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 سورة مريم أنموذجا أصول النظرية التداولية عند المفسرين
The Origin of the Pragmatic Approach in the Opinion of the Interpreters 

-Surat Maryam, a Model- 

 
 طيب نسالي   : الدكتور

 الجزائر –جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف 
 : ملخص البحث

كثري من املصادر العربية الرتاثية قد عاجلت مباحث نعّدها اآلن من صميم التداولية، وشاركتها اصطالحات كاملقام 
ة يف الغرب، والسياق وظروف اخلطاب وغريها، بل يف كثري من األحيان تتجاوز ما تطرحه الدراسات النظرية التداولية احلديث

وهذا ما يتجّلى خاصة عند األصوليني واملفسرين حينما حيللون اخلطاب القرآين، ويبحثون داللة األلفاظ ويغوصون يف 
 .معانيها الظاهرة والباطنة، وينظرون يف سياقها ومناسباهتا

اول ببراز جذور النظرية التداولية حي" سورة مرمي أمنوذجا -أصول النظرية التداولية عند املفسرين: "وهذا البحث املوسوم بـ  
يف الرتاث العريب التفسريي، ويبنّي األسس اللسانية وغري اللسانية اليت استند بليها املفسرون يف حتليل اخلطاب القرآين وتأويل 

 .معانيه اخلفية، وذلك من خالل طائفة من آيات سورة مرمي واعتمادا على مجلة من التفاسري
 

 .التداولية؛ سورة مرمي؛ القرىن الكرمي: الكلمات المفتاحية
 
 

Abstract 
 

      Many Arab heritage sources have dealt with topics that we now consider to be from the core of 

pragmatics, and have shared terms such as denominators, context, conditions of discourse, etc., but 

more often than what modern theoretical studies of pragmatics offers in the West. This is evident, 

especially among fundamentalists and interpreters when analyzing the Qur'anic discourse, searching 

significance of terms, delving into the apparent and hidden meanings, and considering their context. 

     This research paper tries to highlight the roots of the pragmatic theory in the interpretative Arab 

heritage, and shows the linguistic and non-linguistic foundations upon which the interpreters relied in 

the analysis of the Qur’anic discourse and the interpretation of its hidden meanings through a range 

of verses of Surat Maryam, depending on a number of interpretations. 

Key words: Pragmatic approach, Quranic discourse, interpretation, Arab heritage 

 



122112The Cradle of Languages Journal 
 

طيب نساليالجزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف -اللغات األجنبيةإصدار كلية              74 

 :تمهيد
قد خنطئ كثريا حينما نزعم أن ما توصل بليه علم اللغة احلديث من نظريات ومناهج جديد مل يُسبق بليه، ولو استقرأنا 
الرتاث بعيون مبصرة لوجدنا علماء العربية القدامى واألصوليني وهم أهل فصاحة وبيان قد أّصلوا هلذه العلوم والفنون أو 

ت اصطالحات أخرى، فالتداولية هلا جذورها يف تراثنا العريب الزاخر، عند علماء أشاروا بليها يف بطون كتبهم مبثوثة حت
 .البيان واألصوليني واملفسرين، جند مثال من مصطلحاهتم مقتضى احلال واملقام والسّياق

ت، فيجعل ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين ويوازن بينها وبني أقدار املستمعني وبني أقدار احلاال: "يقول اجلاحظ
لكل طبقة من ذلك ولكل حال من ذلك مقاما حىت يقّسم أقدار الكالم على أقدار املعاين ويقّسم أقدار املعاين على أقدار 

وجند اجلرجاين وهو ينظّر لنظرية النظم يربط القرائن النحوية وعالقات " املقامات وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالت
أن : ومما جيب ضبطه هنا أيضا: "املوقف، وحال املتكلم واملخاطب وموضوع اخلطاب بذ يقولالتأليف بسياق الكالم و 

أحدمها؛ أن يكون : الكالم بذا امتنع محله على ظاهره حىت يدعو بىل تقدير حذف أو بسقاط مذكور، كان على وجهني
متناع ترك الكالم على ظاهره ولزم احلكم امتناع تركه على ظاهره ألمر يرجع بىل غرض املتكلم، والوجه الثاين؛ أن يكون ا

 . حبذف أو زيادة من أجل الكالم نفسه ال من حيث غرض املتكلم به، وذلك مثل أن يكون احملذوف أحد جزأي اجلملة
 

  :السياق من أهم المرّجحات الداللية-1
السياق عند أهل البيان هو كل ما يعني على فهم احلدث اللغوي وببراز املعىن املقصود سواء كان متصال بالسامع أو 
باملتكلم أو عالقة كل منهما باآلخر، أو بظروف البيئة الزمانية أو املكانية اليت وقع فيها احلدث اللغوي، والسياق أصل 

    السياق يرشد بىل تبيني : "اب وف ْقه مدلوالته اخلفّية يقول ابن قّيم اجلوزيةمعترب عند األصوليني واملفسرين لفهم اخلط
اجململ، وتعيني احملتمل والقطع بعدم احتمال غري املراد، وختصيص العام وتقييد املطلق وتّنوع الداللة، وهذا من أعظم القرائن 

﴿ ْذق ِإنَّك َأْنت اْلعزيز : رته فانظر بىل قوله تعاىلالدالة على مراد املتكلم، فمن أمهله غلط يف نظره، وغالط يف مناظ
ألن السياق أهم قرينة لسانية تبنّي املعىن، أو حتدّده حال  2"كيف جتد سياقه يدّل على أنه الذليل احلقري  ،1اْلكريُم﴾
 .االلتباس

فإن كان أحد املعَنينْي ...هكل لفظ احتمل معنيني فصاعدا هو الذي ال جيوز لغري العلماء االجتهاد في: "يقول الزركشي
     أظهر، وجب احلمل عليه، باّل أن يقوم الدليل على أّن املراد هو اخلفي، وبن استويا، واالستعمال فيهما حقيقة، لكن 

فإن ...يف أحدمها حقيقة لغوية أو عرفية ويف اآلخر شرعية، فاحلمل على الشرعية أوىل، باّل أن يدّل دليل على برادة اللغوية
اىف اجتماعهما ومل ميكن برادهتما باللفظ الواحد كقرء للحيض والّطهر، اجتهد يف املراد منهما باألمارات الدالة تن

وبن مل يتنافيا وجب احلمل عليهما عند احملّققني، ويكون ذلك أبلغ يف اإلعجاز والفصاحة، باّل أن دّل على برادة ...عليه
ومن هذه الشروط يتسىّن لألصويل معرفة األفعال الكالمية املنبثقة عن اخلرب كالشهادة، والرواية، وانتقال الشهادة  ،3"أحدمها

من اخلربية بىل اإلنشائية، وكذلك معرفة األفعال الكالمية املنبثقة عن اإلنشاء واليت تبىن عليها أحكام شرعية تعبدية كاألمر 
 .اإلباحة واإلذن وغريهاوالنهي، والكراهة واالستحباب، و 
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كان عمر يدخلين مع أشياخ بدر، فكأّن : )روى البخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما قال
بنّه َمْن قد علمتم، فدعاهم ذات يوم : مل َ يدخل هذا معنا، ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر: بعضهم وجد يف نفسه، فقالوا

 4﴾إذا جاء نصُر اهلِل والفتحُ ﴿: ما تقولون يف قول اهلل تعاىل"اين فيهم باّل لرُييَهم، قال فأدخلين معهم، فما رأيت أنه دع
  أكذاك تقول : فقال بعضهم أُمرنا أن حنمد اهلل ونستغفره بذا نصرنا وفُتَح علينا، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال يل

             : صلى اهلل عليه وسلم أعَلَمُه له، قالهو أجل رسول اهلل: فما تقول؟ قلت: ال، قال: يا ابن عباس؟ فقلت
       : ، فقال عمر5﴿فسبِّْح بحمِد ربِّك واستغفْرُه إنَّه كان تّوابًا﴾﴾ فذلك عالمة أجلك، إذا جاء نصُر اهلِل والفتحُ ﴿

 .6(ما أعلم منها بالّ ما تقول
ومنه نستنتج أن من العالمات املساعدة على فهم قصد املتكلم باخلطاب يف حالة االلتباس، أو احتمال اللفظ ألكثر 
من معىن النظر يف سياق الكالم قريبه وبعيده، وهذا الذي يسري عليه معظم املفّسرين عندما يتأّولون ما خفي معناه أو 

 .اشتبه مبعاٍن مرجوحٍة لوجود قرائن تؤيّدها
 

 .معرفة أسباب النزول عون على فهم داللة الخطاب -2
بن فهم أسباب النزول سواء آلي القرآن أو لورود احلديث يشكل مدخال مهما أو منهجا أصيال للفقيه واملفسر إلدراك    

وفهم الظروف واملالبسات اليت حتيط باحلكم الشرعي وليس فقط فهم أبعاد النص من جوانبه  البيئة الزمانية واملكانية،
اللسانية، ولعل فهم العصر ال يتأثر بال بإدراك السنن والقوانني االجتماعية والتّمكن من آليات الفهم االجتماعي اليت هلا 

د الفقهاء واملفّسرين ونظرنا هلذه األهداف من زاوية وبذا نظرنا بىل الفوائد من ذكر سبب اآلية عن 7علومها ومعارفها
تداولية، ندرك مدى الوعي عند أسالفنا بالظروف واألحوال احمليطة بالنص أو اخلطاب ومدى تأثريها يف توجيه النص وجهة 

 . صحيحة
 

 :العلوم التي يحتاجها مفّسر القرآن الكريم -3
ليل التمّكن من مجلة علوم والسّيما علوم العربية، ألن املفّسر مبّلغ أوجب العلماء على من أراد اشتغال على العلم اجل

عن اهلل سبحانه وتعاىل، ويقتضي عن هذا البالغ أحكام فقهية وتعبدية، وقد عّدها السيوطي مخسة عشر علًما، وذكر 
والفقه وأصوله، والّناسخ منها علم اللغة، والنحو، والتصريف، واالشتقاق، والبالغة بفنوهنا الثالث، وعلم القراءات، 

واملنسوخ، وأسباب النزول، واألحاديث املبّينة للمجمل واملبهم، وختمها بعلم املوهبة، وزاد الشيخ رشيد رضا علم أحوال 
     لة هذه  ، ولعلنا نلحظ أن السياق واملقام وحال املخاطب مل تغب عن جم8، والسرية النبوية(األنثروبولوجيا)البشر 

يت تنضوي حتت أسباب النزول وعلم املوهبة وعلم أحوال البشر والسرية النبوية باعتبارها قرائن مهمة مرتبطة العلوم، وال
 . باخلطاب القرآين والظروف اليت نزل فيها والقوم الذين قيل فيهم
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 : أسباب اختالف المفسرين في تأويل الخطاب القرآني -4
احلركة العلمية اليت أعقبت عصر التدوين ثراًء معرفيا يف خمتلف مناحي العلوم، خاصة بعد اتساع الرقعة اجلغرافية  أنتجت

... فتعددت مناهل التفسري، ومصادره وتنوعت طرقه ومناهجه"للبالد اإلسالمية وانفتاحها على األمم األخرى وثقافاهتا 
غّلب حتكيم العقل اجملّرد يف تفسريه، ومنهم من اصطبغ تفسريه بالعلم  فمنهم من ظّل على مصادره األصلية، ومنهم من

الذي برز فيه، فالنحوي غلب النحو على تفسريه، والفقيه غلب الفقه على تفسريه فتوّسع يف أصوله وفروعه، واملؤرّخ غلب 
، ولعلنا 9"َبههم والرّد عليهمعلى تفسريه سرد القصص واستفاؤها، والفيلسوف مأل تفسريه بأقوال احلكماء والفالسفة وشُ 

 :جنمل أسباب اختالف املفسرين يف النقاط اآلتية
 : أسباب تتعلق بالمفّسر( 4-1

فبإمكان املتأخر زمانا أن يستدرك على سابقيه أمورا كان للزمان يف جتّليها شأن، ورمبا حاز : اختالف الزمان واملكان  -
 . ومكانية مناسبة  قصب السبق َمْن ظفَر ببيئة زمانية

    واختالط األجناس وما ينتج عنه من اختالف يف العادات والتقاليد : اتساع الرقعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي -
 .واملفاهيم، ورمبا ختتلف حىت احلاجات والضرورات باختالف األزمنة واألمكنة

 .أثر املذهب السائد واملرجعية الفكرية والثقافية  -
 . قبة التاريخية والفرتة السياسية السائدةطبيعة احل -

 10:وميكن بمجاهلا فيما يلي :أسباب تتعلق بالتفسير( 4-2
 .أن يكون يف اآلية أكثر من قراءة -
 . االختالف يف وجوه اإلعراب  -
 .احتمال اللفظ ألكثر من معىن  -
 .احتمال اإلطالق والتقييد -
 .احتمال العموم واخلصوص -
 .احتمال احلقيقة واجملاز -
 . احتمال اإلظهار واإلضمار -
 .احتمال النسخ واإلحكام -
 .االختالف يف رواية احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ودرجته من حيث الصحة والّضعف -
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 :تفسير جملة من آيات سورة مريم من منظور تداولي -5
 :نسب مريم عليها السالم(5-1

جاء الرتتيب الذ كري لقصة زكريا قبل قصة مرمي يف هذه السورة حلكمة بيانية عظيمة مفادها هتيِّئة ذهن السامع لتلّقي 
واستيعاب ما هو أبلغ وأعظم يف عرف الناس من معجزة بجناب ولد من امرأة عاقر وشيخ كبري، فكانت هذه مبثابة متهيد 

 .مرمي العذراء عليها السالمملعجزة ميالد ولد من غري أب أصاًل يف قصة 
يذكرون  يستند املفسرون أحيانا بىل أخبار التاريخ كروافد استكشافية ترافق احلدث، حتيلهم على تفّهم النص القرآين،

  من نسب مرمي عليها السالم أهنا ابنة عمران بمام الربانيني والكاهن األكرب يف بيت املقدس، كما كان زكريا عليه السالم 
هؤالء الربانيني، وهو زوج أخت زوجة عمران، أْي زوج خالة مرمي عليها السالم، كانت زوجة عمران من العابدات  من كبار

، فدعت اهلل أن يهبها ولدا بعد أن لبثت عمًرا طويال مع زوجها دون (زوجة زكريا)وكانت عاقرا كما هو حال أختها 
 .11ذريّة

إذ قالت ﴿: هتَبه خلدمة بيت املقدس، وكانت ترجوه ذَكرا قال تعاىلفاستجاب اهلل دعاءها، فلما محلت به نذرت أن 
فَلّما وضَعتها قالْت ( 35)اْمرأُة عمراَن ربِّ إنِّي نذرُت لَك ما في بطني محّررا فتقّبْل مّني إّنك أنَت السميُع العليُم 

ووفاًء بنذرها قّدمتها لبيت ، 12﴾ْيُتها مريمربِّ إّني وضعتها أنثى واهلُل أعلُم بما وضعْت وليس الذّكُر كاألنثى وإّني سمّ 
املقدس، فتنافس العّباد والربّانيون يف كفالتها، مث التجؤوا بىل القرعة فكانت كفالتها من نصيب زكريا عليه، نشأت مرمي 

اعتزلت فيه عليها السالم نشأة طهر وعفاف وعبادة هلل مرتقِّية يف درجات اإلحسان، وبينما هي يف خلوهتا يف املكان الذي 
الناس متّثل هلا جربيل عليه السالم يف صورة بشر، ليبشرها بعيسى عليه السالم مبعجزة من اهلل، كرامة هلا ورمحة هبا وآية 

 .13للناس
 :تبشير مريم عليها السالم( 5-2

اخلطاب موّجه بىل النيب حممد ﴾ {11}﴿َواذُْكْر ِفي اْلِكَتاِب َمْرَيَم ِإِذ انَتَبَذْت ِمْن َأْهِلَها َمَكانًا َشْرِقيًّا  :قال تعاىل
الصورة القرآنية تنقل األحداث "اذكر قصة مرمي وخربها واتعظ مبا جاء فيه، ترى أن : صلى اهلل عليه وسلم وبىل أمته أي

لكرمي بكل تفصيالهتا تصويًرا حيًّا فيه اللَمسات الفنِّية والنفسية والتوجيهية ألن القرآن الكرمي جاء الواقعة وقت نزول القرآن ا
 .حيُكم حياة الناس ويوجِّهها ملا فيه سعادهتم قيام شؤوهنم 14"لبناء واقع جديد وفق تصور بسالمي

: ة، والنَّْبذ اإلبعاد والطرح، جاء يف لسان العربعلى وزن افتعال يعين االنفراد واالنعزال، وفيه معىن املطاوع: االنتباذ 
       ما يشغلها ( من أهلها)، أي أهنا اعتزلت منهم  15"أي ذهب يف ناحية وانتبذ عن قومه تنّحى عنهم: انتبذ فالن"

 .يف النظم( من)عن عبادة رهّبا بلباقة وحسن تصرف ، وليس اعتزلتهم هبجرهم كلّيًة، فانظر بىل حسن موقع 
َها ُروَحَنا فَ َتَمثََّل َلَها َبَشرًا َسِويّاً احتجبت عن الناس لكمال عفَّتها، : تََّخَذْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجابًا﴾﴿َفا ﴿َفَأْرَسْلَنا ِإَلي ْ

 .جربيل عليه السالم وبضافته بىل ضمري اجلاللة ُمشع ٌر بتشريفه وتكرميه: ، الروح﴾{11}
شر حىت صار يف صورة بشر سوي، ألنه ال يقدر أحد على رؤية املَلك يف صورته أي تكّلف املماثلة بالب( تفّعل: )متّثل  

احلقيقية، فرمبا صعقت برؤيته، وقد يكون يف هذا ابتالء وامتحان لعّفتها بذ هي يف خلوة برجل حسن اخللقة بعيدا عن أعني 
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بتأكيد االستعاذة وااللتجاء ﴾ {11}ِمنَك ِإن ُكنَت َتِقّيًا قَاَلْت ِإنِّي َأُعوُذ بِالرَّْحَمن ﴿: الناس، بيد أهّنا رّدت لعّفتها للتوّ 
بىل الرمحن، وبمنا اختارت اسم الرمحن ألهنا يف موطن يستدعي رمحة اهلل لدفع األذى عنها، وفيه تذكري له باملوعظة ليّتقي اهلل 

، وهذا أبلغ من الوعظ  16"خشيتهوجميء هذا التذكري بصيغة الشرط املؤذن بالشك يف تقواه قصد لتهييج ( "بن كنت تقيا)
 .والتذكري املباشر

قصر بضايف على صفة املرسولية، أي ما أنا بال مرَسل : ﴾{11}﴿َقاَل ِإنََّما أَنَا َرُسوُل رَبِِّك أِلََهَب َلِك ُغاَلمًا زَِكّيًا 
      تعّبد له، ويف هذا بيناس بليها ليشعرها أن األمر ليس بليه وبمنا هو قضاء رهبا الذي ت( رب)من ربك ، وبضافة كلمة 

 .هلا، وهتدئته لروعها حىت يتيسَّر هلا تقّبل هذه اهلبة اآلتية من الطريق األغرب واألعجب
 :رّد فعل مريم عليها السالم من البشرى( 5-3

ت أن تراجع املَلك يف هذا األمر وكأهنا أراد﴾{22}﴿َقاَلْت َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم َوَلْم َيْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك بَِغّيًا 
 .الذي مل تُطْقه، فقّدمت بني يديها أعذارا بطريق االستغراب والتعجب

 .17﴿َأو الَمْسُتم النِّساَء﴾: كناية عن النكاح الشرعي كما يف قوله تعاىل( مل ميسسين بشر)
          مل تومهها باقرتاف الفاحشة داللة على أهنا حىت نفسها ( أكُ )عن طريق الفاحشة، واحلذف يف ( ومل أُك بغّيا)

َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغاَلٌم ﴿: وليس كالم مرمي مسوقا مساق االستبعاد مثل قول زكريا"ولو من وجه بعيد، فهي العفيفة الطاهرة، 
الختالف احلالتني ألن حال زكريا حال راغب يف حصول  ،18﴾{1}وََكاَنِت اْمَرَأِتي َعاِقرًا َوَقْد بَ َلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتّيًا 

 .ل ما ستلقاه من تبعات 19"الولد، وحال مرمي حال متشائم منه متربئ من حصوله
﴾ { 21}ِضّيًا ﴿َقاَل رَبُِّك ُهَو َعَليَّ َهيٌِّن َوِلَنْجَعَلُه آيًَة ِللنَّاِس َورَْحَمًة مِّنَّا وََكاَن َأْمرًا مَّقْ تقرير لكالمها،﴿َقاَل َكَذِلِك﴾

    عدول عن جواهبا بشأن املراجعة بىل بيان هون خلق ولد من غري أب يف جانب القدرة اإلهلية على طريقة أسلوب 
 .احلكيم، وفيه بشعار بأن تب عات هذا األمر اخلارق للعادة قد تكّفل به اهلل سبحانه فلتطمئن

ومن اإلفراد بىل اجلمع للداللة على الزمة ( ولنجعله)بىل التكّلم ( قال ربك)والبيان القرآين فيه أيضا ا لتفات من الغيبة 
 .من لوازم الربوبية يف بيان ما ال يقدر عليه وال يختّص به بال اهلل

 .بيان مصدرية هذه الرمحة العظيمة واملّنة اجلليلة(: مّنا)وقوله 
    داللة على أن هذا احلكم ثابت أزال ( كان)، القضاء هو احُلكم والفرض والقَدر، واتصافه بفعل (وكان أمرا مقضيا)

 .ال يتبّدل وال يتغرّي، فما عليها بال التسليم وترك أمر املراجعة
لثبوت ولزوم هون فعل اخللق عليه أبدا، بينما آثر اجلملة الفعلية ( هو علّي هنّي )وآثر النظم القرآين اجلملة االمسية 

ببين بسرائيل يف ذلك الزمان وال مينع منه جتّدد  20ىل أنشأه ليكون آية ورمحة خاصةللداللة على أنه تعا( ولنجعله آية للناس)
النفع العائد منهما كّلما جتّدد ذكر قصة واالتعاظ هبا ألن اجلملة االمسية تفيد الثبوت واجلملة الفعلية تفيد احلدوث 

 .والتجّدد
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ويف هذا درس لنا بأن األسباب وحدها ال تكفي حلصول وقضاؤه سبحانه وتعاىل بمّنا يكون حلكمة بالغة ورمحة شاملة،  
شيء مامل يأذن به اهلل ، وختّلفها ال مينع من حصول أمر قّدره اهلل، فال تتوّكل على األسباب فتقع يف شرك األسباب ولكن 

 .توّكْل على مسبب األسباب وابتغ  بليه الوسيلة
 :رحمة اهلل بأصفيائه في ساعة العسرة( 5-4

الفاء للرتتيب والفورية، والباء للمصاحبة واملالمسة، والقصّي ﴾{22}﴿َفَحَمَلْتُه فَانَتَبَذْت بِِه َمَكانًا َقِصّيًا :قال تعاىل
﴿َفَأَجاءَها اْلَمَخاُض ِإَلى ِجذِْع املكان البعيد، فكأهنا لشدة حيائها ابتعدت به مسرعة بىل أقصى مكان خمافة أعني الناس، 

      أي أجلأها واضطرها أمُل املخاض بىل االستناد ﴾ {23}َلْيَتِني ِمتُّ قَ ْبَل َهَذا وَُكنُت َنْسيًا مَّنِسّيًا  النَّْخَلِة قَاَلْت يَا
 .على جذع النخلة، وذ كر اجلذع هنا جاء داللة على فعل االستناد املستنتج بقرينة عقلية

، ووصف النسي باملنسّي مبالغة 21"شأنه أن ينسى مصدر أريد به اسم املفعول مبعىن الشيء التافه احلقري الذي: "نْسي
     منها يف متيّن نسيان ذ كرها ل ما تعلمه من اهّتام أهلها هلا وقذف براءهتا مهما أصدقتهم القول الستحالة حصول الولد 

 .من غري أب يف العادة
َوُهزِّي ِإَلْيِك ِبِجذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط { 24}ْحَتِك َسرِيًّا ﴿فَ َناَداَها ِمن َتْحِتَها َأالَّ َتْحَزِني َقْد َجَعَل رَبُِّك تَ :قال تعاىل

املنادي حُيتمل أن يكون املَلك وحيتمل أن يكون املولود، وعلى االحتمال الثاين تكون داللة ﴾  {25}َعَلْيِك ُرطَبًا َجِنّيًا 
 .التعجيل بطْمأنتها قبل أن ترفعه( من حتتها)

 .اريجدول من املاء اجل: السريّ 
أي أن حالتك حالة جديرة باملسرّة دون احلزن، وجاء ( أاّل حتزين)خرب مراد به التعليل جلملة ( قد جعل ربك حتته سريا)

 .اخلرب مؤّكدا بَقْد إلفادة حتقيق املوعود به والتأكيد على متام العناية اإلهلية هبا
 .على وزن تُفاعل للمبالغة يف تتابع وتكّرر السقوط: ُتساقط
 .أجود التمر يكون غضًّا طريًّا مل يتّم جفافه: الّرطب

 .22"وأكثر ما يستعمل اجلينُّ فيما كان غضا"اجملتىن من ساعته : اجلينّ 
   أراد اهلل سبحانه أن يخفف عنها ويدفع مهومها وأحزاهنا بألطف العبارات وأندى الكلمات فاختار منها ما احتوت 

    ويخّفف من حمنتها، وال شك أن جذع النخلة ال يقدر على هزّه العصبة أولو القّوة  على رّقة ولني ونعومة ليسّلي قلبها
تعّرف : )من الرجال فكيف بامرأة حال ضعفها؟ بهنا رمحة اهلل النافذة وكرامته بأوليائه يف ساعة العسرة لقوله عليه السالم

 .23(إلى اهلل في الرخاء يعرفك في الشدة
ْوَم ﴿َفُكِلي َواْشَرِبي َوقَ رِّ  ِإنِسيّاً ي َعْينًا َفِإمَّا تَ َرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحدًا فَ ُقوِلي ِإنِّي َنَذْرُت ِللرَّْحَمِن َصْومًا فَ َلْن أَُكلَِّم اْلي َ

، وتشمل قرّة العني 24"قّرت عني فالن بذا بردت، وقد استعري هذا التعبري كناية عن السرور والرضا: " يقال لغة﴾{21}
 .ألنس باملولود والطمأنينة على مستقبل أمرهارغد العيش وا

 .املراد بالصوم اإلمساك عن الكالم الذي كان متعبًَّدا به يف شرائع َمن قبلنا
 (.فأشارت بليه: )بحياء باإلشارة كما سيأيت يف قوله: فقويل
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دّل على اجلانب اخلَلقي ف" بشر"نسبة بىل اإلنس اسم مجع بنسان مأخوذ من األنس اليت تزول به الوحشة، أما : بنسيّ 
 .أي اهليئة: لإلنسان من الَبشارة

 .فيه احرتاز عن تكليم املالئكة(: لن أكلِّم اليوم بنسيا)
يَا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرَأ َسْوٍء َوَما   {21}﴿َفَأَتْت بِِه قَ ْوَمَها َتْحِملُُه قَاُلوا يَا َمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيئًا َفرِيًّا 

وكأهنا أتت جماهرة به واثقة بنصرة رهبا يف ذلك املوقف احلرج، ل ما رأته ( أتى)حتمله حال من ﴾ {21}َكاَنْت أُمُِّك بَِغّيًا 
 .من كرامات بعد أن كانت سلًفا تتمىن املوت

وفالن ... وفرى فالن كذبًا بذا خلقه وافرتاه"لى وجه اإلصالح أو اإلفساد، أصله من فرى اجللد بذا قطعه ع: الفريّ 
وعرب عنه بالشيء حتقيقا "، واملعىن أنك  جئت  شيئا عظيما عجيبا، 25"بذا كان يأيت بالعجب فيعمله: يفري الفري
مشّقة أو زمنا حلصوله ، وباجمليء دون اإلتيان ألن اجمليء يف الغالب يكون للشيء الصعب الذي يتطلب  26"لالستغراب

أي أتْت به للتّو دون متّهل بىل قومها، بينما هم استعظموا األمر واستشنعوه ( لقد جئت... فأتت به)لذا جاء التعبري 
 ...(.لقد جئت: )فقالوا
ٌت تفعُل زيادة يف توبيخها وتأنيبها أي ليس حريًّا هبارون أن تكون له أخ( الرجل الصاحل)واملناداة بنسبتها بىل هارون  

      كيف المرأة : ف ْعلتك، ويف تنزيه أبويها عن السوء والفحشاء والثناء عليهم كناية عن ذمِّها وعتاهبا، ومكمن َعَجبهم
 من بيت شرف وصالح، وُكّنا نعدُّها من القانتني العابدين أن تقرتف مثل هذا السوء؟

 :انتصار الحقّ ( 5-5
أحالتهم على سؤال ولدها بلغة اإلشارة ألهنا ﴾ {21}نَُكلُِّم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبّيًا  ﴿َفَأَشاَرْت ِإَلْيِه قَاُلوا َكْيفَ 

 .استفهام بنكاري م ن تكليم َمن ليس يف سّن التكليم أصال(: كيف نكلم؟: )مازالت يف نذر الصوم، قالوا
، وهو هاهنا لقريبه خاصة، والداّل عليه إليقاع مضمون اجلملة يف زمن ماض مبهم يصلح لقريبه وبعيده( "كان)عرّب بـ

كيف عهد قبل عيسى أن يُكلَِّم : حكاية حال ماضية أي( نكّلم)مبىن الكالم وأنه مسوق للتعجب، ووجه آخر أن يكون 
إلفادة نقل ( نكلم)بىل احلاضر ( قالوا)، والعدول من املاضي 27"الناُس صبيا يف املهد فيما سلف من الزمان حىت نكلِّم هذا

 .ورة املاضي بىل احلاضر واستمرار احلدثص
مجلة مؤكدة مبؤكدين تأكيدا على عبوديته (: بين عبد اهلل)﴾ {32}﴿َقاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبّيًا 

يؤهلِّوه وقد فعلوا كما قال هلل، والداعي البالغي هلذا التأكيد دحض التومّهات عن جّهال القوم من أن ينسبوه بىل اهلل أو 
 .28﴿وقالت النصارى المسيُح ابُن الّلِه﴾:تعاىل

ويف اجلملة كذلك حتقيق ملعاين التوحيد وتقرير للعقيدة الصحيحة املنصوص عليها يف مجيع الشرائع السماوية، والتعبري 
َي سلفا فالبّد من وقوعه (آتاين، جعلين)باملاضي   .عن أمر مستقب ل يفيد شدة حتّقق الفعل وأنه أمر قد ُقض 

َوبَ ّرًا ِبَواِلَدِتي َوَلْم َيْجَعْلِني { 31}﴿َوَجَعَلِني ُمَبارَكًا َأْيَن َما ُكنُت َوَأْوَصاِني بِالصَّاَلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحّيًا : ويف قوله
اَلُم َعَليَّ يَ ْوَم ُوِلدتُّ َويَ ْوَم َأُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحّيًا { 32}َجبَّارًا َشِقيًّا  الّنماء والزيّادة من كل : الربكة﴾، {33}َوالسَّ
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وأوصاين :)تستغرق مجيع األمكنة أي بركته ليست قاصرة على حمّله الذي هو فيه، ويف قوله( أينما كنتُ )خري، ومجلة
 .فيه معىن اإللزام واالستمرار كي تستغرق هاتان العبادتان العظيمتان كل حياتهأمر (: بالصالة والزكاة ما دمت حّيا

 .واقتصار الرّب على الوالدة إلثبات أنه ُول د من غري أب
وجيوز ... بالالم الدالة على اجلنس مبالغة يف تعّلق السالم به حىت كأن جنس السالم بأمجعه عليه"والسالم جاء معرفا 
 .، والتنويه مبكانته29"سالم بليه، وهو كناية عن تكرمي اهلل عبده بالثناء عليه جعل الالم للعهد أي 

ُروَن  : ، وقوله(قال بين عبد اهلل: )كالم معرتض بني قوله  :﴾{34}﴿َذِلَك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم قَ ْوَل اْلَحقِّ الَِّذي ِفيِه يَْمت َ
 .امغةغرضه تبكيت األفّاكني باحلجَّة الد( فإن اهلل ريب وربكم)

 .بشارة للبعيد داللة على علوِّ شأنه ورفعة منزلته: ذلك
، حيث جعلوه ابًنا هلل 30صفة لعيسى أو بدٌل منه، واملراد الرّد والتنفيذ على الوجه األبلغ ما وصفه به أتباعه: ابن مرمي

 .وجعلوه بلًه، وجعلوه جزًءا من اإلله
 .الصدق الذي ال حيتمل الكذبأي تلك الصفات اليت ذكرت هي قول احلق و ( قول احلق)
يعطي صورة هلؤالء األفّاكني ( الفعل)على متعّلقه ( فيه)يُشّكون ويرتابون، وتقدمي اجلار واجملرور (: الذي فيه ميرتون)

 .وكأهنم يف هاوية من الشك والريبة حميطة هبم من كل جانب فما يستطيعون اخلروج منها
     تنزيه هلل سبحانه ﴾ {35}َلٍد ُسْبَحانَُه ِإَذا َقَضى َأْمرًا َفِإنََّما يَ ُقوُل َلُه ُكن فَ َيُكوُن ﴿َما َكاَن ِللَِّه َأن يَ تَِّخَذ ِمن وَ 

تفيد انتفاء الولد عنه بأبلغ وجه ألن الم اجلحود تفيد "عن اخّتاذ الولد، ألن اخّتاذ الولد شأن العاجز احملتاج، وهذه الصيغة 
 .31"مبالغة النفي

         بيان ملا قبلها إلبطال شبهة من نسبوا بىل اهلل الولد ملـّا رأوا تكوينه (: ا يقول له كن فيكونبذا قضى أمرا فإمن)
 .على غري السبب املعتاد، بل أمره سبحانه وتعاىل ال يتوقف على سبب

( بين عبد اهلل: )على قول عيسى عليه السالم معطوفة﴾ {31}﴿َوِإنَّ اللََّه رَبِّي َورَبُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّْسَتِقيٌم 
 (.فاعبدوه)تقريرا لعبودية اهلل وتأكيدا على وحدانيته يف ربوبيته للكون، األمر الذي يستلزم منهم عبادته 

     ، وبّر األمان كونه 32تشبيه بليغ حيث شّبه االعتقاد احلق بطريق مستقيم موص ل بىل اهلدى(: هذا صراط مستقيم)
 .اعوجاج فيهال 

 :موقف الناس من أمر مريم وابنها عليهما السالم (5-1
َلَف اأْلَْحَزاُب ِمن بَ ْيِنِهْم فَ َوْيٌل لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِمن مَّْشَهِد يَ ْوٍم َعِظيٍم  الفاء للرتتيب وتفريع األخبار ﴾ {31}﴿َفاْخت َ

واألصل اتِّفاقهم لوضوح أمره باحلجج القاطعة اليت ال تدَع  َبل أتباعه،بوقوع االختالف يف أمر عيسى عليه السالم من ق  
 .جماال للشكّ 

بشارة بىل أن االختالف مل يصدر عنهم مبقتضى علم واجتهاد وبمنا كانوا هم املختلفني كما دل عليه قوله (: من بينهم)
 34ثة﴾﴿قالوا إّن اهلَل ثالُث ثال: ، وقوله33﴿وقالت الّنصارى المسيُح ابُن الّلِه﴾:تعاىل

 .كلمة وعيد وعذاب: ويل
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 مصدر ميمي مبعىن الشهود أو املشاهدة أو اسم الزمان أو املكان والتقدير الويل للذين كفروا من األحزاب : مشهد
من شهودهم هول احلساب واجلزاء يوم القيامة، أو من مكان الشهود فيه وهو املوقف أو من وقت الشهود أو شهادة "

 .هم ومشلهم من كل جانب لشناعة جرمهم، فكأن العذاب عمّ 35"مكان الشهادة أو وقتها أو من...ذلك اليوم عليهم
  ووصفه بعظيم للتهويل والتفخيم من شّدة املوقف، فتذهب نفس السامع ( يوم)بهبام طبيعة العذاب، والتنكري يف  -

 .كل مذهٍب يف ختيُّل مقدار هذا العذاب وعظمه
ْوَم ِفي َضاَلٍل مُِّبيٍن  ﴿َأْسِمعْ   ﴾  {31}ِبِهْم َوَأْبِصْر يَ ْوَم يَْأتُونَ َنا َلِكِن الظَّاِلُموَن اْلي َ

من أبلغ صيغ التعجب، واملراد ما أشّد مسعهم وأبصارهم يوم يأتوننا بعد أن كانوا يف الدنيا صمًّا ( أمسع هبم وأبصر)
 .ذابوعميانا، وفيه كناية عن الوعيد والتهديد بأسوب الع

أي يوم القيامة، حىت ال ( يوم يأتوننا)استدراك على ما يفيده التقييد بالظرف ( لكن الظاملون اليوم يف ضالل مبني)
        يف مقام اإلضمار غرضه التخّلص ( الظاملون)يظّنّن ظاّن أهنم يف الدنيا حبال أفضل بل هم يف تيه وشقاء، وبظهار

 .ق ويراد به معان كثرية، ألن الظلم يطل36بىل خصوص املشركني
 ﴾{31}﴿َوَأنِذْرُهْم يَ ْوَم اْلَحْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اأْلَْمُر َوُهْم ِفي َغْفَلٍة َوُهْم اَل يُ ْؤِمُنوَن 

يوم الندامة الشديدة، وبضافة اليوم بىل احلسرة وكأنه اختّص هبا بشارة بىل كثرة ما يكون فيه من حتّسر : يوم احلسرة
 .أْي متَّ احلساب وبَاَن أهل اجلنة من أهل النار( قضي األمر) على ما فرطوا يف جنب اهلل ملا ، واجملرمني37الظاملني

واملعىن أنه من شدة بعراضهم وصّدهم عن سبيل اهلل حىت كأن الغفلة ( يف ضالل مبني)متعّلق جبملة ( وهم يف غفلة)  
 (.وهم غافلون)بلغ عن قولك أحاطت هبم من كل جانب فسّدت عليهم كل منافذ التفّكر، واجلملة أ

نفي مؤّكد مشل مجيع األزمنة املاضي واحلاضر واملستقبل، مع ما يف اختيار صيغة املضارع الدالة (: وهم ال يؤمنون)  
على معىن االستمرار يف اإلعراض، بل والصّد عن سبيل اهلل بشىت الوسائل والطرق بىل يوم القيامة، ويف الكالم داللة على 

 .ك االستمرار العجيب لطول غفلتهم مع أن دالئل اإلميان تأتيهم يف كل حنياستحضار ذل
أي من شدة مسعهم وبصرهم يوم القيامة وبني قوله ( أمسع هبم وأبصر)حَتْسُن اإلشارة على فوائد املقابلة بني قوله    

          ز مدلوله، وتنشئ مقارنة أي يف ذهول وبعراض يف حياهتم الدنيا، فتعمل على تأكيد املعىن وببرا( وهم يف غفلة)
 .بني نقيضني يف صورة ختييلية تدَُع السامع يستهدي بنفسه سبيل الرشاد

اقتضت حكمة اهلل ورمحته الواسعة اليت تلقي بظالهلا يف أجواء السورة أن يكّلف الرسول بإنذار القوم رغم كل هذا 
      األديان، ومهّمة الرسل والدعاة من بعدهم حىت يتذّكر  اإلعراض والغفلة والصدود، ألن بقامة احلجة أصل يف مجيع

 .من يتذّكر ولعلهم يهتدون
َنا يُ ْرَجُعوَن  َها َوِإَلي ْ  ﴾{42}﴿ِإنَّا َنْحُن َنِرُث اأْلَْرَض َوَمْن َعَلي ْ

التصّرف أّكد سبحانه وتعاىل أن مرياث األرض ومن عليها من اخلالئق يعود بليه بعد أن كان هلم شْبه مشاركة يف 
وامل لكّية جمازا مبقتضى اخلالفة، وتأكيد اجلملة مبؤكدين لدفع توّهم املشركني والدهريني الذين ينكرون حقيقة البعث، وبظهار 

 .ضمري العظمة مناسب ملقام الربوبية املتفرد بامللك والقضاء يف ذلك اليوم العظيم
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 :خاتمة
        األصوليون واملفسرون قد عرفوا علم التخاطب أو التداولية، من خاللمما سبق يتأكد أن علماء العربية القدامى و 

ما جنده يف مؤلفاهتم ودراساهتم من اصطالحات وثيقة الصلة مبفاهيم التداولية عند احملدثني،كالعناية باملخاطب ومقتضى 
يف مدارستهم كتاب اهلل ه البياين احلال واملقام والسّياق وغريها، ولعل هذا يتجّسد بوضوح عند املفسرين ذوي االجتا

وتفسريه، وحبث وجوه بعجازه من جهة بالغته وحسن أدائه، ومجال منطقه، وسحره وقوة تأثريه يف النفوس، قصدا هلداية 
 .اخللق وبصالح اجملتمع

لكلمة واحلرف أما جوانب بعجاز القرآن البياين اليت عين هبا املفسرون فتتمّثل يف كل آية، بل على مستوى العبارة وا 
 :الواحد من حيث

 .ـــ دّقة اختيار األلفاظ واّتساع معانيها وقوة تأثريها 1
 .ـــ بكساب الكلمة درجة عالية من احلجة والربهان 2
كل ذلك   ـــ املراعاة الدقيقة ملواطن التقدمي والتأخري، والذكر واحلذف، والتعريف والتنكري، وغريها من أساليب البالغة، 3

 .حسب ما يستدعيه املقام والسياق الواردة فيه
 .ـــ اجلمع بني بقناع العقل وبمتاع العاطفة 4
 .ـــ التعبري بالصورة الفنية اليت هي أداة القرآن املفّضلة يف احلديث واإلبالغ عن املعاين املقصودة 5
 .ن ال تنزل عنها، وال يتخّلف بعضها عن بعضـــ جميء مجيع املسالك البالغية الدقيقة يف درجة عالية من البيا 6

   يدور املضمون العام لسورة مرمي حول صفة الرمحة ومقام العبودية، من خالل ذكر مناذج من قصص األنبياء 
حيث ختّلد السورة من خالل األبيات املدروسة واحدة من أعجب  والصاحلني، والذين متثّلوا الكمال البشري يف طاعة رهّبم،

القصص القرآين متثلت يف قصة مرمي العذراء عليها السالم بذ وهبها اهلل سبحانه وتعاىل الولد من غري أب خالفا للسنن 
 .الطبيعية، وجعله نبّيا ورمحة للعاملني

ظهار ملساته البيانية اليت تفرّد هبا، فقد شّكلت الصـورة الفّنية األداة أبدع املفسرون يف حتليل اخلطاب القرآين وتفنّنوا يف ب 
األبرز فـي وصف خمتلف املشاهد الواردة يف اآليات املدروسة بدّقة حمكمة، وكأن املتلقي يراها رأي العني، رمست معاملها 

        لبديع كاملقابلة والتكرار وغريها طائفة من الصور البيانية كالتشبيهات والكنايات واالستعارات ُمزجت بألوان من ا
من أساليب البيان فخرجت هذه الصورة يف شكلها البديع ُتشّع وتنبض باحلياة،وتتجّدد حركّيتها كلما تُلّيت آيات الذكر 

 .احلكيم، فتستجيب هلا قلوب السامعني
 

 :الهوامش

                                                             
 .64: سورة الدخان، اآلية رقم1
2
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 .1:رقم المسد، اآليةسورة 4
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