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يتناول هذا املقال ظاهرة االستلزام احلواري يف اخلطاب القرآين من خالل دراسة وحتليل املعاين       

يف خطاب سورة البقرة ) الطلبية(املستلزمة اليت خرجت إليها بعض األساليب اخلربية، واألساليب اإلنشائية 

اليت وردت فيها؛ خذ بعني االعتبار املقامات التخاطبية والسياقات واألغراض التداولية اليت تؤّديها؛ مع األ

  .باالعتماد على آراء بعض العلماء واملفسرين

  .استلزام حواري؛  خطاب قرآين؛  أغراض تداولية: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
       This paper deals with the study of the meanings required by some of the 
new methods and the structural methods in the speech of Surah Al-Baqarah 
and the deliberative purposes that they perform, taking into consideration the 
denominators mood management and contexts in which, relying on the 
opinions of some scholars and interpreters. 
Keywords: conversationel implicature;  Quranic  speech; deliberative 
purposes. 
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 : مفهوم االستلزام الحواري

أحد أبرز املفاهيم التداولية ، واليت تعود أوىل بداياته إىل أعمال  هو االستلزام احلواري      

الذي يعد أول املنظرين ) م1988-مH.P.Grice )1913"  بول غرايس"الفيلسوف اللغوي 

، فقد الحظ  "طق والمحادثةالمن"هلذا املفهوم يف الدرس التداويل الغريب احلديث من خالل مؤلفه 

يف أثناء  ينا من القواعد الضمنية الّالزمةبأّن املتخاطبني عندما يتحاورون يتبعون عددا مع

وأنه يف حالة ما إذا وقع خلل يف تلك القواعد فال يتّم ذلك التواصل وإلثبات نظريته  1تواصلهم،

املبدأ بأن يتعاون املتخاطبون يف ؛ يقضي هذا "مبدأ التعاون"مبدأ عاما مساه  غرايسهاته وضع 

ليكن اندفاعك يف الكالم على الوجه الذي يقتضيه االجتاه ": حتقيق اهلدف من حوارهم، وصيغته

  :ويتفرّع عن هذا املبدأ أربع قواعد هي  2."املرسوم للحوار الذي اشرتكت فيه 

 : ىل مقولتني مهاوتتفرّع هذه القاعدة بدورها إ) : maxim of quantity(  قاعدة الكم -1 

 .ال جتعل إفادتك تتجاوز احلّد املطلوب  -  .لتكن إفادتك للمخاطب على قدر حاجته  -  

          :والقصد منها منع اّدعاء الكذب، وتتفرّع إىل): maxim of quality(  قاعدة الكيف -2 

 .ال تقل ما ليس لك عليه دليل -        .ال تقل ما تعلم خطأه -

ليناسب مقالك (وخالصتها): maxim of relevance( أو املالءمة  العالقة قاعدة -3 

 . أي أن جيعل املتكلم كالمه ذا عالقة باملوضوع) مقامك

وهي ترتبط مبا يراد قوله، وتتفرع ): maxim of manner(أو الطريقة  قاعدة الجهة -4 

   3 .لرتّتب كالمك  - م بإجيازلتتكلّ  -.لتحرتز من اإلمجال -.لتحرتز من االلتباس - :بدورها إىل

أّن هذه القواعد هي مبثابة الضوابط لكل عملية ختاطبية، وعلى الطرفني  "رايسغ"ويرى        

املتخاطبني االلتزام �ا يف أثناء احلوار، ويف حالة ما إذا أخّل أحد الطرفني بقاعدة من هذه القواعد 

إىل معىن خفي يقتضيه املقام، وهذا املعىن  وجب على اآلخر أن يصرف كالم حماوره عن ظاهره "

ربِّ عنه املصروف إليه حيصل بطريق االستدالل من املعىن الظاهر ومن القرائن، وذلك بالذات ما عُ 

  .أو احلواري 4 ."باالستلزام التخاطيب

يع وعلى الرغم من األثر اإلجيايب الذي أحدثه هذا املبدأ يف تطوير التداوليات اللغوية وتنو       

الدراسات املتعلقة مبوضوع التواصل اإلنساين إّال أنّه كان حمّل جدل وانتقاد من طرف العديد من 
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عنايته باجلانب  "غرايس"الذي الحظ على  - "طه عبد الرحمن"ومنهم األستاذ  -الدارسني 

أي  –على الرغم من أنّه  الجانب التهذيبيالتبليغي يف اخلطاب وإغفاله جلوانب أخرى مهّمة كـ 

لقواعد أخرى، مجالية  خمتلفةكان قد أشار إىل هذا اجلانب عندما ذكر أّن هناك أنواعا   –غرايس 

يف أحاديثهم واليت املتخاطبون  -عادة  -اليت يتبعها ) لتكن مؤدبا ( واجتماعية وأخالقية من قبيل 

ذلك اخللل  وقد ظهرت مبادئ أخرى لدارسني آخرين سّدت 5.غري متعارف عليها معاينَ قد توّلد 

  : ، ومن هذه املبادئغرايسوالنقص الذي عرفه مبدأ التعاون لـ 

وقد ورد هذا   :)Robin-Lakoff( "روبين اليكوف"لـ ) التهذيب ( مبدأ التأدب  -1

ويقضي بأن يلتزم املتكلم ) لتكن مؤدبا: (اه، وفحو "منطق التأّدب"املبدأ التداويل يف مقاهلا الشهري 

إذ ُيستحسن لطريف '' ا على حتقيق الغاية اليت من أجلها دخال يف الكالم؛ واملخاطب يف تعاو�م

احلوار مراعاة هذا املبدإ مثل مراعا�ما لقواعد مبدإ التعاون، ممّا يفي بتكامل هذين املبدأين؛ من 

    :ويتفرّع عن هذا املبدأ ثالث قواعد هي  6."أجل حتقيق أهداف اخلطاب والتعبري عن املقاصد

متحّفظا وال تتطّفل على  تفرض نفسك على املخاَطب، أي لتبقَ وهي ال  :ة التعّففقاعد -أ

  . شؤون اآلخرين

. وهي لتجعل املخاطب يّتخذ قراراته بنفسه، ودع خياراته مفتوحة ):التخيير(قاعدة التشكيك  -ب

  .  ه بنفسهمبادرة اّختاذ قرارات خاطبلمل املتكلم وتقضي هذه القاعدة بأن يرتك

وتوجب هذه القاعدة على املتكلم أن يُظهر الوّد للمخاطب؛ فُيعامله معاملة  :دة الّتوّددقاع -ج

   .النظري للنظري

أّن قواعد التأّدب كلية يف طبيعتها وعددها حبيث تأخذ �ا كّل  "اليكوف روبين" عيدّ تو     

 يّتضح وممّا سبق . دكما تأخذ �ا كّل اجلماعات اللغوية داخل ا�تمع الواح. ا�تمعات البشرية

، على "غرايس"الذي اقرتحه  مبدأ التعاونيفضل  "اليكوف"الذي قالت به ) مبدأ التأّدب(بأّن 

جيمع بني اجلانبني التبليغي والتهذييب من اخلطاب،  -أي مبدأ التأدب  -اعتبار أّن هذا املبدأ 

    7 .يف مبدإ التعاون  "غرايس" باإلضافة إىل أنّه يتفرّع على قواعد تنّظم هذا اجلانب الذي أمهله
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هو مبدأ  : )Levenson.S( "ليفينُصن"و)  Brown.P( "براون"لـ مبدأ التواجــه  -2

ظاهرة : الكليات في االستعمال اللغوي''تداويل ورد عند هذين الباحثني يف عملهما املشرتك 

  : ؛ مهاأساسيني ، ويقوم هذا املبدأ على مفهومني)لِتُصن وجه غريك: (وفحواه ،''التأّدب

   .د �ا قيمته االجتماعيةوهو عبارة عن ذات الشخص اليت تتحدّ  :مفهوم الوجه -

يرى الباحثان بشأن هذا املفهوم أّن من األقوال ما ينزل منزلة األعمال فُيهّدد  :مفهوم التهديد -

مع يف دفع االعرتاض الوجه �ديدا ذاتيا، وهي األقوال اليت تُعوق بطبيعتها إرادات املتكلم أو املست

  8 .وجلب االعرتاف

: وقد ورد هذا املبدأ يف كتابه):  Leech.G( "جوفري ليتش"عند مبدأ التأّدب األقصى  -3

  :يف صورتني قد صاغهوالذي يعّده مكّمال ملبدإ التعاون و '' مبادئ التداوليات''

  .كثر من الكالم املؤّدبأ: وصورة إجيابية -    .قّلل من الكالم غري املؤّدب: صورة سلبية -  

الوقوع يف الّنزاع أو ما مينع الّتعاون،  املتكلم من بأّن هاتني الصورتني جتّنبان "ليتش"ويرى      

ناقدا ومستدركا، فُيقّر بأمهيته، بوصف  مبدإ التعاونومتتاز حماولة ليتش هذه يف كونه  ينطلق من 

نّه الرّابط بني قصد املرسل يف خطابه ومعىن التعاون هو األساس املفرتض لتوجيه طريف اخلطاب، أل

أّما قصور هذا املبدإ فيكمن يف احنسار دوره على تنظيم التواصل، والوقوف عند . امللفوظ الّداليل

   .األخرى ادئ اخلطاب االجتماعية والّنفسيةاملستوى التّبليغي للخطاب مغفال مب

املبادئ والقواعد التخاطبية هلذه  ةراجعمب والذي قام : "طه عبد الرحمن" لـمبدأ الّتصديق  -4

قرتح مبدأ يسّد هذا الّنقص مسّاه مبدأ واعن بعض الثغرات والّنقائص اليت تشكو منها؛  وكشف

تقل لغريك قوال  ال" :وفحواهاإلسالمي، العريب قد استمّده من الرتاث ، وهو مبدأ كان"الّتصديق"

   9."ال يصّدقه فعلك

يتمّثل األول منهما يف نقل القول الذي يتعّلق : نّه يقوم على عنصرين اثننيوخالصة هذا املبدأ أ    

  .باجلانب التبليغي يف اخلطاب، ويتمّثل الثاين يف تطبيق القول الذي يتعّلق باجلانب التهذييب فيه

أبي "ويتفرّع على مبدإ الّتصديق يف جانبه التبليغي قواعد مضبوطة جندها جمتمعة ومفّصلة عند     

  :، وهي"أدب الّدنيا والّدين": يف كتابه) هـ450ت ( "حسن الماورديال

 .أن يكون الكالم لداع يدعو إليه، إّما يف اجتالب نفع، أو دفع ضرر -
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 .أن يأيت به يف موضعه ويتوّخى به إصابة فرصته -

 .أن يقتصر منه على قدر حاجته -

دإ التصديق يف جانبه التهذييب جمموعة كما تتفرّع على مب  10.أن يتخّري اللفظ الذي يتكّلم به -

قواعد؛ قام األستاذ طه عبد الرمحن باستقرائها من الرتاث العريب اإلسالمي،  وقد أمجلها يف 

  .لتتفّقد قصدك يف كّل قول تلقي به إىل الغري  :قاعدة القصد - :ثالث؛ وهي 

  .كلتكن صادقا فيما تنقله إىل غري   :قاعدة الصدق -                  

    11 .لتكن يف توّددك للغري متجّردا عن أغراضك :قاعدة اإلخالص -                  

وبعد فإّن املتأمل يف تراثنا اللغوي جيد أّن علماءنا العرب القدماء وخباصة علماء البالغة         

 ثنايا ؛ اليت ظهرت يفاالستلزام الحواريوعلماء األصول وكذا املفسرين قد عنوا بدراسة ظاهرة 

داللة المفهوم، والمعنى ، واألغراض التي تؤديها األساليب: دراسا�م مبصطلحات من قبيل

وغريها من املصطلحات واملفاهيم اليت تدل على مدى وعيهم �ذه  ...المعنى الفرعيو المقامي،

يت خرجت إىل حتليل مناذج من اآليات القرآنية ال فيما يأيت ستعرض الدراسةو  12 .الظاهرة اللغوية

فيها األساليب اخلربية وكذا األساليب اإلنشائية الطلبية إىل معان مستلزمة يف خطاب سورة البقرة 

واألغراض التداولية اليت تؤديها مع األخذ بعني االعتبار املقامات التخاطبية والسياقات اليت وردت 

 .فيها؛ باالعتماد على آراء بعض العلماء واملفسرين

  :مستلزمة عن األساليب الخبرية في خطاب السورةالمعاني ال: أوال

من املعلوم أّن الغاية اليت يلقى من أجلها اخلرب هي إفادة املخاطب احلكم الذي يتضّمنه     

، أو إفادة السامع أّن املتكلم عاٌمل بذلك اخلرب ويسمى ذلك )فائدة اخلرب(الكالم، ويسمى ذلك 

حيان قد يُلقى اخلرب لُيحّقق أغراضا بالغية وتداولية كثرية، غري أنّه يف كثري من األ) الزم الفائدة(

خمتلفة تُفهم من الّسياق وقرائن األحوال كالثّناء واملدح، والتعظيم، والّدعاء، والتوبيخ،  ومعاين

  . وغريها) األمر والنهي(والّتحقري والطّلب 

يف  كما خلربي يف خطاب السورةمن املعاين اليت خرج إليها األسلوب ا ومها :المدح والثّناء -1   

َذِلَك ﴿: فقوله) 1،2البقرة،(.﴾ َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقينَ . آلم  ﴿:قوله تعاىل

على كتابه املنّزل، أي ذلك الكتاب املنزل هو الكتاب  –سبحانه  –﴾ يتضّمن ثناء منه اْلِكَتابُ 
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عند البالغيني تدّل على بُعد املنزلة، وإذا ُضّمت إليها ) ذلك(الكامل، إذ اإلشارة للقريب بالبعيد 

هذا الكتاب الّرفيع القدر الكامل يف كّل ما حواه الشّك فيه : صار املعىن) الكتاب(يف) الـ(داللة 

وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى ﴿ :وقال سبحانه  13.هدى للمّتقني

يتمثّل  مستلزماتضّمن ملفوظ اآلية إىل جانب فعل اإلخبار، معىن فقد . )143البقرة،(.﴾...اسِ النَّ 

يف فعل املدح والثّناء على املؤمنني، فقد جعل اهللا تعاىل املسلمني أمة وسطا بني األمم السّيما 

يطلق على  اليهود والنصارى، واألمة الوسط بعيدة عن الّتقصري وعن الغلّو يف االعتقاد، والوسط

وقيل للخيار وسطا ألّن األطراف يتسارع إليها اخللل واإلعوار، ": قال الزخمشري. اخليار والعدل

واحلّق عندي أّن اآلية صرحية يف أّن الوصف  ": وقال ابن عاشور  14 ."...واألوساط حممية حموطة

وب اخلربي يف هذه اآلية وهو ما يؤّكد خروج األسل 15 ."...مدح لألّمة كّلها) وسطا(املذكور فيها 

عن معناه األصلي؛ الوصف واإلخبار  إىل معىن مستلزم مقاميا هو املدح والثناء ألمة سيدنا حممد 

  . بأن جعلها اهللا سبحانه أّمة وسطا بني النّاس صلى اهللا عليه وسّلم

قـُُلوبِِهْم َمَرٌض  ِفي﴿:من اآليات اليت خرج فيها اخلرب إىل معىن الّدعاء قوله تعاىل :الّدعـــــاء -2

 .﴾فـََزاَدُهُم اللَُّه َمَرًضا َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِبَما َكانُوا َيْكِذبُونَ 
فباإلضافة إىل القوة  )10البقرة،(

اإلجنازية الصرحية املتمثلة يف إثبات صفة املرض للمنافقني، تضّمن ملفوظ اآلية قوة إجنازية مستلزمة 

فليزدهم : أي معناه  16 .ين بشأن هذه اآلية؛ هي دعاء عليهمقال بعض املفسر ). الّدعاء(هي 

       17 .اهللا مرضا

اللّهم ( ، أو...)لِيزْدُهم( وإذا كان سياق الّدعاء يقتضي من املتكلم أن يستخدم صيغة األمر      

نفس  ، فإّن هذه الصيغة حممولة على الطلب املرجّو وقوعه، ومن ّمث فإّن أثرها ال يبلغ يف...)زِدهم

هذا  كأنّ  أي .الّسامع ما يبلغه أثر اجلملة املاضية الّدالة على حصول الفعل والتحّقق من حصوله

م العرب كما يف قوهلم األمر املرجو وقوعه صار واقعا بالفعل فجاء بصيغة اخلرب وهو كثري يف كال

  ...حنو ذلكساحمك اهللا، و : للُمخطئو  ،شفاك اهللا: وللمريض ،محك اهللاير : للعاطس

فقد تضّمن  )285البقرة، (.﴾َوقَاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك رَبـََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصيرُ ﴿: وقوله تعاىل   

 18 .ِاغفر ُغفرانك: ، فهو بدل من فعله، والّتقدير)غفرانك(معىن الّدعاء باملصدر املنصوب 
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ا كان الّدعاء من اإلنشاء الطليب فإّن اللغة مل   
ّ
ُختّصه بنمٍط معّني وصيغة خاصة يتّم �ا، وإّمنا  ومل

جعلته شركة بني طائفة من األمناط الرتكيبية، ووضعت بيد املتكلم أن خيتار للتعبري عنه أي أسلوب 

  19 .يشاء

واملعروف أّن االلتزام إنشاء ال خرب، كما يف إبرام العقود؛ كعقد البيع، وعقد الزواج :  االلتــــزام -3 

بعُتك، وزّوجُتك، ووهبُتك وحنو : وغري ذلك، وهو يتّم مبجّرد الّتلّفظ بصيغة الفعل، حنوواهلـبة 

أّما من وجهة نظر التداولية؛ فإّن األفعال االلتزامية هي أفعال كالمية إجنازية �دف إىل إلزام و . ذلك

اإلخالص فيها هو  املتكلم بالقيام بعمل ما، ويكون اجتاه املطابقة فيها من العامل إىل القول، وشرط

  20 .، واحملتوى القضوي فيها هو دائما فعل املتكلم شيئا يف املستقبلالقصد

قَاُلوا اْآلََن ِجْئَت بِاْلَحقِّ ﴿: ومن اآليات اليت خرج فيها اخلرب إىل معىن االلتزام، قوله تعاىل     

 فقول .ا طلبت مّنا وُجنيبك إىل طلبكأي اآلن نلتزم مب )71البقرة،(.﴾َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا يـَْفَعُلونَ 

﴾ ليس جمّرد إخبار له بذلك وإّمنا اْآلََن ِجْئَت بِاْلَحقِّ ﴿ -عليه السالم–املخاطبني من قوم موسى 

هو التزام ووعد منهم بتنفيذ األمر الذي ُكلِّفوا بتنفيذه، وهو األمر بذبح البقرة، وذلك كله يُفهم 

، البقرة(.﴾َوقَاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا﴿:وقوله تعاىل .ية الكرميةمن السياق الذي وردت فيه هذه اآل

  21 .ونُنـّفذه  .أي نلتزم مبا طُلب منّا .)285

، )مقول القول(فالقوة اإلجنازية الصرحية يف ملفوظ اآليتني السابقتني تتمثل يف فعل اإلخبار      

، فيتحّول الكالم اخلربي حينئذ )اء االلتزامإنش(يف كّل منهما فهي  أّما القوة اإلجنازية املستلزمة

يهدف إىل تغيري العامل  إنشاءوبقرينة املقام والسياق من جمّرد وصف للعامل وتقرير احلقائق  إىل 

   .والتأثري فيه

األمر (باإلضافة إىل ما ذكر؛ فإّن مثّة حاالت خيرج فيها اخلرب للداللة على الطلب  :الطلــــب -4  

  )228البقرة،(.﴾...َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثَالثََة قـُُروءٍ ﴿: قوله تعاىل، حنو )والّنهي

ألّن السياق يدّل على أّن اهللا أمر بذلك؛  "، األمر﴾ خربية يُـراد �ا اْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصنَ فُجملة ﴿

لفوظ اآلية قوة إجنازية غري مباشرة فقد تضمن م  "اإلمام الزركشي"كما يرى   – 22 ."ال أنّه خرب

املوّجه إىل املطلقات بالرتّبص ثالثة قروء زيادة على القوة اإلجنازية املباشرة والصرحية؛  األمرهي 

يف الّدرس الّتداويل الغريب  "بول غرايس"املتمثلة يف فعل اإلخبار، وهي الفكرة اليت حتّدث عنها 
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ة ميكنها أن تدّل على معىن غري املعىن الذي نستخلصه من أّن مجل اللغات الطبيعي: واليت مفادها

  :معناها احلريف، وعليه نكون هنا بصدد فعلني كالميني اثنني

: هو داللة هذه اجلملة على اخلرب املنصوص عليه حرفيا يف قوله تعاىل: فعل كالمي مباشر -

  ﴾...ءٍ َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثَالثََة قـُُرو ﴿

مقاميا هي األمر بالّرتبص ) مستلزمة(يتضمن قّوة إجنازية غري مباشرة  :وفعل كالمي غير مباشر -

ومن األمثلة اليت خرج فيها اخلرب إىل معىن  .يف نصه السابق الزركشيعلى حنو ما بيّنه اإلمام 

نَّ اْلَحجَّ َفَال َرَفَث َوَال ُفُسوَق َوَال اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض ِفيهِ ﴿: ؛  قوله تعاىلالّنهي

فقد نفى الرّفث ... فال يرفث، وال يفُسق: وتقدير الكالم  )197البقرة،( .﴾...ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ 

والفُسوق واجلدال نفي اجلنس مبالغة يف الّنهي عنها وإبعادها عن احلاج، حّىت ُجعلت كأّ�ا قد ُ�ي 

طَلََّقاُت : (ت أجناسها، ونظري هذا كثٌري يف القرآن كقوله تعاىلاحلاج عنها فانتهى فانتف
ُ
وامل

ينِ ﴿: وقوله تعاىل   23 ).يـَتَـرّبَّْصنَ  ابن عاشور يف يقول الشيخ   )256البقرة،(.﴾َال ِإْكَراَه ِفي الدِّ

إلسالم، ونفي اإلكراه خٌرب يف معىن الّنهي، واملراد نفي أسباب اإلكراه يف حكم ا'':تفسريه هلذه اآلية

  .24 "جيء بنفي اجلنس لقصد العموم نّصاقد أي ال ُتكرهوا أحدا على اتّباع اإلسالم قسرا، و 

؛ قوة إجنازية مستلزمة )اإلخبار(فملفوظ اآلية الكرمية يتضمن إىل جانب القوة اإلجنازية الصرحية     

لك ألّن العقائد ال ُميكن أن املؤّكد عن اإلكراه يف الّدين جبميع أشكاله وصوره، وذ الّنهيتتمّثل يف 

 .تُغرس يف نفوس البشر جربا وإكراها وإّمنا تغرس فيها رغبة واقتناعا

  ):الطلبية(المعاني المستلزمة عن األساليب اإلنشائية : ثانيا

عن دالال�ا ) االستفهام و األمر والّنهي والّتمين والّنداء(خترج األساليب اإلنشائية الطلبية      

ندما ميتنع إجراؤها على األصل إىل معان وأغراض خمتلفة؛ كالّتعجب، والتهديد، احلقيقية ع

والّتوبيخ، والتقرير، واإلنكار وغريها من املعاين اليت حيّددها السياق واملقام الذي يتّم فيه اخلطاب، 

ة وصور هذا اخلروج لألساليب اإلنشائية من معانيها األصلية إىل معان فرعية مستلزمة، هي كثري 

  .ومتنّوعة يف خطاب سورة البقرة

 :المعاني المستلزمة عن أسلوب االستفهام -1    
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االستفهام هو أحد أكثر األساليب اإلنشائية استعماال وأمهية، ويُراد به طلب الفهم أو        

وهو قد يرد على سبيل احلقيقة حبيث إّن املستفِهم يرجو من سؤاله .  معرفة ما هو خارج الذهن

ما مل يكن يعلم قبل السؤال، وقد يرد على سبيل ا�از فيخرج إىل أغراض ومعان أخرى حصول 

  . حيددها املوقف والسياق وقرائن األحوال كالتقرير والنفي والتوبيخ وغريها

والسؤال من اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي هو من هذا القبيل وهو كثري يف خطاب السورة،        

غٍن عن سؤال خلقه فهو يعلم األشياء قبل كو�ا، وإّمنا يستفهمهم ليقّررهم مست –سبحانه –ألنّه 

ويذّكرهم أ�م قد علموا حقيقة ما ُسئلوا عنه، وهو من  األساليب البديعة اليت متيز �ا اخلطاب 

وذلك ضمن  -وقد خرج أسلوب االستفهام يف خطاب السورة عن معناه األصلي . القرآين

  25 :كثرية، منها) مستلزمة(عان فرعية إىل م -مقامات خمتلفة 

َوِإْذ قَاَل رَبَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْألَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا أََتْجَعُل ﴿:حنو قوله تعاىل :التعّجب -

َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َونـَُقدُِّس َلكَ  يرى  .)30البقرة،(.﴾ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

 –الزخمشري أّن سؤال املالئكة يف هذه اآلية وارد يف معىن التعّجب من أن يستخلف اخلالق 

  26 .مكان أهل الطاعة أهل املعصية وهو احلكيم الذي ال يفعل إّال اخلري -سبحانه 

ن معىن ويرى الشيخ ابن عاشور بأّن سؤال املالئكة يف هاته اآلية  حممول على حقيقته متضمّ     

 27.ألّن من كان شأنه الفساد والسفك ال يصلح للتعمري ألنّه إذا عّمر نقض ما عّمره... التعّجب

وعليه تكون القوة اإلجنازية الصرحية مللفوظ اآلية هي االستفهام، أّما القوة اإلجنازية املستلزمة مقاميا 

  .فهي التعّجب

َكْيَف َتْكُفُروَن ﴿:ىل معىن اإلنكار قوله تعاىلمن اآليات اليت خرج فيها االستفهام إ :اإلنكار -

) كيف(فـ  .)28البقرة،(.﴾بِاللَِّه وَُكْنُتْم َأْمَواتًا فََأْحَياُكْم ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ ُيْحِييُكْم ثُمَّ ِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 

: ون حبالكم هذههنا إلنكار احلال اليت يقع عليها كفرهم، فكأنّه قال كيف تكفرون باهللا وأنتم عامل

حال املوت وحال اإلحياء ّمث الّرجوع إليه، إذ ال ميكن محل االستفهام هنا على احلقيقة، وهو هنا 

أي أّن كفركم مع تلك احلالة شأنه  ﴾،وَُكْنُتْم َأْمَواتًا﴿: واإلنكار بقرينة قوله بيالّتعجمستعمل يف 

صرف عنه وهو األحوال املذكورة بعُد فكان أن يكون منتفيا ال تركن إليه النفس الرشيدة لوجود ما ي
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ومعىن ذلك أنّنا هنا بصدد قوتني  28 .من شأنه أن يُنَكر؛ فاإلنكار متوّلد من معىن االستفهام

  :إجنازيتني

  .﴾َكْيَف َتْكُفُرونَ ﴿:قوة إجنازية صرحية ناجتة عن معىن الصيغة احلرفية للرتكيب؛ هي االستفهام -

اإلنكار املتوّلد من معىن االستفهام على حنو ما بيّنه اإلمام الزركشي  وقوة إجنازية مستلزمة هي -

  .والشيخ ابن عاشور يف الّنص السابق

َوقَاَل َلُهْم نَِبيـُُّهْم ِإنَّ اللََّه َقْد بـََعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلًكا ﴿:جند معىن اإلنكار يف قوله تعاىلكما      

َنا َوَنْحُن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه َوَلْم يـُْؤَت َسَعًة ِمَن اْلَمالِ  قَاُلوا أَنَّى َيُكوُن َلُه اْلُمْلكُ   ﴾َعَليـْ

ورد االستفهام يف هذه اآلية متضمنا معىن اإلنكار واالستبعاد ألن يكون فقد  .)249البقرة،(

كيف يتمّلك : ، أي)من أين(و) كيف(معىن ) أىنّ (ملكا عليهم، وقد تضمنت األداة ) طالوت(

وحسب الشيخ ابن  29 .واحلال أنّه ال يستحّق الّتملك  لوجود من هو أحّق بامللك منهعلينا، 

أي  –فقد تعجب الّسائلون من جعل مثله . عاشور فإّن االستفهام يف هذه اآلية أفاد التعجب

وعليه فإنّه إىل جانب القوة  30 .ملكا عليهم، وكان رجال فالحا من بيت حقري –طالوت 

مستلزمتني مقاميا؛   ة يف االستفهام الوارد يف هذه اآلية، فقد تضمن قوتني إجنازيتنياإلجنازية احلرفي

  . مها اإلنكار والتعّجب

أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ ﴿: وقد خرج االستفهام إىل معىن التوبيخ كما يف قوله تعاىل :التوبيخ -

ُلوَن اْلِكتَ   –فاالستفهام يف هذه اآلية  ).44البقرة،(.﴾اَب َأَفَال تـَْعِقُلونَ َوتـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكْم َوأَنـُْتْم تـَتـْ

وارد يف معىن التوبيخ لعدم استقامة محله على املعىن احلقيقي فاسُتعمل   -حسب الشيخ ابن عاشور

وقد توّلد منه معىن آخر هو التعجيب من حال املوبَّخ، وذلك ألّن . يف التوبيخ جمازا بقرينة املقام

 ُوّخبوا عليها حال عجيبة ملا فيها من إرادة اخلري للغري وإمهال الّنفس منه، فحقيق على  احلال اليت

واملالحظ من كالم الشيخ ابن عاشور هنا أنّنا بصدد ثالث قوى  31.كّل سامع أن يعجب منها

  : إجنازية ميكن حتليلها تداوليا كالتايل

  ).السؤال(     ية للرتكيب             قّوة إجنازية حرفية  ناجتة عن معىن الصيغة احلرف - 

  ). الّتوبيخ(    متوّلدة عن معىن املعىن                  )  أوىل(قوة إجنازية مستلزمة  - 

  ).الّتعجيب(                ) معىن املعىن(متوّلدة عن معىن ) ثانية(قوة إجنازية مستلزمة  - 
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من موقف أهل الكتاب من نبّوة سيدنا  التعّجبو بيخالتو كما خرج االستفهام إىل معنيي         

ُقْل أَُتَحاجُّونـََنا ﴿:ون من غري مّلتهم يف قوله تعاىلورفضهم أن يك –صلى اهللا عليه وسّلم  –حممد 

  )139قرة،الب(﴾ِفي اللَِّه َوُهَو رَبـَُّنا َورَبُُّكْم َولََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َوَنْحُن َلُه ُمْخِلُصونَ 

واملالحُظ أّن األسلوب القرآين يف حماججة أهل الكتاب يف هذا املقام يرتفع إىل أعلى مراتب      

رسوَله الكرمي والذي  -سبحانه  –األدب يف احلوار، إنّه األسلوب الّدعوي احلكيم الذي عّلمه اهللا 

مشاعره وال حيّط من يقتضي تواضع الّداعي، ومسايرة املتلقي خبطابه؛ اخلطاب الذي ال ميس 

  . مكانته، بل يرفع من شأنه؛ فيسارع إىل االستجابة ملخاِطبه فُيقبل عليه ويقبُل دعوته

يف تعاو�ما  32 بأن يلتزم املتكلم واملخاَطب"الذي يقضي  لمبدإ التأّدب التداوليإنّه جتسيٌد     

ب ما ال يقّل عّما يلتزمان به على حتقيق الغاية اليت من أجلها دخال يف الكالم، من ضوابط التهذي

جتسيدا لقاعدة أخرى من  -كذلك  -كما نلمس يف اآلية الكرمية السابقة  33."من ضوابط التبليغ 

اليت تقضي بأن يتجّنب املتكّلم يف خطابه أساليب  قاعدة التشكيكقواعد مبدإ التأّدب؛ هي 

قرير ويأخذ بأساليب االستفهام كما لو كان متشّككا يف مقاصده حبيث يرتك للمخاطب مبادرة الت

َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن َنْصِبَر َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا ﴿: وقوله تعاىل. 34 اّختاذ قراراته بنفسه

ِلَها َوِقثَّائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل أََتْسَتْبِدُلوَن رَبََّك ُيْخِرْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرُض ِمْن بـَقْ 

رٌ  أََتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُهَو َأْدَنى بِالَِّذي ُهَو ﴿: فقوله .)61البقرة،(.﴾الَِّذي ُهَو َأْدَنى بِالَِّذي ُهَو َخيـْ

رٌ  هو توبيخ شديد ألنه جّرده عن من كالم اهللا و  هو موسى وقيل نيب اهللا هو من كالم"﴾، َخيـْ

فقد تعّجب   35."املقنعات وعن الّزجر، واقتصر على االستفهام املقصود منه التعّجب فالتوبيخ 

من طلبهم ووّخبهم عليه إذ كيف لعاقل أن يفعل مثلما فعلوا حني طلبوا استبدال الذي هو أدىن 

  .بالذي هو خري من الطعام الذي خّصهم اهللا تعاىل وأكرمهم به

ُهْم بَِأْسَمائِِهْم ﴿: خرج االستفهام إىل معىن التقرير كما يف قوله تعاىل :التقرير - قَاَل يَا َآَدُم أَنِْبئـْ

َبَأُهْم بَِأْسَمائِِهْم قَاَل أََلْم َأُقْل َلُكْم ِإنِّي َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَأْعَلُم  َما تـُْبُدوَن فـََلمَّا أَنـْ

ألّن  بقرينة املقام ﴾ تقريريأََلْم َأُقْل َلُكمْ ﴿: فاالستفهام يف قوله .)33البقرة،(.﴾ْنُتْم َتْكُتُمونَ َوَما كُ 

أََلْم تـََر ِإَلى اْلَمَإلِ ﴿: وقوله تعاىل  .ذلك القول واقع ال حمالة، واملالئكة يعلمون وقوعه وال ينكرونه

اُلوا لَِنِبيٍّ َلُهُم ابـَْعْث لََنا َمِلًكا نـَُقاِتْل ِفي َسِبيِل اللَِّه قَاَل ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل ِمْن بـَْعِد ُموَسى ِإْذ قَ 
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َهْل َعَسْيُتْم ِإْن  ﴿: فقوله .)246البقرة،(.﴾...َهْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ تـَُقاتُِلوا

م تقريري وحتذير، وذلك أنّه قّررهم على إضمار نية ﴾ استفها...ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َأالَّ تـَُقاتُِلوا

عدم القتال اختبارا وسربا ملقدار عزمهم عليه، واملالحظ أّن مراعاة حال املخاطب تبدو واضحة يف 

) هل تقاتلون: (ومل يقل) هل ال تقاتلون( هذا املقام، ولذلك جاء يف االستفهام بالّنفي يف معىن

هو الطرف الرّاجح عند املستفِهم، لذلك أراد أن يُقّررهم وُحيّذرهم ) عدم القتال(ألّن املستفهم عنه 

  36 .ممّا هم مقبلون عليه

َوَمْن َأْظَلُم ﴿: من املعاين اليت خيرج إليها أسلوب االستفهام؛ معىن الّنفي حنو قوله تعاىل  :النفي -

فـمّما ورد يف  .)114البقرة،(.﴾...ى ِفي َخَراِبَهاِممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسعَ 

  –صلى اهللا عليه وسلم  -سبب نزول هذه اآلية، أ�ا يف شأن مشركي مّكة حني منعوا رسول اهللا 

واملسلمني من دخول املسجد احلرام ظُلما، واالستفهام هنا إنكاري إلفادة الّنفي بقرينة املقام، 

َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـَْراِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه ﴿: ومثله قوله تعاىل 37.ال أحد أظلم من هؤالء: مبعىن

فاالستفهام الوارد يف هذه اآلية الكرمية لإلنكار واالستبعاد، وقد أفاد ). 130البقرة،(.﴾...نـَْفَسهُ 

ن العُـقالء يرغب عن احلق إذ ال أحد م؛ ﴾ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفَسهُ الّنفي بقرينة االستثناء الوارد بعده ﴿

  38. الواضح الذي هو مّلة إبراهيم عليه السالم إّال السفيه

  :، جندومن املعاين املستلزمة اليت خرج إليها االستفهام يف السورة كذلك    

. )30البقرة،(.﴾...أََتْجَعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الّدَماء﴿: :يف قوله تعاىل  :االسترشاد -

   .إذ الظاهر أّ�م استفهموا مسرتشدين

  .)255البقرة،(.﴾َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِهِ ﴿: يف قوله تعاىل  :التعظيم -

َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـَْراِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه ﴿: تنبيه املشركني على ضالهلم يف قوله تعاىل  :التنبيه -

  ).130البقرة،(.﴾...هُ نـَْفسَ 

  .)245البقرة،(.﴾...َمْن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اللََّه قـَْرًضا َحَسًنا﴿: يف قوله تعاىل :الترغيب -

َحتَّى يـَُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه َمَتى َنْصُر اللَِّه َأَال ِإنَّ ﴿: يف قوله تعاىل  :االستبطاء -

فقد خرج االستفهام يف هاته اآليات عن معناه األصلي إىل  ).214البقرة،(.﴾َنْصَر اللَِّه َقرِيبٌ 

   .املعاين املذكورة بقرينة السياق الذي وردت فيه كّل آية من هذه اآليات
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 :المعاني المستلزمة عن أسلوب األمــر - 2     

مي من فئة التوجيهيات  األمُر من األساليب اإلنشائية الطلبية، وأما بلغة التداوليني فهو فعل كال    

directives) ( حيمل قوة إجنازية حتّددها إرادة املتكلم  ألفعال الكالم "سورل"حسب تصنيف

  39 .وقصده، وهي إرادة متعّلقة بطلب إيقاع الشيء املأمور به

واألمر يف القرآن الكرمي قد يرد على سبيل احلقيقة حلمل املخاطب على إتيان املأمور به، كما     

 على سبيل ا�از، فتخرج صيغته عن املعىن األصلي إىل معان فرعية أخرى كثرية تفهم من يأيت

إىل معان ) الوجوب(عن معناه األصلي األمــر وقد خرج أسلوب  .سياق الكالم وقرائن األحوال

  :مستلزمة كثرية يف خطاب السورة؛ منها

يُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْسَماِعيُل رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـَْراهِ  ﴿: حنو قوله تعاىل  :الّدعاء -

رَبـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأرِنَا . ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم 

َنا ِإنََّك أَْنَت التـَّ  ُلو َعَلْيِهْم . وَّاُب الرَِّحيُم َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ ُهْم يـَتـْ رَبـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـْ

َآيَاِتَك َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َويـُزَكِّيِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز 

معىن الّدعاء  أفادت أفعال األمر الواردة يف هاته اآليات فقد .)127،128،129البقرة،(.﴾اْلَحِكيمُ 

إظهار الضراعة إىل اهللا تعاىل وإظهار أّن كّل ) ربّنا: (والتضرّع إىل اهللا، وقد أفاد تكرير الّنداء بقوله

  . 40 الداعي حتّقق اإلجابة يرجو منها ،دعوة من هاته الدعوات مقصودة بالذات

َوِإنـََّها َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَلى  َواْسَتِعيُنوا بِالصَّْبِر َوالصََّالةِ ﴿:قال تعاىل :الّنصح واإلرشاد -

اخلطاب يف هاته اآلية موّجه إىل بين إسرائيل، واألمر باالستعانة بالصرب  .)45البقرة،(.﴾اْلَخاِشِعينَ 

إىل ما يُعينهم على التخّلق جبميع ما ُحّدد هلم من األوامر والّنواهي   والصالة هنا هو إلرشادهم

  41 .اليت أمرهم اهللا أن يلتزموا �ا

ْثِم َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس ﴿:وقال تعاىل َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَُّة بِاْإلِ

﴾ وارد يف سياق الوعظ والنصح َوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللَّهَ ﴿:فاألمر بالتقوى .)45البقرة،(.﴾اْلِمَهادُ 

  42 .قتضي تذكريه بتقوى اهللا غضب لذلكإذا وعظه واعظ مبا ي: للمخاطب، واملعىن
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َوِإْن ُكْنُتْم ِفي رَْيٍب ِممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأتُوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِه ﴿: كما يف قوله تعاىل   :التعجيز -

طلب اإلتيان  إذ ليس املراد .)23القرة،(.﴾َواْدُعوا ُشَهَداءَُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

  43 .بسورة من مثل القرآن ، وإّمنا هو لتحديهم  وإظهار عجزهم

وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى ﴿: قوله تعاىل من اآليات اليت خرج فيها األمر إىل معىن اإلباحة :اإلباحة -

 ﴾...أَتِمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيلِ  يـََتبَـيََّن َلُكُم اْلَخْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْلَخْيِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ 

فقد خرج األمر باألكل والشرب يف هذه اآلية عن معناه احلريف؛ األمر على سبيل ). 187البقرة،(

الوجوب واإللزام إىل معىن اإلباحة بقرينة السياق، ومناسبة نزول اآلية إبطال ما توّمهه بعض 

يتجاوز وقتني وقت اإلفطار ووقت السحور، وال يكون  املسلمني من أّن األكل يف ليل الصيام ال

السورة عن معناه األصلي إىل معان أخرى تفهم من  خطاب كما خرج األمر يف 44 .بينهما

  45:وهي  السياق

َوَلَقْد َعِلْمُتُم الَِّذيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم ِفي السَّْبِت فـَُقْلنَا ﴿ : حنو قوله تعاىل  ):الذاللا(سخير التّ  -

م من حالة إىل عن نقله )كونوا(صيغة األمر فقد عّرب ب ).65البقرة،(.﴾َلُهْم ُكونُوا ِقَرَدًة َخاِسِئينَ 

  .هو أخص من اإلهانةو حالة إذالال هلم، 

بَِديُع السََّماَواِت َواْألَْرِض َوِإَذا َقَضى ﴿ : وهو أعّم من التسخري، حنو قوله تعاىل  :التكوين -

  ).117البقرة،(.﴾ُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكوُن َأْمًرا فَِإنََّما يَـ 

يا أيُّها الِذين آمُنوا إَذا َتَداينُتم بَدْيٍن إَلى ﴿: كوجوب الكتابة يف الدْين يف قوله تعاىل   :اإلرشاد -

 )282البقرة،(.﴾َوَأْشِهُدوا ِإَذا تـََبايـَْعُتمْ ﴿:يف البيع يف قوله تعاىلوكاإلشهاد . ﴾َأَجٍل ُمَسّمى فَاْكُتُبوهُ 

إذ األمر بكتابة الدين واإلشهاد عن البيع يف هاته اآلية الكرمية واردان على سبيل اإلرشاد والتوجيه 

  .إىل ما ُيصلح أحوال املسلمني ويضمن حقوقهم من الضياع

  :المعاني المستلزمة عن أسلوب الّنهي -3      

) ال تفعل(عنه يف خروج صيغته باألمر يف اخلطاب القرآين وهو ال خيتلف  النهيكثريا ما يرتبط      

عن املعىن األصلي إىل معان فرعية مستلزمة تفهم من السياق، ومن املعاين اليت خرج إليها النهي يف 

  :خطاب السورة، جند
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وحيدث ذلك إذا صدر النهي من األدىن مرتبة إىل األعلى، ومن األمثلة على ذلك قوله   :الدعاء -

َنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن رَبـََّنا َال تـَُؤاِخذْ ﴿: تعاىل نَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبـََّنا َوَال َتْحِمْل َعَليـْ

ْلَنا َما َال طَاَقَة لََنا بِهِ  ْبِلَنا رَبـََّنا َوَال ُتَحمِّ فقد خرجت صيغ النهي الواردة   ).286البقرة،(.﴾...ِمْن قـَ

ية إىل معان مستلزمة هي التضرّع والّتوسل والّدعاء إىل اهللا بعدم يف هاته اآلية عن معانيها األصل

  46 .مؤاخذ�م على اخلطإ والنسيان ومعافا�م من العقوبات والتكاليف الشديدة

َوَآِمُنوا ِبَما ﴿: قوله تعاىل ومن اآليات اليت خرج فيها أسلوب النهي إىل معىن التوبيخ :التوبيخ -

قًا ِلمَ  ا َمَعُكْم َوَال َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر بِِه َوَال َتْشتَـُروا بَِآيَاِتي ثََمًنا َقِليًال َوِإيَّاَي أَنـَْزْلُت ُمَصدِّ

فعل كالمي إجنازي، �ي،  .﴾َوَال َتُكونُوا َأوََّل َكاِفٍر بِهِ ﴿:اىلفقوله تع ).41البقرة،(.﴾فَاتـَُّقونِ 

عن الكفر مبا أنزل اهللا، كما تضّمن قوة  قوة إجنازية  صرحية هي الّنهي: تضّمن قوتني إجنازيتني

إجنازية مستلزمة هي التوبيخ للمخاطبني من أهل الكتاب، إذ كان يفرتض �م أن يكونوا من 

ويف هذا . ال أن يكونوا من املبادرين إىل الكفر به) القرآن(املبادرين إىل التصديق �ذا الكتاب 

  47."أخرهم يف اتّباع دعوة اإلسالمبيخهم على تواملقصود من الّنهي تو : "يقول الشيخ ابن عاشور

َوَال تـَْلِبُسوا اْلَحقَّ بِاْلَباِطِل ﴿: خيرج النهي إىل معىن التحذير كما يف قوله تعاىل :التحذير -

هذه اآلية معطوفة على سابقتها، وقد تصّدرت ف .)42البقرة،(.﴾َوَتْكُتُموا اْلَحقَّ َوأَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ 

جيهي، قوته اإلجنازية احلرفية الّنهي، وقد تضّمن قوة إجنازية مستلزمة هي التحذير؛ بفعل كالمي تو 

 -حتذير بين إسرائيل من إلباس احلق بالباطل، أي تروجيهم للباطل يف صورة احلق، وكتما�م احلق 

    48 .من أجل إضالل النّاس -مع علمهم بذلك 

   :المعاني المستلزمة عن أسلوب النداء  - 4     

إىل معان مستلزمة تُفهم من ) طلب إقبال املدعو على الداعي(خيرج النداء عن معناه األصلي      

  :يف خطاب السورة الّنداءالسياق وقرائن األحوال، ومن املعاين اليت خرج إليها 

وقد خرج النداء إىل معىن الّدعاء يف مواضع كثرية من خطاب السورة، منها قوله تعاىل   :الّدعاء -

َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـَْراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْسَماِعيُل رَبـََّنا ﴿: ة عن خليله إبراهيم عليه السالمحكاي

رَبـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك . تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم 

َنا ِإنََّك أَْنَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم وَ  ُلو . َأرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ ُهْم يـَتـْ رَبـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـْ
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َعَلْيِهْم َآيَاِتَك َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َويـُزَكِّيِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز 

  .)127،128،129البقرة،(.﴾اْلَحِكيمُ 

رَبـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن ﴾، ﴿رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّافقد تكّرر النداء يف هاته اآليات ثالث مرات؛ ﴿     

ليناسب مقام التضرع ) الياء(، وجاء خاليا من األداة  ﴾رَبـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ، ﴿ ﴾َلكَ 

ولعّل يف ذلك "ستخدم نداء الّرب يف القرآن الكرمي دون ذكر األداة، والّدعاء إىل اهللا ألنّه كثريا ما ي

ألّن الّدعاء خطاب، ومقام اخلطاب مقام مشاهدة  49".تعبريا عن شعور الّداعي بقربه من ربّه 

: واملعىن نفسه أفاده النداء الوارد يف اآلية األخرية من السورة يف قوله تعاىل. وحضور فال تناسبه الياء

َنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن رَبـَّنَ ﴿ ِمْن ا َال تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا رَبـََّنا َوَال َتْحِمْل َعَليـْ

ْلَنا َما َال طَاَقَة لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَْنَت َمْوَالنَ  ْبِلَنا رَبـََّنا َوَال ُتَحمِّ ا فَاْنُصْرنَا َعَلى قـَ

فقد خرج النداء عن معناه األصلي املتمثل يف طلب إقبال املدعو  . )286البقرة،(.﴾اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ 

  .على الّداعي إىل معىن الّدعاء والّتضرّع إىل اهللا بطلب املغفرة والعفو والنصرة على القوم الكافرين 

ىن التنبيه وإرشاد املنادى إىل األمر الذي نودي من أجله خيرج النداء إىل مع  :التنبيه واإلرشاد -

يَا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ﴿: ألمهيته، ودعوته إىل اإلقبال عليه حنو قوله تعاىل

﴾ يَا أَيـَُّها النَّاسُ ﴿ :فاملقصود بالنداء من قوله " )21البقرة،(.﴾َوالَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

يَا أَيـَُّها ﴿اإلقبال على موعظة نبذ الشرك، وذلك هو غالب اصطالح القرآن يف اخلطاب بـ 

دون غريها ألّن فيها أوجها من ) يا أيّها ( وقد كثُر الّنداء يف القرآن الكرمي بـ  50".﴾ النَّاسُ 

من التنبيه وما يف ) ها(والتنبيه، وما يف  من التأكيد) يا(التأكيد وأسبابا من املبالغة منها ما يف 

  51 .إىل التوضيح واملقام يناسب املبالغة والتأكيد) أيّ (الّتدرّج من اإل�ام يف 

: خيرج النداء إلفادة معىن التكرمي والتشريف للمنادى كما يف قوله تعاىل  :التكريم والتشريف -

َها رََغًدا َحْيُث ِشْئُتَما َوَال تـَْقَربَا َهِذِه الشََّجَرَة َوقـُْلَنا يَا َآَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك ا﴿ ْلَجنََّة وَُكَال ِمنـْ

فالنداء يف هذه اآلية وارد يف مقام التكرمي آلدم عليه السالم  .)35البقرة،(.﴾فـََتُكونَا ِمَن الظَّاِلِمينَ 

مساع أهل املإل األعلى وزوجه، وهو نداء تنويه بذكر امسه يف املإل األعلى ألّن نداءه يسرتعي إ

 :كما خرج النداء إىل معىن التشريف والتكرمي يف قوله تعاىل  52 .ليتطّلعوا إىل ما سُيخاطب به

يَا بَِني ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الَِّتي أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأْوُفوا بَِعْهِدي ُأوِف بَِعْهدُِكْم َوِإيَّاَي ﴿
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يَا بَِني ِإْسَرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِتَي الَِّتي أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم ﴿: ويف قوله تعاىل ).40رة،البق(.﴾فَاْرَهُبونِ 

 الكرميتني يُفهم من النداء يف هاتني اآليتني إذ ).47البقرة،(.﴾َوأَنِّي َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمينَ 

على أسالفهم  وعليهم  تعاىل بنعم اهللالتشريف لبين إسرائيل، خاصة وأنّه وارد يف مقام التذكري 

وأعقابه مزيد مناسبة ) رائيلإس(فكان لندائهم بعنوان كو�م أبناء يعقوب  ،وكرامات أكرمهم �ا

  53 .لذلك

َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه يَا قـَْوِم ِإنَُّكْم ظََلْمُتْم أَنـُْفَسُكْم  ﴿:يف قوله تعاىل  :النُّصح واإلرشاد -

ٌر َلُكْم ِعْنَد بَارِِئُكْم فـََتاَب بِاتَِّخاذِ  ُكُم اْلِعْجَل فـَُتوبُوا ِإَلى بَارِِئُكْم فَاقْـتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

نيب اهللا يتضح من سياق اآلية أّن الغرض من نداء و  ).54البقرة،(.﴾َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

هو نصحهم وإرشادهم بالّتوبة إىل اهللا وشكره على نعمة ) يا قوم(لقومه   - عليه السالم -موسى 

  54 .إعطائهم الفرصة للتوبة من بعد ما اّختذوا العجل إهلا يعبدونه من دون اهللا

القول وحمصول احلديث فإّن ظاهرة االستلزام احلواري التداولية تربُز بوضوح يف  خالصةو       

ري من األساليب اخلربية واإلنشائية عن معانيها احلرفية خطاب سورة البقرة وتتمثل يف خروج كث

    :ومن ذلك. األصلية إىل معان مستلزمة حيّددها السياق واملقام الذي جيري فيه اخلطاب

َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن ﴿:كما يف قول اهللا تعاىل) األمر والنهي(خروج اخلرب إىل معىن الطلب  -

،  ألّن األمر﴾ ُمجلة خربية مراد �ا اْلُمطَلََّقاُت يـَتَـَربَّْصَن فُجملة ﴿. ﴾...قـُُروءٍ  بِأَنـُْفِسِهنَّ َثَالثَةَ 

ينِ ﴿:وكذا قوله تعاىل  .السياق يدّل على أّن اهللا أمر بذلك؛ ال أنّه خرب  .﴾...َال ِإْكَراَه ِفي الدِّ

النهي عن اإلكراه يف الّدين النافية للجنس يف هاته اآلية الكرمية خرب يف معىن ) ال(فنفي اإلكراه بـ 

  . جبميع أشكاله وصوره

يف خطاب السورة عن معانيها األصلية إىل معان  اإلنشائية الطلبيةوقد خرجت األساليب  - 

يف قوله  النفيإىل معىن  االستفهامفرعية مستلزمة كثرية بقرينة السياق واملقام، ومن ذلك خروج 

فقد . ﴾...َمَساِجَد اللَِّه َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُه َوَسَعى ِفي َخَراِبَها َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن َمَنعَ ﴿:تعاىل

أفاد االستفهام يف هذه اآلية معىن النفي؛ أي ال أحد أظلم من هؤالء الكافرين الذين منعوا النيب 

  . الكرمية اآلية هذه وأصحابه من دخول املسجد احلرام كما يبيّنه سبب نزول) ص(
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يف خطاب السورة عن معانيها األصلية إىل معان  النهيو األمرو النداءأساليب  كما خرجت - 

رَبـََّنا َال تـَُؤاِخْذنَا ِإْن َنِسيَنا َأْو ﴿: مستلزمة كثرية منها الّدعاء والّتضرع إىل اهللا، حنو قوله تعاىل

َنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى ْلَنا َما َال  َأْخطَْأنَا رَبـََّنا َوَال َتْحِمْل َعَليـْ ْبِلَنا رَبـََّنا َوَال ُتَحمِّ الَِّذيَن ِمْن قـَ

إذ ال  .﴾طَاَقَة لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا أنت َمْولَىَنا فَاْنُصْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكِفرِينَ 

احلقيقية بأية حال  ميكن محل األساليب الطلبية الواردة يف هذه اآلية الكرمية على معانيها

الستحالة ذلك؛ لكون اخلطاب فيها موّجه من العباد إىل اهللا سبحانه وتعاىل وهو متضّمن معىن 

بطلب عدم املؤاخذة على اخلطإ والنسيان، وعدم حتميلهم ما  -سبحانه  –الّدعاء والّتضرّع إليه 

  . القوم الكافرين  ال يطيقونه من التكاليف، وطلب العفو واملغفرة والرمحة والنصرة على

  

  

  :هوامش
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الّنحل . (﴾...َىل َسِبيِل رَّبَك بِاحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدْهلُْم بِاّلِيت ِهَي َأْحَسنُ اُدُْع إِ ﴿: اهللا تعاىل يف قوله
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