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دور االتساق املعجمي يف حتقيق التماسك النصي دراسة حتليلية آليات التوحيد
Role of lexical Consistency in Textual Coherence
نرگس نذير
ABSTRACT:
This paper discusses the issue of lexical consistency and its role in textual coherence
through an analytical study of the verses of Monotheism, since lexical consistency is
considered one of the most important and prominent elements of textual coherence,
and textual coherence is achieved by the lexical relationships between the vocabulary
of the text, and these lexically connected elements lead to the continuity of meaning
and the construction of the basic idea of the text.
Key Words: Verses, Monotheism, lexical consistency, textual coherence.

االتساق املعجمي أو املصاحبة املعجمية هي الورود املتوقع أو املعتاد لكلمة ما مع ما يناسبها من الكلمات

األخرى يف سياق لغوي ،وتوجد بينها عالقات قوية يعين عالقات املصاحبة املعجمية ،فمثال عالقة التالزم ،عالقة

التوارد ،عالقة الرتادف ،عالقة التقابل،عالقة التكامل1وتؤدي هذه املصاحبات إىل الربط بني الكلمات ،و بها تتداخل
عالقات النص الداخلية أشد تداخال وأوثق اتصاال2.ومن هنا تتفرع مباحث شىت .وتشتمل هذه املقالة عىل مبحثني:
مبحث مبدأ اختيار الكلمات .2 .مبحث التكرار.

املبحث األول  :مبدأ اختيار الكلمات (احلكمة القرآنية وراء اختيار الكلمات)

ال ريب أن القرآن الكر يم قد امتاز بالدقة يف اختيار ألفاظه ومفرداته ،وهذا االنتقاء املعجز قد جعل

املفردات القرآنية تناسب موضعها وموقعها تناسبا دالليا وتركيبيا وكذلك فنيا ،وتؤدى دورها يف املعىن عىل أكمل

وجه ،وكما أن هذا االختيار اخلارق جعل اللغويني والبالغيني شغوفني مبحاولة الوقوف عىل فنيات هذه األلوان
من االختيارات ،ومنبهر ين بهذا االنتقاء الرائع ،ومقر ين با لعجز التام أمام هذا اللون من اإلعجاز .إن العلماء

تكلموا عن هذا املوضوع حتت مبحث من املباحث الداللية ما ،وهو ما مساه علماء البالغة مببحث " الوجوه والنظائر

" متنبهني إىل أن ألفاظ القرآن الكريم تستخدم بدالالت خمتلفة حسب سياقها الىت تأيت فيه .

وقال مقاتل سليمان يف تعريف الوجوه والنظائر "ومعىن الوجوه والنظائر :أن تكون الكلمة واحدة ،

ذكرت يف مواضع من القرآن الكريم عىل لفظ واحد وحركة واحدة  ،وأريد بكل مكان معىن غري اآلخر  ،فلفظ كل

كلمة ذكرت يف موضع نظري للفظ الكلمة املذكورة يف املوضع اآلخر هوالنظائر،وتفسري كل كلمة مبعىن غري معىن األخرى
هو الوجوه .إذن النظائر :اسم لأللفاظ ،والوجوه  :اسم للمعاين".
32
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يتضح من ذلك أن أسالفنا اتبعوا منهج اإلحصاء يف هذه املسألة يعىن التتبع ،ومعناه أهنم كانوا يقرؤن

القرآن كله ليعرفوا كمية ورود اللفظ يف القرآن الكريم .وسأحاول أن أذكر يف هذه املقالة بعض النماذج الىت
تبدو حكمة اختيارها دون سواها واضحة جلية.
أوال :األمساء

فمن ذلك قوله تعاىل يف آيات الداللة عىل توحيده يف األفعال{:أَلَ ْم ََنْ َع ِل ْاأل َ ْر َض كِ َف ًاتا أ َ ْحيَ ًاء َوأ َ ْم َو ًاتا}

4

احلكمة يف استخدام كلمة "كفاتا" (كفت الكفت معناه القبض واجلمع ،إذن يكون معىن اآلية تضم اإلحياء الىت هي

اإلنسان و احليوان والنبات ،واألموات الىت هي اجلمادات من األرض واملاء وغري ذلك.

5

الدائرة الداللية بني اآليتني قد توضح اآلية أكثر الوضوح .حيث أن كفات األرض ظهرها لألحياء وبطنها

لألموات .واألرض كرة كفات من حيث اجلريان والسرعة مسوقة بقدرة إهلية يف مدارها ،ويف نفس الوقت تضم

سكاهنا عىل ظهرها يف كلي احلالني حياة وموتا.

6

ورا َو َج َع َل ا َ
اجا }.
ومنها قوله تعاىلَ { :و َج َع َل الْ َق َم َر فِي ِه َن ُن ً
لش ْم َس سِ َر ً

7

ِريا}.
ك الَذِي َج َع َل ِيف َ
َ
{ت َب َار َ
ِيها سِ َر ً
الس َما ِء بُ ُر ً
وجا َو َج َع َل ف َ
اجا َوقَ َم ًرا ُمن ً
احلكمة يف اختيار "سراج"صفة للشمس و"نور" للقمر ،كما أن اآلية تفرق بدقة متناهية بني كل من الشمس
8

والقمر ،وكذلك تفرق بني وظيفة كل منهما .والسبب ألن الشمس سراج وهاج يعطي الضوء من ذاته .والقمر كاملرآة

الىت تعكس الضوء الساقط عىل سطحها نورا يبدد به الظالم.

9

َ
ت ِم ْن ك ُ ِل َز ْوجٍ بَ ِهيجٍ }.
ت َوأ َ ْن َب َت ْ
امل َاء ا ْه َت َز ْت َو َربَ ْ
ومنها قوله تعاىلَ :
{و َت َرى ْاأل َ ْر َض َها م َِد ًة َفإِ َذا أ ْن َزلْ َنا عَلَيْ َها ْ َ

10

َ
امل ْو ََت إِن َُه
اها َ ُمل ْ
ت إِ َ
{و ِم ْن آيَاتِ ِه أَن َ
امل َاء ا ْه َت َز ْت َو َربَ ْ
ن الَذِي أ َ ْحيَ َ
َ
حيِي ْ َ
َك َت َرى ْاأل َ ْر َض َخا ِش َع ًة َفإِ َذا أ ْن َزلْ َنا َعلَيْ َها ْ َ
11
َع َىل ك ُ ِل َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر }.
ومناط التحليل هناهو إبراز احلكمة يف اختياركلميت(هامدة) يف آية سورة احلج،و(خاشعة)يف آية سورة فصلت

وهي االستدالل بهما يف اآليتني عىل قدرة اخلا لق عىل البعث واإلحياء،فما بعد هذا السكون واهلمود إال حركة  .ال

نبات فيها .ونبات هامد :يابس قال تعاىل واإلمهاد اإلقامة باملكان كأنه صار ذا ْاأل َ ْر َض (هامدة) واهلمود :قريب من
اخلمود،فهمود األرض َجفافها وزوال نبتها ،ومهود النار مخودها .ويالحظ أن اجلو العام يف سياق آية سورة احلج يدور

يف إطار احلديث عن البعث واإلحياء واإلخراج ،ومما يتسق مع هذا اجلو (اهلمود) .وتصو ير األرض باهلامدة أي القاحلة

اليت ال نبات فيها ،هو تصو ير متسق مع سياقات البعث يف اآلية ،ألن األرض بإنزال املطر تربو وهتتز من بعد موات،
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فتعود خضراء رابية كأمنا بعثت من بعد موت.

أما السياق يف آية سورة فصلت فاحلديث األهم فيه يدور عىل معىن العبادة ،ولذا استعري الوصف لألرض هنا

باخلشوع ،وهذه االستعارة موظفة بدقة ،ألنه مثلما يكون اخلشوع للبشر سبيال ً للمغفرة واالرتقاء الروحي،

يكون خشوع األرض انتظاراً للحظة معانقة املطر كي حتيا وتربو .فاستعري الوصف باللفظ هنا.

12

و من هذه املباحث ما يتعلق باملفرد واجلمع من األمساء:

قد الحظ علماء علوم القرآن أن بعض الكلمات تذكر مفردة فقط يف القرآن الكريم ،وبعضها تذكر

مفردة ومجعا باختالف املعىن ،وقد درسوا هذا مثال فيما يتصل بطريقة القرآن يف ذكر السمآء واألرض .فقالوا حيث

وقع يف القرآن ذكر األرض فإهنا مفردة وال جتمع خبالف السماوات ،وعللوا هذا بكون مجع األرض ثقيال ،وهو

13
ات َو ِم َن ْاأل َ ْر ِض
مس َاو ٍ
(أرضون) ۔ولذلك ملا أراد اهلل أن يتكلم عىل سبع األراضني قالُ َ { :
اّلل الَذِي َخلَ َق َس ْب َع َ َ

م ِْثلَ ُه َن }14،أما السمآء فتذكر تارة بصيغة اجلمع و تارة بصيغة املفرد لنكت و أسرار تليق بذلك ،و حاصل هذه األسرار

أنه حيث أريد التعبري عن معىن العظم جبانب اهلل تعاىل أيت بصيغة اجلمع الدال عىل هذه العظمة 15كما يف قولهَ { :س َب َح ِ َّللِ

يم } 16أو إذا أراد أن ينفي علم الغيب عن مجيع من يف السماوات و األرض
الس َم َاو ِ
ات َو ْاأل َ ْر ِض َو ُه َو الْ َع ِزي ُز ْ
َما ِيف َ
احلَكِ ُ
اّلل } 17فكلمة "السماوات
الس َم َاو ِ
فإنه جيمع كذلك ،مثاله يف قوله عزوجل { قُ ْل َال يَ ْعلَ ُم َم ْن ِيف َ
ب إِ َال َ ُ
ات َو ْاأل َ ْر ِض الْ َغيْ َ
جتمع يف معىن العظمة والكثرة واالستغراق والشمول كل هذه املعاين تليق باجلمع .أما إذا أريد بالسمآء اجلهة واملراد

يعىن "ما فوقنا" فإهنا تأيت بصيغة املفرد كما قوله تعاىل {:أَأ َ ِم نْ ُتم َم ْن ِيف َ َ
ور }
ن َ َْيسِ َف بِ ُك ُم ْاأل َ ْر َض َفإِ َذا هِ َي َ َُت ُ
ْ
الس َما ِء أ ْ

18

مثال آخر :كلمة "الر يح" قالوا جتمع وتفرد ،إذا ذكرت يف السياق للرمحة جتمع ،أما إذا ذكرت يف سياق العذاب

ورا}.
مح ِت ِه َوأ َ ْن َزلْ َنا ِم َن َ
فإهنا تفرد ،وحنن نقرأ قوله تعاىلَ { :و ُه َو الَذِي أ َ ْر َس َل ال ِر يَ َ
الس َما ِء َم ًاء َط ُه ً
اح بُ ْش ًرا بَ ْ َ
ني يَ َد ْي َر ْ َ

19

والدليل عىل هذا قول النبي صىل اهلل عليه وسلم إذا هب اهلواء يقول { :اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا }.

ح ِر َح َىت إِ َذا ُكنْ ُت ْم ِيف
ري ُك ْم ِيف الْ َ ِ
ب َوالْ َب ْ
لكن جاء يف سورة يونس و قالوا قد خرج عن هذه القاعدة قوله تعاىل { ُه َو الَذِي يُ َس ِ ُ
اص ٌف}فسألوا كيف جاءت كلمة "ريح "مفردة وهي طيبة؟ قالوا
اج َاء ْهتَا ِري ٌح َع ِ
الْ ُفلْ ِ
ك َو َج َر يْ َن بِ ِه ْم بِ ِر يحٍ َطيِ َب ٍة َو َف ِر ُحوابِ َه َ
لسببني:األول املقابلة بينهاوبني الر يح العاصف يعىن االثنتان جاءتايف سياق كالمي واحد،يعىن أ ن الر يح العاصف
تفرد فاملقابلة تقتىض أن تفرد الر يح الطيبة ،هناك رب شيئ جيوز مقابلة وال جيوز استقالال.

وكذلك لفظة "احلب" فإن ورودها جمموعة أفصح من ورودها مفردة ،و هلذا لم تأت يف القرآن الكريم

ان 20وقال{ َ
اّتَ ُذوا أ َ ْح َب َار ُه ْم َو ُر ْه َباهنَ ُ ْم أ َ ْربَابًا} يعىن لم ترد هذه
ِريا ِم َن ْاأل َ ْح َبا ِر َوال ُر ْه َب ِ
إال مجعا ،قال تعاىل:إِ َ
ن َكث ً
34
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{و ِم ْن أ َ ْص َواف َِها
الكلمة يف القرآن مفردة۔ و كذلك لفظ"الصوف " فإن استعماهلا جمموعا هو الفصيح كقوله تعاىل َ
َوأ َ ْوبَا ِر َها َوأ َ ْش َعا ِر َها} 21فإن استعماهلا مفردة ليس بالفصاحة ،و من أجل ذلك عند االحتياج إىل استعماهلا مفردة جاء
امل ْن ُف ِ
وش} 22والعهن هو الصوف.
ون ْ ِ
مبا َيالفها يف لفظها ،كقوله تعاىلَ :
اجل َب ُال كَا لْع ِْه ِن ْ َ
{و َت ُك ُ

ِيع ٍة َحيْ َس ُب ُه َ
آن َم ًاء َح َىت إِ َذا َج َاء ُه لَ ْم َجيِ ْد ُه َشيْ ًئا َو َو َج َد
منها قوله
تعاىل:والَ ِذي َن َك َف ُروا أ َ ْع َما ُ ُهل ْم َك َس َر ٍ
َ
اب بِق َ
الظ ْم ُ
اب 23استخدام كلمة (سراب) هنا لتحويل أعماهلم املعنوية إىل سراب جمسم
اّلل َس ِر ي ُع ْ
احل َِس ِ
اّلل ع ِْن َد ُه َف َو َف ُاه ح َِسابَ ُه َو َ ُ
ََ

بقيعة يراه الرائي ماء.

ني }24۔{ أَلَ ْم ََنْلُ ْق ُك ْم
{و لَ َق ْد َخلَ ْق َنا ْ ِ
ني ُث َم َج َعلْ َن ُاه ُن ْط َف ًة ِيف ق ََرا ٍر َمكِ ٍ
ان ِم ْن ُس َاللَ ٍة ِم ْن ِط ٍ
قوله تعاىلَ :
اإل ْن َس َ
ني}25وتسمية الرحم با لقرار املكني الذي يستقر فيه اجلنني إىل قدر معلوم حدده اهلل
ج َعلْ َن ُاه ِيف ق ََرا ٍر َمكِ ٍ
ِم ْن َما ٍء َم ِه ٍ
ني َ .ف َ
تعاىل تسمية ذات داللة ،وقد و فر له وسائل الراحة واالستقرار والعناية الربانية الىت تفوق التصور.

26

قد درس العلماء بعض الكلمات حتت مبحث مسوه "مشاكلة اللفظ للمعىن" واملقصود بهذه املشاكلة أن يعب

املتكلم عن أفكاره ومعانيه بألفاظ تليق بها ،و عندهم عبارة مجيلة يف هذا الصدد "لكل مقام مقال" .وقدموا أمثلة من

ك
ون }.
ِيَس ع ِْن َد َ ِ
اّلل َك َم َث ِل َآد َم َخلَ َق ُه ِم ْن ُت َر ٍ
القرآن الكريم .منها قوله تعاىل{ :إِ َ
ن َم َث َل ع َ
اب ُث َم قَ َال لَ ُه ُْن َفيَ ُك ُ

27

ني 28إمنا عدل عن الطني
ك ِللْ َم َال ِئ َك ِة إِ ِين َخا ِل ٌق بَ َش ًرا ِم ْن ِط ٍ
ولم يقل طني كما أخب به سبحانه يف غري موضع { :إِ ْذ قَ َال َربُ َ
الذي هو جمموع املاء والرتاب إىل ذكر جمرد الرتاب ملعىن لطيف ،وذلك أنه أدىن العنصر ين وأكثفهما ،ملا كان املقصود

مقابلة من ادىع يف املسيح اإلهلية ،أَت مبا يصغر أمر خلقه عند من ادىع ذلك ،فلهذا كان اإلتيان بلفظ الرتاب أمس يف

املعىن من غريه من العناصر ،و ملا أراد تعاىل االمتنان عىل بىن إسرائيل أخبهم أن َيلق هلم من الطني كهيئة الطري،
تعظيما ألمر ما َيلقه بإذنه إذ كان املطلوب االعتداد عليهم خبلقه ليعظموا قدر النعمة به 29.وكذلك كلمة "ماء" يف

اّلل َخلَ َق ك ُ َل َدابَ ٍة ِم ْن َما ٍء30}..احلكمة وراء اختيار املاء و االقتصار عىل ذكره دون بقية العناصر هي
{و َ ُ
قوله تعاىل َ

31
با ِ
لش ْع َرى }
{وأَن َُه ُه َو َر ُ
اإلتيان بصيغة االستغراق ،ألن املاء يشمل مجيع املخلوقات .و منها قوله تعاىلَ :

32

إن اهلل تعاىل خص ( الشعرى ) بالذكر دون غريها من النجوم ،وهو رب كل شيئ ،ألن العرب ظهر فيهم رجل

يعرف بابن أيب كبشة عبد الشعرى ،ودعا خلقا إىل عبادهتا.

َ
ومنها قوله تعاىلَ { :و ْاأل َ ْر َض م َد ْد َن َ َ
ون } 33إمنا خص
ِيها ِم ْن ك ُ ِل َش ْي ٍء َم ْو ُز ٍ
ِيها َر َواسِ َي َوأ ْن َب ْت َنا ف َ
اها َوألْ َقيْ َنا ف َ
َ

املوزون بالذكر دون املكيل ،و هذا لسببني :أحدمها :أن غاية املكيل ينتىه إىل املوزون ،ألن سائر

املكيالت إذا صارت قطعا دخلت يف باب املوزون وخرجت عن املكيل ،فكان الوزن أعم من املكيل .والثاين:

35
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أن يف املوزون معىن املكيل ،ألن الوزن هو طلب مساواة الشيئ بالشيئ ومقايسته وتعديله به ،وهذا املعىن

ثابت يف املكيل ،فخص الوزن بالذكر الشتماله عىل معىن املكيل.

34

ثانيا :األفعال

35
ج ْر َنا } التفجري للعيون يف
{و َف َ
قوله تعاىلَ { :و َف َ
ج ْر َنا ْاأل َ ْر َض ُعيُ ً
امل ُاء َع َىل أ َ ْم ٍر قَ ْد قُد َِر } ۔ َ
ونا َفا لْ َت ََق ْ َ

املعىن ،وأوقع عىل األرض يف اللفظ ،كما أسند االشتعال إىل الرأس ،وقد حصل بذلك من معىن الشمول ها هنا مثل الذي
هناك ،وذلك أنه قد أفاد أن األرض قد كانت صارت عيونا كلها ،وأن املاء قد يفور من كل مكان منها ،ولو أجري

اللفظ عىل ظاهره ،فقيل :و فجرنا عيون األرض ،أو العيون يف األرض ،لم يفد ولم يدل ،ولكان املعىن واملفهوم

منه أن املاء قد كان فار من عيون متفرقة يف األرض ،وتبجس من أما كن منها.

36

َ
َ
اها }37كلمة (أغطش) يف هذه اآلية َتتاز إذ هي تعب عن السواد
ح َ
ومنها قوله تعاىلَ { :وأغْ َط َش لَيْلَ َها َوأ ْخ َر َج ُض َ

احلالك ليس غري .بداللتها ،حيث إهنا تعب عن ظالم انتشر فيه الصمت وعم الركود و بدت يف أحنائه مظاهر الوحشة،
وال يفيد هذا املعىن كلمة (أظلم ).

38

وفعل" هل مها مبعىن واحد؟ قالوا إن "ع ِمل" إمنا تكون ملا كان مع
مثال آخر :عندنا فعالن "ع ِمل َ

ع جل ي
ل
ون لَ ُه َما يَ َش ُاء ِم ْن
امتداد ا زمان ،و لذلك جاءت يف قوله تعاىل يف احلديث ن ا ن الذ ن مكثوا زمنا طويال {يَ ْع َملُ َ
ان39}...فمثل هذه األشياء تستغرق وقتاطويال،وسياق اآلية يدل عىل أهنم مكثوا يعملون
يب َو َ ََتاث َِيل َو ِج َف ٍ
ََمَا ِر َ
زمنا طويال لدرجة أن سليمان مات ،ولم يدركوا ،وأهنم لم يعرفوا أنه مات إال حني أكلت الدودة عصاته فسقط.

ك
"فعل" فإهنا تستخدم حيث ال يكون الزمن الطويل مطلوبا فنحن نقرأ قوله تعاىل {أَلَ ْم َت َر َكيْ َف َف َع َل َربُ َ
أما َ
40
َ
ك بِ َعا ٍد } 41لكن
اب الْف ِ
ح ِ
ِيل} يعىن زمن سر يع ،أرسل الطري األبابيل ،فنقرأ قوله تعاىل {أَلَ ْم َت َر َكيْ َف َف َع َل َربُ َ
بِأ ْص َ

ات } 42ألن
الص ِاحلَ ِ
{والَ ِذي َن َآم ُنوا َو َع ِملُوا َ
حني حتدث اهلل تعاىل عن العمل الصاحل وعن املؤمنني واملؤمنات يقول َ

ري لَ َعلَ ُك ْم
املفروض أن املؤمنني طيلة عمره يظل يف عمل الصاحلات .وحني يتكلم عن اخلري يقول { َوا ْف َعلُوا ْ
اخلَ ْ َ
ون} 43،هذا معناه أسرعوا إىل فعل اخلري كما يف قوله{ 44واستبقوا اخلريات}.
ُت ْفل ُ
ِح َ

َ
ْ
ام ُه ْم َوأ َ ْن ُف ُس ُه ْم أ َ َف َال
وقوله { :أ َ َو لَ ْم يَ َر ْوا أَنَا َن ُس ُ
امل َاء إِ َىل ْاأل َ ْر ِض ا ْجلُ ُر ِز َف ُنخْ ِر ُج بِ ِه َز ْر ًعا َتأك ُ ُل م ِْن ُه أ ْن َع ُ
وق ْ َ

45
َ يب
ه
ي
يب
ون،
ون } إن اهلل بدأ اآلية بالفعل " رى" يوجهه إىل الظا رة الطبيعية ،ثم ختم اآلية بقوله :أ َف َال ُ ْصِ ُر َ
ُ ْصِ ُر َ

فالعالقة بني الرؤيا واإلبصار واضحة ،فالفاصلة هنا متمكنة يف مكاهنا مع زيادة أن هذا الفعل (يبصرون) عىل

عالقة داللية للبصرية ،وكأن الفاصلة جتمع بني اإلبصار ،أي الرؤيا بالعني ،و البصرية أي الرؤيا بالعقل.
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ثالثا :ما يتعلق بقضية الرتادف :فقد ذكروا أن با لقرآن الكريم ألفاظا يظن بها الرتادف وليست منه ،فهل

كلمتان اللتان يظن بهما الرتادف هل مها فعال مبعىن واحد أم ال ؟ قدموا أمثلة ،من هذه األمثلة العالقة بني اخلوف

واخلشية ،قالوا إن اللغوى اليكاديفرق بينهما،لكن اخلشية أعىل من اخلوف ،وهي أشد منه كيف؟ ألن اخلشية تكون

من عظم املخىش منه ،وإن كان اخلاىش قويا ،أما اخلوف فإنه يكون من ضعف اخلائف و إن كان املخوف منه
اّلل ِم ْن ِع َبا ِدهِ
أمرا يسريا ،وربطوا بني هذا املعىن و بني ذكر اخلشية يف القرآن الكريم غالبا جبوار اهلل تعاىل{ ،إِ َ َمنا َ َْي َىش َ َ

الْ ُعلَ َم ُاء } 46،رغم أهنم العلماء ألهنم يعلمون قدراهلل فيخشون ،لكن سببها عظمة املخىش و ليس ضعف اخلاىش،

ثم قالوا إن املادة اللغوية "اخلشية" وتقاليتها يف اللغة تدل عىل العظمة ،فعندنا مثال مقلوب هذه الكلمة "الشيخ"
فمقابل صبي أو الشاب فيها مهابة ،وعندنا كلمة "خيش" املادة الغليظة ،نوع من النسيج الغليظ الىت تصنع من األكياس.

امل َال ِئ َك ُة
{و ِ َ ِ
الس َم َاو ِ
ج ُد َما ِيف َ
لكن من باب األمانة العلمية فمثال قوله تعاىل َ
ّلل يَ ْس ُ
ات َو َما ِيف ْاأل َ ْر ِض ِم ْن َدابَ ٍة َو ْ َ

ون َربَ ُه ْم ِم ْن َف ْو ِق ِه ْم } 47فهذا خروج عما ذكره العلماء من أننا حنن يف مقام أن نتحدث
َو ُه ْم َال يَ ْس َت ْك ِ ُ
ون َ ََيا ُف َ
ب َ

عن عظمة اهلل وسلطانه نستخدم اخلشية ،فكيف استخدم الفعل " َيافون :يف هذه اآلية ما سر هذا ؟ فقالوا هنا نكتة
لطيفة فإن املالئكة قد ُوصفوا يف آية أخرى بكوهنم غالظا شدادا ،فرغم أن املالئكة خملوقات قوية غليظة

شديدة ،و لكنهم بني يدي اهلل تعاىل ضعفاء ،و هذا هو سر التعبري َيافون .و لذلك ملا كان اخلوف الواقع ضعف

اخلائف ،و إن كان املخوف منه أمرا يسرياَ ،ند يف القرآن يصعب أن يكون الرب من األمور اليسرية ،ولذلك
قالوا َيافون ربهم من فوقهم ،فإذن هذه اجلملة األخرية مجعت بني األمر ين مجعت بني ضعف اخلائفني وخوفهم

من اهلل تعاىل ،ولديهم عظمة املخوف منه و هو الرب بكونه من فوقهم.

48

وورود فعل "استوى" يف قصة موىس عليه السالم وعدم وروده يف قصة يوسف عليه السالم ،نالحظ حكمة وراء

َ
ِك ََنْ ِزي
إثباته و حذفه يف كليت القصتني .فمثال قوله
اس َت َوى َآتيْ َن ُاه ُح ْك ًما َو ِعلْ ًما َو َك َذل َ
َ
تعاىل{:و َ َملا بَلَ َغ أ ُش َد ُه َو ْ
49
اس َت َوى) هذه الكلمة ليست موجودة يف سورة يوسف ،ألن الصفة الىت ساعدت موىس هي القوة،
حسِ ن َ
ِني} َ
امل ْ
ُْ
(و ْ
والقوى تالم استوى ،ليست زائدة عما يف سورة يوسف ،وإمنا هي من لوازم القوة ،قوة يوسف كانت قوة روحية وذهنية

ِني }.
{و َ َملا بَلَ َغ أ َ ُش َد ُه َآتيْ َن ُاه ُح ْك ًما َو ِعلْ ًما َو َك َذل َ
حسِ ن َ
الىت َتكني اهلل تعاىل .لذلك قال َ
امل ْ
ِك ََنْ ِزي ْ ُ

50

اه ْم َربُ ُه ْم َش َرابًا
ومنه الفرق بني (أس َق) و(س َق) بغري مهز ،ملا ال كلفة معه يف السقيا ،مثاله يف قوله تعاىلَ :و َس َق ُ

ورا 51فأخب أن السقيا يف اآلخرة ال يقع فيها كلفة ،بل مجيع ما يقع فيها من املالذ يقع فرصة وعفوا ،خبالف "أس َق"
َط ُه ً
52
{وأ َ ْس َقيْ َنا ُك ْم َم ًاء ف َُر ًاتا }.
باهلمزة ،فإنه البد فيه من الكلفة بالنسبة للمخاطبني ،كقوله تعاىل َ :

37

53

دور االتساق املعجیم یف حتقيق التماسک النص ۔۔

راحة القلوب/دلج،5امشرہ(2وجالیئ-دربمس2021ء)

ومنها ورود فعل "سبح" ماضيا و مضارعا يف املسبحاب القرآنية .جاءت صيغة "سبح" يف فواتح ثالث سور:

ات َو ْاأل َ ِ
رض} ووردت يف فاحتة التغابن واجلمعة مضارعا مثال قوله تعاىل:
احلديد واحلشر والصف { َس َب َح ِ َ ِ
الس َم َاو ِ
ّلل َما ِيف َ

ات}.
{يُ َس ِب ُح ِ َ ِ
الس َم َاو ِ
ّلل َما ِيف َ

عند اإلمام البقاعي ورود صيغة املاضي ثالث مرات يف فاحتة احلديد و احلشر و الصف إلفادة التوكيد ،أما إتيانه

بصيغة املضارع فهو للداللة عىل الدميومة وجتديد التزنيه هلل عزوجل ،والفاصلة بني كل مسبحتني بسورة خالية من

التسبيح ليكون ذلك أدل عىل قصد التأكيد من حيث شدة االعتناء بالذكر ،وإن وقع فصل ويكون التأكيد أكثر
تنبيه ًا وأعظم صدع ًا وتذكرياً.

54

املبحث الثاين  :مبدأ التكرار

و يتحقق السبك املعجمي بني املفردات أو األلفاظ عب ظاهرتني لغويتني أحدمها :التكرار ،والثاين:

املصاحبة اللغوية أو التضام.
التكرار:

55

يف اللغة هو إعادة الشيئ ،الرجوع  ،وهو مصدر كرر إذا ردد وأعاد.

56

يف االصطالح :ظاهرة التكرار ذات أمهية بالغة بكوهنا جزاء مهما من النظام اللغوى و بسبب دوره اهلام يف

بناء النص ،حيث له دور كبري يف االرتباط النصي عىل املستوى الداليل والرتكيبي ،بسبب هذه العملية النصية املهمة يعد

التكرار من وسائل االتساق النصي.

هو مبحث بالغي اهتم به القدماء فمثال َند إمامنا الزخمشرى يقول :جدوي التأكيد أنك إذا كررت فقد

قررت املؤكد وما علق به يف نفس السا مع و مكنته يف قلبه ،و أمطت شبهة رمبا خاجلته أو تومهت غفلة أو ذهابا عما أنت

بصدده فأزلته57۔ وكذلك أشار اإلمام الزركىش إىل فوائده قائال ":أحدها :التأكيد،واعلم أن التكر ير أبلغ من التأكيد
ألنه وقع يف تكرار التأسيس وهو أبلغ من التأكيد فإن التأكيد يقرر إرادة معىن األول وعدم التجوز فلهذا قال

َ
ل خمش
ون} 58إن الثانية تأسيس ال تأكيد ألنه جعل
ون ُث َم كَال َس ْو َف َت ْعلَ ُم َ
ا ز ري يف قوله تعاىل{ :كَال َ َس ْو َف َت ْعلَ ُم َ

الدي ِن
اك َما يَ ْو ُم ِ
{ما أ َ ْد َر َ
الثانية أبلغ يف اإلنشاء فقال :ويف { ُث َم} تنبيه عىل أن اإلنذار الثاين أبلغ من األول وكذا قولهَ :
الدي ِن}59وقولهَ {:ف ُقت َِل َكيْ َف َق َد َر ُث َم ُقت َِل َكيْ َف َق َد َر} 60حيتمل أن يكون منه وأن يكون
اك َما يَ ْو ُم ِ
ُث َم َما أ َ ْد َر َ
61
من املتماثلني.
َ
الدي َن َوأ ُ ِم ْر ُت أل َ َ
ُ ِم َ
ني}.
خملِص ًا لَ ُه ِ
اّلل ُ ْ
امل ْس ِل ِم َ
ن أ َ ْع ُب َد َ َ
ون أ َو َل ْ ُ
ن أ ُك َ
ْ
وقوله{ :قُ ْل إِ ِين أ ْر ُت أ ْ
38
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الثاين :زيادة التنبيه عىل ما ينىف التهمة ليكمل تلقي الكالم بالقبول ومنه قوله.

ك
ن َربَ َ
الثالث :إذا طال الكالم وخىش تناىس األول أعيد ثانيا تطرية له وجتديدا لعهده كقوله تعاىلُ { :ث َم إِ َ
63
السوء ِجبها لَ ٍة ُث َم َتابوا ِم ْن بع ِد َذ ل َ َ
ِيم}.
ن َربَ َ
حوا إِ َ
ك ِم ْن بَ ْعد َِها لَ َغ ُف ٌ
ِك َوأ ْصلَ ُ
لِلَ ِذي َن َع ِملُوا ُ َ َ َ
ور َرح ٌ
َْ
ُ
احلَاقَ ُة}{64الْ َقا ِر َع ُة َما الْ َقا ِر َع ُة}{65إِنَا أ َ ْن َزلْ َن ُاه ِيف
{احلَاقَ ُة َما ْ
الرابع :يف مقام التعظيم والتهويل كقوله تعاىلْ :

اك َما لَيْلَ ُة الْ َق ْد ِر ِ}.
لَيْلَ ِة الْ َق ْدر َو َما أ َ ْد َر َ

66

م
َ
َ
ون} 67وذكر "ثم"
ون ُث َم كَال َس ْو َف َت ْعلَ ُم َ
اخلا س :يف مقام الوعيد والتهديد كقوله تعاىل{ :كَال َس ْو َف َت ْعلَ ُم َ

يف املكرر داللة عىل أن اإلنذار الثاين أبلغ من األول وفيه تنبيه عىل تكرر ذلك مرة بعد أخرى وإن تعاقبت عليه

األزمنة ال يتطرق إليه تغيري بل هو مستمر دائما.

السادس :التعجب كقوله تعاىلَ { :ف ُقت َِل َكيْ َف قَ َد َر ُث َم قُت َِل َكيْ َف قَ َد َر} 68فأعيد تعجبا من تقديره وإصابته

الغرض عىل حد قاتله اهلل ما أشجعه!.

69
ان}.
السابع :لتعدد املتعلق كما يف قوله تعاىلَ { :ف ِبأ َ ِي آال ِء َربِ ُك َما ُت َكذِبَ ِ

70

وكذلك التفت إليه النصيون املحدثون بنظر االحتياج الشديد اعتبارا بأنه وسيلة هامة من وسائل

التماسك النصي ،ومسي التكرار عندهم بـ التكرار النصي" وهو إعادة العنصر املعجمي بلفظه أو بشبه لفظه ،أو مبرادفه

أو بزنته ،أو مبدلوله ،أو ببعض منه ،أو باالسم العام له مما يؤدي إىل َتاسك النص وسبكه.

71

قد عرف هاليداي ورقية حسن التكرار بأنه" أية حالة تكرار ميكن أن تكون الكلمة نفسها أو مرادف أو

شبه مرادف ،كلمة عامة أو امسا عاما" 72واعتب الدكتور األزهر الزناد التكرار نوعا من أنواع اإلحالة القبلية وعرفه

بـ"التكرار اإلحالية" وهي عنده :أن تبدأ كل اجلملة من مجل النص بتكرار لفظ أو عدد من األلفاظ لغرض التأكيد.

73

ت
ورمبا يكرر اللفظ لبعده عما يتم اجلملة الىت صدرها ذلك اللفظ مثاله 74يف قوله تعاىلَ { :فلَ ْو َال إِ َذا بَلَ َغ ِ

احللْ ُق َ َ
ل ِك تب
حن َق
تنظ
ِني } 75فكرر
ري َمدِين َ
ن ُكنْ ُت ْم غَ ْ َ
ُْ
ون َو َ ْ ُن أ َْر ُ
ون َفلَ ْو َال إِ ْ
ب إِلَيْ ِه م ِْن ُك ْم َو َ ْن َال ُ ْصِ ُر َ
وم َوأ ْن ُت ْم حِينَ ِئ ٍذ َ ْ ُ ُر َ
(لوال) ملا قطع عن َتامه العرتاض اجلمل.

76

أثر التكرار يف التماسك النصي:

:1
:2

االستمرارية :يستمر به النص ،تتابع أجزاءه وترتابط بعضها مع البعض اآلخر.

َتاسك النص ونسيجه :حيث يؤدي التكرار بربط الوحدات النصية الكبى بالوحدات النصية الصغرى إىل

خلق العالقات النصية بني أجزاء الكالم ،ويسهم يف َتاسكه ونسيجه.

39
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إعادة اللفظ تساعد املرسل يف استخدام صور لغوية جديدة ،ومن إفادهتا أن أحد العنصر ين قد يسهم يف فهم

اآلخر ،وهذا يسهل عىل السا مع أو القارى فهم النص .اتضح لنا أمهية التكرار ووظيفته النصية.

تعد ظاهرة التكرار من أهم أساليب القرآن ،حيث استخدمه اهلل تعاىل يف إثبات وحدانيته ،ويعد التكرار

القرآين من َماسن البالغة ألنه لم يأت عبثا ،بل ذات إفادة بالغة يف إيصال املعىن املقصود إىل املتلقي ويف ترسيخه يف

ذهنه .وكما عده "كريستال" من وسائل التماسك النصي ،اعتبارا بأنه تعبري مكرر يف داخلية النص ذات أثر كبري يف

االتساق النصي.

78

رأى ابن األثري بـ"أنه ليس يف القرآن مكرر الفائدة يف تكر يره فإن رأيت شيئامنه تكررمن حيث الظاهر

فأنعم نظرك فيه فانظر إىل سوابقه و لواحقه لتنكشف لك الفائدة منه".

79

وجاء يف "املعجزة الكبى القرآن" "َند تكرار بعض املعاين ألهنا ذكرت يف موضعها األول مقصودة وذكرت

يف موضعها الثاين َتهيدا لقصده و تثبيتا ملغزاه ،فا لتكرار لم يكن ملجرد التكرار بل هو جتديد ملعاين و ليس ترديدا،

والفرق بني وجمرد الرتديد أن الرتديد يكون تكرارا ال غاية له ،أو يكون ملجرد التوكيد ،أما التجديد يف تكرار

اللفظ فإنه يكون لغاية ال تتم إال به 80.ثم إن التكرار يف التزنيل الشريف يأيت عىل أنواع.
أوال :تكرار الكلمات.

وِل ا َلن َه َار
وِل اللَيْ َل ِيف َ
الن َها ِر َو يُ ِ ُ
اّلل يُ ِ ُ
ِك بِأ َ َ
مثال تكرار لفظة اجلاللة يف تكرار األمساء يف قوله تعاىلَ { :ذ ل َ
ن ََ
اّلل َ ِ
اّلل ُه َو الْ َع ِل ُي
ون ِم ْن ُدونِ ِه ُه َو الْ َب ِ
اط ُل َوأ َ َ
اّلل ُه َو ا ْحلَ ُق َوأ َ َ
ِك بِأ َ َ
ري َذ ل َ
ِيف اللَيْ ِل َوأ َ َ
ن ََ
ن ََ
ن ََ
مسي ٌع بَصِ ٌ
ن َما يَ ْد ُع َ

81
اّلل َسخَ َر
الس َما ِء َم ًاء َف ُت ْص ِب ُح ْاأل َ ْر ُض ُ ْ
اّلل أ َ ْن َز َل ِم َن َ
ري} { .أَلَ ْم َت َر أ َ َ
خم َض َر ًة إِ َ
ري أَلَ ْم َت َر أ َ َ
ن ََ
ن ََ
ن ََ
اّلل لَطِ ٌيف َخ ِب ٌ
الْ َك ِب ُ
ك َ َ
وف
اّلل بِ َ
الن ِاس ل ََر ُء ٌ
ن َت َق َع َع َىل ْاأل َ ْر ِض إِ َال بِإِ ْذنِ ِه إِ َ
ح ِر بِأ َ ْم ِرهِ َو ُ ْميسِ ُ
لَ ُك ْم َما ِيف ْاأل َ ْر ِض َوالْ ُفلْ َ
ك َجتْ ِري ِيف الْ َب ْ
ن ََ
الس َم َاء أ ْ

ري}.
ِك َع َىل َ ِ
ِك ِيف كِ َت ٍ
اّلل يَ ْعلَ ُم َما ِيف َ
ن َذ ل َ
اب إِ َ
ن َذ ل َ
الس َما ِء َو ْاأل َ ْر ِض إِ َ
ِيم أَلَ ْم َت ْعلَ ْم أ َ َ
ن ََ
اّلل يَسِ ٌ
َرح ٌ

82

نالحظ أن لفظة اجلاللة (اهلل) تكرر مرتني يف كل آية من اآليات السابقة .ووظيفة هذا التكرار تتجىل يف

النقاط التالية.

أ .اإلخبار بأن هذه األمور أمور إهلية ،ال يستطيع أن يقوم بها إال اهلل عزوجل ،وكذلك األمور الغيبة غيب
السموات واألرض ال يعلمها إال اهلل.

ب .وهذا التكرار للفظ اجلاللة يتناسب مع طبيعة السورة ،ألن السورة تذكرنا بالعبودية اخلالصة هلل ،وفيها إخبار

بأن كل ما يف الكون يدع إهل ًاواحدا (وهو اهلل) حىت الشجر والدواب والطري والسموات واألرض كلهم يدعو ربه
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ويسبحه لكن ال نفقه تسبيحهم .وكما حتدثت السورة عن أهوال الساعة ومشاهد القيامة ،والبعث بعد املوت ،ويف
اخلتام تكلمت عن عجز املعبودات الباطلة.

ج .وتكررت هذه اللفظة ست وأربعون مرة يف سورة احلج ،وبهذا التكرار يتحقق التماسك النصي عىل مستوى اآلية،

ثم عىل مستوى السورة .وكذلك تكرر لفظ "الرب" يف سورة األنعام  52مرة ،قال الكرماين تكرار لفظ "رب" أليق يف
هذه السورة ،ألن فيها جاء ذكر احلبوب والثمار وأتبعها بذكر احليوان من الضأن واملعز واإلبل ،وبها تربية

األجسام ،فكان ذكر الرب أنسب فيها .مثال يف قوله.

83

ومنها تكرار فعل (خلق) و(علم) يف سورة العلق:

ْ
ان َما
ك ْاألَك َْر ُم الَذِي َعلَ َم بِا لْ َقلَ ِم َعلَ َم ْ ِ
ك الَذِي َخلَ َق َخلَ َق ْ ِ
ان ِم ْن َعلَ ٍق اق َْرأ ْ َو َربُ َ
اس ِم َربِ َ
اق َْرأ بِ ْ
اإل ْن َس َ
اإل ْن َس َ

لَ ْم يَ ْعلَ ْم84۔الزخمشرى هناتنبه إىل أن هذاالقول الكريم عبارة عن فقرتني :الفقرة األوىل تقف عند قوله {األكرم}

ان َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم} وطبق الزخمشرى مبدأ االختيار يف
ثم الفقرة الثانية قوله تعاىل { الَذِي َعلَ َم بِا لْ َقلَ ِمَ .علَ َم ْ ِ
اإل ْن َس َ
َماولته ربط الفقرة الثانية با لفقرة األوىل ،فوقف عند كلمة {األكرم} وحللها من الناحية الصرفية والداللية ،فهذه

اللفظة هي أفعل التفضيل معرف باأللف والالم ،وكما نعلم أفعل التفضيل يأيت علي ثالثة أساليب " إما جمرد من أل

واإلضافة ،فيأيت بعده ِم ْن مثل أكرم ِم ْن ،واملفاضلة هنا تكون بني الشيئني" أو مضاف "أكرم الناس" واملفاضلة هنا
أقوى من املفاضلة یف األسلوب اآلخر،ألهنا تدل عىل أن املوصوف أكرم من مجيع ما ذكر.

ثم األسلوب الثالث إذا كان أفعل التفضيل معر فا بأل،و هذا أعىل التفضيل یف هذه الصيغة يعطينا أعىل مرتبة

للتفضيل.ولذلك َند الزخمشرى يعلق عىل هذه اللفظة بقوله معىن { األكرم } الذي له الكمال يف زيادة كرمه عىل كل

كرم ،ينعم عىل عباده النعم اليت ال حتص ،ويعفو عنهم فال يقابلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه ،ويقبل
توبتهم ويتجاوز عن سيآهتم بعد اقرتاف العظائم ،فما لكرمه غاية ".هذا هو حتليل الزخمشرى .ثم يربط بني الفقرة

الثانية و األوىل بقوله" وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم ،حيث قال األكرم { األكرم الذى َعلَ َم
بالقلم علم اإلنسان َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم } فدل عىل كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا ،ونقلهم من ظلمة اجلهل إىل نور
العلم ،ونبه عىل فضل علم الكتابة ملا فيه من املنافع العظيمة اليت ال حييط بها إال هو "،ثم يسطرد فيقول و ما ُدونت

العلوم وال قيدت احلكم وال ضبطت أخبار األولني ومقاالهتم ،وال كتب اهلل املزنلة إال بالكتابة؛ ولوال هي ملا
استقامت أمور الدين والدنيا؛ ولو لم يكن عىل دقيق حكمة اهلل ولطيف تدبريه ودليل إال أمر القلم واخلط ،لكىف به .ثم

ق
وإن كان الفعل{ اق َْرأ} یف بداية
يقول بعد ذلك إن هذه اآليات بدأت بالفعل{ ا َْرأ} وانتهت بالكتابة واخلطْ ،
41
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بقارئ" .وكأن
السورة يعىن ضمن ما يعىن به التدبر والنظم ولذلك أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال "ما أنا
ٍ

النص مبعىن النظر والتدبر وانتىه بالكتابة الىت تستلزم القراءة مبعىن استنطاق املكتوب ،وبهذا تكتمل الدائرة

الداللية للنص بفقرتني.

85

قال إمامنا اإلسكايف إن قوله "خلق" بعد "الذى" عام يف املخلوقات كلها :مسائها وأرضها  ...ثم استأنف

التنبيه عىل خلق املخاطبني أنفسهم فقال" :خلق اإلنسان من علق" أي :اعرف انقالبه من الدم إىل ما يشاهد ،لتعرف
حاله الثانية الىت ليست بأبعد يف نفسك هذه الناشئة ..و إن كان كذلك سلم من التكرار.

86

و لكن املتأمل يف اآليات ميكن أن يالحظ أن النص ببنائه و تركيبه يتجاوز هذا املستوى الداليل إىل أفق

أبعد ،ويبتدى هذا التجاوز من خالل التبادل بني ألفاظ تنتسب إىل جمالني خمتلفني ،واآلية األوىل جتمع بني هذين

املجالني ،فتستخدم اللفظ "رب" و تصفه "الذى خلق" ،فاللفظة األوىل تنتیم إىل جمال األوصاف اإلنسانية ،...و لكن
مجلة الصلة "خلق" تنقل املتلقي إىل جمال داليل آخر .ويعود النص يف اآلية الثالثة "اقرأ و ربك األكرم " إىل املجال

الدالىل األول ،يعىن مفردات اآلية "رب" و"كريم" تنتیم إىل جمال الصفات اإلنسانية ،لكن وصف الرب بأنه "الذى
خلق" ثم التأكيد با لتكرار لفعل "خلق" ينقل من املجال اإلنساين إىل جمال دالىل جديد ،و هذه النقلة بني املجالني تتأكد

من خالل تكرار الفعل "خلق" .وإذا كانت اآليتان الثالثة والرابعة تعودان مبفرداهتما إىل املجال الداليل
اإلنساين ،فإن اآلية اخلامسة تنقل الفعل "علم" من هذا املجال إىل املجال اجلديد ،و يتم ذلك عن طر يق التكرار ..و

التكرار هنا أداة هامة جدا من حيث أنه ينقل الداللة يف النص من جمال إىل جمال.

87

ثانياً :تكرار اجلملة

ات
الس َم َاو ِ
ات َو ْاأل َ ْر َض َوأ َ ْن َز َل لَ ُك ْم ِم َن َ
قوله تعاىل يف تكرار العبارة{ :أ َ َم ْن َخلَ َق َ
الس َما ِء َم ًاء َفأ َ ْن َب ْت َنا بِ ِه َح َدا ِئ َق َذ َ
َ
ون أ َ َم ْن َج َع َل ْاأل َ ْر َض ق ََر ًارا َو َج َع َل خِ َال َ َهلا أَهنْ َ ًارا
ج َر َها أَإِلَ ٌه َم َع َ ِ
ن ُت ْن ِب ُتوا َش َ
بَ ْه َ
اّلل بَ ْل ُه ْم قَ ْو ٌم يَ ْع ِدلُ َ
ان لَ ُك ْم أ ْ
ج ٍة َما ك َ َ
ح َر يْ ِن َحا ِج ًزا أَإِلَ ٌه َم َع َ ِ َكث
ون }88۔ قد تكررت هنا اجلملة
ني الْ َب ْ
َو َج َع َل َ َهلا َر َواسِ َي َو َج َع َل بَ ْ َ
اّلل بَ ْل أ ْ َ ُر ُه ْم َال يَ ْعلَ ُم َ

االمسية "أإله مع اهلل " الىت تتكون من "مهزة االستفهام ،مبتدأ نكرة ،و اخلب شبه اجلملة "مع اهلل" .اعتب أبو حيان
هذا التكرار بأنه جاء عىل سبيل التوكيد و التقر ير أنه ال إله إالهو سبحانه وتعاىل 89.وكذلك يتناسب هذا التكرار مع

موضوع هذه السورة (سورة النمل) ،الذى يدور حول أصول عقيدة التوحيد و الرسالة و البعث.

َ
ن
الس َم َاو ِ
ات َو ْاأل َ ْر َض َوأ َ ْن َز َل لَ ُك ْم ِم َن َ
{ أ َ َم ْن َخلَ َق َ
الس َما ِء َم ًاء َفأ َ ْن َب ْت َنا بِ ِه َح َدا ِئ َق َذ َ
ات بَ ْه َ
ان لَ ُك ْم أ ْ
ج ٍة َما ك َ َ
ون } والسماوات واألرض حقيقة قائمة ال ينكرها أحد يف الكون،و ال
ج َر َها أَإِلَ ٌه َم َع َ ِ
ُت ْن ِب ُتوا َش َ
اّلل بَ ْل ُه ْم قَ ْو ٌم يَ ْع ِدلُ َ
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ميلكها و ال يعلم أمورها و ال حييطها أحد سوى اهلل .إنزال املاء من السمآء و إنبات به احلدائق البهيجة الناضرة ،و

األشجار و شق األهنار من آيات اهلل .ومنظر هذه احلدائق يبعث يف قلب املتدبر البهجة والنشاط واحليوية .و املتأمل يف
هذه البهجة واجلمال الناضر يبعث قلبه و ينشط .ويتدبر آثار اإلبداع يف احلدائق ،و يشعر أن عليه أن يرجع إىل

مصدر وراء هذا الكون املنظور.

ومن هنا يرجع و يتوجه بكل التمجيد و التسبيح و تقر ير التوحيد إىل الصانع الفريد الذي أبدع هذا اجلمال

العجيب .و فجأة جاء السؤال إليقاع قلبه " أإله مع اهلل" و اإلجابة :ال .أنه ال إله إال هو سبحانه وتعاىل { .أ َ َم ْن َج َع َل
ح َر يْ ِن َحا ِج ًزا أَإِلَ ٌه َم َع َ ِ َكث
ون }.
ني الْ َب ْ
ْاأل َ ْر َض ق ََر ًارا َو َج َع َل خِ َال َ َهلا أَهنْ َ ًارا َو َج َع َل َ َهلا َر َواسِ َي َو َج َع َل بَ ْ َ
اّلل بَ ْل أ ْ َ ُر ُه ْم َال يَ ْعلَ ُم َ
وشق األهنار يف األرض هي شرايني احلياة ،وانتشارها يف أحناء الكون ،الىت حتمل معها اخلصب واحلياة والنماء
و توافق طبيعة كل قطعة من قطع األرض،وجرياهناحسب احتياج األرض إليها.وخلق اجلبال الثابتة حىت تستقر األرض

بها.و يف مقابلها جريان األهنار اجلارية يف املشهد الكوين من آيات اهلل {.أإله مع اهلل؟ } ..ومن هنا يصل الشعور

اإلنساين يف هذه الوقفة أمام احلياة النامية يف احلدائق البهيجة إىل إِثارة التطلع واالنتباه وحتريك التأمل والتفكري ،و يأيت

السؤال هجما عليه { :أَإِله مع اهلل؟ } .ال :أنه ال إله إال هو العزيز احلكيم.فسبحان اهلل عما يشركون.

ومن هذا يظهر التالزم بني اإلقرار مببدئ احلياة واإلقرار مبعيدها ،و كذلك بني رزقهم من السماء

واألرض يف البدء واإلعادة ،ألن رزق السماء واألرض له عالقة بالبدء واإلعادة .فعالقة رزق األرض بالبدء معروفة
فهو الذي يعيش عليه العباد .وعالقته باإلعادة أن الناس جيزون يف اآلخرة عىل عملهم وتصرفهم يف هذا الرزق الذي

أعطوه يف الدينا ..وعالقة رزق السماء بالبدء واضحة .فهو يف الدنيا للحياة ،وهو يف اآلخرة للجزاء ..وهكذا تبدو دقة

التناسق يف السياق القرآين العجيب ،فريدهم القرآن إليها يف حتد وإفحام.

90

{ أَإِله مع اهلل؟ } ال :فسبحان اهلل عما يشركون۔ قد الحظنا أن اجلملة االمسية { أَإِله مع اهلل؟ }

تكررت يف اآليات السابقة ،وأفاد هذا التكرار هنا السبك النصي يف مستوى اآلية ،حيث إن بيان األمور واألفعال

اإلهلية يف رأس اآلية يدل عىل فردانية اهلل عزوجل ووحدانيته .ثم جاء الرتكيب االمسي بأسلوب االستفهام عىل سبيل

اإلنكار تضمنا سؤال التحدى والتهكمي ،أهذا ميكن أن يكون له شريك ؟؟ واإلجابة بالتأكيد ال :ولذا كان

تعقيب هذه اجلمل حبرف اإلضراب (بل) داللة عىل كذب دعواهم ،وفساد ما ذهبوا إليه.
اخلاَتة

قد وصل البحث إىل نتائج تالية :
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لكل نص خصائصه  ،ومن خصائص النص القرآين اختالف داللة مفرداته باختالف اليساق الذي ترد فيه هذه

املفردات.تساهم قضية االتساق املعجمي يف حتقيق التماسك النصي من خالل ربط املفاهيم ودالالت املفردات

والتداولية جتاه بناء الفكرة األساسية للنص.

يعتمد االتساق املعجمي عىل مبادئ منها :مبدأ االختيار  :إن القرآن الكريم قد امتاز بالدقة يف اختيار

ألفاظه ومفرداته ،وهذا االنتقاء املعجز قد جعل املفردات القرآنية تناسب موضعها وموقعها تناسبا دالليا وتركيبيا

وكذلك فنيا وتؤدى دورها يف املعىن عىل أكمل وجه.

ومبدأ التكرار :ظاهرة التكرار ذات أمهية بالغة بكوهنا جزاء مهما من النظام اللغوى و بسبب دوره اهلام

يف بناء النص ،حيث له دور كبري يف االرتباط النصي عىل املستوى الداليل والرتكيبي ،بسبب هذه العملية النصية املهمة

يعد التكرار من أهم وسائل االتساق النصي.
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