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 : تغُ هللا اٌشؼّٓ اٌّشؼ١ُ ٚاٌظالج ٚاٌغالَ ػٍٝ ع١ذٔا ِؽّذ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚتؼذ 

    ٌمذ ذذاخً ِظطٍػ اٌخطاب ِغ ِظطٍػ إٌض ٚال ٔؼاد ٍّٔظ اٌؽذٚد اٌفاطٍح ت١ّٕٙا ، 

فإٌض ِعّٛػح ِٓ األلٛاي راخ ٔظاَ ٚطش٠مح ذشى١ٍٗ ذرأٌف ِٓ اٌعًّ ٌرىْٛ خطاتا تؼ١ٕٗ ٚلذ 

٠ّصً ٘زا اٌخطاب إٌض ػاِال ٠ٚعغذ ذعغ١ذا ػاِال ِٚرطاتما ٚاعرؼّاال تّؼٕٝ ٚاؼذ 

 .فاٌخطاب ٔشاط شفٛٞ ٌٚىٕٗ ٠رؽٛي إٌٝ اٌىراتح ف١ظ١ش ٔظا 

    إْ اٌثؽس فٟ ا٢ٚٔح األخ١شج ٠رٛظٗ إٌٝ دساعح إٌظٛص تٛطفٙا أوثش ٚؼذ ج لاتٍح ٌٍرؽ١ًٍ 

ذرخطٝ تزٌه ؼذٚد اٌعٍّح إٌٝ ِؽ١ظ إٌض ١ٌٚىْٛ ٕ٘ان ذّاعه ت١ٓ ِفشداذٗ ٚاٌعًّ اٌّرىٛٔح 

التذ ِٓ ٚظٛد سٚاتظ ٚأدٚاخ ذغاُ٘ تشىً وث١ش فٟ اذغاق إٌظٛص ٚذّاعىٙا ٚالْ ٔعاغ 

اٌرٛاطً اٌٍغأٟ تٛطفٗ اٌٛظ١فح اٌشئ١غ١ح ٌٍغح ٠رٛلف ػٍٝ ٔعاغ إٌض فٟ ذؼاٌك أظضائٗ 

ٚذشاتطٙا ٚؼغٓ ذٛظ١فٗ تظٛا٘ش االذغاق إٌظٟ ٌزا ٚلغ اخر١اسٞ  ػٍٝ اٌّٛضٛع اٌّشعَٛ 

ٚػ١ٍٗ فاْ اإلشىا١ٌح "ّٔٛرظا –عٛسج اٌشؼّٓ –تاشش االذغاق اٌٍغٛٞ فٟ إٌض أٌمشأٟ "

 :اٌّطشٚؼح اٌّرّصٍح فٟ 

 ِا ٘ٛ اٌخطاب ٚو١ف وأد ِالؼّٗ فٟ اٌذسط اٌٍغٛٞ اٌؼشتٟ ؟-أ

 ِارا ٔؼٕٟ تاذغاق إٌض ِٚا ٟ٘ آ١ٌاذٗ ؟-ب

 ِارا ٔؼٕٟ تاٌشتظ اٌّؼعّٟ ِٚا دٚسٖ فٟ اذغاق إٌض ؟-ض

 ِا ٚظ١فح اٌّغرٜٛ اٌّؼعّٟ فٟ ذؽم١ك االذغاق داخً ٔض عٛسج اٌشؼّاْ ؟-د

 :  األعثاب اٌرٟ دفؼرٕا اٌٝ اخر١اس اٌّٛضٛع 

 سغثرٟ اٌٍّؽح فٟ اٌرؼشف أوصش ػٍٝ ٘زا اٌؼٍُ اٌعذ٠ذ -1

ٚاْ أطثك ػٍٝ ِا ظاء تٗ فٟ اٌغٛسج اٌمشآ١ٔح ٚرٌه تاٌثؽس فٟ اذغالٙا لظذ اٌٛطٛي اٌٝ -2

 .اٌٙذف إٌّشٛد 
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 ِؼشفح االذغاق ٚآشاسٖ فٟ ذّاعه إٌض ٚاٌىشف ػٓ ٚعائٍٗ -3

اٌىشف ػٓ اٌشىً اٌٛظ١فٟ اٌزٞ اذخزذٗ ذٍه اٌٛعائً فٟ أدائٙا ٌٍٛظائف إٌّٛط تٙا ٟٚ٘ -4

 .لض١ح ظٛ٘ش٠ح فٟ إٌض اٌمشأٟ 

  :ٌمذ ٚاظٙرٕٟ طؼٛتاخ وأٞ تاؼس ٚاٌّرّصٍح فٟ :اٌظؼٛتاخ اٌرٟ ٚاظٙرٙا 

 أشغاي األعرار فٟ األِٛس اإلداس٠ح-أ

 .طؼٛتح ذطث١ك اٌرعٕة إٌظشٞ فٟ اٌعأة اإلظشائٟ -ب

 :ذىّٓ أ١ّ٘ح اٌّٛضٛع فٟ وٛٔٗ :   أهمية الموضوع

 .٠ؽاٚي اْ ٠ذسط ِفا١ُ٘ ٌغا١ٔاخ إٌض   . أ

٠ذسط اٌمشاْ اٌىش٠ُ وّٕٛرض فٙٛ  ٠ؼذ ٚؼذج ٌغ٠ٛح ِؼعضج اٌث١اْ ٚ٘ٛ أٚضػ ٔض ذرعٍٝ  . ب

 . اإلٌٟٙ اٌّؼعض فٟ ٌفظٗ ٚٔظّٗ ٚت١أٗ صف١ٗ ِظا٘ش االذغاق ٚ٘ٛا ٌٓ

 ذؼذ عٛسج اٌشؼّاْ ؼمال ٌغا١ٔا ِؼع١ّا خظثا ِٚخرٍف ظٛا٘ش اٌشتظ اٌّؼعّٟ فاألٌٚٝ . ض

ٚاٌرٟ ذىشسخ " فثاٞ االء ستىّا ذىزتاْ :"ذضُ أٔٛاع اٌرىشاس اٌزٞ ٠ظٙش فٟ لٌٛٗ ذؼاٌٝ 

إؼذٜ ٚشالش١ٓ ِشج ٟٚ٘ ٔغثح وث١شج ِماسٔح تؼذد ا٠٢اخ األخشٜ أِا اٌصا١ٔح فّث١ٕح ػٍٝ 

 .ذظ٠ٛش ِعّٛػح ِٓ اٌّشا٘ذ اترذءا ِٓ أؼٛاي اٌم١اِح ٚأ٘ٛاي اٌغاػح 

  :المنهج المتبع

فمذ اػرّذخ فٟ اٌثؽس ػٍٝ إٌّٙط اٌٛطفٟ اٌرؽ١ٍٍٟ ٚاٌزٞ افرشضرٗ طث١ؼح اٌثؽس فٙٛ 

 .ٚطفٟ الٔٗ ٠ظف اٌث١ٕح اٌٍغ٠ٛح ٌٍٕظٛص ٚذؽ١ٍٍٟ ألٔٗ ذؽ١ًٍ ٌٕض عٛسج اٌشؼّاْ 

 :اٌخطح اٌّؼرّذج 

 :  ِٓ اظً اٌٛطٛي اٌٝ دساعح ِٕغعّح الرضد اٌضشٚسج أْ ذىْٛ خطرٕا ػٍٝ اٌشىً اٌراٌٟ 
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    ؼ١س إٕٔا تذأٔا تّمذِح ١ٍ٠ٚٙا ِذخً اٌزٞ ظاء ذؽد ػٕٛاْ ذؽ١ًٍ اٌخطاب اٌمشأٟ فٟ 

اٌرشاز اٌٍغٛٞ اٌؼشتٟ ٚف١ٗ ػشفد اٌخطاب ٌغح، ٚاططالؼا ٚروشخ ِالِؽٗ فٟ اٌرشاز 

 .اٌؼشتٟ خاطح ػٕذ اتٓ ظٕٟ ٚاٌعشظأٟ ٚؼاصَ اٌمشطعأٟ 

     أِا اٌفظً األٚي ػٕٛٔرٗ تاالذغاق ٚا١ٌاذٗ ٚف١ٗ ػشفد االذغاق فٟ اٌّؼٕٝ اٌّؼعّٟ 

 .ٚاالططالؼٟ ٚروشخ ٚعائٍٗ اٌّرّصٍح فٟ اٌشتظ إٌؽٛٞ ٚاٌّؼعّٟ 

    ٚفٟ اٌفظً اٌصأٟ اٌّشعَٛ تأشش اٌرىشاس ٚاٌرضاَ فٟ اذغاق إٌض فمذ ػشفد اٌرىشاس ٌغح 

ٚاططالؼا ػٕذ اٌؼشب ٚاٌغشب شُ ت١ٕد أٔٛاػٗ اٌّرّصٍح فٟ اٌرىشاس  اٌّثاشش ٚاٌرىشاس اٌعضئٟ 

 .ٚاالشرشان اٌٍفظٟ ٚاٌرشادف ٌٚخظد فٟ األخ١ش إٌٝ ٚظائف اٌرىشاس ٚأغشاضٗ اٌثالغ١ح 

    ٚف١ّا ٠خض اٌرضاَ فمذ وأد تٕفظ طش٠مح اٌرىشاس ؼ١س ػشفرٗ ٌغح ٚاططالؼا ٚروشخ 

أٔٛاػٗ اٌّرّصٍح فٟ اٌرماتً ٚاالسذثاط تّٛضٛع ِؼ١ٓ ٚألٟٔٙ ٘زا اٌفظً تٛظائفٗ ٚأغشاضٗ 

 .اٌثالغ١ح 

أِا ِا ٠خض اٌفظً اٌصاٌس فمذ واْ ػٍٝ اٌعأة اٌرطث١مٟ سطذٔا ف١ٗ ِؼظُ أٔٛاع اٌرىشاس     

ٚاٌرضاَ اٌٛاسدج فٟ عٛسج اٌشؼّاْ ٚأششّ٘ا فٟ اذغاق إٌض أٌمشأٟ ٚاخررّٕاٖ تعذٚي ألٔٛاع 

اٌرىشاس ٚاٌرضاَ ٚفٟ األخ١ش ٚتؼذ ظذٌٚح ٘زا اٌثؽس لذِد أُ٘ إٌرائط اٌرٟ ذّىٕد ِٓ اٌٛطٛي 

إ١ٌٙا فٟ اٌخاذّح ٚاػرّذخ ػٍٝ لائّح ِٓ اٌّظادس ٚاٌّشاظغ ٚتشىً أعاعٟ ػٍٝ اٌّشاظغ 

اٌّرؼٍمح تٍغا١ٔاخ إٌض ٚذؽ١ًٍ اٌخطاب ٚرٌه ٌالِاَ تشراخ اٌّٛضٛع  ٚاإلظاتح ػٓ اإلشىا١ٌح 

 .اٌّطشٚؼح 

    ٚتفضً هللا عثؽأٗ ذؼاٌٝ ٚتفضً ذٛظ١ٙاخ األعرار اٌّششف ذّىٕد ِٓ ذعاٚص اٌظؼٛتاخ 

ٚفٟ اٌخراَ ١ٌغؼٕٟ إال آْ أذمذَ تاٌشىش اٌعض٠ً اٌٍٟ أعرارٞ ػٍٝ سػا٠رٗ ٌٙزا اٌّٛضٛع  

تاٌّالؼظح ٚاٌّراتؼح اٌذل١مح ٚاٌرٟ أٔاسخ طش٠ك اٌثؽس ٚؼفضذٕٟ ػٍٝ إششاءٖ فٟ ظشٚف ؼغٕح 

 ٚوزٌه أذمذَ تاٌشىش اٌعض٠ً ٌٍغادج أػضاء اٌٍعٕح إٌّالشح ػٍٝ ِا ذؽٍّٖٛ ِٓ لشاءج اٌثؽس تّا

 .ف١ٗ ِٓ صالخ ٌرم٠ّٛٙا 
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ف١ٗ ِٓ اٌخ١ش ،فاْ أطثد فثرٛف١ك ِٓ هللا       ٚأخ١شا اعأي هللا ذؼاٌٝ اٌرٛف١ك ٚاٌغذاد إٌٝ ِا

 .ٚاْ أخفمد فٙٛ ِٓ عٙٛ ٚغفٍح اٌؼمً 
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لقد أصبح مصطلح الخطاب بصفة عامة عملٌة متداولة بٌن العدٌد من فروع المعرفة     

 بحٌث ٌقع الخطاب ... وعلم اللغة والعدٌد من المجاالت األخرىاالجتماععلم : مثل ، والدراسة

وانسجاما فً تحدٌد مفهومه بٌن الملفوظ  والمكتوب كفعل لغوي وعالقته بالنص شمولٌة 

 .واشتغاال فً التواصل

 :  مفهوم تحليل الخطاب .1

 :  التحليل لغة . أ

 إلى عناصره األولى وحللت الٌمٌن أرجعهأي : أي فكها وحلل الشًء: من حلل العقدة     

 ولم أبالغ ثم كثر هذا فً كالمهم حتى ، أفعلهأنأي لم أفعل إال بقدر ما حللت به قسمً : تحلٌال

. قٌل لكم شًء لم ٌبالغ فٌه تحلٌل 

 اصطالحا: 

والتأوٌل والعمل   الشًء ووظٌفة كل جزء فٌها وٌقوم على الشرح والتفسٌرأجزاء هو بٌان     

. على جعل النص واضحا جلٌا

 عزل بعضها عن أو من عناصر أو صفات أو خصائص أجزائهوهو تقسٌم الشًء إلى     

 للوصول إلى معرفة العالقة بٌنهما وبٌن غٌرها  واحدا بعض ثم دراستها واحدا
1

 .

 :  الخطاب لغة  .ب

ما خطبك؟ :  األمر، صغر أو عظم و قبل هو سبب األمر ٌقال أوالشأن : الخطب : خطٌب"    

األمر الذي تقع فٌه : هذا خطب جلٌل و خطب ٌسٌر و الخطب : أي ما أمرك ؟و تقول 

"عظم األمر و الشأن : جل الخطب أي : المخاطبة والشأن و الحال ومنه قولهم 
2

 . 

. فقد دل عل معنى الكالم و توجٌهه لمن ٌفهم أي بشرط وجود الملتقً والملقً    

 

 

                                                      
. https /ar.wikipedia.org.wiki تحليل الخطاب ويكيبيديا الموسوعة الحرة  .

1
  

.36، ص(1982)، (3.ط)دار صادر ،بيروت،  " خطب"ابن منظور لسان العرب مادة . 
2
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 اصطالحا:  

  أو المصطلح الرسمً المنظم لألفكار سوءا كان مكتوبا أم رسمٌةهو مداخلة ذات طبٌعة "    

.  هذا التعبٌر نفسه فً شكل خطبة دٌنٌةاستخدم أٌضا لقد ،مقروءا
1

 " 

 لٌكون بذلك مرادفا استعمال،علٌها المتكلم فً حالة  اللغة التً ٌسٌطر" وٌحدد الخطاب بأنه     

 وهو مكون من متتالٌة تشكل رسالة ذات بداٌة ،للكالم وأٌضا وحدة تساوي أو تفوق الجملة

."ونهاٌة بحٌث تشتغل اللغة فٌه وسٌلة تواصل 
2

 

نستنتج بأن الخطاب عملٌة توجٌه الحدٌث والكالم لشخص أو لمجموعة من الناس بغرض     

. إٌضاح فكرة معٌنة 

:  وبتعريف آخر يعرف الخطاب  

 ٌمكنه من أن ٌنقل رسالة كالمٌة اتصاالبأنه كلمة تستخدم للداللة على كل كالم متصل "     

 وإن كان كل نص بالضرورة خطابا فالكالم ، ولٌس كل خطاب نصا،من المتكلم أو الكاتب

 ببداٌة ونهاٌة وعبر عن موضوعه ببناء اكتمل ولكنه ال ٌكون نصا إال إذا ،المتصل خطاب

".متماسك منسجم
3

 

 وغرضه اإلفهام ،إذن فالخطاب مهما كان شفوٌا أو مكتوبا فإنه ٌوصل المعنى إلى السامع    

.  بٌن المرسل و المتلقً اتصالكما أنه عملٌة 

 : تحليل الخطاب . ج

         اتصالهٌعنً تكوٌن الفروض التً تتعلق بالمخاطب و المخاطب وروابط الخطاب ودرجة     

 األلفاظ والتراكٌب  باختٌاروتماسك األبنٌة المكونة له، كما ٌتطلب تجرٌدا للمعلومات المتصلة 

.والمعلومات المكونة للخطاب وتحوالت الزمن والدالالت فٌه 
4

 

 إٌض ت١ٓ االٍٔعاَ ٚ٘ما االٍٔعاَ ػٕظه ذؽ١ًٍ" ف١ؼٕٟ (ق٠ه) فماي اٌفطاب ذؽ١ًٍ أِا     

 ظ١ّؼٙا اٌّماؽغ شُ ، اٌٛاؼك اٌٍغٛٞ اٌّمطغ ِىٛٔاخ أٍعاَ ٚ اٌرهاتؾ : ٟ٘ ِظا٘ه ٌٗ ٚا١ٌٍاق
                                                      

.7، ص(2003)عصام خلف كامل ، مفهوم الخطاب في الدراسات األدبية و اللغوية المعاصرة ، دار فرحة للنشر و التوزيع، .
1
  

.10، ص(2009)، (2.ط)أحمد مداس، لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعريـ عالم الكتب الحديث ـ األردن ، . 
2
  

.24ص(2005)، (1.ط)خلود العموش ، الخطاب القرآني دراسة في العالقة بين النص والسياق ـ عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، .
3
  

24المرجع نفسه ، ص. 
4
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 ِٓ ٚٚلائؼٗ اٌفطاب ذهذ١ة ٠ؼك وّا ، اٌّفرٍفح اٌؼاللاخ ٚ ٌٙا اٌّؤٌفح اٌمٚاخ ذطاتك ؽه٠ك ػٓ

 1 ."االٍٔعاَ ِظا٘ه أتهو

 ٌماؽ١حإ ػ١ٍّح تئظهائٗ ػك٠كج، ِظطٍؽاخ ِّانٌرٗ فٟ ٠ٍركػٟ ظاِغ ِظطٍػ فاٌرؽ١ًٍ إلْ    

 أٚ اٌّىرٛب ٌٛاء ٚقالٌح شىال اٌفطاب ذفى١ه إٌٝ اٌؼ١ٍّح ٘مٖ ذٍؼٝ إل ،اٌفطاب ٠ٍّٝ ِا ػٍٝ

 فٟ ٌاّ٘د اٌرٟ ٚاٌفٍف١ح اٌّؼهف١ح األًٌ ِؼهفح أظً ِٓ ،ِرفاػٍح ٚ ظىئ١ح ت١ٕاخ إٌٝ اٌٍّّٛع

 . اٌؿ...ِٚؼا١٠هٖ ٚغا٠اذٗ ِٚؽر٠ٛاذٗ ِؼا١ِٕٗ ِؼهفح أٞ ،ذشىٍٗ

 ِٓ ذّىٕٗ ِرٕٛػح ِٕٙع١ح ِكاـً ٌٍثاؼس ٠ٛفه اٌفطاب ذؽ١ًٍ فئْ لوهٖ ذُ  ِا ػٍٝ ٚتٕاءا 

 . إٌض إٔراض إٌٝ أقخ اٌرٟ اٌظهٚف ٚاٌرهظاع ٚإٌظٛص اٌفطاتاخ ذؽ١ًٍ

 : القدين العربي اللغوي الفكر في الخطاب هالهح

 : جني ابن عند الخطاب هالهح  .1

 أطٛاخ أٔٙا ػٍٝ ظٕٟ اتٓ ػهفٙا اٌرٟ اٌٍغح ٟ٘ ٚ ٌٗ اٌّؤق٠ح تاٌمٕاج اٌفطاب ِظطٍػ ٠هذثؾ     

َأغهاػٗ ػٓ لَٛ وً تٙا ٠ؼثه
 تاٌفطاب ذهذثؾ أٌا١ٌح ػٕاطه أنتؼح اٌرؼه٠ف ٘ما فٟ فٕعك 2

 : اٌرٛو٠غ ٘ما فٟ األنتؼح ػٕاطهٖ ٚنقخ وّا ألٍاِٗ ٚ اٌفطاب أغهاع ذؽ١ًٍ ٚ اٌّؼاطه

 . أطٛاخ أٔٙا ؼ١س اٌٍغح ؽث١ؼح ـ

. ذؼث١ه فٟٙ ٚظ١فرٙا ـ

. اٌٍغ٠ٛح تاٌعّاػح ِهذثطح ٚ اظرّاػ١ح ـ

 3 .اٌٍغح ٚ اٌفىه ت١ٓ ٔف١ٍح ػاللح ـ

 تاٌّؼٕٝ اٌٍفع ٌؼاللح ذٛػ١ؽٗ ـالي ِٓ اٌفطاب ِظطٍػ لانب لك ظٕٟ اتٓ أْ ٌٍّالؼع     

 .اٌفظائض وراتٗ فٟ أتٛاب ٌٙا أفهق ؼ١س اٌثؼغ، ٠ثؼؼٙا اٌؽهٚف ٚػاللح تاٌٍفع اٌٍفع ٚػاللح

                                                      
41دراسة في العالقة بين النص والسياق، ص:   خلود العموش، الخطاب القرآني

1
  

33 ص1ج (د ت)محمد علي نجار دار الكتاب العربي بيروت :   ابن جني ،الخصائص، تح
2
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 أغهاػٙا إلظٙان ؽه٠مٙا ٘ٛ لٌه ألْ ٚذهذ١ثٙا أٌفاظٙا تٕظُ ذؼرٕٟ اٌؼهب أْ أوك ؼ١س    

 . ٔفٍٗ فٟ أناقٖ ٚوّا ِفِٙٛا ـطاتا اٌّهًٌ ٠ٛطً ؼرٝ 1 ٌٍّؼأٟ ـكِا إال األٌفاظ ِٚا ٠ٙاِْٚؼا

          ذٙمتٙا ٚ ذظٍؽٙا ٚ تاألٌفاظ ذؼرٕٟ وأد اٌؼهب ألْ لٌه اٌٍّأٌح ٘مٖ ػٍٝ ظٕٟ اتٓ ٠ؤوكٚ    

 . أـهٜ ذانج اٌفطة ٚ ذانج تاٌشؼه أؼىاِٙا ذٍؽع ٚ ذهاػ١ٙا ٚ

 ِفَٙٛ ـطاب إٌٝ ٠ؤقٞ اٌؼهب أٌا١ٌة ٚفك إٌظُ أْ اٌؼهت١ح شعاػح تاب فٟ ظٕٟ اتٓ ٠ٚهٜ    

  اٌّؼٕٝ ػٍٝ اٌؽًّ ٚ اٌٛطً ٚ اٌفظً ٚ اٌرأـ١ه ٚ تاٌرم٠ُٛ ذمَٛ اٌؼهت١ح اٌٍغح أْ أ٠ؼا ٠هٜ ٚ

 ِٓ ٔفُٙ ٚ اٌىالَ ١ٌاق ألظىاء اٌٛظ١ف١ح اٌّؼأٟ ٚ اإلػهاب ت١ٓ ٠هتؾ ظٕٟ اتٓ فئْ ، ٚطؽرٗ

 ِىْٕٛ ػٓ اإلتأح إال ٚظ١فرٗ ِٚا ٚاٌرٛطً اٌفُٙ ٚ اٌفطاب جقَؾ فٟ اإلػهاب أْ ٌثك ِا ـالي

 ػٓ ٠ث١ٓ إل ، ٔفٍٗ اٌّرىٍُ ٘ٛ ٠ٚعىَ ٠ففغ ٚ   ٠ٕظة ٚ ، ٠هفغ اٌمٞ إْ" لٌٛٗ فٟ اٌؼهب والَ

 2 . "تاألٌفاظ ٠ه٠ك٘ا اٌرٟ اٌّؼأٟ

 . ٌٍّرٍم١ٓ ٚاػؽا ـطاتٗ إل٠ظاي اٌّهًٌ ٠ٍرفكِٙا اٌرٟ اٌٌٛائً ِٓ ١ٌٍٚح ٘ٛ إل فاإلػهاب    

 : اٌعهظأٟ اٌما٘ه ػثك ػٕك اٌفطاب ِالِػ .2

 ٌاّ٘د فمج شفظ١ح ِؤٌفاخ ِٓ ـٍفٗ تّا اٌؼهتٟ اٌٍغٛٞ اٌرهاز فٟ اٌعهظأٟ اٌما٘ه ػثك ٠ؼك    

 ـاطح اٌرؽ١ًٍ ٚ ٌٍكني شهٞ ١ِكاْ إٌٝ اٌىِٓ ِغ ذؽٌٛد ، ل١ّح تأتؽاز اٌٍغ٠ٛح اٌكناٌاخ فٟ

 . ٌاتم١ٗ ظٙٛق ِٓ ٍِرف١كا اٌىه٠ُ اٌمهآْ ـالٌٙا ِٓ ذًٍّ اٌرٟ إٌظُ ٔظه٠ح فٟ

 ِهذثؾ اٌؼاًِ فعؼً  شاٍِح ٔظهج إٌؽٛ غٍٝ ( ٘ـ 471 خ )اٌعهظأٟ اٌماقن ػثك اإلِاَ ٔظه    

 أوك ٚ اٌرٛاط١ٍح اٌؼ١ٍّح ٌفكِح إٌؽٛ ٚظف تً ٠رعىأ ال وً أٔٗ ػٍٝ اٌىالَ إٌٝ ٔظه ٚ تاٌّؼّٛي

 إال ِاٟ٘ ٚ اٌرهاو١ة فٟ اإلػهاب ػالِاخ ِؼهفح ـالي ِٓ إال ٠رأذٝ ال اٌىالِٟ ا١ٌٍاق أْ ػٍٝ

 أٔٗ ذهٜ ِا أْ ٚأػٍُ :» اٌظكق ٘ما فٟ ٠مٛي ٚ اٌّرٍم١ٓ ٌكٜ ِفِٙٛا اٌثاز ـطاب ١ٌىْٛ ػٛاًِ

 ٠مغ شٟء ٌىٕٗ ٚ تاٌفىه ؽٍثرٗ اٌمٞ ٘ٛ ١ًٌ اٌفاص إٌظُ ػٍٝ ذٛا١ٌٙا ٚ األٌفاظ ذهذ١ة ِٓ التك

                                                      
1   .215 ـ اٌٍاتك اٌّهظغ ـ اٌفظائض ـ ظٕٟ إتٓ  

   

84، ص2   المرجع نفسه ، ج
2
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 فٟ اٌّؼأٟ ذرثغ ِؽاٌح ال فئٔٙا ٌٍّؼأٟ أٚػ١ح وأد إلا ، األٌفاظ ؼ١س ِٓ ػهٚنج األٚي تٍثة

 1 « ِٛاػؼٙا

 و١ف١ح اٌٝ اٌّفاؽة ٠كػٛا فٙٛ اٌرٛاط١ٍح اٌفاط١ح أػطاٖ ٚ إٌؽٛ ِؼٕٝ اٌعهظأٟ إٔرمٝ ٌمك    

 إٌؽٛ ت١ٓ ف١هتؾ إٌؽ٠ٛح اٌّؼأٟ اقنان ـالي ِٓ ٠رؽمك أٗ ،ف١هٜ ـطاتٗ فٟ إٌظُ ذؽم١ك

 ٠ٕاٌة ِا اـر١ان اٌٝ اٌّرىٍُ لظك فٟ ٠ىّٓ إٌظُ فّؼٕٝ ِرٛافم١ٓ ِرالو١ِٓ ٠عؼٍّٙا ٚ ٚإٌظُ

 . اغهاػٗ

 ؼرٝ اٌفطاب تّؽرٜٛ اٌّفاؽة ػٍُ ٚظٛب ػٍٝ نوى اٌعهظأٟ فئْ اٌىالِٟ اٌؽكز أِا    

 ؽالح ت١ٓ اٌرٕاٌة ِٓ لأْٛ إٌرٕثاؽ ٚ ٌٌٙٛح ٚ تٍهػح اٌّرٍمٟ إٌٝ اٌفُٙ ٠ظً ،ٚ اٌفائكج ذىْٛ

 2 . اٌهٌاٌح تّؼّْٛ اٌٍاِغ ػٍُ ٚ اٌىالَ فٟ اٌرظه٠ػ

 اٌرٛاطً ػ١ٍّح ذرُ وٟ اٌّرٍمٟ ٚ اٌثاز ِٓ وً ٠رعاٚب إل ، اٌفطاب ؽالح ِغ ٠رٛافك ِا ٘ما   

 اٌؼ١ٍّح تمٌه ذىْٛ ٚ اٌٍاِغ فىه إٌٝ اٌّفاؽة ل٘ٓ ِٓ ٠ّه أْ اٌفطاب ٠ٍرط١غ ٚ تٕعاغ

 . إٌعاغ وً ٔاظؽح اٌفطات١ح

 ٚ إٌظُ ـالي ِٓ اٌفطاب ِؽرٜٛ فُٙ ػٍٝ ذٍاػك اٌرٟ ٟ٘ اٌعهظأٟ ػٕك اٌفطاب ت١ٕح إْ    

 ٚ إٌؽ٠ٛح اٌّؼأٟ ذٛـٟ ٚ اٌرأ١ٌف فؽٍٓ ، ٌٍّؼأٟ ـاقِح ذىْٛ اٌرٟ ٌألٌفاظ اٌّؽىُ اٌرهو١ة

 3. ٍِرّهج ٚ قائّح اٌرٛاطً ػ١ٍّح ٚ ٔفٛلا أوصه ٚ أًٌٙ اٌفُٙ ذعؼً اٌرٟ ٟ٘ إٌؽٛ أؼىاَ

 األًٌ ٚ اٌّثاقا ِٓ تّعّٛػح ِؽىِٛح ٍِأٌح اٌعهظأٟ ظؼٍٗ فمك اٌٛطً ٚ اٌفظً أِا    

 إٌؽٛٞ األٌاي ، األًٌ ٘مٖ أٚي ٚ اٌفطاب إلذٍاق ؼم١م١ا ذع١ٍا اٌظا٘هج ٘مٖ ِٓ ذعؼً اٌرٟ

 ػثؾ أظً ِٓ إٌؽاج تٍٛن٘ا اٌرٟ إٌؽ٠ٛح اٌم١ٛق ٚ اٌمٛاػك ِٓ ِعّٛػح ِٓ ٠ٕطٍك فاٌعهظأٟ

 ت١ٓ ذ١١ّىُ٘ ٚ اٌّؤوك ٚ اٌرأو١ك ت١ٓ أٚ اٌّٛطٛف ٚ اٌٛطف ت١ٓ اٌٛاٚ لوه وئِرٕاع اٌؼطف

                                                      
1 .53 ص 2001 ـ ت١هٚخ ـ3ؽ ـ اٌّؼهفح قان ، ػثكٚ ِؽّك : ذػ ، اإلػعاو قالئً ـ اٌما٘هاٌعهظأٟ ػثك 

  
 . 767 ص ـ ذًٛٔ ـ 1 ؽ ـ ٌٍٕشه اٌر١ٍٔٛح اٌكان ، اٌّؼهف١ح اٌٍٙا ٚ اٌٍٍا١ٔاخ ـ اٌٍّكٞ اٌٍالَ ػثك   2

3 .180 ص ـ اإلػعاو قالئً ـ اٌعهظأٟ اٌما٘ه ػثك  
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 ِمانتح لظك اٌّؼط١اخ ٘مٖ إٌرصّان ٚ ظٍّح ػٍٝ ظٍّح ػطف ٚ اٌّفهق ػٍٝ اٌّفهق ػطف

 1 .تالغ١ا اٌٛطً ٚ اٌفظً

 اٌىه٠ُ اٌمهآْ فٟ أِصٍرٗ ِٚٓ اٌفطاب ٌٚائً ِٓ ِّٙح ١ٌٍٚح ألـهٜ ظٍّح ذأو١ك ٠ؼك ٌٗ ٚٚفما

 2 « ٚلها أل١ٔٗ فٟ وأْ ٠ٍّؼٙا ٌُ وأْ ٍِرىثها ٌٚٝ أ٠اذٕا ػ١ٍٗ ذرٍٝ ٚإلا: » ذؼاٌٝ لٌٛٗ فٟ

 اٌهاتؾ ٘ٛ فٙما اٌرأو١ك ٘ٛ اٌرشث١ٗ ِٓ اٌّمظٛق ألْ األٚي ػٍٝ ٠ؼطف ٌُ اٌصأٟ اٌرشث١ٗ فئْ    

 فئلا اٌفطاب لٌه ط١غح ٘ٛ ٚطٍٗ أٚ اٌفطاب فظً ذؽىُ اٌرٟ اٌّثاقا ِٚٓ اٌعهظأٟ ٔظه فٟ

 . فظً ِرّاشٍح غ١ه وأد إْ ٚ ٚطً ـثها أٚ ؼىا٠ح ِرّاشٍح اٌظ١غح وأد

 : القرطجاني حازم عند الخطاب هالهح .3

  فظٛي إٌٝ اٌمظ١كج ٠مٍُ فٙٛ ٌٍٕض أشًّ تٕظهج اٌثالغ١١ٓ ػٕك اٌمهؽعأٟ ؼاوَ ٠ر١ّى    

 ٌٙمٖ ٚٚػغ ِؼ١ٓ ِؼٕٝ إ٠ظاي ألظً ذرؼافه أت١اخ أنتؼح ؼكٚق إٌٝ اٌشؼه ِٓ ت١راْ ٚاٌفظً

 فٙٛ إٌض ذّاٌه إٌٝ ٠ؤقٞ اٌفظٛي ذّاٌه ٚ اٌفظً ذّاٌه ذؼّٓ اٌثٕاء فٟ أؼىاِا اٌفظٛي

  اٌٍّّٛػاخ ِرٕاٌثح :» ذىْٛ أْ ٠عة تأٔٙا ( األٌفاظ ٚ اٌّٛػٛع ) اٌفظً ِٛاق ٠ظف

 اٌر١ّى تؼغ ػٓ تؼؼٙا ػٓ ِرؽ١ى غ١ه ، إٌٍط ِرفالٌح غ١ه االؽهاق ؼٍٕح ، ٚاٌّفِٙٛاخ

 3 «تٕفٍٗ ِٕؽاو وأٔٗ ت١د وً ٠عؼً اٌمٞ

 ِٓ وٍٙا ٚ٘مٖ ٚاٌرٕاٌة االذظايٚ ٚإٌٍط اٌرهاتؾ ػٓ قل١ك ؼك٠س اٌّٛاطفاخ ٘مٖ فٟ    

 ٌٍغهع ِٕاٌثا اٌفظً ٔظُ ّٔؾ ٠ىْٛ أْ ٠شرهؽ فٙٛ أـهٜ ظٙح ِٓ ٚ اٌكاـٍٟ اإلذٍاق ِظا٘ه

. اٌففه فٟ اٌعىاٌح ف١ٗ ذؼرّك

 اٌؼاللح ذىْٛ أْ ٠ٚعة األٌفاظ اـر١ان فٟ ٠ؤشه أٚ باألٌٍٛ فٟ ٠ؤشه اٌفطاب ِٓ فاٌغهع    

 ذكاٌٟٚ ِثكأ ٠ؽىّٙا اٌؼاللح ٚ٘مٖ أٍعاَ ػاللح ٚاٌرؼث١ه( اٌّٛػٛع)ٚ( اٌٙكف )اٌغهع ت١ٓ

 4 .تٙا اؼرفظد ٚ أظ١اي ٌٕرٙا أػهاف ٚ اظرّاػ١ح ذما١ٌك ط١اغح فٟ ٌاّ٘د

                                                      
1  .70ـ 69 ـ ص ـ اٌمهآٟٔ اٌفطاب ـ اٌؼَّٛ ـٍٛق  

  
2

 . 7 ا٠٢ح ٌمّاْ ٌٛنج   

3 .63 ص 1966 ـ ذًٛٔ ـ اٌشهل١ح اٌىرة قان ـ اٌفٛظح تٓ اٌؽث١ة ِؽّك: ذػ ـ األقتاء ٌهاض ٚ اٌثٍغاء ِٕٙاض اٌمهؽعأٟ ؼاوَ   
  

63المرجع السابق، ص- الحطاب القرآني-     خلود العموش
4
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12 

 ذىْٛ أْ ٠ٕثغٟ آـه ترؼث١ه آٚ اٌرؼث١ه ٚ األٌٍٛب ٚ اٌّٛػٛع ٚ اٌّماَ ت١ٓ نتؾ ٕ٘ا فاٌشاػه    

 ٌاّ٘د ذكاٌٟٚ ِثكأ ٠ؽىّٙا اٌؼاللح ٘مٖ اْ ػٍٝ أٍعاَ ػاللح اٌرؼث١ه ت١ٓ ٚ اٌغهع ت١ٓ اٌؼاللح

 .أػهاف ٚ اظرّاػ١ح ذما١ٌك ط١اغرٗ فٟ

  نغثح  ٠الءَ ِا أٞ  اٌمانا نغثاخ ِٕٙا  ذكا١ٌٚح الػرثاناخ ذفؼغ ٔظهٖ فٟ فاٌمظ١كج    

 ٚطف ٔظٕف أْ ٠ّىٓ ٚ.اٌّرٍمٟ ٚػغ ِغ ٠رٕاٌة ٚاػػ أٌٍٛب تاٌرفكاَ ٚلٌه اٌمانا

 ٠ىْٛ ٚاْ إٌٍط ِرّاٌىح ذىْٛ اْ ٠عة تؽ١س اٌفظً ذّاٌه:  إٌٝ اٌمظ١كج ٌرّاٌه اٌمهؽعأٟ

 ٚ اٌففاِح ٚ تاٌمٛج ذرٍُ ٚ ِٕاٌثح اٌّفرانج األٌفاظ ذىْٛ تؽ١س ٌٍغهع ِٕاٌثا إٌظُ ّٔؾ

 .اٌعىاٌح
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  :االتساق مفهىم

 : لغة .أ

 أعٛلذ: ل١ً حٍّٙب وضش فبرا حٍّذ ارا إٌخٍخ ٚعمذ» :( ق ط ٚ) عزس فٟ ِٕظٛس اثٓ ٠مٛي

 ٚاعك فٟٙ ،اٌّبء ػٍٝ سحّٙب ٚأغٍمذ حٍّذ أٞ رزغك ٚغ١ش٘ب إٌبلخ ،ٚعمذ ٚعمب حٍّذ : أٞ

 ٚلذ ،ػُ ِٚب ا١ًٌٍ ف١ٗ دخً ِٚب ،اٌٛعٛق حٍّزٗ ِب أٞ اٌّبء ػٍٝ ػ١ٕٟ ٚعمذ ٚعبق، ٚٔٛق

 صالس ٚاعزٛاإٖ ٚاِزالإٖ،ٚاعّبػٗ، ،اٌمّش ارغبقٚ ٠ٕؼُو ٠زغك ٚاٌطش٠ك ٚارغك، ا١ًٌٍ ٚعك

 1 .«االٔزظبَ: االرغبقٚ اعزّؼذ : اإلثً عزٛلذاٚ ،ػشش أسثغ أٚ ػششح

«           ٚعكِٚب ٚا١ًٌٍ » ِٕٚٗ ٚحٍّٗ عّؼٗ ٠غمٗ ٚعمٗ :» لبِٛعٗ فٟ آثبدٞ اٌف١شٚص ٠ٚمٛي    

 اٌّبء ػٍٝ ٚأغٍمذ حٍّذ ٚإٌبلخ إٌبط ِٓ وبٌشفمخ اإلثً ِٓ ٟٚ٘ اٌٛع١مخ : ِٕٚٗ ٚؽشدٖ

 2 .«إٌظبَ ٚارغك اعزّؼذ : اإلثً عزٛعمذا ٚ ٚاعك فٟٙ ،سحّٙب

 رىبد أٔٙب اال ، اٌّؼبٟٔ وض١شح االرغبق وٍّخ أْ ،آثبدٞ ٚاٌف١شٚص ِٕظٛس اثٓ أٚسدٖ ِّب ٠ٚزؼح    

 االعزّبع : ِؼبٟٔ فٟ ِغٍّٙب فٟ رغزخذَ ار اعزخذاِٙب رشجغ سغُ ،ِؼذٚدح ِؼبٟٔ فٟ رغزّغ

 . االٔزظبَٚ ٚاالٔؼّبَ

 : اصطالحا ـ ب

 : القدامى العرب عند االتساق مفهىم ـ

 ( ثؼجبساد رٌه ػٓ ػجشٚا ) ،ٚاحذح ٚحذح ٠ىْٛ أْ ٠غت إٌض أْ اٌؼشة اٌٍغ٠ْٛٛ أدسن ٌمذ

 ِٚٓ ،ٔظش٠زُٙ أطٛي اٌّحذصْٛ اٌؼٍّبء ػ١ٍٙب ألبَ اٌزٟ إٌظٟ االرغبق أعظ ثؼغ روشٚا ٚلذ

 أْ اٌشؼش ٔظُ فٟ اشزشؽ ح١ٓ ( اٌزج١١ٓ ٚ اٌج١بْ فٟ ) اٌغبحع ٔمٍٗ ِب اٌّغبي ٘زا فٟ روش ِب أُ٘

                                                      
.4836 ص 1994 ـ 3ؽ ـ ث١شٚد ـ طبدس داس ـ( ق ط ٚ ) ِبدح ، اٌؼشة ٌغبْ ــ ِٕظٛس ـبثٓ  1

  

  2 .289 ص . 3 ط( ق ط ٚ ) ِبدح ــ اٌّح١ؾ ـ آثبدٞ اٌف١شٚص  
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 ِزجب٠ٕخ غ١ش اٌجؼغ ٌجؼؼٙب ِّبصٍخ األسوبْ، ِٛار١خ إٌظبَ ِٓ عٍغٍخأٚ ِزفمخ أعضاء را ٠ىْٛ

 ثزٌه فزؼٍُ ، اٌّخبسط عًٙ ، األعضاء ِزالحُ سأ٠زٗ ِب اٌّشؼش أعٛد » ٠مٛي ح١ش ،ِزٕبصشح ٚال

ّْ ااّل 1  «اٌّذ٘بْ ٠غشٞ وّب اٌٍّغبْ ػٍٝ ٠غشٞ فٙٛ ،ٚاحذا عجىب ٚعجه ٚاحذا افشاغب أفشؽ أٗ  أ

 . إٌظٟ ثبالرغبق رؼشف فؤطجحذ ػٍّٟ ثطبثغ عجغذ احذ٠ش إٌظشح ٘زٖ

 اػزجشٖ ،اٌشؼشٞ اٌخطبة فٟ االرغبق ششؽ رٛفش ػشٚسح ػٍٝ « ؽجبؽجب اثٓ » ٔٗٞة ٚلذ ـ

 أزظبِب ف١ٗ اٌمٛي ٠ٕزظُ ِب اٌّشؼش ٚأحغٓ :» ٠مٛي ح١ش اٌشبػش ػٕٙب ٠غ١ذ أْ ٠ٕجغٟ ال لبػذح

 ... لبئٍٗ ٠ٕغمٗ ِب ػٍٝ آخشٖ ِغ أٌٚٗ ثٗ ٠زّغك

 ،ٚفظبحخ ،ٚحغٕب ،ٔغغب ثآخش٘ب ٌٙب أٚ اشزجبٖ فٟ ٚاحذح وىٍّخ اٌمظ١ذح رىْٛ أْ ٠غت

 ثؼذ٘ب ِب ٠ٚىْٛ ثؼذ٘ب ِب وٍّخ وً رمزؼٟ.....ِفّشػخ وؤٔٙب اٌمظ١ذح رخشط حزٝ أٌفبظ ٚعضاٌخ

 2 «ا١ٌٙب ِفزمشا ثٙب ِزؼٍك

 حاٌذالي أٚ اٌزشو١ت ال اٌظٛد صا٠ٚخ ِٓ االرغبق رٕبٚي اٌغبحع أْ عجك ِّب ٌٕب ٠زؼح ٚ ـ

 ٚاعجب األِش ٘زا ف١غؼً إٌض داخً االٔزظبَ ػشٚسح ػٓ ٠ىشف اٌزٞ ؽجبؽجب اثٓ غ١ش ،ػٍٝ

 عٛدرٙب ٚ ِؼب١ٔٗ ثمٛح ِزحفظب إٌض ١ٌظً

 العربية الدراسات فً االتساق مفهىم

 ثبٌٛعبئً ف١ٗ ٠ٚٙزُ ،ِب ٌٕض اٌّشىٍخ األعضاء ث١ٓ اٌزّبعه رٌه ثؤٔٗ : » خطبثٟ ِحّذ ٠ؼشفٗ

   إٌض ثٙب ٠زّبعه اٌزٟ اٌى١ف١خ ٘ٛ أٞ ،ٌٍٕض اٌّىٛٔخ اٌؼٕبطش ث١ٓ رظً اٌزٟ ٚاٌشى١ٍخ اٌٍغ٠ٛخ

 أٞ، 3 « إٌض فٟ اٌّخزٍفخ ٚاٌّؼغ١ّخ إٌح٠ٛخ  اٌشثؾ أدٚاد ث١ٓ اٌؼاللبد ثشطذ ٠ؼٕٝ ٚوزٌه

. إٌض فٟ اٌّخزٍفخ ٚاٌّؼغ١ّخ إٌح٠ٛخ اٌشثؾ أدٚاد ث١ٓ اٌؼاللبد ثشطذ ٠ؼٕٝ

                                                      
 . 67ص ـ 1عظ ـ 1975 .4ؽ ـ ِظش ـ اٌمب٘شح ـ اٌخبٔغٟ ِىزجخ ـ اٌزج١١ٓ ٚ اٌج١بْ ـ اٌغبحع ثحش ثٓ ػّش   1

2 .131 ص ـ 1982ـ ٌجٕبْ ـ ث١شٚد ـ اٌؼ١ٍّخ اٌىزت داس ـ اٌشؼش ػ١١بس ـ ؽجب ؽجب ثٓ   
  

3 5 ص ـ 2006 ـ 2 ؽ ـ اٌّغشة .  اٌؼشثٟ اٌضمبفٟ اٌّشوض ـ ( اٌخطبة أغغبَ اٌٝ ِذخً ) إٌض ٌغب١ٔبد ـ خطبثٟ ِحّذ   
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 فٟ اٌؼاللخ االػزجبس ثؼ١ٓ رؤخز االرغبق ظب٘شح :» لٌٛٗ فٟ ػبئشخ ثٓ األعزبر ٠ٚؼشفٗ

 ِٓ اال ٠زُ ال ٚاٌشثؾ ش١ئ١ٓ ث١ٓ رشثؾ اٌزٟ اإلِىبٔبد ِٓ عٍّخ ػٍٝ ٠ذي االرغبق أْ أٞ اٌخطبة

 1 «عّبرٗ ٚٚػغ إٌض  ا٠غبد اٌٝ رٙذف ِٛعٛدح دال١ٌخ ثٛعبئً رشزغً ِؼ٠ٕٛخ ػاللبد خالي

 ٌغؼً اٌٍغخ فٟ اٌّزبحخ اإلِىب١ٔبد ِغّٛػخ ثىٛٔٗ :» االرغبق ف١ؼشف اٌشبٚػ ِحّذ أِب

 .2 «اٌجؼغ ثجؼؼٙب ِزّبعىخ إٌض أعضاء

          اٌزّبعه ػ١ٍٗ ٠طٍك اٌغبثمخ اٌزؼبس٠ف فٟ االرغبق ِظطٍح أْ ِالحع ٘ٛ ِّب ٚاٌغذ٠ش 

 ٠زؤرٝ اٌزّبعه ٚ٘زا ،ٌٍٕض اٌّشىٍخ ٚاٌغًّ اٌّفشداد ث١ٓ اٌحبطً اٌزّبعه أٗ أٞ، اٌزشاثؾ أٚ

 ...اٌٛعبئً ِٓ ٚغ١ش٘ب ٚاالعزجذاي ٚاإلحبٌخ، ،وبٌٛطً ٌغ٠ٛخ ٚعبئً خالي ِٓ

  :الغرب علماء عند االتساق مفهىم

 ث١ٓ اٌّٛعٛدح اٌؼاللبد ػٓ ٔبرغب االرغبق ٌٕب ٠جذٚ : » لٌٛٗ فٟ( carter )وبسرش ٠ؼشفٗ

 .3 «رحذ٠ذاي فٟ اؽاللب ( رذا١ٌٚخ ، ِمب١ِخ ) اٌٍغب١ٔخ غ١ش اٌّؼط١بد أٚ إٌظ١خ األشىبي

 غ١ش إٌض فٟ ػٕظش ث١ٓ ِؼ٠ٕٛخ ػاللخ : » ثؤٔٗ االرغبق حغٓ ٚسل١خ ٘ب١ٌذِٞٓ و٠ًٚؼزجش

 4 «اٌزّبعى١خ اٌؼاللخ ٘زٖ ؽش٠ك ػٓ اال ِىبٔٗ رحذ٠ذ ٠ّىٓ ال أٔٗ

 

                                                      
1

 143 ص 2012 ـ 1433 ـ 1ؽ ـ األسدْ ـ ػّبْ ـ اٌزٛص٠غ ٚ ٌٍٕشش عش٠ش داس ـ األدثٟ إٌض رٍمٟ ِغز٠ٛبد ـ ػبئشخ ثٓ حغ١ٓ   
. 

2 .124 ص ـ 1 ط ـ 1ؽ 2001 د رٛٔظ ـ ٌٍزٛص٠غ اٌؼشث١خ اٌّئعغخ ـ اٌخطبة رح١ًٍ أطٛي ـ اٌشبٚػ ِحّذ   
  

 

3
 ـ 1 ؽ ـ( األسدْ ) ػّبْ اٌؼبٌّٟ ٌٍىزبة عذاس ـ اٌخطبة رح١ًٍ ٚ إٌض ٌغب١ٔبد فٟ األعبع١خ اٌّظطٍحبد ـ  ثٛلشح ٔؼّبْ  

  .81ص 2009

4 .90 ص 2001 ـ 1ؽ ـ اٌمب٘شح اٌششق ص٘شاء ِىزجخ ـ ( إٌحٛٞ اٌذسط فٟ عذ٠ذ ارغبٖ ) إٌض ٔحٛ ـ ػف١فٟ أحّذ   
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 ار دالٌٟ ِفَٙٛ » أٔٗ ػٍٝ اإلرغبق " فبّٔٙب حغٓ ٚسل١خ ٘ب١ٌذٞ ٌٍجبحضبْ آخش رؼش٠ف ٚفٟ

 ٘زا ِٓ ٠زؼح ٚ، 1 «وٕض رحذدٖ اٌزٟ ٚ إٌض داخً اٌمبئّخ اٌّؼ٠ٕٛخ اٌؼاللبد اٌٝ ٠غ١ً

 ِحّذ ٘زا ػٍٝ ػمت ٌمذ ٚ اٌذالٌٟ اٌغبٔت فٟ اإلرغبق ِفَٙٛ حظشا لذ اٌجبحضبْ أْ اٌزؼش٠ف

 أخشٜ ِغز٠ٛبد فٟ ٠زُ أّب ٚ فحغت اٌذالٌٟ اٌغبٔت ػٍٝ ٠مزظش ال اإلرغبق أْ ٠ج١ٓ ٚ خطبثٟ

 . اٌّؼغُ ٚ وبٌٕحٛ

 : اإلتساق وسائل ـ

 : ٟ٘ ٚٚعبئٍٗ :النحىي الربط ـ أ

 ٔحٛ ِٛعٙخ اشبسح ٠زؼّٓ ألٔٗ رٌه اإلرغبق أٔٛاع وً ػٓ ِخزٍف": اٌٛطً" الربط أدوات ـ1

 اٌحزف ٚ اإلعزجذاي ٚ اإلحبٌخ شؤْ ٘ٛ وّب ع١ٍحك ِب أٚ رمذَ ف١ّب اٌّفزشع ػٓ اٌجحش

 ِؼٕٝ ِٕظُ ثشىً اٌغبثك ِغ اٌالحك ثٙب ٠زشاثؾ اٌزٟ ٌٍطش٠مخ رحذ٠ذ اٌٛطً ثؼاللخ فبٌّمظٛد

 ػٕبطش اٌٝ رحزبط ِزّبعىخ وٛحذح رذسن ٌٚىٟ خط١ب ِززب١ٌبد أٚ عًّ ػٓ ػجبسح إٌض أْ ٘زا

 2 "إٌض أعضاء ث١ٓ رظً ساثطخ

 ح١ش اإلٔزمبي ِظطٍح ( ػ١ٍٗ ـ ِٓ ثبٌشغُ ـ ٌىٓ ـ ألْ ) اٌشٚاثؾ ٘زٖ ِضً ػٍٝ ٠طٍك وّب" 

 ٌزا طح١حب رفغ١شا رفغ١ش٘ب ٚ إٌض فٟ اٌّخزٍفخ األعضاء ث١ٓ اٌزٕمً ثٛاعطزٙب اٌمبسة ٠زّىٓ

 3 "عجمٗ ثّب ػاللزٗ فٟ ع١مذَ ِب ٌزفغ١ش ثٕبء ٚع١ٍخ فٟٙ

 ٌٍفظخ رح١ً ثّمزؼب٘ب اٌزٟ اٌؼ١ٍّخ رؼٕٟ فٟٙ اٌّغ١ّبد ٚ األعّبء ث١ٓ لبئّخ ػاللخ : اإلحالة ـ2

 ح١ش ِٓ  ثزارٙب رىزفٟ ال ٔٛػٙب وبْ و١فّب اٌّح١ٍخ فبٌؼٕبطش ػ١ٍٙب ِزمذِخ ٌفظخ ػٍٝ اٌّغزؼٍّخ

 رىشاس ِٓ ثذ ال ٌٗ الحك أٚ عبثك اعُ ػٍٝ ١ٌؼٛد اٌؼ١ّش اعزخذاَ اإلحبٌخ طٛسح ٚ اٌزؤ٠ًٚ

                                                      
1

 . 21 ـ ( اٌخطبة أغغبَ اٌٝ ِذخً ) إٌض ٌغب١ٔبد ـ خطبثٟ ِحّذ 

 22ص –  المرجع نفسه 
2
  

3  .110 ص ـ 2007 ـ 1 ؽ ـ اٌمب٘شح ـ ا٢داة ِىزجخ ـ اٌزطج١ك ٚ اٌزطش٠خ إٌض ٌغخ ػٍُ ـ ِحّذ شجً ػضح
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 فٟ األعٕج١خ اٌٍغبد رؤص١ش اٌٝ ٠شعغ فشثّب  اٌالحك ػٍٝ ثبإلحبٌخ ٠ؼشف ِب أِب ٔفغٗ اإلعُ

 1 "اٌزشعّخ ثفؼً اٌّحذس اٌؼشثٟ اٌزشو١ت

 داخً أخشٜ ثؤٌفبظ ػاللزٙب ثٛاعطخ اال رفُٙ ال ٌغٛٞ ٔض فٟ رشد أٌفبظ ػٓ ػجبسح ٟ٘ اإلحبٌخ"

 2 "خبص ع١بق ِٓ اٌخبسعٟ ثبٌٛالغ ثؼاللزٙب أٚ إٌض

 ٔظٗ ارغبق ِذٜ ٠ضجذ وٟ إٌض ِحًٍ ػ١ٍٙب ٠زىٝ ا١ٌٚخ اٌّبدح افحبٌخ رؼزجش روش ِب ػٍٝ ثٕبءا ٚ

 . اإلرغبق ٘زا رحمك اٌزٟ األدٚاد أُ٘ ِٓ ٟ٘ ٚ

 : ّ٘ب سئ١غ١١ٓ ٔٛػ١ٓ اٌٝ اإلحبٌخ رٕمغُ ٚ : اإلحبٌخ أٔٛاع ـ

 خالي ِٓ ِشعؼٙب فُٙ ٠ّىٓ ٚ إٌض خبسط اٌٝ رىْٛ اٌزٟ اإلحبٌخ ٟٚ٘"  :ِمب١ِخ احبٌخ ـ 1

 ػ١ّش ٚ اٌّزىٍُ ػ١ّش  إٌض خبسط اٌٝ رش١ش اٌزٟ اإلحب١ٌخ اٌؼٕبطش أثشص ِٚٓ ِٛلف ع١بق

 . اٌؼٍُ اعُ ٚ اٌّخبؽت

 ٘زٖ حغٓ ٚسل١خ ١ٌذٞ ٠ٚؼذ٘ب إٌض فٟ ِزوٛس ٌغٛٞ ػٕظش احبٌخ ٟٚ٘ : ٔظ١خ احبٌخ ـ 2

 أٔٙب أٞ إٌض رّبعه اٌٝ ٠مؼٟ ِّب ثجؼؼٙب إٌض أعضاء سثؾ فٟ رغبُ٘ اٌزٟ ٟ٘ اإلحبٌخ

 : ِٕٙب أٔٛاع اإلحبٌخ ٌٙزٖ ٚ إٌض فٟ الحك أٚ عبثك ػٕظش اٌٝ رح١ً

 أوضش ِٓ اإلحبٌخ ٘زٖ رؼذ ٚ اٌّخزٍفخ اٌٍغ٠ٛخ اٌؼٕبطش ِٓ ٠زمذِٗ ِب اٌٝ رش١ش ٚ : "لج١ٍخ احبٌخـ أ ـ

 ٠ّضً اٌغ١جخ فؼ١ّش ، ػظفٛسح ف١ٙب ٚ شغشح أسعُ :ِضً اٌٍغٛٞ إٌض فٟ ش١ٛػب اإلحبالد

 3 "اٌغٍّز١ٓ ث١ٓ اٌٛلذ ٔفظ فٟ ٠شثؾ ٚ ( شغشح ) ٌفظخ ٠ؼٛع احب١ٌب ػٕظشا



                                                      
1   .82 ص ـ اٌخطبة رح١ًٍ ٚ إٌض ٌغب١ٔبد فٟ األعبع١خ اٌّظطٍحبد ـ ثٛلشح ٔؼّبْ

  
2

 ص      2009 ـ 1 ؽ ـ ث١شٚد ـ اٌؼشثٟ اٌضمبفٟ اٌّشوض ٚ ثبٌش٠بع األدثٟ إٌبدٞ ـ إٌض اشىبالد ـ اٌىش٠ُ ػجذ ثٓ عّؼبْ  
374  

350-349ص -  المرجع نقسه
3
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 الحك ٚ إٌض فٟ ثؼذ٘ب ِزوٛس اشبسٞ ػٕظش ػٍٝ اٌؼٛدح ٠زُ ٚف١ٙب :" اٌجؼذ٠خ اإلحبٌخ : ة ـ

 1 "اإلحب١ٌخ األعب١ٌت وبعزؼّبي ػ١ٍٙب

 2 : ا٢ر١خ ثبٌخطبؽخ ألغبِٙب ٚ اإلحبٌخ رٍخ١ض ٠ّىٓ ٚ

 اإلحبٌخ

 

( إٌض داخً اٌٝ احبٌخ )إٌظ١خ (                                   إٌض خبسط اٌٝ احبٌخ ) اٌّمب١ِخ

 

 

 ( ثؼذ٠خ ) اٌالحك اٌٝ(              ث١ٍخق )اٌغبثك اٌٝ

 أْ ٠ّىٓ فبٔٙب ٔظ١خ وبٔذ ارا ٚ أٔظ١خ اٌّمب١ِخ اإلحبٌخ ػٕبطش رىْٛ أْ ٠ّىٓ ػبِخ ومبػذح    

 ٠حذد اٌزٞ ٘ٛ اإلعزؼّبي ٚ اإلحبٌخ اِىب١ٔخ رّزٍه اٌؼٕبطش وً أْ أٞ اٌالحك أٚ اٌغبثك اٌٝ رح١ً

  .اٌٍّحٛظ اإلخزالف سغُ ٚ احبٌزٙب ٔٛع

 ِٛعٛد ٘ٛ اإلحبٌخ ِٓ احبٌخ ٌىً ثبٌٕغجخ أعبع١ب ٠ؼذ فبّٔب إٌظ١خ ٚ اٌّمب١ِخ اإلحبٌخ ٔٛػٟ ث١ٓ

 ِىبْ فٟ ا١ٌٗ اٌّحبي اٌشٟء ػٍٝ اٌزؼشف ٚعٛة وزٌه ٚ ٌٗ ٠غزغبة أْ ٠ٕجغٟ ِفزشع ػٕظش

 .ِب

 فٟ رغبُ٘ ال أٔٙب اال اٌّمبَ ثغ١بق اٌٍغخ رشثؾ ٌىٛٔٙب إٌض خٍك فٟ رغبُ٘ اٌّمب١ِخ إلحبٌخاٚ

 .إٌض ارغبق فٟ فؼبي ثذٚس إٌظ١خ اإلحبٌخ ث١ّٕب ِجبشش ثشىً ارغبلٗ

                                                      
1  .144 ص ـ  األدثٟ إٌض رٍمٟ ِغز٠ٛبد ـ ػبئشخ ثٓ أحّذ حغ١ٓ  

  

2 .17 ص ـ ( اٌخطبة أغغبَ اٌٝ ِذخً ) إٌض ٌغب١ٔبد ـ خطبثٟ ِحّذ  
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 اٌّمبسٔخ أدٚاد ـ اإلشبسح أعّبء ـ اٌؼّبئش : صالس اٌٝ اإلحب١ٌخ اإلرغبق أدٚاد ٚرٕمغُ

 :اٌؼّبئش . أ

 ٚ إٌض ِؼٕٝ رشى١ً فٟ اٌؼّبئش رغُٙ ار اٌذالٌٟ ٚ اٌشىٍٟ إٌض رّبعه رحمك فٟٙ"      

 ٠ح١ً لذ ٚ ( اعُ ) اح١بٔب ِفشدح وٍّخ اٌٝ ٠ح١ً فمذ اإلحبٌخ ػ١ٍّخ فٟ اٌؼ١ّش دٚس ٠زؼذد ٚ اثشاصٖ

 1 "ِزىبًِ خطبة اٚ رشو١ت اٌٝ أخشٜ أح١بْ فٟ ٠ح١ً ٚ األح١بْ ثؼغ فٟ عٍّخ اٌٝ

 ػّبئش ٚ اٌخ .....ُ٘ ـ ٟ٘ ـ ٘ٛ ـ ٔحٓ ـ أٔذ ـ أٔب : ِضً ٚعٛد٠خ اٌٝ اٌؼّبئش رٕمغُ ح١ش"     

 . اٌخ ....وزبثٕب ـ وزبثٗ ـ وزبثُٙ ـ وزبثه ـ وزبثٟ : ِضً  ٍِى١خ

 ٚرٕذسط أخشٜ ثؤدٚاس رغّٝ اٌزٟ رٍه فٟٙ إٌض ارغبق فٟ ٘بِب دٚسا رئدٞ اٌزٟ اٌؼّبئش أِب

 (  ّ٘ب ـ ٘ٓ ـ ُ٘ ـ ٟ٘ ـ ٘ٛ ) عّؼب ٚ رض١ٕخ ٚ افشادا اٌغ١جخ ػّبئش ػّٕٙب

 اِىب١ٔبد ػذح ٕ٘بن ٚ اإلشبسح أعّبء ٟ٘ اإلحبٌخ ٔٛع فٟ اٌذاخٍخ اإلرغبق ٚعبئً ِٚٓ

           اإلٔزمبء حغت أٚ « ٕ٘بن ـ ٕ٘ب » اٌّىبْ ٚ« غذا ـ ا٢ْ ( » اٌضِبْ ) اٌظشف١خ حغت اِب ٌزظ١ٕفٙب

 فبْ ِالحع ٘ٛ ِّٚب 2" «٘زاـ٘زٖ » اٌمشة ٚ « رٍهـران » اٌجؼذ حغت أٚ « ٘ئالءـ٘زا» 

  اٌمجٍٟ ثبٌشثؾ رمَٛ اإلشبسح أعّبء

 الحق أجزاء تربط أنها بمعنى قبلٌة محٌلة أصنافها بشتى اإلشارة أسماء كانت إذا و والبعدي    

 اإلحالة ٌسمٌها بما ٌتمٌز المفرد اإلشارة أسماء فإن النص إتساق فً تساهم ثمة من و سابق بجزء

 .الجمل من متتالٌة أو بأكملها جملة إلى اإلحالة إمكانٌة أي الموسعة

                                                      
1

 1ؽ ـ األسدْ ـ اٌزٛص٠غ ٚ ٌٍٕشش عش٠ش داس ـ ٌٍخطبة اٌٍغبٟٔ اٌزح١ًٍ ػٛء فٟ إٌظٟ اٌزشاثؾ ـ اٌجطبشٟ ٠بعش ثٓ خ١ًٍ   
   .172 ص 1430/2009

 
2
  



 الفصل األول                                                                         مفهىم االتساق وآلياته

 

21 
 

 مثل عامة عناصر إستعمالها ٌتم اإلحالة من نوع هً : المقارنة أدوات الثالث النوع أما    

 اإلتساق منظور ومن ، الكٌفٌة و الكمٌة إلى تتفرع خاصة عناصر أو اإلختالف و التشابه التطابقو

 1 ."نصٌة كونها فً اإلشارة اسماء و الضمائر عن تختلف ال فهً

:   التالي المخطط في تلخيصها ويمكن

   1الشكل

 نة                           المقـــــــــار                                                             

 

 

 اصةــــخ                                                                       امةــــع              

 

 

 كٌفٌة                       كمٌة     التطابق       اإلختالف          التشابه

  :اإلستبدال .3

 اإلحالة شأن شأنه ٌعداإلستبدال و آخر بعنصر عنصر تعوٌض إنه النص داخل تتم عملٌة هو    "

 الكلمات بٌن المعجمً النحوي المستوى فً تتم عالقة كونه فً عنها  ٌختلف أنه إال إتساق عالقة

 جهة من اإلستبدال ٌعتبر و الداللً المستوى فً تقع معنوٌة عالقة  اإلحالة بٌنما العبارات و

                                                      
  .19 ص ـ الخطاب إنسجام إلى مدخل النص لسانٌات ـ خطابً محمد ـ  1
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 أنه و نصً أنه أي النص داخل عملٌة فإنه علٌه و النص اتساق فً تعتمد أساسٌة وسٌلة أخرى

1 "النصوص اتساق مصادر من أساسً مصدر
 

   النحوي المستوى فً تتم التً النصً التماسك صور من صور هو فاالستبدال آخر بتعرٌف أو    

 أخرى و ذلك: مثل بكلمات لفظة إبدال المشهورة صورته و العبارات آو للكلمات والمعجمً

 " ذلك أحب نعم ؟ القراءة تحب هل = مثال  وأفعل

 : عناصر ثالث إلى االستبدال ينقسم و

  : اسمي استبدال . أ

 أن ٌجب مثلومة جد فأسً مثل ( إلخ ...آخرٌن ، آخر ، نفس ) التالٌة عناصر بإستعمال وٌتم    

 . حادة أخرى أقتنً

  : فعلي إستبدال . ب

 على لٌحافظ فعلٌة عبارة أو معٌن حدث أو لفعل إضمارا ٌأتً حٌث البدٌل الفعل وٌعبرعن    

 . الفعل محتوى إستمرارٌة

 : قولي إستبدال. ج 

 المفردات تلك تعوض مثال ، حٌث ـ أجل ـ ال ـ نعم ـ أٌضا ـ كذلك مثل أدوات فٌه وتستعمل     

 :  ذلك عن التمثٌل ٌمكن و كاملة جمل أو جملة عن

  الدرس هللا عبد حضر عن( كذلك ) فنابت ، كذلك هللا عبد و الدرس محمد حضر

 

                                                      
 ـ الشرق إفرٌقٌا دار ـ قنٌنً القادر عبد : تر ( التداولً و الداللً الخطاب فً البحث إستقصاء ) السٌاق و النص ـ داٌك فان   1

  .103 ص 2000 ـ لبنان
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   :الحذف. 4

 إختصارا الكالم من اكثر او عنصر ذكر عن المتكلم عدول بأنه الحذف ٌعرف أن ٌمكن    

 فً ٌقوم أن المفهومً لمحتواها ٌمكن التً السطحٌة العبارات إستبعاد :" بأنه بوجراند وٌعرفه"

 1 "الناقصة العبارات بوساطة ٌعدل أن أو ٌوسع أن أو الذهن

 هذا لكن و تمامها على صحٌحة النص بنٌة تأتً و تكرارها من بدال عبارة أو كلمة تحذف وقد    

 ٌغنً  علٌه تذل و إلٌه تومئ  مقالٌة أو معنوٌة قرائن ) الجملة بناء فً الباقً كان إذا غال ٌأتً ال

2 "ذكره فً ٌوجد ال معنى حذفه فً ٌكون كما ، المعنى أداء فً كافٌا الداللة فً
 : » تعالى كقوله، 

 «.       {3} .....رسوله و المشركٌن من بريء هللا إن....

. أٌضا منهم بريء ورسوله ك التقدٌر و   

 اإلحالة دم و اإلختصار على النص منشئ ٌساعد فهو النصوص فً ٌكثر الحذف بأن نستنتج

. فائضة معلومات بذكر

 : هً أنواع ثالثة وللحذف :الحذف أنواع ـ

 ؟ ستلبس قبعة أي : مثل اإلسم ٌحذف بحٌث الجملة داخل ٌقع النوع وهذا  :اإلسمي الحذف .1

 . الجواب فً حذفت قد القبعة أن واضح = األحسن هً هذه

 ؟ تسبح كنت هل : مثل فعلٌا عنصرا المحذوف وٌكون : الفعلي لحذف .2

 شهد تقدٌره و 3 «العلم وأولوا  المالئكة و هو إال إله ال أنه هللا شهد :» تعالى وقوله/ فعلت نعم

 . العلم أولوا شهد و المالئكة

 

                                                      
1 .301 ص 1998 ـ القاهرة ـ الكتب عالم ـ حسان م تما : تر ـ إلجراء و الطاب و النص ـ بوجراند 

  

2 03 :اآلٌة التوبة سورة 
  

3  ــ 18 ـ اآلٌة عمران آل ـسورة 
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 عنها ٌجاب التً األسئلة الحذف فٌها ٌكثر يالت المواضٌع ومن  :الجملة شبه داخل حذف .3

 1 "نعم ؟ غدا ستأتً هل : مثال ال أو بنعم

 : المعجمي الربط . ت

 آخر عنصر إلى عنصر إحالة طرٌق عن المفردات إختٌار خالل من ٌحقق الذي الربط هو    

 و فكرته بناء إتجاه فً بتفسٌرها تتصل عناصر مع النص داخل المعجمٌة العناصر تلك فتتحرك

 الجملة فً المعجمٌة الكلمات بٌن الربط من النوع هذا ٌظهر و التواصل و فٌالهم ٌسهم مما تكوٌنه

 : هما وسٌلتٌن خالل من المعجمً الربط ٌتحقق و

 كل بداٌة فً األلفاظ من عدة أو لفظ تكرار فً تتمثل ، تكرارٌة إحالٌة وسٌلة هو :لتكرارا . أ

 . التأكٌد قصد النص جمل من جملة

 له مرادف ورود أو معجمً عنصر إعادة ٌتطلب المعجمً اإلتساق أشكال من شكل والتكرٌر     

 2 "عاما إسما أو مطلقا عنصرا أو مرادف شبه أو

 .النص إتساق فً كبٌرا دورا ٌحقق التكرار بأن نسنتتج ذكره تم ومما    

 :التضام . ب

"ثحىُ٘زٖاٌؼاللخالسرجبؽٙبرٛاسدصٚطِٓاٌىٍّبدثبٌفؼًأٚثبٌمٛحأٚٔظشا٘ٛ"
3


٠مظذثبٌزؼبَاٌّؼغّٟأ٠ٗٔمَٛػٍٝاٌزالصَث١ٓاٌىٍّبدفٟع١بقِبأِٞغٟءأصٚاطِٓ"

ػاللخِبث١ٓاٌٍفظ١ٓارْاٌىٍّبداٌّزظبحجخدائّبفزوشأحذّ٘ب٠غزذػٟروشا٢خشٌٛعٛد

اٌزغبٚساٌّزؼب٠َئدٞاٌٝػاللخأشذرّبعىبفٟإٌضٚلذِضً٘ب١ٌذٞٚسل١خحغٓاٌزؼبَ

:ثبٌّضبيا٢رٟ

                                                      
1 .118 ص ـ التطبٌق و النظرٌة النص لغة عالم ــ محمد شبل عزة  

  

2 106 ص    2001 ـ  1 ط  القاهرة ـ الشرق زهراء مكتبة ـ ( النحوي الدرس فً جدٌد إتجاه ) النص نحو ـ عفٌفً أحمد 
  

3
 . 25 ص " الخطاب إنسجام إلى مدخل " النص لسانٌات ـ خطابً محمد  
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فبٌٌٛذٚاٌجٕبدوٍّزبْ"ٌّبرا٠زٍٜٛ٘زااٌٌٛذاٌظغ١شؽٛاياٌٛلذ؟ٚاٌجٕبدال٠ز٠ٍٛٓ"

١ٌغزبِزشادفز١ِٓٚغرٌهفٕٙبنسثؾٔظٟث١ٓاٌغٍّز١ٌٓىْٛاٌىٍّز١ِٓزؼبدر١ٓٚرٕز١ّبْاٌٝ

"ِغبيدالٌِٟزمبسة
1


 العبارات و الجمل بٌن الربط فً التداول و الشٌوع كثٌرة أداة التضام بأن التحلٌل من نستنتج    

 . النصوص منها تتألف التً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 .366 ص ـ نصٌة لسانٌة دراسة النص إشكاالت ـ الكرٌم عبد جمعان 
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 : التالً المخطط فً اإلتساق أدوات تلخٌص وٌمكن

 اإلتساق أدوات

 

 

 

 المعجمً اإلتساق       الوصل                  الحذف                      اإلستبدال              اإلحالة

 

 

 

 مالتضا            التكرار                                                                                                        

 قولً     فعلً   إسمً    نصٌة        مقامٌة

 

  الجملة شبه داخل           لًالفع        اإلسمً                                          

 بعدٌة                   قبلٌة        
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 :مفهوم التكرارـ 

و كرورا      ٌكر كرا علٌه كر : كرر ومصدره  : " (كرر )جاء فً لسان العرب مادة       

عنه ورجع    كر  بنفسه ٌتعدى وال ٌتعدى و كره و كر: هو الرجوع ، ٌقال : الكروتكرار ، و 

و كذلك الفرس وكرر الشًء وكركره أعاده مرة ٌكر، ، ورجل كرار و ٌكر على العد و كرو 

 .أخرى

. كررت علٌه الحدٌث وكركرته إذا رددته علٌه : وٌقال كرات الجمع المرة و : الكرةو 

. الرجوع على الشًء ومنه التكرار : الكرو 

. الشًء تكرٌرا و تكرارا وكررتبمعنى التكرار ، : التكرةو 

الراء ، وذلك ألنك إذا وقفت :  من الحروف المكرر، و تردد: وتكركر الرجل فً أمره أي 

"علٌه  رأٌت طرف اللسان ٌتغٌر بما فٌه من التكرٌر ، لذلك إحتسب فً اإلمالة بحرفٌن 
1

 

كرر الشًء ، أي أعاده مرة أخرى     : و أعاد و تقول رددإذا " كرر" التكرار هو مصدر "     

 .كررت الكبلم تكرٌرا و تكرارا : و كررت علٌه الحدٌث إذا رددته علٌه و تقول 

العطف على الشًء بالذات أو بالفعل : الكر ،  (المفردات فً غرٌب القرآن  )قال صاحب     

فلو أن لنا كرة » :وقوله تعالى  .6اإلسراء اآلٌة « ثم رددنا لكم الكرة علٌهم » :قال تعالى ....

 ." 102الشعراء اآلٌة « فنكون من المؤمنٌن 
2

 

   ومن خبلل التعرٌفات نستخلص بأن التكرار هو اإلعادة و الرجوع مما ٌبلحظ أن عبلقة 

التكرار تشتمل اإلحالة القبلٌة أو السابقة بالرجوع لما سبق ذكره فً النص بتكراره مرة أخرى  

                                                      
  1 136 ـ 135 ص ـ 1994 ص ـ 5ج ـ 3ط ـ بٌروت ـ صادر دار ـ ( كرر ) مادة ـ العرب لسان ـ منظور إبن 

2
                    للنشر زهران دار ـ القرآنً لئلعجاز الصوتً بناء فً التكرار نظام ـ فٌتور إسماعٌل عمران / إسماعٌل محمد طالب    
  1ص ـ األردن ـ التوزٌع و
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ٌعد التكرار من الظواهر اللغوٌة التً لها إسهامات عدٌدة على مستوى النص :إصطالحا 

وألهمٌته أفردت له عدة دراسات سواء عند القدماء أو المحدثٌن محاولٌن تحدٌده كمصطلح 

 سواءا كانوا نحاة أو ببلغٌٌن أم نقادا إال انهم اجتمعوا اختبلفهمورغم تباٌن آرائهم فً ذلك و 

. على أنه إعادة للفظ أو المعنى 

ـ أ ـ التكرار في الدراسات العربية القديمة  

 : عند النحاة واللغويين  .1

أعلم أن : "     ذكر لنحاة  اللغوٌٌن العرب مصطلح التكرار ضمن مؤلفاتهم عن التكرار 

تكرٌر : أحدهما : له، فمن ذلك التوكٌد وهو على ضربٌن .......العرب إذا أرادت المعنى مكنته 

. قام زٌد قام زٌد وقد قامت الصبلة قد قامت الصبلة : األول لفظه وهو نحو قولك 

أقام القوم : تكرٌر األول بمعناه و هو على ضربٌن ، أحدهما لئلحاطة والعموم كقولك : الثانً 

" كلهم و اآلخر للتثبٌت و التمكٌن كقولنا قام زٌد بنفسه 
1

 

 عند البالغيين .2

 تظهر عناٌة علماء الببلغة بالتكرار أكثر و ٌظهر ذلك فً كتبهم بحٌث أن له أهمٌة فً     

وما أعرف » : إبن سنان الخفاجً : بناء المعنى داخل النصوص و من هؤالء العلماء نجد 

شٌئا ٌقدح فً الفصاحة وٌغض من طبلوتها أظهر من التكرار لما ٌؤثر تجنبه وصٌانة 

« ...نسجه عنه 
2

 

 :  إبن األثير

                                                      
 ـ 101 ص 3ج 2 ط بٌروت ت النشر و للطباعة الهدى دار ، النجار علً محمد : تج ، الخصائص ـ جنً إبن عثمان الفتح أبو  1

104 . 

  96 ص 1996 ، 1ط القاهرة ، صبٌحً علً محمد مطبعة ـ  الفصاحة سر ـ الخفاجً سنان إبن   2

 



 الفصل الثاني                                                        أُثر التكرار والتّضاد في اتساق النّص

 

30 
 

   هو داللة اللفظ على المعنى مرددا كقولك لمن تستدعٌه» :      الذي عرف التكرار فً قوله 

« فإن المعنى مردد و اللفظ واحد (أسرع أسرع  )
1

 

    وبناءا على هذا نستنتج بأن التكرار ٌعتبر أحد الكفاءة النصٌة أو المعٌار األهم فً النص 

. كونه ٌساهم فً تماسكه و بذلك فهو شكل من أشكال التماسك المعجمً 

   ٌعتبر التكرار الذي إنطلق منه علماؤنا القدامى رصٌدا ثمٌنا قد ٌكون أساسا قوٌا فً خدمة 

. الدراسات اللغوٌة الحدٌثة 

:   ـ ب ــ التكرار في الدراسات الحديثة 

فقد عرفوه على أنه شكل من أشكال التماسك النصً أو المعجمً التً تتطلب إعادة     

عنصر معجمً أو وجود مرادف له أو شبهه ، وهذا التكرار فً ظاهر النص ٌصنع تربطا 

: بٌن أجزائه بشكل واضح وقد عرفه 

أٌة حالة تكرار ٌمكن أن تكون كلمة نفسها أو مرادف أو شبه » :هالٌدي ورقٌة حسن بأنه

«مرادف ن كلمة عامة أو إسما عاما 
2

 

و ٌطلق البعض على هذه الوسٌلة اإلحالة » :    وٌعرفه الدكتور جمٌل عبد المجٌد فً قوله 

التكرارٌة و تتمثل فً تكرار لفظ أو عدة من األلفاظ فً بداٌة كل جملة من جمل النص قصد 

« التأكٌد 
3

 

على أنه شرط  (الخطاب الشعري إستراتجٌة التناص  )أما محمد مفتاح فقد رآه فً كتابه     

أن للتكرار » :كمال محسن، أو لعب لغوي ٌستدرك مقولته السابقة عن التكرار و اهمٌته قائبل 

« دورا كبٌرا فً الخطاب الشعري أو ما ٌشبهه من أنواع الخطاب األخرى اإلقناعٌة 
4

 

                                                      
1  .345 ص 2ج ـ 2 ط القاهرة النشر و للطباعة مصر نهضة دار ـ الشاعر و الكاتب أدب فً السائر المثل ـ األثٌر إبن  

  

237 ص ( الخطاب إنسجام إلى مدخل )ـ النص لسانٌات ـ خطابً محمد  2
  

106 ص النحوي الدرس فً جدٌد إتجاه النص نحو ـ عفٌفً أحمد  3
  

4 39 ص 1992 ـ 3 ط البٌضاء الدار ـ العربً الثقافً المركز ـ ( التناص إستراتجٌة ) الشعري الخطاب ـ مفتاح ـمحمد  
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    ٌرى محمد مفتاح فً هذا القول ان التكرار عنصر للكمال و إعتبره كمحسن من 

. المحسنات الببلغٌة و ٌساهم بدرجة كبٌرة فً تماسك الخطاب و النص الشعري 

    كما ٌعد صبلح فصل التكرار من الطاقات األسلوبٌة الفاعلة فً بنٌة النص الشعري حٌث 

ٌمكن للتكرار أن ٌمارس فعالٌة بشكل مباشر كما أنه من الممكن أن ٌؤدي إلى ذلك من » قال

خبلل تقسٌم األحداث و الوقائع المتشابكة إلى عدد من المنفصبلت الصغٌرة التً تقوم بدورها 

 « االستحضارفً عملٌة 
1

 

نستنتج بأن صبلح فصل وسع مفهوم التكرار لٌشمل تكرار المفردات و الجمل على     

 فً النصوص الحدٌثة بحثا عن نموذج جدٌد ٌخلق استعملتمستوى النص فظاهرة التكرار 

 األفكار نفسها على أن للتكرار دورا استخلصواالمفاجأة فالباحثٌن القدامى المحدثٌن و الدهشة

. كبٌرا فً تماسك النص أو الخطاب 

: وٌنقسم التكرار إلى أربعة أقسام   :أنواع التكرارـ 

 .أو التكرار المعجمً البسٌط   : التكرار المباشر -1

وٌقصد به تكرار الكلمات فً النص دون تغٌٌر بما ٌعنً إستمرار اإلشارة إلى العنصر » 

«المعجمً 
2

 

  :التكرار الجزئي -2

 هو ثانً أنواع التكرار و ٌقصد به اإلشتقاقً أو تكرار جذر الكلمة وهو شكل من أشكال 

." الربط الذي ٌضفً على النص طابع التنوع 
3

 

 

                                                      
1 .264 ص 1992 ـ الكوٌت ـ المعرفة عالم سلسلة ت النص علم و الخطاب ببلغة ـ فضل صبلح 

  

2 143 ص  ـ التطبٌق و النظرٌة النص لغة علم ـ محمد شبل عزة 
  

.145 ص نفسه المرجع   3
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 ولكن فً استخدامهإعادة عنصر سبق » : وٌعرف أحمد عفٌفً هذا النوع من التكرار بأنه 

«.أشكال و فئات مختلفة 
1

 

كما ٌقوم التكرار الجزئً بدوره على مستوى النص القرآنً فً الربط بٌن أجزائه المتقاربة أو 

. المتباعدة داخل السورة الواحدة أو بٌن كافة السور

 :  اإلشتراك اللفظي ـ 3ـ 

 فً النصوص حٌث ٌشغل موقعا االتساق    وهو ثالث العبلقات الداللٌة الذي ٌؤدي وظٌفة 

. مهما فً عبلقته األلفاظ بالمعانً فأدرك علماء اللغة أهمٌته لماله من أثر فً عملٌة التخاطب 

: ولقد ذكر القدماء المشترك اللفظً فً تقسٌمات الكبلم و عرفوه ومن بٌنهم       

ومنه إتفاق اللفظ و » :ذكر المشترك اللفظً فً باب األجناس الكبلم فقال  : إبن فارس

. عٌن الماء و عٌن المال ، وعٌن الركبة و عٌن المٌزان : إختبلف المعنى ، كقولنا 

« .أن تكون اللفظة محتملة لمعنٌٌن أو أكثر » فً قوله " الصحابً " ثم عرفه فً كتابه 
2

 

وبهذا فقد إعتنى المحدثون بالمشترك اللفظً و عرفوه و بحثوا فً طبٌعة األثر الذي     

. ٌتركه فً العمل األدبً 

  : ـ الترادف 4ـ 

هو أحد العبلقات الداللٌة ووسٌلة من وسائل إتساع اللغة و ٌسهم فً إمتداد المعنى  داخل 

النص مما ٌمكن للمتكلم اإلنتقال بٌسر وسهولة بٌن األلفاظ المترادفة التً تبلئم سٌاقه فتجعل 

. نصه مترابطا منسقا 

                                                      
1 .107 ص ( النحوي الدرس فً جدٌد إتجاه ) النص نحو ـ عفٌفً أحمد   

  
 ـ 1997  1ط ـ بٌروت العلمٌة الكتب دار ـ كبلمها فً العرب وسنن مساءها و العربٌة اللغة فقه فً الصحابً ـ فارس بن أحمد   2

  .207 ص
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الراء و الدال و إلغاء أصل » : فً قوله " إبن فارس "ومعنى الترادف فً اللغة ما ٌوضحه 

 «كٌرادفواحد مطرد ، ٌدل على إتباع الشًء، فالترادف التتابع و الردٌف الذي 
1

 

هو أن ٌسمى الشًء » " :المزهر "  هناك تعرٌفات كثٌرة مثل قول صاحب االصطبلحوفً 

«الواحد باألسماء المختلفة 
2

  

 المعجمً ، حٌث ٌعمل االتساقوفً علم اللغة الحدٌث ٌقرر الترادف بأنه شكل من أشكال 

التكرار فً صورة الترادف على توصٌل القصد و اإلخبار عنه و الحرص على ترسٌخه فً 

. ذهن المتلقً 

: ـ وظائف التكرار 

:  ذكر الباحثون فً مجال نحو النص عدة و ظائف للتكرار ألخصها فٌما ٌلً 

و ٌراد بها إثارة التوقع لدى المتلقً و تأكٌد المعانً و ترسخٌها فً  : الوظيفة التأكيديةـ 1

ذهنه  

. التكرار ٌساهم فً بناء إٌقاع داخلً ٌحقق  إنسجاما موسٌقٌا خاصا  : الوظيفة اإليقاعيةـ 2

تكون بتكرار مختلفة فً المعنى و متفقة فً البنٌة الصوتٌة مما ٌضفً  : الوظيفة التزينيةـ 3

. تلوٌنا جمالٌا على الكبلم 

: و الحقٌقة أن الوظائف النحوٌة للتكرارهً 

.  ـ تمٌز النظم فً كل موضع للزٌادة أو النقصان أو إختبلف األلفاظ 1ـ 

.  ـ إشهار القصص لٌلقٌها كل من سمعها 2ـ 

                                                      
1 .503 ص ـ 2ج ـ 1979 ـ 1399 ـ التوزٌع و النشر و للطباعة الفكر دار ـ اللغة مقاٌٌس معجم ـ زكرٌا بن فارس بن أحمد  

  
2

 . 404 ص ـ 1ج 3 ط ـ " مصر " القاهرة ـ التراث دار ـ أنواعها و اللغة علوم فً المزهر ـ السٌوطً الدٌن جبلل  

  



 الفصل الثاني                                                        أُثر التكرار والتّضاد في اتساق النّص

 

34 
 

.  ـ الفصاحة فً إبرار الكبلم  الواحد فً فنون مختلفة و أسالٌب متنوعة 3ـ 

 ـ توكٌد الرجز و الوعٌد ، وبسط الموعظة و تثبٌت الحجة و نحوها أو تحقٌق النعمة 4ـ 

. وترصٌد التذكٌر بالنعم 

.  ـ تصرٌف القول 5ـ 

. إذن فالتكرار ٌعد من أجد عبلمات البارزة وهو مظهر من مظاهر البٌان القرآنً 

 : أغراض التكرارـ 

:   إن للتكرار أغراض كثٌرة و متنوعة و كلها تسهم فً تبلٌغ الرسالة    

هو اإلثبات مع الوضوح و التعلٌم ٌحمل المخاطب على  اإلقرار بفكرة من  : التقريرـ1

«هل توب الكفار ما كانوا ٌفعلون » : األفكار مثل قوله تعالى 
1

 

و نفهم من قوله هل جوزي الكفار ما كانوا ٌفعلون أي ما كانوا ٌقابلون به المؤمنٌن من 

. اإلستهزاء 

هو تكمٌن الشًء من النفس و تقوٌمه و فائدته إزالة الشكوك و إماطة  الشبهات   : التأكيد ـ 2

حٌث ٌرى حسن عبد المنعم السٌد أنه مهما تعددت وتنوعت أغراض التكرار التً من أهمها 

التوكٌد الذي ٌعد أهم العوامل لبث الفكرة و تقرٌزها فً النفوس  حٌث ٌرتبط رسوخ الشًء 

فً الذهن بتكراره
2

 

                                                      
1 .36 اآلٌة ـ المطففٌن سورة 

  

2 .12 ص 1980 ـ ط ـ مصر ـ الدولٌة المطبوعات دار ـ القرآن فً التكرار ظاهرة ـ المنعم عبد حسن  
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من بٌن اغراض التكرار اٌضا طول الكبلم إذا طال الكبلم و خشً تناسً  : طول الكالم ـ 3

إنً رأٌت أحد عشر كوكبا و » : األول أعٌد ثانٌة توكٌدا و تحدٌدا له كما فً قوله تعالى 

«الشمس و القمر رأٌتهم لً ساجٌدن 
1

 

. ـ فتكرر اللفظ نفسه بعد طول الكبلم 

هو تكرٌر األنباء و القصص نفسها لتكون العبرة منها حاضرة فً  : الوعظ و اإلعتبار ـ 4

.القلوب ، مصورة فً األذهان  مذكورة فً  كل أوان كما عرفها الزمخشري 
2

 

 المجازي مثل قوله االستفهامهو اإلجبلل و اإلكبار و التقدٌر و ٌكون أكثر فً  : التعظيم - 5

«و ما أدراك ماٌوم الدٌن ، ثم ما أدراك ما ٌوم الدٌن » :تعالى 
3

 

. وهناك أٌضا التشوٌق و اإلستعذاب و التنوٌه و اإلشادة 

وبناءا على ماتم ذكره فإن التكرار ال ٌخلو من غرض مفٌد أو معٌن وواضح ٌلجأ إلٌه 

. المخاطب لغرض توجٌه رسالته و توصٌل الفكرة 

  :مفهوم التضام ـ 

     ٌندرج التضام ضمن الظواهر الخطابٌة ذات قٌمة ببلغٌة و قد عدها العلماء القدماء ضمن 

باب البدٌع فمنهم من وقف عند إحصائها دونما أي تعلٌق و منهم من أشار إلى دورها فً 

تحسٌن الكبلم ووظٌفتها فً الجمع بٌن شٌئٌن أو أشٌاء فً البٌت او خطاب معٌن
4

 

 : مفهوم التضام لغةـ 

: ورد فً قاموس المحٌط فً باب المٌم فصل الضاد  ما نصه 

                                                      
1 .4 اآلٌة ٌوسف سورة  

  

2 .40 ص ـ 1987 ـ 1 ط ـ لبنان ـ الفكر دار ـ الكشاف ـ الزمخشري 
  

3 .18 ـ 17 اآلٌة ـ اإلنفطار سورة  
  

4 .130 ص ـ ( الخطاب إنسجام إلى مدخل ) النص لسانٌات ـ خطابً محمد 
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. قبض شًء إلى شًء : الضم » 

ـ ضمه فإنضم إلٌه  

ما ضم به شًء إلى شًء : جمعه إلى نفسه و كغراب : ـ تضام و ضامه واضطم الشًء 

كل واد ٌسلك بٌن أكمتٌن طوٌلتٌن  : الجماعة وكصبور : ـ اإلضمامة بالكسر 

الذي ٌحتوي على كل شًء : ـ الضمضام 

. الحلبة فً الرهان ـ وفرس سباق : ـ الضمة 

  «اشتمل: و اضطم علٌه .جماعات الخٌل : ـ األضامٌم 
1

 

 و تضام انضمأي جمعه وقٌل : ٌقال ضم الشًء لشًء » :     وٌضٌف إبن منظور فً قوله 

«إنضم إلٌه : ومنه ضممت هذا إلى هذا فهو ضام ومضموم و ضام الشًء 
2

 

 الشًء مع الشًء و هو ال ٌبتعد عن داللة اجتمع أي االجتماع    وبهذا ٌكون التضام هو 

. التماسك و الترابط بٌن الشٌئٌن 

: مفهوم التضام إصطالحا ـ 

"هو إرتباط عنصر بعنصر آخر خبلل الظهور المشترك المتكررفً سٌاقات متشابهة     "
3

 

. (تحرٌر ـ ورق ـ كاتب ـ حبر  )مثل 

: و تنقسم وسائل التضام إلى 

. المرض ـ الطبٌب : ـ اإلرتباط موضوع معٌن مثل 

. ٌبرد ـ ٌسخن : مثل : ـ التقابل أو التضاد 

                                                      
1  .1143 ص ( الضاد ) فصل ،( المٌم ) باب المحٌط قاموس ـ آباي الفٌزٌو 

  

2 .10 ص ـ 4 مج ـ ( ضمم ) مادة ـ العرب لسان ـ منظور إبن  
  

3 .106 ص التطبٌق و النظرٌة النص لغة علم ـ محمد شبل عزة ٌنظر   
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. صندوق ـ غطاء الصندوق : مثل : ـ عبلقة الجزء بالكل 

. أنف ـ عٌن : مثل : ـ عبلقة الجزء بالجزء 

"أثاث " كرسً ـ منضدة ، تشمل علٌهما كلمة : مثل : ـ اإلشتمال المشترك 
1

 

:  ـ و التضام بشكل عام ٌمكن فهمه من وجهٌن هما 

:  الوجه األول 

    هو الطرق الممكنة فً رصف جملة ما ، فتختلف طرٌقة منها عن األخرى تقدٌما و تأخٌرا 

وهو بهذا  (التوارد  )و فصبل ووصبل و ٌمكن أن نطلق على هذا الفرع من التضام إصطبلح  

المعنى أقرب إلى إهتمام دراسة األسالٌب التركٌبٌة الببلغٌة الجمالٌة منه إلى دراسة العبلقات 

. النحوٌة منه إلى دراسة العبلقات النحوٌة و القرائن اللفظٌة 

 أن المقصود بالتضام أن ٌستلزم أحد العنصرٌن التحلٌلٌن النحوٌٌن عنصر آخر : الوجه الثاني 

(التنافً )أو ٌتنافى معه فبل ٌلتقً به فٌسمى هذا   (التبلزم  )فٌصطلح علٌه هنا 
2

  

: كبل من هذه األقسام الثبلثة للتضام على النحو التالً" تمام حسان "     وٌعرف 

 :   التالزمـ

    هو أن ٌستلزم أحد العنصرٌن التحلٌلٌٌن النحوٌٌن عنصرا آخر و أهم نماذجه اإلختصاص و 

. تبلزم الصفة و الموصوف و المعطوف و المعطوف علٌه 

. هو أن ٌتنافى أحد العنصرٌن مع اآلخر فبل ٌلتقً به  : التنافي   

   

                                                      
  

1 .109 ص التطبٌق و النظرٌة النص لغة علم ـ محمد شبل عزة 
  

 ـ 216 ص ـ 1994 ، ( ط ـ د ) المغرب البٌضاء الدار ـ الجدٌدة النجاح مطبعة ـ مبناها و معناها العربٌة اللغة ـ حسان تمام  2
217  
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هو الطرق الممكنة فً رصد جملة ما فتختلف طرٌقة منها عن اآلخر تقدٌما         :  لتواردا  

.أو تأخٌرا أو فصبل أو وصبل 
1

 

    والتضام هو نوع من أنواع الربط المعجمً حٌث ٌرتبط عنصر بعنصر آخر و ٌعد هذا 

النوع اكثر أنواع الربط المعجمً صعوبة فً التحلٌل حٌث ٌعتمد على المعرفة المسبقة للقارئ 

. لؤللفاظ فً السٌاقات المتشابهة و التوصل إلى فهمها فً سٌاق النص المترابط 

: ـ أنواع التضام 

 :التقابل أو المقابلة  .1

الصور من أجل و واألفكار     أسلوب تعبٌري ٌقوم على مبدأ التضاد بٌن المعانً و األلفاظ  

 المعانً  إبراز تضادها و تناقضها وتعود إلى قابل أداءغاٌات ببلغٌة و فكرٌة وهً طرٌقة فً 

. الشًء بالشًء 

 هً ةالمقابل     المقابلة فن من فنون الببلغة العربٌة و لهذا الفن عدة تشترك فً التأكٌد أن 

اإلتٌان بمعنٌٌن متوافقٌن أو معان متوافقة
2

 

مٌزوا بٌن الطباق والمقابلة بغاٌة التدقٌق فالسكاكً وكثٌرا من  غٌون القدامى قدال    فالب

تجمع بٌن " على كل منهما تسمٌة خاصة به فالطباق هو أن  الببلغٌٌن قد فصلوا بٌنهما أطلقوا

أن تجمع بٌن شٌئٌن متواقٌن أو أكثر وبٌن ضدٌها" و فً الداللة والمقابلة " شٌئٌن متضادٌن 
3

 

    فهنا نبلحظ الفر ف كون التقابل ال ٌقتصر على التضاد بٌن المفردات اللغة و إنما ٌتعداها 

. إلى السٌاق لكنهما ٌندرجان تحت بنٌة داللٌة واحدة و هً التضاد  الداللً 

 

                                                      
1 .222 السابق المرجع ـ حسان تمام 

  

(مقال ) 2009 دٌسمبر 23 األربعاء ـ األزرق الكرسً فً التقابل ببلغة ـ الساوري بوشعٌب   2
  

  324 ص ـ 1987 ـ 2 ط بٌروت ـ العلمٌة الكتب دار  ـ العلوم مفتاح ـ( بكر أبً بن ٌوسف ٌعقوب أبو  اإلمام ) السكاكً     3
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«و إن لنا لآلخرة و األولى » : قوله تعالى : مثال 
1

 

 .تضادا لفظٌا (األولى )الذي ٌتضاد مع الدال   (اآلخرة)    إن بنٌة التقابل هنا تتشكل من الدال 

: اإلرتباط بموضوع معين 

    النصوص عادة ما تتضمن عالقات خاصة بٌن كلماتها و هً عالقات ٌصفها علماء اللغة 

بالمعنوٌة ، تكون بها أقل سهولة فً التحدٌد لتقاربها فً  الداللة و تلعب دورا هاما فً إحداث 

 بموضوع معٌن مما ٌكسب النص تنوع فً ارتباطها من خالل ظهور المشترك و االتساق

و » الموضوعات وكل موضوع منها ٌبرز مخزون اللغة عبر تضام مجموع الكلمات المرتبطة 

التً تمثل أساسا مشتركا م المخزون اإلدراكً لدى المتلقً مما ٌسهم فً إدراك وحدة النص و 

«تماسكه 
2

. 

أن كل المحموالت فً النحو الوظٌفً تدل على : "     وفً هذا المجال ٌر أحمد المتوكل ب

." وأحداث وأوضاع وحاالت (Action)أعمال : واقعة و تنقسم الوقائع إلى أربعة أصناف 
3

      

:      و بتوضٌح ذلك من خالل المثال األتً 

.  زٌد                          عمل انطلقـ 

. حادثة  ـ دوي الرعد                        

. ــ زٌد واقف                         وضع 

ــ مرض زٌد                        حالة 

  :وظائف التضام و أغراضه البالغية

                                                      
1   .03 اآلٌة ــ اللٌل سورة 

  

2 157 ص التطبٌق و النص علم ـ محمد شبل عزة 
  

. 198 ص 1986 ـ 1ط المغرب ـ البٌضاء الدار ـ الثقافة دار ـ الوظٌفً اللغة نحو فً دراسات ـ المتوكل أحمد   3
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 :  التضام    

هو ظاهرة بالغٌة أدرجها العلماء ضمن باب البدٌع و هو توارد لفظٌن معجمٌا لعالقة بٌنهما 

: تحوي جملة من الوظائف األغراض منها 

    التضام وسٌلة من الوسائل األكثر براعة فً تجمٌع عدد من األفكار و توسٌع المفاهٌم داخل 

.  وسٌلة قادرة على الربط بٌن األلفاظ فً حقول داللٌة مختلفة باعتبارهنطاق النص 

 . ألفاظ مع أخرى معٌنة دون غٌرها ارتباطوهً (التوارد)    ٌمتاز التضام بما ٌسمى بظاهرة 

 عبر ربط ألفاظه نحوٌا وفق ببعضها    واألكثر من هذا له القدرة على تعلٌق فقرات النص 

كما ٌجمع بٌن العناصر المتقابلة التً ٌتضح بعضها ببعض بعالقة التضاد أو  (التالزم  )ظاهرة 

. التقابل فٌظهر بذلك النص وحدة وحدة واحدة مترابطة نحوٌا و معنوٌا 

 النصوص وفق ترتٌب عناصر النص وفقراته بطرٌقة منهجٌة اتساق    ٌعمل التضام على 

تكسب النص تسلسال منطقٌا ٌسهل فهم معانٌه
1

 . 

 . دون تفصٌل مملاتساقه لمعانً النص مما ٌساهم فً استمرارٌة    ٌعمل التضام على وظٌفة 

  تتداخل هذه الوظائف في النصوص لتحقيق أهداف و أغراض منها :

. ـ توجٌه المرسل إلٌه إلى قضٌة هامة ، من خالل تتبع األسباب و المظاهر

. ـ وظٌفة الكالم فً هذا النوع من الربط توجٌهٌة تأثٌرٌة 

. ـ ومن أغراضه أٌضا اإلقناع و الغاٌة منها تغٌٌر رأي السامع وإقناعه بما ٌلقى علٌه 

ـ وخالصة القول فإن التكرار والتضام هً عالقات معجمٌة تربط األلفاظ بعضها ببعض 

. بحٌث ٌمكن إدراك هذه العالقات داللٌا 

                                                      
1 ،بسكرة الجزائر2015، دٌسمبر 23إسهام التضام فً تماسك النص الشعري القدٌم،مجلة األثر، العدد - صالح حوحو-   
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: ـ التعريف بسورة الرحمن  

سورة الرحمن من السور المدنٌة التً تعالج أصول العقٌدة اإلسالمٌة وهً كالعروس     

لكل شًء عروس وعروس » :بٌن سائر السور الكرٌمة ولهذا ورد فً الحدٌث الشرٌؾ 

 آٌة وترتٌبها الخامسة وخمسون، نزلت بعد سورة 78عدد آٌاتها « القرآن سورة الرحمن 

وتقع فً الجزء السابع « الرحمن»  من أسماء هللا الحسنى باسمالرعد، حٌث بدأت السورة 

 .والعشرٌن

 بؤسماء هللا الحسنى، علما بؤن السورة لم افتتحتهً السورة الوحٌدة فً القرآن التً     

ُكَما »هللا فً أي من آٌاتها كما تمٌزت السورة بتكرار :  الجاللة اسمتذكر   َفِبؤَيِّ آَََلِء َربِّ

َبانِ  .  إذ ذكرت تلك اآلٌة فً سورة الرحمن إحدى وثالثٌن مكرة ، «ُتَكذِّ

وإذا قٌل لهم » :  فقٌل إن سبب نزول هذه السورة هو قول المشركٌن المحكً عنهم 

«قالوا وما الرحمن أنسجد لما تؤمرنا وزادهم نفورا  01أسجدوا للرحمن
1
فتكون تسمٌتها  

 إضافة سورة إلى الرحمن على معنى إثبات وصؾ الرحمن، فرد هللا تعالى على باعتبار

المشركٌن بؤن الرحمن هو الذي علم النبً صلى هللا علٌه وسلم القرآن وهً من أول 

السور نزوَل
2

 وقٌل أن هذه السورة نزلت بسبب قول المشركٌن فً النبً صلى هللا علٌه 

«إنما ٌعلمه بشر» وسلم 
3

 بذكر الذي ٌعلم النبً صلى هللا اَلهتمام أي ٌعلمه القرآن وكان 

 . بالتعلٌماَلهتمامعلٌه وسلم القرآن أقوى من 

وورد أن أبا بكر الصدٌق ذكر ذات مرة وفكر فً القٌامة و الموازٌن والجنة والنار     

 ،فقال وردت أنً كنت خضراء من هذه الخضر تؤتً على بهٌمة تؤكلنً وأنً لم أخلق

َتانِ »:فنزل قوله تعالى  ِه َجنَّن . « َولَِمْن َخاَؾ َمَقاَم َربِّ
4
 

 

   :أشكال التكرار في سورة الرحمانـ 

                                                      
ـ 60 ـ اآلٌة ـ الفرقان  

 
1
  

2
 ـ تونس التوزٌع و للنشر سحنون دار ـ التنوٌر و التحرٌر ـ ( التونسً عاشور بن الطاهر محمد بن حمد بن )الطاهر محمد 

    .228 ص ـ 27 ج ـ 1397

ـ 103 ـ اآلٌة النحل    3
  

4 ـ 46 ـ اآلٌة الرحمان  
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 لقد تنوعت أشكال التكرار المباشر فً القرآن الكرٌم كما ٌظهر ذلك فً سورة الرحمان     

وٌكون ذلك بتكرار حرؾ ما فً الكلمة الواحدة كتكرار  : تكرار الحرف في الكلمة- 

الحرؾ المضعؾ الرباعً ومن الكلمات التً تكررت فٌها األصوات فً السورة وهً 

َخلََق » : فإننا نجد لفظة صلصال فً قوله تعالى  (صلصال، لإلإ، رفرؾ)ثالث كلمات 

ارِ  «اإْلِْنَساَن ِمْن َصْلَصالٍل َكاْلَفخَّن
1

وهو صوت الشًء الصلب إذا تحرك « صل»  من 

ْخُرُج ِمْنُهَما اللُّْإلُُإ ":من قوله تعالى  (لإلإ)كالحدٌد والحجر ونحوهما، أما لفظة  ٌَ  

 "َواْلَمْرَجانُ 
2

 فالمعروؾ أن اللإلإ هو كبار الحب من الحجر الكرٌم الذي ٌستخرج من 

. البحر 

َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِمٌَزاَن  ":مثال فً قوله تعالى  : تكرار الكلمة أََلَّن َتْطَؽْوا ِفً  (7)َوالسَّن

 فلفظ المٌزان أعاده ثالث ("9)َوأَِقٌُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوََل ُتْخِسُروا اْلِمٌَزاَن  (8)اْلِمٌَزاِن 

مرات 

«فصرح ولم ٌضمر، لٌكون كل واحد قائما بنفسه وؼٌر محتاج إلى األول » 
3
 والمٌزان ،

 آلة الوزن و الوزن تقدٌر تعادل األشٌاء و ضبط مقادٌر ثقلها وهو مفعال من اسم» أصله 

 لفظ المٌزان للعدل على وجه تشبٌه باستعارةوشاع إطالق المٌزان على العدل ....الوزن

«المعقول بالمحسوس 
4

 وهذا التكرار للفظ الواحد فً ثالث آٌات متتالٌات فكل لفظة تإدي 

المٌزان األول ٌعنً مٌزان الدنٌا والثانً مٌزان اآلخرة والثالث »  ؾ ،وظٌفتها على حدا

«مٌزان العقل 
5

 . (أسرار التكرار فً القرآن  ) وهذا ما ذكره الكرمانً فً مإلفه 

فً آخر " المٌزان "  هذا التكرار الظاهر للفظ انتباههإَل أن القارئ لهذه اآلٌات ٌلفت     

وجّل هو الذي  كل آٌة مما ٌدل دَللة واضحة على أهمٌة العدل فً حٌاة البشر وأن هللا عزّ 

.  بعد رفعه السماء ثم طلب من عباده أَل ٌتجاوزه إلى الظلم والخسران افترضه

                                                      
ـ 14 ـ اآلٌة ـالرحمن  

 1
  

 .22 ـ اآلٌة  الرحمن 
2
  

 .231 ص( ت ر ) ـ الفضٌلة دار ـ القرآن فً التكرار أسرار ـ الكرمانً حمزة بن محمود 
3
  

 .238 ـ 237 ـ ص ـ التنوٌر و التحرٌر تفسٌر ـ عاشور بن الطاهر محمد 
4
  

  .231 ص نفسه المرجع 
5
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 عند قوله تعالى اآلٌةوقد تجلى تكرار الكلمة الواحدة فً إعادة الفعل أكثر من مرة فً نفس 

َمَواِت َواأْلَْرِض » : فً السورة  ا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِْنِس إِِن اْسَتَطْعُتْم أَْن َتْنفُُذوا ِمْن أَْقَطاِر السَّن ٌَ

جواز » :من نفذ، ٌنفذ، نفاذا ونفوذا بمعنى  (تنفذوا )والفعل «َفاْنفُُذوا ََل َتْنفُُذوَن إَِلَّن ِبُسْلَطانٍل 

«شًء عن شًء وخروجه عنه 
1

وجزه أمضى عن مكانك : أنفذ عنك، بمعنى :  وٌقال 

طرٌق مجاز ومنفذ للعامة : طرٌق نفاذ ، أي: لتصل إلى ؼٌره وٌقال  (أي تجاوزه)

والخاص ولٌس بمسدود
2
وهذا إعالن لهم بؤنهم فً قبضة هللا تعالى َل ٌجدون منجى منها  

«وهو تروٌع للضالٌن والمضلٌن من الجن واإلنس 
3
 

بدوره فً ربط معانً اآلٌات بعضها ببعض وتوصٌل  (تنفذوا ) فٌقوم تكرار الفعل      

 اَلتساق روابط باستخدامالؽرض األساسً للسورة باألؼراض الثانوٌة المتعلقة به وذلك 

األكثر شٌوعا كالفعل المضارع الذي خلق استمرارٌة فً الحركة والسرعة فً التتابع 

وجّل على هذا الكون  النفسً عند قراءتها ومما ٌوحً على الهٌمنة و السٌطرة من هللا عزّ 

. إلخ ....الواسع بكل ما فٌه من إنس و جن وسماوات و أرض 

َتاِن » : فً قوله تعالى (الجنتٌن ) تكرار لفظة أٌضاونجد      ِه َجنَّن َولَِمْن َخاَؾ َمَقاَم َربِّ

ِن َدانٍل » وفً قوله تعالى أٌضا « (46) ٌْ َت ِكِئٌَن َعلَى فُُرشٍل َبَطاِئُنَها ِمْن إِْسَتْبَرقٍل َوَجَنى اْلَجنَّن ُمتَّن

َتاِن » :وقال «  حٌث تكررت على صٌؽة المثنى ثالث مرات، لكل متق « َوِمْن ُدوِنِهَما َجنَّن

 جنتان ضمن الجنة الكبٌرة المعروفة أنهماو ٌقول بعض المفسرون  تحفان بقصره فً الجنة

 بالذكر فً المقام قد ٌكون لمرتبتهما وهو مقام اإلنعام والتذكٌر المولى اختصاصهماولكن 

وجّل عباده بآَلئه و نعمه  عزّ 
4
. 

 على عنصر لتشوٌق اعتمد حٌث ،وفائدة هذا التكرار هو تعداد فضائله تعالى على عباده    

  .(الجنتٌن )فً إعادة لفظ 

                                                      
1 .258ص السابق المرجع ـ عاشور بن الطاهر محمد 

  

2 .516 ص( نفذ ) مادة ـ 3 ج  العرب لسان ـ منظور إبن  
  

3 .258 ص السابق المرجع ـ عاشور الطاهر محمد : ٌنظر  
  

4 .265 نفسه المرجع  
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ومن أمثلة التكرار المباشر فً النص القرآنً إعادة اآلٌة الواحدة عدة مرات كما ٌظهر من 

َباِن » : خالل قوله تعالى  ُكَما ُتَكذِّ فإننا نجد التكرار لم ٌشهده الخطاب  «َفِبؤَيِّ آَََلِء َربِّ

ثالثٌن مرة فً سورة واحدة وقد تكررت و تكررت إحدىالقرآنً فقط  حٌث لم ٌحدث أن 

 والترابط خاصة اَلتساقهذه اآلٌة للتقرٌر بالنعم المختلفة المتعددة، حٌث خلقت نوعا من 

عمل على  (الفعل المضارع  ) استخدامجاءت رابطة لآلٌة التً قبلها وكذلك  (الفاء )أن 

أن الخطاب موجه "  فً الحركة حٌث ٌرى محمد الطاهر بن عاشور استمرارٌةخلق 

للناس مإمنهم وكافرهم ألن القرآن الكرٌم نزل لمخاطبتهم ووعظهم وإقامة الحجة علٌهم 

 )بذكر نعم هللا وآَلئه فً هذا الكون وهً نعم َل ٌنكرها إَل جاحد وذلك بتكرار السإال 

بعد كل منة ٌذكرهم بها كدخول الجنة و صرؾ عذاب  (فبؤي نعمة من نعم ربكم تكذبون 

"جهنم 
1
. 

ُكَما »  لقد خلقت اآلٌة المكررة بعد كل آٌة أو آٌتٌن ما تقدمإضافة إلى       َفِبؤَيِّ آَََلِء َربِّ

َباِن  . جاءت رابطة لآلٌة التً قبلها  (الفاء  ) والرابط خاصة أن اَلتساقنوعا من « ُتَكذِّ

:  كما ٌظهر أثر التكرار المباشر عبر نص السورة فً إرتباطه بموضوعها من خالل     

تكرار الكلمات المرتبطة بسٌاقات مختلفة تقدم الموضوع العام كسٌاق التحدي وإقامة 

ا"  :الحجة مثل قوله تعالى  َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإْلِْنِس إِِن اْسَتَطْعُتْم أَْن َتْنفُُذوا ِمْن أَْقَطاِر  ٌَ

َمَواِت َواأْلَْرِض َفاْنفُُذوا ََل َتْنفُُذوَن إَِلَّن ِبُسْلَطانٍل   "السَّن

 َهْل َجَزاُء اإْلِْحَساِن »:وتكرار الكلمات المرتبطة بسٌاق الجزاء واإلحسان مثل قوله تعالى 

 . « إَِلَّن اإْلِْحَسانُ 

ـ ومما سبق، فالتكرار المباشر فً سورة الرحمن ٌتعدى كونه أداة للربط إلى عدة وسٌلة 

.  النصً اَلتساقمن وسائل 

موقع الخبر أو الفاعل أو :" وٌحتل التكرار الجزئً داخل الجملة مواقع مختلفة منها     

 الخ...المفعول به أو الموصوؾ أو المفعول المطلق أو المضاؾ إلٌه 
2

  ".

                                                      
1 .244 ـ 243 ص ـ التنوٌر و التحرٌر تفسٌر ـ عاشور بن الطاهر محمد  

  

2  .145 ص انتطبٍق و انىظرٌت انىض نغت عهم ـ مذمذ شبم عزة 
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 «خلق اإلنسان من صلصال كالفخار و خلق الجان من مارج من نار» :كقوله تعالى 

 أن تنفذوا من أقطار السماوات استطعتممعشر الجن و اإلنس إن  ٌا»: وقوله أٌضا

 .«نفذوا َل تنفذوا إَل بسلطاناواألرض ؾ

هو أبو الجن" الجان"ٌراد به آدم وهو أصل الجنس و" اإلنسان"فلفظ     
1
والمراد به   

إبلٌس وما خرج عنه من الشٌاطٌن
2

وجّل الجنسٌن باللفظ الدال على   وقد ذكر هللا عزّ 

. العموم فً السٌاق العام و هو سٌاق الخلق 

من بداٌة السورة إلى " ، الجن واإلنس "الجان " و" اإلنسان" ومن خالل تكرار لفظ 

فً آن  التوكٌد والتقرٌرونهاٌتها تبرز الوظٌفٌة التماسكٌة للتكرا، مإدٌة وظٌفٌة التنبٌه 

. ورازقهم  واحد لتذكرهم فً كل مرة بحقٌقة خالقهم 

فٌها من راحة وعذاب ومن خالل ثنائٌة العطاء  والقرآن الكرٌم ٌصؾ الجنة والنار وما

والعذاب والتً تمثل موضوع الجزاء فً سورة الرحمن، فٌتعلق بالعطاء مجموعة من 

ِفٌِهنَّن "التكرارات الجزئٌة التً ترسم صورة كلٌة للنعٌم المقٌم، ٌقول تعالى فً السورة 

ْطِمْثُهنَّن إِْنٌس َقْبلَُهْم َوََل َجانٌّ  ٌَ ْرِؾ لَْم  امِ : "وقال " َقاِصَراُت الطَّن ٌَ " ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفً اْلِخ

َراٌت ِحَسانٌ  ":وقال ، «  َهْل َجَزاُء اإْلِْحَساِن إَِلَّن اإْلِْحَسانُ »" : :وقال  ٌْ  "ِفٌِهنَّن َخ

 ،"واإلحسان ،اإلحسان: " وكذلك فً الجنة ما تظهره ألفاظ العطاء المتكررة مثل     

ما ٌنطبق تماما مع الدور الذي ٌإدٌه هذا   وهو،" وجنات،جنة" ،" والرٌحان،الروح"

. األسلوب فً عملٌة التبلٌػ 

أما العذاب فٌتعلق به أٌضا مجموعة من التكرارات الجزئٌة التً تسمى إلى عملٌة تبلٌؽها 

هذه جهنم التً ٌكذب :"وجّل وٌقول سبحانه وتعالى  إلى إرساء عقٌدة الخوؾ من هللا عزّ 

 ."بها المجرمون وٌطوفون بٌنها و بٌن حمٌم آن 

 وتسهم المتابعة بٌن الفعل ومصدره فً نص السورة فً إبراز أهوال ٌوم القٌامة وذلك     

والوصؾ بالمصدر من الصٌػ " بتكرار الفعل ومصدره وهناك وصؾ لهول من أهوال 
                                                      

1
 ـ انرٌاع ـ انعبٍكان مكتبت انمىجىد أبى أدمذ عادل و معىع مذمذ عهً : تخ ـ انكشاف ـ( عمر به مذمىد ) انزمخشري 

   ـ 07 ص ـ 6 ج ـ 1998 ـ 1ط ـ انسعىدٌت
2 .245 ص انتىىٌر و انتذرٌر تفسٍر ـ عاشىر به انطاهر مذمذ 
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الصرفٌة فً العربٌة اَلبلػ من ؼٌرها، ألنه حٌن ٌوصؾ الموصوؾ بالمصدر ٌكون كؤنه 

" إٌاه اعتٌادهمخلوق من ذلك الفعل لكثرة تعاطٌه له  
1
 

وبذلك ٌثبت التكرار الجزئً أنه وسٌلة من وسائل الربط المعجمً ٌسهم فً صنع    

 داخل باقً اآلٌات منها الروابط الصوتٌة والنحوٌة، وبذلك ٌتداخل لالتساقوسائل أخرى 

. التكرار الجزئً معها فً صنع تماسك النص 

 اللفظً بالربط داخل إطار اَلشتراكونجد مثل هذا النمط فً القرآن الكرٌم، حٌث ٌقوم     

" هل جزاء اإلحسان إَل اإلحسان : " الجملة الواحدة مثل قوله تعالى 

التً جاءت فً أول اآلٌة  (اإلحسان  )فتكرار اللفظ هنا لٌس لؽرض التوكٌد، ألن لفظة     

التً ختمت بها اآلٌة وذلك أن معناها  (اإلحسان)َل تحمل المعنى نفسه الذي تحمله لفظة 

اإلحسان أن تعبد هللا كؤنك » فً األول جاء على لسان الرسول صلى هللا علٌه وسلم بقوله 

«تراه فإن لم تكن تراه فإنه ٌراك 
2
رواه مسلم   

«هو إعطاء الحسن وهو الخٌر »  ـ أما معناه فً آخر اآلٌة 
3
: فمعنى  

. الفعل الحسن : ـ اإلحسان األول 

. الجزاء الحسن : ـ اإلحسان الثانً 

، فؤفاد حصر مجازاة اإلحسان فً أنها إحسان وهو باَلستثناء للنفً عقب واَلستفهام

التً ختمت بها اآلٌة هً جزاء طبٌعً   (ناإلحسا)الجزاء الحق، لذلك ندرك أن لفظة 

 . اتقى لمن آمن و مكافؤةـ اإلحسان المخلوق ، ألن الجنة 

 اللفظً بٌن الجملتٌن المتقاربتٌن نسبٌا واللتان تؤخذان منحنى اَلشتراك استخدامـ كما نجد 

واحد فً إقناع الملتقً، حٌث ٌظهر دور السٌاق و أهمٌته فً تحدٌد دَللة اللفظ  المتكرر 

«الرحمن علم القرآن خلق اإلنسان  » : بٌنهما كما هو مذكور فً قوله تعالى 
1
 

                                                      
1 .259 ص ـ 3ج ـ انخظائض ـ جىً إبه 

  
2

 ـ ط ـ مظر ـ انقاهرة ـ انهٍثم إبه دار ـ انىىوي انذٌه مذً : شرح ـ مسهم طذٍخ ـ انىٍسبىري مسهم إبه انذجاج به مسهم ـ 
    .16 ص ـ اإلٌمان كتاب ـ 2ج ـ 2003

3 .330 ص ـ انتىىٌر و انتذرٌر تفسٍر ـ عاشىر به انطاهر مذمذ  
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«خلق اإلنسان من صلصال كالفخار » :وقوله 
2
 

:  فاإلنسان المراد به * 

. والمخلوق من نطفة  (ولد آدم  )جنس اإلنسان : ـ فً اآلٌة األولى 

. آدم و هو أصل الجنس والمخلوق من صلصال : ـ فً اآلٌة الثانٌة 

وتكرار مثل هذه األلفاظ ٌدل دَللة واضحة على تركٌز القرآن الكرٌم على موضوع     

 اإلبداء معنى بعٌد أو معان كثٌرة على القارئ أن ٌستجٌب لها بعد أن سٌتذكر قدرة اختاره

ربه فً نفسه التً خلقها من نطفة ثم ٌستعظم هذه القدرة مقتنعا ببقٌته بعد معرفة مبدأ خلقه 

 َل ٌنبؽً أخرىوتكوٌنه الذي ٌتمثل فً خلق آدم علٌه السالم لٌستجٌب بعدها وٌعترؾ بنعم 

. أن ٌكذب بها 

وخالصة القول فإن التكرار ظاهرة من الظواهر التً برزت فً القرآن الكرٌم لفائدة و     

قد مثلت سورة الرحمن التكرار بؤنواعه لتحقق بعد إٌقاعً و جمالً ودَللً ولعل ما 

.«فبؤي آَلء ربكما تكذبان » إتسمت به السورة من تكرار قوله تعالى 
3

 تحظىجعلها 

 .بتسمٌة عروس القرآن تشٌبها لها بما ٌكثر على العروس من أدوات الزٌنة والجمال 

 

: ـ قائمة بأنواع التكرار في سورة الرحمن 

 الغرض اآلية نوع التكرار نوع المكرر التكرار

 التشوٌق (48/54)الرحمن ترادؾ اسم دان- أفنان

اشتراك  اسم اإلحسان-اإلحسان
 لفضً

 التقرٌر ( 60)

اشتراك  اسم اإلنسان - اإلنسان
 لفضً

 التقرٌر (03/14)

 التقرٌر (03/33) تكرار جزئً اسم اإلنس- اإلنسان

 التعجٌز (19/24) تكرار جزئً اسم البحرٌن- البحر

                                                                                                                                                                      
1 .06 إنى 01 مه اٌَت انردمه  

  

.14- اٌَت انردمه  2
  

3 .13 اٌَت انردمه 
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 التقرٌر (33/15) تكرار جزئً اسم الجن- الجان

ذو الجالل 
ذي - واإلكرام

 الجالل واإلكرام

التعظٌم  (78/27) تكرار مباشر جملة اسمٌة
 واإلشادة

 التعظٌم (07/29/33/37) تكرار جزئً اسمالسموات السماء 

التهوٌل  (07/37) تكرار مباشر اسمالسماء ـ السماء 
 والتعظٌم

المجرمون ـ 
المجرمون 

 التؤكٌد (41/43) تكرار مباشر  اسم

المرجان ـ 
المرجان 

 

 التشوٌق (22/58) تكرار مباشر اسم

 التعظٌم والتنوٌه (07/08/09) تكرار مباشر اسمالمٌزان ـ المٌزان 

 التوكٌد (11/68) تكرار مباشر اسمالنخل ـ نخل 

 التوكٌد (20/44) تكرار جزئًظرؾ بٌنهما ـ بٌنها ـ بٌن 

تنفذوا ـ أنفذوا ـ َل 
تنفذون 

التحدي  (33) تكرار جزئًفعل 
 والتعجٌز

التشوٌق  (46/62) تكرار مباشر اسمجنتان ـ جنتان 
 واَلستعذاب

 التوكٌد (60/70) تكرار جزئً اسمحسان ـ اإلحسان 

حسان ـ حسان 
 

 التشوٌق (70/76) اشتراك لفظً اسم

 التؤكٌد (03/14/15) تكرار مباشرفعل خلق ـ خلق 

التوكٌد  (27/78) تكرار مباشر اسمذو ـ ذي 
 والتعظٌم

 التوكٌد (26/35) تكرار جزئًشبه جملة علٌها ـ علٌكما 

 اَلستعذاب (50/66) تكرار مباشر اسمعٌنان ـ عٌنان 

فاكهة ـ فاكهة 
 

 اَلستعذاب (11/52/68) تكرار مباشر اسم

فبؤي آَلء ربكما 
تكذبان ـ فبؤي 

آَلء ربكما تكذبان 

مّر من أول  (31) تكرار مباشر جملة اسمٌة

 سورة إلى آخرها

التقرٌر 
والتحدي 
 والتعجٌز

فٌهما ـ فٌهن 
 

 التوكٌد (50/52/66/68) تكرار مباشر شبه جملة

 التوكٌد (56/74) تكرار مباشر شبه جملةقبلهم ـ قبلهم 

كل ـ كل 
 

 التقرٌر (26/29/52) تكرار مباشر اسم
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لم ٌطمثهن إنس 
قبلهم و َل جان ـ لم 
ٌطمثهن قبلهم و َل 

جان 

 التعجب (56/74) تكرار مباشر جملة فعلٌة

مارج ـ مرج ـ 
مرجان 

 التقرٌر (15/19/22/58) تكرار جزئً فعل- اسم

 ـ مقصورات
قاصرات 

 اَلستعذاب (56/72) ترادؾ اسم

 التوكٌد (15/35) تكرار مباشر اسمنار ـ نار 

 

بؤن التكرار ظاهرة لؽوٌة عرفتها اللؽة العربٌة فً أقدم  وبناءا على هذا نستنتج     

نصوصها  الشعرٌة و السردٌة منها ، أما القرآن الكرٌم فهو ٌحاول من خالل التكرار التؤثٌر 

 أكثر تكرار فً سورة اَلسمٌةوجّل مثال نجد الجمل  فً نفسٌات المتلقٌن وبٌان نعم هللا عزّ 

. الرحمان و هو دلٌل على سمة الثبات لنعم هللا آَلئه على عباده فً الدنٌا و اآلخرة 

    للتكرار دور كبٌر فً تحقٌق اَلتساق النصً لسورة الرحمان فقد وظؾ توظٌفا نصٌا 

تماسكٌا فً هذه السورة إذ ساهم تكرار األلفاظ والعبارات فً تماسكها حٌث انه هنالك 

ُكَما : "نماذج تكرارٌة ساهمت فً اتساق مواضٌع السورة كاملة كقوله تعالى  َفِبؤَيِّ آَََلِء َربِّ

َبانِ   . والتً تكررت ثالثة وثالثٌن مرة "ُتَكذِّ

    عموما نجد الجمل اَلسمٌة أكثر تكرارا من ؼٌرها وهو دلٌل على سمة الثبات لنعم هللا 

 عّز وجل  وآَلءه على عباده فً الدنٌا واآلخرة 

 : ـ أشكال التضام  في سورة  الرحمن

ْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَبانٍل »: ففً سورة الرحمن ٌقول تبارك و تعالى  : التقابلـ ْجُم  (5) الشَّن َوالنَّن

ْسُجَدانِ  ٌَ َجُر   « َوالشَّن

حٌث ٌظهر التقابل بٌن اآلٌات الكونٌة بٌن نوعٌن مختلفٌن فً  الجرم  الحجم و الطبٌعة 

. والنجم والشجر  فهً مقابلة بٌن نظٌرٌن بٌن الشمس و القمر
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و الشمس كتلة ملتهبة بحرارتها و نشاطها تإثر فً ؼٌرها و القمر صخر جامد ببرودته و 

هدوءه متؤثرا بها وعلٌه فإن هذا التقابل ٌوحً بعالقة بٌن المإثر و المتؤثر و اآلٌة الكرٌمة 

فً تعداد فضائل هللا تعالى بدأت باألكبر حجما ثم األصؽر كما بدأت باألصل ثم اإلضاءة 

» ثم المضاءة الذي ٌتؤثر بضوئها فٌعكسه على ؼٌره والذي ٌجمع هذٌن المتضادٌن أنهما 

لحساب الناس مواقع سٌرهما» أي « بحسبان
1
وهً كناٌة عن السٌر المنتظم الذي َل ٌختل  

 .

هو النبات             :" أٌضا متقابالن فإذا حملنا المعنى على أن النجم « الشجر » و« النجم » و

 وارتفاعوالحشٌش الذي َل سوق له فهو متصل بالتراب و الشجر هو النبات الذي له ساق 

 "األرضعن  وجه 
2
 

فتكون المقابلة بٌن نوعٌن من جنس واحد و التقابل ٌظهر بٌن األصؽر و األكبر بٌن البداٌة 

والنهاٌة إذ النجم بداٌة خلق الشجر فٌظهر على وجه األرض بدون ساق ثم ٌرتفع عن 

 ألمر هللا انقٌادهمااألرض شجرا بساق إلى أحجام مختلفة و الذي ٌجمع هاذٌن المتضادٌن 

وجعلت الجملتان مفتتحتان بالمسند إلٌه لٌكون ما بعده من معنى معلق به والمسند ، تعالى

 للتهوٌل اسمٌتٌنفعل مضارع للدَللة على تجدد السٌر والسجود، وجًء بالجملتٌن 

القمر والتدعٌم بسجود النجم والشجر وذلك على جهة جمع النظائر و الشمس باسم باَلبتداء

 انقٌاداالمتضادة للتؤثٌر فً المتلقً الذي ٌستلزم أن ٌكون أكثر عبودٌة و :  المزواجاتبٌن

ألوامر هللا تعالى المتمثلة فً القرآن الكرٌم من تلك الجمادات والنباتات التً عرفها اآلن 

. بالخبر أنها تسبح و تسجد هلل 

 واإلخبار بما هو أعظم وأكبر تؤثٌرا، ٌقول سبحانه و تعالى اَلمتنانوٌتواصل مقام     

َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِمٌَزاَن »  ٌظهر فً هذه « َواأْلَْرَض َوَضَعَها لِؤْلََناِم » وقال « َوالسَّن

 . (السماء و األرض  )اآلٌة أسلوب المقابلة بٌن الضدٌن بذكر 

« رفعها ووضعها» وفً قوله أٌضا 

                                                      
1 .234 ، ص ـ انتىىٌر و انتذرٌر تفسٍر ـ عاشىر به انطاهر مذمذ 

  

2 .236 ص وفسه انمرجع  
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ٌقتضً خلقها مرفوعة إذ كانت مرفوعة بؽٌر أعمدة بمجرد الرفع محل : ورفع السماء 

العبرة للخلق العجٌب و إذنا بسمو منزلة وشرفها ألن فٌها منشؤ أحكام هللا و مصدره ألن 

 اللفظ فً حقٌقته و مجازه استعمالفٌها مكان المالئكة و هذا من 
1
 

 بها اَلنتفاع جعلها تحت أقدامهم و جنوبهم لتمكٌنهم من أيخفضها لهم  :األرضووضع 

بجمٌع ما لهم قٌما من منافع و معالجات 
2
 

فً تقابل « السماء رفعها » ولهذا األسلوب العربً الفصٌح ومن خالل آٌاتٌن السابقتٌن ؾ 

السماء تقابل األرض فرفعها تقابل وضعها « األرض وضعها »  عجٌب مع اآلٌة األخرى 

 فً تعداد فضائل هللا اَلستمرارٌةالتً تكسب الكالم  (واو العطؾ)فالربط بٌن الجملتٌن 

 اَلسمفً فعل الرفع والوضع العائدة على  (الهاء ) علٌهم وامتنانهتعالى على الناس و

 تام بمعنى السورة ، َل ٌكاد ٌنقطع عنه بفعل هذه الروابط اتصالالمسند و القارئ فً 

. النحوٌة و اَلحالٌة التً تسهل المعنى و تعٌن علٌه 

 ِفٌَها » و ٌقول تعالى فً نفس السورةاَلمتنانو فً هذه األرض المبسوطة و تواصل مقام 

ْخُل َذاُت اأْلَْكَماِم  َحانُ  (11)َفاِكَهٌة َوالنَّن ٌْ وهً مقابلة أنواع الجنس « َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِؾ َوالرَّن

 جامع لكل أنواع اسمالواحد و تضاد بٌن األشباه المشهورة وهً بٌن الفاكهة التً هً 

التفكه و التلذذ  ):لقد ذكرها الزبٌدي فً تاج العروس بمعنى ،و(بما فٌها ثمار النخل )الثمار

(أكل الفاكهة و منه األثر تفكها قبل الطعام و بعده: و التمتع و تفكه 
3
 

الفاكهة تإكل و لها رائحة ، أما النخٌل ٌإكل و َل رائحة له و كذلك الفاكهة ألؼراض     

« لما ٌؤكل تفكها َل قوتا و لٌس بضروري اسمو هً » التفكه و التنعم 
4

 أما النخٌل فهو 

. األؼراض الؽذاء و العٌش و القوت و ما ٌجمع هذه المتضادات أنها مؤكول  اإلنسان 

وٌسهم التقابل بوصفه وسٌلة من وسائل الربط داخل النصوص فً تعلٌق معانً األلفاظ  

 فً صنع التماسك أثرهوالجمل بعضها ببعض ـ كما رأٌنا فً األمثلة السابقة، حٌث ٌظهر 
                                                      

ـ 237 ـ ص ـ التنوٌر و التحرٌر تفسٌر ـ عاشور بن الطاهر محمد : ٌنظر   1
  

24 ص ـ نفسه المرج ٌنظر    2
  

 
3
     حكومة مطبع ـ سراج أحمد الستار عبد : تح ـ القاموس جواهر من العروس تاج  ـ الحسٌنً المرتضى محمد ) لزبٌدي ا 

   461 ص ( فكه ) مادة ـ 36 ج ـ 1965 ـ  الكوٌت ـ الكوٌت

4 . 241تفسٌر التحرٌر والتنوٌر ص - الطاهر بن عاشور  
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من خالل تكوٌنه جمال متعاقبة من التقابالت تشكل تراكٌب متوازٌة فً النص، بما ٌنشؤ عنه 

 إلخ...تداخل وسائل الربط األخرى مثل أدوات العطؾ، والتوازي التركٌبً بٌن الجمل

 بما تظهر به حكمة هللا اَلمتنانوٌمتد التقابل عبر نص السورة لٌعبر عن موضوع العطاء و،

وهً مقابلة ضدٌة من « رب المشرقٌن والمؽربٌن » :سبحانه وتعالى فً هذا الكون، فقال 

جهة ؼروبها، وتثنٌة : جهة شروق الشمس و المؽرب »: حٌث المكان والجهة، والمشرق 

 الشمس تطلع فً فصلً الشتاء والربٌع من سمت، وفً أن باعتبارالمشرقٌن والمؽربٌن 

فصلً الصٌؾ و الخرٌؾ من سمت آخر، و بمراعاة وقت الطول والقصر، وكذلك ؼروبها 

و هً فٌما بٌن هذٌن المشرقٌن والمؽربٌن ٌنتقل طلوعها وؼروبها فً درجات متقاربة فقد 

إشارة إلى ربوبٌة هللا تعالى للمشرقٌن  : "ربّ "و....المشارق والمؽارب: ٌعتبر ذلك فٌقال 

وفً هذه اآلٌة ما ٌعزز به أسلوب المقابلة فً سورة ، «والمؽربٌن وهً الخلق و التصرؾ 

الرحمن ، لضرورة تحول المشرق والمؽرب لتلك األنواع من الفاكهة واألؼذٌة واألشجار، 

 ٌستخدم القران أخرىومن ناحٌة ، فمنها ما ٌطلب ثمره فً الصٌؾ، ومنها ما ٌناسبه الشتاء

 حال المجرمٌن ٌوم القٌامة، الذٌن كذبوا بنعمه إظهارالكرٌم عالقة التقابل المعجمً فً 

ٌعرؾ المجرمون بسٌماهم :" علٌهم فً الدنٌا ،ٌقول تبارك وتعالى فً سورة الرحمنوآَلئه

 تصوٌر لحال المجرمٌن الذٌن كذبوا بالحساب والنار اآلٌةفهذه  " واألقدامفٌإخذ بالنواصً 

وهذا مشهد مخٌؾ له وقع شدٌد على النفس اإلنسانٌة، حٌث ٌإخذ المجرمون ٌوم القٌامة 

: (النواصً واألقدام  )بنواصٌهم وأقدامهم وٌسحبون إلى جهنم، فٌه المقابلة الضدٌة بٌن

 هٌما أنسدل على الجبهة من شعر الرأس، وجمعها نواصً واألخذ بها دَللة على :الناصية 

. التمكن منهم 

ظاهر الساق من حٌث تمسك الٌد رجل الهارب فال ٌستطٌع        »  جمع قدم، وهً:األقدام 

« ، و فٌه أٌضا ٌوضع القٌد  انفالتا
1
 

 هإَلء الكفرة قد تكبروا عن الحق إنوالمناسبة فً هذه المقابلة بٌن النواص واألقدام، 

وأخذتهم األنفة على أن ٌتبعوا سبٌل المإمنٌن، فموطن تكبرهم سٌبدأ به اإلذَلل وكونهم َل 

 من واألسفلٌمشون إلى العبادة بؤقدامهم، سٌقٌدون بها تحقٌرا،وفٌها أٌضا الجمع بٌن األعلى 

                                                      
1 . 263تفسٌر التحرٌر والتنوٌر ص - الطاهر بن عاشور 
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الجسم، لتكشؾ المقابلة عن حقٌقة الفرق بٌن واقعهم فً الدنٌا وواقعه فً اآلخرة ترهٌبا من 

. ذلك العذاب

:  ومن أمثلة ذلك نجد : بموضوع معين االرتباط ـ 2

ْحَمُن » ـ  اَن  (3)َخلََق اإْلِْنَساَن  (2)َعلَّنَم اْلقُْرآََن  (1)الرَّن ٌَ ْمُس َواْلَقَمُر ِبُحْسَبانٍل  (4)َعلَّنَمُه اْلَب الشَّن

ْسُجَدانِ  (5) ٌَ َجُر  ْجُم َوالشَّن « َوالنَّن

َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِمٌَزاَن  (6)» ـ   «  (7)َوالسَّن

 « (10)َواأْلَْرَض َوَضَعَها لِؤْلََناِم  (9)»  ـ

اِر  (13)» ـ  « (14)َخلََق اإْلِْنَساَن ِمْن َصْلَصالٍل َكاْلَفخَّن

اِر »ـ   « (15)َوَخلََق اْلَجانَّن ِمْن َماِرجٍل ِمْن َنارٍل  (14) َخلََق اإْلِْنَساَن ِمْن َصْلَصالٍل َكاْلَفخَّن

أول ما ٌالحظ على العناصر ذات الظهور المشترك فً األمثلة السابقة انه مرتبطة     

، اسمٌة، مبتدأ السورة بجملة «الرحمن» الذي ٌجمعها، وهو لفظ الجاللة اَلسمبرابط 

المناسب لهذا  (اَلسمٌةالثابت بدَلَلت الجملة  )تستشرؾ أذن المتلقً لما سٌرد من خبر 

علم ـ ): فجاء الخبر فً شكل مجموعة من الجمل المتتالٌة، تحتوي على العناصر ، الوصؾ

مسندة إلى لفظ ( الماضً) وزمنها ( فعل ـ فعل) وهً أفعال صٌؽتها  (خلق ـ رفع ـ وضع 

. الجاللة 

ؼٌر متعاطفة لمجٌئها على نمط التعدٌد فً مقام  (علم ـ خلق ـ علم)فالعناصر األولى 

ثم تلٌه " بحسبان " ، وٌدخل فً هذا المعنى لفظ (كما بٌنتها فً فصل التكرار) اَلمتنان

متعاطفة بحرؾ العطؾ، وجًء بالمسند  (ٌسجدان ـ رفعها ـ وضع ـ وضعها)أربعة أخرى 

. فٌها فعال مإخرا عن المسند إلٌه ألجل التخصٌص 
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وٌبدأ العطؾ بٌن العناصر األربعة الثانٌة لخروج األسلوب من التعداد إلى إٌفاد الدَللة لما 

من عبرة بمعرفة عظٌم قدرة هللا  (سجود النجم والشجر ورفع السماء ووضع األرض )فً 

.  و لٌست للتوبٌخ لالتعاظتعالى على الخلق ، فهً 

دالة على تصرفات هللا لٌلمهم أن » وهذا الظهور المشترك للعناصر المتوافقة فً العمل، 

« هللا وأن المسمى واحداسم الذي إستكروه هو اَلسم
1

 وهذا هو الحقل الذي ٌجمع بٌن 

الذي ٌعود عن لفظ الجاللة  (الخلق) فً موضوع َلشتراكها (وضع.رفع.خلق.علم)العناصر 

 ةفً بداٌة السور

َتاِن : "وفً قوله تعالى  ِه َجنَّن  (46") َولَِمْن َخاَؾ َمَقاَم َربِّ

اِن -"  ٌَ َناِن َتْجِر ٌْ  (50")ِفٌِهَما َع

ِن َدانٍل -"  ٌْ َت ِكِئٌَن َعلَى فُُرشٍل َبَطاِئُنَها ِمْن إِْسَتْبَرقٍل َوَجَنى اْلَجنَّن  (54" )ُمتَّن

ْطِمْثُهنَّن إِْنٌس َقْبلَُهْم َوََل َجانٌّ -"  ٌَ ْرِؾ لَْم   (56)"ِفٌِهنَّن َقاِصَراُت الطَّن

اٌن -"   (68" )ِفٌِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمَّن

فتشكل قطعة الوصؾ السابقة من مجموعة من األسماء المتضامة التً تصؾ هذا المكان -

تشٌر هذه   (رمان – نخل –فاكهة –قاصرات الطرؾ – فرش – عٌنان –جنتان )وهً 

األسماء إلى علو المكان وسعته وحسنه ومآبه من وسائل الراحة وأنواع األكل والفاكهة 

 .وٌمتد هذا الوصؾ فً السورة فً ؼرض التشوٌق 

وٌستمر هذا النوع فً الحقول داخل السورة بما ٌخدم التضام كما نرى فً آٌات اَلمتنان 

 : التً تحوي على بدائع هللا فً الكون وعلى سر عظمته  وذلك فً قوله تعالى 

 ( "3)َخلََق اإْلِْنَساَن  (2)َعلَّنَم اْلقُْرآََن -" 

َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِمٌَزانَ " -  ( "7 )َوالسَّن

                                                      
1 . 231تفسٌر التحرٌر والتنوٌر ص -  الطاهر بن عاشور- ٌنظر
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 ( "10 )َواأْلَْرَض َوَضَعَها لِؤْلََنام"- 

اِر -"   ( "15)َوَخلََق اْلَجانَّن ِمْن َماِرجٍل ِمْن َنارٍل  (14)َخلََق اإْلِْنَساَن ِمْن َصْلَصالٍل َكاْلَفخَّن

اِن -" ٌَ ْلَتِق ٌَ ِن  ٌْ انِ  (19) َمَرَج اْلَبْحَر ٌَ ْبِؽ ٌَ َنُهَما َبْرَزٌ  ََل  ٌْ  ( "20 َب

    وهذا شكل أخر من العالقات المتداخلة بٌن مجموع األلفاظ المرتبطة فً تضام تمثل 

–اإلنسان –القران )موضوع عجائب خلق هللا تعالى وبدائع صنعه فً الكون والمتمثلة فً 

وهذه األلفاظ تدل على  (...... البرز  – البحرٌن –الجان –األرض – المٌزان –السماء 

 .صفة الرحمان وتوحٌده بالعبادة والدَلئل فً ذلك تتمثل فً معجزات هللا تعالى فً الكون 

وعلى هذا النحو ٌعد التضام شكال من أشكال الربط المعجمً داخل النص القرانً كما انه -

 .ٌعد إحدى الوسائل الهامة التً تسهم فً فتح قناة تواصل بٌن النص والقارئ

  :ى فً سور الرحمنالقال تع

ُكَما ُشَواٌظ ِمْن َنارٍل َوُنَحاٌس َفاَل َتْنَتِصَرانِ »ـ  ٌْ ( 35 « )ٌُْرَسُل َعلَ

ٌُْسؤَُل َعْن َذْنِبِه إِْنٌس َوََل َجانٌّ » ـ  ْوَمِئذٍل ََل  ٌَ ( 39« )َف

َواِصً َواأْلَْقَدامِ »ـ  ٌُْإَخُذ ِبالنَّن ٌُْعَرُؾ اْلُمْجِرُموَن ِبِسٌَماُهْم َف  ( » 41 )

ُب ِبَها اْلُمْجِرُموَن » ـ  ٌَُكذِّ ُم الَّنِتً  َن َحِمٌمٍل آَنٍل  (43)َهِذِه َجَهنَّن ٌْ َنَها َوَب ٌْ ُطوفُوَن َب ٌَ( » 44  )

األفعال الواردة فً اآلٌات الثالث األولى أفعال مضارعة مبنٌة للمجهول ، تدل على األمور 

َقاَلِن » الؽٌبٌة  ووقوعها فً الزمن المستقبل بدَللة اآلٌة السابقة  َها الثَّن ٌُّ « (31)َسَنْفُرُغ لَُكْم أَ

وهو تحذٌر للمكذبٌن بما سٌقع ٌوم القٌامة من أنواع العذاب، فإرسال الشواظ واألخذ 

بالنواصً واألقدام من طرؾ مالئكة العذاب الموكلون بذلك، هً الصورة التً أراد القرآن 

 الناس إلٌها، و التركٌز على هذا الفعل بلفظ المضارع الدال على العمل، أذهانالكرٌم نقل 
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 تكذٌب الناس بفضائل هللا استمرفٌه وعٌد شدٌد بؤن الجزاء من جنس العمل، وهو مستمر ما 

. علٌهم 

  بٌانً استئناؾوفً هذه األفعال بٌان على عدم اإلفالت من العقاب ٌوم القٌامة، وهو 

 ذلك الٌوم هو حساب وعقاب ٌتوقؾ فٌه عمل اإلنسان، لذلك جاء الخطاب بعدم أنلتوضٌح 

سإالهم عن ذنوبهم، فقط سٌماهم وعالماتهم التً فً أجسادهم هً الدالة على أعمالهم  

 وبٌان حالهم بالمضارع الدال على التردد واإلكثار منه           ،ثم ٌستمر التهوٌل والتسفٌه لهم

: والتردد هنا لٌس كالتردد الدنٌا  

. هو عدم قبولهم الحق، والشك فٌه : ـ فالتردد فً الدنٌا 

. بٌن الحمٌم وهو مشٌهم بٌن مكان النار : ـ والتردد فً اآلخرة 

 هذه األفعال جًء بها للتحذٌر بعد تعداد نعم هللا وفضائله فً بداٌة السورة، أنٌتضح     

فهً اآلن فً مقام بٌان أهوال القٌامة بذكر النار وشدائدها، وهو الحقل الذي ٌجمع عناصر 

. هذه اآلٌات إلتمام المعنى العام للسورة ، الذي ٌقضً بمعرفة حق الرحمان 

الخلق ـ  ) فضائل هللا تعالى المتمثلة فً أفعال إنأستنتج  (ب )و (أ)ومن خالل المجموع     

لذلك خاطبهم بقوله  (التكذٌب ) تقابل بؤفعال الخلق إنَل ٌنبؽً  (...الرفع ـ الوضع ـ المرج 

، ثم الذٌن هذا فعلهم فً الدنٌا ٌقابلون هم أٌضا  ٌوم القٌامة «فبؤي آَلء ربكما تكذبان » :

، ولذلك جاءت مبنٌة للمجهول تحقٌرا لهم، فاآلٌات فً  (ٌرسل ـ ٌإخذ  )بؤفعال العقاب 

 بموضوع الرد َلرتباطهم( 44):  السورة إلى اآلٌة أولالموضوعٌن تتناسق معنوٌا من 

. على المنكرٌن 
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 :قائمة بأنواع التضام في سورة الرحمان و أغراضه البالغية  

 : التقابل

الرقم 
نوع األلفاظ المطابقة 

المتقابلة 
الغرض اآلية / السورة 

 37ـ 7}الرحمن  اسم ـ اسمالسماء ـ األرض  1

{ 33 ـ29ـ 10

تبٌان آٌات هللا فً 
الكون 

تبٌان آٌات هللا فً  { 5}الرحمن  اسم ـ اسمالشمس ـ القمر  2
الكون 

بٌان سعة ملكه { 17}الرحمن  اسم ـ اسمالمشرقٌن ـ المؽربٌن  3
تعالى 

آٌات هللا فً الكون { 6}الرحمن  اسم ـ اسمالنجم ـ الشجر  4

ـ 46 ـ43}الرحمن  اسم ـ اسمجهنم ـ جنتان  5

62 } 

العقاب واإلحسان 

قدرة هللا فً بسط  { 10ـ7}الرحمن فعل ـ فعل رفعها ـ وضعها  6
األرض ورفع 

السماء 

     عظمة الخالق  { 2627}الرحمن  ـ فعل اسمفان ـ ٌبقى  7
وضعؾ المخلوق 

  :معين بموضوع ارتباط ـ

حقلها األلفاظ المرتبطة بموضوع واحد الرقم 
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القرآن ـ اإلنسان ـ الشمس ـ القمر ـ السماء األرض ـ  01
النجم ـ الشجر ـ المٌزان ـ الفاكهة ـ النخل الحب ـ 
الجان ـ المشرقٌن ـ المؽربٌن ـ برز  ـ اللإلإ ـ 

 .المرجان ـ الجوار المنشآت ـ البحر
 
 
 

 
 

الحقل الدال على بدائع هللا 
فً الكون 

عٌنان ـ فاكهة ـ فرش ـ جنتٌن ـ قاصرات الطرؾ ـ  02
 .إحسان ـ نخل ـ رمان ـ رفرؾ

 

 
الحقل الدال على النعٌم 

الحقل الدال على العذاب  .جهنم ـ شواظ ـ حمٌم 03

 

: وفً اآلخٌر نستتج أن

ظاهرة التضام هً ظاهرة لؽوٌة عرفتها اللؽة العربٌة فً أقدم نصوصها الشعرٌة     

  .وقد تناثرت أقوال فً الحدٌث عنها وإشارات إلٌها فً كتب القدماء والمحدثٌن والسردٌة،

فً  (التضام) البنٌة النصٌة لسورة الرحمان على النوع الثانً للربط المعجمً اعتمادن فا

 النص و تكامل مقاطعه الوصفٌة والحوارٌة والحجاجٌة  اتساقسٌاقات مختلفة، أسهم فً 

ذلك بوصفه طرٌقا مفتوحة بالنسبة إلى القارئ ٌحاور نصه وٌإوله انطالقا من معرفته 

. الخلفٌة و رإٌته للعالم 

    وٌتبٌن لنا من خالل هذا الجدول إن أسلوب المطابقة هو اَلرتباط بموضوع معٌن قائم 

على الوصؾ الدقٌق لمشاهدة الجنة  والنار حٌث إنهما شكالن متقابالن ساعدا على تنوع 

 .المواضٌع وتعددها وارتباطها بصورة متسقة تعمل على التؤثٌر فً المتلقً 

ٌساعد التضام على عقد الموازنات والمقارنات المختلفة والتً تظهر فً السورة كالمقارنة -

 .بٌن أهل الجنة وأهل النار وٌسهم فً بناء صورة عامة لآلٌات المتقاربة والمتباعدة 

 :     تظهر أنواع كثٌرة من المقابالت والمتضادات لسورة الرحمان منها 
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 وتتمثل فً المقابلة بٌن الشمس والقمر والنجم والشجر ورفع :المقابلة بين اآليات الكونية -أ

السماء ووضع المٌزان والمقابلة بٌن أنواع النبات والثمر فً األرض وبٌن المشرقٌن 

 والمؽربٌن 

  مثل خلق اإلنسان وخلق الجان ومادة الصلصال ومادة النار :المقابلة بين آيات الخلق -ب

 مثل المقابلة بٌن عذاب أهل النار :المقابلة بين اآليات المتعلقة بالحديث عن اآلخرة -ج

ونعٌم أهل الجنة والمقابلة بٌن صفات العذاب التً تتمثل فً النواصً واألقدام والقالبة بٌن 

 . أنواع النعٌم مثل الجنتان ،عٌنان واإلحسان 

ومهما ٌكن فان التضام ٌبقى عنصرا مهما من عناصر اَلتساق النصً الذي ساهم كثٌرا فً 

 التماسك والترابط 
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الحمد هلل حمدا طٌبا مباركا فٌه ، حمدا ٌلً بجالل وجهه العظٌم بسلطانه حمدا أنه انعم 

: وتفضل على عبده الضعٌف بالتوفٌق إلنجاز هذا البحث المتواضع المرسوم 

 اللغوي فً النص القرآنً و على ضوء ما سبق عرضه فقد توصلت إلى النتائج االتساقأثر 

التالٌة  

. ـ ٌرمً تحلٌل الخطاب إلى إعطاء النص قراءة مضبوطة 

ـ الغاٌة من تحلٌل الخطاب هً الوقوف على دالالت النص األكثر عمقا و إعطاء النص 

قراء الداللٌة األدق  

.  وفهم النص اتساقـ إن معرفة موضوع الخطاب من الوسائل التً تساع عل 

. ـ الخطاب نشاط تواصلً ٌتأسف على اللغة المنطوقة و ٌفترض وجود السامع 

ـ من أهم ممٌزات الخطاب التسلسلً فً األفكار و خضوعه لقواعد و أنه ٌنبنً على 

.     وهذا الموضوع ٌجب ان ٌكون مفهوما موضوع

الخطاب وحدة جملٌة كبرى قابلة للوصف اللسانً ٌنتجها مخاطب واحد او عدة        _

. مخاطبٌن بغرض التواصل

ـ اإلتساق هو التالحم و التعالق بٌن أجزاء النص داخل السٌاق الواحد ، و تناغم بٌن البنى 

 و وظٌفته استقاللٌتهالمختلفة و ظروف إنتاجها و داللتها ، و التً تحقق للنص وجوده و 

 به فً سلوك هذا األسلوب ٌتحدىالعامة المناطة به  و سورتا الرحمان و الواقعة مثال رائع 

، فهو ٌقٌم عالقة لفظٌة بٌن عناصرها المكونة ألجزائها ، و عالقة معنوٌة بٌن آٌاته و 

موضوعاتها ، كما ٌسهم فً ربط أجزاء تلك الموضوعات بما ٌقابلها فً السورة األخرى 

. لخدمة الموضوع العام للقرآن الكرٌم 

 النصوص على ظواهر الربط المعجمً من تكرار و تضام فً إحداث تماسك اتساقـ ٌعتمد 

. عناصر النص ، و ترابطها فً شبكة من العالقات المعجمٌة و األنظمة العالمٌة األخرى 
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ـ ٌعد أسلوب الربط المعجمً الذي ٌعتمد على التكرار و التضام من أكثر األسالٌب إنتشارا 

فً نصوص اللغة العربٌة ، و النص القرآنً أقوى مثال على ذلك ، إذ ٌتداخل مع جمٌع 

. األسالٌب النحوٌة و البالغٌة الثابت منها و المتغٌر إلحداث التأثٌر و تحقٌق الغاٌة 

ـ تعنى ادوات الربط النحوٌة و المعجمٌة بالربط بٌن أجزاء النص و جمله المتعددة ، والعمل 

على التألٌف بٌنها حتى تصبح نصا واحدا متسقا  

ـ ظاهرة التكرار و التضام ظاهرة لغوٌة عرفتها اللغة العربٌة فً أقدم نصوصها الشعرٌة  

والسردٌة منها، وقد تناثرت أقوال فً الحدٌث عزها وإشارات إلٌها فً كتب القدماء و 

. المحدثٌن ونالت بعضا من الدرس الموجز أحٌانا ، و المفصل أحٌانا اخرى 

ـ على الرغم مما أثاره أسلوب التكرار من جدال حول جدواه إال أنه الٌوم ٌعد احد وسائل 

الربط المعجمً المساهمة فً تماسك النصوص و إتساقها ، وقد ورد فً أقدم النصوص 

العربٌة ، ووظفه الشعراء و الكتاب ألغراض بالغٌة مختلفة ، وبه نزل القرآن الكرٌم ، ذلك 

النص المعجز فً لفظه  

 من دالالت وما تحملهو نظمه ومعناه ، مما ٌتبٌن أهمٌة هذه الظاهرة اللغوٌة فً أصلها ، 

. كبٌرة مؤدٌة وظائف رئٌسٌة كالتوكٌد و التشوٌق و التنبٌه و التنوٌه 

 بتوظٌف التكرار بأشكاله األربعة ، تمٌزا ٌثبت جدوى و أهمٌة هذه ةـ إمتازت السور

 به سورة اتسمت داخل النص القرآنً ، و لعل ما االتساقالوسائل المعجمٌة فً إحداث 

 بتسمٌة تحضىجعلها « فبأي آالء ربكما تكذبان  » الرحمان  من تكرار قوله تعالى 

عروس القرآن ، تشبٌها لها بما ٌكثر على العروس من أدوات الزٌنة و الجمال ، وهو تكرار 

الفت بلغ عدده واحدا و ثالثٌن مرة بشكل تتمركز حوله المعانً الرئٌسٌة للسورة فً إقامة 

. وجلّز حججه بذكر نعمه على عباده فً كل تعقٌب بعد ذكر اآلٌة و النعمة  المولى عزّز 

التكرار  ) الرحمن ، وقد مثلتاه بأنواعه المختلفة ةـ التكرار ظاهرة لغوٌة تمٌزت بها سور

. لتحقق بعدا جمالٌا و داللٌا  ( اللفظً و الترادف االشتراكالجزئً و  المباشر و التكرار
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ـ ٌمتاز أسلوب التضام بالقدرة على التأثٌر فً نفسٌة المتلقً ، وقد إستخدمه القرآن الكرٌم 

فً سورتً الرحمان و الواقعة بكثرة فاقت  باقً أبواب البدٌع ، بحٌث ساعد بأشكاله 

المتمحور حول إقامة الحجج على العباد فً هذا  المتنوعة فً قولبة موضوع السورتٌن 

الكون ، و ذلك ببٌان قدرته تعالى وآالئه المختلفة بدءا من خلقهم ووصوال إلى حشرهم و 

. محاسبتهم 

ٌساعد التضام على عقد الموازنات والمقارنات المختلفة كما تبدو جلٌة المقارنة بٌن أهل -

 .الجنة وأهل النار فً موضوع السورة وذلك ٌسعى إلى اإلقناع والتأثٌر فً المتلقً  

 ألنه ٌتطلب من المتلقً البحث فً العالقات األخفٌة التً االتساق أعمق من االنسجامـ 

 ٌتعامل مع العالقات الظاهرة أي اللغوٌة االتساقعادت ال تكشف  عن نفسها  فً حٌن 

. الشكلٌة 
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 سورة الرحمن

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

ْحَمُن  اَن  (3)َخلََق اْْلِْنَساَن  (2)َعلََّم اْلقُْرآََن  (1)الرَّ ٌَ ْمُس َواْلَقَمُر  (4)َعلََّمُه اْلَب الشَّ

ْسُجَداِن  (5)ِبُحْسَباٍن  ٌَ َجُر  ْجُم َوالشَّ َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع اْلِمٌَزاَن  (6)َوالنَّ أََّلَّ  (7)َوالسَّ

َواْْلَْرَض  (9)َوأَِقٌُموا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َوََّل ُتْخِسُروا اْلِمٌَزاَن  (8)َتْطَغْوا ِفً اْلِمٌَزاِن 

ْخُل َذاُت اْْلَْكَماِم  (10)َوَضَعَها لِْْلََناِم  َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِف  (11)ِفٌَها َفاِكَهٌة َوالنَّ

َحاُن  ٌْ َباِن  (12)َوالرَّ ُكَما ُتَكذِّ اِر  (13)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ َخلََق اْْلِْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ

َباِن  (15)َوَخلََق اْلَجانَّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر  (14) ُكَما ُتَكذِّ َربُّ  (16)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ

ِن  ٌْ ِن َوَربُّ اْلَمْغِرَب ٌْ َباِن  (17)اْلَمْشِرَق ُكَما ُتَكذِّ ِن  (18)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ٌْ َمَرَج اْلَبْحَر

اِن  ٌَ ْلَتِق اِن  (19)ٌَ ٌَ ْبِغ ٌَ َنُهَما َبْرَزٌخ ََّل  ٌْ َباِن  (20)َب ُكَما ُتَكذِّ ْخُرُج  (21)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ٌَ

َباِن  (22)ِمْنُهَما اللُّْإلُُإ َواْلَمْرَجاُن  ُكَما ُتَكذِّ َولَُه اْلَجَواِر اْلُمْنَشآَُت  (23)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ

َباِن  (24)ِفً اْلَبْحِر َكاْْلَْعََلِم  ُكَما ُتَكذِّ َها َفاٍن  (25)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ٌْ ( 26)ُكلُّ َمْن َعلَ

ْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجََلِل َواْْلِْكَراِم  ٌَ َباِن  (27)َو ُكَما ُتَكذِّ ْسؤَلُُه َمْن  (28)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ٌَ

ْوٍم ُهَو ِفً َشؤٍْن  ٌَ َمَواِت َواْْلَْرِض ُكلَّ  َباِن  (29)ِفً السَّ ُكَما ُتَكذِّ ( 30)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ

َقََلِن  َها الثَّ ٌُّ َباِن  (31)َسَنْفُرُغ لَُكْم أَ ُكَما ُتَكذِّ ا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواْْلِْنِس  (32)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ٌَ

َمَواِت َواْْلَْرِض َفاْنفُُذوا ََّل َتْنفُُذوَن إَِّلَّ ِبُسْلَطاٍن  إِِن اْسَتَطْعُتْم أَْن َتْنفُُذوا ِمْن أَْقَطاِر السَّ

َباِن  (33) ُكَما ُتَكذِّ ُكَما ُشَواٌظ ِمْن َناٍر َوُنَحاٌس َفََل  (34)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ٌْ ٌُْرَسُل َعلَ

َباِن  (35)َتْنَتِصَراِن  ُكَما ُتَكذِّ َماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة  (36)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ َفإَِذا اْنَشقَِّت السَّ

َهاِن  َباِن  (37)َكالدِّ ُكَما ُتَكذِّ ٌُْسؤَُل َعْن َذْنِبِه إِْنٌس َوََّل َجانٌّ  (38)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ْوَمِئٍذ ََّل  ٌَ َف
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َباِن  (39) ُكَما ُتَكذِّ َواِصً  (40)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ٌُْإَخُذ ِبالنَّ ٌُْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ِبِسٌَماُهْم َف

َباِن  (41)َواْْلَْقَداِم  ُكَما ُتَكذِّ ُب ِبَها اْلُمْجِرُموَن  (42)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ٌَُكذِّ ُم الَِّتً  َهِذِه َجَهنَّ

َن َحِمٌٍم آٍَن  (43) ٌْ َنَها َوَب ٌْ ُطوفُوَن َب َباِن  (44)ٌَ ُكَما ُتَكذِّ َولَِمْن َخاَف  (45)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ

َتاِن  ِه َجنَّ َباِن  (46)َمَقاَم َربِّ ُكَما ُتَكذِّ َفِبؤَيِّ آَََّلِء  (48)َذَواَتا أَْفَناٍن  (47)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ

َباِن  ُكَما ُتَكذِّ اِن  (49)َربِّ ٌَ َناِن َتْجِر ٌْ َباِن  (50)ِفٌِهَما َع ُكَما ُتَكذِّ ِفٌِهَما  (51)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ

َباِن  (52)ِمْن ُكلِّ َفاِكَهٍة َزْوَجاِن  ُكَما ُتَكذِّ ِكِئٌَن َعلَى فُُرٍش  (53)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ُمتَّ

ِن َداٍن  ٌْ َت َباِن  (54)َبَطاِئُنَها ِمْن إِْسَتْبَرٍق َوَجَنى اْلَجنَّ ُكَما ُتَكذِّ ِفٌِهنَّ  (55)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ

ْطِمْثُهنَّ إِْنٌس َقْبلَُهْم َوََّل َجانٌّ  ٌَ ْرِف لَْم  َباِن  (56)َقاِصَراُت الطَّ ُكَما ُتَكذِّ َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ

اقُوُت َواْلَمْرَجاُن  (57) ٌَ ُهنَّ اْل َباِن  (58)َكؤَنَّ ُكَما ُتَكذِّ َهْل َجَزاُء  (59)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ

َباِن  (60)اْْلِْحَساِن إَِّلَّ اْْلِْحَساُن  ُكَما ُتَكذِّ َتاِن  (61)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ( 62)َوِمْن ُدوِنِهَما َجنَّ

َباِن  ُكَما ُتَكذِّ َتاِن  (63)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ َباِن  (64)ُمْدَهامَّ ُكَما ُتَكذِّ ِفٌِهَما  (65)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ

اَخَتاِن  َناِن َنضَّ ٌْ َباِن  (66)َع ُكَما ُتَكذِّ اٌن  (67)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ِفٌِهَما َفاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرمَّ

َباِن  (68) ُكَما ُتَكذِّ َراٌت ِحَساٌن  (69)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ٌْ ُكَما  (70)ِفٌِهنَّ َخ َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ

َباِن  اِم  (71)ُتَكذِّ ٌَ َباِن  (72)ُحوٌر َمْقُصوَراٌت ِفً اْلِخ ُكَما ُتَكذِّ لَْم  (73)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ

ْطِمْثُهنَّ إِْنٌس َقْبلَُهْم َوََّل َجانٌّ  َباِن  (74)ٌَ ُكَما ُتَكذِّ ِكِئٌَن َعلَى  (75)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ ُمتَّ

َباِن  (76)َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبَقِريٍّ ِحَساٍن  ُكَما ُتَكذِّ َتَباَرَك اْسُم َربَِّك  (77)َفِبؤَيِّ آَََّلِء َربِّ

 (78)ِذي اْلَجََلِل َواْْلِْكَراِم 

 

 

(صدق هللا العظيم)  
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 قائمة المصادر و المراجع

  برواٌة  حفص عن عاصم القران الكرٌم_أ

 : المصادر -ب

- دار الفكر للطباعة والنشر والتوزٌع  –معجم مقاٌٌس اللغة - احمد بن فارس بن زكرٌا -1

  .1979-2ج

– دار الكتب العلمٌة –مفتاح العلوم –االمام بن ٌعقوب بن ٌوسف بن ابً بكر السكاكً -2

 .1987-2ط–بٌروت 

-بٌروت -3ط–دار صادر – لسان العرب –ابن منظور جالل الدٌن محمد بن مكرم -3

1982 

 2ج –بٌروت –دار الكتب العربً –محمد علً نجار : تح –الخصائص –ابن جنً -4

 (دت)

دار –ابو الوفاء : تح –قاموس المحٌط –مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزابادي -5

  .2004-2ط–القاهرة –الكتاب الحدٌث 

علً محمد نجار معوض وعادل احمد ابو : تح –الكشاف –محمود بن عمر الزمخشري -6

  .1998-6ج-1ط–السعودٌة –الرٌاض –مكتبة العبٌكان –الموجود 

مصر –القاهرة –دار التراث –المزهر فً علوم اللغة وانواعها –جالل الدٌن السٌوطً -7

 .(دت)– 3ط-1ج–

 

 

 :المراجـــــع -ج
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–احمد الحوفً : تح –المثل السائر فً اداب الكاتب والشاعر –ابن االثٌر ضٌاء الدٌن -1

 (دت)-2ط–القاهرة –دار النهضة مصر للطباعة والنشر 

الصحابً فً فقه اللغة العربٌة ومسائلها وسنن -(ابو الحسن )احمد بن فارس بن زكرٌا -2

 .1997-1ط–بٌروت –دار الكتب العلمٌة –احمد حسن بسج : تع –العرب فً كالمها 

–مكتبة زهراء الشرق – (اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي )نحو النص –احمد عفٌفً - 3

 .2001-2ط–القاهرة 

–الدار البٌضاء –دار الثقافة –دراسات فً نحو اللغة العربٌة الوظٌفً –احمد المتوكل -4

 1986-1ط–المغرب 

–عالم الكتب الحدٌث -(نحو منهج تحلٌل الخطاب الشعري )لسانٌات النص-احمد مداس -5

  .2009-2ط–االردن 

–الدار البٌضاء –مطبعة النجاح الجدٌدة –اللغة العربٌة معناها ومبناها –تمام حسان -6

 .1994-المغرب 

–النادي االدبً بالرٌاض والمركز الثقافً العربً –اشكاالت النص –جمعان عبد الكرٌم -7

 .2009-1ط–بٌروت 

دار –محمد الحبٌب بن الخوجة : تح –منهج البلغاء وسراج االدباء –حازم القرطجانً -8

 1966-تونس –الكتب الشرقٌة 

–مصر –دار المطبوعات الدولٌة –ظاهرة التكرارفً القران الكرٌم –حسٌن عبد المنعم -9

 .1980-1ط

علم الكتب – (دراسة فً العالقة بٌن النص والسٌاق )الخطاب القرانً –خلود العموش -10

 .2005-1ط–عمان –الحدٌث للنشر والتوزٌع 
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 .1992-الكوٌت –سلسلة عالم المعرفة –بالغة الخطاب وعلم النص –صالح فضل -11

نظام التكرار فً البناء الصوتً –طالب محمد واسماعٌل عمران واسماعٌل فٌتور -12

 .(دت)–االردن –دار الزهران للنشلر والتوزٌع –لالعجاز القرانً 

 .1982-(ط.د)–لبنان –بٌروت –دار الكتب العلمٌة –عٌار الشعر –ابن طباطبا -13

بٌروت -3ط–دار المعرفة –محمد عبدو : تح –دالئل االعجاز –عبد القادر الجرجانً -14

-2001. 

مصر –القاهرة –مكتبة االداب –علم لغة النص النظرٌة والتطبٌق –عزة شبل محمد - 15

 .2007-1ط–

 تونس-1ط–الدار التونسٌة للنشر –اللسانٌات واسسها المعرفٌة –عبد السالم المسدي -16

 .1975-1ج-4ط–القاهرة –مكتبة الخانجً –البٌان والتبٌٌن -عمر بن بحر الجاحظ-17

دار –مفهوم الخطاب فً الدراسات االدبٌة واللغوٌة المعاصرة –عصام خلف كامل -18

 .2003-فرحة للنشر والتوزٌع 

المركز الثقافً العربً -(مدخل الى انسجام الخطاب )لسانٌات النص –محمد خطابً -19

 .2006-2ط–المغرب –

. 2001-القاهرة –دار غرٌب –العربٌة وعلم اللغة الحدٌث -محمد داوود-20

مكتبة ذات السالسل –نحو النص فً ضوء التحلٌل اللسانً للخطاب –محمد النحاس -21

 .2001-الكوٌت –

-1ط–تونس –المؤسسة العربٌة للتوزٌع –اصول تحلٌل الخطاب –محمد الشاوش -22

. 2001-1ج

تفسٌر التحرٌر –محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسً -23

 والتنوٌر 
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 .1997-27ج–تونس –دار سحنون للنشر والتوزٌع 

 (دت)–دار الفضٌلة –اسرار التكرار فً القران –محمود بن حمزة الكرمانً -24

دار –شرح محً الدٌن النووي –صحٌح مسلم –مسلم بن حجاج ابن مسلم النٌسبوري -25

 .مصر –القاهرة –ابن الهٌثم 

–المصطلحات االساسٌة فً لسانٌات النص وتحلٌل الخطاب –نعمان بوقرة -26

  .2009-1ط–االردن –عمان –جداراللكتاب العالمً 

 :الكتب المترجمة -د

–عالم الكتب –تمام حسان : تر–النص والخطاب واالجراء –روبرت دي بوجراند -1

 .1998-1ط–مصر –القاهرة 

 :تر- (استقصاء البحث فً الخطابات الداللً والتداولً ) النص والسٌاق –فان دٌك -2

 .2000-لبنان –افرٌقٌا الشرق –عبد القادرقنٌنً 

 :الرسائل الجامعٌة -ه

-جامعة باتنة –رسالة ماجٌستٌر –االتساق واالنسجام فً سورة الكهف –محمود بوستة -

2008/2009. 

 :المجالت والدورٌات -و

 .2009 سبتمبر 23االربعاء –بالغة التقابل فً الكرسً االزرق –بوشعٌب -1

الخمٌس –اهمٌته وانواعه ووظائفه ومستوٌاته فً اللغة : التكرار -اسماعٌل الجاف-2

 .2012ٌسمبر 27

 .2015 دٌسبمر 23: ع -(الجزائر )بسكرة –مجلة االثر -3

  ,2012 جوان 14: ع – (الجزائر )باتنة –مجلة االثر -4
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