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إلى 

...    الوالدين العزيزين

        زوجتي ...

          قرتي عيني آالء ومعاذ  ...

محمد ، خديجة ، ربيعة ، مليكة               إخوتي جميعا  :

                 لخضر ، هجيرة .

                  كلِّ مسلم ...

أهدي هذا البحث.

بن شارف حميدي



شكر وتقدير 

حمدا ربي حمدك أ الذي تتم بنعمه الصالحات ، حمدا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه ، الحمد هللا

ي  ـــــــ ، فاللهمَّ أقل عثراتإلتمـــــام هذا البحث ر ــــــا مباركا فيه على ما أعطيت ووفقت عبدك الفقيــــرا طيبــــــكثي

 على خير الورى أصلي وأسلموفيما هديتني لإلحسان فيه ، واجعله خالصا لوجهك الكريم ،وضاعف أجري 

فإنمـــــــمحمد صلى اهللا  عليه وسلسيد األولين واآلخريـــن   ٌٌّّ من اليشكر الناس ال يشكر اهللا ، وحقَّ وبعـــــد :

 من أعانني على إنجـاز هذا البحث  ِّ في هذا المقـــــام أن أتوجه بالشكر الجزيل ، والثنـــــــاء العطر إلى كلَّعلي

 بالذكر هنا :ُّوأخص

نور الدين زرادي ، على ماقدمه لي من مالحظات قيمة في سبيل إخراج هذا  األستاذ المشرف الدكتور :

البحث على أحسن وجه ممكن .

عبد القادر بوعزة  على توجيهاته الدائمة من قبل أن   و أتوجه بخالص العرفان والتقدير  لألستاذ الدكتور:

يوجد هذا البحث ، وخالل كل مراحل إعداده ،كما أشكره على تشجيعاته ، ومالحظاته القيمة ، وماقدمه 

لي من مراجع جعلها اهللا في ميزان حسناته.

كما أشكر كل أساتذتي األفاضل الذين أشرفوا على تدريس طلبة الماجستير -مشروع بالغة القرآن-

خالل السنة األولى .

فجر أحمد  – جامعة يحي فارس بالمدية –و ال يفوتني في هذا المقام أن أشكر أخي األستاذ الفاضل :

على كل ما قدمه لي من مراجع فواهللا ما طلبت منه شيئا إال وجدته عنده ، أو سعى لي في إحضاره .

والحمد هللا رب العالمين .





أساليب اإلجياز يف القرآن الكرمي حظيت حبيز وافر من َّ إنه ملن نافلة القول التأكيد على أن   

جانبا أساسيا   اوأفرد هلَّ راسات إالِّدراسات النحويني و البالغني العرب و ما من كتاب يف هذه الد

 اثارهآ، باإلضافة إىل  صوصايف بناء اخلطابات عموما ، و اخلطاب القرآين خ او أثره اēƢȈǳƢŦ�ǞƦƬƫو 

يشكل ظاهرة وهو األمر الذي جعل االجياز القرآين يف إغناء دالالت اخلطاب السيما القرآين منه ، 

  يف كتاب اهللا العزيز احلكيم . بارزة 

�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƢēƢȈǴšل من طرق هذه الظاهرة ، وضبط قوانينَّالنحويون هم أو لئن كان و �È² È°È®�Â���ƢȀ

ثار اجلمالية ه إىل اآليتنبال هم الذين كان هلم السبق يف  البالغينيَّ نفإالنصوص الشعرية ، و  ،الكرمي 

انربى هلذا اجلهد جهابذة الفكر اللساين العريب منذ اجلاحظ إىل عبد القاهر و قد  .ألساليب اإلجياز 

حيث أشار إىل مزايا أساليب ، و بلورها يف نظريته اللفظية الفذة اجلرجاين الذي حمص مسائل البالغة 

  .  على املتلقني فائق تأثريه، و بالغي اإلجياز يف عملية األداء اإل

 ) ــــــمقاربة أسلوبية(أساليب اإلجياز يف بناء اخلطاب القرآين ـــ وضوع ذا املاختياري هلومن هنا جاء 

ستفادة من إميانا بضرورة االديثا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نتيجة قراءة ملا كتب عنه قدميا وح

و هو أمر ال يتناىف مع التشبث ، حتكاك مبنتوجها الفكري و املنهجي التجارب اإلنسانية ، و اال

  رتاثنا وفكرنا أقوى من أي وقت مضى ، فالعكس من ذلك على أعمال أسالفنا ، بل و  ،مبوروثنا 

و التالقح مع املنجزات اإلنسانية  واءمُه الفذة على التوقد أثبتت البحوث العلمية سبَقُه وغناُه و قدرتَ 

و األخذ منها مبا يزيُد يف غناه ، و يفعل من أدواتِِه املنهجية . 

من  كما جاء هذا االختيار نتيجة حبث ــــ يف املكتبات العامة واخلاصة والبحوث اجلامعية ـــــ  تأكدت

مكتبتنا العربية حتتاج إىل املزيد من البحوث اليت تدرس اإلجياز يف اخلطاب القرآين دراسة  َّخالله أن

أسلوبية ضمن رؤية مشولية تستوعب كل األدوات اليت تساهم يف إنتاج اقتصادي  للوحدات اللغوية يف 

أساليب اإلجياز ـ وغالبا هو  اخلطاب القرآين، فقد تعودنا على قراءة كتب البالغة اليت تدرس جانبا من

احلذف الغري ـ ضمن نفس تلك الرؤية التقليدية من حيث املناهج املتبعة يف التقسيم وفق حماور 

اجلملة العربية ، ومن خالل دوران أغلب ما كان متداوال من الشواهد يف الدراسات البالغية والنقدية 

  القدمية .



بعض مباحث االجياز، خاصة  َّما ذكرنا من قبل ، وهو أنهناك دافعا آخر ال تقل أمهيته ع َّمث إن

االجياز بالقصر ظل مفهومه ملتبسا ومشوشا، وبالتايل مل يأخذ حقه من الدراسة الكافية يف الدراسات 

البالغية العربية ـ قدميها وحديثها ـ على الرغم من وجوده الثابت يف تلك الدراسات ، وحنسب أنه من 

جها نستطيع أن حنصل على نتائج مفيدة تسلط الضوء على أهم اآلليات خالل هذه الدراسة ومنه

  اليت تشكل هذا النوع من اإلجياز.     

،وخامتة.  ثالثة فصول  املوضوع يف دراسة تتألف من مدخل وحاول مقاربة هذا سن ا سبقانطالقا ممو 

�ƢēƢǿƢš ¦�Ƕǿ¢Â���ƨȇǂǜǼǳ¦�ƢȀǈǇ¢Â���ƨȈƥȂǴǇȋ¦�¿ȂȀǨŠ�» ǂǠȈǧ�ǲƻƾŭ¦�ƢǷ¢  باإلضافة إىل التعريف

��śǷȂȀǨŭ¦�Ǻȇǀđ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ƨǫȐǟÂ���ƢǸȀȈǧ�ǖƥ¦ŗǳ¦Â�Ǯ ǇƢǸƬǳ¦�ƾǟ¦Ȃǫ�Â���§ ƢǘŬ¦Â�ǎ Ǽǳ¦�ǶȈǿƢǨŠ

اللساين العريب فيتضمن ثالثة  أساليب اإلجياز يف الدرس الذي يقع حتت عنوانل َّالفصُل األوأما 

رس اللساين العريب تطرقنا بالدراسة ملفاهيم مباحث: ففي املبحث األول املوسوم بـظاهرة اإلجياز يف الد

اإلجياز وأشكاله املعروفة يف الدراسات النحوية والبالغية من حيث الداللة اللغوية واالصطالحية، ومن 

حيث احلضور يف املنجز الفكري العريب عرب أبرز األمساء النحوية والبالغية ، متبعني يف ذلك عرضا 

ية ملفهومي احلذف ، واإلجياز بالقصر، وكانت لنا وقفة عند بعض وحتليال ومناقشة لرؤاهم النظر 

الظواهر اليت تناوهلا الدرس اللساين العريب،و اليت هلا عالقة مبفهوم اإلجياز مثل : التقدير ، اإلضمار 

   وعالقة كل ذلك باإلجياز. 

ظاهرة  لدراسة ورصد هأفردنا فقد املوسوم : االجياز ونظرية النظم عند اجلرجاين أما املبحث الثاين

وهي نظرية النظم عند اجلرجاين  ، اإلجياز يف إطار النظرية األبرز يف الدراسات البالغية العربية 

متطرقني إىل عالقتها مبفهوم التعليق ، وإىل األبعاد اجلمالية هلذه الظاهرة عند اجلرجاين يف مستويات 

  العدول  والتلقي .

 عنوان : ظاهرة االجياز يف الدراسات األسلوبية للقرآن  الثالث الذي يقع حتت بحثو يف امل

فنستعرض فيه الرؤية املعاصرة لإلجياز يف الدراسات القرآنية احلديثة من خالل مؤلفات:            

عبد اهللا دراز ، سيد قطب ، و عائشة عبد الرمحان.

هذا العنوان إىل مباحث أربعة أما الفصل الثاين : آلية اإلجياز يف بناء اخلطاب القرآين فسنفكك و 

هي من صميم اهتمامات الدراسات األسلوبية ، وهي اليت جرى حتديدها عند  تتوزع على مسائل



أن خنصص لكل مؤشر أسلويب مبحثا  األسلوبيني باملؤشرات األسلوبية ، و قد اخرتنا يف هذا الفصل

القرآين ـــــ منصبا على دراسة دور  مستقال ، فكان املبحث األول ــــ السياق ومقاربة فهم االجياز

السياق يف مقاربة اإلجياز يف القرآن الكرمي ، ومبحثا ثانيا ـــ االجياز والعدول يف اخلطاب القرآين ـــــ يعاجل 

يف أساليب االجياز من حيث قيمته األسلوبية واجلمالية يف تشكيل اخلطاب العدول بالدراسة موضوع 

رصدنا يف مبحث ثالث ــــ االجياز يف اخلطاب القرآين ومفهوم التلقي ـــــ الناحية التداولية  ، كما القرآين

و آخر ،  التخيلية و اإلحيائية  ا يف اجلوانبو آثاره من خالل عملية التلقي القرآين أساليب اإلجيازيف 

طاب القرآين من خالل يف اخلأساليب اإلجياز  ندرس فيهخاص مبسألة املناسبة ـــــ مباحث هذا الفصل 

  اخلاص .التناسب اللفظي اإليقاعي و  العاماملقامي التناسب املناسبة أي : من حيث   مفهوم

وسندرس املباحث اآلنفة الذكر إنطالقا من التمهيد لكل واحد منها مع شرح للمصطلحات الواردة 

ب من اجلوانب املدروسة  فيها ، باإلضافة إىل الرتكيز على رؤية الدراسات اإلسالمية يف كل جان

اإلسهامات األسلوبية املعاصرة ، وقد رأيت اجلمع يف الدراسة بني أهم أشكال  ومقارنتها ما أمكن مع

اإلجياز يف املنجز البالغي العريب : اإلجياز باحلذف ، واإلجياز بالقصر من خالل عناوين فرعية يف كل 

ؤشر األسلويب املدروس ، ولكي أوضح هذا مباحث الفصل حبيث أحاول رصد عالقة كل قسم مع امل

املنهج ، أشري ــــ كمثال على ذلك ــــ إىل املخطط التحليلي ألحد املباحث ليعطي صورة عن منهج 

باقي املباحث ، ففي املبحث األول : السياق ومقاربة فهم اإلجياز القرآين تندرج عناوين فرعية تدرس 

 املعاجم العربية ، وداللته االصطالحية يف التفكري مفهوم السياق من حيث داللته اللغوية يف

اإلسالمي ، مث ننتقل لتوضيح مفهوم السياق يف اخلطاب القرآين من خالل التفسري ، وعلوم القرآن  

ومعرفة رؤية األصوليني هلذا املفهوم ، وبعد هذه الدراسات التمهيدية نرصد وظائف السياق يف عالقته 

السياق واإلجياز باحلذف ،والسياق واإلجياز بالقصر حبيث نزاوج بني البعدين :  باإلجياز بنوعيه مبعىن :

التنظريي ، والتطبيقي .  

خصص للجانب التطبيقي املوسوم : أساليب االجياز يف بناء القصص القرآين فقد أما الفصل األخري 

من اآلليات املتنوعة  بوصفه ظاهرة تشتمل على مجلة يف اخلطاب القرآين إلجيازبالدراسة ليتعرُض و 

فحسب ، إىل مجلة من اآلليات األخرى  -، وقصر حذفمن  - اليت تتجاوز التقسيم التقليدي 

كاإلضمار ، والعطف ، وأمساء اإلشارة ، واألمساء املوصولة ، وآلية قص املشاهد : أي أننا سنحاول 

القرآن عن اإلجياز ، من خالل االستثمار يف الرؤية النظرية للسيوطي يف كتابه : اإلتقان يف علوم 



أبعادا أخرى   توظيفها يف دراسة تطبيقية شاملة ألساليب اإلجياز يف اخلطاب القرآىن تتضمن أيضا

  كالتصوير وغريه .  

وإجابة عن بعض األسئلة اليت شكلت إحدى  ، نتائج البحثعرضا لخبامتة تتضمن  رسالةنتهي التو 

دوافع البحث ، واليت من ضمنها : 

، وبأبعاده اجلمالية اإلجياز  بظاهرة  ة منهاالبالغي ات اللسانية العربية ، و السيماساالدر وعي مدى  -

  القرآن الكرمي.يف 

  ظاهرة اإلجياز يف القرآن الكرمي؟ما مدى التوافق بني الرؤية اإلسالمية والدراسات األسلوبية بإزاء  -   

أبعاِدِه ِّ راسات األسلوبية تطوير الرؤية البالغية ملسائل اإلجياز و إدراك كلِّالد تهل استطاع -   

  اجلمالية ؟. 

  راسات السابقة في الموضوع:ِّالد

منها كتاب من كتب البالغة (قدميها و حديثها )  مسائل اإلجياز يف القرآن الكرمي ال يكاد خيلوَّ إن  

وحنن نعيش هذا  –لكم الوفري املبثوث هنا وهناك الزلنا أشبعت دراسةً  و متحيًصا ، ومع هذا ا حبيث

نتطلُع إىل تسليط الضوء على جوانب أخرى من اإلجياز استجدت مع ما أتت به  –العصر 

يف القرآن الكرمي ال يزال حيتاج  دراسة موضوع االجيازَّ نظن أن ما جعلناراسات األسلوبية احلديثة ، ِّالد

مقاربة أسلوبية فلم  من خاللعن كتب افردت له موضوعا مستقال ً  إىل مزيد نظر وحبث ، ولقد حبثت

أجد ، و لعلها تكون موجودة حقا ولكين مل أطلع عليها ، ومع هذا جيدر يب أن أشري إىل بعض 

أو بعضا من تلك األساليب كاحلذف خاصة ، ونذكر يف هذا  اإلجياز أساليب الكتب اليت تناولت

  املقام كتب :

رغم أن معاجلته ملوضوع اإلجياز عموما ، ويف اخلطاب  –أليب منصور الثعاليب  اإلعجاز واإلجياز-

 القرآين  خصوصا  كانت حمدودة على عكس ما يوحي إليه عنوان الكتاب .

 للدكتور خمتار عطية .  اإلجياز يف كالم العرب ونص اإلعجاز (دراسة بالغية)  -

و اإلعجاز للدكتور مصطفى شاهر خلوف  أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي وأثره يف املعاين  -

مسائل بالغية أخرى وفق وجهة كما كانت هناك مراجع أخرى تناولت أساليب اإلجياز ضمن 

 :أسلوبية و أذكر هنا بعض كتب الدكتور مسعود بودوخة 



 دراسات أسلوبية يف تفسري الزخمشري   -

 . عناصر الوظيفة اجلمالية يف البالغة العربية -

  ـدراسة لغوية و أسلوبية ـ البيان يف روائع القرآن لتمام حسان  -

يف دالئل اإلعجاز للجرجاين ، وثالث رسائل يف البالغة العربية كباإلضافة إىل املصادر املعروفة 

 و الطراز للعلوي ، اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ، اخلطايب و اجلرجاين و للرماين إعجاز القرآن 

لزخمشري،و التحرير اكشاف   كمفاتيح الغيب للفخر الرازي ، و  :البيانية تفاسري ال جمموعة منو 

  وغريها من املصادر واملراجع.والتنوير للطاهر بن عاشور 

 أسلوبيايف اخلطاب القرآين اإلجياز أساليب مقاربة َّ إننا نرى أنومع كل هذه الكتب والدراسات ف 

  .لة ظلت باهتة و دون أن تليب احلاجات املأمو 

وضمن هذا اإلطار يندرج موضوع هذه الرسالة كمحاولة لإلفادة من روافد الدراسات السابقة   

  . والبناء على أساسها املكني 

فصل  ِّ سالة فسيتم اختيار املنهج املناسب وفق طبيعة كلِّاملنهج املتبع يف هذه الرُّ أما فيما خيص

لتارخيي ، و الوصفي التحليلي . وعموما سنحاول مقاربة املوضوع من خالل املنهجني ا



األسلوبية        في مفاهيم :

اإليجاز الخطاب -



:مفهوم األسلوبية و أسسها النظرية أ. 

راسات اللسانية البنيوية كما أرسى دعائمها ِّاألسلوبية الغربية الناشئة من رحم الدُّ لقد كان هم     

دراسة اجلوانب األدبية أو الشعرية يف النصوص ، و بالرغم  -فردينان دوسوسور –اللساين السويسري 

Ƣƥ�ƢǸǴǟ�ÀȂǰƫ�À¢�ń¤�ÉƾǠƥ�ǲǐƫ�Ń�ƢĔ¢�ǶȀǈǨǻ¢�śȈƥǂǤǳ¦�śȈǻƢǈǴǳ¦�°¦ǂǫ¤�ǺǷ إال1ملعىن اإلبستملوجي ، َّ

�°ȂǇȂǇÂ®�ǀȈǸǴƬǳ�È°ÈƾÈǏ�À¢�ǀǼǷ�ƢȀǸȈǿƢǨǷ� ƢǼƥÂ���ƢȀǬȇǂǗ�ǶǇ°�ƪ ǳÂƢƷ�ƢĔ¢–Charles Bally

 1902سنة   traite de sylistique françaiseن األسلوبية الفرنسية عشارل بايل كتابه 

الذي يرى أن جمال دراستها اخلطاب اللساين أينما كان على خالف ما انتهت إليه من البحث عن 

  :األدبية أو الشعرية يف النصوص 

انتباهنا حنن العاكفني على كشف أصول التفكري األسلويب يف حركيته التارخيية هو هذا ُّ " فالذي يشد

�Ʈ الثنائي التقابلي بني قوام األسلوبية يف ƸƦƫ�ȏ�ŅƢƥ�ƾǼǟ�Ȇǿ���ǾȈǳ¤�ƪ ȀƬǻ¦�Äǀǳ¦�ƢȀǫƢưȈǷ�Â�ƢēƘǌǻ

يف اخلطاب اللساين أينما كان ، فهي إذن مطلقة الوجود حيثما كان كالم ، َّ عن شرعية لوجودها إال

.2ولكن علة وجودها اليوم وقٌف على كينونة احلدث األديب "

¢�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ƲǿƢǼŭ�ƢǠǇ¦Â�¾ƢĐ¦�Å�ƨǯ°Ƣƫ�ƢȀƬȈŷو األسلوبية الغربية وريثة للبالغة املعيارية اليت فقدت  

راسات اجلمالية للغة ، و عن هذه العالقة بني ِّس كبديل أكثر مشوالً  ، وأوسع أفًقا يف الدَّتتكر

�ǶǴǟ�Ŀ�ƪ ǴŴ¦�Â�ƪ ƥ¦̄�ƾǫ�ƢĔƜǧ�����ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦�Ǻǟ�ǲǔǧ�¬ȐǏ�¾ȂǬȇ�ƨǣȐƦǳ¦�Â�ƨȈƥȂǴǇȋ¦

ƚƫ�Ŗǳ¦�©ƢǨǏȂǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƢĔȂǯ�Ʈ®من  ال األسلوب احلديث بشكل أو بآخر ȈƷِّ ي إىل الكتابة

بل من حيث   اجليدة إذ مل يعد هذا مطابقا لفكرة الباحث اليوم عن احلياة و اإلنسان و اللغة والفن ،

ȂǬǳ¦�ǪǗƢǼǷ�ǺǷ�§ ¦ŗǫȎǳ�ƢǐǴű�¦ƾȀƳ�ƢĔȂǯَّالتأثري و ة  يف  التعبري ƢēƢǻȂǰǷÂ 3اجلمالية" و اللغوية.

 نظر:االملتقى الدولي الذي كان أحد أطرافه المنظمة : الجمعية الدولية لألسلوبية - 1
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"علم" الذي أسرف الباحثون العرب يف ترمجته عن  عن استعمال مصطلح التحفظمع و       

¦�ƢĔƘƥ�ƢưȇƾƷ�ÀÂǂǬȇ�ǶȀǈǨǻ¢�śȈƥǂǤǳ¦�śȈƥȂǴǇȋَّ اليت كما قلنا آنفا أنــــ راسات األسلوبية الغربية ِّالد

فإننا نالحظ فيما ساقه صالح فضل   ـــــ تكون علما أو حىت نظرية تطبيقية وهي أبعد من أنممارسة 

الوشائج املتينة اليت تربط بني البالغة يف حللها القدمية و األسلوبية بوسائلها اإلجرائية احلديثة ، فإذا  

األسلوبية على كانت البالغة تبحث عن األساليب اجلميلة من خالل معايري مرجعية جاهزة تعكف 

.1(اللغوية) البنيوية النتظام جهاز اللغة  واعدالتعرف ورصد جماالت التصرف يف حدود الق

حنراف البنيوي سواء بإزاء من هنا جاءت أهداف الدراسات األسلوبية يف البحث عن أشكال اال

��ƨȈǐǻȐǳ¦�©ƢǫƢȈǈǳ¦�Â¢�Ƣē¦̄�ƨȈǐǼǳ¦�©ƢǫƢȈǈǳ¦�ǲƥƢǬŠ�Â¢�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƢǷ�̈ƾǟƢǫ

اخلطاب أًسا تعريفيا لألسلوب تنصب يف التيارات اليت تعتمد ُّ يقول الدكتور املسدي :" و تكاد جل

l'écart"(2مقياس تنظريي هو مبثابة العامل املشرتك املوحد بينها ، ويتمثل يف مفهوم اإلنزياح (

بالرغم من أنه متصور تفاوتت فيه املقاربات من حيث التحديد املفهومي، ولكنه مع ذلك يظل ذو " 

.3استكشافية يف توضيح اخلصائص األسلوبية" قيمة

فالفكر اللساين الذي تبلور مع دوسوسور   ، ختيارأما املبدأ اآلخر للمناهج األسلوبية فهو مبدأ اال

�Ƣđ�Ã®Ƣǻ�©ƢȈƟƢǼƯ�ǪǧÂ�ǲǰǌƬȇ�ÀƢǯ���Śƻȋ¦�¦ǀǿ و كان من ضمنها اللغة و الكالم فاللغة كيان

لة ، أما نظام لغوي يتكون من حنو و صرف و معجم ودال هي اجتماعي جمرد يف أذهان الناس أو

��ǶĔƢǿ̄ ¢�Ŀ�ƨǯŗǌŭ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨǷȂǜǼǷ�ǺǷ�®¦ǂǧȋ¦�ǾǇ°ƢŻ�ƨǤǴǳ¦�Ǯ ǴƬǳ�Ä®ǂǨǳ¦� ¦®ȋ¦�ȂȀǧ�¿Ȑǰǳ¦

نتقاء ميثل  خاصية من خصائص البحث األسلويب ، و إذا  كانت اللغة ختيار أو اال"  مبدأ اال ــــــــف

القضية املثارة  َّ نإاجلمل، فحتوي  مفردات  متعددة ، ترتكب  منها أعداد ال حتصى من العبارات و 

هي  البحث عن الدالالت املتعلقة بأسباب اختيار مجلة  بدال من  مجلة  أخرى ، وتفضيل تركيب 

، بل هناك من يعترب األسلوب يف حد ذاته مجلة من االختيارات " فاألسلوب هو قبل4سواه "على 

.56نظر األسلوبية و األسوب ، عبد السالم المسدي ، صي- 1
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 leالعادة املفرطة (َّ ية أخرى حدكل شيء أمر راجع إىل االختيار،وهو اختيار قد يبلغ من ناح

tic" هذا املبدأ َّ على أن1)....فثراء االمكانات واالختيارات اليت ميكن تصورها هي شرط االسلوب

أثار جدال واسعا يف الدراسات األسلوبية الغربية انطالقا من فكرة الوعي و الالوعي يف  عملية 

  نتقاء عند أي كاتب . اال

جهود (جاكوبسون )الذي رأى أن  األسلوب "بكونه إسقاط حمور االختيار وقد تبلور هذا املبدأ مع 

اللغة الشعرية هلا القدرة على إجياد و خلق َّ أن على حمور التوزيع ، ألن ما يعنيه جاكوبسون هنا هو :

سلسلة من العالقات الرتكيبية متاثل العالقات اليت تقوم بني األجزاء املنفصلة يف جمموعة لغوية 

.2ية مما يؤكد كون األسلوبية متثل بعدا لغويا لدراسة النص األديب" استبدال

أما البعد اآلخر وهو السياق فقد كان جماال خصبا للتفكري األسلويب و يف حتديد األدوات     

́�¦��ƨȈƥ®ȋاال ȂǐǼǳ¦�ƢĔǄƬţ�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢǸŪ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�ǆ ǸǴƬǳ�ƢȈǬȈǬƷ�¦ǂǋƚǷÂ���ƨȈƥȂǴǇȋ¦�¿ȂȀǨŭ�ƨȈƟ¦ǂƳ

جتاه مع ( ريفاتري) التعبري ال يتحدد معنامها إال وفقا للسياقات النصية ، وقد برز هذا االفالكلمة و 

نصباب يف جمال النص نفسه، على وهي تقوم على دعائم التضاد و السياق و اال 1960منذعام 

عكس رؤية جاكويسون"فهو ال ينطلق إذن من التقابل بني وحدة ما قائمة يف النص ، وغريها من 

ات العادية اخلارجية اليت كان ميكن أن حتل حملها ، بل من التضاد بني الوحدات النصية داخل الوحد

.3السلسلة اخلطية للعبارات اللغوية "

على أمهية  الدراسات األسلوبية تركز َّكل  َّالثابت أنو مهما يكن من أمر هذه الفروق املنهجية  ف 

املعىن يفهم من الوحدات الصرحية اليت تؤلفه  َّأنَُُّّّ واحلق فيه املعاين" السياق بوصفه الفضاء الذي تتبلور

السياق قد يعطي املدلوالت اليت ال ميكن أن تعزى بشكل  بسيط  إىل وحدة معينة،أو َّ ،أي أن

،ويتحدد السياق ضمن بعدين يعطيانه ماهيته : بعد داخلي و آخر 4َّلية" آوحدات مضمومة بطريقة 

�Ŗǳ¦�ƨƠȈŮ¦�Â�Ƣē¦Ȃƻ¢�śƥ�ƨǸǴǰǳ¦�ǞǫȂǷ�Ʈخارجي "فالبعد الداخلي يتعلق با ȈƷ�ǺǷ�ƢȀƦȈǯ¦ǂƫ�Â�ƨǤǴǳ

ئتالفات و الرتاكيب من املوضوع اجلامع هلا ، أو ائتلفت فيها الكلمات مع بعضها و مكان هذه اال

روبير مارتان،تر:د عبد القادر  - دبملحق اللسانيات االسلوبية من اللسانيات الى األ -مدخل لفهم اللسانيات - 1

.2007، 1المهيري،المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط
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بعبارة أخرى هو طريقة تسييق الكلمة املفردة داخل اجلملة ، و تسييق اجلملة مع اجلمل األخرى و 

.1اخل اإلطار الكلي للنص "  تسييق هذه اجلمل د

براز الدور الفعال الذي يكتسيه السياق يف حتليل إلاملدارس اللسانية الغربية املختلفة  سعتو قد 

و الكالم  املؤلفة لألجزاء ،اخلطاب ، وهذا بعد التحول من الدراسة اجلزئية احملدودة إىل النصوص

نسجام و الرتابط  ا هو وحدة كلية تتسم باالاملتصل الذي ليس تواليا للجمل و الرتاكيب بقدر م

يقول الدكتور مسعود بودوخة نقال عن جون ليونز " و ملا كانت وحدات النص على هذه الصفة من 

التماسك و الرتابط  فالبد يف حتليل أي منها من الرجوع إىل السياق لإلحاطة بداللتها احلقيقية 

.2السياق هنا بنوعيه اللغوي و غري اللغوي "و 

ويتفرع السياق إىل سياق أصغر و هو سياق اجلملة النحوي ، وآخر أكرب يتضمن النظام اللغوي من 

مرسل ومتلق...  كما يتضمن األشخاص و املكان و الزمان ومعارف املرسل و املتلقي و السياقات 

.3التارخيية و اإلجتماعية 

هم يف متاسك النص : الضمائر ، و حروف و جتدر اإلشارة هنا إىل أهم األدوات الرابطة و اليت تسا

العطف ، التكرار،احلذف ،أمساء اإلشارة و غريها . 

Â¦Ǆƫ�ƪ»� دملناهج البحث يف األسلوبية جيو املتمعن  ƸƦǏ¢�ƢĔ¢ السيمولوجيا أو علم العالمات الذي

 معا ēƢǫȐǟو وهو علم  يدرس داللة الرموز   بدأ مع (بريس) ، وأخذ شكله املنهجي مع دوسوسور ،

نسانية . و اللغة عبارة عن دال و مدلول فهي شديدة مجيع األشياء و املوضوعات الطبيعية و اال

رتباط بالرمز و اإلشارة ، وهنا يربز دور اإلحياء كما يسميه (سوسيور) يف مستوى اللغة الذي قلنا اال

��°ȂǇȂǇÂ®�ƢȀǧǂǟ�ƢǸǯ�©ƢǷȐǟ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƢĔ¢

موز له شفرته اخلاصة و شبيه النظم الدالة األخرى مثل اللغة املنطوقة " إذا كان األدب نظاما من الر 

الفنون و األساطري فإنه خيتلف عنها باعتماده على بنية أخرى هي اللغة ، وهلذا فهو نظام دال من و 

- ليبيا–، بنغازي 2011د :المهدي ابراهيم الغويل  ، أكاديمية الفكر الجماهيري طبعة ، السياق و أثره في المعنى  - 1
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.1الدرجة الثانية أي أنه نظام إحيائي "

فكرة شاملة عن معىن األسلوبية و ما من هذا العرض املوجز ألهم مبادئ األسلوبية نستطيع أن نأخذ 

تطرحه من مناهج لتحليل اخلطابات األدبية ، ولكن هذا اإلجياز يف احلقيقة مل يتعرض بعد إىل 

  قتصادية اليت سامهت يف تبلور هذه املناهج.جتماعية و االاألسس الفكرية ، واال

يف التحليل األسلويب يبدو أنه ال جهدا فاق القرن يف الغرب يسعى إىل إجياد أدوات منهجية فعالة َّ إن

يزال يتلمس هدفا منشودا صعب املرام و نسبيا نسبة املعارف اإلنسانية ، وبالرغم من كل تلك 

املدارس اليت خاضت يف الدراسات اللغوية من أجل تفسري ظاهرة ظلت عصية ، من بنيوية دوسوسور 

أفق البحث َّ النظريات التحويلية يبدو أنإىل الشكالنية الروسية إىل حلقات براق ، وكوبنهاقن إىل 

  ميضي بال هوادة حبثا عن حقيقة تريح العقل أخريا .

النص وتحليل الخطاب: علماألسلوبية:  -ب

  مفهوم النص: 1-ب

 -مثلما تكرست عليه وفق النظرة السوسرية -لقد شكل جتاوز دراسة اللغة املنطوقة إىل اللغة املكتوبة 

ية األدب ، وبداية تشكل الوعي لدراسة الفضاءات النصية وحتليلها. " فقد اقرتابا حقيقيا من نظر 

بقدرة علم اللسان على جتنب الكالم املكتوب يف دراسته للنظام اللغوي Hariss شكك هاريس 

فعلم اللسان عين أيضا باجلملة املنطوقة، ولكنه غفل عن وجود مجلة طويلة، وال متناهية، يعجز النحو 

2ام بقواعدها ما مل يتكئ على الكتابة اليت تسلمنا إىل دراسة النص".وحده عن اإلمل

) يف اللغات األجنبية فهو يتضمن " معىن النسيج  فالنص نسيج Texteأما عن داللة لفظ نص (

من الكلمات يرتابط بعضها ببعض، هذه اخليوط جتمع عناصره املختلفة و املتباعدة يف كل واحد، هو 

.3نطلق عليه مصطلح نص " ما

1 .645،ص2علم األسلوب و النظرية البنائية ، صالح فضل ، ج-
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يف حني أنه يف اجلانب االصطالحي قد تضمن يف النقد احلديث " معىن األثر املكتوب يف مشوليته 

وعرب مستوياته التنظيمية،ومفاهيمه االجتماعية، اخليالية، الذاتية والوصفية. وميثل مراحل التطور الذي 

.1طالقا من اجلملة إىل ماوراء اجلملة"عرفتها الكتابة األدبية من منظور املنهج اللساين ان

وقد سامهت جمموعة من الروافد يف تبلور مفهوم النص على غرار البالغة احلديثة " أما البالغة احلديثة 

إىل العالقات الداخلية يف النص حبديثها عن بعض الصيغ النحوية للتشبيه  فأسهمت يف توجيه النظر

وينضاف إىل البالغة احلديثة رافد ، 2ملة واجلملة التابعة هلا"واالستعارة. ومن ذلك العالقة بني اجل

وفالدميري بروب  Malinowiskyجهود األنثربولوجيني من أمثال مالينوفسكيآخر يتمثل يف 

  وذلك عرب" اإلفادة من علم اللغة البنيوي يف حتليل النماذج واألمناط السائدة strauss  وشرتاوس

لقاء الضوء على ال وري إلجياد ما أصبح معروفا بالبىن ، وتفكيك الرموزيف األدب الشعيب و األسط

3األسس املؤثرة يف متكني الناطق باللغة من تأليف النصوص، واستعماهلا لالتصال مع األشخاص".

وهنا جتدر االشارة إىل  معطى أساسي ساهم يف تشكل علم خاص يعىن بالنص، وهو ظهور جمال 

ثل يف حتليل اخلطاب فقد" استخدم املعنيون بدراسة احلياة االجتماعية علم جديد للدرس اللغوي يتم

اللغة للكشف عن الكثري من القواعد اليت تتحكم يف أداء النصوص، على اختالف وظائفها 

املخاطبات مادة  و اإلعالمية والتثقيفية، ومتخضت هذه البحوث اليت اختذت من أنظمة احلوار

Discourseوهو الذي يعرف بتحليل اخلطاب ، ن الدرس األلسينللدرس،عن ظهور نوع جديد م

Analysis وهذه البحوث أغنت الكثري من احملاوالت الرامية إلجياد علم خاص بالنص، وكشفت عن

واالقرتان Cohesionأو التماسك ، املعايري اليت متيزه عن الالنص. ومن هذه املعايري معيار التضام

Coherence :والقصدية النابعة من موقف املتلقي جتاه ما يتلقاه، فضال عن معايري أخرى ، مثل

.4والتناص " Situationalityاملوقفية 

   :خالل البحث يف قواعد النص علم النص من كما يعزى لفقه اللغة الغريب أوالفيلولوجليا الفضل على
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هو  ، من الفيلولوجيني ، سة املعىن" وأشهر من سعى للكشف عن الروابط بني دراسة النحو ودرا

Henriهنري فايل  weil  الذي طور لغويو براغ آراءه برتكيزهم على املنظور الوظيفي للجملة وهو

�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǬǳ¦�ƨǫȐǠǳ¦�ǽǀđ�ƨǴǸŪ¦�ƨǨȈǛÂ�ǂƯƘƫÂ منظور حثهم على مالحظة الصلة بني مجلتني وأكثر.

جادة لوصف التنظيم )1968(ارفنغ أول حماولة التقدمي والتأخري، يف أكثر األحيان. وتعزى إىل ه

الذايت الداخلي للنصوص، من خالل احلديث على بعض العالقات اليت تسودها مثل عالقة 

اإلحالة،واالستبدال، اليت فصل فيها القول مشريا إىل التكرار واحلذف والرتادف،والعطف والتفريع 

الكل أو العكس،وهذا كله،مما يقع يف دائرة الرتابط الرتتيب، وذكر النتيجة بعد السبب، واجلزء بعد و 

1واالتساق الداخلي للنص".

إفادة الدرس األسلويب من مباحث علم النص تكمن يف أنه أضحى يشكل أحد جوانب هويته بل َّ إن

�ǺǷ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ǾȈǧ�§ŗǬƫ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦�À¤��ƨȈǴȈǴƸƬǳ¦�Ǿƫ¦Â®¢�Ŀ�ƨǫƾǳ¦�ǺǷ�§ŗǬȇ�ǺǨǯ�ǾƬȈǟǂǋ�ȄǴǟ�ȐȈǳ®

) إنارة نص  وهذا جانب أساسي من جوانب الدراسات األدبية دقيق مع ذلك هو عندما تريد (فن 

األسلوبية ـــ وإن كانت تلتقي مع  َّإن .2بالبحث املفصل عن وسائل التعبري اليت دبج بواسطتها "

األديب  هذه األخرية ال ختتص بدراسة النص  َّأن َّلسانيات النص وتتقاطع معها يف دراسة النص ــــ إال

3كموضوع رئيسي هلا  كما هو عليه الشأن يف الدراسات األسلوبية .

كماله الشكلي واجلمايل من خالل   عنالبحث  تتمثل يفأما عن عالقة األسلوبية بالنص يف حد ذاته ف

. واحلديث عن عالقة األسلوبية مبفهوم النص حييلنا بالضرورة إىل عالقة 4السعي إىل تأويله , وتفكيكه

  األخري مبفهوم آخر هو مفهوم اخلطاب.هذا 

  مفهوم الخطاب: 2-ب

يبدو واضحا أنه من الصعب مبكان التمييز بني مفهومي النص واخلطاب يف الدراسات األسلوبية 

�ǲǠŸ�ƢŲ�Ƣđ°ƢǔƫÂ�©¦°ȂǐƬǳ¦�̈ǂưǯÂ�ƢȀǧȐƬƻ¦Â� ¦°ȉ¦�®ƾǠƬǳ���² ƢǇȋƢƥ�ǞƳ¦°�ǂǷ¢�¦ǀǿÂ��ƨȇƾǬǼǳ¦Â

باإلضافة إىل تداخل جماالت 5زها ، وبالتايل حتليلها ومناقشتها".البحث أمام صعوبة تأطريها و فر 
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الدراسة اللغوية بني األحباث النقدية واألسلوبية و اللسانية بالنظر إىل عدم التحديد االبستمولوجي 

لكل واحد من تلك الفنون. فإذا كان النص هو امللموس الفزيائي املتمثل يف الفضاء املكتوب " ومن 

أو عمل منجز يف الزمان واملكان،ومن حيث هو مؤسسة اجتماعية حضارية تؤدي حيث هو حدث 

أبعاد اخلطاب تبدو  َّ.فإن1دور العالمة الدالة مبا تتسم به من مسات النشاط اللغوي الفردي واجلماعي"

  أكثر انفتاحا الستعاب كل األشكال التواصلية امللموسة وغري امللموسة. 

ة للفظ اخلطاب يف أصلها الالتيين ، واملعىن الذي استقر عليه يف وبرجوعنا إىل الداللة اللغوي

االصطالح العلمي فإننا نالحظ التفاوت الداليل الكبري بني االستعمالني إذ أن " مصطلح خطاب 

discours  املأخوذ عن الالتينيةdiscursus  (ومعناه الركض هنا وهناك)،فليس أصال مباشرا ملا

اجلذر اللغوي الالتيين أصبح حيمل معىن اخلطاب ،أو ما اشتق منه  َّال أنهو مصطلح عليه باخلطاب،إ

من معاين منذ القرن السابع عشر فقد دل املصطلح على معىن طريق صديف،مث احملادثة والتواصل،كما 

، 2دل على تشكيل صيغة معنوية سواء أكانت شفهية أم مكتوبة عن فكرة ما"

على اخلطاب األديب فحسب بل يتجاوزه إىل كل األشكال  واخلطاب يف عرف اللسانيني اليقتصر

اخلطابية األخرى من حيث هو رسالة ذات شفرة معينة من متكلم باجتاه متلق ما،وعلى هذا كانت 

التصنيفات العديدة ملختلف اخلطابات " واليت منها اخلطاب الديين،والقضائي،واإلشهاري،ومعىن هذا 

.3دد هويته"أن كل خطاب حيمل خصوصيات ثابتة حت

وبانتقال مفهوم اخلطاب إىل حقل األسلوبيني اهتم هؤالء حصرا باخلطاب األديب املختلف عن غريه 

املؤلف واملتلقي اليعرف أحدمها اآلخر  َّمن اخلطابات جبملة من املبادئ التوصيلية واليت منها " أن

حنو عديد من املتلقني الذين  شخصيا يف معظم األحوال،ومنها أن االتصال يتم غالبا يف اجتاه واحد

يتوجه إليهم املؤلف بكتابته ،وإن كانت هذه اخلواص تشرتك فيها عمليات التوصيل األديب مع وسائل 

اإلعالم اجلماهريية األخرى،فالنص األديب يتم تصوره على اعتبار أنه مرسل من قبل مؤلفه ومقبول 

:" اخلطاب األديب: هو ما توافرت َّددة أي أنوقد اشرتطوا له معايري حم 4اجتماعيا بشروطه اخلاصة"

فيه خصائص مميزة،كالكلية واالتساق والرتابط بني األجزاء املشكلة له،دون اعتبار شرط الطول 
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اخلطاب ليس مرهونا بكم حمدد،يطول ويقصر حبسب مقتضى  َّوالقصر ، وتأسيسا على ماسبق فإن

.1ن كتابا يف عدة جملدات"احلال،وحبسب املقام،وكما يصدق أن يكون مجلة،قد يكو 

آلية اإليجاز في بناء الخطاب األدبي: -ج 

شكل البحث عن اآلليات اللغوية اليت تـَُفعل من متاسك اخلطابات األدبية نقطة إشرتك جهُد 

األسلوبيني يف حصرها ويف البحث عن أدوارها يف إحكام النسيج النصي ومتاسكه مستعينني يف ذلك  

جزات قواعد النص فقد" جاء علم قواعد النص لريصد العالئق املختلفة اليت تضم كما رأينا سابقا مبن

  اجلمل بعضها إىل بعض , من روابط زمنية , ومكانية , وتركيبية , وما يتصل منها باملضمون خاصة . 

إن صلحت لكي تكون  –لذلك , جند علم قواعد النص ينظر يف سلسلة ما دون اجلملة , واجلملة 

وقد متكنت تلك   2مث ما فوق اجلملة "  –دود الدنيا اليت يتطلبها التواصل اإلنساين نصا يف احل

كاالحـــــــالة باستعمال الضمائر    –اللغوية وغري اللغوية  –اجلهود من رصد عدد من الروابـــــــط 

ط بظواهر واستعمال حروف العطف ، وأمساء االشارة واألمساء املوصولة ، وأداة التعريف ،وحيصل الرب

.3تركيبية أخرى مثل : التقدمي والتأخري،التكرار،احلذف

�ƢǷ�ȂŴ�ȄǴǟ�ĺ®ȋ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�ŅÂ¦ƾƬǳ¦�ƾǠƦǳ¦�°Â®�Ƣđ�±ǄǠƬȇ�ƨȇȂǼǠǷ�ǖƥ¦Â°�ǖƥ¦Âǂǳ¦�ǽǀǿ�ń¤�» ƢǔǼȇÂ

إذ أن املتلقي هو الذي يصل إليها " عن طريق التخزين و   coherence جنده يف مفهوم االقرتان

االسرتجاع.وبعضها قد يكون يف النص فعال وبعضها حييل إليها عن طريق السياق اخلارجي.واالقرتان 

هو الذي جيعل من املعاين اجلزئية اليت يتضمنها ذلك النص حلقات متداخلة تظهر معا وتساعد 

ى استيعاب احملتوى،وإدراك مافيه من وحدة.ومن أدوات االقرتان اليت القارئ،أو املتلقي،بصفة عامة،عل

، finality، واخلامتية condition، والزمنية الظرفية causalityتذكر يف هذا املقام : السببية 

إىل جانب اإلبدالية أي  concession،وإجياز شيء كان قد تقدم ذكره  contrastوالفصل 

4ن آخر."إمكان حلول أحد العناصر مكا
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وبرجوعنا إىل احلذف الذي يعترب من أهم أشكال اإلجياز اليت حظيت بالدراسة كظاهرة بارزة تساعد 

أو    delectionمستويات اجلملة " واحلذف  ِّيف متاسك اخلطاب األديب، ُيالَحُظ مشوله لكل

Ellipsis     عند بعضهم , من قواعد التماسك النحوي اليت أشار إليها وتناوهلا بالتوضيح , والتمثيل

كل من فان ديك، ورقية حسن،وآخرون...وهو ال يقتصر عندمها على كلمة أو مفردة أو مركب إمسي 

( مبتدأ) وإمنا قد يكون حذف مجلة كاملة , فيؤدي حذفها إىل ربط أجزاء من اخلرب , وجعل اجلمل 

1املتعددة كاجلملة الواحدة  ال تستطيع التفريق بني أجزائها , أو أن متيز إحداها عن األخر. "

حيدد صالح فضل ثالثة أمناط لألشكال النحوية متمثلة  –بالغة اخلطاب وعلم النص  –و يف كتابه 

يف احلذف ، واإلضافة وأشكال ترتيب الكلمات حبيث يضع عند حتليله لتلك األمناط حذف 

لكلمات يف املستوى األول " وتتمثل يف اختزال بعض عناصر اجلملة الالزمة يف السياق العادي . ا

على أن يفهم العنصر احملذوف نتيجة لضرورة استقامة السياق النحوي و الداليل . وهو شكل عام يف 

2مجيع اللغات "

ود إىل نزعة االقتصاد يف ويعترب صالح فضل هذا النوع من احلذف ذو صبغة جمازية  " وهو جماز يع

الكالم مادام املقصود مفهوما من السياق . وقد يكون هذا احلذف يف مجلة تالية اعتمادا على وجود 

العنصر احملذوف يف مجلة سابقة دون أن يكون هناك ضمري عائد ، فيتم اختزال عنصر من اجلملة 

3األدبية شعرية أم نثرية "الثانية اعتمادا على وجوده يف األوىل . وهذا كثري يف اللغة 

 »االشتغال«كما يصنف صالح فضل االشتغال النحوي ضمن احلذف كذلك : " وميكن أن يعترب 

النحوي من قبيل احلذف أيضا ، خاصة إذا أعملت الثاين اعتمادا على توضيحه الالحق لألول 

ا ينتج نوعا من فتحذف الالحق منه . كما ميكن أن حتذف أدوات الربط يف مثل هذه اجلمل . مم

4"»تعال ، اجر ، طر ، اخرتق اجلبال يل  «سرعة اإليقاع للوصول إىل ذروة التعبري املتصاعد مثل : 

 َّاألمَر الذي دفع األسلوبيني إىل اعتبار األمهية الكبرية للحذف يف اخلطابات األدبية نابع من أن َّإن

الذي هو من أبرز أشكال  - ة كبرية ، واحلذف هذه اخلطابات تتميز عن غريها بطاقات إحيائية وإمائي

.233/234المرجع نفسه ص  :نظري - 1
.196بالغة الخطاب وعلم النص، د : صالح فضل ، عالم المعرفة ، الكويت ، ص : -2
.196المرجع نفسه ، ص : -3
.196/197نفسه ، ص : المرجع  - 4



منجم إميائي بامتياز حبيث يطلق تلك الطاقات الكبرية النفتاح الدالالت واسعا  -االنزياح الرتكييب

أمام املتلقي باستثارة خياله،وجعله يندمج ويتفاعل مع بنية اخلطاب.

ي،واإلحيائي أي أن احلذف الذي هو إن بناء اخلطاب األديب يف حقيقته يتضافر فيه البعدان التصرحي 

من أشكال اإلمياء يندمج مع الذكر يف عالقة عضوية يفسرها السياق بشكليه (األكرب واألصغر) 

�ǺǰǳÂ� ƢŻ¤�Ȑƥ�ƶȇǂǐƫ�ÀȂǰȇ�ƾǫ�̄¤�Ƣē¦ǀƥ�ǲǬƬǈƫ�À¢�ƢȀǼǰŻ�ȏ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƨȈƟƢŻȍ¦�ƨǫƢǘǳ¦�À¢�ƨǬȈǬū¦Â�

وب تتحدد بنسيج الروابط بني الطاقتني التعبرييتني يف يتعذر اإلمياء بال تصريح ، ولعل ماهية األسل

1اخلطاب األديب: طاقة اإلخبار وطاقة التضمني."

االجياز شكل حمورا هاما ضمن اجلهود األسلوبية من خالل وظائفه اجلمالية يف  َّوعلى هذا فإن

اخلطابات األدبية ، و دوره البارز كأحد العناصر املميزة يف إحكام بنيتها الرتكيبية .    

.95/96األسلوبية واألسلوب ، عبد السالم المسدي، ص -1



 االيجاز في الدرس ظاهرة

 و الدراسات اللساني العربي

القرآنية



ظاهرة اإليجاز في الدرس  اللساني العربي ::  المبحث األول

اإلجياز َّ كان اإلجياز باحلذف لقي اهتماما واسعا يف دراسات النحويني و البالغيني العرب ، فإن  إذا

َّ بالقصر استأثر بدراسته البالغيون دون غريهم لطبيعة هذا القسم الداللية ، واجلمالية ، على أن

 ما َّفإن غينيدراستهم له ظلت غائمة ، يعوزها كثري من التحديد ، و حني ننظر يف كتب هؤالء البال

  ارسونُّقلة شواهده من القرآن على عكس ماجنده يف اإلجياز باحلذف الذي أواله الدهو يثري انتباهنا 

ـ حنويون و بالغيون ـ بفيض من البحث و التتبع يف أحواله ، وضوابطه ، و أوجه جتلياته يف القرآن 

كانوا يسعون يف تقنني النحو العريب   الكرمي و يف غريه نثرا و نظما . وأول من طرقه النحويون الذين

لتفسري ظواهر اللغة العربية ، و ضبط القوانني املطردة فيها، و كان اخلذف من أبرز مظاهر هذه اللغة  

®��ƢĔƢǯ°¢�¦Âُّمما اضطرهم إىل مسألة التقدير ملأل فراغات الرتاكيب وفق بنية اجلملة العربية اليت حد

ȏ¦�ǂǐǟ�Ŀ�̈ǂȇǄŪ¦�§ǂǟ�ǺǷ�Ƣđ�śǬǗƢ�À¢�¦ȂǜƷȏ�Â���«ƢƴƬƷضبطوا أوجه التصرف فيها عند النو 

احلذف شكل آلية من آليات اإلقتصاد يف التواصل بني الناس ، و خري دليل على ذلك أشعار العرب  

و قبل أن نبحث يف تناول اللسانيني العرب ملسائل اإلجياز  وأمثاهلم  وحكمهم ، و خطبهم ،

ف من حيث الداللة اللغوية ، و اإلصطالحية .نستعرض مفاهيم اإلجياز ، و احلذ

  أ ـ مفهوم اإليجاز :

يف بالغة.ـ و أوجزه :  َّل: ورد يف حمكم ابن سيدة : "وجز الكالم وجازة ، ووجزا،وأوجز :قـ لغة1أ ـ 

. ورجل  زٌ وجَ ، وموجز ، و مُ يزٌ ، ووجِ زٌ ، وواجِ زٌ : خفيف .ـ و أمر وجْ زٌ وجْ اختصره .ـ و كالمٌ 

1يف الكالم و اجلواب ." زُ : يوجِ يجازٌ مِ 

 و يف لسان العرب يسوق ابن منظور كالم ابن سيدة و يضيف :

أي خفيف مقتصر ، قال رؤبة : يزٌ وجِ ، وكالمٌ وجيزٌ يف كل أمر ، و أمرٌ إجيازاً فالنٌ زَ "يقال : أوجَ 

.من كرمي وجزُ لوال عطاءٌ 

  السريع العطاء. زُ أبو عمرو : الوجْ 

1 علي بن امساعيل بن سيدة ، حتقيق عائشة عبد الرمحن ، معهد ، ، احملكم و احمليط األعظم يف اللغة )ز جو ( مادة: - 

.1958سنة ، 1املخطوطات جبامعة الدول العربية الطبعة   



1: سريع احلركة فيما أخذ فيه ، و األنثى باهلاء ".زٌ . و رجل وجْ هُ تُ رْ الكالم : قصَ تُ زْ ـ و أوجَ 

إذن فكلها معان تدور حول مفهومني متالزمني : اإلقتصار ، و السرعة .

  هـ):386-296لعل أمشل تعريف وجدناه ، هو هذا الذي عند الرماين (:اصطالحاً  2ــــ ـ أ

عنه بألفاظ كثرية    غري إخالل  باملعىن ، و إذا كان املعىن ميكن  أن يعرب " اإلجياز تقليل الكالم من

ميكن أن يعرب عنه بألفاظ قليلة ، فاأللفاظ القليلة إجياز  و اإلجياز على وجهني : حذف ، وقصر  و 

جتزاء عنها بداللة غريها من احلال ، أو فحوى الكالم . والقصر بنية فاحلذف إسقاط كلمة لال

.2، و تكثري املعىن من  غري حذف " على تقليل اللفظالكالم 

هـ): " وقد قسموا داللة األلفاظ على املعاين ثالثة 466وجاء يف سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي (

أقسام: أحدها املساواة وهو أن يكون املعىن مساويا للفظ، والثاين التذييل، وهو أن يكون اللفظ زائدا 

والثالث: اإلشارة وهو أن يكون املعىن زائدا على اللفظ أي: إنه لفظ موجز  على املعىن وفاضال عنه،

.3يدل على معىن طويل على وجه اإلشارة واللمحة "

هـ) اإلجياز يف مقابل اإلطناب و يعرفه بأنه  "هو أداء املقصود من 626يف حني يضع السكاكي(

ل  االطناب  و " هو أداؤه بأكثر من ، وهو يقع يف مقاب4الكالم بأقل من عبارات متعارف الناس "

��Ƕē¦°ƢƦǟ5.

  أما احلذف لغة فهو :

عن جانب    و احلذف : الرميُ  .من الطرف كما حيذف طرف ذنب الشاة  يء"  قطف الش

.6و تقول : حذفين فالن جبائزة أي وصلين "  الضرب عن جانب .و 

.4771،4772،  ص 6،مجابن منظور  ، حتقيق جمموعة من األساتذة، دار املعارف القاهرة مادة وجز ، لسان العرب ،1
.76، أبو احلسن علي بن عيسى الرماين  ، ص  ـ النكت يف إعجاز القرآن ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن 2
.198،ص1،2006سر الفصاحة، ابن سنان اخلفاجي، دار الفكر،عمان األردن،ط-3
.388، ص 2000د عبد احلميد هنداوي ، دار الكتب العلمية بريوت لبنان ، الطبعة األوىل ، تح :مفتاح العلوم ،السكاكي ـ 4
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 رائي ، تح:د مهدي املخزومي ، د ابراهيم السامرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي أبو عبد ال، ، كتاب العني  )فحذ(مادة  6

جم والفهارس .سلسلة املعا



  و يف حمكم بن سيدة :

طرفه ، و احلجام حيذف الشعر ، من ذلك .ه حذفا ، قطعه منفُ حيذِ  ءحذف الشي - " 

ستعمال يعطينا صاحب األساس ومن حيث اال1ـ و حذف رأسه حذفا : ضربه فقطع منه قطعة ".

  مثاال يربز إحدى معاين احلذف :

ما جيب حذفه، حىت خال من كل َّ : سواه تسوية حسنة ، كأنه حذف كل ء" وحذف الصانع الشي

���§ ǀēÂ���Ƥ Ȉǟ2

جتزاء عنها بداللة دا مفهوم احلذف: "فاحلذف إسقاط كلمة لالِّماين حمدُّيقول الرفإصطالحا أما 

.3غريها من احلال أو فحوى الكالم "

: من أوائل الذين كتبوا عن اإلجياز ، وأدركوا خطره يف اللغة اإليجاز عند البالغيين العرب ــــب ـ

ه البيان و التبيني مفهوم البالغة  عند  د يف كتابَّهـ )و الذي حد255العربية أبو عثمان اجلاحظ  (

من  وجوه  البالغة عندهم َّ خمتلف األمم و الشعوب . و ساق  أحاديث عن العرب يرون فيها  أن

البيان منزلة بني اإلسهاب و اإلجياز ، و هذا التصنيف و التقسيم َّ ،على أن اجلاحظ يرى أن4اإلجياز 

الغيني العرب يندرج ضمن مفهوم مطابقة تبعه اجلاحظ ، ومن حذا حذوه من الباالتقسيم الذي 

الكالم ملقتضى احلال ، ولنتأمل هذا الشاهد الذي ساقه يف معرض حديثه عن متخري الكالم املوجز 

جياز والكالم الذي هو كالوحي ، و اإلشارة قول أيب دؤاد بن حريز البليغ : " و مما مدحوا به اال

  اإليادي :

  وحي املالحظ خيفة الرقباء        ون باخلطب الطوال و تارةً يرمُ 

.5فمدح كما ترى اإلطالة يف موضعها  ، واحلذف يف موضعه " 

 علي ابن إمساعيل. ، احملكم واحمليط األعظم يف اللغة ، )فحذ(ـ مادة  1
،دار الكتب العلمية،بريوت ،لبنان .1998، 1مادة حذف،أساس البالغة،الزخمشري  ، حتقيق : حممد باسل عيون السود،ط-2
.76احلسن علي بن عيسى الرماين ،  ص النكت يف إعجاز القرآن ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، أبو -3
  ) .99ـ 98، ص (1البيان والتبيني، أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ،دار و مكتبة اهلالل،بريوت ـ لبنان ج  نظريـ  4
.143/144، ص 1املصدر نفسه،ج-5



و يف كتابه عرض اجلاحظ جلانب من جوانب اإلجياز ، و إن مل يسمه إجيازا بل أفرد له بابا مساه : 

باب من الكالم احملذوف ، وهذا واحد من شواهده :

  ذاك ـَّ زيز يف حاجة ، وجعل ميت بقرابة فقال عمر :ـ فإن" قال وكلم رجل من قيس عمر بن عبد الع

ذلك كما َّ ذاك ، ، أي أنَّ ذاك ـ مل يزده على أن قال : فإن ذاك ، ولعلَّ مث ذكر حاجته فقال : ـ لعل

.1حاجتك  تقضي " َّ قلت ، ولعل

غم مما شاب َّبالرد مفاهيم اإلجياز و أقسامه على حنو أكثر دقة و متييزا َّو جاء بعد اجلاحظ من حد

هذه التقسيمات من مبالغة ، ومتحل ، واضطراب بل وحىت تداخل يف املصطلحات إىل درجة اللبس  

تنحو إليه من كثرة  وأكثر ما كان هذا يف ما بعد مفتاح السكاكي ؛ حيث غلبت النزعة املنطقية و ما

رضه السكاكي يف كتابه من ع ، وجيزء ، وخري دليل على ما نقول ما عَّالتفريع ملا اليصلح أن يفر

ختصار ، واإلجياز و هو فصل ال يفيد شيئا ، وال يعرب عن كبري متايز بني اإلصطالحني .فصل بني اال

ـ وجهان : ـــ و هو أحد أقسام البالغة العشر ــاإلجياز َّ هـ ) فريى بأن386 - هـ 296أما الرماين ( 

اللة غريها من احلال ، أو فحوى الكالم  حذف و قصر " فاحلذف إسقاط لكلمة لإلجتزاء عنها بد

، ويبدو تأثري اجلاحظ 2والقصر بنية الكالم على تقليل اللفظ ، وتكثري املعىن من غري حذف "

اإلطناب بالغة  َّ ، كما أنُّواضحا فيما أورده الرماين عند قوله :" و اإلجياز بالغة و التقصري عي

فيه من َّ عىن املدلول عليه ، وليس كذلك التقصري ، ألنه البد، واإلجياز ال إخالل فيه باملُّالتطويل عيو 

، وهذا يذكرنا بكالم اجلاحظ يف كتابه .3اإلخالل "

وال غرابة يف ذلك ما دام اإلثنان ينتميان إىل املدرسة اإلعتزالية نفسها و لكن مثة فرق دقيق مع ذلك 

فيما ال يرى الرماين معيارا  جياز و اإلطناببني الرجلني إذ كان اجلاحظ يرى البيان يقع بني منزليت اإل

  . مرجعيا ثابتا يتحدد من خالله موجز الكالم عن غريه من سائر الكالم

ن سائر منازل الكالم " و إذا عمنزلته  وعل و دات اإلجيازِّماين استعراضه لكثري من حمدر و يواصل ال

ه َّرفت فضيلته على سائر الكالم ، وعلوعرفت اإلجياز و مراتبه ، و تأملت ما جاء يف القرآن منه ، ع

.191،ص 2املصدر نفسه ، ج -1
.76الرماين  ، ص ، أبو احلسن علي بن عيسى  النكت يف إعجاز القرآن - 2
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�ǺǷ�· ƢǨǳȋ¦�ƨȈǨǐƫ�±ƢŸȍ¦Â���ÀƢȈƦǳ¦�Ǿƥ�ǺǈŹ�ƢŠ�¿Ȑǰǳ¦�Ƥ ȇǀē�±ƢŸȍ¦�Â���ÀƢȈƦǳ¦�̧¦Ȃǻ¢�ǺǷ�ǽŚǣ�ȄǴǟ

ما ميكن من  األلفاظ ، واإلجياز ِّ الكدر ، و ختليصها من الدرن ، واإلجياز البيان عن املعىن بأقل

1ري " إظهار املعىن الكثري باللفظ اليس

ماين كلها لإلجياز ما ذكره و فاق فيه من سبقه ُّو العالمة الفارقة ، وواسطة اجليد حقا يف تعاريف الر

�§ ƢǼǗȍ¦�ÀƢǯ�¦̄¤Â���±ƢŸȍ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ǞǷ�ȂǿÂ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ňƢǠŭ¦�Ǻǟ�ÀƢȈƦǳ¦�Ŀ�¿Ȑǰǳ¦�¾Ȃǘȇ�ƾǫ�Â��

ما يستحقه اهللا تعاىل من الشكر على و حيسن أكثر منها فاإلطناب حينئذ إجياز كصفة َّ ال منزلة إال

.2نعمه ، فإطناب فيه إجياز "

من النظر يف كتاب اهللا تعاىل و أسرار اإلجياز فيه ، وفيها قيقة نابعةٌ َّهذه املالحظة الد َّوال شك أن

ر من أغالل اجلمود ، و املراوحة يف حدود املصطلحات اجلافة .ُّرؤية تعرب عن إبداع و حتر

  هـ )637هـ ـ  558 ( صاحب كتاب املثل الســــــــائر ـ جند نـــــــــالبالغة املتأخريعلماء  ومن

ة  يو البالغ يةالنقد الدراسات و قد عاش ابن األثري يف عصر بعد فيه العهد عن عصر اإلبداع يف

إىل  ابع و اخلامس من اهلجرة ، حبيث آلت مباحث البالغة َّخالل القرنني الر هاكانت يف أوج  بعدما

ما فتئ  يزداد تضخما ، واضطرابا منذ مفتاح السكاكي ، وبالرغم من  الذي صطالحاتركام من اال

  س مع تطاول القرون .ǂǰƬŭ¦�ƲȀǼŭ¦Â���¿ƢǠǳ¦�ǪǈǼǳ¦�Ǻǟ�«ǂţ�Ń�ƢĔƜǧ�½ƢǼǿÂ�ƢǼǿ�©¦®ƢȀƬƳَّاال

يف متييز أقسام عن هذه القاعدة فنحن نراه يتفنن يف التفريع ، بل ويرى سبقه ُّ و ابن األثري ال يشذ

منهج التقسيم املنطقي للظواهر اللغوية كان يبدو الغايَة      َّ، أي أنأخرى مل يهتد إليها من سبقه 

والضالَة املنشودة بالنسبة البن األثري ال جوهر تلك الظواهر ، وأسرارها البالغية ، ولندلل على مانقول

ل منهما : هو ما َّ ، القسم األو: " وهو عندي ينقسم قسمني كالمه عن جوامع الكلم  نذكر

لنا ألفاظا تتضمن  من املعىن ما َّ استخرجته ، ونبهت عليه ، ومل يكن ألحد فيه قول سابق ، وهو أن

.80املصدر نفسه ، ص  ـ 1
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�ƢǷ�ǾǼǷÂ���±ƢĐ¦�ǶǰƷ�ȄǴǟ�ļƘȇ�ƢǷ�Ǯ ǳ̄�ǺǸǧ�ƢĔƢǰǷ�Ŀ�ǲǸǠƬǈȇ�À¢�±ȂŸ�ƢŲ���Ƣē¦Ȃƻ¢�ǾǼǸǔƬƫ�ȏ

1يأيت على حكم احلقيقة ".

به باأللفاظ القليلة على املعاين ُّ  من جوامع الكلم ، فاملراد به اإلجياز ، الذي يدل" و أما القسم الثاين

، و هذا التقسيم جاء يف سياق استشهاده مبا جاء يف حديث النيب صلى اهللا عليه و سلم 2الكثرية " 

  .( أوتيت جوامع الكلم )

فرق بني هذين القسمني اللذين ابن األثري عن رأيه يف هذا التقسيم :" فإن قيل : فما ال دافعو ي

À¤���§ ¦ȂŪ¦�Ŀ�ƪ Ǵǫ��� ¦ȂǇ�ǂǜǼǳ¦�Ŀ�ƢǸĔƜǧ���ƢǸēǂǯ̄ َّ  اإلجياز هو أن يؤتى بألفاظ دالة على معىن

�ƾǫ�ÀȂǰƫ�ƢĔƜǧ���ƢŮ�Śǜǻ�ȏ�ƢĔ¢�· ƢǨǳȋ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�¶ŗǌȇ�ȏÂ���ŘǠŭ¦�Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ��ƾȇǄƫ�À¢�Śǣ�ǺǷ

يكون إجيازا و زيادة ، وأما هذا القسم اتصفت بوصف آخر خارج عن وصف اإلجياز ، وحينئذ

اآلخر ، فإنه ألفاظ أفراد يف حسنها ال نظري هلا ، فتارة تكون موجزة ، وتارة ال تكون موجزة ، وليس 

���Ǿǳ�Śǜǻ�ȏ�Äǀǳ¦�Ǻǈū¦�ǺǷ�ƢĔƢǰǷ�µ ǂǤǳ¦��ƢŶ¤Â���±ƢŸȍ¦�ƢȀǼǷ�µ ǂǤǳ¦3 وهو كالم إذا ما قارناه ،

حاجة له غري تعمية مفاهيم اإلجياز ، و توليد اصطالحات متداخلة تكلفا ، ال ُّ عديبرؤية الرماين 

مل يأت من فراغ ، وال عن هوى نفس ، فإنك ترى ابن األثري نفسه  ستنتاجعلى غري هدى. و هذا اال

راسات ِّيصاب بدوار تلك املصطلحات اليت كانت ميزة العصور اليت نضبت فيها ينابيع اإلبداع يف الد

  ية يقول ابن األثري وهو بصدد احلديث عن اإلطناب :النقدية ، و البالغ

" هذا النوع من الكالم أنعمت النظر فيه ، ويف التكرير و يف التطويل، فملكتين حرية الشبه بينها 

طويال ، وكنت يف ذلك كعمر بن اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ يف الكاللة ، وكنت سألت رسول اهللا 

ِّ حىت  ضرب  يف  صدري ، وقال : ( أال يكفيــك آيــة الصف عنها كثريا ؛َّ صلى اهللا عليه وسلم

.4؟)"

املثل السائر يف أدب الكاتب و الشاعر، ضياء الدين ابن األثري  ، قدمه ، وعلق عليه د: أمحد احلويف ، د: بدوي طبانة ،، دار ـ  1

.78،ص1النهضة ـ القاهرةـ مصر ،ج 
.80سه ، ص ـ املصدر نف 2
  .80نفسه ص املصدر  -  3
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ده بداللة اللفظ على املعىن من غري زيادة ، ويقسمه إىل ِّإلجياز فإنه حيدلابن األثري  ؤيةأما عن ر 

، وهو على ضربني ماساوى لفظه معناه و هو  ءقسمني : إجياز باحلذف ، وماال حيذف منه شي

.1معناه على لفظه ، ويسمى ( القصر )التقدير ) و ما زاد (

ي غريه يو عجبا البن األثري الذي أعياه النظر يف مسائل اإلطناب ، والتطويل ، و التكرار  حىت يع

 ينمبصطلحات جديدة ، وال يفوته يف ذلك التنبيه إىل سبقه يف وضعها " و مل أجد أحدا علم هذ

.2القسمني بعالمة ، وال قيدمها بقيد " 

  هنا إىل ما قاله املؤلف يف اإلجياز باحلذف وحتديدا يف حذف اجلمل اليت صنفها إىل ( مفيدة و نشري

" أحدمها : حذف اجلمل املفيدة اليت تستقل بنفسها كالما   ويكفينا هنا املفيدة منها و غري مفيدة ) ،

.3اهللا تعاىل "  ختصار وال تكاد جتده إال يف كتابوهذا أحسن احملذوفات مجيعها ، و أدهلا على اال

ة أنواع لإلجياز بالقصر ميكن وضعها أو بعض منها يف النقاط َّعدَّ دَّهـ ) فقد حد849أما السيوطي (

  التالية :

اجلملة فيها َّ ، أو إمنا أو غريمها من أدواته ألنَّ باب احلصر سواء كان بإال :من أنواع إجياز القصر َّ ـ أن

  نابت مناب مجلتني .

 غناء عن إعادة العامل .حرفه وضع لالباب العطف , ألن و ـ 

 باب ورود نائب الفاعل .و ـ 

  باب الضمري يستغىن به اختصارا عن الظاهر .و ـ 

باب التنازع إذا مل يكن هنا تقدير على رأي الفراء ,و التنازع هنا حنويا يعين ان يتوجه عامالن إىل و ـ 

  ) .معمول واحد كالمها يطلبه من مثل :جاء وأكرمت (زيد) (زيدا

  باب مجع أدوات اإلستفهام و الشرط ,فإن (كم مالك) يغين عن قولك:(أهوعشرون أم ثالثون).و ـ 

.259/264، ص 2، ج املصدر نفسه نظري - 1
.265،ص 2نفسه ، جاملصدر ـ  2
..269، ص 2نفسه،جاملصدر ـ  3



  األلفاظ الالزمة للعموم كأحد .وكذا ـ 

1قامه اختصارا .ملفظ التثنية و اجلمع ، فإنه يغين عن التكرار للمفرد ، وأقيم احلرف فيهما ، و ـ 

أكثر يف حتديد ماهية اإلجياز بالقصر ، بالنظر إىل الضبابية السيوطي كان عمليا َّ ميكن القول أنو 

، بالرغم من عدم ذكره للناحية التطبيقية، من  العرب الكبرية اليت تلف هذا املصطلح عند البالغيني

اإلجياز ملاهية السيوطي  وضعهساس النظري الذي هنا نرى أنه من الضروري اإلفادة من هذا األ

من حيث إجرائه يف حتليل اخلطابات ضمن منهج متكامل سنستعرض باقي  والبناء عليه ،  بالقصر

  عناصره يف الفصل الثالث.

ل من تفطن لظاهرة َّالنحويني هم أو َّأن يفَّ :  ال شك اإليجاز بالحذف في تراث النحويين –ج 

الصوتية  ا ــــــēƢȇȂƬǈǷِّ احلذف يف اللغة العربية ، وهذا انطالقا من سعيهم يف تقنني اللغة يف كل

طراد يف خمتلف أنساق الرتاكيب بإعادة والرتكيبية ، ولتأكيد انسجام نظريتهم كانوا حياولون إثبات اال

تركيب الكالم ، وفق األصل ، وبالتايل التوسع فيما يعرف مبسألة التقدير ، وهو من أهم مبادئ 

«��البعد التقديري للرتكيب اللغوي من املبادئ اهلامة اُّ احلذف إذ " يعد ǀū¦�ƾǟ¦Ȃǫ�Ƣđ�ǶǟƾƬƫ�Ŗǳ

وتكمل  دُ ِّالبنية اللغوية احملققة ضمن هذه الظاهرة تبقى يف جوهرها مرتبطة ببنية تقديرية حتدَّ باعتبار أن

.2هذا يف رحاب ما تستدعيه الوظيفة اإلخبارية املقصودة " ُّ كلُّ نتقاص من اجلملة ، يتمجوانب اال

ول من استعمل هذا املصطلح  استعماال هو أهـ)180(إىل ان سيبويه 3ويذهب بعض الباحثني 

علميا بالرغم من أن إراده للحذف كان دون تعريف صريح واحلق أن اخلليل هو الذي سبق سيبويه يف 

سيبويه يعرب عن معىن احلذف باسقاط احدى العناصر الرتكيبية يف مستويات : َّ ,إال أن4استعماله 

عة موجودة يف اللغة العربية حبيث يكون فيها هذا اإلستغناء عن احلرف ,واللفظ , أو اجلملة , وهي نز 

  ما زاد فوق حاجات املتخاطبني كشكل من أشكال اإلقتصاد اللغوي.

.126، ص 3نظر اإلتقان يف علوم القرآن ، جالل الدين السيوطي ، ج ي ـ 1
  .67,ص2011, 1القواعد التحويلية يف اجلملة العربية ,د : عبد احلليم بن عيسى ,دار الكتب العلمية ,ط  ـ 2
 خلوف, دار الفكر ناشرون وموزعون نظر أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي و أثره يف املعاين و اإلعجاز,د: مصطفى شاهري - 3

 .14ص-2009, 1عمان األردن,ط
  .99ص نظر اجلمل يف النحويـ  4



�ƢŲ�ǶĔ¢�ǶǴǟ¦���ǾȇȂƦȈǇ�¾ȂǬȇ**  حيذفون الكلم وإن كان أصله يف الكالم غري ذلك , وحيذفون

.1أن يستعمل حىت يصري ساقطا " صله يف كالمهمأالذي  يءعن الش يءويعوضون, ويستغنون بالش

هـ) وفق 392هـ ) ، وابن جين (316وتبعه يف  استعمال هذا املصطلح  حناة من أمثال بن السراج(

.2قليل من التوسعات يف داللة مصطلح احلذف

زاً ــــون جائـــــــمىت يكون واجبا ، ومىت يك وقد حدد النحاة أوجه احلذف يف أركان الرتاكيب اإلسنادية و

وفق القرائن اللفظية ، والسياقية ، لتحصل الفائدة ، ويؤمن اللبس ، ومها ضابطان حيكمان مسألة 

  احلذف ومنهم من حيدد هذه الضوابط مبفهوم القرائن (املقالية و احلالية)وسيأيت بسطهما ان شاء اهللا.

بالغي  عمليات التواصل االيف  –الدور الذي تؤديه القرائن احلالية واملقالية  –وقد أدرك النحاة العرب 

وما يكتنفها من ظواهر كاحلذف، وهو دليل على نضج تلك الدراسات ، وما بلغته من عمق يف 

البحث يف أسرار العربية ، وخصائصها التعبريية .

: وهي السياقات اللفظية يف الرتاكيب النحوية اليت يرد فيها  القرائن اللفظية (المقالية) 01-ج

البنية الداللية للجملة الخيتل فيها املعىن بلبس لداللة لفظية موجودة يف الرتكيب احلذف، حبيث أن 

عينه ، وهو يأيت لالختصار، وقد عقد سيبويه بابا أمساه : هذا باب ما يكون فيه املصدر حينا لسعة 

ماهية هذا احلذف  : " وذلك قولك  سيوردهالكالم ، واالختصار ، وسنرى من خالل الشاهد الذي 

العصر. فإمنا هو:  فالن ، وصالةَ النجم ، وخالفةَ احلاج ، وخفوقَ مَ قدَ عليه ؟ فيقول : مَ ريَ مىت سِ :

أي أن السياق  3النجم ، ولكنه على سعة الكالم ، واالختصار "احلاج ، وحني خفوقِ مقدمِ زمنَ 

االستغناء عن الظرف كانت قرينة عن   - مىت –بصيغة  اللفظي املتمثل يف سؤال املرسل عن زمن السري

واالكتفاء باملصدر ، وما أضيف إليه .

ومثال آخر يعطينا إحدى وجوه احلذف مع وجود قرينة لفظية تقوم مقامه : حذف كان مع امسها و 

  هو من احملذوفات اجلائزة غري الواجبة .

  .24/25,ص1,ج1988, 3الكتاب، سيبويه,  حتقيق و شرح : عبد السالم حممد هارون, القاهرة مكتبة اخلاجني ط1

  **إستعمال (مما) هنا مبعىن رمبا , والعرب تقول : أنت مما يفعل كذا ,أي رمبا تفعل.
  .15/16نظر أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي, خلوف ,صيـ  2
.222، ص 1،جـ الكتاب سيبويه  3



تمسه خامتا أي : ولو كان الذي تل 1"كقوله صلى اهللا عليه وسلم : ( التمس ولو خامتا من حديد ) 

، و ما إىل ذلك 3، و األمثلة على ذلك كثرية يف أبواب (حذف فعل الشرط و جوابه )2من حديد "

  أشكال احلذف .ِّ و الغرض يف هذا شرح ملفهوم القرينة اللفظية ، ال اإلحاطة بكل

ما جاء يف شرح بن عقيل"أن يكون اخلرب خمصوص نعم ، وبئس حنو   هامنفوأما احلذوفات الواجبة 

  )هو زيد(نعم الرجل زيد ، وبئس الرجل عمرو ، فزيد و عمرو خربان ملبتدأ حمذوف وجوبا و التقدير 

.4أي املذموم عمرو "  )هو عمرو( أي املمدوح زيد ، و

ذلك يستدل عليه بقرائن األلفاظ على ما يف كالم هؤالء النحاة من تكلف يف التقدير  ُّ و كل

  النسجام القاعدة وهذا كالم آخر .

فها بأحسن مما قاله إمام النحاة سيبويه من خالل ما ِّولسنا جند من يعر: القرائن الحالية  -2ج

و ذلك قولك ، زيدا ، وعمرا  "ساقه من أمثلة توضح ماهيتها من خالل حذف فعل األمر ، والنهي : 

تلفظ ورأسه ،  وذلك أنك رأيت رجال يضرب ,أويشتم،أو يقتل, فاكتفيت مبا هو فيه من عمله أن 

له بعمله فقلت:زيدا, أي أوقع عملك بزيد. أورأيت رجال يقول:أضرب شر الناس,فقلت: زيدا. أو 

رأيت رجال حيدث حديثا فقطعه,فقلت: حديثك. أو قدم رجل من سفر فقلت: حديثك. استغنيت 

"وأما النهي فإنه التحذير   5عن الفعل بعلمه أنه مستخرب, فعلى هذا جيوز هذا وما أشبهه".

«�¦�Â¢��ǲƟƢŭَّ, الصيبَّ , والصيباجلدارَ , واجلدارَ األسدَ ك:األسدَ كقول ȂƼŭ¦�°¦ƾŪ¦�§ǂǬȇ�À¢�ǾƬȈĔ�ƢŶ¤Â

وإن شاء أظهر يف هذه األشياء ما أضمر من الفعل, فقال :اضرب َّ. يقرب األسد, أو يوطئ الصيب

.6زيدا واشتم عمرا ,وال توطئ الصيب ,واحذر اجلدار, وال تقرب األسد"

سبيل الوصول إىل  يفالم سيبويه دور السياق احلايل غري اللغوي يف عملية التخاطب وواضح من ك

�Ƥ ȈĐ¦�ȄǴǟ�ƪ ǴǷ¢�Ŗǳ¦�̈°Âǂǔǳ¦Â��ƨƳƢū¦�ǾȇȂƦȈǇ�ƾǿ¦Ȃǋ�Ŀ�ƢǼȇ¢°�ƢǼǻȋ��ǲǏ¦ȂƬǳ¦�ƨȈǴǸǟ�Ŀ�ÃȂǫ¢�ƨȈǳƢǠǧ

  ) .138إىل  135، ص (9ينظر شرح احلديث ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ابن حجر العسقالين ، ج  ـ 1
.248، ص 2009، 1شرح شذور الذهب ، ابن هشام األنصاري ، دار الفكر ، بريوت لبنان ، ط ـ 2
.460، 459، 458، 457، 456، 280نظر املصدر نفسه ، ص ي ـ3
.119، ص1،ج2004، 2ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، ابن عقيل ، دار الطالئع ، القاهرة ، طشرح  ـ 4
 .253/254,ص1سيبويه , ج ، الكتاب  - 5
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غين عن قتصار على لفظ واحد تاركا لسياق احلال إمتام الفائدة ,واملعىن." وقرائن األحوال قد تاال

املراد من اللفظ الداللة على املعىن فإذا ظهر املعىن بقرينة حالية أو غريها مل حيتج إىل َّ اللفظ, وذلك أن

اللفظ املطابق , فإن أتى باللفظ املطابق جاز وكان كالتأكيد, و إن مل يؤت به  فلالستغناء عنه 

1فلذلك جيوز حذف العامل". 

ي : احلذف واإلضمار وهذا راجع إىل أنه كان مييز بني املنجز ومن املالحظ استعمال سيبويه ملصطلح

اللغوي يف صيغته الظاهرة ـاحلذف ـ واألصل الذهين الذي خيتفي باإلضمار , حسب تعبري سيبويه  

هـ) ففي حني رأينا سيبويه يضع 175وهو األمر الذي ال جنده عند أستاذه اخلليل الفراهيدي.(

باب عنوانه : هذا باب ما جرى من األمر والنهي على إضمار  حتت –املذكورة آنفا  –شواهده 

ـــــ الفعل املستعمل اظهاره إذا علمت أن الرجل مستغن عن لفظك بالفعل . بينما يكتفي الفراهيدي  

بسوق الشواهد حتت عنواين :(والنصب من اإلغراء , والنصب  -على األقل يف كتابه اجلمل يف النحو

  سألة حذف أو إضمار" قال الشاعر :ملعنده  من التحذير) وال إشارة

  أقول وقد تالحقت املطايا      كذاك القول إن عليك عينا

لزم واحفظ , والنصب من التحذير قوهلم : رأسك انصبت (القول) باإلغراء . ومعىن اإلغراء : 

.2واحلائط , األسد األسد .معناه : احذر األسد"

فإننا نالحظ من سياق هذه الشواهد أن حديث الفراهيدي كان موجها لألثر اإلعرايب حصرا , فيما 

نرى سيبويه أكثر مشوال من حيث أنه يفسر الظاهرة السياقية اليت تكتنف عملية التخاطب . أما من 

ناحية مصطلح اإلضمار يف حد ذاته فاخلليل استعمله كما استعمل مصطلحات احلذف وكلمات 

  بنفس الداللة اليت هي عند سيبويه .3دل على احلذف كأسقط وغريها ت

هناك نوعا من الضبابية يلف فهم َّ : احلقيقة أن الفرق بين الحذف و اإلضمار عند النحويين ــــ د

ستعمال معنيي : احلذف ، واإلضمار يف الرتاث النحوي العريب انطالقا مما يظهر من تداخل يف اال

1 .79ـ القواعد التحويلية يف اجلملة العربية ,ع احلليم بن عيسى ص 

 لرسالة , بريوت , الطبعة األوىل اجلمل يف النحو , اخلليل بن أمحد الفراهيدي , تح : د: فخر الدين قباوة , مؤسسة ا - 2
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التأسيسية للنحو العريب ، وعلى هذا اختلفت أراء الباحثني يف العصر احلديث  عند مؤلفي النصوص 

�ǆُّمفهوم احلذف أعم َّفمنهم من يرى بأن  Ǩǻ�Àȏ®ƢƦƬƫ�ÀƢƬǸǴǯ�ƢǸĔƘƥ�Ãǂȇ�ǺǷ�ǶȀǼǷÂ���°ƢǸǓȍ¦�ǺǷ

هناك من الباحثني من خيلط مع هذين املصطلحني ، مصطلحا  َّ. بل إن1املفهوم يف استعمال النحاة 

و بالرجوع إىل الداللة اللغوية  2لتقدير و يرى أن ال فرق بني كل هذه اإلصطالحات آخر هو ا

ستعمال ، فإنه ال جمال للخلط بينها  صطالحية هلذه املصطلحات ، وما انتهت إليه من حيث االواال

  اإلضمارَّ فاحلذف إسقاط كلمات ، أو كلمة ضمن سياق لفظي أو حايل يقوم مقامها ، يف حني أن

 اإلضمار يشعرنا بأننا ننظر إىل املضمر من وراء سرت رقيق فهو كاملوجود الظاهر  خبالفَّ " فكأن

.3موضعه منه "َّ احملذوف إذ نالحظ خلو

.أما التقدير فهو آلية إجرائية 4" و اإلضمار ، والضمري ، واملضمر كلها ألفاظ ذات مدلول واحد " 

...........            . االعرابية اعد النحوية خباصة يف احلركاتيلجأ إليها النحاة للحفاظ على اإلطراد يف القو 

اإلضمار يعترب آلية من آليات اإلجياز يف َّ و الذي نشري إليه ـ  وحنن بإزاء دراسة أساليب اإلجياز ـ أن

اخلطاب ، و ميكن باستثمار بسيط ملا جاء به النحاة عن اإلضمار استشفاف هذه العالقة اخلفية   

اجلسور بينهما يف دراسة أبواب اإلجياز ، و قد استوقفين ما ِّ بني اإلضمار و احلذف و مد الدقيقةو 

708�ȏ�ƢǸĔ¢�Ãǂȇ�̄¤�ǲǟƢǨǳ¦�Ƥقاله ابن هشام (  ƟƢǻ�Â�ǲǟƢǨǳ¦�¿ƢǰƷ¢�§ Ƣƥ�Ŀ�Ƥ ǿǀǳ¦�°Âǀǋ�Ŀ��ºǿ

�¾Ȃǫ�Ǯ ǳ̄�ǺǸǧ���°ƢǸǓȍ¦�ȄǴǟ�ǲŧ�» ǀū¦�ǾȈǧ�ǽǂǿƢǛ�ƢǷ�®°Â�Ȃǳ�ŕƷÂ���ÀƢƫƾǸǟ�ƢǸĔȋ�ÀƢǧǀŹ

ا وهو �ǂǌȇ�śƷ�ǂǸŬ¦�§ǂǌȇ�ȏÂ���ǺǷƚǷ�ȂǿÂ�ňǄȇ�śƷ�ň¦đَّنيب صلى اهللا عليه و سلم : ال يزين الزال

ذلك خالف املقصود  َّ م ذكره ـ وهو الزاين ـ ألنَّمؤمن " ففاعل يشرب ليس ضمريا  عائدا إىل ما تقد

ا هو ضمري الفاعل عمدة فال حيذف ، وإمنَّ وال األصل وال يشرب الشارب ، فحذف الشارب ، ألن

يشرب يستلزم الشارب و حسن ذلك َّ مسترت يف الفعل عائد على الشارب الذي استلزمه يشرب فإن

الظواهر ِّ يعطينا صورة عن منهج النحاة يف ردٌّ .و هو حتليل قوي 5م  نظريه وهوـ ال يزين الزاين ـ ُّتقد

.17،ص 2013، 1نظر احلذف بني النحويني و البالغيني ، حيدر حسني عبيد،دار الكتب العلمية،ط ي - 1
.34نظر أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي ، د: مصطفي شاهر شلوف ، ص ي - 2
.17احلذف بني النحويني و البالغيني ، حيدر حسني عبيد ، ص -3
.2012، 32اإلظهار يف مقام اإلضمار يف القرآن الكرمي ، د:ع الرزاق حسني أمحد ، جملة الوعي اإلسالمي الكويت،العدد-4
.220/221، ص 2009، 1لبنان ، ط–ـشرح شذور الذهب ، بن هشام األنصاري ، دار الفكر ، بريوت 5



نا ، ويف غريه مسامها يف عملية اللغوية إىل القواعد املطردة ، ولكن هذا ال مينع من اعتبار اإلضمار ه

اللغوي ، ودليل على نزعة متيل إىل اإلجياز يف احلروف،وخمتلف الوحدات الرتكيبية . قتصاداال

هـ)بني اإلجياز باحلذف  761ق ابن هشام (ِّيفر  :اإليجاز بالحذف ، واإليجاز بالقصر هــ ــــــ

ـ حايل مقايل ـ أو صناعي يعرفه املشتغلون  احلذف ال يكون إال لدليلَّ واإلجياز بالقصر ، ويرى بأن

  اإلقتصار هو احلذف لغري دليل .َّ يف حني أن1بصناعة النحو خاصة 

  أي أوقعوا هذين الفعلني ...و التحقيق أن يقال : إنه تارة يتعلقكلوا و اشربوا ﴾  "و ميثلونه بنحو:﴿

د وقوع الفعل من غري تعيني من أوقعه ، أو من أوقع عليه  فيجاء مبصدره َّالغرض باإلعالم مبجر

�����Ƥ Ĕ�Â¢���ǪȇǂƷ�ǲǐƷ���¾ƢǬȈǧ�¿Ƣǟ�ÀȂǯ�ǲǠǧ�ń¤�¦ƾǼǈǷ2

د إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليهما ، وال يذكر املفعول وال ينوي إذ َّ" و تارة يتعلق باإلعالم مبجر

﴿ ربي الفعل ينزل هلذا القصد منزلة ماال مفعول له ، ومنه  َّيسمى حمذوفا ألن املنوي كالثابت ، وال

وا اشربُ و  واالذي يحي ويميت ﴾ ، ﴿هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون ﴾ ، ﴿كلُ 

  ﴾.َّ ثم وا ﴾، ﴿و إذا رأيتَ وال تسرفُ 

ي عنه ـــــي من يتصف بالعلم ، ومن ينتفاتة و هل يستو ـــــــاء و االمـــــــإذ املعىن : ريب الذي يفعل اإلحي

3العلم ، وأوقعوا األكل ، والشرب ، و ذروا اإلسراف و إذا حصلت منك رؤية هناك ." 

عك ربكَ َّ﴿ما ودهذا والبد من تقدير املفعول إذا كان اللفظ يستدعيه يف حنو قوله سبحانه و تعاىل 

.أي بعثه رسوال ﴾  اهللاُ وما قلى ﴾، ﴿أهذا الذي بعثَ 

  ومن األمثلة السابقة يظهر أن الرتكيز يف الرتاكيب اليت يستغىن فيها عن املفعول اقتصارا يكون للفعل

1 التقدير: ألنا َّ الدليل الصناعي،أو ما عرف من جهة الصناعة : وذلك كقوهلم يف قوله تعاىل:{ال أقسم بيوم القيامة } إن-

.فعل احلال ال يقسم عليه يف قول البصريني َّ أقسم ، وذلك ألن  

 2ج 2010، 3، ابن هشام  ، دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الرتمجة ، مصر ، ط ـ مغين اللبيب عن كتب األعاريب2
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إىل أن حذف املفاعيل اقتصارا يف  1ذاته ، وإثبات الفعل للفاعل ، وقد أشار بعض الباحثني 

الرتاكيب ليس على درجة واحدة ، حبيث يرتبط أساسا بالرتاكيب األساسية و املشتقة يف اللغة  

و اإلقتصار كما رأينا يفضي إىل ، اليل ، و الغاية البالغية املرجوة ِّالضابط يف ذلك أمن اللبس الدو 

العموم ، وتلك غايته .

يذاء فأخرجته خمرج العموم ، ولو ي إىل االِّوقع منك ما يؤذي ) ، أي يؤد" و مثله أن تقول ( قد 

ل َّقلت ( ما يؤذيين ) لكنت قيدت اإليذاء بك ، وهناك فرق بني التعبريين كما هو ظاهر ، فاألو

اإليذاء فيه عام ، والثاين مقيد ، وما يؤذيك رمبا اليؤذي غريك ، فإذا أردت أن ما وقع منه يؤدي إىل 

عموما ، أي مما يتأذى به اخللق مل تذكر املفعول ، وإن أردت أن ما وقع منه يؤذي واحدا أو  يذاءاال

التقدير للمفعول غري املذكور اقتصارا َّ .و بالتايل فإن2صنفا بعينه ، ذكرت ذلك الصنف أو الواحد " 

هذا إمنا يكون ذلك ينتج عنه فساد يف املعىن ، ولو كان الفعل متعديا يف األصل " فَّ غري ممكن ألن

باحلدث منسوبا إىل  د احلدث ، أو أن خيربَّحبسب قصد املتكلم ... فقد يقصد إىل أنه خيرب مبجر

..................................................3فاعله، أو أن خيرب باحلدث وما وقع عليه." 

 ءكال النوعني ـ احلذف ( اإلختصار) ،و القصر ( اإلقتصار) ـ وجهان لشيَّ كن من أمر فإنو مهما ي

كتفاء بأقل وحدات واحد هو اإلجياز ، فاحلاصل من هذين اآلليتني توفري طاقة تلفظية ناجتة عن اال 

مادامت البنية الداللية تؤدى بالشكل  املرغوب ، واملستقيم . ممكنة تركيبية

التقدير إجراء يقصد منه النحاة العودة بالرتكيب إىل حالته األصلية ، أي َّ : إن المحذوف تقديرـــــ  و

اليل و البنية الرتكيبية للجملة ، يف إعادة بناء الفراغات احلاصلة يف ِّأنه آلية حتويلية تراعي السياق الد

دير ضوابط من أمهها :ـ املنجز اللغوي ، ولذلك يرى بعض النحويني املتأخرين كابن هشام أن هلذا التق

 ءخيالف األصل من وجهي : احلذف ، ووضع   الشيَّ يف مكانه األصلي ، لئال ءر الشيَّأن يقد -

ال يسبق  َّخلفك زيدا )  وجب تأخري املتعلق ، فعال كان أو امسا ألن مرفوع إن َّيف غري حمله حنو : (إن

��ƢđȂǐǼǷ

.121، 120، 119، 118نظر القواعد التحويلية يف اجلملة العربية ، عبد احلليم بن عيسى ، ص ي ـ 1
.83، ص 2،ج2000، 2القاهرة ـ مصر،ط يع،معاين النحو،د: فاضل صاحل السامرائي،شركة العاتك للطباعة و النشر والتوز -2
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�ǲƴǠǳ¦�ǶđȂǴǫ�Ŀ�¦Ȃƥǂǋ¦�Â���ȂŴ���ǲǏȌǳ�����ǽ°ƾǫ ر قليال ما أمكن مرعاةَّـ أن يكون املقدار املقد

عبادة العجل ، واألوىل تقدير احلب فقط .ُّ بعضهم : حب

إذا منع من تقدير املذكور معىن أو صناعة َّ ـ ينبغي أن يكون احملذوف من لفظ املذكور ما أمكن إال

 َّب( جاوز ) دون ( امرر) ألنقدر ما ال مانع له يف حنو :  ( زيدا امرر به ) إذ يكون فيه التقدير 

.1لثاين ال يتعدى بنفسه ا

تقدير العناصر احملذوفة يف الرتاكيب اللغوية تفاوتت فيه الرؤى بني النحاة السيما بني َّ يف أنَّ وال شك

  ةــــــــــــــــاللة الدقيقِّا إدراك الدـــ) وهذا راجع إىل مسائل من أمهه البصرية ، والكوفية املدرستني النحويتني (

  للسياق الرتكييب أي  وجود أكثر من احتمال داليل واحد يف الرتكيب .

  ـ اختالفهم يف بعض القواعد القياسية مما جنم عنه اختالف يف تقدير تلك احلذوف على حنو ما جنده

  يف األمثلة التالية :

ه ، ومثله ( طاعة ـ " ومثال املسألة (فصرب مجيل )أي : شأين صرب مجيل ، أو صرب مجيل أمثل من غري 

.معروفة ) أي الذي يطلب منكم طاعة معلومة ال يرتاب فيها ، ال  إميان باللسان ال يواطئه القلب 

�ǽǀǿ�ǺǷ�Ƕǰƥ�ǲưǷ¢�ƨǧÂǂǠǷ�ƨǟƢǗ�Â¢���ǲǠǨǳ¦�ÀÂ®�¾ȂǬǳƢƥ�ƢĔ¢�» ǂǟ�Ä¢�ƨǧÂǂǠǷ�ƨǟƢǗ�ǶǰƬǟƢǗ�Â¢

2األميان الكاذبة و لو عرض ما يوجب التعيني عمل به " .

رون موصوفا : أي فريق ِّمع اجلملة يف حنو( منا ظعن، ومنا أقام، فأصحابنا يقد رَّ املقدـ "واختلف يف

اتصال املوصول بصلته أشد َّ رناه أقيس ، ألنَّمن وما قد رون موصوال ، أي الذي أوِّو الكوفيون يقد

3من اتصال املوصوف بصفته لتالزمهما " .

ملية التقدير جند : مفهوم الرتبة أو املوضع ، وعالقة قرائن يف عُّ املفاهيم النحوية اليت تعدِّ ومن أهم

الصلة   ،الصفة و املوصوف ،  املضاف و املضاف إليه، التضام ، بني : ـ املسند و املسند إليه 

  العاطف واملعطوف . �¦ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ°���املوصول و 

.1266، 1262، ص 2نظر مغىن اللبيب عن كتب املعاريب ، ابن هشام ، جيـ  1
.1273، ص 2نفسه ، ج صدرامل - 2
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ف فاإلستتار و احلذف ر قبول التقدير سواء عند اإلستتار ، أو عند احلذِّالتضام مربَّ أنَّ " وال شك

إمنا يكونان للعناصر اليت تتطلبها عناصر أخرى فيكون هذا التطلب أساسا لقبول تقدير املسترت أو 

�ƾǼǟ�ǂǯǀǳ¦�ǪƦǈǯ�Ãǂƻ¢��ǺƟ¦ǂǫ�ǞƦǘǳƢƥ�ǾǠǷ�ǂǧƢǔƬƫÂ���°ÂǂĐ¦�Â�°ƢŪ¦Â���» ǂǜǳ¦�ǪǴǠƬǷ�Â¢�» ÂǀƄ¦

.1احلذف "

.2واحلاكم  يف  عملية  التقدير" ما تستدعيه  مقتضيات اإلفصاح عن الوظيفة اإلخبارية املقصودة " 

.224، ص 1994، متام حسان  ، دار الثقافة ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط  اللغة العربية معناها ومبناها - 1
.67القواعد التحويلية يف اجلملة العربية ، د: عبد احلليم بن عيسى ، ص -2



  :اإليجاز و نظرية النظم عند الجرجاني: المبحث الثاني

   تمهيد: -أ

نظرية بالغية عربية كتب هلا أن ترتك أثارا عميقة يف الدراسات النقدية و البالغية هي تلك َّ أهمَّ إن

هـ) ضمن كتابه ( دالئل اإلعجاز ) و هي نظرية 471رسى قواعدها عبد القاهر اجلرجاين ت (أاليت 

إىل الكيفيات األدائية َّ النظم ، وتنطلق أسسها من الوعي باملعايري النحوية مبا تؤديه من معان أولية مث 

ملختلف الرتاكيب مبا يعرتيها من تقدمي و تأخري و ذكر وحذف ، وتكرار كأشكال عدولية عن املعايري 

النحوية حبيث تتفجر منها معان ثانوية ،و أبنية داللية أعمق ، والشك أنه ما كان للجرجاين أن يبلور 

رس يف علوم العربية من َّون من البحث ، و الدهذه النظرية من فراغ ، بل هي حصيلة جهود ثالثة قر 

حنو وبالغة ، ولغة ، ويطول املقال عن ذكر شجرة علماء العربية منذ أيب عمر بن العالء إىل 

اء ، و اخلطايب و الرماين وغريهم .َّاألصمعي و الفراهيدي و سيبويه ، واجلاحظ و الفر

:/ مفهوم التعليق في نظرية النظمب 

مبادئ نظرية النظم كمظاهر العدول من تقدمي وتأخري ، وحذف وذكر ، وتكرار ال مامن مبدإ من 

ميكن فهمه ، ووضعه يف إطاره الصحيح إال بتبيان مفهوم التعليق و دوره يف ترابط وحدات الرتكيب 

إال أن هذا املفهوم كغريه عزز به  1وهذا األمر هو الذي جعل اجلرجاين يعاجل مسألة الربط بني اجلمل 

اجلرجاين  موقفه يف إثبات املزية للمعاين دون األلفاظ " واعلم أن مثل واضع الكالم مثل من يأخذ 

قطعا من الذهب ،أو الفضة فيذيب بعضها يف بعض حىت تصري قطعة واحدة . وذلك أنك إذا قلت 

لى (ضرب زيد عمرا يوم اجلمعة ضربا شديدا تأديبا له)، فإنك حتصل من جمموع هذه الكلم كلها ع

�ǽƾȈǨƬǳ�ǶǴǰǳ¦�ǽǀđ�©Ƙƫ�Ń�Ǯ ǻȋ�Ǯ ǳ̄Â��² ƢǼǳ¦�ǾŷȂƬȇ�ƢǸǯ�ňƢǠǷ�̈ƾǟ�ȏ�ƾƷ¦Â�ŘǠǷ�Ȃǿ���¿ȂȀǨǷ

��ǾȈǧ�ǲǸǟ�ƢǷ�śƥÂ���§ǂǓ�Ȃǿ�Äǀǳ¦�ǲǠǨǳ¦�śƥ�Ŗǳ¦�ǪǴǠƬǳ¦�ǽȂƳÂ�ǽƾȈǨƬǳ�Ƣđ�ƪ ƠƳ�ƢŶ¤Â��ƢȀȈǻƢǠǷ�ǆ Ǩǻ¢

.2واألحكام اليت هي حمصول التعلق "

ا أطراف الكالم ، وإذا ميتماسك من خالهل و رابطة لفظية،أرابطة معنويةإما أن يكون والتعليق هنا 

مل يكن هناك معىن لذلك الكالم، وهو معىن قول اجلرجاين : " وهلذا مل يكن  انالرابط اذانانعدم ه

1
.206ص ،،1،2005مؤسسة الرسالة ناشرون ، دمشق ،سوریا، طینظر دالئل اإلعجاز ، -

2
.299نفسھ ص المصدر -



االسم وحده من دون اسم آخر ، أو فعل كالما . وكنت لو قلت الفعل وحده من دون االسم ، وال

، أو قلت ( زيد )و مل تأت بفعل وال اسم  ءرت فيه ضمري الشيَّد( خرج ). ومل تأت باسم ، وال ق

لقد كان تصور اجلرجاين لنظم .1ته سواء "  ٌِّّآخر و مل تضمره يف نفسك ، كان ذلك وصوتا تصو

الكالم نابعا من قناعة راسخة مفاد مفاهيمها األساسية: البناء، التماسك،والرتابط ، يف أبعادهم  

خالل جمموعة من األدوات والروابط اليت تكاد تتطابق مع تلك املوجودة يف الرتكيبية واملقامية من 

قواعد النص حديثا فهو" يتطرق ألدوات جتعل من هذه اجلمل مجال متداخلة كحلقات 

السلسلة.والبد يف كل من األدوات اليت يلجأ إليها الناظم ،أو الناثر،أو املتكلم،من أن يسوقها سوقا 

تبعا لذلك للعطف من حيث هو أداة ربط.وتطرق إىل اإلحالة  –وقد تطرق يراعي فيه وحدة الغرض.

بالضمري، وإىل املوصول، والقطع واالستئناف،أي ترك العطف،والتنكري أي:ترك التعريف،واإلضافة 

والتكرار،بأنواعه،وتغيري الرتبة بتقدمي ما حقه التأخري،واحلذف الذي له من األثر ،يف ربط اجلمل،مثل 

2واستخدام فاء اجلزاء لربط مجلتني تتعلق إحدامها باألخرى."ما للذكر. 

و نورد هنا ماتناوله اجلرجاين بالتفصيل يف أثناء دراسته لبعض الروابط اللغوية اليت تساهم يف تشكل 

اخلطاب بكل أبعاده السياقية كاستعمال االسم املوصول (الذي) يف الربط بني الرتاكيب، وخاصة إىل 

بني املخاطبني،وهو أمر يذكرنا بآليات التذكر واالسرتجاع يف إحكام النسيج النصي يف  قيمته التداولية

الدراسات احلديثة يقول اجلرجاين " تفسري هذا: أنك ال تصل (الذي) إال جبملة من الكالم قد سبق 

ƢǷ����ƾǣ�ǺǷ�Ǿǳ�¾ȂǬƬǧ�¦ǂǠǋ�ǽƾǌǼȇ�ȐƳ°�ǽƾǼǟ�Ãǂƫ�À¢�ȂŴ��Ǿǳ�Ǿǧǂǟ�ƾǫ�ǂǷ¢Â�Ƣđ�ǶǴǟ�ǞǷƢǈǳ¦�ǺǷ

فعل الرجل الذي كان عندك باألمس ينشدك الشعر؟)، هذا حكم اجلملة بعد (الذي)، إذا أنت 

وصفت به شيئا. فكان معىن قوهلم: أنه اجتلب ليتوصل به إىل وصف املعارف باجلمل،أنه جيء به 

3ليفصل بني أن يراد ذكر الشيء جبملة قد عرفها السامع له، وبني أن ال يكون األمر كذلك."

نوضح هذا املفهوم يف رؤية اجلرجاين املتسمة بالشمول لبنية اخلطاب نشري إىل ماذكره يف كتاب ولكي 

عن التمثيل الذي حيدث من مجلة الكالم "أال  -والذي خصصه لدراسة علم البيان-أسرار البالغة 

بات إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به ن ﴿ترى إىل حنو قوله تعاىل: 

يأكل الناس واألنعام حتى إذا أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم األرض مما

1
.299ص المصدر نفسھ-

2
.223في اللسانیات ونحو النص، د ابراھیم محمود خلیل ،ص -

3
.157نفسھ، ص المرجع -



.  24سورة يونس  ﴾قادرون عليها أتاها أمرنا ليال أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن باألمس 

كيف كثرت اجلمل فيه؟ حىت إنك ترى يف هذه اآلية عشر مجل إذا فصلت.وهي وإن كان قد دخل 

�ƨǴǏƢƷ�ƢǼǠǷ�ǲǸŪ¦�°ȂǏ�ÀȂǰƫ�À¢�ǺǷ�ǞǼŻ�ȏ�Ǯ بعضها ǳ̄�ÀƜǧ��̈ƾƷ¦Â�ƨǴŦ�ƢĔƘǯ�ŕƷ�ǒ Ǡƥ�Ŀ

تشري إليها واحدة واحدة.مث إن الشبه منتزع من جمموعها، من غري أن ميكن فصل بعضها عن بعض 

وإفراد شطر من شطر،حىت إنك لو حذفت منها مجلة واحدة من أي موضع كان ،أخل ذلك باملغزى 

1"من التشبيه.

يف تكلس ، وعامة الناس من العلماءاليرتك فرصة ساحنة إال وجيهز على خصومه اجلرجاين كان  املو 

" فإذا رأوا فإننا جنده يهامجهم من خالل تعرضه ملسألة اإلجيازفهومهم ، وحتجرها يف حدود اللفظ 

���ƨȇǄǷ�Ƥ¦َّ التنكري يكون فيما ال حيصى من املواضع مث ƳȂȇ�ȏÂ���Ȑǔǧ�ȆǔƬǬȇ�ȏ�Ƣǻ¦Ȃǟ®��Ŀ�ƢǻȂǸē

، من أن له حسنا 189البقرة :﴿ولكم في القصاص حياة ﴾ ما ادعيناه لتنكري احلياة يف قوله تعاىل 

.2و مزية ، وأن فيه بالغة عجيبة ، و ظنوه ومها منا وختيال "

الشغل الشاغل للجرجاين وكما يدل عليه عنوان كتابه(دالئل اإلعجاز)هو أن يثبت اإلعجاز  على أن 

فكرة َّ "ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا املقام أنللقرآن الكرمي،باإلضافة إىل جدلية اللفظ واملعىن نظمي ال

النظم عند عبد القاهر ابتدأت بنظرة فلسفية يف اللغة حيث حتدث عن دالالت اللفظ وحكمه يف 

ع األخري لكل باحث و انتهى إىل الذوق الشخصي الذي هو املرجَّ املواضعة ، وتأثريه مفردا و مركبا مث

.3دارس و هذه الفكرة عنده ترتكز على دعائم ثالث : اللفظ ، املعىن ، الذوق " 

صر اجلرجاين على حمدودية هذا التعويل على اللفظ يف ياللفظ و املعىن ،  من خالل مناقشته جلدلية و

أنوار البيان الذي ذاته خارج حدود النظم ، بل و خطورة ما أفضى إليه من فهوم سقيمة حجبت 

أحكام َّ ليس يف احلقيقة إالالذي التعلق روح النظم وجوهره هو هذا و . يشيعه النظم

أن  النحو،وتراكيبه،وهو األساس الذي ينطلق منه اجلرجاين يف بناء نظريته ،وجيملها يف هذا التعريف"

، وجتعل هذه ال نظم يف الكلم وال ترتيب ، حىت يعلق بعضها ببعض ، ويبىن بعضها على بعض

1
.109،ص 1991، 1طأسرار البالغة، عبد القاھر الجرجاني،دار المدني، جدة،السعودیة، -

2
.396ص دالئل االعجاز، الجرجاني-

3
.44، ص : 1981، مصر ، ط النظم القرآني في سورة الرعد، محمد بن سعد الدبل  ، عالم الكتب نظر:ی-



.1"بسبب من تلك 

أساليب اإليجاز في نظرية النظم الجرجانية:-ج

  االيجاز بالحذف: -1

ومن خالل تعرضه بالدراسة لظاهرة اإلجياز بسط اجلرجاين يف نظريته مزايا احلذف واإلجياز ، مربزا 

ك أنطق ما تكون إذا بعدمها التأثريي الفاعل و امللهم " و الصمت عن اإلفادة ، أزيد لإلفادة ، وجتد

، وهي إشارة إىل األثار التخيلية اليت جتعل القارئ مندجما 2مل تنطق ، وأمت ما تكون بيانا إذا مل تنب"

  يف تفاعل حقيقي مع السياقات اليت يرد فيها احلذف .

، حيث ركز اجلرجاين على األمهية الكبرية اليتومن وجوه احلذف يف الرتاكيب اإلنسادية حذف املبتدأ

وهي نظرة  -يكتسيها هذا النوع من احلذف يف الربط بني اجلمل خاصة يف باب الفصل والوصل 

-3تدل على منهجه الشمويل من خالل جتاوز اإلطار الضيق للجملة إىل القواعد الرتابطية للنص

حيث يرى شيوع هذا احلذف يف كالم العرب ، و حيرص اجلرجاين يف شواهده على مراعات السياق 

أمر مهم عميت عنه بصائر من رموا البالغة العربية بالتجزيئية ، والتفتيت و لنتأمل هذين  و هذا

  املثالني :

  "ومن ذلك قول مجيل : 

  ا ؟ـــــــــــديين ؟وفاعلة خريا فأجزيه  قاضييت        –يا للناس  –وهل بثينة   

Ǹººđ�©ƾǐǫ¢�̈ƢȀǷ�řȈǠƥ�Ȃǻǂƫا ـــــــــــي عشية ترميين و أرميهــــــــــقلب        ا ــــــــــــ  

  ام بال عيب يرى فيها ــــــريا العظ  مقبلة  عـجزاء  مـدبرة         اءُ ـــــــــــــــــــهيف  

  ال  مـبتلة         خود غذاها بلني العيش غاذيها ــــــــــــــــمن  األوانس مـكس  

  وقوله أيضا :     

1
.58دالئل اإلعجاز ، عبد القاھر الجرجاني ، ص : -

2
.120، صالمصدر نفسھ -
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.223نظر في اللسانیات ونحو النص، ابراھیم محمود خلیل،ی-



ورُ ــــــــو إيل صبابة لصبــــــــــنة            تشكــــــــــــــــــحزي ي عشية رحت وهيـــــــإن

رُ ــــــــــــــــــــــو إليك فإن ذاك يسيــــأشك       -فديتك ليلة- و تقول:بت عندي

ورُ ــــــــــــــــــــــــــــه مـنثـــــــــــــــدر نظمــــــــحتٌَّّ ــا        درـــــــــــــام  كأن  حديـــثهـــــــــــــمبس  غراءُ 

1"ورُ ـــــــــــــــــــا ممكــــــــــا        ريا الروادف خلقهــــــــــــــــــــــاملتنني مضمرة احلش وطةُ ــــحمط

من كلمات  –يف معرض تلمسه جلمالية حذف املسند إليه  –و العجيب حقا ما سيورده اجلرجاين 

  عن وعي تام بأمهية السياق و عملية التلقي يف بروز أثر احلذف : ُّ تنم

"فتأمل اآلن هذه األبيات كلها ، واستقرها واحدا واحدا ، وانظر إىل موقعها يف نفسك ، وإىل ما 

فليت النفس عما جتد ، وألطفت ُّ ظرف إذا أنت مررت مبوضع احلذف منها مثجتده من اللطف و ال

تكلف أن ترد ما حذف الشاعر ، و أن خترجه إىل لفظك ، وتوقعه يف مسعك  َّ النظر فيما حتس به .مث

.2، وقاعدة التجويد" دحذف هو قالدة اجليَّ ربَّ فإنك تعلم أن الذي قلت كما قلت ، وأن

�ففي احلذف ما يدعو إىل�ƨȈƟƢĔ�ȏ�¦®ƢǠƥ¢�ƨũ¦°���¦ƾȈǠƥ�ǪǴŢ�ƨŰƢŪ¦�©ȏƢȈŬ¦�ǺǷ¦Ȃǯ�¼ȐǗ¤�

زدياد من " قد بان اآلن و اتضح ملن نظر نظر املتثبت احلصيف الراغب يف اقتداح زناد العقل ، واال

الفضل ، ومن شأنه التوق إىل أن يعرف األشياء على حقائقها ، ويتغلغل إىل دقائقها ، ويربأ بنفسه 

     الذي قلت يف شأن   َّتبة املقلد الذي جيري مع الظاهر ، وال يعدو الذي يف أول اخلاطر ، أنعن مر 

مأخذه مأخذ يشبه السحر ، ويبهر الفكر  كالذي َّ احلذف ) ويف تفخيم أمره ، والتنويه بذكره ، وأن(

.3قلت "

" وكما يضمرون املبتدأ و من وجوه احلذف االستغناء عن الفعل يف اجلملة الفعلية : يقول اجلرجاين

فريفعون ، فقد يضمرون الفعل وينصبون كبيت الكتاب أيضا :

4ــــم والعـــــــــــرب"ديـــــــــــــــــــــــار ميـــــــــــــــــــــة إذ مي تساعفنـــــــــا      وال يـــــــرى مثلهـــــــــــــــــا عجــــ

1
.122/123المرجع نفسھ ، ص -

2
.123/124نفسھ ، ص المرجع ـ  

3
137نفسھ ص المرجع -

4
.121نفسھ ، ص المرجع -



البالغي يف هذا النوع من احلذف،وهو ما الحظه الدكتور حممد حممد  إال أن اجلرجاين اليعطينا السر

Ƣȇƾǳ¦Â�¾±ƢǼŭ¦�¦Âǂǯ̄°����1أبو موسى �¦̄¤�ǶŮ�̈ǂǸƬǈǷ�ƨǬȇǂǗ�ƢĔ¢�ń¤�ǞƳ¦°�Ǯ ǳ̄�À¢�ń¤�̈°ƢǋȍƢƥ�ƢȈǨƬǰǷ��

على هذا اجلانب الذوقي الذي يف الذكر واحلذف و أكثر ما يلح اجلرجاين يف درسه ملسائل البحث  

، ومن أكثر أشكال احلذف 2نه :" و ترى املالحة كيف تذهب إن أنت رمت التكلم به ؟"يعرب ع

ذلك الذي يكون يف املفعول به ، وقد خصه اجلرجاين بكثري من الشواهد ففي القرآن الكرمي ورد 

حذف املفعول به ، ومن ذلك قول اهللا سبحانه :

  ).9ر (الزمقل هل يستوي الذين يعلمون و الذين ال يعلمون ﴾ ﴿

  .68غافر هو الذي يحي ويميت ﴾ ﴿

  .43/44النجم و أنه هو أضحك و أبكى ، وأنه هو أمات و أحيا ﴾ ﴿

  .48النجم و أنه هو أغنى و أقنى ﴾  ﴿

�ȏ¦Â��¾ƢǠǧȋ¦�ǽǀǿ�ƨȇƾǠƫ�¿ƾǟ�À¢�Ŀ�Ãǂȇ�ȂȀǧȏ¦�ń¤�ǲȈŢ�ƢĔ¢�Ƣđ� ƢǨƬǯطالق وعلى اجلملة " ألن َّ

، أال ترى أنك إذا قلت (هو يعطي الدنانري )، كان املعىن على تعديته تنقض الغرض ، وتغري املعىن 

أنك قصدت أن تعلم السامع أن الدنانري تدخل يف عطائه ، أو أنه يعطيها خصوصا دون غريها  

، و هذا احلذف 3وكان غرضك على اجلملة بيان جنس ما تناوله اإلعطاء ، ال اإلعطاء يف نفسه "

عليه ، أما القسمان اآلخران فهما  َّ ذي ال يرد فيه للفعل مفعول نصعده اجلرجاين من القسم األول ال

دان بقرائن اللفظ ،واحلال .َّتدخله الصنعة ، و مها يتحدُّ ال صنعة فيه ، وخفيُّجلي

" فمثال اجللي قوهلم :أصغيت إليه ، وهم يريدون أذين ، و أغظيت عليه و املعىن (جفين)، وأمااخلفي 

. فنوع منه: أن تذكر الفعل ويف نفسك له مفعول خمصوص قد ويتنوع الذي تدخله الصنعة فيتفنن

علم مكانه،إما جبري ذكر،أو دليل حال،إال أنك تنسيه نفسك وختفيه،وتوهم أنك مل تذكر ذلك  

الفعل إال ألن تثبت نفس معناه ،من غري أن تعديه إىل شيء ، أوتعرض فيه ملفعول ومثاله قول 

، د حممد حممد أببو موسى،مكتبة وهبة ، -دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين –نظر، خصائص الرتاكيب ي - 1

.199/200،ص 8،2009القاهرة،ط
.124، ص دالئل اإلعجازـ  2
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    البحرتي :

  واع  و يسمعَ عداه        أن يرى مبصرٌ حساده و غيظُ شجوُ 

املعىن ال حمالة : أن يرى مبصر حماسنه ، و يسمع واع أخباره و أوصافه ، ولكنك تعلم على ذلك أنه  

.1كأنه يسرق علم ذلك من نفسه ،ويدفع صورته عن ومهه ليحصل له معىن شريف،وغرض خاص "

هذا احلذف َّ هذا القسم الذي عرضه اجلرجاين للحذف اخلفي ـ فإن وهنا إشارة البد منها ـ وحنن بإزاء

أشاع قوة إحيائية إذا ما علمنا أن البحرتي كان ميدح اخلليفة املعتز ، و يعرض خبليفة آخر هو املستعني 

حماسن املعتز و فضائله احملاسن و الفضائل يكفي فيها أن يقع عليها بصر  َّ "فأراد أن يقول : إن

.2حىت يعلم أنه املستحق للخالفة "ويعيها مسع 

تلك الفطنة العجيبة لعبد القاهر اجلرجاين يف مالحظته حلذف مفعول املشيئة  إنه ملن املثري لالنتباهو 

À¢�ǚƷȏ�ƾǫ�ǾǻƜǧ���̈¦±ƢĐ¦�» ÂǂƷ�Ŀ�¦ǀǯ�Â���¶ǂǌǳ¦�ǢȈǏ�Ŀ  َّ مفعول املشيئة مىت ما كان عظيما أو

خيرب عن عزة لو شئت أن أردعلى األمري رددت ،ولو شئت غريبا كان األحسن ذكره " يقول الرجل 

أن ألقى اخلليفة كل يوم لقيت ، فإذا مل يكن مما يكربه السامع ،فاحلذف كقولك لو شئت خرجت   

﴿لو نشاء لقلنا مثل هذا﴾ ولو شئت قمت،ولو شئت أنصفت،ولو شئت لقلت،و يف التنزيل 

.3"31األنفال 

�¾Ƣǫ���ƪ Ǡǧ®�©®°¢�À¤�Â���ƪ Ǵǫ�ƪ Ơǋ�À¤���¾ȂǬƫ�À¢�̈¦±ƢĐ¦�» ÂǂƷ�ǺǷ�ǽŚǣ�Ŀ�Ƕǰū¦�Ǯ ǳǀǯÂ��

  .24الشورى فإن يشأ اهللا يختم على قلبك ﴾ ﴿اهللا تعاىل 

نظائر و ،  39﴾األنعام من يشأ اهللا يضلله ومن يشأ  يجعله على صراط مستقيم  ﴿امسه َّ وقال عز

.4ر " ذلك من اآلي ، ترى احلذف فيها املستم

أي أنه ويف كالم اجلرجاين عن الذكر و احلذف تأكيد على مراعاة أحوال املخاطبني ، وسياق املقام.

يعي متاما البعد التداويل للخطاب يف التوجيه الشكلي و املوضوعي ملختلف الرتاكيب،على حنو ما جند 
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لطيف يف االستئناف،على فيما أورده من الشواهد يف القطع واالسنئناف، يقول اجلرجاين : " ومن ال

معىن جعل الكالم جوابا يف التقدير، قول اليزيدي:

ملــــــــــــكته حبلـــــــــــــــــــي،ولكنـــــــــــــــــــــه          ألقاه من زهد على غاريب 

  وقال : إنـــــــي يف اهلوى كاذب         انتقم اهللا من الكـــــــــــــــــــاذب

استأنف قوله: (انتقم اهللا من الكاذب)، ألنه جعل نفسه كأنه جييب سائال قال له:(فما تقول فيما 

�¾Ȃǫ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�Ƣǔȇ¢�°®ƢǼǳ¦�ǺǷÂ��§ ¯Ƣǰǳ¦�ǺǷ�ƅ¦�ǶǬƬǻ¦��¾Ȃǫ¢�¾ƢǬǧ���§ ¯Ƣǯ�Ǯ ǻ¢�ǺǷ�Ǿƥ�Ǯ Ǹē¦

  اآلخر:  

  قال يل :كيف أنت؟ قلت: عليل   سهر دائم وحزن طويـــــــــــــــــــــــل

كان يف العادة إذا قيل للرجل : (كيف أنت؟) فقال: (عليل)،أن يسأل ثانيا فيقال: (مابك؟وما ملا  

علتك؟)، قدر كأنه قد قيل له ذلك،فأتى بقوله:(سهر دائم) جوابا عن هذا السؤال املفهوم من 

1فحوى احلال."

معني وضمن هذا اإلطار يندرج أيضا حذف الرابط كحذف حرف العطف وذلك بقصد حتريك السا

وإثارة شغفهم مبعرفة اإلجابة على الفور على حنو ما الحظه اجلرجاين عند هذه اآليات من سورة 

وإذا قيَل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أال إنهم ُهُم  ﴿البقرة مثال : 

وإذا لُقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا  ﴾13﴿السفهاُء ولكن ال يعلمون 

 ﴾15﴿ُهْم في طغيانهم يعمهون ُّاهللاُ يستهزئ بهم ويمد ﴾14﴿إنا معكم إنما نحن مستهزءون 

.13/15(البقرة اآليات من  يقول اجلرجاين : " هذا ، وهاهنا أمر سوى مامضى يوجب االستئناف )

ū¦�À¢�ȂǿÂ���Ǧ ǘǠǳ¦�½ǂƫÂ�ŚǐǷ�¦ȂǸǴǠȇ�Àȋ�śǠǷƢǈǳ¦�½ǂŢ���ƪ ȈǯÂ�ƪ Ȉǯ���¦ȂǳƢǫ�ǶĔƘƥ�ǶȀǼǟ�ƨȇƢǰ

�Àȋ�řǸƬǳ¦�ǶȀǈǨǻ¢�Ŀ�ǞǫȂƫÂ���ÀȂǴȀŻÂ�¾ǄǼƫȏ�¿¢���ȐƳƢǟ�ƨǸǬǼǳ¦�Ƕđ�¾ǄǼƫ¢Â���Ƕđ�ǞǼǐȇ�ƢǷÂ�ǶǿǂǷ¢

، يف  ﴾ اهللا يستهزئ بهم ﴿يتبني هلم ذلك . وإذا كان كذلك ، كان هذا الكالم الذي هو قوله : 

ر جوابا عن هذا املقدر وقوعه يف أنفس السامعني . وإذا كان مصدره كذلك كان حقه معىن ما صد

اهللا يستهزئ  ﴿أن يؤتى به مبتدأ غري معطوف ، ليكون يف صورته إذا قيل : فإن سألتم قيل لكم : 
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1."﴾ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون

هذا التحليل الذي اعتمده اجلرجاين لتحديد أمهية ظاهرة حلذف يف ربط و بناء اخلطاب عموما  َّإن

واخلطاب القرآين حتديدا ، وربط كل ذلك باملفهوم التداويل للخطاب يعد حماولة متقدمة إذا ما قورنت 

  مع أحدث ما توصلت إليه البحوث اللغوية يف العصر احلديث .

اإليجاز بالقصر: -2

أما النوع اآلخر من اإلجياز الذي درج البالغيون املتأخرون على تسميته باإلجياز بالقصر يتعرض     

مزية للفظ يف َّ (اللفظ و املعىن ) فاجلرجاين يرى أالالسابقة لقضية لنفس ا حتليلهله اجلرجاين ضمن 

ة  هو انتظام ن مكمن اخلطر ، وحجر الزاويأ يف السياق العام الذي يرد فيه إذذاته دون معناه 

األلفاظ على أوجه خمصوصة تتفجر منها أنواع املعاين ، وهي إما معان أولية بالداللة الوضعية لأللفاظ 

يف أصل اللغة ، ووجه آخر هو معىن املعىن وفق نسق الرتكيب و شكله مثلما جنده يف االستعارة 

  الكناية و التمثيل . 

 دون املعىن للفظ القائلني باملزية يال آخر ضد أنصارو قد وجد اجلرجاين يف اإلجياز بالقصر دل   

"فالذي يلزمهم يف اإلجياز أعجب ، وذلك أنه يلزمهم ـ إن كان اللفظ فصيحا ألمر يرجع إليه نفسه 

دون معناه ـ أن يكون كذلك موجزا ألمر يرجع إىل نفسه .و ذلك من احملال الذي يضحك منه ؛ ألنه 

.2القليل من اللفظ على الكثري من املعىن "ل بَّال معىن لإلجياز إال أن يد

و  يضيف اجلرجاين "ألن املعاين املودعة يف األلفاظ ال تتغري على اجلملة عما أراده واضع اللغة ، و 

إذا ثبت ذلك ، ظهر منه أنه ال معىن لقولنا :(كثرة املعىن مع قلة اللفظ ) غري أن املتكلم يتوصل 

.3فظ ال حتاج إىل لفظ كثري"للباوائد لو أنه أراد الداللة عليها بداللة املعىن على املعىن إىل ف

وعلى الرغم من أن حديث اجلرجاين عن مفهوم اإلجياز ظل غائما بإرجاعه إىل خواص معنوية 

باألساس إال أنه يعده من األقطاب اليت تدور البالغة عليها إىل جانب الكناية واالستعارة والتمثيل 

ǈǳ¦�ĿÂ�ǲƥ��±ƢĐ¦Â نام األعلى منها " ومل يتعاط أحد من الناس القول يف اإلعجاز إال ذكرها وجعلها
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�ƢǸĔȂǴǠŸ�Ƕǿ¦ǂƫ�Ǯ ǻƜǧ��±ƢŸȍ¦�Â�̈°ƢǠƬǇȏ¦�ƢǏȂǐƻÂ��ƨȇǄŭ¦Â�ǲǔǨǳ¦�Ƥ ƳȂȇ�ƢǸȈǧ�ÀƢǯ°ȋ¦Â�ƾǸǠǳ¦

1عنوان ما يذكرون، وأول ما يوردون."

(األنفال ﴾إليهم على سواء وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ﴿" ومن اإلجياز قوله تعاىل: 

فشرد بهم من ﴿)،وقوله: 14(فاطر﴾والينبئك مثل خبير﴿:)،وقوله تعاىل58

2���Ƣƴǟȍ¦�ǂǷ¢�Ŀ�ÀƢǯ°ȋ¦�ǺǷ�±ƢŸȍ¦�Â�±ƢĐ¦�À¢�Ŀ�ƾƷ¦Â�ÀƢǈǳ�ȄǴǟ�Ƕǿ¦ǂƫÂ±�57(األنفال﴾خلفهم

ساقها أن العامل احلقيقي والظاهر من تصور اجلرجاين لإلجياز من خالل الشواهد القرآنية القليلة اليت 

يف إدراك ماهية اإلجياز هو الذوق على اعتبار رؤيته للنظم ذاته أي أن تفهمه ذوق وقرحية 

�ƪ ǻ¢�ƨȈǻƢƷÂ°�ÀƢǠǷÂ�ƨȈǨƻ�°ȂǷ¢�ƢĔƘǋ�ǶŮ�°ȂǐƫÂ�ƢĔƢǰǷ�ǶȀǸǴǠƫ�À¢�«ƢƬŢ�Ŗǳ¦�Ƣȇ¦Ǆŭ¦�Àȋ��² ƢǈƷ¤Â

ȀǷ�ÀȂǰȇ�ŕƷ�Ƣđ�ƢǸǴǟ�Ǿǳ�ª ƾŢÂ�ƢŮ�ǞǷƢǈǳ¦�ǾƦǼƫ�À¢�ǞȈǘƬǈƫȏ�ƨǴƥƢǫ�ƨǠȈƦǗ�ǾȈǧ�ÀȂǰƫÂ��ƢȀǯ¦°®ȍ�ƘȈ

من شأن هذه الوجوه والفروق أن تعرض  َّهلا،ويكون له ذوق وقرحية جيد هلما يف نفسه إحساسا بأن

3فيها املزية على اجلملة."

  د ــــ الحذف بين الحقيقة والمجاز:

«�ƢĐ¦�ǲƥ���Ǿƫ¦̄�Ŀ�¦±Ƣů َّيظهر جليا أن ǀū¦�ŐƬǠȇ�ȏ�ňƢƳǂŪ¦�ǂǿƢǬǳ¦�ƾƦǟ ز حاصل لتغري احلكم

االعرايب لوحدات الرتكيب الذي ينشأ عن احلذف بأن تأخذ وحدة احلكم اإلعرايب لوحدة أخرى 

�Ǻǟ�ƢŮƢǬƬǻȏ�±ƢĐƢƥ�Ǧ ǏȂƫ�ƨǸǴǰǳ¦�À¢�ȐưǷ�ŐƬǠȇ�Äǀǳ¦�±ƢƴǸǴǳ�ǾǷȂȀǨǷ�ǞǷ�ƢȈǋƢŤ�¦ǀǿÂ���ƨǧÂǀŰ

ى هذا املفهوم يلحق وقياسا عل 4معناها وحكمها يف أصل اللغة إىل حكم ليس هو حبقيقة فيها

�ǚƷȐǷ�ȂǿƢǷ�°¦ǂǣ�ȄǴǟ�±ƢĐ¦�Ǿǻ¢�ȄǴǟ�ƨǧÂǀƄ¦�̈ƾƷȂǳ¦�ǶǰƷ�ǀƻ¢�ǚǨǴǳ�ĺ¦ǂǟȏ¦�Ƕǰū¦�ŚǤƫ�ňƢƳǂŪ¦

واسأل﴿يف حذف املضاف" ومثال ذلك: أن املضاف إليه يكتسي إعراب املضاف يف حنو: 

،واألصل: واسأل أهل القرية، فاحلكم الذي جيب للقرية يف األصل وعلى 82،سورة يوسف ﴾القرية

احلقيقة هو اجلر، والنصب فيها جماز. وهكذا قوهلم: بنو فالن تطؤهم الطريق،يريدون أهل الطريق 

الرفع يف (الطريق) جماز،ألنه منقول إليه عن املضاف احملذوف الذي هو األهل، والذي يستحقه يف 
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1ه هو اجلر."أصل

وليدلل اجلرجاين على وجاهة ما ذهب إليه من عدم اعتبار احلذف جمازا، بل وحىت القول بأن وجه 

�Ãǂƫ�ȏ¢���ŅƢƬǳ¦�Ƥ Ȉǯŗǳ¦�ǺǷ�ƾǼǈŭ¦�» ǀŞ�Ǿǻ°ƢǬȇ�Ʈ ȈƷ�» ǀū¦�Ȃǿ�ƾǿ¦Ȃǌǳ¦�ǺǷ�ǪƦǇ�ƢǸȈǧ�±ƢĐ¦

أجل ذلك بأنه  أنك تقول ( زيد منطلق وعمرو) ، فتحذف اخلرب، مث ال توصف مجلة الكالم من

" فاحلذف مبجرده ال يستحق  2جماز؟ وذلك ألنه مل يؤد إىل تغيري حكم فيما بقى من الكالم."

الوصف به، ألن ترك الذكر وإسقاط الكلمة من الكالم،ال يكون نقال هلا عن أصلها، إمنا يتصور 

3النقل فيما دخل حتت النطق."

1
.416المصدر نفسھ ، ص -
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:راسات األسلوبية للقرآنِّظاهرة اإليجاز في الد: ثالثالمبحث ال

األسلوب عامة يف التفكري اللساين العريب ـــــ لغة واصطالحا ــــــ إبراز مفهوم  حناوليف هذا املبحث     

جاز ، وما هي أوجه التطور يف فهم هذا عاال فهومو عالقته مبخاصة سلوب القرآن و ماهية أ

،  احلديثةراسات القرآنية ِّسنحاول عرض ما جاء عن ظاهرة اإلجياز يف الد،كما  منَّاملصطلح عرب الز

جتارب ثالثة أمساء بارزة يف الدراسات القرآنية احلديثة : عبد اهللا دراز ، سيد قطب من خالل 

  وعائشة عبد الرمحان .

  :  مفهوم األسلوب ـــأ 

طريق ممتد فهو ُّ وكل ،وبٌ لُ أسْ ء يف لسان العرب : "و يقال للسطر من النخيل ا: ج لغة1ـ ــ أ

  .وب لُ أسْ 

الطريق ، والوجه ، و املذهب .وبُ لُ ـ و األسْ 

، يقال: أخذ فالن يف أساليب من القول أي أفانني منه،والفعل سلبته ُّ الفنِّ : ـ واألسلوب بالضم

  ه) .بُ لَ أسلبه سلبا،ويف احلديث (من قتل قتيال فله سَ 

احلرب من قرنه مما يكون عليه ، ومعه من ثياب و سالح ، ودابة .وهو ما يأخذه أحد القرنني يف 

.1."َىب لْ العقل ، و اجلمع سَ بُ لَ تَـ سْ : مُ يبٌ لِ ـ و رجل سَ 

من معاين األسلوب أيضا : "و سلكت أسلوب فالن : َّو يف  أساس  البالغة  للزخمشري جند أن 

طريقته ، وكالمه على أساليب حسنة .

�ÈǇ���±ƢĐ¦�ǺǷÂ�º َ2ه " بَ لَ تَـ فؤاده ، وعقله واسْ هُ بَ ل.

ستحواذ يف ستعمال مفهوم النزع ، واالاألسلوب جيمع من حيث االَّ ومما يظهر من هذه التعاريف أن

صيغته املادية ، واملعنوية ، فهناك وحدة معنوية بني دالالت لفظ األسلوب ،وعلى هذا ميكننا ختيل 

ـ لسان العرب ، ابن منظور ، مادة : سلب .1

�ǾƳÂ¢�ǺǷ�ǾƳÂ�ǺǰǳÂ���» ÂǂǠŭ¦�ȆǣȐƦǳ¦�ƶǴǘǐŭ¦�ŘǠŠ�ǆ Ȉǳ�ƢǼǿ�±ƢĐ¦�º  استعمال لفظ : سلب .
  م 1998، الزخمشري ،تح:حممد باسل عيون السود،مادة سلب،دار الكتب العلمية بريوت،ط،  ـ أساس البالغة 2



ا يفرضه ( الوجه ، و املذهب ) فيسلب عقله ، وينقاد الصورة التالية : إنسان ميارس عليه تأثري م

  لطريقه .

:ـ إصطالحا 2أـ 

.1يرجع عبد القاهر اجلرجاين ماهية األسلوب إىل كونه " الضرب من النظم والطريقة فيه" 

  يعرفه ابن خلدون يف أثناء حديثه عن صناعة الشعر : و  

�ǶǴǟƢǧ���ǶȀǫȐǗ¤�Ŀ�Ƣđ�ÀÂƾȇǂȇ�ƢǷÂ���ƨǟƢǼǐ" و لنذكر هنا مدلول لفظة األسلوب عند أهل هذه ال

���ǾȈǧ�¹ǂǨȇ�Äǀǳ¦�Ƥ ǳƢǬǳ¦�Â¢���Ƥ Ȉǯ¦ŗǳ¦�ǾȈǧ�ƲǈǼƫ�Äǀǳ¦�¾¦ȂǼŭ¦�Ǻǟ�ǶǿƾǼǟ�̈°ƢƦǟ�ƢĔ¢2.

من النظم ، و النثر أساليب خاصة به ، ويف فصل آخر يتكلم فيه عن ِّ من هنا جاء قوله أن لكل

والوحي " وما أدهشهم من أسلوب القرآن   انصراف العرب عن الشعر مبا شغلهم من أمر النبوة ،

.3ونظمه ، فأخرسوا عن ذلك ، وسكتوا عن اخلوض يف النظم ، والنثر زمانا "

دوا مفهومه ِّواملصطلح يف ذاته استعمله كثري من البالغيني ، والنقاد املسلمني ، ولكن دون أن حيد

هـ ) يف منهاج البلغاء حيث يربطه مبفهوم النظم  684ما يعرف من حماولة حازم القرطاجي ( َّ بدقة إال

من املعاين و املقاصد ،  " يقول حازم : ملا كانت األغراض الشعرية يوقع يف واحد منها اجلملة الكبرية

وكانت لتلك املعاين جهات فيها توجد ، ومسائل منها تقتىن كجهة وصف احملبوب ، وجهة وصف 

اخليال ، وجهة وصف الطلول ، وجهة وصف يوم النوى ، وما جرى جمرى ذلك يف غرض النسيب 

طراد بكيفية اال وكانت حتصل للنفس باالستمرار على تلك اجلهات ، والنقلة من بعضها إىل بعض و

يف املعاين صورة  و هيأة تسمى األسلوب  وجب أن تكون نسبة األسلوب إىل املعاين نسبة النظم إىل 

.4األلفاظ " 

:أسلوب القرآن المعجز ـــــب 

.337دالئل اإلعجاز،عبد القاهر اجلرجاين،ص -1
.518، ص 2010، 1ـ مقدمة ابن خلدون ، عبد الرمحن بن خلدون ، دار ابن اجلوزي ، القاهرة ، ط2
.530املصدر نفسه ، ص ـ  3
ـ التفكري األسلويب رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي و البالغي ، د: سامي حممد عبابنة ، عامل الكتب احلديث ، إربد األردن ، 4

.46، 45، ص 2010، 2ط



 له ذلكَّ الكالم عن إعجاز أسلوب القرآن يعجز عن وصفه إنسان أو حييط به متام اإلحاطة،وأىنَّ إن

Âȋ¦�ǂđ¢�ƾǫÂَّني،واآلخرين،وهو على هذال�Ǻȇƾǳ¦�¿Ȃȇ�ń¤�°Ƣđȍ¦﴾ فكم  ﴿ تنزيل من حكيم حميد

العصور وما أحصوا قطرة من حبار إعجازه ، وحاهلم مع مجال  ِّ تكلم أساطني الفكر و البيان يف كل

  عن عطش .َّ جالل أسلوبه كمن يرد وال يصدر إالو 

( يقول صلى اهللا عليه وسلم كما روى الرتميذي يف سننه :" كتاب اهللا تبارك وتعاىل ، فيه نبأ ما 

قبلكم ، وخرب ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، وهو الفصل ، ليس باهلزل ، من تركه من جبار قصمه 

الذكر احلكيم  وهو اهللا تعاىل ، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا تعاىل ، وهو حبل اهللا املتني و هو 

الصراط املستقيم ، وهو الذي ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسنة ، وال تشبع منه العلماء ، وال 

  . "وال تنقضي عجائبه ِّ خيلق ( اليبلى ) على كثرة الرد

به من قال : ﴿إنا سمعنا قرآنا عجبا ﴾إذ مسعته أن قالوا  ُّويف رواية أخرى " وهو الذي مل تنته اجلن

.1صدق ، ومن حكم  به عدل،ومن عمل  به  أجر ، ومن متسك به هدي  إىل  صراط  مستقيم " 

�º�ƅ¦�¿Ȑǯ�Ȃǿ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�º�¿Ȑǰǳ¦�ƨƦǈǻ�À¡ǂǬǳ¦�§ȂǴǇ¢�±Ƣƴǟ¤�½¦°®¤�Ŀ�°Ƣđȍ¦�Â�ǄƴǠǳ¦�¦ǀǿ�¶ƢǼǷÂ

كالم  " و فضل كالم اهللا على سائر الالذي رواه الرتميذي العليم احلكيم ، وقد جاء يف احلديث 

  على خلقه " *. اهللاكفضل 

افعي : " وذلك أنك حني تنظر يف تركيبه ال ترى  َّعن أسلوب القرآن ما كتبه الر قيلومن بديع ما 

وضعا غريبا يف تأليف الكلمات ، و يف مساق العبارة ، وحبيث تبادرك َّ كيفما أخذت عينك منه إال

، وهذا الرتكيب ليس يف طبع اإلنسان  وال  هذا الوضعَّغرابته من نفسها ، وطابعها ، مبا تقطع ، أن

.2ميكن أن يتهيأ له ابتداء، و اخرتاعا دون تقديره على وضع يشبهه ،أو احتذاء لبعض أمثلة تقابله "

عن قدرة َّ " ولكن العجب أن تستجيب ألفاظه على هذا الوجه املعجز الذي ال يكون يف اللغة إال

.3، والتعبري  وتشقيق الكالم "  هي عني القدرة اليت أهلمت أهلها الوضع

 املكتبة التوفيقية  الرؤوف سعد ،ماته ، طه ع ِّـ اإلتقان يف علوم القرآن ، جالل الدين السيوطي ، تح ، توثيق ، كتابة مقد1

.06، ص 2008القاهرةـ مصر ، 

.829،ص :2005، انظر سنن الرتميذي ،الرتميذي ، ختريج: صدقي مجيل العطار،دار الفكر بريوت، )2935( الرتمذي رواه *
.178،ص2005، 8افعي ، دار الكتاب العريب ، بريوت ـ لبنان ،طَّـ إعجاز القرآن و البالغة النبوية ، مصطفى صادق الر2
.170ـ املرجع نفسه ، ص 3



أدير لسان َّ و قريب من هذا الكالم ما قاله ابن عطية : " وكتاب اهللا تعاىل لو نزعت منه لفظة مث

.1العرب على لفظ أحسن منها مل يوجد "

هـ ) رؤيته إلعجاز أسلوب القرآن : " و إمنا تعذر 319/388د اخلطايب ( ِّو بصورة أكثر عمقا حيد

علمهم ال حييط جبميع أمساء اللغة العربية ، وبألفاظها اليت  َّاإلتيان مبثله ألمور ؛ منها أن على البشر

هي ظروف املعاين ، واحلوامل هلا ، وال تدرك أفهامهم مجيع معاين األشياء احملمولة على تلك األلفاظ  

Ʀƫ°¦Â���ƢȀǧȐƬƟ¦�ÀȂǰȇ�Ƣđ�Ŗǳ¦�¿ȂǜǼǳ¦�ǽȂƳÂ�ǞȈŦ� ƢǨƬǇȏ�ǶȀƬǧǂǠǷ�ǲǸǰƫ�ȏÂ  اط بعضها ببعض

�ǽǀđ�¿Ȑǰǳ¦�¿ȂǬȇ�ƢŶ¤Â���ǾǴưǷ�¿Ȑǰƥ�¦ȂƫƘȇ�À¢�ń¤�ƢȀǿȂƳÂ�ǺǷ�ǺǈƷȋ¦�Ǻǟ�ǲǔǧȋ¦�°ƢȈƬƻƢƥ�¦ȂǴǏȂƬȈǧ

.2األشياء الثالثة : لفظ حامل ، ومعىن به قائم ، ورباط هلما ناظم "

ه  عن الذكر ما وقع لبعض مشركي قريش حني مساعهم للقرآن ، بل يف من أسلم بعد مساعه لُّ وغين

.3كعمر بن اخلطاب يف إحدى الروايتني املذكورتني يف سرية ابن هشام

والكالم عن هذه الروايات حييلنا إىل مسألة ما هلذا األسلوب القرآين من تأثري يف السامعني ، أو بتعبري 

  اهللا سبحانه وتعاىل َّ ها إالَّاخلطايب صنيعه بالقلوب  وتأثريه يف النفوس وهي ظاهرة حقيقية ال يعلم سر

ويف مفهوم اإلعجاز من حيث اللغة ، اإلعجاز مصدر للفعل أعجز.

، وعجز عجزا فيهما .زُ جِ عْ عن األمر يَـ زَ جَ نقيض احلزم : عَ زُ جْ د ابن منظور يف لسان العرب :العَ يور 

ـ و عجز فالن رأي فالن إذا نسبه إىل خالف احلزم ، كأنه نسبه إىل العجز .

.4ـ و العجز : الضعف 

.68، ص 2012، 4اإلعجاز البالغي ـ دراسة حتليلية لرتاث أهل العلم ، د حممد حممد أبو موسى،مكتبة وهبة  القاهرة ، ط1
دار  د/حممد زغلول سالم ـ بيان إعجاز القرآن ، اخلطايب ، ضمن ثالل رسائل يف إعجاز القرآن ، تح ، حممد خلف اهللا أمحد ، 2

.26/27،  ص1976، 3املعارف مصر ، ط
3 ، 289، 224،ص 2009، 3السرية النبوية البن هشام ، ضبط د/خالد رشيد القاضي ، دار الصبح ، بريوت ، ط :نظر يـ 

290 ،291 ،292.

4 ، تح : عبد هللا علي الكبیر ، محمد أحمد حسن هللا ، ھاشم محمد الشاذلي .32لسان العرب ابن منظور ، مادة (عجز ) ، ج/ ـ 



لى يد النيب ، تصديقا له يف صطالح : األمر اخلارق للعادة ، السامل من املعارضة ، جيريه اهللا عويف اال

.1دعوى النبوة 

�À¢�ƅ¦� Ƣǋ�Ŗǳ¦�̈ƾǳƢŬ¦�̈ǄƴǠŭ¦�Ȇǿ���ǶǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴǏ�ƾǸŰ�ǾȈƦǻ�Ƣđ�ƅ¦�ƾȇ¢�Ŗǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�̈ǄƴǠǷ�Â

معجزات األنبياء مضت ، ومل يعد إعجازها ماثال أمام الناس ، وقد  ُّتكون أعظم معجزاته ألنبيائه فكل

شقاق البحر ملوسى ، وتأييده بالعصى ، ولعيسى إبراء األكمه بإذن اهللا  كان من تلك املعجزات ان

وإحياء املوتى ، وغريها .

:راسات الحديثة ألسلوب القرآنِّاإليجاز في الد ـــــــج 

د ما قاله ِّيردَّ راسات البالغية و األسلوبية يف مقاربة اإلجياز القرآين بني اجتاه  ظلِّاختلفت اجتاهات الد

راسات القدمية مكتفية ِّاإلجياز ، وأقسامه  ومستوياته يف الرتاكيب اللغوية وفق منط الدِّ لون يف حدَّاألو

حبشد ما تناثر من مادة هذا اإلجياز يف كتب البالغة العربية ، وكتب التفسري البياين للقرآن ، واجتاه 

بدراسة اإلجياز كشكل  راسات األسلوبية ،ِّآخر حياول التجديد يف فهم هذه الظاهرة على ضوء الد

من أشكال اإلنزياح الذي يكشف كثريا من األسرار اجلمالية يف اخلطاب القرآين ، وإىل وظائفه 

حيائية ، وما يضطلع به من دور يف بناء اخلطاب القرآين ، فيما الداللية من خالل إدراك فعاليته اال

مه البالغيون َّمن وعي مبا قد تبدأيرى اجتاه آخر ضرورة التجديد إنطالقا من أصالة يف التفكري 

ر من التبعية للمناهج ُّحماولة إعادة روح اإلبداع يف فهم كثري من مباحثهم ، وحترو من مث القدامى 

���ǾƦȈǯ¦ǂƫÂ���ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�¾ƢǸŪ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȇ£ǂǳ¦�ǞǷ�Ƣē¦°Ȃǐƫ�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�Ǫǧ¦ȂƬƫ�ȏ�Ŗǳ¦�ƨȈƥǂǤǳ¦

م إضافة جديدة من حيث املنهج يف إدراك مجاليات اإلجياز ، فإنناِّجتاه التقليدي مل يقدو إذا كان اال

ستعراض حماوالت التجديد يف مفهوم هذا األسلوب لبعض دارسي اخلطاب القرآين يف اسنحاول 

  العصر احلديث .

اها َّم ) يف كتابه النبأ العظيم يقر دراز حبقيقة مؤد1894: (  اإليجاز عند عبد اهللا دراز ــــ ج

ن كله إجياز، و يف كالم هو أقرب إىل ما أشرنا إليه يف مبحث سابق عندما اطلعنا على رأي القرآَّأن

فيما خاض فيه صاحب َّالرماين يف اإلجياز القرآين ، فهو يف احلقيقة ليس جديدا من هذا الوجه ، إال 

1 .18، ص 2000، 1األردن ، ط،دار عمار ، عمان البیاني،ودالئل مصدره الرباني ،صالح ع الفتاح الخالدي ،إعجاز القرآن  ـ 



العربية  مباحث البالغة  يف َّالنبأ العظيم من تفصيل يف مفهوم هذا اإلجياز بالنظر إىل ما استقر

�ǆَّحجج الدِّ وعالقته مبفاهيم اإلطناب ، واملساواة ، ورد ȈȇƢǬŠ�ƢǸȀǗƢƦǔǻ¦�¿ƾǠǳ��ǶȈǈǬƬǳ¦�¦ǀđ�śǟ¦

" فال ينضبط منهما قدر يرجع إليه يف معرفة  طنبواضحة حتكم على أسلوب ما بأنه موجز ،أو م

بأقل من لفظه ،أو مبا وميكن تأدية معناه اإلمجايل َّ اإلجياز و اإلطناب ،إذ ما من كالم وجيز إال

:وه علما يف اإلجياز وهو قوله تعاىلُّيساويه و إن مل يغن غناءه ، ومل يوف وفاءه ،حىت املثل الذي عد

من سورة البقرة ميكن تأدية أصل معناه بقولك ( انتقم تسلم ) 179اآلية  ﴿في القصاص حياة ﴾

.1"﴿القصاص حياة ﴾كتفاء بكلمتني منه (اقتص حتي) أو باال أو

و ميكن َّ از : " وكذلك يقال : ما من كالم مطنب إالَّدرُّ وعن رأيه يف اإلطناب مبعناه املوروث يرد

.و انتهى األمر بدراز إىل اعتبار املقدار ، واملقياس 2تأدية معناه الوضعي مفصال يف لفظ أطول منه " 

أن نضع التقسيم وضعا آخر ى به املعىن بأكمله هو عني الفضيلة " هلذا كله رأينا َّاحلقيقي الذي يؤد

ƾū¦�ǺǷ�ƢđƢǐǻ�ń¤�ƨǴȈǔǨǳ¦�ǾȈǧ�®ǂǻ ِّ3إىل الطرفني .َّ الوسط ، ونرجع فيه الذم

َّ أللفاظ تنشأ منه ظالل واسعة  ورحبة من املعاين " قلنا أناقل ألاقتصاد  وو يف القرآن استثمار 

ر ما ميكن من املعاين . أجل  ما ميكن من اللفظ يف توليد أكثَّ القرآن الكرمي يستثمر دائما برفق أقل

تلك ظاهرة بارزة فيه كله ، يستوي فيها مواضع إمجاله اليت يسميها الناس مقام اإلجياز  ومواضع 

���§ ƢǼǗȍ¦�¿ƢǬǷ�ƢĔȂǸǈȇ�Ŗǳ¦�ǾǴȈǐǨƫ

و لذلك نسميه إجيازا كله ألننا نراه يف كال املقامني ال جياوز سبيل القصد  وال مييل إىل اإلسراف ميال 

مراميه يف كال املقامني ال ميكن  تأديتها كاملة العناصر و احللى بأقل من ألفاظه وال مبا َّ نرى أنما .و 

.4هي مفتاح لفائدة جليلة ، وليس فيه حرف إال جاء ملعىن " َّ يساويها .فليس فيه كلمة إال

ǣ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�Ŀ�ƨǸȀƦŭ¦���̈Śưǰǳ¦�ƢēƢǸȈǈǬƫÂ�����Ƣǿ®ÂƾƷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦�Ǻǟ�ƢǼƯ°Â�ƾǬǳ  ري يسرية منها

املالحظ ليستوقفه ، دوران نفس األمثلة يف كثري من تلك التقسيمات ، فلو فتحنا كتابا من كتب َّ وإن

دون ﴿ولكم في القصاص حياة ﴾البالغة وجدناه يتحدث عن اإلجياز بالقصر ويضرب مثال اآلية 

.128، ص 1985 القرآن،  حممد عبد اهللا دراز ، نشر وتوزيع دار الثقافة الدوحة ـ قطر، النبأ العظيم ،نظرات جديدة يف ـ 1
.128ـ املرجع نفسه ، ص 2
.129نفسه ، ص املرجع ـ  3
.130، 129، 128، 127نفسه ، ص املرجع ـ  4



جياز ، ومفاهيم تقابله  أن جياوزه إىل غريه ، وهذا برأينا راجع إىل اضطراب يف حتديد مفهوم اإل

كاملساواة ، واإلطناب ودقة مالحظته يف اخلطاب القرآين خاصة ، فهذا الذي رمبا دفع باحثا كعبد 

مسة اإلجياز فضيلة من َّ از إىل جتاوز هذه املفاهيم اليت ال تقف على أساس متني ، وإثبات أنَّاهللا در

قرآين موجز يف ألفاظه ، تام يف معانيه على اخلطاب الَّ فضائل أسلوب القرآن املعجز ، وبالتايل فإن

الكمال غري جماوز سبيل القصد . وجه اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا                   

ن من آتشكل دراسات سيد قطب يف أسلوب القر  :قطب و اإليجاز في القرآن الكريمسيد  ــــ ج

خالل كتب ( يف ظالل القرآن ، التصوير الفين ومشاهد القيامة يف القرآن ) طفرة نوعية تتميز 

باإلبداع ، والتجديد يف تلمس مجاليات اخلطاب القرآين ، والغوص يف كنوز أساليبه الباهرة بعيدا عن 

لنسج على منوال األوائل راسات البالغية يف عصور التقليد ، واِّتلك النظرة الضيقة اليت آلت إليها الد

  ما فوت على الناس إدراك جوانب اجلمال األخاذ يف أسلوب القرآن ." بقي الباحثون يف البالغة 

بينهم و بني البحث يف صميم العمل َّ ويف إعجاز القرآن ، وكان املنتظر أن يصل هؤالء ـ وقد خلي

لكنهم شغلوا أنفسهم مبباحث عقيمة حول الفين يف القرآن ـ أن يصلوا إىل ما مل يصل إليه املفسرون  و 

( اللفظ و املعىن ) أيهما تكمن فيه البالغة ، ومنهم من غلبت عليه روح القواعد البالغية ، فأفسد 

اجلمال الكلي املنسق ، أو انصرف عنه إىل التقسيم و التبويب ، ووصلوا يف هذا و ذلك يف بعض 

حلقيقة أن سيد قطب عاش أجواء عصره , وتأثر مبا .وا1األحيان إىل درجة من اإلسفاف ال تطاق " 

وصلت إليه التقنيات الفنية الغربية املبتكرة يف التأثري اجلمايل يف ( السينما , واملسرح , والتمثيل 

االذاعي , وغريه مما وصلت إليه البحوث النقدية يف اآلداب و الفنون ) . وهو أمر ظاهر من خالل  

إىل ملمح املشاهد يف التصوير الفين يف القرآن الذي يرى سيد قطب بأنه كتاباته ويكفي هنا االشارة 

السمة األوىل يف القرآن " لقد كانت السمة األوىل للتعبري القرآين هي اتباع طريقة تصوير املعاين 

الذهنية , واحلاالت النفسية , وإبرازها يف صور حسية ، والسري على طريقة تصوير املشاهد الطبيعية  

ادث املاضية ، والقصص املروية ، و األمثال القصصية ، ومشاهد القيامة ، وصور النعيم  واحلو 

§��ƢȀǸǠǨȇ�Äǀǳ¦�Ȇǈū¦�ǲȈƼƬǳƢƥ���ƨǐƻƢǋ�̈ǂǓƢƷ�ƢȀǴǯ�ƢĔƘǯ���ł¦����ƨȈǻƢǈǻȍ¦�«¯ƢǸǼǳ¦�Âو  ¦ǀǠǳ¦

.2باحلركة املتخيلة " 

1 .29 , دار الشروق , القاهرة ص1983التصوير الفين يف القرآن , سيد قطب , الطبعة الثامنة 
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لبالغية ، واللغوية اليت سيد قطب انعتق مبجهوده الدؤوب من أسر التعقيدات اَّ فواضح مما سبق أن

راسات ألسلوب القرآن و غريه من جوانب اجلمال ، والبيان الفين ، وركز على ِّأفرغت تلك الد

  اخلصائص العامة للتصوير وما يهمنا يف هذا املضمار حتديدا هو اإلجابة عن السؤال التايل :

  آن الكرمي ؟.ما  موقع اإلجياز يف دراسات سيد قطب ألسلوب التصوير الفين يف القر 

ن الكرمي ال يعطي كبري اعتبار ملفاهيم اإلجياز كما قرأنا آحينما يتكلم سيد قطب عن اإلجياز يف القر 

عنها يف كتب البالغة من إجياز بالقصر ، وإجياز باحلذف ، فلم يكن شغله تقدير مفعول ، أو صفة 

كز على كيفية ورود املشاهد  أو حذف حرف هنا ، أو هناك ـ لالعتبار الذي ذكر آنفا ـ بقدر ما ر 

وطريقة عرضها ، والصور اليت تكتنفها ، وحركة الشخوص و أحاسيسهم ، واآلثار الفنية اليت ترمسها  

  وما ترتكه يف كيان املتلقي .

و لنأخذ مثاال تتجسد فيه فكرة اإلجياز ضمن رؤية  سيد قطب وهو إجياز معنوي يتطابق فيه املشهد  

  ها اخلطاب القرآين : ر ِّمع الغاية اليت يقر

املشهد .  َّجومنها الغرض  ويناسب ُّ " وللقصر وسائل خمتلفة ، وللطول وسائل شىت ، يؤدي كل

  د ـــــــــدان بالصور ، واملشاهَّ، فالقصر و الطول هنا يتحد1وهذه خطوة أخرى يف ذلك األفق اجلديد " 

  تلك . أو ذاك ، وال هذه اللفظة ، أو ا سقط من ذكر هذا احلرفمبال باأللفاظ ، والرتاكيب ، وال 

﴿و اضرب لهم مثل الحياة الدنيا   ولنقف معا عند هذا املشهد القرآين وما يقول عنه سيد قطب 

).45الكهف (كماء أنزلناه من السماء،فاختلط به نبات األرض فأصبح هشيما تذروه الرياح ﴾

﴿ماء أنزلناه من وانتهى شريط احلياة كله يف هذه اجلمل القصار ، ويف هذه املشاهد الثالثة املتتابعة "

.﴿ أصبح هشيما تذروه الرياح ﴾ ــــــف ﴿ اختلط به نبات األرض ﴾ــــــفالسماء ﴾

ار األطو َّ أال ما أقصرها حياة ! ومع هذا فقد عرض أطوار النبات كلها مل ينقص منها  شيئا .إال

الثانوية . عرض املاء الذي يسبقه ، وخيتلط باألرض فتنبته ، وعرض نضجه ، وعرض تذريته ، فماذا 

.1األطوار الثالثة ؟ " َّ بقي من حياة النبات إال
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  وخيلص سيد قطب إىل العناصر األسلوبية يف هذا املشهد وهي ثالثة : 

  اجلمال :" لقد اجتمعت هلذا التعبري كل عناصر الصدق والدقة و 

الصدق يف عرض أطوار النبات ، فلم ينقص شيئا منها لتحقيق الغرض الديين ، و الدقة ألنه حقق 

.2سرعتها اخلاطفة مما ينشط له اخليال " َّ غرض الصورة كامال . واجلمال ألن

  ال على السرعة يف احلركة .َّوقد ساعد يف ذلك حرف الفاء الد

اب القرآين يالحظ سيد قطب يف اخلصائص الفنية لعرض نتقال إىل ناحية أخرى من اخلطوباال 

املناظر ." تلك الفجوات بني املشهد و املشهد ، اليت يرتكها تقسيم  ِّ القصص القرآين آلية قص

وقص املناظر مما يؤديه يف املسرح احلديث إنزال  الستار ، ويف السينما احلديثة  انتقال احللقة ، حبيث 

حلقتني فجوة ميلؤها اخليال  ويستمتع بإقامة القنطرة بني املشهد السابق  مشهدين أو ِّ ترتك بني كل

.3واملشهد الالحق " 

À¡ǂǬǳ¦�§ȂǴǇ¢�Ŀ�řǨǳ¦�ǂȇȂǐƬǳ¦�Ǻǟ�Ǧَّ أهمَّ إن ǌǰǳ¦�Ŀ�Ƥ ǘǫ�ƾȈǇ�ƨƥǂš �ǺǷ�Ƣđ�«ÂǂŬ¦�ǺǰŻ�ƨǧƢǓ¦

ǀǿÂ���ƨȇȂǤǴǳ¦�ǆ¦�هو اال  ȈȇƢǬŭ¦Â���ǂǗȋ¦�®ÂƾƷ�ǺǷ�ƨƥƢƷ°�ǂưǯ¢�¾Ƣů�ń¤�¾ƢǬƬǻ�ƢŠ�¾ƢȈŬ¦�Ȃǿ�¾ƢĐ¦

  يتيحه اخلطاب القرآين من أدوات فعالة تبدأ من الأللفاظ و الرتاكيب وال تنتهي عندمها .

الرمحن واحدة ممن  سامهوا يف إثراء  بد: تعترب عائشة ع اإليجاز عند عائشة عبد الرحمن 3ـ ــــج

           سري البياين للقرآن الكرمي )  من  خالل  كتبها  يف ( التف ال سيماراسات القرآنية  احلديثة ِّالد

  وهي حماولة لقراءة متجددة و معاصرة للخطاب القرآين . اإلعجاز البياين للقرآن).و (

ذ ـ أمني اخلوين ـ الذي دعى إىل التجديد يف البالغة العربية من يتالم واحدة من عائشة عبد الرمحانو 

، بيان ، بديع ) إىل مصطلح واحد يتمثل يف البالغة  خالل جتاوز التقسيم الثالثي للبالغة ( معاين

َّ اليت تنقسم  بدورها إىل بالغة ألفاظ ، وبالغة معاين وهذا املنهج يدعو إىل قتل القدمي فهما ، ومن مث

1
.129، ص نفسھـ المرجع 

2
.129نفسھ ، ص المرجع ـ  

3
.188، 187، ص نفسھـ المرجع 



اخرى مدرسة نطالق يف التجديد وقد قسم اخلويل اجتاهات البالغة العربية إىل مدرسة علمية ، و اال

.1صار إىل هذه األخرية ، وهجر األوىل اليت أظهرت عقمها ، وعدم جدواها ودعا إىل االنت ،فنية 

Äǀǳ¦�ƲȀǼŭ¦�¦ǀđ��ƨǷǄƬǴǷ�Ǻŧǂǳ¦�ƾƦǟ�ƨǌƟƢǟÂ خطه أستاذها  يف كتاب ( مناهج جتديد ) ، وقد

  وهذه أبرزها : ®©�¢�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǴǳ�ňƢȈƦǳ¦�ŚǈǨƬǳ¦���ƢđƢƬǯ�Ŀ�ǾǗƢǬǻ�±ǂƥ�َّحد

ع كل ما يف الكتاب احملكم من سور ، وآيات يف املوضوع املدروس .ـ التناول املوضعي ويبدأ جبم

ـ فهم ما حول النص : وهي غالبا الظروف ، واملالبسات يف أسباب النزول من خالل ما ورد من 

دا يف عملية الفهم ، إذ العربة بعموم اللفظ ، ال خبصوص السبب  ِّمرويات ، دون أن يكون ذلك حمد

  قرائن البست نزول اآليات. وهذه املالبسات إمنا هي

ȏ¦Â���ǞǓȂǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�· ƢǨǳȋ¦�©ȏȏ®�ǶȀǧ�º�©ƢǫƢȈǇ�ǞƦƬƫ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�Ƣēȏȏ®Â���¾ƢǸǠƬǇ

  ( القرآن كله ) .هو ورودها يف اآلية ، والسورة ، والسياق العام 

وحتاشي ما أقيم حتكام إىل سياق النص ، وأن  يعرض عليه أقوال املفسرين ـ فهم أسرار التعبري باال

  سرائليات .عليه من شوائب : مذهبية ، ودسوس اال

م معها وهذا على جـ نبذ مناهج العلماء الذين عرضوا القرآن على قواعدهم ، وأطرهم الصناعية لتنس

حساب صريح النص القرآين وسياقه ، وبالتايل يكمن هذا املنهج يف قلب العالقة الثنائية حبيث  

......................................2ة و البيانية على القرآن ال العكس تعرض القواعد النحوي

يف تفسريها البياين للقرآن الكرمي نالحظ مالمح التجديد من خالل اتباع هذا املنهج السابق  ولكنه و 

 لسورة الزلزلة جند إقرارها لنفس تلك التقسيماتر ، وببحثنا يف تفسريها  َّليس جذريا باملعىن املتصو

  راسات البالغية .ِّحدود اإلجياز ، و اإلطناب وفق ما آلت إليه يف الدك املوروثة

" و فيها مع ذلك ، ظاهرة التكرار ، و التكرار مألوف يف مواقف اإلطناب ، واإلطالة لكنه حني 

���ƢƬǧȏ�ÀȂǰȇ���ƨũƢū¦�±ƢŸȍ¦�Ǧ ǫ¦ȂǷ�Ŀ�ļƘȇ���ƢēƢȇ¡�ǂǐǫÂ���Ƣǿ±ƢŸ¤�ȄǴǟ�ƨǳǄǳǄǳ¦�̈°ȂǇ�ȆǨǧ���¦ŚưǷÂ

، 2010الطبعة الثانية ، ، سعد عبد العزيز مصلوح  ، عامل الكتب القاهرة ،  نظر : يف البالغة الغربية و األسلوبيات اللسانيةي ـ 1

.40، 39، 38ص 
.11، 10، ، ص 1، ج 7ط، نظر التفسري البياين للقرآن الكرمي ، عائشة عبد الرمحن ، دار املعارف ، مصر يـ  2



جند التكرار يف مثانية مواضع ، وهذه ظاهرة أسلوبية يف القرآن الكرمي ، يعمد فيها إىل التكرار مع 

1القصر ، ترسيخا وتقديرا ، وإقناعا و اإلجياز 

جه اإلطراد يف مشاهد اليوم مث تنتقل عائشة عبد الرمحن إىل ملمح آخر يف أسلوب القرآن يأيت على و 

.2اآلخر ، يتعلق حبذف الفاعل ، وإسناد الفعل للمجهول

).01سورة الزلزلة ، اآلية (﴿إذا زلزلت األرض زلزالها ﴾

سورة احلاقةنفخة واحدة،وحملت األرض و الجبال فدكتا دكة واحدة ﴾ ﴿فإذا نفخ في الصور

.13/14اآليات ( (

.04/05سورة الواقعة ، اآليات ( الجبال بسا ﴾﴿إذا رجت األرض رجا ، وبست  (

﴿يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ، وفتحت السماء فكانت أبوابا ، وسيرت الجبال فكانت 

.20إىل 18من سورة النبأ ، اآليات ( سرابا ﴾. (

.37(اآلية، سورة الرمحان هان ﴾ِّانشقت السماء فكانت وردة كالد ﴿فإذا (

.)1/2سورة االنفطار اآلية (رت ، وإذا الكواكب انتثرت ﴾﴿إذا السماء انفط

لتالحظ عائشة عبد الرمحن : " و قد شغل أكثر املفسرين ، والبالغيني بتأويل الفاعل ، عن االلتفات 

"3."إىل إطراد هذه الظاهرة األسلوبية يف أحداث القيامة

البناء للمجهول تركيز لالهتمام باحلدث ، بصرف َّ و قد هدى تدبر هذه الظاهرة األسلوبية ، إىل أن

�̄¤���ƨȈƟƢǬǴƫ�ƨȈǟ¦ȂǗ�Ŀ�ª ¦ƾƷȋ¦�̧ȂǫȂƥ�ǂȇǂǬƫ�ƨǟÂƢǘŭ¦�Â¢�Ä±ƢĐ¦�®ƢǼǇȍ¦�Ŀ�Â��ǾƯƾŰ�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦

.4 أمر أو فاعل "الكون كله مهيأ للقيامة على وجه التسخري ، واألحداث تقع تلقائيا ال حتتاج إىل

ǲǟƢǨǳ¦�Ǻǟ� ƢǼǤƬǇȍ¦�À¦ȂǼǟ�ƪ Ţ��À¡ǂǬǴǳ�ňƢȈƦǳ¦�±Ƣƴǟȍ¦���ƢđƢƬǯ�Ŀ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǆ ǨǼǳ�Ƣǿǂǯ̄ �®°Â�ƾǫÂ5.
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��Ä±ƢĐ¦�®ƢǼǇȍ¦Â���ƨǟÂƢǘŭ¦�Ƥتو  ȈǳƢǇ¢�Ŀ�ǲǟƢǨǳ¦�» ǀƷ�Ŀ�śȇȂƸǼǳ¦Â���śȈǣȐƦǳ¦�Ǧ ǫȂǷ�µ ǂǠƬǈ

©ƢǫƢȈǈǳ¦�ń¤�̧ȂƳǂǳƢƥ�Ƕē¦ŚǈǨƫ�ǒ Ǭǻ�Â���¾ȂȀƴǸǴǳ� ƢǼƦǳ¦Â  َّأنمثال فهم يرون  .نفسها القرآنية 

حذفه يكون للعلم به ، أو اجلهل به أو اخلوف منه أو اخلوف عليه .

" و البالغيون يقولون يف حذف الفاعل : إنه حيذف للعلم أو اجلهل به أو اخلوف منه ، أو عليه .  

انه ، ألحداث تعرض هذه الوجوه على البيان القرآين ، فريفض أن يكون حذف الفاعل ، سبحو 

القرآن مل حيذف الفاعل يف مواضع العلم به  َّأن ءالقيامة للخوف عليه أو اجلهل به مث يشهد اإلستقرا

: ﴿ يغفر لمن يشاء ، و يعذب من يشاء ﴾،﴿ يرزق من يشاء بغير حساب ﴾  يقينا، مثل 

.1﴾"﴿يحي ويميت 

كما قلنا ُّ الذي يردو عن املنهج الذي أخذت به عائشة عبد الرمحن  ةناجتكما نرى وهذه الرؤية  

القواعد البالغية، و النحوية إىل النص القرآين نفسه .

" واطراد هذه الظاهرة يف موقف البعث و القيامة ، ينبه إىل أسرار بيانية وراء ضوابط الصنعة البالغية 

.2و إجراءات اإلغراب الشكلية "

 من دونوقفت عند حدود أحكام بناء الفعل للمجهول اليت عقم املباحث النحوية ، والصرفية  َّنإ

جعلها تنأى عن إدراك األسرار اجلمالية لتلك الظاهرة ، إذ ملالبحث عن املاهية ، واملعىن اخلفي ، 

حسب   املنهجيةإىل صنعة وتلك من املعايب  تلȂŢ�ƢĔȋ��َّا من مهومه تلك الغاية الفنية كنت

  عائشة عبد الرمحن .

.224ـ اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي ، عائشة عبد الرمحن، ص 1
.224، ص املرجع نفسه ـ  2



آلية  االيجاز في بناء         

الخطاب القرآني



 تمهيد:

يف هذا الفصل املعنون : آلية اإلجياز يف بناء اخلطاب القرآين ، سنحاول مقاربة بعض اجلوانب اليت 

د من خالهلا الدور الذي يشكله اإلجياز يف بناء اخلطاب القرآين ، و هذا انطالقا من البحث يف َّيتحد

السياقات القرآنية ، وما تشكله من أمهية بالغة يف تبلور عملية الفهم ، وهي إما سياقات تتعلق 

�̈°ȂƯƚŭ¦�©ƢȇÂǂŭ¦Â���¾ÂǄǼǳ¦�§ ƢƦǇ¢���Ƣđ�řǠǻÂ���ƨȈǐǻȐǳ¦�©ƢǈƥȐŭ¦�Ǯ ǴƬƥ�Â¢���Ǿƫ¦̄�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬƢƥ

صلى اهللا عليه  عن الصحابة الذين يشكلون اجليل الذي عاصر نزول الوحي ، وتلقاه من الرسول

  . وسلم

وسوف نبدأ هذا الفصل ـ إن شاء اهللا ـ مببحث يدرس مفهوم السياق عامة ، ودوره يف مقاربة فهم 

  ارسني لعلوم القرآن قدميا و حديثا .َّاإلجياز يف اخلطاب القرآين : من خالل اسهامات املفسرين و الد

ومن  : من حيث املفهوم ،خلطاب القرآينا يرصد اجلانب العدويل ألساليب اإلجياز يف انيومبحثا ثا

راسات القرآنية ، و أيضا إىل مظاهره : تركيبيا ، ودالليا .ِّحيث التوظيف يف الد

  راسات السالفة الذكر .ِّوموقع اإلجياز كشكل عدويل يف الد

جياز دراسة : مفهوم التلقي للخطاب القرآين ، ووظيفته يف فهم االبالفيتناول  لثأما املبحث الثا

  اليل .ِّل ـ اإلحياء ـ التكثيف الديالقرآين من حيث : ـ التخي

و آخر حبث سيكون ـ إن شاء اهللا ـ خاصا باملناسبة يف أساليب اإلجياز أي من حيث التناسب العام 

و سيكون هدفنا من خالل هذا الفصل اإلجابة عن األسئلة  .يف اخلطاب القرآين ، والتناسب اخلاص

  التالية : 

ين املباحث و باحملاور اليت ذكرناها يف عنا ارسني للخطاب القرآين ( قدميا و حديثا )َّي الدـ ما مدى وع

تشكالت عملية التلقي ألساليب اإلجياز يف أبعاده اإلحيائية   ، وأبعاده ِّ السابقة وهي :  السياق بكل

 القرآين  ظائف أساليب اإلجياز يف حتقيق التناسب العام ، واخلاص للخطابإىل و و  ، والتخيلية

  الوصفي التحليلي  .:  على املنهج - يف حتليل هذه املباحث  -  وسيكون اعتمادنا

المبحث األول : السياق و مقاربة فهم اإليجاز القرآني 



  :مفهوم السياق ـــ أ 

، فقلبت الواو ياء لكسرة واقٌ أيضا ، وأصله سِ اقُ يَ ورد يف لسان العرب : ـ ويقال له السِ : ـ لغة1

.وقُ يسُ اقَ السني ومها مصدران من سَ 

1ا إذا تتابعت ، وكذلك تقاودت فهي متقاودة ، ومتساوقة .قً اوُ سَ تَ اإلبلُ تْ قَ اوَ سَ و تَ تْ اقَ ـ وقد انسَ 

  زا ما تساوق أي ما تتابع .نويف حديث أم معبد : فجآء زوجها يسوق أع

  من حيث االستعمال مايلي:ويف أساس البالغة للزخمشري جند 

  اهللا إليه خريا. ـ ساقَ 

  ها اهللا إليك بال مثن.هذه الدار بثمن ، فساقَ . وأردتَ السحابَ ت الريحُ ـ وساقَ 

.2احلديث أحسن سياق قُ وْ ـ وهو يسُ 

( السياق) فظستعمال اإلصطالحي للاملالحظات اليت تستوقفنا يف حبثنا عن االَّ إن: اصطالحا  -2

اللغوية و البالغية ، والنقدية ، وكتب التفسري هو اشتماهلا على املفهوم األصلي للوضع  راساتِّيف الد

 ذيللحيز ، والفضاء الكالمي الِّ تطورها و بروزها كحدَّ يف األصل اللغوي أي مبعىن التتابع ومن مث

باحث اليت تتوارد فيه الوحدات الكالمية وهذا احليز إما أن يكون لفظيا ، أو معنويا بالنظر إىل امل

َّ درست يف كتب اللسانيني العرب ، وتناولت مفاهيم القرائن احلالية ، واملقالية .وبتعبري آخر:"أي أن

كلمة السياق قد تطور مدلوهلا من الداللة على جمرد السوق إىل الداللة على كيفية هذا السوق 

.3وظروفه ، وما يصاحبه ، وما جيري عليه أسلوبه"

يشكل السياق وظيفة حيوية يف تبلور داللة اخلطاب  : اسة الخطاب القرآنيالسياق في در  ــــ ب

لية ، بل إنه ال يكاد خيلو كتابالقرآين ، وقد تنبه املفسرون ، و املهتمون بعلوم القرآن خلطر هذه اآل

من إعمال النظر يف السياقات القرآنية لتفادي حتميل النص ما ليس منه ، أو تأويل يتعارض مع 

لقرآين شكال ، و مقصدا ، وروحا ـالنص ا

  20124ص:  24، ج 03لسان العرب ، ابن منظور ، مادة سوق ، مج : نظر ي - 1
.484، ص : 01نظر أساس البالغة للزخمشري ، مادة : سوق ، ج : ي - 2
.77، ص 2012، 1د: مسعود بدوخة  ، بيت احلكمة ، اجلزائر ، ط ـ السياق و الداللة ،3



 ـــــباألثر ، و التفسري بالرأي ـ التفسري  ةمدرس -  ممناهجاملفسرين على اختالف  جهود ركزت قدو 

أصول الفقه علماء ¦�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�ƨȇ£ǂǳكذا اليل للنص القرآين .و ِّأبعاد السياق يف اإلنتاج الدعلى 

  وفق احملددات السياقية املتنوعة .بتحصيل األحكام و املعاين من طرق االلفاظ 

ميكن التمييز بني مدرستني يف تفسري القرآن ، حبيث السياق في التفسير و علوم القرآن : 1ب ـــــ

تستند األوىل ـ التفسري باألثر ـ إىل تفسري القرآن بالقرآن و تفسري القرآن بالسنة ، وتفسري القرآن من 

خالل أقوال الصحابة ، والتابعني .

ي فقد توسعت يف فهم دالالت اخلطاب القرآين بإعطاء العقل أالثانية : وهي التفسري بالر  ما املدرسةأ

َّ جماال أوسع للوصول إىل أكرب قدر من أوجه اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ، وبالتايل فإن

  . سابقتهامكانات اللغوية شكل فارقا أساسيا ميز هذه املدرسة عن شتغال على االاال

تفسري القرآن عند كلتا املدرستني يتضمن كل العناصر السياقية ـ لغوية وغري لغوية ـ من خاللَّ على أن

آخر ما أنزل  معرفة أسباب النزول ، والناسخ واملنسوخ ، واملكي ، و املدين ، ومعرفة أول ما أنزل و 

مل على عناصر السياقات ؛ التارخيية  توهي سياقات خارجية ، وداخلية بالتعبري املعاصر تش

ستعمال واإلجتماعية ، والنفسية .و سياقات لغوية أو مقالية تفسر األلفاظ القرآنية من خالل اال

¦�Ǻƥ¦�ǲƟƢǈŠ�» ǂǟ�ƢǸȈǧ�² ƢƦǟ�Ǻƥ¦�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǂȀƬǋ¦�ƾǫÂ��¿ƢǠǳ¦�ȆǟƢǸƬƳȍ¦ ألزرق حول عدد من

تلك األلفاظ وفق  تشواهد شعرية تضمنباأللفاظ الواردة يف القرآن شرحها ابن عباس مبقاربتها 

  تراكيب سياقية متنوعة .

ائع بتعبري ابن خلدون تضافرت مجلة من صنومع تدوين العلوم ، وحتول اللساين العريب من السليقة إىل 

صرف ، وبيان ، ولغة حبيث  أننا جند يف امليدان اللغوي ما العلوم يف خدمة تفسري القرآن من حنو و 

�ƨȇ±ƢĐ¦��ƨȈǫƢȈǈǳ¦�©ȏƢǸǠƬǇ��مسي بغريب القرآن و الذي تعىن مباحثه بدالالت األلفاظ يف خمتلف اال

حتجاج ، ومع تبلور النظرية النظمية عند اجلرجاين ـ واليت مد على كالمهم يف عصر االتللعرب املع

اليل ـ وظفت ِّأبعاده ( اللغوية ، وغري اللغوية ) ركنا أساسيا يف التحليل الدِّ بكليشكل السياق فيها 

هذه النظرية يف التفاسري البيانية منذ كشاف الزخمشري مرورا بروح املعاين لأللوسي ، ووصوال إىل 

  التحرير و التنوير للطاهر بن عاشور .

  يت تنطلق منها املدرستان: ما سبق ميكننا مالحظة املعامل الكربى الِّ ومن خالل كل



أوجه ، باإلضافة إىل معرفة  فالقرآن كله سياق عام يفسر بعضه بعضا :ـ تفسري القرآن بالقرآن 

   .القراءات

حيثيات النزول "ذلك أن السياق ـ كما يقول ابن القيم : يرشد إىل و ـ تفسري القرآن بالسنة النبوية 

�ǞǘǬǳ¦�Â�ǲǸƬƄ¦�śȈǠƫ�Â���ǲǸĐ¦�śȈƦƫ��ǪǴǘŭ¦�ƾȈȈǬƫÂ���¿ƢǠǳ¦�ǎ ȈǐţÂ���®¦ǂŭ¦�Śǣ�¾ƢǸƬƷ¦�¿ƾǠƥ

1الة على مراد املتكلم "َّاللة وهذا من أعظم القرائن الدِّوتنوع الد

ونفس األمر جنده عند من كتبوا قدميا يف علوم القرآن ، فالسياق آلية حمورية يف حتديد املعاين .

األحكام املستنبطة من تنبيه اخلطاب : " و اعلم يقول الزركشي يف الفصل الذي عقده حتت عنوان ( 

هذا النوع البديع ينظر إليه من سرت رقيق ، وطريق حتصيله فهم املعىن و تقييده من سياق الكالم   َّ أن

اآلية إمنا سيقت الحرتام الوالدين ، وتوقريمها ، ففهمنا منه حترمي َّ نعلم أنَّ اكما يف آية التأفيف فإن

.2الشتم ، والضرب "

يقول صاحب أضواء ، اللة ِّاملفسرون من خالل حتكيم السياق يف حتديد الدَّولننظر كيف استدل 

أزواجه صلى اهللا عليه وسلم ال يدخلن يف أهل بيته َّ البيان : " ومن أمثلته قول بعض أهل العلم : إن

صرحية يف  قرينة السياقَّ ية ، فإناآل جس أهل البيت ﴾ِّإنما يريد اهللا ليذهب عنكم الريف قوله ﴿

:قال يف نفس خطابه هلن َّ مث ﴿ قل ألزواجك إن كنتن تردن ﴾ اهللا تعاىل قال :َّ دخوهلن ألن

3.":﴿واذكرن ما يتلى في بيوتكن ﴾، مث قال بعده ﴿إنما يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس﴾

رد هنا كالما د داللة الرتاكيب ، ونو ِّو السياق يف اخلطاب القرآين تندمج فيه العناصر السابقة ، لتحد

للسيوطي يشري فيه إىل باب أمساه ( يف بيان املوصول لفظا ، املفصول معىن ) و هو أصل كبري للوقف 

  اللة يف اخلطاب القرآين : ِّترتفع بفهمه كثري من معضالت الد

، إىل خلقكم من نفس واحدة ، وجعل منها زوجها ليسكن إليها ﴾﴿هو الذي"من ذلك قوله : 

  قوله :

.128احلكمة ، ص اللة ، د: مسعود بودوخة ، بيت ِّـالسياق ، والد1
هـ) 1404/ 1984،( 3ي،تح :أبو الفضل ابراهيم،طـ الربهان يف علوم القرآن،اإلمام بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركش2

 .21ـ ص  2، جمكتبة دار الرتاث ـ القاهرة 
��¦1426�ƾǴĐ، 1ملكرمة ، طـ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، حممد األمني الشنقيطي ، دار عامل الفوائد ، مكة ا3

.19ل، ص َّاألو



  له  شركاء فيما آتاهما فتعالى اهللا عما يشركون﴾.﴿ جعال 

فإن اآلية يف قصة آدم و حواء كما يفهمه السياق ، و صرح به يف حديث أخرجه أمحد و الرتميذي ـ 

واحلاكم ـ وصححه ـ من طريق احلسن مسرة مرفوعا . وأخرجه ابن أيب حامت و غريه بسند ،  وحسنه 

  صحيح عن ابن عباس .

شكل حيث نسب اإلشراك إىل آدم و حواء ، وآدم نيب مكلم و األنبياء معصومون لكن آخر اآلية م

ذلك بعضهم إىل محل اآلية على غري آدم و حواء   َّمن الشرك قبل النبوة و بعدها إمجاعا ، وقد جر

�°ƢǰǼƥ�Ƕǰū¦Â���Ʈ ȇƾū¦�ǲȈǴǠƫ�ń¤�ÃƾǠƫÂ���Ǯ Ǵŭ¦�ǲǿ¢�ǺǷ�ƢǻƢǯ�ǾƬƳÂ±Â�ǲƳ°�Ŀ�ƢĔ¢Âته .  

من ذلك حىت رأيت ابن حامت قال : أخربنا أمحد بن عثمان ابن حكيم حدثنا أمحد  وما زلت يف وقفة

، قال هذا فصل من ﴿فتعالى اهللا عما تشركون ﴾بن مفضل ، حدثنا أسياط عن السدى يف قوله : 

آية آدم ، خاصة يف آهلة العرب ...فاحنلت عين هذه العقدة ، واجنلت يل هذه املعضلة ، واتضح 

ما بعده ختلص إىل قصة العرب ، وإشراكهم َّ ﴾و أنفيما آتاهماصة آدم، وحواء ﴿ آخر قَّ بذلك أن

األصنام ـ ويوضح ذلك تغيري الضمري إىل اجلمع بعد التثنية،ولو كانت القصة واحدة لقال : عما 

.1يشركان"

مث قال : فذكر آدم و حواء أوال كالتوطئة ملا بعدهم  ﴿ فتعالى اهللا عما يشركون ﴾"وهلذا قال اهللا : 

.2من الوالدين ، وهو كاإلستطراد من ذكر الشخص إىل اجلنس "

لقد دفع البحث عن األحكام و املعاين علماء أصول الفقه إىل  : السياق عند األصوليين 2ـــــ  ب

فاظ و الرتاكيب و هكذا جندهم الالت القرآنية من األلِّإعطاء السياق دورا فاعال يف استجالء الد

.3يقسمون تلك الدالالت إىل داللة إشارة ، وداللة عبارة ، وداللة فحوى ، وداللة اقتضاء 

الغاية من هذا العلم البحث عن األحكام الفقهية املستنبطة من مصادر التشريع ( القرآن   َّومبا أن

آنية إىل حتديد مفاهيم العام الباقي على والسنة النبوية ) فقد توصلوا من خالل رصد السياقات القر 

.256، 255، ص 1ن ، السيوطي ، ج آـ اإلتقان يف علوم القر  1
.413، ص 2، ج2006، 1ـ تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري ، دار اإلمام مالك ، اجلزائر ، ط2
، 105، 104مصطفى شاهر خلوف ، ص نظر : أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي و أثره يف املعاين و اإلعجاز ، د: يـ  3

106 ،107.



تدليل على لد بالسياقات املختلفة )، و لَّعمومه ، والعام املخصص ، واملطلق املقيد ( وكلها تتحد

صيغ األمر والنهي .و اللتان  إىل رياللية  نشِّعمق املسلك الذي انتهجه األصوليون يف مباحثهم الد

األصوليني من خالل التوسع يف دالالت السياقات َّ ولكنحتكمهما قوانني صرفية وحنوية ثابتة ، 

األمر ،و املتنوعة اليت وردت فيها الصيغتان يف اخلطاب القرآين ميزوا األمر الذي ينصرف إىل الوجوب 

الذي ينصرف إىل الندب .والنهي مىت يكون للتحرمي ، ومىت يكون للكراهة .و قد نشأ من ذلك ثراء 

اللية للخطاب القرآين وفق القرائن اللفظية ِّي استفاد من املتاحات الدضخم لالجتهاد الفقهي ، الذ

  تأسس عليها األحكام يف املذاهب الفقهية .تاليت 

�¶ǂǌǳ¦�®Ȃǟ�ǶȀǧ�Ŀ�» ȐŬ¦�Ǻǟ�ǾưȇƾƷ�µ ǂǠǷ�Ŀ�ƾǐƬǬŭ¦�ƨȇƢĔ�Â�ƾȀƬĐ¦�ƨȇ¦ƾƥ�§ ƢƬǯ�Ƥ ƷƢǏ�¾ȂǬȇ

  مات من النساء : َّيف آية احملر

﴾يعود إىل أقرب مذكور وهم َّ ﴿ الالتي دخلتم بهنوله تعاىل : " ومبىن اخلالف من الشرط يف ق

:﴿ وأمهات بائب و األمهات املذكورات قبل الربائب يف قوله تعاىل َّبائب فقط ، أو إىل الرَّالر

فإنه حيتمل أن يكون  الالتي في حجوركم من نسائكم الالتي دخلتم بهن ﴾نسائكم ، وربائبكم

�ǶǿÂ�°ȂǯǀǷ�§ǂǫ¢�ń¤�®ȂǠȇ�À¢�ǲǸƬŹÂ���©ƢǼƦǳ¦�Â�©ƢȀǷȋ¦�ȄǴǟ�®ȂǠȇ�º�Ǻđ�ǶƬǴƻ®�ļȐǳ¦�º�ǾǳȂǫ

.1البنات "

التدقيق و فيه حجم العناية اليت أوالها الفكر املنهجي عند املسلمني للدقة يف املالحظة  َّ مما ال شكَّ إن

مسألة ينبين عليها اإلسالم و يكفي هنا اإلشارة إىل يف النصوص املرجعية ( قرآن و سنة ) اليت 

كيف سعى األصوليون وغريهم إىل مناهج اجلمع ، أو الرتجيح بينها ، وفق و األدلة  يف تعارضال

  ضوابط سياقية غاية يف اإلحكام .

القرآن نزل بلسان َّ هـ) كالم عن السياق و إن مل يذكره باإلسم :" فإن قلنا أن790و للشاطيب ( 

رب ، وإنه عريب، و إنه ال عجمة فيه ، مبعىن أنه أنزل على لسان معهود العرب يف ألفاظها اخلاصة  الع

¿ƢǠǳƢƥ�Ƥ ǗƢţ�ƢĔƢǈǳ�ǺǷ�ǾȈǴǟ�©ǂǘǧ�ƢǸȈǧ�ƢĔ¢Â���ƢȀȈǻƢǠǷ�Ƥ ȈǳƢǇ¢Â ِّيراد به ِّ يراد به ظاهره ، وبالعام

ذلك ُّ اد به غري الظاهر ، وكل، و الظاهر ير ُّيراد به اخلاصِّ يف وجه ، وبالعامُّ يف وجه ، واخلاصُّ العام

1¶���ÀƢǼƦǳ�º�©ÂŚƥ���ƨǧǂǠŭ¦�°¦®���œǗǂǬǳ¦�ƾǋ°�Ǻƥ�ƾǸŰ���ƾǐƬǬŭ¦�ƨȇƢĔÂ���ƾȀƬĐ¦�ƨȇ¦ƾƥ�º6 ،198334، ص 2، ج.



ل الكالم أو وسطه أو آخره و تتكلم بالكالم ينبئ أوله عن آخره ، أو آخره عن أوله  َّيعرف من أو

.1يعرف باملعىن كما يعرف باإلشارة " يءوتتكلم بالش

  شاخما مع طول القرون .َّ قيق الذي ظلَّالسياق ، ومفهومه الدُّ حدِّ و هي بال شك

  اإليجاز في القرآن الكريم :السياق و  ــ ــــج

رأينا يف ما سبق أمهية السياق يف حتديد دالالت :  في القرآن بالحذف اإليجازالسياق و  -1

 الذي توسعدرس هنا دور السياق يف أساليب اإلجياز القرآين و ناخلطاب القرآين على وجه العموم ، و 

)ومن املالحظات اليت تستوقفنا يف هذا اجلانب  يف دراسته املفسرون و البالغيون ( قدميا و حديثا

سياق الذكر الذي يقابل سياق بثون عن اإلجياز باحلذف يف القرآن الكرمي ـ َّعنايتهم ـ عندما يتحد

«��Ƣđ�ÀȂǴǇȂƬȇ�Ŗǳ¦�©ƢȈǳȉ¦�Ƕǜǟ¢�ǺǷ�ȂǿÂ�̧ǂǧَّ احلذف يف اخلطاب القرآين ألن ǀū¦�Â���ǲǏ¢�ǂǯǀǳ¦

حلذف ، واشتهرت هذه اآللية السياقية يف مباحث األشباه و النظائر إىل إدراك املعاين اليت ختفى مع ا

القرآن كله سياق عام من خالل تفسري القرآن َّ ، إذ اعترب هؤالء العلماء أنخاصةيف القرآن الكرمي 

  بالقرآن .

 التقديرَّ من تقدير ، فإنر  موافقا ومالئما للسياق ، وإذا احتمل النص أكثرَّ" ينبغي أن يكون املقد

ِّ تقدير ما ظهر يف القرآن أوىل من كلَّ الذي يكون أكثر مالءمة للسياق هو األوىل ، وعلى هذا فإن

هذا َّ تقدير ، فإذا ورد احلذف  يف موضع من القرآن ، وذكر احملذوف يف موضع آخر منه ، فإن

.2طرق التفسري أن يفسر القرآن بالقرآن "َّ أصحَّ تقدير ألنِّ املذكور هو أوىل من كل

وضح هذا مبا أورده الشنقيطي يف أحد األمثلة من اخلطاب القرآين :" و مثاله يف أحد املفعولني و ن

املفعول الثاين َّ ، وحنوها من مجيع آيات اختاذهم العجل إهلا ، فإناتخذتم العجل ﴾َّ ثم :﴿قوله 

حمذوف يف مجيعها ، وتقديره اختذمت العجل إهلا ، ونكتة حذفه دائما التنبيه على أنه ال ينبغي أن 

)66، 65، ص(2از ، املكتبة التجارية الكربى ، جَّـ املوافقات يف أصول الشريعة ، أبو إسحاق الشاطيب ، ضبط : عبد اهللا در1

 ب ت .
.93، ص  د: مصطفى شاهر خلوفوأثره يف املعاين و اإلعجاز ،  ـ أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي 2



فكذلك ألقى السامري  عجال مصطنعا إله ، وقد أشار إىل هذا املفعول يف طه بقوله ﴿ َّ يتلفظ بأن

.1" جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم و إله موسى ﴾فأخرج لهم عجال

  َّإذا اقتضاها السياق ، وتطلبها النظم ، وال حتذف كلمة يف القرآن إالَّ فال تذكر كلمة يف القرآن إال   

.2وحذفها أبلغ و أنسب ، وأكثر ترابطا يف األسلوب ، وأحكم للصياغة الفنية املعجزة " 

من كلمة يف موضعني خمتلفني حبيث يغين ما هو مذكور عن ما هو  و قد يكون يف اآلية حذف ألكثر

3ين ، واملشكل للمعىن هو السياق نفسه ، و قد أطلق عليه بعض املفسرين ري حمذوف يف كال النظ

كنوع من أنواع البديع ، وهو تصنيف يف حمله لطابعه اجلمايل األخاذ .ه ُ َّحتباك ، وعدمصطلح اال

في فئتين التقتا  فئة تقاتل في سبيل اهللا و أخرى كافرة يرونهم  آية كم﴿ قد كان ل" قال تعاىل :

آل عمران ة ألولي األبصار ﴾ ر في ذلك لعبَّ إن مثليهم رأي العين و اهللا يؤيد بنصره من يشاء

، فهذا النص فيه حذف يف موضعني و التقدير ؛ فئة مؤمنة تقاتل يف سبيل اهللا ، وأخرى كافرة 13

﴿الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اغوت ، ويؤيد ذلك قوله تعاىل يف موضع آخر :تقاتل يف سبيل الط

.4، فهذه اآلية بيان للنص السابق "76النساء اهللا و الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ﴾ 

ومن أكثر احلذوفات املوجودة يف اخلطاب القرآين تلك اليت جندها يف القصص إذ كثريا ما يوجد 

يف يف سورة ، وغري مذكور يف سورة أخرى ، ليتناسب الذكر ، و احلذف مع خمتلف تفصيل مذكور 

السياقات القرآنية ، وليجعل النص القرآين وحدة واحدة يفسر بعض آياته البعض اآلخر ، وتندمج 

معها حمققة املعىن الكلي و هذا من خالل السماح للمتلقي بإعادة بناء تلك التفاصيل من خمتلف 

  السياقات .

.22، ص 1ـ أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، حممد األمني الشنقيطي ، ج1
العنبكي ، مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع ، املدينة ـ اإلعجاز اللغوي ملشاهد القيامة يف القرآن الكرمي ، د: رعد طالب كرمي 2

.184، ص 2011، 1املنورة ، ط
.115، 114، ص 1996، 1بري يف علم التفسري ، السيوطي ، دار الفكر ، بريوت ، طحالت :نظر ي ـ 3
.141ـ أسلوب احلذف يف القرآن الكرمي ، مصطفى شاهر خلوف ، ص 4



مل يبني هنا هذا الذي  ﴿ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ﴾" قوله تعاىل : 

﴿ يسألك أهل الكتاب  سئله موسى من قبل ماهو ؟ و لكنه بينه يف موضع آخر ، وذلك يف قوله :

.1ل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا اهللا جهرة ﴾"ِّأن تنز

  َّ. إذ أنه يشمل كل2مثلما جنده يف املتشابه اللفظي  ، د أوجه احلذف يف اخلطاب القرآينَّوتتعد

مستويات اجلملة من احلرف إىل الكلمة ، إىل شبه اجلملة و اجلملة ، وحناول أن نبحث من خالل 

يف إنتاج إحدى هذه املستويات عن السياقات اليت وردت فيها وما حيدثه سقوط إحدى أركان اجلملة 

  دالالت جديدة .

  و لنتأمل هذه السياقات املختلفة : 

ها وما عند اهللا خير و أبقى أفال تنيا و زينٌّفمتاع الحياة الد ء﴿ و ما أوتيتم من شي " قوله تعاىل :

  .60﴾ القصص تعقلون 

ورى الشفمتاع الحياة الدنيا وما عند اهللا خير و أبقى ﴾  ء﴿ فما أوتيتم من شيو قوله تعاىل : 

36.

ذكورة املذكورة يف اآلية املوجودة يف سورة القصص غري موجودة يف اآلية امل ﴿وزينتها ﴾َّ وكما نرى فإن

على يف سورة الشورى ، ويكفي هنا رصد السياق العام الذي وردت فيه اآليتني لتفسري هذه الظاهرة 

بعد السياق واضح  َّظي إال أن الرغم من ورود هذه الشواهد يف باب املناسبة من أحباث املتشابه اللف

��� ٌّوجلي�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�©ƢđƢǌƬŭ¦�©Ƣȇȉ¦�ǲȇÂƘƫ�ƨǸƟ¦Â�ǺȇǂǈǨŭ¦�¬Âǂǋ�¾Ȑƻ�ǺǷ

،وما كان عليه من الزهو مبا أويت من مال هو زينة 3ففي سورة القصص اليت تضمنت قصة قارون 

احلياة الدنيا ، ولنتأمل هذه الصورة : 

.99رآن بالقرآن ، الشنقيطي ، ص ـ أضواء البيان يف إيضاح الق 1
2�ƢǜǨǳ�©ƢđƢǌƬŭ¦�©Ƣȇȉ¦ رت مع زيادة أو نقصان أو تقدمي َّاليت تكرهي اليت تكررت يف القرآن ، و ألفاظها متفقة أو هي      

و تأخري ، أو إبدال حرف مكان حرف آخر .
جمدالوي للنشر والتوزيع ، عمان صابر حممد الزيباري ، داربالغة إجياز احلذف:د.نوري ــنظر املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي يـ  3

.145،146، 144، ص 2013/2014، 1ردن ، طاأل



«�¦79ȍ﴾ القصص  ﴿فخرج على قومه في زينته ƢǠǓ�ÄǂǤȇ�ƾȀǌŭ¦�¦ǀđ�¦̄¤�Â�� ميان ممن استهوته

  يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ﴾ . ﴿مناهج احلياة الدنيا 

يف هذه السورة : ذكر مجيع ما يبسط فيه الرزق ، و أعراض الدنيا  َّ هـ ) ألن504" قال الكرماين (

Ƿ�̧ƢƬŭƢǧ�śǜǨǴǳ¦�Ǻȇǀđ�ƨƦǟȂƬǈǷ�ƢȀǴǯاحلياة من املأكول ، واملشروب ، وامللبوس   ال يغىن عنه يفا

واملسكن ، واملنكوح ، والزينة ما يتجمل به اإلنسان وقد يستغين عنه : كالثياب الفاخرة ، واملراكب 

إذ مل يرد فيها ما ورد هنا  ﴿وزينتها ﴾." و مل يقع يف آية الشورى ذكر 1الرائقة و الدور املخصصة "

بل تضمنت حقارة الدنيا ، ونزارة رزقها ، وأنه مقدور غري مبسوط   مما استدعى هذه املناسبة ....

.2وتلك حال األكثر"

راسات اليت عكفت على البحث يف اخلطاب ِّما سبق يظهر لنا مدى احلرص الذي أولته الدِّ من كل

الالت ِّمقاربة الدعند القرآين عامة ـ ويف ظاهرة احلذف يف القرآن الكرمي خاصة ـ ملسألة السياق 

  ر بعضه بعضا .فسأهم هذه السياقات ، هو السياق القرآين ذاته ، فالقرآن يَّ لقرآنية ، و أنا

إذا كان اإلجياز باحلذف إسقاطا لوحدة أو وحدات من الرتكيب   السياق و اإليجاز بالقصر : ـــ 2

املعاين ، والسؤال اإلجياز بالقصر هو تقليل األلفاظ و تكثري ِّ دة ، فإنَّلوجود دليل ، ولغاية مجالية حمد

  الذي يطرح هنا :

�Ƣđ�ǞǴǘȇ�Ŗǳ¦�Ǧما ــــ  ƟƢǛȂǳ¦�Ȇǿيف اخلطاب القرآين ؟ السياق يف هذا النوع من اإلجياز  

لفظة ترتبط ضمن النسيج النظمي الداليل يف أي تركيب لغوي  َّ داللة أيَّ نقول يف البداية أن

  ستعماالت يف اجتة عن االــــــــت وضعية ودالالت نودة يف لغة من اللغات جتمع دالالــــــــفالكلمات املوج

الالت ِّالبيئة اإلجتماعية ، وهكذا فإننا عندما نقف عند كلمة ما فإننا نقف عند قائمة طويلة من الد

الالت املمكنة ألي ِّاللة أو تلك من جمموع الدِّد هذه الدِّاملتاحة يف ذاكرة تلك الكلمة ، والذي حيد

  اللة أو الدالالت املستهدفة .ِّلنظمي الذي يؤطر تلك الدلفظة إمنا هو السياق ا

، وحاسم : ُّ إذن فدور السياق و أثره يف توجيه املعىن مفصلي

.145ـ املصدر نفسه ، ص 1
.146، 145نفسه ، ص املصدر ـ 2



ُّ " وال سيما إذا احتمل اللفظ أكثر من معىن ، وكذلك إذا تقاربت األلفاظ يف املعاين ، ووقع الظن

Ţ�Ŀ�ǲǐǨǳ¦�Ƕǰū¦�Ȃǿ�¼ƢȈǈǳƢǧ���©Ƣǧ®¦ŗŭ¦�ǺǷ�ƢĔ¢�ƢȀȈǴǟ1ذلك " ِّ ديد كل.

هذا النوع يتطلب َّ و ما دمنا نتكلم عن اإلجياز بالقصر الذي هو تقليل األلفاظ ، وتكثري املعاين فإن

دالليا عكس الصورة األوىل حيث يتم تفجري طاقات داللية كثرية مقصودة من خالل أقل تركيب 

﴿ ولكم في القصاص لبالغيني : نالحظ هذه اآلية اليت استوقفت كثريا من املفسرين ، والممكن ، و 

.، ولننظر إىل متوضع كل كلمة ، وماهي عليه من التعريف والتنكري، ومعىن كل  179البقرة حياة ﴾ 

  اق .يكلمة ابتداء، ومعناها ـ التعارض ـ داخل الس

القصاص قتل وتفويت للحياة ، وقد جعل مكانا و ظرفا َّ " كالم فصيح ملا فيه من الغرابة ، وهو أن

لكم يف هذا  واملعىن :َّ اة ، ومن إصابة حمز البالغة بتعريف القصاص ، وتنكري احلياة ، ألنللحي

�ǶǯÂ���ƨǟƢǸŪ¦�ƾƷ¦ȂǳƢƥ�ÀȂǴƬǬȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢�Ǯ ǳ̄Â���ƨǸȈǜǟ�̈ƢȈƷ�́ ƢǐǬǳ¦�Ȃǿ�Äǀǳ¦�Ƕǰū¦�ǺǷ�ǆ ǼŪ¦

الفتنة  قتل مهلهل بأخيه كليب حىت كاد يفين بكر بن وائل ، وكان يقتل باملقتول غري قاتله فتثور 

ويقع بينهم التناحر ، فلما جاء اإلسالم بشرع القصاص كانت فيه حياة أي حياة ، أو نوع من احلياة  

بالقتل فعلم َّ قتصاص من القاتل ، ألنه إذا همرتداع عن القتل لوقوع العلم باالوهي احلياة احلاصلة باال

فكان القصاص سبب حياة فارتدع منه سلم صاحبه من القتل ، وسلم هو من القود ُّ أنه يقتص

................................................................................2نفسيني " 

ا ، واحلياة أيضا يف قصاص األعضاء  اآلية رادعة عن القتل واجلروح معا لشمول القصاص هلمَّ " أن

ل اآلية (ولكم) و ُّقطع العضو ينقص مصلحة احلياة ، و قد يسري إىل النفس فيزيلها ...يف أو نأل

�ǶȀǐȈǐƼƬǳ�ǶǿŚǣ�ȏ�ǶēƢȈƷ�®¦ǂŭ¦�ǶĔ¢Â���́ ȂǐŬ¦�ȄǴǟ�śǼǷƚŭƢƥ�ƨȇƢǼǠǳ¦�ÀƢȈƥ�ȆǿÂ���ƨǨȈǘǳ�ƢȀȈǧ

.3باملعىن مع وجوده فيمن سواهم "

1املنورة ، طمان ، املدينةُّـ االعجاز اللغوي ملشاهد القيامة يف القرآن الكرمي  ، د: رعد طالب كرمي العنبكي، مكتبة دار الز1

.47، ص 2011
التأويل ، ضبط ، حممد عبد السالم شاهني ، دار  هالتنزيل ، وعيون األقاويل يف وجو ـ تفسري الكشاف عن حقائق غوامض  2

.221، 220، ص 1، ج5الكتب العلمية ، بريوت ـ لبنان ، ط
.125، ص 3تقان يف علوم القرآن ، السيوطي، جـ اال 3



من خالل  تنزيل من حكيم حميد ـتلك الدالالت ـ ُّ فقد رأينا كيف اجتمع هلذا الرتكيب املعجز كل

1جمموع السياق الرتكييب لآلية وجدنا :

  (ولكم )جلماعة املؤمنني مع وجوده فيمن سواهم .ــــــ التخصيص ب ـــــ

بقيمة العدل خبالف مطلق ذكر ( يف القصاص ) دون ( يف القتل ) مثال ، ألن القصاص مشعر  ـــــ

  القتل حييل إىل الوحشة خبالف لفظ احلياة .َّ القتل ، و أن

  يف القصاص حياة متطاولة .َّ لفظ ( حياة) نكرة حبيث أنه يفيد تعظيما أي أن ءجمي ــــ

  عليه . رفا للحياة ، ومنبعا هلا من خالل إدخال (يف )ظجعل القصاص  ـــــ

لعشرين وجها فاقت فيه هذه اآلية ، ما اشتهر من كالم العرب  و قد مجع العلماء ما يربو عن ا

ل بني  ض(القتل أنفى للقتل) ، وهو أوجز كالم عرفته العرب يف هذا املعىن ، وال وجه للمقارنة ، فالف

القول َّ كالم اهللا و كالم البشر ، كفضل اهللا على عباده ، تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا ، بل إن

¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ�ƢǸĔƘƥ��ƨƬƦǳ¦�®°¦Â�Śǣ�Â���¾ƢŰ�ŘǠŭ

وما يهمنا يف هذا املقام حتديدا هو دور السياق يف تفجري دالالت جديدة ، وكثرية وهو ما أبان عنه 

·�ِّاملثال السابق ، فالسياق الرتكييب هو الذي حيد ƢǨǳȋ¦�ÀȂǰƫ�À¢�ȆǿÂ���Ƣē¦Â̄�Ŀ�· ƢǨǳȋ¦�ȏ�ƨǳȏƾǳ¦�®

و ذلك أن ليس كالمنا فيما يفهم  منها كالم . فإذا مجعت ، وألقت ومتفقتها ِّخمتلفة املعاين إذا فر

2وجمموع كالم آخر "  و (جلس)،و لكن فيما فهم من جمموع كالم، من لفظتني مفردتني حنو (قعد)

من هنا جاء اهتمام كثري من اللغويني واملفسرين مبسألة تأكيد الفروق بني األلفاظ انطالقا من 

«��Ŀ�ÀȂǰȇ�À¢�Ǻǟ�Ȑǔǧ�ƨǷƢǟاألوضاع السياقية املتباي ®¦ŗǳƢƥ�ǾȈǴǟ�ƶǴǘǏ¦�ƢǷ�¦Âǂǰǻ¢�ǶĔ¢�Ʈ ȈŞ�ƨǼ

اخلطاب القرآين أي " أن خصوصية االنتقاء القرآين تدعونا إىل االقرار بتفرد كل كلمة مبعناها اخلاص  

�À¡ǂǬǳ¦�Ƥ ȇǀē�Ǻǟ�ƾȈǠƥ�ȂȀǧ���ƨǤǴǳ¦�Ŀ�¦®ȂƳȂǷ�» ®¦ŗǳ¦�ÀƢǯ�¦̄Ɯǧ���ň¡ǂǬǳ¦�¼ƢȈǈǳ¦�ń¤�ǺȇƾǼƬǈǷ

.3ي ، ومتكن مفرداته من معانيها وظالهلا اخلاصة "اللغو 

.125، 124، 123، ، ص 3نفسه ، جاملصدر : نظر يـ  1
.198ـ دالئل اإلعجاز ، عبد القاهر اجلرجاين ، ص 2

3 .74.ص2009، 03مجاليات املفردة القرآنية ،الدكتور أمحد ياسوف ، دار املكتيب ، دمشق ، سورية ، ط : -  



ولكي نوضح  هذا املفهوم نورد هنا بعض الشواهد اليت ساقها الدكتور مسعود بودوخة يف معرض 

حديثه عن دور القرائن املقالية واحلالية يف إبراز املعاين القرآنية ودفع أي التباس فيها من خالل تفسري 

¤�ǂƻ¡�ǞǓȂǷ�Ŀ�ÀȂǰƫ�À¢�ƢǷ¤�Â���Ƣđ�ǂǈǨƫ�Ŗǳ¦�©ƢȇȊǳ�̈°ÂƢů�ÀȂǰƫ�À¢�ƢǷالزخمشري " وهذه القرائن 

1من القرآن الكرمي "

���ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ŀ��̈ǂǘǨǳ¦��ƨǸǴǰǳ�ÄǂǌűǄǳ¦�ŚǈǨƫ�̈°ÂƢĐ¦�ǺƟ¦ǂǬǳƢƥ�ŚǈǨƬǳ¦�ǺǷÂ��﴿ فطرت اهللا التي

30�̈ǂǋƢƦǷ�Ǯالروم ( ﴾ فطر الناس عليها ǳ̄�ƾǠƥ�ńƢǠƫ�ǾǳȂǬƥ�ȏƾƬǈǷ�ƨǬǴŬ¦�ƢĔƘƥ��﴿  ال تبديل

).30الروم ( ﴾ لخلق اهللا

وكذلك تفسريه لكلمة (القرين) بأنه الشيطان الذي قيض البن آدم ، وهذا يف قوله تعاىل يف سورة ق

ا التأويل ، والقرينة السياقية اليت محلت الزخمشري على هذ23ق  ﴾ عتيد َّوقال قرينه هذا ما لدي ﴿

2."27ق  ﴾ قال قرينه ربنا ما أطغيته ﴿قوله تعاىل بعد ذكر القرين يف اآلية السابقة 

ƢȈǈǳ¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȇ°ȂƄ¦�Ǧ¼� ِّوبناء على كل ƟƢǛȂǳ¦�Â�°¦Â®ȋ¦�¬ȂǓȂƥ�ƢǼǳ�ǂȀǜȇ�ǾȈǳ¤�Ƣǻǂǋ¢�À¢Â�ǪƦǇƢǷ

  أبعاده يف إبراز الدالالت املختلفة يف اخلطاب القرآين . ِّبكل

.161السياق والداللة ، الدكتور مسعود بودوخة ، ص -1
.161نفسه ، ص املرجع ــ   2



  :في الخطاب القرآني العدولو  : اإليجازثانيالمبحث ال

يشكل العدول ظاهرة مجالية يف غاية األمهية من حيث قدرته على كسر منطية اللغة يف   : تمهيد -أ

�ƨưȇƾū¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�À¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ��ƨȇȂƸǼǳ¦Â�ƨȈǳȏƾǳ¦Â�ƨȈǧǂǐǳ¦Â���ƨȈƫȂǐǳ¦��ƢēƢȇȂƬǈǷ�ǲǯ

أعادت تسليط ضوء الدراسة عليه حتت وقع املناظرة بني هذا املصطلح , واملصطلح 

نزياح , إال أن االضطراب حاصل بني ) املرتجم يف العربية مبفهوم االDéviation/ l'écartالغريب(

َّ استعمال املصطلح الرتاثي  واملصطلح اجلديد مبفهومه الغريب , واحلقيقة أننا بتأمل بسيط جند أن

نسانية كثريا ما تتفق يف بعض هاذين املصطلحني يتقاطعان يف نفس املفهوم تقريبا , والتجارب اال

��Ƣē®¦ǂǧÂ���ƢȀƬȈǏȂǐƻ�ƨȇ£°�ǲǰǳ�ǚǨŹ�ȆǠȈƦǗ�©ÂƢǨƫ�®ȂƳÂ�ǞǷ���ƨȇȂǤǴǳ¦�ŚǣÂ�ƨȇȂǤلالرؤى ال

ذاته إلخراجه اللغة من الدائرة اللغوية ِّ راسات األسلوبية هو األسلوب يف حدِّنزياح يف الدفإذا كان اال

جديد  يءنتباهه بشيساهم يف عملية مفاجأة القارئ ، ولفت اإذ أنه الضيقة إىل دائرة أكثر نشاطا ، 

  هـ ) حينما يقول :255خيرق املعايري اجلاهزة ، فإننا جند تقريبا نفس هذا املفهوم عند اجلاحظ (

من غري معدنه أغرب ، وكلما كان أغرب كان أبعد يف الوهم،وكلما كان أبعد يف الوهم   يءالشَّ " ألن

.191ع "كان أطرف ، وكلما كان أطرف كان أعجب ، وكلما كان أعجب كان أبد 

نسانية إىل طلب غري املألوف  فاجلاحظ يشري بوضوح إىل قيمة املفارقة من حيث نزوع النفس اال

ÀƜǧ�¦ǀǿ�ȄǴǟÂ���Ǿƥ�Ƣǿ°ƢȀƦǻ¦Â���ƢđƢƴǟ¤Â َّ القرآن عند نزوله شكل انقالبا عاما ال على مستوى

  رة العربية آنئذ .املفاهيم ، والتصورات فحسب ، بل حىت عن األشكال التعبريية السائدة يف شبه اجلزي

هول أقصى ما يعرتي سامعا ُّ" فكان أن صدم أوائل من مسعوه مبا مسعوا ، واعرتاهم من الدهشة ، والذ

حرصهم على حتسني  يءجاز ، وهم الذين مل يكونوا أحرص على شعمبا مسع ، فسلموا له باإل

.192لعادة "أساليب الكالم و أنواع اخلطاب ، ووجدوا القرآن مباينا هلا خبروجه عن ا

غم من َّوميكن اعتبار هذا النوع من العدول ، عدوال كليا ينقض العادة التعبريية السائدة ، وعلى الر

ِّ اللية ، ودوره يف إثارة ، وشدِّنزياح ، وظالله الدالوعي الكامل  يف التفكري اجلمايل العريب ـ مبفهوم اال

رس يف باب َّللدَّ أنه مل يكن جماالَّ كيب إالمستويات الرت ِّ القارئ، من خالل التلوين األسلويب يف كل

.1، ج93ـ البيان و التبيني ، اجلاحظ، ص 191
.75ـ عناصر الوظيفة اجلمالية يف البالغة العربية ، د: مسعود بودوخة ، ص 192



من خالل مجلة من املفاهيم ِّ ت انتباههم بال شكَّأنه كظاهرة لغوية بارزة شد على الرغم مند ، َّحمد

خمالفة مقتضى الظاهر ، التلوين وشجاعة العربية ، االلتفات  و نذكر منها : العدول ،واملصطلحات 

ȏ¦���ǲȇȂƸƬǳ¦±ƢĐ¦���̧Ƣǈƫ193 اخل...  

نزياحية علوم البالغة العربية ـ وخباصة علمي املعاين ، والبيان ـ هي يف جوهرها دراسة لألشكال االَّ إن

للغة العربية وضمن هذا اإلطار جند االنزياح الرتكييب ، واملتمثل يف شكل الرتكيب ، وما يطرأ عليه من 

التعريف و التنكري ، املطابقة من حيث : التقدمي ، والتأخري ، الذكر ، واحلذف ، التكرار ، اتتغري 

وغري ذلك مما ،املخالفة بني األدوات  ،من عدمها بني ( التذكري ، والتأنيث ) ، ( اجلمع واإلفراد)

اللية ِّذلك من حيث املناسبة مع خمتلف األغراض الد ِّينجم عنه من دالالت معينة ، وعالقة كل

  املستهدفة .

اللية من الناحية ِّيف رصد  االنزياحات الدُّ رس فيه ينصبَّلدعلم البيان هو اآلخر جمال اَّ يف حني أن

ِّ ستعارات بأشكاهلا املختلفة و الكناية ، و التعريض ، والتشبيه بكلالتصويرية املؤداة من خالل : اال

  مستوياته.

نه ذو رس اللساين العريب ، بل إَّاليل ـ ليس غريبا يف الدِّمفهوم االنزياح ـ الرتكييب أو الدَّ وعلى هذا فإن

  أصالة ال غبار عليها .ذو جذور متينة ، وأوراق وارفة الظالل ،  و 

نزياح اللغوي يف الرتاث أشكال االِّ دراسة أهم حنوراسات األسلوبية العربية حديثا ِّوقد توجهت الد

  اللساين العريب القدمي .

ذته املباحث البالغيني ساروا يف اجتاه معاكس عن ذلك الذي اختَّ ويالحظ حممد عبد املطلب أن

ة قد أقامت مباحثها على رعاية األداء املثايل للغة ، يف ري خهذه األَّ ، إذ أن194النحوية ، واللغوية 

رس البالغي أقام مباحثه على أساس العدول عن تلك املثالية يف األداء الفين .وهذا ال َّالدَّ حني أن

Ǵǳ¦�±ƢųȎǳ�̈ǂǗƚŭ¦�ƨȇƾǟƢǬǳ¦�ŚȇƢǠŭƢƥ�ÀȂǸƬȀȇ�ȏ�ǶĔ¢�řǠȇذلك يؤكد إدراكهم لتحققه ، َّ غوي " بل إن

.51نفسه ، ص املرجع ـ  193
.277نظر البالغة و األسلوبية ، حممد عبد املطلب ، ص يـ  194



حبيث جعلوه اخللفية الومهية وراء الصياغة الفنية اليت ميكن أن يقيسوا إليها عملية العدول يف هذه 

.195الصياغة " 

و يكفي هنا النظر إىل األسس اليت قامت عليها  نظرية النظم عند اجلرجاين ، واليت جتعل من اخللفية 

حمورا هاما تتشكل ضمن حدوده العامة املعاين العميقة ، أو معىن املعىن من خالل الرتكيبية النحوية 

التصرف يف مستويات الرتاكيب كلها أو بعضها ، وعلى هذا فقد عد حممد عبد املطلب مسألة 

العدول عن الرتاكيب األصل ، أو النموذج عند البالغيني ما هو إال مقياس لتحديد كمية العدول  

وهو عدول يتم من خالل عوامل نفسية تكتنف عملية التخاطب : كتشويق السامع    "  وكيفيته .

.196للتفاؤل ، أو للتلذذ "أو 

ختطي الرتب النحوية ـ من حيث التقدمي  حممد عبد املطلب األشكال العدولية اليت رصدها ِّ ومن أهم

شهد مبا ستن هذا األخري يوع ، لتفاتوالتأخريـ و التعريف و التنكري ، و اإلجياز و اإلطناب ، واال

  قاله الزخمشري عن فائدته: 

العدول من أسلوب إىل أسلوب فيه إيقاظ للسامع  َّ لتفات يلحظ الزخمشري أن" ويف التعليل لبالغة اال

من أسلوب فينقله إىل أسلوب آخر َّ السامع رمبا ملَّ وتطرية له بنقله من خطاب إىل خطاب آخر ألن

حتول عدويل عن الصيغ َّ كلَّ .وهكذا فإن197استمالة له يف اإلصغاء " وتنشيطا له يف االستماع 

املثالية يعطي طاقة تعبريية خاصة ، حصلت بفعل ذلك التغري .

حيث جنده الدكتور متام حسان  حماولةفهوم العدول جند مب اهتمتومن اجلهود األسلوبية احلديثة اليت 

  ية : د مستويات عديدة للعدول كالعدول عن أصل البنِّحيد

" يعدل عن أصل البنية إما بإجراء تصريفي فتتحول صورة اللفظ األصلية و إما بنقل املعىن بتضمني 

ة مل تكن له يف األصل يلفظ معىن لفظ آخر ، أو إنابته عنه ، و إما بتسخري اللفظ لتوليد معان هامش

ǂĐ¦�ÄȂǤǴǳ¦ِّ ، أو تعميم اإلشارة إىل املقصود د ، وذلك بواسطة احلكاية ، أو تنكري اللفظ ، أو تعريفه

.269ـ املرجع نفسه ، ص 195
.272نفسه ، ص املرجع ـ  196
.279فسه ، ص ناملرجع ـ  197



غري  باستعمال املوصول أو إفادة معىن الشرط من خالل املوصول أيضا ، أو إعطاء الضمري وظيفة

.198بط كإفادة الشأن أو الفصل "َّالر وظيفة

وهناك مستوى آخر للعدول ، وذلك باإلجراء التصريفي ، وتتضمن ظواهر من مثل : اإلدغام  

إلعالل،واإلبدال ،والنقل،والقلب،واحلذف،واملناسبة .وكلها إجراءات تصريفيةخفاء،واإلقالب،واواال

199عدولية ذات غاية إقتصادية و طلبا للخفة يف النطق .

خري،ويالحظ أو باإلضافة إىل ذلك تناول متام حسان جوانب العدول يف الرتبة من حيث التقدمي و الت

Ƕǿ¢�ǺǷ�ƢĔƘƥ ِّالغي العريب .رس البَّاملباحث اليت عنيت يف الد  

عرتاض و الفصل النحوي  ويف جمال التضام تربز بعض الظواهر العدولية مثل : احلذف و الزيادة و اال

́�¦ƢĐ¦���ƨȈǸƴǠŭ¦�ƨƦǇƢǼŭ¦��ǲǿƢšÂ���ÄȂƸǼǳ±��وجتاهل اال ƢǐƬƻ200.

َّ راسات األسلوبية العربية و هي كما رأينا تغطي كلِّتلكم هي أبرز مالمح العدول اليت حظيت بالد

العدول يف أساليب اإلجياز  لىاللية ، وسنحاول الرتكيز يف العنوان التايل عِّاملستويات الرتكيبية ، والد

القرآين ، وسنبدأ بالعدول يف اإلجياز باحلذف ، و أهم أشكاله يف اخلطاب القرآين .وعن اآلثار 

  اللية اليت تولدها تلك العدوالت .ِّالد

: نيب/ عدول اإليجاز في الخطاب القرآ

  اإليجاز بالحذف والعدول: -1

ذكر بعض الوحدات لغايات أسلوبية : ِّ يعترب احلذف من أبرز الظواهر اللغوية اليت تتمثل يف طي 

ما يقول متام حسان ليس يف مضمون كمجالية فنية ، وأخرى داللية .و احلذف يف اخلطاب القرآين  

اللغة جتعل للجملة العربية َّ القرآن .إمنا هو راجع إىل طبيعة اللغة ، نفسها و تراكيبها ،" ذلك بأن

�řǤƬǈȇ�ȏƢǷÂ�ǽŚǣ�ń¤�ǂǬƬǨȇ�ƢǷ�ƢǿǂǏƢǼǟ�ĿÂ���ƢēȐǸǰǷÂ�ƢĔƢǯ°¢�ƨǴǸŪ¦�ȆǨǧ���ƨǼȈǠǷ�ƨȈƦȈǯǂƫ�ƢǗƢŶ¢

¦�ǲǸƬǌƫ�Ń�¦̄Ɯǧ���ǽǂȇƾǬƫ�Ǻǟ�ŘǠŭ¦�Ƥ Ȉǯŗǳ¦�ǾȈǔƬǬȇ�Â¢�ŘǠŭ¦�ǾȈǔƬǬȇ�ƢǷ�Â¢���ƢĔƢǯ°¢�ƾƷ¢�ȄǴǟ��ǲǸŪ
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Ľ���Ãǂƻȋ¦�ƢǿǂǏƢǼǟÂ���ƢēȐǸǰǷ�ǺǷ َّ اتضح املعىن بدون ذكر هذه العناصر لوجود الدليل على

به لطلب اخلفة اختصارا أو اقتصارا أو جتنبا للحشو أو لسبب آخر  يءاحملذوف عددنا ذلك حذفا ج

جود احلذف هو بالنظر إىل القواعد القياسية اليت استنبطها النحويون من و َّ ،أي أن201غري ذلك " 

عدم ورود أي وحدة من َّ  فإنيلاستقراء كالم الفصحاء من العرب يف عصر اإلحتجاج .و بالتا

العرب  بالغيونال اعتربه أو احلذفعدم الذكر َّ فإن على هذاالوحدات يف الرتاكيب يفرض تقديره ، و 

 ِّ نفس السامع تتسع يف الظنَّ دة : "ألنَّض ذو غاية داللية ، وفنية حمدعدوال عن أصل مفرت 

.202احلساب  وكل معلوم فهو هني ، لكونه حمصورا " و 

فرتاضي ، بل ترجع إىل األسلوب علة اجلمال ال ترجع إىل التعبري بالنمط االَّ على أنُّ " وهو أمر يدل

متعلقا باجلانب اجلمايل فحسب ، بل إنه  .و األمر هنا ليس203املنزاح عنه وهو هنا أسلوب احلذف "

َّ كلَّ أنَّ للغرض التعبريي الذي سيق له : " وال شك تهيف اخلطاب القرآين ذو حتمية من حيث مناسب

À¤Â���Ƥ ǇƢǼŭ¦�ƢĔƢǰǷ�Ŀ�¦®ȂǐǬǷ�ƢȈǼǧ�ƢǠǓÂ�ƪ ǠǓÂ�̈®ǂǨǷ َّاحلذف من املفردة مقصود ، كما أن َّ

تغيري يف املفردة  أو إقرار على ُّ األصل مقصود ، وكلَّ اإلبدال مقصود ، كما أنَّ الذكر مقصود ، وإن

.204األصل مقصود له غرضه "

نزياحات يف مستوى احلروف جند حذف احلرف حيث يكون هذا  احلذف منسجما مع ومن اال

اللية للرتاكيب القرآنية ، ولنالحظ هاتني اآليتني : ِّالطبيعة الد

  قال اهللا تعاىل :

  .52األحزاب من أزواج ﴾َّ لك النساء من بعد وال أن تبدل بهنُّ ﴿ ال يحل ـ

لوا الخبيث بالطيب ، وال تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه  َّ﴿ و آتوا اليتامى أموالهم و ال تتبدـ 

  .02النساء كان حوبا كبيرا ﴾ 

.380ـ املرجع نفسه ، ص 201
، 1ج5،طتح: حممد حمي الدين عبد احلميد ، دار اجليل ،بريوت،ابن رشيق،يف حماسن الشعر ، وآدابه،ونقدهالعمدة ـ 202

.253ص
.97عناصر الوظيفة اجلمالية يف البالغة العربية ، مسعود بودوخة ، ص ـ  203
.04، القاهرة ، ص 2006، 2ـ بالغة الكلمة يف التعبري القرآين ، فاضل صاحل السامرائي ، ط204



اء جاءت الصيغة ب( وال ل ) فحني أنه يف آية النسَّفاملالحظ أنه يف آية األحزاب ورد الفعل ب( تبد

آية األحزاب حكمها مقصور على الرسول صلى اهللا عليه وسلم َّ لوا) من دون حذف " ذلك أنَّتتبد

العصور  ِّ ل بأزواجه أزواجا ، أما اآلية الثانية فهي حكم عام للمسلمني على مرَّعن أن يتبدُّ فهو منهي

ل) باحلذف من الفعل ، وقال يف َّتبدد ، واحلدث املقصور على شخص واحد ( َّفقال يف احلكم احملد

لوا) فجاء بالصيغة القصرية للحدث القصري وبالصيغة َّالعصور ( تتبدِّ على مرِّ احلكم العام املمتد

ستشهاد .وقد فصلنا القول يف مبحث املناسبة و احلذف باال205الطويلة للحدث الطويل املمتد "

اللية لإلنزياح باحلذف ِّأن نشري إىل القيمة الدجبملة من احلذوفات من اخلطاب القرآين ، وإمنا أردنا 

من الوحدات الرتكيبية يف املنجز اللغوي أيا كانت تلك الوحدة من احلرف إىل اجلملة ، وإمنا يقاس 

ǂĐ¦�ƨȈǇƢȈǬǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ń¤�ǂǜǼǳƢƥ�» ǀū¦�Ǯ ǳَّ̄احلذف كفرع إنزياح عن َّ دة من كالم العرب وبالتايل فإن

ثل قيمة معنوية عند املتلقي بإثارة انتباهه ، وتوسيع خياله من خالل كر ، كما ميِّاألصل وهو الذ

.قتصاد يف اللغة ، ومجاال فنيا يف األسلوب االاإلحياء املوجود يف احلذف و 

ومن أشكال العدول باحلذف ، حذف الرابط ، الذي تطرق إليه الدكتور متام حسان ، واعتربه أسلوبا 

وعلى  206اب الربط طاملا أمن اللبس مع وجود دليل احلذف عدوليا مقبوال عدل به عن استصح

الرغم من أنه مل يشر إىل القيم اجلمالية هلذا الشكل العدويل إال أنه حدد مجلة من مستوياته يف 

  اخلطاب القرآين مثل أن يكون الرابط احملذوف : 

﴾  الذي رزقنا من قبلكلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا ضمري الغائب كما يف قوله تعاىل:﴿

  ) أي : رزقناه أو رزقنا إياه.25البقرة (

) ودليل احملذوف فيها املوصول وافتقاره إىل ما 41﴾ البقرة (وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم﴿

  يربط صلته به .

  ) أي : تسرونه وتعلنونه.77﴾البقرة (اهللا يعلم ما تسرون وما تعلنونَّ إن﴿

  مري الغائبة مثل قوله تعاىل :كما يكون العدول يف حذف ض

  ) أي : أنعمتها.47-40﴾ البقرة (اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم﴿

  وقد يقدر احملذوف جمرورا باحلرف حنو :
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  ) أي ال جتزي فيه.48﴾ البقرة (واتقوا يوما ال تجزي نفس عن نفس شيئا﴿

وطائفة منكم قد ) أي : 154﴾ آل عمران (يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم﴿ 

  أمهتهم.

  ومنه أيضا حذف اسم اإلشارة كقوله تعاىل :

  أي : فإن مل تفعلوا ذلك . )24﴾ البقرة ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار﴿

  أي: يفعلون ذلك. )71﴾ البقرة (فذبحوها وماكادوا يفعلون﴿

  ذلك .أي : وإن مل تفعل  )67﴾ املائدة ( وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴿

وهي موجودة يف كتب  –وجممل القول هنا يف عدول احلذف اشتماله على كل مستويات اجلملة 

بل و يكون العدول حبذف أكثر من مجلة  من  -النحو و البالغة وليس الغرض استقصاؤها مجيعا 

اخلطاب كلما كان دليل احلذف ، وأمن اللبس ، وكان التعويل على فهم واستنتاج القارئ من جممل

السياقات ، وأكثر ما يكون هذا احلذف يف القصص القرآين ولنتأمل هذا الشاهد من سورة يوسف :

وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال ﴿

).56ـــ54يوسف (﴾اجعلني على خزائن األرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في األرض

وقال امللك ائتوين به استخلصه لنفسي فأتوه به فكلمه ومسع منه فرضى عنه قال إنك اليوم أي :"

لدينا مكني أمني فخطر ليوسف أن يطلب منه أن ينصبه خازنا على ما يف خزائن امللك ، ومن مث 

إين حفيظ عليم فأجابه امللك إىل ما طلب وواله أمر قال للملك اجعلين أمينا على خزائن األرض

207زائن ، وكذلك مكنا ليوسف.."اخل

  ومن سورة طه قوله تعاىل :  

قلنا ال تخف إنك أنت األعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وال ﴿

).70ـــــ68طه ( ﴾يفلح الساحر حيث أتى

" أي : قلنا الختف إنك أنت األعلى وألق ما يف ميينك فألقى عصاه فابتلعت حباهلم وعصيهم  

  فبهتوا لذلك وآمنوا باهللا قالوا آمنا برب هارون وموسى . ودليل احلذف يف كل ذلك هو قرينة السياق

.384املرجع نفسه ، ص : -207



.208واحملذوف من كل ذلك حشو ال ضرورة له ، وال وجه لذكره "

  اإليجاز بالقصر:العدول في أسلوب  -2

رس َّالدَّ أنَّ أما بالنسبة للعدول يف اإلجياز بالقصر فإنه و إن كان عدوال عن التطويل أو اإلطناب إال

قة فالسكاكي يضع العرف ِّالبالغي مل يصل إىل حتديد مفاهيمه لتلك املصطلحات على وجه الد

   العرف اعتبارب س درجة العدوليقي توجه.وهو 209اللغوي معيارا تقاس إليه ظاهرتا اإلجياز و اإلطناب 

السياق غري اللغوي ، مقصيا بذلك جانب السياق اللغوي ذاته ، أي  أو بتعبري آخر،  االجتماعي

معيار ثابت، يقاس إنطالقا من خلفيته ك يف ذاتهالقيمة اإلنزياحية أو العدولية لإلجياز داخل اخلطاب 

  والسؤال الذي يطرح هنا : ،إنزياح اإلجياز 

  اخلطاب القرآين ؟.القصر يف جياز الالعدولية  ستوياتاهي املـ م  

از َّعجاز البالغي للقرآن كالرماين قدميا  ودرقد رأينا يف مباحث سابقة وجهات نظر لبعض علماء االل

جياز ألنه ال يتجاوز سبيل القصد، وما دامت حديثا ، واليت ترى أن أسلوب القرآن مبين على اال

، فقد يكون ذلك متضمنا ملستويات 210 وجيز وأوجز مبراتب ال تكاد تنحصر "الوجازة " متفاوتة بني

عديدة أيضا للعدوالت يف اخلطاب القرآين ، باإلضافة إىل الشكل البارز وهو العدول عن التطويل 

  و مثال ذلك ما جنده يف يف هذه الشواهد القرآنية :

.80يوسف ، اآلية:  ﴾ نه خلصوا نجيافلما استيأسوا م ﴿فقد ورد يف سورة يوسف قوله تعاىل : 

إذ أراد إخوة يوسف استبقاء أخيهم ، بنفي أن يكون قد سرق صواع امللك ، و اليت سبق ليوسف أن 

أمر بوضعها يف رحل أخيه وبالتايل إجياد مربر مقبول إلبقاءه يف مصر حبكم شريعة اململكة. فجاءت 

تلك النهاية اليائسة للحوار الذي دار بني يوسف تلك العبارة املركزة تركيزا معجزا  لتعرب عن 

وأيضا يف تصوير حال إخوة يوسف : " وهذه صفة اعتزاهلم جلميع الناس وتقليبهم اآلراء  211وإخوته

.384نفسه ، ص : املرجع  - 208
.99عناصر الوظيفة اجلمالية يف البالغة العربية ، مسعود بودوخة ، ص  :نظر يـ  209
.99ـ املرجع نفسه ، ص 210
مصر ، د ، ت ، صعرفة اجلامعية ، االجياز يف كالم العرب ونص االعجاز ــ دراسة بالغية ــ د خمتار عطية ، دار امل: نظر ي - 211

202.



ظهرا لبطن وأخذهم يف تزوير ما يلقون به أباهم عند عودهم إليه وما يوردون عليه من ذكر احلادث ، 

.212القصة الطويلة "فتضمنت تلك الكلمات القصرية معاين 

وعلى هذا ميكن اعتبار وجود أكثر من مستوى لالجياز يف اخلطاب القرآين ، وبالتايل عدول من 

ربكُم اهللا الذي خلق السماوات  َّإن ﴿موجز إىل أوجز ولنتأمل هذا الشاهد من قوله تعاىل: 

اً والشمَس والقمَر واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يُغشي الليَل النهاَر يطلبه حثيث

.54األعراف اآلية  ﴾العالمين  ُّبأمره أال له الخلق واألمر تبارك اهللا ربوالنجوَم مسخرات

  والشاهد هنا قوله تعاىل :

" جتد أن هذه اجلملة من اآلية الكرمية قد دلت على استقصاء مجيع  ﴾ أال له الخلق واألمر ﴿

سماوات والـأرض واالستواء على العرش وإغشاء الليل اخللق والشئون ، حيث نبهت اآلية إىل خلق ال

.213النهار وتسخري الشمس و القمر والنجوم "

" مث تأيت هذه اجلملة ( أال له اخللق واألمر ) مفتتحة بأداة التنبيه (أال) اليت تدل على أن مدخوهلا من 

إذ دلت على اختصاصه تعاىل األمور املهمة ، وإنه لكذلك ، إنه مجلة قليلة األلفاظ غزيرة املعاين ، 

جبميع اخللق والشئون ، اليت أشارت اآلية إىل بعض منها ، ولك أن تتصور مدى اتساع اخللق واألمر 

.214الذي دلت عليه تلك اجلملة القصرية "

ومهما يكن من أمر فإن اإلجياز يعترب من أهم األشكال العدولية من حيث السمة الفنية ، واجلمالية 
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  :اإليجاز في الخطاب القرآني و مفهوم التلقي:لثالمبحث الثا

: ارتبط مفهوم التلقي بالقارئ ، وحدود تفاعله عقليا ، ووجدانيا مع اخلطابات الفنية ، ورصد تمهيد

باب واسعا ملعرفة حدود ذلك الفتح  وهو أمر بإزاء فعل القراءة نفعال الذي حيدثثار التفاعل ، واالآ

جتاهات األسلوبية الغربية إىل جعل القارئ مشاركا فاعال يف إعادة إنتاج داللة التلقي فذهبت بعض اال

وال اليت تتولد عنها مدلوالت ال حصر هلا َّمجلة من العالمات ، أو الدَّماهو إالِّ نصَّ أيَّ ألن النص

يسعى إىل ِّ نصُّ قتصادي . وكلجتماعي و االقارئ ، وتارخيه النفسي ووضعه االِّ كلحبسب ثقافة  

التأثري يف قارئ معني عرب اللغة ، ومن خالل عدد هائل من الرموز ، والعالمات اليت تثري ذلك القارئ 

  حبسب حساسيته لتلك الرموز و اإلشارات .

نصوص بشرية ، يالزمها النقص و القصور حىت و بتأثري من هذه النظريات الغربية ـ اليت تتعامل مع 

ƢƸƬǫȏ�©ȏÂƢƄ¦�ǒ¿� يحتتاج إىل قارئ يثري انتاجها الداليل ، ويبق Ǡƥ�© ƢƳ�º�ƢȀǔƦǻÂ�Ƣē°Ƣǔǻ�ȄǴǟ

اخلطاب القرآين ، من خالل تلك القراءات املعاصرة " اليت أغرقت اخلطاب القرآين بوابل من 

لسان حاهلا يدعو جهرا إىل َّ رة ، وكأنِّو االقتحامات املتهوة ، واإلسقاطات املتعسفة يبويالت الغر أالت

تغليب سلطة القارئ على محولة النص املقروء ، وهي بذلك تفقد اخلطاب القرآين هويته ، وتعاكس 

.215أغراضه ، وتبشع مجاله "

ة بني وقصور الرؤيا يف إدراك الفوارق اجلذري و يرجع هذا األمر إىل التناهي املنهجي مع فكر اآلخر ،

مفهوم التلقي للقرآن ، و غريه من اخلطابات البشرية .

إهلى ، خياطب اإلنسان، ويوجه سريته العقدية ، وحيكم معامل سلوكه اإلجتماعي  ُّ القرآن نصَّ إن

قتصادي ، والنفسي ، ويطلق مكامنه الوجدانية و العقلية ، وينميها ، ويتعهدها ، وهو فوق كل واال

تنزيل ل قراءة ﴿ Â¢�ƢĔƘǯ�Â�Ǿǳ�ÂƾƦȇ�̈ǂǷَُّّ وكل،، فال يزال املؤمن يقرأ القرآن ِّ الردهذا ال خيلق على كثرة 

 كرِّ﴾ ، شفاء ملا يف الصدور ، هدى ورمحة للمؤمنني ، كتاب مبني ، ميسر الذمن حكيم حميد

وتدبر آياته  مبارك ال تنتهي عجائبه عرب العصور إىل أن يرث اهللا األرض و من عليها . قراءته

  .عبادة قرىب،و 
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املؤمن ال يقرب َّ À¢�¾ȂǬǻ�À¢�ƢǼǿ�ȆǨǰȇÂ�Ƣē®¦ǂǧ�ÀƢȈƦƫÂ�ƢȀǨǏÂُّ جتاه كتاب اهللا يعزاأحاسيس املؤمن َّ إن

ƾǠƬǇ¦Â���ƚȈē�ǺǷ�¥°ƢǬǳ¦��¦ǀŮ�ƾƥ�Ȑǧ¦®�إال المطهرون﴾ اليمسهوهو طاهر ﴿َّ من هذا الكتاب إال

نصتوا لعلكم أفاستمعوا له و إذا قرء القرآن و لقراءة هذا الكتاب املعجز أو حىت لسماعه ﴿

.204األعراف ،اآلية ﴾ ترحمون

وعند كالمنا عن مفهوم التلقي ، والقراءة لكتاب اهللا نشري إىل هذه اآليات الصرحية الداعية صراحة 

 جدانالو عقل و ال ليغتينرتقاء إىل جنوم آياته إىل الولوج إىل عوامله اإلهلية املعجزة ، وتدبر معانيه ؛ واال

، ﴿ ألم يأن 29ص   ولو األلباب ﴾أ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبرو آياته وليتذكر   معا

للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اهللا وما نزل من الحق وال يكون كالذين أوتوا الكتاب من 

  .16 داحلدي فطال عليهم األمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون﴾قبل

صورة واضحة عن مفهوم  نَ ِّ، ولكي نكو24﴾حممد  قلوب أقفالهاعلى أفال يتدبرون القرآن أم ﴿ 

نرصد ذلك فيمن أنزل عليه القرآن الكرمي أن َّ التلقي للخطاب القرآين ، يف أمسى جتلياته ما علينا إال

أول مرة حممد صلى اهللا عليه و سلم  ، فقد جاء يف صحيح البخاري عن عبد اهللا بن مسعود قال : 

قلت : يا رسول اهللا آقرأ عليك وعليك أنزل قال (نعم) َّ)  عليه وسلم:(اقرأ عليقال يل النيب صلى اهللا

أمة بشهيد وجئنا بك ِّ فكيف إذا جئنا من كلفقرأت سورة   النساء حىت   أتيت إىل  هذه اآلية ﴿ 

216، قال :( حسبك اآلن) فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان .41النساءعلى هؤالء شهيدا ﴾

عن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يا رسول اهللا قدشبت قال : (شيبتين هود و  وروى الرتميذي :

��Ƣē¦Ȃƻ¢Â�®Ȃǿ��ƨȇ¦Â°�ĿÂ���©°Ȃǯ�ǆ Ǹǌǳ¦�¦̄¤�Â���ÀȂǳ ƢǈƬȇ�ǶǟÂ���©ȐǇǂŭ¦Â���ƨǠǫ¦Ȃǳ¦217 وتروي.

عمر بن اخلطاب حني مساعه للقرآن يف إحدى رواييت قصة اسالمه , وانبهار  لنا السرية قصة تأثر

بن املغرية املشرك الذي انطلقت من عقال كربه هذه الكلمات الدالة على اجلمال الباهر الوليد ا

لقوله حلالوة، وإن أصله لعذق ، وإن فرعه جلناة " َّ األخاذ ألسلوب القرآن الكرمي " قال : واهللا إن

عند القصد الذي نريده من مفهوم التلقي للخطاب القرآين هو ذلك التفاعل احلاصل َّ إن       218.

وآياته ، ومن خالل متثلها ممارسة فعلية يف احلياة ، ورؤية  ،املؤمن من خالل التأمل ، والتدبر يف سوره

.908، ص 8بن حجر العسقالين ، املكتبة التوفيقية ، مصر ، جافتح الباري بشرح صحيح البخاري ،  :نظريـ  216
.955، وصححه األلباين يف الصحيحة 3293ـ الرتميذي  217
224، ص : 01السرية النبوية ، ابن هشام ، ج:-218



ية للكون. والطريق إىل ذلك التفاعل ممهدة انطالقا من مجلة من اآلليات ,  والظواهر األسلوبية يف لك

��ƨȈǈǨǼǳ¦�ƶǷȐŭ¦�ǶǇ°�Ŀ�ǄƴǠŭ¦�ƢđȂǴǇاخلطاب القرآين, فلو نظرنا مثال إىل بناء القصة القرآنية , و أ

والفكرية واجلسدية للشخوص , وطريقة عرض األحداث لكثري من القصص القرآين لوجدنا أنفسنا 

حباجة ماسة إىل إعادة بناء تلك التفاصيل املتموضعة حبكمة إالهية معجزة يف ثنايا القرآن الكرمي ، وال 

القرآن ، وحتفيز تفكريه ، وإثارة  وتوجيه مشاعره شك أن هذا اجلهد خلليق ببعث خيال قارىء 

�ń¤�ǶēȂǟ®Â� ƢȈƦǻȋ¦�ƾǿƢǌǷ�°ÂǂǷ�ǾǻƢȈǯ�ǲǷƢǰƥ�Ǌ ȈǠȇÂ���ǾǴǬǠƥÂ���ǾǈȈǇƢƷƘƥ�Ãǂȇ�ȂǿÂ�ƨȈǻ¦ƾƳȂǳ¦

خلقه , وصور القهر , والكرب  بنيعبادة اهللا الواحد القهار , وصراعهم من أجل إحالل رسالة اهللا 

جهة أخرى قصص الثبات على االميان , وقوة احلق والسماحة  والتجرب , والضالل من جهة , ومن 

وبشاشة الوجوه , وصفاء السرائر , ونقاء الفطرة , كيف ال يتفاعل قارئ القرآن وهو يكاد يرى بأم 

�ƾǼǟ�§ ƢǈƸǴǳ�ƢȀǧȂǫÂÂ�ƢȀưǠƥÂ���ƢȀƬȇƢĔ�Â�ƨǬȈǴŬ¦�ƨȇ¦ƾƥÂ���ǪǳƢŬ¦�°ƾǫÂ���ȆŮȍ¦�ǪǴŬ¦�ƨǟÂ°�ǾȈǼȈǟ

ومن الظواهر األسلوبية اليت تشد  قارئ ، أشقيائها , ومنازل التكرمي لفائزيها بارئها , وصور عذاب 

القرآن نظمه املعجز يف أوجز عبارة , وأحكم بناء , وأدق تعبري , ومجال تركيب , وسنحاول يف هذا 

املبحث دراسة أشكال التلقي ألساليب االجياز يف اخلطاب القرآين يف مستويي: اإلجياز بالقصر  

  از باحلذف.واإلجي

وقد اخرتنا دراسة أبعاد اإلحياء كأبرز شكل من أشكال احلذف , ورصد بعض صوره يف القرآن الكرمي  

باإلضافة إىل بعد التكثيف الداليل يف اإلجياز بالقصر , وعالقة كل ذلك بعملية التلقي , وقد وضعنا  

  كهدف هلذا املبحث اإلجابة عن األسئلة التالية : 

§�¦���ň¡ǂǬǳما هي جماال -1 ƢǘŬ¦�Ŀ�±ƢŸȍ¦�ǶȀǧ�Ŀ�Ƣǿ®ÂƾƷÂ���ƢēƢȇȂƬǈǷÂ�̈ ¦ǂǬǳ¦�©

  وما هي الظواهر التأثريية اليت يثريها احلذف لدى القارئ ؟ -2

  ما هي وجوه التلقي اجلمايل للحذف يف اخلطاب القرآين؟ -3



:اإليجاز بالقصر والتكثيف الداللي -أ

شعاع الداليل ينطلق من أوجز العبارات , وجيعله يرتكز وهج , واالطبيعة اإلجياز الرتكييب جيعل التَّ إن 

قتصاد اللغوي الذي حيتاج من على أسس تركيبية , وصرفية , وصوتية خاصة , فهذا النوع من اال

ت املتولدة اجلديدة الناجتة من السياقات القارئ إدراكا دقيقا للدالالت الوضعية للمفردات , والدالال

ترد فيها , وتتطلب تنبها ملا تطويه تلك الرتاكيب املوجزة من مستويات داللية متنوعة  الرتكيبية اليت 

متمرس جيمع األدوات اللغوية , والنحوية  والصرفية  ومتلق كقارئ   -وال شك أن املفسر لكتاب اهللا 

ت تلك باستطاعته إدراك بعض تلك املنتجات الداللية لإلجياز القرآين ما دام  -والصوتية الالزمة 

  القراءة بشرية نسبية خلطاب مطلق ال حد لداللته ضمن الفضاءين: الزماين واملكاين .

 –وإال فهي قراءة معرضة للزلل  –وحدود القراءة التفسريية طبعا ال تقف عند اجلوانب اللغوية فحسب

  من ذلك :  بل حتتاج إىل إحاطة واسعة جبملة من الشروط العلمية , واملنهجية الضابطة لتلك القراءة

  هضم وإتقان للحديث الشريف . -

  طالع على فهوم اجليل األول من الصحابة .إ -

  إملام بأوجه القراءات املتواترة للقرآن الكرمي . -

  إطالع واسع على الرتاث العريب شعرا ونثرا. -

ذائقة مرهفة ، وحس دقيق للجمال ، وسعة أفق فكري.-

  معرفة بالناسخ واملنسوخ.معرفة بأسباب النزول ، وكذا -

معرفة بالسياق التارخيي، واجلغرايف، واإلثين للبيئة اليت نزل فيها الوحي.-

وكلها شروط وضوابط سياقية ضرورية من أجل قراءة واعية، ومسئولة وعلمية للخطاب القرآين، ومهما 

من خالل طريقة  فإن جتليات هذا التكثيف الداليل يف القرآن الكرمي يكون أحيانا يكن من أمر

التصوير، وأهم أدوات هذه الطريقة : االستعارة ، والتشبيه ، والكناية وغريها، من ذلك ماجنده يف 

إلى اهللا بإذنه وسراجا ﴿ ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعياهذه اآليات : 

تاح الداللة أمام خيال قارىء فإن يف هذه االستعارة جماال واسعا النف )45/46(األحزاب منيرا ﴾



َّ " استعارة للنور الذي يتضمنه شرعه ، فكأن﴿وسراجا منيرا﴾ القرآن، ومضمون هذه الصورة 

.219املهتدين به ، واملؤمنني خيرجون بنوره من ظلمة الكفر"

220" أي يستضاء به يف ظلم الضاللة كما يستضاء باملصباح يف الظلمة".

﴿ ترميهم بحجارة من ر قصة أصحاب الفيل :ِّالهلا الداللية اليت تصوو لننظر إىل هذه الكناية و ظ

  ).4/5(الفيل  ﴾)5(فجعلهم كعصف مأكول  )4(سجيل 

¢ǀđ�ǂǯǀȇ�Ń�Ǿǻ¦�َّ واب ، وراثته ، واملراد كروث إالَّاملعىن كتنب أكلته الدَّ " وذهب غري واحد إىل أن

وث ففيه إظهار َّق أجزاء الرُّاهلم بتفراللفظ هلجنته فجاء على اآلداب القرآنية ، فشبه تقطع أوص

221تشويه حاهلم ."

﴿ وفيها ما تشتهيه ولننظر إىل ما انطوت عليه هاتني اجلملتني من اآلية الكرمية يف وصف اجلنة : 

  .71الزخرف األنفس وتلذ األعين﴾

َّ يلذ ، فإنر، وتتخيل ما يشتهى ، و َّاألنفس مجيعها ، واألعني كلها ، لو أطلق هلا العنان لتتصوَّ " إن

.222رت و ختيلت ملوجود يف اجلنة أكثر و أكثر"َّما تصوَّ كل

فيه هذه  اتثريه اليت الظالل الدالليةلقارئ القرآن جماال رحبا يقرأ من خالله يف صفحة خياله َّ أي أن

�ƨȈǳȏƾǳ¦�Ƣē¦ Ƣǔǧ�Ŀ�ƨǠǇ¦Ȃǳ¦���ƢȀǛƢǨǳ¢�Ŀ�̈ǄƳȂŭ¦�Ƥ Ȉǯ¦ŗǳ¦.

الوحدات الرتكيبية ، واملتمثلة يف ِّ ومناط التخيل يف اخلطاب القرآين يكون أحيانا من خالل أقل 

:﴿فأتبعهم احلروف مثلما جنده يف هذه اآلية من سورة طه يف وصف إغراق اهللا لفرعون وجنوده

  .78﴾طهغشيهم  ماِّ فرعون بجنوده فغشيهم من اليم

  م اليت ـــــــار ، ومن جوامع الكلـــــختص) من باب اال ما غشيهم ويف هذا يقول صاحب الكشاف: " (

الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ، ابن عطية األندلسي ، دار اخلري بريوت ، لبنان ، تح : الرحالةالفاروق، عبد اهللا احملرر  - 219

.128، ص : 07، مج :2،2007ابراهيم األنصاري ، السيد عبد العال السيد ابراهيم ،حممد الشافعي الصادق العناين ، ط
.1173فتح القدير ، الشوكاين ، ص : -220
.237، ص 30ـ روح املعاين ، األلوسي ، ج221
ص ،2010، 1،مؤسسة املختار ، القاهرة،طيودفحتليلية ،د:البسيوين عبد الفتاح دراسة بالغية ـ من بالغة النظم القرآين،222

222.



.223اهللا "َّ ها باملعاين الكثرية ، أي : غشيهم ما ال يعلم كنهه إالتمع قلُّ تستقل

  ومن اإلجياز الذي يأيت على هيئة ألفاظ جامعة :

  .199األعراف  ﴿ خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن المشركين ﴾

 المنكرو  يأمر بالعدل و اإلحسان و إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء اهللاَّ ﴿ إنوقوله تعاىل : 

  .90النحل  و البغي ﴾

ففي اآلية األوىل توجيه إىل مجلة من األخالق يف ألفاظ جامعة قليلة ، ففي أخذ العفو " التسامح يف 

احلقوق ، واللني والرفق يف الدعاء إىل الدين ، والصفح عمن أساء و الرفق يف األمور كلها ، ويف  

مبتطلبات الدعوة ) صلة الرحم ، وحفظ اللسان ، وغض البصر وكف األذى ، والقيام  فالعر ب األمر(

إىل سبيل اهللا باحلكمة ، واملوعظة احلسنة ، ويف ( اإلعراض عن اجلاهلني ) التؤدة يف معاجلتهم  

��ǚȈǤǳ¦�Ƕǜǯ�Â�Ƕǰū¦Â���ǶȀȈǴǟ�Őǐǳ¦�Â���Ƕđ�Ǫǧŗǳ¦Â224  و هذه اآلية تعطينا صورة يف غاية.

و معناها بكثري عن ألفاظها ، ونفس ة الكثيفة اليت يربَّالوضوح عن احلمولة الداللية لتلك األلفاظ املركز

مر جنده يف اآلية األخرى ." وقد روي عن عبد اهللا بن مسعود قوله :( ما يف القرآن آية أمجع للخري  األ

.225والشر من هذه اآلية )"

﴿ وكذلك " إذ العدل هو الصراط املستقيم ، والوسطية اليت جعل اهللا عليها هذه اآلمة ، قال تعاىل: 

.، فال إفراط و ال تفريط ، بل عدل 143﴾ البقرة  ة وسطا لتكونوا شهداء على الناسجعلناكم أم

  خلقا. و يف مجيع األمور ، اعتقادا وعبادة ، وعمال

و اإلحسان هو اإلخالص و املراقبة ، كما جاء معناه يف احلديث : ( أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن  مل 

  ن و اإلخالص و املراقبة و اخلضوع و اخلوف من ذي اجلالل تقاذا يستلزم االو تكن تراه فإنه يراك ).

�Ǿƥ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ǂǷ¢�ƢǸȈǧ�¦ǀǿ���Ƣđ�µِّ و اإلكرام .و إيتاء ذي القرىب يتسع لكل ȂȀǼǳ¦�ȆǤƦǼƥ�Ŗǳ¦�ǲǧ¦ȂǼǳ¦

خصال الشر ، عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعن املنكر:ِّ أما النهي فعن كل ، يف هذه اآلية
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��¦ȏما أنكره الُّ كل�ȆǤƦǳ¦�ǺǟÂ���ǾǷǂƷÂ�̧ǂǌ�Ǻǟ�ȄĔ�Ŗǳ¦�ƅ¦�®ÂƾƷ�̈±ÂƢůÂ���ÀƢȈǤǘǳ¦Â���°ƢƦǰƬǇ

.226مقاربتها "

ر ُّيعترب احلذف من اآلليات املهمة يف اإلحياء للمتلقي بتصو الحذف في القرآن و اإليحاء : ــــــ ب

اللة ، واتساع ِّلعناصر احملذوفة يف اخلطاب القرآين ، وهو مؤشر أيضا على تعميم الداالالت ِّماهية د

.وهذا املعىن نستشفه من قول صاحب الربهان يف علوم القرآن عن فائدة 227أفق التأويل لدى املتلقي 

ǲǯ�Ŀ�Ǻǿǀǳ¦�§ Ƣǿǀǳ���¿Ƣđȍ¦�ǺǷ�ǾȈǧ�Ƣŭ���¿Ƣǜǟȍ¦�Â�ǶȈƼǨƬǳ¦�ƢȀǼǸǧ����» ǀū¦ ِّفهُّمذهب ، وتشو 

إىل ما هو املراد ، فريجع قاصرا عن إدراكه ، فعند ذلك يعظم شأنه ، ويعلو يف النفس مكانه .أال 

.228احملذوف إذا ظهر يف اللفظ زال ما كان خيتلج يف الوهم من املراد ، وخلص للمذكور ! "َّ ترى أن

ر باحملذوف باط الذهن للمحذوف ، وكلما كان الشعو نة بسبب استِّومن فوائده أيضا :" زيادُة لذ

  لتذاذ به أشد و أحسن .أعسر ، كان اال

ختصار و حتصيل املعىن ومنها زيادة األجر بسبب االجتهاد يف ذلك ...ومنها طلب اإلجياز و اال

.229الكثري يف اللفظ القليل " 

و ضمن هذا اإلطار يأيت احلذف يف اخلطاب القرآين ليرتك للنفس فسحة لتجول يف تلك املعاين 

  املطوية .

فقد وقع حذف جواب الشرط لرياد به  ﴾ :﴿ حتى إذا جآءوها وفتحت أبوابهالنتأمل قوله تعاىل  و

 ر تلك املعاين احملذوفة مع جواب الشرط .ُّالتعجب والتهويل و إطالق اخليال حيلق بعيدا يف تصو

"�ǾǳȂǬǯ�Ƣđ¦Ȃƥ¢�ǶŮ�ƪ ƸƬǧ�ƾǫÂ�ƢǿÂ ƢƳ�Ä¢�°ȂȀǌŭ¦�ȄǴǟ��ƾǫ��ǂȇƾǬƬƥ�ƨȈǳƢƷ�ƨǴǸŪ¦Â���¾ƢƸǴǳ�Â¦Ȃǳ¦Â

خزنة اجلنات فتحوا َّ م الفتح كأنُّ﴾ ويشعر ذلك بتقد :﴿ جنات عدن مفتحة لهم األبوابتعاىل 

�Âƾǫ�ǲƦǫ�ƨǧƢȈǔǴǳ�ȂǟƾǸǴǳ�¾ǄǼŭ¦�§ Ƣƥ�¿ƾŬ¦�ƶƬǨȇ�ƢǸǯ�¦ǀǿÂ���ǶŮ�ǺȇǂǜƬǼǷ�¦ȂǨǫÂÂ�Ƣđ¦Ȃƥ¢�Ǧ ǬƫÂ���ǾǷ

﴾  ﴿وقال لهم خزنتهاقوله تعاىل : َّ حرتام و اإلكرام ما فيه ، والظاهر أنمنتظرة له ، ويف ذلك من اال
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َّ يذان بأنلال  ﴿خالدين﴾ر بعد َّوجواب (إذا ) حمذوف مقد ﴿ فتحت أبوابها ﴾إخل عطف على 

.230 "هلم حينئذ من فنون الكرامات ماال حييط به نطاق العبارات

﴿ ق.و القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم ف جواب القسم من مثل قوله تعاىل ومنه أيضا حذ

، فقد 231على رأي من ذهب إىل أنه حمذوف  عجيب ﴾ ءمنذر منهم فقال الكافرون هذا شي

ƾǫÂ�² هاختلف عدد من العلماء يف تقدير  ƢǼǳ¦�Ǿƥ�°ǀǼƬǳ�ǽƢǼǳǄǻ¢�Ƣǻ¤�ƾȈĐ¦�À¡ǂǬǳ¦Â���ǲȈǫ�ǾǻƘǯ���ره أبو َّ

تهم منذرا بالبعث ، وحنو ما قيل : هو إنك ملنذر ...وقال األخفش . و املربد  حيان : إنك جئ

.232والزجاج : تقديره لتبعثن "

  فاملالحظ هو ذلك اهلامش التقديري الذي تركه حذف جواب الشرط وكان بابا لتعدد املعىن .

سورة  و لنتأمل :هذه اآليات من،حذف جواب القسم تعويل على فهم املتلقي يف وقد يكون 

﴿ والنازعات غرقا .و الناشطات نشطا .و السابحات سبحا . فالسابقات سبقا النازعات : 

 .ادفة .قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة َّاجفة .تتبعها الرَّ.فالمدبرات أمرا .يوم ترجف الر

  ).1/11النازعات (نا لمردودون في الحافرة .أءذا كنا عظاما نخرة ﴾.ءيقولون أ

اجلواب لعلم السامع به ، إذ كان فيما تأخر من قوله دليل عليه ؛ كأنه قال : والنازعات " ومل يأيت 

﴿ جآء يف سورة الرعد و .233نبعث ؟! " ذا كنا عظاما نخرة ﴾ء﴿ أ؛ فقالوا َّ وكذاو كذا ، لتبعثن

الرعد  قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به األرض أو كلم به الموتى بل هللا األمر جميعا ﴾َّ ولوأن

  .ففي هذه اآلية حذف جواب (لو) لداللة املقام عليه .31

قرآنا ( سريت به اجلبال) عن مقارها ، وزعزعت عن مضاجعها ،( أو قطعت به َّ " واملعىن : ولو أن

ع ، وتتزايل قطعا ، ( أو كلم به املوتى ) فتسمع وجتيب ، لكان هذا القرآن َّاألرض ) : حىت تتصد

.234ة يف اإلنذار و التخويف "ȇƢĔÂ�ŚǯǀƬǳ¦�Ŀ�ƨȇƢغلكونه 

.34، ص 24ـ روح املعاين ، األلوسي ، ج230
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كفارا من قريش أرسلوا إىل النيب َّ ختصيص هذه األشياء الثالثة من بني اخلوارق املذكورة أن ووجه

ǂǫ�Â¢���ƨǬȈǓ�ƢĔƜǧ�ƢēŗƸǼǧ�ƢǼǓ°¢�ǞǈƬƫ�ŕƷ�ƢēŚǈǧ�ƨǰǷ�¾ƢƦƳ�ƢǼǳ�ƪ ǠǇÂ�Ȃǳ���śǴƟƢǫِّ ب إلينا

.235الشام فإنا نتجر إليها ، أو أخرج قصيا نكلمه 

اهللا تواب حكيم ﴾ َّ ﴿ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته وأنجواب لوال يفحذف سورة النور:ورد  ويف

  .10النور 

  .20النوراهللا رؤوف رحيم ﴾َّ ﴿ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته وأن

"وقال املربد تأويله واهللا أعلم : هللكتم ، أو مل يبق لكم باقية ، أو مل يصلح أمركم ، وحنوه من الوعيد 

.236" املوجع

.237ره املربد"َّ" وقال الزجاج : املعىن لنال الكاذب منكم أمر عظيم ؛ وهذا أجود مما قد

اهللا رؤوف رحيم﴾ َّ ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته وأن" وكذلك (لوال) اليت بعدها يف قوله تعاىل:﴿

Ǡǳ���ƨȈǻƢưǳ¦�ĿÂ�Ǯ ǳ̄�ǲǟƢǧ�ƶǔƬǧȏ���ńÂȋ¦�Ŀ�ǶȀǔǠƥ�ǽ°ƾǫÂ���» ÂǀŰ�Ƣđ¦ȂƳفاعل  ل عذابج

.238ذلك "

إعادة ذكر املنة برتك املعاجلة بالعقاب " حاذفا جواب لوال كما حذفه مثة ، ويف  َّيقول الزخمشري بأن

.و عدم الذكر هذا أبلغ و أوقع يف النفس من 239هذا التكرير مع حذف اجلواب مبالغة عظيمة " 

ه دليل على تعظيم احلرمات  وعدم الذكر  بتخيل عذاب اهللا واقعا هلم مينعه فضل اهللا ورأفته بعباده،وفي

  اخلوض فيها صونا لألعراض .

�Ƣđ�ƶǸǈȇ�Ŗǳ¦Â���ƨȇ°¦ȂƬŭ¦�©ȏȏِّل عن الدءإذن فعدم الذكر يف اخلطاب القرآين جيعل القارئ يتسا

السياق مما يولد لديه طاقة ختيلية ونشاطا تفاعليا مع اخلطاب القرآين يقول ابن القيم يف تفسريه لسورة 

"  و ( التكاثر ) تفاعل من الكثرة ؛ أي : مكاثرة بعضكم لبعض ، وأعرض عن ذكر التكاثر : 

.54، ص 19، مفاتيح الغيب ، الفخر الرازي ، ج143، ص 13نظر : التحرير والتنوير ، الطاهر بن عاشور : جيـ  235
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ما يكاثر به العبد غريه ـ سوى طاعة اهللا ، ورسوله وما َّ كلَّ املتكاثر به إرادة إلطالقه ، وعمومه ، وأن

، أو ، من مال ، أو جاه  ءشيِّ يعود عليه بنفع معاده ـ فهو داخل يف هذا التكاثر فالتكاثر يف كل

رئاسة ، أو نسوة ، أو أو حديث أو علم ـ وال سيما إذا مل حيتج إليه ـ و التكاثر يف الكتب  

والتصانيف ، وكثرة املسائل وتفريعها ، وتوليدها ، والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غريه  

.240ىل اهللا "إفيما يقرب َّ وهذا مذموم ؛ إال

للعقل استقصاء للوجوه اليت ميكن أن تندرج يف مفهوم لفظة فتح  فعدم ذكر ماهية ذلك التكاثر

  .التكاثر

ومن املظاهر البارزة للحذف يف القرآن الكرمي عدم ذكر مفعول املشيئة بعد : لو ، و إن : وقد ذكر 

�¿Ƣđȍ¦�ƾǠƥ�ÀƢȈƦǴǳ�ÀȂǰȇ�ǾǻƘƥ�Ȇǌǯ°Ǆǳ¦241 : ولنتأمل هذه اآليات ،

  .20بقرة ال﴿ ولو شاء اهللا لذهب بسمعهم وأبصارهم ﴾

  .35األنعام  ﴿ولو شاء اهللا لجمعهم على الهدى ﴾

  .09النحل ﴿ ولو شاء لهداكم أجمعين ﴾

  .24الشورى ﴿ فإن يشأ اهللا يختم على قلبك ﴾ 

  . 39األنعام  ﴿ من يشأ اهللا يضلله ﴾

  .أي لو شاء اهللا أن يفعل ذلك لفعل 

إىل معرفة احملذوف " فإذا ما ذكر اجلواب النفس تتطلع َّ وتتجلى القيمة التأثريية يف هذا احلذف يف أن

Ȇǌƥ�ƪَّالد ǬǴǠƫ�ƾǫ�ƢĔȋ�ƨǠǫȂǷ�ǆ ǨǼǳ¦�Ŀ�ǞǫÂ���ǾȈǴǟ�¾¦ء �Ƕđ¢���ǽǀŮ�ÀȂǰȈǧ���§ ¦ȂŪƢƥ�ÀƢƦƬǇ¦�Ľ

.242أثر " ُّ االستبانة وقع ، وأثر يف النفس أي

تصوير األحاسيس ورسم األجواء  علىمن مجاليات احلذف يف اخلطاب القرآين قدرته املعجزة َّ إن

النفسية ، ببعث إحياءات ، وإشارات دقيقة يف نفس و عقل القارئ حىت يغوص يف األبعاد الداللية 

.33/34، ص 2006، 1ـ الفوائد ، البن القيم اجلوزية ، دار بن اجلوزي ، القاهرةـ مصر ، ط240
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للخطاب ، وقد يكون هذا اإلحياء حبذف أقل الوحدات الرتكيبية مثل احلرف ، ولننظر إىل ما أحدثه 

﴿ يوسف أعرض  سورة يوسف : يف  عدم ذكر حرف النداء يف هذه اآلية من ظالل ، وإحياءات

.حذف حرف النداء أي : يا 29يوسف  عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ﴾

يوسف أعرض عن هذا " ووراء حذف حرف النداء تكمن معان غزيرة ، يكمن تقريب يوسف 

ب يشعر به وراءها مأر  املالطفة َّ، مث إنومالطفته ، فقد ثبتت براءته ، وحقت به تلك املالطفة

ر فال ينطق به إنسان ، وال جيري ئما حدث جيب أن يضمر يف السراَّ مياء بأناحلذف أيضا ، وهو اال

ر آالمه ، وضيق صدره عندما وقف على حقيقة ِّهذا احلذف حبال العزيز ويصو بئبه لسان كما ين

 )ه بكلمة واحدة(هذاامرأته هي اليت أرادت السوء ، ولذا أمجل احلدث ، وأشار إليَّ األمر ، وثبت أن

.243ال يف كتمانه وعدم إشاعته "مرغبة يف إخفائه ، وأ

املوصوف  واملفعول و د احلذوفات يف القرآن الكرمي من حذف للمسند و املسند إليه ، والصفة ، َّوتتعد

به وغريها من الوحدات ، وليس الغرض استقصاءها كلها و إمنا غرضنا دراسة مجاليات احلذف  

 ائية , والتخييلية بالنسبة للقارئ , وهنا نكتفي باإلشارة إىل حذف املسند إليه يفومحوالته اإلحي

śđƢǌƬǷ�śǫƢȈǇ ﴿ :التراقي.وقيل من راق.وظن أنه الفراق.والتفت الساق  كال إذا بلغت

  ).30إىل  26﴾ القيامة ( يومئذ المساقبالساق.إلى ربك

﴾  حن أقرب إليه منكم ولكن ال تبصرونفلوال إذا بلغت الحلقوم.وأنتم حينئذ تنظرون.ون﴿ 

, ألنه " ال يبلغ الرتاقي واحللقوم عند 244). فاحملذوف هنا ( الروح , أو النفس )85إىل 83الواقعة ( 

املوت إال الروح , ووراء احلذف يف اآليتني سر آخر , وهو اإلشعار مبا صارت إليه الروح , فقد 

من اللفظ دليل على وشك املفارقة , وقرب  أصبحت على وشك أن تفارق اجلسد , وكأن طيها

.245صعودها إىل بارئها "

يف القصص القرآين : من حذف ملشاهد   وجدومن اجلوانب املهمة للحذف يف القرآن الكرمي ما ي

كاملة بتعبري سيد قطب , أو حذفا ألكثر من مجلة حبسب بعض البالغيني , وتلك الفراغات تسمح 

وقال الذي نجا منهما  تني اآليتني من سورة يوسف : ﴿اد يف هللقارئ بتخيلها من ذلك ما ور 

.96ـ املرجع نفسه ، ص 243
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بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون.يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان وادكر

سبع عجاف وسبع سنبالت خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمونيأكلهن

الشرايب ( فأرسلون ) ليبتدأ املشهد املوايل خبطاب املرسل نتهى املشهد عند قول ا). فقد 45/46﴾ (

إىل أوجه عديدة ما بني املشهدين  ذهب املفسرون يف تقدير ذلك احليز إىل يوسف مباشرة , وقد

وعند الزركشي : " فأرسلوين إىل 246صاحب مفاتيح الغيب " فأرسل وأتاه وقال أيها الصديق "يقول 

247إليه لذلك , فجاء فقال له " يوسف ألستعربه الرؤيا , فأرسلوه

﴿ إذهب ورة النمل , حينما أمر سليمان اهلدهد حبمل كتابه إىل ملكة سبأ  (بلقيس ): سومن 

) ونقرأ مباشرة بعدها 28(النمل  بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون ﴾

يا أيها المأل إني ألقي إلي كتاب كريم :﴿قالت حديث امللكة إىل املإل بأن كتابا كرميا قد ألقي إليها 

) أال تعلو علي وأتوني مسلمين 30) إنه من سليمان  وإنه باسم اهللا الرحمن الرحيم (29(

هلذا احلذف بني املشهدين من توسيع للمدارك التخييلية عند قارئ القرآن  اوال شك فيم)﴾. 31(

عما نقول نرصد ما قاله  ي متثيال دقيقانعطكي وحتفيز تنبهه لسريورة األحداث يف نسج القصة . ول

  املفسرون يف هذه اجلزئية :

248جاء يف الكشاف : " فيقال : دخل عليها من كوة فألقى الكتاب إليها , وتوارى يف الكوة ".

  ويف فتح القدير : " يف الكالم حذف , والتقدير : فذهب اهلدهد , فألقاه إليهم  , فسمعها تقول يا 

249أيها املأل "

األلوسي فيورد روايات كثرية عن كيفية دخول اهلدهد إىل بلقيس , ولكن ما يهمنا ما أورده من  أما

  تعليل طي ذلك املشهد : 

ستغناء عن " وإمنا طوى ذكره إيذانا بكمال مسارعته إىل إقامة ما أمر به من اخلدمة , وإشعارا باال

250التصريح به لغاية ظهوره " 
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  دراسة أساليب اإلجياز يف بناء القصة القرآنية يف الفصل الثالث .ل وسيكون لنا تفصيل إن شاء اهللا

��¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđ�±ƢŸȍ¦�ƨǫȐǟÂ�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�ȆǬǴƬǳ¦�¿ȂȀǨǷ�ǾȈǧ�ƢǼǳÂƢǼƫ�Äǀǳ¦�Ʈ ƸƦŭ¦�¦ǀŮ�ƨǏȐƼǯÂ

  وجدنا :كآلية فعالة تشد القارئ للقرآن من أجل تدبره , واإلمعان يف سياقاته وتراكيبه 

القصر ميتاز خبواص إعجازية يف شد القارئ إىل القرآن من حيث التكثيف الداليل وتعدد اإلجياز بَّ أن

املعىن , وأن من صور هذا اإلجياز طريقة التصوير الذي جيمع للقارئ اإلحياء , وقوة التأثري من خالل 

  الصورة املركزة , واتساع الداللة أمام املتلقي .

  ويف اإلجياز باحلذف الحظنا مكمن التأثري يف املخاطب يأيت وفق عدة أوجه منها : 

  اإلحياء , والتخيل . -1

  التهويل , والتعظيم .-2

  تعليمي). –متكني معاين احملذوفات يف نفس املتلقي ببحثه عنها.(بعد تربوي  -3

  التنبيه , والتحفيز على تتبع سريورة اخلطاب القرآين . -4

.194, ص 19روح املعاين , األلوسي اجلزء :  250



 : المناسبة في أساليب اإليجاز:  الرابعالمبحث 

  : مفهوم المناسبةــــ أ 

.251ة يف اللغة : املشاكلة ، واملقاربة " بَ :" املناسَ  لغة 1ــــ  أ

  ويف مادة نسب أورد ابن منظور :

  القرابات . بُ : نسَ بُ " ـ النسَ 

سبة و النسبة ، والنسب : القرابة.نـ ال

  ه .بِ سَ يف نَ هُ كَ ِر ـ و ناسبه : شَ 

.252ـ وتقول : ليس بينهما مناسبة أي مشاكلة ."

:اصطالحا 2ــــأ

نسجام يف و التناسب ، واال، رتباطيعترب علم املناسبة من علوم القرآن اليت اعتنت بدراسة جوانب اال

واحدة  القرآن وحدة َّ الغاية من هذا العلم التأكيد على أنَّ آي ، و سور القرآن الكرمي ، حبيث أن

وبنيان معجز يف متاسك تراكيبه ، ومعانيه .

للنص القرآين سواء يف ِّ " لقد كانت نظرة الباحثني يف إعجاز القرآن قائمة على اإلميان بالتناسب التام

�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�¦ȂǳÂƢǼƫ�Ǯ ǳǀƥÂ��ƢȀȈǧ�̈®°¦Ȃǳ¦�©ƢǷƢǬŭ¦�ǞǷ�ǾƦȈǯ¦ǂƫ�Ƥ ǇƢǼƫÂ���Ƣē¦̄�Ŀ�ǾƟ¦ǄƳ¢�Ƥ ǇƢǼƫ�Ǯ ǳ̄

حم فيه األجزاء ، وترتابط عناصرها لتؤدي وظيفة عامة تتسق و املقام الواردة فيه نصا متجانسا تلت

"253.

رتباط ، يف اآليات يقول السيوطي :معىن االعن و 

  غري أوُّ أو حسي أو خيايلُّ ، عقليُّ أو خاصُّ " ومرجعها يف اآليات و حنوها إىل معىن رابط بينها عام

.262،  3 ج اإلتقان يف علوم القرآن ، السيوطي ـ 251
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  رينـــــــــو النظي ول،ـــــــــوالعلة و املعل ، م الذهين كالسبب و املسببأو التالز  ، واع العالقاتـــــذلك من أن

.254ين "َّالضدو 

�Ľ���ƨǴǬƬǈǷ�Â¢���ƢȀǴƦǫ�Ƣŭ�ƨǴǸǰǷ�ƢĔȂǯ�Ǻǟ ءشيِّ ل كلَّآية أن يبحث أوِّ " و الذي ينبغي يف كل

، وهكذا يف السور يطلب وجه اتصاهلا مبا ُّ املستقلة ؛ ما وجه مناسبتها ملا قبلها ؟ ففي ذلك علم جم

.255قبلها وما سيقت له "

  أما عن فائدته فيقول السيوطي :

اط و يصري التأليف رتب" وفائدته جعل أجزاء الكالم بعضها آخذا بأعناق بعض ، فيقوى بذلك اال

.256حاله حال البناء احملكم املتالئم األجزاء "

لسبق احلاصل للتفكري اإلسالمي من خالل دراسة نصية اخلطاب القرآين يف على او هو دليل واضح 

  بعده الشامل .

من   من أوائل هـ )708و يعترب أمحد بن ابراهيم بن الزبري الثقفي أو ما يعرف بأيب جعفر الغرناطي (

راسات حول املناسبة يف اخلطاب القرآين كانت قبله تتوقف عند ِّالدَّ ب يف تناسب السور ، إذ أنكت

  رتباط يف حدود اآليات :حدود املناسبة و اال

" و إين تأملت منها ـ بفضل اهللا ـ وجوه ارتباطاته ، وتالحم سوره ، وآياته إىل ما يلتحم مع هذا 

قطعت يب قواطع األيام عن تتميم َّ يل مث ت يف ذلك ما قدرالقبيل من عجائب شواهد التنزيل ، فعلق

ختصار على توجيه ترتيب السور  ضطرار يف هذا االرومي من ذلك و عملي ، فاقتصرت حبكم اال

م وغرب ، وإمنا بدر لبعضهم توجيه ارتباط آيات يف َّوإن مل أر يف هذا الضرب اخلاص شيئا ملن تقد

أول من أظهر علم  َّما أورده الزركشي يف الربهان من أنهذا ونشري إىل . 257مواضع مفرتقات "

ت) "وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه  324املناسبة اإلمام أبو بكر النيسابوري الفقيه الشافعي (

.262،ص 3السيوطي ، جتقان يف علوم القرآن ، االـ  254
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اآلية:  مل جعلت هذه اآلية إىل جنب هذه ؟ وما احلكمة يف جعل هذه السورة إىل جنب هذه السورة 

أي أن هذا العلم كان معروفا ،ويدرس 258داد لعدم علمهم باملناسبة "؟ وكان يزري على علماء بغ

يف حلقات العلم منذ القرن الرابع للهجرة ، إال أنه مل تؤلف فيه كتب وإال لكان الغرناطي أشار لذلك 

.

رر ، ولربهان ُّيف تناسب الد ررƾǳ¦�ǪǇƢǼƫ���ǾƥƢƬǯ�ȆǗȂȈǈǳ¦�¿ƢǷȍ¦�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀُّ الغرناطي وكتب بعد

.259رر يف تناسب اآلي و السور )ُّالبقاعي كتاب آخر ( نظم الد نالدي

مباحث هذا العلم كانت موجودة ، وتناوهلا املفسرون ، وإن مل تتبلور يف كتاب خاص َّ أنُّ و احلق

التفاسري اليت تعرضت لوجوه املناسبة يف ِّ يدرس جانبا معينا كتناسب السور للغرناطي ، ومن أهم

ازي ( َّهـ ) ، ومفاتيح الغيب للفخر الر538هـ، 467ف الزخمشري (اخلطاب القرآين جند كشا

هـ ) ، وحاك جل املفسرين احملدثني على منواهلما على غرار : الشوكاين يف فتح 604هـ ، 544

القدير، األلوسي يف روح املعاين، الطاهر بن عاشور يف التحرير والتنوير وغريهم.

نوعان : تناسب عام يعىن باجلانب املقامي ، أي مناسبة الكالم وما سيق له   فهو التناسب أما عن

يف السياق  البعض يعىن بدراسة تناسب احلروف يف الكلمة ، والكلمات مع بعضهاُّ وتناسب خاص

  يقاعي يف فواصل اآليات .اليت ترد فيه ، وباجلانب اال

ƾǟ�ǶĔ¢�̄¤�Ƣǔȇ¢�śȈǣȐƦǳ¦�Ʈ ƷƢƦǷ�Ŀ�ǽƢǻƾƳÂ�ǶȈǈǬƬǳ¦�¦ǀǿ�ń¤�Ƣǻǂǜǻ�¦̄Ɯǧُّ وا مطابقة الكالم ملقتضى

، واعتربوه من بالغةالكالم .260احلال معيارا مجاليا ثابتا 

َّ " و أما بالغة الكالم فهي : مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته ، ومقتضى احلال خمتلف ، فإن

طالق يباين مقام التقييد  ومقام ، فمقام التنكري يباين مقام التعريف ومقام االمقامات الكالم متفاوتة 

التقدمي يباين مقام التأخري ، ومقام الذكر يباين مقام احلذف ...، وكذا خطاب الذكي يباين خطاب 

.261كلمة مع صاحبتها مقام"ِّ العيي ، وكذا لكل

ǞǷƢŪ¦�ŚƦǠƬǳ¦�¦ǀđ�ƨǬƥƢǘŭ¦�¿ȂȀǨǷ�řȇÂǄǬǳ¦�ǎ ƼǴȇÂقيق :َّ، والد  
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، وهذا النوع من مشموالت علمي املعاين والبيان ، أما 262عتبار املناسب " " فمقتضى احلال هو اال

رصد اجلوانب البديعية يف النصوص   علىاهتمامه َّ التناسب اخلاص يف مباحث البالغيني فقد انصب

اجلناس ...اخل ، أي اجلوانب النثرية و الشعرية ، وهي مباحث تتناول الوزن و القافية ، والطباق ، و

اليت يرجى منها حتسني جوانب اجلمال يف صياغة الرتاكيب ، وأيضا يكون التناسب يف جتانس 

خرى إىل االنسجام العام للرتكيب بعيدا عن أي احلروف يف الكلمة إىل جتاور وتناسب الكلمة بإزاء األ

  تعقيد تركييب أو معنوي :

ه من العقادة كانسجام املاء يف احنداره ، ويكاد لسهولة تركيبه  ِّلو" و االنسجام أن يكون الكالم خل

وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة ، وغالب ما يأيت ذلك إذا مل يقصدوا فيه نوعا من أنواع البديع حيصل به 

.263التكلف "

كيب وجيعلها أركان الرتا ُّ التناسب العام هو رباط معنوي يشدَّ : قلنا إن اإليجاز والتناسب العام ـــــب 

نسجام ظاهرة موجودة يف القرآن كله ، وإذا أخذنا أقصر سور تلتحم يف كيان منسجم دالليا وهذا اال

الحظه السيوطي يف سور :  وضوح ذلك التناسق املعجز ، من ذلك ماِّ القرآن مثاال لبدى لنا بكل

:" أقول : هذه السورة واقعة  القارعة ،و التكاثر،و العصر،و اهلمزة حبيث نرى انتظامها الداليل الباهر

، قيل : مل ذلك ؟ فقال : ألنكم ﴿فأمه هاوية ﴾موقع العلة خلامتة ما قبلها ، كأنه ملا قال هناك : 

، فاشتغلتم بدنياكم ، ، ومألمت موازينكم باحلطام ، فخفت موازينكم باآلثام  ر ﴾ثم التكاألهاكُ  ﴿

اإلنسان يف خسر ، بيان خلسارة جتارة الدنيا ، وربح َّ وهلذا عقبها بسورة العصر ، املشتملة على أن

 ماله أخلدهَّ ده حيسب أنَّجتارة اآلخرة ، وهلذا عقبها بسورة اهلمزة املتوعد فيها من مجع ماال وعد

.264م هذه السور األربع ، وحسن اتساقها "ؤ فانظر إىل تال

ذلك التجانس على حنو عجيب مع ما يلي تلك السور : ففي سورة الفيل اليت ُّ و هكذا يستمر

قصت يف مخس آيات يف غاية القصر حكاية أصحاب الفيل الذين حاولوا هدم البيت احلرام وكيف 

ة مباشرة ، سورة قريش يقول أبو جعفر الغرناطي : " أي مآل ، يلي هذه السور ِّ انتهى أمرهم إىل شر

.12نفسه ، ص املصدر ـ  262
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أنه تعاىل فعل ذلك بأصحاب الفيل ، ومنعهم عن بيته ، وحرمه النتظام مشل قريش ، وهم سكان 

.265احلرم ، وقطان بيت اهللا "

األمر و ة إىل آخر سورة يف املصحف ـــــسور القرآن من الفاحتُّ تنتظم كل وعلى هذا النحو من التجانس

وإذا ثبت هذا بالنسبة إىل السور فما "  يقول الزركشي البعض يف ارتباط اآليات مع بعضها فسهن

266".القرآن كله كالكلمة الواحدة   َّبل عند التأمل يظهر أن !ظنك باآليات وتعلق بعضها ببعض

  اجلمل فيصل أطرا وابط اخلفية تتطلب إعماال للتفكري و التدبرَّعملية الوصول إىل إدراك تلك الرَّ إن

﴿ أفال ينظرون إلى اإلبل  مثلما جنده يف سورة الغاشية عند قوله تعاىل : ببعض العبارات بعضهاو 

كيف خلقت ، وإلى السماء كيف رفعت ، وإلى الجبال كيف نصبت ،وإلى األرض كيف 

  ).20إىل 17الغاشية ( سطحت ﴾.

واألرض " و اجلواب أنه مجع بينها فقد وقع التساؤل عن وجه اجلمع بني اإلبل ، والسماء و اجلبال ، 

انتفاعهم يف معايشهم من اإلبل ، فتكون َّ كلَّ على جمرى اإللف و العادة بالنسبة إىل أهل الوبر، فإن

بأن ترعى وتشرب ، وذلك بنزول املطر ؛ وهو سبب تقلب َّ عنايتهم مصروفة إليها ، وال حيصل إال

يف ذلك   ءحصنون به ، وال شيت، وحصن ي هلم من مأوى يأويهمَّ البدَّ وجوههم يف السماء مث

ر طول مكثهم يف منزل ـ عن التنقل من أرض إىل سواها ؛ فإذا نظر ُّال غىن هلم ـ لتعذَّ كاجلبال ، مث

.267البدوي يف خياله وجد صورة هذه األشياء حاضرة فيه على الرتتيب املذكور "

يف  تصب اء الكالم بعضه ببعضتلك املالحظات العميقة اليت رصدت الروابط اليت جتمع أجز َّ إن

رتباط تركيبا بني حينما ال يظهر االيوظف  والذيهذا النوع من التناسب يف اخلطاب القرآين رصد 

اآلي ،أي يف املستوى السطحي،فيتوصل إىل مستوى آخرـ املستوى العميق ـ الذي حيصل من خالله 

  التجانس العام .

اإلجياز باحلذف ـ وهو سقوط ذكر وحدة من وحدات و إذا انتقلنا إىل وجوه التناسب العام يف 

معرفة ماهية ذلك  والرتكيب ، أو حرف فأكثر يف الكلمة الواحدة ، أو حذف ألكثر من تركيب ـ 

.218تناسب سور القرآن ، أمحد بن ابراهيم بن الزبري الثقفي ، دار ابن اجلوزي ، ص ـ الربهان يف  265
.39الربهان يف علوم القرآن ، الزركشي، ص  ـ 266
.45،ص 1ج املصدر نفسه ،ـ  267



أظهر ما كانت هذه املباحث عند من عنوا بدراسة توجيه متشابه القرآن أمثال  .جند أنالتناسب

دميا جند الرازي ، فقد توجهوا إىل إبراز الفروق الداللية الكرماين و الغرناطي ، ومن مجاعة املفسرين ق

���ƢƦȈǯǂƫ�ƨđƢǌƬŭ¦�©Ƣȇȉ¦�Ŀنطالقا من التمايز يف ذكر أو عدم ذكر بعض احلروف أو الكلمات  وما ا

يرتتب عن ذلك الذكر أو احلذف من وجوه التناسب ، من ذلك ورود ذكر ضمري(هم) يف اآلية 

لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ﴿ واهللا جعل من سورة النحل 72

من سورة 67بينما يف اآلية يكفرون ﴾ هم ورزقكم من الطيبات أفالباطل يؤمنون وبنعمة اهللا 

﴿ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم العنكبوت مل يذكر ضمري الغيبة : 

، والتعليل هنا حسب الكرماين أنه يف آية النحل اقتضى ﴾ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة اهللا يكفرون 

�À¢�śƷ�Ŀ���§ ƢǘŬƢƥ�ƨƦȈǤǳ¦�ǆ ƦƬǴƫ�ȐƠǳ���Ƕđ�ǶǿƾȈȈǬƫ�ƨƦȈǤǳ¦�ń¤�Ƥ ǗƢƼŭ¦�ǺǷ�§ ƢǘŬ¦�ƨȀƳ�ŚǤƫ

َّ .وال خيفى هنا أن268ما يف العنكبوت اتصل بآيات كانت فيها جهة اخلطاب واحدة هي الغيبة 

  عن جهة اخلطاب . التناسب هنا معنوي يدفع االلتباس

  و يف سورة الشعراء عند سؤال إبراهيم ألبيه و قومه قال :

َّ ذلك ألنماذا تعبدون ﴾  ﴿ ، ويف الصافات قال :70اآلية  إذ قال ألبيه وقومه ما تعبدون ﴾ ﴿

ǂĐ�ƢǷَّ: يف حني أن ( ماذا ) فيه مبالغة  71اآلية ﴾ نعبد أصناما ﴿د اإلستفهام ، وهلذا كان اجلواب ،

آلهة دون اهللا تريدون .فما ظنكم برب  ﴿ أئفكاتضمن يف الصافات معىن التوبيخ قال : وقد

.269سورة ما اقتضاها ما قبله وما بعده ِّ ، فجاء يف كل86/87اآلية العالمين﴾

ريات ، و ذكرها يف سورة املعارج :َّاـ ومنه سقوط ذكر الصفة يف الذ

، ﴿ الذين في أموالهم حق معلوم 19اريات َّالذ﴿ وفي أموالهم حق للسائل و المحروم ﴾

﴿ إنهم كانوا قبل ، ووجه املناسبة أن سياق آية الذاريات 25ــــــ24املعارج ﴾ للسائل و المحروم

فقد وصفوا ذلك محسنين ، كانوا قليال من الليل ما يهجعون ،و باألسحار هم يستغفرون﴾

َّ ﴿ إالنا إىل آيات املعارج فقد تقدمها ǴǬƬǻ¦�¦̄¤�ƢǷ¢���¦°ƢǨǤƬǇ¦Â���¦ƾƴē�ǲفبطول التطوع ، والتن

كتب العلمية  الربهان يف توجيه متشابه القرآن ، حممود بن محزة بن نصر الكرماين ،تح: عبد القادر أمحد عطا ، دار ال :نظريـ  268
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§�Ƣƴǧ���ƨǓÂǂǨŭ¦�̈ƢǯǄǳ¦�Ƣđ�ÀŗǬƫ �المصلين ﴾ ƢƬǰǳ¦�Ä¡�ĿÂ���ƨƥȂƬǰŭ¦�̈Ȑǐǳ¦�Ȇǿ�ƢǼǿ�̈Ȑǐǳ¦Â

ر معلوم وقتا ، ونصابا .َّغري الزكاة مقد ء(معلوم ) ، وليس شي ـــــــــهنا بِّ وصف احلق

دين هامني : مها السياق ، واملقام  ِّقرآين يرتبط مبحدمفهوم املناسبة يف اخلطاب الَّ ومما سبق جند أن

.270مل يذكر َّ وهذا ما الحظه فاضل السامرائي ؛ فإذا اقتضى املقام الذكر ذكر ، وإال

التناسب اخلاص يقع خبواص حتصل للرتاكيب بتالؤم احلروف َّ إن اإليجاز و التناسب الخاص : ــــــ ج

يف الكلمة ، وجتانس الكلمات جبوار بعضها البعض  ، فلهذا املبحث اجلمايل خصوصية من حيث 

يقاعي ، وبتناسق التوقيع الصويت يف رؤوس اآلي ( الفواصل ) و ظالل ذلك من عنايته باجلانب اال

ريي العام يف بنية اخلطاب القرآين ،وهذه اجلوانب اجلمالية يف الرتاكيب خالل املناسبة مع الغرض التعب

صوب  اهتمامه متجهٌ َّ لجَّ أن قام هلا صرح علم شامخ من علوم البالغة هو علم البديع ، حبيث

�ǪȈǸǼƫ�ǺǷ�ƨƷƢǐǨǳ¦�ǪǻÂ°�ƢȀȈǘǠƫ�ƢĔƘǯ�Â���̈ƾƟƢǨǳ¦�¿ƢŤ�ƾǠƥ�Ƥ Ȉǯ¦ŗǴǳ�ƨȈǼȇǄƬǳ¦Â���ƨȈǼȈǈƸƬǳ¦�®ƢǠƥȋ¦

و املوازنة بني مجل الكالم ، وتقسيمه باألقسام املختلفة األحكام ، والتورية باللفظ األسجاع ،

شرتك عن اخلفي من معانيه ، واملطابقة بني املتضادات ليقع التجانس بني األلفاظ ، واملعاين امل

.271ة يف األمساع، و حالوة،ومجال كلها زائدة عن اإلفادة "َّفيحصل للكالم رونق،ولذ

هذا التعريف الفصل بني هذا اجلانب اجلمايل الشكلي و داللة الرتاكيب حبيث يأيت زائدا و يظهر من 

اخلارجية  نسجام الرتكييب وقوفها عند القشورعليها .ومما يؤكد هذه النظرة احملدودة للتجانس و اال

الغية و هذا ليس باألمر اجلديد يف املباحث الب ، للرتاكيب يف مواضع حمدودة من اخلطاب القرآين

َّ :﴿ثميف القرآن العظيم من هذا الفن قوله تبارك وتعاىل  العربية فقد جاء يف سر الفصاحة : " ومما ورد

يخافون يوما تتقلب فيه ، و قوله تبارك وتعاىل :﴿ 127التوبة انصرفوا صرف اهللا قلوبهم ﴾

البقرة ﴾ ﴿ يمحق اهللا الربا ويربي الصدقات، و قوله عزوجل 37النور  القلوب و األبصار﴾

276".272.

بلغت عشرات من األنواع :  قد ينا تلك التقسيمات الكثرية ألنواع احملسنات أوعند القزويين ر 

َّ العجز على الصدر ، والقلب وغريها بل إنِّ طراد ، و اجلناس ، وردكاملشاكلة و اللف و النشر ، اال

.90، ص 2010، 2صاحل السامرائي ، دار الفكر ، عمان ـ األردن ، طل من أسرار البيان القرآين ، د: فاض: نظر يـ  270
.528ـ مقدمة ابن خلدون ، ص 271
.188.، ص 2006، 1سنان اخلفاجي ، دار الفكر ، عمان ـ األردن ، طـ سر الفصاحة ، ابن272



إىل أقسام عديدة على حنو ما  تقسيم قسم واحدإىل الوصول َّ حدمتأخري البالغيني  عنداألمر يبلغ 

املالحظ على تلك  و 273عشرة أضرب  فقد وصل به بعضهم إىل حنواجلناس الناقص يف  جند

ƢĔ¢�©ƢǇ¦°ƾǳ¦    جزئية مجالية تتمثل هلا بآية ، أو أبيات من الشعر دون الوصول  كلكانت تقف عند

اللية لبنية اخلطاب القرآين ، ِّشمل األبعاد الدتنسجام التناسب ، واال يإىل بلورة نظرية متكاملة ملفهوم

  اليل يف هذا اخلطاب.ِّيقاع املوسيقي ، واإلنتاج الدوتفسري نوعية الرابطة بني اال

نسجام املعجز يف دراسة هذا النوع من االلرائدة   حماولةالعصر احلديث ويف جتربة سيد قطب يف 

اخلطاب القرآين ، يقول يف معرض حديثه عن سورة املسد : " تناسق يف اللفظ ، وتناسق يف الصورة . 

فجهنم هنا نار ذات هلب ، يصالها أبو هلب ، وامرأته اليت حتمل احلطب ، وتلقيه يف طرائق حممد 

�ǲǤƫ�À¢�Ƥإليذائه و احل ȀǴǳ¦�©¦̄�°ƢǼǳ¦�Ŀ�Ƣđ¦ǀǠǧ���ǲƦŞ�Ƥ ǘū¦�¿ǄŢ�ȆǿÂ��Ƥ ȀǴǳ¦�ƾǫȂȇ�ƢŲ�Ƥ ǘ

حببل من مسد ، ليتم اجلزاء من جنس العمل ...وهكذا يلتقي تناسق اجلرس املوسيقي ، مع حركة 

ǜǼǳ¦�©Ƣǟ¦ǂǷÂ���ȆǜǨǴǳ¦�² ƢǼŪ¦�ǪǇƢǼƬƥ���ƨƦǇƢǼƬŭ¦�ƢēƢȈƟǄƳ�Ŀ�°Ȃǐǳ¦�ǪǇƢǼƬƥ���ƨȈƫȂǐǳ¦�ǲǸǠǳ¦يف ري 

لتعبري ، ويتسق مع جو الصورة ، وسبب النزول ...ولكن حني يتجه الوجدان إىل الصور و الظالل  ا

وإىل اإليقاع ، والتناسق جيد هذه الوفرة من السمات الفنية ، وهذه الصور املطوية، و تلك  اللمحات  

.274و األلوان اليت جتتمع يف فقرات قصار جد قصار "

نسجام من خالل ما ذكره سيد قطب اليت شكلت التناسب ، واالو إذا أردنا حصر أهم العناصر 

  فإننا جند :

  ـ تناسق اللفظ ــــ جتانس اجلرس املوسيقي ــــ حركة العمل الصوتية ـــ اجلناس اللفظي .

  ـ مراعاة النظري يف التعبري .

  ـ تناسق جزئيات الصور املتناسبة .

  ـ جو الصورة و سبب النزول .

1914لوي ، دار الكتب اخلديوية ، نظر ، الطراز املتضمن ألسرار البالغة ، وعلوم حقائق اإلعجاز ، حيي ابن محزة العيـ  273
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�£°�ƢĔ¢�ƨǬȈǬū¦�Â ية متكاملة تنظر للتناسب يف اخلطاب القرآين بتظافر جمموعة من اخلصائص الفنية

  ين : ضمنيا وتركيبيا .آالداخلة يف بناء تناسب اخلطاب القر 

أما تلك احللى اللفظية كما عرفناها يف مباحث علم املعاين من طباق ، وجناس ، ومقابلة ، ورد 

عناصر جزئية يف تشكيل مجاليات اخلطاب ، وال تفسر َّ لعجز على الصدر و غريها ، ماهي إالل

  أبعاده احلقيقية .ِّ ظاهرة التناسب بكل

فنحن حينما نتكلم عن ظاهرة اإلجياز يف عالقته مع التناسب اخلاص ، جنده يتناغم مع املوقف  

ورة واحلدث الوارد يف سياق اخلطاب القرآين مثلما جنده يعرب عن موقف السرعة يف هذه اآليات من س

نسانية ، واملشاهد الكونية  ل هنا : مشهد هلول القيامة ، تشرك فيه احلواس االَّالقيامة : " املشهد األو

والنفس البشرية : فالبصر خيطف ، والقمر خيسف ، والشمس تقرتن بالقمر بعد افرتاق ....يتساءل 

، واملرجع إىل اهللا ، حيث  فاملستقر  ،اإلنسان املذعور املرعوب : أين املفر ؟ وال ملجأ و المستقر

م و أخر)، و حيث ال تقبل منه املعاذير ، فهو على نفسه بصري ، ومما َّينبأ اإلنسان يومئذ مبا قد(

يقاع املوسيقي ، واملشاهد اخلاطفة  سريع قصري : الفقر ، و الفواصل ، واال ءشيَّ كلَّ يالحظ هنا أن

هكذا يف سرعة وإمجال ، وقد م و أخر ﴾:﴿ ينبأ اإلنسان يومئذ بما قدوكذلك عملية احلساب 

.275التناسق بني هذا كله بالقصر و السرعة .و لقد  كان  هذا  كله  مقصودا كذلك "َّ مت

لى هذه عنسجام يف اخلطاب القرآين مجال الفواصل ، وسنحاول تسليط الضوء و من صور إعجاز اال

  الظاهرة يف بناء اخلطاب القرآين من خالل العنوان التايل .

:الحذف وتناسب الفواصل القرآنيةـــ  د

يقاعات املتجانسة يف خطبها ، ويف شعرها خاصة : حيث األذن العربية عريقة يف مساع تلك االَّ إن

  وي .َّموسيقى األوزان ووحدة القافية ، وتالؤم حروف الر

Ŷ¤�ƢēƢǟƢǧƾǻ¦Â���ƢēȏƢǠǨǻ¦Â���ƢȀŰƢǘǷ�ǞȈŦÂ���ƢǿǂǿȂƳ�Ŀ�§ÂǂǗ�ƨȇÂƾƦǳ¦�ǆ ǨǼǳƢǧ�� ا تتجلى يف تعبري

.ونزول القرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم أحدث رجة 276موسيقي موزون ، هو بيت الشعر "

.78/79ـ املرجع نفسه ، ص 275
، ص 4،1987، ط2000ني ،دار الفكر،دمشق ـسورية،إعادة ـ الظاهرة القرآنية ، مالك بن نيب ، تر : عبد الصبور شاه276

189.



��ǶǜǼǳ¦�Ŀ�µ ȂŬ¦�Ǻǟ�Ǯ ǳ̄�ǶȀǇǂƻƘǧ���ƾȇǂǨǳ¦�ǾǬǈǻÂ���ǄƴǠŭ¦�ǾƥȂǴǇƘƥ�ÂƾƦǳ¦� ȏƚǿ�ƪ Ƭđ¢���ƨǸȈǜǟ

277و النثر زمانا .

القرآن للتعبري عن هذه الفكرة صورة جديدة هي : و ملا كان القرآن يعرب عن فكرة عاملية " سيختار 

نسقه يبقى على كل حال ، إذ هي َّ (اجلملة ) . فاآلية القرآنية ستقصي ناحية شعر البادية ، ولكن 

.278حتررت من الوزن فحسب فاتسع جماهلا "

سور كاملة  يقاعية مجالية الفاصلة ، ويف القرآن ظواهر هذه اآلية من الناحية الصوتية و اال زومن أبر 

  كانت فواصلها على منط واحد:

«���ƾȈǟȂǳ¦Â�ƾȈĐ¦�ȂŴ� ƢȈǳ¦�Â¢�Â¦ȂǳƢƥ�ƾǷ�ǾǴƦǫَّ كلَّ فإن حنو سورة (ق ) " و ذلك ǂŞ�ȆȀƬǼƫ�ƢēƢȇ¡

�ÀȂǴǬǠȇ�Â�ÀÂǂǠǌƫÂ���ǶȈǜǟÂ�ǶȈǴǟ���ȂŴ�Ǯ ǳǀǯ�ƢĔƜǧ�©¦ǂƴū¦�̈°ȂǇ�ȂŴÂ���«ÂǂŬ¦Â��§ÂǂǤǳ¦Â

. ولكنه ال 280نسجام املوسيقي يف الفواصل القرآنية القرآن يعىن جبانب االَّ إذن يف أنَّ .فال شك279"

��Ǯفعي ǳ̄�ŘǠŭ¦�ȆǔƬǬȇ�ƢǷƾǼǟ�Ƣē¦Ȃƻ¢�ǞǷ�ƨǸƴǈǼǷ�ļƘƫ�ƨǴǏƢǨǳƢǧ���ŘǠŭ¦�§ ƢǈƷ�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�ǲ

  : ماسنحاول اإلجابة عنه انذلال نوالسؤاال

ـ             نسجام اخلطاب القرآين ؟ .ايف بناء  و فواصل بعض اآلياتتشكل احلذف ـفي  ـ ما دور

  ما هي الظالل اجلمالية اليت تنشأ عن ذلك احلذف يف الفواصل ؟.

َّ الفاصلة القرآنية تأيت منسجمة مع أختها عندما يقتضي املعىن ذلك ، وإالَّ ر أنِّال علينا أن نكرَّأو

أي تتفق معه عائشة عبد الرمحن يف مسألة احلذف َّعبري القرآين ، و هذا الرتاملعىن هو السيد يف الَّ فإن

عك َّ﴿ ما ودتناسب الفواصل ، فقد جاء من خالل حديثها يف تفسري سورة الضحى عند اآلية : و 

، " و أما تعليل احلذف برعاية الفاصلة فليس من املقبول عندنا أن 3اآلية الضحى  ربك وما قلى ﴾

اء يقوم البيان القرآين على اعتبار لفظي حمض ، وإمنا احلذف ملقتضى معنوي بالغي ، يقويه األد

اللفظي ،دون أن يكون امللحظ الشكلي هو األصل ، ولو كان البيان القرآين يتعلق مبثل هذا ، ملا 
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و أما السائل فال تنهر    .﴿ فأما اليتيم فال تقهر عدل عن رعاية الفاصلة يف آخر سورة الضحى 

.281أما بنعمة ربك فحدث ﴾"و 

اعتبار لفظي ، بل معنوي باألساس ، وهذا إن وافقناها يف أن البيان القرآين ال يقوم على و وحنن 

نتباه حقا ȐǳÂ��°ƢđȎǳ�ŚưǷ�Äȉ¦�ǲǏ¦Ȃǧ�Ŀ�ȆǟƢǬȇȏ¦�¿Ƣƴǈǻظاهرة هذا االَّ الخالف فيه ، فإن

وهو آخذ باألعجز َّ فإعجاز القرآن مل يرتك ناحية من اجلمال ، واجلالل ، يف الرتاكيب أو املعاين إال

يكون يف خيالنا ما هو حاصل عند الناس مثال عندما يتكلفون منها لقدرات البشر ، وال جمال هنا أن 

يف نظمهم ، ونثرهم تلك األساليب الرنانة ، واألسجاع املتكلفة اليت يصرفون من أجلها املعاين حىت 

يف األشكال السردية العربية اليت يشكل التأنق طابعها العام على م مع قوالبهم كما عرفنا ذلك ءتتال

ملراسالت السلطانية ، واإلخوانية خالل مراحل معينة من تارخينا ، بل إننا نزعم أنه ا حنو ما نراه يف

·��ń¤�ƢǷ�ǲȈǷ�ÀȂǰȇ�À¢�ÀÂ®�ǺǷ�ƢēƢǟƢǬȇ¤�ȄǴǟِّ يستحيل يف لغة الشعر والنثر على حد ƢǨū¦� ¦ȂǇ

ينه إغفال ناحية املعىن لفائدة احلفاظ على األوزان املوسيقية ، ومن ذا الذي بني يديه اللغة طوع مي

ُّ يتصرف فيها تركيبا و إيقاعا ، ومعىن كيف يشاء ، وعلى النحو األمثل ، أما يف القرآن الكرمي فكل

عنده مبقدار ، وعلى النحو األمجل و األعجز .و بعودتنا إىل ما قالته عائشة عبد الرمحن فإننا  ءشي

ة مل تكن واحدة  ولكن الفاصلَّ أن أي نالحظ على األقل تغريا يف مستويات اإليقاع يف سورة الضحى

  اإليقاع قد تغري ولنتتبع هذا :َّ هذا ال مينع من القول بأن

خرة خير لك من ﴿ والضحى ﴾،﴿ والليل إذا سجى ﴾﴿ماودعك ربك وما قلى ﴾﴿ولآل

وى ﴾﴿ووجدك ضاالفهدى ﴾ آف ااألولى ﴾﴿ولسوف يعطيك ربك فترضى﴾﴿ألم يجدك يتيم

  )08ــــــــ01الضحى (﴿ووجدك عائال فأغنى ﴾.

)10ــــ9الضحى( تنهر ﴾ ﴿ فأما اليتيم فال تقهر، وأما السائل فاليتغري اإليقاع ، والفاصلة َّ مث

  ).11الضحى(ث ﴾.ِّأما بنعمة ربك فحدو ﴿ ويتغري االيقاع مرة أخرى

  و املالحظات اليت تستوقفنا يف هذه السورة مايلي :

ǺǷ�Ƣđ�ǶǴǠǴǳ��ŘǣƘǧ���ÃƾȀǧ��ÃÂƖǧ���ǲȈǟƢǨǷ�ƪ ǧǀƷÂضمائر اخلطاب قبلها ، وحذفها إجياز��

.282وفيه رعاية على الفواصل "
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النعم الثالث املتفرع عليها هذا التفصيل بأما تقابلها ثالثة أعمال َّ ـ يالحظ الطاهر بن عاشور أن
283.

مقابلهااآلية

ـ أمل جيدك يتيما فآوى01

  ـ ووجدك ضاال فهدى02

  ـ ووجدك عائال فأغىن03

تقهرـ فأما اليتيم فال 

  ـ وأما السائل فال تنهر

  ـ وأما بنعمة ربك فحدث

ـ أي كما آواك ربك ، وحفظك من عوارض النقص املعتاد ليتيم فكن أنت مكرما لأليتام .01

الضالل يستدعي السؤال عن الطريق ، فجعل اهللا الشكر عن هدايته إىل طريق اخلري أن َّ ـ ألن02

  يوسع باله للسائلني .

أن يظهر نعمة اهللا عليه باحلديث عنها ، واعالن شكرها .ـ و أمره اهللا 03

نتباه أن ليس املراد بنعمة ربك نعمة خاصة ، وإمنا أريد اجلنس عموما يف املقام اخلطايب  وامللفت لال

  فتكون اجلملة تذييال عاما .

  ث )؟.ِّهنا ، هل ورود اجلملة تذيال عاما له عالقة بتغري اإليقاع يف (فحد حو السؤال الذي يل

يقاعي  ل يف هذه السورة القصرية ساهم يف إحكام التجانس االيحذف املفاعَّ ومهما يكن من أمر فإن

حبذف (الكاف)ـ زيادة على اتفاق الفواصل ـ حصل َّ يقاع مع داللة الرتاكيب حبيث أنوانسجام اال

بك وال أحدا ممن من خالله إطالق يف داللة الرتاكيب أي أن اهللا ما قالك ، وال قلى أحدا من أصحا

...................................................................284أحبك إىل يوم القيامة 

ك التتناسب فإننا نالحظ ذلهي سورة النجم من سور القرآن و إىل سورة أخرى للنظر وإذا انتقلنا 

  ولنتتبع هذه االيقاعات : ، اآلياتاملعجز بني فواصل 
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وحي يوحى َّ صاحبكم وما غوى .وما ينطق عن الهوى .إن هو إالَّ ﴿ والنجم إذا هوى .ما ضل

دنا فتدلى .فكان قاب قوسين أو َّ ة فاستوى .وهو باألفق األعلى .ثمَّعلمه شديد القوى .ذو مر

ى .أفتامرونه على ما يرى .ولقد رآه أما كذب الفؤاد ما ر  أدنى .فأوحى إلى عبده ما أوحى .

نزلة أخرى .عند سدرة المنتهى .عندها جنة المأوى .إذ يغشى السدرة ما يغشى .ما زاغ البصر 

).1/18(لنجماوما طغى .لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾.

�ƢēƢȇ¡�®ƾǟÂ���ƨȈǰǷ�̈°ȂǇ�ȆǿÂ�º62 خطا تعبرييا َّ ائي بأنآية ، يرى الدكتور فاضل صاحل السامر

Ȇǌǳ¦�Â¢���ǂǷȋ¦�Ǻǟ�¬Ƣǐǧȍ¦�¿ƾǟÂ���¿Ƣđȍ¦�Ŀ�ǲưǸƬȇ�©Ƣȇȉ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢƸǓ¦Âتكرميا ، وتفخيما   ء

.285أو لغري ذلك 

  ولنتتبع هذا اخلط التعبريي : من ذلك قوله تعاىل :

  فلم يرد هناك ذكر المسه . صاحبكم ﴾َّ ﴿ ما ضلـ

  الذي يعود عليه. ءومل يذكر الشيالضمري ،  ذكروحي يوحى ﴾ َّ ﴿ إن هو إالـ

ذكر صفة املعين ، ومل يذكر امسه .﴿ علمه شديد القوى ذو مرة﴾ ـ

  فجاء ب(أو) ومل يقطع . ﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾ـ

حيث مل يرد ذكر ما أوحى إليه ، و املوحي ، وأضاف العبد إىل ﴿ فأوحى إلى عبده ما أوحى ﴾ـ

  ضمري مل يذكر صاحبه .

  مل يذكر الذي رآه. الفؤاد ما رأى ﴾ ـ﴿ ما كذب

  مل يذكر املرئي. ـ﴿ ولقد رآه نزلة أخرى﴾

  ماذا غشيها . ﴿ إذ يغشى السدرة ما يغشى﴾ـ

  ماذا رأى ؟. ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى﴾ـ
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فصاح عن األشياء ، مع األغراض املعنوية  من هنا يظهر ذلك التمازج والتناسب بعدم الذكر و اال

يقاعي املوحي حبركة جبارة ، هائلة و قد أشاع ذلك اخلط اال،  التكرمي أو غري ذلككالتفخيم و 

النجم ُّ للنزول أو السقوط من أعلى إىل أسفل إثباتا أو نفيا ، كما الحظ ذلك السامرائي " فهوي

سقوط ، والنطق عن اهلوى سقوط ، والتديل نزول من ُّ سقوطه أو غروبه ، والضالل سقوط ، والغي

 أسفل ، والكذب سقوط ، واملماراة على الرؤية سقوط ، والنزلة نزول ، وزيغان البصر  أعلى إىل

السورة َّ السورة اليت هي فيها ، أو بتعبري آخر إنِّ هذه اآليات متناسبة مع جوَّ إنَّ وطغيانه سقوط، مث

طالق  ، باإلضافة إىل تلك الطاقات اإلحيائية املتولدة من ذلك اال286مطبوعة بطابع هذه اآليات "

  اخلاص بعملية التلقي . سابقرس يف املبحث الَّبالد تناولناهاوهي ناحية 

  وكخالصة هلذا املبحث اخلاص باملناسبة ميكن أن نستنتج املالحظات التالية :

مفهوم املناسبة يف داللة اخلطاب القرآين له جذور راسخة يف التفكري اإلسالمي ، فقد َّ إن ــــ1

نسجام الداليل للقرآن الكرمي يف التفسري خاصة يف بلورة مفهوم الوحدة ، واالتواصلت اجلهود الفكرية 

  خاصة .

ـ القرآن وحدة واحدة ، وبنيان معجز يف تراكيبه ، ومعانيه .2

د مفهوم املناسبة يف اخلطاب القرآين انطالقا من إدراك اجلوانب املقامية ، والسياقية .َّـ يتحد3

اخلطاب القرآين جزءا مهما من التفكري يف توجيه متشابه القرآن ـ شكلت ظاهرة احلذف يف بناء 4

ووجوه مناسباته مع خمتلف السياقات القرآنية ، أما بالنسبة للتناسب اخلاص فقد خلصنا إىل :

صطالحات ، دون اال يءراسات البالغية خاصة باجلوانب البديعية انصرف إىل جتز ِّعناية الد َّأنـ 

  لة للتناسب .البحث يف بلورة نظرية شام

ـ التوظيف للرتاث البالغي يف علم البديع ، وتطويره يف قراءة معاصرة للخطاب القرآين ، جتربة سيد 

  قطب .

ـجماليات الفاصلة يف اخلطاب القرآين ، ودورها يف البناء الرتكييب و الداليل .

  يقاعي يف الفاصلة القرآنية .نسجام االـ التعبري القرآين و عنايته باال
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ȏ¤Â���Ǯـ  ǳǀǳ�ŘǠŭ¦� ƢǔƬǫ¦�ƾǼǟ�Ƣē¦Ȃƻ¢�ǞǷ�ƨǸƴǈǼǷ�ƨǴǏƢǨǳ¦�ļƘƫ َّ. مل يراع ذلك يف اخلطاب القرآين  

طالق ، وانسجام الفاصلة ، وغري ذلك .ـ متازج عدم الذكر مع أبعاد التفخيم ، والتكرمي ، واال



أساليب االيجاز في بناء 

القرآنيالقصص



تمهيد:

تتعدد جماالت، وصور اإلجياز يف اخلطاب القرآين، وهي من الكثرة حبيث ال يتسع جمال هذه الرسالة 

لإلحاطة بكل جوانبها، والوقوف عند كل دقائقها،وأسرارها. 

 وألجل هذا آثرنا حتديد جمال الدراسة التطبيقية لالجياز يف القرآن الكرمي من خالل جتلياته يف القصص

يف ذلك املنهج التحليلي الوصفي يف قراءة أبعاد اإلجياز القرآين بصوره الشاملة ،واليت  متبعنيالقرآين ، 

التتوقف عند أسلوب احلذف والقصر فحسب، بل تتعدامها إىل دراسة كل ما من شأنه أن يصب يف 

  .بوتقة مفهوم االجياز بكل أبعاده من حيث كونه إقتصاد لغوي

األمساء املوصولة ، وأمساء اإلشارة وألفاظ ضمار، والعطف، واال: تندرج مفاهيم  وضمن هذا اإلطار 

غريها من األشكال االقتصادية اليت رأينا اإلمام السيوطي جيملها ضمن رؤية كلية لإلجياز يف  العموم و 

��ÄǂǜǼǳ¦�ƢȀǴǰǋ�Ŀ�ƪ ǴǛ�ƢĔ¢�ȏ¤�ÀƢǬƫȍ¦�ǾƥƢƬǯ حباجة ماسة إىل ممارسة تطبيقية توظف تلك اآلليات و

 اإلجياز تتسم بالشمول، وتبتعد ماوسعها عن طابع الدراسات التجزيئية للظواهر ضمن نظرة إىل

   .اللغوية كما هو الشأن يف اإلجياز

�Ʈوهذه  ƸƦǳƢƥ�̈ǂȇƾƳ�ƢĔ¢�Ãǂǻ�ƨǳÂƢŰ�Ȇǿ��ƢŮ¦ȂǼǷ�ȄǴǟ�ƲǈǼǳ¦�ȄǴǟ�ƅ¦� Ƣǋ�À¤�Ǧ ǰǠǼǇ�Ŗǳ¦�ƨȇ£ǂǳ¦

ها باملقارنة مع ما اطلعنا عليه من حبوث بالنظر إىل املنهج، والرؤية اللذين أشرنا إليهما، وإىل أصالت

  .مؤلفات المست جانبا أو جوانب من اإلجياز يف اخلطاب القرآين و 

ومبا أنه من االستحالة اإلحاطة بكل أبعاد اإلجياز يف اخلطاب القرآين كله ، فقد آثرنا االكتفاء بدراسة 

صورة واضحة عن ماهية  مقاطع حمدودة ضمن مايتسع له جمال هذه الرسالة ، وبقدر ما يعطي

  أساليب االجياز  و أثاره يف بناء اخلطاب القرآين . 



َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّ  تَـَلى ِإبـْ يَِّتي قَاَل َال ﴿َوِإِذ ابـْ

َراِهيَم ) َوإِ 124يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن ( ْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابًَة لِلنَّاِس َوَأْمًنا َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـْ

�Čǈ ǳ¦�ÊǞ ċǯČǂ ǳ¦ÈÂ�ÈǺ Ȉ
ÊǨÊǯ ƢÈǠÌǳ¦ÈÂ�ÈǺ Ȉ

ÊǨÊƟƢċǘ ǴÊǳ�ÈȆ
ÊƬÌȈÈºƥ�¦Èǂ ďȀÈǗ �ÌÀÈ¢�Èǲ Ȉ

Êǟ ƢÈǸ ÌǇ Ê¤ÈÂ�ÈǶ Ȉ
Êǿ¦Èǂ Ìºƥ
Ê¤�Ȅ ÈǳÊ¤�ƢÈǻÌƾ ÊȀÈǟ ÈÂ�Ȅ čǴÈǐ ÉǷ ُجوِد

َراِهيمُ 125( ُهْم بِاللَِّه ) َوِإْذ قَاَل ِإبـْ َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلًدا َآِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن َآَمَن ِمنـْ

) َوِإْذ 126(َواْليَـْوِم اْآلَِخِر قَاَل َوَمْن َكَفَر فَأَُمتـُِّعُه َقِليًال ثُمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصيرُ 

َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْسَماِعيُل رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم (يـَْرَفُع إِ  ) رَبـََّنا 127بـْ

َنا ِإنََّك  أَْنَت التـَّوَّاُب َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأرِنَا َمَناِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

ُلو َعَلْيِهْم َآيَاِتَك َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة 128الرَِّحيُم ( ُهْم يـَتـْ ) رَبـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـْ

يِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم ( َراِهيَم ِإالَّ 129َويـُزَكِّ  َمْن َسِفَه نـَْفَسُه َوَلَقِد ) َوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـْ

َيا َوِإنَُّه ِفي اْآلَِخَرِة َلِمَن الصَّاِلِحيَن ( نـْ َناُه ِفي الدُّ ) ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت 130اْصطََفيـْ

َراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوُب يَا بَِنيَّ ِإنَّ 131ِلَربِّ اْلَعاَلِميَن ( يَن َفَال ) َوَوصَّى ِبَها ِإبـْ اللََّه اْصطََفى َلُكُم الدِّ

ُتْم ُمْسِلُموَن ( ) َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما 132َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ

َراِهيَم َوإِ  ْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق ِإَلًها َواِحًدا َوَنْحُن تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَاُلوا نـَْعُبُد ِإَلَهَك َوِإَلَه َآبَاِئَك ِإبـْ

) تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوَال ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا 133َلُه ُمْسِلُموَن (

َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن ) َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى تـَْهَتُدوا ُقْل َبْل مِ 134يـَْعَمُلوَن ( لََّة ِإبـْ

)135إلى 124البقرة (﴾)135اْلُمْشرِِكيَن (

تبدو املشاهد يف هذا املقطع من السورة يف سياق الرد على ادعاءات اليهود   موضوع القصة  :أ ـ 

والنصارى يف أحقيتهم الدينية دون سواهم من املسلمني حسًدا من عند أنفسهم من بعد ما تبني هلم 

�ƪ ǧŗǫ¦�ƢŠ�ŐǰƬǳ¦Â��ŐƴƬǳ¦Â� ȐǠƬǇȏ¦�Ȃǿ�ȆǬȈǬū¦�Ǟǧ¦ƾǳƢǧ���ƢĔȐǘƥÂ�©ƢǫȐƬƻȏ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǧ ȇ±

يهم من آثام وافرتاءات على اهللا ، و قتلهم أنبياءه . ولكي يفضح القرآن ما انطوت واكتسبت أيد

�² ƢǇȋ¦�ƘǰƬŭ¦Â���ńÂȋ¦�ƨǘǬǼǳ¦�Ʈ ȈƷ�² ƢǇȋ¦�ǺǷ�Ǯ ǳƢȀƬŭ¦�ǶĔƢȈǼƥ�ȄǴǟ�ļƘȇ�ƨưȈƦŬ¦�ǶȀǇȂǨǻ�ǾȈǴǟ

الذي انطلقت منه الرساالت السماوية ، وهي قصة ابراهيم أبو األنبياء الذي يدعي كل من اليهود 



ǂǬȇÂ�À¡ǂǬǳ¦�ǾƸǔǨȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ���ƢǻƢƬđÂ�¦Å°Â±�ǾƫȂǟƾƥÂ���Ǿƥ�² ƢǼǳ¦�ńÂ¢�ǶĔƘƥ�Ã°ƢǐǼǳ¦Âِّأوىل الناس  َُّر بأن

بعقيدة ابراهيم هو النيب حممد وأتباعه من املسلمني ، فالدين عند اهللا هو اإلسالم مل يتغري ومل يتبدل 

االنتماء إىل احلنيفية السمحة هو مذ خلق آدم ، وضمن هذا املقطع تربز إشارات قوية إىل أن معيار 

االلتزام بتعاليمها ، والقيام بأعبائها ، وليس الدين متاعا ، وعرضا دنيويا يرثه األبناء عن اآلباء مثلما 

.287العقيدة تراث القلب املؤمن ال تراث العصبية العمياء " َّتصورته اليهود والنصارى ، أي " أن

القصة : ب ـ االيجاز والبناء الفني في

اخلطاب القرآين حينما يعرض هذه احلقائق خيلص إليها بتصوير فين أخاذ ،نابض باحلركة  َّواملالحظ أن

واحليـــــــــاة حبيث تتالشى الفوارق الزمنية البعيــــــــدة عن تلك الشخوص ، واألحداث حىت ليكاد قــــــــــــــارئ 

ولده امساعيل لقواعد البيت احلرام ، ومها يف أعلى درجات القرآن يرى رأي العني مشاهد رفع ابراهيم و 

االمتثال والعبودية ، واالخالص هللا تعاىل ، ومما ساعد على هذا االستحضار وجود الظرف (إذ) الذي  

288كمــــــا يقول كثري من املفسريـــــــن أنه يف حمل نصب بعد فعل االمر احملذوف (اذكر) أو اذكروا

جيعل القارئ جيد نفسه بال سابق تنبيه أو إشارة مندجما يف صلب احلدث فيما يشبه الشــــــيء الذي 

البث احلــــي املبـــــــاشر عرب شاشة تلفزيونية ملشهد من املشــــــاهد أوحدث من األحداث يف نقطة ما من 

  ا آالف من السنني.هذا العــــــــــــامل   غري أن هذا املشهد وتلك األحداث تأيت من نقطة بعيدة عمره

َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ قَاَل ِإنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّ  ﴿ تَـَلى ِإبـْ ِتي قَاَل َال َوِإِذ ابـْ

هنا حنن بإزاء مشهد حواري يف غــــــــاية االجياز أو بتعبري حممد الغزالــــــــــي هو     ﴾يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن 

، وبعيدا عن البحث يف ماهية الكلمات اليت 289"إجياز بالٌغ حد الروعة بدون أن خيل باملقصود " 

��ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�ǲǿÂ���ƢºººººººººȀŤƘǧ���Ƣđ�ǶººººȈǿ¦ǂƥ¦�ƅ¦�ȄǴƬƥ¦ ِواقعة ضمن تلك لنَّاِس ِإَماًماِإنِّي َجاِعُلَك ل (

الكلمـــــــات كتفصيل ملا أمجل أو غري ذلك ، فالعربة يف امتثال إبراهيم التام ملا أمر به وعهد إليه 

.111، ص 01، مج 2003، 32ــ يف ظالل القرآن ، سيد قطب ، دار الشروق ، القاهرة ، مصر ، ط 287
نظر تفسري الطربي ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ ابن جرير الطربي ، تح : د : بشار عواد معروف ، عصام فارس يـ  288

.373،ص 1. روح املعاين ، االلوسي ، ج383، ص 1، ج 1994، 1مؤسسة الرسالة ، بريوت ، ط،احلارستاين
.158،ص 1986ــ نظرات يف القرآن ، دار الشهاب للطباعة والنشر ، باتنة ، اجلزائر ، 289



�ǺǷ�ƨǟȂººººººººǸĐأي أن البعد االحيائي للفظة (كلمات) إمجال،37النجم ﴾وفىوإبراهيَم الذي﴿

ئ القرآن من مواضع متعددة يف السياق القرآين كله ، وقد يكون األوامر واالبتالءات اليت يعرفها قار 

) لتدخل بعد هذا عاطفة األبوة احلانية ، ِإنِّي َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًمامن تلك الكلمــــــــات قوله تعاىل (

  والرغبة الفطرية ( ومن ذرييت ) :

طريق الذراري واألحفاد . ذلك الشعور " عندئذ تدرك إبراهيم فطرة البشر : الرغبة يف االمتداد عن  

.290الفطري العميق ، الذي أودعه اهللا فطرة البشر لتنمو احلياة ومتضي يف طريقها املرسوم "

 َّأي ــــ اجعل ــــ فجاء الرتكيب القرآين " من قبيــــــــــل عطف التلقني ، فهـــو خرب يف معىن الطلب ، وكأن

.لكنه عدل عنه إىل املنـــــزل ملا فيه من البالغـــــة من حيث جعله من أصله ، واجعل بعـــض (ذرييت) ..

تتمة كالم املتكلم ، كأنه مستحق مثل املعطوف عليه ، وجعل نفسه كالنائب عن املتكلم ، والعدول 

من صيغة األمر للمبالغة يف الثبوت ، ومراعاة األدب يف التفادي عن صورة األمر ،وفيه من االختصار 

، ورمبا كان هذا من قبيل االستفهام ، وإن مل يكن بصيغته  291موقعه ما يروق كل نـــــــاظر " الواقع

فيهم عصــــــــاة ، وظلمة ،  َّكمـــــــــا يقول الشوكاين : " أي : ومن ذرييت ماذا يكون يا رب ؟ فأخرب أن

��ǾǻƢƸƦǇ�ƅ¦�ƾȀǟ�ǶŮƢǼȇ�ȏÂ���Ǿƥ�ÀȂǷȂǬȇȏÂ���Ǯ ǳǀǳ�ÀȂƸǴǐȇ�ȏ�ǶĔ¢Â292.

، وخلق رفيع من إبراهيم يف كالمه مـــــع  ٍّعن أدب جم ُّومهما يكن من أمر فإن تواري هذا الفعل ينم 

إبراهيم جتنب ذكر فعل األمر (اجعل) الذي هو يف حق اهللا دعاٌء ورجاء مبــــــــــا  َّاهللا جل شأنه ، أي أن

. وقد ينم ذلك االجيـــــــاز )ِإنِّي َجاِعُلكَ أن املعىن املراد واضح من ســــــــابق ماذكر يف سياق قوله تعاىل: (

�Â��Ƥ ǔƬǬŭ¦�ŚƦǠƬǳ¦�¦ǀđ�ȄƫƘǧ�Ǿƥ°�¿Ȑǯ�̧ƢǸǈǳ�ǾǫȂǋÂ�ǶȈǿ¦ǂƥ¦�ƨǨŮ�Ǻǟ. (من ذرييت  

 ويف مشهد آخر: 

.112، 01ــ يف ظالل القرآن ، سيد قطب ، مج 290
.376، ص 1ـ روح املعاين ، األلوسي ، ج291
.91فتح القدير ، الشوكاين ، ص  ـ  292



ُهْم بِاللَّ  ﴿ َراِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا بـََلًدا َآِمًنا َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن َآَمَن ِمنـْ ِه َواْليَـْوِم َوِإْذ قَاَل ِإبـْ

  ).126( ﴾النَّاِر َوبِْئَس اْلَمِصيُر اْآلَِخِر قَاَل َوَمْن َكَفَر فَأَُمتـُِّعُه َقِليًال ثُمَّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب 

بأن ينعم على البلد احلرام بقوام احلياة : األمن ،والرزق نرى يف جزء اآلية األول إبراهيم متضرعا لربه 

  تتحول جهة اخلطاب لضمري لفظ اجلاللة يف جزاء من كفر الرغد ، ويف جزئها الثاين (ومن كفر ...)

د إىل لفظ اجلاللة "وأما على قراءة من قرأ (فأمتعه) بصيغة األمر، وكذلك (فأَُمتُعُه) أي أن الضمري عائ

، و الظــــــــاهر 293قوله (مث أضطره) بصيغة األمر ، فهي مبنيــــــــة على أن ذلك من مجلة كالم إبراهيم "

هذا من كالم اهللا سبحانه " رًدا على إبراهيم حيث طلب الرزق للمؤمنني دون غريهم أي : وأرُزُق  َّأن

حبيث يكــــــــون البنـــــــاء على ما سبق  294من كفر  فأُمِتُعُه بالرزق قليــــــالً مث أضطره إىل عذاب النار " 

طاب إىل جزاء فئة أخرى غري مذكورة دعوة إبراهيم أجيبت ضمنا وانتقل اخل َّمن قول إبراهيم ، وكأن

يف الطرف األول من اآلية وهي فئة الكافرين " وتأويل اآلية : قال اهللا : يا إبراهيم ، قد أجبت 

دعوتك ، ورزقت مؤمنـــــي أهل هذا البلد من الثمرات وكفارهم ، متــــــاعاً هلم إىل بلوغ آجاهلم مث 

الستنتاج الذي يصل القارئ إىل إدراكه انطالقا من وهو ا295أضطر كفاهم بعد ذلك إىل النار "

مالحظة السيـــــاق الكامل لآلية. 

َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيتِ  ﴿ ولنتتبع هــــذا اخلط التعبيـــــــري املدهش يف هذه اآليـــــــــة       َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْ

  فبمالحظة بسيطة جند :) 127( ﴾ نََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ َوِإْسَماِعيُل رَبـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا إِ 

.296ــــــ حذف الفعل اذكر قبل الظرف (إذ)  " إذ يف موضع نصب على املفعول به ، أي اذكر "

.93، ص : 1ـ فتح القدير ، الشوكاين ، ج293
.93، ص  : 1ـ املصدر نفسه ، ج294
.382، 1ـ تفسري الطربي ـ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج295
، ص  1ج  ،2010دار الفكر ، بريوت ، لبنان ، العكربي ،أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني ـ التبيان يف إعراب القرآن ، 296

94.



الستحضار املشهد أي ـــــــ توظيف للفعل املضارع املوحي باحلركة احلاضرة واملستقبلة بعد الظرف (إذ)

�Ƣē°Ȃǐǳ�¦°ƢǔƸƬǇ¦���ƨȈǓƢǷ�¾Ƣū�ƨȇƢǰƷ���ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�Ŀ( وإذ يرفع )الظرف والفعل املضارع  َّأن

، وهو األمر الذي يعزز االنطباع عند القارىء باالندماج،ومتام احلضور الذهين 297العجيبة "

،والوجداين  يف جو الصورة ، وحركية احلدث .

) " يف حمل احلال بتقدير القول ،أي : قائلني ربنــــــــــا بـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّارَ ــــــ وروُد دعاِء  إبراهيَم وإمساعيَل (

. أي أن اتصال الدعاء مباشرة مبا سبق أحكم قوة التصوير املباشر عند القارىء ، وأبعد عنه  298"

���������������������������������̈°Ȃǐǳ¦Â�©ȂǐǳƢƥ�ȆƷ�ª ƾƷ�ǲƥ�ƨǐǫ�ƢĔƘƥ�ȆǜǨǳ� ƢŹ¤�ǲººººººǯ

ـــــــ دعاُء وتضرُع إبراهيم وإمساعيل يف أثناء أو بعد ما مت بناء البيت أو يف كليهما ـــ وهو ظاهر النظم ـــ   

نسق اآلية جيعل بأن الحاجة  َّمن غري ذكر فعل احلكاية (قائلني ) أو (يقولون) ربنا تقبل منا ،أي أن

وقف ضمن صورة حية أكثر منها قصة واقعية حتكى .   لذكر ذلك الفعل مادام القارئ يستوعب امل

أننا حني ننظر إىل النظم والسبك املعجزين يف هذه اآليات تستوقفنا ظواهر لغوية هي من  َّال شك

صميم االجياز  :

يف بناء اخلطاب القرآين من خالل التعويل على استنتـــــاج القارئ من سياق وهو يساهم  ـ الحذف :1

اخلطاب القرآين املعىن أو املعاين املرادة وفق ما نراه من بروز ألفعال يف مواضع ، وتواريهـــــا يف أخرى 

À¢�ƢǻƾƳÂ�ƾǫÂ���¥°ƢǬǳ¦�ǂƥƾƫÂ���ƨǳȏƾǳ¦�̧Ƣǈƫȏ�¾ƢĐ¦�ƨǯ°Ƣƫَّ : من أهم وسائله العطف  

َرا بـَْيِتَي لِلطَّائِِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد ﴿  َراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َأْن َطهِّ           ﴾َوَعِهْدنَا ِإَلى ِإبـْ

ُهْم بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلَِخرِ  ﴿                                       ﴾ َواْرُزْق َأْهَلُه ِمَن الثََّمَراِت َمْن َآَمَن ِمنـْ

َراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْسَماِعيلُ  ﴿                                              ﴾َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْ

﴾...  رَبـََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلكَ  ﴿

) املنصوب يف (اجعلنا) وهو يف حمل املفعول األول ، و ( أمـــــــة على الضمــــــــريعطف)َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا"

  .93ص  1جـ فتح القدير ، الشوكاين ،297
.93، ص ،1ـ املصدر نفسه ، ج298



مسلمة لك ) يف موضع املفعول الثاين معطوف على (مسلمني لك) ولو اعترب حذف اجلعل فالبد أن 

عليه ، وإمنا  ُّاألول ال يدل َّملعىن ـ  إال أنحيمل على معىن التصيري ال االجياد ألنه ــ وإن صح من جهة ا

�ƨǬǨǌǳƢƥ�ǪƷ¢�ǶĔȋ� ƢǟƾǳƢƥ�ºº�ƨȇ°ǀǳ¦�ºº�Ƣǐƻ"299.

َراِهيُم بَِنيِه َويـَْعُقوبُ  ﴿                                               ﴾... َّيا بني َوَوصَّى ِبَها ِإبـْ

يف قراءة الرفع معطوف على إبراهيم"أي : وأوصى يعقوب بنيه،كما أوصى ابراهيم (ويعقوُب)

َراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن  ﴿.300بنيه" َوقَاُلوا ُكونُوا ُهوًدا َأْو َنَصاَرى تـَْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة ِإبـْ

والضمري الغائب عائد إىل أهل الكتاب " و (أو ) لتنويع املقال ـــ ال التخيري ـــ بدليل أن   ﴾ نَ اْلُمْشرِِكي

كل واحد من الفريقني يكفر اآلخر ، أي: قال اليهود للمؤمنني :(كونوا هودا) وقالت النصارى هلم  

���¦ÂƾƬē��Ǯ ǳǀǯ�ǶƬǼǯ�À¤�Ä¢���ǂǷȋ¦�§ ¦ȂƳ��¦ÂƾƬē�Â��Ã°Ƣǐǻ��¦ȂǻȂǯ301.

) َراِهيمَ " ) أي ال نكون كما تقولون ، بل نكـــــــون ( ملة إبراهيم) أي أهل ــ ملته ــ أو بل َبْل ِملََّة ِإبـْ

.302نتبـــــع (ملة إبراهيم) "

تقدير احملذوف خاضع للسياق اللفظي ، أو املعنوي ، مثلما يشرحه كالم األلوسي يف  َّالقول أن ومجلة

معرض حديثه عن املثال السابق ، وهو عام يف كل تقدير " واألول يقتضيه رعاية جانب لفظ ما تقدم 

.303ـــ وإن احتاج إىل حذف املضاف ــــ والثاين يقتضيه امليل إىل جانب املعىن "

من آليــــــــات اإلجياز باحلذف توظيــــــــف العطف باستصحاب  َّرأينا فيمــــــــا سبق من الشواهد القرآنية أن

اللفظ الســـــابق أو تقدير املعىن املناسب وفق داللة السيــــــــاق عند القارىء املتمرس (املفســـــــر)، أو حىت 

  القرآين . عند القارىء العادي مما يعزز انتباهه وإجابيته للتوصل إىل الدالالت املمكنة يف اخلطاب 

.385، ص : 1ـ روح املعاين ، األلوسي ، ج299
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ـ االضمار :  2

  توزع الضمــــــــائر ومتوضعها املعجز يف اخلطــــــــاب القرآين باالضــافة إىل بعده يف إحكام نسيج النظم  َّإن

  َّازية ظاهرة ال ختفى على دارس القرآن ، ومن املعــــــــروف أنمن خالل الربط بني الرتاكيب ذو قيمة إجي

كثرة استعمال الضمائر يف األساليب البشرية حييل إىل ضروب من اللبس ناجتة عن عود تلك الضمائر  

أو إىل إضفائها نوعــــا من الغموض والتعقيد يف حال تقـــــارب وكثرة ورودها ، وهو ماال جنده يف القرآن  

اه أن يكون كذلك ، ومن ذلك التعقيــــــد مـــــا ذكره صاحب املفتاح " وهــــو أن خيتل نظم الكالم  وحاش

وال يدري السامع كيف يتوصل منه إىل معناه ، كقول الفرزدق (من الطويل) :                                                         

أبُـــــــوُه يقاربـــــــــــــــُُه                                       ٌّلًكا         أبُو أمه حيوما ِمثْـُلُه يف الناس إال ممَُ 

يقاربه إال مملك أبو أمه أبوه ، فإنه مدح إبراهيم بن  ٌّكان حقــــــه أن يقــــــول : وما مثلــــــه يف النـــــاس حي

ام بن عبد امللك بن مروان ، فقال : (وما مثله) يعين إبراهيــــــم هشام بن إمساعيــــــــل املخزومي خال هش

املمدوح ، (يف الناس حي يقاربه) أي أحد يشبهه يف الفضائل ، إال ( مملكا ) يعين هشاما ،(أبو أمه) 

أي أبو أم هشام ،(أبوه) أي أبو املمدوح ، فالضمري يف (أمه) للمملك ،ويف (أبـــوه) للممدوح ،ففصل 

بو أمه) وهو مبتدأ و (أبوه) وهو خربه بــــ (حي) ، وهو أجنيب ،وكذ فصل بني (حي) و (يقاربه) بني (أ

وهو نعت(حي) بــــــ(أبوه) وهو أجنيب،وقدم املستثىن على املستثىن منه،فهو كما تراه يف غاية التعقيد 

"304

تعدد ورود الضمائر مما  وبرجوعنا إىل اآليات القرآنية حمل البحث ، ومن خالل املقطع بعمومه نالحظ

ضاعف من بروز ظاهرة االجياز بوصفه آداء اقتصـــاديا ــــــ بأقل الوحدات اللفظية املمكنة ـــــ عن املعـــــــاين 

يف التناوب احلاصل بني اإلظهار و االضمار تناسب معجز يؤدي املعـــــاين  َّاملرادة بإعجاز باهر ، إذ أن

وفوق كل هذا بأغراض بالغية متنوعة و بأقل الوحدات اخلطية .      املطلوبة ، ويرفع أي لبس ،

وفيما يلي بعض اللمحات االجيازية يف هذا األسلوب :                                             

ـ بغية االيضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع ، عبد املتعال الصعيدي ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، 304

.19-18، ص 1، ج12009مصر ،ط



َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماٍت فَأََتمَُّهنَّ ﴿ تَـَلى ِإبـْ كذا يف (ربه) أي ويف نصب إبراهيم ورفعه قرآءتان ، و  ﴾ َوِإِذ ابـْ

، ويف الثـــــاين : " أنه دعـــــاه بكلمــــــــات من 305أن املعىن يف الوجه األول : " اختربه بأوامر ونواه "

، وضمن نفس التنوع الداليل نالحظ  تغري عود 306الدعاء فعل املخترب هل جييبه إليهن أم ال ؟ "

عائد للكلمات ال غري ، وأما املرفوع املستكن الضمريين يف كلمة (فأمتهن) فأما الضمري املنصوب ف

307فيعود إما (لربه) أو إلبراهيم  ، وعلى هذا يتعدد معناه حسب األلوسي إىل أربعة احتماالت :                         

��Ǻǿ¦®¢�Â���Ļȋ¦�ǾƳȂǳ¦�ȄǴǟ�Ǻđ�Ȅƫ¢��ǀƠǼȈƷ��ǺȀŤƘǧ��Ŀ�ŘǠŭ¦�ÀȂǰȇÂ���ƢƥȂǐǼǷ�ǶȈǿ¦ǂƥ¦�ȄǴǟ�ǽ®Ȃǟ�ººººººº

يليق .                                                                                            كما

Ǻđ�ǲǸǠǳ¦�Ǿººººǳ�ǂǈȇ�Ä¢���ƢǟȂǧǂǷ��Ǿƥ°��ȄǴǟ�ǽ®Ȃǟ�ººººººَّ أو  َّـ أو أمت له أجـــــــورهن َّ، وقواه على ـ امتــــــامهن ،

ُسنًة فيه، ويف عقبه إىل يوم الدين .                                                            َّأدامهن

��ƢȀȈǧ�ƨƥƢƳȍ¦�È¶Âǂººººººǋ�Ȅǟ¦°�ÌÀƘƥ�Ƣººººººđ ِّإبراهيُم الكلمات املدعو َّــــــ عوده على إبراهيـــــم مرفوعا ، أي : أمت

                                                          ومل يأت بعدها مبا يضيعها .                

308ـــــــ عوده إىل ربه منصوبا ، مبعىن : فأعطى سبحانه (إبراهيَم) مجيَع ما دعاه.

ــــــائية   وواضح مما سبق الوظــــيفة االجيازية الفاعلة للضمري يف نسق اخلطاب القرآين بتوفره على طـــــــاقة إحي

تكتنز باملعــــــانــــي املطوية ، واملالحظة الثـــــــانية ذلك اليسر وتلك السالسة البديـــــعة يف متوضع الضمــــــائر  

وتوزعها ضمن النظم القرآين  مبا يشعر القارىء بتدفق املعاين املتنوعة بأيسر الرتاكيب ، وهو مانراه من 

ــــــب بني ضمري اجلماعة (هم) ، وحروف اجلــــــر (يف ، على ، من) يف اآليـــــــة خالل هــــذا السبك العجيـ

َنا ِإنََّك ـــــا َمنَ ـــــا ُمْسِلَمْيِن َلَك َوِمْن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َوَأرِنَ ــــرَبـََّنا َواْجَعْلنَ  ﴿التالية: اِسَكَنا َوُتْب َعَليـْ

ُلو َعَلْيِهْم َآيَاِتَك َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب 128الرَِّحيُم (أَْنَت التـَّوَّابُ  ُهْم يـَتـْ ) رَبـََّنا َوابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـْ

يِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  والشاهد هنا يف قوله تعاىل :                      .﴾)129(َواْلِحْكَمَة َويـُزَكِّ

ُهمْ َرُسوًال ِفيِهمْ بـَْعْث رَبـََّنا َوا﴿ ُلو ِمنـْ الضمـــيــــــــر يف (هـــــم) عـــــــائد بداللـــــة  َّأي أن ﴾ َآيَاِتكَ َعَلْيِهمْ يـَتـْ

.182، ص : 1ـ الكشاف ، الزخمشري ، ج305
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، ومهمـــــــــا يكن من 309السيـــاق يف اآلية األوىل إىل األمة املسلمة املذكـــــــورة ســــــابقا ، وقيل يف الذرية 

ما حنن بإزائه اإلشارُة إىل البعد االجيازي يف الرتاكيــــــــب  َّالعائد فإنأمِر داللة 

مضافا إليه التنوع األخاذ يف التوقيع الصويت والداليل. ونضيف هنا  ﴾عليهم﴾﴿منهم﴾﴿فيهم﴿

  شاهدا آخر من قوله تعاىل: 

َراِهي ﴿ نَ َم ِإالَّ َمْن َسِفَه نـَْفسَ ــــَوَمْن يـَْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبـْ ا َوِإنَُّه ِفي اْآلَِخَرِة ـَـــ اُه ِفي الدُّنْيــــــُه َوَلَقِد اْصطََفيـْ

 اــــهَ ) َوَوصَّى بِ 131(نَ ــــــاَلِميـــــَأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلعَ ) ِإْذ قَاَل َلُه رَبُُّه َأْسِلْم قَاَل 130َلِمَن الصَّاِلِحيَن (

َراِهيُم بَِنيهِ          ﴾ ِإبـْ

)ينَ ـــــَأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلَعاَلمِ حيث أن الضمري اختصار للرتكيــب الســــــابق ، أي أن مجلة مقـــــول القول (

القرآن الكرمي ، وهي ســــــورة مؤولة  مبعىن (الكلمة واجلملة) ، وهذا بداللة السيـــاق يف سورة أخرى من

إنني براء﴿إىل قوله :  28الزخرف ﴾ وجعلها كلمة باقية ﴿الزخرف حيث " رجوع الضمري يف قوله 

التأنيــــث على  َّ، وقولــــــه : كلمة بـــــــاقية ، على أن27-26الزخرف  ﴾ مما تعبدون إال الذي فطرنــــي

.310تأويل الكلمة "

:الليِّالدـــ التكثيف  3

ونعين به جمموع اإلشارات واإلحيـــــاءات اللفظية اليت حتيل املتلقي إىل أبعــــــاد داللية أوسع ، أي وجـــــود 

ا يعد يف حد ذاته آلية أخرى تندرج ضمن طاقة تعبريية كـــــامنة يف بعض الكلمـــــات يف النظم القرآين مم

مفهــــــوم االجيــــــــاز ، وسنعرض لبعض من تلك الظـــالل الداللية يف الكلمــــة القرآنية انطالقا من املقطع 

السابق من سورة البقرة :                                                                             

َراِهيَم رَبُُّه ِبَكِلَماتٍ َوِإِذ ا﴿ تَـَلى ِإبـْ                                                                           ﴾بـْ

) فقد اختلف العلماء يف تعيني معناها كما يقول الشوكاين : " فقيل : هي شرائع االسالم ِبَكِلَماتٍ (

ِإنِّي ﴿وقيـــــــل : ذبح ابنه  ، وقيل : آداء الرســـــالة ، وقيل : هي خصــــــال الفطرة ، وقيــــــل : هي قوله 

،ص 1، الكشاف ، الزخمشري ، ج386،ص1،جي، روح املعاين ، األلوس95،ص  1ج،نظر فتح القدير،الشوكاين يـ  309
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لمات) ــــ وغريها ــــ خاضع لسيـــاق أي أن تفسري مفهوم لفظة (بك  311" ﴾ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَماًما

النص القرآين القريب ( إين جاعلك للناس إماما ) وسياق اخلطاب القرآين بعمومه ، ويف هذا املعىن 

�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�Ǻđ�ƅ¦�ȄǴƬƥ¦�Ŗǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦���ǪƥƢǈǳ¦�ǚǨǴǳ¦�ƨǳȏ®�¬ǂǋ�Ŀ�² ƢƦǟ�Ǻƥ¦�Ǻǟ�ƨȇ¦Â°�Śưǯ�Ǻƥ¦�®°Ȃȇ

ـــن أمر مبفارقتهم ، وحمــــــاجته منروذ يف اهللا حني وقفه على ماوقفه عليه فأمتهن : فراق قومه يف اهللا حيـــ

من خطر األمر الذي فيـــــه خالفه ، وصربه على قذفه إياه يف النــــــــار ليحرقـــــــوه يف اهللا على هول ذلك 

ــــا أمره به من من أمرهم  واهلجرة بعد ذلك من وطنه وبالده يف اهللا حني أمره باخلروج عنهم ، وم

الضيــــــافة والصرب عليها بنفسه وماله ، وما ابتلي به من ذبح ابنه حيــــــــن أمره بذحبه ، فلما مضى على 

على  ﴾ العـــــالميــــــن ِّأسِلْم قاَل أْسَلْمُت لرب﴿ذلك من اهللا كله وأخلصه للبالء ، قــــال اهللا له : 

، ومن اإلشارة والتأويـــــــل أيضا مـــــــا جاء يف روح املعاين : " 312اقهم "مـــــــا كان من خالف الناس وفر 

.313ومنها التسليــــم ، والتوكل  والرضا وعلومها "

مثــــــابة) هنا مورد آخر لتعدد مستويـــــــات التأويل حبسب فـــــمعىن ( ﴾للناسِ مثــــابةً وإْذ َجَعْلنَـا البيتَ ﴿

احلمولة الداللية للفظ ( يف أصل اللغة ومن حيث االستعمال ) ، ومن حيث منطوق سياق اآلية وهو 

مــــــا سنالحظه من خالل ما سنعرضه من آراء عن داللــة هذا اللفظ : فقد ذهب اخلليل وقتادة إىل أن 

�ƢºººººĔ¢�ń¤�ŚƦƳÂ�ƾǿƢů�Ƥ(مثــــابة) مب ǿ̄ �ƢººǸȈǧ���ƘƴǴǷ�Â�¦̄ƢǠǷ��² ƢƦǟ�Ǻƥ¦�ƾǼǟ�ȆǿÂ����ǶŮ�ƢǠƳǂǷ��ŘǠ

مبعىن (مرجعا) يثـــــــوب إليه أعيـــــــان الزوار أو أمثـــاهلم ، أو بداللة آخريـــــن : موضع ثواب يثابـــــــون حبجه 

.314واعتماره

وشاهد آخر من قوله تعاىل على لساين إبراهيم وإمساعيل :                                                                        

" أي : منقادين قائميـــــــن بشرائع االسالم ، أو خملصيــــــن موحديـــــن لك       ﴾ َلكَ ُمْسِلَمْينِ واْجَعْلَنا ﴿

 ٍّـــــ فمسلمني ــــ إما من استسلم إذا انقــــــــاد ، أو من أسلم وجهه إذا أخلص نفسه ، أو قصده ، ولكــــل

.392،ص1القدير ، ج ـ فتح 311
.261، ص : 1ـ تفسري القرآن العظيم ، ج312
.392، ص 1ـ  روح املعاين ، األلوسي ، ج313
.378، ص 1ر نفسه ، جدنظر املصيـ  314



.315"من املعنيني عرض عريض ، فاملراد طلب الزيادة فيهما ، أو الثبات عليهما 

فـــــعند الزجاج " (سفه) مبعىن  ﴾ نفَسهَسِفهَ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من ﴿ويف قوله تعاىل : 

، يف حني 316جهل ، أي جهل أمر نفسه فلم يفكر فيها. وقال أبو عبيدة املعىن : أهلك نفسه "

đ�Ǧ َّيرى الزخمشري بأن ƼƬǇ¦Â���ƢȀǼȀƬǷ¦��ǾǈǨǻ�ǾǨǇ����ŘǠǷ" 317ا.

ـ أسماء اإلشارة :                                                                                   4

من ظواهر االجياز يف اخلطاب القرآين أمساُء اإلشــــــارة ، واليت تؤدي أدوارًا حمورية يف الربط بني الرتاكيب 

ƢŦ�®ƢǠƥ¢�©¦̄�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓȏƢƥ���ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦              . لية من حيث االحياء الداليل كالتعيني وغريه

ورد يف قوله تعاىل :                                                                                   

ذي ذكر يف معىن االسم (هذا) تعيني الوادي ال َّفإن ﴾بـََلًدا آِمًناَهَذااْجْعْل  ِّوإْذ قاَل إبراهيــُم رب ﴿

ربنـــــا إنـــي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك  ﴿يف موضـــع آخر من السيــــــاق القرآين 

وهو ما  318" أي اجعل هــــذا املكان القفر بلًدا اخل ، فاملدعـــــــو به البلدية مع األمن " ﴾ المحرم

يستلزم من القارىء اإلحــــاطة بكل العناصر السياقية لتحديـــــد ماهية املشار إليه يف كالم إبراهيــــــم ، 

اخلطاب القرآين يفسر بعضه البعض اآلخر ضمن انسجــــــــام تركيـــيب وداليل يف غاية  َّذلك ألن

اإلحكام والروعة . وجاء يف قوله تعاىل أيضا :          

َلَهَك َأْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر يـَْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تـَْعُبُدوَن ِمْن بـَْعِدي قَاُلوا نـَْعُبُد إِ ﴿

َراِهي أُمٌَّة َقْد تِْلكَ )133وَن (ــــَوِإْسَحاَق ِإَلًها َواِحًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلمُ لَ ـــــَم َوِإْسَماِعيـــــَوِإَلَه َآبَاِئَك ِإبـْ

﴾)134َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتْم َوَال ُتْسأَُلوَن َعمَّا َكانُوا يـَْعَمُلوَن (

اطفة خمتِصَرٌة ، تتضمن يف معنـــــاها جممل ماسبق ذكره يف اآلية األوىل من أمساء فـــــ (تلك) إشــــــارة خـــــــ

.385، ص 1نفسه ، جاملصدر ـ  315
.95، ص 1ـ فتح القدير ، الشوكاين ، ج316
.188، ص 1ـ الكشاف ، ج317
.381، ص 1ـ روح املعاين ، األلوسي، ج318



، وزيــــــادة حتقيـــــق على مضي تلك األمة " أي : 319األنبيـــاء : إبراهيم  ويعقــــــوب ، وبنومها املوحدون

   َّإن

  ليهم إذا مل تفعلوا خريا يعـــودالسلف املاضني من آبائكم من األنبياء والصاحلني ال ينفعكم انتسابكم إ

.320هلم أعماهلم اليت عملوها ولكم أعمالكم " َّنفعه عليكم ، فإن

بنا رأي السيوطي يف أسلوب احلصر على أنه من أنواع االجياز بالقصر                                                                َّقد مر  ـــ أسلوب الحصر: 5

، وإمنا) و ضمن  َّ، وأهم أدوات هذا األسلــــــوب : (إال321تيـــــن اجلملة فيــــــه نابت مناب مجل َّألن

املقطع املدروس وجدنا هذا األسلوب يف قوله تعاىل على لسان يعقوب :                                     

َراِهيــــَوَوصَّى ِبهَ  ﴿ ُتمْ ــــَفَال َتمُ طََفى َلُكُم الدِّيَن وُب يَا بَِنيَّ ِإنَّ اللََّه اصْ ـــــُم بَِنيِه َويـَْعقُ ـــــا ِإبـْ وُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ

)132(﴾ُمْسِلُمونَ 

فالشـــــاهد يف قوله تعــــــاىل ( فال متــــوتن إال وانتم مسلمـــون ) " فيه إجيـــاز بليغ . واملراد : الزموا االسالم  

كم إال على حال كونكم ثابتيـــن على معنـــــاه " فال يكن موت َّأو أن 322والتفارقوه حىت متوتــــوا " 

�ǲºººǐƫ�ȏ���Ǯ ǳȂǬǯ���¦ȂººººººƫƢǷ�¦̄¤�¿ȐǇȏ¦�¾ƢºººººººƷ�» Ȑƻ�ȄǴǟ�ǶĔȂǯ�Ǻǟ�ƨǬºººººººȈǬū¦�Ŀ�ȆȀºººººǼǳƢǧ��¿ȐǇȍ¦

.323إال وأنت خاشع ، فال تنهاه عن الصالة  ، ولكن عن ترك اخلشوع يف حال صالته "

�ȏ�ǶēȂǷ َّعن املوت على تلك احلــــــال ما أوضحــه الزخمشري يف كشــــــافه " إظهار أن ونكتة ورود النهي

هذا املوت  ِّمن حق َّعلى حال الثبــات على االسالم موٌت الخري فيه . وأنه ليس مبوت السعداء ، وأن

.324فيهم" َّأن ال حيل

.193، ص 1نظر الكشاف ، الزخمشري ، جيـ  319
.291، ص 1ـ تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري ، ج320
.126، ص 3نظر : االتقان يف علوم القرآن ، السيوطي ، جيـ  321
.95، ص 1ـ فتح القدير ، الشوكاين ، ج322
).191-190(، ص 1ـ الكشاف ، الزخمشري ، ج323
.191، ص 1ـ املصدر نفسه ، ج324





) فـَُقوَال َلُه 43) اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طََغى (42اْذَهْب أَْنَت َوَأُخوَك ِبَآيَاِتي َوَال تَِنَيا ِفي ِذْكِري (

ًنا َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر َأْو َيْخَشى ( َنا َأْو َأْن َيْطغَ 44قـَْوًال لَيـِّ ) 45ى () قَاَال رَبـََّنا ِإنـََّنا َنَخاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ

) فَْأتَِياُه فـَُقوَال ِإنَّا َرُسوَال رَبَِّك فََأْرِسْل َمَعَنا بَِني 46قَاَل َال َتَخافَا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى (

َناَك بَِآيٍَة ِمْن رَبَِّك َوالسََّالُم َعَلى َمِن اتـََّبَع اْلُهَدى ( ُهْم َقْد ِجئـْ بـْ نَّا َقْد ُأوِحَي ) إِ 47ِإْسَرائِيَل َوَال تـَُعذِّ

َنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذََّب َوتـََولَّى ( ) قَاَل رَبـَُّنا الَِّذي 49) قَاَل َفَمْن رَبُُّكَما يَا ُموَسى (48ِإلَيـْ

رَبِّي ) قَاَل ِعْلُمَها ِعْندَ 51) قَاَل َفَما بَاُل اْلُقُروِن اْألُوَلى (50َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدى (

) الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًال 52ِفي ِكَتاٍب َال َيِضلُّ رَبِّي َوَال يـَْنَسى (

َزَل ِمَن السََّماِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمْن نـََباٍت َشتَّى ( َعاَمُكْم ِإنَّ فِ 53َوأَنـْ ي ) ُكُلوا َواْرَعْوا أَنـْ

َها ُنْخرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى (54َذِلَك َآلَيَاٍت ِألُوِلي النـَُّهى ( َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ )55) ِمنـْ

َناُه َآيَاتَِنا ُكلََّها َفَكذََّب َوأََبى ( ُموَسى ) قَاَل َأِجْئتَـَنا لُِتْخرَِجَنا ِمْن َأْرِضَنا ِبِسْحِرَك يَا 56َوَلَقْد َأرَيـْ

َنَك َمْوِعًدا َال ُنْخِلُفُه َنْحُن َوَال أَْنَت َمَكانًا سُ 57( نَـَنا َوبـَيـْ َلَنْأتِيَـنََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِه فَاْجَعْل بـَيـْ ًوى ) فـَ

ثُمَّ ) فـَتَـَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدهُ 59) قَاَل َمْوِعدُُكْم يـَْوُم الزِّيَنِة َوَأْن ُيْحَشَر النَّاُس ُضًحى (58(

ُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد َخاَب َمِن 60أََتى ( َلُكْم َال تـَْفتَـُروا َعَلى اللَِّه َكِذبًا فـَ ) قَاَل َلُهْم ُموَسى َويـْ

تَـَرى ( نَـُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوىفـَتَـَنازَُعوا َأْمَرُهمْ )61افـْ ) قَاُلوا ِإْن َهَذاِن َلَساِحَراِن يُرِيَداِن َأْن 62(بـَيـْ

63�ƢčǨÈǏُيْخرَِجاُكْم ِمْن َأْرِضُكْم ِبِسْحرِِهَما َوَيْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمثْـَلى ( �¦ȂÉƬÌºƟ¦�ċǶÉƯ�ÌǶ ÉǯÈƾ ÌȈÈǯ�¦ȂÉǠ
ÊǸ ÌƳ ÈƘÈǧ��

مَّا َأْن تـُْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َأوََّل َمْن أَْلَقى ) قَاُلوا يَا ُموَسى إِ 64َوَقْد َأفْـَلَح اْليَـْوَم َمِن اْستَـْعَلى (

) فََأْوَجَس ِفي 66) قَاَل َبْل أَْلُقوا فَِإَذا ِحَباُلُهْم َوِعِصيـُُّهْم ُيَخيَُّل ِإلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَنـََّها َتْسَعى (65(

) َوأَْلِق َما ِفي َيِميِنَك تـَْلَقْف َما 68اْألَْعَلى () قـُْلَنا َال َتَخْف ِإنََّك أَْنَت 67نـَْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى (

) فَأُْلِقَي السََّحَرُة ُسجًَّدا قَاُلوا 69َصنَـُعوا ِإنََّما َصنَـُعوا َكْيُد َساِحٍر َوَال يـُْفِلُح السَّاِحُر َحْيُث أََتى (

)70َآَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى (

  ).70-42طه (                                                                                     



أ ـ موضوع القصة : 

ياة موسى عليه سالم ، وأخيه هارون أي منذ أن كلفهما اهللا بالذهاب متثل هذه اآليات جزءا من ح

فرعون الذي أعماه جتربه ، و علوُه يف  ُّإىل فرعون وأمرمها بتبليغه رســــــالة رب العــــاملني ، وكيف كان رد

Ų�ººººººº�ƢºººººȀƬǧƢººººººēÂ���ǾƴƴƷ�ǶǬǟ�ȄººººººǇȂŭ�Ǿǳ¦ƾƳ�ǺǷ�ǂȀǜȇ�̄¤���Ǫū¦�ŚǤƥ�µ °ȋ¦عن سخف يف  ُّــــــا ينم

التفكري وسفاهة يف الرأي ــــ أمام تلك اآليات الباهرة ، واحلجج الدامغة اليت عرضها موسى يف مشهد 

املنــــــــاظرة احلــــــامسة مع رأس الكفر والطغيــــــان ، ولكن لفرعــون منطق آخر " وهكذا مل ميض فرعون يف 

عليه السالم ـــ فيـه واضحة وسلطــــــــانه فيه قوي ، و هو يستمد حجته من اجلدل ألن حجـــــة موســـى ـــ 

�ƢººººǐǠǳ¦�ǲǠŸ�Äǀǳ¦��ǂƸǈǳƢƥ�ȄǇȂǷ�¿Ƣºººē¦�ń¤�ƘŪ�ƢŶ¤����ǾǠǷ�ƨǏƢŬ¦�ǾƫƢȇ¡�ǺǷÂ���ÀȂǰǳ¦�Ŀ�ƅ¦�©Ƣȇ¡

 وهكذا 325حية تسعى وحييل اليد بيضاء من غري سوء . وقد كان السحر أقرب خـــاطر إىل فرعون "

َلَنْأتِيَـنََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِه  ﴿نراه يظهر نفسه متحديـــــا ملوسى بأن جيعـــــــل موعدا للحســــــم يف القضية  فـَ

َنَك َمْوِعًدا َال ُنْخِلُفُه َنْحُن َوَال أَْنَت َمكَ  نَـَنا َوبـَيـْ فرعوَن كان واثقا من  َّأي أن انًا ُسًوى﴾ ــفَاْجَعْل بـَيـْ

موسى سينفضح أمره ، ويظهر للنــــــاس أن ما جـــــــاء به ال يعدو أن يكون سحرا كســـــائر ما تأتيـــه  َّأن

َنَك َمْوِعًداالسحرة من خداع أبصار وحواس الناس " ( نَـَنا َوبـَيـْ ) وشدد عليه يف عدم إخالف فَاْجَعْل بـَيـْ

) وأن يكون املوعد يف مكان مفتــــــوح مكشــــوف :  ْنتَ َال ُخنِْلُفُه َحنُْن َوَال أَ (املوعد زيادة يف التحدي

، مث ميضي سياق القصة يف رسم مشهد يوم الزينة حيث 326) مبالغة يف التحدي "َمَكانًا ُسًوى(

احتشد الناس للموعد املنتظر بني موسى ، وعتاة سحرة مصر بعد أن مجعهم فرعون هلزمية موسى ، 

عرض احلـــــوار الذي دار بني موسى والسحرة ، والكشف الـــرائـــــــع وميضي اخلطـــــاب القرآين يف 

لألجـــــــواء اخلارجية الــيت جرت يف كنفها املنازلة بني الطرفني ، ولألجـــواء النفسية قبل وأثنـــــــاء وبعد 

اخلياالت  العرض حينما رأى السحرة و فرعون  وحشود الناس تلك احلبال والعصي ــــ اليت حولتها

الوامهة ساعيًة على األرض ـــ يتلقفها ذلك 
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الثعبان املبني الذي انقلب عن عصا موسى آية من اهللا رب العاملني، ومبا أن السحرة هم أدرى حبقيقة 

ا باهللا العظيم ــــ بعدمـــــا شاهدوا تلك اآلية العظيــــــمة ــــــــ إال أن يؤمنــــــو  ٌّالسحر وبأوهــــــامه مل يكن هلم بد

�ȆººººȀƬǼȇ�̧ȂººººººººǔŬ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟÂ�ƨƥȂƬǳ¦�ǽǀđÂ ﴾اُلوا َآَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسىــــفَأُْلِقَي السََّحَرُة ُسجًَّدا قَ ﴿

  املقطع الذي حددناه للدراسة يف هذا اجلزء. 

:ب ــــ االيجاز والبناء الفني في القصة 

أوَل ما يلفُت انتبــــــــاَه القارىء يف هذا املقطــــــــع هو ذلك االيـــــــقــــــاع اجلذاب السلس من  َّيف أن َّال شك

�ȂŪ¦�¦ǀǿ�ǲưǷ�Ŀ�®ǂǘƬǈȇ���Ǿǻ¢�̄¤�ƢȀǴǯ��ǾǗ��̈°ȂǇ�Ŀ�ǺǸȈȀŭ¦�̧ƢººººººººǬȇȍ¦�ȂǿÂ���ǾƬȇƢººººººººººĔ�ń¤�ǾƬȇ¦ƾƥ من

اهِب مع األلف املقصورة يف القافية كلها َّالذ ِّمطلعها إىل ختامها ــــ رخيا شجيا نديا بذلك املد

ممــــــــــا أحكم هذا التنسيــــــق واالنسجـــــــــام االيقاعي هو االجياز بكل  َّوغري خفي كذلك أن 327تقريبا"

انتبـــــــــــاه  ِّأبعاده ، فإذا نظرنــــــــا إىل احلذف واالقتصار ــــ باالضافة إىل أدوارمها يف إطالق الداللة ، وشد

ـــاء الرتكييب والنسيــــــــج الفين للخطاب القرآين ،  القـــــــــارىء ــــ وجدنامها  أيضا يسامهان يف إحكام البن

كما ميكن أيضا مالحظة عدد من الظواهر االجيازية يف هذا املقطع :                                                                

معـــــــاين األشياء اليت تعود عليها  ــــ الروابط اللغوية كاألمســــــاء املوصولة (من ، ما ، الذي ) وهي تتضمن

وغالبا ما تربوا خطيا عن األمساء املوصولة.                                                            

ـــــ التعابري الدالة على العموم مثل (كل) ، و التعابري املتضمنة تكثيفا دالليا (االحياء).                             

ـــ الضمائر.                                                                                                                 

عرضها حتليليا يف العناوين الالحقة .                                         وهي الظواهر اليت سنست

ــــــ االقتصار : 1

مـــــــاء اللغة (حنويني وبالغيني) ل من هذه الرســــــالة إىل اختالف علَّقد سبق وأن أشرنــــــــا يف الفصل األو

قدميا وحديثا حول مسألة عدم ذكر املفعــــــول به يف الصيغ الرتكيبية الفعلية ، وهل يكون ذلك اكتفـــــــاًء  

مداَر الرتكيز متوجٌه إليه حصرا ، وإال لذكر املفعــــــول به ، وهي الظــــــاهرة اللغوية  َّباحلدث ذاته أي : أن
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األمر يتطلب تقديرا ملفعول حمذوف من السياق  َّطلق عيها النحاة مصطلح (االقتصار)  ، أم أناليت أ

مسألة تقدير املفعول من عدمها خاضعة ملنطـــــوق السياق الذي حيدد ما إذا كان  َّالرتكييب ، واحلق أن

                      التقدير ضروريا أم ال .                                                     

أسلوَب االقتصـــــار من األساليـــــــب البارزة يف ظاهرة  َّوبعيــــــدا عن هذا اجلدل هناك حقيـــــقة ثابتة يف أن

  االجياز مبا حيمل من شحنات داللية حتيل القارئ إىل مستوى تدبري و تأويلي أكثر رحابة .

االقتصار وانسجام الفاصلة : 1ــــــ  1

مــــــــا نالحظه جليا من خالل املقطع الذي اخرتناه من سورة (طه) بروز تأثري هذا األسلوب يف إحكام 

التناسب االيقاعي للقصة ، ولنأخذ هذه الشواهد :                                                  

.)43(﴾ْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طََغى ا ﴿

ًنا َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر َأْو َيْخَشى ﴿ .)44(﴾فـَُقوَال َلُه قـَْوًال لَيـِّ

َنا َأْو َأْن َيْطَغى ﴿ .)45( ﴾قَاَال رَبـََّنا ِإنـََّنا َنَخاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ

.)46( ﴾قَاَل َال َتَخافَا ِإنَِّني َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى ﴿

َنا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذََّب َوتـََولَّى  ﴿ .)48(﴾ِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإلَيـْ

.)50( ﴾ قَاَل رَبـَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدى  ﴿

.)52( ﴾قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد رَبِّي ِفي ِكَتاٍب َال َيِضلُّ رَبِّي َوَال يـَْنَسى  ﴿

َناُه َآيَاتَِنا ُكلََّها َفَكذََّب َوأََبى ﴿ .)56( ﴾َوَلَقْد َأرَيـْ

تَـَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ثُمَّ أََتى  ﴿ .)60( ﴾فـَ

َلُكْم َال تـَْفتَـُروا َعَلى﴿ تَـَرىاللَِّه َكِذبًا فـَُيْسِحَتُكْم ِبَعذَ قَاَل َلُهْم ُموَسىَ يـْ  ﴾اٍب َوَقْد َخاَب َمِن افـْ

)61(.

﴿�Ȅ ÈǴÌǠÈºƬÌǇ ¦�ÊǺ ÈǷ�È¿ÌȂ ÈºȈÌǳ¦�Èƶ ÈǴÌºǧÈ¢�ÌƾÈǫÈÂ�ƢčǨÈǏ �¦ȂÉƬÌºƟ¦�ċǶÉƯ�ÌǶ ÉǯÈƾ ÌȈÈǯ�¦ȂÉǠ
ÊǸ ÌƳ ÈƘÈǧ ﴾  )64(.

.)65( ﴾قَاُلوا يَا ُموَسى ِإمَّا َأْن تـُْلِقَي َوِإمَّا َأْن َنُكوَن َأوََّل َمْن أَْلَقى ﴿

.)66(﴿قَاَل َبْل أَْلُقوا فَِإَذا ِحَبالُُهْم َوِعِصيـُُّهْم ُيَخيَُّل ِإلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَنـََّها َتْسَعى﴾ 



اِحُر َحْيُث ــــــاِحٍر َوَال يـُْفِلُح السَّ ـــــوا َكْيُد سَ ــــا َصنَـعُ ــــــــا َصنَـُعوا ِإنَّمَ ـــِنَك تـَْلَقْف مَ ــــِق َما ِفي َيِميــــ﴿َوأَلْ 

).69(﴾أََتى

الفواصل يف اآليات السابقة كانت دائما تنتهي جبملة فعلية ـــ فعل وفاعل مضمر ــــــ اكتفــــاء أو  َّأي أن

اقتصارا مما عزز تلك الوحدة االيقاعية يف القصة .                                 

االقتصار وإطالق الداللة : 2ــــــ  1

اليل فإننا نالحظ كيف ألقى هذا األسلوب مرونة داللية يف تأويل املعـــــاين املمكنة ِّأما من اجلانب الد

، وأضفى بعدا بالغيا أخــــــاذا ، و هو حكم تشهد له تلك التأويـــــــالت الكثيـــــرة اليت  لتلك الرتاكيـــــب

حبسب فهمه ملنطــــــوق السياق ، وسنتتبع رأي بعضهم يف داللة بعض  ٌّأفـــــاض املفسرون يف ذكرها كل

                           من تلك الرتاكيب :                                                     

َنا َأْو ــــقَاَال رَبـَّنَ (فقد جاء يف تفسري الكشاف عند قوله تعاىل :  )َأْن َيْطَغىا ِإنـََّنا َنَخاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ

، جلرأته  مــــا نصه : " بالتخطي أن يقــــــول فيك مــــا ال ينبغي )َأْن َيْطَغى(ويف الرتكيــــــب األخيـــــر منه : 

عليك ، وقسوة قلبه ، ويف جميـــــــــــئه هكذا على اإلطالق وعلى سبيـــــــل الرمز : بــــاب من حسن األدب  

 َّ، كمــــا أن329، أو يكــــــون املعىن يف " (أو أن يطغى) بأن يقتلنا "328وحتاش عن التفوه بالعظيــــــمة "

.330ه األلوسي ، و هو استنزال رمحة اهللا تعاىلهناك معىن خفيا يف هذا الرتكيب أشار إلي

)َأْسَمُع َوَأَرىوهنا أيضا مساحة للتأويــــــــل يف الفعلني املتعـــــــاطفني ( ﴾ َأْسَمُع َوَأَرىا ــِإنَِّني َمَعُكمَ ﴿ــــــ 

جبه حفظي ، ونصريت لكما ، فجـــــائز أن أي:  "مـــــا جيري بينكمــــــا وبينه من قول وفعل ، فأفعل ما يو 

يقدر شيء ، وكأنه قيـــــــل : أنا حــــــافظ لكما ، ونــاصٌر ،ســـــــامٌع  َّيقدر أقوالكم و أفعــالكم ، وجائز أال

.331مبصر

هذه اآلية املفسريـــــــن كثيـرا  استوقفت.)50(﴾  ثُمَّ َهَدىا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ـــ﴿ قَاَل رَبـُّنَ ــــــ

  ).85ــ84،ص (4ــ الكشاف ، الزخمشري ، ج328
61، ص 22ـ مفاتيح الغيب ، الفخر الرازي ، ج329
.197، ص 16املعاين ، ج ـ روح 330
.85، ص 4ـ الكشاف ، الزخمشري ، ج331
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" أي أرشد ، )ثُمَّ َهَدى،  (332الذهن ، ونظر بعني االنصــــاف "ومـــــا أمجعه ، وما أبينه ملن ألقى 

سبحانه بذلك على وجوده ، فإن من نظر يف هذه احملدثات ، وما تضمنته من دقائق احلكمة  َّودل

 إىل طريق االنتفاع)ثُمَّ َهَدى(هلـــــــا صانعا واجب الوجـــــــود ، عظيم العطــــاء واجلـــــود ...  َّعلم أن

واالرتفاق مبـــــا أعطاه ، وعرفه كيف يتوصل إىل بقائه وكماله إما اختيارا كما يف احليوانات أو طبعا كما 

، ومن املفسرين من يقارُب معىن اهلــــــداية 333يف اجلمادات والقوى الطبيعيــــــــــة النباتية واحليوانيـــــــــــــة "

شيء  َّأورده ابن كثري يف تفسيـــره عن بعضهم " أعطى كلمن سياق اخلطاب القرآين ، على حنو ما 

أي : قدر قدرا وهدى اخلالئق إليه ، )3(األعلى)والذي قدر فهدىخلقه مث هدى  كقوله تعاىل : (

أي : كتب األعمال و اآلجال واألرزاق ، مث اخلالئق ماشون على ذلك و ال حييدون عنه،وال يقدر 

.334أحد على اخلروج منه "

َناُه َآيَاتَِنا ُكلََّها َفَكذََّب ﴿ــــــ  ) مبعىن: َوأََبى، والضمري يف الفعل عائد إىل فرعون ()56(﴾ َوأََبىَوَلَقْد َأرَيـْ

فرعون كذب موسى      َّ، أو أن335" أن يقبل شيئا منها ، وقيل : فكذب اآليات ، وأىب قبول احلق " 

.336"وأىب عليه أن جييبه إىل اإلميان "

تَـَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكيْ  ﴿ ـــــ . " أتـــــــــى املوضـــع بالسحرة ، وبالقوم واآلالت " )60(﴾أََتىمَّ َدُه ثُ ــــفـَ

�ǽǂǔƷ�ƢºººººŠ�̈ȂǿǄŭ¦�ÀȂǟǂǧ�ƨȈǈǨǻ�Ǻǟ�ƨȇȉ¦�ƨȇƢººººººĔ�Ŀ�ǲǠǨǳ¦��Ǿƥ�ǪǘǼȇ�®Ƣººººººǰȇ�¦ƾȀǌǷ َّ.    مث إن 337

" و إن مع )65(﴾ أَْلَقىُكوَن َأوََّل َمْن ا َأْن نَ ــَوِإمَّ ِإمَّا َأْن تـُْلِقيَ ا ُموَسى ـــــقَاُلوا يَ ﴿هلزمية موسى.   ــــ 

مـــــــا يف حيزها يف حمل نصب بفعل مضمر أي : اخرت القاءك أوال ، أو إلقاءنا ، وجيوز أن تكون يف 

��¾ȂǠǨǷÂ���Ƣǻ£ƢǬǳ¤�Â¢���½£ƢǬǳ¤�ǂǷȋ¦���Ä¢���» ÂǀŰ�¢ƾƬƦǷ�ǄȈƷ�ƢǿƾǠƥƢǷÂ�ƢººººººººĔ¢�ȄǴǟ�Ǟǧ°�ǲŰ َتـُْلِقي(

.85، ص 4ـ الكشاف ، الزخمشري ، ج332
.202، ص 16ـ روح املعاين ، األلوسي ، ج333
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: إما أن تلقي مــــــا تلقيه أوال ، ( وإمــــا أن نكون ) حنن ( أول من ألقى ) مـــــــا يلقيــــه حمذوف ،والتقدير

، أو مراعــــــــاة حسن 339، ويف كالم السحرة إظهــــــاٌر للثقة بأمرهم338، أو أول من يفعل االلقاء"

.340أدب مع موسى عليه السالم وإعطائهم النصفة من أنفسهم ، ولذا رزقهم اهللا توبة من عنده

ـــــــ حذف المشاهد :                                                                                      2

ليس ذلك الذي ميس بنية الرتكيـــــــب املعيـــــاري يف اجلملة العربية من مسند  مـــا نعنيـــــــه باحلذف هنــــــا  َّإن

ـا ومسند إليه ، وباقي التوابع ، ممـــــــا كنـــــــا قد تناولنـــــــاه بالتحليل يف املقطع األول من ســـــــورة البقرة ، إمنـــ

ب ، و هي آلية فنية يف اخلطـــــاب القرآين من القصد دراسة االجياز حبذف املشــاهد كما يقول سيد قط

أعظم آثــــارها توسيــــــع ملكة التخييل عند قارئ القرآن ، وجتاوز املشـــــاهد اليت ال حاجة لذكرها ، واليت 

لرائع والسلس يستطيـــــــع القــــارئ استخالصها من سيــــــاق اخلطــــــاب القرآين ، ولنتأمل هذا االنتقال ـــــــــ ا

القارئ ال يكاد حيس به إطالقا :   َّواخلاطف يف اآلن نفسه ــــــــ من مشهد إىل مشهد حىت لكأن

َناَك بَِآيٍَة ِمنْ ـــــوَال رَبَِّك فََأْرِسْل َمَعنَ ـــوَال ِإنَّا َرسُ ـــــاُه فـَقُ ـــــفَْأتِيَ  ﴿ ُهْم َقْد ِجئـْ بـْ رَبَِّك ا بَِني ِإْسَرائِيَل َوَال تـَُعذِّ

نَ ــ﴿ ِإنَّا َقْد ُأوحِ َوالسََّالُم َعَلى َمِن اتـََّبَع اْلُهَدى ﴾      ى ﴾ــــــا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذََّب َوتـََولَّ ـــــَي ِإلَيـْ

.)49 إىل 47(طه ﴿ قَاَل َفَمْن رَبُُّكَما يَا ُموَسى﴾ 

إذ تتحول جهة اخلطــــــاب من مشهد حواري أول يتمثل يف تكليـــــف اهللا ملوسى بأداء الرسالة السماوية 

Ƕđ�Ã̄ ȋ¦�¼Ƣººººū¤Â���Ƕǿ®ƢºȀǘǓ¦�Ǻǟ�Ǧ ǫȂƬȇ�Â���ǂǇȋ¦�ǺǷ�ǲȈƟ¦ǂǇ¤�řƥ�ǪǴǘȇ�ÀƘƥ�ǽǂǷ¢Â���ÀȂǟǂǧ�ń¤

)  " لقد أتيــــــا فرعون        ا ُموَسىـــا يَ ــــــقَاَل َفَمْن َربُُّكمَ إىل مشهد حواري آخر يبدأ بسؤال فرعون موسى ( 

��ÃǂȇÂ�ǞǸǈȇ�ƢǸȀǠǷ�ƢǸđ°Â�ǽƢȈƫ¢�ººººº�ǾȈǳ¤�ȐǏÂ�Ǧ Ȉǯ�ǂǯǀȇ�ȏ�¼ƢȈǈǳ¦Â�ººººº341.

سياق القرآين عززت سالسة ذلك االنتقال الباهر بني املشهدين  ومع ذلك هناك إشارات لفظية من ال

)إِنَّا َرُسوَال َربِّكَ ()َفْأتَِياُه فـَُقوَال فموضوع الرسالة اليت كلف موسى وهارون بتبليغهـــا من رب العامليــــــن  (

.913، ص 16ـ فتح القدير ، الشوكاين ، ج338
.226، ص 16نظر : روح املعاين ، األلوسي ، جيـ  339
، الكشاف ، الزخمشري  81، ص 22، مفاتيح الغيب ، الفخر الرازي ، ج226، ص 16نظر : املصدر السابق ، جيـ  340

.92، ص 4ج

.2337، 16يف ظالل القرآن ، سيد قطب ، جـ  341



ان اجلامع بني قد أعادها موسى وهارون على مسمع فرعون يف املشهد الثاين ، أي أن نص الرســـــالة ك

ظــــــاهرة أسلــــــــوبية  أخرى  َّاملشهدين ، وعربه ، ومن خالله مت ذلك االنتقــــــال السردي املعجــــــز ، مث إن

نالحظها يف الرتاكيب السابقة،وهي اقرتان أفعال األمر بالفاء ـــــ اليت من معانيها التعقيب مع السرعة ـــــ 

) ، وعدم ذكر تفاصيل ذهاب موسى وهارون حىت قدما إىل فرعون فيه داللة مجالية فـَُقوَال ) ، (فَْأتَِياهُ (

على سرعة امتثاهلمــــــــا ملـــــــا أمرمها اهللا به ، و هذا املعىن المسه صاحب تفسيـــــــر روح املعاين عند تعليقه 

إمنا طوى ذكر ذلك لالجيـــاز ، على قول فرعون " (قال) أي فرعون بعد ما أتياه ، وبلغاه ما أمرا به ، و 

�Ʈ ȈŞ�°ȂºȀǜǳ¦�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ÀƢƥÂ���Ʈ ȇ°�Śǣ�ǺǷ�Ǿƥ�¾ƢººººººưƬǷȏ¦�ń¤�Ƣºººººººǟ°ƢǇ�Ǯ ǳǀƥ�¦ǂǷ¢�ƢǸǯ�ƢǸĔƘƥ�°ƢǠǋȍ¦Â

.342الحاجة إىل التصريح به "

احلوارية بني موسى و فرعون ينتقل املشهــد إىل يوم الزيــــــنة حيث تتجمع حشود  و بعد مشهد املنـــــاظرة

�������������ƨũƢū¦�ƨȀƳ¦ȂǸǴǳ�ÀȂǟǂǧ�Ƣđ�Ȅƫ¢�Ŗǳ¦�̈ǂƸǈǳ¦�̧ȂŦÂ���ȄǇȂǷ�śƥ�ƨǳ±ƢǼŭ¦�ƨȇ£ǂǳ�² ƢǼǳ¦

تَـَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكيْ  َلُكْم َال تـَْفتــــُموسَ اَل َلُهمْ ــــــقَ )60(ى ــــــَدُه ثُمَّ أَتَ ــــ﴿فـَ ا ــــــُروا َعَلى اللَِّه َكِذبً َـ ى َويـْ

ُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد خَ  تَـَرى ـــفـَ نَـُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوىفـَتَـَنازَُعوا َأْمَرُهمْ )61(اَب َمِن افـْ قَاُلوا )62(بـَيـْ

)63(ا َوَيْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمثْـَلى ـاُكْم ِمْن َأْرِضُكْم ِبِسْحرِِهمَ ــــاِحَراِن يُرِيَداِن َأْن ُيْخرِجَ ـــــِإْن َهَذاِن َلسَ 

�Ȅ ÈǴÌǠÈºƬÌǇ ¦�ÊǺ ÈǷ�È¿ÌȂ ÈºȈÌǳ¦�Èƶ ÈǴÌºǧÈ¢�ÌƾÈǫÈÂ�ƢčǨÈǏ �¦ȂÉƬÌºƟ¦�ċǶÉƯ�ÌǶ ÉǯÈƾ ÌȈÈǯ�¦ȂÉǠ
ÊǸ ÌƳ ÈƘÈǧ)64( َّا ـــقَاُلوا يَا ُموَسى ِإمَّا َأْن تـُْلِقَي َوِإم

ا ــــوا فَِإَذا ِحَباُلُهْم َوِعِصيـُُّهْم ُيَخيَُّل ِإلَْيِه ِمْن ِسْحرِِهْم أَنـَّهَ ــــــقَاَل َبْل أَْلقُ )65(َمْن أَْلَقى وَن َأوََّل ـــــَأْن َنكُ 

ا ـــــــــَوأَْلِق مَ )68(قـُْلَنا َال َتَخْف ِإنََّك أَْنَت اْألَْعَلى )67(فََأْوَجَس ِفي نـَْفِسِه ِخيَفًة ُموَسى )66(َتْسَعى 

فَأُْلِقَي )69(ى ــــاِحُر َحْيُث أَتَ ـــــاِحٍر َوَال يـُْفِلُح السَّ ـــــِنَك تـَْلَقْف َما َصنَـُعوا ِإنََّما َصنَـُعوا َكْيُد سَ ـــــي َيِميفِ 

)70إىل  60(طه  )70(السََّحَرُة ُسجًَّدا قَاُلوا َآَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى﴾ 

تَـَولَّى ِفْرَعْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ثُمَّ أََتى  ﴿ .)60( ﴾فـَ

ن وما أشـــــــار به املأل من قومه ، وما دار بينه وبني " وجيمل السيــــــاق يف هذا التعبيـــــر كل ما قـــــاله فرعو 

السحرة من تشجيع ، وحتميس ، ووعد باملكــــــافأة ، وما فكر فيه ، وما دبر هو ومستشــــاروه .. جيمله 

كـــــــات يف مجلة : فتــــــولـــــــى فرعون فجمع كيده مث أتى . وتصـــــور تلك اآلية الواحدة القصيـــــرة ثالث حر 

.199، ص 16ـ روح املعاين ، األلوسي ، ج342



. أما عن املشهد يف ذاته فهناك أيضا 343متواليات : ذهاب فرعون ، ومجع كيده ، واإلتيان به "

تفاصيــل طويت لداللة السياق عليها " اعلم أنه ملـــــا تقدم ذكر املوعد وهو يوم الزيــــــنة ، وتقدم أيضا 

ــــروا هذا املوضع ، و قالــــــوا ( إمــــــا أن تلقي ) قولـــــه ( مث ائتوا صفا ) صار ذلك مغنيا عن قوله : فحضــ

344لداللة مــــا تقدم عليه "

آلية يف صــورة ثعبــان ومثل ذلك حينمـــــــا سجد السحرة هللا تعاىل بعد أن رأوا بأم أعينهم عظيـــــــم تلك ا

ضخم يلقف تلك احلبال والعصي ، فالسياق يصور " وقع املفــــــاجأة يف نفوسهم يف صورة حتول كامل 

��Ǿƥ� ƢºººººǔǧȎǳ�ǪǘǼǳ¦�ȆǨǰȇ�ȏÂ���ǂººººººȈƦǠƬǴǳ�¿Ȑǰǳ¦�ǶȀǨǠǈȇ�ȏ���ǶĔ¦ƾƳÂÂ�ǶǿǂǟƢǌǷ�Ŀ َِي السََّحَرُة ــَفأُْلق

"بِّ َهاُروَن َوُموَسىُسجًَّدا قَاُلوا َآَمنَّا ِبرَ  ، وصورة إلقــــاء موسى للعصى غري منصوص عليها يف 345)

َفأُْلِقَي السََّحَرةُ ) ، أي أن مجلة (ِنكَ ـــــَوأَْلِق َما ِيف َميِيسورة (طه) إال مما هو ظــاهر من أمر اهللا ملوسى (

ى ما يف ميينه ، وصارت حية  ) " معربة عن مجل غنية عن التصريح ، أي : فزال اخلوف ، وألقُسجًَّدا

وتلقفت حباهلم وعصيهم ، وعلموا أن ذلك معجز ،فألقي السحرة على وجوههم سجدا هللا تعاىل 

346تائبني . "

ــــــ اإليحاء اللفظي في القصة :                                                                     3

إيحاء الضمائر :                                                                                    1ــــــ  3

زيــــــع املعجــــز للضمــــــــائر بني ظـــــاهر ومسترت حبيث نالحظ يف املقطع املدروس من سورة (طه) ذلك التو 

�ǺǷ�ÃǂǼǇÂ���ƢºººººººȀƬȇƢĔ�ń¤�ƢººººººȀƬȇ¦ƾƥ�ǺǷ�ƨǐǬǳ¦�Ŀ�ƨȇȂǤǴǳ¦�©¦ƾƷȂǴǳ�ƢƸǓ¦Â�¦±ƢŸ¤�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�ƪ Ǵǰǋ

ـاء للقارئ جبملة من الدالالت خــــــالل مـا سيأيت من أمثلة الدور الفــــــــاعل لإلضمــــــار يف عمليــــــة اإلحيــــــ

الكامنة يف تلك الضمائر :                                                                                                     

َزَل ِمَن ـــــهَ ـــْم ِفيــَمْهًدا َوَسَلَك َلكُ اْألَْرضَ ُم ـــَل َلكُ ـــالَِّذي َجعَ  ﴿ـــ جـــــاء يف قوله تعـــــــاىل :  ـــــ ا ُسُبًال َوأَنـْ

.2341، ص 16ـ يف ظالل القرآن ،سيد قطب ، ج343
.81، ص 22ـ مفاتيح الغيب ، الفخر الرازي ، ج 344
.2342، ص 16ـ يف ظالل القرآن ، سيد قطب ، ج345
.230، ص 16ـ روح املعاين ، األلوسي ، ج 346



عَ 53اٍت َشتَّى (ـــاِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمْن نـَبَ ــالسَّمَ  نَّ ِفي َذِلَك َآلَيَاٍت اَمُكْم إِ ــــ) ُكُلوا َواْرَعْوا أَنـْ

هَ )54ِألُوِلي النـَُّهى ( َهانُِعيدُُكْم وَ ِفيَهاَخَلْقَناُكْم وَ  اـــِمنـْ فالضمائر  ﴾  )55ُنْخرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى (ِمنـْ

، ولكن مثة إحياءات داللية يف تلك الضمائر  53الثالثة عائدة إىل (األرض) كما هو ظــاهر من اآلية 

¤�ǺǷ��ƢºººººȀưǠƥ�̈®Ƣǟ¤�ń¤Â���ƢȈǻƾǳ¦�̈ƢºººººȈū¦�Ŀ�Ƣǿ®ȂºººººººƳÂ�ƨȇƢĔÂ���ƨǬººººººººȈǴŬ¦�ǲǏ¢�Ŀ�ǂƥƾƬǳ¦�ńتأخذ القارئ 

جديد لعرض األعمال واجلزاء يف ليوم اآلخر.                                                                

ــــــة آدم الذي كـان خلقه من تراب ، أو أن املعىن " خلقنـــــــــا إشـــــــارة إىل أصل البشريـ ( منها خلقناكم )

.347أبدانكم من النطفة املتولدة من األغذية املتولدة من األرض بوسائط "

.348" باإلماتة ، وتفريق األجزاء"وفيها نعيدكم)(

" بتأليـــــف أجزائكم املتفتتة املختلطة بالرتاب على اهليئة الســـــابقة ، ورد األرواح من (ومنها نخرجكم)

، و هنـــــــاك ملمح أسلـــــــويب يف جتـــــاور هذه الضمائر املمتزجة خطيا مع تلك349مقرها إليها "

األظرفة يف نقش معىن تلك احلقـــــــائق يف وجدان القــــــارئ ، ونكــاد نلمس هذا األمر ، وندركه من 

خالل التوقيــــــــع الصويت املميز يف تلك الرتاكيب ( منها ، فيها ، منها ).                                              

ايحاء األسماء : 2ــــــ  3

االيحاء في ألفاظ العموم :                                                            1ـــــ  2ــــــ ــ 3

ــــــ عند قوله تعاىل :                                                                                       

)50(﴾ٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدى َشيْ ُكلَّ قَاَل رَبـَُّنا الَِّذي َأْعَطى  ﴿

"ُكلَّ  والظــــــــاهر أنه عمــــــوم األفــــراد ، أي أعطى كل شيء من األشيــــــــاء األمــــر الذي طلبه بلســـــــان :

350استعداده "

السََّماِء َماًء الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيَها ُسُبًال َوأَنـَْزَل ِمنَ  ﴿ ـــــــ قال اهللا تعاىل :

.208،ص 16ـ روح املعاين ، األلوسي ، ج347
.208، ص 16ـ املصدر نفسه ، ج348
.208، ص 16نفسه ، جاملصدر ـ  349
.201، ص 16ـ روح املعاين ، األلوسي ، ج350



)53(﴾ َشتَّىنـََباٍت فََأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمْن 

"َشتَّى( : (�ÀȂǴǳ¦Â�ǶǠǘǳ¦Â�ǞǨǼǳ¦�ƨºǨǴƬű�ŕǋ�ƢĔ¢���řǠȇ�����ǒ ȇǂǸǯ�ƪ ȈƬǋ�ǞŦ�«¦Â±Ȍǳ�ƨǨǏ�ŜǿÂ

.351والرائحة والشكل ، بعضها يصلح للناس ، وبعضها للبهائم "

ــــــــ وقوله تعاىل :                                                                                            

َناُه  ﴿ )56(﴾َفَكذََّب َوأََبى َهاَآيَاتَِنا ُكلَّ َوَلَقْد َأرَيـْ

) : " واإلشــــارة إىل اآليات املعلــــــومة اليت هي تسع اآليات املختصة مبوسى ــــ عليه السالم ـــــ :  ُكلََّها(

.352ادع ، والدم ، ونتق اجلبل "العصا ، واليد ، وفلق البحر ، واحلجر ، واجلراد ، والقمل ، والضف

" اعلم أنه تعاىل بني أنه أرى فرعون اآليات كلها مث إنه مل يقبلها ، واختلفوا يف املراد باآليات ، فقال 

بعضهم أراد كل األدلة ما يتصل بالتوحيد ، وما يتصل بالنبوة ، أما التوحيد فما ذكر يف هذه الســـــورة 

كل شيء خلقه مث هدى ) وقوله ( الذي جعل لكم األرض مهدا ) اآلية   من قوله ( ربنا الذي أعطى

ومــــا ذكر يف سورة الشعـــــراء ( قال فرعون وما رب العاملني . قال رب السماوات واألرض ) 

353اآليات"

االيحاء في أسماء اإلشارة : 2ـــــــ  2ـــــــ  3

) يف سياق اآليات التالية :                                     َهَذانِ ولنتأمل داللة إسم االشارة (

قال اهللا تعاىل :                                                                                      

تَـَولَّى ِفْرعَ  ﴿ َلُكْم َال تـَْفتَ ــــاَل َلُهْم ُموسَ ـــــقَ )60(ى ـــــْوُن َفَجَمَع َكْيَدُه ثُمَّ أَتَ ــــفـَ ُروا َعَلى اللَِّه َكِذبًا ــــى َويـْ

ُيْسِحَتُكْم ِبَعَذاٍب َوَقْد خَ  تَـَرى ــفـَ نَـُهْم َوَأَسرُّوا النَّْجَوىفـَتَـَنازَُعوا َأْمَرُهمْ )61(اَب َمِن افـْ قَاُلوا )62(بـَيـْ

 ﴾)63ا َوَيْذَهَبا ِبَطرِيَقِتُكُم اْلُمثْـَلى (ـــَأْرِضُكْم ِبِسْحرِِهمَ َلَساِحَراِن يُرِيَداِن َأْن ُيْخرَِجاُكْم ِمْن ِإْن َهَذاِن 

تـَْفتَـُروا َويـَْلُكْم َال من سياق اآليات السابقة أن قول موسى للمأل املتجمع لرؤية املنازلة احلــــامسة (واضح

ف أهل الكفر والضالل "والكلمة )قد أحدث رجة عظيمة بني صفــو َعَلى اللَِّه َكِذبًا فـَُيْسِحَتُكْم ِبَعَذابٍ 

.87، ص 4ـ الكشاف ، الزخمشري ، ج 351
.88، ص 4ر نفسه ، جدـ املص 352
.70/71، ص22اتيح الغيب  ، الفخر الرازي ، جـ مف 353



الصــــــادقــة تلمس بعض القلــــــــوب وتنفذ فيهــــــــا. ويبدو أن هذا الذي كــــــــان ، فقد تأثر بعض الســـحــــرة 

�ǶȀǠǸǈȇ�À¢�ƨǨȈƻ�Ƣǈŷ�ǶĔȂǳ®ƢŸ�̈¦°ƢƦŭ¦�ȄǴǟ�ÀÂǂǐŭ¦�ǀƻ¢Â���ǂǷȋ¦�Ŀ�ƲǴƴǴƬǧ���ƨǐǴƼŭ¦�ƨǸǴǰǳƢƥ

ِإْن ا دفعهم إىل إطالق تلك العبـــــــارة املـــــاكرة كما حكى اهللا ذلك عنهم  ( و هذا م 354موسى " 

هذا هو  َّ) " ولعلا ِبطَرِيَقِتُكُم اْلُمثْـَلىــــاُكْم ِمْن أَْرِضُكْم ِبِسْحرِِمهَا َوَيْذَهبَ ــَأْن ُخيْرِجَ َلَساِحرَاِن يُرِيَدانِ َهَذاِن 

لطــــــاغية املتجرب ، وموقف السحـــــرة ، ومن ورائهم فرعون . فمن هو الذي يفسر لنــــــــا تصرف فرعون ا

موسى  ومن هو هارون من أول األمر حىت يتحدامها فرعون ، ويقبل حتديهمـــــا ، وجيمع كيده مث يأيت 

يف قبل فرعون ، وحيشر السحرة ، وجيمع النــــــاس وجيلس هو واملأل من قومـــــــه ليشهدوا املبـــــــاراة ؟ وك

355أن جيــــــادله موســــى ، ويطاوله ؟ وموسى فرد من بين إسرائيــــــــل املستعبدين املستذليــــــن حتت قهره "

، وظـــــاهر من كالم سيد قطب اإلشارة إىل تلك النربة اهلــــــازئــــة ألولئك اهلامسني ( إن هذان لساحران 

اهتمامم التخريـــج النحوي  ُّه عند املفسريـــن املتقدميـــن ، والذي كان جل) األمر الذي ال نكــــــاد جند

اللة العـــــــامة يف ِّما وجدناه من إشــــــــارة صــــــاحب مفاتيح الغيب من مالمسة للد َّللصيغة السالفة  إال

أظهروه ، وجمموعُه هذا الرتكيــب " أنه سبحانه وتعاىل ملا ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما 

.356على التنفيــر عن موسى عليه السالم ومتابعة دينه " ُّيدل

االيحاء في األسماء الموصولة : 3ـــــــــ  2ـــــــــ  3

و األمر الذي يبعث على االحيــــــــاء يف هذه األمســـــــاء كون املوصول " يأتيـــــه العمـــــوم من بني يديـــه ومن 

داللته يف األصــل إمنـــــــا هي على مطلق غــــــائب ( وبني اإلطالق والتعميــــــــم رحم وقرىب )  َّخلفه ألن

َوأَْلِق  ﴿وهذا على حنو ما جنده يف قوله تعاىل :                                                   357"

.                                                             ﴾َصنَـُعوا  اــــــمَ ِفي َيِميِنَك تـَْلَقْف  اــــــــمَ 

( ما ) إمــــا أن تكــــون موصولة ، أو  َّوحـــــات املفسريـــــن على أنشر  ُّوجل ﴾ِنَك ـــــا ِفي َيِميــــــَوأَْلِق مَ ﴿

موصـــــوفة ، وما دمنا هنــــــا بصدد دراسة جوانب االجيــــــاز ، واالحيــــاء يف هذا اللفظ فلسنا نرى بأسا يف 

.2341، ص 16ـ يف ظالل القرآن ، سيد قطب ، ج354
.2341، ص 16ـ املصدر نفسه ، ج355
.80، ص 22ـ  مفاتيح الغيب ، الفخر الرازي ، ج356
.365ـ البيان يف روائع القرآن ، د متام حسان ، ص 357



صـاك كما وقع يف سورة إدراجهــــــا حتت هذا العنوان ، يقول األلوسي : " ( و ألق ما يف ميينك ) أي ع

التعبري عنها بذلك لتذكيـــره ما وقع ، وشاهده ــــ عليه السالم ـــــ منها يوم قال سبحانه  َّاألعراف ، وكأن

�ƢǸȈƼǨƫÂ���ƢºººǿǂǷȋ�ȐȇȂē�¿Ƣºººººđȍ¦�ǂƯÂ¢�ƢŶ¤���śǬǬƄ¦�ǒ Ǡƥ�¾ƢǫÂ�����ȄǇȂǷ�Ƣȇ�Ǯ ǼȈǸȈƥ�Ǯ Ǵƫ�ƢǷÂ����Ǿǳ

ƢººººººĔƘƥ�Ƣǻ¦ǀȇ¤Â���ƢĔƘǌǳ ليست من جنس العصى املعهــــــودة املستتبعة لآلثــــــار املعهودة ، بل خـارجة عن

¦ÀƘǯ���ǶººººººººȈƼǨƬǴǳ�¿Ƣºººººººđȍ¦َّ �Ƣđ�ǖȈŹ�ȏ�ƢºººĔƘǋ�ƨǷƢƼǨǳ�ƢǐǠǳ َّحدود سائر أفراد اجلنس... وحـــــــاصله أن

.358نطاق العلم حنو ( فغشيهم من اليم ما غشيهم )"

.359" والتعبري عنها مبا صنعوا للتحقري ، وااليذان بالتمويه والتزوير ")ا َصنَـُعواــمَ (

ــــــ الحذف في األفعال وااليحاء : 4

حذف الحرف :  1ــــــ  4

، فقد )تـَْلَقفْ (من الظواهر االحيــــــــائية اليت وقفنا عليهــا يف املقطع الســــــابق حذف احلرف من الفعل

ُح ـــاِحٍر َوَال يـُْفلِ ـــــوا َكْيُد سَ ــــوا ِإنََّما َصنَـعُ ــــَما َصنَـعُ تـَْلَقفْ ا ِفي َيِميِنَك ـــــَوأَْلِق مَ  ﴿ورد يف قوله تعاىل : 

.)69(﴾السَّاِحُر َحْيُث أََتى 

جواب األمر من لقفه : ناله باحلذق باليد ، أو بالفم ، واملراد هنـــا الثاين ... و قرأ ) " باجلزم تـَْلَقفْ و(

.360األكثرون (تلقف) بفتح الالم ، وتشديد القاف ، وإسقاط إحدى التاءين من (تتلقف) "

م تلك احلبال وقد أدى إسقاط هذا احلرف إىل االحياء حبجم ذلك الثعبان ، وقدرته الكاسحة يف التهـــا

�ǶººƟ¦ȂǫÂ�ÀȂºººººȈǟ�¦̄�ȐƟƢǿ�ƢǸȈǜǟ�ƢǼȈǼƫ�©°ƢǏ�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄���̈ǂǿƢǛ�ƨǳȂȀǈƥ�̈±°ƢƦŭ¦�À¦ƾȈǷ�Ŀ�̈ƢǬǴŭ¦�ȆǐǠǳ¦Â

وعنق و رأس وأضراس ، فجعلت تـــــتـــــبع تلك احلبــــــــال و العصي حىت مل تبـــــــق منهــــــــا شيئــــــا إال تلقفتــه 

�ƶǔƫ¦Â���̈ǄƴǠŭ¦�ƪوابتلعته ، والسحرة ǷƢººººººººǬǧ���̈ȂƸǓ�¦°ƢºººººĔ�̈ǂȀƳ�ƢǻƢººººººȈǟ�Ǯ ǳ̄�ń¤�ÀÂǂºººººǜǼȇ�² ƢºººººǼǳ¦Â

.361الربهان ، وبطل ما كانوا يعملون " 

.228، ص 16ـ روح املعاين ، األلوسي ، ج358
.229،ص 16ـ املصدر نفسه ، ج359
.229، ص 16ـ املصدر نفسه ، ج360
.230، ص 3ـ تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري ، ج361



ـــــ األسماء الموصولة وظاهرة عدول االلتفات: 5

من آليات االجياز استعمال األمساء املوصولة ، و اليت تعد بدورها اختصارات لفظية لوحدة ، أو عدة 

وحدات تركيبية ، ومن ضمن تلك األمســـاء جند (ما ، من ، الذي ، اليت ) ، كما تؤدي هذه األمســــــاء 

ــاب القرآين أحيانا وظائف عدولية ، ويف الربط بني الرتاكيـــــب ، مثلما نراه يف الشواهد التالية يف اخلطـــ

من املقطع حمل البحث : قال اهللا تعاىل :                                                                                       

ا ــــقَاَل َفمَ )50(َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدى الَِّذيقَاَل رَبـَُّنا )49(َسى ا يَا ُمو ــقَاَل َفَمْن رَبُُّكمَ  ﴿

َجَعَل الَِّذي)52(اَل ِعْلُمَها ِعْنَد رَبِّي ِفي ِكَتاٍب َال َيِضلُّ رَبِّي َوَال يـَْنَسى ــــقَ )51(بَاُل اْلُقُروِن اْألُوَلى 

َزَل ِمَن السَّمَ ــــَلُكُم اْألَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيهَ  اٍت ــــاًء فََأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمْن نـَبَ ــــاِء مَ ــــا ُسُبًال َوأَنـْ

.)53ـــ  49( طه ﴾ )53(َشتَّى

ا ــــالَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيهَ  ﴿اختلفت آراء املفسريـــــن فيمـــــا إذا كـــــانت اآلية :

َزَل ِمَن السَّمَ  أم هىي  من مجلة قول موسى ، ﴾ اٍت َشتَّىــــاِء َماًء فََأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمْن نـَبَ ــــُسُبًال َوأَنـْ

من قول اهللا تعاىل " وحيتمل أن يكــــــون من كالم موسى عليه السالم على أن يكــــون قد مسعـــه من اهللا 

، فأدرجه بعينه يف كالمـــه ، ولــذا قـــــــال (لكم) دون لنـــــــا ، وهو من قبيـــــل االقتبــــــاس فيكـــــون  َّوجل َّعز

فيما يذهب الفخر الرازي  362املوصول إما مرفــــوع احملل على أنه صفة لريب ، أو خرب مبتدأ حمذوف "

) : " والجيـــــوز أن يقـال كالم اهللا َريبِّ َوَال يـَْنَسىَالَيِضلُّ إىل اجلزم بأن كالم موسى ينتهي عند قوله (

الفاء يتعلق مبا قبله ، فال جيـــــوز جعل  َّ) ألن اٍت َشىتَّ ــَفَأْخَرْجَنا بِِه أَْزَواًجا ِمْن نـَبَ ابتداؤه من قوله : ( 

َالَيِضلُّ َريبِّ َوَال ( عند قوله َّكالم موسى عيه السالم مت  َّهذا كالم اهللا ، فلم يبق إال أن يقــــال إن

) ، ويكــــــون التقديــــــر : َلُكُم اْألَْرَض َمْهًداالَِّذي َجَعلَ ) مث ابتدئ كالم اهللا تعاىل من قولـــه : ( يـَْنَسى

ـال من )  فيكـــــون الذي خبـــــر مبتدأ حمذوف ، ويكــــــون االنتقـــــُم اْألَْرَض َمْهًداــَلكُ َجَعلَ هو الذي ( 

، أي أن االسم املوصول يف هذه اآلية (الذي) كان رابطا بني اآليتني 363الغيبة إىل اخلطــــــاب التفاتا"

 َّ، وأعطـــى مرونة كبيــــــرة  وسالسة يف غـــــــــاية االعجاز لتغري جهة اخلطـــــاب ــــ االلتفات ـــــــ  مبــــا أن

.205، ص 16ـ روح املعاين ، األلوسي ، ج362
.69،  ص 22ـ مفاتيح الغيب ، الفخر الرازي ، ج363



عــــــائد إىل اهللا جل شأنه ، " وكــــلمة )53، 50(ل (الذي) يف كال اآليتني الضميــــَر يف االسم املوصـــــو 

364الذي تقتضــــي وصف املعرفــــة جبملة معلومة ، فالبد وأن تكون هذه اجلملة قد كانت معلومة له "

  أي للقارئ .  

                                   ــــــــ ظواهر إيجازية :                                                6

حروف التثنية والجمع : 1ــــــ  6

اآلليـــات من ظواهر االجيـــــــاز أيضا جند اختصـــــــار األمســـــــــــاء يف ضمـــــــائر التثنية واجلمع ، وهو من أكثر 

االقتصـــادية يف اللغة ، ولنتأمل يف هذه الشواهد لنرى حجم الدور الذي تؤديه حروف التثنية و اجلمع 

يف اختصار الوحدات الرتكيبية :                                                                      

                                                           قال اهللا تعاىل :                                   

ًنا َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر َأْو َيْخَشى (َال ) فـَُقو 43ى (ـــى ِفْرَعْوَن ِإنَُّه طَغَ ــِإلَ  اـــــاْذَهبَ ﴿ َنا رَبـَّ َال اــــ) قَ 44َلُه قـَْوًال لَيـِّ

)46َأْسَمُع َوَأَرى ( اــــِإنَِّني َمَعُكمَ  اافَ ـــاَل َال َتخَ ـــــــ) قَ 45َأْو َأْن َيْطَغى (َنااُف َأْن يـَْفُرَط َعَليْـ ـــــَنخَ َناِإنـَّ 

بْـ ــــــبَِني ِإْسَرائِيَناْل َمعَ ـــ رَبَِّك فََأْرسِ َال و ـــــَرسُ  اِإنَّ َال و ـــــُه فـَقُ اــــــفَْأتِيَ  نَ ُهمْ َل َوَال تـَُعذِّ ْن رَبَِّك ٍة مِ ـــــَك بَِآيَ اَقْد ِجئـْ

نَ  ا) ِإنَّ 47َوالسََّالُم َعَلى َمِن اتـََّبَع اْلُهَدى ( ) 48ى (ــــَأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى َمْن َكذََّب َوتـََولَّ  اَقْد ُأوِحَي ِإلَيـْ

) قَاَل َفَما 50(ى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدىـــالَِّذي َأْعطَ  ا) قَاَل رَبـُّنَ 49ى (ــــيَا ُموسَ  اقَاَل َفَمْن رَبُُّكمَ 

) الَِّذي 52ى (ــــاٍب َال َيِضلُّ رَبِّي َوَال يـَْنسَ ـــــي ِفي ِكتَ ـــــ) قَاَل ِعْلُمَها ِعْنَد رَبِّ 51بَاُل اْلُقُروِن اْألُوَلى (

َزَل ِمَن السَّمَ ـــــِفيهَ ُكمْ اْألَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك لَ ُكمُ َجَعَل لَ  ا ِبِه َأْزَواًجا ِمْن ـاًء فََأْخَرْجنَ ــــــاِء مَ ــــــا ُسُبًال َوأَنـْ

َعامَ ْواَواْرعَ  وا) ُكلُ 53نـََباٍت َشتَّى ( َها َخَلْقَنا 54ي النـَُّهى (ــــاٍت ِألُولِ ــــــِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَيَ ُكْم أَنـْ ُكْم ) ِمنـْ

َها ُنْخرِجُ ُكمْ َوِفيَها نُِعيدُ              ﴾)55تَارًَة ُأْخَرى (ُكمْ َوِمنـْ

الضمائر :                                                                                     2ـــــــ  6

ضمـــــــائر ظــــــاهرة ) ، ولِنـُْعِطَي صورًة عن و تعترب من أبواب االجياز وهي إمـــــــا ( ضمــــــائر مستكنة ، أو 

بعض أدوارهـــــــا ـــــــ واملتمثل يف اختصـــــار األلفـــــاظ والتعابيــر ـــــ نكتفي بعرض مثال على ذلك من املقطع 

.63، ص 22، ج نفسهـ املصدر  364



كر مرة ) ومل يزل مضمرا حىت ذ 43الســـابــق من سورة طـــه ، حيث ورد اسم فرعون ظـــــاهرا من اآلية (

) من املقطع نفسه .                                                            60أخرى يف اآلية (

قال اهللا تعاىل :                                                                                      

ًنا َلَعلَُّه يـََتذَكَُّر َأْو َيْخَشى (43(ى ـــــِإنَُّه طَغَ ِفْرَعْونَ ا ِإَلى ـــــاْذَهبَ ﴿ ا ـــ) قَاَال رَبـَّنَ 44) فـَُقوَال َلُه قـَْوًال لَيـِّ

نَ ـِإنـََّنا َنخَ  )46ا َأْسَمُع َوَأَرى (ـــــا ِإنَِّني َمَعُكمَ ـــافَ ــــ) قَاَل َال َتخَ 45ى (ـــا َأْو َأْن َيْطغَ ـــاُف َأْن يـَْفُرَط َعَليـْ

نَ ــــا بَِني ِإْسَرائِيــــوَال رَبَِّك فََأْرِسْل َمَعنَ ــــوَال ِإنَّا َرسُ ـــــاُه فـَقُ ـــفَْأتِيَ  ُهْم َقْد ِجئـْ بـْ َك ــــاَك بَِآيٍَة ِمْن رَبِّ ـــــَل َوَال تـَُعذِّ

نَ 47َوالسََّالُم َعَلى َمِن اتـََّبَع اْلُهَدى ( )48ْن َكذََّب َوتـََولَّى (ا َأنَّ اْلَعَذاَب َعَلى مَ ــــ) ِإنَّا َقْد ُأوِحَي ِإلَيـْ

ا ــ) قَاَل َفمَ 50) قَاَل رَبـَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدى (49ا يَا ُموَسى (ــاَل َفَمْن رَبُُّكمَ ـــقَ 

) الَِّذي 52ى (ــي َوَال يـَْنسَ ـــاٍب َال َيِضلُّ رَبِّ ــــاَل ِعْلُمَها ِعْنَد رَبِّي ِفي ِكتَ ـــــ) قَ 51بَاُل اْلُقُروِن اْألُوَلى (

َزَل ِمَن السَّمَ ــــــُكُم اْألَْرَض َمْهًدا َوَسَلَك َلُكْم ِفيهَ ـــــَجَعَل لَ  اًء فََأْخَرْجَنا ِبِه َأْزَواًجا ِمْن ـاِء مَ ــــــا ُسُبًال َوأَنـْ

عَ ـــ) ُكلُ 53اٍت َشتَّى (ــــنـَبَ  َها َخَلْقَناُكْم 54َذِلَك َآلَيَاٍت ِألُوِلي النـَُّهى (اَمُكْم ِإنَّ ِفي ـــوا َواْرَعْوا أَنـْ ) ِمنـْ

َها ُنْخرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى ( نَ 55َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنـْ اَل ـ) قَ 56ا ُكلََّها َفَكذََّب َوأََبى (ــاُه َآيَاتِنَ ـــ) َولََقْد َأرَيـْ

نَـنَ 57ْحِرَك يَا ُموَسى (ا ِبسِ ــــا ِمْن َأْرِضنَ ــــَأِجْئتَـَنا لُِتْخرَِجنَ  َلَنْأتِيَـنََّك ِبِسْحٍر ِمْثِلِه فَاْجَعْل بـَيـْ َك َـ ا َوبـَْينــــ) فـَ

اُس ــــَنِة َوَأْن ُيْحَشَر النَّ ــــاَل َمْوِعدُُكْم يـَْوُم الزِّيـــــ) قَ 58ا ُسًوى (ــانً ـــَمْوِعًدا َال ُنْخِلُفُه َنْحُن َوَال أَْنَت َمكَ 

تَـوَ 59ُضًحى ( .﴾)60َفَجَمَع َكْيَدُه ثُمَّ أََتى (ِفْرَعْونُ لَّى ) فـَ





احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه ، محدا يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه ، محدا مبا أنعم وتفضل 

اء على عبده الضعيف بالتوفيـــــــــق إلجنـــــــاز هذا البحث املتواضع املوســـــــوم بـــــ : أساليــــب االجياز يف بنــــــــــ

خلطاب القرآين ـــ مقاربة أسلــــــوبية ــــ ،  والصالة والسالم على سيد األوليــــن و اآلخريـــــن ، من بعثه اهللا ا

رمحة للعاملني داعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا ، وبعد :

، و على ضوء  فقد تناولت هذه الدراسة موضـــــــوع االجياز يف اخلطاب القرآين من وجهة نظر أسلـــــوبية

ما سبق عرضه ، ومن خالل ما قـــــــام الباحث بدراسته وحتليــله عرب فصول ومباحث هذه الرســــــالة فقد 

وصل إىل النتائج التالية :                                                                               

االجياز بنوعيه (االجيــــاز باحلذف ، و االجيـاز بالقصر) شكل مبحثا ثابتا يف الدراســــــات العربيــــــــة  َّأن -

النحوية والبالغية.                                                                                    

جياز باحلذف ، فيما توسع البالغيــــون يف البحث عن النحويني كانوا األسبق إىل إدراك ظاهرة اال َّأن –

أسراره اجلمالية و األسلوبية يف اخلطابات األدبية .                                                               

ا كان مفهوم االجيــــــاز االجيــــــاز باحلذف كان األكثر دراسة يف البحــــــــوث اللســــــانية العربية ، فيمــــ َّأن –

بالقصر يف تلك الدراســـــات غائمــــــا بالرغم من حتديـــــده االصطالحـــــي على أنه تقليل للفظ ، وإطالق 

للداللة ، إال ما الحظنـــاه يف إشارة السيوطي ـــ عند تعريفه ملفهوم االجياز بالقصرـــ من اقرتاب إجرائـــــــي 

من حيث أنه وضح اآلليـــــات ، والصيغ الرتكيـــــبيــــة الــــــيت يرد من خالهلــــــا هذا النوع من يف غاية األمهية 
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إحكام النسيج النظمي يف اخلطابات األدبية عامة، واخلطاب القرآين على وجه اخلصوص.

لذي خصصنــــاه لدراسة أساليب االجياز يف وأما يف الفصل الثاين : االجياز يف بناء اخلطاب القرآين ، وا

اخلطاب القرآين من خالل أهم املؤشرات األسلوبية كالسياق ، والعدول ، واجلانب التداويل، واملناسبــــة 

فقد خلصنا إىل املالحظات التالية :                                                                   

مؤشـرا حمددا ذو أمهية قصوى يف توضيـــــــح داللة اخلطاب القرآين ، وأن االيـــــجاز السياَق يشكل َّأن -



بنوعيه ال ميكـــــن الوصـــــول إىل داللته إال عرب استنطــــــاق السيـــــاق ، وهذا ما اعتمدت عليه الدراســـــات 

املتشـــــــابه اللفظي اليت اعتربت القرآن  اإلسالمية يف علوم  أصول الفقه والتفسيـــر ، وخاصة يف دراسات

  بعمومه سياقا كليا تتحدد من خالله الدالالت املنطوية واحملذوفة من الرتاكيب القرآنية . 

أساليـــــــب االجيـــــــاز من أهم األساليـــــــب العدولية يف اخلطاب القرآين ، فاحلذف الرتكيــــــيب عدول عن -

من  َّكر ، والنوع اآلخر من االجيــــــاز ـــ القصر ـــ عدول عن التطويــــل ، وقد الحظنا أناألصل ، وهو الذ 

انتباه قارئ القرآن ، وحتفيـــــــز كوامن اخليـــــــال والتدبر لديــــــه  ُّأغراض هذا العدول يف اخلطاب القرآين شد

                                             باالضافة إىل التعويل على فهمه.                        

االجيـــــــاز باحلذف حيكــــــم البنـــــــاء الرتكيــــــيب وااليقاعـــــــي يف اخلطاب القرآين من خالل االنسجـــــام  َّأن –

            االيقاعي الناتج عن حذوفات الفواصل القرآنية .                                          

االجيــــــاز يف اخلطاب القرآين ظــــــاهرة كلية تتسم بتنوع األدوات واآلليـــــات ، واليت من  َّوصلنـــــا إىل أن –

ضمنها احلذف  والعطف ،واستعمال األمســاء املوصولة ، وأمساء اإلشارة ، واإلضمار ، وصيغ العمــــــــوم 

ت املتضمنة يف املفردة القرآنية حبيث تؤدي إىل آداء طاقـــــات تعبيـــــريـــــة و التكثيف الداليل ، أو االحياءا

  حتيل القارئ إىل جمموعة من الدالالت املتنوعة .                                      

ري ، أو كما وقفنا عند وجه آخر من وجـــــــوه االجياز يف اخلطاب القرآين ، ونعين به احلذف التصويـــــ-
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اليت ميكن لقـــــارئ القرآن استخالصها من جممل منطـــــــوق السيـــــاق ، والحظنــــــا تلك اآلثــار األسلـــــوبية 

ب القرآين .                                                 والبالغية هلذا النوع من احلذف يف اخلطا

الحظنا ذلك النضج الكبيــــــر للدراسات االسالمية ــــ السيما يف كتب التفسيــــر ــــــ يف إدراك اجلوانب  –

اق ، واملنــــــاسبة  اجلمالية ألساليـب االجياز يف اخلطــــــاب القرآين من خالل التوسع يف دراسة أبعــــــاد السي

والعدول .                                                                                            

هذا ونرى أنه باألمهية مبكـــــان دراسة االجيـــــــاز يف اخلطـــــاب القرآين بتخصيــــص حبــــوث تركز على مؤشر 

لوبيـــــــة ( السيـــاق ، العـــدول ، التلقـــي ، املنـــــاسبة ) للكشـــف عن الكثيـــــر من واحـد من املؤشرات األس



األسرار اجلمالية واألسلوبية اليت تنطوي عليها أساليــــب االجيــــاز يف اخلطاب القرآين ، وخباصـــــة املؤشـــــر 

سة اخلطـــــاب القرآين ، حبيث تلح احلاجة إىل توضيــــــح التداويل والذي يعترب مبحثا غربيا دخيـــــال يف درا
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لة وال يفوتنا أن نشري يف األخري إىل الصعوبة اليت واجهت الباحث يف أثناء إعداد هذه الدراسة ،واملتمث

يف عدم توفر املكتبة اجلزائرية على كتب أو دراسات ، أو حبــــــوث جامعيـــــــة تنـــــاولت بالدراسة موضـــوع 

أساليب االجياز يف بناء اخلطــــاب القرآين ضمن مقاربة أسلـــــوبيــــة ، باالضافة إىل صعــوبة مقاربة االجياز 

علنا نؤكد على ضرورة إفراده بدراسات مستقلة تؤصل له انطالقا القرآين من خالل مفهــوم التلقي مما جي

 من الرتاث اللساين العريب.  
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ملخص 

مقاربة –یدرس ھذا البحث الموسوم بـ أسالیب اإلیجاز في الخطاب القرآني 
، وذلك دھا األسلوبیة في الخطاب القرآنيظاھرة اإلیجاز بكل أبعا–أسلوبیة 

اول الكشف عن ــــــــویحاــــا وحدیثھــانطالقا من الدراسات اإلسالمیة قدیمھ
أھم المؤشرات من خالل البحث فيبــبعض األسرار الجمالیة لھذه األسالی

باإلضافة معاني واأللفاظ ، وأوجھ المناسبة في الاألسلوبیة كالسیاق، واالنزیاح
. ة لھذه األسالیب عند قارئ القرآن، والنفسیإلى دراسة أبعاد اآلثار التخیلیة

وأسالیب اإلیجاز في الخطاب القرآني ذات آلیات لغویة متعددة تتجاوز التصنیف 
، بل تتجاوز ون إما بالحذف، أو بالقصرـا ال تعدو أن تكـأنھبالذي یرىدي ـیالتقل

لة، ، واألسمــاء الموصوار  والعطفاإلضم: ذلك إلى عدة آلیات لغویة مثل 
، كما یمكن إدراج ظـــــــواھر ـــــاظ العموم وغیرھــا، وألفوأسمــــــاء اإلشـارة

جة لذكرھا حاوقص المشـاھد التي ال، ـر، والتكثیـــف الدالليأخرى كالتصوی
.، وتدبره لكتاب اهللا تعالى تعویال على فھم القارئ

:الكلمات المفتاحیة  

عائشة ؛سید قطب؛ الخطاب القرآني؛الدراسات العربیة الحدیثة؛أسالیب اإلیجاز
المقالیة؛المناسبة المقامیة؛األبعاد التخییلیة؛ السیاق الفاعل؛عبد الرحمان
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