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ABSTRACT
The concept of cohesion is not only a semantics one that exists within the meaning of text; it refers
to grammatical relations of the Text that exist within surface structure of the text, and that define
it as a text. That is why the study of cohesion is important in text linguistics, especially in the Text
of holy Qur‘ān. Therefore the ancient researchers have chosen it in different ways in the Qur‘ānic
textual analysis. The ancient Arab started the study of Cohesion to prove the Qur‘ānic text as
“Mojza” and “ijaaz” because of its organization and arrangement of text according the “Nazem”
“Insijaam” “Ittisaaq” “Iltehaam” and many others. The English term that substitutes these terms is
just Cohesion and Coherence. So we can say that the Arab was doing well about the
discourse/textual analysis of the texts, especially the Qur‘ānic textual cohesion was their main
goal. This research work differ from previous works in many aspects, while the researcher focuses
on the concept of cohesion and its various aspects, particularly in terms of the cohesion and
coherence in Arabic Language in the light of Qur‘ānic text.
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التمهيد
 ونحو النص بخاصة قد أصبح علام مستقال له أصوله وقواعده وأساليبه،إن الدراسات النصية بعامة
وطرائقه تعنى به األمم املختلفة خدمة لنصوصها وعمال عىل فهمها فهام صحيحا وتيسريا عىل أبنائها عند
 كام أصبحت هذه الدراسات جماال متم ّيزا، والنصوص املقدسة الدينية عندهم،تعاملهم مع النصوص األدبية
. و يف العامل العريب واإلسالمي خاصة،للبحث يف التقدم العلمى يف األوساط األكاديمية يف دول العامل عامة
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فكثري من علامء العرب املحدثني جلأوا إىل هذا املجال ردا قادحا عىل من أنكر وجود هذه الدراسات يف
النحو العربى ،ومن اهتم النحاة القدماء عىل أهنم كانوا نحاة اجلملة ،فبدأ علامء املحدثني العرب يرتمجون كتب
الغربيني واألروبيني يف هذا املجال ملعرفة أصوهلم النصية ،فانكشف هلم أن غري العرب كانوا يتعاملون مع
نصوصهم بأساليب ومعايري العرب التي كانت تستعمل يف األحكام النقدية لنصوصهم العربية من حيث اجلودة
والرداءة ،ومن حيث البالغة والفصاحة ومن حيث الفصل والوصل والنظم ،ومنها مصطلح "التامسك"
مرادف ملصطلح ) (Textual Cohesionيف اإلنجليزية.
يعد التامسك النيص جوهر العالقات النصية ألنه بمثابة العالقةة الكة ا التةي تسةم سةائر العالقةات
األخرا ،فهو من أهم خصائص النص يعنى به التالحم بني أجزاء النص الواحد ،بحيث توجد عالقة بةني كةل
مكون من مكونات النص وبقية أجزائه ،فيصبح نسيجا واحدا ،تتحة فيةه عالقةات القصةد واخللفيةة املعرفيةة
باملبدع واملتلقي.
فالتامسك يف ضوء علم اللغة النيص " هو الرتابط العسوي بني عنارص نص ما ،بحيث يبدو املوضةوع يف
صورته النهائية نظاما متكامال ،وبناء متعاضدا ،حيث ترتبط األسباب باملسببات ،والنتةائ باملقةدمات ،ويعتمةد
املبدع أو الكاتب عىل الدليل ا لذي يدعم به احلقائ ويؤيدها ،ويربط بينها لتكون يف النهاية موضةوعا تسلسةلت
أفكاره ،وترابطت يف شكل منطقي مقنع أسلمت فيه الفكرة إىل ما بعدها وصار النص كالبناء املنطقي".1
فمصطلح "التامسك" ليست له طبيعة نحوية فحسب ،بل يتسمن يف الوقت نفسه عدّ ة جوانةب تتعلة
2

بموضوع النص وجوانب داللية وتداولية .
من هنا تظهر أمهية التامسك بآراء علامء النحاة والنقاد والبالغيني واملفرسين الذين اعتنوا هبةذه النظريةة
واهتموا هبا يف جماالت متعددة ،فنجد أمهية التامسك عند النحاة بإهتاممهم من خالل متاسك اجلمل النحوية ،ألن
التامسك مشرتك بني نحو اجلملة ونحو النص ،فلذا اهتم هبذه النظرية علامء النحةاة يف مراعةات متاسةك اجلمةل
النحوية حتت نظام الربط ،واإلرتباط ،أو الرتابط يف أجزاء اجلملة وتراكيبها ،ثم ترابط اجلمل فيام بينها.3
كام تظهر أمهية "التامسك النيص" بكتابات كثرية من علامء املحدثني وبآرائهم العلميةة التةي تقةرر لنةا
قيمة هذه النظرية ،فقد قام عدد كبري من علامء العرب املحدثني الذين تتلمذوا عىل أيدي العلامء الغربيني ،فكتبوا
عن هذه النظرية وأثبتوهلا قيمتها اجلاملية يف نص ما؛ فالذي سةلك هةذا املسةلك كثةري مةن العلةامء املحةدثني يف
الرتاث العريب احلديث 4،وبجهودهم العلمية بلغةت هةذه النظريةة هتروهتةا حتةى فاقةت كةل نظريةات النصةية
وأصبحت للنص األديب كمظلة رئيسة ،بمعنى عدمها يف امللفةو عةدم الةنص ووجودهةا يةدل عةىل أن يكةون
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امللفو نصا ،وخالصة الكالم الذي قدّ م هؤالء العلامء يف كتبهم عن أمهية التامسك نستطيع أن نحرصه يف أمةور
منها :
أ.

اإلفادة التامة والوضوح يف فهم النص.

ب .أمن اللبس وعدم اخللط أو ثبات عنارص اجلملة والنص.

إهت من خالل هتلك يمكننا أن نعد التامسك النيص داخل اخلطاب من عوامةل اسةتقرار الةنص ورسةوخه
ومن ثم تتسح أمهيته يف حتقي استقرار النص بمعنى عدم تشبث الدالالت الةواردة يف اجلمةل املكونةة للةنص،
وعليه يمكن االستناد إىل أن أغلب التعابري العربية حيكمه هذا املبدأ إهت نجد الكلامت تةرتبط الواحةدة بةاألخرا
وتدعوها إليها.
إننا ندرك مدا ترابط النص و متاسكه ع عوامل داخلية وأخرا خارجية (تتمثل بةاملتكلم واملخاطةب
والبيئة املحيطة بالكالم) ،فالرسالة التي يطلقها شخص ما حتمل كل خ اته املاضية واحلارضة فس ً
ال عةن بنائهةا
القواعدي املتامسك إهت حتتوي كل مجلة من مجل هذه الرسالة عىل رابطة أو أكثر يربطها بام يسبقها أو مةا يلحقهةا،
تكون نص ًا متامسةك ًا ،وهةي تنشةأ وسةط حةدث تواصة
ولذا جيب أن تكون هذه اجلمل مرتابطة فيام بينها لكي ِّ
خاص يؤثر يف حتديد داللة النص إهت أن كثري ًا ما يؤدي ظهور قول واحد يف سياقني خمتلفني إىل تأويلني خمتلفني.
واملتلقي بوصفه مشارك ًا يف إنتاج داللة النص  -ألنه يف األساس مل يكتب إال ملتل ٍ سواء أكةان حقيقةة أم
خياالً  -يؤدي دوره أيسا يف بيان املعنى ألن النص ال يتحق وجوده إال مةن خةالل القةارف ،فهةو الةذي يميةز
طبيعة املتكلم وطبيعة النص والوسائل املستعلمة يف اخلطاب وسياق التأليف.5كام تظهر لنا قيمة التامسك النيصة
للقرآن الكريم بإهتامم علامء املفرسين حتت ظل "علم املناسبات" ولذا قيل:
"واعلم أن علم املناسبة علم رشيف ،حترز به العقول ويعرف به قدر القائل فيام يقول ،وقةد ّ
قةل اعتنةاء
املفرسين هبذا النوع لدقته ،أول من أظهر ببغداد علم املناسبة ،ومل نكن سمعناه من عريه هو الشيخ اإلمام أبو بكر
النيسابوري ،6وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم :7املناسبة علم حسن ولكن يشرتط يف حسن ارتباط الكةالم
أن يقع يف أمر متحد مرتبط أوله بأخره ،والذي ينبغي يف كل آية أن يبحث أول كل شيئ عن كوهنا مكملة ملا قبلها
او مستقلة ثم املستقلة ما وجه مناسبتها ملا قبلها؟ ففي هتلك علم جم وهكذا يف السةور يطلةب وجةه اتصةاهلا بةام
قبلها وما سيقت له.8
وقد ألف علامؤنا يف أرساره تواليف كثرية وممن أكثر منهم فيه من أبو جعفر بن الزبري شةيخ أيب حيةان،
حتى سعيد حوا ،ودكتور وليد منري .9واسةتخدموا مصةطلحات حديثةة مةن مثةل ":الوحةدة املوضةوعية يف
السورة ،أو الوحدة العسوية ،وكذا التامسك ،والوحدة البنائية ،وعامرة السورة ،والتفسةري البنةائي ،فسة ً
ال عةن
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النظام والتناس والرتابط والتناسب والنظم" .فالتناسب بني كل آية وجارهتا يقتيض أن السةورة القرآنيةة وحةدة
واحدة ،كام تصبح السورة أو القرآن الكريم كالبناء الواحد ،أو اجلسم الواحد ،وحتى ككلمة الواحدة.
أعرف مصطلح "التامسك" لغة واصطالحا ،لتيسري قراء
وقبل أن أهتهب إىل مظاهر التامسك البد أن ّ
البحوث يف هذا املجال؛ ألن مصطلح "التامسك" مصطلح جديد يف الدراسات النصية ،فمن الرضوري أن
نقدّ م تعريف التامسك لغة واصطالحا والعالقة بينهام يف صلب الدراسات النصية.
ٍ
معان ،فقد ورد يف األصل ( م س ك )
التامسك لغة :حترص املعاجم العربية مصطلح ( التامسك ) يف عدّ ة
ومتس َك واستمسك  ،و َم َّس َك َمت ْ ِسيكًا  ،ك ُّله بمعنى :احتبس ،واعتصم ،ومعتدل ،ومرتبط .فقد ورد يف
 :متاسك َّ ،
األساس" :أمسك احلبل وغريه ،وأمسك باليشء ومسك ومتسك واستمسك وامتسك .و (أمسك عليك
زوجك)
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كف عنه 11.ويف املعجم الوجيزَ " :م َس َك باليشء َم ْسكًا
وأمسكت عليه ماله :حبسته ،وأمسك عن األمرّ :
ِ
ُ
أجزاء اليشء حس ًّيا أو معنو ًّيا.
ترابط
والتامس ُك :
متاس َك البنا ُء َ :ق ِو َي واشتدَّ .
ُ
َ :أ َخ َذ به وتع َّل واعتصم .و ُيقال َ :
ُ
ترابط أجزاء املجتمع الواحد ".وقيل  :إنّه لذو َم َسك ٍَة ومتاسك  ،أي  :هتو
االجتامعي  ،وهو
التامس ُك
ومنه :
ّ
ُ
عقل.
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ِ
بعسا  :بنيان
ويقال
بعسها ً
متاسكت األشيا ُء ترابطت أجزاؤها بعسها ببعض  ،قويت واشتدّ ت ومسك ُ
ِ
خص عند ِّ
يتامسك العجنيُ بعد  ،عائلة متامسكة  .و متاسك َّ
نفسه
متامسك األجزاء  ،مل
الش ُ
الشدّ ة  :ملك َ
السحك  ،ما متاسك أن قال كذا ،وقيل:
وضبطها ،اشتدّ وثبت  :متاسك حني سمع نبأ وفاة والده ،مل يتامسك عن َّ
خري .13
ما به ُ
متاس ٌك إهتا مل يكن فيه ٌ

َامس ٌك َأراد َأنّه مع بدانَتِه مت ِ
باد ٌن مت ِ
عليه وس ّلم ِ
كام جاء يف تاج العروس" :ومن ِصف َاتِه ص ّىل اّللُّ ِ
َامس ُك
َ َ
َ
َ
ُ
ُ
َ َ
سرت ِخ َيه وال ُمنْ َف ِس َجه ،أي َأنَّه ُم ْعت َِد ُل اخلَ ْل ِ َ
وعرف جممع
ال َّل ْحم ليس ُم َ
بعسها ً
يم ِس ُك ُ
بعسا"ّ .14
كأن َأعْ ساء ُه ْ
ِ
ِ
حس ًّيا أو معنو ًّيا  ،ومنه  :التامسك االجتامعي ،
اللغة العربية بالقاهرة مصطلح "الت ََّام ُس ُك"  :ت ََرا ُبط أجزاء اليشء ِّ
ِ
15
أجزاء املجتمع الواحد
وهو ترابط
وعىل هذا فمصطلح "التامسك" يتوجه يف سائر املعاجم إىل الداللة عىل الصالبة واملتانة ،وترابط األجزاء
بالنص اللغوي ،سواء أكان
بعسها ببعض ،ومل ترد يف املعجامت اللغوية العربية إشار ٌة ارتباط هذا املصطلح
ّ

مكون ًة
منطو ًقا أم مكتو ًبا .وهذا ال يعني إمهال الدراسات العربية مبدأ التامسك يف النصوص ،وارتباط أجزائها ّ
ً
متكامال.
ك ًُّال
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التامسك اصطالحا :هو نظام ك للجمل أو الكليات والوحدات النصية ،بمعنى أهنا تتامسةك وتةرتابط
يتكون منها النص ،فهو متشكل من مجل أو كليات يمكن فهةم أجزائهةا انطالقةا مةن أجةزاء
بعسها بعسا حتى ّ
النص األخرا ،وتفهم عىل أحسن وجه انطالقا من بنية املجموعة .16وعىل هذا فالتامسك له طريقتان مهمتان يف
تكوين نص ما ،ليكون النص متامسكا ومنسجام كا اجلسد الوحد .17وهاتان الطريقتان كام يف التايل:
عدم التناقض

التصنيف
واملقصود بالتصنيف هو ترابط تام ألجزاء النص يف الفهةم ،واةاوز

أما املقصود بعةدم التنةاقض فهةو إنسةجام الةنص

النظر املهلهل إىل املفردات ،وجلوء إىل النظم املنهجي إىل ما بني هةذه

بأوله إىل آخره ،فال تطعن إحةدا النتةائ يف النتيجةة األخةرا

املفردات من عالقات وفاقية تعني عىل إنشاء صنف مةا ،وعالقةات

وفكرة أخرا بأفكارالنص.

خالفية تعني عىل أمن التباس هذا الصنف مع بقية األصناف.

ويف تعبري الدكتور حممد حممد يونس "يقصد بالتامسك النتاج من جهة الصورة "الشكل" واملعنى
"املسمون" ،وهو أيسا متل بدوره بطريقة تفكري املتحدّ ث والكاتب حول احلقيقة .وبناء عىل هذا فالتامسك
بمعناه العام هو عبارة عن حتقي النص لنوع االدراك يف العامل الذي حيدد االنتاج لنص /خطاب ما؛ لذلك يقوم
التامسك النيص عىل بعض أسس األسلوبية وهي :املؤلف ،اختيار املادة ،وتأليفها ،إبراز املسمون .18كام هو
واضح يف الشكل اآليت:
املبدع /الناص
إختياراملادة
وتأليفها حسب
اقواعد اللغة

إبراز املضمون
التماسك

النصي

والواقع أن التامسك يف الثقافة العربية ارتبط بقسية اللفظ واملعنى ،أي الشكل واملسمون ،ومل تكن
بمنأا عن مفهوم التامسك  ،لكن املصطلحات املستخدمة فيها والدا ّلة عىل التامسك حتتاج إىل بعض التحديد  ،إهت
مستقرة استقرار املصطلحات املعروفة يف الرتاث العريب القديم؛ 19من أجل هتلك احتي إىل مصطلح يكون
مل تكن
ّ
مظلة عىل غريه من املصطلحات ،كام يكون جام ًعا ًّ
وداال عىل اإلفادة من الدراسات اللسانية احلديثة  ،وخاصة يف
ميدان علم اللغة النيص وحتليل اخلطاب  ،فكان هتلك املصطلح هو مصطلح ( التامسك ) الذي ورد يف الثقافة
العربية ب ُكتّاب وعلامء املحدثني املتأدبني بأداب الغرب واملتفلسفيني بفلسفة غربية حديثة يف جماالت علمية
متعددة ،ومن أهم هذه املجاالت فلسفة لغوية أو فلسفة جديدة يف اللسانيات احلديثة بعامة وعلم اللغة النيص
بخاصة.
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ٍ
معان ُّ
يدل
أصحاب املعاجم العرب ّية من
العالقة بني املعاين اللغوية واالصطالحية  :بالتأمل فيام أورده
ُ
عليها أصل مصطلح "التامسك" ( م س ك) الذي النجدله أية عالقة بالنص سواء أكانت العالقة عالقة قريبة أو
بعيدة من معاين "اجلذر"  ،فيمكننا أن نبحث العالقة بينه وبني املعنى االصطالحي أو نقول بني املعاين املعجمية
واملعنى االصطالحي كام هو واضح من الشكل عىل النحو اآليت:
مسك

التامسك

االحتباس

االعتدال

االرتباط

التفكك واليتامسك

هتو َع ْقل

متاسك البناء  :ق َِو َي
واشتدّ

وعدم
هو االنفصال
ُ
التع ّل واالرتباط

متاس ٌك إهتا مل يكن
ما به ُ
خري
فيه ٌ

أثبت ال دكتور أنس حممود فجال وأمثاله العالقة الوثيقة التي قائمة بني املعاين املعجمية  ،واملعاين
االصطالحية :فة(االحتباس) يف النص  ،يعني أن يكون للنص بداية وهناية  ،والرسالة حمبوسة بينهام.
األفكار فيه
فاالعتدال :يف النص  ،يعني أن يكون للنص معنى وهدف .أما االرتباط يف النص ،يعني أن تكون
ُ
ومتاسك " أي  :هتو عَ ْقل  ،فإهتا كان
واملعاين متع ّل ًقا بعسها ببعض تع ُّل ًقا منطق ًّيا .ويستعمل يف معنى"إنّه هتو َم َسك ٍَة
ُ
َ
َ
التامسك هو العقل ّ ،
النص.
الربط
فإن من معاين العقل
واإليثاق .والربط هو من أبرز خصائص ّ
ويعنى ب"متاسك البناء" َ :ق ِو َي واشتدّ  ،والتامسك  :ترابط أجزاء اليشء حس ًّيا أو معنو ًّيا ،ويف صفة
جسد النبي – صىل اّلل عليه وسلم  -أنّه كان ( ِ
ً
النص باجلسد الذي أورده صاحب
بادنًا
متامسك) ،فلو أننا ش ّبهنا ّ
اللسان لرأينا ّ
النص مشدو ًدا بعسه إىل بعض  ،فال ينفك منه جزء عن اآلخر ،
أن التامسك فيه يعني أن يكون ّ
ٍ
ٍ
حتى ّ
متبادل بينها  ،فال
واعتامد
عسوي
بعسا  ،كأجزاء اجلسد التي تعمل يف تكامل
بعسها ً
كأن أجزاءه يمسك ُ
ّ
ٍ
عسوي  ،تعتمد اجلملة
تكامل
النص ،إهت تعمل مجله وقساياه يف
يستغني
ّ
عسو فيه عن اآلخر  ،وهكذا يف ّ
ٌ
الالحقة عىل السابقة  ،وال تستغني عنها.20
أقرها جممع اللغة العربية يف معجميه  :الوسيط ،والوجيز  ،رأا علامء علم
من خالل هذه املعاين التي ّ
النص بناء له أجزاءه وعنارصه ،حيتاج إىل
صحة استعامل مصطلح ( التامسك النيص ) ؛ ليكون ّ
اللغة املحدثني ّ
تقويه وتشدّ بعسه إىل بعض ليكون كاليشء الواحد .ويمكننا ُ
احلّس عىل "السبك"
دعائم وروابط ّ
محل الرتابط ّ
عن طري األدوات الشكلية  :الصوتية واملعجمية والنحوية  ،ومحل الرتابط املعنوي عىل"احلبك" عن طري
النيص فنقول  :إنّه
الداللة والتداولية ,وغريها من الوسائل . 21كام يمكننا أن نخرج من هتلك بتعريف للتامسك ّ

6

جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يوليو -ديسمرب  ،6102املجلد،0:العدد6:
ٍ
ِ
عنارص النص الداخلية ،
أدوات شكلية  ،تسهم يف الربط بني
النص بعسها ببعض  ،بوساطة
تع ّل عنارص ّ
والنص والبيئة املحيطة من ناحية أخرا  ،لتكون يف النهاية رسالة يتل ّقاها متل ٍّ فيفهمها ويتفاعل معها سل ًبا
ِّ
وإجيا ًبا.
د -مظاهر التامسك عند العرب  :هنا نقف عىل إثبات هذا املصطلح واستعامله يف الدراسات اللغوية العربية
القديمة أو الدراسات األدبية النقدية  ،فقد استُعملت مصطلحات متعددة ّ
تدل عىل وظيفة "التامسك" يف
النصوص العربية  ،ومن أمهها  ،مصطلح "الرتابط " و"النظم" و"التالؤم" و"التالحم" و"التالزم "
و"التناسب" و"االتساق" وغريها من املصطلحات املختلفة ،بيد ّ
حمصورا يف
أن دوران تلك املصطلحات كان
ً
كتب اللغة ،والتفسري والنقد ،ورشوح احلديث ،ورشوح كالم العرب من شعر ونثر،وكذلك البالغة ،يقول
الدكتور أمحد حممد عبد الرايض " فالبالغيون  ،فإهنم أشد اتصاال بالتامسك النيص يف الدراسات البالغية 22.
فقد تطورت هذه الدراسات عىل يد كثري من العلامء واملفرسين املشتغلني بالنصوص القرآنية ،من أمههم عبد
القاهر اجلرجاين ،وابراهيم بن عمر البقاعي ،وسعيد حوي .يقول الدكتور عمر أبوخرمة " عالقة الرتاث العريب
بنحو النص ،خالل عدّ ة حقب تارخيية متباعدة ،كام نجد مظاهر التامسك عند اااهات متعددة حتت ظل نص
قرآين مقدس.23
و قد أمجع علامء العرب عىل أن مظاهر التامسك كانت مستمرة منذ أن بدأ إهتامم علامء العرب بالنص
القرآين ،وهذا واضح متاما من عبارة اإلمام السيوطي ،24بقوله "وعند ما وصل األمر إىل التابعني ،قامت كل
طائفة من علامء العرب بفن من فنونه ،فاعتنى قوم بسبط لغاته وحترير كلامته ،ومعرفة خمارج حروفه ،وعد كلامته
وآياته وسوره ،وأجزاءه ،وأنصافه وأرباعه ،وعدد سجداته ،والتعليم عند كل عرش آيات؛ إىل غري هتلك من حرص
فس ُموا القراء ،واعتنى النحاة باملعرب منه واملبني من
الكلامت املتشاهبة ،واآليات املتامثلة ،من غري تعرض ملعانيهُ ،
األسامء واألفعال ،واحلروف العاملة وغريها ،وأوسعوا الكالم يف األسامء وتوابعها ،ورضوب األفعال والالزم
واملتعدي ،ورسوم خط الكلامت ومجيع ما تتعل به؛ حتى إن بعسهم أعرب مشكلة ،وبعسهم أعربه كلمة كلمة.
واعتنى املفرسون بألفاظه ،فوجدوا منه لفظا يدل عىل معنى واحد ،ولفظا يدل عىل معنيني ،ولفظا يدل عىل أكثر،
فأجروا األول عىل حكمه ،وأوضحوا معنى اخلفي منه ،وخاضعوا يف ترجيح أحد حمتمالت هتي املعنيني واملعاين،
وأعمل كل فكره ،وقال بمقتىض نظره ،ونظر الكتاب والشعراء إىل ما فيه من جزالة اللفظ ،وبديع النظم ،وحسن
السياق واملبادي واملقاطع ،واملخالص ،والتلوين يف اخلطاب ،واإلطناب واإلجياز ،وغري هتلك؛ فاستنبطوا منه
املعاين والبيان والبديع ،ونظر فيه أرباب اإلشارات وأصحاب احلقيقة فالح هلم من ألفاظه معان ودقائ وجعلوا
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هلا أعالما اصطلحوا عليها ،مثل الفناء والبقاء واحلسور ،واخلوف ،واهليبة ،واألنس والوحشة ،والقبض
والبسط ،وما أشبه هتلك".25
وظهر جليا من النص الذي أوردته أن اهتامم علامء العرب بالنص القرآين كان بأوجه متعددة ،فمنهم من
هيتم بالتامسك الصويت بتنظيم األصوات العربية ،فهو ترتيب األلفا يف النط حسب املعاين يف الةنفس ،ومةنهم
من هيتم بالتامسك املعجمي بصياغة الصيغ الرصفية وترابط بعسها ببعض ،وجعل بعسةها بسةبب مةن بعةض،
ومنهم من هيتم بالتامسك النحوي برتكيب وتأليف هذه الكلامت يف اجلمل متسقة املبةاين منتظمةة املعةاين ،حتةى
وصل األمر إىل التامسك الداليل ،فاهتم علامء العرب اجلادين يف البالغة العربية ،وعلم الكالم هبةذا النةوع مةن
التامسك لتكوين النص الذي يمكن أن نسمي "ما فوق اجلملة العربية من اجلمل الك ا أو وحدات نةص مةا"،
فيكون التامسك بينها عىل غري هذا السبيل ،والتكون صةالهتا مةن هةذا القبيةل ،فةال يزيةد األمةر فيهةا عةىل أن
اجتمعت حول غرض واحد ،والتقت يف جهة قصد إليها النظم ،كتنسةي أوصةاف أو ترتيةب قصةص ،فيكةون
عمل املؤلف حينئذ يف ترتيب املعاين ،ورعاية التناسب بني األول منها والثاين ،وأن جيمع كال إىل شكله ،ويسةعه
يف مكانه .وقد هتكر بعض علامء املحدثني مظاهر التامسك النيص يف الرتاث العريب ،لكةن مل ييسةتوعبوا إال قلةيال
منها ،فهذه حماولة لنقدم يف البحث مجيع ما نجد من مظاهر التامسك يف الرتاث العريب القديم يف الشكل اآليت:
الرتابط

االتساق
التالزم

مظاهر التامسك

التالحم

عند العرب

النظم
أقسام النظم يف
الرتاث العريب

التالؤم

التناسب

الرتابط :وهو مصطلح قديم يستعمل يف نظةام االرتبةاط والةربط يف تركيةب اجلملةة العربيةة بخاصةة،
والنص العريب بعامة .26ويتناول بالدرس من الناحية الرتكيبة؛ إهت يتسمن وصفا وحتليال للنظام الذي جيري عليةه
مكونات اجلملة من ناحية ،وبني اجلمل بعسها ببعض من ناحية أخةرا ،حتةى ينشةأ منهةا املعنةى
االئتالف بني ّ
الداليل العام املستفاد .فالرتابط ينشأ بني املعنيني داخل اجلملة الواحدة أو بني اجلملتني ،إهتكانةت العالقةة بيةنهام
وثيقة ،تشبه عالقة الشئ بنفسه ،فالحاجة للربط بأداة .27وجيري نظةام الةرتابط وفة ظةاهرتني تةركيبيتني ،مهةا:
"االرتباط" و "الربط" .واملقصود باالرتباط :نشوء عالقة نحوية سياقية وثيقة بني معنيةني دون واسةطة لفظيةة،
وأطل عبد القاهر اجلرجاين وغريه من البالغيني عىل هذا النوع من الرتابط "كةامل االتصةال"  .28أمةا املقصةود
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بالربط :فهو اصطناع عالقة نحوية سياقية بني معنيني باستعامل واسطة تتمثل يف أداة رابطة تدل عىل تلك العالقة
بني مجل أو نص ما .29كام ع عنه بعض علامء املحدثني باسم السبك ،30وبعسهم بمصطلح "الرتابط" ،31ويعنون
هبذين املصطلحني التامسك التام بني أجزاء اجلملة والنص من ناحية اللفظ واملسمون؛ لذلك يقول الدكتور متام
حسان عن "الربط والرتابط " وهناك ظاهرة أخرا تسمى "الربط" التقل خطرا عن التسةام والرتبةة يف إحكةام
اجلمل ألهنا تؤدي إىل ما ع عنه عبد القاهر اجلرجاين بقوله يف ترابط الكلم " :يأخذ بعسه بحجز بعض".32
يكون مجلة عنةارص الةنص بتةوفر الةروابط الرتكيبيةة والةروابط الزمانيةة
فمن هنا وصلنا إىل أن الرتابط ّ
وكذلك الروابط االحالية ،فالخيلو من ضمري عائد أو اسم إشارة أو اسم موصةوف أو غريهةا مةن املعوضةات؛
يرسته وظيفة الذاكرة البرشية ،التي يمكنها أن ختتزن آثار األلفا السابقة وتقرن بينهةا وبةني العنةارص
وهذا أمر ّ
اإلحالية الواردة بعدها أو قبلها ،فتحللها بنجاح دون ضمري بالتواصل .وعىل هةذا األسةاس ،تقةوم شةبكة مةن
العالقات اإلحالية بني العنارص املتباعدة يف فساء النص ،فتجتمع يف كل واحد عنارصه متناغمة ،وهةذا مةدخل
ِ
مسةتعملها
االقتصاد يف نظام املعوضات ،يف اللغة ،إهت خترص هذه الوحدات الحالةة العنةارص اإلشةارية وانةب
إعادهتا وتكرارها .33وقد جلاء عدد كبري من علامء شةبه القةارة الباكسةتانية واهلنديةة إىل هةذه الظةاهرة يف الةنص
القرآين ليثبتوا أن القرآن مرتابط بعسه ببعض ،وأثبتوا أن الرتابط النيص من أهم خصائص الةنص القةرآين ولةذا
نجد يف هذا املجال مؤلفات متعددة خلدمة النص القرآين.34
االتساق :ورد مصطلح "اإلتساق" يف املعاجم العربية بمعنى السم ،واجلمع ،وامتالؤه ،واستواء الشةئ
وانتظامه ،وأصل هذه الكلمة "و س ق" فالوس  :هو ضم الشئ إىل الشئ .وقد أورد ابن منظور هلذا اجلذر عدّ ة
معاين اللغوية ،35ومنه سائ إهتا ساق قطيعا من اإلبل جيمعها لئال يتعذر عليه سوقها .36وكل هذه املعاين هتكرهةا
جممع اللغة العربية يف القاهرة يف املعجم الوسيط بغري أية إشارة هلذه املعاين ودورها يف بناء النص.

37

لكن نستنبط املعنى االصطالحي من املعنى اللغوي وهو"سائ إهتا ساق قطيعا من اإلبةل جيمعهةا لةئال
يتعذر علية سوقها" فنقول هكذا حال املبدع يف ابداع نص ماء  ،فهو حيةرص عةىل مجةع أشةتات احلقةل اللغةوي
يكون منها نصا شةعريا أو نثريةا ،ويصةوف أفكةار
والداليل حتت مظلة واحدة ،ويرتبها ترتيبا متسقا منسجام حتى ّ
النص بصياغة متميزة ،باتساق أجزاء النص بعسها ببعض لئال يتعذر عىل املتلقئ فهم النص .وعىل كل مةا سةب
نستطيع أن نعرف االتساق ،فهو هتلك التامسك الشديد بني األجزاء املشكلة لنص ما ،كام أنه عالة جدلية تبادليةة
بني اللفظ واملعنى ،وهيتم فيه بالوسائل اللغوية ،واملعنوية.38
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وقد استعمل عدد كبري من علامء العرب هذا املصطلح يف هذا املعنى يف بيان خصةائص الةنص القةرآين،
فقد حتدث ابن العريب ،والزركيش عن "االتساق" بقوله "املناسبة ارتباط آي القرآن بعسها ببعض حتةى تكةون
كالكلمة الواحدة متسقة املعاين ،منتظمة املباين علم عظيم".39
ويري الدكتور متام حسان :أن االتساق " إحكةام عالقةات األجةزاء ،ووسةيلة هتلةك إحسةان اسةتعامل
املناسبة املعجمية من جهة ،وقرينة الربط النحوي من جهة أخرا  ،واستصحاب الرتب النحوية إال حةني تةدعو
دواعي االختيار األسلويب ،ورعاية االختصاص واالفتقار يف تركيب اجلمل".40
التالزم :هو جعل أجزاء الكالم بعسها آخذا بأعناق بعض ،فيقوا بذلك االرتبةاط ،ويصةري التةأليف
حالته حال البناء املحكم املتالئم األجزاء ،فالتالزم مقاربة نجدها بني املبتدأ واخلة والفعةل والفاعةل والصةفة
واملوصوف واحلال وصاحبها والصلة واملوصول واجلار واملجرور .41وقد أطل بعةض البةاحثني عةىل مصةطلح
"التالزم" مصطلح "عالقات التالزم الةذهني" كالسةبب واملسةبب ،والعلةة واملعلةول ،والنظةريين والسةدين
ونحوه.42
َالح ُم األ ْف ِ
كار وت ََس ْل ُس ُلها وتَرا ُب ُطها ،ومتاسك
التالحم  :فالتالحم لغة :تالحم أعساء اجلسد فيام بينها ،وت ُ
الصخور أو غريها من املوا ّد  .43وتكررت هذه الكلمة يف عدة كتةب الةرتاث العةريب لغةرض التامسةك النيصة
ُّ
وترابط أجزائه ،وكذلك العالقات بني اجلمل وتشابكها وأثر هتلك يف التحام أجزاء النص.
عرف بعض العرب ":44أن التالحم هو التئام والتامسك بني أجزاء الكالم ،ومالئمة املعاين ملالئمةة
وقد ّ
املباين ،فهو مكون من الركنني :اجلسد والروح .فصناعة اجلسد يف قالب لغوي حسن،أما روح اجلسد ،فهو املعنى
الكريم الذي يناسب األلفا من ناحية ،والتحامه مع أخيه الذي يليه من املعاين ،حتى يكون الكالم جسدا سويا
فيحسن نسجه ونظمه لوضوح املعنى ومالئمة السياق".45
يقول الدكتور حممد عبد املطلب :يف تالحم النص الشعري " ويلحظ ابن معصوم أمهية تالحةم الداللةة
واتصاهلا واطاعة األلفا له ،فإن معنى الشعر يرتبط ويتالحم حتى كأن معنى البيتني أو الثالثة معنى واحد".46
فمصطلح التالحم مرادف ملصطلح التامسك يف كل وظائفه وخصائصه اللفظية واملعنوية.
التالؤم :هو دراسة احلالة التي يكون فيها الكالم ،وعنارصه ،وأدواته وآالته مناسبة ومتالمحة فيام بينهةا.
ويتم هتلةك مةن خةالل تصةميم أو حتسةني اآلالت واألدوات واإلجةراءات املتعلقةة بالعمةل األديب ،إلنقةاص
األخطاء ،و رفع مستوا السالمة ،وحتسني األداء ،ليكون العمل األديب –النص -متامسكا و منتجا يف هتاته.47
كام جاء يف قول اّلل تعاىل" :الَّ تُدْ ِر ُك ُه األبصار َو ُه َو ُيدْ ِر ُك األبصار َو ُه َو اللطيف اخلبري" .48فقولةه تعةاىل:
ِ
ِ
وصة َف ُه تعةاىل بأنّةه ال
" َو ُه َو اللطيف اخلبري" الذي هو ختام اآلية ُيالَئ ُم ما جاء قبله ،إ ْهت كلمة "ال ّلطيةف" تُالئةم ْ
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تُدْ ركُه األبصار ،وكلمة "اخلبري تُالئم وصفه بأنّه ُيدْ ِرك األبصار مجيعها .49وقد هتهب أبو احلسن عةىل بةن عيسةى
الرماين 50إىل أن التأليف عىل ثالثة أرضب متنافر ،ومتالئم يف الطبقة الوسطى ،51ومتالئم يف الطبقة العليةا .قةال:
واملتالئم يف الطبقة العليا القرآن كله وهتلك بني ملن تأمله والفرق بينه وبني غريه من الكالم يف تالوم احلروف عىل
نحو الفرق بني املتنافر واملتالئم يف الطبقة الوسطى.52
وقد تنبه علامء العرب إىل هذا املقياس يف النصوص األدبية ،عند ما حتدثوا عن املعنةى الكةريم ،وأن مةن
الواجب أن يلتمس له اللفظ الكريم53؛ و حلظوا أن للمدح ألفاظا خاصة به ،الينبغي أن نستعمل يف اهلجاء ،وأن
للهجاء ألفاظا خاصة به ،الينبغي أن نستعمل يف املدح ،ورأوا أن للجةد ألفاظةا ،وللهةزل أخةرا ،وربةام أرادوا
بمشاكلة اللفظ للمعنى ،وحسن املالئة بينهام دقة اللفظ يف أداء معناه ،وحسن مقدرتةه عةىل أن ينقةل الفكةرة إىل
القارف والسامع ،وعىل هذا يكون من حسن املالئمة بني اللفظ واملعنى أن تكون الكلمة دقيقة ،موحية ،لينةة ،يف
موضع اللني ،خشنة يف موضع اخلشونة .54وقد حتدّ ث علامء العرب عن سوء التالؤم يف النصوص ونقدوا الكالم
الذي فقد هذا التالؤم بني لفظه ومعنةاه ،55وعةابوا لةذلك األبيةات اآلتيةة ،ملةا فيهةا اسةتعامل األلفةا يف غةري
موضعها ،56ومثال هتلك بعض أبيات أيب متام:
مازال هيذي باملكارم دائبا -حتى ظننا أنه حمموم  -وتشفي احلرب حني تغ  -مراجلها بشيطان رجيم.
ويل ومل يظلم وهل ظلم امرؤّ -
حث النجاء وخلفه التنّني - .يا أبا جعفر جعلت فداكا -فاق حسن
الوجوه حسن قفاكا.57
فالشاعر هنا يريد أن يمدح ممدوحه ،لكن يستعمل الكلامت التي التالئم املدح ،فقوله :هيةذي ،حممةوم،
ار العادة باستخدامها يف املةدح فةال تةالؤم
بشيطان رجيم ،التنني ،قفاكا ،من األلفا التي تستعمل يف الذ ّم،ومل ّ
فيها بني اللفظ واملعنى.58
وحتدّ ث علامء العرب عن حسن التالؤم يف النص كام حتدّ ثوا فيه عن سوء التالؤم ،فقد أكثر ابةن طباطبةا
العلوا 59الكالم يف هذا املقياس ،بقوله :مالءمة معاين الشعر ملبانيه ،يقول " :وأحسن الشعر ما يوضع فيةه ّ
كةل
كلمة موضعها حتى يطاب املعنى الذي أريدت له ويكون شاهدُ ها معها الحتتاج إىل تفسري من غري هتاهتا ،وليست
ختلو األشعار من أن ُيقتص فيها أشياء هي قائمة يف النفوس والعقول ،فيحسن العبارة عنها وإظهار ما يكمةن يف
السامئر منها فيبته السامع ملا يرد عليه مما عرفه طبعه وقبله فهمه ،فيثار بذلك ما كةان دفينةا وية ز بةه مةا كةان
مكنونا ،فينكشف للفهم غطاؤه ،فيتمكن من وجدانه بعد العناء يف نشةدانه ،أو تةو ّدع حكمةة تألفهةا النفةوس،
وترتاح لصدق القول فيها وما أتت به التجارب منها ،أو تسةمن صةفات صةادقة وتشةبيهات موافقةة ،وأمثةاال
مطابقة تصاب حقائقها ،ويلطف يف تقريب البعيد منها ،فيؤنس النافر الوحيش حتى يعود مألوفا حمبوبةا ،ويبعةد
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املألوف املأنوس به حتى يصري وحشيا غريبا ،فإن السمع إهتا ورد عليه ما قد مله من املعاين املكةررة  ،والصةفات
فقةرب
املشهورة التي قد كثر ورودها عليه جم ّة وثقل عليه رعية ،فإهتا ل ّطف الشاعر لشوب هتلك بام يلبسةه عليةهّ ،
منه بعيدا أو ب ّعد منه قريبا ،أو ج ّلل لطيفا ،أو ل ّطف جليال أصغى إليه ودعاه واستحسنه السامع واجتباه.
وهذا تطري إىل تناول املعاين واستعارهتا ،والتلطف يف استعامهلا عىل اختالف جهاهتا التي تتنةاول منهةا،
أو تسمن أشياء يوجبها أحوال الزمان عىل اختالفةه وحوادثةه عةىل ترصةفها ،فيكةون فيهةا غرائةب مستحسةنة
وعجائب بديعة مستطرفة ،من صفات وحكايات وخماطبات يف كل فن توجبه احلال التي ينشأ قةول الشةعر مةن
ّ
وتسل به السخائم ،وختلب به العقول ،وتسحر به األلباب ملةا يشةتمل عليةه مةن دقية
أجها ،فتدفع فيه العظائم
اللفظ ولطيف املعنى .وإهت قد قالت احلكامء إن للكالم الواحد جسدا وروحةا .فجسةده النطة وروحةه املعنةى.
فواجب عىل صانع الشعر أن يصنعه صنعة متقنة ،لطيفة مقبولة حسنة ،جمتلبة ملحبة السامع له والناظر بعقله إليه،
يسةوي
مستدعية لعش املتأمل يف حماسنه ،واملفرتس يف بدائعه ،فيحسه جسام وحيققه روحا ،أي يتيقنه لفظةا ،بةل
ّ
وحيسن صورته إصابة ،ويكثر رونقه اختصارا ،وينأا به إعجازا ،ويعلم أنةه
أعساءه وزنا ،ويعدّ ل أجزاءه تأليفاّ ،
نتيجة عقله ،وثمرة لبه وصورة علمه ،واحلاكم عليه أو ّله.60
هكذا نستطيع أن نجد التالؤم بني اللفظ واملعنى عند املوهوبني من الشةعراء .وممةا حلظةه نقةاد العةرب
قوة اللفظ ّ
قوة املعنى ،ن ّبه عىل هتلك أبو الفتح عثامن بن جنى ،61ونقل هتلك عنةه ابةن األثةري
تدل عىل ّ
كذلك أن ّ

62

بقوله هذا :
" اعلم أن اللفظ إهتا كان عىل وزن من األوزان ثم نقل إىل وزن آخر أكثر منه فال بد من أن يتسةمن مةن
املعنى أكثر مما تسمنه أوالً ألن األلفا أدلة عىل املعا ِ
ين وأمثلة لإلبانة عنها فإهتا زيد يف األلفا أوجبةت القسةمة
ِ
ين وهذا ال نزاع ِ
زيادة املعا ِ
لبيانه وهذا النوع ال يستعمل إال يف مقام املبالغة ،وكذلك ورد قوله تعاىل يف سةورة
فيه
ِ
غةافر إلن فعةاالً يةدل
نوح عليه السالم ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار ًا ) 63فإن غفار ًا أبلغ يف املغفرة من
ِ
الفعل وفاع ً
ال ال يدل عىل الكثرة" .64وهذا التالؤم من الطبقة العليا من طبقات املالئمة ،أي يف
عىل كثرة صدور
أعىل درجات التامسك النيص عند العرب.
التناسب :هو حسن العالقة القائمة بني األجزاء املختلفة لألثر األديب حتى يتمع كل عنرص منةه بنصةيته
عرفه بعةض اآلخةرين " :هةو مطابقةة وصةحة
من االهتامم واإلبراز مع مسامهته يف انسجام الكل ومتاسكه ،كام ّ
عرف السيوطي بقوله" :املناسبة يف اللغة :املشاكلة واملقاربة ،ومرجعها يف اآليةات
التقييم وترتيب التغيري .65وقد ّ
ونحوها إىل معنى رابط بينها ،عام أو خاص ،عق أو حّس أو خيايل أو غري هتلك من أنةواع العالقةات 66.ولقةد
حرص املفرسون والعلامء املهتمون بالتناسب والوحدة املوضوعية ،عىل إبةراز الةروابط بةني مطلةع كةل سةورة
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وخامتتها ،لتتبلور فكرة الوحدة املوضوعية يف السور القرآنية؛ وملعرفة املناسةبة فائةدهتا يف إدراك متاسةك املعةاين
وإعجاز النص البالغي ،وإحكام بيانه ،وانتظام كالمه ،وروعة أسلوبه .وقال بعض األئمة :وفائدته جعل أجزاء
الكالم بعسها آخذا بأعناق بعض ،فيقوا بذلك االرتباط  ،ويصري التأليف حالةه حةال البنةاء املحكةم املةتالئم
األجزاء ،كام قال القايض أبو بكر بن العريب" :ارتباط آي القرآن بعسها ببعض ،حتى تكون كالكلمةة الواحةدة،
متسقة املعاين ،منتظمة املباين ،علم عظيم".67
يقول عبد اّلل الدراز" :68القرآن يف سورة سورة منه الكثرة والوحدة ،وعلم املناسبة يةد ّلك عةىل عظمةة
الثروة املعنوية يف أسلوب القرآن عىل وجازة لفظه يساف إليه أمر آخر هو زينةة تلةك الثةروة ومجاهلةا هتلةك هةو
ت ناس أوضاعها وائتالف عنارصها وأخذ بعسها بحجز بعض حتى إهنا لتنتظم منها وحدة حمكمة ال انفصام هلةا
وأنت قد تعرف أن الكالم يف الشأن الواحد إهتا ساء نظمه انحلت وحدة معناه فتفرق من أجزائها ما كان جمتمعةا
وانفصل ما كان متصال كام تتبدد الصورة الواحدة عىل املرآة إهتا مل يكن سطحها مستويا ألةيس الكةالم هةو مةرآة
املعنى؟ فال بد إهتا إلبراز تلك الوحدة الطبيعية املعنوية من إحكام هذه الوحدة الفنية البيانية وهتلك بتامم التقريب
بني أجزاء البيان والتأليف بني عنارصه حتى تتامسك وتتعان أشد التامسك والتعان ليس هتلك باألمر اهلةني كةام
قد يظ نه اجلاهل هبذه الصناعة بل هو مطلب كبري حيتاج مهارة وحذقا ولطف حس يف اختيار أحسن املواقع لتلك
األجزاء أهيا أح أن جيعل أصال أو تكميال وأهيا أح أن يبدأ به أو خيتم أو يتبوأ مكانا وسطا ثم حيتاج مثل هتلةك
يف اختيار أحسن الطرق ملزجها باإلسناد أو بالتعلي أو بالعطف أو بغريها هذا كله بعد التلطف يف اختيةار تلةك
األجزاء أنفسها واالطمئنان عىل صلة كل منها بروح املعنى وأهنا نقية من احلشو قليلةة االسةتطراد وأن أطرافهةا
وأوساطها تستوي يف تراميها إىل الغرض ويستوي هو يف استهدافه هلا كام تستوي أبعاد نقط الةدائرة بالقيةاس إىل
املركز".69
وقد اتف العلامء من القدماء واملحدثني إىل أن أوجه "التناسةب" تعةددت وتنوعةت يف متاسةك الةنص
القرآين ،ومن أبرز أوجه التناسب يف النص القرآين،كام هو ظاهر من الشكل اآليت:
أوجه التناسب
القرآنية

تناسب اآليات

تناسب اجلمل

تناسب االسم
بموضوع السور

تناسب املطلع
واملقطع

تناسب الفواصل

تناسب السور

تناسب القصص
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املوضوعية

التامسك النيص وعالقته بالنص القرآين
فالتناسب أو املناسبة من أروع مظاهر التامسك النيص عند العرب وأمتها ،ألنه حميط لكل جوانب الةنص
القرآين ،حيث تتامسك وترتابط أجزاء النص القرآين من مجلة إىل آية ،ومن اآلية إىل مقطع النص ،ومن املقطةع إىل
السور حتى يربط النص أوله بآخره ككل موحد.
نظرية "النظم" :هو من ناحية اللغوية من "نظم ينظم نظام" وهةو التةأليف ،يقةال :نظمةت اللؤلةؤ أا
مجعته يف السلك ،ويقال النظام بمعنى النظم.70
ومن ناحية االصطالحية يقصد به يف جمال النص "ا ّلسم والتأليف ،فاللفظ الكريم واملعنى الرشيف هلام
فسل يف بناء نظم الكالم ومجال التأليف يف نص ما.وقد نشأت هذه النظرية يف رحاب "نظرية اإلعجاز القةرآين"
عىل يد كبار العلامء بدءا من املعتزلة 71حتى أسهم فيها الفلسفي الكبري أبو حازم القرطاجنّى.72
كام حتدّ ث العلامء عن كيفية اإلعجاز القرآين ،بأوجه متعددة ،فمنهم من هتهب إىل الرصفة ،73ومةنهم مةن
هتهب إىل اإلعجاز ملا فيها قصص أمم املاضني ،واألخبار الصادقة عن أمور املستقبلة ،74ومنهم مةن هتهةب إىل أن
القرآن معجز بأعىل بالغته.75
ثم اختلفوا يف اللفظ واملعنى :76يف أهيام تكمن البالغة ،وأهيةام املقةدم عةىل اآلخةر ،فمةنهم مةن غةاىل يف
األلفا وتنظيمها وصياغتها صياغية مالئمة ،فالنظم عندهم يف األلفا يف جةودة السةبك ،واإلعجةاز القةرآين
حمصور يف األلفا .77
قال أبو عثامن اجلاحظ " :78وإنام األلفا عىل أقدار املعاين ،فكثريها لكثريها ،وقليلها لقليلها ،ورشيفهةا
لرشيفها ،وسخيفها لسخيفها ،واملعاين املصغرة البائنة بصورها وجهاهتا حتتاج من األلفا إىل أقل ما حتتةاج إليةه
املعاين املشرتكة واجلهات امللتبسة".79
ومنهم من هيتم باملعنى ويرا أن املعاين املنظومة هلا أمهية يف فعاليةة األلفةا وحياهتةا  ،ألن املعنةى روح
واللفظ جسد ،فيسعف اللفظ بسعف املعنى ويقوي بقوته ،فالنظم عنةدهم نظةم املعةاين ،واملفةاهيم ،والقةرآن
معجز بمعانيه.80
ثم جاء فري ثالث ويف مقدمته العلامء الذين حاولوا التوفي املتوازن بني أنصار اللفظ واملعنى ،وأسسوا
هلا بعض األسس ومبادف النظم .81فنظرية النظم ليست فقط نظرية النظم عنةد اجلرجةاين! كةام هةو موجةود يف
أهتهاننا ،بل هو أول من عكف عىل تطوير نظرية لغوية شاملة حيث حدد جمموعة القوانني والقواعد التةى ينبنةى
عليها موضوع النظم والتعلي  .فهذه النظرية ،نظرية هتات فروع متعددة و متشكلة بأشكال خمتلفة ،كام هو واضح
من الشكل اآليت:

14

جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يوليو -ديسمرب  ،6102املجلد،0:العدد6:

نظرية النظم
وأقسامها

نظرية النظم

نظرية النظم عند

عند املعتزلة

الباقالين واخلطايب

اللفظيني

متاسك اللفظ واملعنى

نظرية النظم عند النقاد
األسلوبيني العرب

نظرية النظم عند عبد
القاهر اجلرجاين

نظرية النظم عند أيب
احلازم القرطاجني

النظم عند اخلطايب :هو عبارة عن األسس الثالثة،وهى :لفظ حامل ،ومعنى به قائم ،ورباط هلام ناظم.82
 )1لفظ حامل :فبالغة اللفظ ومجاله يف محله للمعنى ،وليس ألنه جمرد حروف جمتمعة مجلية ،وهذا إعةتامد منةه
لدور اللفظ يف النظم -التامسك النيص -لكنه جزء من كل ،وليس كل شيئ ،فاللفظ البليغ البةد أن يكةون
حامال للمعنى.
 )2معنى به قائم :وبالغة املعنى يف قيامه باللفظ ،وعدم إنفكاكه عنه ،ولةيس ألنةه جمةرد معنةى مجيةل ،وفكةرة
رائعة ،بل هو اعتامد منه لدور املعنى يف النظم – التامسك – لكنه ليس كةل شةيئ ،فةاملعنى البليةغ البةد أن
يكون قائام باللفظ البليغ.
 )3رباط هلام ناظم :فبالغة النظم يف رب طه لكل من اللفظ واملعنى ،ونظمها معا نظام بديعا رائعا ،وهذا اعتامد منه
للنظم بني اللفظ واملعنى. 83
فاإلمام اخلطايب هبذا التحديد يقرر "عنارص التامسك النيص" ،ويقصد بأن القرآن معجز بتامسةك نصةه،كام
هو ظاهر هبذه الفقرة اجلميلة الكاشفة" :وإهتا تأملت القرآن وجدت هذه األمور يف غاية الرشف والفسيلة ،حتى
الترا شيئا من األلفا أفصح وال أجزل وال أعذب مةن ألفاظةه .والتةرا نظةام أحسةن تاليفةا وأشةد تالؤمةا
وتشاكال من نظمه .واعلم :إن القرآن إنام معجزا؛ ألنه جاء بأفصح األلفا  ،يف أحسن نظةوم التةأليف ،مسةمنا
أفصح املعاين.84
النظم عند عبد القاهر اجلرجاين:مل يكن عبد القاهر اجلرجانى بديع أفكاره  ،هتلك أنه مل ينشئ أفكاره مةن
عدم " لكنه استطاع أن يطور إنجازات البالغيني السابقني عىل مدا قرنني إىل نظرية متكاملةة للةنظم تقةوم عةىل
تأكيد شبكة لعالقات بني العالمات اللغوية أفقيا ورأسيا " 85هذه النظرية تساهي بح ما وصل إليه علةم اللغةة
احلديث يف الغرب بل يمكن القول إن نظرية النظم تعد جذر ًا أو أساس ًا لنظرية "التامسك النيص" ،ولكن من أين
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استقى اجلرجانى مادة هذه النظرية؟ ،إن أقدم مصادر التي عثر عليها عبد القةاهر ،هةي كتةب اجلةاحظ ،وابةن
املقفع  ،86والواسطي  ،87و اخلطايب ،وغريهم كثريون الذين استقى اجلرجاين من مائةدهتم العلميةة ،وبنةى نظريةة
النظم يف العربية .لكن الفرق الدقي يف "النظم" عند عبد القاهر وغةريه ،هةو كةل مةن سةب اجلرجةاين يقصةد
ب"النظم" بالغة اللفظ واملعنى ،فاللفظ الفصيح واملعنى البليغ من أهم أركان النظم عندهم .88لكن اجلرجةاين،
حيدد "للنظم" درجات غري درجات البالغة ،وإن النظم الدقي الصةنع اليرجةع يف ميةزان البالغةة عةن الةنظم
الساهتج إهتا حسن لفظه ،واتس معناه ،وأصاب موضعه.89
املبادئ األساسية عنده :بدا حيدّ د اجلرجاين املبادف األساسية للنظم ،وقرر أن النظم اليأيت إال بمستويات
اللغة  ،ألن املستويات اللغوية هلا حظ وافر يف بناء الظم ،لذلك حتدث اجلرجاين عن املستويات اللغوية .90
فحدد للنظم معيارا صوتيا بقوله هو" :تواليها يف النط  ،وليس نظمها بمقتىضة عةن معنةى" 91فةالنظم
وعرفه بقوله :هو ترتيةب األلفةا
الصويت لبنة أساسية من لبنات النظم عندهّ .
وفصل الكالم يف املعيار الرصيفّ ،
يف النط عىل حسب ترتيب املعاين يف النفس ،فهو ترتيب مقتىض عةن معنةى :جيةري أوال يف املعةاين ،ثةم ترتةب
األلفا يف النط عىل وفقها  ،92وحسن ترتيب الكلامت يف النظم بأنه تعلي الكلم بعسها ببعض ،وجعل بعسها
بسبب من بعض ،وجيعل أوجه التعلي ثالثة :تعل اسم بإسم،وتعل اسم بفعل ،وتعل حرف هبام ، 93وأن ترا
أنه البدّ منه من ترتب األلفا وتواليها عىل النظم اخلاص.94
عرف اجلرجاين اجلمل املنظومة بقوله :وينظر يف اجلمل التي ترسد فيعرف موضع الفصل فةيام يةأيت
وقد ّ
من موضع الوصل ،ثم يعرف قيام حقه الوصل ،ومما هو أصل يف هذا الباب أنك قد ترا اجلملة وحاهلا مع التةي
قبلها حال ما يعطف ويقرن إىل ما قبله ،ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف ،ألمر عرض فيها صارت به أجنبيةة
ِ
ين َآمنُوا َقا ُلوا َآمنَّا َوإِ َذا َخ َل ْوا إِ َ َٰل َش َياطِين ِ ِه ْم َقا ُلوا إِنَّا َم َعك ُْم إِن ََّام
مما قبلها ،ومثال هتلك قول اّلل تعاىلَ " :وإِ َذا َل ُقوا ا َّلذ َ
ُون"" 95اّللَُّ َي ْست َْه ِزفُ ِ ِهب ْم َو َي ُمدُّ ُه ْم ِيف ُط ْغ َي ِ ِ
اهن ْم َي ْع َم ُه َ
ون" ، 96ملا فيها من اجلمل  ،فحاهلةا مةع التةي
ن َْح ُن ُم ْست َْه ِزئ َ
قبلها حال الصفة مع املوصوف ،والتأكيد مع املؤكد ،فال يكون فيها العطف البتة ، 97فيكون يف اجلمل ما تتصةل
من هتات نفسها بالتي قبلها وتستغنى برابط .
كام حتدث عن املقام الذي يوضع الكالم وحال املنظوم؛ ألن النظم عنده يعت فيه حال املنظوم بعسه مع
ضم الشيئ إىل الشيئ كيف جاء واتف  ،ولذلك كان عندهم نظريا للنسي
بعض ،وليس هو "النظم" الذي معناه ّ
والتأليف والصياغة والبناء والويش والتحبري وما أشبه هتلك ،مما يوجب اعتبار األجزاء بعسها مع بعض ،حتةى
يكون لوضع حيث وضع ،علة تقتيض كونه هناك ،وحتى لو وضع يف مكةان غةريه مل يصةلح98؛ لةذلك نةرا أن
النظم عنده ليس حمصور يف اللفظ واملعنى ،بل يتسع النظم عنده إىل عدّ ة أركان ومراحل كام يأيت يف الشكل:
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حروف
منظومة

كلم
منظومة

النظم

املقام

مجل
منظومة

ويقول :وليس النظم إال أن تسع كالمةك الوضةع الةذي يقتسةيه علةم النحةو ،وتعمةل عةىل قوانينةه
وأصوله ،وتعرف مناهجه التي هنجت فالتزيغ عنها وحتفظ الرسوم التي رسمت لك ،فال ُختل بشيئ منها .99وأن
األلفا التتفاضل من حيث هي ألفا جمردة ،وال من حيث هي كلم مفردة ،وأن الفسيلة وخالفهةا يف مالئمةة
معنى اللفظة ملعنى تليها.100
فالنظم هو حسن ترتيب الكلامت يف اجلملة ،بحيث تكون كل كلمة يف حملها املناسب هلا .وهو يقوم عىل
معاين النحو والبالغة.101
وخيلص اجلرجاين نظريةة الةنظم وحقيقتهةا بقولةه :واعلةم أنةك إهتا رجعةت إىل نفسةك علمةت علةام
اليعرتضه الشك ،أن النظم يف كلم والترتيب ،حتى يع ّل بعسها عىل بعض ،واعل هذه بسبب من هتلك ،هةذا
ما الجيعله عاقل ،والخيفى عىل أحد من الناس.102
النظم عند القرطاجنّي :103ظهرت نظرية النظم عىل يد اجلا  ،ونشاءت بجهةود علةامء متعةددة املجةال
كأمثال الباقالين ،وابن رشي  ،وأيب هالل العسكري ،وابن سنان اخلفاجي وغةريهم .وتطةورت عةىل يةد جيةل
متميز من كبار العلامء كأمثال اخلطايب ،وعبد القاهر اجلرجاين ،ثم اكتملت هذه النظرية عىل يد عامل فلسفي الذي
ورث تراث الفالسفة املغرب اإلسالمي ،واستفاد من أعامل كبار فالسفة املغرب أمثال الكندي والفةارايب وابةن
سينا وابن رشد ،وهتلك أنه تلميذ لتلميذ ابن رشد ،أيب عىل الشلوبني.104
وإهتا كان أبو حازم فلسفي الذهن ،فمن ناحية أخرا كان عاملا فقيها ،تفقه عىل مذهب املةالكي ،105نةرا
أنه استفاد يف تكميل "نظرية النظم" بكل العلوم اللغوية وفنوهنا صوتا ،ورصفا ،ونحوا ،وداللة ،وبالغة ،حتةى
فتتكون نظرية "النظم" عند حازم ببعض املبادف األساسية التي هتكرهةا أبةو حةازم
أدخل الفلسفة يف خسنها.106
ّ
بأوجه متعددة ،ومن أهم هذه املبادف كام نرا يف الشكل اآليت:
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• الوصل بعض الفصول ببعض،

• موطن قبل الرشوع يف النظم،

• اإلتصال من جهة املعنى

ويقال له مرحلة انتقاء مادة

• الوصل من جهة اللفظ واملعنى

الفصول

• الفصل من جهة اللفظ واملعنى.

التخاييل اجلزئية

املعنى واللفظ

والكلية

متاسك الفصل أو
الفصول

الطرق العلم حتسني
الفصول
التسويم والتحجيل
• ونظم الفصول داخل القصيدة ،

• موطن يف مرحالة الرشوع،

ووجود الروابط بينها

ويقال له نظم الفصل داخل
فصول القصيدة

حتدّ ث حازم القرطاجني عن الوسائل والعالقات التي تؤسس التامسك النيص ،حيث يشري إىل ما يسميه
بتامسك الفصل ،ويقصد بالفصل أربعة أبيات تتسافر ألجل إيصال معنى معني ،وهو يبحث يف قوانيني يسميها
" طرق العلم بإحكام مباين الفصول وحتسني هيئاهتا ووصل بعسها ببعض"ويمكن أن نميزه يف هذه القوانني
حالتني :األوىل منهام تتعل بالفصل وما ينبغي أن يسلك فيه وقد خصه بثالثة قوانني  .والثانية تتعل بامينبغي أن
نتبع يف ترتيب الفصول بعسها إىل بعض.
كام أن القرطاجني مل يكتف باالهتامم بالعالقات بني الفصل الواحد والعند العالقة بني الفصول ،وإنام
ااوز هتلك إىل بعض الرشوط التي ينبغي أن حترتم يف مطلع كل فصل ويف هنايته ويسميه بالتسويم والتحجيل .
وقصد بالتسويم أن تتوافر يف مبدأ الفصل ويف خامتته أوصاف تلح عىل وجوب داللة رأس الفصل عىل الفصل
كله وتعسيد هنايته ملعناه ،فوظيفة التسويم إهتن اإلنباء عن القصيدة وبمقصد املتكلم.
أما التحجيل :هو البيت الذي خيتم به الفصل الخيلو من أن يكون مرتاميا إىل ما ترامت إليه مجلة معاين
الفصل ،أو يكون مرتاميا إىل ما ترامى إليه بعسها ،فوظيفة التحجيل تعزيز معنى أبيات الفصل بطريقة عقلية.107
كام صنف حازم القرطاجني أقسام متاسك النيص يف فصول قصيدة املتني،من هنا يمكن أن نصنف التامسك لدا
حازم القرطاجنى إىل متاسك الفصل،ومتاسك الفصول ،والعالقة بني الفصول كلها كام نرا فيام ي :108
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متاسةةةةك الفصةةةةل :

.1

.2

متاسك الفصول :

.3

العالقة بني الفصول

يشتمل هذا النوع مةن التامسةك وهذا النوع من التامسك
عىل فروع عدّ ة

يشتمل عىل أمور أخرا

أن يكةةةون الفصةةةل متامسةةةك استمرار غرض الفصل الساب
النس .

االنتقال من اجلزء إىل الكل أو العكس.

يف الالح .

أن يكةةون نمةةط الةةنظم منسةةبا أن تكةةون الفصةةول متصةةلة أن يكون الفصل داال عىل بقية الفصل.
للغرض.

العبارة والغرض.

تقديم األهم فاملهم .

أن تكةةون الفصةةول متصةةلة أن يكون آخر فصل القصيدة اسةتدالال
الغرض دون العبارة.

عىل ما تقدم منها.

أن تكون بني أبياته عالقة اقتساء أن تكون الفصول متصلة دون
كالسببية واملحاكاة والتفسري.

الغرض.

وعىل هذا سلك القرطاجني يف هذه الصنعة الدقيقة التي اعل الناظرة يعت القرطاجني مةن أهةم نقةاد
العرب الذين قدموا وصفا مفصال لكيفية متاسك النص الشعري ،واستعمل مفهوما إجرائيا هةو الفصةل الةذي
يعتمد يف حتديده عىل املعنى ،وهذا اليقل عام حياول علامء النص املحدثون أن يقدموه يف هةذا الشةأن .هةذه هةي
نظرية التامسك النص القرآين ،مفهومها ومظاهرها واهتامم العلامء العةرب هبةا ودورهةا يف بنةاء الةنص األديب يف
اللغة العربية وعالقتها بالنص القرآين املقدس وإعجازه ،ودورها يف فهم النصوص العربية عامة والنص القةرآين
خاصة ،فقد أوجزنا كل هذه القسايا يف هذا املبحث ونفصلها تفصيال غري ِحم ّل خالل املسلسالت التي تأيت فةيام
بعد بعون اّلل تعاىل.
نتائج البحث :تشتمل البحث عىل عدّ ة نتائ علمية نوجزها يف النقاط اآلتية
أ.

مكونةةات الةنص يف الةرتاث العةةريب القةديم،ويعنى بةه يف الةةنص
التامسةك النيصة عنرصة هةام مةن ّ
االستمرارية اللفظية واملعنوية خالل وحدات نص ما أو خطاب ما.

ب .مصطلح التامسك مصطلح جديد يف الدراسات النصية اهتم به علامء الغةرب ،ثةم تةأثر مةنهم علةامء

العرب املحدثني ،وتعاملوا به يف الدراسات النصةية احلديثةة  ،وبحثةوا عنةه يف الةرتاث العةريب حتةى
وجدوا له عدّ ة مدلوالت عند القدامى.
ت .التامسك النيص من أهم العنارص التي يصبح هبا النص القرآين كوحدة متامسكة ومتناسقة.
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ث .اهتم به علامء العرب قديام حتت حسن إعجاز القرآين ،ووضعوا "التامسك النص القرآين" أهم معيةار

لإلعجاز القرآين ،سواء هذا التامسك يكون لفظيا أو معنويا.
ج .نجد يف الرتاث العريب عدّ ة مظاهر التامسةك النيصة مةن أمههةا" :الةرتابط " و"الةنظم" و"الةتالؤم"

و"التالحم" و"التالزم " و"التناسب" و"االتساق" وغريها.
ح .الوحدة النصية من أهم مظاهر التامسك النيص التي هبا ربط املفرسون النص القرآين من أولةه بةآخره،

وقالوا أن النص القرآن من "بسم اّلل الرمحن الرحيم" إىل "من اجلنّة والناس" كجسد مةتالحم بعسةه
ببعض ،هكذا النص القرآين متامسك بكل سوره ،وكل سورة بأجزائةه ،وكةل جةزء بآياتةه وكةل آيةة
بكلامته.
خ .وقد ع بعض القدامى "التامسةك" بنظريةة الةنظم القةرآين ،ووضةعوا هلةذه النظريةة نظامةا كةامال،

وبعسهم ركزوا عىل النظم اللفظي ،وبعض اآلخرين ركزوا عىل النظم املعنوي ،لكن الذي هتهةب إىل
اجلمع بني اللفظ واملعنى هو عبد القاهر اجلرجاين ،ثم أبو حازم القرطةاجني ،والبقةاعي ،والسةيوطي
وغريهم عدد كبري من املعارصين.
د .ويف اآلخري وصلنا إىل أن "التامسك" له جذور عميقة وراسخة يف الرتاث العريب البالغي والنقدي ،ثم
تأثر هذا املصطلح من االااهات الفلسفية ،والكالمية ،والفقهية ،حتى اكتمل هذا املصطلح يف العرص
احلديث يف رحاب عدّ ة الدراسات احلديثة عامة ،ويف حسن الدراسات النصية خاصة.
هت .وصلنا إىل أن مثل هذه الدراسات تسهم يف فهم النصوص فهام صحيحا خالل حتليل هذه النصةوص،
وخاصة يف التحليل النيص للنص القرآين.
ر .التامسك النيص يؤيت القراء فكرة كاملة عن النص وعن املسمون الذي يريد املرسل إصاله إىل املتلقي،
فالبد من التامسك يف النص حتى يستفيد منه املتلقي ويفهم منه قصد املرسل.
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يأتوا مثل هذا القرآن .وال ذي ذهب هذا الرأي هو إبراهيم النظام  ،و الروماين والباقالين والقاضي عبد اجلبار والزخمشري يف
وجه من أوجه اإلعجاز.
 74ذهب هذا الرأي هو الروماين والباقالين والقاضي عبد اجلبار والزخمشري يف وجه من أوجه اإلعجاز ،.واخلطايب .
 75وهم مجهور العلماء الذين يبحثون عن أوجه اإلعجاز يف يف أعلى بالغة األلفاظ حينا ويف املعاين حينا آخر.
 76والذي ذهب هو بشر بن املعتمر إذ قال " من أراد معىن كر ا فليتمس لفظا كر ا فإن من ح املعىن الشريف اللفظ
الشريف" (البيان والتبيني ،اجلاحظ . )92/2
 77وهم اللفظيون املغالني يف بالغة اللفظ على حساب املعىن  ،ومن أهم هؤالء :اجلاحظ ،وقدامة بن جعفر ،وابن سنان
اخلفاجي ،والقاضي عبد اجلبار املعتزيل ،وابن خلدون ( .د .صالح عبد الفتاح اخلالدي ،إعجاز القرآن البياين ،ص.)212
احلاجة ندر حيايت بنت احلاج عبد الكرمي ،قضايا النقد األديب يف مقدمة ابن خلدون ،برونائ دارالسالم 1008م  ،ص
1001
 78مصطفى صادق الرافعي  ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية  ،دار الكتاب العريب بريوت ،ط2873/ 8.م ،ص --222
210
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 79اجلاحظ  ،البيان والتبيني ،دار مكتبة اهلالل ،بريوت2213،هجري  ،ج29/2
 80وهؤالء األسلوبيون املغالني يف املعىن على اللفظ ،ومن أهم من سلك هذا املسلك هو :ابن رشي القريواين ،وابن
األثرياجلزري ،واآلمدي ( .د .صالح عبد الفتاح اخلالدي ،إعجاز القرآن البياين ،ص.)212
 81منهم أبو سليمان اخلطايب (د .حممد خلف اهلل ،ثالث رسائل يف إعجاز القرآن،ص )17
 82ومل يشذ الباقالين عن إعطاء النظم هذا املدلول املرادف للتأليف غري املستند إىل أساس لغوي أو حنوي ،يقول معددا أوجه
النظم ذاكرا هذا الوجه الثالث " وهو أن القرآن معجز بعجيب نظمه ،وبديع تأليفه اليتفاوت واليتباين  ،على ما يتصرف إليه
من الوجوه اليت يتصرف فيها  .مث يفسر هذا املعىن يف مرتادفات كالرصف يف مثل قوله " :وقد تأملنا نظم القرآن ،فوجدنا مجيع
ما يتصرف فيه من الوجوه اليت قدمنا ذكرها ،على ح ّد واحد  ،يف حسن النظم  ،وبديع التأليف والرصف ،التفاوت فيه
والاحنطاط عن املنزلة العلياء( .الباقالين ،إعجاز القرآن ،ص)37-32
 83د .حممد خلف اهلل  ،ثالث رسائل يف إعجاز القرآن  ،ص . 17 -12د .صالح عبد الفتاح اخلالدي ،إعجاز القرآن
البياين ،ص212 -90
 84د .حممد خلف اهلل  ،ثالث رسائل يف إعجاز القرآن  ،ص17
85املرايا املقعرة 131
 86هو عبد اهلل بن املق ّفع ،وكان امسه روزبه قبل أن يسلم .ولد يف حور يف فارس سنة 724م ،لقِّب أبوه باملق ّفع لتشنّج أصابع
يديه على اثر تنكيل احلجاج به بتهمة م ّد يده إىل أموال الدولة سنة  718م( .أعالم للزركلي  ،و جريدة احلياة الدولية -
السبت ٢١ ،أبريل١١٢٢ /م)
87هو أبوعبد اهلل حممد بن زيد الواسطى (302ھ) املسمى ( إعجاز القرآن يف نظمه وتأليفه ) ،فالعنوان يشري إىل أن موضوع
الكتاب هو خصائص النظم القرآين الىت تظهر جانب اإلعجاز فيه.
 88من أهم الفروق بني عبد القاهر اجلرجاين وغريه ،هو أن اجلرجاين اليرى فصاحة اللفظ وبالغة املعىن قبل أن تضعهما –
اللفظ واملعىن -يف النظم ( .دالئل اإلعجاز ،ص)21-22
 89د .عبد املنعم خفاجي ،وحممد العدي فرهود ،وعبد العزيز شرف ،األسلوبية والبيان العريب  ،دار املصرية اللبنانية  ،ص .12
 90ركز اجلرجاين على النظم من ناحية لغوية  ،فبدأ بعلم األصوات العربية  ،مبصطلح "حروف منظومة" (دالئل اإلعجاز  ،ص
)28
 91دالئل اإلعجاز  ،ص 28
 92دالئل اإلعجاز ،ص 11
 93دالئل اإلعجاز ص 11
94دالئل اإلعجاز 11
 95البقرة 22
96البقرة 21
 97دالئل اإلعجاز ،ص123 -117
98دالئل اإلعجاز،ص 28
 99دالئل اإلعجاز ،ص 92
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التامسك النيص وعالقته بالنص القرآين
 100دالئل اعجاز ،ص21-22
 101دالئل اإلعجاز ،ص 383--391
 102دالئل اإلعجاز ص 12--11
 103القرطاجين ،أبو احلسن حازم بن حممد بن حسن بن حممد بن حازم األنصاري ولد "حازم القرطاجين" بقرطاجنة سنة
(209هن = 2122م) وإليها نسب.
 104حممد اخلطايب  ،لسانيات النص مدخل إىل إنسجام اخلطاب،ص .210-228
 105ومل يكن أبو حازم رجال من غمار الناس  ،وإمنا كان يعيش يف بيت علم ورياسة  ،وكان أبوه فقيها قاضيا عاملا ( .،د.
أبو موسى ،تقريب منهاج البلغاء ص)3
" 106منهاج البلغاء وسراج األدباء" وهو كتاب يف النقد والبالغة تناول فيه حازم القول وأجزاءه ،واألداء وطرقه ،وأثر الكالم يف
السامعني ،وتعم يف حبث املعاين واملباين واألسلوب>
 107حممد اخلطايب  ،لسانيات النص مدخل إىل إنسجام اخلطاب،ص 218-212-211-212-210
 108د -حممد حممد أبو موسى ،تقريب منهاج البلغاء حلازم القرطاجين  ،مكتبة وهبة بالقاهرة ،ط ،1002/ 2.ص —221
229-227-222
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