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وحاول  سات المغوية واالسالميةادر الزال مدار ي الي و آنكان الخطاب القر 
 المتعاقبة الوقوف عمى خصائصو الفريدة ودالئل إعجازه العديدة بأجياليمالمسممون 

وأبرزىا تفاعل  زةالكثيرة المتميّ  أىم خصائصومن و  واآلية الماثمة، فيو المعجزة الخالدة
ع مشاربيم، ولقد مى اختالف مستوياتيم وتنوّ عاهلل  ءما شانزل إلى أُ معو منذ ين المتمقّ 

 الم وِ  ِبَيدِ  َطَرُفوُ  َسَبٌب، اْلُقْرآنَ  َىَذا ِإن  " في كل زمان ومكان ينالمسمم  النبي خاطب 
"إذا   زى التواصمي فقال الحسن البصريوقد فيم المسممون ىذا المغ 1"ِبَأْيِديُكمْ  َوَطَرُفوُ 
فتواصل المسممين مع  قرأ القرآن"فاذا أردت أن يكممك اهلل ا  و م اهلل فصل  تكم   أنْ  أردتَ 

  القرآن تواصل أزلي.

ناه كة في النفس الستحّ مإرادة مُ مع رغبة في ولوج ىذا العالم الفسيح الرحيب و 
بالوقوف عمى واحدة من آلياتو ا نظير  لم تعرف البشرية لوأسرار ىذا التواصل الذي 

اخترت ىذا البحث ،التي ُصيغت باألساليب العربية الرفيعة واالستئناف أنموذج منيا 
 لشيادة الميسانسج في بحث التخرّ قد كانت بداية رحمتي معو و  حةو لألطر  اموضوع

ق في ىذا الموضوع ورغبة في التعمّ  .(بعنوان)الجممة االستئنافية دراسة وتطبيق
بعنوان الجممة المستأنفة بين  2002/2002ر سنة يفي بحث الماجست مقاربتوحاولت 

 .والبالغة في الربع الثاني من القرآن الكريم والنح

رغبة في بحث ىذا الموضوع من جوانب أخرى فقد  ورغم ذلك لم أزدد إالّ   
 منيج شاملفي دراستو من  دّ المعنوي بل ال بُ و أدركت أنو يتجاوز المستوي الشكمي 

من  ، فمم يكن ىناك بد  لتفسير العالقات بين الجمل افر العناصر المختمفةضتيأخذ ب
والدراسة التواصمية فيما دوات المعالجة أو دراستو دراسة حديثة من حيث المنيج 

ييدف إلى مخاطبة  الخطاب القرآني الكريم خطاب لغوي   ذلك أن   ،أحسب كفيمة بذلك
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ل اهلل تعالى والمرسَ  ول الخطاب ىرسِ فمُ  الكريم حممو إلييم الرسولجميعا الناس 
األداة التي صيغ بيا ىي المغة و م ىم البشرية جمعاء والرسالة ىي القرآن الكريم يإلي

، النبيو القناة التي مّر عمييا فيي روح القدس جبريل عميو السالم أّما العربية 
 .2التواصلوىكذا فالخطاب القرآني يستوفي ما يسمى في عصرنا بمكونات 

ذا كان ما أطمقَ و   اقائمً  االتصالأو شبو كمال  االستئناف البياني القدماءعميو  ا 
نة عيّ يمّثل عمى جوانب تواصمية تداولية وجوانب نحوية وجوانب أخرى أسموبية 

اختبار ىذه الفرضية  وجبالباحث لدراستيا في الخطاب القرآني  نّ ظصالحة كما ي
الباحث في دراستو لمبالغة  رحاب التطبيق وخاصة أن  من النظري إلى  االنتقالب

وتدريسو ليا قد الحظ ىذا الجمود بتكرار النماذج ذاتيا منذ عبد القاىر إلى ما يكتبو 
: تواصمية الخطاب كمبررات لمبحث المعاصرون فاجتمعت بذلك دعامتان أساسيتان

ودراسة  ،االستئنافلمنصية يتمثل في ب أقر  والقرآني ودراستيا من خالل مبحث ى
 .ىذا الباب بعيدا عن النمذجة والتقعيد المتأثر بعمم المنطق

وقناعة الباحث بضرورة المواءمة بين التراث والمعاصرة نابعة من مدارسة 
عموم المغة العربية ويقيٍن بثراء التراث وخاصة كتب التفسير التي تمثـّل دراسة لسانية 

     في فمكيا يج يجمع إلى جانب عموم المسان ماممتازة ومتميزة بما َحَوْتو من من
من عوامل كأسباب النزول والمكي والمدني وأصناف المخاَطبين وغيرىا فقد ُأنِزل 

 .القرآن بمساٍن عربٍي مبينٍ 

تواصل  سرّ  : ماتحاول اإلجابة عن جممة من األسئمة فكانت إشكالية البحث
ة فيما يتعمق باالستئناف القراء بمختمف مستوياتيم مع الخطاب القرآني وخاص

مقاربة ومامدي مطابقتيا لزات مقاربة المفسرين ليذه الظاىرة؟ ؟ ماىي مميّ البياني
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ر بطريقة ـ  فسالنحاة والبالغيين؟ ىل فعل القول عمى كثرة وروده في القرآن الكريم يُ 
من غير  صنوه في االستئناف البياني أي ما كان إلى وما ىي نسبتو بالنظر  واحدة

عدد الجمل المستأنفة بيانيا وىل ىناك اتفاق في تقديرىا في  وى سبب القول؟ ما
لمنيج وما ىي المؤثرات الذي يخضع ليا ىذا التقدير؟ وىل كان  القرآن الكريم

وىل  ج النحاة تأثير في ىذا األسموب؟دوات بالمقارنة إلى منيالمفسرين المتكامل األ
اإلشارة إلى أن أسموب المقاولة من أوجو االستئناف البياني كافية شافية تفسّْر شيوع 

 ىذا األسموب في القرآن الكريم؟

في  عمى األقل إثارتيا وكل ىذه األسئمة المتتابعة يروم البحث معالجتيا أ
مع  األوساط العممية. ولذلك حاول الباحث تصنيف االستئناف البياني بما يتالءم 

اهلل سبحانو فقد  والمتكمم ى انطالقا من أنّ اه في ىذه المقاربة تضالمنيج الذي ار 
كما ُأفرد أسموب المقاولة بمبحث مستقل  بين،نفت الجممة المستأنفة بحسب المخاطَ صُ 

مع  ة الجمل المستأنفة بيانيامقاربوحاول الباحث  في الجانبين النظري والتطبيقي
الكريم ولذلك كان  نالعناصر األخرى مستحضرا قدسية القرآ االعتباراألخذ بعين 

 كتب المفسرين.معتمده 

مى اختالف مراتبيم وتنوع القرآن الكريم خطاب اهلل إلى خمقو جميعا عكان لّما 
فقد  زماناألتتابع عمى و  ،وعالم وجاىل ،وجاحد ومعاند ،ن وكافرمشاربيم بين مؤم

و مع  بأساليب بديعة أنواعا كثيرة منيا د الزركشيعدّ  خاطبيم القرآن خطابات متنوعة
آي القرآن مرتبطة بعضيا ببعض ارتباطا عجيبا بوسائل مختمفة منيا كل ذالك فان 

ن اختمفت التأكيد والتفسير والتمثيل واالستطراد  والعطف، كما أن األلفاظ قد تتصل وا 
التي  حث يفترض أن  االستئناف البياني أحد أىم ىذه اآللياتابالو معانييا الجزئية 

 .ستخضع لمدراسة في الجانب التطبيقي
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من ثمار الدراسات المغوية الحديثة في االتصال في الخطاب عموما آليات دراسة و 
 تالمغة قد فتحو م بو أن دراسة دي سوسير وتفريقو بين الكالم من المسم  و  أغمبيا،

      التواصلآفاقا جديدة في الدراسات المغوية وكان من ضمنيا نظرية جاكبسون في 
وأفضت إلى مزيد اىتمام مت نقمة نوعية في ىذا الجانب ثّـوفي وظائف المغة والتي م

احث يعتقد أن ىذا بال فإن   وعميو في تحميل الظواىر المغوية التواصمية نظريةبال
وىكذا فقد جاء  بما حواه من عناصر مؤتمفة، الخطاباألنسب لدراسة  ىوالمنيج 
 في تمييد وأربعة فصول.  البحث

التي وردت في العنوان والذي كان  المفاىيملتحديد التمييد فقد كان أّما 
( ألن المنيجية -دراسة في االستئناف البياني –في الخطاب القرآني )التواصل المغوي

ت دَ التي غَ و ي التدقيق في المصطمحات خاصة الواردة في العنوان تضالعممية تق
وتبرير محاولة تحديد مصطمح التواصل والخطاب  تتمّ لفيم البحث، وىكذا  مفاتيح

 المصطمحات تمثل المدخل الحقيقي ألي حقل معرفي. ذلك أنّ  ،استعمالو دون النص

الفصل األول فانشغل فيو الباحث بالتنقيب في تراثنا عن عناصر التواصل أّما 
انطمق من أن ىذه العناصر التواصمية مبثوثة في كتب التراث وأن ىذا المنيج إْذ 

أولى من الترجمة الحرفية دونما مواءمة مع التراث، ىذا و يجد أصوال وجذورا في تراثنا 
وخاصة كتاب سيبويو  والبحث في حقول معرفية متنوعة منيا كتب النحتّم  عميوو 
فراد إ ، وتمّ طبعا كتب أصول الفقو وكتب التفسير إلى جانب المؤلفات البالغيةو 

مسيرة تراثنا في البّين عبد القاىر الجرجاني بمباحث مستقمة ألثرىما و الجاحظ 
 البالغي.

األنواع و الفصل الثاني فخصص لدراسة االستئناف من حيث الجذور أّما 
   تيا لمدراسة التواصمية التداولية فُدرست العناصر المختمفة كليوالضوابط ثم قابم

  ذلك،  خارجي إلى غيرالداخمي و المن متمق وباث وقناة وسياق بنوعيو ه عمى حد
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الجوانب التطبيقية الختبار ليخمص البحث إلى إلى جانب دراسة أسموب المقاولة 
      التي جاءت في فصمين تبعا لما ارتضاه الباحثو الفرضيات التي سبق ذكرىا 

 .آنفا تمن منيجية ذكر 

ز والذي يّ مالم تمقي الخاص أو المخاطبص لممص  الفصل الثالث فقد خُ أّما  
     الموجو إلى المخاَطب الخاص يكون بالتوجواب طفالخب العام، يقابل المخاطَ 

 الباحث اهلل تعالى فقد حاول والمتكمم بالقرآن ى وبما أن   ،بعينوإلى فئة أو شخص 
      [الرسالةوالتي تمّثل ] الجمل المستأنفة بيانيا في القرآن الكريم استخراج ما في

      وعيد، تقريع ومن مقامات متباينة وعد أ تدّل عمى ما يراد إبالغو من مؤكدات
أضرب التفكر وغير ذلك كثير و و دعوة إلى التأمل  وتعميم أ وتنبيو أ وتمجيد أ وأ

 الخبر ىي العينة األنسب لمدراسة التداولية كما أشار إلى ذلك الباحثون المعاصرون، 
لمحاولة تمع مذكورين المسو يكون المتكمم إْذ عن أسموب المقاولة  بو نماذجٌ  قلحِ أُ و 

 صر التواصل المختمفة. وقد حاولعنا مع استحضارىذا األسموب خصائص دراسة 
ال تستبعد  ةدراسيذه الدراسة أنماط مختمفة لممواءمة بين الشكل والمضمون فالباحث 

 ال السياق بل تنظر إلييا ككل متكامل.و وال البالغة  والنح

و بالطريقة ذاتيا، تمقارب خّصص لممخاطب العام وتّمتفالفصل الرابع أّما 
بالبنية  تّنيَ ـالتوكيد ودرجتو و ث فييولى وفق آليتين أما األالخطاب العام فُقس م 
ثم خاتمة بما يظير في الرسالة المغوية البراز ما يريد الباّث نقمو لممتمقي  النحوية

وسائل يعّد من أبرز ومن أىميا أن االستئناف البياني   فييا نتائج البحث تصَ خ  لُ 
في القرآن الكريم، كما ُذكرت نسب كل نوع من أنواع االستئناف  يالتماسك النصّ 

 .بحسب وجودىا في القرآن الكريم
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استقراء ت فقد حاول ،م البحثبما يخدِ  الوصفيالمنيج  المنيج المتبع فكانأّما 
الشواىد تتبعا تاريخيا ثم احصاء  االستئنافظاىرة  وتتّبعالتراث بروافده المختمفة 

  .تحميميا بنظرة تواصمية تداولية ةحاولمو 

رسالة  ياالدراسات السابقة ذات الصمة الوثيقة بالموضوع فمنفي ما يخص أّما و 
الباحث بمقاسم حمام الموسومة ب"آليات التواصل في الخطاب القرآني" المقدمة إلى 

سميم ورسالة  2002/2006 د. محمد خان جامعة الحاج لخضر باتنة بإشراف
إلى قسم المغة العربية وآدابيا بجامعة الحاج    حمدان وىي رسالة ماجستير مقدمة

لخضر باتنة ومعنونة بـ"أشكال التواصل في التراث البالغي دراسة في ضوء 
 (2009-2001المسانيات التداولية" بإشراف أستاذنا محمد بوعمامة موسم )

بعنوان  ماجدة حمود ود. يالقادر ىنّ  د. عبداألستاذة ليمى جودي بإشراف  وأطروحة
استراتيجيات التواصل في الخطاب القرآني دراسة لموظيفة الجمالية" وىي رسالة "

مقدمة لمحصول عمى درجة الدكتوراه من قسم المغة العربية وآدابيا جامعة الجزائر 
فإنيما استيدفا  األولينالبحثين  وعمى أىمية،  2001/2009الموسم الجامعي 

في الجانب إلى البحث  فقد اتجيت صاحبتو األخيرالبحث أّما نظرية  بجوان
وبذلك عن جماليات التواصل في القرآن كالتعاون والرشد والتقوى وغيرىا... التطبيقي

فيي تختمف عن مقصد الباحث الذي حاول حصر دراستو في ظاىرة بالغية الفتة 
متكامل يبرز الجانب التواصمي في من منيج  االستفادةىي االستئناف البياني محاوال 

نة عن الخطاب القرآني ذلك كعيّ دراسة تطبيقية ودراستيا  ميّمةىذه الظاىرة البالغية ال
 عديدة. جممتين وقد تكثر حتى تصل إلى جملحتى تكون  أنيا قد تقلّ 

   أوليا أّن مدونتو كانت فأما أىم الصعوبات التي واجيت الباحث في عممو 
تشعب الموضوع وما يتطمبو من دّقة    الكريم بما لو من قدسية و ثانييافي القرآن 

  في دراستو عمى أساس تواصمي.
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من و بين قديمة وحديثة، عربية وغربية  متنوعةر والمراجع فكانت دالمصاأّما 
 جاز لمجرجانيعدالئل اإلو ي والخصائص البن جنّ البيان والتبيين لمجاحظ أىميا: 

 ،كتب عموم القرآن ومنيا البرىان لمزركشي إضافة إلى، وتفاسير القرآن المختمفة 
قضايا والكتب الحديثة منيا :  وبعض كتب أصول الفقو بحسب ما يخدم الموضوع

والبالغة العربية أصوليا وداللة السياق لمطمحي الشعرية لرومان جاكبسون 
 . متخّصصةالدوريات الو بعض المجالت و وامتداداتيا لمحمد العمري 

تذة اجميل الثناء إلى كل أسو جزيل الشكر إال أن أتقدم بوال يسعني في األخير 

الذين تمقيت  بجامعة الحاج لخضر باتنة، المغة العربية بكمية اآلداب والعموم اإلنسانية

في نفسي جذوة حب التعمم  أذكواو  عمى أيدييم عموم المغة العربية فحببوىا إليّ 

كان لحسن عرضو الذي د. لخضر بمخير ر أستاذي المشرف بالذك أخّص و االستزادة و 

في اختيار  البّيناألثر في مرحمة التدرج لدرس الجمل التي ال محل ليا من اإلعراب 

ألّم بي من  البحث وماىذا  إعداد ثم لصبره في ىذه السنوات أثناء   ىذا الموضوع،

زاه البحث فج إلتمامة قاىرة، فكان لصبره وتوجييو وحثو الدافع األكبر ظروف صحيّ 

  اهلل عني خير الجزاء.



 

 

 دـيـهـمت
 التواصل لغة واصطالحا 

  الدراسات الغربيةالتواصل في 

 الخطاب 
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 سنحاوؿ تسميط الضوء عمى المصطمحات الواردة في العنوافقبؿ ولوج الموضوع 
 وفؽ الرؤية التالية: وتحديد مفاىيميا

  التواصؿ المغوي. -
 لغة واصطالحاوذلؾ بتعريؼ التواصؿ ، 1الخطاب القرآني -

 اصطالحاو  التواصل لغة

 :التــواصل لغـــة

المغة العربية االقتراف فيو يفيد في ؿ"  ص التواصؿ في المغة مف جذر "و
وقد ورد عمى ، 2واالتصاؿ والصمة والترابط وااللتئاـ والتتابع و االبالغ  فيو ضد التصاـر

 ، ومف ذلؾ قوؿ الشاعر:صيغة "تفاعؿ" التي تفيد المشاركة

 واِصْؿ خميَمؾ ما التواصُؿ ُمْمِكٌف ... 

 3قميٍؿ ذاىبُ  فأَلْنَت أو ُىو عف                                      

ْمنا  قاؿ تعالى} وفي القرآف الكريـ ـْ َيَتَذكَُّروَف{ َوَلَقْد َوصَّ ـُ اْلَقْوَؿ َلَعمَُّي ْمنا َلُي َوَلَقْد َوصَّ
ـُ  اْلَقْوَؿ    تابعناه موصواًل بعضو ببعض في المواعظ والزواجر، والدعاء  ،القرآفأي َلُي
وتنزيمو كذلؾ ليكوف أبمغ ببعض...أنزلناه شيئًا بعد شيء، ليصؿ بعضو  و ."إلى اإلسالـ

ـْ َيَتَذكَُّروَف، يعني: أف القرآف أتاىـ متتابعًا متواصاًل وعدًا،  في التذكير ولذلؾ قاؿ: َلَعمَُّي

                                                           
 94ص الثانيالبياني ألنو سيدرس الحقا ضمف مبحث مستقؿ في الفصؿ  االستئناؼارجاء مصطمح  تـّ  -1
ىػ، 1414، 3لساف العرب، جماؿ الديف ابف منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ، دار صادر،بيروت، ط - 2
 .وما بعدىا 727ص ، 11ج
شياب الديف، أحمد بف يوسؼ بف عبد الدائـ المعروؼ بالسميف  الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف، - 3

  .142، ص 1، ج1994، 1طالحمبي، تح الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ، 
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 1ووعيدًا، وقصصًا، وِعَبرًا، ومواعظ ليتذكروا فيفمحوا. وقيؿ: معنى وصمنا: أبمغنا
 ف.لقرآفالتواصؿ مقترف با

تراسؿ وترابط  مغة األجنبية، فتعني إقامة عالقةفي ال "communication " كممةأّما 
عالـ. خبار وا  رساؿ وتبادؿ وا  "تواصؿ"  كممتيإّف وقد ارتبطت بمعنى المشاركة بؿ  وا 

" التي تعني مشاركة وحدة "communionو "communier"مف  جدا فقريبتا و"التواصؿ"
يعني ىذا و في الثقافة العربية والغربية،    فالمحدثوف بيف المعنييولذلؾ ربط  .2الشعور

 .3ىناؾ تشابيا في الداللة والمعنى بيف مفيـو التواصؿ العربي والتواصؿ الغربيأّف 

 :التواصل اصــطالحا 

ىذا المصطمح يكتنفو بعض الغموض الناتج عف تعدد أّف ال بّد مف اإلشارة إلى 
اىتماـ عمـ االجتماع وعمـ النفس  فقد كاف التواصؿ محؿّ  واالتجاىات الفكريةالرؤى 

مف األسس التي ُبنيت  -وىو ميندس اتصاالت-وعمـو أخرى لكف يبقى مخطط شانوف 
 :4، وتتخذ ِخطاطتو لمتواصؿ الشكؿ اآلتيعمييا ىذه النظرية

 المتمّقي              اإلشارة النيائية                اثّ ػػالب             مصدر الخبر 
 اإلرساليةاالشارة المبثوثة                            االرسالية ؼ                اليد

                                                           
البحر المديد في تفسير القرآف المجيد، أبو العباس أحمد بف محمد بف الميدي بف عجيبة الحسني األنجري  - 1

، 4ج ىػ.1419القاىرة،  -الدكتور حسف عباس زكي  الناشر د ا القرشي رسالف،تح أحمد عب الفاسي الصوفي،
 .259ص 

، ص 2010، محمد نظيؼ، افريقيا الشرؽ، الدار البيضاء المغرب، تواصميالحوار وخصائص التفاعؿ ال - 2
16-17. 

المغة والتواصؿ والتربوي والثقافي، جميؿ حمداوي )ضمف مجموعة مف الباحثيف(،منشورات مجمة عمـو التربية،  - 3
 . 53، ص 2008،  1الدار البيضاء المغرب، ط

 .8، ص 2004، 21مجمة عالمات ، العدد استراتيجيات التواصؿ مف المفظ إلى اإليماءة، سعيد بنكراد،  - 4
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 وبعد ىذا المخطط ازدىرت دراسات التواصؿ وتعّددت تعريفات الباحثيف لو ولكف
ىو التواصؿ أّف واج والقبوؿ ومف ذلؾ عتماد التعريفات الشائعة التي القت الرّ ايمكف 

      ترغب  تبادؿ كالمي بيف ذات متكممة تنتج ممفوظا موجيا إلى ذات متكممة أخرى"
 .1" مف المتكمـ في السماع أو في إجابة واضحة أو ضمنية عمى حسب النموذج الممفوظ

 وىو نقؿ الخبر، و"اإليصاؿ" "الوصؿ" محاتطوقد مّيز طو عبد الرحماف بيف ثالث مص
وىو نقؿ الخبر  "اإلتصاؿو" مصدر الخبر الذي ىو المتكمـأّف وىو نقؿ الخبر مع اعتبار 

 .2مع اعتبار مصدر الخبر الذي ىو المتكمـ واعتبار مقصده الذي ىو المستمع

  وقد يكوف ىذا التواصؿ ذاتيا شخصيا أو تواصال غيريا. وقد ينبني عمى الموافقة
عالما باعتباره -أو عمى المعارضة واالختالؼ. ويفترض التواصؿ أيضا  مرسال  -نقال وا 

ورسالة ومتقبال وشفرة، يتفؽ عمى تسنينيا وتشفيرىا كؿ مف المتكمـ والمستقبؿ )المستمع(، 
 التواصؿ قائال: Charles Cooley وسياقا مرجعيا ومقصدية الرسالة. ويعرؼ شارؿ كولي

يتضمف كؿ التواصؿ ىو الميكانيـز الذي بواسطتو توجد العالقات اإلنسانية وتتطور. إنو "
في الزماف. ويتضمف أيضا  رموز الذىف، مع وسائؿ تبميغيا عبر المجاؿ، وتعزيزىا

تعابير الوجو وىيئات الجسـ والحركات ونبرة الصوت والكممات والكتابات والمطبوعات 
والقطارات والتمغراؼ والتمفوف، وكؿ ما يشممو آخر ما تـ في االكتشافات في المكاف 

 .3والزماف"

التواصؿ ىو جوىر العالقات اإلنسانية، أّف بيف لنا عبر ىػذا التعريؼ وىكذا، يت
ف مف خالؿ ىذا التعريؼ: وظيفة يوظيفت ؿمتواصل، فنستخمص أف ومحقؽ تطورىا

تتمثؿ في نقؿ الرموز الذىنية، وتبميغيا زمكانيا بوسائؿ لغوية وغير لغوية، و  معرفية،
                                                           

 .78، ص المغة والتواصؿ والتربوي والثقافي، جميؿ حمداوي  - 1
، 3المساف والميزاف والتكوثر العقمي، طو عبد الرحماف، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء، المغرب، ط - 2

 .254، ص 2012
 .53ص  مرجع سابؽ، ،جميؿ حمداوي، التربوي والثقافي المغة والتواصؿ - 3
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العالقات اإلنسانية، وتفعيميا عمى مستوى تقـو عمى تمتيف و  ووظيفة تأثيرية وجدانية،
 .المفظي وغير المفظي

بيف طرفيف أو أكثر و يكوف  نشاط اجتماعي يتـّ وىناؾ مف يعرؼ التواصؿ بأنو:" 
 .1"منظما حسب مقتضيات المغة المستعممة فيو وذلؾ لتنسيؽ عالقات الناس

ذا كاف التخاطب ىو كؿ عممية إومف ىنا فّرؽ الباحثوف بيف التواصؿ والتخاطب ف
    بيف متكمـ ومخاَطب في مقاـ معيف عبر قناة معينة قد تكوف لغة ممفوظة  تتـّ  اتصاؿ

 أو مكتوبة أو إشارة أو صورة أو غير ذلؾ.

تخاطب ال يفضي إلى تواصؿ، و  والتخاطب تخاطباف: تخاطب يفضي إلى تواصؿ    
    ب تماـ الفيـ خطاب المتكمـ مف حيث فحواه ويحصؿ التواصؿ حيف يفيـ المخاطَ 

 ال بّد مف تحقيؽ النجاح إْذ فكؿ تواصؿ تخاطب وال يصح العكس  2ومف حيث مقصده
 في التخاطب لكي يكوف تواصال.

، حيث ويعرؼ التواصؿ أيضا بأنو " تبادؿ أدلة بيف ذات مرسمة و ذات مستقبمة
   تنطمؽ الرسالة مف الذات االولى نحو الذات األخرى و تقتضي العممية جوابا ضمنيا 

وبالتالي، ال يقتصر  3أو صريحا عما نتحدث عنو، الذي ىو األشياء أو الكائنات"
ىو حسي حركي  وجداني وما ما ىوذىني معرفي، بؿ يتعداه إلى  ما ىوالتواصؿ عمى 

 وآلي. 

                                                           
استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوي تداولية، عبد اليادي بف ظافر الشيري، دار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا،  - 1
 .10ص، 2004، 1ط
دار مقاربة وظيفية موحدة لتحميؿ النصوص والترجمة وتعميـ المغات، احمد المتوكؿ،  :ط الخطاب الموسّ  - 2

 .16-15، ص 2001 ،1منشورات االختالؼ، الرباط المغرب، طاألماف 
، متوفر عمى موقع 36مجمة فكر ونقد، العدد المسانيات و التواصؿ ، عمر أوكاف،  - 3

www.fikrwanakd.aljabriabed.net   05/11/2013بتاريخ. 

http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/
http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/
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ىو عبارة عف تفاعؿ بيف مجموعة مف األفراد والجماعات يتـ ومف ىنا، فالتواصؿ 
والتواصؿ  .ةلوجدانية بطريقة لفظية وغير لفظيبينيا تبادؿ المعارؼ الذىنية والمشاعر ا

المغوي المفظي أحد أبرز ىذه اآلليات و لّما كانت الحياة البشرية مسرحا لمتواصؿ وما 
اصؿ المغوي قّرر الباحثوف أنو مف غير ترّتب عف ارتباط العناصر غير المغوية بالتو 

 ف.اليسير بؿ غير الممكف أصال الفصؿ بيف الضربيْ 

التواصؿ المساني ىو سيرورة اجتماعية ال  أفّ : Umberto Eco برتو إيكومويرى أ
: المغة ددا ىائال مف السموكات االنسانيةع تتضمف سيرورةبعينو  تتوقؼ عند حدّ 

وليذا سيكوف مف  المتحدثيفالمحاكاة الجسدية والفضاء الفاصؿ بيف و   النظرةااليماءات و و 
 .1"العبث الفصؿ بيف التواصؿ الفظي و التواصؿ غير المفظي

بعد استعراض تعريؼ مصطمح التواصؿ وما ىيتو تجدر اإلشارة إلى أف ىذا التشابؾ 
  يةتعددت المصطمحات المغو  والغموض قد يكوف مف أسبابو الجانب المصطمحي فمقد

في عصرنا ولـ تواكبيا حركة ترجمة تسايرىا ولذلؾ فحقؿ الدراسات المغوية يعج 
أطمؽ بعض الدارسيف عمى ىذه الظاىرة فوضى  بالمصطمحات المسانية إلى درجة أفْ 

 .2المصطمحات

والتواصؿ كمصطمح لساني يتزاحـ مع مصطمحات أخرى ويتداخؿ مع بعضيا فمنيا 
مما ىو وقد كثر استعماؿ المصطمحات الدائرة في ىذا الفمؾ االتصاؿ ونظرية التوصيؿ 

نظرية و  واإلبالغية( البراغماتية أو الذرائعية) ةتواصميوثيؽ الصمة بالتواصؿ كالتداولية ال
 السياؽ ...إلخ.

                                                           
 11، ص 2004، 21بنكراد، مجمة عالمات، العددالتواصؿ مف المفظ إلى اإليماءة، سعيد استراتيجيات  -  1
 7، ص:4، ج81مج  ، دمشؽ سوريا ، المسانيات والمصطمح، أحمد قدور، مجمع المغة العربية - 2
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ع الترجمات فبعض المشتغميف بالدراسات المغوية ترجـ المصطمح وذلؾ عائد إلى تنوّ 
       مقابمو أّف التواصؿ يعني التوصيؿ و أّف باالتصاؿ ورأى " communicationالفرنسي"

  وىو عنده سعي المبدع أو الفناف لخمؽ حالة انفعالية " "communionفي المغة الفرنسية 
 .  1االتصاؿ فيطمؽ في أطوار حياتنا اليوميةأّما في إطار جمالي لدى المتمقي 

بيف مصطمحي االتصاؿ والتواصؿ عموما وخصوصا بينما يرى أّف وبيذا فيو يرى 
التواصؿ بمفيوـ التفاعؿ صيغ لإليصاؿ واالتصاؿ بمفيوـ االتجاه أّف غيره العكس إذا 

 .2الواحد اصطالح يتنوع بتنوع الزماف والمكاف والغاية يتنوع شكال ومضمونا

ادفيف فمصطفى حميدة ؽ بيف المصطمحيف ويجعميما بمثابة المتر كما نمفي مف ال يفر  
مف المفيد التمييد لذلؾ بعرض مبسط لعممية االتصاؿ المغوي أو التواصؿ  لعؿّ يقوؿ:" و 

مباحثة سامية بف ذلؾ الشأف بالنسبة لك  linguistique communication 3أو التبميغ أو اإلبالغ
فالداللة العامة ليا  5خميفة بوجادي بينما يرى آخروف عالقة تدّرج كالذي نجده عند 4يامنة

أي البالغة ىي االنتياء والوصوؿ والبموغ وىي بيذه الداللة ال تختمؼ عف مفيـو 
األغمب وما يتبناه الباحث في ىذه أّما االتصاؿ واإلبالغ بؿ أنيا تقتضي مفيوـ التواصؿ 

التواصؿ أّف " ذلؾ  communicationالدراسة فيو عد التواصؿ مقابؿ لممصطمح األجنبي "

                                                           
عية، (، فايز الدايو،  مديرية المطبوعات الجام2جماليات األسموب، دراسة تحميمية لمتركيب المغوي)ينظر   - 1

 .12، ص1982، 1981سوريا، عدد
ممتقى الثالث في المسانيات، المطبعة العصرية، تونس، السمسمة المسانيات، رضا سويسي، ضمف طبع أشغاؿ  - 2

 .16ػ ص 1986،  6عدد 
 .13، ص: 1997، 1روت، طػبيمصطفى حميدة،  ، نظاـ االرتباط والربط في تركيب الجممة العربية - 3
دار الكتب  سامية بف يامنة، سكري،عتيف ألبي ىالؿ العاإلتصاؿ المساني وآلياتو التداولية في كتاب الصنا - 4

  . 17-16، ص 2012، 1، طالعممية، بيروت،
بيت الحكمة، الجزائر، خميفة بوجادي، في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ،  - 5
 .154ص  ، 2009، 1ط



 تمهيــــــــــــــــد
 

04 
 

ومشتركا بيف مجموعة مف اما عني تعميـ رمز أو عالمة أو شيء ما أي جعمو عي
 1األفراد.

ا اتضحت أىمية االتصاؿ بأنواعو المختمفة في العصر الحديث وزادت أىمية ولمّ 
ة في مختمؼ المناحي اإلنسانية تواصمياإلعالـ والتأثير في اآلخر ازدىرت الدراسات ال

ادت القناعة بالدراسة التكاممية التي أسيمت بشكؿ فعاؿ وتطورت الدراسات المغوية وازد
صياغة القواعد  التداولية مف عمـ النحو تعني  : " إفّ Van Dyck ديؾ في ذلؾ. يقوؿ فاف

مثؿ ىذا النحو ينبغي أف يفسر ليس فقط القدرة عمى تركيب العبارة الصحيحة بؿ أّف 
ة استخداما مطابقا وتسمى تواصميالالقدرة عمى استخداـ ىذه العبارات في بعض المواقؼ 

 . 2ةتواصميالقدرة األخيرة الكفاءة ال

جي والعممي لمغة يالجديد في الفكر اإلنساني ىو االستعماؿ المنومّما سبؽ ف
مف اإلشارة إلى النظريات المغوية وثيقة الصمة بالتواصؿ المغوي  ولذلؾ فال بدّ  ،3والتواصؿ

ا يوضح ىذه العالقة المتداخمة ما عرؼ بو كنظرية السياؽ والتداولية والسيميائيات. وممّ 
أو معنى المرسؿ في  تواصميقاؿ:" التداولية دراسة المعنى ال إذْ بعض الباحثيف التداولية 

التواصؿ يعد مف  ذلؾ أفّ  4ليو بدرجة تتجاوز ما قالو"كيفية قدرتو عمى إفياـ المرسؿ إ
. وذىب غيره متحدثا عف مستويات التداولية وقد ارتبط باستراتيجيات الخطاب و تحميمو

 تواصميالتواصؿ إلى ربطو بما أشرنا إليو سابقا مف اتجاىات لغوية:" وقد تمثؿ االتجاه ال

                                                           
، 1محمد نور الديف آفايو، دار المنتخب العربي، بيروت، طالمتخيؿ والتواصؿ، مفارقات العرب والغرب،  - 1

 .163، ص 1993
صابر الحباشة، دار صفحات لمدراسة والنشر، دمشؽ  ، نقال عف مغامرة المعنى مف النحو إلى التداولية - 2

 .48، 47، ص 2011سوريا، اإلصدار األوؿ،  
 .167نور الديف آفايو،  ص  ، والتواصؿ المتخيؿ - 3
 .6،  ص2002ؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، محمود نحمة، دار المعرفة الجامعية، دط، آفا - 4
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الوظيفي والمسانيات االجتماعية وتحميؿ ة والنحو تواصميفي مناىج كثيرة منيا الدراسة ال
 .1الخطاب في مرحمة متأخرة مف خالؿ ربطو بسياؽ انتاجو"

ولـ تشذ الدراسات العربية عف ىذا الجو العممي فدعت إلى دراسة المغة العربية 
بأسموب جديد ولكنو وثيؽ الصمة بالتراث خاصة في عصوره األولى " فيذا العصر 

    حيث تبدو مالمح البالغة الكالمية واضحة...وقد أفادتيضطرنا إلى فرز الصفات ب
مف الدراسات المسانية التداولية والتي تسمى )براغماتية( ونظرية األفعاؿ الكالمية 

. ولقد حظي النظاـ 2ووظائؼ االتصاؿ ولكنيا جديدة عمى واقع الدرس البالغي العربي"
ا أنيـ ما انفكوا يتدارسونو تدراسً   إذْ لدى الدارسيف األقدميف باىتماـ ممحوظ  تواصميال

 .3في الحياة اإلنسانية  صرحوف في ظؿ ىذا التدارس بأىميتووي شامالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 10-9الشيري،  الخطاب، عبد اليادي بف ظافر اتاستراتيجي - 1
 262، ص 2006، 1العربي، بيروت لبناف، ط االنتشاردار  البالغة والنقد، محمد كريـ الكواز، - 2
 .141، ص:1999حساني، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، مباحث في المسانيات، أحمد  - 3
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 التواصل في الدراسات الغربية: 

دراسة التواصؿ قد عرفت عصرىا الذىبي في بداية القرف  أفّ في ما مف شؾ 
مما أفضى  دراسة لغة المياجريفو  التأثير في الجميورو  مع االىتماـ باإلشيار ،العشريف

  .1إلى محاولة التعمؽ في مختمؼ وسائؿ التواصؿ وعمومو والمغة عمادىا

ذا ما أردنا و  نوجز تعريؼ التواصؿ عند الباحثيف الغربييف يمكننا القوؿ مف أْف ا 
يء يعني جعؿ الشو  )تواصؿ( مصدره التيني "communiqué" فعؿ ّف أالناحية االشتقاقية 

بأنو Philip Breton توفير فيميب بيعّرفو و  التبميغو  فكرة التبادؿا إذإنو يتضمف  ،مشتركا
تة لمغاية عمى األقؿ بالمعنى الذي نعرفو اآلف فالكممة دوف شؾ استخدمت منذ ظاىرة الف"

في الفرنسية القديمة لكف يجب انتظار منتصؼ القرف العشريف  يفيا معيودظزمف بعيد فتو 
 .2معاني تعابيرىا وتبدأ بالتوسعلكي تتضح جيدا بعض 

عمى بعدىا  لكّف دراستيا اعتمادا فالتواصؿ كفعؿ ىو تحقيؽ ألفعاؿ اجتماعية 
كاف مف الالـز في عصرنا فقد  االجتماعي لـ تكف بالوضوح الذي ىي عميوو الوظيفي 

قرار و  لمتمكف مف دراسة التواصؿ Saussureانتظار عدة تطورات مف أعماؿ دي سوسير ا 
المغة نسؽ إّف األبحاث حوؿ التبادالت المغوية حيث سيتـ اعتبار المغة أداة لمتواصؿ " 

   ا اؿ مع المدلوؿ بنيويمف العالمات واإلشارات ىدفيا التواصؿ خاصة أثناء إتحاد الدّ 
سوسير أّف وىكذا يمكف القوؿ ب. 3أو تقاطع الصورة السمعية مع المفيـو الذىني "

Saussure  التواصؿ ىو عبارةأّف عرؼ اإلبالغ المساني بأنو حدث اجتماعي إذ يرى  

                                                           
 Kasbah edtion , P:4-5-6: 2000l'explosion de la communication, Philip مثال ينظر - 1

Breton, Serge Proulx,   
2 L'utopie de la communication, Philip Breton, Kasbah edition, Alger, 2000, p 15 
 .  www.doroob.comمتوفر عمى موقع  27/04/2012، وظائؼ المغة، جميؿ حمداوينظريات  - 3

http://www.doroob.com/
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ف لـ يكف سوسير  1بيف شخصيف عمى األقؿ عف دائرة كالـ يتـّ    قد تحدث Saussureوا 
نما يتكمـ و  عف التواصؿ  )ب(  و  )أ(عف " حمقة الكالـ وذلؾ يفترض شخصيف  غالباا 

 :2التواصؿ بينيما تبعا لمرسـ التالييقـو 

 

 

 

 

 أفعاؿ الكالـ ال يرـو إفياـ اآلخريف بواسطة دواؿّ إّف بالنسبة لمدرسة أكسفورد فأّما 
 .3بقدر ما ييدؼ التأثير في ىذا الغير

تعد إْذ التواصؿ و  مةءلغربية بيف ما يعرؼ بنظرية المالكما ربطت الدراسات ا   
دريدر ىذه النظرية نظرية تداولية معرفية أرسى معالميا كؿ مف المساني البريطاني 

  ة )التداولية( تواصميتأتي أىميتيا الو  Sperberالفرنسي داف سبربرو  Wilson ويمسوف
 أنيا تنتمي إلى العمـو المعرفية اإلدراكية.  -مف أمريف :

 التداولية تبيف بدقة موقعياالمفاىيـ و  ألوؿ مرة مف ظيور األفكارو  أنيا 
 .4خصوصا مف عمـ التراكيبو 

                                                           
ص  1987، 1محاضرات في السيميولوجيا، محمد السرغيني، دار الثقافةػ، الدار البيضاء، المغرب، ط ينظر: - 1

30  
2 Cours de linguistigue générale, Ferdinand De Saussure, publié par: Charles Bailly 
et Albert  Séchehaye,Les ateliers de Normandie Roto, France, 1997, p 28 

ربية،  الدار البيضاء عز الديف خطابي، زىور حوتي ،منشورات عالـ الت، التواصؿ نظريات ومقاربات - 3
 .233، ص2007 ،1المغرب،ط

  36، ص 2005 ،1ط، العمماء العرب، مسعود صحرواي، دار الطميعة،  بيروتالتداولية عند  ينظر: - 4
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 :ا بالمقاـ الخطابينظر إلى التواصؿ معتدّ  Leech ليتشأّف كما 

 

 

 مرسؿ                   رسالة                   مرسؿ إليو       

 . 1تمقي رسالة منظومة يقع عادة في زمكاف واحدو  إنتاجأّف يعني الشكؿ أعاله 

فقد كاف يقدـ  -كما ُذِكر آنفا–Saussure وال يمكف بحاؿ إغفاؿ جيود دي سوسير  
 .2انتاج مجتمعي حادث عف ممكة المغةالتواصؿ  المساني عمى أنو 

 "جاؾو  جيؿ ِلػ" ـ نمطا آخر لمتواصؿ اإلنساني في القصة المشيورةبمومفيمد فيقدّ أّما 
تشاىد تفاحة فوؽ و  جيؿ بالجوع، تشعر ؽجيؿ في ممر ضيّ و  يتنزه جاؾ ومفادىا: 

لسانيا يقفز جاؾ مف فوؽ و  شفتيياو  ، تحدث جيؿ أصواتا بواسطة حنجرتياشجرة
يحمؿ الحدث و  يضعيا في يد جيؿ فتأكميا،و  ؽ الشجرة يأخذ التفاحةالحاجز، يتسمّ 

 :الكالمي في ثالث لحظات تواصميال

 الوضعية السابقة لفعؿ الكالـ. - أ
 الكالـ. - ب
 لفعؿ الكالـ.الوضعية الموالية  - ت

                                                           
المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ، ، محمد خطابييات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطابلسان ينظر: - 1

 . 302، ص2006، 2المغرب، ط 
محاضرات في عمـ المساف العاـ، فيرديناند دي سوسير، ترر: عبد القادر قنيني، افريقيا الشرؽ،المغرب،  -2

 . 23، ص 2008
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 رد الفعؿ أو جواب المستمع )ت(مف و  مثير المتكمـ )أ(فيو يستخمص إذف مف 
يمكف إذا ما أردنا و  أىمية ىذا الجواب بالنسبة لجيؿ في الواقعو  يركز عمى فائدةو 

 يحمؿ الكالـ كاآلتي :bloomfield بمومفيمد أّف التمخيص 

 المطابؽ لممفوظ جيؿ. (.réaction subistutive)ؿ رد الفعؿ البدي -1
 المطابؽ لمسمع عند جاؾ. (stimulus substitif)المثير البديؿ   -2
 مجموع العممية يمكف تمثيمو عمى الشكؿ التالي:و  

  (r)( رد الفعؿ البديؿs)مثير المتكمـ

وذلؾ حيف يركز عمى Saussure بيذا النظر شبيو بسوسير bloomfield بمومفيمد إّف 
جماعات بشرية  لمغة وعمى وجود تكتالت لغوية أي عمى وجود االجتماعيالطابع 

عمى أساسيا إقامة التواصؿ فيما بيف  تستخدـ أنظمة خاصة بيا لعالمات منطوقة يتـ  
 .1أفرادىا

ة فإّف الفكر تواصميبالدراسات ال أما إذا ُرمنا رصد االتجاه المساني األكثر احتفاءً 
 .إطار المدرسة الوظيفيةالتي ترعرعت في  Jakobson جاكبسوفسيّتجو إلى جيود روماف 

 المدرسة الوظيفية:

مف أىـ منطمقات في المغة  تواصميأي االحتفاء بالجانب الو قد كاف ىذا األساس 
أّف التي أثرت نظريات التواصؿ ذلؾ بؿ وعّدوه غاية المغة ذاتيا مدرسة براغ الوظيفية 

الجديد، لكف الميـ ىو توظيفو مقياسا لتحميؿ مبدأ عد المغة أداة لمتواصؿ ليس باألمر 
 .2النظاـ المغوي

                                                           
 .33، ص: محمد السرغينيمحاضرات في السيميولوجيا،  - 1
، ص 1993، 1ط، بيروت، نظرات في التراث المغوي العربي، عبد القادر المييري،  دار الغرب اإلسالمي - 2

233. 
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يتكوف مف وسائؿ تعبيرية تؤدي وظيفتيا  االتجاهحسب ىذا وىذا النظاـ المغوي 
 Jakobsonجاكبسوف  فقد كاف رأي   ،1ميمة المساف دراسة الوظيفة الفعمية لمغةو  اتواصمي

ىذا التناوؿ المغوي الموسـو بالتحميؿ  ،2ع وظائفياكؿ تنوّ  تدرس فيأْف المغة يجب أّف 
في  دالليةالف المدى الذي توصمت إليو الدراسات المسانية و العميؽ لبنية المغة الداخمية يبيّ 

 .العصر الحديث

نّ و  لـ تعد الدراسة تكتفي بالوصؼ السطحي لمظاىرة المغوية فحسبو   قح الما تا 
في استنباطات  المنيج المغوي المعتمدالعمـو الحديثة مف فمسفية ونفسية واجتماعية أثرى 

تحديد وظائؼ المغة حسب العممية مف  تمكف العمماء معوو  سنف المغة وقواعدىا ونظاميا
مف خالؿ  عرؼ التواصؿ كما سمؼ، فقد Jakobson3جاكبسوف ة كصنيع روماف تواصميال

 .4ست وظائؼ ترجع كميا إلى تداولية المغة

لكؿ و  اه العوامؿ المكونة لكؿ سيرورة لسانيةبما سمّ  Jakobsonجاكبسوف  وقد ميد 
  : 5لفظي بالخطاطة التالية تواصميفعؿ 

 context               المقاـ    

 ...............المتمقيmessage............الرسالة المرسؿ        

Destinateur                               االتصاؿcontact           destinataire 

 codeالسنػف                                 
                                                           

 .22المسانيات التداولية، خميفة بوجادي، ص  - 1
 .27ص: ، 1988، 1قضايا الشعرية، روماف جاكبسوف، تر: محمد الولي و مبارؾ حنوف، الدار البيضاء، ط - 2
، أصولو ومباحثو في التراث العربي، عبد الجميؿ منقور، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، عمـ الداللة  -3

 .67، ص 2010
دار الحوار لمنشر والتوزيع، الالذقية،  التداولية مف أوستف إلى غوفماف، فيميب بالنشيف، تر : صابر حباشة، - 4

 .38، ص2007، 1سوريا، ط
 27، ص:1988، 1قضايا الشعرية، روماف ياكبسوف، تر: محمد الولي و مبارؾ حنوف، الدار البيضاء، ط - 5



 تمهيــــــــــــــــد
 

11 
 

ىو يعرض لوظائؼ و  ةتواصميعمى الوظيفة ال Jakobsonجاكبسوف  إلحاح  و نمحظ
جاكبسوف  وبعد التمثيؿ والشرح يخمص  1المغة بعد ما ذكر النموذج التقميدي ليا

Jakobson إلى خطاطة لموظائؼ الست: 

 مرجعية                                 

 شعرية                                 

                              انتباىية                                   ية                            انفعال
 افيامية

 ميتالسانية                                

وسنتناوؿ ىذه العناصر بشيء مف التفصيؿ مستحضريف الدراسات الالحقة التي تناولت 
 : 2. وقد لخصيا جميؿ حمداوي في الشكؿ اآلتيJakobsonجاكبسوف  جيد 

                                                           
 .33-30ص ، ياكبسوفقضايا الشعرية، روماف  :ينظر  -1
بتاريخ  www.doroob.comنظريات وظائؼ المغة ، جميؿ حمداوي ،متوفر عمى موقع  ينظر: - 2

27/04/2012  

 الوظيفة مصدر التواصل عناصر التواصل والوظائفأرقام العناصر 

 انفعالية الرسالة المرسؿ 1

 شعرية الرسالة الرسالة 2

 تأثيرية الرسالة المرسؿ إليو 3

 حفاظية الرسالة القناة 4

 مرجعية الرسالة المرجع 5

 وظيفية الرسالة المغة 6

http://www.doroob.com/
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          شرنُ لِ و  وكؿ عامؿ مف ىذه العوامؿ الست تنتج عنو وظيفة لسانية متميزة    
          مظاىر أساسية مف المغة فإنو سيكوف ز بيف ستةعمى الفور بأنو إذا ما كنا نميّ 

 .1مف الصعب عمينا العثور عمى رسائؿ ال تقـو إال بوظيفة واحدة

ىي التي تشير فييا المغة إلى موقؼ المرسؿ و  أو التعبيرية: االنفعاليةالوظيفة  -1
 .2مف مختمؼ القضايا التي يتحدث عنيا

ذلؾ أنيا تبرز موقفو ووضعو وحالتو النفسية لذلؾ تتجمى ىذه الوظيفة في صيغ 
     الصيغ القياسية أقؿ استعماال لمداللة عف التعجبأّف التعجب أكثر مف غيرىا حتى 

 مف الطرائؽ األخرى المستفادة مف النداء واالستفياـ ونغمة األداء ففي قولنا:" سافر أحمد
 :3المقصود بحسب التنغيـ المرتبط بموقؼ المرسؿ" يختمؼ المعنى وتزّوج 

 إقرار  وتزّوج  سافر أحمد 
 ج؟  استفياـسافر أحمد وتزوّ  
 تعجب  !جتزوّ و  سافر أحمد 
 ج.    تيكـتزوّ و  سافر أحمد 
 تأكيد  وتزّوج  سافر أحمد 
 تحسر    وتزّوج  سافر أحمد 

االستغاثة والتمني و  األمر والنيي والندبةو  الذـو  وىكذا فالتعجب يتآسر مع المدح
ت المغوية المنتمية إلى كؿ أسموب مف ىذه األساليب االعبار أّف والترجي والدعاء. حيث 

                                                           
، عف محاضرة لروماف جاكبسوف 65ص ، التواصؿ نظريات ومقاربات، تر: عز الديف خطابي وزىور حوتي - 1

 linguistique et poétiqueإلى الفرنسية. و ترجمت 1960عاـ 
 .66عمـ الداللة، منقور عبد الجميؿ، ص  - 2
 .294، ص: 2006، 1البالغة والنقد، المصطمح والنشأة و التجديد، محمد كريـ الكواز، بيروت، ط  ينظر: - 3
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لكف ىذه الوظيفة  1بالتالي تتقاسـ خاصية التنغيـ االنفعاليو  تنتيي بنقطة تعجب
 :2المتعددة األغراض ويمكف إجماؿ ىذا القوؿ في الترسيمة التالية االنفعالية ىي األساس

 

                                                           
، الرباط ،لمنشر الحديثدار الفرقاف ، التعجب في المغة العربية طبيعتو ووظائفو وبنياتو، نعيمة الزىري - 1

 .28-27، ص2009
التعجب في المغة  العربية، طبيعتو ووظائفو وبنايتو، د.نعيمة الزىري، دار الفرقاف لمطباعة والنشر، الرباط،  - 2

 .34المغرب، د ت، ص 
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      التنغيـ يمكننا أّف ف بعض الباحثيف دور التنغيـ بقولو:" وىكذا يتضح وقد بيّ 
مف قمب المعنى تماما مف الخبر إلى االستفياـ أو العكس عمى الرغـ مف أنيما معنياف 

          1"لو آثار داللية وازنة في الجممة العربيةالتنغيـ أّف افعاف ... ولذلؾ نرى متد
 .يمعب التنغيـ دوًرا ميّما في إبالغ الرسالة المغوية تواصميالففي الموقؼ 

مثؿ قديـ بمسرح موسكو كيؼ كاف بما حكاه لو   Jokobsonؿ جاكبسوفومثّ 
يستخرج أربعيف رسالة  أفْ المخرج يطمب منو حيف كاف يؤدي عرضا تجريبيا لمسرحية ما 

 2مف عبارة "ىذا المساء" بواسطة تنويع التموينات التعبيرية.     مختمفة

تتوجو ىذه الوظيفة نحو المرجع المشترؾ بيف طرفي التواصؿ  الوظيفة المرجعية: -2
ىو المبرر و  متفؽ عميو مف قبؿ المرسؿ والمرسؿ إليوو  ىو مشترؾ األساسيف أي ما

      معيف نرغب بإيصالو بيدؼ اإلشارة إلى محتوىنتكمـ لعممية التواصؿ ذلؾ ألننا 
 .3إلى اآلخريف حولو

الوظيفة المرجعية معروفة عند المسانييف الفرنسييف منذ أّف ا ال شؾ فيو وممّ 
 أشار إلى ثالث وظائؼ لمغة Buhler ـ، فالباحث النفسي األلماني كارؿ بوىمر1918

 )االنتباىية(الوظيفة التعبيرية، االنفعالية المرتبطة بالمرسؿ والوظيفة التأثيرية يىو 
 .4المرتبطة بالمخاطب والوظيفة التمثيمية المرتبطة بالمرجع

ذا كاف مف المسمـ بو  لمسياؽ أثرا بارزا في داللة العبارات فغالبا ما تحدد أّف وا 
ا عمى ىذا السياؽ الذي وردت فيو، فتتولد عنو الوظيفة المرجعية الداللة المتبادلة بناءً 

                                                           
لمدراسات دور التنغيـ في تحديد معنى الجممة العربية، سامي عوض وعادؿ عمي نعامة، مجمة جامعة تشريف  - 1

 .104، ص: 2006، 1، ع 28والبحوث العممية، سمسمة اآلداب والعمـو االنسانية، مج 
 .29قضايا الشعرية، روماف جاكسبوف، ص : - 2
مجمة جامعة تشريف لمدراسات ، نظرية التواصؿ المفيـو والمصطمح، رضواف القضماني وأسامة العكش -  3

 . 144، ص: 2007، 1، ع 29النسانية، مجوالبحوث العممية، سمسمة اآلداب والعمـو ا
 .www.doroob.com ،27/04/2012نظريات وظائؼ المغة، جميؿ حمداوي،  - 4

http://www.doroob.com/
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، كما أنو مف المعموـ أيضا األىمية القصوى ليذه الوظيفة 1التي تؤدي إلى التواصؿ
 .ؿ بتحديد المعنى وتمييز المقصودفالسياؽ كفي

ويطمؽ عمييا بعض المسانييف مصطمح وظيفة تأثيرية وذلؾ  :االفهاميةالوظيفة  -3
األوؿ نظر إلييا مف وجية نظر عقمية بينما الثاني يحمؿ المدلوؿ العاطفي أّف 

 لموظيفة.
 2إلى المرسؿ إليو الرسالةز ىذه الوظيفة عمى سطح الخطاب عندما تتجو برُ وتَ 

ألنيا أبرز ما تكوف في وظيفة النداء  3ترجميا بعض الدارسيف بالوظيفة الندائية الذ
 ة ىو كونيا:اصميتو وأىـ ما يميزىا مف الناحية ال

ذات طابع لفظي يتمظير في تركيبتيف بارزتيف في كؿ لغة إنسانية وىما  
 النداء.و  األمر

ال تقبؿ قيمتيا اإلخبارية اإلخضاع ألحكاـ تقييمية لمصطمح البالغة  
. وفي تراثنا البالغي فنوف مختمفة لمتأثير في المتمقي أمرا ونييا كما قد 4القديمة

أوضح ما يكوف في الخطاب القرآني كما قد يكوف أيضا تكوف باالستدراج وىو 
 ىي كثيرة متنوعة في تراثنا.و  بوسائؿ اإلقناع

الوظيفة الشعرية ىي وظيفة غائية تتجمى في إدراؾ الكممة  الوظيفة الشعرية: -4
ككممة ال كمجرد بديؿ عف شيء مسمى أو كتضجير عاطفة، إنيا تتجمى في كوف 

                                                           
 .302البالغة والنقد، محمد كريـ الكواز، ص  - 1
الطاىر بومزبر، منشورات دار التواصؿ المساني والشعرية، مقاربة تحميمية لنظرية روماف جاكبسوف،  - 2

، بيروت،  ط  .39، ص: 2007، 1االختالؼ، الجزائر، والدار العربية لمعمـو
 .144رضواف القضماني وأسامة العكش، ص: ، نظرية التواصؿ المفيـو والمصطمح - 3
 .39التواصؿ المساني والشعرية، الطاىر بومزبر، ص:   -4
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         ا الخارجي والداخمي عالمات ال مبالية لمواقعنحوىا ومعناىا وشكميو  الكممات
 .1مف حيث كونيا كممات ليا وزنيا الخاص وقيمتيا الذاتية بؿ

الوظيفة الشعرية تركز عمى الرسالة المفظية ميما كاف جنسيا لكنيا بدرجات 
 .2متفاوتة فيي ال تستقؿ بفف القوؿ وحده كما ال تقتصر عميو فقط 

التأكيد عمييا لذاتيا و  الشعرية لمغة ىو ىدؼ المرسمة كمرسمةفما يميز الوظيفة 
ؿ المغة عامة ومف جية ئوال يمكف االستفادة مف دراسة ىذه الوظيفة إذا أىممنا مسا

 .3نأخذ جديا بعيف االعتبار الوظيفة الشعريةأْف أخرى يقتضي تحميؿ المغة 

 أداة عممية لشرح األفكارتكوف أْف المغة إما أّف مف المعمـو  :ميتالسانيةوظيفة   -5
يصاليا كما ىو الشأف في عمـ االحياءو  تتحدث عف نفسيا أْف العمـو الفيزيائية مثال أو و  ا 

 .بشرح قوانينيا فتكوف المغة واصفة شارحة

فإذا اتخذنا مف عبارة المغة الموضوع فالخطاب يحيؿ إلى كيانات غير لغوية 
واصفة فإنو سيحيؿ إلى كيانات ذات إذا كاف المصطمح المستعمؿ ىو المغة الأّما 

 .4طبيعة لغوية

في االستعماؿ اليومي أّما ولكف ىذا التمييز عادة ما يكوف عند فئات بعينيا 
الطرؼ اآلخر يستعمؿ أّف الباث أو المتمقي فقد يحتاج أحدىما إلى التأكد مف إّف ف

 .1تعني؟" "أتفيمني؟"النمط المغوي نفسو كأف يتخمؿ الحوار مثؿ ىذه العبارات "ماذا 

                                                           
، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، جاكبسوف، فطامة الطباؿ بركةروماف النظرية األلسنية عند  - 1
 .74، ص:1993، 1ط
 .52التواصؿ المساني والشعرية، الطاىر بومزبر، ص:   -2
األلسنية عمـ المغة الحديث، قراءات تمييدية، ميشاؿ زكريا، المؤسسة الجامعة لمدراسات والنشر والتوزيع،  - 3

 .)عف محاضرة لجاكبسوف( 89، ص:1985، 2بيروت، ط
روماف ياكبسوف أو البنيوية الظاىرتية، إلمار ىو لنشتايف، تر: عبد الجميؿ األزدي، مطبعة النجاح  ينظر: - 4

  .124ص  1999، 1الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط
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ليذه  Jakobsonجاكبسوف  التركيز يكوف عمى السند ، وقد مّثؿ إّف و بالتالي ف
 c'est fait "لكف ما معنى  " le sophomore s'est fait coller"الوظيفة بالحوار التالي:

coller? " 

 "se faire coller "تعني ما تعنيو "sécher"  ما معنى و" sécher تعنى " sécher 

 .2عمى طالب في السنة الثانية  un sophomoreرسب في االمتحاف...ويدؿ 

 :االتصالوظيفة إقامة  -6

: وىي تكمف في الحرص و تعرؼ أيضا بالوظيفة االنتباىية أو الوظيفة المغوية
قد يحتاج أحد طرفي إْذ ، 3عمى ابقاء التواصؿ بيف طرفي الجياز أثناء التخاطب

       أو لمحوار كما قد يريد إنياء اتصالو، ولذلؾ يمجأ  لظرؼ معيف إلدامتو االتصاؿ
، 4في وتستعمؿ لذلؾ مجرد وسائؿ لغوية"ر إلى " عبارات شبو مفرغة مف مدلوليا الح

ألو" وبعضيا  " وبعض ىذه العبارات شاع في بعض المغات إف لـ يكف أجمعيا مثؿ
 .5الشييرة شكسبيروىي عبارة  اعرني أذنيؾ"، مثؿ "ىاه" و" خاص بكؿ امة عمى حده

إلى مثؿ ىذه االشكالية المطروحة في مجاؿ التواصؿ القدامى ولقد فطف العرب 
بو اإلفياـ  والتخاطب الشفوي...وذلؾ فضال عف تعرض ابف فارس لمخطاب الذي يقع

                                                                                                                                                                        
 .،156، ص 1977تونس،  -ليبيا األسموبية و األسموب، عبد السالـ المسدي، الدار العربية لمكتاب، ينظر:  - 1
 .31قضايا الشعرية، روماف جاكبسوف، تر: محمد الولي ومبارؾ حنوف، ص  - 2
 .155عبد السالـ المسدي، ص ، األسموبية واألسموب - 3
، 2008، 1عز الديف الزياتي، دار القمـ لمطباعة والنشر،  الرباط، ط، التواصؿ المفظي والتواصؿ غير المفظي - 4

 . 30ص 
، 2009، 1األردف، ط -المسانيات اتجاىاتيا وقضاياىا الراىنة، نعماف بوقرة، عالـ الكتب الحديث،  عماف - 5

 .97ص 
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حدد ابف فارس نوع ىذا الخطاب و  الفيـ مف السامعو  مف القائؿ أي الباث أو المتكمـ
 .1اإلعراب والتصريؼ :في وجييف تواصميال

  الخطـــــــــاب:

"الخطاب  :(، قاؿ ابف منظور في ىذه المادة الخطاب في المغة مف مادة )خ ط ب
 والمخاطبة مراجعة الكالـ وقد خاطبو بالكالـ مخاطبة وخطابا وىما يتخاطباف...

–. وقد وردت ىذه المادة في القرآف الكريـ 2ِمَف الِخطاب والُمشاَوَرة"والُمخاَطَبة، ُمفاَعَمة، 
 ﴿بصيغ مختمفة منيا المصدر كقولو تعالى  -وىو محؿ دراستنا        

                        ﴾،كما وردت  (32)ص ،

مف سورة النبأ، ووردت  17ص و مف سورة 20أيضا عمى ىذه الصيغة في اآليتيف 
مف سورة  27مف سورة ىود، و 37مف سورة الفرقاف،  63بصيغة الفعؿ في اآليتيف 

﴿المؤمنوف  وذلؾ في قولو تعالى                             

                                 

                 ﴾. 

:" الخطاب المفظ المتواضع عميو المقصود بو القوؿالخطاب بؼ عرّ  أّما التيانوي
إفياـ مف ىو متيّيئ لفيمو. فاحترز بالمفظ عف الحركات واإلشارات المفيمة بالمواضعة 
وبالمتواضع عميو عف األقواؿ الميممة. وبالمقصود بو اإلفياـ عف كالـ لـ يقصد بو إفياـ 

 .3المستمع فإّنو ال يسّمى خطابا"

                                                           
 .84المغة والتواصؿ، عبد الجيؿ مرتاض، ص  - 1
 .361، ص 1لساف العرب، ج - 2
، محمد بف عمي ابف القاضي التيانوي، مكتبة  - 3  -لبناف ناشروف موسوعة كشاؼ اصطالحات الفنوف والعمـو

 .6 -5، ص 1996، 1بيروت، لبناف، ط
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حّدد التيانوي ميزات الخطاب مف حيث طبيعتو المغوية ومقصدية  وبيذا فقد
المتكّمـ، فإذا اختّؿ أحد ىذه الشروط لـ يعد ذلؾ القوؿ صالحا أْف يسّمى خطابا، وبمعنى 

 آخر فغياب المقصدية وغياب أداة المفظ ال يفضي إلى تواصؿ لغوي.

وقد تعددت  (discoursأّما في االصطالح فالخطاب يقابؿ المصطمح الفرنسي )
تعاريفو بتعدد المدارس الفكرية والمسانية ومنيا" أنو كؿ وحدة تتجاوز حجـ الجممة 

. واألظير 1فالخطاب إذا يمثؿ مجموعة الجمؿ المترابطة عبر مبادئ مختمفة لالنسجاـ"
أّف مصطمح الخطاب مف حيث معناه العاـ المتداوؿ في تحميؿ الخطابات يحيؿ عمى نوع 

المغة أكثر مما يحيؿ عمى حقؿ بحثي محدد، فالمغة في الخطاب ال تعّد بنية مف تناوؿ 
 .2اعتباطية بؿ نشاطا ألفراد مندرجيف في سياقات معينة

ؼ خطاب والتواصؿ فسعد مصموح عرّ ف المعاصريف العرب مف ربط بيف الوم 
الشفرة جية مف المنشئ إلى المتمقي تستخدـ فييا نفس الخطاب بالقوؿ ىو" رسالة موّ 

المغوية المشتركة بينيما ويقتضي ذلؾ أْف يكوف كالىما عمى عمـ بمجموع األنماط 
والعالقات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية التي تكوف نظاـ المغة أي )الشفرة( وىذا 
النظاـ يمبي متطمبات عممية االتصاؿ بيف أفراد الجماعة المغوية وتتشكؿ عالقاتو مف 

 . 3ـ كافة ألواف النشاط الفردي واالجتماعي في حياتيـ"خالؿ ممارساتي

وقد أفضت الدراسات الحديثة عند كثير مف الباحثيف إلى التفريؽ بيف مفيومي 
النص ىو مجمؿ القوالب الشكمية والنحوية  النص والخطاب وىو ما يختاره الباحث " إذْ 

                                                           
المصطمحات المفاتيح في المسانيات، ماري نواؿ غاري بريور، تر: عبد القادر فييـ الشيباني، سيدي بمعباس،  - 1

 .49، ص 2007، 1الجزائر، ط
،  الجزائر، ختالؼالمصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب، دومينيؾ مانغونو، تر محمد يحياتف، منشورات اال - 2
 .38، ص 2008، 1ط
، 2عف األسموبية و تحميؿ الخطاب،  نور الديف السد، دار ىوما لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دت، ج - 3

 .74ص 
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يتضّمنو مف مقاصد      والصرفية والصوتية بغّض النظر عّما يكتنفو مف ظروؼ أو 
في حيف يحيؿ الخطاب عمى عناصر السياؽ الخارجية في انتاجو وتشكيمو المغوي وكذلؾ 

 1في تأويمو  مما يفترض معرفة شروط انتاجو وظروفو.

       لكف أىمية الخطاب ال تكمف في ىذه العناصر فقط بؿ في ما تحققو  مف اقناع
" إْذ  ماىية الخطاب ليست في مجرد اقامة عالقات تخطابية بيف جانبيف فأكثر ألّف ىذه 

طمب اقناع الغير بما دار عميو  وفائدتيا قد توجد حيث ال يوجد العالقة عمى قدرىا
نما حقيقة الخطاب تكمف في كونو يضيؼ إلى القصديف التخاطبييف  الخطاب...وا 

وىكذا فقد غدا  2صد االدعاء( و)قصد االعتراض( "المذكوريف قصديف معرفييف ىما )ق
 تالـز الخطاب والتواصؿ أمرا مفيوما. 

ورغـ شيوع مصطمح الخطاب إال أنو لـ يحظ باتفاؽ بيف الدارسيف فال يكاد باحث 
ينقب في المؤلفات المسانية والمغوية إال استوقفتو ىذه المالحظة وىي التداخؿ بيف 

جة الترادؼ عند بعضيـ لكف مف الباحثيف مف فّرؽ مصطمحي النص والخطاب إلى در 
بو الباحث إْذ  رأى ىذه المالحظات مقنعة وبالتالي تـّ  ذَ أخَ صطمحيف وىو ما بيف الم

، فالخطاب تواصمياختيار مصطمح الخطاب في ىذه األطروحة النسجامو مع البعد ال
ماف ومكاف بخالؼ النص يعنى بشروط انتاج النص ويحتفي بالعناصر مجتمعة مف ز 

وظروؼ ومالبسات وىذا ما ينسجـ مع المنيج المتبع في ىذا البحث وتحميؿ أسموب 
 االستئناؼ البياني.

 

                                                           
نية، بنغازي، ليبيا، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد اليادي بف ظافر الشيري، دار الكتب الوط  -1
 .39ص، 2004، 1ط
 .114ص  المساف و الميزاف أو التكوثر العقمي، طو عبد الرحماف، - 2
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 العربي:جذور التواصل في التراث 

 عٌما خذ المفكركف العرب القدماء العبارة المغكية مكضكع دراسة مجردا مقطكعا لـ يتٌ 
تتضمف مقاما كمتخاطبيف  بؿ ركنا مف أركاف عممية تكاصؿ تاـو مف ظركؼ يبلبسو 

 .1باإلضافة إلى المقاؿ نفسو

جٌني دىا الكبلـ تجسيدا تطبيقيا، ككاف ابف كسيمة لمتكاصؿ بيف البشر يجسٌ  أىـٌ المغة ف
" المغة أصكات يعٌبر بيا كؿ قـك عف  :ؼ المغة بقكلوفعرٌ ، قد انتبو إلى ىذه الميزة

ذلؾ أٌف التكاصؿ المغكم يقصد بو نقؿ المعاني بيف المرسؿ كالمستقبؿ  2" أغراضيـ
تستمـز كؿ سيركرة تكاصمية إٍذ باستعماؿ المغة كىذا ما يفيـ مف تعريؼ المحدثيف لمتكاصؿ 

الشفرة   عمى األقؿ  إلى مرسؿ إليو يممكاف بشكؿ مشترؾ جزئيا نقؿ رسالة مف مرسؿ
 .3الضركرية لتداكؿ الرسالة

كالببلغة كانت ، ىي المتكمـ كالسامع كالرسالة كالمقاـعناصر التكاصؿ  أىـٌ ف كعميو.
فقد كانت تعالج في أغمب األحياف نصكصا ، منذ نشأتيا تحاكؿ استقصاء ىذه العناصر
الٌمغة في  فابف خمدكف يعرؼ المغة بقكلو:"، كخطابات أدبية يحكميا الكعي كالقصد

كتمؾ العبارة فعؿ لسانٌي ناشئ عف القصد  ،المتعارؼ ىي عبارة المتكٌمـ عف مقصكده

                                                           
 2006، 1المنحى الكظيفي في الفكر المغكم العربي األصكؿ كاالمتداد، أحمد المتككؿ،  مطبعة الكرامة، الرباط، ط  -1

 207ص 
 1997، 4الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب،  القػػاىرة مصػػر، ط، أبػػك الفػػتم عثمػػاف بػػف جنػػي المكصػػميالخصػػائص،  - 2
 .34، ص1ج
، ص 2001، فيفػػرم 36،ع4نظريػػة التكاصػػؿ، جكنيفييػػؼ شػػكفك، ترجمػػة إبػػراىيـ أكلحيػػاف، مجمػػة فكػػر كنقػػد، سػػنة   -3
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ك بالتالي  ،1بإفادة الكبلـ فبل بٌد أف تصير ممكة متقٌررة في العضك الفاعؿ ليا كىك الٌمساف"
 .النظرة إلى المغة عمى أنيا كسيمة تكاصمية يحكميا القصد

حاكؿ بو  -عمى سبيؿ المثاؿ -دم في دالئؿ اإلعجازصً كىذا التصكر التداكلي المق 
ك قد تكرر ىذا  ،2عبد القاىر استيعاب المادة االنزياحية كتيذيبيا بجعميا مشركطة بالنظـ

لـ  الببلغيٌ ، كىذا ما يفسر أف 3عبد القاىر الجرجاني زىاء عشريف مرة المصطمم عند
ـٌ بالخطاب الذم يكتفي بذاتويكف     كفالببلغيٌ فمـ ينظر ، كال يعير اىتماما لمخاطىًبو، ييت

فالعبلقة بيف أطراؼ التكاصؿ كانت مف صمب ، ييـ المتكمـ فقط أٌنوى النص عمى إل
 .اىتماميـ

العبلقة بيف المرسؿ كالمتمقي التي حرصت الببلغة  " إفٌ  :يقكؿ سعيد حسف بحيرم 
عمى إبرازىا قد كجدت طريقيا إلى نظرية االتصاؿ كبالتالي إلى التداكلية التي عنيت 

لؾ فقد نظر بعض ع ذمك . (4)"بالسياقات المختمفة كأطراؼ المكقؼ التكاصمي عناية كبيرة
في نظرية التكاصؿ كمككنات  ما أكرده جاكبسكف ربطكا بيف فم عيالمعاصريف إلى صن

 .االطمئنافعدـ بعيف الريبة ك  5 الببلغة القديمة

لمباحث أٌف الكعي بالبعد التكاصمي الذم يظير في االىتماـ بعناصره المختمفة كيبدك 
ني كقد عي ، فقد نشأت الببلغة العربية لخدمة القرآف الكريـ كنمت في رحابو، أمر طبيعي

                                                           
كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر(، عبد  مقدمة ابف خمدكف)ديكاف المبتدأ  -1

الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي، تم: خميؿ شحادة، دار الفكر، بيركت، 
 .753، ص 1ج
، 2010، 2، الدار البيضاء المغرب، طالببلغة العربية أصكليا كامتداداتيا، محمد العمرم، افريقيا الشرؽينظر:  - 2

 .347ص 
ينظر: دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني، لعبد القاىر الجرجاني ،  تحقيؽ محمكد محمد شاكر ،  مكتبة الخانجي ،    -3

 .412، ص 180، ص 128، ص 1991،سنة 1القاىرة ،  ط
      ،1عمـ لغة النص، المفاىيـ كاالتجاىات، سعيد حسف بحيرل، مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع، القاىرة، ط 4-

 .23ص، 2004
 . 18، د ط، ص 2000الببلغة كاالتصاؿ، جميؿ عبد المجيد، دار غريب لمنشر، القاىرة مصر،  5-
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كىك ما نجد صداه    ، المتمقيف كاستمالتيـ بالبراىيف كالحجج المختمفةالنص الكريـ بإقناع 
إٍذ  ؛ٌمـ في إيصاؿ ما يريد إلى السامعفي تعريؼ الببلغة الذم ينصٌب عمى نجاح المتك

يعٌرؼ أبك اليبلؿ العسكرم الببلغة بقكلو: " كالببلغة كؿ ما تبمغ بو المعنى قمب السامع 
 . 1" كمعرض حسف نفسو مع صكرة مقبكلة فتمٌكنو في نفسو كتمكًُّنو في

في انتاجيـ  مة األظيركانت الببلغة السً إٍذ كال يمكف بحاؿ التغافؿ عف دكر المعتزلة 
نشر دعكتيـ كدعـ مذىبيـ عمى الخطابة كالجدؿ المذيف  ، إذا كانكا يعتمدكف فيالعممي

باف كالخطابة كالجدؿ يتطمٌ  ،كجدكا فييما بغيتيـ ككسيمتيـ لتأدية أغراضيـ، فعنكا بيما كثيرا
قبؿ كؿ شيء فصاحة في المساف كمقدرة عمى البياف كىذا ما دفع المعتزلة إلى العناية 

 .(2)بالببلغة كالتأليؼ فييا

ية التكاصؿ تفرض عمى الباحثيف عدـ االقتصار عمى الدراسات أىمٌ كأحسب أٌف 
      يساىـالعربي القديـ كقراءتو بطريقة تجعمو  الببلغيٌ المعاصرة بؿ العكدة إلى التراث 

 .المعاصر الببلغيٌ في إغناء التفكير 

ا تدكر أٌني لكجدنافي العصر الحاضر،  كاىرىاظبيذه االتجاىات ك  مـٌ أٍف نكلك حاكلنا  
آخر نقدم كرابع فمسفي ككميا ليا رسـك كمعالـ كاضحة أدبي ك  اتجاهك في الببلغة القرآنية 

ة العربية في العصر الحاضر، نقؼ أماـ ىذه ل في حشد كبير في المكتبآتتر كمؤلفاتيا 
في العصر الحاضر باتجاىاتو كرجالو  أمر البياف العربي البلفتة لنقكؿ أفٌ  الٌظاىرة

إلى شتيتو كالرفيؽ إلى رفيقو بصكرة متكائمة  كقضاياه يستحؽ الدرس كالتأمؿ كلـ الشتيت

                                                           

بػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ، دار الفكػػر العربيػػػة، بيػػركت الصػػناعتيف، ألبػػي ىػػبلؿ العسػػكرم، تحقيػػؽ محمػػد البيجػػاكم كمحمػػد أ 1-
 . 16، ص2لبناف، ط

-92، ص2009، 1الببلغة عند المعتزلة، محمد ىيثـ غرة، دار الكتب الكطنية، ىيئة أبػك ظبػي لمثقافػة كالتػراث، ط 2-
93 
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شأننا  (1)عف القديـ لقدمو كال تنكر الحديث لحداثتو تنقطعمع الحياة الحاضرة تمؾ التي ال 
 . (2)في ذلؾ شأف الغربييف الذيف يعيدكف بناء تراثيـ

بعدىا االجتماعي  لمغة ىي أداة التكاصؿ األكلى كال نقاش حكؿأٌف اما مف شؾ في 
بؿ أف مصطمم العجمة في جذره المغكم يشمؿ جٌني ابف  الذم أشار إليو

العجماكات( كما يشمؿ اإلنساف كداللة قاطعة عمى ذلؾ، فكؿ مف ال يستطيع )الحيكانات
تكاصؿ مع العربي فيك أعجمي، فالتكاصؿ معطى حاضر بالضركرة في كؿ تبادؿ أٍف ي

حيؿ بشكؿ أٍف ير تعريؼ مقنع لمغة دكف رمزم كبلمي أك لغكم بؿ إنو مف الصعب تصكٌ 
 .3مف األشكاؿ إلى مقكلة التكاصؿ

تصكر قياـ ال يي إٍذ ؿ دراسة مفيـك التكاصؿ مف خبلؿ دراسة عناصره كالبحث يحاك 
عممية تكاصؿ دكف األطراؼ المساىمة فييا بؿ لف يتسنى فيـ كتأكيؿ التعابير كاألقكاؿ 

 .4كالخطاب بصفة عامة إال بكضعيا في سياقيا التكاصمي زمانا كمكانا كمشاركيف كمقاما
نة لعمميَّة التَّكاصؿ بنسب متفاكتة فيما بينيا ينتج إفَّ ارتباط العناصر السَّابقة ثـٌ  المككِّ

 5ةيالكظائؼ السِّتَّ ليذه العمميَّة، كىذا االرتباط مقترف باليدؼ المنشكد مف ىذه العمم
ف المسٌمـ بو أٌف المغة مً فكبغض النظر عف ىذه الكظائؼ ك تفاكت تأثيرىا ك استعماالتيا 

 .كعاء الفكر

                                                           
، 1991، 1األردف، طالببلغة العربية في ضكء منيج متكامؿ،  محمد بركات حمدم أبك عمي، دار البشير،  عماف  -1

 05ص 
، 1ينظر مثبل إلى كتاب فيمي سانديرس،  نحك نظرية أسمكبية إنسانية،  ترجمة محمكد جمعة دار الفكر دمشؽ، ط - 2

 2003سنة 
 163المتخيؿ كالتكاصؿ، مفارقات العرب كالغرب، نكر الديف آفايو، ص  -3
، 2006، 2مركز الثقافي العربي،  الدار البيضاء، طلسانيات النص، مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، محمد خطابي، ال -4

 48/49ص 
،   1العػػػدد29مجمػػػة جامعػػػة تشػػػريف لمدراسػػػات كالبحػػػكث العمميػػػة، رضػػػكاف القضػػػماني كأسػػػامة العكػػػش، سػػػكريا، المجمػػػد -5

 .143، ص2007
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عصر ما قبؿ اإلسبلـ مكئؿ الشفكية  شفكية في بدايتيا بؿ إفٌ ك األمة العربية أمة 
د الشعر ليي حقيقة بإعطاء كبيئة كيذه تمجٌ  ،1كالمجاؿ الحيكم لنشأتيا كتكامؿ بنائيا"

كرسالة كمقاـ كال يخفى احتفاء  كمتمؽ   التكاصؿ المغكم بكؿ عناصره مف باثٌ  فصكرة ع
نجاح السيركرة  أك باألحرلـ األقدر عمى تكصيؿ األفكار ٌنيالعرب بالشعراء كالخطباء أل

 التكاصمية.

ظير اإلسبلـ كنزؿ القرآف الكريـ كاف في ذلؾ حافز لئلنتباه أكثر لكؿ ىذه لٌما ك  
ف النص بػأنو يفترض عك إذا كاف الخطاب يمتاز كخطاب   العناصر التكاصمية فيك نٌص 

كذلؾ لو قارئ كمخاطب في كؿ لحظة كجكد السامع لحظة بركز الخطاب فإف القرآف 
ا خير ؾ فيك إمٌ عى سمٍ  ٍر ، أعً (كاني يا الذيف آمى يا أيٌ )عتى سمً مٌما ك" ، قاؿ ابف مسعكد2كآف

ككٌؿ تنيى عنو" كىكذا كانت عناية المسمميف فائقة بيذا الكتاب ككيؼ ال  تؤمر بو أك شرٌ 
طرأ عمى البيئة الثقافية مف تحكالت ىائمة بظيكر اإلسبلـ عزز مكانة السمع ككسع  ما

دائرتو فكبلـ ا ليس بكبلـ عادم فيك يقتضي أكؿ ما يقتضي اإلصغاء، كاإلصغاء ىك 
ال مجرد السماع، قاؿ  االستماعفالقرآف الكريـ كجينا لحسف  3المدخؿ لعالـ الفيـ كالتأثير"

 ﴿   :تعالى                     ﴾ (402 ،األعراف). 

مع   الكريـ القرآفطريؽ إلى التفاعؿ كالتكاصؿ مع  كاالستماعإلى اإلنصات  الدعكةك  
" قمت في إعجاز القرآف كجو آخر :قاؿ أبك سميماف الخطابي، تأثير غير معيكدمف  ما لو

ذىب عنو الناس فبل يكاد يعرفو إال الشاذ مف آحادىـ كذلؾ صنيعو بالقمكب تأثيره في 

                                                           
 .109، ص 1999، 1استقباؿ النص عند العرب، محمد المبارؾ، دار الفارس، عماف األردف، ط -1
درس النصي في كتب أصكؿ الفقو عمى ضكء لسانيات النص، خالد الرفاعي، رسالة الدكتكراه، إشراؼ د. اسمياف ال - 2

 .214مكتبة األسد، دمشؽ، سكريا، ص 20941، تحت رقـ  2007الصالم، جامعة حمب، 
 . 109استقباؿ النص عند العرب، محمد المبارؾ، ص  -3



 الفصـــل األول
 

43 
 

  ﴿فالقرآف الكريـ رسالة اتصالية، قاؿ تعالى 1النفكس"               

    ﴾(15 ،القصص) ، عممية االتصاؿ مٌثؿ لقرآف الكريـ يأٌف امكجية لمبشرية ذلؾ

، كالذم تأٌثر بو العرب 2بكامؿ عناصرىا مف مرسؿ كمرسؿ إليو كرسالة كقناة اتصاؿ كأثر
حتى مف لـ يؤمنكا بالرسالة المحمدٌية ك شٌبيكه بالسحر لقكة تأثيره ناىيؾ عف الذيف آمنكا 

اكؿ البحث مؤلفات العرب القدامى التي تناكلت كسيتن تأٌثرا بأسمكب القرآف ك دعكتو.
بعد  يفالببلغيٌ عمماء أصكؿ الفقو ك ك يف، مفٌسر عناصر التكاصؿ مف خبلؿ مؤلفات ال

 .استعراض جيكد النحاة

 مفهوم التواصل عند العرب القدامى

 وجً ي مكضكع التكاصؿ فإف الفكر سيتٌ بلع عمى المكركث العربي فاالطِّ ريمنا إذا ما 
 ة كىي التفسير كالببلغة كأصكؿ الفقو كبدرجة ثانية النحك كذلؾ أفٌ ركافد ميمٌ  إلى ثبلثة

مما يجعميا أكثر انسجاما مع مكضكع دراستنا  3العمـك األكلى ىي بمثابة لسانيات الخطاب
 النحك فيك أقرب إلى لسانيات الجممة.أٌما لمتكاصؿ 

ظريات المغكية الحديثة كمنيج البحث ال ييدؼ إلى التعامؿ مع التراث بإسقاط الن 
   عميو بؿ ييدؼ إلى استجبلء عناصر التكاصؿ في التراث مما يساعد عمى االستفادة 

 .كؿ جديد قديـ مكجكد في تراثنا كال القكؿ أفٌ  مف النظريات المغكية الحديثة كمناىاجيا 

مقاربة لذم ال ييضـ التراث العربي في ىذا المجاؿ، ال يمكنو أٌف اي عف الذكر كغنٌ 
الدراسات المسانية لمغة العربية مف خبلؿ النظريات الحديثة مبتكرة عف خصائصيا 

  فاالىتماـ بتكاصمية المغة كالنجاح في ذلؾ مبثكث في مؤلفات كثيرة كمتنكعة  ،كتاريخيا
                                                           

إعجاز القرآف ضمف ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف حققيا كعٌمؽ عمييا محمد خمؼ ا كمحمد زغمكؿ سبلـ، د  بياف -1
 46ط، د ت، ص

 141، ص 2000تقنيات اإلتصاؿ التعميمي في القرآف كالسنة، عبد العظيـ عبد السبلـ الفرجاني، المغرب،  -2
 95ي، ص لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب، محمد خطاب - 3
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فعمماء التفسير تعاممكا مع الخطاب القرآني كحاكلكا  امف منطمؽ مكضكع دراستيا كمنيجي
ككذلؾ الشأف  ،اتو مما يجعميـ يكظفكف آليات مختمفة في خدمة المكضكعاستجبلء مكنكن

ككذلؾ  ،لعمماء أصكؿ الفقو في تعامميـ مع النصكص الشرعية كاستنباط األحكاـ منيا
في الدراسات النحكية خاصة في مرحمة سيبكيو كالخميؿ فالكتاب كما ىك معركؼ لـ  مراأل

بؿ نظر إلى المغة نظرة تكاصمية تراعي يكف كتاب نحك كصرؼ بما ىك متعارؼ عميو 
العمـك المكتممة في الدرس العربي  أىـٌ مختمؼ األطراؼ ناىيؾ عف الببلغة  فيي تعد مف 

أٍف عمما لبلتصاؿ يتناكؿ كؿ ما يرتبط باستعماؿ المغة كممارستيا مف دكف مٌثؿ تإٍذ القديـ 
 .1ستثني في ذلؾ شيئا مما لو عبلقة بالتكاصؿن

      " كالنظر :يقكؿ الدكتكر تماـ حساف ،الباحثكف المحدثكف عمى ىذا المنيجد كقد أكٌ 
يف في استخداـ الببلغيٌ في تراثنا يكشؼ عف جيكد جمية لعمماء التفسير كاألصكؿ كالنقاد ثـ 

السياؽ)بشقيو المغكم كالمقامي( أثناء ممارسة قراءة النصكص الدينية كاألدبية بيدؼ 
 و يذىب إلى أفٌ اف ببلغتيا أك الكصكؿ إلى أسرار جماليا" بؿ إنٌ الكشؼ عف معانييا أك بي

       الببلغيٌ لمفظ  الببلغيٌ المعنى  مفيكـ الببلغة بمنظار حديث ىك ذاتو التكاصٌؿ" كعندم أفٌ 
 .2عمى معنى اإلببلغ أك التكاصؿ ىك مكضكع مف مكضكعات عمـ االتصاؿ

ك الحاؿ ىذه فبل مناص مف العكدة إلى التراث فالتطكر الذم طرأ عمى عمـك المساف 
قاـ بو السمؼ في ىذا الميداف بؿ حمميـ  عٌما منذ بداية ىذا القرف لـ يشغؿ الدارسيف فقط 

ـ بصمة كلـ مإلى الع ال ينظركا إلى عمؿ القدامى إال نظرة احتقار باعتباره ال يمتٌ  عمى أفٍ 
أٍف ىذا التراث يمكف  لمعتنيف بالعمـك المغكية يتصكركف قبؿ العقد األخير أفٌ يكف جميكر ا
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ظى بعناية عمماء األلسنية في العقكد األخيرة مف القرف حأٍف يسترعي االنتباه مف جديد ك ي
 .1العشريف

العرب القدامى دمجكا بيف االتجاه التكاصمي كالدرس  كلقد كشفت الدراسات الحديثة أفٌ 
في جمع المادة المغكية أك اشتراط الفائدة عند النحكييف كمراعاة التنكع الميجي  المغكم سكاءن 

ال يكجد  أٌنوكال أدؿ عمى ذلؾ مف المكانة التي ناليا السماع كأصؿ لغكم فقد تنبيكا إلى 
كف كؿ مفٌسر فالنحاة كاألصكليكف كالمناطقة كال ،2كبلـ أصبل إال منطكؽ في سياؽ تكاصمي

ا في مكضكع التكاصؿ أٌنياختمفت أدكاتيا البحثية كمناىجيا العممية إال  ىذه الطكائؼ ك إف
 ةالمكحدة لمغة كأداة لخدم امف نظرتي اانطبلقيالمغكم تتفؽ في الجكىر كالعمؽ بحكـ 

 .تمعمً الغرض الديني ككظيفتيا التكاصمية عمى اختبلؼ المصطمحات التي استي 
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 التواصل عند النحاة

لى ىذا المكضكع مف زكايا إالنظر  يحٌتـعف البعد التكاصمي في النحك  الحديث
 أبعاد ثبلثة:مف خبلؿ مختمفة 

ا، النظرة التكاصمية لمغة في ذاتي يبرز إذٍ  ...كالسماع األصكؿ النحكيةٌ  أولها:
كالسماع يتضمف اإلشارة ، 1حد مصادر التقعيدأكنو ف عمى كجو الخصكص يعدٌ لككفٌيك اف

عصكر مٌثؿ الذم يك ز زماني الكبلمي مف كجكد متكمـ إلى جانب المستمع كحيٌ إلى الحدث 
مٌثؿ ز مكاني كىي القبائؿ التي سكنت مناطؽ جغرافية بعينيا كىذه كميا تاالحتجاج كحيٌ 

    كالكسائي ما قاـ بو النحاة مف رحبلت في الباديةب تكاصمية ككتب التراجـ تعجٌ  اأبعاد
أعرابيا  أعرابيا أك سألتي  ككثيرا ما نجد في تراثيـ سمعتي  بف العبل كغيرىـ، ككأبي عمر 

 . طبيقية التكاصميةفالسماع إذا يدرس المغة في حاالتيا الت

يـ عنصر اإلفادة ط: تفريقيـ في التعريؼ بيف الكبلـ كالقكؿ كالجممة كاشتراوثانيها
حصؿ بو الفائدة ال يككف تكاصميا لكبلـ الذم ال تٌف االذم يعٌد تعبيرا عف التكاصؿ، أل

كامتٌد ىذا إلى النحاة المتأخريف  كلذلؾ نجدىـ يقكلكف فائدة يحسف السككت عمييا ابتداءن 
بف آجركـ يستيٌمكف منظكماتيـ باإلشارة إلى عنصر ابف مالؾ ك اك فنجد ابف معطي الزكاكم، 

 .كالمتمقيالباٌث اإلفادة الذم يجعؿ التخاطب ناجحا بيف 
   معالجتيـ لبعض األبكاب النحكية كالحذؼ كاإلغراء كالتحذير كما شاكميا وثالثها:

 .عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر كمف ذلؾ معالجتيـ لمكضكع النعت المقطكع
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 النْعـــت المقطـــوع:
خذ مف تناكؿ النحاة ألسمكب النٍعت المقطكع النحكية فسنتٌ  في مكضكع األبكابأما 
عدؿ عف االٍتبىاع في الحركة اإلعرابية إٍذ قٍد يي ، باألبعاد التكاصميةعف االعتداد  أنمكذجا

ألداء معنى ال يتـ باإلتباع فيك يمفت نظر السامع إلى النٍعت المقطكع "كيستعمؿ القطع 
..كليس كذلؾ اإلتباع ذلؾ أٌف األصؿ في النٍعت أٍف يتبع المنعكت فإذا . كيثير انتباىو

كحركتو إلى شيء غير معتاد فيك كالبلفتة أك المصباح خالفت بينيما نٌبيت الذىف 
الباٌث في نقؿ رسالة إلى المتمقي اعتقادا مف ىذا الباٌث كبالتالي يعكس مقصدية  1"األحمر

 .السامع انتباهأنو يجب لفت 
المتمقي كالرسالة ك  الباثٌ كىكذا فنحف نتحدث عف فرقعة عممية التكاصؿ بحديثنا عف  
بمكاقؼ حٌية ذات سمات خاصة أىٌميا حاؿ  االرتباط"ما يفيـ مف ىذا ىك  ، بؿكالمقاـ
السامع( كىي حاؿ تستمـز مزيد بياف أك تكضيم كمف ثـٌ ال يمكف االكتفاء مف جية )المتمقي

كمخالفة اإلعراب عمى غير ما ينتظر السامع ييدؼ إلى احداث  .2"المتكمـ بتعبيريتو
د مفاجأة كبطريقة أخرل خمخمة لمبناء السطحي لمجممة لمكصكؿ إلى غاية معنكية كقد تعكٌ 

في االفتتاف لمخالفة اإلعراب " ف إال في أساليب بعينيا إذ أفٌ العربي بسميقتو أٌف ذلؾ ال يكك 
في االستماع سيما مف التزاـ   لمسامع كتحريؾ رغبتو كغير المألكؼ زيادة تنبيو ك إيقاظ

 .3"حذؼ الفعؿ أك المبتدأ فإنو أدٌؿ دليؿ عمى االىتماـ
كقد خرج النحاة ىذا األسمكب ك أرجعكه إلى أسباب ببلغية ك بالتالي أسباب مقامية   

إذ أف الببلغة كما ىك معركؼ مبلءمة المقاؿ لمقتضى الحاؿ ك لذلؾ شاع في مؤلفاتيـ 
   ىك التشكيؽ، كتكجيو األذىاف بدفع قكٌم  -كما قيمنا -القطع ببلغي محض سبب أٌف "

ؽ الفكر بو، كأٌنو مٌ عتستدعي مزيدنا مف االنتباه إليو، كت إلى النٍعت المقطكع؛ ألىٌمية فيو
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براز مكانتو. كجعمكا األمارة عمى ىذا كمو إضمار العامؿ، كتككيف جممة  حقيؽ بالتنكيو كا 
   .. فيي جممة إنشائية .... أك.. غرض منيا: إنشاء المدح أك الذـ أك الترحـ،جديدة، ال

 مف نكع الجمؿ اإلنشائية غير الطمبية.
ذا كاف سبب القطع ببلغينا  ا أال نمجأ  -كال بٌد مف قياـ ىذا السبب-كا    فمف الببلغة أيضن

كالحقيقة ، 1بسببوإلى استخداـ القطع مع مف يجيمو! فيحكـ بالخطأ عمى الضبط الحادث 
أف أسمكب النعت المقطكع ىك آلية تكاصمية تبرز االعتداد بالسامع ك الرسالة ك المقاـ كقد 

     النتقاؿ العرب يركف أٌف اػ"فأدرؾ الدارسكف القدامى أف ىذا التنكيع يؤثر في المتمقي 
 .2"أسمكب آلخر أدخؿ في القكؿ عند السامع ك أمؤل الستمذاذ إصغائومف 

 المباحث التواصمية في المؤلفات النحوية:
ية لعناصر التكاصؿ أىمٌ فيما يكلكنو مف  ء النحاةستعرض بعض آراأٍف نكيمكف 

كىؤالء العمماء عاشكا في عصكر مختمفة  غيرىـالمختمفة سكاء سيبكيو أك ابف جني أك 
اإلسبلمية، المباحث المغكية في ظؿ الحضارة العربية تمتد بقركف عديدة ازدىرت فييا 

ا مف القكؿ لكف المنيج الحديث كأدكاتو ىي عف التكاصؿ في تراثنا ليس بدعن  فالحديث
لنحاة أقامكا صرح عمـ النحك العربي عمى دراسة أٌف االدارسيف رأكا  بعض أفٌ  الجديدة، رغـ

جعمكا منيجيـ في دراسة بناء المغة يبدأ مف المبنى إٍذ "، دكر المتمقي ال دكر المتكمـ
ما يسير فيو نظاـ الحدث الكبلمي في عممية معاكس لً إلى المعنى أم في اتجاه  صكؿلمك 

 . 3"االتصاؿ المغكم حسب النظرة الحديثة ككذلؾ لما سار فيو عبد القاىر
لتركيز عمى العبلمة اإلعرابية كالمنيج التعميمي الذم اما كاف سبب ذلؾ كربٌ    

ة في القركف المتأخرة بيد أف ذلؾ ال ينفي خاصٌ ك المنطؽ عمـ اصطبغ بو عمـ النحك كتأثير 
لنحاة العرب اىتمكا بقرائف عديدة كمتنكعة إلى جانب العبلمة اإلعرابية أك المبنى أٌف ا
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بؤرة التقاء لمدراسات االسمكبية مٌثؿ لنحك بمعناه التركيبي يأٌف االسطحي لمرسالة ذلؾ " 
مٌثؿ إببلغ، ككؿ تركيب لغكم يفالمغة حصيمة نكعيف مف الضغكط ضغكط داللة كضغكط 

 .1" المتمقي لذلؾ التركيبحمقة اتصاؿ ثبلثية بيف المتكمـ كالشيء الذم يرمز إليو بكبلمو ك 

  :هـ(581أوال سيبويه)ت 

أستاذه  ـما يميز  النحاة في عصره كمني أىـٌ إف مكانة كتاب سيبكيو معمكمة كمف 
         القكاعدم ذلؾ األثر البٌيف الجانب الصكرمك  الخميؿ تفريقيـ بيف الكبلـ كخطاب

غة بيف الجانب زىـ الصاـر في تحميميـ لمٌ ، فقد كاف  " لتمييٌ في تحميميـ لمظكاىر الكبلمية
تبميغ األغراض المتبادؿ بيف ناطؽ أم كىك اإلعبلـ كالمخاطبة مف جية )مف جية الكظيفي

لمفظ في ذاتو ص اتكسامع( كبيف الجانب المفظي الصكرم مف جية أخرل أم ما يخ
كمف ىنا 2"يؤديو مف كظيفة لمخطاب غير داللة لفظية عٌما كىيكمو كصفتو بقطع النظر 

تأتي أىمية الكتاب كداللة عمى منيج نحاة تمؾ المرحمة في التعامؿ مع الظكاىر المغكية 
 تمؾ الفترة دىػ أك بعيٍ 150كباألخص أٌف أغمبيـ عاش في حٌيز فترة االحتجاج أم قبؿ 

نضج الفيـ مٌثؿ جيكد المرحمة األكلى بؿ يمٌثؿ ثر نحكم باؽ يأكتاب سيبكيو يعد "أكؿ ك 
 .3"النحكم الراشد الذم يعنى بتمييز التراكيب ككشؼ خصائصيا كتكائميا مع مبلبساتيا

كقد اىتـ كذلؾ بالمرسؿ كالرسالة كالسياؽ الخارجي كمختمؼ عناصر التكاصؿ    
عينة لذلؾ، يقكؿ أحد الباحثيف المعاصريف " يمكف مٌثؿ ي المغكم كمكضكعنا في االستئناؼ

لفصؿ كالكصؿ كمجمكعة مف الظكاىر التركيبية التي اعتنى بيا النحاة أٌف استنتج أٍف ن
ـ لـ يقدمكىا أٌنيكف القدامى أصبحت اليـك تشكؿ أساسا لمنظرية التكاصمية إال الببلغيٌ ك 

                                                           
، 1994كبية،  محمد عبد المطمب، لبناف ناشركف كالشركة المصرية العالمية لمنشر لكنجماف، القاىرة، الببلغة كاألسم -1
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ماـ إلى بعض الجكانب المحيطة بيا...كالمقاـ منيجة كلـ يعيركا االىتمة أك مي بمنيجية منظٌ 
     لدراسات الكبلسيكية انصبت جيكدىا غالبا أٌف اكالسياؽ الداخمي كالخارجي حيث 

لباحث يؤيد يكسؼ تغزاكم في ما ذكره مف غياب المنيجية الحديثة اك . 1عمى حدكد الجممة"
في مؤلفاتيـ غير مجمكعة  يا مبثكثةلكنٌ الجكانب األخرل فيي مكجكدة أٌما عند القدماء، 
 في إطار كاحد.

" تبًرز عناصر الكتاب"باستعراض بعض ما في الباحث قـك سيىذا الرأم  تأكيدكل
مكبلـ فمنو مستقيـ حسفه كمحاؿ كمستقيـ كذب كمستقيـ لكمنيا تقسيـ سيبكيو  التكاصؿ

أٌما ك ، غدان المستقيـ الحسف فقكلؾ أتيتيؾ أٍمًس كسآتيؾ أٌما ف، قبيم كما ىك محاؿ كذب
ؿى كبلمؾ بآًخره فتقكؿى أتيتؾ غدان كسآتيؾ أمس المستقيـ الكذب أٌما ك ، محاؿ فأف تىنقض أكَّ

مىمتي الجبؿى كشربت ماء البحر كنحكه المستقيـ القبيم فأٍف تضع المفظ في أٌما ك ، فقكلؾ حى
يده يأتيؾ كأشباه ىذا الكذب فأف المحاؿ أٌما ك ، غير مكضعو نحك قكلؾ قد زيدان رأيت ككي زى

    . 2"تقكؿ سكؼ أشرب ماء البحر أمسو 
مقاييسا تكاصمية فحتى لك كانت  المعتمدةكلك تأممنا كبلـ سيبكيو لكجدنا المقاييس 

ا ال تؤدم غرضا تكاصميا ٌنيالجممة صحيحة مف حيث الصناعة النحكية فيي مردكدة أل
مىمتي الجبؿى كشربت ماء البحر المستقيـ الكذب فقكلؾ أٌما ك ": قكلو كالمتمقي مثؿالباٌث بيف  حى

المستقيـ القبيم فأٍف تضع المفظ في غير مكضعو نحك قكلؾ قد زيدان رأيت ككي أٌما كنحكه "ك 
يده يأتيؾ كأشباه ىذا  .3"المحاؿ الكذب فأف تقكؿ سكؼ أشرب ماء البحر أمسو أٌما ك ، زى

عمى قكؿ كمف ذلؾ أيضا تعميقو ، فسيبكيو يعي شركط التكاصؿ بيف المتخاطبيف 
يا ًكٍجيىةى الحاٌج قاصدا ف ىيئ  يالعرب " مكة كرٌب الكعبة" كذلؾ قكلؾ إذا رأيتى رجبلن متكجَّ
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ٌكةى كرىبَّ الكعبة ًكنتى ، الحاٌج فقمت مى يريد مٌكةى كأنَّؾ قمت يريد مٌكةى كاً. كىكذا  أٌنوحيث زى
ممفكظات  إال داخؿ الأك و ال يمكف " التصرؼ باإلعراب في ىذه األقكاؿ الطبيعية فإنٌ 

 مكٌكناتالكمقاماتيا التداكلية التي نص عمييا سيبكيو رحمة ا حيث تترابط  سياقاتيا
 .1"عممية التكاصؿل

ية قطبي التكاصؿ فقاؿ:" كاعمـ أفَّ ىذه األشياءى ال يىنفرد أىمٌ و سيبكيو إلى كما تنبٌ  
دكف ما بعده كذلؾ أنَّو ال يجكز أف تقكؿ كٌممتيو فاه حٌتى تقكؿ إلى فىَّ ألنَّؾ  يءه شمنيا 

 أىٌـ كالمعركؼ أف ىذه اإلشارة ىي ، 2"إنَّما تريد مشافىيةن كالميشافيةي ال تككف إاٌل مف اثنيف 
ركائز عناصر التكاصؿ إلى جانب عممية اإلسناد التي خٌصيا سيبكيو بدراسة معمقة في 

  كالمسند إليو. باب المسند
 3ربعا كخمسيف مرةأب في كتاب سيبكيو د أحصى الباحث استعماؿ لفظ المخاطػى كق

إلى جانب حديثو عف ىذا القطب التكاصمي بألفاظ أخرل بؿ نجده يستعمؿ لفظ )السامع، 
ظفَّ السامعي  :"كمف ذلؾ قكلو في سياؽ تكاصمي ٌؿ عمى الحدث الكبلمٌي الحيٌ الشاىد( ليدي 

الشاىدي إذا قمت زيدان أنؾ تٍأميريه ىك بزيد فكرىكا االلتباس ىنا ككراىيتيـ فيما لـ يؤخٍذ مف 
ميؾى  ٍذ مف أمثمة الفعؿ بالفعؿأٍف يالفعؿ نحكي قكلؾ عى  .4"قكلكا عميو زيدان لئبلَّ يشبَّوى ما لـ يؤخى

التكاصمية كاعتباره لعنصريف عمى احتفاءه بالنجاعة يدٌؿ كىذا التحميؿ مف سيبكيو  
ككذلؾ بكؿ عناصر السياؽ  التي "الشاىد"ب ثـ أضاؼ السامع أك المخاطى المتكمـ ك يف ميمٌ 

 ا عمى بيت الفرزدؽ:عٌمققكلو م
نىى         كأىبىى فكافى ككنتي غيرى غىديكًر     ًمٍنتي لمٍف أىتاًنى ما جى  إنَّى ضى
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       ألٌكؿى قد دخؿ أٌف اككف لؤلكؿ خبره حيف استغنى باآلًخر لًعمـ المخاطىب أٍف يترؾى 
بالقكؿ:" ىذا باب مفى االستفياـ سيبكيو  عٌمؽباب آخر كىك االستفياـ ي. كفي 1"في ذلؾ

فعان ألٌنؾ تبتدئو لتينبَّوى المخاطىبى ثـ تىستفيـ بعدى ذلؾ  .2"يككف االسـي فيو رى
    ة ػػػة التكاصمية ككعي بكظيفة المغػػػأنيا تدؿ عمى االىتماـ بالنجاع ؿكمجمؿ القك 

في مكضكع السماع فنجد أف سيبكيو يتخذ مف الكبلـ في سياقو أٌما ، في التكاصؿ
، كسمعنا العرب تقكؿ، كالعرب تقكؿ، كمف العرب "سمعنا العرب منيا التكاصمي مرجحا 
رت ىذه الصيغ ذات المؤدل الكاحد الداٌؿ عمى اإلعتداد بالسماع كالكبلـ مف يقكؿ" كقد تكرٌ 

" سمعنا العرب يقكلكف  في سياقو التكاصمي في عشرات المرات كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ
 3"...زقاؽه كزقافه جعمكه كافؽ فعيبلن كما كافقو في أدنى العدد

  هـ(294ت )جّنيثانيا: ابن 
ة العربية فقد كاف كتاب الخصائص مف المصادر الميمة في التراث المغكم لؤلمٌ  عدٌ يي 

األثر البالغ لتبكئو مكانة تجعمو في تمؾ الفترة  ًلًسعىًة ثقافة صاحبو كازدىار العمـك المغكية
  .رافدا مف ركافد التراث

لى جانب ك  كاف البعد االجتماعي أىـٌ ما يٌميزه إذ ة،شارة إلى تعريفو لمغكقد سبقت اإل ا 
ـٌ بالعناصر التكاصمية األخرل ك ىناؾ شكاىد عديدة عمى ىذا االىتماـ ك ذلؾ  ذلؾ فقد اىت

إشارة أبمغ مف عبارة " كحكاية الكتاب مف ىذا الحديث، كىي قكلو: "أال تا "  بَّ : "ري قكلو
 .4"في الظممة ا ال أحسف أف أكمـ إنسانناك"بمى فا " كقاؿ لي بعض مشايخنا رحمو ا: أن

   يفيا ظية الحركات الجسمية كاإلشارة كتك أىمٌ في ذلؾ العصر إلى جٌني تنبو ابف  
في الحديث عف النجاعة التكاصمية إلى درجة االستدالؿ بقكؿ القائؿ " ال أحسف أف أكمـ 
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كاألخذ بيا عند عمماء ية ىذه األبعاد المختمفة أىمٌ الناس في الظممة" لدليؿ قاطع عمى 
ىذا ما يفسر ما شاع عند العامة كالخاصة مف العرب في قكليـ أظمـ كجو لعٌؿ العربية. ك 

استنار كجيو كعرفت الرضا مف قسماتو كمف الحكـ السائرة " ما اضمر احد شيئا  كأ فبلف
لتعبير المساف  اإال ظير في صفحات كجيو كفمتات لسانو فكأنيـ جعمكا تعبير الكجو صنكن 

 أنا ال) " كفي الكممة األخيرة يقصد:أحد الباحثيف المعاصريف عمى ىذه المقكلة عٌمؽكقد 
ـ الناس في الظممة( حكمة تداكلية عجيبة تؤسس لقاعدة تكاصمية تسبؽ أكمٌ  أحسف أفٍ 

 . 1 مف الزمف عصرىا بقركف
   أٌف تناكؿ ابف جٌني لعناصر التكاصؿ في تبادؿ الحدث الكبلمي كيمكف أٍف نستًنتج

      لـ يكف عرضيا بؿ تكرر في أكثر مف مكضع في كتاب الخصائص إذ نجده يؤكد
المراد مف الرسالة المغكية، كمف ثـٌ عمى االىتماـ بأثر ىذه العناصر مجتمعة في فيـ 

جٌني في الخصائص بذلؾ قائبل:" كقد أشاد ابف االىتماـ بعناصر التكاصؿ المختمفة 
  فالغائب ما كانت الجماعة مف عممائنا تشاىده مف احكاؿ العرب "ككجكىيا"، كتضطٌر 
إلى معرفتو مف أغراضيا كقصكدىا: مف استخفافيا شيئنا أك استثقالو كتقبمو أك إنكاره 

حكاؿ كاألنس بو أك االستيحاش منو كالرضا بو أك التعجب مف قائمو كغير ذلؾ مف األ
 الشاىدة بالمقصكد بؿ الحالفة عمى ما في النفكس أال ترل إلى قكلو:

 2" أبعمي ىذا بالرحى المتقاعس... تقكؿ كصكت كجييا بيمينيا         
فيذا ينبئ عف الكعي المبكر لعمماء العربية بأىٌمية ىذه العناصر كبنظرتيـ لمغة كأداة 

ا القكؿ مفٌسر تكاصؿ كما يكتنؼ ىذا األداء مف مؤثرات ثـ يسترسؿ ابف جٌني في شرح رأيو 
بما قد يحدثو عدـ األخذ بالعناصر التكاصمية مف ضرر في بمكغ ىذه الرسالة ىدفيا " فمك 

ألعممنا  -مف غير أٍف يذكر صؾ الكجو-يا: أبعمي ىذا بالرحى المتقاعس قاؿ حاكينا عن
بذلؾ أٌنيا كانت متعجبة منكرة لكٌنو لٌما حكى الحاؿ فقاؿ: "كصكت كجييا " عمـ بذلؾ قكة 
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إنكارىا كتعاظـ الصكرة ليا. ىذا مع أنؾ سامع لحكاية الحاؿ غير مشاىد ليا كلك شاىدتيا 
في نفس تمؾ المرأة أبيف، كقد قيؿ "ليس المخبر كالمعايف " لكنت بيا أعرؼ كلعظـ الحاؿ 

كلك لـ ينقؿ إلينا ىذا الشاعر حاؿ ىذه المرأة بقكلو: كصكت كجييا لـ نعرؼ بو حقيقة 
تعاظـ األمر ليا. كليست كؿ حكاية تركل لنا كال كؿ خبر ينقؿ إلينا يشفع بو شرح األحكاؿ 

        نقمت إلينا لـ نفد بسماعيا ما كنا نفيده  بو. نعـ كلك -كانت-التابعة لو، المقترنة 
كقد نقمنا ىذا النص بطكلو لنثبت اىتماـ المغكييف العرب بالعناصر . 1"لك حضرناىا

  .المساعدة في تبميغ الرسالة بيف طرفي التكاصؿ الخارجية المحيطة بالكبلـ
المغكم في كتابو شر القكؿ في ىذه العناصر أك ما أسماه المسرح كماؿ بً  طى كقد بسى  

استيؿ إٍذ  2مما يضيؽ المجاؿ دكف تعديده أثناء حديثو عف المقاـ  عمـ المغة االجتماعي
إٍذ البعد التكاصمي  معالجتو ليذا الباب بالتدليؿ عمى أٌف الفكر العربي القديـ قد فطف إلى

اني الذم يتفاعؿ مع " ضرب مف النشاط اإلنسعمى أنيا نظر إلى بنية النص المغكم
   ، كالذم قد تتغير صكره بتغير ىذا المحيط كتمؾ الظركؼ كما فطنكا محيطو كظركفو

 .3 لكبلـ لو كظيفة كمعنى في عممية التكاصؿ االجتماعي"أٌف اإلى 
 هـ(:165توفي  )مابن هشـــا ثالثا:

        قركف  تاجى نً  يضـٌ  الٌمبيبو مغني ف ىشاـ مف ألمع نحاة عصره ك كتابيعٌد اب
مف التأليؼ النحكم ك لذلؾ فالبحث في المبلمم التكاصمية في الدراسة النحكية يجد مبرره 

ف كانت الٌمبيبفي اعتماد مغني  شاراتو ال تقارف بما نجده عند سيبكيو كابف جني إذ إ، كا 
مغني أٌما ا عربية كثيرة، ت عمكمن كى مؤلفييما يصٌم كصفيما بالمؤلفات المغكية التي حى  أفٌ 

 ا لمنحك. فيعٌد خالصن  الٌمبيب
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شىرط إٍذ "رائو النحكية كمنيا قكلو: في آما نجده كمف بيف إشاراتو ألىمية التكاصؿ 
مييىا أحد اأٍلىمرٍيًف اٍلمىٍطميكب تٍعييف أىحدىمىا كيمي أـ المعادؿ اآلخر أٍف ياٍليمزىة المعادلة ألـ 

، فتحديده ليذا الشرط يفيـ منو 1"تىٍعًيينوليفيـ السَّامع مف أكؿ اأٍلىمر الشٍَّيء اٍلمىٍطميكب 
 كما نممس ذلؾ في رٌده احتفاءه بالغاية التكاصمية كما النحك إال كسيمة مساعدة في ذلؾ،

  الزَّمىٍخشىًرٌم قىاؿى ًفي } عمى الزمخشرم فقاؿ "         ًإف السِّيف } 

كدىة لمكعد.... كىأًجيب بً  مفيدة كجكد الة فىًييى ميؤى لسِّيف مىٍكضيكعىة أٌف االرٍَّحمىة الى محى
ر فىًإذا كىافى اٍلمقىاـ لىٍيسى مقىاـ تىأىٌخر لكىكنو ًبشىارىة تمحضٌ  قيكع مىعى التَّأىخُّ ت إًلفىادىة لمداللة عمى اٍلكي

ة اٍلكيجيكب قيكع يصؿ ًإلىى دىرىجى قيكع كبتحقؽ اٍلكي  .2"اٍلكي
لىة " كيبٌرر ترؾ الصفة بقكلو  المقاـبنراه أيضا يكٌرر االىتماـ ك  تركت الٌصفة لدالى كى

مىٍييىا بؿ ىك في المفيكـ  فقط  كالمقاـ كما ىك معركؼ ال يعني السياؽ الداخمي 3"اٍلمقىاـ عى
بؿ إنو يبٌرر المجكء  لذلؾ قالكا" لكؿ مقاؿ مقاـ"،ك  الظركؼ المحيطة بالقكؿالعربي يعني 

النادر ك مخالفة األصكؿ التي تردد كثيرا أف النحاة أصركا عمييا حتى اتيمكا بالشطط إلى 
..أًلىف ذىًلؾ . فيقكؿ " في المعيارية، فيك يرل أٌف المقاـ كالغرض كفيؿ لمخالفة األصكؿ
قيكع كمخالؼ ًلؤٍليصيكًؿ المَّييَـّ ًإالَّ أٍف يٍقتىًضي اٍلمقىاـ اٍلميبىالغىة غرض ذ لـ يكف ، كا  4"نىاًدر اٍلكي

في معالجة ىذه  س االىتماـ بالعناصر غير المغكيةتقصي كؿ الشكاىد التي تعكً  الباحث
ىذه النصكص تدؿ داللة قاطعة عمى مدل اىتماـ ابف ىشاـ بالعناصر  فإفٌ  الٌظاىرة

حا في تحميمو النحكم.  التكاصمية مف مقاـ كسامع ككيؼ اتخذىا مرجِّ
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فإذا أردنا بسط القكؿ في اىتمامو بالمقاـ الخارجي مع ما يمثمو مف عناصر تكاصمية 
المقطكع كالنداء كأسمكب  النٍعتفإننا سنجد مصداؽ ذلؾ في معالجتو ألبكاب نحكية منيا 

 .1التككيد كالحذؼ كغيرىا
العتماد عمى ظاىر النص فقط دكف أٌف اإٍذ ية المقاـ أىمٌ كقد نبو ابف ىشاـ إلى 

     غاية اإلعراب ىي اإلفياـ كيستشيد ، ك ر األخرل يكقع المعربيف في الخطألعناصا

 ﴿عمى ذلؾ لقكؿ ا تعالى                    

            ﴾ ( 81 ،دهو)  (فعؿأٍف ن )فإنو يتبادر إلى الذىف عطؼ 

نما ىك  فعمكا في أمكاليـأٍف يكذلؾ باطؿ ألنو لـ يأمرىـ  (ترؾأٍف ن)عمى ما يشاءكف كا 
أٌف الدكتكر عبادة ب عٌمؽفعؿ كيأٍف نترؾ أٍف نفيك معمكؿ لمترؾ كالمعنى  (ما)عطؼ عمى

بو كال يمكف جك المقاـ كي لمعنى الكارد في قكؿ ابف ىشاـ ىك المعنى الذم يقتضيوا
 .2إىمالو
كعمكما فإف النحك ال يمكف أف يستغني عف ىذه األبعاد في تفسير الظكاىر المغكية،   

كمف ذلؾ أيضا أف تجد السياؽ المغكم كاحد في بناء سؤاؿ بعينو لكف صيغة اإلجابة 
 .لسياؽ المغكم كحده غير كاؼأٌف اعمى يدٌؿ تختمؼ بإخبلؼ المقاـ مما 

ـٍ قىاليكا بىمىى﴿: تأممنا قكؿ ا تعالىلك ك   بِّكي ـٍ  ﴿كقكلو جٌؿ ثناؤه:  ﴾أىلىٍستي ًبرى قىاؿى أكل
ًئفَّ قىٍمًبي ـى مىٍثكل لٍِّمكىاًفًريفى ﴿كقكلو تعالى :  ﴾تيٍؤًمٍف قىاؿى بىمىى كلىًكٍف ًليىٍطمى يىنَّ  ﴾أىلىٍيسى ًفي جى

استفياـ باليمزة يعقبو النفي  ،قريبافالمبلحظ أف صيغة السؤاؿ كاحدة في اآليات الثبلث ت
في الثالثة كاف السؤاؿ تقريرا لمحقيقة  إلجابة كاحدة في اآلية األكلى  كالثانية بينماأٌف اكما 

 .كىكذا ترد الصيغة الكاحدة بإجابة مرة كدكنيا مرة أخرل ،ال سؤاال ينتظر الجكاب
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كا  –السياؽ المغكم كحده كيبدك ؿمف خبل كال يمكف بطبيعة الحاؿ تفسير ذلؾ  
آليتيف األكلى كالثانية مكجيتاف إلى مخاطبيف معينيف ففي اآلية األكلى : أٌف ا -أعمـ 

بِّكيـٍ ﴿ ـٍ تيٍؤًمفٍ ﴿كفي اآلية الثانية :  المخاطبكف ىـ المؤمنكف ﴾أىلىٍستي ًبرى المخاطب ىك   ﴾أكل
طب غير محدد فالسؤاؿ لعمـك الناس ، في اآلية الثالثة فالمخاأٌما إبراىيـ عميو السبلـ 

 .حضكر المخاطب أك غيابو يفسر حضكر اإلجابة مف عدمومعٌؿ ف
كقؼ كىك مف العكامؿ كطبيعة المخاطب كما ىك  معمكـ عنصر مف عناصر الم 

: المكقؼ في سياؽ تداكلي خمفيات ، يقكؿ محمد العبد في حديثو عف عف النص الخارجة
يحيط بالنص المغكم مف أثر كتأثر كخمفيات عامة تككف  كؿ ماك تضـ ىذه الخمفيات "

مـ كزمانو كاألحداث كالكقائع السابقة التي كمحيطة بالنص كتضـ ىذه الخمفيات مكاف الت
ترتبط بظركؼ إنتاجو كعدد المشاركيف كطبيعة شخصياتيـ كعبلقة الحالة الراىنة فيما 

ك  ك ما يصاحب الكبلـ مف حركاتالتي يتحدثكف فييا  تبعينو ك المجاال في مكقؼ بينيـ
 1.".. أفعاؿ جسمية

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 76.، ص 2007،  2العبارة كاإلشارة دراسة في نظرية االتصاؿ، محمد العبد، مكتبة اآلداب القاىرة ،ط -1



 الفصـــل األول
 

33 
 

 التواصل عند عمماء أصول الفقه

لباحث ا افإلى ىذا العمـ ترجع إلى إيم لعكدةعبلقة أصكؿ الفقو بعمـك المغة كطيدة كا
ألصكلييف أٌف ابضركرة جمع ما تشتت مف بحكث لغكية في العمـك المختمفة ك باألخص 

  .الخطاب القرآني كاستخراج األحكاـ الفقيية العامة منوحاكلكا مقاربة 

 تعريف أصول الفقه ونشأته:  -5

ؼ في أصكؿ الفقو يعكد إلى اإلماـ ارسكف عمى أٌف أكؿ مصنٌ يجمع الدٌ       
الشافعي قاؿ الزركشي:" الشافعي رضي ا عنو أكؿ مف صنؼ في أصكؿ الفقو، 

بف حنبؿ لـ نكف نعرؼ الخصكص  صنؼ فيو كتاب الرسالة... قاؿ اإلماـ أحمد
لـ يسبؽ  :"كالعمـك حتى كرد الشافعي كقاؿ إماـ الحرميف الجكيني في شرح الرسالة

 .1"الشافعي أحد في تصانيؼ األصكؿ كمعرفتو

أٌف اإلماـ الشافعي جمع ذلؾ  كمف المعركؼكعمـ أصكؿ الفقو عمـ عربي خالص 
ىك العمـ بالقكاعد كالبحكث حٌده ا أمٌ ، عمى غير مثاؿ سبؽ -كتاب الرسالة أم–كصنفو 

 . 2التي يتكصؿ بيا إلى استفادة األحكاـ الشرعية العممية مف أدلتيا التفصيمية

كلٌما كاف عمـ أصكؿ الفقو ىدفو استنباط القكاعد الكمية كاف معتمده األكؿ أىـٌ 
 لكنيا أقؿ أىمية افرةضمصدريف لمتشريع كىما الكتاب كالسنة إلى جانب عناصر أخرل م

مبيف ك أخذت  إذ أينًزؿ القرآف بمساف عربيٌ  اىتماـ ىؤالء العمماء فكاف الجانب المغكم محطٌ 
مختمفة فيـ ال يبغكف تحميؿ المباني ال ـكلكف كانت طريقتي االسٌنة عف أفصم العرب لسانن 

                                                           
، 1دار الكتبي، مصر، ط البحر المحيط في أصكؿ الفقو، أبك عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا الزركشي، -1
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مف النص بؿ معتمدىـ ما يفيمو المتمقي العربي  لذاتيا كال تفسير العبلمات االعرابية
 .الشرعي

كمف الممفت أف عالما كأبي حامد الغزالي أشار إلى ذلؾ إشارة كاضحة مستعمبل لفظ  
المقدمة الثانية فعمـ النحك أم القدر الذم يفيـ بو خطاب العرب أٌما الخطاب إٍذ يقكؿ:" 

ز بيف صريم الكبلـ كظاىره كحقيقتو كمجازه كعامو يميٌ  في االستعماؿ إلى حدٌ  يـكعادات
الخميؿ بف أحمد كالمبٌرد كال أٍف يعرؼ  خاصو...كالتخفيؼ فيو أٌنو ال يشترط أٍف يبمغ درجةك 

عمى  جميع المغة كيتعمؽ في النحك بؿ القدر الذم يتعٌمؽ بالكتاب كالسنة كيستكلي بو
 .1مكاقع الخطاب كدرؾ دقائؽ المقاصد منو"

فقد كاف منيج األصكلييف منيجا تكامميا، فيـ ال ينظركف إلى المبنى كحده كال  كىكذا
إلى المعنى كحده بؿ يأخذكف في اعتبارىـ المخاطب كالظرؼ الزماني كالمكاني إٍذ يعتدكف 
بأسباب النزكؿ كعمـ الناسخ كالمنسكخ كىذا ما يعٌد سياقا خارجيا كما ال ييممكف السياؽ 

كف بينيا لمخركج بحكـ عاـ، كلذلؾ تعددت يف النصكص كيرجحٌ الداخمي كىـ يجمعكف ب
ركافدىـ فاألصكلي كما يأخذ بالنحك كالصرؼ كالببلغة يراعي مقتضى الحاؿ يأخذ أيضا 
مف الفقو كالحديث كعمكـ الكبلـ، كقاؿ الزركشي:" فذكر إماـ الحرميف كتابعكه أٌف اصكؿ 

: الكبلـ كالفقو كال العربية فؤلٌف األدلة جاءت أٌما ك  عربية....الفقو مستمد مف ثبلثة عمـك
 بمساف العرب كىي تشتمؿ عمى ثبلثة فنكف.

عمـ النحك: كىك مجارم أكاخر الكمـ رفعا كنصبا كجرا كعمـ المغة: كىك تحقيؽ 
عمى مقتضى  ومدلكالت العربية في ذكاتيا كعمـ األدب كىك عمـ نظـ الكبلـ  كمعرفة مراتب

 .2"الحاؿ

                                                           
محمد عبد السبلـ عبد الشافي، دار الكتب العممية،  ، تم أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسيالمستصفى،  -1
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ذا تأممنا ما ذكره مف فنكف المساف العربي أدركنا ىذا المنحى التكاصمي في الدراسة  كا 
األصكلية، فيي تيتـ بالرسالة الكاضحة كىك ما يمثمو الجانب النحكم كما تيتـ بتحقيؽ 
مدلكالت األلفاظ أم النظر إلى المغة في سياقيا التكاصمي كما يككف في الدارة التخاطبية 

كف عمى نظـ الكبلـ كمعرفة مراتبو كىك ما يعني العناية بالمخاطبيف كما أٌنيـ يحرص
 كأقدراىـ كزمانيـ كمكانيـ كربط ذلؾ كمو بمقتضى الحاؿ. 

    كفي مكضع آخر يشير عمماء األصكؿ أٌنيـ يستقرؤكف كبلـ العرب، كيتميزكف 
فإف قيؿ ىؿ مثاؿ ىؤالء بالقكؿ:" أكقد رٌد الزركشي عمى ، عف النحاة في اليدؼ كالمنيج

جمعت مف عمـك متفرقة؟ نبذة مف النحك كالكبلـ عمى معاني الحركؼ  أصكؿ الفقو إال نبذه 
التي يحتاج إلييا الفقيو كالكبلـ في االستثناء كعكد الضمير لمبعض كعطؼ الخاص عمى 

فالجكاب منع ذلؾ فإف األصكليكف دققكا النظر في فيـ األشياء مف كبلـ ... العاـ كنحكه
ـ تصؿ إلييا النحاة كال المغكيكف فإف كبلـ العرب ميتسع كالنظر فيو متشعب فكتب العرب ل

دكف المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر األصكلي  الٌظاىرةالمغة تضبط األلفاظ كمعانييا 
 .1"باستقراء زائد عف استقراء المغكم

كثيرا ما تحدث الدارسكف عف صمة منزلة التواصل من عمم اصول الفقه:  -2
عمـ أٌما عمـك العربية بعمكـ االمـ األخرل كالنحك كالببلغة كما تفرع عف عمكـ المنطؽ 

أصكؿ الفقو فيعد مف العمـك العربية الخالصة فمقد نشأ لخدمة الفقو بكضع القكانيف الفقيية 
الدكلة االسبلمية كتعدد  بعد اتساع رقعة الكمية، فمٌما كاف العمماء يتعاممكف مع النصكص 

غية كضع ضكابط عممية لما نشأ مف اختبلؼ ابتكر العمماء األفياـ لمنص الكاحد كبي 
 .لغكم القرآف كالسنة ككبلىما نص عالمسممكف عمـ أصكؿ الفقو كمف أىـٌ ركائزه التعامؿ م
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الصحابة الذيف عاصركا  ىـؿ ائك األ فيالظرؼ الزماني كالمكاني كالمتمقكالمعمكـ أف    
مف غير المسمميف كلكٌنيـ يشترككف في المساف العربي فحاكؿ  ف معيـكمى  الرسكؿ 

األصكليكف استنباط األحكاـ كفؽ مقاييس كثيرة كمنيا ما يفيمو المتمقي العربي مف النص 
أك بطريقة أخرل كيؼ يتفاعؿ مع النصكص الدينية كخاصة القرآف الكريـ الذم نقؿ بطريؽ 
التكاتر ككاف مف أسس االيماف القبكؿ بالنص كما أنزؿ دكف تغيير كلك كاف طفيفا، فالمعمكـ 
   لدل عامة المسمميف كخاصتيـ االيماف بالقرآف دكف رد كلك حرؼ أك حركة منو، فاألساس 

 في نشأة عمـ األصكؿ ىك حاجة لفيـ النصكص.

مف تفريقيـ بيف  ما نممسوكمف أبرز مبلمم الدرس النصي التداكلي عند األصكلييف  
      مصطمحات ثبلث كىي الكضع كاالستعماؿ كالحمؿ، فالكضع ىك جعؿ المفظ دليبل
  عمى المعنى أم داللة األلفاظ كالجمؿ عمى المعاني في حالتيا الصكرية بغض النظر 

      كلذلؾ نممس إلحاحا، 1عف السياؽ التخاطبي الذم تستخدـ فيو المفردات كالمركبات
 عمى األخذ بكؿ العناصر الستجبلء المعنى كالكصؿ إلى المراد.مف عمماء األصكؿ 

     قرائف أحكاؿ مف إشارات كرمكز كحركات أك سكابؽ أٌما قاؿ أبك حامد الغزالي: " ك 
أك لكاحؽ ال تدخؿ تحت الحصر كالتخميف يختص بدركيا المشاىد ليا فينقميا المشاىدكف 

التباعيف بألفاظ صريحة أك مع قرائف مف ذلؾ الجنس أك الجنس ليا مف الصحابة إلى 
 . 2"اآلخر حتى تكجب عمما ضركريا بفيـ المراد
أف قصد االستغراؽ يعمـ بعمـ  عمى قكلو :" بؿ إف األمر يزيد اتضاحا إذا كقفنا

شارات، كحركات مف المتكمـ، كتغيرات  ضركرم يحصؿ عف قرائف أحكاؿ كرمكز       كا 
في كجيو، كأمكر معمكمة مف عادتو، كمقاصده كقرائف مختمفة ال يمكف حصرىا في جنس، 
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كال ضبطيا بكصؼ، بؿ ىي كالقرائف التي يعمـ بيا خجؿ الخجؿ، ككجؿ الكجؿ، كجبف 
أك االستيزاء، الجباف ككما يعمـ قصد المتكمـ إذا قاؿ: السبلـ عميكـ أٌنو يريد التحية 

    لي يشير إلى العكامؿ المصاحبة لمتكاصؿ المغكم كال يركز ، فأبك حامد الغزا1كالميك"
عمى الرسالة دكف غيرىا بؿ يتحدث عف الحركات الجسمية كاإلشارات كغيرىا مف قرائف 

العممية التكاصمية  حاألحكاؿ بؿ يشير أيضا إلى تغيرات الكجو كدالالتيا بما يسيـ في نجا
ف لـ         تكف عبلمات لغكية إال أٌنيا عنصركيمٌثؿ عمى ذلؾ بالخجؿ كالكجؿ كىي كا 

  تؼ فيو العناصر في انجاز التكاصؿ، كأشار إلى المقصدية كدكر السياؽمف مشيد تتكا
 في تفسير الرسائؿ المغكية.

       كما يركز األصكليكف عمى المعنى الخاص كالعاـ لؤلحكاـ الشرعية فقد أشاركا 
مقاميا قد تستعمؿ بعدة معاني تبعا لممقاـ مٌثؿ }افعؿ{ أك ما يقـك  إلى صيغة األمر

األسمكب الكاحد يختمؼ باختبلؼ ى الكجكب أك اإلباحة أك التعجيز كما إلى ذلؾ.  كمعن
األحكاؿ كالجيات فقد ربط عمماء أصكؿ الفقو المعنى المستفاد مف النص بالظركؼ 

 قاؿ الشاطبي : .الخارجية
إنما مداره ، فضبل عف معرفة مقاصد العرب" عمـ المعاني يعرؼ بو إعجاز القرآف  

          حاؿ الخطاب مف جية نفس الخطاب أك المخاًطب ، عمى معرفة مقتضيات األحكاؿ
أك المخاطىب أك الجميع، إٍذ الكبلـ الكاحد يختمؼ فيمو بحسب حاليف كبحسب مخاطبيف 

كبيخ كغير ذلؾ كبحسب غير ذلؾ كاالستفياـ لفظو كاحد كيدخمو معني أخرل مف تقرير كت
عمى معناه المراد إال  ؿٌ كاألمر يدخمو معنى اإلباحة كالتيديد كالتعجيز كأشباىيا كال يد

ذا فات نقؿ بعض القرائف فات فيـ الكبلـ  ..األمكر الخارجة كعمدتيا مقتضيات األحكاؿ. كا 
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كمعنى معرفة  ..أك فيـ شيء منو كمعرفة األسباب رافعة لكؿ مشكؿ في ىذا النمط.ةن جمم
 .1السبب ىك معنى معرفة مقتضى الحاؿ

كال يكاد باحث معاصر يتطرؽ إلى اسيامات األصكلييف في الدراسة المسانية إال   
 كيشير إلى تميزىـ بيذا المنيج المتكامؿ الذم تعاممكا بو مع النصكص كتجدر اإلشارة 

عناية بأطراؼ العممية في ىذا المقاـ إلى ما كاف لؤلصكلييف كالفقياء مف فضؿ في ال
التكاصمية بأجمعيا كأبعاد الكبلـ المختمفة عناية فاقت دكف شؾ عناية المغكييف كالنحاة 

ية: األكلى ىي القرائف المفظية كقد كعكا تماما أٌف ثمة نكعيف مف القرآئف السياق 2كالببلغٌييف
ئف في تحديد داللة الثانية ىي القرائف المقامية كفيمكا األثر الذم تقـك بو ىذه القرآك 

 . 3النص

كمف نماذج اىتماـ عمماء أصكؿ الفقو بالمنيج التكاممي التكاصمي في تعامميـ مع 
قاؿ:" فحيث ذكر قصص األنبياء إٍذ النصكص الشرعية ما ذكره الشاطبي في المكافقات 

كاف لٌما كتثبت فؤاده  عمييـ السبلـ كنكح كعاد كىك كصالم...فإنما ذلؾ تسمية لمحمد 
يمقى مف عناد الكفار كتكذيبيـ لو عمى أنكاع مختمفة فتذكر القصة عمى النحك الذم يقع لو 

كقد ذكر الشاطبي ىذا النص في ما سماه مساؽ القصة الكاحدة بحسب اختبلؼ  ،4مثمو"
 . األحكاؿ

بيف استراتيجيات الخطاب  مف اتفاؽالباحث المعاصر ليعجب لما يجد  بؿ إفٌ    
ما كىك ر العكاقب ذكٍ كما ىك مثبت عند األصكلييف مثؿ  التكاصمية مما كتبو المحدثكف

                                                           
، ص 4، ج1997، 1لمكافقات لمشاطبي، تم أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف، القاىرة، طا -1
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نجد الشاطبي إٍذ ...غير مكترث بمنفعتو ليكجو المرسؿ إليو كفؽ ما يريده 1يستعممو المرسؿ
مكد كطمب ة عمى طمب الفعؿ في المحىذه األشياء دالٌ  يتحدث عف ىذا األمر بقكلو:" فإفٌ 

شكاؿ كالثالث ما يتكقؼ عميو المطمب كالمفركض ما ال يتـ إالترؾ في المذمـك مف غير 
ذلؾ في االمر كالنيي كالتخصيص كالعرض كاالستفياـ كغيرىا مٌثؿ ، كقؿ 2"الكاجب إال بو

 ككميا مما خٌصو األصكليكف بدراسة مستفيضة.

األصكلية مف عدة أركاف نجمميا عمى النحك إذا لمعممية التكاصمية في النظرية بٌد  فبل
 اآلتي:

 :  الخطاب كىك نفس الحكـالركن األول

 : كىك المخاطًػب فالحكـ خطاب ككبلـ فاعمو كؿ متكمـ.الركن الثاني

ككف عاقبل يفيـ أٍف ي: المحكـك عميو كىك المكمؼ أك المخاطػىب كشرطو الركن الثالث
 كاالمتثاؿ.لتكميؼ مقتضاه الطاعة ٌف االخطاب أل

الركف الرابع: كىك الفعؿ كلمداخؿ تحت التكميؼ شركط، كىي صحة حدكثو كجكاز 
ككف بحيث يصم إرادة أٍف يككنو مكتسبا لمعبد حاصبل باختياره ثـ ككنو معمكما لممأمكر، ك 

 إيقاعو طاعة كىك أكثر العبادات.

عف صاحبو ألصكلييف لـ ينظركا إلى الخطاب مجردا أٌف ايتضم مف القكؿ أعبله 
كعف متمقيو كعف كجكه العبلقات بيف صاحب الخطاب كالمخاطب بؿ نظركا إليو في نطاؽ 

لزميـ االعتناء بشركط تحققو، مف كجكد المخاًطب الحاكـ  َـّ استعمالو كتداكلو كمف ثى 

                                                           
 361استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغكية تداكلية، عبد اليادم بف ظافر الشيرم، ص  -1
 424-423المكافقات لمشاطبي، ص  -2
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كالمخاطىب المكمىؼ كمعرفة المكمىؼ لمقاصد المخاًطب ككذا كجكد فعؿ يككف مناط 
 .1التكاصؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 42، ص: 2011، 1االستمزاـ الحكارم في التداكؿ المساني، العياشي أدراكم، منشكرات االختبلؼ، الرباط، ط -1
 70-66مبلحظة: كقد أخذ األركاف عف الغزالي ، المستصفى ص:
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 التواصل عند المفّسرين

صمة عمماء التفسير بعمـك العربية كطيدة ال تحتاج إلى دليؿ ككف القرآف أنزؿ إٌف 
ية المساف أىمٌ كقد نٌبو العمماء إلى  (591الشعراء،)﴾ِبِمَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ  ﴿ بمساف عربي

ىػ( كتابا 704ت)بف عبد القكم الطكفي الصرصرمبك الربيع سميماف أ العربي فقد ألؼ
  محمد  كتكردال أسماه الصعقة الغضبية في الرد عمى منكر العربية كىك مطبكع بتحقيؽ

   مقي نظرة أٍف نيف، كيكفي مفٌسر بالعامة فما بالنا بال عٌمؽ، ىذا فيما يت1بف خالد بف فاضؿ
  ىـٌ األية لعمـك المغة كىي االداة أىمٌ كف مف مفٌسر عمى مقدمات التفاسير لنرل ما يكليو ال
ستكعب ىذا الخطاب ليشرحو لغيره أٍف ي مفٌسرلمبٌد في التكاصؿ مع الخطاب القرآني فبل 

 .كمف خبلؿ عمـ التفسير سندرؾ بجبلء حاجتيـ إلى األساليب المغكية

في كتاب التعريفات لمشريؼ الجرجاني:"... كفي الشرع تكضيم معنى اآلية كنشأتيا ك  
الكفاييجي فقد عرؼ أٌما ، 2عميو داللة ظاىرة"يدٌؿ كقصتيا كالسبب الذم نزلت فيو بمفظ 

التفسير في العرؼ فيك كشؼ معاني القرآف كبياف المراد، كالمراد أٌما عمـ التفسير بالقكؿ:" ك 
عـ سكاء أكانت  معاني لغكية أك شرعية كسكاء اكانت بالكضع أك بمعكنة أ في القرآف مٌما

 .3"المقاـ كسكؽ الكبلـ كبقرائف األحكاؿ

الجكانب األخرل كالبعد ب عمى األخذ مع الجانب المغكم جميعا تنٌص  ريفاتكىذه التع
 األحكاؿالزماني كالبعد المكاني كالسياؽ بالحديث عف سبب النزكؿ كالقصة كالمقاـ كقرائف 

عرفو تحكم البعد أٍف ي مفٌسربؿ إف معرفة المكي كالمدني كالتي ىي مما يجب عمى ال
" مف أشرؼ عمـك القرآف عمـ نزكلو :بكرماالزماني كالبعد المكاني. قاؿ أبك القاسـ النيس

                                                           
مكتبة  ابك الربيع سميماف ابف عبد القكم الطكفي الصرصرم،  الصعقة الغضبية في الرد عمى منكر العربية،  -1

 ـ.  1997، 1يكاف،  الرياض،  طالعب
 .56، ص  1985التعريفات، عمي بف محمد الشريؼ الجرجاني، مكتبة لبناف،  -2
، 1التيسير في قكاعد التفسير، الكافاييجي،  دراسة كتحقيؽ ناصر بف محمد المطركدم، دار القمـ، دمشؽ، ط -3

 125-124ىػ،  ص 1410
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كما نزؿ ، كجياتو كترتيب ما نزؿ بمكة كما نزؿ بالمدينة، كما نزؿ بمكة كحكمو مدني
  ، كحكمو مكي، كما نزؿ بمكة في أىؿ يثرب كما نزؿ في المدينة في أىؿ مكةبالمدينة 

كما يشبو نزكؿ المكي في المدني كما يشبو نزكؿ المدني في المكي، كما نزؿ بالجحفة كما 
نزؿ  ببيت المقدس كما نزؿ بالطائؼ، كما نزؿ بالحديبية كما نزؿ ليبل كما نزؿ نيارا.. 

تكمـ في كتاب أٍف يا مف لـ يعرفيا كيميز بينيا لـ يحؿ لو فيقكؿ ىذه خمسة كعشركف كجي
 .1"ا تعالى

    كلك تأممنا ىذا القكؿ لكجدناه يتحدث عف المكاف كيتحدث عف الزماف كيتحدث 
لى ذلؾ فقد أشار العمماء إلى مقاييس  أىـٌ عف المخاطبيف فكأنما أخذ ب أطراؼ التكاصؿ كا 

يا بػ)يا أييا الذيف آمنكا( نزؿ بالمدينة كما كاف مبدكءا بػ)يا أيٌ  ما كاف مبدكءا أٌنوأخرل منيا 
 . 2الناس( نزؿ بمكة

نت لمخصائص المكضكعية في الخطاب فكؿ سكرة تضمٌ  كمف جية أخرل فقد انتبيكا
ثبات الرسالة...فيي  الدعكة ، كقد لٌخص صاحب 3مٌكيةإلى التكحيد كعبادة ا كحده كا 

آف بعد أف عرض تعريفات متنكعة في مراحؿ زمنية متعددة  كتاب التفسير المغكم لمقر 
        لبياف" يتحقؽ بمعرفة المفظة الغريبة في اآلية كمعرفة قصتيا أٌف اتعريؼ التفسير ب

أك بمعرفة مكاف نزكليا كفي مف نزلت أك بمعرفة بما فييا مف النسخ بمصطمحو العاـ 
شرعي كغيرىا مما يعتريو إزالة  كبياف مجمؿ كتخصيص عاـ كتقييد مطمؽ  كرفع حكـ

 .4كرفع"

                                                           
 56، ص 1988، 2ز، مطبعة الشياب، باتنة الجزائر، طدراسات في عمـك القرآف، أمير عبد العزي -1
 .57، ص 2011، 1مباحث في عمـك القرآف، مناع قطاف، مؤسسة الرسالة ناشركف، بيركت، لبناف، ط -2
 .56المرجع نفسو، ص  -3
ىػ، 1422، 1التفسير المغكم لمقرآف الكريـ،  مساعد بف سميماف بف ناصر الطيار، دار ابف الجكزم، السعكدية، ط -4

 29ص 
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أف عمماء التفسير بحاجة إلى كؿ العناصر متعاضدة متكاتفة  كمما تقدـ نبلحظ
كامبل لمكصكؿ إلى المعنى ف طبؽ منيجا لسانيا متمى  حسفأبؿ إنيـ  ،لمكصكؿ إلى المعنى

  الدقيؽ.

 بالحديث عف تأثيرهكذلؾ  مقرآف الكريـ بصفتو خطابار لو القدماء إلى النظقد تنبٌ  ك
أفصم  العرب لسانا أكؿ مف سمع القرآف يعدكف لقرشييف كىـ أٌف اذلؾ  يسمعو فٍ عمى مى 

بسط أٍف يكثرىـ معرفة بأفانيف القكؿ" أحسكا في القرآف قكة غبلبة كتيارا جارفا يريد أك 
م التنبو إلى النجاعة التكاصمية لمخطاب القرآني في بيئة أ 1سمطانو حيث يصؿ صكتو"

في  بدٌ تغمب عمييا األمية أم أف تأثرىا األكؿ بالمنطكؽ دكف المكتكب. قاؿ الشاطبي:" كال 
في لسانيـ  فيـ الشريعة مف اتباع معيكد االمييف الذيف نزؿ القرآف بمسانيـ فإف كاف لمعرب

ف لـ يكف ثـ عرؼ فبل يصم عرؼ مستمر فبل يصم العدكؿ عنو في في أٍف ـ الشريعة كا 
 مفٌسرفال، 2"ما ال تعرفو كىذا جار في المعاني كاأللفاظ كاألساليب جرل في فيميا عمىي

إلى المقصكد، كما عمـك المساف البحتة  يستحضر المشيد التكاصمي بكؿ عناصره ليصؿ
 أدكات التحميؿ كالكصكؿ لممعنى.مٌثؿ إال كاحدة مف عمـك كثيرة ت

        كاف القرآف يتنزؿ مفرقا حسب الحكادث كالمناسبات في فترة زمنية تربك لٌما 
   كمدنية كانت المناسبة ظاىرة  مٌكيةعمى العشريف عاما عمى األرجم ككاف في فترتيف 

في سياقيا بكضكح تارة كبالتمميم أخرل تجمع بيف الخصكص كالعمكـ كتكائـ بينيما لذلؾ 
في سياقات المناسبات مما جعؿ النص أكثر حيكية ك استيكاء  كثر التحاكر كالتساؤؿ

                                                           

 .43، ص 1983، 1أسمكب الدعكة القرآنية، دعكة كمنياجا، عبد الغني محمد سعد بركة، دار غريب، مصر، ط 1-
 .131، ص 2المكافقات، الشاطبي، ج 2-
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لممتمقي استماعا كفيما كبذلؾ يككف النص بمغ اليدؼ مف مراده كىك  إيصاؿ الببلغ 
 .1كؿ نص ييدؼ إلى تكصيؿ فكرةإٍذ نص إلى المستمع كىذا ىك  القصد مف ال كالفكرة

األكثر تأٌثرا بزماف كمكاف صاحبيا ريـ تعٌد المؤلفات ككالحقيقة أف تفاسير القرآف ال 
كبالتالي تعكس تكاصمو مع الخطاب القرآني، فمنذ القرف الثالث لميجرم تتكالي التفاسير 

  :2يتأثر بثبلثة أبعاد مفٌسركتتخذ سمات مميزة إال أف ذلؾ يعكد إلى أف ال

  .البعد التراثي -1
 .مف حيث الفكر كالتقاليد كاألعراؼ مفٌسرالمؤلؼ ال عد زمافب -2
   .مف حيث منيجو العممي مفٌسرالبعد الذاتي لم -3

ا معرفة أسباب النزكؿ ممٌ ك السياؽ التفسير بالمناسبة ك كىكذا غدا مف المعمكـ ارتباط 
ف عمى فيـ اآليات ك لذؾ  اكاله سمؼ ىذه األمة عناية فائقة ك أفردكه بالتأليؼ يعيػ

 . كأكثركا مف االستعانة بو في التفاسير

ارتبط كمف بعدىـ يستنجدكف بأسباب النزكؿ أم المقاـ الذم  التفسيرعمماء فقد كاف 
اآليات لتبرير مكقع آية منيا كمف ذلؾ ما نجده عند الزمخشرم في الكشاؼ تفسيره  بنزكؿ
  ﴿لآلية                               

                          

  ﴾،ة كالحكمة منيا كحديث عيا مكضكعاف حديث عف األىمٌ التي يتكزٌ  (589)البقرة

الزمخشرم سببيف  أكردكرغـ البعد ما بيف المكضكعيف فقد عطفنا بالكاك كقد  عف البرٌ 

                                                           
التفكير الببلغٌي عند العرب، أسسو كتطكره إلى القرف السادس، مشركع قراءة، حمادم صمكد، منشكرات كمية  -1

 .  211-210، ص 1994، 2نس، طاآلداب، منكبة، تك 
 . 25، ص 1993المعاني في عمـ األسمكب، مصطفى الصاكم، الحكيني، دار المعرفة الجامعية، مصر، ينظر:  -2
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نجد إٍذ  2كىذا ما نجده أيضا عند الفخر الرازم  1را العطؼنزكؿ اآلية مبرٌ لمختمفيف 
  في كمتا الحالتيف يربط اآلية بما قبميا بكاسطة مقتضى الحاؿ. مفٌسرال

 يف لقكلو تعالى : ﴿مفٌسر كرد مف آراء لمية المقاـ في التفسير ما أىمٌ كمف نماذج 

             ﴾ مٌثؿ كف عمى آراء كثيرة مفٌسر فقد اختمؼ فييا ال 

الدىر كصبلة العصر كأحد طرفي النيار كعصر النبكة كالزماف كالبكرة كالعشية 
الدنيا ألف يرتبط في أذىاف المتمقي ، كلعؿ ذلؾ ما جعؿ الرازم يذكر عصر 3...كغيرىا

فكذا نقكؿ: كالعصر أم عصر الدنيا قد دنت القيامة ك ]أنت[  بعمر االنساف ك مدة حياتو"
 4بعد لـ تستعد كتعمـ أنؾ تسأؿ غدا عف النعيـ الذم كنت فيو في دنياؾ..."

    ايتيأىمٌ كلفظة العصر ال يمكف قصرىا عمى معنى كاحد فداللتيا عامة كقد اكتسبت 
افر السياؽ كالمقاـ الفيصؿ في اختيار ضككاف ت كعبل قساـ ا جؿٌ إفي ىذا المقاـ مف 

المقاـ مقاـ مكعظة إٍذ لعصر ىك عصر اإلنساف ؛ أٌف ايف لمتفسير القائؿ مفٌسر بعض ال
 .كخسراف مدة حياة اإلنساف

                                                           
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار ا، دار الكتاب  -1

 234ص  1ىػ ، ج 1407، 3بيركت،ط –العربي 

مفاتيم الغيب أك التفسير الكبير، أبك عبد ا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر   -2
 286، ص 5ق، ج1420، 3بيركت، ط –الديف الرازم، دار إحياء التراث العربي 

، الجامع ألحكاـ القرآف، شمس الديف القرطبي، تم أحمد 793ص  4الكشاؼ ج  507ص 8مثبل البحر المحيط ج -3
كتفسير الفخر الرازم      ج  178ص  20،ج 1964، 2البردكني/، كابراىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية، القاىرة، ط

  277ص  32

 .278، ص 32مفاتيم الغيب، الرازم، ج -4
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ًمميك مف حيث السياؽ المغكم فيك إتباع ىذه اآلية باالستثناء : }ًإالَّ أٌما ك  ا الًَّذيفى آمىنيكا كعى
اًت{ فالمؤمنكف حريصكف أال تضيع أعمارىـ ىدرا بعيدا عف طاعة ا السبيؿ إلى  اًلحى الصَّ

 إرضائو كدخكؿ جناتو.  

ٍذ ك ﴿قاؿ ا تعالى : كمف ذلؾ أيضا  ـى أىأىنتى قيمتى ًلمنَّاسً ا  ٍريى  قىاؿى الٌموي يىا ًعيسىى اٍبفى مى
ا يىكيكفي اتًَّخذيكًني كأيمِّيى  انىؾى مى ؽ  ًإف  ًإلىيىٍيًف ًمف ديكًف الٌمًو قىاؿى سيٍبحى ا لىٍيسى ًلي ًبحى ًلي أىٍف أىقيكؿى مى

ًمٍمتىوي  ـي  كينتي قيٍمتيوي فىقىٍد عى ا ًفي نىٍفًسؾى ًإنَّؾى أىنتى عىبلَّ ـي مى ا ًفي نىٍفًسي كالى أىٍعمى ـي مى ا  اٍلغيييكًب  تىٍعمى مى
ا  ـٍ ًإالَّ مى ـٍ قيٍمتي لىيي بَّكي بِّي كرى ٍرتىًني ًبًو أىًف اٍعبيديكا المَّوى رى  (556،551المائدة،)﴾أىمى

كف كركد اآليات مستأنفة دكف عطؼ إلى المقاـ  كىك التبرؤ مما مفٌسر فقد أرجع ال
 لي يحؽ ال قكال أىقيكؿى  أىفٍ  لي ينبغي ما:"نسب إليو كىك يدافع عف نفسو كيقكؿ الزمخشرم

 بالكبلـ سمؾ كلكنو معمكمؾ، أعمـ كال معمكمى تعمـ: كالمعنى: قمبي في نىٍفًسي ًفي أقكلو أف
 أىٍنتى  ًإنَّؾى  نفسي في لقكلو نىٍفًسؾى  ًفي فقيؿ كبينو، الكبلـ فصيم مف كىك المشاكمة طريؽ
ـي    . 1معان" لمجممتيف تقرير اٍلغيييكًب  عىبلَّ

ذكر الجممة  أٌنوكف عمى أساس مفٌسر فيبدك أف مقاـ الدفاع ىك الذم اعتمده ىؤالء ال
 كأعقبيا بتقرير كىك غير العطؼ كا أعمـ.

حاة يشيد بو المفسركف نكالنعت المقطكع الذم ذكرنا بعض أبعاده التكاصمية عند ال
 في كلؼكخي  لممدح صفات كرتذي  إذا عمي أبك قاؿ :"أيضا كمف ذلؾ ما ذكره أبك السعكد

 الًجدٌ  إلى كتحريكو السامع إليقاظ المكجب لمتفنف أم لبلفتناف كلؼخي  فقد اإلعرابي  بعضيا
ٍرفىو المعاني فم لمعنى المىسكؽً  الكبلـً  تغييرى  فإف اإلصغاء في  المسمكؾ سننو عف كصى

 .2"بالمخاطى  مف فيو رغبةو  مزيدى  كيستجمبي  المتكمِّـ مف بشأنو جديدو  اىتماـو  عف ينبئ

                                                           
 .694، ص 1مخشرم،  جالكشاؼ ، الز  1
 .30-29، ص 1ارشاد العقؿ السميـ، ج - 2
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 التواصل عند البالغيين

ىي ألصؽ العمـك بدراسة التكاصؿ كلك تتبعنا تعريؼ الببلغة  الببلغة العربية كال شؾ
بالنظرة الشاممة لمحدث الكبلمي بكؿ عناصره  الكعي افينا ىذلمنذ بدايات الدرس المغكم أل

: يكفي مف حظ الببلغة أف ال يؤتى ا" أٌنييعرؼ الببلغة ب براىيـ بف محمدإاإلماـ ماثمة ف
 .1"يؤتى الناطؽ مف سكء فيـ السامعمف سكء إفياـ الناطؽ، كال  السامع

ية قطبي التكاصؿ في نجاح العممية التكاصمية كقد عاش اإلماـ أىمٌ ففي ىذا كعي ب 
ىػ كقد عرؼ عنو 131إذ تكفي سنة  في أكائؿ القرف الثاني اليجرم ابراىيـ بف محمد
 كمف الميـ أف نبلحظ استعمالو لفظي الناطؽ كالسامع بما يكحي، 2اشتغالو باألدب

ىػ( 132)ت ؼ عبد الحميد بف يحي الكاتب كعرٌ بالمسرح المغكم كما يسميو كماؿ بشر. 
 عبد ا بف المقفعأٌما ، 3ه الكبلـ"ك فياـ مف أقرب كجا" تقرير المعنى في األأٌنيالببلغة ب

فمنيا ما  ،الببلغة اسـ جامع لمعاف تجرم في كجكه كثيرةفعٌرؼ الببلغة بقكلو"  ىػ(142)ت
في اإلشارة، كمنيا ما  يككف في السككت، كمنيا ما يككف في االستماع، كمنيا ما يككف

يككف في االحتجاج، كمنيا ما يككف جكابا، كمنيا ما يككف ابتداء، كمنيا ما يككف شعرا، 
كمنيا ما يككف سجعا كخطبا، كمنيا ما يككف رسائؿ. فعامة ما يككف مف ىذه األبكاب 

  .4"كاإلشارة إلى المعنى، كاإليجاز، ىك الببلغة الكحي فييا،

                                                           
البياف كالتبييف، عمرك بف بحر بف محبكب الكناني الميثي، أبك عثماف، الشيير بالجاحظ،  تحقيؽ عبد السبلـ  -1

 .90، ص 1ىػ، ، ج 1423، 4ىاركف،  دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، ط
،  15بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي ،دار العمـ لممبلييف، ط األعبلـ، خير الديف بف محمكد بف محمد  -2

 .59، ص 1ـ، ج 2002
جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع، السيد أحمد الياشمي، شرح كتحقيؽ حسف حمد، دار الجيؿ، بيركت،  -3

 .30دت، ص 
 .114، ص 1البياف كالتبييف، مرجع سابؽ  ، ج -4
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عناصر التكاصؿ فميز بيف  أىـٌ بف المقفع أشار في ىذا التعريؼ إلى ا كالمبلحظ أفٌ 
     ـ أشار قنكاتيا المختمفة كاإلشارة ك الكبلـ كذكر عناصر العممية التكاصمية كغاياتيا ث

 إلى الرسالة بكجكه مختمفة.

       لببلغة التي نشأت أٌف اذلؾ  ايف بعممية التكاصؿ كبير الببلغيٌ كلقد كاف اىتماـ 
كاالنتصار  كاالقناعفي رحاب المتكمميف كخاصة المعتزلة الذيف اتخذكىا كسيمة لئلفياـ 

 .ألفكارىـ

 بف عبيد كقد بدا ىذا كاضحا مف تعريؼ أكائؿ المعتزلة لمببلغة كىك عمرك 
قيؿ لعمرك بف عبيد: ما الببلغة؟ قاؿ: ما بمغ بؾ  في حكار نقمو الجاحظ " ىػ(144)ت

ستمع، أٍف يسكت لـ يحسف أٍف يمف لـ يحسف " . قاؿ السائؿ: ليس ىذا أريد. قاؿ:الجنة..
قاؿ: قاؿ السائؿ: ليس ىذا ...كمف لـ يحسف االستماع لـ يحسف القكؿ. قاؿ: ليس ىذا أريد
الكبلـ، ما ال يخافكف مف فتنة أريد. قاؿ: كانكا يخافكف مف فتنة القكؿ، كمف سقطات 

السككت كمف سقطات الصمت. قاؿ السائؿ: ليس ىذا أريد. قاؿ عمرك: فكأنؾ إنما تريد 
اإلفياـ، قاؿ: نعـ. قاؿ: إنؾ إف أكتيت تقرير حجة ا في عقكؿ  تخير المفظ، في حسف

في قمكب المريديف،  المكمفيف، كتخفيؼ المؤكنة عمى المستمعيف كتزييف تمؾ المعاني
األذىاف، رغبة في سرعة استجابتيـ، كنفي  باأللفاظ المستحسنة في اآلذاف، المقبكلة عند

عمى الكتاب كالسنة، كنت قد أكتيت فصؿ الخطاب الحسنة الشكاغؿ عف قمكبيـ بالمكعظة 
 .1كاستكجبت عمى ا جزيؿ الثكاب"

   ة لمببلغة فيك يرل أنيا تقرير فيذا التدرج في تعريؼ الببلغة يعكس نظرة المعتزل
مع مراعاتو تخفيؼ المؤكنة عميو برسالة كاضحة في عقكؿ المكمفيف ام اببلغ لممتمقي 

عٌبر عمييا بألفاظ مستحسنة ك بٌيف الغاية كىي سرعة االستجابة ك مراعاة المقاـ ثـ ربطيا 

                                                           

 .12البياف ك التبييف، الجاحظ، ص  1-



 الفصـــل األول
 

34 
 

مى ا الثكاب استكجب عك أقنع المتمقي  التبميغبالغرض الديني كىك أٌف مف نجم في 
 الجزيؿ.

خصكميـ  إلقناعخذه المسممكف كسيمتيـ كقد اتٌ  لرسكؿ اكالقرآف الكريـ ىك معجزة 
 يتعبدكف ا بو، كالببلغة برمتيا في نظر المعتزلة تخدـ ىذا المعنى إٍذ كتزكية نفكسيـ 

يصاؿ المعاني إلى امف  كىك ىػ( 144)ت ؼ عمرك بف عبيد يعرِّ إٍذ فياـ ألحسف التمقي كا 
   ة ا كتخفيؼ المؤكنةأكتي تقرير حجٌ  فالبميغ بقكلو" ىك معصره في شيخ المعتزلة 

  ..."المستمعيفعمى 

صحيفتو بمثابة دستكر لمببلغة العربية في  فتعدُّ  ىػ(210)ت بشر بف المعتمرأٌما 
بعناصر التكاصؿ يتيا كسنحاكؿ إثبات الكعي ىمٌ طكر نشأتيا كقد نقميا الجاحظ كاممة أل

 .في ىذه الصحيفة

جابتيا إياؾ، فإف قميؿ تمؾ  " قاؿ بشر:  خذ مف نفسؾ ساعة نشاطؾ كفراغ بالؾ كا 
الساعة أكـر جكىرا، كأشرؼ حسبا، كأحسف في األسماع، كأحمى في الصدكر، كأسمـ مف 
فاحش الخطاء، كأجمب لكٌؿ عيف كغٌرة، مف لفظ شريؼ كمعنى بديع. كأعمـ اف ذلؾ أجدل 
عميؾ مما يعطيؾ يكمؾ األطكؿ، بالكد كالمطاكلة كالمجاىدة، كبالتكمؼ كالمعاكدة. كميما 

ككف مقبكال قصدا، كخفيفا عمى المساف سيبل، ككما خرج مف أٍف يأخطأؾ لـ يخطئؾ 
ياؾ كالتكٌعر، فإف التكعٌ  ر يسممؾ إلى التعقيد، كالتعقيد ىك الذم ينبكعو كنجـ مف معدنو. كا 

كيشيف ألفاظؾ. كمف أراغ معنى كريما فميمتمس لو لفظا كريما، فإف حٌؽ يستيمؾ معانيؾ، 
المعنى الشريؼ المفظ الشريؼ، كمف حقيما أف تصكنيما عما يفسدىما كييجنيما، كعما 

ف نفسؾ يً تى مف أجمو أف تككف أسكأ حاال منؾ قبؿ أف تمتمس إظيارىما، كترٍ  تعكد
ككف لفظؾ رشيقا أٍف يفإف أكلى الثبلث  بمبلبستيما كقضاء حقيما. فكف في ثبلث منازؿ،

عند الخاصة إف أٌما عذبا، كفخما سيبل، كيككف معناؾ ظاىرا مكشكفا، كقريبا معركفا، 
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أٍف عند العامة إف كنت لمعامة أردت. كالمعنى ليس يشرؼ بأٌما كنت لمخاصة قصدت، ك 
 ككف مف معاني العامة.أٍف يككف مف معاني الخاصة، ككذلؾ ليس يٌتضع بي

حراز المنفعة، مع مكافقة الحاؿ، كما يجب لكؿ  نما مدار الشرؼ عمى الصكاب كا  كا 
مقاـ مف الماؿ. ككذلؾ المفظ العامي كالخاصٌي. فإف أمكنؾ أف تبمغ مف بياف لسانؾ، 
كببلغة قممؾ، كلطؼ مداخمؾ، كاقتدارؾ عمى نفسؾ، إلى أف تفعـ العامة معاني الخاصة، 

ال تمطؼ عف الدىماء، كال تجفك عف االكفاء، فأنت البميغ  كتكسكىا األلفاظ الكاسطة التي
 .1"التاـ

عناصر التكاصؿ فذكر  أىـٌ قد جاء عمى  أٌنوليذه الصحيفة تكضم  أنٌيةفالقراءة المت
} كأعمـ اف ذلؾ أجدل عميؾ مما يعطيؾ يكمؾ األطكؿ، بالكد بقكلو الباٌث المتكمـ أك 

ككف مقبكال أٍف يكالمطاكلة كالمجاىدة، كبالتكمؼ كالمعاكدة. كميما أخطأؾ لـ يخطئؾ 
 {.قصدا، كخفيفا عمى المساف سيبل، ككما خرج مف ينبكعو كنجـ مف معدنو

أقدار المعاني كيكازف عرؼ أٍف يكينبغي لممتكمـ  فقاؿ } المخاطىب أك كذكر المتمقي 
خذ مف نفسؾ  }ية الظرؼ الزماني بقكلو" أىمٌ ك أشار إلى  {بينيا كبيف أقدار المستمعيف

جابتيا إياؾ، فإف قميؿ تمؾ الساعة أكـر جكىرا، كأشرؼ حسبا،  ساعة نشاطؾ كفراغ بالؾ كا 
ياؾ كالت ث عف الرسالة كالشركط الكاجب تكفرىا فيياكتحدٌ { في األسماع كأحسف كٌعر، }كا 

عناصره متحدثا عف مقاـ  أىـٌ كما تحدث عف المقاـ بذكر  فإف التكعر يسممؾ إلى التعقيد {
} كالمعنى ليس يشرؼ المخاطىبيف كمكافقة الحاؿ لممقاـ كما تحدث عف الخاصة كالعامة 

 ككف مف معاني العامة.أٍف يمف معاني الخاصة، ككذلؾ ليس يٌتضع ب ككفأٍف يب

نما  حراز المنفعة، مع مكافقة الحاؿ، كما يجب لكؿ  كا  مدار الشرؼ عمى الصكاب كا 
    تحدث ٌنوالقناة فيي المغة مشافية ألأٌما  مف الماؿ. ككذلؾ المفظ العامي كالخاصٌي { مقاـ
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شادة بشر بالمقاـ  عف المغة العربية. يتكمـ أٌنوالشفرة فمف الكاضم أٌما ، عف الخطابة كا 
 في التكاصؿ مع المتمقي.الباٌث كالمقاؿ تدٌؿ عمى كعيو بكؿ العناصر التي تؤىؿ 

في جك ثقافي  ة ىي األقرب إلى دراسة التكاصؿالببلغيٌ لدراسة أٌف ا في  ما مف شؾك 
افرت في ذلؾ ضت ة في تراثنامكانة ميمٌ التي نالت  لدراسات المسانية عمكماعاـ يحتفي با

ية ىمٌ أكليا خدمة القرآف الكريـ إلى جانب عناصر أخرل عمى قدر كبير مف األ عديدة عكامؿ 
مف تأثير في الكاقع العربي، فقد  أيضا كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ما لمكبلـ كالتكاصؿ المغكم

 " كقد افتخر أحد جمسائو بقكة زياد كبأسو فقاؿ لو معاكية نيقؿ عف معاكية بف أبي سفياف
 .1ما أدرؾ صاحبؾ شيئا بسيفو إال كقد أدركت أكثر منو بمساني" أسكت، فك ا

ؽ المتكمميف كخاصة المعتزلة بحثكا في آليات االقناع لبلحتجاج آلرائيـ رى كما أف فً 
ـٌ استثمار كؿ عناصر ال   تكاصؿ المغكم لبمكغ ىذه األىداؼ.الفكرية كمذاىبيـ العقدية كمف ث

فبل غرك أف يككف البعد التكاصمٌي التداكلي مف أىـٌ مككنات الببلغة العربية، كقد أشار 
، 2جعميا تمٌخص جيكد أبي ىبلؿ العسكرمأحد الباحثيف المعاصريف إلى ذلؾ في خطاطة 

 كيرل الباحث أنيا تنسحب عمى جممة الدراسات الببلغية في تمؾ الحقبة.

 

 

 

 

 

                                                           

 217، ص 1البياف ك التبييف، الجاحظ ، ج 1-
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 أطرافه عند الجاحظو  التواصل

   مف البحث بٌد ع المنيج التأريخي فإٌنو ال ىذا العمؿ تتبٌ مٌثؿ إذا كاف مف المنطقٌي في 
    كىذا ما يصدؽ، ة األكلى حتى لك لـ يىًشٍع إدراجيا ضمف ىذا الففالببلغيٌ في المؤلفات 

فميذا المؤلَّؼ مكانة مميزة في تراثنا لقيمتو  (ىػ 255ت )عمى كتاب البياف كالتبييف لمجاحظ
كفطنتو جعمتو مف أكائؿ المغكييف  عمـ أبي عثماف ثـ إٌف سعة، العممية كأسبقيتو التاريخية

كالبياف اسـ جامع لكؿ شيء كشؼ لؾ قناع " ،ية التكاصؿ المغكمأىمٌ الذيف ينٌبيكف إلى 
       ضي السامع إلى حقيقتو، كييجـ فالمعنى، كىتؾ الحجاب دكف الضمير، حتى ي
جنس كاف الدليؿ، ألف مدار األمر أٌم عمى محصكلو كائنا ما كاف ذلؾ البياف، كمف 

فياـ شيء بمغت اإلأٌم فياـ، فبكالغاية التي يجرم القائؿ كالسامع، إنما ىك الفيـ كاإل
  .1"في ذلؾ المكضع كأكضحت عف المعنى، فذلؾ ىك البياف

كالتكاصؿ بالكسائؿ األخرل  التكاصؿ المغكم ث عفتحدٌ ك  أنكاع الداللة كما تنٌبو إلى 
، كقد كصؿ الجاحظ إلى ىذا المعنى انطبلقا مف الكظيفة االكلى كاإلشارة كالعقد كالحاؿ

 .2لمغة كىي التكاصؿ ككشؼ الكامف في الصدكر

 مبسكطة المعاني ألف األلفاظ، حكـ خبلؼ المعاني حكـ أف -ا حفظؾ -اعمـ ثـ
 كمحصمة معدكدة، مقصكرة المعاني كأسماء نياية، غير إلى كممتدة غاية، غير إلى

 ال أشياء خمسة لفظ، كغير لفظ مف المعاني عمى الدالالت أصناؼ كجميع .محدكدة
 ،نصبة تسمى التي الحاؿ ثـ الخط، ثـ العقد، ثـ اإلشارة، ثـ المفظ، أكليا: تزيد كال تنقص

 .3"الدالالت تمؾ عف تقصر كال األصناؼ، تمؾ مقاـ تقكـ التي الدالة، الحاؿ ىي كالنصبة

                                                           
 .11، ص 1البياف كالتبييف، الجاحظ، ج  - 1
، ص 2010، 2لعمرم، افريقيا الشرؽ، الدار البيضاء المغرب، طالببلغة العربية أصكليا كامتداداتيا، محمد ا - 2

195 . 
 .82، ص 1البياف كالتبييف، الجاحظ، ج - 3



 الفصـــل األول
 

33 
 

كقد نقمنا ىذا النص عمى طكلو لما تضمنو مف أسس التكاصؿ في ذلؾ الكقت المبكر  
رأينا مف كثرة االستشياد بو عند الباحثيف كىذا ما أكده الدكتكر محمد الصغير بناني  لٌما ك 

ىذه الفترة عمى نص كيذا يتميز باإلحاطة ؿ مثباإلمكاف العثكر في  أٌنوكال نعتقد " بقكلو:
في مكضكع الكبلـ البشرم كقضايا التكاصؿ بيف الناس بالكسائؿ  التفكيركالعمؽ في 

 .1" المسانية كغير المسانية
بٌينا حتى سكل بينو مر عمى ذلؾ فقد كاف اىتماـ الجاحظ بالرسالة كلـ يقتصر األ 

" قاؿ بعض األكائؿ إنما الناس أحاديث  :جاء في كتاب البياف كالتبييف، كبيف االنساف ذاتو
 .(2)"فإف استطعت أف تككف أحسنيـ حديثا فافعؿ 

كالبعد التكاصمي عند الجاحظ ال نجده في ثنايا مؤلفاتو بؿ في أسمكب كتابتو فمقد 
فقارئ كتبو يحٌس بكشائج قكية تربطو بالنص ، كقد كانت ىذه الغاية مف أىداؼ  كعى

كجو التدبير في الكتاب إذا طاؿ أف يداكم مؤٌلفو نشاط القارمء لو، الجاحظ إذ قاؿ" 
كيسكقو إلى حٌظو باإلحتياؿ لو. فمف ذلؾ أف يخرجو مف شيء إلى شيء، كمف باب 

 .3"ف، كمف جميكر ذلؾ العمـإلى باب، بعد أف ال يخرجو مف ذلؾ الف

جكىر الببلغة كالكظيفة  -كالجاحظ مف أبرزىـ -يف العرب الببلغيٌ كالبياف عند 
األساسية لكؿ اتصاؿ لغكم كذلؾ ألف مدار األمر كالغاية التي إلييا القائؿ كالسامع إنما 

 .(4)اإلفياـك  ىك الفيـ

                                                           

مفيـك النص عند المنظريف القدماء، محمػد الصػغير بنػاني، مجمػة المغػة كاالدب معيػد المغػة العربيػة كآدابيػا، جامعػة  1-
 .53، ص 1997، ديسمبر 12الجزائر، دار الحكمة، الجزائر، ع 

 .50، ص2البياف كالتبييف، الجاحظ، ج  2-
 237، ص 3المصدر نفسو، ج - 3
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 :1الخطاطة التاليةص محمد العمرم مكضكع البياف كالتبييف في كقد لخٌ    

 
     ، لجػػػػاحظ قػػػػد عػػػػالج مسػػػػألة التكاصػػػػؿ المغػػػػكم مػػػػف كػػػػؿ جكانبيػػػػاأٌف اكال نغػػػػالي إذا قمنػػػػا 

كما درس التشكيش عمػى عمميػة ، طرح قضية المغة ككظائفيا كعبلقتيا بالمجتمع كالمتكمـإٍذ 
ذ فػػي أٌكؿ كتابػػو ، التكاصػؿ مػػف خػػبلؿ معالجػػة قضػية متاعػػب االسػػتعماؿ المغػػكم بػؿ لقػػد تعػػكَّ

ػػؿ إليػػو بقكلػػوممػػا يقضػػي عمػػى عمميػػة التكاصػػؿ     : " الميػػـ إٌنػػا نعػػكذ بػػؾبػػيف المرًسػػؿ كالمرسى
ؾ أىميػة التكاصػؿ المغػكم ك يبػرز نظرتػو ر فيػك يػد .(2)"كالسبلطة ك اليػذر ...مف فتنة القكؿ

عػػف مكسػػى كأخيػػو ىػػاركف عنػػد إشػػادتو  وليػذا التكاصػػؿ كأثػػره فػػي الحيػػاة اإلنسػػانية عنػػد حديثػػ
 .3الفصاحةب

كالبلفت أننا لك نظرنا إلى ما كتبو الجاحظ حكؿ كظائفٌية المغػة لػـ نجػد كبيػر فػرؽ بينػو 
     ( رسػػػائؿ فػػػي المسػػػانيات العامػػػة )سػػػـككبػػػيف مػػػا تنػػػادم بػػػو نظريػػػة جاكبسػػػكف فػػػي كتابػػػو المك 

                                                           

 . 194الببلغة العربية أصكليا كامتداداتيا، محمد العمرم، ص  ينظر: -1

 .27،  ص1البياف كالتبييف،  لمجاحظ، ج2-
 .31، ص 1المصدر نفسو، ج -3
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التركيػػز عمػػى العبلقػػة بػػيف القػػارئ كمػػا أك ، مػػف كجػػكد المخاًطػػب كالمخاطىػػب كقنػػاة االتصػػاؿ
 .(1)يقرأ في نظرٌية التمٌقي

بػػؿ جعػػؿ غايػػة البيػػاف ىػػي ، المػػتكٌمـ كالسػػامع :لقػػد رٌكػػز الجػػاحظ عمػػى طرفػػي التكاصػػؿ
    فمػػـ يرٌكػػز عمػػى أحػػد الطػػرفيف دكف اآلخػػر أك عمػػى الرسػػالة كحػػدىا، نجػػاح عمميػػة التكاصػػؿ

أك مجػػػٌرد نقميػػػا مػػػف مػػػتكمـ إلػػػى سػػػامع بغػػػض النظػػػر عػػػف التفاعػػػؿ كالتكامػػػؿ بػػػيف عناصػػػر 
.. اسػػـ جػػامع لكػػٌؿ ." :يقػػكؿ الجػػاحظ فػي ىػػذا الصػػدد متحػػدثا عػف البيػػاف، العمميػة التكاصػػمية

شيء كشؼ لؾ قناع المعنى كىتؾ الحجاب دكف الضمير حتى يفضػي السػامع إلػى حقيقتػو 
جنس كاف الدليؿ ألٌف مدار األمػر أٌم ف ذلؾ البياف كمف كييجـ عمى محصكلو كائنا مف كا

شػػيء بمغػػت اإلفيػػاـ أٌم كالغايػػة التػػي يجػػرم إلييػػا القائػػؿ كالسػػامع إنمػػا ىػػك الفيػػـ كاإلفيػػاـ فبػػ
      كالتبيػػػػػيف، البيػػػػػاف عمػػػػػى األمػػػػػر مػػػػػدار ألف 2..".كأكضػػػػحت عػػػػػف المعنػػػػػى فػػػػػذلؾ ىػػػػػك البيػػػػػاف

 أشػػد القمػػب كػػاف كممػػا أنػػو كمػػا أحمػػد كػػاف أبػػيف المسػػاف كػػاف ككممػػا. كالػػتفيـ األفيػػاـ كعمػػى
، فيػػػك يشػػػيد بالمغػػػة ك دكرىػػػا التكاصػػػمي كيتحػػػدث عػػػف البػػػاٌث كالمتمقٌػػػي 3أحمػػػد كػػػاف اسػػػتبانة

 كالرسالة.

، كػكف مرادفػا لمصػطمم التكاصػؿ فػي العصػر الحػديثأٍف يفالبياف كما ىػك كاضػم يكػاد 
، المغػكم مبثكثػا فػي ثنايػا الكتػابكمف يقرأ كتاب الجػاحظ بػتمٌعف يجػد الحػديث عػف التكاصػؿ 

  داللػػة كاضػػحة عمػػى أصػػالة ىػػذا المكضػػكع يػػدٌؿ الػػذم   ىػػـٌ كسػػنرٌكز فػػي ىػػذا المقػػاـ عمػػى األ
    لعمميػػػة التكاصػػػمية تكػػػكف ناجحػػػة أٌف افػػػإذا أخػػػذنا فػػػي االعتبػػػار ، مػػػف خػػػبلؿ البيػػػاف كالتبيػػػيف

                                                           

ينظر مثبل في النظريات المسانية كالببلغٌية كاألدبية عند الجاحظ مػف خػبلؿ البيػاف كالتبيػيف، محمػد الصػغير بنػاني،   1 -
كمحػػاكرات مػػع النثػػر العربػػي مصػػطفى ناصػػؼ ،  سمسػػمة  69، 68ػػػ ص1983ديػػكاف المطبكعػػات الجامعيػػة، الجزائػػر،  

 . 64، ص1997، شباط 218عالـ المعرفة، الككيت،  ع

 11،ص1اف كالتبييف، الجاحظ، جالبي -2
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ىػػذه العناصػػر كمػػا لجػػاحظ قػػد ذكػػر أٌف اعمػػى قػػدر االنسػػجاـ بػػيف كػػؿ عناصػػرىا فإننػػا نجػػد 
 :سيتبٌيف فيما يأتي

ـي عنػػؾ شػػريكاف  :ا فػػي قكلػػومػػيتيأىمٌ حػػدد طرفػػي التكاصػػؿ كبػػٌيف   ـي لػػؾ كالمػػتفيِّ " كالمفًيػػ
ـى أفضؿ مف المتفيِّـأٌف افي الفضؿ إال   .1"... لمفًي

يػػة المػػتكمـ فػػي سػػياؽ الحػػديث عػػف صػػحيفة بشػػر بػػف أىمٌ كيشػػير فػػي مكضػػع آخػػر إلػػى 
عػػرؼ أقػػدار المعػػاني كيػػكازف بينيػػا كبػػيف أقػػدار المسػػتمعيف أٍف ي" كينبغػػي لممػػتكمـ  :المعتمػػر

كلكؿ حالة مف ذلػؾ مقامػا حتػى يقٌسػـ ما كبيف أقدار الحاالت فيجعؿ لكؿ طبقة مف ذلؾ كبل
أقػػػػدار الكػػػػبلـ عمػػػػى أقػػػػدار المعػػػػاني كيقسػػػػـ أقػػػػدار المعػػػػاني عمػػػػى أقػػػػدار المقامػػػػات كأقػػػػدار 

 .2..". الحاالتالمستمعيف عمى أقدار تمؾ 

أٌمػػػػػا ، كقػػػػػد أكلػػػػػى الجػػػػػاحظ عنايػػػػػة فائقػػػػػة لممػػػػػتكمـ ال يخطئيػػػػػا مػػػػػف يٌطمػػػػػع عمػػػػػى مؤلَّفػػػػػو
   :كىػك الطػرؼ الثػاني ػ فنجػد دكره فػي إنجػاح التكاصػؿ المغػكم فػي قػكؿ الجػاحظ .المخاطػب

" إذا لػػـ يكػػػف المسػػػتمع أحػػرص عمػػػى االسػػػتماع مػػػف القائػػؿ عمػػػى القػػػكؿ لػػـ يبمػػػغ القائػػػؿ فػػػي 
مَّة في االستماع منومنطقو ككاف   .  3" النقصاف الداخؿ في قكلو بقدر الخي

 :ــامــالمقـ

لقػديـ ظػاىرة السػياؽ كف منػذ االببلغٌيػفقػد الحػظ  الببلغػيٌ ية المقاـ أصػيمة فػي تراثنػا أىمٌ 
لكػػؿ مقػػاـ مقػػاؿ كلكػػؿ كممػػة مػػع صػػاحبتيا مقػػاـ فػػانطمقكا فػػي مبػػاحثيـ  فٌ أبػػ مػػف خػػبلؿ مقكلػػة
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حكؿ فكرة السياؽ كربطيا بالصياغة أك بمعنى أصػم ربػط الصػيغة بالسػياؽ كأصػبم مقيػاس 
   .1مناسبة الكبلـ لما يميؽ بوالكبلـ في باب الحسف كالقبكؿ بحسب 

 مكاضػػػع اإليجػػػاز يػػػة كالػػػذم نجػػػده فػػػي حديثػػػو عػػػفىمٌ قػػػد أكػػػد الجػػػاحظ ىػػػذه األك        
ك صػػحيفة بشػػر بػػف المعتمػػر التػػي أثنػػى عمييػػا  مػػا إلػػى ذلػػؾك  مخاطبػػة الممػػكؾك  اإلطنػػابك 

نما مػدار الشػرؼك  "... تختتـ بالتأكيد عمى ىذه األىمية حػراز المنفعػة مػع ك  عمػى الصػكاب ا  ا 
   .2"ما يجب لكؿ مقاـ مف مقاؿ ك  مكافقة الحاؿ

راعػي  قػدر ىػذا المسػتمع أٍف ينجم تكاصػمو مػع المسػتمع يجػب أٍف يػفالمتكمـ الذم يريػد 
يقكؿ:" كقاؿ عامر بػف عبػد قػيس: إٍذ ، عمى ىذا األمر بصكر مختمفةيمٌم نجده ك  كطاقتو بؿ

ذا خرجت مف المساف لػـ تجػاكز اآلذاف» . «الكممة إذا خرجت مف القمب كقعت في القمب، كا 
كتكمػػـ رجػػؿ عنػػد الحسػػف بمػػكاعظ جمػػة كمعػػاف تػػدعك إلػػى الرقػػة فمػػـ يػػر الحسػػف رؽ، فقػػاؿ 

لمسػػػتمع يػػػرؽ عمػػػى قػػػد رقػػػة أٌف اأك يكػػػكف بػػػؾ! يػػػذىب إلػػػى  شػػػرٌ  كػػػكف بنػػػاأٍف يأٌمػػػا الحسػػػف: 
 .(3)"القائؿ

فمذلؾ يرجم القكؿ بأف الجاحظ قػد كعػى البعػد التكاصػمي لمغػة ك تحػدث عػف عناصػرىا 
  ٌزؿ فيػػو كبقطػػع النظػػرنػػفقػػد " انتبػػو إلػػى أف الفعػػؿ المغػػكم ميمػػا كػػاف الحٌيػػز الػػذم يت الميمػػة

رئيسػػػية تمثػػػؿ الحػػػد األدنػػػى لمبيػػػاف عػػػف مقاصػػػد منجػػػزه كغاياتػػػو يقػػػـك عمػػػى ثػػػبلث عناصػػػر 
المغكم كىي المتكمـ ك السػامع ك الكػبلـ... كتفطنػو إلػى ىػذا الجانػب أمػر ذك باؿ...ذلػؾ أف 

فػي  ى مككناتيا األساسية لػـ تػتـ إال فػي حقبػة متقدمػة مػف ىػذا القػرف فرقعة ظاىرة التكاصؿ إل
 4" أطمؽ عميو نظرية التكاصؿنطاؽ ما  
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 :الرسالـــة

يػػة قصػػكل فشػػدد عمػػى االنسػػجاـ بػػيف األلفػػاظ كالمعػػاني أىمٌ  (الرسػػالة )لقػػد أكلػػى الجػػاحظ
يمػٌم ىك عنده أقرب ما يككف إلى ما يعرؼ بالتكاصؿ المغػكم فتػراه ك  كجعميا مف مقكمات البياف

 فػػػي أذىػػػػانيـ ة"المعػػػاني القائمػػػػة فػػػي صػػػػدكر المتكممػػػيف المتصػػػػكر  :يػػػػة الكػػػبلـ بقكلػػػػوأىمٌ عمػػػى 
يعػرؼ اإلنسػاف  ال... بعيػدة كحشػيةك  المتصػمة بخػكاطرىـ مسػتكرة خفيػةك  المختمجة في نفكسيـك 

عمػى أمػكره، كعمػى مػا  ضمير صاحبو، كال حاجة أخيو كخميطو، كال معنى شػريكو كالمعػاكف لػو
نمػػا يحيػػي تمػػؾ المعػػاني ذكػػرىـ ليػػا، كأخبػػارىـ عنيػػا،  ال يبمغػػو مػػف حاجػػات نفسػػو إال بغيػػره. كا 

فػػي كاسػػتعماليـ إياىػػا. كىػػذه الخصػػاؿ ىػػي التػػي تقربيػػا مػػف الفيػػـ، كتجمييػػا لمعقػػؿ، كتجعػػؿ الخ
 .1"منيا ظاىرا، كالغائب شاىدا، كالبعيد قريبا

        فػػػػػي الكقػػػػػت ذاتػػػػػو إصػػػػػرارك  يػػػػػة الكػػػػػبلـىمٌ تثمػػػػػيف ألك  ففػػػػػي ىػػػػػذا الػػػػػنص إشػػػػػادة بالرسػػػػػالة
تػػأثر المتمقػػي بيػػذه الرسػػالة فػػبل سػػبيؿ إلػػى إظيػػار المعػػاني ك  عمػػى تكضػػيم كظيفتػػو التكاصػػمية
لػػػى ذلػػػؾ ك  ،فػػػي عصػػػرناىػػػذا مػػػا يسػػػاير مػػػا يعػػػرؼ بػػػاإلببلغ ك  الخفيػػػة المسػػػتكرة سػػػكل الكػػػبلـ ا 

متػػى شػػاكؿ ك  ":يقػػكؿإٍذ يعبػػر عنػػو بالمشػػاكمة ك  المعنػػىك  فالجػػاحظ يحتفػػي بالمطابقػػة بػػيف المفػػظ
خػرج ك  لػذلؾ القػدر لفقػاك  كػاف لػذلؾ الحػاؿ كفقػاك  أعرب عف فحكاهك  أبقاؾ ا ػ ذلؾ المفظ معناه

 .(2)بانتفاع المستمعك  ؼ كاف قمينا بحسف المكقعسمـ مف فساد التكمك  مف سماجة االستكراه

كبعد استعراض ىذه النماذج مف جيكد الجاحظ المغكية كالتي كاف القصد منيا التمثيػؿ ال 
الحصػػر فػػإف "النتيجػػة الطبيعيػػة بػػؿ الحتميػػة ليػػذا التصػػكر الشػػامؿ لمتكاصػػؿ المغػػكم كالتشػػبث 

 .3بكظائفية الكبلـ بركز فكرة ضركرة ربط المقاـ بالمقاؿ كمبلءمتو لمقتضى الحاؿ"
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 هـ(215ت)عجاز عند عبد القاهر الجرجانيالتواصل  ونظرية اإل

دالئػػؿ )عبػػد القػػاىر الجرجػػاني مػػف أبػػرز أعػػبلـ تراثػػػنا المغػػػكم فمقػػد كػػاف لكتابػػػيو عػػدٌ يي  
كبيػر األثػر فػي حقػؿ الدراسػات المغكيػة عامػة كالببلغػة خاصػة  ()أسػرار الببلغػةك (اإلعجاز

ا لغكيا أصيبل متمكنا جعمو يتعامؿ مػع ـ حسِّ ليً عبد القاىر أي  حقيقة األمر أفٌ ك  إلى يكمنا ىذا
يحمػػؿ النصػػكص األدبيػػة المكتكبػػة، كمعمػػـك أف محمػػؿ الكػػبلـ  أٌنػػوركح المغػػة عمػػى الػػرغـ مػػف 

ىك ثابت في حقؿ الدرس المغػكم...غير  االمكتكب مفتقد لعنصر الكبلـ الفعمي عمى نحك م
مقػو فػي تحميميػا جعمػو تعك  استقصػاؤه أكضػاعيا كفيػـ بنيتيػاك  أف تمكف عبد القاىر مف المغػة

فقػػد كػػاف عبػػد القػػاىر  ،أعانػػو عميػػو معايشػػتو لمػػدرس المغػػكم التقميػػدم يصػػؿ إلػػى نتػػائج ميمػػة
إليػػو الرحػػاؿ...في مجػػػاؿ  فػػي العربيػػػة كنحكىػػا الػػذم تشػػدٌ  إمػػاـ المغػػة فػػي عصػػره ك المتفػػنفٌ 
 (1)النحك التقميدم كمجاؿ التفسير معا

مػػرد لعػػٌؿ ك  أسػػتاذيةك  عػػف ذكػػاء حكػػيـ يػػنُـّ ة بأسػػمكب عممػػي الببلغٌيػػلقػػد عػػالج القضػػايا ك 
مازالػت آراء ك  الببلغػةك  الكػبلـك  تضمعو في عمـك مختمفة كعمـ النحػكك  د ركافد ثقافتوذلؾ تعدٌ 

أسػػػكة بػػػالمنيج ك  الجرجػػػاني جػػػديرة بالبحػػػث السػػػتخبلص مػػػا يفيػػػد الفكػػػر المغػػػكم فػػػي عصػػػرنا
شػػاراتو ك  د الجرجػػانيالمتبػػع فػػي اسػػتجبلء جػػذكر التكاصػػؿ عنػػد الجػػاحظ نحػػاكؿ إظيػػار جيػػك  ا 

إلػى جانػب  فقد ضػمت مؤلفاتػو خبلصػة كثيػر مػف جيػكد سػابقيوإلى عممية التكاصؿ المغكم 
 .جيكده المميزة

فنجػده ينظػر إلػى الكػبلـ ، ا بػدكر المغػة التكاصػميلجرجاني كاف كاعين أٌف اك يبدك بجبلء 
كيجعػػؿ ذلػػؾ  ب جيػػدا السػػتجبلء مكنكنػػو بػػؿمرسػػؿ إليػػو يتطمٌػػك  رسػػالة بػػيف مرسػػؿ أٌنػػوعمػػى 

"ك لـ أزؿ منذ خدمت العمـ أنظػر فيمػا قالػو  :يقكؿإٍذ لمببلغة  االمطمب األسمك  الغاية المثمى
 فػي بيػاف المغػزل مػف ىػذه العبػاراتك  البراعػةك  البيػافك  الببلغػة ك  العمماء في معنى الفصاحة
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كالتنبيػػو بعضػػو ك  اإلشػػارة فػػي خفػػاءك  اإليمػػاءك  تفسػػير المػػراد بيػػا فأجػػد بعػػض ذلػػؾ كػػالرمزك 
 .(1)مكضع الدفيف ليبحث عنو فيخرج"ك  عمى مكاف الخبيء ليطمب

فينػػاؾ عبلقػػة تفاعػػؿ بػػيف عناصػػر العمميػػة التكاصػػمية فكػػؿ رسػػالة صػػدرت عػػف المػػتكمـ 
ىكػػػػذا تتكامػػػػؿ ك  فػػػػتم مغاليقيػػػػا ك  مشػػػػكمة كػػػػاف الزمػػػػا عمػػػػى المسػػػػتمع بػػػػذؿ جيػػػػد فػػػػي فيميػػػػا

   لجيػػػد أٌف االعناصػػػر مجتمعػػػة فػػػي خدمػػػة تكاصػػػمية المغػػػة فتػػػراه فػػػي جانػػػب آخػػػر يشػػػدد عمػػػى 
         مقػػػػػاببل الببلغػػػػػة فػػػػػي خدمػػػػػة الػػػػػنص يتطمػػػػػب جيػػػػػدا ك  ىػػػػػك تكامػػػػػؿ بػػػػػيف النحػػػػػكك  فػػػػػي الػػػػػنظـ
" ال يكفي في عمػـ الفصػاحة أف :( لتقييـ الرسالة  يقكؿ عبد القاىرالمرسؿ إليو)مف المستمع

تقػػكؿ فييػػا قػػػكال مرسػػبل بػػؿ ال تكػػكف فػػػي ك  أف تصػػػفيا كصػػفا مجمػػبلك  ليػػا قياسػػا مػػاتنصػػب 
تحٌصػؿ كتضػع اليػد عمػى الخصػائص التػي تعػرض  ك معرفتيا في شيء حتػى تفصػؿ القػكؿ

تسػػػمييا شػػػيئا شػػػيئا كتكػػػكف معرفتػػػؾ معرفػػػة الصػػػنع ك  تعػػػدىا كاحػػػدة كاحػػػدةك ، فػػػي نظػػػـ الكمػػػـ
كػؿ قطعػة مػف القطػع المنجػكرة ك  م فػي الػديباج سيـ الذـ كؿ خيط مف اإلبر مً الحاذؽ الذم عى 
 (2)كؿ آجره مف اآلجر الذم في البناء البديع"ك  عػٌ قطٌ في الباب المي 

 عمػػػى أكلئػػػؾ الظػػػانيف أف ىػػػذا يػػػردٌ ك  يػػػة التكاصػػػؿ المغػػػكمأىمٌ عبػػػد القػػػاىر عمػػػى  يمػػػمُّ ك 
أٍم المعنػى ك  ببلغتيػا دكف الداللػةك  صػرفياك  التكاصؿ المغكم ينبني عمى إتقاف المغػة بنحكىػا

" :مػا إلػى ذلػؾ يقػكؿ عبػد القػاىرك  النيػيك  األمػرك  االسػتفياـك  حصر معاني الكبلـ في الخبر
ػػا يػػرىل لئلشػػارًة بػػالرأس كالعػػيف، كمػػا يىجػػديه ًلمخػػط  تىػػرل كثيػػران مػػنيـ ال يىػػرل لػػو معنػػىن أكثػػرى ممَّ

، كأٍمر كنييه، كلكؿِّ ًمف ذلؾ  : إنَّما ىك خبره كاستخباره عػؿ كالعىٍقد، يقكؿي لفظه قد كيضع لػو، كجي
ػػػرؼى أكضػػػاعى لغػػػةو مػػػفى المغػػػات، عربيػػػةن كانػػػت ػػػٍف عى أك فارسػػػية، كعػػػرىؼى   دلػػػيبلن عميػػػو، فكػػػؿُّ مى

المٍغػزل مػف كػؿَّ لفظػةو، ثػـ سػاعدىه المسػافي عمػى النُّطػؽ بيػا، كعمػى تىأديػًة أجراًسػيا كحيركًفيػػا، 
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المبمػغى الػذم ال مزيػدى عميػو، ميٍنتىػو إلػى  فيك بيِّف في تمػؾ الٌمغػًة، كامػؿي األداًة، بػالغه مػفى البيػافً 
ا معنػػىن سػػكل الغايػػًة التػػي ال مػػذىبى بعػػدىا يسػػمع الفصػػاحة كالببلغػػة كالبراعػػةى فػػبل يىعػػرؼ ليػػ

 .1"اإًلٍطناًب في القكؿ

إف ىػػذا التمييػػز بػػيف مسػػتكيات الكػػبلـ يبػػيف أسػػس نظػػرة عبػػد القػػاىرة لػػدائرة الكػػبلـ بػػيف 
   البػػاٌث ك المتمقػػي كأىميػػة تثمػػيف ىػػذه الرسػػالة بػػالغكص فػػي أسػػرارىا إلدراؾ مقاصػػد المػػتكمـ 

غػػة مك مراميػو، كالكسػػائؿ المغكيػة التػػي كٌظفيػا لبمػػكغ ىػػذه الغايػات، ك الحػػديث عػف كظائفيػػة ال
كجممػةي األمػر أنَّػو ال  عممية التكاصؿ. ك يمٌم عبد القاىر عمػى ىػذا األمػر بقكلػو "ىك دعامة 

يىػػرل الػػنقصى يىػػٍدخؿي عمػػى صػػاحبًو فػػي ذلػػؾ إال مػػف جيػػًة نقًصػػو فػػي عمػػـ المغػػة، ال يعمػػـ أف 
ىينػػػا دقػػػائؽ كأسػػػرار طريػػػؽ العمػػػـ بيػػػا الركيػػػة كالفكػػػر، لطػػػائؼ ميٍسػػػتقاىا العىقػػػؿي، كخصػػػائصى 

ػػب بيػػنىييـ معػػافو ينفػػردي بيػػا  قػػكـه قػػد ىيػػديكا إلييػػا، كديلُّػػكا عمييػػا، ككيًشػػؼ ليػػـ عنيػػا، كريفعػػًت الحيجي
، ككجبى أٌنيكبينىيا، ك   (2)فضيؿى بعضيو بعضاي"أٍف يا السَّببي في أٍف عرضًت المزيَّةي في الكبلـً

البحػػث فػػي مؤلفػػات الجرجػػاني عػػف عناصػػر التكاصػػؿ فإننػػا نجػػده قػػد أشػػار ريمنػػا ك إذا 
تػدبر األمػر ككجػػد أف ذلػؾ يرجػػع إلػى طبيعػػة لٌمػػا ذلػؾ أف عبػػد القػاىر أفػاض القػػكؿ ، ك  إلييػا

رىـ كمكضػػػػػكع جبمتيـ...انتيػػػػػى إلػػػػػى أف مػػػػػالمغػػػػػة كارتباطيػػػػػا بػػػػػأحكاؿ المخمػػػػػكقيف كظػػػػػاىر أ
غػة كتسػيء إلػى فيميػا مالتأكيبلت النحكية المنبثقة عف التقديرات العقمية فقػط تغفػؿ طبيعػة ال

 .(3)إساءة شديدة

فمقػد كػػاف شػػغؼ  (السػػامع)المرسػؿ إليػػوك  (المػػتكمـ )طرفػػي التكاصػؿ المرسػػؿيخػػٌص فيمػا 
أٌم لغػػة الخمػػؽ ك  تعػػالىك  الجمػػع بػػيف حػػديث الخػػالؽ سػػبحانوك  عبػػد القػػاىر بأسػػرار اإلعجػػاز

عجػػز العػػرب عػػف مجاراتػػو دافػػع ميػػـ لمتركيػػز عمييمػػا فاإلعجػػاز ك  نػػزكؿ القػػرآف بمسػػاف عربػػي
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لػػػى المسػػتمع الػػػذم يتفاعػػػؿ مػػػع الػػػنصك  اتيػػػايعػػكد إلػػػى المػػػتكمـ ال إلػػػى المغػػػة ذ ككنػػػو لعػػػٌؿ ك  ا 
فػػالقرآف كػػبلـ ا ك لػػيس  أشػػعريا يجعػػؿ تركيػػزه األكؿ عمػػى المػػتكمـ دكف غيػػره مػػف العناصػػر

 .  مف مخمكقاتو كما يرل المعتزلة

   :المتكمم " المرسل "

الفصػػاحة فػػي مػػا نحػػف فيػػو  " إفٌ  :يػػة المػػتكمـىمٌ يقػػكؿ عبػػد القػػاىر فػػي معػػرض تأكيػػده أل
ذا كػػػاف كػػػذلؾ فينبغػػػي لنػػػا ك  ضػػػع المغػػػةاعػػػف مزيػػػة ىػػػي لممػػػتكمـ دكف ك  عبػػػارة نظػػػر إلػػػى أٍف نا 

ذا ك ... لػػيس ىػػك لػػو فػػي المغػػة زيػػد مػػف عنػػد نفسػػو فػػي المفػػظ شػػيئاأٍف يالمػػتكمـ ىػػؿ يسػػتطيع  ا 
ىػك ك  حػدث فيػو كصػفا كيػؼأٍف يال ك  مفظ شػيء أصػبلن صػنع بػالأٍف ينظرنا كجدناه ال يستطيع 

ال يكػػكف متكممػػا حتػػى يسػػتعمؿ  ٌنػػوكػػكف متكممػػا ألأٍف يأبطػػؿ ك  إف فعػػؿ ذلػػؾ أفسػػد عمػػى نفسػػو
 .1ضعت عميو"غة عمى ما كي لأكضاع 

عناصػػر عمميػػة  أىػػـٌ ىػػك مػػف إٍذ ثػػـ أننػػا نجػػد عبػػد القػػاىر يتكجػػو بخطابػػو إلػػى المػػتكمـ 
ىػك ك  بػؿ نجػده، المػتكمـلمغة في نظره ما ىػي إال مػادة خػاـ تأخػذ قيمتيػا مػف ٌف ا؛ ألالتكاصؿ

ر بضػػركرة التػػزاـ المػػتكمـ بقكاعػػد الكػػبلـ التػػي تربطػػو بالسػػامع فمػػيس د لنظريػػة الػػنظـ يػػذكِّ يقعِّػػ
 تعمػؿ عمػى قكانينػو كأصػكلوك  النظـ " إال أف تضع كبلمؾ الكضػع الػذم يقتضػيو عمػـ النحػك

بشػيء  تحفظ الرسـك التي رسػمت لػؾ فػبل تخػؿك  تعرؼ مناىجو التي نيجت فبل تزيغ عنياك 
 .(2)"امني

حػػتـٌ مراعػػاة ىػػذا تالنظػػرة إلػػى المغػػة كمؤسسػػة اجتماعيػػة كظيفتيػػا التكاصػػؿ كعميػػو فػػإف  
البعػػد االجتمػػاعي كااللتػػزاـ بػػالقكانيف المتكاضػػع عمييػػا مػػف قبػػؿ المجتمػػع الكاحػػد، ك لمػػا كػػاف 

فػػي التبميػػغ مصػػدره المػػتكمـ كجػػدنا أف عبػػد القػػاىر االجتيػػاد فػػي أسػػاليب التكاصػػؿ ك التفػػنٌف 
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يركز عمى مصػدر إنتػاج الرسػالة المغكيػة كفػؽ الشػفرة المشػتركة بػيف طرفػي التكاصػؿ ك ىػذا 
" ىػك ذلػؾ أف العقػؿ انتاج أك تمقي الرسالة أثناء عممية التكاصؿ يما يفسر اعتداده بالعقؿ ف

ػػػك  ىػػػذا العقػػػؿ ىػػػك الػػػذم يصػػػطنع الفكػػػرة كينظميػػػاك ، كػػػؿ شػػػيء خػػػذ الفكػػػرة بعػػػد أف تتٌ ك  قياينسِّ
، (1)" أك خطابػػة عمػػى المسػػاف شػػعراك  قة تيػػبط عمػػى القمػػـ كتابػػةمكانيػػا مػػف العقػػؿ مرتبػػة منٌسػػ

:" لػػػيس الغػػػرض إذا بػػػنظـ الكمػػػـ إال تناسػػػؽ ىػػػذه القناعػػػة عنػػػد عبػػػد القػػػاىر تبػػػرز فػػػي قكلػػػو
 . (2)تبلقي معانييا عمى الكجو الذم اقتضاه العقؿ"ك  دالالتيا

في نظرية النظـ يتجاكز احتػراـ  ابارز  ادكر ك  ةمكانة ميمٌ  مما سبؽ أف لممتكمـ كيتضم  
 ما إلييا إلى الخصائص الفنية المتبادلة بيف المرسػؿك  قكانيف المغة مف عبلقة الفعؿ بالفاعؿ

خاصػػة إذا كانػػت الرسػػالة فنيػػة شػػعرا أك نثػػرا كعمػػى كجػػو الخصػػكص الفػػركؽ ك  المرسػػؿ إليػػوك 
 نظر في كجكه كػؿ بػابأٍف يبيف التراكيب "كذلؾ أٌنا ال نعمـ شيء يبتغيو الناظـ بنظمو غير 

     (ينطمػػػؽي  )زيػػػده ك (منطمػػػؽه  زيػػػده )التػػػي تراىػػػا فػػػي قكلػػػؾفركقػػػو فينظػػػر فػػػي الخبػػػر إلػػػى الكجػػػكه ك 
 (إف تخػرج أخػرج ):الجػزاء إلػى الكجػكه التػي تراىػا فػي قكلػؾك  طفػي الشػر ك  ...() ينطمؽ زيدك
 ...  () إف خرجت خرجتك

.. .()جػػاءني يسػػرعك جػػاءني زيػد مسػػرعا()فػي الحػػاؿ إلػػى الكجػكه التػػي تراىػػا فػي قكلػػؾك      
فػي  ينظػر فػي الحػركؼ التػي تشػترؾك  فيعػرؼ لكػؿ مػف مكضػعو كيجػيء بػو حيػث ينبغػي لػو

ينظػػر فػػي الجمػػؿ التػػي ك ... خصكصػػية فػػي ذلػػؾ المعنػػى معنػػى ثػػـ ينفػػرد كػػؿ كاحػػد منيػػا فػػي
 التقػػػػديـك  التنكيػػػػرك  كيتصػػػػرؼ فػػػػي التعريػػػػؼ... تسػػػػرد فيعػػػػرؼ مكضػػػػع الفصػػػػؿ مػػػػف الكصػػػػؿ

اإلظيػار فيصػيب بكػؿ مػف ذلػؾ ك  اإلضػمارك  في الكبلـ كمو كفػي الحػذؼ كالتكػرارك  التأخيرك 
األسػمكبية بػػيف التراكيػػب لفػػركؽ أٌف اأٌم  (3)"... مػا ينبغػػي لػوك  يسػػتعممو عمػى الصػػحةك  مكانػو
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رسػػاـ يتعامػػؿ مػػع األصػػباغ "  أٌنػػوكك  المغكيػػة تػػؤكؿ إلػػى خصػػائص مميػػزة لممػػتكمـ حتػػى يغػػدك
ال نياية ال تجد ليا ازديػاد بعػدىا ثػـ أعمػـ ك  الكجكه كثيرة ليس ليا غاية تقؼ عندىاك  فالفركؽ

تعػرض بسػبب  لكػفٌ ك  مػف حيػث ىػي عمػى اإلطػبلؽك  أف ليست المزية بكاجبة ليا فػي أنفسػيا
نما سبيؿ ىذه المعاني سبيؿ األصػباغ التػي ك ... األغراض التي يكضع ليا الكبلـك  المعاني ا 

 .(1)النقكش "ك  تعمؿ فييا الصكر

أٍف ك  بػػػدعأٍف يالمرسػػػؿ( الػػػذم يسػػػتطيع )عبػػػد القػػػاىر عمػػػى ىػػػذه الكفػػػاءة عنػػػد المػػػتكمـيمػػػٌم ك   
ال يعتد بو " تػرل الكاحػد منيػا غفػبل سػاذجا ك  ذكائو ما ييممو غيرهك  بتكر مف المعاني بحذقوي

حػػداث ك  شػػأف الببلغػػةبقػػد عمػػد إليػػو البصػػير ك  ثػػـ تػػراه ـمكجػػكدا فػػي كػػبلـ النػػاس كميػػعامٌيػػا  ا 
 فػػي العمػػؿ يػػدؽٌ ك  منػػو مػػا يصػػنع الحػػذؽ حتػػى يغػػرب فػػي الصػػنعة الصػػكر بالمعػػاني فيصػػنع

  (2)" يبدع في الصياغةك 

         فيػػػػػػذه النصػػػػػػكص تبػػػػػػٌيف بجػػػػػػبلء اىتمػػػػػػاـ عبػػػػػػد القػػػػػػاىر بػػػػػػالمتكمـ ك لعػػػػػػؿ االكثػػػػػػار         
مػػف االقتبػػاس عػػف عبػػد القػػاىر يجػػد مبػػرره فيمػػا شػػاع عنػػد بعػػض البػػاحثيف مػػف أٌف الببلغػػة 
العربيػػػػة ببلغػػػػة مخاطىػػػػب ال ببلغػػػػة مػػػػتكٌمـ، كأنيػػػػا مرتبطػػػػة بالطبقػػػػة العميػػػػا التػػػػي ييتكٌجػػػػو ليػػػػا 

ـ فػي التكاصػؿ ، ك ىذا عبد القاىر يؤكد ك يقٌرر أىمية المتكمٌ فكاؾ منوبالخطاب ارتباطا ال 
عمػػى مػػا يجػػب أف يتػػكفر فيػػو مػػف شػػركط ليكػػكف  كييًمػػمُّ  خاصػػة الفنٌيػػة منيػػاك انتػػاج الرسػػالة ك 

ػٍكت، جػارمى المسػاف، ال "كيقػكؿ أيضػا  إرسػالو ناجحػا. ـي فػي ذلػؾ جييػرى الصَّ كأٍف يكػكفى المػتكم
، كالكممػػػةى الكىحشػػػيَّ  تىعترضػػػو لكٌنػػػو، كال تقػػػؼي  ٍبسػػػة، كأٍف يسػػػتعمؿ المفػػػظى الغريػػػػبى ةى، فػػػػًإًف بػػػػًو حي
فػػػي النظػػػر، فػػػأىٍف ال ييٍمًحػػػفى فيرفػػػع فػػػي مكضػػػع النصػػػب، أك ييخطػػػئى  اٍسػػػتظيرى لؤلىمػػػر كبػػػالغ
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، كعمػػى خػػبلًؼ مػػا ثىبتػػٍت بػػو   فيىجػػيء بالمفظػػًة عمػػى غيػػًر مػػا ىػػيى عميػػو ٍضػػًع المُّغػػكمِّ فػػي الكى
 .1"الركايةي عًف العرب

 :(السامع )الُمرَسل إليه

المتتبػػع آلراء الجرجػػاني  أٌنػػوشػػريكو فػػي عمميػػة التكاصػػؿ كرغػػـ ك السػػامع قسػػيـ لممػػتكمـ  
 ىتمامػػو بالسػػامع لػػيس بالقميػػؿأٌف اؽ يجػػد لمػػدقِّ أٌف ابيػػد  (المػػتكمـ )يكتشػػؼ اىتمامػػو بالمرسػػؿ

أٌم ٌف الببلغػػػة" أل"أسػػػرار ك ممػػػس ذلػػػؾ فػػػي مػػػؤلفي الجرجػػػاني "دالئػػػؿ اإلعجػػػاز"أٍف نيمكػػػف ك 
كمػف يقٌعػد  ال تؤدم دكرىا في غياب المرسػؿ إليػو  ،يتيا الفنيةأىمٌ رسالة ػ بغض النظر عف 
العبػػارة / الػػنص ىػػي نفسػػيا  أخػػذ فػػي اعتبػػاره ىػػذا األمػػر فػػػ " إفٌ أٍف يلنظريػػة فػػي الكػػبلـ البػػد 

 الػػػذم يقصػػػدهي فػػػالمتكمـ يقػػػـك بعمميػػػة تشػػػفير لممعنػػػى مكضػػػع الفيػػػـ أك التأكيػػػؿ لػػػدل المتمقٌػػػ
    لكػػػي تكػػػكف ىاتػػػاف العمميتػػػاف عمػػػى مسػػػتكل كاحػػػد ك  ي يقػػػـك بعمميػػػة فػػػؾ ليػػػذا التشػػػفيرالمتمقٌػػػك 

أك لكػػػي يتحقػػػؽ التراسػػػؿ بينيمػػػا كتتحقػػػؽ بػػػذلؾ كظيفػػػة الكػػػبلـ البػػػد أف تحمػػػؿ العبػػػارة نفسػػػيا 
 .(2)ككف المتمقي نفسػػو عمى درايػة بيذه المعايير "أٍف يك  معايير تشفيرىا

بل فقػػط ال مسػػتقبً ( شػػريكا فػػي العمميػػة التكاصػػمية السػػامع)القػػاىر التػػي تجعػػؿرة عبػػد كنظػػ
" فإنؾ تعمـ عمػى :لو مف بذؿ جيد إلنجاح التكاصؿ يقكؿ عبد القاىر البدٌ إٍذ ؛ لرسائؿ الباثٌ 

 تشػقو عنػو كؿ حاؿ أف ىذا الضرب مػف المعػاني كػالجكىر فػي الصػدؼ ال يبػرز لػؾ إال أفٍ 
كجيو حتى تستأذف عميو ثـ ما كؿ فكر ييتدم إلى كجو الكشػؼ العزيز المحتجب ال يريؾ ك 

ال كػػػؿ خػػاطر يػػػؤذف لػػػو فػػػي الكصػػكؿ إليػػػو فمػػػا كػػػؿ أحػػد يفمػػػم فػػػي شػػػؽ ك  عمػػا اشػػػتمؿ عميػػػو
 3مف أىؿ المعرفة " يككف في ذلؾك  الصدفة
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مػػا عػػدا ك  لػػنص ذا قيمػػة إال إذا كػػاف لػػو أثػػر عنػػد السػػػامعأٌف الػػذلؾ ال يػػرل الجرجػػاني ك 
( " ىػؿ ... قضػينا مػف منػى كػؿ حاجػةلٌما ك )عمى قكؿ الشاعر عٌمؽلٌما مراد ك ذلؾ ال يتمـ ال

أصػابت ك  مكقعيػا مدحيـ منصرفا إال إلى استعارة كقعػتك  ثنائيـك  حمدىـك  تجد الستحسانيـ
إلى القمب مػع كصػكؿ المفػظ  تكامؿ معو البياف حتى كصؿ المعنىغرضيا أك حسف ترتيب 

الك ... إلػػى السػػمع مػػف التقصػػير   سػػبلمتوك ... إلػػى سػػبلمة الكػػبلـ مػػف الحشػػك غيػػر المفيػػد ا 
عمييػػا بمفظيػػا يػػدٌؿ فػػي نفػػس المػػتكمـ فمػػـ  الػػذم يفتقػػر معػػو السػػامع إلػػى تطمػػب زيػػادة بقيػػت

 .  (1)" الخاص بيا

قمبػػػو أدكات تفاعػػػؿ مػػػع الرسػػػالة أك بعبػػػارة أخػػػرل ك  يػػػة لمسػػػامع تجعػػػؿ عقمػػػوىمٌ ىػػػذه األ
ر ى" فػػإذا رأيػػت البصػػير بجػػكا :يقػػكؿإٍذ يمػػتمس عبػػد القػػاىر أثػػر الرسػػالة عمػػى المرسػػؿ إليػػو 

حمػك رشػيؽ  :الكبلـ يستحسف شعرا أك يستجيد نثرا يجعؿ الثنػاء عميػو مػف حيػث المفػظ فيقػكؿ
لػػػى ظػػػاىر ك  لػػػيس ينبئػػػؾ عػػػف أحػػكاؿ ترجػػػع إلػػػى أجػػراس الحػػػركؼ أٌنػػوفػػػاعمـ ، كحسػػف أنيػػػؽ ا 

 (2)" فضؿ يقتدحو العقؿ مف زنادهك  الكضع المغكم بؿ أمر يقع مف المرء في فؤاده

تفاعمػػو ك  يستحضػػر لحظػػة تػػأثر السػػامع بالرسػػالةإٍذ يػػذىب عبػػد القػػاىر أبعػػد مػػف ذلػػؾ 
     لػػػػذلؾ سػػػػننقمو ك  ةىػػػػذا الػػػػنص نفػػػػيس فػػػػي ىػػػػذه النقطػػػػك  معيػػػػا رابطػػػػا ذلػػػػؾ بنظريػػػػة اإلعجػػػػاز

" ال يػػؤتى باالسػػـ معػػٌرل مػػف العكامػػؿ إال لحػػدث قػػد نػػكل  إسػػناده فػػإذا قمػػت عبػػد :عمػػى طكلػػو
  (قػػاـ )قػد أردت الحػديث عنػو فػإذا جئػت بالحػديث فقمػت مػثبل أٌنػوا فقػد أشػعرت قمبػو بػذلؾ 

  فػػدخؿقػػدمت اإلعػػبلـ فيػػو ك  قػػد كطػػأت لػػوك  أك قمػػت قػػدـ فقػػد عمػػـ مػػا جئػػت بػػو أك قمػػت خػػرج
 ذلؾ ال محالػة أشػد لثبكتػوك  إلى القمب دخكؿ المأنكس بو كقبمو قبكؿ المييأ لو المطمئف إليو

لػيس إعبلمػؾ الشػيء بغتػة  أٌنػوجممػة األمػر ك  أدخػؿ فػي التحقيػؽك  أمنع لمشػؾك  أنفى لمشبيةك 
 إعبلمػػػؾ بعػػػد التنبيػػػو عميػػػو ألف ذلػػػؾ يجػػػرم مجػػػرل تكريػػػر اإلعػػػبلـ فػػػي التأكيػػػدمثٌػػػؿ غفػػػبل 
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 ذكر أٍف يػػلشػػيء إذا أضػػمر ثػػـ فسػػر كػػاف ذلػػؾ أفخػػـ لػػو مػػف أٌف ا :مػػف ىينػػا قػػالكاك  اإلحكػػاـك 
فإنيػا  :عمى صػحة مػا قػالكه أنػا نعمػـ ضػركرة فػي قكلػو تعػالىيدٌؿ ك  مف غير تقدمو إضمار

ألبصػػػار ال أٌف افػػ"ركعػػة ال نجػػد منيػػا شػػػيئا فػػي قكلنػػا ك  شػػػرفاك  فخامػػة ال تعمػػى األبصػػار 
 أنػت بػو فػي حكػـ مػف بػدأ... كؿ كػبلـ كػاف فيػو ضػمير قصػة كذلؾ السبيؿ أبدا فيك  تعمى"

 .  (1)" ال يخفى المزية فييا طريقو ىذا الطريؽك  لٌكح ثـ صٌرحك  عاد ككطد ثـ بٌيفك 

 :د تعميؽ الجرجاني عمى قكؿ الشاعرالتككيد عمى دكره عنك  نممس اىتمامو بالسامعك 

 ضريبك  عف كؿ ند في الندل        شاسع    ك  داف عمى أيدم العفاه      

 لمعصبة الساريػف جد قريب           ه ءكٍ كالبدر أفرط في العمك كضى       

كفكِّػػر فػػي حالػػؾ كحػػاًؿ المعنػػى معػػؾ، كأنػػت فػػي البيػػت األكؿ لػػـ تىٍنتىػػًو إلػػى الثػػاني كلػػـ " 
دِّم إليو نػاظراه، ثػـ ًقٍسػييما  تتدٌبر نيصرتو إٌياه، كتمثيمو لو فيما ييممي عمى اإلنساف عيناه، كيؤى

فىٍيو، فإنؾ تعمـ بيٍعد مػا بػيف حالتيػؾ، كشػدَّ  ة تىفىاكتيمػا عمى الحاؿ كقد كقفتى عميو، كتأٌممتى طىرى
في تمكُّف المعنى لديؾ، كتحبًُّبو إليؾ، كنيٍبًمو في نفسؾ، كتكفيًره أليٍنًسؾ، كتحكيػـ لػي بالصػدؽ 

 .(2)"فيما قمت، كالحؽِّ فيما ادَّعيتي 

يػػػة ىمٌ داللػػة كاضػػحة عمػػى مكانػػة السػػامع عنػػد عبػػد القػػاىر بإعطػػاء ىػػذه األيػػدٌؿ ىػػذا ك 
فػذكؽ السػامع كفيػؿ بػإدراؾ دقػائؽ الػنظـ الػذم أسػس عميػو ك ، لمذكؽ في التفاعػؿ مػع الرسػالة
فػي سػرد الشػكاىد التػي تبػيف أف قيمػة  كيسترسػؿ الجرجػاني، عميو عبد القاىر نظريتو المغكية

ىػك يتحػدث عػف الجنػاس ك  النص الحقيقية تككف عمى مقدار تػأثيره فػي السػامع فيسػكؽ مثػاال
عمػػى  عمٌػػؽيك  تجنػػيس حسػػفك  يمبفػػرؽ بػػيف تجنػػيس قبػػك  مكازنػػا بػػيف بيتػػي أبػػي تمػػاـ كالبسػػتي

 :يقكؿ األكؿإٍذ البستي ك  بيتي أبي تماـ
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 "أـ ميٍذىبي  بي ىى ذٍ فيو الظنكف أمى   " ذىبت بمذىبو السماحة فالتكتٍ 

 :ك يقكؿ الثاني 

 "بما أكدعانػي تٌ أكدعاني أمي              ػػراه راه في ما جنى ناظً " ناظً 

       الحسػػػػف فػػػػي الثػػػػاني عائػػػػداك  األكؿ كػػػػكف مصػػػػدر القػػػػبم فػػػػيأٍف يينكػػػػر عبػػػػد القػػػػاىر إٍذ 
ذلػؾ أنػؾ رأيػت ك  قكيػت فػي الثػانيك  " لكف ألنؾ رأيت الفائدة ضعفت في األكؿ :إلى األلفاظ

أبا تماـ لـ يزدؾ بمذىب كميٍذىبي عمى أف أسمعؾ حركفا مكررة ال تجد ليا فائدة إف كجػدت 
 قد أعطاىػاك  يخدعؾ عف الفائدة أٌنورأيت اآلخر قد أعاد عميؾ المفظة كك  مةإال متكمفة متمحٌ 

 .(1)" اىاكفٌ ك  قد أحسف الزيادةك  يكىمؾ أف لـ يزدؾك 

 :المقــام 

لظػركؼ المحيطػة بالمرسػؿ أٌف الممقاـ  مكانة ميمة في عممية التكاصؿ فمف المعػركؼ 
تركيبيػا ك  ثر عمػى الرسػالة دالليػاؤ تيػا بػؿ تػكالمرسؿ إليو ليا تأثيرىا عمى عممية التكاصػؿ برمٌ 

المضػػػمكف الػػػذم يكػػػكف ك  لمقػػػاـ يشػػػمؿ العبلقػػػة بػػػيف طرفػػػي التكاصػػػؿ فػػػي مكقػػػؼ محػػػددٌف األ
المرسػؿ )السػامعك  (المرسػؿ )صػيغتو التركيبيػة فكجػكد المػتكمـك  ميما في تحديد مدلكؿ المقػاؿ

"...  :أداء الرسػػػالة لممقصػػػكد يقػػػكؿ عبػػػد القػػػاىرك  دائمػػػا عمػػػى نجػػػاح التكاصػػػؿيػػػدٌؿ ال  (إليػػػو
كال ىك بحيثي إذا ريٍمتى العبلجى منو كجدتى اإلمكافى فيو مػع كػؿِّ أحػدو  فميس الداءي فيو بالييِّف،

ميٍسػػػًعفان، كالسػػػعيى ميٍنًجحػػػان، ألفَّ المزايػػػا التػػػي تحتػػػاجي أف تيٍعًممىيػػػـ مكانىيػػػا كتصػػػكرى ليػػػـ شػػػأنيا، 
ػػا بيػػا،  أمػػكر خفٌيػػة، كمعػػاف ركحانيػػة، أنػػتى ال تسػػتطيعي أف تينىبِّػػو السػػاًمعى ليػػا، كتحػػدث لػػو عممن

ة يىًجػدي ليمػػا حػى يكػكف مييئنػا إلدراكيػا، كتكػكفى فيػو طبيعػةه قابمػةه ليػا، كيكػكفى لػو ذكؽ كقريحتػ
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فػػي نفسػػو إحساسػػان بػػأفَّ ًمػػف شػػأف ىػػذه الكجػػكه كالفػػركؽ أف تعػػرض فيػػو المزيػػة عمػػى الجممػػة 
، فرَّؽى بيف مكقع شيء منيا كشيءكمى   .(1)..". ف إذا تصفَّم الكبلـى كتدبَّر الشعرى

فقد ذكر األينس بالرسػالة كنفػي فيذا التحميؿ مف عبد القاىر بحث في نجاعة التكاصؿ  
       لييػػػػا مػػػػف كسػػػػائؿ كفيمػػػػة بتحقيػػػػؽ نجػػػػاح المرسػػػػؿ فػػػػي نقػػػػؿ رسػػػػالتوإكمػػػػا   الشػػػػؾ كالتحقيػػػػؽ

 .إلى المتمٌقي

ىػك المسػتكل الػداللي الػذم ك  ك يشير عبد القاىر في مفيكمو لمنظـ إلػى فعػؿ القػكؿ أكالٌ 
مسػػتكل التركيػػب الػػذم تتعػػانؽ فيػػو المعػػاني ك  يػػو المعػػاني المجػػردة فػػي نفػػس المػػتكمـتترتػػب ف

حسب القكاعد التركيبية ثـ البعػد الصػكتي حيػث تتخػذ المعػاني مػدلكالت أك ألفػاظ مػف معجػـ 
ىػػػك يرتكػػػز عمػػػى عنصػػػريف ميمػػػيف عنصػػػر الغػػػرض ك  فعػػػؿ الخطػػػاب ثانيػػػاك  النسػػػؽ المغػػػكم

      التػػػػأثير الػػػػذم تركػػػػو فػػػػي السػػػػامع ك ... اسػػػػتفياـ أك إنػػػػذاركػػػػكف أٍف يالمقصػػػػكد مػػػػف المػػػػتكمـ كػػػػ
 مف بينيا العناصر المقامية التػي تػتحكـ فػي عمميػة الترتيػب كالتركيػزك  ثـ عنصر المضاميف

الجػػزء ك  التأكيػػد ففػػي المقػػاؿ " ضػػرب عمػػرك زيػػدا "  فالمضػػمكف ىػػك ضػػرب إنسػػاف مػػا زيػػدك 
 فتٌمحػي فػي الػنظـ الفكاصػؿ بػيف األلفػاظىكػذا ك  عبلمة تأكيػده ىػك تقديمػوك  المؤكد ىك عمرك

     األسػػػماءك  األفعػػػاؿ أك بػػػيف األسػػػماءك  تتعػػػزز العبلقػػػات التػػػي تػػػربط بػػػيف األسػػػماءك  المعنػػػىك 
التمييػػز كالتكابػػع كالمجػػركرات تتكامػػؿ بيػػا نظريػػة ك  مكمبلتيػػا مػػف الحػػاؿك  تمػػؾك  أك بػػيف ىػػذه

 .النظـ

منيجػو فػي استحضػار ك  القػاىرالكصؿ دليػؿ عمػى طريقػة عبػد ك  مكضكع الفصؿلعٌؿ ك  
إلػػى نجػػاح عمميػػة  أخػػرل ممػػا يفضػػي تػػارةدكنيػػا ك  تػػارة "الكاكػ"المقػػاـ فػػي الػػربط بػػيف الجمػػؿ بػػ

 التكاصؿ. 
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فػػػر كػػؿ العناصػػر ىػػك كحػػده اضت أف تبًػػعبػػد القػػاىر عمػػى ىػػذا المكضػػكع ليثٍ يمػػٌم ك  
نما تراد لتجعؿ أدلػة عمػى ك  األلفاظ ال تراد ألنفسياك  ":يقكؿإٍذ الكفيؿ بإتماـ عممية التكاصؿ  ا 
فػي أنفسػيا  اختػؿ أمرىػا فيػو لػـ يعتػد باألكصػاؼ التػي تكػكفك  المعاني فإذا عدمت الػذم تػراد

مػف ىينػا رأيػت العممػاء يػذمكف مػف يحممػو ك  غير السيكلة فييا كاحػداك  كانت السيكلةك  عمييا
 أفٍ عمػػػى ك  يػػػدخؿ عميػػػو مػػػف أجميمػػػاك  ـ ليػػػـ المعنػػػىأٍف يضػػػتطمػػػب السػػػجع كالتجنػػػيس عمػػػى 
ال  أٌنػػػو.. ذلػػػؾ .يسػػػمؾ المسػػػالؾ المجيكلػػػةك  يركػػػب الكعػػػكرةك  يتعسػػؼ فػػػي االسػػػتعارة بسػػػببيما

 .(1)مف حيث ىما فضؿ كيقع بيما مع المعنى اعتداد "ك  جب بيماأٍف ييتصكر 

ٌف مػػف الدراسػػيف مػػف نفػػى عػػف عبػػد القػػاىر ىػػذا السػػبؽ ك رأل أف تبقػػى اإلشػػارة إلػػى أ 
عػػػف الػػػنظـ ىػػػي مجػػػرد فكػػػرة ك ليسػػػت نظريػػػة بػػػدليؿ أنيػػػا مبثكثػػػة فػػػي كتابيػػػو " دالئػػػؿ  فكرتػػػو

، ك يقػكؿ انػو مسػبكؽ فػي آرائػو أسرار الببلغة" ك ليست مكجػكدة فػي كتػاب كاحػدك  االعجاز 
 .2مف قبؿ الجاحظ ك الخطابي ك الباقبلني ك أٌف فكرتو عف النظـ مكجكدة عند الخطابي

ة كقػػكة عػػرض سػػبؽ يثبػػت مػػا لعبػػد القػػاىر مػػف ألمعٌيػػك الباحػػث يػػرل أنػػو مػػف خػػبلؿ مػػا 
يقػػاؿ ال نقػػؼ عمػػى نظريػػة متكاممػػة األركػػاف فػػي التكاصػػؿ المغػػكم  آلرائػػو غيػػر أٌنػػو ك الحػػؽٌ 

نسػػػى أف عبػػػد القػػػاىر قػػػد سػػػبؽ فػػػي كثيػػػر مػػػف آرائػػػو أٍف نلكننػػػا نجػػػد أكثػػػر عناصػػػرىا، دكف 
 .منبعا ثٌرا لمدراسات المغكية عجاز "الدراسات المغكية الحديثة ، ك مازاؿ كتاب " دالئؿ اإل

مقدمػة ابػف خمػدكف لعػٌؿ ك  الجرجػاني مػف ىػذه الجيػكدك  كف بعػد الجػاحظالببلغيٌ كلقد أفاد 
نممػس كعيػو بالتكاصػؿ ك  ىػـٌ خير دليؿ عمى ذلػؾ فمقػد نالػت الممكػة المسػانية عنػده المكانػة األ

يػة عػف تمكنػو أىمٌ فتبحػره فػي عمػـ المسػاف ال يقػؿ ، في تكظيفو ليذه اآللية فػي منػاىج التعمػيـ
كثيػر مػف النػاس فػي عصػرنا ال يقػدركف جيػكد ك  مف عمـ االجتمػاع الػذم ينسػب إليػو ابتكػاره

أٌف الكاقػػػع ك  عػػػالـ اجتمػػػاع لػػػيس إال أٌنػػػوابػػػف خمػػػدكف المسػػػانية قػػػدرىا بػػػؿ إنيػػػـ يعرفػػػكف عمػػػى 
                                                           

 .523دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص   1-
 كما بعدىا 68، ص1993ينظر: المعاني عمـ األسمكب، مصطفى الصاكم الجكيني، دار المعرفة،  -2
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د عمػا ىػك مكجػكد اآلف يقػكؿ أحػػد لمغػكييف يجػدكف مخزكنػا مػف العمػـك المسػانية التػػي ال تبتعػا
ات الثريػػة التػػي ءراثػػالبػػاحثيف "... ىنػػاؾ مػػف المسػػانييف مػػف يجػػد فػػي المقدمػػة مخزكنػػا مػػف اإل

يػػة عمػػا تكصػػؿ إليػػو البحػػث أىمٌ تػػدؿ عمػػى حممػػو مػػف األفكػػار المسػػانية التربكيػػة التػػي ال تقػػؿ 
 .(1)" المساني عند الغربييف

فيػػػاـ أٌم خصػػػائص المغػػػة ىػػػي التكاصػػػؿ  أىػػػـٌ أٌف يتػػػو قائمػػػة عمػػػى ؤ ك كانػػػت ر  إبانػػػة كا 
ىي ممكات فػي الٌمسػاف إٍذ اعمـ أٌف الٌمغات كٌميا ممكات شبيية بالٌصناعة "  :يقكؿإٍذ المتمقي 

لمعبارة عف المعاني كجكدتيا كقصكرىا بحسب تماـ الممكػة أك نقصػانيا. كلػيس ذلػؾ بػالٌنظر 
ٌنما ىك بالٌنظر إلى الٌتراكيب. فإذا حصمت الممكة الٌتاٌمة فػي تركيػب األلفػاظ  إلى المفردات كا 

ٌبػؽ الكػبلـ عمػى مقتضػى المفردة لمٌتعبير بيا عػف المعػاني المقصػكدة كمراعػاة التٌػأليؼ الٌػذم يط
  .(2)"الحاؿ بمغ المتكٌمـ حينئذ الغاية مف إفادة مقصكده لمٌسامع كىذا ىك معنى الببلغة

                                                           

، 2التفكيػػػػػػر المسػػػػػػاني فػػػػػػي الحضػػػػػػارة العربيػػػػػػة،  عبػػػػػػد السػػػػػػبلـ المسػػػػػػدم،  الػػػػػػدار التكنسػػػػػػية لمكتػػػػػػاب،  تػػػػػػكنس، ط - 1
 .208،ص1986

الخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر،  عبد الرحمف بف محمد بف ديكاف المبتدأ ك    2-
، 1988، 2محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي،  تم خميؿ شحادة،  دار الفكر، بيركت،  ط
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 البياني: االستئناف
      ىك ك اضح مف المصطمح مف اىتمامات عمـ الببلغة ك ىك البياني كما  االستئناؼ
ىذه المباحث  أىـبؿ يعٌد مف  الفصؿك صؿ ك ع الك ضك درس في معمـ المعاني يي مف مباحث 

مف أركع مكاضع الفصؿ بيف  زة يقكؿ أحد الباحثيف المعاصريف" فيكفقد ناؿ مكانة متميٌ 
 .1ما يعرؼ عند عمماء المعاني بشبو كماؿ االتصاؿ"ر...ـ أحدىما اآلختركيبيف يتم  

  ف كٌ يتكإٍذ  اصؿ بيف البشر يجسدىا الكبلـ تجسيدا حقيقياك سيمة لمتك لما كانت المغة ك  
لة عف بعضيا البعض لتأدية ك تارة أخرل مفصك لة ك صك الجمؿ تأتي تارة م مف عةك ممف مج

ثيقة الصمة ك  االستئناؼظاىرة  ، كانتالمتمٌقيإلى  الباثٌ نقميا مف ك دة ك المعاني المقص
ف الفصؿ فييا بيف الجمؿ ك النظاـ ال بد أف يكك رة بالدقة يك المغة المشك "م ك اصؿ المغك بالت
مفرداتيا قائما عمى أسس أك صؿ بيف جمميا ك ف الك يكك عمى أسرار ببلغية  ـك المفردات يقك 

  . 2"صؿ في مكاف الفصؿك ال الك صؿ ك نكت بيانية بحيث ال يصمح الفصؿ في مكاف الك فنية 
 و كاالستئناؼ االبتداء،تالشيء إذا ابتدأ تاستأنفك  يك االبتداء فأٌما االستئناؼ في المغة 

 . 3ككذلؾ االئتناؼ
اصطبلح الببلغييف ييعٌد االستئناؼ البياني أحد أضرب االستئناؼ إذ ييدرس ضمف  كفي

باب الفصؿ كالكصؿ، ذلؾ الجمؿ تأتي مكصكلة بالكاك أك مفصكلة كيككف الفصؿ في خمس 
 مكاضع:

غا في قالب كاحد فرً يما أي ى كأن  كامتزاج معنكم حتٌ  أكليا أف يككف بيف الجممتيف اتحاد تاـٌ 
ماؿ االتصاؿ، كثانييا أف يككف بيف الجممتيف تبايف تاـ بدكف ايياـ خبلؼ ى ذلؾ ككيسمٌ 

المراد كيسمى ذلؾ كماؿ االنقطاع، كثالثيا أف يككف بيف الجممتيف رابطة قكية كيسمى شبو 

                                            
 .102، ص2006المعاني، أحمد عبد الستار الجكارم، المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،  بيركت، د ط،  نحك -1
، 2مف ببلغة النظـ العربي،  دراسة تحميمية لعمـ المعاني، عبد العزيز عبد المعطي عرفة، عالـ الكتب،  بيركت، ط - 2

 .146ص  2،ج1984
 15ص  9ىػ، ج 1414، 3بيركت، ط صادر، لساف العرب،  البف منظكر،  دار  3-
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 ـ مف الجممة األكلى كتسمى حينئذو يً كماؿ االتصاؿ كذلؾ بأف تككف الجممة جكابا عف سؤاؿ في 
طة بينيما ا: أف يككف بيف الجممتيف األكلى ك الثانية جممة أخرل متكسٌ جممة استئنافية، كرابعي

ترؾ ـ أنيا معطكفة عمى المتكسطة فيي كى  ت الثالثة عمى األكلى المناسبة ليا لتي طفً لك عي بحيث 
ى شبو كماؿ االنقطاع، كخامسيا أف يككف بيف الجممتيف تناسب كارتباط لكف العطؼ كيسمٌ 

 .1ى التكسط بيف الكماليفعدـ اشتراكيما في الحكـ كيسمٌ  يمنع مف عطفيما مانع كىك
كعرؼ بعض المحدثيف شبو كماؿ االتصاؿ أك االستئناؼ البياني بطريقة تبرز البعد 
التكاصمي بالقكؿ:" يككف شبو كماؿ االتصاؿ حينما تككف الجممة السابقة مما يثير في نفس 

ي الجممة الثانية لتجيب عف ىذا السؤاؿ، المتمقي سؤاال يتردد في نفسو كلك لـ يصرح بو فتأت
كتأتي دكف أف تعطؼ بالكاك، كعمى أسمكب االستئناؼ، فالجممة الكاقعة جكابا لسؤاؿ مقدر 

 .2ذىنا...غير مصرح بو: ىي جممة استئنافية"
لى ذلؾ فك  عمـ المعاني ك  كحعمـ النك ـ عدة: عمـ القراءات ك يمثؿ تقاطع عم االستئناؼا 
     ىذا العمـ مكانو المتميز عمى يد عبد القاىر الجرجاني ؼى أف عر بينيا إل تفاكتعمى 

 .في دالئؿ اإلعجاز
شبو كماؿ االتصاؿ ك استئناؼ ك ائتناؼ ك ر كثرة المصطمحات مف ابتداء ىذا ما يفسٌ  لعؿٌ ك  

لكف في كؿ األحكاؿ  فقد ناؿ ىذا المكف مف عمـ المعاني دراسات  ،البياني االستئناؼك 
كما تجدر  ،كاف معتمده الفكر كما كاف معتمده الذكؽ ك إف كاف نادرا قميبلتنكعت بيف ما 

اإلشارة إلى أف ىذا المكضكع عكلج مف قبؿ النحاة كالبيانييف في أبكاب مختمفة منيا باب 
" كمف المكاضع التي الحذؼ كما فعؿ عبد القاىر الجرجاني عند حديثو عف حذؼ األسماء 

                                            
1
حسف حمد، دار الجيؿ،  جكاىر الببلغة في المعاني كالبيف كالبديع، السيد أحمد الياشمي، شرح كتحقيؽينظر:    - 

، 1999، 2ك الببلغة كالتطبيؽ، أحمد مطمكب كحسف البصير، كزارة التعميـ العالي، العراؽ، ط 130، ص بيركت، دت
  160-158ص 

، 1، ج1996، 1الببلغة العربية، أسسيا كعمكميا كفنكنيا، عبد الرحماف حسف حبنؾ الميدياني، دار القمـ، دمشؽ، ط  -  2
 586ص 
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ذا فعىمكا ذلؾ، أتٍكا في أكثًر  ، كاً  ، كيىستأنفكف كبلمان آخرى يط ردي فييا حذؼي المبتدأ، "القطع األكؿى
أٌف لكف التفصيؿ جاء في باب الفصؿ كالكصؿ كما سيأتي كما  1األمًر بخبىرو مف غىير مبتدإ "

كما  2يؿك أسمكب التعمالنعت المقطكع نحاة عالجكا مكضكع االستئناؼ البياني في باب ال
عكلج في باب أضرب الخبر فالضرب الطمبي كثيؽ الصمة باالستئناؼ البياني كىكذا تمزقت 

 دراسة ىذا المكضكع بيف أبكاب نحكية عديدة كأبكاب ببلغية متفرقة.

 القراءات: و  االستئناف

ف كاف ك أيضا  االستئناؼفإنو مجاؿ  ـالقرآف الكريىك إذا كاف مجاؿ القراءات      ا 
مبكر  االستئناؼك القطع أك االبتداء ك قؼ ك التأليؼ في الك إلى حديث الناس كذلؾ،  يتجاكزه

قؼ ك اف الك ىػ( يؤلؼ كتابا بعن129الببلغة فنجد ضرار بف سرد )ت ك  كقياسا لعممي النح
 ؿ ك ىػ، يق 215د إلى ما قبؿ ك قد ذكر بف النديـ ثمانية مؤلفات في ىذا الفف تعك  كاالبتداء

  . 3"كاالبتداءقؼ ك غريبو معرؼ الك معانيو ك رآف قتماـ معرفة إعراب ال مفك بف األنبارم :" ا

ب إلى تعميؿ اىتماـ رائد ك رابح د -كفيما يبد -طيدة ىي التي دفعت ك ىذه العبلقة الك 
درس ك قاؿ:"إٍذ  مف ضمنو االستئناؼك صؿ ك الك ع الفصؿ ك ضك يف ابف جرير الطبرم بممفٌسر ال

كاف ليذا الدرس الببلغي عنده أكبر رصيد ك صؿ لقي عند الطبرم أكبر عناية ك الك الفصؿ 
ىك ك صؿ ك الك عماد الفصؿ ىك ك  ...غو في عمـ القراءاتك إلى نب يعكد لعؿ السر في ذلؾك 

    كاف  االستئناؼر مصطمح يك فاألسبقية في ظ 4العمـ الذم أعار المصطمح إلى الببلغة"
، "االئتناؼك القطع "بف النحاس كتاب ا ىكاف ك ىذا العن ؿ كتاب حمؿأك لعؿ ك في ىذا المجاؿ 

                                            
 147دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص  -1
 182، ص 2007، 1أسمكب التعميؿ في المغة العربية، أحمد خضير عباس،  دار الكتب العممية، بيركت، ط -2
الكقؼ كاالبتداء في كتاب ا لمحمد بف القاسـ بف األنبارم، تح: محي الديف عبد الرحماف رمضاف، مجمع المغة  -3

 .108، ص 1، ج 1971العربية، دمشؽ، 
، 1997، 1ػ، رابح دكب، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، القاىرة، طجرم ى الرابعالببلغة عند المفٌسريف حتى نياية القرف  -4
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    لو:ك ف الزركشي ذلؾ بققد بيٌ ك القراءات  عمـمكانة ميمة في  لبلستئناؼؿ أف ك خبلصة القك 
استنباطات غزيرة ك ائد كثيرة ك يترتب عمى ذلؾ فك بو يعرؼ كيؼ أداء القرآف ك فف جميؿ ىك ك " 
 . 1 ع في المشكبلت"ك قك عف اليؤمف االحتراز ك بو تتبيف معاني اآليات ك 

بحث االستئناؼ في النحك كالببلغة كىي األقرب إلى المكضكع فستدرس مف خبلؿ أٌما 
التتبع التاريخي لمصطمح االستئناؼ البياني كمفيكمو في التراث عند المغكييف ذلؾ أٌف عمـك 

 العربية لـ تكف مستقمة أكؿ األمر بعضيا عف بعض.

 :التراث العربياالستئناف البياني في 

 :هـ(185)ت يهو سيب .1

م في الثقافة العربية فإنو ك مؤلؼ لغ أكؿيو يعد ك أف كتاب سيب االعتبارإذا أخذنا في 
 مبلحظتيف في ىذا المجاؿ ىما: أىـٌ لعؿ ك ع ك ضك يتحتـ البحث فيو عف إشارات ليذا الم

 تماما )االستئناؼ البياني( يو لـ يشر إلى مصطمح ك أف سيب -
 البياني في ثنايا الكتاب  االستئناؼع ك ضك بحث مأٌنو ك  -

ف كانت ئلك دة فيو ك جك دخؿ فيما بعد تحت اسـ الببلغة ممٌما  ةإشارات كثير  إذ نجد أفٌ 
أٌف عمى  انب األخرل مف الكتابك قد صرفت الناس في البحث في الج كيو في النحك شيرة سيب

نما كاف ك ـ العربية ك عميو مستقبل عف سائر ك ـ لـ يكف في عصر سيبك الذم نعرفو الي كنحال ا 
نما ك فقط  كليس كتاب نح الكتابك منو  جزءن  ص ك نصٌ الك العربية فيو المغة  ـك كتاب في عمىك ا 
نفسو لـ  كنحأٌف الكما ...يدك التجك فيو القراءات ك ض ك العر ك فيو الببلغة ك الصرؼ ك  كفيو النحك 

نما كاف يؤدم ك يات الفرعية ئعف الجز ك البناء ك را عف اإلعراب ك أمثالو مقصك يو ك يكف عند سيب ا 
 . كأساليبيـ المختمفة كمنيا االستئناؼ البياني 2إلى فيـ كبلـ العرب

                                            
تح ابراىيـ محمد أبك الفضؿ  ، لبرىاف في عمـك القرآف، أبك عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا بف بيادر الزركشيا -1

 342، ص 1957،  1ابراىيـ، دار المعرفة، بيركت لبناف، ط
 51، 50المكجز في تاريخ الببلغة، مازف المبارؾ، دار الفكر، دمشؽ، د ت ، ص 2-
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ؽ فقد عمٌ   ،يمكننا اثبات ذلؾ مف خبلؿ بعض النماذج التي نقؼ عمييا في الكتابك  
 عمى بيت الفرزدؽ :

 بيياك شبك مييا ك عبط الميارم كك        رثت أبي أخبلقو عاجؿ القرلك       

ؿ مررت برجؿ األسد شدة كأنؾ ك تقك  ، بياك شبك ميا ك فكأف قيؿ لو أم الميارم ؟ فقاؿ ك
ف شئت ك  ، قمت مررت برجؿ كامؿ ؛ ألنؾ أردت أف ترفع شأنو  . 1ىك قيؿ ماأٌنو ك استأنفتا 

ىذا باب المعرفة مف النكرة » لو : ك ذلؾ في قك  ، االبتداءك يو يتحدث عف القطع ك ثـ أف سيب
  . 2« المعرفة مبتدأةك 

 قاؿ ميميؿ::سيبكيو كعف 

ـى اً كأسان مٌرةن ..  كسقيتي تي

 . كالنار شب  سعيريىا بًضراـً                                           

 كلقد خبىٍطفى بيكتى يشكيرى خبطةن ..

 . أخكالنٍا كىيـ بنك األعماـً                                            

قاؿ: ىـ أخكالنا كىـ أٌنو خبر ابتداء محذكؼ، كأٌنو رفع )أخكالنا( عمى أٌنو الشاىد فيو 
بف طحيف قاؿ: خأٌنو ك، 3بنك األعماـ. كقكلو: كىـ بنك األعماـ، يدؿ عمى المبتدأ المحذكؼ

ؿ مررت برجؿ األسد ك تقك ...األعماـ كىـ بنك النا ك ا: أخك ؟ فقالىك ما ك ت يشكر قيؿ لو : ك بي

                                            
سيبكيو أبك البشر عمرك بف عثماف بف قنمبر،   تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاركف،  دار الجيؿ،  بيركت،  د الكتاب،  1-

 .  17، ص 2ت،  ج
 .  14، ص  2المصدر نفسو،  ج 2-

شرح أبيات سيبكيو،  يكسؼ بف أبي سعيد السيرافي، تح: الدكتكر محمد عمي الريح ىاشـ، مكتبة الكميات األزىرية، دار  -3
 41، ص 2م، ج 1974مصر،  –الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة 



 الفصل الثاني

 

88 
 

ف شئت استأنفت كك شدةن كأنؾ قمت مررت برجؿ كامؿ أردت أف ترفع شأنو  قيؿ : ما أٌنو ا 
  1؟ىك

المعرفة مف المعرفة ك ع في باب بدؿ المعرفة مف النكرة ك ضك يو ىذا المك كما طرؽ سيب
لؾ مررت برجؿ عبد ك بدؿ المعرفة مف النكرة فقأٌما ة فقاؿ:" أقطع المعرفة مف المعرفة مبتدك 

 . أعرؼىك ما مكانو يقاؿ لو ذلؾ فأبدؿ أٌنو  ظفٌ أك قيؿ لو : بمف مررت؟ أٌنو ا ك

أٌما البياني في ما ال يعمؿ في المعرؼ إال مضمرا " االستئناؼع ك ضك م فكما تحدث ع 
؟ فقاؿ : ىك عـ الرجؿ فقيؿ لو: ما قاؿ نً أٌنو عـ الرجؿ كعبد ا نً ك عـ الرجؿ عبد ا، ليـ نً ك ق

ذا قاؿك عبد ا،  ىذا ما حدا بعبد ك  2عـ الرجؿ"قيؿ لو : ما شأنو؟ فقاؿ: نً أٌنو عبد ا فك ا 
الفصؿ ال ك صؿ ك يو إلى مصطمح الك عدـ تعرض سيبعمى  قاؿ معم  ك ر حسيف إلى القالقاد

نما عرؼ في ما بعد عمى يد ك دا في زمانو " يك عاتو فذلؾ لـ يكف معك ضك ال مك باسمو  الفٌراء ا 
ف لـ يصرح باسمو"ك ا يفيد شبو كماؿ االتصاؿ مىك يو ك لكف الذم ذكر سيبك  خبلصة ك  .3ا 
ابا ليذا السؤاؿ المقدر بؿ ك جعؿ الثانية جك سؤاال األكلى ف الجممة يو قد ضمٌ ك ؿ أف سيبك الق

  . ف محؿ دراستنا إف شاء اك ىذ ما سيكك جممة الثانية استئناؼ أٌف العمى  نٌص 

ىك ك يو ك عبارات سيبأٌما ؼ ك قك إف اللو" ك يو بقك قد عمؽ أحد الباحثيف عمى جيد سيبك 
 نٌص قع فيو الك م الذم ك ره لمسياؽ المغك الشعرم مف خبلؿ تص نٌص أف يحمؿ ال كؿايح

linguistic context   اضحةك رة ك ىذا التحميؿ يعطينا صك قؼ ك ة تأمؿ ذلؾ المكلامحك     
ىذا يعني أف ك مدل اىتمامو بسياؽ الحاؿ ك م الجميؿ بمعطيات السياؽ ك عمى ارتباط ىذا المغ

رة ك م بصك يو لـ يكف ييتـ بالمنحى المعيارم فحسب إنما كاف يراعي جانب التحميؿ المغك سيب

                                            
 .17-14، ص 2الكتاب،  سيبكيو،  ج -1
 .177ص ، 2ج المصدر نفسو، -2
 .98، ص 1988ببلغي، عبد القادر حسيف، دار غريب لمطباعة كالنشر، القاىرة، أثر النحاة في البحث ال -3
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ما ىـ فقاؿ ك ت يشكر قيؿ لو ك أنو حيف قاؿ خبطف بيؿ :" ك يقىك ك لمنظر إليو ك اعية ك دقيقة 
 . 1األعماـ " كىـ بنك النا ك أخ

مممح داٌؿ عمى أىمية االستئناؼ البياني كبعده التكاصمي فالمؤلىؼ النحكم األكؿ  كىذا 
ف لـ يشر إلى مكضكع الفصؿ كالكصؿ مصطمحات كمكضكعا أشار إلى  في التراث العربي كا 
مكضع االستئناؼ البياني ككضع اليد عمى بعده التكاصمي كالتصكر قطب التكاصمي الثاني 

 بتقدير السؤاؿ.

 :هـ(207)ت  اءر  ــــــــــالفـــ .2
البياني ك خاصة  االستئناؼضع ك لمك ما ك الفصؿ عمك صؿ ك ع الك ضك لمالفٌراء قد عرض ك 
الدقة العممية قياسا ك ح ك ضك بو بالك اتسـ أسمك قاؿ"  بػ"ار القرآني ك في الح عمى كجو أخص، منو

 االئتناؼمصطمح ك  مٌرة االستئناؼمصطمح الفٌراء يستعمؿ ك  . 2يوك جدناه عند سيبك إلى ما 
  شاعت عند المتأخريف عنو فقد عمؽ ك قد كانت لو األسبقية في نماذج عديدة ك ة أخرل مرٌ 

مٌّ ب كٌم ع ميٌ وَتَرَكه م ِفي ظممات اَل ي بِصر  و رِِهم و َذَهَب اهلل ِبن  : لو تعالىك عمى ق فقاؿ    ...ن ص 
ٌف بة ؛ ألك نصٌ الكبلـ م أكؿأسماؤىف في ك لو رفعف ك عة بقك ا مجيء صٌـّ بكـه عمي مرفمفٌسر 

 . 3ل لبلستئناؼك صـ في آية أخرل فكاف أق :انقضت بو آية ثـ استؤنؼك كبلـ تـ ال
البقرة ة ر ك مف س 49كرة إبراىيـ ك مف س 6ضح األمثمة عمى ذلؾ تعميقو عمى اآليتيف أك ك 

  ﴿ :األكلى االستئناؼ إذا قاؿ في اآلية ك صؿ ك ا المفٌسر               

                             

                                            
،دار غريب 29االستئناؼ في كتاب سيبكيو، درس في النحك كالببلغة، حسف عبد المقصكد، مجمة عمـك المغة رقـ  -1

 .  53العدد األكؿ، ص   8، المجمد2005لمنشر كالتكزيع، القاىرة،  
 310، ص 2،1977أساليب القرآف، عبد الفتاح الشيف، دار المعارؼ / مصر/ طالمعاني في ضكء  -2
تحقيؽ محمد عمي النجار كأحمد يكسؼ نجاتي،  أبك زكريا يحيى بف زياد بف عبد ا الديممي الفراء، معاني القرآف،   -3

 .  16ص  1،  ج1مصر ،  ط  -دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة 
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      ﴾ أنيـ يسميـ العذاب  الكاكقاؿ" فمعنى إٍذ  ؽك فقد كاف تحميمو معنيا عف الذ

كأنو تفسير لصفات  الكاكمعنى طرح ك بالذبح ك نكـ بغير الذبح ك يعذبغير التذبيح، كأنيـ 
ذا كاف ك العذاب  الفصؿ أك صؿ ك رد أمثمة أخرل ليفسر الأك و غير آخره ثـ أكلا 

 . 1"االستئناؼك 
ٍذ  ﴿لو جؿ ثناءه:ك البياني المتربط بالفعؿ " قاؿ" ففي ق االستئناؼأنو أشار إلى  ىـٌ األك  كىاً 

كنا قىاؿى أىعيكذي ًبا كٍا بىقىرىةن قىاليكٍا أىتىت ًخذينىا ىيزي ـٍ أىف تىٍذبىحي لم ًو أىٍف أىكيكفى قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو ًإف  الم وى يىٍأميريكي
اًىًميفى   .﴾ًمفى اٍلجى

كىذا ًفي القرآف كثير بغير الفاء، كذلؾ ألنو جكابه يستغنى أكلوي عف آخره بالكقفة عميو، 
السككت يجكز بو طرح الفاء. فيقاؿ: ماذا قىاؿى لؾ؟ فيقكؿ القائؿ: قاؿ كذا ككذا فكأٌف  حسف 

سىننا  -ألنيا فصكؿه  -كس اآلياتكأنت تراه ًفي رء ـٍ أىيُّيىا﴿مف ذلؾ: حى ٍطبيكي  قاؿى فىما خى
. قاليكا ًإن ا أيٍرًسٍمنا ميكفى كا﴿كالفاء حسنة مثؿ قكلو:   ﴾اٍلميٍرسى ي ال ًذيفى كىفىري  كلك كاف   ﴾فىقاؿى اٍلمىؤلى

ذلؾ: قيمتي ففىعىٍمت، ال يقكلكف: قمت فعمت،  عمى كممة كاحدة لـ تيسقط العرب منو الفاء. مف
قيٍمتي فقاـ ألنيا نىسىؽه كليست باستفياـ يكقؼ عميو أال  ت ى يقكلكا: قيٍمتي فقاؿ، كى كال قمت قاؿ، حى

ًليفى ﴿فرعكف « قاؿى »ترل أنو:  ـي اأٍلىك  ـٍ كىرىبُّ آباًئكي بُّكي . قاؿى رى ٍكلىوي أىال تىٍستىًمعيكفى فيما ال  ﴾ًلمىٍف حى
 .2حصيوأ

كقد فيـ الباحث مف كبلـ الفراء إشارة ميٌمة إلى دكر االستئناؼ في الترابط النٌصي ذلؾ 
أنو كازف بيف أسمكب المقاكلة الذم تـٌ بو الربط ك الفاء العاطفة رغـ أنو لـ يستعمؿ مصطمح 

ف كمثمو مالمقاكلة أك مصطمح االستئناؼ البياني في ىذا المقاـ ك الدليؿ عمى ذلؾ قكلو :"
ٍيرو ﴿الذم بالكاك فقكلو: أٌما غير الفعؿ كثيره ًفي كتاب الم و بالكاك كبغير الكاك ف ـٍ ًبخى قيٍؿ أىأينىب ئيكي

ب ًيـٍ  ـٍ ًلم ًذيفى ات قىٍكا ًعٍندى رى اًدًقيفى كىاٍلقاًنًتيفى كىاٍلميٍنًفًقيفى ﴿ثيـ  قىاؿى بعد ذلؾ:   ﴾ًمٍف ذًلكي اًبًريفى كىالص  الص 

                                            
 69، ص 2ج يا يحيى بف زياد بف عبد ا الديممي الفراء،  معاني القرآف،  أبك زكر 1-

 .33-34، ص1ج المصدر نفسه، - 2
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كقاؿ ًفي   ﴾الت اًئبيكفى اٍلعاًبديكفى اٍلحاًمديكفى ﴿. كقاؿ ًفي مكضع آخر: ﴾ٍغًفًريفى ًباأٍلىٍسحارً ميٍستى كىالٍ 
نيكا﴿ثيـ  قاؿ ًفي اآلية بعدىا:   ﴾ًإف  ال ًذيفى فىتىنيكا اٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمناتً ﴿غير ىذا:   ﴾ًإف  ال ًذيفى آمى

فٌ  كىك كما نمحظ فيـ عميؽ لدكر االستئناؼ في ربط ما قبمو بما بعده كخاصة  .1"كلـ يقؿ: كا 
مف ىنا يتبيف ك " ، باستعماؿ حرؼ "إٌف" التككيدية التي كثيرا ما ارتبطت باالستئناؼ البياني

إذا أٌما قبميا، عٌما س اآليات المنفصمة ك اصؿ عمى رؤ ك ح قد أطمؽ مصطمح الفك ضك لنا ب
اب عف ك قبميا أيضا كما يفصؿ الجعٌما سؤاؿ مقدر فإنيا تنفصؿ ابا لك اقعة جك كانت اآلية 

 . 2" االتصاؿشبو كماؿ  بػ"ف ك ىذا ما أسماه المتأخر ك السؤاؿ 
قٌدر السؤاؿ كاستحضر المخاطب كانتبو إلى أسمكب المقاكلة كخبلصة القكؿ أف الفراء 

استعماؿ الفعؿ "قاؿ" بؿ كازف بيف األسمكب السردم كاألسمكب الحكارم عند  بإشارات ذكية،
" كىك بذلؾ قد أشار إلى معظـ ميزات االستئناؼ البياني إفٌ بياني بػ"إلى ارتباط ال كما انتبو

  كالتي يبدك أٌنيا لـ تمؽى االستثمار الكامؿ ممف جاء بعده، بؿ كقؼ كؿ كاتب عف مبلحظة 
 أك اثنتيف دكف اجماليا في مكضع كاحد كىذا فيما اٌطمع عميو الباحث.

 :هـ(255)ت جاحظال .3
ع عند ك ضك الفصؿ حتى ال نكاد نقرأ عف ىذا المك صؿ ك ع الك ضك رغـ إشادة الجاحظ بمك 

جدنا ما نقمو الجاحظ عف الفارسي " ما الببلغة؟" قاؿ:" معرفة الفصؿ ك المحدثيف إال ك القدماء 
 تقدير السؤاؿ فقد رأل ك البياني  االستئناؼعنا ك ضك لكنو مع ذلؾ أشار إلى مك  3صؿ"ك مف ال
ف ك صفك أصحاب الجنة ال يك ف"  يك ـ في شغؿ فاكك إف أصحاب الجنة الي ا تعالى:" قكؿ في

ف ذلؾ جك بالشغؿ  ف أـ ليـ فراغ ك ؿ قائؿ" خبرني عف أىؿ الجنة بأم شيء يتشاغمك اب لقك ا 
    فك ف يتكممك قد كاف المسممؿ:" ك يقإٍذ  كما نجد تقديره لمسؤاؿ . 4ؿ المجيب " ال"ك أبدا" فيق

                                            
 33القرآن، الفراء، ص معاني  - 1
 . 34، ص 2009، 1الكصؿ كالفصؿ في القرآف الكريـ، شكر محمكد عبد ا، دار دجمة،  األردف، ط  -2
 .11، ص 1البيان والتبيين، الجاحظ، ج 3
 -عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء، الميثي، أبك عثماف، الشيير بالجاحظ،  دار الكتب العممية  الحيكاف، -4

 . 395، ص4ىػ،ج424، 2بيركت،  ط
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ضرب عميو، بعد أف أظير ك ا، فنيى عف ذلؾ إماـ مف األئٌمة، ك ف إذا ركعك يطٌبقك في الٌصبلة 
قد كاف عمى عيد ك خ، فكأٌف قائبل قاؿ: أتنيانا عف شيء، ك عٌرفيـ أف ذلؾ مف المنسك الٌنسخ، 

كبيذا  .1خ"ك المنسك قد قٌدـ االحتجاج في الٌناسخ ك  . ؿ: نعـك سمـ؟ فيقك النبٌي صمى ا عميو 
     فقد اٌتخذ الجاحظ مف االستئناؼ البياني أسمكبا لتحميؿ الظكاىر المغكية عمى سنف العرب 

  .في كبلميا
 :هـ(286)ت دالمبر   .4
ما عرؼ فيما بعد أك إجابة عف سؤاؿ مقدر االستئناؼ البياني كىك ما كاف درس أيضا ك 

فآتيا  ﴿ؿ ا تعالى :ك تعميقو عف قد بف الزممكاني عف المبرٌ افقد نقؿ  االتصاؿبشبو كماؿ 
 . 2ال ذلؾك فق "" ما شأنكما؟فإذا قاؿ لكما فكأنو قيؿ : ﴾العالميف ؿى ربك ال إنا رسك ف فقك فرع

ؿ ك كيد في قك ؼ الكندم، إذا برر التك كما نستشؼ ذلؾ في ما ذكر في مناظرتو مع الفيمس
 . " أنيا إجابة عف سؤاؿ مقدرا منطمؽه العرب " إف زيدن 

 :هـ( 471)ت القاهر الجرجانيعبد  .5
لقد أشاد القدماء كالمحدثكف عمى سكاء بجيكد عبد القاىر الجرجاني كنظريتو المغكية 
النظـ المتضمنػة في كتػاب دالئػؿ اإلعجاز، كقد ناؿ الكتاب مف الشيرة ما يغني عف الحديث 

 عنو .
لكف كاف لعبد القاىر كقد سبقت اإلشارة إلى جيكد النحاة كالببلغييف في ىذا المكضكع ، 

عف ذكاء كأستاذية ، فبل يكػاد  الجرجانػي الفضؿ األكبر في إخراجو بأسمكب عممي حكيـ ينـٌ 
ذلؾ أف مصطمح  رجاني كجيكده ؛كر الجي يذكر االستئناؼ أك الفصؿ أك الكصؿ إال كذي 

تقر إال ا لـ يعرؼ االستقرار طكاؿ الفترة التي سبقت الجرجاني ، فمـ يسعمكمن  كالكصؿالفصؿ 

                                            
 396، ص 4، جالحيكاف، الجاحظ -1
مطمكب، د. خديجة الحديثي، مطبعة  التبياف في عمـ البياف المطمع عمى إعجاز القرآف، البف الزممكاني، تح: د.أحمد - 2

 .63، ص1964، 1العالي، بغداد، ط
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مما جعؿ مف جاء بعده مشدكديف إلى سمطانو تمقكا فصكلو كقكانينو ، كلـ يضيفكا ، 1عمى يده
  إلييا شيئا يذكر. 

كميما يكف األمر فإف عبد القاىر الجرجاني يعد رائدا المعا في دراسة مكضكع 
 كالريادة.االستئنػاؼ بطريقػة تقػـك عمى الجمع بيف النحك كالببلغة ، كلو فضؿ السبؽ 

بٌيف دكاعي فصؿ الجمؿ  كقد درس عبد القاىر االستئناؼ ضمف باب الفصؿ كبعد أفٍ 
ىى يكًجبي كالتي أطمؽ عمييا مصطمح االتصاؿ إلى الغاية قاؿ:" ىذا، كىينا أمره ًسكىل ما مضى

، تحر ؾي السامعي ف ألف االستئناؼى كترؾى العطًؼ، كىك أف  الحكايةى عنيـ بأنيـ قالكا كيتى ككيتى
ذا استقريتى كجدتى ىذا الذم ثـ يسترسؿ فيقكؿ:" 2"يعممكا مصيرى أمرىـ كما يصنع بيـ كا 

، منزلتو إذا صي  ما عقبً بً إذا جاء  ،ذكرتي لؾ مف تنزيًميـ الكبلـ ح بذلؾ السؤاًؿ ر  يقتضي سؤاالن
مأخكذة     -محؿ الدراسة في ىذه الرسالة–نماذج المذككرة في التراث الكعمى كؿ ف 3"كثيران 

 ف دالئؿ اإلعجاز.م
 :هـ(637)ت  األثير ابن .6

    . 4في باب اإليجاز لبلستئناؼجاء ذكره ك صؿ ك الأك لـ يعقد ابف األثير بابا لمفصؿ 
الذم تحذؼ منو الجمؿ فإنو ينقسـ ىك ك األكؿ القسـ أٌما قاؿ بعد أف ذكر أقساـ الحذؼ:" فإٍذ 

ال تكاد تجده إال في كتاب ا تعالى  ك...المفيدةإلى قسميف أيضا فأحدىما حذؼ الجممة 
 جممتيما أربعة أضرب:ك ردا ىاىنا مختمطيف ك قد ك  المفيدة،القسـ اآلخر حذؼ الجممة غير ك 

األكؿ جو ك جييف، الك يأتي عمى ك ؼ االستئنايسمى ك : حذؼ السؤاؿ المقدر ولاأل  الضرب
     مف تقدـ الحديث عنو:" أحسنت  اسـتارة بإعادة  ىذا يجيءك الصفات ك إعادة األسماء 

                                            
 .176، ص1993، 2ببلغة الكممة كالجممة ك الجمؿ، منير سمطاف، منشأة المعارؼ االسكندرية، ط ينظر:  - 1
 . 235دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص  - 2
 المصدر نفسو، الصفحة نفسيا 3

الكاتب كالشاعر البف األثير، تح محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية،  بيركت، المثؿ السائر في أدب  -4
 79-77،  ص 2، ج1990
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إلى زيد صديقيؾ  لؾ:" أحسنتي ك ادة صفتو كقإعتارة يجيء بك إلى زيد، زيد حقيؽ باإلحساف" 
جب لئلحساف ك عمى بياف الم ائوك النطأبمغ ك األكؿ أحسف مف ىك القديـ أىؿ لذلؾ منؾ" 

 . تخصيصوك 

 ؿ ا تعالى:﴿ك رد مف ذلؾ قك فمف ما          ﴾ 

 اقع في ىذا الكبلـ عمى ك  االستئناؼك 

ؿ ك لسائؿ أف يق اتجوف" ك قنك لو " باآلخرة ىـ يك ئؾ" ألنو لما قاؿ " ألـ ذلؾ الكتاب" إلى قأكل" 
فيف غير ك صك ئؾ المأكلا باليدل" فأجيب بأف ك :" ما باؿ المستقميف بيذه الصفات قد اختص

 . بالفبلح آجبلك ف الناس عاجبل ك ا دك ز ك مستبعد أف يف

﴿ؿ ا تعالى: ك ذلؾ كقك الصفات ك بغير إعادة األسماء  االستئناؼ :الثانيجه و ال  

         ﴾ ألف  االستئناؼؿ مخرج ك فمخرج ىذا الق

كأف قائبل قاؿ" كيؼ حاؿ ىذا الرجؿ عند ك ذلؾ مف مظاف المسألة عف حالو عند لقاء ربو 
لـ يقؿ " ك حو" فقيؿ :" أدخؿ الجنة" ك جيو بر ك التسخي لك لقاء ربو بعد ذلؾ التصمب في دينو 

لو تعالى:" ك كذلؾ قك ما ك نو معمك ؿ لو مع كك ؿ ال إلى المقك باب الغرض إلى المقنصٌ قيؿ لو ال
 . جدك عٌما ف" مرتب عمى تقدير سؤاؿ سائؿ ك مي يعممك ليت قيا 

 ﴿جؿك لو عز ك ق كمف ىذا النحك        ﴾ 

 ﴿ لو تعالىك ؼ"  كقك الفرؽ بيف اثبات الفاء في "سك       

   ﴾  بيف حذؼ الفاء ىاىنا في ىذه اآلية أف إثباتيا ك

اب ك جىك صؿ خفي تقديرم لبلستئناؼ الذم ك حذفيا ك صؿ ك ع لمك ضك صؿ ظاىر بحرؼ مك 
ؼ ك عممت أنت" فقاؿ " سك نا نحف عمى مكانتنا مف إذا عمك ا:" ماذا يكك كأنيـ قال . لسؤاؿ مقدر
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أبمغيما ك صميف ك ل الك أقك " لمتفنف في الببلغة االستئناؼبتارة ك صؿ تارة بالفاء ك ف" فك تعمم
 . 1مف أقساـ عمـ البياف تتكاثر محاسنو فاعرفو إف شاء ا تعالى  قسـ ىك ك  االستئناؼ

 :هـ(749)ت  يو يحي بن حمزة العم .7

   بمنيجو الذم تجنب فيو ما ساد  السٌكاكيا بعد ك م عف الببلغييف الذم جاءك تميز العم
م ك اءىا بؿ إف العمك يبيا حتى كادت أف تفقد ر ك تبك في عصره مف حرص عمى تقنيف الببلغة 

 االستئناؼية أىمٌ قد نبو كسابقيو عمى ك  . الجرجانيك ابف األثير ك كاف شديد التأثر بالزممكاني 
  ثـ تحدث  . 3بمكانتوييا ك تن ةاف دقيقك ، بؿ جعمو بعن2صؿك الك درسو ضمف باب الفصؿ ك 

 . 4ذكره الجرجانيعٌما بطريقة قريبة جدا بؿ متطابقة  المقاكلة ب ك عف أسم

كمع أٌف العمكم قد أحسف في تحميؿ ىذه الشكاىد كاستنتاج االحكاـ فييا لكنو مع ىذا لـ 
كالقزكيني أك شبو كماؿ االتصاؿ  السٌكاكيعؿ الزمخشرم ك كما ف ااستئنافن  األسمكب ىذا يسـ  

 .5مقتديا في ذلؾ كمو بعبد القاىر الجرجاني" كما فعؿ المتأخركف

 أنواع االستئناف البياني:

مكاطف الفصؿ كجؿ  أىـٌ ؛ ألنو ية كبرل ليذا النكع مف االستئناؼأىمٌ كيكلي الببلغيكف 
الكاقع ال يصار إليو لجيات كتنزيؿ السؤاؿ بالفحكل منزلة »  السٌكاكيقاؿ  ،الكبلـ عميو

 يسمع منو شيء أك لئبٌل  لطيفة، إما لتنبيو السامع عمى مكقعو أك إلغنائو أف يسأؿ أك لئبلٌ 

                                            
 79، ص 2المثؿ السائر، ابف األثير، ج -1
الطراز ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز، يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ، الحسيني العمكٌم، المكتبة العٌصرية  -2
 169ص  3ركت، د ت، جبي -
 27، ص 2المصدر نفسو، ج -3
 .29ػ، ص 2المصدر نفسو، ج -4
عكر، منشكرات اتحاد كتاب العرب، ادراسة في التفكير الببلغي،  منيرة محمد فالحاكـ الببلغي، يحي بف حمزة العمكم،  -5

 .202، ص 2010(، 8دمشؽ، سمسمة الدراسات )
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ينقطع كبلمؾ بكبلمو أك لمقصد عمى تكثير المعنى بتقميؿ المفظ كىك تقدير السؤاؿ كترؾ 
 ـ البمغاء .يفسر كثرتو في القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ ككبل كىذا ما .1«العاطؼ 

 ز الببلغيكف بيف ثبلثة أنكاع مف االستئناؼ :كيميٌ 

تو الجممة السابقة بكجو عاـ بأف تجعؿ تضٌمنأف يككف سؤاال عف سبب الحكـ الذم  – 1
            ؟ فيك سؤاؿىك؟ أك لماذا؟ أك ما السبب الجممة الثانية عف سؤاؿ عاـ تقديره ما

 كمف نماذج ىذا الضرب الشييرة قكؿ الشاعر : ، عف المقصكد

 سير دائـ كحزف طكيؿ    *** قاؿ لي كيؼ أنت قمت عميؿ       

    كقعت جكاب سؤاؿ تثيره جممة )أنا عميؿ( ؛ ألف إٍذ  فجممة )سير دائـ( جممة مستأنفة
 متكٌمـأف تتحرؾ نفسو بسؤاؿ مضمكنو ما سبب ككنؾ عميبل ؟ كأسرع ال المتمٌقيمف طبيعة 

كذلؾ أف عادة الناس إذا قيؿ فبلف  ، فأجاب عمى السؤاؿ دكف أف يطرح عميو )سير دائـ(
 مريض قالكا ما سبب مرضو ؟

يىحفىظيكا فيركًجيـ  كمف ذلؾ أيضا قكؿ ا تعالى :  اًرًىـ كى كا ًمف أبصى قيؿ لمميؤًمنيف يىغيضُّ
ريؽ ذىلؾى  ، كمنو أيضا قكؿ ا تعالى : (30)النور، ذىًلؾى أزكىى لىييـ  نىقيكؿ ذيكقيكا عىذىابى الحى كى

ا قىدمت أٍيًديكيـ ...  ﴿كما نجد ىذا الضرب مف االستئناؼ في قكؿ ا تعالى.(131)آل عمران،ًبمى
                ﴾  ففي اآلية جممتاف أكليما استدعت سؤاال فكأٌف

مطمقا  حكـال سبب قائبل قاؿ لماذا لـ يكف ىناؾ إكراه في الديف؟ كىذا السؤاؿ يستفسر عف

 ﴿بمعنى أنو يجيؿ سببو فيأتي الجكاب كاإلعبلـ في الجممة الثانية        

  ﴾ 2  

                                            
،  يكسؼ بف أبي بكر بف -1 محمد بف عمي السٌكاكي الخكارزمي الحنفي،  ضبطو ككتب ىكامشو كعمؽ عميو:  مفتاح العمـك

 . 118، ص : 1987، 2لبناف، ط –نعيـ زرزكر، دار الكتب العممية، بيركت 
 530، ص1987/1988، مقتضى حاؿ المعاني،  2عمـ المعاني كمقتضى الحاؿ، أسعد أحمد عمي،  دمشؽ ج 2-
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 أيضا قكؿ الشاعر :كمف نماذج ىذا االستئناؼ 

 معط حياتي لعز بعدما غرضػػا   كقد غرضت مف الدنيا فيؿ زمني 

 لي التجارب في كد امرئ غرضا  جربت دىرم كأىميو فما تركتٍ 

ـى تقكؿ ىذا كيحؾ ك ؛ أم تعرض 1الذم اقتضاؾ أف تطكم إلى ىذا الحد كشحؾا م أم ًل
 مف الدنيا . كفصؿ جممة )جربت( ؛ ألنيا سبب عاـ لضجره ، عف الدنيا

ك يعمؽ الطيبي عمى ىذيـ البيتيف بقكلو " فإنو حيف أبدل الشكاية مف الزماف حمؿ 
السامع عمى أف يقكؿ لماذا يشكك منو ك لما استحؽ ىذه الشكاية؟ قاؿ" إني جربتي دىرتي ك 

ىميو كمارست حمكه ك مٌره فمـ يبؽ لي فيو غرض". ك يمحؽ أيضا بيذا الضرب قكؿ ابي أ
 تماـ" 

 بنا غطاء الحسف عف حر  أكجوسم

 تظؿ لمب  السالبييا سكالبا                                    

 كجكه لك أٌف االرض فييا ككاكب

  2تكقدكا لمسارم لكانت ككاكبا                                  

أف يككف سؤاال عف سبب خاص. كمف ذلؾ قكؿ ا تعالى حكاية عف يكسؼ  – 02
  السبلـ : عميو                             

... ،(53)يوسف . 

                                            
 . 147ـ، ص : 2006، 2اإليضاح في عمـك الببلغة لمقزكيني تح عبد الحميد ىنداكم، مؤسسة المختار، القاىرة، ط 1-
ىػ(، تح: تكفيؽ الفيؿ ك عبد المطيؼ 743التبياف في البياف، لمطيبي ، شرؼ الديف الحسيف بف محمد بف عبد ا )ت  2-

 .105ص  ،1986، 1لطؼ ا، ذات السبلسؿ لمطباعة الككيت، ط



 الفصل الثاني

 

018 
 

 ﴿فجممة        ﴾  مستأنفة استئنافا بيانيا ؛ ألنيا كقعت جكابا أثاره

   ذلؾ أف يكسؼ عميو السبلـ أعمف في اآليات السابقة براءتو  ، )كما أبرئ نفسي(القكؿ السابؽ 
مف المنطقي أف ييطرح ف ، مف الخيانة كاعترفػت امػرأة العزيػز بأنيػا ىي التي راكدتو عف نفسيا

السؤاؿ ما السبب الخاص الذم جعمو يقكؿ ىذا بعد أف ثبتت براءتو . كما تستغرب النفكس 
ف كاف ينطبؽ عمى كؿ نفس  –الحكـ مف نبي أف يصدر ىذا  كلعؿ ىذا ما يفسر مجيء  –كا 

 -عميو السبلـ  –كلذا أسرع  ، كالمستثنى نفس يكسؼ كأمثالو ، رحـ رٌبي( االستثناء )إال ما
 .  1 باإلجابة )إٌف النفس ألمارة بالسكء(

 تأكيد  كىذا الضرب يقتضي» قاؿ القزكيني متحدثا عف ىذا النػكع مف االستئناؼ : 

 .أحكاؿ االسنادكما مٌر في باب  2«الحكـ

قيكف كمف ىػذا الضػرب أيضػػا قكؿ ا تعالى :  اطبًني ًفي الذ يف إن ييـ ميغرى  كىالى تيخى
كارتباط" إٌف" باالستئناؼ البياني باب مف أبكاب عمـ المعاني يبرز المنحى التداكلي  (53)هود،

" إال إذا اعتقد المتكٌمـ أٌف السامع يحتاج إلى تأكيد الحكـ ك ىك ما التكاصمي فبل يؤتى بػ"إفٌ 
تشي بيذا المعنى ألٌف طمب معرفة السبب أسماه البيانيكف بالسبب الخاص، ك التسمية ذاتيا 

   الخاص مختمؼ عف السبب العاـ أك غيره مف األسباب ك لذلؾ جاء مؤكدنا بػ"إٌف" دالةن 
 بميا بما بعدىا.عمى ىذا البعد، رابطةن ما ق

أف يككف سؤاال عف غير السبب العاـ كالخاص فيككف عف شيء آخر لو تعمؽ  – 3
ـى ًبالبيشرىل قىاليكا  كذلؾ كما في قكلو تعالى :  ، بالجممة األكلى اءت رسمنىا إبرىاًىي لىقىد جى كى

ني اءى ًبعجؿو حى ا لىبىثى أف جى ا قىاؿى سىبلىـه فىمى  المتمٌقيؾ أف مف طبيعة لكذ ، (69)هود،  ذو سىبلىمن
قاؿ  ﴿لمقصة أف يسأؿ فما كاف رد إبراىيـ بعد أف سممت عميو المبلئكة فجاءت اإلجابة 

                                            
اًئنيف  كسياؽ اآليات  1- ٍنوي ًبالغىيًب كأف  ا الى يىيًدم كىيدى الخى ـٍ أخي كما أبرئ نفسي إف النفس ألمارة  ذىًلؾ ًليىعمىـ أن ي لى

 بالسكء ...
 147اإليضاح في عمـك الببلغة لمقزكيني،  ص :  2-
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كمف الممفت أف رد إبراىيـ عميو السبلـ كاف بالجممة االسمية الدالة عمى الثبكت فرد  ﴾سبلـه 
 .1التحية كقد كانت بجممة مقدرة بالفعمية

        قرآف الكريـ فالسؤاؿ قد يككف عف الفاعؿ أك غيرهكىذا المكف يكثر في محاكرات ال
 مف مشتمبلت الجممة األكلى كما في قكؿ الشاعر :

 عرفت المنزؿ الخالي           ***          عفا مف بعد أحكاؿ

 ***          عسكؼ الكبؿ ىطاؿ     عفاه كؿ حنػػػاف           

عفا مف بعد أحكاؿ كاف مظٌنو أف يقاؿ  فصؿ عفاه كؿ حناف لبلستئناؼ ألنو حيف قاؿ
 .2ماذا عفاه

 الطيب: بيكمنو أيضا قكؿ أ

 كما عفت الرٌياح لو محبل                   

 عفاه مف حدا بيـ كساؽ                                                

 .3فإٌنو لٌما نفى الفعؿ المكجكد عف الرياح كاف مظٌنة أف يسأؿ عف الفاعؿ

 

 

 

 

 

                                            
 .705، ص 2ج1987، 2التبياف في إعراب القرآف،  أبك البقاء عبد ا بف الحسيف العكبرم، دار الجيؿ بيركت، ط 1-
، السٌكاكي، ج 2-  .246، ص 1مفتاح العمـك
 .48اإليضاح في عمـك الببلغة، ص  3-
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 االستئنافأغراض جممة 

التأثير في ك ب باإلقناع ك ة تشؽ طريقيا إلى القمك الدعك ة ك القرآف الكريـ كتاب دع
جدانية تعبيرا عنيا إثارة ليا ك اء المشاعر الك في قدرتيا عمى احت متفاكتةاألساليب ك ...سك النف
استخداميا ألنيا يكثر مف ك كاف طبيعيا أف يؤثر القرآف منيا األقدر عمى ىذه الميمة ك 

البياني بحسب  االستئناؼع أغراض ك ىكذا تتنك  . 1افقة لمقتضى الحاؿك المناسبة لمغرض الم
ذلؾ أف تنكع أغراض  ف لمتعقيب ،ك كيكما قد ف لمتفصيؿ ك كيكيد كما ك ف لمتك كيالمقاـ فقد 

 االستئناؼحتى أف بعض الدارسيف سمى جممة  االستئناؼ عائد إلى ارتباطو الشديد بالسياؽ
خصصت ك ما شاكميا مف الجمؿ التي ال محؿ ليا مف االعراب بالجمؿ السياقية فقاؿ " ك 

ية فإذا ك ظائفيا النحك صنفت الجمؿ بحسب طبيعة ك ية ك ظائؼ النحك الباب الخامس لدراسة ال
 . 2جمؿ سياقية" ك جمؿ مقيدة ك بة ك ىي جمؿ مطم

جاىة ك مف ىنا تأتي ك  المختمفةية تتأثر بعناصر السياؽ االستئنافجممة أٌف الالمبلحظ ك  
     بالنظر إلى الجانب الشكمي ظائفيا ك  ديدحقد يصعب تلذلؾ ك اصمي، ك دراستيا بمنيج ت

   بالنظر إلييا مف خبلؿ منيج متكامؿ يستفيد  ال تدرؾ ماىيتيا إالٌ إٍذ  أك البنية السطحية
ف كانت ناتجة عف سؤاؿ مقدر أم فييا ك مف الميـ أف نشير إلى أنيا ك مف كؿ العناصر،  ا 

 مف األغراض الميمة في كبلـ العربىك ك مممح إيجاز لكنيا في ماىيتيا تأتي عادة لئلطناب 
       مفصؿ في الببلغة ىك مطابقة المقاؿ لمقتضى الحاؿ، فقد تككف الببلغة أٌف الذلؾ 

          إلطناب،رة كتككف في الحذؼ كما تككف في افي اإليجاز كما قد تككف في اإلشا
 :شاعرىـ قاؿ

 كحي المبلحظ خيفة الرقباء           الطكاؿ كتارة يرمكف بالخطب       

                                            
 . 325، ص 1983، 1أسمكب الدعكة القرآنية، دعكة كمنياجا، عبد الغني محمد سعد بركة،   دار غريب، مصر، ط 1-
، 1مف نحك المباني إلى نحك المعاني، محمد طاىر الحمصي، دار سعد الديف لمطباعة كالنشر، دمشؽ، سكريا، ط 2-

 ، صفحة  "ج" مف المقدمة2003
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ف كاف مف الببلغة ك حسف التصرؼ في أفانيف القكؿ فإف االطناب قد يككف  فاإليجاز كا 
قاؿ ابف النقيب : إف العرب جرت سٌنتيـ عمى ذلؾ في خطبيـ " ك كذلؾ في مقامات معينة

     سعيـ ك تك الكبلـ ف بذلؾ اظيار قدرتيـ عمى ك تيـ يقصدكالامقك اخراتيـ فمك مخاطباتيـ ك 
        كبيف اإليجاز كاالطناب أغراض كثيرة متنكعة، كىذه نماذج منيا، 1النظـ"ك في النثر 

 أىـٌ ض مف ىذا العرض ىك التمثيؿ ال استقصاء كؿ األعراض لتنكعيا، كلعؿ مف ر الغإٍذ 
 ىذه األغراض:

 اب:اإلطنـــــــ -1

تأدية المعنى أك ىك زيادة المفظ عف المعنى لفائدة " اإلطناب في اصطبلح الببلغييف ك 
عة ك متنر كثيرة ك لئلطناب صك  ، 2"كيدهك تك يتو ك ساط لفائدة تقك بعبارة زائدة عف متعارؼ األ

  . غيرىاك التتميـ ك التذييؿ ك منيا التكميؿ 

لما كاف إٍذ  البياني، االستئناؼبية البارزة التي كثر اقترانيا بك اىر األسمك التذييؿ مف الظك 
مو يك مفأك قو ك لتأكيد منطاألكؿ الثانية تشمؿ عمى المعنى ك التذييؿ مجيء جممة عقب أخرل 

 االستئناؼاضحا أف يكثر مع ك غدا  مف فيموليتقرر عند ك ليظير المعنى لمف لـ يفيمو 
 . كالتقرير مف أبرز أغراضو التأكيدك جممة يؤتى بيا لئلجابة عف سؤاؿ مقدر يك البياني ف

قد بينا   ﴿: لو تعالىك البياني ق االستئناؼاىده في القرآف الكريـ التي ارتبط فييا بك مف شك 
ٌف  يحي األرض بعد مكتيا ) ألأٌف ا) استئناؼ بياني لجممة (  ﴾لكـ اآليات لعمكـ تعقمكف

يتطمب معرفة الغرض مف ىذا  ﴾اعممكا أف ا يحي األرض بعد مكتيا ﴿سامع قكلىو : ال
جكابان عف تطمبو ، أم أعممناكـ بيذا تبيينان ﴾قد بينا لكـ اآليات  ﴿اإلعبلـ فيككف قكلو : 

، ك كذلؾ 3السكرة مكٌييا كمدنييا كيفيد بعمكمو ميفاد التذييؿ لآليات السابقة مف أكؿ، لآليات

                                            
 . 135ص  1،2006الرزاؽ  الشكا، دار الغكثاني، دمشؽ، ط الجممة االستئنافية، أيمف عبد 1-
 . 142ص ، جكاىر الببلغة في المعاني كالبيف كالبديع، السيد أحمد الياشمي 2-
 394، ص 27،  ، ج1997التحرير كالتنكير، الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر، دار سحنكف لمنشر كالتكزيع، تكنس،  3-
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 ﴿:الشأف في قكلو عٌز مف قائؿ                    ﴾  لو ك فق

ر ك إال الكفر ك أم ىؿ يجازل ذلؾ الجزاء الذم يستحقو الكف ﴾رك ىؿ نجازم إال الكف﴿تعالى 
 .الثاني مفيدا فائدة إضافيةفإف جعمنا الجزاء عاما كاف 

 ﴿:لو تعالىك اتـ آم القرآف كقك كثيرا ما اقترف التذييؿ بخك                

        ﴾ ،لوك ، فق(1)الممك :﴿          ﴾  تذييؿ لما قبمو قيًصد بيا أف

 الجممةائع ك مف ر ك  بؿ عامة التعمؽ بيا اؿك تعالى ليست قاصرة عمى تغيير األحقدرتو 
 ﴿ :لو تعالىك ق ية التي جاءت تذييبلاالستئناف                    

     ﴾ فجممة﴿       ﴾ استئناؼ تذييؿ لما قبمو .  

مف ك ؿ:" ك يضيؽ المجاؿ بذكره بالقمٌما غيرىا ك اىد ك عمى ىذه الش اك قد عمؽ أيمف الشك 
م الدقيؽ ك ي كؿ تركيب مف ىذه التراكيب ال بد أف يرل الربط المعنف االستئناؼيتأمؿ حاؿ 

ؽ أسرار ك إلى تذيرتفع بو ك فضبل ك الذم يكسب الكبلـ مزية  االستئناؼبيف ك الكبلـ  أكؿبيف 
النمط العالي الشريؼ الذم ال نجده إال في ببلغة ك مف الكبلـ الفاخر    االستئناؼجممة 

 . ..."1فصاحة النبي ك القرآف الكريـ 
ىك ك االيغاؿ  باإلطنابية االستئناف الجممةمف األساليب الببلغية التي تبرز ارتباط ك 

قد عرفو الزركشي ك د منو لفائدة ما ك مفرد آخر الكبلـ بعد انتياء المقصأك إضافة جمؿ 
يقاع ك اخره أك ك اضع التي يتأكد فييا إيقاع المناسبة مقاطع الكبلـ ك اعمـ أف مف الم" ؿك بالق ا 

ال خرج بعض الكبلـ ك  أكالر ك ف مناسبة لممعنى المذكك الشيء فييا بما يشاكمو فبل بد أف تك ا 
منو ما يستخرج ك اصؿ القرآف العظيـ ال تخرج عف ذلؾ لكف منو ما يظير ك فك  . عف بعض
 . 2"التصديرك اإليغاؿ ك شيح ك التك ىي منحصرة في أربعة أشياء: التمكيف ك  بيببالتأمؿ لمٌ 

                                            
 . 141الرزاؽ  الشكا، ص  الجممة االستئنافية، أيمف عبد 1-
 78، ص 1البرىاف في عمـك القرآف، بدر الديف الزركشي، ج 2-
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  ﴿: ؿ ا تعالىك ق ب اإليغاؿك رد مف جمؿ استئنافية بأسمك اىد ما ك مف شك    

                     ﴾ ،لو ك فإف الكبلـ تـ بق، (50)المائدة  

 . فمما أتى بيا أفاد معنى إضافيااألكلى مف أحسف مف ا حكما{ فمما أراد تناسب القرينة ك 

 ر لؤلعشى:يك اىد اإليغاؿ في كبلـ العرب البيت المشك مف شك 

 ا     ػػا ليفمقيػػمك ي رةن ػػخصكناطح       

 ؿػػعك ى قرنو الػػىأك  كرىا ػفمـ يض                                 

لما إٍذ  مف أشعر الناس فذكر األعشى قائؿ ىذا البيت، سيئؿ:فقد أجاب األصمعي حيف 
جاء مٌما ك  . عر" فزاد معنىك ىى قرنو الأك  كاحتاج إلى القافية قاؿ " ك يضرىا" بػ"تـ الكبلـ 

 ﴿:لو جؿ ذكرهك في كتاب ا تعالى مستأنفا لئليغاؿ ق أيضا             

                           ﴾ ،(31، 30)يس 

لى دينو ك ف إلى ا ك ف يدعك ببياف أنيـ مرسمد ك فقد تـ المعنى المقص     ف ك ال يطمعك ا 

 ﴿بعد ذلؾ جاءت جممةك نيـ إلى ديف ا ك في أجر فميس ليـ مصمحة لدل مف يدع

 ﴾  

    ﴿:ؿ ا تعالىك مف ذلؾ أيضا قك                            

   ﴾  ،إيغاؿ يك ، ف(39 ،ق) ﴾فك لك فاصبر عمى ما يق﴿لوك استئناؼ بياني ناشئ عف ق ،(45)ق

أٌف ب ؿ ك عد الرسك في   مجازاعيده فالخبر المستعمؿ ك تعريض بك سمـ ك في تسمية النبي صمى ا عميو 
 . 1 سيعاقب أعداءها

 .كميا مف أضرب اإلطنابك االحتراس ك التتميـ ك قد تأتي الجمؿ المستأنفة بيانيا لمتكميؿ  كما

                                            
 . 333، ص 26التحرير كالتنكير، ابف عاشكر ج  1-
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 ل:ــــالتعمي-2

ضرر ل أكالفائدة  جوك ضح ك تأك تبٌيف الكبلـ السابؽ ية االستئنافذلؾ إذا كانت الجممة ك 
 ﴿:لو تعالى ك ق كبطبلنو نحأك تدؿ عمى صحتو ك تحتج أك منو            

                                            

                        ﴾  ،(159)آل عمران 

 ؿ الشاعر:ك ق ثـ

 1اًف ًعتػػابػػػفإف الرفؽ بالج***      يا      ػػػػلى عميك ترٌفؽ أييا الم                

مف ذلؾ ك البياني يتمازجاف حتى يصعب الترجيح بينيما  االستئناؼك تعميؿ أٌف البؿ يصؿ االمر إلى 
 ﴿:ؿ ا تعالى ك رد في قك ما                        

              ﴾،2تتقارب المآالتالبياني  االستئناؼففي ىذا   ، (42)التوبة 

ف كانا مف أغراضو ك التعميؿ ك البياف  عفا ا ﴿ؿ ا تعالى قبؿ ىذه اآلية: ك نجد قك ا 
 .﴾الكاذبيف......عنؾ

ذلؾ أف غرض الجممة قد يتقارب بيف التعميؿ كاالستئناؼ البياني لشدة ارتباطيا فقد 
ـي الر ٍجسى أىٍىؿى اٍلبىٍيًت  ﴿كجدنا األلكسي يعمؽ عمى قكؿ ا تعالى: ٍنكي ًإن ما ييًريدي الم وي ًلييٍذًىبى عى

ـٍ تىٍطًييران  كي ييطىي رى تعميؿ أمرىف كنيييف، كالرجس في األصؿ الشيء استئناؼ بياني مفيد  ﴾كى
في مثؿ قكلو" ، كنراه في آية أخرل يفٌرؽ بينيما 3القذر كأريد بو ىنا عند كثير الذنب مجازا

                                            
 . 523مف نحك المباني إلى نحك المعاني، محمد الطاىر الحمصي، ص  1-
 . 211،  ص 10ج، ابف عاشكر، التحرير كالتنكيرينظر:  2-
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شياب الديف محمكد بف عبد ا الحسيني األلكسي تح عمي عبد  3-

 193، ص 11ىػ،، ج1425، 1بيركت،  ط –البارم عطية، دار الكتب العممية 
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جممة استئناؼ بياني كقع جكابا لسؤاؿ مقدر كأنو قيؿ: لـ يراعكا حقيا؟ أك لـ أٌف الكالظاىر 
 1لنعـ كلذا أتى بصيغتي المبالغة فييا"كقيؿ: إنيا تعميؿ لعدـ تناىي ا حرميا بعضيـ؟

بياف السبب مف كجكه الببلغة" كمف االستئناؼ ما يأتي  كقد كرد في شركح التمخيص أفٌ  
حقيؽ باإلحساف ك منو ما ييبنى عمى صفتو نحك:  بتكرير االسـ نحك أحسنت إلى زيدػ زيد

 2أحسنت إلى زيدو صديقيؾ القديـ أىؿه لذلؾ ك ىذا أبمغ النطكائو عمى بياف السبب"

كغالب التعميؿ في القرآف فيك عمى تقدير جكاب سؤاؿ  كقد تنٌبو الزركشي إلى ذلؾ فقاؿ "
إف زلزلة الساعة ﴾﴿ألمارة بالسك إف النفس﴿: اقتضتو الجممة األكلى كىك سؤاؿ عف العمة، كمنو

كتصريح الزركشي بقكلو "غالب التعميؿ" يدٌؿ عمى  ، 3"﴾إف صبلتؾ سكف ليـ﴿  ﴾شيء عظيـ
شدة االرتباط بيف ىذيف المكنيف الببلغييف كما يدٌؿ عمى كعي الزركشي بالبعد التكاصمي ليذا 

 . المكف الببلغي

 التحقيق:و الـتأكيد -3

قد ك كيد بالجمؿ المستأنفة بيانيا ك مف بينيا التك ب العربي ك األسم كيد فيك طرائؽ الت تعٌددت
عة ك متنك اف ببلغية أخرل ك لكنو قد يأتي بألك كيد صبغة التذييؿ كما رأينا آنفا ك ىذا الت يأخذ

 ﴿ؿ ا تعالىك ق مف ذلؾك                    

 . 4كيدك ا إلفادة التك أعيد فعؿ كذبك فالجممة استئناؼ بياني  ﴾

 

                                            
 .216، ص 7، ج المصدر نفسو 1-
 63-62، د ت، ص 3العممية، بيركت، جشركح التمخيص، سعد الديف التفتازاني، دار الكتب  2-
 91، ص 3البرىاف في عمـك القرآف، بدر الديف الزركشي، ج 3-
 . 230، ص 14التحرير ك التنكير ابف عاشكر، ج  4-
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              ﴿تعالى.ؿ ا ك مف ذلؾ أيضا قك 

                                    ﴾ الجممةف 

إلى (  19 ،فصمت) ﴾ـ نحشر أعداء ا إلى النارك يك  ﴿لوك تقدـ مف قعٌما استئناؼ بياني ناشئ 
ا عمى ردٌ  كيدك بيانيا بحرؼ الت المستأنفةقد افتتحت اآلية ك ، (29 ،فصمت) ﴾مف األسفميف﴿ لوك ق
 . 1قمع ليـك نكار المشركيف إ

ذا أخذنا ك  فيمنا لما يكثر  ا لسؤاؿ سابؽابك ج يككفأف االستئناؼ البياني عيف االعتبار با 
اصمية ك ض تاإلى تأكيد كبلمو بأغر  متكٌمـالتعميؿ فقد يحتاج الك االطناب ك كيد ك التاقترانو ب

  كيد كبلـ معيف فيو غرابة ك طمب تل أكرٌد إلنكاره أك عة منيا إغناء السامع عف السؤاؿ ك متن
ية مؤكدة بعد األساليب االستئنافبالتالي تأتي الجممة ك  ،اإللحاح عمى تصديقو متكٌمـأراد الأك 

  ىذا مف جية كمف جية أخرل ربط أجزاء الكبلـ بطريقة فييا مف الفخامة كالجزالة  الخبرية
فحتى " لك جرل الكصؿ بحرؼ العطؼ لما بمغ أثره  المتمٌقيك القكة مالو كبير األثر عمى 

   . 2" "إفٌ "مبمغ ما يككف في القطع الذم يتمكه حرؼ تككيد كتقكية كىك 

 والتعقيب: تقرير نتيجة مستخمصة-4

ؿ ا ك نتيجة كبرل كما نجده في قأك ذلؾ إذا تقدـ ما يستخمص منو حكـ جامع ك  
 ﴿: تعالى                             

                                           

  ﴾ ،فجممة، (167)آل عمران ﴿                ﴾ تضٌمفاستئناؼ ي 

ؿ ك نظير ذلؾ ما نجده في قك  . 3ئؾ المنافقيف المخاتميفأكلقؼ ك مستخمصا مف محكما جامعا 

                                            
ص 24،  جالتحرير ك التنكير ابف عاشكر 1-  282، ن
 101نحك المعاني، أحمد عبد الستار الجكارم، ص  2-
 . 525مف نحك المباني إلى نحك المعاني، محمد الطاىر الحمصي، ص  3-
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﴿ا تعالى                            

                                   

   ﴾ (5،األحزاب) ، فجممة ﴿      ﴾  استئناؼ بياني كأف سائبل قاؿ : لماذا

ر عمى اآلباء ك غيرىا جك قسط كامؿ ىك . ...ىـ فأجيب ببياف ذلؾ القسطك ىـ لمذيف تبنك ال ندع
لو تعالى في اآلية الرابعة مف ك تقرير ما دؿ عميو ق االستئناؼغرض ىذا ك ، ءاألدعياك الحؽ 

 . 1"...أحكاـ الجاىمية في التبني رة األحزاب لتيعمـ عناية ا تعالى بإبطاؿك س

 :تهك مال-5

ية االستئنافف ذلؾ إذا كانت الجممة ك يككقد  تيٌكـالبياني إلى غرض ال االستئناؼقد يتجو 
 ؿ الشاعر:ك " كق"إفٌ ػبيانيا مصدرة ب

 و     ػػػا رمحػػػجاء شقيؽ عارض       

 2احػػػبني عمؾ فييـ رم إفٌ                                      

 :ؿ ا تعالىك ق تيٌكـجاء في القرآف الكريـ استئنافا بيانيا يفيد المٌما ك كما قد يككف دكنيا 
﴿           ﴾ ،قد ك استئناؼ بياني عف الجممة في اآلية قبميا يك ف (40)القمم

زيادة عمى اإلنكار  تيٌكـالبياني عمى صيغة االستفياـ مستعمبل في ال االستئناؼرد ىذا ك 
 .3ـعميي

كفى ًإالى أىف ﴿: كتقدير منشأ االستئناؼ البياني يؤث ر في تقدير غرضو فمف ذلؾ  ىىٍؿ يىنظيري
ب ؾى يىٍكـى يىٍأًتى بُّؾى أىٍك يىٍأًتىى بىٍعضي ءىايىاًت رى ًئكىةي أىٍك يىٍأًتىى رى ب ؾى الى يىنفىعي  تىٍأًتيييـي اٍلمىبلى بىٍعضي ءىايىاًت رى

نىٍت ًمف قىٍبؿي أىٍك كىسىبىٍت  ـٍ تىكيٍف ءىامى انييىا لى كف فينىٍفسنا ًإيمى كٍا ًإن ا مينتىًظري ٍيرنا قيًؿ انتىًظري اًنيىا خى   ﴾ًإيمى

                                            
  262، ص 21التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج  -1
 . 527مف نحك المباني إلى نحك المعاني، ص  -2
 . 95ص  29التحرير كالتنكير ، ج ينظر:  -3
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ك ، كى( 157) األنعام :  ﴾فمف أظمـ ممف كذب بآيات ا﴿استئناؼ بياني نشأ في قكلو : 
، كلـ يرجح ابف عاشكر أحد االحتماليف بؿ أرجعيما إلى منشأ تيٌكـيد كيحتمؿ اليحتمؿ الكع

ٍف نشأ عف سؤاؿ متى يكك "السؤاؿ فإف كاف ناشئا عف سؤاؿ سائؿ  ف جزاؤىـ كاف كعيدا، كا 
ا ككؿ سؤاؿ مرتبط بجممة تيٌكمسائؿ: ماذا كانكا يترقبكف مف اآليات فكؽ التي جاءتيـ كاف 

  .1في اآلية

 م:ــيـــالتتم-6
أف يأخذ ىك قيؿ ك احتياطا أك احترازا أك أف يتـ الكبلـ فيمحؽ بو ما يكممو إما مبالغة ىك ك 

مف ك إليو شارحا،  متكٌمـد الك ربما كاف السامع ال يتأممو ليعك ح ك في معنى فيذكره غير مشر 
 ﴿لو تعالى:ك بديع نماذجو ما مٌثؿ بو الزركشي في ق      

                 ﴾ ،ىك ك ﴿لو: ك فق، (124)النساء 

 . 2تتميـ في غاية الحسف ﴾مؤمف

ف لـ ك سؤاال  تضٌمفعميو فإف التتميـ ييظير بجبلء مراعاة حاؿ السامع فإف الكبلـ المك  ا 
يكثر " ك البياني  االستئناؼف ذلؾ عادة بك يكك يكف صريحا ال يتـ معناه إال باإلجابة عف ذلؾ، 

يغمب عمييا أف ك قعت في سياؽ قصصي ك ذا إ كعمى ىذا النح االستئناؼأف تأتي جممة 
﴿:رة الذارياتك الشأف في سىك ؿ كما ك تتصدر بمفظ الق          

                                        

                                     

                                            
 . 184-183، ص 8، جالتحرير كالتنكير، ابف عاشكرينظر  -1
 70ص  3عمـك القرآف،  جالبرىاف في  -2
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      ﴾ (،38-34الذاريات)، عميو طرفا مف ىذه القصة صار  سامع لما قٌص أٌف الفك

 . 1ما قيؿ ىناؾ"ك قيؿ ىنا عٌما طالبا تتمتيا 

ما ك ؽ االرتباطيا بالسي عةك متنك البياني كثيرة  االستئناؼؿ أف أغراض ك الق ةخبلصك 
قد عدد أيمف ك ينجر عنو مف أف أم تغير في طرؼ مف أطرافو قد يفضي إلى تغيير الغرض 

 .2خمسيف غرضا ية االستئنافا مف مقاصد الجممة ك عبد الرزاؽ الش

كالمتصفح  لتفسير الكٌشاؼ يجد أف أغراض الجممة االستئنافية متنكعة فمنيا ما كاف 
ن ا ال نيًضيعي اعتراض،  30لمبياف كذلؾ قكؿ الزمخشرم في تفسير اآلية  مف سكرة الكيؼ:" كاً 

كلؾ أف تجعؿ ًإن ا ال نيًضيعي كأكلًئؾى خبريف معا.  أك تجعؿ أكلًئؾى كبلما مستأنفا بيانا لؤلجر 
ال  ﴿كمنيا ما كاف لمحاؿ كذلؾ قكلو:" فإف قمت: كيؼ الءـ ىاتيف القراءتيف قكلو 3 المبيـ. "

نيكفى  ـٍ كال أىٍنتيـٍ تىٍحزى مىٍيكي ال خكؼ )؟ قمت: تأكيمو: أدخمكا، أك دخمكا الجنة مقكال ليـ: ﴾خىكؼه عى
؟ قمت: ال ﴾لـ يدخمكىا كىـ يطمعكف﴿.  فإف قمت: ما محؿ قكلو: (عميكـ كال أنتـ تحزنكف

كىـ محؿ لو ألنو استئناؼ، كأف سائبل سأؿ عف حاؿ أصحاب األعراؼ فقيؿ: لـ يدخمكىا 
كمنيا ما كاف  4يطمعكف، يعنى حاليـ أٌف دخكليـ الجنة استأخر عف دخكؿ أىؿ الجنة، "

قاؿ:" قكلو ييجاًدلينا كبلـ إٍذ  لمجكاب كىذا كاضح في تحميؿ الزمخشرم أثناء تفسيره ليذه اآلية
 .5مستأنؼ داؿ عمى الجكاب.  كتقديره: اجترأ عمى خطابنا، أك فطف لمجادلتنا"

 

 

                                            
 . 528مف نحك المباني إلى نحك المعاني،  ص  -1
 . 222إلى  53مف أسرار الجممة االستئنافية دراسة لغكية قرآنية،  ص  -2
 –لكٌشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار ا، دار الكتاب العربي ا -3

 .720،  ص 2، جىػ1407، 3بيركت،ط
 107، ص 2المصدر نفسو، ج -4
 . 412، ص 2المصدر نفسو، ج -5
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 المستأنفة بيانيا:ضايا الجممة ق

ية مع جمؿ أخرل االستئنافأغراضيا فقد تداخمت الجممة ك ظائفيا ك  تعٌددتبعا ل      
صؿ برمتو يشكؿ تقاطع عممي ك الك ع الفصؿ ك ضك ذلؾ أف مك ية ك ية النحجك مف ال كخاصة

 كالنحصؿ في عمـ المعاني يدخؿ في باب الربط في عمـ ك الك الببلغة فباب الفصؿ ك  كالنح
أكانت ىذه  اءن ك الجممة سك تماسؾ في أجزاء الكبلـ ك اتحاد ك صمة ك "فما يحصؿ مف ائتبلؼ 

 .1فظية"ل أكية ك سائؿ معنك ذلؾ بك غير أساسية أك االجزاء عناصر أساسية في بنائيا 

ع الذم يمتقي فيو عمـ المعاني بمعاني ك ضك المىك  ستئناؼأٌف اال القكؿدؽ مف األك  
جو اإلعراب لمجممة المستأنفة بيانيا مع جمؿ قريبة منيا في اإلعراب أك ت تعٌددذلؾ ك  كالنح
الشيء ذاتو يقاؿ عف الناجية الببلغية فكثيرا ما يتداخؿ ك البدلية ك النعتية ك الجممة الحالية ك

غير ذلؾ ك االعتراضية الجممة ك اب الطمب ك جممة جك البياف مع  التعميؿ  االستئناؼب ك أسم
 ال ينعكس.ك  نحكينا أف كؿ استئناؼ بياني يعدٌ  ثـ .كثير

ؽ  عى  اك ًقفي ك إٍذ  تىرل كلى ك ﴿ؿ ا تعالى ك قنماذج ذلؾ مف ك    ـٍ قاؿى أىلىٍيسى ىىذىا ًباٍلحى ب ًي مى رى
ب نا قاؿى فىذي ك ا بىمى ك قالي  اب ك قاؿ: مستأنفة في ج (30)األنعام،﴾فى ك ا اٍلعىذابى ًبما كيٍنتيـٍ تىٍكفيري ك قي ك رى

 . 2صاحب الحاؿ رٌبيـك حالية أك سؤاؿ 

ًإال   ﴿:لو تعالىك رده السميف الحمبي في قأك اإلعرابي ما  تعٌددمف نماذج ىذا الك 
اًؿ كىالن سىآًء كىاٍلًكٍلدىاًف الى يىٍستىًطيعيكفى ًحيمىةن كىالى  ًئؾى عىسىى يىٍيتىديكفى سىًبيبلن فىأيٍكلى  اٍلميٍستىٍضعىًفيفى ًمفى الر جى

فيٌكان غىفيكران الم وي أىف  كىافى الم وي عى ـٍ كى ٍنيي  (99-98) النساء،﴾يىٍعفيكى عى

 :جوأك في ىذه الجممة أربعة  ﴾فى ًحيمىةن ك الى يىٍستىًطيعي ﴿لو: ك ق"

 

                                            
 16الربط كاالرتباط في الجممة العربية، مصطفى حميدة،  ص قضايا  -1
 . 378دراسات ألسمكب القرآف الكريـ، عبد الخالؽ عظيمة، دار الحديث، مصر، دت،  ص  -2
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 . جوي استضعاًفيـ؟ فقيؿ: كذاك ابه لسؤاؿو مقدر، كأنو قيؿ: ما ك : أنيا مستأنفةه جأحدها 

اًؿ  ًإال  اٍلميٍستىٍضعىًفيفى ﴿  ﴾فى سىًبيبلن ك الى يىٍيتىدي ك فى ًحيمىةن ك ٍلدىاًف الى يىٍستىًطيعي ك الٍ ك الن سىاًء ك ًمفى الر جى

قمت: كأنو « حاؿه مبي نة عف معنى االستضعاؼ»البقاء:  كقاؿ أب . : أنيا حاؿه الثانيو 
  . ابان لسؤاؿ مقدرك نيا جك يشير إلى المعنى الذم قىد مٍتوي في ك

ه االستضعاؼ كثيرة فبي ف بأحد ك جك ةه لنفًس المستضعفيف؛ ألف  مفٌسر : أنيا الثالثو 
  . كذاك ا بسبب عجزىـ عف كذا ك محتمبلًتو كأنو قيؿ: إال الذيف استيٍضًعف

    اعتذر ك مىٍف بعدىىـ، ذكره الزمخشرم، ك مرجاؿ ل أكأنيا صفة لممستضعفيف  الرابع:و 
ميعىر ؼ بيما لما لـ أٌف الفي حكـ النكرات بالبلـ بالجمؿ التي ك ٍصؼ ما عير ؼ باأللؼ ك عف 

 لو:ك يكف ميعىي نان جاز ذلؾ فيو كق

 . . ..................1"لقد أىميرُّ عمى المئيـ يىسيبُّنيك 

في أكجو إعراب االستئناؼ البياني ناتج عف غياب محددات ليذه الجممة  تعٌددكىذا ال
قد ترل المعرب إٍذ  إذا استثنينا أسمكب المقاكلة الذم ال يكاد يختمؼ حكلو، ألنيا جممة سياقية

 بحسب تكاصمو مع الخطاب القرآني يقد ر كجكد سؤاؿ محذكؼ أك ينفيو.

 قف :و الو البياني  االستئناف
يف مفٌسر الك الببلغييف ك قؼ مف اىتماـ عمماء القراءات فإنو مف اىتماـ النحاة ك إذا كاف ال

البياني إذا نظرنا إليو بمنيج  االستئناؼعنا ك ضك مك ذلؾ لتأثيره المباشر عمى المعنى ك أيضا 
قؼ ك المصطمحات كال تعٌددرغـ ك قؼ عمى دقائقو ك ـ لمك فنحف بحاجة إلى كؿ ىذه العم تكاممي
      شبو كماؿ االتصاؿ إال أف ذلؾ ناجـك البياني  االستئناؼك الفصؿ ك صؿ ك الك  كاالبتداء

   ﴿ :ؿ ا تعالىك ففي ق يتوك اع كؿ مف ز ك ضك ـ التي عالجت ىذا المك اختبلؼ العمعف   

                                            
أبك العباس، شياب الديف، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ المعركؼ بالسميف  ،الدر المصكف في عمـك الكتاب المكنكف -1

 80-79، ص 1994، 1ط، الحمبي، تح د.  أحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽ
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                                ﴾ ،(34)البقرة 

    قؼ ك الك ابا لمف قاؿ: فما فعؿ؟ ك الظاىر أنيما استئنافيتاف ج {استكبر}ك {أبى}فجممتا 
ب مف ابميس تقديره ترؾ نصٌ ضع ك البقاء في م كقاؿ أبك تاـ  قؼك لو "إال إبميس" ك عمى ق
فانظر كيؼ تغير المعنى باختبلؼ " استكبرك " قؼ عمىك مستكبرا عنو فالك د كارىا آبيا ك السج

 . 1صؼك الحاؿ ك بدء كبلـ  االستئناؼاإلعراب ف
ف ك قد ال يكك ف رأس آية ك قد يكك بعده مٌما الفاصمة في القرآف:" ىي الكبلـ المنفصؿ ك 

 . 2كبلـ ينفصؿ عندىا"ٌف التقع الفاصمة عند نياية المنقطع الخطابي سميت بذلؾ ألك 
 :بااللتفاتالبياني  االستئنافعالقة 
 االستئناؼطيدة بك إلى عبلقتو الىبلؿ أثناء حديثو عف الضرب الثاني منو ك ألمح أب

  كأنو يعترضو شؾ ك ف الشاعر آخذا في معنى ك الضرب اآلخر أف يكك لو:" ك ذلؾ قك البياني 
 د راجعا إلى ما قدمو فإما أف يؤكده ك فيع سائبل يسألو عف سببوأك لو ك أف راٌدا يرٌد ق ظفٌ أك 
 ؿ الشاعر:ك ؿ لذلؾ بقمثٌ ك  ، "يزيؿ الشؾ عنوأك يذكر سببو أك 

 اليأس راحةفي ك  كفبل صرمة يبد
 لنا فنكارمو كٌده يصفك ال ك                                          

ؿ لو ك التفت إلى المعنى لتقديره أف معارضا يقك في اليأس راحة ك ؿ : ك ثـ قاؿ:" كأنو يق
اضح ك ىنا ـ التعميؿ يك في اليأس راحة فمفك يؤدم إلى اليأس  ؿ: ألفك فيقما تصنع بصرمو ك 
ف ىذا ك فبل يبعيد أف يك متكٌمـىي تعميؿ لما سبؽ مف سؤاؿ قٌدره ال االستئناؼىكذا جممة ك 

شجاعة ىي اإلقداـ ٌف العا مف االلتفات الذم سماه ابف األثير "شجاعة العربية" ألك نب ك األسم

                                            
الشيخ كرٌيـ راجح، ضمف تصدير كتاب الجامع إلعراب جمؿ القرآف، أيمف الشكا،  دار اإلماـ الغزالي، دمشؽ سكريا،  -1
 . 8، ص 2010، 2ط
 .    136، ص 2011، 1مباحث في عمـك القرآف، مناع القطاف، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف،  ط -2
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       المزايا فيو ك ع مف الكبلـ كثير المطائؼ ك البياني فيو إقداـ عمى ن االستئناؼب ك أسمك 
 . 1"...زيؿ غير السائؿ منزلة السائؿنمجيء الكبلـ عمى خبلؼ األصؿ بتك مف الحذؼ 

ثارة النتباىو لمعنى ك ب مكانتو في التأثير النفسي تجديد لنشاط السامع ك ليذا األسمك   ا 
جداف ك أف يتمقاه مصغيا إليو متفتح ال المخاطنبيريد مف ك اىتماما خاصا  متكٌمـليو الك ي

كمثؿ ذلؾ ما نجده  2تثبيتوك ب ليحقؽ لو ما يريد مف تأكيد لممعنى ك الستقبالو فيمجأ ليذا األسم
   رأل أف اآلية يجمع بيف االستئناؼ البياني إٍذ  عند األلكسي في تفسيره لقكؿ ا عٌز كجؿٌ 

 . 3االلتفاتك 
 :الحذفو  البياني باإليجاز االستئنافعالقة 

     ه اإليجاز الذم احتفى ك جك جو مف ك يك البياني قائـ عمى حذؼ السؤاؿ ف االستئناؼ
قؼ ك يو مف ك ب بما يحك ه حدا لمببلغة إلى جانب أف ىذا األسمك بو العرب كثيرا حتى جعم

ما اإليجاز ال سيٌ ك ب اإليجاز ك مف ضر  االستئناؼف. فيو تنشيط لممستمع بتغيير الكبلـ ابتداءن ك 
يـ نٌ الببلغيكف حتى أ أشاد بومٌما حذؼ كااليجاز كال. 4إيجاز الحذؼأك  باالكتفاءالذم يعرؼ 

ر مع بقاء داللتو ينـٌ عف اقتدار في أفانيف نصٌ جعمكا االيجاز حدا لمببلغة ذلؾ أف حذؼ ع
"أىف  الذم قمتي في شأًف  عف الحذؼ كذلؾ قكلو: القكؿ، ك قد أسيب الجرجاني في حديثو

ٍأخذه يي  ذىه مى ٍذؼ" كفي تفخيـ أمًره، كالت نكيًو بًذٍكره، كأف  مٍأخى      ٍشًبوي الس ٍحر، كيىٍبيىري الًفٍكر""الحى
النمكذج تمك اآلخر لمتدليؿ عمى ىذه الفنية، كالببلغة العالية بيذا المكف  عٌددثـ مضى ي

أف يكثؼ المعنى بتقميؿ المفظ فذلؾ مف أساليب الببلغة  متكٌمـ، كلئف استطاع الالببلغي

                                            
-495،  ص 1995، 13االستئناؼ البياني كداللتو كفنيتو، سعاد محمكد نحمة، مجمة الزىراء، جامعة األزىر، العدد -1

496 . 
 . 331، ص 1983، 1أسمكب الدعكة القرآنية، دعكة كمنياجا، عبد الغني محمد سعد بركة،   دار غريب، مصر، ط -2
 41ص  5ركح المعاني، األلكسي، ج -3
 . 49الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ،  شكر محمكد عبد ا، ص  -4
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تأتي  المتمٌقي يسأؿ ناؼ البياني كخاصة في القرآف الكريـ، يكحي بيذا البعد فمئبٌل ئفاالست
غناء لمسائؿ عمى أف يسأؿ  .االجابة كبالتالي حدث الحذؼ كا 

كفي تراثنا "تناكؿ الببلغيكف في مباحث عمـ المعاني التي يرد فييا حذؼ أحد أطراؼ 
ي األصؿ ذكر ىذه االطراؼ، كلكف نظاـ المغكم يقتضي فأٌف الاالسناد كذلؾ مف منطمؽ 

 1التطبيؽ العممي مف خبلؿ الكبلـ قد يسًقط أحدىا اعتمادا عمى داللة القرآئف المقالية أك الحالية"
أك فيـ  و يككف جكابا عف سؤاؿ اقتضتو الجممة األكلى"أنٌ بػكقد اشتير تعريؼ االستئناؼ البياني 

 .2مف الجممة بمعكنة القرآف كسياؽ الحاؿ"
االستئناؼ البياني قائـ في تقديرىـ عمى حذؼ سؤاؿ قد يككف عف سبب خاص كما قد ك 

يككف عمى سبب عاـ أك عف غيرىما، فيك جكاب عف سؤاؿ مقدر كبالتالي حكار بيف الطرفيف، 
تو أبكاب عمـ المعاني األخرل كظؿ لقركف عديدة قائما عمى ما يى كلكنو لـ يمؽى مف الدراسة ما لقً 

اىر الجرجاني رغـ شيكعو في القرآف الكريـ كما أف قسما منو ك خاصة ما تعمؽ أبدعو عبد الق
بالقكؿ كاف محؿ جداؿ كنقاش بيف الفرؽ اإلسبلمية كىك ما نممسو عند أحد أعبلـ السنة كىك 

      يقكؿ:" كذىب قـك في قكؿ ا تعالى ككبلمو إلى أنو ليس قكال كال كبلما إٍذ  ابف قتيبة
 .3ما ىك إيجاد لممعاني كصرفكه في كثير مف القرآف إلى المجاز"نٌ عمى الحقيقة كا  

 
 
 
 

 

                                            
 .315ص  1994، 1ية لمنشر، الجيزة مصر، طالببلغة ك األسمكبية، محمد عبد المطمب، الشركة المصرية العالم -1
مف ببلغة النظـ العربي، دراسة تحميمية لكسائؿ عمـ المعاني، عبد العزيز عبد المعطي عرفة، عالـ الكتب، ينظر:  -2

 .188، ص 1984، 2بيركت، ط
 .71، ص 2002، 2، طتأكيؿ مشكؿ القرآف، ابف قتيبة الدينكرم تح: ابراىيـ شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت 3-
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 األبعاد التواصمية في دراسة االستئناف البياني:
مكضكع األطركحة ىك االستئناؼ البياني في القرآف الكريـ أم الكحي الذم بٌمغو النبي 

عبلقة اتصاؿ بيف  صمى ا عميو كسمـ لمبشرية جمعاء عف طريؽ الجيؿ الذم عايشو كالكحي"
ذا كاف اإلعبلـ ال يتحقؽ في أم عممية اتصاؿ إاٌل  تضٌمفطرفيف ت إعبلما )رسالة( خفيا سرٌيا كا 

مف خبلؿ شفرة خاصة...كاإلعبلـ شفرة مشتركة بيف المرسؿ كالمستقبؿ أم بيف طرفي عممية 
 .1االتصاؿ/الكحي" 

 يمكف تمخيص البعد التكاصمي في االستئناؼ البياني في ىذه الخطاطة: كيرل الباحث أنو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            
 32،، ص 2000، 7مفيـك النٌص، دراسة في عمـك القرآف،  نٌصر حامد أبك زيد، المركز الثقافي المغربي، المغرب، ط 1-
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لىقىٍد يىس ٍرنىا اٍلقيٍرآفى ًلمذ ٍكرً  ﴿لئف كاف المعنى المتبادر في قكلو تعالى  سيكلة تبلكة  (32)القمر، ﴾كى
مؤىمو فإف   القرآني كتحصيؿ المدركات كالمقاصد لكؿ بحسب  نٌص كامكانية تداكؿ كتتناكؿ ال

 ىذا التيسير يشكؿ مائدة العقؿ كالنفس لمناس جميعا.
لىقىٍد يىس ٍرنىا اٍلقيٍرآفى ًلمذ ٍكًر فىيىٍؿ ًمٍف ميد ًكرو ﴿ كالمتأمؿ المتدبر في سياؽ قكلو تعالى      ﴾كى

بصر فيو دالالت عميقة كعميقة جدا لكف ىذا العمؽ ال يحكؿ دكف أف يأخذ في سكرة القمر يي 
االجتماعية كيبقى يا قكانيف الحركة ػٌ كؿ إنساف منو بحسب كسبو العممي كالمعرفي كليس أقم

        دائـ العطاء بحسب ترقي اإلنساف كارتقائو، كال تدرؾ تمؾ األعماؽ كيتكصؿ نٌص ال
إلى غكرىا إال عند انتياء الحياة فيك ميٌسر لكؿ الناس ككؿ االجياؿ ككؿ االختصاصات 
     ككؿ المناىج سفر مفتكح كلكؿ العصر ليس مغمقا بطبيعة خاتميتو كخمكده عمى منيج 
أك عصر أك طبقة أك نخبة أك تخصص أك ظرؼ اجتماعي أك ثقافي، إنو مصدر ثقافة 
األمة التي يشارؾ فييا الجميع بأقدار متفاكتة لكنيا متجانسة مف العالمي البسيط كحتى 

           أمارات إعجازه أف يخاطب الناس جميعا في البيئات جميعا  أىـٌ . كلعؿ 1العالمي المكيف"
المعرفية جميعا ابتداءن مف األمي البسيط كحتى العالـ الكبير كما أنو يقدـ في المستكيات 

 .2رؤية كقيما لمتخصصات المعرفية جميعا
كثنائية السؤاؿ كالجكاب نكاة الحكار كىك آلية تكاصمية ذلؾ أف " مبحث التكاصؿ يمكننا  

يسجؿ مف الكقكؼ عمى مجمؿ الخصائص التفاعمية ألنو مبحث يفحص آليات الحكار ك 
 .3العناصر التي تتدخؿ في مجرياتو بما فييا المستكل المساني كالخارج لساني..."

لى ذلؾ فإف المجكء إلى ىذا األسمكب ال يككف إال لغايات تكاصمية ذكرىا ك    السٌكاكيا 
أم االستئناؼ  –" قٌمما ييصار إليو  ود عمييا مف جاء بعده حتى إف ابف الناظـ يرل أنٌ كشدٌ 

                                            
، السنة السادسة 11منيج السياؽ في فيـ النٌص ضمف كتاب األمة عف كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية قطر، ع 1-

 6،   ص 1،2006قدمة عمر عبيد حسنة،طكالعشركف، عبد الرحماف بكدرع، م
 .17المرجع نفسو ، ص  2-
 .7الحكار كخصائصو التفاعمية، محمد نظيؼ، ص  3-
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لتنبيو السامع عمى مكقعو أك إلغنائو أف يسأؿ أك لئبل يسمع منو شيء أك لنحك  إال -البياني
 .1"ذلؾ

التي تدؿ عمى البعد التكاصمي في االستئناؼ البياني أنو يككف  ىـٌ كلعؿ المبلحظة األ
قبميا ال بجممة قائمة برأسيا كلك تأممنا أغراض االستئناؼ البياني لكجدنا عٌما بجممة متكلدة 
قبمو عٌما دكف استثناء تككف فرعا عف الجممة األصمية فالتعميؿ يككف فرعا  أف أغراضو

لدا عنو كالمقاكلة يصدؽ عمييا االمر ذاتو ك التككيد يككف كالجكاب يككف مقاببل لمسؤاؿ متكٌ 
قبمو ك التقرير يككف لحقيقة قبمو أيضا، كىذا التكالد ال يككف إال في الجانب األدائي عٌما فرعا 

 ستئناؼ البياني ىك ظاىرة تكاصمية بامتياز. الحي فاال

كقد فطف القدماء إلى ىذه العبلقة بيف االستئناؼ البياني كما قبمو فالزمخشرم عندما   
 ﴿تعالى فٌسر اآلية السادسة مف سكرة البقرة في قكؿ ا          

               ﴾  ٌمف  14ك  13إٌف( كفسر اآليتيف بػ)رة كىي مصد

د   في سكرة البقرة كلـ يقؿ بو في آيتي  ـ باالستئناؼ البيانيكى إٌف( حى بػ)رتا سكرة االنفطار كقد صي
نما كاف أٌف السكرة اإلنفطار، ذلؾ  فكرة األـ في آية البقرة لـ تكف الذيف يؤمنكف بالغيب كا 

ثـ انبثؽ منو حديث عف الذيف آمنكا  ﴾ىدل لممتقيف﴿المحكر" الكتاب ال ريب فيو" كالذم ىك 
كتاب ليـ ىيدل اتجو لسائؿ أٌف البطريؽ االستئناؼ كذلؾ أنو لما قيؿ ىيدل كاختص المتقكف ب

جكاب  وكأنٌ  ﴾الذيف يؤمنكف بالغيب﴿أف يقكؿ ما باؿ المتقيف مخصكصكف بذلؾ فكقع قكلو 
في أٌما سبؽ، فكاف ادرجا لو في حكمو كدمجا لو" مٌما ليذا السؤاؿ كىكذا تكٌلد الحديث عنيـ 

كفركا كالذيف  مقابمة كقعت بيف الذيفأٌف الآيتي سكرة االنفطار فإف األمر مختمؼ ذلؾ 

                                            
المصباح في المعاني كالبياف كالبديع،  بدر الديف بف مالؾ الشيير بابف الناظـ، تح حسني عبد الجميؿ يكسؼ، مكتبة  1-

 59، ص 1989، 1اآلداب القاىرة، ط
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يككف الكبلـ السابؽ بفحكاه كالمكرد  ، كىذا المحد د ييعب ر عنو في تراثنا الببلغي كأٍف 1آمنكا"
لمسؤاؿ فتنزؿ ذلؾ منزلة الكاقع كيطمب بيذا الثاني كقكعو جكابان لو فيقطع عف الكبلـ السابؽ 

      فة، إما لتنبيو السامع لذلؾ كتنزيؿ السؤاؿ بالفحكل منزلة الكاقع ال يصار إليو لجيات لطي
    أك لئبل ينقطع كبلمؾ بكبلمو  ءعمى مكقعو أك إلغنائو أف يسأؿ أك لئبل يسمع منو شي

 . 2أك لمقصد عمى تكثير المعنى بتقميؿ المفظ كىك تقدير السؤاؿ كترؾ العاطؼ أك غير ذلؾ

جيات ؼ البياني كيثني عمييا فيذكر أنيا يبرز األبعاد التكاصمية في االستئنا السٌكاكيف
 الباثٌ مف حيث أٌما غراض كثيرة، أٌف األكالرسالة ك يرل  المتمٌقيك  الباثٌ تكمـ عف لطيفة فيك ي

عدـ بأك  فتنبييو أك اغناؤه عف السؤاؿ المتمٌقيأٌما فذلؾ قكلو " لئبل ينقطع كبلمؾ بكبلمو " ك 
 .فذكر فيو تقميؿ المفظ لتكثير المعنىا الرسالة السؤاؿ مف األصؿ كأمٌ دفعو إلى 

 مراعاة حال السائل:
مقد رأينا الببلغٌييف لممتمقي فالمنحى النفسي كمف األبعاد التكاصمية في االستئناؼ البياني 

، فيك مصػدر السؤاؿ المحذكؼ في كىك القطب الثاني لمتكاصؿ يركزكف عمى أحكاؿ السائػؿ
تقديرىـ، كقد يككف السؤاؿ عف سبب الحكـ مطمقا كما يككف عف سبب خاص، كقد يككف 
أيضا فماذا قاؿ ؟ أك بماذا أجاب ؟ كقد تجد الببلغٌي يتجاكز ذلؾ إلى القكؿ مظنة السؤاؿ 

 كىكذا.

نحى النفسي فقد كىذا ما يفسر تقسيميـ االستئناؼ إلى ثبلثة أضرب معتمدىا الم     
 قدركا لكؿ مكقؼ سؤاؿ مغايرا لآلخر، كمف ذلؾ :

 

                                            
ص  1كينظر: الكٌشاؼ لمزمخشرم،  ج 430-429، ص 2009المعاني، جامعة المدينة المنكرة العالمية، ينظر: عمـ  1-
46-47 
، السٌكاكي، ج 2-  252، ص 1مفتاح العمـك
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 قكؿ الشاعر : – 1

 سير دائـ كحزف طكيؿ   قالكا لي كيؼ أنت ؟ قمت عميؿ

مف طبيعة الممتقى أٍف يتحرؾ لطرح سؤاؿ إٍذ  فجممة )أنا عميؿ( تثير سؤاؿ في النفس؛
   ؤاؿ دكف أٍف يطرح عميو، مضمكنػو ما سبب ككنؾ عميؿ، فأسرع المتكمـ فأجاب عف الس

 أم أنا عاشؽ بعيد عف مف يحب.

كمف الكاضح أٌف السؤاؿ عف سبب حدكث العمة المرضية ىك سؤاؿ عف السبب بكجو 
كالحديث عف عادة  عادة الناس أٌنيـ إذا قيؿ ليـ فبلف مريض قالكا ما سبب مرضو ؟إٍذ  عاـ؛

المغكية في أرض الكاقع بأسمكب يصؼ  الناس يحيؿ إلى المسرح المغكم أم اعتماد األساليب
 الحدث الكبلمي ال بما يجب أف يككف أك بنظرة معيارية.

ا أيبىر ئي نىٍفًسي ًإف  الن ٍفسى ﴿ -عميو السبلـ  –قكلو تعالى حكاية عف سيدنا يكسؼ  – 2 مى كى
ب ي غىفيكره ر ًحيـه  ب يى ًإف  رى  (.53)يكسؼ،﴾ألىم ارىةه ًبالسُّكًء ًإال  مىا رىًحـى رى

فجممة)إف النفس ألمارة بالسكء( كقعت جكابا لسؤاؿ تثيره جممة)كما أبرء نفسي(، كذلؾ 
كما ﴿بعد أف ذكػر في سياؽ اآليات السابقة براءة يكسؼ تتساءؿ النفس قائمة فما الذم يقكؿ

؟ بعد أف ثبتت براءتو كطيارتو كعٌفتو، فما ىك السبب الخاص الذم جعمو بقكؿ  ﴾أبرئ نفسػي
، ﴾إٌف النفس ألمارة بالسكء﴿فأجاب عمى السؤاؿ بقكلو –عميو السبلـ  -ىذا القكؿ ؟ فأسرع 

فيذا تتبع . كفيو تأكيداف إف كالبلـ، كلعٌؿ لذلؾ لغرابة الحكـ كصدكره مف نبي معصـك
 لخمجات النفس كمراعاة لمظركؼ المحيطة بالحكار كأسباب طرح األسئمة.
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 ال شؾ فيو أفٌ مٌما ك مٌرة،  1ثبلثكفك سبعمائة ك ألؼ  ؿ في القراف الكريـك تكررت مادة الق
بعد  ـبؿ ىي أعمى نسبة تكاتر في القرآف الكرييتو أىمٌ اضحة عمى ك ليذا العدد اليائؿ داللة 

 السٌكاكيبالداللة التي نحف بصدد دراستيا عند ك  المقاكلة رد ذكر ك قد ك تكاتر اسـ الجبللة، 
قاؿ " فإف إٍذ  البياني االستئناؼاع ك ع خاص مف أنك ـ في حديثو عف نك في مؤلفو مفتاح العم

سؤاؿ الذم يستصحبو تصكر مقاـ المقاكلة مف نحك: أٌف الالفصؿ في جميع ذلؾ بناء عمى 
ف كانت اإلشارة إلى ىذاك  2فماذا قاؿ مكسى فماذا قاؿ فرعكف" ف التصريح ك ع تمت دك ضك الم ا 

في باب الفصؿ   االستئناؼبيذا المصطمح عند عبد القاىر الجرجاني في دراستو لظاىرة 
 .اإلعجازصؿ مف كتاب دالئؿ ك الك 

اط ك طك ينقؿ عف الك  المقاكلة ر في فمؾ ك ب مصطمحات ببلغية تدك رد أحمد مطمك يك 
ىك ؿ: ك زية فيعرفو بالقك ـ الجابف قيٌ أٌما عمى ذلؾ  يختار أمثمة تدؿٌ ك اب ك الجك مصطمح السؤاؿ 
كمٌثؿ لو بقكؿ  في القراف الكريـ كثير أٌنوذكر ك أيضا   "قاؿبػ"قاؿ" ثـ يجيبو  بػ"أف يحكي كبلـ 

﴿ ا تعالى                    ﴾ إلى قكلو﴿           

         ﴾3 . 

في  كقد دأب الدارسكف عمى ضـ ىذا المبحث إلى االستئناؼ عمى أساس تقدير السؤاؿ 
ذلؾ أف عبد القاىر  .رت عند مف جاء بعدهالحالتيف منذ بحث عبد القاىر ىذه الظاىرة كتكرٌ 

ف لـ يذكر ىذا المصطمح ػٌ بعد أف ذكر االستئناؼ ك مث ؿ لو بدأ بدراسة أسمكب المقاكلة كا 
كاعمـ أف  الذل تراهي في التنزيًؿ مف لفًظ "قاؿ" مىفصكالن غيرى معطكؼ، ىذا ىك كذلؾ قكلو" 

،﴿التقديري فيو، كاي أعمـ. أعني مثؿى قكًلو تعالى:  ًميفى ـى اٍلميٍكرى ٍيًؼ ًإٍبرىاًىي ًديثي ضى إٍذ  ىىٍؿ أىتىاؾى حى

                                            
، 2الحجاج في القرآف الكريـ مف خبلؿ أىـٌ خصائصو األسمكبية، عبد ا صكلة، دار الفارابي، بيركت، لبناف، ط 1-

  43ص  2007
،  السٌكاكي، ج  -2  .259ص  1مفتاح العمـك
 31-30،ص 3، ج1987معجـ المصطمحات الببلغية كتطكرىا، أحمد مطمكب، مطبعة المجمع العممي العراقي، -3
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بى دى  ، فىقىر  اءى ًبًعٍجؿو سىًميفو ، فىرىاغى ًإلىى أىٍىًمًو فىجى كفى ا قىاؿى سىبلـه قىٍكـه ميٍنكىري مىٍيًو فىقىاليكا سىبلمن ميكا عى وي خى
ـٍ ًخيفىةن قىاليكا ال تىخىؼٍ  ، فىأىٍكجىسى ًمٍنيي ـٍ قىاؿى أىال تىٍأكيميكفى ، جاء عمى (28 -24،الذاريات) ﴾...ًإلىٍيًي

المخمكقيف مفى السُّؤاؿ. فمما كاف في العيرًؼ كالعادًة فيما بيفى المخمكقيفى إذا  ما يقعي في أنفسً 
، ألفى الناسى خكطبكا بما  قيؿ ليـ: "دخؿى قكـ عمى فبلف فقالكا كذا"، أخرجى الكبلـى ذلؾ الميٍخرجى

 .1"ظ معيـ المىٍسمؾي الذم يىٍسميكيكنوفيتعارفكنو، كسمؾ بالم

 قاؿ" تقدير السؤاؿ كخٌرجو عمى ما يقع في أنفس المخمكقيفف عبد القاىر كبعد أف بيٌ 
  كىكذا التقديري كالتفسيري أبدان في كؿ ما جاءى فيو لفظي "قاؿ" ىذا المجيء، كقد يككفي األمري 

ـٍ أىيُّيىا مٌما في بعًض ذلؾ اشد  كضكحان. ف ٍطبيكي ىىكى في غاية الكضكح قكليوي تعالى }قىاؿى فىمىا خى
ميكفى  { )الحجر: اٍلميٍرسى كمف المبلحظ أف األمثمة  2"(58، 57، قىاليكا ًإن ا أيٍرًسٍمنىا ًإلىى قىٍكـو ميٍجًرًميفى

 .3التي ساقيا عبد القاىر كميا نماذج قرآنية كقد تبعو مف جاء بعده

ىذا التصنيؼ ليذه الظاىرة ضمف االستئناؼ البياني عدا  كلـ يقؼ الباحث عمى مف يردٌ 
قو عمى ما أكرده صاحب كتاب عند تعمي محقؽ كتاب المصباح عبد الجميؿ حسني يكسؼ

 } المصباح في قكؿ ا تعالى                          

                                           

                                           

                                         

        } ،فعؿ قاؿ ٌف ال" أف ال استئناؼ كال قطع أل يرلإٍذ  (31-23)الشعراء

                                            
 .240دالئؿ االعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص  -1
 .241المصدر نفسو، ص  -2
 .259، ص  1ك مفتاح العمـك لمسكاكي، ج 29، ص 2الطراز في أسرار الببلغة، يحي بف حمزة العمكم، ج  -3
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 ، 1كىك عطؼ بإضمار العاطؼ كداللة ذلؾ شدة تعاقب األفعاؿ..." معطكؼ عمى ما قبمو
، كيرل الباحث أف ىذا التبرير غير مقنع كاستدالؿ محقؽ الكتاب بالقكؿ" شكرني شكرتو

ثـ ك يمكف أف تقكؿ شكرني  شكرني فشكرتو، ك شكرني كشكرتو، كشكرني ثـ شكرتو،ك 
ي كمحرؾ نصٌ مقاكلة آلية تماسؾ أٌف الفيذه العبارات ليست بمؤدل كاحد ذلؾ  ، 2"شكرتو

كىذا ما خاصة في القصص ك داللة عمى تعاقب مصدر الرسالة  أك الباٌث ك لؤلحداث 
القكؿ أف كجكد العاطؼ كاختفاؤه كاحد فيك أمر ال يمكف كصفو بالدقة أٌما تطمئف إليو النفس 

 كالعممية بؿ إف مبحث الفصؿ كالكصؿ أصبل قاـ عمى كجكد العاطؼ مف عدمو. 

قؼ ك الك  "قاؿ"اضح بيف استعماؿ الفعؿ ك ي في كتابو الخصائص إشارة فييا ربط البف جنٌ ك 
 :  نجد ما نٌصو ؿ "ك لتقاليب الجذر " ؽ  والبياني فأثناء دراست االستئناؼأساس  الذم يعدُّ 

يمذالف لو ك يقمقاف ك المساف يخفاف لو ك فـ أٌف الذلؾ ك ؿ ك القىك ك ؿ " ك " ؽ األكؿ األصؿ "
ؿ ك في الق بتداء لٌما كاف أخذاأٌف االف أال ترل ك داعية إلى السكىك ت الذم ك بضد السكىك ك 

ت لـ يكف الحرؼ ك االنتياء أخذا في السكلما كاف ك ء بو إال  متحركا ك لـ يكف الحرؼ المبد
 .3"ؼ عميو إال ساكناك قك الم

كمف ىنا" يغدك فعؿ   4ال تشترط فيو الفائدة إٍذ  ف أعـ مف الكبلـك يك ؿ كما يرل المغك القك 
 . 5خبلفا لفعؿ التكمـ معيارا اجتماعيا تنتظـ بمقتضاه أفعاؿ القائميف كأكضاعيـ"القكؿ 

                                            
المصباح في المعاني كالبياف كالبديع،  بدر الديف بف مالؾ الشيير بابف الناظـ، تح حسني عبد الجميؿ يكسؼ، مكتبة  -1

  60، ص 1989، 1اآلداب القاىرة، ط
 60 ص  ،المصدر نفسو -2
 .   16الخصائص ،ابف جني ، تحقيؽ محمد عمي النجار ، دار الكتاب العربي ، بيركت ، لبناف ، دت ، ص  -3
 30ص 3،  ج1987معجـ المصطمحات الببلغية كتطكرىا، أحمد مطمكب،   مطبعة المجمع العممي العراقي، العراؽ، -4
 .72في آفاؽ الكبلـ كتكمـ النٌص،  عبد الكاسع الحميرم، ص  -5
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البحث إلى ىذا المعنى في الفصؿ األكؿ حيث أٌف العمماء كقد تمت اإلشارة في ىذا 
 العرب قد ربطكا بيف الكبلـ كحصكؿ الفائدة بخبلؼ القكؿ الذم ال يشترط فيو حصكؿ الفائدة

كيعٌد تعريؼ ابف ىشاـ  فالعبلقة بيف الكبلـ ك القكؿ ىي عبلقة اشتماؿ فممقكؿ داللة عاٌمة
ا دٌؿ عمى اٍلكىبلى  يقكؿ:"إٍذ  كاضحا في ىذا المعنى ـ ىيكى القىٍكؿ اٍلميًفيد ًباٍلقىٍصًد كىاٍلمرىاد بالفيد مى

مىٍيًو"  1معنى يحسف السُّكيكت عى

لو دالالت فعؿ "قاؿ" أٌف الىك ك ف مف القدـ ك مسألة أشار إلييا الدارس إغفاؿال يمكف ك 
القكؿ كىك إلى جانب داللتو األصمية عمى عمؿ القكؿ كحينئذ يدٌؿ عمى االعتقاد ال ية ك ثان

يتعٌد إلى مفعكليف يمكف أٍف ييسبكا في مركب مكصكلي مبدكء بػ"أٍف" إٍذ  يشارؾ أفعاؿ االعتقاد
 .2ب االستفياـك مقيد بأسمكىك أك "أٌف" 

" قاؿ" فعؿ متعد ال بالتالي فالفعؿك ي كبلما مقنعا  قاؿ الشاعر قصيدة رائعة قاؿ القاض
ثيقا بخبلؼ ك ارتباطا   المقاكلة ب ك ار بأسمك الحيرتبط  يتميز عف غيره مف األفعاؿ المتعدية

مثميا ك ارية ك د مف اآليات الحك مثاؿ ذلؾ يتضح بجبلء بمقارنة عدد محدك ب السردم ك األسم
عميو  إبراىيـار ك رة األنبياء نجد حك ( مف س 69/  51مف اآليات السردية ففي اآليات ) 

في ثماني عشر آية فإذا أخذنا اآليات ؿ ثبلث عشرة مرة ك رد فيو فعؿ القك قد ك السبلـ مع أبيو 
احدة ك ؿ مستعمبل مرة ك فعؿ الق كجدنا(  69/  51رة الحج ) ك رة التالية سك المماثمة ليا مف الس

فاآليات التي  3ذلؾ ألنيا آيات سردية تقص أطرافا مف مظاىر قدرة ا تعالىك  68في اآلية 
تصؼ مخمكقات ا ليا تركيب غير اآليات التي تككف في محاججة المنكريف ذلؾ أٌننا نجد 

، بينما اآليات ي عايشيا الجيؿ الذم عاصر القرآفأف أسباب النزكؿ ترتبط عادة بالكقائع الت

                                            
 .490، ص 1مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ، ج -1

،  2001،  1ش ، المؤسسة العربية لمتكزيع،  بيركت، طك اية النحكية العربية ، محمد الشأصكؿ تحميؿ الخطاب النظر  2-
   620، ص 2ج 
 175-174، ص 1، ج2009، 1أبحاث في النحك كالداللة، السيد خضر، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط3 -
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الحكـ  التي تتحٌدث عف عظمة ا التي تتجمى في مخمكقاتو ال ترتبط بيذه األسباب رغـ أف
 .زلية في الحالتيفيٌتسماف باألكالحكمة 

د ك ة بحدك منياج الدع القرآفلقد حدد ك التشريع ك ة ك ف مف أجمو الدعآنزؿ القر  ضح ماأك ك 
ة االسبلمية ك جانب الحكمة في الدعأٌما الجدؿ بالتي ىي أحسف فك عظة الحسنة ك المك الحكمة 
بياف ك العقؿ إلى التفكير المنظـ اليادئ  ردٌ   ار القرآنيك غاية الحك ....ار اليادئك فكاف الح
عمى لساف رجؿ أك ار عمى لساف أحد األنبياء السابقيف ك قد يأتي الحك قؼ الخصـ ك فساد م

ال معينا ك ؿ قك سمـ أف يقك جيو قرآني إلى النبي صمى ا عميو ك بتأك  صالح غير األنبياء
قؼ غير ك عمى مأك  فك لكافر ؿ قالو اك ف ذلؾ لمرد عمى قك أكثر ما يكك آية مف القرآف  نٌص ب

 . 1الضبلؿ ك اقفيـ يتسـ بالزيغ ك منطقي مف م

ية ىذا أىمٌ ضع يده عمى ك إٍذ  رك ه إلى اإلشارات البميغة لمحمد الطاىر بف عاشكٌ ننك 
ال مف رزؽ إال يدرؾ كنييا ك في فصيح الكبلـ  األساليبال تتأتى ىذه إٍذ  دقتوك ع ك ضك الم

شرع ف يأجدناه قبؿ ك لذلؾ ك ؿ عند فصحاء العرب ك الق أفانيفك لمرىؼ االحس ك الفيـ السميـ 
   إف نظـ القرآف مبني  ؿ:"ك فيق كينٌبو إلى مكانتو الرفيعةب ك األسم يشيد بيذا ،في التفسير

 ، ىي داللة ما يذكر عمى ما يقدر اعتمادا عمى القرينةك  ...الداللة تعٌددك فرة اإلفادة ك عمى 
ؼ ك صك تقدير المك ؿ ك كثرت في القرآف مثؿ تقدير القك ىذه الداللة قميمة في كبلـ البمغاء ك 
قع ك ف الجممة في مك كك ، ما بعدىاك اقع جممو بحسب ما قبميا ك ليا داللة مك . تقدير الصفةك 

      قع تعريض ك في م أك ،اب سؤاؿك قع جك في مأك ، قع االستدراؾك في مأك العمة لكبلـ قبميا، 
 . 2ه"ك نحأك 

                                            
ق 1420،  2، عالـ الكتب ، ط 2البياف في ركائع القرآف ، دراسة لغكية كأسمكبية لمنٌص القرآني ، د تماـ حساف،  ج1-
 .  25ـ، ص 2000/

 . 110، ص 1التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج 2-
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يف احتفاءن باالستئناؼ البياني بكؿ صكره نجده ال مفٌسر كابف عاشكر الذم يعٌد أكثر ال
نما تجد عنده لفظ المحاكراتمٌما يستعمؿ مصطمح المقاكلة إال ل كما  كالتحاكر، المحاكرة ، كا 

 .1يستعمؿ لفظ التقاكؿ

في ريادة المشتغميف في الحقؿ التفسير  نا اإلسيامات الميمة لعمماءػننا قد بيٌ أبما ك 
 ةالمقاكلب ك أسمع ك ضك باألخص في مك عيا ك تنك ت التحميؿ ك ادأ تعٌددسبب المساني التراثي ب

ابف بخبلؼ الببلغييف الذيف درسكه في إطار االستئناؼ البياني ك كرركا ما قالو عبد القاىر ف
يشير   ائؿ ك يف األمفٌسر مف ال يعدٌ  عاش في القرف الثالث اليجرم كالذم الذمالطبرم جرير 
و إلعطاء نصٌ قسما بقد نقمنا منو ك ف، ك فرعك سى عميو السبلـ ك م ار الذم دار بيفك إلى الح

لما دخؿ  يقكؿ :"إٍذ  ب في القرف الرابع اليجرمك اضحة عف كيفية معالجة ىذا األسمك رة ك ص
مكسى عمى فرعكف، قاؿ لو مكسى: أعرفؾ؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: }ألـ نربؾ فينا كليدا{ 

( قاؿ: فرد إليو مكسى الذم رد، فقاؿ فرعكف: خذكه فبادره مكسى فألقى عصاه، 18الشعراء،)
فيك ال يكلي أىمية لدراسة آليات   2"...مبيف، فحممت عمى الناس فانيزمكافإذا ىي ثعباف 

الحكار أك أسمكب المقاكلة ك رٌبما ذلؾ عائد لقرب العيد بالسميقة ك فيـ النصكص العربية 
يف مفٌسر مع ال رتك كيؼ تطلفصحاء، ك سنبلحظ في الفصؿ التطبيقي كما يتداكليا العرب ا

 . سيك األلك ر ك كما سنراه مع محمد الطاىر بف عاش

معتزلة كاف ليـ نظرتيـ الخاصة إلى اآليات التي تسند أٌف الكمف المفيد اإلشارة إلى 
الكبلـ إلى ا تعالى كتصؼ حكارا دار بينو كبيف الكائنات فيي عندىـ )ال تؤدم معنى 

نما ىي مجازات   .3ليا خصائصيا المجردة(القكؿ الحقيقي المادم كا 

                                            
ص  21، ج 270ص  12، ج 416ص  1، ج696ص  1ك ج 401، ص 1التحرير كالتنكير، ابف عاشكر ج  1-

 ...148، ص 22، ج 290
 345، ص 10جامع البياف، ابف جرير الطبرم، ج  2-
 350، ص 1985التراث النقدم عند المعتزلة حتى نياية القرف السادس، كليد قصاب، دار الثقافة،  الدكحة،   3-
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في  المقاكلة ب ك ائؿ مف أشار إلى أسمأك يعد مف  ىػ(542)ت  ة األندلسيابف عطيٌ  لعؿٌ ك 
ف ك القرآف الكريـ  استعمميا بمعنييف االكؿ ما تعمؽ أٌنو ذلؾ  اءت إشارتو غير متعمقةجا 

قاؿى أىًجٍئتىنا  ﴿حيث عٌمؽ ابف عطية عمى قكؿ ا تعالى  2كالثاني ما نحف بصدده 1بالتجارة
نا ًمٍف أىٍرًضنا ًبًسٍحًرؾى يا ميكسى ) بىٍينىؾى مىٍكًعدان ال ( فىمىنىٍأًتيىن ؾى 57ًلتيٍخًرجى ًبًسٍحرو ًمٍثًمًو فىاٍجعىٍؿ بىٍينىنا كى

كانان سيكلن ) ى 58نيٍخًمفيوي نىٍحفي كىال أىٍنتى مى ينىًة كىأىٍف ييٍحشىرى الن اسي ضيحن ـٍ يىٍكـي الز  ٍكًعديكي ( قاؿى مى
 (59-57)طه،  ﴾(59)

عكه مف بني إسرائيؿ ككثر متب مى قكً   أمر مكسى قد ىذه المقاكلة مف فرعكف تدؿ عمى أفٌ 
ككقع أمره في نفكس الناس، كذلؾ أنيا مقاكلة مف يحتاج إلى الحجة ال مف يصدع بأمر 

 .3نفسو

  ﴿:فربط بيف المحاججة كالمقاكلة كال ضير فقد قاؿ ا تعالى           
                                  

                                 
                                 
                                              

                                      
                                    

﴾ :(288-287)البقرة 

                                            
 362، ص 1المحرر الكجيز،  ابف عطية األندلسي، ج 1-
 ...499، ص 1ك ج 492، ص 1نفسو،  ج صدر الم 2-
 48، ص 4، جالمصدر نفسو 3-
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قد ك كقد جاءت ىذه اآليات بمصدر المحاججة الذم كاف عف طريؽ أسمكب المقاكلة  
   تماسؾ ك ما تضفيو مف جماؿ ك  المقاكلة ية أىمٌ رأينا في الدراسات الحديثة مف يشير إلى 

 .نٌص في ال

، 21إلى  13رة يس اآليات ك سفي  المقاكلة ب ك ر فتحي عامر عمى أسمك يعمؽ الدكت 
ا ئف أف شيك قع المخاطبك فبعد اآلية يت النبضك ية ك الحيك يفيض بالحركة ...."بعد سرد اآليات

في ىذا األمر الخطير فكؿ  االنبياراؿ ك ف إلى ز ك يتطمعك ف ذلؾ الشيء ك سيحدث لكنيـ يجيم
يظؿ ك ا إلى القرية الظالمة ك أرسمف الذيف ك الحاؿ تمؾ ما قصة ىؤالء المرسمك منيـ يحدث نفسو 

ف إلى كؿ آية ك دك ف مشدك المخاطبك التعمؽ بالقصة حتى تنتيي ك اؿ االنبيار ك إلى ز   التطمع
في الرغبة إلى  التطمع ك لكنيا تزيد التعمؽ ك ر ك احدة تكشؼ جانبا مف السر المستك ية الٌف اآلأل

مرددا ىذا السؤاؿ "ماذا فعؿ  نفسو، كؿ فإذا ذكرت اآلية الثانية يمتفت كؿ نحيك معرفة المج
ا" ما أنتـ إال بشر ك ية الثالثة قالآلتجيء اك ىـ؟" ك أصحاب القرية أماـ ىؤالء الرسؿ الذيف فاجئ

 ف"  قاطعة بتمؾ الحيرة شافية لبعض ماك ما أنزؿ الرحماف مف شيء إف أنتـ إال تكذبك مثمنا 
الغامض فينشأ سؤاؿ مف طراز التطمع لمعرفة ك ر لكنيا تخمؽ جانبا آخر مف التردد ك في الصد

 .1عمى ذلؾ تجيء اآلية الرابعة لمرد ك ؿ إذا؟" ك جديد:" فماذا قاؿ الرس
 نٌص كأسمكب المقاكلة شاىد عمى ضركرة إيجاد تفسير عممي مقنع ليذه الظاىرة فال 

السابؽ يمثؿ كاحدا مف الطرائؽ المختمفة بينما نجد مف الباحثيف مف ال يجاكز كبلـ عبد 
 ، القاىر الذم نجده في كتب أغمب المحدثيف، كقد يككف التفسير قريبا مف طريقة عبد القاىر

يقكؿ أحد المحدثيف معمقا عمى أسمكب المقاكلة إٌف الفصؿ بيف التركيبيف الختبلفيما خبرا 
نشاءا "فكأٌف الجممة الثانية كىي بمثابة جكاب عف سؤاؿ مقدر أك متصكر قد نزلت منزلة  كا 

                                            
-173، ص 1991فكرة النظـ بيف كجكه اإلعجاز في القرآف الكريـ، فتحي أحمد عامر، دار المعارؼ، االسكندرية،  1-
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كىذا صحيح ، 1نشاء"كىك إالجزء مف السؤاؿ إشعارا بو كداللة عميو فعيٌدت بمنزلة االستفياـ 
  .لكٌنو ال يعطي تفسيرا لماىية ىذا األسمكب أك كظيفتو

         المقاكلة أنو تمٌحؿ كبعد عف الفنية،كيرل أخركف في دراسة الببلغييف ألسمكب 
    " كيركف أٌف ىذا األسمكب أسمكب حكراممات كظنكنات السائؿ كالمجيببؿ يعٌدكنيا " تكىٌ 

       كتكجدنا كاآليات تستحضر أمامنا صكرة لمكقؼ ككأٌنيا تدفعنا لمعايشة ىذه الصكرة 
 .2في المكقؼ نفسو ككأٌف الحكار مازاؿ يدكر أمامنا"

السياؽ القرآني الكريـ الذم يختار أسمكب الحكار يتكخى  أفٌ  إلى فريؽ آخرذىب كي
المكقؼ فيدفعنا السياؽ الفصؿ بيف جممو ليتطابؽ مع المقاـ الذم يقتضي استحضار صكرة 

 .3الكريـ إلى معايشة المشيد الكريـ كاستحضاره

البعد الخطابي في القرآف  برزتي ي نصٌ كيرل الباحث أف أسمكب المقاكلة آلية تماسؾ 
يعايش المكقؼ بخبلؼ العطؼ الذم  المتمٌقيجعؿ ي )أم أسمكب المقاكلة(كما أٌنو ، الكريـ

 .يتحكؿ فيو القكؿ إلى أسمكب حكاية

 

 

 

 

                                            
 .102نحك المعاني، أحمد عبد الستار الجكارم، ص  1-
 ..140، د ت، ص2فمسفة الببلغة بيف التقنية كالتطكر ، رجاء عيد، منشأة المعارؼ، االسكندرية، ط 2-
، ص 1997، 1عمـ المعاني بيف ببلغة القدامى كأسمكبية المحدثيف، طالب محمد اسماعيؿ الزكبعي، بنغازم، ليبيا، ط 3-

323. 



 الفصل الثاني

 

030 
 

 ار في القرآن الكريمو الح
فضاء ثقافي ك قؼ سياقي ك يتحقؽ في مك  متمؽ  ك  ـمتكم  اصمي بيف ك ار فعؿ تك الح

كقد ارتبط أسمكب المقاكلة . 1الباطؿك الكممة الفاصمة بيف الحؽ ىك القرآف الكريـ ك اجتماعي ك 
دراستو بالحكار في القرآف الكريـ حتى تبٌيف لمباحث أنو آلية الحكار األكلى كلذلؾ  يرادالذم 

مف األساليب السياقية يصؿ م ك ب لغك ار أسمك فالح في ىذا الفصؿ النظرمتحتـٌ دراستو 
   ضربٌنو أل اخييرسخو في أذىانيـ ترسك صبل عمميا مباشرا ك ع الكبلـ ك ضك ريف بمك االمتح

 . 2االنتباهمف اإلثارة التي تستتبع 

كغاية التكاصؿ تتحقؽ بما يرسخ في األذىاف كيجمب االنتباه كالبكف شاسع بيف حكارو 
فيو ككأنو طرؼ في المكقؼ الكبلمي، كلعؿ  المتمٌقييككف عمى أسمكب الحكاية كحكارو يشعر 

ىذا ما يفسر ارتباط الحكار بأسمكب المقاكلة كالذم ىك نكع مف االستئناؼ البياني ييدؼ إلى 
القرآف الكريـ خطاب كاإلطناب كغير ذلؾ كثير، فاإلقناع بكسائؿ شتى منيا التككيد كالتقرير 

    كىذا المعنى يفيـ ار،ك منيا الحك مفة حجاج يعالج المشاكؿ اإلنسانية  بطرائؽ مختك إقناع 
ر أم راجع الكبلـ ك ار يحك اح الحكار مف نجد أف إٍذ  مف الجذر المغكم في المعاجـ العربية

ذ با مف ك : نعفك لك يقك يقاؿ :حار بعدما كار،  ، راك حؤ ك را ك ر حى ك مف حار يحىك إٍذ  مراجعة
ىي البكرة العظيمة التي ك ر فييا المحالة ك ر الخشبة التي تدك المحك  .3رك ر بعد الكى ك الحى 

  . 5...اك تبادلك ا الكبلـ ك ا تراجعك ر ك اتحك جادلو ك بو ك اارا أم جك حك رة ك اره محك احك  4يستسقى عمييا

                                            
 . 51منيج السياؽ في فيـ النٌص، عبد الرحماف بكدرع، ص  1-
 52، ص  المرجع نفسو 2-
، 2، ج 1984، 3، بيركت، طدار العمـ لممبلييفالصحاح، اسماعيؿ بف حماد الجكىرم، تح أحمد عبد الغفكر عطار،  3-

 640ص 
 117، ص 2، ج 1979معجـ مقاييس المغة، أحمد بف زكرياء بف فارس، تح عبد السبلـ ىاركف، دار الفكر، د ط،  4-
 . 205-204، ص 2مصطفى كآخركف، دار احياء التراث، د ت، ج المعجـ الكسيط، ابراىيـ 5-
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}}لىلو تعاك رة في قك ارد في القرآف الكريـ لفظ المحك قد ك              

                     }،لو تعالىك في قك   ،،((3434)الكهف،)الكهف : {      

                          }،لو ك في قك   ((3838)الكهف،)الكهف

   } تعالى                                  

   } ،لعؿ الكثير قد انطمؽ مف ىذه اآلية في التمييز بيف الجدؿ ك   ((11)المجادلة،)المجادلة

ار ما كاف مراجعة في الكبلـ، ك حأٌف الك مة ك بخص ارتبط جداؿ ماأٌف الار عمى أساس ك الحك 
ضا عف الجداؿ ألف ك البياني ع االستئناؼمف آليات ار كآلية ك مصطمح الحالباحث  لقد آثرك 

    .صك جو الخصك عمى  المقاكلة ب ك ف عمى أسمك سيك هتركيز 

يا المتحدث أىمٌ مف ك  تداكليةط ك ىي في اغمبيا شر ك فرىا ك ط يجب تك شر ك سائؿ ك ار ك لمحك 
أك ؿ الفكرة ك قبك عيتيا ك نك ار ك ليا الحك ر حك الفكرة التي يدك  المتمٌقيأك المستقبؿ ك  الباثٌ أك 

 .رفضيا

جعمو ك ة ك سائؿ الدعك ار كأحد ك ح فقد سمؾ الحك الر ك قرآف الكريـ يخاطب العقؿ ٌف الأل ك 
اميـ في الفصؿ ك ار األنبياء مع أقك ستمر بنا نماذج لحك اميـ ك ة أقك سائؿ األنبياء في دعك  أىـٌ 

   ﴿لو تعالىك لعؿ اإلشادة بالمساف في القرآف الكريـ كما في قك  . التطبيقي           

                 ﴾(،97مريم) لو تعالىك كذلؾ قك:: ﴿       

                               

﴾( ،103النحل) د ذكر المساف، ك ر ك ال نعني مجرد ك ره ك دك ية المساف ىمٌ ف إبرازا ألىذا يتضمٌ ك

نما نعني ك  في غيرىما مف اآليات عمى إبراز المغة ك ضعيف ك اضح في ىذيف المك تركيز الأٌف الا 
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ة ك ر فعاؿ في الدعك لغتو ليما دك مساف أٌف الإشارة إلى  كلك  تضٌمفعف التعبير عنيا بالمساف يك 
 . 1رةك اؿ إليو في ما يتعمؽ بالمحنصٌ يعنينا أف  امىك ىذا المعنى ك تأثيرىا ك 

 االستئناؼص بك جو الخصك عمى  المقاكلة ب ك أسمك ار ك ما يجمع الح الباحث أفٌ  يرلك 
النتيجة الحاصمة أك أنيما يمثبلف التعقيب ك ع اساليب العرض ك أنيما يفيداف في تنىك  البياني

ثارة انتباه السامع ك ضيح ك أف غايتيما التك  كما يزعـ  -المقاكلة ب ك لذلؾ فإف ما يجمع أسمك ا 
فما كثر مف ذلؾ بكثير أليس الجانب الشكمي المتمثؿ في تقدير السؤاؿ بؿ  -الباحث

لذلؾ ك  ينصٌ رىما في التماسؾ الك اصمية إلى جانب دك بية تك ع خصيصات أسمك يجمعيما مجم
رد في ىذا ك ف الفصؿ التطبيؽ محؿ اختبار لما ك سيكك احد، ك نفيما في باب نصٌ لنا أف  حؽ  

 . الجانب النظرم

تبادؿ لمكبلـ ك مخاطىب ك  متكٌمـد ك جك ار البد فيو مف ك اصمية فإف الحك جية التك ا مف الأمٌ 
غناء لممفاىيـك ضيح لممعاني ك ب تك افي ىذا التجك ليد األفكار الجديدة ك تك مراجعتو، ك  كما  ،2ا 

فعمى سبيؿ السياؽ الخارجي الذم يقع فيو ك اه ك مستك ار مراعاة حاؿ المخاطىب ك يبرز الح
 }  :سى في اآليةك لو مك رسك ار ا تعالى مع عبده ك المثاؿ ح               

           } أٌف ء( ليفيـ مف خبللو ك م )مف غير سك مؤشر المغأٌف الار ك أكد الح

أيضا يك ار فك بالرسالة في الح االىتماـأٌما ، 3...ف أف يصيب يده عيبك مر يتـ مف داأل
  . اصؿك التأثير المتبادؿ بيف طرفي الترغبة ك ار ك ل الحك يعكس مستٌنو جانب ميـ أل

خاصة في القرآف الكريـ األخذ ك نيا ك دأك  المقاكلة ار بك ب الحك يعيف عمى فيـ أسممٌما ك 
خاصة في جانبو القصصي يبدأ بالجانب ك خطاب القرآني أٌف الفي االعتبار السياؽ فقد نجد 
                                            

 . 25-24، ص 1985،  2أسمكب المحاكرة في القرآف الكريـ، عبد الحميـ حفني، الييئة المصرية لمكتاب،  القاىرة، ط 1-
كالتكزيع، دمشؽ، جماليات التمقي في السرد القرآني، يادكار لطيؼ الشيرزكرم، دار الزماف لمطباعة كالنشر  ينظر:  2-
  .76، ص 2010، 1ط
 76المرجع نفسو، ص  3-
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انب ك ار، إلى جانب إظيار الجك انب السياقية ثـ يأتي الحك قد يذكر فيو العديد مف الجك السرد 
 ىـٌ ة لكنيا األتعٌدد كاحدة مف أساليب المحاكرات المكلة إاٌل افما المق االنفعاليةك رية ك الشع

ت اإلشارة كاألكضح كربما األكثر شيكعا في القرآف بدليؿ كثرة كجكد جذر )ؽ ك ؿ ( كما تمٌ 
إذا حكى أٌنو اليب القرآف كقد استقريت أنا مف أس إليو سابقا، يقكؿ ابف عاشكر في ذلؾ "

   إال إذا انتقؿ مف محاكرة  ، المحاكرات كالمجاكبات حكاىا بمفظ قاؿ دكف حركؼ عطؼ
 .1"إلى أخرل 

االعتداد بحالة الحضكر فإذا كما يؤيد البعد التكاصمي لممقاكلة في أسمكب الحكار ىك   
كاف السرد ال يفترض فيو حضكر كؿ أطراؼ التكاصؿ فإف الحكار ال بٌد فيو مف اجتماع ىذه 

حضكر بخبلؼ الغيبة كليس مف رأل أٌف الالعناصر كتكاصؿ بعضيا مع بعض، كالمعمـك 
مكاف كاحد في     تثبت أف ثٌمة أطرافا  كمف سمع ذلؾ أف " التحاكر عممية لغكية تكاصمية

 كزماف كاحد كحدث كاحد، كتتككف العممية الحكارية في أبسط صكرىا مف:

 2" مستمع                 ردٌ               رسالة                  مرسؿ
  :الباحث فيرل أف ىذا الحكار المرتبط بأسمكب المقاكلة يمكف تمثيمو في الشكؿ اآلتيأٌما 

 

  مستمع                      مستمع                                                      11مرسؿ               رسالةمرسؿ               رسالة                                    

                                                        

  
 

                                            
 .125، ص 1التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج 1-
 .128، ص 1الداللة ، السيد خضر، ج أبحاث في النحك ك ينظر:  2-

0 

1 
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لكف الحكار في العادة يشمؿ دكائر عديدة بآلية  ،ا الشكؿ الدائرة الكبلمية األكلىيمثؿ ىذك 
عمى آلية  حكار المعتمد أٌف الإٍذ  ، سيتضح في الجانب التطبيقي مف ىذا البحثالمقاكلة كما 

 ذلؾ أٌف بغيتو االقناع. القكؿ عادة ما يككف في أكثر مف دائرة كاحدة،

 اصلو طراف التأ

مكاني ك ظرؼ زماني  فيفة ك أف يشتمؿ عمى عناصره المعر  اصؿ الناجح ال بدٌ ك الت
لة لتحقيؽ ك صك مأك لة جمميا ك الرسالة تبعا لذلؾ مفصلذلؾ فقد تأتي ك منسجـ مع الغرض 

ؿ" ك قد عمؽ أحد الباحثيف عمى ذلؾ بالقك  1ؿ عبد القاىر:" المعاني كاألشخاصك الغرض، يق
رة ك ح المعنى في أحسف صك ضك ىدفيما ك ليدؼ  االنفصاؿكما يفيد  ليدؼ االلتحاـىـ يفيدي 

 . 2"نفسمفظ فيخرج مف النفس ليستقر في المف ال

ذا ما بدأنا في استعراض  عناصر التكاصؿ في أسمكب االستئناؼ البياني لتحديد دكر كا 
 رسالة االكلى  تصدر عنو:ٌف الكؿ منيا فسنبدأ بعنصر الباٌث كالمتكٌمـ أل

 :متكم مال

بحسب ب ك في ىذا األسم متكٌمـفال ،البياني االستئناؼب ك اصمي بٌيف في أسمك الت المنحى
 ،ف أف يصٌرح بياك قدر حاجتو دك  ،ف أف يتكمـك فيـ المخاطب دٌنو ألتخريج الببلغييف ذكٌي 

         ؽ ما يناسبو ك اصؿ مع المخاطب بسك بذلؾ يحدث التفاعؿ التاـ المفضي إلى التك 
 نٌص ف الك ف ذلؾ عندما يكك ضح ما يكأك ك  عميياىك ما تقتضيو حالو التي ك  ،مف األساليب

اتؼ النفس يك ب إال تتبعا لك يمجأ إلى ىذا األسممؿ التأثير في القارئ فبل ؤ يي ك با ك مكت
 . 3مجاراتياك 

                                            
 .226دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص  1-
 80، ص 1983الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ، منير سمطاف، دار المعارؼ، مصر، دط،   2-
 492، ص 1995، 13االستئناؼ البياف داللتو كفنيتو، سعاد محمكد نحمة، مجمة الزىراء،  جامعة األزىر،  القاىرة، ع  3-
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خطيب أٌف الكاالستئناؼ البياني مف كسائؿ التكاصؿ المرتبطة بالكاقع العربي حتى  
كذلؾ أثناء تنكييو أكتي ذكقا أك طيبع عمى كبلـ العرب  عٌمفالقزكيني رأل أٌنو ال يصدر إال 

مكضع أحدىما مف مكضع اآلخر عمى ما تقتضيو قاؿ " كتمييز إٍذ  بمبحث الكصؿ كالفصؿ
أخذ، ال يعرفو عمى كجيو، كال يحيط عمما مالببلغة فٌف عظيـ الخطر صعب المسمؾ دقيؽ ال

يما ، كرزؽ في إدراؾ أسراره ذكقا مكطبعا س ،بكنيو إال مف أكتي فيما في كبلـ العرب
 .1صحيحا"

السامع فقد يينزلو أك  المتمٌقيب متكٌمـب عف عناية الك ح إلى ىذا األسمك الجن يدؿٌ كما   
ف لـ يسأؿ إغنك منزلة السائؿ  كرغبتو في تبميغ الرسالة  تعظيما لشأنوأك لو عف السؤاؿ  اءن ا 
 . عمى أكمؿ كجو

 :عـــــامـــالس

ـ العربية نشأت في كنؼ القرآف الكريـ فبل عجب أف ك ـ لدل الدارسيف أف عمك مف المعم
الببلغة ك  كافد الثقافة االسبلمية في النحك اىتماما مف مختمؼ ر يمقى السامع ليذا الخطاب 

ذا كانت الببلغة المنك  ، ـك غيرىا مف العمك التفسير ك  انب االعجازية ك ط بيا البحث عف الجك ا 
ف ليـ اىتماـ ك أف يك كمف العمماء، فبل غر األكؿ خاصة عند الرعيؿ ك في القرآف الكريـ 

ب يكاد يطغى عمى أم اىتماـ بجانب بيذا المخاطى  اىتماميـب، بؿ اف خاص بالمخاطى 
إلى ىذا  نٌقادالك امؿ الرئيسية التي دفعت الببلغييف ك ربما كاف الحاجز الديني أحد العك  متكٌمـال

دينا أف ك ر عقبل ك ليس مف المتص وألنٌ  مراعة مقتضى الحاؿببلغة أٌف الباعتبار  االتجاه
ة كلامحك  المتمٌقيلذلؾ اتجيت مباحثيـ إلى ناحية ك باعتبار مصدره  ـىؤالء القرآف الكري كؿايتن

 .2الدينيةأك الثقافية أك فو االجتماعية ك ب بظر ك ربط ىذا األسم

                                            
 141، ص اإليضاح في عمـك الببلغة، الخطيب القزكيني، تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم 1-
 . 238الببلغة كاألسمكبية،  محمد عبد المطمب، ص  2-
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ؿ مقتضى الحاؿ ك ثيـ حك مف خبلؿ بح المتمٌقيالعرب القدامى  نٌقادال كؿالقد تن    
االقناع في حيف اتجيت جانب ىك احد ك يـ كاف مف جانب ادراكي كلالكف تنك المقاـ ك 

" ك"جير ػمتاع فاإلك قناع تمازجيف ىما اإلمف جانبيف م المتمٌقيبية الحديثة إلى دراسة ك األسم
 شدٌ ك امتاع ك اف يصطبغ بيا الخطاب ليصؿ إلى اقناع القارئ ك عة ألك ب مجمك األسم يعتبر أفٌ 
  . 1تستبد بناإٍذ  العبارةسمطاف ىك ب ك سمأٌف األعمى  فر" يمحٌ ك " دم لكاثارة خيالو ك انتباىو 

 منيا: عةك سائؿ متنك ذلؾ بك البياني مراعاة لمقتضى حاؿ المخاطب  االستئناؼفي ك 

لة ك كيد ال يأتي إال بجممة مفصك تأٌف الكيد ذلؾ ك ايضاح المعنى لو عف طريؽ الت -
 . 2ل أف تثٌبت المعنى في نفس المخاطبك ال غرض ليا سك األكلى تحمؿ نفس معنى الجممة 

اب يدؿ داللة قاطعة عمى مراعاة حاؿ ىذه ك االكتفاء بالجك ؿ السؤا ذؼحإف  -
جعؿ أكثر إٍذ  في ذلؾ السٌكاكيلقد فٌصؿ ك المقامية  االعتباراتىذا مف ك المخاطب 

ية ىمٌ أك تكجييو ألالبياني تتعمؽ بالمخاطب كإغنائو عف السؤاؿ  االستئناؼغايات 
 . السؤاؿ، ككٌميا تنـٌ عمى االىتماـ بالمخاطىب، كاستبقاء انتباىو بعد دفعو إلى الرسالة
ف في صدر ك قد يك ستئناؼأٌف االة نفسو إلى المعرفة: ذكرنا اشباع حاج -

ر أحيانا يأتي حينا جممة فعمية كما يأتي جممة اسمية تصدٌ ك ف تذييبل ك الجممة كما يك
حاجات كؿ ذلؾ ييدؼ إلى إشباع ك أخرل  أحياناف مجردة منيا ك تكك كيد ك ات التك بأد

ع ماذا؟ أشبى ل أكا األمر؟ مأك  فما قاؿ؟: سيسأؿ أٌنو  متكٌمـر الك المخاطب فإف تص
عبد رده أك ممنا الشاىد الذم ساؤالت فإف تأف أف يطرح ىذه التك حاجتو النفسية د متكٌمـال

 :ؿ اليزيدمك قىك ك لبلستئناؼ  ذجو ك القاىر كأنم
ٍبمي  م ٍكتيوي حى مى غاًربي ..................لكن وي ك مى  أىٍلقىاهي مف زيٍىدو عى

 ...ل كاًذبه يك قاؿى ًإٌني في الك 
                                            

 .238الببلغة كاألسمكبية،  محمد عبد المطمب، ص  1-
 . 82الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ، منير سمطاف،  2-
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ىك  ؽ إلى معرفة رأيو في مف اتيمو بالكذب ماك ع يتشسامأٌف الشاعر أحس أٌف الفك
ع قاؿ" انتقـ قٌ ك ابا ليذا السؤاؿ المتك قبمو جعٌما ال ك البياني مفص االستئناؼقفو منو؟ فجاء بك م

 ا مف الكاذب"
التطبيقي دليؿ عمى ك الذم أفردناه بمباحث مستقمة في الجانبيف النظرم المقاكلة ب ك أسمك 

قفو؟ ك ف إجابة لتطمع نفس المخاطب فما قاؿ؟ فما كاف مك يك الن ك ذلؾ فمجيء الفعؿ قاؿ مفص
 . االمثمة فييا أكثر مف أف تيحصىك ؿ عمماء الببلغة ك قيف كما يقك جرم عمى عادة المخمىك ك 

 ـــةالرسال

ف تشمؿ أيضا جانب ك المحدثك ه إلييا عمماء الببلغة كٌ البياني التي ن االستئناؼإف دقة 
 بشار بف برد حيف قاؿ: في بيت األصمعي  عف أكرده ابف قتيبة نظرنا في ما  كلك المبني 

 رػػػبيؿ اليجيقي  بك را صاحبيٌ         

 التبكيراح في ػػػذاؾ النج إفٌ                                          

 ذاؾ النجاح في التبكير مكاف إفٌ  قمت يا أبا معاذك فقاؿ لو خمؼ األحمر حيف سمعيا:" ل
حشية فقمت إف ذاؾ ك ما بنيتيا أعرابية "بك را فالنجاح في التبكير كاف أحسف" فقاؿ بشار: إنٌ 

كبلـ قمت )بك را فالنجاح( كاف ىذا مف  كلك ف، ك يك ؿ األعراب البدك النجاح في التبكير كما تق
 . فقٌبؿ بيف عينيو ؼفقاـ خم ، "ةال يدخؿ في معنى القصيدك ال يشبو ذلؾ الكبلـ ك ٌلديف ك الم
  المعنى  مطؼو فيالنقد عمى بٌشار إال لك ؿ مف خمؼ ك عمؽ عبد القاىر:" فيؿ كاف ىذا القك 

 . قفتيف مع ىذه القصةك سنقؼ ك ، 1"خفاءهك في ذلؾ 

      البياني في أذىاف المتخصصيف حتى القدامى منيـ بالفصاحة االستئناؼاقتراف  :هالأو  
 . ذج الفصاحةك عراب أنمٌف األة المبنى ألك ؿ بٌشار إنما بنيتيا أعرابية داللة عمى قك أف قإٍذ 

                                            
 .273-272دالئؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجاني، ص  -1
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  ،الخطأك د ال بيف الصحيح ك ألجاك د البياني كاف اختيارا بيف الجيٌ  ستئناؼأٌف اال :الثانيةو 
    تقدير السؤاؿ يدٌؿ ك " "إفٌ ػالفاء لكف المجيء بىك ك كاف باإلمكاف الربط برابط لفظي إٍذ 

ف عمى أف ك الببلغيك لذلؾ ألٌح العمماء ك ؿ بطريؽ الفصؿ، صٍ ك يك م خفي، فك عمى رابط معن
اضع ك ضا عف الفاء ألنيا قد تأتي في مك " عف "إفٌ ك أف تكية االستئنافمف محددات الجممة 

ف أفادت التك " بالفاء يض " إفٌ ك أخرل ال يصح تع قد سبؽ اإلشارة إليو في القضايا ك كيد ك ا 
بػ"إٌف" في بيت كقد أشاد الجرجاني بذلؾ أثناء حديثو عف االستئناؼ . االستئناؼالمتعمقة ب

" ًإذا جاءٍت عمى ىذا الكجًو، أىف تيٍغني غىناء  بٌشار المذككر آنفا فقاؿ" ـٍ أف  ًمٍف شأًف "إف  اعم
ٍبط الجممًة بما قبمىيا أمران عجيبان. فأنتى تىرل الكبلـى بيا  "الفاًء" العاًطفًة مثبلن، كأٍف تيفيدى مف رى

 .1مستأنفنا غير مستأنؼ، كمقطكعنا مكصكالن معان"
 المكاني:و الظرف الزماني 

رؼ مف أعراؼ العرب أيضا عي ىك  مك نحك ب ببلغي ك أسمىك البياني كما  االستئناؼ
 يعرفياكما  متكٌمـفة يعرفيا الك ألغراض معر ال يمجأ إليو إال إٍذ  في الكبلـ سنة ممف سننياك 

في البعد الزماني كالمكاني كال يخفى  ككؿ ذلؾ مؤطره  المتمٌقيكما يعييا  الباثٌ يعييا ك السامع 
 ىك " مجمكعة العناصر التي تتكافر فيإٍذ  عناصر المقاـ أىـٌ ريف مف نصٌ ىذيف الع أفٌ 

 .2بالمخاطب..." متكٌمـيا زماف التخاطب كمكانو كعبلقة الأىمٌ ف ك مكقؼ تخاطبي معيٌ 

كاالستئناؼ البياني في القرآف الكريـ كثيؽ االرتباط بالظرفيف الزماني كالمكاني في 
ا المكاف كالزماف رئ المتكاصؿ مع القرآف أكلك المقكف كأنمكذج مفٌسر تكاصؿ القارئ معو كال

ليك دليؿ عمى  ي كمدنيٌ ية قصكل فاشتراطيـ معرفة أسباب النزكؿ كتقسيـ القرآف إلى مكٌ أىمٌ 
عمي بف أبي ية كبرل يقكؿ أىمٌ ذلؾ كقد كاف الصحابة رضكاف ا عمييـ يكلكف ىذا الجانب 

ميكًني عىٍف ًكتىابً :" طالب رضي ا عنو سى ـٍ  كى ـي أىًبمىٍيؿو أيٍنًزلىٍت أى ا ًمٍف آيىةو ًإال  كىأىنىا أىٍعمى الم ًو فىكىالم ًو مى
                                            

 .273، ص ؿ اإلعجاز، عبد القاىر الجرجانيدالئ -1
 .172لمنحى الكظيفي في الفكر المغكم العربي، أحمد المتككؿ، ص ا -2
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ـٍ ًفي سيؿ أـ ًفي جبؿ " ًبنىيىارو أى
كاف المجتمع إٍذ  في المدينة المتمٌقيفي مكة غير  المتمٌقيف 1

لدكلة المكي يضـٌ الكافر المتسمط كالمؤمف المستضعؼ بينما كاف المجتمع المدني مجتمع ا
 االسبلمية األكلى.

 :القنـــــاة

ر مع ك االمحك قد يمجأ إليو الخطيب في خطبتو إٍذ  ياك ف شفك البياني يك االستئناؼب ك أسم
كالقرآف . المتمٌقيأدعى لمتأثير في ك ف أبمغ ك حينئذ يكك ب ك مكت نٌص ف في ك ره كما قد يكك امح

ذا كانت قنكات التكاصؿ  نٌص يصتيف فيك الكريـ يجمع الخص كخطاب مكتكب كمسمكع، كا 
عمكما عديدة كمتنكعة" فإف العبلمات المغكية ىي كسيط االتصاؿ األقكل فعالية ك األشد 

يرتبط بالكقؼ كاالبتداء ٌنو داء الصكتي قريف االستئناؼ ألأٌف األكما  .2..... "طكاعية كتأثيرا
 عند عمماء التجكيد بمصطمح القطع. كىك ما نجده

كارتباط القرآف الكريـ عمكما بالجانب األدائي الصكتي معمـك فقد عرؼ المسممكف في كؿ 
أشاد بصكت أبي مكسى عصكرىـ كأمصارىـ مف اشتيركا بالتجكيد بؿ إف الرسكؿ 

قاؿ   –سمـ صمى ا عميو ك  -نبي أٌف الفعف أبي مكسى " األشعرم كىك يقرأ القرآف قرب بيتو
دى " " يا أبىا ميكسىى لىقىٍد أكتٍي ًمٍزمىاران ًمٍف مىزىاًميًر آؿى دىاكي

3. 

 امــــالمق
      قي ك ضع حيث أشار إليو الدسك المأك قع ك ييف بعامة المك المقاـ في اصطبلح المغ

    صية  ماك ر المقتضية العتبار خصك األمك مقامات الكبلـ }لو ك في حاشيتو عمى السعد بق

                                            
، 1379بيركت،  -دار المعرفة   أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني،فتح البارم شرح صحيح البخارم، -1
 599، ص 8ج
 15ص  ،2، ط2007العبارة كاإلشارة دراسة في نظرية االتصاؿ، محمد العبد، مكتبة اآلداب القاىرة،   -2
الجميكرية العربية السكرية،  -كتبة دار البياف، دمشؽ  منار القارم شرح مختصر صحيح البخارم، حمزة محمد قاسـ، -3

 85، ص 5ـ، ج 1990 -ىػ  1410



 الفصل الثاني

 

040 
 

اؿ ألف اختبلؼ ك إذا اختمفت المقامات لـز اختبلؼ مقتضيات األح "اؿقثـ  {الكبلـفي 
مقاـ ىك مجمكعة العناصر أٌف الكيرل المتككؿ  . 1"األسباب في االقتضاء اختبلؼ المسببات

 متكٌمـيا زماف التخاطب كمكانو كعبلقة الأىمٌ التي تتكافر في مكقؼ تخاطبي معيف ك 
التخابرم القائـ بينيما أم مجمكعة المعارؼ التي تشكؿ مخزكف بالمخاطب كخاصة الكضع 

 .2كؿ منيما أثناء عممية التخاطب

إذ عرؼ عمـ المعاني بأنو عمـ  المقاـ مختمؼ عف الحاؿ أفٌ قي ك رأل الدسك  :الـــالح 
يعرؼ بو ىذه األحكاؿ مف حيث أنيا يطابؽ بيا المفظ مقتضى الحاؿ لظيكر أف ليس عمـ 

عف اصكر معاني التعريؼ كالتنكير كالتقديـ كالتأخير...كمقتضى الحاؿ في  المعاني عبارة
التحقيؽ ىك الكبلـ الكمي المكيؼ بكيفية مخصكصة عمى ما أشير إليو في المفتاح كصٌرح بو 

 .3في شرحو ألنفس الكيفيات مف التقديـ كالتأخير كالتعريؼ كالتنكير...
لو ك رأل أف ال فرؽ بينيما بقك الحاؿ ك اح بيف المقاـ اىب الفتٌ ك ل صاحب كتاب مك اسكقد 

ال فرؽ بيف أٌنو ك مقتضى الحاؿ ك كذا االعتبار ك احد ك الحاؿ شيء ك مقاـ أٌف الفتقرر بيذا }
 .4{الحاؿ الحقيقيك المقاـ 
لكؿ حد ينتيي ك ثـ إذا شرعت في الكبلـ فمكؿ كممة مع صاحبتيا مقاـ :" السٌكاكيؿ ك يقك 
انحطاطو في ذلؾ بحسب ك ؿ ك القبك الحسف ارتفاع شأف الكبلـ في باب ك الكبلـ مقاـ  إليو

  .5"الذم نسميو مقتضى الحاؿىك ك مصادفة الكبلـ لما يميؽ بو 
 
 

                                            
 126-125ص  1ج  عمى شرح سعد الديف التفزتاني عمى متف التمخيص،  الدسكقيمحمد بف عرفة حاشية  -1
 .172المنحى الكظيفي في الفكر المغكم العربي األصكؿ كاالمتداد، أحمد المتككؿ، ص  -2
 . 125ص ،  1جحاشية الدسكقي،  -3
، تح: خميؿ ابراىيـ خميؿ، دار الكتب العممية، ىػ(1128)تفي شرح تمخيص المفتاح، ابف يعقكب المغربي مكاىب الفتاح -4

  128ص  1ج ، 2003، 1بيركت، ط
 168مفتاح العمـك لمسكاكي ص  -5
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 ية المقامأهم  
 أفٌ إٍذ  القرآني المقاـ لتحديد المراد مف اآلم الكريـ نٌص ف مع الك ؼ المتعاممػٌ ظك لطالما 

ى بعد ذلؾ تحديد المقاـ الذم نزلت فيو اآليات ليتسنٌ  ف إال بعدك إدراؾ األسرار الببلغية ال يك
فطالما نظر الببلغيكف  فمتمٌقيمكانا كزمانا ك  مة الحياة لما استمزمو المقاـءؼ عمى مبلك قك ال

" جٌماع عممية التكاصؿ اإلنساني أك بكصفو ما يستدعي عممية التكمـ أٌنو إلى المقاـ عمى 
 .1كيفرض شركط الكبلـ..."

القرائف ا ك اؿ الصحابة في التفسير ألنيـ شاىدك في أق كالمقاـ يبدأك قؼ ك فسياؽ الم
ؿ فكثير مف اآليات ك في أسباب النز األكلى اؿ تتمثؿ بالدرجة ك األحك ىذه القرائف ك اؿ ك األحك 

اف بف الحكـ في فيمو ك ل عف مر ك مف ذلؾ ما ير ك ليا ك اؿ اقتضت نز ك أحك اقؼ ك ارتبطت بم
ا أىتى ك تىٍحسىبىف  ال ًذيفى يىٍفرىحي ال ﴿ؿ ا تعالى : ك لق ـٍ يىٍفعىمي  اك فى أىٍف ييٍحمىدي ك ييًحبُّ ك ا ك فى ًبمى ا لى ا فىبل ك ًبمى

ـٍ ًبمىفىازىةو ًمفى اٍلعىذىاًب  تي أك قاؿ : فإف كاف كؿ امرئ فرح بما إٍذ  ﴾عىذىابه أىًليـه  لىييـٍ ك تىٍحسىبىن يي
إف اآلية نزلت  ف حتى بيف لو ابف عباس ك أجمعلنيعىٌذبٌف  يفعؿ معذبا أحب أف يحمد بما لـك 

ه بغيره ك أخبر ك اه ه إيٌ ك سمـ عف شيء فكتمك ليـ النبي صمى ا عميو أفي أىؿ الكتاب حيف س
 . 2ا بذلؾ إليو ك استحمدك ه بما سأليـ عنو ك ه أنيـ أخبر ك أر ك 

اآلية فإف ظاىر لفظيا ال يقتضي  ﴾ا ف شعائرً مً  كةى فا كالمرٍ الص   إفٌ ﴿كمف ذلؾ قكلو: 
       أف السعي فرض كقد ذىب بعضيـ إلى عدـ فرضيتو تمسكا بذلؾ كقد ردت عائشة

    عمى عركة في فيمو ذلؾ بسبب نزكليا كىك أف الصحابة تأثمكا مف السعي بينيما ألنو 
 مف عمؿ الجاىمية، فنزلت. 

ف قبؿ ك فك ا يطك ب طائفة مف الناس كانك قع فزع في قمك ٌنو أتى بيذه الصيغة ألأٌنو ثبت ك 
ف بو فرع ك ا يشركك ا الفعؿ الذم كانىك ة لؤلصناـ فمما جاء اإلسبلـ كر ك المر ك ذلؾ بيف الصفا 

                                            
، 1في آفاؽ الكبلـ ك تكمـ النٌص، عبد الكاسع الحميرم، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت، ط -1

 114، ص 2010
 07،  ص1978المدخؿ إلى دراسة الببلغة : فتحي فريد، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة،  دط،  -2
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ف ك مفٌسر ىكذا فقد اعتنى الك ، 1نزلت ىده اآليةك اؼ ك أمرىـ بالطك بيـ ك ا ذلؾ الجناح مف قم
ؿ عناية بالغة إلى حد اشتراطيا ك النز ا بأسباب ك ف اعتنك مفٌسر ما فالك عم مقاـف بالك ليك األصك 

ؿ ىي تمؾ ك أسباب النز ك  مفٌسربتفسير القرآف الكريـ كأداة ال غنى عنيا لم في مف ييُـّ 
  . ؿ آية بعينياك ا نز ك الفئة مف الناس الذيف عاصر ك المكانية ك مانية ز ؼ الك الظر 
      تفسيرأٌف ال إلىف ك مفٌسر و الفقد نبٌ  ، المقاـأك ىكذا اىتـ عمماء الشريعة بالسياؽ ك  

     : عمـ يبحث فيو مف ذلؾ تعريؼ أبي حياف لمتفسيرك  احدىك ية ك ات المغك ال يعتمد األد
معانييا التي يحمؿ ك التركيبية  ك أحكاميا اإلفرادية ك التيا ك مدلك عف كيفية النطؽ بألفاظ القرآف 

ف أبي حياك طي الذم نقؿ تعريؼ الزركشي  ك السيأٌما ، 2ذلؾ(لتتمات ك عمييا حالة التركيب 
ية المقاـ فذكر أىمٌ فيو تصريح بك فقدـ في التحبير تعريفا آخر  نسبو إلى بعضيـ  في اإلتقاف

شرعية أك ية ك ني لغااء أكانت معك بياف المراد منو  سك تفسير كشؼ معاني القرآف أٌف ال
عف المختمؼ في تفسيره  عٌقب تيميةابف كما أٌف ، 3نة المقاـك معك اؿ ك بقرائف األحأك ضع ك بال
 لو : أف مرجع الخطأ أمراف :ك بق

 ا حمؿ معاني القرآف عمييا ك ا ثـ أرادك ا معاني ثـ أرادك ـ اعتقدك ق -1
 و مف كاف مف الناطقيف بمغة العربغ أف يريده بكبلمك ا القرآف بمجرد ما يسك ـ فسر ك ق -2

 بو.المخاطب ك المنزؿ عميو ك بالقراف  متكٌمـمف غير نظر إلى ال

                                            
القرآف،  عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي،  الييئة المصرية العامة لمكتاب،  مصر، د اإلتقاف في عمـك  -1

 كىناؾ مف فسر اآلية بغير ىذا التفسير 109،  ص1، ج 1974ط، 
، 1محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي،   دار الكتب العممية،  بيركت، لبناف،  ط  بحر المحيط، التفسير   -2

 ـ،2001ىػ _ 1422
 121ص 1ج 

،  ط -3  . 38ىػ، ص1402، 1التحبير في عمـ التفسير، السيكطي، تح د.  فتحي عبد القادر فريد، دار العمـك
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ه مف غير نظر إلى ما تستحقو أك ا المعنى الذم ر ك ف راعك لك لو األك بقاألكؿ انتقد الفريؽ ك 
 . 1البيافك ألفاظ القراف مف الداللة 

ز عند ىـ أف يريد بو ك ما يجك ا مجرد المفظ ك ف راعك اآلخر ك لو ك انتقد الفريؽ الثاني بقك 
 .لسياؽ الكبلـ ك بو  متكٌمـالعربي )ىكذا( مف غير نظر إلى ما يصمح لم

 عمـ التفسير يحتاج إلى ما يمي : ؿ مف كبلـ ابف تيمية أفٌ يمكف أف يفيـ المتأمٌ ك 
 داللة األلفاظ عمى المعاني  .1
 بالقرآف  متكٌمـمراعاة ال .2
 مراعاة المنزؿ عميو  .3
 مراعاة المخاطب           .4
  2مراعاة سياؽ الكبلـ .5
اؿ ك أقك السنة ك معتمده القراف ك ر ك بالمأثاع التفسير ما يعرؼ بالتفسير ك مف أشير أنك 

      ؿى مً جٍ ؿ ابف كثير إف أصح الطرؽ في ذلؾ  أف يفسر القراف بالقراف فما أي ك الصحابة يق
ضع أخر فإف أعياؾ ذلؾ فعميؾ بمسنة فأنيا شارحة كالقرآف ك ط في مس  في مكاف فإنو قد بي 

ال في السنة رجعنا في ذلؾ ك فاف لـ نجد التفسير في القرآف }" ثـ يردؼ قائبل ...قفو لوك مك 
       . 3{ا بياك اؿ التي اختصك األحك ا مف القرائف ك ؿ الصحابة فإنيـ أدرل بذلؾ لما شاىدك إلى ق

                                            
 عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ،  تح:  تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني،  مجمكع الفتاكل،   -1

 . 355، 13ج،  1995مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، المممكة العربية السعكدية، 
 . 112ىػ،  ص 1،1424داللة السياؽ، رده ا بف رده الطمحي، جامعة أـ القرل، مكة المكرمة،  ط  2-
محمد حسيف شمس تح: البصرم ثـ الدمشقي، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي  تفسير القرآف العظيـ،  3-

  9، ص 1ىػ، ج1419، 1بيركت، ط –ار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف د الديف، 
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مف كبلمو  متكٌمـالقرائف فإنيا الدالة عمى مراد الك ؿ ابف دقيؽ العيد : " إما السياؽ ك يق 
     تعييف المحتمبلت فأضبط ىذه القاعدة فإنيا مفيدة ك ىي المرشدة إلى بياف المجمبلت ك 

 .1اضع ال تحصى " ك في م
أتؿ سدادا ك اتؽ ا "فعف محمد بف سيريف سألت عبيد عف آية مف القرآف الكريـ فقاؿ 

كذبا ك ـ فكؿ أحد مخترع شيء يختمؽ افكا ك أـ اليك ف في ما نزؿ القرآف ك ذىب المذيف يعمم
    ذلؾ الذم حدا بي ك عيد لمجيؿ بسبب اآلية ك ممقيا زمامو إلى الجيالة غير مفكر في ال

 .2" ...إلى إمبلء ىذا الكتاب الجامع لؤلسباب
 

 السياق و بين المقام 
فقد  ، السياؽ مف عبلقة لتحديد داللة المصطمحيفك مف الميـ اإلشارة إلى ما بيف المقاـ 

 . بمعاف متكاممة حينا آخرك احد حينا ك يستعمبلف بمعنى 
فمف الباحثيف المعاصريف مف يعبر عف السياؽ بمصطمح المقاـ ألصالتو في التراث 

اك عمك صا ك المقاـ خصك يرل أكثرىـ أف  بيف السياؽ ك  فقد عٌرؼ جيبللي داٌلش المقاـ : ، من
انجاز فعمو فؽ في ك امؿ التي يتعيف عمى الفرد االحتفاؿ بيا حتى يك عة مف العك مجمأٌنو ب}

  :سياؽ يصنؼ إلى صنفيفأٌف الذلؾ  3{مك المغ
الي العناصر التي يتحقؽ بيا تركيب ك تأٌنو ب "تماـ حساف :. قد عٌرفو دك م ك السياؽ المغ

 . 4"رصفو ك الكبلـ 

                                            
حكاـ األحكاـ مف ركح عمدة األحكاـ،  تقي الديف أبك الفتح المعركؼ بابف دقيؽ العيد، دار الكتب العممية، بيركت إ  1-

 225، ص2جلبناف، 
 . 04أسباب النزكؿ ألبي الحسف عمي بف أحمد الكاحدم النيسابكرم : دار المعرفة بيركت، د ت، ص  2-
دط،  الجزائر، مدخؿ إلى المسانيات التداكلية،  الجيبللي داٌلش، تر: محمد يحياتف، ديكاف المطبكعات الجامعية، 3-

 40، ص 1992
 375ص  1993لكمية دار العمـك مطبعة عبير لمكتاب،  مقاؿ قرينة السياؽ د.  تماـ حٌسف الكتاب التذكارم  4-
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يتمثؿ في ربط كممة بأخرل بطريؽ مف طرؽ التحديد األكؿ  م جانباف ك ليذا السياؽ المغك 
قعيا مف ذلؾ ك مك الثاني يتمثؿ في النظـ المفظي لمكممة ك المفظي كما يحدث في المعاجـ 

الكتاب أك الباب أك الفصؿ أك الصفحة أك حدىا بؿ ينتظـ الفقرة ك النظـ ال يشمؿ الجممة 
 .1كمو

تفسير ك اصؿ ك المؤثرة في عممية التيشمؿ كؿ العناصر األخرل ك م: ك السياؽ غير المغ
 .2فؽك سياؽ المأك اجتماعي ك فيمو مف سياؽ نفسي ك  نٌص ال

المقاـ في نظر أٌما  نٌص ر ميـ في فيـ الك ما مف شؾ أف لكؿ ىذه العناصر دك  
    اردة طبيعية كانتك ؼ الك حصيمة الظر ىك ك قؼ الذم يقاؿ فيو الكبلـ ك الميك المحدثيف ف

اردة فبل ك ؼ غير الك الظر أٌما قت الذم تـ فيو أداء المقاؿ ك في ال غير ذلؾأك اجتماعية أك 
   ما داـ المعني عمى إطبلقو مركبا ك شرحيا ك رة إلرباؾ خطة تحميؿ المعني بذكرىا ك ضر 

الفيـ ك مف تشقيقو فإف أم شؽ مف المعني ال يكفي بمفرده لئلفادة  كيبد النحك الذمعمى ىذا 
تي لمغة ما ألف نفيـ مقاال بيذه المغة بؿ ال يكفي لذلؾ حتى ك فبل يكفي مجرد فيـ النظاـ الص

بؿ ال يكفي أيضا أف نفيـ المعنى المعجمي  . رةك م لمغة المذكك النحأك فيمنا لمنظاـ الصرفي 
ـ غير لحشد كبير مف كممات ىذه المغة أيضا ألف نفيـ المعنى فيما كامبل ما داـ المقا

 . 3ـيك مف
العربي كما كرده منو في القرآف  اليب الدقيقة في االستعماؿكاالستئناؼ البياني مف األس

كاءن بآلية المقاكلة أك بدكنيا يجب أف يدرس في إطار المقاـ كىي تمؾ الظركؼ سالكريـ 
جتمعة في الخطاب القرآني، كلذلؾ أكردنا في ما تقدـ إلحاح المفسريف كالمشتغميف الم

  بالخطاب القرآني عمى ضركرة مراعاة المقاـ في التكاصؿ مع الخطاب القرآني، كسيتبيف 
 في البحث التطبيقي أىمية مراعاة ىذا العنصر كطريقة أخذ المفسريف بو.

                                            
-1   ،   56-55، ص 1998الغمكض في الداللة ) رسالو دكتكراه ( محمد أحمد حٌماد، كمية دار العمـك
 . 157ص.  2005، 1المعنى المغكم محمد حسف حسف جبؿ، مكتبو اآلداب، القاىرة، ط   2-
 .  41ص  1994المغة العربية معناىا ك مبناىا،  تماـ حساف، دار الثقافة، الدار البيضاء،  المغرب،  3-
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كثيقة بيف االستئناؼ البياني كالتيارات الفكرية بلت لقد تبٌيف مف خبلؿ البحث كجكد صً 
فيي  ببلغة نشأت في رحاب الفكرأٌف اليا أىمٌ بسبب مقكمات دراسة ىذا المكضكع كمف 

و عمى كجبيا كقد اىتـ المعتزلة  متأخرة عف ظيكر النحك كسكاىا مف العمـك النقمية،
سائؿ االقناع بكا في ك ـ فنقٌ مكف اقناع الناس بآرائيك ا ير الخصكص أشد االىتماـ ألنيـ كانك 

كربطكا داللة الكبلـ بالمتكٌمـ كحالو ابتداءن مف عممية المكاضعة  ىدافيـ كالجدؿ لمكصكؿ إلى أ
االستئناؼ البياني قائـ في األصؿ عمى الحكار كتقدير السؤاؿ ك . 1كانتياءن بقانكف القصد

كمف جية  ، ىذا مف جيةة السؤاؿ أك لئلغناء عنو ظنٌ كاإلجابة عميو بؿ قد ينبني عمى م
صنعة كما ال يخفى كىك  إلى ارتباطو بأسمكب التعميؿ، أخرل فقد أشار القدماء كالمحدثكف

كىذا  قناع السامع كيمحؽ بيا التذييؿ كالتبييف كالتكضيح كالتككيد كبياف السببعقمية ىدفيا إ
 .في االستئناؼ البياني عامة

ئر بيف ا تعالى كاف لممعتزلة تأكيميـ الخاص لمحكار الدا فقد في أسمكب المقاكلةأٌما  
فيـ يركنيا مجازات ليا خصائصيا المجردة، كلقد تتبع الباحث باإلحصاء  كبيف الكائنات

 مصطمح االستئناؼ فكقؼ عمى النتائج المثبتة في الجدكؿ اآلتي:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
لة، علي حاتم الحسن، اشراف الدكتور غالب فاضل المكتبي ، الجامعة المستنصرية، العراق، البحث الداللي عند المعتز 1

 .43. ص 1111
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 تبع تاريخي لالستئناف البياني عند المفسرين:ت

 استئناف المفس ر وتاريخ وفاته التفسير
استئناف 

 بياني
 / 82 ىػ(528)ت الزمخشرم  كٌشاؼال (1
 / 43 ق(606)الرازم مفاتيح الغيب (2
 / 19 ق(671)القرطبي الجامع ألحكاـ القرآف (3
 / 136 ق(685)البيضاكم أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ (4
 / 37 ق(710)النسفي مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ (5
 / 224 ق(745)أبك حياف البحر المحيط (6
 / 98 ق(756)السميف الحمبي الدر المصكف في كتاب ا المكنكف (7
 / 597 ىػ(982)كدسعأبك ال ارشاد العقؿ السميـ (8
 18  ق(1224)ابف عجيبة البحر المديد (9

 / 17 ق(1250)الشككاني فتح القدير (10
 126  ق(1270)األلكسي ركح المعاني  (11
 444  ق(1393)ابف عاشكر كالتنكيرالتحرير  (12
 22  )معاصر(الطنطاكم التفسير الكسيط (13

 كمف خبلؿ ىذه النتائج نتبٌيف اآلتي: 
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 تبع تاريخي لالستئناف البياني عند المفسرين:ت

 استئناف المفس ر وتاريخ وفاته التفسير
استئناف 

 بياني
 / 82 ىػ(528)ت الزمخشرم  كٌشاؼال (1
 / 43 ق(606)الرازم مفاتيح الغيب (2
 / 19 ق(671)القرطبي الجامع ألحكاـ القرآف (3
 / 136 ق(685)البيضاكم أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ (4
 / 37 ق(710)النسفي مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ (5
 / 224 ق(745)أبك حياف البحر المحيط (6
 / 98 ق(756)السميف الحمبي الدر المصكف في كتاب ا المكنكف (7
 / 597 ىػ(982)كدسعأبك ال ارشاد العقؿ السميـ (8
 18  ق(1224)ابف عجيبة البحر المديد (9

 / 17 ق(1250)الشككاني فتح القدير (10
 126  ق(1270)األلكسي ركح المعاني  (11
 444  ق(1393)ابف عاشكر كالتنكيرالتحرير  (12
 22  )معاصر(الطنطاكم التفسير الكسيط (13

 كمف خبلؿ ىذه النتائج نتبٌيف اآلتي: 
أكج االىتماـ باالستئناؼ البياني كانت بدايتو مع الزمخشرم بطريقة كاضحة كبمغ  -

 .عند ابف عاشكردراستو 
 الجانب المصطمحيلقد شيدت ىذه الظاىرة اىتماما متزايدا عبر القركف خاصة في  -

ابف  التفاسير المصطبغة بالتيارات الفكرية كاالعتزاؿ عند الزمخشرم كاألشعرية عند -
المغكم ذلؾ أف  عاشكر ىي األكثر اىتماما بيذه الظاىرة مف بيف التفاسير التي تيتـ بالجانب

حا اىتماما كاض تضٌمفال ت التفاسير الحديثة كأضكاء البياف لمشنقيطي كالظبلؿ لسيد قطب
 بظاىرة االستئناؼ البياني.

االستئناؼ دكف  س فييارً بعض التفاسير كتفسير البيضاكم ك تفسير أبي السعكد دي  -
  ذكر المصطمح.



 

 الفصل الثالث
 املخاطب اخلاص
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 ة:ــــتوطئ

طرفي االتصاؿ  أفٌ  إذٍ " ي األكؿ لمخطاب القرآني،صمى ا عميو كسمـ ىك المتمقٌ الٌنبي 
ركل . 1ة الكحي النبكم ىما ا في جانب كالرسكؿ البشر في جانب آخر"مياألساسيف في عم

 اقرأ عميٌ  -صمى ا عميو كسمـ  -الٌنبي عبد ا بف مسعكد رضي ا عنو: " قاؿ لي 
ؿ؟ " أم نزً القرآف " أم اقرأ عميَّ بعض اآليات مف القرآف الكريـ " قمت: أقرأ عميؾ، كعميؾ أي 

، كحفظتو رٌبؾو عميؾ أنزؿ، تمقيتو مف ي، ألنٌ لماذا أقرأه عميؾ، كأنت في غنى عف سماعو منٌ 
 ؼالمكمٌ  د . كمحمٌ 2أف أسمعو مف غيرم " ي أحب  غتو إلى الناس. " قاؿ: إنٌ في قمبؾ كبمٌ 

بإببلغ الرسالة إلى الناس أجمعيف يخاطبو القرآف مباشرة كبطريقة صريحة كما قد يكني عنو 
ما إنٌ  الٌنبي " أك يجعمو مكضكع الخطاب أك يجمعو مع المؤمنيف في خطاب كاحد ذلؾ أفٌ 

مٌ في ىذا األسمكب القرآني في كاحد مف مكضعيف إمٌ   ىك كارد  ا مكضع ا مكضع الخطاب كا 
مخاطب  في القرآف إفٍ     ا ىكمٌ كمـ بالقرآف بحسب أسمكب القرآف كا  ليس المت ث فيك التحدٌ 
ـى أىًذنتى لىييـٍ ﴾ ابا محكي لو األمر كقكلو تعالى: خط أك خطاب  (34)التوبة:﴿عفا ا عنؾ ًل

فعؿ شيئا امتثاال لكممة القرآف التي ىك مكجية إليو كليست أٍف يالمأمكر الذم يطمب منو 
 .3مكجية منو

كارتأل الباحث أف يدرس أساليب االستئناؼ البياني في الجانب التطبيقي بحسب 
المتمقي أك القطب الثاني لمتكاصؿ فإذا كاف ا تعالى ىك المتكمـ بالقرآف فالمخاطىبكف 
و الخطاب         متعٌددكف، ك قد يككف المخاطىب محٌددا كما يككف عاٌما غير ممٌيز إذ يكجًّ

                                                           
 40، ص 2000، 7مفيـك النص، دراسة في عمـك القرآف ، نصر حامد أبك زيد، المركز الثقافي المغربي، المغرب، ط -1
التعميقات الحساف عمى صحيح ابف حباف كتمييز سقيمو مف صحيحو، كشاذه مف محفكظو، محمد بف حباف بف أحمد  -2

 152، ص 2، ج2003، 1المممكة العربية السعكدية،ط -كزير لمنشر كالتكزيع، جدة  بف حباف، دار با
محاضرات الشيخ العبلمة محمد الفاضؿ بف عاشكر، تقديـ: الشيخ كماؿ الديف جعٌيط،  مركز النشر الجامعي، تكنس، -3

 .289، ص 1999
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إلى اإلنساف أٌيا كاف ك في أٌم زماف، كما قد يككف ىذا المخاطب خاٌصا مميزا كأف يككف 
 أك المؤمنكف أك المنافقكف.  الٌنبي 

ره " أنو مسكغ عمى أسمكب ككنو فيبدك لتالي القرآف كمتدبٌ  أما الركف األكؿ كىك الباثٌ 
    بالكممة القرآنية يعتبر المتكمـ ا تعالى بذاتو الجميمة ىك الذم  كبلـ ا تعالى أعني أفٌ 

عمى حسب ما صيغت عميو التراكيب القرآنية في أسمكبيا". فالمتكاصؿ مع الخطاب القرآني 
 .1ما حمؿ عمييا تعكد إلى ا تعالىك  اا أك قمنا أك إنٌ يقؼ أماـ لفظة نحف أك أنٌ 

 :الّنبي : أوال

1. ﴿                       

                                      

                                  

                             ﴾              

 (11-13)آل عمران:

ناشئ عف اآلية قبميا  2الجممة استئناؼ بياني إذٍ  ﴾قؿ أؤنبِّكـ بخير مف ذلكـ ﴿كالشاىد
، فإف تطٌمعفقد اقتصر الذكر عمى حسف المآب دكف العذاب فجاء االستئناؼ إجابة إلى ىذا ال

ات النعيـ ك المرجع إلى جنٌ ثناءه كىجٌؿ قاؿ قائؿ: كما حسف المآب؟ قيؿ: ىك ما كصفو بو 
 .3﴾تحتيا األنيار تجرم مف﴿

                                                           
 .289محاضرات الشيخ العبلمة محمد الفاضؿ بف عاشكر، ص -1
 .183، ص 3لتنكير، ابف عاشكر، ج التحرير كا -2

حمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر ، مػتفسير الطبرم = جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف3-
الدكتكر عبد ا بف عبد المحسف التركي،دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف، المممكة العربية ،،تح الطبرم

 267، ص 5ج ،2001، 1السعكدية، ط
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 لسؤاؿ في ىذا الكقت المبكر في كتبكالبلفت فعبل ىك ىذا المنحى التكاصمي كتقدير ا
ف لـ نقؼ ك  ( حتىػى310تكفي )التفاسير كالذم كجدناه عند ابف جرير الطبرم           ا 

قؿ يا  ":مف ا تعالى إلى الرسكؿ مكٌجو عمى مصطمح االستئناؼ البياني كالخطاب 
 . كىك خطاب ظاىر كمباشر. 1"ف ليـ حب الشيكاتمحمد لمناس الذيف زيٌ 

يف قد أخذكا تقدير السؤاؿ ال مف السياؽ الداخمي فقط لآلية بؿ مف السياؽ فٌسر الم لعؿٌ ك 
بف كثير" قاؿ عمر بف الخطاب رضي ا عنو االخارجي المرتبط بأسباب النزكؿ إذا ذكر 

قؿ  ﴿نتيا لنا، فنزلت اآلف يا رب حيف زيٌ  :قمت ﴾زيف لمناس حب الشيكات ﴿أنزلت  لٌما
 .2"﴾أؤنبكـ بخير مف ذلكـ لمذيف اتقكا...

      بمقكؿ...كاالستفياـ لمعرض تشكيقا  لبلىتماـ)قيؿ("ػكقد جاءت ىذه اآلية مفتتحة ب
زخارؼ الدنيا كفي ىذه اآلية تسمية عف  3عمييـ " مف نفكس المخاطبيف إلى تمقي ما سيقٌص 

 لما في اآلخرة مف نعيـ مقيـ. تطٌمعكدعكة إلى ال

كزمف المضارع عند النحاة  ،مضارعفعميا  بجممة فعمية" ع فعؿ "قؿ" أيتبِّ أٌف كالمبلحظ 
    كاف  اإلخبار عف النعيـ المقيـ إنماأٌف كليس ىناؾ شؾ في  ،يحتمؿ الحاؿ أك االستقباؿ

إلى  14اآلية االلتفات مف الغيبة في اآلية  تضمٌنتكما  . في الحاؿ أم كقت نزكؿ اآلية
، كىك مف الظكاىر األسمكبية التي كثيرا ما ترد مع االستئناؼ 4" 15الخطاب في اآلية 

 البياني كتمتزج معو تجسيدا لمبعد التكاصمي في مثؿ ىذه اآليات.

 قكؿ ا تعالى: كمف نماذج الخطاب المٌكجو لمنبي 

                                                           

 .268، ص 5، ج، الطبرمجامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف 1-
 .18، ص 2تفسير ابف كثير، ج 2-
 .184، ص 3التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج 3-
 417، ص 2البحر المحيط ألبي حياف، ج 4-
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2. ﴿                            

                 

     ﴾  :(41-43)يونس 

ًميعان  ﴿جاء االستئناؼ البياني في قكلو تعالى  كقد     بمثابة الجكاب  ﴾ًإفَّ اٍلًعزَّةى ًلمًَّو جى
ًميعان  ﴿قيؿ: ما لي ال أحزف؟ فكانت اإلجابة كأٌنو "مقٌدر عف سؤاؿ  ال يممؾ  ﴾ًإفَّ اٍلًعزَّةى ًلمًَّو جى

         كالمعنى المستفاد ىك التعميؿ كقد سبقت اإلشارة .1أحد شيئا منيا ال ىـ كال غيرىـ"
" كثيرا ما يرد في االستئناؼ إفَّ بػ"كالتعميؿ  ،في الفصؿ الثاني مف البحث إلى ىذه المسألة

ؽ ابف مية، كقد عمٌ لعمٌ كاف مف أكؿ ما استرعى انتباه الباحث أثناء جمع المادة ا إذٍ البياني 
يقكلو:" ككؿ جممة كاف مضمكنيا عمة لمتي قبميا تككف  ىذا االرتباط الكثيؽعمى عاشكر 

 . 2أيضا استئنافا بيانيا، فاالستئناؼ البياني أعـ مف التعميؿ"

ٌف أل"؟ يقاؿ:  يـلمنبي صمى ا عميو كسمـ فإذا قيؿ لـ ال يحزنو قكلمكٌجو كالخطاب 
استأنؼ ف. 3"ال يممؾ أحد شيئا منيا أصبل ال ىـ كال غيرىـ الغمبة كالقير  سبحانو كتعالى

  ﴿فقاؿ   معمبل لما ذكره مف نيي الرسكؿ  سبحانو الكبلـ مع رسكلو        

       ﴾  ذا كاف كؿ ذلؾ لو فكيؼ يقدركف عميؾ حتى تحزف ألقكاليـ الكاذبة ؟ك  4!ا 

عف الحزف  الٌنبي ي يً ني  إذٍ  ،االستئناؼ ناشئ عما قبمو في نسؽ تكاصمي مبيركىذا 
القدح في دينو فالمقصكد التسمية لو كالتبشير ك  مف قكؿ الكفار المتضمف الطعف عميو كتكذيبو

                                                           

 .357، ص 2الكشاؼ، الزمخشرم، ج1-
 221، ص 11التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج2-
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شياب الديف محمكد بف عبد ا الحسيني األلكسي تح عمي عبد 3-

 . 144، ص 6ىػ،ج1425، 1بيركت،  ط –البارم عطية، دار الكتب العممية 
دمشؽ، بيركت،  -ـ الطيب فتح القدير، محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا الشككاني اليمني، دار ابف كثير، دار الكم-4
 522، ص 2ىػ، ج 1414، 1ط
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الخارجي أم المغكم كالمرتبط بأسباب النزكؿ يعضداف ىذا ك  السياقيف الداخميأٌف كما 
       حكت ما أكرده القـك المعنى، أما بالنسبة لؤلكؿ أك الداخمي فإف اآليات قبؿ ىذه اآلية 

أنيـ ىددكه "مف أنكاع الشبيات التي حكى ا عنيا كأجاب عنيا، فعدلكا إلى طريؽ آخر كىك 
بطاؿ أمرؾكخٌكفكه كزعمكا أٌنا أصحاب التبع  ا سبحانو كتعالى ك  كالماؿ فنسعى في قيرؾ كا 

 ﴿أجاب عف ىذا الطريؽ بقكلو                     ﴾"1. 

لـ ينتفعكا بما جاءىـ  لٌما"فنممسو في ما ركاه ابف عباس قاؿ:  الخارجيأما السياؽ  
           فجاء مف ا فيما يعاتبو مف ا كأقامكا عمى كفرىـ، كبر ذلؾ عمى الرسكؿ 

﴿ال                       ﴾  يسمع ما يقكلكف كيعممو فمك شاء

 .2"تو النتصر منيـبعزٌ 

كما  ،" لتدؿ عمى قكة التككيدإفٌ  "ػ ب مصٌدرةالمغكية فقد جاءت الجممة االسمية  أٌما البنية
الَّ كانت خبلؼ المراد ،كسرت اليمزة ىنا ألنيا جاءت بعد القكؿ كمما يقكم التككيد "  ،كا 

 .3" جميعا " التي ىي تككيد معنكم لممؤكد " العٌزة

 

3. ﴿                         

                               ﴾                           

 (14-11)مريم:

                                                           

 278، ص 7مفاتيح الغيب، الرازم، ج 1-
 379، ص 4بيركت، د ت ج -الدر المنثكر، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي،دار الفكر 2-

  271/  4ـ، 1992ىػ /  1412، 3، محي الديف الدركيش دار اإلرشاد، حمص، سكريا،طالكريـ  كبيانو إعراب القرآف - 3
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﴿قكلو تعالىكقع االستئناؼ البياني في                        ﴾ 

ماذا يفعؿ الشياطيف بيـ حينئذ؟ فقيؿ: تؤزىـ  "قيؿ:كأٌنو مف صدر الكبلـ  أنش عٌماكقع جكابا 
 .1"جيـأم تغرييـ كتييٌ 

" كالمراد مف اآلية :كاضح كيعمؽ األلكسي عمى ىذا االستئناؼ البياني ببعد تكاصمي
 ئذا متي أكيقكؿ اإلنساف  ﴿و اآلية السابقة مف قكلو تعالىتضمٌنتمما  تعجيب رسكؿ ا 
جميع ذلؾ أٌف عمى ك  كحكتو عف ىؤالء الكفرة الغكاة.... إلى ىنا    ﴾ لسكؼ أخرج حيا

 .2"ىناؾ قصكر في التبميغٌف بإضبلؿ الشياطيف ال أل

   ىـكِّ تكتقدير ما يدعك إلى البياف كع  لمنبػػيمكٌجو ىذا التحميؿ في الخطاب ال إفٌ 
التعجيب ليس مف إرساؿ الشياطيف بؿ مما  كف أفٌ فٌسر في اآليات السابقة ىك ما بٌيف بو الم

 يففٌسر شمكلية المنيج التحميمي لدل الم يبٌيفعمى قرائف مختمفة ىك ما  ذكر مف أحكاليـ بناءن 
أيختير ىذا األسمكب قبمو فيك مرتبط بو كلذلؾ  عٌماد االستئناؼ البياني متكلٌ أٌف الحظكا  إذٍ 

 .ليذه الغاية التكاصمية بيف القرآف كمتمقيو

ف كاف ىناؾ مف عدٌ ك  لفعمو كقد جاءت الجممة فعمية متبكعة بمفعكؿ مطمؽ مؤكدو   اليزٌ  ا 
رأم في اليمزة كقكتيا.  جٌني  البففقد كاف االستفزاز أخكات بمعنى شدة اإلزعاج، ك  األزٌ ك 

"كاليمزة أخت الياء، فتقارب المفظاف لتقارب المعنييف. ككأنيـ خٌصكا ىذا المعنى  حيث يقكؿ:
؛ ألنؾ قد تيز ما ال  باليمزة ألنيا أقكل مف الياء، كىذا المعنى أعظـ في النفكس مف اليزِّ

 .3"باؿ لو كالجذع كساؽ الشجرة، كنحك ذلؾ

                                                           

دار إحياء التراث العربي ارشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، محمد بف محمد بف مصطفى العماديأبك السعكد، 1 -
 281، ص 5دت، ج  بيركت –

 .450، ص 8ركح المعاني، األلكسي، ج2 -
 148، ص 2الخصائص، ابف جني، ج-3
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4. ﴿                                

          ﴾ :(11)الفرقان 

أم مف مقاطع ىذه الجمؿ كأكرد األلكسي ىذه  ؼ في االستئناؼ البياني فيمً اختي 
          ما ذكره المشرككفأنو كرد إجابة علكف الميـ في االستئناؼ البياني  1االختيارات

ماؿ  ﴿مف المشي في األسكاؽ فقالكا: ىذه اآليات كما فييا مف اصطناع تعجب المشركيف
 لمنبيمكٌجو تأتيو اإلجابة بخطاب  ﴾يمشي في األسكاؽ...ك  ىذا الرسكؿ يأكؿ الطعاـ

﴿                ﴾ . 

كأعيد لفظ تبارؾ الستئناؼ خطاب جديد بالمفظ ذاتو الذم بدأت بو السكرة فيذا       
 ؿ" ػدكف لفظ "ق ك التحكؿ في الخطاب مف الحديث عف المشركيف كأقكاليـ إلى النبي

   أك أمر مباشر أك نيي صريح كما مٌر في النماذج السابقة إنما أريد بو اإلعراض 
تثبيت المؤمنيف فأعيد المفظ الذم ابتدأت ك  بتثبيتو الٌنبي اإلقباؿ عمى خطاب ك  عف باطميـ
 ﴿ كاف مفتتح السكرة إذٍ بو السكرة،                        

﴾  كثير الخير. ،ه في صفاتو عف النقائصعمى ا بأنو منزٌ  ثناءن 

يف في السياؽ الذم نزلت فيو ىذه اآلية جعميـ يختمفكف في تقدير فٌسر كاختبلؼ الم
  بف عباس أنيـ أنكركا عميو المشي افعف "السؤاؿ ما قبؿ االستئناؼ مما يؤثر في غرضو 

فجاء ىذا االستئناؼ جكابا ليـ....كخٌرج  2" األسكاؽ كالتماس المعاش كىك رسكؿ افي 
ككف أٍف يا ممكا أك نبيا عبدا فاختار ككف نبيأٍف يخٌير بيف  الٌنبي أٌف بعضيـ األمر عمى 

                                                           
. أما ابف عاشكر فيرل أنيا مف أكؿ قكلو تعالى﴿تبارؾ{، التحرير كالتنكير، ج 430، ص 9ركح المعاني، األلكسي،ج -1

 .330، ص 18
، 1، طالقاىرة –ار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفجالة د، محمد سيد طنطاكم ،التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ-2
 406، ص 17ج
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يف اختمفكا في بداية االستئناؼ البياني في مف فٌسر المأٌف كما  ﴾تبارؾ  ﴿ا عبدا، فنزلت نبي
كفي آخر اآلية عمى تقدير:  ﴾جعؿ﴿في أكؿ اآلية كابف عاشكر كفي مف رآه في قكلو    رآه

 كيؼ الحاؿ في اآلخرة؟ فقيؿ: يجعؿ لؾ قصكرا.

كقد اختار الباحث رأم ابف عاشكر انطبلقا مف الجممة االستئنافية متكلدة مما قبميا 
ثيبلتيا مف الجممة تمٌثؿ رباطا كتماسكا نصٌيا كلذلؾ فافتتاحيا ب)تبارؾ( ينسجـ مع م

 المستأنفة بيانيا.

افتتحت بالفعؿ "  كعمى كؿ الكجكه فيذا االستئناؼ جاء عمى صيغة جممة فعمية.
أما الفاعؿ فقيؿ  ،البركة تحٌؿ شيئا فشيئاأٌف بمعنى  ،1كمف معاني "تفاعؿ" التدريج ،"تبارؾ

مضاؼ محذكؼ كالتقدير " خير الذم ..." كقيؿ إٌف الفاعؿ ىك االسـ المكصكؿ " الذم " 
 عمى معنى التنزيو كالتعظيـ .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  126ـ، ص  2008ىػ / 1428، 1الكاضح في عمـ الصرؼ، محمد خير الحمكاني، دار المأمكف لمتراث، دمشؽ، ط - 1
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 المؤمنون :ثانيا

1.﴿                         

                                  

                            

                            ﴾ 

 (411-413البقرة)

لىمَّا ﴿جاء بيذا األسمكب المتبكع بقكلو  مٌمادخكؿ الجنة غاية المؤمنيف جميعا ف    كى
ـٍ  ثىؿي  يىٍأًتكي مىٍكا الًَّذيفى  مى  ﴿ت إلى اإلجابة فجاء تطٌمعتشكفت النفس إلى المعرفة ك  ﴾ قىٍبًمكيـٍ  ًمفٍ  خى
كيؼ  :قائبل قاؿأٌف مستيـ بياف لممثؿ كىك استئناؼ كأٍف "ذلؾ ك ﴾ كىالضَّرَّاءي  اٍلبىٍأسىاءي  مىسٍَّتييـي 

رَّاءي  اٍلبىٍأسىاءي  مىسٍَّتييـي  ﴿ :كاف ذلؾ المثؿ؟ فقاؿ  .1"﴾ كىالضَّ

لممؤمنيف فيك دعكة ليـ في كؿ زماف كمكاف بالصبر كالثبات مكٌجو كىذا الخطاب 
      كمما يساعدنا . 2"تأسيا ليـ بمف سبقيـ مف المتقيف حتى يفكزكا برضكاف ا كنصره"

 منتيى آماؿ المؤمنيف.ألنيا كىذا التفاعؿ مع اآلية بالتشكؼ إلى الجنة  تطٌمعفي تممس ىذا ال

كقد ذيكر في سبب نزكؿ ىذه اآلية ما أكرده الشككاني " أنيا نزلت في يـك األحزاب 
 أخبر ا المؤمنيف :يكمئذ كأصحابو ببلء كحصر ... كعف ابف عباس قاؿ الٌنبي أصاب 

 .3"الدنيا دار ببلء كأنو مبتمييـ كأخبرىـ أنو ىكذا فعؿ بأنبيائو كصفكتو لتطيب نفكسيـأٌف 

 الجممة فعمية ماضكية بما في الماضي مف قكة في الداللة .كقد جاءت ىذه 

                                                           

 .379، ص 6مفاتيح الغيب لمرازم، ج1-
 .463، ص 1التفسير الكسيط، سيد طنطاكم.ج 2-
 .247، ص 1فتح القدير، الشككاني، ج 3-
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كما أشٌد ما بيف التفسير  ،1ىناؾ مف عدًّىا تفسيريةأٌف كمما يؤكد استئنافية ىذه الجممة 
فمف يتمك ىذه اآلية تيتٌز نفسو  كاالستئناؼ مف صمة في الداللة عمى المعنى كتكضيحو

 دخكؿ الجنة كالفكز بيا لف يدرؾ إال بسٌنة مرت أٌف ت نفسو ككقع في خمده اىتزازا إذا تمقٌ 
 .عمى األمـ السالفة فيتحرؽ شكقا إلى معرفة مثؿ السابقيف فتأتيو اإلجابة كالتفسير

    

 ﴾.2                         

                             ﴾  

 (14-1)الواقعة:

كالسابقكف  ﴿يثيره قكلو تعالى عٌماىذه الجممة مستأنفة استئنافا بيانيا ألنيا جكاب 
كيؼ ال كىـ ك  ا تعالىالقرب مف ة بنعم 2ع عف أثر التنكيو بيـؤؿ السامامف تس ﴾السابقكف

 العبيد الذيف نٌكه بيـ ربيـ ككصفيـ بالسابقيف ككررىا تعظيما كتفخيما.

كالسابقكف  ﴿كلقد جاء ىذا االستئناؼ بالتفصيؿ لما قبمو بطريقة بديعة لآلية السابقة
نة عيٌ ف ىؤالء؟ كىكذا فيذا المكف الببلغي كما أسمفنا ػى مرتقبة مالمتمٌقي فتيفك نفس  ﴾السابقكف

" الكاقع " يقرع ةداٌلة عف التكاصؿ مع الخطاب القرآني الكريـ. فقد ابتدأت السكرة بذكر يـك
ـٌ السمع كييز  النفس فيزلزليا مف أركانيا،  متميؼ ليعرؼ ىذه المتمٌقي يسرد أصناؼ الناس ك ث

 أتي الخطاب إلى ذكر المقربيف.أٍف ياألصناؼ إلى 

 تكاثؼ المعاني في ىذه الجممة ألنيا جاءت عمى طريقة المؼٌ  اإلشارة إلىمف ال بٌد ك 
 .﴾ككنتـ أزكاجا ثبلثة....في جنات النعيـ ﴿ 3النشرك 

                                                           
  317/  1لدركيش، إعراب القرآف كبيانو، محي الديف ا - 1

 288، ص 27التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج 2-
 الصفحة نفسيا.المصدر نفسو، -3  
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يصنؼ مصائر الناس كقد نزلت ىذه السكرة ثـٌ سياؽ ىذه اآليات فيبدأ بذكر اآلخرة  أما
  المكي تثبيت العقيدة كالرٌد عمى المشركيف كالشاكيف مف ميزات القرآفأٌف المعركؼ ك  بمكة

السكرة مصائر ىذه األزكاج الثبلثة، أصحاب الميمنة كأصحاب  فٌسرتثـٌ في البعث كالنشكر، 
 حاؿ المقربيف السابقيف.بٌيف تك  المشأمة

عباد ا جميعا فكميـ مبعكثكف يـك القيامة لكف المؤمنيف  ـ  كىذا الخطاب في الحقيقة ييً 
 بالبعث ىـ األكلى بيذا االىتماـ.

   مع ما في داللتيا  بيانيا اسميةن  المستأنفةالمغكية فقد جاءت ىذه الجممة  أٌما البنية
في محؿ رفع مبتدأ، كالمقربكف خبره مرفكع كعبلمة مبني  إشارةاسـ  ﴾أكلئؾ﴿مف قكة التككيد 

 رفعو الكاك، كاستعماؿ اسـ اإلشارة لمتفخيـ ألنو مما يناسب الجممة السابقة لبلستئناؼ البياني
خبر عمى "مذىب سيبكيو ...كىذا كما تقكؿ ك  كالتي جاءت مبتدأ ﴾كالسابقكف السابقكف ﴿

ككما ال يخفى البعد الحضكرم السـ  .1الناس الناس كأنت أنت عمى تفخيـ األمر كتعظيمو"
 جٌكا مف المعايشة لمحدث بتفاعؿ القارئ مع الخطاب القرآني.اإلشارة ٌمما يضفي 

3.﴿                            

                          

    ﴾ :(11-11)الصف   

 ﴾تؤمنكف با كرسكلو ﴿االستئناؼ البياني الكارد في ىذه اآلية الكريمة ىك قكلو تعالى
اآليات السابقة لو فييا مف التشكيؽ الممزكج مف الرىبة مف عذاب أليـ ما فييا فجاء أٌف ذلؾ 

                                                           

 205، ص 8البحر المحيط، ج1-
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تؤمنكف ﴿كيؼ نعمؿ؟ كماذا نصنع؟ فقيؿ:  :ىذا االستئناؼ جكابا ناشئا مما قبمو كأنيـ قالكا
 .1 ﴾با...

اآلية كردت أٌف كالخطاب لممؤمنيف الذيف جاءىـ الرسكؿ باليدل كديف الحؽ كرغـ 
كسياؽ اآلية يدؿ  ﴾تؤمنكف﴿ا تعالى أكدىا بأٌف إال  ﴾الذيف آمنكاأٌييا يا ﴿بصيغة التكريـ 

لك كنا نعمـ أم األعماؿ  :قكما قالكاأٌف يجيش في صدكر المؤمنيف، فقد نقؿ الطبرم  عٌما
كؿ المؤمنيف ك  .2﴾الذيف آمنكا ىؿ أدلكـ عمى تجارة...أٌييا يا  ﴿أفضؿ فنزلت ك  أحب إلى ا

ال ضير فاالستئناؼ ك  النجاة مف عذابو،ك  حريصكف كال شؾ عمى الفكز برضكاف ا تعالى
فقد نقؿ الطبرم عف بعض التابعيف أنيـ إذا كالبياف،البياني مف أغراضو التكضيح كاإلجابة 

 .3بٌينياتمك ىذه اآلية قالكا: الحمد  الذم 

تساؤؿ في نفكسيـ، كأنما سألكا فأجيبكا كىك مممح كال شؾ تكاصمي جاء إجابة عف 
ىذا االستئناؼ ربط ما قبمو أٌف ثـٌ حمد ا عمييا. أٍف يإجابة شافية كافية رأكا أنيا حقيقة  ب

 ما قبمو كمٌيد لما بعده.  فٌسربما بعده فقد 

كلكٌف المضارع فييا بمعنى  ،كقد جاءت ىذه الجممة المستأنفة بيانيا فعمية مضارعية
اًىديكا)يدٌؿ عميو قراءة عبد ا بف مسعكد ك  ،األمر  .4( آًمنيكا باً كىرىسيكًلو كىجى

4.﴿                          

                    

                                                           

 .245، ص 8ارشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد، ج 1-
 607، ص 22جامع البياف، الطبرم، ج2-
 .618، ص المصدر نفسو 3-

  83 ، ص1جالقرآف كبيانو، محي الديف الدركيش،  إعراب - 4
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                     ﴾:(114)المائدة 

قيؿ بعد اشتراط العدالة كأٌنو " ﴾نيماسك تحب ﴿كقع االستئناؼ البياني في قكلو تعالى 
بالماؿ  اإلنسافعبلقة أٌف . كالمعمـك 1تحبسكنيما" :فييا فكيؼ نعمؿ إف ارتبنا بيما؟ فقيؿ

كطيدة ككثيرا ما يحدث التنازع بيف الناس حكلو كال يطمئف إلى الشيادة كحدىا فجاء ىذا 
 البشرم. تطٌمعاالستئناؼ يجيب عف ىذا ال

الخطاب لمعشر المؤمنيف الذيف يطبقكف ما يأمرىـ ا بو، يحمكف حبللو كيحرمكف ك 
السياؽ الذم نزلت فيو ىذه اآلية  أما ﴾الذيف آمنكا...أٌييا يا ﴿حرامو. كقد أستيؿ بقكلو تعالى 

، فقد أخذا جاما ءنزلت في رجميف تميـ الدارم كعدم بف بدا"نقمت كتب التفسير أنيا ما في 
اكتشؼ ثـٌ كاف يرافقيما في السفر مات أثناء سفره كباعاه خفية عف أىمو جٌؿ مف فضة لر 

 . 2"فنزؿ ىذا الحكـ أنكر أحدىما رفع األمر إلى الرسكؿ مٌمااألمر، ف

لى ذلؾ فقد جاء ىذا االستئناؼ لمبياف أم مبيٌ  نا لمحكـ في حالة تعارض مف يشيدكف كا 
 في قضية ما، فجاء اإليضاح بيذا االستئناؼ البياني.

مف فعؿ مضارع فاعمو ضمير مستتر كجكبا تقديره  مكٌكنةالمغكية فقد جاءت  أٌما البنية
         كىما ضمير متصؿ مبني في محؿ نصب مفعكؿ بو يعكد  -أم الذيف آمنكا–أنتـ 

 عمى الشاىديف.

عمى أنيا صفة  ،كقد ذىب بعض النحاة إلى إخراج الجممة مف االستئناؼ إلى الكصؼ
   كأيَّده في ذلؾ  ،صفة الالزمخشرم ييًقٌر كيميؿ إلى عدِّىا استئنافية أٌف غير  ،3لػ"آخراف "

                                                           
 .688، ص 1الكشاؼ، الزمخشرم،  ج-1
 196، ص 3كابف كثير، ج 322، ص 4الكسيط، الطنطاكم، ج -2
  37 ، ص3جإعراب القرآف، محي الديف الدركيش،  - 3
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" كما قالو الزمخشرم مف االستئناؼ أظير مف الكصؼ لطكؿ الفصؿ  :فقاؿ ،أبك حيَّاف
كيميؿ الباحث إلى أنيا مستأنفة بيانيا  ."1بالشرط كالمعطكؼ عميو بيف المكصكؼ كصفتو

لجممة ىي التكضيح كربط ما كظيفة ىذه اأٌف  إذٍ   ،فقط ىبالتعكيؿ عمى المعنى ال عمى المبن
 المتمٌقي يخطر بباؿ يا إجابة عٌما قبميا بما بعدىا فيي مف آليات التماسؾ النصي، كما أنٌ 

  في التعامؿ مع الشاىد في قضايا الماؿ. مف سؤاؿ

 

5.﴿                               

                             

                          

           ﴾:(107-105)آؿ عمراف 

كقد جاءت ىذه اآلية بعد  ﴾ىـ فييا خالدكف ﴿كقع االستئناؼ البياني في قكلو تعالى 
ـٌ آيات خاطب ا فييا المؤمنيف كأمرىـ باالعتصاـ بحبمو المتيف كذٌكرىـ بنعمو عمييـ  ذكر ث

في نعيمو كىي الثكاب المخمِّد "مصير الكفار المخزم  كمصير المؤمنيف الفائزيف برحمة ا 
قمت: مكقع  ﴾ا ففي رحمة ﴿بعد قكلو  ﴾ىـ فييا خالدكف ﴿"فإف قمت كيؼ مكقع قكلو 

           قيؿ: كيؼ يككنكف فييا؟ فقيؿ ىـ فييا خالدكف ال يضعنكف عنيا كأٌنو االستئناؼ 
 .2"كال يمكتكف

الٌرازم  يبٌيف...ك ﴾كاعتصمكا بحبؿ ا جميعا...﴿لممؤمنيف مف اآلية مكٌجو ك الخطاب 
ىذا  البياني كما سبؽ، يرل أفٌ ؤكد تخريجيا باالستئناؼ أٍف ياألثر النفسي ليذه اآلية فبعد 

                                                           
ىػ/ 1،1422عبد المكجكد، كآخركف، دار الكتب العممية، بيركت، ط البحر المحيط، أبك حياف األندلسي، تحقيؽ:عادؿ - 1

 64/  4ـ، 2001
 .399، ص 1الكشاؼ، الزمخشرم، ج 2-
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     أفٌ يخمص إلى ثـٌ مف آؿ عمراف.  106ىك العذاب في اآلية ك  االستئناؼ يقابؿ ضٌده
جانب الرحمة أغمب كذلؾ ألنو ابتدأ في الذكر بأىؿ الرحمة كختـ أٌف كؿ ذلؾ إشعارات ب"

 .1"بأىؿ الرحمة

األكس أٌف  إذٍ كف إلى الظركؼ المحيطة بنزكؿ ىذه اآلية كما قبميا فٌسر كقد نٌبو الم
جاء اإلسبلـ فدخؿ فيو  مٌماكالخزرج طاؿ قتاليـ في الجاىمية كشأف قبائؿ العرب األخرل " ف

فحسدىـ غير  2بلؿ ا متكاصميف في ذات ا "جبابيف حمف دخؿ فيو منيـ صاركا إخكانا مت
 مكد في الجنة.بذكر الخ با كايختيػتمت االعتصاـك  فكيجيكا إلى الكحدة ،المسمميف

كىك العامؿ  ،خبر ( خالدكف)، كك قد جاءت ىذه الجممة اسمية مبتدأىا ضمير منفصؿ
ء لتككيد لما يدٌؿ عميو مف االستدعاككرر عمى طريؽ ا ( فييا ،في رحمة)في الظرفيف 

 .3كالتشكيؽ إلى النعيـ المقيـ

 

6.﴿                       

                             

                                    

                   ﴾  :(1)الممتحنة 

استشعركا العتاب مما تقدـ سألكا:  لٌماأنيـ كاستئناؼ بياني ف ﴾كف إلييـ بالمكدةتسرٌ ﴿
 .1"﴾ةكف إلييـ بالمكدٌ تسرٌ ﴿فقيؿ "ما صدر عنا حتى عكتبنا؟ 

                                                           

 320، ص 8مفاتيح الغيب، الرازم، ج 1-
 77، ص 2تفسير القرآف العظيـ البف كثير، ج2-
  28، ص 3البحر المحيط، أبك حيَّاف األندلسي، ج 3-
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أٌف  إذٍ إلى فئة مف المؤمنيف الذيف ألقكا بالمكدة إلى المشركيف مكٌجو ك الخطاب 
، كىك ممف ىاجر إلى المدينة لكف ىك حاطب بف أبي بمتعة -كما تقكؿ التفاسير -المقصكد

 .المخاطىبيفالتكجيو لجمع 

. أما الزمخشرم 2الستئناؼ لذلؾ حسنااكقد جاءت ىذه اآلية إلنكار ىذا الصنيع فكاف 
كأنا ميطًمع  إسراركـائؿ لكـ في طأم "كلـ يصنفو بيانيا، ألنو حمؿ المعنى  افرآه استئناف

 .3"؟!كفرسكلي عمى ما تسرٌ 

ما في ىذا الحدث ك  ما ىك إجابة لمتمقيىذا أدعى لتصنيفو بيانيا فكأنٌ أٌف كيرل الباحث 
كف فٌسر مف أسرار، فمقد كاف األمر طٌي الكتماف حتى أخبر ا رسكلو بو، فاآلية كما يقكؿ الم
     ة يطمعيـكميا تقريبا نزلت" في شأف حاطب بف أبي بمتعة ككاف كتب إلى قريش بمك

 .4"أخفاه عنيـعمى أمر كاف رسكؿ ا 

  كظيفتو اإلنكار مما يدؿ ٌف ك البلفت أيضا إشارة األلكسي إلى حسف االستئناؼ أل
إذ أخذنا  اإلنكار أك المدح أشد ما يككف في نفس تيفك إلى تمقيوٌف بعد التمقي أل توعمى أىمي

 .كؿ عناصر التكاصؿ بعيف االعتبار

ابف أٌف بيا كبلـ جديد لكف المبلحظ  استؤنؼ ،جممة فعمية مضارعية ﴾كفتسرٌ ﴿ك
عطية الذم لـ يستعمؿ مصطمح االستئناؼ يكمئي إليو بقكلو" تسركف كيصح أف تككف فعبل 

بيا معنى زائد عمى اإللقاء فيترجح  كاإلسراربالمكدة معنى ما  كاإللقاءمرسبل أبتًدأ بو القكؿ 
 .5أعمـ" اك  بتًدأ بو القكؿفعؿ أي  ﴾تسركف﴿أٌف بيا 

                                                                                                                                                                                     

 .261، ص 14ركح المعاني، األلكسي، ج 1-
 .262، ص 14، ج  المصدر نفسو2-
 512، ص 4الكشاؼ، الزمخشرم، ج3-
 .559، ص 22جامع البياف، الطبرم، ج4-
 .294، ص 5المحرر الكجيز البف عطية، ج5-
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     ذات البعد التكاصمي لـ تنضج إاٌل  البيانيةدراسة ىذه الظاىرة أٌف ا ما يكضح كىذ
ف المغكية كغير المغكية في تصنيؼ الجمؿ كالتي ئفر القرآاضمع األخذ بت األخيرةفي القركف 

 كانت التفاسير في القركف المتأخرة ميدانيا الرحب كأرضيا الخصبة.

7.﴿                            

                              

                          

                            

                        

       ﴾ :(7-1)الطالق 

" جكابا عف سؤاؿ نشأ استئناؼ بياني جاء  ﴾مف حيث سكنتـ أسكنكىف ﴿قكلو تعالى
 :ات فقيؿفي شأف المعتدٌ  التقكلكيؼ نعمؿ في  :قيؿكأٌنو مما قبمو مف الحث عمى التقكل 

 .1"مسكنا مف حيث سكنتـ أسكنكىف

"خٌص النداء كعـٌ  ﴾النبيأٌييا يػا ﴿ك المخاطبكف ىـ المؤمنكف جميعا، فبداية السكرة 
أصحاب  وكال غرك فالقرآف الكريـ تفاعؿ مع. 2تو فنداؤه كندائيـ "الخطاب بالحكـ ألنو أماـ أمٌ 

 إلى قياـ الساعة. وكيتفاعؿ المؤمنكف معالرسكؿ

                                                           

 .263، ص 8ارشاد العقؿ السميـ ألبي السعكد، ج 1-
ر بف محمد الشيرازم البيضاكم، تح محمد عبد أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ،  ناصر الديف أبك سعيد عبد ا بف عم2-

  220، ص 5ىػ،  ج 1418، 1بيركت، ط –الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العربي 



 الفصل الثــــــالــــــــــث
 

066 
 

المتمٌقي كمكقع ىذا االستئناؼ مجيئو بعد آيات فييا أمر بالتقكل أعقبت آيات الطبلؽ ف
سائؿ: كيؼ يككف المؤمف تقيا في مثؿ ىذه الظركؼ مع ما يصاحبيا مف تنافر نفسي ال بٌد ك 

 المطمقات. ... أم النساءكصؿ إلى استحالة العيش المشترؾ؟ فجاءت ىذه اإلجابة: أسكنكىفٌ 

   ،كالكاك فاعؿ كالياء مفعكؿ بو ( أسكنكىفٌ ) اآلية فعؿ األمر الصريح تضمٌنتك 
مبعضيا  ،كقيؿ تبعيضية ،البتداء الغاية ( فتككف )ًمف ،( أسكنكىفٌ )متعمقاف بػ  ( مف حيث)ك

 .1أم بعض مكاف سكناكـ  ،أسكنكىٌف مكانا مف حيث سكنتـ :محذكؼ معناه

8.﴿                     

                             

          ﴾ :(441-443)البقرة 

فقد جاءت  ﴾ال يؤاخذكـ ا بالمغك في أيمانكـ ﴿الجممة محؿ الدراسة ىي قكلو تعالى 
مؼ  لٌمااآلية السابقة ٌف أل"استئنافا بيانيا  كانت نفكس السامعيف أفادت النيي عف التسرع بالحى

 .2"قة إلى حكـ اليميف التي تجرل عمى األلسنة بدكف قصدمشكٌ 

بنيي مباشر عف االستيانة باسـ  االستئناؼسبؽ  إذٍ إلى المؤمنيف مكٌجو ك الخطاب 
ا سميع عميـ ال يخفى عميو شيء كبعد ىذا كاف أٌف ا تعالى كتذكير المؤمنيف المخاطبيف 

تيسرع بو  ،ماف التي ىي عادة عند بعضيـإلى تمؾ األيٍ  تطٌمعأف ت حقيقا بالنفكس المؤمنة
ألسنتيـ أك مما ارتبطت بو أساليب بعض كبلميـ كقكليـ" كبل كا" ك" بمى كا...." كبعد 

 المشكب باإلشفاؽ مف عقكبة ا تأتي اإلجابة الشافية " ال يؤاخذكـ ا بالمغك  تطٌمعىذا ال
 في أيمانكـ".

                                                           
  123/  10إعراب القرآف، محي الديف الدركيش،  - 1

 .380، ص 1كينظر أيضا التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج  501، 1التفسير الكسيط، سيد طنطاكم، ج2-
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عٌينة في ظركؼ مك مناسبة ىذه اآلية لمتي قبميا ظاىرة كاضحة فقد يحمؼ اإلنساف 
عكد عف يمينو أك غيرىا مما يرتبط بالحياة االجتماعية فجاءت ىذه اآليات أٍف يكيعٌف لو 

 لتبييف المقصكد باليميف الذم تترتب عنو األحكاـ الشرعية المعركفة لدل عمـك المسمميف.

   "نزلت في عبد ا  ﴾كال تجعمكا ا عرضةن أليمانكـ ﴿ىذه اآليةأٌف كذكر أبك حياف 
بف ركاحة كختنو بشير بف النعماف كاف بينيا شيء فحمؼ عبد ا أف ال يدخؿ عميو كال 
. 1يكممو كال يصمح بينو كبيف زكجو كجعؿ يقكؿ: حمفت با فبل يحؿ لي إال بر  يميني"

 فارتبط ىذا الحدث بنزكؿ ىذه اآلية المبينة لحكـ ا تعالى في األيماف.

 ،تبلىا االستدراؾ بػ )لكٌف( ال".بػ"االستئناؼ البياني جممة فعمية مضارعية منفية كىذا 
لكنيا قىيَّدت النفي الذم  ،2كعمى الرغـ مف أٌف )لكٌف( ىنا ميممة إعرابا الجتماعيا مع الكاك

 .3ىـ إثباتوـ نفيو أك نفي ما يتكٌ كىٌ سبقيا ألفَّ االستدراؾ عند النحاة ىك إثبات ما يت

 والمؤمنونالّنبي ثالثا: 

1.﴿                              

                            

          ﴾  :(18-17)الحجر  

ا ًمٍنييـٍ  ﴿االستئناؼ البياني في قكلو تعالى  تٍَّعنىا ًبًو أىٍزكىاجن ا مى ٍينىٍيؾى ًإلىى مى لما  ﴾الى تىميدَّفَّ عى
       " ﴾األرض كما بينيا إال بالحؽك  كما خمقنا السمكات ﴿يثيره  المقصكد مف قكلو تعالى 

    مف تساؤؿ يجيش في النفس عف اإلمبلء لممكذبيف في النعمة كالترؼ مع ما رمقكا بو ك 

                                                           
 187، ص 2البحر المحيط، أبك حياف، ج1
ـ، 2005مغني المبيب عف كتب األعاريب، ابف ىشاـ األنصارم، تحقيؽ: مازف المبارؾ كآخركف، دار الفكر، بيركت،  - 2
  283، ص 1ط
  273معجـ اإلعراب كاإلمبلء، إميؿ بديع يعقكب، دار شريفة، الجزائر )د.ت( ص  - 3
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        بيانا لما يختمج في نفس السامع ﴾ال تمدف عينيؾ ﴿مف الغضب كالكعيد فكانت جممة 
 ."1...مف ذلؾ

يحكزكف ك  كىذا ال يختص بزمف نزكؿ اآليات فكثيرا ما يككف الكفار يتقمبكف في النعماء
: فتتساءؿ النفكس ،النقيض مف ذلؾ الرخاء في حيف قد يككف المؤمنكف عمىك  اب القكةأسب

 .!؟كيؼ ينعـ عمى ىؤالء المعانديف المكابريف بينما يككف المؤمنكف في ضعؼ كعسر مادم

 التكاصؿ بيف القرآف الكريـ كمتمقيو مف المؤمنيف. اعف ىذعٌينة فيذا االستئناؼ البياني 

عف الربط ببياف أم تكضيح ما قبميا لربطو بما بعدىا، كقد أنمكذج كىذه اآلية الكريمة 
جاء تحميمو عمى أساس تخريج االستئناؼ ك  الزمخشرم بضركرة تفسير ىذا الرابطأحٌس 

قد أكتيت النعمة   يقكؿ لرسكؿ ا :البياني قاؿ: فإف قمت كيؼ كصؿ ىذا بما قبمو؟ قمت
ف عظمت فيي إلييا حقيرة ك  العظمى التي كؿ نعمة كىي القرآف العظيـ، فعميؾ أف تستغني  ا 

ا منيـ " معناىا 2بو كال تمٌدف عينيؾ إلى متاع الدنيا الخطاب ك  .3أصنافا مف الكفرة :ك" أزكاجن
 التراحـ فيما بينيـ.الدعكة إلى ك أمتو بعد استعظاـ متاع الدنيا ك إلى النبيمكٌجو 

 ك السياؽ الذم نزلت فيو ىذه اآلية ىك قدـك قكافؿ لييكد المدينة فييا أنكاع مختمفة 
 .4مف طعاـ كجكاىر، فقاؿ المسممكف: لك كانت لنا لتقكينا بيا كألنفقناىا في سبيؿ ا

ال" الناىية كفعؿ مضارع مجزـك اتصؿ بػ" مصٌدرةكقد جاءت ىذه الجممة مستأنفة بيانيا 
   كالنيي ال يقتضي المبلبسة كال المقاربة عف طمكح عٍينو ، متعمقاتك  بو كنكف التككيد

                                                           

 81، ص 14ج التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،1-
 .588، ص 2الكشاؼ، الزمخشرم، ج 2-
 .89، ص 5ارشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد، ج 3-
  322، ص 7ركح المعاني، األلكسي، ج ينظر:  4- 



 الفصل الثــــــالــــــــــث
 

071 
 

فٍ  ،إلى شيء مف متاع الدنيا فإٌف المعنييف بو  ،كاف لمرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ كالخطاب كا 
 1ىـ أمتو .

2.﴿                               

          ﴾ :(14-1)الغاشية  

﴿                           ﴾  استئناؼ بياني نشأ      

   قيؿ: ما أتاني حديثيا فما ىك؟ فقاؿ تعالىكأٌنو عف سؤاؿ مف جيتو صمى ا عميو كسمـ 
اًشعىةه  ﴿ ًئذو خى  .2﴾...كيجيكهه يىٍكمى

    ؿ عف أمر مجمؿ يحتاجؤاسبالكيرل الباحث أنو يمكف تخريج االستئناؼ البياني 
 المجممةىذه األمكر أٌف  إذٍ و مف أغراض االستئناؼ البياني قد ذكر السكاكي أنٌ فتفصيؿ  إلى

    ما يشجع  لعؿٌ ك  ،إلى تفصيؿ تيفك نفسو إلى معرفتوالمتمٌقي مف الغيبيات يحتاج فييا 
تعميقا عمى ىذه اآليات بقكلو" فأما كيفية التفصيؿ فبل الٌرازم عمى تبني ىذا الرأم ما أكرده 

ًديثي  ﴿قاؿعرض لتفصيؿ تمؾ األحكاؿ ال جـر  مٌماسبيؿ لمعقؿ إلييا ف  .﴾اٍلغىاًشيىةً ىىٍؿ أىتىاؾى حى

    أحكاؿ الناس فيو ك  ككؿ مف بمغو القرآف عف يـك القيامة كالمخاطب ىك الرسكؿ
 مف الفائزيف بالجنة أك الخاسريف.

أنو المخاطب مباشرة  إذٍ   الرسكؿ كما يكضح ىذا التكاصؿ كالتفاعؿ لممتمقي األكؿ 
فقاـ  ﴾ىؿ أتاؾ حديث الغاشية ﴿تقرأ  امرأةمٌر عمى الٌنبي أٌف بالقرآف ما نقمو األلكسي:" 

 . 3"يستمع كيقكؿ: نعـ قد جاءني رسكؿ ا

                                                           
  452/  5البحر المحيط، أبك حياف األندلسي،  - 1

البحر المديد في تفسير القرآف المجيد، أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني األنجرم الفاسي 2-
 292، ص 7ج ، 2002، 2الصكفي،تح أحمد عبد ا القرشي رسبلف، دار الكتب العممية، بيركت، ط

 324، ص 15ركح المعاني، األلكسي، ج-3
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   ييدؼ إلى تحريؾ نفس السامع "االستفياـ لمتشكيؽ كالتعجيب، أٌف ح كىذا ما يرجٌ 
خاٌصة        البعد التكاصمي  يبٌيفؽ ىذا الكصؼ مف أبي حياف دقيؽ كمكفَّ ك  1"إلى تمقي الخبر

تحريؾ نفس السامع. كىذا الغرض مف دقيؽ أغراض االستئناؼ البياني إذا نظرنا  :في قكلو
 تقدير سؤاؿ.مجٌرد إليو نظرة عميقة شمكلية ال االكتفاء بالقكؿ أنو 

كمما يشد قارئ ىذه اآليات في بنيتيا المغكية تتابع الجممة االسمية آخذ بعضيا برقاب 
فعمية كىي  مية كجاءت خمسجاءت إحدل عشرة اس بعض، فمف خمس عشرة جممة

 . ﴾تسمع﴿،﴾ال يغني﴾﴿ال يسمف﴿،﴾تسقى﴿،﴾تصمى﴿

    .كىذه الجممة الفعمية بدكرىا مضارعية أم األقرب إلى االسمية مف حيث الكظيفة
أٌف كما ذيًكر  .2كقد برر الشككاني االبتداء بالنكرة في لفظ كجكه لكقكعو )في مقاـ التفصيؿ(

  كالمبلحظ في تتالي ىذه اآليات اشتماليا  ،التنكيع كالكصؼمسكغ االبتداء بالنكرة كجكد 
 ،خبر ثافو كثالث ( عاممة ناصبة)، كخبر أكؿ ( خاشعة) :عمى أخبار متتالية أيضا ىكذا

 .3جممة في محؿ رفع خبر رابع  ( تصمى نارنا حامية)

 :رابعا: نساء النبي

1.﴿                            

                   .........            

                            

                     ﴾ (:44-44األحزاب.) 

                                                           
 457، ص 8البحر المحيط،ج -1
 520، ص 5قدير، الشككاني، جفتح ال-2
  458 ، ص 10جإعراب القرآف كبيانو، محي الديف الدركيش،  - 3
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بمثابة التعميؿ فقد  ﴾ما يريد ا ليذًىب...إنٌ  ﴿قكلو تعالى  1جاء االستئناؼ البياني
...ك ﴾جفال تبرٌ ﴿،﴾قرف﴿،﴾قمف﴿،﴾ال تخضعف ﴿منيا: كاألكامرسيبؽ بكثير مف النكاىي 

يكتسب ىذا االستئناؼ ك  ﴾يا نساء النبي﴿جاء صريحا كبطريقة مباشرة الٌنبي الخطاب لنساء 
ا أٌف فخامتو  يقكؿ صاحب  ،انينبيو بخطاب ربٌ  أزكاجالمتكمـ بالقرآف ىك ا تعالى خاصًّ
ا تعالى يشعرىـ أٌف كغاياتو، تمطؼ يشي بة التكميؼ كفي العبارة تمطؼ ببياف عمٌ  "الظبلؿ:

ذٍ بأنو بذاتو العمية يتكلى تطييرىـ ك  جٌؿ ىاب الرجس عنيـ...حيف نتصكر مف ىك القائؿ ا 
 .2كعبل ندرؾ مدل التكريـ العظيـ"

كقد جاء ىذا االستئناؼ البياني ضمف آيات منسجمة مع سياؽ السكرة الكمي كالذم 
أخرل كما في ىذا الشاىد ك  مرة عف طريؽ الرسكؿ "قؿ" بخطابو لنساء النبي فيو تكجو ا

بعد ما سألنو مف متاع الدنيا ما ال  قد خيرىفٌ   النبيأٌف مباشرة كبطريقة صريحة، ذلؾ 
 أك تسريحيف تسريحا جميبل. كتبميغ الناس عباء الرسالةؿ أليطيؽ بالبقاء معو كىك المتحمٌ 

ةن بجممة فعمية ما" متمكٌ ليذه اآلية بأداة القصر" إنٌ  مصٌدرةكقد جاءت البنية المغكية 
كىذا  ،مضارع آخر مع مفعكلو المطمؽثـٌ بفعؿ مضارع مقترف ببلـ التككيد، ثـٌ عة مضارً 

فالكثافة  ،رات رضي ا عنيفأم أزكاجو المطيٌ  إلظيار ما يخص بو أىؿ بيت الرسكؿ
 المتتابعة تدؿ داللة قاطعة عمى ذلؾ. في التككيدات

 

 

 

 

                                                           

 .193، ص 11ركح المعاني، األلكسي، ج 1-
 .2862، ص 5ىػ، ج 1412، 17القاىرة، ط -في ظبلؿ القرآف، سيد قطب إبراىيـ، دار الشركؽ، بيركت-2
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 العبد الصالح :خامسا

1.﴿                        

                                 

                            

                    

   ﴾:(47-41)يس 

قيؿ: كأٌنو كقع جكابا عف سؤاؿ نشأ مف حكاية حالو كمقالو "ىذا جممة استئناؼ بياني 
 .1"و بعد ذلؾ التصٌمب كالتسٌخي بركحو؟...فقيؿ: أدخؿ الجنةكيؼ كاف لقاء ربٌ 

لمذم سماه القرآف "رجؿ" ضرب ا بو المثؿ كأدخمو الجنة كقد جاء مكٌجو الخطاب الك  
قد حذؼ القرآف ذكر مصيره مما جعؿ  إذٍ ىذا االستئناؼ مؤديا لكظيفة الترابط النصي 

 ﴾ـ فاسمعكفرٌبكإني آمنت ب ﴿النفكس تشتاؽ لمعرفة ما كقع لو، فبعد قكلو تعالى حكاية عنو
جكابا مبيرا طكل كؿ المراحؿ كأتبع ىذا  ﴾الجنةقيؿ أدخؿ ﴿ يجاء االستئناؼ البيان

  ﴿ االستئناؼ البياني بمثمو مباشرة كذلؾ قكؿ ا تعالى                 

           ﴾  ٍفالنفكس .2ىك استئناؼ بياني لبياف ما قالو عند البشارة إذ 

تشتاؽ كال شؾ إلى معرفة ما قالو كقد بشِّر بدخكؿ الجنة بعدما عانى ككابد مف قكمو فجاءت 
 .﴾قاؿى يا لىٍيتى قىٍكًمي يىٍعمىميكفى  ﴿اإلجابة الداٌلة عمى سماحة نفسو 

                                                           

 164، ص 7ارشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد، ج 1-
 25، ص 12التفسير الكسيط، سيد طنطاكم، ج2-
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مف فعؿ  مكٌكنةك بالرجكع إلى االستئناؼ البياني محؿ الشاىد فقد جاءت بنيتو المغكية 
كقد عٌمؽ الزمخشرم بقكلو عف حذؼ " لو"  أمر كمفعكؿ بو منصكب. فعؿثـٌ مبني لممجيكؿ 

 .1بانصباب الغرض إلى المقكؿ كعظمتو ال إلى القكؿ مع ككنو معمكما "قيؿ"بعد 

 سادسا: إبراهيم عميه السالم

1.﴿                             

                         ﴾  

 (41-17)الحجر:

         لبياف اإلجماؿ الذم ﴾إنا لمنجكىـ أجمعيف ﴿االستئناؼ البياني في قكلو تعالى 
ا كفي غير ىذا المكضع قٌص عمينا القرآف خكؼ إبراىيـ عمى لكط، أمٌ  ،2في استثناء آؿ لكط

 ما نحف بصدده فقد جاء عف طريؽ االستثناء فجاء االستئناؼ البياني لبياف ىذا اإلجماؿ.
مما ينشأ في النفكس مف سؤاؿ في السياؽ  دة عما قبميامتكلٌ ا الينالمستأنفة بيافالجممة 

  كالرسالة كالمقاـ.المتمٌقي ك باٌث ال التكاصمي إذا أخذنا في االعتبار

كاف في حكار مع المبلئكة كما تبرزه  إذٍ المخاطب ىك سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ ك 
كف في تعامميـ  مع الخطاب فٌسر اآليات. كال يفكتنا أف نقؼ مع المنيج الذم انتيجو الم

مكضكع االستئناؼ باألخص في مثؿ ، ك القرآني كاعتمادىـ عمى العناصر المختمفة مجتمعة
 المفظية. القرائفكال تكفي فيو  ،البياني الذم يعتمد عمى المعنى كالتقدير

فقد اختمفكا في االستثناء ىؿ ىك منقطع أـ متصؿ، كبالتالي ىؿ ىذه الجممة مستأنفة 
          ككف استثناء مف الضمير المستكف أٍف ي. يقكؿ أبك حياف" يحتمؿ بيانيا أـ ىي خبر

كميـ إال آؿ لكط فيككف استثناء متصبل...كيككف قكلو إنا  كالتقدير أجرمكافي مجرميف 
                                                           

 11، ص 4الكشاؼ، الزمخشرم، ج1-
 .61، ص 14التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج 2-
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يعرض الرأم الثاني كىك األظير عنده إلى االستثناء ثـٌ  .1لمنجكىـ أجمعيف استئناؼ إخبار"
 "لكف".المنقطع فتككف الجممة جرت مجرل خبر 

عنيا منطمقة أساسا عٌينة اف كىكذا فقد كانت مناقشات المغكييف كما نقمناه عف أبي حي
نجاء لرسً ىؿ المبلئكة أي  :مف المعنى فبل  كط؟ كعميومت إلى آؿ لكط أـ لمقـك المجرميف كا 

في ىذا األسمكب البديع. كقد اختار خاٌصة أف تعتمد كحدىا في الحكـ ك  يمكف لقرينة المبنى
قد تمت اإلشارة ك  بيانيا استئنافاالجممة مستأنفة أٌف ك االستثناء متصؿ أٌف الباحث الرأم القائؿ ب

ؼ إبراىيـ عمى لكط عمييما السبلـ، رد في غير ىذا المكضع مف القرآف تميٌ ك سابقا إلى ما 
ككف االستئناؼ بيانيا أٍف ي" فيككف المناسب  ﴾إف فييا لكطا ﴿إذا قاؿ تعالى حكاية عنو 

 لتساؤؿ إبراىيـ عميو السبلـ كتفصيبل لئلجماؿ كا أعمـ. إجابة

المفيدة لمعظمة، كتكالى ا" ػٌ إنبػ"المغكية فقد جاءت ىذه الجممة اسمية مفتتحة  أٌما البنية
       المؤكد فيو ىك الضمير  ،كىي تككيد معنكم ( أجمعكف)مع لفظ ،" كالبلـإفٌ بػ"التككيد 

سأليـ الخميؿ عميو السبلـ: ما خطبكـ؟  . كسياؽ اآليات يقكد إلى ذلؾ فقد2( ىيـك مينج  )في 
 كالعرب تريد بالخطب األمر العظيـ.

 

 

 

 

 

                                                           

 447، ص 5البحر المحيط، ج1-
  248 ، ص5جإعراب القرآف، محي الديف الدركيش - 2



 الفصل الثــــــالــــــــــث
 

075 
 

 غير المؤمنين :سابعا

1.﴿                         

                           

              ﴾  :(.13-14)السجدة 

  المجرميف إذا سمعكا منو أنيـ مبلقك العذاب ٌف مستأنفة بيانيا أل ﴾ًإنَّا نىًسيناكيـٍ ﴿جممة 
مف الرجعة في الدنيا؟ فاعممكا  سألكاكا إلى معرفة مآليـ كىؿ يجابكف إلى ما تطٌمعفي اآلية 

 . 1ميمؿ شأنيـا أٌف ب

في النار فأخبرىـ ا بإىماليـ  إلقائيـبيف عند المعذٌ  الكافريفإلى مكٌجو ك الخطاب 
طت جممتيف الجممة المستأنفة بيانيا قد تكسٌ أٌف كمف البلفت  نتيجة أعماليـ الدنيئة في الدنيا.

          حد لمتنبيو لـ ينظـ الكؿ في سمؾ كاك  صيدرتا بحرؼ العطؼ " فذكقكا" ك"كذكقكا"
بيانو ك  كر في استيجاب العذاب كفي إبياـ المذكؽ أكالسياف كما ذي عمى االستقبلؿ مف الن
 . 2بينيما مف الداللة عمى غاية التشديد في االنتقاـ منيـ االستئناؼبتكرير األمر. كتكسيط 

ليـ بمعنى تعالى كقد جاء ىذا االستئناؼ لممقابمة بيف نسيانيـ في الدنيا كنسياف ا 
    ي مرتبط في مكاضع غير قميمة باالستئناؼ البيانيفي اآلخرة كىذا المكف الببلغ إىماليـ
 .البياني كذلؾ التنظير شديد االرتباط باالستئناؼأٌف آف الكريـ، ك سبقت اإلشارة إلى في القر 

ا" بضمير العظمة" إنٌ  مصٌدرةالمغكية ليذه الجممة فإنيا قد جاءت جممة اسمية  أٌما البنية
ـٌ   ا" كبماضكية الجممة.إنٌ بػ"الخبر الجممة الفعمية الماضكية فأفيد التككيد ث
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المذككر في صدر اآلية لزيادة إيبلميـ كمقابمة  ( نسي)كالمبلحظ أيضا تكرار الفعؿ 
 .1نسيانيـ المقاء بنسيافو أمضى كأنكى 

4.﴿                         

                                

                               

                         ﴾ 

 .(43-44إبراهيم:)

ٍنسىافى لىظىميكـه كىفَّاره  ﴿كقع االستئناؼ البياني بقكلو تعالى ألنيا جكاب لسؤاؿ  ﴾ًإفَّ اإٍلً
ًرميا بعضيـ؟ ًلـ لـٍ "قيؿ: كأٌنو مقٌدر  ٍنسىافى ﴿فكانت اإلجابة  2"يراعكا حقيا؟ أك لـ حي ًإفَّ اإٍلً
 .﴾كىفَّاره لىظىميكـه 

تككف "اؿ" لبلستغراؽ أك يككف الكافر دكف المؤمف ك  ك اإلنساف إما يككف كؿ إنساف
ذا تأممنا اآليات أٍف يال يكفر بيا، فما بالؾ ك  الذم ال يجحد نعـ ا ككف ظمكما كفارا. كا 

نعمو يعدد ثـٌ كعبل ينعى عمى الذيف بدلكا نعمة ا كفرا جٌؿ السابقة ليذه اآلية نجد المكلى 
التي ال كغيرىا مف النعـ الجميمة مرات الماء كالثك  األرضك  عمى اإلنسانية مف خمؽ السماكات

ٌب النفكس لتعرؼ ما الذم دفع الكثير مف الناس إلى الكفر بالمنعـ تحصى كال تعد. أفبل تشرئ
 اإلنساف ظمـك كفار.أٌف جاء االستئناؼ البياني لمبياف كالتكضيح بالرٌد ؟ 

ـٌ " إفٌ بػ"جممة اسمية مؤكدة  تالمغكية ليذه الجممة فقد جاء أٌما البنية اسميا الذم جاء ث
" لمداللة عمى كثرة الظمـ مقتر عمى صيغة المبالغة "ظ ـٌ نا بالبلـ ليزيد التككيد تككيدا، مـك خبر ث

  ثاف جاء عمى صيغة المبالغة أيضا " كٌفار".
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 ونـــــــــــــــــــرعــــا: فـــــ  نــــــــــــثام

1.﴿                      

                             

          ﴾ :(37-34)طه 

    االستئناؼ البياني جاء في قكلو تعالى حكاية عف مكسى كىاركف عمييما السبلـ 
بِّؾى ﴿ استئناؼ بياني كفيو تقرير لما تضمنو الكبلـ السابؽ مف دعكل   ﴾قٍد ًجٍئنىاؾى ًبآيىةو ًمٍف رى

مجيئيما بآية مف جيتو تعالى مما يحقؽ رساالتيما  تعميؿ لكجكب اإلرساؿ فإفٌ ك  الرسالة
          ذىباأٍف يرا مً أي  لٌمابؿ مكسى كىاركف ف قً إلى فرعكف مً مكٌجو الخطاب ك  .1كيقررىا"

ا يىا ميكسىى ﴿إلى فرعكف كيدؿ عمى ذلؾ رده  ب كيمى ني البديع كىكذا النظـ القرآ ﴾قىاؿى فىمىٍف رى
 كأنيا ماثمة أمامو، سكاءن أكاف سامعا لمقرآف أك تالينا لو.ك ف المحاكرة يعايكأٌنو المتمٌقي يجعؿ 

كسياؽ اآليات السابقة ليذه اآلية التي ذكر ا فييا معيتو لمكسى كىاركف عمييما 
 رسؿ معيما بني إسرائيؿ.أٍف يفتييما كرسؿ ، كطمبا السبلـ فقد ذكر صً 

فالسياقاف كبلىما الداخمي  2مكٌيةالكىذا الغرض مف تثبيت لمعقيدة شائع في السكر 
 نفي لمشرؾ.ك  داف ىذا الغرض مف تكحيد كالخارجي يعضٌ 

ماذا يستطيعا  تطٌمعكالجبركت فكاف لمنفس أف ت المخاطب ىك فرعكف المعركؼ بالعتكِّ ك 
  قٍد ًجٍئنىاؾى ًبآيىةو ﴿ اإليضاحك  لمٌدًعي الربكبية كليس ليما دكف ا سند فجاء البياف قكالأٍف ي
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بِّؾى  ، كىذا ما ينسجـ مع غرض االستئناؼ البياني فقد جرت ىذه الجممة )مجرل البياف ﴾ًمٍف رى
 . 1كالتفسير(

بِّؾى ﴿قكليما المتمٌقي كمما يشد   رٌبناكفيو تعريض بفرعكف فا  ﴾قٍد ًجٍئنىاؾى ًبآيىةو ًمٍف رى
 ال كما تدعي أنؾ إلو مف دكف ا.، رٌبؾك 

قد" التي تفيد التحقيؽ بػ"المغكية فقد جاءت جممة فعمية ماضكية مسبكقة  أٌما البنية
 مع الغرض التقريرم آنؼ الذكر. ينسجـكالتككيد كىذا ما 

ف كانت الجممة ك غرض البياف كاضح حتى عند مف عٌدىا جممة حالية،  قٍد ﴿ىذا كا 
بِّؾى  مجرل البياف  ( رٌبؾإنَّا رسكال )حالية إاٌل أنيا جرت مف جممة  ﴾ًجٍئنىاؾى ًبآيىةو ًمٍف رى

 .2ألٌف دعكل الرسالة ال تثبت إاٌل مدعكمة باآليات كالدالئؿ الظاىرة الدالة عمييا ،كالتفسير

 ا: بنو إسرائيلــــــ  تاسع

1.﴿                        

                    ﴾ :(131)األعراف 

   عٌينة ىذه الجممة تحتمؿ الحالية كما تحتمؿ االستئناؼ البياني كىي كما ذكر سابقا 
فتككف  3؟اأنجك ا ما فعؿ بيـ؟ أك مم :عف تكاصؿ القارئ مع الخطاب القرآني فإف كاف السؤاؿ

 .﴾يسكمكنكـ سكء العذاب﴿اإلجابة بقكؿ ا تعالى 

لبني إسرائيؿ كىك مكٌجو عمى أساس أف الخطاب  كقد رٌجح الباحث االستئناؼ البياني 
نجاء كمما ىك؟ فيأتي االستئناؼ البياني النفس إلى معرفة ىذا اإل تطٌمعبل تأف ،معنى عاـ
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خطكب، كمما يجعؿ النفس تميؿ إلى ىذا االختيار أٌف ك  منو مف محف اأنجك  إجابة بتعديد ما
ى( ارتبط بضمير الخطاب ال بضمير الغيبة، كاألصؿ في غير القرآف أٌف الخطاب فعؿ )أنج
 و جكاب بخبلؼ اإلسناد إلى الغيبة.يترٌتب عن

لمييكد الذيف عاصركا مكٌجو الطبرم ذكر أنو أٌف لبني إسرائيؿ، غير مكٌجو الخطاب ك 
ـ اليـك عمى منياج بكجو خاص يذكرىـ بصنيعيـ مع مكسى عميو السبلـ ككيؼ ىي الٌنبي 
 .1فرعكف

ا فييا عمى بني إسرائيؿ بإنجائيـ مما كاف فرعكف يحمميـ عميو  كىذه اآلية التي امتفٌ 
ة البحر كمقابمتيـ قيرا، تأتي في سياؽ آيات يذكر ا بيا بني إسرائيؿ بنعمتو عمييـ بمجاكز 

تكضيحا ك  النعـ بالكفر، فيأتي ىذا االستئناؼ البياني في السياؽ ذاتو، فقد جاء غرضو بيانا
 لئلنجاء.

ا المغكية فجاءت فعبل مضارعا كأنما ىك استحضار لمحدث أم يسكمكنكـ ممٌ  أٌما البنية
 ، كاتصؿ بالفعؿ المضارع مفعكلو متبكعا بالتكميبلت.يتمـ الحدث التكاصمي بيذا الزمف

2.﴿                       

                        

                        

        ﴾ :(144-141)األعراف 

قائبل أٌف التقدير كأٌف ذلؾ  ﴾سىنىًزيدي اٍلميٍحًسًنيفى  ﴿كقع االستئناؼ البياني في قكلو تعالى
 .2"سىنىًزيدي اٍلميٍحًسًنيفى كماذا حصؿ بعد الغفراف؟ فقيؿ لو: "قاؿ: 
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﴿  في سكرة البقرة 58كقد كردت آية مشابية ليذه اآلية             

                          

        ﴾  

دة في كسنكازف بيف اآلية التي كردت بطريقة االستئناؼ البياني كبيف اآلية األخرل الكار 
 .سكرة البقرة

 مف سكرة األعراؼ 161اآلية  مف سكرة البقرة 58اآلية 
ذٍ ك  .1  قمنا أدخمكا ىذه القرية ا 
 فكمكا .2
 رغدا .3
 كادخمكا الباب سجدا كقكؿ حطة .4
 كـيانغفر لكـ خط .5
 كسنزيد المحسنيف .6
 فأنزلنا عمى الذيف ظممكا .7
 بما كانكا يفسقكف .8
 ظممكا .9

ذٍ ك  .1  قيؿ ليـ اسكنكا ىذه القرية ا 
 ككمكا .2
3. / 
 كقكلكا حطة كادخمكا الباب سجدا .4
 خطيئاتكـ .5
 سنزيد المحسنيف .6
 فأرسمنا عمييـ .7

 كانكا يظممكف بما .8
 ظممكا منيـ .9

عمو ىذه اآلية تقص شأف بني إسرائيؿ كما أمرىـ ا بو ككعده إياىـ بمغفرة ذنكبيـ كمع نً     
ؿ ىذه الزيادة تفضٌ أٌف  ىإشارة إل ماالمغفرة بالطاعة بؿ كعدىـ بالمزيد لممحسنيف تكرٌ  كالـ يقابم

 .1ؿالدالة عمى أنو كعد كتفضٌ محض كليس في مقابمة ما أمركا بو كلذا قرف بالسيف 

مف كقفة مكازنة بيف ىذه اآلية بل بٌد فالخطاب العاـ فييا لبني إسرائيؿ قـك مكسى. ف        
رغـ أنيما متماثمتاف و مف سكرة البقرة التي لـ تتضمن 58استئناؼ بيانيا كاآلية  تضمٌنتالتي 
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جممة ﴾ َسَنِزيُد اْلُمْحِسِنينَ ﴿غير مستأنفة، بينما  ﴾ وَسَنِزيُد اْلُمْحِسِنينَ ﴿، فجممة تقريبا
 .فة استئنافا بيانيانمستأ

الزمخشرم ما ينسجـ ك الٌرازم يف بيف اآليتيف كسنأخذ مما قالو فٌسر كقد كازف كثير مف الم
 أىـ ما نستطيع الخمكص إليو ىك:ك  مع مكضكعنا باالختصار الممكف.

في السكف استقرار بخبلؼ الدخكؿ ٌف السكف أقكل داللة مف الدخكؿ ألأٌف  .1
 الذم ال يدؿ عميو بالضركرة.

 أرسمنا أشد مف أنزلنا.أف  .2
أشد تككيدا، فكأنما أسند الظمـ ليـ ك  كظممكا منيـ أشد في الداللة مف ظممكا .3

 .﴾ظممكا منيـ﴿مرتيف في قكلنا 
 .خطاياكـ جمع تكسير كخطيئاتكـ جمع مؤنث سالـ كالفرؽ بينيما في الداللة .4

المحسنيف أقكل في الكصؿ مف حرؼ العطؼ فيي استئناؼ بياني جيء لو  سنزيد
فيذا األسمكب يراد بو تقكية المعنى كتحسينو إلى جانب مراعاة  لممناسبة بيف أجزاء اآلية.

 المخاطب كيرل الباحث فيو منحى تكاصمي، كىذا ليس غريبا في ىذه اآلية أك غيرىا
ٍبًدم  ﴿ تعالى:قاؿ ا نستأنس في ذلؾ بالحديث القدسيك  بىٍيفى عى ةى بىٍيًني كى قىسىٍمتي الصَّبلى

ًلعىٍبًدم مىا سىأىؿى  ًنٍصفييىا ًلعىٍبًدم، كى مىٍيًو ﴾ًنٍصفىٍيًف، فىًنٍصفييىا ًلي كى مَّى اي عى ، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
ٍمدي ًلمًَّو رىبِّ اٍلعى  : اٍلحى : " اٍقرىٍأ، يىقيكـي اٍلعىٍبدي فىيىقيكؿي مَّـى سى يىقيكؿي كى ٍبًدم، كى ًمدىًني عى ، فىيىقيكؿي المَّوي: حى الىًميفى

اًلًؾ يىٍكـً الدِّيًف،  يىقيكؿي اٍلعىٍبدي: مى ٍبًدم، كى مىيَّ عى ، فىيىقيكؿي المَّوي: أىٍثنىى عى ًف الرًَّحيـً فىيىقيكؿي اٍلعىٍبدي: الرٍَّحمى
بىٍيفى عى  قىاؿى ىىًذًه بىٍيًني كى ٍبًدم، كى دىًني عى ، المَّوي: مىجَّ يَّاؾى نىٍستىًعيفي ٍبًدم، فىيىقيكؿي اٍلعىٍبدي: ًإيَّاؾى نىٍعبيدي كىاً 

، ًإلىى آًخًر  ـى رىاطى اٍلميٍستىًقي ٍبًدم: اٍىًدنىا الصِّ ، يىقيكؿي عى لىوي مىا سىأىؿى فىيىقيكؿي المَّوي: أىٍجريىىا ًلعىٍبًدم كى
لىوي مىا سىأىؿى   .  1﴾ الس كرىًة، يىقيكؿي المَّوي: ىىذىا ًلعىٍبًدم كى
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 عاشرا: المنافقون

1.﴿                         

                         

                         ﴾   ،(11، 17)األحزاب 

ًقيفى ًمٍنكيـٍ  ﴿االستئناؼ البياني كرد في قكلو تعالى  ـي المَّوي اٍلميعىكِّ  عٌماكىك ناشئ  ﴾قىٍد يىٍعمى
ٍف ذىا الًَّذم  ﴿قبمو كىك قكلو تعالى  ـٍ ًمفى المَّوً قيٍؿ مى       ثير ىاجسا أٍف يفذلؾ حرٌم ب ﴾يىٍعًصميكي

أنيـ يخفكف مقاصدىـ عف رسكؿ ا فبل يشعر بمرادىـ مف االستئذاف فأيمر  إذٍ في نفكسيـ 
ًقيفى ًمٍنكيـٍ  ﴿قكؿ ليـ أٍف ي ـي المَّوي اٍلميعىكِّ  .1﴾قىٍد يىٍعمى

كىـ المنافقكف أك الييكد، كقد أنبأ ا رسكلو طكف عف رسكؿ ا قكف ىـ المثبِّ ك المعكٌ 
 أمرىـ مفضكح ال محالة.أٌف بيـ ليعممكا 

ىذه اآلية المتضمنة االستئناؼ البياني نزلت في غزكة الخندؽ أٌف كف فٌسر كقد ذكر الم
كدحض معتقدىـ  ابة عف التخمي عف مؤازرة الرسكؿفي التعقيب عف الذيف يحضكف الصح

        ا ال يعمـ ما يقكلكف، فجاءت ىذه الجممة بغرض التبييف كالتفسير لقكلو تعالى أٌف ب
ـٍ ًمفى المَّوً  ﴿ ٍف ذىا الًَّذم يىٍعًصميكي  . ﴾قيٍؿ مى

ع إذا كليو كىك حرؼ يفيد التقميؿ أك التكقٌ  "قد" المغكية فقد تصدرت الجممة بػ أٌما البنية
 ﴾قىم بى كىٍجًيؾى ًفي السَّمىاء كمثؿ ذلؾ قكلو تعالى ﴿  قىد نىرىل تى  ،2لكنو ىنا يفيد التكثير ،مضارع
قيف)المفعكؿ بو ك  كالفاعؿ اسـ الجبللة.  (133 )البقرة،  جار كمجركر. ثـٌ  (المعكِّ
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 عشر: مأل بمقيس أحد

1.﴿                             

                 ﴾،(41-48)النمل 

﴿االستئناؼ البياني في قكلو تعالى حكاية عف بمقيس         ﴾  أٌف فمف المعمـك

قالت  مٌمايشارككىـ األمكر الميمة، فأٌف مف طبيعة الممكؾ كاألمراء مع جمسائيـ كمستشارييـ 
﴿            ﴾ كلـ يرسؿ كالعادة،  ت النفكس لمسؤاؿ عنو ذلؾ أنو ألقي إلقاءن تطٌمع

يا استئناؼ كتبييف كأنٌ  ب  النفكس لمعرفتو، فجاءت الجممة "ئككصفتو بأنو كريـ، فكيؼ ال تشر 
 ﴿قالت ألقي إلٌي كتاب كريـ، قيؿ ليا: ممف ىك كما ىك؟ فقالت  لٌما       ﴾"1 . 

مف بمقيس ممكة سبأ إلى جمسائيا كما سبؽ في ىذه اآلية فقد قاؿ ا مكٌجو ك الخطاب 
 ﴿تعالى حكاية عنيا         ...﴾. 

المبلحظ ىذا الدكر البارز لبلستئناؼ البياني في النظـ القرآني فيك جاء بعد كممة ك 
ًف الرًَّحيـً  ﴿ت لو األنفس كجاء تطٌمعف المقصكد الذم كريـ فتبيٌ ك  ألقي نَّوي ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمى  ﴾كىاً 

كىكذا يبدك بجبلء ىذه الجمالية التي يصطبغ بيا االستئناؼ البياني.  ،لمداللة عمى مصدره
ف مجٌرد مف جٌؿ و أكأنٌ   كاف ىذا األمر صحيحا لكف غير كاؼو إجابة عف سؤاؿ مقدر، كا 

ىذه النمطية في التقدير ال تنسجـ مع بديع النظـ  لتفسير ىذا المكف الببلغي، ناىيؾ أفٌ 
 القرآني.

ا فاإلطار الزماني كالمكاني ليا ممٌ  مكٌيةاالستئناؼ البياني  تضمٌنتكىذه اآلية التي 
المتمقيف األكائؿ كانكا يعيشكف في كسط منكر لمتكحيد، فتأتي قصص أٌف  إذٍ يعيف عمى فيميا 
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    األمـ السابقة لتثبيتيـ كمنيا ما نحف بصدد دراستو كالذم فيو انتصار لمحؽ كالتكحيد 
 عمى الباطؿ كالشرؾ.

" كاسميا ضمير متصؿ يعكد مف "إفٌ  مكٌكنةالمغكية فقد جاءت جممة اسمية  أٌما البنية
 . ﴾مف سميماف﴿خبرىا شبو جممة ك  عمى الكتاب

          االستئناؼ يشمؿ الجممة الثانية المعطكفة عمى السابقة أٌف كال خبلؼ في 
مع اسميا  ( إفَّ )ىي األخرل بحرؼ التككيد  مصٌدرةكالجممة الثانية  1مف سميماف(       و )إنٌ 

 ،( ًبٍسـً المًَّو الرٍَّحمىًف الرًَّحيـً )يتمكىا الخبر مباشرة ميشٌكبل في الجممة ثـٌ  ،كىك ىاء الضمير
إنو مبدكء بػ " بسـ ا الرحمف الرحيـ " أك ما  :قاؿأٍف يكاف باإلمكاف  إذٍ  ،كىذا دكف كاسطة

 كال يخفى ما في سرعة اإلخبار مف ظبلؿ عمى المعنى كعمى الجك العاـ لآلية . ،شابو ذلؾ
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 أسلوب املقاولة
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  كفقيا تقسيـ النماذج في ىذا المبحث كىي: مف المفيد أف نبٌيف المرتكزات التي تـٌ 

 "قاؿ" مرة كاحدة يب التي ظير فييا فعؿلاألسا .1
 مف مرة فييا أكثر ظيراألساليب التي  .2
عٌز ككف ا أٍف يكالمتمٌقي ك باٌث المخاطب أك الك  األخذ في االعتبار القائؿ .3

 الرسؿ، إبميس أك الرسؿ مع أقكاميـ. ،كجؿٌ 
  دراسة البنية المغكية التي كرد كفقيا أسمكب المقاكلة. .4

 (تكررت المقاكلة أكثر مف مرة)  النموذج األول: ا                       الرسل

 نموذج: ا                                ابراهيم .1

﴿                                 

                 ﴾ ،(143)البقرة 

قد تكرر الفعؿ "قاؿ" ثبلث ك  و إبراىيـكنبيٌ جٌؿ عٌز ك أسمكب المقاكلة ىذا بيف ا ك 
 " عمى الشكؿ اآلتي:إذٍ  ك "ػبػ مصٌدرةات، كقد جاءت ىذه المقاكلة في بداية القصة المرٌ 

 ا                                          إبراىيـ

 ا                                         إبراىيـ

 إبراىيـ                        ا                  

ا ه. أمٌ فٌسر ك قد جاء المسند إليو في األفعاؿ الثبلثة ضميرا مستترا كما سبؽ مف اآلية ي
  ﴿الجممة األكلى:           ﴾  ،إفٌ بػ" مصٌدرةالجممة بعد قاؿ جممة اسمية ف "

ـٌ المؤكدة كخبرىا "جاعؿ" مضاؼ كالكاؼ مضاؼ إليو   متعمقات.ث
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  ﴿كالثانية:    ﴾   كفي ىذه الجممة بعد قاؿ أكثر مف حذؼ، حذؼ فاعؿ

فيو،  "قاؿ" كىك إبراىيـ دكف جدؿ، أما المحذكؼ قبؿ "ذريتي" فقد اختمفت تأكيبلت النحاة
 .1كاجعؿ مف ذريتي إماما :ضحياك كأ

   ﴿ك الجممة الثالثة       ﴾  : الضمير عائد إلى ا تعالى كىك

الجممة فعمية مضارعية منفية فيناؿ فعؿ مضارع ك"عيد" ك  ﴾كمف ذريتي﴿جكاب لقكؿ إبراىيـ 
مفعكؿ بو منصكب كعبلمة نصبو الياء ألنو الظالميف ك  الياء مضاؼ إليوك  فاعؿ كىك مضاؼ
 جمع مذكر سالـ.

ما أسند  تعالى كاف بأسمكب خبرم أٌف كمف أىـ المبلحظات في أسمكب المقاكلة ىذا 
          "كاك"قد جاءت "قاؿ" دكف ك  أما ما أسند إلى إبراىيـ فكاف بأسمكب طمبي إنشائي.

ذٍ ك  ﴿د ات النفس بعتطٌمعأم استئناؼ بياني لتجيب عف   ﴾ابتمى إبراىيـ ربو بكممات فأتميف ا 
ماذا بعد إتماـ الكممات؟ فيأتي االستئناؼ في أسمكب ثـٌ  ،ـ المفعكؿ بو إبراىيـ لبلىتماـدِّ قد قي ك 

المقاكلة كسابقو نقطة مآؿ كانبثاؽ، إجابة تشكؽ لما بعدىا كىك كاضحة أشد الكضكح في ىذه 
الحيكية بعد سرد آيات مف الكتاب الكريـ عف طريؽ األسمكب يعطي أٌف اآليات، ناىيؾ عمى 

 التمكيف فما بعدىا سرد كما قبميا.

 موسى                             ا . نموذج :     4

﴿      أ(                          
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           ﴾  ،(133، 134)األعراف 

   كعبل لمكسى بآلية المقاكلة التي ىي مف باب االستئناؼ البياني جٌؿ كرد حكار ا 
 في سكرتي األعراؼ كطو، كسنتخذ مما كرد في سكرة األعراؼ أنمكذجا لمدراسة كالتحميؿ.

التي  143صؿ إلى اآلية أٍف يإلى  142ك 141السرد يبدأ مف أٌف المبلحظة األكلى: 
 ىذا الحكار. تضمٌنت

﴿           ...﴾ 

﴿        ...﴾ 

﴿                ﴾ 

﴿                     ...﴾ 

ا بدعاء "ربِّ "  األكلىالجممة  تضمٌنت بعد "قاؿ" ضمير مستتر يعكد عمى مكسى متبكعن
"أرني" فعؿ أمر بغاية الدعاء كالنكف لمكقاية كالياء ضمير متصؿ في محؿ نصب مفعكؿ بو، 

 طمبية. إنشائية، إليؾ: جار كمجركر كالجممة مجزـك ألنو جكاب الطمب أنظر: فعؿ مضارع

، "لف" أداة نصب، تراني: فعؿ عمى ا تعالىالجممة الثانية فاعميا ضمير مستتر يعكد 
الياء ضمير متصؿ في محؿ ك  مضارع منصكب كعبلمة نصبو الفتحة المقدرة كالنكف لمكقاية

 نصؿ مفعكؿ بو.

الجممة الثالثة: "قاؿ" الفاعؿ ضمير مستتر يعكد عمى مكسى، سبحانؾ: اسـ فعؿ 
التصاؿ بالتاء المتحركة كىي ضمير بمعنى تنزييا لؾ، تبت: فعؿ ماض مبني عمى السككف 

 متصؿ في محؿ رفع فاعؿ، إليؾ: جار كمجركر كقد جاءت ىذه الجممة تعجبية.
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   الجممة الرابعة: قاؿ": فعؿ ماض فاعمو ضمير مستتر يعكد عمى ا عز اسمو، 
 منادل، كىذه الجممة مستأنفة بيانيا أيضا. (كمكسى): أداة نداء، (يا)

فقط بقدر ما ىك عنصر تشكيؽ مقٌدر ليس إجابة عف سؤاؿ فاالستئناؼ البياني 
في سكرة األعراؼ لكجدنا ىذا المكف الببلغي يتناكب ى كتماسؾ نصي، كلك تأممنا قصة مكس

 مع السرد تناكبا بديعا.

كفي ىذه السكرة أيضا نجد استئنافا بيانيا آخر عمى أساس أسمكب المقاكلة كىك قكلو 
 ﴿األعراؼ مف سكرة 151تعالى في اآلية                    

         ﴾  

قيؿ: فماذا قاؿ كأٌنو استئناؼ بياني مبني عمى سؤاؿ نشأ مف حكاية االعتذار  :قاؿ
كىي كسابقاتيا مف كبلـ مكسى  ﴾اغفر لي ربِّ ﴿أخيو فقاؿ:  اعتذارمكسى عميو السبلـ عند 
منادل بغرض  "بِّ فالضمير الفاعؿ ؿ"قاؿ" يعكد لمكسى ك"ر  إنشائيةكقد جاءت جممة طمبية 

رابط بيف مقٌدر عف سؤاؿ  "اغفر" فعؿ أمر لمنداء، كىكذا فاالستئناؼ البياني جكابك النداء
 األجزاء.

 ﴿ب(                               

                              

           ﴾  ،(114)األعراف 

يتجاكز ما كرد مف حكار بيف مكسى كىاركف كنمضي إلى ما قالو ا لمكسى بعد 
  ﴿دعاءه قاؿ         ...﴾  قاؿ" استئناؼ كقع جكابا عف سؤاؿ ينساؽ"
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  قاؿقيؿ: فماذا قاؿ ا تعالى عند دعاء مكسى عميو السبلـ؟ فتأتي اإلجابة كأٌنو عنو الكبلـ 
﴿          ...﴾1. 

عذابي: مبتدأ كىك مضاؼ كالياء ضمير متصؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو تعكد 
      يعكد  عمى ا تعالى، أصيب: فعؿ مضارع كالفاعؿ ضمير مستتر كجكبا تقديره أنا

محؿ نصب مفعكؿ بو، أشاء: فعؿ ف: اسـ مكصكؿ مبني في أيضا، مى  عٌز كجؿٌ  مكلىالعمى 
 كجممة )أشاء( صمة المكصكؿ ال محؿ ليا مف اإلعراب. مضارع مرفكع

أصيب مضارع  اختياراأللكسي مف نكتة ك  كال تفكت اإلشارة إلى ما ذكره أبك السعكد
 أم مف عند ا تعالى اإلليية  الرحمة مقتضى الذات أفٌ عمى ككسعت ماض لمداللة 

 .2معاصي العباد ىالعذاب مقتضك 
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 إبميس                                  : انيالنموذج الثا

 .بميس كىي مف بدايات سكرة األعراؼا  ك  في عبلهجٌؿ ىذه آيات في مقاكلة بيف ا 

﴿                              

                                  

   ......                    

 ﴾،(11-14)األعراف 

 إبميسا                                                           

 ا                                                        إبميس

 إبميسا                                                            

 ا                                                          إبميس

 إبميسا                                                            

 إبميسا                                                             

 إبميس            ا                                                

 عمييا الباحث كأكليا: ؼىذه أطكؿ مقاكلة بأسمكب االستئناؼ البياني كق كتعدٌ 

1. ﴿           ...﴾  ىذه الجممة استئناؼ بياني ألنيا جكاب

  ﴿ماذا قاؿ ا تعالى؟ فجاءت اإلجابة قاؿ  قيؿ:كأٌنو  1سؤاؿ مقدر    ...﴾    
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 ﴿إف قكلو تعالى ثـٌ                              

       ﴾  ،ما يثير التعجب كيبعث عمى السؤاؿ ليذا الذم  (11)األعراف    

 المتشكؼ. تطٌمعلـ يمتثؿ أمر ا العزيز الحميد فجاء االستئناؼ البياني لمم

  ﴾لقد خمقناكـ...ك  ﴿كمف جية أخرل نرصد ظاىرة االلتفات مف الخطاب إلى الغيبة 
 السياؽ تغيرٌف كذلؾ ألفي مقاكلة مع إبميس قاؿ )ىك( العائد عمى ا تعالى  إلى أفٍ 

 .اآليات التي نحف بصدد دراستيااستيمت قصة أخرل في ك 

: فعؿ ماض كالفاعؿ يعكد عمى ا )قاؿ(المغكية فجاءت كاآلتي:  أٌما البنية
  فعؿ ماض مبني )منع( ،ة عمى السككف في محؿ رفع مبتدأاستفيامية مبني :)ما(تعالى،

    ( منعؾ)كالجممة الفعمية  الكاؼ ضمير متصؿ في محؿ نصب مفعكؿ بو.ك  عمى الفتح
 . ( ما)في محؿ رفع خبر لممبتدأ 

   األصؿ إذٍ يف "أال" فٌسر كال تفكتنا اإلشارة كنحف بصدد ذكر البنية المغكية مناقشة الم
    ، كمنيـ1ىا أنيا لمتككيد كالزمخشرمفٌسر ما منعؾ أف تسجد، فمنيـ مف  :في غير القرآف

 كال شؾ زيادة في المعنى.في الحالتيف فالزيادة في المبنى ك  ف رأل أنيا تدؿ عمى محذكؼمى 

أما االستفياـ فكاف غير حقيقي بؿ قصد منو التكبيخ كىكذا كما رأينا في أساليب 
بمضمكنيا الذم  إفٍ الجممة في ذاتيا تحمؿ سؤاؿ آخر  المقاكلة الماضية المستأنفة بيانيا أفٌ 

إلى حدكثو مف عدمو أك بيما  تطٌمعكالتشكيؽ أك بأسمكبيا الطمبي الذم ي تطٌمعيدفع إلى ال
        تطٌمعالقارئ يأٌف كمما ال شؾ فيو  ،فتتكٌلد جممة مف جممة جميعا كما في ىذه الجممة

 إلى إجابة إبميس فتأتي الجممة المستأنفة بيانيا.
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2. ﴿                   ﴾ 

قيؿ: فما قاؿ إبميس؟ فجاءت ىذه كأٌنو مقٌدر فيذا استئناؼ بياني ألنو جكاب سؤاؿ 
 الجممة.

المطابؽ المنتظر "منعني كذا"  بة لمسؤاؿ بالمضمكف فالجكابكفي الحقيقة ليست إجا
 أعقبو بتعميؿ: خمقتني مف نار كخمقتو مف طيف.ك  1أما ما قالو إبميس فيك جكاب "أيكما خير؟"

خير:  ،أنا: مبتدأ ،المغكية فكردت كما يمي: قاؿ: فعؿ ماض كالفاعؿ إبميس أٌما البنية
 خبر، منو: جار كمجركر مف متعمقات الخبر.

كىذه الجممة مثؿ سابقاتيا في المضمكف ال الشكؿ فيي ليست أسمكبا إنشائيا لكف 
معصية صريحة في حؽ خالؽ  (أنا خير منو)مضمكنيا يحيؿ إلى سؤاؿ آخر، فقكلو: 

 المتمقي: فما كاف المكقؼ؟ فيأتي أسمكب المقاكلة التالي. تطٌمع، فيعٌز كجؿٌ يع الجم

3. ﴿                           ﴾ 

ا أٌف ىذه الجممة استئناؼ بياني أيضا إجابة لمسؤاؿ الذم ذكر سابقا إذ كاف المكقؼ 
﴿تعالى قاؿ لو      ...﴾ جاء جممة طمبية بفعؿ األمر "  كىذا االستئناؼ البياني أيضا

  تحمؿ داللة القكة  (ما يككف)ك" منيا " قد تككف الجنة أك البقعة ك داللةه إلزاـ ك اىبط" كفيو 
 .2"لؾليس بػ"أشد مف النفي  "ما يككف لؾ كذاػ"صيغة النفي لٌف أل"في النفي 

 ﴿كقد أعقب ىذا االستئناؼ بتعميؿ         ﴾  ٌبتعميؿ آخر ثـ﴿    

    ﴾ .كىذه ظاىرة الفتة كثرة تبلـز التعميؿ أك تراتبو مع االستئناؼ البياني 

البنية العميقة تتضمف أٌف بيف أنكاع االستئناؼ البياني أم  اك الباحث يرل في ىذا رابطن 
ف أنكاع الجمؿ الطبية كالتنبيو أخرل كليذا نمٌح عمى تبيٌ  استئنافيةفي كثير مف األحياف جممة 

                                                           

 329، ص 4ركح المعاني، األلكسي، ج 1-
 .44، ص 8كالتنكير، ابف عاشكر، ج التحرير 2-
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     ،﴾فاخرج﴿،﴾فاىبط﴿تكرار "الفاء"  فٌسرىذا ما ي لعؿٌ ك  في أسمكب المقاكلةخاٌصة ك  إلييا
مكضعيف صريحة لمتعميؿ كالذم ىذيف ال، فالفاء تفيد التعميؿ أك التفريع كىي في ﴾فما يككف﴿

 ا عمى سؤاؿ مطركح أك متكقع.يككف عادة ردَّ 
ا فاعمو ضمير مستتر جكازن ك  المغكية ليذه الجممة فمتككنة مف الفعؿ "قاؿ " أٌما البنية

الفاء لمتفريع ك" اىبط" فعؿ أمر مبني عمى السككف ك  مفيكـ مف السياؽ يعكد عمى ا تعالى
 تقديره أنت يعكد عمى إبميس.فاعمو ضمير مستتر كجكبا 

    تشكقت النفس إلىعمى ىذه الصيغة، كاف أسمكب ىذه الجممة الطمبية األمرية  لٌماك 
لى رد إبميس   كىي قكلو تعالى: فجاءت الجممة الرابعةما كقع، كا 

4. ﴿               ﴾  

قيؿ: فماذا قاؿ كأٌنو كىي كسابقتيا استئناؼ بياني " مبني عمى سؤاؿ نشأ مما قبمو 
  ﴿المعيف بعدما سمع ما سمع؟ فقيؿ: قاؿ           ﴾  "1 كىي جممة طمبية    

فحممت ىذه لمطمب مف جكاب إيجابا أك سمبا ال بٌد ك  إميالوطمب إبميس مف ا تعالى إٍذ 
 الجممة تكقع إجابة أخرل كساىمت في النظـ، أما بنيتيا المغكية فجاءت كما يمي:

أنظرني فعؿ أمر يراد بو الطمب، كالنكف  ،قاؿ: فعؿ ماض فاعمو يعكد عمى إبميس
 لمكقاية كالياء ضمير متصؿ في محؿ نصب مفعكؿ بو.

5. ﴿          ﴾ (11 ،األعراف). 

لكف ىذه الجممة  اينشأ مف الجممة قبممقٌدر سؤاؿ مى كىي استئناؼ بياني جكاب ع
عمى أف اإلنظار أمر قد قضاه ا قبؿ  كمف أبرز مبلحميا ىذا  التأكيد تدؿٌ  تقريرية مؤكدة.
ككف الجكاب: أنظرتؾ أٍف يمجيء البينة المغكية عمى ىذه الصكرة، فعكض  فٌسرسؤالو كىذا ي

                                                           

 331، ص 4ركح المعاني، األلكسي، ج1-
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" متبكعة باسميا غير المتصؿ إفٌ بػ" مصٌدرةجاءت الجممة المستأنفة بيانيا اسمية  1أك أجبتؾ
  ﴿اإلنظار أمر مفصكؿ فيو قبؿ سؤالو وكخبرىا شبو الجممة فعمـ أن         ﴾. 

6. ﴿                      ﴾ 

  ﴿ىذا االستئناؼ البياني كسابقيو نشأ مما قبمو بعد قكؿ ا تعالى   

   ﴾  يش بو النفس فتأتي ميمو ا تعالى، سؤاؿ تجً أفأجيب عف السؤاؿ، كماذا بعد أف

 ﴿اإلجابة                  ﴾  كمما تحممو ىذه اآلية كرسالة

      فالباء التي تفيد القسـ  ىلممتمقي شحنة التككيد في المبنى كالمعنى أما مف حيث المبن
     المعمؿ أقكل ، ك تقديـ المجركر ليـ ليفيد التعميؿك  دةالنكف المشدٌ ك  الـ القسـك  أك السببية

 أك المتكمـ.باٌث في نظر ال مف غير المعمؿ

التقدير ألقعدٌف ليـ ك  " عمى" محذكؼنقؿ أف ال خبلؼ بيف النحكييف أفٌ الٌرازم أٌف كما  
      تكحي بالتفرغ لمشيء كرأل  (قعدفٌ أما مف حيث المعنى فػ)أل.2عمى صراطؾ المستقيـ

 . 3عمى المبلزمة ابف عاشكر أنيا تدؿٌ 

فعؿ ماض كالفاعؿ ضمير )قاؿ( :المغكية فقد جاءت عمى النحك اآلتي:  أٌما البنية
كما اسـ مكصكؿ مبني  ،الباء حرؼ جرك  : الفاء لمتفريع)فبما(مستتر يعكد عمى الشيطاف، 

: فعؿ ماض كالتاء ضمير متصؿ في محؿ رفع فاعؿ كالنكف )أغكيتني(في محؿ جر، 
 لمكقاية كالياء ضمير متصؿ مبني في محؿ نصب مفعكؿ بو.

ا مع بؿ اإلجابة عمى خبلؼ سابقاتيا انسجامن ا قزت ىذه الجممة بطكؿ ما بعدىكتميٌ 
 المكقؼ التكاصمي كما يرل الباحث.

                                                           

  45، ص 8التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج ينظر: 1-
 212، ص 14مفاتيح الغيب، الرازم، ج2-
 .47، ص 8ج مرجع سابؽ، التحرير كالتنكير،3-
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﴿                     ﴾ 

ترقب مآلو،  يةدماآل قع في النفسأٍف يمف المنطقي  آدـقاؿ إبميس متكعدا بني  بعد أفٍ 
 فجاء ىذا االستئناؼ البياني جكابا لمسؤاؿ المقدر.

ك متمقي الخطاب القرآني في ىذه اآلية يجد شحنة مف التككيد في ذـ إبميس كالتحذير 
تتابعت الصفات ثـٌ كذلؾ مف باب التككيد.  1﴾أيخرج﴿،﴾اىبط﴿منو فقد أعيد أمره بالخركج 

﴿الدالة عمى إذاللو    ﴾  كجاءت عمى صيغة اسـ المفعكؿ كما فيو مف داللة

 ﴿البلـ المكطئة لمقسـ ثـٌ األمر قد قضي، أٌف عمى   ﴾  فييا مف شحنة ك  نكف التككيدك

كىذه كثافة شديدة في التككيد حتى أنو تكاد  "أجمعيف" ك "منكـبػ" تا ال يخفى كأيتبعالتككيد م
 أف تجتمع أغمب أساليب التككيد في ىذه اآلية.

المغكية فقد جاءت عمى المنكاؿ اآلتي: قاؿ: فعؿ ماض كفاعمو ضمير  أٌما البنية
فعؿ أمر كفاعمو ضمير مستتر كجكبا تقديره أنت يعكد  مستتر يعكد عمى ا تعالى، أخرج:

 مدحكرا: حاؿ ثاف منصكب. ،ا: حاؿ أكؿ منصكبمن ك منيا: جار كمجركر، مذؤ  ،عمى إبميس

 ،إلى جانب أسمكب القسـ ﴾أخرج ﴿ىذه الجممة مف األساليب الطمبية األمر تضمٌنتك 
كحكاء الذيف أخرجيما إغكاء إبميس مف الجنة فكانت ىذه   آدـقد ميدت ىذه الجممة لقصة 

المعجز مساىمة في التماسؾ النصي كىي ليست فقط إجابة ـ ظٍ ة في النَّ نى الجممة كسابقتيا لبً 
 عف سؤاؿ مقدر.

و كتب التفسير مف معارؾ تضمٌنتكمما استكقؼ الباحث أثناء تحميؿ ىذه الجمؿ ما 
        ىذه الجمؿ قائمةأٌف مرٌد ذلؾ  لعؿٌ المعتزلة في ىذا الباب ك ك  فكرية بيف أىؿ السنة
 سبحانو كتعالى مف جية أخرل، إلى جانب  مباشرةن  متضمنة أقكاالن ك  عمى التأكيؿ مف جية

                                                           

  51، ص 8التحرير كالتنكير، ج ينظر: 1-



 الفصل الثــــــالــــــــــث
 

117 
 

مف سكرة  142كمف ذلؾ ما أكرده أبك حياف في تفسير اآلية  ما حكاه عمى لساف العباد.
 1(االعتزاؿدسيسة )عمؽ عمى قكؿ الزمخشرم بما سماه إٍذ البقرة كىي عمى أسمكب المقاكلة 

صاحب التحرير كالتنكير كصاحب ركح المعاني قد أفاضا في ىذه اآليات مف سكرة أٌف كما 
  الٌرازم األعراؼ التي كنا بصدد دراستيا بالرٌد عمى المعتزلة كىك الشيء ذاتو الذم قاـ بو 

 في تفسيره "مفاتيح الغيب".

عندىـ المحكي أٌف مع الخطاب القرآني" إذا المتمٌقي ك يبرز مف ناحية أخرل تفاعؿ 
 كالمقصكدكف ىـ المعتزلة. 2يعكد بالضركرة إلى المستمع أك المتمقي"

 الكفار                                     النموذج الثالث : ا

﴿                                 

                            ﴾ 

 (48،41)األنعام،

 مف سكرة األنعاـ ثبلثة استئنافات بيانية. 30تضمٌنت اآلية 

1- ﴿         ﴾ 

﴿كىذا استئناؼ بياني لقكلو تعالى               ﴾  إٍذ قد" آذف بمشيد عظيـ

﴿سأؿ: ماذا لقكا مف ربيـ؟ فيجاب: أٍف يكميكؿ فكاف مف حؽ السامع     

   ﴾"3 كلك ترل يا رسكؿ ا المنكريف لمبعث الجاحديف لمحشر كقد كقفكا بيف يدم ربيـ .

                                                           

 545، ص 1ينظر: البحر المحيط، ج 1-
البحث الداللي عند المعتزلة، عمي حاتـ الحسف، رسالة دكتكراه بإشراؼ د.غالب فاضؿ المطمبي، الجامعة المستنصرية، 2-

 84-83، ص 1999كمية التربية، جميكرية العراؽ، 
 188، ص 7التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج3-



 الفصل الثــــــالــــــــــث
 

118 
 

كاإليقاؼ قد يككف بمعنى الحبس أك بمعنى أيركا جينـ حتى يعاينكىا  أك اطمعكا عمييا 
اطبلعا" أك مجازنا عمى الحبس كالتكبيخ لمسؤاؿ كما يكقؼ العبد الجاني بيف يدم سيده 

قبؿ ا تعالى لمذيف أنكركا البعث لمدىرييف ألكلئؾ الذيف كذبكا ما . كالخطاب مف 1ليعاتبو"
 جاء بو الرسؿ .

 ﴿االستفياـ كرد منفيا أٌف المتمٌقي كمما يستكقؼ       ﴾  كلـ يرد مثبتا

كقد رأل ابف عاشكر فيو مممحا حجاجيا إٍذ قاؿ " االستفياـ تقريرم دخؿ عمى نفي األمر 
     المقرر بو االختبار مقدار إقرار المسؤكؿ ييسأؿ  عف نفي ما ىك كاقع ألنو إذا كاف لو مطمع 

ر"  .2في اإلنكار تذرع إليو النفي الكاقع في سؤاؿ المقرِّ

لباحث في ىذا األسمكب أنمكذجا آخر عمى مجيء الجمؿ كمف جية أخرل يرل ا
الجممة االستئنافية تحمؿ بذكر إجابة متكقعة أٌف المستأنفة بيانيا طمبية بأسمكب المقاكلة أم 

 فيي كصؿ لما بعدىا بما كاف قبميا بأسمكب يضفي الحيكية عمى الخطاب.

المغكية فقد جاءت الجممة في شكؿ استفياـ إنكارم مصٌدرة بيمزة استفياـ  أٌما البنية
الحؽ( )اسـ ليس ك ( ، ك)ىذا( كىك فعؿ جامد يفيد النفي كيعمؿ عمؿ )كاف ( يتمكىا )ليس

 ب محبلًّ، فالباء  حرؼ جر زائد .خبرىا، كىك مجركر لفظا منصك 

2- ﴿       ﴾ 

استئناؼ بياني ألنو لٌما سأليـ تعالى بتمؾ الصيغة كىـ الذيف كانكا ينكركف البعث 
كالحساب كالعقاب تطٌمعت النفكس إلى ردىـ في ذلؾ الكاقع المييب ككيؼ بيـ كسائميـ ىك 

 ﴿خالقيـ فجاء االستئناؼ البياني بحكاية ا عنيـ        ﴾  فاعترفكا كجاءت اإلجابة

                                                           

 .16، ص 2الكشاؼ، الزمخشرم، ج 1-
 .188، ص 7التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج2-
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كلـ يكتفكا بذلؾ بؿ زادكا القسـ  1بػ"بمى" "كىي التي تقتضي اإلقرار بما استفيـ عنو منفيا
كاليميف، كلٌما كاف اعترافيـ حيف ال ينفع الندـ كىـ في مكقؼ الذليؿ تكٌجيكا إلى ا متكدديف 

 إلى أنفسيـ. فأضافكا كممة الربٌ  ﴾كرٌبنا﴿إٍذ قالكا 

مف " بمى" حرؼ جكاب يفيد اإلثبات إذا كاف  مكٌكنةالمغكية فقد جاءت  البنيةأٌما 
      السؤاؿ منفيا ككاك القسـ، رٌب: مجركر كىك مضاؼ ك"نا" ضمير متصؿ مبني يعكد 

افرت أدكات التككيد كأساليبو مف حرؼ ضتعمى المنكريف في محؿ جر مضاؼ إليو، كقد 
 الجكاب )بمى( كأسمكب القسـ .

أف اعترفكا كأقسمكا يأتي االستئناؼ البياني ليجيب عف التساؤؿ الذم تجيش بو كبعد 
 النفكس: فما ىك مآليـ كما كانت نيايتيـ؟ فيأتي االستئناؼ بقكلو تعالى:

3- ﴿          ﴾ 

البعث، كقد جاء  "قاؿ" استئناؼ كسابقيو فيك إجابة عف ذلؾ التطٌمع بمصير منكرم
 .2قاؿ ا ليـ فذكقكا العذاب الذم عاينتمكه أما الفاء فجاءت لترتيب التعذيبأٌف ب

"ك كممة " فذكقكا" استعارة بميغة كالمعنى باشركىـ مباشرة الذائؽ، إذ ىي مف أشد 
أٌف ، كىذا الخطاب مف ا تعالى إلى المكذبيف المنكريف ليـك البعث بٌيف ا فيو 3المباشرات"

عذابيـ مستحؽ بما كانكا يكفركف كفي ىذا إقناع لممتطٌمع الذم كاف يتشكؼ إلى مصيرىـ 
 فعرفو معمبل .

المغكية فقد كردت عمى النحك اآلتي: فذكقكا: فعؿ أمر مبني عمى حذؼ  أٌما البنية
النكف ألنو مف األفعاؿ الخمسة كالكاك فاعؿ ألنو يعكد عمى الكافريف كالباء حرؼ جر كما 

                                                           

 .283، ص 2المحرر الكجيز البف عطية، ج1-
 .124، ص 3ارشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد، ج 2-
 283، ص 2المحرر الكجيز، ابف عطية، ج3-
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المكصكؿ ال اسـ مكصكؿ مبني في محؿ جر مضاؼ إليو، كجممة )كنتـ تكفركف( صمة 
 محؿ ليا مف اإلعراب .

 لكريمة عمى: كقد اشتممت اآلية ا

  1: كيسمييا النحاة الفاء الفصيحة كىي الكاقعة في جكابو لشرط محذكؼ(الفاء)

 : فعؿ األمر كالزمف يفيد الحاؿ أك االستقباؿ (ذكقكا)

 الباء، حرؼ الجر الذم يفيد التعميؿ  (:بما)

الكافريف اعترفكا بما قالكا في الدنيا فقد ترٌتب عمى ذلؾ عذابيـ ألنيـ كانكا أٌف فطالما 
 كافريف. 

 المالئكة                              : ا       رابعالنموذج ال

﴿                                 

                              

 (41)البقرة،﴾

1. ﴿          ﴾ 

قيؿ: فماذا قالت المبلئكة كأٌنو تنساؽ إليو األذىاف  عٌماقالكا: استئناؼ كقع جكاب 
 ﴿حينئذ؟ قالكا:           ...﴾،   كىذا االستئناؼ أيضا جممة طمبية استفيامية

 داال عمى التجدد ﴾يسفؾ﴿،﴾يفسد﴿يحمؿ معنى التعجب كما جاء التعبير بالفعؿ المضارع 
كالثبات كىذا شأف اإلنسانية في تغيير أحكاليا إلى جانب تنكيع  2دكف الدكاـأم  الحدكثك 

                                                           
 94 ، ص3جإعراب القرآف كبيانو، محي الديف الدركيش،  - 1

 .403، ص 1التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج2-
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في سياؽ كاف الحديث  " فأثناء سرد القصة ييتكجو بالخطاب إلى النبيرٌبؾالخطاب بمفظ "
المتمٌقي فيو عف المبلئكة، كىكذا تتحكؿ المقاكلة القرآنية إلى ما ينبض بالحياة حتى لكأف 

 مى كؿ مف يتكاصؿ مع الخطاب القرآني.األكؿ حاضر معايف، كىذا ينسحب ع

   المغكية فقد جاءت كما يمي: قالكا: فعؿ ماض كالكاك ضمير متصؿ مبني أٌما البنية
تجعؿ فعؿ ك  في محؿ رفع فاعؿ يعكد عمى المبلئكة، كاأللؼ لمفرؽ، أتجعؿ: اليمزة لبلستفياـ

فييا: جار كمجركر،  ،مضارع مرفكع كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره أنت يعكد عمى ا تعالى
جار  :، فييامفعكؿ بو، يفسد: فعؿ مضارع مرفكعمف: اسـ مكصكؿ مبني في محؿ نصب 

        كمجركر مف متعمقات الفعؿ المضارع كالجممة الفعمية صمة المكصكؿ ال محؿ ليا 
 مف اإلعراب. 

مبية إلى ا تعالى مف قبؿ المبلئكة جاء في شكؿ جممة طمكٌجو إذا ىذا الخطاب ال
مضارعية تستكجب مف قارئ القرآف التساؤؿ: كما كاف الرد؟ أك ماذا قاؿ ا تعالى ليـ كىـ 

 مف مخمكقاتو؟ 

  ﴿أتبعكه بقكليـ ك  استفياـ المبلئكة جاء مشكبا بالتعجب إفٌ ثـٌ      

     ﴾ :فتأتي اإلجابة 

2. ﴿          ﴾ 

جو إتٌ  ﴾أتجعؿ فييا ﴿"قاؿ" استئناؼ فؤلنو نشأ مما قبمو أم مف قكؿ المبلئكة إذا قالكا 
كما قاؿ ليـ؟ فقد جاء ىذا االستئناؼ البياني كىذا الخطاب الرٌباني لممبلئكة  :قكؿأٍف يلسائؿ 

" كأنما أنزؿ المبلئكة غير المتردديف منزلة المتردديف كاختيًتـ "إفٌ  ران بأداة التككيدجاء مصدٌ 
 . ﴾ما ال تعممكف ﴿بقكلو 
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المغكية فقد جاءت: قاؿ: فعؿ ماض كفاعميا ضمير مستتر يعكد عمى ا  أٌما البنية
تعالى، إني: حرؼ مشبو بالفعؿ يفيد التككيد اتصمت بو الياء كىي ضمير مبني في محؿ 

: ر كجكبا يعكد عمى ا تعالى كمافعؿ مضارع فاعمو ضمير مستتنصب اسـ إف، أعمـ: 
كما بعدىا جممة فعمية صمة المكصكؿ ال محؿ ليا  في محؿ نصب مفعكؿ بو  اسـ مكصكؿ
 مف اإلعراب. 

العمـ المطمؽ أٌف كقد تكرر جذر العمـ في ىذه المحاكرة لمتنبيو ربما كما يفيـ الباحث 
 و عف غيره كىذا في معرض الرٌد عف المبلئكة. تعالى، بإثباتو لنفسو كنفي

كقد ألحقناىا بيذه  آدـتعكد المحاكرة كلكف بيف ا كالمبلئكة ك  ،كاحدة سردية ةكبعد آي
 يا محاكرة كاحدة بؿ ألنيا في سياؽ كاحد.اآليات ال ألنٌ 

﴿                                

                             

                 ﴾  ،(44، 44)البقرة 

1. ﴿               ﴾ 

  قيؿ: فماذا قالكا حينئذ؟ ىؿ خرجكا كأٌنو "قالكا " استئناؼ بياني كقع مكقع الجكاب 
عٌز . كىذا الخطاب مف المبلئكة إلى الخالؽ 1﴾قالكا سبحانؾ...﴿ما كيمفكه؟ فقيؿ:  ةعف عيد

كتضمف قسما مٌرات جذر العمـ تكرر في ىذه اآليات ثبلث أٌف المتمٌقي مما يستكقؼ ك جٌؿ ك 
 كضمير فصؿ كأداة تككيد. 

سبحانؾ" التي تعني عظيـ  بػ"كاستيمت الجممة بعد "قاؿ" الدالة عمى االستئناؼ البياني 
ـٌ التنكيو  تعالى،  قد جاء بالنفي ك  ﴾انى ػى تمً مَّ ا عى  مى الَّ ا إً نى لى  ـى مٍ عً  الى ﴿أيتًبعت بأسمكب القصرث

                                                           

 85، ص 1ارشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد، ج 1-
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ؾ" "أنت" ضمير فصؿ لمتككيد، ك"إنٌ ثـٌ مف أقكل كأبمغ كسائؿ القصر،  دٌ عى االستثناء الذم يي ك 
 ﴾ؾ أنت العميـ الحكيـإنٌ  ﴿مف أشير أغراضيا التككيد أيضا. كجممة ك  ""إفٌ  تضمٌنتالتي 
الباحث أكجيا كثيرة لئلطناب حظ كىك مما يتبلـز كثيرا مع االستئناؼ البياني بؿ قد ال1تذييؿ

 التذييؿ كاحد منيا.ك 

مقاـ األدب الذم اتصفت بو المبلئكة في خطابيا  عمى كتكرار جذر العمـ يدؿ 
لعمـ عف أنفسيـ كنسبكه  سبحانو كتعالى كما يحمؿ سمة االعتذار كلذلؾ كرركا نفي ا

ذا كاف التقرير ىك الفائدة العظمى التي يجتنييا  تعالى، نا نٌ )لمخطاب القرآني( ألمتمٌقي الكا 
نستشؼ مف آم القرآف الكريـ فكائد أخرل ألصىؽ بالتكاصمية في بعدييا النفسي 

  2كاالجتماعي..."

كالكاك الضمير  ي: الفعؿ الماض)قالكا( :المغكية فقد جاءت مشكمة مف أٌما البنية
المصدر كال النافية : اسـ "سبحانؾ"كألؼ الفرؽ، ك ،الفاعؿ العائد عمى المبلئكة المتصؿ
 : اسميا منصكب."عمـ"لمجنس ك

2. ﴿                      

        ﴾ 

 النفس  تطٌمعأقٌر المبلئكة بعجزىـ ت لٌما"قاؿ" استئناؼ بياني ألنو ناشئ مما قبمو إذا 
 33إلى معرفة ما كقع أك ماذا كاف، فجاءت اإلجابة بيذا االستئناؼ البياني الكارد في اآلية 

 مف سكرة البقرة.

                                                           

 228، 1ج  ركح المعاني، األلكسي،1-
التردد السردم في القرآف الكريـ، مقاربة لترددات السرد في قصة مكسى عميو السبلـ، حبيب مكنسي، ديكاف المطبكعات  2-

 18-17. ص 2010الجامعية، الجزائر، 
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النداء طمب( فيي شبيية بأغمب الجمؿ االستئنافية في أسمكب كىذه اآلية ندائية )ك 
يا في أسمكب المقاكلة أنٌ  ز الجمؿ المستأنفة بيانياما يميٌ  أىـٌ أٌف المقاكلة. كقد الحظ الباحث 

ما تأتي  األصؿ في الجمؿ المستأنفة عمكما أف تككف خبرية كقؿٌ أٌف جاءت طمبية في حيف 
 .طمبية

انبثاؽ كمما يستكقؼ ك  ما ىذه الجممة المستأنفة بيانيا عمى ىذا النمط ىي نقطة مآؿفكأنٌ 
ا أٌف "أنبئكني" لمداللة عمى ػفقد جاءت بشكؿ مخالؼ ل ﴾ـئيأنبٌ ﴿في ىذه اآلية المتمٌقي 

ال يحتاج إلى امتحاف عمى غير ما كاف الشأف مع ك  ىـتعالى سابؽ في عممو أنو سينٌبؤ 
 المبلئكة.

 األمربندائو مع أنو غير بعيد عف سماع  آدـابتداء خطاب "كقد تنٌبو ابف عاشكر إلى 
ظيار اسمو في المؤل األعمىك  بشأنو لمتنكيوكذلؾ  اإلليي كىذا الخطاب القرآني مف ا . 1"ا 

 .آدـتعالى إلى 

: أداة "يا"فة بعد "قاؿ" التي يعكد فاعميا عمى ا تعالى، المغكية فجاءت مؤلٌ  أٌما البنية
فعؿ أمر بمني عمى  :المنادل المبني عمى الضـ في محؿ نصب، كأنبئيـ "آدـ"ك نداء

  ىـ ضمير متصؿ مبني ك  آدـكجكبا تقديره "أنت" يعكد عمى  مير مستترالسككف كالفعؿ ض
 في محؿ نصب مفعكؿ بو.

كىذا االستئناؼ البياني كاف عنصرا في ىذه الدائرة التكاصمية فنشأ عنو استئناؼ بياني 
 آخر نجده في قكلو تعالى:

3. ﴿                        

       ﴾ 

                                                           

 .417، ص 1التحرير كالتنكير، ج 1-
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باألسماء؟  آدـكماذا بعد أف أنبأىـ  :كىذا االستئناؼ البياني نشأ عف السؤاؿ الذم مفاده
إلى المعرفة فتأتي اإلجابة بما قالو ا لممبلئكة فيك خطاب مف ا المتمٌقي نفس  تطٌمعتإٍذ 

 التقرير.ليـ كىك استفياـ غير حقيقي غرضو 

ـٌ لـ" كىك استفياـ غير حقيقي غرضو التقرير أى  بػ"كقد بدأت اآلية  إني أعمـ بػ"أيتبعت ث
أيتبعت ك  المبلئكةاألرض" بالعكدة إلى مادة " عًمـ" مرة أخرل رٌدا عمى ك  غيب السمكات

كنتـ" في ىذا السياؽ تفيد التككيد فيذه " :لعؿٌ ك كبلىما فعؿ مضارع، ك  ﴾تكتمكف﴿،﴾تيبدكف﴿ػب
الجممة كالتعميؿ، كىك مف كسائؿ تقكية المعنى ككما ىك كاضح مف خبلؿ النماذج التطبيقية 

 في ىذا البحث شدة ارتباطو باالستئناؼ البياني.

ت كاآلتي: "قاؿ": فعؿ ماض فاعمو ضمير مستتر جكازا المغكية فقد جاء أٌما البنية
 "لـ": أداة جـز كنفي كقمبك إليو يسند الخطاب، كاليمزة لبلستفياـإٍذ يعكد عمى ا تعالى، 

جار  :فعؿ مضارع مجزـك كفاعمو ضمير مستتر كجكبا يعكد عمى ا تعالى ك"لكـ" :"أقؿ"ك
 مجركر مف متعمقات الفعؿ المضارع.ك 

 موسى                      سحرة فرعون   :خامسال النموذج

﴿                             

                                   

                             ﴾ 

 (114-114)األعراف،

كالتمقي يضـ  أف البثٌ إٍذ كمما استرعى انتباه الباحث في ىذه المقاكلة بعدىا الثبلثي 
 مكسى عميو السبلـ.ك  فرعكف، السحرة :ثبلثة أطراؼ
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1. ﴿              ﴾ 

قيؿ: ماذا قالكا لو عند كأٌنو استئناؼ بياني كلذا لـ يعطؼ عمى ما قبمو ف )قالكا( 
أمر ىذه الجممة حاال ال  أكرد أبك حياف رأم مف يعدٌ  مجيئيـ إياه؟ قالكا: إف لنا ألجرا. كقد

 ىذه المبلحظة تكررت مع عديد أساليب االستئناؼ البياني.أٌف نافا بيانيا كالحقيقة ئاست

أما األلكسي فقد رٌجح االستئناؼ البياني كرأل أنو أكلى مف القكؿ أنو حاؿ مف فعؿ 
 .1﴾إنا لنا ألجرا﴿جاء: أم جاؤكا قائميف

 :ثبلثة أمكرترجيح االستئناؼ البياني يعكد إلى أٌف الباحث فيرل  أما

 المحاكرة.أكليما كركد " قاؿ" دكف عطؼ عمى أسمكب  -
كثانييما أنو لمتفصيؿ كىك مف أغراض االستئناؼ البياني فبعد أف ذكر طمب  -

قاكلة فرعكف لمسحرة في ىذا األمر الميـ غير المألكؼ في البيئة الفرعكنية جاءت أساليب الم
 لمتفصيؿ.
كثاليا أف جممة االستئناؼ البياني جاءت آلية مف آليات التماسؾ النصي  -

 فربطت ما قبميا بما بعدىا فالفعؿ المكالي ليذا االستئناؼ البياني جاء دكف عاطؼ )قاؿ(.

و تضمٌنتمف السحرة إلى فرعكف كمما ييمفت االنتباه في ىذه اآلية ما مكٌجو ك الخطاب 
يجازك  مف حذؼ " عمى االستفياـ أم طمبكا جعبل أك أجرنا إلفادة " بمعنى " أإفٌ منيا: "إفٌ  ا 

ف لو لغنما يقصدكف الكثرة نف كىذا األسمكب مف سي .2التعظيـ كقكؿ العرب: إف لو إلببل كا 
 العرب في كبلميا.

الجممة  تضمٌنتك  اؿ" العيديةبػ"أما السحرة التي يعكد عمييا فاعؿ "قالكا" فجاءت معرفة 
المستأنفة بيانيا الضمير " نحف " تككيدا بعد لنا إشارة بكثكقيـ بالنصر. كىذه الجممة بشكميا 

                                                           
 .25، ص 5المعاني، األلكسي،  ج  ركح1
 333،ص 14مفاتيح الغيب، الرازم، ج -2
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معيا النفس إلى معرفة اإلجابة فيأتي  تطٌمعاالستفيامي كمضمكنيا الذم يتضمف التككيد ت
 االستئناؼ البياني الذم يميو في المحاكرة.

2. ﴿          ﴾ 

كالقائؿ ىك  وكقد جاء ىذا االستئناؼ مفصكال عمى طريؽ المحاكرة لما ذكر سابق
ا فقد جاء حرؼ العطؼ فتضمف ىذا االستئناؼ أيضا حذك  يـ السحرة،ففرعكف أما المتمقكف 

       ﴾إف لكـ ألجرا ﴿متكسطا )نعـ( كىي حرؼ كالجممة االسمية بعده، كالتقدير بعد "نعـ" 
كأٌنو بالتي عطؼ عمى محذكؼ سٌد مسٌده حرؼ اإليجاب ك  الجممة التالية عمييا عطفتثـٌ 
ٌنكـك  إف لكـ ألجرا :قاؿ الجممة   أفٌ  كما 1مع ذلؾ لمف المقربيف لممبالغة في الترغيب ا 

المتمٌقي ك باٌث دار بيف ال عٌماالبلـ كىذا ما يعطينا صكرة ك  " مف أدكات التككيد " إفٌ  تضمٌنت
لمخطاب القرآني حرص الطرفيف المتمٌقي ة، فيعمـ مؤٌثر كحرصو عمى أف تككف الرسالة كاضحة 

عمى إيصاؿ كؿ منيما ما يريد لآلخر في أقكل األشكاؿ كأكضحيا فكما المتمٌقي ك باٌث ال
يجاز، تك  تضمف قكليـ لفرعكف ما يفيد التككيد كما استعممكه مف حذؼ ضمف ليـ رٌد فرعكف ا 

كأصبح المتكاصؿ مع الخطاب القرآني كأٌنو يعايف الحدث ال مف يحكى لو  ليـ ما يماثمو،
 الحدث

 لكـ ألجرا التقدير " نعـ إفٌ ك  حرؼ جكاب :المغكية فقد تمظيرت كاآلتي: "نعـ" أٌما البنية
الكاؼ ضمير متصؿ ك  حرؼ مشبو بالفعؿ يفيد النصب كالتككيد :كـ"الكاك حرؼ عطؼ، "إنٌ ك 

كمف حرؼ جر كالمقربيف  ،البلـ مزحًمقةك  الميـ عبلمة الجمعك  مبني في محؿ نصب اسـ إف
 كشبو الجممة في محؿ رفع خبر. اسـ مجركر كعبلمة جره الياء ألنو جمع مذكر سالـ

 كلو تعالى:عكف يأتي االستئناؼ البياني في قك بعد أف تـ اإلتفاؽ بيف السحرة كفر 

                                                           

 260، ص 3أرشاد العقؿ السميـ، ابك السعكد، ج1-
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3. ﴿                      ﴾ 

كىذا  1"﴾قالكا....﴿قيؿ: فما فعمكا بعد ذلؾ؟ فقيؿ: كأٌنو "ككقع ىذا االستئناؼ البياني 
مـ اتماـ االتفاؽ بيف فرعكف كالسحرة  مٌماجريا عمى عادة ما يقع مف حاؿ المتكمميف ف عي

 االستئناؼ البياني ليجيب عف ذلؾ.ت النفس إلى ما يمي مف أحداث فجاء ىذا تطٌمع

   بدأ أٍف يريف إياه كطرفا التخاطب ىـ مكسى عميو السبلـ كالسحرة الذيف خاطبكه مخيِّ 
أٍف أحد طرفي الحكار كىـ السحرة راغبكف في أٌف يفيـ المتمٌقي ترؾ ليـ البداية لكف أٍف يأك 
ى ذلؾ مف خبلؿ تعريؼ جمٌ مكسى مثميـ كقد تأٌف ككنكا أكؿ مف يمقي كفي ىذا دليؿ عمى ي

في ذلؾ ما يدؿ عمى رغبتيـ  لعؿٌ ط ضمير الفصؿ كتككيد الضمير المستتر، ك الخبر كتكسٌ 
 .2ا لمكسىأك استرىابن  في إظيار قكتيـ كثقتيـ بأنفسيـ

ما التي جاءت لمتخيك  النداء تضمٌنتالمغكية ف أٌما البنية ر كجاءت األفعاؿ مضارعة يا 
 منسجمة مع الخطاب.

 عٌماليذا الخطاب الرباني الذم ال يتحدث المتمٌقي كىذا مف جماليات ىذا األسمكب فإف 
يراىا كأٌنو جرل بيف مكسى الرسكؿ عميو السبلـ كأتباع فرعكف يجد البنية المغكية قد صيغت 

ٌف رأم العيف، يعايشيا فالزمف المستعمؿ ىك المضارع الداؿ عمى الحاؿ ال كما يعتقد أل
 كاف القصد  لٌمار قد انقضى منذ مئات السنيف يأتي بصيغة الماضي، إذا الحديث عف أم

ككاف المتكاصمكف مع ىذا الخطاب القرآني مكجكدكف منذ البعثة  ،مف القصص االعتبار
كسيبقكف إلى ما شاء ا جاء ىذا األسمكب نابضا بالحياة فكؿ مف قرأه مف المؤمنيف يشعر 

 تكاصؿ القارئ مع الخطاب القرآني. بأنو يعايش ىذه القصة. فأسمكب المقاكلة آلية مف آليات

 

                                                           
 260، ص 3، ج لسميـ، ابك السعكد،أرشاد العقؿ ا -1
 .47، ص 9التحرير كالتنكير، ج-2
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4. ﴿    ﴾: 

يبدأكا  أف  بيف  مكسى  خيركا  لٌماإذا مقٌدر و إجابة عف سؤاؿ استئناؼ بياني ألنٌ " "قاؿ
كجاء  النفس إلى اإلجابة التي جاءت في ىذا االستئناؼ البياني. تطٌمعأك يترككا لو البداية ت
كما ىك حاؿ أغمب الجمؿ  ﴾ألقكا﴿بو االستئناؼ البياني جممة أمر  بعد "قاؿ" الذم تـٌ 

بنا في النماذج السابقة كىي الخصيصة المميزة  االستئنافية في ىذا األسمكب كما مرٌ 
 لبلستئناؼ البياني بأسمكب المقاكلة عف غير مف أنكاع االستئناؼ البياني.

       يـ كىـ المتمقكف، ككما في باٌث مف مكسى إلى السحرة فيك المكٌجو ك الخطاب 
السحرة ثقتيـ بأنفسيـ جاء رٌد مكسى عميو السبلـ في ما حكاه القرآف عنو مف خطاب 

كاف رٌده بكممة إٍذ بما حاكلكا إدخالو في نفسو مف الرىبة  غير مباؿو كأٌنو تضمنا ثقتو با فم
 كاحدة داللة عمى الطمأنينة كالراحة النفسية. 

الكاك ضمير متصؿ في محؿ رفع ك  ﴾القكا  ﴿مف فعؿ أمر تأٌلفتالمغكية فقد  أٌما البنية
 عميو إلقاءه. أتبعت بجممة تصٌكر ما ترٌتبثـٌ يعكد عمى كىـ السحرة المخاطبيف  فاعؿ

ا  دى رأكا مف المعجزة التي أيٌ  لٌماتتابعت اآليات كاصفة ما كقع مف إذعاف السحرة ثـٌ 
 ديد مفصمة إجماؿى كرةن لممشيد مف ج، إذا تعكد المقاكلة مص121بيا رسكلو مكسى إلى اآلية 
 ما قبميا كىذا األسمكب مٌطرد.

ىذا الغرض أم التفصيؿ ىك مما يجمع أسمكب المقاكلة أٌف الباحث ذلؾ  فٌسرك ي
 باالستئناؼ البياني ال تقدير السؤاؿ فقط.
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﴿                            

                             

                           

     ﴾  ،(141-141)األعراف 

1. ﴿        ﴾ 

بعد أف ألقكا ساجديف كحدث ىذا االنقبلب  إذٍ "قالكا" استئناؼ عمى التقدير السابؽ ذاتو، 
قد ك  الرىيب في المشيد كىـ السحرة الذيف جيء بيـ مف كؿ أرجاء مصر لييزمكا مكسى

كعدىـ فرعكف بالقرب كالماؿ الكثير، فيسجدكف لرب مكسى في حضرة مف يٌدعي الربكبية 
اإلجابة بيذا  تفصيؿ ما حدث فتأتيالميج إلى تتكؽ ك  ٌب األعناؽئاألنفس كتشر  تطٌمعفت

 .﴾قالكا آمنا برٌب العالميف ﴿بيانا كتفصيبل  1االستئناؼ البياني

      مف يتفاعؿ مع الخطاب القرآني في أم بيئة عاش سكاءن كاف في بيئة مؤمنة  إفٌ 
تمتزج معو كؿ مشاعره في انتصار العقيدة  ،ة مستضعفة ليتكاصؿ مع ىذا الحدثأك في قمٌ 

نكر العقيدة إذا دخؿ القمكب  أحسكا كيؼ أفٌ ك  القرآف بيذه اآلية، كاقارئر التي يحمميا، كلكـ تأثٌ 
 ما تغيير، تغيير يصؿ إلى حد االنقبلب كاإلقرار في مكقؼ التحدم.غٌيرىا أيٌ 

كبو أضافي بقكليـ مف جممة فعمية ماضكية فحرؼ جرو كمر  تأٌلفتالمغكية فقد  أٌما البنية
 .﴾رب العالميف﴿

 

                                                           
رأل أف " قالكا" بدؿ اشتماؿ كابف عاشكر كاعتمدنا قكلو رغـ أف بعض المفٌسريف  27، ص 5ركح المعاني، األلكسي، ج -1

 .53، ص 9في التحرير كالتنكير، ج 
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2. ﴿                  ﴾ 

  ماذا قاؿ؟  :و بتقدير سؤاؿممحاكرة ألنٌ لصؿ جاء ىذا االستئناؼ البياني كسابقيو، كفي 
﴿أك ماذا كاف مف أمره؟ كجاء التصريح بالمخاًطب فرعكف بما قالو لمسحرة       

   ﴾  ىك إنكار المتمٌقي ت ىذه الجممة باالستفياـ أـ بالخبر فما يفيمو فٌسر كسكاءن

قىاليكا آمىنَّا ًبرىبِّ اٍلعىالىًميفى رىبِّ ميكسىى ﴿كأنيـ قالكا خاٌصة فرعكف كتقريعو لمسحرة عمى اإليماف 
كفى  كز ممككيـ اذاف كليس مف عادة الرعية تجئفأضاؼ ليـ تيمة أخرل ىي عدـ االست ﴾كىىىاري

 بمف يطمع في قربيـ.فما بالؾ 

الخبر إذا لـ يقصد بو فائدتو كال الزميا ٌف ك" المقصكد مف الجممة الخبرية التكبيخ أل
" إفٌ بػ" مصٌدرةا الجممة التي بعدىا فجممة اسمية أمٌ  ،1تٌكلد منو بحسب المقاـ ما يناسبيا"

باٌث ال يفيـ أفٌ لمخطاب القرآني المتمٌقي مف أساليب التككيد البلـ أيضا، مما يجعؿ  تضمٌنت
       ما جرل مكر كمؤامرة ديٌبرت بميؿ، فيذه الكثافةأٌف كىك فرعكف يريد إقناع السامعيف ب

ف كاف مكٌجياك  خطابو لمسحرة كغيرىـ مف الحاضريفأٌف في أساليب التككيد تشي ب        ا 
 إلى السحرة بالصكرة الظاىرة.

 فاعؿ، آمنتـ: فعؿ ماض :"قاؿ" فعؿ ماض كفرعكف تضمٌنتالمغكية فقد  أٌما البنية
 بو: جار كمجركر... ،كالميـ إلفادة الجمع ،التاء ضمير متصؿ فاعؿك 

ؼ البياني السابع" كىك كيتكالى كعيد فرعكف كتيديده السحرة بالتعذيب فيأتي االستئنا
عندما  ؿ فماذا قاؿ السحرةقيكأٌنو ف سؤاؿ ينساؽ إليو الذىف مسكؽ لمجكاب عاستئناؼ 

 فقيؿ قالكا: 2بكا في ما ىـ فيو مف الديف؟أك تصمٌ  سمعكا كعيد فرعكف: ىؿ تأثركا بو

 
                                                           

 27، ص 5المصدر نفسو، ج - 1
 262، ص 3ارشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد، ج2-
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3. ﴿       ﴾ 

 ﴿منيـ إليو أما مقكلتيـ مكٌجو فرعكف فالخطاب ك  ىـ السحرة طرفا الخطاب     

      ﴾ فييا أنيا جاءت مؤكدة بأكثر مف تككيد مما يدؿ المتمٌقي ا يستكقؼ مٌ فم    

عمى اصرارىـ عمى اإليماف رغـ ما ىـ فيو مف مكقؼ عصيب اجتمع فيو تيديد فرعكف 
ـٌ " إفٌ بػ"التخكيؼ الشديد، كقد تعددت كسائؿ التككيد ك  كاجتماع الناس      بالتقديـ كالتأخيرث

 .(منقمبكف رٌبناإلى ) في قكليـ

يرجكف ثكابا عمى ما يناليـ  ـي"كقد جاء ىذا الجكاب مكجزا إيجازا بديعا ألنو يتضمف أنٌ 
 .1يرجكف العقاب لفرعكف عمى ذلؾ"ك  مغفرة ذنكبيـ جكفمف عذاب فرعكف كير 

ا فتكاثفت المعاني رغـ قمة الكممات كىك مما ينسجـ مع ىذه الرىبة في المكقؼ كممٌ 
 اتيـ كرباطة جأشيـ.ييشعر متمقي الخطاب القرآني بثب

" كىي حرؼ مشبو بالفعؿ  يفيد النصب مف "إفٌ  مكٌكنة تالمغكية فجاء أٌما البنية
: حرؼ "إلى" ،"كالتككيد كالنكف المتصمة بيا العائدة عمى السحرة في محؿ نصب اسـ "إفٌ 

"نا" ضمير متصؿ يعكد عمى السحرة في محؿ جر ك : اسـ مجركر كىك مضاؼ"ربٌ "جر، 
 : خبر. "منقمبكف"ك، مضاؼ إليو

 قومه                             إبراهيم : سادسال النموذج

﴿                               

                                 

        ﴾  ،(73-71)الشعراء 

                                                           

 .55، ص 9التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج1-
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1. ﴿             ﴾ 

            )كىذه  ﴾ما تعبدكف﴿سأليـ إبراىيـ  لٌما إذٍ فصمت ىذه الجممة ألنيا جكاب 
مف استراتيجيات الحجاج فيك يعرؼ أنيـ يعبدكف األصناـ(  فجاء االستفياـ في صكرة 

نكرةن منكنة لمتعظيـ كزادكا عف اإلجابة المنتظرة بقكليـ  ﴾أصناما﴿استفسار كجاءت إجابتيـ 
 . 1لمداللة عمى ابتياجيـ كافتخارىـ ﴾فنظؿ ليا عاكفيف﴿

 الذم تـ بو االستئناؼ البياني يالمغكية فجاءت مؤلفة مف "قاؿ" الفعؿ الماض أٌما البنية
نعبد: فعؿ مضارع ربما ، ك الكاك الضمير المتصؿ العائد عمى قـك إبراىيـ كاأللؼ لمفرؽك 

الستحضار المشيد كالفعاؿ ضمير مستتر كجكبا تقديره نحف يعكد عمى قـك إبراىيـ  كأصناما 
كنظؿ: فعؿ مضارع مرفكع كفاعمو نحف العائدة عمى قـك  ،عاطفةمفعكؿ بو منصكب كالفاء 

جار كمجركر مف متعمقات "عاكفيف" كىي حاؿ منصكب بالياء ألنو جمع  :لياك  إبراىيـ،
 مذكر سالـ.  

2. ﴿         ﴾ 

ك تقدير ىذه الحجة 2"قاؿ" استئناؼ بياني" مبني عمى سؤاؿ نشأ مف تفصيؿ جكابيـ "
متجأ إليو في المسألة أٍف ي"الغالب مف حاؿ مف يعبد غيره أٌف الذم ذكرىا إبراىيـ عميو السبلـ 

ـٌ ليعرؼ مراده إذا سمع دعاؤه   .3فعة أك دفع مضرة"نيستجيب لو في بذؿ مث

ىذا الدكر  يبٌيفأسمكب المقاكلة الذم ىك نكع مف االستئناؼ ك  بالغة،ة ك ىذه حجٌ 
 .التكاصمي لمحكار في إطار حجاجي

                                                           

 . 317، ص 3الكشاؼ، الزمخشرم، ج ينظر: 1-
 .92، ص 10ركح المعاني، األلكسي، ج2-
 510، ص 24مفاتيح الغيب، الرازم، ج 3-
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ٌدر ك  مف إبراىيـ إلى أبيومكٌجو كىذا الخطاب ال  جممة ثـٌ ىؿ" االستفيامية بػ"قكمو صي
يف أنو جيء بالمضارع الستحضار فٌسر تدعكف"، كيرل بعض الم إذٍ مضارعية " يسمعكنكـ 

، 2"حاؿ عبادتيـ لؤلصناـ"إبراىيـ سأليـ أٌف ، أما ابف عاشكر فيرل 1ماضية كحكايتياالالحاؿ 
المكاف تجعؿ ك  المحاكرة ببعدىا السياقي مف حيث الزمافأٌف  إذٍ كىك ما يأخذ بو الباحث 

 يعايش ىذه األحداث ال بصيغة الحكاية فقط.المتمٌقي 

﴿كىذه اآلية كما رصدنا سابقا جاءت تحمؿ بذكر جممة استئنافية أخرل      

                ﴾  فاستعماؿ "ىؿ" كأداة لبلستفياـ دفع لممتمقي لئلجابة .

 حجاج.الً ك  كالتكاصؿ كما أنو عنصر مف إستراتيجية اإلقناع

مف "ىؿ " االستفيامية التي تفيد التصديؽ كيسمعكنكـ  مكٌكنةالمغكية فجاءت  أٌما البنية
الكاؼ ضمير متصؿ مبني ك  فعؿ مضارع مرفكع كالفاعؿ ضمير مستتر يعكد عمى األصناـ

      : مفعكؿ فيو مبني عمى السككف "إذٍ "في محؿ نصب مفعكؿ بو كالميـ عبلمة الجمع. 
ة في محؿ جر مضاؼ : جممة مضارعي"تدعكف "في محؿ نصب عمى الظرفية كىك مضاؼ،

 إليو.

3. ﴿               ﴾ 

النفس لتعرؼ ما كانت إجابتيـ، فجاء  تاقت المنطقيةألزميـ إبراىيـ بالحجة  لٌماك 
نا يىذا خطاب قكـ إبراىيـ إليو في مكقؼ محاججة كقد رأك  ﴾قالكا....﴿االستئناؼ البياني 

 أسمكب المقاكلة أىـ دعاماتو.أٌف كيؼ 

ًبعكف كجاءت إجابتيـ بعد أف ألزمكا الحجة بتصدير "بؿ" لئلضراب كالقكؿ أنيـ متٌ 
 آلبائيـ فقد عدمكا اإلجابة حيف سأليـ إبراىيـ. 

                                                           

 .92، ص 10ركح المعاني، ج1-
 .139، ص 19التحرير كالتنكير، ج2-
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: كجدناٌ ""بؿ" لئلضراب، ك الكا" يعكد إلى آزر كقكموقالمغكية فالضمير في " أٌما البنية
العائد عمى قـك إبراىيـ، آباءنا:   المتكمميففعؿ ماض مبني عمى السككف التصالو بضمير 

 جر مضاؼ إليو،في محؿ ك كضمير المتكمميف كىك مضاؼ منصكب  أكؿ  مفعكؿ بو
كيفعمكف: فعؿ مضارع  ،شارة في محؿ جر بالكاؼإذلؾ: اسـ ك  الكاؼ حر جر يفيد التشبيوك 

الكاك ضمير متصؿ في محؿ رفع ك  مف األفعاؿ الخمسة وف ألنٌ مرفكع كعبلمة رفعو ثبكت النك 
 في محؿ نصب مفعكؿ بو ثافو . ( يفعمكف)كالجممة الفعمية  فاعؿ.

راىيـ لقكمو ذم الصبغة كما أٌف ىذا االستئناؼ البياني مختمؼ عٌما كرد مف خطاب إب
 الحجاجية.

 قال مسند إليه تاء التأنيث: :بعالسا نموذجال

 كىذا أنمكذج مف ذلؾ:مٌرات كرد بيذه الصيغة خمس  كقد

﴿                                    

                                   

             ﴾  ،(47)آل عمران 

1. ﴿           ﴾ 

فماذا قاؿ زكرياء عند مشاىدة ىذه اآلية  :قيؿكأٌنو "قاؿ" استئناؼ مبني عمى سؤاؿ 
  ﴿فقيؿ: قاؿ           ﴾ 1. 

                                                           

 .30، ص 2ارشاد العقؿ السميـ، أبك السعكد، ج 1-
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عجبو كعجب أثار كقد سردت اآليات قبؿ ىذا االستئناؼ ما رآه زكرياء عميو السبلـ 
إذا كمما دخؿ عمييا المحراب كجد عندىا رزقا كىك أمر عجيب آلة تفصيمو كتبيينو المتمٌقي 

 د لما بعده.ىذا االستئناؼ المميِّ 

يشاىد ىذا المكقؼ كأٌنو استفيامي فيجعمو ك و جاء بأسمكب أنٌ المتمٌقي كمما يستكقؼ  
    حالة زكرياء عميو السبلـ. يبٌيفاالستغراب ك  بشخكصو، فاالستفياـ الذم دٌؿ عمى التعجب

 منو إلى مريـ عمييا السبلـ.مكٌجو الخطاب  إذٍ 

" كىي سؤاؿ عف الكيفية كعف المكاف أٌنىبػ" مصٌدرةالمغكية فقد جاءت  أٌما البنية
كالجممة اسمية تقدـ فييا الخبر  كىذا يكافئ عظمة االستغراب كقد كرد بعد النداء. 1كالزماف

 . ( ىذا)عمى المبتدأ  

ىذا الرزؽ في ىذا المكاف كفي ىذا  أك السامع ليعرؼ سرٌ المتمٌقي ز فما سبؽ يحفٌ 
الزماف كفي ىذه الظركؼ التي ال يكحي شيء منيا بإمكانية حصكؿ مريـ عميو فيأتي 

 االستئناؼ البياني الثاني مبينا كمكضحا.

2. ﴿        ﴾ 

عمييما السبلـ فما قالت؟  ينتظر إجابة مريـ لزكرياءالمتمٌقي ٌف كىك استئناؼ بياني أل
صغيرة في السف فيي في كفالة  أٌنيا ت ىذا األمر الخارؽ؟ كما يزيد االستغرابفٌسر كبماذا 

﴿زكرياء، كقد جاءت إجابة مريـ بجممة اسمية       ﴾  ٌتيميت بجممة مؤكدة ثـ﴿ 

        ﴾ . 

                                                           

 .461، ص 2البحر المحيط، أبك حياف، ج1-
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يف ىذه الجممة مف كبلـ مريـ كجعميا الطبرم خطابا مكٌجيا فٌسر بعض الم كقد جعؿ
لمنبي صمى ا عميو كسمـ كفي كمتا الحالتيف يبدك دكر ىذا المكف الببلغي في إضفاء مشيد 

 متمقي الخطاب القرآني يشيده معاينة. أفٌ كيمكج بالحياة حتى 

ر بى بمغ مف الكً  رزقو ا يحي بعد أفٍ  إذٍ كبعد آيات سردية جاء فييا ذكر قصة زكرياء، 
 ذلؾ يدؿ عمى الفاصؿ الزماني. لعؿٌ عتيا تستأنؼ قصة مريـ كلكف ببداية جديدة ك 

﴿                            

      ﴾ (34عمران،  )آل 

 " تدؿ عمى بداية قصة جديدة كىك أمر مألكؼ في القصص القرآني.إذٍ بػ"ك البداية 

﴿                              

                 ﴾( ،37آل عمران) 

1. ﴿                ﴾ 

قيؿ: فماذا كاف منيا حيف قالت ليا كأٌنو "قالت" استئناؼ بياني " مبني عمى السؤاؿ 

﴿المبلئكة ذلؾ؟ فقيؿ:         ﴾"1 . رٌدىا عمييا السبلـ كىذا االستئناؼ

، كيؼ ك  ا أخبرتيا المبلئكة بالبشارة أم بإنجابيا كلدان لمٌ  الممتقي يختمجو ىذا الشعكر العاـر
كلد كلـ يمسسيا بشر؟ كيؼ تتمقى ىذه البتكؿ سيدة النساء خبر إنجابيا طفؿ  المرأةيككف 

زكرياء عميو في كنؼ نبي ا ك  دكنما زكاج كما في عرؼ الناس كىي الناشئة في العبادة
المتتابعة الكثيفة المتزاحمة في ذىف المتكاصؿ مع الخطاب القرآني يبدأ  األسئمةالسبلـ. ىذه 

                                                           

 .157، ص 2ركح المعاني، االلكسي، ج1-
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﴿تفصيميا بقكليا عمييا السبلـ           ﴾  أٌنىبػ"لذلؾ جاء االستفياـ ك  "

تجاب بجكابيف  أفٍ  فٌسرذلؾ ما ي لعؿٌ ك  ما ىك أسئمة في سؤاؿ كاحدفكأنٌ  اإلنكارك  ليفيد التعجب
 ﴿"أحدىما          ﴾  الثاني ك  إنكارىالرفع﴿                

    ﴾ "1لرفع تعجبيا . 

خطابات ال خطابا كاحدا، أما األكؿ فقكؿ مريـ عمييا  تضمٌنتاآليات أٌف ثـٌ 

 ﴿السبلـ     ﴾  2ر كليس لمخطاب كما يرل ابف عاشكرىذا النداء لمتحسٌ ك 

الباحث يدرج ىذا الخطاب في السياؽ التكاصمي فككنيا قالتو لمتحسر ال ينفي عنو أٌف غير 
نفسيا فقد أنزلت نفسيا منزلة الغير، كما لك أنيا جردت صفة الخطاب فمك كانت تتكمـ مع 

    ، أما التمكيف في الخطاب فنممسو3ا اعتبارية فأقامتيا مقاـ المستمعمف ذاتيا الحقيقية ذاتن 
 في محاكرتيا لمممؾ الذم أرسمو ا ليا بالبشرل باالصطفاء عمى نساء العالميف.

2. ﴿             ﴾ 

       ا يخمؽ ما يشاء ككممة " خمؽ" تدؿ أٌف ليا  يبٌيف"قاؿ"  استئناؼ كسابقيو ل
 يا بشر.سمأٍف ي أف تنجب عذراءه طفبل دكف عمى اإلنشاء مف عدـ فبل يستكثر عمى ا

يؤكؿ إلى ا  أك الممؾ الذم أرسمو كفي كؿو جٌؿ عٌز ك كىذا االستئناؼ مف كبلـ ا 

﴿ىك إجابة عف تعجبيا ثـٌ تعالى                ﴾. 

                                                           

 .248، ص 3التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ج 1-
 .248، ص 3، ج المصدر نفسو 2-

 . 214المساف كالميزاف كالتككثر العقمي، طو عبد الرحماف صينظر: -3
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ك الباحث يرل أف األساس األكثؽ لتصنيؼ أسمكب المقاكلة ىك مثؿ ىذا الغرض أم 
قيؿ؟ إذا قاؿ فماذا مجٌرد الرد عمى اإلنكار كاإلجابة عمى التعجب كالتعميؿ كالتفصيؿ ال 

 كاحدة. إببلغيةكظيفة في أسمكب االستئناؼ البياني  نكعا نتظـى أٍف يعا فيككف  مقنً 

كىك أمر طالما جعؿ  االعتراضف في الخطاب جعؿ كبلـ مريـ بمثابة يكىذا التمك 
كىك جمع بيف الشكؿ  يكاالستئناؼ البيان االعتراضالكثير مف الببلغييف يجمعكف الصنفيف 

تككف معترضة ك  تفصيؿ أك التعميؿ أك التبييففقد تككف كظيفة االستئناؼ البياني ال كالكظيفة.
 طناب.بيف جممتيف تماما كما قد تككف تذييبل أك أم غرض آخر مف أغراض اإل

فييا ىك استعماؿ الجممة اإلسمية بدؿ الجممة  لبلنتباه فالبلفت ،المغكية أٌما البنية
)يخمؽ ما يشاء( : ثـٌ  ،كىك مبتدأ ( ا)رىا لفظ الجبللة الجممة اإلسمية التي يتصدٌ  ،الفعمية

كال يخفى الفارؽ البيِّف بيف الجممة االسمية كالفعمية في قكة الداللة الخبر كىك جممة فعمية 
 . كعزٌ جٌؿ كاإلشعار بعظمتو 



 

 الفصل الراتع

 امـب العـاملخاط
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 توطئة

 طبايقـو العمؿ في ىذا الفصؿ عمى تصنيؼ جمؿ االستئناؼ البياني بحسب حاؿ المخ
وقد عّد السيوطي أنواع المخاَطبيف  ما يقابؿ المخاَطب الخاص في الفصؿ الثالث،أي العاـ 

الدراسة تستيدؼ الجانب التواصمي  ف أفانطبلقا مو  .1وجعؿ ىذا المخاَطب العاـ عمى رأسيـ
و ؽ مف أنّ لمتحقّ  ووأنماطاالستئناؼ البياني وتراكيبو  ع صورتتبّ ذلؾ بو  الخطاب القرآني في 
 يكوف التصنيؼ كاآلتي: راث وبالتالي رأى الباحث أفْ عمى سؤاؿ مفترض في التّ  قائـ

ورىا المختمفة وأنماطيا فعمية مع دراسة صو  إلى اسميةصّنؼ : تمؤّكدةالجمل غير ال
 .المتعددة

 : وتدرس أيضا بحسب صورىا وأنماطيا وتراكيبيا بمؤكد واحد مؤّكدةالجمل ال

 تدرس بالطريقة السابقة.و  بأكثر من مؤكد: مؤّكدةالجمل ال

يبرز احدى إْذ وأىمية التوكيد وتميزه تكمف في ربطو بأركاف التواصؿ المختمفة 
المتنوعة ويكوف تمّثميا الضرورات سواًء عند المتكمـ أو المتمقي أو ما يفرضو المقاـ بعناصره 

 الواقعي في الرسالة.

    ودراسة القدماء ألضرب الخبر وعماده التوكيد انبنت عمى ركائز تواصمية تداولية 
          ـرفع التوىّ " ولو مّثمنا بإحدى أدوات التأكيد وىي " إّف" التي يؤتى بيا لمتوكيد بغرض 

        تكوف لمجواب أو لربط الكبلـ بعضو ببعض  أفْ و المتكمـ أو عف المخاطب الذي يظنّ 
 .وغاياتٍ  ومبلبساتٍ  ؼ التواصؿ مف ظروؼٍ يكوف بحسب ما يكتنِ  ذلؾ وكؿ   2"أو التعميؿ

 

                                                           
 109، ص 3اإلتقاف في عمـو القرآف، جبلؿ الديف  السيوطي، ج 1
 267إلى  261، 1ج 2007، 1معاني النحو، فاضؿ صالح السامرائي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -2
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 :مؤّكدةالجمل غير الأوال: 

 الجمل الفعمية :-1

 جممة فعمية ماضوية غير مؤكدة:

 النموذج األول:

﴿                         ﴾ 

 (7)البقرة:

نفي اإليماف  مّماي الخطاب القرآني بعد أف يقؼ عمى صفات المؤمنيف وغيرىـ متمقّ  إفّ 
ف أنذروا أو لـ ينذروا ال يؤمنوف يتو  عمييـ فيـ الجممة "إلى معرفة السبب فتجيء ىذه  طّمعا 
 .1"بياني يفيد جواب سائؿ يسأؿ عف سبب كونيـ ال يؤمنوفاستئناؼ 

المتمثؿ و  جاء ىذا االستئناؼ لبياف السبب فيو تعميميو  حدث عنيـ ىـ الكافروفتّ و المُ 
 .2"مو لـ يؤمنواسبب الذي ألجال"في الختـ وىو أخو الكتـ كما يقوؿ الرازي في ىذه اآلية بيف 

فْ و  ىذا االستئناؼ و مف جية أخرى فإفّ  أدوات التعميؿ المعروفة فقد جاء  ضّمفلـ يت ا 
 فيؤالء ختـ ا عمى قموبيـ. 3"ا كاف األوائؿ عمى ىدى مف ربيـإذا لمّ "بشكؿ تنظير 

كما أف الجنيس يستدعي إْذ منحى تداولي تواصمي  وأسموب التقابؿ ذ ويرى الباحث أفّ 
 ه ومخالفو.جنيسو ومثيمو فقد يستدعي أيضا ضدّ 

       مف فعؿ ماض واسـ الجبللة فاعؿ مكّونة البنية المغوية ليذه الجممة فجاءت  أّما 
 جممة معطوفة.ثـّ ومركب إضافي  حرؼ جر  ثـّ 

                                                           

 254، ص 1ـ، ج 1997 -تونس  -التحرير والتنوير، الشيخ محّمد الطاىر بف عاشور، دار سحنوف لمنشر والتوزيع 1-
 .291، 2يب، فخر الديف الرازي، ج تيح الغمفاينظر: 2-
 .254، ص 1ج مرجع سابؽ، التحرير والتنوير،3-
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ؿ تجاذب المذاىب الفكرية حاإلجابة عنو بيذا االستئناؼ كاف مو  وتقدير السؤاؿ
مع  ليا كؿ فريؽتأوّ إْذ األشاعرة مف جية أخرى، و  أىؿ السنةو  االسبلمية  فالمعتزلة مف جية
 .1ما ينسجـ مع مذىبو الفكري

 النموذج الثاني: 

﴿                               

                

            ﴾  :(22)يونس 

قبمو فكيؼ بأي إنساف إذا ركب البحر وأحاطت  عّمابياني ناشئ  استئناؼ ﴾دعوا﴿جممة
األمواج العاتية " فينساؽ الذىف فما صنعوا ؟ فقيؿ: دعوا ا مخمصيف لو و  بو العواصؼ

 .2الديف"

البدلية عمى االستئناؼ البياني بحجة تقدير  رّجحالذي حّياف األلوسي عمى أبي  و ردّ 
السؤاؿ " وأنت تعمـ أف تقدير السؤاؿ ليس تقديرا حقيقيا بؿ أمر اعتباري وفيو مف االيجاز ما 

 .3"فيو وليس أبعد مف تكمؼ البدلية

 عوا عموما كما الحظ الباحث أثناء معالجة أساليب االستئناؼ البياني توسّ  المفّسروفو 
كما  منيا واالستئناؼ البياني جزء ةـ أقرب مف النحاة إلى المعالجة النصيّ ّنيفي ىذا الموف أل

 .لذلؾ اختار الباحث تصنيؼ ىذه الجممة في االستئناؼ البيانيو  أحسب

                                                           
1
 .292، ص 2مفاتيح الغيب، الرازي، ج  - 

 134، ص 4ارشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، محّمد بف محّمد بف مصطفى العمادي أبو السعود، ج2-
العظيـ والسبع المثاني، شياب الديف محمود بف عبد ا الحسيني األلوسي تح عمي عبد روح المعاني في تفسير القرآف 3-

 92، ص 6ىػ، ج 1425، 1بيروت، ط –الباري عطية، دار الكتب العّممية 
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ركـ" إلى " جريف" و"دعوا يمفت أيضا في ىذه اآلية تمويف أسموب الخطاب مف " يسيّ  مّماو 
يرى و  البياني ستئناؼقد تكرر تبلـز االلتفات مع االو  ا" فااللتفات مف الخطاب إلى الغيبة

ا لما كانت بصدد ذكر أّنيومف بديع األسموب في اآلية "، في ذلؾ أسموبا بديعا" ابف عاشور
اء وقع إلى ذكر الضرّ  أتفمما تييّ  النعمة جاءت بضمائر الخطاب الصالحة لجميع السامعيف

  . 1"االنتقاؿ مف ضمائر الخطاب إلى ضمائر الغيبة

مف فعؿ ماض مبني عمى الضـ التصالو بواو مكّونة البنية المغوية فقد جاءت  أّما
 الجماعة الفاعؿ وألؼ الفرؽ.

ركـ ىو الذي يسيّ )مبتدأ وخبر  :ة بجممة اسميةصّدر ا مأّنيا والمبلحظ في ىذه اآلية لغويً 
والجري بيـ بريح وىي الكوف في الفمؾ ، تتالت جمؿ الشرط بعد ذلؾثـّ ، والبحر( في البر  

مجيء  :أعقبت ىذه الجمؿ جمؿ الجواب وىي أمور ثبلثة عمى الترتيب، طيبة والفرح بيا
، جممة االستئناؼ، (دعوا ا) أّما . الريح العاصؼ ومجيء الموج وظنيـ اإلحاطة بيـ

  لئف أنجيتنا مف ىذه لنكونفَّ ). وتختـ اآلية بأسموب شرط آخر ىو (واظنّ )ففعميا بدؿ مف 
 2.(لنكونفَّ مف الشاكريف)واب ػػػػ( وجممة الجأنجيتنا مف ىذه)فجممة الشرط ، (مف الشاكريف

 جممة فعمية مضارعية غير مؤكدة:

﴿                 

            ﴾ :(88)النساء 

 3"التوبيخ لبعضيـ"ما فيو مف معنى و  قبمو فاالستفياـ لئلنكار عّمانشأ االستئناؼ البياني 
َأُتِريُدوَف َأْف  ﴿ىذا مدعاة لمتساؤؿ لتجيء ىذه الجممة جوابا بقولو تعالى خطابا لممؤمنيف و 

                                                           

 .135، ص 11التحرير والتنوير، ج 1-
  .225، ص 4إعراب القرآف، محي الديف الدرويش، ج  2-
 .103، ص 3روح المعاني، األلوسي، جينظر: 3-
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التعجيب في اآلية و  عف المـو شأن"﴾َتْيُدوا َمْف َأَضؿَّ المَُّو َوَمْف ُيْضِمِؿ المَُّو َفَمْف َتِجَد َلُو َسِبيبلً 
ة بأداة صّدر قد جاءت ىذه الجممة مو  .1"التي سبقتيا ألف السامعيف يترقبوف بياف وجو المـو

 .2"يِحجاجى النحبالم"االستفياـ وىو أحد األساليب التي ارتبط ورودىا بالقرآف 

وتقديرىا : )إّنيـ  بعد استئناؼ بياني محذوؼ مؤّكدةوقد جاءت ىذه الجممة الفعمية غير 
 أّف رسوؿ ا  "بف كثير انقؿ إْذ عمى ذلؾ،  السياؽ الذي ورد فيو يدؿّ و  قد أضّميـ ا(

خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معو، فكاف أصحاب رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ فييـ 
ىـ المؤمنوف، فأنزؿ ا فما لكـ في المنافقيف و فرقتيف: فرقة تقوؿ: نقتميـ، وفرقة تقوؿ: ال، 

 .3"﴾...فئتيف

المضارع  مف ىمزة االستفياـ المفيدة لئلنكار والفعؿمكّونة البنية المغوية فقد جاءت  أّما 
الواو ضمير متصؿ في محؿ رفع فاعؿ يعود و  مف األفعاؿ الخمسة ّنوالمرفوع بثبوت النوف أل

أف أداة نصب مصدرية، وتيدوا فيؿ مضارع منصوب وعبلمة نصبو حذؼ و  عمى المؤمنيف
 النوف والواو فاعؿ والمصدر المؤوؿ مف أف ومعموليا في محؿ نصب مفعوؿ بو.

 : مؤّكدةغير فية استفهامية منجممة فعمية 

 ﴿                         

                            

        ﴾  :(44-39)المائدة 

                                                           

 150، ص 5التحرير والتنوير، ج 1-
، ص 2010، 1المقاييس األسموبية في الدراسات القرآنية، جماؿ حضري، المؤسسة الجامعية لمنشر والتوزيع، بيروت، ط2-

270 
 327،ص  2تفسير ابف كثير، اسماعيؿ بف كثير، ج3-
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ذكر ا جزاء السارؽ أتبع ذلؾ بذكر التوبة ومغفرة ا ورحمتو بعباده فكاف  بعد أفْ 
لسائؿ أي)متمقي الخطاب القرآني( أف يتشوؼ إلى ىذا االنقبلب فجاءت اإلجابة " ألـ تعمـ 

 أف ا..."

مف العقاب إلى المغفرة مع عظـ الجـر ولذلؾ فيي  لبلنقبلببيانا "وجاءت ىذه الجممة 
 .1"استئناؼ بياني

السياؽ  ثوفوىذه اآلية أنموذج في عبلقة االستئناؼ البياني بما قبمو أو ما يسميو المحد
أو لكؿ أحد يصمح لو واتصالو بما قبمو عمى ما   القبمي، يقوؿ األلوسي:" الخطاب لمنبي 

 .2والبياف عف صحة ما تقدـ مف الوعد والوعيد" ِحجاجقالو الطبرسي اتصاؿ ال

وىذا االستفياـ المنفي غرضو التقرير وىكذا فقد جاء االستئناؼ البياني بغرض التقرير 
 وجاء ترتيبو في نياية الحديث عف موضوع السرقة.

ـّ لـ" بػ"البينة المغوية فقد جاءت مؤلفة مف ىمزة استفياـ متبوعة  أّما  فعؿ مضارع ث
مف أف مع مكّونة فاعمو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت ُأتبع بجممة اسمية مجزـو و 
 معمولييا.

 غير مؤكّدة: فعمية مثبتة فعمها مبني لممجهولجممة 

﴿                          

                  ﴾  :(96)المائدة 

                                                           

 . 194، ص 6التحرير والتنوير، ج ينظر: 1-
 304، ص 3روح المعاني، األلوسي، ج 2-
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..." فكاف يأّييا الذيف آمنوا ال تقتموا الصيد وأنتـ حـراستئناؼ بياني نشأ عف قولو "   
         ا أراد القتؿ بمعنى التسبب لعؿّ قد يشؾ  ّنوالسامع بحيث يسأؿ عف صيد البحر أل

 .1"في الموت

  ميف وقد جاء ىذا االستئناؼ البياني بمثابة الخاص بعد العاـ رِ حْ الخطاب ىنا لفئة المُ و  
       أو تخصيص العاـ وىو مف المباحث التي طرقيا الزركشي وىي كثيرة متنوعة لكنيا
 في عموميا تدؿ عمى األساس التداولي الذي نظروا مف خبللو إلى الخطاب القرآني الكريـ.

استيؿ بفعؿ مبني لممجيوؿ فيو موجو إلى المؤمنيف الذيف  أّنويميز ىذا االستئناؼ  وما
 مو.الحراـ ما حرّ و  و ايدينوف بأف الحبلؿ ما أحمّ 

      مف فعؿ ماض مبني لممجيوؿ وجار ومجرورمكّونة البينة المغوية فقد جاءت  أّما
ـّ نائب فاعؿ وىو مضاؼ ثـّ   مضاؼ إليو.ث

 : مؤّكدةغير منفية مضارعية فعمية جممة 

 مثبت: فعل مضارع مرفوع .1

﴿                         

                                  

                    

                  

                     ﴾    

  (154)آل عمران:
                                                           

 51، ص 7التحرير والتنوير، ج 1-
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﴿تتحدث ىذه اآليات عف غزوة أحد وقد ورد فييا فعؿ "يقولوف" مرتيف األوؿ:   

         ﴾ وبعدىا يقوؿ ، وظاىر ىذا سؤاؿ االسترشاد وقد حمؿ عمى البدلية

﴿تعالى:               ﴾  نشأ عف ىذا سؤاؿ: ما الذي يخفوف وقد قالوا ما

قالوا سابقا؟ فيأتي االستئناؼ البياني: "يقولوف" فقد جاء "جوابا عمى سؤاؿ عمى نشأ مّما قبمو 
 .1كأّنو قيؿ أي شيء يخفوف؟ فقيؿ يحدثوف أنفسيـ أو يقوؿ بعضيـ لبعض"

لة لكنو في ىذا وقد جاء ىذا الجذر )ؽ و ؿ( في الفصؿ السابؽ في أسموب المقاو 
 الفصؿ وقع بو االستئناؼ ألّنو جواب عف السؤاؿ الناشئ مّما قبمو.

و الخطاب لممؤمنيف َيُمف  ا عمييـ بنعمو بما غشييـ مف النعاس. أّما السياؽ الذي ورد 
فيو ىذا االستئناؼ فينقؿ فيو بف كثير:" قاؿ الزبير رضي ا عنو: لقد رأيتني مع رسوؿ ا 

 شتد الخوؼ عمينا أرسؿ ا عمينا النـو فما مف رجؿ إال ذقنو في صدره قاؿ: فوا حيف ا
إني ألسمع قوؿ معتب بف قشير ما أسمعو إال كالحمـ يقوؿ: لو كاف لنا مف األمر شيء ما 

﴿قتمنا ىاىنا فحفظتيا منو وفي ذلؾ أنزؿ ا تعالى:                 

     ﴾"2 

أّما البنية المغوية فجاءت فعؿ مضارع مرفوع بثبوت النوف والواو ضمير متصؿ في محؿ 
، وفي اآلية امتناع الكوف المتناع القتؿ ، وىو حرؼ امتناع المتناع( تبله )لوثـّ رفع فاعؿ. 

 . أّما جممة الجواب فيي )ما قتمنا ىينا( ، جممة الشرط( وجممة )كاف لنا مف األمر شيء

بياف لما قبمو وربط بو ما بعده فيو كسابقو  ﴾يقولوف﴿كما أف ىذا االستئناؼ البياني 
 عنصر ميـ في الترابط النصي.

                                                           

  102،ص 2ارشاد العقؿ السميـ، أبو السعود، ج1-
 128، ص 2تفسير ابف كثير، ج 2-
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 فعل مضارع مرفوع منفي: .2

 النموذج األول:

﴿                 

     ﴾ :(8-7)الصافات 

  ﴿استئناؼ بياني جاء في قولو تعالى   ﴾ نشأ عف قولو تعالى:﴿     

     ﴾  فالسؤاؿ المتبادر إلى الذىف عّما يكوف عند الحفظ وعف كيفيتو فتأتي اإلجابة

  ﴿باالستئناؼ البياني   ﴾ ، " فالسؤاؿ عّما  يكوف عند الحفظ وعف كيفيتو ألف قولو

تعالى َوِحْفظًا ِمْف ُكؿ  َشْيطاٍف ماِرٍد مما يحرؾ الذىف لو فقيؿ ال َيسَّمَُّعوَف جوابا عما يكوف 
لئبل ينقطع ما  عنده وُيْقَذُفوَف لكيفية الحفظ، وىذا أولى مف جعميا مبدأ اقتصاص مستطرد

 .1"ليس بمنقطع معنى

وبيذا رد األلوسي اعتراض الزمخشري الذي قاؿ بأف "االستئناؼ ال يستقيـ إذا قدرنا 
ـَ تحفظ الشياطيف؟ فإنو قيؿ: ال يسمعوف لـ يستقـ" السؤاؿ: ل

2 . 

المتمقي في ىذا الموف األسموبي إذا تقدير السؤاؿ الذي  وىكذا يظير بجبلء أىمية تفاعؿ
فالبعد التواصمي الذي يحافظ  ينساؽ إليو ذىف المتمقي ىو الذي يحدد االستئناؼ البياني.

عمى وحدة العناصر مؤتمفة ىو الذي رّجح بو األلوسي االستئناؼ البياني بقولو" لئبل ينقطع 
 ما ليس بمنقطع معنى".

وية فقد جاءت مكّونة مف ال النافية والفعؿ المضارع المرفوع بثبوت النوف. أّما البنية المغ
قرأه بالتشديد حمزة ( . والفعؿ في اآلية الكريمة )يسَّمَُّعوف(27 :الفتح) ﴾ال تخافوف﴿ومثميا 

                                                           

 . 68، 12روح المعاني، األلوسي، ج ينظر: 1-
 35، ص 4الكشاؼ، الزمخشري، ج2-
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أدغمت التاء في السيف ( بمعنى )ال يتسمَّعوف، والكسائي وحفص عف عاصـ وآخروف
مبنيا ( عطؼ عمييا الفعؿ )ُيْقَذُفوفثـّ ، 1وقرأ الجميور )ال يْسمُعوف( ، وتقتضي نفي التسمع

 . لممفعوؿ

 النموذج الثاني:

﴿            

        ﴾  :(44)التوبة 

ف كانا مف أغراضو ونجد  2في ىذا االستئناؼ البياني تتقارب المآالت البياف والتعميؿ وا 
ـْ َحتَّى َيَتَبيََّف َلَؾ الَِّذيَف َصَدُقوْا  ﴿قوؿ ا تعالى قبؿ ىذه اآلية: ـَ َأِذنَت َلُي َعَفا المَُّو َعنَؾ ِل

ـَ اْلَكاِذِبيفَ   .﴾َوَتْعَم

 أّماإال منافؽ ال يؤمف با واليـو اآلخر ف -محّمديا  -يستأذنؾ ال أّنو"قاؿ الطبري 
 .3"الدار اآلخرة فإنو ال يستأذنؾو  بالبعثو  بوحدانيتو يقرّ و  ؽ باالذي يصد  

استأذف فريؽ مف إْذ بف عاشور اإلطار الزماني والمكاني لنزوؿ ىذه اآلية اينقؿ و 
ونزلت  ونبيَّ  اُ  فعاتبَ  ...كاذبةٍ  واعتذروا بأعذارٍ ... ةأف يتخمفوا عف الغزو المنافقيف الرسوؿ

ياني وىي جممة االستئناؼ الب تْ وجاء بيانيا باآلية التي حوَ  4﴾ؾَ نْ عَ  ا اُ فَ عَ  ﴿ىذه اآلية
 .ال"بػ"فعمية منفية 

                                                           
  338ص،  7البحر المحيط، أبو حياف األندلسي، ج - 1

 . 211، ص 10التحرير والتنوير، جينظر: 2-
جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف، محّمد بف جرير بف يزيد ، أبو جعفر الطبري، تح عبد ا بف عبد المحسف ينظر: 3-

 .480، ص 11ـ، ج 2001 -ىػ  1422، األولى، 1التركي، دار ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعبلف، ط
 . 210، ص 10التحرير والتنوير، جينظر:  4
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الكاؼ و  البنية المغوية فقد تكوف مف "ال" النافية و" يستأذنؾ" فعؿ مضارع مرفوع أّما
 " الذيف" اسـ موصوؿ في محؿ رفع فاعؿ.مقدـ،ضمير متصؿ في محؿ نصب مفعوؿ بو 

    وما ( أفَّ )المصدر المؤوؿ  أّما، صمة الموصوؿ( يؤمنوف با واليـو اآلخر)وجممة 
 ، (يستأذنونؾ)متعمؽ ب  وىو، فمنصوب بنزع الخافض أي " في الجياد "، في حيزىا

 ا( مبتدأ)و، عطؼ عمى أمواليـ( أنفسيـ)و ، (يجاىدوا)وبأمواليـ جار ومجرور متعمقاف بػ 
   . 1( عميـ)متعمقاف بػ ( بالمتقيف)و، خبر( عميـ)و

 غير مؤكدة: جممة فعمية أمرية 

﴿                  ﴾ :(42)طه 

فقد سبقت ىذه  2بياني جيء بيا لبياف ما ىو المقصود باالصطناع ىذه الجممة استئناؼ
، وىذا (41،طه)وكميمو موسى عميو السبلـ" واصطنعتؾ لنفسي"  نبّيواآلية مباشرة بقوؿ ا ل

أعده ألمر عظيـ ألف الحكيـ ال يتخذ شيئا لنفسو إال مريدا جعمو مظيرا و  اختاره أّنويؤذف ب"
 .3"نيالحكمتو فيرقب المخاَطب تعيي

" واصطنعتؾ لنفسي" فيأتي يستوقفو قوؿ ا لبشر خمقو  بدّ  فمتمقي الخطاب القرآني وال
 البياف. 

و توقد جاءت بني، الخطاب موجو مف ا تعالى إلى موسى وىاروف عمييما السبلـو 
وليس  ، (ال تنَيا)الثانية نيي  صّدروت( اذىبْ )األولى أمر  صّدرت :في شكؿ جممتيفالمغوية 
والمؤكد ىو الضمير المستتر فاعؿ ( أنت)بؿ اشتممت األولى عمى توكيد لفظي ، ىذا فقط

 . بإبراز المضمروال يجيز النحاة عطؼ الظاىر عمى المستتر إالّ ، فعؿ األمر
                                                           

  106 ، ص 4 جالقرآف، محي الديف الدرويش،إعراب  - 1
 17، ص 6ارشاد العقؿ السميـ، ج 2-
 223، ص 16التحرير والتنوير، ج3-
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ت أمرا ونييا أي جاءت بصيغة طمبية ضّمنيسترعي انتباه المتمقي أف ىذه الجممة ت مّماو 
وقد جاءت بعدىا " وبآياتي..." مشعرة باالصطحاب والمعية بإضافتيا شبيية بآيات المقاولة 

 "ال تنيا..." أي ال تضعفيا في الذكر وآداء الرسالة.و إلى ا تعالى

 جممة فعمية شرطية غير مؤكدة:

  ﴿:وقد جاء االستئناؼ البياني مف قوؿ تعالى            

                  ﴾ :(122)النساء 

ـّ الجنة  يـوعده لممؤمنيف بإدخالف ا بيّ جاءت ىذه اآلية بعد أف     تعالى جاء قولو ث
يتساءؿ عف بياف ىذا النفي "فكاف لمسامع لمقرآف أف  ﴾ليس بأمانيكـ﴿اآلية الموالية  في

 .﴾مف يعمؿ سوءا يجز بو﴿فجاءت اإلجابة  ،1"المجمؿ

في العائد مف ىذه الجممة وارتباطيا بما قبميا لكف الباحث اختار  المفّسروفوقد اختمؼ 
جاء استئناؼ بعد  أضرابو  ىذا االستئناؼ البياني ككثير مف تخريج التحرير والتنوير.

ساغ عد  ىذا االستئناؼ  استئنافا ابتدائيا ينشأ عف السؤاؿ (بأمانيكـليس )استئناؼ فإذا عددنا 
 بيانيا بتقدير السؤاؿ الذي ذكر أنفا.

جاء االستئناؼ ثـّ بف عاشور عمى إبياـ الضمير في الجممة األولى مف اآلية اواعتمد 
قعيا الذي عف مو  ﴾ليس بأمانيكـ ﴿تقديـ جممة "و مف أىـ أغراضو " البياف"و  البياني بيانا لو

 .2"يترقب في آخر الكبلـ إظيار لبلىتماـ بيا

                                                           

 208، ص 5التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 1-
 208، ص 5، ج المصدر نفسو 2-
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أىؿ اإلسبلـ فقاؿ ىؤالء و  يسر فيميا فتفاخر النصارىوالسياؽ الذي نزلت فيو اآلية يُ 
 ﴿زؿ ا قاؿ ىؤالء نحف أفضؿ منكـ فأنو  نحف أفضؿ منكـ          

   ﴾1 لممؤمنيف مف ا تعالى.والخطاب 

فعؿ الشرط وىو ثـّ ( مف)ىو   مف اسـ شرطمكّونة البنية المغوية فقد جاءت  أّما     
فكأّف المسألة قانوف طبيعي أودعو ، فعؿ الجواب فمضارع مبني لممفعوؿ أّما، مضارع مجزوـ
والمضارع بعدىا ، " ىنا نافية " ال ، (وال يجدْ ) ،(مف يعمْؿ سوًء ُيْجَز بو)ا في الكوف 

األخرى التي تمييا في السياؽ ( ال) أّما ، (ُيْجَز بو)معطوؼ عمى مجزـو قبمو  ّنومجزـو أل
   . فزائدة لتأكيد النفي

 ة بـ" كم" :صّدر جممة فعمية ماضوية م

﴿                 ﴾ :(3)ص 

ة يقسـ بالقرآف ذي الذكر أف الكفرة عزّ ال استئناؼ بياني ألف السامع يتطمب البياف فربّ 
  ﴿ا لمصيرىـ ومآليـ مبّينفيأتي ىذا االستئناؼ  ﴾ !!ة وشقاؽعزّ في ﴿          

      ﴾ الشقاؽ  ولرسولو و  الحؽ ة عفعزّ ال "فاالستئناؼ البياني ألف مّما 

 .2"يثير في خاطر السامع أف يسأؿ عف جزاء ذلؾ فوقع ىذا بيانا لو

ىي التي تفيد و  كـ" بػ"ا صّدر وقؼ عميو الباحث م مّماوىذا االستئناؼ ىو الوحيد " 
ة والشقاؽ حيث يستغيثوف وال مغيث عزّ التكثير وتأتي لموعيد كما ىو الحاؿ ليؤالء أصحاب ال

                                                           

 507، 7جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف، ج1-
 206، ص 23التحرير والتنوير، ج 2-
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يحذؼ إما و حياف تدخؿ إال عمى أ ـل ...والت"، والت حيف مناص وال مناص ليـ يومئذ
ما خبرىاو  اسميا  .ىالمناص فالمقصود بو المنج أّما 1"ا 

كما أف ىذه الجممة معترضة وقد الحظ الباحث في ىذا الجانب التطبيقي أف االعتراض 
مرد ذلؾ أف االستئناؼ البياني يأتي لمتوضيح  لعؿّ عمى صمة وثيقة باالستئناؼ البياني و 

 واإلجابة والتبييف وقد يكوف معترضا بيف أجزاء الجممة.

َبِؿ الَِّذيَف َكَفُروْا ِفى ِعزٍَّة ﴿لكف الرتبة اعتراض وقد وقع بيف جممة و  فالوظيفة ىي البياف
ـْ  ﴿بيف جممة و  ﴾َوِشَقاؽٍ  ْنُي  .﴾َوَعِجُبوْا َأف َجآَءُىـ مٌّنِذٌر م 

، وتفيد التكثير( كـ)المغوية فإفَّ ما يمفت النظر فييا أف اآلية الكريمة افتتحت بػ البنية  أّما
وىي مف األحرؼ ( الت)ثـّ ، يفأتوسطت اآلية الفاء وىي عاطفة ميمتيا الربط بيف الجز ثـّ 

 اسميا محذوؼ والتقدير " الت الحيُف حيفإْذ ، خبرىا( حيف مناص)و، (ليس)ػػػ المشبية ب
 . مناص "

ف كانت خالية شكميا و  تبقى اإلشارة أف الباحث قد الحظ أف كؿ ىذه النماذج         ا 
 بناءىا طرقا مختمفة مف اإلقناع. مف المؤكدات فإنيا تحوي في

 جممة اسمية غير مؤّكدة -2

 معرف بـ" ال" جممة اسمية مبتدأها

﴿                                  

                                    

                           

                                                           

 74، ص  4الزمخشري، جالكشاؼ، 1-



 الفصــــــل الرابـــــــع
 

246 
 

                              

                

                              

                              

 (5-4)األحزاب: ﴾

 ﴿ت اآلية التي قبميا ابطاؿ التبني ضّمنتإْذ استئناؼ بياني              ﴾   

 ﴿قولو تعالىثـّ      ﴾ وكانت ىذه اآلية قد نزلت في ابطاؿ بنوة زيد بف حارثة 

 النبّي وتشير بالتبني فكاف مثار سؤاؿ حوؿ عبلقة  وكانت العرب قبؿ اإلسبلـ تنبني
 ﴿فجاءت اإلجابة بيذا االستئناؼ البديع  بالمؤمنيف زيد وغيره،                     

          أ      ﴾1 . 

مكانتو  يبّيفو   النبّي موجو مف ا تعالى إلى عباده يحدد عبلقتيـ ب و الخطاب
 وحقوقو وحرمتو، فيو أولى بالمؤمنيف مف أنفسيـ.

 يستوقؼ المتمقي " أولى" بصيغة التفضيؿ فقد أخبر ا المؤمنيف أف الرسوؿ  مّماو  
أحرص عمى مصالحيـ وأقرب ليـ مف أنفسيـ إف كاف المقصود أقرب المقربيف ليـ أو ذواتيـ 

 عمى اختبلؼ التفاسير.

                                                           

 . 266، ص 21التحرير والتنوير، ابف عاشور ج ينظر: 1-



 الفصــــــل الرابـــــــع
 

247 
 

 ﴿:قاؿ ابف زيد في قولو "السياؽ الذي نزلت فيو اآلية فقد ذكر الطبري قاؿ: أّما    

          ﴾  1"...محّمدكاف زيد بف حارثة حيف مّف ا ورسولو عميو يقاؿ لو زيد بف 

 بالمؤمنيف جميعا. يبّيف عبلقة النبّي   ية في إبطاؿ التبني، و االستئناؼفنزلت ىذه اآل

جاء ( أولى)والخبر ( النبّي )المبتدأ فييا ىو ، الجممة اسميةالبنية المغوية فقد جاءت  أّما
 .(أولى)ػر متعمقاف بالخبػػػ( بالمؤمنيف مف أنفسيـ)، يفيد التفضيؿ مّما، (أفعؿ)عمى صيغة 

 :المبتدأ ضمير منفصلثانيا: 

﴿               ﴾ :(56)يس 

تكميميا بما يزيدىـ بيجة وسرورا و  سيؽ بكيفية شغميـ تفكييـ"في اآلية استئناؼ بياني 
 . 2"شركة أزواجيـمف 

      فبعد أف سردت اآليات حاؿ المعذبيف زاد في تبكيتيـ بذكر حاؿ الفائزيف المؤمنيف 
فإف قيؿ كيؼ ؟ جاءت اإلجابة باالستئناؼ  ﴾ِإفَّ َأْصحاَب اْلَجنَِّة اْلَيْوـَ ِفي ُشُغٍؿ فاِكُيوَف  ﴿

 . البياني آنؼ الذكر

عاد إْذ ، ما يقابؿ بو أىؿ النارو  حاؿ أىؿ الجنةوىذا االستئناؼ كسابقو تنظير في تبييف 
 الخطاب الكريـ لمحديث عنيـ بعد ىذه اآليات.

وىو ضمير رفع منفصؿ ( ىـ)مف المبتدأ  مشّكمةفالجممة اسمية  :البنية المغوية أّما 
خبر، ( في ظبلؿ)و( ىـ)معطوؼ عمى ( أزواجيـ)و، مبني عمى السكوف في محؿ رفع مبتدأ

 .  (ىـ)ثاٍف لػ  خبر( متكئوف)و ،(متكئوف)بػ  متعمقاف( )عمى األرائؾو

                                                           

 10، ص 19جامع البياف، ج 1-
 34، ص12روح المعاني، األلوسي، ج 2-
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 جممة اسمية غير مؤكّدة مبتدأها محذوف:

﴿                                

          ﴾  (89-87)ص 

 ﴿: بسم ا الرحمان الرحيم             ﴿ :(1)الزمر 

 استئناؼ بياني يجيب عف سؤاؿ مقدر نشأ مف أواخر سورة ص أي التي قبؿ سورة الزمر
إف ىو إال ذكر  ﴿خبر والمبتدأ ىو يعود عمى قولو تعالى  أّنوقاؿ أبو حياف:" وأقوؿ 

 ﴿ :قيؿ: وىذا الذكر ما ىو؟ فقيؿ أّنوك ﴾لمعالميف    ﴾"1. 

ا مف عناصر الترابط النصي في القرآف الكريـ وعميو فيذا االستئناؼ البياني يشكؿ عنصرً 
حّياف نقطة مآؿ وانبثاؽ فأبو  مف أّنو االستئناؼ رؤية الباحث ليذا النوع مفوىو ينسجـ مع 

ف لـ يذكر مصطمح االستئناؼ البياني في ىذه اآلية فقد أشار إليو بالفحوى مناسبة آخر و  وا 
ىػ( 858)توفي  البقاعي إليومف أشار  ؿأو  لعؿّ و  ،السور لبداياتيا موضوع أسيب القدماء فيو

إلى تحقيؽ  ألدائوىو سر الببلغة فعمـ مناسبات القرآف عمـ تعرؼ منو عمؿ ترتيب أجزائو و 
المطموب مطابقة المعاني لما اقتضاه الحاؿ و تتوقؼ اإلجادة فيو عمى معرفة مقصود السورة 

ـ في غاية النفاسة لعمذلؾ فييا و يفيد ذلؾ معرفة المقصود مف جميع جمميا فمذلؾ كاف ىذا ا
 .2وكانت نسبتو مف عمـ التفسير نسبة عمـ البياف مف عمـ النحو

                                                           

الشيخ عمي محّمد  -تفسير البحر المحيط، محّمد بف يوسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي، تح عادؿ أحمد عبد الموجود 1-
 397، ص 7، ج1ـ،، ط 2001 -ىػ  1422لبناف/ بيروت   -ية معوض، دار الكتب العّمم

نظـ الدرر في تناسب اآليات و السور، برىاف الديف أبو الحسف ابراىيـ بف عمر البقاعي، دار الكتاب االسبلمي،  2-
 .06، ص1992، 2القاىرة، ط
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  ﴿وىذا االفتتاح بالثناء عمى القرآف الكريـ وبياف مصدره         ﴾ 

ىذا  ىو المبتدأ فإفّ  "تنزيؿ"وأ النحوي ما اعتمدناه مف أّف المبتدأ محذوؼ ؿ يوأيا كانت التأو 
ضافة الكتاب إليو يجعؿ  أضؼ إلى ذلؾ  ،1"التنويو بالقرآففاتحة السورة أنيقة في "المصدر وا 

 الصفتيف العزيز والحكيـ.

( تنزيؿ)والخبر ( ىذا)فإّف المبتدأ في الجممة محذوؼ والتقدير ، البنية المغوية أّما
العزيز )و، جار ومجرور متعمقاف بمحذوؼ خبر ثافٍ ( ا فَ مِ )، مضاؼ إليو( الكتاِب )و

متعمقاف ( مف ا)و، مبتدأ( تنزيؿ)أف يكوف  ويجوز . تاف  سبحانو وتعالىنعْ ( الحكيـ
  2. بمحذوؼ خبر

 ﴿المستأنفة بيانيا قولو تعالى مف سورة الحجو  ومف الجمؿ االسمية المحذوفة المبتدأ   

                                

                  

﴾ :(72)الحج 

جممة (         )، فالنار خبر لمحذوؼ والتقدير " ىي النار "

 .فعمية في محؿ رفع خبر ثافٍ 

 

 

 

                                                           

 314، ص 23التحرير والتنوير، ج1-
  387، ص8القرآف، محي الديف الدرويش، ج إعراب - 2
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 :جممة فعمية هاخبر جممة اسمية غير مؤكدة 

﴿                             

                  

        ﴾ :(13)الشورى 

بو  وّصىجواب عف سؤاؿ يأتي بعد ذكر ما شرع ا مف الديف وما  1استئناؼ بياني
فجاء  ر عمييـ ما يدعوىـ إليو الرسوؿ كبُ ، الرسؿ السابقيف لكف المشركيف كبر عمييـ ذلؾ

  ﴿ىذا االستئناؼ إجابة عف ذاؾ السؤاؿ               ﴾ 
  .فالمشركوف الذيف لـ يقتربوا مف ىدى ا غير مجتبيف إلى ا

أف أقيموا الديف وال  ﴿وكأنما جاء ىذا االستئناؼ البياني بعد مثيمو في قولو تعالى  
لكف ا عميـ بسرائر خمقو،  2"وما ذلؾ المشروع؟ فقيؿ إقامة الديف"قيؿ:  أّنوفك ﴾تتفرقوا فيو 

 يجتبي إليو مف يشاء.

يسترعي االنتباه ىي كممة " يجتبي " والتي توحي بالتوفيؽ والتسديد إلى جانب ما  مّماو 
 )ا(.أضفاه االستئناؼ البياني مف قوة وفخامة بالبداية باسـ الجبللة 

مف المبتدأ " ا" والجممة الفعمية )مكّونة البنية المغوية فقد جاءت  أّما      

    ).خبر 

 

 
                                                           

 55، ص 25التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 1-
 215، ص 4الكشاؼ، الزمخشري، ج 2-
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 :خبرها مقدم مؤّكدةجممة اسمية غير 

﴿                      

     ﴾ :(5-1)الدخان 

 ّنوأنزلناه أل قيؿ: أّنوبياني متعمؽ بما قبمو لبياف التخصيص بالميمة المباركة فك استئناؼ"
 لبلستئناؼوىذا استئناؼ  1"مف شأننا اإلنذار والتحذير... وىي ليمة يفرؽ فييا كؿ أمر حكيـ

 ﴿قولو تعالى  أفّ إْذ توضيح التوضيح  أّنوفك ﴾...ا يجتبي ﴿البياني          ﴾ 

إنا أنزلناه ألننا مف شأننا اإلنذار والتحذير  قيؿ: أّنولما يقتضي اإلنزاؿ ك مبّيفاستئناؼ "
 .2"والعقاب

وىكذا يتضح دور االستئناؼ البياني في الوصؿ عف طريؽ الفصؿ ىذه ىي دقتو التي 
 ا في الفصؿ الثاني.ه إليو القدماء والمحدثوف كما بينّ نوّ 

فاالستئناؼ "االستئناؼ البياني السابؽ مف قبيؿ االعتراض عند مف عده صفة  إفّ ثـّ 
 .3"البياني ال يضر بالفصؿ بؿ ال يعد الفصؿ بو فصبل

  يشد انتباه المتمقي ويذكي فيو التواصؿ مع الخطاب القرآني  مّماوليس االعتراض فقط 
لقارئ وجذب النتباىو بؿ كذلؾ اإلجماؿ والتفصيؿ أو ما يعرؼ بالمؼ والنشر وىو شد ا

 تواصمو مع الخطاب القرآني الكريـ.و  وتعميؽ لتفاعمو

                                                           

 111، ص 13روح المعاني، األلوسي، ج 1-
 58، ص 8ارشاد العقؿ السميـ، أبو السعود، ج 2-
 112، ص 13، ج مرجع سابؽ روح المعاني،3 -
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 ﴿محسف المؼ والنشر ففي قولو تعالى"مف وفي ىذه الجممة األربع            ﴾ 

عمؿ ثـّ  بيف معنييف أوليما تعييف إنزاؿ القرآف وثانييما اختصاص تنزيمو في ليمة مباركة. لؼّ 
 ﴿المعنى األوؿ بجممة        ﴾  عمؿ الثاني بجممة و﴿         ﴾"1. 

( فرؽو)يُ ( ُيفرؽ)جار ومجرور متعمقاف بػ  (فييا)مف مكّونة البنية المغوية فقد جاءت  أّما
( نائب فاعؿ وىو مضاؼ،)أمر(، فعؿ مضارع مبني لممجيوؿ ( حكيـ)، مضاؼ إليو )كؿ 

  . ( أمرٍ )نعت لػ 

 ال" بـ"منسوخة  مؤّكدةجممة اسمية غير 

﴿                                       

                                

                             

                     

                             

 ﴾ :(256-255)البقرة 

ال إكراه في الديف فيي إجابة عف سؤاؿ مقدر جاءت  أّنوبياف مف ا تعالى إلى عباده 
في شكؿ استئناؼ بياني وأيا كاف ىذا السؤاؿ المقدر ىؿ نشأ عقب آية الكرسي؟ التي تحدثت 

ىا أناس منيا )أي مف آية شديدة االتصاؿ بيا حتى عدّ "عف قدرة ا ووحدانيتو فيي 
 عظمة الخالؽو  اشتممت عميو دالئؿ الوحدانية مّماليست كذلؾ، فكاف  يوى .2"الكرسي(

                                                           

 279، ص 25شور، ج التحرير والتنوير، ابف عا1-
 14، ص 2روح المعاني، األلوسي، ج 2-
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  ىذا الديف فمف أبى إال الكفر أفيترؾ  أف يسوؽ ذوي العقوؿ إلى قبوؿتنزييو... مف شأنو و 
، أو قد يظف بعض 1أـ يكره عمى اإلسبلـ؟ فكانت اإلجابة بالجممة المستأنفة استئنافا بيانيا

 االستئناؼـ مأموروف بقتاؿ الكفار ليجبروىـ عمى اإلسبلـ فجاءت اإلجابة بيذا أّنيالمؤمنيف 
 البياني.

، فالقرآف النفي بػ"ال" النافية لمجنس بيذه الجممة االسميةي الخطاب القرآني يستوقفو ومتمقّ  
والنيي في صورة ، يستبعد اإلكراه " مف عالـ الوجود والوقوع وليس مجرد نيي عف مزاولتو

 . 2"آكد داللة(و  )والنفي لمجنس أعمؽ إيقاعا النفي

     نقؿ أف رجبلإْذ "أصحابو، و  وىذا يتوافؽ مع السياؽ الذي عاشو المتمقي األوؿ 
مف األنصار مف بني سالـ بف عوؼ يقاؿ لو الُحصيف كاف لو ابناف نصرانياف وكاف ىو 

 النصرانية؟ فأنزؿ ا فيو ذلؾ أال استكرىيما؟ فإنيما قد أبيا إال فقاؿ لمنبي ، رجبل مسمما
 .3"﴾ال إكراه في الديف ﴿أي آية

   اسـ "ال" مبني ( إكراه)، مف "ال" النافية لمجنسمكّونة ءت البنية المغوية فقد جا أّما
 خبر " ال ".، شبو جممة متعمؽ بمحذوؼ (في الديف)، عمى الفتح في محؿ نصب

 ": لعلّ بـ"المنسوخة  مؤّكدةالجممة االسمية غير ال

﴿                           

                           ﴾ 

 (65األنعام:)

                                                           

 . 25، ص 3التحرير والتنوير، ابف عاشور ج ينظر: 1-
 290، ص 1في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ج 2-
 .547، ص 4جامع البياف، الطبري، ج 3-
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   تعد مف أكثر النواسخ ارتباطا باالستئناؼ البياني  لعؿّ أف  الباحثاسترعى انتباه  مّما
 جاءت أربع مرات بخبلؼ النواسخ األخرى وكاف ذلؾ في المواضع اآلتية:إْذ 

 مف سورة األنعاـ )محؿ الدراسة( 65اآلية  -1
 مف سورة األعراؼ 168ا آلية  -2
 مف سورة الشعراء 03اآلية  -3
 الشعراءمف سورة  21اآلية  -4

 ﴿ورد االستئناؼ البياني في قولو تعالى و     ﴾  وال  استئناؼاستئناؼ بعد

       يستثير النفس  مّماغرو، فما قبمو تيديد مف ا لممشركيف بألواف مختمفة مف العذاب 
﴿"وخشية. إشفاقالبياف ذلؾ  طّمعإلى الت    ﴾  استئناؼ بياني جواب لسؤاؿ سائؿ      

     ـ لعنادىـ كانوا في حاجة ّنيعف فائدة تصريؼ اآليات وذلؾ رجاء حصوؿ فيميـ  أل
 . 1"يا تتذكر وترعويلعمّ إلى إحاطة البياف بأفياميـ 

  ﴿االستئناؼ في قولو تعالى   بعاوتت                ﴾  الذي ارتبط

 ﴿بما قبمو دعا إلى استئناؼ ثاني في قولو تعالى            ﴾ وىذا دعا        

 إلى االستئناؼ الذي نحف بصدده.

فقد نقؿ مع ىذه اآليات القدوة في التواصؿ مع الخطاب القرآني   النبّي وقد تفاعؿ 
﴿لما نزلت ىذه اآلية " أّنوبف كثير ا                        

                                

  ﴾    قاؿ رسوؿ ا:  أعوذ بوجيؾ،  :قاؿ ﴾مف تحت أرجمكـ ﴿أعوذ بوجيؾ  أو      

                                                           

 286، ص 7التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 1-
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يـ( لعمّ ولذلؾ جاء قولو )،1ىذا أىوف أو ىذا أيسر" :قاؿ رسوؿ ا  ﴾يمبسكـ شيعا﴿أو 
 .﴾يـ يفقيوفلعمّ ﴿تخويؼ 
، يوىي في كبلـ العرب حرؼ يفيد الترجّ ( لعؿّ )ىا صّدر فالجممة تت :البنية المغوية أّما

 . ( يفقيوف) جممة فعمية وخبرىا( ىـ)واسميا الضمير 
 النموذج الثاني:

﴿           ﴾ :(3)الشعراء 

      أف أشفؽ عمى نفسؾ أف تقتميا حسرة عمى ما فاتؾ  نبّيوفي ىذه اآلية يخاطب ا 
 .2أقصى الذبح :مف إسبلـ قومؾ إذا أف لفظ البخع معناه

عف استمرار  النبّي ذلؾ داع لتساؤؿ  معؿّ ف مبّيفف ا تعالى أف كتابو ىو اللما بيّ إْذ "
      المشركيف عف اإليماف وتصديؽ القرآف فجاء ىذا االستئناؼ البياني ليجيب  إعراض
 .3"عف ذلؾ

ؿ تحوّ  فمبيبعد أف كاف القرآف يتحدث عف الكتاب الإْذ  خطاب،وفي ىذه اآلية تحويؿ 
غ رسالتؾ وما عميؾ مف إيمانيـ فإف ذلؾ بيد وبمّ  محّمدأي ال تيتـ يا "إلى خطاب الرسوؿ 

 .4"ا
ف كاف األصؿ فييا أف تفيد الرجاء وجاءت "باخع" و   النبّي أفادت اإلشفاؽ عف  لعؿّ و  ا 

ف  ضّمفلـ يت عمى صيغة اسـ الفاعؿ الداؿ عمى االستمرار وىكذا... فيذا االستئناؼ كغيره وا 
 أدوات التوكيد تضمف شحنة قوية وكثافة في الدالالت.

 ال جممة فعمية كاألسموب السابؽ. أف خبرىا اسـ البنية المغوية فأىـ ما يميزىا أّما
 

                                                           

 .241، ص 3تفسير ابف كثير، ج 1-
 . 298، ص 3مخشري، ج الكشاؼ، الز ينظر: 2-
 . 93، ص 19التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج ينظر: 3-
 .224، ص 4محرر الوجيز، ابف عطيو، ج4-



 الفصــــــل الرابـــــــع
 

256 
 

 :ليس" بـ"منسوخة  مؤّكدةجممة اسمية غير 

﴿                     ﴾ :(2-1)الواقعة 

إف بمضمونيا وىو الحديث عف يوـ العرض ، بداية لمسورة تقرع اآلذاف وتيز النفوس
فيأتي "يجعؿ المتمقي خائفا، ناىيؾ عف أسموب الشرط  مّمااألكبر، أو بطبيعة أصواتيا 

 ﴿االستئناؼ البياني          ﴾ 1"ناشئ عف اآلية األولى. 

ا وقد ذكر الشرط إذا وقعت مبّيناآلية اعتراض رابط لما بعده بما قبمو موضحا و  ىذهوفي 
 ﴿الواقعة ولـ يذكر الجواب بؿ يبدأ بيذه الجممة االستئنافية       ﴾  ويسترسؿ

 .2ما" ىذا اليوؿ كمو مقدمة ال يذكر نتائجيا ألف نتائجيا أىوؿ مف أف يحيط بيا المفظ"فكأنّ 
ىذا الخطاب الموجو إلى اإلنسانية جمعاء يتفاعؿ معو اإلنساف المستكف في أعماقو 

 المستيقف أف ال بد مف البعث.
( لوقعتيا)و، مؤخر( كاذبة)واسمو ( ليس)مف الفعؿ الناسخ  مشّكمةوقد جاءت الجممة 

 . "في"خبر. والبلـ ىنا بمعنى ، شبو جممة متعمؽ بمحذوؼ
 ما " النافية:بـ"منسوخة  مؤّكدةجممة اسمية غير 

﴿                        

                            

                   

                     ﴾  :(57-55)األنعام 

  ﴿:االستئناؼ بياني وقع في قولو تعالى        ﴾  نبّيوفقد أمر ا 

  ـ قد كذبوا بالحؽ وكاف مف عاداتيـ أف يقولوا أّنيعمى بينة مف ربو، و  أّنوبأف يقوؿ ليـ
                                                           

 . 281، ص 27التحرير والتنوير، ابف عاشور، جينظر: 1-
 . 3462، ص 6في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ج 2-
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ليـ فا أعمـ بنفوسيـ وعادتيـ في الحوار  إجابةلو:" ايتنا بالعذاب" فجاء بيذا االستئناؼ 
   )، والمجادلة    ). 

ا لخطأىـ في شأف ما جعموه منشًأ لتكذيبيـ بيا، مبّين"وقد جاء ىذا االستئناؼ البياني 
 .1"وىو عدـ مجيء ما وعد فييا مف العذاب الذي كانوا يستعجمونو

 ﴿ و بالنظر إلى اآلية                           

       ﴾  ،لو كاف في اإلمكاف تعذيبكـ إْذ ، نفيـ جيدا ىذه اآلية ،(58)األنعام

فيو د لما بعده ف ما قبمو وميّ يّ وىذا االستئناؼ البياني بولكنو بيد ا تعالى، لقضي األمر 
 نقطة مآؿ وانبثاؽ. 

انطبلقا مف فيمو لبلستئناؼ البياني ودوره في الترابط ىذا االستنتاج ر الباحث وقد كرّ 
 النصي والتفاعؿ والتواصؿ مع الخطاب القرآني الكريـ.

ظرؼ  :(عندي)، نافية :(ما) :فقد جاءت مشتممة عمى العناصر اآلتيةالبنية المغوية  أّما
صمة ( تستعجموف)اسـ موصوؿ مبتدأ مؤخر وجممة  :، )ما(مكاف متعمؽ بمحذوؼ خبر مقدـ

 . (تستعجموف)مقاف بػ عجار ومجرور مت :(بو) ،الموصوؿ
 :المستأنفة بيانيا الواردة منسوخة  مؤّكدةومف الجمؿ االسمية غير ال

 (59 :غافر) ﴾لكف أكثر الناس ال يؤمنوف ﴿قوؿ ا تعالى: -1
 (79:المائدة) ﴾كانوا ال يتناىوف عف منكر فعموه  ﴿ -2

 :ة اسم إشارةضّمنالجمل االسمية المت
وردت أسماء اإلشارة خمسا وثبلثيف مرة في الجمؿ المستأنفة بيانيا في الذكر الحكيـ 

" وجاءت دونيا أحيانا إفّ  بػ" وقد جاءت في تراكيب وصور مختمفة اقترنت في أحيافٍ 
    عسى أف نصؿ فييا إلى الغرض األسموبي  هأخرى، ولذلؾ سنقوـ بدراستيا عمى حد

 مف ىذا التكرار.

                                                           
 142، ص 3ارشاد العقؿ السميـ، ابي السعود، ج -1
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 النموذج األول:

﴿                        ﴾ :(5)البقرة 

ما لممستقميف بيذه الصفات قد اختصوا باليدى؟ "يجيء ىذا االستئناؼ بيانيا بتقدير 
بأّف أولئؾ الموصوفيف، غير مستبعد أف يفوزوا دوف الناس باليدى عاجبل، فأجيب 

، إذا بعد تعديد صفات المؤمنيف المشيود ليـ بالتقى فيـ مؤمنوف بالغيب 1"وبالفبلح آجبل
     إيمانا وصؿ ومقيموف لمصبلة ومنفقوف لؤلمواؿ وىو المؤمنوف بالقرآف وما أنزؿ قبمو

 ﴿النفس إلى استجبلء مآليـ؟ فيأتي  طّمعأفبل تتإلى درجة اليقيف في اآلخرة       

     ﴾. 

تواصمي  فيو ال يقاؿ عادة إال في جوٍ  ريّ ضو عد حاإلشارة في المغة العربية بُ  اِلسـو 
ىذا ما يفسر كثرتو في الجممة  لعؿّ وفي الحضور الفعمي أو المفترض لقطبي التواصؿ و 

 إجابة.المستأنفة القائمة أصبل عمى افتراض السؤاؿ الذي تقابمو 
يجيء إْذ اسُتيّؿ ىذا االستئناؼ البياني باسـ إشارة، وىو مف طرائقو المعروفة " و  

 أحسنت إلى زيد، زيد حقيؽ باإلحساف :نؼ عنو الحديث كقولؾؤ تارة بإعادة اسـ ما است
أحسنت إلى زيد صديقؾ القديـ أىؿ لذلؾ، فيكوف االستئناؼ  :صفتو كقولؾ تارة بإعادةو 

 .2بإعادة الصفة أحسف وأبمغ" 
الموصوؿ وناب عف كؿ تمؾ الصفات الحميدة التي  االسـض اسـ اإلشارة وىنا عوّ 

ُوصؼ بيا المتقوف ال صفة واحدة فكاف غاية في الفصاحة والببلغة والفخامة والمناسبة، 
واإلشارة أحسف منو وقعا  "ىـ":" واسـ اإلشارة ىنا حؿ محؿ ذكر ضميرشورابف عابقوؿ 

 .3جميع أوصافيـ المتقدمة" ضّمفتت اّنيأل

                                                           

 وقد أورد غير ىذا االحتماؿ في ىذه الجممة. 44، ص 1الزمخشري، ج الكشاؼ، 1-
 44، ص 1المصدر نفسو، ج 2-
 242، ص 1التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 3-
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 ﴿فتصوير القرآف يجعمؾ كأنؾ في المشيد الحي             ﴾  وأصالة

 اسـ اإلشارة في الحضور والتواصؿ معروفة عند مستعممي المغة.
     ، وىو المبتدأ (أولئؾ) شارةالمغوية فقد جاءت مؤلفة مف اسـ اإل البنية أّما 

متعمقاف ( مف ربيـ) ،(أولئؾ)جار ومجرور متعمقاف بمحذوؼ خبر لممبتدأ ( عمى ىدى)و
  . ( ىدى)بمحذوؼ صفة لػ 

 النموذج الثاني:

﴿                              ﴾ 

 (16)البقرة:
بعد تعديد صفات المنافقيف السمجة وأعماليـ الذميمة مف خداع إْذ استئناؼ بياني 

صرارىـ و  صبلح واتياـ المؤمنيف بالسفاىةاإل ادعاءلممؤمنيف وافساد في األرض مع   ا 
أبدا " فُحؽ لمسامع بعد إجراء تمؾ األوصاؼ عمييـ  بوأحٌد عمى االستيزاء بما ال يستيزئ 

فيجاب باالستئناؼ البياني ليعرؼ   1دخؿ عمى ىؤالء ىذه الييئات؟" فأف يسأؿ مف أي
 ﴿السبب ويستجمي األمر                ﴾. 

فيؤالء المخصوصوف بأعماليـ " صاروا و أعطى اسـ اإلشارة البعد التواصمي الحي 
ار مشاِىدوف عمى ما ىـ عميو، وما فيو مف معنى اإليذاف ببعد منزلتيـ أّنيك     ـ ُحضَّ

 .2في الشر وسوء الحاؿ"
 ﴿ىذا االستئناؼ استعارة في قولو تعالى ضّمفكما ت              

          ﴾ يوافؽ المستعار لو،  مّماتو ضّمنوىي استعارة مرشحة لما ت

ا مقابمة لموضوع اآلية السابقة أّنيكما  ،ةمعمّ ة لمبّينوجاءت ىذه الجممة  االستئنافية 
﴿             ﴾  جممة و﴿       ﴾ 

                                                           

 163، ص 1روح المعاني، األلوسي، ج 1-
 48، ص 1ارشاد العقؿ السميـ، أبو السعود، ج 2-



 الفصــــــل الرابـــــــع
 

262 
 

 ا مّطِردة في ارتباطيا باالستئناؼ البياني. أّنيو التنظير مف األمور التي أكد البحث 
خبر، ( الذيف)و( أولئؾ)تضـ المبتدأ وىو اسـ اإلشارة  البنية المغوية فقد جاءت أّما
 . جممة فعمية صمة الموصوؿ( اشتروا الضبللة باليدى)وجممة 

 النموذج الثالث:

﴿                              

                            ﴾ 

 (24)هود:
 ﴿كما جاء في اآلية السابقة وصفيـ بشدة الكفر           

              ﴾،  َ1نبوفكأف كفر غيرىـ ليس بكفر في ج. 

عذابيـ )وىـ عمى ىذه  أفّ  ىؿت النفس طّمعولما ذكر ا عقوبتيـ في اآلخرة ت
ا         ؟ فُأجيب بقولو2الصفة( وعقابيـ في اآلخرة فقط؟ وىؿ ىـ سالموف مف عذاب الدني

﴿              ﴾ فجاء ىذا االستئناؼ البياني تبيينا وتوضيحا ، "

لو أراد عقابيـ ما كاف ليـ مف يتوالىـ و  ـ ما كانوا يعجزوف ا في الدنيا بأف يعاقبيـأّني
وقد أضفى اسـ اإلشارة بعدا حضوريا تواصميا، كما  يمنعيـ مف عقابوو  فينصرىـ منو

 .يفالسابق يفأسمفنا في النموذج
فعؿ مضارع ناقص ( لـ يكونوا)، اسـ إشارة مبتدأ( أولئؾ)ففييا مغوية البنية ال أّما

     حاؿ مف الضمير ( في األرض)، خبرىا( معجزيف)، والواو اسميا، مجزوـ بػ " لـ "
 . ( أولئؾ)خبر لػ ( يكونوا معجزيفلـ )وجممة  ، (يكونوا)في 

 
 

                                                           
1

 .556، ص 2القدير ، الشوكاني، ج وفتح 296، ص 4إرشاد العقل السليم، أبو السعود، ج -
2
 .34، ص 22التحرير والتنوير، ج - 
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 النموذج الرابع:

﴿                                

                            ﴾ 

 (37)يوسف:
أىما بما يحمؿ إلييما مف طعاـ ينبّ  أّنولما أخبر يوسؼ عميو السبلـ السجينيف معو ب

؟ أنى لو ىذاو  كاف مف المنطقي أف يثار السؤاؿ:، ماءلعمقبؿ أف يأتييما وىذا فوؽ عمـ ا
﴿فجاء االستئناؼ البياني جوابا           ﴾. 

﴿وليتـ البياف في االستئناؼ البياني جاءت جممة                   

       ﴾ ،" ّيثير  مّماؿ وعموـ أخرى يمو التأو ألف اإلخبار بأف ا تعالى عم

ـ فأخبر بأف سبب عناية ا بو إنفراده في ذلؾ المكاف لعمّ السؤاؿ عف وسيمة حصوؿ ىذا ا
 .1"بتوحيد ا

ولكنو إلى جانب ذلؾ ، و الخطاب مف يوسؼ عميو السبلـ إلى رفيقيو في السجف
  ىذه اإلجابة كانت أفّ إْذ ا لبلستئناؼ البياني ودوره في التناسؽ النصي، يمثؿ أنموذجً 

قولو تعالى  ة مفمف حسف التخمص إلى الدعوة لمتوحيد ونبذ الشرؾ فجاء بعد آية واحد
 ﴿حكاية عف يوسؼ                             ﴾. 

الكثير مف الجمؿ ت ضّمنقد تو  وقصة يوسؼ كما ىو معروؼ أنموذج لمقصة القرآنية
 في أسموب المقاولة أو غيره كما ىو الشأف في ىذه اآلية. المستأنفة البيانية إفْ 

   ألف 2"إلفادة عمو الدرجة وبعد المنزلة"ة باسـ اإلشارة صّدر وجاءت ىذه الجممة م
 مف معاني اإلشارة الُبعد.

                                                           

 .272، ص 12التنوير، ابف عاشور، ج التحرير و ينظر: 1-
 277، ص 4ارشاد العقؿ السميـ، ألبي السعود، ج 2-
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﴿ومف ىذه الجمؿ نشأ استئناؼ بياني آخر              ﴾  إلفادة

 .1التعميؿ كما يرى أبو السعود
والبلـ لمبعد ، اسـ إشارة :ذا :وتفصيمو، ( وىي مبتدأففييا )ذلكما، البنية المغوية أّما

، و)عّممني( صمة (جرور متعمقاف بمحذوؼ خبر)ذلكما( جار وممّما)و، والكاؼ لمخطاب
 .(الموصوؿ )ما

 لنموذج الخامس:ا

﴿                              

                                  

     ﴾ :(163)األعراف 

) إسرائيؿسبقت ىذه اآلية في تعديد مظاىر عصياف بني                 

            )و﴿              ﴾،  ّتمتيا ىذه ثـ

في غير ذلؾ  يوـ سبتيـ وامتناعواآلية فكاف لممتمقي أف يسأؿ عف حكمة إتياف الحوت 
﴿التوضيح و  لمبياف ياليـو فجاء االستئناؼ البيان     ﴾. 

أف نذكر أىمية تقدير المتمقي لبلستئناؼ البياني فقد اختمؼ فيو  ومف الميـّ  
فاأللوسي يرى  ذلؾ ناتج وال شؾ عف فيميـ لآلية.تبعا لتقدير السؤاؿ و  المفّسروف

 ﴿االستئناؼ البياني في جممة   ﴾ قدر السؤاؿ عف  ّنودوف الكاؼ واسـ اإلشارة، أل

ا أّنيالكاؼ فنقؿ فييا رأي  الطبرسي  أّماحكـ اختبلؼ حاؿ الحيتاف تارة وعدمو أخرى، 
 .2مقدر أي إتيانا كائنا كذلؾ صّدربمحذوؼ وقع صفة لمفي موضع الحاؿ أو بمتعمؽ 

                                                           

 277، ص 4ارشاد العقؿ السميـ، ألبي السعود ، ج 1-
2
 85، ص 5روح المعاني، األلوسي، ج - 
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﴿في جممة  يفيرى االستئناؼ البيان ابف عاشور أّما     ﴾  السؤاؿ و

 ؟ 1ـ ال يرعووف عف انتياؾ حرمة السبتأّنيما فائدة ىذه اآلية مع عمـ ا ب :المقدر عنده
الخطاب القرآني واالستئناؼ البياني التواصؿ مع و  ع دليؿ عمى التفاعؿوىذا التنوّ 

 ﴿ الخصب، وقد جاءت جممة ميدانو  ﴾  مضارعية لحكاية الحاؿ الماضية

 الستحضار صورتيا والتعجيب منيا.
﴿ة فعميف ماض ومضارع ضّمنالجممة الموالية ليا جاءت متو        ﴾ 

 وىذا لمداللة عمى فسقيـ المستمر.
﴿و الخطاب في   ﴾  ف كاف لمنبي معاصريو مف الييود فإف  بمخاطبةوا 

    المتمقي الحقيؽ بالتواصؿ مع ىذا الخطاب يجد في االستئناؼ إجابة لما قد يطرحو
و لذلؾ رّجح الباحث رأي ابف عاشور وأخذ بو في أّف االستئناؼ البياني وقع  مف أسئمة

 .بجممة )كذلؾ نبموىـ(
  :فإّف ما يمفت النظر في محؿ االستئناؼ مف اآلية اشتماليا عمى، نية المغويةالب أّما
   مف حرؼ الجر الكاؼ ومجروره " ذلؾ " والجار والمجرور  مشّكمةوىي ( كذلؾ)

ؽ أّنوفي موضع نصب عمى  فعميا فعؿ ، وىي جممة فعمية( نبموىـ)، 2مفعوؿ مطم
تعميؿ لما ( ما كانوا يفسقوف)والجممة بعدىا  . مفعوؿ بو( ىـ)والواو فاعؿ و، مضارع
 . تعميمية( بما)الباء في إْذ ، قبميا

 
 
 
 

                                                           
1
 252، ص 9وير، ابن عاشور، جالتحرير والتن 
 482، ص 3إعراب القرآف، محي الديف الدرويش، ج - 2
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 :بمؤكد واحد مؤّكدةالجممة الثانيا: 
 الجمل الفعمية:-1

 السين + مضارع مبني لممجهول:

﴿                   

                               

                              

          ﴾ :(184-179)األعراف 

 أمر ا المؤمنيف أف يدعوه بأسمائو الحسنى وأف ال يبالوا بالذيف يمحدوف في أسمائو
المتبادر إلى ذىف المؤمف" كيؼ ال نبالي وىـ يمحدوف في أسماء ا و  اإلعراض عنيـو 

مف معاقبتيـ  فبل بدّ  .1"﴾سيجزوف ما كانوا يعمموف ﴿تعالى؟ " فجاء االستئناؼ البياني 
 بصنيعيـ ىذا فيشفي ا صدور المؤمنيف.

المعنى عمى األمر باالجتناب اجتنبوا إلحادىـ كيبل لتعميؿ " وىذا االستئناؼ جاء 
  .2"يصيبكـ ما يصيبيـ فإنو سينزؿ بيـ عقوبة ذلؾ

الفعؿ المضارع  ضّمفتو ، قد جاء ىذا التعميؿ دوف أداة بؿ قاد إليو سياؽ اآليةو 
واقترنت بالمضارع المبني لممجيوؿ المرفوع بثبوت  القريب "السيف" التي تفيد االستقباؿ

 أفّ إْذ النوف. وال غرو أف يأتي تأكيد عقوبة الممحديف الذيف يمحدوف بأسماء ا تعالى 
قد ُأمر وىو المؤمف و  إلى معرفة عقوبتيـ خاصة طّمعالمتمقي المتواصؿ مع ىذه اآليات يت

وىكذا يتحقؽ التواصؿ مع الخطاب القرآني  يبتعد عف ىؤالء المستكبريف المعانديف با أفْ 
 .بثنائية السؤاؿ والجواب

                                                           

 . 296، ص 3ارشاد العقؿ السميـ ألبي السعود، جينظر: 1-
 .117، ص 5روح المعاني، األلوسي، ج2 -
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ف( وْ زَ جْ الفعؿ فييا )سيُ ، جممة فعمية تامة العناصرعموما فإف البنية المغوية جاءت و 
والواو نائب فاعؿ ، فعؿ مضارع مبني لممفعوؿ( فَ وْ زَ جْ يُ )و، حيث السيف حرؼ استقباؿ

 . صمة الموصوؿ( وفمُ مَ عْ كانوا يَ )، اسـ موصوؿ مفعوؿ بو( ما)و
 .(17)القمم: ُأكد بالسيف أيضا ﴿ َسَنِسُمُو َعَمى الُخْرُطوـِ ﴾ مّماو 

 سوف + فعل مضارع مبني لممعموم

﴿                           

              ﴾ :(93)هود 

و بقولو متيديد شعيب عميو السبلـ لقو "استئناؼ بياني وقع جوابا لسؤاؿ مقدر ناشئ مف  
﴿  ﴾  فماذا يكوف بعد ذلؾ؟ فقيؿ سأؿ: عامؿ فكأف سائؿ منيـ أّنواخبرىـ بو:﴿  

  ﴾1. 

عقد موازنة إْذ قد نّبو الزمخشري إلى قوتو وببلغتو، و  البياني ميوؿ لممتمقيواالستئناؼ 
 (135)األنعام،  ﴾فسوؼ تعمموف ﴿قولو تعالى في سورة األنعاـ و  بيف ىذه اآلية

 ﴿فإف قمت أي فرؽ بيف إدخاؿ الفاء ونزعيا في    ﴾ إدخاؿ الفاء  :قمت"

وصؿ ظاىر بحرؼ موضوع لموصؿ ونزعيا وصؿ خفي تقديري باالستئناؼ الذي ىو جواب 
لسؤاؿ مقدر...وأقوى الوصميف وأبمغيما االستئناؼ وىو باب مف أبواب عمـ البياف تتكاثر 

 .2محاسنو"

أضفى عميو قوة أكثر مف وصمو بالفاء  مّماذلؾ أف التيديد جاء دوف وسائط ومقدمات 
    ي كاف دخوليا  مناسبا لممقاـ الذي ذكرت فيو " ففي خطاب شعيب عميو السبلـ قوموالت

                                                           

 321، ص 6روح المعاني، االلوسي، ج1-
 424، ص 2الكشاؼ، الزمخشري، ج2-
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ما أرسؿ بو ا عمى جريً في سورة األنعاـ   النبّي ما ليس في الخطاب المأمور بو  مف الشدة
 . 1"مف الميف ليـ  محّمد

وىذه ىا فكانت مف عبلئؽ التماسؾ النصي، وقد ربطت ىذه الجممة ما قبميا بما بعد
ىية المبلحظة لمفّسريف كبيريف الزمخشري وابف عاشور مف أنفس المبلحظات الداّلة عمى ما

    ا فيوكما ال يخفى م ،يو مف أقوى آليات التماسؾ النصياالستئناؼ البياني ووظيفتو، ف
 .السؤاؿ والجوابمف البعد التواصمي الُمتأت ي ِمف 

فعؿ ( تعمموف)و، وىي حرؼ استقباؿ( سوؼ)مف مكّونة البنية المغوية فقد جاءت  أّما
 .ارع مرفوع وفاعمو الواومض

 :إنما + فعل مضارع

﴿                           

                  

         ﴾ :(92)النحل 

ا تعميؿ لما سبقيا أي يعاممكـ ّنيأل" (ما يبموكـ ا بوإنّ )وقع االستئناؼ البياني في جممة 
بذلؾ الكوف لينظر أتتمسكوف بحبؿ الوفاء بعيد ا تعالى...أـ تغتروف بكثرة  المختبرمعاممة 

 .2"قريش وشوكتيـ
وجاء لفظ  . 3ستئناؼ البياني مفيدا " لمتعميؿ بما تقتضي الحكمة"فقد جاء اال وىكذا

 ﴿التبييف بعد ىذه الجممة مباشرة       ﴾  بمؤكديف النوف الثقيمة والبلـ، ىذا  مؤّكدةجاءت

ما جاء قبمو فقد ضرب ا ليـ مثبل بالمرأة التي نقضت غزليا،  أّماما جاء بعد االستئناؼ 
       وىي مف قريش خرقاء اسميا "ا كانت معروفة لدى المخاطبيف أّنيحّياف وينقؿ بف 

                                                           

 153، ص 12التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 1-
 459، ص 7روح المعاني، األلوسي، ج2-
 266، ص 14، ج مرجع سابؽالتحرير والتنوير، 3-
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 "ريطة بنت سعد بف تيـ" اتخذت مغزال... فكانت تغزؿ ىي وجوارييا مف الغداة إلى الظير 
 .1فينقضف ما غزلف" رنيفّ تأمُ ثـّ 

 إخبلؼ" كما قد سبؽ بالتحذير مف إنماوقد جاء ىذا االستئناؼ مؤكدا بأسموب القصر "
 المواثيؽ ونكث األيماف.

و" كـ " ، فعؿ مضارع مرفوع :)يبموكـ(، كافة ومكفوفة :(إنما) :فييالبنية المغوية  أّما
 . ( يبموكـ)جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ  :)بو(، فاعؿ :مفعوؿ بو مقدـ،)ا(

 
 إنما + فعل ماض مبني لممجهول 

﴿                               

                             

       ﴾ :(124-123)النحل 

ة متبع لممّ   النبّي ( صرحت بأف 123أي النحؿ:لما كانت اآلية السابقة لبلستئناؼ )
الرد  ، فجاءمشركو العرب ذلؾ ادعىـ عمى ديف إبراىيـ كما أّنييّدعوف وكاف الييود ، إبراىيـ

ة كيؼ يكوف اإلسبلـ مف ممّ "مف شأنو أف يثير سؤاال: بما  123في اآلية  عمى المشركيف 
يوـ  فيو جعؿ يوـ الجمعة اليـو المقدس وقد جعمت التوراة لمييود يوـ التقديسو  إبراىيـ
﴿فجاءت اإلجابة باالستئناؼ البياني الواصؿ المعنوي بيف ما قبمو وما بعده  2" السبت؟    

                ﴾  

كاف محافظا  إبراىيـالييود كانوا يدعوف أف يـو السبت مف شعائر اإلسبلـ وأف  " ذلؾ أفّ 
آنؼ الذكر مدعوما بالتوكيد عف طريؽ أسموب القصر  باالستئناؼوجاءت اإلجابة  .3"عميو

                                                           

 514، ص 5البحر المحيط، أبو حياف، ج 1-
 .322، ص 14التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 2-
 .150، ص 5ارشاد العقؿ السميـ، أبو السعود، ج 3-
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 ميـ بأفّ تأتي لقمب االعتقاد أي مزاع "ماإنّ " مف المعمـو أفّ إْذ يشد المتمقي  مّماما" وىذا إنّ بػ"
يذاف "يا لممفعوؿ جريا عمى سنف الكبرياء إيراد الفعؿ مبن السبت مف شعائر إبراىيـ كما أفّ  وا 

 وتعالى. واسم عزّ  1"بالفاعؿ حالتصريبعدـ الحاجة إلى 
فعؿ ماضي مبني  :(ُجعؿ)، كافة ومكفوفة :(ماإنّ ) :مفمكّونة البنية المغوية فجاءت  أّما
اختمفوا )، (جعؿ)جار ومجرور متعمقاف بالفعؿ  :(عمى الذيف)نائب فاعؿ  :(السبت) ،لممفعوؿ

 . صمة الموصوؿ، جممة فعمية :(فيو
 " + إالإن  بـ"التوكيد 

﴿                           

                           ﴾ :(54)األنعام 

     زائف ا وال أعمـ الغيب ولست خيا البشر ال أممؾ عمى المشركيف قؿ أيّ  اآلية ردّ 
الثبلث متتابعات معطوفة بعضيا عمى بعض " فالمقاـ  مف المبلئكة فمما جاءت ىذه الجمؿ

إف أتبع إال ما يوحى  ﴿فجاء االستئناؼ البياني  2مثير سؤاؿ سائؿ ماذا تدعي بالرسالة؟"
 ﴾إليّ 

مف خوارؽ جاء االستئناؼ بأسموب  ما يستعجمونو  النبّي آخر لما نفى  وبتعبير
ما أفعؿ إال إتباع ما  :قيؿ أّنوبإتباع ما يوحى إليو...ك معنى تخصيص حالو  القصر"عمى
 .3يوحى إلي"

أداة  "" التي تفيد النفي مع "إالّ  إفْ بػ"القصر  أسموبوقد جاء ىذا االستئناؼ عمى 
 .االستثناء

                                                           

 .486، ص 7روح المعاني، األلوسي، ج 1-
 242، ص 7رير والتنوير، ابف عاشور، جالتح2-
 137، ص 3ارشاد العقؿ السميـ، أبو السعود، ج 3-
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أداة  :)إالَّ(فعؿ مضارع مرفوع  :)اتبع(نافية  :إْف() :تشمؿ البنية المغوية فقد جاءت أّما
(اسـ موصوؿ مفعوؿ بو  :)ما(حصر    .صمة الموصوؿ :)ُيوحى إليَّ

 النموذج الثاني:

﴿                                   

                                   

                             ﴾ 

 (23-19)النجم:
ىذا أحد و  في الفصؿ الثاني إلى ذلؾ يرَ شوقد أُ  بااللتفاتىذا أنموذج لبلستئناؼ المرتبط 

﴿طاب المشركيف خالنماذج التطبيقية فقد تحوؿ ا عف       ﴾  إلى الغيبة﴿   

 ﴾. 

مع عّدىا مف ضروب االلتفات ويرى  1استئنافا بيانيا ابف عاشور ىذه الجممةصّنؼ وقد 
فقد ، الباحث أّف أغراض االستئناؼ البياني مف تعميؿ وتوضيح غير بعيدة عف ىذه الجممة

، بّيف ا تعالى سبب تعّمقيـ باآللية وىو إتباع الظف وما تيواه أنفسيـ )وا أعمـ بمراد آياتو(
جده المتمقي لمخطاب القرآني وىو اإلشعار بميانة ؽ االلتفات غرضا آخر ميما يوقد حقّ 

 .2المشركيف "لئليذاف بأف تعداد قبائحيـ اقتضى اإلعراض عنيـ "
 :شممت البنية المغوية ليذه الجممة فقد أّما
 :)الظّف(أداة حصر  :)إالَّ(. وفاعمو الواو، فعؿ مضارع مرفوع :)يتبعوف( ،نافية :)ِإْف( 

، ،الواو عاطفة :)وما(، (يتبعوف)مفعوؿ بو لمفعؿ    و)ما( موصولة معطوفة عمى الظف 
 .جممة فعمية صمة الموصوؿ :)تيوى األنفس(

                                                           

 109، ص 27التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 1-
 58، ص 14روح المعاني لؤللوسي، ج 2-
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 هل" + "إال": بـ"التوكيد 

﴿                           

                      ﴾ :(33)النحل 

أصاب األقواـ السابقيف مف عذاب لما عصوا أمر  عّماتحدثت اآليات قبؿ ىذه اآلية 
المشركيف ار و عاصريف لنزوؿ القرآف مف الكفّ ؿ المف مآعربيـ فانساؽ ذىف المتمقي إلى سؤاؿ 

 ﴿البيانيفجاء ىذا االستئناؼ            ﴾  ناشئا عف جممة﴿    

                                  ﴾ 

سؤاؿ مف يسأؿ عف إباف حموؿ العذاب عمى ىؤالء كما حؿ بالذيف ا تثير ّنيأل" (42 ،الرعد)
 .1"مف قبميـ

  ﴿وأيا كاف التفسير           ﴾  ًؿ ر ا بعذاب االستئصابتيديدىـ أو أم سواء    

 2"القرآفا طعف الكفار في مّ ما قبميا لَ لِ  " ة ىذه اآليةبأو بقبض األرواح ففي الكؿ تبرز مناس
عف طريؽ الوصؿ  وبالتالي ىذه الوظيفة الميمة لبلستئناؼ البياني في التماسؾ النصي

الخفي بآلية تواصمية ال تظير عمى سطح الّنص لكّنيا تحّقؽ تماسكا متينا يتمّثؿ في تواصؿ 
 .القارئ مع ىذا الخطاب المجيد

ف كاف موجّ و  والخطاب ، وقد جاء االستئناؼ 3ففيو تعريض واضح لممشركيف بي منّ ليا ا 
    كيف" لما فيو مف قوة الردع لمكفرة والمشكّ " و"إالّ ىؿمف "مكّونة البياني في صفة القصر ال

 .النبّي لرسالة  في كمؿ زماف ومكاف

                                                           

 .145، ص 14التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 1-
 .474، ص 5البحر المحيط، ابو حياف، ج 2-
 145ص  14ج مرجع سابؽ، ر،التحرير والتنوي3-
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 مصدر مؤوؿ في محؿ :)أف تأتييـ( ،أداة حصر :)إالَّ(:البنية المغوية فقد جاءت أّما
 . (تأتي)فاعؿ لمفعؿ  :)المبلئكُة(، (ينظروفلمفعؿ )نصب مفعوؿ بو 

 "قد" + فعل ماضـالتوكيد ب

﴿                     ﴾ 

 (17)الحديد:

كـ تعقموف ناشئ عف جممة لعمّ ت اقع االستئناؼ البياني في قولو تعالى قد بينا لكـ اآليو 
ا ألف مف يسمع ىذه اآلية يتطمب معرفة الغرض مف ىذ" ﴾ياتِ وْ مَ  بعدَ  األرَض  حيِ ا يُ  أفّ ﴿

  ﴿اإلعبلف فيكوف قولو        ﴾ 1"جوابا عف طمبو. 

ت ألمَّ ا لممؤمنيف مف قسوة القموب التي مف سورة الحديد يجد تحذيرً  16والمتأمؿ في اآلية 
 بأىؿ الكتاب.

 ﴿أف قولو تعالى  المفّسروفويرى                 ﴾  تمثيبل إلحياء "جاء

وقد جاء االستئناؼ البياني ، 2"القموب القاسية بالذكر والتبلوة بإحياء األرض الميتة بالغيث
والتذييؿ لوف ، ورد بعد استطرادإْذ ارتبط بو كذلؾ في الخطاب القرآني  مّمابمثابة التذييؿ وىو 

تعقيب الجممة  أّنوب الببلغّيوفببلغي مف المعاني يدخؿ تحت إطار اإلطناب وقد عرفو 
 بجممة أخرى تشتمؿ عمى معناىا توكيدا لمنطوقيا.

ب مثؿ فمنو ما يكوف بضرب األمثاؿ ومنو ما ال يكوف كذلؾ وىذه اآلية جاءت كضر 
 .3"وعميو فقد أفاد" ىذا االستئناؼ البياني مفاد التذييؿ لآليات السابقة

                                                           

 .394، ص 27التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 1-
 .181، ص 14روح المعاني، األلوسي، ج 2-
 .394، ص 27ج  مرجع سابؽ، التحرير والتنوير،3-
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" التي دخمت عمى الفعؿ الماضي. والسياؽ الذي كونو مؤكدا فذلؾ عف طريؽ "قدْ  أّما 
ىو كثرة المزاح في بعض شباب الصحابة في بعض "حّياف نزلت فيو ىذه اآلية كما نقؿ ابف 

 الخشوع آلياتو.و  دعوة إلى العودة إلى اوفي الجممة ىو 1"األقواؿ

؛ فبداية الجممة بػ " قد " التي تفيد  وقد جاءت البنية المغوية منسجمة مع ىذا المغزى
، يتموه )لكـ( جار ومجرور متعمقاف بو ، (َبَينَّا)وفاعمو  يعقبيا فعؿ ماضٍ ثـّ ، التحقيؽ

فالضمير ، " لعؿّ وتختـ اآليات بجممة اسمية منسوخة بػ " ، بّيف()مفعوؿ بو لمفعؿ ( )اآلياتو
  . خبرىا( تعقموف)و، اسميا( كـ)

﴿ :وعمى ىذا المنواؿ أيضا جاء قوؿ ا تعالى               

    ﴾  :(142)المائدة 

 :بمؤكد واحد مؤّكدةلو + جممة 

﴿                      

               

                        ﴾ :(47-46)التوبة 

خ فييا المتخمفيف عف الجياد مع "لو" وىي التي وبّ ػ ب ةصّدر جاءت ىذه اآلية كسابقتيا م
 ﴿وجاء فييا قولو  الرسوؿ           ﴾ فكاف لسائؿ أف يسأؿ عف سبب كره 

 ﴿االستئناؼ البياني به فجاء البياف ا لخروجيـ وعادة أف الجيش يستحسف تكثير عددِ 

                                                           

 .222، ص 8البحر المحيط، ج 1-
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         ﴾  " لبياف  ّنوإويقوؿ ابف عاشور عف ىذا االستئناؼ البياني

 .1الحكمة مف كراىية انبعاثيـ وىي إرادة ا سبلمة المسمميف"

ىذا االستئناؼ البياني موجو إلى المؤمنيف "فيا أييا المؤمنوف لو خرج فيكـ  والخطاب في
طيـ ضرا لذلؾ ثبّ و  ىؤالء المنافقوف ما زادوكـ إال خباال، فمـ يزيدوكـ بخروجيـ فيكـ إال فسادا

 .2ا عمى الخروج معكـ"

لما خرج رسوؿ ا  صمى  أّنو"حّياف  أبوالسياؽ الذي نزلت فيو ىذه اآلية فقد نقؿ  أّما
عسكره أسفؿ  ا عميو وسمـ ضرب عسكره عمى ثنية الوداع، وضرب عبد ا بف أبي سموؿ

منيا ولـ يكوف بأقؿ العسكريف فمما سار تخمؼ عنو عبد ا في مف تخمؼ فنزلت ىذه 
المؤمنيف الذيف ح التواصمي لبلستئناؼ البياني فقد شفا ا صدور مَ مّما يوضح الممْ  ،3"اآلية

يذه لوالمتمّقي  يقد يسألوا عف كراىية ىؤالء في الجيش فيحدث التفاعؿ بْيف الخطاب القرآن
ذا ما عرفنا الظرؼ الزماني و  ، المكاني الذي نزلت فيو ىذه اآليةالرسالة الواضحة الداللة، وا 

 أدركنا عمؽ المعنى التواصمي.

 " تقويةً "إالّ و ا"مبػ"جاء أسموب القصر  بعد "لو" الشرطية ما يشد المتمقي أفّ  مّماو  
 ، و مف المعمـو أف القصر بالنفي و االستثناء مف أقوى أساليبو.ا لممعنىوتوكيدً 

الفعؿ ثـّ ، االمتناع لبلمتناع مف " لو" التي تفيدمكّونة البنية المغوية فقد جاءت  أّما
، االستثناء الممغاة أسموب قصرأداة ( إالَّ )لتحقؽ مع ، النافية( ما)ثـّ ( خرجوا)الماضي 
 .مفعوؿ بو ثافٍ ( خباال)و، ا جواب شرط غير جاـزّنيال محؿ ليا أل( ما زادوكـ)وجممة 

 

                                                           

 216، ص 10التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 1-
 482، ص 11جامع البياف، الطبري، ج 2-
 .50، ص 5البحر المحيط، ابو حياف األندلسي، ج3-
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 بمؤكد واحد مؤّكدةلوال + جممة 

﴿                             

                     ﴾ :(49-48)القمم 

 ﴿ "استئناؼ بياني ناشئ عف مضموف النيي مف قولو          

    ﴾ التحذير مف الوقوع في كرب مف قبيؿ كرب يونس عميو  ضّمفيت ّنوأل

 . 1"السبلـ

 ﴿و الخطاب لمنبي صمى ا عميو وسمـ بحسب الجممة قبؿ االستئناؼ       

        ....﴾ صاحب الحوت ىو يونس الذي لوال "أف أنعـ ا عميو و

ىذه الجممة الشرطية  فجاءت" 2"الذـّ عمى  ولوال توبتو لكانت حالو  لمتوبة وتاب عميوبالتوفيؽ 
، و كؿ مف يقرأ القرآف و يجد 3ة"ئممغا......ل. استئنافا لبياف كوف المنيي عنو أمرا محذورا

 ﴾أف تداركو نعمة مف ربو لوال﴿ينتظر فما بعد؟ فتأتي اإلجابة  و لمنبي ىذا الخطاب الموجّ 
ـّ بيـ  .وما يؤيد ذلؾ أف المسمميف يدعوف بدعاء يونس لتفريج الكروب التي تم

السياؽ الذي وردت فيو ىذه اآلية وىو ما يعيف عمى فيميا إلى جانب العناصر  أّماو 
رسوؿ  حد حيف ىَـّ نزلت بأُ  -أي ىذه اآلية–ا أّنييقوؿ:" إْذ نجده عند أبي السعود  ،األخرى

     ا صمى ا عميو وسمـ أف يدعو عمى المنيزميف مف المؤمنيف وقيؿ أراد أف يدعو 
 .﴾...ؾَ ب  رَ  فاْصِبْر ِلُحْكـٍ ﴿فنزلت ىذه اآلية  4"عمى ثقيؼ

                                                           

 105، ص 29التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 1-
 .596، ص 4الكشاؼ لمزمخشري، ج 2-
 42، ص 15روح المعاني، األلوسي، ج 3-
 .20، ص 9ارشاد العقؿ السميـ، ج 4-
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صمى ا عميو وسمـ والمكاف جبؿ  النبّي ا تأتمؼ عناصر التواصؿ فالمخاطب ىو ذوىك 
صمى ا عميو وسمـ ىـّ بالدعاء عمى  النبّي الغزوة، والسياؽ العاـ ىو أف  دَ يْ د والزماف ُبعَ ُأحُ 

وف األوائؿ وىـ الصحابة الذيف عايشوا الحدث فجاء ىذا التوجيو الرّباني الخالد تمق  أقواـ والمُ 
 .شفاًء لما في الصدور

والمصدر ، وىي حرؼ امتناع لوجود( لوال)رتيا فالجممة اسمية تصدّ البنية المغوية  أّما
الشطر الثاني  أّما، تقديره موجود، وخبرىا محذوؼ وجوبا، مبتدأ( أف تداركو)المؤوؿ بعد لوال 

فعؿ ماضي ( ُنِبذَ )و، البلـ وىي واقعة في جواب لوال ضّمفمف الجممة فيو جواب الشرط يت
( ىو مذمـومتعمقاف بػػػ " ُنِبَذ " و)( بالعراء)و، مبني لممجيوؿ ونائب الفاعؿ مستتر تقديره ىو

 .1جممة اسمية في محؿ نصب حاؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  185، ص 10إعراب القرآف، محي الديف الدرويش، ج - 1
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 :بمؤكد واحد مؤّكدةالجممة االسمية ال -2

 :ما"إنّ بـ"بالقصر  مؤّكدةالجمل ال

﴿                             

      ﴾ :(14)البقرة 

إنما نحف ﴿االستئناؼ البياني في قولو تعالى حكاية عف المنافقيف ألضرابيـ مف الكفر 
ما بالكـ  :فقالوا، إنا معكـ :فكأف الكفار اعترضوا عمى المنافقيف حيف قالوا ليـ" ﴾مستيزئوف

﴿إف صح أنكـ معنا توافقوف أىؿ اإلسبلـ؟ فقالوا:         ﴾1.  يفسر لقارئ وىذا

 .فؤو يـ مستيز يـ جمعوا بيف اإليماف والكفر ذلؾ بأنّ كيؼ أنّ القرآف أو سامعو 

قد نقؿ ابف و  أصحابيـو  ييف إلى رؤسائيـطاب حكاه ا عف المنافقيف المتوجّ خوىذا ال
 النبّي ا عنيما قاؿ:" كاف رجاؿ مف الييود إذا لقوا أصحاب  يعف ابف عباس رض"جرير 

ذا خموا إلى أصحابيـ وىـ شياطينيـ  صمى ا عميو وسمـ قالوا: إنا عمى دينكـ، وا 
  ﴿:قالوا          ﴾2. 

جاء بالجممة  أّنوحكاه المولى عف المنافقيف  مّمايشد المتمقي في اآلية وىي  مّماو 
﴿االسمية        ﴾  بعد﴿    ﴾ ـ مؤمنوف أّنيو النكتة في ذلؾ في دفع اعتقاد

متوكيد " وىي ثباتيـ عمى الييودية ألف المستيزئ بالشيء لكما نّبو األلوسي إلى لمحة أخرى 
وال يكوف  ،تئناؼ البيانيفقد ارتبط التوكيد باالس 3وىو تعظيـ الكفر"زيادة و  مصر عمى خبلفو

 التوكيد إاّل لمنِكر أو مف ُنّزؿ منزلتو فبذلؾ يتحقَّؽ المنحى التداولي التواصمي. 

                                                           

 .66، ص 1الكشاؼ لمزمخشري، ج 1-
 .306، ص 1جامع البياف، ج 2-
 .160، ص 1روح المعاني، األلوسي، ج 3-
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 نحف ضمير منفصؿ مبني و  مف "إنما" أداة حصرمكّونة البنية المغوية فقد جاءت  أّما
 ر سالـ.كجمع مذ ّنومحؿ رفع مبتدأ و" مستيزئوف" خبر مرفوع بالواو أل في

 " إال"و بأسموب القصر " إن" مؤّكدةالجمل االسمية ال

﴿                          

                   

        ﴾ :(25-24)المؤمنون 

    ﴿جاء االستئناؼ البياني في قولو تعالى     ﴾  جميع ما قالوه "ألف

الزيؼ فماذا دعاه إلى القوؿ و  يثير في نفس السامعيف إذا كاف ىذا حاؿ دعوتو في البطبلف
    ﴿ أصابو خمؿ في عقمو بقولو أّنوبيا؟ فيجاب ب     ﴾ "1  وىذا مف خطاب

أي فاحتمموه واصبروا عميو  وفجن"قـو نوح بعضيـ بعضا فقوليـ عنو عميو السبلـ أف بو 
"ال" واستعماؿ و"إّف"بػيشد انتباه المتمقي ىو أسموب القصر  مّماو  .2فيو"ىو  مّمافيؽ يس ولعمّ 

﴿   ﴾ مف أعقؿ الناس. حتى ال يفتض أمرىـ فيو 

وقبؿ المبتدأ ، خبررجؿ و  مف مبتدأ ضمير منفصؿمكّونة البنية المغوية فقد جاءت  أّما
جار ومجرور متعمقاف بمحذوؼ خبر ( بو)و أداة الحصر( إالَّ )أعقبت المبتدأ ثـّ ، النافية( )ِإفْ 
 .رمبتدأ مؤخّ ( ِجنَّة)و ، مقدـ

 

 

                                                           

 .44، ص 18التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 1-
 . 228، ص 9روح المعاني لؤللوسي، ج ينظر: 2-
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 "إنّ  بـ" مؤّكدةالجمل االسمية ال

﴿                            

                    

     ﴾ :(3)الزمر 

 ﴿وقع االستئناؼ البياني في قولو تعالى         ﴾  ذلؾ بعد ما ذكر أف الديف و

فماذا يفعؿ ا  :قيؿ بعد حكاية ما ذكر أّنوفك"الخالص  وحده وأردؼ بذكر المشركيف 
 ﴿تعالى بيـ؟ فقيؿ:         ﴾ 1. 

   جاء الحديث ثـّ ال" ا افتتحت بأداة االستفتاح " أأّنييشد المتمقي في ىذه اآلية  مّماو 
 2نا الحذؼ لداللة الحاؿ عميو"ضّمنجاء مت"عف المشركيف فمما أتبع باالستئناؼ البياني 

 صوف في الديف.يـ الذيف ىـ مخمِ ا يحكـ بينيـ أي وبيف خصمائِ  فالتقدير في أفّ 

مخمصوف موحدوف وكفرة  :و ىذا المعنى يتضح في السياؽ مف خبلؿ التقابؿ بيف فريقيف
    ﴿فقد قاؿ الطبري في قولو تعالى   ﴾  3"شيادة أف ال إلو إال ا. 

يا رسوؿ ا إنا نعطي أموالنا  :األلوسي فعمؽ عمى ىذه اآلية يقولو "أف رجبًل قاؿ أّما 
يا رسوؿ ا  :ال قاؿ :وسمـالتماس الذكر فيؿ لنا مف أجر؟ فقاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو 

" إف ا  :فقاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ، إنا نعطي التماس األجر والذكر فيؿ لنا أجر
   ﴿ية تبل رسوؿ ا عميو الصبلة والسبلـ ىذه اآلثـّ تعالى ال يقبؿ إال مف أخمص لو " 

                                                           

 .226، ص 12، ج المصدر نفسو1 -
 .241، ص 7ارشاد العقؿ السميـ ألبي السعود، ج 2-

3
 256، ص 22ججامع البيان، الطبري،  - 
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  ﴾"1."وفي المقابؿ قوؿ الكافريف﴿                  ﴾  نزلت في

 .2"ثبلثة أحياء كاف يعبدوف األوثاف

النفس وليربط اآلية بالخطاب الكمي  طّمععف ت لُيِجيب و لذلؾ جاء االستئناؼ البياني 
 سيحكـ بيف المتخاصميف. أّنوو  وىو أف ا ىو الحقيؽ بالعبادة

واسميا لفظ الجبللة ، أداة توكيد ونصب( فَّ إ) :مفمكّونة بنية المغوية فقد جاءت ال أّما
  ، في ما( جار ومجرور متعمقاف بػ)يحكـ()، (يحكـ بينيـ)وخبرىا الجممة الفعمية  ، (ا)
 . جممة اسمية صمة الموصوؿ( مفوفىـ فيو مخت)

 النموذج الثاني:

﴿                                   

                    

      ﴾ :(74-69)البقرة 

ة وال ىذه الجممة االستئنافية مف مقوؿ بني اسرائيؿ إلى موسى لما كرروا السؤاؿ لثالث مرّ 
ة يخفى ما في ذلؾ مف إلحاح عمى رسوؿ ا عميو الصبلة والسبلـ  فشفعوا سؤاليـ لممرّ 

  ﴿الثالثة بقوليـ          ﴾ إعادتيـ  ـ عمموا أفّ ّنيبيانيا أل "استئنافا مستأنفة

فيذا االستئناؼ ، 3"عف سبب التكرير واإللحاح في السؤاؿ ع في نفس موسى تساؤالً السؤاؿ توقّ 
ويجعؿ المتمّقي كأّنما يعايف الحدث معاينة إْذ جاء  و مف بني إسرائيؿ إلى موسىالبياني موجّ 

  ه إذ يجد أي  متمٍؽ مؤمف في نفسو حاجة لمسؤاؿ االستئناؼ البياني واصبل ما قبمو بما بعد
                                                           

 .225، ص 12روح المعاني، ج 1-
 .226، ص 12ج المصدر نفسو،2-
 .554، ص 1التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 3-
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     ىذا مف جية،  ﴾...انَ يْ مَ و عَ ابَ شَ ر تَ بقَ الَ  إفَّ ﴿عف ىذا االلحاح في التكرير فتأتي إجابتيـ 
د ىذا فجاءت اإلجابة باالستئناؼ البياني موسى عميو السبلـ كاف سيجِ  ومف جية أخرى أفّ 

جعؿ ىذا المشيد كأّنما ىو واقع يتصؿ فيو أداة التعميؿ يؤّيد وجود فغياب "الواو" العاطؼ و 
 .أجزاء الخطاب بعضيا ببعض بمثؿ ىذه اآللية التواصمية

 .1فيد اإلعتذار عمى تكرير السؤاؿالتي جاءت لمتعميؿ ليُ "إّف" بػي تصديره المتمقّ  يشدّ  مّماو 

واضحة فيما يشتركاف في أنؾ ترى الكبلـ بيا مقطوعا  االستئنافيةة ملمجم"إّف" ومبلءمة 
 أّما. أدت مؤدى الفاء"إّف"  موصوال بتعبير الجرجاني وفي ىذا النموذج إفادة التعميؿ كما أفّ 

جممة ( تشابو)اسميا و( لبقرا)، حرؼ توكيد ونصب( إفَّ ) :مفمكّونة البنية المغوية فجاءت 
 متعمقاف بػ " تشابو ".ر ومجرور جا( عمينا)و، فعمية خبرىا

 + اسم ضمير متصل"إّن" بـ مؤّكدةاسمية جممة 

﴿                 

              ﴾ :(84-79)النمل 

 ﴿ االستئناؼ البياني في قولو تعالىجاء          ﴾ وقع جوابا لسؤاؿ  ّنوأل "

﴿قبمو  أعني  مّمانشأ          ﴾ ف ىو قيؿ: ما باليـ غير مؤمنيف بمَ  أّنوك    

﴿عمى الحؽ المبيف؟ فقيؿ           ﴾"2. 

التعميؿ واالستئناؼ البياني الذي أشار إليو الزركشي جعؿ ف وىذا التقارب في الوظيفة بي
لكنو يشبو أف يكوف تعميبل آخر "استئناؼ و أّنوالزمخشري قبمو يصرح في ىذه اآلية ب

 .1"لمتوكؿ
                                                           

 .289، ص 1روح المعاني، األلوسي، ج 1-
 .239، ص 10، ج المصدر نفسو 2-
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   ويرى الباحث أف الخيط الرابط بينيما إلى جانب المضموف التعميمي أف كمييما يسيـ
، 84، 83، 82، 81، 80في الترابط النصي بربط خطاب اآليتيف بالخطاب الكمي فاآليات 

فبل غرو أف يأتي االستئناؼ  كميا تتحدث عف المكذبيف المعرضيف عف الحؽ. 86، 85
 البياني بيذه الوظيفة التعميمية إذا أف المتمقي ليحتار في إعراض مف عاصروا الرسوؿ 

 رآف أف يصروا عمى إعراضيـ.ورأوا اآليات وسمعوا الق

"إّف" بػة صّدر و الخطاب مف ا تعالى لرسولو عميو الصبلة والسبلـ وقد جاءت اآلية م
رىاف في عمـو بقد أفاض الزركشي في بياف ارتباط االستئناؼ البياني بالتعميؿ في مؤلفو "الو 

 .2الذي أشير إليو في الفصؿ الثاني مف ىذا البحثو  القرآف"

الحرؼ المشبو بالفعؿ الذي يفيد النصب والتوكيد  "إفّ " مف:البنية المغوية فقد تشكمت  أّما
( ال تسمع الموتىوخبرىا )، (إفَّ ) واسميا الكاؼ ضمير متصؿ مبني في محؿ نصب اسـ

فاعمو مستتر تقديره ( فعؿ مضارع مرفوع و )ُتسِمعُ و مف )ال( النافية مشّكمةوىي جممة فعمية 
 . مفعوؿ بو( )الموتى، أنت 

 + اسم موصول"إّن" بـ مؤّكدةالجمل ال

﴿              

                             

 ﴾ :(97)النساء 

و ذر عف المجاىديف في سبيمز ا المؤمنيف القاعديف عف الجياد دوف عبعد أف ميّ 
  تدؿّ  (ظالمي أنفسيـ)و  ،ؿ القاعديف حتى عف إظيار إسبلميـ وخاصة بمكةافكيؼ بح

                                                                                                                                                                                     
 .383، ص 3الكشاؼ، الزمخشري، ج 1
 .123الفصؿ الثاني: ص ينظر   -2
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عمى غير اإلسبلـ عادوا إلى عبادة األوثاف واستثني الضعفاء مف النساء والرجاؿ  ـأّنيعمى 
يجيش في نفوس السامعيف عف مصير أولئؾ فكاف موقعيا  عّمامجيبة "والولداف، فيذه اآلية 

قاؿ الطبري" إف الذيف تقبض أرواحيـ المبلئكة ظالمي أنفسيـ أي مكسبي  .1"استئنافا بيانيا
 2"وسخطوأنفسيـ غضب ا 

السياؽ الذي وردت فيو اآليات فقد ذكر أف ىاتيف اآليتيف نزلت في أقواـ في مكة  أّما
تخّمفوا عف اليجرة مع رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ  آمنوا با ورسولو وو  كانوا قد أسمموا

 .3..."حيف ىاجر

كاف  -الكفرأي المتخمفيف بأرض  –أمرىـ  ألفّ "إّف" بػة صّدر وقد جاءت ىذه اآلية م
فقد كانوا مع المسمميف في أوؿ األمر عندما كاف رسوؿ ا صمى ا  ـمدعاة لمتردد في مآلي

بؿ قاتموا المسمميف في بدر فجاء االستئناؼ مؤكدا عميو وسمـ بمكة لكنيـ فتنوا عف دينيـ 
مستفاد  ب ذلؾ أف التأكيد " معنىطاإجابة لممتردد وىذا عمى أساس اعتبار حاؿ المخ"إّف" بػ

وغرض تواصمي يستخدمو المتكمـ لتثبيت نة معروفة في العربية مف صيغ وأساليب لغوية معيّ 
 4الشيء في نفس المخاَطب"

   االسـ الموصوؿ ىنا فقد جاء في قوة المعرؼ ببلـ الجنس وليس المراد شخصا  أّما"
 .5"ا لنفسوأو طائفة بؿ جنس مف مات ظالمً 

متبوعة باسميا " الذيف" وىو اسـ موصوؿ "إّف" مف مكّونة البنية المغوية فقد جاءت  أّما
مف مفعوؿ بو مكّونة وىي جممة فعمية ( توفاىـ المبلئكة)ثـّ  ."إفّ "مبني في محؿ نصب اسـ 

                                                           

 .173، ص 5ابف عاشور، جالتحرير والتنوير، 1-
 .379، ص 7جامع البياف، الطبري، ج 2-
 .381، ص 7المصدر نفسو، ج  3-
 206-205التداولية عند العّمماء العرب، مسعود صحراوي، ص  4-
 .173، ص 5التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 5-
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وىو مضاؼ ( ىـ)ظالمي( فحاؿ مف الضمير ) أّما، مقدـ )ىـ( وفاعؿ مؤخر )المبلئكة(
( محذوؼ تقديره، )أنفسيـ( مضاؼ إليو صمة ( توفاىـ المبلئكة)وجممة  . ىمكوا :وخبر )إفَّ

 . الموصوؿ

 " خبرها كان مع معموليهاإنّ  بـ" مؤّكدةجممة 

﴿                          

                      

         ﴾ :(17-11)المدثر 

 أّنولتعميؿ ما قبمو ك"جاءت ىذه الجممة مستأنفة استئنافا بيانيا بعد حرؼ الردع "كبل" 
 .1"كاف معاندا آليات المنعـ أّنوقيؿ: لـ زجر عف طمب المزيد؟ وما وجو عدـ لياقتو؟ فقيؿ 

 ﴾﴿و النسؽ الذي وردت فيو ىذه اآلية المستأنفة بيانيا نسؽ تيديدي ومجيئو بعد 

 ﴿مفيدة لمتيديد والوعيد في قولو تعالى  " التي جاءت في موقع آخر مف القرآف    

                    ﴾ "2  ّجاءت أداة الزجر المنتيية ثـ

ؿ ع مّما بصوت المدّ  والقرآف  الرسوؿ  مىيوقع في النفس األثر البالغ والخطاب عف المتقو 
 .سحر يؤثر لذلؾ فيذا الخطاب تسمية لمرسوؿ  أّنو

                                                           

 .136، ص 15روح المعاني لؤللوسي، ج 1-
 .303، ص 29التحرير والتنوير، ج 2-
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بعد تعديد نعـ ا الكثيرة عمى الوليد بف المغيرة إْذ السياؽ الذي وردت فيو ىذه اآلية  أّما
الذي قاؿ مقالة السوء في القرآف، جاء الردع وبعده  -المفّسروفوؿ قوىو المقصود كما ي–

 .1تعميبلاالستئناؼ البياني 

والعبرة بعموـ  -و تكاد كتب التفسير تجمع عمى أف المقصود األوؿ وقت نزوؿ الوحي
كاف معروفا بكثرة الماؿ و  اكما ذكرنا آنفً  2ىو الوليد بف المغيرة -الحكـ ال بخصوص السبب
 ؿ عمى القرآف.والتقو   والرياسة ومعاداة الرسوؿ 

و مف المفيد أف نقؼ في ىذا المقاـ مع الرازي وىو يعدد دالالت االستئناؼ البياني لعمّ و 
 يقوؿ:إْذ ة المستأنفة بيانيا أنموذج لذلؾ يىذه اآلو  ا تعالىلممتمقي المتواصؿ مع كتاب 

 كاف منازع لمكؿ منكر لمكؿ)دالئؿ وحدانية ا(. أّنو -
 ىو أفحش أنواع الكفر.و  كفره كفر عناد أّنو -
 مف قديـ الزماف كاف عمى ىذه الحرفة. أّنويدؿ عمى  -
 .3األشياءأف معاندتو كانت مختصة بآيات ا تاركا لمعناد في سائر  -

و قد استوحى ىذه االستنتاجات الغزيرة مف خبلؿ تواصمو أوال مع الخطاب القرآني لعمّ و 
         ابياني استئنافاوأخذه بالصورة التي وردت عمييا البنية المغوية سواًء مف حيث كونيا 

 ".المسبوقة بحرؼ الردع "كبّل "إّف" أو مف ورود 

 :حتى قيؿ، وىي حرؼ معناه الردع والزجر، "مف "كبلّ الجممة فقد جاءت البنية المغوية وب
وخبرىا ، إّف( واسميا)مف  مشّكمة( أّنو)، 4ا مكيةأّني" كبّل " في سورة  فاحكـ ب معتَ متى سَ 

                                                           

 .684، ص 4الكشاؼ، الزمخشري، ج ينظر: 1-
 .394، ص 5المحرر الوجيز البف عطية، ج 2-
 .705، ص 30مفاتيح الغيب، الرازي، ج 3-

  187مغني المبيب، ابف ىشاـ، ص  - 4
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 ( خبرو)عنيًدا، جار ومجرور متعمقاف بالخبر( آلياتنا)و الجممة االسمية المنسوخة بػ " كاف "
  . اسميا فالضمير المستتر في "كاف" أّما، "كاف" منصوب

 + ضمير متصل"إّن" بـ مؤّكدةاسمية جممة 

﴿                 ﴾ :(15)الدخان 

 ﴿ذه الجممة استأنفت ى    ﴾ ـ إذا سمعوا ّنيبيانيا " أل﴿        ﴾ 

المؤمنوف إلى ما تصير إليو حاؿ المشركيف بعد  طّمعوا إلى ما سيكوف بعد كشفو وتطّمعت
 ﴿كشؼ العذاب ىؿ يقمعوف عف الطعف ؟فكاف قولو     ﴾ 1ا لما يتساءلوف عنو"مبّين. 

 ﴿ و الخطاب في اآليات السابقة لياتو اآلية موجو لمنبي             

     ﴾  وىو مف الظواىر المألوفة  ات التفاتً ضّمن، لكف اآلية ت10الدخاف 

 االرتباط باالستئناؼ البياني إنكـ عائدوف، فالخطاب موجو لممشركيف.

﴿وىذا التخريج انبنى عمى أف ىذا الدخاف قد وقع في مجاعة أصابت قريش فقاؿ ا    

           ﴾ اي عائدوف لمكفر والجحود. 

االلتفات مف جية واالستئناؼ و  االرتباط الوثيؽ بيف االستئناؼ البياني يبّيفوىذا ما 
بفيـ سبب النزوؿ يسيؿ فيـ المعنى والتواصؿ مع إْذ البياني والسياؽ مف جية أخرى، 

الخطاب الكريـ وقد ورد في صحيح البخاري في سبب نزوؿ ىذه اآلية " إف قريشا لما أبطأت 

                                                           

 .293، ص 25التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 1-
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   دعا عمييـ بسنيف كسني يوسؼ، فأصابيـ  عمى اإلسبلـ واستعصت عمى رسوؿ ا 
﴿مف الجيد والجوع وجعموا يرفعوف أيدييـ...فأنزؿ ا              ﴾1. 

وااللتفات بما يحدثو مف مفاجأة يساىـ في التأثير عمى المتمقي وبالتالي في عممية 
 .التواصؿ في الخطاب القرآني

اسميا ضمير متصؿ وعائدوف خبر مرفوع و  "مف " إفّ مكّونة البنية المغوية فجاءت  أّما
 جمع مذكر سالـ. ّنوالواو ألوعبلمة رفعو 

 + خبر جممة فعمية"إّن" بـ مؤّكدةجممة اسمية 

﴿                               

                                ﴾ 

 (57)الكهف:

لما ذكر ا تعالى ظمـ مف يعرض عف آيات ربو إْذ  2ذه الجممة استئنافا بيانياجاءت ى
بما فييا القرآف أو ىي القرآف ذاتو عمى اختبلؼ التفاسير، ونشأ عف ىذا الجـر لسائؿ أف 

 ﴿"البينات فتأتي اإلجابة استئنافا بيانيا  ااإلعراض عف آيات و  عف ىذا العتويتساءؿ    

             ﴾ 3"مطبوع عمى قموبيـ أّنوفعمؿ إعراضيـ ونسيانيـ ب. 

                                                           

بف جابر أبو بكر الجزائري، مكتبة العّمـو أيسر التفاسير لكبلـ العّمي الكبير، جابر بف موسى بف عبد القادر ينظر:  1-
 . 9، ص 5، ج2003، 5والحكـ، المدينة المنورة، المممكة العربية السعودية،ط

 .286، ص 8روح المعاني، األلوسي، ج 2-
 .730، ص 2الكشاؼ، الزمخشري، ج 3-
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وسواء أكاف ىؤالء ىـ مشركو مكة أـ عموـ مف أعرض فإف مشركي مكة ىـ أوؿ  
عمى عدـ  بأف في ذلؾ جوابا لمرسوؿ   المفّسروفالمعرضيف عف الذكر الحكيـ فقد تأوؿ 

 .1اىتدائيـ رغـ حرصو الشديد عمى إسبلميـ

  وبالتالي فإف المتمقي لمقرآف الكريـ يجد ىذه اإلجابة إذ لـ يحدث أف أسمـ الناس جميعا
أو أّف كّؿ مف ذّكر بآيات ا دخؿ اإليماف قمبو، فيأتي االستئناؼ البياني إجابة ليذا السؤاؿ 

 في كؿ زماف ومكاف.

قموبيـ قدمت  ، كما أف2و مف البلفت تنويف أكنة وتنكيرىا وىذا لمداللة عمى التكثير
األصؿ في الجار والمجرور التأخر وذلؾ لتقوية المعنى وكداللة قاطعة عمى انطماس و  عمييا

 بصرىـ.

اتصمت بيا"نا" الفاعميف ضمير متصؿ مبني "إّف" مف مكّونة البنية المغوية فقد جاءت  أّما
 ﴿جممة و  في محؿ نصب اسميا       ﴾ محؿ رفع خبر إفّ  جممة فعمية في. 

 + اسم موصول+ معطوف إنّ 

﴿                          

                     ﴾ :(69)المائدة 

عرابيا و  موقع دقيؽ ومعنى أدؽ"ىذه اآلية العظيمة ذات  وقدر  3"تابع لدقة األمريفا 
صاحب  أّمافي إعرابيا  4صاحب التحرير والتنوير أف االستئناؼ البياني ىو االحتماؿ األوؿ

                                                           

 .730، ص 2، جالكشاؼ، الزمخشري 1- 
 .286، ص 8روح المعاني، األلوسي، ج2-
 .267، ص 6التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 3-
 .268، ص 6المصدر نفسو، ج4-
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استئنافا  واختار الطالب َعدََّىا .1تفسير روح المعاني فجعميا استئنافا دوف أف يصرح بنوعو
 بيانيا النسجاميا مع وظيفتو التواصمية وقيمتو الببلغية.

وال غرو فاالستئناؼ البياني مف أدؽ المعاني لما فيو مف اإليجاز والقوة وىذا ما يسبب 
 ي تقديره.فكثرة االختبلؼ 

 ﴿ا استئناؼ بياني فبالنظر إلى اآلية التي قبميا أّني أّما               

                                         

                      ﴾ (68، المائدة)  ومف الواضح أف ىذا الخطاب

حاؿ مف انقرضوا مف أىؿ الكتاب "فكيؼ ىو شأف مف قبمو؟ وما ىو  لممعاصريف لمنبي 
فجاء ىذا  2"ذىؿ نفعيـ إتباع دينيـ أيامئو  قبؿ مجيء اإلسبلـ أـ ليسوا عمى شيء ىـ أيضا؟

يجيش في صدور  يجيب عف ما فيذا االستئناؼ البياني . بيانا لذلؾ ياالستئناؼ البيان
 يجدوف اإلجابة في ىذه اآلية مف سورة المائدة.تمقيف لمقرآف الكريـ في كؿ زماف إذ الم

وفيـ مفسروف آخروف أف جميع ىذه الطوائؼ مف آمف منيـ اإليماف الحؽ با واليوـ 
    و فبل خوؼ عمي ...وأتى ببلـز اإليماف وىو التقوى وىي ترؾ الشرؾ والمعاصي اآلخر 

 في الدنيا وال في البرزخ وال يوـ القيامة وال حزف يمحقو في الحيوات الثبلث وعد ا حقًا 
وحينئذ حسب ىذا الرأي لبعض المفسريف يتغير تقدير   3.﴾َوَمْف َأْصَدُؽ ِمَف اِ َحِديثاً ﴿

األنساب والعمدة ىو العمؿ الصالح مع اإليماف  السؤاؿ ويصبح المعنى أف العبرة بترؾ
 الحقيقي.

                                                           

 .366، ص 3روح المعاني، األلوسي، ج 1-
 .268، ص 6التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 2-
 655، ص 1أيسر التفاسير لكبلـ العّمي الكبير، جابر أبو بكر الجزائري،، ج 3-
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 ب التواصمي الذي نحف بصدد دراستووبعيدا عف تشعب تفسير ىذه اآلية فإف الجان
في الحكـ  لرد اإلنكار أو تردد أّماىتماـ بالخبر أفادت اال"إّف" قد بػدا الجممة المصدر وتحدي

 ا.ي أىمية ما سيمقى إليو بكونو مؤكدَّ فالمتمقي يعليذا و  أو تنزيؿ غير متردد منزلة المتردد

فإّف ىذه اآلية مف اآليات التي أسالت حبرًا كثيًرا مف لدف المفسريف ، البنية المغوية أّما
مرفوعة وسط ( والصابئوف)والنحاة عمى حد  سواء والذي أثار الكبلـ حوليا قولو تعالى 

  . معطوفاٍت منصوبة

( حرؼ توكيد ونصبصّدر والخبلصة أفَّ اآلية الكريمة تت ، واسميا)الذيف(، ىا )إفَّ
( والصابئوف) أّما، معطوفة عمى ما قبميا( الذيف ىادوا)و آمنوا( جممة فعمية صمة الموصوؿو)

    معطوفة( والنصارى). كذلؾ :مبتدأ خبره محذوؼ تقديره :)الصابئوف(، الواو استئنافية
وىي ( مف)تيا صّدر وبقية اآلية جممة شرطية ت . فيي في محؿ نصب( ىادواالذيف )عمى 

( فبل خوؼ عمييـ وال ىـ يحزنوف)، (الذيف)وىي بدؿ مف ، اسـ موصوؿ يحمؿ معنى الشرط
 1. الفاء واقعة في جواب الشرط والجممة خبر ِإفَّ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  527ص   ،2إعراب القرآف، محي الديف الدرويش، ج - 1
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 بأكثر من مؤكد: مؤّكدةالجممة ثالثا:    

 من مؤكد: جممة إسمية مؤكدة بأكثر-1

﴿                

          ﴾ :(25)السجدة 

﴿ىذا االستئناؼ البياني في ىذه اآلية ناشئ عف اآلية التي قبميا قولو تعالى       

                        ﴾ " ثير سؤااًل في نفس السامع تإْذ

عف دينيـ  مف المؤمنيف الذيف سمعوا ما في القرآف مف وصؼ اختبلؼ بني إسرائيؿ وانحرافيـ
     متيـ ئزمانو غير متحّميف بما يناسب ما قامت بو أ وشاَىد كثير منيـ بني إسرائيؿ في
 البياف الوارد في ىذه اآلية. االستئناؼفجاء البياف في  1"مف اليداية فيوّد أف يعمـ سبب ذلؾ

ليا ما ليا   النبيّ العائد عمى  ﴾ربؾ﴿وأمتو مف خبللو. وفي لفظ   والخطاب لمنبي
 مف أثر بالغ في نفوس المتمقيف المتواصميف مع آي الذكر الحكيـ.

بيف األنبياء عمييـ السبلـ وأمميـ أو بيف المؤمنيف "و الفصؿ ىنا بمعنى القضاء 
، 2ديف"أمور ال ما كانوا يختمفوف فيو مف بطؿ فيمالو حؽ مالسبحانو بيف والمشركيف فيميز 

ذا أخذنا  أّنوبإحساس غامر بوعميو فكؿ قارئ لمقرآف يشعر           معني بيذا الخطاب وا 
ضمير و  "إفّ بػ"ـ جاء ىذا االستئناؼ مؤكدا في االعتبار اآليات السابقة ليذه اآلية فيمنا لِ 

إيماء إلى أف ما يذكر في القرآف مف بياف بعض ما اختمفوا فيو عمى أنبيائيـ الفصؿ، "وذلؾ 

                                                           

 .238، ص 21التحرير والتنوير، ابف عاشور، ج 1-
 .136، ص 11روح المعاني، األلوسي، ج2-
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نما ىو لمتسجيؿ عمييـ، وقطع معذرتيـ ألو  منو أف يرتدعوا عف اختبلفيـ ليس مطموعا ـ ّنيا 
 .1ال يقمبوف الحجة"

( حرؼ التوكيد والنصب واسميا )البنية المغوية فإنيا جاءت مؤلفة مف  أّما ربَّؾ( )إفَّ
، ىو( فضمير فصؿ ال محؿ لو مف اإلعراب) أّما( يفصؿ بينيـ)والخبر ىو الجممة الفعمية 

 . (ظرؼ متعمؽ بػ )يفصؿ( بينيـ) ،(إفَّ )خبر ( يفصؿ)وجممة 

 جممة فعمية مؤكدة بأكثر من مؤّكد:-2

﴿                               

                   

                    ﴾   ،(8-1)التكاثر 

استئناؼ بياني ألف ما سبقو مف الزجر والردع المكرر ومف الوعيد المؤّكد عمى إجمالو 
عما ُيترقب مف ىذا الزجر والوعيد فكاف قولو : ) لتروف الجحيـ(  يثير في نفس السامع سؤاالً 

فالمتمقي بعد ىذه الزواجر الشديدة التي تكررت فييا كبّل  2جوابًا عما يجيش في نفس السامع
وىي مف حروؼ الردع ييفو إلى معرفة المآؿ ، ذلؾ أف الكبلـ قد تـّ وابُتدأ الكبلـ باستئناؼ 

مما يقوى التأثير في نفس المتمّقي ففي قولو  3بياني يكشؼ عف ىذه الحقيقة المطوية الرىيبة
ـُ التَّكاُثرُ ﴿ أـ دور، و لذلؾ في الخطاب عاـ لكّؿ  تي بالتفصيؿ أفي ماٍؿ أـ أبناءٍ لـ يأ ﴾َأْلياُك

والخطاب عاـ لكؿ عاقؿ، ويدخؿ فيو المشركوف والفاسقوف، عف طاعة ا "  اينمف شغمتو الد
 .4الذيف آثروا الدنيا عمى اآلخرة دخوال أوليا"

                                                           

 .239، ص 21، جمرجع سابؽالتحرير والتنوير، 1-
 522، ص 30، جالمصدر نفسو 2-
 .3962، ص 6في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ج 3-
 494، ص 15التفسير الوسيط، محمد سيد طنطاوي، ج 4-
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زماف و مكاف بؿ أّف ما روي في سبب  كؿّ  والتواصؿ مع الخطاب القرآني متجّدد في
نزوؿ ىذه السورة يؤّكد ذلؾ، فقد نقؿ المفسروف أف سبب نزوؿ ىذه السورة ىو تفاخر بني 
ىاشـ و بني سيـ حتى أدخموا الموتى و زاروا المقابر، كؿ فريؽ يريد أف يثبت أنو األكثر 

ـُ التَّكاُثُر  ﴿فنزلت عددا، فنيوا عف ذلؾ   .﴾َأْلياُك
ير المتواصؿ األّوؿ مع الخطاب القرآني فقد روي عفأما  : قرأ أّنو قاؿ  عبد ا بف الشخ 

، وليس لو مف ؟ليفقاؿ: " يقوؿ ابف آدـ: ما ﴾ألياكـ التكاثر﴿النبي صمى ا عميو وسمـ 
كما تمظير ىذا المعنى  .1مالو إال ثبلث، ما أكؿ فأفنى، أو لبس فأبمى، أو َتَصدَّؽ فأبقى"

 ف، أحدىما الجانب التركيبي فقد تضمّنت اآلية الـ التوكيد ونو العظيـ في الرسالة ببعديف
التوكيد، أما الجانب الثاني فيو أنيا جاءت إيضاحا بعد إبياـ وتفصيؿ بعد إجماؿ وفيو ما 

 .2فيو مف التفخيـ
)تروف(: فعؿ مضارع و نوف التوكيد أما البنية المغوية فقد جاءت مكّونة مف الـ التوكيد، 

  الثقمية والفاعؿ تقديره أنتـ ، و)الجحيـ(: مفعوؿ بو.
   ﴿ومف ىذا الضرب أيضا قوؿ ا تعالى         ﴾  وقولو تعالى       

﴿                                          

         ﴾ 

 
 

                                                           

 .347، ص 7المديد، البف عجيبة، ج البحر 1-
 792، ص 4ينظر :الكشاؼ، الزمخشري، ج 2-
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د عمل القرآن قفم تواصلال وفق نظريةكانت ىذه الدراسة لمجممة االستئنافية 
ع ىذه األساليب بحسب المقام الة حيث نجده ينو  أساليب تواصمية فع   يجادالكريم عمى ا

مع النفس اإلنسانية في أبعادىا المختمفة فيو يخاطب  يتجاوبوالسياق مما يجعمو 
ا يجعل القرآن با مم  العقل والروح ويدعو إلى إعمال الفكر ويحاور ويرشد مرغ با ومرى  

سامو بتكامل اختيار ىذا المنيج الت   وقد تم  التأثير، واضح  يالكريم ببعده التواصم
ة العربية ومنيا الجممة ممر القرائن وىو الجانب األىم في الجافضتالعناصر و 

ب بو القدماء المستأنفة بيانيا، ذلك أن المصطمح في ذاتو يدل عمى المنيج الذي قار 
النحو ليس معنيا بدراسة ىذه  ن وكأن  يلى البيانيإسندوه أ، و ىذا الضرب من الجمل

 الجممة.

    واختير الخطاب القرآني لمحاولة اكتشاف ىذا الوجو من اإلعجاز وتأثيره 
ي كل المتمقين بمختمف مستوياتيم وتعدد مشاربيم، ومكانتيم االجتماعية ، فدراسة ف

 الجانب التواصمي تحتاج إلى استفاضة ومحاولة استكشاف وتحميل.

 االستئناف البياني ز ظير الجانب التطبيقي وىو من أىم أىداف ىذا البحث تمي  أ
 بجممة من الخصائص وأىميا :

نقطة مآل وانبثاق وبالتالي لو دور ميم في الترابط النصي واالنسجام وىذا  أنو -
 .التواصل عناصر استحضارتحديده من خالل  ما تم  
أن ما يجمع أسموب المقاولة بغيره من أنواع االستئناف البياني ليس مجرد  -

والوظيفة  ال محذوف، بل التطابق في األغراضيما إجابة عن سؤ تقدير سؤال أو أن  
 .ه بما قبموا دور بارز في ربط ما بعدمفمكل مني
عن أنواع ز يتمي  بأسموب المقاولة االستئناف البياني  أن  الحظ الباحث  -

يغمب  البياني عمومااالستئناف األخرى بغمبة األسموب االنشائي بينما االستئناف 
 عمييا األسموب الخبري.
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وىو من  "إن  "طريق ة عن شدة ارتباط االستئناف البياني بالتوكيد خاص   -
إلى ىذا االرتباط لكن ىذه المالحظة  حديداتوقد أشار عمماء القرآن  ،أساليبو الكثيرة

 لم يكتب ليا الذيوع وال وجدت من يستثمرىا في الربط بين االستئناف البياني والتوكيد
 .وما اطمع عميو من كتب ودراسات في حدود عمم الباحث

   ل أنيااءت اسمية والتي جاءت فعمية يد  التقارب العددي بين الجمل التي ج -
ن كانت من خصائص الكالم البميغ. المغوي من مألوف االستعمال  حتى وا 

من المؤلم تكرار النماذج ذاتيا لالستئناف البياني رغم ثراء الثقافة العربية  -
آن الكريم إذ فاقت وخاصة في القر  مصادرىاباستعماالتيا وىي موجودة في مختمف 

 . المقاولةساليب أبخالف الثالثمئة وأربعين أسموبا 
اء عدم االستفادة كشف البحث عن الضرر الذي لحق بالدراسات المسانية جر   -

المثمى من كتب التفاسير وكتب أصول الفقو ، فالتفاسير عمى وجو الخصوص ينبوع 
الجيود الستثماره ولالستفادة  وموروث زاخر يتطمب الكثير من سانيةلمدراسات الم ثر  

 منو.
ز المفسرين بمنيجيم المتكامل وأىم البياني تمي   لالستئنافأظيرت الدراسة  -

خصائصو االستفادة من العناصر المختمفة وعدم االكتفاء بالتركيز عمى العالمة 
 ب القياس والتعميل.اإلعرابية وىيمنة المنيج التعميمي الذي يتطم  

االستئناف البياني عند المفسرين المنتسبين لممذاىب ارتباط اإلشارة إلى  -
       رومحمد الطاى ية واألشاعرة ومن أبرزىم  الزمخشر الفكرية وخاصة المعتزل

ولعل ذلك عائد إلى االىتمام بالجانب المغوي والبياني في القرآن الكريم  بن عاشور
 .كآلية محاججة واقناع

بعض التفاسير  في تناول ىذه الظاىرة بين المفسرين حتى أن   لواضحا التباين -
 .أخرىنجد فييا المئات وال نكاد نجد اآلحاد في تفاسير 
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راد االىتمام اط  تبي ن لمطالب أثناء استقصاء الشواىد لمجانب التطبيقي  -
          فيما بين أيدينا–باالستئناف البياني مصطمحا ودراسة إلى أن بمغ الغاية 

السعود والسمين  يعمى يد األلوسي وابن عاشور وبدرجة أقل عند أب -من مؤلفات
 الحمبي.
رد واالىتمام المتزايد ليذه الظاىر من قبل الباحثين المتخصصين التطور المط   -

إذ ىو أبرز  المفسرين وخاصة محمد الطاىر بن عاشورقبميم في لسانيات النص و 
 بيا. بو " التحرير والتنوير" يعج  من اىتم بيذه الظاىرة وكتا

الذي لحق ىذا الموضوع بسبب تناولو من زوايا مختمفة ت تشت  الأظير البحث  -
ا لى شتيتو فتكتمل صورة الدراسة وتكون منطمقً إلم تجمع لكي يضم الشتيت 

 لمدراسات النصية في المغة العربية.
      تنوع أغراض االستئناف التي تناىز الخمسين عمى تباين في وجودىا  -

أىمية السياق في الدراسة ويبرز جمالية ىذا في القرآن الكريم وىذا ما يؤكد 
الموضوع ودقتو فاالستئناف يصدق عميو قول الزمخشري:" أبمغ الكالم ما تعددت 

 .وجوه افادتو"
      حات األصمية عوض االرتجال نا بالمصطمإن البحث في التراث سيمد   -

ا يشتت جيود الباحثين وقد تقود ىذه الترجمة إلى التعمية عوض في الترجمة مم  
 الوضوح.
ن كان بمنيج ذلك الزمن الذي  ة لمتواصل في تراثناوجود إشارات ميم   - وا 

ترعرعت فييا الثقافة االسالمية العربية، وحبذا لو قاربيا أبناء العربية في عصرنا 
 بالمناىج العممية الحديثة.

  التنبيو إلى أىمية دراسة ىذه الجممة ومثيالتيا من الجمل التي ال محل ليا  -
أفضميا اآلن إذ يمكن نظرية التواصل ىي من اإلعراب بمنيج عممي دقيق وأحسب 

 البناء عميو لمبحث في نظرية عربية لمتحميل.
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       د تبريره أن كمييما الجمع بين أسموب المقاولة واالستئناف البياني يج -
 ال مجرد تقدير السؤال. يتمساك النص  من وسائل ال

دة عن جممة أثبت الجانب التطبيقي في البحث أن الجمل المستأنفة بيانيا متول   -
 .وفق نظرية التواصل إلى دراستيا ن  ئقبميا وىذا ما يجعمنا نطم

من أنواع  ن الجانب االحصائي المرفق في البحث حضور كل نوعلقد بي    -
 االستئناف البياني في الخطاب القرآني.

      أوضح الجانب التطبيقي من ىذه الدراسة أن اىتمام المفسرين ينصب   -
أسموب ر بينما لم يمق عمى االستئناف البياني الذي يكون جوابا عن سؤال مقد  

يضاىي الصنف األول مما انعكس عمى الجانب االحصائي،  االمقاولة اىتمامً 
  زت أغمب دراستيا عمى ىذا الضرب فالتفاسير التي اىتمت بالجانب البياني ترك  

 من االستئناف دون أسموب المقاولة.
بينما ورد مسندا  %86.86ورد الفعل "قال" مسندا إلى المفرد المذكر بنسبة  -

إلى المؤنث  المسندولم يرد بصيغة   %6..28إلى جمع الذكور " قالوا" بنسبة 
ا مما يدل عمى أن اسناده لممفرد المذكر ىو األكثر شيوعً   %5..."قالت" إال بنسبة

 في القرآن الكريم في أسموب المقاولة الذي ُخر ج عمى أنو استئناف بياني.
توزعت أغراض االستئناف البياني إذا كان المخاطب عام ا عمى النحو التالي:  -

    ،%58، ثم )التعميل( بنسبة % 86...، )البيان( بنسبة %8.)الجواب( بنسبة
 .والتعقيب و غيرىام و التحذير و االنكار ة فقد تنوعت بين التيك  اقيأما النسبة الب

إما إذا كان خاصا فيو ال يختمف كثيرا عن المخاطب العام إذ بمغت نسبة  -
وتوزعت األغراض األخرى   %51و )التعميل(  %..و )الجواب(  %6.)البيان( 
 المتبقية. ةعمى النسب
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تفسير التحرير  نشير أن معتمدنا في ىذه النسب في الغالب ىو أن   من الميم   -
والتنوير البن عاشور ثم روح المعاني لأللوسي قاصدين المغزى العام دون العمميات 

 الحسابية في ذاتيا.
 

أكون قد ُوفقت في ىذه المحاولة  القدير أن  وأخيرا أرجو من المولى العزيز 
البحثية وأتشرف بالمساىمة عمى ضآلة الجيد في خدمة المغة العربية التي ما 
زادني ىذا البحث إال يقينا بجماليا وعظمتيا ولطائف أسرارىا وأن يكون جيدي قد 

 عمى أفضل كالم وىو القرآن الكريم الوحي الخالد. انصب  



 

 ملــــــــــــحق



 

 اخلاصب املخاط
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ابة عن سؤاله المخاَطب الخاص الذي جاء االستئناف البياني إج وهو المخاطب الممّيز، وهو      
أو المنافقون أو جماعة مثل المؤمنون  هذا المخاَطب الخاص فردًا مثل النبي المفترض، فقد يكون 

 .رغم أّن العبرة بالعموم ال بالخصوص البنية السطحية في المخاطب البارزهنا عمى  أو غيرهم. فالتركيز

 الغرض  القائل الجممة اآلية الرقم
 أو الغاية

 مالحظات

1.  
البقرة 
173 

        

                     

            

 

 فعمية التبيين  المؤمنون

2.  
قرة بال

185 

                 

                       

                

          

                  

          

 فعمية التعميل المؤمنون

3.  
البقرة 
221 

                      

                 

                    

          

                     

     

 اسمية التعميل المؤمنون

4.  
البقرة 
225 

        

             
 التبيين المؤمنون

جممة 
 فعمية

5.  
البقرة 
263 

          

      
 اسمية التبيين ونالمؤمن

 



 

033 
 

6.  
آل 

عمران 
15 

          

                 

               

    

الرسول 
 )ص(

االهتمام و 
 فعمية التشويق

7.  
آل 

عمران 
19 

          

           
 اسمية البيان النصارى

8.  
آل 

عمران 
117 

        

              

                      

 

 اسمية البيان المؤمنون

9.  
المائدة 

09 
         

     
 فعمية تعميل المؤمنون

10.  
ئدة االم

96 

         

                     

        

 فعمية بيان المؤمنون

11.  
المائدة 
102 

                   فعمية التفصيل المؤمنون 

12.  
المائدة 
106 

                      

                

                    

               

                    

المحموف 
 له

 اسمية بيان



 

033 
 

            

   

13.  
األنعام 

50 

                      

             

                    

 جواب قوم النبي 

 فعمية
استئناف 

بعد 
 استئناف

14.  
األنعام 

58 
         

               
 فعمية جواب قوم النبي 

15.  
األنعام 

94 

                       

                  

        

        

 فعمية تيئيس الكفار

16.  
األنعام 
116 

                

           

النبي 
 )ص(

 فعمية تعميل

17.  
األنعام 
145 

          

                 

                  

                 

  

الرسول 
 )ص(

 فعمية بيان

18.  
األنعام 
158 

          

                    

                    

                       

 فعمية الوعيد و التهكم الكفار
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19.  
األعراف 

37 

                    

          

                      

                  

     

 جواب استفهام المكذبين
اسمية/ 
عطف 

 بيان

20.  
األعراف 

59 

                    

          

   

 اسمية تعميل أمر قوم نوح

21.  
األعراف 

134 

                   

         

            

موسى 
عميه 
 السالم

 فعمية جواب

22.  
االعراف 

146 

       

                        

                

                   

       

 فعمية بيان موسى 

23.  
األنفال 

60 

              

       

               

              

     

 فعمية بيان المؤمنين

24.  
األنفال 

65 
         

النبي 
 )ص( و

 فعمية بيان بعد اجمال



 

033 
 

        

                  

      

 المؤمنون

25.  
األنفال 

68 
         

   
 اسمية بيان المؤمنون

26.  
التوبة 
07 

       

        

               

      

 

 اسمية البيان و التعميل المسممون

27.  
التوبة 
37 

         

                     

                 

                    

 اسمية البيان المسممون

28.  
التوبة 
44 

       

                   

 

النبي 
 )ص(

 فعمية البيان و التعميل

29.  
التوبة 
45 

       

                  

الرسول 
 )ص(

 فعمية اإلطناب لمتنويه

30.  
التوبة 
47 

        

                    

      

 فعمية بيان الحكمة المؤمنون

التوبة   .31                  فعمية التعميل المنافقون 
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70          

        

                   

32.  
التوبة 
91 

        

           

            

           

 المسممون
بيان بعد 
 اسمية التهويل

33.  
يونس 
65 

                     

   

النبي 
 اسمية تعميل )ص(

  54هود    .34
          

                  

هود عميه 
 السالم

 فعمية التعميل

 61هود   .35

                    

                  

         

   

 اسمية جواب قوم صالح

 81هود   .36

                  

                     

         

      

لوط عميه 
 اسمية جواب السالم

 81هود   .37
                  

                     

                   

لوط عميه 
 اسمية جواب السالم
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38.  
يوسف 

12 
         فعمية بيان يعقوب 

39.  
يوسف 

37 

                   

           

                     

 

جواب عن  السجينان
 تعجيب

 اسمية

40.  
يوسف 

87 

       

              

        

اخوة 
 يوسف

 ندائية بيان

41.  
الحجر 

59 
       إسمية بيان اإلجمال ابراهيم 

42.  
الحجر 

88 
          

                  

النبي 
 فعمية جواب وبيان )ص(

43.  
النحل 

37 
           

        

النبي 
 )ص(

 البيان
جممة 
 فعمية

44.  
النحل 

92 

                  

              

           

               

 التعميل المؤمنين

 فعمية
 ة)قص

أريطة 
 الغازلة(

45.  
 

النحل 
124 

         

                 

    

 بيان الكفار
فعمية 

ماضوية 
 لممجهول
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46.  
االسراء 

65 
         

   
 اسمية التعيين ابميس

47.  
االسراء 

77 
          

     

الرسول 
 )ص(

 البيان
فعمية 
فعمها 
 محذوف

48.  
االسراء 

78 
                        

        

النبي 
)ص( و 
 المؤمنون

 اسمية التخصيص

49.  
االسراء 

88 

         

        

     

النبي 
)ص( و 
 المؤمنون

 فعمية جواب 

50.  
الكهف 

14 

                   

         

    

قوم 
أصحاب 
 الكهف

 فعمية جواب و تفريع

51.  
الكهف 

78 
          

          

موسى 
عميه 
 السالم

 فعمية البيان

52.  
الكهف 

86 

                  

         

                  

 فعمية الجواب ذو القرنين

 09مريم   .53
         

          

زكرياء 
عميه 
 السالم

 اسمية ابطال التعجيب

 83مريم   .54
                          

 

الرسول 
 جواب )ص(

جممة 
 فعمية
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 123طه   .55
                   

               

    

آدم و 
 إبميس

 فعمية جواب

56.  
األنبياء 

37 
        

  
 جواب المسممين

فعمية 
 معترضة

 38الحج   .57
            

       
 اسمية جواب المؤمنون

 72الحج   .58

                   

              

                     

          

    

 اسمية البيان الكفار

59.  
المؤمنون 

93 
       

النبي 
 فعمية الجواب )ص(

 32النور   .60
               

          

      

 فعمية إرادة العموم المؤمنون

 59النور   .61

                 

                      

              

                   

        

         

 اسمية البيان المؤمنون



 

033 
 

          

62.  
الشعراء 

03 
       

النبي 
 )ص(

التسمية و 
 االشفاق

 اسمية

63.  
الشعراء 

11 
      فعمية بيان موسى 

 78النمل   .64
         

 

 الرسول
)ص( و 
 المؤمنون

 جواب و تسمية
اسمية 
 مؤكدة

 81النمل   .65
          

      

الرسول 
 فعمية جواب ترقب )ص(

66.  
القصص 

63 

                    

          

     

عّز اهلل 
 وجل

 فعمية بيان

67.  
العنكبوت 

08 

                

           

      

 اسمية جواب األبناء

68.  
السجدة 

14 
         

                

المجرمون 
 الكفار

 اسمية جواب

69.  
السجدة 

25 
         

      

النبي 
)ص( و 
 المؤمنون

 اسمية جواب تعميم

70.  
 

األحزاب 
18 

        

                    
 فعمية البيان المنافقين

 اسمية جواب النساء    األحزاب   .71



 

033 
 

35                     

                 

                      

                  

               

        

 

72.  
األحزاب 

51 

                     

                     

                   

                    

   

النبي 
 )ص(

 فعمية البيان

 17سبأ   .73
         

 
 اسمية البيان و التعميل الكفار

 18فاطر   .74

                       

            

                   

                     

النبي 
 )ص(

الجواب 
 فعمية لإلطناب

75.  
الزمر 
25 

                      

   
 فعمية الجواب المؤمنون

76.  
الزمر 
53 

        

                    

      

النبي 
 فعمية جواب )ص(
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77.  
الدخان 

24 
        

موسى 
عميه 
 السالم

 اسمية الجواب

78.  
الجاثية 

29 
          

       
 جواب المبطمون

مقول 
القول 
 مقدر

79.  
األحقاف 

13 
         

          
 اسمية جواب تطمع المؤمنون

80.  
محمد 
10 

                    

          

 

 

 فعمية التهديد الكفار

 20الفتح   .81
       

                

             

النبي و 
 المؤمنون

فعمية  جواب
 ماضوية

82.  
الحجرات 

03 

        

                   

   

 اسمية التعميل المؤمنون

83.  
الحجرات 

12 

        

         

                 

                

 اسمية التنبيه المؤمنون

 45ق   .84
           

         

الرسول 
 )ص(

 اسمية التسمية
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85.  
الحديد 

10  

               

         

         

                       

        

 

عّز اهلل 
 وجل

بيان 
منزلة/الحث 
 عمى االنفاق

 فعمية

86.  
الصف 

11 

       

                   

 

 المؤمنون
 فعمية  جواب 

 2التحريم   .87
           

      
 

النبي 
 فعمية البيان )ص(

88.  
الممك 
12 

         

 
 تعقيب المؤمنون

اعتراض 
يفيد 

 االستئناف

 40القمم   .89          
اهلل / 

الرسول 
 )ص(

 فعمية الكفار

 48القمم   .90
         

    

النبي 
 )ص(

 الجواب
 اسمية

)مصدر 
 مؤول(

 25الجن   .91
          

    

قوم النبي 
 )ص(

 فعمية  جواب

92.  
المزمل 

05 
      

الرسول 
 )ص(

تعميل  و 
 اعتراض

 اسمية

 فعمية  البيان الكافر       القيامة   .93
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13 

94.  
النازعات 

42 
           

النبي 
 فعمية البيان )ص(

     11عبس   .95
النبي 
 )ص(

 اسمية البيان

96.  
األعمى 

06 
    

الرسول 
 )ص(

 فعمية بيان

 07البينة   .97
                      

     
 اسمية البيان اهلل 



 

 أسلوب املقاولة
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هذا الجدول ُخصص لالستئناف البياني الذي جاء على أسلوب المقاولة أي ما ورد بالفعل" قال"     
 دون عاطف، وقّدر فيه القدماء السؤال والجواب على عادة المخلوقين.

 مالحظات اخملاطب امقائل امجلةل الآية رمق ام

1.  
البقرة 
421 

          

           

      

 فعلية ابراهيم اهلل

 259امبقرة   .2

                    

                 

           

           

               

       

               

               

       

 هللا
امرجل 

 امطاحل
 

 262امبقرة   .3

                  

           

              

                  

           

  ابراهمي هللا
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 47آآل معران   .4

               

          

               

  مرمي املكل

 27املائدة   .5

                      

        

   

          

 مل يتقبل منه

 املتقبل منه

 املتقبل منه

 غري املتقبل 
 

 116املائدة   .6

                 

         

                  

                

             

  هللا ػيىس

 24الأغراف   .7
        

                 

آدم و ابليس هللا   آ

 62الأغراف   .8
         

    

  نوح قوم نوح

 61الأغراف   .9
         

       

  قومه هود

  مدين شؼيب         85الأغراف   .12



317 
 

          

              

             

               

       

 88الأغراف   .11

              

              

          

    

  قومه شؼيب

12.  
الأغراف 

126 

          

       

  موىس فرغون

13.  
الأغراف 

151 

         

          

  هللا موىس

 28هود   .14

         

            

               

  قومه نوح

 46هود   .15

          

                 

              

  نوح هللا



318 
 

 52هود   .16

          

                

 

  قومه هود

 11يوسف   .17

        

            
 

  امبيان يؼقوب

 13يوسف   .18
        

              

  بنيه يؼقوب

 19يوسف   .19

        

         

        

  / اموارد

 26يوسف   .22

         

             

           

  زوج املرآأة يوسف

 33يوسف   .21

         

              

       

  هللا يوسف

 36يوسف   .22

        

         

                     

  يوسف امفىت



319 
 

             

 51يوسف   .23

         

                

               

             

  امنسوة املكل

 65يوسف   .24

                    

           

                 

         

   

  ابليس هللا             32احلجر   .25

 33احلجر   .26
        

       

  هللا ابليس

  ابليس هللا          34احلجر   .27

 61الؤرساء  .28
             

          

  هللا ابليس

 19امكهف    .29

       

           

                

             

 كبريمه
آأحصاب 

 امكهف
 



323 
 

              

        

  35امكهف  .32
         

       

ضاحب 

 اجلنة
/  

 98امكهف   .31
           

             

  جواب امسامع

 27مرمي   .32
         

          

   

 61طه   .33
         

               

   

             14الأنبياء   .34

 8مرمي   .35

 

        

                

  هللا زكرايء

  قومه ػيىس             32مرمي   .36

 46مرمي   .37
          

             

آزر   ابراهمي آ

 47مرمي   .38
          

       

آزر ابراهمي   آ



321 
 

  موىس هللا        19طه   .39

  هللا موىس          25طه   .42

 هللا             46طه   .41
موىس 

 وهارون
 

 66طه   .42
         

           

  امسحرة موىس

 85طه   .43

        

       

 

  موىس هللا

 86طه  .44

         

        

             

          

  بين اؤرسائيل موىس

  هارون موىس            92طه  .45

  امسامري موىس          95طه   .46

 97طه   .47

         

                 

                 

           

  امسامري موىس

 هللا          123طه   .48
آدم و حواء  آ

 و ابليس
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             125طه   .49
الانسان 

 امظامل منفسه
  هللا

  هللا نوح          26املؤمنون   .52

  هللا آأحد امرسل          39املؤمنون   .51

  هللا موىس           12امشؼراء   .52

  امهدهد سلامين             27المنل   .53

 29المنل   .54                     جواب سامع 
فؼلية 

 ندائية

 32المنل   .55
        

            

 جواب سامع
فؼلية 

 ندائية

            96امشؼراء   .56

 15امقطص   .57

                

                

            

         

            

 امسية جواب امسامع

 63امقطص   .58

        

                       

             

  هللا امظاملون



323 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22يس   .59
        

      

امرجل 

 امطاحل
  قومه

 جواب امسامع          26يس   .62
امسية تفيد 

 المتين

 78يس   .61
         

       

  هللا الانسان

 95امطافات   .62               قومه ابراهمي  

 27ق   .63
         

       

  امظامل امقرين

 28ق   .64
       

        

  امظامل وقرينه  هللا

  قومه نوح           22نوح   .65



324 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات المخاًطب القائل الجملة اآلية رقم

 81آل عمران   .66

              

          

                 

         

              

  هللا النبيئين

 167آل عمران   .67

                 

         

       

                 

           

 المنافقون
النبي والذين 

 آمنوا
 

 139المائدة   .68

          

            

  هللا الرسل

 33األنعام   .69

               

          

  هللا الخاسرون
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 133األنعام   .73

            

            

         

              

       

  هللا اإلنس و الجن

 53األعراف   .71

            

          

        

 أصحاب الجنة
أصحاب 

 النار
 

 113األعراف   .72

        

       

  فرعون السحرة

 115األعراف   .73

         

     

  موسى السحرة

 121األعراف   .74             السحرة /  

  فرعون السحرة          125األعراف   .75

 44يوسف   .76

        

      

  الملك جلساء الملك

 65يوسف   .77

                   

          

  يعقوب أبناء يعقوب



326 
 

                    

         

 13إبراهيم   .78

                

           

         

        

              

  الرسل األقوام

 65طه   .79

          

     

  موسى السحرة

 73طه   .83

       

     

  / السحرة

  ابراهيم قوم إبراهيم           62األنبياء   .81

  111الشعراء   .82                نوح قوم نوح  

 18الفرقان   .83

         

                 

               

المعبودات من 
 دون هللا

  هللا

 33النمل   .84

        

              

  بلقيس قوم بلقيس

  الرهط الرهط        49النمل   .85
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 48القصص   .86

        

              

                    

        

   

 41سبأ   .87

         

               

  هللا المالئكة

 52يس   .88

        

          

    
 

  / الكفار

 28الصافات   .89                  المغوين المغوون  

 29الصافات   .93              أقوامهم الرؤساء  
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 مالحظات المخاًطب القائل الجملة اآلية الرقم

1.  
آل عمران 

37 

                    

                   

           

            

    

  زكرياء مريم

2.  
آل عمران 

47 

           

                    

             

  هللا مريم

 72هود   .3

         

          

  / سارة

 25يوسف   .4

                

          

               

  العزيز امرأة العزيز

 25القصص   .5

       

         

                  

           

  موسى 

 



 

 املخاطب العام
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فاالستئناف والمقصود به الخطاب غير الممّيز أي الذي لم يوّجه لفئة محددة أو شخص بعينه، 
أو العام، وكّمها بمعنى  البياني إجابة لهذا السائل العام. ولقد اسُتعِمل مصطمح السامع أو المخاَطب

 المخاَطب العام

 امرمق
 امسورة 

 و الآية
 اخملاَطب امشاهد

 املرجع

 أ و امغاية

 و امغرض

 اميوع

 امسامع         15امبلرة   .1
امتؼويل 

 والاػرتاض
 امسية

 34امبلرة   .2
         

     

 فؼوية  امسامع

 61امبلرة   .3

                   

                   

                

                  

                    

         

                 

   

 امسية امتشًيع امسامع

 169امبلرة   .4
         

    
 امسامع

 ثؼويل

 امتؼويل
 فؼوية

 175امبلرة   .5
      

               

 امتؼويل امسامع
امسية و 

 حتمتل اخلرب

 176امبلرة   .6
          

            

 امسية الاس تغراب امسامع
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 194امبلرة   .7

        

                        

                  

 امسية ثبيني امسامع

 212امبلرة   .8
          

                        
 فؼوية امتبيني امسامع

 213امبلرة   .9

        

        

                   

                       

                   

           

 امسائل
 امؼةل و

 امبيان

فؼوية و 

حتمتل 

 امتذييل

 261امبلرة   .12

         

                    

             

 امسية امتحريض امسامع

 266امبلرة   .11

         

                  

                  

                

        

 فؼوية امتوضيح امسامع

 271امبلرة   .12

         

                

            

 فؼوية امتبيني امسامع



333 
 

 276امبلرة   .13
          

    
 فؼوية امبيان امسامع

آل معران   .14  24أ
          

           
 امسية امبيان امسامع

آل معران   .15  11أ
         

                  
 فؼوية امبيان امسامع

آل معران   .16  91أ

                    

         

       

 امبيان امسامع

امسية 

متل وحت 

 اخلربية

آل معران   .17  91أ

                    

         

           

 فؼوية امبيان امسامع

18.  
آل معران  أ

133 

              

     
 فؼوية ثوضيح امسامع

19.  
آل معران  أ

175 

       

         
 امسية امتحذير امسامع

 33امًساء   .22

                      

        

     

 امسية امبيان امسامع

 42امًساء   .21
         

           
 فؼوية امبيان امسامع

 139امًساء   .22                 امسية امتحذير امسامع 



333 
 

        

 145امًساء   .23
          

   

 امسية امتؼويل ػام

 23املائدة   .24

         

                      

            

 فؼوية امبيان ػام

 78املائدة   .25

             

         

  

 امبيان ػام

 امسية

اس تئٌاف 

بؼد 

 اس تئٌاف

 79املائدة   .26
         

     

 فؼوية)ييظر( ثؼويل ػام

 97املائدة   .27

                      

                            

                      

 

 فؼوية امبيان امسامع

 53ال هؼام   .28
       

                        

 امسية جواب ػام

 امسية جواب ػام        67ال هؼام   .29

 72ال هؼام   .32

                   

                  

                   

           

 ػام
جواب و 

 حتذير
 امسية
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 76ال هؼام   .31
             

        

 فؼوية جواب ػام

 82ال هؼام   .32

                      

           

        

 فؼوية امتوضيح امسامع

 83ال هؼام   .33
                     

        

 امسية جواب ػام

 88ال هؼام   .34
           

              
 امسية امتؼريض امسامع

 122ال هؼام   .35

                    

                   

       

 امسية امبيان امسامع

 127ال هؼام   .36

           

   

 

 جواب ػام

امسية 

وحتمتل 

 امصفة

 امسية جواب ػام          134ال هؼام   .37

 138ال هؼام   .38

                

                

         

   

 فؼوية اجلواب امسامع

 139ال هؼام   .39
               

           

 ػام
بيان 

 وجواب
 فؼوية
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 158ال هؼام   .42

                         

           

           

                    

 امسية جواب ػام

 159ال هؼام   .41
                      

          
 امسامع

كوب اغتلاد 

 امسائل
 امسية

 65ال غراف   .42
            

             

 فؼوية  اجلواب امسامع

 105ال غراف  .43
            

        

 فؼوية جواب ػام

 146ال غراف   .44

                    

                      

                    

         

 

 امسية بيان ػام

 168ال غراف   .45

                     

       

  

 امسية امرجاء امسامع

 184ال غراف   .46
            

  
 امسية امتفصيل امسامع

 امسامع           53ال هفال   .47
امؼياية و 

 امتس بيب
 امسية
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 امسية امتؼويل امسامع           59ال هفال   .48

 19امتوبة   .49

                   

          

          

 بيان ػام

فؼوية 

متبوػة 

 بتذييل

 37امتوبة   .52

                   

                    

            

          

 فؼوية ثؼويل ػام

 42امتوبة   .51

         

                

                      

                

                    

 

 فؼوية امبيان امسامع

 68امتوبة   .52

       

                      

  

 امسامع
امبيان و 

 اموغيد
 فؼوية

 74امتوبة   .53

        

                       

                     

                       

 ػام
امتيبيه و 

 امتؼويل

فؼوية و 

حتمتل 

 امتؼويوية
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 89امتوبة   .54
           

          
 فؼوية اجلواب امسامع

 111امتوبة   .55

                

         

                   

              

                  

 فؼوية بيان ػام

 127امتوبة   .56

                    

           

    

 فؼوية ثؼويل امسامع

 22يووس   .57

          

                 

                   

 امسية بيان امسامع

 24يووس   .58

                            

                  

         

        

 امسية الاػالم امسامع

 29يووس   .59

       

         

 

 بيان امسامع

 امسية

الاهامتم و 

 امللابةل

 امسية جواب ػام          69يووس   .62
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 94يووس   .61

                    

         

      

 فؼوية امبيان ػام

 23هود   .62
        

        

 امسية امللابةل امسامع

 127هود   .63
                 

         
 امسية امتؼيني امسامع

 98هود  .64
         

     
 فؼوية اههتمك امسامع

 24يوسف   .65
                     

      

 فؼوية الاسزتادة ػام

 29يوسف   .66
         

          

 فؼوية بيان امسامع

 12امرػد   .67
          

            

 امسية بيان اميتيجة امسامع

 18امرػد   .68

        

                   

                    

       

 امسية ثيبيه امسامع

 26امرػد   .69
         

                  

 امسامع
جواب 

 وبيان
 امسية
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 34امرػد   .72
           

       
 امسية جواب امسامع

 فؼوية ثؼليب امسامع           39امرػد   .71

 19ابراهمي   .72
          

              
 فؼوية اجلواب امسامع

براهمي   .73  27ا 

        

               

      

 فؼوية بيان امسامع

براهمي   .74  32ا 
          

       

 فؼوية جواب امسامع

 امسامع       12احلجر   .75
ثؼويل و 

 ثؼريض
 امسية

 23اميحل   .76
       

    
 فؼوية امتدميل امسامع

 69اميحل   .77

           

           

          

 امبيان امسامع
فؼوية وحتمتل 

 الامتفات

 41اميحل   .78
                    

           
 فؼوية امبيان امسامع

 75اميحل   .79

           

                         

                      

 فؼوية بيان ومتثيل امسامع

 79اميحل   .82                   امسية جواب امسامع 
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 83اميحل   .81
      

    
 فؼوية اجلواب امسامع

 122اميحل   .82
        

   

 امسية امتوكيد امسامع

 123اميحل   .83

         

       

   

 امسية بيان امسامع

 116اميحل   .84            امسية جواب امسامع 

 جواب امسائل          121اميحل   .85
فؼوية 

 ماضوية

 47الارساء   .86

          

               

 

 امسية جواب امسامع

 98الارساء   .87
        

                  
 امسية اجلواب امسامع

 12امكهف   .88
          

              

 فؼوية امتفصيل امسامع

 15امكهف   .89

         

                       

    
 

 امسامع

ثزنيل غري 

امسائل 

مزنةل 

 امسائل

 امسية

 امسية بيان امسامع           13امكهف   .92
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 22امكهف   .91

               

                   

            

                       

 

 فؼوية جواب امسامع

 22امكهف   .92

               

                   

            

                       

 

 

 امسية جواب امسامع

 29امكهف   .93

                     

          

                 

            

 امسية جواب امسامع

 32امكهف   .94

         

     

 

 امسامع
جواب 

 وثؼليب
 امسية

 31امكهف   .95

         

               

                      

        

 امسامع
بيان 

 وثفصيل
 امسية
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 23مرمي   .96
        

      
 فؼوية اجلواب امسامع

 33ال هبياء   .97
          

  

 امسامع
جواب 

 وثفصيل
 امسية

 امسية جواب امسامع         93ال هبياء   .98

 19احلج   .99

         

                

    

 امسية امتفصيل امسامع

 56احلج   .122
        

               
 امسية امتفصيل امسامع

 فؼوية اجلواب ػام         43املؤمٌون   .121

 83املؤمٌون   .122
          

  

 امسية جواب امسامع

 جواب امسامع          111املؤمٌون   .123

امسية حتمتل 

 غري

الاس تئٌاف 

 امبياين

 23اميور   .124
         

      
 فؼوية اجلواب امسامع

 35اميور   .125

         

          

              

                    

                  

 بيان امسامع

اس ية حتمتل 

غطف 

 امبيان
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 50اميور   .126
                

        

 امسية بيان امسامع

 51اميور   .127

         

                      

     

 فؼوية امبيان امسامع

 44امفركان   .128
         

         

 امسية بيان امسامع

 24امشؼراء   .129
          

   
 فؼوية امبيان امسامع

 امسية جواب امسامع           15امشؼراء   .112

 فؼوية امبيان امسامع      96امشؼراء   .111

 88اهمنل   .112

                     

           

 

 جواب امسامع

امسية ويه 

ثذييل أ و 

 اػرتاض

 امسية جواب امسامع          52املصص   .113

 64املصص   .114
                       

       

 امسية جواب امسامع

 85املصص   .115

                     

           

 

 جواب امسامع
امسية ثفيد 

 امتحليق

 امسية امبيان امسامع           62امؼيكبوت   .116
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 55امروم   .117
                   

     
 امسامع

جواب 

 اس تغراب
 امسية

 فؼوية امبيان امسامع         24ملامن   .118

 ملامن  .119
          

     
 امس ية امتؼليب امسامع

 34ملامن   .122

          

                      

                    

 امسية جواب امسامع

 21 امسجدة   .121
                   

   
 امسية امبيان ػام

 22امسجدة   .122
           

    

 جواب امسامع
امسية وثفيد 

 امتذييل

 25ال حزاب   .123
           

                   

 بيان امسامع
فؼوية وحتمتل 

 احلامية

 57الاحزاب   .124
         

             

 امسية جواب امسامع

 امسية جواب امسامع         64ال حزاب   .125

 72ال حزاب   .126

                    

         

    

 امسية امبيان امسامع

 33س بأ    .127                    بيان امسامع 
فؼوية وثفيد 

 امتؼريض
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 47س بأ    .128

              

         

 

 امسية جواب امسامع

 54س بأ    .129
                 

        

 بيان امسامع

امسية 

وحتمتل 

الاس تئٌاف 

امبياين 

 وامتؼويل

 21فاطر   .132

                     

           

        

 فؼوية جواب امسامع

 23فاطر   .131

                         

            

   

 جواب امسامع

فؼوية و 

حتمتل 

 امصفة

 23يس   .132
          

           

 فؼوية الاىاكر امسامع

 28يس   .133
          

          

 فؼوية جواب امسامع

 33يس   .134
        

      

 جواب امسامع

فؼوية وحتمتل 

احلال أ و 

بدل 

 الاش امتل

 امسية جواب امسامع             69يس   .135
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 25امصافات   .136                        امسية امبيان امسامع 

 26ص   .137

                    

           

          

   

 امتؼويل امسامع
امسية وثفيد 

 امتذييل

 35امصافات   .138                    امسية امتؼويل امسامع 

 29امزمر   .139

                    

         

         

 فؼوية امتحذير امسامع

 16امزمر   .142
           

        
 امسامع

جواب 

 ثذييل
 امسية

 22امزمر   .141

                     

           

 

 امسية جواب امسامع

 23امزمر   .142

         

                    

                     

           

 امسية امبيان امسامع

 23امزمر   .143

                      

                    

             

 امسية اجلواب امسامع
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 امسية جواب امسامع           34امزمر   .144

 24غافر   .145
          

         
 فؼوية امبيان امسامع

 12غافر   .146
         

                  

 امسية جواب امسامع

 16غافر   .147
            

       
 امسية اجلواب امسامع

 21غافر   .148

                    

           

                      

   

 امسية ثفصيل امسامع

 59غافر   .149
          

  
 امسامع

بيان و 

 اس تدراك
 امسية

 85غافر   .152
           

         

 جواب امسامع
فؼوية )فؼوها 

 حمذوف(

 28فصوت   .151
        

    
 امسية جواب امسامع

 22فصوت   .152
        

     

 فؼوية جواب امسامع

 23امشورى   .153
         

  

 امسية جواب امسامع
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 27امشورى   .154

                        

           

    

 جواب امسامع

امسية ويه 

اجابة غن 

أ كرث من 

 سؤال

 12امشورى   .155
                   

       
 امسية امتؼويل امسامع

 42امشورى   .156
        

                  
 امسية امتأ كيد امسامع

 49امشورى   .157
           

              
 امسية الاكٌاع امسامع

 29امزخرف   .158
        

   

 فؼوية جواب امسامع

 66امزخرف   .159
         

   
 فؼوية امبيان امسامع

 فؼوية جواب امسامع        16ادلخان   .162

 جواب امسامع          31ادلخان   .161

امسية ثفيد 

اههتويل و 

 امتوكيد

 37ادلخان   .162
            

      

 جواب امسامع

فؼوية ثفيد 

امتلرير و 

 متهد امتؼويل

 امسية اجلواب امسامع           42ادلخان   .163

 17اجلاثية   .164

                        

          

              

 امسية جواب امسامع
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 24اجلاثية   .165
                     

              

 امسية اجلواب امسامع

 27اجلاثية   .166
           

          
 امسامع

اجلواب 

 واههتويل
 امسية

 29ال حلاف   .167
                   

              

 امسامع
ختصيص 

 امؼموم مؼموم
 فؼوية

 16ال حلاف   .168

         

                    

   

 جواب امسامع
امسية ثفيد 

 امتذييل

 12محمد   .169

        

                    

               

 امسية اجلواب امسامع

 15محمد   .172

           

                    

                  

                  

            

 امسية امتفصيل امسامع

171.  
محمد 
61 

                    

          

       

عّز اهلل 
 وجل

 اسمية التشهير

 26محمد   .172
        

                      
 امسية اجلواب امسامع
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 27امفتح   .173

        

                  

                   

           

 فؼوية جواب امسامع

 27امفتح   .174

        

        

                     

       

 جواب امسامع
فؼوية ثفيد 

 امتذييل

 29امفتح   .175

          

                     

                 

                        

                

                       

        

 امسية جواب امسامع

   35ق   .176           جواب امسامع 
امسية ثفيد 

 الامتفات

 فؼوية جواب امسامع      12اذلارايت   .177

 53اذلارايت   .178            فؼوية بيان امسامع 

 امسية امبيان امسامع       24اميجم   .179

 فؼوية بيان امسامع     25اميجم   .182

 29اميجم   .181
           

              
 امسية امبيان امسامع
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 32اميجم   .182

                         

          

                        

          

 امسية امتؼويل امسامع

 35اميجم   .183             امسية امتؼجيب امسامع 

 امسامع           26املمر  ا .184
ثفصيل 

 ووغيد
 امسية

 34املمر   .185
          

 
 امسية امتؼريض امسامع

 امسية امبشارة امسامع          35املمر   .186

 35امرحامن   .187                   فؼوية اخبار امسامع 

 41امرحامن   .188
                   

 
 امسامع

غياء غن  ال 

 امسؤال
 فؼوية

189.  
، 11امواكؼة 

12 
         ثفصيل امسامع 

امسية من 

ابب انوف 

 و امًرش

 19احلديد   .192

                    

        

                 

 امسية جواب امسامع

 16اجملادةل   .191
                   

  

 بيان امسامع
فؼوية وحتمتل 

 اخلربية

 19اجملادةل   .192

        

                        

 

 فؼوية امتؼويل امسامع
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  22اجملادةل   .193                  امسية امتؼويل امسامع 

 22اجملادةل   .194

                  

                    

         

                     

                    

                        

 امسية امبيان امسامع

 14احلرش   .195

                  

         

              

 امسية امتؼويل امسامع

 19احلرش   .196
         

   

 امسية جواب امسامع

 23املمتحية   .197
         

              

 جواب امسامع
امسية ثفيد 

 امتؼويل

 28امصف   .198

         

       
 

 فؼوية اجلواب امسامع

 22ادلؼة   .199

         

                      

         

 امسامع
بني 

 نوتخصيص
 امسية

 22امليافلون   .222
           

     
 فؼوية الاخبار امسامع

  24امليافلون   .221               امسية جواب امسامع 
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 24امليافلون   .222

                

                      

           

 جواب امسامع
امسية مفيدة 

 نوتؼويل

 23امتغابن   .223
       

        

 فؼوية امبيان امسامع

 17امتغابن   .224
          

      
 فؼوية ال ػالم امسامع

 فؼوية بيان امسامع          27املكل   .225

 28املكل   .226
           

         

 فؼوية امبيان امسامع

 فؼوية امبيان امسامع         14املكل   .227

 21املكل   .228
           

   
 فؼوية اجلواب امسامع

 16اململ   .229          امسامع 
جواب 

 وثؼريض
 فؼوية

  34اململ   .212            امسامع 
جواب و 

 هتمك
 امسية

 امسية بيان امسامع      43احلاكة   .211

 35املؼارج   .212            امسامع 
امبيان و 

 امللابةل
 امسية

 فؼوية بيان امسامع    26املدثر   .213

 38املدثر   .214           امسية بيان امؼاكبة امسامع 

 25امليامة   .215           فؼوية امبيان امسامع 
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 22الاوسان   .216
        

     
 امسية امبيان امسامع

 23ال وسان   .217                   امسية امتفصيل امسامع 

 امسامع        24الاوسان   .218
ثفصيل و 

 ختوص
 امسية

 25ال وسان   .219
              

   
 امسية امبيان امسامع

  27ال وسان   .222                  امسامع 
امبيان و 

 امتؼريض
 فؼوية

 21الاوسان   .221
          

          

 امسية بيان امسامع

 31الاوسان   .222
          

  

 فؼوية بيان امسامع

   17اميبأ    .223         امسامع 
امبيان و 

 امتؼليب
 امسية

 12اميازػات   .224             فؼوية امبيان امسامع 

 45اميازػات   .225          امسية اجلواب امسامع 

  23ػبس   .226        فؼوية امتفسري امسامع 

  22املطففني   .227       امسية امبيان امسامع 

 26املطففني   .228                     امسية امبيان امسامع 

 25الاوشلاق   .229
        

  
 امسية امبيان امسامع

 11امربوج   .232
         

              

 امسية بيان امسامع

 28امطارق   .231         امسية امبيان امسامع 
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 15امطارق   .232       امسية امبيان امسامع 

 12ال ػىل   .233       فؼوية امبيان امسامع 

 14ال ػىل   .234           فؼوية امتذييل امسامع 

 امسامع     28امغاش ية   .235
الاس تطراد 

 و امتمتمي
 امسية

 22امبدل   .236         امسية ال خبار امسامع 

 3املدر   .237                 امسية امبيان امسامع 

 بيان امسامع       11امؼادايت   .238
امسية وثفيد 

 امتذييل

 26امتاكثر   .239      فؼوية ال خبار امسامع 

   24اهلمزة   .242          فؼوية اههتمك امسامع 



 

 ــــارســــالفه
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 حفص عن عاصمالقرآن الكريم برواية 

 

 .2009، 1أبحاث في النحو والداللة، السيد خضر، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط  (1
 

االتصال المساني وآلياتو التداولية في كتاب الصناعتين ألبي ىالل العسكري، سامية بن يامنة،   (2
 2012، 1بيروت، ط

 
الييئة المصرية  بكر، جالل الدين السيوطي، اإلتقان في عموم القرآن،  عبد الرحمن بن أبي   (3

 1974، د ط، العامة لمكتاب
 

أثر النحاة في البحث البالغي، عبد القادر حسين، دار غريب لمطباعة والنشر، القاىرة،   (4
1988 

 

حكام األحكام من روح عمدة األحكام،  تقي الدين أبو الفتح المعروف بابن دقيق العيد، دار إ  (5
 بيروت لبنان. الكتب العممية،

 

رشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي أبو السعود، إ  (6
 د ت . ، بيروت -دار إحياء التراث العربي 

 
 أسباب النزول ألبي الحسن عمي بن أحمد الواحدي النيسابوري : دار المعرفة بيروت، دت  (7
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