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  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ملخص البحث 

و  ،و )أْن( ،ى ىذه المقاربة إلـى الكفـع عـن األداء الـوظيفي لــ)ان( وإبـداالتْا )إْن(تسع
وبيان قيمتْا البالغية ودورىا المْم في سياق الكالم والتأثير فـي  ،)أن ( في القرآن الكريم ،)إن (

ين المعنــى مــش اة ــارة إلــى الوظيفــة النحويــة لْــذا الحــرن وإبداالتــو فــي الــن  القرآنــي حتــى نتبــ
طبيعة الوظيفة البالغية وتأثيره في السياق القرآني وتحوالت المعنى من التقرير إلى التوكيد وإقرار 
المعنى في فْم المتلقي ومـا لـو مـن دور فـي التوكيـد األابـار الـواردة فـي القـرآن الكـريم وتقريرىـا 

  .في ذىن السامش
البالغـة قديمـة وحدي ـة  وقد عمدنا إلى استقراء ولملمة  تات الموضوع من أغلب كتـب 

واالستعانة بكتب النحو لنحاول أن نقارن بين الوظيفتين النحوية والبالغية من دون اةسران في 
الجانب النحوي ألن مصادر النحو من معاجم ومؤلفات قد غّطت ىذا الجانب وبيان وظيفة كل 

مـن المصـادر البالغيـة علـى  أداة نحوية ورّكزنا على األداء الـوظيفي لْـذا الحـرن بالغيـاً واةفـادة
  .قّلتْا التي عنيت بالوظيفة البالغية لألداة

و)معــــاني  ،مســـتفيدين مــــن كتـــب حــــرون المعـــاني وأىمْــــا )حـــرون المعــــاني( للزجـــاجي
وكتب البالغة وأىمْا  ،)مغني اللبيب( البن ىفام ،و)الجنى الداني( للمرادي ،الحرون( للرماني

والتلخــي (  ،و)اةيضـاح ،و)مفتـاح العلـوم( للسـكاكي ،جـاني)دالئـل اةعجـاز( لعبـد القـاىر الجر 
أمــــا كتــــب التفســــير فكـــان أبــــرز مــــا رجعنــــا إليــــو ىــــو )الكفــــان(  ،و ــــروح التلخــــي  ،للقزوينـــي
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و)التحريـــر  ،و)روح المعــاني( لولوســي ،و)البحــر المحـــيي( ألبــي حيــان األندلســـي ،للزمخفــري
 .والتنوير( البن عا ور

 
 المقدمة :

لعالمين بـديش السـماوات واألرا الـذي جعـل األرا قـراراً والسـماء بنـاًء الحمد هلل رب ا
. والصالة والسـالم علـى ايـر البفـر الـذي .وصوركم فأحسن صوركم فتبارك اهلل أحسن الخالقين

. صــلوات ربــي وســالمو عليــو وعلــى آلــو وأصــحابو .أوتــي جوامــش الكلــم المبعــوث رحمــة للعــالمين
 .. وبعد.حسان إلى يوم الدينالطيبين الطاىرين ومن تبعْم بإ

اىـتم علمـاء العربيـة منـذ القـدم بحـرون المعـاني وعملْـا لمـا لْـا مـن دور مْـم فـي سـياق 
ودراســات  ،واتجْــت ىــذه الدراســات باتجــاىين   دراســات نحويــة ،الكــالم، والتــأثير فــي المعنــى

دة أو فـي معـاجم بالغية أما من الوجْة النحوية فقد ك ُرت الدراسات التي تناولت الحـرون منفـر 
 .ويُبحث في ىذا المجال ،وأّما من الوجْة البالغية فما زال ىناك الك ير ليدرس ،احتوتْا

و  ،و )أْن( ،وتسعى ىذه المقاربة إلى الكفع عن األداء الوظيفي لــ)ان( وإبـداالتْا )إْن(
الكالم والتأثير فـي  وبيان قيمتْا البالغية ودورىا المْم في سياق ،)أن ( في القرآن الكريم ،)إن (

المعنــى مــش اة ــارة إلــى الوظيفــة النحويــة لْــذا الحــرن وإبداالتــو فــي الــن  القرآنــي حتــى نتبــين 
وتــأثيره فــي الســياق القرآنــي وتحــوالت المعنــى مــن التقريــر إلــى التوكيــد  ،طبيعــة الوظيفــة البالغيــة

اردة فــي القــرآن الكــريم وإقــرار المعنــى فــي فْــم المتلقــي ومــا لــو مــن دور فــي توكيــد األابــار الــو 
  .وتقريرىا في ذىن السامش

وقد عمدنا إلى استقراء ولملمة  تات الموضوع من أغلب كتـب البالغـة قديمـة وحدي ـة  
واالستعانة بكتب النحو لنحاول أن نقارن بين الوظيفتين النحوية والبالغية من دون اةسران في 

ت قد غّطت ىذا الجانب وبيان وظيفة كل الجانب النحوي ألن مصادر النحو من معاجم ومؤلفا
أداة نحوية ورّكزنا على األداء الـوظيفي لْـذا الحـرن بالغيـاً واةفـادة مـن المصـادر البالغيـة علـى 

  .قّلتْا التي عنيت بالوظيفة البالغية لألداة
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و)معــــاني  ،مســـتفيدين مــــن كتـــب حــــرون المعـــاني وأىمْــــا )حـــرون المعــــاني( للزجـــاجي
وكتب البالغة وأىمْا  ،)مغني اللبيب( البن ىفام ،)الجنى الداني( للمراديو ،الحرون( للرماني

والتلخــي (  ،و)اةيضـاح ،و)مفتـاح العلـوم( للسـكاكي ،)دالئـل اةعجـاز( لعبـد القـاىر الجرجـاني
أمــــا كتــــب التفســــير فكـــان أبــــرز مــــا رجعنــــا إليــــو ىــــو )الكفــــان(  ،و ــــروح التلخــــي  ،للقزوينـــي

و)التحريـــر  ،و)روح المعــاني( لولوســي ،ألبــي حيــان األندلســـيو)البحــر المحـــيي(  ،للزمخفــري
 .والتنوير( البن عا ور

ــان ــي ومــا فيــو مــن ســحر وبي ــو فــي الــن  القرآن  ،ومبيــين قيمــة ىــذا الحــرن )ان( وإبداالت
  .ومناسبتو للمقام الذي ورد فيو

 
 ِإنْ 

وجـو منْـا   حرن ثنـائي وىـي مكسـورة الْمـزة مخففـة النـون تَـرِد فـي اللغـة العربيـة علـى أ
 ومخففة من ال قيلة.  ،ونافية ، رطية

وال عالقة تذكر بـين وجوىْـا غيـر أن   ـكلْا  ،وىي ليست من باب واحد في لغة العرب
 .اةمالئي واحد

األول   إْن تكون  رطية جازمة وىي األصـل فـي أدوات الفـرل الجازمـة حتـى ال تنفـف عنـو فـي 
وىي تقش على كل ما وصلتو بو زماناً أو مكاناً أو آدميـاً و ال تستعمل أو ترد لغيره )) ،االستعمال

واألصل في )إْن( أن تدال على جملة مكونة من فعلين مضـارعين فتجزمْمـا  (ٔ)أو غير ذلف(( 
نحو )إْن تدرْس تنجْح( ويكون األول فعـل الفـرل وال ـاني جوابـاً للفـرل، وإذا مـا تتبعنـا داولْـا 

ْـــا تـــدال علـــى جمـــل ذات تركيـــب مختلـــع يتـــراوح بـــين علـــى التراكيـــب الفـــرطية فـــالمالح  أن
وبــين داولْــا علـى جملــة مكونــة مــن مــاٍا  ،داولْـا علــى فعلــين ماضــيين ال يهْـر عملْــا فيْمــا

 .ومضارع فيقتصر عملْا على المضارع
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وتتميـز )إْن(  .(ٕ)وقد يقترن جواب )إْن( الفرطية بالفاء كما يقترن أحياناً بـ )إذًا( للتقوية والتوكيد
يقول ابـن ىفـام   ))قـد تقتـرن )إْن( بــ )ال( النافيـة فـيهن مـن ال  ،مرونتْا من بين أدوات الفرلب

 ٓٗمن االية التوبة ) چہ ہ ہ ۀہچ وذلف نحو قولو تعالى   (ٖ)معرفة لو أنْا )إاّل( االست نائية(( 

 ہ  ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ  ڻچ  وقد تقترن بأداة النفي )ما( فتتمخض للتوكيد وذلف نحو قولو تعالى )

وقد تسند )إْن( إلى الم االبتداء فتعطـي التركيـب الداالـة ) ٖٕ من االية اةسراء ) چ ھ ھ ھ ہ
 ٖٙ مـن االيـة الكْـع ) چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿچ نحو قولو تعالى  (ٗ)عليو  حنة من التوكيد 

ييــد يكــون والتق ،تــرد )إْن( الفــرطية فــي البالغــة العربيــة أداًة مــن أدوات تقييــد الجملــة بالفــرل)
يقـــول العلـــوي   ))فـــإن الفـــرطية ال تقـــش إالّ فـــي  .لألغـــراا التـــي تؤديْـــا معـــاني أدوات الفـــرل

وىــي تخــت  بالمضــارع المفــكوك وقوعــو نحــو   )إْن  (٘) المواضــش المحتملــة المفــكوك فيْــا((
تكرمني أكرمـف( وقـد تسـتعمل )إْن( فـي الجـزم ال علـى مقتضـى الهـاىر إمـا لالحتيـال نحـو قـول 

م جوابًا عن سؤال عن سيده ؟ )إْن يُف في الـدار أابرتـف( وىـو عـالم بـو أو ألن المخاطـب الغال
أو للتجاىـل والتجْيـل لعـدم جـري  ،غير جازم كقولف لمـن يكـذبف   )إْن صـدقت فمـاذا يكـون(

المخاطب على موجب العلم نحو قول الوالـد لولـد ال يرعـى حقـو   )إن لـم أكـن لـف أبـاً فكيـع 
مـــش ) ٘الحـــ   ) چ ڌ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇچ للتـــوبيح نحـــو قولـــو تعـــالى  تراعـــي حقـــي( ؟ أو 

المرتابين ال  تمال المقام على ما يقلش الريبة على أصلْا فتعرا كما تعـرا المحـاالت وبخْـم 
وقـد يجـيء الماضـي مـش  .(ٙ)في ارتكاب الريـب ألنـو مـن العاقـل فـي ىـذا المقـام واجـب االنتفـاء 

ــة  الزمــر )  چٴۇ  ې ې ۉ ۉ ې  ېچ )إْن( نحــو قولــو تعــالى  فــالغرا مــن مجــيء ) ٘ٙمــن االي
الماضي بعد )إْن( واألحق أن يأتي بعدىا المضارع ىو التعريض بمن يفرك بعد إيمانو وذلف ألنو 

لن يفرك أبدًا ولم يفرك قبل النبوة فكيع بعـدىا، وُفضلـل ىـذا  من المقطوع بو أن سيدنا محمد
ن أ ــركتم ليحــبطّن عملكــم( ألنــو أبلــ  بالنســبة األســلوب علــى أســلوب التصــريح إذ لــم يقــل )لــ 

وىــو الحبيــب المقــرب إلــى اهلل تعــالى يحــبي عملــو إن أ ــرك  والمعنــى   إذا كــان محمــد ،إلــيْم
ثم فيو تبليغْم الموعهة عن طريق غير مبا ر وىذا أ د تأثيراً في النفوس وتحريكًا  ،فكيع بغيره

 .(ٚ)لْا 
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مـا( و )ال( و )لـي ( فتـدال علـى األفعـال واألسـماء ال اني   إْن وتكون حرفًا للنفـي كــ )
ومعلـوم أّن مـا ال يخـت  ال يعمـل نحـو )إْن قـام زيـٌد( و)إْن  ،وال تعمل فيْا ألنْـا ليسـت مختصـة

وفـي أعمالْـا اـالن  .و )إْن زيٌد إاّل قائٌم( فـ )إْن( في ىذه الجمل كــ )مـا( فـي المعنـى يقوم زيٌد(
ألنْا حرن نفي دال ابتـداًء وابـره  ،ال يرى فيْا إال رفش الخبربين النحويين فقد ))كان سيبويو 

ــره يجيــز نصــب الخبــر علــى التفــبيو بلــي  كمــا فعــل ذلــف فــي )مــا( ((  أيضــاً بالفــرول  (ٛ)وغي
فإذا فقدت أحد الفرول كانت  ،وال يتقدم ابرىا على اسمْا ،أي   ال ينتقض نفيْا بإالّ  ،نفسْا

  .(ٜ)نافية غير عاملة 
 چ ۉ ې  ې ڭ ڭچ نحــو قولــو تعــالى (ٓٔ) اني   ))كــل إْن بعــدىا إالّ فْــي نفــي((يقـول الرمــ

 چ ۓ ۓ ے ے ھ ھچ قـال تعـالى    ،وقـد تـرد ولـي  معْـا )إاّل( ،) ٕٓ مـن االيـة الملـف )

ترد )إْن( نافية فتركب في الكالم مش )إال( االست نائية فتفيد القصر و ) ٕٙ من االية األحقان )
في تركيب الكالم مفيدة القصر إال ألمر ينكره المخاطـب مـش  ـكو فيـو يقـول ال تأتي )إْن( نافية 

 ،و )إْن ىو إال كذا( ،عبد القاىر الجرجاني ))وأما الخبر بالنفي واةثبات نحو   )ما ىذا إالّ كذا(
فـــإذا قلــت   )إْن ىـــو إال زيـــد( فإنــف لـــم تقلـــو إال  ،فيكــون لألمـــر ينكــره المخاطـــب ويفـــف فيــو

ذلـف  (ٔٔ)ويجـد فـي اةنكـار أن يكـون زيـدًا((  ،وأنو إنسان آار ،نو لي  بزيدوصاحبف متوىم أ
أّن البالغيين في دراستْم ةسلوب القصر ينهرون إلى غرا المتكلم من االاتصاص وإلى حال 

وإلـى طـرق القصـر ومـا بينْـا مـن  ،المخاطب التي وقع عليْـا المـتكلم فأحـدث ىـذا التخصـي 
جـاء القصـر فـي ا يـة  )ٓٔ مـن االيـة إبـراىيم ) چ ى ى ى ى ېچ  قال تعـالى  ،فروق دقيقة

الكريمة بـ )إّن( و )إاّل( دون )انما( فلم يقل   )إنما أنتم بفر م لنـا(. ألن الكفـار فـي مخـاطبتْم 
 .للرسل أنزلوىم منزل من أدعى أنو لي  ببفر مش إدعائْم أمراً ال يجوز أن يكون لمن ىو بفر

اب الرســل جوابــاً يريــد بــو إثبــات أمــر يدفعــو المخاطــب ولمــا كــان األمــر كــذلف جــاء جــو 
بـــ ) ٔٔ مــن االيــة إبــراىيم ) چ پ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱچ وينكــره ويــدعي االفــو فــي قولــو تعــالى  

)إْن( و )إاّل( دون )إنما( ألن مـن حكـم مـن أدعـى عليـو اصـمو الخـالن فـي أمـر ىـو ال يخـالع 
فالرسـل صـلوات  .ويحكيـو كمـا ىـو ، تـوفيو أن يعيد كالم الخصم على وجْـو ويجـيء بـو علـى ىي
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لسـنا ننكـر ذلـف وال نجْلـو  ،اهلل عليْم كأنْم قالوا   إن مـا قلـتم مـن أننـا بفـر مـ لكم كمـا قلـتم
 .(ٕٔ)ولكن ذلف ال يمنعنا من أن يكون اهلل تعالى قد ّمن علينا بالرسالة 

ففــت فأصــبحت ال الــث   إْن وأصــلْا )إّن( بالكســر وتفــديد النــون وىــي حــرن مفــبو بالفعــل ا
)إْن( ســاكنة النــون فْــي للتوكيــد فــي الجملــة كال قيلــة وتــدال علــى المبتــدأ والخبــر وعلــى ســائر 

وىـي كال قيلـة  ،نواسح االبتداء من األفعال كـ )كان( وأاواتْـا و )كـاد( وعلـى )ظننـت( وأاواتْـا
ىملــت اقترنــت الــالم يجــوز فيْــا اةلغــاء واألعمــال نحــو )إْن زيــداً قــائم( و )إْن زيــٌد لقــائٌم( فــإذا أ

المفتوحة بخبرىا وتسمى الالم الفارقة وذلف للتفريق بينْـا وبـين )إْن( النافيـة التـي ال تقتـرن معْـا 
ىـــ( ))وتكــون للتحقيــق مخففــًة مــن ال قيلــة ٖٓٗيقــول الزجــاجي ) .(ٖٔ)الــالم كــي ال يقــش اللــب  
خففـة مـن ال قيلـة   اسـتعملت إن الم .(ٗٔ)كقولـف   ))إْن زيـداً لقـائم((   ،فيلزمْا في الخبـر الـالم

ــة فــي الدقــة  ــار فــي القــرآن الكــريم عنصــراً مــن عناصــر التوكيــد بمنطــق غاي )إْن( فــي بعــض األاب
ًً بالواقش الذي يراعي أحوال النفوس كمـا فـي قولـو تعـالى   ڱچ  ومعلوم أّن عناصره تكون مرتبطًة

الكريمـة فـدالت علـى تصدرت )إْن( فـي ا يـة ) ٔ٘القلم  ) چ ہ  ہ ۀ   ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ  ں ں ڱ
الفعل )يكاد( وىو فعل من أفعال المقاربة جـاء بصـيغة المضـارع للداللـة علـى اسـتمرار ذلـف فـي 

 والــالم فــي )يزلقونــف( ىــي الم االبتــداء فــي األصــل التــي تــدال ك يــراً فــي ابــر )إّن( ،المســتقبل
الق استعارة مكنية حيث وفي االز  ،ال قيلة وىي في ا ية للتفريق بين )إن( النافية و)إن( المخففة

إذ  . ـــبْت األبصـــار بالســـْام ورمـــز إلـــى المفـــبو بـــو بمـــا ىـــو مـــن روافـــده وىـــو فعـــل )يزلقونـــف(
اســتعملت )إْن( فــي غايــة الدقــة فــي ســياق ا يــة وىــو أمــر لــم يســتطعو المفــركون مــش محــاوالتْم 

المفـركين والطعـن فـي القـرآن فناسـبت مقـام عجـز  المستمرة التـي لـم تنقطـش مـن إيـذاء النبـي 
وقصورىم الدال على إفحامْم في حين جاء قولْم في ا ية نفسْا مؤكـداً بــ )إّن( و )الـالم( فـي 

إذ قالوا ذلف اعتالال ألنفسْم ذلف ألنْـم لـم ) ٔ٘ من االية القلم ) چ ہ  ہ ۀچ  قولو تعالى 
وفي  .(٘ٔ)نبأنو مجنو  يجدوا في الذكر الذي يسمعونو مداالً للطعن فيو فانصرفوا في صاحبو 

ىــذا التوكيــد نهــر إلــى حــال المــتكلم نفســو ومــدى انفعالــو بكالمــو وحرصــو علــى إذاعتــو ونفــره 
 .(ٙٔ)وتقريره في النفوس 
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 أْن 
 ،حرن ثنائي بفتح الْمزة وسكون النون ليست من باب واحد ولْا أربعة أوجو   مصدرية

 .ومخففة من ال قيلة ،وتفسيرية ،وتوكيدية
 األول   

وىــي حــرن مصــدري يــدال علــى الفعــل المضــارع فيكــون حــرن نصــب أن المصــدرية 
أي إذا دالـــت )أْن( علـــى المضـــارع تخلصـــو لالســـتقبال بعـــد أن كـــان للحـــال  ،ويفيـــد االســـتقبال

أي تكــون والفعــل بعــدىا  ،وإذا دالــت علــى الفعــل الماضــي فإنْــا تكــون مصــدرية ،واالســتقبال
وتقـش )أْن( فـي موضـعين   أحـدىما   فـي  .(ٚٔ)بتأويل مصدر من غير أن تؤثر إعرابياً على الفعـل 

فتكون في موضش  ) ٗٛٔ من االية البقرة ) چ ڌ ڍ ڍ ڇچ موضش االبتداء نحو قولو تعالى  
وثانيْما   بعد لف  دال على معنى غير اليقين عندئٍذ تعرب والفعل بعدىا بحسب موقعْا  .الرفش

ــــالى  ــــو تع ــــة فتكــــون فــــي موضــــش الرفــــش نحــــو قول  چ ې  ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےچ  مــــن الجمل

  .( ٙٔ من االية الحديد )
وتـرد  ،(ٖٚ من االيـة يون  ) چ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱچ وفي محل نصب نحو قولو تعالى

مـــن االيـــة  األعـــران )چ ې ې ى ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ېچ نحـــو قـــوه تعـــالى   (ٛٔ)فـــي محـــل افـــض 
بــالم )ال( فتصــير  وتــدغم ،))وتــدغم )أْن( المصــدرية بـــ )ال( النافيــة فتقلــب نونْــا المــاً  ،) ٜٕٔ

كما تدغم بـ )لن( فتصبح )أّلن( وتدغم بـ )لو(   ،)أاّل( ويجوز أن تدال عليْا الالم فتصبح )لِ ال(
 .(ٜٔ)فتصبح )أّلو( ((

وتـــرد )أْن( مفتوحـــة الْمـــزة ســـاكنة النـــون فـــي الجمـــل الخبريـــة مختصـــة باألفعـــال وتكـــون  
نحــو قولــو  ،ي داولْـا علــى األفعـالكالمفـّددة فــي تأويـل مــا بعـدىا بالمصــدر محتملــة للتوكيـد فــ

الصـيام فـي ا يـة ىـو فـرا مكلـع بـو كـل  ،(ٗٛٔ من االيـة البقرة )چ  ڌ ڍ ڍ ڇچ تعالى   
فضـاًل عـن ذلـف فـإن الداللـة  ،مسلم أعطت )أْن(  ي اً من التوكيد واالىتمام بأداء ىـذا التكليـع
معـدودات يعنـي أنْـا أيـام قليلـة  الزمنية ظاىرة في السياق في )أيامًا( وقولو الحق عـن تلـف األيـام
فاســتعملت )أْن( مــش الفعــل  .(ٕٓ)ومعروفــة يوضــحْا الحــق ســبحانو مــدة الصــيام ) ــْر رمضــان( 

ون الداللة الزمنية الواضحة في سياق ا ية الكريمة كـان اسـتخدام  ،للداللة على المصدر الزمني
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م يقـل )صـيامكم ايـر لكـم( إذ قـال )وأْن تصـوموا( ولـ ،)أْن( والفعل عوضـًا عـن لمصـدر الصـريح
وذلـف  (ٕٔ)وكـذلف تحتمـل )أْن( معنـى الفـرل .فلوال إرادة التأكيد لكان المصدر أحق بالموضـش

 .وىذا أبل  من التعبير بالمصدر ،من تعلق الخير بفعل الصوم
 ال اني  

 وىي التي عّدىا النحاة حرفًا زائدًا لتؤدي وظيفة التوكيد لمعنى الفعل الذي ،أْن التوكيدية
 .يليْا ؛ لذلف سميت توكيدية بالنسبة إلى الوظيفة التي تؤديْا
 وأغلب المواضش التي تقش فيْا )أْن( توكيدية ىي   

 العنكبـوت ) چ ڃ ڃ ڃ ڄچ بعد )لّما( الحينية أو التوقيتية وذلـف نحـو قولـو تعـالى    .ٔ
 .) ٜٙ من االية يوسع ) چ ڦ ڦ ڦ ٱچ ( وكذلف قولو تعالى  ٖٖ من االية

أي   )واهلل لـو  ،ل القسم و )لـو( نحـو )واهلل أْن لـو فعلـت كـذا لكـان ايـراً لـف(بين فع .ٕ
 .(ٕٕ)فعلت كذا( 

ومعلوم أنو لي   ،ترد )أْن( بالفتح والتخفيع زائدة إعرابياً أي لي  لْا محل من اةعراب
وإنمــا جــاءت لغايــة بالغيــة تجعــل للمعنــى مزيــة ال  ،فــي القــرآن زيــادة أو حفــو فــي مبنــى أو معنــى

 مـن االيـة يوسـع ) چ پ پ ڦ ڦ ڦ ڦ ٱچ ومـن ذلـف قولـو تعـالى    ،جدىا فـي الكـالم بـدونْات
، إذ عّبــر فــي ا يــة الكريمــة بـــ )أْن جــاء البفــير( ولــم يقــل فلمــا جــاء البفــير وذلــف ألن ) ٜٙ

 ىى ى ى ىچ فـي قولـو  التأكيد موجود بقوة في سياق ا ية بـين معتقـد وىـو يعقـوب 

إذ أّكد قولـو بــ )أْن( و )الـالم( ألنـو يعـرن بإلْـام مـن اهلل ) ٜٗ يةمن اال يوسع ) چ ى ى ى
 ،وبين منكر وىم من بقي من أىل يعقوب معو بأنو يجد ريح يوسع ،سبحانو بأن يوسع لم يمت

 چ ڈ ڈ ى  ى ى ىچإذ جــاء رّدىــم عليــو مؤكــداً بالقســم وبـــ )إّن( و)الــالم( فــي قولــو تعــالى 

فجــاء التعبيــر بـــ )أْن( مؤكــدة لمعنــى الفعــل  .ْم بأنــو مــاتوذلــف لهــنّ  ) ٜ٘ مــن االيــة يوســع )
  .(23)وتحققو فناسبت السياق وما فيو من مؤكدات 

 ال الث  
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أْن التفســيرية وىــي التــي يحســن فــي موضــعْا )أْي( بفــتح الْمــزة وســكون اليــاء والضــابي 
 فيْا أن تقش بين جملتين تتضمن األولى معنى القول دون حروفو نحو قولو تعالى 

 (. ٕٚ من االية المؤمنون ) چ ى  ى ى ى ى  ى ىچ  
وتختلــــع )أْن( التفســــيرية عــــن )أْي( فــــي أّن )أْن( تخــــت  بالجمــــل، أمــــا )أْي( فتخــــت  
بالمفردات واألفعـال. ويجـب أن تتقـدم جملـة علـى )أْن( فـإذا لـم تتقـدم عليْـا كانـت مخففـة مـن 

ا بحــرن جــر فــإن اقتــرن بْــا حــرن جــر  ال قيلــة، وتكــون المتــأارة عنْــا جملــة، وال يجــوز اقترانْــ
. ))وال تجـــيء )أْن( إال بعـــد كـــالم تـــام ألنْـــا تفســـير، وال موضـــش لْـــا مـــن (ٕٗ)كانـــت مصـــدرية 

 . (ٕ٘)اةعراب ألنْا حرن يعبر بو عن المعنى((
تــرد )أْن( مفّســرة بــين الجمــل، وقــد تقــش فــي نــوع مــن أنــواع االطنــاب، وىــو اةيضــاح بعــد 

نـى ويـبْم ثـم يفصـل فيبـدو فـي صـورتين مختلفتـين، وعندئـٍذ يقـش فـي االبْام، وىو ان يجعـل المع
 . (ٕٙ)النف  أطيب موقش 

ىـ(   ))اعلـم أن ىـذا النـوع ال يعمـد إلـى اسـتعمالو إال لضـرب مـن ٖٚٙيقول ابن األثير )
المبالغــة، فــإذا جــيء بــو فــي كــالم فإنمــا يفعــل ذلــف لتفخــيم أمــر المــبْم وإعهامــو ألنــو ىــو الــذي 

 ڦ ڦ  ڦ ڦ ٱچ  ، ومن ذلف قولو تعـالى(ٕٚ)اًل، فيذىب بالسامش كل مذىب(( يطرق السمش أو 

ففّسر )ما يوحى( بقولو )أن اقذفيو( ففي  )ٜٖ - ٖٛطو  ) چ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ
فلـو قــال   إذ أوحينــا إلــى أمــف أن  ،وتعهــيم لفــأنو ،إبْامـو أواًل وتفســيره بعــد ذلــف تفخـيم لألمــر

لمـا كـان بْـذه المكانـة مـن الفخامـة ألن اةبْـام أواًل يوقـش  .و فـي الـيماقذفيو فـي التـابوت فاقذفيـ
 .(28)، وتفوق إلى معرفتوالسامش في حيرة وتفكر لما قرع سمعو

 الرابش  
أْن وىـــي حــــرن للتوكيــــد والنصــــب أصــــلْا )أّن( ال قيلــــة بــــالفتح وتفــــديد النــــون اففــــت 

علــم( والمؤولــة بمعنــى اليقــين نحــو وتقــش بعــد أفعــال اليقــين نحــو ) ،فأصــبحت )أْن( ســاكنة النــون
 )حسب 
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فالفعــل  )ٛٔٔمــن االيــة  التوبــة ) چ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤچ وظــّن( نحــو قولــو تعــالى   
 .)ظنوا( في ا ية الكريمة بمعنى اليقين

تدال )أن( المخففة على الجملة األسمية والجملة الفعلية فـإذا مـا دالـت علـى الجملـة 
   األسمية فإنْا تعمل ولكن بفرطين

أن يكـــون اســـمْا ضـــمير الفـــأن ويكـــون محـــذوفاً وجوبـــاً وقـــد يـــرد ظـــاىراً فـــي الضـــرورة  .ٔ
 .الفعرية

 .(ٜٕ)أن يكون ابرىا جملة اسمية  .ٕ
وإن دالت )أْن( على جملة فعلية لم تعمل ويجب الفصل بينْا وبين الجملـة وذلـف فـي 

 ى ى ى ى ى چحالة اةثبات فيكون الفصل بـ )قد( أو السين أو سون نحو قولو تعـالى   

وفـي  ، )ٕٓمـن االيـة المزمـل ) چ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ و) ٖٔٔمـن االيـة المائـدة ) چ ڈ ڈ ى
 المزمـل )چ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچقـال تعـالى    ،حالة النفي يكـون الفصـل بــ )ال( أو )لـم( أو )لـن(

عسـى( فـال تحتـاج الجملـة  ،لـي  ،بـ   ،وإذا كان الفعـل غيـر متصـرن نحـو )نعـم )ٕٓمن االية
 ى ىچ قال تعالى    ،ين )أن( والجملة الفعلية وذلف لفبو الفعل الجامد باألسماءإلى فاصل ب

   ( ٜٖ   مجالن) چ ى ى ى ى

تــرد )إْن( المخففـــة مـــن ال قيلـــة فـــي توكيـــد االابـــار دون )إّن( و)أّن( المفـــددتين لنكتـــة بالغيـــة  
ية الكريمـة استعملت )أْن( في ا  (ٙالجن ) چٿ ٹ ٹ ٹٹ ٿٿچ  دقيقةومن ذلف قولو تعالى

وجـــاءت )أن( مفتوحـــة الْمـــزة ألنْـــا ومعموليْـــا تقـــدر بمصـــدر وإذا مـــا  (30)لتوكيـــد الخبـــر 
ولــم يـرد فـي موضـعْا مصـدراً صـريحاً ألن المصــدر  (ٖٔ)قـدرت بالمصـدر وجـب فـتح ىمزتْـا 

 .المؤول من أن والفعل الماضي يفيد المبالغة والتحقيق

ألن الثقيمة غالبًا ما يذكر اسمها  ،أما لماذا جاءت )أْن( مخففة ولم تأت مثقمة
  .بعدها إما ظاهرًا أو مضمرًا ويكون دااًل عمى معين



  الكريم بين النحو والبالغة نن  ( في القرآأ ،إن   ،أنْ  ،األداء الوظيفي لـ ) ان ( وإبداالىا ) إنْ 
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أما )أْن( المخففة فيكون اسمْا محذوفاً وجوباً ويسمى ضمير الفأن والكوفيون يسـمونو 
إذ أفــاد ضــمير الفــأن فــي ا يــة الكريمــة االطــالق فــي الحكــم ليفــمل ال قلــين  .ضــمير المجْــول
 .ويفيد عدم تقييد الحكم بزمن معين )الجن واالن (

لكان الضمير )ىم( مقصود بـو جماعـة معينـة لـو اسـتقامت  .فلو قال   وأنْم لو استقاموا
فـأدت )أْن( فـي السـياق وظيفتْـا بغايـة  .وىم المذكورون في سورة الجن في ا يـة فقـي ،لسقيت
 . (ٕٖ)الدقة 

 ِإنّ 
النون حـرن توكيـد ونصـب مفـبو  حرن ثالثي من حرون المعاني بكسر الْمزة وتفديد

وذلف ألنو مبني ومخت  بالداول على الجملـة االسـمية فينصـب المبتـدأ ويسـمى اسـماً  ،بالفعل
 .لو ويرفش الخبر ويسمى ابره

ومعنـــى )إن ( وفائـــدتْا التوكيـــد والتحقيـــق ويكـــون اســـتخدام )إن ( المكســـورة الْمـــزة فـــي 
 مواضش عدة وىي  

وكـذلف إذا  )ٖٚٔ مـن االيـة البقـرة ) چ ہ ۀ ۀ ٹچ نحـو  إذا وقعت في ابتداء الكالم -ٔ
 ڭ ڭ ڭچ و واو االسـت نان( نحـو  ،وأمـا ،جاءت بعد أيل من حرون االستفتاح كــ )أال

 .فْي تعد في أول جملتْا) ٖٔ من االية البقرة ) چ ۉ ې ې ڭ

 مــــن االيــــة القصــــ  ) چۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ إذا وقعــــت صــــدر صــــلة نحــــو  -ٕ
ٚٙ .) 

 .ت جواباً لقسم وفي ابرىا الالم نحو )واهلل إن  زيداً لقائم(إذا وقع  -ٖ

 .إذا وقعت بعد حيث نحو )أجل  حيث إّن زيداً جال (  -ٗ

األنفـال  ) چ ڳ ڳ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑچ  إذا وقعت في موضش الحال نحو -٘
٘.) 

وقــد علــق بــالالم نحــو )علمــت إن  زيـــداً  (ٖٖ)إذا وقعــت بعــد فعــل مــن أفعــال القلـــوب  -ٙ
 لقائم(.



 
آب           (ٙالعدد )          (ٛٔالمجلد ) 

(ٕٓٔٔ) 

ٕٙ٘ 

 

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 اإلنسانية

 

وتكـون الجملـة معْـا علـى  ،جاء في  رح المفصل ))إّن تؤكد مضمون الجملـة وتحققـو
إالّ أّن  ،.. فـإن قـول القائـل )إن  زيـداً قـائم( نـاب منـاب تكريـر الجملـة مـرتين.استقاللْا بفائـدتْا

فـإن  ،قولف )إن  زيدًا قائم( أوجز من قولف   زيد قائم زيد قائم مش حصول الغـرا مـن التأكيـد
ــ ــة تكــرار اللفــ  ثــالث أدال ــو بمنزل ــداً لقــائم( ازداد معنــى التأكيــد وكأن ت الــالم وقلــت   )إن زي

 .(ٖٗ)مرات(( 
 ،إّن المكسورة الْمزة مفددة النـون تسـتخدم فـي البالغـة أداة مـن أدوات توكيـد الخبـر

وقــد ذىــب  .وةلقــاء الخبــر علــى الســامش أو المخاطــب اعتبــارات ومقتضــيات البــد مــن مراعاتْــا
يون إلى   ))أّن المخاطب إذا كان االي الذىن من الحكم بأحد طرفي الخبر على ا ار البالغ

ــو اســتغنى فــي صــياغة الجملــة عــن المؤكــدات كقولــف   )جــاء زيــٌد وأكرمــت عمــَر(  .والتــردد في
وإن كان  (ٖ٘)لخالي الذىن ألن ىذا الخبر يتمكن في نفسو من غير توكيد لمصادقتو إياه االيًا((

 ا اــر وجــب تقويــة الخبــر بأحــد المؤكــدات ومنْــا فــي إســناد أحــد الطــرفين إلــى المخاطــب  ــاكاً 

والتأكيـد ال  ،)إن ( يقول عبد القاىر الجرجاني  ))اعلم أن  )إن ( ال تفيد معنى زائداً على التأكيد
إذ لي  فـي التأكيـد معنـى أك ـر مـن أنـف تحقـق الجملـة وت بـت قـدمْا فـي  ،يبطل معنى االبتداء

 (.ٕٛ٘ من االية البقرة ) چ ڍ ڇ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌچ  قال تعالى (ٖٙ)الصدق((
عـن  وقد عدل إبراىيم  ،إن الحكاية في ا ية الكريمة جاءت على طريقة المحاورة

االعتراا بأن  ىذا لي  من األحياء المحت  بو وال من اةماتة المحت  بْا فأعرا عنو لما علم 
ــو أي  عجــز ولــم يجــد معارضــة،  ــى مــا ال يســتطيش الخصــم انتحال مــن مكــابرة اصــمو وانتقــل إل
 ،واستعملت )إن ( وىي مؤكدة من مؤكدات الخبـر مـش حقيقـة مـن الحقـائق التـي يعلمْـا المـتكلم

ا جــاءت أواًل لبيــان قــدرة اهلل عــز وجــّل ثــم لبيــان عجــز ىــذا المعانــد وصــواًل ال ثبــات حقيقــة وإنمــ
وىذه الطريقة عرفت بالمذىب الكالمي ويعد الجاح  أول من أ ار إلى ىذا  .(ٖٚ)ضعع حجتو

والذي عرفو البالغيون بأنو   ))إيراد المتكلم حجة لما يدعيو على طريقة  ،(ٖٛ)اللون من الكالم 
أو أن يـأتي البليـ  لصـحة دعـواه وإبطـال دعـوى اصـمو بحجـة عقليـة قاطعـة تصـح  ،لكالمأىل ا

نســـبتْا إلـــى علــــم الكـــالم إذ علــــم الكـــالم عبــــارة عـــن إثبــــات أصـــول الــــدين بـــالبراىين العقليــــة 
 .(ٜٖ)القاطعة((



  الكريم بين النحو والبالغة نن  ( في القرآأ ،إن   ،أنْ  ،األداء الوظيفي لـ ) ان ( وإبداالىا ) إنْ 
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وأك ـر مواقعْـا  (ٓٗ)يقول عبد القاىر   ))والتأكيد بـ )إن ( أقوى من التأكيد بــ )الـالم( ((
نحــو قولــو  ،(ٔٗ)ظــاىر أو مقــدر إذا كــان للســائل فيــو ظــن  ســب االســتقراء ىــو جــواب لســؤالبح

 (.ٜٛالحجر  ) چ ى ى ى  ى ىچ تعالى 
چ جوابًا على سؤال فرعون حين قـال   )ٕ٘ٔاألعران  ) چ چ چ چ  چ ڃچ  وقولو  

  .(ٖٕٔ من االية األعران )چ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
 ْا في النهم فوائد وىي   وإلى جانب إفادتْا للتوكيد فإن ل

أنْا تكسو ضمير الفأن أُبًّْة وبالغة يعرى عنْا إذا ىو فارق ظلو فلضمير الفأن معْا  -1
من الحسن واللطع ما ال نـراه إذا ىـي لـم تـدال عليـو بـل تـراه ال يصـلح حيـث يصـلح 

 من االية يوسع ) چ ٹ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ  إاّل بْا وم ال ذلف قولو تعالى 
 (.ٚٔ من االية يون  ) چڻ ں ں   ڱچ لو تعالى  وقو ) ٜٓ

 

أنْــا تْيــن النكــرة وتصــلحْا ألن يكــون لْــا حكــم المبتــدأ أي   أن تكــون محــدثاً عنْــا  -ٕ
    (ٕٗ)بحديث من بعد كقول الفاعر 

  إن   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواًء ونفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةً 
 

ـــــــــــــــــــــــــــاِزِل األمـــــــــــــــــــــــــــونِ   ـــــــــــــــــــــــــــَب الب  َوَاَب
 .فإذا حذفت )إن ( لم يكن كالماً ذا فائدة   

ــ -ٖ ت علــى الجملــة االبتدائيــة جــاز االقتصــار علــى االســم دون الخبــر كقــول أنْــا إذا دال
   (ٖٗ)الفاعر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالً   إّن محــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًل وإّن مرتحـــ
 

 وإن  فــــــــــي الَســــــــــَفِر َمــــــــــا َمَضــــــــــى َمْــــــــــال 
 
 

أنْا تأتي لربي الكالم بعضو ببعض فـال يصـح الكـالم إثـر سـقوطْا منـو فْـي تغنـي غنـاء الفـاء -ٗ
 چ ٹ پ پ پ پ ڦڦ ڦ ڦ ٱچ لْـــا،ومن ذلـــف قولـــو تعـــالى العاطفـــة وتفيـــد ربـــي الجملـــة بمـــا قب

 (.١الحج: )
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أي   لما كانت )إّن( لتأكيد إثبات  ،وتدال )ما( الزائدة على )إّن( المؤكدة فتفيد القصر
المسند للمسند إليو ثم اتصلت بْا )ما( المؤكدة ال النافية ناسب ىـذا التركيـب أن ُيَضـّمُن معنـى 

 .(ٗٗ)تأكيداً على تأكيد القصر، ألن القصر لي  إالّ 
معنـاه   مـا حـرم علـيكم  ) ٖٚٔ من االية البقرة ) چ ک ک ک ڑ ڑچ نحو قولو تعالى 

ويصــح  ،وتكــون ةثبــات مـا بعــدىا ونفــي مـا ســواه ،فْــي متضـمنة معنــى النفــي واةثبـات.الميتـةَ  إالّ 
ــا( ،(٘ٗ)انفصــال الضــمير بعــدىا  ــا( أي )مــا يضــرب إالّ أن لــف قــول ومــن ذ .نحــو )إنمــا يضــرب أن

   (ٙٗ)الفاعر 
ماَر َوإنّمـــــــــا ائِـــــــــُد الَحـــــــــاِمي الـــــــــذل  أنَـــــــــا الذ 

 
م أنَــــــــــا َوِم ِلــــــــــي  ِْ  يُـــــــــَداِفُش َعــــــــــن أحَســـــــــاِب

 .أي ما يدافش عن أحسابْم إالّ أنا 
ومــش مــا تقــدم مــن تفــابو بــين طريــق القصــر بـــ )إنّمــا( و )مــا( و )إاّل( إالّ أن بينْمــا فــرق 

يقـول عبـد القـاىر الجرجـاني   ))أعلـم أن  .جْلو المخاطـباالستعمال فـ )إنّما( تجيء لخبر ال ي
أو لمــا ينــزل ىــذه  ،وال يــدفش صــحتو ،موضــوع )إنمــا( علــى أن تجــيء لخبــر ال يجْلــو المخاطــب

چ ، وقولـو تعـالى   ) ٖٙ مـن االيـة األنعـام )چ  ڦ ڦ ڦ ڦچ وذلـف كقولـو تعـالى   (ٚٗ)المنزلـة((

النازعــات  ) چ ى ى ى ى  ىچ وقولــو    ٔٔ مــن االيــةي  ) چ ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
فكل األابار الواردة في ا يات الكريمة تذكير بأمر ثابت معلـوم فاالسـتجابة ال تكـون إال  ) ٘ٗ

واةنذار إنّما يكون إنذاراً ويكون لو تـأثير إذا كـان مـش  ،ويعقل ما يقال لو ويدعى إليو ممن يسمش
ىــل فاةنــذار وتــرك اةنــذار معــو واحــد مــن يــؤمن بــاهلل ويخفــاه ويصــدق بالبعــث فأمــا الكــافر الجا

ففــي ىــذه المواضـش يــؤثر اســتعمال  ،ابــر بـأمر يعلمــو المخاطــب وال ينكـره فْـذا م ــال الخبـر فيــو
 .(ٛٗ))إنما( دون النفي واةثبات 

لذلف امتازت )إنّما( عن بقية الطرائق بأنْا تستعمل في كالم ال يكون الغرا منو إفادت 
الغـرا ىـو التلـويح بـو إلـى معنـى غيـر المـراد علـى سـبيل التعـريض  وإنما يكـون  ،الحكم للعلم بو

 من االيـةالزمـر ) چ ی ی  ڈ ڈ ىى ى ى ى ى ى ى ىچ  بّين في قولو تعـالى  كما ىو
والمعنى   إنما ) ٜٔالرعد  ) چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ  ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ  ڦ ڦچ وقولو تعالى  ) ٜ



  الكريم بين النحو والبالغة نن  ( في القرآأ ،إن   ،أنْ  ،األداء الوظيفي لـ ) ان ( وإبداالىا ) إنْ 
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الكريمتين أن يعلم السـامعون ىـذا المعنـى   يتعقل الحق أرباب العقول فلي  الغرا من ا يتين 
ولكــن جــاء التعبيــر بـــ )إنمــا( فــي  ،أي إثبــات التــذكر لــذوي العقــول الســليمة ألن ىــذا أمــر معلــوم
والعلـم بـاألمور الدينيـة التـي تصـلح  ،ا يتيين لذم الكفار الجاىلين الـذين يعرضـون عـن آيـات اهلل

ن  دة عنادىم وطغيانْم أنزلوا منزلة من ال عقـل وأنْم م ،والتعريض بغباوتْم ،معا ْم ومعادىم
وواضح أّن  ،لو فالذي يطمش فيْم أن يتذكروا ويتدبروا كمن يطمش في غير ذوي العقول في ذلف

  .(ٜٗ)أسلوبا ا يتين وردا بعد مقارنة وموازنة بين العالم بآيات اهلل وأمور دينو وبين الجاىل األعمى
كـان إنكارىـا   ،  فـي كبـد السـماء باألدلـة ولبـراىينولما كانـت آيـات اهلل واضـحة كالفـم

ــر  ،حســرة وندامــة ــق التعــريض عب فــالقرآن الكــريم بإعجــازه ودقــة أســلوبو يوجــو ىــذا المعنــى بطري
 .أسلوب القصر بـ )إنّما(

 َأنّ 
وذلــف  حـرن ثالثــي بفــتح الْمــزة وتفــديد النــون حـرن توكيــد ونصــب وىــو مفــبو بالفعــل

الجملة االسمية فيكـون لـو مرفـوع ومنصـوب إذ ينصـب المبتـدأ ألنو مبني ويخت  بالداول على 
 .(ٓ٘)ويسمى اسمو ويرفش الخبر ويسمى ابره 

))وتفيــد )أّن( معنــى التوكيــد إالّ أنْــا تقلــب معنــى الجملــة إلــى اةفــراد وتصــير فــي مــذىب 
المصدر المؤكد ولوال إرادة التأكيد لكان المصـدر أحـق بالموضـش وكنـت تقـول مكـان )بلغنـي أّن 

والذي يدل على أّن )أّن( المفتوحة في معنى المصدر وأنْا تقش موقش  .زيداً قائم( بلغني قيام زيدٍ 
ألنْا مش ما بعدىا من  ،المفردات أنْا تفتقر إلى انعقادىا جملًة إلى  يء يكون معْا ويضم إليْا

ر مـن ابـر منصوبْا ومرفوعْا بمنزلـة االسـم الموصـول فـال يكـون كالمـاً مـش الصـلة إال بفـيء آاـ
. ن)أن ( المفتوحـة تجعـل مـا بعـدىا مفـرداً باعتبـاره مصـدراً مـؤواًل ومؤكـدًا، وىـذا مـا (ٔ٘)يأتي بو((

 يميزىا عن )إن (
ومبتـدأة ومجـرورة وتسـتخدم ،ومفعولة ،وإذا ثبت أنْـا فـي مـذىب المفـرد فْـي تقـش فاعلـة

 وىي    (ٕ٘))أّن( المفتوحة الْمزة في مواضش عدة 
 ې ې ى ى ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭچ عدىا في موضش الفاعل نحو إذا كانت مش ما ب -ٔ

 (.ٔ٘العنكبوت  ) چ



 
آب           (ٙالعدد )          (ٛٔالمجلد ) 

(ٕٓٔٔ) 

ٕٜٙ 
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 ى ی ی ڈ ڈ ى ى ى ى ى  ىچ  إذا كانـت مـش مـا بعـدىا فـي موضـش المفعـول نحــو -ٕ

 (.ٔٛ من االية األنعام )چ 

 .(ٖٕمن االية  الذاريات  ) چ ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓچ وكذلف تقش في موضش مجرور نحو  -ٖ

 نى نحو )أمُرك أنف ذاىب(.إذا كانت ابر اسم مع -ٗ

قـال عبـد  ،ترد )أّن( أداة من أدوات توكيد الخبر إالّ أّن بينْـا وبـين )إّن( فرقـاً فـي المعنـى
القاىر الجرجاني   ))أعلم أّن )أّن( المفتوحة بمنزلة المكسورة في عمل النصب والرفش والداول 

بمنزلــة اســم تقــول  )بلغنــي أنّــف  ومخالفــًة لْــا فــي المعنــى )ألن المفتوحــة ،علــى المبتــدأ والخبــر
تصرن المصدر في كونْا فاعلًة ومفعواًل  أي تصرفت (ٖ٘)منطلٌق( فيكون بمنزلة بلغني انطالقف((

ًً وال تــدال الــالم فــي ابرىــا ،بــو ومجــرورة وقيــل إّن )أّن( تكــون حــرن  ،وال تكــون )أّن( مبتــدأًة
ول مش اسـمْا وابرىـا بالمصـدر واألصح أنْا فرع من المكسورة وأنْا موصول حرفي فتؤ  ،تأكيد

 ى ى ى ى   ى ى ى ى ىچ فإن كان الخبر مفتقاً فتأويـل المصـدر بـو مـن لفهـو نحـو 

 ،وإن كان الخبر جامداً قدر بالكون ،أي   قدرتو) ٕٔمن االية الطالق ) چ ى ى  ى ى ى
قيـل و  ،وقد ااتلع في كونْا للتأكيد بأنـف لـو صـرحت بالمصـدر المنسـبف منْـا لـم يفـد تأكيـداً 

وبْــذا يتضــح الفــرق بينْــا وبــين المكســورة ألن التأكيــد فــي  .بــأّن التأكيــد بْــا للمصــدر المنحــل
 ى ى ى  ى ى ى ىچ نحــو قولــو تعــالى   ،(ٗ٘)المكســورة لنســناد وىــذه ألحــد الطــرفين 

جــاء التأكيــد واضــح فــي  ( ٘ٗ - ٕٗالــنجم  ) چ ڦ  ڦ ڦ ڦ ٱ ى ى ى ى ى ى ى ى
أّن نبرة التأكيد في السياق تعلوا وتْـبي ؛ إذ أكـد ا يـة األولـى بــ سياق ا ية الكريمة والمالح  

)أّن( وبتقـديم الجـار والمجــرور وذلـف ليؤكـد مــا ينكـره الكفـار المعانــدون مـن انتْـائْم وانقالبْــم 
فاةضــحاك واةبكــاء بمعنــى  چ وَأَنَّهه ه وهههََ أَكَههََََ وَأَب  َهه  چ أمــا ا يــة التــي بعــدىا ،إليــو ســبحانو
بمعنى اةحياء واةماتة ولما كانت  ) ٗٗالنجم  ) چ ى ى ى ىچ وكذلف  ،الحزنالسرور و 

جاء التأكيد فيْا بــ)أّن( وضـمير الفصـل  ىذه األفعال مهنة الفركة وأن لغير اهلل تعالى دااًل فيْا
والتوكيــد بضــمير الفصــل يفيــد االاتصــاص والقصــر ليجعــل ىــذه األفعــال وااتصاصــْا هلل تعــالى 

 ) ٘ٗالـنجم  ) چ ڦ  ڦ ڦ ڦ ٱچ :أمـا فـي قولـو ،ن ألحـد مـن العبـاد داـل فيْـاوليبطـل أن يكـو 



  الكريم بين النحو والبالغة نن  ( في القرآأ ،إن   ،أنْ  ،األداء الوظيفي لـ ) ان ( وإبداالىا ) إنْ 
  أحمد عزالدين آل القصار       إبراىيم محمد محمود الحمداني د. 

ٕٚٓ 
 

 

 

ـــــ )أّن( بــــدون الضــــمير ذلــــف ألن الــــق اةنســــان ممــــا ال يســــتطيش أحــــد أن يدعيــــو  فقــــد أكــــد ب
  .(٘٘)فالمفركون أنفسْم لم يتفددوا في إنكار مخلوقيتْم هلل

يم تتعلق بوحدانيتـو نحـو قولـو وقد أكد اهلل سبحانو وتعالى بْا أموراً عامة في القرآن الكر 
 ڱ ڳ ڳ ڳچوتأكيد ما حرمو كقولو تعالى   ،( ٕ من االيةالنحل ) چ ۀ ٹ  ٹ ڻ ڻ ںچ  تعالى 

ــــو تعــــالى )ٓ٘ٔاألنعــــام  ) چ  چ ى ى ىچ ، وتأكيــــد ضــــالل المفــــركين وكفــــرىم بــــاهلل كقول

 (ٜٗٔ من االية األعران )

 رسولو بعدم إيمانْم كقولو لنوح، وأكد سبحانو وتعالى ل) ٗ٘التوبة  ) چ ى ې ې ېچ و
 .(ٖٙ من االية ىود ) چ ی ی ڈ  ڈ ى ى ى ى ىچ 

ومن االل ما ورد من ا يات الكريمـة يالحـ  أنْـا تـرد مؤكـدة ألمـور متعـددة وقـد تتكـرر 
كما أكد سبحانو لعباده أنو قوي  ديد العقاب وإلى جانب ىذا   ،في سياق الكالم لزيادة التأكيد

ورحمتو واسعة قريبة المنال عند الرجوع واةياب  ،فالعقوبة  ديدة صارمة ،ادهفإنو غفور رحيم بعب
ــو تعــالى   ــة ٜٛالمائــدة  ) چ ڇ ڑ ڑ ڇ ڇ ڈ ڈ ڎ ڎچ إليــو ســبحانو فــي قول (. ويــرى ىــادي عطي

 ٹ ٹ ٹ پ پچ مطر   أن في توكيدىا قوة وصرامة أحياناً كأنْا تفيد التْديد كما في قولـو تعـالى  

 چ ڭ ڭ ۓچ ، وتفيـد اةصـرار علـى العـدل الحـازم كقولـو تعـالى  )ٕٖ االية من المائدة ) چ ٹ

 (ٙ٘) (.٘ٗالمائدة  )
وأّما التْديد واةصرار فمستفاد  ،والهاىر أنْا حرن يدال على الجملة الخبرية فيؤكدىا

 .من سياق األابار الواردة في المقامات المقتضية لْا
على )أّن( لتصبح )أنّما( فإنْـا تفيـد القصـر  يرى بعض العلماء أن )ما( الزائدة إذا دالت
وذلـــف فـــرع عنْـــا ومـــا ثبـــت لألصـــل ي بـــت  ،فْـــي كــــ )إنّمـــا( بالكســـر فـــي الداللـــة علـــى القصـــر

نحـو قولـو  .(ٛ٘)وذىب التنواي إلى ))أّن )ما( تفيد فـي )إّن( و)أّن( معنـى الحصـر((  .(ٚ٘)للفرع
 ،مــا( فــي )أنّمــا( زائــدة للتوكيــدفـــ ) ( ٛٓٔاألنبيــاء  )چ  ڱ  ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳچ تعــالى   

وأّن ))المراد في ا ية   قصر )يوحى إلّي( على )أنّما إلْكم إلـو واحـد( والمعنـى   مـا يـوحى إلـّي 
 .(ٜ٘)في أمر اةلو إال وحدانيتو(( 
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(ٕٓٔٔ) 
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 .ٜٕٓ؛ والجنى الداني  ٕٖٙ/  ٕ؛ وينهر   المقتضب  ٘ٚٗ/  ٔالكتاب  (ٛ)
؛ وأثر كالم  ٖٖ- ٕٖ؛ وينهر   األزىية  ٚٓٔرصع المباني في  رح حرون المعاني  (ٜ)

ي التوجيو النحوي لألداة، دراسة في كتب حرون المعاني العامة   بكر عبد اهلل العرب ف
، ٕٓٓٓاور يد، رسالة ماجستير، قسم اللغة العربية، كلية التربية، جامعة الموصل، 

ٖٚ-ٚٗ. 
 .٘ٚمعاني الحرون  (ٓٔ)
 .ٕٖٖدالئل اةعجاز  (ٔٔ)
 .ٕٗٔ – ٖٕٔ؛ وينهر اةيضاح  ٖٖٖدالئل اةعجاز  (ٕٔ)
 .ٛٓٔ؛ وينهر   رصع المباني في  رح حرون المعاني  ٚ٘/  ٔي اللبيب مغن (ٖٔ)
 .٘ٚحرون المعاني  (ٗٔ)
؛ معارج التفكر   عبد الرحمن حنبكة  ٜٓٔ – ٛٓٔ/  ٜٕينهر   التحرير والتنوير  (٘ٔ)

 .ٕٕٚ–ٕٔٚ/ٔالميداني 
 .ٚ٘؛ وينهر   اصائ  التراكيب  ٕٖ٘دالئل اةعجاز  (ٙٔ)
 . ٖٖٙ/ٔالقرآن الكريم  معجم حرون المعاني في( ٚٔ)
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 .ٖٔٔ-ٕٔٔ؛ وينهر   رصع المباني في  رح حرون المعاني  ٙٙ/ٔمغني اللبيب ( ٛٔ)
 .ٖٖٙ/ٔمعجم حرون المعاني في القرآن الكريم ( ٜٔ)
 .ٔٛٚ/ٕتفسير الفعراوي ( ٕٓ)
 .ٓٛ-ٜٚ/ٔمغني اللبيب ( ٕٔ)
 .ٙٚ-٘ٚ/ٔ؛ وينهر   مغني اللبيب  ٕٙاألزىية ( ٕٕ)
 .ٕٚٓٚ-ٛٙٓٚلفعراوي ينهر   تفسير ا( ٖٕ)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓالجنى الداني في حرون المعاني ( ٕٗ)
 .ٗٙاألزىية في علم الحرون ( ٕ٘)
 .ٙٛٔاةيضاح ( ٕٙ)
 .ٜٕٔ/ٕالم ل السائر، ابن األثير ( ٕٚ)
 .ٖٕٚ/ٔ، وينهر   معترك األقران ٜٕٔ/ٕالم ل السائر ( ٕٛ)
؛  ٗٔٔلمعاني ؛ وينهر   رصع المباني في  رح حرون ا ٖٚ-ٕٚ/ٔمغني اللبيب ( ٜٕ)

 .ٖٔ/ٕوالمقتضب 
 .ٖٙعلم المعاني دراسة بالغية نقدية لمسائل المعاني ( ٖٓ)
 .ٕٚ/ٔمغني اللبيب ( ٖٔ)
 .ٖٕٚ/ٜٕينهر   التحرير والتنوير ( ٕٖ)
 – ٖٓٙ/ٔ؛ والنحو الوافي   عباس حسن  ٕٖ٘-ٖ٘ٗ/  ٔينهر    رح ابن عقيل  (ٖٖ)

ٖٙٔ. 
 .ٕٙ٘/  ٗ رح المفصل  (ٖٗ)
 .ٛٗيب اصائ  التراك (ٖ٘)
  .ٛٗٗ/ ٔالمقتصد في  رح اةيضاح  (ٖٙ)
 .ٖٔٓ/  ٕ؛ وينهر   البحر المحيي   أبو حيان  ٖٖ/ ٕالتحرير والتنوير  (ٖٚ)
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لم أع ر على المصطلح عند الجاح  وقد أ ار ابن المعتز إلى أن ىذا المصطلح يعد  (ٖٛ)

عجاز أحد الفنون الخمسة األساسية للبديش. ينهر  المصطلح النقدي في كتب اة
 .ٖٚٔالقرآني   ابراىيم محمد محمود الحمداني 

 .ٜٛٔعلم البديش   بسيوني عبد الفتاح  (ٜٖ)
 .ٕٖٗدالئل اةعجاز  (ٓٗ)
 .ٔٙالتبيان في علم البيان   الزملكاني  (ٔٗ)
 .ٕٖٓالبيت منسوب لسلمى بن ربيعة التيمي في دالئل اةعجاز  (ٕٗ)
 .ٗ٘ٔديوان األعفى  (ٖٗ)
 .ٕٔٔاةيضاح  (ٗٗ)
 .ٔٛٔأساليب بالغية   أحمد مطلوب  (٘ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٕديوان الفرزدق  (ٙٗ)
 .ٖٖٓدالئل اةعجاز  (ٚٗ)
 .ٙٗٔ؛ وينهر   دالالت التراكيب  ٖٖٔالمصدر نفسو  (ٛٗ)
 .ٔٙ/  ٕمن بالغة النهم العربي  (ٜٗ)
 .ٖٔٙ/ ٔالنحو الوافي  (ٓ٘)
 .ٕٚ٘/ ٗ رح المفصل  (ٔ٘)
 .ٕٖ٘ – ٖٚٗ/ ٔينهر    رح ابن عقيل  (ٕ٘)
 .ٔٚٗ/ٔالمقتصد في  رح اةيضاح ( ٖ٘)
 .ٚ؛ وينهر   األقصى القريب  ٙ٘ٔ/ ٔاةتقان في علوم القرآن  (ٗ٘)
 .ٖٛ، وينهر علم المعاني دراسة بالغية ونقدية لمسائل المعاني ٓ٘اصائ  التراكيب  (٘٘)
 .ٔٚالحرون العاملة بين النحويين والبالغيين ( ٙ٘)
؛ وينهر  الحرون العاملة بين النحويين  ٜٕ٘علم المعاني دراسة بالغية ونقدية ( ٚ٘)

 .ٙٙوالبالغيين 
 .ٛاألقصى القريب ( ٛ٘)
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 .ٜٕ٘علم المعاني دراسة بالغية ونقدية ( ٜ٘)

 

 المصادر والمراجع 

وبالْــامإ إعجــاز القــرآن للبــاقالني   تــأليع جــالل الــدين عبــد  ،االتقــان فــي علــوم القــرآن -
 .د.ت ،لبنان ،بيروت ،دار الندوة الجديدة ،الرحمن السيوطي

 ،تحقيق عبد المعين المّلوحي ،األزىية في علم الحرون   علي بن محمد النحوي الْروي -
 .ٜٔٚٔ ،مجمش اللغة العربية بدمفق

 ٜٓٛٔ ،ٔل ،الكويت ،وكالة المطبوعات ،أساليب بالغية   أحمد مطلوب -

دة مطبعــة الســعا ،األقصــى القريــب فــي علــم البيــان   محمــد بــن محمــد بــن عمــرو التنــواي -
  .ىـٕٖٚٔ ،ٔل ،بمصر

راجعـو وصـححو  ،اةيضاح في علـوم البالغـة المعـاني والبيـان والبـديش   الخطيـب القزوينـي -
 .ٜٛٛٔ ،ٔل ،بيروت ،دار إحياء العلوم ،واّرج آياتو بْي  غزاوي

تحقيــق توفيــق  ،التبيــان فــي البيــان    ــرن الــدين الحســين بــن محمــد بــن عبــد اهلل الطيبــي -
 .ٜٙٛٔ، ٔل ،الكويت ،ذات السالسل للطباعة والنفر ،طع اهللالفيل وعبد اللطيع ل

التبيــان فــي علــم البيــان المطلــش علــى إعجــاز القــرآن   كمــال الــدين عبــد الواحــد بــن عبــد  -
 ،ٔل ،بغـداد ،مطبعـة العـاني ،تحقيق احمد مطلوب واديجـة الحـدي ي ،الكريم الزملكاني

ٜٔٙٗ. 

ــ - تحقيــق عــادل  ،أبي حيــان األندلســيتفســير البحــر المحــيي   محمــد بــن يوســع الفــْير ب
 .ٕٔٓٓ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،احمد عبد الموجود وعلي محمد معوا

 ،تفسير التحرير والتنوير   الفيح محمد الطاىر بن عا ور ن دار سحنون للنفـر والتوزيـش -
 .ٜٜٚٔ ،تون 

 .ٜٜٔٔ ،القاىرة ،دار أابار اليوم ،تفسير الفعراوي   محمد متولي الفعراوي -
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تحقيـق فخـر الـدين قبـاوة  ،الجنى الداني في حرون المعاني   الحسـن بـن قاسـم المـرادي -

 .ٕٜٜٔ ،ٔل ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ومحمد نديم فاضل

عالم الكتب مكتبـة النْضـة  ،الحرون العاملة بين النحويين والبالغيين   ىادي عطية مطر -
  .ت .د ،بيروت ،العربية

 ،تحقيق علي توفيق الحمد ،سم عبد الرحمن بن اسحق الزّجاجيحرون المعاني   أبو القا -
 .ٜٗٛٔ ،ٔل ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

 .ٕٙٓٓ ،ٚل ،القاىرة ،مكتبة وىبة ،اصائ  التراكيب   محمد محمد أبو موسى -

 ،مطبعــة المــدني ،تحقيــق محمــود محمــد  ــاكر ،دالئــل اةعجــاز   عبــد القــاىر الجرجــاني -
 .ٕٜٜٔ ،ٖل ،المؤسسة السعودية بمصر

دار الكتـب  ،ديوان األعفى الكبير )ميمون بن قي (   تحقيق مْدي محمد ناصـر الـدين -
 .ٜٚٛٔ ،بيروت ،العلمية

 .ٜٜٜٔ ،ٖل ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،ديوان الفرزدق   قدم لو و رحو مجيد طراد -

تحقيــق احمــد  ،رصــع المبــاني فــي  ــرح حــرون المعــاني   أحمــد بــن عبــد النــور المــالقي -
 .ٜ٘ٚٔ ،دمفق ،مطبوعات مجمش اللغة العربية ،الخرالمحمد 

 ، رح ابـن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـف  بْـاء الـدين بـن عقيـل العقيلـي الْمـداني المصـري -
 .ٕٜٚٔ ،٘ٔل ،دار الفكر ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد

قــدم لــو  ، ــرح المفصــل للزمخفــري   موفــق الــدين أبــي البقــاء يعــيإ بــن يعــيإ الموصــلي -
 .ٕٔٓٓ ،ٔل ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،ش ىوامفو وفْارسو أميل بديش يعقوبووض

 ،بسيوني عبد الفتاح فيود ،علم البديش دراسة تاريخية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديش -
 .ٕٗٓٓ ،ٕل ،القاىرة ،مؤسسة المختار
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مؤسســة  ،يـودعلـم المعـاني دراسـة بالغيــة ونقديـة لمسـائل المعـاني   بســيوني عبـد الفتـاح ف -

 .ٕٗٓٓ ،ٕل ،القاىرة ،المختار للتوزيش والنفر

تحقيــق عبــد الســالم محمــد  ،كتــاب ســيبويو   أبــو بفــر عمــرو بــن ع مــان بــن قنبــر ســيبويو -
 .ٜٛٛٔ ،ٖل ،مكتبة الخانجي بالقاىرة ،ىارون

كتاب الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقـائق اةعجـاز   يحيـى بـن حمـزة بـن علـي  -
 د. ت.  ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،العلوي اليمني بن ابراىيم

تقــديم وتحقيــق احمــد  ،الم ــل الســائر فــي أدب الكاتــب والفــاعر  ضــياء الــدين ابــن األثيــر -
 .ٖٜٛٔ ،ٕل ،الرياا ،منفورات دار الرفاعي ،الحوفي وبدوي طبانة

ـــراىيم محمـــد محمـــود الحمـــداني - دار  ،المصـــطلح النقـــدي فـــي كتـــب إعجـــاز القـــرآن   إب
 .ٜٕٓٓ ،بغداد ،لفؤون ال قافية العامةا

 ،دمفــق ،دار القلــم ،معــارج التفكــر ودقــائق التــدبر   عبــد الــرحمن حســن حنبكــة الميــداني -
 .ٕٓٓٓ ،ٔل

ـــاني النحـــوي - ـــي بـــن عيســـى الرم ـــو الحســـن عل ـــاني الحـــرون   أب ـــد الفتـــاح  ،مع ـــق عب تحقي
 .ٜٔٛٔ ،ٕل ،جدة ،دار الفروق للنفر والتوزيش والطباعة ،اسماعيل  لبي

ضـبطو وصـححو  ،معترك األقران في إعجـاز القـرآن   جـالل الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي -
 .ٜٛٛٔ ،ٔل ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،وكتب فْارسو أحمد  م  الدين

 ،مؤسســـة الرســـالة ،معجـــم حـــرون المعـــاني فـــي القـــرآن الكـــريم   محمـــد حســـن الفـــريع -
 .ٜٜٙٔ ،ٔل ،بيروت

ـــب    - ـــب األعاري ـــب عـــن كت ـــي اللبي ـــن ىفـــام مغن ـــن يوســـع ب ـــداهلل جمـــال ب ـــو محمـــد عب أب
أ ـرن عليـو وراجعـو إميـل بـديش  ،قدم لو ووضـش حوا ـيو وفْارسـو حسـن جمـد ،األنصاري
 .ٜٜٛٔ ،ٔل ،دار الكتب العلمية، بيروت ،يعقوب
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 ،تحقيــــق كـــاظم بحــــر المرجــــان ،المقتصـــد فــــي  ـــرح اةيضــــاح   عبـــد القــــاىر الجرجـــاني -

 .ٕٜٛٔالجمْورية العراقية،  ،سلسلة كتب التراث ،منفورات وزارة ال قافة واةعالم

عـالم  ،تحقيـق محمـد عبـد الخـالق عهيمـة ،المقتضب   أبو العباس محمد بن يزيـد المبـّرد -
 .ت .د ،بيروت ،الكتب

 . ٜٗٛٔ ،ٕل ،عالم الكتب ،من بالغة النهم العربي   عبد العزيز عبد المعطي عرفة -

 .ٜ٘ٚٔ ،٘ل ،ردار المعارن بمص ،النحو الوافي   عباس حسن -

 
 الرسائل واألطاريح الجامعية   

دراسة في كتب حرون المعاني العامة   بكر  –أثر كالم العرب في التوجيو النحوي لألداة  -
إ ـران الـدكتور  ،جامعـة الموصـل ،كليـة التربيـة  ،رسـالة ماجسـتير ،عبد اهلل اور يد محمد

 .ٕٓٓٓ ،ازعل فتحي زيدان
 

 

 

ABSTRACT 

This approach aims at discovering the function of (In) and its 

replacements (In, an, Inna and Anna) in the Glorious Quran, 

manifesting its rhetorical value, its important role in the context, its 

influence in the meaning as well as indicating the grammatical 

function of this article and its replacements in the Glorious Quranic 

text in order to identify the nature of the rhetorical function and its 

effects in the Quranic text and the alteration of the meaning from 

the ordinary statement into the emphasis and settling the meaning in 
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the receiver's mind and its role in emphasizing the events mentioned 

in the Glorious Quran and settling them in the receiver's mind.  

In this study, we referred to and scrutinized most of the 

rhetorical old and new books and resorted to the books of grammar 

to compare between both grammatical and rhetorical functions 

without extravagance in the grammatical aspect because the 

dictionaries and books of grammar cover this field as well as 

manifesting the functions each grammatical article. We emphasized 

the function of this article rhetorically and making use of the 

rhetorical books (though they are few) which tackle the rhetorical 

function of the article. We did that by making use of the books of 

meaning letters, most important of which are (Articles of Meanings) 

by AlZajjaji), (Meanings of Articles) by AlRummani, (AlJanaa 

AlDani) by AlMuradi, (Mughni AlLabeeb) by Ibn Hisham, and the 

books of rhetoric like: (Dala'il AlE'jaaz) by AbdulQaher AlJarjani, 

(Miftah AlUloom) by AlSakkaki, (AlEidhah Wal Talkhees) and 

Shorouh AlTalkhees by AlQazweeni. While for the books of Quran 

commentaries, the most prominent books we referred to are 

(AlKashaaf) by AlZamakhshari, (AlBahr AlMuheet) by Abi Hayyan 

AlAndalusi, (Rooh AlMa'ani) by AlAloosi and (alTahreer Wal 

Tanweer) by Ibn Aashour. 


