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 المستخمص 
 كونيما األوفؽ في الداللة عمى مفيوميما االصطالحي.سة لمصطَمَحي االتساؽ واالنسجاـ؛ ترجيح الدرا 
 .)ضرورة دمج البنيتيف السطحية والعميقة )الشكؿ والداللة 
  ُْف أطمقوا عميو تسميات ُأَخر تعبر عنو، مف نحو: الكالـ، والسورة،  الفكر العربي مف مفيوـ لمنص، لـ يخؿ وا 

 والقصيدة، والمعمقة، وغير ذلؾ مما ينطبؽ عميو لفظ )نص(.
 مى جعميا لفظة اصطالحية.نيو المعجمية الباحثيف المحدثيف عساعد استعماؿ العرب لمفظ )نص( بمعا 

 .إفَّ االتساؽ ذو صمة وثيقة بالنظـ 
   و واالنحياز لطرؼ ما أمرًا مرفوضًا في البحث؛ فإفَّ غمط طرٍؼ ما حقو في البحث كذلؾ أمٌر إذا كاف الغر

عمى مرفوض؛ لذا فقد قامت الدراسة عمى إثبات أفَّ لمعرب فضؿ السبؽ في تأليؼ النصوص ونظميا ودراستيا 
مما جعمنا و ة ُوِسَمْت بػػ)نظرية عمـ النص(؛ وفؽ المعايير التي اقتفى آثارىا الباحثوف المحدثوف وحددوىا في نظري

 جممة أمور منيا:ذلؾ إلى نذىب 
مف نحو كتب التفاسير وعموـ القرآف  وجود مؤلفات ُتْعنى بالنص وبالكشؼ عف اتساؽ أجزائو، *

 .كوف النص القرآني الرافد األوؿ لدراسة النصوص العربية ؛ والبالغة
مقارنة بينيا وبيف النصوص التي عقد الباحثوف الغربيوف سمو ورقي النصوص العربية إذا ما صحت ال *

 .عمييا دراساتيـ النصية
إلى كوف المغة  ةيعزى سبب عناية أكثر عمماء العرب بدراسة النص مفككا، وذلؾ بعزؿ كّؿ جممة عمى حد *

العربية لغة ُمعَربة، تتأثر معانييا بالحركات اإلعرابية التي تظير عمى أو في أواخر الكمـ؛ األمر الذي جعؿ 
أفكارىـ النصية متناثرة في ثنايا مؤلفاتيـ؛ مما حدى ببعض الباحثيف المحدثيف إلى الحكـ عمى جيود العرب 

 .حسبانت منصبة عمى دراسة نحو الجممة بأنيا ك
إلى النص، بؿ إفَّ عنايتيـ ىذه ُتَعدُّ ال ُتَعّد عناية عمماء العرب القدامى باإلعراب دلياًل عمى نظرتيـ الجزئية  *

بما قبميا أو بما بعدىا وفيما فَّ إنعاـ النظر في عالقة الكممة ، ثـ  إمرحمة ميمة مف مراحؿ تحميؿ النص العربي
أـ داخؿ النص ُتَعدُّ مرحمة مف التركيب، داخؿ  ، أـداخؿ السياؽ تؤديو مف وظيفة نحوية وداللية سواًء أكانت

حاصمة ؛ لكشؼ الروابط المغوية والداللية ال، ومقدمة إلى النظر في الجمؿ المكونة لمنصالنصي مراحؿ التحميؿ
ات اإلعرابية ركنا أساسا في تحديد وظائؼ مكونات النص وعالقة بالعالمت العناية مف ىنا كانفيما بينيا؛ 

       بعضيا ببعض داخؿ النص، ومف دونيا اليمكف فيـ النص.   
  يعزى سبب الترادؼ المصطمحي لمتعبير عف الترابط النصي قديمًا إلى االستعماؿ الدقيؽ لكؿ لفظة بما

 يناسب موضعيا.



 

 ى تنشيط الذىف ورياضة الفكر؛ مما يساعد عمى إنتاج ذاكرة طويمة لمدراسة النصية فائدة عظيمة تقوـ عم
 المدى في حفظ المعمومات واسترجاعيا؛ مما يخمؽ االستمرارية والتواصؿ لدى متمقي النص.

 ما عمى وفؽ ما يتناسب وطبيعة لغتنا العربية، ال يف العرب دراسة النص العربي عمى وفؽ يتحتـ عمى الباحث
 المغات األخر.يتناسب وطبيعة 

 وكانت اإلحالة بيف أجزاء ُسَوِر األنبياءِ النصي في تحقيؽ االتِّساؽ ( والخارجية )الداخمية تافأسيمت اإلحال ،
، ليس ليا داللة مستقمة اً ألفاظذلؾ أنَّيا تعتمد  ؛في سرد األحداث ورسـ الشخصيات دوراناً الداخمية بنوعييا أكثر 

في حيف أفَّ اإلحالة ، مذكورة سابقًا أو الحقًا في جزء ما مف أجزاء النصمى عنصر أو عناصر ُأخر عبؿ تحيؿ 
ولما كاف الغرض مف عرض قصص أمـ سابقة مع أنبياء سابقيف   ؛الخارجية ُيَتَعرَُّؼ عمييا مف أسباب النزوؿ

سابقة مع ال مـتمؾ األعف سموؾ ، كاف الحديث في ىذه السور تسمية رسوؿ اهلل محمد "صمى اهلل عميو وآلو وسمـ"
 أقّؿ نسبة مف ذلؾ.لذا نجد أفَّ ما يتعمؽ بأسباب النزوؿ  ؛ئيا وعف مصائر مكذبييـأنبيا

إذ كانت العناصر المحاؿ عمييا  أوسع إذا ما قيست باإلحالة الالحقة؛ حضورلإلحالة السابقة وقد كاف        
دًا ُمتَّسقاً ا مما جعميا تبدو لمتمقي ؛غالبًا ما تكوف متقدمة عمى العنصر المحيؿ ؛ إذ بتتبع خيوط تمؾ لنص ُكاّلً ُمَوحَّ

عممية  ؛ مما يعمؿ عمى استمراروربط األحداث ومعرفة الشخصيات.....إلخشفرات، المف فؾ  الشبكة يتمكف
َـّ ا  قضايا.أفكار و مف ىذه السور لتوصؿ إلى ما قد طرحتو التواصؿ وحفظ المعمومات في الذاكرة، ومف َث

  تظافرت األلفاظ اإلحالية )الضمائر، وأسماء اإلشارة، واألسماء الموصولة( عمى خمؽ االتساؽ المنشود في
ُسَور األنبياء؛ وذلؾ بنسجيا شبكة مف العالقات اإلحالية سوغت اختزاؿ أحداث ومواقؼ كثيرة في نص ُسَور 

في عرض األفكار الرئيسة والثانوية؛ مما األنبياء؛ تحقيقًا لالقتصاد المغوي الذي تفرضو طبيعة الفف القصصي 
أتاح لمتمقي النص الغوص في بنية النص العميقة في أثناء تتبعو خيوط تمؾ الشبكة مف العالقات؛ مما حقؽ 

  االستمرارية والتواصؿ مع النص وفيمو واستيعابو.    
  كاف لالتساؽ

 ياء؛ لما ّضَـّ مف وسائؿ متنوعة مف نحو: التركيبي إسياـ فعَّاؿ في تحقيؽ االتساؽ النصي في ُسَور األنب
أنواعيا إسيامًا جميًا في تحقيؽ االتِّساؽ المنشود في ُسَور األنبياء؛ إذ كؿ بالتي أسيمت وسيمة االستبداؿ   .1

الفكرة التي  فيـعممت ىذه الوسيمة عمى توسعة فضاء النص، ومكَّنت المتمقي مف تتبع األثر وفؾ الشفرات و 
 ، وكاف االستبداؿ الجممي أو القولي أكثر اتصااًل بوسيمة اإلحالة؛ ذلؾ أفَّ يروـ منتج النص إنارتيا أمامو

التعبير القرآني المعجز غالبًا ما يمجأ إلى توظيؼ األلفاظ اإلحالية؛ تنشيطًا لذىف المتمقي، وتأكيدًا لما ُذِكَر مف 
 زة.بطريقة موجو أحداث أو أنباء سابقة 

)تنويف االستبداؿ بػػسـ بو ، يبو المغة العربية عمف سواىا مف المغات تػنفرد مف االستبداؿ ثمة نوعو         
لغرض تحقيؽ االقتصاد المغوي حسب، بؿ ال و التعبير القرآني المعجز في ُسَور األنبياء توظيفآثر  ،العوض(

لالنتقاؿ مف حديث خاص إلى حديث عاـ أو بالعكس أو لتأكيد قضية ما والتركيز عمييا؛ وبذلؾ يكوف ىذا 
التنويف )تنويف العوض( بمثابة عالمة تستوقؼ متمقي النص قمياًل؛ ليسرح بخيالو ويتصور العرض الخاص 

َـّ ربطيا بالنتيجة المعروضة؛ الستيعاب الفكرة المتوخاة وأخذ بالقضية المطروحة مف ِقَبِؿ منتج الن ص، ومف َث
   العبرة.         



 

؛ لما فييا مف مرونة سور األنبياء في اتساؽ نص تسيمأمف أبرز الوسائؿ التي وقد كانت  :وسيمة الحذؼ .2
ذاكرتو، فيمأل بيا تسمح لممتمقي بأف يسرح في خيالو الواسع فيبحث في ذىنو عف المعمومة المناسبة في 

ف استمرارية في عممية التواصؿو  ،الفجوات؛ مما ُيْحِدُث نوعا مف الحوار بيف النص ومتمقيو فيتحقؽ االتساؽ ؛ ُيَكوِّ
، ولغمبة النمط القصصي في سور األنبياء كثرت ىذه الوسيمة بأنواعيا؛ مما سوغ المنشود بيف أجزاء النص

العبارات التي يمكف استنتاجيا أو التنبؤ بيا مف األجواء العامة لمنصوص توظيفيا الختزاؿ كثير مف األحداث أو 
 الكريمة. 

ذات أىمية عظيمة وحضور واسع في ُسَور األنبياء؛ لما في أدواتيا ىي األخرى  : وقد كانتوسيمة الوصؿ  .3
أحداث كثيرة وقعت ؛ األمر الذي ساعد عمى سرد تماسؾ داللي في بنية النص العامة تُفيد في تحقيؽ مف معاف

اقتصادًا يفيد منيا متمقي النص في أخذ العبرة وتعديؿ سموكو عمى وفؽ مبادئ السماء؛ مما حقؽ  ألمـ سابقة،
ومكَّف المتمقي مف فيـ  إلى استمرار عممية التواصؿ بنجاح،اتساقًا جمّيًا في ُسور األنبياء أدى لغويًا مشيودًا و 

  ثَّت فييا.األفكار الرئيسة والثانوية التي بُ 
وسيمة   .4

فوائد َجّمة وأسرار ؛ إذ كشفت لنا عف جِمّي في ُسَور األنبياء حضوريا كاف لوقد  :(ترؾ الوصؿالفصؿ )
الجمؿ التي يقرر بعضيا بعضًا، تػتسؽ اتساقًا ذاتيًا ذلؾ أفَّ نى لمستعمؿ المغة عػف معرفتيا؛ غزيرة ال غػ

النص أقوى مما ىي عميو في حاؿ الوصؿ؛ لذلؾ كاف عػّده أولى في فػتػشكؿ فيما بينيا عالقات تبدو لػمػتػمػقي 
سموب في البالغة مف غيره، وفي انتظاـ ىذا النوع مف الجمؿ وبناء بعضو عمى بعض ما يتجمى منو قوة األ

مما  وال سيما أفَّ ُسَوِر األنبياء قد اعتمدت نمط السرد القصصي القائـ عمى الحوار؛ ،الكالـ، وجودة بالغتو
 جمية بيف نص ىذه السَُّور ومتمقييا، وأظير اتساقًا مشيودًا بيف أجزائيا. إحداث جاذبيةمؿ عمى ع

  لالتِّساؽ المفظي والمعنوي فائدة كبيرة؛ لما تتيحو لمنتج النص ومتمقيو مف فرصة اإلبحار في عالـ كاف
 عمى فؾ شفراتو. النص؛ القتناص الدالالت العميقة التي تجعمو في تواصؿ مستمر مع النص قادراً 

 بتأسيسو شبكة مف  ؛في ُسَور األنبياءاالتساؽ النصي تحقيؽ في ػيو )المفظي والمعنوي( أسيـ التكرار بنوع
فيما بيف العالقات، عمى حػٍد سواء فيما بيف العػبارات في اآلية الواحدة، أو فيما بيف آيات السورة الواحدة، أو 

وقد  ،عمى ارتباط المعنى السابؽ بالالحػؽ وجعػؿ النص ُكاّلً موحدًا مستمراً مما ساعػد ، عامةاألنبياء سور آيات 
واسع في ىذه السَُّور؛ لما ليا مف خصوصية في عرض قصص أنبياء سابقيف  حضوركاف لو أىمية بالغة و 

والوعد،  ،التيديدلذا فقد تماثمت سياقات  ُأْرِسُموا إلى أمـ سابقة متماثمة في سموكيا ورفضيا رساالت السماء؛
االعتبار، غير أّنيا تعود إلى ىدؼ واحد ىو اإلنذار بالعذاب  وألعظة اواإلنذار، و والجزاء،  ،والتخويؼ ،والوعيد

إعادة اليدؼ مف ، فضاًل عف أفَّ القضاء العػدؿ بيف الرسػؿ وبيف أمميـ المكذبيف ليـ، و لممكذبيف بالمبدأ والمعاد
نى واحدًا، في مواضع مختمفة عمى ترتيبات متفاوتة؛ إظيارًا لعجزىـ عف القصة الواحدة بألفاظ مختمفة تؤدي مع

 اإلتياف بمثمو ُمبتدًأ بو ومكررًا.



 

   مف أنواع االتساؽ المعجػمي يتحػقؽ بفضؿ العالقات  اً نوعفّعاؿ في ُسَور األنبياء، ِبَعدِّه  حضوركاف لمتضاـ
يمكف إدراكيا في أثناء فػؾِّ شفرات النص؛ ذلؾ أّنيا  الداللية القائمة بيف أزواج مف العناصر المعجػمية التي

تعػتمد عمى المعرفة المسبقة لدى المتمقي بالكممات المائمة إلى الظيور المشترؾ المتكرر في السياقات 
  ؛ مما حقؽ اتساقًا مشيودًا فيما بيف أجزاء سَُّور األنبياء.المتشابية، فضاًل عف فيػميا في سياؽ النص المتسؽ

  وقد تجمى ذلؾ في في ُسَور األنبياء في تحقيؽ االتساؽ النصيبأنواعيا أثر فعاؿ لمناسبة مموضوع والكاف ،
بيف خاتمة سورة ومستيؿ سورة أخرى، و  بيف بداية السورة ووسطيا ونيايتيا،سورة ومضمونيا، و اسـ الالربط بيف 
نت وىكذا حتى   .متسقة األجزاء متكاممة ُمجَتِمَعًة ىالةاألنبياء َور سُ َكوَّ

 ىا تعالج موضوعًا واحدًا ىو التوحيد والتذكير بمسألة المبدأ د مضاميف ُسَور األنبياء وجدناعمى الرغـ مف تعد
والمعاد، فضاًل عف قضايا كثيرة جذرية يربط بيف أجزائيا رابط معنوي ظاىر أو خفي؛ مّما يجعؿ مف ىذه السور 

قة بذلؾ االتساؽ المنشود؛ فكؿ سورة مف ىذه السور مفصمة لما ُأجمؿ وحدة متكاممة األجزاء شكاًل وداللة محق
في السورة التي تَقدَّمتيا، وفاتحة كؿ سورة ليا عالقة بخاتمة المتقدمة عمييا، فضاًل عف َأفَّ كؿ سورة مف ىذه 

أنبياء اهلل ممف لـ  ، وأما سورة األنبياء فقد ضمَّت قسمًا آخر مفالسور جاءت باسـ نبي مف أنبياء الّمو عزَّ وجؿّ 
  تحت عنواف واحد ىو )سور األنبياء(.  ذه السَُّور ُمجتمعةى ؛ مّما أمكف حصرتأت بأسمائيـ ُسَورٌ 

 .التػناسؽ والتػناسب بيف الفواصؿ عامة، شكاًل ومعًنى، كاف لو أثر فعَّاؿ في انتظاـ أجزاء النَّص وتكاممو 

في الكشؼ عف ترابط أجزاء السور المخصوصة قد أسيمت جميع وسائؿ االتساؽ النصي وبذلؾ تكوف        
؛ مما دعانا إلى ضميا تحت عنواف جامع ىو (فكرة التوحيدالفكرة الرئيسة )بالبحث وتكامميا مجتمعة في بياف 

 األنبياء(. رِ وَ )سُ 

 

 

 

                          


