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 كلمة شكر
  ھ  ھ     ھ  ہ   ہ  ہ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ٹ ٹ

  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴   ﮳  ﮲  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ

 91النمل اآلية  چ   ﮺  ﮹  ﮸

الحمد هلل عز وجل حمدا طيبا مباركا عمى النعمة العظيمة وعمى توفيقو لنا في إنجاز ىذا 
يمانا منا وتصديقا لمحديث الشريف . " اليشكر اهلل من اليشكر الناس "             العمل المتواضع  ، وا 

                                     بو داود والترميذي                                                أرواه أحمد و 
كمو ألستاذنا الفاضل قراش  نتقدم بالشكر أوفاه وأجزلو والوفاء أخمصو والفضل أكبره والعرفان

الذي تفضل بميمة اإلشراف فكان معنا بعممو وجيده ونصائحو القيمة التي لم يبخل  محمد
رشاداتو وتوجيياتو أبمغ األبيا   .رثر والفضل في إنجاز ىذا العمل عمينا مما كان لنصائحو وا 

 تنا في قسم المغة العربية و آدابيالكل أساتذ نولي جميل عرفاننا كما

لى كل من كان ىديا وقبسا نستنير بو.  وا 

 إلى كل ىؤالء كممة عرفان وجميل ووفاء .

 



 الاهداء

 

ىل من ػلّمين أ ّن الإميان و اليقني  أ هدي مثرة هذا اجلهد ومعيل املتواضع اإ

 هام أ ساس النّجاح.

ىل س يّد الّرجال وأ غظم خفر يل وادلي الكرمي.  اإ

ىل من رغتين بؼينهيا وكفتين ىل اليت ربّت وسهرت ،اإ حبناهنا ودفهئا  اإ

ادليت الغالية.و   الفيّاض   

ىل ينبوع  الوفاء خطييب )جوبر ػيل( حفظه هللا وأ انر دربه.اإ  

ىل أ خيت ورشيكيت ورفيقة دريب بوهيف حلمية.اإ   

 



 الإىداء

ىل لك من اكن غوان يل بؼد هللا غز وجل  أ ىدي ىذا الؼمل اإ

ىل من  يؼجز غن وصفيا اللسان و أ وىص هبا وسع حناهنا سؼة الزمان و اإ

 .هللا .. أ يم .. حفظيا خري ال انم

رادة   ميان و النجاح اإ ىل من ػلمين أ ن الؼمل تواضع و الؼبادة اإ ىل مثًل اإ اإ

 .ال ػىل و س ندي يف ىذه احلياة .. أ يب .. حفظو هللا 

ىل أ يخ  محزة اإ

ىل لك الؼائةل                     " و خاصة ال مرية الغالية "رفيدة  اإ

ىل لك رواد الؼمل  اإ

ىل  رفيقيت يف ىذا البحث  اإ

 

 

 

 

 بوهيف حلمية                                      
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الحمدهللربالعالمين،والصالةوالسالمعلىسيدنامحمدوعلىآلهوصحبه

أجمعينأمابعد:

 األساس في هي بل العالمات من نظام مجّرد تعني ال جوهرها في اللغة كانت لّما       

 وظيفتها ألنّ ، تواصلّية أفعال إلنجاز اللغوية العالمة استعمال على يقوم تواصلي نشاط

 عقود منذ كبير باهتمام حظيت ثمّ ومن ، والباحثين العلماء بإجماع الّتواصل هي األساسية

 انعًهح عهٗ انًذاسط ذهك اْرًاو اظرٓذ ٔلذ ، عديدة مدارس خاللها ،ظهرت طويلة

 انهساَٛاخ فٙ اذّعاْا انًذاسط ْزِ ٔذًصّم.نغّٕٚح كفاءج يٍ ذُطهك نغٕٚح ٔحذج أعهٗ تٕطفٓا

.انعًهح نساَٛاخ ْٕ

 ٔانُّض .انُّض ْٙ كثشٖ ٔحذج إنٗ نرظم رنك انحذٚصح انُض نساَٛاخ ذعأصخ ٔلذ      

 كفاءج أٔ نغٕ٘ اَعاص يٍ ،ذُطهك انكالو إؽاسْا اسرعًانّٛح اظشائٛح ٔحذج ْٕ

  ذعشف انرٙ ٔ انهساَٛاخ فٙ ظذٚذا اذّعاْا ذًصّم انُّض نساَٛاخ أطثحد ذٕاطهّٛح،ْٔكزا

 فٙ ٚثحس انز٘ انعهى ْزا ،  رنك غٛش انُّض،إنٗ عهى انُّض،أٔ َحٕ انُّظّٛح،أٔ تانهساَٛاخ

ٌ حرّٗ ٔذعانمٓا انُّظٕص ذًاسك ّٕ  ذثهٛغّٛح يماياخ فٙ يعُّٛح أغشاػا ذؤّد٘ كهّٛح ٔحذج ٚك

 انهّغٕٚح انّذساساخ فٙ يشكضٚا يٕػعا انُّظّٛح انّذساساخ يٕػٕع احرمّ  ٔلذ  ،  يحّذدج

ٌّ  يثذأ يٍ ،اَطاللا انًعاطشج  .انُّظٕص ٔذًاسك الَسعاو يٓى يذخم انُّض نساَٛاخ أ

ع تحذاشرّ، انعهى ْزا ذًّٛض ٔلذ       ّٕ  انُّظّٛح انهساَّٛح انًذاسط فرعّذدخ يٕػٕعاذّ ٔذُ

 نساَٛاخ تٓا عُٛد انرٙ انًفاْٛى أْى ،ٔيٍ تّ انخاّطح انًظطهحاخ يٍ انعذٚذ ٔظٓشخ

 ٔانّذساساخ األتحاز فٙ يشكضٚا يٕلعا ٚحراّلٌ انهزاٌ "ٔاالَسعاو االذّساق" يفٕٓيا انُّض

 .انعهى ْزا يعال فٙ ذُذسض انرٙ

 انمؼاٚا أْى ٔيٍ انُض، نساَّٛاخ ذطشحٓا انرٙ انًعاٚٛش أْى يٍ ٔاالَسعاو فاالذّساق      

 انمشآَٙ نهُّض دساسرٓى فٙ انثاحصٍٛ ٔ ٔانًسهًٍٛ انعشب عهًاء يٍ كثٛشا اْرًايا نمٛد انرٙ

 . انثمشج سٕسج ٔ انكٓف سٕسج عهٗ االَسعاو ٔ االذساق كذساسح
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 انعهى ْزا عهٗ أكصش انرّعّشف فٙ انّشذٚذ ذٕلُا ْٕ انًٕػٕع نٓزا اخرٛاسَا أسثاب ٔيٍ     

 ذعثّش   ،ٔانرٙ انُّعى سٕسج عهٗ اخرٛاسَا ،فٕلع هللا كالو عهٗ ذطثٛمّ ٔيحأنح انُّشأج انحذٚس

 ،ٔذعسٛذا ٔاَسعايٓا اذّسالٓا عٍ االنٓٙ،تحصا ٔانٕحٙ انعمٛذج لؼّٛح ْٔٙ كثشٖ لؼّٛح عٍ

 :عُٕاٌ انثحس نٓزا اخرشَا انغشع نٓزا

 أنموذجا النّجم سورة  واالنسجام االتّساق                     

 :  فٙ ذرًصّم اشكانّٛح يٍ اَطهمُا ٔلذ

 أدٔاذًٓا؟ ٔياْٙ ٔاالَسعاو؟ االذّساق يايفٕٓو •

  واالنسجامفيسورةالنجم؟كيفتحققاالتساق    •

 عهُٛا فشػرّ انز٘ انرحهٛهٙ انٕطفٙ انًُٓط عهٗ اعرًذَا إلظاتح عهٗ ْزِ اإلشكانٛاخٔن 

َح ّٔ عانًٕػٕ ٔؽثٛعح انًذ ، تقدم ما خالل من عهٗ اإلشكانٛح انًطشٔحح  ظاتحإلنو

ل انفظم ، انًمّذيح ْزِ تعذ ٔخاذًح فظهٍٛ يسافح لطعاعرًذَا  ّٔ  يفٕٓوتناولنافيه األ

 .آنٛاذّ ٔ نغح ٔ اططالحا االَسعاو يفٕٓو وأنواعهاثم أدٔاذّ نغح ٔ اططالحا ٔ االذساق

لًُا  انُعى سٕسج فٙ ٔ االَسعاو  نالذساق ذطثٛمٛح دساسح كاٌ فمذ انصاَٙ انفظم  أّيا

ٔ حزف ٔ ذكشاس ٔ ستؾ ٔ أٚؼا سٛاق انسٕسج ٔ آٚاذٓا ٔ  تئحظاء يا ظاء فٛٓا يٍ إحانح

 . انرغشٚغ ٔ انًُاسثح شى اَسعاو انسٕسج ٔ اسذثاؽٓا تًا لثهٓا

 يشٕاس فٙ عهٛٓا ذحّظهُا انرٙ انُرائط ألْى حٕطهح فٛٓا خاذًح لّذيُا األخٛش ٔفٙ  

 كراب أًْٓا  انًظادس ٔ انًشاظع يٍ انعذٚذ .،ٔإلَعاص ْزا انًٕػٕع اعرًذَاانثحس

 ٔ عفٛفٙ ألحًذ انُحٕ٘ انذسط فٙ ظذٚذ إذعاِ انُض َٔحٕ خطاتٙ نًحًذ انُض نساَٛاخ

 . ٙانظاتَٕ نعهٙ انرفاسٛش طفٕج

 انحٕاظض أتشص ،ٔئٍ كأ٘ تحس ٔ دساسح نى ٚخهٕ ؽشٚمُا يٍ طعٕتاخ   انحال ٔتطثٛعح  

،  انكفاٚح فّٛ تًا عهّٛ َرذسب نى كَُٕا انرطثٛك فٙ ٔطعٕتح انٕلد ػٛك ْٙ ٔاظٓرُا انرٙ

لكنبرغمهذهالصعوباتاستطعنابعونهللاتجاوزهاألنمتعةالبحثقضتعلىهذا
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 ٔظّٓ نعالل ُٚثغٙ كًا انحًذ فهّ ٔظم عضّ  هللا تفؼم فزنك ذىّ  لذ انثحس ْزا كاٌ ٔإراالعناء

 تشحاتح اللاَا انز٘ (يحًذ لّشاش انذكرٕس) انفاػم أسرارَا الَُسٗ كًا.سهطاَّ ٔعضٚض

 .ٔٚشػٗ ٚحة نًا هللا ٔٔفّمّ ٔانعشفاٌ انّشكش ظضٚم يُّا فهّ لٛى ٔذٕظّٛ سأ٘ ٔسذٚذ طذس

 خانظا انعٓذ ْزا ٚععم ٔ ٔانّسذاد انخٛش يافّٛ إنٗ ٕٚفّمُا أٌ هللا َسأل يمّذيرُا َٓاٚح ٔفٙ  

 . انكشٚى نٕظّٓ
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الضمائر المؤمنة الحية تستميم ىدايتو و تستطمع يتبؤ القرآن العظيم مقعد صدق في       
بجمال األسموب و دقة العبارة و عمق إفاظتو  و تستوحي إشارتو ، و القرآن نص إليي تفرد 

العطاء و ىو كتاب اهلل الذي نصبو منارا لإلعجاز في شتى عوالمو التشريعية و البالغة و 
و التاريخية و سواىا فميس ىناك غرابة أن يتجمع فيو تأصيل الغرض الديني  األسموبية

بإعتباره كتاب العربية األكبر انطوت أربعة عشر قرنا أو تزيد عمى ميالد ىذا الكتاب المجيد 
و ما زال جديدا في عطاءه و جديدا في أفكاره و جديدا في مالمحو البيانية الفذة تحدى اهلل 

مام بالغتو العربية و نازل بو عالم العمماء و العباقرة  ب و القبائل فوجموا أبو األمم و الشعو 
و نتيجة لمتحوالت الحضارية و  1فانحنت لو الرؤوس و شخصت األبصار و عنت العقول ،

المعرفية التي عرفتيا اإلنسانية اليوم في شتى حقول المعرفة و التي كان ليا األثر الكبير 
ظير ما يعرف اليوم بالدراسات القرآنية اإلسالمية بشكل عام عمى الساحة العربية و 

و لقد عرف  2المعاصرة التي عنيت بتوظيف آلية المعرفة المعاصرة في فيم النص القرآني،
التحوالت تساؤل عن الدرس المساني تحوالت كبرى فترة الستينيات و كان الدافع الكبير ليذه 

 مة ـحدود البحث المساني و انحصاره في الجم

ال خالف بين الباحثين حول صعوبة البحث النصي،اذ ان السمة الجوىوية الفارقة لو عن 
التداخل المعرفي ،بمعنى أن ذلك النص يتطمب دراية البحوث األخرى،تكمن فيما أطمق عميو 

واسعة في فروع مختمفة،فقد تشبعت المنابع التي إستقى منو مفاىيمو و تصوراتو و مناىجو،و 
ئقة عمى إستيعاب كل ذلك الخمط المتباين بل وتشكيل بنية منسجمة فسو بقدرة فااتسم ىو ن

                                                           
 . 50محمد حسين عمي الصغير ، نظرات معاصرة في القرآن الكريم ، دار المؤرخ العربي ، بيروت ، ص :  -1
-MOMINONندوة الدراسات القرآنية المعاصرة و سؤال المنيج أبو القاسم الحاج حمد و محمد شحرور نموذجا . -2

COM/EVENTS/140  
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قادرة عمى الحفاظ عمى ذلك التداخل من جية وابراز جوانب التفارق بينو و بين العموم 
 ـ 1األخرى من جية ثانية

تتنوع فوائد نحو النص و تتداخل مع أسباب الحاجة إليو ،بعد أن أصبحت تمك الحاجة     
ممحة لتغير كثير من المفاىيم النقدية الحديثة،و تغير النظرة المسانية إلى مفيوم المغة 

ن أ من الواضح أوال:إيجاز ووظيفتيا عند تحميل الخطاب و فيما يمي سوف تتكمم عن ذلك ب
نقدية جديدة تركز  مذاىبتباطا وثيقا بتحميل الخطاب ووجود ارتبط ار  كبنية قدنحو النص 

ة و عمى ىذا إجتذبت النصوص ا بنى فرعيعمى النص كبنية كمية ،ألعمى الجمل بإعتبارى
،حيث صنع ذلك تطورا واضحا عمم النحو بناءا عمى وجود تمك المذاىب باتجاىاتيا النصية 

من نحو الجممة الى نحو النص الذي يشمل النص و سياقو  وظروفو و فضاءاتو و معانيو 
المتعالقة القبمية والبعدية مراعيا ظروف المتمقي و ثقافتو و أشياء اخرى كثيرة تحيط بالنصانو 

مناىج التراثية كان يحدث في البإختصار شديد االكثر إتصاال بمجال تحميل النص أما ما 
،فيذىب الدكتور تمام حسان الى أنو كان تناوال لمنص بالشرح  فمم يكن ينظر إلى مجمل 

عضوية تجعل بعضو يفسر بعضا عدا ما كان النص و إلتماس فيمو بوصفو ذا وحدة 
يحدث عند بعض المفسرين ـو انما كان الشراح يبنون شروحيم عمى المفردات فترى الواحد 

في الداللة المفردة ليذا المفظ مع ندرة االنتباه إلى  ظ المفرد ثم يغوصمنيم يعرض لمف
العالقات العضوية بين أجزاء النص ، و ما كان ليذا المنيج في شرح النصوص أن يؤدي 
إلى الفيم الكامل لداللتيا و مقاصدىا ، و لعل ىذا الفيم كما يشير الدكتور تمام حسان 

و شرحيم لمنص القرآني مع أن بعضيم أدرك  يصدق يصدق حتى عمى عمل المفسرين
و أن القرآن يفسر بعضو بعضا أن السنة تفصل ما ضرورة وجود ىذه العالقات التماسكية 

 .2في القرآن من إجمال 

                                                           
م ، ص 1550،  50المفاىيم و اإلتجاىات ، دار نوبار لمطباعة ، القاىرة ، طسعيد حسن البحيري ، عمم لغة النص   -1

 : أ
 . 23ص : م ،1550،  50الشرق ، طتبة الزىراء ،أحمد عفيفي ، نحو النص إتجاه جديد في الدرس النحوي ، مك -2
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البد لدراسة أي موضوع أن نضبط مجالو الذي يدور فيو و المفاىيم و المصطمحات      
بذلك موقعو من االختصاصات المختمفة و المتنوعة و المتداخمة التي يعتمد عمييا ، فيتعين 

نسجام و ما اتصل بيذين المفيومين من ، و بذلك ال يستقيم الحديث عن االتساق و اال
نتحدث عنيا في إطار النص الذي يعتبر الوحدة أدوات و آليات دون اإلشارة إلى أننا 

في كتابو أصول الحوار و لرحمان طو ويرى عبدا،  1ألساسية لمتحميل في لسانيات النصا
بطة فيما بينيا يتركب من عدد من الجمل السميمة مرت نىتجديد عمم الكالم  بأن النص كل ب

  . 2بعدد من العالقات

 

                                                           
 .  050سعيد حسن البحيري ، عمم المغة النصي المفاىيم  و االتجاىات ، ص :  -1
م ، ص : 1555،  51تجديد عمم الكالم ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ططو عبدالرحمان ، في أصول الحوار و  -2

20  .  



 

 الفصل األول :

مفاهيم حول االتساق و 
 االنسجام
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مفيوم بعد التعرف عمى النص يجب أن نعرف قبل التعرف عمى االتساق و االنسجام و   
فرع عممي بكر،وحقل  التي يرى أحمد عفيفي في كتابو نحو النص أنياو لسانيات النص 

السبعينيات  جديد بين الحقول المعرفية األخرى ، تشكل تدريجيا مع نياية الستينيات وبداية
حتى غدى رائدا عمى ساحة الدراسات المسانية المعاصرة وقد جاء ليكون بديال لمناىج لسانية 

الدراسة إلى  سبقتو فيكمل ما عجزت عنو ،وينتقل بالدراسة المسانية من محورية الجممة في
من النص الوحدة المغوية  النص ،أي من لسانيات الجممة إلى لسانيات النص لتجعل بذلك

، و يعرف  سعيد البحيري لسانيات النص يقول : نحو النص 1الكبرى األكثر استقاللية 
يراعي في وصفو و تحميالتو عناصر أخرى لم توضح في االعتبار من قبل و يمجأ في 

و يحاول أن يقدم سياقات  اعد داللية و منطقية إلى جوار القواعد التركيبية ،تفسيراتو إلى قو 
كمية دقيقة لألبنية النصية و قواعد ترابطيا ، و بعبارة موجزة قد حددت لمنص ميام بعينيا ال 

، و بعد ذلك يقول : لقد عنى عمم المغة النصي  2يمكن أن ينجزىا بدقة إذا إلتزم حد الجممة
النص بظواىر تركيبية نصية مختمفة منيا : عالقات التماسك النحوي  في دراستو نحو

النصي و أبنية التطابق و التقابل ،  و التراكيب المحورية ، و التراكيب المجتزأة و حاالت 
الحذف و الجمل المفسرة و التحويل إلى ضمير و التنويعات التركيبية و توزيعاتيا في 

لتي يمكن تفسيرىا تفسيرا كامال دقيقا إال من خالل نصوص فردية و غيرىا من الظواىر ا
 . 3وحدة النص الكمية

  مفهوم االتساق :  - 1

اجتمعت , و وسق  ) :يقول ابن منظور في معجمو لسان العرب : استوسقت اإلبل :  لغة 
اإلبل , طردىا وجمعيا ... واتسقت اإلبل , واستوسقت : اجتمعت , وقد وسق الميل و اتسق 

ويتسق أي ينظم ... و اتسق القمر، استوى ،  : وكل ما انظم ، فقد اتسق ، و الطريق يأتسق
﮶    ژ وفي التنزيل :  ﮵     ﮴   ﮳   ﮲    16االنشقاق:  ژھ  ھ   ھ   ے  ے  ۓ  ۓ 

– 18  

                                                           
 .  31، ص :  نحو النصأحمد عفيفي ،  -1
 .  134، ص :  اإلتجاىاتعمم المغة النص المفاىيم و سعيد حسن البحيري ،  -2
 .  135المرجع نفسو، ص :   -3
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منظور يقول الفراء ،وما وسق أي ماجمع وضم ، واتساق القمر : امتالؤه  يقول ابن 
ستواؤه ليمة ثالث عشرة وأربع عشرة .... والوسق : ضم الشيء إلى الشيء ...  واجتماعو وا 

 .1واإلتساق اإلنتظام (
تساق لو عدة معاني ، اإلجتماع ، اإلنتظام ماجاء بو ابن منظور نالحظ أن اال من خالل  

 ، اإلنضمام . 

وقد جاء في المعجم الوسيط : )) وسقت الدابة تسق تسق وسقا ، وسقا ، ووسوقا : حممت   
وجييا ، فيي واسق ... ووسقت النخمة : حممت ، ووسق الشيء ضمو وأغمقت عمى الماء 

تسق القمر : استوى وامتأل ،... وجمعو ... واتسق الشيء ، اجتمع وانظم ، واتسق انت ظم ، وا 
 .  2استوسق األمر ، انتظم ((

 اصطالحا 

لو عدة تعريفات نذكر منيا سانيات النصية ، في الم موجودة ساق من المفاىيم التإن اال  
تساق ذلك التماسك الشديد بين األجزاء المشكمة تعريف محمد الخطابي '' يقصد عادة باال

وييتم بو بالوسائل المغوية )الشكمية( التي تصل بين العناصر المكونة لمنص / خطاب ما ، 
 .3لجزء من خطاب أو خطاب برمتو ''

من الواضح أنو اليمكن أن نطمق عمى نص أنو متسق إال إذا تحقق وجود مجموعة من   
 الروابط التي تعمل عمى تماسكو .

ويقول أيضا : )ومن أجل وصف اتساق الخطاب / النص يسمك المحمل ، الواصف طريقة   
خطية ، مندرجا من بداية الخطاب ... راصدا الضمائر واإلشارات المحيمة إحالة قبمية أو 

                                                           
 –ه 1426،  1الدار المتوسطة للنشر و التوزيع ، تونس ، ط مادة )و س ق (، ، 4ا بن منظور ، لسان العرب ، ج   - 1

 .      4285 – 4284 :صم ، 2005
، ص :  2005- 1426:  4ابراهيم  مصطفى وآحرون ، المعجم الوسيط ، مكتبة الشرق الدولية ، القاهرة ، ط   - 2

1032 . 
   05، ص :  1991،  1ي العربي ، ط محمد خطابي ، لسانيات النص مدخل إلى إنسجام النص ، المركز الثقاف - 3
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، والحذف ... كل ذلك من واإلستبدال  فيضا بوسائل الربط المتنوعة كالعطبعدية ، ميتما أ
  1. (النص / الخطاب )المعطى المغوي بصفة عامة( يشكل كال متآخذا أجل البرىنة عمى أن

ي ذكرىا '' الخطابي'' ستبدال ، الحذف ، المقارنة وغيرىا من التالعطف ، اال إن الروابط  
عتبرىا كل من ''ىاليدي'' و ''رقية حسن'' من أىم الروابط المساىمة في كتابو ىي نفس التي ا

عمى لسان كل منيما مايمي : )إن مفيوم االتساق  وفي كتابص ، فقد جاء في اتساق الن
    2مفيوم داللي ، إنو يحيل إلى العالقات المعنوية القائمة داخل النص والتي تجدده كنص( . 

من خالل ىذا التعريف نالحظ أن الباحثان حصرا مفيوم االتساق في المستوى        
ولو  : )إن االتساق اليتم في مستوى الداللي الداللي وىذا ماعقب عميو محمد الخطابي في ق

نما يتم أيضا في مستويات أخرى كالنحو والمعجم ، وىذا مرتبط بقصور الباحثين فحسب ،  وا 
لمغة كنظام ذي ثالثة أبعاد / )التعبير( ، يعنيي ىذا التصور أن المعاني تتحقق كأشكال 

مات والكممات إلى أصوات أو إلى كمواألشكال تتحقق كتعابير وبتعبير أبسط : تنتقل المعاني 
  3.( كتابة

قائال : )االتساق مجموعة  أصول تحميل الخطاب أما محمد الشاوش فيعرفو في كتابو    
 . 4االمكانيات المتاحة في المغة لجعل أجزاء النص متماسكة ببعضيا البعض(

ىذا يعني أن االتساق مجموعة من العناصر النحوية والمعجمية التي تعمل عمى ربط    
 أجزاء النص وتماسكو . 

 ىذا نتعرف عمى أدوات االتساق .  انطالقا من  

 أدوات االتساق :

لالتساق أدوات من خالليا نحدد مدى اتساق النص وتماسكو تقدم ىذه األدوات في       
 عرضيا كل أداة عمى حدا .المخطط التالي ثم نست

                                                           
 .  05، ص :  نفسوالمرجع   - 1
 .  15ص : المرجع السابق ، ،  محمد خطابي - 2
 .  15، ص :  نفسهالمرجع  - 3
،  1، ج  1م ، ط  2001 -هـ  1421محمد الشاوش ، أصول تحليل الخطاب ، المؤسسة العربية للتوزيع ، تونس ،  - 4

 . 124ص : 
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 :  1المخطط

 
                                 

   

 

 

    

 

 

                                                           
 60لخضر باتنة ، ص في سورة الكهف ، مذكرة شهادة الماجستير جامعة الحاج محمود بوسنة ، االتساق و االنسجام  - 1

 أدوات اإلتساق

اإلتساق 
 المعجمي

 التكرار التضام

 اإلحالة اإلستبدال الحذف العطف
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   اإلحالة - 1  

من أىم  يعتمد عمييا محمل النص حتى يثبت مدى اتساق نصو ، فيي ميم معيارحالة اإل   
ة عمى عناصر تممك خاصية طابي : )تتوفر كل لغة طبيعيخأدوات االتساق ، يقول ال

 ، ىذه العناصر ىي أسماء اإلشارة والضمائر وأدوات المقارنة . 1 اإلحالة(
 . 2يعرفيا 'جون لويتر' )إنيا العالقة بين األسماء والمسميات(   

داللة سم من األلفاظ التممك اإلحالية حسب األزىر الزناد عمى قتطمق تسمية العناصر   
شرط وجودىا أجزاء من الخطاب ، فرى مذكورة في لتعود عمى عنصر أوعناصر أخمستقمة 

  3ىو النص .

)يتصل النص :في كتابو تحميل الخطاب الشعريي فتحي رزق اهلل إلى جانب ىوالء نجد رأ  
محال ومحال إليو ، وكالىما يمتمك نفوذا الممتمك لمعناصر اإلحالية بعنصرين ضروريين 

    4( داخل النص ، وتحديدىما موكول إلى ثقافة المتمقي وسياق النص

فالعنصر المحال يعتمد عمى عنصر آخر محال إليو اليمكن فيم األول إال بالعودة إلى ما 
 يحال عميو .

ستعمل الباحثان '' ىاليداي'' و ''رقية حسن'' مصطمح اإلحالة إستعماال خاصا ، وىو اوقد   
ن العودة م ، إذ البدأن العناصر المحمية كيفما كان نوعيا التكفي بذاتيا من حيث التأويل 

ويميا وتمتمك كل لغة عمى عناصر تممك خاصية التأويل وىي ألما تشير إليو من أجل ت
  5حسبيا : الضمائر وأسماء االشارة وأدوات المقارنة .

                                                           
 .  17محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص :  - 1
 . 116ص : ،  نص إتجاه جديد في الدرس النحويي ، نحو الفيفأحمد ع - 2
ص م 1993،  1المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط نصا ، ظممفو الون بو األزىر الزناد ، نسيج النص بحث في مايك - 3
 :118 . 
قتحي رزق اهلل الخوالدة ، تحميل الخطاب الشعري ، ثنائية االتساق واإلنسجام : أزمنة لمنشر والتوزيع ، عمان , األردن  - 4

 .                                                                      45م ، ص :  2006،  1، ط 
 . 17، ص :  المرجع نفسومحمد خطابي ،  - 5
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العناصر التي حالة ىي مجموعة من دكتور أحمد الخرمة في قولو : )اإلوقد أكد رأييما ال  
   1أدوات المقارنة(. و تحتاج عند تأويميا إلى مرجع  كالضمائر وأسماء اإلشارة 

 أنواع اإلحالة :

حالة نصية وىذه األخيرة تتفرع إلى    تنقسم اإلحالة إلى نوعين رئيسييين : إحالة مقامية وا 
 : 2إحالة قبمية وأخرى بعدية ، والرسم التالي يوضح ىذا 

 
                       :  المقاميةاإلحالة 

ىي إحالة عنصر لغوي إحالي عمى عنصر إشاري غير تسمى أيضا إحالة خارج النص    
لغوي موجود في المقام الخارجي ، كأن يحيل ضمير المتكمم المفرد عمى صاحبو المتكمم ، 

ويمكن أن حيث يرتبط عنصر لغوي إحالي بعنصر إشاري غير لغوي ىو ذات المتكمم ،  
يشير عنصر لغوي إلى المقام ذاتو ، في تفاصيمو أو مجمال إذ يمثل كائنا أو مرجعا موجودا 

 3مستقال بنفسو ، فيو يمكن أن يحيل عميو المتكمم .

                                                           
 -ىــ1425،  01، األردن ، طمحمد أبو خرمة ، نحو النص نقد النظرية ... وبناء أخرى ، عالم الكتب الحديث عمر  - 1

 .82م ، ص:2004
 17محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص  -2
 .  119ص ، ص : ناألزىر الزناد ، نسج ال - 3

 اإلحالة

 نصية

(إحالة إلى داخل النص)  

 إلى الحق 

(بعدية )   

 إلى سابق

(قبلية)  

 مقامية 

( إحالة إلى خارج النص )   
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'ىاليداي '  ىة إلى شيء لم يذكر في النص ، وير ىذه اإلحالة ىي خارج المغة ، أي اإلشار   
و 'رقية حسن' : )إن اإلحالة المقامية تساىم في خمق النص لكونيا ترتبط المغة بسياق المقام 

  1.(تساقو بشكل مباشرالتساىم في ا، إال أنيا 

 اإلحالة النصية : 

في اتساق النص يقول  تمعب اإلحالة النصية دورا ميماو تسمى إحالة داخل النص   
   2)تقوم اإلحالة النصية بدور فعال في إتساق النص( الخطابي :

ىي إحالة عمى العناصر المغوية الواردة في الممفوظ سابقة كانت أو الحقة ، وتنقسم بدورىا  
 3إلى قسمين :

 إحالة نصية قبمية :  

مال الكممة أوعبارة تشير إلى كممة أخرى ، أو عبارة سابقة في عمى سابق  ىي إستعإحالة   
 4أو المحادثة . النص

واإلحالة القبمية تسمى  5ويرى " أحمد عفيفي " إنيا تعود عمى لفظ مفسر سبق التمفظ بو ،
أيضا اإلحالة بالعودة والتي تتمثل في تكرار المفظ أو عدد من األلفاظ في بداية كل جممة من 

 6رانا في الكالم .أكثر أنواع اإلحالة دو جمل النص فتمدد التأكيد ، وىو اإلحالة التكرارية ... 

 

 

 
                                                           

 .  17: مد خطابي ، لسانيات النص ، صمح - 1
 .  18-17المرجع نفسو ، ص :  - 2
 .  118، ص :  نسيج النصاألزىر الزناد ،  - 3
 م 2000 –ه 1421،  1دار قباء ، القاىرة ، ط ،1،جالتطبيق صبحي إبراىيم الفقي ، عمم المغة النصي بين النظرية و  - 4

 .  38ص : 
 .  117أحمد عفيفي ، نحو النص ، ص :  - 5
 . 119، ص :  نفسوالمرجع األزىر زناد ،  - 6
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 إحالة نصية بعدية : 

ارة أخرى رى أو عبخة أو عبارة أخرى تشير إلى كممة أىي إستعمال كمم ،إحالة عمى الحق  
بحيث تعود عمى عنصر إشاري مذكور  1ص أو المحادثة ، نسوف تستعمل الحقا في ال

  2بعدىا في النص والحقا عمييا . 

، أسماء اإلشارة ، أدوات  تساق اإلحالية ثالثة : الضمائرلقد ذكرنا سالفا أن وسائل اال  
 و األفعال و األسماء  المقارنة

لى : تنقسم الضمائر إلى وجودية  الضمائر مثل : أنا ، أنت ، نحن ، ىو ، ىن ... إلخ وا 
   3ضمائر الممكية مثل : كتابي ، كتابيم ، كتابو ، كتابنا ... إلخ .

عبد الحميد بوترعة " أن الضمائر نوعان : ضمير يحيل إلى وقد رأى الباحث األستاذ "   
خارج النص إذ تندرج تحتيا جميع الضمائر الدالة عمى المتكمم والمخاطب وضمائر تؤدي 
دورا ىاما في إتساق النص سماىا " ىاليداي " و " رقية حسن " )أدوار أخرى( تندرج ضمنيا 

خل النص ، ويمكن توضيح ىذا في القرآن ضمائر الغيبة إفرادا وتثنية وجمعا إذ تحيل دا
 .45ونادى نوحا ربو '' ىود اآلية : الكريم بالمثال التالي : ... قال اهلل تعالى '' 

)الياء( إحالة قبمية إلى سابق وىو نوح المحال إليو ، ونداء نوح ربو دعاء فكأنو قبل :     
  4ودعاء نوح ربو ألن الدعاء يصدر بالنداء . 

ذا نظرنا إلى الضمائر من زاوية اإلتساق أمكن التمييز فييا بين      أدوار الكالم التي وا 
  5تندرج تحتيا جميع الضمائر الدالة عمى المخاطب والمتكمم ، وىي إحالة خارج النص . 

 

                                                           
 .  40ص :  ،  1ج ، عمم المغة النصي بين النظرية و التطبيقصبحي إبراىيم الفقي ،  - 1
 .  117، ص :   نحو النصأحمد عفيفي ،   - 2
 .  18محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص :  - 3
/  22حول المسانيات والرواية يومي  عبد الحميد بوترعة ، مجمة األثر ، عدد خاص : أشغال الممتقى الوطني ، األول - 4

  93 -92، ص : لقرآني ، جامعة الوادي، الجزائرم ، اإلحالة النصية وأثرىا في تحقيق التماسك النصي ا2012فيفري  23
 .  18، ص : المرجع نفسو محمد خطابي ،  - 5
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 أسماء اإلشارة : 

إذا كانت الضمائر تحدد مشاركة الشخوص في التواصل أو غيابيا عنو ، فإن أسماء    
اإلشارة نحدد مواقعيا في الزمان والمكان داخل المقام اإلشاري التفيم إال إذا ربطت بما تشير 

ويذىب الباحثان " ىاليداي " و " رقية حسن " إلى ان ىناك عدة إمكانيات لتصنيفيا  1إليو ، 
الظرفية : الزمان )اآلن ، غدا...( المكان )ىنا ، ىناك...( ، أو حسب الحياد  : إما حسب

أو اإلنتقاء )ىذا، ىؤالء ... ( أو حسب البعد )ذاك ، تمك( والقرب )ىذه ، ىذا ...( ... تقوم 
ذا كانت بالرب سماء اإلشارة بشتى أصنافيا محيمة إحالة قبمية بمعنى أط القبمي أو البعدي ، وا 

 2جزء الحقا بجزء سابق ومن ثم تساىم في اتساق النص  أنيا تربط

  المقارنة :  

من وسائل االتساق اإلحالية  يمكن التمييز بين نوعين من المقارنة : عامة وخاصة ،   
ر عن التطابق )نفسو بن التشابو )شبيو ، مشابو ...( تعر ععبألفاظ المقارنة تالمقارنة العامة 

، ألفاظ مقارنة ، عينو ، مطابق ، مكافئ ، مساو ، مماثل ، قبيل ، مثيل ، نظير ، مرادف( 
وألفاظ مقارنة تعبر عن اآلخرية : )اآلخر  (مخالف ،مختمف ، مغاير...تعبر عن التخالف )

  3أيضا ، البديل ، الباقي ...( 
أما المقارنة الخاصة تتفرع إلى كمية : ) أكثر ...( كيفية )أجمل من جميل مثل ( ، أما   

من منظور االتساق فيي التختمف عن الضمائر وأسماء اإلشارة في كونيا نصية ، وبناءا 
  4عميو فيي تقوم مثل األنواع المتقدمة المحالة بوظيفة االتساق . 

 

 

 
                                                           

 .  118 – 117األزىر الزناد ، نسيج النص ، ص :  - 1
 .  19، ص :  النصلسانيات محمد خطابي ،  - 2
 .  95عبد الحميد بوترعة ، مجمة األثر ، ص :  - 3
 .  19، ص :  المرجع نفسومحمد خطابي ،  - 4
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 ستبدال اال  - 2  

، ، ومعظم حاالت االستبدال النصي قبمية1عنصر في النص بعنصر آخر ىو تحويل     
أي عالقة بين عنصر متآخر وعنصر متقدم فيو عممية تتم داخل النص : إنو تعويض 

 : ستبدال النص بعنصر آخر ... من نماذج اال عنصر في

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڎڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ  

ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ   گ  گ  ڳ  ڳ  گڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک

  13سورة آل عمران ، األية :   ژڱ   ں  ں  

عمى ذلك من النص ستبدال بكممة )فئة( أي فئة كافرة وتم االستبدال كممة )أخرى( تم ا  
  2القرآني نفسو . 

ستبدال عممية تتم داخل النص ... ويعد االخطابي " أن االستبدال محمد " يرى         
تساق إال أنو يختمف عن اإلحالة في كونو عالقة تتم في ذلك شأن اإلحالة ، عالقة ا أنوش

ي بين الكممات أو عبارات بينما اإلحالة عالقة معنوية تقع في ـــــفي المستوى النحوي المعجم
تساق ة أساسية تعتمد في اــــة أخرى ، وسيمالمستوى الداللي ، ويعتبر االستبدال من جي

 .   3النص 

 أنواع االستبدال :

 ينقسم االستبدال إلى ثالثة أنواع :   

 يتم بإستخدام عناصر لغوية إسمية مثل )آخر ، آخرون ، نفس(  : استبدال إسمي  -

                                                           
 .  82عمر أبو خرمة ، نحو النص  ، نقد النظرية ... وبناء أخرى ، ص :  - 1
 .  123 -122أحمد عفيفي ، نحو النص ، ص :  - 2
 .  19محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص :  - 3
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يتمثل إستخدام الفعل بفعل مثل : ىل تظن أن الطالب المكافح ينال  : استبدال فعمي -
استبدلت بكالم كان من فعل فعمية يفكممة  1حقو ؟ أظن أن كل طالب مكافح يفعل .
 المفروض أن يحل محميا وىو )ينال حقو( .

  استبدال قولي : بإستخدام )ذلك ، ال( مثل :  

سورة  ژچ  چ  چ   چ  ڇ    ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ             ڃٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ 
 . 64الكيف االية 

كممة ذلك جاءت بدال من اآلية السابقة عمييا مباشرة )أريت إذ أوينا إلى الصخرة ...(   
     2وشرطو ىو إستبدال وحدة لغوية بشكل آخر يشترك معيا في الداللة 

 الحذف  - 3  

ويذىب  3ىو إفتراض عنصر غير موجود في النص فيو لداللة عنصر سابق عميو        
بأن الحذف ىو عالقة داخل النص ، وفي معظم كل من " ىاليداي " و " رقية حسن " 

 4األمثمة يوجد العنصر المفترض في النص السابق وىذا يعني أن الحذف عادة عالقة قبمية .

وقد أطمق " دي بوجراند " عمى الحذف إسم )اإلكتفاء بالمعنى العدمي( أي أن البنيات       
واإلكتفاء يقصد بو أن الحذف ليس نقصان  5النصوص الغير مكتممة غالبا ، السطحية في

 بل يحدد وحدة النص .

ديثا ، حيث نجد ولقد إىتم البالغيون والنحاة وأىل التفسير بظاىرة الحذف قديما وح      
أن الحذف طريقة لمربط يقول : )الحذف باب دقيق المسمك ، لطيف  ىالجرجاني الذي رأ

                                                           
 . 124-123، ص :  المرجع نفسوأحمد عفيفي ،  - 1
2
 . 124، ص :  المرجع السابقأحمد عفيفي ،  -  

 .  82، ص : نقد النظرية .... و بناء أخرى عمر خرمة ، نحو النص  - 3
 .  21محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص :  - 4
عصام شحادة عمي ، مظاىر االتساق واالنسجام في تحميل الخطاب :الحطاب البنيوي في رقائق الصحيح البخاري  - 5

 .  362م ، ص :  2009-2، العدد  36نموذجا ، مجمد 
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جيب األمر ، شبيو بالسحر فإنك ترى فيو ترك الذكر ، أفصح من الذكر المآخذ ، ع
 1(......وتجدك أنطق ماتكون إذ لم تنطق ، وأتم ماتكون بيانا إذا لم تبن

ويقول أيضا )مامن إسم حذف في الحالة التي ينبغي أن يحذف فييا إال وحذفو أحسن من   
  2ذكره وسمي ابن جني : الحذف شجاعة العربية ، ألنو يشجع عمى الكالم(.

 أنواع الحذف 

الحذف عمى أنواع ذكرىا "السيوطي " في كتابو سنقدميا ممخصة أوليا : اإلقتطاع :       
الكممة وأنكر ابن األثير ورود ىذا النوع في القرآن ، وثانييا  :  وىو حذف بعض حروف

ألطف األنواع وأبدعيا وقل من تنبو لو ، ورابعيا وىو األىم اإلكتفاء ،وثالثيا اإلحتباك 
 االختزال وفيو أقسام : 

ومنو حذف المضاف ، وىو كثير في القرآن ، حذف المضاف إليو ، المبتدا  حذف اإلسم :
، النعت ، الصفة ، الموصوف ، المعطوف عميو ، المفعول بو ، المبدل منو ، الفاعل ، 

 حدف العائد ويقع في أربعة أبواب : الصمة ، الصفة ، الخبر ، الحال ، حذف الموصول .

 أكثر منو حذف القول . حذف الفعل :

حذف ىمزة االستفيام ، الموصوف الحرفي اليجوز إال في )أن( ، حذف  حذف الحرف :
الم  الم األمر ، النداء ، حذف )قد( ، ال النافية الجار يطرد مع أن ، العاطف ، حرف 

 نون الجمع )لقد( ، 

، حذف المفعولين ،  حذف المضافين ، حذف ثالث متضايفات:  حذف أكثر من كممة
 .3، العاطف عمى المعطوف ، جواب الشرط ، جممة القسم رورالجار عمى المج

                                                           
-ه1424ط تبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، د ر الجرجاني ، دالئل اإلعجاز في عمم المعاني ، المكىعبد القا - 1

 . 117 ، ص :م2003
كتبة العصرية ، بيروت ، ج محمد أبو الفضل إبراىيم ، الم :قيق حتقان في عموم القرآن ، تجالل الدين السيوطي ، اال - 2
 .173م ، ص : 2003ط ،  ،  د 3
 .  192-180، ص :  3، ج  المرجع نفسو  - 3
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 ولقد قسم " ىاليداي " و " رقية حسن " الحذف إلى ثالث أنواع ىي :

ذف إسم داخل المركب اإلسمي مثل : أي قميص ستشتري ؟ يقصد بو ح : الحذف اإلسمي
  1ىذا ىو األفضل ، أي ىذا القميص .

يقصد بالحذف الفعمي حذف داخل المركب الفعمي ، مثال : ىل كنت  الحذف الفعمي :
 تسبح ؟ نعم : فعمت .

  2مثال وكم ثمنو ؟ خمسة جنييات :  ه الجممةالحذف داخل شب

من خالل األمثمة نالحظ أن الحذف يقوم بدور اتساقي ويرى"أحمد عفيفي" أن الحذف   
بالربط بين النظرية يرتبط بالبنية السطحية وليذا قام الدكتور " سميمان طاىر حمودة "

التحويمية وظاىرة الحذف ، فالطريقة التي يقدميا النحو التحويمي في تفسير ظاىرة الحذف 
حو العربي ، وىذا ماأكده  "طاىر حمودة " عمى المعنى عند الحذف شبيية بما قدمو الن

   3وعمى القرائن الحالية والمقامية وذلك يدخمنا حيز السياق النصي .

 : العطف - 4

العطف من عبارات البصريين ، وىو مصدر عطف الشيء عمى الشيء إذا أممتو ، يقال    
وسمي  الفارس غايتو ، أي ثناه وأمالو  عطف فالن عمى فالن ، وعطفت زمام الناقة وعطف

ىذا القبيل عطفا ألن الثاني مثني إلى األول ، ومحمول عميو في إعرابو ...وىو من التوابع ، 
فاألول المتبوع المعطوف عميو والثاني التابع المعطوف ، وىذا الضرب من التوابع يخالف 

وقد عرف العطف ، 4إال بواسطة  سائر التوابع ، ألنيا تتبع بغير واسطة والمعطوف اليتبع
 بالوصل والفصل .

 
                                                           

 .  127أحمد عفيفي ، نحو النص ، ص :  - 1
 . 22محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص :  - 2
 .  128-127، ص :  المرجع نفسوأحمد عفيفي ،  - 3
قدمو : د إيميل بديع ، دار الكتيب العممية ، بيروت  ، 5ج  المفصل لمزمخشري ، موفق الدين أبي البقاء يعيش ، شرح - 4

 03ص : م ، 2001 –ه 1422،  1، ط
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  العطف عند البالغيين : 

الوصل ىو عطف جممة عمى أخرى بالواو والفصل ترك ىذا العطف ، ولكل من الوصل   
 والفصل مواضع خاصة  ، يجب الفصل بين الجممتين في ثالث مواضع ىي : 

الثانية توكيدا لألولى أو بيانا ليا أن يكون بينيما إتحاد تام : وذلك بأن تكون الجممة  - أ
 ، أو بدال منيا ويقال حينئذ : أن بين الجممتين كمال اإلتصال .

نشاءا أو بأن التكون بينيما  - ب أن يكون بينيما تباين تام وذلك بان يختمفا خبرا وا 
 ئذ : إن بين الجممتين كمال اإلنقطاع .مناسبة ما ، ويقال حين

عن سؤال يفيم من األولى ، ويقال حينئذ إن بين الجممتين أن تكون الثانية جوابا    -ج 
 .1شبو كمال اإلتصال 

 ىذا بالنسبة لمفصل أما الوصل فيجب بين جممتين في ثالث مواضع : 

 إذا قصد إشراكيما في الحكم اإلعرابي  - أ
إذا إتفقتا خبرا أو إنشاءا وكانت بينيما مناسبة تامة ، ولم يكن ىناك سبب  - ب

 ما يقتضي الفصل بيني
نشاءا وأوىم الفصل خالف المقصود   - ج   2إذا إختمفا خبرا وا 

لمعطف حروف منيا : الفاء ، ثم ، أو ، أم ، حتى ، بل ،  الواو ، ىذا األخير الذي        
يعد أىم حروف العطف ، يرى أبي البقاء يعيش أنو أصل حروف العطف والدليل عمى ذلك 

زيادة التوجب إال اإلشتراك بين شيئين فقط في حكم واحد وسائر حروف العطف توجب أنيا 
حكم عمى ماتوجبو الواو ، أال ترى أن )الفاء( توجب الترتيب و) أ( الشك وغيره ... صارت 
 3الواو بمنزلة الشيء المفرد وباقي الحروف بمنزلو المركب وليذا الواو أصل حروف العطف 

 
                                                           

م ، ص  2010ىــ ،  1431، مكتبة البشرى ، باكستان ،  1عمي الجارم ، مصطفى أمين ، البالغة الواضحة  ، ط  - 1
 :213  . 
 .  216المرجع نفسو ، ص  - 2
 . 06، ص :  5، ج  شرح المفصلين أبي البقاء يعيش ، موفق الد - 3
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 :أضرب العطف 

: إذا إشتركا في الحال كقولك )قام زيد وعمرو( ولو قيل )مات  اسم عمى اسمعطف  -1
 زيد والشمس( لم يصح ألن الموت اليكون من الشمس 

ولوقمت )ويقعد(  (ا في الزمان كقولك )قام زيد وقعدعطف فعل عمى فعل : إذا إشترك -2
 .إلختالف الزمانين لم يجز 

والمراد بيا ربط إحدى الجممتين باألخرى نحو : )قام زيد  : عطف جممة عمى جممة  -3
 1وخرج بكر( .

 العطف عند النصانيين :

تساقي الخامس وىو مختمف عن كل المظير االيرى محمد خطابي أن الوصمة   
نحو البحث  أنواع عالقات االتساق السابقة ، وذلك ألنو اليتضمن إشارة موجية

حذف فما ستبدال والماسيمحق كما ىو شأن اإلحالة واال أو عن المفترض فيما تقدم
طريقة التي يترابط بيا الالحق مع متحديد ل ىو المقصود بعالقة الوصل، ىو

  2السابق بشكل منظم .

ربط عنصر سابق بآخر الحق ، بواسطة عنصر دال كالعطف  الوصل    
  3ضراب والتعميل والشرط والظرف .واالستبدال واال

 ون الربط إلى عدة أقسام : قسم النصاني

 الربط اإلضافي : بواسطة اآلداتين )الواو( و )أو( . -1

                                                           
 . 05، ص :  5، ج  المرجع السابقالدين أبي البقاء ،  موفق - 1
 .  23-22محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص ص :   - 2
 .  82، ص : نقد النظرية ....و بناء أخرى محمد الخرمة ، نحو النص  - 3
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س ماىو متوقع ويرى الباحثان ىاليداي الربط العكسي : يعني عمى عك -2
ويقابميا في العربية    (yetورقية حسن أن األداة التي تعبر عنيا )

 )حتى( .
بين جممتين أو الوصل السببي : يمكننا من إدراك العالقة المنطقية   -3

 )وىكذا( .والتي يمكن أن تقابميا في العربية  (soأكثر وتمثمو المفظة )

الوصل الزمني : وىو عالقة بين جممتين متتابعتين زمنيا ، وأبيط تعبير عن ىذه 
  1( والتي تقابميا قي العربية )ثم(.thenالعالقة ىو )

 التكرار : - 5

عبد المجيد " )بأنو إعادة المفظ الواحد بالعدد أو من أدوات االتساق النصي ويعرفو " جميل 
 2بالنوع )أو المعنى الواحد بالعدد أو النوع( في القول مرتين فصاعدا(

وفي منظور  3وقال عنو" السيوطي " بأنو أبمغ من التأكيد ، وىو من محاسن الفصاحة   
لسانيات النص يعرف " الخطابي " التكرار عمى أنو : )شكل من أشكال االتساق المعجمي 

ويطمق  4سما عاما(ارود مرادف لو أو عنصرا مطمقا أو يتطمب إعادة عنصر معجمي أو و 
البعض عمى ىذه الوسيمة )اإلحالة التكرارية( وتتمثل في تكرار لفظ أو عدد من األلفاظ في 

جممة من جمل النص قصد التأكيد ، وىذا التكرار في ظاىر النص يصنع إرتباطا  بداية كل
 5بين أجزاء النص بشكل واضح .

 
 

                                                           
 .  24-23، ص ص :  لسانيات النصمحمد  خطابي ،  - 1
 . 84م ، ص :  1998سانيات النصية ، الييئة المصرية العامة  لمكتاب ، المجيد ، البديع في البالغة والمجميل عبد  - 2
 . 199، ص :  3السيوطي ، االتقان في عموم القرآن ، ج الل الدين ج - 3
 . 24، ص : المرجع نفسومحمد الخطابي ،  - 4
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 التكرار بين البالغيين العرب والنصانيين : 

بين البالغيين العرب وعمماء النص في معالجة ظاىرة التكرار نجمميا فيما مفارقات ىناك   
 يمي : 

صرف ومن ثم معالجة ىذه الظاىرة عند البالغيين العرب من منظور بالغي األولى  :  -
كان التركيز عمى الكالم األدبي والشعري خاصة ، وكذلك القرآن الكريم من حيث 

د عمماء لغة النص من منظور لساني نالبالغي ، بينما عولجت الظاىرة عإعجازه 
 صرف .

د عمماء لغة النص عمى مستوى الجممة ، عدم اإلقتصار في ىذه المعالجة عن الثانية  : -
بل تجاوز ىذا المستوى إلى الجمل والفقرة والنص ، بينما ركزت المعالجة عند البالغيين 

 ممة أو البيت العرب ، أكثر ماركزت وخاصة في مرحمة التقعيد عل الج
وقف عمماء لغة النص عمى أربع درجات لمتكرار ، وىم في ىذا أفادوا من  الثالثة :  -

الدراسات المغوية والداللية المعاصرة ، بينما وقف البالغيون العرب عمى درجتين فقط 
 )إعادة العنصر المعجمي والترادف وشبو الترادف .(

ة التقعيد بينما سيطرت الغاية التقعدية عمى البالغة العربية خاصة مرحم الرابعة : -
  1سيطرت عمى عمماء لغة النص ، الغاية الوصفية التشخيصية .

وقد كان من نتائج ىذه المفارقات كشف البالغيون العرب عن جانب من جوانب ظاىرة   
التكرار في أدبية الكالم وشعريتو عمى مستوى الجممة أما عمماء لغة النص كشفوا عن دور 

 ظاىرة التكرار في االتساق الذي يعد أىم عوامل التماسك النصي .
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  أنواع التكرار :

 تتنوع صور الروابط التكرارية فيما يمي :  

 )التكرار الكمي( وىو نوعان : : المحضالتكرار  -
  .)التكرار مع وحدة المرجع )أي يكون المسمى واحدا 
 .)التكرار مع إختالف المرجع )أي والمسمى متعدد 
يقصد بو تكرار عنصر سبق إستخدامو ولكن في أشكال وفئات  التكرار الجزئي : -

  1مختمفة

 االنسجام:  -2

: جاء في لسان العرب ، مادة )سجم( سجمت العين الدمع والسحابة الماء تسجمو لغة  
سجما وسجوما وسجمانا : وىوقطران الدمع وسيالنو قميال كان أو كثيرا ...والعرب تقول دمع 
ساجم ، ودمع مسجوم ، سجمتو العين سجما ...وكذا عين سجوم ، وسحاب سجوم ، وانسجم 

 ابة مطرىا تسجيماحإذا انسجم أي انصّب ، وسّجمت السالدمع ، فيو منسجم ، الماء و 
 .2ابة دام مطرىا حوتسجاما إذا صّبتو ، وأسجمت الس

فمن خالل ىذا التقصي لممعاني المتعمقة بمادة )س ج م(نجد أّنيا تدور حول القطران   
واالنتظام وعدم االنقطاع في والّصب والسيالن ، وىذه المفردات توحي بالتتالي والتتابع 

ذا ما ربطنا ىذه المعاني بالكالم نجد االنسجام ىو أن يأتي الكالم متحّدرا  إذا  االنحدار ، وا 
ماربطنا ىذه المعاني بالكالم نجد االنسجام ىو أن يأتي الكالم متحّدرا كتحّدر الماء 

 .3المنسجم

مصدر االنصباب ،انسجام الّدمع في الكالم ، عذوبة ألفاظو وسيولة تراكيبو   اصطالحا:  
.فالنص يكون منسجما إذا كانت أفكاره تصب في مصب واحد ، وغير متناقضة والمتمقي 

                                                           
 . 107-106أحمد عفيفي ، نحو النص ، ص :  - 1
 .  1763- 1762ص : مادة س ج م ، ،  2ابن منظور ، لسان العرب ، ج  – 1
م ، 1963ابن األصبع المصري ، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ، مصر ، د. ط ،  - 3
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من فكرة إلى أخرى ، فعمى المبدع أن  ئلييا ، وكذا عدم االنتقال المفاجيحس بتسمسميا وتوا
 .1مع حسن توظيفيا ليكون نّصو منسجما يحسن اختيار األلفاظ المناسبة

يعتبر االنسجام من المفاىيم التي وّظفتيا لسانيات الّنص في الكشف عن التالحم القائم   
بين الجمل والفقرات والنص بكاممو ، ويمكننا تحديد مفيومو االصطالحي من خالل آراء 

نسكي االنسجام بقولو :"يقضي يحدد سوف الّنصانيين الذين تحّدثوا عنو وأبرزوا المقصود منو :
لمجمل والمنطوقات بأّنيا محبوكة إذا اّتصمت بعض المعمومات فييا ببعض في إطار نّصي 

 .2أو موقف اّتصالي ال يشعر معو المستمعون أو القّراء بثغرات أو انقطاعات في المعمومات
إلى ترابط معنوي بين أّما ليفاندوفسكي فيحّدد االنسجام عمى ّأّنو حصيمة تفعيل داللي يؤّدي 

التصّورات والمعارف يحّددىا متمّقي الّنص،حيث يقول : "ليس الحبك محض خاص من 
حواص الّنص ،ولكّنو أيضا حصيمة اعتبارات معرفية )بنائية( عند المستمعين أو القّراء 
،الحبك حصيمة تفعيل داللي ،ينيض عمى ترابط معنوي بين التصّورات والمعارف ، من 

رّكب من المفاىيم وما بينيا من عالقات ،عمى معنى أّنيا شبكة داللية مختزنة ، حيث ىي م
ال يتناوليا الّنص غالبا عمى مستوى الشكل ، فالمستمع أو القاريء ىو الذي يصمم الحبك 

 3ه "ينشؤ الضروري أو 

الخفية وبيذا يعتبر االنسجام أعّم من االتساق وأعمق منو ، حيث أّنو ينظر إلى العالقات   
القائمة داخل الّنص المراد دراستو ، كما ييتم بترابط المفاىيم والعالقات الداللية المتحققة 

 داخمو.

 

  

 
                                                           

قيد عير في لسانيات الخطاب ، جامعة الربيعة بن مخموف ، اإلنسجام النصي في الرسالة اليزلية إلبن زيدون ، ماجست – 3
 .47،ص  م2009م ـ 2008الحاج لخضر باتنة ، 

جانفي  01م / 2002، ربيع  59مجمة فصول ، العدد بك النص ، منظورات من التراث العربي ، حمحمد العيد ،  - 2
 . 55ص : ،  2002

 . 55، ص :  نفسوالمرجع  - 3
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 آليات االنسجام : 

 : الّسياق  

واعتبروه من  1اىتم عمماء المغة منذ القدم بالّسياق ، ودوره في تحديد معاني األحداث      
أىّم العوامل التي تسيم في عممية التماسك الّنصي ،وىذا من خالل مقولتيم الشييرة والّدقيقة 
"لكل مقام مقال " فانطمقوا في مباحثيم من فكرة ربط الّصياغة بالسياق ، وأصبح مقياس 

 .2 الكالم في باب الحسن والقبول ، بحب مناسبة الكالم لما يميق بو ، أي مقتضى الحال

أولى المحدثون لمسياق اىتماما كبيرا لتأّثرىم بدراسات "دي سوسير " ومنيجو االجتماعي   
، ومن أبرز المدارس التي اىتمت بالسياق  3لمغة ، الذي يقر بأّن المغة نشاط اجتماعي

 ، وقد وضع نظرّية سّماىا نظرية الّسياق. 4المعنى سمدرسة فيرث التي قامت عمى أسا

فيرث بقولو :"أّن المعنى ال ينكشف إاّل من خالل تسييق الوحدة وليذا يصّرح  وليذا يصّرح  
فيرث بقولو : " أّن المعنى ال ينكشف إاّل من خالل تسييق الوحدة المغوية أي وضعيا في 
ّن معاني ىذه  سياقات مختمفة ...فمعظم الوحدات الّداللية تقع مجاورة وحدات أخرى ، وا 

و تحديدىا إاّل بمالحظة الوحدات األخرى التي تقع مجاورة الوحدات ال يمكن وصفيا أ
 5ليا..."

وألىميتو كان محل اىتمام العمماء قديما وحديثا ، استعانوا بو في فيم الّنصوص وتحميميا ،   
بل أكثر من ذلك فإّنو لم يكن محل اىتمام الباحثين في مجال لسانيات الّنص في الوقت 

  اىتمام عمماء المسانيات بصفة عاّمة ولم يغفموا ىن دراستو .الحالي لوحدىم ، بل كان محل 

                                                           
 . 67أحمد عفيفي ، نحو النص ، ص :  - 1
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 .  64م ص : 2011،  08العدد : 
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ولقد أخذ بالمنيج الّسياقي كثير من المفّسرين في مقّدمتيم إمام المفّسرين ابن جرير الطبري   
فكثيرا ما يحتكم إلى الّسياق ، ومنيم أيضا فخر الّدين الّرازي ، وكذلك الّزمخشري في كتابو 

 .1محدثين محمد الّطاىر بن عاشور في تفسير التحرير والتنويرتفسير الكّشاف ، ومن ال

ولذلك عّد العمماء مراعاة الّسياق في فيم القرآن الكريم المنيج األمثل في التفسير وضابطا 
أي المنيج  –من الضوابط الميمة في حسن الفيم والّتأويل وتجّمت ىذه القاعدة المنيجية 

 .2آنفي تفسير القرآن بالقر  –الّسياقي 

 أنواع الّسياق في القرآن الكريم:

لمسياق القرآني عّدة أنواع ،فيناك سياق السورة الذي يشكل وحدة عضوية متكاممة متتاّمة ،   
وسياق المقطع الذي يشّكل محورا أساسّيا من محاور سياق الّسورة ، وسياق اآلية الذي يرتبط 
ارتباطا وثيقا بسياق المقطع ، حيث يشّكل سياق اآلية لبنة في بناء سياق المقطع وتتحّدد 

ي اآليات حول معاني مقطعيا ، ويشّكل المقطع عضوا أساسيا في جسم الّسورة ، حيث مبان
تدور جميع المقاطع حول فمك الّسورة الواحدة أال وىو موضوعيا الذي سبقت المعاني 

 . 3والموضوعات ألجمو 
 أّما بالنسبة لمسانيين فقد قّسموا الّسياقات إلى:   

  :لّنص ذاتو بجميع مستوياتو المغوية ، وكينونتيا متمّثمة في اسياقات لغوية مقالية
الّنصية ، إذ إّن معنى الكممة ال يتحّدد إاّل بعالقاتيا مع الكممات األخرى في الّسمسمة 

                                                           
ت األلفاظ مسعود صحراوي ، المنيج السياقي و دوره في فيم النص و تحديد دالال - 1

www.chihab.net/modules.php. 
 .  75م ، ص : 2007ه ـ 1428عبدالرحمان بودرع ، أثر السياق في فيم النص القِرآني ، اإلحياء ، - 2
،  01، دار وائل لمنشر ، األردن ، طالمثنى عبدالفتاح محمود ، نظرية السياق القرآني ، دراسة تأصيمية داللية نقدية  - 3

 .  77م ، ص : 2008ىـ 1429
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من الكممات التي تشترك معيا في الّسياق ، فيو الذي  اوموقعيا مّما يجاورى 1الكالمية
 .2ي المغة من خاللو تتجّمى داللة الكممة من خالل استعمالو ف

 : )وىي ظروف الّنص ومالبساتو الخارجية التي تشتمل  سياقات غير لغوية )مقامية
، فأي تحميل ألي 3عمى الطبقات المقامية المختمفة والمتباينة التي ينجز ضمنيا الّنص

 .4سمسمة لغوية دون مراعاة الّسياق أصبح كما يرى براون ويول محّل شك كبير 
 5.اقات المختمفة سواء الّداخمية أو الخارجيةارتباطا وثيقا بالّسي فالتماسك الّنصي مرتبط

 التغريض:   

 .6يعّرفو براون ويول " أّنو نقطة بداية قول ما "  
ونقطة بداية أي نص تكمن في عنوانو أو الجممة األولى ، فالعنوان عنصر ميم في        

 .7سيميولوجيا الّنص ، ففيو تتجّمى مجموعة من الّدالالت المركزية لمّنص األدبي 

توّقعات قوّية حول مايمكن أن يتضّمنو الّنص لذا عّده "براون"  ئإذ يثير لدى القار       
 .8ائل التغريض و"يول" أقوى وسيمة من وس

وتجدر االشارة ىنا إلى أّن عمماء التفسير أولوا اىتماما كبيرا لمجممة األولى في         
الّتحميل الّنصي ، وعالقة الجممة التالية كّميا بيذه الجممة ، وىذا مارّكز عميو عمماء الّنص 

                                                           
مممكة العربية تح : لطفي الزليطي و منير التريكي ، جامعة الممك سعود ، ال يول ، تحميل الخطاب  ، تر،و براون  - 1

 .  68ص: م ، 1997 -ه 1418السعودية ، 
 .  68أحمد مختار عمر ، عمم الداللة ، ص:  - 2
 التناص و جماليتو في الشعر الجزائري المعاصر ، إصدار رابطة إبداع الثقافة  بوحيدر ، الجزائر ، دجمال مباركي ،  - 3

 .  151ط ، دت ، ص: 
 .  32:  ، ص نفسوبراون ويول ، المرجع  - 4
م ، 2007،  1تر : عبدالقادر فييم الشيباني ، طزي نوال ، المصطمحات المفاتيح في المسانيات ، ال و غاماري نو  - 5

 .  27ص : الجزائر ، 
 . 126، ص:  المرجع نفسوبراون ويول ،  - 6
ص :  م ، 2001إتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، دط تجميات التناص في الشعر العربي ،محمد عزام ، النص الغائب  - 7
 :26 . 
 . 60محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص:   - 8
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ز عمى أىمية المعاصرون في عممية الّتحميل وكشف االنسجام، حيث نجد أّن الّرازي يركّ 
الفاتحة بالنسبة لما يمييا من الّسور فيقول: "ىذه الّسورة مسّماة بأم القرآن فوجب كونيا 

 "1كاألصل والمعدن ، وأن يكون غيرىا كالجداول المتشّعبة منو ...
 .2وقد الحظ الّسيوطي ىذا أيضا حيث رّكز عمى أىمية الفاتحة وعالقة القرآن كّمو بيا  
العناصر ، ىناك عناصر أخرى أو طرق أخرى يتم بيا التغريض كتكرير افة إلى ىذه ضإ

اسم الشخص ، استعمال ضمير محيل إليو ،كتكرير جزء من اسمو ، استعمال ضمير زمان 
 .3 يخدم خصيصة من خصائصو، أو تحديد دور من أدواره في فترة زمنية

الّنض ، تتجّمى العالقة فمفيوم التغريض ذو عالقة وثيقة مع موضوع الخطاب ومع عنوان   
 .4بين العنوان وموضوع الخطاب في كون األّول تعبيرا ممكنا عن الموضوع

إذن فإّن قراءة الّنصوص في ظّل عنواناتيا تشّكل االنطالقة األولى لقراءة الّنصوص إذا ما   
بؤرة  " وبيذا يمكن لمعنوان أن يشّكل5ذىبنا إلى أّن " داللية العمل ىي نتاج تأويل عنوانو 

ميّمة لتمكين المتمّقي من الّنفوذ داخل الّنص إذ يمّده بزاد ثمين لتفكيك الّنص ودراستو ،إظافة 
 .6إلى تقديمو المعونة الكبرى لضبط انسجام الّنص وفيم ماغمض منو

 المناسبة:

عّرفو برىان الّدين البقاعي في مقّدمة تفسيره )نظم الّدرر في تناسب اآليات والّسور(     
فقال :"عمم المناسبات عمم تعرف منو عمل الترتيب "،وموضوعو أجزاء الشيء المطموب عمم 

                                                           
 . 227م ، ص : 1991،  01، دار الغد العربي ، القاىرة ، ط  01الرازي ، مفاتيح الغيب ، ج  - 1
 . 128صبحي إبراىيم الفقي ، عمم المغة النصي ، ص:  - 2
 .  59محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص:  - 3
 . 293المرجع نفسو ، ص :  - 4
 .  124فتحي رزق اهلل الخوالدة ، تحميل الخطاب الشعري ، ص:  - 5
 124ص:المرجع نفسو ،  - 6
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مناسبتو من حيث الترتيب ، وثمرتو االّطالع عمى الرتية التي يستحّقيا الجزء ، بسبب مالو 
 .1ما أمامو من االرتباط والّتعمق الذي ىو كحممة الّنسب"بما وراءه و 

أّما فيما يخص القرآن الكريم فيردف البقاعي قائال:"عمم مناسبات القرآن عمم تعرف بو عمل   
ترتيب أجزائو وىو سر البالغة ألدائو إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه الحال، وتتوّقف 

ّسورة المطموب فييا ،ويفيد في ذلك معرفة المقصود من اإلحالة فيو عمى معرفة مقصود ال
 . 2جميع جمميا"

ويذىب محّمد خّطابي إلى أّن المناسبة أوالتناسب بين اآليات بحث عن عالقة آية بآية   
 .3أخرى متقّدمة

أّول من وضع عمم المناسبة ىو أبو بكر النيسابوري حيث وضع المبنات األولى ليذا العمم   
تفسيره لمقرآن الكريم ، حيث أّنو في أثناء تفسيره لمقرآن الكريم يذكر الحكمة من من خالل 

 وضع ىذه الّسورة بجانب الّسورة األخرى.
ولم نكن سمعناه من غيره ىو  يقول الحسن الشيرباني:"وأّول من أظير ببغداد عمم المناسبة  

جعل ىذه الّسورة إلى جنب  وكان يقول" ما الحكمة في الشيخ االمام )أبو بكر النيسابوري(
 . 4" ىذه الّسورة

ومن ثّم فعمم المناسبة لو الّدور البالغ في البحث عن كيفية انسجام الّنص أو باألحرى   
الّسورة القرآنية وترابطيا دالليا ، فصبحي ابراىيم الفقي لم يشر إلى أّنيا وسيمة من وسائل 

 ئيسية التي أقيمت من أجميا لسانيات الّنص.التماسك الّنصي ، وىذه ىي الميمة األولى والرّ 
                              

                                                           
،  1دار الكتب العممية ، بيروت ، ط،  01البقاعي ، نظم الدرر في تناسب اآليات و السور ، جبرىان الدين  - 1

 .  05ص: م ، 1995 –ه 1415
 . 05، ص:  نفسو المرجع - 2
 . 189محمد خطابي ، لسانيات النص ، ص:  - 3
  36ص: م ، 2007 -م1428،  4تح : زكي محمد أبو سريع ، ط،  01الزركشي ، البرىان في عموم القرآن ، ج - 4
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       االتساق في سورة النجم :

نتقؿ نب النظرم كغصنا في أميات الكتب نكأدكاتو في الجا تساؽبعدما تعرفنا عمى اال   
 :أكؿ مانبدأ بو ىك  ك األدكات عمى سكرة النجـ أنمكذجا ،لمجانب التطبيقي ليذه 

  :ةــــالـــــــاإلح -1

بعد الدراسة كاإلحصاء كباإلعتماد عمى كتب التفاسير نبلحظ أف في ىذه السكرة تـ المزج    
ف كاف األكثر احالة المقابيف نكع اإل حالة النصية ىك اإل ستعماال فييامية كالنصية حتى كا 

حالة أكثر كسائؿ اإلة كبما أف الضمائر ككنيا األكثر إنتشارا في معظـ النصكص القرآني
 انتشارا فقد ساىمت بدكر فعاؿ في نسيج النص .

كقبؿ أف نقـك بالدراسة يجب عمينا أف نتطرؽ إلى المكضكع األساسي الذم تدكر حكلو     
آية ، عكلج فييا القضية الكبرل كاألساسية كىي  62السكرة ، فسكرة النجـ مكية كآياتيا 

قضية العقيدة )فالسكرة تبحث في عمكميا عف مكضكع الرسالة في إطارىا العاـ ، كعف 
  1شأف سائر السكر المكية (ث كالنشكر مكضكع اإليماف بالبع

 كمف األغراض التي تتضمنيا ىذه السكرة ىي : 

يبمغو عف اهلل ، كأنو منزه عما  سكؿ صمى اهلل عميو كسمـ صادؽ فيماتحقيؽ أف الر  -1
ثبات أف القرآف كحي مف اهلل بكاسطة جبريؿ .، ادعكه   كا 

  كاقل المحالة .في تقرير أنو كحي مف اهلل نزكؿ جبريؿ بالكحيتقريب صفة   -2
 .إبطاؿ إليية أصناـ المشركيف   -3
 أنيا أكىاـ . كالعزة كمناة بنات اهلل  إبطاؿ قكليـ في الآلت ك  -4
ذكر جزاء المعرضيف كالميتديف كتحذيرىـ مف القكؿ في ىذه األمكر بالظف دكف   -5

 حجة .
إبطاؿ قياسيـ عالـ الغيب عمى عالـ الشيادة كأف ذلؾ ضبلؿ في الرأم قد جاءىـ   -6

 اليدل مف اهلل ، كذلؾ مثاؿ مف قصة الكليد بف المغيرة .بضده 
                                                           

، ص  3، المجمد  ـ1981-ىػ 1402،  4الكريـ ، بيركت ، ط محمد عمي الصابكني ، صفكة التفاسير ، دار القرآف  - 1
 :271  . 
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ثبات البعث كالجزاء كتذكيرىـ بما حؿ باألمـ ذات الشرؾ مف قبميـ كبمف جاء قبؿ محمد    كا 
 1بيـ قريبا .إنذارىـ بحادثة تحؿ  ك، صمى اهلل عميو كسمـ 

 ( : إشارة إلى حادث المعراج .18( إلى اآلية )01مف اآلية )

بطاؿ الشرؾ باهلل .28( إلى اآلية )19مف اآلية )  ( : نقاش المشركيف كا 

 ( : اإلعراض عف الكافريف كالحث عف التكبة . 32إلى اآلية ) (29مف اآلية )

 الكحدانية . ( : تقديـ حقائؽ حالة عمى62( إلى اآلية )33مف اآلية )

بتدأت السكرة الكريمة بالحديث عف مكضكع المعراج الذم كاف معجزة لرسكؿ اإلنسانية ا
صمى اهلل عميو كسمـ الذم رأل فيو عجائب كغرائب في ممككت اهلل ، مما يدىش العقكؿ 

   2كيحير األلباب .

قرآف فنسبكه إلى كقد كانت بداية السكرة بالقسـ حيث يرل أبي حياف األندلسي أنو إختمؼ ال  
 كحيماضؿ بو  الشعر ، كقاؿ ىك كاىف كمجنكف فأقسـ تعالى أنو )صمى اهلل عميو كسمـ(

ف عميو كسمـ( بيا في الحـر كالمشركي)صمى اهلل  كىي أكؿ سكرة أعمف الرسكؿ، كحي ي
أحمد بف كيؤكد ىذا الكثير مف المفسيريف مف بينيـ "  3يستمعكف ... أقسـ اهلل بالنجـ 

 4ف النجـ القطعة مف القرآف ، كالقرآف قد نزؿ منجما في عشريف سنة.()المراد ميكسؼ" 

بما أف البداية كانت بقسـ مف أجؿ القرآف الكريـ كالتنزيؿ الحكيـ فقد كانت ىناؾ إحاالت    
 نصية كىي :  تتحيؿ إلى لفظ القرآف الكريـ مل ذكر صفات مف صفاتو )الذكر( ىذه اإلحاال

 

                                                           
المكقل .  89 -88 ، ص:   ، د ط ، تكنس 27تنكير ػ سكرة النجـ ، ج محمد الطاىر بف عاشكر ، التحرير كال - 1

www archif . org / tahrir – tanwir .   
 . 271، ص :  3محمد عمي الصابكني  ، صفكة التفاسير ، مج  - 2
ب تكجكد  ، عمي محمد معكض ، دار الكك الحياف األندلسي ، نفسير البحر المحيط ، تح : عادؿ أحمد بف عبد المبأ - 3

 . 154ـ ، ص :  1993ىػ / 1413،   1، ط 8العممية ، لبناف ، ج 
 ، دمشؽ  القمـ رح : أحمد محمد الخراط ، دات، 10ج  في عمـك كتاب المكنكف ، المصكف أحمد بف يكسؼ ، الدر - 4

   . 81ص : 



 دراسة تطبيقية االتساق واالنسجام في سورة النجم الفصل الثاني : 

 

 
33 

 

 

 

 

 

 

 

اآليات األكلى يتحدث فييا عز كجؿ عف مكضكع المعراج كمعجزة النبي )صمى اهلل عميو 
( تعكد 18إلى اآلية ) (05اإلحاالت مف اآلية )كانت فقد عميو السبلـ ، كسمـ( مل جبريؿ 

ظ شديد القكة )ىك جبريؿ عميو السبلـ شديد القكل الذم ذكر بمف سبلـ عميو العمى جبريؿ 
كىذه األلفاظ نبينيا في الجدكؿ  1الظاىرة كالباطنة ، قكم عمى تنفيذ ماأمره اهلل بتنفيذه(

 اإلحصائي التالي : 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 -ػى1425،  1ناف ، مكتبة الصفا ، ط عبد الرحماف بف ناصر السعدم ، تيسير الكريـ الرحماف في تفسير كبلـ الم - 1
 .  784ـ ، ص :  2004

 الكريـالقرآف 
 )الذكر(

 ( 04ىك ) اآلية 
 عمى الحؽ إحالة

 ( 04كحي ) اآلية 
 إحالة عمى الحؽ

 

 ( 04يكحى ) اآلية 
 إحالة عمى الحؽ
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 رقـ اآلية نكعيا اإلحالة المحاؿ إليو
 
 
 

جبريؿ عمية السبلـ )شديد 
 القكل (

 عممو
 ذك مرة
 إستكل
 ىك
 دنا
 تدلى
 فكاف

 نزلة أخرل

الحؽ                إحالة نصية عمى 
             إحالة نصية عمى سابؽ
 إحالة نصية عمى سابؽ
 إحالة نصية عمى سابؽ
 إحالة نصية عمى سابؽ
 إحالة نصية عمى سابؽ

 عمى سابؽإحالة نصية 
 إحالة نصية عمى سابؽ

 

 05 اآلية
 06اآلية 
 06اآلية 
 07اآلية 
 08اآلية 
 08اآلية 
 09اآلية 
 13اآلية 

ف خبلؿ شديد القكل ، كمعميو السبلـ كالمشار إليو بالعنصر الثاني المحاؿ إليو ىك جبريؿ   
 18إلى اآلية  05)مف اآلية التماسؾ بيف أجزاء ىذه اآليات  ك تساؽىذا الجدكؿ نبلحظ اال

 تساؽ كاضح ألنيا تتحدث عف حادثة المعراج .( فاال

العنصر الثالث المحاؿ إليو في اآليات األكلى ىك رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( كالمشار 
عميو في ثـ جاءت اإلحالة  (صمى اهلل عميو كسمـإليو بمفظ " عبده " كىي صفة مف صفاتو )

 األلفاظ التالية :
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 نوعها اإلحالة ل إليهالمحا
رقم 
 اآلية

 

 

 

 

عبده )صمى اهلل عميو 
 كسمـ(

ماضؿ        
ماغكل        

ماينطؽ           
الفؤاد             
رأم             
يرل              

ه           آر 
         مازاغ

ماطغى          
رأل               

 ربو

            إحالة نصية عمى الحؽ
               إحالة نصية عمى الحؽ
               إحالة نصية عمى الحؽ

إحالة نصية عمى سابؽ                    
                 إحالة نصية عمى سابؽ
                 إحالة نصية عمى سابؽ
              إحالة نصية عمى سابؽ
                إحالة نصية عمى سابؽ

                ة عمى سابؽإحالة نصي
              إحالة نصية عمى سابؽ
 إحالة نصية عمى سابؽ

02 
02   
03 
11 
11 
12 
13 
17  
17   
18 
18 

ا المكضكع ػػػػ تساؽ كالتماسؾ بيف أجزاء ىذىناؾ نكع مف اال مف خبلؿ ىذه اإلحاالت       
كانت الثبلثة األكلى عمى الحؽ لكف تنكعت مف حيث اإلحاالت كميا داخمية   المعراج ػػػػ

 كالباقية عمى سابؽ .

ىـ أم الكفار المشركيف قاؿ تعالى ىـ مف يخاطبيـ اهلل كيتكعد   المحاؿ إليوالعنصر الرابل   
 (02)األيةالنجـ  چٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  چ 

الخطاب ىنا لكفار قريش ، كتعبير بمفظ )صاحبكـ( لئليذاف بكقكفيـ عمى تفاصيؿ أحكالو ،  
 . 1فإف طكؿ صحبتيـ لو ، كمشاىدتيـ لمحاسف أكصافو العظيمة المقتضية ذلؾ 

 

                                                           
 .  272كة التفاسير ، ص : فالصابكني ، صمحمد عمي  - 1
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ىؿ ىذه  :بيف اآليات لكف السؤاؿ المطركح ىكتساؽ نبلحظ االناه سابقا مف خبلؿ ماذكر   
اإلحاالت المذككرة سابقا مستمرة في باقي السكرة أـ مقتصرة عمى البداية ؟ كىؿ ىناؾ 

 إحاالت أخرل ؟ 

ي تعكد عمى جبريؿ )عميو ف اإلحاالت التآليات نبلحظ أبعد الدراسة كاإلحصاء لباقي ا  
يات أم مكضكع المعراج فقط ، أما اإلحاالت التي تعكد قتصرت عمى مقدمة اآلالسبلـ( ا

ستمرت في باقي اآليات كسمـ( كالمشركيف كالقرآف الكريـ قد اعمى النبي )صمى اهلل عميو 
 :   ليو في جدكؿ إحصائيكر كؿ محاؿ إنذ

  أجزاء السكرة في اإلحاالت العائدة عمى النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( كالمنتشرة 

 رقـ اآلية نكعيا اإلحالة المحاؿ إليو

عبده )صمى 
هلل عميو 
 كسمـ(

اليدل        
أعرض             
أرأيت               

تتمارل          
 نذير

إحالة داخمية عمى سابؽ                      
إحالة داخمية عمى سابؽ                       

إحالة داخمية عمى سابؽ                          
إحالة داخمية عمى سابؽ                             

 إحالة داخمية عمى سابؽ

23                           
29                     
33                    
55               
56 

تساؽ كالتماسؾ بيف كمنو كاف اال (صمى اهلل عميو كسمـاهلل في ىذه السكرة يخاطب نبيو )  
 .أجزاءىا 

حاالت األكلى كانت في اآلية الكريـ كالتي ذكرنا سابقا أف اإل حالة العائدة عمى القرآفاإل 
 بعة كىناؾ إحالة إليو في المفظ :الرا

 

 صاحبكم

 كفار قريش
 (21أفُتمارونه ) اآلية 

 إحالة داخلية على سابق



 دراسة تطبيقية االتساق واالنسجام في سورة النجم الفصل الثاني : 

 

 
33 

 

 

 

عمى لفظ القرآف رغـ قمة اإلحاالت التي تعكد  ك سابؽ ،إحالة داخمية عمى كنكعيا       
 السكرة كبما أف الحديث في بداية السكرةتساؽ كالتماسؾ بيف أجزاء ققت االالكريـ إال أنيا ح

عف ليمة المعراج فقد كاف لزاما كجكد اإلحاالت التي تعكد عف النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( 
كالقرآف الكريـ الذم كاف سبب قسـ اهلل عز كجؿ ثـ المشركيف المكذبيف لما جاء بو الرسكؿ 
صمى اهلل عميو كسمـ كجبريؿ عميو السبلـ ، كفي الجدكؿ التالي نستعرض اإلحاالت العائدة 

 باقي السكرة كىي :  في مشركيف المكجكدةعمى ال

 رقـ اآلية نكعيا   اإلحالة  المحاؿ إليو 

 

 

 

 

 

 

 صاحبكـ
 (لمشرككفا

أفرأيتـ           
ألكـ               

سميتمكىا        
أنتـ                 
أباؤكـ                
جاءىـ              

الذيف يسمكف      
ماليـ          
يتبعكف          

تكلي                   
مبمغيـ          
ضؿ            

الذيف أساكا بما 
عممكا              

            إحالة داخمية عمى سابؽ
             سابؽإحالة داخمية عمى 
            سابؽإحالة داخمية عمى 
                    سابؽ إحالة داخمية عمى 
           سابؽإحالة داخمية عمى 

إحالة داخمية عمى سابؽ           
إحالة داخمية عمى سابؽ             

إحالة داخمية عمى سابؽ                
إحالة داخمية عمى سابؽ                 

إحالة داخمية عمى سابؽ           
           إحالة داخمية عمى سابؽ          

إحالة داخمية عمى سابؽ            
إحالة داخمية عمى سابؽ                     

إحالة داخمية عمى سابؽ                

19      
21      
23      
23                
23      
23      
27      
28        
28       
29      
30      
30       
31      
32      

 ذكرنا

 القرآن الكريم
 (33الحديث ) اآلية 

 إحالة داخلية على سابق
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               بكـ  
أنتـ         

أمياتكـ            
تزككا أنفسكـ 

تعجبكف      
تضحككف كتبككف 

 أنتـ
سامدكف        
 فاسجدكا هلل كأعبدكا

إحالة داخمية عمى سابؽ           
إحالة داخمية عمى سابؽ           

إحالة داخمية عمى سابؽ               
    إحالة داخمية عمى سابؽ            

إحالة داخمية عمى سابؽ                     
إحالة داخمية عمى سابؽ            

إحالة داخمية عمى سابؽ                   
                   إحالة داخمية عمى سابؽ

 إحالة داخمية عمى سابؽ                   

32      
32      
32                
32       
59      
60         
61 
61        
62 

تساؽ السكرة يكحي إلى تحقؽ االلئلحاالت في مختمؼ أجزاء ىذا اإلنتشار الكاسل   
ألكؿ في ىذه السكرة كىذا ألف كفار قريش المخاطب اكالتماسؾ في كحدة نصية كمية ، 

ناصر األربعة المحاؿ إلييا في الجزء األكؿ عبالنسبة لم ، ىذا كفعمكه كيعضيـ اهلل لما قالكه
( فقد كاف الحديث فييا عف 62( إلى اآلية )18مف السكرة أما باقي السكرة أم مف اآلية )

كمة ، ثـ هلل كبينت بطبلف تمؾ الؤللية المزعااألكثاف كاألصناـ التي عبدىا المشرككف دكف 
جزاء العادؿ يـك الديف ، كختمت السكرة بما حؿ باألمـ الطاغية ، كقـك عاد التحدثت عف 

كثمكد كنكح كلكط كتذكير لكفار مكة بالعذاب الذم ينتظرىـ بتكذيبيـ لرسكؿ اهلل صمى اهلل 
  1.عميو كسمـ 

ي السكر ىك لفظ الجبللة اهلل سبحانو كتعالى مف أكؿ العناصر المحاؿ إلييا في باق    
تساؽ كالكحدة الكمية ا االضمائر تعكد إليو كىذا يبيف لنية إلى النياية سكاء بمفظو أك بالبدا

 .لمسكرة
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 رقـ اآلية نكعيا  اإلحالة  المحاؿ إليو  

لو              رب 
أنزؿ            
بو            
الحؽ           

     ىك     
يجزم         

 يجزم
ىكأعمـ          
أنشأكـ          
ىكأعمـ         

  ىك أضحؾ كأبكى
ىك أمات كأحيا     
أنو خمؽ         
أف عميو        

ىك أغنى كأقنى      
                           ىك 

أىمؾ              
ماأبقى                 

 غشاىا

        إحالة داخمية عمى سابؽ     
إحالة داخمية عمى سابؽ            

إحالة داخمية عمى سابؽ                    
إحالة داخمية عمى سابؽ             

إحالة داخمية عمى سابؽ                   
إحالة داخمية عمى سابؽ            

 إحالة داخمية عمى سابؽ
إحالة داخمية عمى سابؽ             

ة عمى سابؽ                  إحالة داخمي
إحالة داخمية عمى سابؽ          

إحالة داخمية عمى سابؽ            
إحالة داخمية عمى سابؽ             

إحالة داخمية عمى سابؽ                  
إحالة داخمية عمى سابؽ                  
إحالة داخمية عمى سابؽ                 

مى سابؽ                 إحالة داخمية ع
إحالة داخمية عمى سابؽ                       
إحالة داخمية عمى سابؽ                       

 إحالة داخمية عمى سابؽ

21    
23    
28    
28   
30    
31   
31   
32   
32   
32   
43   
44   
45   
47   
48   
49   
50   
51    
54 

كعند قراءة الجزء الثاني مف السكرة أم ، يتبيف لنا مدل االتساؽ  بعد ذكر ىذه اإلحاالت  
كجاءت إحاالت ( نبلحظ أف اهلل يتكمـ عف عبادة الكفار لؤلكثاف كاألصناـ 18مف اآلية )
الثالثة  كمناة كالعزل الآلت)أفرايتـ  ا كقد كاف كركدىا في السكرة بأسماءىالتعكد عميي

 :األخرل( كىي كالتالي 
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)ككـ  ظ المبلئكة التي كرد ذكرىا في السكرة في قكلو تعالى :ىناؾ إحاالت عمى لف       
ة داخمية حالم إأ يادكف ذكر لفظ كف اهلل ذكر ألفاظ تحيؿ إلييال (26مف ممؾ ...( اآلية )

ير مف عمى سابؽ كىي : )يغشاىا الجـ الغف إلييا إحالة عمى الحؽ ثـ ذكر لفظ أحاؿ
 . 1المبلئكة ( 

 رقـ االية   نكعيا   اإلحالة  المحاؿ إليو 

يغشى              ممؾ
 مايغشى       

 شفاعتيـ

إحالة داخمية عمى الحؽ                 
إحالة داخمية عمى الحؽ                    

 إحالة داخمية عمى سابؽ

16      
16      
26  

إحاالت تعكد عمى أىؿ الجنة أك المؤمنيف كلقد كرد المفظ في ىذه السكرة بالذيف أحسنكا في  
 ( كىذه اإلحاالت ىي : 31اآلية )
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 األصنام

 ( 21الذكر ) اآلية 
 إحالة عمى سابؽ

 ( 23ىي ) اآلية 
 إحالة عمى سابؽ

 

 ( 23أسماء ) اآلية 
 إحالة عمى سابؽ

 

 ( 26ال تغني ) اآلية 
 إحالة عمى سابؽ
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 رقـ اآلية  نكعيا حالةاإل إليوالمحاؿ 

الذيف أحسنكا 
 )المؤمنكف(

اىتدل           
 الذيف يجتنبكف

إحالة داخمية عمى الحؽ                   
 إحالة داخمية عمى سابؽ

30     
32         

في آيات ىذه السكرة تحدث اهلل عز كجؿ عف الكفار كالمؤمنيف كعف عاقبتيـ فذكر          
ك )إف  (20 ) يةقكلو : )فممو اآلخرة كاألكلى( اآلالجنة كاآلخرة ، كلقد كرد لفظ اآلخرة في 

، ثـ جاءت اإلحاالت  27تسمية األنثى( اآلية يؤمنكف باألخرة ليسمكف المبلئكة الذيف ال
 :التالية 

 رقـ اآلية نكعيا اإلحالة المحاؿ إليو

المنتيى  اآلخرة
األخرل     النشأة
األزفة   أزفت 
 ليا

إحالة داخمية عمى سابؽ                   
             سابؽإحالة داخمية عمى 
              سابؽإحالة داخمية عمى 
 سابؽإحالة داخمية عمى 

42   
47   
57   
58   

كىناؾ لفظ كاحد ( 15 )يةفي قكلو ،)عندىا جنة المآكل( اآل كرد في السكرة أما لفظ الجنة فقد
 أحاؿ عمييا ىك : 

 

 

( 39السكرة في )اآلية ىناؾ إحالة تعكد عمى لفظ اإلنساف الذم ذكره اهلل تعالى في ىذهك     
 ىي : كىذه اإلحاالت سعى(ئلنساف إال ما )كأف ليس ل

 

 

 

 (32الحسنى ) اآلية  الجنة

 إحالة داخلية على سابق
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النفس( ثـ جاءت ناصر المحاؿ الييا نجد لفظ النفس الذم كرد بمفظو )إلى جانب ىذه الع 
 .نصية عمى سابؽ  ماكنكعي اإلحالتاف

 

 

 

 

 

 

لئلحاالت كجدنا إحالة تعكد عمى رجؿ مرتد كذلؾ في  حصاء كالدراسةإلكنحف بصدد ا    
اآلية ( إلى 33اآليات مف ) قكلو تعالى : )أرأيت الذم تكلى( كىذا الرجؿ الذم خاطبو اهلل في

: نزلت في ف المغيرة قاؿ أبك حياف األندلسي: قاؿ المجاىد كابف زيد كمقاتؿ( ىك الكليد ب36)
سكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( كجمس عميو ككعظو الكليد بف المغيرة كاف قد سمل قراءة ر 

فقرب مف اإلسبلـ كطمل فيو رسكؿ اهلل )صمى اهلل عميو كسمـ( ، ثـ إنو عاتبو رجؿ مف 
فقاؿ لو : أتترؾ ممة آبائؾ ارجل إلى دينؾ كاثبت عميو ، كأف أتحمؿ لؾ بكؿ شيء المشركيف 

 اإلنسان

 ( 40سعيو ) اآلية 
 إحالة داخمية عمى سابؽ

 ( 40ُيرل ) اآلية 
 إحالة داخمية عمى سابؽ

 

 ( 41ُيجزاه ) اآلية 
 إحالة داخمية عمى سابؽ

 

 النفس 

 ( 38كازرة ) اآلية 
 إحالة داخمية عمى سابؽ

 ( 38كزر أخرل ) اآلية 
 إحالة داخمية عمى سابؽ
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لماؿ ، فكافقو الكليد عمى ذلؾ ... تخافو في اآلخرة ، لكف عمى أف تعطيني كذا ككذا مف ا
كىذه اإلحاالت  ، 1كضؿ ضبلال بعيد ، كأعطى بعد ذلؾ الماؿ ثـ أمسؾ عنو كشح 

 المكجكدة ىي : 

 رقـ اآلية نكعيا اإلحالة المحاؿ إليو

)الذم تكلى(  
 الكليد بف المغيرة

أعطى              
أكدل               
أعنده               

           فيك يرل     
 ينبأ

إحالة عمى سابؽ                   
إحالة عمى سابؽ                      

إحالة عمى سابؽ                   
إحالة عمى سابؽ                        

 إحالة عمى سابؽ

34         
34            
35              
35             
36 

كاإلحاالت التي سبؽ ذكرىا كالعائدة عمى لفظ الجبللة )اهلل( ك )النبي إف ىذه اإلحالة     
صمى اهلل عميو كسمـ( ك)جبريؿ عميو السبلـ(ك )الكفار( ك )المؤمنكف( ك )النفس( ك )اآلخرة( 

ف كاف مف ىذه اإل تساؽ حاالت القميؿ إال أنيا ساىمت في اك )الجنة( ك)القرآف( حتى كا 
 غمبيا نصية عمى سابؽ .أ، كقد جاء السكرة كتماسكيا 

  :في سورة النجم ذف ــــحـال - 2

ذؼ تزخر سكرة النجـ بعدد كبير مف المكاضل التي بيا الحذؼ سكاء كاف ح     
 .فضؿ ىذا الحذؼ تحقؽ اإلتساؽ اإلسـ أك الفعؿ أك الجممة ، كب

 :بتحميؿ اآليات التي حذؼ فييا االسـ في قكلو تعالى  نبدأحذف اإلسم :  – أ

  03اآلية    ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 11اآلية    ژڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ژ  

 12اآلية    ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ژ 
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  16اآلية    ژڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ژ  

 18االية    ژہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ 

  19اآلية    ژھ  ے  ے  ۓ  ژ 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ەئۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئژ 

  23اآلية    ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ۈئۈئ

 24اآلية    ژی  ی  ی  ی  جئ  ژ  

  ژحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح     جبژ 

 26اآلية  

  28اآلية    ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ    ٿٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ  

   ژڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ژ 

 31اآلية 

  38اآلية    ژۈ  ۈ  ٴۇ     ی  جئ   حئ  ژ 

 40اآلية    ژىب  يب  جت   حت  خت  ژ  

  55اآلية    ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

 58اآلية    ژگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ        ڱ  ژ  

  62اآلية    ژھ     ھہ   ہ  ہ  ژ  

ىذه اآليات ككذا الدليؿ عمييا كنكعيتو أىك بعض كفي الجدكؿ التالي تكضيح المحذكؼ مف 
  .تساؽ الذم أحدثو ىذا الحذؼ ، كنكع اال؟الحؽ لو  ـبؽ لممحذكؼ أسا
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 نكع االتساؽ سابؽ / الحؽ الدليؿ المحذكؼ رقـ اآلية

 اتساؽ داخؿ اآلية سابؽ ينطؽ عف اليكلنطقاماينطؽ  03اآلية 
 اتساؽ داخؿ اآلية سابؽ ما هماكذب الفؤاد مارآ 11اآلية 
 اتساؽ داخؿ اآلية سابؽ ما بعينو هأفتماركنو عمى مايرآ 12األية 
لقد رأل مف آيات ربو  18اآلية 

 أمكراالكبرل 
 اتساؽ داخؿ اآلية سابؽ رأل

 اتساؽ داخؿ اآلية سابؽ ما ...يـأنفس ه... كماتيكا 23اآلية 
 اتساؽ داخؿ اآلية سابؽ ما هلئلنساف ماتمناأـ  24اآلية 
مف  مايقكلكف... اليغني  28اآلية 

 الحؽ شيء
 اتساؽ داخؿ اآلية - السياؽ

 31اآلية 
 

كيجزم الذيف أحسنكا مثكبة 
 بالحسنى

 الحسنى
 

 الحؽ
 

 اتساؽ داخؿ اآلية
 

 اتساؽ داخؿ اآلية سابؽ أبقى أحداثمكد فما أبقى  51اآلية 

 نفسليس ليا مف دكف اهلل  58اآلية 
 كاشفة

 اتساؽ داخؿ اآلية الحؽ كاشفة

 اتساؽ داخؿ اآلية سابؽ هلل اهلل... كاعبدكا  62اآلية 
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 حذف الفعل :  – ب  

 :التقدير حذؼ فعؿ القسـ أم قسـ ك ( 01 )اآلية ژٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ژ  تعالى قاؿ     
 .1كحؽ النجـ 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ  قاؿ اهلل تعالى    

السماكات حذؼ الفعؿ استقر ، ك التقدير: كاستقر هلل ما في    31اآلية   ژڱ   ڱ  ڱ  
  2 ك ما في األرض ليجزم الذيف أساءكا بما عممكا .

جار كمجركر متعمؽ بفعؿ  (36 )اآلية ژ          ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ژ ك في قكلو تعالى 
  .ـ لـ ينبأ بما في صحؼ مكسى ، أ 3محذكؼ تقديره : كجد / جاء 

 كالجدكؿ التالي يكضح المحذكؼ الفعمي كالدليؿ عميو كنكع االتساؽ .

 نكع االتساؽ الذم تحقؽ سابؽ/الحؽ الدليؿ المحذكؼ رقـ اآلية

 اآليةحقؽ االتساؽ بيف أجزاء  - السياؽ كحؽ النجـ 01اآلية 
 حقؽ االتساؽ بيف أجزاء اآلية - السياؽ كاستقر هلل 31اآلية
 حقؽ االتساؽ بيف أجزاء اآلية دليؿ سابؽ بما في صحؼ .. كجد.. بما  36اآلية 

 حذف جممة أو أكثر :  – ج

ات ، حذؼ الجار مل المجركر ، مة أك أكثر مف كممة ، حذؼ المضايفمف حذؼ الجم      
 حذؼ المفعكليف ، كلقد كجدنا في سكرة النجـ الحذؼ التالي : 

                                                           
، )مف سكرة الجاثية إلى نياية سكرة  11بيجت عبد الكاحد صالح ، اإلعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ ، المجمد  - 1

 . 269ص :  ـ ، 1993-ق1413،  01طالصؼ( ، دار الفكر لمنشر كالتكزيل ، 
، الييئة المصرية العامة  2بد الحميد طو ، ج عف ، تح : طو آفي غريب إعراب القر أبك بركات بف االنبارم ، البياف  - 2

 . 399ـ ، ص :  1980 -ىػ  1400لمكتاب ، 
 .188، ص :  نفسوبيجت عبد الكاحد صالح ، المرجل  - 3
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 الرسكؿالتقدير : عمـ  حذؼ مفعكليف ، (05)اآلية   ژٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ژ  قاؿ تعالى 
 ، حقؽ االتساؽ بيف أجزاء اآلية .  1شديد القكل ىك جبريؿ الكحي 

 .  (09)اآلية  ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  ژ  قاؿ تعالى 

كىذا  ،2مثؿ قاب قكسيف  فكاف مقدار مسافة قربو كالتقدير :ات ىنا حذؼ ثبلث متضايف  
 .تساؽ كالتماسؾ الحذؼ أحدث اال

 ژحس  خس  مس  حص  مص   ژ ،  (43 ) اآلية ژمح  جخ  حخ  مخ  جس  ژ كفي قكلو تعالى  

أبكى  المؤمنيف كأنو ىك أضحؾ  ك: التقدير  ك حذؼ المفعكالت إختصارا ( 44 ) اآلية
  .3الكافريف كأنو ىك أمات األمكات كأحيا األجنة 

 .اآلية التي بعدىا ك  43الحذؼ ىنا حقؽ االتساؽ بيف اآلية   

ير ماحذؼ قصد إبراز كىناؾ حذؼ نستنتجو مف خبلؿ السياؽ ، إذ لممتمقي دكر في تقد
 تساقو .تماسؾ النص كا

  8-7-6اآليات  ژڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ قاؿ تعالى : 

قد ، ف 4أم : فاستقاـ جبريؿ عاليا في أفؽ  الشمس فمؤل األفؽ ثـ دنا مف رسكؿ اهلل فتدلى 
 سياؽ الحادثة . دؿ عمى الحذؼ

حذؼ اإلسـ كالفعؿ كأكثر مف مف خبلؿ ىذه الدراسة يتضح لنا أىمية الحذؼ بأنكاعو :   
ؼ اليقؿ أىمية عف صة عمى مستكل اآلية الكاحدة فالحذتساؽ سكرة النجـ خافي ا الكممة 

 اإلحالة .

 
                                                           

 .  84: ، ص 10صكف في عمـك الكتاب المكنكف ، ج أحمد بف يكسؼ ، الدر الم - 1
، تح : عادؿ أحمد عبد 5ج  يؿ ،، الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأك الزمخشرم - 2

 .  639ص :  ، ـ1998-ىػػ1418، 1ض ، مكتبة العبيكة ، الرياض ، ط المكجكد ، عمي محمد معك 
 .  291، ص :  11، ج عراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ بيجت عبد الكاحد ، اإل - 3
 .  272-271، ص :  11 المرجل نفسو ، ج - 4
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 :في سورة النجمف ــطـــــالع -3  

كدة في سكرة النجـ المكج وأدكاتبكثرة كيتضح  ذلؾ مف خبلؿ إحصاء  العطؼ لقد برز      
 : كىي كاآلتي 

 رقم اآليات عدد المرات أداة العطف

        حرؼ "الكاك"
 حرؼ "الفاء"

ثـ                 
أـ                             

 أك

مرة               40
مرات              04

مرتاف                            
مرتاف                            

 مرة كاحدة

(             61اآلية )( إلى 2مف اآلية )
(                 54) (10( )09( )08اآليات : )

                      (41)(08اآليتاف:)
(                               36)(24)اآليتاف:

 (09اآلية : )
ڀ  ژ ( 2)اآلية ژٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ژ قكلو طؼ في السكرة في كانت بداية الع      

العطؼ فاهلل يؤكد أف تساؽ بيف اآليتيف عف طريؽ ( نبلحظ اال3اآلية ) ژڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
 النبي )صمى اهلل عميو كسمـ( اليتكمـ مف فراغ بؿ كحي .

 يقكؿ تعالى :   

 ژڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  ژ 

ثـ عاطفة عمى  ،أك  ؼ عاطفة ىي : ثـ، الفاء ، الفاء كحرك  ةنبلحظ في ىذه األيات أربع 
جممة  فاستكل ك التراخي الذم تفيده تراخي رتبي ألف الدنك إلى حيث يبمغ الكحي ىك األىـ 

القرب ففعؿ الدنك قد عطؼ بػ ثـ عمى فاستكل كىك األفؽ األعمى ، في ىذا المقاـ ، كالدنك 
نو أفؽ عمـ أنو دنا إلى العالـ األرضي ، كغمب إطبلقو عمى ناحية بعيدة عف مكطف القـك كم

 تساؽ كالتماسؾ بيف اآليات األربعة ، كىذه اآليات ، كىنا ظير اال1المشرؽ كأفؽ المغرب 

 معطكفة عمى اآلية ژچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ في قكلو (  10)متماسكة  مل اآلية 

 السابقة بحرؼ الفاء . 
                                                           

 . 96: ص  www archif .org/tahrir – tanwirالمكقل : ،  27التنكير كالتحرير ، ج   - 1
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 ھ  ے  ژ تعالى ( قاؿ اهلل 20)( ك19في اآليتيف ) العطؼ المكجكدنبلحظ أيضا   

 ژے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  

فقد تحقؽ  1)العزل( معطكفة عمى البلت بالكاك كمناة معطكفة بالكاك عمى البلت كالعزل ، 
 داة العطؼ بيف اآليتيف .تساؽ مف خبلؿ أاال

الكاك كالجممة )كلو  ( جاء بحرؼ21اآلية ) ژ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ژ كقكلو تعالى   
 األنثى( معطكفة عمى ألكـ الذكر.

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ژ كنجد أيضا العطؼ بالكاك في قكلو تعالى :   

اآلية  ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ۈئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ەئى  ائ  ائ  ەئ
(23 ) 

ا حرؼ العطؼ عمى )أنتـ( مرفكعة ... )كما تيكل األنفس( ، أيضكآباؤكـ معطكفة بالكاك   
 ژی  ی  ی  ی  جئ  ژ ية كاآلية التي تمييا ىذه اآلتساؽ بيف أجزاء ، نبلحظ التماسؾ كاال

نفس( أيضا حرؼ ( بيا حرؼ العطؼ " أـ " كىذه اآلية متصمة بقكلو )كماتيكل األ24اآلية )
متصمة بقكلو )كما تيكل األنفس( بؿ لئلنساف كالمراد بو الجنس )ماتمنى( أم :  العطؼ 

  2باألماني ، بؿ هلل األمر .ماتعمقت بو أمانيو ... ليست األشياء كالشيكات تحصؿ 

حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث  يث  حج    جبژ كفي قكلو تعالى   

 (  26)اآلية  ژمج  جح  مح   

 تساؽ فاهلل يرضى عمى مف يشاء.ة بالكاك عمى )يشاء( ىنا تحقؽ اإلفجممة )كيرضى( معطكف

تساؽ كالتماسؾ بيف أجزاء اآلية المكجكدة ىي الكاك كالتي حققت اإلأغمب حركؼ العطؼ   
 (34)ية اآل ژ         ژ أك بيف اآليات كما في قكلو تعالى : 

                                                           
 . 277 / 276، ص :  11، ج  اهلل المرتؿبيجت عبد الكاحد ، اإلعراب المفصؿ لكتاب  -1
 .  161، ص :   8 دلسي ، تفسير البحر المحيط ، ج نياف األحأبك ال -2
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فجممة )كأعطى( معطكفة  (33)باآلية  (34)الكاك األكلى ربطت اآلية ىنا حرفا العطؼ  
 عمى )تكلى( كجممة )أكدل( معطكفة عمى )أعطى( . 

ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڇچ  چ   چ  چژ كفي قكلو تعالى   

 1عطؼ عمى الجممة السابقة . (لمف إىتدل( جممة )30) اآلية  ژ

 ( 52) ژڃ  چ          چ  چ  چ  ڇ    ڃڄ  ڄ  ڃ   ڃژ قكلو تعالى 

 (50)  ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ .في قكلو )كقكـ نكح( معطكفة عمى قكلو 

  2أم : كأىمؾ قـك نكح .

 :في سورة النجمرار ــــــــكـالت -4  

تساؽ كتماسؾ مكضكعيا ، كبما االنجـ ببعض التكرارات التي ساىمت في تميزت سكرة      
أف ىذه السكرة مكية عنيت كما ذكرنا سالفا بقضايا العقيدة ، أم اإليماف بكجكد اهلل سبحانو 

ثبات العبادة لو عز كجؿ كليذ مرة 'لفظ اهلل'  ةعة عشر قد تكرر لفظ الجبللة تسا فكتعالى ، كا 
تكرر ست مرات كلفظ 'رب' سبل مرات كالضمير ىك ست مرات ، فالتكرار ىنا كاف مكزعا 

حالة بيف 'اهلل' ك'رب' كالضمير 'ىك' كالذم يعكد عمى لفظ الجبللة كسبؽ ذكره في مكضكع اإل
بيف اآليات كىذا التكرار الكاسل يحقؽ الترابط ، ( 62( إلى اآلية )18مف اآلية )كلقد كرد 
 المنتشرة .

  ( 18اآلية )  ژھ  ھ    ھہ  ہ   ہ  ہ  ژ التكرار بمفظ الجبللة مكجكد في :      

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ەئائ  ائ  ەئ  ىۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ژ  

 (  23اآلية )  ژىئ  ىئ    ىئېئ  ېئ  ېئ     ۈئۈئ

                                                           
ص :  ـ ،1999ق 1420،  7، دار ابف الكثير ، دمشؽ ، ط  7المجمدإعراب القرآف كبيانو  ، ، محي الديف دركيش - 1

333  
ق  1325، دار عالـ الفكائد ، د ط ، 7يضاح القرآف بالقرآف ، المجمد محمد اآلميف الشنقيطي ، أضكاء البياف في إ - 2

 . 759ص : 
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  25اآلية  ٥٢النجم:  ژمئ  ىئ  يئ     حئژ 

 ژحج  مج  جح  مح     يثحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   خت  مت  ىت   يت  جث  مث  ىث    جبژ  

 ( 26اآلية )

   30اآلية   ژڈ  ڈ  ژ  ژ    ڎڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    ڇ  ڇڇ      ڇچ  چ   چ  چژ 

  ژڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ    ڑژ 

  31االية 

ھ  ھ  ھ  ے  ے    ھ  ہہ  ہ  ہۀ     ۀڱ  ں  ں              ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ   

 32اآلية    ژ﮽       ﮾  ﮿  ﯀    ﮼  ﮻﮸  ﮹  ﮺  ﮷ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶

      42اآلية  ژمج      جح    حجىث  يث   ژ 

  43اآلية  ژحخ  مخ  جس    جخمح  ژ 

     44اآلية  ژمس  حص  مص     خسحس  ژ 

   48اآلية  ژٿ   ٿ  ٿ     ٿٺ  ژ  

    49اآلية  ژٹ   ٹ    ڤ    ٹٹ  ژ 

    55اآلية  ژڈ  ژ     ڈڎ  ڎ  ژ 

      58اآلية  ژڳ        ڱ    ڳگ  گ  ڳ   ڳ  ژ 

 .  62اآلية  ژھ     ھہ    ہہ   ژ  

تساؽ بيف جمؿ ىذه اهلل' ك 'رب' ك 'ىك' كقد تحقؽ اإللفظ جبللة ' في ىذه اآليات تكرار     
 عز تي تدكر حكؿ إسناد األمكر إلى اهللاآليات كترابطت في نسؽ محكـ فقد إتسقت اآليات ال
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فاالتساؽ تحقؽ في السكرة كميا إذ كاف التكرار السابؽ يتعمؽ بمفظ الجبللة ، فإف كجؿ 
 التكرار الثاني المبلحظ يتعمؽ بمفظ كحي .     

 .  04اآلية  ژٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ژ 

  10اآلية  ژچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ  

،  ـُ م  ع  ، العمـ ، أ   ـ  م  ـ ، ع  م  ظ : ع  متعمؽ بمفظ عمـ ثمف مرات منيا لف مكجكدالالتكرار الثالث 
 ( 05اآلية ) ژٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ژ (  35-05) تكرار في اآليتيف

 .  35اآلية  ژ            ژ 

ژ الكاحدة كقد ظير في قكلو  مف خبلؿ التكرار في اآلية يكىناؾ إتساؽ كاضح كجم     

فذلؾ  (30)اآلية   ژڈ  ژ  ژ    ڈڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ    ڍڇ    ڇ  ڇ    ڇچ  چ   چ  چ
 كفي قكلو تعالى 1.نياية عمميـ كاف اهلل عالـ بالفريقيف الضاليف كالميتديف كيجازييـ بأعماليـ

ھ  ھ  ے  ے    ھھ    ہۀ  ہ  ہ  ہ   ۀڱ  ں  ں              ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ 

 (32 ) اآلية ژ﮾  ﮿  ﯀         ﮽﮼    ﮻﮸  ﮹  ﮺  ﮷ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶

قي كالشقي ، المؤمف كالكافر، البر ـ قبؿ أف يخمقكـ ... فيك يعمـ الت)فاهلل أعمـ بأحكالكـ منك
  .2تقى ربو في السر كالعمف (ك تعالى العالـ بمف أخمص العمؿ كاكالفاجر ، ... كى

   ٺڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ ( في قكلو 28أما التكرار الثامف لمفظ عمـ فيك مكجكد في اآلية )    

 ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ    ٿٿ  ٿ  ٿ

كقد إشتممت ىذه اآلية الكريمة أيضا عمى تكرار لفظ الظف مرتيف كىذا التكرار حقؽ التماسؾ  
 كاالتساؽ في مكضكع اآلية 

                                                           
 . 276ص : ،3مجمدمحمد عمي الصابكني ، صفكة التفاسير ،  - 1
 .  277، ص :  المرجل نفسو   - 2
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ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ژ ( 23ر في ثبلث مرات : المرة الثالثة في اآلية )الظف  تكر  كلفظ    

ېئ  ېئ  ېئ     ۈئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ەئې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

، نبلحظ أف لفظ الظف تكرر حيف يتكـم اهلل عف األقكاؿ الباطمة التي   ژىئ  ىئ  ىئ  
ىتدل كبمف كفر كفجر فقد  يتبعكنيا الكفار كالمشركيف ، كبما أف اهلل تعالى عالـ بمف إتقى كا 
يجازم الذم إىتدل الجنة كيجازم الذم كفر النار كليذا تكرر لفظ يجزم أربل مرات )يجزم 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ژ قاؿ تعالى :  ، يجزم ، يجزيو ، الجزاء (

 .  31اآلية  ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

 .       41اآلية  ژمت  ىت  يت  جث  مث  ژ    

)رأل( ثمف مرات منيا لفظ : يرل ، رءاه ، رأل ، كىناؾ لفظ آخر تكرر في ىذه السكرة كى
 (13()12( )11اآلية )،  (40( إلى اآلية )11)رأيتـ ، يرل كقد تكرر مف اآليةاف

يك يتحدث عف رؤية تساؽ فاآليات السابقة الذكر قد أحدث االنبلحظ أف ىذا التكرار في 
النبي  )صمى اهلل عميو كسمـ( لجبريؿ عميو السبلـ . كاأللفاظ األخرل المكررة كاردة في قكلو 

 ( 40( )35( )33( )19تعالى : اآلية )

 كقد  حققت كميا التماسؾ بيف اآليات 

تكرار لفظ جبللة اهلل أك لفظ 'العمـ' أك 'رأل' النماذج األخرل التي تكررت لـ تكف بدرجة   
نما أحيانا يتكرر المفظ مرة أك مرتيف ،   )أبكى(ك  كىي لفظا )أضحؾ( )تضحككف( كا 

 (43اآلية ) ژمح  جخ  حخ  مخ  جس  ژ في قكلو تعالى )تبككف( 

 (  60ية )اآل ژڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ژ كفي قكلو  

كلى' تساؽ كأيضا نجد لفظ 'األتيف في نفس اآليتيف التماسؾ كاالكقد حقؽ ىذا التكرار لمفظ
 ( 25)ية اآل ژحئ   مئ  ىئ  يئ  ژ قكلو تعالى تكرر مرتيف في 

   .  (56)اآلية  ژژ  ڑ     ڑ  ک     ک  ک  ژ كقكلو تعالى  
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تساؽ بيف اآليات التي كضعيف ككؿ ىذه التكرارات حققت االالسمكات في م كتكررت لفظة  
 كرد فييا تكرار كؿ لفظة . 

تساؽ النصي لسكرة النجـ ، إذ ساىـ قيؽ االخبلصة القكؿ أف لمتكرار دكرا كبيرا في تح 
 تساؽ مكاضيلالتكرارية ساىمت في ا تكرار األلفاظ كالعبارات في تماسكيا بحيث كؿ النماذج

  . العمـ' 'رأل' ك'الظف' 'الجزاء'' ثـ لفظ 'الكحي' ك' اهلل 'جبللة الالسكرة كمفظ 

 أكؿ ما نبدأ بو دراستنا التطبيقية لمعيار االنسجاـ ىك : :  سورة النجم االنسجام في

  سبب الّنزول: -1
ؿ القرآف إف  سبب نزكؿ سكرة النجـ      ىي أف  المشركيف قالكا إف  محمدا ضؿ  كغكل كيتقك 

 كيختمؽ أقكالو فنزلت السكرة في ذلؾ.

ككاف مقصكد الس كرة متعم قا باسميا كىك صدؽ الكحي ،فالقرآف كحي مف عند اهلل بكاسطة     
ا اد عكه مف الضبلؿ  جبريؿ كالر سكؿ صم ى اهلل عميو كسم ـ صادؽ فيما يبمغو عف رب و منز ه عم 

 كالغي.

ة التكحيد كابطاؿ عقيدة الش رؾ كاألصناـ كال سيما      البلت  كالتركيز مف الكحي عمى صح 
نكف الباطمة.  كالعز ل كمناة التي تستند إلى الض 

كأن و البد أف يجازم المحسف كالمسيء في اآلخرة بعمـ دقيؽ فيك سبحانو ال تخفى عميو خافية 
 فيك أعمـ بيـ منذ أف كانكا أجن ة في بطكف أم ياتيـ كأن و التزر كازرة كزر أخرل.

يا براعة استيبلؿ ، كحسف الختـ مم ا يدؿ  كعمى ذلؾ دؿ  مطمعيا كختاميا كما سيأتي ففي
 عمى انسجاـ كتماسؾ آيات الذ كر الحكيـ.

 السيـــــــاق : -2
سكرة الن جـ مف الس كر المكية التي جاءت لترس خ أف  القرآف كحي إليي التنزيؿ،عدد آياتيا   

كأربعمائة كخمسة اثناف كستكف آية ،عدد ألفاظ الجبللة فييا ستة،عدد كمماتيا كأحرفيا ألؼ 
 أحرؼ، كثبلثمائة كستكف كممة.
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ترتيبيا اثناف كخمسكف ،نزلت بعد االخبلص،بدأت بأسمكب قسـ ،فييا سجدة في اآلية   
 األخيرة مف الس كرة.

سكرة الن جـ شأنيا كشأف سائر الس كر المك ية تعالج كتبحث عف مكضكع الر سالة في إطارىا   
بالبعث كالن شكر ،كتبي ف الفرؽ الجمي بيف الر ساالت الس ماكية يماف العاـ ، كعف مكضكع اإل

 .1،كاألفكار التي يبتدعيا عباقرة الفكر مف البشر

 

فيما يتعم ؽ بالس ياقات الكاردة في سكرة الن جـ ،فسنكرد بعض الس ياقات التي كانت عامبل   
 أساسيا في انسجاميا .

ؿ مف الس كرة يستيدؼ بياف ح   قيقة الكحي كطبيعتو كيصؼ مشيديف مف فالمقطل األك 
تو ككاقعيتو ، كيؤك د تمق ي الر سكؿ كاط بلعو عمى آيات رب و.  مشاىده،كيثبت صح 

ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ژ  جؿ  ك يقكؿ عز    

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

 11إلى1مف اآلية ژڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  

ات فؽ فؤاد النبي صمى اهلل عميو كسم ـ كرؤيتو عمى فمم ا قاؿ اهلل "ماكذب الفؤاد ما رأل" أم   
الكحي الذم أكحاه اهلل إليو ، كتكاطأ عميو سمعو كقمبو كبصره، كىذا دليؿ عمى كماؿ الكحي ، 
كأن و تمق اه منو تمقيا ال شؾ فيو كال شبية كال ريب ، فمـ يكذب فؤاده مارأل بصره، كلـ يشؾ 

 بذلؾ.

مر ة  مدا صم ى اهلل عميو كسمـ رأل جبريؿ عميو الس بلـ مر تيف:فسياؽ اآلية يدؿ  عمى أف  مح  
في األفؽ األعمى، تحت الس ماء الد نيا ، كالمر ة الثانية فكؽ الس ماء الس ابعة ليمة أسرم برسكؿ 

 14اآلية  ژگ  گ  گ  گ  ژ اهلل صم ى اهلل عميو كسم ـ، كليذا قاؿ 
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أم ا المقطل الثاني فيتضم ف  ر ة أخرل نازال إليو.أم رأل محم د صم ى اهلل عميو كسم ـ جبريؿ م 
 القسمة الجائرة كاد عاء الكف ار أف  المبلئكة بنات اهلل .

وئ  وئ  ۇئ    ەئۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئژ  يقكؿ عز  كجؿ :   

 23اآلية   ژېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ۈئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

مل المقطل الثاني فمم ا ذكر اهلل ماجاء بو محم د كىنا يظير انسجاـ آيات المقطل األكؿ   
صم ى اهلل عميو كسم ـ مف اليدل كديف الحؽ ،كاألمر بعبادة اهلل كتكحيده ،ذكر بطبلف ماعميو 

فاآللية    1المشرككف مف عبادة مف ليس لو مف أكصاؼ الكبلـ شيء كال تنفل كال تضر.
ه األنداد التي سم كىا بيذه األسماء ، زعمكا التي بيذه الحاؿ ال تستحؽ ذر ة مف العبادة ، كىذ

لو المستحؽ لمعبادة، ك"العز ل" أن يا مشتقة مف أكصاؼ ىي مت صفة بيا ،فسم كا "البلت" مف اال
 مف العزيز، ك"مناة " مف المن اف ،إلحادا في أسماء اهلل كتجر يا عمى الش رؾ بو 

نفراده تعالى كحده بعمـ الغيب كمسؤكلية أم ا المقطل الثالث فيتحد ث عف القدرة االليي ة كا  
 نساف عمى كؿ صغيرة ككبيرة ،كدق ة الحساب كعدالة الجزاء.اإل

ھ  ھ  ھ  ھ    ہۀ  ہ  ہ  ہ   ۀڱ  ں  ں              ڻ  ڻ  ڻ  ڻژ : قاؿ تعالى  

﮼  ﮽       ﮾  ﮿  ﯀    ﮻﮸  ﮹  ﮺  ﮷ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶

 32اآليةژ

 .45،46اآلية  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ژ : كقاؿ أيضا  

 ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ژ : كيستمر  ترابط اآليات في في ذكر قدرة اهلل فيقكؿ  

 .  47،48اآلية ژٿ  ٿ  

فمف أعظـ األدل ة عمى قدرة اهلل أن و خمؽ كأكجد تمؾ الكائنات صغيرىا ككبيرىا مف نطفة   
ـ  نم اىا حت ى بمغت فصار منيا اآلدمي ،إم ا في أرفل المقامات في  ضعيفة، مف ماء مييف، ث

 كأف  عميو)عادة فقاؿ:أعمى العمييف ،إم ا في أسفؿ الس افميف ، كليذا استدؿ  بالبداءة عمى اإل
                                                           

 . 966، ص: ،المرجل الس ابؽعبدالرحماف بف ناصر السعدم  - 1



 دراسة تطبيقية االتساق واالنسجام في سورة النجم الفصل الثاني : 

 

 
33 

فيعيد العباد مف األجداث كيجمعيـ ليـك الميقات كيجازييـ عمى الحسنات (  الن شأة األخرل
 كالس يئات.

كفي المقطل الر ابل كاألخير مف الس كرة يذكر اهلل ماحؿ  باألمـ الس ابقة كقكـ عاد كلكط   
 ادتو كالس جكد إليو.كثمكد كأن يـ بقكا عبرة لؤلمـ التي بعدىـ ، كالد عكة إلى التقر ب إلى اهلل كعب

ڃ  چ          چ  چ    ڃڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃژ  يقكؿ عز  كجؿ :  

 1. 53،50اآلية مف   ژچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

 60،59اآلية مف  ژڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ژ ثـ يقكؿ :   

ماتة ، حياء كاإلفذكرت الس كرة في بدايتيا آثار الكحي ، ثـ ذكرت قدرة اهلل تعالى في اإل  
كجيف الذكر كاألنثى مف نطفة، كختمت غناء كاإلكالبعث بعد الفناء ، كاإل فقار ، كخمؽ الز 

عكة الس كرة بما حؿ  باألمـ الط اغية كقـك عاد كثمكد مف أنكاع العذاب كالد مار.كفي الختاـ الد  
 إلى عبادة اهلل كالتقر ب إليو .

فيذه الس ياقات المختمفة كالمتعم قة بسياؽ الس كرة العاـ الذم يتمحكر حكؿ مكضكعاتيا   
براز معاني بعض إاألساسية .كىناؾ سياقات أخرل تتعم ؽ باآلية المفردة كالتي ساىمت في 

 مف الس كرة .األجزاء،مف خبلؿ تكاجده في سياقات معي نة داخؿ قطعة أك جزء 

 كسنكرد بعض ىاتو الس ياقات كالتي ىي كالتالي :  

 سياق اآلية:
  37اآلية ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ   قاؿ تعالى:   

لم ا تمى الر سكؿ صم ى اهلل عميو كسم ـ ىذه اآلية قاؿ: أتدرم ما كف ى؟ قاؿ أبي أمامة : اهلل 
ؿ الن يار "    كرسكلو أعمـ ، قاؿ: "كف ى عمؿ يكمو بأربل ركعات مف أك 
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كقاؿ أيضا صمى اهلل عميو كسم ـ : "أال أخبركـ لـ سـ  اهلل خميمو "الذم كف ى؟"إن و كم ما أصبح   
 "1مسى "فسبحاف اهلل حيف تمسكف كحيف تصبحكف...ككم ما أ

: عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت: مر   (كأن و ىك أضحؾ كأبكى ) كقاؿ جؿ  جبللو:   
الرسكؿ صم ى اهلل عميو كسم ـ بقـك يضحككف فقاؿ لكتعممكف ما أعمـ لبكيتـ كثيرا كلضحكتـ 

كأنو ىك أضحؾ كأبكى " "عالى يقكؿ قميبل ، فنزؿ عميو جبريؿ عميو السبلـ : فقاؿ إف اهلل ت
ت ىؤالء كقؿ ليـ : إف اهلل عز كجؿ يقكؿ : " كأنو ىك أضحؾ ئفرجل إلييـ فقاؿ جبريؿ : أ

 كأبكى " .

  53اآلية ژڇ   ڇ  ڇ  ژ قاؿ تعالى :    

المؤتفكة مفتعمة مف اإلفؾ كىك القمب كالصرؼ ، أما في سياؽ اآلية فيراد بيا قرل قـك لكط 
مؤتفكة ألف جبريؿ أفكيا فتأفكت ، كمعنى أفكيا أنو رفعيا نحك السماء ثـ قمبيا ، كقيؿ ليا 
ىا أسفميا ، كقد أكضح اهلل تعالى ىذا المعنى في سكرة ىكد في قكلو : " فمما جاعبل أعبل

  2جاء أمرنا جعمنا عمييا سافميا كأمطرنا عمييا حجارة " 

 34،33 اآلية ژ﯁                 ژ  قاؿ تعالى :

قيؿ الذم أعطى كأكدل ىك الكليد بف المغيرة ، قارب أف يؤمف بالن بي صم ى اهلل عميو      
كسم ـ فعي ره بعض المشركيف فقاؿ : أتركت ديف األشياخ كضممتيـ؟ قاؿ إن ي خشيت عذاب 
اهلل ، فضمف لو الذم عاتبو إف ىك أعطاه كذا مف مالو كرجل إلى شركو أف يتحم ؿ عنو 

  فرجل الكليد إلى الش رؾ ،كأعطى الذم عي ره بعض الماؿ الذم ضمف كمنعو عذاب اهلل
كجؿ اآلية .  تمامو، فأنزؿ اهلل عز 

كعمى ىذا فقكلو "الذم تكل ى" أم الكليد عف االسبلـ بعد أف قارب،)كأعطى قميبل( مف     
 الماؿ لم ذم ضمف لو أف يتحم ؿ ذنكبو ،)كأكدل( أم بخؿ عميو بالباقي .
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)أعطى قميبل ( مف الكبلـ الط يب كمدحو لمقرآف كاعترافو بصدؽ الن بي صم ى اهلل عميو كقيؿ: 
 .1كسم ـ ،)كأكدل( أم انقطل عف ذلؾ كرجل عنو

كبيذا تنزؿ اآليات عمى األسباب الخاصة كتكضل مل ما يناسبيا مف اآلم العام ة رعاية     
حت ى نيايتيا كما ىك كاضح في لنظـ القرآف كحسف الس ياؽ ، فساىمت في ترابط الس كرة 

سياؽ الس كرة ، كأيضا تماسؾ اآلية مف خبلؿ فيـ معناىا ، مف خبلؿ معنى بعض ألفاظيا 
 مف خبلؿ سياؽ اآلية المتكاجدة فييا.

  المناسبة والتغريض: -3
سكرة الن جـ بدكف كاك سم يت بذلؾ في عيد أصحاب النبي صم ى اهلل عميو كسم ـ ،ففي     

ابف مسعكد أف  الن بي صمى اهلل عميو كسم ـ قرأ سكرة الن جـ فسجد بيا فما بقي الص حيح عف 
 أحد مف القـك إال  سجد كتسم ى أيضا سكرة "كالن جـ" بالكاك .

ؿ سكرة أنزلت فييا سجدة "كالن جـ" قاؿ: فسجد رسكؿ اهلل  ركل البخارم عف عبد اهلل قاؿ: أك 
رأيتو أخذ كف ا مف تراب فسجد عميو كىك أم ية بف  صم ى اهلل عميو كسم ـ كمف خمفو إال  رجبل

 خمؼ.

كفي ركاية أخرل أن و سجد الر سكؿ صم ى اهلل عميو كسم ـ كسجد معو المؤمنكف كالمشرككف     
 نس غير أبي ليب .كالجف كاإل

كىي أك ؿ سكرة قرأىا الر سكؿ صم ى اهلل عميو كسم ـ عند المشركيف في الحـر كالمشرككف     
 2يسمعكف.

  انسجام الّسورة وارتباطها بما قبمها : -4

ـ اهلل عز كجؿ سكرة الط كر بقكلو تعالى:      ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ژ  خت

كجاءت بعدىا سكرة الن جـ، كبدأت "بالن جـ إذا ىكل"  مف سكرة الطكر، 49،48اآلية ژڤ  
 أم سقط كغرب ، فإدبار الن جـك ىك الن جـ إذا ىكل .
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 كفي ختاـ الط كر األمر بالتسبيح كالت حميد كذلؾ في قكلو " كسب ح بحمد رب ؾ حيف تقـك "     

 كفي أكائؿ سكرة الن جـ في المعراج كذىابو إلى المؤل األعمى ،كىك المممكء بالت سبيح.

" كالن جـ إذا ىكل ماضؿ  صاحبكـ كما غكل، كما ينطؽ عف اليكل ،إف ىك إال  كحي     
و شديد القكل ذك مر ة فاستكل كىك باألفؽ األعمى ،ثـ  دنا فتدل ى فكاف قاب قكسيف يكحى عم م

 1أك أدنى ،فأكحى إلى عبده ما أكحى"

كافتتح اهلل سبحانو ىذه الس كرة بذكر الن بي صم ى اهلل عميو كسم ـ، كما ختـ بذكره سكرة       
 الط كر فقاؿ:" كاصبر لحكـ رب ؾ فإن ؾ بأعيننا كسب ح "

كفي الط كر رد  عمى الكفرة فيما نسبكه إليو صم ى اهلل عميو كسم ـ مف الت قكؿ كالش عر      
 ژۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ىئ  ژ كالكيانة كالجنكف ،في قكلو تعالى : 

  29اآلية

كفي سكرة الن جـ أقسـ اهلل أن و صم ى اهلل عميو كسم ـ ما ضؿ  كماغكل ، كأف  مايأتي بو      
 ىك كحي مف اهلل ، ففي مفتتح الن جـ ما يؤك د عمى ماسبؽ في الط كر.

ـ يقكؿ : 21اآلية  ژگ                 گ  ڳ  ڳ               ڳ  ڳ  ژ كفي الط كر  مئ  ىئ  يئ  ژ ، كفي الن ج

 39اآلية  ژحب  خب  مب  جب   

 فالمتأم ؿ في ذكر اهلل كآياتو يظير لو كجكه مف المناسبة .

ليا يحاء كالص كر كاإلكما نبلحظ أف  مطمل الس كرة يمتقي مل ختاميا في اإل يقاع العاـ ففي أك 
 "ىكل" كفي آخرىا ىكم بالس جكد ، كالس جكد ىكم إلى األرض فيي مناسبة لمحركة.

كرة خاتمتيا في "فاسجدكا لم و كاعبدكا " ألف  الس جكد ىك أىـ ركف مف كتناسب افتتاحية الس  
أركاف الص بلة ، كالص بلة فرضت في المعراج ، كىذه الس كرة بداية رحمة المعراج فختـ الس كرة 

ليا.   2بما فرض في المعراج المذككر في أك 
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في نهاية مشوار بحثنا الذي وقف عند ثنائية االّتساق واالنسجام في سورة الّنجم،كان ال      

 بّد لنا أن نستعرض أهم النتائج التي توّصمنا إليها، والمتمثمة في:

من الّنص والخطاب فذهب البعض إلى أّن الّنص  قد وقع خمط كبير بين مفهوم كلل     

 يطمق عمى الكالم المكتوب ،والخطاب يعني الممفوظ.

ناك فرق بين االّتساق واالنسجام، فاالّتساق هو مجال تماسك البنية السطحية المتكونة ه    

من وحدات لغوية مترابطة بواسطة تظافر مجموعة من األدوات كاإلحالة والحذف 

الستبدال...إلى غير ذلك،أّما االنسجام فهو عالم الّنص المتكّون من تصّورات والتكرار،وا

 وعالقات داللية .

بين الّنص والاّلنص، وهي تعكس ق واالنسجام تسمح بالتمييز إّن توّفر أدوات االّتسا      

يق بين ي عمى التفر نتاج الّنص ،والقدرة التي يممكها المتمقّ إلقدرة التي يممكها المتكّمم عمى ا

 نص وبالتالي القبول أو الّرفض.الّنص والاّل 

إّن تتّبع االنسجام في التراث العربي نجده في شكل مباحث خاّصة في عموم الّتفسير،       

فهو ال يزال نسخة غربية إاّل في بعض الّدراسات والمحاوالت العربية، وهذا لحداثة عمم 

 لسانيات الّنص.



 خاتمة
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لنا القدرة اإللهية الفائقة التي ترابطت من خاللها سورة الّنجم  من خالل كل هذا تبّينت      

شكميا ودالليا فهي تزخر بالعديد من أدوات االتساق التي ساهمت في ترابطها. ومن خالل 

 العديد من آليات االنسجام التي حّققت التالحم الخفي بين دالالتها.

لسانّيات الّنص من خاللهما تتحّقق أهم  فاالّتساق واالنسجام هما الّمبنة األساسية في       

وهذا ما كان جمّيا في سورة  وص المختمفة خاّصة الّنص القرآنيمواطن الجمال داخل الّنص

 الّنجم.
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