴾ من هذه اآلية على جملة ﴿قَوأ

والتقدير: قال إنما أوتيته على علم عندي فخرج على ،  [76]من اآلية: وتعلّق بها

قومه في زينته، وهكذا تساهم بقيّة أدوات العطف في ربط الجمل المتباعدة 

نفصلة، ومن ثّم ربط اآليات وتماسكها، مع ما تدّل عليه الفاء من )أن رروجه الم

بين قومه في زينته بعد ذلك كله كان من أجل أنه لم يقصر عن شيء من سيرته، 

ولم يتعظ بتلك المواعظ ، بل أعقبها بخروجه هذه الخرجة المليئة صلفًا 
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 .(1)(وازدهاءً 

ملتين أو آيتين سواء أكانتا وال يقتصر دور العطف على الربط بين ج

متجاورتين أم منفصلتين عن بعضهما بكالم آرر، بل يتجاوز ذلك إلى الربط 

على جمل مسوقة لغرض آرر لمناسبة بين ما بين جمل مسوقة لغرض 

الغرضين، أي عطف متعدد على متعدد، أو عطف قصة على قصة، وهو ما 

ِلَهاَوَدَخَل الأَمِدينَةَ عَ نلحظه في قوله تعالى: ﴿ نأ أَهأ  [15اآلية: ]من﴾..لَى ِحيِن َغفألٍَة م ِ

﴾ من هذه اآلية قد ُعطفت على جملة ..َوَدَخَل الأَمِدينَةَ حيث نجد أن جملة ﴿

ِضِعيهِ ﴿ َحيأنَا إِلَى أُم ِ ُموَسى أَنأ أَرأ ، عطف جزء القصة على جزء [7]من اآلية:﴾َوأَوأ

تعاطفتين بخطاب كامل استغرق آرر منها، وعلى هذا فقد فُصل بين الجملتين الم

سبع آيات كاملة، وهو ماساهم في تماسك اآليات المكونة لهذه القصة، ومن ثّم 

 تماسك السورة كلها وترابطها.

رأينا كيف تترابط الجمل واآليات المشّكلة للسورة الكريمة بروابط شكلية 

ة، كالواو وغيرها من أدوات العطف، وقد تغيب بعض هذه الروابط الشكليّ 

فتصبح الجمل واآليات المشكلة لهذه السورة أو لجزء منها منفصلة مستقلة، 

وعلى الرغم من ذلك تظل هذه الجمل واآليات المستقلة مترابطة متماسكة تشكل 

ُكالّ متماسًكا مستعيضة عن الروابط الشكلية بروابط وعالقات رفيّة قائمة بين 

فََوَكَزهُ ُموَسى فَقََضى َعلَيأِه ى: ﴿..جملها وآياتها، ومن ذلك ما جاء في قوله تعال

بِينٌ  ِضلٌّ مُّ ُت نَفأِسي  *قَاَل َهذَا ِمنأ َعَمِل الشَّيأَطاِن إِنَّهُ َعُدوٌّ مُّ ِ إِن ِي َظلَمأ قَاَل َرب 

ِحيمُ  ِفرأ ِلي فَغَفََر لَهُ إِنَّهُ ُهَو الأغَفُوُر الرَّ َت َعلَيَّ فَلَنأ  *فَاغأ ِ بَِما أَنأعَمأ أَُكوَن  قَاَل َرب 

ِرِمينَ  ﴾ تبدو أنها قَاَل َهذَا ِمنأ َعَمِل الشَّيأَطانِ فجملة ﴿ [17، 16، 15]اآليات ﴾َظِهيًرا ل ِلأُمجأ

مستقلة عن الكالم الذي يسبقها، غير مرتبطة بما قبلها برابط شكلّي، ومع ذلك 

فهناك رابط معنوّي غير ظاهر في البنية السطحيّة للكالم يربط هذه الجملة بما 

بلها، وهو تقدير استفهام مقدّر كأن سائالً سأل: وماذا كان من أمر موسى حين ق

﴾، )وبهذا المعنى يساهم زوج قَاَل َهذَا ِمنأ َعَمِل الشَّيأَطانِ فُوجئ بموت القبطّي؟ ﴿

االستفهام المقدّر/ الجواب في جعل الكالم متصالً بعضه ببعض دون وجود 

، وقد يكون االستفهام ظاهًرا (2) الربط( رابط شكلّي، وهو وسيلة قويّة من حيث

غير مقدر، فتتجّرد الجملة الجواب عن حرف العطف لوقوعها في موقع 
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َم يُنَاِديِهمأ فَيَقُوُل أَيأَن ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ُكنتُمأ المحاورة كما جاء في قوله تعالى: ﴿ َويَوأ

ُعُمونَ  لُ  *تَزأ ﴾ ارتبطت بما قبلها قَاَل الَِّذينَ ﴾، فجملة ﴿..قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعلَيأِهُم الأقَوأ

وفي  ﴾..أَيأَن ُشَرَكائِيَ دون اعتماد على رابط شكلي، ألنها جواب عن استفهام ﴿

ُت نَفأِسياآلية التالية نجد أن جملة ﴿ ِ إِن ِي َظلَمأ ﴾ جاءت مفصولة عن جملة قَاَل َرب 

اشتمال منها، وألن الجزم بكون ما ﴾، ألنها بدل قَاَل َهذَا ِمنأ َعَمِل الشَّيأَطانِ ﴿

، (1)صدر منه عمالً من عمل الشيطان وتغريره يشتمل على أن ذلك ظلم لنفسه

ومعروف أن البدل على نية المبدل منه، فكأنهما شيء واحد، ومن أجل هذا 

ارتبطت هاتان الجملتان دون رابط شكلّي بعالقة معنويّة هي عالقة البدل 

َت َعلَيَّ التالية تأتي جملة ﴿والمبدل منه، وفي اآلية  ِ بَِما أَنأعَمأ ﴾ غير قَاَل َرب 

ُت نَفأِسيمعطوفة على جملة ﴿ ِ إِن ِي َظلَمأ ألنها تأكيد لها، وتأكيد جملة  ؛﴾قَاَل َرب 

ألررى وسيلة معنوية من الوسائل التي تساهم في ترابط النص وتماسك 

ت معنوية قائمة بين جملها، أجزائه، وهكذا ترابطت اآليات الثالث السابقة بعالقا

كعالقة التأكيد والبدل، غير معتمدة على روابط ظاهرة )كالواو أو الفاء(، 

نأ أَقأَصى الأَمِدينَِة يَسأعَى قَاَل يَا وكذلك األمر في قوله تعالى: ﴿ َوَجاء َرُجٌل م ِ

ق ال  ي ا لة ﴿، حيث لم تُعطف جم[20]من اآلية:﴾..ُموَسى إِنَّ الأَمََلَ يَأأتَِمُروَن بِكَ 

﴾، ألنها بدل اشتمال منها، فالجملتان مترابطتان َوَجاء َرُجلٌ على جملة ﴿ ﴾ُموس ى

 بعالقة معنوية رغم غياب الرابط الشكلّي.

َن  وكذلك األمر في قوله تعالى: ﴿ ةً م ِ يََن َوَجَد َعلَيأِه أُمَّ ا َوَرَد َماء َمدأ َولَمَّ

قُوَن َوَوَجَد ِمن ُدونِ  بُُكَما النَّاِس يَسأ َرأتَيأِن تَذُوَداِن قَاَل َما َخطأ ؛ [23اآلية: ]من﴾ِهُم امأ

قَاَل َما فليس هناك رابط شكلّي ظاهّر في البنية السطحيّة يجمع بين جملة ﴿

بُُكَما َرأتَيأنِ وجملة ﴿  ﴾َخطأ ﴾، والرابط بينهما هو عالقة البدليّة َوَوَجَد ِمن ُدونِِهُم امأ

اشتمال من الجملة التي قبلها، وفي قوله تعالى:  بينهما فالجملة الثانية بدل

ُعوكَ ﴿ يَاء قَالَتأ إِنَّ أَبِي يَدأ تِحأ ِشي َعلَى اسأ َداُهَما تَمأ نجد أن  [25اآلية: ]من﴾فََجاءتأهُ إِحأ

﴾، ومن أجل هذا فالجملتان فََجاءتأهُ ﴾ بدل اشتمال من جملة ﴿قَالَتأ جملة ﴿

 .مترابطتان دون اعتماد على رابط شكليّ 

وقد يُترك العطف لغرض داللّي قد يفوُت لو ُعطفت الجملة، ففي قوله  

فِي ِزينَتِِه قَاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن الأَحيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيأَت لَنَا ق ْوِمِه  فََخَرَج َعلَىتعالى: ﴿
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قال الذين يريدون الحياة فُصلت جملة ﴿، [79]من اآلية:﴾ِمثأَل َما أُوتَِي قَاُرونُ 

ِمِه فِي ِزينَتِهِ ولم تُعطف على جملة ﴿  .﴾نيا.الد ﴾، )ألنها تتنزل فََخَرَج َعلَى قَوأ

منزلة بدل االشتمال لما اشتملت عليه الزينة من أنها مما يتمناه الراغبون في 

الدنيا. وذلك جامع ألحوال الرفاهية وعلى أرصر وجه، ألن الذين يريدون 

ت متفاوتة فكّل يتمنى أمنية مما تلبس به الحياة الدنيا لهم أميال مختلفة ورغبا

قارون من الزينة، فحصل هذا المعنى مع حصول اإلربار عن انقسام قومه إلى 

مغترين بالزرارف العاجلة من غير علم، وإلى علماء يؤثرون اآلجل على 

﴾ بالواو أو بالفاء لفاتت هذه ق ال  الَِّذين  يُِريدُون  العاجل، ولو ُعطفت جملة ﴿

ية البليغة فصارت الجملة إما ربًرا من جملة األربار عن حال قومه، الخصوص

 (1) (.أو جزء ربر من قصته

 الداللي  في ترابط أجزاء النص   االحذف ودورهعالقة ثالثا : 

تُعدُّ ظاهرة الحذف من الظواهر اللغويّة التي تشترك فيها اللغات اإلنسانية 

  .غراض تركيبية وأسلوبيةجميعًا، فتحذف ما قد يمكن للمتلقي فهمه أل

إن الحذف نوع من االتساع في الكالم، وهو رالف األصل كما يقرر 

ومظهر من مظاهر الخروج عن أصل وضعه رروًجا ُمقنّنا يخضع  (2)الزركشي

ضرب من ضروب هو لقواعد وأصول أهمها معرفة الدليل على المحذوف، و

بُن جنّي وعقد بابًا لذلك في عبقريُّ العربية ا شجاعة العربية، كما أطلق عليه

، وذكر فيه كثيًرا من الظواهر «باب في شجاعة العربية»رصائصه ّسماه 

 .(3)اللغويّة، بادئًا إيّاها بالحذف

وظاهرة الحذف إحدى الع القات والوسائل اللغويّة التي تسهم في تحقيق 

على تقدم  إْذ تقوم بدور رابطّي العتمادها ؛الترابط والتماسك بين أجزاء النصّ 

الدليل على المحذوف في سابق الكالم، )وهذا الدليل هو من أقوى العوامل التي 

تحقق التماسك النصي بين الجملتين، إذ تتحقق المرجعية من رالل المذكور 

 .(4) والمحذوف معًا(

ومن هنا كان النحاة على وعي تام حينما اشترطوا ضرورة توفّر القرينة 

والدليل على العنصر المحذوف لكي تتّم عملية الحذف، )فقد حذفت العرب 

الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة. وليس شيء من ذلك إال عن دليل عليه. 
                                                 

 .183 /01 التحرير والتنوير تفسير (1)

 . 11 /3البرهان ( انظر 2)

 .381 -360 /2الخصائص: ( انظر 3)

 .2/193 الفقيعلم اللغة النصي د. صبحي ( انظر 4)
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يضمرون ما وهم »، (1) وإال كان فيه ضرّب من تكليف علم الغيب في معرفته(

 .(2)كما يقول سيبويه« عليه الداللة من الكالم أو شاهد الحال

فالحذف من غير دليل معلوٍم ضرّب من اللغو ورطل من القول، يقول ابُن 

وقد ُحذفت الصفة ودلّت الحال »جنّي وهو بصدد الحديث عن حذف الصفة: 

من الداللة عليها... فعلى هذا وما يجري مجراه تُحذف الصفة. فأما إن عريت 

عليها من اللفظ أو من الحال فإن حذفها ال يجوز.. فإن لم تفعل كلّفت علم ما لم 

 .(3)«تدلل عليه، وهذا لغو من الحديث وجْوٌر في التكليف

وقد ذكرنا أنه ال يُحذف »ويتابعه الرضي في شرحه على الكافية بقوله: 

 .(4)«نهشيء ال وجوبًا وال جواًزا إاّل مع قرينه دالة على تعيي

وهكذا كان النحاة على وعي بأهمية الدليل والقرينة المعينة على تحديد 

مقاميّة، ودور هذه القرينة الرابطية  أمالمحذوف سواء أكانت هذه القرينة مقاليّة 

في تحقيق التماسك بين أجزاء نّص ما، كما كانوا على درجة من الوعي كبيرة 

من وسائل ربط أجزاء الكالم بعضه أيًضا بدور ظاهرة الحذف كوسيلة لغوية 

ببعض، يقول السيوطي وهو بصدد الحديث عن أنواع الحذف: النوع الثالث 

)االحتباك( )وهو أن يحذف من األول ما أُثبت نظيره ومن الثاني ما أثبت نظيره 

في األول...ومأرذ هذه التسمية من )الحبك( الذي  معناه الشدّ واإلحكام وتحسين 

الثوب، فحبك الثوب سدّ  ما بين ريوطه من الفرج وشدّه أثر الصنعة في 

 .(5)وإحكامه بحيث يمنع عنه الخلل مع الحسن والرونق(

                                                 

 .360 /2بن جني( انظر الخصائص ال1)

 .264 /1الكتاب ( انظر 2)

تتعدد أنواع األدلة والقيرائن عليى المحيذوف التيي أشيار إليهيا النحياة فيي كتيبهم فقيد يكيون      

كر، وقد يكون مقاميّيا )شيهادة الحيال(، وقيد يكيون ُعرفيّيا، وقيد الدليل مقاليّا متقدًما في الذ

منطقيًيا  يكون صناعيّا يُعرف من جهة الصناعة النحويّة واقتضياء القواعيد له،وقيد يكيون

عقليّا، وال تسهم كل هذه األدلة في تحقيق الربط بين الجمل المكونة للنص، بل ال يتحقيق 

حديثًا انظر مقالّي نصي يقوم على التقدم في الذكر )ذلك إال بما كان قائًما منها على دليل 

أصيول تحلييل الخطياب فيي النظريية »مفصالً عن أنواع األدلة على المحذوف في كتاب 

 (. 1164 -1158 /2لمحمد الشاوش« النحوية العربية

 .371، 370 /2( الخصائص 3)

 .272 /1( شرح الرضي على الكافية 4)

 .62، 61 /2آن للسيوطياإلتقان في علوم القرانظر ( 5)
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ال تثريب علينا إذن أن نقول بما قال به النحاة ونذهب إلى             ما 

 ذهبوا إليه من أهمية ما تقوم به هذه الظاهرة من الترابط بين أجزاء النّص.

أيًضا أن يشيروا إلى أهمية دور المتلقي في            عملية  ولم يفت النحاة

الحذف الذي يقوم بدور محورّي في هذه العمليّة، وهو دوّر تداولّي  مما يسهم 

يشير الرضّي إلى دور  المتلقّي، في تحقيق التماسك بين المتكلم والنص و

ما كان معلوًما غير ال يحذف إال  " فالمتكلمالمتلقي في إجراء هذه العملية بقوله:

بس عند المخاطب ومتى علم المخاطُب ما يعني ِِ  .(1)«ُمْل

أما النظريات اللسانية الحديثة فقد أفاضت في الحديث عن دور المتلقي، 

هذه العمليّة، وله دور  و قواموأولته أهمية كبيرة في عملية الحذف، )فالمتلقي ه

فالحذف عملية ال يجريها  أررى، الم إلى وجهة دونحاسم في توجيه صياغة الك

 .(2)المتكلم إال وهو يقرأ فيها حسابًا للمخاطب(

 الحذف وتحقيق الترابط في سورة القصص:

 Deep Structure يقوم الحذف بدور داللّي في الربط بين البنية العميقة

للجملة، ففي المثال: أذهبت إلى الكلية   Surface Structureوالبنية السطحية

 اليوم؟ نعم.

الحظ أن هناك حذفًا في جملة الجواب في الجملة الثانية، والدليل مقالّي ن

سابق في جملة االستفهام، فالبنية العميقة للكالم السابق هي: أذهبت إلى الكلية 

على ربط البنيتين  -هنا -اليوم؟ نعم ذهبت إلى الكلية اليوم؛ فقد عمل الحذف

             فة الدليل المقالي المتقدمالعميقة والسطحية للكالم السابق من رالل معر

ذكره في جملة االستفهام، ثم من المرجعيّة السابقة من رالل المذكور 
                                                 

 .272 /1شرح الرضي على الكافية ( انظر 1)

، 217 -213 /2كيذلك عليم اللغية النصيي ، وانظر 1175 /2انظر أصول تحليل الخطاب  (2)

د. عبييد                 ، والمرايييا المحدّبيية 102والقييارف فييي اليينص د. نبيليية إبييراهيم ص 

 .323العزيز حمودة ص 
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من السور التي تزرر بعدد كبير من « القصص»والمحذوف معًا، وسورة 

مواضع الحذف بكل مستوياته وأنماطه التي تسهم في تحقيق تماسك هذه السورة 

 في هذه السورة ونماذجه ما يلي: الكريمة، ومن أنماط الحذف

 (1) حذف االسم:

نَا َعلَيأِه الأَمَراِضَع ِمن قَبأُل ما ورد في قوله تعالى: ﴿ومن نماذجه  مأ َوَحرَّ

فُلُونَهُ لَُكم ِل بَيأٍت يَكأ حيث حذف المضاف  [12]من اآلية:..﴾فَقَالَتأ َهلأ أَُدلُُّكمأ َعلَى أَهأ

دير: من قبل التقاطه، لداللة ما قبله عليه في اآلية ﴾، والتقِمن قَبألُ إليه في قوله ﴿

نَ وهو قوله: ﴿ ،(8) َعوأ مقالّي  -هنا -حذوف﴾، فالدليل على المفَالأتَقََطهُ آُل فِرأ

وبين متتالية من ثّم تحقق التماسك بين هذه اآلية، الذكر، ومن نصّي متقدّم في

 (9،10،11، 8)تسبقها، وهي اآليات التي اآليات 

َدى ابأنَتَيَّ َهاتَيأِن َعلَى أَن وله تعالى: ﴿ومن ذلك ق قَاَل إِن ِي أُِريُد أَنأ أُنِكَحَك إِحأ

ًرا فَِمنأ ِعنِدكَ  َت َعشأ ُجَرنِي ثََمانَِي ِحَججٍ فَِإنأ أَتأَممأ
نالحظ  حيث [27]من اآلية: ..﴾تَأأ

لداللة ما ﴾، والتقدير: فإتماُم العشر من عندك، فَِمنأ ِعنِدكَ حذف  المبتدأ من قوله ﴿

ًراقبله عليه، وهو قوله: ﴿ َت َعشأ ﴾، ونالحظ أيًضا أن الدليل على فَِإنأ أَتأَممأ

 المحذوف مقالّي متقدّم في الذكر مما ساعد على التماسك بين عناصر هذه اآلية.

بَبأَت َولَِكنَّ ومن ذلك حذف المفعول به في قوله تعالى: ﴿ ِدي َمنأ أَحأ إِنََّك اَل تَهأ

دِ  ﴾ محذوف دّل عليه ما أ ْحب ْبت  فمفعول الفعل ﴿  [56]من اآلية:﴾ي َمن يََشاءهللاَ يَهأ

ِدي الَ تقدم من قوله ﴿ ﴾، والتقدير: من أحببت ه ْدي هُ، وأيًضا مفعول الفعل تَهأ
                                                 

مبحث على الحذف اليذي يسياهم فيي تحقييق التيرابط بيين أجيزاء الينص، ( سنركز في هذا ال1)

ا، وهيو ميا أطليق  -غالبًيا -وهو الذي يكون فيه اليدليل ًِ مقاليّيا سيواء أكيان سيابقًا أم الحيًق

عليه الحذف المراد والذي يكون عليى نيّية التقيدير، وحيذف عنصير مين العناصير ال تيتّم 

متى ارتصر وغاب من اللفيظ، ألنيه ميراد منيوّي،  البنية إال به، ولذلك يُقدّر ذلك العنصر

وحكمه حكم المظهر، وإنما غيّبه الميتكلم مين اللفيظ لتيوفّر اليدليل علييه، وهيذا النيوع مين 

الحذف المراد يقابله الحذف غير المراد، وهو حذف ال يُقدّر فيه العنصر المحذوف، ألن 

التييي تشييي أبنييية الكييالم  المييتكلم لييم يقصييد ذكييره، ومجالييه مختلييف الفضييالت والمتممييات

تحقيييق التييرابط بييين أجييزاء اليينص )انظيير بموضييعها ومحالّتهييا، وهييذا النييوع ال يقييوم ب

« القصيص»(، ومن أمثلة هذا النوع في سورة1142، 1141 /2أصول تحليل الخطاب: 

ولمييا ورد ميياء مييدين وجييد عليييه أمية ميين النيياس يسييقون ووجييد ميين دونهييم ﴿قوليه تعييالى: 

ال ميا رطبكميا قالتيا ال نسيقي حتيى يُصيدر الرعياء وأبونيا شييخ كبيير. تين تيذودان قيأمرا

[ حيث حذف مفعول األفعال )يسيقون، تيذودان، ال نسيقي، 24، 23]اآليتان   ﴾فسقى لهما

فسقى لهما( ارتصاًرا، وألن الغرض ال يتعلق بمعرفة المسقّي، فهذا النوع من الحذف ال 

عتميد عليى دلييل مقيالّي يُحيدث مرجعيية بيين يحقق التماسيك بيين أجيزاء الينّص، ألنيه ال ي

 المذكور والمحذوف.
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﴾ محذوف لداللة ما قبله عليه، والتقدير: يهدي من يشاء اهتداءه، واضح َشاء﴿

اآلية الكريمة مقالّي سابق في  أن الدليل على المحذوف في الموضعين من

 الكالم، وهو ما ساعد على تحقيق الترابط بين أجزاء اآلية.

ُعُمونَ ومن ذلك أيًضا حذف مفعولْي الفعل ﴿ َم ﴾ في قوله تعالى: ﴿تَزأ َويَوأ

ُعُمونَ   ﴾، وقد دّل على هذين المفعولينيُنَاِديِهمأ فَيَقُوُل أَيأَن ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ُكنتُمأ تَزأ

ُعُمونَ المحذوفين قوله ﴿ ﴾، والتقدير: تزعمون شركائي، ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ُكنتُمأ تَزأ

وتقدّم الدليل على المحذوف في سابق الكالم مما ساعد على الترابط بين أجزاء 

 اآلية وتماسكها.

نَا َعلَيأِه الأَمَراِضَع ما ورد في قوله تعالى: ﴿ حذف الجملةومن نماذج  مأ َوَحرَّ

فُلُونَهُ لَُكمأ َوُهمأ لَهُ نَاِصُحونَ  ِمن ِل بَيأٍت يَكأ نَاهُ  *قَبأُل فَقَالَتأ َهلأ أَُدلُُّكمأ َعلَى أَهأ فََرَددأ

ِه َكيأ تَقَرَّ َعيأنَُها  .[13، 12]اآليتان:﴾..إِلَى أُم ِ

إن سياق القصص يؤذن بأن هناك جمالً مقدرة سكت عنها النص القرآني   

لقي وتقديره من رالل سياق القصة وتعاقب أحداثها، وهو اعتمادًا على فهم المت

ما يجعل المتلقي شريًكا في إنتاج النّص ومن ثّم ترابطه وتماسك أجزائه، فالفاء 

﴾ تؤذن بجملة مقدرة، والتقدير: فأظهرت أرته نفسها فقالت..، فَقَالَتأ في قوله ﴿

نَاهُ وبين قولها وقوله ﴿ عليها الستار اعتمادًا  ﴾ ما يؤذن بوجود جمل أسدلفََرَددأ

على فهمها من سياق القصص، ويكون التقدير: فدلتهم على هذا البيت، فبعثوا به 

هِ إليها، فرددناه إلى أمه، وال شك أن جملة ﴿ نَاهُ إِلَى أُم ِ ﴾ تختصر كل هذه فََرَددأ

على ترابط هذه اآلية، ثم على  األحداث في بالغة واضحة، وقد ساعد الحذف

 آلية التي تليها.تماسكها مع ا

الَ حذف جملة جواب ﴿ أيضا ومن نماذج حذف الجملة ﴾ االمتناعية في لَوأ

اَل قوله تعالى ﴿ ِصيبَةٌ بَِما قَدََّمتأ أَيأِديِهمأ فَيَقُولُوا َربَّنَا لَوأ اَل أَن تُِصيبَُهم مُّ َولَوأ

َسلأَت إِلَيأنَا َرُسواًل فَنَتَّبَِع آيَاتَِك َونَُكوَن ِمَن الأمُ  ِمنِينَ أَرأ ، والتقدير: لوال [47]اآلية:﴾ؤأ

أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا هال أرسلت إلينا رسوال محتجين 

علينا، لما عبأنا بإرسالك إليهم يا محمد، ألنهم أهل عناد وتصميم على الكفر، 

فتقدير الجواب هو: )ما أرسلناك إليهم(، وقد دّل على هذا الجواب المحذوف ما 

ِ م من قوله تعالى: ﴿تقدّ  بِي  ا أَتَاُهم ﴾ إلى قوله ﴿َوَما ُكنَت بَِجانِِب الأغَرأ ًما مَّ ِلتُنِذَر قَوأ

ن قَبأِلكَ  ن نَِّذيٍر م ِ  .(1)﴾، أي ولكنا أعذرنا إليهم بإرسالك لنقطع معذرتهمم ِ

نالحظ أن الحذف قام بدور رابطّي مهم حيث ربط بين هذه اآلية وبين 

، وذلك من رالل (46، 45، 44) قت هذه اآلية،  وهي اآلياتمتتالية من اآليات سب

الدليل المتقدم ذكره والمرجعية السابقة الدارلية التي ربطت بين اآليات من 

 رالل المذكور والمحذوف.

ُعوا ﴾ الشرطية في قوله تعالى: ﴿لوومن ذلك أيًضا حذف جواب ﴿ َوقِيَل ادأ
                                                 

، والتحريير 310 /8، والبحير المحييط 183، 182 /3( راجع في تفسير هذه اآلية الكّشياف 1)

 .135 /10والتنوير 
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تَجِ  ُهمأ فَلَمأ يَسأ يبُوا لَُهمأ َوَرأَُوا الأعَذَاَب لَوأ أَنَُّهمأ َكانُوا ُشَرَكاءُكمأ فََدَعوأ

تَُدونَ  ، والتقدير: ورأوا العذاب لو أنهم كان يهتدون رالًصا من هذا [64]اآلية:﴾يَهأ

هو مفعول  -هنا -العذاب لتخلصوا منه، والدليل على جملة الجواب المحذوفة

تَُدونَ ﴿  ﴾ المحذوف المقدر به رالًصا أو سبيالً. يَهأ

َسِلينَ  ومن ذلك أيًضا قوله تعالى: ﴿ َم يُنَاِديِهمأ فَيَقُوُل َماذَا أََجبأتُُم الأُمرأ  *َويَوأ

َمئٍِذ فَُهمأ اَل يَتََساءلُونَ  َنبَاء يَوأ فقد حذف جملة  [66، 65]اآليتان: ﴾فَعَِميَتأ َعلَيأِهُم اْلأ

َمئِذٍ ﴾ من قوله ﴿يُنَاِديِهمأ ﴿ َم لحذف في قوله ﴿﴾ لداللة ما تقدّم على هذا اٍٍ يَوأ َويَوأ

 ﴾ في اآلية السابقة، وبذلك يكون الحذف قد قام بالربط بين آيتين.يُنَاِديِهمأ 

وال يقتصر دور الحذف في هذه السورة على الربط بين أجزاء اآلية 

الواحدة، أو ربط آية بآية دارل السورة، وال ربط متتالية من الجمل كما أسلفنا 

عدّى األمر إلى ربط السورة بغيرها من السور من في النماذج السابقة، بل يت

رالل السكوت عن أحداث ثم الحديث عنها في سورة أررى، فيحيل المتلقي إلى 

فَأََخذأنَاهُ تلك األحداث باالنطواء عليها في هذه السورة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿

عن أحداث عديدة قبل هذا ، فقد ُسكت [40]من اآلية:﴾َوُجنُوَدهُ فَنَبَذأنَاُهمأ فِي الأيَم ِ 

في « طه»الحدث )أرذ فرعون وجنوده( ُحذفت اعتمادًا على وجودها في سورة 

َحيأنَا إِلَى ُموَسى قوله تعالى: ﴿ ِر بِِعبَاِدي                           َولَقَدأ أَوأ أَنأ أَسأ

ِر يَبًَسا الَّ تََخاُف َدَرًكا وَ  ِربأ لَُهمأ َطِريقًا فِي الأبَحأ َشىفَاضأ               *اَل تَخأ

َن الأيَم ِ َما َغِشيَُهمأ  ُن بُِجنُوِدِه فَغَِشيَُهم م ِ َعوأ ، وعلى [78، 77]اآليتان:﴾فَأَتأبَعَُهمأ فِرأ

َحيأنَا إِلَى ُموَسى أَِن  في قوله تعالى: ﴿« الشعراء»وجودها أيًضا في سورة  فَأَوأ

َر فَانفَلََق فََكانَ  ِرب ب ِعََصاَك الأبَحأ ِد الأعَِظيمِ  اضأ ٍق َكالطَّوأ لَفأنَا ثَمَّ  *ُكلُّ فِرأ َوأَزأ

َخِرينَ  َمِعينَ  *اْلأ عَهُ أَجأ َخِرينَ  *َوأَنَجيأنَا ُموَسى َوَمن مَّ َرقأنَا اْلأ   ـ 63]اآليات:﴾ثُمَّ أَغأ

وبذلك تتماسك هذه السورة مع غيرها من السور من رالل ظاهرة الحذف  [66

 ا واستعماالً.والتي تقوم بدور ذي بال تنظيرً 

إن القصص القرآني ال يسهب في سرد األحداث، فهو يركز على األحداث 

األساسية للقصة فقط، ثم يترك ما يمكن للمتلقي فهمه وتقديره من رالل السياق 

القصصي، ومن ثّم يظهر التفاعل بين النّص والمتلقي )فالقرآن على طريقة 

جعل               بينها فجواٍت القصة إلى مشاهد، وي معرضه في القرآن، يقس

فنية يملؤها الخيال، فال يفوت القارف شيء من األحداث والمناظر المتروكة بين 

المشهد والمشهد، مع االستمتاع الفنيِّ بحركة الخيال الحيّة(
 (1). 

 التكرار:رابعا :عالقة

ئه، يُع دُ التكرار من الع القات التي تساهم في ترابط النَّّصِ وتماسك أجزا

وهو ظاهرة أسلوبية واضحة في القرآن الكريم، وسمة من سمات أسلوبه، 

والتكرار )مصدر كّرر إذا ردّد وأعاد.. وحقيقته إعادة اللفظ أو مرادفه لتقرير 
                                                 

 .2677 /5( في ظالل القرآن 1)
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 .(1)معنى، رشية تناسي األول، لطول العهد به(

ونحن نجد إشاراٍت لدى نحاتنا القدماء إلى أهمية هذه الظاهرة ودورها في 

التكرير ضّم الشيء إلى مثله في اللفظ مع كونه »ك النّص، يقول الرضى: تماس

 .(2)«إيّاه في المعنى للتأكيد والتقرير

يُفهم من كالم الرضّى أن التكرار يؤدي وظيفة مزدوجة تجمع بين ربط 

الكالم بعضه ببعض من ناحية، وبين ما قد يضفيه من دالالت التوكيد والتقرير 

 من ناحية أُررى.

د رلص أحدُ الباحثين المحدثين إلى تعريف للتكرار يضمن وظيفته وق

النصيّة على حدّ قوله، وهو أن التكرار إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو جملة أو 

فقرة، وذلك باللفظ نفسه أو بالترادف وذلك لتحقيق أغراض كثيرة أهمها تحقيق 

 .(3)التماسك النصي بين عناصر النّص المتباعدة

ا قدمه النحاة والبالغيّون لمعنى وأظّن أن هذ ا التعريف لم يبعد كثيًرا عمَّ

 ودوره التركيبّي والداللّي في النصوص.« التكرار»

وعلى أّي حال فقد ساهم التكرار متضافًرا مع غيره من العالقات النصيّة 

، وقد تحقق رالل «القصص»في تحقيق الترابط والتماسك بين أجزاء سورة 

تويات وصور متنوعة، فقد يكون تكراًرا للفظ، وقد يكون هذه السورة عبر مس

للحروف،  وقد يكون تكراًرا ،تكراًرا للمعنى، وقد يكون تكراًرا لمطلع الجملة

وبدهّي أن تكرار القصص ال يحدث  .والكلمات، والجمل، واآليات، والقصص

على مستوى السورة الواحدة، بل يتعدّاها إلى التكرار على مستوى السور، 

تكرار قصة موسى عليه السالم مع فرعون وقومه في سور أُررى غير سورة ك

في سورة طه، وسورة  -وإْن بصورة مختلفة -القصص، فقد وردت هذه القصة

ورة يُع دُّ نوًعا من وتكرار هذه القصة في أكثر من س  النمل، وسورة الشعراء،

أحداث هذه ن قد سكت عن بعض سور القرآن كلها، ألن القرآ  التماسك بين

 ى، وهو ما يحدث نوًعا من اإلحالةفي سورة، وذكرها في سورة أرر القصة

السابقة بالرجوع إلى ما سبق ذكره، ومن ثّم يؤدي إلى تماسك هذه السور 

 وارتباطها.

أما بالنسبة لتكرار الحروف في سورة القصص فمن نماذجه ما ورد في 

بََح فِي الأَمِدينَِة خَ قوله تعالى: ﴿ ِس فَأَصأ َمأ تَنَصَرهُ بِاْلأ ائِفًا يَتََرقَُّب فَِإذَا الَِّذي اسأ

بِينٌ  ِرُخهُ قَاَل لَهُ ُموَسى إِنََّك لَغَِويٌّ مُّ تَصأ ا *يَسأ أََراَد أَن يَبأِطَش بِالَِّذي ُهَو أ ْن  فَلَمَّ

ِس إِن تُِريُد إِالَّ أَن َعُدوٌّ لَُّهَما قَاَل يَا ُموَسى أَتُِريُد أَن تَقأتُلَنِي َكَما قَتَلأَت نَفأًسا بِ  َمأ اْلأ

ِض َوَما تُِريدُ  َرأ ِلِحينَ أ ن  تَُكوَن َجبَّاًرا فِي اْلأ فقد تكرر  [19]اآلية: ﴾ تَُكوَن ِمَن الأُمصأ

الحرف المصدرّي )أْن( في أربعة مواضع وهو موصول حرفي يختّص 
                                                 

 .10-3/8 البرهان (1)

 .1/15 ةشرح الرضي على الكافي (2)
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 باإلضافة إلى ما أضفاه تكرار هذاو بالدرول على الجمل لربطها بمحيطها،

فوائد التكرير، فإنه قد أدى إلى  إحدىالحرف من دالالت التوكيد التي هي 

تماسك هذه اآلية وربط أجزائها من رالل دروله على الجمل وربطها بمحيطها 

 من اآلية السابقة.

مرتين في قوله تعالى : " فلما أراد أن يبطش " دليل على  "أن "إن تكرير

رعته إلى قتل الثاني كما كانت مسارعته أن موسى ـ عليه السالم ـ لم تكن مسا

في بسط يده إليه ، فعبر القرآن عن ذلك في  إبطاء إلى قتل األول ، بل كان عنه

 ( 1)  قوله تعالى : " فلما أراد أن يبطش "

األولى زائدة ، وأن حذفها ال يضير معنى اآلية  ) أن ( وال يمكن القول إن

دليل على اإلبطاء والتراري في مسارعة  شيئا ، بل إن وجود ) أن ( بعد ) لما (

 موسى إلى البطش بالثاني ، وأن ذلك لم يكن على الفور .

ِن اتَّبََع ومن تكرار الكلمة أو اللفظ ما جاء في قوله تعالى: ﴿ َوَمنأ أََضلُّ ِممَّ

َم الظَّاِلِمين ِدي الأقَوأ َن هللاِ إِنَّ هللاَ اَل يَهأ حيث  . (50اآلية) من﴾ ِ  َهَواهُ بِغَيأِر ُهًدى م ِ

 ط بينتكرر لفظ الجاللة مرتين في هذه اآلية، وهو ما ساعد على تحقيق التراب

 عناصرها.

ربط  وقد يتعدّى الربط بتكرار الكلمة الربط بين عناصر اآلية الواحدة إلى

تَاُر َما َكاَن لَُهمُ كما في قوله تعالى: ﴿آيتين أو أكثر لُُق َما يََشاء َويَخأ  َوَربَُّك يَخأ

ِرُكونَ  ا يُشأ َوَربَُّك يَعألَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرُهمأ َوَما *الأِخيََرةُ ُسبأَحاَن هللاِ َوتَعَالَى َعمَّ

في بداية اآلية الثانية أدى « ربّك»فتكرار لفظ الجاللة  (69-68آليتان )﴾ ايُعأِلنُونَ 

تكنه  اوظيفتين دالليتين في موقعه إحداهما تأكيد علم هللا سبحانه وتعالى بم

والثانية ربط هذه اآلية باآلية التي تسبقها  ، $صدوُر المشركين من بغض النبي 

من رالل اإلحالة التكراريّة أو اإلحالة بالعودة إلى اسم الجاللة في بداية اآلية 

 األولى.

« قال»ومن تكرار الكلمة في هذه السورة أيًضا ما لُوحظ من تكرار الفعل 

ان هذا مناسبًا لطبيعة هذه السورة القصصيّة التي في مواضع كثيرة، وربما ك

 يغلب عليها الطابع الحوارّي، والحوار نفسه نمط من أنماط 

 

 . 13/ 3انظر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر البن األثير (  1) 

                            

حظ أن ، وقد لو(1)التماسك النصي كما يذهب إلى ذلك أحد علماء النصيّة
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تكرار لفظ القول يسهم في تحقيق الترابط بين عناصر اآلية الواحدة، كما يسهم 

ُت في ترابط آيتين أو أكثر، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ ِ إِن ِي َظلَمأ قَاَل َرب 

ِحيمُ  ِفرأ ِلي فَغَفََر لَهُ إِنَّهُ ُهَو الأغَفُوُر الرَّ ِ بَِما أَنأعَ *نَفأِسي فَاغأ َت َعلَيَّ فَلَنأ قَاَل َرب  مأ

ِرِمينَ  فقد قام تكرار فعل القول في مطلع اآلية  (17-16)اآليتان:﴾ أَُكوَن َظِهيًرا ل ِلأُمجأ

ّبِ إِنِّي ظ ل ْمُت ن ْفِسيالثانية بأداء وظيفة مزدوجة حيث أفاد تأكيدًا لفعل ﴿ ﴾، ق ال  ر 

اتصال كالم ثم جمع بين الكالمين المتفّرقين، فتكرار هذا الفعل ينبّه على 

ِحيمُ موسى، إْذ قد وقع فصٌل بينه بجملتْي ﴿ ﴾. ونظم فَغَفََر لَهُ إِنَّهُ ُهَو الأغَفُوُر الرَّ

ّبِ إِنِّي ظ ل ْمُت ن ْفِسي ف اْغِفْر ِليالكالم:  ا أ ْنع ْمت  ع ل يَّ ف ل ْن أ ُكون  ، ق ال  ر  ّبِ بِم  ر 

  (1) ظ ِهيًرا لِّْلُمْجِرِمين  

أو العبارة التي تسهم في ترابط مجموعة من اآليات ما ومن تكرار الجملة 

َم يُنَاِديِهمأ جاء في قوله تعالى: ﴿ فَيَقُوُل أَيأَن ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ُكنتُمأ  َويَوأ

ُعُمونَ  َويأنَاُهمأ َكَما *تَزأ َويأنَا أَغأ ُل َربَّنَا َهُؤاَلء الَِّذيَن أَغأ قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعَليأِهُم الأقَوأ

أأنَا إِلَيأَك َما َكانُوا إِيَّانَا يَعأبُُدونَ  ُهمأ فَلَمأ *َغَويأنَا تَبَرَّ ُعوا ُشَرَكاءُكمأ فََدَعوأ َوقِيَل ادأ

تَُدونَ  تَِجيبُوا لَُهمأ َوَرأَُوا الأعَذَاَب لَوأ أَنَُّهمأ َكانُوا يَهأ َم يُنَاِديِهمأ *يَسأ فَيَقُوُل َماذَا  َويَوأ

َسِلينَ  َنبَاءفَعَِميَتأ َعلَيأِهُم *أََجبأتُُم الأُمرأ َمئِ  اْلأ  (266:6اآليات )﴾ فَُهمأ اَل يَتََساءلُونَ  ذٍ يَوأ

َم يُنَاِديِهمأ نالحظ أن عبارة ﴿حيث  ﴾ عبارة محورية امتدت من بداية هذه َويَوأ

اآليات حتى آررها، وال مرية في أن هذا االمتداد ساهم في الربط بين هذه 

َم يُنَادِ اآليات، فـ ﴿ َم يُنَاِديِهمأ فَيَقُوُل أَيأَن ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ﴾ الثانية هي ﴿يِهمأ َويَوأ َويَوأ

ُعُمونَ  ﴾ في مطلع اآلية األولى. )كرر الحديث عن هذا اليوم باعتبار تعدد ُكنتُمأ تَزأ

ما يقع فيه؛ ألن مقام الموعظة يقتضي اإلطناب في تعداد ما يستحق به التوبيخ. 

َم وكررت جملة ﴿ ﴾؛ ألن التكرار من مقتضيات مقام الموعظة. وهذا يُنَاِديِهمأ َويَوأ

، ثم (2)توبيخ لهم على تكذيبهم الرسل بعد انقضاء توبيخهم على اإلشراك باهلل

للتأكيد، ثم تكررت مرة أررى « يومئذٍ »تكررت هذه الجملة مرة أررى في قوله 

َم يُنَاِديِهمأ ( في قوله تعالى: ﴿74في بداية اآلية ) فَيَقُوُل أَيأَن ُشَرَكائَِي الَِّذيَن  َويَوأ

ُعُمونَ  ﴾ أي بعد سبع آيات فصلت بين هذه اآلية التي تكررت فيها هذه ُكنتُمأ تَزأ

َم يُنَاِديِهمأ الجملة ﴿ ﴾ وبين اآليات السابقة، وهو ما ساهم في الجمع بين َويَوأ

 بع آيات.الكالمين والربط بينهما بعد أن فُصل بينهما بخطاب بأكمله استغرق س

ا ومن تكرار العبارة أيًضا ما جاء في قوله تعالى: ﴿ بََح الَِّذيَن تََمنَّوأ َوأَصأ

اَل  َق ِلَمن يََشاء ِمنأ ِعبَاِدِه َويَقأِدُر لَوأ زأ ِس يَقُولُوَن َويأَكأَنَّ هللاَ يَبأُسُط الر ِ َمأ َمَكانَهُ بِاْلأ

نَّ  َويأَكأَنَّهُ اَل فتكرار جملة ﴿؛ ﴾هُ اَل يُفأِلُح الأَكافُِرونَ هللاُ َعلَيأنَا لََخَسَف بِنَا َويأَكأَنَّ  أَن مَّ

﴾ كانت من أسباب تماسك عناصر هذه اآلية، باإلضافة إلى ما يُفأِلُح الأَكافُِرونَ 
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التكرار من دالالت التعجب من سبب هالك قارون وهو كفره بموسى  فاهأض

ا أن يُؤتوا مثل ما أوتى قارون عليه السالم، وفيه داللة على تنبّه القوم الذين تمنو

 .(1)على رطئهم في تمنيهم

قُلأ أََرأَيأتُمأ إِن َجعََل هللاُ َعلَيأُكُم ومن تكرار اآلية ما جاء في قوله تعالى: ﴿

َمعُونَ  ِم الأِقيَاَمِة َمنأ إِلَهٌ َغيأُر هللاِ يَأأتِيُكم بِِضيَاء أَفاََل تَسأ َمًدا إِلَى يَوأ قُلأ *الليأَل َسرأ

أتِيُكم أَرَ  ِم الأِقيَاَمِة َمنأ إِلَهٌ َغيأُر هللاِ يَأ َمًدا إِلَى يَوأ أَيأتُمأ إِن َجعََل هللاُ َعلَيأُكُم النََّهاَر َسرأ

ُكنُوَن فِيِه أَفاََل تُبأِصُرونَ  فقد تكررت اآليتان الكريمتان   (72-71اآليتان )﴾ بِلَيأٍل تَسأ

« النهار»عض األلفاظ كوضع معنًى ولفًظا مع االرتالف الطفيف في تغيير ب

وارتالف التعقيب في اآليتين، وقد ساعد تكرار المطلع على « الليل»مكان 

ترابط هاتين اآليتين وتماسكهما دالليًّا، )كما أن تكرير األمر بالقول يناسب مقام 

 .(2)التقرير مثل مقام التوبيخ والتهويل(

لُكأ ومن تكرار المعنى ما جاء في قوله تعالى: ﴿ ُرجأ  اسأ يََدَك فِي َجيأبَِك تَخأ

َهانَاِن ِمن  ِب فَذَانَِك بُرأ هأ ُممأ إِلَيأَك َجنَاَحَك ِمَن الرَّ بَيأَضاء ِمنأ َغيأِر ُسوٍء َواضأ

ب ِكَ  ك  فقوله ﴿  (32من اآلية )﴾ ..رَّ ن اح  اْضُمْم إِل ْيك  ج  لُكأ يََدَك فِي َجيأبِكَ ﴾ وقوله ﴿و  ﴾ اسأ

ن ُروِلف بين العبارتين، وهو ما ساهم في تماسك على أحد التفسيرين واحدٌ، ولك

عناصر هذه اآلية الكريمة، وإنما كرر المعنى الواحد الرتالف الغرضين، وذلك 

 .(3)أن الغرض في أحدهما رروج اليد البيضاء، وفي الثاني إرفاء الرهب

 َعالقة المناسبة والتناسب:خامسا :

لنّص وانسجامه عالقة من العالقات الداللية التي تعمل على تماسك ا

المناسبة بين السور واآليات في القرآن الكريم، وهي أشبه ما تكون برباط رفّي 

 يشدّ أجزاء النّص بعضها إلى بعض ليتحقق في النهاية كيان موحدّ هو النّص.
                                                 

 .01/188التحرير والتنوير انظر ( 1)

 .01/170 يرتفسير التحرير والتنو( 2)

 .3/175الكّشاف انظر ( 3)



- 37 - 

 

وربّما كانت دقّة هذا العلم ورفاؤه داعيًا من دواعي قلّة اعتناء المفّسرين 

 .كثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط به، على الرغم من أن أ

فإن ع القة المناسبة تمثل وسيلة من وسائل االتّساق  األمر وأيّا ما كان

إلى هذه  -رحمه هللا -النصي بين آيات وسور القرآن الكريم، وقد أشار الزركشي

ا آرذًا الوظيفة الداللية بقوله )أما فائدة المناسبة فهي جعل أجزاء الكالم بعُضه

بأعناق بعض، فيقوي بذلك االرتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم 

 .(1)المتالحم األجزاء(

بادف ذي بدء هو مناسبة راتمتها « القصص»وما يلفت االنتباه في سورة 

لفاتحتها، وهو مظهر من مظاهر وحدة السورة، وتناسب أجزائها )فهي تبدأ 

ِرِمينَ فَ وقوله: ﴿،بقصة موسى ونصرته ﴾ ورروجه من لَنأ أَُكوَن َظِهيًرا ل ِلأُمجأ

بأال يكون ظهيًرا  $ النبيوطنه ونصرته وإسعافه بالمكالمة، وتُختتم بأمر

إِنَّ الَِّذي فََرَض للكافرين، وتسليته بخروجه من مكة والوعد بعوده إليها بقوله: ﴿

آَن لََرادَُّك إِلَى َمعَادٍ  بة بين مطلع هذه السورة وراتمتها فالمناس؛ (2)﴾َعلَيأَك الأقُرأ

 تحققت عبر أمرين:

 $: نهي موسى عليه السالم أن يكون ظهيًرا للمجرمين، ونهى النبي اْلول

 أن يكون ظهيًرا للكافرين.

إِنَّا َرادُّوهُ : وعد هللا موسى برده إلى أمه بقوله في أول السورة ﴿الثاني

المناسبة تكون عالقة المرجعية  برده إلى مكة.)وبهذه $النبي ﴾، ووعد إِلَيأكِ 

السابقة الدارلية قد تحققت بين راتمة السورة ومطلعها، وبها يتحقق التماسك 

 .(3)بينهما(

 لخاتمة السورة التي قبلها:« القصص»مناسبة فاتحة سورة 

مناسبة فاتحة السورة لخاتمة التي قبلها ظاهرة أسلوبية في القرآن الكريم، 

ة يؤكد إلى جانب ارتباط آي القرآن بعضها ببعض ونمط من أنماط المناسب

ارتباط سور القرآن بعضها ببعض كذلك وتماسكها تماسًكا ُكليًّا، ومن هنا قيل: 
                                                 

 .46ـ 1/36 البرهان( 1)

 .186، 1/185 البرهان( 2)

 .2/125علم اللغة النصي انظر ( 3)
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إن القرآن كالكلمة الواحدة، وقد أشار الزركشي إلى هذه الظاهرة بقوله: )وإذا 

بلها، ثم اعتبرت افتتاح ُكّل سورة وجدته في غاية المناسبة لما رتم به السورة ق

هو يخفي تارة ويظهر أررى؛ كافتتاح سورة األنعام بالحمد، فإنه مناسب لختام 

ِ َوقِيَل سورة المائدة من فصل القضاء، كما قال سبحانه: ﴿ َوقُِضَي بَيأنَُهم بِالأَحق 

ِ الأعَالَِمينَ  ِ َرب  ُد ّلِِلَّ  .(1)﴾...(الأَحمأ

نه لما رتم تلك ؛ )أل«النمل»تناسُب فاتحتها سورة « القصص»وسورة 

بالوعد المؤكد بأنه يظهر آياته فتعرف، وأنه ليس بغافل عن شيٍء تهديدًا للظالم، 

وتثبيتًا للعالم، وكان من األول ما يوحيه في هذه من األساليب المعجزة من رفايا 

علوم أهل الكتاب، فال يقدرون على ردّه، ومن الثاني ما صنع بفرعون وآله، 

شيًرا بالطاء المليحة بالطهر والطيب إلى رالص بني ﴾ مطسمقال أول هذه: ﴿

إسرائيل بعد طول ابتالئهم المطهر لهم عظيم، وبالسين الرامزة إلى السّمو 

والسنا والسيادة إلى أن ذلك يكون بمسموع من الوحي في ذي طوى من طور 

ه سيناء قديم، وبالميم المهيئة للملك والنعمة إلى قضاء من الملك األعلى بذلك كل

 .(2) تاّم عميم(

ويمكن اعتبار ذلك من أنماط المناسبة بين السورة وبين الحروف المقطعة 

 التي وردت في فاتحتها، واعتبارها كذلك من براعة االستهالل بهذه الحروف.

وقد ذهب أحدُ الباحثين إلى القول ببراعة االستهالل في فواتح السور بهذه 

امين السور، وشرع يُبين أوجه المناسبة الحروف، وأّن لها معاني ترمز إلى مض

 .(3)بين هذه الحروف وبين السور الواردة فيها

وعلى أّي حال فقد تحققت المناسبة بين السورتين من رالل المرجعية 

                                                 

 .1/38البرهان انظر ( 1)

 .5/460للبقاعي  الدررنظم انظر ( 2)

إليى  180براعة االستهالل في فواتح القصائد والسور لبيدري عبيد الجلييل مين ص)انظر ( 3)

 .64التناسب البياني في القرآن ألحمد أبو زيد صانظر (، و250
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 السابقة بينهما، وهو ما يسهم في االرتباط والتماسك بين سور القرآن الكريم كله.

 :المناسبة بين السورة واسمها

لعرب على تسمية الجملة من الكالم أو القصيدة الطويلة بما جرت عادة ا

هو أشهر فيها، وعلى ذلك جرْت أسماء ُسور الكتاب العزيز، كتسمية سورة 

البقرة بهذا االسم لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها.. 

(1). 

يقة بينها وبين وقد أشار الزركشي إلى أهمية اسم السورة وبيان العالقة الوث

يت به.. ألنك »اسمها بقوله:  ينبغي النظر في وجه ارتصاص ُكّل سورة بما ُسّمِ

إذا ناظرت سورة منها بما يماثلها في عدد كلماتها وحروفها وجدت الحروف 

المفتتح بها تلك السورة إفرادًا وتركيبًا أكثر عددًا في كلماتها منها في نظيرتها 

 . (2)«حروفها..ومماثلتها في عدد كلمها و

كما أن عنوان النص يحتل مكانة عالية في التحليل النصي، فالنص قد يكون   

مكمالً للعنوان، أو موضًحا له، وال شك في أنه يكون مفصالً لإلجمال الكائن 

 .(3)فيه، وكذلك اسم السورة إذ إنه يمثل عنوانها

« صصالق»السمها فيكمن في ذكر لفظ « القصص»أما عن مناسبة سورة 

ل ْيِه اْلق ص ص  في طيّاتها عند قوله تعالى: ﴿ ق صَّ ع  اءهُ و  ا ج  ﴾ فالقصص الذي ف ل مَّ

أضيفت إليه السورة هو قصص موسى الذي قّصه على ُشعيب عليهما السالم 

فيما لقيه في مصر قبل رروجه منها، فلما ُحكي في السورة ما قّصه موسى 

، (4)ان القصص متوّغال فيهاالسورة ذات قصص لحكاية قصص، فك هذهكانت 

وال ريب أن ذكر اسم السورة في السورة نفسها من دواعي االرتباط بين السورة 

واسمها، وهذا الذكر السم السورة يمثل مرجعية سابقة، والمرجعية من الوسائل 

 .(5)المحققة للتماسك النصي

                                                 

 بتصرف يسير. 1/270( البرهان 1)

 .1/271( السابق نفسه 2)

 .2/106علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق انظر ( 3)

 .2/388صفوة التفاسير للصابوني انظر ، و01/61تفسير التحرير والتنوير انظر ( 4)

 .2/107علم اللغة النصي انظر ( 5)
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ن ومما يلفت االنتباه في هذه السورة الكريمة هو التناسب بين القصتي

، فكيان السورة يقوم على قصة موسى وفرعون في البدء، فيهاالمذكورتين 

في الختام، وتعرض األولى طغيان  -قوم موسى -وقصة قارون مع قومه

فرعون وتجبّره بقوة حكمه وسلطانه، وتعرض الثانية طغيان قارون بقوة ماله، 

ي إسرائيل واغتراره بما أوتى من علم، وفي القصة األولى بغى فرعون على بن

واستطال بجبروت الحكم والسلطان، وفي القصة الثانية بغى عليهم قارون 

، ومن ثم فمرجعية الطغيان في القصتين (1)واستطال بجبروت العلم والمال

واحدة، فهي تحيل إلى بني إسرائيل في المرتين، وهو أحد أسباب التناسب 

ف بقارون وبداره األرض، والتماسك بين القصتين، ثم إن النهاية واحدة فقد ُرس

وأُغرق فرعون وجنوده في اليّم، فنتيجة الطغيان كانت واحدة، وهو سبب آرر 

 من أسباب التماسك بين القصتين، حيث تتشابه األحداث، وتتشابه النهاية.

)وبين القصتين يجول السياق مع المشركين جوالٍت يبصرهم فيها بداللة 

 المبثوثة في مشاهد الكون تارة، وفي القصص، ويفتح أبصارهم على آيات هللا

مصارع الغابرين تارة، وفي مشاهد القيامة تارة، وكلها تؤكد العبر المستفادة من 

 .(2)القصص، وتساوقها وتتناسق معها(

 المناسبة  بين اْليات في سورة القصص:

لم يقف تحليل العلماء الذين اهتموا بالقرآن الكريم عند حدّ الجملة أو اآلية 

واحدة، بل تجاوزوا ذلك إلى استكناه العالقات القائمة بين اآليات والسور ال

 وعالقاتها ببعضها البعض، ووجوه االرتباط بينها.

والمناسبة بين اآليات بحث عن عالقة آية بآية أررى حين تبدو الصلة 

منقطعة بين هاتين اآليتين مما يستوجب تبرير موقع اآلية مع ما يسبقها أو مع ما 

، وقد اشترط العلماء لتحقق المناسبة وجود معنى ما يربط بين طرفيها، (3)قهايلح

ودعامة تؤذن باتصال الكالم، وفائدة هذا الرابط هو جعل أجزاء الكالم بعُضها 

آرذًا بأعناق بعض، فيقوي بذلك االرتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء 

َونُِريُد أَن نَُّمنَّ َعلَى الَِّذيَن ﴿ ، ففي قوله تعالى:(4)المحكم، المتالئم األجزاء

عَلَُهُم الأَواِرثِينَ  ةً َونَجأ عَلَُهمأ أَئِمَّ ِض َونَجأ َرأ ِعفُوا فِي اْلأ تُضأ نالحظ أن  (5اآلية )﴾ اسأ

َن َعاَل فِي ...﴾ جاءت معطوفة على جملة ﴿َونُِريُد أَن نَُّمنَّ جملة ﴿ َعوأ إِنَّ فِرأ

                                                 

 .2675، 5/2674في ظالل القرآن لسيد قطب انظر ( 1)

 .2675، 5/2674( السابق نفسه 2)

 .192-189لسانيات النص لمحمد رطابي ص انظر ( 3)

 .46-1/36البرهان انظر ( 4)
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ِض  َرأ من ...﴾ نَتألُوا َعلَيأَك ِمن نَّبَِإ ُموَسىتعطف على جملة ﴿ولم  (،4من اآلية)...﴾ اْلأ

نأُهمأ أو جملة ﴿ (3اآلية ) ِعُف َطائِفَةً م ِ تَضأ وترجع مناسبة عطف  (،4من اآلية )...﴾ يَسأ

نَ ﴾ على جملة ﴿ َونُِريدُ  جملة ﴿ َعوأ دون غيرها إلى أن الجملة المعطوفة  ﴾إِنَّ فِرأ

وقوعها تفسيًرا لنبأ موسى وفرعون نظيرة الجملة المعطوف عليها في 

واقتصاًصا له، )ولمناسبة ما في تلك الجملة من نبأ تذبيح األبناء واستحياء 

 .(1)النساء، فذلك من علّو فرعون في األرض(

 (45اآلية) من﴾ َولَِكنَّا أَنَشأأنَا قُُرونًا فَتََطاَوَل َعلَيأِهُم الأعُُمرُ وفي قوله تعالى: ﴿

ا االستدالل بما قبله قد يكون رافيًا، يقول الزمخشري تعليقًا نالحظ أن اتصال هذ

﴾ بهذا الكالم َولَِكنَّا أَنَشأأنَا قُُرونًا على هذه اآلية: )فإن قلت: كيف يتصل قوله﴿

ومن أي وجه يكون استدراًكا له؛ قلت: اتصاله به وكونه استدراًكا له من حيث 

 .(2)هدك قرونًا كثيرة(إن معناه: ولكنا أنشأنا بعد عهد الوحي إلى ع

قَاَل إِنََّما أُوتِيتُهُ َعلَى ِعلأٍم ِعنِدي أََولَمأ يَعألَمأ أَنَّ هللاَ قَدأ وفي قوله تعالى: ﴿

أَُل َعن  عًا َواَل يُسأ ثَُر َجمأ ةً َوأَكأ لََك ِمن قَبأِلِه ِمَن القُُروِن َمنأ ُهَو أََشدُّ ِمنأهُ قُوَّ أَهأ

ِرُمونَ  أَُل َعن ذُنُوبِِهُم نجد أن وجه اتصال قوله ﴿ (78اآلية )﴾ ذُنُوبِِهُم الأُمجأ َواَل يُسأ

ِرُمونَ  ﴾ بما قبله، هو أنه لما ذّكر قارون من أُهلك من قبله من القرون الذين الأُمجأ

كانوا أقوى منه وأغنى، قال على سبيل التهديد له، وهللا مطلع على ذنوب 

م وهو قادر على أن يُعاقبهم المجرمين ال يحتاج إلى سؤالهم عنها واستعالمه

﴾ وما أشبه  َوهللاُ بَِما تَعأَملُوَن َعِليمٌ  -َوهللاُ بَِما تَعأَملُوَن َخبِيرٌ عليها كقوله تعالى: ﴿

 .(1)كذل

آَن لََرادَُّك ِإلَى َمعَاٍد قُل ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَيأَك الأقُرأ

لَُم َمن َجاء بِالأ  ب ِي أَعأ بِينٍ رَّ فوجه اتصال قوله  (85اآلية )﴾ُهَدى َوَمنأ ُهَو فِي َضاَلٍل مُّ

بِّي أ ْعل مُ تعالى: ﴿ ﴾ بما قبله هو أنه لما وعد هللا رسوله الردّ إلى معاد. قال: قُل رَّ

لَُم َمن َجاء بِالأُهَدىربي قل للمشركين ﴿ ﴾: يعنى نفسه وما يستحقه من الثواب أَعأ

بِينٍ َوَمنأ ُهَو فِ في معاده، ﴿ ﴾ يعنيهم وما يستحقونه من العقاب في ي َضاَلٍل مُّ

 .( 2) معادهم

 وهناك وسائل تحققت من راللها المناسبة بين اآليات في سورة القصص 

 عالقة التقابل. -2             تكرار الفاصلة. - 1وهي:
                                                 

 .3/165والكشاف للزمخشري  ، 70/  10تفسير التحرير والتنويرع ( راج1)

 .24/220 ، ومفاتيح الغيب3/181الكشاف انظر ( 2)
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 عالقة البيان والتفسير. -4    عالقة اإلجمال والتفصيل. -3 

 ر الفاصلة:تكرا  ـ 1       

برز أ من تمثّل الفاصلة رصيصة مهمة من رصائص النظم القرآنّي، فهي

، ففاصلة اآلية كقرينة ( 3) ضوًحاوعناصر التناسب اإليقاّعي لهذا النظم وأكثرها 

 .(4)السجعة في النثر، وقافية البيت في النظم على حدّ تعبير الزركشىّ 

 

  .326،327/ 8 والبحر المحيط،  191/ 3( انظر الكشاف  1) 

 . 195/  3( الكشاف  2) 

 . 349( التناسب البياني في القرآن ص  3) 

 . 53/  1( البرهان  4)

 

ّيِ  وإذا كانت القافية في الشعر تساهم بشكل فعّال في تحقيق التماسك النَّّصِ

للقصيدة، ومن أهم وسائل هذا التماسك من رالل ترددها في جميع أبيات 

ا، فإن الفاصلة تمثل وسيلة مهمة من وسائل تحقيق القصيدة ترددًا مطردً 

التماسك بين اآليات من رالل المناسبة، ومن رالل التزامها في جميع آيات 

 القرآن التزاًما مطردًا.

على أن الفاصلة ملمح أسلوبّي واضح يتميّز به النّص القرآنّي عن غيره 

القافية في الشعر في من ألوان الكالم األررى شعًرا ونثًرا، )فهي تختلف عن 

بصير، حكيم، مبين، »أنها ليست حرفًا متحدًا، ولكنها إيقاع متشابه، مثل

،وتختلف عن السجع في النثر في أن السجع يُقصد في نفسه ثم يحيل (1)«(مريب

 .(2)المعنى عليه، أما الفواصل فتتبع المعنى، وال تكون مقصودة في نفسها

ية الشعر وقرينة السجع، أو هي الكالم والفاصلة هي كلمة آرر اآلية، كقاف

المنفصل مما بعده. والكالم المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس، وكذلك 

الفواصل يّكن رؤوس آي وغيرها. وكل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة 

وسميت فاصلة؛ ألنه  .رأس آية، فالفاصلة تعّم النوعين، وتجمع الضربين،.

ك أن آرر اآلية فصل بينها وبين ما بعدها، ولم ينفصل عندها الكالمان، وذل

 .(3)يسموها أسجاًعا

حيث تسهم بشكل  دالليا وإيقاعياال مراء في القول إذن بأهمية الفاصلة 

ملحوظ في التشكيل اإليقاّعي آليات القرآن الكريم، وقد أشار إلى             نحو 

احة في  الخطاب من ذلك الزركشي حينما قال: )وتقع الفاصلة عند االستر

 .(4) لتحسين الكالم بها، وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر  الكالم(
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تنتهي إحدي وثمانون آية من مجموع آياتها « القصص»وفي سورة 

الثماني والثمانين بفاصلة موحدة تتألف من مقطع يتّكون من صوت متحّرك هو 

هذه النون ردفًا لها، مثل: النون، ومن صوت ممدود هو الواو أو الياء يسبق 

رون، المرسلين، راطئين.. إلخ، حذالمبين، يؤمنون، المفسدين، الوارثين، ي

هي )طسم، الرحيم، عظيم(، وآيتان « الميم»وتنتهي ثالث آيات منها بفاصلة 

وهما: )كبير، « الراء»وهما: )السبيل، وكيل(، وآيتان بفاصلة « الالم»بفاصلة 

 فقير(.

يّة التي تشكل نهاية اآليات في هذه السورة الكريمة هي فالفاصلة األساس

فاصلة النون المسبوقة بصوت ممدود الواو أو الياء حيث تراوح بينهما، وتكرار 

 هذه الفاصلة يحقق التماسك النصي لهذه السورة.

باإلضافة إلى ما يضفيه الّمد الذي يسبق النون دائًما من قيمة موسيقية تُهيئ 

وتمكن من الترنم والتطويح ومدّ الصوت، مما يجعلها  للوقوف والسكوت،

تحدث جرًسا موسيقيًّا ترتاح له النفس، )فقد كثر في القرآن الكريم رتم كلمة 

المقطع من الفاصلة بحروف المدّ واللين وإلحاق النون، وحكمته وجود التمكن 

 .(1) من التطريب بذلك(

ولذلك استعملن في »لين: يقول ابن جني مشيًرا إلى قيمة حروف المدّ وال

األرداف والوصل والتأسيس والخروج، وفيهن يجري الصوت للغناء والحداء، 

 .(2)«والترنيم، والتطويح

 ووقد يتصرف األسلوب القرآني في بعض األلفاظ أو التراكيب بالزيادة 

التأرير، أو غيرها من وجوه التصرف من أجل المحافظة  والحذف، أو التقديم 

واعلم أن »المناسبة في مقاطع الفواصل، وفي ذلك يقول الزركشي: على إيقاع 

إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد متأكدّ جدًّا، ومؤثر في اعتدال 

ن س ِق الكالم وحسن موقعه من النفس تأثيًرا عظيًما، ولذلك ررج عن نظم الكالم 

 .(3) «ألجلها في مواضع..

ة القصص ما جاء في قوله تعالى: ومن أمثلة هذا التصّرف في سور

ُرجأ إِن ِي لََك ِمَن النَّاِصِحينَ ﴿ حيث قدم الجار والمجرور )لك(  (20من اآلية) ﴾فَاخأ

على عامله )الناصحين( ألجل الفاصلة حتى تتوافق مع ما قبلها وما بعدها، 

َجعُونَ وكذلك فعل في قوله تعالى: ﴿ حيث قدّم  (39ن اآلية)م﴾ َوَظنُّوا أَنَُّهمأ إِلَيأنَا اَل يُرأ

)إلينا( على عامله لتتناسق الفواصل على صورة واحدة، وكذلك في قوله تعالى: 
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ا َرَزقأنَاُهمأ يُنِفقُون﴿ الفعل عن المفعول ألجل رحيث أر (54من اآلية)﴾ ِ  َوِممَّ

أأنَا إِلَيأَك َما َكانُوا إِيَّانَا يَعأبُُدونَ الفاصلة أيًضا، وقوله تعالى: ﴿ حيث أرر ﴾ تَبَرَّ

 محافظةالفعل عن المفعول أيًضا دون أن يُقال: يعبدوننا اهتماًما بهذا التبّرؤ، و

َجعُونَ على الفاصلة، وقوله تعالى: ﴿ ُم َوِإلَيأِه تُرأ حيث قدّم  (70اآلية) من﴾ َولَهُ الأُحكأ

على الفاصلة ولالهتمام باالنتهاء إلى  للمحافظةالمجرور )إليه( على عامله 

 . حكمه سبحانه

وهكذا نالحظ حرص النظم القرآني على إيقاع المناسبة في مقاطع 

الفواصل وهو ما يساعد على تماسك آيات هذه السورة الكريمة من رالل هذا 

 .المحكمالتماسك الصوتي 

على أن األسلوب القرآني ال يعمد إلى التصّرف في نظم الكالم بالتقديم 

مراعاة التناسب بين الفواصل والتأرير وغيرها من وجوه التصّرف من أجل 

وحسب، بل تكون الفواصل مؤتلفة مع ما يدل عليه الكالم بحيث تكون مناسبة 

، وهذا ما دفع (1)للمعنى المذكور أوالً؛ وإالّ ررج بعض الكالم عن بعض

ال تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها، إال مع »الزمخشري إلى أن يقول: 

المنهج الذي يقتضيه حسُن النظم والتئامه، فأما  بقاء المعاني على سردها على 

همل المعاني ويهتم بتحسين اللفظ وحده، غير منظور فيه إلى مؤداه، فليس تأن 

 .(2)«من قبيل البالغة

ومن أمثلة ائتالف الفاصلة مع ما يدّل عليه الكالم، وتعلّق معناها بمعناه 

ا، ما جاء في قوله تعالى من سورة الق قُلأ أََرأَيأتُمأ إِن َجعََل هللاُ صص: ﴿تعلّقًا تامًّ

أتِيُكم بِِضيَاء أَفاََل  ِم الأِقيَاَمِة َمنأ إِلَهٌ َغيأُر هللاِ يَأ َمًدا إِلَى يَوأ َعلَيأُكُم الليأَل َسرأ

َمعُونَ  نالحظ أن الفاصلة في اآلية الكريمة جاءت متناسبة مع حيث  (71اآلية)﴾ تَسأ

شديدًا، فاهلل سبحانه وتعالى يستدّل على انفراده  معنى اآلية ومتعلّقة بها تعلقًّا

لى الناس، ولو جعل هللا لوهية ببديع صنعه، ومنه تعاقب الضياء والظلمة عباأل

هذا ما بلغت قدرته أن يُعقب الليل سرمدًا ال يعقبه ضياء، فلن يستطيع أحدٌ مه

عبادة           وإْذ قد استمر المشركون على  ؛الليل بضياء إال هللا سبحانه وتعالى

األصنام بعد سطوع هذا الدليل، وقد علموا أنها ال تقدر على            إيجاد 

الضياء ُجعلوا كأنهم ال يسمعون هذه اآليات التي أقامت الحجة الواضحة على 

َمعُونَ  فساد معتقدهم، ومن أجل هذا جاءت الفاصلة ﴿ ﴾ مناسبة دليل أَفاََل تَسأ

ليل لو كان دائًما لم تكن للناس رؤية، ولذلك جيء في فرض سرمدة الليل، ألن ال

جانب فرض دوام الليل باإلنكار على عدم سماعهم، ولمناسبة ما بين السماع 

 .(3)والظرف الليلّي الذي يصلح لالستماع، وال يصلح لإلبصار

مَ  النََّهارَ  قُلأ أََرأَيأتُمأ إِن َجعََل هللاُ َعلَيأُكمُ : ﴿التاليةوفي اآلية  ِم َسرأ ًدا إِلَى يَوأ

ُكنُوَن فِيِه أَفاََل تُبأِصُرونَ  أتِيُكم بِلَيأٍل تَسأ  .(72اآلية) ﴾الأِقيَاَمِة َمنأ إِلَهٌ َغيأُر هللاِ يَأ
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﴾ جاءت متناسبة جدًا مع معنى أَفاََل تُبأِصُرونَ نالحظ أيًضا أن الفاصلة ﴿

ْعل  ؛ اآلية كسابقتها في اآلية السابقة  النهار سرمدًا إليه ألنه لما أضاف سبحانه ج 

صار النهار كأنه سرمد، وهو ظرف مضيء تنّور فيه األبصار، وأضاف 

اإلتيان بالليل إلى غيره، وغيره ليس بفاعل على الحقيقة، فصار الليل كأنه 

معدوم، إذ نُسب وجوده إلى غير ُموِجد، والنهار كأنه ال موجود سواه، إْذ جعل 

البصر دليل سرمدة النهار، ألن الضياء مما  وجوده سرمدًا منسوبًا إليه، فناسب

ينفذ فيه البصر، وجئ باإلنكار على عدم إبصارهم، وهذا من دقيق المناسبة 

 .(1)المعنوية

 َعالقة التقابل: -2

من أوضح أنماط المناسبة بين اآليات في النّص القرآنّي التي أشار إليها 

ع القة التقابل، )حيث  العلماء المهتمون بعلوم القرآن كالزركشي والسيوطي

يُكثر القرآن في نظمه من استخدام هذا المبدأ، ويجعله أداة فنية للبيان، ووسيلة 

، فهي من أبرز الخصائص األسلوبية للقرآن الكريم، حتى (2) للتأثير في النفوس(

قال الزركشّي نقالً عن الشيخ أبي الفضل يوسف بن محمد النحوّي القلعّي: )إن 

رد على فن المقابلة بظهور نكته الحكمية العلمية، من الكائنات القرآن كله وا

والزمانيات والوسائط الروحانيات واألوائل اإللهيّات، حيث اتّحدت من حيث 

 .(3) تعددت، واتصلت من حيث انفصلت..(

والمقابلة هي إيراد الكالم ثم مقابلته بمثله في المعنى أو اللفظ على جهة 

، ومعنى هذا أن التقابل يقع في الكالم بالجمع بين المعاني (4)الموافقة أو المخالفة

 .(5)المتناسبة التي تكون النسبة الرابطة بينها إما نسبة مخالفة، وإما نسبة موافقة

على أن التقابل في الكالم يكثر وروده في المتضادات، يقول ابن رشيق: 

إلى أهمية عالقة  الزركشي، وقد أشار(6) )وأكثر ما تجئ المقابلة في األضداد(

حيث المضادة التي هي نمط من أنماط فن المقابلة ودورها في الربط بين الكالم 

: )فهي من الدعامات التي تؤذن باتصال الكالم، ومن القرائن المعنويّة يقول

 .(7) المؤذنة بالربط(

وعلى أي حال فإن صور عالقة المقابلة تتعدد في القرآن الكريم، فقد تكون 
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وكلمة، أو بين جملة وجملة، أو بين آية وآية، أو بين متتالية من اآليات  بين كلمة

ومثيلتها بما يحقق التناسب والترابط بين اآليات، ومن أمثلة ذلك في سورة 

ُولَى في قوله تعالى: ﴿ ما جاء«القصص» ُد فِي اْلأ َوُهَو هللاُ اَل إِلَهَ إِالَّ ُهَو لَهُ الأَحمأ

ِخَرةِ  َق ِلَمن يََشاء ِمنأ  ي ْبُسطُ  َويأَكأَنَّ هللاَ وقوله تعالى: ﴿، (70ة)من اآلي﴾ ..َواْلأ زأ الر ِ

ي ْقِدرُ  ِعبَاِدهِ  بين كلمة وكلمة،  تفالمقابلة في اآليتين السابقتين وقع، (82من اآلية)﴾ و 

ومن أمثلة وقوعها بين جملة وجملة دارل اآلية الواحدة ما جاء في قوله تعالى: 

َزى الَِّذيَن َعِملُوا َمن َجاء بِالأَحسَ ﴿ نأَها َوَمن َجاء بِالسَّي ِئَِة فاََل يُجأ نَِة فَلَهُ َخيأٌر م ِ

لما ذكر الجائي بالحسنة وجزاء اإلحسان  (84اآلية) ﴾السَّي ِئَاِت إِالَّ َما َكانُوا يَعأَملُونَ 

أعقب بضدّ ذلك ومقابله وهو الجائي بالسيئة وعقابه، فاآلية تقوم على عالقة 

 بل بين الطرفين، وهو ما أدّى إلى ارتباط أّولها بآررها وتماسكها نصيًّا.التقا

آَن لََرادَُّك إِلَى َمعَاٍد ومن ذلك أيًضا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَيأَك الأقُرأ

بِينٍ  لَُم َمن َجاء بِالأُهَدى َوَمنأ ُهَو فِي َضاَلٍل مُّ ب ِي أَعأ  نالحظ أن (85اآلية)﴾ قُل رَّ

وما يستحقه من الثواب  $﴾ وهو محمد َمن َجاء بِالأُهَدىاألسلوب القرآني ذكر ﴿

بِينٍ في معاده في مقابل ﴿ ﴾ وهم المشركون وما يستحقون َوَمنأ ُهَو فِي َضاَلٍل مُّ

مع « الضالّ »في مقابل « المهتدي»من العقاب في معادهم، أي قد وضع 

ركيبًا، وقد كانت هذه العالقة سببًا ارتالف أسلوب التعبير عن الفريقين لفًظا وت

من أسباب التماسك في هذه اآلية من رالل النسبة الرابطة بين الفريقين وهي 

 نسبة مخالفة كما هو واضح.

وقد تقع المقابلة بين آية و آية، فيكون ذلك صورة من صور الترابط 

ِمِه فِي فََخَرَج َعلَ والتماسك بين اآليات، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ ى قَوأ

ِزينَتِِه قَاَل الَِّذيَن يُِريُدوَن الأَحيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيأَت لَنَا ِمثأَل َما أُوتَِي قَاُروُن إِنَّهُ لَذُو 

َم َويألَُكمأ ثََواُب هللاِ َخيأٌر ل َِمنأ آَمَن َوَعِمَل *َحظ ٍ َعِظيمٍ  َوقَاَل الَِّذيَن أُوتُوا الأِعلأ

الَِّذيَن فهاتان اآليتان تقومان على عالقة المقابلة بين ﴿ (80، 79)ن ﴾ اآليتا..َصاِلًحا

نيَا يُِريُدوَن الأَحيَاةَ  ﴾ وهم ضعفاء اليقين المغترون بزرارف الدنيا غافلين عما الدُّ

يكون في مطاويها من سوء العواقب فتقصر بصائرهم عن التدبّر إذا رأوا زينة 

ها، وهؤالء وإن كانوا مؤمنين، فإيمانهم فيتلهفون عليها، وال يتمنون غير حصول

ضعيف، ولذلك عظم في عيونهم ما عليه قارون، وفي مقابل هذا الفريق فريٌق 

﴾ فهم علماء يؤثرون اآلجل على العاجل، ويتعجبون من الَِّذيَن أُوتُوا الأِعلأمَ آرر ﴿

اهتماٍم تعلّق نفوس الفريق األول بزينة الحياة الدنيا واغتباطهم بحال قارون دون 

 .(1)بثواب هللا

هاتين اآليتين من  تماسك إن المقابلة بين حال الفريقين كانت من أسباب
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 رالل عالقة المقابلة التي هي نمط المناسبة بين اآليات.

ومن ذلك ما جاء في قوله  ،وقد يكون التقابل بين متتاليتين من اآليات

ا َجاءُهُم الأَحقُّ ِمنأ ِعنِدنَا تعالى: ﴿ اَل أُوتَِي ِمثأَل َما أُوتَِي ُموَسى أََولَمأ فَلَمَّ قَالُوا لَوأ

َراِن تََظاَهَرا َوقَالُوا إِنَّا بُِكل ٍ َكافُِرونَ  فُُروا بَِما أُوتَِي ُموَسى ِمن قَبأُل قَالُوا ِسحأ  *يَكأ

َّبِعأهُ إِن ُكنتُمأ  َدى ِمنأُهَما أَت نأ ِعنِد هللاِ ُهَو أَهأ فَِإن لَّمأ  *َصاِدقِينَ  قُلأ فَأأتُوا بِِكتَاٍب م ِ

ِن اتَّبََع َهَواهُ بِغَيأِر ُهًدى  َواءُهمأ َوَمنأ أََضلُّ ِممَّ لَمأ أَنََّما يَتَّبِعُوَن أَهأ تَِجيبُوا لََك فَاعأ يَسأ

َم الظَّاِلِمينَ  ِدي الأقَوأ َن هللاِ إِنَّ هللاَ اَل يَهأ َل لَعَلَُّهمأ  *م ِ لأنَا لَُهُم الأقَوأ َولَقَدأ َوصَّ

ِمنُونَ  *تَذَكَُّرونَ يَ  َوإِذَا يُتألَى َعلَيأِهمأ  *الَِّذيَن آتَيأنَاُهُم الأِكتَاَب ِمن قَبأِلِه ُهم بِِه يُؤأ

ِلِمينَ  ب ِنَا إِنَّا ُكنَّا ِمن قَبأِلِه ُمسأ حيث   (53-48اآليات ) ﴾قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَّهُ الأَحقُّ ِمن رَّ

حين لم يسبقها رسالة  $رسالة النبي تعرض هذه اآليات تعّجب المشركين من 

رسول إلى آبائهم األولين، فكما كانت رسالة موسى عليه السالم بعد فترة من 

، ومع ذلك كفر مشركو مكة بالحّق )القرآن( $ محمد الرسل كذلك كانت رسالة

َوقَالُوا إِنَّا بُِكل ٍ مثل ما أوتى موسى، ﴿ $لما جاءهم وقالوا لوال أوتى محمد 

﴾، وفي مقابل هؤالء المشركين آمن الذين أوتوا الكتاب بالقرآن من قبل ونَ َكافِرُ 

 بأنهم يؤمنوننزوله إيمانًا ثابتًا، والمراد بهم مؤمنو أهل الكتاب شهد هللا لهم 

بالقرآن ويتدبرونه وهم بعض النصارى ممن كان بمكة مثل ورقة بن نوفل، 

 .(1)موصهيب، وبعض يهود المدينة مثل عبد هللا بن سال

َم يُنَاِديِهمأ فَيَقُوُل أَيأَن  ومن أمثلة ذلك أيًضا ما جاء في قوله تعالى: ﴿ َويَوأ

ُعُمونَ  ُل َربَّنَا َهُؤاَلء الَِّذيَن  *ُشَرَكائَِي الَِّذيَن ُكنتُمأ تَزأ قَاَل الَِّذيَن َحقَّ َعلَيأِهُم الأقَوأ

أأ  َويأنَاُهمأ َكَما َغَويأنَا تَبَرَّ َويأنَا أَغأ ُعوا  *نَا إِلَيأَك َما َكانُوا إِيَّانَا يَعأبُُدونَ أَغأ َوقِيَل ادأ

تَُدونَ  تَِجيبُوا لَُهمأ َوَرأَُوا الأعَذَاَب َلوأ أَنَُّهمأ َكانُوا يَهأ ُهمأ فَلَمأ يَسأ  *ُشَرَكاءُكمأ فََدَعوأ

َسِلينَ  َم يُنَاِديِهمأ فَيَقُوُل َماذَا أََجبأتُُم الأُمرأ َمئٍِذ فَُهمأ اَل فَعَِميَتأ َعلَ  *َويَوأ َنبَاء يَوأ يأِهُم اْلأ

ا َمن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَعََسى أَن يَُكوَن ِمَن الأُمفأِلِحينَ  *يَتََساءلُونَ  ﴾ فَأَمَّ

فقد عرضت اآليات الكافرين وأحوالهم وما آلوا إليه من العذاب   (67-62)اآليات 

لك عرضت أحوال المؤمنين في مشهد طويل استغرق رمس آيات، وفي مقابل ذ

وما آلوا إليه من الفالح بإيجاز، ألن األحوال تزداد تميًزا بذكر أضدادها، وال 

شك أن التقابل في اآليات الكريمة السابقة يمثّل وجًها من أوجه التناسب المعنوي 

 وصورة من صور الترابط فيما بينها.

 َعالقة اإلجمال والتفصيل: -4

تي تساهم في تماسك النّص القرآني وانسجامه من العالقات النصية ال

عالقة اإلجمال والتفصيل، وقد قامت هذه العالقة بدور ملحوظ في تماسك سورة 

إِنَّ القصص وانسجامها فكانت من العالقات الناظمة لتركيبها، ففي قوله تعالى: ﴿

ِعفُ  تَضأ لََها ِشيَعًا يَسأ ِض َوَجعََل أَهأ َرأ َن َعاَل فِي اْلأ َعوأ نأُهمأ يُذَب ُِح أَبأنَاءُهمأ  فِرأ َطائِفَةً م ِ

يِي نَِساءُهمأ إِنَّهُ َكاَن ِمَن الأُمفأِسِدينَ  تَحأ نالحظ أن هذه الجملة وما  [4]اآلية:﴾َويَسأ
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ذَُرونَ عطف عليها إلى قوله تعالى: ﴿ ا َكانُوا يَحأ ﴾ جاءت تفسيًرا لمجمل ورد في مَّ

نَتألُوا َعلَيأَك ِمن نَّبَِإ ُموَسى : ﴿اآلية التي تسبقها مباشرة، وهي قوله تعالى

ِمنُونَ  ٍم يُؤأ ِ ِلقَوأ َن بِالأَحق  َعوأ كأن سائالً سأل: وكيف كان نبؤهما؟  [3]اآلية:﴾َوفِرأ

فقال: إن فرعون عال في األرض...، وكان لتقديم اإلجمال لهذا النبأ داللة على 

 أنه نبأ عظيم بما فيه من مختلف العبر.

( عالقة تفصيل بإجمال، أي أن 3( واآلية)5،4،3ت )فالعالقة بين اآليا

ِض جملة ﴿ َرأ َن َعاَل فِي اْلأ َعوأ ﴾ وما عطف إليها عبر اآليات الثالث إلى قوله إِنَّ فِرأ

ذَُرونَ تعالى: ﴿ ا َكانُوا يَحأ نَتألُوا َعلَيأَك ِمن نَّبَِإ ﴾ جاءت تفصيالً لقوله تعالى: ﴿مَّ

نَ  َعوأ إِنَّ ...﴾ معطوفة على جملة ﴿َونُِريُد أَن نَُّمنَّ ة ﴿﴾ ولما كانت جملُموَسى َوفِرأ

ِض  َرأ َن َعاَل فِي اْلأ َعوأ تفسيًرا لنبأ موسى  وقوعها﴾، )وهي نظيرة تلك في فِرأ

كانت هذه الجمل في اآليات الثالث تفسيًرا لمجمل  (1)وفرعون اقتصاًصا له(

 اآلية الثالثة.

لربط بين هذه اآليات من ومعنى هذا أن عالقة اإلجمال والتفصيل قامت با

رالل عالقة رطيّة بينها، وتستمر هذه العالقة لتربط اآلية التي تلي اآليات 

َحيأنَا إِلَى أُم ِ السابقة مباشرة وهي اآلية السابعة باآلية الخامسة، فقوله تعالى: ﴿ َوأَوأ

ِضِعيِه فَِإذَا ِخفأِت َعلَيأِه فَأَلأِقيِه فِي الأيَم ِ  َزنِي إِنَّا ُموَسى أَنأ أَرأ َواَل تََخافِي َواَل تَحأ

َسِلينَ  نُِريدُ تتضمن تفصيالً لمجمل قوله ﴿ [7]اآلية:﴾َرادُّوهُ إِلَيأِك َوَجاِعلُوهُ ِمَن الأُمرأ و 

﴾ )فإن اإلرادة لما تعلقت بإنقاذ بني إسرائيل من أ ن نَُّمنَّ ع ل ى الَِّذين  اْستُْضِعفُوا

( تفصيل 7هو أن اآلية) -هنا -ما يلفت االنتباهو (2)الذّل رلق هللا المنقذ لهم(

(، أي أن عالقة اإلجمال والتفصيل تربط بين آيتين 5لمجمل ورد في اآلية)

تفصلهما آية، وعلى هذا فالعالقة أصبحت عمودية بين اآليات، دون أن يعني 

 هذا أن العالقة بينهما قطعتها اآلية السادسة.

ِلَها وَ ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿ نأ أَهأ َدَخَل الأَمِدينَةَ َعلَى ِحيِن َغفألٍَة م ِ

هِ  ِ  [،15اآلية: ]من﴾ فََوَجَد فِيَها َرُجلَيأِن يَقأتَتاَِلِن َهذَا ِمن ِشيعَتِِه َوَهذَا ِمنأ َعُدو 

هِ فاإلشارتان في قوله: ﴿ ِ ﴾ تفصيل لما أُجمل في َهذَا ِمن ِشيعَتِِه َوَهذَا ِمنأ َعُدو 

 .(3)﴾ِن يَقأتَتاَِلنِ َرُجلَيأ قوله: ﴿

على أن هذه العالقة لم تكن محصورة في الربط بين آيات سورة القصص 

فقط، بل امتدت لتربط سورة القصص بغيرها من السور، من رالل تفصيل هذه 

ْي الشعراء والنمل، فقد اشتملت على تفصيل ما تالسورة لما أُجمل في سور

قَاَل أَلَمأ نَُرب َِك لى لسان فرعون ﴿من قوله تعالى ع« الشعراء»أُجمل في سورة 

ففصلت سورة  [19اآلية: ]من﴾ َوأَنَت ِمَن الأَكافِِرينَ إلى قوله: ﴿ [18]من اآلية:﴾فِينَا َوِليًدا

القصص كيف كانت تربية موسى في آل فرعون وبينت سبب زوال ملك 

: ، من قوله تعالى«النمل»فرعون، كما اشتملت على تفصيل ما أُجمل في سورة 
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ُت نَاًراإِْذ ﴿ ِلِه إِن ِي آنَسأ ففصلت كيف سار موسى وأهله [ 7اآلية: ]من﴾ قَاَل ُموَسى ِْلَهأ

وأين آنس النار ووصف المكان الذي نودي فيه بالوحي إلى أن ذكرت دعوة 

ا قََضى ُموَسىموسى فرعون، من قوله تعالى في سورة القصص ﴿ ََجَل  فَلَمَّ اْلأ

ِلِه آنََس  ]اآليات: ﴾ اَل يُفأِلُح الظَّاِلُمونَ ﴾ إلى قوله ﴿ِمن َجانِِب الطُّوِر نَاًراَوَساَر بِأَهأ

فكانت هذه السورة أوعب ألحوال نشأة موسى إلى وقت إبالغه الدعوة،  [29-37

ألن تفصيله في سورة األعراف وفي سورة  ؛ثم أجملت ما بعد ذلك

ط بين آيات سورة معنى هذا أن عالقة اإلجمال والتفصيل قامت بالرب،والشعراء

القصص من ناحية وقامت بربط هذه السورة بسورتي الشعراء والنمل من رالل 

ما من ناحية أررى، وهو ما يعني تماسك النص القرآني كله هتفصيل ما أجمل في

 رذ أجزائه وترابطها.تآو

وهذا من رصائص القرآن الكريم، ما أجمل في سورة، يُفصل في أررى، 

 النص القرآني كله وترابطه كأنه الكلمة الواحدة.من دواعي تماسك  هوو

إّن النص القرآني محكم البناء متالحم األجزاء، )يعتمد في ذلك على 

مجموعة من العناصر في سورة معينة، ثم تقع تنميتها أو تنمية بعضها « زرع»

في سورة الحقة، دون أن تخلو السورة الالحقة بدورها من عناصر تنمي في 

، من رالل عالقة التفصيل واإلجمال كما رأينا في (1)الحقة(سورة أو سور 

، ثم تفصيل ما «الشعراء»و« النمل»لما أجمل في « القصص»تفصيل سورة 

أجمل في سورة القصص في سورة األعراف والشعراء، )فالقاعدة التي استقّر 

بها القرآن: أن كل سورة تفصيل إلجمال ما قبلها، وشرح له وإطناب إليجازه 

 .(2)أغلب سور القرآن طويلها وقصيرها( في

 َعالقة البيان والتفسير: -5

تعمل هذه العالقة على االرتباط الوثيق بين الجمل واآليات دون رابط 

شكلي، وتكون هذه العالقة بين عنصرين دارل اآلية نفسها، أو بين آيتين، 

ين المبيِّن والمبيَّن وغالبًا ما تكون استجابة الستفهام مقدّر، مما يعني أن العالقة ب

بََح فَُؤاُد أُم ِ ُموَسى ، ففي قوله تعالى: ﴿(3)وطيدة في غير ما حاجة إلى رابط َوأَصأ

ِمنِينَ  نَا َعلَى قَلأبَِها ِلتَُكوَن ِمَن الأُمؤأ بَطأ اَل أَن رَّ  ﴾فَاِرًغا إِن َكاَدتأ لَتُبأِدي بِِه لَوأ
نَا َعلَى قَلأبَِها إِن َكاَدتأ لَتُبأِدينجد أن جملة ﴿ [10]اآلية: بَطأ اَل أَن رَّ ﴾ استئناف بِِه لَوأ

بََح فَُؤاُد أُم ِ ُموَسى فَاِرًغابياني لجملة ﴿ من أنها « أصبح»﴾، )لما اقتضاه فعلَوأَصأ

كانت على حالة غير حالة فراغ فبُينت بأنها كانت تقارب أن تُظهر أمر ابنها من 

 .(4) شدّة االضطراب(

فََوَكَزهُ ُموَسى فَقََضى َعلَيأِه قَاَل َهذَا ي قوله تعالى:﴿ومن ذلك أيًضا ما جاء ف

بِينٌ  ِضلٌّ مُّ قَاَل جملة ﴿ حيث وقعت، [15]من اآلية:﴾ ِمنأ َعَمِل الشَّيأَطاِن إِنَّهُ َعُدوٌّ مُّ
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﴾ كأن سائالً سأل: ماذا كان من فَقََضى َعلَيأهِ لجملة ﴿ ا﴾ بيانَهذَا ِمنأ َعَمِل الشَّيأَطانِ 

﴾ قَاَل َهذَا ِمنأ َعَمِل الشَّيأَطانِ فقال: ﴿ ؟حين فُوجئ بموت القبطي أمر موسى

نالحظ أّن العالقة في الموضعين السابقين عالقة بيان جملة الحقة لجملة سابقة 

وقعت بين عنصرين دارل اآلية نفسها، وهو ما يشير إلى االرتباط الوثيق بين 

 الجملتين دون رابط شكلي.

َوإِذَا يُتألَى َعلَيأِهمأ قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَّهُ في قوله تعالى: ﴿ ومن ذلك أيًضا ما جاء

ِلِمينَ  ب ِنَا إِنَّا ُكنَّا ِمن قَبأِلِه ُمسأ إِنَّا ُكنَّا ِمن قَبأِلِه فجملة ﴿ [،53]اآلية:﴾ الأَحقُّ ِمن رَّ

ِلِمينَ  نَّا بِهِ ﴾ مرتبطة ارتباًطا وثيقًا بجملة ﴿ُمسأ وجود ﴾ على الرغم من عدم آم 

 رابط شكلي يجمعهما، ألنها جاءت بيانًا لها.

آَن لََرادَُّك إِلَى َمعَاٍد ومن ذلك أيًضا قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَيأَك الأقُرأ

بِينٍ  لَُم َمن َجاء بِالأُهَدى َوَمنأ ُهَو فِي َضاَلٍل مُّ ب ِي أَعأ ، حيث جاءت [85]اآلية:﴾ قُل رَّ

ب ِي أَ جملة ﴿ بِينٍ قُل رَّ لَُم َمن َجاء بِالأُهَدى َوَمنأ ُهَو فِي َضاَلٍل مُّ ﴾ بيانًا عن جملة  عأ

آنَ ﴿ ﴾، وهذا هو وجه اتصال هذه الجملة بما قبلها، وهو إِنَّ الَِّذي فََرَض َعلَيأَك الأقُرأ

 ما يؤكد دور هذه العالقة في االرتباط بين الجمل دون الحاجة إلى رابط.

َل لَعَلَُّهمأ يَتَذَكَُّرونَ َولَ أما في قوله تعالى: ﴿ لأنَا لَُهُم الأقَوأ الَِّذيَن آتَيأنَاُهُم  *قَدأ َوصَّ

ِمنُونَ  الَِّذيَن آتَيأنَاهُُم نجد أن جملة ﴿ [،52،51]اآليتان:﴾ الأِكتَاَب ِمن قَبأِلِه ُهم بِِه يُؤأ

لَ ﴾ بيان لجملة ﴿الأِكتَابَ  لأنَا لَُهُم الأقَوأ تي تسبقها، كأن سائالً ﴾ في اآلية الَولَقَدأ َوصَّ

سأل: هل تذكر غير المشركين بالقرآن حينما لم يفعلوا هم ولم يكونوا عند رجاء 

بأن الذين أوتوا الكتاب من  يبالراجي، أو استوى الناس في عدم التذكر به؟ فأج

 .(1)قبل نزول القرآن يؤمنون به إيمانًا ثابتًا

نصرين دارل اآلية نفسها نالحظ أن عالقة البيان والتفسير لم تكن بين ع

اآليتين دون  هاتينهذه المرة، بل كانت بين آيتين، وهو ما عمل على تماسك 

 رابط اعتمادًا على هذه العالقة.
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