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 :ملخص البحث
وطرائػؽ  ،يهتـ هذا البحث باالستفهاـ في الببلغة العربية بنية وداللة ؛للوقوؼ على معمارية السػااؿ     
ألنػػػ  تر يػػب تن ػػػط  ،فاالسػػتفهاـ ال يزتػػػزؿ فػػي  داة  و فػػػي  لمػػة،ونظػػـ العبلقػػػات بػػيف عنا ػػػر   ،بنائػػ  

العربيػػة وعلػػى الػػرغـ مػػف اقتطاعهػػا  فالببلغػػة ،عنا ػػر  ويتػػبعر بعبػػها بػػبعض بفاعليػػة الاػػوار والسػػياؽ
بػؿ اتزػذت مػف السػياؽ ماػاال  ،لل واهد الببلغية فإنها لابت إلى السياؽ للتعرؼ على دالالت االستفهاـ

وقػػد اعتمػػد .  مػػا يسػػعى البحػػث إلػػى تفسػػير تعدديػػة المعػػاني لبلسػػتفهاـ الببلغػػي. واسػػعا لتوليػػد المعػػاني 
 ،مراعػػاة الاانػػب التػػاريزي فػػي تاليػػة مفهػػـو الم ػػطل  البحػػث فػػي  ػػؿ ذلػػؾ علػػى المػػنهع التحليلػػي مػػ  

 .وبياف فاعلية السياؽ المعرفي لبلستفهاـ ومف عـ تمايز الترا يب وتطورها
 : مفهوم االستفهام

و غلػػبهـ  ،ففػػي التػػراث بعػػر بعبػػهـ االسػػتزبار ،تعػػددت الم ػػطلحات التػػي تػػدؿ علػػى االسػػتفهاـ       
ل ف تػػػدازؿ هػػػذ  ،اوؿ م ػػػطل  السػػػااؿ  ف يحرػػػؽ حبػػػوراوفػػػي الع ػػػر الحػػػديث حػػػ ،فبػػػؿ االسػػػتفهاـ 

و  ،التي تدور حوؿ معاني الفهـوتراربها في الداللة المعامية  (i)،الم طلحات في الممارسات التحليلية 
 مػػا  ف  ،اعػػؿ البلبػػة لبلسػػتفهاـ لرػػدـ الم ػػطل  وانت ػػار  فػػي الدراسػػات النحويػػة  (ii)،والمعرفػػة ،التعرػػؿ 

ودالالت  ،وقدرتػ  علػى الت ػ ؿ بب ػ اؿ مزتلفػػة ،ال يفػارؽ الطلػب فػي  ػػؿ  حوالػ طبيعػة االسػتفهاـ الػذ  
( هػػ:471ت) عبػد الرػاهر الاراػاني زا ػة بعػد اهػود،عملت علػى تسػويا الم ػطل  وانت ػار  ،متعددة 

حيػػث ظلػػت  تػػب الببلغيػػيف المتػػبزريف تػػدور فػػي فلػػؾ مبحعػػ  لبلسػػتفهاـ علػػى الػػرغـ مػػف  نهػػا  لػػـ ت ػػف 
نما لبياف  عر الترديـ والتبزير ، زال ة لبلستفهاـ         .في ازتبلؼ المعاني وتنوعها وا 

البايػة األوليػة مػف  ػؿ اسػتفهاـ (  هػػ391: ت)منذ البدايات األولى للتبليؼ الببلغي لـ يبػادر ععلػب     
: ت ( مػػا لػػـ يتاػػاوز ابػػف فػػارس(iii)،االسػػتفهاـ هػػو طلػػب زبػػر مػػا لػػيس عنػػدؾ :"حػػيف قػػاؿ فػػي تعريفػػ  

طلػػػب ُزْبػػػر مػػػا لػػػيس عنػػػدؾ ، وهػػػو بمعنػػػى  -االسػػػتزباُر :"إذ قػػػاؿ ،الداللػػػة اللبويػػػة للم ػػػطل ( هػػػػ395
 . (iv)"االستفهاـ
 ،وفػػي مراحػػؿ الترعيػػد ال تزتلػػؼ داللػػة االسػػتفهاـ  عيػػرا عمػػا  انػػت عليػػ  فػػي الرػػرف الرابػػ  الهاػػر       

يت ػ ؿ فػي الػذهف قبػؿ   يبيف  ف االستفهاـ( هػ626:ت)فاميعهـ يا د على معنى الطلب ول ف الس ا ي
 739:ت)بينمػا الرزوينػى. (v)"فػي الػذهف لطلػب ح ػوؿ" حيػث انػ  قػاؿ ببنػ  ، ف ي وف واقعا في الزػارج 

فرػػػد التفػػػت إلػػػى معػػػاني االسػػػتفهاـ (  هػػػػ 773:ت) مػػػا السػػػب ي  (vi)،ال ياعلػػػ  إال مػػػف  نػػػواع الطلػػػب( هػػػػ
ول ػف ، (vii)"رريػر  و غيػر  ولػ   لفػاظطلػب الفهػـ وقػد يزػرج عػف ذلػؾ لت:"وز و ية  دوات  حيف قػاؿ ببنػ 

 ػيئا عمػا ( هػػ1110  :ت)وابػف يعرػوب المبربػي ( هػػ791 :ت)مػف البريػب  ال يزيػد  ػؿ مػف التفتػازاني 
 مػػػا  ( viii)،"طلػػػب ح ػػػوؿ  ػػػورة ال ػػػي  فػػػي الػػػذهف "قالػػػ  السػػػ ا ي حيػػػث إنهمػػػا عرفػػػا االسػػػتفهاـ ببنػػػ  

  (ix).الفهـ  ببدوات مز و ةفرد ذهب إلى  ف االستفهاـ هو طلب ( هػ 1230:ت)الدسوقي
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محمػػد محمػػد  بػػو موسػػى الم ػػطل  تفسػػيرا لبويػػا فػػالهمزة والسػػيف و التػػا  . وفػػي الع ػػر الحػػديث يفسػػر د
قامػة هيبتػ  ،والمطلوب هػو الفهػـ  ،تفيد معنى الطلب والفهػـ هػو ح ػوؿ  ػورة المػراد فهمػ  فػي الػنفس وا 

 حمد مطلوب عػف .وال يزتلؼ د. ر  في النفس فب ار بذلؾ إلى الت ور الذهني للمعني و ع(x). في العرؿ
لػـ ي ػف  ي طلػب العلػـ ب ػ: "تفهاـ  وقػاؿ ببنػ األوائؿ والمتبزريف مػف الببلغيػيف فرػد امػ  تعريفػاتهـ لبلسػ

ان  طلب زبػر مػا لػيس عنػدؾ وهػو بمعنػى االسػتفهاـ    : وهو االستزبار الذ  قالوا في ،قبؿ معلومًا مف
وموبػػحا  ف ال ػػورة التػػي يريػػدها السػػ ا ي هػػي فػػي الػػذهف  ،الطلػػب ما ػػدا علػػى معنػػى.(xi)"طلػػب الفهػػـ 

 مػا الػد تور عيػػد بلبػ  وفػػي اهػد تنظيػػر  للببلغػة فرػػد (xii.)علػـ وفػي الواػػود الزػاراي هػػي  ػي  معلػػـو 
وات ػا  علػى مرولػة  ،(xiii)مااراة للدراسػات األسػلوبية  ، راد استبداؿ م طل  االستفهاـ  بم طل  السااؿ

 ف المسػتفهـ طالػػب الف يفهػػـ ؾ ـ ال ي ػوف إال لمػػا ياهلػ  المسػػتفهـ  و ي ػػؾ فيػ  وذلػػاالسػػتفها:" العسػ ر 
ل ف هذا الاهد لـ يردر لػ   ف يرنػ  الدارسػيف (xiv)". وياوز  ف ي وف السائؿ يسبؿ عما يعلـ وعما ال يعلـ

فيهػػا ويعبر عػػف المرحلػػة التػػي لػػـ يسػػترر ، ف العسػػ ر  مترػػدـ:ألمػػور ؛ ولهػػا ،بتاػػاوز م ػػطل  االسػػتفهاـ 
وعالعهػا . . ف حديث العس ر  عف السػااؿ واالسػتفهاـ  ػاف فػي سػياؽ الفػروؽ اللبويػة:وعانيها. الم طل  

نمػػػا يزتلفػػػاف فػػػي الرتبػػػة فالسػػػااؿ مػػػف  " ف العسػػػ ر  قػػػاؿ  يبػػػا :  والسػػػااؿ واألمػػػر سػػػوا  فػػػي ال ػػػيبة وا 
عبػػر عػػف حااػػة المػػت لـ فالسػػااؿ عنػػد العسػػ ر   يبػػا ي (xv)،"األدنػػى فػػي الرتبػػة واألمػػر مػػف األرفػػ  فيهػػا

 ف السااؿ تردد  مرادؼ لبلستفهاـ فػي عنايػا الممارسػات التحليليػة ألنػواع : وبزرها  .وبعف   ماـ المتلري
 .االستفهاـ 

محمػػد عبػػد  .قاؿ د،وحػػيف  زػػذت الدراسػػات الببلغيػػة الحديعػػة فػػي إبػػا ة بنيػػة االسػػتفهاـ وامالياتػػ       
ماعرا علػى داللتػ  الوبػعية فػي ( استفعاؿ) نية طلبية تردـ  يبت ب" المطلب في تعريؼ االستفهاـ  ببن  

وبػيف  ،فعمؿ على توعيؽ العبلقة بيف الم ػطل  واللبػة مػف اهػة  (xvi)".ببدوات مز و ة( طلب الفهـ)
االسػتفهاـ فػػي اميػػ    مػػا   ػد علػػى  ف الطلبيػة ال تفػػارؽ ،رايػة الببلغيػػيف و ف ػار النحػػاة مػف اهػػة  زػر 

ليس لتمييز بنيػة االسػتفهاـ عػف بنيػة األمػر  مػا ذهػب الدسػوقي  نص على األدوات وقد ، ور  و   ال  
نمػػا لفاعليػػة األدوات فػػي إنتػػاج الداللػػة ،(xvii)فػػي حا ػػيت  علػػى  ػػرح التلزػػيص فػػاللبس لػػف ي ػػوف بػػيف  ،وا 

حيث تتاػ  حر ػة المعنػى فػي بنيػة األمػر مػف العمػؽ إلػى ،ألف حر ة المعنى فيهما على تباد ،البنيتيف 
بمعنى  ف المستو  السطحي هػو  (xviii). ما في بنية االستفهاـ فإنها تتا  مف السط  إلى العمؽ، السط 

بينمػػا ي ػػوف المسػػتو  العميػػؽ هػػو  ،ألنػػ  ح ػػوؿ مػػا فػػي الزػػارج فػػي الػػذهف،السػػابؽ فػػي بنيػػة االسػػتفهاـ 
 (xix). ألن  ح وؿ ما في الذهف في الزارج،السابؽ في  بنية األمر

 و توافػػؽ بػػيف بنيػػة االسػػتفهاـ وبنيػػة األمػػر فػػاف بنيػػة االسػػتفهاـ ال تتوقػػؼ  ومهمػػا ي ػػف مػػف ازػػتبلؼ     
نما على الت  يؿ اللبو   يبػا وعبلقتػ  بالسػياؽ  ،على ازتيار األداة فرط  وزيػر دليػؿ علػى ذلػؾ  ف  ،وا 

بينمػا ت ػوف همػزة  االسػتفهاـ  ،إمػا  ف ت ػوف للت ػور  و للت ػديؽ (الحروؼ واألسما  )  دوات االستفهاـ
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مما يا د  ف داللة االسػتفهاـ  تتػبعر بالسػياؽ و عرافػة المتلرػي معلمػا  ،و للت ديؽ تارة  زر ،لت ور تارةل
فمػػا  دوات االسػػتفهاـ ا ومػػا طرائػػؽ بنائػػ  ا و يػػؼ تت ػػ ؿ العبلقػػة بػػيف عنا ػػر  ا و يػػؼ . تتػػبعر بػػاألداة 

 تفسر دالالت  ومعاني  التي تت اعر بتعدد الررا اتا
 :نالتماثل والتواز* 

 (xx)"الاػديرة بالترػديـ"وقػاؿ فيهػا السػب ي هػي ،تر زت عناية الببلغييف بوبوح على همزة االستفهاـ      
حيػث إف  لفػاظ االسػتفهاـ غيػر الهمػزة  اذ ر علػة ذلػؾ ،فهػؿ ألنهػا  ـ البػابل ن  لـ يػ على برية األدوات،

قػد تترػدـ علػى غيرهػا لعراقتهػا  فػي  ل نهػا ،ال ي اد يام  الببلغيوف علػى  نهػا  ـ البػاب   (xxi)"نائبة عنها
فت وف  للت ديؽ إذا دزلت على املة اسمية  ة التي تدور بيف الت ور والت ديؽ،االستفهاـا فهي األدا

لػى الفعػؿ فيهػا معمػوؿ  زيػد قػائـا وحػيف تػدزؿ علػى املػة فعليػة لػـ  يترػدـ ع: نحػو،زبرهػا مفػرد ،رئيسة 
 ػبف ( غيػر رئيسػة) دزلػت علػى املػة اسػمية غيػر مسػترلة  مػا إذا ، بػربت الولػدا: نحو  مف معموالت ،

و ت ػوف للت ػور  يبػا إذا دزلػت  ،  نت تزواتا فإنها ت وف للت ور :  نحو ،ي وف زبرها املة فعلية
  اتػب  نػت  ـ  ػاعراوحيف تػدزؿ علػى املػة : نحػو ،على  املة اسمية يتردـ فيها الزبر علػى المبتػد  

 قلما  هديت إلى  ديرؾ  ـ  تابااففي : ،  ما في قولهـالت الفعؿ علي فعلية يتردـ فيها معموؿ مف معمو 
 .( هديت)على الفعؿ(  قلما)الفعؿ  الاملة  تردـ معموؿ

 وقػػد تػػزداد عنايػػة الببلغيػػيف بػػالهمزة ألنهػػا األداة الوحيػػدة التػػي ي ػػل   ف تػػدزؿ علػػى األسػػما  واألفعػػاؿ، 
 :تدزؿ على األسما  إال في حالتيف ال( هؿ)ف فا(xxii)،على الرغـ مف  ف االستفهاـ  حؽ بالفعلية

  رولؾ هؿ زيدا بربت ا ،بتردير فعؿ  محذوؼ يفسر  ما بعد : األولى 
 (xxiii)".فهؿ  نتـ مسلموف : " ما في قول  تعالى ، ف ي وف المراد غربا مف األغراض الببلغية : العانية 

مػػػا ت ػػػوف محذوفػػػة ا  و ل عػػػرة دالالت وقػػػد ت ػػػوف تلػػػؾ العنايػػػة بهمػػػزة االسػػػتفهاـ لروتهػػػا فػػػي الحبػػػور حين
االستفهاـ بالهمزة ا و لمحدودية دور  دوات االستفهاـ األزر ا  و لعدـ   الة األدوات األزر  في بػاب 

 و ألف ال ػػػيب عبػػػد الرػػػاهر  (xxiv)،فػػػي األ ػػػؿ( قػػػد) االسػػػتفهاـ ا حيػػػث يػػػر  الببلغيػػػوف  ف هػػػؿ بمعنػػػى
و ألنهػػا تزػػالؼ سػػائر  دوات االسػػتفهاـا فػػبل ياػػوز  ف  . الاراػػاني لػػـ يفّ ػػؿ الرػػوؿ ببيرهػػا مػػف األدوات

ِإْذ : " و ألنهػا األداة الوحيػدة التػي تػدزؿ علػى الاملػة المنفيػة ا  مػا فػي قولػ  تعػالى  (xxv)،( ـ)تر   بعد 
َف اْلَمآلِئَ ِة ُمن ـْ َربُُّ ـ ِبَعبَلَعِة باَلٍؼ مِّ ـْ َ ف ُيِمدَُّ   و لتردمها على حروؼ  (xxvi)"َزِليفَ َتُروُؿ ِلْلُمْاِمِنيَف َ َلف َيْ ِفيُ 

 و لتميزهػا فػػي (xxviii)،"يسػيروا  ولػـ:"،وفػػي قولػ  تعػالى(xxvii)" فػبل تعرلػوف :" العطػؼا  مػا فػي قولػػ  تعػالى
 .(xxix)"َ ِإنَّا َلَمْرُدوُدوَف ِفي ٱْلَحاِفَرِة َ ِإَذا ُ نَّا ِعَظامًا نَِّزَرةً :"الدزوؿ على إف ال رطية ا ما في قول  تعالى 

ل ف السػػب ي ،لػػى الػذهف  ف سػػر اهتمػػاـ الببلغيػػيف بػالهمزة يراػػ  إلػػى  نهػا تزػػتص بالت ػػوروقػد يتسػػرب إ
و ػاحب األطػوؿ  ،(xxx)"ال يزتص بها ت ور وال ت ػديؽ بػؿ تزػرج عػف  ػؿ منهمػا لآلزػر"يروؿ الهمزة 

ألف الت ور  بلـ ظػاهر  مبنػي  ،يؽ ياب  ف ي وف مردما على الت ورير   ف االستفهاـ لطلب الت د
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حيػػث إف  المايػػػب عػػف طلػػب الت ػػػور ال يزيػػد فػػي ت ػػػور  ،وال طلػػب إال فػػػي الت ػػديؽ ،وسػػ علػػى الت
ويبػػيؼ ابػػف يعرػػوب  (xxxi)، مػػا  ف الحا ػػؿ بػػالاواب فػػي نهايػػة المطػػاؼ هػػو الت ػػديؽ ،السػػائؿ  ػػيئا

إذف فالتػػػدازؿ بػػػيف  (xxxii)، مػػػا الت ػػػور فهػػػو للت ػػػور الزػػػاص ،المبربػػػي  ف الت ػػػديؽ لمطلػػػؽ الت ػػػور
وهذا يعني  ف ترديـ الهمزة واالهتماـ بها ال يرا  إلى سبب ،ئـ في عمؽ  ؿ سااؿ الت ديؽ والت ور قا
نما ألسباب  زر   همها ،مف هذ  األسباب فرط  ألف السااؿ  ، ف الهمزة تزتلؼ عف  دوات االستفهاـ: وا 

ومػا بػعؼ فػي  ،وألنها بعيفة فػي اإلعػراب (xxxiii)،" بسيط مطلؽ غير مريد بوقت وال حاؿ"بها استفهاـ 
فهػػي واف  (xxxiv)"األبػػعؼ فػي اإلعػراب   قػو  فػي المعنػى " بػؿ إف ،إلعػراب يرػو  فػي التػبعير الػداللي ا

ل ونها ال ( "هؿ)فإنها   عر بعفا مف ،في  ونها حرؼ ال محؿ ل  مف اإلعراب ( هؿ) انت ت ترؾ م  
ا وهي األبعؼ  ذلؾ مف سائر  دوات االسػتفهاـ األزػر  حيػث ال يزػتص بهػ (xxxv)"يزتص بها ت ديؽ

ل ف المسػتفهـ عنػ  بػالهمزة ي تسػب  ػفة االزت ػاص حيػث ي ػوف تاليػا للهمػزة ،ت ور  ما بّيف السب ي 
 .سوا   في الت ور  و الت ديؽ

فإنهػػػا  ،إف مامػػػؿ هػػػذ  الز ػػػائص واف اعلػػػت الهمػػػزة   عػػػر األدوات تعبيػػػرا عػػػف ببلغػػػة اسػػػتفهاـ      
فهاـ  ونوع العبلقات بيف عنا ر  تعتمد حيث إف  طرائؽ تر يب االست ،ت  ؼ عف منزع  امالي  يبا 

ولعػؿ الترعيػد فػي بػاب االسػتفهاـ ال يحتػاج  ،على قواعد و سس بنائية هندسية تحتػاج إلػى تػذوؽ وتفسػير 
نمػػا هػػو بحااػػة  يبػػا إلػػى التعليػػؿ الامػػالي  ،إلػػى مزيػػد مػػف التطبيرػػات فرػػط  حيػػث إف ماػػرد الترعيػػد  ،وا 

بػػؿ انػػ  يبزػػذ بالببلغػػة نحػػو الامػػود حيػػث ال  ،منػػ  بالببلغػػةياعػػؿ الحػػديث عػػف االسػػتفهاـ   ػػب  بػػالنحو 
والتبعير وظبلؿ األسلوب و لواف  لهذا  اف ال بد  ف تلتفت الدراسات إلى الت  يؿ الامالي،.م اف للتذوؽ 

  (xxxvi).الحس وما يزطر في الرلب 
التػػي اتفػػؽ عليهػػا  فمػػف األسػػس البنائيػػة األوليػػة ،حااػػة االسػػتفهاـ إلػػى دقػػة البنػػا  وال ػػياغة قويػػة      

(  ـ)و ف  ،للهمػػػزة فػػػي اميػػػ   نػػػواع االسػػػتفهاـ اميػػػ  الببلغيػػػيف  ف المسػػػتفهـ عنػػػ  ياػػػب  ف ي ػػػوف تاليػػػا
 ما إذا  انػػت للت ػػديؽ فػػاف ،المت ػػلة ال بػػد  ف يتلوهػػا المعػػادؿ للمسػػتفهـ عنػػ  إذا  انػػت الهمػػزة للت ػػور

 ـ  ف غايتهػػا تتمحػػور فػػي  مػػف اللػػبس فهػػؿ هػػذ  الرواعػػد بتػػبعير مػػف النحػػاة ا (xxxvii)،سػػت وف منرطعػػة(  ـ)
نمػا لوظيفػة  دبيػة  ،.لتحريؽ اإلفهاـ والوبوح الـ ت ف الببلغة في يـو مف األياـ مف  اؿ اإلفهاـ فرط  وا 

ولهذا ظلت الببلغة تحػرص علػى الرقػي بالترا يػب اللبويػة واألعػر الامػالي ،فالببلغة ربيبة النص  ، يبا
وهػػا ياسػػس لاماليػػات ياػػر  ورا هػػا  ػػؿ نػػص ويت ػػيدها  ػػؿ بػػؿ إف تبػػافر ببلغيػػات الاملػػة مػػ  نح،

 لريت زيدا  ـ عمرا ا ذهػب الببلغيػوف إلػى  نهػا :  اا  زيد  ـ عمرو ا و قولهـ: ففي قولهـ (xxxviii).قارئ
ألف األحسػػف فػػي معػػؿ هػػذ  ،(xxxix)واف  انػػت  ػػحيحة عنػػد النحػػاة ،بػػؿ بػػعيفة ،ترا يػػب  ليسػػت بليبػػة 

يرتبػيها النحػاة ا و  زيدا لريت  ـ عمرا ا ألف هذ  الترا يػب  مػا   زيد اا   ـ عمرو: الترا يب  ف ت وف
ف يؼ توب  زيارات للرائميف ب ا والفعػؿ  ،فاالستفهاـ في المعاؿ األوؿ عف الماي  ،تبدو غير مترابطة
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ف يػؼ يتبعػ    عػر مػف مفعػوؿ  ،واالستفهاـ في المعاؿ العاني عف تحرؽ اللرا  ،ليس هناؾ ما يا د وقوع 
 زيػد اػا   ـ عمػرو اوقولػؾ فػي :  مػا قولػؾ فػي المعػاؿ األوؿ. عؿ ما زاؿ غير معلػـو  نػ  قػد وقػ والف ،ب 
وهػي األ عػر  ،ا فهذ  الترا يب هي األقو  في بيػاف المسػتهدؼ بالسػااؿ زيدا لريت  ـ عمرا :معاؿ العانيال

لما فيهػا  (xl)،ة العربوهي األ هر واألف   في لب،داللة على الترقي في تنرية الترا يب اللبوية وتطورها
حيػث يتوسػط المسػند بػيف ،مف ترػديـ وتػبزير ينرػؿ االسػتفهاـ  مػف االسػتعماؿ النفعػي إلػى األعػر الامػالي 

 ،فيتحرػػؽ التػػوازف بػػيف الطػػرفيف فػػي الوظيفػػة النحويػػة( عمػػرو)والمسػػند إليػػ  العػػاني( زيػػد)المسػػند إليػػ  األوؿ
وفػي بػو  هػذا التماعػؿ  ،( لريػت)  و بالفعػؿ( اا )الفعؿ  ما  نهما يتماعبلف تماعبل ترابليا في عبلقتهما ب

يتعػػػادؿ الطرفػػػاف في ػػػوف  ػػػؿ اانػػػب معػػػادال لآلزػػػر فػػػي  (xli)لػػػيفف. ر.المػػػوقعي علػػػى حػػػد تعبيػػػر سػػػمويؿ 
ومػػػػػف عػػػػػػـ يتحرػػػػػػؽ التماسػػػػػػؾ (xliii)ويوازيػػػػػػ  فػػػػػػي األدا  علػػػػػػى نحػػػػػو يحرػػػػػػؽ الراحػػػػػػة والهػػػػػػدو  (xlii)الااذبيػػػػػة 
 . .(xliv)"في  مت لة( ـ )لطلب الت ور واستفهاما واحدا " وت وف  ؿ بنية،والتوازف

فػػاف العبلقػػة  ،(المسػػتفهـ عنػػ  والمعػػادؿ)و إذا  ػػاف التماعػػؿ والتػػوازف هػػو العبلقػػة الظػػاهرة بػػيف الطػػرفيف 
 لهػـ :ولػو قلػت: "فرػد قػاؿ السػب ي،الزفية التي تامػ  بينهمػا فػي العمػؽ ترػـو علػى  سػاس مػف االزػتبلؼ 

 ػػػلة قطعػػػا فرػػػد اتفرػػػا فػػػي التر يػػػب اللفظػػػي وازتلفػػػا فػػػي المعنػػػى مت( ـ)ا ل انػػػت اإلهانػػػةاإل ػػػراـ  ـ لهػػػـ 
نمػا ي ػوف بالمت ػابهات  و المترادفػات  يبػا  ،واالزتبلؼ هنا ال يعنى التباد فرػط  (xlv)".قطعا ول ػف  ،وا 

ولػذلؾ وافػؽ الببلغيػوف سػيبوي  حػيف زػالؼ  عيػرا مػف النحػاة  ،التباد  و التبػايف  قػو   ػور االزػتبلؼ 
ف ػؿ ( قتػؿ/بػرب)لما في التر يب مػف تماعػؿ وتػوازف بػيف الفعلػيف  (xlvi)"دا  ـ قتلت ا بربت زي: وارتبى

مر ػزا ( زيػدا)حيػث  ػاف   ،(زيػدا)منهما يرابؿ اآلزر ويوازي  في األدا  النحو  وفي العبلقة بالمفعوؿ بػ  
رر بمعنػػى  ف زيػػدا قػػد تبػػرر والسػػائؿ علػػى يرػػيف مػػف هػػذا البػػ ،ريػػا ااتمػػ  علػػى اانبيػػ  المتعػػادالفمحو 

 (xlvii) :ومعؿ هذا قوؿ ال اعر ،ل ن  متردد بيف  مريف،
  موتي نا   ـ  هو اآلف واق          الي بعد فرد  مال ا             ولست  ب              

 ػؿ منهػا يرابػؿ اآلزػر ويوازيػ  فػي عػدد األلفػاظ وفػي ( المػوت اآلف/المػوت النػائي )حيث اعؿ األبػداد 
 .تعلرهما بعدـ المباالة 

لرػػد حػػػرص الببلغيػػػوف فػػػي بنػػػا  االسػػػتفهاـ منػػػذ الرػػرف الرابػػػ  الهاػػػر  علػػػى تحريػػػؽ هندسػػػة اماليػػػة      
افػؽ مػ  تتوافؽ مػ  عرافػة الع ػر معلمػا تتوافػؽ مػ  الت ػور العػاـ لل ػبلـ البليػا؛ فػالترقي فػي الترا يػب يتو 

إلػى االنترػاؿ العربػي مػف  ف بف الببلغييف التفتػوا فػي  ػياغة االسػتفهاـ الببلغػي ،عرافة ال تابة وامالياتها
ف عػػرة ال تابػػة وانت ػارها دفػػ  بػػالببلغييف إلػى البحػػث عػػف قواعػد و سػػس تبنػػي ،حالػة البػػداوة إلػػى الحبػارة 

 .عف لبة الاسـ في الم افهة 
فرػد نظػر الببلغيػوف لبلسػتفهاـ علػى  نػ  بنيػة ياػب ،و ما فيما يزػتص بالت ػور العػاـ لل ػبلـ البليػا      

فاالسػتفهاـ يرػـو  فػي  ،رب زا ػة الت ػبي  الػذ  ملػؾ قلػوبهـة الببلغة السػائدة عنػد العػ ف تتوافؽ م   بني
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تػػواز بػػيف  األسػػاس علػػى الامػػ  بػػيف طػػرفيف بينهمػػا عبلقػػة م ػػابهة  و تبػػاد ويتحرػػؽ فيػػ  مػػا يتحرػػؽ مػػف
النفػي ولعؿ زير دليؿ على ذلؾ  ف عبد الراهر الارااني قد اعؿ مف ميػزات  ، طراؼ السا  واالزدواج

 فبنػػػت تسػػػم  ال ػػػـ  و تهػػػد  :"االسػػػتفهاـ  نػػػ  ي ػػػوف للمسػػػتحيؿ بالت ػػػوير والتمعيػػػؿ ففػػػي قولػػػ  تعػػػالى ب
نمػػا المعنػػى فيػػ  التمعيػػؿ  ،لػػيس إسػػماع ال ػػـ ممػػا يدعيػػ   حػػد لي ػػوف ذلػػؾ لئلن ػػار:" قػػاؿ (xlviii)"العمػػي وا 

 نػػ  يسػػم   منزلػػة مػف يػػر  ،سػػتطي  إسػػماعهـ و  نػ  ي ،و ف ينػػزؿ الػػذ  يظػف بهػػـ  نهػػـ يسػػمعوف ،والت ػبي 
  (l)". ف  بل يطلب  مرا ال يح ؿ: ووا  ال ب " (xlix)".ال ـ ويهد  العمى 

 (li):(يت  )ومن  قوؿ عبد اهلل بف محمد بف  بي عيينة
 فدع الوعيد فما وعيدؾ بائر                     طنيف  انحة الذباب يبير                   

حتػػػى ظػػػف  ف وعيػػػد   ،لػػػذباب بمعابػػػة مػػػا يبػػػير بنػػػ  قػػػد ظػػػف  ف طنػػػيف  انحػػػة ا"حيػػػث اعػػػؿ المزاطػػػب
 (liii).ووا  ال ب  بيف الطرفيف  ف  بل منهما قد ادعى دعو   اذبة (lii)"يبير

 (liv):وفي قوؿ امرئ الريس
  يرتلني والم رفي مبااعي                ومسنونة زرؽ  بنياب  غواؿا                

(   بنيػاب  غػواؿ )ل ننػا ناػد  نػ  بالت ػوير واإليبػاؿ ( lv)قاؿ الببلغيوف ببن  استفهاـ إن ػار  ت ػذيبي     
للداللػػة علػػػى اسػػػتحالة وقػػػوع هػػػذا ( البػػػوؿ والعنرػػػا  والزػػػؿ الػػػوفي)والم ػػب  بػػػ   حػػػد المسػػػتحيبلت الػػعبلث 

فاإلن ار مواػ  للفعػؿ ال إلػى الفاعػؿ حيػث ي ػترط فػي االسػتفهاـ اإلن ػار  سػوا   ػاف ت ػذيبيا  و ،االدعا 
ولػػو  ػػاف اإلن ػػار  ،ى  ػػا لة االسػػتفهاـ الحريرػػي فػػي  ف ي ػػوف المن ػػر تاليػػا للهمػػزة ف ي ػػوف علػػ توبيزيػػاً 

لاا  الفاعؿ تاليا للهمزة ليتحرؽ السلب بهمزة االستفهاـ منػذ بدايػة ال ػبلـ  ،مواها للفاعؿ التهام  بالعاز
عبػات إلإال ( والم ػرفي مبػااعي ومسػنونة زرؽ  بنيػاب  غػواؿ: )الرػيس حػيف قػاؿ اوما تداف  قوؿ امػر ،

 . على الرغـ مف استحالة وقوع ذلؾ االدعا  ، ن  على استعداد تاـ للرتاؿ
لي ػػوف ال ػػبلـ  بلػػا  عػػرا و وقػػ  فػػي  وقػػد لاػػب ال ػػاعر إلػػى االسػػتفهاـ اإلن ػػار  بػػدال مػػف النفػػي ال ػػري   

زا ػػػػػػػػة  ف ال ػػػػػػػػاعر لػػػػػػػػـ يتااهػػػػػػػػؿ ادعػػػػػػػػا   (lvi) ،ويفااػػػػػػػػب السػػػػػػػػام  ويابػػػػػػػػر  علػػػػػػػػى الموافرػػػػػػػػة ، الػػػػػػػػنفس
حيػث عمػد امػرا الرػيس إلػى الػنرض باألدلػة والبػراهيف  ،لي ػوف  قػو  فػي الػرد والػنرض( تلنػيير)المزاطػب

 .وبالنفي المزبو  في  داة االستفهاـ ،التي تعانؽ ال ور
نمػػا برػػػوة ااذبيتػػ  لل ػػػورة الفنيػػػة  ،ال ترت ػػر قػػػوة االسػػتفهاـ علػػػى تعلػػؽ عنا ػػػر  بعبػػها بػػػبعض      وا 

وفػي هػذا اإلطػار ي ػوف  ،السػتفهاـ الت ػوير  يبػرز  فػي عػوب اديػد فال بلـ قد ي وف معرفة مبلوفة ل ف ا
 لػػـ نربػػؾ فينػػا وليػػدا ولبعػػت فينػػا مػػف " : مػػا فػػي قولػػ  تعػػالى (lvii)،االسػػتفهاـ تاػػاوزا إلاابػػة قديمػػة سػػهلة 

يعرفهػػا موسػػى وفرعػػوف والنػػػاس  ،حيػػث يا ػػد االسػػتفهاـ حرػػائؽ حػػدعت فػػي المابػػي  (lviii)"عمػػرؾ سػػنينا
 ،هػػذ  الحواريػػة  و الػػديالوج يبتبػي استحبػػار م ػػاهد فػػي نفػػس موسػػى وذهنػػ  ول ػػف فرعػػوف فػػي.  امعػيف

 .ليبر  ب  ويعير م اعر  
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الوعي بريمة التماعؿ والتوازف ي  ؼ  سباب رفض الببلغييف في  ف ال ياتى بمعادؿ للمسػتفهـ عنػ        
واف  واػد ت  ،الت ػديؽ ال ت ػوف ال لفظػًا وال ترػديرًا فػي حالػة(  ـ)بهمزة الت ػديؽ ،حيػث ذهبػوا إلػى  ف 

 مػا فػػي قػػوؿ اريػػر ،نسػػبة ألف المػػراد إدراؾ ال،فإنهػا ت ػػوف منرطعػػة و ال تػدزؿ فػػي حيػػز االسػتفهاـ "  ـ "
 (lix)(:ي110:ت)التميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 ع ية هـ قومؾ بالرواح             ـ فاادؾ غير  اح      ت حو ا               
ومػا بعػدها فػي حيػز االسػتفهاـ  (  ـ)بػؿ إف دزػوؿ  ،اـوما بعدها ال قيمػة لهمػا فػي حيػز االسػتفه(  ـ)فاف 

حيػػث إف  الت ػػديؽ يعبػػر  (lx)، و مػػف بػػاب الت ػػرار الػػذ  ال فائػػدة منػػ   ،سػػياعؿ السػػااؿ متنػػافر األاػػزا 
 ،وفي هذا تناقض  ،في حيز االستفهاـ  يدؿ على المعرفة بالح ـ (  ـ)عف اهؿ المت لـ بالح ـ وواود 

فهاـ يلبػي عمػؿ  داة االسػتفهاـ التػي تعيػر الػذهف وتزلػؽ حالػة مػف التسػااؿ بؿ إف دزولها في حيز االسػت
سػػيفترراف إلػػى التماعػػؿ ( المسػػتفهـ عنػػ  ومػػا بعػػد  ـ) مػػا  ف الطػػرفيف  ،والتػػردد بػػيف إعبػػات الح ػػـ ونفيػػ  

 (فػاادؾ غيػر  ػاح)في قوؿ ارير دزلت على املة اسمية   ( ـ) ألف ،مت لة (  ـ) والتوازف إذا  انت
ف ػػاف االنف ػػاؿ هػػو األقػػو  بػػيف الاملتػػيف .(ت ػػحو)همػػزة االسػػتفهاـ فرػػد دزلػػت علػػى املػػة فعليػػة  مػػا  ،

 (lxi).المزتلفتيف في االسمية والفعلية وغير المتساويتيف في النظـ
حيػػػث انػػػ   ،المت ػػػلة (  ـ)ولػػػيس معنػػػى ذلػػػؾ  ف التػػػوازف فػػػي االسػػػتفهاـ رهػػػيف همػػػزة االسػػػتفهاـ  و      

وعلػى  ، يبا إذا حرص ال اعر على تنرية الترا يب اللبويػة المنرطعة (  ـ)و( هؿ)يتحرؽ باالستفهاـ ب
 (lxii)(:ي60:ت)ففي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ مالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب،تحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 فيا ليت  عر  هؿ تبيرت الرحى رحى الحرب ا  ـ  بحت بفلع  ما هيا                      
نمػػػػا ب ألف السػػػػااؿ لػػػػـ ي ػػػػف بػػػػالهمزة ،هنػػػػا منرطعػػػػة( ـ)ناػػػػد  ف       ول ػػػػف ال ػػػػاعر اسػػػػتزدـ  ،(هػػػػؿ)وا 
وفػي . ليريـ توازنا بيف المتماعليف فػي عػدد المفػردات ونوعهػا  ،( ـ )بعد هؿ و(  بحت  –تبيرت )فعليف

إال منرطعػػة بااتمػػاع العرػػؿ (  ـ)ال ت ػػوف " لهػػـ  يػػد يبط ػػوف بهػػا لهػػـ  راػػؿ يم ػػوف بهػػا  ـ "قولػػ  تعػػالى
ومػػ  ذلػػؾ  (lxiv).فاليػػد   ػػرؼ مػػف الراػػؿ،ألدنػػى إلػػى األعلػػى للترقػػي مػػف ا (lxiii)-والنرػػؿ  مػػا قػػاؿ السػػب ي 

اا  مماعبل لمػا بعػد همػزة االسػتفهاـ فػي االسػـ والفعػؿ (  ـ)تماعؿ بيف الاانبيف؛ فما بعد تحرؽ التوازف وال
ويم وف يرابلهػا ،فاألراؿ يرابلها األيد  ،فالاانباف يتحداف في عدد األلفاظ وترتيبها ونوعها (lxv).والحرؼ
 . ت ررت  ما هي في الاانبيف  (بها)و ،يبط وف

لرد  اف األادر بارير وهو المتبزر  ف يفيد مف طرائؽ بنا  االستفهاـ سوا  مف مالؾ بػف الريػب  و مػف 
واف  ػػاف فرػػداف التػػوازف فػػي قػػوؿ اريػػر انع ػػاس لمػػا فػػي قلبػػ  مػػف زػػوؼ وت ػػتت بػػيف مػػا ،الػػنص الرربنػػي 

 .ف على  ن ار  اف يتمنا  وما   ب  واقعا بعد غلبة األمويي
ذا  ػاف الببلغيػػوف قػػد حر ػػوا دومػػا علػػى  يفيػػة بنػا  االسػػتفهاـ وتحريػػر نظػػاـ الاملػػة وبيػػاف فػػرط دقتهػػا  وا 

مزيػػد ازت ػػاص "فػػإنهـ  عطػػوا  ،وتحريػػؽ التماسػػؾ والتػػوازف،لزيػػادة التػػرابط بػػيف م وناتػػ  (lxvi)،ومحظوراتهػػا
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فرػػػػػد قػػػػػػب   ،وتعلرهػػػػػا باألفعػػػػػاؿ ،فوالرتباطهػػػػػا بالزما،الزت ا ػػػػػها بالت ػػػػػديؽ  (lxvii)"لهػػػػػؿ دوف الهمػػػػػزة 
حيػث يم ػف (هؿ زيدا عرفت  ا)الببلغيوف هؿ راؿ عرؼ اوهؿ زيد عرفت ا لتعذر تردير الفعؿ بزبلؼ 

فػاف ر ت الفعػؿ فػي حيزهػا فػبل تربػى إال  ،تحف إلى األفعػاؿ( هؿ)وألف،تردير الفعؿ مف زبلؿ المذ ور 
في ػػوف   (lxviii)"المزت ػػة بالػػدزوؿ علػػى الفعػػؿ(قػػد)وهػػو  ونهػػا بمعنػػى ،بمعانرتػػ  نظػػرا لمعناهػػا األ ػػلي 
هػػؿ  تػػى : "بزػػبلؼ قولػػ  تعػػالى،ومعػػؿ هػػذا ال يسػػتريـ  ،وقػػد زيػػد عرفػػت  ،ال ػػبلـ بمعنػػى قػػد راػػؿ عػػرؼ 

حيػػث اػػا  االسػػتفهاـ ترريريػػا بمعنػػى التحريػػؽ  (lxix)"علػػى اإلنسػػاف حػػيف مػػف الػػدهر لػػـ ي ػػف  ػػيئا مػػذ ورا
 .يف مف الدهر لـ ي ف  يئا مذ ورافي وف المعنى قد  تى على اإلنساف ح،والتعبيت 

سػت وف لبلسػتفهاـ بػبل  ػؾ ألنهػا حينئػذ سػتذهؿ عػف الفعػؿ (" هػؿ ) ما إذا لـ يواد الفعؿ في حيزها فػاف 
إذ إف فاعليػػة  ،وم ونػػات االسػػتفهاـ ترػػـو  علػػى التبػػاد( هػػؿ)وبالتػػالي فػػاف العبلقػػة بػػيف  (lxx).وال تتػػذ ر 

 ،"فهػػؿ انػػتـ  ػػا روف:" ففػػي قولػػ  تعػػالى (lxxi)"فػػا الاملػػة اسػػميفإذا  ػػاف طر "لبلسػػتفهاـ ال ت ػػوف إال ( هػػؿ)
(lxxii)مػف  فعػاؿ و ػفات(هؿ )على املة اسمية تتناقض م  ما تنزع إلي (هؿ )دزلت، (lxxiii) لتب يػد معنػى

 مػا  ف العػػدوؿ عػػف األ ػػؿ ،ألف طلػب ال ػػ ر فػػي اآليػػة غيػر مريػػد بػػزمف ،العبػوت و ديمومػػة ال ػػ ر هلل 
 (lxxiv). ماؿ العناية بح ول و  ،يدؿ على قوة الداعي لل  ر 

وحرص الببلغييف على إقامة االنسااـ بيف عنا ر االستفهاـ في  بنية االستفهاـ  دفعهـ إلى  الرػوؿ    
ألف  ،فػي  ػؿ موقػؼ علػى الػرغـ مػف ا ػترا هما فػي الحرفيػة(lxxv) ،(هػؿ)ببن  ال ياػوز اسػتبداؿ الهمػزة ب

 مػا ال يم ػػف  ف يسػبؿ بهػا عػػف  (lxxvi)،اؿإذا دزلػت علػى المبػػارع محبػت داللتػ  علػػى االسػترب( هػؿ )
 فػبنتـ لػ  : "  مػا فػي قولػ  تعػالى ،المابي بزبلؼ الهمزة التي يسبؿ بها عف المابي و الحابر  يبا

 .حيث داللتها على إن ار ما  اف منهـ في المابي  مر بّيف (lxxvii)"من روف
و لن ػاط  ، ػؿ  داة  لز و ػية ،وبهذا نزلص إلى  ف  دوات االستفهاـ ال ينوب بعبها مناب بعػض  

فػػالهمزة علػػى  ،فاالسػػتفهاـ دائمػػا فػػي حااػػة إلػػى الحػػذر والػػوعي عنػػد بنائػػ ،عنا ػػر االسػػتفهاـ  وتفاعلها
سبيؿ المعاؿ دائما تت در االستفهاـ حتى لو ااتم  معها حرؼ عطؼ  و  داة نفي لزفة النطػؽ بػالهمزة 

 (lxxviii)،ا  قػرب موابػ  ال ػوت إلػى المػت لـفإنه،فهي  ما ير  ابف الريـ واف  انت قوية بػالاهر وال ػدة،
و ف تت ػدر (lxxix)،فػي الرػربف ال ػريـ ( هػؿ)ولعؿ هػذ  الميػزات  انػت سػببا فػي  ف ت ػوف   عػر ورودا مػف 

 ( lxxxi).ومطال  بعض المعلرات ال عرية(lxxx)، يبا بعض السور الم ية
( ي110) قػػوؿ اريػػرففػػي ،المت ػػلة  و المنرطعػػة (  ـ)وال ينتفػػي التػػوازف عػػف االسػػتفهاـ إذا زػػبل مػػف    

 (lxxxii): حينما تاب  مدح  للزليفة
  لستـ زير مف ر ب المطايا                     و ند  العالميف بطوف راح                  

ف ػؿ طػرؼ اػا  علػى (  ند  العالميف بطوف راح( )زير مف ر ب المطايا)تحرؽ التوازف بتعادؿ الطرفيف
فػػػػي بدايػػػػة البيػػػػت (  لػػػػيس)ؿ المواقػػػػ  المترابلػػػػة وتعلرهمػػػػا ب ػػػػيبة  فعػػػػؿ والتماعػػػػؿ ن ػػػػب بينهمػػػػا مػػػػف زػػػػبل
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 و ،( ال ػااعة وال ػـر) ليس بمعنى حمػؿ الزليفػة علػى اإلقػرار بهػذ  الز ػاؿ(lxxxiii)،فالتررير هنا،ال عر 
فػػإذا مػػا دزلػػت  ،فػػالنفي مزبػػو  فػػي همػػزة االسػػتفهاـ ،ول ػػف للترريػػر بمػػا دزلػػ  النفػػي  (lxxxiv)،للتػػذ ير بهػػا

فػاف النفػي فػي الهمػزة يػزداد قػوة وحبػورا إلػى  ف يزيػؿ معنػى النفػي مػف الاملػػة الهمػزة علػى املػة منفيػة 
فػػإذا  ػػاف المناهبػػوف للزليفػػة ينفػػوف عػػف بنػػي ،(lxxxv)"نفػػي النفػػي إعبػػات " ولهػػذا قػػاؿ الببلغيػػوف  ،المنفيػػة

وبهػػذا ،و عبػػت تلػػؾ الز ػػاؿ دفعػػة واحدة،فػػاف ال ػػاعر بهمػػزة االسػػتفهاـ  نفػػي قػػولهـ ، ميػػة هػػذ  الز ػػاؿ 
إعبات الز اؿ النبيلة لبني  مية والتب يد عليهػا حتػى يرػر بهػا الرا ػي  : ولها: عبلعة  مور  ساسية حرؽ 

المبالبة في اإلعبات ؛ إعبات ال ػفات النبيلػة؛فبنتـ :وبزرها. تسفي  المن ريف والااحديف : وعانيها.والداني 
: ال ػاعر  راد  ف يرػوؿ للزليفػة ف ػبف . زير مف ر ب المطايا في الحػرب و نػتـ  نػد  العػالميف فػي السػلـ
فارتبػى الزليفػة قولػ  بعػدما غبػب  ،لو ااتمعػت النػاس بػدؾ فبنػا معػؾ و قػر ب ػرعية الح ػـ األمػو  

و ازؿ لػػ  العطػا  حتػػى  عطػػا  مائػة مػػف اإلبػػؿ ،فػػي مطلػػ  الر ػيدة( ـ فػػاادؾ غيػػر  ػاح )منػ  حػػيف قػاؿ
  (lxxxvi).برعاتها
 (lxxxviii)،تػػػذ ر  تػػػب الببلغػػػة  نػػػ  لطلػػػب اإلن ػػػار (lxxxvii)" لػػػيس اهلل ب ػػػاؼ عبػػػد : "وفػػػي قولػػػ  تعػػػالى     

فينرلػػػػػػػب المعنػػػػػػػى إلػػػػػػػى  ،بمعنػػػػػػػى  ف اآليػػػػػػػة تنفػػػػػػػي قػػػػػػػوؿ الااحػػػػػػػديف الػػػػػػػذيف ين ػػػػػػػروف  فايػػػػػػػة اهلل لعبػػػػػػػد 
إذ عربػت اآليػة المواقػؼ المتناقبػة دفعػة واحػػدة  ،بفاعليػة الهمػزة والبػػا (التحريػؽ والتعبيػت)(lxxxix)الترريػر

و ف الحؽ يرتبي  ف قولهـ  ػاذب ( ليس اهلل  افيا لعبد )  :قالواالم ر يف فبدال مف  ف يروؿ الرربف  ف ،
دفعػػة واحػػدة بحواريػػة تسػػ ت الماػػادليف (  لػػيس اهلل ب ػػاؼ عبػػد : )قػػاؿ اهلل عػػز واػػؿ ،فػػاهلل  ػػاؼ عبػػد ،

والبػا  ليسػت زائػدة  ،( اهلل  ػاؼ عبػد )ألف الهمزة سلبت النفي الذ  تسلط على املػة  ،وتدحض برا هـ 
حيث ان  يروؿ ببنها لبرض ببلغي هو تب يد معنى الاملة التي  ،اذ عبد الراوؼ  اللبد  ما يروؿ األست

ف يػػؼ ت ػػوف زائػػدة وهػػي لتب يػػد ال ػػبلـ اعػػـ إف  (xc)،تبػػمنت  علػػى واػػ  اإلعبػػات ولػػيس علػػى واػػ  النفػػي
 وفػػي،يعمػػؿ علػػى مسػػتوييف متبػػاديف  (xci)،التب يػػد بالبػػا  فػػي هػػذ  اآليػػة ومػػا ي ػػا لها فػػي الرػػربف ال ػػريـ

اتااهيف مزتلفيف ؛حيث إنها تا د معنى السلب الذ  تتبمن  همزة االستفهاـ فيرػو  النفػي بػالهمزة حتػى 
 ما  نها تعطؿ ظاهريا عمؿ ليس في زبرها في ير ماػرورا ،ي ير معنى الاملة معبتا بعدما  اف منفيا 

منبرسػا فػي الرلػب برػوة ف بف المعنى   ب   ،ومف المعلـو  ف ال سرة   قو  الحر ات،بعدما  اف من وبا
 . التي تفيد في األ ؿ معنى العبات واالستمرار( اهلل  اؼ عبد )بعد تب يد الاملة االسمية 

: وبهػػذا يتبػػيف  ف الهمػػزة إذا دزلػػت علػػى املػػة منفيػػة فػػاف بنيػػة االسػػتفهاـ تنرسػػـ إلػػى قسػػميف متبػػاديف
-وبااتمػاع الرسػميف .مف الاملة المنفيػةهمزة االستفهاـ التي تسلب النفي :والعاني . املة منفية: األوؿ 

مػف النفػي إلػى )ينرلػب المعنػى إلػى بػد مػا  ػاف عليػ   -المتباديف فػي بنيػة العمػؽ  ،المتماعليف ظاهريا
ذا اقترف هذا التر يب بالبا  الما دة فاف فاعلية اإلعبات تزداد قوة حتى ي ب  المعنػى المػراد  ،(اإلعبات وا 

 ،مػػف مبػػمونها المعنػػو ( لػػيس)ااتمػػاع البػػا  مػػ  الهمػػزة يفػػرغ  داة النفػػيحيػػث إف ،إعباتػػ   مػػرا مسػػلما بػػ  
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فػػبل ي ػػوف  مػػاـ المتلرػػي سػػو  اإلقػػرار بمبػػموف الاملػػة  ،( ػػاؼ)ومػػف تبعيرهػػا اإلعرابػػي الظػػاهر  لزبرهػػا
 .  معبتا وما دا 

اريػر  في الرربف ال ػريـ قػد تميػزت بسػمات اماليػة ودالليػة   عػر مػف قػوؿ(  ليس )ومف الواب   ف بنية 
نمػا لعاػز  ػاف فػي العػرب الاػاهلييف  ،لػيس ألف الرػربف معاػز فرػط ،في مدح الزليفػة األمػو  فال ػعر ،وا 

وافيػا فػػي العرػؿ العربػػي معلمػا ت ػػ ؿ للت ػبي  الػػذ    عػر منػػ  ( مراعػػا)الاػاهلي لػػـ ي ػ ؿ لبلسػػتفهاـ سػياقا
مػػرة علػػى لسػػاف ،إال مرتيف( لػػيس)فالمعلرػػات علػػى سػػبيؿ المعػػاؿ ال ناػػد فيهػػا بنيػػة ،العػػرب فػػي   ػػعارهـ 

 (xcii):طرفة بف العبد حيف قاؿ
  لست تر   ف قد  تيت بمايد:          يروؿ وقد تر الوظيؼ وساقها                    

 (xciii): ومرة حيف قاؿ األع ى األ بر 
  لست منتهيا عف نحت  علتنا ا       ولست بائرها ما  طت اإلبؿ                  
فاالسػػتفهاـ فػػي قػػوؿ  ،وقػوة البنػػا  ،والتماعػػؿ والتػػوازف  ،وؿ اريػػر لزلوهمػا مػػف المػػدي وهمػا  بػػعؼ مػػف قػػ

واالسػػتفهاـ فػػي قػػوؿ األع ػػى  (xciv) ،قػػد ت ػػوف ب ػػرية( تػػر )والرايػػة ،طرفػػة للتػػوبيب علػػى فعػػؿ قػػد تحرؽ
لػػى  ،بػػؿ انػػ  ال ي ػػعر بانرطػػاع الػػذـ علػػى الػػرغـ مػػف  نػػ  مواػػ  مػػف  علػػى إلػػى  دنػػى ،يزلػػو مػػف المػػدي  وا 

ل ف اريػرا  مػا يبػدو  ػاف   عػر حظػا مػف طرفػة و األع ػى حػيف  فػاد ،ولػيس إلػى اماعػة،ص محدد  ز
 .مف السياؽ الرربني لبلستفهاـ في إقامة بنية قوية فيها سمات امالية 

إف بػػػػػعؼ العػػػػػرب فػػػػػي إقامػػػػػة بنػػػػػا  االسػػػػػتفهاـ زا ػػػػػة الػػػػػذ  تػػػػػدزؿ فيػػػػػ  الهمػػػػػزة علػػػػػى املػػػػػة منفيػػػػػة 
عػػف تحليػػؿ معػػؿ هػػذ  الترا يػػب (قبػػؿ الرػػرف الرابػػ  الهاػػر )األوائػػؿ يفسػػر سػػر ابتعػػاد الببلغيػػيف (لػػيس)ب

 . ما  ن  يبي  ندرة ال اهد ال عر  الااهلي في مباحث االستفهاـ  ،وتذوقها
 مػػػا يػػػذهب (xcv)" لػػػـ ن ػػػرح لػػػؾ  ػػػدرؾ"هػػػو مػػػا يرػػػاؿ فػػػي (  لػػػيس اهلل ب ػػػاؼ عبػػػد )ولػػػيس مػػػا يرػػػاؿ فػػػي 

وفػػي موبػػوع ال ،ال ترػػاؿ  مػػا يبػػدو إال لمزاطػػب معيف فػػي الرػػربف ال ػػريـ(  لػػـ)ألف بنيػػة (xcvi)،التفتػػازاني
 ،التي توا  لاماعػة من ػرة لمبػموف السػااؿ(  ليس)بزبلؼ بنية ،(المت لـ والمتلري)يزتلؼ في  الطرفاف 

لػػذلؾ ،فتربيػػة موسػػى فػػي بيػػت فرعػػوف ال يزتلػػؼ عليهػػا  حد ولعػػؿ حواريػػات فرعػػوف مػػ  موسػػى تا ػػد ذلػػؾ
 ما ملؾ م ر فازتلؼ النبي موسى و تباع  مػ  فرعػوف  (xcvii)"بؾ فينا  لـ نر "قاؿ اهلل على لساف فرعوف 

  (xcviii)". ليس لي ملؾ م ر"فراؿ تعالى على لسان  ،في هذا ال بف
فت ػػػوف للتػػػذ ير فػػػي  مػػػر ال (  لػػػـ) مػػػا بنيػػػة ،ت ػػػوف للػػػرد علػػػى من ر(  لػػػيس)وبهػػػذا نزلػػػص إلػػػى  ف بنيػػػة 

 لػػيس اهلل بػػبح ـ الحػػا ميف : ولػػ  تعػػالىولػػذلؾ لػػيس مػػف ال ػػواب حػيف يتلػػى ق (xcix)،ازػتبلؼ فػػي وقوعػػ  
(c)لبعؼ الحديث الذ  يسػتند إليػ  الرائػؿ(بلى و نا مف ال اهديف) ف يراؿ،(ci) وألف االسػتفهاـ لػيس لطلػب

نمػػا بمعنػػى التحريػػؽ والتعبيػػت ،اإلقػػرار ونحػػف نػػامف بالمبػػموف ،فلمػػاذا نبػػ   نفسػػنا موبػػ  المسػػا لة  ،وا 
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وفػػي إفػػادة معنػػى  ، ػػاف لهػػا دور فاعػػؿ فػػي التب يػػد( بػػبح ـ)لػػ  زا ػػة  ف البػػا  فػػي قو  ،االياػػابي لآليػػة
 . فاهلل دوما  ح ـ الحا ميف ،المبلزمة واالستمرار 

 :الحضور والغياب
ألف الروؿ ببف األداة ماازية في  ت لؼ ،ليس لتعددية المعاني في  سلوب االستفهاـ عبلقة بالمااز      

نمػػا علػػى ماموعػػة عنا ػػر تتبػػافر فػػي ت ػػ يؿ  ،اة فرػػط فاالسػػتفهاـ ال يرػػـو علػػى  د،وتاػػاوز للواقػػ   وا 
واعلـ انؾ إذا راعػت إلػى نفسػؾ علمػت علمػًا ال يعتربػ  ال ػؾ  ف ال " يروؿ الارااني  ،البنية والداللة 

ويبنػى بعبػها علػى بعػض وتاعػؿ هػذ  بسػبب مػف  ،نظـ في ال لـ وال ترتيػب حتػى يعلػؽ بعبػها بػبعض
لػـ نطمػئف إلػى  نهػا فػي هػذ  المعػاني ماػاز " محمد محمد  بػو موسػى  .وألف األداة  ما يروؿ د (cii)"تلؾ 

وألف عبػد الرػػاهر والزمز ػر  لػـ يت لمػا بهػػذا . (ciii)"لبرػا  االسػتفهاـ قويػا ورا   ػؿ معنػػى مػف هػذ  المعػاني
حيػث األولػى ،و ما العلما  الذيف قالوا بالمااز  و ال ناية فرػد ت لفػوا فػي هػذا األمػر   ػد الت لػؼ  ،ال بف 

وزا ة  ف اللفظ في المااز ينرؿ مف معنا  إلى معنى بزر بينهمػا  ،تبار  نها مف مستتبعات الترا يباع
بػافة إلػػى ذلػؾ فػػاف  ، مػا يحػػدث فػي االسػػتفهاـ غيػر الحريرػػي(civ). عبلقػة م ػابهة ال إلػػى املػة معػػاف وا 

 و ي ػوف قائلػ    عػر علمػا ،فاالستفهاـ الببلغػي إمػا  ف ي ػوف فػي سػياؽ  دبػي  ،طبيعة االستفهاـ الببلغي
وفي الحالتيف ينرلػب حػاؿ المتلرػي مػف مفيػد للمػت لـ إلػى سػاع  ورا  معرفػة  امنػة فػي بنيػة  ،مف المتلري 

فاالستفهاـ الببلغي ال يمتػد إلػى المتلرػي ول ػف يرتػد إلػى ذاتػ  ،االستفهاـ ومتوارية في سياؽ نص ببلغي 
لهذا ليس غريبا  ف  (cv)،للبوية الزا ة بسياق  اللبو  العتماد  على  نظمت  ا،في ب  متح ما بالمعنى 

ال يطلػػػب مػػػف (الببلغػػػي)فاالسػػػتفهاـ غيػػػر الحريرػػػي  ،تتعػػػدد المعػػػاني وتزتلػػػؼ بػػػازتبلؼ  نػػػواع السػػػياؽ 
و (cvi)،فاعليػػة السػػياؽ: وفػػؽ مفهػػوميف  ساسػػييف همػػا  المتلرػػي إال  ف ياتهػػد دومػػا فػػي التفسػػير والتحليػػؿ

إف  "بػؿ إف اللبػد  يرػوؿ ،ذلػؾ  ف المعػاني بعيػدة عػف الػذوؽ األدبػي وليس معنػى،سلطة حبور البائب 
ن ػار وغيػر ذلػؾ  مػف ت ػويؽ وتعايػب االسػتفهاـ هػذ  المعػاني الببلغيػة التػي تزػرج إليهػا  دوات وترريػر وا 

 ف يحػت ـ إليهػا، وبسػبب مػف هػذا  إنها تزب  للذوؽ األدبي ال ز ي وليس لهػا قواعػد موبػوعة يم ػف
فالتررير على سػبيؿ المعػاؿ ،ل ف مهما  عرت المعاني فإنها تدور في فلؾ الطلب(cvii)"ةاا ت اآلرا  مزتلف

والتػػوبيب  ،والتعاػػب ي ػػوف لعػػدـ اسػػتررار المعنػػى فػػي الػػنفس،واإلن ػػار ينفػػي مػػا هػػو قػػائـ  ،يبتبػػي اإلعبػػات 
عبػات اإل)فاالستفهاـ الببلغي يظؿ في إطار األبػداد ،لتااوز مفهـو يفترض  ف ي وف راسزا في النفس 

حتػػػى ولػػػو  ػػػاف للتػػػذ ير فانػػػ  سػػػي وف مػػػف  اػػػؿ تعبيػػػت معنػػػى ي ػػػاد ينسػػػا  ،مهمػػػا  عػػػرت  ػػػور  ( والنفػػػي
علػػى  ، ف المعنػػى فػػي إدزالػػؾ حػػرؼ االسػػتفهاـ ،واملػػة األمػػر"وقػػد قػػاؿ عبػػد الرػػاهر الاراػػاني ،المتلرػػي

 (  cviii)".فيهو  نؾ تطلب  ف يرفؾ في معنى تلؾ الاملة وماداها على إعبات  و ن،الاملة مف ال بلـ
بػؿ إف األداة قػد تطػرح  ، ؿ الترا يػب بمزتلػؼ األدوات االسػتفهامية تحمػؿ  عيػرا مػف المعػاني           

ولعػػؿ الحػػوار الػػذ  دار بػػيف ،ال ي  ػػؼ عنهػػا إال إاابػػة المتلرػػي  ،ماموعػػة مػػف األسػػئلة فػػي بنيػػة العمػػؽ 
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ػػَماَواِت َواأْلَْرِض َوَمػػا َبْيَنُهَمػػا إف ُ نػػتـُ قَػػاَؿ * َوَمػػا َربُّ اْلَعػػاَلِميفَ : موسػػى وفرعػػوف فػػي قولػػ  تعػػالى  َربُّ السَّ
ِليفَ * َقاَؿ ِلَمْف َحْوَلُ  َ اَل َتْسَتِمُعوفَ * مُّوِقِنيفَ  ـُ اأْلَوَّ ـْ َوَربُّ بَباِئُ  ـْ * َقاَؿ َربُُّ  ـُ الَِّذ  ُ ْرِسػَؿ ِإلَػْيُ  َقاَؿ ِإفَّ َرُسوَلُ 
إنػػا :" فحينمػػا سػػم  فرعػػوف مػػف موسػػى قولػػ  تعػػالى ( مػػا)األداة فػػي  ،ي  ػػؼ عػػف هػػذا البعػػد (cix)"َلَمْاُنػػوف  

َوَمػػا " التػي تحتمػؿ  ف  ت ػوف للسػااؿ عػف الاػنس  و الو ػؼ فرػاؿ( مػا)سػبؿ ب(cx)"رسػوؿ رب العػالميف 
َربُّ السَّػَماَواِت َواأْلَْرِض " فبااب موسػى عػف الو ػؼ ولػيس عػف الاػنس لعلمػ  بػاهلل فرػاؿ" َربُّ اْلَعاَلِميَف 

ِليفَ " وهو" ْيَنُهَما إف ُ نتـُ مُّوِقِنيفَ َوَما بَ  ـُ اأْلَوَّ ـْ َوَربُّ بَباِئُ  فلما لـ يتطػابؽ السػااؿ والاػواب عنػد فرعػوف " َربُُّ 
ـْ َلَمْاُنػوف  " " َقاَؿ ِلَمْف َحْولَػُ  َ اَل َتْسػَتِمُعوفَ " ـُ الَّػِذ  ُ ْرِسػَؿ ِإلَػْيُ  حيػث إف فرعػوف  ػاف يسػبؿ عػف " ِإفَّ َرُسػوَلُ 

:" فلما وادهـ موسػى غيػر عػاقليف لمػا يرػوؿ قػاؿ ،نس بمعنى     اناس األاساـ هو ا  لاهل  باهلل الا
 مػػا إذا  ،ذلػؾ اف  ػاف سػااؿ فرعػوف عػف الاػنس.(cxi)"رب الم ػرؽ والمبػرب ومػا بينهمػا إف  نػتـ تعرلػوف 

 نػػا " اؿ لمػا قػػ(cxii) ػاف سػػاال  عػف الو ػػؼ  مػا قػػاؿ السػ ا ي فػػاف ذلػؾ ل ػػوف فرعػوف قػػد ادعػى الربوبيػػة 
 . (cxiv)"لئف اتزذت إلها غير  ألاعلنؾ مف المساونيف" وألن  رد على موسى،(cxiii)"رب ـ األعلى

تطػػػرح بنيػػػة العمػػػؽ تمػػػددا (مػػػف ابريػػػؿا)فػػػإذا مػػػا قلنػػػا ( مػػػف)اػػػنس األعػػػبلـ تسػػػتزدـ وحػػػيف السػػػااؿ عػػػف 
ومنػ   (cxvi)  ابريؿ ب ر  ـ ملؾ  ـ انيا :حيث ت وف (cxv)، ياغيا يف   عف الوظيفة اإلنتااية لؤلداة

مػف مػا ل  مػا ومػدبر  مر مػاا : "حيػث  راد  (cxvii)"فمف رب ما يا موسػى: "ح اية عف فرعوف ،قول  تعالى 
ذاهبػا فػي سػاال  هػذا  ، ملؾ هو  ـ اني  ـ ب را من را ألف ي وف لهما رب سوا  الدعائػ  الربوبيػة لنفسػ 

 بنػ   (cxviii)"  زلرػ  عػـ هػد ربنا الذ   عطى  ؿ  ي:" فبااب موسى برول  ،ب سوا إلى معنى  ل ما ر 
ذا تف ػػرت فانػػؾ تعتػػرؼ ب ونػػ  ربػػا ،وهػػو ال ػػان   ،لنػػا رب سػػواؾ ،نعػػـ: قػػاؿ و ف  ،و ف ال رب سػػوا   ،وا 

 .(cxix).العبادة ل  مني ومنؾ
بػدال (   )حيث تحػؿ  ،وال  ؾ  ف همزة االستفهاـ ت ترؾ في  فات عديدة م   دوات  زر  لبلستفهاـ 

ل ف فساد المعنى ،(   )وما مف استفهاـ إال يم ف  ف يراؿ مع  األداة "بؿ قيؿ  ،منها في حالة الت ور 
 (cxx).يمن  هذا الر   

ذا  ػػاف السػػااؿ بػػاألداة فإنهػػا تػػاد  مهمتهػػا باالرتػػداد إلػػى  -التػػي تزػػتص بالػػدزوؿ علػػى الفعػػؿ-(  نػػى) وا 
فػػاف (cxxi)"ذايػػا مػػريـ  نػػى لػػؾ هػػ:" مػػا فػػي قولػػ  تعػػالى(مػػف  يػػف)و حيانػػا معنػػى ،العمػػؽ لتحتمػػؿ معنػػى  يؼ

فػػبتوا حػػرع ـ  نػػى :"مػػف  يػػف لػػؾ هػػذا الػػرزؽ يػػا مػػريـ ا مػػا فػػي قولػػ  تعػػالى:المعنػػى يرتػػد فػػي العمػػؽ إلػػى
 (cxxiii).فاف المعنى يرتد في العمؽ إلى فبتوا حرع ـ  يؼ  ئتـ(cxxii)" ئتـ

ذا  اف السااؿ باألداة   (cxxiv)(: ي110:ت) ما في قوؿ الفرزدؽ،( ـ) وا 
         َُ ًَ ٍَ ََ  فدعا  قد حلبت على ع ار             وزالة        ،لؾ يا ارير ، ـ عمَة

 حلبػت اريػر يػا لػؾ عمػة مػرة  ػـ:  و برفعػ  بمعنػى (cxxv)،فانػ  ي ػوف حريريػا لمػف رو  بن ػب المميػز 
 مػػػا إذا رو  بزفػػػض   ،وؼظرفيػػػة  و م ػػػدر وتمييزهػػػا محػػػذ(  ػػػـ)و مبتػػػد ، هنػػػا فعمػػػة ع ػػػار ، علػػي
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وال يػراد حينئػذ طلػب (cxxvi)،وتتزذ معنى الت عيػر والمبالبػة  ،ته ـ استفهاـ ت وف استفهامية(  ـ)فاف ،عمة
نمػػا طلػػب اإلذعػػاف والموافرػػة ،اإلاابػػة بػػؿ  ،حيػػث إف زفػػض التمييػػز يسػػد علػػى المتلرػػي منافػػذ الػػرفض ،وا 
فرػد تحرػؽ ،ومػف عػـ فػاف الفػرزدؽ إف ق ػد باالسػتفهاـ معنػى الت عيػر والمبالبػة  ،بالموافرة واإلذعاف يلزم 

 . وافرة ومف عـ الذـ الما د ل ل  إلزاـ ارير بالم
حيػػث إف الفػػرزدؽ لػػـ يفػػد  يبػػا مػػف السػػياؽ الرربنػػي فػػي  ،عػػف اريػػرو مػػا يبػػدو فػػاف الفػػرزدؽ ال يزتلػػؼ 

مػػف )حيػػث إف تمييزهػػا فػػي الرػػربف ال ػػريـ  لػػـ ي ػػف إال ماػػرورا ب ،التػػي يػػراد منهػػا الت عيػػر(  ػػـ)اسػػتزداـ 
تسػػرد مػػا وقػػ  (ف ػػـ ) ،م انيػػة حدوعػػ  فػػي المسػػتربؿوما ػػدا علػػى إ ،حتػػى ي ػػوف المعنػػى زال ػػا للت عيػػر،(

 ػـ مػف فئػة :"  مػا فػي قولػ  تعػالى ،في المستربؿ إف تهيبت ل  الظػروؼ لتا د وقوع  ،ي عيرا في الماب
 .(cxxvii)"قليلة غلبت فئة  عيرة

ل ػػف هػػذا التوايػػ  ال يحرػػؽ البايػػة  ،ابػػي  مػػا فػػي البيػػت السػػابؽ للفػػرزدؽقػػد تتعػػدد المعػػاني بالتوايػػ  اإلعر 
 مػػا االسػػتفهاـ الببلغػػي ،فاالسػػتفهاـ الحريرػػي يحتػاج إلػػى نبمػػة مرتفعػة ،بعيػدا عػػف معونػػة الرػرائف والتنبػػيـ 

فرػد ت ػوف لبلسػتبطا   ،ل ف ت تسب عػدة معػاف بمعونػة الرػرائف وازػتبلؼ المواقػؼ،فاف النبمة في  مستوية
: هػا قػد ت ػوف للتهديػد إذا قلػت ما  ن، ػـ تػدعونيا: وقد ت وف  لئلن ار إذا قيػؿ  ، ـ دعوتؾا: إذا قلت ،

 (cxxviii). ـ  حلـ 
ى ت ػ يؿ ل نهػا ت ػهد برػوة االسػتفهاـ وقدرتػ  علػ ،سػتفهاـ  حيانػا متعاربػة فػي الظػاهرقد تبػدو معػاني اال

فهػػػو ،فػػػدور المتلرػػػي ال يرػػػؿ  ػػػبنا عػػػف السػػػياؽ اللبػػػو  فػػػي  ػػػناعة المعنػػػى  ،المعػػػاني بم ػػػار ة المتلرػػػي
ففػػػي قػػػوؿ . بػػػؿ األقػػػدر علػػػى تفعيػػػؿ ن ػػػاط ،ى بػػػث الحيػػػاة فيػػػ  وهػػػو األقػػػدر علػػػ ،المسػػػتهدؼ باالسػػػتفهاـ

 (cxxix):ال اعر
   ترؾ إف قلت دراهـ زالد             زيارت  ا إني إذا للئيـ                        

بمعنػػػػى ال ي ػػػػوف منػػػػى  ف  تػػػػرؾ زيارتػػػػ  إف قلػػػػت دراهػػػػـ  ،االسػػػػتفهاـ للت ػػػػذيب ترػػػػوؿ ال تػػػػب الببلغيػػػػة إف
 ،التعػريض بمػف يفعػؿ ذلػؾ ،ى يسػتدعي معػاف عػدة  همهػا؛ التعػريض والمػدح ل ف هػذا المعنػ ،(cxxx)زالد

 .والمدح لمف يوا ؿ زيارة  دير  إف قلت دراهم  ،( إني إذا للئيـ ) ولهذا قاؿ ال اعر
ـْ َلَترُ : "وفي قول  تعالى ـْ ِباْلَبِنيَف َواتََّزَذ ِمَف اْلَمبَلِئَ ِة ِإَناعًا ِإنَُّ ػ ـْ َربُُّ  يػذهب  (cxxxi)"ولُػوَف قَػْواًل َعِظيًمػاَ َفَبْ َفاُ 

حيػث إف اإلن ػار قػد ي ػوف للفاعػؿ  و ،عبد الرػاهر الاراػاني إلػى  ف االسػتفهاـ فػي اآليػة ال ريمػة إن ار 
ويتفػػػؽ  ػػػؿ مػػػف السػػػ ا ي والرزوينػػػي علػػػى  نػػػ  إن ػػػار  للت ػػػذيب فػػػي المابػػػي؛  (cxxxii)،الفعػػػؿ مػػػف   ػػػل 

إن ػػار  ت ػػذيبي فرػػط ا  ـ  نػػ  يمتػػد إلػػى معػػاف  فهػػؿ حريرػػة  ف هػػذا االسػػتفهاـ " (cxxxiii)لػػـ ي ػػف ؛: بمعنػػي
ـَ َمُلوًمػػا َمػػْدُحوًرا : "  زػػرا لرػػد قػػاؿ تعػػالى  ـْ *َواَل َتْاَعػػْؿ َمػػَ  اللَّػػِ  ِإَلهًػػا َبَزػػَر َفُتْلرَػػى ِفػػي َاهَػػنَّ ـْ َربُُّ ػػ َ َفَبْ ػػَفاُ 

ـْ َلَتُرولُػػوَف قَػػ ْفَنا ِفػػي َهػػَذا اْلرُػػْربِف ِلَيػػذَّ َُّروا َوَمػػا * ْواًل َعِظيًمػػا بِػػاْلَبِنيَف َواتََّزػػَذ ِمػػَف اْلَمبَلِئَ ػػِة ِإَناعًػػا ِإنَُّ ػػ َوَلرَػػْد َ ػػرَّ
ـْ ِإالَّ ُنُفوًرا  ُسػْبَحاَنُ  َوَتَعػاَلى * ُقْؿ َلْو َ اَف َمَعُ  بِلَهة  َ َما َيُروُلوَف ِإًذا اَلْبَتَبْوا ِإَلى ِذ  اْلَعْرِش َسػِبيبًل * َيِزيُدُه
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ا َيُروُلوَف ُعُلوِّ  ونفػي تعػدُّد  -تعالى  -    ف االستفهاـ اا  في سياؽ بياف وحدانية اهلل  (cxxxiv)".ا َ ِبيًراَعمَّ
لػذلؾ  -تعػالى  -و ذلؾ الترري  والتػوبيب الفتػرائهـ هػذ  الِفْريػة علػى اهلل ،اآللهة في إطاٍر التهديد والوعيد 

ـْ َلَتُروُلوَف َقْواًل َعِظيًما: "قاؿ تعالى في نهاية اآلية إف ترييػد . فهذا استعظاـ للروؿ الباطؿ الذ  قالو  ، "ِإنَُّ 
المعنػػى بالت ػػذيب  بػػرٍض لبلسػػتفهاـ فػػي هػػذ  اآليػػة ال ريمػػة ال ي  ػػؼ  بعػػاد االسػػتفهاـ؛بؿ يزفػػي واػػو  

ألنهػػـ  يعترػػدوف هػػذ  الفريػػة  ،تعبيػػر عػػف المػػرادألف معنػػى الت ػػذيب غيػػر  ػػاؼ لل ،الهمػػزة وفاعليػػة السػػياؽ
إذ  يؼ يفتروف علػى اهلل ال ػذب باتزػاذ  األبنػا  ،ف يرترف الت ذيب بالترري  ، لهذا واب  وي فروف بالحؽ

 ،ألنهػـ يرولػوف مػا ال يعلمػوف ،ا  مػا ياػب  ف يرتػرف الت ػذيب بػالتوبيبسوا    ػانوا مػف الػذ ور  و البنػات
فهػػؿ  ػػهدوا زلػػؽ المبلئ ػػةا وهػػؿ عرفػػوا طبيعػػة زلػػؽ المبلئ ػػة اعػػـ  يػػؼ ينسػػبوف إلػػى اهلل مػػا ال يربػػون  

َذا ُب ِّػرَ  :"ألنفسػهـ افرػد قػاؿ تعػالى عػنهـ  ـْ بِػاألُنَعى َظػؿَّ َوْاهُػُ  ُمْسػَودِّا َوُهػَو َ ِظػيـ   َواِ  َيتَػَواَر  ِمػَف  * َ َحػُدُه
ـْ َيُدسُُّ  ِفي التَُّراِب َ اَل َسا  َما اْلَرْوـِ ِمف ُسوِ  َما ُب َِّر ِب ِ  قولػ   وفي (cxxxv)". َيْحُ ُموفَ  َ ُيْمِسُ ُ  َعَلى ُهوٍف َ 

ـُ اْلَبُنوفَ  َفاْسَتْفِتِهـْ  :"تعالى ـْ َ ػاِهُدوفَ  َ ـْ  * َ ِلَربَِّؾ اْلَبَناُت َوَلُه ـْ  * َزَلْرَنا اْلَمبَلِئَ َة ِإَناعًا َوُهػ ػْف ِإْفِ ِهػ َ اَل ِإنَّهُػـ مِّ
ـْ َلَ ػاِذُبوفَ  * َلَيُرولُػوفَ  نَّهُػ ـْ َ ْيػَؼ َتْحُ ُمػوفَ  َمػا * يفَ َ ْ ػَطَفى اْلَبَنػاِت َعلَػى اْلَبنِػ * َولَػَد اللَّػُ  َواِ   َ فَػبَل  * َلُ ػ
فاآليػات  ،التوبيب للذيف زعموا  ف المبلئ ة إناعًا  فهذ  اآليات تفيض بالسزرية والته ـ و(cxxxvi) ".َتَذ َُّروف

ـُ " ! ا ػطفى البنػات علػى البنػيفا  يػؼ: و اريػًا مػ  عػادة العػرب فػي ازدرا  البنػات تن ػر علػيهـ  َ َلُ ػ
ـْ َلَتُرولُػوَف قَػْواًل "  ما  ف اآليات فيها تهديد ووعيد ،.(cxxxvii)" ِتْلَؾ ِإًذا ِقْسَمة  ِبيَز  * اأْلُنَعى  ُ الذََّ ُر َولَ  ِإنَُّ 
د الت ػذيب، بػؿ بالتهديػد والوعيػد إلػى  ف يعػود إلػى " َعِظيًما فمف يفتر  معػؿ هػذ  الفريػة ال يػرد عليػ  بماػرَّ
 .  و يعاقب عرابا  ديدا ،ر د  
ة المعنى تتبعر باهود المتلريف على ترازي الزمف وتردم  معلما تتبعر بعرافة المتلرػي الواحػد إف حر ي     

 مػػػا  ف المعػػػاني قػػػد تتوالػػػد وتتمػػػايز بػػػالتنبيـ  ،و عػػػرة مػػػا يػػػورد  مػػػف معػػػاف يحتملهػػػا التر يػػػب  و الػػػنص ،
السػػػياؽ  بػػػؿ إف لبػػػة الاسػػػد وتػػػوالي الرػػػرا ات عبػػػر الع ػػػور قػػػد  تحػػػا ي ،وبما ي ػػػوف مػػػف مواقػػػؼ، يبػػا

 (cxxxviii)(: ي110:ت)فروؿ ارير،اللبو  في توفير فبا  تتآلؼ في  األبداد
  لستـ زير مف ر ب المطايا                     و ند  العالميف بطوف راح             

ل ف  يؼ لو  لرى  عدا  الزليفة هذا البيت ال عر  بنبرة ت ير ،قالت  تب الببلغة إف االستفهاـ للتررير 
لظػنهـ بػػبف اريػرا قػد مػػدح بنػي  ميػػة  ، و بحر ػات ت ػي بالػػذـ  ،ن ػارا و برسػػمات تػوحي بالسػػزريةإلػى اإل

و يؼ لو عرؼ العرب راػبل بزػيبل  و ابانػا مػف بنػي  ميػة و عػادوا إن ػاد هػذا البيػت ا  ،بما ليس فيهـ  
 .  ال ي وف هاا  مرذعا ا

 و السيطرة علي  لببلغة االسػتفهاـ وزفػا   قد ي وف تعدد معاني االستفهاـ محاولة لئلحاطة بالمعنى     
ول ف مف زاوية  زر  فإنها تا د حبور معنى الطلبيػة بمعنػى طلػب م ػار ة المتلرػي فػي (cxxxix)،دالالت 

هػي  ،حيث إف المعاني التػي يفارهػا السػياؽ فػي زمػف مػا ، ؿ زماف وم اف في ت  يؿ المعنى و ناعت 
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ل ػف مهمػا  ،وقػرا ة  زػر ،نها تمهد الطريؽ لتػذوؽ اديػد بؿ إ ،لمعاف عدة تتوالى باهود اآلزريف م روع
تبرى سوان  زفية   ب  باألسرار البامبة التي تار  في النفس "تعددت معاني االستفهاـ الببلغي فإنها 

 ف  فػػػإذا مػػػا قيػػػؿ ،(cxl)"ألنػػػ  طريػػػؽ  مػػػا تػػػر  وعػػػر مسػػػل    ،اريانػػػا زفيػػػا تحسػػػها وال تسػػػتطي  و ػػػفها
ألنػػ   ػػت يزتلػػؼ عػػف محػػض  ،فانػػ  قػػوؿ نػػاقص فػػي  عيػػر مػػف الحػػاالت ،االسػػتفهاـ يفيػػد الترريػػر مػػعبل

ال ل انت وسيلة الترريػر هػي طريرػة  دائػ  ،التررير واف  فاد    نػت فعلػت هػذا : "  ففػي قولػ  تعػالى ،(cxli)وا 
وقػػد  ،قػػد ي ػػوف المػػراد مػػف االسػػتفهاـ هػػو طلػػب اإلقػػرار بػػبف إبػػراهيـ هػػو الفاعػػؿ (cxlii)"بآلهتنػػا يػػا إبػػراهيـ 

بػػؿ فعلػػػ   بيػػرهـ هػػػذا : " فرػػػاؿ لهػػـ ( ـ غيػػرؾ )ئػػب لتحريػػػؽ التػػوازف النفسػػي في ػػػوف الترػػدير يحبػػر البا
وقػػػد ي ػػػوف المػػػراد اإلن ػػػار و التػػػوبيب ؛ إن ػػػار لػػػ  لػػػـ  ػػػاف ، و تػػػوبيب  (cxliii)"فاسػػػبلوهـ إف  ػػػانوا ينطرػػػوف 

  هػذا وقد ي وف للـو والتعاب بمعنى ؛  يؼ ت ن (cxliv). ما ذهب ال يب عبد الراهر الارااني،للفاعؿ 
وقد تحتمؿ  يبا التهديد بمعنى إف  نت قد فعلت ذلؾ فسػتلرى  ،ا نت منا ا و يؼ تم نت مف ت سيرهاو 

ل ػػف مػػف الما ػػد  نهػػـ لػػـ  (cxlv)،وقػػد ي ػػوف االسػػتفهاـ حريريػػا  مػػا قػػاؿ الرزوينػػي ،وقػػد فعلػػوا ذلػػؾ  ،عرابػػا 
ولػذلؾ   ػاروا إليػ   ، مػامهـر األ ػناـ قػد ح ػؿ و م ػاهد ألف ت سػي ،يطلبوا من  اإلقرار بوقوع الت سػير

 (cxlvi)(.هذا)برولهـ 

ناػد  ف مػف األفبػؿ  مػا يبػدو مػف عنا ػر  ،السػابرة وبالمفابلة بيف ر   الرزويني والس ا ي فػي اآليػة
فالترديـ يمهد  ،على الفعؿ (  نت)لترديـ لفظة   ،هذا االستفهاـ  ف نروؿ ببن  للت ور  ما ر   الس ا ي 

ألف  ،إذ ال ماػػاؿ للنفػػي المطلػػؽ  ،راهيـ حريػػة اإلاابػػة علػػى نحػػو مطلػػؽبػػوال يتػػي  إل ،الطريػػؽ للت ػػور
 همهػػػا االسػػػتعبل  والتبػػػييؽ ،وبالتػػػالي ظهػػػر فػػػي السػػػااؿ ماموعػػػة مػػػف المعػػػاني  ،الحػػػدث واقػػػ  م ػػػاهد 

نمػػػا  ،المعادلػػػة مػػػف االسػػػتفهاـ لػػػـ ي ػػػف لبلزت ػػػار فػػػي محػػػاورة عػػػدوهـ فحسػػػب( ـ )فحػػػذؼ  ،واإللػػػزاـ  وا 
لزامػػ  بػػاالعتراؼ ومػػف عػػـ،اـ إبػػراهيـ  يبػػا ببػػرض سػػد الزيػػارات  مػػ ومػػف هنػػا ظهػػر  ،التبػػييؽ عليػػ  وا 

ف ػػبنهـ  رادوا  ف عمػػؿ إبػػراهيـ  ػػاف انفعاليػػا ،ولػػـ يرولػػوا عملػػت ( فعلػػت)اسػػتعبل  قومػػ  زا ػػة  نهػػـ قػػالوا 
نما إل اؽ التهمة بإبراهيـ ،قلوبهـ طمبنة  فالرـو ال يبتبوف مف السااؿ ،العربلنية في  ال ؾ  واف  اف ،وا 

 انػؾ ألنػت يوسػػؼ :"فرػولهـ لػـ ي ػػؿ إلػى  دراػة اليرػػيف التػي سػاورت  زػػوة يوسػؼ حػيف قػػالوا  ،يػراودهـ 
"(cxlvii) مػػا قػػـو إبػػراهيـ  فرػػد ظػػؿ  .دفعػػا للنفػػي المزبػػو  فػػي االسػػتفهاـحيػػث إنهػػـ    عػػروا مػػف الما ػػدات 

بعػد ( يػا إبػراهيـ ) ولهـول ػنهـ حػاولوا التظػاهر بالتماسػؾ النفسػي مػف زػبلؿ قػ ،ال ؾ والريػب فػي قلػوبهـ 
واف  نػا نفهػـ نحػف المسػلميف  ،إلظهار سو  عملػ  وعػدـ التف ػر بعواقبػ ( فعلت) وبرولهـ ،( نت)البمير 
تتناسػػب مػػ  ظػػف ال ػػافريف فػػي ( فعلػػت:)فرولػػ  تعػػالى ،تعبػػر عػػف قػػوة الت سػػير وسػػرعت  (فعلػػت) ف لفظػػة 

حيػث إف عمػؿ إبػراهيـ   ػّدؽ برػوة مػا وقػر  زماف إبراهيـ  معلما تتناسب مػ  مفهػـو اإليمػاف فػي اإلسػبلـ
 .   في قلب 
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 : النتائج 
 وعرافػػػػة  ،تت ػػػػاعر معانيػػػ  بحسػػػػب قػػػوة بنائػػػػ  ،ذات بنػػػػا  هندسػػػي امػػػػالي االسػػػتفهاـ بنيػػػػة طلبيػػػة

فاعليػػة وحبػػور  وهػػو بنيػػة ذات. طا بتػػوالي الع ػػوروسػػياؽ الموقػػؼ الػػذ  يػػزداد ن ػػا ،المتلرػػي
 .وفي التوافؽ والمدي ،لي  في الادؿ والهاا وتزداد حااة اإلنساف  إ ، في ال بلـ

 العبلقػػات الظاهريػػة بػػيف عنا ػػر االسػػتفهاـ تتزػػذ مػػف التماعػػؿ والتػػوازف سػػبيبل للرقػػي بالترا يػػب، 
،  مػػا وماػػد البػػداوة والبسػػاطة ،فػػالتلري السػػماعي  و اإلن ػػاد التفػػت إلػػى  دنػػى دراػػات الامػػاؿ

 مػا العبلقػات  .و على مف  ػبف الػذوؽ الزػاص التلري الب ر  فرد اعتنى بالتواز  ودقة البنا ،
 . الزفية بيف عنا ر االستفهاـ فهي ترـو على االزتبلؼ والتباد 

  ول عػرة ،ليس للمااز عبلقة باالستفهاـ الببلغػي  لبرػا  معنػى الطلػب فػي حنايػا  بنيػة االسػتفهاـ
ال تنػػوب  داة   حيػػث ،دقػػة فػػي االسػػتزداـ وألف األدوات تحتػػاج إلػػى ،معػػاني االسػػتفهاـ الببلغػػي

 ، مػػا  ف األداة فػػي االسػػتفهاـ ليسػػت سػػو  إحػػد  م ونػػات بنيػػة االسػػتفهاـ  ، داة  زػػر منػػاب 
الػػػػذ  تتػػػػرابط فيػػػػ  العنا ػػػػر مػػػػ  بعبػػػػها لت ػػػػ يؿ المعنػػػػى وفػػػػؽ  سػػػػس بنائيػػػػة اماليػػػػة تتميػػػػز 

 . مف  اؿ الدقة في التوا ؿ والحوار  ،باإليااز
 ـ المنفػػػي يزيػػػد فػػػي فاعليػػػة اإلعبػػػات حتػػػى ي ػػػب  ااتمػػػاع همػػػزة االسػػػتفهاـ والبػػػا  فػػػي االسػػػتفها

حيػث إف البػا  تسػاعد الهمػزة فػي تفريػا  داة النفػي مػػف ،المعنػى المػراد إعباتػ   مػرا ال اػداؿ فيػ  
 (.ليس)ومف تبعيرها اإلعرابي الظاهر   حيانا  ما في زبر  ،مبمونها المعنو 

 تػػبتي للػػرد علػػى إن ػػار ( لػػيس)ألف (  لػػـ)يزتلػػؼ عػػف الترريػػر فػػي بنيػػة ( لػػيس)الترريػػر فػػي بنيػػة
 .  فت وف للتذ ير في  مر قد وق  في المابي(  لـ) ما بنية ،واحود يستبرؽ امي  األزمنة 

  زمػػػوؿ و ،ويزيػػػد فػػػي ت اعرهػػػا ذوؽ المتلرػػػي ،وتتبػػػايف فػػػي تاليهػػا ،تتعػػدد المعػػػاني فػػػي االسػػػتفهاـ
ط ارتباطػػا وابػػحا تترػػاط  وتػػرتب ل ػػف مهمػػا  عػػرت معانيػػ  فإنهػػاو ،األدوات إذا  انػػت حروفػػا 

 .بمعنييف  ساسييف هما النفي واإلعبات 
  نمػػػا يمتػػػد إلػػػى عمػػػؽ ،الحبػػػور والبيػػػاب فػػػي بنيػػػة االسػػػتفهاـ ال ي ػػػوف علػػػى مسػػػتو  الداللػػػة وا 

فالبنيػة الظػاهرة لبلسػتفهاـ تسػتدعي  عيػرا  ،حيث إف اإليااز سمة مف سمات السااؿ ،التر يب 
 .إال بالتبمؿ والتعرؼ إليها ال ي وف ،مف األسئلة الزفية

 ال  ،تعػػدد الرواعػػد فػػي بػػاب االسػػتفهاـ وتبػػايف ال ػػواهد الببلغيػػة والتر يػػز علػػى بعػػض المعػػاني
نما مػػػدزؿ لمعػػػاف وليػػػدة،ي ػػػوف قيػػػدا للف ػػػر والتػػػذوؽ ولهػػػذا فػػػاف معػػػاني  ،وتفسػػػيرات اديػػػدة  ،وا 

ؼ ولػػػيس إلػػػى التػػػبطير والت ػػػني ،االسػػػتفهاـ فػػػي حااػػػة دائمػػػة إلػػػى ال ػػػرح والتفسػػػير والتعليػػػؿ 
 .والترعيد



 

 

 

 
 

   2102 يىنيى –عشر  عدد التاسعال                                  الفلسطينيةهجلة البحىث والدراسات التربىية 

 

 

 33  

 فسػمات التب يػد وزفػا  المعػاني وتاليهػا تاعػؿ  ،تتناغـ بنية االسػتفهاـ مػ  بنػا ات ال ػبلـ البليػا
 ما يتفؽ االستفهاـ م  الت بي  في  ف  ػبل منهمػا  ،االستفهاـ ينساـ م   ؿ  نواع ال بلـ البليا

ذا  اف ا ،بيف الطرفيف سبيبل لبنائ  الفني يتزذ مف األدوات والتماعؿ لبنا  الظػاهر  لبلسػتفهاـ وا 
فاف ذلؾ يا د  ن  ال يفارؽ  ،(المستفهـ عن  والمعادؿ)يرـو على التواز  بيف طرفي االستفهاـ  

 . سبؿ بنا  السا  واالزدواج ورد العاز على ال در
 ل ػف  دواتػ  ال ينػوب بعبػها منػاب بعػض ،تتفؽ  نواع االستفهاـ في  عير مف األسس البنائية، 

إذ تبػػػػرز قػػػػوة  ،وعبلقػػػػة مميػػػػزة بعنا ػػػػر االسػػػػتفهاـ،وبػػػػ  زػػػػاص فػػػػي البنػػػػا  ف ػػػػؿ  داة لهػػػػا م
حيػػث إف قػػوة االسػػتفهاـ  ،وفػػي تػػبعير  علػػى المتلرػػي  ،العبلقػػة بػػيف عنا ػػر  االسػػتفهاـ فػػي قػػوة

بؿ إف البنا  التر يبػي هػو انع ػاس ل ػعور  ، معلما تتبعر بطريرة البنا ،تتبعر بال دؽ ال عور 
 .المت لـ و حاسيس 
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 :ومراجعه هوامش البحث
                                                 

i
, قررش و ٌػ رري ػ ٓررى  ثررٍ دًررش  ؾاررٍد  ؾاررذ  ررب ش ,دالئررا اجػغرربص(:م1992)ػجررذ ااهرربيش ااغشعرربنّ :انظررش ( 

 . 141-111:داس اااذنّ ص,ااهبيشح ٌ عذح ,ااطجؼخ ااضباضخ 
ii
اغرربا ااؼررشة ,اثررم  هظررٍس: انظررش. ٌااغررلاو ٌاااؼشدررخ, ازؼهررا ٌ ا, اااًررب ثباه ررت االعررزاًبم دررّ اا وررخ يررٍ(  

 . بدح دًب, داس طبدس,ثٓشٌد,

iii ) ؾارذ ػجرذ ااارهؼب جاربعّط ااطجؼرخ . قٍاػذ ااشؼش  شؽى ٌػ ري ػ ٓرى د(: م1996)  ثٍ ااؼجبط  ؽاذصؼ ت 

 .25:ااذاس اااظشْخ اا جهبنٓخط ص, ااهبيشح, األٌاُ

iv ) ااهربيشحط , رؾهٓري ااغرٓذ  ؽارذ طرهشطااطجؼخ األٌارُ, درّ دهرى اا ورخ ااظربؽجّ:  ؽارذ ثرم ص شْرب,اثم دبسط

 . 181:ص,  طجؼخ ػٓغُ ااجبث ّ ااؾ جّ 
v
ضرجطى ٌ رشؽى األعرزبر , ازربػ ااؼ رٍم (: م1983) ثٍ ْؼهٍة ٍْعف ثم  ثّ ثكش  ؾاذ ثرم ػ رّ, ااغكب ّ(  

 . 304:ص,داس ااكزت ااؼ آخ, ثٓشٌد, ااطجؼخ األٌاُ, نؼٓب صسصٌس
vi
رؾهٓري ,اجْضبػ درّ ػ رٍم ااجال رخ: عالو ااذْم  ؾاذ ثم ػجذ ااشؽام اااؼشٌف ثباخطٓت, ااهضٌْهّ:انظش( 

 .131:ص, طجؼخ ااغهخ اااؾاذْخ, ااهبيشح,  ؾاذ  ؾّ ااذْم ػجذ ااؾآذ
vii
, داس ااكزرت ااؼ آرخ , ثٓرشٌد, ااطجؼخ األٌارُ,ضام  شٌػ ااز خٓضػشٌط األدشاػ ,ثًبء ااذْم ,ااغجكّ(  

  2/246:ص
viii
رؾهٓري ,اااطٍو  شػ ر خرٓض  ازربػ ااؼ رٍم(:م2001)ااؼال خ عؼذ ااذْم  غؼٍد ثم ػاش,اازازبصانّ:انظش( 

ٌ ٍايررت ااازرربػ ضررام  ,ٌاثررم ْؼهررٍة اااوشثررّ. 409:ص,داس ااكزررت ااؼ آررخ,ثٓررشٌد,ػجررذ ااؾآررذ يهررذاٌِ.د

 .2/246:ص, شٌػ ااز خٓض
ix
 .2/246:ؽب ٓخ ااذعٍقّ ضام  شٌػ ااز خٓض:انظش ( 

x
 .204-203 كزجخ ٌيجخط ص,ااهبيشح, ااطجؼخ ااضبنٓخ(:م1987)الد اازشا ٓت دساعخ ثال ٓخدال( 
xi
 كزجرررخ اجهررربا ,ثٓرررشٌد,  ؼغرررب اااظرررط ؾبد ااجال ٓرررخ ٌرطٍسيرررب ااطجؼرررخ ااضبنٓرررخ(:م1996) ؽارررذ  ط رررٍة(  

 .109:ص,نب شٌا
xii
 .2/247:ؽب ٓخ ااذعٍقّ,ااذعٍقّ :انظش(  
xiii
 .28ااؼذد, غ خ   ٓخ أداة عب ؼخ اااهٍدٓخ ,ااغلاو  ع ٍثٓخ(:م1997)ث جغ  ػٓذ.د: انظش(  
xiv
ااطجؼررخ األٌاررُ , ؽههررى ٌػ رري ػ ٓررى  ؾاررذ سثررشايٓب عرر ٓب,اااررشٌا اا وٍْررخ(: م1997) ثررٍ يررالو, ااؼغرركشِ(  

 .37:ص,ااهبيشح,داس ااؼ ب ٌااضهبدخ ,ااهبيشح,
xv
 .37:ص,اااشعغ ناغى(  
xvi
 .284:صااهبيشحطااشش خ اااظشْخ اٍنغاباط,ٌاُااطجؼخ األ (:م1997)ااجال خ ااؼشثٓخ قشاءح  جشَ ( 
xvii
 .2/246:ص,ؽب ٓخ ااذعٍقّ,ااذعٍقّ :انظش(  
xviii
 .285:ص, ؾاذ ػجذ اااط تط ااجال خ ااؼشثٓخ قشاءح  جشَ:انظش(  

xix
 . 304:ص, ازبػ ااؼ ٍم , ااغكب ّ: انظش( 

xx
 . 2/247:ص,ػشٌط األدشاػ,ااغجكّ (  
xxi
 .2/247:ص, اااشعغ ناغى(  
xxii
األطررٍو  ررشػ , ( م2001)ااؼال رخ سثررشايٓب  ؾاررذ ثرم ػشثشرربو ػظرربم اارذْم ااؾهاررّ, م ػشثشرربواثرر: انظرش( 

, داس ااكزرررت ااؼ آرررخ,ثٓرررشٌد, ااطجؼرررخ األٌارررُ,ػجرررذ ااؾآرررذ يهرررذاٌِ.رؾهٓررري د,1/573ر خرررٓض  ازررربػ ااؼ رررٍم 

 .1/573:ص
xxiii
 .108: عٍسح األنجٓبء,. 14: عٍسح يٍد( 
xxiv
ااز خررٓض دررّ ػ ررٍم ( :م1904)ؾاررذ ثررم ػجررذ ااررشؽام ااخطٓررتاج رربم عررالو ااررذْم  , ااهضٌْهررّ: انظررش(  

, داس اااكرررررررش ااؼشثرررررررّ ,ااهررررررربيشح , ضرررررررجطى ٌ رررررررشؽى األعرررررررزبر ػجرررررررذ اارررررررشؽام ااجشقرررررررٍقّ ,ااجال رررررررخ 

 .412:ص,اااطٍو,اازازبصانّ.156:ص
xxv
 (.ٌااكالم ا شبسػ.)153:ص,اااشعغ ناغى:انظش(  
xxvi
 . 124:آو ػاشاا( 
xxvii
 . 76:ااجهشح (  
xxviii
 .9:ااشٌم ( 

xxix
 .11:اهبصػبدا(  

xxx
 .2/251:ص,ػشٌط األدشاػ ( 
xxxi
 1/573:ص,األطٍو, اثم ػشثشبو: انظش( 
xxxii
 .2/251 :ص:ػشٌط األدشاػ,ااغجكّ : انظش( 
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xxxiii
 352:ص1ط,داس ػباب اااٍائذ,رؾهٓي ػ ُ ثم  ؾاذ ااؼاشاا,ثذائغ اااٍائذ, اثم ااهٓب ااغٍصْخ (  
xxxiv
ثرّ نظشْرخ اا ورخ درّ ااههرذ ااؼشثرّط ااهربيشحط  نظشْرخ اا ورخ درّ ااههرذ ااؼش(:م1980)ػجذ ااؾكٓب ساضرّ (  

 .273:  كزجخ ااخبنغّط  ص
xxxv
 .252-2/251   :ص,ػشٌط األدشاػ,ااغجكّ (  
xxxvi
 .215:ص,دالالد اازشا ٓت دساعخ ثال ٓخ,  ؾاذ  ؾاذ  ثٍ  ٍعُ:انظش( 
xxxvii
 . 113:ص,دالئا اجػغبص, ااغشعبنّ :انظش ( 
xxxviii
ٌاازكآرش  رم ااجهٍْٓرخ سارُ اازشرشْؾٓخ قرشاءح نهذْرخ اهارٍرط ااخطٓئرخ (:م1985)ػجذ هللا ااورزا ّ : انظش(  

 .53:ص,ااهبدِ األدثّ ااضهبدّ,عذح , ااطجؼخ األٌاُ, سنغبنّ  ؼبطش

xxxix  )254-253 :ص,2:ط,ػشٌط األدشاػ,ااغجكّ : انظش. 
xl  )209:دالالت التراكيب ص,محمد محمد أبو موسى : انظر. 

xli
) ؾاذ  هٍنّ:انظش(   1999 18 غ خ دكش ٌ نهذ ط ااغهخ ااضبنٓخ ط ػذد ,ااشؼشاازٍاصِ ٌاوخ (:م : ص, 79. 

xlii
, داس اااكرش اا جهربنّ , ثٓرشٌد, ااطجؼرخ ااضبنٓرخ,ااههذ ااغاباّ ٌ صشو دّ ااههذ ااؼشثرّ (:م1983)سٌص  شْت(  

 .25:ص
xliii
 .  25-24ص:اااشعغ ناغى: انظش(  
xliv
 . 2/247:ص:ػشٌط األدشاػ(  

xlv
 . 248-247 ص,2:ط :اااشعغ ناغى( 
xlvi  )ال تكببوا مدندلببم ل مببت  االسببتإ نم  ال  ذا اؤببتمل السبب ال   ببى  دببل ( أم )هببب كريببر مببا النحببن   لببى أا ذ

, دار الحببببدي ,الرببببنهر , دراسببببنت بسبببب وب الرببببر ا الكببببريم, محمببببد  بببببد المببببنل    ببببيمم:انظببببر.واحببببد

 .403:ص,1:ج
xlvii
 .2/247:ص:ػشٌط األدشاػ(  
xlviii
  40:ااضجشف(  

xlix
 .120:دالئا اجػغبص,ااغشعبنّ (  

l
دساعرربد راظررٓ ٓخ  ررب  خ اجال ررخ ػجررذ ااهرربيش ااغشعرربنّ دررّ اازشررجٓى ٌاازاضٓررا ٌاازهررذْب ,ػجررذ ااًرربدِ ااؼررذو(  

 .. 267:ص,داس اااكش ااؾذْش, ااهبيشح, ضجطًب ٌػ ي ػ ًٓب ػجذ ااغالم عشؽبا, ٌاازأجٓش
li
اااضررا سثررشايٓبط  ثررٍ ااؼجرربط  ؾاررذ ثررم ْضْررذط ااكب رراط ػبسضررى ثأطررٍاى ٌػ رري ػ ٓررى  ؾاررذ  ثررٍ ,اااجررشد(  

 .34:ص,2:ط,ااهبيشحط داس نًضخ  ظش
lii
 .121:ص,دالئا اجػغبص,ػجذ ااهبيش ااغشعبنّ (  
liii
 .268:ص,دساعبد راظٓ ٓخ, ػجذ ااًبدِ ااؼذو :انظش(  
liv
, ااطجؼررخ األٌاررُ, ضررجطى ٌطررؾؾى  ظررطاُ ػجررذ ااشرربدّ,دْررٍاا ا ررشق ااهررٓظ(:م1983)ا ررشا ااهررٓظ ( 

 . 125:ص, داس ااكزت ااؼ آخ,ثٓشٌد
lv
 .139:ص,اجْضبػ,ٌااهضٌْهّ. 119:ص,دالئا اجػغبص,ااغشعبنّ : انظش( 
lvi
. 265:ص,دساعرربد راظررٓ ٓخ, ٌػجررذ ااًرربدِ ااؼررذو . 120-119:ص,دالئررا اجػغرربص,ااغشعرربنّ : انظررش(  

ثهوررربصِ  هشررٍساد عب ؼرررخ , ااطجؼرررخ األٌاررُ,دساعررربد دررّ ااجال رررخ ااؼشثٓررخ (:م1997)ٌػجررذ ااؼررربطّ ػررالم 

 .60:ص, قبسٍْنظ
lvii
ااؼررذد , اااغ ررذ األٌو,  غ ررخ دظررٍو,ٌاؽررذ ٌػشررشٌا ثؾررشا  ؽاررذ دؽجررٍس(:م1981) ؾاررذ ثررذٌِ : انظررش(  

 253:ص,ااشاثغ
lviii
 .18:ااشؼشاء( 

lix )
. 96:ص, اااكزجخ اازغبسْخ , ظش, ااطجؼخ األٌاُ,  شػ دٍْاا عشْش, ؾاذ سعابػٓا ػجذ هللا ااظبٌِ

 

lx
ٌدضرا ؽغرم  .245:ص,  خ اجال خ ػجذ ااهربيش ااغشعربنّدساعبد راظٓ ٓخ  ب, ػجذ ااًبدِ ااؼذو :انظش (  

  180 . :ص,داسا ااشقبا,اسثذ,ااطجؼخ ااشاثؼخ,ااجال خ ااؼشثٓخ دهٍنًب ٌ دهبنًب ػ ب اااؼبنّ(:م1977)ػجبط
lxi
 . 395-394:ص,1:ط,دساعبد ألع ٍة ااهشآا ااكشْب,  ؾاذ ػجذ ااخباي ػضٓاخ: انظش( 
lxii
 غررزا  ررم  غ ررخ  ؼًررذ ,نررٍسِ ؽاررٍدِ ااهٓغررّ . رؾهٓرري د,شْررتدْررٍاا  باررب ثررم اا,  باررب ثررم ااشْررت(  

 .94:ص,: ط, 15اااخطٍطبد ااؼشثٓخ  ظ 
lxiii
 . 248 :ص,2:ط,ػشٌط األدشاػ(  
lxiv
, ااطجؼخ األٌارُ, جظبئض اازؼجٓش ااهشآنّ ٌعابرى ااجال ٓخ(:م1992)ػجذ ااؼظٓب سثشايٓب  ؾاذ اااطؼهّ ( 

 .121:ص,2:ط,  كزجخ ٌيجخ , ااهبيشح 
lxv
ااؾ آررخ ااغذْررذحط  كزجررخ أداةط ط ,ااهرربيشح,ااطجؼررخ ألٌاررُ,دررم ااجال ررخ(: م1977)ذ ااهبدسؽغررٓم ػجرر:انظررش( 
 .126:ص
lxvi
 . 215:ص,دالالد اازشا ٓت دساعخ ثال ٓخ, ؾاذ  ؾاذ  ثٍ  ٍعُ (  
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lxvii
 .309:ص, ازبػ ااؼ ٍم , ااغكب ّ( 
lxviii
ؽب ررررررٓخ ,ٌ ااذعررررررٍقّ. 412:ص,اااطررررررٍو  ررررررشػ ر خررررررٓض  ازرررررربػ ااؼ ررررررٍم,اازازرررررربصانّ :انظررررررش(  

 .260:ص2:ط,ااذعٍقّ
lxix
 1: اجنغبا(  

lxx
 .261-260:ص2:ط, ضام  شٌػ ااز خٓض  ٍايت ااازبػ,اثم ْؼهٍة اااوشثّ :انظش(  
lxxi
 .260:ص2:ط,ؽب ٓخ ااذعٍقّ,ااذعٍقّ(  
lxxii
 80:األنجٓبء( 
lxxiii
دالالد اازشا ٓرررررت دساعرررررخ ,ٌ ؾارررررذ  ؾارررررذ  ثرررررٍ  ٍعرررررُ . 414:ص,اااطرررررٍو,اازازررررربصانّ :انظرررررش(  

 . 215:ص,ثال ٓخ
lxxiv
ااجال ررخ ااؼشثٓررخ دهٍنًررب ,ٌدضررا ؽغررم ػجرربط .132-131:ص,دررم ااجال ررخ, ػجررذ ااهرربدس ؽغررٓم : انظررش( 

 .185:ص,ٌ دهبنًب
lxxv
 . 157:ص,ااز خٓض ,ااهضٌْهّ (  
lxxvi
 . 414:ص,اااطٍو, اازازبصانّ (  
lxxvii
 50:األنجٓبء(  
lxxviii
 .309:ص,1:ط,ثذائغ اااٍائذ( 

lxxix
دهذ ٌسدد  رب , ب ياضح االعزاًبم دهذ دبقذ يزا ااؼذد ثكضٓش ,  شح  85دّ ااهشآا ااكشْب سال ( يا)اب رشد (  

 . شح1260  ب  غاٍع  نٍاع االعزاًبم ,  شح  519ْهبسة 
lxxx
  1:ٌااآا,1:ااششػ: انظش( 
lxxxi
 .ػ ُ عجٓا اااضبو  ؼ هخ صيٓش ثم ع اُ: انظش(  
lxxxii
 .98:ص, شػ دٍْاا عشْش,ااظبٌِ(  
lxxxiii
 .140:ص,اجْضبػ (  
lxxxiv
 م ثال خ ااهظب ااؼشثّ دساعرخ رؾ ٓ ٓرخ ااغربئا ػ رب (:م1984)ذ اااؼطّ ػشدخػجذ ااؼضْض ػج. د:انظش(  

 .114:ص, ػباب ااكزت ,ثٓشٌد , ااطجؼخ ااضبنٓخ,اااؼبنّ 
lxxxv
 .140:ص, اجْضبػ(  
lxxxvi
ااطجؼررررررخ األٌاررررررُ , دررررررلاد عررررررض ٓم .رؾهٓرررررري د,  غرررررربص ااهررررررشآا: ثررررررٍ ػجٓررررررذح  ؼاررررررش ثررررررم اااضهررررررُ( 

 .184-183:ص,ااخبنغّ,ااهبيشح,
lxxxvii
 .36:ااض ش( 
lxxxviii
 .140:ص,اجْضبػ دّ ػ ٍم ااجال خ , ااهضٌْهّ:انظش( 

lxxxix
 .                          166:ص,ااز خٓض,ااهضٌْهّ:انظش(  

xc
ااطجؼرررخ , يارررضح االعرررزاًبم درررّ ااهرررشآا ااكرررشْب(:م1992)ػجرررذ اارررشاٌف عرررؼٓذ ػجرررذ ااوهرررّ اا جرررذِ:انظرررش( 

  242-220,241:ص. ػابا,األٌاُ
xci
 8:اازٓم" آظ هللا ثأؽكب ااؾب آم:"رؼباُقٍاى : ػ ُ عجٓا اااضبو:انظش( 
xcii
ااطجؼررخ , ررشػ اااؼ هرربد ااغررجغ :ااهبطررّ اج رربم  ثررٍ ػجررذ هللا ااؾغررٓم ثررم  ؽاررذ ثررم ااؾغررٓم ,ااضٌصنررّ (  

 121:ص, هشٍساد داس  كزجخ ااؾٓبح,ثٓشٌد,األٌاُ
xciii
 .318:ص,اااشعغ ناغى( 
xciv
رؾهٓري ػجرذ ااغرالم  ؾارذ ,بة اغربا ااؼرشةجضانخ األدة ٌات اج(:م1977)ػجذ ااهبدس ثم ػاش,ااجوذادِ (  

 . 3/152:ص, كزجخ ااخبنغّ,ااهبيشح,ااطجؼخ ااشاثؼخ,يبسٌا
xcv
 1 :ااششػ(  
xcvi
 .422 :ص,اااطٍو, اازازبصانّ:انظش(  
xcvii
 18 :ااشؼشاء( 
xcviii
 51:ااضجشف( 

xcix
ٌ رشح , ..  ٌارب ركرم ررذسِ نرٍاس ثرأنهّ: شح ؽرٓم قربو اجٓرذ, دّ ااشؼش ااغبي ّ سال  شربا(  اب)اب رشد ثهٓخ ( 

,  رررشػ اااؼ هررربد ااغرررجغ , ااضٌصنرررّ ...  ارررب ررررش  ا هللا  ػطرررب  عرررٍسح:) جرررشَ درررّ ااجٓرررذ اااشرررًٍس ا هبثورررخ

 182,304:ص,
c
 .8:اازٓم( 
ci
اااكزرت , ثٓرشٌد, ااطجؼرخ ااضباضرخ, ,(ااارزؼ ااكجٓرش)ضؼٓف ااغب غ ااظوٓش ٌصْبدرى(:م9881)األاجبنّ :انظش ( 

 .834: ص, اجعال ّ
cii
 . 55:الئا اجػغبص ط صد, ااغشعبنّ(  
ciii
 . 216:ص,دالالد اازشا ٓت( 
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civ
ااجال رخ ااهشآنٓررخ درّ راغرٓش ااض خشررشِ ٌ صشيرب درّ ااذساعرربد (: م1988) ؾارذ  ؾارذ  ثررٍ  ٍعرُ:انظرش(  

 302-300:ص, كزجخ ٌيجخ,ااهبيشح,ااطجؼخ ااضبنٓخ,ااجال ٓخ
cv
 .32:ص,ااخطٓئخ ٌاازكآش,ػجذ هللا ااوزا ّ:انظش( 
cvi
 غٓبا يّ ااغٓبا اا وٍِ ْؼهّ اجزٓبس األاابظ اااهبعجخ ا غرٓباط ٌ  رب ااغرٓبا ااؼربطاّ دٓؾرذد يهب   نٍاع ا ( 

ٌ  ب عٓبا اااٍقرف دٓؼهرُ ثربااٍقف ,  اب ْهزضّ رأ ٓذا  ٌ  جباوخ  ٌ اػزذاال ,دسعخ ااهٍح ٌااضؼف دّ االناؼبو

اكرا  هربم :  رم ااغرٓبا ؽرٓم قرباٍاٌقذ ػشف ااجال ٍٓا يزا ااهٍع  ااخبسعّ  ٌ اااهبعجخ اازّ ْؼجش ػهًب ااهضط

ٌ  ب ااغٓبا ااضهربدّ دٓهزضرّ رؾذْرذ ااجٓئرخ ااضهبدٓرخ اازرّ ,ٌثزأ ٓذيب ػ ُ ضشٌسح  شاػبح  هزضُ ااؾبو ,  هبو 

 كزجررررخػباب ,ااهرررربيشح , ااطجؼررررخ ااشاثؼررررخ , (م1993)ػ ررررب ااذالاررررخ : انظررررش .ْهزاررررّ سآًررررب اااجررررذع ٌ اااز هررررّ

دٌس ااك ارخ درّ اا ورخط (: م1986)عرزٓام  ٌااربا : ا عٓبا ااهض انظرش اب  ا ااغٓبا ْشا. 71-69:ااكزتطص

 .62:ص, كزجخ ااشجبة, ااهبيشح,ااطجؼخ ااؼب شح, , ابو ثشش. رشعاخ د
cvii
 http://www.almajaida.com, سعبئا اب ْؾا ًب ااجشْذ , ػجذ ااشاٌف عؼٓذ ػجذ ااوهّ اا جذِ(  
cviii
 .141:ص,دالئا اجػغبص(  

cix
 .27-23:ااشؼشاء(  

cx
 .16:ااشؼشاء( 
cxi
 28:ااشؼشاء ( 
cxii
 . 312-310:ص, ازبػ ااؼ ٍم(  
cxiii
 24: ااهبصػبد( 
cxiv
 29: ااشؼشاء( 

cxv
 .291:ص, ؾاذ ػجذ اااط تط ااجال خ ااؼشثٓخ قشاءح  جشَ :انظش( 
cxvi
 . 311: ص, ازبػ ااؼ ٍم, ااغكب ّ:انظش ( 
cxvii
 49:طى(  
cxviii
 50:طى (  

cxix
  312-311:ص, ازبػ ااؼ ٍم ,ااغكب ّ:انظش ( 

cxx
 .  251-250:ص,ػشٌط األدشاػ,ااغجكّ : انظش(  
cxxi
 37:آو ػاشاا( 
cxxii
  322:ااجهشح( 
cxxiii
 :ص,ٌ ؾارذ ػجرذ اااط رتط ااجال رخ ااؼشثٓرخ قرشاءح  جرشَ.137-136:ص,اجْضربػ,ااهضٌْهرّ :انظرش ( 

292. 
cxxiv
جطى ضرر رشؽى ٌ, دْررٍاا ااارشصدا(:م1987) ياربم ثررم  بارت ثرم طؼظررؼخ اارذاس ّ اازآارّ ,ااارشصدا( 

 312:ص,داس ااكزت ااؼ آخ,ثٓشٌد,ااطجؼخ األٌاُ,ٌقذم اى األعزبر ػ ُ دبػٍس
cxxv
 . 313 :ص,  ازبػ ااؼ ٍم, ااغكب ّ: انظش(  
cxxvi
ػجرذ اا طٓرف  ؾارذ . رؾهٓري د,  وهرّ اا جٓرت ػرم  زرت األػبسْرت(:م 2000)اثم يشبم األنظربسِ:انظش( 

 49-3/48:ص,اازشاس ااؼشثّ,ٍْذااك, ااطجؼخ األٌاُ,ااخطٓت
cxxvii
ٌاررب رررشد دررّ اااؼ هرربد سال ,  ررشح ثهظررذ اازكضٓررش  13دررّ ااهررشآا (-- ررب  ررم)ٌسدد طررٓوخ . 249:ااجهررشح( 

ٌ رشح درّ  ؼ هرخ درّ  ؼ هرخ ,ٌ ب ثباههبا  م  ؾرا ٌ ؾرشم :ؽٓم قبو, شح دّ  ؼ هخ صيٓش ثم  ثّ ع اُ, شربا 

 رررشػ اااؼ هررربد , ااضٌصنرررّ:,ازْرررز اًٍيرررب ٌنرررذا ًب رررب  رررم آ رررخ   ط ررري :ؽرررٓم قررربو,اجٓرررذ ثرررم  ثرررّ سثٓؼرررخ 

 .  136,183:ص,ااغجغ
cxxviii
 .314:ص,اااشعغ ناغى : انظش(  

cxxix
 .1/ 313:ص,ااكب ا,اااجشد(  

cxxx
 .139:ص,اجْضبػ دّ ػ ٍم ااجال خ,ااهضٌْهّ :انظش( 
cxxxi
 . 40: اجعشاء(  
cxxxii
 .115-114:ص,دالئا اجػغبص: انظش(  
cxxxiii
 .139-138:ص,ْضبػ دّ ػ ٍم ااجال خٌاج. 316:ص, ازبػ ااؼ ٍم: انظش (  
cxxxiv
 .43-39: اجعشاء(  

cxxxv
 . 59:ااهؾا( 
cxxxvi
 .155-149:ااظبدبد( 
cxxxvii
 22:ااهغب( 
cxxxviii
 98 .:ص, شػ دٍْاا عشْش, ؾاذ سعابػٓا ػجذ هللا ااظبٌِ(  

cxxxix
 .218-217:ص,دالالد اازشا ٓت دساعخ ثال ٓخ, ؾاذ  ؾاذ  ثٍ  ٍعُ : انظش(  
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cxl
 .218-217:ص, اااشعغ ناغى(  
cxli
 .218-217:ص, اااشعغ ناغى: نظشا(  
cxlii
  62:األنجٓبء( 
cxliii
   63:األنجٓبء(  
cxliv
 .114:ص,دالئا اجػغبص, ااغشعبنّ: انظش( 

cxlv
 . 138:ص,اجْضبػ دّ ػ ٍم ااجال خ:انظش( 
cxlvi
 .113:ص,دالئا اجػغبص,ااغشعبنّ : انظش( 
cxlvii
 90: ٍْعف(  




