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 المقدمة :
إن دراسة البنٌة التركٌبٌة هً محاولة للبحث         

اإلجرائً فً داللة الجمل ونظامها البنائً الذي ٌشكل 
النظـم األخرى فً السور القرآنٌة ودالالتها العالٌة 
األداء الفهمً والتوصٌلً , وٌبدو أّن الهدؾ من 
دراسة داللة التركٌب هو رصد التحوالت الكالمٌة 

الداللــً الذي تنـتجه سورة والكشؾ عن األثر 
الصافات من سٌاقات الفهم واالستٌعاب عند متلقٌها  
بمعنى أننا ال نسعى من وراء البحـث عن المكون 
الداللً المعجمً بل نسعى إلى البحث عن المكون 
الداللً الناتج عن نظم نحوٌة تركٌبٌة اعتـمدت علٌها 

دة بنٌة سورة الصافات أساساً رئٌساً فً تأسٌس وح
الفهم واالستٌعاب المنظومً فً إطار الداللة تجسٌداً 
للمعنى المقصود فً وحدة التأوٌل المعنوي لنتاج فهم 
النص وتفسٌر سٌاقاته المنضوٌة تحت إطار مفاهٌمه 
النصٌة وما ٌفرزه ذلك النتاج النصً من قدرات 
ٌستوعبها متلقٌه وٌعد نتاجه من جدٌد . وهذا ما 

كونات البنٌة التركٌبٌة من الذكر سنجده فً داللة أهم م
والحذؾ والتقدٌم والتأخٌــر واإلظهار واإلضمار 
وؼٌرها فً سورة الصافات مٌدان التطبٌق فً البحث 

 اإلجرائً مبتدئٌن بالذكر والحذؾ ودالالتهما  .
 الذكر والحذؾ : -ٔ

ٌعد أسلوب الحذؾ شكالً من أشكال التحوالت      
ناء الجملة العربٌة , إذ ان األسلوبٌة التً تطرأ على ب

من مقتـضٌات الداللة انها تتطلب الدقة والتثبت فً 
تراكٌبها , فال تأتً بها مطنبة مملة وال توردها موجزة 
مخلة , فهـــً تصطفً من هذٌن ما اتسق وأبان والح 
 فً الصحة واإلبالغ من مكامن األسرار ورفعة البٌان . 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

قد ٌستحسن بها وال ٌستحسن بها الحـــذؾ وهما أدخل 
فً اإلحساسات والمــــشاعر المنبـــعثة من ترتٌبها فً 
خطرات النفس ,وهذا ما ٌمكن ان نفهمه من قول 
الجرجانً )) وإذ عرفت هذه الجملة... فاعلم ان ذلك 
سبـٌله فً كل شًء فـــما من اسم أو فعل تجده قد 

وحذؾ فً الحال ٌنبؽً ان  حذؾ ثم أصٌب به موضعه
ٌحذؾ فٌها اال وأنت تجد حذفه هناك أحــــسن من ذكره 
وترى إضماره فً النفس أولى وآنس من النطق به (( 

(ٔ                                                 .) 
ومن مصادٌق هذا المفهوم فً مٌدان البحث      

 افات :اإلجرائً ودالالته التركٌبٌة فً سورة الص

سَةُّ انغًََّبًَادِ ًَانْإَسْضِ ًَيَب ثٍَْنَيًَُب ًَسَةُّ قوله تعالى : )      

( فقد كان للذكر فٌه داللة صافٌة ٌنظر ٕ( )انًَْشَبسِقِ

فٌها المعنى بوضوح وال ٌمــكن االستؽناء عنها 
بالحذؾ ,  وقد ))ذكر المشارق ألنها مطالع األنوار 

رها ٌؽـنـً عن ذكر المؽارب واألبـــــصار بها أكلؾ وذك
 (  .ٖ, إذ ذاك مفهوم من المشارق (( )

( أي ًَسَةُّ انًَْشَبسِقِومما ٌلحظ أٌضاً  قوله : )      

مشارق الشمس باختالؾ الفصول أو المراد مشارق 
مطلق الـــنجوم أو مطلق المشارق , وفً تخصٌص 
المشارق بالذكر لطـلوع الوحً بمالئكته من السـماء 

ًَىٌَُ (, وقال : )ٗ()ًَنَمَذْ سَآهُ ثِبنْإُفُكِ انًُْجِنيِقال تعالى : )وقد 

 ( .ٙ(((  )٘(  )ثِبنْإُفُكِ انْإَعْهَى

أما الحذؾ فٌؤتى به فً عدة مواضع ألؼراض        
ومعان مختلفة قد ٌجلٌها السٌاق وٌستـنبطها المتلقـً 
من القرائن التً تومئ إلى الداللة المقصودة . وهو من 
الظـواهر التً عرض لها اللؽوٌون العرب  وأولوها 
عناٌتهم و)) قد حذفت العرب الجملة والمفرد , 

( . إذن فـ )) هو 7.( ( )والحرؾ , والحركة ...
تصـــــرؾ تصفى به العبارة وٌشــــتد به أسرها 
وٌقوى حبـكها وٌتكاثر إٌحاؤها وٌمتلئ مبناها , 
وتصٌر أشبــــــه بالكالم الجٌد وأقرب إلى كالم أهل 
الطبع , وهو من جــهة أخرى دلٌل على قوة النفس , 

(  8وقدرة البٌان , وصحة الذكاء , وصدق الفطرة (( )
. 

 الصافاث سورة يف الرتكيبيت الداللت
 صگر المحسن عبد  أحالم م.م
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وقد ٌكون لكثرة االستعمال سبب فً وقوع ظاهرة     
الحذؾ , لما فٌه من التخفٌؾ الذي ٌتجه إلٌه الناطقون 

 (.9بفطرتهم )
 ومن أمثلته فً سورة الصافات :    

حذؾ حرؾ النون من اسم الفاعل )ذائقون( فً قوله 

لعذاب ( فآٔ(  )إََِّكُىْ نَزَائِمٌُ انْعَزَاةِ انْإَنٍِىِتعالى : )

 خفض لإلضافة وٌجـــوز 
فً الكالم النصب على أن ٌعمل فٌه )لذائقو( وٌقدر 

( ,أو حذؾ كلمة ٔٔحذؾ  النون استخفافاً لإلضافة )
افَّاِت َصّفاً() ( , قال الطوسً ٕٔكقوله تعالى : )َوالصَّ

فً تقدٌر المعنى : )) والتقدٌر )ورب الصافات( وحذؾ  
م هلل وجواب القسم قوله لما ثبت من أن التعظٌم بالقســ

( أو فً الفعل كما فً  ٗٔ( (( )ٖٔ()إٌَِّ إِنَيَكُىْ نٌََاحِذٌ: )

 (6) )إََِّب صٌََّنَّب انغًََّبءَ انذٍََُّْب ثِضٌِنَخٍ انْكٌََاكِتِقوله تعـالى : 

(,قال ٘ٔ)           (((7)ًَحِفْظبً يٍِْ كُمِّ شٍَْطَبٌٍ يَبسِدٍ

االخفش :)وقال :)حفظاً(ألنه بدل من اللفظ بالفعل كأنه 
أو حذؾ المضاؾ وأقامة  (ٙٔقال:)وحفظناها حفظاً( )

)ؤَإِفْكبً آنِيَخً المضاؾ إلٌه مقامه كما فً قوله تعالى : 

(  قال الطوسً : )) معناه انكم 7ٔ(  )دًٌَُ انهَّوِ تُشٌِذًٌَُ

دون  عبادة هللا , فحذؾ المضاؾ ترٌدون عبادة اآللهة 

( 8ٔ( )ًَاعْإَلِ انْمَشٌَْخَوأقام المضاؾ إلٌه مقامه كما قال : )

أي أهلها , اإلرادة ال تتعلق  إال بما ٌصح حدوثه وهذه 
 ( .9ٔاألجسام لٌست مما ٌحدث فال ٌصح إرادتها (( )

أو قد ٌقع الحذؾ فً المتعلقات كحذؾ المفاعٌل       

(  قال ٕٓ( )سَةِّ ىَتْ نًِ يٍَِ انصَّبنِحِنيَ: ) مثل قوله تعالى

الطوسً فً تقدٌر المعنى : )) ثم دعا إبراهٌم ربه 

( ٌعنً ولداً صالحاً من سَةِّ ىَتْ نًِ يٍَِ انصَّبنِحِنيَفقال : )

الصالحٌن ,كما تقول أكلت من الطعام ,وحذؾ لداللة 
 الكالم علٌه,فأجابه هللا تعالى إلى ذلك وبشره بؽالم

 (.ٕٔحلٌم أي حلٌماً ال ٌعجل فً األمور قبل وقتها (( )

إََِّب كَزَنِكَ أو فً المصدر كما فً قوله تعالى : )     

(  قال مكً فً تقدٌـر ٕٕ()ََجْضِي انًُْحْغِنِنيَ

المعنى:))الكاؾ فً موضــع نصب نعت لمصدر 
 ( .ٖٕمحذوؾ تقدٌره )جزاء( كذلك نجزي (()

األخرى فً سورة  ومن مواضع الحذؾ        

( ذهب ٕٗ(  )ًَيَب يِنَّب إِنَّب نَوُ يَمَبوٌ يَعْهٌُوٌالصافات قوله تعالى :)

 ( :                                                                                                            ٕ٘المفسرون فً تقدٌر المحذوؾ إلى قولٌـن هما )

عناه ما منا ملك اال له مقام محذوؾ ومعناه ال األول : م
ٌتجاوز ما أمر به ورتب له كما ال ٌتجاوز صاحب 
المقام مقامه الذي حّد له فكٌؾ ٌجوز ان ٌعبد من هو 
بهذه الصفة وهو عبد مربوب , على أن المالئكة تبرأت 

 ممن ٌعبدها وتعجبت من ذلك .
ؾ الثانً: تقدٌره وما منا اال من له مقام , فحذ

 الموصول وأبقى الصلة وهو بعٌد جداً .
نالحظ مما تقدم ان األصل فً التعبٌر اإلفادة فً        

بلوغ المقاصد الداللٌة أي إفادة السامع معنى ٌحسن 
السكــوت علٌه , فهذا هو التناسب الداللً الذي تبتؽٌه 
البالؼة ذلك بوصفها : )) مراعاة المقامات واألحوال , 

ه بلٌػ مطابق والحـذؾ فً موطنه بلٌػ فالذكر فً موطن
(.ٌؤدي المعنى المقصود وٌمنح النص ٕٙمطابق (( )

القدرة التوصٌلٌة واالفهامٌة عند متلقٌه وعندئذ تكون 
القراءة قراءة منتجة استوعبت سٌاقات النص 

 االفهامٌة .                                                                  
 دٌم والتأخٌر :التق -ٕ

تكاد سمة كلّ كالم رفٌع فً موافقته قوانٌن تلك     
اللؽة التً جاء بها وتكتمل هذه السمة جمالٌة إذا 

 طابقت مقتضى الحال ودواعً المقام .
فالتقدٌم والتأخٌر ظاهرة أسلوبٌة تنتج على      

مستوى التركٌب لتشكل بعداً داللٌاً , إذ تمثل حركة  
ملة , أي أن التحول ٌبرز فً البنٌة التحول داخل الج

السطحٌة بانتقال المكونات التركٌبــــــٌة والداللٌة من 
مكان إلى آخر على امتداد أفقٌة الجملة بمعنى انه 
ٌختلؾ عما سبقه من تحوالت فً الذكر أو الحذؾ 

(, وهً تحوالت ناتجة فً الحركة العمودٌـة التً 7ٕ)
نها األصلً تصٌب مكونات التركٌب وهً فً مكا

وموقعها داخل السٌاق , وقد قال عنه عبد القاهر 
الجرجانً : )) هو باب كثٌر الفوائد جم المحاسن 
واسع التصرؾ بعٌد الؽاٌة  ال ٌزال ٌفتر لك عن بدٌعه 
وٌفضً إلى لطٌفه ...ثم تنظر فتجد سبب أْن راقك 
ولطــؾ عندك ان قدم فٌه شًء وحول اللفظ عن مكان 

 (  .8ٕإلى مكان (( )
مواضع التقدٌم والتأخٌر فً سورة  ومن        

إََِّب صٌََّنَّب انغًََّبءَ انذٍََُّْب ثِضٌِنَخٍ الصـافات قوله تعالى : )

(   9ٕ( )(7)ًَحِفْظبً يٍِْ كُــــــمِّ شٍَْطَبٌٍ يَبسِدٍ (6)انْكٌََاكِتِ

 فٌلحظ أنــه نصب )) ) وحفظاً( على  المصدر أي : 
أو على المفعول من اجله على زٌادة وحفظناها حفظاً 

الواو , أو على تأخٌر العامل أي ولحفظها زٌناها 
بالكواكـــب وحمالً على معنى ما تقدم ألن المعنى إنا 

 ( .ٖٓخلقنا الكواكب زٌنة للسماء وحفظاً (( )
ومنه تقدٌم )قوم نوح( لما ذكر ضالل األولٌن فً     

ًَنَمَذْ ؤَسْعَهْنَب   (77)يُىْ ؤَكْثَشُ انْإًََّنِنيَ  ًَنَمَذْ ظَمَّ لَجْهَقوله تعالى: )
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إِنَّب (77)فَبَْظُشْ كٍَْفَ كَبٌَ عَبلِجَخُ انًُْنْزَسٌٍَِ ( 77)فٍِيِىْ يُنْزِسٌٍَِ َ 

(  ٖٔ( )(77)ًَنَمَذْ ََبدَاََب ٌَُحٌ فَهَنِعْىَ انًُْجٍِجٌٌَُ (77)عِجَبدَ انهَّوِ انًُْخْهَصِنيَ

. 
حٌان : ))واستثنى المخلصٌن من عباده قال أبو         

, وهم األقل المقابل لقوله :  )أكثر األولٌن( والمعـــــنى 
اال عباد هللا , فانهم نجوا , ولما ذكر ضالل األولٌن 
وذكر أولهم شهرة وهم قـــوم نوح علٌه السالم , 
تضمن أشٌاء منها الدعاء على قومه وسؤاله النجاة 

 تعالى فً كل ذلك إجابة بلػ وطلب النصرة وأجابه هللا
 (. ٕٖبها مراده (( )

ومنه التقدٌم للداللة على التشرٌؾ كما فً قوله         

( إذ قدم ذكر النبً ٖٖ( ) ًَإٌَِّ يٍِْ شٍِعَتِوِ نَإِثْشَاىٍِىَتعالى : )

)محمد صلى هللا علٌه وآله( تـــشرٌفاً وتفضٌالً وتقدٌر 
ى هللا علٌه وآله( المعنى : )) ان من شٌعة محمد )صل

إبراهٌم ٌقول على دٌنه ومنهــجه فهو من شٌعـــــته 

ًَآٌَخٌ نَيُىْ ؤَََّب وان كان إبراهٌم سابقاً له ,وهذا مثل قوله )

(أي ذرٌة َمن هو ٖٗ( )حًََهْنَب رُسٌَِّّتَيُىْ فًِ انْفُهْكِ انًَْشْحٌٌُِ 

 (.ٖ٘منهم فنجعلها ذرٌتهم وقد سبقتهم (( )

َإِفْكبً دٌم المفعول به ومثله قوله تعالى : )ومنه تق     

( , قال أبو حـٌـان : )) ٖٙ(  )آنِيَخً دًٌَُ انهَّوِ تُشٌِذًٌَُ

 وأجــازوا فً نصب )أإفكاً ( 
وجوهاً أحدها : ان ٌكون مفعوالً لترٌدون والتهدٌد 
المته وهو استفهام تقرٌر ولم ٌذكر ابن عطٌة ؼٌر هذا 

ل : فسر االفك بقوله : الوجه وذكـره الزمخشري قا
آلهة من دون هللا على أنها أفك فً أنفسهم , والثانً 
ان ٌكون مفعوالً من أجله أي ترٌــدون آلهة من دون 
هللا إفكاً , وآلهة مفعول به وقدمه عناٌة به وقدم 
المفعول له على المفعول به , ألنه كان األهم عنده ان 

(  , إذ 7ٖ()ٌكافحهم بأنهم على أفك وباطل فً شركهم(
األصل ان ٌأتً المفعــول به بعد الفعل والفاعل لكنه قد 

 ٌقدم علٌهما لؽاٌة ٌقصدها المتكلم .
 التنكٌر والتعرٌؾ : -ٖ

ٌعد التنكٌر األصل فً الكلمة ))لكونه مطلقاً ثم ٌأتً     
التعرٌؾ لٌحصر نوعه وٌقٌده بواحدة من أوجه 

ذ ٌظهر أن (  إ8ٖالتعرٌؾ المعروفة عند النحاة (( )
النكرة ال تلتمس عبر أداة تمٌزها عن ؼٌرها فً حٌن 
ٌأتً التعرٌؾ بطرائق ومسارات تنقل المفردة من 
اإلطالق إلى التقٌٌد تبعاً ألسباب ومستحقات تمنح 

 الكلمة تعرٌفها أو تنكٌرها .  
وقد أخذت هذه الخصٌصة حٌزاً مهماً فً النص     

ت , ونبدأ مع التنكٌر القرآنً الكرٌم لما تحمله من دالال

تبعاً لما ذكرناه من البدء باألصل واإلطالق فهً تفٌد 
معناها مطلقاً من كل قٌد , أما ما ذكره علماء البالؼة 
من معان ٍ استفٌدت من النكرة فإنها لم تفدها بطبٌعتها 
وإنما استفادتها من المقام الذي وردت فٌه فكأنما هو 

( , فهنا إشارة 9ٖ)الذي ٌصؾ النكرة وٌحدد معناها 
واضحة إلى دور السٌاق فً إظهار داللة النكرة وتحدٌد 

 المعنى . 
ومن مظاهر التنكٌر وخصائصه الداللٌة  فً       

 سورة الصافات :

( ٓٗ(  )عَالوٌ عَهَى ٌَُحٍ فًِ انْعَبنًَِنيَ( فً قوله تعالى : )عَالوٌ) 

ـمة فهنا نكرة وهً سالم وأي سالم هو بالػ فً العــــظ
وقد ساغ االبتداء بهذه النكرة لما فٌها من معنى الدعاء 
قال ابن االنباري : )) سالم  مرفوع ألنه مبتدأ وعلى 
نوح , خبره , وجاز االبتداء بالنـكرة ألنه فً معنى 

 ( .ٕٗ( (( )ٔٗ()ًٌَْمٌ نِهًُْطَفِّفِنيَالدعاء كقوله تعالى : )

والتعرٌؾ والتنكٌر ظاهرتان متقابلتان من الظواهر     
( , وٌأتً ٖٗالتعبٌرٌة التً ٌهتم ببحثها علم المعانً )

التعرٌؾ بسـتة طرائق وهً ما أطلق علٌه النحاة 
بالمعرفات وهً الضمائر والعلم و اسم الموصول و 
اسم اإلشارة و المعرؾ بأل والمعرؾ باإلضـافة , وال 

نب الســٌاقً فً إٌثار التعرٌؾ على ٌخفى أهمٌة الجا
التنكٌر فً القرآن الكرٌم إذ ال تتم عملٌة التحول هذه 

 من دون ان ٌكون هناك داع بالؼً لهذا األمر .

( ثِضٌِنَخٍ انْكٌََاكِتِومن مظاهر التعرٌؾ باإلضافة )    

(  ٌَاكِتِ إََِّب صٌََّنَّب انغًََّبءَ انذٍََُّْب ثِضٌِنَخٍ انْكَفً قوله تعالى : )

(   فقد أضـــٌفت الزٌـــنة إلى الكواكب ))وهً ٗٗ)
قراءة العامة * , وعن األعمش أنه قرأ )بزٌنة 
الكواكب( بخفض الــكواكب بالتكرٌر فٌرد معرفة على 

ََبصٍَِخٍ   (77)كَهَّب نَئٍِْ نَىْ ٌَنْتَوِ نَنَغْفَعبً ثِبننَّبصــٍَخِنكرة كما قال :  )

د نكرة على معرفة (( )٘ٗ( )كَبرِثَخٍ خَبطِئَخٍ  ( .ٙٗ(  فرَّ

ومن مظاهر التعرٌؾ األلؾ والالم  المعرفة وٌأتً    
التعرٌؾ بها اما حالة ً أشارٌة إلى معهود خارجً أو 
معهود ذهنً أو حضوري أو تكون هذه الالم إلى 

( , فمن التعرٌؾ بالالم )الخطفة( 7ٗاستؽراق الجنس)

( خَطِفَ انْخَطْفَخَ فَإَتْجَعَوُ شِيَبةٌ ثَبلِتٌ إِنَّب يٍَْفً قوله تعالى : ) 

(  قال العكبري : ))و)الخطفة( مصدر , وااللؾ 8ٗ)
 (  . 9ٗوالالم للجنس أو للمعهود منهم(( )

ومن مظاهر التعرٌؾ األخــــرى إضافة اسم         

(   إََِّكُىْ نَزَائِمٌُ انْعَزَاةِ انْإَنٍِىِالفاعل فً قوله تعالى : )

 (  قال االنباري : ٓ٘)
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)) العذاب مجرور باإلضـــــــافة ولهذا حذفت النون من 

, بالنصب ألنه قدر  إََِّكُىْ نَزَائِمٌُ انْعَزَاةِ)لذائقو( وقرأ : 

حـــــذؾ النون للتخفٌؾ ال لإلضافة وهو رديء فً 
 (  .ٔ٘القٌاس (( )

 الفصل والوصل :    -ٗ
ظم ما لهذه الظاهرة ال ٌخفى على المهتم بمعانً الن    

التعبٌرٌة )الفصل والوصل( من حضور فً داللة  
التركٌـــــب , والدور الذي ٌؤدٌه أسلوب العطؾ فً 
هذه الظاهرة  إذ ان الفصل والوصل ))قاعدته العظمى 
حروؾ العطؾ وٌنعطؾ علٌها حروؾ الجر وتكــون 

(  ٕ٘تابعة لها , فأنه ٌتعلق بكل واحٍد منها أسرار (( )
. 
وقرٌب من هذا المعنى أكد عبد القاهر الجرجانً  ان   

ما )) ٌضع فً الجمل من عطؾ بعضـــــها على بعض 
أو ترك العطؾ فٌها والمجًء بها منثورة تستأنؾ 
واحد منها بعد أخرى من أسرار البالؼة ومما ال ٌأتً 

 (  .ٖ٘لتمام الصواب فٌه اال األعراب الخلص(( )
لوصل سر بالؼً وال ٌقترب إذن ٌكمن فً الفصل وا    

من هذه اآللٌة التركٌبٌة مع فهم السر البالؼً اال 
األعراب الخلص , و بٌن ذلك الجرجانً وقد وضع 
علماء البالؼة حدوداً للفصل والوصل إذ ان )) الوصل 
عطؾ  بعض الجمل على بعض والفصل تركه وتمٌٌز 
موضع أحدهما من موضع اآلخر على ما تقتضٌه 

ها عظٌم الخــــطر صعب المسلك دقٌق البالؼة من
المأخذ ال ٌعرفه على وجهه وال ٌحٌط علماً بكنهه اال 
من أوتً فً فهم كالم العرب طبـــعاً سلٌماً وُرِزق فً 

                              (  .                                                                                  ٗ٘إدراك األسرار ذوقاً صحٌحا ً (( )
ومن هنا ٌجب أن نفهم القدر الرابط بٌن الجملتٌن       

, فإن لم ٌكن هنـــاك قدر جامع بٌنهما فٌكونا متباٌنٌن 
 , وإذا كانا متباٌنٌن تفصل الجملة عن األخرى .

وإذا كان بٌنهما رابط توصل , والرابط قد ٌقتــضً    
ٌن أو النظٌرٌن. ومما ورد أن ٌقع بٌن الضدٌن أو المثل

احْشُشًُا انَّزٌٍَِ ظَهًٌَُا على سبٌل الوصل قوله تعالى : )

( . فـ )احشروا( ٘٘)       (ًَؤَصًَْاجَيُىْ ًَيَب كَبٌَُا ٌَعْجُذًٌَُ

خطاب من هللا للمالئكة أو خطاب المالئكة بعضهم 
لبعض, أي اجـــمعوا الظالمٌن ونساءهم الكافرات 

سلٌمان الحجازّي : )وأزواجهم ( و))قرأ عٌسى بن 
مرفوعاً عــــطفاً على ضمٌر )ظلموا( , أي وظلم 

(  وهً فً القرآن منصوبة أي أنها ٙ٘أزواجهم (( )
 (  .ٙ٘معطوفة على )الذٌن ظلموا( )

                  (77)ٌُطَبفُ عَهٍَْيِىْ ثِكَإْطٍ يٍِْ يَعِنيٍ أو كقوله تعالى : )

                                 (77)ال فٍِيَب غٌَْلٌ ًاَل ىُىْ عَنْيَب ٌُنْضَفٌٌَُ  (76)شَّبسِثِنيَثٍَْعَبءَ نَزَّحٍ نِه

                                  (79)كَإَََّيٍَُّ ثٍَْطٌ يَكْنٌٌٌُ  (78)ًَعِنْذَىُىْ لَبصِشَادُ انطَّشْفِ عِنيٌ

( قد ٌوصـل المعنى 7٘( )فَإَلْجَمَ ثَعْعُيُىْ عَهَى ثَعْطٍ ٌَتَغَبءَنٌٌَُ

بٌن الجملتــٌن على الرؼم من اختالفها من حٌث الزمن 
امتداداً لداللة السٌاق وتأكٌداً لقرائن األحوال والمقام إذ 
 ان )) تساؤلهم فً الجنة سـؤال راحة وتنعٌم ,
ٌتذاكرون نعٌمهم وحال الدنٌا واإلٌمان وثمرته 
و)فأقبل( معطوؾ على )ٌطاؾ علٌهم( والمعنى : 
ٌشربــــون فٌحدثونه على الـشراب كعادة الشــــراب 
فً الدنٌا... , وجًء به ماضٌاً لصدق األخبار به , 
فكأنه قد وقع , ثم حكى تعالى عن بعضهم ما حكى 

لـٌه حٌث هداه إلى اإلٌمان ٌتذكر بذلك نعـــــمه تعالى ع
واعتقاد وقـــــوع البــعث والثواب والعقاب , وهو مثال 

(   ومنه 8٘للتحفظ من قرناء السوء والبعد عنهم (( )

                                   (66)فَإََِّيُىْ نَأكِهٌٌَُ يِنْيَب فًََبنِئٌٌَُ يِنْيَب انْجُطٌٌَُ قوله تعالى : )

ثُىَّ إٌَِّ يَشْجِعَيُىْ نَإِنَى     (67)نَيُىْ عَهٍَْيَب نَشٌَْثبً يٍِْ حًٍَِىٍثُىَّ إٌَِّ 

( . نالحظ 9٘( )إََِّيُىْ ؤَنْفٌَْا آثَبءَىُىْ ظَبنِّنيَ  (68)انْجَحٍِىِ

أهمٌة الوصل ألنه ال بد ان تكون هناك صلة معنوٌة 
وثٌقة برابط داللً , جاء فً البحر المحٌط : )) ولما 

ٌملؤون بطونهم من شجرة الزقوم للجوع  ذكر انهم
الذي ٌلحقهم أو إلكراههم على األكل وملء الـبطون 
زٌادة فً عذابهم , ذكر ما ٌسقون لؽلبة العطش , وهو 
ما ٌمزج لهم من الحمٌم , ولما كان األكل ٌعتقبه ملء 
البطن كان العطؾ بالفـــاء فً قولـه تعالى : )فمالئون( 

راخٌه عن األكل , أتً بلفظ ولما كان الشرب ٌكثر ت
)ثم( المقتضٌة المهملة , أو لما امتألت بطونهم من 
ثمرة الشجرة وهو حار أحرق بطونهم وعطشهم فأخر 
سقٌهم زماناً لٌزدادوا بالعطش عذاباً إلى عذابهم ثم 

ثُىَّ إٌَِّ يَشْجِعَيُىْ نَإِنَى سقوا ما هو أحر وآلم وأكره  .)

منازلهم التً أسكنوها فً  ( لما ذهب بهم منانْجَحٍِىِ

النار إلى شــــجرة الزقوم لألكل والتملؤ منها والسقً 
من الحمٌم  ونواحً رجوعهم إلى منازلهم , دخلت) ثم 
( لداللته على ذلك والرجوع دلٌل على االنتقال فً وقت 
األكل والشرب إلى مكان ؼٌر مكانهما ثم ذكر تعالى 

                                                        ( .  ٓٙحالهم فً تقلٌد آبائهم (( )
أما الفصل فٌتجلى بوضوح وٌدرك عند التأمل فً داللة  

ال ٌَغًََّّعٌٌَُ إِنَى انًَْهَإِ انْإَعْهَى ًٌَُمْزَفٌٌَُ يٍِْ اآلٌة : كقوله تعالى : )

(  , إذ انه )) كالم منقطع مبتدأ , ٔٙ()كُمِّ جَبَِتٍ

علٌه حال المسترقة للسمع , وأنهم ال اقتصاصاً لما 
مقذوفون  ٌقدرون ان ٌستمعوا أو ٌسمعوا , وهم
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بالشهب مبعدون عن ذلك اال من أمهل حتى خطؾ 
الخطفة واسترق استراقة , فعندها تعاجله المالئــكة 

 بإتباع الشهاب 
الثاقب , وال ٌجوز ان ٌكون ) ال ٌسمعون( صفة وال 

لم ٌحفظ من الشٌاطٌن ألن استئنافاً جواباً لسائل سأل 
الوصؾ كونهم ال ٌسمعون أو الجواب ال معنى للحفظ 
من الشٌاطٌن على تقدٌرهما , إذ ٌصٌر المعنى مع 
الوصؾ : وحفظاً من كل شــٌطان مارد ؼٌر سامع أو 

 (  .ٕٙمسمع وكذلك ال ٌستقٌم مع كونه جواباً(( )
وبمعرفة الفصل والوصل بٌن دالالت المفردات أو     

ٌن التراكٌب تستبان حدود هذه المفردات فً عالئقها ب
وتراكٌبها , لذا قٌل : ))إن علم المعانً معٌاره الفصل 
والوصل بمعنى ان من أدركه كما ٌنبؽً لم ٌصعب علٌه 

 (. ٖٙشًء من سائر األبواب بخالؾ العكس(( )
وقد تكون جملة مفصولة بلحظ وموصولة بلحظ آخر    

وداللة اإلسناد وتناسب النظم  , لتوافق طبٌعة السٌاق

(  ؤَصْطَفَى انْجَنَبدِ عَهَى انْجَنِنيَودقة  المعنى , كقوله تعالى : )

(   قال الطوسً فً بٌان المعنى ))كلهم قرأ ٗٙ)
)أصطفى( بفتح الهمزة اال ورشاً  وإسماعٌل عن نافع 
فانهما   وصاله على الخبر وبه قرأ أبو جعفر قال 

ان ٌكون على تقدٌـر ) لكاذبون  أبوعلً الفارسً:ٌجوز
فً قولهم قالوا )اصطفى( , وٌجوز ان ٌكون اصطفى  (

البنات على ما ٌقولونه والوجه قطع الهمزة ألنه على 

(...أن  ؤَوِ اتَّخَزَ يًَِّب ٌَخْهُكُ ثَنَبدٍوجه التقرٌع وٌقوي قوله : )

قرٌشاً كانت تقــول  :المالئكة بنات هللا تعالى , فـأمر 
هم ..., ومن قطع آله( ان ٌستف نبٌه )صلى هللا علٌههللا 

الهمزة أراد اإلنكار بلفظ االستفهام والمعنى كٌؾ ٌكون 
هذا وكٌؾ ٌختار البنات علـى الـبنٌن , ومن وصل 
الهـمزة أراد اإلخبار بذلك , فاالصطفاء إخراج الصفوة 
من الشًء وهً خالصة وانما ٌصطفً هللا تعالى أفضل 

اصطفى األدون على األفضل مع القدرة  األشٌاء , ومن
على األعلى كان ناقصاً وهللا تعـالى ال ٌلٌق بصفات 

 (   .                                                                               ٘ٙالنقص فً اصطفاء البنات على البنٌن (( )
 اإلظهار واإلضمار : -٘    
لعبد القاهر الجرجانً تطوراً تمثل نظرٌة النظم     

ملحوظاً لما طرحه النحوٌون الذٌن سبقوه , إذ بهذه 
النظرٌة كان االهتـــمام بمعانً النحو )) واعلم ان لٌس 
النظم اال أن تضع كالمك الوضع الذي ٌقتضٌه علم 

(  فبحث ٙٙالنحو , وتعمل على قوانٌنه وأصوله (( )
علم النحو , الظاهر والــمضمر بحث مهم من أبحاث  

فظاهرة اإلضمار واإلظهار اهتم بها علماء البالؼة 
والمهتمون بالداللة التعبٌرٌة للتراكٌب إذ ))ٌالحظ 
البلٌػ أحوال المخاطبٌن والسامعٌن فٌراعً ذلك فً 
خطابه وعندئذ ٍ ٌوصؾ بان كالمه مطابق لمقتضى 
ظاهر الحـال وقد ٌعدل البلٌػ عن هذا الظاهر لنكتة 

ى المخاطب ان ٌبحث عن سبب بالؼٌة وعل
(  واالنزٌاح الذي تولده داللة التراكٌب 7ٙالعدول(()

اللؽوٌة فحالة العدول أو االنزٌاح عن القاعدة األصلٌة 
تمثل حالة الخروج عن مقتضى الظاهر وتشهد تحوالً 
بالؼٌاً فمتى عد اإلضمار بنٌة أصلٌة كان اإلظهار 

بنٌة األصلٌة كان تحوالً بالؼٌاً ومتى عد اإلظهار هو ال
 (  .8ٙاإلضمار هو التحول البالؼً )

من مظاهر وضع المضمر موضع الظاهر : ذلك ان     
بنٌة األصل هً اإلظهار ولكن التحول حدث لوضع 
المضمر موضعه , ومن ذلك فً سورة الصافات قوله 

( قال الفراء: ))ولم 9ٙ( )سَةِّ ىَتْ نًِ يٍَِ انصَّبنِحِنيَتعالى : )

صالحاً فهذا بمنزلة اْدُن فأصب من الطعام ,وهو ٌقل 

ًَشَشًَْهُ ثِثًٍٍََ كثـٌر ٌجتزأ بمن عن الظاهر كما قال هللا )

( ولم ٌقل 7ٓ( )ثَخْظٍ دَسَاىِىَ يَعْذًُدَحٍ ًَكَبٌَُا فٍِوِ يٍَِ انضَّاىِذٌٍَِ

(  فهـذا الخروج عن 7ٔزاهد من الزاهدٌن ((  )
داللة مستفادة من مقتضى الكالم هو تحول بالؼً له 

وقد  المعنى السٌاقً الذي تشٌر إلٌه اآلٌات الكرٌمة
جاء الضمٌر موضع الظاهر لقــــصد التفخٌم والعناٌة 

( , )إن( 7ٕ( )ًَإٌِْ كَبٌَُا نٍََمٌُنٌٌَُبه كما فً قوله تعالى : )

هنــــا مخففة من الثقٌلة عند البصرٌٌن ولزمت الالم 
بٌن )ان( الخفٌفة التً فً خبــــرها للفرق بٌنها و

بمعنى )ما( , فاسم )ان( مضمر )وكانوا( وما بعدها 
 (  .                                                                   7ٖخبر )ان( , والواو اسم كان ولٌقولون خبرها )

فَكَفَشًُا ومن المواضع األخرى فً قوله تعالى: )     

( قال الــــفراء : ))والمعنى وقد 7ٗ( )ًٌٌَُثِوِ فَغٌَْفَ ٌَعْهَ

أرسل إلٌهم )محمد(  ثم قال  بالقرآن فكفروا به وهو 
ٌُــــــذكر ألن معناه مــعروؾ مــــثل قوله :  مضمر لم 

( فًََبرَا تَإْيُشًٌَُ( )7٘( ))ٌُشٌِذُ ؤٌَْ ٌُخْشِجَكُىْ يٍِْ ؤَسْظِكُىْ

(    7ٙ( ), فوصل قول فرعون بقولهم ألن المعنى بٌن(
                                                          . 

فالعدول فً الكالم هو تحول بالؼً له داللة سٌاقٌة    
فً النص القرآنً تجمع بٌن القدرة على اإلبالغ 
والقدرة على التعبٌر تدل على  تفرد النص القرآنً من 

نظمه دون  ؼٌره من أنواع التألٌؾ األخرى بطرٌقة 
وأسلوبه الدال على تناسق الشكل اللؽوي واتساق 

 دالالته التعبٌرٌة . 
 الخاتمة:

للسٌاق األثر الكبٌر فً الدالالت التركٌبٌة , إذ فٌه  -ٔ
 تعٌن داللة المفردة وٌستقر معنى التركٌب.

إن أسلوب الذكر والحذؾ واحد من األسالٌب  -ٕ
لٌة بناء التعبٌرٌة عند العرب بما تحمل من شحنات دال
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على المــكون التركٌبً وقد وجدنا صدى ذلك فً 
 التراكٌب القرآنٌة فً سورة الصافات .

ٌعد وجود هذه األسالٌب فً القرآن الكرٌم بوصفه  -ٖ
وجهاً من وجوه نظمه المعجز, إذ ٌكمن فٌه جمالٌة 

 النسـق وحسن التألٌؾ 
الثراء الداللً الذي انمازت به السورة الكرٌمة  -ٗ

تج عن المكون التركٌبً عبر النــظام الطبٌعً , والنا
وقد جاءت  النصـوص التطبٌقٌة متنوعة فً السورة 
متوازنة مع الجانب التطبٌقً وهذا دلٌل على ما تتمتع 
به سورة الصافات من حضور لداللة األسالٌب 
التركٌبٌة سواء فً التقدٌم والتأخٌر أو التعرٌؾ 

ظهار واإلضمار والفصل والتنكٌر وداللة التحول بٌن اإل
والوصل والذكر والحذؾ , نرجو ان تكون هذه 
الورٌقات على الرؼم من قصورها مما ٌنتفع به فً 

 حقل الدراسات القرآنٌة والداللٌة   .
 الهوامش:

  ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ( دالئل اإلعجاز: ٔ
 ٘( الصافات :ٕ
 8ٙٗ/7( البحر المحٌط : ٖ
 ٖٕ( التكوٌر : ٗ
 7( النجم :٘
  ٕٕٔ/7ٔ( المٌزان :ٙ
 ٖٓٙ/ ٕ( الخصائص: 7
 ٔٔٔ( خصائص التراكٌب : 8
 7ٖ( ٌنظر: ظاهرة الحذؾ فً الدرس اللؽوي : 9

 8ٖ( الصافات : ٓٔ
 ٕٔٙ/ٕ( ٌنظر : مشكل إعراب القرآن : ٔٔ
 ٔ( الصافات :ٕٔ
 ٗ( الصافات :ٖٔ
 8ٔٗ/8( التبٌان : ٗٔ
 7-ٙ( الصافات :٘ٔ
 8ٙٙ/ٕ(معانً القرآن , األخفش ٙٔ
 8ٙ( الصافات : 7ٔ
 8ٕ( ٌوسؾ : 8ٔ
 9ٔ)  8ٓ٘/8التبٌان :    

 ٓٓٔ( الصافات : ٕٓ
 ٘ٔ٘/8( التبٌان :ٕٔ
 ٖٔٔ( الصافات : ٕٕ
 ٘ٔٙ/ٕ( مشكل إعراب القرآن :ٖٕ
 ٗٙٔ( الصافات :ٕٗ
 ٕٔٙ/ٕ, ومشكل إعراب القرآن: ٖ٘٘/8( ٌنظر: التبٌان ٕ٘
 ٖ٘ٔ( خصائص التراكٌب :ٕٙ
 7ٔٔ: ( ٌنظر :تكوٌن البالؼة 7ٕ
 7ٖ-7ٕ( دالئل اإلعجاز :8ٕ
 7-ٙ( الصافات :9ٕ
 9ٙٗ/7( البحر المحٌط: ٖٓ
 7٘-7ٔ( الصافات :ٖٔ
 8ٗٗ/7( البحر المحٌط: ٕٖ
 8ٖ( الصافات :ٖٖ
 ٔٗ( ٌس:ٖٗ
, 7ٓ٘/8, وٌنظر : التبٌان : 9ٖٖ/ٕ( معانً القرآن, الفراء :ٖ٘

 89ٗ/7والبحر المحٌط :
 8ٙ( الصافات: ٖٙ

 8ٙٗ/7( البحر المحٌط: 7ٖ
 ٙٙ( بالؼة الكلمة والجملة والجمل :8ٖ
 8ٕٔ( ٌنظر : من بالؼة القرآن :9ٖ
 79( الصافات: ٓٗ
 ٔ( المطففٌن:ٔٗ
 ٖٙٓ/ٕ( البٌان فً ؼرٌب إعراب القرآن :ٕٗ
 ٘ٗٔ( ٌنظر: علم المعانً تأصٌل وتقٌٌم :ٖٗ
 ٙ( الصافات :ٗٗ

 * ٌٙٗ٘نظر : السبعة فً القراءات : 
 ٙٔ-٘ٔ(العلق :٘ٗ
, وٌنظر التبٌان ٖٖٗ/ٕمعانً القرآن , الفراء :( ٙٗ

 ٕٖٓ/ٕ,البٌان فً ؼرٌب إعراب القرآن 8ٔٗ/8:
 9ٓٔ/ٖ( ٌنظر : البرهان : 7ٗ
 ٓٔ( الصافات : 8ٗ
 7ٖٙ/ٕ( التبٌان فً إعراب القرآن :9ٗ
 8ٖ( الصافات :ٓ٘
, وٌنظر : البحر ٖٗٓ/ٕ( البٌان فً ؼرٌب إعراب القرآن :ٔ٘

 7ٙٗ/7المحٌط :
 ٕٖ/ٕالفوائد : (بدائعٕ٘
 7ٓٔ( دالئل اإلعجاز: ٖ٘
 8ٙ( تلخٌص اإلٌضاح : ٗ٘
 ٕٕ( الصافات: ٘٘
 7ٗٗ/ 7(البحر المحٌط: ٙ٘
 ٓ٘-٘ٗ( الصافات: 7٘
 79ٗ/7( البحر المحٌط: 8٘
 9ٙ-ٙٙ( الصافات: 9٘
 8ٗٗ/7( البحر المحٌط :ٓٙ
 8( الصافات :ٔٙ
 9ٙٗ/7( البحر المحٌط: ٕٙ
 ٙ٘/ٕالسعد :( حاشٌة الدسوقً على مختصر ٖٙ
 ٖ٘ٔ( الصافات: ٗٙ
 ٕٖ٘/8( التبٌان: ٘ٙ
 ٗٙ( دالئل اإلعجاز :ٙٙ
 8ٕٗ( المعانً فً ضوء أسالٌب القرآن :7ٙ
 77ٔ( ٌنظر : تكوٌن البالؼة :8ٙ
 ٓٓٔ( الصافات: 9ٙ
 ٕٓ( ٌوسؾ :7ٓ
 ٖٓٗ/ٕ( معانً القرآن , الفراء :7ٔ
 7ٙٔ( الصافات: 7ٕ
 ٕٔٙ/ٕ( ٌنظر : مشكل إعراب القرآن :7ٖ
 7ٓٔ( الصافات: 7ٗ
 ٓٔٔ( األعراؾ :7٘
 ٖٙٗ/ٕ( معانً القرآن , الفراء :7ٙ

 

 المصـــــــادر والمراجع
 
البحر المحٌط : أثٌر الدٌن المعروؾ بابن حٌان األندلسً ,  -ٔ

 -تحقٌق الدكتور عبد الرزاق المهدي , دار إحٌاء التراث بٌروت 
 لبنان , د.ت.

 , دار الطباعة المنٌرٌة , د.ت.بدائع الفوائد , ابن قٌم الجوزٌة  -ٕ
البرهان فً علوم القرآن , بدر الدٌن محمدبن عبد هللا  -ٖ

 .ٕٔٓٓالزركشً , دار الفكر للطباعة والنشر , بٌروت ,
بالؼة الكلمة والجملة والجمل , منٌر سلطان , منشأة المعارؾ  -ٗ

 .988ٔ, اإلسكندرٌة  
ت عبد الرحٌم بن البٌان فً ؼرٌب إعراب القرآن: أبو البركا -٘

محمد االنباري تحقٌق , الدكتــــــــــور طه عبد الحــــمٌد طه , 
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 -هـ  9ٖٓٔالهٌئة المصرٌة العامة للتألٌؾ والنشر , القاهرة , 
 م. 97ٓٔ

التبٌان فً إعراب القرآن : أبو البقاء عبد هللا عبد الحسن  -ٙ
الطبعة األولى , العكبري , تحقٌق سعد كرٌم الفقً , دار الٌقٌن , 

 م. ٕٔٓٓ
تكوٌن البالؼة )قراءة جدٌدة ومنهج مقترح( , علً الفرج ,  -7

دار المصطفى إلحٌاء التراث , قم الــــمقدسة , الطبعة األولى 
 هـ . 79ٖٔ

تلخٌص اإلٌضاح فً علوم البالؼة , الخطٌب القزوٌنً ,  -8
 .97ٔٔمطبعة ومكتبة محمد صبٌح وأوالده , مصر , 

الدسوقً على مختصر السعد )سعد الدٌن التفتازانً  حاشٌة -9
على متن التلخٌص (, محمد عرفة الدســــــوقً , دار الطباعة 

 هـ .7ٕٙٔالعامرة , 
الخصائص , أبو الفتح عثمان بن جنً , تحقٌق محمد علً  -ٓٔ

 . 99ٓٔالنجار , دار الشؤون الثقافٌة العامة , بؽداد 
ن موسى , دار التضامن خصائص التراكٌب محمد حسنٌ -ٔٔ

 .98ٓٔ, القاهرة , ٕللطباعة ط 
دالئل اإلعجاز: أبو بكر عبد القاهر الجرجانً , تحقٌق  -ٕٔ

هـ ٕٗٗٔ, مكتبة الخانجً  , القاهرة ,  ٘محمود محمد شاكر ط 
 م. ٕٗٓٓ=

هـ ( , تحقٌق :  ٕٖٗالسبعة فً القراءات : البن مجاهد )ت  -ٖٔ
ـــــعة الثالثة , دار المعارؾ  الدكتور شـــــوقً ضٌؾ , الطب

 القاهرة د.ت .
ظاهرة الحذؾ فً الدرس اللؽوي: الدكتور طاهر سلٌمان  -ٗٔ

 حمودة , الدار الجامعٌة للطباعة والنشر , اإلسكندرٌة, د.ت.
علم المعانً تأصٌل وتقٌٌم , د. حسن طبل , مكتبة اإلٌمان  -٘ٔ

 .999ٔبالمنصورة  الطبعة األولى , 
عراب للقرآن : أبو محمد مـــكً بن أبً طالب مشكل إ -ٙٔ

ألقٌسً , تحقٌق : الدكتور حاتــــــم الضامن دار الحــــرٌة , بؽداد 
 م.97٘ٔهـ =9ٖ٘ٔ, 

المعانً فً ضوء أسالٌب القرآن , عبد الفتاح الشٌن ,  -7ٔ
 .98ٖٔ,  ٗتوزٌع المكتبة األموٌة , طباعة ونشر وتوزٌع , ط 

و زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد الفراء , تحقٌق معانً القرآن : أب -8ٔ
فاتن محمد خلٌل , الطبعة األولى , دار إحــــــٌاء التراث العربً 

 م. 998ٔهـ = 9ٔٗٔلبنان ,  –,بٌروت 
معانً القرآن : األخفش ســـــــــعٌد بن مسعدة البلخً,  -9ٔ

 . 98٘ٔ, عالم الكتب بٌروت ,  ٔتحقٌق د. عبد األمٌر الورد, ط 
 بالؼة القرآن , أحمد أحمد بدوي , الطبعة األولى , د.ت.من  -ٕٓ
المٌزان فً تفسٌر القرآن : السٌد محمد حسٌن الطباطبائً   -ٕٔ
لبنان  –, منشورات مؤسسة األعلمً للمطبوعات , بٌروت ٕ, ط

 م . 97ٖٔ, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


