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 .1أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران ،فرديس الفارايب ،قم
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إتاريخ االستالم2017/12/20 :؛ تاريخ القبو 2018/8/5 :

امللخّص
ما تعاجل هذ الورقة البحثية هي العالقات النصية  ي سورة املؤمنون املعتمدة على تصنيف الـدالالت يىل داللـة مركزيـة
وهامشية وما يتمخض عنهما من عالقات لغوية كاملناسبة واإلشارة املرجعية والتكرار مثّ الـربط بينـهما مـع التركيـز علـى
الداللــة الصــوتية الــل ال تنفصــل عــن الداللــة النفســية  ي تكــرار الفواصــل الواحــدة للســورة  ي ضــوء املنــهج التحليلــي-
الوصفي وكذلك حتقيـق الوظيفـة اإلبالغيـة والتأ رييـة معـا .حيـت بـيّن البحـت صـلة األلـري إالتكـرار بالداللـة النفسـية
املنضوية حت الداللة اهلامشية .يذ كل من املقاطع املفتوحة واملكسورة واملغلقـة تسـاوق  ي الفاصـلة القرآنيـة تـارة دالـة
عل ــى الش ــموخ والرفع ــة  ي املق ــاطع املختوم ــة ب ــاأللف مث ــل :إف ــا ،ح ــا ،ع ــا ،وا ،ل ــا  ي :ف ــاعلون ،ح ــافظون ،وار ــون،
لالدون.الل توحي داللتها بالدميومة واالستغراق للزمان واملكان لتلك األفعا والصفات وتـارة علـى االنكسـار  ي املقـاطع
املختومة بالياء كتكرير إالذين  ي بدايات السورة ولاصة باشتماهلا على الياء املدية الل توحي بالدميومـة واالسـتمرار
والتقصي وتارة على الباطنية ومواصلة املشوار  ي املقاطع املختومة بالواو والنون املتفق متاما مع كافة صفات املؤمنني.

الكلمات الرئيسة
التكرار ،التماسك النصي ،التناسب ،سورة مؤمنون ،الفواصل.
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مقدمة
تركيزا على تعريـف الـنص بأ ّنـ متتابعـة مـن اجلمـل الـذي لـ بدايـة وهنايـة أو كليـة لغويـة مبنيـة
متماسكة ومتجانسة ومتعاضدة وظيف يـا ألـزم البحـت علـى نفسـ التطـرق يىل العالقـات النصـية
الــل تــربط أجــزاء هــذ اجلمــل  ي كــل أك ـ مــا يســمى الــنص بوصــف «سلســلة مــن العالمــات
املنتظمة  ي نسق من العالقات الل تنتج معىن كليـا مـل رسـالة» إأبوزيـد . 150 :2000 ،وذلـك
ع الداللة املركزية تأكيدا للمضمون وع الداللة اهلامشية تأكيدا للتأ ري ويبالال الرسالة.
 ي احلقيقة ين وجود هذ العالقات هي الـل متـنح الـنص نـات قابلـة للتحليـل والتفسـري.
ألن دراســة الكلمــات  ي حــد ذارــا المتثــل بنــاء لغويــا بــل الــذي ميثــل بنــاء اللغــة أو نظامهــا هــي
العالقات بني الكلمات الل تشكّل األنساق الصغرى ومن مثّ تكوين نسقا أك هـو الـنص؛ وذلـك
يكون بالربط بني الوحدات اللغوية املفردة ما يسمّى بالنظام اللغوي .يذن معاجلة تلك العالقـات
النصية تدلل ضمن دائرة علم اللغة النصي الـذي يبحـت  ي نـات النصـوص وأنواعهـا وصـور
الترابط واالنسجام داللها هبدف حتليلها ومتكنا من فهمهـا .فبنـاء علـى تلـك السـمات ،تصـنف
تلك العالقات يىل صنفني آلرين مها :العالقات السياقية والعالقات اإل ائية.
تط ــرق البح ــت عل ـى ص ــعيد حتلي ــل العالق ــات النص ــية يىل املس ــتوى املعجم ـي إالتك ــرار
والنحوي إاإلحالة واإلشارة والدالي إاملناسبة  ي سورة املؤمنون متعمقا  ي تلك العالقـات
1
لاصــة العالقــات الســياقية الــذي تســمى «العالقــات األفقيــة واخلطيــة» إوليــد القصــاب:2007 ،
 . 127املتمثلــة  ي اإلحالــة واإلشــارة واملناســبة .باعتبارهــا مــدلال للتحليــل وأساســا أوليــا هلــا
والـذي نّاهـا دوسوســور العالقـات إاألفقيـة مــن قبـل ونّـا جاكبســون العالقـات اجملــاورة
إالقصاب . 127 :2007 ،واملسؤولة عن ترابط اجلملة النصية واكتساب «الكلمة عند دلوهلا  ي
التركيــب قيمتــها مــن مقابلتــها مبــا يســبقها أو يلحقهــا مــن كلمــات تتــآلف  ي سلســلة الكــالم»
إالقصاب. 127 :2007 ،
مث تطــرق البحــت يىل النــوع الثــاين مــن العالقــات ـ ـ حســب تقســيمات دوسوســور ـ ـ وهــي
العالق ــات اإل ائي ــة 2الش ــديدة العالق ــة بال ــذاكرة واحلال ــة النفس ــية واملش ــاعر واألحاس ــيس
1. Syntagmatic
2. Associative
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املتمثلة  ي إالتكرار لاصة  ي الفواصل القرآنية .فقد عرّفها وليدالقصاب بقول « :لو ألذنا
كلمــة مــن الكلمــات الســياقية املتسلســلة لوجــدنا أهنــا تــثري كلمــات ألــرى بالتــداعي واإل ــاء
لارجة القو ولكنها تشترك معها  ي عالقة بالذاكرة ومن هنـا تتكـون جمموعـة مـن الكلمـات
تقوم بينها عالقات متعددة فكلمة كتابة مثال تسوق يىل الذهن كلمات كثرية مثـل كاتـب وقلـم
ومكتب وكتاب وورق ومداد وغريهـا ّـا يشـترك معهـا  ي وجـ مـا» إالقصـاب 127 :2007 ،مـا
تسمى انعكاسات املعىن وظال املعىن أو اإل ائية.
ومن جانب آلر ومن مرتكز تأكيد التحليل اللساين على الداللة االساسية« :الفكرة الرئيسـة
الل تقوم بوظيفة أساسية  ي تكوين النص وبنيت  ي شكل مركّـز وجمـرد» إهاينـ مـان:2014 ،
 . 142وكذلك الداللة الثانوية الل تتمخض عنها أمنـاط مـن الـدالالت منـها النفسـية» إقـادر،
 . 24 :2011تطرق البحت أوال يىل الداللـة األساسـية إاإلميـان  ي السـورة باعتبارهـا القطـب
الرحى ومن مث الوظيفـة اإلبالغيـة مث الداللـة الثانويـة أو الداللـة اإل ائيـة أو معـىن املعـىن أو
الداللــة اهلامشــية و«مــا تفــيض بـ الكلمــات والعبــارات والنصــوص مــن ي ــاءات واســتلزامات
عقليــة أو نفســية مــن ذكريــات ومشــاعر لكوهنــا مشــحونة بطاقــة عاطفيــة ووظيفتــها تأ رييــة»
إيونس 185-180 :2007 ،فتأسيسا علـى ذلـك ،مجـع البحـت بـني الوظيفـة اإلبالغيـة والتأ رييـة
لكلتــا الــداللتني؛ ألهنمــا رــدفان يىل توصــيل األفكــار واملعــاين .فــاألوىل مرتبطــة بفهــم قواعــد
اللغة والثانية مرتبطة باإل اءات واملشاعر والعواطف والقيم السلوكية وهي الل تسـتطيع أن
تنحرف باملسار الدالي يىل آفاق خمتلفة من الفهـم وتتجلـى فيهـا املقاصـداخلطابية .مث ركّـز
البحـت علـى الداللـة املركزيـة الـل تعـد نقطــة ارتكـاز الـنص ووحـدرا الدالليـة الشـاملة الــل
جتعل النص مترابطا متماسـكا بنـاء علـى مقالـة فـان دايـك بـأن النصـوص المتلـك فقـط بـىن
قاعدية على مستويات خمتلفة إأصوات ،كلمات ،بناء اجلملة ولكنـها متلـك بـىن ألـرى مثـل
البىن العليـا لـذلك عنـد التحليـل يـتم البحـت اوال  ي البنيـة الكـ ى أو الوحـدة الشـاملة أو مـا
يسمى بـالنموذج الفكـري ذي الطبيعـة الدالليـة؛ مـن تناسـب بـني اآليـات ومـن تكـرار زاد فيهـا
متاسكا فضال عـن التنـاغم والتناسـق  ي الفواصـل واملقـاطع واإل ـاءات املنبثقـة مـن الداللـة
اهلامشــية  ي األنغــام وموســيقى احلــروف والصــوت  ي اآليــات .فجــاء البحــت متســما باجلــدة
واحلدا ة  ي تطرق يىل تلك األحبال هادفا تبيني اإلعجاز اللغوي  ي الـنص القـرآين حمـاوال
بيان العالقة بني الـداللتني  ي يحـدال التماسـك ككـل موضـوعي أو بتعـبري أدق Coherence
ما ميثل البنيات الك ى للخطاب و«هي قضايا مستنتجة من ضم جمموعة قضايا مع عنها
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 ي متوالية» إفان دايك 190 :2000 ،أي «االستمرارية الداللية الل تتجلى  ي منظومة املفـاهيم
والعالقات الرابطة بني املفاهيم» إالفقي . 94 :2000 ،مث اسـتخدام ضـابط معيـاري صـوري  ي
كل متوالية من اجلمل فيجب أن تكـون «كـل متواليـة هبـذ الصـفة متسـقة مـع املوضـوع أو علـى
وج ــ أمشـ ــل منسـ ــجمة مـ ــع البنيـ ــة الك ــ ى» إالفقـ ــي 192 :2000 ،مـ ــا ميكـ ــن تسـ ــميت بالـ ــ
 Cohesionوقد جسدت العالقات النصية كاملناسبة واإلحالة  ي السورة تبيني كيفيـة عالقـة
نصية صورية مثـل التكـرار ارتباطهـا بعامـل غـري صـوري ونفسـي إالداللـة اهلامشـية وكيفيـة
تساوقها مع البنية الداللية الك ى إاإلميان .
أسئلة البحت:
كي ــف تس ــاهم العالق ــات اخلطي ــة إاإلحال ــة واملناس ــبة  ي تأكي ــد البني ــة الكـ ـ ى  ي س ــورة
املؤمنون؟
كيف ترتبط العالقات اإل ائية بالداللة اهلامشية؟
ما هي ي اءات النفسية للعالقـة النصـية إالتكـرار  ي الفواصـل وكيـف تـرتبط بالداللـة
اهلامشية؟ مث كيف تؤكد الداللة املركزية؟
فرضيات البحت:
يبـدو أن للعالقــات النصــية اخلطيــة واإل ائيــة منــها دور  ي تأكيــد الداللــة املركزيــة ومــن مث
اإلنســجام  ي ســورة املؤمنــون فعالقــات املناســبة واإلحالــة إاخلطيــة ربط ـ مكونــات الــنص
القرآين  ي السورة حيت زادت تأكيدا  ي البنية الك ى والداللة املركزية.
يبــدو مثــة عالقــة بــني العالق ـة النصــية املعجميــة إالتكــرار والداللــة اهلامشــية لعالقــة
األلرية باجلانب النفسي والشعوري لاصة  ي نص كنص القرآن الكرم ما يكشف لنـا بعـض
اإل اءات النفسية استجالء لإلعجاز النفسي القرآين.
أهداف البحت:
ين ما يرنو يليـ هـذا املقـا هـو تبـيني اإلعجـاز القـرآين والتطـرق يىل العالقـات النصـية إاملناسـبة
واإلحالة تأكيدا على الداللة املركزية والبنيـة الكـ ى إاإلميـان  ي سـورة املؤمنـون مث التكـرار  ي
ي اءاتــ النفس ــية والش ــعورية املنض ــوية حتــ الدالل ــة اهلامش ــية ورب ــط كلت ــا ال ــدالتني املركزي ــة
واهلامشية معا تركيزا على مبدأ اإلميان واالعجاز اللغوي والنفسي  ي النص القرآين.
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للفية البحت:
هناك كتاب حت عنوان العالقات النصية  ي القرآن الكرم تأليف أمحـد عـزت يـونس القـاهرة
2014م .دار اآلفاق العربية ط . 1الذي حتدل فيـ عـن الـنص ،مفهومـ وبنيتـ وحجمـ واجلملـة
النصــية مفهومهــا وتقســيمها وحــدودها مث عــاجل  ي الفصــل األو العالقــات النصــية بــني جهــد
العلمـاء وواقعيـة الــنص وتنـاو موضـوعني أوهلمــا :العالقـات النصـية مــن منظـور عـريب والثــاين
التحليــل النصــي باعتبــار مســلكا يىل العالقــات وظــاهرة التماســك النصــي مث عنــون املوضــوع
الثاين بالعالقات النصية  ي سياق لغـة القـرآن الكـرم وذلـك تركيـزا علـى سـورة األحـزاب .دون
التطرق يىل الدالالت املركزية واهلامشية واإل ائات النفسية والصوتية للعالقـات النصـية الـل
تطرق يليها مقالتنـا .وكـذلك مقالـة الـدكتور مـرادي  ي جملـة العلـوم االنسـانية تربيـ مـدرس
حت عنوان العالقات اهلامشية بني الدراسات الترا ية وعلم اللغة احلديت  2013العدد .20
مثة مباحت قريبة مـن موضـوع العالقـات النصـية وهـو التماسـك واالنسـجام واالتسـاق  ي
القرآن الكرم حيت يعت أحد مظاهر العالقات النصية وواجهتها األسـاس .كـبعض البحـول
القيّمة الل تطرق يىل التناسـب والتماسـك النصـي واالنسـجام واالتسـاق  ي القـرآن الكـرم
والل تناول غالبية سور القرآن الكرم فلكثررا مل يتمكن الباحت من حصرها فعلـى سـبيل
املثـا ميكـن ييـراد بعـض منـها ك ـ :االنســجام  ي القـرآن الكـرم سـورة النـور منوذجـا للطالبــة
اجلزائريــة نــوا خللــف بإشــراف الــدكتور حممــد عيــد رتيمــة ســنة 2007-2006م أو الرســالة
األلـرى :االتسـاق واالنسـجام  ي القــرآن الكـرم يعـداد الطالـب اجلزائــري مفتـاح بـن عــروس
ســنة 2008-2007م وكــذلك التماســك النصـي  ي القــرآن الكــرم دراســة تطبيقيــة علـى ســورة
األنعام فتيحة مبارك اخلضر يشراف الـدكتور حممـد الفـاتح زيـن العابـدين 2015م اجلزائـر
وقــد هــدف الدراســة تنــاو وســائل التماســك االنصــي  ي ســورة االنعــام فحســب .لكنــهم مل
يتطرقوا يىل التركيز على الداللتني املركزية واهلامشية وي اءرما النفسية والصوتية  ي كـل
من أحبا هما وهذا ما يضفي على حبثنا طرافت وجدّت .

العالقة النصية والداللة املركزية
سـلّم البحــت ســلفا بــأن اتســاق اخلطــاب أو الــنص علــى املســتوى الــدالي يــتعني بفضــل البنيــات
الكـ ـ ى وذل ــك بفض ــل الترابط ــات والعالق ــات ب ــني عناص ــر اجلمل ــة ألن «العالق ــات أو األدواة
الشكلية والداللية الل تسهم  ي الربط بني عناصر النص الداللية هـي أهـم عناصـر املوضـوع»
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إالفقي 96 :2000 ،بتعبري آلر ،يهنا متثل «الصالبة والوحدة واالسـتمرار البـارز لنظـام الـتفكري»
إفضل . 263 :1992 ،فبفضل هذ العالقات ي ز النص ككل متماسك حـو قضـية مركزيـة عـ
عالقات لغوية كاملناسبة والتكرار والعطف واإلمجا والتفصيل واإلحاالت.
انطالقــا مــن أن التماســك يبــدأ مــن البنيــة الك ـ ى 1وينــبين علي ـ ؛ فــإن اإلميــان  ي ســورة
املؤمنون هو البنية الك ى والداللة املركزية فيها وهو الذي ميثل الوحدة املوضـوعية  ي السـورة.
فإذا اعت نا اإلميان أس القاعدة واهلرم الدالي للسورة فإن الفالح والفوز والفردوس يشـكالن
رأس وقمّت حيت يتحقـق  ي املقطـع األو مـن السـورة عـ هـذ احللقـات والسالسـل :الصـالة،
اخلشـوع ،اإلعــراض عــن اللغــو ،أداء الزكــاة ،حفــظ الفــروج ،حفــظ األمانــات والعهــود ،احملافظــة
على الصالة وورا ة الفردوس يذ تترابط  ي مـا بينـها وتتواشـج كمـا نالحـظ﴿ :بِ ْس ِم اللَّ ِه ال َّر ْحم ِن
َّ ِ
َّ ِ
ِ
الرِح ِيم قَ ْد أَفْ لَ َ الْم ْؤِمنُ و َن ،الَّ ِذين ُه م فِ ي ِ
ين
َّ
ين ُه ْم َع ِن اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِر ُ
َ
َ ْ
ض و َن ،وال ذ َ
ص الت ِه ْم خاش ُعو َنَ ،وال ذ َ
َ ُ
ِ ِ ِ
َّ ِ
وج ِهم ح افِظُو َن ،إِالَّ َعل ى أَ ْز ِ
ِ ِ
ت أَيم انُ ُه ْم فَِ نَّ ُه ْم غَي ُر
واج ِه ْم أ َْو م ا َملَ َك ْ
ين ُه ْم ل ُف ُر ْ
ُه ْم ل َّلزكاة فاعلُو َن ،والذ َ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ين ُه ْم
ك فَأُولئِ َ
ين ،فَ َم ِن ابْ تَغى َور َاء ذلِ َ
ك ُه ُم ُ
وع ْه ِده ْم ر ُ
ين ُه ْم ِْلَمان اتِ ِه ْم َ
اع و َن ،وال ذ َ
العادو َن ،والذ َ
َملُوم َ
ِ
َّ ِ
س ُه ْم فِيها خالِ ُدو َن﴾ .11-1
صلَواتِ ِه ْم يحافِظُو َن ،أُولئِ َ
َعلى َ
ك ُه ُم الْوا ِرثُو َن ،الذ َ
ين ي ِرثُو َن الْف ْر َد ْو َ

ين السورة تبدأ بتصوير استعاري عـن أمـر حمتـوم بفعـل مـاض مقـرون بقـد .كـأنّ مـن دلـل
اإلميــان  ي قلب ـ يشــب حبــة فيهــا كفــاءة ذاتيــة أضــفاها اهلل تعــاىل لتكــون مســتعدة لإلنبــات.
فــاملؤمن مثــل احلبــة املزروعــة يطلــع مــن األرض ألضــر ينمــو شــيئا فشــيئا يســتفيد مــن مجيــع
العناصـر احلياتيــة يســتجلب النــور اإلهلـي كمــا جتــذب القمــح أنـوار الشــمس فيتمتــع بقيمــة يرفــع
رأ س ناطحا السماء يفيد اجملتمع فـإذا نظرنـا أفقيـا يىل العناصـر اللغويـة نـرى  ي املقطـع األو
كثرة أناء الفاعل لتبيني الثبوت مث يتجاوز التعبري يىل املضارع للداللة على املستقبل إير ـون
وعلى االسـتمرار التجـددي إ ـافظون  .وقـد تتـرابط تلـك امليـزات والسـمات الـل انبثقـ مـن
البنية الدالليـة الكـ ى فيمـا بينـها مـا تسـمى البنيـات الصـغرى كاخلشـوع واإلعـراض عـن اللـهو
وأداء الزكاة وحفظ الفروج ..منضوية حت الوحدة الداللية املركزية وين تبدو لافيـة بـادي ذي
بدء ولكن تـرتبط خبـيط عضـوي حمكـم يشـع جبماليـة فائقـة يـربط مجيـع مقـاطع السـورة كمـا
ربــط املقطــع األو بالثــاين﴿ :ولََق ْد َخلَ ْقنَ ا ِْ
اإلنْس ا َن ِم ْن ُس اللَة ِم ْن ِط ين ،ثُ َّم َج َعلْن اهُ نُئْ َف ةً فِ ي قَ رار
1. Macro structure

العالقات النصية في ضوء الداللتين المركزية والهامشية (سورة المؤمنون نموذجا)
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ض غَةً فَ َخلَ ْقن ا الْم ْ ِ
ِ
َحم اً ثُ َّم
َم ِك ين ،ثُ َّم َخلَ ْقنَ ا النُّئْ َف ةَ َعلَ َق ةً فَ َخلَ ْقنَ ا ال َْعلَ َق ةَ ُم ْ
س ْونَا الْعظ ا َ ل ْ
َ ُ
ض غَةَ عظام اً فَ َك َ
ِ
ِِ
يام ِة
أَنْ َ
ين ،ثُ َّم إِنَّ ُك ْم بَ ْع َد ذلِ َ
ش أْناهُ َخلْق اً َ
آخ َر فَتَب َار َك اللَّ هُ أ ْ
ك ل ََميتُ و َن ،ثُ َّم إِنَّ ُك ْم ي ْوَ الْق َ
س ُن الْخ الق َ
َح َ
تُْب َعثُو َن﴾  .14-12حيــت احلــديت عــن أطــوار نشــأة اإلنســان والتــذكري ببدايــة احليــاة مث هنايتــها
ِ
يام ِة تُْب َعثُو َن﴾ .16
بقول  :إمليّتون ومن مث التأكيد على البعت﴿ :ثُ َّم إِنَّ ُك ْم ْيوَ الْق َ

 ي احلقيقة ين  ي سورة املؤمنون يقتـرن املـوت باحليـاة دائمـا أي البدايـة بالنهايـة وذلـك
وه َو الَّ ِذي ذَ َرأَ ُك ْم فِ ي ْاْل َْر ِ
ش ُرو َنَ ،و ُه َو
ِ وإِلَي ِه تُ ْح َ
ع التذكري باخللق أوال مث املوت واحلشرُ ﴿ :
الَّ ِذي يحيي و ِ
الف اللَّ ِيل والنَّها ِر أَفَال تَ ْع ِقلُو َن﴾ .80
يت ولَهُ ا ْختِ ُ
يم ُ
ُ َ

يظهر جليا من تلك اآليات أهنا تدور  ي فلك بنيتها الك ى بالتركيز على حقيقـة اإلميـان
والتوحيــد مث يتجــدد هــذا التركيــز علــى الداللــة املركزيــة إاإلميــان عـ آيــات ألــرى تتخلــل
الســورة تــارة بإرســا الرســل ــ دون عــد أنــاءهم ــ  ي تلمــيح ضــمين علــى اإلميــان ومــن مث
جاء أ َُّمةً َر ُسولُها َك َّذبُوهُ فَأَتْ بَ ْعن ا
تعزيز البنية الداللية الك ى للسورة﴿ :ثُ َّم أ َْر َسلْنا ُر ُسلَنا تَ ْترا ُك َّل ما َ
اهم أ ِ
اليؤِمنُ و َن﴾  .44مث بتحديـ ــد الرسـ ــل وتعديـ ــد
َحادي َ
ث فَ بُ ْع داً لَِق ْو ْ
بَ ْع َ
ض ُه ْم بَ ْعض اً َو َج َعلْن ُ ْ
ِ
ِ
أناءهم كنوح ﴿ :ولََق ْد أ َْر َسلْنا نُوحاً إِلى قَ ْوِم ِه فَ َ
قال ي ا قَ ْو ا ْعبُ ُدوا اللَّ هَ م ا لَ ُك ْم م ْن إِل ه غَي ُرهُ
أَفَال تَتَّ ُق و َن﴾  .22مث التطرق يىل دعوة موسى عليـ السـالم وهـارون﴿ :ثُ َّم أ َْر َس ْلنا ُموس ى وأَخ اهُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾  .46-44أي
ومالَئِ ه فَ ْ
وس لْئان ُمبِ ين ،إِل ى ف ْر َع ْو َن َ
ارو َن بِتياتن ا ُ
اس تَكْبَ ُروا وك انُوا قَ ْوم اً ع ال َ
ه ُ
التركيــز علــى الداللــة املركزيــة للســورة إاإلميــان  :وتــارة آلــرى يــأيت التركيــز علــى الداللــة
املركزية للسورة بالتأكيد على تكذيب دعوة الرسل من جانب الكفار وعلـى لسـان إقـوم نـوح :

َّ ِ
ش رِمثْ لُ ُك ْم ي ِري ُد أَ ْن يتَ َف َّ
﴿فَق َ
ين َك َف ُروا ِم ْن قَ ْوِم ِه م ا ه ذا إِالَّ بَ َ
اء اللَّ هُ
ال ال َْم َألُ ال ذ َ
ض َل َعلَ ي ُك ْم ولَ ْو ش َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين﴾  .24مث التكـذيب علـى لسـان قـوم موسـى :
َْلَنْ َز َل َمالئ َكةً م ا َس م ْعنا به ذا ف ي آبائنَ ا ْاْل ََّول َ
ِ
ِ
ين﴾ .48
﴿فَقالُوا أَنُ ْؤِم ُن لِبَ َ
ش َري ِن وقَ ْوُم ُهما لَنا عابِ ُدو َن ،فَ َك َّذبُ ُ
وهما فَكانُوا م َن ال ُْم ْهلَك َ

مل يتوقف األمر على تكـذيب الرسـل فحسـب بـل ينـا تكـذيب اخلـالق بإ ـارة الشـكوك مـن
قبل املنكرين ومن مث اإلصرار على الكفر من جانب الكفار بقول تعـاىل﴿ :ق الُوا أَ إِذا ِم ْتن ا وُكنَّ ا

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ،قُ ْل
تُراب اً وعظام اً أَإِنَّا ل ََم ْب ُعوثُو َن ،لََق ْد ُوع ْدنا نَ ْح ُن وآبا ُكن ا ه ذا م ْن قَ ْب ُل إِ ْن ه ذا إِالَّ أَس اط ُير ْاْل ََّول َ
ِ
ِ
ماوات
الس
وم ْن فِيه ا إِ ْن ُك ْن تُ ْم تَ ْعلَ ُم و َنَ ،س يي ُقولُو َن لِلَّ ِه قُ ْل أَفَ ال تَ َذ َّك ُرو َن ،قُ ْل َم ْن َر ُّ َّ
ل َم ِن ْاْل َْر ُ
ِ َ
السب ِ ور ُّ الْعر ِ ِ
يم ،سي ُقولُو َن لِلَّ ِه قُل أَفَال تَتَّ ُقو َن ،قُل من بِ ِ
وه و ِ
يجي ُر
يدهِ َملَ ُك ُ
ْ َْ
ش ال َْعظ ِ َ
َّ ْ َ َ ْ
وت ُك ِّل َش يء ُ َ
ْ
يجار َعلَ ِيه إِ ْن ُكْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َنَ ،سي ُقولُو َن لِلَّ ِه قُ ْل فَأَنَّى تُ ْس َح ُرو َن﴾ .88
وال ُ
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ين تكذيب اخلالق من جانب الكفـار يـأيت أيضـا  ي سـياق التركيـز والتشـديد علـى الداللـة
املركزية واحملور الدالي للسورة ع التنبي يىل لـالق السـموات السـبع ورب العـرش .أي اهلل
ســبحان وتعــاىل مث اســتيحاء اإلميــان مــرة ألــرى بالتــذكري عل ـى املــوت وعــدم جــدوى العمــل
ِ
تق َ
َح َد ُه ُم ال َْم ْو ُ
ال َر ى
اء أ َ
الصــام الــذي هــو مــن لــوازم اإلميــان بعــد جميئ ـ َ ﴿ :حتَّ ى إذا ج َ

ون ،لَعلِّي أَ ْعمل صالِحاً فِيما تَرْكت َكالَّ إِنَّها َكلِمة هو قائِلُها ِ
ارِجع ِ
وم ْن َورائِ ِه ْم بَ ْرَزٌ إِل ى ي ْوِ ْيب َعثُو َن،
َ ُ
َ
ْ ُ
َ َُ
َُ
ِ
ِ
ِ
الصوِر فَال أَنْسا َ بَينَ ُه ْم ْيوَمئذ وال تَس َاءلُو َن﴾  .100مث بيان عاقبة املـؤمنني مقارنـة
فَِ ذا نُف َخ في ُّ

حبــا الكفــار وبيــان مصــريهم بتعــبري أدق ربــط احليــاة الــدنيا بــاآللرة ع ـ حتقيــق البنيــة
ِ
ت
وم ْن َخ َّف ْ
الداللية الك ى واملركزية أي اإلميـان﴿ :فَ َم ْن ثَ ُقلَ ْ
ت َموا ِزينُ هُ فَأُولئِ َ
ك ُه ُم ال ُْم ْفل ُح و َنَ ،

ك الَّ ِذين َخ ِسروا أَنْ ُفسهم فِ ي جه ن ِ
وه ْم فِيه ا ك الِ ُحو َن،
َموا ِزيُنهُ فَأُولئِ َ
ار ُ
َّم خال ُدو َن ،تَ ْل َف َُ ُو ُج َ
َُ ْ
وه ُه ُم النَّ ُ
ََ َ
َ ُ
ِ
ينَ ،ربَّن ا
َم تَ ُك ْن آياتِي تُ ْتلى َعلَي ُك ْم فَ ُك ْنتُ ْم بِها تُ َك ِّذبُو َن ،قالُوا َربَّنا غَلَبَ ْ
أَل ْ
ت َعلَينا ش ْق َوتُنا وُكنَّا قَ ْوم اً ض الِّ َ
ِ ِ
ون ،إِنَّهُ ك ا َن فَ ِري ق ِم ن ِعب ِ
قال ا ْخس ُؤا فِيها وال تُ َكلِّم ِ
ِ ِ
ادي ي ُقولُو َن
ْ
ُ
أَ ْخ ِر ْجنا م ْنها فَ ْن ُع ْدنا فَ نَّا ظال ُمو َنَ َ ،
ِ
اح ِمين ،فَاتَّ َخ ْذتُم ِ
ِ
س ْوُك ْم ِذ ْك ِري وُك ْن تُ ْم
وار َح ْمن ا وأَنْ َ
ُ ُ
آمنَّ ا فَ ا ْغف ْر لَن ا ْ
َربَّن ا َ
ت َخي ُر ال َّر َ
وه ْم س ْخ ِريا َحتَّ ى أَنْ َ
ْيوَ بِما َصبَ ُروا أَنَّ ُه ْم ُه ُم الْفائُِزو َن﴾ تبني أن معاجلة أمـور شـىت  ي
ِم ْن ُه ْم تَ ْ
ض َح ُكو َن ،إِنِّي َج َزيتُ ُه ُم ال ْ

سورة املؤمنون من وصـف ألحـوا املـؤمنني مث التـذكري باخلـالق واخللـق مث البعـت والنشـور مث
وارسا الرسل وتكذيبهم مـن قبـل الكفـار مث بيـان مصـري املـؤمنني والكفـار وبيـان مـآهلم كلـ
يأيت ويندرج حت ظال الوحدة املوضوعية للسورة والداللة املركزية هلا كما شاهدنا.

املناسبة والداللة املركزية:
ين مــا أوردنــا  ي اآليــات أعالهــا ومــن زاويــة ألــرى يــدلل ضــمن العالقــة النصــية املســماة
باملناســبة فاملقصــود منــها« :جعــل أجــزاء الكــالم بعضــها آلــذا بأعنــاق بعــض يذ يقــوى بــذلك
االرتباط ويصري التأليف حا البناء احملكم املتالئم األجزاء» إالزركشي . 36 :1980 ،يبدو من
هذا القو ين« :املناسبة تسهم  ي حتقيق االرتباط بني عناصر النص وأنّ هذا االرتباط واقـع
 ي أمر متحد مرتبط أول بـآلر » إاملنصـوري . 201 :1434 ،حتققـ هـذ الوحـدة العضـوية مـا
بـني أجـزاء الســورة يمـا بــني اسـم الســورة والسـورة نفسـها عـ اآليـة األوىل ويمــا بـني البدايــة
والنهاية إأوهلا ولامتتها ويما بني اآليات نفسها.
ين تأكيدالداللة املركزية  ي سورة «املؤمنون» وع حتقيق املناسبة بني اسم السورة واآلية
األوىل يأيت ضمن سياق «تعضيدالتقليد املعلوم لـدى العـرب يذ جتـري علـى ذلـك أنـاء سـور
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الكتاب العزيز» إالزركشي  . 270 :1980 ،ي احلقيقة جيسد اسم السـورة ،العتبـة األوىل للولـوج
 ي موضــوعها ومــن مث لفـ االنظــار وشــدها يىل موضــوعها وبنيتــها الكـ ى مــا ميكــن تســمية
ذلك بسيميائية العنوان .حيت تعت مناسبة االسم واملوضوع مـن أهـم العتبـات النصـية الـل
تساهم  ي توضيح دالالت النص واستكشاف معانية الظاهرة واخلفية فهمـا وتفسـريا وتفكيكـا
وتركيبا فهي تعد املفتاح الضروري لس أغوار النص كما أهنا األداة الل هبـا يتحقـق اتسـاق
النص وانسجام وهبا تنكشف مقاصد املباشرة وغري املباشرة لذلك يتحتم علـى العنـوان أن
توي على عالقة مبحتوى السورة.
بناء على ذلـك ين اآليـة األوىل مـن سـورة املؤمنـون﴿ :قَ ْد أَفْ لَ ََ ال ُْم ْؤِمنُ و َن﴾ شـكّل العنـوان
والداللة املركزية وبنية السورة فسمي سـورة بكاملـها يسـتنادا يليهـا .يذن التناسـب بـدا جليـا
بني افتتاحية السورة واوضوعها اإلميان ودالئل ونات عند أهل إاملؤمنون يذ السورة كلـها
تدور حو مفهوم .
تعد وحدة املوضوع  ي النص القرآين من أهم اجلوانب الـل حتقـق التناسـب  ي كـل سـورة .ففـي
سورة املؤمنون حتددت أوج هذ املناسـبة مـن لـال بنيتـها الكـ ى إاألميـان الـل ربطـ مقـاطع
السورة إاآليات بعضها ببعض  .ي احلقيقة ين ما قد مت رصد من ارتباط بـني خمتلـف موضـوعات
السورة إاملؤمنون قد حقق العالقة النصية إاملناسبة  ي اآليات نفسها أي دالل اآليات.
ضــمن هــذا الســياق ،قــد يــؤدي تــواي الفقــرات واجلمــل دالــل النصــوص يىل وجــود فجــوات
تباعد بني مفتتح النص وخمتتم فيأيت املختتم مذكرا باملطلع مالئا الفراال الذي حصل بـني أو
الســورة وهنايتــها عـ بعــض األدواة والــروابط كاإلحــاالت والضــمائر والتكــرار يمــا بــاملعىن ويمــا
باللفظ .زد على ذلـك عالقـة التضـاد حيـت يعـ ّد ضـمن أدواة املناسـبة الـل قـق التماسـك  ي
السورة فقدحقق تناسبا بني مطلع السورة ولامتتها مع تركيز بارز على الداللة املركزية والبنيـة
الك ى إاإلميان  .يقو سبحان وتعاىل  ي املطلع﴿ :قَ ْد أَفْ لَ ََ ال ُْم ْؤِمنُ و َن﴾ و ي اخلامتـة﴿ :إِنَّهُ ال
ي ْفلِ َُ الْك افِ ُرو َن﴾ نالحــظ أن قضــية الفــالح هــي حمــور املقدمــة واخلامتــة لكنّهــا مثبتــة للمــؤمنني
ومنفيــة بالنســبة للكــافرين وهــذا النفــي األلــري يؤكــد اإل بــات الســابق .فانتقــا اخلطــاب مــن
احلـديت عـن املـؤمنني  ي البدايـة مث احلـديت عــن الكفـار  ي النهايـة بتكـرار إأفلـح  ي البدايــة
وإاليفلــح قــد جعــل بــني اآليــتني مناســبة و«هــذ املناســبة هــي التضــاد؛ ألنّ املــؤمنني موصــوفون
بالفالح إقد أفلح  ي أوهلا بينما الكافرون موصوفون بضد إال يفلح  ي لامتتها.
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املرجعية اإلشارية والداللة املركزية
ين املرجعيــة اإلشــارية تســمى اإلحالــة أو اإلرجــاع وهــي« :عمليــة تــربط بــني اجلمــل والعبــارات
والنصوص وحتيل اللفظة املستعملة على لفظة متقدمة عليها أو متـألرة وهـي الضـمائر وأنـاء
اإلشــارة واملوص ــوالت وأدوات املقارن ــة وال ب ــد م ــن التط ــابق ال ــدالي ب ــني احملي ــل واحمل ــا يلي ـ »
إاخلطـايب . 7 :2006 ،فقد تكون هذ األدوات رابطة شكلية مؤ رة  ي تشكيل التماسك النصـي  ي
اجلمل ومنـها تركيـب اآليـات .حيـت تنقسـم هـذ األداة املرجعيـة يىل« :الشخصـية :1إأنـا ،أنـ ،
حن ــن ،ه ــو ،ه ــم .. ،ويش ــارية إموص ــول  :2إه ــذا ،ه ــؤالء ،أولئ ــك  ...إالفق ــي. 120 :2000 ،
ومقارنة :3أي أفضل ،أكثر »...وقد تنقسم هذ اإلحالة واالرجاع يىل نوعني :يحالة دالـل الـنص
وتســمى نصــية 4ويحالــة لــارج الــنص مــا تســمى باملقاميــة أي املرجعيــة اخلارجيــة 5الــل تكــون
معتمــدة علــى الســياق وعلــى مناســبة الــزنو  .كمــا ميكــن استشــفاف اإلحالــة اإلشــارية إالــذين
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ين
والشخصية إهم من البدايـة  ي السـورة﴿ :ب ْس ِم اللَّ ه ال َّر ْحم ِن ال َّرح ِيم ،قَ ْد أَفْ لَ ََ ال ُْم ْؤمنُ و َن ،ال ذ َ

ِ ِ ِ
َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين ُه ْم
ين ُه ْم َع ِن اللَّغْ ِوُم ْع ِر ُ
ُه ْم ف ي َ
ين ُه ْم ل َّلزك اة ف اعلُو َن ،وال ذ َ
ض و َن ،وال ذ َ
ص الت ِه ْم خاش ُعو َنَ ،وال ذ َ
ِ
وج ِهم حافِظُو َن ،إِالَّ َعلى أَ ْز ِ
ِ ِ
ك
واج ِه ْم أ َْو ما َملَ َك ْ
ين ،فَ َم ِن ابْ تَغ ى َور َاء ذلِ َ
ل ُف ُر ْ
ت أَيم انُ ُه ْم فَِ نَّ ُه ْم غَي ُر َملُ وم َ
ِِ
َّ ِ
َّ ِ
ص لَواتِ ِه ْم يح افِظُو َن،
فَأُولئِ َ
ك ُه ُمالع ُ
ين ُه ْم ِْلَمان اتِ ِه ْم َ
ين ُه ْم َعل ى َ
وع ْه ده ْم راعُ و َن ،وال ذ َ
ادو َن ،وال ذ َ
ِ
َّ ِ
س ُه ْم فِيها خالِ ُدو َن﴾ .13-1
أُولئِ َ
ك ُه ُم الْوا ِرثُو َن ،الذ َ
ين ي ِرثُو َن الْف ْر َد ْو َ

ين  ي اآليــات أعالهــا تك ــرار كثيــف للض ــمائر الشخصــية للغائ ــبإهم تأكيــدا وتوظيف ــا
للداللـة املركزيـة وهــو التوحيـد واإلميــان بـإيراد مفــردة املؤمنـون  ي بدايـة الســورة﴿ :قَ ْد أَفْ لَ ََ
ال ُْم ْؤِمنُ و َن﴾ فالض ــمائر الشخص ــية إه ــم احملال ــة يىل املـ ـؤمنني امل ــذكورة  ي بداي ــة الس ــورة
واملتكــررة أ نــاء اآليــات ـ ـفضال عــن التبســيط  ي الســمات والصــفات ـ ـ تقــوم مبعــاودة فكــرة
اإلميان مع املتصفني هبا على التواي وذلك علـى صـعيد اآليـات  ي املقطـع األو .حيـت ـدل
هبا التماسك النصي بني اآليات فقـد ترجـع هـذ الضـمائر كمـا يـذكر هاليـداى 6ورقيـة حسـن
1. Personal
2. Demonstrative
3. Comparative
4. Textual
5. Situational
6. Halliday
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يىل أفكار سابقة دالل النص كما ترجع يىل كلمات أو مجل أو فقرات ما يعـين تكـون يحالتـها
يحالــة دالليــة .وهــي بــدورها تنقســم يىل اإلحالــة علــى الســابق وتســمى قبليــة :حيــت مرجعيــة
إهــم تعــود يىل املــؤمنني  ي مســتهل الســورة﴿ :قَ ْد أَفْ لَ ََ ال ُْم ْؤِمنُ و َن﴾ وقــد ربطـ بـني اآليــات
املتالحقـ ــة مـ ــع ربـ ــط صـ ــفات عديـ ــدة يىل موصـ ــوف واحـ ــد وهـ ــم املؤمنـ ــون وبـ ــذلك حقق ــ
االستمرارية الداللية املرجوة لتحقيق البنية الداللية الك ى للسورة.
ْح ُّق ال
وقد تكون املرجعية متألرة وتسمى بعدية كما  ي هذ اآليـة﴿ :فَ تَع الَى اللَّ هُ ال َْملِ ُ
ك ال َ
إِلهَ إِالَّ ُه َو َر ُّ ال َْع ْر ِش الْ َك ِر ِيم﴾  .116وكذلك﴿ :فَ َم ْن ثَ ُقلَ ْت َموا ِزينُهُ فَأُولئِ َك ُه ُم ال ُْم ْفلِ ُح و َن﴾ .102
حيت الضمري هو حما يىل ما بعد إرب العرش الكرم والضـمري هـم حمـا يىل املفلحـون
بعــد وبــذلك مت توظيــف مــا أكّــد هاليــداى ورقيــة حســن  ي يبــراز دور الضــمائر عــن طريــق
مرجعية الضمري  ي حتقيق التماسك النصي.
عودا يىل موضوع اإلحالة الشخصية يف السورة نالحظ تغيري الضمري مـن الغائـب إهـم يىل
مــتكلم اجلمــع إنــا ويحــدال نوعــا مــن التماســك النصــي القــوي بــني اآليــات بالتشــديد علــى
الداللــة املركزيــة والبني ــة الك ـ ى إاإلمي ــان للســورة ع ـ توظيــف مب ــدأ التــأ ري وااللتف ــات
﴿ولََق ْد َخلَ ْقنَ ا ِْ
اإلنْس ا َن ِم ْن ُس اللَة ِم ْن ِط ين ،ثُ َّم َج َعلْن اهُ نُئْ َف ةً فِ ي قَ رار َم ِك ين ،ثُ َّم َخلَ ْقنَ ا
واالنزياحَ :

ضغَةً فَ َخلَ ْقنا الْم ْ ِ
ِ
آخ َر
النُّئْ َفةَ َعلَ َقةً فَ َخلَ ْقنَا ال َْعلَ َقةَ ُم ْ
َحماً ثُ َّم أَنْ َ
ش أْناهُ َخلْق اً َ
س ْونَا الْعظا َ ل ْ
َ ُ
ضغَةَ عظاماً فَ َك َ
ِِ
ين﴾.
بار َك اللَّهُأ ْ
س ُن الْخالق َ
فَ تَ َ
َح َ

مث تتخلل وتتناوب اإلحالة الشخصية  ي باقي مقـاطع السـورة بـنفس القـوة والتـأ ري أيضـا
كم ــا  ي قولــ تع ــاىل﴿ :وأَنْ زلْن ا ِم ن َّ ِ
َس َكنَّاهُ فِ ي ْاْل َْر ِ
ِ وإِنَّ ا َعل ى ذَه ا بِ ِه
اء بَِق َدر فَأ ْ
َ َ
َ
الس ماء م ً
َقادرو َن﴾ ﴿ .18فَأَوحينا إِل ِ
ِ
َيه ِ
اصنَ ِ الْ ُفل َ ِ ِ ِ
جاء أ َْم ُرنا﴾ .27
أن ْ
َْ
ل ُ
ْك بأَ ْعيننا وفَ ذا َ

فضــال عــن رصــد املرجعيــة الضــمريية ميكننــا رصــد املرجعيــة اإلشــارية إالــذين والــذي
متزامنة ومتواكبة مع ألتها ـ املرجعية الشخصية ـ إهم بكثافـة  ي بدايـة السـورة مث إهـو  ي
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ين ُه ْم
ين ُه ْم َع ِن اللَّ ْغ ِو ُم ْع ِر ُ
ين ُه ْم ف ي َ
ض و َن ،وال ذ َ
ص الت ِه ْم خاش ُعو َنَ ،وال ذ َ
املقــاطع النهائيــة﴿ :ال ذ َ
ِ ِ ِ
َّ ِ
وج ِهم ح افِظُو َن ،إِالَّ َعل ى أَ ْز ِ
ِ ِ
ت أَيم انُ ُه ْم فَ ِ نَّ ُه ْم غَي ُر
واج ِه ْم أ َْو م ا َملَ َك ْ
ين ُه ْم ل ُف ُر ْ
ل َّلزك اة ف اعلُو َنَ ،وال ذ َ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ين ُه ْم
ك فَأُولئِ َ
ين ،فَ َم ِن ابْ تَغى َور َاء ذلِ َ
ك ُه ُمالع ُ
وع ْه ِده ْم ر ُ
ين ُه ْم ِْلَمان اتِ ِه ْم َ
اع و َنَ ،وال ذ َ
ادو َن ،وال ذ َ
َملُوم َ
ِ
َّ ِ
س ُه ْم فِيها خالِ ُدو َن﴾ .13-1
صلَواتِ ِه ْم يحافِظُو َن ،أُولئِ َ
َعلى َ
ك ُه ُم الْوا ِرثُو َن ،الذ َ
ين ي ِرثُو َن الْف ْر َد ْو َ
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فاملرجعية اإلشارية إالذين  ي اآليات أعالها «أدت دورا  ي حتقيـق التماسـك  ي تشـكيل
املعىن أو يبراز باعتبار أحد أدواة تركيب اخلطاب وكذلك الكشـف عـن العالقـة بـني األقـوا
دالل اخلطاب» إالفقي . 161 :2000 ،وذلك بالغياب عن الـدائرة اخلطابيـة تـارة وتـارة ألـرى
بقدرت على اإلسناد للصفات حيت مت انتساب الصفات كاخلشوع واإلعراض عن اللغو وتأديـة
الزكاة واحلفاظ للفروج ورعاية األمانات والعهد واحلفاظ على الصلوة.
واْلَفْئِ َدةَ قَلِ بالً م ا تَ ْش ُك ُرو َنَ ،و ُه َو الَّ ِذي ذَ َرأَ ُك ْم فِ ي
الس ْم َ َو ْاْلَبْص َار ْ
ش أَ لَ ُك ُم َّ
وه َو الَّ ِذي أَنْ َ
﴿ ُ
ِ
ِ وإِل ِ
يحيي ِ
ْاْل َْر ِ
الف اللَّ ِيل َوالنَّها ِر أَفَال تَ ْع ِقلُو َن﴾ .77-80
يت َولَهُ ا ْختِ ُ
َيه تُ ْح َ
ويم ُ
ش ُرو َنَ ،و ُه َو الَّذي ْ

فاملرجعية اإلشارية  ي املوصو إالذي واملقترن بالضمري إهو كوّن رابطـة نصـية قويـة
أفادت داللة التخصيص والتأكيد أيضا؛ « ألن الوظيفـة للضـمري ليسـ شـكلية فقـط بـل دالليـة
أكثــر .ففــي كــثري مــن األحيــان تبقــى الداللــة غامضــة وكــذلك تبقــى اجلمــل متنــا رة ال رابــط
يربطها يىل أن تظهر الضـمائر لتم ّثـل ذلـك اجلسـر الـذي يوصـل بـني هـذ املتنـا رات ويـربط
بينها» إالفقي . 164 :2000 ،يذن أحد هذ العالقات النصية متاسـكا دالليـا وشـكليا معـا  ي
الض ــمائر وأن ــاء اإلشارةإاملوص ــوالت وبالت ــاي حققـ ـ الت ــرابط املفه ــومي ب ــني الس ــابق
والالحق من اآليات ومن مث التأكيد على الداللة املركزية وحمور السورة أي اإلميان.
وأما عن املرجعية األلرية والل نّي إباملقارنة ميكن التطرق يىل اآليات الل يكـون
ِ
الس يئَةَ
س ُن َّ
فيها عقد املقارنة ومن ّم تبيني األفضلية كهذ اآلية الشريفة﴿ :ا ْدفَ ْ بِالَّتِي ه ي أ ْ
َح َ
نَ ْح ن أَ ْعلَ م بِم ا ِ
يص ُفو َن﴾ حيــت حتقق ـ األحســنية لــدفع الســيئة بالنســبة يىل الطــرق األلــرى
ُ ُ
وك ــذلك األعلمي ــة هلل تع ــاىل بالنس ــبة لعل ــم اآلل ــرين فب ــذلك حققــ املقارن ــة الت ــرابط ب ــني
قضييتني غريمترابطتني وبيّن أفضلية الواحدة على األلرى ما جعلها رابطا نصيا  ي حتقيق
متاسك السورة مع باقي الروابط النصية الداللية.

الداللة اهلامشية والتكرار
تــبني ســلفا أن الداللــة اهلامشــية تعــين بألحاســيس والشــعور والوجــدان وأنّهــا تعت ـ ظــال
للمعاين وي اءات للداللة املركزية فقد ارتبط ارتباطا و يقا بالنفس وانطباعارا وما تثري
احلروف واألصوات من مشاعر وما تربطهما من عالقة ما تسمى بالداللة النفسية أي« :جعل
أصوات احلروف على ن األحدال الـل جـاءت صـياغتها لإلفـادة بـالتعبري عنـها» إسـلمان،
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 . 113 :2012بتعبري آلر حماكاة األحـدال صـوتيا .لقـد فطـن القـدامى مـن اللغـويني يىل هـذ
الظاهرة لاصة ابن جين بقول « :ين كثريا من هذ اللغـة وجدتـ مضـاهيا بـأجراس حروفـ ،
أصــوات األفعــا الــل عـ هبــا عنــها أال تــراهم قــالوا :قضــم  ي اليــابس ،ولضــم  ي الرطــب
وذلك لقوة القاف وضعف اخلاء فجعلوا الصوت األقوى للفعل األقوى والصوت األضعف للفعـل
األضعف» إأبو الفتح. 66 :1990 ،
فقد رأى البحت أن التكرار لذو عالقة و يقة مبا توحيها الداللة اهلامشية وما تنبثق منها
مــن أحاســيس وعواطــف مرتبطــة أشــد االرتبــاط باالصــوات واحلــروف ومــن مث الكلمــات؛ ألن
تكرار الشيء من كالم أو حديت اليأيت عن فـراال ويمـا لـدليل  ي نفـس القائـل واملتحـدل ومـن
جهة ألرى يندرج التكـرار حتـ عنـوان العالقـات اإل ائيـة ومـا توحيهـا الكلمـات مـن معـاين
ومن شحنات وطاقات نفسية.
ين التكـرار مـن مـادة إكــرر وحسـب مـا جـاء  ي لســان العـرب مبعـىن« :الرجـوع واإلعــادة
والبع ــت والتجدي ــد» إاب ــن منظ ــور :1997 ،م ــادة ك ــرر  .وأم ــا اص ــطالحا فه ــو مبع ــىن« :التردي ــد
واإلعــادة املباشــرة لعناصــر الــنص وضـمّ الشــيء يىل مثلـ  ي اللفــظ مــع كونـ ييــا  ي املعــىن
للتأكيد والتقرير .و ي هذا بيان لوظيفة من وظائف التكرار وهي الضم يعين ربط الشيء مبـا
ضم يلي و ي هذا الربط يتحقق التماسك بينهما» إالفقي. 18 :2000 ،
يعد «التكرار واحد من عوامل التماسك النصي بإعادة ذكر لفظ أو عبـارة أو مجلـة أو قصـة
يندرج حتتها التـرادف واالشـتقاق والتفسـري ورد العجـز علـى الصـدر وتشـاب األطـراف» إالفقـي،
 . 26 :2000فانس ـجاما مــع معنــا املعجمــي الــذي مــل  ي طيات ـ بعضــا مــن معــاين التماســك
وكــذلك معنــا االصــطالحي ،يقــوم التكــرار بش ـدّ الــنص وربــط الوحــدات النصــية ويحكــام تلــك
الروابط ومن مث حتقيق الصالبة والوحدة واالستمرار ـ الوحدة الداللية الك ى ـ .ولكـن السـؤا
الذي يطرح نفس هنا ما هو الدور الذي يؤديّ التكرار  ي اخلطاب القرآين وما هو فائدت ؟
« ي احلقيقــة ينّ التكــرار يــؤدي وظيفــتني أساســيتني :أوال مــن الناحيــة الدينيــة و انيــا مــن
الناحية األدبية فمن الناحية الدينية ينّ أهمّ ما يؤدي التكرار  ي النص القرآين بوصف كتاب
هداية ويرشاد وتشريع أن « :تقرير املكرّر وتوكيد ويظهار العناية ب ليكون مثال ساميا وراقيا
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 ي السلوك وبينّة  ي االعتقاد» إحممد . 322 :1992 ،كما يقو غوستاف لوبـون 1أنّ مـن« :يكـرر
لفظــا أو فكــرة أو صــيغة تكــرارا متتابعــا وّلـ يىل معتقــد والتكــرار مــن القــوة حبيــت جيعــل
الرجل يؤمن بالكلمات الـل يكررهـا ويسـلم باألفكـار الـل يعـرب عنـها» إسـلمان. 117 :2012 ،
ولعل هذا الكالم يصح  ي القـرآن الكـرم فقـدكان هدفـ  ،اهلدايـة وحتقيـق السـعادة اخلالـدة
بترســيخ املعتقــد واإلميــان ع ـ تكــرار كمــا يســتجلى  ي ســورة املؤمنــون حيــت التركيــز علــى
اإلميان هو مدارها ومرتكزها لذلك انبن علي كل مفاصلها كما  ي اآليات التالية﴿ :قُ ْل لِ َم ِن

الس ِ
الس ْب ِ
ماوات َّ
وم ْن فِيه ا إِ ْن ُك ْن تُ ْم تَ ْعلَ ُم و َنَ ،س يي ُقولُو َن لِلَّ ِه قُ ْل أَفَ ال تَ َذ َّك ُرو َن ،قُ ْل َم ْن َر ُّ َّ
ْاْل َْر ُ
ِ َ
وه و ِ
ش ال َْع ِظ ِ
ور ُّ ال َْع ْر ِ
يجي ُر وال
يمَ ،س ي ُقولُو َن لِلَّ ِه قُ ْل أَفَ ال تَتَّ ُق و َن ،قُ ْل َم ْن بِي ِدهِ َملَ ُك ُ
َ
وت ُك ِّل َش يء ُ َ
يجار َعلَ ِيه إِ ْن ُكْنتُ ْم تَ ْعلَ ُمو َنَ ،سي ُقولُو َن لِلَّ ِه قُ ْل فَأَنَّى تُ ْس َح ُرو َن﴾ .89
ُ

فنالحظ متاشيا مع البنية الك ى  ي السـورة وهـو اإلميـان تكـرارا لـبعض األنـاء كلفـظ
اجلاللة إاهلل الدا على حقيقة اإلميان وّثلها ماجاء  ي اآليـات أعالهـا وكـذلك لفـظ الـرب
ِ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ين
ين ُه ْم بتي ات َربِّ ِه ْم ْيؤمنُ و َنَ ،وال ذ َ
ين ُه ْم م ْن َخ ْش ية َربِّ ِه ْم ُم ْش ف ُقو َن ،وال ذ َ
 ي اآليات أدناها﴿ :إِ َّن الذ َ
ُه م بِ ربِّ ِهم ال ي ْش ِرُكو َن ،والَّ ِذين ْيؤتُ و َن م ا آتَ وا وقُلُ وب ُهم و ِجلَ ة أَنَّ ُه م إِل ى ربِّ ِه م ِ
راج ُع و َن﴾ .60 -57
َ ْ
ْ
ْ َ ْ
ْ َ ُ َْ
َ
ك َخير وهو َخير َّ ِ
ين﴾ .72
راج َربِّ َ
﴿أَ ْ تَ ْسأَل ُُه ْم َخ ْرجاً فَ َخ ُ
الرا ِزق َ
َُ ُ

حيت تكرر لفظ الرب  ي السورة تأكيدا على موضوع السورة وهو التوحيـد واإلميـان بـاهلل تـارة
مضــافا يىل الضــمري الغائــب إهــم وتــارة يىل ضــمري املخاطــب إكــم وك وتــارة ألــرى جمــردا
منها .فبالتاي قـد أدى يىل متاسـك شـديد سـواء علـى املسـتوى الشـكلي والـدالي  ي السـورة حيـت
التنويع واإلضافة يىل الضمائراملتعددة ما يعين التعدد  ي املربوبني مع أن حقيقة الرب واحدة.
وأمــا عــن الوظيفــة الثانيــة للتكــرار فهــي عبــارة عــن« :وظيفــة أدبيــة تتمثّــل  ي تأكيــداملعاين
ويبرازها بالصورة األوفق واألنسب واألقوم» إحممد. 322 :1992 ،
فقد متظهر هذا اجلانب األديب والوظيفة األدبية  ي صورة املنبهات األسلوبية الـل متـنح
النص فنيت وقيمت األدائية والتعبرييـة والفكريـة وكـذلك الشـعورية حيـت كانـ هـذ األلـرية
«كفيلة بإيقاظ وعي املتلقي واستنفار وكذلك شحن عاطفيـا» إسـلمان 117 :2012 ،؛ ألنّ القـوة
التعبريية والداللية للكلمة املفـردة ال تظهـر مـن معناهـا فقـط بـل مـن طبيعـة تشـكلها الصـويت
1. Lobon
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الل تعمل على جذب انتبا املتلقي .فتوظيف األسلوب االستفهامي والتكرار للفعل األمر إقل
مث تكــرار جــواب الكفــار إســيقولون وكــذلك التكــرار  ي أســلوب اســتفهامي آلــر رقيــق هــادئ
متمــاش مــع اجلــو الباعــت علــى التأمــل﴿ :قُ ْل أَفَ ال تَ َذَّك ُرو َن﴾ ﴿أَفَ ال تَتَّ ُق و َن﴾ وكــذلك األســلوب
القريــب من ـ ﴿ :قُ ْل فَ أَنَّى تُ ْس َح ُرو َن﴾ قــد أدى وظيفت ـ األدبيــة اجلميلــة  ي ش ـدّ انتبــا املتلقــي
والتــأ ري عليـ مث مل يلبــت أن يــتغري أســلوب احلــوار والنقــاش يىل أســلوب الــدعاء ذي العالقــة
الو قى بالبنية املركزيـة حيـت أريـد بـ تركيزهـا وترسـيخها  ي األذهـان أل ّن الـدعاء هـو أرقـى
مراتب اإلميان وأناها فينبغـي للمـؤمن وللـداعي أن يكثـر مـن اسـم الـرب  ي موضـع الـدعاء
واالستعاذة ب حـىت يتحقـق لـ ذلـك االنسـجام النفسـي والشـعور بالوحـدة مـع وحدانيـة الـرب
وااللتجــاء ب ـ متاشــيا مــع االنســجام والتماســك الشــكلي والصــويت والــدالي .كمــا  ي اآليــات
ِ ِ
ِ ِِ
﴿وقُ ْل َر ِّ
التالية﴿ :قُ ْل َر ِّ إِ َّما تُ ِرينِّي ما َ
ين﴾ َ .94-93
يوع ُدو َنَ ،ر ِّ فَال تَ ْج َعلْني في الْ َق ْو الظَّالم َ
الش ِ
ضر ِ
ك ِمن َهم ِ
ِ
زات َّ
ون﴾ .98-96
ياطي ِنَ ،وأَعُوذُ بِ َ
ك َر ِّ أَ ْن ْ
أَعُوذُ ب َ ْ َ
يح ُ ُ

وكذلك يكون على صعيد تكرار اجلملة الواحدة تكرارا لنفس الشـعور باملعانـاة وعـدم جـدوى
الدعوة بعد طوهلا واإلبالال ما يعين تكرارا لإلمداد والنصرة من الرب  ي لبوس الـدعاء كمـا  ي
﴿قال ر ِّ انْصرنِي بِما َك َّذب ِ
﴿قال ر ِّ انْ ُ ِ ِ
ون﴾ .39
ُ
ُْ
ص ْرني بما َك َّذبُون﴾ َ َ 26
اآليات التاليةَ َ :

يذن هناك ليوط غري مرئية متكن أن تربط التكـرار بالداللـة اهلامشـية ومـن مث االخنـراط
 ي الداللــة املركزيــة حيــت يــؤدي التكــرار وظيفــة مجاليــة نفســية مرتبطــة أشــداالرتباط بالداللــة
اهلامشية املرتكـزة علـى احلـاالت النفسـية .فبنـاء علـى ذلـك جـاء التركيـز علـى التكـرار ومـن مث
تأكيــد عالقت ـ بالعالقــة اهلامشــية ع ـ التركيــز علــى الداللــة الصــوتية؛ ألن طائفــة كــبرية مــن
األلفـاظ القرآنيـة متيــزت بدقتـها  ي التعـبري عــن دالالرـا فيــد ّ كـل لفـظ علــى طبيعتـ واملوظــف
لتجسيم املواقف النفسية واالنفعالية كما نـرد علـى سـبيل املثـا مـا ورد  ي هنايـة السـورة وكأهنـا
ِ
ت َخير َّ ِ ِ
ين﴾.
﴿وقُ ْل َر ِّ ا ْغف ْر ْ
الراحم َ
ملخص ملا قيل من صفات املؤمنني بقول تعاىلَ :
وار َح ْم وأَنْ َ ُ

حيت يالحظ  ي اآلية تكثيف ملحوظ ل ـ « حـرف احلـاء املهموسـة الرلـوة املسـتففلة الدالـة علـى
االنفتـ ــاح» إعبـ ــداهلل . 126 :2008 ،مـ ــا يتماشـ ــى مـ ــع حالـ ــة الرقـ ــة واالنكسـ ــار واخلشـ ــوع والـ ــدعاء
عنــداملؤمنني مــع ترســيخ لفكــرة اإلميــان اجلوهريــة والداللــة املركزيـة ع استشــعار داللــة احلــروف
ومعانيهــا النفســية مــا تســمى معــىن املعــىن والداللــة اإل ائيــة بــدءا بــالفكرة املركزيــة إاإلميــان
الطاغيــة علــى الســورة بأكملــها ولتامــا هبــا .ين مــا يزيــد مــن قــوة التماســك الــدالي عـ توظيــف
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الداللــة اهلامشــية هــي تكــرار حــر ي الــواو والنــون  ي الفواصــل ـ ـ كلمــات آلــر اآليــات ـ ـ وقــد ترصــد
للفواصــل وظيفتــان أوال« :يعطــاء اآليــات جرســا موســيقيا مناســبا وشــحنة صــوتية ييقاعيــة حيــت
تتجلى هذ الشحنة الصوتية  ي تكرار حروف الفواصل والسيما حروف النون واملـيم واأللـف والـواو
واليـاء والوظيفــة الثانيـة هــي :جـذب انتبــا املتلقـي يذ جتعــل أذنـ المتــل نـاع آيــات القـرآن وذلــك
بسبب جرس األصوات املنبعت من تتابعها وييقاعها املميز يىل جانب تشكيلها املقطعـي وانسـجامها
مــع معــىن اآليــات» إســلمان . 136 :2012 ،فبالتــاي حتقــق االئــتالف اللفظــي واملعنــوي والتــأ ري علــى
املخاطــب معــا .ي احلقيقــة .ين املقــاطع «ليسـ قيــدا صــوتيا أومعنويــا بــل جــزء مــن اآليــة وعنصــر
تعبريي متميز ومثري قوي لإليقاع حيت تأيت تبعا للمعىن ومناسبة ل » إعبدالعا . 107 :1430 ،
تطبيقــا ملــا عاجل ـ البحــت نظريــا ميكــن أن يقــا :ين للــواو والنــون املتكــررة  ي الفواصــل
القرآنيـة هلــا دالالت مضـع للســياق والفكــرة املركزيـة اإلميانيــة املســيطرة علـى الســورة حيــت
تعـدّ «الـواو حــرف بـاطين وحامــل معـىن الغيـوب واألســرار» إعبـدالعا « . 108 :1430 ،مســتغرقا
الزمان واملكان ما مينحها صفة االستمرارية والثبات واملواصلة  ي لط افقي ّتد» إعبداهلل،
 . 213 :2008فصوت الواو احلاصل مـن تـدافع اهلـواء  ي الفـم كأنّـ يصـوّر حركتـهم التقدميـة
واملتواصــلة الــل التعــرف التراجــع واالنعقــاب فاخلشــوع واإلعــراض عــن اللغــو واحلفــاظ علــى
الفروج والصالة ورعاية العهد كلها أمـور ينسـحب عليهـا االقبـا علـى الـذات واالنكفـاء عليهـا
تلبية للكما والسمو بالنفس.
التكرار على صعيد الفواصل واملقاطع:
ين ه ــذا املقط ــع إال ــواو والن ــون املتمث ــل  ي تك ــرار الفاص ــلة الواح ــدة مي ــنح دالالت ال ي ــة
األبعادإالزم ــان واملك ــان واحلرك ــة التقدمي ــة للم ــؤمنني م ــا تتناس ــق م ــع ص ــفة اإلمي ــان ق ــي
دواللهم .فاإلميان هو صفة ابتة مستقرة باطنية شـاملة للزمـان واملكـان  ي نفوسـهم وحركـة
تواصــلية تقدميــة مــن اخلــارج يىل الــدالل ينـ يــدلل  ي بواطنــهم وصــميمهم ويســتقر فــيهم.
وكــأن تلــك الصــفات املنســحبة علــيهم والــل متثــل ظهــور اإلميــان وبــروز طابق ـ فطــررم
السليمة  ي طواعية وانسيابية دون رفض داللـي متأصـلة فـيهم فعنـد يضـافة الـواو يىل النـون
يتكون مقطـع صـويت مغلـق لـ دالالتـ فاملقصـود مـن املقطـع هـو« :كتلـة نطقيـة ميكـن أن يقـف
عليها املتكلم ينقسم يىل املقاطع املفتوحة واملقـاطع املغلقـة ولـ قيمـة يشـارية  ي انتـاج الداللـة
وتكوين ــها ويك ــون منف ــذا للول ــوج يىل البني ــة العميق ــة واملض ــامني واحلال ــة النفس ــية واألفك ــار»

العالقات النصية في ضوء الداللتين المركزية والهامشية (سورة المؤمنون نموذجا)
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إغريــب . 107 :2011 ،فبتفســري تلــك الداللــة املوحيــة هبــا مقطـع إالــواو والنــون املغلــق ميكــن
اســتكنا انغــالق أنفــس املــؤمنني علــى املبــادىء الــل يعتنقوهنــا وعــدم اخلــروج مــن دائررــا
حماكاة للنون املغلقة واالنكفاء على الذوات حيت ال تنحصر أنفسهم  ي تلك الداوئر بل تطفـو
أعراض تلك القيم واملبادىء يىل العلن أيضا.
وقد مت رصد حرف العني  ي بداية السورة و ي الفواصل كـ :لاشعون معرضون فاعلون راعـون
حيت يعد األلري « إالعني مع حرف النـون حرفـان داالن علـى بـواطن األمـور الظـاهرة األعـراض»
إعبـداهلل . 95 :2008 ،وهــذا مــا ميكــن مالحظتـ عنــد صــفة اخلشــوع واإلعــراض عــن اللغــو والزكــاة
والعهد حيـت لكـل منـها دالالت ويشـ ارات ،باديـة علـى سـلوكيات املتصـف هبـا .ومـا يعاضـد  ي هـذا
اجلانب وجـود التكريـر  ي إالـذي والـذين لاصـة  ي بـدايات السـورة وحيـت يشـتمالن علـى اليـاء
املدية الل توحي بـ «الدميومة واالستمرار والتقصي فضال عن داللتـ باالنكسـار والرقّـة واخلشـوع»
إعب ــداهلل . 196 :2008 ،أي ه ــوالء املؤمن ــون يتقصّ ــون تل ــك املي ــزات  ي ذوار ــم حتّ ــى تص ــبح طبع ــا
ولليقة باطنية فيهم تتفاعل انفعاال شديدا فيهم؛ ألنّ داللة إالياء هي« :االنفعـا الشـديد واملـؤ ر
 ي البــاطن» إعبــاس ، 98 :1988 ،أي تلــك امليــزات بعــد التأصــيل والترســيخ  ي ذوارــم تظهــر وتـ ز
يىل الوجود وتبدو يىل العيان مع استمرار و بات يشاهدها الرائي.
فطبقا ملا يرا علماء العربية بـأن كـل صـوت لـ ظـل وشـعاع وأن صـوت احلـرف معـ عـن
غرض  ي سياق ويستقل كل صوت من أصوارا ببيان معىن لـاص يـرى البحـت أن« :توظيـف
صـوت النـون  ي فواصـل السـورة حســب السـياق هـو األنسـب واألفضــل متاشـيا مـع اجلـو العــام
فيها» إالسعدين « . 52 :1987 ،ين صوت النون هـو أصـلح األصـوات قاطبـة للتعـبري عـن مشـاعر
األمل واخلشوع فإذا لفـظ خمففـا مرققـا أوحـي بالرقـة واالسـتكانة وباحلركـة مـن اخلـارج يىل
الــدالل مع ـ ا ع ــن الصــميمية والبط ــون  ي األشــياء» إعبــاس . 160 :1998 ،وه ــذا مــا ميك ــن
اســتجالء  ي الســورة مــن حيــت اســتبطان اإلميــان واخلشــوع واحلفــاظ علــى الصــالة والعهــد
والفــروج؛  ي نفــوس املــؤمنني مــع قبــو تلــك األمــور الــل تعــد تلبيــة لــدعوة لارجيــة ومــن مث
ظهورها مع وجود حالـة الرقـة والشـعور املنتـاب واملنسـجم مـع نـارم املـذكورة تبعـا للسـياق
واجلو العام واملهيمن على السورة طبعا.
مــن جانــب آلــر ،فــإذا تأملنــا  ي الفواصــل نفســها وجــدناها علــى وزن فــاعلون  ي ســورة
املؤمنون وقد بدأت مبقطع إالفاء املفتوح واملختوم باأللف الدا على الشموخ مث تتوسط بني
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إاأللــف والــواو الكســرة الدالّــة علــى اإلنكســار واخلشــية وعلــى الرضــا والســكينة النفســية؛ مث
تليه ــا باطني ــة ال ــواو وانغالفه ــا  .ي احلقيق ــة ين ه ــذا اإليق ــاع الص ــويت ينس ــجم م ــع اجلان ــب
الدالي ،لاصة عند التعريف بسمات املؤمنني.
مثة مقاطع مفتوحة مستمدة انفتاحها من داللة إاأللف متخللة السورة ومتناوبـة فيهـا
فإن هلا دالالت .فاملقاطع املفتوحة إفا ،حا ،عا ،وا ،لا  ي :إفاعلون ،حافظون ،عادون،
وار ــون ،لالــدون  ...تــوحي داللتــها بالدميومــة واالســتغراق للزمــان واملكــان لتلــك األفعــا
والصفات .إفاأللف فضال عن احتوائ مليزات الدوام والثبات ،يوحي بداللة االمتـداد يىل
األعلى « .ينّ هذا االمتداد  ي النطق ما يناسب التعبري عن االمتداد  ي الزمن ومشولية هذ
الص ــفات وللوده ــا وتأصّ ــلها ل ــديهم» إأبوزي ــد ، 324 :1992 ،أي دالل ــة عل ــى وجـ ـ احلرك ــة
والتوج ـ واالســتعالء لكــن الســياق هــو الــذي ددالداللــة والفيصــل األلــري فيهــا؛ ألن مــا
ينسـحب علــى تلــك املقــاطع املفتوحــة ميكــن أن ينســحب علــى املقطــع العــادون أيضــا.فإن مــا
يوحيـ مقطــع املفتــوح :إلــا ش املكســور مقطــع املغلــق إعــون وعلــى شــاكلت فــا ع لون
ورا ع ون حا ف ظون وا ر ون هو التطلع والسمو بالنفس مـن الـدناءة املتمثلـة  ي الشـحّ
والبخــل إعــدم ييتــاء الزكــاة وعــدم احلفــاظ علــى الصــالة والفــروج وعــدم رعايــة العهــد
فبالتــاي يتحقــق التــوازن النفســي للمــؤمنني مــا بــني مشــوخ األلــف وباطنيــة الــواو بانكســار
الكسرة بينهما .ين التتام اآلية مبقطع املغلق إالواو والنون يكون موحيا بتوجههم الدائم
يىل األمام وكأنّ عودرم يىل القاعدة اإلميانية نفسها لبدء انطالقة يميانية جديدة بـنفس
القــوة والثبــات والعزميــة لتكملــة مشــوارهم اإلميــا ين الصــاعد .فبتــاي تعاضــدت الــداللتان
املركزية واهلامشية ع التكـرار الصـويت واحلـر ي للفواصـل واملقـاطع  ي حتقيـق التماسـك
الدالي  ي السورة .يذن تبني أن التكرار  ي القرآن قدمجع الوظيفتني إالفكريـة والعاطفيـة
معا وحقق هذ األلرية إالتأ ريية ع تكرار الفاصلة الواحدة أي فاصلة «الواو والنون»
مثــل :إ املؤمنــون ،لاشــعون ،معرضــون ،فــاعلون ،حــافظون ،عــادون ،راعــون ،ــافظون،
وار ون ويىل هناية السورة .حيت بدا جليا أن هذ الفاصلة إالواو والنـون كيـف أسـهم
 ي حتقيق التماسـك النصـي وحتقيـق التناسـب بـني اآليـات لـيس علـى صـعيد اللفـظ واملعـىن
فح سب بل على صـعيداحلالة النفسـية ومـن مث حتقيـق الوظيفـة التأ رييـة مـن اخلطـاب ألن
للق حالة نفسية منسجمة مع الداللة الصوتية واملقاطع القرآنية هي أحـد أركـان التماسـك
وداللة اإلعجاز البياين  ي القرآن الكرم.
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النتائج
مبا أن يحدى وجو اإلعجاز اللغوي  ي القرآن الكرم لاصة  ي يبراز التماسك الـدالي يتمظهـر
عن طريق تصنيف الدالالت يىل الدالالت املركزية واهلامشـية تأسيسـا علـى ذلـك ،عـاجل البحـت
التماسك الدالي  ي سورة املؤمنون بتسليط الضوء على الدالتني املركزية واهلامشية.
ين الداللة املركزية هي الفكرة الرئيس واألسـاس والبنيـة الكـ ى للـنص .أي هـي الوحـدة
املوضوعية الل تترابط فيها الوحدات األلرى وتنضوي حتتها ووظيفتـها وظيفـة يبالغيـة .ين
اإلميــان ش ـكّل البنيــة الك ـ ى والداللــة األســاس  ي ســورة املؤمنــون .فــإن الوحــدات األلــرى
كاخلشوع  ي الصالة واإلعراض عن اللغو وأداء الزكاة واحلفاظ على العهود والصالة ...كلّها
انبثق من تلك البنية الك ى ورجع يليها.
املقصــود مــن التماســك النصــي ،هــو الوحــدة املوضــوعية وقــد حتقــق عــن طريــق العالقــات
النصية السياقية كالتناسب واال ائية كالتكرار.
ين التناسب  ي سورة املؤمنون ،حتقق على ال ـة مسـتويات :يمـا عـن طريـق مناسـبة اسـم
السـورة واآليــة األوىل ويمــا عـن طريــق التناســب بـني بدايــة الســورة ولامتتـها ويمــا عــن طريــق
التناسب بني اآليات نفسها وكذلك عن طريق التضاد.
ين اإلحال ــة  ي الض ــمائر حق ــق رص ــيدا الب ــأس بــ  ي التماس ــك ال ــدالي والتركي ــز عل ــى
البعــداملركزي والــدالي للســورة حيــت أرجــع الضــمائر يىل الفكــرة املركزيــة إاإلميــان  .فمــن
البداية تكرار كثيف للضمائر الشخصية للغائب إهـم تأكيـدا وتوظيفـا للداللـة املركزيـة وهـو
التوحيـد واإلميـان بــإيراد مفـردة املؤمنـون وقــد ربطـ بــني اآليـات املتالحقـة مــع ربـط صــفات
عديدة يىل موصوف واحد وهم املؤمنون وبذلك حقق االستمرارية الدالليـة املرجـوة لتحقيـق
البنية الداللية الك ى للسورة.
ميكن رصد املرجعية اإلشارية إالذين والذي متزامنة ومتواكبة مـع املرحعيـة الشخصـية
َّ ِ
ِ
إهم بكثافة  ي بداية السورة ﴿الَّ ِذين ُهم فِي ِ
ض و َن،
ين ُه ْم َع ِن اللَّغْ ِو ُم ْع ِر ُ
َ
َ ْ
صالت ِه ْم خاشعُو َنَ ،والذ َ
والَّ ِذين هم لِ َّ ِ ِ
َّ ِ
وج ِهم ح افِظُو َن ،إِالَّ َعل ى أَ ْز ِ
ِ ِ
ت أَيم انُ ُه ْم
واج ِه ْم أ َْو م ا َملَ َك ْ
ين ُه ْم ل ُف ُر ْ
َ ُْ
لزكاة ف اعلُو َنَ ،وال ذ َ
ِ
َّ ِ
وع ْه ِد ِه ْم
ك فَأُولئِ َ
راء ذلِ َ
ك ُه ُمالع ُ
ين ُه ْم ِْلَمان اتِ ِه ْم َ
ادو َن ،وال ذ َ
فَ ِ نَّ ُه ْم غَي ُر َملُ وم َ
ين ،فَ َم ِن ابْ تَغ ى َو َ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
س ُه ْم فِيه ا
ص لَواتِ ِه ْم يح افِظُو َن ،أُولئِ َ
ُ
ين ُه ْم َعل ى َ
ك ُه ُم الْوا ِرثُو َن ،ال ذ َ
راع و َنَ ،وال ذ َ
ين ي ِرثُو َن الْف ْر َد ْو َ

خالِ ُدو َن﴾ .13-1
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فاملرجعيــة اإلشــارية إالــذين  ي اآليــات أعالهــا أدت دورا  ي حتقيــق التماســك  ي تشــكيل
املعىن أو يبراز باعتبار أحد أدواة تركيب اخلطاب وذلك بالغيـاب عـن الـدائرة اخلطابيـة تـارة
وتارة ألرى بقدرت على اإلسناد للصـفات حيـت مت انتسـاب الصـفات كاخلشـوع واإلعـراض عـن
اللغو وتأدية الزكاة واحلفاظ للفروج ورعاية األمانات والعهد واحلفاظ على الصلوة.
واْلَفْئِ َدةَ قَلِ بالً م ا
س ْم َ َو ْاْلَبْص َار ْ
ش أَ لَ ُك ُم ال َّ
﴿وه َو الَّ ِذي أَنْ َ
مث إهــو  ي املقــاطع النهائي ـةُ :

ِ
ِ وإِل ِ
يحيي ِ
تَ ْش ُك ُرو َنَ ،و ُه َو الَّ ِذي ذَ َرأَ ُك ْم فِي ْاْل َْر ِ
الف اللَّي ِل
يت َولَهُ ا ْختِ ُ
َيه تُ ْح َ
ويم ُ
ش ُرو َنَ ،و ُه َو الَّذي ْ
َوالنَّها ِر أَفَال تَ ْع ِقلُو َن﴾ .77-80

فاملرجعية اإلشارية  ي املوصو إالذي واملقترن بالضمري إهو كوّن رابطـة نصـية قويـة
أفــادت داللــة التخصــيص والتأكيدأيضــا .كمــا أحــد هــذ العالقــات النصــية متاســكا دالليــا
وشكليا معا  ي الضمائر وأناء اإلشارة إاملوصوالت وبالتاي حقق الترابط املفهـومي بـني
السابق والالحق من اآليات ومن مث التأكيد على الداللة املركزية وحمور السورة أي اإلميان.
ين الداللــة اهلامشــية ،هــي الداللــة الــل هلــا عالقــة و يقــة بالداللــة النفســية والوجــدان
والشــعور وقــد بينـ التناســب اللغــوي واإلعجــاز بــني احلــروف واألصــوات وي اءارــا وداللتــها
النفسية الل تصب  ي النهاية  ي لانة واحدة وهو التماسك .فقد كانـ وظيفتـها تأ رييـة يذ
حتقق ـ ع ـ التكــرار الــذي هــو أحــدالعالقات النصــية  ي الســورة فجــاء علــى صــعيد تكــرار
األناء واألسلوب والفواصل الواحدة  ي اآليات.
متظهــرت الوظيفــة األدبيــة  ي صــورة املنبــهات األســلوبية الــل متــنح الــنص فنيتـ وقيمتـ
األدائية والتعبرييـة والفكريـة وكـذلك ا لشـعورية حيـت كانـ هـذ األلـرية كفيلـة بإيقـاظ وعـي
املتلق ــي واس ــتنفار وك ــذلك ش ــحن عاطفي ــا فتوظي ــف أس ــلوب احل ــوار والنق ــاش أي األس ــلوب
االستفهامي والتكرار للفعل األمر إقل مث تكرار جواب الكفار إسيقولون وكذلك التكرار  ي
أسلوب استفهامي آلر رقيق هادئ متماش مع اجلو الباعت علـى التأمـل﴿ :قُ ْل أَفَ ال تَ َذ َّك ُرو َن﴾
﴿أَفَ ال تَتَّ ُق و َن﴾ وكــذلك األســلوب القريــب منـ ﴿ :قُ ْل فَ أَنَّى تُ ْس َح ُرو َن﴾ قــد أدى وظيفتـ األدبيــة
اجلميلـة  ي شـدّ انتبـا املتلقــي والتــأ ري عليـ  .لكــن مـن جهــة ألــرى يـتغري أســلوب النقــاش  ي
السورة يىل أسلوب آلر ويطرأ عليها أسلوب مـؤ ر آلـر وهـو الـدعاء ،ذو عالقـة و قـى بالبنيـة
املركزيـة حيــت يتحقــق بـ تركيزهــا وترســيخها  ي نفسـية املتلقــي .فالــدعاء يعـد أرقــى مراتــب
اإلميان وأناها ومن وجـو الـدعاء وأرقـا منـاداة الـرب واإلكثـار مـن اسـم الـرب  ي مواضـع
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الــدعاء واالســتعاذة بـ حــىت يتحقــق االنســجام النفســي والشـعور بالوحــدة مــع وحدانيــة الــرب
وااللتجاء ب متاشيا مع االنسجام والتماسـك الشـكلي والصـويت والـدالي كمـا حصـل  ي آيـات
من السورة مبناداة الرب وتكرار إرب .
ين األلــف  ي املقــاطع املختومــة هبــا إاملقــاطع املفتوحــة تــوحي بالشــموخ والعلــى والتطلــع
واالمتداد ما يتناسـب مـع نفسـيت املـومنني وهـذا مـا حقـق تناغمـا وانسـجاما ومـن مث اعجـازا
باهرا  ي اآلي والسورة.
ين الياء املدية  ي إالذين هلا ي اء نفسـي مرتبطـة بنفسـية املـؤمن وانكسـار ولشـيت
ورقت دالة على ظهورها عند املؤمن وبروزها.
ين املقــاطع الصــوتية إالــواو والنــون  ي هنايــة اآليــات هلــا دالل ـة االســتمرار والباطنيــة
والثبات للصفات عند املؤمنني.وكذلك االنكفاء على الذات وتأصلها.
ين ما يوحي مقطع املفتوح :إلا ش املكسور مقطع املغلق إعون وعلى شاكلت فـا ع لون
ورا ع ون حا ف ظون وا ر ون هو التطلع والسمو بالنفس من الـدناءة املتمثلـة  ي الشـح والبخـل
إعـدم ييتــاء الزكــاة وعــدم احلفــاظ علــى الصــالة والفــروج وعــدم رعايــة العهــد فبالتــاي يتحقــق
التوازن النفسي للمؤمنني ما بني مشوخ األلف وباطنية الواو بانكسار الكسرة بينهما.
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يونس ،حممد إ2007م  .املعىن وظال املعىن .ط  ،2بريوت :دار املدار اإلسالمي.
املطعين ،عبد العظيم ابراهيم إ1992م  .لصائص التعبري القرآين .القاهرة :مكتبة وهبة.
املنصوري إ1434هـ  .قراءات  ي النظم القرآين .دمشق :دار الفيحاء للطباعة والنشر والتوزيع.
هاين مان ،مرجـوت فوجلـانج إدون تـا  .أسـس عـل الـنص التفاعـل ،الـنص ،اخلطـاب.
ترمجة سعيد حبريى ،القاهرة :املختار للنشر والتوزيع.
حاقــة ،عبــدالكرم إ2013م  .يبالغيــة اخلطــاب الق ـ رآين مــن منظــور لســانيات الــنص
دراسة  ي سورة البقرة .املشرف حممد لـان ،رسـالة الـدكتورا  ،اجلمهوريـة اجلزائريـة،
جامعة بسكرة.

