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رب العاملني ،والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني ،رسول اهلل
احلمد هلل ّ

الصادق األمني وآل بيته الطيبني الطاهرين.
وبعد:

القرآن الكريم كتاب اهلل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،وهو سفر

العربية الفريد وكنزها الثمني ،الذي أذهل بلغا َءها وأعجز فصحاءها ،الذي ال ختلقه

كثرة الر ّد وال تنتهي غرائبه وال تفنى عجائبه ،وسيظل كام وصفه س ّيد البلغاء وإمام

الفصحاء أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب  ...(:نور ًا ال تُطفأ مصابيحه،
ورساج ًا ال خيبو توقده ،وبحر ًا ال ُيدرك قعره ،ومنهاج ًا ال ُي ِضل هنجه ،وشعاع ًا ال
ي ِ
ظلم ضوؤه ،وفرقان ًا ال خيمد برهانه ،وتبيان ًا ال هُتدم أركانه ،وشفا ًء ال تخُ شى أسقامه،
ُ
وعز ًا ال هُتزم أنصاره ،وحق ًا ال تخُ ذل أعوانهِ ... ،
وعل ًام ملن وعى ،وحديث ًا ملن روى،

وحك ًام ملن قىض)(.)1

السد ،متامسك السبك ،متني األسلوب ،متصل بعضه ببعض،
فهذا البناء حُمكم رّ

كأنه عقد منتظم ؛تناسقت حروفه ،وأئتلفت كلامته ومجله وآياته ،والتحمت معانيه يف
((( هنج البالغة 428 :خ .198

 ........................................................ 6البعد الرتابطي يف القرآن الكريم

انسجا ٍم تا ٍم حتى جاء أوله مرتبط ًا بآخره ،وآخره مؤتلف ًا مع أوله يف نظام ال يرقى إليه

أي كالم أو نظم أبد ًا.
ّ

جاء اختياري موضوع الرسالة بعد تتبعي لدراسة الروابط يف القرآن الكريم حينام

أعددت رسالة املاجستري بعنوان(التناسب ودوره يف اإلعجاز القرآين)التي سلطت

الضوء عىل عل ٍم من علوم القرآن الكريم مل حيظ بأمهية كبرية كام حظيت علوم القرآن
الكريم األخرى ،وكشفت الدراسة عن ٍ
وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم القائم

ٍ
ودقة
عىل الرتابط بني أجزائه لفظ بلفظ ومجلة بجملة وآية بآية بام يكشف عن نظ ٍم
ٍ
بشكل ال يمكن أن يكون من فعل برش -عىل الرغم من نزوله
يف االرتباط بينها -
ٍ
أزمنتة وأمكنة خمتلفة ُمتعددة بام
املتفرق فيام يقارب من ثالث وعرشين سنة يف أحوال
ُيثبت نزوله من لدن حكي ٍم خبري.
وبعد القراءات الكثرية يف هذا املجال تبلورت فكرة بحث الروابط يف القرآن

الكريم لتكون هذه الرسالة امتداد ًا وتتمي ًام للموضوع بدراسة أوسع وأشمل لألسس
والعالقات التي عىل أساسها ترتبط آياته وسوره ببعضها من دون جتزئة اآليات
السورة وكأهنا أشالء
وتقطيعها عن بعضها وكأن ال عالقة ألحداها باألُخرى ،فتبدو ّ

ُمق ّطعة ال يربطها رابط كام يف التفسري التجزيئي ،فالتفسري القائم عىل أساس الروابط
نص ًا واحد ًا متكام ً
ال مرتبط االجزاء بنا ًء عىل عالقات وأسس منطقية
السورة يعدها ّ
يف ّ

لتشمل الدراسة كل أبعاد النّص القرآين ،اللغوية ،والرتكيبية ،والبيانية وغريها ،مع
مراعاة أمهية العنارص الفن ّية يف تكامل النّص وتالحم أجزائه هو االسلوب األمثل ،بام

يؤسس السلوب تفسريي شامل األبعاد يف دراسة النّص القرآين ،إذ إن الرتكيز عىل

السليم له وحيول دون معرفة
جانب من جوانب القرآن الكريم دون آخر يخُ ُّل بالفهم ّ
أهدافه ومقاصده.
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أمهية املوضوع:
ّملا كان تفسري القرآن الكريم يعني البيان أو الكشف عن ُمراد اهلل تعاىل من كتابه،

فإن البحث يف الروابط جانب مهم جد ًا يف ذلك البيان والكشف ،إذ تُعني معرفتها عىل

الفهم الصحيح والدقيق للنّص القرآين ،مما جيعل ا ُملتلقي يصل اىل الغرض املقصود
من كالمه تعاىل ويتحقق بذلك املقصد منه ،ويمكن إمجال أمهيته وفوائده يف ما يأيت:

السور يف
أ – تُسهم العالقات واألسس التي تربط ما بني اآليات أو ما بني ّ

التفسري ألهنا تُعني ا ُملفرس عىل الوصول إىل ُمراد اهلل تعاىل عن طريق ربط املوضوعات

السورة الواحدة أو يف القرآن الكريم كافة ،من خالل معرفة مقاصد
ببعضها ،سوا ٌء يف ّ
النّص وأغراضه وأهدافه ،فالروابط تُشكل أضوا ًء كاشفة عن ارتباط أجزاء النّص يف
متاسك ألفاظه و تالحم معانيه ،كام تُفيد ا ُملفرس يف ترجيح أحد الوجوه ا ُملحتملة عند
السورة بالربط بني املعاين املتآلفة،
تعددها سوا ٌء يف بيان اللفظ أو اآلية أو املقطع يف ّ

فيرُ ّجح ما هو أقرب إىل نظم الكالم وانسجام معانيه واتساقه مع الغرض ا ُملساق إليه.
وإذا كانت الدراسات التفسريية قد دأبت عىل تصنيف التفاسري بحسب املنهج

الذي يتخذه ا ُملفرس فصنفوها هذا تفسري لغوي وآخر بياين وثالث يطغى عليه اجلانب
الكالمي ،حتى إذا أراد الباحث أن يدرس قضية ما من خالل التفاسري سيجد  -بعد

أن جيمع كل ما قيل فيها ليستخلص رؤية كاملة  -سيجد النّص أمامه يبدو كأنه أجزا ٌء
جمزأة ،فال بدّ عند تفسري النّص القرآين من اإلحاطة بأبعاده كافة لتكون الدراسة

متكاملة بربط األجزاء ببعضها ،ليتمكن من فهم وا ٍع وصحيح ملدلوالت النّص وما

ختتزنه اآليات الكريمة ،دون االكتفاء بالنظرة الرسيعة العجىل وتكون دراسة شاملة
ٍ
بشكل ال يقل أمهية عن
لكل أبعاد النّص القرآين واالحاطة بالظروف املرافقة لنزوله
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دراسة األلفاظ ودالالهتا واستيعاب ملقتضيات الرتاكيب بمعرفة اتصال األجزاء
بعضها ببعض عىل ُأسس سليمة وعالقات صحيحة تكشف عن ٍ
نص متكامل له

غرض كيل ُقصد إيصاله اىل ا ُملتلقي حتقيق ًا للهدف املرجو منه.

ٍ
وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم ،فعىل الرغم
ب – تكشف الروابط عن

من تعدد املوضوعات بني أحكام وترشيعات ،وقصص وأمثال ،ووعد ووعيد
وتضم ِنه جلميع شؤون احلياة ،ومع اختالف زمن نزول آياته وسوره وأسباهبا وتفرقه
ُّ
ٍ
بشكل
عىل سنوات عدّ ة ،ومع اشتامله عىل موضوعات كثرية ،إلاّ أن أجزاءه ترتابط

السورة الواحدة أهنا نزلت دفعة واحدة من غري تفكك أو
عجيب حتى يخُ يل لقارئ ّ

خلل يف تناسق آياهتا بنظام خرق العادة وجاء متامسك ًا قد أخذ كل جزء مكانه متتابع ًا
مع بقية االجزاء إذ ليس بمقدور ٍ
نص ًا
برش مهام أويت من قدرة و َم َلكَة إبداعية أن جيمع ّ
متفرق األجزاء هبذا الشكل ا ُملحكم.

ج – إن إدراك الرتابط بني أجزاء النّص القرآين يأيت ر ّد ًا دامغ ًا عىل مزاعم كل

صحة هذا النّص من مسترشقني ومن تابعهم الذين يرون أن القرآن
ا ُملشككني يف ّ
الكريم عبارة عن مقاطع متفرقة مفكك الكلامت واأللفاظ ال ينظمها ناظم وال
ٍ
بشكل اعتباطي ال يقوم عىل أي مبدأ – عىل حدّ قوهلم
يربطها رابط ،وإن ترتيبه جاء
– وأن نصوصه متفرقة مشتتة كام دعا بعضهم إىل إعادة ترتيب القرآن وفق نزوله.

ان أي عقل برشي مهام أويت من قوة وحفظ وإحكام ال يمكنه أن يرتب هذه

اآليات املتفرقة النزول عىل مدى سنوات طويلة هبذا النسق والرتتيب واإلحكام

السورة وكأهنا نزلت دفع ًة واحدة ومل
السورة ،ونجد ّ
فتستقر اآلية يف مكاهنا ضمن ّ
تتفرق أجزاؤها عىل مدى سنوات ،فلو أدركوا مدى الروابط والوشائج بني كل جزء
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نص اهلي معجز بكل ما فيه وأنه
وآخر التضح هلم بام ال يقبل الشك أن هذا الكالم ّ

ليس من عند النبيوال هو من قول برش.

د – قبل كل هذا وذاك فالبحث عن الروابط بني آيات القرآن الكريم وجه من وجوه
التدبر والتفكّر الذي ّ
حث عليه القرآن الكريم يف أكثر من مورد كقوله تعاىلَ :أ َف َ
ال
َان ِمن ِع ِ
ون ا ْل ُق ْر َ
َيتَدَ َّب ُر َ
ند َغيرْ ِ اللهِّ َل َو َجدُ و ْا فِ ِيه ْ
اختِالَف ًا كَثِري ًا( )1(النساء)82
آن َو َل ْو ك َ ْ
ِ
ني()2(املؤمنون)68
اءه ُم الأْ َ َّولِ َ
اءهم َّما لمَ ْ َي ْأت آ َب ُ
وَ :أ َف َل ْم َيدَّ َّب ُروا ا ْل َق ْو َل َأ ْم َج ُ
ِ
َاب َأ َنز ْلنَا ُه إِ َل ْي َك ُم َب َار ٌك ِّل َيدَّ َّب ُروا آ َياتِ ِه َولِ َيت ََذك ََّر ُأ ْو ُلوا الأْ َ ْل َب ِ
اب()3(ص)29
و:كت ٌ
وغريها من اآليات الكريمة احلا َّثة عىل التَّدبر والتفكُّر فيه ،كام دعا اىل ذلك رسول
اهللوأهل بيته الطاهرون  ومارسوه عملي ًا عند خالل تفسريهم وبياناهتم

آلياته الكريمة.

السابقة:
الدراسات ّ

من خالل متابعتي ملوضوع الروابط فيام كُتب من الدراسات االكاديمية سابق ًا

وجدت ندرة يف الدراسات التفسريية التي تتناول هذا املوضوع ،فيكاد األمر ينحرص

والسور ،أو فيام
يف دراسة منهج هذا املفرس أو ذاك ممن اعتنى بالتناسب ما بني اآليات ّ
ٍ
السورة القرآنية أو الوحدة املوضوعية  -عىل إن هذا
يتعلق بدراسات حول وحدة ّ
املوضوع هو جزء من مباحث الرتابط يف القرآن الكريم  -واقترصت بعض الدراسات
يف مناهج املفرسين عىل حرص ذلك يف ٍ
وجه من الوجوه التي اعتمد عليها املفرس يف
((( النساء .82:

((( املؤمنون .68 :
((( ص .29 :
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ٍ
دراسات شاملة ألُسس وعالقات الرتابط يف القرآن الكريم ،إذ قد
تفسريه فلم تكن
ٍ
السورة الواحدة دون ربطها
يعتمد بعضهم عىل
جانب دون آخر ،أو قد يركز آخر عىل ّ
ببقية سور القرآن الكريم وغري ذلك.

واما يف الدراسات اللغوية فكان جمال الروابط الدراسات اللسانية واالسلوبية

والنّصية(أو علم اللغة النّيص)التي اختذت من بعض سور القرآن جماالً تطبيقي ًا ملعايري

تلك العلوم وأسسها ودرستْها يف ضوء مناهجها فقط ،فجاءت بحوث ًا متناثرة ولكل
باحث وجهة نظر واسلوب يف طرح املوضوع وليس دراسة شاملة للقرآن الكريم.

إلاّ إن هذه الدراسة ال تُنكر تلك اجلهود بل تُثني عليها ،فهي خطوات عىل طريق

فهم النّص القرآين ومعرفة أهدافه ،فتتبعت هذه الدراسات وتم االستعانة بتلك

العلوم ووظفت معايريها يف اجلانب التفسريي ،فام دام القرآن الكريم قد نزل بلسان
عريب ُمبني كان ال بدّ من اإلفادة من تلك الدراسات ال ّلغوية.

أما يف املصادر القديمة فمع أن موضوع الروابط له ج��ذوره يف تراثنا العريب

اإلسالمي ،إلاّ إنه جهد مشتت يكاد يقترص عىل إشارات تُلتقط من بني عبارات
بعض املفرسين ممن اعتنوا هبا أو يف ما كُتب يف علوم القرآن الكريم ،وكذلك ما

نص ًا أدبي ًا ،أو
تضمنته كتب األدب العريب من إشارات إىل وحدة القصيدة لكوهنا ّ
يف كتب البالغة العربية وعلم املعاين إذ اقترص األمر عىل مستوى الربط بني اجلمل

يف مباحث الفصل والوصل أو بالوقوف عند اجلوانب النحوية أو الرتكيبية دون أن

تكون شاملة ألبعاد النّص األخرى.
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املصادر واملراجع:
بالنظر التساع جمال البحث وتشعب أطرافه ودقتها ،فقد اقتىض ذلك الرجوع إىل

مصادر ومراجع عدّ ة يف علوم شتى يمكن إمجاهلا بام ييل:

 – 1كتب اللغة يف املعاجم والنحو والرصف التي أفدت منها يف بيان التامسك

القائم عىل األسس اللفظية والرتكيبية يف النّص.

 – 2كتب البالغة واألدب التي استعنت هبا يف بيان العالقات املعنوية بني أجزاء

النّص.

 – 3الدراسات احلديثة يف كل من علم األصوات ،والدراسات االسلوبية ،وعلم

اللغة النيص(علم لغة النّص).

 – 4كتب التفسري وعلوم القرآن الكريم التي أغنت ما ّدة البحث يف املجالني

والسور.
النظري والتطبيقي ألسس وعالقات الرتابط يف اآليات ّ

 – 5الدراسات القرآنية احلديثة يف خمتلف املجاالت التي اختذت من النّص القرآين

جماالً للتطبيق يف موضوعاهتا.

 – 6كتب احلديث الرشيف ،وأصول الفقه ،وبعض الكتب األخرى يف جماالت

خمتلفة.
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منهج البحث:

انتظمت الرسالة يف ٍ
متهيد ومخسة فصول وخامتة تضمنت نتائج البحث.
أما التمهيد فكان عنوانه(مفهوم الرتابط)جاء يف ثالث فقرات ،األوىل تعريف

الرتابط يف اللغة واالصطالح ،والثانية؛ بيان معنى الربط يف االستعامل القرآين،

وجاءت الفقرة الثالثة؛ يف بيان حقيقة وجود الرتابط يف القرآن الكريم وآراء العلامء
واملفرسين واستعراض أدلة اإلثبات والنفي.

واما الفصل األول :فكان بعنوان(الروابط الشكلية يف القرآن الكريم)وانقسم عىل

مبحثني ،األول يف الروابط اللفظية ،والثاين تناول الروابط الرتكيبية.

وكان الفصل الثاين بعنوان(الروابط املعنوية يف القرآن الكريم)متناوالً العالقات
ٍ
ببعض .
التي تربط اجزاء النّص القرآين بعضها
وجاء الفصل الثالث بعنوان(:العنارص الفن ّية يف الرتابط القرآين)وقد خصص

السابقة
لدراسة العنارص التي تُسهم يف ربط أجزاء النّص والتي تتكامل مع العنارص ّ
_ الشكلية واملعنوية _ وتضمن ثالثة مباحث ؛ األول ؛حتدّ ث عن أثر اإليقاع يف
السورة وأمهيتها يف الرتابط ،وأما
الرتابط ،والثاين ؛تناول
ّ
القصة وموقعها من ّ
الثالث:فبينّ مكانة الصورة وكيفية توظيفها يف ربط املعاين.
أما الفصالن األخريان فكانا تطبيقيني لكل وجوه ومستويات الرتابط ،فكان

السورة الواحدة)تضمن مبحثني ،األول :يف وحدة
الفصل الرابع بعنوان(الرتابط يف ّ
السورة القرآنية واآلراء فيها ،واألسس التي تقوم عليها هذه الوحدة ،والثاين ُ
؛خصص
ّ
السورة الواحدة متضمن ًا الروابط يف اآلية الواحدة وما بني
لدراسة مظاهر الرتابط يف ّ

املقدمة 13 ..................................................................................

السورة وخامتتها ومقاطعها وعالقة اسم السورة بمضموهنا.
مقدمة ّ
السور)فتضمن مبحثني ،األول يف
واما الفصل اخلامس وهو بعنوان(الرتابط بني ّ

السور ،والثاين ُخصص للرتابط اخلاص بينها.
الرتابط العام بني ّ
وبعد ذلك تأيت اخلامتة متضمن ًة خالصة البحث ونتائجه.

وألن عنوان الرسالة قد ُحدد بـ(دراسة تفسريية)فكان لزام ًا عيل أن ال خترج عن

هذا النطاق ،لذلك التزمت قدر اإلمكان اإلختصار وعدم التفصيل الدقيق يف اجلوانب

اللغوية بكل مستوياهتا لئال خترج الرسالة عن مسارها التفسريي ،ولئال تكون بذلك

جتاوزت جمال البحث ،وجتنب ًا للتداخل بني املجالني  -اللغوي والتفسريي– عىل أن

الفصل بينهام أمر صعب ما دام القرآن قد نزل بلسان عريب ُمبني ،واألمر نفسه ينطبق
عىل املباحث البيانية التي تُسهم يف معرفة الروابط فأخذت من هذه العلوم بالشكل
الذي خيدم التفسري بام يكشف عن وجوه الربط وداللته.

وحاولت حرص املباحث والفقرات بام يوضح الفكرة وأوردت بعض ًا من األمثلة

التطبيقية إذ لو أعطيت كل مبحث وفقرة جماالً أوسع من التفصيل ،ألصبح حجم
الكتاب أضعاف ما هو عليه ،أما حجم الفصول من حيث عدد صفحاهتا فقد خضع

لطبيعة ما ّدة كل فصل ،فجاءت بعض الفصول أكرب من بعضها خاص ًة الفصل اخلامس
السور املحدود نسب ًة إىل عدد اآليات يف
السور فقد فرضه عدد ّ
املتعلق بالرتابط بني ّ

القرآن الكريم مما جعل العالقات بينها أقل مما هو بني اآليات ،كام إن لعامل الوقت
أثر يف حرص املوضوع هبذا الشكل ،وال أدعي الكامل فكل دراسة للقرآن الكريم ما

هي إلاّ ُمقاربة لفهم جانب من جوانبه وال يحُ اط به كله.
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وأسأل اهلل تعاىل أن أكون قد وفقت يف اختيار املوضوع وإعطائه شيئ ًا من ح ّقه

بام ُيسهم يف خدمة كتاب اهلل ،وما هذا اجلهد إلاّ خطوة تكمل ما سبقها من دراسات

لعلها تقدم فائدة يف جمال البحث القرآين ،وربام يكون قد فاتني يشء فالسهو واخلطأ
ٍ
صواب فمن فضل اهلل تعاىل وما
وارد ،وما ال ُيدرك كله ال ُيرتك ج ّله ،فام كان فيها من
فيها من خطأ فمن عندي.

رب العاملني.
واحلمد هلل ّ

التَّمهيد

التابط)
(مفهوم رَّ
التابط يف ال ُّلغة واالصطالح.
 - 1رَّ
الربط يف االستعامل القرآين.
َّ - 2

التابط بني النَّفي واإلثبات.
 - 3رَّ

أوالً  -أد َّلة ا ُملثبتني.
ثاني ًا  -أد َّلة النَّافني.

التمهيد 17 ................................................................................

1 -1الترّ ابط يف ال ّلغة واالصطالح
الراء ،والباء،والطاء:أصل واحد ّ
الرباطُ :مالزمة
يدل عىل َشدٍّ و ثبات ،ومنه ِّ
الترّ ابطّ :

العدو كأهنم قد ربطوا هناك فثبتوا به والزموه ،ورجل رابط اجلأش:أي شديد
ثغر
ّ
()1
والرباط اليشء الذي ُير َبط به(.)2
القلب و النّفس
ِّ

(والرابطة عند املنطقيني هي اليشء الدّ ال عىل النِّسبة،واليشء يشمل ال ّلفظ وغريه)(.)3
ّ

وت ََرا َب َط( َت َفا َع َل)وهو ُيعطي معنى( ُمطاوعة)فا َع َل،كباعَدْ تُه فتباعَدَ وهو ُيفيد
الترشيك بني اثنني فأكثر ٌ
كل منهام فاع ً
ال يف ال ّلفظ مفعوالَ يف املعنى(.)4
والربط(:هو العملية التي بواسطتها تتصل اجلُمل من أجل إقامة عالقة داللية ،أما
ّ

الربط هبا)(.)5
الروابط فهي األدوات أو الوسائل التي يتم ّ

الربط ،وفيه يتمثل التّامسك الشكيل واملضموين
والترّ ابط:هو ما ينتج من عملية ّ

أو ال ّلفظي واملعنوي مع ًا ،ليحقق متاسك ًا كلي ًا جيعل النّص وحد ًة واحدة بحيث تشدّ
والربط ال يتحقق عىل املستوى الشكيل(ال ّلفظي أو الرتكيبي)
األجزاء بعضها بعض ًاّ ،
الربط بني القضايا يف اإلطار الدّ اليل(املعنوي)ايضا.
وحده لكنه يتحقق بفعل ّ

((( ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة.124 :
((( الفراهيدي ،العني :مادة(:ر ،ب ،ط) ،645/1ابن منظور ،لسان العرب :مادة(ر ،ب ،ط):
.440/1
((( التهانوي ،كشاف اصطالحات الفنون.226/1 :
((( امحد احلمالوي،شذا العرف يف فن الرصف.25 :
((( مجعان عبد الكريم ،إشكاالت النص ،دراسة لسانية نصية.251:
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و ُيراد بال ُبعد الترّ ابطي :أن ما بني أجزاء القرآن الكريم ،ال ّلفظ بال ّلفظ،واجلملة

بالسورة،ارتباط ًا عىل نحو من الشدَّ والثبات لوجود
والسورة ّ
باجلملة ،واآلية باآليةّ ،
أوارص(عالقات)بني تلك األجزاء ،فهي ُمرتبطة ُمتناسقة عىل أشدّ ما يكون االرتباط

مت أحدها إىل اآلخر بصلة(أي أن ارتباط آي
واالتساق وليست مجُ زأة مفكك ًة ال َي ُّ

القرآن ببعضها بعض حتى تكون كالكلمة الواحدة ُمتسقة املعاين ُمنتظمة املباين)(.)1

وهذا الترّ ابط يقوم عىل ُأسس أو عالقات تتجاوز اجلانب ال ّلفظي بني املفردات
ٍ
والصالت التي تتداخل مع
ترابط معنوي ُيمثل شبكة من الوشائج
واآليات إىل
ّ
نص ًا متكامل األجزاء حُمكم الترّ ابط اجتمعت يف
بعضها فتجعل من النّص القرآين ّ
ٍ
نسق ونظا ٍم ال يرقى إليه أي كال ٍم أو تأليف ،وهو مدار هذا البحث.
الربط يف اإلستعامل القرآين
َّ 2 -2

الربط والشدّ بيشء أو موضوع ليثبت عىل
للربط:هو ّ
اتضح من األصل ال ّلغوي ّ

الربط يف
تلك احلال ،والشدّ والتوثيق من لوازم الترّ ابط ومن آثاره ،وجاءت مفردات ّ
القرآن الكريم ضمن هذا املجال يف مخسة مواضع ،هي:

ِ
اصبرِ ُ و ْا َو َصابِ ُرو ْا َو َرابِ ُطو ْا َوا َّت ُقو ْا اللهَّ َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون.)2(
أ َ -يا َأ هُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُو ْا ْ

السماَ ء َماء ِّل ُي َط ِّه َركُم بِ ِه
ب-إِ ْذ ُي َغ ِّشيك ُُم النُّ َع َ
اس َأ َمنَ ًة ِّمنْ ُه َو ُين َِّز ُل َع َل ْيكُم ِّمن َّ
الشي َط ِ
ِ
ان َولِيرَ ْ بِ َط َعلىَ ُق ُلوبِك ُْم َو ُي َث ِّب َت بِ ِه األَ ْقدَ ا َم.)3(
ب َعنك ُْم ِر ْج َز َّ ْ
َو ُي ْذه َ
((( السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن.470 :
((( آل عمران.200 :
((( األنفال.11 :
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ت -ورب ْطنَا َعلىَ ُق ُلوبهِ ِم إِ ْذ َقاموا َف َقا ُلوا ربنَا رب الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ض َلن نَّدْ ُع َو
َ ُّ َ ُّ َّ ماَ َ
َََ
ُ
ْ
ِمن ُدونِ ِه إِلهَ ًا َل َقدْ ُق ْلنَا إِذ ًا َش َطط ًا.)1(

وسى َف ِ
ارغ ًا إِن كَا َد ْت َل ُت ْب ِدي بِ ِه َل ْولاَ َأن َّر َب ْطنَا َعلىَ َق ْلبِ َها
َ
ث-و َأ ْص َب َح ُف َؤا ُد ُأ ِّم ُم َ
لِ َتك َ
ني.)2(
ُون ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ

ج -و َأ ِعدُّ و ْا لهَ م ما اس َت َطعتُم من ُقو ٍة و ِمن رب ِ
اط الخْ َ ْي ِل ت ُْر ِه ُب َ
ون بِ ِه عَدْ َّو اللهِّ
َ
ِّ َ
ُ َّ ْ ْ ِّ َّ َ
آخ ِرين ِمن دونهِ ِم الَ َتع َلمو م اللهُّ يع َلمهم وما ت ِ
ُنف ُقو ْا ِمن شيَ ْ ٍء فيِ َسبِ ِ
يل
َوعَدُ َّوك ُْم َو َ َ
َْ ُُ ْ َ َ
ْ ُ نهَ ُ ُ
ُ ْ
ف إِ َل ْيك ُْم َو َأنت ُْم الَ ُت ْظ َل ُم َ
ون.)3(
اللهِّ ُي َو َّ
...فالصرب يف ِقبال الوظائف
اصبرِ ُ و ْا َو َصابِ ُرو ْا َو َرابِ ُطو ْا
ّ
فاآلية األوىلْ ...:
الصرب منه علن ًا بني النّاس،
الصرب والثبات عليه بحيث َيظهر ّ
واملكاره ،وا ُملصابرة إدامة ّ

والربط عىل القلب يف اآليتني الثانية والثالثة هو
ا ُملرابطة هي حتقق اإلرتباط بينهم.
ّ

شد القلب واستحكامه وعدم اإلضطراب والتزلزل ،وهو ايضا ُيعطي معنى الشدّ
والثبات عىل األمر أيض ًا ،ولو جاء ال ّلفظ(:وربطنا قلوهبم)مل يؤ ِّد معنى الشدّ والثبات
ٍ
حينئذ ينعكس مفهوم اآلية ويكون املعنى :شددنا قلوهبم(.)4
بل
قال الطربيس(ت548هـ)َ ...(:و َر َب ْطنَا َعلىَ ُق ُلوبهِ ِ ْم...أي:شددنا عليها
احلق وال ّثبات
قوية لإليامن حتى و ّطنوا أنفسهم عىل إظهار ّ
باأللطاف واخلواطر ا ُمل ّ
()5
الربط ومشتقاهتا عىل معنى الشدّ
عىل الدِّ ين )...فاستعامل القرآن الكريم ُملفردة ّ

((( الكهف.18 :
((( القصص.10 :
((( األنفال.60 :
((( ظ :حسم مصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم.32/4 :
((( جممع البيان.317/6 :
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والتّوثيق وال ّثبات.
نظمة مربوطة حارضة
أما ُمرابطة اخليل ؛أي أن تكون حتت االختيار وحتت النّظم ُم َّ

بتحقق ا ُملرابطة فيام بينكم وبينها.

()1

3 -3الرتابط بني اإلثبات والنفي
اختلفت اآلراء يف حقيقة وجود الترّ ابط بني أجزاء القرآن الكريم ،بني ُمثبِت
لوجوده وبني ٍ
ّ
ولكل فريق منهم أد ّلة عىل دعواه.
ناف له أصالً،
أوالً  -أد ّلة ا ُملثبتني:
نص ًا ُمتكام ً
ال ُمرتابط األجزاء ُمساقة
السورة القرآنية تمُ ّثل ّ
يرى هذا الفريق أن ّ

لغرض واحد يظهر من خالل ائتالف املقاطع مع بعضها بعض ًا وإلتحام اآليات،
وهي تُشكل وحدة فكرية أو موضوع ّية تتضمن أجزا ًء ُمتناسقة فيام بينها جتتمع هذه
كل ٍ
جزء أو ٍ
لتصب يف هذه الوحدة ،لذا ال ُيمكن أن ننظر إىل ّ
آية
األجزاء وتتشابك
ّ
عىل أهنا ُمنفصلة وال عالقة هلا باألجزاء األخرى ،وعالقة هذه األجزاء مجيع ًا بوحدة
الفكرة واملوضوع ،ألن هذا جيعل النَّص القرآين فاقد ًا وحدته الفكرية واملوضوع ّية

التي استهدفها(.)2

ّ
الطباطبائي(:كل سورة مسوقة لبيان معنى خاص ولغرض حُمصل
يقول العالمة

السورة إلاّ بتاممه)( .)3ومن أدلة هذا الفريق عىل وجود الوحدة املوضوع ّية يف
ال تتم ّ

السورة الواحدة:
ّ

((( ظ :حسن مصطفوي ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم.33 - 32/4 :
((( ظ :البستاين ،البالغة احلديثة يف ضوء املنهج القرآين.166 :
((( امليزان يف تفسري القرآن.16/1 :
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أ  -الرتتيب التوقيفي للقرآن الكريم:
تم بأمر اهلل تعاىل توقيفي ًا لرسوله
من املعلوم أن جمَ ع القرآن الكريم وترتيبه قد ّ
�س��ور تنزل تِباع ًا طيلة ث�لاث وعرشين سنة،
الكريمفقد كانت اآلي��ات وال� ّ
وكانيأمر ُكتّاب الوحي بوضع اآلية أو اآليات النّازلة يف املوضع الذي يحُ دده

ّبيهلذا األمر()1منها
هلم ،وقد وردت يف هذا املعنى روايات كثرية تؤكّد تصدّ ي الن ّ
السورةإِ َّن اللهَّ
قوله (:أتاين جربائيل فأخربين أن أضع هذه اآلية هذا املوضع من ّ
اإلحس ِ
ِ
ان َوإِيتَاء ِذي ا ْل ُق ْر َبى َو َين َْهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َوالمُْنك َِر َوا ْل َب ْغ ِي َي ِع ُظك ُْم
َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ل َو ِ ْ َ
َل َع َّلك ُْم ت ََذك َُّر َ
ون.)3()...)2(
مع أن هذه اآلية مل تنزل ُمتصل ًة مع اآليات التي قبلها أو التي بعدها فكان وضعها
ِ
ِ
السابقة واللاّ حقة
هنا أمر ًا اقتضته احلكمة اإلهلية ،وال بدّ أن هلا صل ًة وارتباط ًا باآليات ّ
اإلشهاد:و َي ْو َم َن ْب َع ُث ِمن ك ُِّل ُأ َّم ٍة َش ِهيد ًا ُث َّم الَ ُي ْؤ َذ ُن
موضوعي ًا ،إذ سبقتها آيات
َ
لِ َّل ِذي َن َك َف ُرو ْا َوالَ ُه ْم ُي ْس َت ْع َت ُب َ
ونَ ...و َي ْو َم َن ْب َع ُث فيِ ك ُِّل ُأ َّم ٍة َش ِهيد ًا َع َل ْي ِهم ِّم ْن َأن ُف ِس ِه ْم
ِ
َاب تِ ْب َيان ًا ِّلك ُِّل شيَ ْ ٍء َو ُهدً ى َو َرحمْ َ ًة
َو ِج ْئنَا بِ َك َش ِهيد ًا َعلىَ َه ُـؤالء َون ََّز ْلنَا َع َل ْي َك ا ْلكت َ
()4
ني
َو ُبشرْ َ ى لِ ْل ُم ْس ِل ِم َ

((( نوفشت قضية مجع القرآن الكريم وترتيبه يف مصادر كثرية ،منها :الربهان للزركيش،183/1 :
فصل القول فيها السيد اخلوئي  -رمحه
واإلتقان للسيوطي ،97 :وتاريخ القرآن للزنجاين ،وأفضل َمن ّ
اهلل تعاىل  -يف كتابه البيان يف تفسري القرآن ،حيث أورد كل روايات مجع القرآن وترتيبه ،وناقشها بشكل
مفصل حتت عنوان(فكرة عن مجع القرآن)259 239 :أثبت من خالهلا وباألدلة أن اجلمع والرتتيب
ّ
الذي عليه القرآن الكريم هو عن النبيكذلك فعل الدكتور حممد حسني الصغري يف كتابه تاريخ
القرآن.84 :
((( النحل.90 :
((( مسند أمحد.218 / 4 :
((( النحل.89 _ 84 :
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وتبعتها آية العهد:و َأو ُفو ْا بِعه ِد اللهِّ إِ َذا َعاهدتُّم والَ تَن ُق ُضو ْا األَي َن بعدَ تَو ِك ِ
يد َها
ْ ماَ َ ْ ْ
َ ْ َ
َْ
َ ْ
ال إِ َّن اللهَّ َي ْع َل ُم َما َت ْف َع ُل َ
َو َقدْ َج َع ْلت ُُم اللهَّ َع َل ْيك ُْم ك َِفي ً
ون.)1(
ولو تتبعنا نزول بعض اآليات املتفرقة التي جاءت متأخرة يف نزوهلا عماَّ سبقها
أو حلقها يف ترتيب ا ُملصحف ألدركنا أنه ال بدّ من أن يكون هناك ترابط بني أجزاء

السورة الواحدة آية بآية ومقطع ًا بمقطع وإن اختلفت ظروف نزوهلا زماني ًا ومكاني ًا أو
ّ

كانت نازلة يف أحداث خمتلفة متفرقة ،وان هناك موضوع ًا جامع ًا وحمور ًا تدور حوله

اآلية:وا َّت ُقو ْا َي ْوم ًا
ُفس وضع
َ
السورة الواحدة ،وإلاّ كيف ن رّ
تلك اآليات ضمن نطاق ّ
للهّ ُث َّم ت َُو ىَّف ك ُُّل َن ْف ٍ
س َّما ك ََس َب ْت َو ُه ْم الَ ُي ْظ َل ُم َ
ت ُْر َج ُع َ
ون)2(التي كانت آخر
ون فِ ِيه إِلىَ ا ِ
()5
()4
()3
ّبيفعن
الربا وآية الدَّ ْين بإشارة من الن ّ
ّبي  بني آيات ِّ
آية نزلت قبل وفاة الن ّ
ابن عباس أنه قال(:إهنا آخر ما ن ََزل من القرآن ،فقال جربائيل ضعها عىل رأس الثامنني

واملئتني)( )6لو مل يكن األمر خاضع ًا لرتتيب ُيراعى فيه اتصال املوضوعات بعضها

للسورة كاملة ،واألمثلة كثرية يف القرآن الكريم
ببعض ودوراهنا حول املحور العام ّ

تؤكد هذا الرأي ،بل إن العامل الزمني لنزول اآليات ال أثر له يف ترتيب اآليات يف
السور ،فقد تتقدم آية أو بضعة آيات متأخرة يف النّزول عىل ٍ
ٍ
بفاصل
آيات ُأخر سبقتها
ّ
((( النحل.91 :
((( البقرة.281 :
((( ظ :الطربيس ،جممع البيان ،214/2 :السيوطي ،االتقان يف علوم القرآن.46 :
الش ْي َط ُ
الر َبا َال َي ُقو ُم َ
((( البقرة:275 :ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
ون إِالَّ كَماَ َي ُقو ُم ا َّل ِذي َيت َ
َخ َّب ُط ُه َّ
ان ِم َن المَْ ِّس َذلِ َك
ون ِّ
ِ
ف
الر َبا َف َمن َجاء ُه َم ْو ِع َظ ٌة ِّمن َّر ِّب ِه َفانت ََه َى َف َل ُه َما َس َل َ
الر َبا َو َأ َح َّل اللهُّ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
بِ َأنهَّ ُ ْم َقا ُلو ْا إِ َّنماَ ا ْل َب ْي ُع م ْث ُل ِّ
ِ
اب الن َِّار ُه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ون.
َو َأ ْم ُر ُه إِلىَ اللهِّ َو َم ْن َعا َد َف ُأ ْو َلـئ َك َأ ْص َح ُ
ِ
ِ
ب
((( البقرةَ :282 :يا َأ َ هُّيا ا َّلذي َن آ َمنُو ْا إِ َذا تَدَ ا َينتُم بِدَ ْي ٍن إِلىَ َأ َج ٍل ُّم َس ًّمى َفا ْك ُت ُبو ُه َو ْل َي ْكتُب َّب ْينَك ُْم كَات ٌ
ِ
ُب ....
ُب َكماَ َع َّل َم ُه اللهُّ َف ْل َي ْكت ْ
ب َأ ْن َي ْكت َ
بِا ْل َعدْ ِل َوالَ َي ْأ َب كَات ٌ
((( الطربيس ،جممع البيان.214/2 :
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ّ
ولكل منها سبب خاص لنزوهلا وشأن خمتلف عن األخرى لكنها أخذت
زمني كبري،

السورة برتتيب آخر فتقدمت املتأخرة نزوالً عىل ا ُملتقدّ مة زماني ًا.
مواقعها يف ّ

ّبيالذي ُين ّفذ أمر
ومن املعلوم أن ال خالف يف أن هذا الرتتيب بأمر من الن ّ

الوحي وال جيتهد يف قضية ما إلاّ بوحي إهلي ،فاحلكمة اإلهلية هي التي استدعت

ترتيب اآليات هبذا الشكل ومراعاة لوجود االتصال واالرتباط بينها وفق ًا لوحدة

املوضوع أو االرتباط املوضوعي بينها.

املعصومنيبالروابط وممارستهم العمل َية يف التَّفسري:
ب  -عناية
َّ
السالم)روايات ُتبينّ أمهية مراعاة االرتباط بني
وردت عن أهل البيت(عليهم ّ
ٍ
وتفسري صحيح ملضامينها،
أجزاء القرآن الكريم بعضها ببعض وصوالً إىل فه ٍم
وعدم اجتزاء وقطع اآليات وتفسريها بعيد ًا عماّ يلحقها ويسبقها من آيات بل جاء
السورة الواحدة فقط.
السور وليس يف ّ
الربط بني اآليات ا ُملتفرقة ما بني ّ
يف أحاديثهم ّ
ومنها:
السالم  -عن
 - 1ما رواه جابر بن يزيد اجلعفي ،قال(:سألت أبا جعفر  -عليه ّ
ٍ
فقلت:جعلت
بجواب آخر،
يشء من التّفسري ،فأجابني ،ثم سألته ثانية فأجابني
ُ
فداك ،كنت قد أجبتني يف هذه املسألة بجواب غري هذا قبل اليوم ،فقال  -عليه

السالم  -يا جابر ،إن للقرآن بطن ًا وللبطن ظهر ًا ثم قال ...:يا جابر ،ليس يشء أبعد
ّ

الرجال من تفسري القرآن ،إن اآلية يكون أوهلا يف يشء وأوسطها يف يشء
من عقول ّ
واخرها يف يشء وهو كالم متصل مترصف عىل وجوه)(.)1

((( الربقي ،كتاب املحاسن 207/2 :كتاب العلل ح  ،5العيايش ،تفسري العيايش.22 /1 :
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فالرواية تؤكد أن اآلية الواحدة تتناول موضوعات متعددة يبدو لقارئها أهنا

خمتلفة ،فأوهلا يف يشء وآخرها يف يشء وأوسطها يف يشء ،لكنها يف احلقيقة كالم

واحد ُمرتابط األجزاء حُمكم املعاين متصل ّأوله بآخره(:كام إن هذه الرواية تؤكد أن

كثري ًا من النّاس ال ُيدركون ذلك االتصال وال تبلغه عقوهلم ،لذا يضحي التّفسري

القرآين العقيل املتواشج ال ُعرى بعيد ًا عن إدراكهم ....فالتفسري احلقيقي الذي يرجتيه
والروابط ويبزغ فيه وجه االتصال
السالم  -هو ما تظهر فيه العالقات ّ
اإلمام  -عليه ّ
بني أجزاء اآلية ال التّفسري الذي يعتمد عىل االنتقال الفجائي بني املوضوعات)(.)1

عيل بن أيب محزة ،عن أبيه إسامعيل بن جابر ،يف حديث
 - 2ما رواه احلسن بن ّ

الصادقُ يبينّ فيه ما ورد عن أمري املؤمننييف أصناف آيات
طويل ،عن اإلمام ّ
القرآن الكريم أو تفسري بعض آياته ،إذ يقول يف بيانه لرتك النّاس علم األوصياء
السبب
وعدوهلم عنهم(:إهنم رضبوا القرآن ببعض ...واحتجوا بأول اآلية وتركوا ّ
يف تأويلها ومل ينظروا إىل ما يفتح الكالم واىل ما خيتمه.)2()...

وهنا إشارة من املعصومبرضورة ربط أول الكالم بآخره ،وأن أي انقطاع بني

أجزائه ال ُيؤ ّدي إىل فه ٍم سليم له.

و ُيؤكّد يف احلديث نفسه أمهية معرفة إتصال األلفاظ ببعضها ،فبعد أن ُيشري إىل

رضورة معرفة أمور عدّ ة و َمن مل يعرفها لن يعرف شيئ ًا من كتاب اهلل وعدّ منها...(:
عز ّ
وجل املحكم واملتشابه ...واملبهم من القرآن يف
أنه َمن مل يعرف من كتاب اهلل ّ

ألفاظه املنقطعة واملؤلفة ...واإلبتداء واإلنتهاء والسؤال واجل��واب ...والقطع
والصفة لمِا قبل ما يدل عىل ما بعد ...واملوصول
والوصل وا ُملستثنى منه واجلاري فيه ّ
((( عيل آل موسى ،التدبر املوضوعي يف القرآن الكريم.482 :
((( املجليس ،بحار األنوار 196/19 :باب ما ورد عن أمري املؤمنني يف أصناف آيات القرآن وأنواعها.
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من األلفاظ واملحمول عىل قبله وعىل ما بعده فليس بعالمِ بالقرآن)(.)1
وتفرقت
ثم ُيبينّ إرتباط اآليات الكريمة بعضها ببعض وإن اختلفت مواضعها ّ
يف سور خمتلفة ...(:ومنه آيات بعضها يف سورة ومتامها يف سورة أخرى ،ومنه آيات

خمتلفة ال ّلفظ ُمتفقة املعنى ومنه آيات ُمتفقة ال ّلفظ خمتلفة املعنى.)2()...

فهذه املقاطع من احلديث تكشف عن عناية املعصوموإشارته إىل رضورة

االلتفات إىل االتصال بني اآليات وعدم اقتطاعها عماّ سبقها وحلقها ،فال بدّ من أن
ُينظر إليها ك ً
ال ُمتصل بعضه ببعض سواء أكانت آياته متجاورة أم متفرقة عىل سور
القرآن كافة.

كام مارس املعصومونذلك عمل ّي ًا يف تفسريهم للقرآن الكريم بربط اآليات

بعضها ببعض ويف استنباط األحكام الرشع ّية باجلمع بني اآليات كام يف قض ّية حتديد
أمري املؤمننيألقل مدّ ة احلمل ،واستدالل اإلمام موسى الكاظميف حتريم
اخلمر باجلمع بني آيات من ٍ
حممد اجلواديف حتديد
سور متفرقة ،واستدالل اإلمام ّ
السقة وغريها كثري.
مقدار القطع يف حدِّ رّ

()3

((( م .ن.196/19 :
((( املجليس ،بحار األنوار196/19 :باب ما ورد عن أمري املؤمنني يف أصناف آيات القرآن وأنواعها.
((( ظ :الطربيس ،جممع البيان ،153/10 :العيايش ،تفسري العيايش ،20/2 :والفيض الكاشاين ،تفسري
الصايف ،33/2 :والطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،211/18 :واحلر العاميل ،وسائل الشيعة:
 251/28ح .3469
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ج  -استكراه عدم التالؤم يف الكالم:
من ا ُملـستكره أن ال يتالءم كالم البرش االعتياديني وال تتناسق أجزاؤه وال ترتابط
فيام بينها مما جيعل ا ُملتلقي يف ٍ
حالة من التشويش ،وهذا األمر أدركته العرب أهل ال ّلسان

والبيان ،فالشعر الذي ال تتناسب أجزاؤه وترتابط مع بعضها بعض ًا ُيعدّ ُمستهجن ًا،
يقول اجلاحظ(ت255هـ)(:إذا كان الشعر ُمستكره ًا وكانت ألفاظ البيت من الشعر
ال يقع بعضها مماث ً
ال لبعض كان بينها من التنافر ما بني أوالد العلاّ ت ( )1وإذا كانت

الكلمة ليس موقعها إىل جنب أختها ُمرض ّي ًا موافق ًا كان عىل ال ّلسان عند إنشاد ذلك

الشعر مؤونة)()2بينام يرى أن الشعر اجليد ا ُملستحسن هو ما ارتبطت أجزاؤه وتالمحت

مع بعضها بقوله(:وأجود الشعر ما رأيته ُمتالحم األجزاء سهل املخارج فتعلم بذلك

وسبك سبك ًا واحد ًا فهو جيري عىل ال ّلسان كام جيري عىل
أنه قد أفرغ إفراغ ًا واحد ًاُ ،
الدِّ هان)()3وش ّبه الكالم الذي ال ائتالف فيه وال ربط ببعر الكبش ُمستشهد ًا بالبيت
اآليت:

ِ
وش ٍ
عر كبعر الكبش ف� ّ�رق بينه

ِ
ُ
دخيل
�ي يف القريض
لسان دع� ّ

()4

يقول(:وأما قوله كبعر الكبش فإنام ذهب إىل أن بعر الكبش يقع ُمتفرق ًا غري مؤتلف

وال ُمتجاور ،وكذلك حروف الكالم وأجزاء البيت من الشعر تراها ُمتفقة ُم ْلس ًا ولينة

تشق عىل ال ّلسان وتكدّ ه ،واألخرى
املعاطف سهلة ،وتراها متباينة ،متنافرة ُمستكرهة ّ
تراها سهلة ل ّينة ورطبة متواتية سلسة النّظام خفيفة عىل ال ّلسان ،حتى كأن البيت
((( أوالد ع ّلة :أوالد رجل واحد و ُأمهات خمتلفة ،ظ :اجلاحظ ،البيان والتبيني.55/1 :
((( البيان والتبيني.55/1 :
((( م .ن.55/1:
((( البيت من الطويل أليب البيداء الرياحي ،ظ :ابن رشيق ،العمدة.172/1 :
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بأرسه كلمة واحدة وحتى كأن الكلمة بأرسها حرف واحد)(.)1

قسم التأليف عىل ثالثة أوجه بنا ًء عىل تالؤمه
الرماين(ت386هـ)الذي ّ
ومثله ّ

وجتانسه( ُمتنافر ،و ُمتالئم من الطبقة الوسطى ،ومتالئم يف الطبقة العليا :وا ُملتالئم
من الطبقة العليا القرآن ك ّله ،وذلك بينّ َلمِن تأمله)()2و ُيبينّ فائدة التالؤم وأمهيته
السمع وسهولته يف
يف ُحسن الكالم ،فيقول(:والفائدة يف التالؤم ُحسن الكالم يف َّ
ال ّلفظ ،وتق ّبل املعنى له يف النَّفس َلمِا َي ِرد عليها من ُحسن الصورة وطريق الداللة ...
صحة الربهان يف أعىل الطبقات ظهر اإلعجاز
فإذا انضاف إىل ذلك ُحسن البيان يف ّ

للجيد الطباع البصري بجواهر الكالم.)3()...

فالكالم ا ُملرتابط بعضه ببعض ُيؤثر يف ُمتلقيه بينام يفقد هذه اخلصوص ّية

لو ك��ان ُمشتت ًا وال رب��ط بني اج��زائ��ه وال يكون لقائله أث��ر يف سامعيه ،يقول

الفراهي(ت1349هـ)(:وربام ُّ
حيط عندك قدر خطيب ُمصقع أتى بفنون من البالغة
وأ ّثر يف النّفوس بخالبة بيانه ملحض أنه ُذهل عن ربط الكالم فهام من ٍ
واد إىل واد،
مع أنه معذور ألنه ألقى خطبته ارجتاالً ومل ي ِ
عمل فيها النّظر والروية ،وما مؤاخذتك
ُ
لذلك اخلطيب إلاّ ألن الكالم البليغ ال حيتمل سوء الرتتيب ،فإذا كان األمر كذلك

أليس من ا ُملوقن بإعجاز القرآن أن ُيثبت ُحسن نظمه وإحكام ترتيبه وتناسق آياته

وسوره؟)(.)4

وعدَّ بعض العلامء أن جوهر ُحسن النَّسق والتقسيم واجلمع والتنظيم ،التالحم

السياق إذ ورد يف ُحسن النّسق :أن تأيت الكلامت من النثر واألبيات
الذي يحُ قق مقاصد ّ
((( البيان والتبيني.55/1 :
((( الرماين ،النكت يف إعجاز القرآن ،ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن.95 :
((( م .ن.95 :
((( عبد احلميد الفراهي ،دالئل النظام.39 :
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من الشعر ُمتتاليات ُمتالمحات تالمح ًا َحسن ًا.

()1

فالتشتت وعدم ارتباط الكالم بعضه ببعض أمر ُمستقبح يف كالم البرش وال يليق

بحسن احلديث فض ً
ال عن أحسنه إذ ال جيري هذا عىل كالم اهلل عقالً ،حيث يقول
َان ِمن ِع ِ
ند َغيرْ ِ اللهِّ َل َو َجدُ و ْا فِ ِيه ْ
اختِالَف ًا كَثِري ًا.)2(
تعاىلَ ...:و َل ْو ك َ ْ
د  -عناية مجع من املفرسين والباحثني بالوحدة املوضوعية للسورة:
اختذ فريق من املفرسين والباحثني()3يف جمال الدراسات القرآنية من مسألة الوحدة

املوضوعية أساس ًا يف تفسريهم أو يف دراساهتم املتخصصة بالقرآن الكريم ،وهي

تشكل البناء األسايس الذي يقوم عليه ترابط اآليات فيام بينها ،فمن املفرسين من
ٍ
بشكل رصيح ،وبنى تفسريه عىل ذلك ،ومنهم من تُلتمس له عبارات
أشار إليها
دالة عىل رعايته الوحدة املوضوعية للسورة حينام ُيفرسها ،فيعمد لربط آياهتا بعضها
السورة الواحدة.
ببعض بعبارات تكشف عن فكرة وجود الترّ ابط بني أجزاء ّ

ولو تتبعنا عبارات بعض املفرسين يف أثناء تفاسريهم ،لوجدنا فيها ما ُيشري إىل

السورة الواحدة عندهم
السورة الواحدة ،بل إن األمر يتجاوز ّ
الروابط بني آيات ّ

السور القرآنية كافة حتى ليصف بعضهم القرآن الكريم
ل ُيشري إىل الرتابط ما بني ّ
((( ظ :ابن ايب األصبع ،حترير التحبري ،45 :وبديع القرآن ،164 :والسيوطي ،معرتك األقران.307 :
((( النساء.84 :
((( مثل :البقاعي يف تفسريه ،نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ،وسعيد حوى يف تفسريه ،األساس
يف التفسري ،وحممود البستاين يف تفسريه ،التفسري البنائي للقرآن الكريم ،والطباطبائي ،يف امليزان يف تفسري
القرآن ،ركز عىل وحدة السورة القرآنية ،حممود حجازي ،الوحدة املوضوعية يف القرآن الكريم ،عبد اهلل
دراز ،النبأ العظيم ،الفراهي ،دالئل النظام ...وغريهم.
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كالكلمة الواحدة(.)1
وتناول بعض الباحثني قضية الوحدة املوضوعية يف القرآن الكريم بدراسات

منفصلة فيام تناوهلا بعضهم يف أثناء كالمهم عن التفسري املوضوعي للقرآن الكريم(.)2
السور القرآنية الواحدة وأعدّ ها
كام أشار بعض األصوليني إىل الرتابط بني أجزاء ّ

كالم ًا واحد ًا ال تنفصل أجزاؤه بعضها عن بعض(.)3

السورة وترابطها ،وإن األجزاء تتعلق
وعىل هذه األسس اعتمد القائلون بوحدة ّ
ٍ
بحجز
ببعضها
ببعض فال تشت َُت فيها وال انقطاع جلزء عن اآلخر ،بل إن بعضها آخذ ُ
بعض مرتبط أوهلا بآخرها وآخرها بأوهلا بوشائج متعددة خمتلفة.

ثاني ًا  -أدلة النافني:
يذهب هذا الفريق إىل القول بأن آيات القرآن ال جيمعها جامع وال يرتبط بعضها

ببعض وإن كل سورة حتمل موضوعات متفرقة ُوضعت مع بعضها ضمن إطارها،
بل إن بعضهم قد أنحى باللاّ ئمة عىل املفرسين الذين قالوا بوجوده وعدّ وه تك ّلف ًا

ال طائل منه ،كالشوكاين(1250هـ)الذي ُيشري إىل ذلك بقوله(:واعلم أن كثري ًا من
املفرسين جاؤوا بعلم ُم َت َك ّلف ،وخاضوا يف ٍ
بحر مل ُيكلفوا سباحته ،واستغرقوا أوقاهتم
يف ٍ
فن ال يعود عليهم بفائدة ،بل أوقعوا أنفسهم يف التك ّلم بمحض الرأي املنهي عنه
((( ظ :الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،49/1 :إقبال وايف نجم ،والتناسب ودوره يف اإلعجاز
القرآين ،رسالة ماجستري ،9 :وما بعدها.
((( منهم حممود حجازي ،الوحدة املوضوعية يف القرآن الكريم ،وعبد اهلل دراز يف ،النبأ العظيم.
((( ظ :الشاطبي ،املوافقات ،311 ،309/3 :تفاصيل هذه اآلراء ستأيت يف الفصل الرابع من
االطروحة.
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يف األمور املتعلقة بكتاب اهلل سبحانه وذلك أهنم أرادوا أن يذكروا املناسبة بني اآليات
ٍ
وتعسفات يتربأ
بتكلفات
القرآنية املرسودة عىل هذا الرتتيب يف املصحف فجاؤوا
ّ
منها اإلنصاف ويتنزه عنها البلغاء فض ً
الرب سبحانه)(.)1
ال عن كالم ِّ
والنافون يستدلون عىل صحة دعواهم بأد ّلة عدّ ة ،منها:
نجم آليات القرآن وسوره:
أ  -النّزول ا ُمل َّ
السورة الواحدة بنا ًء عىل أن النّزول كان متفرق ًا
فقد استبعدوا وجود ترابط بني أجزاء ّ

السور مل تنزل دفع ًة واحد ًة و إنام استمر نزول
بحسب احلوادث والوقائع ،وأن كثري ًا من ّ
السالم(ت606هـ)(:أن القرآن نزل يف
بعضها سنوات عدّ ة ،فريى ّ
عز الدين بن عبد ّ

ن ّيف وعرشين سنة يف احكام خمتلفة)2()...ويرى أن َمن يربط بني آياته يتكلف أمر ًا(ال
يقدر عليه إلاّ بربط ركيك ُيصان به حسن احلديث فض ً
ال عن أحسنه)(.)3

وهذا الرأي واضح يف نفي الترّ ابط إلاّ أن بعض الباحثني يفرسه عىل انه يرجع

السابق
إىل عدم التفريق بني الوحدة املوضوعية والوحدة العضوية ،فريى أن الرأي ّ

ينفي الوحدة العضوية والتي يعني هبا متاسك اآليات وتالمحها بينام يرى(أن الوحدة

السورة بحيث تنتج موضوع ًا متكامالً ،وتقاطعه
املوضوعية تعني أن تتشابك آيات ّ

السورة إنام يتم بقدر ما خيدم املوضوع األصيل ال بام يسدّ
مع املوضوعات األخرى يف ّ

عن مجيع املوضوعات التفصيلية األخرى يف القرآن الكريم)()4ويرى ذلك الباحث أن
((( فتح القدير.72 / 1 :
((( الزركيش ،الربهان ،50/1 :امليبدي :قواعد التفسري.317 :
((( الزركيش ،الربهان.50/1 :
((( عيل آل موسى ،التدبر املوضوعي يف القرآن الكريم.212:
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السابق مل يفرق بني األمرين فهو ينفي الوحدة العضوية ال الوحدة املوضوعية
الرأي ّ

إذ إن(نفي الوحدة العضوية بام يعنيه من عدم ترابط األجزاء يقتيض نفي الوحدة
املوضوعية ،وان كان إثبات الوحدة العضوية ال ُيثبت الوحدة املوضوعية فيكون

الكالم ُمتص ً
ال ُمرتابط ًا لكنه ليس يف موضوع واحد ،بينام إثبات الوحدة املوضوعية
ُيثبت الوحدة العضوية ،ألن الكالم حني يكون بأمجعه يف موضوع واحد فذاك ُيثبت

بالرضورة انه ُمرتابط ُمتواصل)(.)1

ال عن ذلك ان الوحدة املوضوع ّية تنطبق عىل ّ
فض ً
السورة(فهي
كل موضوع تتناوله ّ

تبحث موضوع ًا ما فتُشبعه فكر ًة ومتحيص ًا وإضاءة وتنتقل إىل موضوع آخر يرتبط

السورة كيان ًا ُمستق ً
ال
نظ ًام وسياق ًا باملوضوع األول ،ويتقدم املوضوع الثالث من ّ
السابق ويتبلور املوضوع الرابع فتمسكه فكرة قائمة
ولكنه يتعلق بوجه ما باملوضوع ّ
بذاهتا لكنها متصلة باملوضوع اخلامس)(.)2

وبذا يثبت أن ترابط املوضوعات ال بد من أن ُيؤدي إىل ترابط يف األجزاء(فإثبات

السورة القرآنية بصورة جل ّية ُيثبت ارتباط اآلي بعضها ببعض،
الوحدة املوضوعية يف ّ

فتتناسق آياهتا وتتالحم حتى تكون كالسبيكة الواحدة)(.)3

أما ما يذهب إليه أصحاب هذا الرأي اعتامد ًا عىل النّزول ا ُملتفرق ف ُيمكن القول أن

القرآن الكريم وإن تضمن معاين خمتلفة ،وآياته نزلت يف ظروف زمانية منفصلة ويف

وقائع وأحداث خمتلفة إلاّ أهنا ملتئمة مع بعضها ُمؤتلفة ُمتشابكة ،فهي(:وإن كانت
بعد تنزيلها قد مجعت عن تفريق فقد كانت يف تنزيلها مفرقة عن مجع كمثل بنيان كان

((( عيل آل موسى ،التدبر املوضوعي يف القرآن الكريم.212:
((( حممد حسني عيل الصغري ،املبادئ العامة لتفسري القرآن.157 :
((( فهد الرومي ،منهج املدرسة العقلية احلديثة يف التفسري.225 :

 ........................................................ 32البعد الرتابطي يف القرآن الكريم

ورقمت لبناته
قائ ًام عىل قواعده فلماّ ُأريد نقله بصورته إىل غري مكانُ ،قدّ رت أبعاده ُ
ثم ُف ّرقت أنقاض ًا فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكاهنا املرقوم وإذا البنيان قد عاد
مرصوص ًا يشدّ بعضه بعض ًا)(.)1

وهو أمر اقتضته احلكمة اإلهلية يف الوضع يف ترتيب آياته وسوره التي مل تتخذ يف

ورودها التنزييل سبيلها الذي اتبعته يف وضعها الرتتيبي فبعضها تقدم نزوهلا وتأخر
ترتيبها وبعضها عىل العكس من ذلك ،وهذا األمر مل ِ
يأت ُمصادفة أو عبث ًا.
هذا الرتتيب والتنظيم تكشفه شبكة العالقات التي تربط بني أجزائه ووحدة
وس َو ِره سور ًة بعد سورة.
املوضوع التي جتمع تلك اآليات بعضها إىل بعض ُ
للسورة:
ب – حتديد املحور العام ُّ
السورة الواحدة أن حتديد املحور العام أو العنوان
يرى النّافون لوجود الرتابط يف ّ

الرئيس الذي تتناوله أمر يرجع إىل اجتهادات املفرسين وبذلك تتعدد املحاور أو

السور بحسب ّ
السورة من
كل ُمفرس وحسب الزاوية التي يرى ّ
عنوانات موضوعات ّ
خالهلا ،فيتعدد حتديد املوضوع ّ
لكل سورة عند املفرسين.

ومنها ما نجده عند بعض املفرسين الذين يعتمدون الوحدة املوضوعية يف تفسري

للسورة ذاهتا ألن
السورة الواحدة ،فنجد أحدهم قد حيدد حمور ًا خيتلف عن غريه ّ
ّ

للسورة الكريمة هدف ًا ينتزعه من مالحظة معانيها ثم ُينزل اآليات
كل منهم(:جيعل ّ
السورة لتحقيق هذا اهلدف)(.)2
املتعددة يف ّ

((( حممد عبد اهلل دراز ،النبأ العظيم.154 :
((( عبد الستار فتح اهلل ،املدخل إىل التفسري املوضوعي.24 :
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السورة الواحدة إذ إن حتديد املوضوع وإن اختُلف فيه إلاّ
وهذا ال يقدح يف ترابط ّ

السورة ،فهو قد ّ
يدق أحيان ًا بالشكل الذي
أنه ال يعني أن ليس هناك موضوع تتناوله ّ
يصعب عىل بعض املفرسين حتديده وإنام ُيكتشف من خالل املوضوعات اجلانبية التي

السورة ،فمسألة حتديد املوضوع
تدور حول املحور العام الذي تنتظم حوله مقاطع ّ
تعمق وفهم دقيقني يف ّ
السورة.
كل مفصل من مفاصل ّ
حتتاج إىل ّ

السور التمي ّيز بني الفكرة الرئيسة
يقول حممد عبد اهلل دراز(:إنه يصعب يف بعض ّ

واألفكار الثانوية أو اكتشاف العالقة بني هذه األفكار بعضها مع بعض أو بينها وبني

()1
السورة
للسورة) لذا ال ُيعدّ هذا األمر سبب ًا يف عدم ارتباط أجزاء ّ
النّواة املركزية ّ
بعضها ببعض.

السورة:
ج – إمهال املوضوعات الثانوية يف ّ
السورة بموضوع واح��د أو إط��ار عام قد هيمل
يرى هذا الفريق أن حتديد ّ
السورة مما ال يتفق مع العنوان الرئيس أو اإلطار
موضوعات جانبية أخرى وردت يف ّ
العام الذي حدده ا ُملفرس.

()2

فلو حدّ د املفرس موضوع ًا ما لسورة مع ّينة وجعله املحور الذي تدور حوله آيات

السورة ،فقد تأيت موضوعات أخرى تتناوهلا بعض اآليات مما ال ترتبط بالعنوان
ّ
العام ،أو قد تبدو غريبة عن املوضوع األصيل ،وهبذا فإن الترّ ابط املوضوعي يف

السورة الواحدة أمر غري موجود ،وأن دعوى القائلني بالرتابط ال أساس هلا.
ّ
((( حممد عبد اهلل دراز ،املدخل إىل القرآن الكريم.122 :
((( ظ :عيل آل موسى ،التدبر املوضوعي يف القرآن.213 :
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صحة ترابط األجزاء
إن تعدد املوضوعات أو وجود موضوعات جانبية ال يقدح يف ّ
بعضها مع بعض ،إذ ال بدَّ هلذه املوضوعات اجلانبية من تعل ُّي ٍق من جهة ما باملحور
للسورة أما عىل نحو من إضاءة تُضفيها عليه أو إشارة ما عىل نحو من تكامل
الرئيس ّ

املوضوعات لوجود عالقة بينها كا ُملشاهبة أو ا ُملضا ّدة أو غريها من العالقات بام خيدم
الفكرة أو املوضوع األصيل فهي تمُ ثل عنارص أو أدوات ثانوية تُو َّظف خلدمة اهلدف
للسورة.
أو الغرض الكيل ّ
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توطئة
حظيت قضية ارتباط األلفاظ ببعضها وتناسبها فيام بينها بجانب كبري من االهتامم

يف الدراسات النقدية والبالغية واألدبية كام أخذت مسألة ارتباط ال ّلفظ باملعنى
مساحة واسعة من تلك الدراسات وشغلت العلامء وكان لفكرة إعجاز القرآن
الكريم عامل مهم وكبري يف هذا املجال(.)1

وليس من شأن هذا البحث اخلوض يف أفضلية ا ّللفظ عىل املعنى أو يف خالف

ذلك ،بل ا ُملراد بيان عالقة األلفاظ باملعاين والصلة الوثيقة بينهام ،إذ ال ُيعنى بال ّلفظ
عىل حساب املعنى وال ُيقلل من أمهية ال ّلفظ إزائه إذ إهنام ُيمثالن(القسيمني يف ُحسن
النّظام وجودة التأليف)(.)2

ولو تتبعنا آراء بعض العلامء  -عىل سبيل اإلشارة ال احلرص  -يف أمهية التامسك

ال ّلفظي يف الكالم من جانب ،والترّ ابط بني األلفاظ واملعاين من جانب آخر لوجدنا

يف كالمهم إشارات هامة ،ووعي ألمهية الرتابط يف التعبري ،وتفضيل الكالم الذي

تتناسب أجزاؤه وترتابط عىل غريه من التأليف.

فصل القول
((( ظ :د ،حممد حسني الصغري ،نظرية النقد العريب ،رؤية قرآنية معارصة ،39 - 27 :فقد ّ
يف أبعاد املعركة النقدية حول اللفظ واملعنى ومكمن اإلعجاز القرآين وتتبع اآلراء فقسمها عىل أربعة
فرق فريق اللفظ ويمثله اجلاحظ(ت  255هـ)وأبو هالل العسكري(ت  395هـ)وفريق اللفظ واملعنى
يمثله ابن قتيبة(ت  276هـ)وقدامة بن جعفر(ت  227هـ)وفريق مل يفصل بني اللفظ واملعنى يمثله ابن
رشيق(ت  456هـ)وابن األثري(ت  637هـ)وفريق قال بالعالقة بني اللفظ واملعنى ويمثله عبد القاهر
اجلرجاين(ت  471هـ).
((( اجلرجاين ،أرسار البالغة.6 :
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ُيبينّ اخل ّطايب(ت388هـ)أمهية اختيار األلفاظ ووضعها يف موضعها املناسب
للمعنى الذي جاءت ُمعبرّ ة عنه وإن أي خلل يف ذلك يؤ ّدي إىل إخالل يف املعنى أو

ذهاب الرونق ،وإن من بالغة القرآن وضع ال ّلفظ موضعه ا ُملناسب بقوله(:إعلم أن
الصفات هو وضع كل نوع من األلفاظ التي
عمود هذه البالغة التي جتمع هلا هذه ّ
تشتمل عليها فصول الكالم موضعه األخص األشكل به الذي إذا ُبدّ ل مكانه غريه
جاء منه اما بتبدل يف املعنى الذي يكون منه فساد الكالم أو ذهاب الرونق الذي يكون
معه سقوط البالغة ؛ذلك إن يف الكالم ألفاظ ًا متقاربة يف املعاين حيسب أكثر النّاس أهنا

مرتادفة متساوية يف إفادة بيان ُمراد اخلطاب ...واألمر يف ترتيبها عند العلامء بخالف
ٍ
خاصية تتم ّيز هبا عن صاحبتها وإن كانتا قد تشرتكان يف
ذلك ألن لكل لفظة منها ّ
بعضها)(.)1
و ُيشري كذلك إىل أمهية النّظم يف ربط ال ّلفظ باملعنى وبه ُيعرف التئام الكالم

وتناسقه بقوله(:وأما رسوم النّظم فاحلاجة إىل الثقافة واحلذق فيها أكثر ألهنا جلام
األلفاظ وزمام املعاين وبه تنتظم أجزاء الكالم ويلتئم بعضه ببعض فتقوم له صورة يف

النّفس يتشكل هبا البيان)(.)2

وحسن استعامهلا يف
وقد عدّ أبو هالل العسكري(ت  395هـ)اختيار األلفاظ ُ

وحسن التأليف بقوله(:وختيرّ األلفاظ وإبدال
موقعها أمر ًا مه ًام يف التئام الكالم ُ
البعض من بعض ُيوجب التئام الكالم وهو من أحسن نعوته وأزين صفاته.....وإن
وأحق باملقام واحلال كان
اتفق له أن يكون موقعه من اإلجياز واإلطناب أليق بموقعه
ّ
للحسن وإن بلغ مع ذلك أن تكون موارده تُنبيك عن مصادره وأوله يكشف
جامع ًا ُ
((( بيان إعجاز القرآن ،ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن.29:
((( م .ن.36 :
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حلسن)(.)1
قناع آخره فقد مجع هناية ا ُ

الرصف أن
ويرى
ُ
أن(:حسن التأليف يزيد املعنى وضوح ًا ورشح ًاُ .....حسن ّ

تُوضع األلفاظ يف مواضعها ومتكَّن من أماكنها.....وتضم كل لفظة منها إىل شكلها
وتُضاف إىل لفقها)(.)2

وهو بذلك ُيشري إىل إرتباط األلفاظ ببعضها من جانب وتالؤمها مع معانيها

بالشكل الذي متكنها من أداء املعنى ا ُملراد بشكل واضح.

فيام عدَّ إبن سنان(ت  466هـ)أن األلفاظ ا ُملتناسبة مع بعضها أوالً رشط من

رشوط الفصاحة ،ثم مناسبتها للمعنى الذي ُتعبرّ عنه ثاني ًا إذ يقول(:من رشوط
الفصاحة املناسبة بني ال ّلفظني وهي عىل رضبني ؛ مناسبة ما بني ال ّلفظني من طريق

الصيغة ،ومناسبة بينهام من طريق املعنى ،وأما املناسبة من طريق الصيغة فلها تأثري يف

الفصاحة)(.)3

وأما العالقة بني ال ّلفظ واملعنى عند عبد القاهر اجلرجاين(ت  471هـ)فقد أخذت

ُبعد ًا آخر أسس فيه لنظرية النظم التي قامت عىل أساس تلك العالقة وعىل ُحسن
وضع ال ّلفظ يف موضعه ،إذ(:ال نظم يف الكلم وال ترتيب حتى يع ّلق بعضها عىل
ٍ
بعض و ُيبنى بعضها عىل بعض وجتعل هذه بسبب من تلك)()4وأن ال مزية للفظ
منفرد ًا إلاّ من خالل النّظم ،كام عدّ األلفاظ َخدَ م ًا للمعاين ،وان(:ال ّلفظ يتبع املعنى

((( الصناعتني.147 :
((( م .ن.167 :
((( رس الفصاحة.167 :
((( دالئل اإلعجاز.53 :
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يف النّظم ،والكلم ترتتب يف النّطق بسبب ترتب معانيها يف النّفس)(.)1
فاأللفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ بل(:الفضيلة وخالفها يف مالئمة ال ّلفظة

ملعنى التي تليها أو ما أشبه ذلك مما ال تع ّلق له برصيح ال ّلفظ)(.)2

ويرى أن عالقة الرتابط بينهام تقوم أساس ًا عىل ترتيب العمليات الذهنية إذ ترتبط

املعاين ببعضها بعض ًا عىل وفق عالقات منطقية ترتب إحداها عىل األخرى فإذا
ترتبت املعاين يف الذهن ترتبت األلفاظ بحسبها(:وإذا ظفرت باملعنى فال ّلفظ معك
وإزاء ناظرك.....وإذا بطل أن يكون ترتيب األلفاظ بحال ومل يكن املطلوب أبد ًا إلاّ

ترتيب املعاين)(.)3

الربط شكلي ًا أم
الربط بني مجله ،سوا ٌء أكان ذلك ّ
فالرتابط يف النّص يقوم عىل ناتج ّ

داللي ًا فهو(العملية التفاعلية لكل من التامسك الداليل والتامسك الشكيل لتؤ ّدي يف

النهاية إىل التامسك العام للنّص)(.)4

ومن هنا نعلم أنه ال تتوقف دراسة أي نص بالوقوف عند مفرداته وتركيبها بل

السياق
ال بدّ من البحث عن الدالالت التي ختتزهنا مع مراعاة استعامهلا ضمن نطاق ّ

العام للنص كله(فال ّلغة نظام لفظي يربط األلفاظ باملعاين بواسطة نوعني من القرائن
سمى القرائن ال ّلفظية واآلخر القرائن املعنوية أي أن العالقات بني أجزاء
احدمها ُي ّ
الكالم قد ُيستدل عليها بقرائن لفظية فنسميها عالقات ملفوظة وقد ُيستدل بقرائن
((( م .ن.39 :
((( م .ن.48 :
((( دالئل اإلعجاز.53 :
((( مجعان عبد الكريم ،إشكاالت النص.249:
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معنوية فنعرفها باسم العالقات امللحوظة التي ال يعتمد إدراكها عىل قرائن لفظية)

()1

لذا ال بدّ من البحث عن األدوات والوسائل التي مكنت من ربطها وشكلت منها
نص ًا ُمتكام ً
بحجز بعض ويرتبط أوله بآخره بشكل
ال متناسق األجزاء يأخذ بعضها ُ
ّ
من ُحسن يف التأليف ووضوح يف املعنى.
الروابط عىل:
وهبذا ُيمكن أن نقسم ّ
 - 1شكل َّية(لفظية).
 - 2معنوية(داللية).

((( متام حسان ،البيان يف روائع القرآن.395/1:
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الروابط ال َّلفظ َّية
أوالً َّ -

الصيغ ا ّللفظية أو الشكل ّية التي ُيستعان هبا عىل كشف الرتابط ما بني
و ُيراد هبا ّ

أجزاء النَّص ،فهي التي تًعطيه خاص ّية التّامسك وتُسهم يف ارتباط أجزائه واتصاهلا مما

يعني استمرار الفكرة أو املوضوع املطروح(:ف ُيحكَم عىل النّص بالتامسك إذا احتوى
ُطور الفكرة الرئيسة)(.)1
جلمل ت ّ
عىل سلسلة من ا ُ

وقد اص ُطلح عىل تع ّلق عنارص النّص بعضها ببعض بوساطة أدوات شكل ّية أو

عالقات لغوية بـ(االتساق)أو(التامسك النّيص)(.)2

ٍ
ويتم فيه بالوسائل
وعرفوه بأنه(:ذلك التامسك بني األجزاء ا ُملشك ّلة
لنص ما ،هُ
ّ

كونة للنّص)(.)3
ال ّلغوية الشكلية التي تصل بني العنارص ا ُمل ّ

ويتمثل التامسك بتوافر عنارص اإللتحام وحتقيق الرتابط بني بداية النّص وهنايته

من دون الفصل بني املستويات ال ّلغوية املختلفة(:فالرتابط النَّيص هو الذي خيلق بنية
النّص ،هذه البنية التي ال ُيمكن أن تكون جمرد تتابعات للعالمات ولكنها متلك تنظي ًام

خاص ًا من داخلها ورؤية داللية من ذاهتا)(.)4
ّ

((( حممد الشاوش ،أصول حتليل اخلطاب.124 / 1 :
سمى بـ(االتساق)
((( هذا املصطلح وضعه علامء اللسانيات واملتخصصون بعلم اللغة النيص ف ُي ّ
أو(التامسك)عىل ان هذا املصطلح له ما يقابله يف كتب البالغة وعلوم القرآن الكريم عند العرب
واملسلمني وهو(:السبك) .ظ :أرشف عبد البديع ،الدرس النحوي النيص يف كتب إعجاز القرآن،14 :
وحممد خطايب ،لسانيات النص.205 :
((( حممد خطايب ،لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب.5 :
((( حممد الشاوش ،أصول حتليل اخلطاب.124 / 1 :
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وإذا كان النّص ُيعدّ نسيج ًا من كلامت ترتابط بعضها مع بعض و ُيشكل وحدة
متكاملة وبنية مركّبة متامسكة ،فال بد من البحث عن الوسائل التي ربطت بني

أجزائه وشكّلت منه وحدة داللية متالمحة األجزاء ،وحتديد العالقات التي ربطت
ِ
بني جمُ ِ
وفقراته عىل املستويني ا ُملعجمي والنّحوي أو بمعنى آخر العالقات ال ّلفظية
له
والرتكيبية.

وتظهر العالقات الشكل ّية(ال ّلغوية)يف القرآن الكريم بمستويات خمتلفة ُيمكن من

نص ًا متامسك ًا من
خالهلا أن نكشف عن نمط من اخلصائص ال ّلفظية التي جتعل أجزاءه ّ
السورة ،أو من خالل
خالل تتبع األلفاظ ومدى ارتباطها ببعضها اآلخر يف اآلية أو ّ

جلمل رشيطة أن تكون بني
ارتباط اجلمل ضمن الرتاكيب حتى(:تُشكل متتالية من ا ُ

جلمل عالقات تتم بني عنرص وآخر
جلمل عالقات ،أو بني بعض عنارص هذه ا ُ
هذه ا ُ
وارد يف مجلة سابقة أو مجلة الحقة أو بني عنرصين من متتالية سابقة أو الحقة)(.)1

السورة أو
ف ُيدرك ارتباط األلفاظ بعضها ببعض من خالل صيغ شكلية واردة يف ُ

اآليات تُنبئ عن وجود وشائج بينها.

الروابط ال ّلغوية عىل قسمني ،روابط لفظية وروابط تركيبية ،يتبينّ
و ُيمكن تقسيم ّ
السورة أو اآليات التي ّ
تدل عىل ترابط
االرتباط عرب ّ
الصيغ الشكلية الفنية التي ترد يف ّ
املوضوع ،فاأللفاظ التي تنتمي إىل عائلة لغوية واحدة أو شجرة واحدة أو حقل داليل
واحد ،إذ تنتظم الكلامت يف حقول جتمع بينها لوجود مالمح مشرتكة بني كلامت

احلقل الداليل الواحد ،و ُيشرتط لفهم معنى كلمة هو موقعها بني جمموعة كلامت

متصلة هبا داللي ًا مما يعني دراسة العالقة بني املفردات()2فترتابط معانيها وتتالحم

((( حممد خطايب ،لسانيات النص.13 :
((( ظ :مهدي أسعد عرار ،جدل اللفظ واملعنى ،وحلمي خليل ،الكلمة ،143:وامحد خمتار عمر ،علم
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ل ُتعبرّ عن املوضوع ّ
فهم
وتدل عىل ارتباط عضوي بني أجزاء القضية التي تتناوهلا و ُي َ
من خالهلا أن النّص يدور حول موضوع واحد متصل(:فلو وجدنا نص ًا تغلب فيه

كلامت ذات جذر واحد كـ(القيام ،قائم ،يقوم ،قام)فربام يكون موضوعه القيام ألن
ُقربه من كونه موضوع ًا واحد ًا متواشج
هذه الكلامت ا ُملنتمية إىل عائلة لغوية واحدة ت ّ

ال ُعرى ،وكذا احلال لو كثرت عىل لسان النَّص كلامت مثل(القيام ،النهوض ،الوقوف)

فهذه الكلامت تنتمي إىل شجرة واحدة وحقل داليل واحد وإن كانت مأخوذة من
مواد لغوية خمتلفة إلاّ أهنا حتمل معاين متقاربة تنفع يف سري موضوع واحد ومعرفة
مدى االتصال بني أجزاء الكالم)(.)1

ويقع حتت هذا املستوى األشكال األسلوبية اآلتية:
 - 1التكرار:

وهو إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو مجلة أو فِقرة داخل النّص ،و ُيعدّ أحد وسائل
متاسك النّص(وهو إعادة ال ّلفظ نفسه يف سياق واحد ملعنى واحد ،فإذا مل يتوافر

مرة ،ولكن لكل
الرشطان ؛أي إذا مل يكن املعاد ال ّلفظ نفسه أو إذا ُذكر ال ّلفظ أكثر من ّ
ُسميه تكرار ًا)()2و ُيراد من خالل
موضع سياقه اخلاص ومعناه اخلاص فاذ ًا ذلك ال ن ّ
التكرار(:تدعيم التامسك النّيص ،وكذلك ُيوظف التكرار من أجل حتقيق العالقة

كونة للنّص)()3فض ً
ال عن أنه حيقق وظائف معنوية فهو يشدُّ
املتبادلة بني العنارص ا ُمل ّ

عنارص النّص بعضها إىل بعض وذلك(:عن طريق امتداد عنرص ما من بداية النّص

((( عيل آل الشيخ ،التدبر املوضوعي يف القرآن الكريم.505 :
((( فضل عباس ،القصص القرآين.71 :
((( صبحي الفقي ،علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق.21/2:
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حتى آخره...وهذا االمتداد يربط بني العنارص)(.)1
فالربط بوساطة التكرار يتم عن طريق إعادة الكلمة نفسها أو بأنواعها األخرى
ّ

الربط بني
عندما(:حييل فيه ال ّلفظ الثاين ا ُملكرر إىل ال ّلفظ األول مما يحُ دث نوع ًا من ّ
الربط البدهي الذي
اجلملتني التي حدث فيهام التكرار يف إطار النّص وهو نوع من ّ

يقوم يف حقيقته عىل مبدأ التشابه أو التامثل حني تلحق املتامثالت أو املتشاهبات
جلمل يف اآلية
من األشياء ببعضها)()2فالتكرار يقوي ّ
الصلة بني اآليات أو ما بني ا ُ
الواحدة و ُيؤ ّدي بذلك وظيفة اجلمع بني الكالمني ولفت نظر املتلقي إىل أمهية الكالم

لكي ال يغفل عنه.

والتكرار أنواع هي:
أ  -التكرار يّ
الكل(التّام)
وذلك بإعادة ال ّلفظ أو اجلملة نفسها دون تغ ّيري يف صياغتها ،وقد وردت يف القرآن
الكريم نامذج كثرية لتكرار ال ّلفظ وتكرار اجلمل ،فقوله تعاىلُ :ق ْل َأنَدْ ُعو ِمن د ِ
ون
ُ
ُ
ِ
است َْه َو ْت ُه َّ
ني
الش َياطِ ُ
اللهِّ َما الَ َين َف ُعنَا َوالَ َيضرُ ُّ نَا َون َُر ُّد َعلىَ َأ ْع َقابِنَا َب ْعدَ إِ ْذ َهدَ انَا اللهُّ كَا َّلذي ْ
فيِ األَ ْر ِ
ض َحيرْ َ َ
اب َيدْ ُعو َن ُه إِلىَ الهْ ُدَ ى ائْتِنَا ُق ْل إِ َّن ُهدَ ى اللهِّ ُه َو الهْ ُدَ َى َو ُأ ِم ْرنَا
ان َل ُه َأ ْص َح ٌ
ني.)3(
لِن ُْس ِل َم لِ َر ِّب ا ْل َعالمَِ َ
مرات يؤكد استمرار الكالم يف قضايا طرحتها اآلية
فتكرار لفظ اجلاللة ثالث ّ

وقد ارتبطت ببعضها ،وجاء التأكيد فيها باإلسناد إىل اهلل سبحانه ،فمن جانب
((( صبحي الفقي ،علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق.22/2:
((( مجعان عبد الكريم ،إشكاالت النص ،دراسة لسانية نصية.359 :
((( األنعام.71:
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ارتبطت داللي ًا ومن جانب آخر متاسكت نص ّي ًا عرب التكرار(.)1
جلمل فقد تكررت آيات بأكملها يف سور عدّ ة دون أي
أما عىل مستوى تكرار ا ُ
ِ ()2
الرمحنَ :فبِ َأ ِّي آلاَ ء َر ِّب ُكماَ ُتك َِّذ َبان
تغييرّ يف تركيبها كام يف قوله تعاىل يف سورة ّ
مرة ،وإهنا وإن تعددت ّ
فكل واحدة تتعلق
فقد تكررت هذه اآلية احدى وثالثني ّ
بام قبلها(:وإن اهلل تعاىل خاطب هبا الثقلني من األنس واجلن ،وعد ّد عليهم نعمه

التي خلقها هلم فكلام ذكر فص ً
ال من فصول النِّعم طلب إقرارهم واقتضاءهم الشكر

عليه.)3()...

مكمالته
وقد َيرد يف مطلع الكالم لفظ أو ألفاظ يطول الكالم بعدها دون أن تأيت ِّ
ٍ
عندئذ أن ُيعاد صدر الكالم للتذكري بام ورد يف صدره قبل أن يطول فتضعف
فيحسن
ُ
الرابطة بني الصدر والتكملة ،كقوله تعاىل :ولمََّا جاءهم ِكتَاب من ِع ِ
ند اللهِّ ُم َصدِّ ٌق
ٌ ِّ ْ
َ َ ُ ْ
ّ
ِ
لمَِّا َم َع ُه ْم َوكَانُو ْا ِمن َق ْب ُل َي ْس َت ْفتِ ُح َ
اءهم َّما َع َر ُفو ْا َك َف ُرو ْا
ون َعلىَ ا َّلذي َن َك َف ُرو ْا َف َلماَّ َج ُ
بِ ِه َف َل ْعنَ ُة اللهَّ َعلىَ ا ْلكَافِ ِري َن)4(إن عبارة(وملا جاءهم)التي يف أول اآلية طال الكالم
قبل)...فحسن ان جتري إعادة العبارة األوىل فقيل(:ملا
بعدها بقوله تعاىل(:وكانوا من
ُ

جاءهم)بقصد توثيق العالقة بني أول الكالم وآخره()5فحقق التكرار بذلك وظيفته
السورة ُمشري ًا إىل استمرارية النّص لوصل
يف متاسك النّص عىل مستوى اآليات يف ّ
االنقطاع الذي قد ُيتوهم بني أجزائه ،و ُيشري اخل ّطايب(ت388هـ)إىل أمهية التكرار

بقوله(:وإنام يحُ تاج إليه وحيسن استعامله يف األمور املهمة التي قد تعظم العناية هبا
((( ظ :صبحي الفقي ،علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق.29/2:
((( اآلية.13 :
((( السيوطي ،اإلتقان.408 :
((( البقرة.89 :
((( ظ :متام حسان ،اخلالصة النحوية.97 :
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ويخُ اف برتكه وقوع الغلط والنّسيان واالستهانة بقدرها)(.)1

آن لِ ِّ
سنَا ا ْل ُق ْر َ
لذك ِْر
وكذلك يف قوله تعاىل يف سورة القمر تكررت
َ
اآلية:و َل َقدْ َي رَّ ْ
َف َه ْل ِمن ُّمدَّ ِك ٍر)2(فقد تكرر ذكرها استمرار ًا للتذكري والتنبيه واإلنذار لـ(:جتديد

السالفة ليعتربوا بحاهلم)
التنبيه عىل اإل ّدكار واإلتعاظ والتوقيف عىل تعذيب األمم ّ
َان َع َذابيِ َون ُُذ ِر()4(ليجددوا عند سامع ّ
فك َ
كل نبأ منه إتعاظ ًا
وكذلك اآليةَ :ف َك ْي َ

()3

وتنبه ًا...وإن ك ً
ال من تلك األنباء مستحق باعتبار ما خيتص به ،وأن يتنبهوا كيال

السهو والغفلة)(.)5
يغلبهم ّ

فالتكرار مل يقترص عىل ال ّلفظ فقط بل جتاوزه إىل تكرار اجلمل لمِا له من دور مهم يف

متاسك أجزاء النّص وهو فض ً
ال عن كونه ُيؤ ّدي وظائف داللية فهو ُيسهم يف حتقيق
التامسك النّيص إذ ال تنقطع ُعرى االتصال بني أجزائه ،ويعطي فه ًام صحيح ًا متكام ً
ال

للنّص.

ب  -التكرار اجلزئي

ويسمى التكرار االشتقاقي ،واالشتقاق هو(:نزع ٍ
لفظ من آخر برشط مناسبتهام
ُ ّ

الصيغة مع
معنى وتركيب ًا ومغايرهتام يف الصيغة)()6إذ تُكرر الكلمة بتغييرّ جزئي يف ّ
ً
((( بيان إعجاز القرآن ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن.52 :
((( اآليات.51 ،40 ،32 ،22 ،17 ،15 :
((( النيسابوري ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان.219/6 :
((( اآليات.21 ،18 ،16 :
((( الزركيش ،الربهان.14/3:
((( اجلرجاين ،التعريفات.22 :
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االحتفاظ باجلذر ال ّلغوي(.)1
و ُيسهم هذا النوع من التكرار يف متاسك النّص فرتد األلفاظ عىل هيئات خمتلفة

السورة واحد
مشت ّقة من ما ّدة واحدة تكشف أن املوضوع يف اآلية أو املقطع أو يف ّ
يصب يف غاية واحدة يكشف عن عناية
متصل بعضه ببعض وان الكالم متالحم
ُّ
املتكلم واحلرص عىل وضوح كل حمور من حماور حديثه ،ويضع بني يدي ا ُملتلقي
ٍ
ٍ
لفظي ليس له قيمة
تكرار
مفاتيح ًا لألفكار التي يقصدها من دون أن يكون جمرد

داللية(.)2

ويف القرآن الكريم جاء التكرار اجلزئي عىل مستويات خمتلفة ،فعىل مستوى اآلية
الواحدة كام يف قوله تعاىل يف آية الدَّ ينَ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا إِ َذا تَدَ ا َينتُم بِدَ ْي ٍن إِلىَ َأ َج ٍل
ِ
ِ
ُب َكماَ َع َّل َم ُه اللهُّ
ب َأ ْن َي ْكت َ
ب بِا ْل َعدْ ِل َوالَ َي ْأ َب كَات ٌ
ُّم َس ًّمى َفا ْك ُت ُبو ُه َو ْل َي ْكتُب َّب ْينَك ُْم كَات ٌ
ُب َو ْل ُي ْم ِل ِل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه الحْ َ ُّق َو ْل َيت َِّق اللهَّ َر َّب ُه َوالَ َي ْب َخ ْس ِمنْ ُه َش ْيئ ًا َفإن ك َ
َان ا َّل ِذي
َف ْل َي ْكت ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
است َْش ِهدُ و ْا
َع َل ْيه الحْ َ ُّق َسفيه ًا َأ ْو َضعيف ًا َأ ْو الَ َي ْستَط ُ
يع َأن ُيم َّل ُه َو َف ْل ُي ْمل ْل َول ُّي ُه بِا ْل َعدْ ل َو ْ
َش ِهيدَ ي ِن من رجالِكُم َفإِن لمَّ يكُونَا رج َل ِ َفرج ٌل وامر َأت ِ
َان ممِ َّن ت َْر َض ْو َن ِم َن ُّ
الش َهدَ اء
َْ
ْ
َ ُ ينْ َ ُ َ ْ َ
ِّ َ ْ
َأن ت َِض َّل ْإ ْحدَ اهمُ َ ا َفت َُذك َِّر إِ ْحدَ اهمُ َ ا األُ ْخ َرى َوالَ َي ْأ َب ُّ
الش َهدَ اء إِ َذا َما ُد ُعو ْا َوالَ ت َْس َأ ُم ْو ْا
لش َها َد ِة َو َأ ْدنَى َأالَّ
َأن َت ْك ُت ُب ْو ُه َص ِغري ًا َأو كَبِري ًا إِلىَ َأ َج ِل ِه َذلِك ُْم َأ ْق َس ُط ِعندَ اللهِّ َو َأ ْقو ُم لِ َّ
ِ
ضرِ
تَرتَابو ْا إِالَّ َأن َتك َ تجِ
وها
َاح َأالَّ َت ْك ُت ُب َ
ُون َ َار ًة َحا َ ًة تُد ُيرونهَ َا َب ْينَك ُْم َف َل ْي َس َع َل ْيك ُْم ُجن ٌ
ْ ُ
ِ
ب َوالَ َش ِهيدٌ َوإِن َت ْف َع ُلو ْا َفإِ َّن ُه ُف ُس ٌ
وق بِك ُْم َوا َّت ُقو ْا
َو َأ ْش ِهدُ ْو ْا إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم َوالَ ُي َض َّآر كَات ٌ
((( ظ :مجيل عبد املجيد ،علم النص ،بحث يف جملة عامل الفكر ،146 :وظ :عزة شبل ،علم لغة النص،
النظرية والتطبيق.106 :
((( ظ :عثامن أبو زنيد ،نحو النص ،إطار نظري ودراسات تطبيقية.259 :
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ٍ ِ
يم)1(فتكررت األلفاظ املشت ّقة من ما ّدة الكتابة
اللهَّ َو ُي َع ِّل ُمك ُُم اللهُّ َواللهُّ بِك ُِّل شيَ ْ ء َعل ٌ
وهي(فاكتبوه ،ليكتب ،كاتب ،يكتب ،فليكتب ،تكتبوه ،تكتبوها)يف تأكيد عىل

أمهية قض ّية توثيق الدَّ ين متناوالً تفاصيل كتابته رابط ًا بني ّ
كل جزئية بتكرار لفظ من
مشتقات الكتابة دون أن يكون ذلك جتانس ًا لفظيا ًعىل حساب املعنى بل انه يكشف

الفكرة و ُيلفت النظر بد ّقة إىل أمهية املوضوع واحلرص عليه.

السورة فاألمر أكثر وضوح ًا وسع ًة ،ويأيت ُمتسق ًا مع املحور العام
أما عىل مستوى ّ

هلا إذ تدور موضوعات اآليات حول قاسم مشرتك بني اآليات توظف له املشتقات

كوهنا جزء ًا من وسائل التامسك بني األجزاء.

للسورة بكل
فعىل سبيل املثال تُعدّ قضية النّجوى يف سورة(ا ُملجادلة)الطابع العام ّ

التفاصيل بتنوع املوضوعات التي وردت فيها ،يؤيد ذلك التواشج بني املفردات

الواردة فيها الدا ّلة عىل املوضوع العام وهي(ناجيتم ،تناجيتم ،تتناجوا ،يتناجون،
النجوى ،نجواكم)كام يف قوله تعاىلَ :ألمَ تَر َأ َّن اللهََّ يع َلم ما فيِ الس و ِ
ات َو َما فيِ الأْ َ ْر ِ
ض
َّ ماَ َ
َْ ُ َ
ْ َ
ُون ِمن نَّجوى ثَلاَ َث ٍة إِلاَّ هو رابِعهم ولاَ خمَ ْس ٍة إِلاَّ هو س ِ
َما َيك ُ
اد ُس ُه ْم)2(...وقوله
ُ َ َ ُُ ْ َ
ْ َ
ُ َ َ
َ
تعاىلَ :ألمَ تَر إِلىَ ا َّل ِذين وا َع ِن النَّجوى ُثم يعود َ لمِ
َاج ْو َن بِالإْ ِ ْث ِم
َّ َ ُ ُ
ْ َ
ون َا نهُ ُوا َعنْ ُه َو َي َتن َ
ْ َ
َ نهُ ُ
ِ
ان ومع ِصي ِ
ِ
ت الرس ِ
َاج ْيت ُْم
ول)3(...وقوله تعاىلَ :يا َأ هُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َذا َتن َ
َوا ْل ُعدْ َو َ َ ْ َ
َّ ُ
ان ومع ِصي ِ
ِ
ت الرس ِ
َاج ْوا بِا ْلبرِ ِّ َوال َّت ْق َوى)4(...وقوله
ول َو َتن َ
َاج ْوا بِالإْ ِ ْث ِم َوا ْل ُعدْ َو َ َ ْ َ
فَلاَ َت َتن َ
َّ ُ
ِ
الشي َط ِ
()5
ان...
تعاىل:إِ َّنماَ الن َّْج َوى م َن َّ ْ
((( البقرة.282 :
((( املجادلة.7 :
((( املجادلة.8 :
((( املجادلة.9 :
((( املجادلة.10 :
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الر ُس َ
ول َف َقدِّ ُموا َبينْ َ
وقوله تعاىل:يا َأ هُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إِذا َ
ناج ْيت ُُم َّ
َصدَ َق ًة ذلِ َك َخيرْ ٌ َلك ُْم )1(...وقوله تعاىلَ :أ َأ ْش َف ْقت ُْم َأن ُت َقدِّ ُموا َبينْ َ
صدَ َق ٍ
تلتف حول املحور العام وهو ا ُملناجاة ولكن بصيغ وأشكال
ات)2(...وك ّلها
ّ
َ
خمتلفة تفيد بأن الكالم متصل ببعضه ال انقطاع فيه.

َيدَ ْي ن َْجواك ُْم
َيدَ ْي ن َْج َواك ُْم

السور كتكرر ما ّدة(اإلنباء)يف سورة(التحريم)
واألمر نفسه نلحظه يف كثري من ّ
ِ
بألفاظ(نبأت ،أنبأت ،نبأها ،أنبأك ،نبأين)كام يف قوله تعاىلَ ...:ف َلماَّ َن َّب َأ ْت بِهَ ...ف َلماَّ
ِ
ِ
يم الخْ َبِ ُري.)3(
َن َّب َأ َها بِه َقا َل ْت َم ْن َأن َب َأ َك َه َذا َق َال َن َّب َأنيِ َ ا ْل َعل ُ
ة(الرمحة)بمشتقاهتا(رمحة ،الرمحنَ ،رحمْ َتِنا)...كام
ويف سورة مريم تكررت ما ّد ّ
ِ
ِ
()4
الرحمْ َن
يف اآليات:ذك ُْر َرحمْ َة َر ِّب َك َع ْبدَ ُه َزك َِر َّيا وقوله تعاىلَ :قا َل ْت إِنيِّ َأ ُعو ُذ بِ َّ
ُنت ت َِق ّي ًا)5(وقوله تعاىلَ ...:ولِن َْج َع َل ُه آ َي ًة لِلن ِ
َّاس َو َرحمْ َ ًة ِّمنَّا َوك َ
ِم َ
َان َأ ْمر ًا
نك إِن ك َ
َّم ْق ِض ّي ًا)6(فهذا التكرار وإن اختلفت صيغ ُه الشكل ّية إلاّ أنه ُيضفي جتانس ًا عىل النّص
بكامله ل ُيحرض يف ذاكرة ا ُملتلقي املفهوم نفسه بشكل ال ُيشعره بانقطاع املوضوعات
عن بعضها وإن اختلفت صيغة التعبري.

ومن هنا نجد أن التكرار ُيعدّ وسيلة ً من وسائل ربط أجزاء النّص بعضها ببعض

بشكل ُيسهم يف متاسك النّص عىل املستوى ال ّلفظي ،ويف الوقت نفسه ُيشعر ا ُملتلقي
((( املجادلة.12 :
((( املجادلة.13 :
((( التحريم.3 :
((( مريم.2 :
((( مريم.18 :
((( اآلية ،21 :كام وردت مشتقات(الرمحة)يف اآليات،78 ،75 ،69 ،61 ،58 ،53 ،50 ،45 ،26 :
.96 ،93 – 91 ،88 ،87 ،85
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أن الكالم متصل بعضه ببعض مستمر يف موضوع واحد ال تنفصل ال ُعرى بني
السورة أو حمورها العام الذي تدور
التعرف عىل موضوع ّ
أجزائه ،مما ُيتيح للمفرس ّ

السورة.
حوله آياهتا ،ف ُيسهم يف فهم وتفسري ّ
 - 2الرتادف:

ُع ّرف بأنّه(:ما كان معناه واحد ًا وأسامؤه كثرية...و ُأخذ من الرتادف الذي هو

ركوب أحد خلف اآلخر كأن املعنى مركوب وال ّلفظني راكبان ،كال ّليث واألسد)

()1
وعرفه سيبويه(ت180هـ)يف بيانه ألنواع كالم العرب بقوله(:واعلم أن من
ّ
كالمهم اختالف ال ّلفظني الختالف املعنيني واختالف ال ّلفظني واملعنى واحد

واختالف املعنيني)()2فاختالف ال ّلفظني واملعنى واحد هو ا ُملراد بالرتادف عنده،

وعرفه اجلرجاين(ت816هـ)(:هو توايل األلفاظ املفردة الدا ّلة عىل يشء واحد باعتبار
ّ

الصدق ،والثاين االحتاد يف املفهوم)
واحد و ُيطلق عىل معنيني ؛أحدمها االحتاد يف ّ

()3

وسماّ ه سيبويه(:اختالف ال ّلفظني واملعنى واحد)()4و ُيطلق عليه يف الدراسات ال ّلغوية
الصياغة ويعني(:تكرار املحتوى ولكن بنقله بواسطة تعبريات
الغربية مصطلح إعادة ّ

خمتلفة)(.)5

((( السيوطي ،املزهر.316 / 1 :
((( الكتاب.24/1 :
((( التعريفات.44 :
((( الكتاب.24/1 :
((( دي بو جراند ،ولفانج دريسلر ،مدخل اىل علم لغة النص ،تر:إهلام ابو غزالة وعيل خليل ،49 :وظ
عزة شبل ،علم لغة النص ،النظرية والتطبيق.107:
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ومل تتفق آراء ال��ع��ل�ماء ع�لى حت��دي��د ت��ع��ري��ف اص��ط�لاح��ي مل��ف��ه��وم ال��ت�رادف،

فالرماين(ت384هـ)مث ً
ال أطلق عليه(:األلفاظ املرتادفة واملتقاربة يف املعنى)فال
نجده ُيم ّيز بني األلفاظ املتقاربة واملرتادفة فكأهنا يشء واحد.

()1

فصل بعضهم يف املصطلح بني الرتادف اجلزئي والرتادف التّام أو(ا ُملطلق)
بينام ّ
ٍ
زمنية قصرية حمدودة ،فرسعان ما
وهو نادر الوقوع ،وعند وقوعه ال يكون إلاّ ملدة

كل ٍ
تظهر الفروق املعنوية الدقيقة بني األلفاظ املرتادفة بحيث ُيصبح ّ
لفظ منها مناسب ًا
ومالئ ًام.

()2

ومثلام مل تتفق اآلراء حول تعريفه اختلف العلامء كذلك يف وقوعه يف العربية ويف

القرآن الكريم ،فمنهم َمن رأى وقوعه سم ًة من سامت العربية وداللة عىل اتساعها يف

الكالم حتى مجعوا للمعنى الواحد ألفاظ ًا عدّ ة ،ومنهم َمن أنكر وقوعه ُملتمس ًا فروق ًا
دقيقة بني األلفاظ ،فممن أكد وقوعه من العلامء ابن جنّي(ت392هـ)وشيخه أبو
ٍ
بأمثلة استقاها من شيخه
عيل الفاريس(ت377هـ)حيث كان يستشهد عىل الرتادف
ّ
()3
يف ٍ
باب أسامه(باب تالقي املعاين عىل اختالف األصول واملباين) وبينّ أن معاين
األلفاظ تتالقى عند التأمل يف جذورها ،كذلك الرازي(ت604هـ)وغريهم.

بينام نفى إبن األع��رايب(ت231ه��ـ)وق��وع ال�ترادف ،ف��ذك��ر(:أن لكل حرفني
ٍ
واحد منهام ليس يف صاحبه ربام عرفناه وربام
معنى واحد يف كل
أوقعتهام العرب عىل ً
غمض علينا فلم نلزم العرب بجهله) ،كذلك نفى وقوعه ّ
كل من ثعلب(ت291هـ)
((( ظ :حممد املنجد ،الرتادف يف القرآن الكريم.32/1 :
((( ظ :رمضان عبد التواب ،فصول يف فقه اللغة ،309 :و ظ :صبحي الصالح ،دراسات يف فقه اللغة:
.299
((( اخلصائص.74/2 :
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وأبو بكر بن األنباري(ت327هـ)وابن فارس(ت395هـ)الذي َّفرق بني املفردات

السيف
يف مواضع خمتلفة يف(األضداد)فاألسامء ختتلف عنده عن ّ
الصفات ؛كاسم ّ
وصفاته املهند واحلسام.

()1

ٍ
بشكل قاطع ،وأكد
أما أبو هالل العسكري(ت395هـ)فقد أنكر وقوع الرتادف

ذلك بوضعه كتاب ًا أسامه(الفروق ال ّلغوية)وذكر فيه(:إن اختالف العبارات واألسامء

موجب الختالف املعاين ...وان ّ
معنى من املعاين وعني من
كل اسمني جيريان عىل
ً
ٍ
األعيان يف ٍ
لغة واحدة ،فإن ّ
واحد منهام يقتيض خالف ما يقتضيه اآلخر وإلاّ لكان
كل

الثاين فض ً
ال ال يحُ تاج إليه)()2وكذا الثعالبي(ت429هـ)الذي بينَّ يف كتابه(فقه ال ّلغة
ورس العربية)فروق ًا دقيقة بني األلفاظ التي ُيظن أهنا ُمرتادفة(.)3
ّ
الراغب األصفهاين(ت502هـ)الذي أشار يف مقدمة كتابه(املفردات يف
ونفاه ّ

غريب القرآن)أنه(:كتاب ُينبئ عن حتقيق األلفاظ املرتادفة عىل املعنى الواحد وما
بينهام من الفروق الغامضة فبذلك ُيعرف اختصاص كل خرب بلفظ من األلفاظ

املرتادفة دون غريه من أخواته.)4()...

أما عن وقوع الرتادف يف القرآن الكريم فظهر فيه اجتاهان:

((( ظ :م .ن.16 :
((( الفروق اللغوية.33 :
فصل فيه يف الفروق الدقيقة بني األلفاظ.
((( ظ :فقه اللغة ورس العربية ،فقد ّ
((( املفردات يف غريب القرآن.10 :
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االجتاه األول:
ا ُملثبِت لوقوعه ،فقد بينّ الزركيش(ت794هـ)أن الرتادف هو املقصود باألحرف
السبعة بقوله(:ا ُملراد سبعة أوجه من املعاين املتفقة باأللفاظ ا ُملختلفة نحو أقبل وهلم،
ّ
وأرسع وأنظر ،وأخر وأمهل)()1وأنكر أن تكون لغات عدّ ة ألن العرب ال تركّب لغ ًة

بعضها بعض ًا.

()2

قسموه عىل قسمني من
ويرى بعضهم أن الرتادف نوع من التوكيد للمعنى وقد ّ
()3
التوكيد ؛أحدمها التوكيد بال ّلفظ ا ُملرادف ،كقوله تعاىل ...:فِ َجاج ًا ُس ُبالً...
يب ُسو ٌد)4(وَ ق َال إِ َّنماَ َأ ْشكُو َب ِّثي َو ُح ْزنيِ إِلىَ اللهِّ َو َأ ْع َل ُم ِم َن اللهِّ َما الَ
وَ ...و َغ َرابِ ُ

َت ْع َل ُم َ
ون.)5(

ِ
يها
وينقل الزركيش(ت794هـ)عن اخلليل(ت175هـ)يف قوله تعاىل:لاَ ت ََرى ف َ
بمعنى واحد ،وقيل :األ ْمت أن يغلظ مكان
ِع َوج ًا َولاَ َأ ْمت ًا(:)6(العوج واأل ْمت
ً
ّ
ويرق مكان).

()7

((( الربهان.157/1 :
((( ظ :م .ن.114/1 :
((( األنبياء.31 :
((( فاطر.27 :
((( يوسف.86 :
((( طه.107 :
((( الربهان.281/2 :
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ٍ
صور شتى()1كقوله تعاىلَ ...:أ ْل َف ْينَا َع َل ْي ِه
كام ذكروا أن املتشابه هو إيراد ال ّلفظ يف
آ َباءنَا)2(...ويف آية أخرىَ ...:و َجدْ نَا َع َل ْي ِه آ َباءنَا .)3(...
االجتاه الثاين:
وهو ا ُملنكر لوقوعه يف القرآن الكريم ،وعزا بعضهم ذلك إىل أن يف اللغة العربية

ألفاظ ًا أحسن من ألفاظ ومعناها واحد ،فهم يؤثرون بعض األلفاظ عىل بعض،
ّ
فلكل موضع ما
وأن من فصاحة القرآن الكريم اختالف الكالم باختالف املقام،
يليق به وال حيسن بمرادفه ،وبعض آخر ُينكر ذلك متام ًا ويرى أن األلفاظ ا ُملختلفة

ّ
اختص به كل لفظ بمعنى ُمعينّ ،
معنى واحد ُملتمس ًا فروق ًا دقيقة غامضة
تدل عىل
َّ
ً
ومنهم الدكتورة بنت الشاطي فقد أنكرت وقوعه يف العرب ّية ويف القرآن الكريم كونه
تعدد ًا باأللفاظ للمعنى الواحد بقوهلا(:ما من ٍ
()4
لفظ فيه ُيمكن أن يقوم غريه مقامه)
لكنها ترجع الرتادف اىل تعدد ال ّلغات أو(أن يكون بني األلفاظ املقول برتادفها قرابة
صوتية)(.)5

وقد ذكر العلامء أسباب ًا لوقوعه منها ؛اختالف ال ّلغات وال ّلهجات ،أو أن يكون

السيف كالصارم
لليشء اسم واحد ثم ُي َ
وصف بصفات مخُ تلفة كام قيل يف صفات َّ
والصقيل ،كام عدّ وا املجاز أحد أسباب وقوع الرتادف ،والتطور ال ّلغوي
والباتر
ّ

ألصوات بعض الكلامت عدّ ها بعضهم من الرتادف مثل(دعس ،دهس)وجعلوا منه
(((الزركيش ،الربهان.105/1 :
((( البقرة.170 :
((( لقامن.21 :
((( اإلعجاز البياين ومسائل نافع بن األزرق.210 :
((( م .ن.210 :
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عرب والدخيل.
ايضا ا ُمل ّ

()1

ورشطوا لوقوعه رشوط ًا منها االتفاق يف املعنى بني الكلمتني اتفاق ًا تام ًا ،وأن

تنتمي الكلمتان إىل هلجة واحدة ،وأن تتحدا يف العرص ،وأن ال يكون أحد ال ّلفظني

نتيجة تطور صوت آخر وهم بذلك ح��د ّدوا جمال املرتادفات وعدم االضطراب
واخللط فيها()2بل هم ض ّيقوا نطاق الرتادف وعدّ وا تلك األلفاظ متقاربة وليست
مرتادفة وان الرتادف ال يثبت إلاّ يف ألفاظ قليلة جد ًا.

وعىل الرغم من االختالفات بني العلامء يف حقيقة وجود ال�ترادف أو عدمه

وإجيادهم فروق ًا داللية بني األلفاظ املتقاربة يف املعنى ،بأن َمن نظر منهم إىل املصداق
فرق بينهام ،أو ان ال ّلفظني يدلاّ ن عىل
ّفرق بني األلفاظ ،ومن نظر إىل املفهوم مل ُي ّ

الصفة)(.)3
املفهوم(:باعتبارين:أحدمها عىل الذات ،واآلخر عىل ّ

ومما ال شك فيه أن االستعامل القرآين يعتمد الد ّقة يف وضع ال ّلفظ يف موضعه

ّ
املناسب مع مراعاة الفروق الدقيقة يف ّ
ألن(لكل نوع من املعنى نوع ًا من
كل موضع

أخص وأوىل ،وضرُ وب ًا من العبارة هو بتأديته أقوم وهو فيه أجىل)()4إلاّ أنه
ال ّلفظ هو به ّ
يمكننا القول بوجود مفردات متقاربة يف املعنى ُسميت – تساحم ًا  -مرتادفة وتُسهم هذه
األلفاظ املتقاربة يف املعنى يف الكشف عن وجه اتصال أجزاء اآليات بعضها ببعض
واستمرار املوضوع ،وعدم خروجه إىل موضوع آخر فهو مستمر لكن بلفظ آخر.

((( ظ :رمضان عبد التواب ،فصول يف فقه اللغة ،319 :و ظ :صبحي الصالح ،دراسات يف فقه اللغة:
 ،299وحممد املنجد ،الرتادف يف القرآن.81/1 :
((( ظ :رمضان عبد التواب ،فصول يف فقه اللغة.322 :
((( السيوطي ،املزهر.316 / 1 :
((( عبد القاهر اجلرجاين ،الرسالة الشافية ،ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن.117 :
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فقد وردت م��ف��ردات ت� ّ
�دل عىل تقارب يف معناها ُينبئ أن امل��وض��وع الذي
تتناوله متصل بام سبقه وأنه ال انقطاع بينهام بالرغم اختالف ال ّلفظ ،فذك ُْر ّ
كل من
ُوح)و(واِمر َأ َة ُل ٍ
ِ
ِ
لفظ( َأ ْز َو ِ
)و(أزواجه)و(اِ ْم َر َأ َة ن ٍ
وط)و(اِ ْم َر َأ َة فِ ْر َع ْو َن)ضمن
اج َك
َ َْ
إطار سورة التحريم( )1اتصل بموضوعها الرئيس ،فـكلمة(امرأة فالن)يف سياق

خاصة ود ّقة يف
اتصاهلا بمذكر حتمل مفاد الزوجة ،وإن كان لكل من ال ّلفظني داللة ّ

االستعامل القرآين(:فالزوج تأيت حيث تكون الزوجية هي مناط املوقف حكمة وآية
و ِم ْن آ َياتِ ِه َأ ْن َخ َل َق َلكُم ِّم ْن َأن ُف ِسك ُْم َأ ْز َواج ًا ِّلت َْس ُكنُوا إِ َل ْي َها َو َج َع َل
أو ترشيع ًا وحك ًام َ
بينَكُم مود ًة ورحمْ َ ًة إِ َّن فيِ َذلِ َك لآَ ي ٍ
َ ()2
السكن
ات ِّل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر
َ
َْ
ون فإذا تعطلت آيتها من ّ
َّ َ َّ َ َ
واملو ّدة والرمحة بخيانة أو تباين يف العقيدة فامرأة ال زوجة)(.)3

فاستعامل ّ
كل من ال ّلفظني جاء يف موقعه واست ُِدل هبام يف موضع املقارنة بني حاالت

من نساء بعض األنبياء من جانب وامرأة فرعون من جانب آخر ،فلفظتا الزوجة
السورة إلاّ أهنام تدلاّ ن عىل اتصال املوضوع
واملرأة وإن اختلفت داللتيها يف سياق ّ
وارتباط اآليات بعضها ببعض ،فاملرتادفات جيمعها املجال نفسه وال يقترص دورها

ِ
ِ
يم.
((( اآلية(َ :)1يا َأ َ هُّيا النَّبِ ُّي َلمِ َتحُ ِّر ُم َما َأ َح َّل اللهَُّ َل َك َت ْبت َِغي َم ْر َض َ
ور َّرح ٌ
ات َأ ْز َواج َك َواللهَُّ َغ ُف ٌ
ض َأ ْز َو ِ
واآلية(َ :)3وإِ ْذ َأسرَ َّ النَّبِ ُّي إِلىَ َب ْع ِ
ف َب ْع َض ُه َو َأ ْع َر َض
اج ِه َح ِديث ًا َف َلماَّ َن َّب َأ ْت بِ ِه َو َأ ْظ َه َر ُه اللهَُّ َع َل ْي ِه َع َّر َ
ِ
ِ
َعن َب ْع ٍ
يم الخْ َبِ ُري.
ض َف َلماَّ َن َّب َأ َها بِه َقا َل ْت َم ْن َأن َب َأ َك َه َذا َق َال َن َّب َأنيِ َ ا ْل َعل ُ
وط كَا َنتَا تحَ ْ َت َعبدَ ي ِن ِمن ِعب ِ
ُوح واِمر َأ َة ُل ٍ
ِ
واآلية(:)10ضرَ ب اللهَُّ م َث ً ِ
ادنَا َصالحِ َينْ ِ
ْ َ
ْ ْ
َ َ
ال ِّل َّلذي َن َك َف ُروا ا ْم َر َأ َة ن ٍ َ ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني.
َف َخا َن َتاهمُ َ ا َف َل ْم ُي ْغنِ َيا َعن ُْهماَ م َن اللهَِّ َش ْيئ ًا َوق َيل ا ْد ُخلاَ الن ََّار َم َع الدَّ اخل َ
واآلية(:)11وضرَ َ َب اللهَُّ َم َث ً
ال ِّل َّل ِذي َن آ َمنُوا اِ ْم َر َأ َة فِ ْر َع ْو َن إِ ْذ َقا َل ْت َر ِّب ا ْب ِن ليِ ِعندَ َك َب ْيت ًا فيِ الجْ َن َِّة َون َِّجنِي
َ
لمِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني.
ِمن فِ ْر َع ْو َن َو َع َمله َون َِّجني م َن ا ْل َق ْو ِم ال َّظا َ
((( الروم.21 :
((( بنت الشاطي عائشة عبد الرمحن ،اإلعجاز البياين ومسائل نافع بن األزرق.230 :
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عىل إظهار املعنى الرئيس فقط بل تعطي القارئ شعور ًا بأن النّص مستمر يف

موضوعه العام أو فكرته الرئيسة وإن اختلفت املفردة التي ُيعبرَّ هبا عنه.

وك يجُ ِ
اد ُلون ََك َي ُق ُ
ول ا َّل ِذي َن َك َف ُرو ْا إِ ْن
وكذلك قوله تعاىلَ ...:حتَّى إِ َذا َج� ُ
�آؤ َ َ
ني)1(فعبرّ عن جدال املرشكني بقوهلم:إِ ْن َه َذا إِالَّ َأ َساطِ ُري
َه َذا إِالَّ َأ َساطِ ُري األَ َّولِ َ
نيوهو جزء من جداهلم فأ ّدت هذه اجلملة معنى اجلدال يف اآلية ولكن
األَ َّولِ َ
باستعامل أللفاظ ُأخر يف داللة عىل استمرار اجلدل ولكن بام ُيعطي معنى اجلدل ال

لفظه ،فتكرار املعنى بألفاظ متقاربة حيقق التامسك يف النّص القرآين إذ ُيشعر ا ُملتلقي
باتصال الكالم ببعضه دون انقطاع.

وإذا كان التكرار هو استمرار للموضوع باأللفاظ ذاهتا فالرتادف هو استمرار

للفكرة أو املوضوع بألفاظ متقاربة.

 - 3ا ُملصاحبة املعجمية أو(التَّضام):
بحكم
و ُيقصد هبا(:توارد زوج من الكلامت بالفعل أو
بالقوة نظر ًا الرتباطها ُ
ّ

عالقة ما)()2وتمُ ثل مظهر ًا من مظاهر اتساق النّص ،وتتحدد من خالل(عالقة
والروابط املوجودة بني هذه األلفاظ يف النّص وعالقة األلفاظ
األشياء يف الواقعّ ،

سمى بعالقات التضمني)()3واالرتباط فيام
باملنظومة ال ّلغوية الشاملة للنّص أو ما ُي ّ
بني تلك األلفاظ أمر اعتاد أبناء ال ّلغة وقوعه يف الكالم بحيث ُيمكن توقع ورود

((( األنعام.25 :
((( حممد خطايب ،لسانيات النص مدخل اىل إنسجام اخلطاب ،25:و ظ :عمر ابو خرمة ،نحو النص:
.83
((( خليل البطايش ،الرتابط النيص يف ضوء التحليل اللساين للخطاب.68:
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كلمة حمددة يف النّص من خالل ذكر كلمة أخرى()1وتتمثل هذه العالقات يف وجوه
عدّ ة منها(التّضاد ،عالقة ّ
الكل باجلزء ،عالقة التالزم ِّ
الذكري)(.)2

ويعتمد ا ُملتلقي يف إجياد سياق ترتابط فيه العنارص ا ُملعجمية عىل مقدار ما لديه

من معرفة لغوية بمعاين الكلامت ،فيكشف عن ارتباط بعضها ببعض(فذكر أحدمها
يستدعي ذكر اآلخر لوجود عالقة ما بني ال ّلفظني ومن ثم ال جييئان إلاّ مع ًا ،وبشكل

عام فإن أي عنرصين من الكلامت هلام النّمط نفسه من التالزم أي هلام ميل للظهور يف
قوة ترابط إذا ُوجدا مع ًا يف جمُ ل متجاورة ،فالتجاور املتضام
السياق نفسه س ُيو ّلدان ّ
ّ

يؤ ّدي إىل عالقة أشدّ متاسك ًا يف النّص)( ،)3ومن وجوهه:

تعاىل:وال َّل ْي ِل إِ َذا َي ْغ َشى
أ  -التّضاد بجميع درجاته ؛ كالتّضاد الكامل كقوله
َ

َوالن ََّه ِ
ار إِ َذا تجَ َ لَ و َما َخ َل َق َّ
الذك ََر َوالأْ ُن َثى)4(فا ّلليل والنهار ،والذكر واألنثى
السورة ،والتخالف كقوله
متضا ّدان مجعت بينهام هذه العالقة يف اآليتني ضمن ّ
ُون بِا ْل ِكت ِ
تعاىل:ها َأنت ُْم ُأ ْوالء تحُ ِ ُّبونهَ ُ ْم َوالَ يحُ ِ ُّبو َنك ُْم َوت ُْؤ ِمن َ
َاب ُك ِّل ِه َوإِ َذا َل ُقوك ُْم َقا ُلو ْا
َ
ظ ُق ْل موتُو ْا بِ َغيظِكُم إِ َّن اللهَّ َع ِليم بِ َذ ِ
َام َل ِمن ا ْل َغي ِ
آمنَّا وإِ َذا َخ َلو ْا َع ُّضو ْا َع َليكُم األَن ِ
ات
َ ْ
ْ
َ َ
ٌ
ْ ْ
ُ
ْ ُ
الصدُ ِ
ور)5(فالتخالف بلفظتي حتبوهنم وال حيبونكم ،أو التناقض ،والتعاكس كقوله
ُّ
ون بِالمُْنك َِر وينْهو َن َع ِن المَْعر ِ
ات َب ْع ُض ُهم ِّمن َب ْع ٍ
ض َي ْأ ُم ُر َ
تعاىلt:المُْنَافِ ُق َ
وف
ون َوالمُْنَافِ َق ُ
ََ َْ
ُْ
ني هم ا ْل َف ِ
ِِ
ِ
وي ْقبِ ُض َ ِ
َ ()6
اس ُقون
ََ
ون َأ ْيد هَ ُي ْم ن َُسو ْا اللهَّ َفنَس َي ُه ْم إِ َّن المُْنَافق َ ُ ُ
((( ظ :حسام أمحد فرج ،نظرية علم النص ،رؤية منهجية يف بناء النص النثري.111:
((( فان دايك ،علم النص(مدخل متداخل االختصاصات)ترمجة سعيد بحريي.270 :
((( مجعان عبد الكريم ،إشكاليات النص.366 :
((( الليل.3 – 1 :
((( آل عمران.119 :
((( التوبة.67 :
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السورة
فهذه اآلية ب ّينت سلوك املنافقني املتناقض واملعاكس لسلوك املؤمنني يف ّ
ون بِالمَْعر ِ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْولِ َياء َب ْع ٍ
تعاىل:والمُْ ْؤ ِمن َ
وف
نفسها بقوله
ُون َوالمُْ ْؤ ِمن ُ
َ
ض َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
ِ
الزكَا َة َو ُيطِي ُع َ
ال َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
الص َ
ون اللهَّ َو َر ُسو َل ُه ُأ ْو َل ِـئ َك
ُون َّ
ون َّ
َو َين َْه ْو َن َع ِن المُْنك َِر َو ُيق ُ
ِ
يم)1(فذكر هذه األلفاظ املتعاكسة ُيشري إىل ارتباط
َسيرَ ْ حمَ ُ ُه ُم اللهُّ إِ َّن اللهَّ َع ِز ٌيز َحك ٌ
السورة.
اآليات بعضها ببعض فيام تكشفه هذه العالقة بني األلفاظ يف آيات ّ
ب  -التالزم ِّ
تعاىل(:و َأ ِنف ُقوا
الذكري :وهو اجلمع بني أمر ما وما ُيناسبه كقوله
َ
ِ
ممِ
َاه ْم ُي ِنف ُق َ
ون)3(ويف كثري من
من َّما َر َز ْقنَاكُم)2(...وقوله تعاىلَ ...:و َّا َر َز ْقن ُ
اآلي��ات التي ّ
حتث عىل اإلنفاق يأيت ذكر ال��رزق منسوب ًا إىل اهلل تعاىل(رزقناكم،

بالرزق الط ّيب
رزقناهم)يف داللة عىل تالزم اإلنفاق الذي ُيبتغى به وجه اهلل تعاىل ّ
ٍ
شكل من أشكال التامسك يف إطار
احلالل وليس من غريه.فهذه العالقة ُتعبرّ عن
الربط بني
حُمدد باجلملة التي جتمع بني املتالزمني وهي بوجودها يف النّص تُسهم يف ّ

السياق.
مجل النّص ضمن إطار ّ

ج  -عالقة ّ
الكل باجلزء وبالعكس :فإن ذكر األج��زاء يتحدد بام يتناسب مع

الكل والعكس صحيح إذ إن إدراك ّ
الرؤية التي تُعرض من خالل ّ
الكل ال يمكن

أن حيصل إلاّ بمعرفة األجزاء ومدى اتصاهلا بعضها ببعض ضمن إطار الشكل
كقوله تعاىل:ا َّل ِذي َخ َل َق المَْ ْو َت َوالحْ َ َيا َة لِ َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس ُن َع َم ً
ال َو ُه َو ا ْل َع ِز ُيز
ات طِباق ًا ما تَرى فيِ َخ ْل ِق الرحمْ َ ِن ِمن َت َفاو ٍ
ا ْل َغ ُفور ا َّل ِذي َخ َل َق سبع س و ٍ
ت َف ْار ِج ِع
ُ
َ ْ َ َ ماَ َ
ُ
َّ
َ َّ َ

()4

((( التوبة.71 :
((( املنافقون.10 :
((( البقرة.3 :
((( ظ :حسام فرج ،نظرية علم النص.116 - 111 :
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َخ ِ
ا ْل َبصرَ َه ْل ت ََرى ِمن ُف ُط ٍ
ورُ ث َّم ْار ِج ِع ا ْل َبصرَ ك ََّر َتينْ ِ َين َق ِل ْ ِ
اس ًأ َو ُه َو
َ
ب إ َل ْي َك ا ْل َبصرَ ُ
َ
ِ
لش َياطِ ِ
َاها ُر ُجوم ًا ِّل َّ
ني َو َأ ْعتَدْ نَا لهَ ُ ْم
يح َو َج َع ْلن َ
السماَ ء الدُّ ْن َيا بِ َم َصابِ َ
َحس ٌريَ و َل َقدْ َز َّينَّا َّ
َع َذاب ِ
()1
ّ
وهي(الكل)ثم انتقلت إىل
الساموات
َ َّ
السع ِري فاآليات بدأت احلديث عن ّ
السامء
تضمنه هذه ّ
السبع ثم جاء بعدها ما ّ
السموات ّ
السامء الدّ نيا وهي(اجلزء)من ّ
ّ
السامء الدّ نيا وهي(النجوم)
من نجوم أو قمر...وغريها ثم انتقل إىل وصف أجزاء ّ

بأهنا رجوم للشياطني ،وهنا بدأ النّص القرآين باحلديث عن اجلزء من خالل ّ
الكل
فإدراك ّ
الكل أوالً ثم االنتقال إىل إدراك اجلزئيات يأيت ضمن إطار عمليات اإلدراك
ّ
ّ
ذكر(الكل)(.)2
الذهني لألشياء فتتا َبع ذكر(األجزاء)بعد

وي��رى البحث أن هذه العالقات ال تنحرص يف كوهنا مفردات تُشكل البنية

السطحية أو الشكلية للنّص بل أهنا تُوظف من أجل إظهار العالقات التي تُشكل بنية
ّ
النّص العميقة التي تكشف عن عالقات معنوية خف ّية تنظم النّص كامالً ،فالعالقات

ال ّلفظية هي وسائل يتجلىّ هبا إتساق النّص لكنها تشرتك مع العالقات املعنوية من
أجل فهمه وبيان املقصود منه(.)3

((( امللك.5 – 2 :
((( حممود البستاين يف حديث علمي شفوي.
((( نوقشت هذه العالقات ضمن العالقة املعنوية من خالل عالقات :التضاد ،التشابه... ،وغريها ،ظ:
الفصل الالحق من األطروحة.
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الروابط الرتكيبية
ثاني ًا ّ -

إن بناء اجلملة يسري وفق االتصال ال ّلغوي بني أجزائها لتؤ ّدي املعنى ا ُملراد سواء

أكانت ألفاظ ًا متامسكة فيام بينها أم جمُ ً
ال ترتبط إحداها باألخرى ،ألن اجلملة وإن كانت
يف األصل كالم ًا مستق ً
تنظم إىل جمُ ٍل أخرى حتتاج فيام بينها إىل سبب أو
ال إلاّ أهنا حينام َّ
دعامة تربطها بام قبلها وما بعدها ،يقول الريض االسرتابادي(ت  686هـ)(:اجلملة يف

األصل كالم مستقل فإذا قصدت جعلها جزء الكالم فال بدّ من رابطة تربطها باجلزء

اآلخر)(.)1

وقد بينّ عبد القاهر اجلرجاين(ت  471هـ)عند تأسيسه للعالقة بني ال ّلفظ واملعنى
يف نظريته التي سماَّ ها بـ(النظم)أمهية الرتكيب بقوله(:واعلم أن ليس النظم إلاّ أن
تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل عىل قوانينه وأصوله ،وت ِ
َعرف

مناهجه التي هنجت فال تزيغ عنها ،وحتفظ الرسوم التي رسمت فال ختل بشىء منها)

()2كام بينّ (:أن األلفاظ ُمغلقة عىل معانيها حتى يكون اإلعراب هو الذي يفتحها،
ِ
َّ
وأن األغراض كامنة فيها حتى يكون هو ا ُمل
ستخرج هلا ،وأنه املعيار الذي ال يتبينّ
نقصان الكالم ورجحانه حتى ُيعرض عليه ،واملقياس الذي ال يعرف صحيح من

سقيم حتى يرجع اليه)(.)3

فاجلملة ال ُيفهم معناها وال ُيعرف مقصودها إلاّ إذا ارتبطت بام قبلها وما بعدها

برابطة ما ؛أي بوجود عالقة سياقية نحوية بني طرفني باستعامل األدوات التي تدل

الربط يف األمن من ال ّلبس ويف فهم االرتباط بني
عىل وجود تلك العالقة ،و ُيسهم ّ
((( رشح الكافية.91 / 1 :
((( دالئل اإلعجاز.70 :
((( م .ن.70 :
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الطرفني املربوطني(.)1
جلمل متامسكة
الروابط من معرفة األسس التي جتعل ا ُ
وال بدّ حني البحث يف ّ

من خالل الرتكيب ل ُيدرك املعنى املقصود ،ويكون املعنى هو األصل الذي ترتتب
الربط الصحيحة نحوي ًا والتي تُفهم
عليه الرتاكيب ،ويتضح التامسك من عالقات ّ
ال دون جتزئة تلك الرتاكيب ٌّ
من خالل دراسة النّص كونه ُكلاّ ً متكام ً
كل عىل حدة

وحماولة فهمها بعيد ًا عماّ سبقها وحلقها.

الربط يف النّظام الرتكيبي للجملة:
وتشمل أسس ّ
الربط بالضمري.
ّ -1
الربط باسم اإلشارة.
ّ -2
الربط باالسم املوصول.
ّ -3
الربط باحلذف.
ّ -4
الربط باألدوات.
ّ -5

((( ظ :مصطفى محيدة ،نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية.143 :
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الربط بالضمري
ّ -1

الربط باإلحالة ،و ُيقصد
أصطلح علامء ال ّلسانيات عىل جمموعة من أدوات ّ
هبا(:وجود عنارص لغوية ال تكتفي بذاهتا حني التأويل إذ ال بدّ من العودة إىل ما ُيشري

ُسمى تلك العنارص :عنارص حُميلة ،وهي :الضامئر وأسامء
إليه من أجل تأويلها وت ّ
اإلشارة واألسامء املوصولة ،فهذه األسامء تعود إىل عنارص أخرى مذكورة يف أجزاء

أخرى من النّص ،والتامسك عن طريق اإلحالة يقع عند اسرتجاع املعنى أو إدخال
مرة ثانية)(.)1
الشىء يف اخلطاب ّ

و ُيعدّ الضمري أحد العنارص ا ُملحيلة الدا ّلة عىل وجود ارتباط بني أجزاء النّص إذ

ُيوظف بوصفه عام ً
الربط بني األجزاء من خالل إحالة الضمري إىل اسم
ال من عوامل ّ

الربط فعودها
سابق مذكور يف النّص إذ(:تؤدي الضامئر دور ًا مهماّ ً جد ًا يف عالقة ّ
إىل مرجع ُيغني عن تكرار لفظ ما رجعت إليه ،ومن هنا ُيؤ ّدي إىل متاسك أطراف
اجلملة)2()...إذ إهنا تستحرض عنرص ًا تقدَّ م ذكره أو خطاب ًا سابق ًا يف خطاب الحق.

فالضامئر تؤ ّدي وظيفة ارتباطية ،و ُيشري وجودها يف اجلملة إىل تع ّلق الكالم

بصاحب الضمري(:ولوال وج��ود الضمري لنشأ ال ّلبس يف فهم االنفصال بني

اجلملتني)3()...فوظيفة الضمري تشابه وظيفة حروف العطف أو غريها من األدوات
تسهم يف شدّ األجزاء ومتاسكها بعضها ببعض.
التي ُ

((( حسام أمحد فرج ،نظرية علم النص ،رؤية منهجية يف بناء النص النثري.83 :
((( متام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها.113 :
((( مصطفى محيده ،نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية.153 :
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مهم جد ًا يف فهم اآلية وتفسريها
إن معرفة عود الضمري عىل االسم املقصود ّ

كام إن حتديد ذلك أمر دقيق جد ًا ،ومن هنا ظهرت اختالفات كثرية عند مجع من
املفرسين يف عود الضمري خصوص ًا يف اآليات التي ُيذكر فيها ضامئر متعددة ألسامء

السابقة مما أوقع بعضهم يف ال ّلبس
أو شخصيات ذكرت من قبل يف اآلية أو اآليات ّ
وعدم حتديد املقصود باخلطاب ،واىل ذلك أشار السيوطي(ت911هـ)بقوله(:األصل
جوز بعضهم يفَ أ ِن ا ْق ِذفِ ِيه فيِ
توافق الضامئر يف املرجع حذر ًا من التشتت وهلذا ملا ّ
التَّاب ِ
وت َفا ْق ِذفِ ِيه فيِ ا ْل َي ِّم)1(...أن الضمري يف الثاين للتابوت ويف األول ملوسى ،عابه
ُ
الزخمرشي(ت538هـ)وجعله تنافر ًا مخُ ِرج ًا للقرآن من إعجازه فقال(:والضامئر ك ّلها
راجعة إىل موسى ورجوع بعضها إليه وبعضها إىل التابوت فيه ُهجنة لمِا ُيؤ ّدي اليه من
تنافر النّظم ...فإن قلت :املقذوف يف البحر هو التابوت وكذلك امللقى اىل الساحل

قلت :ما رضك لو قلت :املقذوف وامللقى هو موسى يف جوف التابوت؟ حتى ال
تفرق الضامئر فيتنافر عليك النظم الذي هو ُأم إعجاز القرآن ،ومراعاته أهم ما جيب
فس)(.)2
عىل ا ُمل رِّ

فصل يف ّ
كل مجلة ،فهو(:يعود من
وقد تناول النّحويون مواقع الضمري بشكل ُم ّ

مجلة اخلرب عىل املبتدأ ،ومن مجلة احلال عىل صاحب احلال ،ومن مجلة النّعت عىل

الصلة عىل املوصول ،فيجعل يف ّ
كل حالة من هذه واضحة
املنعوت ،ومن مجلة ّ

الوظيفة غري ُمعرضة للبس)(.)3

((( طه.39 :
((( الزخمرشي ،الكشاف ،64/3 :وظ السيوطي ،معرتك األقران.466 / 3 :
((( متام حسن ،اللغة العربية معناها ومبناها.113 :
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وال ختتلف وظيفة الضمري سواء أكان بارز ًا أم مسترت ًا ،ففي احلالني كليهام يؤ ّديان

الربط ،وقد م ّيز بعضهم بينهام فجعل من تقدير(:الضمري املسترت قرينة
وظيفتهام يف ّ
معنوية عىل نشوء ارتباط ،وإن وجود الضمري البارز إنام هو قرينة لفظية عىل نشوء

ربط)()1ألن الضمري البارز يفصم عالقة اإلرتباط بني اجلملتني بينام الضمري ا ُملسترت

قرينة معنوية عقلية تُشري إىل ارتباط اجلملتني)(.)2

فعىل مستوى اآلية الواحدة تأيت الضامئر رابط ًة اجلمل ببعضها كام يف قوله تعاىل:اللهَُّ
ِ ِ
ِ
ِ
است ََوى َعلىَ ا ْل َع ْر ِ
ش َما َلكُم
السماَ َوات َوالأْ َ ْر َض َو َما َب ْين َُهماَ فيِ ستَّة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
ا َّلذي َخ َل َق َّ
ِ
السماَ ِء إِلىَ الأْ َ ْر ِ
ِّمن ُدونِ ِه ِمن َوليٍِّ َولاَ َش ِفي ٍع َأفَلاَ َتت ََذك َُّر َ
ض ُث َّم
ونُ يدَ ِّب ُر الأْ َ ْم َر م َن َّ
ونَ ذلِ َك َعالمِ ا ْل َغ ْي ِ
ف َسن ٍَة ممِّ َّا َت ُعدُّ َ
َي ْع ُر ُج إِ َل ْي ِه فيِ َي ْو ٍم ك َ
ب َو َّ
الش َها َد ِة ا ْل َع ِز ُيز
َان ِم ْقدَ ُار ُه َأ ْل َ
ُ
الر ِحيما َّل ِذي َأحسن ك َُّل شيَ ٍء َخ َل َقه وبدَ َأ َخ ْل َق الإْ ِ نس ِ
ان ِمن طِ ٍ
نيُ ث َّم َج َع َل ن َْس َل ُه
ُ ََ
ْ َ َ
َ
َّ ُ
ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِمن ُسلاَ َل ٍة ِّمن َّماء َّم ِه ٍ
الس ْم َع َوالأْ َ ْب َص َار
نيُ ث َّم َس َّوا ُه َو َن َف َخ فيه من ُّروحه َو َج َع َل َلك ُُم َّ
ال َّما ت َْشك ُُر َ
َوالأْ َ ْف ِئدَ َة َق ِلي ً
ون.)3(
فالضامئر العائدة عىل لفظ اجلاللة ب ّينت أن الكالم مرتبط أوله بآخره ،واستغنت

عن إع��ادة ال ّلفظ ،وقد استعملت الضامئر بنوعيها ظاهرة ومسترته ،وهي يف
األلفاظ(:خلق  -استوى  -دونه  -يدبر  -أحسن  -خلقه  -بدأ  -جعل  -سواه

 نفخ  -روحه)كلها اجتمعت يف اآليات ُمب ّينة استمرار املوضوع والفكرة من دونالسموات واألرض ،وهو
انقطاع ،وهي تتحدث عن صفات اهلل تعاىل ،فهو خالق ّ

الذي عىل العرش استوى ،وهو الذي ال إله دونه ،وهو ا ُملد ّبر ،وأحسن اخلالقني،
((( مصطفى محيده ،نظام االرتباط والربط يف اجلملة العربية.155 :
((( ظ :م .ن.156 :
((( السجدة.9 - 4 :
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وهو الذي خلق اإلنسان فسواه وعدله ،مشرية بذلك إىل رضورة شكر هذا ا ُمل ِ
نعم.
ّ
السورة كاملة فاألمر أكثر وضوح ًا كام يف سورة(املنافقون)التي
أما عىل مستوى ّ
ابتدأت بقوله تعاىل:إِ َذا َج َ
ون َقا ُلوا ن َْش َهدُ إِن ََّك َل َر ُس ُ
اءك المُْنَافِ ُق َ
ول اللهَِّ َواللهَُّ َي ْع َل ُم إِن ََّك
ني َلك ِ
َاذ ُب َ
ون.)1(
َل َر ُسو ُل ُه َواللهَُّ َي ْش َهدُ إِ َّن المُْنَافِ ِق َ
السورة ضامئر متصلة ومنفصلة ظاهرة ومسترتة ك ّلها تتحدث عن
فقد وردت يف ّ

املنافقني وقد استغني عن إعادة ذكرهم بلفظ(املنافقني)ألن الضامئر التي تضمنتها

السورة وآليات عدّ ة
السورة أحالت عىل ما ذكر من قبل يف اآلية األوىل ،فاستمرت ّ
ّ

تتحدث عنهم وعن صفاهتم وأفعاهلم دون إعادة ذكرهم مشرية بذلك إىل تواصل

الكالم وعدم انقطاعه وإن الفكرة الرئيسة ما تزال تشدّ اآليات بعضها إىل بعض
من خالل الضامئر العائدة عىل املنافقني:اتخَّ َُذوا َأ ْيماَنهَ ُ ْم ُجنَّ ًة َف َصدُّ وا َعن َسبِ ِ
يل اللهَِّ
ونَ ذلِ َك بِ َأنهَّ ُ ْم آ َمنُوا ُث َّم َك َف ُروا َف ُطبِ َع َعلىَ ُق ُلوبهِ ِ ْم َف ُه ْم لاَ
إِنهَّ ُ ْم َساء َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ِ لهِِ
َي ْف َق ُه َ
ب
ونَ وإِ َذا َر َأ ْيت َُه ْم ُت ْع ِج ُب َك َأ ْج َسا ُم ُه ْم َوإِن َي ُقو ُلوا ت َْس َم ْع ل َق ْو ْم ك ََأنهَّ ُ ْم ُخ ُش ٌ
ٍ
اح َذ ْر ُه ْم َقا َت َل ُه ُم اللهَُّ َأنَّى ُي ْؤ َفك َ
ُّم َسنَّدَ ٌة يحَ ْ َس ُب َ
ُون
ون ك َُّل َص ْي َحة َع َل ْي ِه ْم ُه ُم ا ْل َعدُ ُّو َف ْ
َوإِ َذا ِق َيل لهَ ُ ْم َت َعا َل ْوا َي ْس َت ْغ ِف ْر َلك ُْم َر ُس ُ
وس ُه ْم َو َر َأ ْيت َُه ْم َي ُصدُّ َ
ون َو ُهم
ول اللهَِّ َل َّو ْوا ُر ُؤ َ
ُّم ْس َت ْكبرِ ُ َ
ونَ س َواء َع َل ْي ِه ْم َأ ْس َت ْغ َف ْر َت لهَ ُ ْم َأ ْم لمَ ْ ت َْس َت ْغ ِف ْر لهَ ُ ْم َلن َي ْغ ِف َر اللهَُّ لهَ ُ ْم إِ َّن اللهََّ
ون لاَ ت ِ
لاَ ي ِدي ا ْل َقوم ا ْل َف ِ
ُنف ُقوا َعلىَ م ْن ِعندَ رس ِ
ني ُ ه ُم ا َّل ِذي َن َي ُقو ُل َ
ول اللهَِّ َحتَّى
اس ِق َ
َ ُ
َ
ْ َ
هَ ْ
ين َف ُّضوا وللِهَِّ َخ َز ِائن الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ونَ ي ُقو ُل َ
ني لاَ َي ْف َق ُه َ
ون َل ِئن
ض َو َل ِك َّن المُْنَافِ ِق َ
ُ َّ ماَ َ
َ
َ
ني َو َل ِك َّن
َّر َج ْعنَا إِلىَ المَْ ِدين َِة َل ُي ْخ ِر َج َّن الأْ َ َع ُّز ِمن َْها الأْ َ َذ َّل َوللِهَِّ ا ْل ِع َّز ُة َولِ َر ُسولِ ِه َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ني لاَ َي ْع َل ُم َ
ون. )2(
المُْنَافِ ِق َ
((( املنافقون.1 :
((( املنافقون.8 - 2 :
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حتى انقطع احلديث عنهم وحتول اخلطاب إىل املؤمنني وهنا أ ّدى اإللتفات يف

الضامئر دوره يف إنقطاع احلديث عن املنافقني فانتقل بالضمري من صيغة الغائب التي

خص املؤمنني بصيغة ا ُملخاطب ُموجه ًا هلم
تناسب مقام ا ُملنافقني إعراض ًا عنهم بينام ّ
الكالم بقولهَ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا لاَ ُت ْل ِهك ُْم َأ ْم َوا ُلك ُْم...اآلية التّاسعة وما بعدها من
آيات داللة عىل عنايته هبم وتنبيه ًا هلم عىل التأسيّ بأفعال ا ُملنافقني باالشتغال باألموال
واألوالد وعدم اإلنفاق يف سبيل اهلل.

 – 2احلذف
هو(إسقاط وطرح جزء من الكالم أو االستغناء عنه لدليل َّ
دل عليه ،أو للعلم

به وكونه معروف ًا)()1ف ُيحذف جزء أو عنرص من عنارص النّص لوجود قرينة ّ
تدل

عليه ،و ُيعدّ احلذف من اإلجياز البليغ فقد وصفه عبد القاهر اجلرجاين(ت471هـ)
بالسحر ،فإنك ترى به
بأنه(:باب دقيق املسلك ،لطيف املأخذ ،عجيب األمر ،شبيه ِّ

الذكر أفصح من ِّ
ترك ِّ
والصمت عند اإلفادة أزيد لإلفادة وجتدك أنطق ما
الذكر،
ّ
تكون إذا مل تنطق ،وأتم ما تكون بيان ًا إذا مل تَبِن.)2()...
فإذا كان املعنى مفهوم ًا بام سبق ذكره يف الكالم ،ال يستدعي األمر إعادة ما هو

زائد عليه فيام يلحقه فاحلذف ينتج عن املعنى املفهوم يف ّ
كل موضع زائد عىل عنارص

ال ّلفظ املذكورة ،و ُيراعى يف ذلك القرائن املعنوية وال ّلفظية.

()3

((( ابن عقيل ،رشح ابن عقيل عىل إلفية ابن مالك.243/1 :
((( دالئل اإلعجاز.162 :
((( ظ :طاهر سليامن محودة ،احلذف يف الدرس اللغوي.33 :
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ُيشري الباقالين(ت403هـ)إىل أمهية احلذف بأنه أبلغ من ِّ
الذكر فالنّفس تذهب
()1
ّ
يف تقديره ّ
تعاىل:و َل ْو َأ َّن ُق ْرآن ًا
واستدل عىل تقدير املحذوف يف قوله
كل مذهب
َ
ُسيرِّ َ ْت بِ ِه الجِْ َب ُال َأ ْو ُق ِّط َع ْت بِ ِه األَ ْر ُض َأ ْو ُك ِّل َم بِ ِه المَْ ْوتَى َبل للِّهِّ األَ ْم ُر جمَ ِيع ًا َأ َف َل ْم َي ْي َأ ِ
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ا َّلذي َن آ َمنُو ْا َأن َّل ْو َي َشا ُء اللهُّ لهَ َدَ ى الن َ
َّاس جمَ يع ًا َوالَ َي َز ُال ا َّلذي َن َك َف ُرو ْا تُصي ُب ُهم بِماَ
()2
َصنَ ُعو ْا َق ِ
ف المِْي َعا َد
ار َع ٌة َأ ْو تحَ ُ ُّل َق ِريب ًا ِّمن َد ِار ِه ْم َحتَّى َي ْأتيِ َ َوعْدُ اللهِّ إِ َّن اللهَّ الَ يخُ ِْل ُ

(كأنه قيل:لكأن هذا القرآن)(.)3

للمتلقي أن يذهب يف ملء الفراغ –
فاحلذف إحدى وسائل متاسك النّص ألنه ُيتيح ُ

الذي يبدو له – مذاهب عدّ ة ُمقدّ ر ًا إ ّياه باالستعانة بام سبقه من الكالم أو ما يلحقه.

وضح حازم القرطاجني(ت684هـ)مسوغات احلذف واملواضع التي يحَ ُسن فيها
و ُي ّ

بقوله(:وإنام حيسن احلذف ما مل َي ْشكُل به املعنى لقوة الداللة عليه ،أو ُيقصد به تعديد

أشياء ،فيكون يف تعدادها طول وسآمة ف ُيحذف ،و ُيكتفى بداللة احلال عليه وترتك
النّفس جتول يف األشياء ا ُملكتفي باحلال عند ذكرها عىل احلال...وهبذا القصد يؤثر يف
التعجب والتهويل عىل النّفوس ،ومنه قوله تعاىل يف وصف أهل
املواضع التي ُيراد هبا
ّ
وها َو ُفتِ َح ْت َأ ْب َوابهُ َا)4(...فحذف اجلواب إذ كان وصف ما
اجلنّةَ ...:حتَّى إِ َذا َج ُ
اؤ َ
جيدونه ويلقونه عند ذلك ال يتناهى ،فجعل احلذف دلي ً
ال عىل ضيق الكالم عن وصف

ما يشاهدونه وتركت النّفوس تقدر ما شأنه وال تبلغ مع ذلك كنه ما هنالك ،لقوله

والسالم :ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش)(.)5
عليه ّ
الصالة ّ
((( ظ :إعجاز القرآن.262 :
((( الرعد.31 :
((( الباقالين ،إعجاز القرآن.262 :
((( الزمر.73 :
((( منهاج البلغاء ورساج األدباء.391:
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السابق
السياق ّ
فتقدير املحذوف يف أي نص هو عملية ذهنية تستدعي ربط ًا بني ّ

واللاّ حق من خالل االعتامد عىل القرائن فيؤ ّدي بالنتيجة إىل سدّ الفراغ الذي قد يحُ دث
السطحية التي
عند القارئ إلتباس ًا يف فهم اآلية ،فاحلذف اذن هو(:استبعاد العبارات ّ

ُيمكن ملحتواها املفهومي أن يقوم يف ّ
وسع أو ُيعدّ ل بوساطة العبارات
الذهن أو أن ُي ّ

الناقصة)(.)1

وسمى السيوطي(ت911هـ)عملية ملء الفراغ باإلحتباك بقوله(:وهذه التّسمية
ّ

الصنعة يف الثوب وسدّ ما بني
من احلبك الذي معناه:الشدّ واإلحكام وحتسني أثر ّ

خيوطه من ال ُف َرج وشدّ ة إحكامه بحيث يمنع عنه اخللل مع احلسن والرونق...

وان مواضع احلذف من الكالم ُشبهت بال ُف َرج بني اخليوط فلام أدركها النّاقد البصري

بصوغه املاهر يف نظمه وحوكه ،فوضع املحذوف مواضعه ،كان حابك ًا مانع ًا من خلل
حلسن والرونق)(.)2
يطرقه ،فسدّ بتقديره ما حيصل من اخللل مع ما أكسبه من ا ُ

رجع يف تقدير املحذوف إىل النّص نفسه وما يقتيض فيه احلذف أو الذكر فقد
و ُي َ

ُيقدر املحذوف بلفظة أو بجملة كاملة ويرجع يف تقديره للسياق.

ويضع الزركيش(ت794هـ)رشوط ًا يف تقدير املحذوف فال ُيقدر جزاف ًا بل جيري

عىل وفق ضوابط وأسس ،فيقول(:أن تكون يف املذكور داللة عىل املحذوف أما من

لفظه أو سياقه وإلاّ مل ُيتمكن من معرفته فيصري ال ّلفظ مخُ ًّ
ال بالفهم ،ولئال يصري الكالم
لغو ًا ف ُيهجن يف الفصاحة ،وهي معنى قوهلم:ال بد أن يكون فيام ُأبقي دليل عىل ما
ُألقي وتلك الداللة حالية أو مقالية)(.)3
((( دي بو جراند ،النص واخلطاب واالجراء ،ترمجة متام حسان.301:
((( االتقان.399 :
((( الزركيش ،الربهان.78 / 3 :
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واحلذف عىل نوعني ؛حذف كلمة:اسم أو فعل أو حرف ،وحذف مجلة:كجملة

الرشط أو جوابه ،أو ال َق َسم ،أو جوابه...وغريها

(.)1

فجر
ويستمد احلذف أمهيته(:من حيث أنه ال ُيورد املنت َظر من األلفاظ ومن ثم ُي ّ

يف ذهن ا ُملتلقي شحنة توقظ ذهنه وجيعله يفكر فيام هو مقصود)()2لذا ُيعدّ احلذف
والربط بني أجزاء النّص ،التي تُسهم يف إدراكها العنارص
وسيلة من وسائل التناسق ّ
كونة
أو القرائن احلالية ا ُملحيطة لتقدير املحذوف تقدير ًا صحيح ًا(فتلك املعلومات ا ُمل ّ

إلطار أو مفهوم ما تعينّ أسباب ًا ونتائج وأحداث ًا اعتيادية أو متوقعة ،واملعلومات
املحذوفة تكون متضمنة يف إطار معلومات أشمل منها ويمكن اسرتجاعها بمجرد

ذكر األطر اجلامعة هلا)()3إذ يميل املتكلم إىل إسقاط بعض عنارص من الكالم اعتامد ًا

السياق تارة
عىل فهم ا ُملخا َطب وإدراكه للعنارص املحذوفة تارة ووضوح قرائن من ّ
أخرى.

تعاىل:ش ِهدَ اللهُّ َأ َّنه الَ إِ َلـه إِالَّ هو والمَْال َِئ َك ُة و ُأو ُلو ْا ا ْل ِع ْل ِم َق ِآئ ً بِا ْل ِقس ِ
ط الَ
َ
فقوله
َ ْ
ُ َ َ
َ
ُ
ْ
ماَ
ِ
فهم(ش ِهد)املالئكة َ
َ
و(ش ِهد)أولو العلم بدليل
يم)4(فال بدّ يف
إِ َلـ َه إِالَّ ُه َو ا ْل َع ِز ُيز الحْ َك ُ
ِ
يم)(ولو ال هذا الفهم جلعلنا
ما يف أخر اآلية من قوله تعاىل(:الَ إِ َلـ َه إِالَّ ُه َو ا ْل َع ِز ُيز الحْ َك ُ
(.)5
املالئكة وأويل العلم آهلة مع اهلل سبحانه وتعاىل ،وهذا إفساد لداللة النّص)

((( يشمل احلذف :حذف املبتدأ ،أو اخلرب ،حذف الفاعل ،واملفعول ،والصفة ،حذف املوصوف،
فصل يف هذا املوضوع
حذف املضاف ،املضاف اليه أو كليهام ،اجلار واملجرور ،حذف املعطوف ...الخّ .
الزركيش يف الربهان 93 / 3 :وما بعدها ،والسيوطي ،االتقان.398 :
((( فتح اهلل سليامن ،االسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية.139 :
((( حسام أمحد فرج ،نظرية النص.152 :
((( آل عمران.18 :
((( صبحي الفقي ،علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق.208 / 2 :
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وال يمكن تقدير املحذوف بشكل صحيح إلاّ إذا كان ا ُملتلقي عىل معرفة تا ّمة

بام يحُ يط النّص من قرائن و ُيشرتط يف احلذف أن يكون ا ُملتلقي حُميط ًا بكل تفاصيل

السياق االجتامعي ا ُملصاحبة له ليتمكن من تقدير املحذوف تقدير ًا صحيح ًا وسلي ًام
ّ
السورة هو
ل ُيحافظ عىل استمرارية فعل التلقي ومعرفة الغرض ،فالغرض الرئيس يف ّ
اإلطار اجلامع الذي يتكون من جمموعة من القضايا أو املوضوعات التي ُيمكن من

السابقة باللاّ حقة ضمن ذلك اإلطار وإن ختلل اآليات
خالهلا ربط اآليات أو اجلمل ّ
بعض األجزاء املحذوفة ف ُيمكن عند ذلك تقديره ،فقوله تعاىلُ :ق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِن ك َ
َان
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اس َت ْكبرَ ْ ت ُْم إِ َّن اللهََّ
م ْن عند اللهَِّ َو َك َف ْرتُم بِه َو َش ِهدَ َشاهدٌ ِّمن َبني إِسرْ َ ائ َيل َعلىَ م ْثله َفآ َم َن َو ْ
ني)1(فحذف جواب الرشط هنا وقدر من خالل ما ب ّينته اآلية
لاَ هَ ْي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظالمِِ َ

نفسها ،يقول الزخمرشي(ت385هـ)(:جواب الرشط حمذوف تقديره ،إن كان القرآن
ويدل عىل هذا املحذوف قوله تعاىل:إِ َّن اللهََّ لاَ
من عند اهلل وكفرتم به ألستم بظاملنيّ ،
ني)2((فاستُعني باجلملة اللاّ حقة يف تقدير اجلواب لربطه باجلملة
هَ ْي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظالمِِ َ
السابقة مما ُيعطي فه ًام صحيح ًا.
ّ

وكذلك قوله تعاىلَ :أ َف َمن َي ْمشيِ ُم ِك ّب ًا َعلىَ َو ْج ِه ِه َأ ْه��دَ ى َأ َّمن َي ْمشيِ َس ِو ّي ًا
َعلىَ صرِ ٍ
اط ُّم ْست َِقي ٍم)3(وهنا حذفت مجلتان إذ ُيبينّ ذلك الزركيش(ت794هـ)
َ

بقوله...(:وأصل الكالم:أفمن يميش ُمك ّب ًا عىل وجهه أهدى ممن يميش سوي ًا عىل
رصاط مستقيم ،أمن يميش عىل رصاط مستقيم أهدى ممن يميش مكب ًا...ألن أفعل
التفضيل ال بدّ يف معناه من املفضل عليه...فال بد من مالحظة أربعة أمور ،وليس يف

اآلية إلاّ نصف إحدى اجلملتني ونصف األخرى ،والذي ُحذف من هذه مذكور يف

((( األحقاف.10 :
((( الكشاف.332/3 :
((( امللك.22 :
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تلك والذي حذف من تلك مذكور يف هذه ،فحصل املقصود مع اإلجياز والفصاحة

وأيام هو
ثم ترك أمر ًا آخر ًا يتعرض له ،وهو اجلواب الصحيح هلذين اإلستفهامني هّ
األهدى؟ مل يذكره يف اآلية أص ً
ال إعتامد ًا عىل أن العقل يقول:الذي يميش عىل رصاط

مستقيم أهدى ممن يميش ُمكب ًا عىل وجهه)()1فاكتفى من ّ
كل مجلة بنصفها وبتقدير

املحذوف يتبينّ ارتباط الكالم بعضه ببعض ومتاسك أجزائه وال يقع ا ُملتلقي يف
ال ّلبس.
تعاىل:و َي ْو َم ن َْحشرُ ُ ُه ْم جمَ ِيع ًا ُث َّم َن ُق ُ
َآؤك ُُم ا َّل ِذي َن
وقوله
ول لِ َّل ِذي َن َأشرْ َ كُو ْا َأ ْي َن شرُ َ ك ُ
َ
َ ()2
السورة – التي تناولتها
كُنت ُْم ت َْز ُع ُم
السابقة  -عىل مستوى ّ
ون فبالعودة إىل اآليات ّ

ُفهم اآلية بتقدير املحذوف ؛أي أين
اآليات الدَّ الة اختاذ رشكاء هلل يعبدوهنم من دونه ت َ
رشكاؤكم الذين زعمتم أهنم شفعاء لكم من دون اهلل ،وهنا إعتُمد يف تقدير املحذوف

عىل قرينة ما سبق ذكره من حال أولئك املرشكني.

وال شك أن للحذف أمهية يف حتقيق متاسك النّص ألن بحث ا ُملتلقي عماّ يسدّ به
الفجوة  -التي قد تسبب خل ً
ال يف الفهم ُ -يرجعه إىل سياق النّص الذي من خالله

السابق باللاّ حق ،ويبحث عماّ يسدّ الفراغ من خالل
ُيقدَّ ر املحذوف فريبط النّص ّ
السورة كافة واملوضوع الذي تتناوله.
آيات ّ

((( الزركيش ،الربهان.91 / 3 :
((( األنعام.22 :
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 - 3إسم اإلشارة:
السياق
تُعدّ أسامء اإلشارة من وسائل الربط الرتكيبية يف النّص ،ووجودها ضمن ّ
يشري إىل متاسك أجزائه بعضها مع بعض ،وهي تأيت لتشري إىل ٍ
لفظ سابق مذكور يف
ُ
()1
السببية ونحوها)
النّص(:فتلخص قوالً أو حدث ًا سابق ًا فرتبط بني اإلشارة وبينه برباط ّ

وبذلك تُسهم يف اتساق أجزاء النّص.

فقوله تعاىل يف سورة(املؤمنون)ُ :أ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل َو ِار ُث َ
ون)2(جاءت مرتبطة بام
سبقها من بيان صفات املؤمنني اخلاشعني يف صالهتم ،ا ُملعرضني عن ال ّلغو ،احلافظني
لفروجهم ،وا ُملراعني ألماناهتم ،وا ُملحافظني عىل صلواهتم(ُ )3فربط بينهام باسم
اإلشارة(أولئك)مشرية إىل أن الكالم ما يزال ُمتص ً
ال يف ذكر املؤمنني ،وإن عاقبتهم
ون ا ْل ِف ْر َد ْو َس ُه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
أهنم:ا َّل ِذي َن َي ِر ُث َ
ون.)4(
وقوله تعاىل يف سورة املدّ ثرَ :ف َق َال إِ ْن َه َذا إِلاَّ ِس ْح ٌر ُي ْؤ َث ُر إِ ْن َه َذا إِلاَّ َق ْو ُل
ا ْل َبشرَ ِ )5(جاء اسم اإلشارة رابط ًا بني قوله تعاىل يف آية سابقةَ :كلاَّ إِ َّن ُه ك َ
َان لآِ َياتِنَا
َعنِيد ًا)6(فاإلشارة هنا منه إىل القرآن الكريم الذي كذب به ذلك املستكرب فوصفه

((( متام حسن ،اخلالصة النحوية.92 :
((( املؤمنون .10 /
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُون ا َّلذي َن ُه ْم فيِ َصلاَتهِ ْم َخاش ُع َ
((( اآليات ،10 -1 :وهيَ :قدْ َأ ْف َل َح المُْ ْؤمن َ
ونَ وا َّلذي َن ُه ْم َع ِن
َاة َف ِ
ون وا َّل ِذين هم لِ َّلزك ِ
ون إِلاَّ َعلىَ َأ ْز َو ِ
ونَ وا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
وج ِه ْم َحافِ ُظ َ
اع ُل َ
اج ِه ْم ْأو
ال َّل ْغ ِو ُم ْع ِر ُض َ َ
ْ ُ
َ ُ ْ
َت َأي م َفإِ م َغ م ُل ِ
ونَ وا َّل ِذي َن ُه ْم لأِ َ َمان هِ ِ
نيَ ف َم ِن ا ْب َت َغى َو َراء َذلِ َك َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل َعا ُد َ
َات ْم
وم َ
َما َم َلك ْ ْ ماَنهُ ُ ْ نهَّ ُ ْ يرْ ُ َ
ونَ وا َّل ِذي َن ُه ْم َعلىَ َص َل َو هِاتِ ْم يحُ َ افِ ُظ َ
َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُع َ
ون.
((( املؤمنون.11 :
((( املدثر.25 - 24 :
((( املدثر.16 :
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بقول البرش ،فاتصل الكالم هنا عن القرآن الكريم باإلشارة إليه بعد أن جاءت آيات

عدة  -تتحدث عن صاحب هذا القول  -فصلت بني اآليتني()1فأعاد ربط الكالم
جمدد ًا باإلشارة القريبة إليه.

وقوله تعاىل يف سورة األنعامَ :ذلِك ُُم اللهُّ َر ُّبك ُْم ال إِ َلـ َه إِالَّ ُه َو َخالِ ُق ك ُِّل شيَ ْ ٍء
َفا ْع ُبدُ و ُه َو ُه َو َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َو ِك ٌيل.)2(
هذه اآلية اتصلت ومتاسكت بام سبقها من آيات بلفظ(ذلكم)يف(:إشارة إىل

الصفات(...فاعبدوه)سبب عن مضمون اجلملة عىل معنى:أن
املوصوف بام تقدم من ّ

الصفات كان هو احلقيق بالعبادة فاعبدوه وال تعبدوا من دونه
من استجمعت له هذه ّ

بعض خلقه.)3()...

تعاىل:و َقا ُلو ْا َلن َيدْ ُخ َل الجْ َنَّ َة إِالَّ َمن ك َ
َان ُهود ًا َأ ْو ن ََص َارى تِ ْل َك َأ َمانِ ُّي ُه ْم
وقوله
َ
ُق ْل هاتُو ْا برها َنكُم إِن كُنتُم ص ِ
ني)4(فقوله تعاىل:تِ ْل َك َأ َمانِ ُّي ُه ْمفيها إشارة إىل
اد ِق َ
َ
ْ َ
ُْ َ ْ
ما متناه اليهود يف ما ذكرته آيات سابقات ؛ األوىل:قوله تعاىلَّ :ما َي َو ُّد ا َّل ِذي َن َك َف ُرو ْا
ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َص بِ َرحمْ َتِ ِه
َاب َوالَ المُْشرْ ِ ِك َ
ني َأن ُين ََّز َل َع َل ْيكُم ِّم ْن َخيرْ ٍ ِّمن َّر ِّبك ُْم َواللهُّ يخَ ْ ت ُّ
َمن َي َشا ُء َواللهُّ ُذو ا ْل َف ْض ِل ا ْل َعظِي ِم.)5(

23س ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعود ًا إِ َّن ُه َفك ََّر َو َقدَّ َرَ ...ف َق َال إِ ْن َه َذا إِلاَّ ِس ْح ٌر ُي ْؤ َث ُر.
((( اآليات- 17 :
َ
((( األنعام.102 :
((( الزخمرشي ،الكشاف.51/2 :
((( البقرة.111 :
((( البقرة.105 :
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تعاىل:و َّد كَثِ ٌري ِّم ْن َأ ْه ِل ا ْل ِكت ِ
َاب َل ْو َي ُر ُّدو َنكُم ِّمن َب ْع ِد إِيماَ نِك ُْم ُك َّفار ًا
والثانية :قوله
َ
ِ
ِ ِ ِ
اص َف ُحو ْا َحتَّى َي ْأتيِ َ اللهُّ بِ َأ ْم ِر ِه
َح َسد ًا ِّم ْن عند َأن ُفس ِهم ِّمن َب ْعد َما َت َبينَّ َ لهَ ُ ُم الحْ َ ُّق َفا ْع ُفو ْا َو ْ
قوهلم(:و َقا ُلو ْا َلن َيدْ ُخ َل الجْ َنَّ َة
إِ َّن اللهَّ َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير)1(وحكى القرآن الكريم
َ
إِالَّ َمن ك َ
َان ُه��ود ًا َأ ْو ن ََص َارى)2(...فجاءت اإلش��ارة إىل األماين املذكورة بصيغة
اجلمع ال املفرد التي ّ
دل عليها اسم اإلشارة(تلك) ُيبينّ الزخمرشي(ت538هـ)ذلك
بقوله(:فان قلت :لمِ َ قيل(تلك أمانيهم)قوله(:لن يدخل اجلنة)أمنية واحدة؟قلت:أشري
هبا إىل األماين املذكورة وهو أمنيتهم أن ال ينزل عىل املؤمنني خري من رهبم ،وأمنيتهم أن
يردوهم كفار ًا ،وأمنيتهم أن ال يدخل اجلنّة غريهم ؛أي تلك األماين الباطلة أمانيهم)

()3

السورة الكريمة بالرغم مما
فهنا متّت اإلحالة باسم اإلشارة إىل أمور مذكورة سابق ًا يف ّ

بينها من آيات فاصلة ّ
السابق باللاّ حق ومتاسكه مع بعضه.
فدل ذلك عىل ارتباط الكالم ّ

ِ
ِ
يم َعلىَ َق ْو ِم ِه ن َْر َف ُع
وكذلك األمر يف قوله
تعاىل:وت ْل َك ُح َّج ُتنَا آ َت ْين َ
َ
َاها إِ ْب َراه َ
ِ
ٍ
ِ
()4
السابقة إحتجاج
يم َعل ٌ
َد َر َجات َّمن ن ََّشاء إِ َّن َر َّب َك َحك ٌ
يم فبعد أن ذكرت اآليات ّ

إبراهيمعىل قومه باألدلة والرباهني باإلشارة إىل عبادة الشمس والقمر وغريمها...
وقوله تعاىل عىل لسانه :وحآجه َقومه َق َال َأتحُ َ اجونيِّ فيِ اللهِّ و َقدْ َهدَ ِ
اف
ان َوالَ َأ َخ ُ
َ
ُّ
َ َ َّ ُ ْ ُ ُ
ال َتت ََذك َُّر َ
َما تُشرْ ِ ك َ
ُون بِ ِه إِالَّ َأن َي َشا َء َربيِّ َش ْيئ ًا َو ِس َع َربيِّ ك َُّل شيَ ْ ٍء ِع ْل ًام َأ َف َ
ف
ونَ و َك ْي َ
اف َما َأشرْ َ ْكت ُْم َوالَ تخَ َا ُف َ
ون َأ َّنك ُْم َأشرْ َ ْكتُم بِاللهِّ َما لمَ ْ ُين َِّز ْل بِ ِه َع َل ْيك ُْم ُس ْل َطان ًا َف َأ ُّي
َأ َخ ُ
ا ْل َف ِري َقينْ ِ َأ َح ُّق بِاألَ ْم ِن إِن كُنت ُْم َت ْع َل ُم َ
ونا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا َولمَ ْ َي ْلبِ ُسو ْا إِيماَنهَ ُم بِ ُظ ْل ٍم ُأ ْو َل ِـئ َك
((( البقرة.109 :
((( البقرة .111 -
((( الكشاف.203 / 1 :
((( األنعام.83 :
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لهَ ُ ُم األَ ْم ُن َو ُهم ُّم ْهتَدُ َ
بقوله:وتِ ْل َك
حاجهم به
ون)1(فأشار إىل الربهان الذي
َ
ّ
ِ
يم َعلىَ َق ْو ِم ِه)2(...دالة بذلك عىل استمرار الكالم يف املوضوع
ُح َّج ُتنَا آ َت ْين َ
َاها إِ ْب َراه َ

نفسه باإلحالة عليه باسم اإلشارة.

فاسم اإلشارة يف النّص عنرص رضوري ومهم يف ربط األجزاء بعضها ببعض دون

إعادة ذكر ا ُملحال عليه فهو ُيعطي النّص متاسك ًا وحيقق اسرتجاع املعنى واستمرارية

املوضوع دون انقطاع.
 - 4االسم املوصول:

الصلة
يربط االسم املوصول بني ما قبله وما بعده من أجزاء الكالم ،فجملة ّ

التي تتبعه تشتمل عىل ضمري رب��ط يعود عليه ،وبذلك تتالحم األج���زاء مع
بعضها(:فاملوصول ّ
يدل عىل ُمطلق غائب ومن ثم يشبه ضمري الغائب يف جمال الشبه
املعنوي وال يكون له معنى إلاّ مع ذكر موصوفه أو تقديره يف ضوء املقام ،وهبذا الذكر

الصور
الصلة وذلك بأصل وظيفته ،أما ّ
أو التقدير يربط املوصول بني موصوفه ومجلة ّ
للربط به فيتم إدراكها بإحالل الضمري حم ّله فإن صلح الضمري ملعاقبته كان
األخرى ّ

ذلك دلي ً
ال عىل الربط)(.)3

ف فيِ وج ِ
فقوله تعاىل:وإِ َذا ُت ْتلىَ َع َلي ِهم آيا ُتنَا بين ٍ
وه ا َّل ِذي َن َك َف ُروا المُْنك ََر
َات َت ْع ِر ُ
ُ ُ
ْ ْ َ َ ِّ
َ
ون بِا َّل ِذي َن َي ْت ُل َ
ون َي ْس ُط َ
َيكَا ُد َ
ون َع َل ْي ِه ْم آ َياتِنَا ُق ْل َأ َف ُأ َن ِّب ُئكُم بِشرٍَّ ِّمن َذلِك ُُم الن َُّار َوعَدَ َها

((( األنعام.82- 80 :
((( األنعام83 :
((( متام حسان ،اخلالصة النحوية.93 :
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اللهَُّ ا َّل ِذين َك َفروا وبِ ْئس المَْ ِصري)1(فقوله فيِ وج ِ
وه ا َّل ِذي َن َك َف ُرواأي يف وجوههم
ُ ُ
َ ُ َ َ
ُ

()2

الربط النّحوي.
ّ
فصحة إبداله بالضمري دليل عىل كونه وسيلة من وسائل ّ

و ُيعدّ االس��م املوصول أحد عنارص اإلحالة يف النّص وال��ذي يؤكد ارتباط
الكالم(:و ُيسهم يف تقبل القارئ للنّص كام يحُ افظ عىل استمرار خيط األحداث دون
انقطاع يخُ ّل هبا)(.)3

ُون ا َّل ِذين هم فيِ صلاَ هِتِم َخ ِ
اش ُع َ
وقوله تعاىلَ :قدْ َأ ْف َل َح المُْ ْؤ ِمن َ
ونَ وا َّل ِذي َن
َ
ْ
َ ُ ْ
َاة َف ِ
ون وا َّل ِذين هم لِ َّلزك ِ
ونَ وا َّل ِذي َن ُهم لِ ُفر ِ
اع ُل َ
ُه ْم َع ِن ال َّل ْغ ِو ُم ْع ِر ُض َ
وج ِه ْم
َ
ْ ُ
َ ُ ْ
َت َأي م َفإِ م َغ م ُل ِ
ِ
َحافِ ُظ َ
نيَ ف َم ِن ا ْب َت َغى
وم َ
ون إِلاَّ َعلىَ َأ ْز َواج ِه ْم ْأو َما َم َلك ْ ْ ماَنهُ ُ ْ نهَّ ُ ْ يرْ ُ َ
ونَ وا َّل ِذي َن ُهم لأِ َمان هِ
َاتِ ْم َو َع ْه ِد ِه ْم َرا ُع َ
َو َراء َذلِ َك َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ا ْل َعا ُد َ
ونَ وا َّل ِذي َن
ْ َ
ونُ أ ِ
ولئ َك ُه ُم ا ْل ِ
ُه ْم َعلىَ َص َل َو هِاتِ ْم يحُ َ افِ ُظ َ
وار ُثون.)4(
فاتصلت اآلي��ات بعضها ببعض يف دالل��ة عىل استمرار الكالم عن املؤمنني

ست آيات
الصفات التي ُربط بينها باالسم املوصول(الذين)يف ّ
املوصوفني بتلك ّ

الربط به.
تكرر فيها ّ

تعاىل:وضرَ َ َب َلنَا َم َث ً
ال َو َنسيِ َ َخ ْل َق ُه َق َال َم ْن يحُ ْ ِيي ا ْل ِع َظا َم
وكذلك ارتبط قوله
َ
ِ
ِ
يها
يم)5(بام بعده من آيات بتكرار االسم املوصول يف قوله تعاىلُ :ق ْل يحُ ْ ِي َ
َوه َي َرم ٌ
ٍ
ِ
الش َج ِر الأْ َ ْخضرَ ِ
يم ا َّل ِذي َج َع َل َلكُم ِّم َن َّ
ا َّل ِذي َأ َ
نش َأ َها َأ َّو َل َم َّرة َو ُه َو بِك ُِّل َخ ْل ٍق َعل ٌ
((( احلج.72 :
((( متام حسان ،اخلالصة النحوية.93 :
((( حسام أمحد فرج ،نظرية علم النص ،رؤية منهجية يف بناء النص النثري.85 :
((( املؤمنون.10 - 1 :
((( يس.78 :
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ات والأْ َر َض بِ َق ِ
ونَ أو َليس ا َّل ِذي َخ َل َق الس و ِ
ِ
اد ٍر َعلىَ َأ ْن
َّ ماَ َ
نَار ًا َفإِ َذا َأنتُم ِّمنْ ُه تُوقدُ َ َ ْ َ
َ ْ
ِ
ِ
يم َف ُس ْب َح َ
ُوت ك ُِّل شيَ ْ ٍء َوإِ َل ْي ِه
ان ا َّل ِذي بِ َي ِد ِه َم َلك ُ
يخَ ْ ُل َق م ْث َل ُهم َبلىَ َو ُه َو الخْ َلاَّ ُق ا ْل َعل ُ
ت ُْر َج ُع َ
ون)1(يف إشارة إىل اخلالق املنشئ فهو الذي يحُ يي و ُيميت وهو الذي جعل من
الساموات واألرض فهو الذي خيلق هذا وذاك بال جهد
الشجر األخرض نار ًا وخلق ّ
وال كلفة أفال يكون قادر ًا عىل خلقهم فهو ا ُملستحق للتسبيح والتحميد واليه وحده
مرجع كل يشء ،فاستمر الكالم ُمتص ً
ال يف ذكر دالئل قدرته بارتباط اآليات بعضها

الربط بني
ببعض بوساطة االسم املوصول ،وهبذا تؤ ّدي األسامء املوصولة وظيفة ّ
اجزاء النّص دون إعادة ذكر ا ُملحال عليه الذي سبق ذكره يف النّص ولوالها لظهر
التفكك.

 - 5الربط باألدوات
ترتبط أجزاء النّص بأدوات تُسهم يف متاسكها سواء ما بني الكلامت يف اجلملة

جلمل املتوالية يف النّص ووجودها ُيشري إىل ارتباط
جلمل ،أو ا ُ
الواحدة أو ما بني ا ُ
معنوي ضمني ،فهي تؤدي دور ًا مهام يف اتساق النّص ومتاسكه ،لكن األدوات

وحدها ال تربط األجزاء ما مل يكن هناك روابط معنوية بينها فال بدّ من وجود عالقة
السبب أو الرشط وغريها.
منطقية جتمع بينهام كعالقة ّ

الربط ناشئة من
الربط باألداة عن الربط بالضمري فـ(وظيفة األداة يف ّ
وخيتلف ّ

الربط بالضمري ناشئ مما يف الضمري من إعادة الذكر)(.)2
ملعنى نحوي بينام ّ
تلخيصها ً

((( يس.83 - 79 :
((( مصطفى محيدة ،نظام االرتباط والربط يف اجلملة العربية.196:
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وألدوات العطف نصيب كبري يف إتساق النّص وربط أجزائه بعضها ببعض ،وال
ٍ
بجمل أخرى ،يقول عبد
ُيشرتط يف العطف أن تأيت اجلمل متوالية بل قد يفصل بينها

القاهر اجلرجاين(ت471هـ)(:انه قد ُيؤتى باجلملة فال تُعطف عىل ما يليها ،ولكن

تعطف عىل مجلة بينها وبني هذه التي تعطف مجلة أو مجلتان.)1()...
الربط عىل أقسام(:)2
و ُيمكن تقسيم أدوات ّ
أ  -أدوات العطف:

 - 1أدوات الوصل :للربط بني شيئني كليهام موجود يف النّص ،وهي عالقة إضافة

سابق لالحق فرتبط صورتني أو أكثر من صور املعلومات باجلمع بينهام ،أو تكونان
متحدتني من حيث البيئة أو متشاهبتني ،ومن تلك األدوات:

(الواو ،كذلك ،باإلضافة إىل ،فضال عن ،ناهيك عن)()3فاستعامل هذه األدوات
جتعل مجل النّص متامسكة ،كام يف قوله تعاىلَ :يا َأ هُّ َيا النَّبِ ُّي ات َِّق اللهََّ َولاَ تُطِ ِع ا ْلكَافِ ِري َن
ِ
ني إِ َّن اللهََّ ك َ ِ
وحى إِ َل ْي َك ِمن َّر ِّب َك إِ َّن اللهََّ ك َ
َوالمُْنَافِ ِق َ
َان َعلي ًام َحكي ًامَ واتَّبِ ْع َما ُي َ
َان بِماَ
الَّ ما َج َع َل اللهَُّ لِ َر ُج ٍل ِّمن َق ْل َبينْ ِ
َت ْع َم ُل َ
ون َخبِري ًاَ وت ََوك َّْل َعلىَ اللهَِّ َو َك َفى بِاللهَِّ َو ِكي ً
فيِ جوفِ ِه وما جع َل َأ ْزواجكُم اللاَّ ِئي ُت َظ ِ
اه ُر َ
ون ِمن ُْه َّن ُأ َّم َهاتِك ُْم َو َما َج َع َل َأ ْد ِع َياءك ُْم
َ ْ َ َ َ َ
َ َ ُ
ِ
َأبنَاءكُم َذلِكُم َقو ُلكُم بِ َأ ْفو ِ
اهك ُْم َواللهَُّ َي ُق ُ
السبِ َيل.)4(
َ
ْ ْ
ْ
ول الحْ َ َّق َو ُه َو هَ ْيدي َّ
ْ

((( دالئل اإلعجاز.165 :
((( ظ :حسام أمحد فرج ،نظرية علم النص.95 :
((( ظ :حسام أمحد فرج ،نظرية علم النص ،95:و ظ :عزة شبل ،علم لغة النص.165 :
((( األحزاب.4 - 1 :
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جلمل يف اآليات مع بعضها بحرف الواو الذي ّ
دل عىل اتصال
فتواىل ارتباط ا ُ

للنبي .
اخلطاب ّ

ِ
َاه ْم لِ َيت ََساء ُلوا َب ْين َُه ْم َق َال َق ِائ ٌل ِّمن ُْه ْم ك َْم َلبِ ْثت ُْم َقا ُلوا َلبِ ْثنَا
وقوله
تعاىل:وك ََذل َك َب َع ْثن ُ
َ
َي ْوم ًا َأ ْو َب ْع َض َي ْو ٍم َقا ُلوا َر ُّبك ُْم َأ ْع َل ُم بِماَ َلبِ ْثت ُْم َفا ْب َع ُثوا َأ َحدَ كُم بِ َو ِر ِقك ُْم َه ِذ ِه إِلىَ المَْ ِدين َِة
ف َولاَ ُي ْش ِع َر َّن بِك ُْم َأ َحد ًا)1(و
َف ْل َين ُظ ْر َأ هُّ َيا َأ ْزكَى َط َعام ًا َف ْل َي ْأتِكُم بِ ِر ْز ٍق ِّمنْ ُه َو ْل َي َت َل َّط ْ
قوله تعاىل:وك ََذلِ َك َأ ْع َثرنَا َع َلي ِهم لِيع َلموا َأ َّن وعْدَ اللهَِّ ح ٌّق و َأ َّن السا َع َة لاَ ري ِ
يها
بف َ
َْ َ
َ َ
َ
َ
َّ
ْ ْ َْ ُ
ْ
إِ ْذ َي َتن ََاز ُع َ
ون َب ْين َُه ْم َأ ْم َر ُه ْم َف َقا ُلوا ا ْبنُوا َع َل ْي ِهم ُبنْ َيان ًا َّربهُّ ُ ْم َأ ْع َل ُم بهِ ِ ْم َق َال ا َّل ِذي َن َغ َل ُبوا
َعلىَ َأم ِر ِهم َلنَت ِ
َّخ َذ َّن َع َل ْي ِهم َّم ْس ِجد ًا)2(فاتصل احلديث هنا عن أصحاب الكهف
ْ ْ
السابقة أحواهلم انتقلت إىل احلديث عن
بلفظة(كذلك) ،فبعد أن ذكرت اآليات ّ

بعثهم من نومهم ؛أي(:وكام أنمناهم أطلعنا وأعثرنا عليهم أهل املدينة)(.)3

 - 2أدوات التفصيل :وتُشري إىل أن أحد املتعاطفني ُيمكن أن يكون موجود ًا يف

فاستعامل(أو)للربط بني بديلني كليهام موجود يف الذاكرة وإن كان واحد ًا
النّص،
ّ

فحسب هو الذي يكون موجود ًا يف النّص ،ومن األدوات ايض ًا(:إما و ...أو)

و(إما ...وإما).

تعاىل4:و َقضىَ َر ُّب َك َأالَّ َت ْع ُبدُ و ْا إِالَّ إِ َّيا ُه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن إِ ْح َسان ًا إِ َّما َي ْب ُل َغ َّن
فقوله
َ
ً ِ ً ()4
ِعندَ َك ا ْل ِكبرَ َ َأ َحدُ همُ َ ا َأ ْو ِكالَهمُ َ ا َف َ
ف َوالَ َتن َْه ْرهمُ َ ا َو ُقل لهَّ ُماَ َق ْوال كَريام
ال َت ُقل لهَّ ُماَ ُأ ٍّ
قوله:حتَّى إِ َذا َب َل َغ َم ْغ ِر َب
فقد ربطت األداتان(إِما و أو)بني جزأي اآلية ،وكذلك يف
َ
((( الكهف.19 :
((( الكهف.21 :
((( الطربيس ،جممع البيان.327/6 :
((( اإلرساء.23 :
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الش ْم ِ
َّ
س َو َجدَ َها َت ْغ ُر ُب فيِ َعينْ ٍ حمَ ِ َئ ٍة َو َو َجدَ ِعندَ َها َق ْوم ًا ُق ْلنَا َيا َذا ا ْل َق ْر َنينْ ِ إِ َّما َأن ُت َع ِّذ َب
وإِما َأن َتت ِ
َّخ َذ فِ ِيه ْم ُح ْسن ًا.)1(
َ َّ
 - 3أدوات االستدراك :وتربط بني شيئني هلام املكانة نفسها ولكنهام يبدوان غري

ُمتسقني مع ًا يف النّص كأن يكونا سبب ًا ونتيجة غري متوقعة فاجلمع بينهام يكون غري
حمتمل ،ومن تلك األدوات(:لكن ،بل ،بيد أن ،غري أن ،خالف ذلك ،عىل العكس،

يف املقابل).

ال يف قوله تعاىلَ :أ ْس ِم ْع بهِ ِ ْم َو َأ ْبصرِ ْ َي ْو َم َي ْأتُو َننَا َل ِك ِن ال َّظا ُلمِ َ
مث ً
ون ا ْل َي ْو َم فيِ َضلاَ ٍل
ُّمبِ ٍ
ني)2(أي أن أولئك الكافرين يف الدنيا آثروا اهلوى عىل اهلدى وعدلوا عن احلق

فهم يف الدنيا جاهلون ،ويف اآلخرة عارفون حني ال تنفعهم املعرفة فربط بـ(لكن)بني
ون ا ْل َي ْو َم فيِ َضلاَ ٍل ُّمبِ ٍ
أمرين يبدوان غري متسقني(:فجعل قولهَ ل ِك ِن ال َّظا ُلمِ َ
نييف
السمع والبرص مقام اهلدى إذ جعله يف مقابلة الضالل املبني)(.)3
مقابلته فأقام ّ

 - 4أدوات التعليل أو(التفريع أو اإلتباع) :وتربط بني عنرصين يعتمد أحدمها

عىل وجود اآلخر كالسبب والنتيجة ،ومن األدوات(:ال�لام ،ألن ،لكي ،لذلك،
من أجل)فقوله تعاىلَ ...(:ف َلماَّ َقضىَ َز ْيدٌ ِّمن َْها َو َطر ًا َز َّو ْجنَاك ََها لِك َْي لاَ َيك َ
ُون َعلىَ
اج َأ ْد ِع َي ِائ ِه ْم إِ َذا َق َض ْوا ِمن ُْه َّن َو َطر ًا َوك َ
ني َح َر ٌج فيِ َأ ْز َو ِ
َان َأ ْم ُر اللهَِّ َم ْف ُعوالً)4(أي
المُْ ْؤ ِمنِ َ
أن رفع احلرج كان نتيجة أو تعلي ً
ال ملا سبقه ،أي أن رفع احلرج عن املؤمنني يف أزواج

حممدمن زوجة زيد فربط بني
النبي ّ
أدعيائهم كان نتيجة ملا سبق ذكره وهو تزويج ّ
((( الكهف.86 :
((( مريم.38 :
((( الطربيس ،جممع البيان.423 / 6 :
((( األحزاب.37 :
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أمرين اعتمد وجود أحدمها عىل اآلخر.

وقوله تعاىلَ :ذلِ َك لِ َي ْع َل َم َأنيِّ لمَ َأ ُخنْ ُه بِا ْل َغ ْي ِ
ني)1(أي
ب َو َأ َّن اللهَّ الَ هَ ْي ِدي َك ْيدَ الخْ َ ِائنِ َ
ْ
من أجل أن يعلم العزيز أنه  -أي يوسف  -مل خينه تعلي ً
ال لألمر.
ِ
تعاىل:م ْن َأ ْج ِل َذلِ َك َك َت ْبنَا َعلىَ َبنِي إِسرْ َ ِائ َيل َأ َّن ُه َمن َقت ََل َن ْفس ًا بِ َغيرْ ِ َن ْف ٍ
س َأ ْو
وقوله
ِ
َفس ٍ
اد فيِ األَ ْر ِ
َّاس جمَ ِيع ًا َو َل َقدْ
َّاس جمَ يع ًا َو َم ْن َأ ْح َي َ
اها َفك ََأ َّنماَ َأ ْح َيا الن َ
ض َفك ََأ َّنماَ َقت ََل الن َ
َ
اءتم رس ُلنَا بِالبين ِ
ض لمَُ رْ ِ
َات ُث َّم إِ َّن كَثِري ًا ِّمن ُْهم َب ْعدَ َذلِ َك فيِ األَ ْر ِ
س ُف َ
ون)2(أشار
َ ِّ
َج هْ ُ ْ ُ ُ
ِ
ِ
السابقة((:)3أي أن
بقوله تعاىل:م ْن َأ ْج ِل َذل َكإىل نبأ إبني آدم املذكور يف اآليات ّ
وقوع تلك احلادثة الفجيعة كان سبب ًا لكتابتنا عىل بني إرسائيل كذا وكذا)(.)4
الربط الزمني :ومتثل العالقة بني مجلتني متتابعتني زمني ًا كـ(:الفاء،
 - 5أدوات ّ
ثم ،قبل ،بعد ،بينام ،يف حني)5()...كام يف قوله تعاىلَ :ف َحشرَ َ َفنَا َدىَ ف َق َال َأنَا َر ُّبك ُُم
()6
الربط بني اجلُمل يف اآلية بالفاء.
الأْ َ ْعلَ فتتَا َبع ّ

ان ِمن ُسلاَ َل ٍة ِّمن طِ ٍ
نس َ
نيُ ث َّم َج َع ْلنَا ُه ُن ْط َف ًة فيِ َق َر ٍار
وقوله
َ
تعاىل:و َل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِ َ
َّم ِك ٍ
نيُ ث َّم َخ َل ْقنَا النُّ ْط َف َة َع َل َق ًة َف َخ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة َف َخ َل ْقنَا المُْ ْض َغ َة ِع َظام ًا َفك ََس ْونَا
نش ْأنَا ُه َخ ْلق ًا َ
ا ْل ِع َظا َم لحَ ْ ًام ُث َّم َأ َ
نيُ ث َّم إِ َّنك ُْم َب ْعدَ َذلِ َك
آخ َر َف َت َب َار َك اللهَُّ َأ ْح َس ُن الخْ َالِ ِق َ
((( يوسف.52 :
((( املائدة.32 :
((( وهي:وات ُْل َع َلي ِهم َنب َأ ابنَي آدم بِا َ ِّقَ ....أ ِخي َف َأصبح ِمن الن ِ
َّاد ِم َنياملائدة.31 – 27 :
ْ ََ َ
َ
ْ ْ َ ْ ْ َ َ لحْ
((( الطباطبائي ،امليزان.321 / 5 :
((( ظ :حسام أمحد فرج ،نظرية علم النص.96 :
((( النازعات.24 - 23 :
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ُونُ ث َّم إِ َّنك ُْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ُت ْب َع ُث َ
لمََ ِّيت َ
ون)1(فعطف اآليات عىل بعضها بـ(ثم)بتسلسل
يمر هبا اإلنسان ترتيب ًا زمني ًا يفيد التعقيب مع
متتابع يربط أطوار اخللق واملراحل التي ّ
الرتاخي.

الربط بـ(أل)التي يعاقبها الضمري وهي الدالة عىل
ب  -األلف والالم :ويتحقق ّ
اف َم َقا َم
اجلنس بمضاف إليه مقدر ًا أغنت عنه أل كام يف قوله
تعاىل:و َأ َّما َم ْن َخ َ
َ
ِ
ِ
يم ِه َي المَْ ْأ َوى)2(أي هني النّفس عن هواها
َر ِّبه َونهَ َى النَّ ْف َس َع ِن الهْ َ َوىَ فإِ َّن الجْ َح َ
فان اجلنّة مأواها....فأداة التعريف(أل)قد تكون عهدية يف قوة اإلشارة أو قد تكون
جنسية نسبية يف قوة الضمري الشخيص(.)3

ج  -أدوات الرشط(إذا ،إن ،مهام ،لو ،لوال)
تُسهم أدوات الرشط يف متاسك النّص من خالل ربط مجلتي الرشط ببعضهام

الربط
إذ( ُيعدّ الربط الرشطي أحد أنواع الربط املستخدمة يف بناء النّص ...ومع ّ
الرشطي يتسع مدى الربط بني اجلمل فال يقترص الربط عىل اجلمل املتعاقبة فقط بل

بني اجلمل غري املتعاقبة)()4واألساس الذي تقوم عليه عالقة الرشط هو االستلزام(.)5

وسى َف ِ
ارغ ًا إِن كَا َد ْت َل ُت ْب ِدي بِ ِه َل ْولاَ َأن َّر َب ْطنَا
كام يف قوله
َ
تعاىل:و َأ ْص َب َح ُف َؤا ُد ُأ ِّم ُم َ
َعلىَ َق ْلبِ َها لِ َتك َ
ني)6(أي أن كتامن أم موسى األمر وعدم إبدائه استلزم أن
ُون ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
((( املؤمنون-12 :ـ .16
((( النازعات.41 - 40 :
((( ظ :متام حسان ،اخلالصة النحوية.94 :
((( عزة شبل ،علم لغة النص ،النظرية والتطبيق.166 :
((( ظ :مصطفى محيدة ،نظام االرتباط والربط يف اجلملة العربية.:
((( القصص.10 :
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يربط عىل قلبها و ُيثبتُها لكي ال تبوح به ،فعملت أداة الرشط عملها يف ربط األمرين

املتالزمني مع ًا يف اآلية.

ِ
ِ
ِ
وهك ُْم
الصالة فا ْغس ُلو ْا ُو ُج َ
وكذلك قوله تعاىلَ :يا َأ هُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُو ْا إِ َذا ُق ْمت ُْم إِلىَ َّ
و َأي ِديكُم إِلىَ المَْرافِ ِق وامسحو ْا بِر ُؤ ِ
وسك ُْم َو َأ ْر ُج َلك ُْم إِلىَ ا ْل َك ْع َب ِ
ني َوإِن كُنت ُْم ُجنُب ًا
َ ْ َ ُ
ُ
َ
َ ْ َ ْ
َفا َّطهرو ْا وإِن كُنتُم مر ىَض َأو َعلىَ س َف ٍر َأو جاء َأحدٌ منكُم من ا ْل َغ ِائ ِ
ط َأ ْو الَ َم ْست ُُم
ِّ َ
ْ َ
ْ
َّ ُ َ
َ َّ
َ
َّ ْ
النِّساء َف َلم تجَ ِدُ و ْا ماء َف َتيممو ْا ص ِعيد ًا َطيب ًا َفامسحو ْا بِوج ِ
وهك ُْم َو َأ ْي ِديكُم ِّمنْ ُه َما
ُ ُ
ْ َ ُ
ِّ
َ َّ ُ َ
َ
ْ
َ
ي ِريدُ اللهُّ لِيجع َل َع َليكُم من حر ٍج و َل ِ
ـكن ُي ِريدُ لِ ُي َط َّه َرك ُْم َولِ ُيتِ َّم نِ ْع َم َت ُه َع َل ْيك ُْم َل َع َّلك ُْم
ْ ِّ ْ َ َ َ
َ ْ َ
ُ
ت َْشك ُُر َ
الصالة أمر ًا آخر ترتب عليه وهو الوضوء بكل
ون)1(فاستلزم القيام إىل ّ
تفاصيله ،فربط األداة(إذا)ربط ًا رشطي ًا بني جزأي اآلية ،يف داللة عىل ارتباط األمرين

وعدم الفصل بينهام.

((( املائدة.6 :



توطئة

(الروابط املعنو َّية يف القرآن الكريم)
َّ

 - 1التَّشابه .

 - 2التَّقابل والتَّضاد .
 - 3الع َّلة واملعلول .

 - 4البيان والتَّفسري .

 - 5اإلمجال والتَّفصيل .
 - 6عالقة التَّكامل .
 - 7عالقة التَّفريع .

السؤال واجلواب .
ُّ - 8
 - 9عالقة االلتزام .

توطئة
ا ُملراد من الروابط املعنوية تلك الروابط التي تكون بني أجزاء النّص لوجود

الربط باألداة.
عالقات غري لفظية ف ُيستغنى هبا عن ّ

فاجلُمل إما ان تتصل ببعضها برباط ظاهر لتع ّلق الكالم بعضه ببعض وعدم متام

الربط فيه وهو مزج لفظي()1واما أن ال
اجلملة األوىل إلاّ بام بعدها وهذا أمر واضح ّ

يظهر االرتباط فيبدو النّص وكأن ّ
كل مجلة مستقلة عن األخرى وهنا(ال بدّ من دعامة

بالربط)()2فاألول مزج لفظي ،والثاين
تؤذن باتصال الكالم وهي قرائن معنوية تؤذن ّ
مزج معنوي تنزل الثانية من األوىل منزلة جزئها الثاين.

الروابط املعنوية
الروابط الشكلية تمُ ثل العالقات األُفقية يف النّص ،فإن ّ
وإذا كانت ّ

السببية املعتادة بني
تمُ ثل العالقات العمودية
فيه(فالربط األول يعتمد عىل الروابط َّ
ّ
الوقائع التي ّ
تدل عليها األقوال وهي جمموعة األدوات الرابطة ...أما النّمط الثاين
من التامسك فهو أصعب حتديد ًا بدرجة كبرية وهو وظيفي)(.)3

نص ال يمكن ان تقوم عىل إحدى تلك الروابط بل ال بدّ
إن وحدة البناء يف أي ٍّ

السامع
من أن تتآزر العالقات مع بعضها ،إذ ان(وسائل الربط الرتكيبية ت ّ
ُسهل عىل ّ
التعرف عىل بناء القاعدة الدّ اللية يف النّصوص وفهم ذلك البناء)(.)4
ّ

((( ظ :الزركيش ،الربهان.56/1 :
((( م ،ن ،56/1 :والسيوطي ،االتقان.472:
((( صالح فضل ،بالغة اخلطاب وعلم النص.339 :
((( فولفانج هاينه وديرت فيهفيجر ،مدخل اىل علم لغة النص ،تر :اهلام ابو غزالة.37 :
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فالقضايا ا ُملرتبطة ببعضها ترتبط حينام تكون األوضاع التي ُع ّينت هلا القضايا

مرتبطة يف تفسريها()1من هنا يستطيع ا ُملتلقي ان ُيعطي ربط ًا معقوالً بينها فيبحث عن

الرابط بينها.
العالقة أو املعنى ّ

و ُيبينّ الزركيش(ت794هـ)تلك العالقات التي تعود إىل معنى رابط بينهام(عام
أو خاص ،عقيل أو حسيّ أو خيايل...وغري ذلك من أنواع التالزم ّ
كالسبب
الذهني َّ

وا ُملسبب والع ّلة واملعلول ،والنّظريين والضدّ ين ونحوه ،أو التّالزم اخلارجي كا ُملرتب

عىل ترتيب وجود الواقع يف باب اخلرب)(.)2

وأشار ابن قيم اجلوزية(ت751هـ)إىل أمهية عالقة املعاين بعضها ببعض ،وأن

يكون بينها ُحسن تالؤم بقوله(:ترتيب املعاين املتآخية التي تتالءم وال تتنافر ،وأن
تكون املعاين م ِ
ناسبة أللفاظها)(.)3
ُ
وهو ما أطلق عليه مصطلح االنسجام النّيص أو احلبك أو الرتابط املفهومي()4يف

الدّ راسات النّصية والذي يعني ترابط األفكار واملعاين وتعلق بعضها ببعض تعلق ًا

منطقي ًا أو بحسب التداعي ّ
الذهني لألفكار ،فهي أساس يف فهم املعنى العام للنّص
بربط اجزائه ربط ًا منطقي ًا فتشكل الروابط املعنوية(حلقات وصل بني املفاهيم التي تظهر

((( ظ :فان دايك ،علم النص ،مدخل متداخل االختصاصات ،تر :سعيد حسن بحريي ،53 :وظ:
فولفانج هاينة وديرت فيهفنجر ،تر :فالح شبيب العجمي.46 :
((( الربهان يف علوم القرآن.48/1 :
((( الفوائد املشوق اىل علوم القرآن.13 :
((( ظ :روبرت دي بو جراند ،النص واخلطاب واإلجراء ،تر :متام حسن ،وظ :حممد خطايب ،لسانيات
النص مدخل اىل انسجام اخلطاب ،و ظ :أمحد عفيفي ،نحو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي،98 :
وظ :حممد األخرض الصبحي ،مدخل اىل علم النص وجماالت تطبيقيه.86 :
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مع ًا يف عامل النّص وحتمل ّ
كل حلقة وصل نوع ًا من التعبري للمفهوم الذي ترتبط به)(.)1
الربط املعنوي يف سور القرآن الكريم من خالل ارتباط اآليات بعضها
ويتضح ّ

ببعض بشبكة من العالقات تتداخل مع بعضها وحتقق الرتابط يف أجزاء النّص

السور
السورة الواحدة أو ما بني ّ
القرآين وتتخذ وجوه ًا ُمتعددة للربط بني قضايا ّ
و ُيمكن إمجال هذه العالقات بام يأيت:

 – 1التَّشابه
تقوم عالقة التشابه عىل أساس اشرتاك طرفني يف عنارص واحدة إذ إن(:قانون

التشابه يف تداعي األفكار هو القول:أن األحوال النّفسية املتشاهبة يدعو بعضها
بعض ًا)(.)2

ٍ
ليشء ثم يتبعه بذكر ما ُيشاهبه؛أي
تتضح هذه العالقة من خالل ذكر القرآن الكريم

قصة
يكون األمر اجلامع بينهام هو التامثل يف املوضوع ،سواء أكان حدث ًا أم فكرة أم ّ
أم غريها ،فرتاه ينتقل من املوضوع األول إىل موضوع آخر قد يبدو  -ظاهري ًا  -ان

ال يشء جيمع بينهام ويربطهام مع ًا ،إلاّ أن التد ّبر يف معاين اآليات يكشف أن االرتباط
ومكم.
قوي حُ
ّ

ِ ِ
َار َج َهن ََّم َخالِ ِدي َن فِ َيها ِه َي
فقوله تعاىلَ :وعَدَ اهلل المُْنَافِ ِق َ
ني َوالمُْنَاف َقات َوا ْل ُك َّف َار ن َ
ِ
يم كَا َّل ِذي َن ِمن َق ْب ِلك ُْم كَانُو ْا َأ َشدَّ ِمنك ُْم ُق َّو ًة
َح ْس ُب ُه ْم َو َل َعن َُه ُم اللهُّ َولهَ ُ ْم َع َذ ٌ
اب ُّمق ٌ
ِ
ِ
است َْمت ََع ا َّل ِذي َن ِمن
است َْم َت ْعتُم بِ َخالَقك ُْم َكماَ ْ
است َْم َت ُعو ْا بِ َخالق ِه ْم َف ْ
َو َأ ْك َث َر َأ ْم َواالً َو َأ ْوالَد ًا َف ْ
اضو ْا ُأو َل ِـئ َك حبِ َط ْت َأ ْعماَلهُ م فيِ ا ُّلد ْنيا و ِ
اآلخ َر ِة
َق ْب ِلك ُْم بِ َخال َِق ِه ْم َو ُخ ْضت ُْم كَا َّل ِذي َخ ُ
َ
ْ
َ َ
ُْ
((( مجيل عبد املجيد ،علم النص ،مقال يف جملة عامل الفكر ،جملد .32
((( مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي.273/1 :
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َو ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم الخْ َاسرِ ُ َ
ون.)1(

فقد ربطت بني حال املنافقني والكافرين وما هم فيه بحال ّمن سبقهم يف الكفر

والعصيان الذين استمتعوا بخالقهم من ا ُملتع الفانية من األموال واألوالد فأحبط اهلل
أعامهلم يف الدّ نيا واآلخرة ،فربط بني مصري اولئك وهؤالء ،حُمذر ًا إ ّياهم أن ُيالقوا
الربط هنا هو التشابه يف األعامل بني الفريقني ،الذي يستدعي أن
املصري نفسه ،فوجه ّ
ُيالقي املتأخرون مصري َمن َسبقهم ِمن ا ُملتقدمني.
�ك َر ُّب� َ
وقوله تعاىلَ :كماَ َأ ْخ� َ�ر َج� َ
ني
�ك ِمن َب ْيتِ َك بِالحْ َ ِّق َوإِ َّن َف ِريق ًا ِّم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
َلك ِ
َار ُه َ
ون.)2(

فاآليات السابقة هلذه اآلية تتحدث عن غنائم معركة بدرَ :يس َأ ُلون ََك َع ِن األَن َف ِ
ال
ْ
ّ
ِ
ِ
ِ
ُق ِل األَن َف ُال للِهِّ َوالرس ِ
ات بِ ْينك ُْم َو َأطي ُعو ْا اللهَّ َو َر ُسو َل ُه إِن
ول َفا َّت ُقو ْا اللهَّ َو َأ ْصل ُحو ْا َذ َ
َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني إِ َّنماَ المُْ ْؤمن َ
ُون ا َّلذي َن إِ َذا ُذك َر اللهُّ َو ِج َل ْت ُق ُلوبهُ ُ ْم َوإِ َذا تُل َي ْت َع َل ْي ِه ْم آ َيا ُت ُه
كُنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
ون الص َ ممِ
ِ
ِ
َاه ْم ُي ِنف ُق َ
َزا َد هْ ُت ْم إِيماَ ن ًا َو َعلىَ َربهِّ ِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون
ال َة َو َّا َر َز ْقن ُ
يم َ َّ
ون ا َّلذي َن ُيق ُ
ِ
ِ
ِ
ُون ح ّق ًا لهَّ م درج ٌ ِ
يم)3(التي اختلف
ُأ ْو َلـئ َك ُه ُم المُْ ْؤمن َ َ ُ ْ َ َ َ
ات عندَ َربهِّ ِ ْم َو َم ْغف َر ٌة َو ِر ْز ٌق ك َِر ٌ
املسلمون يف كراهية توزيعها كام كره فريق منهم اخلروج إىل القتال مع النّبي .

فربط بني كراهتهم لتوزيعه الغنائم وكراهتهم للخروج معه إىل القتال ؛لتشابه

األمرين مع عدم علمهم بوجه املصلحة يف دينهم ودنياهم.فهذه احل��ال كتلك
القتال....وحاجوا النّبي وجادلوه فك َِر َه كثري منهم ما
احلال(:ذلك أهنم اختلفوا يف
ّ
((( التوبة.69 - 68 :
((( األنفال.5 :
((( األنفال.4 - 1 :
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فعل رسول اهلل  --فأنزل اهلل اآلية ،وأنفذ أمره ،و َأ َم َرهم أن يتقوا اهلل و ُيطيعوه وال

يعرتضوا عليه فيام فعل يف يشء بعد أن كانوا مؤمنني.....ووص ْفهم بقوله(:فريق ًا من
املؤمنني لكارهون)يريد أن كراهتهم لمِا فعله يف الغنائم ككراهتهم للخروج معك،
وعز اإلسالم ،فكذا يكون فعله يف
وقد تبينّ ما يف اخلروج من النّرص والظفر والغنيمة ّ
القسمة فل ُيطيعوا ما ُأمروا به ويرتكوا هوى أنفسهم)(.)1
ال تقترص عالقة التشابه عىل اآليات بل تشمل مقاطع تتكون من آيات عدّ ة تتحدث

عن موضوع ما ثم ينتقل احلديث إىل موضوع آخر قد يبدو أن ال وجه للرتابط بينهام
إلختالف احلّدث لكن تشابه املوضوع بني احلَدَ ثني يكشف عالقة االرتباط بينهام

بقصة النّبي زكرياووالدة النّبي حييىوالدة
كام يف سورة مريم حيث ابتدأ ّ
ٍ
عيسىبشكل ُمعجز ايض ًا
قصة مريم ووالدة
إعجازية()2ثم االنتقال إىل ّ
تعاىل:وا ْذك ُْر فيِ ا ْل ِكت ِ
َاب َم ْر َي َم إِ ِذ ان َت َب َذ ْت ِم ْن َأ ْه ِل َها َمكَان ًا شرَ ْ ِق ّي ًاَ فاتخَّ ََذ ْت
بقوله
َ
نهِ ِ
ِ
الرحمْ َن
من ُدو ِ ْم ح َجاب ًا َف َأ ْر َس ْلنَا إِ َل ْي َها ُر َ
وحنَا َفت ََم َّث َل لهَ َا َبشرَ ًا َس ِو ّي ًاَ قا َل ْت إِنيِّ َأ ُعو ُذ بِ َّ
ِ لأِ
ُنت ت َِق ّي ًاَ ق َال إِ َّنماَ َأنَا َر ُس ُ
ب َل ِك غُلاَ م ًا َز ِك ّي ًاَ قا َل ْت َأنَّى َيك ُ
ِم َ
ُون
نك إِن ك َ
ول َر ِّبك َ َه َ
ليِ غُلاَ ٌم َولمَ ْ َي ْم َس ْسنِي َبشرَ ٌ َولمَ ْ َأ ُك َب ِغ ّي ًاَ ق َال ك ََذلِ ِك َق َال َر ُّب ِك ُه َو َعليَ َّ َهينِّ ٌ َولِن َْج َع َل ُه آ َي ًة
()3
لِلن ِ
َّاس َو َرحمْ َ ًة ِّمنَّا َوك َ
َان َأ ْمر ًا َّم ْق ِض ّي ًاَ ف َح َم َل ْت ُه َفان َت َب َذ ْت بِ ِه َمكَان ًا َق ِص ّي ًا....

((( الرازي ،مفاتيح الغيب ،101/15 :و ظ :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،23/9 :الطباطبائي،
امليزان يف تفسري القرآن.13/9 :
((( اآليات)15 - 7(:من سورة مريم.
((( مريم.26 - 16 :
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فيتضح مسوغ االنتقال من موضوع إىل آخر لتشابه املوضوعني من والدة هذين

قصة
قصة حييى إىل ّ
النب ّيني ،يقول الطباطبائي ُمع ّلق ًا عىل هذا االنتقال إنّه(:انتقال من ّ

القصتني شبه تام ،فوالدهتام عىل خرق العادة ،وقد
السالم  -وبني ّ
عيسى  -عليهام ّ
والنبوة وهو صبي كيحيى ،وقد أخرب أنه ٌبر بوالديه وليس بجبار
ُأويت عيسى الرشد
ّ
السالم عليه يوم ولِد ويوم يموت ويوم ُيبعث ح ّي ًا كام أخرب اهلل عن حييى
شقي وأن ّ
ّ
بذلك ،إىل غري ذلك من وجوه الشبه)( .)1كذلك تتضح عالقة التشابه يف ردود الفعل
حلدَ ثني ،فإن ك ً
ال من زكرياومريمهتفا بالعبارة نفسهاَ ...:ق َال َر ِّب
حيال ا َ
َأن ََّى َيك ُ
ُون ليِ ُغ َ
ال ٌم)2(...مع اختالف طبيعة املوقف(:فزكريا ربط بني تساؤله عن

الغالم وبني ُعقر امرأته وكربه ،بينام تربط مريم بني تساؤهلا وبني عدم مساس البرش

وعدم كوهنا بغي ًا)(.)3

ِ
ِ ِ
كذلك تشاهبت إجابة ا َمل َلك لكليهام بقوله تعاىلَ :ق َال ك ََذلك َق َال َر ُّبك ُه َو َعليَ َّ
َهينِّ ٌ )4(....و قوله ملريمَ :ق َال ك ََذلِ ِك َق َال َر ُّب ِك ُه َو َعليَ َّ َهينِّ ٌ .)5(...

كذلك وتشابه األمر اإلهلي لكليهام جتاه ردود فعل قومهام ا ُمل ِ
نكرين ا ُملتعجبني
اج َعل ليِّ آ َي ًة َق َال آ َيت َُك َألاَّ
الصوم ،فقال تعاىل عىل لسان زكرياَ :ق َال َر ِّب ْ
بإلتزام ّ
ِ ً ()6
ث َل َي ٍ
َّاس ثَلاَ َ
ال َسو ّيا
ُت َك ِّل َم الن َ
((( امليزان.33/14 :
((( آل عمران.40 :
((( حممود البستاين ،املنهج البنائي يف التفسري.198 :
((( مريم.9 :
((( مريم.21 :
((( مريم.10 :
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وعىل لسان مريم ...:إِنيِّ ن ََذر ُت لِلرحمْ َ ِن صوم ًا َف َلن ُأ َك ِّلم ا ْليوم إِ ِ
نس ّي ًا.)1(
َ ْ
ْ َ َْ َ
َّ
ْ

فوجوه التشابه ا ُملتعددة بني القصتني أو احلَدثني جعلت ارتباطهام وتالمحهام يف
ٍ
ٍ
بشكل جيعل أجزاءها
السورة
كثري من املفاصل ُمتناسب ًا مع الفكرة العامة التي تطرحها ّ

ترتبط بعضها ببعض دون أدنى انفصال.
 - 2التَّقابل والتَّضاد

()2

التقابل هو :ذكر اليشء مع ما يوازيه يف بعض صفاته ويخُ الفه يف بعضها ،أو كام

عرفه القزويني(ت739هـ)(:هو أن ُيؤتى بمعنيني ُمتوافقني أو أكثر ،ثم ُيقابل ذلك
ّ

عىل الرتتيب)(.)3

أو هو(:ترتيب الكالم عىل ما جيب ،وأن ُيؤتى من ا ُملوافق ما وافقه ،ويف ا ُملخالف

وما يخُ الفه ،وأكثر ما تكون ا ُملقابلة يف األضداد ،فإذا جاوزت ا ُملطابقة ضدّ ين كانت
مقابله)()4وأنواعه ثالثة :نظريي ،ونقييض ،وخاليف فالنظريي كمقابلة ِ
السنـَــــــة
ُ
بالنوم كقولـــــه تعاىل...:الَ ت َْأ ُخ ُذ ُه ِسنَ ٌة َوالَ ن َْو ٌم)5(...والنقييض كمقابلة النوم
تعاىل:وتحَ ْ َس ُب ُه ْم َأ ْي َقاظ ًا َو ُه ْم ُر ُقو ٌد)6(...واخلاليف ،كمقابلة
بالرقود ،كام يف قوله
َ
((( مريم.26 :
((( ذكر البالغيون وغريهم تفاصيل كثرية للتقابل فأشاروا اىل انواعه وأقسامه بني مفرد ومركب ،وصور
هذه األقسام كاملألوف وامللفوف واملحذوف والضمني وتقابل السلب واإلجياب وغري ذلك ظ:امحد
مطلوب ،معجم املصطلحات البالغية وتطويرها  ،637:وما ّهيمنا يف هذه الدراسة هو بيان الوجوه التي
ربطت بني املتقابالت وكيفية توظيفها يف فهم معنىا اآليات.
((( القزويني :اإليضاح ،291 :التلخيص.325 :
((( امحد مطلوب ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها.637 :
((( البقرة.255 :
((( الكهف.18 :
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تعاىل:و َأنَّا لاَ نَدْ ِري َأشرَ ٌّ ُأ ِريدَ بِ َمن فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َأ ْم َأ َرا َد
الرشد بالرش ،كام يف قوله
َ
ّ
بهِ ِ ْم َربهُّ ُ ْم َر َشد ًا)1(فا ُملقابلة ال ُيشرتط فيها أن تتضا ّد املعاين وإن ك ُثرت ،عىل عكس
أعم منه.
ال ِّطباق الذي ال يكون إلاّ باألضداد ،فا ُملقابلة ُّ

()2

ومما الشك فيه أن التقابل ما بني األلفاظ أو ما بني املعاين من وجوه الرتابط التي

ترتك أثر ًا يف النّفس ،فريى حازم القرطاجني(ت684هـ)(:أن للنفس يف تقارب

ا ُملتامثالت وتشافعها و ا ُملتشاهبات و ا ُملتضا ّدات وما جرى جمراها حتريك ًا وإيالف ًا
ستحسنينْ املتامثلني واملتشاهبني
باالنفعال إىل مقتىض الكالم ،ألن تناظر احلُسن يف ا ُمل
َ
أمكن من النّفس موقع ًا من سنوح ذلك يف يشء واحد وكذلك حال القبيح ،وما كان

أم َلك للنّفس وأمكن منها فهو أشدّ حتريك ًا هلا و كذلك مثول احلسن إزاء القبيح)(.)3
()4
وس ّمي أيض ًا التطبيق
والتضا ّد(:هو ان يجُ مع بني ا ُملتضا ّدين مع مراعاة التقابل) ُ

أو التكافؤ والطباق أو ا ُملطابقة وا ُملقاسمة(.)5

السور عن وجه ترابطي
وتكشف عالقة التّضا ّد والتّقابل ما بني اآليات أو مابني ّ

بينهام يقوم عىل أساس ذكر اليشء وما ُيقابله أو ما ُيضا ّده فتُو َّظف فيه هذه العالقة
السورة وأهدافها
السورة أو غرضها ،ذلك بأن ملقاصد ّ
بالشكل الذي خيدم هدف ّ
السورة بشكل عام ويف أساليبها ،وال يأخذ التقابل يف سور القرآن
تأثري ًا يف بناء ّ
للسورة.
الكريم صورة واحدة بل يتعدد بحسب ّ
اجلو العام ّ

((( اجلن.10 :
((( ظ :الزركيش ،الربهان.278/2 :
((( منهاج البلغاء.44 :
((( اجلرجاين ،التعريفات.53:
((( ظ :أمحد مطلوب ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها.367 :
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وقد حفلت آيات القرآن الكريم بذكر ا ُملتقابالت سوا ٌء أكانت قضايا أم صور ًا أو
ٍ
حاالت وتعددت ا ُملتقابالت بني اثنني وثالث وأربع بل أكثر.
قصص ًا أو
يقول الزركيش(ت794هـ)نق ً
ال عن ابن النحوي((:)1إن القرآن ك ّله وارد عليها [
أي عىل ا ُملقابلة ] بظهور نُكتِ ِه ِ
والزمانيات والوسائط
احلكَمية العلمية من الكائنات ّ

الروحانيات واألوائل اإلهليات حيث احتدت من حيث تعددت ،واتصلت من حيث
انفصلت ،وإهنا قد ت َِرد عىل شكل املربع تار ًة وشكل ا ُملسدس تار ًة أخرى وعىل شكل
املثلث إىل غري ذلك من التشكيالت العجيبة والرتتيبات البديعة)(.)2

وقد ال يمكن القول أن كل القرآن وارد عىل املقابلة بل إن أغلب سوره أو جزء

كبري منها كذلك وقد يقترص تارة عىل بضع آيات تتقابل فيها املعاين ،وتار ًة يطول
السورة(كام سيتضح من
فيستغرق آيات عدّ ة،وكل ذلك يرجع لوحدة املوضوع يف ّ
األمثلة التطبيقية).

وتأيت وجوه التقابل يف القرآن الكريم يف مواضع خمتلفة وموضوعات متعددة
ٍ
السورة ،وتأخذ أشكاالً خمتلفة فمنها التقابل
فتكون يف آية واحدة ،أو هبيئة آيات عدّ ة يف ّ
سمى(التقابل
سمى(بالتقابل البسيط)وقد تكون ما بني ُمركّبني و ُي ّ
بني مفردتني أو ما ُي ّ
املركّب)فالنوع األول أخذ مساحة كبرية يف سور القرآن الكريم فقابل بني اليشء
احلق والباطل ،الظلامت والنّور ،اجلنّة والنّار وغريها ،وال
والسامءّ ،
وضدّ ه كاألرض ّ
لكل ٍ
بدّ من أن ّ
لفظ موقعه يف التقابل وداللته التي ُيعبرّ عنها بام يربط بني املفردتني يف

((( هو يوسف بن حممد بن يوسف التوروزي األصل التلمساين ،املعروف بابن النحوي ناظم املنفرجة
التي مطلعها(اشتدي أزمة تنفرجي)كان فقيه ًا ،ولد عام 443هـ وتويف 513هـ ،ظ الزركيش ،األعالم:
247/8
((( الزركيش :الربهان يف علوم القرآن278/3 :
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نطاق سياق اآلية أو اآليات ،و النّوع الثاين حفلت به صور كثرية يف القرآن الكريم
ٍ
حلسن
فمن وصف ألهل اجلنّة و أهل النّار ،وصور الكافرين واملؤمنني ،والعمل ا َ
السيئ ،والنامذج البرشية ا ُملختلفة ،واألمثال والصور البيان ّية األخرى.
والعمل ّ
وال خيفى أن سور ًا قرآنية كاملة قامت عىل أساس التقابل يف ٍ
كثري من تفاصيلها؛
ٍ
كالز َمر ،والطور ،والرعد ،والرمحن ،والواقعة ،والقيامة،
مفردات أو تراكيب ُ
واإلنسان ،والغاشية ،وال ّليل ،والضحى وغريها ،ولو تتبعنا تلك التقابالت التضح
لنا أن االستعامل القرآين هلا جاء دقيق ًا تتناسب أجزاؤه مع بعضها بعض ًا وترتبط برابطة

للسورة ،ومنها:
السياق العام ّ
يكشف عنها ّ

سورة ال ّليل مث ً
ال هُييمن أسلوب التقابل عليها ،والتفاوت بني ما هو حسيّ وبني
تعاىل:وال َّل ْي ِل إِ َذا َي ْغ َشىَ والن ََّه ِ
ار
ما هو معنوي ف ُيقابل بني ال ّليل والنّهار ،قال
َ
إِ َذا تجَ َ ل()1(ومها آنان متقابالن يف دورة الفلك ومتقابالن يف الصورة ،متقابالن يف
اخلصائص ،ومتقابالن يف اآلثار...وهلام داللة توحيان هبام إحياء للقلب البرشي ،وهلام

داللة أخرى عند التفكري والتد ّبر فيهام وفيام ورا َءمها ،والنّفس تتأثر تلقائي ًا بتق ّلب ال ّليل
ويعم ،والنّهار إذا جتلىّ و أسفر ،وهلذا التق ّلب حديث وإحياء
والنّهار .ال ّليل إذا يغشى
ّ
؛عن هذا الكون املجهول األرسار وعن هذه الظواهر التي ال يملك البرش من أمرها

شيئ ًا ؛و إحيا ٌء بام وراء هذا التق ّلب من قدرة تُدير اآلونة قاطعة أن هناك يد ًا أخرى تُدير
هذا الفلك وتُبدّ ل ال ّليل والنّهار هبذا االنتظام وهذا االطراد وهذه الدّ قة وان الذي

ُيدير الفلك هكذا ُيدير حياة البرش ايض ًا)2()...فالتقابل كشف العالقة القائمة بني
ال ّليل والنّهار وتعاقبهام وارتباط أحدمها باآلخر وتقابل ّ
كل منهام يف اخلصائص ويف

((( الليل.2 -1 :
((( سيد قطب ،يف ظالل القرآن.3921/6 :
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الوظيفة ،ويف اآلثار ،قال تعاىلُ :ه َو ا َّل ِذي َج َع َل َلك ُُم ال َّل ْي َل لِت َْس ُكنُو ْا فِ ِيه َوالن ََّه َار
مبصرِ ًا إِ َّن فيِ َذلِ َك آلي ٍ
ات ِّل َق ْو ٍم َي ْس َم ُع َ
ون)1(وَ :ألمَ ْ َي َر ْوا َأنَّا َج َع ْلنَا ال َّل ْي َل لِ َي ْس ُكنُوا فِ ِيه
َ
ُْ
والنَّهار مبصرِ ًا إِ َّن فيِ َذلِ َك لآَ ي ٍ
ات ِّل َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
ُون.)2(
َ
َ َ َ ُْ
بقوله:و َما َخ َل َق َّ
ثم قابل بني َّ
الذك ََر َوالأْ ُن َثى)3(إذ مها نوعا اجلنس
الذكر واألنثى
َ

البرشي ومها كذلك يتفاوتان يف اخلصائص والوظيفة ،وقد جاء هذان التقابالن(ال ّليل
والنّهارَّ ،
والذكر واألنثى)متهيد ًا لبيان تفاوت مماثل يف اآليات اللاّ حقة ،هو قوله
ليفصل يف هذا التفاوت يف(سعي النّاس بني َمن أعطى
تعاىل:إِ َّن َس ْع َيك ُْم َل َشتَّىّ )4(
واتّقى وصدّ ق باحلسنى ومن ِ
بخل واستغنى َّ
وكذب باحلُسنى ثم تفاوت الثواب
َ
ُ
والعقاب يف األخرى بني األشقى الذي يصىل نار ًا تل ّظى واألتقى الذي جينبها بام
ابتغى وجه ر ّبه األعىل ولسوف يرىض ،فعىل نحو ما يتفاوت ال ّليل إذا يغشى بظلامته
ٍ
ضالل وهدى)(.)5
؛والنّهار إذا جتلىّ بضيائه يتفاوت سعي النّاس يف الدّ نيا بني
السورة بني املفردات ا ُملتضا ّدة بام حتمله من دالالت فقابل بينها
فقد مجع يف هذه ّ

لرتتبط مع بعضها بروابط ووشائج أسهم ذكر أحدها يف مقابل األخرى  -ضمن

السورة من ذكرها.
السورة ّ -
وجوها العام يف بيان وكشف هدف ّ
سياق ّ

�وع فِ َيها َولاَ َت ْع َرىَ و َأن ََّك لاَ َت ْظ َم ُأ فِ َيها َولاَ
وقوله تعاىل :إِ َّن َل َك َألاَّ تجَ ُ � َ
ت َْض َحى)6(فقابل اجلوع بالعري والظمأ بالضحى ،وا ُملد ّقق يرى هذا الكالم يف
((( يونس.67 :
((( النمل.86 :
((( الليل.3 :
((( الليل.4 :
((( عائشة عبد الرمحن ،التفسري البياين.103/2 :
((( طه.119 - 118 :
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أعىل مراتب الفصاحة إذ جاء نظم الكالم عىل غري صورة املقابلة لكنه من أفضل
املتقابالت(ألن اجلوع أمل البطن والضحى م ِ
وجب حلرارة الظاهر ،فاقتضت اآلية نفي
ُ
باخللو ،واالحرتاق باالحرتاق)()1ويبدو ان
اخللو
مجيع اآلفات ظاهر ًا وباطن ًا ،وقابل
ّ
ّ

الربط بني املتقابالت هنا عىل وجه اجلمع بني املتشاهبات يف األثر املرتتب عىل ّ
كل
ّ

منهام.

ومما تكشفه الروابط بني الصور املتقابلة قوله تعاىلُ :أ ْو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن َأ ْن َع َم اللهَُّ َع َل ْي ِهم
ِ
ني ِمن ُذري ِة آدم وممِ ن حمَ َ ْلنَا مع ن ٍ ِ
ِ
يم َوإِسرْ َ ِائ َيل َوممِ َّ ْن َهدَ ْينَا
ِّم َن النَّبِ ِّي َ
َ َ
ِّ َّ َ َ َ َّ ْ
ُوح َومن ُذ ِّر َّية إِ ْب َراه َ
ف
ف ِمن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
الرحمْ َن َخ ُّروا ُس َّجد ًا َو ُب ِك ّي ًا َ ف َخ َل َ
اج َت َب ْينَا إِ َذا ُت ْتلىَ َع َل ْي ِه ْم آ َي ُ
َو ْ
ات َّ
الشهو ِ
ف َي ْل َق ْو َن َغ ّي ًا.)2(
ات َف َس ْو َ
الصلاَ َة َوا َّت َب ُعوا َّ َ َ
َأ َضا ُعوا َّ
وهذا الكالم يشهد ترابط ًا وثيق ًا فاآلية تكشف عن الصورة االجيابية لألنبياء

تقابلها يف اآلية التالية صورة أخرى مضا ّدة جاءت بعدهم مل تنتفع بام جاؤوا به فاآلية
القمة كاألنبياء وهناك
الثانية
جاءت(تتمة للفكرة نفسها بعرض مقابلها فهناك من بلغ ّ
ّ

من انتكس يف احلمأة الدنيئة ،ولئلاّ يتصور بعضهم انه بمستوى إرشاقة تلك النامذج

النبو ّية كانت هناك  -ايض ًا  -نامذج ُمرشقة ملن جاء بعدهم حيث تل َّقف جتربتهم وبنى
عليها فكان هو اآلخر مرشق ًا وضا ًء)(.)3

اب
كذلك يف سورة القلم :بعد أن ذكر أصحاب اجلنّة :إِنَّا َب َل ْون ُ
َاه ْم َكماَ َب َل ْونَا َأ ْص َح َ
ني)4(وذكر العذاب واملصري الذي آلوا إليه انتقل
الجْ َن َِّة إِ ْذ َأ ْق َس ُموا َل َيصرْ ِ ُمن ََّها ُم ْصبِ ِح َ
((( الزركيش ،الربهان.282/3 :
((( مريم.59 - 58 :
((( عيل آل موسى ،التدبر املوضوعي يف القرآن الكريم.503 :
((( القلم.17 :
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ني ِعندَ ر ِم جن ِ
َّات الن َِّعي ِم)1(وهنا قابل بني الفئتني
بعدها إىل قوله تعاىل:إِ َّن لِ ْل ُمت َِّق َ
َ بهِّ ْ َ
َ ()2
ف تحَ ْ ك ُُمون
نيَ ما َلك ُْم َك ْي َ
ني َكالمُْ ْج ِر ِم َ
؛املسلمني واملجرمنيَ :أ َفن َْج َع ُل المُْ ْس ِل ِم َ

(وهو التقابل يف العاقبة كام انه التقابل يف املسلك واحلقيقة تقابل النقيضني ال ّلذين
اختلفت هبام الطريق ،فاختلفت هبام خامتة الطريق)()3فعملية الربط بني العنارص أو

الصور املختلفة واحلاالت املتقابلة واملتضا ّدة التي قد ال يبدو  -يف الظاهر  -التناسب
بينها لكنها بالنتيجة تتناسق مع الوظيفة لنقل املعنى بعبارة حُمكمة للوصول إىل
الغرض ا ُملراد إذ بالتقابل تُدرك املقارنة بني احلالني ،والضد ُي ِ
ظهر حسنه الضد.

 - 3الع ّلة واملعلول
ّ
ة(:كل أمر يصدر عنه أمر آخر باالستقالل أو بانضامم الغري إليه فهو
ُيراد بالع ّل

ع ّلة لذلك األمر ،واألمر معلول له ف ُيتعقل ّ
كل واحد منهام بالقياس إىل تعقل اآلخر،

وعند احلكامء :ما يتوقف عليه وجود اليشء ويكون خارج ًا ومؤثر ًا فيه)(.)4
السبب إلاّ أهنا ختتلف عنه من وجهني ،أحدمها:
وقيل إن الع ّلة تُرادف ّ

السبب ما حيصل الشئ عنده ال به ،والع ّلة ما حيصل به ،الثاين :أن املعلول ينشأ
(إن ّ

السبب ُيفيض إىل اليشء بواسطة
عن ع ّلته بال واسطة بينهام وال رشط ،عىل حني أن ّ
أو بوسائط)(.)5

((( القلم.34 :
((( القلم.36 - 35 :
((( سيد قطب ،يف ظالل القرآن.3666/6 :
((( مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي.950 :
((( م .ن.648 :

 ............................................................... 102البعد الرتابطي يف القرآن

وبالسبب ما ُيفيض إىل اليشء يف اجلملة أو ما
السبب فيرُ اد هبا ا ُملؤثر،
ّ
فالع ّلة تُغاير ّ
أعم من الع ّلة ألن ّ
كل ع ّلة سبب)(.)1
يكون باعث ًا
عليه(والسبب ّ
ّ

السبب عىل النتيجة(ا ُملسبب)
ُسمى عالقة العل ّية
بـ(السببية)إذ يتقدم فيها ّ
َّ
وقد ت ّ

السبب
ُسمى عالقة املعلولية بـ(املسببية)وفيها تتقدم النتيجة(ا ُملسبب)عىل ّ
بينام ت ّ

()2

والتامسك يف هذا النمط من العالقة داليل إذ يعتمد الرابط عىل أسس منطقية يرتتب

السبب أو العكس.
فيها ا ُملسبب عىل ّ

ويف القرآن الكريم تأخذ هذه العالقة جماالً واسع ًا عىل مستوى اآلية الواحدة ،أو

السورة الواحدة ،ومنها:
عىل مستوى عالقة اآلية باآلية ،أو عىل مستوى املقاطع يف ّ

 - 1قوله تعاىلُ :ق ِل ال َّل ُه َّم َمالِ َك المُْ ْل ِك ت ُْؤتيِ المُْ ْل َك َمن ت ََشاء َوت ِ
َنز ُع المُْ ْل َك ممِ َّن
ت ََشاء َوت ُِع ُّز َمن ت ََشاء َوت ُِذ ُّل َمن ت ََشاء بِ َي ِد َك الخْ َيرْ ُ إِن ََّك َعلىَ َ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير تُولِ ُج ال َّل ْي َل
ار وتُولِج النَّهار فيِ ال َّلي ِل وتخُ ِْرج الحْ ي ِمن المَْي ِ
ت َوتخُ ِْر ُج المََ َّي َت ِم َن الحْ َ ِّي َوت َْر ُز ُق
ْ َ ُ َ َّ َ ِّ
فيِ ا ْلن ََّه ِ َ ُ َ َ
ابالَّ يت ِ
َمن ت ََشاء بِ َغيرْ ِ ِح َس ٍ
َّخ ِذ المُْ ْؤ ِمن َ
ني َو َمن
ُون ا ْلكَافِ ِري َن َأ ْولِ َياء ِمن ُد ْو ِن المُْ ْؤ ِمنِ َ
َ
َي ْف َع ْل َذلِ َك َف َل ْي َس ِم َن اللهِّ فيِ شيَ ْ ٍء إِالَّ َأن َت َّت ُقو ْا ِمن ُْه ْم ُت َقا ًة َويحُ َ ِّذ ُرك ُُم اللهُّ َن ْف َس ُه َوإِلىَ اللهِّ
المَْ ِص ُري.)3(
فالقارئ هلذه اآليات قد ال جيد فيها نوع ًا من الرتابط ألن ّ
كل آيه تتحدث عن أمر

خمتلف عن اآلخر ،فاألوىل تتحدث عن أن أمور ا ُمللك وترصيفها وتبديلها بيده ،يف
والرزق ثم تأيت الثالثة
حني تتكلم الثانية عن إدخال ال ّليل يف النّهار وعمليتي اإلحياء ّ

((( م ن.648 ،96 :
((( ظ :عيل آل موسى ،التدبر املوضوعي يف القرآن الكريم.504 :
((( آل عمران.28 - 26 :
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لتطلب من املؤمنني ألاّ يتخذوا الكافرين أولياء ،وتُنذر من مغ ّبة ذلك.
فالفهم القائم عىل جتزئة اآليات هو الذي ُيوهم بتفككها وعدم ارتباطها ،إلاّ أن

التد ّبر فيها يبني وجه االرتباط فاآلية األوىل تتحدث عن سلطة اهلل الترشيعية لكونه

العزة ملن يشاء
كم وينزعه وبيده أن هيب ّ
حل َ
احلاكم يف شؤون النّاس ،وهو الذي هيب ا ُ
عمن يشاء ّ
فكل الترصفات يف عامل الترشيع بيدهُ :ق ِل ال َّل ُه َّم َمالِ َك المُْ ْل ِك
وينزعها ّ
ِ
ِ
ِ
ممِ
ت ُْؤتيِ المُْ ْل َك َمن ت ََشاء َوت ِ
َنز ُع المُْ ْل َك َّن ت ََشاء َوتُع ُّز َمن ت ََشاء َوتُذ ُّل َمن ت ََشاء بِ َيد َك الخْ َيرْ ُ
إِن ََّك َعلىَ َ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير.)1(
ثم جاءت اآلية التالية ُمتحدث ًة عن سلطة أخرى متتدّ إىل أمور التكوين والترصف
يف هذا الكون بكامله بيده ايض ًا:تُولِ ُج ال َّل ْي َل فيِ ا ْلن ََّه ِ
ار َوتُولِ ُج الن ََّه َار فيِ ال َّل ْي ِل َوتخُ ِْر ُج
الحْ ي ِمن المَْي ِ
ت َوتخُ ِْر ُج المََ َّي َت ِم َن الحْ َ ِّي َوت َْر ُز ُق َمن ت ََشاء بِ َغيرْ ِ ِح َس ٍ
اب)2(وما دامت
َ َّ َ ِّ
أمور الترشيع والتكوين بيده وحده فهذا يقتيض عدم ال ّلجوء إىل غريه واختاذ أولياء
من دونه ،إذ ليست بيدهم القدرة عىل تغ ّيري شيئ من نظم الترشيع وال من نظم

التكوين ،وان اإليامن بسلطة اهلل الترشيعية والتكوينية سبب تكون نتيجته املنطقية
أن:الَّ يت ِ
َّخ ِذ المُْ ْؤ ِمن َ
ني َو َمن َي ْف َع ْل َذلِ َك َف َل ْي َس ِم َن
ُون ا ْلكَافِ ِري َن َأ ْولِ َياء ِمن ُد ْو ِن المُْ ْؤ ِمنِ َ
َ
اللهِّ فيِ شيَ ْ ٍء إِالَّ َأن َت َّت ُقو ْا ِمن ُْه ْم ُت َقا ًة َويحُ َ ِّذ ُرك ُُم اللهُّ َن ْف َس ُه َوإِلىَ اللهِّ المَْ ِص ُري.)4(

()3

السببية بني اآليات الثالث وجه ارتباطها ببعضها فيزول
فهنا أوضحت العالقة ّ
ٍ
وهلة  -أهنا عبارة عن آيات ال رابط وال جامع
االشتباه الذي قد يقع يف النّفس  -أول

((( آل عمران.26 :
((( آل عمران.27 :
((( ظ :عيل آل موسى ،التدبر املوضوعي يف القرآن الكريم.504 - 503 :
((( آل عمران.28 :
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معنى واضح ًا ب ّين ًا.
بينها بل إهنا تتكامل مع بعضها بعض لتؤ ّدي ً

وقوله تعاىلُ :ق ْل َت َعا َل ْو ْا َأت ُْل َما َح َّر َم َر ُّبك ُْم َع َل ْيك ُْم َأالَّ تُشرْ ِ كُو ْا بِ ِه َش ْيئ ًا َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِن
إِحسان ًا والَ َت ْق ُت ُلو ْا َأوالَدكُم من إمال ٍَق نَّحن نَر ُز ُقكُم وإِياهم والَ َت ْقربو ْا ا ْل َفو ِ
اح َش َما
َ
َُ
ْ َ َّ ُ ْ َ
ْ َ َ
ْ ُ ْ
ْ َ ِّ ْ ْ
للهّ إِالَّ بِالحْ َ ِّق َذلِك ُْم َو َّصاك ُْم بِ ِه َل َع َّلك ُْم
َظ َه َر ِمن َْها َو َما َب َط َن َوالَ َت ْق ُت ُلو ْا النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم ا ُ
َت ْع ِق ُل َ
ونَ والَ َت ْق َر ُبو ْا َم َال ا ْل َيتِي ِم إِالَّ بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َحتَّى َي ْب ُل َغ َأ ُشدَّ ُه َو َأ ْو ُفو ْا ا ْل َك ْي َل
ان بِا ْل ِقس ِ
ف َن ْفس ًا إِالَّ ُو ْس َع َها َوإِ َذا ُق ْلت ُْم َفا ْع ِد ُلو ْا َو َل ْو ك َ
َوالمِْ َيز َ
َان َذا ُق ْر َبى َوبِ َع ْه ِد
ط الَ ُن َك ِّل ُ
ْ
ونَ و َه َـذا صرِ َ ُ
اللهِّ َأ ْو ُفو ْا َذلِك ُْم َو َّصاكُم بِ ِه َل َع َّلك ُْم ت ََذك َُّر َ
اط َر ِّب َك ُم ْست َِقي ًام َقدْ َف َّص ْلنَا
اآلي ِ
ات لِ َق ْو ٍم َي َّذك َُّر َ
ون.)1(
َ
فقد جاءت هذه اآليات  -بعد أن تقدمتها آيات كثرية محلت احلجج والرباهني

القطعية عىل ا ُمل ّ
كذبني  -جاءت هذه الوصايا العرش التي حتملها هذه اآليات نتيج ًة
حتمية لمِا أثبتته تلك الرباهني ود ّلت عليه من حقيقة هذا الترشيع وصدوره عن العليم
بط ّيات النّفوس ودخائلها ،اخلبري بام ُيصلحها و ُيفسدها ؛ولذلك كان هلا وقع النتائج
بعد املقدمات ،واملقاصد بعد الوسائل والغايات بعد البدايات(.)2

ني والمُْ ْؤ ِمن ِ
ِ ِِ
ِ ِ
َات
اس َت ْغف ْر ل َذنبِ َك َول ْل ُم ْؤمن َ َ
ومنه قوله تعاىلَ :فا ْع َل ْم َأ َّن ُه لاَ إِ َل َه إِلاَّ اللهَُّ َو ْ
َواللهَُّ َي ْع َل ُم ُم َت َق َّل َبك ُْم َو َم ْث َواك ُْم.)3(
إن عالقة االستغفار من َّ
الربوب ّية
الذنب بتوحيد اهلل عالقة واقعية تفرضها حقيقة ّ

من جهة والعبودية من جهة ثانية :إذ إن العقيدة بأحدية اهلل تًوجب العقيدة بعبودية
((( األنعام.153 - 151 :
((( ظ :حممود شلتوت ،تفسري القرآن الكريم.396 - 395 :
((( حممد.19 :
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اهلل ،وواضح أن العبد جيب أن خيضع هلل ،فعالقة االستغفار بالتوحيد عالقة ا ُملقدمة

السبب با ُملسبب.
بالنتيجة أو ّ

ول إِلاَّ ن ِ
ومثله قوله تعاىلَ :وما َأرس ْلنَا ِمن َق ْب ِل َك ِمن رس ٍ
ُوحي إِ َل ْي ِه َأ َّن ُه لاَ إِ َل َه إِلاَّ َأنَا
َّ ُ
َ ْ َ
َفا ْعبدُ ِ
ون()1(فعالقة عبادة اهلل بتوحيده أمر واقعي من جهة أن عىل العبد مسؤولية
ُ
اك َن ْع ُبدُ وإِ َّي َ
العبادة هلل الواحد)()2وهو كقوله تعاىل:إِ َّي َ
ني)3(فجاءت العبادة
اك ن َْست َِع ُ
ُمقدَ مة عىل اإلعانة ألهنا سبب حصوهلا ،فهي بمثابة(:تقديم الوسيلة قبل طلب
احلاجة ليستوجبوا اإلجابة إليها)(.)4

ِ
نس ُ
ان َما َأ ْك َف َر ُهِ م ْن َأ ِّي شيَ ْ ٍء َخ َل َق ُهِ من ُّن ْط َف ٍة َخ َل َق ُه
وقوله تعاىلُ :قت َل الإْ ِ َ
س ُهُ ث َّم َأ َما َت ُه َف َأ ْقبرَ َ ُهُ ث َّم إِ َذا َشاء َأنشرَ َ ُه.)5(
َف َقدَّ َر ُهُ ث َّم َّ
السبِ َيل َي رَّ َ
فقد جاءت هذه اآليات بعد ذكر حادثة عبوس أحد وجهاء قريش وتر ُّفعه عىل

فقراء املؤمنني ،فكانت تلك اآليات مقدمة لبيان(:سبب هذا ال ُعجب والترّ فع مع أن
أول اإلنسان نطفة قذرة ِ
وآخره جيفة مذرة ،وما بني الوقتني محال عذرة ،فال جرم أن
ّ
ذكر تعاىل ما ُيصلح أن يكون عالج ًا لعجبهم وما يصلح أن يكون عالج ًا لكفرهم،
ّ
الصانع ،وألن يستدل هبا عىل
فان خلقة اإلنسان تصلح ألن
يستدل هبا عىل وجود ّ

القول بالبعث واحلرش والنرش)()6فجاءت املقدمة سبب ًا لبيان ذلك ال ُعجب والترّ فع.
((( األنبياء.25 :
((( املدريس ،من هدى القرآن.62/1 :
((( الفاحتة.5 :
((( الزخمرشي ،الكشاف.57/1 :
((( عبس.22 - 17 :
((( الرازي ،مفاتيح الغيب.54/31 :
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وقد تكون العالقة عالقة مسبب بسبب ،معلول بعلة ،تتقدم فيه النتيجة عىل
اص َط َفى آ َد َم
ُسمى مسببية لتقدم املسبب عىل السبب ،كقوله تعاىل:إِ َّن اللهَّ ْ
السبب فت ّ
ِ
ِ
نيُ ذ ِّر َّي ًة َب ْع ُض َها ِمن َب ْع ٍ
يم َو َآل ِع ْم َر َ
يع
ان َعلىَ ا ْل َعالمَِ َ
ض َواللهُّ َسم ٌ
َونُوح ًا َو َآل إِ ْب َراه َ
ِ
يم.)1(
َعل ٌ
اص َط َفى آ َد َم
فاآلية األوىل تتحدث عن نوعني من االصطفاء ؛ فردي:إِ َّن اللهَّ ْ
ِ
يم َو َآل ِع ْم َر َ
انوكأن سؤاالً ُيطرح ههنا ،ما سبب
َونُوح ًا
َ
ومجاعي:و َآل إِ ْب َراه َ

الصفات
السبب هو التقارب والتشابه يف ّ
ذلك االصطفاء؟ فتُجيب اآلية التالية :إن ّ
ضويع ّلل ِ
ِ
آخر اآلية أن سبب هذا
والكامالت ،فقالتُ :ذ ِّر َّي ًة َب ْع ُض َها من َب ْع ٍ ُ

السامع ألقواهلم،
االصطفاء(فردي ًا أو مجاعي ًا)هو ناتج عن علم إهلي ،فاهلل تعاىل هو ّ
ٍ
()2
فقال:واللهُّ
وكفاءات توفرت فيهم
أهلتهم لذلك االصطفاء
عليم بأعامهلم التي َّ
َ
ِ
ِ
يم.
َسم ٌ
يع َعل ٌ
السورة الواحدة،
ويتجاوز األمر مستوى عالقة اآلية باآلية اىل مستوى املقاطع يف ّ
وسى لِ َق ْو ِم ِه إِ َّن اللهَّ
قصة
َ
ليتناول موضوع ًا أو حدث ًا ،كقوله تعاىل يف ّ
البقرة:وإِ ْذ َق َال ُم َ
ِ
ُون ِمن الجْ ِ
()3
ني
اه ِل َ
َي ْأ ُم ُرك ُْم َأ ْن ت َْذ َب ُحو ْا َب َق َر ًة َقا ُلو ْا َأ َتتَّخ ُذنَا ُه ُزو ًا َق َال َأ ُعو ُذ بِاللهِّ َأ ْن َأك َ َ َ
تعاىل:وإِ ْذ َق َت ْلت ُْم َن ْفس ًا
فتناولت اآليات التي تلتها أوصاف البقرة ،ثم جاء قوله
َ
ِ
يها َواللهُّ مخُ ْ ِر ٌج َّما كُنت ُْم َت ْكت ُُم َ
ون)4(فعىل الرغم من تباعد اآليتني إلاّ أن
َفا َّد َار ْأت ُْم ف َ

بالسبب ؛فذبح البقرة نتيجة ألمر
الرابط بينهام رابطة النتيجة با ُملقدمة ،أو ا ُملسبب ّ
((( آل عمران.34 - 33 :
((( ظ :حممد رضا الشريازي ،التدبر يف القرآن.84 :
((( البقرة.67 :
((( البقرة.72 :

الثاين/الروابط املعنو َّية يف القرآن الكريم 107 ........................................
الفصل
َّ

السبب.
ارتكبوه وهو قتل النّفس وتدارؤهم فيها كان ا ُملسبب متقدم ًا عىل ّ

وها َفدَ ْمدَ َم َع َل ْي ِه ْم َربهُّ ُم بِ َذنبِ ِه ْم َف َس َّو َاها
ومنها ايضا قوله تعاىلَ :فك ََّذ ُبو ُه َف َع َق ُر َ

()1

فالعالقة القائمة بني التكذيب وعقر النّاقة عالقة سببية ؛ألن التكذيب جاء بسبب
السبب وهو
متادهيم يف الكفر وتكذيبهم لنبيهم ،فتقدم التكذيب وهو املسبب عىل ّ
عقر النّاقة.

تعاىل:و ِمن ُْهم َّمن َي ْست َِم ُع إِ َل ْي َك َو َج َع ْلنَا َعلىَ ُق ُلوبهِ ِ ْم َأ ِكنَّ ًة َأن َي ْف َق ُهو ُه َوفيِ
وقوله
َ
وك يجُ ِ
اد ُلون ََك َي ُق ُ
ول ا َّل ِذي َن
آ َذانهِ ِ ْم َو ْقر ًا َوإِن َي َر ْو ْا ك َُّل آ َي ٍة الَّ ُي ْؤ ِمنُو ْا بهِ َا َحتَّى إِ َذا َج ُ
آؤ َ َ
ُون إِالَّ
نيَ و ُه ْم َين َْه ْو َن َعنْ ُه َو َين َْأ ْو َن َعنْ ُه َوإِن هُ ْي ِلك َ
َك َف ُرو ْا إِ ْن َه َذا إِالَّ َأ َساطِ ُري األَ َّولِ َ
َ ()2
بالسبب،
َأن ُف َس ُه ْم َو َما َي ْش ُع ُر
ون ترتبط مع ما بعدها من اآليات ارتباط النتيجة ّ
النتيجة:و َل ْو ت ََر َى إِ ْذ
فبعد احلديث عن موقف املرشكني من القرآن الكريم يأيت ذكر
َ
و ِق ُفو ْا َعلىَ الن َِّار َف َقا ُلو ْا يا َلي َتنَا نُرد والَ ُنك َِّذب بِآي ِ
ات َر ِّبنَا َو َنك َ
ني)3(ثم
ُون ِم َن المُْ ْؤ ِمنِ َ
َ َ
َ ْ َ ُّ َ
ُ
املصري:و َقا ُلو ْا إِ ْن ِه َي إِالَّ
يعود احلديث إىل األسباب األخرى التي أ ّدت هبم إىل هذا
َ
ني.)4(
َح َيا ُتنَا الدُّ ْن َيا َو َما ن َْح ُن بِ َم ْب ُعوثِ َ
تعاىل:و َل ْو ت ََرى إِ ْذ ُو ِق ُفو ْا َعلىَ َربهِّ ِ ْم َق َال َأ َل ْي َس َه َذا بِالحْ َ ِّق َقا ُلو ْا َبلىَ َو َر ِّبنَا
وقوله
َ
اب بِماَ كُنت ُْم َت ْك ُف ُر َ
ون.)5(
َق َال َف ُذو ُقو ْا ال َع َذ َ
السبب ا ُملتمثل بكفر الكافرين وادعائهم أن
(فارتبطت اآليات مع بعضها ارتباط ّ

((( الشمس.14 :
((( األنعام.26 - 25 :
((( األنعام.27 :
((( األنعام.29 :
((( األنعام.30 :
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عز ّ
وجل أساطري األولني ،وهنيهم النّاس عن اإليامن وإنكار البعث والنشور
كالم اهلل ّ
بالنتيجة احلتمية التي هي وقوفهم عىل النّار يوم القيامة ومتنيهم العودة إىل الدّ نيا

ليتداركوا ما وقعوا فيه)(.)1

وقوله تعاىلَ :ألمَ َي َر ْو ْا ك َْم َأ ْه َل ْكنَا ِمن َق ْب ِل ِهم ِّمن َق ْر ٍن َّم َّكن ُ فيِ
َ ِ
َّاه ْم األ ْرض َما لمَ ْ
ْ
ِ
ِ
َاهم
السماَ ء َع َل ْي ِهم ِّمدْ َرار ًا َو َج َع ْلنَا األَنهْ َ َار تجَ ْ ِري من تحَ ْ ت ِه ْم َف َأ ْه َل ْكن ُ
ن َُمكِّن َّلك ُْم َو َأ ْر َس ْلنَا َّ
بِ ُذنُوبهِ ِ ْم َو َأن َْش ْأنَا ِمن َب ْع ِد ِه ْم َق ْرن ًا َ
آخ ِري َن.)2(

َاهم بِ ُذنُوبهِ ِ ْم َو َأن َْش ْأنَا ِمن َب ْع ِد ِه ْم َق ْرن ًا َ
آخ ِري َنجاء نتيجة
فقوله تعاىلَ :ف َأ ْه َل ْكن ُ
َّاه ْم فيِ األَ ْر ِ
السماَ ء
لسبب تقدم يف صدر اآليةَّ :م َّكن ُ
ض َما لمَ ْ ن َُمكِّن َّلك ُْم َو َأ ْر َس ْلنَا َّ
َع َل ْي ِهم ِّمدْ َرار ًا َو َج َع ْلنَا األَنهْ َ َار تجَ ْ ِري ِمن تحَ ْ تِ ِه ْمفالذنوب التي ارتكبوها كانت سبب ًا
يف إهالكهم مع كفراهنم بالنِّعم التي أنعم اهلل هبا عليهم ،فقابلوها بالكفر واجلحود،
ويف ذلك ِعربة لمِن بعدهم من األمم الذين ّ
كذبوا أنبياءهم.
ٍ
أمثلة نجد أن اآليات ترتبط ببعضها بعض ًا برباط الع ّلة ومعلوهلا أو
ومما ُذ ِكر من

السورة أو
السبب و ُمسببه ارتباط ًا منطقي ًا حتى وإن تباعدت اآليات عن بعضها يف ّ
ّ
كانت مقاطع فهي تتصل ببعضها اتصاالً وثيق ًا بالشكل الذي ُيوضح املعنى ،فتظهر به

تحدَ ث عنه وانه
مرتتبة بعضها عىل بعض مما ُينبئ عن استمرار الفكرة أو املوضوع ا ُمل َ
ال انقطاع بني األجزاء.

((( خليل البطايش ،الرتابط النيص يف ضوء اخلطاب اللساين.146 :
((( األنعام.6 :
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 - 4البيان والتَّفسري
تعتمد هذه العالقة عىل بيان وتفسري مقصود اآلية ؛ أي إن اجلملة أو اآلية اللاّ حقة

ويصح تأويلها بعبارة(أي أن املقصود كذا)(.)1
السابقة
ّ
توضح مضمون اآلية ّ

ويأخذ التفسري أو البيان أشكاالً خمتلفة ،فتارة باأللفاظ وأخرى باجلُمل ،وقد

يكون ذلك يف آية واحدة أو يف آيات عدّ ة ،فيسري اجلزء املبينَّ يف االجتاه نفسه للجزء
السابق له لريفع االهبام أو االلتباس الذي قد يقع فيه ا ُملتلقي.
ّ
وا ُملالحظ(أن عالقة البيان سواء أكانت بني عنرصين داخل اآلية نفسها أم بني

آيتني غالب ًا ما تكون استجابة الستفهام مقدَّ ر بام يعني أن العالقة بني ا ُملبينِّ وا ُملبينَّ
وطيدة يف غري ما حاجة إىل رابط)(.)2

ِ
ب
است َْو َقدَ نَار ًا َف َلماَّ َأ َض ْ
اءت َما َح ْو َل ُه َذ َه َ
ففي قوله تعاىلَ :م َث ُل ُه ْم ك ََم َث ِل ا َّلذي ْ
ُور ِهم وتَركَهم فيِ ُظ ُل ٍ
َ ()3
ت الَّ ُي ْبصرِ ُ َ
ونُ ص ٌّم ُبك ٌْم ُع ْم ٌي َف ُه ْم الَ َي ْر ِج ُعون
ماَ
اللهُّ بِن ِ ْ َ َ ُ ْ
فجاء التفسري للظلامت كأنه ر ٌّد عىل سؤال ما هي هذه الظلامت فقيل اهنم ُصم ُبكم
ُعمي(فليس حلواسهم رجع إحساس أو صدى إدراك)(.)4

تعاىل:وإِ ْذ ن ََّج ْينَاكُم م ْن ِ
آل فِ ْر َع ْو َن َي ُسو ُمو َنك ُْم ُس َو َء ا ْل َع َذ ِ
اب ُي َذ ِّب ُح َ
ون
وقوله
َ
ِّ
ِ
ِ
َأبنَاءكُم ويستَحي َ ِ
يم)5(فجاء البيان يف اآلية
ْ ََْ ُْ
ْ
ون ن َساءك ُْم َوفيِ َذلكُم َبال ٌء ِّمن َّر ِّبك ُْم َعظ ٌ
نفسها وكأن التقدير كيف كانوا يسوموهنم سوء العذاب؟ فجاء البيان ُيذ ّبحون
((( متام حسان ،البيان يف روائع القرآن.409 /1 :
((( حممد خطايب ،لسانيات النص.188 :
((( البقرة.18 - 17 :
((( متام حسن ،البيان يف روائع القرآن.410 /1 :
((( البقرة.49 :
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بقوله(:يذبحون
ابناءكم ويستحيون نساءكمُ ،يبني الزخمرشي(ت538هـ)هذا البيان
ّ
ويستحيون فعلني مبينني لفعل سابق هو يسومونكم ألن هذا الفعل األخري يفتقر إىل

ما ُيب ّينه فجاء الفعالن حمددين لنوع العذاب)(.)1

ُفس و ُتبينّ كام يف قوله
ويتجاوز البيان األلفاظ يف اآلية الواحدة إىل جمُ ل متوالية ت رِّ
تعاىل :اللهُّ الَ إِ َلـه إِالَّ هو الحْ ي ا ْل َقيوم الَ ت َْأ ُخ ُذه ِسنَ ٌة والَ نَوم َّله ما فيِ الس و ِ
ات َو َما فيِ
َّ ماَ َ
ُ
َ ْ ٌ ُ َ
َ ُ َ َ ُّ ُّ ُ
األَ ْر ِ
ض َمن َذا ا َّل ِذي َي ْش َف ُع ِعنْدَ ُه إِالَّ بِإِ ْذنِ ِه َي ْع َل ُم َما َبينْ َ َأ ْي ِدهيِ ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َوالَ يحُ ِي ُط َ
ون
بِشيَ ٍء من ِع ْل ِم ِه إِالَّ بِ َشاء و ِسع كُر ِسيه الس و ِ
ات َواألَ ْر َض َوالَ َي ُؤو ُد ُه ِح ْف ُظ ُهماَ َو ُه َو
َ َ ْ ُّ ُ َّ ماَ َ
ْ ِّ ْ
ماَ
ِ
ليِ
()2
جلمل يف آية الكريس ترتيب ًا دقيق ًا إذ إن ّ
كل مجلة وردت
ا ْل َع ُّ ا ْل َعظ ُ
يم فرتتبت ا ُ
عىل سبيل البيان لألخرى(فاألوىل ،بيان لقيامه بتدبري اخللق وكونه مهيمن ًا عليه غري
ٍ
ساه عنه ،والثانية ؛لكونه مالك ًا لمِا ُيدبره ،والثالثة ؛الكربياء شأنه ،والرابعة ؛إلحاطته
بأحوال اخللق وعلمه باملرتىض منهم ا ُملستوجب للشفاعة وغري املرتىض ،واخلامسة
؛لِ ِ
سعة علمه وتع ّلقه باملعلومات كلها أو جلاللة وعظم قدره)(ّ )3
جلمل تفرس
فكل ا ُ
وتبينّ ما ترتب عليها ٌّ
وكل منها مرتبطة باألخرى ُمتع ّلقة هبا.
فسة لبعضها بعض ًا ،كقوله
ويأيت البيان يف آيات عدّ ة مرتبطة بعضها ببعض ُم رّ
اض ُط َّر
تعاىل:إِ َّنماَ َح َّر َم َع َل ْيك ُُم المَْ ْي َت َة َوالدَّ َم َولحَ ْ َم الخْ ِ ِنز ِير َو َما ُأ ِه َّل بِ ِه لِ َغيرْ ِ اللهِّ َف َم ِن ْ
ِ
ِ
ٍ
يم)4(فرست هذه اآلية ما سبقها من
ور َّرح ٌ
َغيرْ َ َبا ٍغ َوالَ َعاد َفال إِ ْث َم َع َل ْيه إِ َّن اللهَّ َغ ُف ٌ
قوله تعاىل:يا َأيا ا َّل ِذين آمنُو ْا ُك ُلو ْا ِمن َطيب ِ
ات َما َر َز ْقنَاك ُْم َو ْاشك ُُرو ْا للِهِّ إِن كُنت ُْم إِ َّيا ُه
ِّ َ
َ َ
َ هُّ َ
((( الكشاف.284/1:
((( البقرة.255 :
((( الزخمرشي ،الكشاف.329/1 :
((( البقرة.173 :
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َت ْع ُبدُ َ
ون)1(فب ّينت املقصود بال ّطيبات(ألن اإلذن بأكل الطيبات يثري سؤال َمن يسأل
ما هي الطي ّبات؟ فجاء هذا االستئناف البياين ُمب ّين ًا املحرمات وهي أضداد الطي ّبات

لتُعرف الط ّيبات املضا ّدة ا ُملستفادة من صيغة احلرص)(.)2

حرمات كامليتة والدَّ م
فجاء البيان هنا عىل عكس املتوقع فقد اكتفى بذكر ا ُمل ّ

حرمات حمدودة والط ّيبات غري حمددة ،فاآلية الثانية ارتبطت بام قبلها
وغريها؛ ألن ا ُمل ّ

حرمات لتُعرف من خالهلا الط ّيبات.
بعالقة البيان والتفسري التي ب ّينت ا ُمل ّ
 - 5اإلمجال والتَّفصيل

جاء يف ال ّلسان(:أمجل الشىء:مجعه عن تفرقة)()3والتفصيل(:التبيينّ )(.)4

وا ُملراد باإلمجال(:إيراد الكالم عىل وجه حيتمل امور ًا متعددة ،والتفصيل ؛تعيينّ
بعض تلك ا ُملحتمالت)(.)5
وعرف األصوليون ا ُملجمل بأنه(:ما مل تتضح داللته أو ُج ِهل فيه ُمراد املتكلم
ّ

ومقصوده إذا كان لفظ ًا ،وما ُجهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إن كان فعالً)(.)6

يتكون منه من أجزاء الكالم فاملوضوع الواحد
فالتفصيل هو حتليل ا ُملجمل إىل ما ّ

درك من حيث هو ٌّ
كل ،و ُيعبرّ عنه بصيغة تناسب إمجاله ثم يأيت التفصيل ل ُيعبرّ عن
ُي َ
((( البقرة.172 :
((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير.114/2 :
((( ابن منظور ،مادة(مجل).
((( م ،ن ،مادة(فصل).
((( اجلرجاين ،التعريفات.10 :
((( املظفر ،أصول الفقه.170/1:
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ُدر ُك منها عىل نحو من التفصيل أجزاؤه ومكوناته.
املوضوع نفسه بصيغة أو صيغ ت َ

للمجمل وجهني ،األول:هو ا ُملوجز ا ُملخترص يف
ومن خالل التعريفات يتضح أن ُ

املوسع ،والثاين:هو الغامض أو ما مل تتضح داللته يف
فصل الذي هو َ
مقابل ا ُمل ّ
املسهب ّ
مقابل ا ُملبينّ  ،الذي يتضح فيه ا ُملراد واملقصود.

وال تتخذ عالقة اإلمجال والتفصيل وجه ًا واحد ًا بل قد يرد أحدمها تلو اآلخر

فيأيت اإلمجال بعد التفصيل أو بالعكس التفصيل بعد اإلمجال ،أو يكون تفصيل
وحده ،أو إمجال وحده(وتوافق ّ
كل حالة من هذه احلاالت األربع صورة من صور

الكالم فيكون الكالم ا ُملجمل ويكون الكالم ا ُملفصل ،ويكون الكالم ا ُملفصل بعد
إمجال ويكون الكالم ا ُملجمل بعد التفصيل)(.)1

فصلتها وب ّينتها آيات
وقد حفلت آيات القرآن الكريم وسوره بوجوه من اإلمجال ّ
وسور ُأخر ،فال يقترص األمر عىل تفصيل مفردة بزيادة لبعض األلفاظ يف آية مشاهبة
اب ِمن ُّم ِصي َب ٍة إِلاَّ بِإِ ْذ ِن اللهَِّ َو َمن ُي ْؤ ِمن بِاللهَِّ هَ ْي ِد
آلية أخرى كام يف قوله تعاىلَ :ما َأ َص َ
ٍ ِ
يم.)2(
َق ْل َب ُه َواللهَُّ بِك ُِّل شيَ ْ ء َعل ٌ
ض َولاَ فيِ
اب ِمن ُّم ِصي َب ٍة فيِ الأْ َ ْر ِ
فصلها يف سورة احلديد بقوله تعاىلَ :ما َأ َص َ
ّ
َأن ُف ِسك ُْم إِلاَّ فيِ ِكت ٍ
َاب ِّمن َق ْب ِل َأن َّنبرْ َ َأ َها إِ َّن َذلِ َك َعلىَ اللهَِّ َي ِس ٌري.)3(

فجاء تفصيل املصائب يف ّ
كل من األرض واألنفس(هي قحط املطر ،وق ّلة النبات،

ونقص الثامر ،وغالء األسعار ،وتتابع اجلوع ،واملصيبة يف األنفس هي األمراض
((( حممد الشاوش ،أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية.578/1:
((( التغابن.11 :
((( احلديد.22:
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الفصل
َّ

والفقر وذهاب األوالد وإقامة احلدود عليها.)1()...
فارتبطت اآليتان ببعضهام بعالقة التفصيل لألمر ا ُملجمل بأن ب ّينت اآلية التي يف

السابقة يف سورة التغابن.
سورة احلديد ما أمجلته اآلية ّ

السورة الواحدة دون أن تكون
ويتجاوز التفصيل يف اآلية الواحدة آليات عدّ ة يف ّ
مجُ اورة بعضها لبعض ،فقوله تعاىل:من َذا ا َّل ِذي ي ْق ِر ُض اللهَّ َقرض ًا حسن ًا َفي َض ِ
اع َف ُه َل ُه
َ َ ُ
ُ
ْ
َّ
َأ ْض َعاف ًا كَثِ َري ًة َواللهُّ َي ْقبِ ُض َو َي ْب ُس ُط َوإِ َل ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
ون)2(فصلته اآلية التي بعدها يف قوله
ون َأ ْم َوالهَ ُ ْم فيِ َسبِ ِ
تعاىلَّ :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُي ِنف ُق َ
يل اللهِّ ك ََم َث ِل َح َّب ٍة َأن َبت َْت َس ْب َع َسنَابِ َل فيِ ك ُِّل
اع ُ لمِ
سنب َل ٍة م َئ ُة حب ٍة واللهُّ ي َض ِ
ِ
ِ
يم.)3(
ُ ُ ِّ َ َّ َ ُ
ف َن َي َشا ُء َواللهُّ َواس ٌع َعل ٌ
فجاء تفصيل قوله تعاىلَ :في َض ِ
اع َف ُه َل ُه...بأن ب ّينت اآلية كيفية مضاعفة ما ُين َفق
ُ

يف سبيل اهلل أضعاف ًا كثرية بتشبيهها باحل ّبة التي أنبتت سبع سنابل يف ّ
كل سنبلة مائة
حبة بل وزادت يف ذلك بقوله تعاىل:واللهُّ ي َض ِ
ف َلمِن َي َشا ُء .
اع ُ
َ ُ
ّ
وال تتخذ هذه العالقة اجتاه ًا واحد ًا ؛أي أن تتقدم اآلية أو اآليات ا ُملجملة عىل

ا ُملفصلة بل قد ينعكس األمر فتتأخر اآلية ا ُملجملة عن اآليات ا ُملفصلة كام يف قوله
ِ
ب اللهُّ بِن ِ
ُور ِه ْم
است َْو َقدَ نَار ًا َف َلماَّ َأ َض ْ
اءت َما َح ْو َل ُه َذ َه َ
تعاىلَ :م َث ُل ُه ْم ك ََم َث ِل ا َّلذي ْ
وتَركَهم فيِ ُظ ُل ٍ
ت الَّ ُي ْبصرِ ُ َ
فصلت يف وصف
ون)4(فقد تقدمتها آيات عدّ ة(ّ )5
ماَ
َ َ ُ ْ
((( الرازي ،مفاتيح الغيب.206/29 :
((( البقرة.245 :
((( البقرة.246 :
((( البقرة.17 :
البقرة:و ِم َن الن ِ
َّاس َمن َي ُق ُ
ول آ َمنَّا بِاللهِّ ...فَماَ َربِ َحت َتجِّ َار ُ هُت ْم َو َما كَانُو ْا
((( اآليات 8:ـ 16-من سورة
َ
ُم ْهت َِدي َن.
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املنافقني(:بتشبيه حاهلم هبيئة حمسوسة وهذه طريقة تشبيه التمثيل إحلاق ًا لتلك
األحوال املعقولة باألشياء املحسوسة ألن النّفس إىل املحسوس أميل ،وإمتام ًا للبيان

السمع ،املطابقة يف ال ّلفظ ،يف صورة واحدة ،ألن لإلمجال بعد
بجمع املتفرقات يف ّ
السامعني وتقرير ًا جلميع ما تقدم يف الذهن بصورة ختالف
التفصيل وقع ًا من نفوس ّ
أحب من تكررها)()1ففصلت اآليات
ما صور سالف ًا ألن جتدد الصورة عند النّفس
ُّ

السابقة يف أحواهلم وحريهتم وحركاهتم ونوازع أنفسهم فقدمت وصف ًا دقيق ًا مناسب ًا
ّ
لواقعهم من خالل الوسائل احلس ّية املناسبة لوصفهم()2أي أن التمثيل يف اآلية الثانية
السابقة يف وصف حال املنافقني.
قد أمجل التفاصيل التي تضمنتها اآليات ّ

السورة الواحدة ،إذ تأيت مقدمتها بإمجال
وتتسع عالقة التفصيل لتشمل مقاطع ّ

للموضوع أو املوضوعات ثم تتبعها املقاطع األخ��رى بتفاصيل تُغني الفكرة

القيامة:وكُنت ُْم
السابقة ،ففي سورة الواقعة أمجلت املقدمة يف أصناف النّاس يوم
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
اب
اب المَْ ْي َمنَة َما َأ ْص َح ُ
َأ ْز َواج ًا ثَلاَ َث ًةَ ف َأ ْص َح ُ
اب المَْ ْي َمنَة َما َأ ْص َح ُ
اب المَْ ْي َمنَةَ ف َأ ْص َح ُ
ِ
ون)3(ثم تلتها املقاطع ببيان تفصييل ّ
السابِ ُق َ
السابِ ُق َ
لكل فئة من الفئات
ون َّ
المَْ ْي َمنَةَ و َّ
كل عىل حدة ،ثم عادت فأمجلت يف عاقبة ّ
الثالث بتفاصيل دقيقة ألحواهلم ّ
كل قسم
منهم بآيتني اخترصت ّ
السابقة ،فعاقبة الفئة األوىلَ :ف َأ َّما
كل ما ّ
فصلته يف اآليات ّ
إِن ك َ
نيَ ف َر ْو ٌح َو َريحْ َ ٌ
الثانية:و َأ َّما إِن
ان َو َجنَّ ُة ن َِعي ٍم)4(وعاقبة الفئة
َان ِم َن المُْ َق َّربِ َ
َ
ِ ْ ِ ِ ()5
اب ا ْل َي ِم ِ
َان ِم َن َأ ْص َح ِ
ك َ
نيَ ف َسلاَ ٌم َّل َك ِم ْن َأ ْص َحاب ال َيم
السوء للفئة
ني وعاقبة ّ
((( ابن عاشور ،التحرير والتنوير.297/1 :
((( ظ :حممد حسني الصغري ،الصورة الفنية يف املثل القرآين.203 :
((( الواقعة.10 - 7 :
((( الواقعة.89 – 88 :
((( الواقعة.91 - 90 :
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الثالثةَ :و َأ َّما إِن ك َ
نيَ فن ُُز ٌل ِّم ْن حمَ ِي ٍمَ وت َْص ِل َي ُة َج ِحي ٍم
الضا ِّل َ
ني َّ
َان ِم َن المُْك َِّذبِ َ

()1

السورة من أوهلا إىل آخرها بعالقة التفصيل واإلمجال.
فارتبطت مقاطع ّ

السور
السورة الواحدة بل تتجاوز ذلك فرتتبط ّ
وال تقترص هذه العالقة عىل آيات ّ
بعضها ببعض فتكون السورة اللاّ حقة تفصي ً لمِ
السابقة فسورة
السورة ّ
ال ا أمجلته ّ
ّ
الفاحتة اشتملت عىل(إمجال ما حيويه القرآن مفصالً ،فقد مجعت مقاصد القرآن فهي

أم القرآن ،وأم الكتاب ،فصارت كالعنوان أو براعة االستهالل)()2فقد اشتملت عىل
مجيع معاين القرآن(باشتامهلا عىل الثناء عىل اهلل بام هو أهله وعىل التع ّبد واألمر والنّهي

وعىل الوعد والوعيد)(.)3

السور ببعضها ارتباط ًا وثيق ًا بحيث عُدّ ت إحداها تفصي ً
ال
وكذلك ارتبطت بعض ّ
لألخرى ،فسورة آل عمران تفصيل ملِا أمجل يف سورة البقرة ألهنا(:بمنزلة إقامة الدليل
عىل احلكم ،وآل عمران بمنزلة اجلواب عىل شبهات اخلصوم ،وهلذا ورد فيها كثري
لمِ
متسك به النّصارى)(.)4وكذلك األمر يف سورة النّساء واملائدة وغريها
من املتشابه ا ّ
()5
السور.
من ّ
وهبذا تتخذ عالقة اإلمجال والتفصيل أبعاد ًا خمتلفة ما بني اآلية أو اآليات أو
املقاطع تفصل بعضها بعض ًا لتشمل القرآن ك ّله ،فت ِ
ُحقق ترابط ًا ملحوظ ًا بني أجزائه
ّ
نص ًا متكامالً ،ووحدة واحدة ال تنفصل أجزاؤه عن بعضها بعض ،تعطي
جيعل منه ّ

((( الواقعة.94 - 92 :
((( السيوطي ،تناسق الدرر يف تناسب السور ،61:وظ :السيوطي ،معرتك األقران.53/1:
((( الزخمرشي ،الكشاف.45/1 :
((( السيوطي ،تناسق الدرر.63:
((( ظ:السيوطي ،معرتك األقران ،54/1:وتناسق الدرر يف تناسب السور ،63:وسيأيت تفصيل ارتباط
السور ببعضها يف فصل الحق.
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السور من جانب أو ما بني اآليات
املفس جماالً رحب ًا يف تفسري القرآن بالربط ما بني ّ
رّ

من جانب آخر ،لتؤ ّدي إىل فهم أبعد من مستوى العالقة القائمة عىل التجاور املكاين

بينها

 - 6عالقة التَّكامل
و ُيعنى بالتكامل(:االنتقال من حالة مبددة ال ُيمكن إدراكها إىل حالة ُمركّزة ممُ كنة

اإلدراك ؛أي من حالة غامضة مشتتة إىل حالة واضحة و ُمؤتلفة ...وضدّ التكامل

اإلنحالل والتفكك ...ومنه التكامل العقيل كانضامم العنارص ّ
الذهنية املتفرقة بعضها

إىل بعض)(.)1

وتتضح عالقة التكامل بني آيات القرآن الكريم ُمشرية إىل استمرار الفكرة أو

كملة هلا ُمتصلة هبا اتصاالً
املوضوع املطروح وإن ما يليها من آيات أو مقاطع تأيت ُم ّ

وثيق ًا بحيث تكتمل الفكرة من خالل ارتباط اآليات أو املقاطع بعضها ببعض.

ِ
ِ
اب َش ِديدٌ َواللهُّ َع ِز ٌيز ُذو
ففي قوله تعاىل ...:إِ َّن ا َّلذي َن َك َف ُرو ْا بِآ َيات اللهِّ لهَ ُ ْم َع َذ ٌ
انتِ َقا ٍم إِ َّن اللهَّ الَ يخَ ْ َف َى َع َل ْي ِه شيَ ْ ٌء فيِ األَ ْر ِ
السماَ ء)2(فقد يبدو  -ظاهري ًا -
ض َوالَ فيِ َّ
عدم ارتباط هاتني اآليتني إلاّ أن التفكّر فيهام ُيشري إىل أن(:هناك ثالثة حواجز تقف
هي:الضعفّ ،
والشفقة املفرطة ،واجلهل ،وإن اهلل
دون إنزال العقوبة باملتمردين،
ّ

سبحانه ّ
قوي ال يعرتيه ضعف وال وهن وال
جل عن أن تحّ يطه هذه األمور ،فهو:عزيز ّ
ُيعجزه يشء ،وذو انتقام فليس لديه شفقة مفرطة ،وسوف ينتقم من ال َك َف َرة الذين هم

الرمحة التي ختتص باملؤمنني ،وهو عليم
للرمحة الرحيمية يف اآلخرة ،تلك ّ
ليسوا حمط ًا ّ
((( مجيل صليبا ،املعجم الفلسفي.332/1:
((( آل عمران.5 - 4 :
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َّ

ذو اطالع تا ّم وإحاطته شاملة ال يعرتيه جهل وال يفلت يشء من علمه)(.)1
فتكاملت الفكرة من خالل ارتباط اآليتني بعضهام ببعض إذ تناولت اآلية األوىل

بالصفة الثالثة يف اآلية
احلديث عن صفتني من صفات اهلل تعاىل ثم اكتملت الفكرة ّ

الثانية.

تعاىل:و َأ ِنف ُقو ْا فيِ َسبِ ِ
يل اللهِّ َوالَ ُت ْل ُقو ْا بِ َأ ْي ِديك ُْم إِلىَ الت َّْه ُلك َِة
ومثل ذلك قوله
َ
ِ
ِ
تضمنت هذه اآلية ثالث جمُ ل أمرت األوىل
ني)2(إذ
ب المُْ ْح ِسنِ َ
َو َأ ْحسن َُو ْا إِ َّن اللهَّ يحُ ُّ
ّ
باإلنفاق والثانية هنت عن إلقاء النّفس يف التهلكة والثالثة أمرت باإلحسان وربام
يبدو أن األمور الثالثة ال رابط بينها أو أهنا جمُ ل ال جيمعها جامع إلاّ أن التد ّبر فيها

توجهت النّفوس
يكشف عن االرتباط الوثيق بني أجزائها ،فحينام(:أمر اهلل باإلنفاق ّ
إليه فكانت خمافة التقصري يف اإلنفاق ،فجاءت اجلملة الثانية تنهى عن التهلكة التي تتم

إذا ترك اإلنفاق ،وحيث أن النّفوس مفطورة عىل البخل كان من الرضوري ترجيح
الشح الطبيعي عند البرش فجاءت اجلملة الثالثةَ و َأ ْح ِسن َُو ْا إِ َّن اللهَّ
ك ّفة اإلنفاق ّملقابلة ّ
ِ
ني.)3()
ب المُْ ْح ِسنِ َ
يحُ ُّ
السورة إذ تتكامل الفكرة أو املوضوع الذي تتحدّ ث
ويتجاوز األمر اآليات ليشمل ّ

عنه آياهتا من خالل تكامل املقاطع التي تتصل ببعضها بعض ًا حتى تُغني الفكرة التي تدور
السورة الواحدة،
حوهلا وتُؤ ّدي بذلك اهلدف ا ُملراد منها يف انتظام للمعاين املتكاملة يف ّ
واالمر نفسه ُيقال يف تكامل السور مع بعضها بعض ًا ،وسيأيت تفصيل ذلك الحق ًا(.)4

((( حممد رضا الشريازي ،التدبر يف القرآن.85 :
((( البقرة.195 :
((( حممد تقي املدريس ،من هدى القرآن.65/1 :
السور مع بعضها يف الفصل اخلامس.
((( تفاصيل تكامل ّ

 ............................................................... 118البعد الرتابطي يف القرآن

 - 7عالقة التَّفريع
السابق)()1أو هو:
ا ُملراد بالتفريع(:جعل اليشء عقيب يشء الحتياج اللاّ حق إىل ّ
ٍ
لرابط بينهام فيخرج
معنى
معنى إىل
االنتقال من موضوع إىل آخر يتفرع منه ،أو من
ً
ً
مهد له ،وبه ينتقل الكالم إىل آخر عىل نحو ال
من املعنى األول إىل
معنى آخر وقد ّ
ً

ُيشعر ا ُملتلقي بانقطاعه عماّ سبقه لشدّ ة االرتباط بينهام إذ إن املوضوعني حيومان حول
الفكرة ذاهتا.
وتتضح عالقة التفريع بني أجزاء القرآن الكريم عىل مستوى اآليات واملقاطع

فنجد أن اآليات تنتقل من موضوع إىل آخر فتوطئ اآلية أو املقطع ملا يليه و ُيشكّل
بذلك دعامة من دعائم ارتباط اآليات واملقاطع ببعضها ،وقد حفل القرآن الكريم

هبذا النّوع من الرتابط.

السدَّ ْي ِن َو َجدَ ِم ْن ُدونهِ ِام
ففي قوله تعاىل يف سورة
َ
الكهف:حتَّى إِذا َب َل َغ َبينْ َ َّ
ون فيِ
وج ُم ْف ِسدُ َ
ون َي ْف َق ُه َ
َق ْوم ًا ال َيكا ُد َ
وج َو َم ْأ ُج َ
ون َق ْوالَ قا ُلوا َيا َذا ا ْل َق ْر َنينْ ِ إِ َّن َي ْأ ُج َ
الأْ َ ْر ِ
ض َف َه ْل ن َْج َع ُل َل َك َخ ْرج ًا َعلىَ َأن تجَ ْ َع َل َب ْينَنَا َو َب ْين َُه ْم َسدّ ا َ ً ق َال َما َم َّكنِّي فِ ِيه
ِ ِ
ٍ
ِ
اوى
َربيِّ َخيرْ ٌ َف َأعينُونيِ بِ ُق َّوة َأ ْج َع ْل َب ْينَك ُْم َو َب ْين َُه ْم َر ْدم ًا آتُونيِ ُز َب َر الحْ َديد َحتَّى إِ َذا َس َ
ِ ِ
اس َطا ُعوا
َبينْ َ َّ
الصدَ َفينْ ِ َق َال ان ُف ُخوا َحتَّى إِ َذا َج َع َل ُه نَار ًا َق َال آتُونيِ ُأ ْف ِر ْغ َع َل ْيه ق ْطر ًاَ فماَ ْ
اس َت َطا ُعوا َل ُه َن ْقب ًاَ ق َال َه َذا َرحمْ َ ٌة ِّمن َّربيِّ َفإِ َذا َجاء َوعْدُ َربيِّ َج َع َل ُه
َأن َي ْظ َه ُرو ُه َو َما ْ
ٍِ
ض َون ُِف َخ فيِ
الص ِ
وج فيِ َب ْع ٍ
َدكَّاء َوك َ
ور
ُّ
َان َوعْدُ َربيِّ َح ّق ًاَ وت ََر ْكنَا َب ْع َض ُه ْم َي ْو َمئذ َي ُم ُ
َت َأ ْع ُين ُُه ْم فيِ
َاه ْم جمَ ْع ًاَ و َع َر ْضنَا َج َهن ََّم َي ْو َم ِئ ٍذ ِّل ْلكَافِ ِري َن َع ْرض ًا ا َّل ِذي َن كَان ْ
َف َج َم ْعن ُ
ِغ َطاء َعن ِذك ِْري َوكَانُوا لاَ َي ْستَطِي ُع َ
ون َس ْمع ًا.)2(
((( اجلرجاين ،التعريفات.50 :
((( .101 - 93
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الفصل
َّ

فبداية اآليات امتداد لرحلة ذي القرنني ،ويظهر فيها طلب القوم منه بناء السدّ

ليقيهم من يأجوج ومأجوج  -ومها جيالن من الناس  -وفسادهم حتى إذا بنى هلم

السدّ املنيع ومل يستطع قوم يأجوج ومأجوج نقبه انتقلت اآليات التي بعدها للحديث
عن ٍ
أمر آخرَ :ق َال َه َذا َرحمْ َ ٌة ِّمن َّربيِّ َفإِ َذا َجاء َوعْدُ َربيِّ َج َع َل ُه َدكَّاء َوك َ
َان َوعْدُ َربيِّ

َح ّق ًا.

فكانت بداية اآلية تفريع عىل املوضوع من بنائه التأرخيي القديم وعدم قدرهتم عىل

السد)
نقبه إىل صورة مستقبلية سوف يستطيعون فيها ذلك ،وألن هذا الفعل(نقب ّ

()1
بالساعة وما
الساعة نفذت اآليات إىل تصوير ذلك اآليت ا ُملتعلق ّ
هو من عالمات ّ

حيدث يف آخر الزمان ،فوصل القرآن األول باآلخر والبداية باهلدم ،فانتقل املوضوع

من الصورة التأرخيية لفعل ذي القرنني اىل ا ُملر َت َقب اآليت الذي ينتظر البرش ،فرتكت
قصة ذي القرنني ومضت حول هذا املوضوع املهم الذي تفرع من موضوع
اآليات ّ

بناء السدّ  ،فانتقل به انتقاالً ربط به املوضوعني مع ًا من دون انقطاع ؛إذ إنه موضوع
واحد ذو فروع؛فرعه األول بناء السدّ والفرع الثاين يف هدمه

الساعة ومن ثم ذكر النفخ يف الصور
وفرعه التا ّم كون ذاك اهلدم عالمة قيام ّ

واحلرش ووصف مآل الكفار واملؤمنني.

()2

ص َع َل ْي َك َأ ْح َس َن ا ْل َق َص ِ
ص بِماَ َأ ْو َح ْينَا
وقوله تعاىل يف سورة يوسف:ن َْح ُن َن ُق ُّ
()3
إِ َل ْي َك َه َـذا ا ْل ُق ْر َ
السورة هبذه
آن َوإِن ك َ
ُنت ِمن َق ْب ِل ِه لمَِ َن ا ْل َغافِ ِل َ
ني فأشار يف مقدمة ّ
((( ظ :الطربيس ،جممع البيان ،389/6 :أبو حيان األندليس ،البحر املحيط ،157/6 :السيوطي ،الدر
املنثور ،408/5 :الطباطبائي ،امليزان ،361/13 :البستاين ،التفسري البنائي.65/3 :
((( ظ :السيوطي ،االتقان.473:
((( يوسف.3 :
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لمِ
السورة كاملة(:وانام كانت أحسن
اآلية توطئ ًة ا سيليها من القصص التي تضمنتها ّ

القصص بكون ّ
اجلب فكانت
كل قضية منها كانت عاقبتها إىل خري ،فان أوهلا رميه يف ّ

وبيع ليكون عبد ًا فاتخُ ذ ولد ًا ،ومراودة امرأة العزيز له فعصمه اهلل،
السالمةَ ،
عاقبته ّ
ودخوله السجن وخروجه ِ
ملك ًا ،وظفر اخوته به أوالً وظفر هبم آخر ًا وتط ّلعه إىل
ّ
أخيه واجتامعه به ،وعمى أبيه ور ّد برصه وفراقه له وألخيه واجتامعه هبام ،وسجود

أبويه واخوته له حتقيق ًا لرؤياه من قبل)(.)1

السابقة هلا فانتقل احلديث
فجاء التمهيد لألمور املذكورة من خالل ربط اآلية ّ

القصة إىل آخرها انتقاالً غري منقطع بل متفرع ًا عماّ جاء فيها ،وهذا من بالغة
من أول ّ
القرآن الكريم التي عجز البرش عن االتيان بمثلها وبمثله ...وكان هذا التفريع إنتقاالً
متسلس ً
ال ملجموعة من القضايا التي أوردها اهلل تعاىل يف سورة يوسف بعا ّمة.

وما يقال هنا يف السورة يقال عىل مستوى اآلية يف قوله تعاىل:اللهَُّ نُور الس و ِ
ات
ُ َّ ماَ َ
ّ
ِ
ٍ ِ ِ
ض م َث ُل ن ِ ِ ِ
َب
اج ٍة ُّ
اج ُة ك ََأنهَّ َا ك َْوك ٌ
الز َج َ
اح فيِ ُز َج َ
اح المْ ْص َب ُ
ُوره كَم ْشكَاة ف َيها م ْص َب ٌ
َوالأْ َ ْر ِ َ
ضيِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ٍِ
ٍ
ٍ
ِ
ُد ِّر ٌّي ُيو َقدُ من َش َج َرة ُّم َب َاركَة َز ْيتُونة لاَّ شرَ ْ ق َّية َولاَ َغ ْرب َّية َيكَا ُد َز ْيت َُها ُي ُء َو َل ْو لمَ ْ
ُور هَي ِدي اللهَُّ لِن ِ
ٍ
ُور ِه َمن َي َشا ُء َو َيضرْ ِ ُب اللهَُّ الأْ َ ْم َث َال لِلن ِ
َّاس َواللهَُّ بِك ُِّل
َار ن ٌ
تمَ ْ َس ْس ُه ن ٌ
ُّور َعلىَ ن ْ
ٍ ِ
يم)2(فوصف النّور ممُ ث ً
ال له باملشكاة ثم انتقل إىل ذكر املصباح ثم وصف
شيَ ْ ء َعل ٌ
والزيت ثم انتقل إىل ذكر الشجرة وصفة الزيت ومنه
الزجاجة وانتقل بعدها إىل النّور ّ
ّ
()3
إىل صفة النّور وتضاعفه منتق ً
ال بعدها إىل نِعم اهلل باهلدى عىل من يشاء من عباده
فشكّل هذا االنتقال تفريع ًا عىل املوضوع األول دون انقطاع يف الكالم بل ارتبط أوله

((( ابن ايب االصبع املرصي ،حترير التحبري ،433:وبديع القرآن.169:
((( النور.35 :
((( ظ :الزركيش ،الربهان.54/1 :
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الفصل
َّ

بآخره باملوضوع الرئيس ،فشكلت هذه العالقة وسيلة ملعرفة ارتباط املوضوعات

ببعضها إذ تعطي املفرس القدرة عىل فهم وبيان اآليات املرتبطة موضوع ًا من خالل
إدراك املوضوع الرئيس وما يتفرع عنه من موضوعات ترتبط به.
السؤال باجلواب
 - 8عالقة ُّ
ترتبط اآليات بعضها ببعض بعالقة اجلواب عن سؤال فقد تكون واضحة بصيغة
السؤال املبارش بألفاظ وأدوات دا ّلة عليه ،كقوله تعاىلَ :ي ْس َأ ُلون ََك َما َذا ُي ِنف ُق َ
ون ُق ْل َما
ّ
ني وا ْليتَامى والمَْس ِ
ِ ِ
اك ِ
السبِ ِ
يل َو َما َت ْف َع ُلو ْا ِم ْن
ني َوا ْب ِن َّ
َأن َف ْقتُم ِّم ْن َخيرْ ٍ َفل ْل َوالدَ ْي ِن َواألَ ْق َربِ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ
()1
السؤال مبارشة يف اآلية نفسها وال حيتاج
َخيرْ ٍ َفإِ َّن اللهَّ بِه َعل ٌ
يم فجاء اجلواب بعد ّ
األمر إىل كثري جهد ملعرفة ارتباط أجزاء اآلية ببعضها فالعالقة واضحة.

اها ُق ْل إِ َّنماَ ِع ْل ُم َها ِعندَ َربيِّ الَ
السا َع ِة َأ َّي َ
ان ُم ْر َس َ
ومثله قوله تعاىلَ :ي ْس َأ ُلون ََك َع ِن َّ
يجُ ِّليها لِو ْقتِها إِالَّ هو َث ُق َل ْت فيِ الس و ِ
ات َواألَ ْر ِ
ض الَ ت َْأتِيك ُْم إِالَّ َب ْغ َت ًة َي ْس َأ ُلون ََك ك ََأن ََّك
َّ ماَ َ
ُ َ
َ َ َ َ
ح ِفي َعنْها ُق ْل إِ َّن ِع ْلمها ِعندَ اللهِّ و َل ِ
ـك َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس الَ َي ْع َل ُم َ
ون.)2(
َ
ماَ ُ َ
َ ٌّ َ
السؤال واجلواب يف سورة واحدة لكن اجلواب يأيت بعد آيات عدّ ة
وقد يكون ّ

السؤال عن جوابه ،وال يشكّل هذا الفصل انقطاع ًا بني السؤال وجوابه،
تفصل ّ
ال َه َذا الرس ِ
كقوله تعاىلَ :و َقا ُلوا م ِ
ول َي ْأك ُُل ال َّط َعا َم َو َي ْمشيِ فيِ الأْ َ ْس َو ِاق َل ْولاَ ُأ ِنز َل
َّ ُ
َ
إِ َل ْي ِه َم َل ٌك َف َيك َ
تعاىل:وما َأ ْر َس ْلنَا َق ْب َل َك
ُون َم َع ُه ن َِذير ًا)3(فبعد آيات عدّ ة جاء قوله
َ
ون فيِ الأْ َ ْس َو ِاق َو َج َع ْلنَا َب ْع َضك ُْم لِ َب ْع ٍ
ون ال َّط َعا َم َو َي ْم ُش َ
ني إِلاَّ إِنهَّ ُ ْم َل َي ْأ ُك ُل َ
ض
ِم َن المُْ ْر َس ِل َ
((( البقرة.215 :
((( األعراف.187 :
((( الفرقان.7 :
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ون َوك َ
فِ ْتنَ ًة َأت َْصبرِ ُ َ
َان َر ُّب َك َب ِصري ًا.)1(
()2
السؤال يف سورة واجلواب يف سورة أخرى فرتتبط آية اجلواب
انتها ًء وقد يكون ّ

السور.
السؤال عىل الرغم مما بينهام من فاصلة قد تكون ُمتباعدة بحسب ترتيب ّ
بآية ّ

ِ
ِ
الرحمْ َ ُن َأن َْس ُجدُ َلمِا ت َْأ ُم ُرنَا
اس ُجدُ وا ل َّلرحمْ َ ِن َقا ُلوا َو َما َّ
فقوله تعاىلَ :وإِ َذا ق َيل لهَ ُ ُم ْ
()3
تعاىل:الرحمْ َ ُنَ ع َّل َم
الرمحن بقوله
َّ
��م ُن ُفور ًا فيأيت جوابه يف سورة ّ
َو َزا َد ُه ْ
انَ ع َّل َم ُه ا ْل َب َي َ
نس َ
ا ْل ُق ْر َ
ان.)4(
آنَ خ َل َق الإْ ِ َ

قدر ًا أحيان ًا ف ُيدرك من خالل تقديره يف النّص ،كقوله
السؤال ُم ّ
وقد يكون ّ
تعاىل :وإِ َذا س َأ َل َك ِعب ِ
ادي َعنِّي َفإِنيِّ َق ِريب ُأ ِجيب د ْعو َة الدَّ ا ِع إِ َذا د َع ِ
ان َف ْل َيست ِ
َجي ُبو ْا
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
ْ
َ َ
ليِ َو ْل ُي ْؤ ِمنُو ْا بيِ َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون()5(وكأن سائ ً
ال سأل:ما معنى هذا القرب؟فكان
اجلواب:معناه إمكان إجابة الدعوة)(.)6

أو كقوله تعاىلَ :أ َف َل ْم َي ِس ُريوا فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َف َتك َ
ون بهِ َا َأ ْو آ َذ ٌ
وب َي ْع ِق ُل َ
ان
ُون لهَ ُ ْم ُق ُل ٌ
ِ
ِ
الصدُ ِ
َي ْس َم ُع َ
ور.)7(
وب ا َّلتي فيِ ُّ
ون بهِ َا َفإِنهَّ َا لاَ َت ْع َمى الأْ َ ْب َص ُار َو َلكن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
(فكأن سائ ً
ال سأل:لقد تعودنا أن يقرتن ذكر اآلذان باالبصار فام لنا نجد القلوب

قد ح ّلت يف هذه اآلية ّ
السبب:فاهنا ال تعمى
حمل االبصار؟فجاء اجلواب ببيان ّ
((( الفرقان.20 :
((( ظ :الفريوزآبادي ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز.110/1 :
((( الفرقان.60 :
((( الرمحن.4 - 1 :
((( البقرة.186 :
((( متام حسان ،البيان يف روائع القرآن.418/1:
((( احلج.46 :
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الفصل
َّ

االبصار ولكن تعمى القلوب التي يف الصدور)()1وقد ذكر(الصدور)مع إنه معلوم
ان القلب ال يكون إلاّ يف الصدر ،فـ(املتعارف عليه ان العمى مكانه احلدقة فلام ُأريد
اثباته للقلب عىل خالف املتعارف احتيج اىل زيادة بيان)(.)2

ون ِمن د ِ
ون اللهَِّ َأ ْو َثان ًا َوتخَ ْ ُل ُق َ
السؤال يف قوله تعاىل :إِ َّنماَ َت ْع ُبدُ َ
ون إِ ْفك ًا إِ َّن
ُ
و ُيقدر ّ
ِ
ون ِمن د ِ
ون اللهَِّ لاَ َي ْم ِلك َ
ا َّل ِذي َن َت ْع ُبدُ َ
الر ْز َق َوا ْع ُبدُ و ُه
ُ
ُون َلك ُْم ِر ْزق ًا َفا ْب َت ُغوا عندَ اللهَِّ ِّ
َو ْاشك ُُروا َل ُه إِ َل ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
ون)3(ما هو اإلفك؟ فجاء اجلواب :إهنم ال يملكون لكم
رزق ًا فاهلل هو الرزاق.
تعاىل:و َقا ُلوا َل ْولاَ ن ُِّز َل َه َذا ا ْل ُق ْر ُ
آن َعلىَ
وربام يأيت للسؤال الواحد جوابان ،كقوله
َ
َر ُج ٍل ِّم َن ا ْل َق ْر َي َتينْ ِ َعظِي ٍم)4(فريد اجلواب األول بقوله تعاىلَ :أ ُه ْم َي ْق ِس ُم َ
ون َرحمْ َ َة
ض درج ٍ
ِ
َر ِّب َك ن َْح ُن َق َس ْمنَا َب ْين َُهم َّم ِع َ
ات
يشت َُه ْم فيِ الحْ َ َياة الدُّ ْن َيا َو َر َف ْعنَا َب ْع َض ُه ْم َف ْو َق َب ْع ٍ َ َ َ
لِيت ِ
َّخ َذ َب ْع ُض ُهم َب ْعض ًا ُس ْخ ِر ّي ًا َو َرحمْ َ ُت َر ِّب َك َخيرْ ٌ ممِّ َّا يجَ ْ َم ُع َ
ون.)5(والثاين بقوله تعاىل:
َ
َ ()6
َان لهَ ُ ُم الخْ ِ يرَ َ ُة ُس ْب َح َ
َ و َر ُّب َك يخَ ْ ُل ُق َما َي َشا ُء َويخَ ْ ت َُار َما ك َ
ان اللهَِّ َو َت َعالىَ َعماَّ ُيشرْ ِ كُون
وهنا جاء كل جواب يف سورة منفصلة عن األخرى.

((( متام حسان ،البيان يف روائع القرآن.418/1 :
((( الرازي ،مفاتيح الغيب.40/23 :
((( العنكبوت.17 :
((( الزخرف.31 :
((( الزخرف.32 :
((( القصص ،68:ظ:الفريوزآبادي ،بصائر ذوي التمييز.112/1:
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وقد يأيت اجلواب ضمن الكالم()1كقوله تعاىلَ :أ َّم ْن َه َذا ا َّل� ِ�ذي َي ْر ُز ُقك ُْم إِ ْن
ُ ٍ ()2
َأ ْم َس َك ِر ْز َق ُه َبل لجَّ ُّوا فيِ ُعت ٍُّو َو ُنف
السؤال ضمن اآليات اللاّ حقة:
ور وجواب هذا ّ
ون َم ْن ُه َو فيِ َضلاَ ٍل ُّمبِ ٍ
الرحمْ َ ُن آ َمنَّا بِ ِه َو َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْلنَا َف َس َت ْع َل ُم َ
ني.)3(
ُ ق ْل ُه َو َّ
السؤال باجلواب ختلق ارتباط ًا بني اآليات يتجاوز مستوى
مر يتضح أن عالقة ّ
مما ّ

اآلية الواحدة أو اآليات املتجاورة بل قد يتعداها إىل آيات متفرقة عىل سور عدّ ة

السور بشكل ُيفصح عن مدى اتصال آيات
عىل الرغم من تباعدها يف مواضعها من ّ

كالسورة الواحدة بل كاآلية الواحدة فهي وإن
القرآن الكريم وتالمحها حتى كأنه ّ
ال متكام ً
السور إلاّ أهنا تُشكّل ُك ً
ال ال
تفرقت يف نزوهلا واختلفت مواقعها من تلك ّ
ّ

والتفرق.
يقبل التجزئة
ّ
 - 9عالقة االلتزام

وا ُملراد به استعامل عبارات ّ
تدل عىل ارتباط أمر بأمر ُمالزم له كااللتزام بالوعد

والوعيد ،وتتضح ه��ذه العالقة من خ�لال دالل��ة األلفاظ(كاملصدر املنصوب
ِ ِ ()5
َ ...و ْعد ًا َع َل ْينَا)4(...أو فعل املضارع ا ُملؤكَّد بالنّونَ ...لن َْس َفع ًا بِالنَّاص َية
ِ
يم)6(أو عىل صور أخرى تفيد ن ّية املحافظة
أو مجلة خربية نحوَ ...ولهَ ُ ْم َع َذ ٌ
اب عظ ٌ

عىل الوعد أو الوعيد الذي يشتمل عليه مضمون الكالم)(.)7
((( م ،ن.114/1 :
((( امللك.21 :
((( امللك.29 :
((( االنبياء.104 :
((( العلق.15 :
((( البقرة.7 :
((( متام حسان ،البيان يف روائع القرآن.416 /1:
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الفصل
َّ

ِ
ِ
ِ
ِ
يها
فقوله
اب الن َِّار ُه ْم ف َ
تعاىل:وا َّلذي َن َك َفرو ْا َوك ََّذ ُبو ْا بِآ َياتنَا ُأو َلـئ َك َأ ْص َح ُ
َ
تعاىل:ه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
َخالِدُ َ
ونأي سأدخلهم
ونُ )1(تبينّ عالقة االلتزام بقوله
ُ
بقولهه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ونعىل نحو من
جهنّم ،فالكالم عن الذين كفروا هنا اتصل
ُ

االلتزام بإدخاهلم النار ال حمالة.

وقوله تعاىلَ :أ ْم َح ِس ْبت ُْم َأن تَدْ ُخ ُلو ْا الجْ َنَّ َة َولمََّا َي ْأتِكُم َّم َث ُل ا َّل ِذي َن َخ َل ْو ْا ِمن َق ْب ِلكُم
الر ُس ُ
َّم َّست ُْه ُم ا ْل َب ْأ َساء َوالضرَّ َّ اء َو ُز ْل ِز ُلو ْا َحتَّى َي ُق َ
ول َوا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا َم َع ُه َمتَى َنصرْ ُ اللهِّ
ول َّ
يب)2(فتحقق االلتزام يف صورة اجلملة اخلربية ا ُملؤكدة بـ(إن)
َأال إِ َّن َنصرْ َ اللهِّ َق ِر ٌ
()3
يب(أي أن ذلك إجاب ًة هلم اىل طلبهم من عاجل النّرص).
إِ َّن َنصرْ َ اللهِّ َق ِر ٌ
ِ ِ
ِ
وكذلك يف قوله تعاىلَ :فإِ ْن آ َمنُو ْا بِم ْث ِل َما آ َمنتُم بِه َف َقد ْاهتَدَ و ْا َّوإِن ت ََو َّل ْو ْا َفإِ َّنماَ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
يم)4(وهذا وعد من اهلل سبحانه
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
ُه ْم فيِ ش َقاق َف َس َيكْفيك َُه ُم اللهُّ َو ُه َو َّ
بنرصه نب ّيهوكفاية َمن ُيعاديه من اليهود والنّصارى الذين شا ّقوه ،وهو ضامن
من اهلل تعاىل إلظهار رسولهعليهم وقد أنجز وعده بقتل بني قريضة وسبيهم

السني ان ذلك كائن ال حمالة وإن تأخر اىل حنيَ ...و ُه َو
وإجالء بني النظري(ومعنى ّ
ِ
ِ
يميسمع ما تدعو به وما تريده من إظهار دين احلق ،وهو مستجيب لك
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َّ
وموصلك اىل مرادك)(.)5

((( البقرة.39 :
((( البقرة.214 :
((( الزخمرشي ،الكشاف.284/1 :
((( البقرة.137 :
((( الزخمرشي ،الكشاف ،222/1 :و ظ :الطربيس ،جممع البيان.407/1 :
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مر من األمثلة السابقة يتضح أن لعالقة االلتزام أثر ًا يف ربط أجزاء
ومن خالل ما ّ

اآلية أو اآليات من خالل توظيف صيغ لفظية ُيستشف منها داللتها عىل االلتزام
الذي يتحقق به الرتابط بني النّصوص.



التابط القرآين)
(العنارص الفن َّية يف رَّ

أوالً  -اإليقاع .

 - 1اإليقاع يف األلفاظ .

 - 2اإليقاع يف الفاصلة .

السور ة .
 – 3التَّجانس َّ
الصويت وفواصل ُّ
القصة .
ثاني ًا َّ -

والسورة .
 - 1رَّ
التابط بني مقطع َّ
القصة ُّ
القصة .
 - 2التَّنويع(التِّكرار)يف عرض َّ

القصة الواحدة .
 - 3اإلمجال والتَّفصيل يف َّ

السورة الواحدة .
 - 4ارتباط القصص وتناسقها يف ُّ
الصورة الفنية.
ثالث ًا ُّ -

الصورة يف ترابط املعاين .
 - 1توظيف ُّ

السورة .
 - 2ترابط ُّ
الصور ا ُملتعددة يف ُّ
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توطئة
فس له ،فهام وإن كانا
ال تنحرص عنارص بناء النّص القرآين بال ّلفظ القائم واملعنى ا ُمل رِّ
ٍ
بشكل أو بآخر يف رفد
ُيعدَّ ان أهم عنرصين يف بنائه إلاّ أن هناك عنارص أخرى تُسهم

كملة يف إظهار
املعنى وإخراجه بأفضل وأكمل وجه ،وهذه العنارص وإن كانت ُم ّ
ٍ
املعنى ّ
مهمة ورضورية يف ذلك.
بأدق صورة إلاّ إهنا عنارص ّ
والنّص القرآين – فض ً
ال عن عطائه الفكري  -حيرص عىل إبراز مجيع اخلصائص

القصة ،وتلك العنارص
الفن ّية املرتبطة باسلوبه الفنّي كااليقاع
والصورة وكذلك ّ
ّ
للمتلقي أن
تتكاثف وتتشابك لتُشكل بنا ًء حُمك ًام ُيوصل اهلدف أو الفكرة ا ُملراد ُ
يعيها فتُسهم هذه العنارص يف مسألة إبالغها(إذ يتساوق اإليقاع مع النّص ،وتُو َظف

القصة لتُلقي ظ ً
ال عىل املوضوع وفكرته)(.)1
الصورة من أجل إنارة املوضوع ،وترسد ّ
ّ
الربط بني أجزاء
وهي بذلك ال تنفصل عن األسس ال ّلفظية والعالقات املعنوية يف ّ

السورة أو اآليات ُمعززة الفكرة
النّص ،بل تأيت ُمتداخلة مع الغرض الذي ترمي إليه ّ

أو املوضوع الذي تطرحهُ ،متخذة من هذه العنارص وسائل إليصاله إىل ا ُملتلقي بشكل
دقيق ،حُمدثة األثر النّفيس الذي يحُ ّركه وخيلق فيه االستعداد لتلقي التأثري الدّ يني إذ
يتداخل العنرص الفنّي مع اهلدف الدّ يني التوجيهي يف إسلوب ٍ
راق ُمعبرّ ٍ عنه.

((( د .حممود البستاين ،املنهج البنائي أو(العضوي)يف تفسري القرآن الكريم ،جملة قضايا إسالمية ،العدد.18 :

أوالً – اإليقاع .
 - 1اإليقاع يف األلفاظ.
 - 2اإليقاع يف الفاصلة.
السورة.
 – 3التَّجانس َّ
الصويت وفواصل ُّ
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أوالً  -اإليقاع
مأخوذ من َو ْقع املطر وهو شدّ ة رضبه باألرض إذا َوبِ َل ،و ُيقال :سمعت حلوافر

الدّ واب وقع ًا ،واإليقاع(:هو من إيقاع ال ّلحن والغناء وهو أن ُيوقع األحلان و ُيب ّينها)

()1أو هو(اتفاق األصوات وتوقيعها يف الغناء)()2و ُع ّرف بأنه(جمموعة من األصوات
خاصة ذات نسق متجانس فيام بينها ،بحيث
أي احلروف التي تنتظم يف وحدات
ّ
يتحقق هذا النّسق من خالل التكرار لتلكم األصوات سوا ٌء أكانت هذه األصوات،
حرف ًا واحد ًا متكرر ًا أو وحدة صوتية ذات ٍ
نرب ،أو مقطع يتألف من صوتني مثالً ،أو
تكون عبارة منتظمة أو وحدات صوتية من
وحدة صوتية تتألف من جمموعة مقاطع ّ

العبارات املتوازنة فيام بينها)(.)3

مما ال شك فيه أن للصوت عالقة وثيقة باملعنى ،لذلك اعتنى به العلامء قدماء

الصوت يف املعنى إبن جنّي(ت392هـ)إذ قال...(:
حُ
ومدَ ثون ،فأبرز َمن أظهر أمهية ّ
الرطب ،وذلك لقوة القاف وضعف
أال تراهم قالوا قضم يف اليابس ،وخضم يف ّ
�ص��وت األضعف للفعل
الصوت األق��وى للفعل األق��وى ،وال� ّ
اخل��اء ،فجعلوا ّ
الراء لمِا هناك من استطالة صوتية،
رص اجلندب فكرروا ّ
األضعف ،وكذلك قالواَّ :
وسموا الغراب غاق
وقالوا :رصرص البازي فق ّطعوه لمِا هناك من تقطيع صوته،
ّ
حكاية لصوته ،والبط بط ًا حكاية ألصواهتا)(.)4

((( ابن منظور ،لسان العرب ،مادة(وقع).
((( املعجم الوسيط.1050:
((( د .حممود البستاين ،القواعد البالغية يف ضوء املنهج االسالمي.217:
((( اخلصائص.65/1:
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اخت ِ
ال لذلك ،قوله تعاىل:فِ ِيه َعين ِ
َان ن ََّض َ
كام أورد مث ً
َان()1(فالنّضخ أقوى من
ماَ ْ
النّضح ،فجعلوا احلاء لر ّقتها للامء الضعيف ،واخلاء لغلظها لمِا هو أقوى منه)(.)2
كام بينّ ارتباط احلرف بام ُيشبه احلدث ا ُملعبرّ عنه ،ف ُيقدّ م ما ُيضاهي أول احلديث
و ُي ّ
ويتوسط ما ُيضاهي أوسطه ...(:سوق ًا للحروف عىل
ؤخر ما ُيضاهي آخره،
ّ

سمت املعنى املقصود والغرض املطلوب وذلك كقوهلم :بحث ،فالباء لغلظها تشبه
الكف عىل األرض ،واحلاء لصلحها تشبه خمالب األسد وبراثن ّ
الذئب
بصوهتا خفقة
ّ
ّ
والبث للرتاب)(.)3
ونحومها إذا غارت يف األرض ،والثاء للنّفث

فهو يف الوقت الذي ُيؤكد فيه مقابلة األلفاظ بام ُيناسبها من أصوات ُيش ّبه أصوات

احلروف بام ُيناسبها ايضا(:فإذا كانت معاين األلفاظ ترتدد بني ما ّ
يدل عىل ملموسات

وذوقيات وشم ّيات وسمعيات ومشاعر إنسانية فإنه ال بدّ ألصوات احلروف أن

توحي بمختلف املشاعر اإلنسانية)(.)4

و ُيؤكد هذا األمر عبد القاهر اجلرجاين(ت471هـ)بقوله(:إعلم أن ّ
لكل نوع من

أخص وأوىل ،ورضوب ًا من العبارة هو بتأديته أقوم ،وهو
املعنى نوع ًا من ال ّلفظ هو به ّ

السمع
فيه أجىل ،ومأخذ ًا إذا أخذ منه ما كان إىل الفهم أقرب ،وبالقبول أخلق ،وكان ّ

له أوعى ،والنّفس إليه أميل)(.)5

((( الرمحن.66:
((( اخلصائص.157/2:
((( ابن جني ،اخلصائص.154/2:
((( حسن عباس ،خصائص احلروف.29:
((( الرسالة الشافية ،ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن.107:
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الصوت يف الداللة عىل املعاين من خالل األلفاظ التي تتكون
من هنا نُدرك أمهية ّ

من احلروف التي هي أصوات ،فهي(:بانضامم بعضها إىل بعض تُشكّل مفردات تلك

ال ّلغة ،واملفردات وحدها تمُ ّثل ُمعج ًام وبتأليفها تمُ ثل الكالم يف تلك ال ّلغة والقدرة عىل
مهمة األصوات يف تناسقها وتآلفها وتنافر الكلامت
تناسق هذا الكالم وتأليفه من ّ
وهتافتها قد يعود عىل األصوات يف قرب خمارجها أو تباعدها أو يف طبيعة تركيبها

ومتاسها أو من تداخل مقاطعها وتضا ّمها)(.)1
ّ

مهمة
وللقرآن الكريم إيقاع موسيقي يتناسب مع دالالت ألفاظه ويؤ ّدي وظيفة ّ

مستوى يف جتانس ألفاظه وتالؤم حروفه حتى عُدَّ من الطبقة
يف البيان ،فقد بلغ أعىل
ً
ال ُعليا يف التأليف ،فالرماين(ت384هـ) ُي ِ
رجع ذلك التالؤم إىل جتانس األصوات
فيقول ...(:والفرق بينه وبني غريه من الكالم يف تالؤم احلروف عىل نحو الفرق

بني املتنافر واملتالئم يف الطبقة الوسطى وبعض النّاس أشدّ إحساس ًا بذلك ومظنّة له
السمع وسهولته يف ال ّلفظ ،وتق ّبل
من بعض ...والفائدة يف التالؤم ُحسن الكالم يف ّ
لمِ
الصورة وطريق الداللة)(.)2
املعنى له يف النّفس ا يرد عليها من ُحسن ّ
فاإليقاع يف آيات القرآن الكريم وسوره ُيسهم بشكل كبري يف جتانس النَّص القرآين

بشكل ُيكمل ارتباط األلفاظ باملعاين ،و ُيمكن تقسيم اإليقاع عىل نوعني:

((( د .حممد حسني عيل الصغري ،الصوت اللغوي يف القرآن.74:
((( النكت يف إعجاز القرآن ،ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ،تح:حممد خلف اهلل أمحد وحممد
زغلول سالم.96 - 95:
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الصويت للعبارات من حيث املظهر
أ  -إيقاع خارجي :واملقصود منه(التنظيم ّ

اخلارجي الذي تتحسسه األذن بسامعه)(.)1

ب  -إيقاع داخيل :واملقصود به ،جتانس املظهر اخلارجي لألصوات مع الداللة

الفكرية للنّص بشكل يتجانس فيه مع موضوعاته كتجانس احلرف مع املحور العام
للسورة ،كام يف سورة القمر ،إذ ُيسهم حرف(السني)وهو من حروف االستقبال يف
ّ

السورة
للسورة ُمتسق ًا مع دالالت ألفاظ ّ
بيان املعنى إذ جاء ُمناسب ًا للموضوع العام ّ
كـ(سعر ،يسحبون ،مس ،سقر)(.)2

وكذلك اختيار األلفاظ ذات الوقع املناسب للتعبري عن ّ
كل حالة بشكل دقيق،

الصوت هي
للصوت ذات تأثري نفيس كبري إذ(ليس خيفى أن ما ّدة ّ
فالداللة االحيائية ّ

الصوت مما
مظهر االنفعال النّفيس ،وإن هذا اإلنفعال بطبيعته إنام هو سبب يف تنويع ّ
يخُ رجه فيه مدّ ًا أو ُغنّ ًة أو لين ًا أو شدّ ة وبام هُييئ له من احلركات املختلفة يف اضطرابه

وتتابعه عىل مقادير تناسب ما يف النّفس)(.)3

و ُيمكن أن ندرك أثر اإليقاع لكونه ُيسهم يف ارتباط ال ّلفظ باملعنى من خالل:

((( حممود البستاين ،القواعد البالغية يف ضوء املنهج االسالمي.279:
((( ظ :حممود البستاين ،املنهج البنائي يف التفسري.41:
((( مصطفى صادق الرافعي ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية.183 :
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 - 1اإليقاع يف األلفاظ
أللفاظ القرآن الكريم إيقاع موسيقي ينبع من إنسجام حروف الكلمة الواحدة

والصفري،
والرخاوة،
ّ
الختالف خمارجها وصفاهتا من اهلمس ،واجلهر ،والشدّ ةّ ،
واإلطباق فاحلروف التي تتشكل منها املفردات هي التي حتدد جرسها ونغامهتا وأثرها

املوسيقي يف النّفس ،فتأيت الكلمة ُمعبرّ ًة عن املعنى بد ّقة اختيار لفظها مع انسجام
صوهتا وتعبريه عن املعنى ُمشك ً
ال عنرص ًا مسامه ًا يف عملية الرتابط.
فلألصوات ال ّلغوية أثر كبري يف إيقاع األلفاظ والعبارات ،فتارة تكون شديدة قو ّية
كل ذلك تأيت متناسبة مع املعاين واألغراض فت ِ
وتارة أخرى ل ّينة راخية ،ويف ّ
ُحدث
الصوت.
عند ا ُملتلقي
صدى بحسب ذلك ّ
ً
فحينام يشتدّ اخلطاب القرآين يف موضع اإلنذار والوعيد ،أو يف مشاهد يوم القيامة

وأحداثها وأهواهلا وغضب اهلل عىل الكافرين وا ُمل ّ
كذبني تأيت األلفاظ بأصواهتا ذات

وق ٍع شديد يتناسب مع هول املوقف وشدّ ته وصعوبته ،بينام ّ
يرق يف مواضع الرتغيب
أو التل ّطف يف خماطبة األنبياء تسلي ًة هلم ،وكذلك يف مقام الدعاء أو خطاب املؤمنني،
فتكون ل ّينة رقيقة منسجمة مع املعنى فيه سوا ٌء يف اآليات أو املقاطع أو ضمن إطار
السورة العام ففي قوله تعاىلَ ...:ف َآزره َفاس َت ْغ َل َظ َفاستَوى َعلىَ س ِ
وق ِه)1(...جاء
ْ َ
ُ
َُ ْ
ّ
حرف الفاء يف معرض الكالم عن النّبيوأصحابه بداللته اإلحيائية عىل رسعة

اإليقاع التي تُسهم يف بيان املعنى وارتباطه بعضه ببعض فباإلضافة إىل داللته عىل

والسعة فهو كذلك( ُيوحي إىل النّفس نقطة االنتهاء من حقيقة
الرتتيب والتعاقب رّ
األمر حتى عاد واقع ًا دون شك مقرتن ًا بالداللة اإلحيائية يف كشف متاسك هذه اجلامعة
((( الفتح.29 :
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الزرع يف شدّ ة أرسه وقوة تشابكه)(ُ )1متجانس ًا مع احلدث الذي
وترابطها وكذلك ّ

تعرضه اآلية مرتبط ًا بمعناها.

وقع آخر يتناسب مع املعنى و ُيضفي انسجام ًا معه ،فقوله
وللتشديد يف ال ّلفظ ٌ
تعاىل:لاَّ َي ُذو ُق َ
لفظة(غساق)
ون فِ َيها َب ْرد ًا َولاَ شرَ َ اب ًا إِلاَّ حمَ ِي ًام َو َغ َّساق ًا)2(جاءت
ّ
بام تُوحيه داللتها أهنا ُتعبرّ عن أمور كرهية ،فهي تشرتك مع(الغسق)وهو ال ّظلمة

و(الغاسق)وهو ال ّليل ّ
الشديد ال ّظلمة وكالمها ُيؤ ّدي إىل تو ّقع للمجهول.

يف(غساق)لتأكيد الكراهية فجاءت ال ّلفظة ُمطابقة للرشاب
وقد و ّظف التشديد
ّ
املذكور يف اآلية السابقة يف تقابل ا ُملتضادين بني الربد واحلميم من ٍ
جهة والرشاب
ّ
ّ
والغساق من ٍ
()3
جهة أخرى ،فزادت يف تصوير شدّ ة الكراهية لرشبه.
ّ
فارتبط ال ّلفظ ّ
السابقة
بكل ما ُيوحيه بأحوال أهل النّار الذين حتدّ ثت عنهم اآليات ّ

الصورة التي وصفتهم لتتكامل األجزاء لفظ ًا
ل ُيضفي عىل املعنى احيا ًء صوتي ًا ُيعزز ّ
ومعنى وصوت ًا.
ً

ومثله لفظ(إ ّثاقلتم)يف قوله تعاىل:يا َأيا ا َّل ِذين آمنُو ْا ما َلكُم إِ َذا ِق َيل َلكُم ِ
انف ُرو ْا
ُ
ْ
َ َ َ
َ هُّ َ
ِ ِ
ِ
ِ
يل اللهِّ ا َّثا َق ْلتُم إِلىَ األَر ِ ِ
فيِ َسبِ ِ
َاع الحْ َ َي ِاة الدُّ ْن َيا
ض َأ َرضيتُم بِالحْ َ َياة الدُّ ْن َيا م َن اآلخ َرة َفماَ َمت ُ
ْ
ْ
ِ
فيِ
اآلخ َر ِة إِالَّ َق ِل ٌيل)4(ف ُيوحي حرف الثاء بتشديده بمعنى الثقل الشديد والعناء،
فجاء ال ّلفظ ُمتّسق ًا مع املعنى ُمعبرّ ًا عن تثاقلهم عن النّفرة يف سبيل اهلل ،وهو أمر
الصوتية املعنى بمسامهة التشديد يف احلرف
السعة ،فأعطت ال ّلفظة بداللتها ّ
يقتيض رّ

((( حممد حسني الصغري ،الصورة الفنية يف املثل القرآين.259 :
((( النبأ.25 - 24 :
((( ظ :متام حسان ،البيان يف روائع القرآن.210/1 :
((( التوبة.38 :
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يف أدائه ،إذ قابل الفعل(انفروا)بام فيه من تشديد الثاء بقلب تاء األفتعال وإدغامها بثاء

والساكن
بالساكنّ ،
الفعل وأصله(تثاقلتم)ثم اإلتيان هبمزة الوصل إلمكان النّطق ّ

يزيد يف اإلحياء بتثاقلهم.

وهو ما عبرّ عنه ابن جنّي(ت392هـ)بـ(:مقابلة األلفاظ بام ُيشاكل أصواهتا من
األصوات ،فالثاء تُوحي بالنّفث للرتاب يف(بحث)فكيف إذا جاءت ُمض َّعفة هنا

الصويت للفظ يف بيان
حتكي عدم حركتهم والتصاقهم باألرض)()1فأساهم اإلحياء ّ
بكل ما حيمله من ٍ
املعنى وانسجامه معه ّ
طاقة فشكّل عنرص ًا إضافي ًا ُيسهم يف ارتباط
املعنى.

الر ُس َ
وقوله تعاىل:ا َّل ِذي َن َيتَّبِ ُع َ
ول النَّبِ َّي األُ ِّم َّي ا َّل ِذي يجَ ِدُ و َن ُه َم ْكتُوب ًا ِعندَ ُه ْم
ون َّ
يل ي ْأمرهم بِالمَْعر ِ
وف وينْهاهم َع ِن المُْنك َِر ويحُ ِ ُّل لهَ م ال َّطيب ِ
اإلن ِ
فيِ الت َّْو َر ِاة َو ِ
ات َويحُ َ ِّر ُم
ْج ِ َ ُ ُ ُ
َ
ُ ُ ِّ َ
ََ َ ُ ْ
ُْ
َت َع َل ْي ِه ْم َفا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا بِ ِه
َع َل ْي ِه ُم الخْ َ َب ِآئ َث َو َي َض ُع َعن ُْه ْم إِصرْ َ ُه ْم َواألَ ْغال ََل ا َّلتِي كَان ْ
َ ()2
ُّور ا َّل ِذ َي ُأ ِنز َل َم َع ُه ُأ ْو َل ِـئ َك ُه ُم المُْ ْف ِل ُح
ون إذ ُيبينّ
َو َع َّز ُرو ُه َو َنصرَ ُ و ُه َوا َّت َب ُعو ْا الن َ
الزخمرشي(ت538هـ)معنى(اإلرص)بقوله(:اإلرص :الثقل الذي يأرص صاحبه أي
حيبسه من احلراك لثقله وهو مثل ثقل تكليفهم وصعوبته)()3فناسب ثقل ال ّلفظة يف

النّطق معناها وداللتها ُمش ّك ً
ال عنرص ًا إضافي ًا يف وضوح املعنى.

وللمبالغة والتفخيم يف األصوات تأثري كبري للفظ يف أداء املعنى بام تُوحيه تلك

األصوات ا ُمل َّ
فخمة من داللة عىل شدّ ة األمر وبلوغه ذروته ،فقوله تعاىل ضمن سياق
اآليات ا ُملتحدّ ثة عن أهل النّار:وهم يص َط ِر ُخ َ ِ
يها َر َّبنَا َأ ْخ ِر ْجنَا َن ْع َم ْل َصالحِ ًا
ون ف َ
َ ُ ْ َ ْ
((( ابن جني ،اخلصائص ،154/1 :و ظ :زهري غازي زاهد ،يف النّص القرآين وأساليب تعبريه.96 :
((( األعراف.157 :
((( الكشاف.156/2 :
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ِ
ِ ِ
ِ
َغيرْ َ ا َّلذي ُكنَّا َن ْع َم ُل َأ َولمَ ْ ُن َع ِّم ْركُم َّما َيت ََذك َُّر فيه َمن ت ََذك ََّر َو َجاءك ُُم النَّذ ُير َف ُذو ُقوا َفماَ
ني ِمن ن َِّص ٍري)1(فعبرّ ال ّلفظ عن شدّ ة اضطراهبم ورصاخهم الذي بلغ أقىص
لِل َّظالمِِ َ
الراء
مدى(فالرصاخ يف شدّ ة إطباقه وتراصف إيقاعه من توايل ّ
الصاد وال ّطاء وتقاطر ّ

دوي)()2فجاء إيقاع
واخلاء والرتنّم بالواو والنّون يمثل لك رنَّة هذا اإلصطراخ ا ُمل ّ
ٍ
األصوات ُمنسج ًام مع احلدث ُمعبرّ ًا باملعنى ا ُملراد َّ
إحياء من املبالغة
أدق تعبري يف
والتفخيم.
ولفظ اقتحم بام ُيوحيه من ش��دّ ة رك��وب األم��ور العظام كام يف قوله تعاىل:
فَلاَ ا ْقت ََح َم ا ْل َع َق َب َة)3(و(تقحيم النّفس يف الشىء :إدخاهلا فيه من غري رو ّية...

وتقحمه)()4جاء لفظ اإلقتحام ُمعبرّ ًا عن شدّ ة
و ُيقال :اقتحم اإلنسان األمر العظيم
ّ
ان فيِ
نس َ
السابقةَ :ل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِ َ
العقبة وصعوبتها عىل اإلنسان متناسق ًا مع اآليات ّ
ٍ
الصوت.
َك َبد)5(بام للحاء والقاف من شدّ ة يف ّ
تقول بنت الشاطي(:اإلقتحام هو أنسب األلفاظ للعقبة لمِا بينهام من تالؤم يف الشدّ ة

الصعب ،وا ُملناسبة بني َخلق اإلنسان يف َك َبد أوضح من أن حيتاج إىل
وا ُملجاهدة واحتامل ّ
السياق ُيقدم لنا مث ً
ال رائع ًا من النّظم القرآين ا ُملعجز :فاإلنسان
بيان واجلمع بينهام يف هذا ّ
املخلوق يف َك َبد ٌ
أهل ألن يقتحم أشدّ املصاعب وجيتاز أقىص املفاوز عىل َهدْ ِى ما يتهيأ

له من وسائل اإلدراك والتمي ّيز وما ُفطر عليه من قدرة اإلحتامل وا ُملكابدة)(.)6
((( فاطر.37 :
((( حممد حسني الصغري ،الصوت اللغوي.166 :
((( البلد.11 :
((( ابن منظور ،لسان العرب ،مادة(قحم).
((( البلد.4 :
((( التفسري البياين.183/1 :
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ٍ
صور احلدث
وقع مؤثر ُيسهم يف إيصال املعنى
بشكل ُي ّ
أما تكرار احلرف فله ٌ

وينقل صداه املؤثر حُمدث ًا يف نفس ا ُملتلقي بام تُوحيه ال ّلفظة بتكرار حروفها ،كام يف
وها َفدَ ْمدَ َم َع َل ْي ِه ْم َربهُّ ُم بِ َذنبِ ِه ْم َف َس َّو َاها)1(فإيقاع احلرفني
قوله تعاىلَ :فك ََّذ ُبو ُه َف َع َق ُر َ
الشديد الذي َّ
املتكررين يف لفظة(دمدم) ُيوحي بالعقاب ّ
حل بقوم صالحبعد
اإلنذار والتحذير جتلىّ يف(تكرار صوت الدّ ال ّ
الشديد املجهور ثم امليم الذي تنطبق

الصوت من األنف ف ُيظهر دوي كدوي الرضب عىل الطبل
الشفتان عند نطقه فيخرج ّ

الضخم)()2فانسجم صوت احلرف املكرر مع شدّ ة العذاب والعقاب وهول املوقف
ُموحي ًا بإرجاف األرض هبم وإطباق العذاب عليهم فجاء إيقاع األلفاظ موافق ًا

للمعنى الذي محلته.

ِ
ِ
يم لِ ْل َغ ِ
اوي َنَ و ِق َيل لهَ ُ ْم َأ ْي َن َما كُنت ُْم َت ْع ُبدُ َ
ونِ من
وقوله
َ
تعاىلÏ:و ُب ِّر َزت الجْ َح ُ
ِ ِ
د ِ
او َ
ون اللهَِّ َه ْل َينصرُ ُ و َنك ُْم َأ ْو َين َتصرِ ُ َ
ون)3(فجاءت
ونَ ف ُك ْبك ُبوا ف َيها ُه ْم َوا ْل َغ ُ
ُ
ٍ
تكرار حلريف الباء والكاف ُمتَّسق ًة مع اآليات التي سبقتها يف وصف
لفظة(كُبكُبوا)يف
جلحيم وتربيزها هلم وسوقهم إليها ،فأوحى التكرار بشدّ ة دفعهم عىل
أحوال أهل ا ّ

جلحيم متهافتني ،ففي تكرر املقطع إحيا ٌء بتكرار الدّ فع
وجوههم وسقوطهم يف ا ّ
محلت ال ّلفظ يف تكرارها زيادة يف معنى التدهور)(.)4
الصيغة قد ّ
واستمراره(فهذه ّ

((( الشمس.14 :
((( د .زهري غازي زاهد ،يف النص القرآين وأساليب تعبريه.99 :
((( الشعراء.94 - 91 :
((( حممد حسني الصغري ،الصوت اللغوي يف القرآن الكريم.168 :
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ويأيت ال ُبعد اإليقاعي ُمتجانس ًا مع ال ُبعد املعنوي يف لفظة(لظى)يف قوله تعاىلَ :كلاَّ

إِنهَّ َا َل َظى ن ََّزا َع ًة ِّل َّ
لش َوى)1(ال ّلظى هي النّار أو ال ّلهب اخلالص()2فتجانس صوت
الكلمة مع داللتها ،حيث إن لظى تعني أهنا تتلظى وتشتعل وتلتهب تطل وكأهنا

تتكلم بلسان ناري من خالل تلظيها واشتعاهلا والتهاهبا ،فألسنة ال ّلهب ألسنة كالم

ايضا لكنه كالم من نار ...فيتحسسها ا ُملتلقي وهو ُيواجه هذه ال ّلفظة.

ولفظة(نزاعة)ايضا يف صيغتها الدّ الة عىل ا ُملبالغة والتفخيم ويف داللتها عىل
ّ

االقتالع واجلذب بشدّ ة ،و(الشوى)جلدة الرأس()3فتطابقت داللتها مع صوهتا

وجتانس ذلك مع هول لظى من خالل التذوق الصرّ ف الذي يحُ ّس وال ُيمكن أن
بالصورة ا ُملرعبة يف عبارة
ُيعرف أو ُيرشح ،فكال ال ّلفظني أسهم يف إظهار املعنى ّ

تُوحي بغضب لظى وشدّ هتا يف نزع ال ّلحم واجللد والدّ ماغ(.)4

السماَ ء
الصوت يف التّناسق مع اهليئة واحلركة كام يف قوله
َ
كام يتضح دور ّ
تعاىل:و َّ
ات الرج ِع والأْ َر ِ ِ
َذ ِ
()5
والصدع مع املشاهد يف
ض َذات َّ
َّ ْ
الرجع ّ
َ ْ
الصدْ عِ اتسق معنى ّ

الشق يف األرض يتفتح عن
السورة(ال ّط
والصدع ؛ ّ
ارق)(فالرجع هو املطر ا ُملنهمرّ ،
ّ
آيات ّ
والصدع املشقوق ومها
النَبات وهنا نجد ألوان ًا من التناسق يف املشاهد ...فاملطر النّازلّ ،
يشق الظالم ويصدعه من جهة ،ومن ٍ
جهة أخرى كاملاء
يف اهليئة واحلركة كالنّجم الثاقب ّ
كالرحم املصدوعة تنشق عن الوليد كام تنشق
الدّ افق خيرج من بني ّ
الصلب والترّ ائب ّ
((( املعارج.70 :
((( ابن منظور ،لسان العرب ،مادة(لظي).
((( الطربيس ،جممع البيان.122/10:
((( ظ :حممود البستاين ،التفسري البنائي.119/5 :
((( الطارق.86 :
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األرض بالنّبات وتتفتح كالمها عن احلياة الوليدة اجلديدة بقدرة خف ّية مكنونة)(.)1

ِ
()2
ٍ
الرجع
كام تناسق من
جانب آخر مع قوله تعاىل:الن َّْج ُم ال َّثاق ُ
ب( ويف ّ
احلس معنى
والصدع عنف ّ
وشق يف املعنى أوالً ثم يف اإليقاع املوسيقي الذي ُيلقي يف ِّ
ّ

القوة والنّارص عن االنسان* وإثبات القوة
القوة واحلسم ثاني ًا فهو تناسق تا ٌّم بني ّ
ّ
والسامء)()3فالتحم اإليقاع باملعنى بشكل متناسق أسهم يف
واحلسم خلالق األرض ّ
إظهار املعنى بد ّق ٍة بالغة.

ومما يعطيه الصوت من إحياء باملبالغة يف ِ
الغلظة والشدّ ة يف إيقاع احلدث أو الوصف
ّ
ُ
ونلآَ ِك ُل َ
ون المُْك َِّذ ُب َ
الضا ُّل َ
ون ِمن
ما تُوحيه لفظة(ز ّقوم)يف قوله تعاىلُ :ث َّم إِ َّنك ُْم َأ هُّ َيا َّ
َش َج ٍر ِّمن َز ُّقو ٍم)4(فهذه ال ّلفظة باشتامهلا عىل حرف الزاي والقاف وامليم وهي
تقرب يف ما ّدهتا من(س ق م)وتشرتك معها من حيث اجلهر واهلمس ،وال ختتلف
يقرب خمرجها
والسني فت
إلاّ بحرف ّ
ُوحي(زقوم)بالسقم(وتوايل القاف التي ُ
ّ
الزاي ّ
من البلعوم وامليم التي يقتيض نطقها إقفال الشفتنيُ ،يوحي بأن ثمرة هذه الشجرة
تستعيص عىل البلع ويطول استعصاؤها بإحياء تشديد القاف وطول الواو التي هي

بني القاف وامليم)()5فهذا ال ّلفظ بام فيه من شدّ ة تحُ دثها أصوات احلروف أعطت املعنى

بكل أبعاده ،فاخلالدون يف النّار طعامهم أشدّ أنواع الطعام ال يكاد ُيستساغ فض ً
ال عن
الشدّ ة يف ابتالعه.

((( سيد قطب ،مشاهد القيامة يف القرآن.93:
((( الطارق .3 :إشارة إىل قوله تعاىلَ :فام َل ُه ِم ْن ُق َّو ٍة َو ال نا ٍصرِ الطارق.10 :
((( سيد قطب ،مشاهد القيامة يف القرآن.94 :
((( الواقعة.52 - 51:
((( متام حسان ،البيان يف روائع القرآن.209/1 :
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قوية يف بيان املعنى
ويبلغ التعبري باألصوات أشدّ ه حني جتتمع ألفاظ ذات أصوات ّ

الصورة مع األصوات لرتسم املشهد واضح ًا ،ففي قوله
أو وصف حالة فتتكامل ّ
ِ
ِ
تعاىل:ه َذ ِ
اب ِّمن ن ٍ
ان َخ ْصماَ ِن ْ
َّار
َ
اخت ََص ُموا فيِ َربهِّ ِ ْم َفا َّلذي َن َك َف ُروا ُق ِّط َع ْت لهَ ُ ْم ث َي ٌ
ِ
ِ
يص ِ
ِ
يمُ ي ْص َه ُر بِ ِه َما فيِ ُب ُطونهِ ِ ْم َوالجْ ُ ُلو ُدَ ولهَ ُم َّم َق ِام ُع ِم ْن
ُ َ ُّ
ب من َف ْوق ُر ُؤوس ِه ُم الحْ َم ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ٍ
()1
اب الحْ َ ِر ِيق
َحديدُ ك َّلماَ َأ َرا ُدوا َأن يخَ ُْر ُجوا من َْها م ْن َغ ٍّم ُأعيدُ وا ف َيها َو ُذو ُقوا َع َذ َ
القوية شديدة كال ّطاء ا ُملشددة يف( ُق ِّطعت)والباء
اجتمعت األلفاظ ذات األصوات ّ
يف(رؤوسهم)والباء
صب)واهلمزة املضمومة
ا ُملشددة املضمومة،
ُ
والصاد يف( ُي ُّ
ّ
وال ّطاء يف(ب ُطوهنم)واجليم املضمومة يف(اجللود)و(أن خيرجوا)والدّ ال املكسورة
ٍ
يف(حديد)واملضمومة يف(أرادوا)و( ُأعيدوا)والقاف املضمومة يف(ذو ُقوا)واملكسورة

يف(احلريق).

فقد اجتمعت يف هذا املشهد صفات اجلهر والشدّ ة واالستعالء والتفخيم

قوي يف تتابع مستمر
واإلطباق ،وك ّلها أصوات من صفاهتا أهنا شديدة ،وذات جرس ّ

بألفاظ عدّ ة أوحت بالغلظة والشدّ ة والعنف.

()2

أما يف مقام الرتغيب والتل ّطف والتسلية فتأيت األلفاظ والعبارات رقيقة اإليقاع

رخ ّية ،تُفيض عذوبة ترتدد فيها أصوات ال ّلني واملدّ  ،مما جيعل ايقاعها ُمتناسب ًا مع

بالرىض أو ال ّلطف أو
املعاين و ُيوظفه يف خدمتها ،فتحرك يف نفس ا ُملتلقي إحساس ًا ّ
السكينة واهلدوء النّفيس فتميل إليه.
ّ

((( احلج.22 - 19 :
((( ظ :أمحد أبو زيد ،التناسب البياين يف القرآن.308 :
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ِ
اج ُه ِمن ت َْسنِي ٍم)1(فاملعنى الذي حتكيه أصوات لفظ(تسنيم)
ويف قوله
تعاىل:وم َز ُ
َ
ُيوحي بر ّق ٍة وع��ذوب� ٍ�ة تتناسب مع ما سبق ه��ذه اآلي��ة من وص��ف نعيم األب��رار
ف فيِ وج ِ
ا ُملقربني:إِ َّن الأْ َ ْب َر َار َل ِفي ن َِعي ٍمَ علىَ الأْ َ َر ِائ ِك َين ُظ ُر َ
وه ِه ْم نَضرْ َ َة
ونَ ت ْع ِر ُ ُ ُ
َ ()2
الن َِّعي ِمُ ي ْس َق ْو َن ِمن َّر ِح ٍيق مخَّ ْتُو ٍمِ ختَا ُم ُه ِم ْس ٌك َوفيِ َذلِ َك َف ْل َي َتنَا َف ِ
س المُْ َتنَافِ ُسون

فإيقاع ال ّلفظ اشرتك يف بيان املعنى وجتانس معه متام ًا ل ُيوحي بسالسة وعذوبة ما
لمِ
الفجار من احلميم وا ُملهل ،فكأن بني التّسنيم
ُيسقى به األبرار خالف ًا ا ُيسقى به ّ
السني والنّون ،وال
والنّسيم صلة ُقربى(فالفرق بينهام ال يعدو كونه قلب ًا مكاني ًا لصويت ّ
لمِ
والرطوبة واإلنعاش الذي
شك أن النّسيم ألطف ما جيري به اهلواء ا فيه من الر ّقة ّ
ينشأ منهام ،وإذا كان األمر كذلك فام أمجل أن خيرج رشاب أهل اجلنّة بامء هذه العني

ألن ماءها كام صورته احلكاية يقوم بني أنواع املاء مقام النّسيم بني حاالت اهلواء)(.)3

وقوله تعاىل يف مقام تصوير لني النّبيلقومه ،وان ذلك رمحة من اهللَ :فبِماَ
يظ ا ْل َق ْل ِ
ُنت َف ّظ ًا َغ ِل َ
ف َعن ُْه ْم
ب الَن َف ُّضو ْا ِم ْن َح ْولِ َك َفا ْع ُ
َرحمْ َ ٍة ِّم َن اللهِّ لِ َ
نت لهَ ُ ْم َو َل ْو ك َ
ِ
()4
اس َت ْغ ِف ْر لهَ ْم َو َش ِ
ني
ب المُْت ََوك ِِّل َ
او ْر ُه ْم فيِ األَ ْم ِر َفإِ َذا َع َز ْم َت َفت ََوك َّْل َعلىَ اللهِّ إِ َّن اللهَّ يحُ ُّ
َو ْ
ُ
فجاء هذا املدّ يف(ما)وصف ًا لفظي ًا ُيؤكّد معنى ال ّلني و ُي ّ
فخمه ،وفوق ذلك ،فان هلجة
ٍ
السياق)(.)5
النّطق به تُشعر بانعطاف وعناية ال ُيبتَدأ هذا املعنى بأحسن منهام يف بالغة ّ

((( املطففني.27 :
((( املطففني.27 - 22 :
((( متام حسان ،البيان يف روائع القرآن.211/1 :
((( آل عمران.159 :
((( الرافعي ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية.163 :
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�م َو َرحمْ َ � ٌة َو ُأو َل ِـئ َك ُه ُم
ومثلها قوله تعاىلُ :أو َل ِـئ َك َع َل ْي ِه ْم َص َل َو ٌ
ات ِّمن َّربهِّ ِ� ْ
المُْ ْهتَدُ َ
لفظ(الرمحة)يف هذه اآلية جاء ُمتناسب ًا مع املعنى الذي أشارت
ون)1(فصدى
ّ
السابقة ألولئك املؤمنني:ا َّل ِذي َن إِ َذا َأ َصا َبت ُْهم ُّم ِصي َب ٌة َقا ُلو ْا إِنَّا للِهِّ َوإِنَّـا إِ َل ْي ِه
إليه اآلية ّ
ر ِ
اج َ
وهيز املشاعر ويستدعي
عون )2(تُوحي(بنداء يأخذ طريقه إىل العمق النّفيس ّ
َ

بالرضا والغبطة والبهجة راف ً
ال باخلري واإلحسان واحلنان فامذا
العواطف ناضح ًا ّ

يرجو أهل اإليامن أكثر من اقرتان صلوات رهبم برمحته هبم وعليهم.)3()...

الرضا واملح ّبة ال ّلذين يغمران
ويتجلىّ هذا اإليقاع يف معرض تسلية النّبيفإن ّ
الكالم تنعكس آثارمها عىل األلفاظ والعبارات ،فجاءت رقيقة:طهَ ما َأ َنز ْلنَا
ال ممِّ ن َخ َل َق الأْ َر َض والس و ِ
آن لِت َْش َقى إِلاَّ ت َْذ ِك َر ًة لمَِّن يخَ َْشى ت ِ
َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ
ات
َ َّ ماَ َ
َنزي ً َّ ْ
ْ
ش استَوىَ له ما فيِ الس و ِ
ات َو َما فيِ الأْ َ ْر ِ
َّ ماَ َ
الرحمْ َ ُن َعلىَ ا ْل َع ْر ِ ْ َ
ض َو َما َب ْين َُهماَ
ُ َ
ا ْل ُعلَّ 
ِ ِ
ِ
الس َو َأ ْخ َفى)4(فخطاب اهلل تعاىل
َو َما تحَ ْ َت ال َّث َرىَ وإن تجَ ْ َه ْر بِا ْل َق ْول َفإ َّن ُه َي ْع َل ُم رِّ َّ
لنب ّيهيفيض عذوب ًة ور ّق ًة ولطف ًا(وترتدد فيه أصوات ال ّلني واملدّ ما جعل إيقاعه

الساكنة هذا اإليقاع
متموج ًا رضي ًا وزاد صوت الغنّة الذي تردد مع التنوين والنّون ّ
اجلو العام للخطاب ا ُملوحي بالعطف
عذوبة ورشاقة)()5فتناسب إيقاع األلفاظ مع ّ
والرمحة.
ّ

((( البقرة.157 :
((( البقرة.156 :
((( حممد حسني الصغري ،الصوت اللغوي.177 :
((( طه.7 - 1 :
((( أمحد أبو زيد ،التناسب البياين يف القرآن الكريم.308 :
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مر يتضح أن إليقاع ال ّلفظ أثر ًا كبري ًا يف تعزيز ارتباط ال ّلفظ باملعنى والتعبري
مما َّ

عنه ،فشكّل عنرص ًا أسهم يف ارتباطهام مع ًا بام ُيوحيه اإليقاع من شدّ ة أو ُمبالغة أو لني
ٍ
تناسق تا ّم مع أجزاء النّص األخرى.
ورخاء يف
 - 2اإليقاع يف الفاصلة
الصويت إذ ُيشكل إيقاع ًا خارجي ًا
تُعدّ الفاصلة أوضح مظهر من مظاهر اإليقاع ّ

الصوت مع املعنى.
تتحسسه األذن ،وتمُ ثل وجه ًا من وجوه التّجانس فيتالقى ّ

ٍوالفاصلة(:حروف ُمتشاكلة يف املقاطع ،تُوجب ُحسن إفهام املعاين ،والفواصل بالغة

والسجع عيب ،وذلك أن الفواصل تابعة للمعاين أما األسجاع فاملعاين تابعة هلا)(.)1
ّ

حسنات ال ّلفظية البديع ّية وإنام
فالفاصلة يف القرآن الكريم ليست رضب ًا من ا ُمل ّ

تُو َّظف يف خدمة املعنى باإليقاع الذي تُثريه يف النّفس ،فهي ذات قيمة صوتية
بحق املعنى ،حتقق كذلك
باإلضافة إىل وظيفتها املعنوية ،وهي يف الوقت الذي تفي ّ

تناسب ًا إيقاعي ًا ُيسهم يف تعزيز املعنى و ُيشكّل عنرص ًا من عنارص جتانس النّص(لذلك
نرى القرآن يترصف يف أبنية األلفاظ ومشتقاهتا و ُيقيم صيغة مقام صيغة أخرى،

وحق املعنى مع ًا)(.)2
ويتوسع يف اجلموع و ُيقيم بعضها مقام بعض فيؤ ّدي حق ال ّلفظ ّ
ّ
فعىل سبيل املثال استعمل القرآن الكريم ما ّدة(تاب)ثالثة مصادر ،هي(:التوب)
ب َش ِد ِ
يد ا ْل ِع َق ِ
نب َو َقابِ ِل الت َّْو ِ
الذ ِ
يف قوله تعاىلَ :غافِ ِر َّ
اب ِذي ال َّط ْو ِل لاَ إِ َل َه إِلاَّ ُه َو

((( الرماين ،النكت يف إعجاز القرآن ،ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن.89 :
((( أمحد ابو زيد ،التناسب البياين يف القرآن.357 :
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إِ َل ْي ِه المَْ ِص ُري)1(و(توبة)َ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا تُو ُبوا إِلىَ اللهَِّ ت َْو َب ًة)2(...و(املتاب)كام يف
لحِ
ِ
ُوب إِلىَ اللهَِّ َمتَاب ًا.)3(
قوله
َاب َو َعم َل َصا ًا َفإِ َّن ُه َيت ُ
تعاىل:و َمن ت َ
َ
فالصيغة الثالثة جاءت فاصلة فأ ّدت املعنى مع مناسبتها لفواصل اآليات التي
يف نسقها ،أما يف الصيغة األوىل فهي مع تأدية املعنى جاءت م ِ
شاكلة لكلمة(الذنب)
ّ
ُ
()4
حفاظ ًا عىل التّناسق اإليقاعي.
السورة الواحدة
ختتلف الفواصل وتتنوع يف سور القرآن الكريم ،بل قد تتنوع يف ّ

فالسور الطويلة غالب ًا
ما بني الطول والتّوسط والقرص وخيتلف كذلك حرف القافيةّ ،
ما تكون فاصلتها عىل قافية امليم والنون قبلهام ياء أو واو عىل مجيع القوايف ،وذلك مع

السور املختلفة ،وأن حرف القافية يشتدُّ
تعدد األساليب املوسيقية ولو تشاهبت يف ّ

السور القصرية فيتّضح أن األسلوب املوسيقي يتبع طول
التامثل والتشابه فيه يف ّ
الفاصلة وقرصها ومواضع اإليقاع مثلام يتبع طريقة بنائها ال ّلفظي سهول ًة وخشون ًة.

()5

السورة
 - 3التجانس الصويت وفواصل ّ

()6

ٍ
بشكل دقيق ،وتُشكل الفواصل جتانس ًا
السورة مع املعنى ا ُملراد
يتناسب اإليقاع يف ّ

السور تتسق الفواصل وتتحد التقفية يف
صوتي ًا مع ّ
للسورة ،ففي بعض ّ
اجلو العام ّ
((( غافر.3 :
((( التحريم.8 :
((( الفرقان.71 :
((( ظ :أمحد أبو زيد ،التناسب البياين يف القرآن.357 :
((( ظ :سيد قطب ،التصوير الفني يف القرآن الكريم.91 :
( )6تقترص هذه الفقرة عىل اجلانب الصويت للفاصلة يف السورة فيام ُيبحث دور الفاصلة يف الربط املعنوي
بني صدر اآلية وفاصلتها يف الفصل الالحق.
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احلرف من أوهلا إىل آخرها ،وتكون ذات إيقاع موسيقي ُمتجانس.
ففواصل سورة النّجم  -مث ً
ال  -تتآلف احلروف يف الكلامت وتتناسق الكلامت

جلمل ،ليس هذا فحسب فاإليقاع الذي يحُ دثه تناسق الفواصل ُمنسجم متام ًا مع
يف ا ُ
السورة الذي يتحدّ ث عن موضوعات عدّ ة منها شخصية
النبييف خالل
ّ
ّ
جو ّ

عمليتي(الوحي)و(اإلرساء).

الربط بني رؤيتهلآليات الكربى ،مقارنة باحلجارة التي اختذها الكافرون
ثم ّ

السورة بص ّفة عا ّمة ويبدو
آهلة يف موقف ساخر من سلوكهم(ويلحظ هذا التّنغيم يف ّ
القصد فيه واضح ًا يف بعض املواضع وقد زيدت لفظة أو اختريت قافية لتضمن

السياق ...فلو
سالمة التّنغيم ود ّقة إيقاعه إىل جانب املعنى املقصود الذي تؤ ّديه يف ّ
قال :ومناة األُخرى ينكرس الوزن ،ولو قال :ومناة الثالثة فقط يتعطل إيقاع القافية،

ولكل كلمة قيمتها يف معنى العبارة ولكن مراعاة الوزن والقافية كذلك ملحوظة)(.)1
وكذلك كلمة(إِذ ًا)يف قوله تعاىل:تِ ْل َك إِذ ًا ِق ْس َم ٌة ِض َيزى)2(فهي ليست زائدة

السياق إذ يتسق فيه الوزن والقافية مع
ملجرد القافية أو الوزن ،لكنها رضورية يف ّ
السياق الذي جاءت فيه
املعنى يف جتانس ُيسهم يف ربط املعنى باإليقاع ضمن إطار ّ

فتؤ ّدي ال ّلفظة معناها دون أن يطغى أحدمها عىل اآلخر وليس ملقتىض الرضورة كام
هو احلال يف الشعر ،وبذلك يرتبط الغرض الفنّي ل ُيؤ ّدي اهلدف مع الغرض الديني

الذي يرمي اليه النّص.

((( سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،3404/6 :و ظ :التصوير الفني.88 :
((( النجم.22 :
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كذلك قوله تعاىلَ :ف ِل َّل ِه الآْ ِخ َر ُة َوالأْ ُول)1(فقدّ م اآلخرة عىل األوىل التي يقتيض
السورة وإيقاعها دون إخالل باملعنى املقصود من تقديم
تقديمها مراعا ًة لقافية ّ
اآلخرة فجمع بني األداء املعنوي والتّنغيم اإليقاعي ،تقول بنت الشاطي(:وليس
القصد إىل رعاية الفاصلة هو وحده الذي اقتىض تقديم اآلخرة هنا عىل األوىل وإنام

اقتضاه املعنى أوالً يف سياق ال ُبرشى والوعيد إذ اآلخرة خري وأبقى وعذاهبا أكرب
وأشدّ وأخزى)()2فقد اتسق ال ّلفظ مع اإليقاع بعد أن اتسق معنوي ًا مع املوضوع.

السعة واهلدوء
السورة الواحدة بني الشدّ ة وال ّلني ،أو رّ
وقد ينتقل إيقاع الفاصلة يف ّ

تبع ًا لتبدّ ل املوضوع الذي تعرضه ،فاإليقاع يف سورة النّازعات يف املقطع األول
ات سبح ًاَ فالسابِ َق ِ
ات ن َْشط ًا والسابِح ِ
َّاش َط ِ
ات َغرق ًا والن ِ
منها:والن َِّاز َع ِ
ات
َ ْ
َ َّ َ
َ
َ
َّ
ْ
ِ
سبق ًاَ فالمُْدَ بر ِ
ِ
وب َي ْو َم ِئ ٍذ
ات َأ ْمر ًاَ ي ْو َم ت َْر ُج ُ
الراد َف ُةُ ق ُل ٌ
َ ْ
الراج َف ُةَ ت ْت َب ُع َها َّ
ف َّ
ِّ َ
اج َف ٌةَ أبصارها َخ ِ
َو ِ
ون َأ ِئنَّا لمََ ْر ُدو ُد َ
اش َع ٌةَ ي ُقو ُل َ
ون فيِ الحْ َافِ َر ِةَ أ ِئ َذا ُكنَّا ِع َظام ًا
ْ َ ُ َ
ِ
سرِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ()3
الساه َرة
نَّخ َر ًةَ قا ُلوا ت ْل َك إِذ ًا ك ََّر ٌة َخا َ ٌةَ فإِ َّنماَ ه َي َز ْج َر ٌة َواحدَ ٌةَ فإِ َذا ُهم بِ َّ
فاملقطع يتحدّ ث عن نشاط املالئكة وقيامها بتدبري األمور الكونية بأمر اهلل .ثم يليه
فالراجفة
عن(الر
احلديث
الساعةّ ،
اجفة)و(الرادفة)ومها مرحلتان من مراحل قيام ّ
ّ
ّ

هي املرحلة األوىل التي متوت فيها اخلالئق ،والثانية هي التي ُيبعث فيها اخللق
للحساب ،وبني هاتني ال ّلفظتني جتانس صويت يرتبط بعمليتي فناء الكون واالنبعاث،
وهذا مرتبط بعمل املالئكة التي سبقت اإلشارة إليها.

((( النجم.25 :
((( االعجاز البياين للقرآن ،278 :وهبذا امللحظ نفسه ب ّينت تقديم(اآلخرة)عىل(األوىل)يف آيات ُأخر
كآية الضحى ،4 :وآية النازعات.25 :
((( النازعات.14 - 1 :
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الساعة ،فاإليقاع شديد ورسيع يتناسب
وتستمر آيات املقطع بذكر وقائع قيام ّ

السياق إيقاعات منوعة عىل أوتار القلب
مع هول اآلخرة وعظيم مكارهها( ُيوقع ّ
ويلمسه ملسات شتّى حول تلك احلقيقة الكربى وهي إيقاعات وملسات متت إليها

والرهبة
بصلة ...ف ُيمهد هلا بمطلع غامض لكنه ُيثري بغموضه شيئ ًا من احلدس ّ
والتوجس يسوقه يف إيقاع موسيقي راجف الهث كأنام تنقطع به األنفاس من ّ
الذعر
ّ
واإلرجتاف واملفاجأة واإلنبهار.)1()...

حتى إذا انتهى هذا املقطع بإيقاعه الشديد اللاّ هث يأيت املقطع الثاين فيهدأ اإليقاع
تعاىل:ه ْل أت َ
َاك َح ِد ُ
يث
القصة التي يعرضها بقوله
َ
جو ّ
ُمسرتخي ًا ل ِّين ًا ُمتناسب ًا مع ّ
موسى إِ ْذ نَاداه ربه بِا ْلو ِ
اد المُْ َقدَّ ِ
ب إِلىَ فِ ْر َع ْو َن إِ َّن ُه َط َغىَ ف ُق ْل
س ُط ًوىا ْذ َه ْ
َ ُ َ ُّ ُ َ
ُ َ
َهل َّل َك إِلىَ َأن ت ََزكَّىَ و َأ ْه ِد َي َك إِلىَ َر ِّب َك َفت ْ
َخ َشىَ ف َأ َرا ُه الآْ َي َة ا ْل ُكبرْ َ ىَ فك ََّذ َب
َو َعصُ ث َّم َأ ْد َب َر َي ْس َعىَ ف َحشرَ َ َفنَا َدىَ ف َق َال َأنَا َر ُّبك ُُم الأْ َ ْعلَ ف َأ َخ َذ ُه اللهَُّ
ِ
ِ
ِ ِ
َنك َ
فمهد أوالً للربط بني
َال الآْ خ� َ�رة َوالأْ ُول¨ إِ َّن فيِ َذل َك َلعبرْ َ ًة لمَِّن يخَ َْشىّ )2(
عاقبة ا ُمل ّ
وقصة فرعون ومصريه الذي انتهى وآل إليه ،حتى إذا انتهى من ذلك
كذبني ّ
بالقوة والتدبري والقدرة اإلهلية فيشتدّ اإليقاع
املشهد انتقل اىل مشاهد الكون الشاهدة ّ
السورة وإيقاعها العامَ :أ َأنت ُْم َأ َشدُّ َخ ْلق ًا
وتقوى التعبريات يف اتساق تام مع مطلع ّ

اهاَ والأْ َ ْر َض
َاهاَ ر َف َع َس ْمك ََها َف َس َّو َاهاَ و َأ ْغ َط َش َل ْي َل َها َو َأ ْخ َر َج ُض َح َ
السماَ ء َبن َ
َأ ِم َّ
ِ
ِ
اهاَ متَاع ًا َّلك ُْم
اهاَ والجِْ َب َال َأ ْر َس َ
اءها َو َم ْر َع َ
اهاَ أ ْخ َر َج من َْها َم َ
َب ْعدَ َذل َك َد َح َ
ٍ
متهيد للمقطع اللاّ حق وهو األخري الذي يتغيرّ إيقاعه بحسب
َولأِ َ ْن َع ِامك ُْم)3(يف
موضوعه وهو يتحدّ ث عن اجلزاء يف اآلخرة يف مشاهد تتناسق صورها:
((( سيد قطب ،يف ظالل القرآن.3811/9 :
((( النازعات.26 - 15 :
((( النازعات.30 - 27 :
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ِ
ِ
ِ
نس ُ
يم
ان َما َس َعىَ و ُب ِّر َزت الجْ َح ُ
َ فإِ َذا َجاءت ال َّطا َّم ُة ا ْل ُكبرْ َ ىَ ي ْو َم َيت ََذك َُّر الإْ ِ َ
لمِ
ِ
يم ِه َي المَْ ْأ َوىَ و َأ َّما َم ْن
َن َي َرىَ ف َأ َّما َمن َط َغىَ وآ َث َر الحْ َ َيا َة الدُّ ْن َياَ فإِ َّن الجْ َح َ
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َونهَ َى النَّ ْف َس َع ِن الهْ َ َوىَ فإِ َّن الجْ َنَّ َة ِه َي المَْ ْأ َوىَ ي ْس َأ ُلون ََك َع ِن
َخ َ
نت م ِ
ان مرساها فِيم َأ َ ِ ِ
ِ
نذ ُر َمن
نت من ذك َْر َاها إِلىَ َر ِّب َك ُمنت ََه َ
السا َعة َأ َّي َ ُ ْ َ َ
اها إِ َّنماَ َأ َ ُ
َ
َّ
ِ
اها)1(مع إيقاعها الذي ُيزيد
اهاك ََأنهَّ ُ ْم َي ْو َم َي َر ْونهَ َا لمَ ْ َي ْل َب ُثوا إِلاَّ َعش َّي ًة َأ ْو ُض َح َ
يخَ َْش َ
احلس وفخامتها يف صنعها باملشاعر ،وهو إيقاع هائل
الساعة وهوهلا يف
ّ
من روع ّ
عميق مديد ُيالئم احلدث ويتناسق معه.

()2

السورة الواحدة ال يأخذ نمط ًا واحد ًا بل يتغيرّ ويتعدد
ومن هنا نجد أن إيقاع ّ
السورة وبإختالف اخلطاب الذي توجهه ،فيرتدد بني
بتغري األحداث التي تطرحها ّ
السعة واهلدوء ،فهي مع ارتباط موضوعاهتا التي تشكل وحدة
ال ّلني والشدّ ة أو رّ

ُسخر اإليقاع أفضل تسخري للتعبري عن ّ
فكرية وموضوعية ت ّ
كل موضوع بشكل جيعل

السورة ُك ً
ال متجانس ًا موضوع ًا وفكر ًا ولفظ ًا وإيقاع ًا وكلها تلتف حول اهلدف أو
من ّ

املحور العام للسورة.

ومثل ذلك سورة العاديات ؛ إذ يتغيرّ إيقاع الفاصلة تبع ًا لتغيرّ املوضوع فتعددت
فواصلها يف أربعة مقاطع خمتلفة جاءت فاصلة املقطع األول بصوت احلاء وهو
صوت احتكاكي مهموس يتناسب مع(الضبح ،والقدح ،والصبح).

فـ(الضبح)هو احلمحمة عند ال َعدْ و ،أو هو شدّ ة النَّ َف ْس عند
العدو()3و(ال َقدْ ح)
ْ
((( النازعات.44 - 34 :
((( ظ :سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،تفسري سورة النازعات ،3820 - 3810/6 :و د .حممود
البستاين ،التفسري البنائي للقرآن الكريم.279 - 270/5 :
((( الطربيس ،جممع البيان.422/10 :
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النّار التي تنقدح عند احتكاك حوافر اخليل باحلجارة ،فصوت أنفاس اخليل ،أو

مححمتها واحتكاك حوافر اخليل بام تحُ دثه من نار خفيفة وتوافق صوت اخليول ا ُملغرية
ٍ
معان ناسبها صوت احلاء يف هذا املقطع بداللته االحتكاك ّية واتسق
الصباح ك ّلها
يف ّ
معها يف أحسن وجه.
ويأيت املقطع اللاّ حق بصوت العني(نقع ًا و مجع ًا)فاختلف صوت الفاصلة مع

اختالف داللة اآليتني يف تصويرها وصول اخليل إىل أرض املعركة وإثارهتا للغبار

وأصوات القتال يف جلبة وصياح تناسبت مع صوت العني املجهور املتوافق مع تلك

ُسمع
ُسمع األصوات املجهورة يف ساحة املعركة وال ت َ
األصوات ،إذ(من املألوف أن ت َ

قبل بدء املعركة)(.)1

أما املقطع الثالث فجاءت الفاصلة بصوت الدّ ال املجهور يف(كنود ،شهيد ،شديد)

جاءت ُمتسق ًة مع كفر اإلنسان وح ّبه للامل.

الراء يف(القبور ،الصدور ،خبري)وهو ايضا صوت جمهور
واملقطع الرابع بصوت ّ
ٍ
بشكل عام ،فاتسقت ايقاعات املقاطع مع املوضوع الذي
السورة
يتناسب مع أجواء ّ
تتحدث عنه اآليات بأروع اتساق.

السورة
ولإليقاع التكراري يف الفاصلة أثر يف تعميق الداللة ،فتكرار آية كاملة يف ّ

أو تكرار لفظ يف الفاصلة يف آيات متتابعة يأيت ُمتجانس ًا مع املعنى ،ففي فاصلة اآليات
األوىل من سورة احلا ّقة:الحْ َا َّق ُةَ ما الحْ َا َّق ُةَ و َما َأ ْد َر َ
اك َما الحْ َا َّق ُة)2(يأيت صوت

الساكنة(اهلاء)فاإليقاع رهيب
احلاء عالي ًا ثم ينخفض مع القاف املشد ّدة والتاء ّ
((( عمر عبد اهلادي عتيق ،ظواهر اسلوبية يف القرآن الكريم.425 :
((( احلاقة.3 - 1 :
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لمِ
مجُ لجل ُم ٍ
السورة
دو يتناسب مع هول وخطورة وأمهية احلادثة متهيد ًا ا ستتحدّ ث عنه ّ
حس اإلنسان ويرت ّقب وينتظر ويتسائل عن اخلرب ،فيأيت
الحق ًا(ومع الصوتني يتنبه ّ

صور ًا مشاهد املايض حيث مصارع ا ُمل ّ
كذبني بالدّ ين)(.)1
اخلرب ُم ّ

ار َع ُةَ ما ا ْل َق ِ
واألمر نفسه ينطبق عىل تكرار القارعة يف سورة القارعة:ا ْل َق ِ
ار َع ُة

اك َما ا ْل َق ِ
َو َما َأ ْد َر َ
ار َع ُة)2(فيأيت اجلواب تصوير ًا للمشاهد املهولة للقيامة(ويف املشهدين
السورتني)(.)3
قيم تعبريية ومشاعر نفس ّية مع وقع صوت الفواصل املكررة يف ّ

الرمحنَ فبِ َأ ِّي
السورة فقد ورد يف مواضع كثرية كام يف سورة ّ
أما تكرار آية كاملة يف ّ
آلاَ ء رب ُك ُتك َِّذب ِ
كل نعمة وبعد ّ
ان)4(فجاء تكرارها بعد ذكر ّ
كل إنذار وحتذير من
َ
َ ِّ ماَ

كفران النّعم ،فيأيت التكرار اإليقاعي ُمؤ ّدي ًا املعنى تذكري ًا وتنبيه ًا يف إتساق وجتانس
ُيسهم يف ارتباط املعنى باإليقاع بشكل واضح.

ني)5(يف سورة ا ُملرسالت ،ويف سورة
وكذلك تكرار
اآليةو ْي ٌل َي ْو َم ِئ ٍذ ِّل ْل ُمك َِّذبِ َ
َ
َان َع َذابيِ َون ُُذ ِر)6(فجاء تكرار ّ
فك َ
كل منها ُمتّسق ًا مع
القمر تكررت اآليةَ ف َك ْي َ

املعنى مرتبط ًا به ُمعبرّ ًا عنه يف جتانس تا ّم.

فالتكرار مل يأت ملجرد التذكري بالنّعمة أو النّقمة وإنام أضفى عىل النّص إنسجام ًا

تناغم يف اآليات ا ُملكررة مع ما سبقها وحلقها ،فأ ّدى دوره يف تناسق املعنى بام تركته يف
((( عمر عبد اهلادي عتيق ،ظواهر اسلوبية يف القرآن الكريم.368:
((( القارعة.3 - 1 :
((( عمر عبد اهلادي عتيق ،ظواهر اسلوبية يف القرآن الكريم.368:
((( الرمحن.13 :
((( املرسالت.15 :
((( القمر.16 :
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النّفس من ٍ
الرهبة بآيات الوعيد أو الرتغيب واطمئنان النّفس
تأثري بإيقاع خمتلف بني ّ
وحسن شكرها.
بالتذكري بنعم اهلل ُ

كذلك اٍإليقاع الذي ُيضفيه حذف أو زيادته عىل أصل الكلمة يف الفاصلة حمقق ًا

اإلنسجام الصويت بحيث لو ُذكر املحذوف لمَا استقام ،ولو ُحذف احلرف املذكور لمَا
أ ّدى ذلك النَغم املؤثر يف النَفس.

تعاىل:وا ْل َف ْج ِرَ و َل َي ٍ
ال
الصويت ،فقوله
َ
فحذف احلرف يأيت ُمتناسب ًا مع النّسق ّ
الش ْف ِع َوا ْل َوت ِْرَ وال َّل ْي ِل إِ َذا َي رْ ِ
عَشرْ ٍ َ و َّ
س)1(فحذف ياء(يرسي)لتتسق مع الفاصلة
السابقة.
يف اآليات ّ

ان إِ َذا َما ا ْب َتلاَ ُه َر ُّب ُه َف َأك َْر َم ُه َو َن َّع َم ُه َف َي ُق ُ
نس ُ
ول َربيِّ
وكذلك قوله تعاىلَ :ف َأ َّما الإْ ِ َ
َأك َْر َم ِنَ و َأ َّما إِ َذا َما ا ْب َتلاَ ُه َف َقدَ َر َع َل ْي ِه ِر ْز َق ُه َف َي ُق ُ
ول َربيِّ َأ َهان َِن)2(جاء متناسب ًا تناسب ًا
السابقة.
كلي ًا مع الفاصلة يف اآلية ّ
وكذلك قوله تعاىلَ :كلاَّ إِ َذا َب َل َغ ْت الترَّ َ ِاق َيَ كلاَّ إِ َذا َب َل َغ ْت الترَّ َ ِاق َي َ و َظ َّن َأ َّن ُه
ِ
الس ُ
اق
ا ْل ِف َر ُاقُ )3(حذفت الياء من(راقي)لتتناغم مع ما بعدها من
َ
آيات:وا ْل َت َّفت َّ
بِالس ِ
اق إِلىَ َر ِّب َك َي ْو َم ِئ ٍذ المَْ َس ُ
اق)4(فالفاصلة مع تأديتها للمعنى ُيراعى فيها التّناسق
َّ

الصويت ا ُملجانس للمعنى واستقامة الوزن.
ّ

((( الفجر.4 - 1 :
((( الفجر.16 - 15 :
((( القيامة.28 - 26 :
((( القيامة.30 - 29 :
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الصويت وجتانس ًا
ومن جانب آخر فإن زيادة حرف يف الفاصلة مراعا ًة للتناسب ّ

مع املعنى يف الوقت نفسه فتتواىل اآليات عىل نسق واحد يف فاصلة ُمتناسقة كام
()2
()1
األحزاب...:و َت ُظن َ
السبِيل
يف سورة
َ
ُّون بِ��اللهَِّ ال ُّظنُونَاَ ... ف َأ َض ُّلونَا َّ

()3
السورة كاملة ،فدخول األلف يف
َ
الر ُسول اتسقت مع فواصل ّ
...و َأ َط ْعنَا َّ
السورة األخرى ُم ّنونة
اآليات الثالث جاء لتتسق مع الفواصل التي جاءت يف آيات ّ

عرفة بأل فاستدعى
عرفة بأل .ويف اآليات الثالث ُم ّ
ألن الكلمة األخرية فيها غري ُم ّ
الصويت ذلك وهبذا املعنى ُيعلل الزركيش(ت794هـ)األمر بقوله(:ألن
التّناسق ّ
السورة منقلبة عن تنوين يف الوقف فزيد عىل النّون يفال ُّظنُونَاألف
فواصل هذه ّ

لتساوي املقاطع وتناسب هنايات الفواصل)(.)4

الصوت أمر صعب ألن اإليقاع
وبذلك يتضح أن الفصل بني ال ّلفظ واملعنى وبني ّ

الصويت له أثر يف تعزيز الرتابط بني ال ّلفظ واملعنى ،إذ ال نجد تنافر ًا أو عدم جتانس بني
ّ

الصويت والوقع الذي يرتكه يف نفس ا ُملتلقي ،سوا ٌء
ال ّلفظ ا ُملنتقى للمعنى وبني اإلحياء ّ
أكان شدّ ًة وقسوة أم لين ًا ورخا ًء أو غريها من التعبريات النّفسية التي يظهر صداها يف
السورة ككل ،فاإليقاع ليس
ال ّلفظ ،ويف ُحسن اختيار موقعه بني أجزاء اآلية أو يف ّ

أمر ًا ظاهري ًا شكلي ًا بل يتجاوز ذلك إىل إحداث التّناسق التام مع اجلو العام الذي

فالصوت ُيؤ ّدي دوره ا ُملناط به
السياق ّ
تُطلق فيه املوسيقى ووظيفتها التي تؤ ّدهيا يف ّ
السياق مع أن ّ
لكل كلمة مفردة صوت ًا فعلي ًا ُيسهم يف حتديد داللتها لكنها
ضمن أطار ّ
توجه معنى النّص.
يف الرتكيب مع كلامت أخرى تنتج جمموعة من األصوات ّ
((( األحزاب.10 :
((( األحزاب.67 :
((( األحزاب.66 :
((( الربهان يف علوم القرآن.68/1 :
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ومعنى
فاسلوب القرآن الكريم ُيؤ ّدي الغرض ا ُملراد بشكل متكامل األبعاد لفظ ًا
ً
وإيقاع ًا مع غريها من األدوات ،فهو نظم ُمتكامل ليس فيه خلل وال يتجاوز فيه

ال ّلفظ عىل املعنى وال العكس ،وال ُيعدّ التكرار فيه حشو ًا وال تطوي ً
ال وال احلذف يخُ ّل

الصويت عىل املعنى يف الفاصلة بل يأيت ُمتسق ًا معه مؤكد ًا له
باملعنى وال يطغى اجلانب ّ
ف ُيشكل ُك ً
ال ُمتكامل األجزاء.

القصة
ثاني ًا َّ -
والسورة.
 - 1رَّ
التابط بني مقطع َّ
القصة ُّ
القصة.
 - 2التَّنويع(التَّكرار)يف عرض َّ
القصة الواحدة.
 - 3اإلمجال والتَّفصيل يف َّ
السورة الواحدة.
 - 4ارتباط القصص وتناسقها يف ُّ
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القصة
ثاني ًا _ َّ
القصة عنرص ًا فنّي ًا أخر من عنارص ترابط النّص القرآين وتُسهم بشكل
تُشكل ّ

السورة بعضها ببعض حول حمورها أو موضوعها ،إذ
كبري وواضح يف ربط مقاطع ّ

تُلقي ظالالً عىل املوضوع ،فتأيت ُمتسق ًة مع العنارص األخرى بام يتناسب وطبيعة ذلك
السورة عليها ،إذ من
املوضوع فتُو َظف يف إطار األفكار الرئيسة أو الثانوية التي تقوم ّ
السورة.
خالل ّ
القصة هُييأ ذهن ا ُملتلقي إىل الغرض الذي ترمي إليه ّ

فالقصة تُعدّ أسلوب ًا تربوي ًا ينفذ إىل القلوب ويحُ دث تأثري ًا يف النّفوس إذ التفاعل
ّ

مع األشخاص واألحداث ،وما يحُ دث من هذا التأثر باملواقف فتكون النّتيجة أن
ً ()1
ٍ
فللقصة أثرها الفاعل يف تقويم
بشكل أبلغ وأجدى نفعا
حيصل التوجيه الرتبوي
ّ
السلوك اإلنساين فكر ًا وعمالً ،وتأيت أمهيتها بام تنطوي عليها من دالالت فكرية
ّ

السلوك اإلنساين سوا ٌء عىل مستوى ا ُملعتقد الفكري
تستهدفها ،وتأثريها يف تصحيح ّ
السلوك العميل.
أو ّ

القصة يف القرآن الكريم بعنارصها الثالثة(الشخصيات)و(األحداث)
وقد جاءت ّ

القصة عموم ًا من حيث حتقيق اهلدف املرجو منها،
و(احلوار)بأفضل ما يأيت به فن ّ

اجلو
ملعنى ،متناسب ًة مع ّ
وال تأيت ّ
القصة يف القرآن الكريم أمر ًا عارض ًا بل تأيت ُمؤكدة ً
ٍ
بشكل يلتقي فيه الغرض الفنّي بالغرض
للسورة ،فت َُو َظف لتجسيد املعنى ا ُملراد
العام ّ
طولة وتار ًة خمترصة بحسب املوقف(وهذا أو ذلك تقرره
الديني ،فتأيت املشاهد تارة ُم َّ
األصول الفن ّية القائمة عىل أسس نفس ّية شعورية)(.)2

القصة يف القرآن.544:
((( ظ :التهامي نقره ،سيكولوجية ّ
((( سيد قطب ،مشاهد القيامة يف القرآن.50:
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ٍ
ٍ
جانب،
بشكل تتقابل فيه وتتقاطع من
السورة الواحدة
وقد تتعدد القصص يف ّ
ٍ
جانب ٍ
ٍ
ٍ
ثان ،وتُلقي ّ
جانب
واحدة منها بظ ّلها عىل اآلخرى من
كل
وتتوازى وتتناغم من
ٍ
السورة
ثالث بحيث جتعل القارئ ُيقابل بني أشخاص أو أحداث تلك القصص فيفهم ّ
السورة كامل ًة وليس من خالل(اجلزء)أي املقاطع القصص ّية
كامل ًة من خالل(الكل)أي ّ
ٍ
للسورةُ ،ملقي ًة
ا ُملتفرقة ،فتنتظم
بشكل جيعل منها وحد ًة فكر ّية ُمتكاملة مع املحور العام ّ
السورة وهدفها ،وبذلك ُيكسب النّص مجاليته وحيويته و ُمعطاه
بظالهلا عىل مقصد ّ
()1
الداليل األساس الذي يستهدفه وهو توصيل الغرض إىل ا ُملتلقي.
القصة لذاهتا بل
السورة تتالحم مع املوضوع إذ ليس اهلدف من طرح ّ
ّ
فالقصة داخل ّ

القصة الواحدة قد
السورة ،ولذا نجد أن ّ
ملوضوعها وكيف ّية إسهامها يف ترسيخ هدف ّ
تتوزع عىل ٍ
سور عدّ ة ّ
السورة أو تلك ويأيت ُمتناغ ًام مع
كل مقط ٍع منها ُيمثل جزء ًا من هذه ّ
غرضها وما هتدف إليه.

ٍ
سورة()2لكنها يف ّ
قصة النّبي موسىُ ذكرت يف أكثر من
كل
فعىل سبيل التَّمثيل ّ
ٍ
سورة تأيت ُمتّسق ًة مع املوضوع العام هلا ،فقد يأيت مشهدٌ واحدٌ أو مرحل ٌة من مراحل حياته
ٍ
ٍ
كقصة
وملرة واحدة ّ
السورة كلي ًا ،يف حني ت َِرد ّ
قصة أخرى يف سورة واحدة ّ
تبع ًا لسياق ّ
النّبي يوسف  ،أو بعض الشخصيات أو األحداث وال تتكرر فتكون قد جاءت يف
فكل ٍ
ٍ
سورة أخرىّ ،
جزء من
موضعها وأ ّدت الغرض فال يستدعي األمر إعادة ذكرها يف
القصة القرآنية ّ
السورة.
أجزاء ّ
حيتل موقعه ليعكس أثره وصداه عىل سائر أقسام ّ

((( ظ :د .حممود البستاين ،املنهج البنائي أو العضوي يف تفسري القرآن الكريم ،جملة قضايا إسالمية،
العدد ،1995 - 1416 ،2:صفحة.21:
والس َح َرة وآل فرعون
((( عىل سبيل التمثيل قصتهمع قومه وردت يف سورة(املائدة)ومع فرعون َّ
وبني إرسائيل يف سورة(األعراف)ورحلتهولقائه مع العبد الصالح يف سورة الكهف وقصته مع أخيه
هارون يف سورة(مريم)وفلق البحر وخروجه من مرص يف سورة(طه)وسورة(القصص).
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 _ 1الرتابط بني مقطع القصة والسورة

ٍ
القصة يف ّ
سورة تبع ًا لسياقها العام ،فتُوظف خلدمة
كل
خيتلف أسلوب طرح ّ

القصة بالقدر الذي
السورة حوهلا ،فتعرض من ّ
األفكار الرئيسة والثانوية التي حتوم ّ

القصة من أول أحداثها،
يؤ ّدي ذلك الغرض ومن احللقة التي تتفق معه ،فتار ًة تُعرض ّ

وتار ًة تبدأ من وسطها ،وأخرى تبدأ من حيث هنايتها أو قد تُعرض كامل ًة ،يف حني
ٍ
ٍ
ٍ
حلقة من حلقاهتا.
القصة أو
السور بمشهد واحد من ّ
ُيكتفى يف بعض ّ
وكل ذلك يأيت متسق ًا مع الغرض الذي تبتغيه السورة وحسبام تكمن ِ
ّ
العربة يف هذا
ّ
ُ

اجلزء أو ذاك وال تتبع تسلس ً
ال زمني ًا أو تارخيي ًا ألنه ال ُيشكل هدف ًا من أهدافها كسائر
القصص األخرى يف التأليف البرشي ،إذ إن الغرض األصيل هو ِ
العربة واملوعظة

السورة عليه دون غريه وهو الذي يفرض املقطع القصيص ا ُملناسب له.
فرتكّز ّ

فقصة آدممث ً
ال يف سورة البقرة تبدأ من احللقة األوىل من حني َخلقه وما تالها
ّ

من أحداث كتعليمه األسامء ك ّلها ،وتساؤل املالئكة عن فساد البرش ،ثم سجودهم له
وإمتناع إبليس ،وكل تلك األحداث جاءت متعلقة بالغرض الدّ يني فيها باتساقها مع

السورة وهو(العلم)الذي تكرر ذكره يف كل مقطع من مقاطعها
املوضوع املطروح يف ّ
ابتدأ بقوله تعاىل:وإِ ْذ َق َال رب َك لِ ْلمال َِئك َِة إِنيِّ ج ِ
اع ٌل فيِ األَ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلو ْا َأتجَ ْ َع ُل
َ
َ ُّ
َ
َ
فِ َيها َمن ُي ْف ِسدُ فِ َيها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َماء َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َال إِنيِّ َأ ْع َل ُم
َما الَ َت ْع َل ُم َ
تعاىل:و َع َّل َم آ َد َم األَ ْسماَ ء ُك َّل َها)2(...وقوله تعاىلَ :قا ُلو ْا
ون)1(وقوله
َ
ِ
ِ
()3
يم
ُس ْب َحان ََك الَ ِع ْل َم َلنَا إِالَّ َما َع َّل ْم َتنَا إِن ََّك َأ َ
يم الحْ َك ُ
نت ا ْل َعل ُ
((( البقرة.30 :
((( البقرة.31 :
((( البقرة.32 :
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وقوله تعاىلَ :ق َال َيا آ َد ُم َأنبِ ْئ ُهم بِ َأ ْس َم ِآئ ِه ْم َف َلماَّ َأن َب َأ ُه ْم بِ َأ ْس َم ِآئ ِه ْم َق َال َألمَ ْ َأ ُقل َّلك ُْم
إِنيِّ َأ ْع َلم َغيب الس و ِ
ات َواألَ ْر ِ
ون َو َما كُنت ُْم َت ْكت ُُم َ
ض َو َأ ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ون.)1(
ُ ْ َ َّ ماَ َ

للسورة الذي ُختِ َم بقوله
وقد ارتبطت هذه اآلي��ات مع ختام املقطع األول ّ
ٍ ِ
يم)2(وهذا ُيشري إىل(:أن ظاهرة العلم ستأخذ مساحة
تعاىلَ ...:و ُه َو بِك ُِّل شيَ ْ ء َعل ٌ
خاصة من النّص ،وفع ً
ال نجد ان العلم هو البِطانة الفكرية التي يقوم عليها هيكل
ّ
القصة التي تتحدّ ث عن املولد البرشي)()3ألن املولد البرشي ُيشكل جتربة جديدة
ّ
الرد بعد تساؤهلم بقوله تعاىلَ ...:ق َال إِنيِّ َأ ْع َل ُم َما
يف حياة املالئكة ،لذلك جاء ّ

الَ َت ْع َل ُم َ
ون )4(أما ما يتعلق بآدمفان العلم يظل هو الطابع الذي أودعه اهلل

تفوق هبا عىل املالئكة
تعاىل يف شخص ّيته بحيث ع ّلمه األسامء ك ّلها إىل الدرجة التي َّ

سوغ الوحيد الذي يكمن
أنفسهم ،وأما التجربة البرشية فان علم اهلل تعاىل هو ا ُمل ّ
القصة حينام قال اهلل تعاىلَ ...:ق َال إِنيِّ َأ ْع َل ُم َما الَ
وراء حدودها وهذا ما أكدته ّ

َت ْع َل ُم َ
ونوحينام
قال:و َع َّل َم آ َد َم األَ ْسماَ ء ُك َّل َها)5(....وقالَ ...ألمَ ْ َأ ُقل َّلك ُْم إِنيِّ
َ
َأ ْع َلم َغيب الس و ِ
ات َواألَ ْر ِ
ون َو َما كُنت ُْم َت ْكت ُُم َ
ض َو َأ ْع َل ُم َما ُت ْبدُ َ
ون)6(فشكلت
ُ ْ َ َّ ماَ َ

القصة بام تضمنته من مواقف وأحداث وأبطال تستمد ّحركتها
ظاهرة(العلم)عصب ّ
مجيع ًا من(العلم)الذي يقف وراء ذلك.

((( البقرة.33 :
((( البقرة.29 :
((( د .حممود البستاين ،املنهج البنائي يف التفسري.66:
((( البقرة.29 :
((( البقرة.31 :
((( د .حممود البستاين ،املنهج البنائي يف التفسري.67 :
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القصة أخذ تسلس ً
قصة
ال زمني ًا ابتدأ منذ بداية ّ
فعرض األحداث واملواقف يف ّ

السورة ،وهنا يأيت االستهالل متوافق ًا مع ما تقتضيه الفكرة،
اخلَلق حسب ما تطلبته ّ
ٍ
سور أخرى()1من القرآن الكريم
_قصة آدم _يف
القصة ذاهتا ّ
يف حني نجد أن ّ

وردت من وسط األحداث واملواقف ،فنجدها تبتدئ من حادثة سجود املالئكة
آلدموموقف إبليس من ذلكّ ،
وكل ذلك يرجع إىل تع ّلق الغرض هبذا املقطع أو
السورة دون غريه من مقاطع أو مشاهد األذى.
ذاك يف ّ

قصة عيسىجاءت يف ٍ
سور عدّ ة ،وعرضت حلقات من حياته ،لكنها يف
كام أن ّ
ٍ
ّ
السورة ،فقد ُذكرت قصته يف مواضع
كل سورة تعرض جانب ًا من حياته يتناسب مع ّ
ٍ
قصته مع ذكر األنبياء يف مواضع
كثرية()2ورود ًا أساسي ًا ،كام ورد ذكر عيسىدون ّ
ٍ
السور ،ويف ّ
سورة منها تعرض
كل
أخرى ،بينام جاءت مقاطع من حياته يف بعض ّ
السورة .فتار ًة يعرض يف املقطع جانب ًا
مشهد ًا من املشاهد يتعلق بقضية مطروحة يف ّ
بشكل ُم ٍ
ٍ
عجز ،فتأيت مرتبط ًة بام سبقها من آيات يف خلق آدممن
قصة والدته
من ّ
ٍ
غري ٍ
جانب بقض ّية إحياء
قصة إحيائه للموتى بإذن اهلل من
أب وال أم ،بينام ترتبط ّ

السامء تمُ ّهد للغرض الذي تريد إيصاله
البرش بعد موهتم كام يف سورة البقرة ؛ أي إن ّ
القصة إلضفاء صفة القناعة عىل قضية بعث األموات وإحيائهم
للمتلقي من خالل ّ
ُ
للتهيؤ للمرحلة اخلالدة وهي احلياة األخروية.

((( كام يف سورة األعراف 11:وما بعدها ،وسورة األرساء 61:وما بعدها ،وسورة الكهف 50:وما
بعدها ،وسورة طه 116:وما بعدها.
((( وردت يف سورة البقرة ،253 - 87:وسورة آل عمران ،61 - 45:وسورة النساء،159 - 156:
وسورة املائدة ،116 - 110 :وسورة مريم ،34 - 16:وسورة الزخرف ،65 - 57 :وسورة الصف:
.14

 ........................................................ 162البعد الرتابطي يف القرآن الكريم

وتار ًة تتناول سورة أخرى جانب ًا من حياته مع بني إرسائيل وتكذيبهم له وجمادلتهم

إ ّياه واختالفهم فيه ،فمنهم َمن آ َمن به ومنهم َمن اختذه إهل ًا ،فيأيت ّ
القصة
كل مقطع من ّ

السورة حتقيق ًا للغرض املقصود ،ويربط ذلك
ُمتّسق ًا مع املوضوع الذي تطرحه ّ
آج َك فِ ِيه
بتكذيبهم النّبيحتى دعاهم إىل ا ُملباهلة كام يف سورة آل عمرانَ :ف َم ْن َح َّ
ِمن َب ْع ِد َما َج َ
اءك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل َت َعا َل ْو ْا نَدْ ُع َأ ْبنَاءنَا َو َأ ْبنَاءك ُْم َونِ َساءنَا َونِ َساءك ُْم َو َأن ُف َسنَا
و َأن ُفسكُم ُثم َنبت َِه ْل َفنَجعل َّلعنَ َة اللهِّ َعلىَ ا ْلك ِ
ني)1(ربط ًا للموضوع بام سبقه من
َاذبِ َ
ْ َ ْ
َ ْ َّ ْ
سلوك بعض بني إرسائيل ممن اختذه إهل ًا وتكذيبهم رسالة النّبي .

ٍ
كل موض ٍع من ّ
ويف ّ
سورة يأيت العنرص القصيص جزء ًا ُمتجانس ًا مع مقاطع
كل

السورة األخرى ومع املوضوعات التي تدور حوهلا اآليات ،فاملقطع الوارد يف سورة
ّ
ٍ
بشكل عام ،كام ُيمثل املرحلة األخرية من حياة
السورة
املائدة ُيشكّل تناسق ًا تا ّم ًا مع ّ
ِ
َّاس اتخَّ ِ ُذونيِ
لت لِلن ِ
عيسىبقوله
نت ُق َ
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َأ َأ َ
َ
تعاىل:وإِ ْذ َق َال اللهُّ َيا ع َ
و ُأمي إِ َلـه ِ ِمن د ِ
ُون ليِ َأ ْن َأ ُق َ
ون اللهِّ َق َال ُس ْب َحان ََك َما َيك ُ
ُنت
ول َما َل ْي َس ليِ بِ َح ٍّق إِن ك ُ
ُ
َ ِّ َ َ ينْ
ال ُم ا ْل ُغ ُي ِ
نت َع َّ
وبَ ما
ُق ْل ُت ُه َف َقدْ َع ِل ْم َت ُه َت ْع َل ُم َما فيِ َن ْفسيِ َوالَ َأ ْع َل ُم َما فيِ َن ْف ِس َك إِن ََّك َأ َ
ُنت َع َل ْي ِه ْم َش ِهيد ًا َّما ُد ْم ُت فِ ِيه ْم
ُق ْل ُت لهَ ُ ْم إِالَّ َما َأ َم ْرتَنِي بِ ِه َأ ِن ا ْع ُبدُ و ْا اللهَّ َربيِّ َو َر َّبك ُْم َوك ُ
نت ِ
نت َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َش ِهيدٌ  إِن ُت َع ِّذبهْ ُ ْم َفإِنهَّ ُ ْم
يب َع َل ْي ِه ْم َو َأ َ
َف َلماَّ ت ََو َّف ْيتَنِي ك َ
الرق َ
ُنت َأ َ َّ
ِ
يم)2(جاءت تمُ ّثل املشهد األخري لقصته،
ِع َبا ُد َك َوإِن َت ْغ ِف ْر لهَ ُ ْم َفإِن ََّك َأ َ
نت ا ْل َع ِز ُيز الحْ َك ُ
القصة بختام يتناسب مع مولدهالعجيب والشبهات التي أ ّدت هبم إىل
فاختتمت ّ

تأليهه(وها هو ذا يف املقطع األخري أمام خالقه يعرتف بعبوديته ويشهد بام قاله لقومه
و ُيفوض األمر إىل اهلل العزيز احلكيم)()3فاقتىض جميئ هذا القسم ليقرر و ُيثبت حقيقة

((( آل عمران.61 :
((( املائدة.118 - 116 :
((( سيد قطب ،التصوير الفني يف القرآن.144:

الفصل الثالث/العنارص الفن َّية يف الترَّ ابط القرآين 163 ........................................

عبوديته هلل كآخر مقطع من حياته إذا أخذنا بنظر االعتبار أن سورة املائدة( )1أخر ما

نزل من سور القرآن الكريم لتُنهي بذلك قض ّية الشك فيه وبالوهيته املزعومة ،فجاء
مكم ً لمِ
قصتهيف ٍ
سور سابقة يف النزول ،وقد تُذكر
ال ا سبق من مقاطع أخرى من ّ
ُ ّ
القصة بعد ذلك من أوهلا وتعرض التفصيالت.
القصة ومغزاها أوالً ثم تبدأ ّ
عاقبة ّ
قصة موسىيف س��ورة القصص ج��اء احلديث عنها يف مقدمة
وكذلك ّ
ِ
َاب المُْبِ ِ
ات ا ْل ِكت ِ
وسى َوفِ ْر َع ْو َن
السورة:طسم تِ ْل َك آ َي ُ
نيَ ن ْت ُلوا َع َل ْي َك من َّن َبإِ ُم َ
ّ
ُون إِ َّن فِ ْر َع ْو َن َعلاَ فيِ الأْ َ ْر ِ
بِالحْ َ ِّق لِ َق ْو ٍم ُي ْؤ ِمن َ
ف َط ِائ َف ًة
ض َو َج َع َل َأ ْه َل َها ِش َيع ًا َي ْست َْض ِع ُ
ِ
اءه ْم إِ َّن ُه ك َ
َان ِم َن المُْ ْف ِس ِدي َن)2(فهذه املقدمة التي
َاءه ْم َو َي ْست َْح ِيي ن َس ُ
ِّمن ُْه ْم ُي َذ ِّب ُح َأ ْبن ُ
لمِ
ٍ
السورة بعد ذلك،
استه ّلت بذكر
جانب من ّ
قصة موسىوهو متهيد ا ستعرضه ّ
ٍ
للقصة وليس من بدايتها.
فابتدأت من عهد متأخر ّ
فقصتهمع فرعون تأيت بعد مراحل عدّ ة من حياته التي ُذكرت يف ٍ
سور ُأخرى،
ّ

وبعد هذا التقديم يستمر عرض التفاصيل التي تتناول مولد موسىونشأته

القصة بإغراق
ورضاعه وكربه ،وقتله املرصي ،وخروجه إىل مرص ،إىل أن تنتهي ّ

القصة كانت متهيد ًا ملعرفة
فرعون وجنوده(فكأن املقدمة التي كشفت الغاية من
ّ
الطريقة التي تتحقق هبا الغاية املرسومة املعلومة)(.)3

القصة ومواقفها
السورة أفكار ًا انعكست فيام بعد عىل أحداث ّ
فطرحت مقدمة ّ

السور الكريمة ،فالعنرص القصيص يستهدف لفت
اتضحت من خالل موضوعات ّ
السورة بالتقديم لذكر فرعون الذي عال يف
النظر إىل الداللة الفكرية التي تقوم عليها ّ

(((االيات .119 -116 :
((( القصص.4 - 1 :
((( سيد قطب ،التصوير الفني 149 :وما بعدها.
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األرض واستضعف النّاس وكان من ا ُملفسدين وباملصري الذي سيؤول إليه هو وغريه
من ا ُملفسدين كقارون ،ومتكني املؤمنني ونرصهم بقولهَ :ون ُِريدُ َأن ن َُّم َّن َعلىَ ا َّل ِذي َن
است ُْض ِع ُفوا فيِ الأْ َ ْر ِ
نيَ ون َُم ِّك َن لهَ ُ ْم فيِ الأْ َ ْر ِ
ض
ض َون َْج َع َل ُه ْم َأ ِئ َّم ًة َون َْج َع َل ُه ُم ا ْل َو ِارثِ َ
ْ
ان َو ُجنُو َدهمُ َ ا ِمن ُْهم َّما كَانُوا يحَ ْ َذ ُر َ
َون ُِري فِ ْر َع ْو َن َو َها َم َ
ون.)1(
القصة ك ً
ال من املصائر الدنيوية واألخروية املرتتبة عىل
حيث ربط من خالل ّ

القصة بغرق فرعون وجنوده وخسف األرض بقارون وداره،
العلو والفساد لتنتهي ّ
ّ
وحسن عاقبة املؤمنني إذ اختصهم بقوله تعاىل :تِ ْل َك الدَّ ُار الآْ ِخ َر ُة ن َْج َع ُل َها لِ َّل ِذي َن لاَ
ُ
ض ولاَ َفساد ًا وا ْلع ِ
ُي ِريدُ َ
ني.)2(
اق َب ُة لِ ْل ُمت َِّق َ
َ َ َ
ون ُع ُل ّو ًا فيِ الأْ َ ْر ِ َ
القصة
وهذان
السلوكان(العلو واإلفساد)هلام موقع عضوي بالنّسبة إىل هيكل ّ
ّ

وعلوه وفساده قرنت يف
التي حتدّ ثت عن نامذج من املفسدين ،فكام افتتحها بفرعون
ّ
هناية السورة شخصية أخرى ُمل ٍ
ٍ
القصة
فسد
وعال يف األرض وهو قارون ،فارتبطت ّ
ّ
ّ
للسورة من خالل طرح الفكرة الرئيسية يف مقدمتها.ثم تالحقت
باملحور العام ّ
السورة
أحداث ّ
القصة لتسري إىل هنايتها ُمفصح ًة عن النهاية احلتم ّية التي قدمت هلا ّ

قصة موسىيف مقطع خيتلف عماّ جاء يف
يف املقدمة.ويف سورة النّازعات جاءت ّ
تعاىل:ه ْل أت َ
َاك َح ِد ُ
وسى إِ ْذ
السور ،فيبتدئ احلديث عنه بقوله
َ
يث ُم َ
غريه من ّ
نَاداه ربه بِا ْلو ِ
اد المُْ َقدَّ ِ
ب إِلىَ فِ ْر َع ْو َن إِ َّن ُه َط َغىَ ف ُق ْل َهل َّل َك إِلىَ َأن
س ُط ًوىا ْذ َه ْ
َ ُ َ ُّ ُ َ
ت ََزكَّىَ و َأ ْه ِد َي َك إِلىَ َر ِّب َك َفت ْ
َخ َشىَ ف َأ َرا ُه الآْ َي َة ا ْل ُكبرْ َ ىَ فك ََّذ َب َو َعصُ ث َّم
َأ ْد َب َر َي ْس َعىَ ف َحشرَ َ َفنَا َدىَ ف َق َال َأنَا َر ُّبك ُُم الأْ َ ْعلَ ف َأ َخ َذ ُه اللهَُّ َنك َ
َال الآْ ِخ َر ِة
((( القصص.6 - 5 :
((( القصص.83 :
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َوالأْ ُول.)1(
قصة موسىمع فرعون ،لكنه يرتبط
يعرض هذا املقطع القصيص جانب ًا من ّ

السور األخرى.
للسورة خمتلف ًا عن غريه من املقاطع يف ّ
بالعنرص الفكري ّ

السابقة هلذا املقطع حتدّ ثت عن إرصار الكافرين عىل إنكار البعث حتى
فاآليات ّ
ون َأ ِئنَّا لمََ ْر ُدو ُد َ
وصلوا إىل حدّ االستهزاء يف قوهلمَ :ي ُقو ُل َ
ون فيِ الحْ َافِ َر ِةَ أ ِئ َذا ُكنَّا ِع َظام ًا
َّخر ًةَ قا ُلوا تِ ْل َك إِذ ًا كَر ٌة َخاسرِ ٌةَ فإِ َّن ِهي َزجر ٌة و ِ
ِ
احدَ ٌةَ فإِ َذا ُهم بِالس ِ
اه َر ِة،)2(
ماَ َ ْ َ َ
َّ
َّ
ن َ
َ
حتمله
وكان هذا األمر ّ
يشق عىل رسول اهللفجاءت ّ
قصة موسىوب ّينت مقدار ّ
املش ّقة الكثرية يف دعوة فرعون فكانت تسلية لقلب النّبيألن فرعون وقومه كانوا

قوة من كفار قريش وأكثر جند ًا ،لكن اهلل تعاىل أخذه نكال اآلخرة واألوىل،
أشدّ ّ
وأرصوا عىل إنكارهم وتكذيبهم أخذهم اهلل
وكذلك املرشكون إن متردوا عليك
ّ

وجعلهم نكاالً.

()3

السورة والغاية
فجاء العنرص القصيص هنا ُمتسق ًا متام ًا مع الفكرة التي تطرحها ّ

التي هتدف إليها وهي باإلضافة اىل تسلية النّبيتُنبئ بمصري ا ُمل ّ
كذبني ا ُملعاندين

السورة.
ربط ًا هلذا للموضوعني بالفكرة التي تقوم عليها ّ

قصة إبراهيمإذ وردت فيام ُيقارب العرشين موضع ًا ،إذ
وكذلك األمر يف ّ

السامء ويتأمل نجومها وكواكبها إىل حني بدء
فتى ينظر يف ّ
تبتدئ قصته منذ أن كان ً
دعوته وحتطيمه األصنام ،حيث وصفه قومه بقوهلمَ :قا ُلوا َس ِم ْعنَا َفتًى َي ْذك ُُر ُه ْم ُي َق ُال
((( النازعات.25 - 15 :
((( النازعات.14 - 10 :
((( ظ :الرازي ،مفاتيح الغيب.36/31 :
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ِ
قصته إىل حني إلقائه يف النّار وهجرته ،وبنائه البيت احلرام،
يم)1(وتستمر ّ
َل ُه إِ ْب َراه ُ
كل تلك املقاطع جاءت متفرقة يف ٍ
ّ
قصته
سور عدّ ة ،إىل أن تأيت احللقة األخرية من ّ
َان ا ْلبي ِ
لإِ ِ
ت َأن لاَّ تُشرْ ِ ْك بيِ َش ْيئ ًا َو َط ِّه ْر
بقوله تعاىل يف سورة
يم َمك َ َ ْ
َ
احلج:وإِ ْذ َب َّو ْأنَا ِ ْب َراه َ
ني والر َّك ِع السج ِ
ِِ
ودَ و َأ ِّذن فيِ الن ِ
َّاس بِالحْ َ ِّج َي ْأت َ
ُوك ِر َجاالً َو َعلىَ
َب ْيتِ َي لِل َّط ِائ ِف َ
ُّ ُ
ني َوا ْل َقائم َ َ ُّ
ني ِمن ك ُِّل َف ٍّج َع ِم ٍيق.)2(
ك ُِّل َض ِام ٍر َي ْأتِ َ
احلج وشعائره يف دين إبراهيموذلك غرض مقصود قد
وهنا ربط بني شعائر ّ
ذكر إلبراهيمبقوله تعاىل:وج ِ
السورة نفسها آخر ٍ
اهدُ وا فيِ اللهَِّ َح َّق
َ َ
ورد يف ختام ّ
اد ِه هو اج َتباكُم وما جع َل َع َليكُم فيِ الدِّ ِ ِ
ِ
ِ
يم ُه َو َسماَّ ك ُُم
ِج َه ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
ين م ْن َح َرجٍ ِّم َّل َة َأبِيك ُْم إِ ْب َراه َ
ْ ْ
ول َش ِهيد ًا َع َل ْيك ُْم َو َتكُونُوا ُش َهدَ اء َعلىَ الن ِ
الر ُس ُ
مني ِمن َق ْب ُل َوفيِ َه َذا لِ َيك َ
َّاس
المُْ ْس ِل َ
ُون َّ
ِ
الزكَا َة َوا ْعت َِص ُموا بِاللهَِّ ُه َو َم ْولاَ ك ُْم َفنِ ْع َم المَْ ْولىَ َونِ ْع َم الن َِّصري.)3(
الصلاَ َة َوآتُوا َّ
يموا َّ
َف َأق ُ
قصة إبراهيموهو ُمتناسب متام ًا مع حمور
فكان هذا املشهد هو مشهد اخلتام يف ّ

السورة ؛ الذين
السورة وهو اليوم اآلخر وارتباطه بسلوك املنحرفني الذين ذكرهتم ّ
ّ
ٍ
سابق بقوله تعاىل:
يصدّ ون عن سبيل اهلل واملسجد احل��رام ،وقد حذرهم يف مقط ٍع
يل اللهَِّ َوالمَْ ْس ِج ِد الحْ َ َرا ِم ا َّل ِذي َج َع ْلنَا ُه لِلن ِ
ون َعن َسبِ ِ
 إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َو َي ُصدُّ َ
َّاس َس َواء
اد ومن ي ِرد فِ ِيه بِإِلحْ ٍ
ِ
اك ُ ِ ِ
ا ْلع ِ
اد بِ ُظ ْل ٍم ن ُِذ ْق ُه ِم ْن َع َذ ٍ
اب َألِي ٍم.)4(
ف فيه َوا ْل َب َ َ ُ ْ
َ
َ
السابقة حيث جاء يف سياق احلديث عن
السور ّ
فارتبط املقطع األخري بمقاطع ّ
ٍ
السورة مع
املرشكني أو الكفار وممارساهتم املنحرفة
بشكل ُيفصح عن ارتباط أجزاء ّ
((( األنبياء.60 :
((( احلج.27 - 26 :
((( احلج.78 :
((( احلج.25 :
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القصة مع الغرض الفكري الذي تبتغيه
بعضها ،وهبذا يلتقي الغرض الفنّي من خالل ّ

القصة وعدم
القصة يف خدمة ذلك الغرض ،فهذا التقطيع ألجزاء ّ
السورة مسخر ًا عنرص ّ
ّ

القصة وطريقة صياغتها(.)1
االعتامد عىل الرتتيب ّ
الزمني أمر يتع ّلق بالصلة بني أهداف ّ
القصة
 _ 2التنويع(التكرار)يف عرض ّ
قصة بل ّ
مما سبق ذكره يتضح أن ّ
القصة يتناسب مع ّ
اخلط العام
كل مقطع من ّ
كل ّ

للسورة الواردة فيهاُ ،متسق ًا مع اهلدف الذي تبتغيهّ ،
فكل مقطع يأخذ موضعه ويرتبط
ّ

القصة
السورة دون أدنى خلل يف كون املقطع أو املشهد من ّ
بام سبقه وحلقه من مقاطع ّ

قصة كاملة تطول املشاهد فيها لكنها تأيت
جزء أو مرحلة من مراحلها ،أو قد تكون ّ
ٍ
بصلة
يمت هلا
السورة غري أجنبية عنها وال حديث ًا عارض ًا ال ّ
متصل ًة متام ًا مع فكرة ّ
يتسق مع اجزائها ّ
كل االتساق.
وقد يتبادر إىل الذهن إن يف القرآن الكريم تكرار ًا لبعض القصص  -وإذا جاز

القصة
ُسميه تكرار ًا  -فهو تكرار ال يأيت اعتباط ًا وإنام لغرض معلوم ،فقد تأيت ّ
أن ن ّ
ٍ
ذاهتا يف موضعني أو أكثر لكنها ختتلف يف ّ
سورة عن األخرى يف الغرض ،يقول
كل

القصة
قصة فلمعنى ُأدعي يف تلك ّ
البقاعي(ت885هـ)(:ان كل سورة ُأعيدت فيها ّ
السابقة ومن هنا
استُدل عليه بتلك ّ
السورة ّ
القصة غري املعنى الذي سيقت إليه يف ّ

اختلفت األلفاظ بحسب تلك األغراض وتغيرّ ت النّظوم بالتأخري والتقديم واإلجياز
القصة وعىل
والتطويل مع إهنا ال يخُ الف شىء من ذلك أصل املعنى الذي تكونت به ّ
قدر غموض املناسبات يكون وضوحها بعد انكشافها)(.)2

((( ظ :سيد قطب ،التصوير الفني يف القرآن ،144:و ظ :حممود البستاين ،التفسري البنائي للقرآن
الكريم 191/3:وما بعدها.
((( نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور.8/1 :
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ففي سورة األعراف وسورة هود وسورة الشعراء وردت جمموعة من قصص

األنبياء ،وهم :نوحوهودوشعيبمع أقوامهم ،وقد تبدو قصص ًا ُمتكررة،

السور يوصل اىل أنه ال تكرار يف قصص هؤالء األنبياء ،بل إن
إلاّ أن التدقيق يف هذه ّ
ٍ
ٍ
ّ
السورة العام،
القصة بطريقة ختتلف من سورة إىل أخرى تبع ًا ّ
كل سورة تعرض ّ
جلو ّ
ُمتفق ًة مع املقصد الكليّ هلا.
ٍ
ٍ
ّ
السورة األخرى ،لكنها -
فكل سورة تعرض ّ
القصة من زاوية ختتلف عماّ تعرضه ّ
السور الثالث  -تتشابه من حيث املوضوع الذي تطرحه ،وهو أهنا جاءت لتُربز
أي ّ
ٍ
حقيقة أن ّ
وبقضية
الرسل جاؤوا بكلمة التوحيد  -ال إله إلاّ اهلل  -من عند اهلل تعاىل،
كل ّ
ٍ
واحدة يبلغوهنا وهي عبادته وان ليس هناك إله غريه ،وتعرض مصري األقوام ا ُمل ّ
كذبني

الرسل يف سورة األعراف وسورة هود
وعدم استجابتهم لدعوة األنبياء ،فتأيت دعوة ّ
تتكرر اآليةَ ...:يا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ و ْا اللهَّ َما َلكُم ِّم ْن إِ َل ٍـه َغيرْ ُ ُه)1(...ويف سورة الشعراء
نيَ فا َّت ُقوا اللهََّ و َأطِيع ِ
تأيت اآلية:إِنيِّ َلك ُْم َر ُس ٌ
ونَ و َما َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه ِم ْن َأ ْج ٍر
ول َأ ِم ٌ
َ ُ
ني.)2(
إِ ْن َأ ْج ِر َي إِلاَّ َعلىَ َر ِّب ا ْل َعالمَِ َ

((( األعراف ،59 :هود.50 :
((( الشعراء.109 - 107 :
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وتكرار اآلية يأيت تأكيد ًا للمعنى املقصود وهو أن ّ
الرسل جاؤوا بكلمة
كل ّ
ٍ
ٍ
وقضية واحدة ،وأن دين اهلل واحد وإن اختلف األقوام يف املكان والزمان
واحدة

واألحوال والتكذيب واالستكبار سم ًة غالبة يف أقوامهم وردود الفعل تكاد أن تكون
القصة
متشاهب ًة .لكن هذا التكرار القصيص من جانب حيمل تنويع ًا مقصود ًا ،فتجمع ّ

بني التكرار املطلوب والتنويع املرغوب يف الطبيعة البرشية فاتسق يف ّ
السور
كل من ّ

القصة يف ٍّ
كل منها،
الثالث الغرض مع اهلدف رغم اختالف الزاوية التي تطرحها ّ
ٍ
()1
ٍ
جانب ُمعينّ رغم تشابه املوضوع.
سورة تركّز عىل
فكل

ففي سورة األعراف جاء اهلدف – تسلي ًة للنّبيوتثبيت ًا لقلبه والصرب عىل قومه
ِ
ِ
ِ
اءت ْم
ُمذكر ًا بالعاقبة  -بقوله تعاىل:ت ْل َك ا ْل ُق َرى َن ُق ُّ
ص َع َل ْي َك م ْن َأن َبآئ َها َو َل َقدْ َج هْ ُ
رس ُلهم بِا ْلبين ِ
َات َفماَ كَانُو ْا لِ ُي ْؤ ِمنُو ْا بِماَ ك ََّذ ُبو ْا ِمن َق ْب ُل ك ََذلِ َك َي ْط َب ُع اللهُّ َعلىَ َ ُق ُل ِ
وب
َ ِّ
ُ ُ ُ
ا ْلكَافِ ِرين وما وجدْ نَا ألَ ْك َث ِر ِهم من َعه ٍد وإِن وجدْ نَا َأ ْك َثرهم َل َف ِ
ني)2(ويف سورة
اس ِق َ
ِّ ْ ْ َ َ َ
َ َ َ َ َ
َ ُ ْ
بن ِ
هود:تِ ْل َك ِم ْن َأن َباء ا ْل َغ ْي ِ
نت َوالَ َق ْو ُم َك ِمن َق ْب ِل
ُنت َت ْع َل ُم َها َأ َ
ُوح َيها إِ َل ْي َك َما ك َ
ه َـذا َفاصبرِ إِ َّن ا ْلع ِ
ني)3(وقوله تعاىلَ :ذلِ َك ِم ْن َأن َباء ا ْل ُق َرى َن ُق ُّص ُه َع َل ْي َك
اق َب َة لِ ْل ُمت َِّق َ
َ
َ
ْ ْ
ِمنْها َق ِآئم وح ِصيدٌ  وما َظ َلمنَاهم و َل ِ
ـكن َظ َل ُمو ْا َأن ُف َس ُه ْم َفماَ َأ ْغن َْت َعن ُْه ْم آلهِ َت ُُه ُم ا َّلتِي
ٌ َ َ
َ
ْ ُ ْ َ
َ َ
ٍ
ِ
ون ِمن د ِ
وه ْم َغيرْ َ َتتْبِ ٍ
َيدْ ُع َ
يبَ وك ََذلِ َك
ون اللهِّ من شيَ ْ ء لمَِّّا َجاء َأ ْم ُر َر ِّب َك َو َما َزا ُد ُ
ُ
لمِ
ِ
ِ
يم َش ِديدٌ )4(وقوله تعاىلَ :وكُـ ًّ
ال
َأ ْخ ُذ َر ِّب َك إِ َذا َأ َخ َذ ا ْل ُق َرى َوه َي َظا َ ٌة إِ َّن َأ ْخ َذ ُه َأل ٌ
ِ
الر ُس ِل َما ُن َث ِّب ُت بِ ِه ُف َؤا َد َك َو َج َ
اءك فيِ َه ِـذ ِه الحْ َ ُّق َو َم ْو ِع َظ ٌة َو ِذك َْرى
َّن ُق ُّ
ص َع َل ْي َك م ْن َأن َباء ُّ
((( ظ :حممد قطب ،دراسات قرآنية 253 :وما بعدها.
((( األعراف.103 - 102 :
((( هود.49:
((( هود.102 - 100:
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ني)1(بينام يف سورة الشعراء كان الرتكيز عىل(اآلية)املتضمنة يف ّ
قصة
لِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
كل ّ
تكرار ًا بقوله تعاىل :إِ َّن فيِ َذلِ َك لآَ َي ًة َو َما ك َ
ني.)2(
َان َأ ْك َث ُر ُهم ُّم ْؤ ِمنِ َ

ّ
قصة موسىفقد
ولعل أكثر القصص تكرار ًا أو تنويع ًا يف القرآن الكريم هي ّ

وفصل فيها تفصي ً
ال دقيق ًا كام تضمنت مراحل
أخذت مساح ًة كبري ًة يف سور عدّ ة ّ

القصة أو أحد مفاصلها يف سورتني أو أكثر تكرار ًا
خمتلفة من حياته ،لكن ال ُيعدّ ذكر ّ

السورة أو تلك.
بل تنويع ًا يقتضيه اهلدف بحسب ورود ّ
القصة يف هذه ّ

فقصة موسىوإن ك��ان أه��م أهدافها تسلية النّبيوتذكريه بام لقي
ّ

أذى من فرعون وقومه ،فهي يف الوقت نفسه تأسي ًة للمسلمني الذين
موسىمن ً
ٍ
جانب
كانوا ُيالقون العذاب من قومهم بام لقيه بنو ارسائيل من عذاب فرعون من
ٍ
جانب آخر حتذيرهم من املصري الذي حلق هبم بعد انحرافهم عن كتاب اهلل
ومن

وعدم استقامتهم وتذكريهم برتك عرض احلياة الدّ نيا وأفضلية الدّ ار اآلخرة التي
ِ
َاب َي ْأ ُخ ُذ َ
ون َع َر َض
ف ِمن َب ْع ِد ِه ْم َخ ْل ٌ
جعلها اهلل تعاىل للمتقنيَ :ف َخ َل َ
ف َو ِر ُثو ْا ا ْلكت َ

ون َس ُي ْغ َف ُر َلنَا َوإِن َي ْأ هِتِ ْم َع َر ٌض ِّم ْث ُل ُه َي ْأ ُخ ُذو ُه َألمَ ْ ُي ْؤ َخ ْذ َع َل ْي ِهم ِّمي َث ُ
َه َـذا األ ْدنَى َو َي ُقو ُل َ
اق
َاب َأن الَّ ِي ُقو ُلو ْا َعلىَ اللهِّ إِالَّ الحْ َّق ودرسو ْا ما فِ ِيه والدَّ ار ِ
ا ْل ِكت ِ
اآلخ َر ُة َخيرْ ٌ ِّل َّل ِذي َن َي َّت ُق َ
ون
َ ُ
َ َ ََ ُ َ
ال َت ْع ِق ُل َ
َأ َف َ
ون.)3(
ويف ّ
القصة يف سورة
قصتهال نجد تكرار ًا بمعنى متاثل تا ّم بني ّ
كل ما ورد يف ّ

وأخرى ،فربام تتشابه املقاطع لكنها ال تتامثل أي تتطابق يف ّ
كل جزئياهتا مع بعضها،

فاالختالف قد يكون يف طريقة ال�ّس�رّ د أو باختالف بعض األلفاظ بل يف بعض
((( هود.120:
((( الشعراء.8 :
((( األعراف.169 :
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السياقني ،فقد يأيت املقطع طوي ً
حروفها وأحيان ًا يف مجل بأكملها فض ً
ال
ال عن اختالف ّ

السورة وإيقاعها
يف مشاهد ُمفصلة أو قد يكون قصري ًا مقتضب ًا بحسب ما يقتضيه ّ
جو ّ

كام يف سوريت األعراف()1والشعراء()2فقد ورد يف ّ
كل منهام مقطع متشابه إلاّ أن هذا
التشابه جزئي بالنّسبة للموضوع ك ّله(.)3

ومن هنا نجد أن قضية التكرار ا ُملطلق للقصص تنتفي يف القرآن الكريم إذ

القصة الواحدة ختتلف يف الطرح يف ّ
السياق ،فاحللقات
أن ّ
كل موضع بام يقتضيه ّ

للقصة ال تتكرر  -تقريب ًا  -وإن كُررت حلق ًة منها يف سورة ما فهي تأيت
األساس ّية ّ
ٍ
ٍ
سورة أخرى.
بشىء جديد خيتلف عماّ هو عليه يف
القصة الواحدة
 _ 3اإلمجال والتفصيل يف ّ
القصة من حيث التوسع يف ذكر التفاصيل
تتفاوت طريقة القرآن الكريم يف طرح ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بشكل خمترصّ ،
وكل ذلك
سورة أخرى فتعرضها
القصة ذاهتا يف
يف سورة ،وإمجال ّ
قصة ما عدد ًا كبري ًا من
السياق الذي وردت فيه ،فربام تُشكل ّ
خاضع ملا يقتضيه ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بشكل
سورة أخرى ال تتجاوز بضعة آيات تذكرها
سورة ،بينام نجدها يف
اآليات يف

خمترص ،ويف كال املوضعني تأيت ُمتّسقة مع ما قبلها وما بعدها من اآليات.

ٍ
السورة هي التي تفرض ذلك ،وألن ٍّ
تفصيل هدف ًا يتفق مع غرض
لكل
فطبيعة ّ

القصة إشار ًة
السورة ومقصدها فتتطلب صياغتها طرح ًا ُمعين ًا ،تار ًة باإلشارة إىل ّ
ّ
عابرة يف حني نجد أن يف بعضها توقف ًا عند ّ
القصة تدقيق ًا يف
كل مفصل من مفاصل ّ
((( األعراف.126 - 107 :
((( الشعراء.51 - 32 :
((( ظ :سيد قطب ،التصوير الفني يف القرآن 128:وما بعدها ،و ظ :حممد قطب ،دراسات قرآنية275 :
وما بعدها.
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ٍ
سورة
فقصة مريميف سورة مريم جاءت بتفاصيل كثرية ال نجدها يف
تفصيالهتاّ .
قصتها كسورة آل عمران وذلك أمر يفرضه سياق األفكار املطروحة يف
أخرى تناولت ّ
قصة امرأة عمران ونذرها
كل سورة ،ففي سورة آل عمران تأيت ّ
ست قصص ،وهيّ :

قصة الوالدة اإلعجازية
وقصة ميالد ذلك الوليد أنثى وهي مريمثم ّ
لوليدهاّ ،
بقصة
لعيسىتلتها والدة إعجازية لشخصية أخرى وهو حييىثم ارتبطت ّ

املباهلة التي تفرعت عن املحور نفسه الرتباطها بمولد عيسىوالشبهات حوله.

فركزت القصص اخلمس  -التي جاءت يف سياق اصطفاء اهلل تعاىل ملجموعة تمُ ثل

الصفوة البرشية لإلضطالع باملهامت التي تُوكل إليها  -عىل ظواهر إعجازية وهي

السمة التي واكبت تلك الشخصيات املصطفاة كام اتصلت هذه القصص ببعضها،
ّ

قصتها هنا جاءت
فصلت به يف سورة مريم إذ إن ّ
قصة مريمبام ّ
ُفصل يف ّ
فلم ت ّ
مجُ م َل ًة اقتضاه ذلك التناسق مع القصص األخرى باملقدار الذي ُيؤ ّدي الغرض منه،
فصلت يف األحداث واملواقف،
السورة ّ
أما يف سورة مريم فاألمر خمتلف إذ نجد أن ّ

وذكر تلك التفاصيل تُسهم يف اإلفصاح عن أمهية الشخص ،واحلدث فابتدأت من

موقف عزلتها عن النّاس وانتهت بحدث كالم عيسىوهو طفل حديث الوالدة.
السورة ففيها جميئ جربائيلوهزها النّخلة ،والوالدة
وكام تعددت احلوادث يف ّ

ا ُملعجزة ،تعددت كذلك املواقف يف إنكارها جربائيلثم دفاعها عن وليدها يف

بالسوء.
مقابل موقف املنكرين واهتامهم هلا ّ

فض ً
السورة تفاصيل للبيئة املحيطة كاملحراب والنّخلة
ال عن ذلك فقد ذكرت ّ
التي جلأت إليها وطعامها ورشاهبا:وه ِّزي إِ َلي ِك بِ ِج ْذ ِع الن َّْخ َل ِة تُس ِ
اق ْط َع َل ْي ِك ُر َطب ًا
َ ُ
ْ
َ
َجنِ ّي ًاَ ف ُكليِ َواشرْ َ بيِ َو َق ِّري َع ْين ًا َفإِ َّما ت ََر ِي َّن ِم َن ا ْل َبشرَ ِ َأ َحد ًا َف ُقوليِ إِنيِّ ن ََذ ْر ُت لِ َّلرحمْ َ ِن
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صوم ًا َف َلن ُأ َك ِّلم ا ْليوم إِ ِ
نس ّي ًا.)1(
َ ْ
ْ َ َْ َ
فصلت يف أحواهلا النفس ّية وخوفها من ردود فعل النّاس من خالل احلوار
كذلك ّ
اض إِلىَ ِج ْذ ِع الن َّْخ َل ِة َقا َل ْت َيا َل ْيتَنِي
اءها المَْ َخ ُ
الذي دار مع جربائيلبقوهلاَ :ف َأ َج َ
ُنت نَسي ًا م ِ
ِ
نس ّي ًا)2(وانتهاء ذلك احلدث بصمت النّاس أمام نطق
م ُّت َق ْب َل َه َذا َوك ُ ْ َّ
ِ
َاب َو َج َع َلنِي نَبِ ّي ًا.)4(
الوليد()3بقوله تعاىلَ :ق َال إِنيِّ َع ْبدُ اللهَِّ آتَانيِ َ ا ْلكت َ
مرت هبا
فهذا احلشد من التفصيالت
ّ
للقصة مل ُيذكر يف سورة آل عمران وإنام ّ

السورة يقتيض ذكر التفاصيل لتتناسب
اآليات رسيع ًا ،مما يكشف أن الغرض يف هذه ّ
القصة مع غرضها ا ُملراد منه ،فجاءت التفاصيل متناسبة مع احلدث ويف
أحداث ّ

السورتني خمتلف والغرض كذلك
السورة ،فاملوضوع يف ّ
الوقت نفسه ختدم غرض ّ
قصتها بينام اقتىض التفصيل يف سورة
والسياق ،يف سورة آل عمران اقتىض اإلجياز يف ّ
ّ

مريم.

السورة الواحدة
 - 4ارتباط القصص وتناسقها يف ّ

تشتمل بعض سور القرآن الكريم عىل ٍ
عدد من القصص ،وتؤ ّدي تلك القصص

وظيف ًة ترابطية إذ تتصل بالبناء العام للسورة وغرضها الكليّ  ،فورود القصص يف
السورة من األفكار،
السورة الواحدة يعني أهنا جاءت متسقة مع ما تطرحه ّ
سياق ّ

السورة ،فهي يف الوقت نفسه وسيلة فن ّية إلنارة األفكار وال
وهي مع كوهنا جزء ًا من ّ

تأيت القصص مستقل ًة عن بعضها أو منفصل ًة بل اهنا ترتبط مع بعضها بوشائج شديدة
((( مريم.26 - 25 :
((( مريم.23 :
((( ظ :د .حممود البستاين ،قصص القرآن داللي ًا ومجالي ًا 115/1 :وما بعدها ،و 470/1 :وما بعدها.
((( مريم.30 :
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ٍ
جانب آخر تنتظم يف
االتصال وإن اختلفت يف أحداثها وأشخاصها وبيئتها وهي من
للسورة.
اإلطار الفكري ّ

ففي سورة الكهف مث ً
ال وردت أربع قصص ختتلف فيام بينها يف األحداث واألشخاص

السورة كامل ًة من جانب آخر ،وإذا أخذنا
لكنها ترتبط مع بعضها من جانب وتتسق مع ّ

السورة تطرح يف مقدمتها العنوان العام أو املوضوع الرئييس هلا وهو
بنظر االعتبار إن ّ
()1
املتمثل بقوله تعاىل:إِنَّا َج َع ْلنَا َما َعلىَ الأْ َ ْر ِ
ض ِزينَ ًة لهَّ َا لِنَ ْب ُل َو ُه ْم َأ هُّ ُي ْم َأ ْح َس ُن َع َمالً
فهذه اآلية تتحدث عن وظيفة اإلنسان عىل األرض واختبار اهلل له ...لِنَ ْب ُل َو ُه ْم َأ هُّ ُي ْم
َأ ْح َس ُن َع َمالًمن خالل احلياة الدّ نيا التي ال قيمة هلا ،إذ بفنائها ستصبح األرض جرداء
وال أثر هلاوإِنَّا لجَ ِ
اع ُل َ
ون َما َع َل ْي َها َص ِعيد ًا ُج ُرز ًا.)2(
َ
َ
واستدعى ترسيخ هذا املعنى يف األذهان طرح جمموعة من القصص تدور حول

الفكرة ذاهتا ،وتوظيف هذه القصص بكل تفصيالهتا املختلفة خلدمة هذا املضمون.

فالقصة األوىل ألصحاب الكهف وهم الفتية املؤمنون الذين اعتزلوا قومهم
ّ
كهف ٍ
ٍ
كل ٍ
بعيد معزول جمرد من ّ
أثر من آثار زينة
وتركوا زينة احلياة الدنيا وجلأوا إىل
احلياة الدّ نيا يف داللة عىل نبذهم هلا وعدم اكرتاثهم هبا مع أهنم كانوا قبل ذلك من
السلطة.
ذوي املكانة الرفيعة يف ّ

قصة صاحب اجلنّتني الذي أخذه الغرور بام يملك من زينة
والقصة الثانية هي ّ
ّ

الساعة وقيامها ،فهذه
احلياة الدّ نيا وزخرفها حتّى أ ّدى به هذا اإلغرتار إىل إنكار ّ

السلبي الذي وقفه صاحب
ّ
القصة تعرض صورة ُمضا ّدة للصورة األوىل ،فاملوقف ّ
((( الكهف.7 :
((( الكهف.8 :
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تعاىل:وك َ
َان َل ُه َث َم ٌر َف َق َال
اجلنتني بقوله متباهي ًا ُمفتخر ًا عىل صاحبه ظهر بقوله
َ
لِص ِ
احبِ ِه َو ُه َو يحُ َ ِ
او ُر ُه َأنَا َأ ْك َث ُر ِم َ
نك َماالً َو َأ َع ُّز َن َفر ًاَ و َد َخ َل َجنَّ َت ُه َو ُه َو َظالمِ ٌ ِّلنَ ْف ِس ِه
َ
ِ ِ
دت إِلىَ َربيِّ لأَ َ ِجدَ َّن
السا َع َة َق ِائ َم ًة َو َل ِئن ُّر ِد ُّ
َق َال َما َأ ُظ ُّن َأن تَبِيدَ َهذه َأ َبد ًاَ و َما َأ ُظ ُّن َّ
َ َ ً ()1
فالقصة قامت ايضا عىل فكرة زينة احلياة الدّ نيا مع اختالف
َخيرْ ًا ِّمن َْها ُمنقلبا
ّ
األشخاص واحل��دث واملوقف .ويف ا ُملقابل صورة لإلنسان املؤمن الذي وعظه
بقولهَ :ق َال َله ص ِ
اح ُب ُه َو ُه َو يحُ َ ِ
او ُر ُه َأ َك َف ْر َت بِا َّل ِذي َخ َل َق َك ِمن ت َُر ٍ
اب ُث َّم ِمن ُّن ْط َف ٍة
ُ َ
ُث َّم َس َّو َ
اك َر ُج ً
الَّ ل ِكنَّا ُه َو اللهَُّ َربيِّ َولاَ ُأشرْ ِ ُك بِ َربيِّ َأ َحد ًاَ و َل ْولاَ إِ ْذ َد َخ ْل َت َجنَّت ََك
نك َماالً َو َو َلد ًاَ ف َع َسى َربيِّ َأن ُي ْؤتِينَ ِ
ُق ْل َت َما َشاء اللهَُّ لاَ ُق َّو َة إِلاَّ بِاللهَِّ إِن ت َُر ِن َأنَا َأ َق َّل ِم َ
ِ
ِ
السماَ ِء َفت ُْصبِ َح َص ِعيد ًا َز َلق ًا)2(واتضحت
َخيرْ ًا ِّمن َجنَّت َك َو ُي ْرس َل َع َل ْي َها ُح ْس َبان ًا ِّم َن َّ
ٍ
السورة التي ب ّينت
الصورة يف النّهاية القامتة للجنتني فشكلت حلقة
ّ
وصل بني مقدمة ّ
أن زينة احلياة الدّ نيا أمر ٍ
صبحص ِعيد ًا َز َلق ًافارتبطت هذه
فان رسعان ما ينتهي و ُي
َ
للسورة ،ولكنها اختلفت يف األحداث.
ّ
القصة مع سابقتها بالعنرص الفكري ّ
ِ
ِ
السماَ ِء َف ْ
اخ َت َل َط بِ ِه
وجاء قوله
َ
تعاىل:واضرْ ِ ْب لهَ ُم َّم َث َل الحْ َ َياة الدُّ ْن َيا َكماَ ء َأ َنز ْلنَا ُه م َن َّ
ِ
ات الأْ َ ْر ِ
اح َوك َ
َان اللهَُّ َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء ُّم ْقت َِدر ًا)3(تعقيب ًا
َن َب ُ
الر َي ُ
ض َف َأ ْص َب َح َهشي ًام ت َْذ ُرو ُه ِّ
السورة.
وتأكيد ًا عىل املعنى ذاته وهو املحور الفكري الذي قامت عليه ّ
القصة الثالثة شخص ّي ًة أخرى وأحداث ًا رافقتها ارتبطت ايضا بمحور
وتناولت ّ

السورة ،وهي شخص ّية م َلكَت رشق األرض وغرهبا  -وهو ذو القرنني  -لكن مع هذا
ّ
((( الكهف.36 - 34 :
((( الكهف.40 - 37 :
((( الكهف.45 :
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ا ُمللك العظيم والنفوذ الواسع:إِنَّا َم َّكنَّا َل ُه فيِ الأْ َ ْر ِ
ض َوآ َت ْينَا ُه ِمن ك ُِّل شيَ ْ ٍء َس َبب ًا
رت هبا ومل تشغله عن وظيفته األساس يف احلياة واجتيازه األختبار اإلهلي
إلاّ أنه مل يغ َّ

()1

بنجاح ،فقد وهبه اهلل تعاىل من ّ
كل يشء وسخر له إمكانات كبرية استطاع من خالهلا

فسخرها يف خدمة اهلدف ،فهو يف ّ
أن ُيذلل ّ
ّ
كل موقف ُيذكر اهلل تعاىل،
الصعاب
كل ّ
كل ٍ
ويف ّ
فعل يؤ ّديه يستعني به وال ينسى قدرة اهلل تعاىل وفضله عليه ،فحينام طلب
منه القوم أن يبني هلم ُسدّ ًا وقدّ موا له مكافأ ًة عىل ذلك ،فجاء ر ّدهَ :ق َال َما َم َّكنِّي فِ ِيه
َربيِّ َخيرْ ٌ َف َأ ِعينُونيِ بِ ُق َّو ٍة َأ ْج َع ْل َب ْينَك ُْم َو َب ْين َُه ْم َر ْدم ًا)2(وحينام انتهى من بنائهَ :ق َال
َه َذا َرحمْ َ ٌة ِّمن َّربيِّ َفإِ َذا َجاء َوعْدُ َربيِّ َج َع َل ُه َدكَّاء َوك َ
َان َوعْدُ َربيِّ َح ّق ًا)3(وذكّرهم
باليوم اآلخر عندما تتالشى األرض و َمن عليها ،فلم ُينسه ا ُمللك العظيم ّ
وكل ما
القصة
ُأويت من زينة احلياة الدّ نيا ذكر اهلل تعاىل واليوم اآلخر عىل عكس ما جاء يف ّ
غرته احلياة الدّ نيا بامتالكه شيئ ًا يسري ًا ال يكاد ُيذكر
السابقة لصاحب اجلنّتني الذي ّ
ّ

القصتان بعالقة التضا ّد بني احلالتني ،يف حني
أمام ُملك ذي القرنني ،وهنا ارتبطت ّ
بقصة أصحاب الكهف بعالقة ا ُملشاهبة يف نبذ زينة احلياة الدّ نيا وزخرفها
ارتبطت ّ
وعدم االغرتار هبا.

الصالح الذي وهبه اهلل
قصة النّبي موسىمع العبد ّ
القصة الرابعة فهي ّ
أما ّ
ادنَا آ َتينَاه رحمْ َ ًة ِمن ِع ِ
تعاىل عل ًامَ :فوجدَ ا َعبد ًا من ِعب ِ
ِ ْ ً ()4
ندنَا َو َع َّل ْمنَا ُه ِمن َّلدُ نَّا علام
ْ
ْ ِّ ْ َ
َ َ
ْ ُ َ
فالسورة الكريمة أهبمت هذه الشخص ّية وأخفتها عن اآلخرين إذ أن موسىما
ّ
كان يعرفها ،ففي الروايات الواردة بشأن هذه اآليات ،جاء يف تفسري الربهان عن

((( الكهف.84 :
((( الكهف.95 :
((( الكهف.98 :
((( الكهف.65 :
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حممديف
حممد بن عامرة ،عن أبيه ،عن جعفر بن ّ
ابن بابويه ،بإسناده عن جعفر بن ّ
ٍ
حديث :أن موسىّ ملا ك ّلمه اهلل تكلي ًام وأنزل عليه التوراة وكتب يف األلواح من

ال ّ
ّ
كل يشء موعظ ًة وتفصي ً
لكل يشء وجعل آيته يف يده وعصاه ويف الطوفان واجلراد
وال ُق ّمل والضفادع والدّ م وفلق البحر ،وغرق فرعون وجنوده ،عملت البرشية فيه
عز ّ
وجل خلق خلق ًا أعلم منّي فأوحى اهلل تعاىل إىل
حتى قال يف نفسه :ما أرى اهلل ّ
جربئيل :أدرك عبدي قبل أن هيلك وقل له :ان عند ُملتقى البحرين رج ً
ال عابد ًا

فاتبعه وتع ّلم منه.

وجل ِ
عز ّ
فعلم موسىأن ذلك لمِا
فهبط جربئيل عىل موسىبام أمره ر ّبه ّ

حدّ ثته به نفسه فمىض هو وفتاه يوشع بن نون حتى انتهيا إىل ملتقى البحرين فوجدا
وجل كام قال اهلل يف كتابهَ :فوجدَ ا َعبد ًا من ِعب ِ
عز ّ
ادنَا آ َت ْينَا ُه
هناك اخلرض يعبد اهلل ّ
ْ ِّ ْ َ
َ َ
رحمْ َ ًة ِمن ِع ِ
ندنَا َو َع َّل ْمنَا ُه ِمن َّلدُ نَّا ِع ْل ًام.)1(
ْ
َ
السفينة وقتله الغالم
فرافقه موسىوما حصل معهام من أحداث كخرقه ّ

وبنائه اجلدار ،وما رافق هذه األحداث من مواقف متصلة بعالقة موسىبتلك
ٍ
قصص ثالث
القصة وبني ما سبقتها من
الشخص ّية ،فقد يبدو أن ال عالقة بني هذه ّ

الصلة الوثيقة بينها ودوراهنا حول املحور
السورة إلاّ أن التدقيق فيها يكشف عن ّ
يف ّ
للسورة املتمثل بقوله تعاىل:إِنَّا َج َع ْلنَا َما َعلىَ الأْ َ ْر ِ
ض ِزينَ ًة لهَّ َا لِنَ ْب ُل َو ُه ْم َأ هُّ ُي ْم
العام ّ
َأ ْح َس ُن َع َمالً.)2(

((( البحراين ،الربهان 264/6 :ح  ،6754و ظ :العيايش ،التفسري ،358/2:احلديث ،47:و ظ:
السيوطي ،الدر املنثور 314/5 :باملضمون نفسه مع اختالف يف العبارة.
((( الكهف.7 :
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لمِ
نبي من أويل العزم ويجُ ادله فيام فعله من
فالعا الذي بلغ من علمه أن يتبعه ّ
املامرسات التي أنكرها موسىومل يعرف تأويلها ،مع ّ
كل ذلك مل ُيغره علمه الكثري
الزينة قد اختفت متام ًا فلم
الذي ُيمثل زين ًة معنوية ومكان ًة اجتامع ّية ،فإن استجابته هلذه ّ
يدعه للزهو ومل يبحث عن التقدير االجتامعي أو حتى التعرف عىل ذاته ،فكان شخص ّي ًة

جمهول ًة ،ولوال أن اهلل سبحانه وتعاىل أوحى ملوسى باتباعه مل يكن ليكشف النقاب
عنها ،وهذا وجه من وجوه نبذ زينة احلياة الدّ نيا يف جانبها املعنوي.

()1

القصة بالقصص الثالث األخرى التي متثلت زينة احلياة الدّ نيا فيها
فارتبطت هذه ّ

السلطوية ،فالقصص مجيع ًا قد اشرتكت يف املحور ذاته ودارت
باجلوانب املا ّدية أو ّ

السورة ،فتواشجت فيام بينها بحيث
حول املوضوع نفسه والغرض الذي تقصده ّ
ُوظِفت القصص األربع بكل تفاصيلها ،أحداثها ،أشخاصها ،مواقفها ،بيئاهتا ،وحتى
احلوار الذي كان يدور بني الشخصيات كان له موقعه يف ّ
قصة يف إطار املوضوع
كل ّ
الرئيس وهو(نبذ زينة احلياة الدّ نيا)وتسخري الطاقات يف خدمة اهلدف األسمى الذي

خلق اهلل تعاىل اإلنسان من أجله وأمهيته يف استخالف اإلنسان وعامرة األرض ،وهبذا
السورة وأمهيتها يف تعزيز الفكرة املطروحة يف مقدمة
تتضح روعة التناسق بني قصص ّ

السورة وتكامل اجزائها.
السورة فكانت عنرص ًا فني ًا أسهم يف بناء ّ
ّ

((( ظ :حممود البستاين ،قصص القرآن داللي ًا ومجالي ًا 335/1 :وما بعدها.

الصورة الفن َّية
ثالث ًا ُّ -
الصورة يف ترابط املعاين.
 - 1توظيف ُّ
السورة.
 - 2ترابط ُّ
الصور ا ُملتعددة يف ُّ
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الصورة الفن َّية
ثالث ًا ُّ

تناولت الدراسات األدبية جانب ًا مهماّ ً من جوانب النّظم والتأليف وهو موضوع

الصورة الفن ّية من خالل قضية ربط ال ّلفظ باملعنى ،فمنهم من عدّ ها عملية ذهنية

بحتة ،ومنهم من يراها حمصورة يف اإلطار اخلارجي أو يف الشكل ،ومنهم من حرصها
يف جمال التشبيه كتشبيه املحسوسات باملعنويات أو العكس()1إىل أن أعطى عبد القاهر

بقوله(:الصورة
اجلرجاين(ت471هـ)الداللة االصطالحية للصورة الفن ّية ،فعبرّ عنها
ّ
إنام هي متثيل وقياس لمِا نعلمه ،فعقولنا عىل الذي نراه بأبصارنا ،فلماّ رأينا البينونة بني
الصورة فكان بني إنسان من إنسان ،وفرس من فرس،
آحاد األجناس تكون من جهة ّ
بخصوصيته تكون يف صورة هذا ال تكون يف صورة ذاك ،وكذلك األمر يف املصوغات

فكان بني خاتم وخاتم ،وسوار من سوار بذلك ،ثم وجدنا بني املعنى يف أحد البيتني
وبينه وبني اآلخر بينونة يف عقولنا وفرق ًا ،عبرّ نا عن ذلك الفرق وتلك البينونة بأن
قلنا :للمعنى يف هذا صورة غري صورته يف ذلك)()2فقد ّفرق بني املعاين خلصوص ّية كل

فرق بني إنسان وإنسان ،وخاتم وخاتم ،وسوار وسوار ،وهو هبذا قد(أعطى
منها كام ُي َّ

املفرقة
للصورة رؤية جديدةّ ...
فالصورة عنده ليست هي نفس اليشء دائ ًام هي مميزاته ّ
الصورة
له عن غريه وهذه املميزات قد تكون يف الشكل وقد تكون يف املضمون ألن ّ
مستوعبة هلام والنظرة ألحدمها ال بدّ أن تنعكس عىل اآلخر)(.)3

((( ظ :حممد حسني الصغري ،الصورة الفنية يف املثل القرآين.22 - 21 :
((( اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز.323:
((( حممد حسني الصغري ،الصورة الفنية يف املثل القرآين.25 :
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ومما ال شك فيه أن للصورة يف العمل األديب أمهية كربى يف إبراز املعاين حس ّية

كانت أم ذهنية بشكل تتظافر فيه األلفاظ مع املعاين لتشكل مزجي ًا من الداللة ال ّلفظية
واملعنوية من خالل عالقتهام ال ّلغوية والرتكيبية والدالالت اإلحيائية ،فهي(أداة فن ّية
الستيعاب أبعاد الشكل واملضمون بام هلام من مميزات وما بينهام من وشائج جتعل

الفصل بينهام مستحيالً)(.)1

الصورة من حيث كوهنا وسيل ًة فن ّية حتقق التجانس يف
وهذا املبحث يتناول ّ
النّص القرآين عند التعبري عن املعاين ،احلس ّية أو ّ
الذهنية ،وجتعل من ارتباط األلفاظ
الصورة مع
السورة الواحدة حيث تُسهم ّ
بمعانيها أمر ًا شاخص ًا واضح ًا فيام تعرضه ّ

فتلتف ّ
كل تلك العنارص
للسورة
ّ
بق ّية عنارص النّص يف بيان اهلدف أو الغرض الكليّ ّ

السورة حمقق ًة إنسجام ًا وتالمح ًا بني مقاطعها مما جيعل النّص القرآين جامع ًا
حول حمور ّ
ّ
لكل عنارص متاسك النّص يف ألفاظه وتراكيبه وانسجامها مع املعاين والدّ الالت يف
نظم فريد متامسك األجزاء متالحم يأخذ بعضها برقاب بعض بشكل ال يرقى إليه

أي نص آخر.
ّ

الصورة يف ترابط املعاين
 -1توظيف ّ
الصورة يف القرآن الكريم بوصفها عنرص ًا فن ّي ًا مواكب ًا للعنرص الفكري و ُملت ّف ًة
تأيت ّ

السورة من خالل
حوله مع بق ّية العنارص األخرى حُمق ّق ًة الغرض الذي ترمي إليه ّ
حمورها الفكري العام ومن خالل ما تطرحه املقاطع من موضوعات ذات صلة

بعضها ببعض.

((( حممد حسني الصغري ،الصورة الفنية يف املثل القرآين.36 :
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السورة الواحدة
ففي بيان القرآن الكريم لقضية اإلنفاق نجد أن اآليات القرآنية يف ّ

الصورة يف ترسيخه وتأكيده
تتعاضد مع بعضها يف إبراز ذلك املعنى ُمستخدم ًة ّ
بالشكل الذي يكشف ارتباط اآليات ببعضها والتفافها حول املوضوع ُمستفيد ًة
ٍ
أبعاد هلذه القضية ففي اآليات الكريمةَّ :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُي ِنف ُق َ
ون
الصورة من
مما تُعطيه ّ
يل اللهِّ كَم َث ِل حب ٍة َأنبت َْت سبع سنَابِ َل فيِ ك ُِّل سنب َل ٍة م َئ ُة حب ٍة واللهُّ ي َض ِ
َأ ْم َوالهَ ُ ْم فيِ َسبِ ِ
ف
اع ُ
ُ ُ ِّ َ َّ َ ُ
َ َ َّ َ
َ َْ َ
لمِ
ِ
ِ
ون َأ ْم َوالهَ ُ ْم فيِ َسبِ ِ
يم ا َّل ِذي َن ُي ِنف ُق َ
يل اللهِّ ُث َّم الَ ُيتْبِ ُع َ
ون َما َأن َف ُقو ُا
َن َي َشا ُء َواللهُّ َواس ٌع َعل ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم يحَ ْ َزن َ
وف
ُونَ ق ْو ٌل َّم ْع ُر ٌ
َمنّ ًا َوالَ َأ ًذى لهَّ ُ ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعندَ َربهِّ ِ ْم َوالَ َخ ْو ٌ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يمَ يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا الَ ُت ْبطِ ُلو ْا
َو َم ْغف َر ٌة َخيرْ ٌ ِّمن َصدَ َقة َي ْت َب ُع َها َأ ًذى َواللهُّ َغن ٌّي َحل ٌ
َّاس والَ ي ْؤ ِمن بِاللهِّ وا ْليو ِم ِ
ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر
َ َْ
َصدَ َقاتكُم بِالمَْ ِّن َواأل َذى كَا َّلذي ُينف ُق َما َل ُه ِرئَاء الن ِ َ ُ ُ
ِ
ٍ
اب َف َأ َصا َب ُه َوابِ ٌل َفترَ َ َك ُه َص ْلد ًا الَّ َي ْق ِد ُر َ
ون َعلىَ شيَ ْ ٍء ممِّ َّا
َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل َص ْف َوان َع َل ْيه ت َُر ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َأموالهَ م ابتِ َغاء مر َض ِ
ات
ك ََس ُبو ْا َواللهُّ الَ هَ ْيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِري َنَ و َم َث ُل ا َّلذي َن ُينف ُق َ ْ َ ُ ُ ْ
َْ
َت ُأ ُك َل َها ِض ْع َفينْ ِ َفإِن لمَّ ْ ُي ِص ْب َها
اللهِّ َو َت ْثبِيت ًا ِّم ْن َأن ُف ِس ِه ْم ك ََم َث ِل َجن ٍَّة بِ َر ْب َو ٍة َأ َصابهَ َا َوابِ ٌل َفآت ْ
وابِ ٌل َف َط ٌّل واللهُّ بِ َتعم ُل َ ِ
فالصورة الفن ّية يف اآليتني:
َ
ون َبص ٌريّ )1(
َ ماَ ْ َ

َ يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا الَ ُت ْبطِ ُلو ْا َصدَ َقاتِكُم بِالمَْ ِّن َواأل َذى كَا َّل ِذي ُي ِنف ُق َما َل ُه ِرئَاء
ِ
ِ
ِ
ٍ
الن ِ
اب َف َأ َصا َب ُه َوابِ ٌل
َّاس َوالَ ُي ْؤم ُن بِاللهِّ َوا ْل َي ْو ِم اآلخ ِر َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل َص ْف َوان َع َل ْيه ت َُر ٌ
َفترَ َ َك ُه َص ْلد ًا الَّ َي ْق ِد ُر َ
ون َعلىَ شيَ ْ ٍء ممِّ َّا ك ََس ُبو ْا َواللهُّ الَ هَ ْي ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَافِ ِري َنَ و َم َث ُل
ِ
ِ
ون َأموالهَ م ابتِ َغاء مر َض ِ
ات اللهِّ َو َت ْثبِيت ًا ِّم ْن َأن ُف ِس ِه ْم ك ََم َث ِل َجن ٍَّة بِ َر ْب َو ٍة َأ َصابهَ َا
ا َّلذي َن ُينف ُق َ ْ َ ُ ُ ْ
َْ
للهّ بِماَ َت ْع َم ُل َ
َت ُأ ُك َل َها ِض ْع َفينْ ِ َفإِن لمَّ ْ ُي ِص ْب َها َوابِ ٌل َف َط ٌّل َوا ُ
ون َب ِص ٌري)2(جاءتا
َوابِ ٌل َفآت ْ
ٍ
بشكل دقيق عن حالتي
تعززان املعنى الذي طرحته اآليات التي سبقتهام ،فعبرّ ت
((( البقرة.265 - 261 :
((( البقرة.265 - 264 :
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اإلنفاق ؛ األوىل :ريا ًء وسمع ًة ،واألخرى :يف سبيل اهلل ومرضاته.

رض ًا وال تستنزل
فالرياء الذي خالط ّ
ّ
الصدقات جعلها(ال جتلب نفع ًا وال تدفع ّ

الرياء بني النّاس تار ًة واختلطت بام ُيعكّرها من
رمح ًة ألهنا امتزجت بام ُيفسدها من ّ

بالصفوان الذي غ ّطاه الرتاب فلم ينفع
امل ِّن واألذى تار ًة أخرى)( .)1فجاء التشبيه ّ
ٍ
حجر ُمتص ّلب زائد يف القسوة(فبدالً من أن ُيساق املطر
معه املطر الوابل بل حوله اىل
ا ُملنصب عليه يف إزالة الرتاب والقذى ا ُملرتاكم وإذا به يزيد احلجر قساو ًة ويتصلب به
هيك ً
ال ُمتحجر ًا ال ينقدّ وهكذا عمل اخلري فاملفروض أن يخُ فف قساوة القلب وعرس

النّفس وجفاف الطبع ولكنه قد ضخم األمر فرتاكمت الغلظة وتصاعدت اجلفوة ال
من عمل اخلري ذاتي ًا بل ألن العمل قد ُأشيب بام ليس من قصده فعاد جنس ًا أخر ال
ٍ ِ
ٍ
اب
ّ
يمت إىل املعروف بصلة وتقطعت به األسبابَ ...ف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل َص ْف َوان َع َل ْيه ت َُر ٌ
َف َأ َصا َب ُه َوابِ ٌل َفترَ َ َك ُه َص ْلدً ا.)2(...
ثم جاءت صورة أخرى تُقابل األوىل وتضا ّدها وهي صورة اإلنفاق يف سبيل

اهلل خالص ًا من الشوائب هدفها مرضاة اهلل تعاىل(:فإذا هبا حقيقة تمُ ثل مغاداة الرمحة
ومعاودة الربكة ،واملوضوع نفس املوضوع لكن املوضع قد تغيرّ فعاد ك ََم َث ِل َجن ٍَّة
بِ َر ْب َو ٍة.)3(...
فا ُملالحظ أن اآليات التحمت مع بعضها لتأكيد املعنى وترسيخه وأسهمت
ٍ
كحلقة متسلسلة ال تنفصم ُعراها ،فاأللفاظ ُملتفة حول
الصورة بذلك يف جتانس تا ّم
ّ
والصورة التشبيهية منسجمة معهام متام االنسجام عمقت الداللة وأعطت
املعاين،
ّ

((( حممد حسني الصغري ،الصورة الفن ّية يف املثل القرآين.204:
((( م .ن.204 :
((( م .ن.205 :
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ُبعد ًا أغنى الفكرة وأوضح معاملها.
السورة يف مقاطعها املختلفة،
وتأيت ّ
الصورة التشبيهية رابط ًا عضوي ًا بني أجزاء ّ
ففي قوله تعاىلُ :ث َّم َق َس ْت ُق ُلو ُبكُم ِّمن َب ْع ِد َذلِ َك َف ِه َي كَالحِْ َج َار ِة َأ ْو َأ َشدُّ َق ْس َو ًة َوإِ َّن
ِم َن الحِْ َج َار ِة لمََا َي َت َف َّج ُر ِمنْ ُه األَنهْ َ ُار َوإِ َّن ِمن َْها لمََا َي َّش َّق ُق َف َي ْخ ُر ُج ِمنْ ُه المَْاء َوإِ َّن ِمن َْها لمََا هَ ْيبِ ُط
ِم ْن َخ ْش َي ِة اللهِّ َو َما اللهُّ بِ َغافِ ٍل َعماَّ َت ْع َم ُل َ
ون)1(جاءت الصورة التشبيهية رابطة بني هذا
السابقة التي تتحدّ ث عن سلوك بني ارسائيل فشبهت
السورة وبني األجزاء ّ
اجلزء من ّ
قلوهبم باحلجارة يف قسوهتا ،ثم قدّ مت دلي ً
ال فن ّي ًا عىل ذلك فب ّينت أن من احلجارة مما

قد يتفجر منها املاء أو تنشق فيخرج منها املاء أو قد ختشع من خشية اهلل بينام بلغت
الرمحة فض ً
ال عن
الرمحة بل ال ينبع منها أدنى ّ
القسوة من قلوهبم أهنا ال تتفجر منها ّ

عدم خشوعها ُمطلق ًا من خشية اهلل.

والقصة يف اآليات التي جاءت بقصص اإلحياء
الصورة
ّ
فالربط الفنّي بعنرص ّ
ّ

واإلماتة يف قوله تعاىل:

َ :-1ف ُق ْلنَا اضرْ ِ ُب��و ُه بِ َب ْع ِض َها ك ََذلِ َك يحُ ْ ِيي اللهُّ المَْ ْوتَى َو ُي ِريك ُْم آ َياتِ ِه َل َع َّلك ُْم
َت ْع ِق ُل َ
ونالبقرة.73 :
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َربيِّ َ ا َّل ِذي
َ :- 2ألمَ ْ ت ََر إِلىَ ا َّلذي َح َّ
يم فيِ ِر ِّبه َأ ْن آتَا ُه اللهُّ المُْ ْل َك إِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
آج إِ ْب َراه َ
س ِمن المَْشرْ ِ ِق َف ْأ ِ
ِ
يم َفإِ َّن اللهَّ َي ْأتيِ بِ َّ
ت
يت َق َال َأنَا ُأ ْح ِيـي َو ُأ ِم ُ
يحُ ْ ِيـي َو ُي ِم ُ
الش ْم ِ َ
يت َق َال إِ ْب َراه ُ
بهِ َا ِم َن المَْ ْغ ِر ِ
نيالبقرة.258:
ب َف ُب ِه َت ا َّل ِذي َك َف َر َواللهُّ الَ هَ ْي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظالمِِ َ
اوي ٌة َعلىَ ُعر ِ
ِ
ٍ ِ
وش َها َق َال َأن ََّى يحُ ْ ِيـي َهـ َِذ ِه اللهُّ
َ :- 3أ ْو كَا َّلذي َم َّر َعلىَ َق ْر َية َوه َي َخ ِ َ
ُ
َب ْعدَ َم ْو هِ َتا َف َأ َما َت ُه اللهُّ ِم َئ َة َعا ٍم ُث َّم َب َع َث ُه َق َال ك َْم َلبِ ْث َت َق َال َلبِ ْث ُت َي ْوم ًا َأ ْو َب ْع َض َي ْو ٍم َق َال

((( البقرة.74 :
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َبل َّلبِ ْث َت ِم َئ َة َعا ٍم َفان ُظ ْر إِلىَ َط َع ِام َك َوشرَ ابِ َك لمَ َيت ََسنَّ ْه َوان ُظ ْر إِلىَ حمِ َ ِ
ار َك َولِن َْج َع َل َك آ َي ًة
َ
ْ
الع َظا ِم َكي َ ِ
َّاس وان ُظر إِلىَ ِ
وها لحَ ْ ًام َف َلماَّ َت َبينَّ َ َل ُه َق َال َأ ْع َل ُم َأ َّن اللهَّ
ف نُنش ُز َها ُث َّم َنك ُْس َ
ْ
ِّللن ِ َ ْ
َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌيرالبقرة.259 :
ف تحُ ْ ِيـي المَْوتَى َق َال َأولمَ ت ُْؤ ِمن َق َال بلىَ و َل ِ
ِ
ـكن
4
يم َر ِّب َأ ِرنيِ َك ْي َ
َ َ
ْ
َ
:وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه َُ ْ
ِ
اج َع ْل َعلىَ ك ُِّل َج َب ٍل ِّمن ُْه َّن
ِّل َي ْط َمئ َّن َق ْلبِي َق َال َف ُخ ْذ َأ ْر َب َع ًة ِّم َن ال َّطيرْ ِ َفصرُ ْ ُه َّن إِ َل ْي َك ُث َّم ْ
ِ
ِ
يمالبقرة.260:
ُج ْزء ًا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن َي ْأتين ََك َس ْعي ًا َوا ْع َل ْم َأ َّن اللهَّ َع ِز ٌيز َحك ٌ
السورة فأسهم ّ
السورة(حني
كل عنرص يف قسم من عملية الربط بني أجزاء ّ
تناسقا يف ّ

جاء العنرص القصيص رابط ًا بني مفهومات(اإلحياء واإلماتة)و(اإلتقاء)التي تُشكل

الصوري رابط ًا بني املوضوعات املرتبطة
السورة الكريمة وجاء العنرص ّ
أحد حماور ّ
السورة للحديث عنهم)(.)1
بسلوك االرسائيليني الذين ُخصص قسم كبري من ّ

السابقة فقط أو بني موقف حارض وموقف سابق
الربط باالجزاء ّ
وال ينحرص هذا ّ

بل نجده يرتبط باالجزاء اللاّ حقة هلا يف اآليات ا ُملتضمنة قضية(اإلحياء واإلماتة)

الصورة عنرص ًا فن ّي ًا
السابقة عدد كبري من اآليات فشكلت ّ
والتي يفصلها عن اآلية ّ
السلوك ا ُملنحرف لليهود
السورة يف بيان ّ
جتانس مع أحداث وموضوعات وقصص ّ
من خالل التشبيه الذي ذكرته اآلية.

الصور االستعارية وجه ًا آخر من وجوه هذا العنرص الفنّي الذي ُيضفي
وتمُ ثل
ّ

حس ًا وحركة وكأهنا شخص آدمي يتحرك
عىل اجلوامد أو اخلواطر حياة ،ويمنحها ّ
وينطق ،فتُحدث يف النّفس وقع ًا وتأثري ًا بليغ ًا.

((( حممود البستاين ،التفسري البنائي للقرآن الكريم.54/1:
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فقوله تعاىل يف سورة ا ُمللك يف تصوير جهنّم وشدّ ة سعريها:إِ َذا ُأ ْل ُقوا فِ َيها َس ِم ُعوا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يها َف ْو ٌج َس َألهَ ُ ْم َخ َز َنت َُها َألمَ ْ َي ْأتِك ُْم
ورَ تكَا ُد تمَ َ َّي ُز م َن ا ْل َغ ْيظ ُك َّلماَ ُأ ْلق َي ف َ
لهَ َا َش ِهيق ًا َوه َي َت ُف ُ
ِ
()1
السورة
نَذ ٌير فهي تشهق وتتم ّيز غيظ ًا ،ومن شدّ ته تكاد تنفجر ،وهذا اجلزء من ّ
يأيت يف سياق الكالم عماّ أعدّ اهلل من عذاب الكافرين ،فجاء التصوير االستعاري جزء ًا
مهماّ ً يف البناء الفنّي للسورة ،فأكسب جهنّم صف ًة برش ّية توضيح ًا للفكرة وتعميق ًا
()2
للداللة التي هيدف إليها ،فهي صورة تقريبية لغضب جهنّم إن كان هلا أن تغضب.
السورة عا ّمة ،كان لعنرص
وبذلك يتسق مشهد من مشاهد القيامة مع أجواء ّ

الصورة األثر البالغ يف تأكيد املعنى ووضوح الداللة.

الصورة االستعارية يف قوله تعاىل:اتخَّ َُذوا َأ ْيماَنهَ ُ ْم ُجنَّ ًة َف َصدُّ وا َعن َسبِ ِ
يل
كام تمُ ثل ّ
ني)3(واجلُنَّة :السرت ؛ فجاءت هذه اآلية يف سياق احلديث عن
اب ُّم ِه ٌ
اللهَِّ َف َل ُه ْم َع َذ ٌ
املنافقني الذين وصفتهم اآليات السابقة بأهنم يوالون قوم ًا ِ
غضب اهلل عليهم ،وإهنم
ُ
ّ
حيلفون عىل الكذبُ ،متخذين ذلك ستار ًا عىل إضامرهم الكفر خالف ًا لمِا ُيعلنون
ِ
ِ
ب اللهَُّ َع َل ْي ِهم َّما ُهم ِّمنك ُْم َولاَ ِمن ُْه ْم َويحَ ْ ِل ُف َ
ون َعلىَ
َ ألمَ ْ ت ََر إِلىَ ا َّلذي َن ت ََو َّل ْوا َق ْوم ًا َغض َ
ا ْلك َِذ ِ
ونَ أعَدَّ اللهَُّ لهَ ُ ْم َع َذاب ًا َش ِديد ًا إِنهَّ ُ ْم َساء َما كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ب َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون.)4(
الستار لسرتهم
جلنّة أو ّ
فالوصف االستعاري الذي أضفى عىل إيامهنم صفة ا ُ
احلقيقة التي تطبع قلوهبم فكأهنم قد جعلوا ِ
احللف باهلل تعاىل ِستار ًا لكفرهم.

((( امللك.8 - 7 :
((( ظ :سيد قطب ،مشاهد القيامة ،208:حممود البستاين ،التفسري البنائي.70 - 68/5:
((( املجادلة.16 :
((( املجادلة.15 - 14 :
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ثم تلتها اآليات اللاّ حقة ُمب ّين ًة ما س ُيالقي اولئك املنافقون من العذاب الشديد

وعندها لن ُيغني عنهم شيئ ًا مما كسبوا ،ولن ينفعهم ما كانوا حيلفون بل س ُيبعثون
وسيحلفون هلل كام كانوا حيلفون يف الدنياَ :لن ُت ْغنِ َي َعن ُْه ْم َأ ْم َوالهُ ُ ْم َولاَ َأ ْولاَ ُد ُهم ِّم َن
ِ
ونَ ي ْو َم َي ْب َع ُث ُه ُم اللهَُّ جمَ ِيع ًا َف َي ْح ِل ُف َ
اب الن َِّار ُه ْم فِ َيها َخالِدُ َ
ون
اللهَِّ َش ْيئ ًا ُأ ْو َلئ َك َأ ْص َح ُ
ون َأ ��م َعلىَ شيَ ٍء َألاَ إِ ��م هم ا ْلك ِ
َاذ ُب َ
َل ُه َكماَ يحَ ْ ِل ُف َ
است َْح َو َذ
ونْ 
نهَّ ُ ْ ُ ُ
ون َلك ُْم َويحَ ْ َس ُب َ نهَّ ُ ْ
ْ
ِ
الشي َط ِ
ِ
الش ْي َط ُ
اه ْم ِذك َْر اللهَِّ ُأ ْو َل ِئ َك ِح ْز ُب َّ
َع َل ْي ِه ُم َّ
ان ُه ُم
نس ُ
الش ْي َطان َألاَ إِ َّن ح ْز َب َّ ْ
ان َف َأ َ
ون إِ َّن ا َّل ِذي َن يحُ َ ا ُّد َ
الخْ َاسرِ ُ َ
ني)1(عندها سينكشف
ون اللهََّ َو َر ُسو َل ُه ُأ ْو َل ِئ َك فيِ األَ َذ ِّل َ
أمرهم وسيخرسون بام استحوذ عليهم الشيطان فجعلهم من حزبه ،فانسجمت
الصورة االستعارية مع بيان أحوال اولئك املنافقني وصفاهتم وإختاذهم ِ
احللف باهلل
ّ
 كذب ًا  -ستار ًا لمِا يدّ عون من اإليامن.الصورة ُمتّسق ًة مع تلك املعاينُ ،مب ّين ًة حلقيقة اولئك القوم يف تناسق تا ّم
فجاءت ّ
التحمت فيه ّ
الصورة االستعارية التي كشفتها اآلية
كل أجزاء اآليات مع التفاف ّ

حول املعنى.

وكذلك يف قوله تعاىلَ :أفَلاَ َين ُظ ُر َ
ون إِلىَ
رفِ َع ْتَ وإِلىَ الجِْ َب ِ
ف ن ُِص َب ْتَ وإِلىَ
ال َك ْي َ
ُ

الإْ ِ بِ ِل َكي َ ِ
ف
السماَ ء َك ْي َ
ْ
ف ُخل َق ْتَ وإِلىَ َّ
الأْ َ ْر ِ
ف ُسطِ َح ْت)2(فقد يبدو
ض َك ْي َ

تصور
توحدها فكرة ،لكنها يف احلقيقة لوحة ّ
لقارئها أن ال ربط وال جامع بينها وال ّ

مشاهد كون ّية يألفها اإلنسان العريب يف بيئته ،شاخصة لنظره حيثام كان ،تناسقت هذه

السامء املرفوعة واألرض ا ُملس ّطحة ،واجلبال الشاخمة،
األبعاد واالجتاهات ما بني ّ
حسن ذكر
السنام ،يقول الزخمرشي(ت385هـ)(:فإن قلت كيف ّ
واجلامل البارزة ّ

((( املجادلة.20 - 17 :
((( الغاشية.20 - 17 :
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السامء واجلبال واألرض وال مناسبة؟ قلت :قد انتظم هذه األشياء نظر
اإلبل مع ّ

العرب يف أوديتهم وبوادهيم ،فانتظمها الذكر عىل حسب ما انتظمها نظرهم ومل َيدَّ ِع
السحاب إىل قوله ؛ إلاّ طلب املناسبة)( ،)1فارتبطت هذه األجزاء
َمن زعم أن اإلبل ّ
ألن هناك وحد ًة بني أجزائها ال تتنافر ،وهي متوزع ًة توزيع ًا متناسب ًا ال يزحم بعضها

بعض ًا وال تفقد تناسبها يف جمموعها ،فاإلبل التي ُخلقت عىل نحو مناسب لوظيفتها
والسامء املرفوعة بال َع َم ٍد
التي حتقق الغاية من خلقها تُنبئ عن اخلالق ا ُملبدع ُصنعهّ ،
فكل ٍ
املمتلئة نجومها بال ٍ
عدد مل ترفع نفسها بل رفعها ُمبد ٍع خلاّ ق ّ
يشء ييش بتدبريه
وخلقه ،واجلبال التي هي ملجأهم ومالذهم يف تلك الصحراء ومظهره الذي ُيوحي

للنّفس باجلالل واالستهوال حيث يتضاءل اإلنسان أمامها وتتجه النّفس إىل خالقها

وتُشعر أهنا قريبة إليه انتصبت شاخم ًة ،واألرض ُس ّطحت أفال ينظرون إىل َمن س ّطحها
ويسها هلم ليمشوا يف مناكبها.
ومهدها رّ

فهذه املشاهد كلها مع بعضها شكلت مشهد ًا كوني ًا ُمتناسق ًا تالقت فيه اخلطوط؛

السامء املرفوعة واألرض املبسوطة ،وخ ّطان افقيان يف
خ ّطان عموديان يف مشهد ّ

الراسيات ّ
السنام املنتصبة ،وكلها جاءت يف
الشاخمات واجلامل ذات ّ
مشهد اجلبال ّ
ٍ
لوحة ُمتكاملة الصور ،غرضها لفت النّظر إىل َمن خلق تلك الظواهر وهو ا ُملستحق
للعبادة.
ٍ
السورة التي ابتدأت
هذا من جانب ومن
جانب آخر ارتبط هذا املقطع بمقاطع ّ

احلديث عن اليوم اآلخر ،وانتهت بعملية التذكري فجاء هذا املقطع متوسط ًا بني
نت
السورة الذي ب ّينته اآلية الكريمةَ :ف َذك ِّْر إِ َّنماَ َأ َ
السابقني مرتبط ًا بغرض ّ
املقطعني ّ
((( الكشاف.747/4 :
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ُم َذك ٌِّر)1(فعملية التذكري اقرتنت باالستدالل عىل وحدانية اخلالق الذي أبدع ّ
كل
تلك الظواهر.

()2

فاتضح االرتباط العضوي بني املقاطع من خالل ما ب ّينته املشاهد وارتبطت بام

السورة.
بعدها وقبلها من أجزاء ّ

اق ويدْ َعو َن إِلىَ السج ِ
ود فَلاَ َي ْستَطِي ُع َ
ون
ويف قوله تعاىلَ :ي ْو َم ُيك َْش ُ
ُّ ُ
ف َعن َس ٍ َ ُ ْ

اشع ًة َأبصارهم تَره ُقهم ِذ َّل ٌة و َقدْ كَانُوا يدْ َعو َن إِلىَ السج ِ
ِ
ود َو ُه ْم َسا ُلمِ َ
ون)3(يأيت
ُّ ُ
ُ ْ
َ
َخ َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ
ٍ
تشخيص للموقف حتى كأنه مشهو ٌد
تصوير هذا املشهد من مشاهد يوم القيامة يف
السجود فال
منظور ،إذ يربز للخيال مشهد شاخص فاولئك الذين كانوا ُيدعون إىل ّ
ٌ
يستجيبون جحود ًا منهم باليوم اآلخر وحقيقة وقوعه .فهم اآلن ُيدعون  -وقد
أصبح حقيقة أمامهم ُ
السجود ال أمر ًا هلم بل توبيخ ًا
والساعد  -إىل ّ
الساق ّ
وش ّمر عن ّ

وتبكيت ًا فال يقدرون عليه لفوات األوان وللهول الذي غشيهم وأعجزهم عن احلركة
ٍ
فهم منكسو رؤوسهم خاشعون خشوع ٍ
ومهانة وقد كانوا يأبون خشوع العبادة،
ذلة
فاجلزاء عىل وفق ما كانوا يصنعون ،فجاءت الصورة ُمعبرّ ًة عن هول ذلك املوقف
ومشقته مع ما ُيلقيه يف نفوس ا ُمل ّ
كذبني من خشوع مشوب بالذ ّلة.

((( الغاشية.21 :
((( ظ :سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،3898/6 :والتصوير الفني يف القرآن ،103:و ظ :حممود
البستاين ،التفسري البنائي للقرآن الكريم.332/5 :
((( القلم.43 - 42 :
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السجود يف اليوم
السجود الذي أنكروه يف الدّ نيا تسلي ًام به وبني ّ
كام ربطت بني ّ

السورة
األخر اضطرار ًا ولكن ال يقدرون عليه ،فوصل بني هذا األمر وبني موضوع ّ
التي حتدثت عن مواقف املنحرفني بشكل ربط فيه األجزاء مع بعضها من خالل

الصورة لتعميق الفكرة وترسيخ الداللة.
توظيف ّ

()1

السورة الواحدة يأيت احيان ًا
وهبذا نجد أن الرتابط بني املعاين أو األفكار ا ُملتعددة يف ّ

السياق العام هلا إذ إن الربط بني املعاين املختلفة
بتوظيف ّ
الصورة لتكون جزء ًا من ّ
السياق واملحافظة عىل الوحدة
السياق القرآين ،فــــ(ربط ّ
يف اآليات تأيت متالئم ًة مع ّ

نص من النّصوص عبارة عن وظيفة فن ّية روعي فيها النّسق والنّظم)(.)2
أي ّ
العضوية يف ّ
الصورة يف انسجام النّص وترابط أفكاره حول املحور العام فشكّلت
فأسهمت ّ

عنرص ًا فني ًا مهماَّ ً يف الرتابط.

السورة
 – 2ترابط الصور املتعددة يف ّ
للسورة أو املوضوع
وترتابط ّ
السورة الواحدة ضمن املحور العام ّ
الصور الفن ّية يف ّ

الذي تطرحه يف مقاطع خمتلفة ،ففي سورة احلا ّقة جتانست صور عدّ ة طرحتها مقدمة

السورة يف إطار احلديث عن اليوم اآلخر وموقف ا ٌمل ّ
كذبني منه ،وربطت بني اجلزاء
ّ

الدّ نيوي واألخروي فذكرت نامذج من ا ُمل ّ
كذبني واملصائر التي صاروا إليها يف صور
بالريح العاتية:
خمتلفة ،فمنهم َمن ُأهلك بال ّطاغية وهي ّ
الصيحة ،ومنهم َمن ُأهلك ّ
َف َأما َثمود َف ُأه ِلكُوا بِال َّط ِ
اغ َي ِةَ و َأ َّما َعا ٌد َف ُأ ْه ِلكُوا بِ ِر ٍ
يح صرَ ْ صرَ ٍ َعاتِ َي ٍة)3(وهنا جتانست
َّ ُ ُ ْ
((( ظ :سيد قطب ،مشاهد القيامة ،58 :حممود البستاين ،التفسري البنائي- 87/5:ـ .88
((( حممد حسني الصغري ،الصورة الفنية يف املثل القرآين.370:
((( احلاقة.6 -5 :
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صفتا(ال ّطاغية)و(العاتية)مع هول املوقف وشدّ ة العذاب الذي ّ
حل هبم ُمذكّر ًا هبول

السورة احلديث عنها بلفظ(احلا ّقة)وهي
القارعة وهي من أسامء القيامة التي ابتدأت ّ

من أسامء القيامة.

الرص حتى تركتهم كأعجاز
وتأيت صورة قوم عاد الذين ُأهلكوا ّ
بالريح الشديدة ّ
نخل خاوية ،حلقتها صورة ُأخ��رى لقوم فرعون واملؤتفكات ،ورسمت وقائع

ٍ
بشكل جتانست فيه الصور ،أعقبتها باحلديث عن إغراق قوم نوح ونجاة
هالكهم
َات بِالخْ َاطِ َئ ِةَ ف َع َص ْوا َر ُس َ
ول َربهِّ ِ ْم
املؤمنني:و َجاء فِ ْر َع ْو ُن َو َمن َق ْب َل ُه َوالمُْ ْؤت َِفك ُ
َ
َف َأ َخ َذ ُه ْم َأ ْخ َذ ًة َّرابِ َي ًة إِنَّا لمََّا َط َغى المَْاء حمَ َ ْلنَاك ُْم فيِ الجْ َ ِ
ار َي ِة لِن َْج َع َل َها َلك ُْم ت َْذ ِك َر ًة
وت َِعيها ُأ ُذ ٌن و ِ
اع َي ٌة.)1(
َ
َ ََ
تضمنت صور ًا عدّ ة ألقوام خمتلفني مجعتهم صفة
السورة
ّ
فاملقاطع األوىل من ّ

واحدة هي التكذيب الذي ترتب عليه إهالكهم ،فجاءت الصور ُمتجانس ًة مع مقدمة

الصور املتعددة
السورة التي حتدّ ثت عن اليوم اآلخر وهوله من جانب ،وارتبطت ّ
ّ
فيام بينها من جانب آخر وجتانست مع سياق النّص ُمستهدف ًة إيصال الفكرة إىل

السلوك ،فجاءت صورة
والرهبة لتعديل ّ
الرغبة ّ
ا ُملتلقي من خالل استخدام عنرصي ّ
ا ُمل ّ
السفينة لرسم املصري
فيمن ُأهلك يف ُمقابل صورة املؤمنني الذين محلتهم ّ
كذبني َ

السلبي واإلجيايب لألقوام املاضية.
ّ

ّ
السورة التي طرحت موضوع القيامة ،فارتبط اجلزاء
كل ذلك اتسق مع ُمقدمة ّ

الصورة يف توضيح املوقف
األخ��روي باجلزاء الدّ نيوي لكال الطرفني ،أسهمت ّ

وتضخيم عنرص القناعة لدى ا ُملتلقي بتهيئة ذهنه لتقبل حقائق أخرى غيبية ستطرحها
((( احلاقة.12 - 9 :
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الساعة كام واجه حقائق حس ّية يف ما
السورة يف املقاطع اللاّ حقة حينام تتناول موضوع ّ
ّ

السابقة(.)1
طرحته ّ
الصور ّ

ور َن ْف َخ ٌة و ِ
احدَ ٌةوحمُ ِ َل ِ
َ فإِ َذا ن ُِف َخ فيِ
الص ِ
ت الأْ َ ْر ُض َوالجِْ َب ُال َفدُ َّكتَا َد َّك ًة
َ
ُّ
َ
و ِ
انش َّق ِ
احدَ ًةَ فيوم ِئ ٍذ و َقع ِ
ت الس ء َف ِهي يوم ِئ ٍذ و ِ
اه َي ٌةَ والمَْ َل ُك َعلىَ
ت ا ْل َو ِاق َع ُةَ و َ
َ
َ َْ َ َ
َْ َ َ َ
َّ ماَ
َأ ْر َج ِائ َها َويحَ ْ ِم ُل َع ْر َش َر ِّب َك َف ْو َق ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َثماَ نِ َي ٌةَ والمَْ َل ُك َعلىَ َأ ْر َج ِائ َها َويحَ ْ ِم ُل َع ْر َش
َر ِّب َك َف ْو َق ُه ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َثماَ نِ َي ٌةّ )2(
السورة إنام ُوظفت بوصفها
فكل ّ
الصور التي عرضتها ّ
عنرص ًا فن ّي ًا إلنارة األفكار التي يستهدف النّص إيصاهلا إىل ا ُملتلقي وجتانست مع سائر
ٍ
بشكل
السورة الكريمة حوهلا
أدوات النّص ملتحمة مع الفكرة الرئيسة التي حامت ّ
ُيفصح عن مجالية وإحكام النّص بتالحم عنارصه واجزائه بعضها مع بعض.

((( ظ :حممود البستاين ،التفسري البنائي ،92/5:وما بعدها يف تفسري سورة احلاقة.
((( احلاقة.18 -13 :



السورة الواحدة)
رَّ
(التابط يف ُّ

السورة القرآن َّية.
أوالً – وحدة ُّ
بني يدي املبحث

السورة.
 - 1ترتيب اآليات ووحدة ُّ

السورة عند العلامء وا ُملفرسين القدماء.
 – 2وحدة ُّ
 – 3بني الوحدة املوضوع َّية والوحدة العضوية.

السورة.
 – 4األُسس التي تقوم عليها وحدة ُّ
السورة الواحدة.
ثاني ًا – مظاهر رَّ
التابط يف ُّ

التابط يف اآلية الواحدة.
 – 1رَّ

السورة وختامها.
 – 2رَ
التابط بني مقدمة ُّ

السورة ومقاصدها.
 – 3رَ
التابط بني مقدمة ُّ

السورة.
 - 4رَّ
التابط بني مقاطع ُّ

السورة وحمورها.
 – 5رَّ
التابط بني اسم ُّ

السورة القرآن ّية
أوالً – وحدة ّ
بني يدي املبحث.
السورة.
 - 1ترتيب اآليات ووحدة ّ
 – 2وحدة السورة عند العلامء واملفرسين القدماء.
 – 3بني الوحدة املوضوعية والوحدة العضوية.
السورة.
 – 4األسس التي تقوم عليها وحدة ّ
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بني يدي املبحث
ال شك يف أن حسن الكالم انام يكون بالتناسب القائم بني اجزائه واالرتباط بني

مقاطعه ،والقرآن الكريم كتاب اهلل وهو يف حسن التناسق والرتابط بالدرجة القصوى

حتى عاد كاحللقة املتكاملة بإتصاله وترابط آياته.

هذا الرتابط والتناسب بني األجزاء قد يلحظ يف اآلية الواحدة بارتباط صدر
اآلية وفاصلتها ،ويف ٍ
آيات عدة مجعتها مناسبة واحدة استدعت تتابعها مع بعضها يف

السورة ،أو يكون االرتباط بني
جمموعة من اآليات خيتلف عددها فتشكل مقطع ًا من ّ
السورة كاملة بوصفها كلاّ ً متكام ً
ال ووحدة واحدة ذات هدف واحد أو أهداف
آيات ّ

السورة بعدد
السورة وعمودها ،فتارة تكون ّ
متضا ّمة بعضها اىل بعض تشكل حمور ّ
كبري من اآليات وحتمل موضوعات عدّ ة ،وتارة تكون قصرية ال تتجاوز ثالث آيات،
السورة ،وان كان
وتم املقصود اكتملت ّ
وهذا األمر مرتبط هبدفها ،فإذا اكتمل اهلدف َّ

السور الطويلة واملتوسطة الطول.
عدد آياهتا قليالً ،واألمر نفسه ُيقال يف ّ

السورة الواحدة كوهنا تشكل اهليكل العام الذي يربط
ومن هنا فال بدّ من دراسة ّ

اآليات ببعضها بروابط دقيقة وأوارص تشدّ ها بعض ًا إىل بعض ،كام إن إظهار االعجاز

البياين يف القرآن ال يتم بدراسة األساليب البيانية أو البديعية بشكل متجزىء ،وال
بدراسة األلفاظ أو الرتاكيب يف حدود اجلمل بل يدرس ذلك ضمن إطار وحدة

السورة وارتباط اآليات وتناسب معانيها.
ّ

ان النظر يف الصالت املوضعية بني اآلية واآلية  -وهي عالقات تربط اآليات

السورة وانام ينظر اىل
بعضها ببعض  -ال يؤدي اىل فهم دقيق وصحيح ملقاصد ّ

نص ًا متكام ً
ال ووحدة واحدة فهي تضم مقدم ًة وخامت ًة
السورة بكل اجزائها كوهنا ّ
ّ
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وسياق ًا موحد ًا متكام ً
ال من اآليات وإن تعددت موضوعاهتا فاهنا بالنهاية كالم واحد

يتصل أوله بآخره وتأتلف مجله بآياته.

أما الوقوف عند الصالت اجلزئية بني اآلية وما جياورها من آيات فإنه جيعل املفرس

للسورة ك ً
يقرص نظره عىل العالقات اجلزئية التي ال حتقق ترابط ًا تام ًا وفه ًام شام ً
ال
ال ّ

السورة الكيل فه ًام أعمق وأبعد من ذلك ،عىل أن
ال جزء ًا ،بينام يؤدي النظر يف نظام ّ

السورة
لتلك العالقات اجلزئية أثر ًا مه ًام فهي تُعني عىل الكشف عن ارتباط أجزاء ّ
وقضاياها الكلية.

السورة القرآنية الواحدة تقوم عىل أساس دراسة شاملة لكل أبعادها
إن دراسة ّ

من ألفاظ وتراكيب وأساليب بيانية وبديعية ،وتوظيف أسباب النزول ملعرفة السياق
السورة ،صوص ًا أن بعض
الذي رافق نزول اآليات ،وما مدى اتصال اآلية مع آيات ّ

السورة الواحدة مل تنزل دفعة واحدة بل يفصل بينها وبني ما يسبقها أو
اآليات يف ّ
يلحقها فاصل زمني متباعد ،أو قد تبدو املوضوعات متباينة يف نظر القارئ يف حالة

السورة الواحدة
ظهور مجلة مستقلة يف اآلية الواحدة ،أو أن تبدو بعض اآليات يف ّ

السورة ،لذا يأيت عمل املفرس يف كشف الروابط
منفصلة أو مستقلة عن بقية آيات ّ
بني هذه اآليات ومعرفة سبب وضعها يف هذا املوضع دون غريه ،وال يتأتى ذلك إلاّ

للسورة وهدفها ،فعند ذاك تتضح الصلة بني اآليات ضمن إطار
بمعرفة املحور العام ّ

املحور العام وعالقة كل آية باآلية التي تليها وكل مقطع باملقطع الذي يليه ،واجلامع
السورة فتتآلف اآليات واملقاطع،
املشرتك بينام هو اهلدف أو املقصد الذي ترمي اليه ّ
والقصص وغريها يف تكوين وحدة فكرية متكاملة هتدف اىل تفاعل ا ُملتلقي معها،
ويتحقق بذلك اهلدف املطلوب إبالغه.
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السورة
 – 1ترتيب اآليات ووحدة ّ

من املعلوم ان ترتيب سور القرآن مل ِ
يأت عىل حسب النزول ،فقد تقدمت سور

متأخرة يف نزوهلا عىل سور نزلت يف أوائل عهد البعثة النبوية ،وكذلك ترتيب اآليات

السورة الواحدة ايض ًا مل خيضع للعامل الزمني بل ان النبيكان يأمر ُكتُاب
ضمن ّ

الوحي بوضع ّ
السورة ،وقد وردت هبذا الشأن روايات كثرية،
كل آية موضعها من ّ
كام أ ّيد علامء القرآن ذلك ،واألدلة التارخيية تؤكد هذا األمر ،فعىل سبيل التمثيل ال
احلرص ،جاء عنه :

السورةإِ َّن اللهَّ َي ْأ ُم ُر بِا ْل َعدْ ِل
(أت��اين جربئيل فأمرين أن أضع هذه اآلية من ّ
اإلحس ِ
ان.)2()...)1(...
َو ِ ْ َ

ون فِ ِيه إِلىَ اللهِّ ُث َّم ت َُو ىَّف ك ُُّل َن ْف ٍ
اآلية(.:وا َّت ُقو ْا َي ْوم ًا ت ُْر َج ُع َ
س َّما ك ََس َب ْت َو ُه ْم
وكذا
َ
الَ ُي ْظ َل ُم َ
ون)3(فقد روي عن إبن عباس أنه قال(:إهنا آخر ما نزل من القرآن ،فقال
جربئيل:ضعها عىل رأس املائتني والثامنني)()4فوضعت بني آيتي الربا()5والدين(.)6

((( النحل.90 :
((( أمحد بن حنبل ،املسند ،218/4 :االعيايش ،التفسري 34/1 :ح  ،5البيهقي ،السنن،42/2 :
الزركيش ،الربهان ،218/1 :السيوطي ،االتقان.95 :
((( البقرة.281 :
((( الزخمرشي ،الكشاف ،35/1 :الطربيس ،جممع البيان ،214/2 :السيوطي ،الدر املنثور.116/2 :
((( البقرة 275 :وهي قوله تعاىل:ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
الر َبا....
ون ِّ
((( البقرة 282 :وهي قوله تعاىلَ :يا َأ َ هُّيا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا إِ َذا تَدَ ا َينتُم بِدَ ْي ٍن إِلىَ َأ َج ٍل ُّم َس ًّمى َفا ْك ُت ُبو ُه َو ْل َي ْكتُب
ِ
ب بِا ْل َعدْ ِل ....4
َّب ْينَك ُْم كَات ٌ
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هذا يعني أن ترتيب اآليات أمر توقيفي بأمر اهلل وليس من ترتيب النبي  ،فقد

تتأخر اآلية املتقدمة يف نزوهلا عىل اآلية املتأخرة زماني ًا بل قد تتقدم اآلية الناسخة عىل

اآلية املنسوخة يف الرتتيب القرآين مع العلم أن املنسوخة نازلة قبل الناسخة كام يف آية
زوجها:وا َّل ِذي َن ُيت ََو َّف ْو َن ِمنك ُْم َو َي َذ ُر َ
ون َأ ْز َواج ًا َو ِص َّي ًة
حتديد عدّ ة املرأة املتوىف عنها
َ
لأِّ َ ْز َو ِ
اج َفإِ ْن َخ َر ْج َن َف َ
اج ِهم َّمتَاع ًا إِلىَ الحْ َ ْو ِل َغيرْ َ إِ ْخ َر ٍ
ال ُجن َ
َاح َع َل ْيك ُْم فيِ َما َف َع ْل َن فيِ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يم)1(فهذه اآلية وضعت يف سورة البقرة متأخرة
َأن ُفس ِه َّن من َّم ْع ُروف َواللهُّ َع ِز ٌيز َحك ٌ
ورة:وا َّل ِذي َن ُيت ََو َّف ْو َن ِمنك ُْم َو َي َذ ُر َ
ون
الس
َ
بينام الناسخة هلا وضعت قبلها يف ترتيب ّ
ِ
َأ ْز َواج ًا َيترَ َ َّب ْص َن بِ َأن ُف ِس ِه َّن َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر َوعَشرْ ًا َفإِ َذا َب َل ْغ َن َأ َج َل ُه َّن َف َ
ال ُجن َ
َاح َع َل ْيك ُْم فيماَ
َفع ْلن فيِ َأن ُف ِس ِهن بِالمَْعر ِ
وف َواللهُّ بِماَ َت ْع َم ُل َ
ون َخبِ ٌري)2(وكل ذلك خيضع لنظام حمكم
َ َ
َّ ْ ُ
ترتبت فيه اآليات مع بعضها ،وتناسقت فيام بينها فال بدّ إذ ًا من أن تكون هناك أسس
أخرى غري ترتيب نزوهلا اقتىض وضع اآليات وترتيبها هبذا الشكل الذي فرضه نظام

القرآن الكريم.

وكام أكدت الروايات توقيفية ترتيب اآليات فقد أيدها كثري من العلامء ،ومن

بينهم :أبو بكر الباقالين(ت403هـ)إذ يقول(:ترتيب اآليات واجب وحكم الزم،

فقد كان جربيل يقول :ضعوا آية كذا يف موضع كذا)()3كام أ ّيد ابن احلصار(ت611هـ)

السور ووضع اآليات يف مواضعها انام كان بالوحي ،كان
هذا بقوله(:ان ترتيب ّ
رسول اهلل – صىل اهلل عليه وآله -يقول :ضعوا آية كذا يف موضع كذا ،وقد حصل
اليقني من النقل املتواتر هبذا الرتتيب من تالوة رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وآله -

((( البقرة.240 :
((( البقرة.234 :
((( الزركيش ،الربهان.181/1 :
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ومما أمجع عليه الصحابة عىل وضعه هكذا يف املصحف)()1وأكد ذلك ابن الزبري
الغرناطي(ت708هـ)بقوله(:ترتيب اآليات يف سورها وقع بتوقيفه وأمره من
غري خالف بني املسلمني)(.)2

كذلك ما ثبت من النصوص الدالة عىل أنهقرأ سور ًا عدّ ة ،كسورة البقرة وآل
عمران والنساء ...وكذلك ما كان يقرؤه يف صالته من ٍ
سور كسورة األعراف وسورة
الدهر وق والرمحن وغريها ،فض ً
ال عىل ما كان يقرؤه من سور يف خطبه.

()3

مما يدل عىل أنهقد رتب اآليات يف عهده هبذا الرتتيب وهو أمر يثبت أنه توقيفي

ال جمال فيه لإلجتهاد ،وال خالف ُيذكر بني العلامء حول هذا األمر.

للسورة نظام ًا أو هيك ً
ال عام ًا
إن وضع اآليات يف مواضعها اخلاصة هبا يعني أن ّ

تقوم عليه ،وأن أي تغيري فيه بالتقديم أو التأخري يحُ دث خل ً
ال يف نظم القرآن الكريم

ويخُ رجه عن حدّ اإلعجاز الذي امتاز به ،وإن التناسق والتالحم بني آيات كل سورة
هو الذي يكشف هذا النظام عىل الرغم من النزول ا ُملتفرق لآليات حتى ل ُي ّ
خيل
ٍ
بسورة
السورة قد نزلت كلها دفعة واحدة ؛ ولعل هذا هو رس التحدي
لقارئها أن ّ
ٍ
السورة ال تشكل نص ًا متكام ً
ال ووحدة
واحدة دون آية أو بضع آيات ،ولو كانت ّ
ٍ
واحدة غري مشتتة وال مفككة َلو َجد املرشكون العرب ضالتهم يف الطعن بالقرآن
الكريم من هذا الباب إذ إهنم أدركوا بفطرهتم وسليقتهم هذا اإلحكام يف ترابط
اجزاء السورة يف مقدمتها وخامتتها مرور ًا باملوضوعات التي تتناوهلا – بالرغم من

تعددها – وهذا وجه من وجوه إعجازه.
((( السيوطي ،االتقان.96 :
((( الربهان يف ترتيب سور القرآن.182 :
((( ظ :السيوطي ،االتقان.95 :
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فهذا الرتتيب اإلهلي ُينبئ عن نظام دقيق يمكن أن تكتشف ارساره العظيمة بتتبع
ٍ
العالقات بني أجزائه ٍ
وآيات مما ُيضفي أبعاد ًا فن ّية رائعة تنطق بأن القرآن الكريم
سور

نص واحد متكامل ،وهذا النظم والرتتيب ال يمكن أن يكون من فعل البرشَ :أ َف َ
ال
ّ
َان ِمن ِع ِ
ون ا ْل ُق ْر َ
َيتَدَ َّب ُر َ
ند َغيرْ ِ اللهِّ َل َو َجدُ و ْا فِ ِيه ْ
اختِالَف ًا كَثِري ًا.)1(
آن َو َل ْو ك َ ْ
السورة عند العلامء واملفرسين القدماء
 – 2وحدة ّ

السورة القرآنية ليست بجديدة ،ولكنها أخذت حيز ًا كبري ًا يف
ان فكرة وحدة ّ

الدراسات القرآنية املعارصة بعدما ظهرت الدعوات اىل التجديد يف تفسري القرآن
الكريم ،وظهور مناهج حديثة يف التفسري ،فلو تتبعنا آراء بعض العلامء واملفرسين

السورة
نجد أن عدد ًا ال ُيستهان به منهم قد أشار اىل التالؤم والتالحم بني آيات ّ
الواحدة كالزخمرشي(ت538هـ)والفريوزابادي(ت817هـ)فمنهم من وقف عىل

الربط بني اآليات وبينَّ التناسق ما بني املعاين ود ّقة النظم كالطربيس(ت548هـ)
السورة ومقاصدها كابن قيم
والرازي(ت606هـ)ومنهم من وقف عند أغراض ّ

اجلوزية(ت751هـ)وغريهم.

()2

رصحوا هبا لفظ ًا ،وبعضهم
فهم قد أدركوا الوحدة املوضوعية ّ
للسورة وإن مل ُي ّ

حام حول مفهومها ،فيام اختذها آخرون كالبقاعي(ت885هـ)أساس ًا يف تفسريه(نظم
والسور)أو يتضح ذلك من خالل مؤلفاهتم أو تفاسريهم،
الدرر يف تناسب اآليات ُّ

ومن هؤالء الباقالين(ت403هـ)الذي سبق اىل بياهنا يف حديثه عن اإلعجاز القرآين
واختالف القرآن عن كالم الفصحاء من البرش ف ُيبينّ ذلك بقوله(:وإن القرآن عىل

((( النساء.82 :
((( ظ :زياد الدغامني ،التفسري املوضوعي ومنهجية البحث فيه 207 :وما بعدها.
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اختالف فنونه وما يترصف فيه من الوحدة الكثرية والطرق املختلفة جيعل املختلف

كاملؤتلف ،واملتباين كاملتناسب ،واملتنافر يف األفراد اىل حدّ اآلحاد وهذا أمر عجيب

تبني به الفصاحة ،وتظهر به البالغة ،وخيرج معه الكالم عن حدّ العادة ،ويتجاوز
ُ

العرف)(.)1

السورة القرآنية بدراسته لسورتني من سور القرآن الكريم ومها
وقد بينّ وحدة ّ
السورة ود ّقة نظامها ،إذ
سورة غافر وسورة النمل ،فيشري اىل الرتابط التّام بني أجزاء ّ

علو أمر هذا
فصل يف بيان ارتباط آياهتا(:فانظر اىل ما جرى له الكالم من ّ
يقول بعد أن ّ
النداء(ِ )2
وع َظم شأن هذا الثناء وكيف انتظم مع الكالم األول()3وكيف اتصل بتلك
املقدمة()4كيف وصل هبا ما بعدها من اإلخبار عن الربوبية ،وما ّ
دل به عليها من قلب
العصا ح ّي ًة وجعلها دلي ً
ال يد ّل ُه عليه ومعجز ًة هتديه اليه)(.)5

السورة ووحدة أجزائها بدّ قة ،كام دعا اىل التأمل والنظر
رصح بتناسق آيات ّ
ثم ُي ّ

فيها كوهنا متكامل وليس النظر جلزء دون آخر يقول(:ثم انظر يف أية آية ،وكلمة

كلمة:هل جتدها كام وصفنا ،ومن عجيب النظم وبديع الرصف ،فكل كلمة لو
ُأفردت كانت يف اجلامل غايته ،ويف الداللة آية ،فكيف إذا قارنتْها اخواهتا وضامتّها

قصة ومن باب اىل
قصة اىل ّ
ذواهتا مما جتري يف احلسن جمراها ويأخذ يف معناها ،ثم من ّ
((( اعجاز القرآن.38 :
((( يريد به قوله تعاىلَ :فلَماَّ جاءها ن ِ
ُود َي َأن ُب ِ
ور َك َمن فيِ الن َِّار َو َم ْن َح ْو َلهَا َو ُس ْب َح َ
ان اللهَِّ َر ِّب
َ َ
نيالنمل.8 :
ا ْل َعالمَِ َ
ِ
((( أي اآلية السابقة:وإِن ََّك َل ُت َل َّقى ا ْل ُقر َ ِ
ِ
وقصة
َ
آن من َّلدُ ْن َحكي ٍم َعلي ٍمالنحل ،6 :فربط بني املقدمة ّ
ْ

موسى .
ِ ِ
ِ
س َ
ون.
((( أي مقدمة السورة :اآليات:5 – 1 :طس تِ ْل َك آ َي ُ
ات ا ْل ُق ْرآن ...فيِ الآْخ َرة ُه ُم ا َلأْ ْخ ُ رَ
((( الباقالين ،اعجاز القرآن.189 :
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يصور لك الفصل وص ً
ال
باب ،من غري خلل يقع يف نظم الفصل اىل الفصل حتىّ ،
ببديع التأليف وبليغ التنزيل)(.)1

ٍ
ٍ
سورة
سورة
ثم ُيشري اىل أن ذلك يشمل القرآن الكريم كله ،فيقولَ (:أجل الرأي يف
ٍ
ٍ
وأية ٍ
ٍ
فاصلة ،وتدبر اخلواتم والفواتح والبوادي واملقاطع ومواضع
وفاصلة
آية،

ِ
اقض ما أنت قاض)(.)2
الفصل والوصل ومواضع التنقل والتحول ثم

رصح
فاملتدبر يف عباراته جيده حيوم حول فكرة وحدة أجزاء ّ
السورة دون أن ُي ّ

هبا لفظ ًا ،فهو وإن مل يتخذها منهج ًا يف النظر يف النظم القرآين إلاّ أهنا تتضح يف أثناء

كالمه.

أما الرازي(ت606هـ)فقد حفل تفسريه بعناية كبرية بالتناسب بني اآليات

السورة يف القرآن الكريم ،ويتبينّ
وإشارته يف مواطن كثرية اىل ذلك ،كام قال بوحدة ّ
الكريمة:و َل ْو
ذلك جل ّي ًا يف تفسريه لسورة فصلت ،إذ يقول يف بيان ارتباط اآلية
َ
َج َع ْلنَا ُه ُق ْرآن ًا َأ ْع َج ِم ّي ًا َّل َقا ُلوا َل ْولاَ ُف ِّص َل ْت آ َيا ُت ُه َأ َأ ْع َج ِم ٌّي َو َع َربيِ ٌّ ُق ْل ُه َو لِ َّل ِذي َن آ َمنُوا ُهدً ى
ُون فيِ آ َذانهِ ِم و ْقر و ُهو َع َلي ِهم َعمى ُأو َل ِئ َك ينَادو َن ِمن مك ٍ
َو ِش َفاء َوا َّل ِذي َن لاَ ُي ْؤ ِمن َ
َان
ُ َْ
ْ َ ٌ َ َ ْ ْ ً ْ
َّ
ِ ٍ ()3
تعاىل:و قا ُلوا ُق ُلو ُبنا يف َأ ِكن ٍَّة ممِ َّا تَدْ ُعونا
السورة يف قوله
َ
َبعيد وتعلقها بمقدمة ّ
إِ َلي ِه و يف آذانِنا و ْقر و ِمن بينِنا و بينِ َك ِحجاب َفا ْعم ْل إِنَّنا ِ
عام ُلون)4(يقول(:وكل
ٌ
َ ٌ َ ْ َْ َ َْ
ْ َ
َ
فسنا هذه اآلية عىل الوجه الذي ذكرناه صارت
يتعسف علم أنا إذا رّ
من أنصف ومل ّ

((( الباقالين ،اعجاز القرآن.19 :
((( م .ن.193 :
((( فصلت.44 :
((( فصلت.5 :
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السورة من أوهلا اىل اخرها كالم ًا واحد ًا منتظ ًام مسوق ًا نحو غرض واحد)()1فهذه
هذه ّ
السورة وارتباط آياهتا يف نظام واتساق وهي
إشارة واضحة تدل عىل إدراكه وحدة ّ
ٍ
غرض أو هدف واحد.
ذات
ني فيِ ظِلاَ ٍل و ُعي ٍ
ون)2(وهي من أواخر
وكذلك يف تفسريه لقوله تعاىل:إِ َّن المُْت َِّق َ
َ ُ

آيات سورة املرسالت فبعد أن يذكر مجيع اآلراء ُيبينّ ان املتقني املذكورين يف هذه
اآلية هم الذين يتقون الرشك ويذكر أسباب ًا لرتجيحه هذا الرأي ،ومنها إن(هذه

السورة من أوهلا اىل آخرها ُمرتّبة يف تقريع الكفار عىل كفرهم وختويفهم عليه ،فهذه
ّ
السورة يف نظمها وترتيبها،
اآلية جيب أن تكون مذكورة هلذا الغرض وإلاّ لتفككت ّ
والنظم إنام يبقى لو كان هذا الوعد حاص ً
ال للمؤمنني بسبب إيامهنم ؛ألنه ملا تقدم
وعيد الكافر بسبب كفره ،وجب أن َيقرن ذلك بوعد املؤمن بسبب إيامنه حتى يصري

ذلك سبب ًا يف الزجر عن الكفر ،فأما أن ُيقرن به وعد املؤمن بسبب طاعته فذلك غري

الئق هبذا النظم والرتتيب)(.)3

السورة كلها ووحدهتا
وهذه إشارة واضحة جد ًا عىل مدى الرتابط بني آيات ّ

الفكرية التي ب ّينها من خالل إشارته اىل النظم والرتتيب وتناسق املعاين وترتّبها
السورة الواحدة.
بعضها عىل بعض ،وهذا هو مضمون الوحدة الفكرية يف ّ

السورة القرآنية مهام تعددت
ويرى الشاطبي(ت790هـ)وهو من األصوليني(:أن ّ

قضاياها فهي كالم واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره ويرتامى بجملته إىل غرض
واحد ،كام تتعلق اجلمل بعضها ببعض يف القضية الواحدة وأنه ال غنى عن ذلك يف

((( مفاتيح الغيب.135/27 :
((( املرسالت.41 :
((( الرازي ،مفاتيح الغيب.249/30 :
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أجزاء القض ّية)(.)1
و ُيبينّ يف موضع آخر أمهية النظر إىل الكالم كونه كلاّ ً واحد ًا سواء أكان نازالً يف
السورة الواحدة ،مهام كانت طويلة أو قصرية
قض ّية واحدة أم تعددت القضايا يف ّ
فيقول(:ثم إن الكالم املنظور فيه تارة يكون واحد ًا بكل اعتبار بمعنى إنه ُأنزل يف
قض ّية واحدة طالت أو قرصت ،وعليه أكثر سور املفصل ،وتارة يكون متعدد ًا يف
االعتبار ،بمعنى أنه ُأنزل يف قضايا متعددة ،كسورة البقرة وآل عمران ،والنساء،
السورة بكامهلا دفعة واحدة أم نزلت
واقرأ باسم ربك وأشباهها ،وال علينا أنزلت ّ

شيئ ًا بعد شيئ.

ولكن هذا القسم له اعتباران:اعتبار من جهة تعدد القضايا ،فتكون كل قض ّية

خمتصة بنظرها ،ومن هنا يلتمس الفقه عىل وجه ظاهر ال كالم فيه ،ويشرتك مع
ّ
هذا االعتبار القسم األول ،فال فرق بينهام يف التامس العلم والفقه.واعتبار من جهة

السورة ؛إذ هو ترتيب بالوحي ال مدخل فيه آلراء الرجال،
النظم الذي وجدنا عليه ّ
نظم ُألقي بالوحي ،وكالمها ال ُيلتمس منه فقه
ويشرتك معه ايض ًا القسم األول ؛ألنه ٌ

عىل وجه ظاهر ،إنام ُيلتمس منه ظهور بعض أوجه اإلعجاز ...ومجيع ذلك ال بدّ من
النظر يف أول الكالم وآخره بحسب تلك االعتبارات ،فاعتبار جهة النظم مث ً
ال يف
السورة ال يتم به فائدة إلاّ بعد استيفاء مجيعها بالنظر ،فاإلقتصار عىل بعضها فيه غري
ّ
مفيد غاية املقصود ،كام أن االقتصار عىل بعض اآلية يف استفادة حكم ما ،ال يفيد إلاّ

بعد كامل النظر يف مجيعها)(.)2

((( املوافقات.412/3 :
((( الشاطبي ،املوافقات.416 – 415/3 :
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السورة  -وإن تعددت موضوعاهتا  -يف كالمه بسورة البقرة
ويمثل لوحدة ّ
بقوله(:فسورة البقرة كالم واحد باعتبار النظم واحتوت عىل أنواع الكالم بحسب ما

ُبث فيها ،منها ما هو كاملقدمات والتمهيدات بني يدي املطلوب ومنها ما هو كاملؤكد
واملتمم ومنها ما هو املقصود يف اإلنزال وذلك تقرير االحكام عىل تفاصيل األبواب
ومنها اخلواتم العائدة عىل ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك)(.)1

وكذلك قوله يف سورة(املؤمنون)(:وسورة املؤمنني نازلة يف قض ّية واحدة وان
ٍ
ٍ
معان
معان كثرية ،فاهنا من املكيات ،وغالب املكي انه مقرر لثالثة
اشتملت عىل
معنى واحد وهو الدعاء إىل
[ تقرير الوحدانية ،والنبوة ،وإثبات أمر املعاد ] أصلها
ً

عبادة اهلل.)2()...

للسورة وأكد أن كل سورة تشكل
فهو قد ّ
أصل للوحدة املوضوع ّية أو الفكرية ّ

وحدة متكاملة يف نظمها وترتيبها ،وهو ما يقوم عليه إعجاز القرآن الكريم ،وال خيل

بنظمها ووحدهتا تعدد موضوعاهتا أو تفاوت نزول آياهتا ،حتى لقد عَدّ سور املفصل
السورة
مشرتكة يف موضوعاهتا ،متثل كالم ًا واحد ًا ،وان الغاية أو اهلدف املقصود من ّ
ال يتأتى إلاّ بالنظر إليها كوهنا كلاّ ً متكام ً
ال ال تنفصم اجزاؤه عن بعضها وال تؤدي

غرضها إلاّ بتالمحها.

السابقني من املفرسين املذكورين مل جيعلوا هذا األمر أساس ًا يف تفاسريهم،
عىل أن ّ

ما عدا البقاعي(ت885هـ)الذي ُيعد تفسريه قائ ًام عىل العالقات والروابط بني
السور ايض ًا ،فرتاه يف كل سورة يربط اجزاءها بعضها ببعض
اآليات من جهة وبني ّ

((( م .ن.415/3 :
((( م .ن.419/3 :
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و ُيبينّ أغراضها التي سيقت إليها حتى أنه ذكر ذلك يف مقدمة تفسريه()1وبينّ أمهية
السورة الواحدة يربط مع النَّص الالحق.
الرتابط يف ّ
واستدل بقول البجائي(865هـ) الذي عدّ ه املنهج الذي سار عليه(:واألمر الكيل

يف عرفان مناسبات اآليات يف مجيع القرآن ،هو ؛ أنك تنظر الغرض الذي سيقت

السورة وتنظر ما حيتاج اليه ذلك الغرض من املقدمات ،وتنظر إىل مراتب تلك
له ّ
املقدمات يف القرب والبعد من املطلوب وتنظر عند انجرار الكالم يف املقدمات اىل

السامع اىل االحكام واللوازم التابعة له ،التي تقتيض
ما يستتبعه من استرشاف نفس ّ
البلغة شفاء الغليل بدفع عناء االسترشاف اىل الوقوف عليها ،فهذا هو االمر الكيل

املهيمن عىل حكم الربط بني اجزاء القرآن ،فاذا فعلته تبينّ لك وجه النظم مفص ً
ال بني
كل آية وآية يف كل سورة)(.)2
السورة
السورة منهج ًا يف تفسريه وربط بني اجزاء ّ
فالبقاعي اختذ من وحدة ّ

الواحدة بالتامس املناسبات بينها والوشائج التي تشدّ ها اىل بعضها.

السورة وفتحت الباب للدراسات
فكانت هذه اجلهود اساس ًا ارتكزت عليه وحدة ّ

املتأخرة ،فظهرت املؤلفات يف هذا املوضوع وبعض تفاسري القرآن الكريم التي

السورة
السورة القرآنية يف بنائها وترابط موضوعاهتا أساس ًا يف فهم ّ
اختذت من وحدة ّ
وتفسريها.

()3

((( نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور.8/1 :
((( البقاعي ،نظم الدرر.11/1 :
((( ينظر عىل سبيل املثال :عبد احلميد الفراهي ،دالئل النظام ،وحممد حممود حجازي ،الوحدة
املوضوعية يف القرآن الكريم ،وحممد عبد اهلل دراز ،النبأ العظيم ،وحممود شلتوت ،تفسري القرآن العظيم،
وسيد قطب ،يف ظالل القرآن ،وسعيد حوى ،األساس يف التفسري ،وعبد اهلل حممود شحاتة ،أهداف
كل سورة ومقاصدها يف القرآن الكريم ،وحممود البستاين ،التفسري البنائي ،وبحوث متفرقة يف تفسري
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 – 3بني الوحدة املوضوعية والوحدة العضوية
السورة عضوية أو موضوعية؟
السورة ُيطرح سؤال:هل وحدة ّ
يف حتديد وحدة ّ

نص تعني:أن النّص يدور حول موضوع واحد فقط،
فالوحدة املوضوعية يف أي ّ

أما الوحدة العضوية فاملراد منها:أن ترتابط االجزاء وتتامسك وتتالحم كام تتالحم
سبيكة الذهب ،وال تشهد التفكك وتق ّطع األوصال واالجزاء)1(.وهذا يعني وجود

صالت وروابط بني أجزاء النّص تربطها اىل بعضها فتلتحم اجزاؤه ،سواء أشكلت
ٍ
موضوعات خمتلفة ،بينام الوحدة املوضوعية تقوم عىل أساس
موضوع ًا واحد ًا أم

وجود ٍ
أمر جامع مشرتك أو إطار عام يربط بني األجزاء تدور حوله األجزاء واملقاطع.
نص ًا متالحم األجزاء يرتبط بعضه ببعض ،وقد
والسورة القرآنية الواحدة تشكل ّ
ّ

تبينّ ذلك يف الفصول األوىل من الرسالة يف أسس وعالقات الرتابط ؛لفظية كانت
أم معنوية تعني أن كل جزء ارتبط باألجزاء بعالقة ما شكلت ارتباط ًا عضوي ًا بني
للسورة أو
السورة ومقاطعها من جانب آخر باملحور العام ّ
األجزاء ،كام ترتبط آيات ّ
االطار اجلامع الذي تشرتك فيه تلك املقاطع فيجمعها موضوع مشرتك تدور حوله

السورة ومقاطعها.
آيات ّ

السورة موضوع ًا واحد ًا فهذا أمر
فاذا قلنا بالوحدة املوضوعية بمعنى ان تتناول ّ

خاصة القصار منها كسورة(الكافرون)و(االخالص)
السور ّ
وارد وواضح يف بعض ّ

و(اللهب)وغريها ،فكل سورة منها ذات موضوع واحد تدور حوله ومن جانب آخر
بعض السور من القرآن الكريم ضمن الدراسات القرآنية ،ظ :حممد حسني عيل الصغري ،املبادئ العامة
لتفسري القرآن الكريم(سورة الزخرف)ومصطفى مسلم ،مباحث يف التفسري املوضوعي(سورة الكهف)
وغريهم.
((( ظ :عيل آل الشيخ ،التدبر املوضوعي يف القرآن.477 :
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ترتبط اآليات ببعضها ارتباط ًا عضوي ًا ضمن اطار ذلك املوضوع الواحد.
وإذا قلنا بالوحدة العضوية بمعنى تالحم االجزاء لوجود روابط بينها أو صالت

جزئية فهذا األمر وارد ايض ًا يف سور القرآن الكريم فال يمكن الفصل بني األمرين

ألن الوحدتني كلتيهام تشكل مع ًا وحدة واحدة تؤدي بالنهاية اىل متاسك النّص
السورة.
القرآين وتالحم اجزائه وحتقق اهلدف أو الغرض املقصود من ّ

وإذا كانت الدراسات األدبية َت ُعد الفصل بينهام يف النّص األديب البرشي شعر ًا كان

أم نثر ًا أمر ًا يخُ ل بتكامله وتناسقه(وإن من اخلطأ الفادح حماولة الفصل بني الشكل
واملادة يف حديثنا عن القصيدة وبدالً من ذلك جيب التحدّ ث عن الرتابط والتكامل

الديناميكي ...وان الوحدة عملية داخلية يف بنية القصيدة ،أما التنوع يف عنارصها

فهو تعدد يف إطار الوحدة الكلية تعدد خيضع لنوع من التوازن ودرجة من النظام)

()1وان ما جيمع بني اجزاء النّص هو العالقة الفكرية التي(توفر الرتابط يف القصيدة

()2
بتفرده
وتطور موضوعها ،أو تتطور من املوضوع بنسق معينّ ) فكيف بنص مت ّيز ّ
وتفوقه عىل كل النّصوص فاألمر يتأكد أكثر من ذلك.

فالسورة القرآنية اذ ًا هي نص واحد مرتبط عضوي ًا وموضوعي ًا وإن تعددت
ّ

السورة من موضوع اىل آخر فال بدّ من وجود اتصال بني
موضوعاهتا ،أو انتقلت ّ
السورة العام ،فإن قلنا بوجود
املوضوعات ،وال بدّ من عالقة جتمع بينهام يف ظل حمور ّ

يصب
الوحدة املوضوعية فهذا ال ينفي وجود الوحدة العضوية ،ألن ترابط األجزاء
ّ
السورة تقوم عىل
السورة ،فال خالف يف كون ّ
بالنهاية يف ترابط املوضوع األساس يف ّ
الوحدتني مع تعدد موضوعاهتا ،فهي كالم واحد متصل أوله بآخره وبالعكس،

((( بسام قسطوس ،وحدة القصيدة يف النقد األديب احلديث.35 :
((( م .ن.42 :
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السورة
وهذا ما سيتضح من خالل األمثلة التطبيقية عند البحث يف مظاهر الرتابط يف ّ
الواحدة.

()1

السورة
 – 4األسس التي تقوم عليها وحدة ّ

نص ًا متكام ً
ال ووحدة قائمة ترتبط
السورة القرآنية تشكل ّ
مما سبق ذكره يتضح أن ّ

اجزاؤها مع بعضها ،ويتوقف فهم اآليات عىل بعضها ،وتقوم هذه الوحدة عىل
السابق بعالقات ووشائج تشدّ تلك االجزاء
أساس بناء اجلزء الالحق عىل اجلزء ّ

بعضها اىل بعض مما ُييرس الفهم من جهة ،ويؤكد املعاين ،ويؤثر يف النفس من جهة
أخرى ،عىل عكس تقطيع األجزاء وحماولة فهمها منفصلة عن بعضها ،أو البحث

عن رابطة جزئية أو موضعية بني آية وآية ،ولكن توظف تلك العالقات اجلزئية سواء
للسورة كام توظف العنارص
أكانت لفظية أم معنوية بني اآليات ملعرفة املقصد الكيل ّ
الفن ّية فيها ألهنا تُسهم يف معرفة ذلك املقصد بالتفافها حول املوضوع وتُعني عىل
إدراك االرتباط بني األجزاء كافة ،وال بدّ إلدراك هذا االرتباط من معرفة األسس

السورة والضوابط التي جيب مراعاهتا.
التي تقوم عليها وحدة ّ

وبالعودة إىل النّص الذي نقله البقاعي(ت885هـ)عن شيخه البجائي املالكي

(ت 865هـ)قوله(:واألمر الكيل املفيد لعرفان مناسبات اآليات يف مجيع القرآن

السورة وتنظر ما حيتاج اليه ذلك الغرض من
هو إنك تنظر الغرض الذي سيقت له ّ
املقدمات ،وتنظر عند انجرار الكالم يف املقدمات ما يستتبعه من استرشاف نفس

السامع اىل االحكام واللوازم التابعة له التي تقتيض البالغة شفاء العليل بدفع
ّ
االسترشاف اىل الوقوف عليها ،فهذا هو األمر الكيل املهيمن عىل حكم الربط بني
((( ظ :املبحث الثاين من هذا الفصل.
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مجيع أجزاء القرآن.وإذا فعلته تبينّ لك إن شاء اهلل وجه النظم مفص ً
ال بني كل آية وآية
ويف كل سورة سورة)()1من هنا نفهم أن البقاعي يضع أسس ًا ُيعتمد عليها يف دراسة
السورة وبيان مقاصدها ،وهي:
وحدة ّ

للسورة ،أي البحث عن املحور العام الذي تتناوله
 – 1معرفة الغرض الكيل ّ

السورة كاملة دون
السورة والقصد الذي ترمي اليه ،وهذا ال يتأتى إلاّ بدراسة ّ
ّ
الوقوف عند العالقات اجلزئية بني اآليات فقط.
 – 2البحث يف املقدمات التي تستتبعها لوازم وأحكام تقتيض أن يكون الكالم

السورة دون ان ينتظر ا ُملتلقي بق ّية هلذا
تا ّم ًا متصالً ،بمعنى أن يتم املعنى الذي تبتغيه ّ

الكالم.

 – 3هذا األمر يستدعي النظر يف العالقات بني اآلية واآلية فال يشرتط أن يكون

الرتابط بينها قائ ًام عىل التامثل أو االحتاد والتالزم أو التشابه والتداخل بل يتعدى ذلك
اىل روابط خمتلفة متعددة جتمع بني اآليات كاألضداد أو قد تقرتن معاين جيمعها رابط

تارخيي أو جتاور مكاين يكون سبب ًا يف اقرتاهنا.

()2

السورة أوالً ،ثم البحث يف
واخلالصة أن ينظر اىل النظام العام الذي ُبنيت عليه ّ

للسورة
تفاصيل عالقات االرتباط بينها بام خيدم املفرس يف الوصول اىل الغرض الكيل ّ
ومعرفة أهدافها ومقاصدها ليحقق بذلك التفسري الصحيح القائم عىل فهم شامل

السورة.
لكل ّ

((( نظم الدرر.11/1 :
((( ظ :أمحد ابو زيد ،التناسب البياين يف القرآن.5 :

 ........................................................ 212البعد الرتابطي يف القرآن الكريم

الصالت املوضوعية بني
يقول حممد عبد اهلل دراز(:ال يتقدم الناظر اىل البحث يف ّ

جزء وجزء منه – وهي تلك الصالت املبثوثة يف مثاين اآليات ومطالعها ومقاطعها

السور كلها باحصاء اجزائها وضبط مقاصدها عىل وجه
– إلاّ بعد أن يحُ كم النظر يف ّ
()1
((:السورة
يكون معوان ًا له عىل السري يف تلك التفاصيل عىل ب ّي ٍنة فقدي ًام قال األئمة
ّ
مهام تعددت قضاياها فهي كالم واحد يتعلق آخره بأوله وأوله بآخره ويرتامى
بجملته اىل غرض كيل واحد ،كام تتعلق اجلمل بعضها ببعض يف القضية الواحدة،

السورة عن استيفاء النظر يف مجيعها كام ال غنى عن ذلك يف
وأنه ال غنى ملتفهم نظم ّ
أجزاء القض ّية)))2()...ويعد الوقوف عىل الصالت اجلزئية بني اآليات أمر ًا قارص ًا

للسورة فيقول(:وهبذا تعرف مبلغ اخلطأ
ألنه ال يوصل اىل الفهم الشامل الصحيح ّ
الذي يتعرض له الناظرون يف املناسبات بني اآليات حني يعكفون عىل بحث الصالت
اجلزئية بينها بنظر قريب اىل القضيتني أو القضايا املتجاورة ،غاضني أبصارهم عن
السورة يف مجلتها ،فكم جيلب هذا النظر القارص
هذا النظام الكيل الذي وضعت عليه ّ

لصاحبه من جور عن القصد ؛وكم ينأى به عن أروع نواحي اجلامل يف النظم.)3()...

السورة أو املحور الذي تقوم
وعبرّ بعض العلامء عن األمر اجلامع الذي ينتظم ّ
عليه بالنظام أو العمود(:فهو مجاع مطالب اخلطاب فإليه جمرى الكالم وهو املحصل
واملقصود منه ،فليس من اجزائه الرتتيبية ولكنه يرسي فيه كالروح والرس ،والكالم
رشحه وتفصيله ،وانتاجه وتعليله ،وربام حيسن اخفاؤه فال يطلع عليه إلاّ بعد استيفاء
((( ظ :كالنيسابوري ،والرازي ،وابو بكر بن العريب ،والبقاعي ،والشاطبي ،والنص للشاطبي،
املوافقات.412/3 :
((( حممد عبد اهلل دراز ،النبأ العظيم.158 :
((( م .ن.159 :
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الكالم والتدبر فيه)(.)1
السورة
وتأسيس ًا عىل ذلك يقول يف موضع آخر(:وباجلملة مرادنا بالنظام أن تكون ّ

السابقة والالحقة ...كام قدمنا يف نظم
بالسورة ّ
كالم ًا واحد ًا ثم تكون ذات مناسبة ّ
اآليات بعضها مع بعض ...وعىل هذا األصل ترى القرآن كله كالم ًا واحد ًا ذا مناسبة
وترتيب يف اجزائه من األول اىل اآلخر)(.)2

السورة وحدهتا التي تصري هبا سورة كاملة مستقلة بنفسها
فالنظام هو الذي ُيعطي ّ

ذات عمود جتري اليه اجزاؤها.

()3

نص ًا متكام ً
ال منسج ًام ال
السورة القرآنية  -كوهنا ّ
فاألساس الذي تقوم عليها ّ

للسورة أو غرضها الرئيس
اختالف فيه وال انفصال بني اجزائه – هو األمر الكيل ّ
وهذا ال يعني انه يقف يف مقابل العالقات اجلزئية ولكنه ينتج من تواشج بني االجزاء

يتجاوز حدّ اجلمل واآلي��ات بام يسمح للمفرس بطرح إمكانات متعددة للفهم
وفضاءات أرحب يف التفسري.

()4

((( عبد احلميد الفراهي ،دالئل النظام.73 :
((( م .ن.75 :
((( ظ :م .ن.76 :
((( ظ :سعيد حسن بحريي ،دراسات لغوية تطبيقية يف البنية والداللة ،93 :وظ :دي بوجراند ،النص
واخلطاب واإلجراء ،ترمجة متام حسان 88 :وما بعدها.

السورة الواحدة
ثاني ًا – مظاهر رَ
التابط يف ُّ
التابط يف اآلية الواحدة.
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التابط يف اآلية الواحدة
 – 1رَّ
السورة ،وترتبط أجزاؤها سوا ٌء أكانت
متثل اآلية ال ّلبنة األساسية يف تكوين ّ
ٍ
ٍ
بعناية ّ
مفردات أم مج ً
وكل يف
ال بروابط تشدّ بعضها إىل بعض ،فتأيت املفردات ُمنتقاة
ٍ
ٍ
السورة
مكاهنا املناسب من اآلية ،وأحيان ًا تتشابه بعض املفردات يف آية مع آية أخرى يف ّ
السياق الذي وردت فيه ،أو قد تأيت كلمة
نفسها أو يف سورة أخرى بحسب ما يقتضيه ّ
ٍ
بترصيف خمتلف عماّ وردت يف غريها فيكون االرتباط لفظي ًا أو تركيبي ًا ،لكن املجال
ومعنى هو الفاصلة ،وال خيفى
األوسع الدراك الرتابط بني أجزاء اآلية الواحدة لفظ ًا
ً
ما هلا من أمه ّية يف ارتباطها بصدر اآلية فالفاصلة تأيت مراعا ًة ملا يقتضيه التعبري واملعنى

فض ً
ال عن االنسجام وااليقاع املوسيقي هلا.

السجع ،فهي(حروف متشاكلة
فالفاصلة عند الرماين(ت386هـ)ختتلف عن ّ

والسجع عيب ،وذلك أن
يف املقطع توجب ُحسن إفهام املعاين ،والفواصل بالغة ّ
الفواصل تابعة للمعاين أما األسجاع فاملعاين تابعة هلا)()1وتابعه عىل هذا التعريف

الباقالين(ت403هـ)بقوله(:الفواصل حروف متشاكلة يف املقاطع يقع هبا إفهام
()2
السجع الذي كان شائع ًا عىل ألسنة الك ُّهان
وس ّميت فواصل متي ّيز ًا هلا من ّ
املعاين) ُ

السجع
السجع يتبع املعنى فيه ال ّلفظ الذي يؤ ّدي ّ
فليس القرآن الكريم سجع ًا(:ألن ّ
السجع من القرآن ،ألن ال ّلفظ يقع فيه تابع ًا
وليس كذلك ما اتفق مما هو يف تقدير ّ

السجع كان
للمعنى وبني أن يكون منتظ ًام دون ال ّلفظ ،ومتى انتظم املعنى بنفسه دون ّ
مستجلب ًا لتحسني الكالم دون تصحيح املعنى)()3ويف الوقت نفسه ليست قوايف(إذ

((( النكت يف إعجاز القرآن(ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن).89 :
((( إعجاز القرآن.270 :
((( عائشة عبد الرمحن (بنت الشاطي) ،االعجاز البياين للقرآن.255 :

 ........................................................ 216البعد الرتابطي يف القرآن الكريم

استبعدوا تسميتها بالقوايف تكري ًام للقرآن بأن ُيقاس عىل منظوم الشعر)(.)1
ويتسع جمال البحث يف موضوع الفاصلة ،إذ حيتاج الكالم فيها إىل بحث مستقل

لكثرة التفصيالت والتفريعات()2بام ال يسمح البحث باالحاطة هبا يف فقرة واحدة،
إلاّ أن ما هيم موضوع عالقة الفاصلة بالرتابط سيقترص عىل دراستها بقدر ما تكون
وسيلة لكشف الرتابط يف اآلية الواحدة والعالقات التي تنطوي عليها.

قال الزركيش(ت794هـ)(:إعلم أن من املواضع التي يتأكد فيها إيقاع املناسبة

مقاطع الكالم وأواخره ،إيقاع الشىء فيها بام ُيشاكله ،فال بدّ من أن تكون مناسبة
للمعنى املذكور أوالً ،وإلاّ خرج بعض الكالم عن بعض ،وفواصل القرآن العظيم ال
خترج عن ذلك ،لكن منه ما يظهر ومنه ما ُيستخرج بالتأمل ا ّللبيب)(.)3

تضمنة لألسامء احلسنى كـ(:العليم ،احلكيم ،الغفور،
وغالب ًا ما تأيت الفاصلة ُم ّ

السميع ،البصري ،وغريها)أو أن تحُ يل قضاياها إىل العقل وتحُ ّثه عىل التفكّر
الرحيمّ ،

والتد ّبر فيها(لعلهم يتفكرون ،يعقلون ،يتدبرون)وقد حرص الزركيش ائتالف
الفاصلة ومشاكلتها لصدر اآلية يف أربعة وجوه:

مهد قبلها متهيد ًا تأيت به الفاصلة ممكّنة يف مكاهنا ُمستقرة
األول :التمكني ؛ وهو أن ُي ّ

يف قرارها مطمئنة يف موضعها غري نافرة وال قلقة ،متعلق ًا معناها بمعنى الكالم ك ّله

ّ
تعاىل:و َر َّد اللهَُّ
الختل املعنى واضطرب الفهم كقوله
تع ّلق ًا تا ّم ًا بحيث لو ُطرحت
َ
((( حممد حسني عيل الصغري ،الصوت اللغوي يف القرآن الكريم.143 :
((( ظ :الزركيش ،الربهان ،59/1 :وما بعدها ،السيوطي ،االتقان 453 :وما بعدها ،و ظ :حممد
فصل الكالم يف مجيع جوانبها.
احلسناوي ،الفاصلة يف القرآن الكريمّ ،
((( الربهان يف علوم القرآن.74/1 :
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ني ا ْل ِقت ََال َوك َ
َان اللهَُّ َق ِو ّي ًا َع ِزيز ًا.)1(
ا َّل ِذي َن َك َف ُروا بِ َغ ْيظِ ِه ْم لمَ ْ َينَا ُلوا َخيرْ ًا َو َك َفى اللهَُّ المُْ ْؤ ِمنِ َ
ني ا ْل ِقت ََالألوهم ذلك بعض
فلو انتهت اآلية عند قوله
تعاىل:و َك َفى اللهَُّ المُْ ْؤ ِمنِ َ
َ

الضعفاء موافقة الكفار يف اعتقادهم أن الريح()2كانت سبب رجوعهم ومل يبلغوا ما
بقوله:وك َ
أرادوا وان ذلك امر ًا حدث اتفاق ًا ،فلام أكد ذلك
َ
َان اللهَُّ َق ِو ّي ًا َع ِزيز ًال ُيبينّ
والقوة.
بالعزة
هلم ويزيدهم تعيين ًا عىل أنه هو الغالب املمتنع ّ
ّ

()3

يف
وكذلك قوله تعاىل:الَّ تُدْ ِر ُك ُه األَ ْب َص ُار َو ُه َو ُي��دْ ِر ُك األَ ْب َص َار َو ُه َو ال َّلطِ ُ
يف الخْ َبِ ُريبصدر اآلية يف ختصيصه تعاىل لذاته
الخْ َبِ ُري)4(فارتبطت الفاصلةال َّلطِ ُ

بصفة الكامل فان ّ
كل من أدرك شيئ ًا كان خبري ًا به(ألن ا ُملدرك للشىء قد ُيدركه
ليخربه وملا كان األمر كذلك أخرب سبحانه أنه ُيدرك ّ
كل شىء)()5فخصص األبصار

باإلدراك ارتباط ًا بالفاصلة ألن ال ّلطيف ما ال ُيدرك بالبرص فناسب قوله(ال تدركه
األبصار)واخلبري ُيناسب ما ُيدركه البرص()6فجاءت الفاصلة ُمنسجمة متام ًا مع صدر

اآلية.

ِ
َاب ُأ ْح ِك َم ْت آ َيا ُت ُه ُث َّم ُف ِّص َل ْت ِمن َّلدُ ْن َح ِكي ٍم َخبِ ٍري
وقوله تعاىل:ا َلر كت ٌ
جاء التقابل بني املفردتني( ُأحكمت)(حكيم)و(فصلت وخبري)فاإلحكام ربط

()7

((( االحزاب.25 :
((( نزلت يف غزوة األحزاب إذ أرسل اهلل رحي ًا أكفأت قدورهم ونزعت فساطيطهم ،ظ :الطربيس،
جممع البيان.124/8 :
((( ظ :الزركيش ،الربهان.74/1 :
((( األنعام.103 :
((( الزركيش ،الربهان ،75/1 :وظ :الزخمرشي ،الكشاف.52/2 :
((( ظ :السيوطي ،معرتك األقران.133/1 :
((( هود.1 :
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بعض الشىء ببعضه اآلخر وإرجاع طرف منه إىل طرف آخر بحيث يعود اجلميع
شيئ ًا واحد ًا بسيط ًا غري ذي أجزاء ،والتفصيل إجياد الفصل بني اجزاء اليشء بعضها
ببعض ،فالكتاب املوصوف هباتني الصفتني أي إن آياته نظمت نظ ًام رصين ًا ال يقع فيه
خلل وال نقص كالبناء ا ُملحكم املرصف(()1فكأنه قالُ :أحكمت آياته من لدن حكيم،
و ُفصلت من لدن خبري عامل بكليات األمور)(.)2

وقد تشكُل بعض الفواصل ف ُيتوهم أهنا ال تتفق مع مقدمة اآلية وأن ليس بينهام

السياق يتضح وجه االرتباط ،فقوله
ارتباط واضح ،لكن بالتد ّبر يف اآلية أو من ّ
نت ا ْل َع ِز ُيز
تعاىل عىل لسان عيسى:إِن ُت َع ِّذبهْ ُ ْم َفإِنهَّ ُ ْم ِع َبا ُد َك َوإِن َت ْغ ِف ْر لهَ ُ ْم َفإِن ََّك َأ َ
ِ
يم)3(فصدر اآلية يتحدّ ث عن املغفرة ف ُيوهم أن الفاصلة ستكون(الغفور
الحْ َك ُ
الرحيم)بينام جاءت بقوله(:العزيز احلكيم)(:ألنه ال يغفر ملن يستحق العقاب إلاّ َمن
ليس فوقه أحد ير ّد عنه حكمه فهو العزيز ،ألن العزيز يف صفات اهلل هو الغالب،
ووجب أن ُيوصف باحلكيم ،ألن احلكيم من يضع اليشء يف حم ّله واهلل تعاىل كذلك...
وإن تغفر هلم مع استحقاقهم العذاب فال معرتض عليك ألحد يف ذلك ،واحلكمة

فيام فعلته)()4أي إن تُعذهبم فاهنم عبادك وأنت املترصف املطلق احلقيقي ّ
وكل ترصف
عزه شىء برتك العقوبة ملن
منك حكيم وان تغفر هلم فأنت العزيز الذي ال ينقص من ّ

عصاه ،فاحلكيم يف كل ما يفعله من عذاب أو مغفرة.

()5

((( ظ :الطباطبائي ،امليزان.130/10 :
((( الرازي ،مسائل من غريب آي التنزيل.144 :
((( املائدة.118 :
((( الزركيش ،الربهان.80/1 :
((( ظ :الرازي ،مسائل الرازي من آي التنزيل.80 :
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الثاين :التصدير ؛ وهو أن يتوافق لفظ من الفاصلة مع لفظ يف صدر اآلية ،فهو

وسى
ر ّد العجز عىل الصدر وهو بمنزلة التكرار ال ّلفظي كقوله تعاىلَ :ق َال لهَ ُم ُّم َ
َو ْي َلك ُْم لاَ َت ْفترَ ُ وا َعلىَ اللهَِّ ك َِذب ًا َف ُي ْس ِح َتك ُْم بِ َع َذ ٍ
اب َم ِن ا ْفترَ َ ى)1(فوافقت
اب َو َقدْ َخ َ
الفاصلة(افرتى)صدر اآلية(ال تفرتوا)وكأهنا جاءت تأكيد ًا ملا ورد يف مقدمة اآلية.

ـك ِن اللهُّ ي ْشهدُ بِ َأ َنز َل إِ َلي َك َأ َنز َله بِ ِع ْل ِم ِه والمَْ ِ
ومنه ايضا قوله تعاىلَّ :ل ِ
آلئ َك ُة
َ
ُ
ْ
َ َ ماَ
َي ْش َهدُ َ
ون َو َك َفى بِاللهِّ َش ِهيد ًا)2(فأكد مضمون الشهادة بشهادة اهلل عىل ما شهدت به
املالئكة.

اس َت ْغ ِف ُروا َر َّبك ُْم إِ َّن � ُه َك� َ
�ان َغ َّفار ًا)3(فجاءت
وكذلك قوله تعاىلَ :ف ُق ْل ُت ْ
لفظة(غفار ًا)مرتبطة بصدر اآلية الذي حتدث عن األمر باالستغفار تأكيد ًا ألمهيته.
فالتصدير وإن كان ارتباط ًا لفظي ًا لكنه يعكس ارتباط ًا يف النّص بالتقاء طريف اآلية

التقا ًء حُمك ًام بتكرار الل ّفظ يف شدّ أجزاء اآلية آخرها بأوهلا.

سمى به لكون الكالم يدل عىل آخره ،فن ُّزل املعنى بمنزلة
ثالث ًا :التوشيح ؛(و ُي ّ

الوشاح ،ون� ّ�زل أول الكالم وآخ��ره منزلة العاتق والكشح اللذين جيول عليهام

الوشاح ،هلذا قيل فيه :ان الفاصلة تُع َلم قبل ذكرها)(.)4

وهذا النوع من االرتباط معنوي عىل عكس سابقه ،إذ ترتبط فيه معاين اآلية

بني صدرها وفاصلتها مع تناسب إيقاعي ،فيخرج الكالم مرتبط ًا ُمتامسك ًا بني
((( طه.61 :
((( النساء.166 :
((( نوح.10 :
((( الزركيش ،الربهان.83/1 :
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تعاىل:وآ َي ٌة لهَّ ُ ْم ال َّل ْي ُل ن َْس َل ُخ ِمنْ ُه الن ََّه َار َفإِ َذا ُهم ُّم ْظ ِل ُم َ
ون
بدايته وهنايته كقوله
َ

()1

فلفظ(مظلمون)جاء متناسب ًا مع صدر اآلية إذ إن َمن انسلخ النهار عن ليله أظلم ما
دامت تلك احلال فالظالم نتيجة لذلك االنسالخ.

ِ
يم َو َآل ِع ْم َر َ
ان َعلىَ
ومنه ايضا قوله تعاىل:إِ َّن اللهَّ ْ
اص َط َفى آ َد َم َونُوح ًا َو َآل إِ ْب َراه َ
ني)2(فاالصطفاء هو االختيار ومن املعلوم أن هؤالء األنبياء إنام اختارهم اهلل
ا ْل َعالمَِ َ
وفضلهم عىل العاملني إذ اهنم من جنسهم ،فارتبطت الفاصلة بمقدمة اآلية ارتباط ًا
ّ
ُيؤكد املعنى بعالقة اجلزء  -وهم ا ُملصطفون  -بالكل وهم العاملون.

ٍ
بشكل يزيد
رابع ًا :اإليغال ؛ وفيه يتجاوز ا ُملتكلم املعنى املتقدّ م يف صدر اآلية

عن احلدّ فكأنه يبالغ فيه أو يتجاوز احلدّ ويزيد عليه حتى لو بلغ منتهى الكالم فانه
()3
َ
وهو(ختْم الكالم نثر ًا كان أو نظ ًام بام ُيفيد نكتة يتم املعنى
يتعداه بزيادة تؤكد املعنى

بدوهنا)(.)4

فاملعنى يف صدر اآلية تام لكن الفاصلة تأيت لتزيد يف تأكيده وتعميقه وترسيخ الفكرة
ِ
ِ
الص َّم الدُّ َعاء إِ َذا َو َّل ْوا ُمدْ بِ ِري َن)5(فقد
فقوله تعاىل:إِن ََّك لاَ ت ُْسم ُع المَْ ْوتَى َولاَ ت ُْسم ُع ُّ
ِ
الص َّم الدُّ َعاء)ثم جاءت الفاصلة بداللتها املعنوية لتحقق
تم املعنى
بقوله(:ولاَ ت ُْسم ُع ُّ
َ
ّ
صم
ترسيخ ًا للمعنى وتعميق ًا له بقوله(إِ َذا َو َّل ْوا ُمدْ بِ ِري َن)فانه تعاىل(ملا أخرب عنهم أهنم ّ

ال يسمعون أراد تتميم املعنى بذكر توليتهم يف حال اخلطاب لينفي عنهم الفهم الذي
((( يس.37 :
((( آل عمران.33 :
((( ظ :الزركيش ،الربهان.84/1 :
((( أمحد مطلوب ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها.216 :
((( النمل.80 :
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السميع بالعبارة ...ثم ان
حيصل من االشارة ،فان األصم يفهم باالشارة ما يفهم ّ

التويل قد يكون بجانب من حلاظه باجلانب اآلخر فيحصل به ادراك بعض االشارة،

فجعل الفاصلة(مدبرين)ل ُيعلم أن التوليّ كان بجميع اجلوانب بحيث صار ما كان
ُمستقب ً
ال مستدبر ًا فاحتجب ا ُملخا َطب عن ا ُملخاطِب أو صار من ورائه ،فخفيت عن
()1
عينه االشارة كام َص ّم أذناه عن العبارة فحصلت املبالغة من عدم اإلس�ماع)...
معنى جديد يضع املعنى قبل اإليغال يف أفق أوسع فيضيف اإليغال اليه
فالزيادة هنا
ً
ما جتاوز االخبار إىل اإلحياء املؤثر املؤكد للمعنى يف النّفس.

()2

وختتلف الفاصلة يف بعض اآليات املتشاهبات  -التي تتفق يف مقدمتها وختتلف

يف فواصلها يف ّ
السياق الذي تأيت فيه ،فيكون ترابط املعنى يف
كل موضع  -بحسب ّ

مقدمة اآلية وفاصلتها هو الذي يستدعي ذلك االختالف بني اآليات املتشاهبة فقوله
ِ
ِ
يم)3(وقال
تعاىل يف سورة
النحل:وإِن َت ُعدُّ و ْا ن ْع َم َة اللهِّ الَ تحُ ْ ُص َ
َ
ور َّرح ٌ
وها إِ َّن اللهَّ َل َغ ُف ٌ
ِ
()4
وها إِ َّن ِ
نس َ
ان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار
يف سورة إبراهيمَ ...:وإِن َت ُعدُّ و ْا ن ْع َم َت اللهِّ الَ تحُ ْ ُص َ
اإل َ
السابقة هلذه اآلية يف سورة النحل نجد أن الكالم كان عند
فبالعودة إىل سياق اآليات ّ
تعداد نِ َعم اهلل عىل اإلنسان ورمحته ولطفه بخلقه ،فجاء ذكر األنعام ومنافعها وإنزال
السامء ،وذكر منافع الزروع والثمرات ،وتسخري الشمس والقمر والنجوم
املطر من ّ
وتعداد النِّعم يف الرب والبحر مما ال تُعدّ وال تحُ ىص ،فناسب ذلك تأكيد املغفرة ،بينام

كان سياق اآليات يف سورة إبراهيم يتحدث عن الكافرين الذين بدّ لوا نعمة اهلل،
وجعلوا له أن��داد ًاُ ،مذكّر ًا هلم بنِعمه التي جحدوها ،فناسب أن يصف اإلنسان
((( الزركيش ،الربهان.85/1 :
((( ظ :حممد عبد الباسط عيد ،النص واخلطاب يف علوم القرآن.49 :
((( النحل.18 :
((( إبراهيم.34 :
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بالظلوم الك ّفار.

()1

ِ
للهّ َعلىَ َمن َي َشا ُء َواللهُّ
ُوب ا ُ
وكذلك قوله
ب َغ ْي َظ ُق ُلوبهِ ِ ْم َو َيت ُ
تعاىل:و ُي ْذه ْ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ور
يم)2(وقال تعاىلُ :ث َّم َيت ُ
يم َحك ٌ
َعل ٌ
ُوب اللهُّ من َب ْعد َذل َك َعلىَ َمن َي َشا ُء َواللهُّ َغ ُف ٌ
ِ
يم.)3(
َّرح ٌ

ووجه تغيرّ الفاصلة بني اآليتني مع أهنام متشاهبتان يف ألفاظهام :أن اآلية األوىل
جاءت يف سياق احلديث عن ك ّفار مكّة وفعلهم مع رسول اهللمن التضي ّيق عليه

واإلخراج من مكّة فأمر اهلل بقتاهلم ووعد بتعذيبهم وخزهيم والنّرص عليهم وشفاء
ِ
وه ْم ُي َع ِّذبهْ ُ ُم اللهُّ بِ َأ ْي ِديك ُْم َويخُ ِْز ِه ْم َو َينصرُ ْ ك ُْم َع َل ْي ِه ْم
صدور َمن آمن ،فقالَ :قات ُل ُ
ِ
ُوب اللهُّ َعلىَ َمن َي َشا ُء )3( أي ؛ َمن أسلم
ني)4(ثم
ور َق ْو ٍم ُّم ْؤ ِمنِ َ
قال:و َيت ُ
َ
َو َي ْشف ُصدُ َ
ِ
يم
منهم بعدما صدر من اجتهاده يف األذى والصدّ عن سبيل اهلل ،ثم
َ
قال(:واللهُّ َعل ٌ
ِ
السابق له.
يم)أي بالقتال ،حكيم يف طي ما جرى من ذلك ك ّله بتقديره ّ
َحك ٌ
أما اآلية الثانية فجاءت يف سياق احلديث عن غزوة ُحنني عندما تولىّ بعض
املسلمني ُمدبرين و ُأعجبوا بكثرهتم فلم تُغن عنهم شيئ ًاُ ،
فختمت اآلية بقوله
ِ
يم)تأنيس ًا وبشار ًة بتوبة اهلل عىل ما وقع منهم من الفرار رمحة
َ
ور َّرح ٌ
تعاىلªª(:واللهُّ َغ ُف ٌ
()5
السياق.
منه تعاىل ،فجاءت الفاصلة يف كل موضع بام ُيناسب و ُيالئم ّ

((( ظ :الغرناطي ،مالك التأويل.288 :
((( التوبة.15 :
((( التوبة.27 :
((( التوبة.14 :
((( ظ :الغرناطي ،مالك التأويل.226 :
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وأحيان ًا يتقدّ م لفظ ويتأخر آخر مما ح ّقه التقديم يف صناعة اإلعراب فاألمر مقصود
يف ذلك ،مراعاة للنسق ولالختصاص ،عناية منه باملتقدم ،كام يف قوله تعاىلَ :ف َأ َّما
ِ
الس ِائ َل فَلاَ َتن َْه ْر)1(فقد تقدم املفعول به يف اآليتني ،وهو
يم فَلاَ َت ْق َه ْرَ و َأ َّما َّ
ا ْل َيت َ
الصويت
مهمة االنسجام ّ
والسائل يف الثانية ،فلم يقترص األمر عىل ّ
اليتيم يف األوىل ّ

والوقع املوسيقي يف ترتيب الفواصل ،بل للتخصيص والعناية باملتقدم.

()2

وقد تكون الفاصلة يف آية يتقدم فيها أحد األسامء احلسنى عىل آخر ،ويف أخرى
يك َر ُّب َك َو ُي َع ِّل ُم َك ِمن ت َْأ ِو ِ
تعاىل:وك ََذلِ َك يجَ ْ تَبِ َ
يل
يأيت عكس ذلك ،كام يف قوله
َ
ِ
اد ِ
األَح ِ
ِ
يث َو ُيتِم نِ ْعم َت ُه َع َل ْي َك َو َعلىَ ِ
يم
آل َي ْع ُق َ
َ
وب َكماَ َأتمَ َّ َها َعلىَ َأ َب َو ْي َك من َق ْب ُل إِ ْب َراه َ
ُّ َ
اق إِ َّن رب َك َع ِليم ح ِكيم)3(بينام قال يف ٍ
آية أخرى:و َقا ُلو ْا ما فيِ ب ُط ِ
َوإِ ْس َح َ
ون َه ِـذ ِه
َ َّ
َ ُ
َ
ٌ َ ٌ
ُورنَا َو حُمَرم َعلىَ َأ ْز َو ِ
األَ ْن َعا ِم َخالِ َص ٌة ِّل ُذك ِ
اجنَا َوإِن َيكُن َّم ْي َت ًة َف ُه ْم فِ ِيه شرُ َ كَاء َس َي ْج ِزهيِ ْم
َّ ٌ
ِ ِ
ِ
يم.)4(
يم َعل ٌ
َو ْص َف ُه ْم إِ َّن ُه حك ٌ
فقدّ م العلم عىل احلكمة يف سورة يوسف ،وقدم احلكمة عىل العلم يف سورة
اد ِ
يل األَح ِ
ِ
يث)وهذا
األنعام ذلك ألنه يف سورة يوسف تقدم
قوله(:و ُي َع ِّل ُم َك من ت َْأ ِو ِ َ
َ
موطن علم فقدَّ م العلم لذلك ،ويف األنعام موطن ترشيع فقدم احلكمة لذلك.

()5

ومن املالحظ أنه حيث اجتمع اإلسامن(العليم واحلكيم)يف سورة األنعام قدّ م

احلكيم عىل العليم ،وحيث اجتمعا يف سورة يوسف قدّ م العليم عىل احلكيم ،ألن
((( الضحى.10 – 9 :
((( ظ :حممد حسني الصغري ،الصوت اللغوي يف القرآن.146 :
((( يوسف.6 :
((( األنعام.139 :
((( ظ :الزركيش ،الربهان.254/3 :
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مواطن يوسف كلها مواطن عل ٍم ومواطن األنعام مواطن حكمة أو حكم فقدم(احلكيم)
كل ٍ
ً ()1
يدل عىل أن ّ
مما ّ
كلمة إنام ُوضعت مقصودة قصدا.
تعاىل:وإِ َّن َلنَا لَلآْ ِخ َر َة َوالأْ ُول)2(تقول الدكتورة عائشة
ويف سورة الليل ،إذ يقول
َ
عبد الرمحن(:هنا ملحظ بياين هو العدول عماّ هو مألوف من تقديم األوىل عىل اآلخرة،
وليس التعليق برعاية الفاصلة هو الذي اقتىض تقديم اآلخرة هنا عىل األوىل ،وإنام

اقتضاه املعنى يف سياق البرشى ،والنذير ،إذ اآلخرة خري وأبقى ،وعذاهبا أكرب وأشدّ

وأخزى وأبقى ،وإن اآلخرة هي دار القرار ...وكذلك ُقدمت اآلخرة عىل األوىل يف
ف ُي ْعطِ َ
يك َر ُّب َك
و َل َس ْو َ
والسالم بآية الضحىَ :
سياق البرشى للمصطفى عليه الصالة ّ
َفترَ ْ ض)3(كام ُقدمت اآلخرة يف سياق الوعيد لفرعون إذ أدبر وتولىّ َ  :ف َأ َخ َذ ُه اللهَُّ
َنك َ
َال الآْ ِخ َر ِة َوالأْ ُول)4(بآية النازعات)(.)5
وهبذا نجد ان االرتباط بني فاصلة اآلية وصدرها ارتباط وثيق وال تأيت األلفاظ إتفاق ًا

أو مراعا ًة للنسق املوسيقي عىل حساب املعنى وال العكس فتؤ ّدي الفاصلة وظيفتها يف
الربط املعنوي والصويت()6بشكل دقيق بحيث لو ُبدّ لت لفظة من موضعها بغريها ما

كانت لتؤ ّدي املعنى ا ُملراد بينام تأيت يف موضع آخر فتؤ ّدي معنى آخر يناسب ما سبقها
غري ما أ ّدته يف سابقتهاّ ،
السياق والنّسق املوسيقي
وكل ذلك يأيت بحسب ما يقتضيه ّ
ٍ
فكل يؤ ّدي دوره يف النّظم القرآين ّ
بشكل ال يطغى أحدمها عىل اآلخر ّ
بكل د ّقة ونظام.
((( ظ :فاضل السامرائي ،التعبري القرآين.227 :
((( الليل.13 :
((( الضحى.5 :
((( النازعات.25 :
((( التفسري البياين.112/2 :
((( نوقش اجلانب الصويت يف الفاصلة يف الفصل السابق.
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السورة وخامتتها
 - 2الرتابط بني مقدمة ّ
السورة الواحدة ما يكون بني مقدمتها وخامتتها من
من مظاهر ارتباط أجزاء ّ

السبك متني النّسج متالحم األجزاء.
عالقة وثيقة تُشري إىل ان النّص القرآين حُمكم ّ

السورة ختتلف
السور ومقدماهتا ،فمقدمة ّ
وال بدّ يف البدء من التمي ّيز بني فواتح ّ

السور بعرشة أنواع من األساليب ،هي:
عن خامتتها ،وحرص العلامء فواتح ّ

احلمد والتّسبيح والثناء عىل اهلل ،والنداء ،وال َق َسم ،والشرّ ط ،واألمر ،واالستفهام،

والدعاء ،والتعليل ،واجلمل اخلربية ،وحروف التّهجي.

()1

السورة وتشكل متهيد ًا
اما املقدمة فهي املوضوع أو الفكرة الرئيسة التي تطرحها ّ
موجز ًا لمِا سوف يأيت من تفصيالت يف اآليات واملقاطع اللاّ حقة حتى إذا انتهت

ٍ
بشكل
وأ ّدت وظيفتها تأيت آيات اخلامتة لتجمع خالصة األفكار املطروحة فرتبطها
السورة لتصل النهاية بالبداية فتضع الغرض الرئيس التي
دقيق ومنطقي مع مقدمة ّ
هتدف اليه بني يدي ا ُملتلقي.

السور املطولة فوجدهتا
يقول أبو حيان األندليس(ت745هـ)(:وقد تتبعت أوائل ّ

ُيناسبها أواخرها بحيث ال يكاد ينخرم منها شىء ...وذلك من أبدع الفصاحة حيث
يتالقى آخر الكالم املفرط يف الطول بأوله ،وهي عادة العرب يف كثري من نظمهم،
يكون أحدهم آخذ ًا يف شىء ثم يستطرد منه إىل شىء آخر وهكذا طوي ً
ال ثم يعود إىل
ما كان آخذ ًا منه أوالً)(.)2

((( ظ :الزركيش ،الربهان ،120/1 :السيوطي ،االتقان.467 :
((( البحر املحيط ،378/2 :يف كالمه عن مناسبة مقدمة سورة البقرة وخامتتها.
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السور وختامها واضحة ال حتتاج إىل بيان،
وغالب ًا ما تكون ا ُملناسبة بني مقدمة ّ

السور التي تبدأ بذكر القرآن الكريم أو الكتاب ،ختتتم بذكره ايضا
كام هو احلال يف ّ

كسورة هود ويوسف والرعد وإبراهيم واحلجر ،إذ تبتدئ سورة احلجر – مث ً
ال –
بقوله تعاىل:ا َلر تِ ْل َك آي ُ ِ
َاب و ُقر ٍ
آن ُّمبِ ٍ
نيُّ ر َبماَ َي َو ُّد ا َّل ِذي َن َك َف ُرو ْا َل ْو كَانُو ْا
َ
ات ا ْلكت ِ َ ْ
َ
ف َي ْع َل ُم َ
ونَ و َما َأ ْه َل ْكنَا ِمن
نيَ ذ ْر ُه ْم َي ْأ ُك ُلو ْا َو َيت ََم َّت ُعو ْا َو ُي ْل ِه ِه ُم األَ َم ُل َف َس ْو َ
ُم ْس ِل ِم َ
ٍ
ِ
َاب َّم ْع ُلو ٌمَّ ما ت َْسبِ ُق ِم ْن ُأ َّم ٍة َأ َج َل َها َو َما َي ْست َْأ ِخ ُر َ
ونَ و َقا ُلو ْا َيا َأ هُّ َيا
َق ْر َية إِالَّ َولهَ َا كت ٌ
الذك ُْر إِن ََّك لمََ ْجن ٌ
ا َّل ِذي ن ُِّز َل َع َل ْي ِه ِّ
ُون.)1(
فاحلديث هنا عن القرآن الكريم وموقف املرشكني ا ُملعاندين الذين ّ
كذبوا بالقرآن
الكريم وبالرسولوس ِ
خروا منه واهتموه باجلنون ،وهذا يف املقدمة ونجد خامتة
َ
السورة يف قوله تعاىلَ :ف َو َر ِّب َك َلن َْس َأ َلن َُّه ْم َأجمْ َ ِعينْ َ َ عماَّ كَانُوا َي ْع َم ُل َ
ونَ ف ْ
اصدَ ْع بِماَ
ّ
ني إِنَّا َك َف ْين َ
ني ا َّل ِذي َن يجَ ْ َع ُل َ
ون َم َع اللهِّ إِلـه ًا
َاك المُْ ْست َْه ِز ِئ َ
ت ُْؤ َم ُر َو َأ ْع ِر ْض َع ِن المُْشرْ ِ ِك َ
ونَ و َل َقدْ َن ْع َل ُم َأن ََّك َي ِض ُيق َصدْ ُر َك بِماَ َي ُقو ُل َ
ف َي ْع َل ُم َ
َ
ونَ ف َس ِّب ْح بِ َح ْم ِد
آخ َر َف َس ْو َ
ر ِّب َك َوكُن م َن الس ِ
اج ِدي َن)2(متناسبة متام ًا مع املقدمة ،فحينام كان يضيق صدر
َّ
ِّ
َ
رسول اهللبام كانوا يفرتونه عليه من اهتامه باجلنون يأيت وعد اهلل له بأنه سيكفيه
ا ُملستهزئني وا ُملفرتين ،فام عليه إلاّ الصرب()3وااللتجاء إىل اهلل والتوكل عليه.

()4

((( احلجر.6 – 1 :
((( احلجر.98 – 92 :
((( ظ :الرازي ،مفاتيح الغيب ،89/29 :والبقاعي ،نظم الدرر ،118/8 :والبستاين ،التفسري البنائي:
.90/5
((( ظ :السيوطي ،معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،66/1 :وابن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير:
 ،107/29ومصطفى مسلم ،مباحث يف التفسري املوضوعي.75 :
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ومثل ذلك يف سورة القلم إذ جاء يف مقدمتها قوله تعاىل :ن َوا ْل َق َل ِم َو َما
نت بِنِعم ِة رب َك بِمجن ٍ
َي ْس ُط ُر َ
تعاىل:وإِن َيكَا ُد ا َّل ِذي َن
ُون)1(وختمها بقوله
َ
َ ْ
ونَ ما َأ َ ْ َ َ ِّ
َك َف ُروا َل ُي ْزلِ ُقون ََك بِ َأ ْب َص ِ
ون إِ َّن ُه لمََ ْجن ٌ
الذك َْر َو َي ُقو ُل َ
ار ِه ْم لمََّا َس ِم ُعوا ِّ
ُون)2(وهنا ارتبطت
السورة ،فهو
اخلامتة باملقدمة أشدّ االرتباط حينام عادت لتؤكد املعنى املذكور يف أول ّ
سمى كذلك بالنسبة
كام يسمونه يف علم البديع ر ّد العجز عىل الصدر ،ولكنه ال ُي َّ
للقرآن ،فذلك يف الشعر بأن يؤتى بالصدر بكالم ُيعاد نفسه تقدي ًام وتأخري ًا يف العجز.

السورة وخمتتمها بوجود عالقة جامعة بينهام كام
وتتضح املناسبة بني مقدمة ّ
يف سورة(املؤمنون)فقد افتتحت بقوله تعاىلَ :قدْ َأ ْف َل َح المُْ ْؤ ِمن َ
ُون)3(وجاء يف
آخ َر لاَ ُب ْر َه َ
خامتتها:و َمن َيدْ ُع َم َع اللهَِّ إِلهَ ًا َ
ان َل ُه بِ ِه َفإِ َّنماَ ِح َسا ُب ُه ِعندَ َر ِّب ِه إِ َّن ُه لاَ ُي ْف ِل ُح
َ
ا ْلكَافِ ُر َ
ون)4(فعالقة التّضاد التي مجعت بينهام واضحة ،ذلك أن املؤمنني موصوفون
()5
بالفالح يف أوهلا بينام ُوصف الكافرون يف آخرها بضدّ ه أي بعدم الفالح.
السورة بذكر أمر موسىونرصته وقوله:
ويف سورة القصص إذ تبتدئ ّ
النبيبألاّ
َق َال َر ِّب بِماَ َأ ْن َع ْم َت َعليَ َّ َف َل ْن َأك َ
نيُ )6(
ُون َظ ِهري ًا ِّل ْل ُم ْج ِر ِم َ
وختمت بأمر ّ
ِ
َاب إِلاَّ َرحمْ َ ًة ِّمن َّر ِّب َك
يكون ظهري ًا
للكافرين:و َما ك َ
ُنت ت َْر ُجو َأن ُي ْل َقى إِ َل ْي َك ا ْلكت ُ
َ
((( القلم.2 – 1 :
((( القلم.52 - 51 :
((( املؤمنون.1 :
((( املؤمنون.117 :
((( ظ :الزخمرشي ،الكشاف ،209/3 :والسيوطي ،مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع،56 :
والغامري ،جواهر البيان يف تناسب سور القرآن.67 :
((( القصص.17 :
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فَلاَ َتكُو َن َّن َظ ِهري ًا ِّل ْلكَافِ ِري َن)1(وتسليته عن إخراجه من مكّة ووعده بالعودة إليها:
آن َلراد َك إِلىَ مع ٍ
ِ
اد ُقل َّربيِّ َأ ْع َل ُم َمن َجاء بِالهْ ُدَ ى َو َم ْن
ََ
إِ َّن ا َّلذي َف َر َض َع َل ْي َك ا ْل ُق ْر َ َ ُّ
ِ ٍ ()2
ُه َو فيِ َضلاَ ٍل ُّمب
وسى َأ ْن
الس
َ
ورة:و َأ ْو َح ْينَا إِلىَ ُأ ِّم ُم َ
ني ارتبط بقوله تعاىل يف أول ّ
ت َع َلي ِه َف َأ ْل ِق ِيه فيِ ا ْليم ولاَ تخَ َافيِ ولاَ تحَ ْ َزنيِ إِنَّا رادوه إِ َلي ِك وج ِ
َأر ِض ِع ِيه َفإِ َذا ِخ ْف ِ
اع ُلو ُه
َ ُّ ُ ْ َ َ
َ
َ ِّ َ
ْ
ْ
ني.)3(
ِم َن المُْ ْر َس ِل َ
النبيمن جهة التشابه أو إحلاق النظري
فالرتابط واضح بني أمر موسىوأمر ّ

بنظريه ،فكام أنعم اهلل عىل موسىبر ّده إىل أمهَ ،وعَدَ اهلل رسولهبالعودة إىل مكّة.

()4

ويف سورة األنعام التي تبتدئ بقوله تعاىل:الحْ مدُ للِهِّ ا َّل ِذي َخ َل َق الس و ِ
ات
َّ ماَ َ
َْ
ِ
ُّور ُث َّم ا َّل ِذي َن َك َف ُرو ْا بِ َربهِّ ِم َي ْع ِد ُل َ
ون)5(وجاء يف خامتتها
َواألَ ْر َض َو َج َع َل ال ُّظ ُلماَ ت َوالن َ
ٍ
ِ
ِ
ب ك ُُّل َن ْف ٍ
س إِالَّ َع َل ْي َها
قوله تعاىلُ :ق ْل َأ َغيرْ َ اللهِّ َأ ْبغي َر ّب ًا َو ُه َو َر ُّب ك ُِّل شيَ ْ ء َوالَ َتكْس ُ
ِ ِ تخَ ِ ُ َ ()6
َوالَ ت َِز ُر َو ِاز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى ُث َّم إِلىَ َر ِّبكُم َّم ْر ِج ُعك ُْم َف ُينَ ِّب ُئكُم بِماَ كُنت ُْم فيه ْتَلفون
فناسب بني البدء واخلتام حينام ذكر أن الكافرين برهبم يعدلون ،أما هو فال يعدل

بربه أحد ًا ،فهذا التالؤم بني التعبريين ُيشعر وكأن اآليتني آية واحدة ُمتصلة ببعضها،
باالضافة اىل أن هناك تشاهب ًا يف األسلوب من حيث التقديم والتأخري ،فقد جاء
متعلق(يعدلون)متقدم ًا يف التعبري األول ،وهو قوله تعاىل(برهبم)وكذلك تقدم

((( القصص.86 :
((( القصص.85 :
((( القصص.7 :
((( ظ :الزركيش ،الربهان ،132/1 :السيوطي ،االتقان ،252 :ومراصد املطالع يف تناسب املقاطع
واملطالع.58 :
((( األنعام.1 :
((( األنعام.164 :
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رب ّ
كل شئ)يف حني قال
مفعول(أبغي)وهو قوله(أغري اهلل)وذكر يف اخلامتة(وهو ّ
يف املقدمة(خلق السموات واألرض وجعل الظلامت والنور)يف إشارة إىل خالق
الساموات واألرض وجاعل الظلامت والنور الذي هو رب ّ
كل شىء.

()1

السورة وهنايتها يف سورة(اجلمعة)متمثلة برباط عضوي
وتتضح ّ
الصلة بني مقدمة ّ
بينهام ،فقد أشارت املقدمة إىل فضل اهلل تعاىل بقولهَ :ذلِ َك َف ْض ُل اللهَِّ ُي ْؤتِ ِيه َمن َي َشا ُء
ِ
()2
السورة موضوعاهتا واستكملتها جاءت
َواللهَُّ ُذو ا ْل َف ْض ِل ا ْل َعظي ِم وبعد أن تناولت ّ
ِ ِ
الصلاَ ُة َفان َتشرِ ُ وا فيِ الأْ َ ْر ِ
ض
اخلامتة مرتبطة بام يف املقدمة بقوله تعاىلَ :فإِ َذا ُقض َيت َّ
َوا ْب َت ُغوا ِمن َف ْض ِل اللهَِّ َوا ْذك ُُروا اللهََّ كَثِري ًا َّل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون()3(فهذا الربط بني مقدمة
للسورة الكريمة)(.)4
السورة وهنايتها ُيبينّ مدى اإلحكام اهلنديس ّ
ّ
السورة ومقدمتها جل ّي ًا يف سورة القيامة ،حيث
ويتضح الرتابط ا ُملحكم بني خامتة ّ
نس ُ
ان َأن ُيترْ َ َك ُسدً ى.)5(
جاءت اآليةَ :أيحَ ْ َس ُ
ب الإْ ِ َ

القسم بيوم القيامة ،ومرتبطة بقوله
السورة وهو َ
فهذه اآلي��ة مرتبطة ب��أول ّ
ِ
()6
نس ُ
نس ُ
ان
تعاىلَ :أيحَ ْ َس ُ
ب الإْ ِ َ
ان َأ َّلن ن َْج َم َع ع َظا َم ُه ومرتبطة بقوله تعاىلُ :ينَ َّب ُأ الإْ ِ َ
سدى بل ُسيعاقب عىل
َي ْو َم ِئ ٍذ بِماَ َقدَّ َم َو َأ َّخ َر()7(ذلك أنه جمزى عن عمله وال ُيرتك
ً
((( ظ :فاضل السامرائي ،التعبري القرآين.252 :
((( اجلمعة.4 :
((( اجلمعة.10 :
((( البستاين ،التفسري البنائي.17/5 :
((( القيامة.36 :
((( القيامة.3 :
((( القيامة.13 :
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فعله)(.)1
كام يتبينّ الرتابط ال��داليل يف التعبري عن املعنى بني املفتتح وا ُملختتم يف قوله
تعاىل:و ْي ٌل ِّلك ُِّل همُ َ َز ٍة لمَُّ َز ٍة()2(إذ قال ويل بالرفع ومل يقل وي ً
ال بالنّصب ،ذلك ألنه
َ
بالرفع مجلة اسم ّية وبالنّصب مجلة فعل ّية * فأخرب أن هلم عذاب ًا دائ ًام ال ينقطع ...ولو
السورة:إِنهَّ َا
قال(ويالً)بالنّصب لكان إخبار ًا بالعذاب غري الدائم ...ثم قال يف آخر ّ
َع َل ْي ِهم ُّم ْؤ َصدَ ٌة فيِ َع َم ٍد ممُّ َدَّ َد ٍة)3(فأخرب أن أبواهبا مغلقة عليهم ال تنفتح إىل دوام
العذاب وخلوده)()4فالرتابط هنا مجع باالضافة إىل املعاين املشرتكة الرتابط القائم عىل
توظيف الفعل داللة عىل استمرارية العذاب ودوامه.

وهكذا نرى أن االرتباط بني اخلامتة واملقدمة ليس أمر ًا عابر ًا اقتضته رضورة

فن ّية بل انه يأيت ليؤ ّدي وظيفة تفسريية يكشفها ذلك الرتابط بني آيات وموضوعات

للمتلقي،
املقدمة واخلامتة ،ومن خالل العالقات بينها يتضح املعنى ا ُملراد إيصاله ُ
واهلدف الذي تبتغي وضعه بني يديه ليصل إىل فهم ُمراد اهلل تعاىل من آياته ،وهذا

السور الطويلة فقط ،بل وحتى القصرية منها ،وال تتخذ عالقات
األمر ال يقترص عىل ّ

الرتابط شك ً
ال واحد ًا بل تتعدد حسب ما يقتضيه احلال ،وهذا يكشف ايضا وجه ًا

السورة القرآنية.
إعجازي ًا ُينبئ عن اإلحكام واالتقان يف بناء ّ

((( فاضل السامرائي ،ملسات بيانية.234 :
((( اهلمزة 1 :ا لداللة االسم عىل الثبوت ،والفعل عىل احلركة والتغيري.
((( اهلمزة.9 – 8 :
((( فاضل السامرائي ،التعبري القرآين.33 :
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السورة ومقاصدها
 - 3الرتابط بني مقدمة ّ

السورة أول ما يقرع سمع ا ُملتلقي ،وقد جاءت مقدمات سور القرآن
تُعدّ مقدمة ّ
ٍ
السورة أو
الكريم بأفضل ما ُيفتتح به من براعة االستهالل ومن
تلخيص ملوضوع ّ
مقاصدها يف املقدمة التي تمُ ّثل متهيد ًا ملا ستطرحه من موضوعات يف اآليات اللاّ حقة،

فهي تضع بني يدي ا ُملتلقي موجز ًا للفكرة الرئيسة التي سوف تدور حوهلا موضوعات

السور الكريمة يمكن التنبؤ بموضوعاهتا من
السورة إذ(إن الكثري أو الغالب ّية من ّ
ّ
ّ
السورة ،حيث تطرح املقدمة بنحو مجُ مل موضوع ًا أو أكثر،
خالل املقدمة التي
تستهل ّ

يأخذ تفصيالته فيام بعد ،أو يتكرر يف مواضع متقاربة أو متباعدة من النّص ،حيث
السور حتوم كلها عىل ما طرحته املقدمة من أفكار ،ونجد بعضها حتوم –
نجد بعض ّ

غالبيتها – عىل ذلك ،ونجد بعض ًا ثالث ًا يكرر موضوع املقدمة يف مواقع متنوعة من
النّصّ ...
السور القرآنية ختضع هلذا النّمط األخري من البناء ؛ أي
ولعل الكثري من ّ

طرح(املوضوع)يف املقدمة ثم طرح عرشات املوضوعات املستق ّلة خالل النّص ،إلاّ

إن موضوع املقدمة يتسلل بني حني وآخر إىل هذا املوضع أو ذاك من النّص ليصل بني
أجزائه املتباعدة)(.)1

السورة ومقاصدها(سورة األحزاب)حيث
وكمثال عىل الرتابط بني مقدمة ّ
طرحت موضوعني يف مقدمتها ،أحدمهاَ :يا َأ هُّ َيا النَّبِ ُّي ات َِّق اللهََّ َولاَ تُطِ ِع ا ْلكَافِ ِري َن
ني إِ َّن اللهََّ ك َ
َان َع ِلي ًام َح ِكي ًام)2(واآلخرَّ :ما َج َع َل اللهَُّ لِ َر ُج ٍل ِّمن َق ْل َبينْ ِ فيِ َج ْوفِ ِه
َوالمُْنَافِ ِق َ
وما جع َل َأ ْزواجكُم اللاَّ ِئي ُت َظ ِ
اه ُر َ
ون ِمن ُْه َّن ُأ َّم َهاتِك ُْم َو َما َج َع َل َأ ْد ِع َياءك ُْم َأ ْبنَاءك ُْم َذلِك ُْم
َ َ َ َ
َ َ ُ
((( حممود البستاين ،املنهج البنائي يف التفسري.22 :
((( األحزاب.1 :
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ِ
َقو ُلكُم بِ َأ ْفو ِ
اهك ُْم َواللهَُّ َي ُق ُ
السبِ َيل)1(وبني املوضوعني ترابط
َ
ْ
ول الحْ َ َّق َو ُه َو هَ ْيدي َّ
منهجي قويم ،حيث طالب األول بعدم إطاعة الكافرين ،واآلخر عرض ملوضوع

األرسة والعالقة ضمنها ،ووجه الرتابط بينهام هو :إنكار العالقة املزدوجة بني احلب
والكراه ّية يف آن واحد( َّما َج َع َل اللهَُّ لِ َر ُج ٍل ِّمن َق ْل َبينْ ِ فيِ َج ْوفِ ِه)...وكذلك ما جعل اهلل
الزوجة التي يظاهر الرجل منها( ُأم ًا)يف ٍ
آن واحد ،وما جعل اهلل(ا ُملت َّبنى)إبن ًا للرجل يف
ّ
ُ
اآلن ذاته ...فقد وصل النّص بني موضوعي املقدمة من خالل نفي(االزدواجية)يف
احلب والكراه ّية يف الزوجة واألم والدّ عي واالبن.

السورة واضح،
فهذان املوضوعان وردا يف املقدمة ،لكن انعكاسهام عىل غالبية ّ

حتزب الكافرون واملنافقون ضدّ
حيث يتجه النّص إىل أحداث غزوة اخلندق حينام ّ

املسلمني ،ثم يتجه إىل عالقة
السورة بعد ذلك
ّ
تعرضت ّ
النبيمع أزواجه ،كام ّ

للطالق ...ثم خماطبتهبإحالل الزوجات له ،ثم يعرض إىل آداب الدخول إىل
بيتهثم أحكام احلجاب.

()2

ثم يجُ ّسد املوضوع اآلخر باحلديث عن الكفار واملنافقني ،بقوله تعاىلَ :ل ِئن لمَّ ْ َينت َِه
ون فيِ المَْ ِدين َِة َلنُ ْغ ِر َين ََّك بهِ ِ ْم ُث َّم لاَ يجُ َ ِ
ون َوا َّل ِذي َن فيِ ُق ُلوبهِ ِم َّم َر ٌض َوالمُْ ْر ِج ُف َ
المُْنَافِ ُق َ
او ُرون ََك
ِ
ِ
()3
السورة ،وتستمر
ف َ
يها إِلاَّ َقليالً الذي سبق أن أشارت إليه اآلية األوىل يف مقدمة ّ
ني والمُْنَافِ َق ِ
ِِ
ِ
ني
ات َوالمُْشرْ ِ ِك َ
السورة:ل ُي َع ِّذ َب اللهَُّ المُْنَافق َ َ
بعد ذلك يف املوضوع ذاته إىل آخر ّ
ني والمُْ ْؤ ِمن ِ
ِِ
ِ
َات َوك َ
َان اللهَُّ َغ ُفور ًا َّر ِحي ًام.)4(
ُوب اللهَُّ َعلىَ المُْ ْؤمن َ َ
َوالمُْشرْ ِ كَات َو َيت َ
((( األحزاب.4 :
((( ظ :حممود البستاين ،التفسري البنائي.24/5 :
((( األحزاب.60 :
((( األحزاب.73 :
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السورة أهنا تدور حول املوضوعني ا ُملشار إليهام
ويتبينّ من خالل ما حتدّ ثت عنه ّ
يف املقدمة(الكفار واملنافقني)و(األرسة ونطاقها)مع أن النّص قد طرح موضوعات

أخرى رسيعة ال تتجاوز آيات معدودة كاإلشارة إىل اليوم اآلخر واجلزاء ،وذكر اهلل
وتسبيحه وعرض األمانة عىل الساموات واألرض ،ولكن املوضوعني الرئيسني أخذا
السورة يف ترابط واضح بني املوضوعات الرئيس ّية والثانوية
احل ّيز األكرب ضمن آيات ّ

السورة سيجد ا ُملتلقي أثره الكيل متلخص ًا بني أحكام األرسة
ومجُ مل ما دعت إليه ّ
وجهاد الكفار واملنافقني ،تربطهام عالقة واحدة هي عالقة(احلب)للطرف األول،

و(الكراهية)للطرف الثاين.

()1

(وهكذا يتبينّ أن ّ
لكل سورة من سوره [ القرآن الكريم ] شخص ّية مم ّيزة ،شخص ّية
والسامت
حي مم ّيز املالمح ّ
هلا روح يعيش معها القلب كام لو كان يعيش مع روح ّ

واألنفاس ،وهلا موضوع رئيس أو عدّ ة موضوعات رئيسة مشدودة إىل حمور خاص،

جو خاص ُيظل موضوعاهتا كلها ،وجيعل سياقها يتناول هذه املوضوعات من
وهلا ّ

جوانب مع ّينة حتقق التناسق بينها وفق هذا ّ
اجلو ،وهلا إيقاع موسيقي خاص ،إذا تغيرّ
خاصة ...وهذا طابع عام يف سور القرآن مجيع ًا)(.)2
فإنام يتغيرّ ملناسبة موضوع ّية ّ

السورة الواحدة تأخذ أشكاالً
وهبذا نجد أن العالقات والروابط بني أجزاء ّ

ٍ
بشكل حُمكم لتؤ ّدي الغرض الذي هتدف إليه وحتقق
متعددة تتشابك فيه تلك األجزاء
املقصود واملطلوب ،فكل ٍ
جزء يأخذ بحجزة اجلزء اآلخر دون أن يكون لزمان نزول
اآلية أو اآليات أو أسباهبا أثر حتى لتبدو لقارئها وكأهنا نزلت متتابعة من دون أن

الزمني – مهام تطاول – يف ذلك الرتابط وال يخُ ّل بالوحدة املوضوع ّية
يؤثر الفاصل ّ
((( ظ :حممود البستاين ،املنهج البنائي يف التفسري.26 – 24 :
((( سيد قطب ،يف ظالل القرآن.28/1 :
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السمة املميزة للسورة وحمورها أو حماورها
للسورة ،فنجد اجزاءها تتآلف ،وتُربز ّ
التي تدور حوهلا.

السورة الواحدة
 - 4الرتابط بني مقاطع ّ

السورة الواحدة موضوعات خمتلفة تُعالج قضايا عدَّ ة وقد تبدو
كثري ًا ما تتناول ّ

كأهنا أفكار ًا ُمشتتّة ُرتّبت بعضها إىل جنب بعض ،لكن التّدبر يف عالقات االرتباط
السورة وإن تعددت مقاطعها وتنوعت موضوعاهتا إلاّ ان كل مقطع
بينها يكشف ان ّ
منها ُيفيض إىل اآلخر ويرتبط به ارتباط ًا شديد ًا ،جيمعها حمور واحد.

ان ارتباط املقاطع بعضها ببعض ُينبئ عن نظام ُمتكامل مخُ طط له بد ّقة تتابع فيه
كل ٍ
تدرج يف املوضوعات دون تشتت أو تداخل بني ّ
جزء إنام
وتنشدُّ اىل بعضها يف ّ
ٍ
ّ
السورة ،ويف الوقت نفسه فهو مرتبط بام سبقه أو حلقه
لكل جزء موقعه املناسب من ّ
السياق ،إذ له دور كبري يف فهم النّص
وك ّلها تنضوي حتت االطار العام وجيمعها ّ
وبيان وجوه ارتباطه ،ومتاسك أجزائه ،وبدونه ال ُيمكن إدراك ما فيه من تالحم
السياق
فالسياق بمعناه الواسع يشمل ّ
املعاين وانسجام األفكار وترتّبها عىل بعضهاّ ،
والسياق املقامي وبدون ذلك ُيصبح فهم النّص ّ
بكل أبعاده أمر ًا صعب ًا أو قد
املقايل ّ

تبدو مقاطعه عبارة عن أجزاء ُمشتتّة من األفكار املتنوعة املجتمعة بشكل عشوائي
ال جيمعها جامع وال يتوافر فيها عنرص التّجانس ،فطريقة القرآن الكريم يف طرح

السورة
املوضوعات متفردة تمَ ّيز هبا عن أي ِّ
نص آخر ،فهو ينتقل بني موضوعات ّ
انتقاالً قائ ًام عىل أسس وعالقات منطق ّية خمتلفة جتمع ّ
كل املقاطع إىل بعضها وتتصل
نص ًا كام ً
السورة الكيل.
ببعضها فتشكّل ّ
ال يرتبط هبدف ّ
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وح��س��ن ارتباطها
وإذا ك��ان نظم ال��ك�لام يقوم ع�لى العالقة ب�ين األل��ف��اظ ُ
باملعاين(فالسياق يبحث يف الدالالت املعنوية يف مساق واحد ومدى انسجامها فيام
ّ
بينها بحيث تُشكّل قطعة موضوع ّية من احلقائق العقدية أو الترشيع ّية أو اآلفاق ّية

والكون ّية بام يحُ قق لإلنسان درب اهلداية والفالح ومدى ترابط املعاين وتتابعها يف
طريق واحد إىل غاية حمددة)(.)1

السياق يكشف مدى الرتابط بني املقاطع وإن
ان ترابط املعاين املتتابعة من خالل ّ

اختلفت املوضوعات التي تتناوهلا ،وهذا األمر يتجىل من خالل شبكة العالقات

السورة كاملة ويف
فس يف تفسري ّ
السورة فيستعني به ا ُمل رّ
املعنوية التي تنتظم أجزاء ّ

ترجيح أحد االحتامالت التي قد تُفهم من خالل األلفاظ أو الرتاكيب فهذه العنارص
وحدها ال تكفي يف الفهم الصحيح ،يقول ابن القيم(ت751هـ)(:وينبغي ان ُيتفطن

فس بمجرد
هاهنا ألمر ال بدّ منه وهو أنه ال جيوز أن يحُ مل كالم اهلل عز وجل و ُي رّ
االحتامل النّحوي االعرايب الذي حيتمله تركيب الكالم ويكون الكالم به له معنى

ما ،فإن هذا مقام غ َل َط فيه أكثر ا ُملعربني للقرآن فإهنم ُيفرسون اآلية و ُيعربوهنا بام

حيتمله تركيب اجلملة ويفهم من ذلك الرتكيب أي معنى اتفق ،وهذا غلط عظيم
السامع بأنه ُمراد القرآن ،وإن احتمل ذلك الرتكيب هذا املعنى يف سياق آخر
يقطع ّ

وكالم آخر فانه ال يلزم ان حيتمله القرآن.)2()...

الصحيح ثم
مهمة لفهم ُمراد اهلل تعاىل من كالمه ومحله عىل املعنى ّ
فالسياق قرينة ّ
ّ

يقول(:فالسياق ُيرشد إىل تب ّيني ا ُملجمل وتعيينّ املحتمل والقطع بعدم احتامل غري
ّ
ا ُملراد وختصيص العام وتقييد املطلق وتنوع الداللة وهذا من أعظم القرائن الدالة عىل
((( املثنى عبد الفتاح ،نظرية السياق ،دراسة تأصيلية نقدية.18 :
((( بدائع الفوائد.23/3 :
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مراد املتكلم ،فمن أمهله غلط يف نظره وغالط يف مناظرته)(.)1
فاالعتامد عىل ارتباط املعاين بعضها ببعض ضمن النّص ُيعني كثري ًا يف التفسري

السياق فيحلل املقاطع
ّ
خاصة إذا مل جيد ا ُملفرس ما ُيسعفه من نصوص فيلجأ إىل ّ
السياق الذي وردت فيه ،فالصلة
مستفيد ًا مما بينها من روابط وعالقات ضمن إطار ّ
والسياق عالقة تكامل فاألُوىل تكشف عن وجوه ارتباط املقاطع
بني عالقات الرتابط ّ
السياق وجه االرتباط العام بينها أو أنه ُيشكل االطار
بعضها ببعض فيام يكشف ّ

الكيل الذي جيمع بني تلك العالقات.

الش ْي َط ُ
الر َبا الَ َي ُقو ُم َ
فقوله تعاىل :ا َّل ِذي َن َي ْأ ُك ُل َ
ون إِالَّ َكماَ َي ُقو ُم ا َّل ِذي َيت َ
َخ َّب ُط ُه َّ
ان
ون ِّ
ِ
ِ
ِ
الر َبا َف َمن َجاء ُه
الر َبا َو َأ َح َّل اللهُّ ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
م َن المَْ ِّس َذل َك بِ َأنهَّ ُ ْم َقا ُلو ْا إِ َّنماَ ا ْل َب ْي ُع م ْث ُل ِّ
ِ
اب الن َِّار ُه ْم
َم ْو ِع َظ ٌة ِّمن َّر ِّب ِه َفانت ََه َى َف َل ُه َما َس َل َ
ف َو َأ ْم ُر ُه إِلىَ اللهِّ َو َم ْن َعا َد َف ُأ ْو َلـئ َك َأ ْص َح ُ
ِ
ِ
ب ك َُّل َك َّف ٍ
فِ َيها َخالِدُ َ
ار َأثِي ٍم)2(هذا
الصدَ َقات َواللهُّ الَ يحُ ُّ
ونَ ي ْم َح ُق اللهُّ ا ْل ِّر َبا َو ُي ْربيِ َّ
املقطع جاء متعلق ًا بام سبقه من مقاطع أخرى تناولت موضوعات خمتلفة يف اإلنفاق
ون َأ ْم َوالهَ ْم فيِ
فقد سبقته آيات تتعلق بالصدقات ،وهو قوله تعاىلَّ :م َث ُل ا َّل ِذي َن ُي ِنف ُق َ
ُ
يل اللهِّ كَم َث ِل حب ٍة َأنبت َْت سبع سنَابِ َل فيِ ك ُِّل سنب َل ٍة م َئ ُة حب ٍة واللهُّ ي َض ِ
َسبِ ِ
ف َلمِن َي َشا ُء
اع ُ
ُ ُ ِّ َ َّ َ ُ
َ َ َّ َ
َ َْ َ
ِ
ِ
ون َأ ْم َوالهَ ُ ْم فيِ َسبِ ِ
ون َما َأن َف ُقو ُا َمنّ ًا َوالَ
يم ا َّل ِذي َن ُي ِنف ُق َ
يل اللهِّ ُث َّم الَ ُيتْبِ ُع َ
َواللهُّ َواس ٌع َعل ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم يحَ ْ َزن َ
وف َو َم ْغ ِف َر ٌة
ُونَ ق ْو ٌل َّم ْع ُر ٌ
َأ ًذى لهَّ ُ ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعندَ َربهِّ ِ ْم َوالَ َخ ْو ٌ
ِ
ٍ
ِ
يم)3(وهذا اجلزء من اآلية مرتبط ارتباط ًا
َخيرْ ٌ ِّمن َصدَ َقة َي ْت َب ُع َها َأ ًذى َواللهُّ َغن ٌّي َحل ٌ
موضوعي ًا ومنهجي ًا بام بعده بخطاب الذين آمنوا بقوله تعاىلَ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا الَ
((( بدائع الفوائد.9/4 :
((( البقرة.276 – 275 :
((( البقرة.263 – 261 :

السورة الواحدة 237 ..............................................
الفصل الرابع/الترَّ ابط يف ُّ

ُت ْبطِ ُلو ْا َصدَ َقاتِكُم بِالمَْ ِّن َواأل َذى كَا َّل ِذي ُي ِنف ُق َما َل ُه ِرئَاء الن ِ
َّاس َوالَ ُي ْؤ ِم ُن بِاللهِّ َوا ْل َي ْو ِم
ِ
ِ
ٍ
اب َف َأ َصا َب ُه َوابِ ٌل َفترَ َ َك ُه َص ْلد ًا الَّ َي ْق ِد ُر َ
ون َعلىَ
اآلخ ِر َف َم َث ُل ُه ك ََم َث ِل َص ْف َوان َع َل ْيه ت َُر ٌ
شيَ ْ ٍء ممِّ َّا ك ََس ُبو ْا َواللهُّ الَ هَ ْي ِدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَافِ ِري َنَ و َم َث ُل ا َّل ِذي َن ُي ِنف ُق َ
ون َأ ْم َوالهَ ُ ُم ا ْبتِ َغاء
مر َض ِ
َت ُأ ُك َل َها ِض ْع َفينْ ِ
ات اللهِّ َو َت ْثبِيت ًا ِّم ْن َأن ُف ِس ِه ْم ك ََم َث ِل َجن ٍَّة بِ َر ْب َو ٍة َأ َصابهَ َا َوابِ ٌل َفآت ْ
َْ
َفإِن لمَّ ْ ُي ِص ْب َها َوابِ ٌل َف َط ٌّل َواللهُّ بِماَ َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري)1(وخلصت اآليات بعد هذا ك ّله

إىل رضب األمثال فيام يتع ّلق باملوضوع ذاته لتتجىل وحدة اهلدف الفنّي والترشيعي
ُون َله جنَّ ٌة من ن ِ
يل َو َأ ْعن ٍ
َّخ ٍ
َاب تجَ ْ ِري ِمن تحَ ْ تِ َها
مع ًا يف قوله تعاىلَ :أ َي َو ُّد َأ َحدُ ك ُْم َأن َتك َ ُ َ ِّ
األَ ار َله فِيها ِمن ك ُِّل ال َّثمر ِ
ات َو َأ َصا َب ُه ا ْل ِكبرَ ُ َو َل ُه ُذ ِّر َّي ٌة ُض َع َفاء َف َأ َصابهَ َ ا إِ ْع َص ٌار فِ ِيه
نهْ َ ُ ُ َ
ََ
نَار َفاحترَ َق ْت ك ََذلِ َك يب ُ اللهُّ َلكُم اآلي ِ
ات َل َع َّلك ُْم َت َت َفك َُّر َ
ونَ يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا َأ ِنف ُقو ْا
ُ َ
ُ َينِّ
ٌ ْ َ
يث ِمنْه ت ِ
ِمن َطيب ِ
ات َما ك ََس ْبت ُْم َوممِ َّا َأ ْخ َر ْجنَا َلكُم ِّم َن األَ ْر ِ
ُنف ُق َ
ون
ض َوالَ َت َي َّم ُمو ْا الخْ َبِ َ ُ
ِّ َ
و َلستُم بِ ِ
الش ْي َط ُ
آخ ِذ ِيه إِالَّ َأن ُت ْغ ِم ُضو ْا فِ ِيه َوا ْع َل ُمو ْا َأ َّن اللهَّ َغنِ ٌّي حمَ ِيدٌ َّ 
ان َي ِعدُ ك ُُم ا ْل َف ْق َر
َ ْ
ِ
ِ
َو َي ْأ ُم ُركُم بِا ْل َف ْح َشاء َواللهُّ َي ِعدُ كُم َّم ْغ ِف َر ًة ِّمنْ ُه َو َف ْض ً
يمُ يؤتيِ الحِْ ك َْم َة
ال َواللهُّ َواس ٌع َعل ٌ
َمن َي َشا ُء َو َمن ُي ْؤ َت الحِْ ك َْم َة َف َقدْ ُأوتيِ َ َخيرْ ًا كَثِري ًا َو َما َي َّذك َُّر إِالَّ ُأ ْو ُلو ْا األَ ْل َب ِ
اب)2(بعد
خيص االنسان ذاته ،واهلل غني محيد غري حمتاج
هذا العرض املن ّبه إىل طبيعة اإلنفاق فيام ّ

السورة حقائق اإلنفاق من وجهات عديدة تكون
إليه ،يقرر القرآن الكريم يف هذه ّ
السورة ،فقال تعاىلَ :و َما َأن َف ْقتُم ِّمن َّن َف َق ٍة َأ ْو
فيها متامية املوضوع الذي أكدت عليه ّ
ن ََذرتُم من ن َّْذ ٍر َفإِ َّن اللهَّ يع َلمه وما لِل َّظالمِِ َ ِ
ار إِن ُتبدُ و ْا الصدَ َق ِ
نص ٍ
ات َفنِ ِعماَّ ِه َي
ني م ْن َأ َ
َّ
ْ
َْ ُُ َ َ
ْ ِّ
ُوها ا ْل ُف َق َراء َف ُه َو َخيرْ ٌ ُّلك ُْم َو ُي َك ِّف ُر َعنكُم ِّمن َس ِّي َئاتِك ُْم َواللهُّ بِماَ َت ْع َم ُل َ
ون
وها َوت ُْؤت َ
َوإِن تخُ ْ ُف َ
ـكن اللهَّ ي ِدي من ي َشاء وما ت ِ
ِ
ُنف ُقو ْا ِم ْن َخيرْ ٍ َفألن ُف ِسك ُْم
َ َ ُ َ َ
َخبِ ٌريَّ ل ْي َس َع َل ْي َك ُهدَ ُاه ْم َو َل َّ هَ ْ
ون إِالَّ ابتِ َغاء وج ِه اللهِّ وما ت ِ
وما ت ِ
ف إِ َل ْيك ُْم َو َأنت ُْم الَ ُت ْظ َل ُم َ
ُنف ُق َ
ون
ُنف ُقو ْا ِم ْن َخيرْ ٍ ُي َو َّ
َ ْ
ْ
َ َ
َ َ
((( البقرة.265 – 264 :
((( البقرة.269 - 266 :

 ........................................................ 238البعد الرتابطي يف القرآن الكريم

ض يحَ سبهم الجْ ِ
لِ ْل ُف َق َراء ا َّل ِذي َن ُأحصرِ ُ و ْا فيِ َسبِ ِ
يل اللهِّ الَ َي ْستَطِي ُع َ
اه ُل
ون ضرَ ْ ب ًا فيِ األَ ْر ِ ْ َ ُ ُ ُ َ
ون النَّاس إِلحْ اف ًا وما ت ِ
َأ ْغنِياء ِمن ال َّتع ُّف ِ
ف َت ْع ِر ُف ُهم بِ ِسيماَ ُه ْم الَ َي ْس َأ ُل َ
ُنف ُقو ْا ِم ْن َخيرْ ٍ َفإِ َّن
َ َ
َ
َ َ َ َ
ِ ِ
ون َأ ْم َوالهَ ُم بِال َّل ْي ِل َوالن ََّه ِ
يم ا َّل ِذي َن ُي ِنف ُق َ
ار سرِ ّ ًا َو َعالَنِ َي ًة َف َل ُه ْم َأ ْج ُر ُه ْم ِعندَ
اللهَّ بِه َعل ٌ
ف َع َل ْي ِه ْم َوالَ ُه ْم يحَ ْ َزن َ
ُون.)1(
َربهِّ ِ ْم َوالَ َخ ْو ٌ
الصدقات والربا مع العلم ان ك ً
فالسياق
فام الذي جيمع بني ّ
ال منهام ُيضا ّد اآلخرّ ،

اجلامع بينهام هو إنفاق املال وكيف ّية التعامل معه ،إما بتوظيفه فيام ينفع النّاس أو عىل
العكس من ذلك ألن الربا هو(:أخذ بال عوض كام إن الصدقة إعطاء بال عوض،

واآلثار السيئة املرتتبة عىل الربا تقابل اآلثار احلسنة املرتتبة عىل الصدقة حتاذهيا من غري
خت ّلف واستثناء ،فكل مفسدة منه حياذهيا خالفه من املصلحة منها لنرش املح ّبة والرمحة

وإقامة أصالب املساكني املحتاجني ونامء املال وانتظام األمور واستقرار األمن

والنظام يف الصدقة وخالف ذلك يف الربا)()2إذ كشفت عالقة التضا ّد والتقابل الصلة

بني الربا والصدقة ،ووجه الربط بني املقطعني يف سياق واحد تبعتها آيات الدَّ ينَ :يا
ِ
ِ
ب بِا ْل َعدْ ِل
َأ هُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُو ْا إِ َذا تَدَ ا َينتُم بِدَ ْي ٍن إِلىَ َأ َج ٍل ُّم َس ًّمى َفا ْك ُت ُبو ُه َو ْل َي ْكتُب َّب ْينَك ُْم كَات ٌ
ِ
ُب َو ْل ُي ْم ِل ِل ا َّل ِذي َع َل ْي ِه الحْ َ ُّق َو ْل َيت َِّق اللهَّ َر َّب ُه
ُب َكماَ َع َّل َم ُه اللهُّ َف ْل َي ْكت ْ
ب َأ ْن َي ْكت َ
َوالَ َي ْأ َب كَات ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
والَ يب َخس ِمنْه َشيئ ًا َفإن ك َ ِ
يع َأن ُي ِم َّل
َان ا َّلذي َع َل ْيه الحْ َ ُّق َسفيه ًا َأ ْو َضعيف ًا َأ ْو الَ َي ْستَط ُ
َ َْ ْ ُ ْ
ِ ِ
ِ
است َْش ِهدُ و ْا َش ِهيدَ ْي ِن من ِّر َجالِك ُْم َفإِن لمَّ ْ َيكُونَا َر ُج َلينْ ِ َف َر ُج ٌل
ُه َو َف ْل ُي ْمل ْل َول ُّي ُه بِا ْل َعدْ ل َو ْ
وامر َأت ِ
َان ممِ َّن ت َْر َض ْو َن ِم َن ُّ
الش َهدَ اء َأن ت َِض َّل ْإ ْحدَ اهمُ َ ا َفت َُذك َِّر إِ ْحدَ اهمُ َ ا األُ ْخ َرى َوالَ َي ْأ َب
َ َْ
ُّ
الش َهدَ اء إِ َذا َما ُد ُعو ْا َوالَ ت َْس َأ ُم ْو ْا َأن َت ْك ُت ُب ْو ُه َص ِغري ًا َأو كَبِري ًا إِلىَ َأ َج ِل ِه َذلِك ُْم َأ ْق َس ُط ِعندَ
لش َها َد ِة َو َأ ْدنَى َأالَّ ت َْرتَا ُبو ْا إِالَّ َأن َتك َ
اللهِّ َو َأ ْقو ُم لِ َّ
ُون تجِ َ َار ًة َحاضرِ َ ًة ت ُِد ُيرونهَ َا َب ْينَك ُْم َف َل ْي َس
((( البقرة.274 – 261 :
((( الطباطبائي ،امليزان ،412/2 :و ظ :حممود البستاين ،التفسري البنائي.131/1 :
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ِ
ب َوالَ َش ِهيدٌ َوإِن َت ْف َع ُلو ْا
َاح َأالَّ َت ْك ُت ُب َ
وها َو َأ ْش ِهدُ ْو ْا إِ َذا َت َبا َي ْعت ُْم َوالَ ُي َض َّآر كَات ٌ
َع َل ْيك ُْم ُجن ٌ
ٍ ِ
ِ
ٍ
َفإِ َّن ُه ُف ُس ٌ
وق بِك ُْم َوا َّت ُقو ْا اللهَّ َو ُي َع ِّل ُمك ُُم اللهُّ َواللهُّ بِك ُِّل شيَ ْ ء َعل ٌ
يمَ وإن كُنت ُْم َعلىَ َس َفر َولمَ ْ
تجَ ِدُ و ْا كَاتِب ًا َف ِر َه ٌ
وض ٌة َفإِ ْن َأ ِم َن َب ْع ُضكُم َب ْعض ًا َف ْل ُي َؤ ِّد ا َّل ِذي ْاؤتمُ ِ َن َأ َما َن َت ُه َو ْل َيت َِّق اللهَّ
ان َّم ْق ُب َ
الشهاد َة ومن ي ْكتُمها َفإِ َّنه آثِم َق ْلبه واللهُّ بِ َتعم ُل َ ِ
يم)1(والدّ ين
َر َّب ُه َوالَ َت ْكت ُُمو ْا َّ َ َ َ َ َ ْ َ
ون َعل ٌ
ُ ٌ ُ ُ َ ماَ ْ َ
السابقتني الربا والصدقات،
أمر متعلق بوجه من وجوه إنفاق املال يرتبط بالظاهرتني ّ
فيعس عليه أداءه بينام
واالرتباط واضح بينهام فالربا يستتبعه أخذ الزيادة من املدين رّ

حتث اآلية عىل إنظار ا ُملعرس ،بل األفضل التصدّ ق عليه فجاءت هذه املقاطع مرتبطة

ببعضها ضمن سياق واحد ترتبط بعضها ببعض بعالقات حُمكمة.

السورة كاملة ضمن إطار واحد جيمعها ترتتب
ويتجلىّ األمر أكثر يف ارتباط مقاطع ّ

السياق الذي يشدّ املقاطع بعضها إىل بعض
فيه املقاطع إىل بعضها ترتيب ًا منطقي ًا جيمعها ّ
فالسورة تتألف من مقاطع عدّ ة وتُعدّ نموذج ًا لرتابط
يتم ّثل ذلك يف سورة املمتحنة ّ
املقاطع عىل الرغم من االختالف يف أسباب نزول ّ
كل مقطع ومكانه واحلوادث التي

رافقت ذلك لك َّن االرتباط بني مقاطعها ُيشعر كأهنا قد نزلت دفعة واحدة فاآليات
األوىل منها وهي قوله تعاىل:يا َأيا ا َّل ِذين آمنُوا لاَ َتت ِ
َّخ ُذوا عَدُ ِّوي َوعَدُ َّوك ُْم َأ ْولِ َياء
َ َ
َ هُّ َ
الر ُس َ
ُت ْل ُق َ
ون إِ َل ْي ِهم بِالمَْ َو َّد ِة َو َقدْ َك َف ُروا بِماَ َجاءكُم ِّم َن الحْ َ ِّق يخُ ِْر ُج َ
ول َوإِ َّياك ُْم َأن ت ُْؤ ِمنُوا
ون َّ
تيِ رِ
ِ
ليِ
ِ فيِ
ِ
ُس َ
ون إِ َل ْي ِهم بِالمَْ َو َّد ِة َو َأنَا
بِاللهَِّ َر ِّبك ُْم إن كُنت ُْم َخ َر ْجت ُْم ج َهاد ًا َسبِي َوا ْبت َغاء َم ْر َضا ت ُّ
ِ
السبِ ِ
يل)2(...نزلت يف
َأ ْع َل ُم بِماَ َأ ْخ َف ْيت ُْم َو َما َأ ْع َلنت ُْم َو َمن َي ْف َع ْل ُه منك ُْم َف َقدْ َض َّل َس َواء َّ
العام الثامن من اهلجرة بشأن حاطب بن أيب بلتعة()3وكان قد كاتب قريش ًا يخُ ربهم
((( البفرة.283 – 282 :
((( املمتحنة.9 – 1 :
((( ويكنى أبا حممد ،وهو من خلم أحد بني راشدة ،شهد بدر ًا واحلديبية ،بعثه النبياىل املقوقس
صاحب االسكندرية ،وهو من الرماة املذكورين من أصحاب النبيمات باملدينة سنة(30هـ)وهو ابن
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النبيحياول اإلخفاء.
بتأهب النّبيلغزو مكّة ،وكان ّ
وتتعقب هذه اآليات آيتان بشأن ُسبيعة األسلم ّية( ،)1وكانت قد أتت النّبيُ مهاجرة

تاركة زوجها الكافر ،فجاء يف طلبها فاستعصمت بالنّبيوصادف جميؤها عقب

السادسة للهجرة ،أي بعد أن عاهد النّبيقريش ًا عىل ر ّد ّ
كل
صلح احلديبية يف السنة ّ

عيل امرأيت أما رشطت
من يأتيه من مكّة مسل ًام ،فأخذ بمحاججة ّ
النبيقائالً :أردد َّ

فتحرج
جتف،
النبييف أمرها فنزلت اآليتان(َ :)2يا
لنا ،وهذه طينة الكتاب مل ّ
ّ
ّ
ِ
َات مه ِ ٍ
ِ
ِ
ُوه َّن اللهَُّ َأ ْع َل ُم بِإِيماَنهِ ِ َّن َفإِ ْن
اج َرات َفا ْمتَحن ُ
َأ هُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إِ َذا َجاءك ُُم المُْ ْؤمن ُ ُ َ
ِ ٍ
وه َّن إِلىَ ا ْل ُك َّف ِ
ار لاَ ُه َّن ِح ٌّل لهَّ ُ ْم َولاَ ُه ْم يحَ ِ ُّل َ
ون لهَ ُ َّن
وه َّن ُم ْؤمنَات فَلاَ ت َْر ِج ُع ُ
َع ِل ْمت ُُم ُ
ِ
ور ُه َّن َولاَ تمُ ْ ِسكُوا
وه َّن إِ َذا آ َت ْيت ُُم ُ
َاح َع َل ْيك ُْم َأن تَنك ُح ُ
َوآت ُ
ُوهم َّما َأن َف ُقوا َولاَ ُجن َ
وه َّن ُأ ُج َ
ِ
ِ
اس َأ ُلوا َما َأن َف ْقت ُْم َو ْل َي ْس َأ ُلوا َما َأن َف ُقوا َذلِك ُْم ُحك ُْم اللهَِّ يحَ ْ ك ُُم َب ْينَك ُْم َواللهَُّ
بِع َص ِم ا ْلك ََواف ِر َو ْ
َع ِليم َح ِكيمَ وإِن َفا َتكُم شيَ ء م ْن َأ ْز َو ِ
اجك ُْم إِلىَ ا ْل ُك َّف ِ
ار َف َعا َق ْبت ُْم َفآتُوا ا َّل ِذي َن َذ َه َب ْت
ٌ
ٌ
ْ ْ ٌ ِّ
اج ُهم ِّم ْث َل َما َأن َف ُقوا َوا َّت ُقوا اللهََّ ا َّل ِذي َأنتُم بِ ِه ُم ْؤ ِمن َ
ُون.)3(
َأ ْز َو ُ
وبعد هاتني اآليتني جاءت آية بشأن مبايعة النّساء عام الفتح أي يف السنة التاسعة
للهجرةَ يا َأ هُّ َيا النَّبِ ُّي إِ َذا َج َ
َات ُي َب ِاي ْعن ََك َعلىَ َأن لاَّ ُيشرْ ِ ْك َن بِاللهَِّ َش ْيئ ًا َولاَ
اءك المُْ ْؤ ِمن ُ

مخس وستني ،ظ :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،84/3 :ابن عبد الرب ،االستيعاب يف معرفة األصحاب:
.374/1
((( سبيعة بنت احلارث ،صحاب ّية روت عن النبيحديث ًا ،وهي أول إمرأة أسلمت أثر العقد وطي
الكتاب ومل ختف ،فنزلت آية االمتحان ،فامتحنها النبيور ّد عىل زوجها مهر مثلها وتزوجها عمر
بن اخلطاب ،وقيل هي سبيعة بنت احلارث غري سبيعة املتقدمة التي روى عنها ابن عمر ،ظ :ابن سعد،
الطبقات الكربى ،224/8 :ابن عبد الرب ،االستيعاب ،414/4 :ابن حجر ،االصابة يف متييز الصحابة:
.173/8
((( الواحدي ،أسباب النزول.236 :
((( املمتحنة.11 – 10 :
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ِ
ني بِبهت ٍ
َي رْ ِ
َان َي ْفترَ ِ ينَ ُه َبينْ َ َأ ْي ِدهيِ َّن َو َأ ْر ُج ِل ِه َّن
س ْق َن َولاَ َي ْزنِ َ
ني َولاَ َي ْق ُت ْل َن َأ ْولاَ َد ُه َّن َولاَ َي ْأت َ ُ ْ
ِ
ٍ
ِ
ِ
يم.)1(
َولاَ َي ْعصين ََك فيِ َم ْع ُروف َف َب ِاي ْع ُه َّن َو ْ
ور َّرح ٌ
اس َت ْغف ْر لهَ ُ َّن اللهََّ إِ َّن اللهََّ َغ ُف ٌ
السورة تدور حول حمور واحد يتضح من خالل تتبع مضامني اآليات،
فآيات هذه ّ
فمقدمتها جاءت يقوله تعاىل:يا َأيا ا َّل ِذين آمنُوا لاَ َتت ِ
َّخ ُذوا عَدُ ِّوي َوعَدُ َّوك ُْم َأ ْولِ َياء
َ َ
َ هُّ َ
الر ُس َ
ُت ْل ُق َ
ون إِ َل ْي ِهم بِالمَْ َو َّد ِة َو َقدْ َك َف ُروا بِماَ َجاءكُم ِّم َن الحْ َ ِّق يخُ ِْر ُج َ
ول َوإِ َّياك ُْم َأن ت ُْؤ ِمنُوا
ون َّ
تيِ رِ
ِ
ليِ
ِ فيِ
ِ
ُس َ
ون إِ َل ْي ِهم بِالمَْ َو َّد ِة َو َأنَا
بِاللهَِّ َر ِّبك ُْم إن كُنت ُْم َخ َر ْجت ُْم ج َهاد ًا َسبِي َوا ْبت َغاء َم ْر َضا ت ُّ
ِ
السبِ ِ
يل)2(موضوعها
َأ ْع َل ُم بِماَ َأ ْخ َف ْيت ُْم َو َما َأ ْع َلنت ُْم َو َمن َي ْف َع ْل ُه منك ُْم َف َقدْ َض َّل َس َواء َّ
إطار العالقات بني املسلمني وأعدائهم عىل كافة املستويات فردية كانت أم اجتامعية،

أو عىل صعيد اجلامعة أو الطائفة ،ومضموهنا أن العدو ال يمكن أن ُيتخذ ولي ًا وال
يمكن أن يكون بينه وبني املسلمني مو ّدة ،ألن الوالية واملو ّدة ينبغي أن تتمحض هلل

تعاىل وحده.

وعىل الرغم من أن اآلية نزلت بشأن أحد املسلمني وكان ما فعله حرص ًا منه عىل

سالمة أهله الذين كانوا يف مكة إلاّ إن القرآن الكريم ُينبه بشكل عام إىل عدم إتباع

العدو غريب ًا أم قريب ًا من املسلم ،ولذا جاءت اآليةَ :لن
السلوك سوا ٌء أكان
ّ
هذا ّ
()3
تَن َف َعك ُْم َأ ْر َحا ُمك ُْم َولاَ َأ ْولاَ ُدك ُْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َي ْف ِص ُل َب ْينَك ُْم َواللهَُّ بِماَ َت ْع َم ُل َ
ون َب ِص ٌري
الصلة التي تربط اآليات بعضها ببعض ألهنا تُشري بطريقة فن ّية إىل أن املسلم
وهذه هي ّ

ال ينبغي له أن ُيوا ّد و ُينارص العدو وإن كان ذا قربى.

َت َلك ُْم
السورة عىل ذكر إبراهيمواملؤمنني به مع قومهمَ :قدْ كَان ْ
ُعرج ّ
ثم ت ّ
((( املمتحنة.12 :
((( املمتحنة.1 :
((( املمتحنة.3 :
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ِ
يم َوا َّل ِذي َن َم َع ُه إِ ْذ َقا ُلوا لِ َق ْو ِم ِه ْم إِنَّا ُب َراء ِمنك ُْم َوممِ َّا َت ْع ُبدُ َ
ون ِمن
ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة فيِ إِ ْب َراه َ
د ِ
ون اللهَِّ َك َف ْرنَا بِك ُْم َو َبدَ ا َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُُم ا ْل َعدَ َاو ُة َوا ْل َب ْغ َضاء َأ َبد ًا َحتَّى ت ُْؤ ِمنُوا بِاللهَِّ َو ْحدَ ُه
ُ
ِ
يم لأِ َبِ ِيه لأَ َ ْس َت ْغ ِف َر َّن َل َك َو َما َأ ْم ِل ُك َل َك ِم َن اللهَِّ ِمن شيَ ْ ٍء َّر َّبنَا َع َل ْي َك ت ََو َّك ْلنَا
إِلاَّ َق ْو َل إِ ْب َراه َ
َوإِ َل ْي َك َأ َن ْبنَا َوإِ َل ْي َك المَْ ِص ُري.)1(

ٍ
بالكافرين)بشكل ُمدهش ،فبعد
فقد أشارت إىل الفكرة ذاهتا(عالقة املؤمنني
قصة إبراهيممع قومه
السابقة هذا املوضوع قدّ مت هذه اآلية ّ
أن ب ّينت اآليات ّ
ٍ
عالقة
كنموذج جيعلنا نستخلص منها أن سلوك الشخصيات ا ُملصطفاة يقوم عىل
خاصة باهلل تعاىل تتجاوز ّ
كل العالقات االجتامع ّية بام فيها عالقة االبن بأبيه مثالً،
ّ
بحيث ينبغي عىل املؤمن أن ال يعقد أ ّية والية وحم ّبة مع الكافرين حتّى لو كان أباه.

()2

وقد أهبمت اآلية ومل حتدد من هم املؤمنون مع إبراهيمإذ من املعلوم أنهكان
وحده( ُأ ّمة)يف مقابل قومه الكافرين بحيث مل ُيؤمن معه أحد بام فيهم أبوه آزر.
فمن هم الذين معه ،قيل فيهم أهنم األنبياء و َمن كانت مواقفهم مماثلة ملوقف

إبراهيممثل النّبي لوطيف موقفه من امرأته ،أو نوحيف موقفه منها ،أو

فصل القرآن الكريم حديثه يف سورة هود(.)3
نوحنفسه حينام ختلىّ عن ابنه الذي ّ

((( املمتحنة.4 :
عمه أو جدّ ه
((( يرى العالمة الطباطبائي :ان الذي خاطبه إبراهيمبقوله(يا أبت)مل يكن والده وإنام ّ
ألمه أو زوج أمه بعد وفاة والده ،ظ :امليزان ،56/14 :وعىل أ ّية حال فأي ًا كان ا ُملخاطب فانه ذو صلة
وقربى بإبراهيم .
((( ظ :البستاين ،التفسري البنائي.532/4 :
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ِ
يم
فبينّ موقف النّبي إبراهيمبقوله تعاىلَ :قدْ كَان ْ
َت َلك ُْم ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة فيِ إِ ْب َراه َ
ون ِمن د ِ
َوا َّل ِذي َن َم َع ُه إِ ْذ َقا ُلوا لِ َق ْو ِم ِه ْم إِنَّا ُب َراء ِمنك ُْم َوممِ َّا َت ْع ُبدُ َ
ون اللهَِّ َك َف ْرنَا بِك ُْم َو َبدَ ا
ُ
ِ
ِ
يم لأِ َبِ ِيه
َب ْينَنَا َو َب ْينَك ُُم ا ْل َعدَ َاو ُة َوا ْل َب ْغ َضاء َأ َبد ًا َحتَّى ت ُْؤمنُوا بِاللهَِّ َو ْحدَ ُه إِلاَّ َق ْو َل إِ ْب َراه َ
للهَّ ِمن شيَ ْ ٍء َّر َّبنَا َع َل ْي َك ت ََو َّك ْلنَا َوإِ َل ْي َك َأ َن ْبنَا َوإِ َل ْي َك
لأَ َ ْس َت ْغ ِف َر َّن َل َك َو َما َأ ْم ِل ُك َل َك ِم َن ا ِ
المَْ ِص ُري.)1(
وهنا ايضا تدور اآلية حول العالقة بني الكافرين واملؤمنني ،وهو اهلدف الفكري

القصة وجاء مرتبط ًا باملحور الرئيس الذي تدور حوله موضوعات
الذي طرحته ّ

القصة يف خدمة املوضوع الرئيس ُملت ّف ًة
السورة ،فنرى أن القرآن الكريم قد و ّظف ّ
ّ
ٍ
السورة الكريمة ،إذ أكّدت
حوله
بشكل يحُ قق اهلدف من طرحها يف هذا املوضوع من ّ
عىل أن أقرب العالقات النّسب ّية بني املؤمن والكافر ال تنفع أمام غضب اهلل ،فيأيت
ِ
يم لأِ َبِ ِيه لأَ َ ْس َت ْغ ِف َر َّن َل َك)...هذه العبارة هلا صلة
قول إبراهيم  ...(:إِلاَّ َق ْو َل إِ ْب َراه َ

السابقةَ (:لن تَن َف َعك ُْم َأ ْر َحا ُمك ُْم َولاَ َأ ْولاَ ُدك ُْم)...فقد
السورة ،إذ ترتبط باآلية ّ
بفكرة ّ
ٍ
بشكل غري مبارش إىل أن دعاء إبراهيمألبيه من أجل أنه احتمل أن
أشارت اآلية
بقوله(:و َما َأ ْم ِل ُك َل َك
يعدّ ل سلوكه ويتّجه إىل اإليامن لذلك استغفر له ،ولكن قرنه
َ
ٍ
ِ
ِ
صحة ذلك تربأ منه.
م َن اللهَِّ من شيَ ْ ء)...لكن عندما تبينّ له عدم ّ
السورة الكريمة وموضوعاهتا حول املحور الرئيس
وهنا نجد التّواصل بني أجزاء ّ

الذي طرحته املقدمة.

((( املمتحنة.4 :
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ثم يأيت قوله تعاىل:لاَ َين َْهاك ُُم اللهَُّ َع ِن ا َّل ِذي َن لمَ ُي َقاتِ ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
ين َولمَ ْ يخُ ِْر ُجوكُم
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّمن ِد َي ِ
ني إِ َّنماَ َين َْهاك ُُم اللهَُّ َع ِن
ب المُْ ْقسط َ
ارك ُْم َأن َتبرَ ُّ ُ
وه ْم َو ُت ْقس ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اللهََّ يحُ ُّ
اهروا َعلىَ إِ ْخر ِ
ين َو َأ ْخ َر ُجوكُم ِّمن ِد َي ِ
ا َّل ِذي َن َقا َت ُلوك ُْم فيِ الدِّ ِ
اجك ُْم َأن ت ََو َّل ْو ُه ْم
َ
ارك ُْم َو َظ َ ُ
َو َمن َيت ََولهَّ ُ ْم َف ُأ ْو َل ِئ َك ُه ُم ال َّظا ُلمِ َ
ون.)1(
واآليات تدور ايضا حول املحور نفسه ،فتستثني الذين مل ُيقاتلوا املؤمنني ومل

ربوهم ويقسطوا إليهم ،فاحلديث
يامرسوا سلوك ًا عدائي ًا جتاههم ،وطالبتهم اآلية بأن ي ّ

ال يزال متص ً
ال باملحور الرئيس الذي ُين ِّظم العالقات بني الطرفني عىل مستوى األفراد
السلوك العدائي أو ا ُملسامل ،فيتجه النّهي عن التعامل
أو اجلامعات قائ ًام عىل معيار ّ

السلوك
السلوك العدواين عىل حني يتجه التعامل الو ّدي مع ّ
الو ّدي مع العدو يف حال ّ
ا ُملسامل.

()2

وهنا يتضح أن العالقات من حيث العواطف العا ّمة عالقة تنافر بني املؤمن

السلوك العميل مع
والكافر ،وإن تنظيم هذه العالقة – سلب ًا أو اجياب ًا – من حيث ّ
الكافر عىل نحو إن أبرز عدوان ّية  -فيه  -قوبل بمثلها وإلاّ فالتعاون بدل التنافر ،وهو

السورة بعضها
السورة ويتجلىّ هنا التالحم بني مقاطع ّ
يرتبط باملبادرة التي طرحتها ّ

مع بعض.

السورة يعرض القرآن الكريم موضوع ًا يرتبط ايضا بعالقة
ويف اآلية العارشة من ّ

خاصة العالقة الزوج ّية بني املؤمنني
املؤمنني بالكافرين من خالل العالقة االجتامع ّية ّ

والك ّفار.

((( املمتحنة.9 - 8 :
((( ظ :البستاين ،التفسري البنائي.537/4 :
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فهذه اآلية نزلت – كام سبق ذكره – يف قض ّية امرأة مسلمة هاجرت وانفصلت

خاصة فإهنا طرحت
عن زوجها ا ُملرشك ،وعىل الرغم من أن نزول اآلية كان يف قض ّية ّ
قض ّية أخرى عا ّمة ،وهي عدم ح ّلية املرأة املؤمنة للزوج ا ُملرشك وال هو ّ
حيل هلا،
والعكس صحيح بقوله تعاىلَ ...:ولاَ تمُ ْ ِسكُوا بِ ِع َص ِم ا ْلك ََوافِ ِر.)1(...
واألمر ايضا يدور حول العالقة بني املؤمنني والكافرين عىل املستوى االجتامعي
الزوجان ببعضهام:لاَ ُه َّن ِح ٌّل لهَّ ُ ْم َولاَ ُه ْم يحَ ِ ُّل َ
ون لهَ ُ َّنوهو
اخلاص الذي يرتبط فيه ّ
للسورة ا ُملباركة.
متع ّلق ومرتبط أشدّ الرتابط باملوضوع الرئيس ّ

السورة إىل بيعة النساءَ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن آ َمنُوا إِ َذا َجاءك ُُم
ثم ُيشري املقطع األخري من ّ
َحنُوهن اللهَُّ َأ ْع َلم بِإِيماَنهِ ِن َفإِ ْن َع ِلمتُموهن م ْؤ ِمن ٍ
ات َفامت ِ
اجر ٍ
ِ
َات فَلاَ
المُْ ْؤ ِمن ُ
َّ
ُ َّ
ْ ُ ُ َّ ُ
ُ
ْ
َات ُم َه َ
وه َّن إِلىَ ا ْل ُك َّف ِ
ار لاَ ُه َّن ِح ٌّل لهَّ ُ ْم َولاَ ُه ْم يحَ ِ ُّل َ
َاح
ت َْر ِج ُع ُ
ون لهَ ُ َّن َوآت ُ
ُوهم َّما َأن َف ُقوا َولاَ ُجن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس َأ ُلوا َما
وه َّن إِ َذا آ َت ْيت ُُم ُ
َع َل ْيك ُْم َأن تَنك ُح ُ
ور ُه َّن َولاَ تمُ ْسكُوا بِع َص ِم ا ْلك ََواف ِر َو ْ
وه َّن ُأ ُج َ
ِ
ِ
ِ
يمَ وإِن َفا َتك ُْم
يم َحك ٌ
َأن َف ْقت ُْم َو ْل َي ْس َأ ُلوا َما َأن َف ُقوا َذلك ُْم ُحك ُْم اللهَِّ يحَ ْ ك ُُم َب ْينَك ُْم َواللهَُّ َعل ٌ
ِ
شيَ ء م ْن َأ ْز َو ِ
اجك ُْم إِلىَ ا ْل ُك َّف ِ
اج ُهم ِّم ْث َل َما َأن َف ُقوا
ار َف َعا َق ْبت ُْم َفآتُوا ا َّلذي َن َذ َه َب ْت َأ ْز َو ُ
ْ ٌ ِّ
َوا َّت ُقوا اللهََّ ا َّل ِذي َأنتُم بِ ِه ُم ْؤ ِمن َ
ُون.)2(
السورةَ :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذي َن
أما اآلية األخرية فجاءت لتقرر املبدأ الذي طرح يف أول ّ
ِ
ب اللهَُّ َع َل ْي ِه ْم َقدْ َي ِئ ُسوا ِم َن الآْ ِخ َر ِة َكماَ َي ِئ َس ا ْل ُك َّف ُار ِم ْن
آ َمنُوا لاَ َتت ََو َّل ْوا َق ْوم ًا َغض َ
اب ا ْل ُق ُب ِ
َأ ْص َح ِ
ور.)3(

((( املمتحنة.10 :
((( املمتحنة.11 - 10 :
((( املمتحنة.13 :
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فقد جاءت مرتبطة بآيات مقدمة السورة متام ًا:يا َأيا ا َّل ِذين آمنُوا لاَ َتت ِ
َّخ ُذوا
َ َ
ّ
َ هُّ َ
عَدُ ِّوي َوعَدُ َّوك ُْم َأ ْولِ َياء ُت ْل ُق َ
ون إِ َل ْي ِهم بِالمَْ َو َّد ِة َو َقدْ َك َف ُروا بِماَ َجاءكُم ِّم َن الحْ َ ِّق يخُ ِْر ُج َ
ون
ول َوإِ َّياك ُْم َأن ت ُْؤ ِمنُوا بِاللهَِّ َر ِّبك ُْم إِن كُنت ُْم َخ َر ْجت ُْم ِج َهاد ًا فيِ َسبِيليِ َوا ْبتِ َغاء َم ْر َضاتيِ
الر ُس َ
َّ
رِ
ُس َ
ون إِ َل ْي ِهم بِالمَْ َو َّد ِة َو َأنَا َأ ْع َل ُم بِماَ َأ ْخ َف ْيت ُْم َو َما َأ ْع َلنت ُْم َو َمن َي ْف َع ْل ُه ِمنك ُْم َف َقدْ َض َّل َس َواء
ت ُّ
ِ ِ ()1
السورة بالنّهي عن اختاذ الك ّفار أولياء ،وختمها بمثل
السب
يل( افتتح سبحانه هذه ّ
َّ
ذلك تأكيد ًا ملواالهتم وتنفري املسلمني عن توليتهم وإلقاء املو ّدة إليهم)(.)2

السورة الكريمة ومقاطعها وموضوعاهتا ارتبطت
وهنا نجد أن مجيع آيات ّ

السورة وهي العالقة بني الكافرين واملسلمني ،فهي
بالفكرة الرئيسة التي حتوم عليها ّ
مثال واضح عىل الوحدة املوضوع ّية والرتابط بني اآليات بشكل انتفت فيه عوامل
وأسباب النّزول وزماهنا ومكاهنا ،حتّى ل ُيخ ّيل لبعض القارئني هلا أن ترتيب آياهتا

فيه خروج عن النظام الطبيعي – ظاهري ًا – إلاّ إن الدراسة أوضحت أن اآليات ال
للسورة كل َّي ًا ،إذ ال بدَّ من وجود
تُدرس مجُ زأ ًة وال ُيمكن أن تُفهم إلاّ وفق اإلطار العام ّ

وحدة موضوع ّية جتمع اآليات املتفرقة يف النزول إذ ان(:لكل سورة نوع ًا من وحدة
الرتابط ال يوجد بني أبعاض من سورة وال بني سورة وسورة ،وعليه فاالغراض
السورة خمتلفة وأن ّ
معنى خاص
كل واحدة مسوقة لبيان
ً
واملقاصد املتحصلة من ّ

السورة إلاّ به)(.)3
وغرض حُم ّصل ال تتم ّ

((( املمتحنة.1 :
((( أبو حيان األندليس ،البحر املحيط.206/8 :
((( الطباطبائي ،امليزان.19/1 :
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ٍ
سورة يف القرآن الكريم مرتبطة آياهتا ،منسجمة
السورة بل وأ ّية
وهبذا نجد أن هذه ّ

يف موضوعاهتا أو موضوعها ،وأهنا ليست عبارة عن مقاطع وفصول ال رابط بينها،
فهي كالبناء ا ُملتكامل آخذة أجزاؤه بعضها بعناق بعض ،مرتبطة حتى جاء أوله
ُمتناسق ًا مع آخره متآلف مع أوله ،يف نظام ال يرقى إليه أي كالم أو نظم.

السياق عند الربط بني املقاطع عن دالالت قد خيتلف املفرسون
وقد يكشف ّ
ِ
رصها وهي ثالث آيات نزلت يف مقطعني و ُف رّس
يف تفسريها ،فسورة الكوثر عىل ق َ
ٍ
لفظ(الكوثر)تفسريات عدّ ة ،فالكوثر(:وهو الشىء الذي من شأنه الكثرة ...أو اخلري
الكثري)(.)1

لكنهم اختلفوا يف حتديد مفهومه فقالوا فيه أنه :هنر يف اجلنّة ،أو احلوض الذي

والذرية وغريها ،أو
َي ِرد عليه النّاس يوم القيامة ،أو الشفاعة ،أو اخلري ،كثرة النّسل
ّ

النّبوة والكتاب ،أو القرآن()2فال ّلفظ وإن كان حيتمل مجيع هذه األقوال ،ولكن بالنظر

إىل املقطع اللاّ حق وربطه بام سبقه يتضح الوجه األكثر حتديد ًا لداللة الكوثر فقد
نزلت هذه اآلية:إِ َّن َشانِ َئ َك ُه َو الأْ َ ْبترَ ُ )3(واألبرت هو املنقطع النّسل جواب ًا لقول
قريش(:ان حممد ًاال عقب له يموت فنسرتيح منه بموت فنسرتيح منه ويدرس

دينه .إذ ال يقوم مقامه من يدعو إليه فينقطع أمره .)4()...

((( الطربيس ،جممع البيان.458/10 :
((( ظ :السيوطي ،الدر املنثور ،589/8 :ابن عطية ،املحرر الوجيز ،529/5 :الثعالبي ،اجلواهر
احلسان يف تفسري القرآن ،632/5 :اآللويس ،روح املعاين ،478/15 :الطباطبائي ،امليزان.428/20 :
((( الكوثر.3 :
((( الطربيس ،جممع البيان ،461/10 :الواحدي ،أسباب النزول ،257 :الطباطبائي ،امليزان:
.431/20
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ومن خالل ربط هذا املقطع بسابقه نجد أن التفسري بكثرة النّسل ّ
والذرية أقرب

الوجوه إىل معنى الكوثر الرتباطه باملعنى السابق الذي جاء عىل لسان ُمبغيض
النبيفالكوثر نسله وذريته التي وهبه اهلل إ ّياها من ابنته فاطمةفهي الداللة
ّ
األوث��ق يف جتسيد معنى الكوثر ،وهي املضمون األرج��ح الذي يتناسب والربط

املوضوعي لنزول السورة الكريمة وهي عىل رغم من اجيازها ارتبط مقطعاها يف
ٍ
بشكل ال خيفى.
تشاكل وتقابل ملعانيها
السورة وحمورها
 - 5الرتابط بني اسم ّ
خاصة هبا ،واختصت بعضها باسامء عد ّة كام
اشتهرت سور القرآن الكريم بأسامء ّ

يف سورة الفاحتة ،فهي(الفاحتة)ألهنا ُيبدأ بكتابتها يف املصاحف ،وبقراءهتا يف الصالة،

وهي(أم الكتاب)و(أم القرآن)ألهنا أمتّه ،أي تقدمته ،وقيل ألهنا انطوت عىل مجيع
أغراض القرآن الكريم وما فيه من العلوم ِ
واحلكم ،أو ألهنا أفضله كام ُيقال لرئيس
وهي(السبع املثاين)ألهنا سبع آيات تُثنّى يف كل ركعة من الصالة ،أو
القوم :أم القوم،
ّ

مرتني وغري ذلك من األسامء التي ذكرت بشأهنا.
أهنا نزلت ّ

()1

السورة مرتمج ًا عن مقصودها(:ألن اسم ّ
كل شىء تظهر
وغالب ًا ما يكون اسم ّ

املناسبة بينه وبني ُمسماّ ه عنوانه الدّ ال إمجاالً عىل تفصيل ما فيه)(.)2

السورة احلدث األبرز أو األغرب()3فيها والذي ُيشكّل حمور ًا
وقد حيمل اسم ّ

السورة كام يف سورة البقرة ،حيث يرى ابن الزبري
املهمة يف ّ
مهماّ ً أو أحد املحاور ّ
((( ظ :السيوطي ،االتقان ،82 :فصل يف أسامء السور(النوع السابع عرش).
((( البقاعي ،نظم الدرر.12/1 :
((( ظ :حممود شلتوت ،تفسري القرآن الكريم.98 :
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قصة البقرة
الغرناطي(ت708هـ)أن(:تسمية سورة البقرة هبذا االسم الغريب ّ
()1
املهمة فيها قض ّية(اإلحياء
املذكورة فيها وعجيب احلكمة يف أمرها) فأحد املحاور ّ
السورة به ،وعىل الرغم من ذكر خوارق عدّ ة إلحياء املوتى
واإلماتة)الذي عنيت ّ
()2
ُسم بواحدة منها واختصت بحادثة البقرة فقط ،لتعلقها ببني ارسائيل
فيها إلاّ أهنا مل ت َّ

السورة بشكل
السلبي واملنحرف الذي حتدثت عنه ّ
الذين ورد ذكرهم وذكر سلوكهم ّ

مفصل جتاوز بضع ًا وثامنني آية ،وكشفت حقيقتهم بذكر أربعني ماخذ ًا ومثلب ًا عليهم.
ّ
()3

السامء وترددهم
ومترد عىل أوامر ّ
ويف مقدمة ذلك ما كشفته من سلوك سلبيّ ،

التمرد والرتدد الذي يصحب سلوكهم
يف تنفيذها ،فهذا األمر(:يكشف عن مدى
ّ
((( مالك التأويل.22 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
((( وهي قوله تعاىل يف اآليةَ :243 :أ ْ ت ََر إِلىَ ا َّلذي َن َخ َر ُجو ْا من د َي ِ
وف َح َذ َر المَْ ْوت َف َق َال
اره ْم َو ُه ْم ُأ ُل ٌ
لمَ
ِ
َ
ِ
ِ
اه ْم إِ َّن اللهَّ َل ُذو َف ْض ٍل َعلىَ النَّاس َو َلـك َّن أ ْك َث َر النَّاس الَ َي ْشك ُُر َ
ون.
لهَ ُ ُم اللهُّ ُموتُو ْا ُث َّم َأ ْح َي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم َربيِّ َ ا َّل ِذي يحُ ْ ِيـي
واآليةَ :258 :ألمَ ْ ت ََر إِلىَ ا َّلذي َح َّ
يم فيِ ِر ِّبه َأ ْن آتَا ُه اللهُّ المُْ ْل َك إِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
آج إِ ْب َراه َ
س ِمن المَْشرْ ِ ِق َف ْأ ِ
ِ
ت بهِ َا ِم َن المَْ ْغ ِر ِ
يم َفإِ َّن اللهَّ َي ْأتيِ بِ َّ
ب َف ُب ِه َت
يت َق َال َأنَا ُأ ْح ِيـي َو ُأ ِم ُ
َو ُي ِم ُ
الش ْم ِ َ
يت َق َال إِ ْب َراه ُ
ني.
ا َّل ِذي َك َف َر َواللهُّ الَ هَ ْي ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظالمِِ َ
اوي ٌة َعلىَ ُعر ِ
ِ
ٍ ِ
وش َها َق َال َأن ََّى يحُ ْ ِيـي َهـ َِذ ِه اللهُّ َب ْعدَ َم ْو هِ َتا َف َأ َما َت ُه
واآليةَ :259 :أ ْو كَا َّلذي َم َّر َعلىَ َق ْر َية َوه َي َخ ِ َ
ُ
اللهُّ ِم َئ َة َعا ٍم ُث َّم َب َع َث ُه َق َال ك َْم َلبِ ْث َت َق َال َلبِ ْث ُت َي ْوم ًا َأ ْو َب ْع َض َي ْو ٍم َق َال َبل َّلبِ ْث َت ِم َئ َة َعا ٍم َفان ُظ ْر إِلىَ َط َع ِام َك
الع َظا ِم َكي َ ِ
َّاس وان ُظر إِلىَ ِ
ِ
َوشرَ ابِ َك لمَ َيت ََسنَّ ْه َوان ُظ ْر إِلىَ حمِ َ ِ
وها لحَ ْ ًام
ف نُنش ُز َها ُث َّم َنك ُْس َ
ْ
ار َك َولن َْج َع َل َك آ َي ًة ِّللن ِ َ ْ
َ
ْ
َف َلماَّ َت َبينَّ َ َل ُه َق َال َأ ْع َل ُم َأ َّن اللهَّ َعلىَ ك ُِّل شيَ ْ ٍء َق ِد ٌير.
ف تحُ ْ ِيـي المَْوتَى َق َال َأولمَ ت ُْؤ ِمن َق َال بلىَ و َل ِ
ِ
ـكن ِّل َي ْط َم ِئ َّن َق ْلبِي
واآلية:
يم َر ِّب َأ ِرنيِ َك ْي َ
َ َ
ْ
َ
:260وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
َ ْ
ِ
اج َع ْل َعلىَ ك ُِّل َج َب ٍل ِّمن ُْه َّن ُج ْزء ًا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن َي ْأتين ََك َس ْعي ًا َوا ْع َل ْم
َق َال َف ُخ ْذ َأ ْر َب َع ًة ِّم َن ال َّطيرْ ِ َفصرُ ْ ُه َّن إِ َل ْي َك ُث َّم ْ
ِ
يم.
َأ َّن اللهَّ َع ِز ٌيز َحك ٌ
((( ظ :عبد اهلل اخلطيب ،ومصطفى مسلم ،املناسبات وأثرها عىل تفسري القرآن الكريم بحث جملة
فصل القول يف ذلك بام ال يتسع البحث
جامعة الشارقة للعلوم الرشعية واالنسانية جملد  2العدد ّ ،2
لذكرها.
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موسىبالسخرية
حيال ذبح البقرة ...وإهنم حاولوا التهرب من تنفيذه ...اهتموا
ّ
فمرة
والسطح ّيةّ ،
منهمُ ،يضاف إىل ذلك نمط طلباهتم التي تتسم بالرقاعة والتهافت ّ

يطالبون بأن يدعو اهلل أن ُيبينّ سنها ،ومرة ُيطالبون أن ُيبينّ لوهنا ،وثالثة أن ُيبينّ هلم
صفتها ،ومع ذلك أوشكوا ألاّ يذبحوها لطلب موسى حيث قال اهلل تعاىل عنهم(وما
كادوا يفعلون)أي أوشكوا ألاّ يذبحوا البقرة)(.)1

قصة البقرة من حيث إخضاعها لبيان
ومن خالل ذلك يتضح التواشج بني ّ

القصة ذاهتا ُيفصح عن مدى التناسب
سلوك اليهود املنحرف ،انتقاء عنوان مثيل من ّ
القصة هلا صلة باملساحة التي احتلها النّص
بينهام(:إذا أخذنا بنظر االعتبار أن
ّ

السلوك الذي
السلوك ا ُملتجانس مع ّ
وبالقصص األخرى التي أفصحت عن أنامط ّ

قصة البقرة)(.)2
أفرزته ّ

السورة عبادة بني ارسائيل
باالضافة اىل أن هناك صلة بني العنوان وبني إبراز ّ
ني َل ْي َل ًة ُث َّم اتخَّ َْذت ُُم ا ْل ِع ْج َل ِمن َب ْع ِد ِه
وسى َأ ْر َب ِع َ
للبقر يف عدّ ة آيات ،منهاَ :وإِ ْذ َواعَدْ نَا ُم َ
َو َأنت ُْم َظا ُلمِ َ
وسى لِ َق ْو ِم ِه َيا َق ْو ِم إِ َّنك ُْم َظ َل ْمت ُْم َأن ُف َسك ُْم
ون)3(وقوله
َ
تعاىل:وإِ ْذ َق َال ُم َ
ار ِئكُم َفا ْق ُت ُلو ْا َأن ُفسكُم َذلِكُم َخ َّلكُم ِعندَ ب ِ ِ
ِ
ِ
َاب
ارئك ُْم َفت َ
َ
ْ يرْ ٌ ْ
َ ْ
بِاتخِّ َاذك ُُم ا ْلع ْج َل َفتُو ُبو ْا إِلىَ َب ِ ْ
َع َليكُم إِ َّنه هو التَّواب ِ
تعاىل:و ال َعلىَ ا َّلذي َن إِذا ما َأت َْو َك لِت َْح ِم َل ُه ْم
يم)4(وقوله
َ
الرح ُ
ْ ْ ُ ُ َ َّ ُ َّ
َفيض ِم َن الدَّ ْم ِع َح َزن ًا َأالَّ يجَ ِدُ وا ما
ُق ْل َت ال َأ ِجدُ ما َأحمْ ِ ُلك ُْم َع َل ْي ِه ت ََو َّل ْوا َو َأ ْع ُين ُُه ْم ت ُ
ِ
ور ُخ ُذو ْا َما آ َت ْينَاكُم
ُين ِْف ُقون)5(وقوله
َ
تعاىل:وإِ ْذ َأ َخ ْذنَا مي َثا َقك ُْم َو َر َف ْعنَا َف ْو َقك ُُم ال ُّط َ
((( البستاين ،التفسري البنائي.50/1 :
((( البستاين ،دراسات فنية يف التعبري القرآين.278 :
((( البقرة.51 :
((( البقرة.54 :
((( البقرة.92 :
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ِ
ِ
ٍ
ِ
اس َم ُعو ْا َقا ُلو ْا َسم ْعنَا َو َع َص ْينَا َو ُأشرْ ِ ُبو ْا فيِ ُق ُلوبهِ ِ ُم ا ْلع ْج َل بِ ُك ْف ِره ْم ُق ْل بِ ْئ َسماَ
بِ ُق َّوة َو ْ
ني.)1(
َي ْأ ُم ُرك ُْم بِ ِه إِيماَ ُنك ُْم إِن كُنت ُْم ُّم ْؤ ِمنِ َ
إذ إهنم اختذوا العجل بعد أن وعدهم موسىبنزول التوراة ،وتذكريهم بأهنم

الصلة بني
السلوك ...وغريها ،فتتضح ّ
سمعوا وعصوا ،وبأهنم ظلموا أنفسهم هبذا ّ
ٍ
بشكل كبري()2فأسهم
هذه الظواهر الطبيع ّية وبني ما تقدمها ،وبينها مجيع ًا وبني العنوان

السورة يف االفصاح عن أبرز مضامينها بام يتعلق ببني إرسائيل وانحرافهم.
عنوان ّ

فالسورة الكريمة حتدّ ثت بالتفصيل عن األطعمة
واألمر كذلك يف سورة املائدةّ ،
ٍ
بشكل تفصييل(فقد افتتحت بذكر ّ
ما ّ
حل هبيمة األنعام وحتريم
حيل منها وما حيرم
الصيد حال اإلح��رام واهلدي والقالئد ،وهي ّ
الذبائح التي هُتدى للحرم ،وبيان
ّ

الصيد بالكالب واجلوارح...
حرمة كامليتة والدم وحلم اخلنزير ،وعن حكم ّ
ال ّلحوم ا ُمل ّ
واحلديث عن املسيح وأمه ،وإهنام كانا يأكالن الطعام فليسا إهلني ألن اإلله ُم ّنزه من

ذلك ،ومل يرد يف غري سورة املائدة ،والنهي عن حتريم الط ّيبات التي أح ّلها اهلل ...إىل

السورة بذكر املائدة التي طلبها احلواريون من
غري ذلك من األحكام الكثرية ،وختتتم ّ
عيسى .)3()

السورة يكشف عن وجه الرتابط بني اسمها واملوضوعات
فاملقصد الرئيس هلذه ّ

املطروقة فيها والتي ترتبط بعملية(تزكية النّفس)وهو املحور الرئيس الذي تدور

حوله املوضوعات بكل تفاصيلها ،ابتدا ًء من اإليفاء بالعقود وإباحة تناول الطعام

السمة الرئيسة فيها
وعدم إباحة ّ
الصيد يف اإلحرام ،وموضوعات أخرى كثرية تظل ّ
((( البقرة.93 :
((( ظ :حممود البستاين ،دراسات فنية يف التعبري القرآين.7 :
((( عبد اهلل اخلطيب ،ومصطفى مسلم ،املناسبة وأثرها عىل التفسري(بحث).
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تزكية النّفس ،سوا ٌء جاءت من جانب ما ّدي باالمتناع عن املحرمات املا ّدية أو من
والسلوك املنحرف لبني ارسائيل يف
كالسقة ّ
جانب معنوي باالمتناع عن الرذائل رّ

السحت ...ترتبط ك ّلها بخيوط دقيقة لتصل من
إيذائهم أنبيائهم أو قتلهم وأكلهم ّ
فتصب يف القض ّية ذاهتا.
خالل موضوعات عديدة مطروحة
ّ

()1

السورة عرضت ضمنها أكثر من داللة
ان ّ
قصة املائدة تمُ ّثل أزكى(التغذية)إلاّ أن ّ

السؤال عن أشياء
فكرية استهدفت توصيلها إىل ا ُملتلقي ،مثل قض ّية عدم التورط يف ّ

ليست من صالح اآلدميني مثل اقرتاح إنزال املائدة ،كام طرحت من خالهلا قض ّية
اإليامن ومستوياته من حيث سلوك احلواريني ،وأمثلة إعجاز ّية من أجل اليقني
بالرسالة ،وإىل أنه من املمكن حتقيق مثل ذلك الطلب ،إلاّ أنه ينبغي االلتزام
الوجداين ّ

بنتائجه.

()2

السورة وحمورها قد يكون واضح ًا جل ّي ُا ،وقد خيفى بحيث
ان الرتابط بني اسم ّ

يشكُل وجه الرتابط وقد يصعب إدراكه ،لكن ذلك ال يستدعي التك ّلف يف إجياد
السور قد خيفى علينا وجه ارتباط
السورة ،فكثري من ّ
ربط بني االسم ومضامني ّ

اسمها بمحورها ،باالضافة اىل إن كثري ًا منها تعددت تسمياهتا ،فسورة الفاحتة هلا ما
ٍ
ُسمى
السور ُس ّميت بأول لفظ فيها كسورة اللهب وت ّ
يزيد عىل عرشة أسامء ،وبعض ّ
ٍ
بشكل دقيق عىل
السورة
سورة(تبت)أو القدر(إنا أنزلناه)وهكذا ،فتطبيق اسم ّ
باملفس إىل تك ّلف ربام ُيبعده عن الصواب،
املضمون أمر صعب ،وقد خيرج
رّ

معنى رمزي كتفسري عنوان
وقد يلجأ بعضهم إىل تأويل االسم أو محله عىل
ً
سورة(الكهف)مث ً
ال بأنه كهف معنوي من عناية اهلل تعاىل وحفظه وسرته فال تؤثر فيه
((( ظ :حممود البستاين ،التفسري البنائي.373/1 :
((( ظ :م .ن.411/1 :
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الفتن املعروضة عليه ،وإن أصحاب الكهف هم أصحاب عقيدة صحيحة وموقف
حتصن بكنف اهلل وحفظه.
سديد و ُيمثلون ا ُملتمسكني بالق ّيم الصحيحة فهم كمن ّ

()1

السورة
عىل إن تلك اآلراء وإن تعددت يف ربط االسم لفظي ًا أو معنوي ًا بمضمون ّ
ٍ
ّ
النبي
سورة منها مع مراعاة
لكل
يتوقف عىل توقيفية هذه التّسميات وثبوت تسمية ّ
خاصة وان بعض الروايات ّ
تدل
تعدد اسامئها ،فاجلزم هبذا املوضوع قد ال يكون دقيق ًا ّ
النبي
سم بعضها اآلخر.
عىل أن ّ
السور ومل ُي ِّ
سمى بعض ّ
ّ

()2

((( ظ :مصطفى مسلم ،مباحث يف التفسري املوضوعي.179 :
((( ظ :الزركيش ،الربهان ،184/1 :السيوطي ،االتقان.97 :



السور)
رَّ
(التابط بني ُّ

السور.
السور  -عالقات رَ
التابط بني ُّ
مدخل يف ترتيب ُّ
التابط العام
السور .أوالً – رَّ
املدخل :ترتيب ُّ
 – 1تشابه املضامني.
 – 2اإلمجال والتَّفصيل.
 – 3اإلكامل والتَّتميم.
 – 4التَّقابل.
التابط اخلاص.
ثاني ًا – رَّ
 – 1التَّشابه األسلويب.
السورة ومفتتح اللاَّ حقة.
 – 2االرتباط بني ختام ُّ
 – 3تع ُّلق اجلار واملجرور.
التابط االيقاعي.
 – 4رَّ
السور).
أوالً رَّ
(:التابط العام)املدخل(ترتيب ُّ
التابط العام.
أوالً – رَّ
 – 1تشابه املضامني.
 – 2اإلمجال والتَّفصيل.
 – 3اإلكامل والتَّتميم.
 – 4التَقابل.

السور 257 .....................................................
الفصل اخلامس/الترَّ ابط بني ُّ

السور:
مدخل يف ترتيب ُّ

إذا كانت اآلراء قد أمجعت عىل توقيف ّية ترتيب اآليات يف ا ُملصحف الشرّ يف فإن
السور شأن ًا آخر ،فقد وقع اخلالف يف األمر وتعددت اآلراء فيه بني قائل
لرتتيب ّ
بأن النّبيقد رتّبها كام هي عليه اآلن فرتتيبها توقيفي ،وبني قائل أن ترتيب مجيع

الصحابة بعد وفاة النّبيفالرتتيب إجتهادي كليّ  .وبني َمن و َقف
السور أمر تولاّ ه
ّ
ّ
السور كانت ٍ
بأمر من النّبيوبعضها
موقف ًا ثالث ًا وهو القائل بأن ترتيب بعض ّ
السور وبني روايات
اآلخر باجتهاد الصحابة مجع ًا بني روايات تؤكد ترتيبهلبعض ّ

أخرى بأن الصحابة اجتهدوا يف ترتيب بعضها اآلخر ،فالرتتيب هنا اجتهادي جزئي،

وسنلخص القول يف أد ّلة هذه اآلراء.

فقد تظافرت الروايات عىل أن الرتتيب توقيفي رتَّبه رسول اهللفقد أخرج إبن
أشتة(ت361هـ)يف املصاحف ،عن سليامن بن بالل ،قال(:سمعت ربيعة يسأل:لمِ
ُقدّ مت البقرة وآل عمران وقد ُأنزل قبلهام بضع وثامنون سورة بمكّة ،وإنّام ُأنزلتا
باملدينة؟ فقالُ :قدمتا و ُأ ّلف القرآن عىل عل ٍم ممّن أ ّلفه به ،وقد اجتمعوا عىل العلم

بذلك ،فهذا مما ُينتهى إليه وال ُيسأل عنه)()1وهذا يؤكد إن َمن أ َّلفه كان عىل عل ٍم به،
و َمن أعلم من رسول اهللبذلك.

حزب القرآن الكريم ورتّبه يف جماميع ،فعن
وتُشري روايات أخرى أن النّبيقد َّ

عيل
أوس بن حذيفة الثقفي ،قال(:كنت يف وفد ثقيف ،فقال رسول اهلل  :طرأ َّ
حزب من القرآن ،فار ّدت ألاّ أخرج حتى أقضيه ،قال أوس:فسألنا أصحاب رسول

ُحزبه ثالث سور ،ومخس سور ،وسبع سور،
اهللكيف تحُ ّزبون القرآن؟ قالوا :ن ّ
((( القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،52/1 :وعلوم القرآن عند املفرسين.224/1 :

َ
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فصل من ق
وتسع سور ،وإحدى عرشة سورة ،وثالث عرشة سورة ،وحزب ا ُمل ّ
وحتى نختتم)(.)1

وكذلك ما أخرجه أبو عبيد من جهة سعيد بن بشري عن قتادة بن أيب املليح،
عن واثلة بن األسقع ،أن رسول اهللقالُ (:أعطيت مكان التوراة السبع الطوال،

باملفصل)
الزبور املئني ،و ُأعطيت مكان األنجيل املثاين ،و ُفض ّلت
و ُأعطيت مكان ّ
ّ

()2

خاصة
السور تسمية ّ
مما يعني أنهقد رتبه هبذا الرتتيب وأعطى لكل جمموعة من ّ
هبا ،وال شك إنه مل يفعل ذلك إلاّ بأمر من اهلل تعاىل ،فالرتتيب إذ ًا توقيفي حسبام ّ
تدل

عليه هذه الروايات وغريها.

واستدل أبو جعفر النّحاس(ت338هـ)هبذه الرواية عىل توقيفية الرتتيب

بقوله(:وا ُملختار إن هذا الرتتيب من رسول اهلل  ....وهذا احلديث ّ
يدل عىل
أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبيوأنه ُمؤ َّلف من ذلك الوقت ،وإنام جمُ ِ َع يف
ا ُملصحف عىل يشء واحد ،ألنه قد جاء هذا احلديث بلفظ رسول اهللعىل تأليف

القرآن ،وفيه ايض ًا دليل عىل أن سورة األنفال سورة عىل حدة وليست من براءة)()3مما

خاصة هبا،
السور تسمية ّ
يعني أنهقد رتبه هبذا الرتتيب وأعطى لكل جمموعة من ّ
ٍ
وال شك يف أنه مل يفعل ذلك إلاّ
بأمر من اهلل تعاىل ،فالرتتيب إذ ًا توقيفي.
يؤيد هذا الرأي الشيخ الطربيس(ت548هـ)بقوله(:إن القرآن كان عىل عهد
السنن 288 :ح  ،1388كتاب شهر رمضان ،باب قراءة القرآن وحتزيبه وترتيبه،
((( ابو داودّ ،
السيوطي ،الدر املنثور.512/7 :
((( أمحد بن حنبل ،املسند ،107/4 :الطربي ،جامع البيان يف تأويل القرآن ،70/1 :الكليني ،أصول
الكايف ،633 :كتاب فضل القرآن ح  ،1السيوطي ،الدر املنثور.512/7 :
((( الزركيش ،الربهان يف علوم القرآن ،183/1 :السيوطي ،االتقان.97 :

السور 259 .....................................................
الفصل اخلامس/الترَّ ابط بني ُّ

ّ
واستدل عىل ذلك بأن القرآن كان
رسول اهللجمموع ًا ُمؤ َّلف ًا عىل ما هو عليه اآلن

ُيدرس ويحُ فظ مجيعه يف ذلك الزمان حتى عينّ عىل مجاعة من الصحابة يف حفظهم
له ،وإنه كان ُيعرض عىل النبيو ُيتىل عليه ،وأن مجاعة من الصحابة مثل عبد اهلل
يب بن كعب وغريمها ختموا القرآن عىل النبيعدّ ة ختامت وكل ذلك
بن مسعود و ُأ ّ
ّ
يدل بأدنى تأمل عىل أنه كان جمموع ًا ُمرتب ًا غري مبتور وال مبثوث ذكر إن َمن خالف

يف ذلك من اإلمام ّية واحلشوية ال ُيعتدّ بخالفهم ،فإن اخلالف ُمضاف إىل قوم من
صحتها ،ال يرجع بمثلها عن العموم
أصحاب احلديث نقلوا أخبار ًا ضعيفة ظنوا ّ

صحته)(.)1
املقطوع عىل ّ

ّ
واستدل بعض العلامء عىل توقيف ّية الرتتيب برتتيب احلواميم والطواسني،

فالسيوطي(ت911هـ)مث ً
السور ُرتبت متتابعة بينام مل تًرتب املسبحات
ال يرى أن هذه ّ
الصف ،اجلمعة ،التغابن)هبذا الشكل من التتابع بالفصل
وهي(:احلديد ،احلرشّ ،
ٍ
بسور أخرى وهي(املجادلة ،املمتحنة ،واملنافقني)كام ُفصل بني سوريت
بني سورها

الشعراء والقصص بسورة النمل مع إهنا أقرص منها ،ولو كان الرتتيب اجتهادي ًا
()2
ُلرتبت املسبحات متتابعة و ُأخرت سورة النمل عن سورة القصص.
أما الرأي القائل ؛بأن الرتتيب اجتهادي()3وإنه أمر من فعل الصحابة يف اجلمع

�ع عثامن األنفال وب��راءة بني
األول والثاين ،ومن الدليل عليه من الروايات َوض� ُ
األعراف ويونس وقد كانتا يف اجلمع األول متأخرتني ،وإنه مل حيصل اليقني بالنقل
((( الطربيس ،جممع البيان(املقدمة).43/1 :
((( ظ :السيوطي ،االتقان.97 :
((( مال إىل هذا الرأي مالك بن أنس(ت179هـ)والقايض ابو بكر بن الطيب(ت403هـ)وابن
فارس(ت395هـ)وابن جزي(ت741هـ)وكذا العالمة الطباطبائي ،ظ :الزركيش ،الربهان،181/1 :
ابن جزي ،التسهيل لعلوم التنزيل ،4/1 :الطباطبائي ،امليزان.130 ،124/12 :
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املتواتر عن رسول اهللهبذا الرتتيب املوجود يف املصاحف ،وان دعوى التواتر

خالية عن الدليل ،واستُدلوا ايض ًا باختالف ترتيب مصاحف الصحابة ومل ُيغيرّ وا
()1
فيها طوال الفرتة بني اجلمع األول والثاين ،فكيف خفي هذا التواتر عليهم.
و ُيمكن الر ّد عىل أد ّلة هذا الفريق بأن استدالهلم باختالف مصاحف الصحابة إهنا

خاصة هبم مجعها كل واحد منهم ورتبها عىل حسب ما تناهى إىل
كانت مصاحف ّ
سمعه وحفظه من سور وليس دلي ً
ال عىل أن الرتتيب القرآين ليس بأمر من النبيكام

السور بني مصاحفهم اختالف بسيط يف تقديم وتأخري بضعة
أن االختالف يف ترتيب ّ

السور متوافق مع الرتتيب املعروف.
سور ،وإن ترتيب أكثر ّ

()2

السبع الطوال ،فهذه الرواية – إن
أما الروايات يف وضع سورة األنفال وبراءة بني ّ

صحت – ال ّ
خاصة
تدل عىل أكثر من اجتهاد الصحابة يف سوريت األنفال وبراءة
ّ
ّ
وال تُعمم عىل مجيع سور القرآن .ومن املعلوم أن سورة األنفال من أوائل ما نزل يف
املدينة وسورة براءة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم فكيف يرتك النبيهاتني

السورتني طيلة تلك املدّ ة دون أن ُيشري عليهم بوضعها يف موضعها أو أن ُيبينّ هلم أن
ّ
سورة براءة من األنفال أو ليست منها.
وأما الرأي القائل بجزئية الرتتيب االجتهادي ؛أي أن النبيقد رتب بعض ًا

السور وترك بعضها اآلخر عىل حسب ما جاء يف بعض الروايات فقد أ ّيده
من ّ
السبع الطوال
بعض العلامء ،ومنهم ابن عط ّية(ت541هـ)إذ قال(:وظاهر اآلثار أن ّ
السور ما مل ُيرتب فذلك هو
واحلواميم واملفصل كان مرتب ًا يف زمن النبيوكان يف ّ

((( ظ :حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن.130 ،124/12 :
((( ظ :الزنجاين ،تاريخ القرآن ،77 :فقد وصف فيه مصاحف الصحابة ووضع جداول مقارنة بينها ،و
ظ :حممد حسني اجلاليل ،دراسة حول القرآن الكريم.87 :
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الذي ُرتب وقت ال َكتْب)()1بينام يرى ابن الزبري الغرناطي(ت708هـ)أن ما وقع فيه
نص عليه ابن عط ّية ،ويبقى القليل
اخلالف قليل جد ًا بقوله(:واآلثار تشهد بأكثر مما ّ

يمكن أن جيري فيه اخلالف كقوله:اقرؤا الزهراوين :أي البقرة وآل عمران()...)2

(.)3

ويميل السيوطي(ت911هـ)اىل هذا الرأي تأكيد ًا ملا ذهب إليه البيهقي(ت458هـ)

من أن القرآن الكريم كان عىل عهد رسول اهللُ مرتب ًا سوره وآياته عىل هذا الرتتيب
إلاّ األنفال وبراءة.

()4

السور كونه توقيفي ًا
بينام أرجع الزركيش(ت794هـ)اخلالف بني القول برتتيب ّ

أو اجتهادي ًا إىل أنه خالف لفظي بقوله(:ألن القائل بالثاين يقول إنه أي النبيرمز
إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله ،ومواقع كلامته هلذا قال اإلمام مالك:إنام أ ّلفوا

السور اجتهاد منهم،
القرآن عىل ما كانوا يسمعونه من النبيمع قوله بأن ترتيب ّ
فآل اخلالف إىل أنه هل ذلك بتوقيف قويل:أم جمرد استناد فعيل وبحيث بقي هلم فيه
استقر عليه ترتيبه ...ففي ماذا أعملوا
جمال للنظر ،فإن قيل:إذا كانوا قد سمعوه منه كام
َّ

األفكار؟وأي جمال بقي هلم بعد هذا االعتبار؟ قيل :قد روى مسلم يف صحيحه عن
حذيفة قال(:صليت مع النبيذات ليلة فافتتح سورة البقرة ،فقلت:يركع عند

املائة ثم مىض فقلتُ :يصليّ هبا يف ركعة ،فمىض ،فقلت:يركع هبا ثم افتتح النساء
ٍ
ارادة للتوسعة عىل
فقرأها ثم افتتح آل عمران)5()...فلام كان النبي ربام فعل هذا
((( املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز.50/1 :
((( مسلم ،الصحيح 252 :ح  ،290باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة.
((( الربهان يف ترتيب سور القرآن.185 :
((( ظ :السيوطي ،االتقان.98 :
((( مسلم ،الصحيح ،كتاب صالة املسافرين وقرصها ،الباب ،27 :باب استحباب تطويل القراءة يف
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األمة ،وتبيان ًا جلليل تلك النعمة كان حم ً
ال للتوقف ،حتى استقر النظر عىل رأي ما كان
من فعله األكثر ،فهذا حمل اجتهاداهتم يف املسألة)(.)1

وخالصة القول أن الرتتيب املصحفي املوجود بني أيدينا هو ترتيب توقيفي تؤكده

األد ّلة النقل ّية والعقل ّية ،وقد ناقش الس ّيد اخلوئي(قده)()2الروايات القائلة باجلمع
وفصل القول فيها ،وأثبت تعارضها مع
والرتتيب بعد وفاة النبيرواية روايةّ ،
ما َّ
دل من روايات كثرية عىل مجع القرآن يف عهدهوأثبت تناقض تلك الروايات

يف نفسها وإهنا ال يمكن االعتامد عليها ،كام أثبت تعارضها مع الكتاب الكريم يف
حتدّ يه للمرشكني باإلتيان بعرش ٍ
فأي سور حتدَّ ى هبا إن مل تكن جمموعة و ُمرتَّبة
سورّ ،
عهدهوأي كتاب أمر النبياملسلمني بالتَّمسك به يف حديث الثقلني؟! إن مل
عىل
ّ
مج َع هلم الكتاب ورتَّبه كام هو عليه ،فض ً
ال عن أن الروايات تتناقض مع حكم
يكن قد َ

العقل ،ومخُ الفة لإلمجاع ،وإن األخذ هبا ُيؤ ّدي بنا إىل القول بتحريف القرآن الكريم،
إما بزيادة فيه أو بنقصان ،أو تقديم أو تأخري يف ترتيبه ،وهذا ما ال ُيمكن القبول به.

َب
السور هو مدى ارتباط بعضها ببعض ،وترت َ
عىل إن ما هُي ّم البحث يف موضوع ّ
عىل تلك اآلراء أن انقسم العلامء وا ُملفرسون عىل فريقني ؛ منهم َمن يقول بوجود
السور اعتامد ًا عىل توقيفية الرتتيب ،فيام يرى فريق آخر أن هذا األمر
روابط بني ّ

تك ّلف ومبالغة ؛ألن الرتتيب من اجتهاد الصحابة وهم برش وال يستند ترتيبهم عىل
صالة الليل 281 :ح .)772(203
((( الربهان.182/1 :
ً
مفصلاّ حتت عنوان(فكرة عن مجع
((( ظ :البيان يف تفسري القرآن ،259 – 239 :تناول فيه املوضوع
القرآن)و ظ :د .حممد حسني عيل الصغري ،تاريخ القرآن ،84 :و د .حممود البستاين ،دراسات يف علوم
القرآن.52 :
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السور ،وهو التزام
السامء فهو تك ّلف باهت وحماولة الختالق تناسب بني ّ
وحي من ّ
بام ال يلزم فض ً
ال عن كونه تعسف ًا يف االختيار.

()1

السور بقوله(:إن لكل طائفة من هذه
يؤكد الطباطبائي نفيه لوجود ارتباط بني ّ
ٍ
وسمى ّ
قطعة سورة نوع ًا من وحدة
كل
الطوائف من كالمه التي ّ
فصلها قطع ًا قطع ًا ّ
ٍ
ٍ
ٍ
سورة وسورة ،ومن هنا
سورة وال بني
أبعاض من
التأليف والتّامم ،وال يوجد بني
ٍ
السورة خمتلفة ،وإن ّ
واحدة منها
كل
نعلم أن األغراض واملقاصد املتحصلة من ّ
ٍ
السورة إلاّ بتاممه)()2فهو يرى أن
معنى خاص
مسوقة لبيان
وغرض حُم ّصل ال تتم ّ
ً
ٍ
جانب
السور ،لكنه من
السورة الواحدة بينام ينفي ذلك فيام بني ّ
الرتابط قائم بني آيات ّ
السور كاحلواميم
آخر ُيشري إىل وجه من وجوه الرتابط اجلزئي بني بعض املجاميع من ّ

السور التي تشرتك يف احلروف ا ُملفتتح هبا مثل
والطواسني بقوله(:وإذا تدبرت يف ّ
السور املشرتكة يف احلروف من
امليامت والراءات والطواسني واحلواميم وهذه يف ّ

السور)()3أو ما بني
السياقات ما ليس بينها وبني غريها من ّ
تشابه املضامني وتناسب ّ
السور القصرية كالضحى واإلنرشاح ،والفيل وقريش(.)4
بعض ّ

السور ويقرص وجودها عىل
فيام ينفي ابن عاشور(ت1973م)وجود ترابط بني ّ

السور
السورة الواحدة فقط بقوله ...(:أما البحث عن تناسب مواقع ّ
اآليات ضمن ّ
فس)(.)5
بعضها إثر بعض فال أراه ح ّق ًا عىل ا ُمل رّ

((( ظ :حممد هادي معرفة ،التمهيد يف علوم القرآن.254/5 :
((( امليزان يف تفسري القرآن.19/1 :
((( امليزان يف تفسري القرآن.19/1 :
((( ظ :م .ن.421/20 :
((( التحرير والتنوير.8 /1 :
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السور قائم عىل فكرة جتاورها مع بعضها بحسب
ويبدو أنه يرى أن االرتباط بني ّ

السور ،إلاّ إن هناك من
ترتيبها ،فهذا األمر وإن كان هو األعم األغلب يف الروابط بني ّ

الوشائج والعالقات ما يتجاوز ذلك إذ ُيشكل ترابط موضوعاهتا جانب ًا كبري ًا منها.
بينام يرى باحث آخر :أن الرتتيب التوقيفي ال يستلزم حت ًام أن يكون بني ّ
كل سورة

سابقة ّ
وكل سورة الحقة أوارص قربى ،كام ال يقتيض عق ً
ال ارتباطهام مع ًا إذا وقعت
ّ
السورة الواحدة ،وإن
كل منهام عىل أسباب خمتلفة ،وإن االئتالف يغلب عىل مقاطع ّ
الوحدة املوضوع ّية يف ّ
كل سورة ال ينبغي أن تكون هي الوحدة املوضوع ّية عينها

فسين تك ّلفهم بإظهار عالقات ما بني ختام
السور ك ّلها مجُ تمعة .و ُينحي عىل ا ُمل رّ
يف ّ

السابقة والالحقة ،وكأن الرتابط بينهام وقع عن طريق اآليات موقع ًا جزئي ًا ال
السورة ّ
ّ

السورتني موقع ًا شام ً
ال كل ّي ًا(.)1
عن طريق ّ

السورة
السورة بأول ّ
ورأيه هذا ُبني عىل أساس ما ذكره بعض العلامء من ارتباط آخر ّ

السورتني ربط ًا
الالحقة هلا ،وهذا الرأي قد يكون صحيح ًا فيام لو كان الربط بني ّ

لفظي ًا كام جاء يف بعض املؤلفات()2كربط آخر سورة الطور التي ُختمت بقوله تعاىل:
تعاىل:والن َّْج ِم
َ و ِم َن ال َّل ْي ِل َف َس ِّب ْح ُه َوإِ ْد َب َار الن ُُّجو ِم)3(بمفتتح سورة النجم ،بقوله
َ
إِ َذا َه َوى)4(أو بختام سورة الزمر بـ لفظ(احلمد)وافتتاح سورة فاطر بـ(احلمد)ايض ًا،
السور عىل اجلانب اللفظي بل يتجاوز ذلك اىل ارتباط
إذ ال ينحرص االرتباط بني ّ

موضوعي بعالقة واحدة أو بعالقات عدّ ة(.)5

((( صبحي الصالح ،مباحث يف علوم القرآن.152 :
السور ،59 :الزركيش ،الربهان.50/1:
((( ظ :السيوطي ،تناسق الدرر يف تناسب ّ
((( الطور.49 :
((( النجم.1 :
السور.
((( كام سيتضح ذلك يف تفاصيل البحث يف العالقات ما بني ّ
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ويقول يف موضع آخر( ...نحسب أن فرص الغموض يف استجالء هذه الوجوه –

السور ...وما نظن احتفال املفرسين قلي ً
ال
وجوه الرتابط – ال تكثر إلاّ يف الروابط بني ّ
هبذا النوع لدقته وحسب بل لق ّلة جدواه وكثرة التكلف فيه فاهنم يقطعون أنفاسهم

من شدّ ة اللهاث وهم يلتمسون بني سورتني لفظني يتشاهبان أو آيتني تتناظران حيثام

السورتني يف البداية أو الوسط أو اخلتام)(.)1
كان موضعهام من ّ

هذا الرأي ال ُيمكن أن ُيعمم عىل اجلميع ،فإذا وجد من بني العلامء أو املفرسين

السور ،فربام قد خفي
من تك ّلف أو بالغ يف الربط أو التمس أمر ًا بعيد ًا يربط به بني ّ
عنه الوجه الصحيح ،إذ إن التامس الروابط أمر دقيق حيتاج اىل مزيد من التفكري
السور سواء
والتأمل والتدبر ملعرفتها ،وهذا ال جيعله ينفي وجود أية عالقة بني ّ

أكانت متجاورة أم متباعدة عن بعضها ،وهو مع ذلك ال ينفي وقوع ترابط موضوعي

لقوله(:كأن الرتابط بينهام [ بني السورتني املتجاورتني ] لوال فصلهام بالبسملة وقع

السورتني موقع ًا شام ً
ال كل ّي ًا)()2فكأنه
عن طريق اآليات موقع ًا جزئي ًا ال عن طريق ّ
السور ،إنام ترتبط ببعضها بعض ًا
يرى أن االرتباط ال يعتمد عىل اجلانب اللفظي بني ّ

عن طريق عالقات أخرى أشمل وأوسع.

السور بنا ًء عىل توقيفية
وعىل اجلانب اآلخر اعتمد القائلون بوجود ترابط بني ّ

السور
الرتتيب ،وأن ّ
النبيقد رتبه بأمر من اهلل تعاىل اقتضت احلكمة اإلهلية وضع ّ

مواضعها من املصحف الرشيف عىل الرغم من اختالف ترتيبها النزويل ،فقد تتقدم
السور
السورة املتأخرة زمان ّي ًا عىل املتقدمة وبينهام مدّ ة زمن ّية طويلة كام يف تقديم بعض ّ
ّ
السور املك ّية النّازلة يف أوائل عهد الرسالة.
املدن ّية عىل ّ

((( صبحي الصالح ،مباحث يف علوم القرآن.152 :
((( م .ن.152 :
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السور تدل بام ال يقبل
ويمكننا القول :إن العالقات التي تكشف الرتابط بني ّ

الشك عىل أن هذا الرتابط والنظام ليس امر ًا اجتهادي ًا ،وإن إعجاز القرآن الكريم ال
يقترص عىل فصاحته وبالغته ورشف معانيه ونظمه بل إن الرتتيب ليكشف عن وجه
آخر من االعجاز يف االنتظام والتناسق البديع بني اجزائه ،األمر الذي ُيثبت أنه ال

يمكن أن يكون من فعل البرش ابد ًا.
السور
عالقات الرتابط بني ّ

السور من عالقات
عىل الرغم من االختالف يف أمر الرتتيب ،إلاّ إن ما بني ّ
السور مع بعضها ،قد يظهر وقد يدّ ق أحيان ًا
تكشف أن هناك وجوه ًا ترتبط هبا ّ

وجه االرتباط فيص ُعب إدراكه ،وقد حاول بعض املفرسين كالبقاعي(ت885هـ)
والسيوطي(ت911هـ)الربط بني بعض السور بشكل يبدو إىل ٍ
حد ما فيه يشء من
ّ
السور بعضها
التكلف
والتعسف إلاّ أن هذا ال يعني أهنم قد اخفقوا يف ربط مجيع ّ
ّ
مع بعض ،أو قد ُو ّفقوا يف ّ
كل ما ذكروه من وجوه الربط ،فنجد أحدهم قد يربط

السور بالتامس التشابه اللفظي ،أو االسلويب ،أو يف بعض الرتاكيب
ربط ًا جزئي ًا بني ّ
إلاّ إن الرتابط املوضوعي بني سور القرآن الكريم يفرض نفسه واضح ًا وبشكل

أوسع من خالل ما بينهام من تشابه موضوعات ،أو تقديم موضوع عىل آخر متعلق

السورة إلمجال سورة أخرى وغريها ،فالقرآن الكريم كام وصفه
به ،أو تفصيل ّ
أمري املؤمننيبأنهُ ...(:يصدّ ق بعضه بعض ًا ،وأنه ال اختالف فيه)1()...وقال فيه
ايض ًا(إن كتاب اهلل ل ُيصدّ ق بعضه بعض ًا وال ُي ِّ
كذب بعضه بعض ًا)(.)2

((( هنج البالغة ،اخلطبة.18 :
((( املجليس ،بحار األنوار.127/9 :
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فس بعضه بعض ًا ويشهد بعضه عىل بعض ،فهو وحدة ُمتّصلة ال
فالقرآن الكريم ُي رّ

تنفصل سور ُه بعضها عن بعض ،فالتواشج بني موضوعاته هو الوجه الذي ُيلتمس

فيه الرتابط ليحصل بذلك الفهم الشامل الكيل ملقاصد القرآن الكريم وأهدافه،

خاصة وإن التفسري التجزيئي
ُفرق اجزاؤه،
ّ
وهذا األمر قد يصعب التقاطه حينام ت ّ

ُفس كل سورة منفصلة عن
السور ،فت رّ
قائم عىل تفسري اآليات بحسب موقعها من ّ
السور مما ُيؤ ّدي اىل عدم الربط بينها ،األمر الذي جعل بعض املفرسين
غريها من ّ
يتعسف يف التامس الربط عىل حدِّ قول الشوكاين(ت1250هـ)(:فجاؤوا
يتك ّلف أو ّ
بتكلفات وتعسفات يربأ منها االنصاف ويتنزه عنها كالم البلغاء فض ً
ال عن كالم

()1
لم
فس القرآن الكريم من هو عامل به ُم ّ
الرب سبحانه )...ومن هنا نُدرك أمهية أن ُي رّ
بمقاصده ومن له القدرة عىل الربط بني كل جزء من اجزائه ٍ
ٍ
وسور.
آيات
َ

السور عىل قسمني ؛ترابط عام وترابط خاص.
و ُيمكن تقسيم الروابط ما بني ّ

((( فتح القدير.37/1 :
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التابط العام
أوالً – رَّ
السور فيام بينها ،ويتضح ذلك
يقوم الرتابط العام عىل أساس التحام موضوعات ّ

من خالل الكشف عن العالقات التي جتمعها ،وال يقترص هذا األمر عىل ترابط

سورتني فقط بل قد يشمل سور ًا عدّ ة تشرتك يف مضامني متشاهبة أو متقاربة ،أو قد

تكمل بعضها بعض ًا ،ومن هذه العالقات:
 – 1تشابه املضامني

السور يف ما تطرحه من موضوعات ترتبط ببعضها بعض ًا
واملراد به اشرتاك بعض ّ

جيمع بينها التشابه املضموين كاشرتاك سور احلواميم أي ا ُملفتتحة بحروف(حم)

والطواسني ا ُملفتتحة بـ(طسم)و(طس)والسور ا ُملفتتحة(أمل)و(ألر)بينها تشابه يف

املضامني وتناسب يف السياقات.

فأغلبها تفتتح بذكر الكتاب احلكيم:حم ت ِ
َنز ُيل ا ْل ِكت ِ
َاب ِم َن اللهَِّ ا ْل َع ِز ِيز
ات ا ْل ِكت ِ
َاب الحْ َ ِكي ِم)2(أو ما يف معنامها .فأغلبها تُفتتح بذكر
الحْ َ ِكي ِم)1(الر تِ ْل َك آ َي ُ
الكتاب احلكيم ونفي الريب عنه ،فاحلواميم ،هي ّ
كل من سورة(:غافر ،فصلت،

الشورى ،الزخرف ،والدخان ،اجلاثية ،األحقاف)وكلها ُمفتتحة بذكر الكتاب
ا ُملبني ،وتكاد موضوعاهتا ال خترج عن قضايا التوحيد والوحي وذكر صفات املؤمنني
ومعاداة الكفار هلم وإن��ذار املرشكني املرتابني بعذاب الدنيا واآلخ��رة واستكبار

ا ُمل ّ
احلق(.)3
كذبني وجمادلتهم بالباطل لدحض ّ

((( اجلاثية.2 – 1 :
((( يونس.1 :
السور.
((( ظ :الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،اجلزء 17:و  ،18يف تفسري هذه ّ
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السور ا ُملفتتحة بـ(الر)وهي كل من سورة(يونس ،هود ،إبراهيم ،احلجر)
وكذلك ّ

وتتفق مضامينها يف تأكيد التوحيد وإنكار املرشكني للوحي وحماربتهم للنبيوتسلية
اهلل تعاىل لنب ّيه بذكر قصص األنبياء وما جرى عليهم وما القوه من أقوامهم وأنه ليس

الرسل فيام ُيالقي من قومه.
بدع ًا من ّ

()1

وتشرتك الطواسيم أو(الطواسني)وهي ا ُملفتتحة بـ(طسم ،طس)وهي كل من

سورة(الشعراء ،النمل ،القصص)يف موضوعاهتا بشكل عام يف بشارة اهلل تعاىل
لنب ّيهوللمؤمنني ،وفيها الوعد اجلميل هلم بالنّرصة وحسن العاقبة ،واالستشهاد

السابقون.
والرسل ّ
مر به األنبياء ّ
عىل ذلك بام ّ

()2

السور ا ُملفتتحة ب��ـ(أمل)وه��ي ك� ّ�ل من سورة(العنكبوت،
كام ال تكاد خت��رج ّ

السابقة ففيها ذكر األنبياء ووعد اهلل بالنّرص
السجدة)عن املضامني ّ
الروم ،لقامنّ ،

احلجة إلثباهتا ،ودفع ما خيتلج
لنب ّيهوالدعوة إىل التوحيد ،واإليقان باملبدأ ،وإقامة ّ

النبوة والكتاب.
القلوب ،مع اإلشارة إىل ّ

()3

السور مجيع ًا ليست متجاورة فيام بينها بل قد ُفصل بني
وعىل الرغم من إن هذه ّ
ٍ
بسورة إلاّ أن وجه الرتابط واإلئتالف يف املوضوعات واملضامني واضح ،كام
بعضها
يتضح باشرتاكها يف احلروف ا ُملقطعة ا ُملفتتحة هبا ،وإىل ذلك ُيشري صاحب امليزان

السور
بقوله(:ويمكن احلدس من ذلك إن بني هذه احلروف املقطعة وبني مضامني ّ
السورة ا ُملصدَّ رة بـ(املص)()4يف مضموهنا كأهنا
ا ُملفتتح هبا ارتباط ًا ّ
خاص ًا يؤيد ذلك أن ّ
السور ا ُملفتتحة بـ(ألر).
((( ظ :م .ن:اجلزء  ،10يف تفسري ّ
((( ظ :م .ن :اجلزء  ،16 ،15يف تفسري الطواسني.
((( ظ :م .ن :اجلزء  ،16يف تفسري السور املفتتحة بـ(امل).
ٍ
بسور عدّ ة.
((( أي سورة األعراف ،وهي يف ترتيبها منفصلة عنها
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جامعة بني مضامني(امليامت و ص)وكذا سورة الرعد ا ُملصدَّ رة بـ(املر)يف مضموهنا

كأهنا جامعة بني مضامني امليامت والراءاتّ ،
ولعل ا ُملتدبر لو تد ّبر يف مشرتكات هذه
السور التي وقعت فيها بعضها إىل بعض تبينّ له األمر أزيد من
احلروف وقايس بني ّ
السالم (:-إن ّ
ذلكّ ،
لكل كتاب صفوة،
عيل – عليه ّ
ولعل هذا معنى ما روي عن ّ
وصفوة هذا الكتاب حرف التَّهجي)(.)2()...)1

السور وحدة مضامينها فهي التي مجعت بينها وربطتها حتى
فاملشرتكات بني هذه ّ
ٍ
ٍ
متتال بل ُفصل بينها وبني بعضها
بشكل
وإن إختلفت مواضع بعضها ومل تُرتب
ٍ
السبع الطوال
بسورة أو أكثر ،كام يف إشارته إىل ارتباط سورة األعراف  -وهي من ّ
السور ،فاالرتباط اذن ال
يف الرتتيب  -وبينها وبني امليامت فاصل كبري بمجموعة من ّ

السور بحسب مواضعها.
ُيشرتط فيه أن تتتابع ّ

ومن التشابه املضموين كذلك ما بني ٍّ
كل من سورة(التكوير واالنفطار واالنشقاق)

بل وسورة املطففني التي تفصل بني سوريت االنفطار واالنشقاق بحسب الرتتيب،

الساعة وأرشاطها املالزمة
فالسور مجيع ًا ترتبط ببعضها من جهة موضوعها وهو قيام ّ
ّ

هلا ،وذكر أهواهلا وشدائدها وما حيدث من مواقف خمتلفة تبدأ بحدوث التغريات يف
للسامء واألرض والنجوم والكواكب وما يتبعها من حرش االنسان واحليوان
الكون ّ
وذكر املصري األخروي الذي يؤول إليه االنسان وربط ذلك املصري بعمله الدنيوي
الذي ترتب عليه اجلزاء االخروي ،فاما للجحيم أو النّعيم.

()3

((( الطربيس ،جممع البيان.75/1 :
((( امليزان يف تفسري القرآن.9/18 :
السور كل من ،الطربيس ،جممع البيان،289 ،283/10 :
((( ظ :يف تفاصيل موضوعات هذه ّ
 ،301اآللويس ،روح املعاين ،286 ،273 ،276 ،352/15 :الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن:
 ،269 ،255 ،245 ،234/20البستاين ،التفسري البنائي.312 ،296 ،290/5 :
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أخرج الرتمذي(ت297هـ)باسناده عن ابن عمر ،قال(:قال رسول اهللَ من
رأي ٍ
نيوإِ َذا َّ
الش ْم ُس
عني
فليقرأ:و ْي ٌل ِّل ْل ُم َط ِّف ِف َ
َ
رسه أن ينظر إىل يوم القيامة كأنه َ
ّ
()1
ك ُِّو َر ْت. )
فمن الواضح أن اشرتاكها يف موضو ٍع واحد بتفاصيل متعددة توزعت عىل تلك

السور يكشف أن ما بينهام من ارتباط موضوعي وثيق جد ًا ،فكل تلك التفاصيل
ّ
يف اجتامعها وتالؤمها كأهنا سورة واحدة تضمنت مواقف خمتلفة ،يقول ابن الزبري

الغرناطي(ت 708ه���ـ) ...(:وه��ذا كله اجتامع وائتالف واض��ح يناسب بعضه

السورتني* أبني التحام وأوضحه مالءمة وتناسب ًا.
بعض ًا ...فالتحام هذه اجلمل يف ّ

فورود كل ذلك من ذلك عىل ما جيب ويناسب)()2بل حتى إنه ُيعدّ ها كأن احدامها
متام األخرى(الحتاد القصد فاتصاهلا هبا واضح)(.)3

السور ببعضها من جهة التشابه
ويؤكد الطربيس(ت548هـ)عالقة اتصال هذه ّ

أو التناظر بأهنا(:اتصلت هبا اتصال النظري بالنظري)()4فإذا أضفنا إىل ذلك أهنا جاءت

مرتتبة بعضها إثر بعض ْ
وإن ُفصل بني سوريت االنفطار واالنشقاق بسورة املطففني،

السورة
لكن هذا ال يخُ ُّل برتابطها املوضوعي ،بل نجد أن هناك َمن يرى يف وقوع هذه ّ
بينهام أمر ًا يؤكد ذلك ارتباطها مجيع ًا ،إذ يقول السيوطي(ت911هـ)(:فغالب ما وقع
يف التكوير ،ومجيع ما وقع يف االنفطار وقع يف صدر يوم القيامة ،ثم بعد ذلك يكون

املوقف الطويل ومقاساة العرق واألهوال ،فذكره يف هذه السورة بقولهَ :ي ْو َم َي ُقو ُم
((( سنن الرتمذي ،كتاب تفسري القرآن ،باب 73 :ح .3333
* ويقصد هبام سوريت االنفطار والتكوير ،ولكن املوضوع يشملها مجيع ًا.
((( مالك التأويل.503 :
((( الربهان يف ترتيب سور القرآن.358 :
((( جممع البيان.301 ،283/10 :
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ني ...)1(ثم بعد ذلك حتصل الشفاعة العظمى فتُنرش الكتبْ ،
فأخ ٌذ
َّاس لِ َر ِّب ا ْل َعالمَِ َ
الن ُ

باليمني ْ
وأخ ٌذ بالشامل وأخذ من وراء الظهر ،ثم بعد ذلك يقع احلساب ...فناسب
السورة التي قبلها ذكر
تأخري سورة اإلنشقاق التي فيها إتيان الكتب واحلساب عن ّ

()2
السور وتتابعه
املوقف عن التي فيها مبادئ يوم القيامة )...فكأنه ُيشري إىل أن ترتيب ّ

هبذا الشكل جاء عىل اساس ترتيب تتابع املواقف يف يوم القيامة.

السور ببعضها وال يلزم أن
فالتشابه املضموين أحد العالقات التي تربط بعض ّ
ٍ
السور ذات املوضوع
تعمم عىل مجيع سور القرآن الكريم بل تقترص عىل عدد من ّ
َ
الواحد املشرتك بينها وقد تشمل سورتني أو أكثر ،والنامذج التي تناوهلا البحث عىل
سبيل التمثيل ال احلرص.

 – 2اإلمجال والتفصيل
السور،
ُيمكن القول إن هذه العالقة من أكثر العالقات ورود ًا يف الرتابط ما بني ّ
فنجد أن سورة ما تأيت ٍ
ٍ
السورة الالحقة بتفصيالت لذلك اإلمجال،
بأمر
جممل تتبعها ّ

السور
فكل إمجال يتبعه تفصيل حتى لقد جعل السيوطي(ت911هـ)من تعاقب ّ
ٍ
وترتبها عىل بعضها قاعدة بقوله(:إن القاعدة التي استقر هبا القرآن ،إن ّ
سورة
كل
تفصيل إلمجال ما قبلها ورشح له وإطناب إلجيازه ،وقد استقر معي ذلك يف غالب

سور القرآن ،طويلها وقصريها)(.)3

السور الالحقة بسابقتها بعالقة اإلمجال والتفصيل
ومن أوضح األمثلة عىل ارتباط ّ
((( املطففني.6 :
السور.234 :
((( تناسق الدرر يف تناسب ّ
السور.65 :
((( تناسق الدرر يف تناسب ّ
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ارتباط سورة الفاحتة بسور القرآن الكريم األخرى ارتباط ًا وثيق ًا ،فهي ُمتضمن ًة
السور يف
إلمجال تفصيل الكتاب العزيز بجملته وهو أوضح وجه يف تقدّ مها عىل بق ّية ّ

الرتتيب ،فهي(أم القرآن)و(أم الكتاب)و(األساس)ولعل تسميتها تُنبئ عن ذلك.

الطربيس(ت548هـ)(:سميت بذلك ألهنا متقدمة عىل سائر سور القرآن،
قال
ٌ
أمر جام ٍع أو متقد ٍم ٍ
كل ٍ
ُسمي ّ
ألمر إذا كانت له توابع تتبعه ...واألم:هي
والعرب ت ّ
السور ألن فيها
األصل وإنام صارت أم القرآن ألن اهلل تعاىل أودعها جمموع ما يف ّ

()1
السبع مجعت
السورة بآياهتا ّ
الربوب ّية والعبودية ،وهذا هو املقصود بالقرآن )...فهذه ّ

ّ
كل املعارف القرآن ّية ،فالقرآن الكريم عىل سعة معارفه األصل ّية والفرع ّية كاألخالق
واألحكام يف العبادات واملعامالت والوعد والوعيد والقصص ،ك ّلها يرجع يف مجل
السورة اشتملت
بياناهتا اىل التوحيد
ّ
والنبوة واملعاد وفروعها وإىل هداية العباد ،وهذه ّ
()2
عىل مجيع تلك البيانات مع ٍ
إجياز يف ال ّلفظ ومتام يف املعنى.
وتُعدّ سورة الفاحتة بمثابة املدخل أو املقدمة للقرآن الكريم ،فزيادة عىل جمَ ْعها

مقاصد القرآن الكريم فقد عدَّ ها السيوطي(ت911هـ)بمثابة العنوان وبراعة

السمع،
اإلستهالل إذ إن من ُحسن البالغة(أن ُيتأنق يف أول الكالم ألنه أول ما يقرع ّ
ِ
السامع َقبِ َل الكالم ووعاه ،وإلاّ أعرض عنه وإن كان يف هناية
فإن كان حمرر ًا ق َب َل ّ
سمى براعة اإلستهالل ؛وهو أن يشتمل
احلُسن ...ومن االبتداء احلسن نوع
ّ
أخص ُي ّ

أول الكالم عىل ما ُيناسب احلال املتكلم فيه و ُيشري اىل ما سبق الكالم ألجله والعلم
((( جممع البيان ،47/1 :ومثله يف :اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ،11/1 :واملحرر الوجيز يف تفسري
الكتاب العزيز البن عط ّية ،62/1 :ومفاتيح الغيب للرازي ،65/1 :والزخمرشي ،الكشاف.45/1 :
السور،65 :
((( ظ :الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،42/1 :السيوطي ،تناسق الدرر يف تناسب ّ
ومعرتك األقران يف إعجاز القرآن.58/1 :
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األسنى يف ذلك سورة الفاحتة التي هي مطلع القرآن ،فإهنا مشتملة عىل مجيع مقاصد القرآن
وهذا هو الغاية يف براعة االستهالل مع ما اشتملت عليه من األلفاظ احلسنة واملقاطع

ا ُملستحسنة وأنواع البالغة)(.)1

َفتقدُّ م سورة الفاحتة عىل بق ّية سور القرآن الكريم كأنه جاء عىل أساس البدء بالكليات

السور األخرى لتكشف عن تفصيالت
كالتوحيد والتذكري واألحكام ثم جاءت بعدها ّ
مجلة من األحكام والردود عىل شبهات اخلصوم وغريها.

نقل الزركيش(ت794هـ)عن ابن العريب(ت534هـ)قوله(:وأم علوم القرآن ثالثة

أقسام:توحيد وتذكري وأحكام ،فالتوحيد ؛يدخل يف معرفة املخلوقات ومعرفة اخلالق
بأسامئه وصفاته وأفعاله ،والتذكري ؛ومنه الوعد والوعيد واجلنة والنار وتصفية الظاهر

واملضار واألم��ر والنهي
والباطن ،واألحكام ؛ومنها التكاليف كلها وتبيينّ املنافع
ّ
والندب ...وهلذا املعنى صارت فاحتة الكتاب أم الكتاب ألن فيها األقسام الثالثة ،فأما
التوحيد فمن أوهلا اىل قولهَ :مالِ ِك َي ْو ِم الدِّ ِ
اك َن ْع ُبدُ وإِ َّي َ
ينوأما األحكام فـ:إِ َّي َ
اك
ِ
قوله:اهدنَــــا...اىل آخرها فصارت هبذا ُأ ّم ًا ألنه يتفرع
نيوأما التذكري ؛فمن
ن َْست َِع ُ
عنها كل بنت)(.)2
السور الالحقة تفصي ً
ال ملا ُأمجل يف سورة الفاحتة التي تضمنت اإلقرار بالربوب ّية
فشكلت ّ

واإللتجاء إليه والصيانة عن دين اليهود والنّصارى ،فسورة البقرة تضمنت قواعد الدين

فهي بمنزلة إقامة الدليل عىل احلكم ،ثم تلتها سورة آل عمران وهي بمثابة أجوبة عىل
ردود وشبهات اخلصوم من أهل الكتاب ،لذا جاء فيها كثري مما متسكوا به من ا ُملتشابه.

()3

((( معرتك األقران يف إعجاز القرآن.58/1 :
((( الربهان يف علوم القرآن.36/1 :
السور ،63 :و ظ :االتقان.476 :
((( ظ :السيوطي ،تناسق الدرر يف تناسب ّ
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�س��ورة للقرآن الكريم ك ّله ب��ل ذكر
وال يقترص األم��ر ع�لى إمج��ال ه��ذه ال� ّ
السورة ذاهتا تفصيل ملا أمجلته
البقاعي(ت885هـ)وجه ًا آخر لإلمجال ،وهو إن ّ
ولذلك(صدّ رت هبا الفاحتة كام
البسملة من الفاحتة كنسبة الفاحتة من القرآن الكريم،
ُ

ُصدِّ ر القرآن بالفاحتة ألهنا ملا أفادت نسبة األمور كلها اىل اهلل سبحانه وتعاىل وحده
أفادت أنه اإلله وحده ،وذلك هو إمجال لتفصيل الفاحتة كام إن الفاحتة تفصيل القرآن

من األصول والفروع واملعارف واللطائف)(.)1

و ُيضيف البقاعي(ت885هـ)وجه ًا آخر الرتباط سورة البقرة بسورة الفاحتة
حينام يربط ختام سورة الفاحتة بمقدمة سورة البقرة ،وهو إن عباد اهلل املخلصني

ّملا سألوا يف آخر سورة الفاحتة اهلداية اىل الرصاط املستقيم أرشدهم يف أول سورة
فالسورة جاءت لنفي الريب عن
البقرة اىل أن اهلدى املسؤول عنه هو يف هذا الكتابّ ،

هدى للمتقني ثم وصفت املتقني والكافرين ليعلم أن ما اتصف
القرآن الكريم وإنه
ً
بن املتقون هو الرصاط املستقيم فيتبعونه وب ّينت طريق اهلالكني ليرتكوه.

()2

فالبقاعي(ت885هـ)هنا يربط خامتة الفاحتة بمقدمة سورة البقرة باملقدمة ثم

السورة الالحقة بيان ًا وتفصي ً
ال ملضامينها ،فكانت اآلية األخرية مفتاح ًا
جيعل من ّ

هدى من رهبم وهم ا ُملن َعم
للسورة الالحقة التي صنّفت النّاس(فذكر الذين عىل
ً
عليهم ،والذين اشرتوا الضاللة باهلدى وهم الضالون ،والذين باؤوا بغضب من اهلل

وهم املغضوب عليهم)(.)3

والسور.13/1 :
((( نظم الدرر يف تناسب اآليات ّ
((( ظ :م .ن.32/1 :
((( السيوطي ،تناسق الدرر.65 :
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ومن عالقات اإلمجال والتفصيل ما بني سوريت األعراف واألنعام ،فمع إن سورة

األعراف أطول من سورة األنعام ونزلت قبلها ،إالّ إهنا تقدمتها يف الرتتيب ووجه

السورتان ،وهو ؛أصول العقائد وكليات الدين ،فام
تقدمها ،أهنا أمجع ملا تشرتك فيه ّ
ُأطيل يف تفصيله يف األعراف هو كالرشح لمِا أوجزته سورة األنعام فهو تفصيل بعد
إمجال.

()1

ومنها ايضا ارتباط سوريت القلم وسورة احلا ّقة ،فقد تضمنت األوىل ذكر يوم

القيامة جممالً ،ثم تفصيالت ذلك اليوم وأهواله وأحوال األمم الذين كذبوا رسلهم
وما جرى عليهم ليعترب هبا قوم النبيإذ كانت العرب تعلم هبالك عاد وثمود

وفرعون الذين وردت قصصهم فيها(.)2

السور بعالقة اإلمجال والتفصيل()3ومن هنا نجد أن
واألمثلة كثرية عىل ارتباط ّ

السور فيام بينها هبذه العالقة ارتباط وثيق جيعل ّ
كل سورة ال تنفصل عن
ارتباط ّ
لمِ
السابقة أو ذكرته عىل
أختها ،فهي تأيت شارحة و ُم ّ
السورة ّ
فصلة و ُمب ّينة ا اخترصته ّ
سبيل اإلمجال تأكيد ًا له.
((( ظ :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم(تفسري املنار) ،260/8 :و ظ :حممود شلتوت ،تفسري
القرآن الكريم 449 :وما بعدها ،و ظ :الغرناطي ،الربهان يف ترتيب سور القرآن 210 :وما بعدها ،و
ظ :حممد صديق الغامري ،جواهر البيان يف تناسب سور القرآن.31 – 30 :
((( ظ :الطربيس ،جممع البيان ،102/10 :أبو حيان األندليس ،البحر املحيط ،315/8 :واآللويس،
روح املعاين.45/15 :
((( ظ :الغرناطي ،الربهان يف ترتيب سور القرآن ،يف ترابط سوريت هود ويونس ،224 :و ظ :حممد
رشيد رضا ،تفسري املنار يف ترابط سوريت هود ويونس ،3/12 :و ظ :السيوطي ،تناسق الدرر يف تناسب
السور ،75 :عىل سبيل املثال الرتابط بني سوريت النساء والبقرة ،وما بني سوريت املائدة والبقرة ،80 :وما
بني سوريت يونس واملائدة ،93 :وما بني سوريت الشعراء والفرقان.106 :
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 – 3اإلكامل والتتميم
السورة
السور ،إذ يكون موضوع ّ
تُعدّ هذه العالقة من العالقات الشائعة ما بني ّ
السابقة وتتمة هلا ،وهذا ال يعني أن هذه العالقة
السورة ّ
اللاّ حقة استكامالً ملضمون ّ

السور التي تتناول قض ّية أو
السور ،ولكنها تقترص عىل جمموعة من ّ
تشمل كل ّ
موضوع يمتد يف سورتني أو أكثر ،وقد ُيفهم أن بينها تكرار ًا للموضوع ،ولك َّن حقيقة
بسط يف
السورة الثانية ،أوقد ُي َ
السورة األوىل ُيزاد عليه يشء يف ّ
األمر ؛إن ما تذكره ّ

كالتتمة
السورة السابقة ،فسورة النّمل جاءت
سورة ما ّ
ّ
قصة أو حدث سبق ذكره يف ّ

السابقة هلا – ترتيب ًا  -فقد ُذكر فيها – أي سورة النمل – أخبار القرون
لسورة الشعراء ّ
األوىل ،فجاء ذكر سليامن وداوود()وهو ما مل ُيذكر يف سورة الشعراء و َبسط

قصة لوطأكثر مما ذكرها يف سورة الشعراء.
فيها ّ

()1

كذلك ما جاء يف سوريت مريم والكهف ،فقد وردت يف سورة الكهف قصص

وقصة موسىمع
كقصة أصحاب الكهفّ ،
خارقة ذات طابع إعجازي عجيب ّ
وقصة ذي القرنني ،وهي يف طبيعتها تُشابِه ما ورد من من قصص يف
العبد الصالح ّ
سورة مريممن والدة حييى بن زكريا()والد ًة خرقت العادة من أب بلغ
عيسىبشكل ُمعجز من غري ٍ
ٍ
السورتني
من الكرب عت ّيا ،ووالدة
أب ،وكأن تتابع ّ
هو اتصال مواضيعهام وارتباطهام ،كام إن أهل الكهف كانوا من قوم عيسىوإهنم

قصتهم كانت يف الفرتة ،فناسب تتابع
الساعة مع عيسىوإن ّ
ُيبعثون قبل قيام ّ

قصة نب ّيهم.
قصتهم مع ّ
ّ

()2

((( ظ :السيوطي ،تناسق الدرر يف تناسب السور ،107 :و ظ :الغامري ،جواهر البيان يف تناسب سور
القرآن.59 :
السور.101 :
((( ظ :السيوطي ،تناسق الدرر يف تناسب ّ
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ومن التتميم ايضا ارتباط سورة نوحبسورة اجل ِّن ؛فقد تقدّ م يف سورة نوح

اتباع قومه أكابر جمرميهم ،بينام افتتحت سورة اجل ِّن باتباعهم – أي اجلن– رسول
اهللحينام َس ِمعوا القرآن الكريم مقارنة وتبكيت ًا للعرب الذين هم من قوم
َ
وأقبل لإليامن،
النّبيكانوا ُع ّباد أصنام كقوم نوح ٍفكانت اجلن خري ًا منهم

كام ب ّينت الفرق بني من ربحت جتارته وبني من خرس بيعه ،إذ جاء عىل لسان نوح
ِ
اس َت ْغ ِف ُروا َر َّبك ُْم إِ َّن ُه ك َ
السماَ ء َع َل ْيكُم ِّمدْ َرار ًا)1(فيام
َان َغ َّفار ًاُ ي ْرس ِل َّ
َ à:ف ُق ْل ُت ْ
ِ
َاهم َّماء َغدَ ق ًا)2(كام ُيضم
قال يف سورة
اس َت َقا ُموا َعلىَ ال َّط ِري َقة لأَ َ ْس َق ْين ُ
َ
اجلن:و َأ َّل ِو ْ
إىل ذلك اشتامل سورة اجلن عىل ذكر العذاب ملن يعيص اهلل تعاىل:إِلاَّ َبلاَ غ ًا ِّم َن اللهَِّ
َو ِر َسالاَ تِ ِه َو َمن َي ْع ِ
َار َج َهن ََّم َخالِ ِدي َن فِ َيها َأ َبد ًا)3(فناسبه قوله
ص اللهََّ َو َر ُسو َل ُه َفإِ َّن َل ُه ن َ
ممِ
اتم ُأ ْغ ِر ُقوا َف ُأد ِخ ُلوا نَار ًا َف َلم يجَ ِدُ وا لهَ م من د ِ
ِ هِ
ون اللهَِّ
ْ
ُ ِّ ُ
ْ
تعاىل يف سورة نوحَّ :ا َخطي َئ ِ ْ
()4
السورتني إذ متمت إحدامها
َأ َ
نصار ًا إِ َّن إِ َل ْينا إِيابهَ ُ ْم  فوجوه اإلرتباط واضحة بني ّ
السورتان بنظم ونسق عجيب مع
ما جاء يف األخرى حتى بدا املوضوع وقد تناولته ّ

ارتباط وتآلف بني املوضوعات.

()5

كمل بعضها بعض ًا،
وكذلك ما بني سوريت ا ُملرسالت والنبأ من ترابط بني اآليات ُي ّ

فبينهام من التشابه واإلتصال اليشء الكثري ،فسورة املرسالت ُبدأت باحلديث عن
((( سورة نوح.11 – 10 :
((( اجلن.16 :
((( اجلن.23 :
((( اجلن.25 :
((( ظ :الطربيس ،جممع البيان ،140/10 :ابو حيان األندليس ،البحر املحيط ،339/8 :ابن الزبري
الغرناطي ،الربهان يف ترتيب سور القرآن ،349 :السيوطي ،تناسق الدرر ،129 :اآللويس ،روح املعاين:
.91/15
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الر ُس ُل ُأ ِّقت َْت لأِ َ ِّي َي ْو ٍم ُأ ِّج َل ْت لِ َي ْو ِم ا ْل َف ْص ِلَ و َما َأ ْد َر َ
اك
يوم
َ
الفصل:وإِ َذا ُّ
َما َي ْو ُم ا ْل َف ْص ِل)1(وأكملت سورة النبأ احلديث عن ذلك اليوم فمطلعها ُمرتب عىل
تساؤل واستفهام وقع من املكذبني ،وإنه تعاىل ّملا أقسم هلم يف سورة املرسالت بام

السورة مصائر ا ُمل ّ
كذبني
حوهلم من عظيم خملوقاته وبأن ما ُيعدون واقع ب ّينت هذه ّ
بيوم الدين وما فيه من عذاهبم حتى يتمنى أحدهم أن يكون ترابا:إِ َّن َي ْو َم ا ْل َف ْص ِل
ِ ِ
َان ِمي َقات ًاَ ي ْو َم ُين َف ُخ فيِ
الص ِ
ور َفت َْأت َ
ك َ
َت َأ ْب َواب ًا
السماَ ء َفكَان ْ
ُّ
ُون َأ ْف َواج ًاَ و ُفت َحت َّ
َت ِمرصاد ًا لِ ْل َّط ِ
وس ِ
ني
ت الجِْ َب ُال َفكَان ْ
ني َمآب ًا لاَ بِثِ َ
اغ َ
َت سرَ َ اب ًا إِ َّن َج َهن ََّم كَان ْ ْ َ
َ ُ يرِّ َ
فِيها َأح َقاب ًا لاَّ ي ُذو ُق َ ِ
يها َب ْرد ًا َولاَ شرَ َ اب ًا إِلاَّ حمَ ِي ًام َو َغ َّساق ًاَ ج َزاء ِو َفاق ًا
ون ف َ
َ
َ ْ
ٍ
ِ ِ
إِ م كَانُوا لاَ يرج َ ِ
ص ْينَا ُه ِكتَاب ًا
ون ح َساب ًاَ وك ََّذ ُبوا بِآ َياتنَا ك َّذاب ًاَ وك َُّل شيَ ْ ء َأ ْح َ
َْ ُ
نهَّ ُ ْ
َف ُذو ُقوا َف َلن ن َِّزيدَ ك ُْم إِلاَّ َع َذاب ًا)2(والكالم عن عذاب ا ُمل ّ
كذبني الذين حتدّ ثت عنهم
نيُ ث َّم ُنتْبِ ُع ُه ُم الآْ ِخ ِري َن ك ََذلِ َك
من سورة املرسالت بقوله تعاىلَ :ألمَ ْ نهُ ْ ِل ِك الأْ َ َّولِ َ
َخ ُلقكُّم ِّمن َّماء َّم ِه ٍ
نيَ ألمَ ْ ن ْ
ني)3(حتدّ ثت
نيَ و ْي ٌل َي ْو َم ِئ ٍذ ِّل ْل ُمك َِّذبِ َ
َن ْف َع ُل بِالمُْ ْج ِر ِم َ
عنه سورة النبأ باسلوب خمتلف فاملوضوع واحد ولكن تعددت الوجوه يف تفصيالته
لكن املضمون واحد فأكملت السورة الثانية جانب ًا آخر مما ذكرته السورة األوىل مما

جيعل السورتني متصلتني ببعضهام ،مكملة إحدامها لألخرى.

ني فيِ
ٍ
ومن
جانب آخر ب ّينت سورة املرسالت ثواب ا ُملتقني بقوله تعاىل:إِ َّن المُْت َِّق َ
ون و َفو ِ
ظِلاَ ٍل و ُعي ٍ
ونُ ك ُلوا َواشرْ َ ُبوا َهنِيئ ًا بِماَ كُنت ُْم َت ْع َم ُل َ
اك َه ممِ َّا َي ْشت َُه َ
ون إِنَّا
َ ُ
َ َ
نني)4(بينام بسطت سورة النبأ الكالم عن نعيم املتقني يف اجلنان
ك ََذلِ َك ن َْج ِزي المُْ ْح ِس َ
((( املرسالت.14 – 11 :
((( النبأ.30 - 21 :
((( املرسالت.20 – 16 :
((( املرسالت.44 – 41 :
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ني َم َفاز ًاَ حدَ ِائ َق َو َأ ْعنَاب ًا
إمتام ًا لتفصيالت ذلك النعيم بقوله تعاىل¨:إِ َّن لِ ْل ُمت َِّق َ

ِ
ب َأت َْراب ًاَ وك َْأس ًا ِد َهاق ًا لاَّ َي ْس َم ُع َ
ون فِ َيها َل ْغو ًا َولاَ ِك َّذاب ًاَ ج َزاء ِّمن َّر ِّب َك
َوك ََواع َ
ِ
()1
السورتني مع
َع َطاء ح َساب ًا وهكذا تتكامل الصورة وتتضح فيام بني موضوعات ّ
احتفاظ ّ
اخلاص وسياقها وأسلوهبا وجرسها ونوع خطاهبا ولكن
كل سورة بمحورها
ّ
ٍ
معان قد تكون تكررت من قبل كثري ًا أو
كل سورة تُعطي شيئ ًا جديد ًا تعرضه ضمن
قليالً.

()2

السور ا ُملختلفة ُيدرك ا ُملتلقي ذلك
كام ُيسهم احلذف يف حتقيق الرتابط بني آيات ّ

السور ،فسورة الكهف حتدّ ثت عن قض ّية اخللق
من خالل مالحظة التكامل بني آيات ّ
بشكل موجز واخترصت مراحلها بحذف جزء منها بقوله تعاىلَ :ق َال َله ص ِ
اح ُب ُه
ُ َ
َو ُه َو يحُ َ ِ
او ُر ُه َأ َك َف ْر َت بِا َّل ِذي َخ َل َق َك ِمن ت َُر ٍ
اب ُث َّم ِمن ُّن ْط َف ٍة ُث َّم َس َّو َ
اك َر ُجالً)3(بينام

تعاىل:و َل َقدْ َخ َل ْقنَا
َبس َط القول يف هذه املراحل مجيع ًا بقوله
َ
جاءت سورة(املؤمنون)لت ُ
نيُ ث َّم َج َع ْلنَا ُه ُن ْط َف ًة فيِ َق َر ٍار َّم ِك ٍ
ان ِمن ُسلاَ َل ٍة ِّمن طِ ٍ
نس َ
نيُ ث َّم َخ َل ْقنَا النُّ ْط َف َة َع َل َق ًة
الإْ ِ َ
نش ْأنَا ُه َخ ْلق ًا َ
َف َخ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة َف َخ َل ْقنَا المُْ ْض َغ َة ِع َظام ًا َفك ََس ْونَا ا ْل ِع َظا َم لحَ ْ ًام ُث َّم َأ َ
آخ َر
ني.)4(
َف َت َب َار َك اللهَُّ َأ ْح َس ُن الخْ َالِ ِق َ
السور ببعضها بعالقة التكميل واإلمتام كثرية للمدقق بني
واألمثلة عىل ارتباط ّ

السور املختلفة ،كاالرتباط ما بني سوريت احلاقة واملعارج ،وما بني سوريت
موضوعات ّ
واملزمل ،وسوريت حممد والفتح)5(...وغريها.
القلم واحلاقة وما بني سوريت املدثر ّ

((( النبأ.36 – 31 :
((( ظ :سعيد حوى ،األساس يف التفسري.6348/11 :
((( الكهف.37 :
((( املؤمنون.14 - 12 :
((( ظ :الطربيس ،جممع البيان ،116/10 :اآللويس ،روح املعاين ،62/15 :السيوطي ،تناسق الدرر.128 :
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 – 4عالقة التقابل
وه��و ارت��ب��اط سورتني بمعنيني أو أكثر متوافقني ف ُيقابل أحدمها باآلخر،
فا ُملقابلة(:ترتيب الكالم عىل ما جيب ،وأن يؤتى باملوافق وما ُيوافقه ،ويف ا ُملخالف

وما يخُ الفه ،وأكثر ما تكون ا ُملقابلة يف األضداد ،فإذا جاوزت املطابقة ضدّ ين كانت

()1
السور فيام بينها فتُقابل املوضوعات مع
ُمقابلة) وتوظف هذه العالقة لبيان ارتباط ّ

بعضها.

ٍ
بشكل واضح بني سوريت املاعون والكوثر فالتقابل بني آيات هاتني
وتتجىل
ٍ
السورة [الكوثر]
السورتني جاء يف
أمور عدّ ة ،قال الرازي(ت606هـ)(:إن هذه ّ
ّ

السورة املتقدمة وصف اهلل تعاىل
للسورة املتقدمة [املاعون] وذلك ألن يف ّ
كا ُملقابلة ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يمَ ولاَ
املنافق
بأمور أربعة ؛أوهلا:البخل.وهو املراد من قولهَ :ف َذل َك ا َّلذي َيدُ ُّع ا ْل َيت َ
يحَ ُ ُّض َعلىَ َط َعا ِم المِْ ْس ِك ِ
ني)2(والثاين:ترك الصالة أو التهاون فيها ،وهو ا ُملراد من قوله
ِ
اه َ
ون)3(والثالث :املراءاة يف الصالة ،وهو املراد
تعاىل:ا َّلذي َن ُه ْم َعن َصلاَ هِتِ ْم َس ُ
من قوله تعاىل:ا َّل ِذي َن ُه ْم ُي َر ُاؤ َ
ون)4(والرابع :املنع من الزكاة ،وهو ا ُملراد من قوله
َ ()5
تعاىل:و َي ْمنَ ُع َ
السورة يف مقابلة تلك الصفات األربع
ون المَْا ُع
َ
ون فذكر يف هذه ّ
صفات أربعة أخرى ،فذكر يف ُمقابلة البخل قوله تعاىل:إِنَّا َأ ْع َط ْين َ
َاك ا ْلك َْو َث َر)6(وذكر
((( أمحد مطلوب ،معجم املصطلحات البالغية وتطورها.637 :
((( املاعون.3 – 2 :
((( املاعون.5 :
((( املاعون.6 :
((( املاعون.7 :
((( الكوثر.1 :
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ِ
اه َ
ونقوله تعاىلَ :ف َص ِّل لِ َر ِّب َك َوان َْح ْر
يف مقابلة:ا َّلذي َن ُه ْم َعن َصلاَ هِ ِت ْم َس ُ
أي ُدم عىل الصالة ،وذكر يف مقابلة:ا َّل ِذي َن ُه ْم ُي َر ُاؤ َ
ونقوله:إِ َّن َشانِ َئ َك ُه َو

()1

مقابلة:و َي ْمنَ ُع َ
ون
الأْ َ ْبترَ ُ )2(أي أئت الصالة لرضا ربك ال ُملراءاة النّاس ،وذكر يف
َ
المَْا ُع َ
ونقولهَ :ف َص ِّل لِ َر ِّب َك َوان َْح ْرأراد به التصديق بلحم األضاحي)()3فتقابلت
السورة األوىل تاركي الصالة ،ومانعي
السورتان يف معانيهام ،فقد ذ ّم سبحانه يف ّ
ّ

السورة الالحقة إهنم إن فعلوا ذلك ّ
وكذبوا
النبيفانه قد
ّ
ّ
الزكاة ،وقابلهام يف ّ
أعطاه اخلري الكثري ،وأمره بالصالة()4ومن خالل هذه املقابلة جيد ا ُملتلقي نفسه بني
َحقق اهلدف من خالل آلية التقابل بكشف وبيان
السبل أمامه ،فت َ
خيارين حتى تتضح ُّ

السبيلني.
ّ

((( الكوثر.2 :
((( الكوثر.3 :
((( مفاتيح الغيب.110/32 :
((( م .ن.110/32 :

التابط اخلاص)
(ثاني ًا – رَّ
 – 1التَّشابه األسلويب.
السورة ومفتتح اللاَّ حقة.
 – 2االرتباط بني ختام ُّ
 – 3تع ّلق اجلار واملجرور.
التابط االيقاعي.
 – 4رَّ
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السور يف
يأخذ الرتابط املوضوعي اجلانب األكرب واألهم يف العالقات ما بني ّ

تشابك موضوعاهتا واتصاهلا ببعضها ،إلاّ إن هذا ال يعني أن عالقاهتا تقترص عىل

السور ،فقد تكون نزلت ُمتقاربة
ذلك بل إن هناك عالقات ّ
خاصة تربط بني بعض ّ
زمني ًا ،أو اشرتكت يف ُأسلوهبا ،ولكن هذا الرتابط ليس منفرد ًا أو منفص ً
ال عن
العالقات املعنوية بل تأيت ُمتّسق ًة معها ومكملة لإلرتباط.

اخلاصة أشكاالً عدّ ة ؛فهي تار ًة اسلوب ّية وأخرى صوت ّية
وتتخذ عالقات الرتابط
ّ

السورة بأول الحقتها ،ومن هذه العالقات.
تعتمد عىل متاثل الفواصل أو بارتباط آخر ّ
 – 1التَّشابه األسلويب
السورتني من
تأخذ هذه العالقة جانب ًا شكلي ًا يتضح من خالل تشابه اسلوب ّ

خالل الصيغ اللفظية أو الرتكيبية التي صيغت هبا ،مع األخذ بنظر االعتبار االرتباط
املضموين بينهام ،فارتباط سوريت اإلنرشاح والضحى ُيعدّ ارتباط ًا اسلوبي ًا فض ً
ال عن
فصلت ما يف آخر الضحى من النّعمة وب ّينت
اىل ترابط املضامني ،فسورة اإلنرشاح ّ

والتقرب إىل اهلل رغب ًة إليه بتذكر
أن التحدّ ث بالنعمة وشكرها بالتعب يف العبادة
ّ

إحسانه()1فذكّرت
النبيبنعم اهلل عليه واملواقف التي سانده فيها ،فارتبطت
ّ
السورتني(أمل
السورتان بالتشابه يف اسلوهبام املعتمد عىل االستفهام والنّفي املتكرر يف ّ
ّ

نرشح ،أمل جيدك)مع العطف بصيغة املايض(ما و ّدعك ،وما قىل ،ووجدك ضالاّ ً)

وانتهاء ّ
كل سورة منها بصيغ تتضمن التأكيد املتمثل باسلوب االختصاص املعتمد
السائل)... ،وكذلك اسلوب التكرار(فإن مع
عىل تقديم املفعول(أما اليتيم ،أما ّ

((( ظ :البقاعي ،نظم الدرر ،460/8 :و ظ :نرص حامد أبو زيد ،مفهوم النص دراسة يف علوم القرآن:
.176
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العرس يرسا ،إن مع العرس يرسا).
السور معنوية كانت أو لفظية أو تركيب ّية أو صوتية فإهنا تُسهم
فوجود عالقة بني ّ
يف تفسري السور من خالل الربط بني مضامينها من ٍ
جهة وارتباطها بأشكال وأساليب
ّ
قد تتقابل أو تتكامل فيام بينها.
السورتني كان يف التشابه األسلويب فيام بينهام فض ً
ال عن الرتابط
فاالرتباط بني ّ

املضموين ،حتى عدّ مها الشيخ الطويس(ت460هـ)سورة واحدة بقوله(:أمل نرشح
والضحى سورة واحدة لتعلق بعضها ببعض)()1فشكلت العالقة األسلوبية وجه ًا

السورتني ببعضهام.
آخر ّ
خاص ًا من وجوه الرتابط مما يؤكد ارتباط ّ
السورة ومفتتح اللاَّ حقة هلا
 – 2االرتباط بني ختام ُّ

السورة الالحقة
السورة ومقدمة ّ
السور فيام بينها ارتباط ًا بني ختام ّ
ترتبط بعض ّ
ذكر ٍ
ٍ
ألمر
هلا
بشكل يتناسب املفتتح يف الثانية مع خامتة األوىل فيكون يف اآلية األخرية ٌ

السورة اللاّ حقة ،كاختتام سورة آل عمران بذكر التقوى بقوله تعاىلَ :يا َأ هُّ َيا
يفتتح به ّ
ِ
اصبرِ ُ و ْا َو َصابِ ُرو ْا َو َرابِ ُطو ْا َوا َّت ُقو ْا اللهَّ َل َع َّلك ُْم ُت ْف ِل ُح َ
ون)2(وافتتاح سورة
ا َّلذي َن آ َمنُو ْا ْ

َّاس ا َّت ُقو ْا َر َّبك ُُم
النساء بمثل ما اختتمت به من األمر بالتقوى بقوله تعاىلَ :يا َأ هُّ َيا الن ُ
سو ِ
ِ
احدَ ٍة َو َخ َل َق ِمن َْها َز ْو َج َها َو َب َّث ِمن ُْهماَ ِر َجاالً كَثِري ًا َونِ َساء
ا َّلذي َخ َل َقكُم ِّمن َّن ْف ٍ َ
ون بِ ِه َواألَ ْر َحا َم إِ َّن اللهَّ ك َ
َوا َّت ُقو ْا اللهَّ ا َّل ِذي ت ََساء ُل َ
َان َع َل ْيك ُْم َر ِقيب ًا)3(عىل ان ما بني
السورتني من تفصيل املجمالت()4ما يربط بينهام أبعد من قض ّية ارتباط األطراف
ّ

((( التبيان يف تفسري القرآن.412/10 :
((( آل عمران.200 :
((( النساء.1 :
((( ظ :الغرناطي ،الربهان يف ترتيب سور القرآن ،199 – 198 :و ظ :السيوطي ،تناسق الدرر يف
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ببعضها وتشاهبها ولكن مع ذلك شكّلت هذه العالقة وجه ُا من وجوه ارتباط
السورة
السورة األوىل وأول ّ
املوضوعات ببعضها بحسب مواضع اآليات يف آخر ّ

الثانية.

وكذلك ارتباط آخر سورة اإلرساء وأول الكهف لفظ ًا ،فاختتمت األوىل بقوله
تعاىل:و ُق ِل الحْ مدُ للِهِّ ا َّل ِذي لمَ يت ِ
َّخ ْذ َو َلد ًا َولمَ َيكُن َّل ُه شرَ ِ ٌ
يك فيِ المُْ ْل ِك َولمَ ْ َيكُن َّل ُه
َْ
َ
َْ
َوليِ ٌّ ِّم َن ُّ
الذ َّل َو َكبرِّ ْ ُه َتكْبِري ًا)1(وافتتحت الكهف بقوله تعاىل:الحْ َ ْمدُ للِهَِّ ا َّل ِذي َأ َنز َل
ِ
ِ ِ ِ
()2
السورتان بذكر التحميد بتشابه
َعلىَ َع ْبده ا ْلكت َ
َاب َولمَ ْ يجَ ْ َعل َّل ُه ع َو َجا فارتبطت ّ

أطرافهام مع ما بينهام من الوجوه األخرى من الرتابط يف املوضوعات كام اقرتنت
ٍ
ّسبيح:س ْب َح َ
ان ا َّل ِذي َأسرْ َ ى بِ َع ْب ِد ِه َل ْي ً
ال
بوجه آخر وهو ابتداء األوىل بالت
السورتان
ُ
ّ
ِّم َن المَْ ْس ِج ِد الحْ َ َرا ِم إِلىَ المَْ ْس ِج ِد األَ ْقصىَ ا َّل ِذي َب َار ْكنَا َح ْو َل ُه لِن ُِر َي ُه ِم ْن آ َياتِنَا إِ َّن ُه ُه َو
ِ
يع ال َب ِص ُري)3(وافتتحت الثانية بالتحميد ملا بني التّسبيح والتحميد من التالزم
السم ُ
َّ
واإلقرتان سوا ٌء يف القرآن الكريم أو يف سائر الكالم ،فالتّسبيح يسبق التحميد ألنه
إثبات للكامل بعد نفي النّقص فهو الرت ّقي يف وصف اهلل تعاىل والثناء عليه.

()4

ٍ
السورة األوىل
وقد ترتبط سورتان برباط يعتمد عىل تكرار اللفظ يف ختام ّ

السورة اللاّ حقة كارتباط سوريت ال ّطور والنّجم ،فقد اختتمت األوىل
ومفتتح ّ
السور ،75 :و ظ :حممد رشيد رضا ،تفسري املنار.321 – 320/4 ،
تناسب ّ
((( اإلرساء.111 :
((( الكهف.1 :
((( اإلرساء.1 :
((( ظ :الغرناطي ،الربهان يف ترتيب سور القرآن ،248 :و ظ :السيوطي ،تناسق الدرر ،99 :و ظ:
الغامري ،جواهر البيان يف تناسب سور القرآن.57 :
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ِ
�ار الن ُُّجو ِم)1(وافتتاح سورة النجم بقوله
بقوله
َ
تعاىل:وم َن ال َّل ْي ِل َف َس ِّب ْح ُه َوإِ ْد َب� َ
تعاىل:والن َّْج ِم إِ َذا َه َوى)2(يقول السيوطي(ت911هـ)يف بيان ترتيب سورة النجم
َ
بعد الطور(:ووجه وضعها بعد الطور إهنا شديدة املناسبة هلا ،فان الطور ختمت

بقوله(وأدبار النجوم)واختتمت هذه بقوله(والنجم إذا هوى))(.)3

إلاّ إن هذا األرتباط الشكيل القائم عىل اللفظ ال ُيعدّ الوجه الوحيد لالرتباط

بينهام ،فهناك وجه آخر الرتباطهام مع ًا إذ ذكر يف سورة الطور ذرية املؤمنني وإهنم
ِ
َاهم
يتبعون
آباءهم:وا َّلذي َن آ َمنُوا َوا َّت َب َعت ُْه ْم ُذ ِّر َّيت ُُهم بِإِيماَ ٍن َألحْ َ ْقنَا بهِ ِ ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َما َأ َل ْتن ُ
َ
ٍ
ِ
ني)4(وذكر يف سورة النجم ذرية اليهود
ب َر ِه ٌ
ِّم ْن َع َمل ِهم ِّمن شيَ ْ ء ك ُُّل ا ْم ِر ٍئ بِماَ ك ََس َ
اح َش إِلاَّ ال َّلمم إِ َّن رب َك و ِ
ون َكب ِائر الإْ ِ ْث ِم وا ْل َفو ِ
ِ
ِ
اس ُع المَْ ْغ ِف َر ِة ُه َو
َ َّ َ
َ َ
َ َ
بقوله:ا َّلذي َن يجَ ْ تَن ُب َ َ َ
ض وإِ ْذ َأنتُم َأ ِجنَّ ٌة فيِ ب ُط ِ
َأ ْع َل ُم بِك ُْم إِ ْذ َأ َ
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم فَلاَ ت َُزكُّوا َأن ُف َسك ُْم
ُ
نش َأكُم ِّم َن الأْ َ ْر ِ َ
ْ
األوىل:وا َّل ِذي َن آ َمنُوا َوا َّت َب َعت ُْه ْم ُذ ِّر َّيت ُُهم بِإِيماَ ٍن
ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ِن ا َّت َقى)5(فلام ذكر يف
َ
ٍ
ِ
ني)6(أي
ب َر ِه ٌ
َألحْ َ ْقنَا بهِ ِ ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َما َأ َل ْتن ُ
َاهم ِّم ْن َع َمل ِهم ِّمن شيَ ْ ء ك ُُّل ا ْم ِر ٍئ بِماَ ك ََس َ
مل ينقص اآلباء ما أعطى للبنني مع نفعهم بام عمل اباؤهم ،بينام قال يف صفة الكفار
وابناءهم:و َأن َّليس لِلإْ ِ نس ِ
ان إِلاَّ َما َس َعى)7(وهو من باب التضا ّد الذي يشكّل
ْ َ
َ
َ
احدى عالقات االرتباط املعنوي فض ً
ال عن االرتباط باللفظ املتكرر بني ختام األوىل

ومفتتح الثانية.

((( الطور.49 :
((( النجم.1 :
((( تناسق الدرر.119 :
((( الطور.21 :
((( النجم.32 :
((( الطور.21 :
((( النجم.39 :
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 – 3تعلق اجلار واملجرور
السورتان وكأهنام سورة واحدة
تتمثل هذه العالقة باالرتباط تركيبي ًا حتى لتبدو ّ

السورة األوىل بقوله تعاىلَ :ف َج َع َل ُه ْم
كارتباط سورة الفيل بسورة قريش ،إذ اختتمت ّ
ٍ
ٍ ()1
السورة ،واملعنى يف هذا
َك َع ْصف َّم ْأكُول وابتدأت الثانية باللاّ م املتعلقة بنهاية ّ
التعلق يف قوله تعاىل:لإِ ِ يلاَ ِ
ف ُق َر ْي ٍ
ش)2(أن اهلل قىض عىل أصحاب الفيل وكان ثمرة
ذلك وعاقبته أن قريش ًا تآلفت ،فالالم هنا الم العاقبة وهي أشبه بقوله تعاىلَ :فا ْل َت َق َط ُه
()3
ُآل فِ ْر َع ْو َن لِ َيك َ
ُون لهَ ُ ْم عَدُ ّو ًا َو َح َزن ًا إِ َّن فِ ْر َع ْو َن َو َها َم َ
ني
ان َو ُجنُو َدهمُ َ ا كَانُوا َخاطِ ِئ َ
السورة.
إذ تعلق اجلار واملجرور يف أوهلا بالفعل يف آخر تلك ّ

()4

بمقدّ ر يدل عليه املقام ،واملعنى ؛فعلنا
وقيل يف معناها(:ان الالم تعليلية متعلقة ُ

ذلك بأصحاب الفيل منّ ًا عىل قريش مضافة اىل نعمتنا عليهم يف رحلة الشتاء

والصيف)(.)5

فس الزخمرشي(ت538هـ)هذا االرتباط كونه(:بمنزلة التضمني يف الشعر،
وقد رّ

يصح إلاّ به)(.)6
وهو أن يتعلق معنى البيت بالذي قبله تع ّلق ًا ال ّ

((( الفيل.5 :
((( قريش.1 :
((( القصص.8 :
((( ظ :الزركيش ،الربهان ،50/1 :والسيوطي ،معرتك األقران.52/1 :
((( الطباطبائي ،امليزان.421/20 :
((( الكشاف.806/4 :
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فالسورتان ارتبطتا ببعضهام بعالقة التع ّلق فض ً
ال عن الرتابط املضموين واالتصال
ّ

داليل من جانب ولغوي من جانب آخر.
 – 4الرتابط االيقاعي

يعتمد هذا النّوع من العالقات عىل وجود رابطة صوت ّي ٍة أو تناغم إيقاعي بني

فاصلتي سورتني ،وتكاد تنحرص هذه العالقة ما بني سوريت(املسد)و(اإلخالص)

فقد أرجع السيوطي(()1ت911هـ)اختالف الفاصلة يف اآلية األخرية من سورة
ِ ِ
ٍ ()2
السورة اىل التوازن
املسد ،وهي:فيِ جيد َها َح ْب ٌل ِّمن َّم َسد عن بق ّية فواصل آيات ّ

والسورة الالحقة هلا ،فجاءت الفاصلة األخرية عىل
السورة األوىل ّ
االيقاعي بني آخر ّ
السورة التي جاءت عىل حرف الباء ،لتتناسب
حرف الدال خالف ًا جلميع فواصل ّ
صوتي ًا مع فواصل سورة االخالص التي جاءت مجيعها عىل حرف الدال فتشكل

السورة وبني الحقتها.
السورتني يتمثل يف اإليقاع املتناغم بني آخر ّ
رابط ًا بني ّ

هذه العالقة قد تبدو نوع ًا من أنواع الرتابط إلاّ إنه ال يمكن اجلزم بأن هذه العالقة

السورتني وبني ما سبقهام
السورتني فالتالحم املوضوعي بني هاتني ّ
هي ما جيمع بني ّ
خاصة وان ترتيبها الزمني يف
من سور كسوريت(الكافرون)و(النرص)أمر واضح
ّ
النزول خمتلف عن ترتيبها يف املصحف فاشتامهلا عىل التوحيد وإخالص العبادة هلل
وجزاء املنكر والكافر يف مقابل جزاء املؤمن فكأن أحداها اقامت الدليل عىل ان اهلل
احد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفو ًا أحد ًا وال يستحق العبادة إلاّ من كان كذلك

وليس يف معبوداهتم ما هو كذلك حينام نفى عبادة ما يعبدون يف سورة(الكافرون)

((( ظ :معرتك األقران يف إعجاز القرآن ،53/1 :واإلتقان.476 :
((( املسد.5 :
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رصح يف(االخالص)بام يلزم ذلك(وانام ُف ِصل بني النظريتني()1بالسورتني ملا تقدّ م من
ّ
احلكمة ،وكأن ايالءها سورة تبت ورد عليه بخصوصه)()2فالعالقة االيقاعية – فيام
السورتني بل ترابط املضامني هو
يبدو – ليست هي الرابطة التي تقوم عليها ارتباط ّ

اجلامع بينها.

السور من احتاد أو تالؤم أو تشابه أو تعلق بشكل ما ،أمر
وهبذا نجد أن ما بني ّ

السور من وحدة موضوع ّية جتمع بينها عىل مستوى
موجود ال يمكن نفيه ،وان ما بني ّ
والسور واضح جد ًا قد يبدو _ ظاهري ًا _ ان ال ارتباط بينها ،وان كل سورة
اآليات ّ

مستقلة عن األخرى يف مضامينها وموضوعاهتا لكنها تشرتك وترتابط ضمن إطار

القرآن الكريم ككل حتى يكون كاآلية الواحدة بل كالكلمة الواحدة.

((( أي(الكافرون ،واالخالص)بالنرص واملسد.
((( السيوطي ،تناسق الدرر.147 :


يف ختام هذه الدراسة للروابط يف القرآن الكريم أتوقف لعرض أهم النتائج التي

توصل إليها البحث.

ال متكام ً
 – 1أن النص القرآين يشكّل ك ً
ال ال تنفصل أجزاؤه بعضها عن بعض

فهي تأتلف لفظي ًا وتركيبي ًا وتلتحم موضوعي ًا وال يمكن فهم آيات القرآن الكريم

جمزأ ًة بعضها عن بعض.

 – 2ان الوقوف عند األلفاظ او الرتاكيب قد يفتح جماالً لفهم جانب من جوانب

ال لآليات بل قد يكون عام ً
النص القرآين لكنه ال يعطي فه ًام واضح ًا وشام ً
ال مساعد ًا

عىل تفكيك النص وتثبيت اجزائه إن اقترصت الدراسة عىل ذلك فقط ،فااللفاظ
والرتاكيب تشكل البنية السطحية للنص التي تأيت مرتبة عىل أساس املعاين.

 – 3ان العالقات املعنوية التي ختتزهنا ألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه وأساليبه

الفنية متثل البناء العمودي للنص ،فهذه العالقات ال تظهر واضحة انام تُدرك من
خالل سياق النص وارتباط القضايا بعضها ببعض ارتباط ًا منطقي ًا سلي ًام بشكل جتعل

مقاطعه متالمحة منسجمة ال انفصام بينها وهي األساس يف فهم املعنى العام للنص
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وبدورها تتعاضد مع األسس اللفظية والرتكيبية من اجل فهم صحيح شامل للنص

القرآين.

 – 4للعنارص الفنية أثر كبري يف فهم النص القرآين فهي ال تنفصل عن األسس

اللفظية والعالقات املعنوية وتأيت مكملة هلا إليصال املعنى وإحداث األثر النفيس يف
املتلقي الذي حيركه وخيلق فيه االستعداد لتلقي التأثري حيث يتداخل العنرص الفني مع
اهلدف الديني التوجيهي يف اسلوب ٍ
ٍ
ومعرب حيقق الغرض من اخلطاب القرآين،
راق

فيكون لإليقاع أثره يف النفس ،وللقصة اسلوهبا يف حتقيق اهلدف ،وللصورة أمهيتها يف
تقريب املعنى وتأكيده من خالل التنبيهات واالستعارات واملجازات حتقيق ًا للغرض

الكيل.

 – 5ان السورة القرآنية – طويلة كانت أم قصرية – تنتظم وفق نظام حمكم متكامل

ال تنفصم اجزاؤه بعضها عن بعض وال يمكن فهم آياهتا(اجزائها)اال من خالل

الكل والعكس صحيح بام يكشف عن نظام خاص يف ترتيبها جعل اآليات املتفرقة

يف النزول زمان ًا ومكان ًا متآلفة فيام بينها يف ترتيب املصحف بشكل ال يمكن ان يكون
ٍ
أساس منطقي أو ترتبط مقدمة السورة بخامتتها
ترتيبه اعتباطي ًا أو عشوائي ًا بل قام عىل
ٍ
بشكل يثري الدهشة.
عىل أسس قويمة وتتعاضد مقاطعها

 – 6ان الرتابط القائم بني سور القرآن كافة يثبت بأن هذا الرتتيب الذي ُرتب به

املصحف ترتيب ًا توقيفي ًا وليس ألحد فيه رأي وال اجتهاد ويؤكد ما جاء من روايات

يف صحة مجع النبيللقرآن وترتيبه يف عهده ومل يرتك ذلك لغريه بام يفند روايات
اجلمع املتأخر بعد وفاته ،عىل أن الروابط بني السور وإن اختذت أشكاالً عدَّ ة كاالحتاد
ٍ
بشكل ما ،فام بني السور من وحدة موضوعية جتمع بينها
والتالزم والتشابه او التعلق
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عىل مستوى اآليات أمر واضح جد ًا وإن بدا – ظاهري ًا – أن ال ارتباط بينها ،وان كل

سورة مستقلة عن األخرى يف مضامينها وموضوعاهتا لكنها تشرتك وترتابط ضمن

ال متكام ً
نطاق القرآن الكريم كونه ك ً
ال فكأنه كاآلية الواحدة بل كالكلمة الواحدة
يشهد بعضه عىل بعض ويصدق بعضه ببعض ًا.

 – 7ان التدبر يف القرآن الكريم وحماولة فهم أرساره ومعرفة مقاصده تتطلب

دراسة شاملة لكل األبعاد إذ أن الدراسات السابقة بل وأكثر املؤلفات يف تفسري
القرآن الكريم اعتمدت عىل االسلوب التجزيئي أو الوقوف عند األلفاظ واجلمل
والعبارات حتى ليجد القارئ نفسه قد تاه يف مباحث لغوية وبالغية وجوانب أخرى
دون أن يصل اىل مقاصد النص وأهدافه ،فال بد أن تتجه الدراسات املعارصة اىل
اإلفادة من كل ما سبق وتوظيفها للوصول اىل فهم عميق وتفسري صحيح للقرآن

الكريم بالنظر اليه كونه نص ًا واحد ًا متكام ً
ال دون جتزئة آلياته وسوره.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

أ _ املصادر

املصادر واملراجع

 1 -1اآللويس ،أبو الفضل شهاب الدين حممود اآللويس البغدادي(ت1270هـ)روح

والسبع املثاين ،ضبط وتصحيح :عيل عبد الباري عطية ،دار
املعاين يف تفسري القرآن العظيم ّ
الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  2005 ،2م.

2 -2ابن ايب األصبع املرصي(ت 654هـ)بديع القرآن ،تقديم وتح :حقي حممد رشف،

دار هنضة ،القاهرة مرص العربية ،ط (2د ت).

3 -3ابن ايب األصبع املرصي(نفسه)حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز

القرآن ،تح:حفني حممد رشف ،مطابع رشكة اإلعالنات الرشقية ،القاهرة مرص العربية،

ط 1383 ،1هـ.

4 -4االندليس ،ابو حيان ،حممد بن يوسف (ت 745هـ) ،البحر املحيط ،دار الكتب

العلمية ،بريوت ،ط 1995 ،1م.

5 -5البحراين،هاشم بن سلامن (ت1107هـ)الربهان يف تفسري القرآن ،حتقيق وطباعة

قسم الدراسات االسالمية يف مؤسسة البعثة ،قم _ ايران ،ط1999 ،1م.

6 -6الباقالين ،أبو بكر حممد بن الطيب(ت 403هـ)إعجاز القرآن ،تح:أمحد صقر،
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دار العارف ،القاهرة مرص العربية ،ط (5د .ت).
 7 -7البخاري ،حممد بن اسامعيل بن ابراهيم(ت256هـ)صحيح البخاري ،ضبط:

حممود حممد حممود حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  2007 ،5م.

 8 -8الربقي ،أمحد بن حممد بن خالد(ت280هـ)كتاب املحاسن ،مؤسسة األعلمي

للمطبوعات ،ط  2008 ،1م.

9 -9البقاعي ،برهان الدين أبو احلسن إبراهيم بن عمرو(ت885هـ)نظم الدرر يف

تناسب اآليات والسور ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  2006 ،3م.

 1010البيهقي ،أمحد بن احلسني بن عيل(ت458هـ)سنن البيهقي ،ضبط حممود حممد،

دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  2005 ،4م.

1111التهانوي ،حممد عيل بن عيل بن حممد(ت1158هـ)كشاف اصطالحات الفنون،

ضبطه :أمحد حسن بسبح ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط 2006 ،2م.

املسمى
1212الثعالبي ،عبد الرمحن بن حممد بن خملوف(ت875هـ)تفسري الثعالبي
ّ

باجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،علق عليه وخرج أحاديثه :عيل حممد معوض و عادل
أمحد عبد املوجود ،دار احياء الرتاث العريب و مؤسسة التاريخ العريب ،بريوت – لبنان ،ط

 1997 ،1م.

1313اجلاحظ ،أبو عثامن عمرو بن بحر(ت 255هـ)البيان والتبيني ،وضع حواشيه:موفق

شهاب الدين ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت لبنان ،ط  2003 ،2م.

1414اجلرجاين ،عبد القاهر(ت 471ه���ـ)أرسار البالغة ،تح :د حممد عبد املنعم

خفاجي ،مكتبة القاهرة ،القاهرة مرص العربية ،ط 1976 ،1م.
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1515اجلرجاين(نفسه)دالئل اإلعجاز ،تصحيح:حممد عبدة و حممد حممود الشنقيطي،

ع ّلق عليه:حممد رشيد رضا ،دار املعرفة ،بريوت  -لبنان ،ط  2001 ،3م.

1616اجلرجاين(نفسه)الرسالة الشافية ،ضمن كتاب ثالث رسائل يف إعجاز القرآن،

تح وتع :حممد خلف اهلل أمحد و د حممد زغلول سالم ،دار املعارف ،القاهرة مرص العربية،
ط 2008 ،5م.

1717اجلرجاين ،عيل بن حممد(ت816هـ)كتاب التعريفات ،مؤسسة التاريخ العريب،

بريوت لبنان ،ط  2003 ،1م.

1818ابن جزي الكلبي ،أبو القاسم حممد بن أمحد(ت741هـ)التسهيل لعلوم التنزيل،

ضبط وتصحيح :حممد سامل هاشم ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  1995 ،1م.

 1919ابن جنّي ،أبو الفتح عثامن(ت392هـ)اخلصائص ،تح :حممد النجار ،اهليئة

املرصية العامة للكتاب ،القاهرة مرص العربية(د .ت)(د .ط).

2020ابن حجر العسقالين ،أمحد بن عيل بن حجر(ت852هـ)اإلصابة يف معرفة

الصحابة ،دراسة وتح وتع :عادل أمحد عبد املوجود و عيل حممد معوض ،دار الكتب

العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  2005 ،3م.

2121احلر العاميل ،حممد بن احلسن(ت1104هـ)وسائل الشيعة اىل حتصيل مسائل

الرشيعة ،تح :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،بريوت – لبنان ،ط  2008 ،1م.

 2222ابن حنبل ،أمحد بن حنبل(ت241هـ)مسند أمحد ،رشحه ووضع فهارسه:أمحد

حممد شاكر ،دار املعارف ،القاهرة مرص العربية ،ط (4د .ت).

 2323اخلطايب ،أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم(ت388هـ)بيان إعجاز القرآن،
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ضمن كتاب ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ،تح وتع :حممد خلف اهلل أمحد ،و د حممد
زغلول سالم ،دار املعارف ،القاهرة مرص العربية ،ط 2008 ،5م.

 2424أبو داود ،سليامن بن األشعث السجستاين(ت275هـ)السنن ،ضبط :حممد عبد

العزيز اخلالدي ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  2005 ،2م.

2525ال���رازي ،فخر الدين حممد بن عمر البكري الشافعي(ت604هـ)التفسري

الكبري(مفاتيح الغيب)دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط  2004 ،2م.

2626ال��رازي ،حممد بن ايب بكر بن عبد القادر(ت666هـ)مسائل من غرائب آي

التنزيل ،تح وتصحيح :ابراهيم عطوة عوض ،مطبعة مصطفى البايب احللبي ،القاهرة –

مرص العربية ،ط  1381 ،1ه.

 2727الراغب األصفهاين(ت502هـ)املفردات يف غريب القرآن ،ضبط وحتقيق :حممد

خليل عيتاين ،دار املعرفة ،بريوت – لبنان ،ط  1998 ،1م.

 2828ابن رشيق ،احلسن بن رشيق القريواين(ت456هـ)العمدة يف حماسن الشعر وآدابه

ونقده ،تح ؛ حممد حميى الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،بريوت – لبنان ،ط .1972 ،1

2929الريض ،ريض الدين حممد بن احلسن االسرتابادي(ت686هـ)رشح الكافية البن

احلاجب ،الرشكة العامنية العثامنية ،ط 1310 ،1ه.

3030الرماين ،أبو احلسن عيل بن عيسى(ت386هـ)النكت يف إعجاز القرآن ،ضمن

ثالث رسائل يف إعجاز القرآن ،تح وتع :حممد خلف اهلل أمحد و د .حممد زغلول سالم،
دار املعارف ،القاهرة – مرص العربية ،ط  2008 ،5م.

3131الزركيش ،بدر الدين حممد بن هبادر(ت794هـ)الربهان يف علوم القرآن ،تح:
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مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت لبنان ،ط  2007 ،1م.

3232الزخمرشي ،أبو القاسم حممود بن عمر(ت538هـ)الكشاف عن حقائق التنزيل يف

عيون األقاويل يف وجوه التأويل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت لبنان ،ط  2001 ،2م.

3333ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع البرصي(ت230هـ)الطبقات الكربى ،دراسة

وتح :حممد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  1997 ،2م.

اهلل(ت466هـ)رس الفصاحة ،تح :عبد املتعال
3434ابن سنان اخلفاجي ،حممد بن عبد
ّ

الصعيدي ،مطبعة :حممد عيل صبيح ،القاهرة مرص العربية ،ط 1952 ،1م.

3535السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن(ت 911هـ)اإلتقان يف علوم القرآن ،ضبط

وتصحيح:حممد سامل هام ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت لبنان ،ط2007 ،2م.

السور ،تح:عبد القادر أمحد عطا ،دار
3636السيوطي(نفسه)تناسق الدرر يف تناسب ّ

الكتب العلم ّية ،بريوت لبنان ،ط  1986 ،1م.

3737السيوطي(نفسه)الدر املنثور يف التفسري باملأثور ،تصحيح :نجدت نجيب ،دار

إحياء الرتاث العريب ،بريوت لبنان ،ط  2001 ،1م.

3838السيوطي(نفسه)مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع ،قرأه ومتمه :د .عبد

املحسن بن عبد العزيز العسكر ،مكتبة دار املنهاج ،الرياض – السعودية ،ط  1426 ،1ه.
3939السيوطي(نفسه)املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،رشحه وصححه:حممد أمحد جاد

املوىل و حممد أبو الفضل إبراهيم و عيل حممد البجاوي ،منشورات املكتبة العرصية ،بريوت

لبنان ،ط 1986 ،1م.

4040السيوطي(نفسه)معرتك األق��ران ،ضبطه وصححه :أمحد شمس الدين ،دار
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الكتب العلم ّية ،بريوت لبنان ،ط1988 ،1م.

 4141الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي املالكي(ت790هـ)املوافقات

يف أصول الرشيعة ،عنى بضبطه وترقيمه ووضع ترامجه :حممد عبد اهلل دراز ،دار املعرفة،
بريوت – لبنان ،ط  1975 ،2م.

4242الشوكاين ،حممد بن عيل بن حممد(ت1250هـ)فتح القدير اجلامع بني فني الرواية

والدراية من علم التفسري ،ضبط وتصحيح :أمحد عبد السالم ،دار الكتب العلمية ،بريوت

لبنان( ،د .ت)(د .ط).

 4343الطربيس ،أبو عيل الفضل بن احلسن(ت 548هـ)جممع البيان يف تفسري القرآن،

تح :جلنة من العلامء ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت لبنان ،ط  2005 ،2م.

املسمى جامع
 4444الطربي ،أبو جعفر حممد بن جرير(ت310هـ)تفسري الطربي
ّ

البيان يف تأويل القرآن(د .ح)دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  2005 ،4م.

4545ابن عبد الرب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد(ت463هـ)االستيعاب يف

معرفة األصحاب ،تح وتع :عيل حممد عوض و عادل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  2002 ،2م.

4646العسكري ،ابو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري(ت395هـ)الفروق

اللغوية ،علق عليه ووضع حواشيه :حممد باسل ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط ،1

 2009م.

4747العسكري ،ابو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل العسكري(ت395هـ)كتاب

الصناعتني ،تح :حممد عيل البجاوي و حممد أبو الفضل إبراهيم ،مكتبة عيسى البايب احللبي
ورشكاه ،القاهرة مرص العربية ،ط 1981 ،2م.
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 4848ابن عطية األندليس ،أيب حممد عبد احلق بن غالب(ت546هـ)املحرر الوجيز يف

تفسري الكتاب العزيز ،تح :عبد السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية ،بريوت –

لبنان ،ط  2001 ،1م.

 4949ابن عقيل ،هباء الدين عبد اهلل بن عقيل(ت769هـ)رشح ابن عقيل عىل الفية ابن

مالك ،مؤسسة الصادق ،طهران – إيران ،ط  1417 ،1ه.

5050العيايش ،أبو النرص حممد بن مسعود(ت320هـ)تفسري العيايش ،تصحيح

وتعليق :هاشم الرسويل املحاليت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت لبنان( ،د .ت).
5151الغرناطي ،أيب جعفر أمحد بن ابراهيم بن الزبري(ت708هـ)الربهان يف ترتيب

سور القرآن ،دراسة وحتقيق :حممد شعباين ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية ،الرياض –
اململكة العربية السعودية ،ط  1990 ،1م.

 5252الغرناطي(نفسه)مالك التأويل القاطع بذوي اإلحلاد والتعطيل يف توجيه املتشابه

اللفظ من آي التنزيل ،وضع حواشيه :عبد الغني حممد عيل الفايس ،دار الكتب العلمية،

بريوت – لبنان ،ط  2006 ،1م.

5353ابن فارس(ت395هـ)الصاحبي يف فقه اللغة ،تح :السيد أمحد صقر ،مطبعة بايب

احللبي ،القاهرة – مرص العربية(د .ط)(د .ت).

 5454ابن فارس(نفسه)معجم مقاييس اللغة ،اعتنى به :حممد عوض مرعب وفاطمة

حممد أصالن ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت لبنان ،ط2000 ،1م.

5555الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد(ت175هـ)العني ،تح :الدكتور مهدي املخزومي

وإبراهيم السامرائي ،دار الفكر ،بريوت لبنان ،ط 1996 ،2م.
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 5656الفريوزآبادي(ت817هـ)بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،تح:

حممد عيل النجار ،املكتبة العلمية ،بريوت لبنان(د .ت)(د .ط).

 5757الفيض الكاشاين ،الشيخ حمسن(ت1091هـ)تفسري الصايف ،تح :حسني

األعلمي ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت – لبنان ،ط  2008 ،1م.

 5858القرطاجني ،حازم بن حممد بن حسن(ت684هـ)منهاج البلغاء ورساج األدباء،

تح :حممد احلبيب ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت  -لبنان ،ط1986 ،3م.

5959القرطبي ،أيب عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري(ت671هـ)اجلامع ألحكام القرآن

ن اعتنى به وصححه :هشام سليم البخاري ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان ،ط

 2002 ،1م.

 6060القزويني ،صالح الدين حممد بن عبد الرمحن اخلطيب(ت739هـ)اإليضاح يف

علوم البالغة ،قدم له وبوبه ورشحه :د عيل أبو ملحم ،منشورات دار ومكتبة اهلالل،

بريوت لبنان ،ط 2000 ،1م.

6161القزويني(نفسه)التلخيص يف علوم البالغة ،ضبطه ورشح��ه :عبد الرمحن

الربقوقي ،دار الكتاب العريب ،بريوت لبنان ،ط  1932 ،2م.

 6262القريواين ،احلسن بن بن رشيق(ت463هـ)العمدة يف صناعة الشعر ونقده ،تح:

حممد حمي الدين عبد احلميد ،دار اجليل ،بريوت لبنان ،ط1972 ،1م.

6363ابن قيم اجلوزية ،أبو عبد اهلل حممد بن أيب بكر(ت751هـ)بدايع الفوائد ،ضبط

نصه وخرج آياته :أمحد عبد السالم ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط(د .ط)(د .ت).
املشوقة إىل علوم القرآن ،تح :جلنة حتقيق الرتاث،
 6464ابن قيم اجلوزية(نفسه)الفوائد ّ
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منشورات دار ومكتبة اهلالل ،بريوت لبنان ،ط (1د .ت).
 6565الكليني ،أيب جعفر حممد بن يعقوب(ت328هـ)أصول الكايف ويليه الروضة(د.

ت)مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت – لبنان ،ط  2005 ،1م.

6666املجليس ،حممد باقر بن حممد تقي(ت1111هـ)بحار األنوار ،املطبعة اإلسالمية،

طهران إيران ،ط  1958 ،1م.

6767مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري(ت261هـ)صحيح مسلم(د .ح)دار

الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  2003 ،2م.

6868ابن منظور ،حممد بن مكرم(ت711هـ)لسان العرب ،دار إحياء الرتاث العريب،

بريوت لبنان،ط  1988 ،1م.

6969النيسابوري ،نظام الدين احلسن بن حممد(ت728هـ)غرائب القرآن ورغائب

الفرقان ،ضبطه وأخرج أحاديثه :زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط

1996 ،1م.

 7070الواحدي ،أبو احلسن عيل بن أمحد النيسابوري(ت468هـ)أسباب النزول دار

الفكر ،بريوت – لبنان ،ط  1994 ،1م.
ب املراجع

 7171أمحد أبو زيد ،التناسب البياين يف القرآن ،دراسة يف النظم املعنوي والصويت،

منشورات كلية اآلداب ،الرباط ،اململكة املغربية ،ط 1992 ،1م.

 7272أمحد احلمالوي ،شذا العرف يف فن الرصف ،دار الكتب املرصية(د .ط)(د .ت).
 7373أمحد عفيفي ،نحو النص ،اجتاه جديد يف دراسة النحو العريب ،دار العلوم ،القاهرة
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بريوت ،ط 2000 ،1م.
 7474أمحد مطلوب(الدكتور)معجم املصطلحات البالغية وتطورها ،مكتبة لبنان

نارشون ،بريوت لبنان ،ط 1996 ،2م.

 7575أرشف عبد البديع عبد الكريم(الدكتور)الدرس النحوي النيص يف كتب إعجاز

القرآن الكريم ،مكتبة اآلداب ،القاهرة مرص العربية ،ط 2008 ،1م.

 7676بسام قسطوس ،وحدة القصيدة يف النقد األديب احلديث(دراسة يف تطور

املفهوم واجتاهات النقاد)مؤسسة محادة و دار الكندي ،أربد – األردن ،ط  1999 ،1م.
 7777متام حسان ،البيان يف روائع القرآن ،عامل الكتب ،القاهرة مرص العربية ،ط ،2

2000م.

 7878متام حسان(نفسه)اخلالصة النحوية ،عامل الكتب ،القاهرة مرص العربية ،ط ،1

2000م.

 7979متام حسان(نفسه)اللغة العربية معناها ومبناها ،اهليئة املرصية العامة للكتاب،

القاهرة مرص العربية ،ط 1979 ،2م.

 8080التهامي نقرة ،سيكولوجية القصة يف القرآن ،الدار التونسية للنرش ،تونس تونس،

ط 1974 ،1م.

8181مجعان عبد الكريم ،إشكاالت النّص ،دراسة لسانية نص ّية ،النادي األديب واملركز

الثقايف العريب ،بريوت لبنان ،ط 2009 ،1م.

8282مجيل صليبا(الدكتور)املعجم الفلسفي ،ذوي القربى ،قم إيران ،ط 1385 ،1هـ.
 8383حسام أمحد فرج(الدكتور)نظرية علم النّص ،رؤية منهجية يف بناء النّص النثري،
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مكتبة اآلداب ،القاهرة مرص العربية ،ط 2007 ،1م.
8484حسن عباس ،خصائص احلروف ومعانيها ،منشورات إحتاد الكتّاب العريب،

دمشق سورية ،ط 1998 ،1م.

8585خليل بن يارس البطايش ،الرتابط النيص يف ضوء التحليل اللساين للخطاب ،دار

جرير للنرش ،عامن األردن ،ط 2009 ،1م.

8686اخلوئي ،السيد أبو القاسم ،البيان يف تفسري القرآن ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

بريوت لبنان ،ط 1974 ،3م.

 8787رمضان عبد التواب ،فصول يف فقه اللغة ،مكتبة اخلانجي ،القاهرة – مرص

العربية ،ط  1989 ،1م.

8888روبرت دي بوجراند و ولفانج دريسلر ،مدخل اىل علم لغة النّص ،تر :اهلام

أبو غزالة وعيل خليل محد ،اهليئة املرصية العامة للكتاب ،القاهرة – مرص العربية ،ط ،2

 1999م.

 8989روبرت دي بوجراند(نفسه)النّص واخلطاب واإلجراء ،تر :متام حسان ،عامل

الكتب ،القاهرة مرص العربية ،ط 1998 ،1م.

 9090الزركيل ،خري الدين ،األع�لام ،دار العلم للماليني ،بريوت لبنان ،ط ،12

1977م.

 9191الزنجاين ،تاريخ القرآن ،منظمة اإلعالم اإلسالمي ،طهران إيران( ،د .ط)(د .ت).
 9292زهري غازي زاهد(الدكتور)يف النّص القرآين وأساليب تعبريه ،دار صفاء للنرش

والتوزيع و مؤسسة اإلمام الصادق الثقافية ،عامن األردن ،بابل العراق ،ط 2012 ،1م.
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9393زياد خليل الدغامني(الدكتور)التفسري املوضوعي ومنهجية البحث فيه ،دار عامر

للنرش والتوزيع ،عامن – األردن ،ط  2007 ،1م.

9494سعيد حسن بحريي ،دراسات لغوية وتطبيقية يف البنية والداللة ،مكتبة زهراء

الرشق ،القاهرة – مرص العربية ،ط  1999 ،1م.

 9595س ّيد قطب ،التصوير الفنّي يف القرآن الكريم ،دار الرشوق ،بريوت لبنان ،ط ،1

1978م.

 9696سيد قطب(نفسه)يف ظالل القرآن ،دار الرشوق ،القاهرة مرص العربية ،ط ،34

 2004م.

9797صبحي إبراهيم الفقي ،علم اللغة النّيص بني النظرية والتطبيق ،دار قباء ،القاهرة

مرص العربية ،ط 2000 ،1م.

 9898صبحي الصالح(الدكتور)دراسات يف فقه اللغة ،دار العلم للماليني ،بريوت –

لبنان ،ط  2009 ،1م.

 9999صبحي الصالح(نفسه)مباحث يف علوم القرآن ،دار العلم للماليني ،بريوت –

لبنان ،ط  1977 ،10م.

10100صالح فضل ،بالغة اخلطاب وعلم النّص ،سلسلة أدبيات ،مكتبة لبنان نارشون،

بريوت لبنان ،ط 1996 ،1م.

10101طاهر سليامن مح��ودة ،ظاهرة احل��ذف يف ال��درس النحوي ،ال��دار اجلامعية،

االسكندرية – مرص العربية ،ط  1998 ،1م.

10102عائشة عبد الرمحن ،بنت الشاطي(الدكتورة)اإلعجاز البياين يف القرآن ومسائل نافع
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بن األزرق ،دراسة قرآنية لغوية وبيانية ،دار املعارف ،القاهرة مرص العربية ،ط (3د،ت).
 10103عائشة عبد الرمحن ،بنت الشاطئ(الدكتورة)التفسري البياين للقرآن الكريم ،دار

املعارف ،القاهرة مرص العربية ،ط (6د .ت).

 10104ابن عاشور(ت1973م)التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور ،مؤسسة

التاريخ العريب ،بريوت – لبنان ،ط  2000 ،1م.

10105عبد احلميد الفراهي اهلندي(ت1349هـ)دالئل النظام ،مجع وترتيب :بدر الدين

اإلصالحي ،املطبعة احلميدية – اهلند ،ط  1388 ،1ه.

 10106عبد الستار فتح اهلل سعيد ،املدخل اىل التفسري املوضوعي ،دار الطباعة والنرش

اإلسالمية ،القاهرة مرص العربية ،ط 1986 ،1م.

 10107عبد اهلل حممد الصديق الغامري احلسني ،جواهر البيان يف تناسب سور القرآن،

مكتبة القاهرة ،القاهرة – مرص العربية ،ط (1د .ت).

10108عثامن أبو زنيد ،نحو النص ،إطار نظري ودراسات تطبيقية ،عامل الكتب احلديثة،

إربد األردن ،ط 2010 ،1م.

10109عزة شبل حممد(الدكتورة)علم لغة النص النظرية والتطبيق ،مكتبة اآلداب،

القاهرة مرص العربية ،ط 2007 ،1م.

11110عيل آل موسى ،التدبر املوضوعي يف القرآن الكريم ،قراءة يف املنهجني التجميعي

والكشفي ،دار كميل للطباعة والنرش ،بريوت لبنان ،ط 2009 ،1م.

11111عمر أبو خرمة ،نحو النّص ،نقد النظرية وبناء أخرى ،عامل الكتب احلديثة ،أربد

األردن ،ط 2004 ،1م.
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 11112عمر عبد اهلادي عتيق(الدكتور)ظواهر اسلوبية يف القرآن الكريم ،الرتكيب

والرسم وااليقاع ،عامل الكتب احلديث ،إربد األردن ،ط  2010 ،1م.

 11113فاضل السامرائي(الدكتور)التعبري القرآين ،دار عامر ،أربد – األردن ،ط ،5

 2007م.

 11114فاضل السامرائي(نفسه)ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل ،دار عامر ،أربد –

األردن ،ط  2007 ،4م.

 11115فان داي��ك ،علم النص ،مدخل متداخل االختصاصات ،تر :سعيد حسني

بحريي ،دار القاهرة للكتاب ،القاهرة مرص العربية ،ط 2001 ،1م.

 11116فتح اهلل أمحد سليامن ،األسلوبية مدخل نظري ودراس��ة تطبيقية ،دار اآلفاق

العربية ،بريوت لبنان ،ط 2008 ،1م.

11117فضل حسن عباس ،القصص القرآين ،إحياؤه ونفحاته ،دار الفرقان ،عامن األردن،

ط 1987 ،1م.

 11118فهد بن عبد الرمحن الرومي(الدكتور)اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عرش

اهلجري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان ،ط  1997 ،3م.

 11119فولفانج ،وديرت فيهجر ،مدخل اىل علم لغة النص ،زهراء الرشق ،القاهرة مرص

العربية ،ط 2004 ،1م.

12120املثنى عبد الفتاح حممود ،نظرية السياق القرآين(دراسة تأصيلية داللية نقدية)دار

وائل ،الرباط – املغرب العريب ،ط  2008 ،1م.

 12121جمموعة من الباحثني ،املعجم الوسيط ،دار الدعوة ،اسطنبول تركيا ،ط ،1
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1989م.
12122حممد األخرض الصبيحي ،مدخل اىل علم النّص وجماالت تطبيقه ،الدار العربية

للعلوم نارشون ،بريوت لبنان ،ط 2008 ،1م.

12123حممد تقي املدريس ،من هدى القرآن ،دار البيان العريب ،بريوت -لبنان ،ط ،1

1986م.

 12124حممد احلسناوي ،الفاصلة يف القرآن الكريم ،املكتب اإلسالمي ،بريوت – لبنان،

دار عامر ،أربد – األردن ،ط  1986 ،2م.

 12125حممد حسني اجلاليل ،دراسة حول القرآن الكريم ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

بريوت – لبنان ،ط  2002 ،1م.

 12126حممد حسني عيل الصغري(الدكتور)تاريخ القرآن ،دار املؤرخ العريب ،بريوت

لبنان ،ط 1999 ،1م.

 12127الصغري(نفسه)الصوت اللغوي يف القرآن ،دار املؤرخ العريب ،بريوت لبنان ،ط

1999 ،1م.

 12128الصغري(نفسه)الصورة الفنية يف املثل القرآين ،دار اهلادي ،بريوت لبنان ،ط ،1

1992م.

 12129الصغري(نفسه)نظرية النقد العريب ،رؤية قرآنية ُمعارصة ،دار املؤرخ العريب،

بريوت لبنان ،ط 1999 ،1م.

13130حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآن ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،

بريوت لبنان ،ط 2002 ،2م.
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 13131حممد خ ّطايب ،لسانيات النّص مدخل اىل إنسجام اخلطاب ،املركز الثقايف العريب،

الدار البيضاء املغرب العريب ،ط 2006 ،2م.

13132حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم ،الشهري بتفسري املنار ،خرج آياته

وأحاديثه :ابراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان ،ط  2005 ،2م.
 13133حممد رضا احلسيني الشريازي ،التدبر يف القرآن ،دار العلوم ،بريوت لبنان ،ط

2004 ،1م.

13134حممد رضا املظفر(ت1388هـ)أصول الفقه ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة

جلامعة املدرسني ،قم إيران ،ط 1420 ،1هـ.

13135حممد الشاوش ،أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العرب ّية ،تأسيس نحو

النص ،املؤسسة العربية للتوزيع ،بريوت لبنان ،ط 2001 ،1م.

13136حممد عبد الباسط عيد ،النص واخلطاب(قراءة يف علوم القرآن)مكتبة اآلداب،

القاهرة – مرص العربية ،ط  2009 ،1م.

 13137حممد عبد اهلل دراز نظرات جديدة يف القرآن ،دار الفقه للطباعة والنرش ،إنتشارات

إسالمي ،قم إيران ،ط 1427 ،1هـ.

(13138نفسه)النبأ العظيم ،مدخل اىل القرآن الكريم ،دار القلم ،الكويت الكويت(د.

ط)(د .ت).

 13139حممد فؤاد عبد الباقي ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،منشورات ذوي

القربى ،قم إيران ،ط 1988 ،2م.

14140حممد فاكر امليبدي ،قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة ،مركز التحقيقات
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والدراسات العلمية ،جممع التقريب بني املذاهب اإلسالمية ،طهران إيران ،ط 2007 ،1م.
 14141حممد قطب ،دراس��ات قرآنية ،دار ال�شروق ،القاهرة – مرص العربية ،ط ،8

 2004م.

 14142حممد حممود حجازي ،الوحدة املوضوعية يف القرآن ،مطبعة املدين ،القاهرة مرص

العربية ،ط 1970 ،1م.

 14143حممد نور الدين املنجد ،الرتادف يف القرآن الكريم بني النظرية والتطبيق ،دار

الفكر املعارص ،بريوت – لبنان ،ط  1977 ،1م.

 14144حممود البستاين(الدكتور)البالغة احلديثة يف ضوء املنهج اإلسالمي ،دار الفقه

للطباعة والنرش ،قم إيران ،ط 1382 ،1هـ.

 14145البستاين(نفسه)التفسري البنائي للقرآن الكريم ،مؤسسة الطبع التابعة لألستانة

الرضوية ،جممع البحوث اإلسالمية ،مشهد إيران ،ط 1424 ،1هـ.

 14146البستاين(نفسه)دراسات فنية يف التعبري القرآين ،مؤسسة الوفاء ،بريوت – لبنان،

ط  1984 ،2م.

 14147البستاين(نفسه)قصص القرآن داللي ًا ومجالي ًا ،مؤسسة السبطني العلمية ،قم

إيران ،ط 2007 ،2م.

 14148البستاين(نفسه)املنهج البنائي يف التفسري ،دار اهل��ادي ،سلسلة كتاب قضايا

إسالمية ،بريوت لبنان ،ط 1998 ،1م.

14149حممود شلتوت ،تفسري القرآن الكريم ،دار القلم ،القاهرة مرص العربية ،ط ،4

1966م.
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 15150مصطفى محيدة ،نظام اإلرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية ،الرشكة املرصية

العاملية ،القاهرة مرص العربية ،ط 1997 ،1م.

 15151مصطفى صادق الرافعي ،إعجاز القرآن والبالغي النّبوية ،دار الكتب العلمية،

بريوت لبنان ،ط 2002 ،2م.

15152مصطفى مسلم(الدكتور)مباحث يف التفسري املوضوعي ،دار القلم ،دمشق –

سوريا ،ط  2007 ،5م.

 15153املصطفوي ،حسن ،التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ،مركز نرش آثار العالمة

املصطفوي ،قم إيران ،ط 1385 ،1هـ.

 15154مهدي أسعد عرار ،جدل اللفظ واملعنى ،دار وائل للطباعة والنرش ،عامن –

األردن ،ط  2002 ،1م.

ج – املجالت والدوريات
 15155مجيل عبد املجيد ،علم النص ،بحث يف جملة عامل الفكر ،جملد  ،12املجلس

الوطني للثقافة والفنون واألدب ،الكويت ،ط  2003 ،1م.

15156عبد اهلل اخلطيب و مصطفى مسلم(املناسبات وأثرها عىل تفسري القرآن الكريم)

جملة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية واالنسانية ،تصدر عن كلية الرشيعة والدراسات

اإلسالمية ،جامعة الشارقة ،املجلد  ،2العدد  ،2ربيع الثاين 1426 ،ه( ،حزيران) 2005م.
15157حممود البستاين(الدكتور)(املنهج البنائي أو العضوي يف تفسري القرآن الكريم)

جملة قضايا إسالمية ،تصدر عن مؤسسة الرسول األعظم ،قم – إيران ،العدد  ،2سنة

 1416ه 1995 ،م.
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د – الرسائل واألطاريح اجلامعية
 15158إقبال وايف نجم(التناسب ودوره يف االعجاز القرآين)(رسالة ماجستري)جامعة

الكوفة – كلية الفقه(1430ه – 2009م).
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