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 مستخلص البحث 
عن الوسائل واألدوات  للبحث خدمة القرآن الكريم، وهي محاولة في لإلسهام محاولة هذا البحث

 إلى وتوصل البحثالتي أدت إلى السبك المعجمي في نصوص الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم، 
 :هما وسيلتين عبر النص داخل هذا الربط المعجم، ويتحقق مستوى  يقوم على هو ربط المعجمي السبك أن  

وقد أسهم السبك المعجمي في سبك النصوص وتماسكها، والربط والتالحم بين  .اللفظية والمصاحبة التكرار
 االستمرارية. وتحقيقالنص،  أجزاء الكالم، ووصل أول الكالم بآخره، وشد  

 

 المصاحبة، التكرار، القرآن الكريم، الجزء الحادي والعشرين، السبك المعجمي: الكلمات المفتاحية
 .اللفظية

Abstract 
 

 This research is an attempt to contribute to the service of the Holy Quran, 

It is an attempt to search for the means and tools that led to the lexical casting in 

the texts of the twenty-first part of the Holy Qur’an, And the research found that 

lexical casting is a link that is based on the dictionary level, This linking is 

achieved within the text through two means: repetition and verbal 

accompaniment, Lexical casting has contributed to casting texts and their 

cohesion, And linking and cohesion between the parts of speech, connecting the 

beginning of speech to the end, tightening the text, and achieving continuity. 
 

 Keywords: lexical casting, the twenty-first part, the Holy Qur’an,  

repetition, verbal accompaniment.  
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 الـــمـقـدمـة
العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق وسيد األنبياء والمرسلين سيدنا محمد الحمد هلل رب 

 وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد..
ُيعدُّ علم النحو النصي من أبرز االتجاهات الحديثة في دراسة النصوص اللغوية، فهو حقل جديد 

واالنتقال به إلى ما فوق الجملة،  من حقول المعرفة في الدرس اللغوي، هدفه توسيع دائرته المعرفية،
 وصوالا إلى نظرة شاملة للنص، تتناسب مع منجزات علم اللغة. 

وقد تبلورت أسسه في الربع األخير من القرن الميالدي المنصرم على يدي "هاليداي ورقية حسن"، 
هِّ الوحدة اللغوية الكبرى. ثم و  ضع "روبرت دي ومن تبعهما في هذا المجال، ليعنى بدراسة النص بعد ِّ

بوجراند ودريسلر" معاييراا للنصية، يأتي في مقدمتها السبك الذي يكشف عن كيفية تماسك األبنية اللغوية 
 النصية.

وينقســم الســبك إلــى ســبك نحــوي وســبك معجمــي، ومــن هنــا كانــت محاولــة البحــث اإلفــادة مــن علــم 
 والعشرين من القرآن الكريم. النحو النصي في الكشف عن جوانب السبك المعجمي في الجزء الحادي

 ويسعى البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية:
 تقديم تعريف السبك المعجمي وأنواعه في الدرس اللغوي الحديث. -1
اإلفـــادة مـــن معليـــات الـــدرس النحـــوي النصـــي فـــي تحليـــل الـــنص القرآنـــي  للكشـــف عـــن أنمـــا  الســـبك  -2

 القرآن الكريم.والعشرين من الحادي المعجمي ودالالته في الجزء 
رصد موقف بعض المفسرين من هذه الظاهرة، وما ورد مـن إشـارات فـي كتـب علـوم القـرآن، والدراسـات  -3

 المعاصرة، وتوظيف ما ورد من ذلك في البحث.    
 والعشرين من القرآن الكريم.الحادي إبراز األبعاد الداللية للسبك المعجمي في الجزء  -4

اآليات القرآنيـة الكريمـة التـي تجسـد أنـواب السـبك المعجمـي ووسـائله فـي وتقتصر مادة الدراسة على 
 الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم بن أبي النُُّجود.

ويعتمد الباحث في هذ البحث علـى المـنها الوصـفي الـذي يقـوم علـى الوصـف واالسـتقراء والتحليـل 
 سبك ووسائله في الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم.والتفسير، من خالل رصد أنواب ال
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وقد اقتضت لبيعة البحث أن يقع في مبحثين تسبقهما المقدمة، وتعقبهما الخاتمة وفهرس المصدر 
 والمراجع، على النحو اآلتي:

  وخلته.، ومادته، ومنهجه، أهداف البحثدور حول وت المقدمة:
 في الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم. التكرار المبحث األول:
 الـلـفـظـية في الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم. صاحبةـمـال المبحث الثاني:

 أهم النتائا. توتضمن البحث: خاتمة -
 المصدر والمراجع. -

 عبـر منـه وجـزء النحـو عبـر منـه جـزء السـبك يتحقـق مصـلل  أن   إلى حسن" ورقية "هاليداي أشار
السـبك  البحـث سـوف يـتم تنـاول هـذا إلـى: سـبك نحـوي وسـبك معجمـي، وفـي ينقسم لديهما فالسبك المفردات
مــن خــالل وســيلتي التكــرار والمصــاحبة اللفظيــة،  والعشــرين مــن القــرآن الكــريم الحــاديفــي الجــزء المعجمــي 

 الناحية المعجمية. النص من سبك على كونهما من الوسائل التي تعمل
وسيلة لفظية من وسائل السـبك التـي تقـع بـين مفـردات الـنص، وعلـى »بأن ه  السبك المعجمييعرف 

مســتوى البنيــة الســلحية فيــه، تعمــل علــى االلتحــام بــين أجزائــه معجميضــا، ومعــاني جملــه وقضــاياه مــن خــالل 
هـا مـن بدايـة الـنص إحكام العالقـات الدالليـة القريبـة والبعيـدة فيـه  إذ يـكدي ذلـك إلـى تـالزم األحـداث، وتعالق

ا بأن ه (1)«حتى آخره  مما يحقق للنص نصيته  داخـل أكثـر أو كلمتـين بـين الجامعـة العالقة»، ويعرف أيضا
 علـى يقـوم الـذي) اإلحـالي الـربط( لمعجمي  السبك ويسمى خالصة، معجمية عالقة في النصية المتتاليات
 بـين الـربط فيحـدث آخـر لغـوي  عنصـر إلـى لغـوي  عنصـر بإحالـة وذلـك، المفـردات بوسالة المعجم مستوى 
 الوحـدات فتتحـرك النصـية صـفة الـنص يمـن  ممـا الالحـق فـي السـابق المعنـى باسـتمرار الكـالم أجـزاء

 الوحـدات، ويتميز السـبك المعجمـي بــأن  (2)«للنص الكلية الداللة بناء اتجاه في منتظم نحو على المعجمية
 ألداة ضـرورية حاجةب ستيلاآلخر، و  عضبالتتصف في ذاتها بالربط  حيث إن  بعضها يفسر » ةيالمعجم

                                                 
( نوال بنت إبراهيم الحلوة: أثر التكرار في التماسك النصي؛ مقاربة معجمية تطبيقية في ضوء مقاالت د. خالد المنيف،  مجلفة مامعفة 2)

 .21م  ص1121-هـــــ2133  رمب 8أم القرى لعلوم اللغات وآدابها  السعودية  ع

م  1112 -هـــ2131  1  القاهرة  طمكتبة اآلدابالنثري   النص بناء في منهجية رؤية النص؛ علم فرج: نظرية أحمد حسام :( انظر1)

 .211م  ص1112 -هـــــ2131  1والتطبيق  مكتبة اآلداب  القاهرة  ط النص؛ النظرية لغة علم شبل:   وعزة211ص

http://raffy.ws/publisher/3102/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
http://raffy.ws/publisher/3102/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
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. فالسبك المعجمي وسـيلة لفظيـة، وهـو عبـارة عـن عالقـات بـين األلفـاد والمفـردات علـى (1)«تربط بينها ربط
 مستوى المعجم، وتعمل على تشكيل البنية الكلية للنص وااللتحام بين أجزاء النص.

 : (2)علماء علم النحو النصي السبك المعجمي إلى قسمين، هما وقد قسم

 المصاحبة اللفظية. -2.                                      التكرار -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .211ص نفسه  شبل: ( عزة2)

 .12م  ص2228( مميل عبد المجيد: البديع بين البالغة العربية واللسانيات النصية  الهيئة المصرية العامة للكتاب  القاهرة  1)
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 في الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم التكرارالمبحث األول: 
ـ المعجمـي، وقـد جـاءالمظهر األول من مظاهر السبك  التكرار ُيعدُّ  عـز وجـل،  هللا كتـاب فـي اموظفا

  ومـرة ابا يغتر  مرة بالتدريا، والصيغة العبارة ثم، اللفظة ثم ،الحرف كررتفوفي أحاديث رسوله عليه السالم، 
ايـهدت وأخـرى  اباـيرهت إلـ،، وسـوف يـتم فـي هـذا المبحـث تنـاول تعريـف التكـرار فـي المعجـم واالصـلال ، ...دا

 دور التكرار في السبك النصي في الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم.وبيان أنواعه، ثم 

 :  :"Recurrence"التكرارتعريف أوًلا
 سيتم هنا تناول تعريف التكرار في المعجم واالصلال .

 في المعجم: -1
: » تناول أصحاب المعاجم العربية التكرار في مكلفاتهم فقـد جـاء عنـد الجـوهري فـي الصـحا : الكـر 

 وذلـك رت،َكـرَ  ذلـك مـن، وترديـد جمـع علـى يـدلُّ  صـحي  أصـل ءاوالـر  الكـاف: »فـارس ابـن قـالو  ،(1)«الرجوب

: الرجوب» منظور ابنوعند  ،(2)«األولى المرة بعد إليه رجوعك ر (الفعـل مصـدر هـو، و الَكرُّ يقـال:  (كـر   أو كـر 
َر الشيء ، َكر ه وَكر  بنفسه، يتعد ى وال يتعد ى ْرُت عليه الحديث ، وَكْرَكره: أَعاده مرة بعد ُأخرى وَكر  ويقال: َكر 

دته عليه : الرجـوب علـى الشـيء، ومنـه الت ْكـرارُ ، وَكْرَكْرُته إِّذا رد  ـا التكـرار فُعـر ِّ ، و (3)«والَكـرُّ  الترديـد بأنـه أيضا

 . (4)واإلعادة
ويتضــ  ممــا ســبق أن مــادة )ك ر ر( تــدور فــي المعــاجم اللغويــة حــول عــدة معــاني منهــا )الرجــوب، 

 والترديد واإلعادة(. 
 
 

                                                 
 الفكفر  دار عمفرو  أبفو الفدين شفهاب تحقيفق: العربيفة  وصفحا  اللغفة تفاج الصفحا  هفـ(:323حمفاد  ت بفن ( الجوهري )إسفماعيل2)

 محمد نعيم تحقيق: المحيط  هـ(: القاموس821ك ر ر(  والفيروزآبادي )محمد بن يعقوب  ت ( م  مادة2228 -هـ2128  2ط بيروت 

 م  مادة )ك ر ر(.1111  8الرسالة  بيروت  ط مؤسسة العرقسوسي 

 والنشفر للطباعفة الفكفر دار هفارو،  السفالم محمفد عبفد اللغفة  تحقيفق: هـفـ(: معجفم مقفايي 321فارس )أبو الحسين أحمفد  ت ( ابن1)

 ك ر ر(. (م  مادة2212 - هــ2322بيروت   والتوزيع 

 ك ر ر(. (م  مادة1118  1هـ(  لسا، العرب  دار صادر للنشر  بيروت  ط122( ابن منظور )محمد بن مكرم  ت3)

رين  تحقيفق: يوسف، عبفد الفرحمن المرعشفلي وآخف القفرآ،  علوم في البرها، هــ(:121( الزركشي )بدر الدين محمد بن عبد هللا  ت1)

 . 3/21م  2221 -هــ2121  2دار المعرفة  بيروت  ط
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 في اًلصطالح: -2
المعجمي، وقد عرف  السبك أشكال من قد تناول علماء علم النحو النصي التكرار على أن ه شكل

 ورود أو معجمي إعادة عنصر يتللب المعجمي الربط أشكال من شكالا » هبأن  " التكرار حسن ورقية "هاليداي

«اعاما  ااسما  أو امللقا  اعنصرا  أو مرادف شبه أو له مرادف
 إعادة»: هوبقوله ي"الفقإبراهيم  يصبح" فهوعر  ، (1)

 تحقيق أهمها كثيرة ضاأغر  لتحقيق وذلك دفابالتر  أو نفسه باللفظ وذلك فقرة، أو ملةج أو عبارة أو لفظ ذكر

 السبك المعجمي يصنع وسائل من وسيلة يعد اإذا  فالتكرار، (2)«المتباعدة النص عناصر بين يالنص التماسك

 واض .  بشكل أجزاء النص بين ترابلاا
 المعـاودة عنـد يقف فلم اللغوي، التعريف تجاوز قد للتكرار االصلالحي التعريففمما تقدم يتبين أن  

 فتجعلـه النص، أجزاء تصل فنية لحمة خلق في تسهم بالدواخل مرتبلة رةظاه التكرار أن   أظهر الترجيع  بلو 

ا   .امتماسكا مسبوكا
 ثانياا: أنواع التكرار: 

م علماء علم النحو النصي التكرار إلى عدة أقسام، هي  : (3)قس 
. فـيالحظ (4)وهـو تكـرار نفـس العنصـر المعجمـي دون أي تغيـر فـي الـنصالتكرار التام أو المحـ::  -(1)

التكرار التام هو تكـرار للعنصـر المعجمـي نفسـه دون أي تغييـر فـي الـنص سـواء كـان كلمـة أو عبـارة أو أن  
 جملة.

تكـرار عنصـر سـبق اسـتخدامه »ويقصد بـه  Partial Recurrence":التكرار الجزئي)اًلشتقاقي( " -(2)
لتغييـر فـي الصـيغة ، فهو تكرار للعنصر المعجمي ولكـن مـع شـيء مـن ا(5)«ولكن في فئات وأشكال مختلفة

 باالستخدامات المختلفة للجذر اللغوي.

                                                 
  نقالا عفن: 11 11م  ص2222  2( محمد خطابي: لسانيات النص؛ مدخل إلى انسجام الخطاب  المركز الثقافي العربي  بيروت  ط2)

Halliday,M.A.K & Ruqaiya Hasan, Cohesion in English, P.278  

م  1121 -هــــفـ2131  2والتطبيق  دار النابغة للنشفر والتوزيفع  القفاهرة  ط النظرية بين النصى غةالل الفقى: علم إبراهيم ( صبحي1)

 .313  ص311  311ص

  وانظر: عثما، أبا زنيد: نحو النص إطار نظري 11( انظر: محمد خطابي: لسانيات النص؛ مدخل إلى انسجام الخطاب  ص3)

 م.1121 -هــــ2131  2إربد  األرد،  طودراسات تطبيقيّة  عالم الكتب الحديث  

 .211( عزة شبل: علم لغة النص؛ النظرية والتطبيق  ص1)

 .211م  ص1112  2( أحمد عفيفي: نحو النص؛ اتجاه مديد في الدرس النحوي  مكتبة زهراء الشرق  القاهرة  ط1)
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 تكرار المعنى دون »: ويتحقق عن لريق بالترادف أو شبه الترادف: الترادف التكرار -(3)
ا ، ويسمى(1)«اللفظ  .واحد والمعنى اللفظين اختالف هوالصري ، ف غير التكرار أيضا

 حالـة» فـي ويحصـل وهـو تكـرار المعنـى مـع وجـود فـروق بـين المعنيـين فـي الداللـة، التـرادف: شـبه

 الموحيـة الـدالالت فـي أم الخـار  فـي إليـه تشـير فيمـا سـواء أكثـر أو تـينكلم بـين الواضـ  الـداللي التشـابه
 حيـث(، التلـابق درجـة) Zagosta" وسـتاجزا" أسـماهُ  فيمـا بينهمـا ااختالفاـ هنـاك ولكـن الكلمة، في المتضمنةو 

 أن يعنـي وهـذا، (2)«واحـد بمعنـى وكالهمـا نفسهُ  السياق في األخرى  تصل  وال معين سياق في الكلمة تستعمل

 .السياقية اللفظ داللة في المعنيين بين فارق  وجود مع المعنى تكرار هو الترادف شبه
  يشملها ذلك وبعد أسماء، عدة بين امشتركا  اأساسا  يحمل اسم» عن عبارة ووه :الشامل التكرار باًلسم -(4)

 كلمة هي وكلمة مصر شاملة، كلمة هي فكلمة دولة الكلمتين )مصر/ دولة( بين الربط ، مثل(3)«اجميعا 

 )الدولة(. الكلمة الشاملة في مشمولة أو منضوية
 رابعاا: دور التكرار في السبك النصي في الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم.

واض . وقد  بشكل أجزاء النص بين ترابلاا المعجمي يصنع النصيالسبك  وسائل من وسيلة التكرار
( من مجموب أنواب السبك األخرى، وجاء %35.22( مرة، بنسبة )2224جاء التكرار في مادة الدراسة )

( وهو %59.94(، بنسبة )1553متمثالا في التكرار التام )المحض( والذي بلغ عدده في مادة الدراسة )
(، ثم %29.91(، بنسبة )585انتشاراا وشيوعاا،  ويليه التكرار الجزئي )االشتقاقي( وبلغ عدده )أكثرها 

ا التكرار بالترادف وشبه الترادف وبلغ عدده ) (، كما يتض  من خالل %11(، بنسبة )222أقلهم ورودا
 الجدول اآلتي:

 النسبة عدد التكرار في مادة الدراسة أنواع التكرار
 %59.94 1553 التام )المحض(التكرار  -(1)
 %29.91 585 التكرار الجزئي )االشتقاقي( -(2)
 %11 222 التكرار بالترادف وشبه الترادف -(3)
 %111 2224 العدد الكلي للتكرار في مادة الدراسة 

                                                 
 .81النصية  ص واللسانيات العربية البالغة بين المجيد: البديع عبد ( مميل2)

 .233ص م 2228  1ط اإلسكندرية  والتوزيع  والنشر للطباعة الجامعية المعرفة معجمية  دار لغوية دراسة الكلمة خليل: ( حلمي1)

 .81النصية  ص واللسانيات العربية البالغة بين المجيد: البديع عبد مميل ( انظر:3)
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 التكرار التام )المح:(:                           -(1)
 وهو تكرار الكلمة كما هي دون تغيير، ويمكن تقسيمه إلى تكرار كلمة، وتكرار شبه جملة، 
 وتكرار جملة، فتستمر اإلشارة إلى نفس العنصر المعجمي  مما يحقق الترابط في النص، وهذا النوب 

 (، منها: %59.94( مرة، بنسبة )1553أكثر أنواب التكرار شيوعاا في مادة الدراسة  إذ بلغ )
إن  تكرار الكلمات سواء أكانت أفعاالا أم أسماء في النص يعلي النص قوة وتكثيفاا،  التكرار بالكلمات: -)أ(

فالتكرار يسلط الضوء على نقلة حساسة في العبارة، ويكشف عن اهتمام المتكلم بها، فتكرار الكلمات يمن  
ا وتنامياا في الصور واألحداث، لذلك يعد نقلة ا رتكاز أساسية لتوالد الصور واألحداث وتنـامي النص امتدادا

حركة النص. وقد توزعت بنية التكرار التام بالكلمات في مادة الدراسة، ومنها تكـرار لفـظ الجاللـة )هللا( وهـو 
( مرات، وهذا يـرتبط بكـون سـور الجـزء الحـادي والعشـرين 112أكثر العناصر تكراراا  إذ بلغ مجموب تكراره )

سـوراا مكيـة، تعـالا قضـية العقيـدة واأللوهيـة، وهـذا التكـرار لـه داللـة لترسـي، العقيـدة.  -بعدا سورة األحـزا –
بوصــفه معلومــة مككــدة أو مــا يســمى بالوصــف المحــدد مــن خــالل عمليــة تكريــر مســتمرة »فاالســم المكــرر 

ا فـي الـنص، أي: موضـوب الـنص )هللا( ، وقـد بـدأ ذكـر لفـظ الجاللـة (1)«لالسم، يمكن أن يصير اسماا متسـيدا
ير  ُمبِّـين  في قوله تعالى: ﴿ ِّ َوا ِّن َما َأَنا َنـذِّ ْنَد َّللا  ثـم امتـد تكـرار هـذا العنصـر لـوال آيـات  (2)﴾ُقْل إِّن َما اآْلَياُت عِّ

ـيرااالجزء الحادي والعشرين حتى ُخـتم بقولـه: ﴿ ِّ َيسِّ ، وهـذا التكـرار التـام قـد أسـهم فـي (3)﴾َوَكـاَن َذلِّـَك َعَلـى َّللا 
وربـــط أجزائـــه، وتكـــرار لفــظ الجاللـــة فـــي اآليـــة الواحـــدة يســهم فـــي ربـــط أجزائهـــا وربـــط اآليـــات ســبك الـــنص، 

. فقائـل آخـره حتـى الـنص بدايـة مـن مـا عنصـر امتـداد لريـق عـن ذلـك ويـتمبعضـها بـبعض وكـذلك السـور، 
 النصـي الت ماسـك قيـتحق أهمهـا كثيـرة أغـراض قيـلتحق فقـرة، وأ ةلـجم وأ ارةبـع وأ لفـظ إعـادة» إلـى جأليالنص 

ا، كمـا أدى هـذا واضـحا تكـراراا  المعجمـي عنصـرتكـرار ال عنـد ذلـك ويـتم، (4)«اعـدةبالمت الـنص عناصـر بـين
لثبات النص، فالكلمة األولـى تختلـف  النص  مما أدى  داخل المكررة األلفاد التكرار للفظ الجاللة إلى كثافة

تكتسـب كثافـة أعلـى  وذلـك يسـهم فـي نسـيا الـنص، وفـك »ة عن الكلمة الثانية المكررة  إذ إن  الكلمة المكرر 

                                                 
بناء النص  ترممة: سعيد حسن بحيري, مؤسسة المختار للنشر ( انظر: زتسيسالف وأورزنياك: مدخل إلى علم النص؛ مشكالت 2)

 .211م  ص1121, 1والتوزيع  القاهرة, ط

 {.11( العنكبوت: }من 1)

 {.31( األحزاب: }من 3)

 .313والتطبيق  ص النظرية بين النصى اللغة علم الفقي: ( صبحي إبراهيم1)
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شفراته الداللية من خالل هذا التتـابع الـداللي، ممـا يـدعم ثبـات الـنص بهـذه الديمومـة الواضـحة، ويسـهم فـي 
. فيالحظ مما سبق أن  التكرار التام أد ى إلى السبك والتماسـك بـين أجـزاء الـنص المتباعـدة، كمـا (1)«تماسكه

 الذات المتمركزة في النص وتمحور النص حولها.أكد على 
الفعل  فعل األمر )ذوقوا(، وقد تكرر في مادة الدراسة أربع مرات، وتكرار ومن تكرار الكلمات تكرار

ـا ويعـد للحدث تكرار هو ـا ربلاـا النصـوص ربـط بـين وقـد الـنص وتشـعبه، اتسـاب بمـدى يـوحي ملمحا  فـى محكما

ـيَناُكْم ، وقوله: ﴿(2)ُقوا َما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾﴿َوَيُقوُل ُذو مثل قوله تعالى:  ُكْم َهـَذا إِّن ـا َنسِّ يُتْم لَِّقاَء َيْومِّ َفُذوُقوا بَِّما َنسِّ
ي ُكْنـُتْم بِّـهِّ ، وقوله: ﴿ (3)﴾َوُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلدِّ بَِّما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ  ُبونَ َوقِّيَل َلُهْم ُذوُقوا َعـَذاَب الن ـارِّ ال ـذِّ  (4)﴾ُتَكـذ ِّ

فقد تكرر فعل األمـر )ذوقـوا( فـي أربعـة مواضـع، وقـد وردت جميعهـا فـي سـياق واحـد وهـو مخالبـة هللا عـز 
وجل للعصاة فـي اآلخـرة بـأن يـذوقوا العـذاب بسـبب عصـيانهم فـي الـدنيا، فقـد جـاء الفعـل األمـر )ذوقـوا( فـي 

وقوا ما كنتم تعملون في الدنيا من معاصـي هللا، ذالموضع األول: أمراا من هللا عز وجل للعصاة بقوله لهم: 
يقــال لهــكالء المشــركين بــاهلل إذا هــم دخلــوا النــار: ذوقــوا ، وفــي الموضــع الثــاني والثالــث: (5)ومــا يســخله فيهــا

ا ا تخلـدون فيـه ذوقـوا عـذابا ، و ا تركنـاكم اليـوم فـي النـارعذاب هللا بما نسيتم لقاء يـومكم هـذا فـي الـدنيا، إن ـ أبـدا
﴾  في نفس اآلية َوُذوُقوا َعَذاَب اْلُخْلدِّ بَِّما ُكْنُتْم َتْعَمُلونَ ، وقد أفاد تكرار قوله: ﴿(2)عصيانكم في الدنيابسبب 

ـــيهم» ـــة الثانيـــة تعتبـــر مفيـــدة فائـــدة أخـــرى فالجملـــة األولـــى  أن  ، إضـــافة إلـــى تأكيـــد تســـليط العـــذاب عل الجمل
التـدبر فـي حلـول هـذا اليـوم، والجملـة الثانيـة تضـمنت  من سبب استحقاقهم تلك اإلذاقـة إهمـالهم تضمنت أن  

سبب استمرار العذاب وعدم تخفيفه أعمالهم الخالئة وهي أعم من نسيانهم لقاء  ذلك العذاب مستمر وأن   أن  
، وفي الموضع الرابع: يتوعد هللا عز وجل الفاسقين بأن يذوقوا العذاب الذي كانوا يكذبون به (5)«يومهم ذلك
ا. وقـد أدى التكـرار التـام المحـض للفعـل )ذوقـوا( إلـى السـبك النصـي  ألن ـه صـنع ترابلاـا بـين أجـزاء في الـدني

أو  المسـتمع ذاكـرة تنشـيط» فـي يتمثـل ادورا  ذاتهـا حـد فـي الوظيفـة هـذه وتـكديالنصوص بشكل واض  وجلي، 

                                                 
 .11لنصي؛ مقاربة معجمية تطبيقية في ضوء مقاالت د. خالد المني،  ص( نوال بنت إبراهيم الحلوة: أثر التكرار في التماسك ا2)

 {.11( العنكبوت: }من 1)

 {.21( السجدة: }3)

 {.11( السجدة: }من1)

هـ(: مامع البيا، في تأويل القرآ،  تحقيق: أحمد محمد شاكر  مؤسسة الرسالة  بيروت  321( انظر: الطبري )محمد بن مرير  ت1)

 .11/11م  1111 -هـــ 2111  2ط

 .11/211( انظر: نفسه  1)

 .12/111م  2281هـــ(: تفسير التحرير والتنوير  الدار التونسية للنشر  تون   2323( انظر: محمد الطاهر بن عاشور )ت1)
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، فيـكدي التكـرار إلـى الـربط والـتالحم بـين ذكره من عهد مرور بعد مرة أخرى  العنصر بذكر وذلك ،(1)«القارئ 
أجزاء الكالم ووصل أول الكالم بآخره، فيحقق السبك المعجمي بين النصوص، إضافة إلى أن ه قد أدى إلـى 
لـــي ي فـــي الكـــالم، حيـــث أدى التكـــرار هنـــا إلـــى داللـــة التأكيـــد علـــى إذاقـــة العـــذاب فـــي اآلخـــرة  إحـــداُث أثـــري دالِّ

تكريــر لقصــد التأكيــد، أي: ذوقــوا العــذاب الــدائم الــذي ال ينقلــع  تكــرار )ذوقــوا(و »للعصــاة، يقــول الشــوكاني: 
ِّ (2)«أبــدا بمــا كنــتم تعملونــه فــي الــدنيا مــن الكفــر والمعاصــي ، وبهــذا تتحقــق الغايــة مــن التكــرار بجعــلِّ الــنص 

ا عن لريقِّ امتداد ُعنصر من بداية النص إلى آخره. ا متماسكا  مسبوكا
ومن التكرار التام تكرار شبه الجملة )الجار والمجرور(، ومن ذلك قولـه: ﴿َلـُه﴾،  تكرار شبه الجملة: -)ب(

ُتوَن حيث ُذكرت في مادة الدراسة تسع مرات، منها قوله تعالى:  َماَواتِّ َواأْلَْرضِّ ُكـل  َلـُه َقـانِّ ﴿َوَلُه َمْن فِّي الس 
يــُدُه َوُهــَو أَْهــ * ي َيْبــَدُأ اْلَخْلــَق ُثــم  ُيعِّ ــَماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َوُهــَو اْلَعزِّيــُز َوُهــَو ال ــذِّ َوُن َعَلْيــهِّ َوَلــُه اْلَمَثــُل اأْلَْعَلــى فِّــي الس 

زالـة اللـبس عـن غيـره، وليككـد أن ـه تعـالى  (3)اْلَحكِّيُم﴾ لـه مـن »وقد جاء التكرار إلكمال المعنى وتوضـيحه، وا 
وكــل مــن فــي األرض، ونفــس  كــل مــن فــي الســموات  ألن  فــي الســماوات واألرض يعنــي ال شــريك لــه أصــالا 

ا (4)«السموات واألرض له وملكه، فكل له منقادون قانتون  المثل األعلى في السماوات واألرض، »، وله أيضا
، (5)«ه ال إله إال هو وحـده ال شـريك لـه، لـيس كمثلـه شـيء، فـذلك المثـل األعلـى، تعـالى ربنـا وتقـدسوهو أن  

 الجمل في اآليتين  ليحقق السبك المعجمي.وقد ربط تكرار شبه الجملة هنا بين مفردات 
ومنه تكرار شبه الجملة الجار والمجـرور )ومـن آياتـه(  حيـث جـاءت فـي مـادة الدراسـة سـبع مـرات، 

ـُرونَ منها قوله تعالى:  ْن تُـَرابي ثُـم  إَِّذا َأْنـُتْم َبَشـر  َتْنَتشِّ ْن آَياتِّهِّ َأْن َخَلَقُكْم مِّ ـْن آَياتِّـهِّ َأْن َخَلـقَ  *﴿َومِّ ـْن  َومِّ َلُكـْم مِّ
ةا َوَرْحَمةا إِّن  فِّي َذلَِّك آَلَياتي لَِّقْومي يَ  ا لَِّتْسُكُنوا إَِّلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَود  ُكْم َأْزَواجا ُرونَ َأْنُفسِّ ، وقـد جـاء تكـرار (2)﴾َتَفك 

ا لفظاا ومعنى  لتأكيد المعنى وتثبيته، ولبيان دالئل قدرة هللا عز وجل،  شبه الجملة )ومن آياته( تكراراا محضا
وعظــم آياتــه الدالــة علــى أن ــه الواحــد الخــالق المتصــرف، وقــد ربــط هــذا التكــرار بــين جمــل الــنص فــي آيــات 

                                                 
 .21اللغوي  ص الدرس في مديد اتجاه النص؛ نحو عفيفي: ( أحمد2)

هــــــ(: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  دار ابن 2111ت( انظر: الشوكاني )محمد بن علي بن محمد  1)

 .1/121م  2228  1كثير  دار الكلم الطيب  دمشق  بيروت  ط

 {.11-11( الروم: }3)

 .11/21هـــ  2111 3هــــ(: مفاتيح الغيب  دار إحياء التراث العربي  بيروت  ط111( الرازي )أبو عبد هللا فخر الدين  ت 1)

 .11/21( انظر: الطبري: مامع البيا، في تأويل القرآ،  1)

 {.11-11( الروم: }1)
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فيـكدي ، (1)«أجزاء النص بشكل واض  يصنع ترابلاا بين»مختلفة محققاا بذلك السبك المعجمي  ألن  التكرار
 أول الكالم بآخره. التكرار إلى الربط والتالحم بين أجزاء الكالم ووصل

يـُدهُ ومن التكرار التام تكرار جملة ﴿ تكرار الجملة: -)جــ( ﴾  حيـث جـاءت هـذه الجملـة فـي َيْبَدُأ اْلَخْلـَق ثُـم  ُيعِّ
يــُدُه ثُـم  إَِّلْيــهِّ ُتْرَجُعــوَن﴾مـادة الدراســة مـرتين، فــي قولــه تعـالى: ﴿ َّللا ُ َيْبــَدُأ اْلَخْلــَق ثُـم  ُيعِّ

ي َوُهــَو ، وقولـه: ﴿(2) ال ــذِّ
يـُدُه َوُهـَو أَْهـَوُن َعَلْيـهِّ﴾ وقـد تكـررت الجملـة فـي آيتـين متباعـدتين فـي نفـس السـورة  وذلـك  (3)َيْبَدُأ اْلَخْلـَق ثُـم  ُيعِّ

الـذي يبـدأ الخلـق »هـو للتأكيد على تخصيص هللا عز وجل بأن ه هو الـذي يبـدأ الخلـق ثـم يعيـده دون غيـره، ف
ا، ثم يفنيه بعد ذلك، ثم يعيـده، كمـا بـدأه بعـد فنائـه، وهـو كن شيئا ي لم من غير أصل فينشئه ويوجده، بعد أن

ويــربط التكــرار بــين آيــات الســورة المتباعــدة ليحقــق الســبك المعجمــي، والملمــ  الــداللي لهــذا  (4)«عليــه أهــون 
ون عليـه وأعيد هنا ليبنى عليه قوله وهـو أهـ»التكرار هو زيادة التقرير والتمهيد لما بعده، يقول ابن عاشور: 

تكملــة للــدليل إذ لــم تــذكر هــذه التكملــة هنــاك. فهــذا ابتــداء بتوجيــه الكــالم إلــى المشــركين لرجوعــه إلــى نظيــره 
لــي ي فــي الكــالم  وبهــذا تتحقــق الغايــة مــن التكــرار (5)«المســوق إلــيهم ، فهــذا التكــرار أدى إلــى إحــداثِّ أثــري دالِّ

ا عن لريقِّ امتداد  ا متماسكا ِّ مسبوكا  ُعنصر من بداية النص إلى آخره.بجعلِّ النص 
 َوَلئِّْن َسَأْلَتُهْم (  حيث تكررت في ثالثة مواضع، في قوله تعالى: ﴿َلَيُقوُلن  َّللا ُ ومنه تكرار جملة )

ْمَس َواْلَقَمَر َلَيُقوُلن  َّللا ُ﴾ َر الش  َماَواتِّ َواأْلَْرَض َوَسخ  َسَأْلَتُهْم َمْن َنز َل مَِّن َوَلئِّْن وقوله: ﴿ (2)َمْن َخَلَق الس 
ْن َبْعدِّ َمْوتَِّها َلَيُقوُلن  َّللا ُ﴾ َماءِّ َماءا َفَأْحَيا بِّهِّ اأْلَْرَض مِّ الس 
َماَواتِّ (5) ، وقوله: ﴿َوَلئِّْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق الس 

 سكال على اردا  قريش مشركو قاله لما حكاية ، وقد تكررت هذه الجملة ثالث مرات (8)َواأْلَْرَض َلَيُقوُلن  َّللا ُ﴾

خلق السموات واألرض وسخر الشمس والقمر، وعمن نزل من السماء ماء  عمن لهمعليه السالم  النبي
 المشركين أولئك اعتراف ومتضمنة السابقة، لألسئلة رابلة الجملة هذه فجاءت فأحيا به نبات األرض،

قرارهم  ا،وكبرا  ا،بلرا  هم ك آبا عليه ألفوا ما على إصرارهم ذاته الوقت في وعاكسة واأللوهية، بالوحدانية وا 
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 {.22( الروم: }1)

 {.11( الروم: }من 3)

 .21-11/22( انظر: الطبري: مامع البيا، في تأويل القرآ،  1)

 .12/83محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير ( انظر: 1)

 {.12( العنكبوت: }من 1)

 {.13( العنكبوت: }من 1)

 {.11( لقما،: }من 8)
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 بين المعجمي السبك من يخفى ال ماترابط واستمرارية في النص، ففيه  التكرار هذا وفيق، للح وكراهية
 .جهالتهم فر  وتقرير المشركين، بأولئك االستهانة من فيه عما فضالا  اآليات،

 التكرار الجزئي )اًلشتقاقي(:  -(2)
(، وقـد توزعـت بنيـة %29.91( مـرة، بنسـبة )585بلغ هذا النـوب مـن التكـرار فـي مـادة الدراسـة )قد 

التكرار الجزئي في مادة الدراسة، في آيات وسـور متفرقـة، وهـذا التكـرار الجزئـي يمـن   الـنص لـابع التنـوب، 
ل الـنص، وهـذا النـوب ويكون ذلك بتكرار جذر الكلمة، فيقوم بدوره في تحقيق السبك المعجمي والتماسك داخ

ا، موزعة بين آيات السـور،  من التكرار تمث ل في تكرار مادة )ش ر ك( التي تكررت في ثالثة عشر موضعا
ـَن اْلُمْشـرِّكِّيَن﴾ومن اآليات التي وردت فيها قوله تعالى:  اَلَة َواَل َتُكوُنـوا مِّ يبِّيَن إَِّلْيهِّ َوات ُقوُه َوَأقِّيُموا الص  ، (1)﴿ُمنِّ

ْن َشْيءي ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعم ا ُيْشرُِّكوَن﴾﴿وقوله:  ْن َذلُِّكْم مِّ ْن ُشَرَكائُِّكْم َمْن َيْفَعُل مِّ َفاْنُظُروا ، وقوله: ﴿(2)َهْل مِّ
ْن َقْبُل َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْشرِّكِّيَن﴾ يَن مِّ ْبنِّهِّ َوهُ ، وقوله: ﴿(3)َكْيَف َكاَن َعاقَِّبُة ال ذِّ ُظُه َيـاُبَني  اَل َوا ِّْذ َقاَل ُلْقَماُن الِّ َو َيعِّ

ـيم ﴾ ـْرَك َلُظْلـم  َعظِّ ِّ إِّن  الش ِّ ُتْشرِّْك بِّـاه 
ْلـم  َفـاَل ، وقولـه: (4) ﴿َوا ِّْن َجاَهـَداَك َعَلـى َأْن ُتْشـرَِّك بِّـي َمـا َلـْيَس َلـَك بِّـهِّ عِّ

ـــا﴾ ْعُهَم ـــين ألفـــاد )(5)ُتلِّ ـــْركَ  -ُتْشـــرِّكْ  -ُمْشـــرِّكِّينَ  -ُيْشـــرُِّكونَ  -اْلُمْشـــرِّكِّينَ ، وقـــد جـــاء التكـــرار الجزئـــي ب  -الش ِّ
(، وكل هـذه المواضـع لتكـرار الجـذر اللغـوي )ش ر ك( تـدور فـي سـياق واحـد وهـو النهـي عـن الشـرك ُتْشرِّكَ 

وبيان خلورته وسـوء عاقبتـه فـي اآلخـرة، وقـد جـاء التكـرار للتأكيـد علـى توحيـد هللا وعبادتـه، وتنزيهـه، وعـدم 
الجزئـي فـي ربـط العناصـر المكـررة فـي سـياق واحـد فـي مسـافات متباعـدة الشرك به، وهنا يبرز دور التكرار 

 جديـدة  ألن  أحـد لغويـة صـور بـين آيـات السـور لتحقيـق السـبك المعجمـي والتماسـك، كمـا أدى إلـى خلـق

 الـداللي الجانـب ممـا يـدعم بنـاء الـنص وا عـادة تأكيـده، ويخـدم اآلخـر  فهـم فـي يسـهم قـد العناصـر المكـررة

 ، فأدى هذا التكرار (2)الخاص وسياقه للنص المعجمي الجانب بين ما يفرض تآزراا الذي األمر  فيه والتداولي
 إلى خلق صور لغوية جديدة، وحقق استمرارية المعنى بين النصوص المتباعدة، ووصل أول الكالم بآخره.

                                                 
 {.32( الروم: }2)

 {.11( الروم: }من 1)

 {.11( الروم: }من 3)

 {.23( لقما،: }1)

 {.21( لقما،: }من 1)

م  2228 -هــــفـ2128  2ط  القفاهرة  الكتفب  عفالم حسا،  تمام ترممه: واإلمراء  والخطاب ( انظر: روبرت دي بومراند: النص1)

  وانظر: نوال بنت إبراهيم الحلوة: أثر التكرار في التماسك النصي؛ مقاربة معجمية تطبيقية في ضوء مقاالت د. خالد المني،  311ص

 .11ص
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الدراســة تســع مــرات ومــن األلفــاد التــي تكــررت تكــراراا جزئيضــا الجــذر )ر   ب( الــذي ُذكــر فــي مــادة 
ُعـونَ  -ُتْرَجُعـونَ باشتقاقات مختلفـة هـي ) ُعُكمْ  -َيْرجِّ ُعُهمْ  -َمـْرجِّ ْعَنـا -َمـْرجِّ ُعوا -َفاْرجِّ (، ومنهـا قولـه تعـالى: َفـاْرجِّ

يُدُه ، وقوله: (1)﴾ُكلُّ َنْفسي َذائَِّقُة اْلَمْوتِّ ُثم  إَِّلْيَنا ُتْرَجُعونَ ﴿ ، والمراد (2)ُثم  إَِّلْيهِّ ُتْرَجُعوَن﴾﴿َّللا ُ َيْبَدُأ اْلَخْلَق ُثم  ُيعِّ
﴿َظَهـَر اْلَفَسـاُد فِّـي اْلَبـر ِّ َواْلَبْحـرِّ بَِّمـا به الرجـوب إلـى هللا عـز وجـل فـي اآلخـرة، وقـد ربـط ذلـك بكـل مـن قولـه: 

ُعــونَ  ُلــوا َلَعل ُهــْم َيْرجِّ يَقُهْم َبْعــَض ال ــذِّي َعمِّ ي الن ــاسِّ لُِّيــذِّ ْعَنــا َرب  وقولــه: ﴿ (3)﴾َكَســَبْت َأْيــدِّ ْعَنا َفاْرجِّ َنــا َأْبَصــْرَنا َوَســمِّ
ـــــوَن﴾ ـــــا ُموقُِّن ا إِّن  ـــــْل َصـــــالِّحا ـــــه: ﴿(4)َنْعَم ـــــْم ، وقول ـــــرِّ َلَعل ُه ـــــَذابِّ اأْلَْكَب ـــــى ُدوَن اْلَع ـــــَذابِّ اأْلَْدَن ـــــَن اْلَع يَقن ُهْم مِّ ـــــذِّ َوَلُن

ُعـوَن﴾  فـي هللا إلـى الرجـوب وهـو األول،ب: الرجـو  مـن نـوعين بـين الـربط يـتم المعجميـة اإلعـادة وبهـذه، (5)َيْرجِّ

 الذي الدنيا إلى الرجوب وهو والثاني، الكافرون، وأنكره المكمنون، به آمن الذي البعث من يتضمنه وما اآلخرة،

ب، العـذا مـن فيـه هـو مـا عنـه يخفـف أو بـه، له هللا يغفر ما الصالحات من يعمل لعله اآلخرة، في الكافر يتمناه
يرجعوا ويتوبـوا إلـى هللا عـز وجـل فـي الـدنيا، وقـد أدى التكـرار الجزئـي هنـا أو يذيقهم هللا بعض العذاب لكي 

 إلى السبك المعجمي والتماسك في النص بين اآليات والسور المتفرقة، وتحقيق االستمرارية في المعنى.
 اآليـة خـلاد المعجمـي السـبك حـدوث فـي امهمضـ ادورا  أدى الجزئـي قـد التكـراروممـا سـبق يتضـ  أن  

 اوضـوحا  السـبك زاد متكـرر يصـوت إيقـاب مـن أحدثـه عمـا فضـالا  ،فـي مـادة الدراسـة اآليـات بـين أو ،الواحـدة
ا ااسـتمرارا  المعنـى وزاد ا،وتميـزا   المضـارب، بالفعـل كـالتكرار ،متعـددة أشـكال فـي مجيئـه خـالل مـن وذلـك ،وسـبكا

 .والجمع والمصدر، المفعول، واسم الفاعل، واسم الماضي، لفعلوا األمر، وفعل
 بالترادف أو شبه الترادف: التكرار -(3)

، وهـو وسـيلة مـن وسـائل السـبك المعجمـي فـي الـنص واحـد والمعنـى نااللفظفيه  ختلف: وهو تكرار يالترادف
 عن لريق استعمال كلمات لها معنى مشترك.
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 التشابه حالة، وذلك في السياقية اللفظ داللة في المعنيين بين فارق  وجود مع المعنى تكرار هوو  الترادف: شبه

 السـياق فـي األخـرى  تصـل  وال معـين سـياق فـي الكلمـة تسـتعمل حيـث  أكثـر أو تـينكلم بـين الواضـ  الـداللي

 .واحد بمعنى وكالهما نفسهُ 
 وتعددت النص داخل المعنى رااستمر  في تسهم التي راالتكر  أشكال من شكل الترادف وشبه دفاالتر و 

 واسـتخدام نفسـه اللفـظ تكـرار عـن العـدول سـبب ويعـودالترادف في مادة الدراسة،  وشبه دفابالتر  الربط أشكال

 الـنص محتـوى  علـى ييضف المستْخدم فالمرادف والضجر، بالملل الشعور نفي»إلى عنه بدالا  المترادفة الصيغ

 (، %11( مرة، بنسبة )222، وقد جاء هذا النوب من التكرار في مادة الدراسة )(1)«اتنوعا 
 أنواب التكرار شيوعاا في مادة الدراسة.وهو أقل 

 -الكتــــاب الحكــــيم -وقـــد تجلــــى هــــذا التكــــرار فــــي تكــــرار لفظـــة )القــــرآن( مــــع مرادفاتهــــا )كتــــاب هللا 
الكتـــاب(، وقـــد وردت هـــذه اللفظـــة بمرادفاتهـــا ثمـــاني مـــرات، وامتـــدت عبـــر آيـــات وســـور مختلفـــة، منهـــا قولـــه 

﴾﴿َوَلَقْد َضَرْبَنا لِّلن اسِّ فِّي تعالى:  ـْن ُكـل ِّ َمثَـلي يَمـاَن َلَقـْد ، وقولـه: ﴿(2)َهَذا اْلُقْرآنِّ مِّ ْلـَم َواإْلِّ يَن ُأوتُـوا اْلعِّ َوَقـاَل ال ـذِّ
ِّ إَِّلـى َيـْومِّ اْلَبْعـثِّ  ﴿َتْنزِّيـُل اْلكِّتَـابِّ اَل ، وقولـه: (4)﴿تِّْلـَك آَيـاُت اْلكِّتَـابِّ اْلَحكِّـيمِّ﴾، وقولـه: (3)﴾َلبِّْثُتْم فِّي كِّتَـابِّ َّللا 

يَن﴾َرْيـَب فِّيـ ـْن َرب ِّ اْلَعـاَلمِّ  -كتــاب هللا  -، وقــد جـاء التكـرار بـالترادف وشـبه التــرادف بـين ألفـاد )القـرآن(5)هِّ مِّ
الكتاب( فالقرآن الكريم له أسماء كثيرة وكلها مترادفة فيما بينها، وقد حصل هنا الترابط مـن  -الكتاب الحكيم

ادف يـكدي إلـى تأكيـد األول وتثبيتـه وتناميـه فـي ذهـن خالل هـذا التكـرار  لـذا يعـد تكـراراا بـالترادف وشـبه التـر 
 السامع  لذا يحقق السبك المعجمي والتماسك بين المفردات في اآليات والسور المختلفة.

ومن التكرار بالترادف وشبه الترادف، التكـرار بـين لفظتـي )الكـذب، واإلفـك(، حيـث ورد هـذا التكـرار 
ـْمَس عالى: في مادة الدراسة سبع مرات، منها، قوله ت َر الش  ـَماَواتِّ َواأْلَْرَض َوَسـخ  ﴿َوَلئِّن َسَأْلَتُهم م ْن َخَلـَق الس 

ُم اْلُمْجرُِّموَن َما َلبُِّثوا َغْيَر َسـاَعةي َكـَذلَِّك ، وقوله: ﴿(2)﴾َواْلَقَمَر َلَيُقوُلن  الل ـُه َفَأن ى ُيْكَفُكونَ  اَعُة ُيْقسِّ َوَيْوَم َتُقوُم الس 

                                                 
 .211شبل: علم لغة؛ النص النظرية والتطبيق  ص ( انظر: عزة2)
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ــا َجــاَءُه﴾، وقولــه: ﴿(1)ُكــوَن﴾َكــاُنوا ُيْكفَ  ــاْلَحقِّ  َلم  باا َأْو َكــذ َب بِّ ـــهِّ َكــذِّ ــنِّ اْفَتــَرى َعَلــى الل  م  ــُم مِّ وقولــه:  (2)َوَمــْن َأْظَل
ــهِّ ُتَكــذِّ ُبوَن﴾﴿ ي ُكنــُتم بِّ ، فالفعــل )أفــك( هــو مــرادف للفعــل )كــذب(، فمــن (3)َوقِّيــَل َلُهــْم ُذوُقــوا َعــَذاَب الن ــارِّ ال ــذِّ

علــى المعــاجم العربيــة كمعجــم لســان العــرب ُوجــد أن  )اإلفــك( مــرادف )الكــذب(  حيــث بقــول  خــالل االلــالب
ْفــك: اْلَكــذِّبُ ا»ابــن منظــور:  َأَفـــَك يْأفِّــُك وَأفِّــَك يْأَفــُك إِّذا َكــَذَب. َوُيَقـــاُل: َأَفــَك َكــَذَب. وَأَفــَك النــاَس: َكـــَذَبُهْم ، و إلِّ

ثهم بالبالــل، قــال: َفَيُكــوُن َأَفــَك وَأَفكْ  ْثــَل َكــَذب وَكَذْبتــهوحــد  ، فــالتكرار بــالترادف وشــبه التــرادف هنــا قــد (4)«ُتــه مِّ
نمــا أســهم فــي امتــداد  ــا بــين النصــوص فــي آيــات متفرقــة فــي عــدة ســورة، ولــيس هــذا فحســب، وا  أحــدث ربلا

 علـى ييضـف المسـتْخدم المـرادف  حيـث إن  والضـجر بالملـل الشـعور نفـي»المعنـى داخـل الـنص، وأدى إلـى 

 ، فيالحظ أن  هذا التكرار قد أدى إلى الترابط والسبك المعجمي بين النصوص. (5)«اتنوعا  النص محتوى 
 ومن التكرار بالترادف وشبه الترادف، التكرار بين لفظتي )جاء، وأتى(، حيث جاء هذا التكرار في 

ُلوَنَك بِّاْلَعـــَذابِّ َوَلـــ( مـــرة، منهـــا، قولـــه تعـــالى: 11مـــادة الدراســـة ) ْواَل َأَجـــل  ُمَســـمضى َلَجـــاَءُهُم اْلَعـــَذاُب ﴿َوَيْســـَتْعجِّ
ــْيُكْم إِّْذ َجــاَءْتُكْم ُجُنــود  ، وقولــه: (2)﴾َوَلَيــْأتَِّين ُهْم َبْغَتــةا َوُهــْم اَل َيْشــُعُرونَ  ِّ َعَل ْعَمــَة َّللا  يَن آَمُنــوا اْذُكــُروا نِّ ﴿َياَأيَُّهــا ال ــذِّ
ا َلْم َترَ  ا َوُجُنودا يراا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيهِّْم رِّيحا ـْنُكْم  *ْوَها َوَكاَن َّللا ُ بَِّما َتْعَمُلوَن َبصِّ ـْن َأْسـَفَل مِّ ـْن َفـْوقُِّكْم َومِّ إِّْذ َجاُءوُكْم مِّ

ِّ الظُُّنوَنـــا َر َوَتُظنُّـــوَن بِّـــاه  ةا َعَلـــْيُكْم َفـــإَِّذا َجـــاَء ، وقولـــه: (5)﴾َوا ِّْذ َزاَغـــتِّ اأْلَْبَصـــاُر َوَبَلَغـــتِّ اْلُقُلـــوُب اْلَحَنـــاجِّ ـــح  ﴿َأشِّ
ــَن اْلَمــْوتِّ الْ  ــهِّ مِّ ي ُيْغَشــى َعَلْي ــُنُهْم َكال ــذِّ ــُدوُر أَْعُي ــَك َت ــَتُهْم َيْنُظــُروَن إَِّلْي ، فــورد فــي هــذه النصــوص (8)﴾َخــْوُف َرَأْي

المجـــيء باإلتيـــان، »التكـــرار بـــالترادف وشـــبه التـــرادف بـــين الفعل)جـــاء، وأتـــى( وقـــد فســـر ابـــن منظـــور فعـــل 
ما، أما الراغب األصفهاني فيرى أن  المجيء كاإلتيـان لكـن المجـيء واإلتيان بالمجيء  مما يدل على ترادفه

ن لم يكن منه الحصول، والمجيء يقال اعتباراا بالحصول فيبـدو  (9)«أعم واإلتيان قد يقال باعتبار القصد، وا 
فـي  أن  هناك اختالفاا من حيث الداللة بين اللفظتين، ولكن هذا االخـتالف لـم يبعـد عنـه إحـداث االسـتمرارية

                                                 
 {.11( العنكبوت: }2)

 {.18( العنكبوت: }من 1)

 {.11( السجدة: }من 3)

 العرب  مادة: )أ ف ك(. ( ابن منظور: لسا،1)

 .211شبل: علم لغة النص؛ النظرية والتطبيق  ص عزة :( انظر1)

 {.13( العنكبوت: }1)

 {.21-2( األحزاب: }1)

 {.22( األحزاب: }من 8)

لفكر  ( انظر: محمد نور الدين المنجد: الترادف في القرآ، الكريم؛ بين النظرية والتطبيق  دار الفكر المعاصر  بيروت  ودار ا2)

 .211م  ص2221 -هــ2121  2دمشق  ط



                                                  دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            218

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                 م    0202 -يناير/  السابع عشرالعدد  
 

النص، بل أسهم في في ذلك من خالل التنوب في المفردات، ودفع الملل والسآمة عن القارئ، وأضفى علـى 
 النص دالالت جديدة، فأدى إلى السبك المعجمي بين النصوص المتباعدة.  

ويتض  من خالل دراسـة التكـرار ودوره فـي السـبك النصـي فـي الجـزء الحـادي والعشـرين مـن القـرآن 
 يأتي:الكريم ما 

( من مجموب أنواب السـبك األخـرى، %35.22( مرة، بنسبة )2224إن  التكرار قد جاء في مادة الدراسة ) -
( %59.94(، بنســبة )1553وجــاء متمــثالا فــي التكــرار التــام)المحض( والــذي بلــغ عــدده فــي مــادة الدراســة )

(، ثـم أقلهـم %29.91(، بنسـبة )585) وكان أكثرها انتشاراا،  ويليه التكرار الجزئي )االشـتقاقي( وبلـغ عـدده
ا التكــرار بــالترادف وشــبه التــرادف وبلــغ عــدده ) (. وقــد حققــت هــذه األنــواب الســبك %11(، بنســبة )222ورودا

، الـنص وشـد   المعجمي بين النصوص من خالل الربط والتالحم بين أجزاء الكالم ووصل أول الكالم بآخره،
 .ستمراريةاال تحقيقو 
لي ي فـي الكـالم، حيـث أدى كثيـراا فـي الـنص إلـى داللـة التأكيـد. وقـد إن  التكرار ق - د أدى إلى إحداثِّ أثري دالِّ

ربــط التكــرار أجــزاء الــنص بتكــرار بعــض الكلمــات بلفظهــا ومعناهــا أو بمعناهــا فقــط فــي الــنص الكــريم، وهــو 
 إعادة لفظها أو أسلوب يشد المتلقي ويلفت انتباهه نحو قضية مهمة يريد صاحب النص التنبيه عليها ب

 معناها أو صفة من صفاتها.
ـ ادورا  أدى الجزئـي قـد التكـرارإن   - فـي  اآليـات بـين و الواحـدة، اآليـة دخـل المعجمـي السـبك حـدوث فـي امهما

 ااسـتمرارا  المعنـى وزاد ا،وتميـزا  اوضـوحا  السـبك زاد متكـرر يصـوت إيقـاب مـن أحدثـه عمـا فضـالا  ،مـادة الدراسـة
ا  الماضـي، لفعـلوا األمـر، وفعـل المضـارب، بالفعل كالتكرار :متعددة أشكال في مجيئه خالل من وذلك ،وسبكا

 .والجمع والمصدر، المفعول، واسم الفاعل، واسم
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 الـلـفـظـية في الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم صاحبةـمـالالمبحث الثاني: 
التـي تسـهم فـي عمليـة تحقيـق السـبك والتماسـك اللفظية من وسائل السـبك المعجمـي  ُتعدُّ المصاحبة

اللفظية في المعجم وفي االصلال  عند  على مستوى النص، وسوف يتم في هذا المبحث تناول المصاحبة
اللفظيـة فـي  المصـاحبةالقدماء والمحدثين، وبيان دورها في سبك النص، وأنواب المصاحبة اللفظيـة، ثـم دور 

 عشرين من القرآن الكريم. السبك النصي في الجزء الحادي وال

:  اللفظية: تعريف المصاحبة أوًلا
 سوف يتم هنا تناول تعريف المصاحبة اللفظية في المعجم واالصلال .

 في المعجم: -1
 أصـل والبـاء والحـاء الصـاد»فـارس:  ابـن مـادة )ص   ب(، يقـول إلـى المصـاحبة مصـلل  يعـود

، وفـى (1)«فقـد استصـحبه شـيئاا الءم شـيء وكـل الصـاحب ذلـك مـن ومقاربتـه مقارنـة شـيء علـى يـدل واحـد
َبه َصــحاَبةا وُصــْحَبةا: »، وفـي القــاموس المحــيط: (2)«ا فقـد استصــحبهوكـل مــا الزم شــيئا » :لسـان العــرب َصـحِّ

ْحَبةِّ، والَزَمه، عاَشَرهُ  با ، واْسَتْصَحَبُه: َدعاُه إلى الصُّ َب ا، واْصـَلَحبوا: وأْصَحْبُته الشيء: َجَعْلتُـه لـه صـاحِّ صـحِّ
 .(3)«ابعُضُهم بعضا 

واالقتـران، والمقاربـة، والصـحبة  الـتالزم، معنـى علـى ويتضـ  ممـا سـبق أن مـادة )ص   ب( تـدل
 شيئين. بين والمرافقة

 في اًلصطالح: -2
 للمصاحبة اللفظية تعريف في اصلال  القدماء وتعريف في اصلال  المحدثين. 

 القدماء: اصطالح المصاحبة اللفظية في -أ
 :أهمها مختلفة متعددة عناوين تحت ولكن صلل الم هذا إلى العرب البالغيون  تلرق 

                                                 
 اللغة  مادة )ص   ب(. فارس: معجم مقايي  ( ابن2)

 )ص   ب(.  ابن منظور: لسا، العرب  مادة (1)

 مادة )ص   ب(. المحيط  انظر: الفيروزآبادي: القاموس (3)
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ء اأجـز  مـن جـزء فـي وضـده الشـيء بـين الجمعبـ»يـرى أبـو هـالل العسـكري أن  الملابقـة تكـون  :المطابقة -
 البيـاض والبـردو والسـواد  والنهـار بـين الليـل الجمعكـ القصـيدة تابيـأ مـن بيـتفـي  أو الرسـالة أو الخلبـة
ــا، وهــي: الجمــع بــين المتضــادين، أي معنيــين متقــابلين فــي »، وتســمى ب (1)«والحــر اللبــاق والتضــاد أيضا

ــا َوُهــْم ُرُقــود ﴾الجملــة، ويكــون ذلــك بلفظــين مــن نــوب: اســمين، كقولــه تعــالى: ﴿ ، أو فعلــين، (2)َوَتْحَســُبُهْم َأْيَقاظا
لُّ َمـن َتَشـاء اْلُمْلـكَ  َمـن َتَشـاء َوَتنـزِّبُ  تُـْكتِّي اْلُمْلـكَ كقولـه تعـالى: ﴿ ـزُّ َمـن َتَشـاء َوتُـذِّ ، (4)«(3)﴾مِّم ـن َتَشـاء َوُتعِّ

 فالملابقة هي جمع بين الشيء وضده.
فأمـا مـا  المخالفـة وأ الموافقـة جهـة علـى واللفـظ المعنى في بمثله مقابلته مثُ  الكالم، داإير » وهي :المقابلة -

َيــةا بَِّمــا َظَلُمــواكــان منهــا فــي المعنــى فهــو مقابلــة الفعــل بالفعــل، مثالــه قولــه تعــالى: ﴿ ، (5)﴾َفتِّْلــَك ُبُيــوُتُهْم َخاوِّ
، فـالمكر (2)﴾اا َوَمَكْرَنـا َمْكـرا َوَمَكـُروا َمْكـرا فخواء بيوتهم وخرابها بالعـذاب مقابلـة لظلمهـم، ونحـو قولـه تعـالى: ﴿

 .(5)«، جعله هللا عز وجل مقابلة لمكرهم بأنبيائه وأهل لاعتهمن هللا تعالى العذاب
 وما أمر بين الكالم في جمعيُ  أن وهي ا،أيضا  والتوفيق واالئتالف التناسب»ويقصد بها : النظير عاةامر  -

ـْمُس والَقَمـُر بُِّحْسـَباني بالتضـاد ال يناسـبه أمـر  ، فمراعـاة النظيـر هـي الجمـع بـين(9)«(8)﴾، كقولـه تعـالى: ﴿الش 
 وما يناسبه ال بالتضاد.

ويالحظ مما سبق أن  العلماء القدامى تلرقوا للمصاحبة اللفظية ولكن تحت عناوين متعددة مختلفة 
 كالملابقة والمقابلة ومراعاة النظير.

 
 

                                                 
والشعر  تحقيق: علي محمد البجفاوي  الكتابة الصناعتين  هـ(: كتاب321العسكري )الحسن بن عبد هللا بن سهل  ت هالل ( انظر: أبا2)

 .311م  ص2211 -هـــــ2312  2الحلبي وشركاه  القاهرة  ط الكتب العربية  عيسي البابي دار إحياء إبراهيم  الفضل أبو ومحمد

 {.28( الكه،: }من 1)

 {.11( آل عمرا،: }من 3)

البالغفة  تحقيفق: محمفد عبفد القفادر  علفوم ففي اإليضفا  هــــفـ(:132حمن  ت( الخطيفب القزوينفي )مفالل الفدين محمفد بفن عبفد الفر1)

 .333م  ص1112 -هــ2131الفاضلي  المكتبة العصرية  بيروت  

 {.11( النمل: }من 1)

 {.11( النمل: }من 1)

 .331العسكري: نفسه  ص هالل ( أبو1)

 {.1( الرحمن: }8)

 .311نفسه  ص ( الخطيب القزويني:2)
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 المحدثين: اصطالح اللفظية في المصاحبة -ب
 المتحـدث علـى تخفـى ال لغويـة ظـاهرة» :هـابأن  اللفظيـة  المصاحبة علماء علم النحو النصي عرف
ا (1)«أخرى  كلمة صحبة في كلمة مجيء عام بشكل وهى باللغة المعينة،  المتوقع الورود»، وُيقصد بها أيضا

 مع البقرة مثل ما، لغوي  سياق في األخرى  الكلمات من معها يتالءم أو يناسبها ما مع ما لكلمة المعتادأو 
ا بأنها: (2)«الظلمة مع والليل اللبن،  أخـرى  بكلمات ما لغة في ما لكلمة االعتيادي االرتبا »، وتعرف أيضا
 .(3)«دون غيرها معينة

مما سلف أن  هناك ارتبا  بين المعنى المعجمي واالصلالحي للمصاحبة اللفظية، ففي  وُيالحظ
وفي المعنى االصلالحي شيئين،  بين واالقتران، والمقاربة، والصحبة والمرافقة المعجم تدور حول التالزم،

 تدل على التالزم واالقتران بين كلمتين أو أكثر داخل المتتالية النصية.

 ثانياا: أنواع المصاحبة اللفظية:
 :(4)منهابعالقات متعددة،  األلفاد بيناللفظية تتحقق المصاحبة 

أجزاء  من جزء فى ونقيضه يءالش بين الجمع»ه بأن   التضاد ويعرف التضاد )التباين(:النوع األول: عالقة 
هـذا  ، فمـن(5)«والنهـار والليـل والسـواد، البيـاض بـين الجمـع مثـل القصـيدة مـن البيـت أو الخلبـة أو الرسـالة
 .المتصاحبة مضمون األلفاد بين داللي اتفاق عدم هناك يتض  أن   التعريف

وهـي أن تكـون العالقـة بـين الكلمـات قابلـة للترتيـب  :مرتبـة سلسـلة فـي بالـدخول المصـاحبةالنـوع الثـاني: 
والتسلسل، أي الدخول في سلسلة مرتبة، كتسلسل أيام األسبوب مثـل: )السـبت، األحـد،...(، وتسلسـل أسـماء 

                                                 
 .22م  ص2221حسن عبد العزيز: المصاحبة في التعبير اللغوي  دار الفكر العربي  القاهرة  ( محمد 2)

 .182تطبيقية  ص ودراسات نظري إطار النص؛ نحو زنيد: أبو ( عثما،1)

 .11ص م 2223  1الداللة  عالم الكتب  القاهرة  ط عمر: علم مختار ( انظر: أحمد3)

  وانظر: مميفل عبفد المجيفد: البفديع بفين البالغفة العربيفة 11النص؛ مدخل إلى انسجام الخطاب  ص لسانيات خطابي: ( انظر: محمد1)

  ونادية رمضا، النجار: عناصر السبك بين القدماء والمحدثين  كتاب المفؤتمر الثالفث للعربيفة والدراسفات 218واللسانيات النصية  ص

  ومالل فتحفي العفدوي: عناصفر الفربط النصفي؛ دراسفة ففي ديفوا، 1/112م 1111النحوية  كلية دار العلوم  مامعة القاهرة  فبراير  

وانظفففر:  131 -111م  ص1121 -هــــفففـ2133أحمفففد رامفففي  رسفففالة مامسفففتير غيفففر منشفففورة  كليفففة دار العلفففوم  مامعفففة المنيفففا  

Halliday,M.A.K & Ruqaiya Hasan: cohesion in English P 4  258 

 .132  138والشعر  ص الكتابة الصناعتين  العسكري: كتاب هالل ( أبو1)
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هــا تجعــل ذلــك أن    إحــدى العالقــات التــي تســاعد علــى الســبك المعجمــي»وهــي ، الشــهور، والرتــب العســكرية
 .(1)«خذ بعضها برقاب بعضا، فيأالمفردات أكثر تماسكا 

أن تكون العالقة بين شيئين غير منفصلين كتصاحب »وهي  :الجزء بالكل بعالقة المصاحبةالنوع الثالث: 
، وكعالقـة الكتـاب بالصـفحة، فالصـفحة (2)«اليد والجسم، وتالزم السيارة والفرامل، واقتران الصـندوق بالغلـاء

  يئااش يشمل أو يحتوي  شيء كون  في العالقة هذه منه، وتكمن اجزء من الكتاب وليست نوعا 
 .آخر شيء من اجزءا  يكون شيء والعكس ،اآخرا 

  كل تحت تندر  التي األجزاء بين العالقة تلك» وهي :بالجزء الجزء بعالقة المصاحبةالنوع الرابع: 
 جزء هما األلفاد من زوجين بين كون   أي ت(3)«الوجه من جزئين وكونهما العين باألنف عالقة مثل واحد،
الكل، ونحـو: العـين/  هو والوجه جزء والذقن جزء الفم إن   بالذقن حيث يلتصق فالفم ذقن، فم/ نحو: كل من

 .واألذن، هما جزء من كل وهو الوجه
وهذه العالقة تمثل الحقل الداللي فـي  :المشترك( )اًلشتمال عام صنف في اًلندراج عالقةالنوع الخامس: 

ـا، وتنـدر  فـي صـنف عـام يجمعهـا  كـأن  سبك النص، فهناك كلمات تتصـاحب معجميضـا فـي النصـوص أيضا
، وذكر أحد (4)ُيقال في التغني بجمال المرأة هي "حسنة القامة، ريا المعاصم، علبة الساعدين، لويلة الجيد"

، (5)المـنها .... –التلميذ  –ى ذكر اآلخر، مثل: المدرسة  المعلم هذه الكلمات قد يستدعي بصورة أو بأخر 
 كـال أن يعنـي هـذاو  يجمعهـا، الـذي الصـنف فهـو ،بـالحا وعالقتهـا السـعي( الكعبـة، مثـل: )اللـواف،و 

 .لهما شاملة كلمة إلى العنصرين ينتميان

                                                 
( انظر: عبد المجيد زعزع: التماسك المعجمي في روايفة األسفود يليفق بفكال ألحفالم مسفتغانمي  مقاربفة نصفية  رسفالة مامسفتير غيفر 2)

 .231م  ص1121منشورة  كلية اآلداب واللغات  مامعة الحاج لخضر  

لترابط النصي بين الشعر والنثر؛ نصوص الشيخ عبد هللا بن علفي الخليلفي أنموامفا  ( انظر: زاهر بن مرهو، بن خصي، الداودي: ا1)

  وانظفر: أحمفد مختفار 12م  ص1111دراسة تحليلية مقارنة  رسالة دكتوراه غير منشورة  كليفة الدراسفات العليفا  الجامعفة األردنيفة  

 .212عمر: نفسه  ص

مامستير غير منشورة   النص  رسالة نحو فى للرافعي؛ دراسة األحمر والسحاب ،األحزا رسائل أحمد الرفاعي: عبد الوهاب ( نجفة3)

 .211م  ص1111العلوم  مامعة القاهرة   دار كلية

م  1118شفم    عفين مامعفة التربيفة  النص  رسفالة مامسفتير غيفر منشفورة  كليفة نحو في دراسة هود سورة مناع: ( انظر: عادل1)

 .111ص

 .111( انظر: نفسه  ص1)
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 فيمـا تتـرابط التـي الكلمـات أزوا  عالقـة تشـمل» يوهـ ي:الـكرر  الـتالزم عالقـةالنوع السـادس: المصـاحبة ب
 .الحديث سياق فى يوافقه بآخر ما فيها لفظ يقترن  أي  (1)«االستعمال لريق عن بينها

أْن يجمـَع فـي الكـالم »وهـي:  ،"النظيـر مراعـاة"مصـلل   البالغـة علمـاء عنـد العالقـة هـذه واتخـذت
بــين لفظــين فــي االســتعمال اللغــوي ، فــالتالزم الــذكري هــو المصــاحبة (2)«ال بالتضــاد بــين أمــري ومــا ُيناســبه

 بحيث إذا ُذكر لفظ اْستحضر اللفظ المالئم له في الذهن.

 اللفظية في السبك النصي في الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم: المصاحبةثالثاا: دور 

اللفظيـة  المصـاحبةأخـرى، وقـد وردت  كلمـة صـحبة فـي أن تـأتي كلمـة اللفظيـة هـي المصـاحبة
ي والتـي الـذكر  الـتالزم عالقـة(، متمثلـة فـي %4.22( مرة، بنسبة )345المختلفة في مادة الدراسة ) بأنواعها

التضــاد (، وهــي أكثرهــا انتشــاراا، ويليهــا عالقــة %53.89( مــرة، بنســبة )185بلــغ عــددها فــي مــادة الدراســة )
والكــل بــالجزء وبلــغ عــددها  لـالجــزء بالكــ عالقــة(، ثــم %13.25( مــرة، بنســبة )42وبلــغ عــددها ) )التبــاين(

(، ثـم %2.88( مـرات، بنسـبة )11وبلـغ عـددها ) بـالجزء الجـزء عالقـة(، ثـم %22.45( مـرة، بنسـبة )58)
  االندرا  عالقة(، وأقلها ورودها %5.45( مرة، بنسبة )19وبلغ عددها ) مرتبة سلسلة في الدخول عالقة
الجـدول  (، كمـا يتضـ  مـن خـالل%2، بنسبة )( مرات5وبلغ عددها ) المشترك( )االشتمال عام صنف في

 اآلتي:
 النسبة المجموع  اللفظية المصاحبةأنواع 

 %53.89 185 ي.الذكر  التالزم عالقة -(1)
 %13.25 42 .التضاد )التباين(عالقة  -(2)
 %22.45 58 والكل بالجزء.                     لـالجزء بالك عالقة -(3)
 %2.88 11 .بالجزء الجزء عالقة -(4)
 %5.45 19 .            مرتبة سلسلة في الدخول -(5)
 %2 5 .المشترك( )االشتمال عام صنف في االندرا  عالقة -(2)

 %111 345 العدد الكلي للتكرار في مادة الدراسة

                                                 
 م 1111  2الشفروق  القفاهرة  ط دار الفداللي النحفوي المعنفى لدراسفة مفدخل والداللفة النحفو عبفد اللطيف،: حماسفة ( انظفر: محمفد2)

 .82ص

 .311( الخطيب القزويني: اإليضا  في علوم البالغة  ص1)
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  ي:الكرر  التالزم عالقة -1
فيهـا  يقتـرن  أي  (1)االسـتعمال لريـق عـن بينهـا فيمـا تتـرابط الكلمـاتمـن  أزوا  عالقـة تشـمل يوهـ

( مـرة، 185ي فـي مـادة الدراسـة )الـذكر  الـتالزم عالقـة، وقـد جـاءت الحـديث سـياق فـى يوافقـه بـآخر مـا لفـظ
 (، منها:%53.89بنسبة )

( 4وقد وردتا هاتان اللفظتـان متالزمتـين فـي مـادة الدراسـة )الدنيا(:  -التالزم الكرري بين لفظتي )الحياة -
ْنَيا َوزِّيَنَتَهــا َفَتَعــاَلْيَن ُأَمــت ِّْعكُ قولــه تعــالى: ﴿مــرات، منهــا  ــَك إِّْن ُكْنــُتن  ُتــرِّْدَن اْلَحَيــاَة الــدُّ َْزَواجِّ ن  َياَأيَُّهــا الن بِّــيُّ ُقــْل ألِّ

ــيالا  ا َجمِّ ــَر نســاَءُه بــيســالالعليــه  أمــر َّللا  رســوله»، وفــي هــذا الــنص الكــريم (2)﴾َوُأَســر ِّْحُكن  َســَراحا ن م َأْن َيخي 
، أو التْسـري  إْن َأَرْدنَ  الحيـاَة الــدنَيا وزينتهـا، فـاخترن اآلخــرة علـى الــدنيا  اإلقامـة َمَعـة علــى للـب مـا عنــد َّللا 

 الـتالزم عالقــة، وقـد جــاءت المصـاحبة اللفظيــة فـي هــذا الـنص الكـريم متمثلــة فـي (3)«والجن ـة علـى الزينــة
ا نصيضا، فمن شدة تـالزم هـذين اللفظـين كـادا الذكر  ي بين لفظتي )الحياة( و)الدنيا(، وحققت هذه العالقة سبكا

يكونا كلمة واحدة، فما أن يتم ذكر لفظ )الحياة( حتى يأتي في الذهن لفظ )الدنيا(، فبين اللفظـين تـرابط فـي 
 ذهن المتلقي أو مستقبل النص. 

وقد وردتا هاتان اللفظتان متالزمتـين فـي مـادة  واألر:(: -ي )السموات ومنها التالزم الكرري بين لفظت -
ــَماَواتِّ َواأْلَْرضِّ ( مــرة، منهــا قولــه تعــالى: ﴿13الدراســة ) ا َيْعَلــُم َمــا فِّــي الس  ــي َوَبْيــَنُكْم َشــهِّيدا ِّ َبْينِّ ُقــْل َكَفــى بِّــاه 

ِّ ُأوَلئِّـ ـلِّ َوَكَفــُروا بِّــاه  يَن آَمُنــوا بِّاْلَبالِّ ـُرونَ َوال ـذِّ ، فقــد جــاءت المصـاحبة اللفظيــة فـي هــذا الــنص (4)﴾َك ُهــُم اْلَخاسِّ
ي بــين لفظتــي )الســموات( و)األرض(، وهــذا الــتالزم والتجــاور بــين الــذكر  الــتالزم عالقــةالكــريم متمثلــة فــي 

اللفظتــين أدى إلــى ســبك الــنص وتماســكه وتالحــم أجزائــه، فمــا أن ُتــذكر الســموات حتــى يجــيء ذكــر األرض 
. فهذه اآلية ُذكـرت فـي سـياق الحـديث عـن قـدرة هللا وعلمـه بكـل شـيء بمـا فـي ذلـك السـموات ومـا في الذهن

م: سـالاليقـول لنبيـه محمـد عليـه فيها واألرض وما فيها فعلمه وقدرته شاملة، فـاهلل عـز وجـل فـي هـذا الـنص 
ه يعلــم لــي وعلــي  ألن ــا وبيــنكم، شــاهدا  لجاحــدين بآياتنــا مــن قومــك: كفــى هللا يــا هــكالء بينــيل قــل يــا محمــد،»

، فــإيراد (5)«المحــق منــا مــن المبلــل، ويعلــم مــا فــي الســموات ومــا فــي األرض، ال يخفــى عليــه شــيء فيهمــا
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لفظي )السموات( و)واألرض( متالزمين في هذا النص قد حقق ربلاا في الـنص، ويـزداد السـبك كلمـا كانـت 
داللة واضحة على شمولية علمه وقدرته، وأن هـا المسافة بين المصاحبات اللفظية أقصر، إضافة إلى داللته 

 تعم جميع الخالئق.
ويتبــين ممــا ســبق وجــود زو  مــن األلفــاد داللــة إحــداهما متالزمــة مــع داللــة األخــرى، ممــا أدى إلــى 

 ترابلهما ترابلاا وثيقاا  لذلك كانت هذه األلفاد المتالزمة سبباا في سبك النص وتماسكه ووحدته.
 :التباين(التضاد )عالقة  -2

في  التضاد )التباين( عالقةالكالم، وقد جاءت أجزاء  من جزء فى ونقيضهيء الش بين الجمعوهي 
 (، منها:%13.25( مرة، بنسبة )42مادة الدراسة )

وقد وردتا هاتان اللفظتان متضادتين في مـادة الدراسـة مـرة واحـدة  الباطل(: -التضاد بين لفظتي )الحق  -
ـُل﴾في قوله تعالى:  ـهِّ اْلَبالِّ ـْن ُدونِّ ﴿َذلَِّك بَِّأن  َّللا َ ُهَو اْلَحقُّ َوَأن  َمـا َيـْدُعوَن مِّ

هـذا »، فـاهلل عـز وجـل يقـول: (1)
يالجي النهـار فـي الليـل، ألن ـ ي أنـا الحـق الـذي ال مثـل لـي الفعل الذي فعلت من إيالجي الليل في النهار، وا 

، (2)«ا من دونه هو البالل الـذي ال يقـدر علـى صـنع شـيءها الذي يدعوه هكالء المشركون إل وال شريك، وأن  
وكـل  ،على كل شيء وهو القادر ،وبيده الضر ،أفتتركون أيها الجهال عبادة من منه النفع»فاهلل يقول لهم: 

الــنص المبــارك قــد جــاءت المصــاحبة  ، وفــي هــذا (3)«شــيء دونــه، وتعبــدون البالــل الــذي ال تــنفعكم عبادتــه
ــ ــة ف التضــاد بــين لفظتــي )الحــق( والمــراد بــه هللا عــز وجــل، و)البالــل( والمــراد بــه  عالقــةي اللفظيــة متمثل

ظهــاراا لكلتــا اللفظتــين ترغيباــا بإحــداهما، وترهيباــا مــن األخــرى، فعنــدما  ا وا  الشــيلان، وقــد أفــاد التضــاد إيضــاحا
، وهـذا التضـاد بـين الصـورتين قـد (4)يجتمع الشيء ونقيضه يبرز كل منهما ما في اآلخر من جمـال ومعنـى

أســـهم فـــي ربـــط الـــنص وجعلـــه قلعـــة واحـــدة، وأدى إلـــى تشـــكيل الـــنص  ألن  ذكـــر )الحـــق( يســـتدعي ذكـــر 
)البالل(، فحقق استمرارية فـي ذهـن المتلقـي  ألن ـه هـو الـذي يـدرك الضـد قبـل ذكـره فـي الـنص، فهـي تعمـل 

هما، فوجـود اللـرف األول مـن ألـراف المقابلـة تشكيل النص من خالل ارتبـا  لرفـي المقابلـة ببعضـ»على 
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، فـــأدى التضـــاد هنـــا إلـــى الســـبك (1)«يقتضـــي منلقيضـــا وجـــود اللـــرف الثـــاني وهـــذا يـــكدي إلـــى تشـــكيل الـــنص
لى تحقيق االستمرارية فيه.  المعجمي في النص، وا 

الدراســة مــرة وقــد ُذكرتــا هاتــان اللفظتــان متضــادتين فــي مــادة  الشــهادة(: -التضــاد بــين لفظتــي )ال يــب  -
يُم﴾واحدة في قوله تعالى:  َهاَدةِّ اْلَعزِّيـُز الـر حِّ   حيـث ذكـر هللا عـز وجـل فـي اآليـات (2)﴿َذلَِّك َعالُِّم اْلَغْيبِّ َوالش 

السابقة لهذه اآلية خْلق هللا عز وجل للسموات واألرض وما بينهما، وتدبيره أمور الخالئق، ثم جاء فـي هـذه 
صــرف بــذلك الخلــق والتــدبير عــالم بجميــع مخلوقاتــه ومحــيط بجميــع شــكونها فهــو المت أن  »اآليــة ليشــير إلــى 

عالم الغيب، أي: ما غاب عـن حـواس الخلـق، وعـالم الشـهادة، وهـو مـا يـدخل تحـت إدراك الحـواس، فـالمراد 
الـــنص الكـــريم،  وقـــد وردت المصـــاحبة اللفظيـــة فـــي هـــذا  ،(3)«بالغيـــب والشـــهادة: كـــل غائـــب وكـــل مشـــهود

، و)الشــهادة( مــا غــاب عــن حــواس الخلــقالتضــاد بــين لفظتــي )الغيــب( والمــراد بــه كــل  عالقــةمتجســدة فــي 
، وهــذا التضــاد قــد أسـهم فــي ربــط الـنص وجعلــه قلعــة واحــدة  مـا يــدخل تحــت إدراك الحـواسوالمـراد بــه كــل 

رك الضـد ألن  ذكر )الغيب( يستدعي ذكر )الشهادة(، فحقـق اسـتمرارية فـي ذهـن المتلقـي  ألن ـه هـو الـذي يـد
 قبل ذكره في النص.

 والكل بالجزء:                     لـالجزء بالك عالقة -3
 مـن جـزء يكـون شـيء والعكـس آخـر، شـيء يشـمل أو يحتـوي  شـيء كـون  فـي العالقـة هـذه وتكمـن

( %22.45( مـرة، بنسـبة )58والكـل بـالجزء فـي مـادة الدراسـة ) لـالجـزء بالكـ عالقـة،وقد بلغـت (4)آخر شيء
 منها:

وقـــد وردتـــا هاتـــان اللفظتـــان  النـــاس(: -بعالقـــة الجـــزء بالكـــل بـــين لفظتـــي )أيـــدي  المصـــاحبة اللفظيـــة -
﴿َظَهـَر اْلَفَسـاُد فِّـي اْلَبـر ِّ َواْلَبْحـرِّ بَِّمـا َكَسـَبْت َأْيــدِّي متصـاحبتين فـي مـادة الدراسـة مـرة واحـدة فـي قولـه تعـالى: 

ُلوا لَ  يَقُهْم َبْعَض ال ذِّي َعمِّ ُعوَن﴾الن اسِّ لُِّيذِّ ظهـرت المعاصـي فـي بـر األرض »يقول تعالى ذكـره: ، (5)َعل ُهْم َيْرجِّ
، وقـد وردت المصـاحبة اللفظيـة فـي هـذا الـنص مـن خـالل (2)«وبحرها بكسب أيدي الناس ما نهاهم هللا عنـه
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 . 11/211( انظر: الطبري: مامع البيا، في تأويل القرآ،  1)
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الكـل عالقة الجزء بالكل بين لفظتي)أيدي( و)الناس( فاليد جزء من الكل وهو )الناس(، والجزء يرسم صـورة 
في الـذهن، والعالقـة بـين الجـزء والكـل هـي فـي الحقيقـة عالقـة شـد وتجـاذب  ألن  ذكـر الجـزء يسـتدعي ذكـر 
ـا للمتلقـي ومسـتقبل الـنص  الكل  ألن  الجزء ال بد له من كـل ويكـون إمـا مـذكوراا فـي الـنص، أو يكـون معلوما

ط اللرف الثاني باللرف األول، مما فيستغني المتكلم عن ذكره، فتسهل هذه العالقة على مستقبل النص رب
يكدي إلى االتساق داخل الجملة الواحدة، ويتعدى ذلك إلى الربط بين الجمل داخل النص، حتـى ينـتا نـص 

، فتسـهم هـذه العالقـات فـي ربـط الـنص الكـريم، وتحقيـق السـبك المعجمـي فـي (1)محكم مترابط ال انفكـاك فيـه
 النص.

ر م ون  الجزء بين لفظتي)بعالقة الكل ب المصاحبة اللفظية - ه م   -ال م ج  وس  وقد جاءت هذه العالقة في  (:ر ء 
ْنَد َرب ِّهِّْم َرب َنا َأْبَصْرَنا مادة الدراسة مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ هِّْم عِّ َوَلْو َتَرى إِّذِّ اْلُمْجرُِّموَن َناكُِّسو ُرُءوسِّ

ا إِّن ا ُموقِّ  ْعَنا َنْعَمْل َصالِّحا ْعَنا َفاْرجِّ لو ترى يا »م: سالاليقول تعالى ذكره لنبيه محمد عليه ، (2)ُنوَن﴾َوَسمِّ
محمد هكالء القائلين: )أئذا ضللنا في األرض أئنا لفي خلق جديد( إذ هم ناكسوا رءوسهم عند ربهم حياء 

المصاحبة اللفظية في هذا النص تحققت من خالل  (3)«للذي سلف منهم من معاصيه في الدنيا ،من ربهم
ل بالجزء بين لفظتي)المجرمون( و)رءوسهم(، فبين اللفظتين تالزم وترابط عن لريق عالقة الكل عالقة الك

بالجزء فالكل وهو )المجرمون( يندر  تحته الجزء وهو )الرءوس(، ومن ثم تحقق الترابط في النص، ودل 
ن من التقريع ونكس الركوس عالمة الذل والندامة، وذلك مما يالقو على أن الجزء المنكوس هو الرأس، 

قوالب المصاحبة داخل النص تحدث »، فحققت المصاحبة اللفظية هنا السبك المعجمي  ألن  (4)واإلهانة
 . (5)«نوعاا من التعالق بين وحدات النص  مما يحقق له االستمرارية ويدعم الترابط فيه

 
 

                                                 
معاا هزاع علي الزعبي: وظائ، االتساق النحوي والمعجمفي ففي العربيفة؛ تطبيفق علفى سفورة هفود  رسفالة مامسفتير غيفر  ( انظر:2)

 .11م  ص1123كلية اآلداب  مامعة اليرموك  منشورة  

 {.21( السجدة: }1)

 . 11/211( انظر: الطبري: مامع البيا، في تأويل القرآ،  3)

 .12/112( انظر: محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير 1)

ففي مقفاالت د. خالفد المنيف،  مجلفة  ( انظر: نوال بنت إبراهيم الحلوة: المصفاحبة اللفظيفة ودورهفا ففي تماسفك الفنص؛ مقاربفة نصفية1)

أغسفط   –يونيفو  -هــفـ2133رمضفا،  –   رمفب 3  ع21الدراسات اللغوية  مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسفالمية  مف 

 .12م  ص1121
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  :بالجزء الجزء عالقة -4
مـادة  فـي بـالجزء الجـزء عالقـةد، وقـد جـاءت واحـ كـل تحـت تنـدر  التـي األجـزاء بـين عالقـة وهـي

 ( منها:%2.88( مرات، بنسبة )11الدراسة )
ـه م  بعالقـة الجـزء بـالجزء بـين لفظتـي ) المصاحبة اللفظية - وقـد وردت هـذه العالقـة فـي  (:ب ـب ع :   -ب ع ض 

ـْن مادة الدراسة مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿ يَن مِّ نِّ َهـاُتُهْم َوُأوُلـو اأْلَْرَحـامِّ الن بِّيُّ َأْوَلى بِّاْلُمْكمِّ ـهِّْم َوَأْزَواُجـُه ُأم  َأْنُفسِّ
رِّيَن﴾ يَن َواْلُمَهــاجِّ نِّ ــَن اْلُمــْكمِّ ِّ مِّ ، ففــي هــذا الــنص يبــين هللا عــز وجــل أن  (1)َبْعُضــُهْم َأْوَلــى بِّــَبْعضي فِّــي كَِّتــابِّ َّللا 

علـى ُأم تـه كحرمـة أمهـاتهم، فـال يجـوز نكـا   هبالمكمنين من أنفسهم، وحرمة أزواجـوأولى النبي محمد أحق 
وذوو القرابة من المسلمين بعضهم أحق بميـراث بعـض فـي حكـم هللا ، م من بعدهسالالزوجات الرسول عليه 

وكـــان المســـلمون فـــي أول اإلســـالم يتوارثـــون بـــالهجرة واإليمـــان دون ، وشـــرعه مـــن اإلرث باإليمـــان والهجـــرة
، وُيالحــظ فــي هــذا الــنص الكــريم ورود المصــاحبة اللفظيــة متمثلــة فــي (2)يــثالــرحم، ثــم ُنســ، ذلــك بآيــة الموار 

( وهمــا جــزء مــن كـل يشــملهما وهــو )أولــو األرحــام(، بِّــَبْعضي )عالقـة الجــزء بــالجزء( بــين لفظتــي )بعضـهم( و)
ا فيما بينهما  ألن  كل جزء منهما مرتبط بالجزء اآلخر بعالقـة ال جزئيـة وهذه العالقة زادت النص ربلاا وسبكا

المنتميــة بمجملهــا إلــى شــيء واحــد، فالعنصــر الــداللي األول منهــا يحقــق مــن خــالل تعالقــه مــع العنصــر أو 
ــا نصــيضا يضــفي علــى المقلــع صــفة النصــية، وورود هــذين اللفظــين فــي ســياق واحــد  العناصــر األخــرى ترابلا

لـنص، وتغنيـه عـن الرجـوب جعلها تكدي إلى سبك النص وتماسكه وتالحمه  ألنهـا تسـاعد المتلقـي فـي فهـم ا
 إلى سياقات أخرى، ألن  فهم النص قد أصب  أيسر وواض  من عالقة األلفاد فيما بينها. 

 :مرتبة سلسلة في الدخولعالقة  -5
وهــي  أي الــدخول فــي سلســلة مرتبــة،  وهــي أن تكــون العالقــة بــين الكلمــات قابلــة للترتيــب والتسلســل

ا، فيأخذ بعضـها ها تجعل المفردات أكثر تماسكا ذلك أن    المعجمي إحدى العالقات التي تساعد على السبك»
( مــرة، بنســبة 19فــي مــادة الدراســة ) مرتبــة سلســلة فــي الــدخول عالقــة، وقــد جــاءت (3)«برقــاب بعــْض 

يـُتُكْم ثُـم  ُيْحيِّـيُكْم َهـلْ (، منها قوله تعالى: ﴿5.45%) ي َخَلَقُكْم ُثم  َرَزَقُكْم ُثم  ُيمِّ ـْن ُشـَرَكائُِّكْم َمـْن َيْفَعـُل  َّللا ُ ال ذِّ مِّ

                                                 
 {.1( األحزاب: }من 2)

 .11/13( انظر: الطبري: مامع البيا، في تأويل القرآ،  1)

 .231لتماسك المعجمي في رواية األسود يليق بكال ألحالم مستغانمي؛ مقاربة نصية  ص( انظر: عبد المجيد زعزع: ا3)
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ْن َشْيءي ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعم ا ُيْشرُِّكوَن﴾ ْن َذلُِّكْم مِّ هللا يقـول ، فالسـورة مكيـة ألن    خلاب للمشركين ذاوه ،(1)مِّ
هللا أيهــا القــوم هــو الــذي خلقكــم ولــم تكونــوا »فهم قــب  فعلهــم، وخبــث صــنيعهم: للمشــركين بــه، معــر ِّ  عــز وجــل

ا، ثم رزقكم وخولكم، ولم تكونـوا تملكـون قبـل ذلـك، ثـم هـو يميـتكم مـن بعـد أن خلقكـم أحيـاء، ثـم يحيـيكم شيئا 
، وفــي ذكــر أحــوال الكفــار تغلــيظ علــيهم، وتعــريض بتخويــف المســلمين، (2)«مــن بعــد ممــاتكم لبعــث القيامــة

ا ا عليهم، وتعريضا إغالظا  ومن عادات القرآن أن يذكر أحوال الكفار»ليكرههم في الكفر، يقول ابن عاشور: 
بتخويــف المســلمين، ليكــره إيــاهم ألحــوال أهــل الكفــر. وقــد قــال ابــن عبــاس: كــل مــا جــاء فــي القــرآن مــن ذم 

ـ  فـي الـدخول عالقـة، وقـد وقعـت (3)«ا تحـذير المسـلمين مـن مثلـه فـي اإلسـالمأحـوال الكفـار فمـراد منـه أيضا
بـين )هللا الـذي خلقكـم، ثـم رزقكـم، ثـم يميـتكم، ثـم يحيـيكم( وقـد أسـهمت هـذه العالقـة فـي سـبك  مرتبـة سلسـلة

الــنص وتالحمــه  ألن هــا تحــافظ علــى االســتقرار الــذهني لمســتقبل الــنص ومتلقيــه  إذ يســتقبل المعلومــات مــن 
وفــق ترتيــب دون اضــلراب، كمــا أن هــا تحــافظ علــى اســتمرار الــنص مــن خــالل ترتيــب المعلومــات فيــه علــى 

معـين، كـأن يكـون الترتيـب مـن األقـدم لألحـدث أو حســب الترتيـب العـددي أو غيـره، أمـا فـي هـذا الـنص فقــد 
وردت األلفاد مرتبة ترتيباا معيناا حسب مراحل خلق هللا لإلنسان، فهو خلقهم ولم يكونوا شيئاا، ثم رزقهم ولم 

ث يوم القيامة، وكل مرحلـة مـن هـذه المراحـل مترتبـة يكونوا يملكون شيئاا، ثم هو يميتهم، ثم هو يحييهم للبع
ا  علـى المرحلـة التـي بعـدها ال يجـوز التقـديم والتـأخير، فبـين )الخلـق، والـرزق، والمـوت، والحيـاة( ربلاـا وسـبكا

 معجميضا. 
 :المشترك( )اًلشتمال عام صنف في اًلندراج عالقة -2

 عالقـةف عام يجمعها، وقد جاءت وهي كلمات تتصاحب معجميضا في النصوص، وتندر  في صن
ْلـُم (، منها: قوله تعالى: %2( مرات، بنسبة )5في مادة الدراسة ) عام صنف في االندرا  نـَدُه عِّ ﴿إِّن  الل ـَه عِّ

ا َوَمــا َتــْدرِّ  ــُب َغــدا ــاَذا َتْكسِّ ــي اأْلَْرَحــامِّ َوَمــا َتــْدرِّي َنْفــس  م  ــُم َمــا فِّ ــاَعةِّ َوُيَنــزِّ ُل اْلَغْيــَث َوَيْعَل ــَأيِّ  َأْرضي الس  ي َنْفــس  بِّ
﴾ َتُموُت إِّن  الل ـَه َعلِّيم  َخبِّير 
 إن  »فقـال: ، الخبر عـن علمـه بمجـيء السـاعة، ابتدأ هللا عز وجل هذه اآلية بـ(4)

مــن الســماء، ال يقــدر  وينــزل الغيــث، هللا عنــده علــم الســاعة التــي تقــوم فيهــا القيامــة، ال يعلــم ذلــك أحــد غيــره

                                                 
 {.1( األحزاب: }2)

 .11/211( انظر: الطبري: نفسه  1)

 .3/82( انظر: محمد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير 3)

 {.31( لقما،: }1)
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وما تعلم نفس حي ماذا تعمل في غد، وما تعلم نفس حـي  ،ويعلم ما في أرحام اإلناثعلى ذلك أحد غيره، 
هلل ذو علـــم بكـــل شـــيء، ال يخفـــى عليـــه شـــيء، خبيـــر بمـــا هـــو كـــائن، ومـــا قـــد ، فـــابـــأي أرض تكـــون منيتهـــا

، وقد ورد في هذا النص الكـريم الغيبيـات الخمسـة وهـي )علـم السـاعة، ونـزول الغيـث، وعلـم مـا فـي (1)«كان
رحــام، ومــا تــدري نفــس مــاذا تكســب فــي غــد، ومــا تــدري نفــس بــأي أرض تمــوت( وهــذه األشــياء جميعهــا األ

تنضوي تحت معنى عام، ويجمعها شيء واحد وهو )الغيبيات الخمس( الـذي اسـتأثر هللا بعلمهـا وحـده، وقـد 
األلفـاد بهـذه أسهمت هذه األلفاد في سبك النص وتالحم أجزاكه  الشتراكهم فـي شـيء واحـد، فاجتمـاب هـذه 

ا، مما حقق السبك النصي في اآلية  ألن  هذه األشـياء اشـتركت فـي تركيـب  العالقة الواحدة سوغ ورودها معا
 واحد وداللة واحدة.

اللفظية في السبك النصـي فـي الجـزء الحـادي والعشـرين مـن القـرآن  المصاحبةومن خال تناول دور 
 الكريم يتض  ما يأتي:

 عالقــة (، متمثلــة فــي%4.22( مــرة، بنســبة )345يــة قــد وردت فــي مــادة الدراســة )إن  المصــاحبة اللفظ -
(، وهـي أكثرهـا انتشـاراا، %53.89( مـرة، بنسـبة )185ي والتـي بلـغ عـددها فـي مـادة الدراسـة )الـذكر  الـتالزم

ل والكــ لـالجـزء بالكــ عالقــة(، ثــم %13.25( مــرة، بنسـبة )42وبلــغ عـددها ) التضـاد )التبــاين(يليهـا عالقــة 
( مـرة، بنسـبة 11وبلـغ عـددها ) بـالجزء الجـزءعالقـة  (، ثم%22.45( مرة، بنسبة )58بالجزء وبلغ عددها )

ا %5.45( مـرة، بنسـبة )19وبلـغ عـددها ) مرتبـة سلسلة في الدخول عالقة(، ثم 2.88%) (، ثـم أقلهـا ورودا
(، وقـد أسـهمت هـذه %2( مرة، بنسبة )5وبلغ عددها ) المشترك( )االشتمال عام صنف في االندرا  عالقة

 األنواب في الربط والسبك بين النصوص.
 حققت أنواب المصاحبة اللفظية الربَط، واستمرارية المعنى في النصوص، وأدت إلى إيضا  المعنى  -

 وتقريب الصورة لدى المتلقي.
 أثر لها إذى في سبك النص وتماسكه  دور ال يقل أهمية عن وسائل السبك األخر اللفظية لمصاحبة ل -
 عن منعزلب النص في داللتها فهم إلى التوصل يمكن ال التي ،والتراكيب األلفاد من كثير داللة تحديد في

 اآلخر بعضال مع بعضها ألفاظها عالقة داللة ألن   النص، خار  النظر إلى يحتا  ال فالقارئ  صاحباتها،
 مراد صاحب النص. لفهم كافية

                                                 
 .11/212( انظر: الطبري: مامع البيا، في تأويل القرآ،  2)
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 الـــــخـــــــاتـــــمـــــــة
الوسائل واألدوات  عن للبحث محاولةي وه ،القرآن الكريم خدمة في لإلسهام محاولة هذا البحث

 إلى البحث وتوصلالتي أدت إلى السبك المعجمي في نصوص الجزء الحادي والعشرين من القرآن الكريم، 
 :اآلتية النتائا

، فيحقق السبك المعجم مستوى  على يقوم ربط وهوهو النوب الثاني من أنواب السبك،  المعجمي السبك ن  إ -
 راالتكر  :هما وسيلتين عبر النص داخل الربط هذا ويتحقق المعنى، ريةااستمر  خالل منالنصي 

 .اللفظية والمصاحبة
أسهم التكرار بأنواعه )التام، والجزئي، والترادف وشبه الترادف( في سبك النصوص وتماسكها  وذلك  -

(، %35( مرة، بنسبة )2224النتشاره الواسع في مادة الدراسة  حيث بلغ مواضع وروده في مادة الدراسة )
ين أجزاء الكالم ووصل وقد حققت هذه األنواب السبك المعجمي بين النصوص من خالل الربط والتالحم ب

 االستمرارية. النص، وتحقيق أول الكالم بآخره، وشد  
لي ي في الكالم، حيث أدى كثيراا في النص إلى داللة التأكيد. وقد  إن  التكرار قد أدى إلى إحداثِّ  - أثري دالِّ

كريم، وهو ربط التكرار أجزاء النص بتكرار بعض الكلمات بلفظها ومعناها أو بمعناها فقط في النص ال
أسلوب يشد المتلقي ويلفت انتباهه نحو قضية مهمة يريد صاحب النص التنبيه عليها بإعادة لفظها أو 

 معناها أو صفة من صفاتها.
 التالزم عالقة(، موزعة ما بين )%4.22( مرة، بنسبة )345وردت المصاحبة اللفظية في مادة الدراسة ) -

 عالقــةو  ،بــالجزء عالقــة الجــزءو  ،الجــزء بالكـــل والكــل بــالجزء عالقــةو  ،عالقــة التضــاد )التبــاين(و  ي،الــذكر 
وقـد أسـهمت هـذه األنـواب  (،المشـترك( عـام )االشـتمال صنف في االندرا ، وعالقة مرتبة سلسلة في الدخول

 .أدت إلى إيضا  المعنى وتقريب الصورة لدى المتلقيكما في الربَط، واستمرارية المعنى في النصوص، 
 أثر لها إذدور ال يقل أهمية عن وسائل السبك األخرى في سبك النص وتماسكه   اللفظية للمصاحبة -
 عن منعزلب النص في داللتها فهم إلى التوصل يمكن ال التي ،والتراكيب األلفاد من كثير داللة تحديد في

 اآلخر بعضال مع بعضها ألفاظها عالقة داللة ألن   النص، خار  النظر إلى يحتا  ال فالقارئ  صاحباتها،
 مراد صاحب النص. لفهم كافية
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 ع ـراجـمـالقـائـمـة الـمـصـدر و 
 الــمـصـدر:: أوًلا 

 * القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم بن أبي الن جود. 
 ي:ــربــعــراث الــتــب الــتــا: رــيا ـانــث
 هارون، السالم محمد عبد اللغة، تحقيق: هــ(: معجم مقاييس395تأبو الحسين أحمد، فارس ) بنا -(1)

 م.1959 - هــ1399بيروت،  والتوزيع، والنشر لللباعة الفكر دار
 م.2118، 2هـــــ(، لسان العرب، دار صادر للنشر، بيروت،  511ت ،ابن منظور )محمد بن مكرم -(2)
والشـعر،  الكتابـة الصـناعتين، هــ(: كتـاب395تالحسـن بـن عبـد هللا بـن سـهل، ) العسكري  هالل أبو -(3)

الحلبـي  الكتـب العربيـة، عيسـي البـابي دار إحيـاء إبـراهيم، الفضـل أبـو تحقيـق: علـي محمـد البجـاوي ومحمـد
 م.1952 -هـــــ1351 ،1وشركاه، القاهرة،  

 شـهاب :تحقيـق العربيـة، وصـحا  اللغـة تـا  الصـحا  هــــــ(:393ت ،حمـاد بـن )إسـماعيل الجـوهري  -(4)
 م.1998 -ـــه1418، 1  بيروت، الفكر، دار عمرو، أبو الدين

 البالغـة، علـوم فـي اإليضـا  هــــــ(:539تجـالل الـدين محمـد بـن عبـد الـرحمن، ) القزوينـيالخليـب  -(5)
 م.2119 -هــ1431تحقيق: محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، 

ــدين) الــرازي  -(2) ، بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي، مفــاتي  الغيــب: هـــ(212 ، تأبــو عبــد هللا فخــر ال
 هـــــ.3،1421 
تحقيـق: يوسـف عبـد  القـرآن، علـوم فـي البرهـان هـــ(:594ت )بدر الدين محمد بن عبـد هللا، الزركشي -(5)

 م.1991 -هــ1411، 1الرحمن المرعشلي وآخرون، دار المعرفة، بيروت،  
الجامع بين فني الرواية والدرايـة مـن  فت  القدير هــــــ(:1251، تمحمد بن علي بن محمد) الشوكاني -(8)

 م.1998، 2،  دمشق، بيروت ،دار ابن كثير، دار الكلم الليبعلم التفسير، 
 ،ق: أحمــد محمــد شــاكريــحق، تجــامع البيــان فـي تأويــل القــرآن: هـــ(311ت ،محمــد بــن جريــر)اللبـري  -(9)

 .م2111 - ـــهـ1421، 1، بيروت،  مكسسة الرسالة
 العرقسوسـي، نعـيم محمـد :تحقيـق المحـيط، هـــ(: القـاموس815ت ،قوب)محمد بن يع الفيروزآبادي -(11)

 م. 2115، 8،  بيروت ،الرسالة مكسسة
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 ثالثاا: الكتب العربية الحديثة:
، 1  أحمـــد عفيفـــي: نحـــو الـــنص  اتجـــاه جديـــد فـــي الـــدرس النحـــوي، مكتبـــة زهـــراء الشـــرق، القـــاهرة، -(1)

 م.2111
 م. 1993، 4أحمد مختار عمر: علم الداللة، عالم الكتب، القاهرة،   -(2)
جميل عبد المجيـد: البـديع بـين البالغـة العربيـة واللسـانيات النصـية، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب،  -(3)

 م. 1998، القاهرة
، القـاهرة، مكتبـة اآلدابحسام أحمد فر : نظرية علم النص  "ركية منهجيـة فـي بنـاء الـنص النثـري"،  -(4)
 م. 2119 -هـــ1431، 2 
 والتوزيـع، والنشـر لللباعـة الجامعيـة المعرفـة معجميـة، دار لغويـة سـةادر  الكلمـة :خليـل حلمـي -(5)

 م.1998، 2  ،اإلسكندرية
، 1   القـاهرة، الكتـب، عـالم حسـان، تمـام ترجمـه: واإلجـراء، والخلـاب روبـرت دي بوجرانـد: الـنص -(2)

 م. 1998 -هـــــ1418
بحيــري. حســن زتسيســالف وأورزنيــاك: مــدخل إلــى علــم الــنص  مشــكالت بنــاء الــنص، ترجمــة: ســعيد  -(5)

 .م2111. 2.  ، القاهرةمكسسة المختار للنشر والتوزيع
والتلبيق، دار النابغة للنشـر والتوزيـع، القـاهرة،  النظرية بين النصى اللغة الفقى: علم إبراهيم صبحي -(8)
 م.2115 -هـــــ1432، 1 
األردن، ، ، إربــدعــالم الكتــب الحــديث ،و زنيــد: نحــو الــنص إلــار نظــري ودراســات تلبيقي ــةعثمــان أبــ -(9)
  م.2111 -هــــ1434، 1 
 م.2119 -هـــــ1431، 2النظرية والتلبيق، مكتبة اآلداب، القاهرة،    عزة شبل: علم لغة النص -(11)
 م.  1991، لقاهرةالعزيز: المصاحبة في التعبير اللغوي، دار الفكر العربي، ا عبد حسن محمد -(11)
محمــد خلــابي: لســانيات الــنص  مــدخل إلــى انســجام الخلــاب، المركــز الثقــافي العربــي، بيــروت،  -(12)
 م. 1991، 1 
هـــــــ(: تفســير التحريــر والتنــوير، الــدار التونســية للنشــر، تــونس، 1393محمــد اللــاهر بــن عاشــور)ت -(13)

 م.1984

http://raffy.ws/publisher/3102/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
http://raffy.ws/publisher/3102/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
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الشـروق،  دار ،الـداللي النحـوي  المعنـى لدراسـة مـدخل  والداللـة محمـد حماسـة عبـد اللليـف: النحـو -(14)
 .م2111 ،1القاهرة،  

محمد نور الدين المنجـد: التـرادف فـي القـرآن الكـريم  بـين النظريـة والتلبيـق، دار الفكـر المعاصـر،  -(15)
 م.1995 -هــ1415، 1بيروت، ودار الفكر، دمشق،  

والتوزيـع،  رللنشـ الدوليـة حـورس واألسـلوب، مكسسـة الـنص لغـة علـم :النجـار رمضـان ناديـة -(12)
 م. 2113، اإلسكندرية

 عربية:ال: الكتب غير رابعاا
 (1)- Halliday,M.A.K & Ruqaiya Hasan: Cohesion in English, Longman, 

London, 1976  

 (2)- Robert de Beaugrande & W.U, dressler: Introduction to Text linguistics, 

Longman, London,1983 

ا  البحوث المنشورة في دوريات:المؤتمرات، والمقاًلت، و : خامسا
ناديــــة رمضــــان النجــــار: عناصــــر الســــبك بــــين القــــدماء والمحــــدثين، كتــــاب المــــكتمر الثالــــث للعربيــــة  -(1)

 م. 2115والدراسات النحوية، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، فبراير، 
قاربة معجمية تلبيقية في ضوء مقـاالت م  نوال بنت إبراهيم الحلوة: أثر التكرار في التماسك النصي -(2)

ـــد المنيـــف ـــة جامعـــة أم القـــرى لعلـــوم اللغـــات وآدابهـــا، د.خال -هــــــــ1433، رجـــب 8بالســـعودية،  ،مجل
 م.2112

، خالـد المنيـف مقـاالت د.نصية في مقاربة   تماسك النصالمصاحبة اللفظية ودورها في : ........  -(3)
ــة الدراســات اللغويــة،  – رجــب ،3، ب14مــا ،للبحــوث والدراســات اإلســالميةمركــز الملــك فيصــل  مجل

 .م2112أغسلس  –يونيو  -هـــ1433رمضان 
 ا: الرسائل الجامعية:سادسا 

غيـر  جالل فتحي سيد عدوي: عناصر الربط النصي  دراسة في ديوان أحمد رامي، رسـالة ماجسـتير -(1)
 م.2112 -هـــــ1433، كلية دار العلوم، جامعة المنيا، منشورة
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مرهون بن خصيف الداودي: الترابط النصي بين الشعر والنثر  نصوص الشي، عبد هللا بن زاهر بن  -(2)
، كليـة الدراسـات العليـا، الجامعـة دكتـوراه غيـر منشـورةعلي الخليلـي أنموذجـا، دراسـة تحليليـة مقارنـة، رسـالة 

 م.2115، األردنية
 جامعـة التربيـة، ، كليـةغيـر منشـورة الـنص، رسـالة ماجسـتير نحـو فـي دراسة هود سورة مناب: عادل -(3)

 م. 2118، شمس عين
عبد المجيد زعزب: التماسك المعجمي في روايـة األسـود يليـق بـكِّ ألحـالم مسـتغانمي  مقاربـة نصـية،  -(4)

 م.2112رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب واللغات، جامعة الحا  لخضر، 
والمعجمــي فــي العربيــة  تلبيــق علــى ســورة هــود، معــاذ هــزاب علــي الزعبــي: وظــائف االتســاق النحــوي  -(5)

 م.2113رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة اليرموك، 
 الـنص، رسـالة نحـو فـى دراسـة للرافعـي األحمـر والسـحاب األحـزان رسـائل أحمـد: عبـد الوهـاب نجفـة -(2)

  م.2112 جامعة القاهرة، العلوم، دار ، كليةغير منشورة ماجستير
 
 




