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ْنــُس َواْلِجــنُّ َعَلــى َأْن يَــْأُتوا ِبِمْثــِل َهــَذا اْلُقــْرَآِن َال ﴿ ــِئِن اْجَتَمَعــِت اْإلِ قُــْل َل

﴾يَْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم ِلبَـْعٍض َظِهيًرا

.88اإلسراء: 



األطروحة بفضل من اهللا تعـالى، وبركـة نبيّـه الكـريم، سـّيدنا  أنجزت هذه         

محّمـــد (صــــلى اهللا عليــــه وســــّلم) وبمســــاعدة أهــــل العلــــم والفضــــل، الّلهــــّم حمــــًدا  

وشــكرًا، ومــن كمــال الفضــل شــكر ذويــه، ولهــذا يطيــب لــي أن أتقــّدم بجزيــل  

  تور عبد الحليم بن عيسى، الشكر وجميل العرفـان إلى أستاذي المشرف الدك

وأوّجه شكري وتقديري ألعضاء الّلجنة الموقّرة علـى تقـويم زّالت البحـث

علـــى رأســـهم رئـــيس اللجنـــة األســـتاذ الـــدكتور "محمـــد مليـــاني" لمتابعتـــه هـــذا  

  .البحث بالنصح واإلرشاد

ـــــدة ولهاصـــــي، فضـــــيلة   ـــــى كـــــلّ أخـــــواتي األســـــتاذات الطيّبـــــات: نجي إل

غي،... أشــكرهّن علــى دعمهــّن  مســعودي، وفضــيلة بــن عيســى، والســّيدة مــول

  لي.

وإلى كلّ عمال المكتبات التي اْرَتْدُتها وأمّدوا لي يد العون وإلى كلّ  

ــة وهــم كثــر وكثــرتهم تعفــي الباحــث مــن ذكــ ر  مــن أعــانني ولــو بكلمــة طيّب

  أسمائهم.

صباح.                                                       



مقّدمة

أ 

يف ظاهرها على بواطن أسرارها،  ة فأجراهاغة العربيّ نزل القرآن الكرمي باللّ 

ا تناول باب ممّ يف اخللق أمجل من الشّ حاب، و يف ماء اجلمال أمأل من السّ �Ƣđ� ƢƳو 

رها باحلقيقة وأنطقها صوَّ قيقة اليت أبرزها يف جالل اإلعجاز و فيها من املعاين الدّ 

�Â��±ƢĐƢƥ ّاكيب، الرتّ ل البىن و حتوّ طاوعة يف تقلب األساليب و من امل بها بهما رك

ض جيال ه، فأحر جب منه، وجالها على التاريخ كلّ العَ  يال يقض ٍفأظهرها مبظهر

�Â��Ƣđ� ƢȇŐǰǳ¦�Ŀ�ȄǿƢǼƫ ٍّبديع ٍحسن أصبح عليها من كل.  

ر ه، فشمّ بِّ شغفوا حبور هذه األمة، تشاغل العرب به، و وبعد نزول دست

رون آخو بيان أحكامه، واعدهم يتعهدونه بتفسري ألفاظه و ن ساملسلمون األوائل ع

على  تكّشفت مالحمهحن الذي ا بسبب اللّ إعجامً ا و بط إعرابً ه بالضّ تناولوا نصّ 

مما ته، ر ذلك سلبا على قراءة القرآن، واحنرافا عن عربيّ ثّ أف ،ألسن املسلمني اجلدد

 رتت ميدانا خصبا واسعا تطوّ اليت كانة، و غويّ حو والعلوم اللّ النّ  أدى إىل انبثاق

    منهجا. مادة و 

ب غة، يقف على حقيقة تشعّ ت اللّ ل يف التعاريف اليت خصّ املتأمّ  إن

 دة ال تعدواالختالفات املتولّ ه قد يدرك يف اآلن نفسه، أنّ عها لكنّ مفاهيمها وتفرّ 

غة لّ متعارفا عليه يف كون الة يف حني يبقى اجلوهر ثابتا و شكليّ ة و أن تكون ظاهريّ 

  واصل.التّ ها التبليغ و ة، وظيفتظاهرة إنسانية فكريّ 

نات املكوّ الباحثون يف استنباط املكنونات و حديد، انطلق ا من هذا التّ وبدءً 

ا سَ غوي الذي رَ رس اللّ أسيس الفعلي للدّ ى إىل التّ ما أدَّ ة هلذه الظاهرة، و احلقيقيّ 

هي املستوى ضا. و بعضها بع لُ ربعة مستويات تكمِّ له أعلى بناء هرمي تشكّ 

غة منذ القدم ريف أو اإلفرادي، فالرتكييب، فقد حظيت أصوات اللّ ويت، فالصّ الصّ 

 تلة من أبرز األعمال اليت مثّ كان االهتمام باألصوات العربيّ راسة والتحليل، و بالدّ 

راسات اليت زخرت تشهد بذلك الدّ و  ،غوي عند العرب القدامىباكورة الدرس اللّ 

© Ƣƴǧ��ǶȀƦƬǯ�Ƣđ ّدراسات مقصودة ، و مات لعلوم أخرى تارةً هذه األخرية مقد



مقّدمة

ب 

ها أقرّ هم هي حقيقةٌ ت يف كثري منها على مدى فطنتهم و ذكائِ تارة أخرى، دلّ 

 
ُ
ا.فون من علماء الغرب أيضً نصِ امل

َىن بعض خبايا بُـ  ومن هذا املنطلق جاء هذا البحث حماولة لكشف

، وما أودع فيها من أسرار الدالئل اخلطاب القرآين وأصواته وكلماته، وتراكيبه

إن د، و عيون املعاين، ذلك أن إشكالية هذا البحث هي من قبيل القدمي املتجدّ و 

يف حبثهم خرجت يف كل عصر حبسب اصطالحات أهله، فقد تناوهلا القدامى 

  املبىن. لعالقة املعىن باللفظ و 

زية للبنية لتحاول اإلحاطة بالتجليات اإلعجاشكالية انبثقت اإل مثّ  ومن

اللغوية يف اخلطاب القرآين، فكان أن انبثقت مجلة من التساؤالت على النحو 

  اآليت: 

اليل بصورة عامة؟ وما ميكن أن شكيل الدّ  التّ وتية يفما أثر البنية الصّ 

األمر نفسه بالنسبة للمفردة باعتبارها هي األخرى إحدى أهمّ ؟ و ٍيضيفه من معان

ا ا مجاليً ا ختتزن فيه املعاين وعنصرً باعتبارها مستودعً هة، و غوي من جعناصر البناء اللّ 

ال غة، و إن مل خنرج من أعلى طبقات اللّ يف اخلطاب من جهة ثانية، فهي و فاعالً 

�ËĔ¢�Śǣ��ƢȀǨȇǂǐƫ�Ŀ�̈®ƢǠǳ¦�ǽȂƳÂ�Ǻǟ�©±ǂƥ ا أتت من وراء النفس واستغرقت منافذ

 اخصبً عل منها حقالً ا جيإبالغيً ا و ا بالغيً ومن مث فقد اكتسبت بعدً .سّ احل

يف توضيح التساؤل عن ذلك السر، فما أثر الوزن الصريف للمفردة للدراسة، و 

�Â��ƢȀȈǻƢǠǷ�ȄǴǟ�Ƣē¦ȂǏ¢�ƨǳȏ®�ƢǷÂ��ƨǳȏƾǳ¦ ّغوي ما هي اخلصائص العامة للعمل الل

  ص القرآين؟يف النّ 

وت لثام عّما جيمع بني علوم الصّ أن منيط ال يف ظل هذا الطرح، حاولنا

قد اتسمت من خالله كيانا لغويا موحدا، و  فتغدو ،جحو من وشائالنّ و  رفوالصّ 

ة القائمة على جدارة ومكانة الفكر العريبّ املالحظة الذاتيّ ة باملباشرة و هذه الدراس

  اإلسالمي.



مقّدمة

ج 

 ناولع، وإمنا إن الوقوف على هذا املوضوع مل يكن من قبيل الصدفة 

 ناأّن أحسن سبيل إلمناء معارف ايف ذهن فقد وقر ��ƢēƢȇȂƬǈǷغة و ديد بعلوم اللّ الشّ 

ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̧¾لن يكون إالّ  ناإشباع رغبتسانية و اللّ  ȂǓȂǷ�°ƢȈƬƻƢƥ�  من  لعلّ و

الباحث العلمي  على اإلقبال على هذا البحث أيضا طموحُ  ازتناألسباب اليت حفّ 

غوي اللّ  رسافعة من معطيات الدّ االستزادة النّ عامل مع نصوص الوحي الكرمي، و للتّ 

منذ املراحل األوىل يف الدرس  نانفسأل ناهارتضيه الذي يف رحاب القرآن، التوجّ 

ا أثناء اختيار �čȈǴǷ نار لقد فكّ ه القرآن الكرمي منوذجية لغته، و ز با متيّ ممّ والتحصيل، و 

  د نظريا للغته.جنمل و  ناترّددنة، و املوضوع، يف املدوّ 

ة، اليت ال تغفل األصل، وهو سانية التطبيقيّ راسة اللّ كما أّن جدوى الدّ 

ها يف يتة تنطلق منها لتجد مصداقغويني؛ بل هي جتعله خلفيّ اجلانب التنظريي للّ 

  ال يتجاوزها. غوية و ي النظرية أو القاعدة اللّ هو عامل يقوّ املنت املختار، و 

غبة يف الرّ  اء املعطيات السابقة، إّمنا حتدونجمال البحث، يف ضو جُ لنإذ و 

  جمموعة من األهداف ميكن حصرها يف ما يلي:الوصول إىل 

ƢēƢȇȂƬǈǷ�Ǧحتديد  - ǴƬű�Ŀ�ŘƦǳ¦�ƨȈǿƢǷما أمكن، الصوتية والصرفية والرتكيبية ،

غوية.ذلك بإدراج عناصر البنية اللّ و 

الوقوف على خصوصية البنية القرآنية، بشكل مييل إىل االختيارية، من حماولة  -

§�¦�čȇȂǤǳ�ƨȈǟȂǓȂŭحتسّ  ٍجلغوي احلديث، ألمنطلق التحليل اللّ  ƢƦǇȋ¦�ǆ  ا، اليت

كان القرآن يف حضورها.

 -دراسة لسانية، ة يف سورة الكهفغويّ بـ: (البنية اللّ  ناحبث ناومن مت فقد ومس      

ملختلف املستويات  مستفيضةاختياره جاء بعد قراءة طويلة و  ة) كما أنّ تطبيقيّ 

إىل  إضافةً بنية الرتكيبية للخطاب القرآين، والة ، خاصة من الناحية التشكيليّ اللغوية

ارتقائه إىل مستوى يدعو إىل إعادة البحث، غوي املوروث و رس اللّ نضج الدّ 

زالت تستقطب  اما، و ة اليت بذهلا العلماء قدميً غويّ ديد للجهود اللّ للتقصي الشّ 

  أنظارهم.اهتمام احملدثني و 



مقّدمة

د 

، بصفته النص الفصيح. كما للتطبيقالقرآن الكرمي ميدانا سورة من  ناوقد آثر       

ل املتمثّ ، و الكرمي غوي الذي يرتقي إليه القرآنال خيفى على اجلميع أن اإلعجاز اللّ 

، كما سبق الرتكييبأو  الصريف ستوىاملكان على   يف التالؤم بني األصوات، سواءً 

ا ة اجلليلة، وإمنّ ور القرآنيّ بني السّ لسورة الكهف فليس تفاضالً  نااختيار  اأمّ  ذكره.

اكيب، فحينما يف البىن والرتّ  ٍنيف األساليب و تفنّ  ٍدتعدّ من سمت به ا اتّ مَ لِ 

، وضياءً ���Å ƢđÂ�Ƣ�Åƨǫ¦ǂǋ¤Âرت ملعانيها أكسبتها رونقً ا قد سخّ جند ألفاظً  هانبحث في

ذلك للوقوف عندها من خالل البحث يف تشكيلها  ا، فدعانا ناصعةً رً رَ فغدت دُ 

  . الرتكييبة أو موقعها يتها الصرفيّ ويت أو بنالصّ 

ويف سبيل حتقيق هذه األهداف، اقتضى البحث أن يتوزع على مقدمة، 

وقد  ثالثة فصول، وتليها خامتة تتضمن أهم وأبرز النتائج املرصودةومدخل، و 

  جاءت على النحو اآليت:

من ا، مييً فكانت مشتملة على اخلطوات املنهجية املعلومة أكاد مةالمقدّ 

ما ة منه، و األهداف املرجوّ بالبحث وأسباب االختيار، و  ٍحديث عن تعريف

   .املنهج املعتمدة، و ث من دراسات وعرض للخطّ به الباح استدلّ 

مت فيه التأسيس للمصطلحات املفتاحية للبحث، كالرتكيز على المدخلو 

.البنية اللغوية، والتعريف باخلطاب القرآين

فيه  ناتناول ،"ة لسورة الكهفوتيّ بـ "البنية الصّ  هافقد عنون لالفصل األوّ و 

، باإلضافة إىل وتشكيلها وكيفية تآلفها يف البناء الصويت دراسة األصوات العربية

وكيفّية ُوُرودها يف الّسورة.احلديث عن املقطع اللغوي وإحصاءه، والفاصلة القرآنية 

غويني إىل بيه اللّ الدراسة ألصول الكلمات إىل تنفقد أدت كثرة املالحظة و 

يعتمد على نظرية اجلذور ة يقوم على قواعد معينة، و أّن نسيج الكلمة العربي

ص مدى مطابقة النّ ورة ملعرفة السّ  ٍألصوات ٍدقيق ٍإحصاء معتمدة يف ذلك على

ا يف انتشارً و  اف على األصوات األكثر شيوعً تعرّ الجاور، و لقواعد التآلف والتّ 

  ة. العربيّ 



مقّدمة

ه 

، فدرسنا فيه ورة"ة آليات السّ فيّ ر "البنية الصّ صته لـ فخصّ لثانيالفصل اا وأمّ 

البىن الفعلية وداللتها يف السورة، والبىن االمسية وداللتها والبىن الوصفية (املشتقات 

   وداللتها يف السورة).

ه فيحيث تطرقنا بالتجليات الرتكيبية،  ليحيط الفصل الثالثيف حني جاء 

، بنية اجلملة الطلبيةإحصاء عددي لو  يبية يف السورة الكرميةإىل خمتلف الظواهر الرتك

  واجلمل االمسية والفعلية.

ب قد تطلّ و  ،ل إليهاالنتائج املتوصّ  أوردت فيها بخاتمةالبحث  ناا ختموأخريً 

ا يناسبه، يتباين هذا �čǏا خامنهجً  أساليبهوضوع هذا البحث يف طرق دراسته، و م

املنهج الوصفي الذي أملته  نااملطروق، فقد اتبع يعة احملور حبسب طبيتغّري املنهج، و 

�ËǴǳ¦�ƨȈǼƦǳ¦�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�ń¤�» ƾē�Ʈ ȈƷ��ƨȇǂǜǼǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦ غوية يف القرآن بصفة

يف بناء حلقاته  ٍدقيق ٍع منهجعليه يقتضي تتبّ ، و ٍةورة بصفة خاصّ ة، والسّ عامّ 

من الظواهر املختلفة  حليل يف إحصاء ما وردالتّ اإلحصاء و  نااملتجانسة. كما اعتمد

  نة.اليت شاركت يف بناء املدوّ 

جمموعة من  حفصيف هذا البحث، بعد القرآن الكرمي برواية  ناوكان عمدت

الكتب كمعجم العني للخليل، عت بني املصادر القدمية من املراجع، تنوّ و املصادر 

البن ائص ة، و اخلصغة العربيّ عمدة الدارس للّ  ٍقّ الذي يعّد حب، الكتاب لسيبويهو 

ها يف ظالل سأيأيت على ر ناهيك عن كتب التفاسري و ، لمربداملقتضب ل، و جينّ 

 .غريهاتجويد كالنشر البن اجلزري، و الا كتب القراءات و القرآن للسيد قطب وأيضً 

الكتب اجلامعة ملختلف عت بني املراجع املتخصصة، و وّ ا املراجع احلديثة فتنأمّ 

غة علم اللّ ج البحث لتمام حسان، و ، مثل مناهغويمستويات الدرس اللّ 

ضافة إىل بعض املراجع األجنبية واليت أثبتناها يف ثنايا البحث، عران....باإلسلل

  املراجع.املصادر و فهرس و 

ال ميكن أن يكون مبنأى عنها،  ٍعلميّ  ٍحبث ا عن الصعوبات فإّن أيّ أمّ 

اإلميان ح بمشاق تفرض عليه أن يتسلّ أن تواجه صاحبه صعوبات و  بل البدّ 

تعاىل إىل االستعانة به اهللا سبحانه و  اقنقد وفّ  إن أراد أن يأيت على إمتامه، و ربوالصّ 



مقّدمة

و 

ها سعة األخذ باألسباب يف مواجهة الصعاب اليت كان من أمهّ التوكل عليه، و و 

ة ة شاقّ ة مجع املادّ الذي جعل عمليّ الذي ارتبط باملستويات الثالث و  املوضوع

يط جبميع حنأن  ناتيف العمل كان يف نيّ  ناعندما شرع ايؤّكد ذلك أنّنمتعبة؛ و و 

خطوات يف بعض املّصنفات اليت  ناما إن سر  الساين، لكّننمستويات التحليل الّ 

  .تهمشقّ ضخامة العمل و  ناها حىت تبني لناقيانت

ه كان عمالً زعم أنّ نإمنا �Â��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǪƦّدعي السّ نال  ناوبعد...فإنّ 

�čȈǬǧ¦Ȃƫ ة سانية عامّ راسات اللّ م بالدّ اجليل الذي ما لبث يتقدّ تضمّ  ةيّ بنِ ا، و

    رة.ة خاصة، كي تواكب غريها من البحوث الغربية املتطوّ طبيقيّ راسات التّ والدّ 

 نافعر ه و حقّ  ناقد وفي ا، فإن كنّ ناالوصول إليه يف دراست نافهذا ما استطع

�ƢǷ�Ǯ ǳǀǧ��ǾƬƳ°®Ĕ�Â��ǾȈǳ¤�» ƾا ّدخر جهدً نمل  انأنّ  ؤنالك فعزاإن يكن غري ذ

 ما الكمال إال هللا سبحانه.الكمال، و  نانشد ناأنّ  ناحسبوطاقة يف سبيله، و 

ا أّن عمله معرتي م يقينً هو يعليصل إىل هذه املرحلة من دراسته و والباحث 

فعليه إن وجد خلالً وجد ما ينفعه أن يدعو لكاتبه، و   على منيتمّىن النقص و ب

  :احلريري بالقول

الَ ـوعَ فيهِ بَ يْ عَ ن الَ مَ جلَّ فَ الَ ـلَ ا اخلَ دَّ سُ ا فَ بً يْ د عَ جتَ إنْ وَ 

اجلزيل  نام بشكر تقدّ نأن  اتوجيه كلمة شكر، فال يفوتنوإن يكن بّد من

، كما إخراج هذا البحث بالتقومي والتصحيحلذي سهر على املشرف، ا ألستاذل

بحث مبالحظاته لألستاذ رئيس اللجنة على متابعته الم جبزيل الشكر تقدّ ن

«�¦ǀȈǸǴƫ�ĺƢǈƬǻƢƥ�±¦ǄƬǟȏ̈�كلّ السديدة، وأشكر   ǂǋ�Ƕđ�Ņ�ÀƢǯ�Ǻȇǀǳ¦�ļǀƫƢǇ¢

لو أن أكون قد وفقت يف هذا البحث، وأجبت عن إشكاالته، و هلم. وإّين ألرجو 

  .واحلمد هللا تعاىل ن فيه شيء من الفائدة ملن يطالعهبشكل جزئي، وأن يكو 

  هـ 1435ربيع األول  12لـ املوافق  14/01/2014وهران يف: 

  الطالبة: صباح دايل
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  البنية اللغوية في الدرس اللساني:-1

استطاعت الدراسات واألحباث اللغوية السابقة أن تكون علما لغويا قائما   

بذاته، لكن طبيعة اللغة املعقدة تطلب من هذا العلم استخدام منهج علمي دقيق 

�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��Ƣǿ°¦Ȃǣ¢�ŐǇÂ�ƢȀƬǇ¦°®�ȄǴǟ�ÀȂưƷƢƦǳ¦�Ƥ ǰǻƢǧ��Ƣē¦̄�Ŀ�ƢȀƬŪƢǠŭ

  تتطور بشكل مستمر.جعلها 

فاللغة أصوات ورموز وكلمات ومجل ونصوص، ترتجم ما يقصده الفرد 

�̈°Ƣǔū¦�°ȂȀǛ�ǞǷÂ�� Ƣƥ®ȋ¦Â� ¦ǂǠǌǳ¦Â�¾ƢȈŬ¦�ÀƢǈǳÂ�ǂǰǨǳ¦�ÀƢŦǂƫ�ȆǿÂ��ǞǸƬĐ¦Â

، ازدهرت الدراسات اللغوية، -كما يعلم اجلميع- اإلسالمية بدافع ديين حمض

ǘǳ¦�ƪ ǠƦǌƫ�¦ǀđÂ��ƢȇƾǟƢǐƫ�ȄƸǼǷ�ƪ ǧǂǟÂ رق اليت سارت فيها اجلهود اللغوية عند

  .العرب القدماء الذين اهتموا بالبحث يف أسرار إعجاز القرآن الكرمي

ولذلك عمدنا يف هذا املدخل إىل حتديد املفاهيم، ومن مث تتبع 

، ونظرا البنيةاالستعماالت املفهومية واملصطلحية املختلفة اليت حيملها مصطلح 

، بات من الضروري وضع إطار داليل له.للتنوع املصطلحي وتعدده

البنية: مفهومها، نشأتها وتطورها:-1

:لغة- أ

يف خمتلف احلقول املعرفية منذ الربع  "Structureوجدت كلمة "البنية 

العشرين، وذلك باعتبارها كلمة أساسية يف الفكر اللغوي احلديث،  القرنالثاين من 

ولعل التدقيق يف إعطاء تعريف للمصطلح الذي نعاجله من املهام الصعبة اليت 

فق جل املعاجم العربية على ربط مفهوم البنية بالبناء يتكلفها الباحث، لكن تت

لتفصيل، إذ ورد يف الذي هو نقيض اهلدم، مع وجود تفاوت طفيف يف ا والتشييد

الِبنية والبُنية، ما بنيته وهو املبين والبين، ويقال بنية مثل رشوة «  "لسان العرب": 
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، ومن مث فإن مادة (بنو) 1»ورشا، كأن البنية اهليئة اليت بين عليها مثل املشية والركبة

وبنية وبناية)، تشري يف اللسان إىل الداللة على أن (بىن البناء بنيا وبناء، وُبين بنيانا 

والبناء هو املبىن، واجلمع أبنية.

«فارسابنيقول " الباء والنون والياء أصل واحد، وهو بناء الشيء بضم ":

يف القاموس  "األباديالفيروز"أما  .2»بعضه إىل بعض، تقول: بنيت البناء أبنيه

والُبىن البنية بالضم والكسر، ما بنيته: الِبىن بالكسر، «احمليط، فيذكر أن 

كأن البنية: اهليئة اليت تبىن عليها مثل املشية «، ويف التهذيب لألزهري 3»بالضم

يقال بنية وبىن، والبنية وبىن بكسر الباء مقصور، «:"الجوهري"، ويقول 4»والركبة

.5»مثل جزية وجزى، وفالن صحيح البنية، أي الفطرة

وهكذا منيز الفرق بني البنية والبناء، حيث تبدو (البنية ) نعت دال على 

��©ƢȈǼƥÂ�ŘƥÂ�ÅŘƥ�ȄǴǟ�ǞǸšÂ�� ƢǼƦǳ¦�ǲƻ¦®�ǂǏƢǼǠǳ¦�Ƣđ�ǶǜƬǼƫ�Ŗǳ¦�ƨƠȈŮ¦البناء  أما

  فهو الشيء املبين.

فالبنية تنطوي يف املعىن اللغوي الدال على البناء والتشييد والضم، فهي 

تدل على الشيء املبين، كما تدل على هيئته وشكله، واملالحظ أن هذه اهليئة كما 

لسان العرب، ابن منظور، حتقيق يوسف خياط، دار لسان العرب، بريوت، مادة -1

   (بنو).

معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر -2

، مادة (بين).1979، 05بريوت، ط

 شرافحتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إحتقيق مكتب  القاموس احمليط، الفريوز أبادي،-3

، مادة (بين).2005حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريون، لبنان، 

4-Ȃƥ¢��ƨǤǴǳ¦�Ƥ ȇǀē ،حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب،  حتقيقمنصور األزهري

، (مادة بين).2001، 01بريوت، لبنان، ط

الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم -5

.، مادة بىن1987، 04للماليني، بريوت، ط
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�ÀȂǰƫ�ƾǫ�ƢĔƜǧ��ƨǇȂǈŰ�ƨȈǴǰǋ�ÀȂǰƫ معنوية. ومن مث فالبنية كما عرفناها يف

  يتكون منها إنشاء من اإلنشاءات. التعريفات اللغوية واملعجمية هي الطريقة اليت

ويتميز االستخدام القدمي لكلمة بنية يف اللغات األوروبية بالوضوح، فقد  

كانت تدل على الشكل الذي يشيد به مبىن ما، مث مل تلبث أن اتسعت لتشمل 

�Ƣđ�Ǧ ȈǰƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦كالما، سواء أكان جسما حيا أم معدنيا ، لتكون  األجزاء

.1فكرة التضامن بني األجزاء األوروبيةوتضيف بعض املعاجم أم قوال لغويا، 

وألن مفهوم البنية ذو طابع جتديدّي، فهو أكثر علمية وأشد قابلية 

الكربى، لاللتقاط على مستويات عديدة، تتدرج من األبنية الصغرى إىل األبنية

  حىت تصل إىل النص كله.

النقد القدمي، لكن  " مستخدمة يفبنيةومن الطريف أننا قد جند كلمة "

باملفهوم املادي احلسي العناصر اليت يتكون منها العمل األديب، وتدخل يف بنائه،  

«، حيث يستعمل : (بنية الشعر) يف قوله: "جعفربنقدامةكما جند ذلك عند "

إن بنية الشعر، إمنا هو يف التسجيع والتقفية، فكلما كان الشعر أكثر اشتماال 

يف باب الشعر تنحصر يف اجلانب اإليقاعي املوسيقي املباشر  عليها، كان أدخل له

، والذي يبدو من خالل هذا النص 2»املرتبط بالوزن والتقفيات الداخلية واخلارجية

فبنية هذا الشعر « أن معىن بنية الشعر هو البناء والرتكيب، ويشري أيضا يف قوله: 

¾¦ȂǗ�ÀƢǠǷ�ń¤�Ƣđ�Śǋ¢�ƾǫ�Ƣǿǂǐǫ�ǞǷ�ǾǛƢǨǳ¢�À¢�ȄǴǟ«3 وما يعنينا اآلن هو .

ينظر، نظرية البنائية يف النقد األديب، صالح فضل، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، لبنان، -1

.176-175، ص1985، 03ط

هـ، 1302، 01نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مطبعة اجلوائب، قسنطينة، اجلزائر، ط-2

  .17ص

.16املرجع نفسه، ص-3
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التفاتة إىل كلمة "بنية" اليت سيقدر هلا أن تكون مرتكزا اصطالحيا بعد قرون 

.1عديدة لفهم العمليات النقدية والشعرية البالغية

وال يبعد هذا كثريا عن أصل الكلمة يف االستخدام العريب القدمي للداللة 

قد استخدم « على التشييد والبناء والرتكيب، وجتدر اإلشارة إىل أن القرآن الكرمي 

هذا األصل حوايل نيفا وعشرين مرة على صورة الفعل بين أو أمساء بناء، وبنيان 

وله تعاىل: ق، كما يف 2دمية كلمة بنيةومبين لكن مل ترد فيه وال يف النصوص الق

َيانًا﴿ ُنوا َعَلْيِهْم بـُنـْ ًعا ِشَداًدا، ويف قوله أيضا: ﴿ 3﴾ ابـْ َنا فـَْوَقُكْم َسبـْ .4﴾ َوبـَنَـيـْ

وقد تكون كلمة (بنية) ضمن عائلتها اللغوية أقل الصيغ استعماال يف 

(بىن) وسائر النصوص العربية القدمية، كما استخدم النحويون والبالغيون الفعل 

اشتقاقاته (بناء، بنيان...) مثل تلك الصيغ االمسية واملصدرية وسائر االشتقاقات 

من مصدر ميمي (مبىن)، واسنن فعول (مبين) يف سياقات اصطالحية، ويف النحو 

�̈®ƢȇǄǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦�©¦ƾƷÂ�Ƣđ�ŘƦƫ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�ȄǴǟ�ŘƦŭ¦Â�ŘǠŭ¦�ƨȈƟƢǼƯ�ǆ ǇƘƬƫ�ƨȈƥǂǠǳ¦

.يف املعىن، فكل حتول يف البنية يؤدي إىل حتول يف الداللةيف املبىن زيادة 

وكان أبو احلسن  « ويعرب"ابن سنان اخلفاجي" بــــ(بنية الكلمة) يف قوله: 

؛ أي 5»يسمي بنية الكلمة الكالم على تقليل اللفظ وتكثري املعىن من غري حذف

لوجنمان للنشر، بريوت، لبنان، ينظر، بالغة اخلطاب وعلم النص، صالح فضل، -1

.170-169، ص1996، 01ط

نظرية البنائية يف النقد األديب، صالح فضل، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، لبنان، -2

. وينظر، املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، حممد فؤاد عبد 136، ص1985، 03ط

.173، ص1997، 04الباقي، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط

  .20الكهف:  - 3

  .12النبأ:  - 4

، 01سر الفصاحة، ابن سنان اخلفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط-5

.211، ص1982
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شكيله على هيئة بناء وتركيب الكالم، فهو يقصد إىل عملية الرتكيب يف الكالم وت

  معينة.

عبد القاهر وال يكاد خيتلف هذا الكالم يف شيء عن الكرة اليت أقّرها "

للداللة على الرتكيب  "بنية الكلمة، وهو يصطنع هذا املصطلح ""الجرجاني

فإن غمض مكان الكاف وكأن، بأن يوصف االسم الذي فيه « اللغوي يف قوله: 

وأمر خاص غريب، فقيل: هو حبر من التشبيه بصفة ال تكون يف ذلك اجلنس،

أقرب إىل أن  البالغة، وهو بدر يسكن األرض، وهو مشس ال تغيب..... فهو

نسميه استعارة، ألنه قد غمض تقدير حرف التشبيه فيه، إذ ال تصل إىل الكاف 

حىت تبطل بنية الكالم، وتبدل صورته فتقول: هو كالشمس املتألقة، إال أن فراقها 

. ويبدو أن مفهوم مصطلح "بنية 1»صدوده الكسوف أنلبدر إال هو الغروب، كا

  .الكالم" يقرتب من مفهوم مصطلح "الرتكيب"

وأرجع كل ذلك إىل السياق املعنوي الرتكييب اليت ينتظمها، ذلك أن 

األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة، وال من حيث هي كلم مفردة، «

هلا يف مالءمة معىن اللفظة ملعىن اليت تليها أو وأن األلفاظ تثبت هلا الفضيلة وخال

مبا أشبه ذلك، مما ال تعلق له بصريح اللفظ، ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة 

تروقك وتؤنسك يف موضع، مث تراها بعينها تثقل عليك، وتوحشك يف موضع 

.2»آخر

أسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق حممود حممد شاكر، دار املدين، جدة، -1

.329(د.ط)، (د.ت)، ص

وتعليق حممد النجي، دار الكتاب العريب، دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين، شرح-2

.54، ص1999، 03بريوت، لبنان، ط
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" لذلك بكلمات حمددة يف أبيات خمتلفة، منتهيا الجرجانيوقد استشهد "

إىل أن اللفظة الواحدة تبدو مقبولة حسنة يف موضع، وضعيفة مستكرهة يف موضع 

  مغاير.

ويصطنع الباحثون عادة مصطلح البنية مقابال للمصطلح الغريب 

)Structure على أن ترمجات هذا املصطلح إىل اللغة العربية قد كثرت ،(

  .وتنوعت

العربية بكيفيات وأن هذا احلد املصطلحي نفسه قد انتقل إىل الكتابات 

لغوية خمتلفة، تقرتب حينا من مفهومه الغريب، وتنأى عنه حينا آخر، لكن املفاهيم 

خنتلط أكثر باستحضار بعض املرادفات االصطالحية اليت تقع على حميط املفهوم 

ولعل مصطلح "البنية" هو األكثر استعماال وانتشارا يف الدرس اللساين  .1املركزي

  العريب احلديث.

والذي يعين بىن  )Strucreعند الغربيني مشتقة من الفعل الالتيين ( وهي

¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�¾ƾƫÂ��ƢǷ�ŘƦǷ�Ƣđ�¿ƢǬȇ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ أويعين البناء  أووشّيد، 

ƨƥ°ƢǬƬǷ�ƢĔ¢�ȏ¤�̈®ƾǠƬǷÂ�ƨǨǴƬű�ÀƢǠǷ�ȄǴǟ�ƨȈǈǻǂǨǳ¦2 ، مصطلح بنية هي كلمة

Ƣƻ�ǲǰǌƥ�¨ƾǬǠǷ�ȆǿÂ��Ʈ ȇƾū¦�ǂǰǨǳ¦�Ŀ�ƨȈǇƢǇ¢�Ƣē¦°Ȃǘƫ�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�´

بشكل رئيسي « الفرنسية، واليت كانت )Structureاحلديثة، ترجع إىل كلمة (

م 17ت الكلمة بشكل ملحوظ يف القرن اسم عملية: فعل البناء يف معناها تطور 

 يف اجتاهني رئيسيني:

ينظر: البنية والبنيوية يف املعاجم والدراسات األدبية واللسانية العربية، مقال نشر على -1

موقع جامعة قسنطينة، للباحث يوسف وغليسي، رصد من خالله مجيع الرتمجات وناقشها 

  وما بعدها. 14وأورد مراجعها ومصادرها، ص

ينظر: الكلمات املفاتيح، رميون وليمز، ترمجة نعيمان عثمان، املركز الثقايف املغريب، الدار -2

.300، ص2007، 01البيضاء، املغرب، ط
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Wooden) حنو الناتج الكامل للتشييد، كما ال يزال يف "1(

structure" ؛بناء خشيب 

) وحنو طريقة البناء ليس فقط يف املباين، ولكن كذلك يف استعماالت 2(

ويشري الباحث إىل أن معظم التطورات احلديثة هلذه الكلمة، قد .1»أوسع وجمازية

  احندرت من املعىن الثاين.

:اصطالحا-ب

ظهر املفهوم احلديث للبنية مع املنهج البنوي، الذي رمست خطوطه األوىل 

F.Deاملدرسة السويسرية بزعامة العامل اللغوي "فرديناند دي سوسري 

Saussure")1857-1913  مؤسس اللسانيات احلديثة وأبوها كما يسمى (

-1906كناية، عرب حماضراته الشهرية جبامعة جنيف خالل الفرتة املمتدة بني (

"باليشارل")، مث انتشرت بعد وفاته بثالثة سنوات برعاية تلميذيه: 1911

،  " الدراسات اللغوية التارخييةسوسيرديفرديناند، وقد ابتعد ""سيشهاي"و

  .وراح ينظر للمنهج البنيوي

إذ يعد كتاب العامل أول مصدر للبنيوية يف الثقافة الغربية، فقد كانت البنية 

بالنسبة له ترابط داخلي بني الوحدات اليت تشكل نسقا لغويا، ال تتصف بصفات 

�̈ƾƷȂǳ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦Â�Ƣđ�ƢȀƬǻ°ƢǬǷ�ǺǰŻ��Ãǂƻ¢�©¦ƾƷÂ�Ǻǟ�ƢȀǧȐƬƻƢƥ�ǲƥ��ƨȈǼǗƢƥ

لكن سوسري « ، 2وبذلك كان له الفضل يف كل األعمال البنيوية احلديثةالصوتية. 

مل حيظ يف البالد األجنلوسكسونية مبثل ما حضي به يف فرنسا من التقدير والتأثري، 

ويعتقد كثري من الباحثني أن  .3»إذ يعترب هناك من آباء العقل املعاصر الكبار

.300الكلمات املفاتيح، رميون وليمز، ص-1

ينظر، البنوية وما بعدها من ليفي سرتاوس إىل دريدا، جون سرتوك، ترمجة حممد -2

.10، ص1996عصفور، عامل املعرفة، الكويت، 

.10املرجع نفسه، ص-3
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لبنيوية، لكنه مل يستعمله مبفهومه سوسري استعمل كلمة البنية اليت تنهض عليها ا

وي، ولكن حتدث عن مضمونه وأرسى معامله حتت مسمى كلمة النظام يالبن

)Systèmeهومه احلديث إىل سنة ف)، ليتأجل الظهور الفعلي للمصطلح مب

)، حيث Prague، غداة انعقاد املؤمتر األول للغويني السالف يف براغ (1929

.1مة بنيةأصدروا بيانا استخدموا فيه كل

وهكذا ظهر املصطلح ليعلن عن ثورة علمية كبرية بعد أن ترعرع يف 

�ƢĔ¢�ÀƘǌǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ƣǐǐţ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǂưǯ¢�ǂǬƫ�Ʈ ȈƷ��ňȐǰǌǳ¦�ǂǰǨǳ¦�ÀƢǔƷ¢

الشكالنية الروسية، قد تأثرت  أن"النتيجة النهائية للتنظري الشكالين"مع العلم 

وبعدها اجتاحت هذه الكلمة كل  2"جاكبسون"سرية عن طريق يبالنظرية السو 

الفلسفات واملناهج، وأزاحت مفاهيمها عن الريادة، فأخذ ينتشر وميتد لتتلقفه 

حقول معرفية كثرية، ومتت الكتابة فيها من قبل العلماء يف خمتلف حلقات البحث 

العلمية، بدءا حبقل األدب وانتهاء بالنقد األديب، واألنرتوبولوجيا، ومضت تقوى 

ƢǸǟ¢�ǞǷ�ƨǏƢƻ��ƢǿƢǼƦƬƫ�Ŗǳ¦�©ȏƢĐ¦�©®ƾǠƬǧ��ƢǸǴǟ�ÀȂǰƫ�À¢�ń¾�إوتسعى 

" يف أعماله C.Lévi-Straussستــراوسليفــي"أقطاب البنيوية، وهم: 

فوكــومــيشــال"، و"L.Althusserألتــوسيرلــوياألنرتوبولوجية، و"

M.Foucault"الكــانجـاك"، وJ.Lacan"بـــارثروالن"، و

R.Barthes".

لتعريفات العلمية املختلفة لكلمة ن أن نتوقف عند بعض اولنحاول اآل

"بنية" لدى مجاعة من أهل البنيوية والشكلية، حىت نقف على داللتها، اليت طاملا 

اختلف الباحثون يف تعريفها، وقد تعددت وتنوعت مفاهيمها، مما جيعل حتديد 

Jeanبياجيهجانشبه مستحيل، ولذا جند الفرنسي " أمرامفهوم واحد للبنية، 

ينظر مشكلة البنية، إبراهيم زكريا، دار مصر للطباعة، مصر، (د.ط)، (د.ت)، -1

  .44ص

.06ينظر البنية والبنيوية، يوسف وغليسي، ص-2
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Piagetله قوانينه اخلاصة، باعتباره من التحوالت  " يرى بأن البنية هلي نسق

النسق أن (يف مقابل اخلصائص املميزة للعناصر)، علما بأن من شأن هذا  نسقا

ن أن يظل قائما ويزداد ثراء بفضل الدور الذي تقوم به تلك التحوالت نفسها، دو 

�ƨȇƘƥ�Ƥ Ȉē�Â¢��ǪǈǼǳ¦�Ǯ ǳ̄�®ÂƾƷ�Ǻǟ�«ǂţ�À¢�©ȏȂƸƬǳ¦�ǽǀǿ�ÀƘǋ�ǺǷ�ÀȂǰȇ

.1عناصر أخرى تكون خارجة عنه

فبياجيه عّرف البنية باعتبارها نسقا من التحوالت، وهذا النسق يتسم بالكلية، 

  وذلك حصر خصائصها يف ثالثة عناصر:

الكلية)La totalité(للعناصر اليت  : واليت حتيل على التماسك الداخلي

 ينتظمها النسق.

التحوالت)Les transformation اليت تفيد أنه نظام من التحوالت :(

ال يعرف الثبات، فهي دائمة التحول والتغري، وليست شكال جامدا، وهي 

 أن البنية ال ميكن أن تظل يف حالة سكون مطلق.

 الذاتيالضبط)L’autoréglage وحفظها ): الذي يتكفل بوقاية البنية

�Ƣǿ®ÂƾƷ�«°Ƣƻ�ǺǷ�ȏ��Ƣē¦̄�ƨȈǼƦǳ¦�ǲƻ¦®�ǺǷ�ǪǴǘǼȇ��ƢȈƫ¦̄�ƢǜǨƷ

أن البنية ال تتألف  -الكلية-واملقصود بالسمة األوىل من هذه السمات 

من عناصر خارجية تراكمية مستقلة عن الكل، بل تتكون من عناصر داخلية 

بالكلية؛  خاضعة للقوانني املميزة للنسق، من جهة هو نسق، وهذا النسق يتسم

أي استقاللية من جهة أنه ال يتكون إال من عناصر داخلية، ومشولية من جهة 

خضوع هذه العناصر اليت حتكم العالقات القائمة بينها، واليت متيز هذا النسق 

.2باعتباره كال

عويدات، أوبري، منشورات ينظر البنيوية، جان بياجيه، ترمجة عارف منينة، وبشري-1

.08، ص1985، 01بريوت، ط

.13-09ينظر املرجع السابق، ص-2
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�ƨȈǴǰǳ¦�ǞȈǷƢĐ¦�À¢�ȂȀǧ���©ȏȂƸƬǳ¦��©¦ŚǤƬǳ¦�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǸǈǳƢƥ�®ȂǐǬŭ¦Â

تية، تتألف من سلسلة من التغريات الباطنية اليت حتدث تنطوي على ديناميكية ذا

املنظومة، خاضعة يف الوقت نفسه لقوانني البنية الداخلية دون  أوداخل النسق 

 أوالذايت  مة الثالثة (الضبطالتوقف على أية عوامل خارجية. وهنا تتدخل الس

�Ä¢��ƢēƾƷÂ�ȄǴǟ�ǚǧƢŢ�Ȇǯ��ƢȀǈǨǻ�ǶȈǜǼƫ�ǺǷ�ƨȈǼƦǳ¦�ǺǰŤ�Ŗǳ¦Â���ļ¦ǀǳ¦�ǶȈǜǼƬǳ¦

التحوالت تلك، ال تعدو حدود البنية، كما متكنها من االستمرارية، بأن تولد  أن

.1دائما عناصر تنتمي إىل البنية نفسها

فيعد زعيم البنائية  "C.Lévi-Strauss أما "كلود ليفي سرتاوس

الفرنسية، ومؤسس البنائية األنرتوبولوجية، حيث عّم مفهومه عن البنية على مجيع 

هذا  فقد درسالكون بأسره،  لتشملفروع املعرفة البشرية، وتوسع يف نظرته للبنائية 

�Ŀ�ƨȇƾǼŮ¦Â�ƨȇǂǘǨǳ¦�©ƢǠǸƬĐ¦�ȆƳȂǳȂƥÂŗǻȋ¦ن حاول تطبيق أ، وخاصة بعد الربازيل

يف دراسته للمجتمعات البدائية، ويف حتليله  "فرديناند دي سوسري" بنيوية

كأي كيان لغوي تشكل من وحدات داخلة   األسطورةلألساطري، حيث رأى بأن 

عن البنية، موضحا مفهومها، حيث  مستفيضايف تكوينها. ومن مث عرض حديثا 

�¿Ƣǜǻ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�ƢĔ¢�Ãǂȇشياء ميكن الكشف من خالله عن ظواهر األ نسقا أو

�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦�½°ƾƫ�ƢŶ¤Â��ƢȈƦȇǂš �Ƣǯ¦°®¤�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�§°Ƣš �ǺǷ�½°ƾƫ�ȏ�ƢĔ¢�Ä¢��ƢȈǠǫ¦Â

.2النماذج املبنية من خالل ذلك الواقع

لقد اشتمل كتابه "األنرتوبولوجيا البنيوية" على أهم أسس وقواعد البنائية 

�ƨǳÂƢŰ�ƢĔƘƥ�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�ǺǷ�ǪǴǘǼȇ�¦ǀǿ�Ŀ�ȂǿÂ��ƨȈƳȂǳȂƥÂŗǻȋ¦ علمية منهجية

" يؤكد فيه على بياجيهيف جمال األنرتوبولوجيا، وجند عنده تعريفا أقرب إىل تعريف "

تتسم البنية بطابع املنظومة، فهي تتألف من «الطابع النسقي للبنية، حيث يقول: 

.31، 30زكريا، ص إبراهيمينظر مشكلة البنية، -1

ينظر األنثروبولوجيا البنيوية، لكلود ليفي سرتاوس، ترمجة مصطفى صاحل، منشورات -2

البنية، ، وينظر: مشكلة 328، ص1979وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، د.ط، 

.31، 30إبراهيم زكريا، ص
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عناصر يستتبع تغري احدها تغري العناصر األخرى كلها. ثانيا: كل منوذج ينتمي إىل 

كما يؤكد   .1»والت اليت يتطابق كل منها منوذجا من أصل واحدجمموعة من التح

على الطابع التجريدي للبنية باعتبارها نظاما آليا ال شعوريا، يكمن من خلق 

بني الشكلية والبنيوية، هو أن احملسوسة، ويلح على أن الفرق  املدركةالعالقات 

تفصل متاما بني جانيب الشكل واملضمون، ألن الشكل هو القابل للفهم،  األوىل

البنيوية فهي  أماالدالة،  القيمةأما املضمون فال يتعدى أن يكون بقايا خالية من 

.2ترفض هذه الثنائية

" من املنهج M.Foucautوقد اختذ املفكر الفرنسي "ميشيل فوكو 

ونظرية املعرفة، وانطلق يف رؤيته للتاريخ من  البنيوي أساسا للربط بني دراسة التاريخ

�ǽǀǿ�À¢Â��̈ŚǤƬǷ�ǂǏƢǼǟ�śƥ�ƨƬƥƢưǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƢĔƘƥ�ƨȇȂȈǼƦǴǳ�ǾǨȇǂǠƫ

العالقات ميكن أن ينشأ على منواهلا عدد ال حصر له من النماذج، لذلك رأيناه 

يد اخلطاب القه، وحتديرفض أداء العديد من البنيويني حول استقاللية اخلطاب وانغ

الثقايف الضيق، ويرى أن اخلطاب بنية إدراكية ال  بستمولوجيباملستوى اإل

.3شعورية

" أن مفهوم البنية يف أوسع L.Gauldmanويرى "لوسيان جولدمان 

نظام من عالقات داخلية ثابتة، حيدد السمات اجلوهرية ألي  « معانيه يشري إىل  

إىل جمرد حاصل جمموع عناصره، كيان، ويشكل كال متكامال ال ميكن اختزاله

وبكلمات أخرى يشري إىل نظام حبكم هذه العناصر فيما يتعلق بكيفية وجودها 

.4»وقوانني تطورها

.328األنثروبولوجيا البنيوية، كلود ليفي سرتاوس، ص-1

.33ينظر مشكلة البنية، إبراهيم زكريا، ص-2

.100ينظر البنيوية وما بعدها من ليفي شرتاوس إىل دريدا، جول سرتوك، ص-3

الدين املناصرة، دار جمدالوي، علم الشعريات (قراءة مونتاجية يف أدبية األدب)، عز -4

.542، ص2007، 01عمان، األردن، ط
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Jacquesأما عن النفساين "جاك الكان  Lacan فإنه زاوج بني املنهج "

البنيوي والتحليل النفسي، حيث اهتم بدراسة الالشعور باعتباره لغة ذات بنية، 

.1»إن بنية الالوعي شبيهة ببينة اللغة« وعن هذا يقول: 

" إىل تفسري مصدر البنية، حيث J.Deridaدريداجاكوكذلك جلأ "

مستنتجا ذاك انطالقا من املقارنة بني بناء الفكر  املركزيةأكد على عدم وجود البنية 

.2اإلنساين وبني البناء اإلنشائي

حققت من الرتاكم يف  "البنيةونستخلص من مجلة هذه التعريفات أن "

�Ŀ�Ǧ ǴƬţ�ȏ�ƢĔ¢Â��ƨǠƳ¦ǂŭ¦Â�Ʈ ƸƦǴǳ�̈®ƢǷ�ƢȀǼǷ�ǲǠŸ�ƢǷ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦Â�ª ȂƸƦǳ¦

" يف كتابه شتراوسو"" البنيوية" يف كتابه "بياجيهالغالب عن تعريف "

، إال أن اختالفات بسيطة نتجت عن تعدد واختالف "البنيويةاألنتروبولوجيا"

�ƢȀǼǸǓ�©ǂǗƘƫ�Ŗǳ¦Â��ǶȀǔǠƥ�ƢȀȈǳ¤�ȆǸƬǼȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǸǴǠǳ¦�©ȏƢĐ¦Â��ƨȈǧǂǠŭ¦�©ƢȈǨǴŬ¦

"، ونفسانية ستراوسنرتوبولوجية "وأ "سوسيرديهذه التعريفات من ألسنية "

" التارخيية ....وكلها تؤكد على فوكوميشالوحفريات " "،الكانوجاكبياجيه"

السمات الثالث: الكية والتحوالت والتنظيم الذايت، إضافة إىل أن البنية عبارة عن 

نسق من التحوالت له قوانينه اخلاصة (العالقات)، زيادة على الطابع التجريدي 

  .(مقولة جماميع الكلية)

املصطلح أنه تصور عقلي أقرب إىل وأبرز مالحظة ميكن أن نسجلها هلذا 

التجريد منه إىل التحديد، نعقله من عالقات بني األشياء. وبالتايل فهي قانون كلي 

يفسر الرتكيب، وهي العناصر اليت يرتكب منها، والعالقة اليت تربط بينها.

.147البنيوية وما بعدها، جون سرتوك، ص-1

.200وية وما بعدها، جون سرتوك، صينظر  البني-  2
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  الخطاب القرآني وخصائصه:-2

  الخطاب القرآني: -1

ن الكرمي باللغة العربية على منط يعجز قليله وكثريه معا، تلك لقد نزل القرآ

�ƪ وفضلهااللغة اليت حباها اهللا سبحانه وتعاىل،  ȈƫÂ¢�ƢĔȋ��ǶǷȋ¦�ǂƟƢǇ�©ƢǤǳ�ȄǴǟ

كان ذلك متهيدا ألن تكون احلجة   وقدمن اخلصائص ما مل تؤت لغة أخرى، 

  .-صلى اهللا عليه وسلم–والدليل على نبوة الرسول الكرمي 

لفاظ القرآن هي لب كالم العرب وزبدته وواسطته، وعلى هذا األساس فنت فأ

الناس على تعلم اللغة العربية رغبة يف إتقان القرآن قراءة وفهما، فقدموا الدراسات 

  واألحباث عليه.

ومن منطلق املنهج املتبع يف الدراسة، أي املنهج اللغوي الذي جيمع بني 

اجلانب النظري واملعاجلة التحليلية التطبيقية، نعرج على مفهوم "اخلطاب" لغة، فهو 

�ƨȇȂǤǴǳ¦�Ƣēȏȏ®�¾Â¢�Ŀ�řǠƫ�Ŗǳ¦��Ƥ ǘƻ��ǲǠǨǳ¦�ǺǷ�ƾǸƬǈǷ»"وهو "اَخلْطب ،

ه قوهلم: حل اخلطب، أي عظم املر ر العظيم الذي تقع فيه املخاطبة، ومناألم

والشأن، ومجعه خطوب..... وخطب اخلطيب خطبة بضم اخلاء، الكالم املنثور 

.1»املسجع وحنوه

خاطبته خماطبة  «قول: ، ناخلطاب مصدر ثان للفعل الرباعي "خاطب"

، 3»اخلاء والطاء والباء أصالن: أحدمها الكالم بني اثنني« ، وجذره: 2»وخطابا

هو املواجهة بالكالم، واختطب القوم فالنا إذا « ويف أساس البالغة جند اخلطاب: 

القاموس احمليط، الفريوز أبادي، مادة (خطب).-1

مادة (خطب)، مجهرة اللغة، ابن دريد، حتقيق رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني، -2

.291، ص1987، 01بريوت، ط،02ج

.198، ص02، ج01معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، مادة خطب، مج-3
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. وهي كلها معان تؤشر على احلدوث، واستدعاء 1»توجهوا إليه خبطاب

التخاطب، واستنفار اجلماعة، وحتيني اخلطابة فيهم.

اليت حتدد إحداثيات احلقل الداليل،  للخطابوبناء على هذه الداللة اللغوية 

فهوم االصطالحي للخطاب والرؤية اللغوية والبيانية ملفهوم اخلطاب، مت تأسيس امل

نسق التكلم (التفاعل) ومنطقه الذي علينا أن نلتزمه يف كل موقف «باعتباره 

تواصلي.... لذلك جند من خصائص اخلطاب، وفق هذا املفهوم: الواقعية والتعايل 

.2»التناهي والالتناهي يف اآلن نفسه أون معا، يف آ

فكلمة (خطاب) ورد استعماهلا يف اللغة العربية بوضوح جلي، ووردت أيضا يف 

القرآن الكرمي، مما أهلها ألن تكون مصطلحا علميا ذا قيمة كبرية، كما يف قوله 

.3﴾ َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْلَجاِهُلوَن قَاُلوا َسَالًما﴿ تعاىل: 

ة ذات الالحقــة النســبية (القــرآن+ي) نيــادة البيايــالز أنــه اخلطــاب القــرآين  وأعــّرف

اخلطابات، فهو خطاب القرآن للمتلقـي أيـا   أنواعإىل أنه خطاب مفارق لكل  تشري

كانــت مرتبتــه، فعلـــى الــرغم مـــن كونــه نــزل بلغـــة العــرب الـــيت يعهــدون، ومل خيـــرج يف  

مبــا جيهلــون، وإال صــارت حجــة هلــم، ومــا  خــاطبهمكليتــه عــن مــألوف الكــالم، وال 

أكثر ما حاولوه، لكنه خرج عن مرتبة ما تباروا فيه، فال هـو بالشـعر،مع مـا فيـه مـن 

، فاخلطـــاب فيـــه مـــن تفصـــيله ، ويأســـر احلـــس، وال بـــالنثر علـــى مـــااألذنإيقـــاع يشـــد 

القــرآن خيتلــف عــن اخلطــاب الرتاثــي يف القــراءة، كمــا ســبق التنبيــه لــذلك، فهــو حــي 

اهللا تعـــاىل محلـــه جربيـــل عليـــه الســـالم إىل حممـــد (صـــلى اهللا عليـــه وســـلم)، وهـــو  مـــن

موجه إىل الناس (املتلقني) مبقتضى معهودهم اللغوي وسياقهم الثقـايف، لكـن بطـابع 

:متعال وإعجازي، كما يقول سبحانه وتعاىل

.176، ص1992، 01أساس البالغة، الزخمشري، دار صادر، بريوت، لبنان، ط-1

السلطة، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر -العالقة-املفهوم اخلطاب والنص: -  2

.36، ص2008، 01والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

  .63الفرقان:  -  3
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ْنــُس َواْلِجــنُّ َعَلــى َأْن يَــْأُتوا ِبمِ ﴿ ْثــِل َهــَذا اْلُقــْرَآِن َال يَــْأُتوَن قُــْل لَــِئِن اْجَتَمَعــِت اْإلِ

.1﴾ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهيًرا

 أمـــورموجهـــا إىل النـــاس مـــن أجـــل إقنـــاعهم يف  األحـــوالوألنـــه جـــاء يف كـــل 

�ǆ ºººǇƘƬȇ�À¢�ƾºººƥȏ�ÀƢºººǯ��Ƣºººđ�ǲºººǸǠǳ¦Â�ƢºººŮ�¶ƢƦºººǔǻȏ¦�ȄºººǴǟ�ǶºººȀǴŧÂ��ǶǿƢºººȈǻ®Â�ǶȀǼºººȇ®

يف مقدمـــة املنـــزول علـــى هـــذا املعهـــود مـــن اخلطـــاب، وذلـــك مـــا ذهـــب إليـــه الطـــربي 

تفســريه، مشــريا إىل خضــوع اخلطــاب القــرآن حلركيــة الفهــم املنبثقــة مــن جمــال اللغــة، 

أحـدا مـن  ذكرهخياطب جل  أن إنه غري جائز« وأحوال اخلطاب واملخاطب قائال: 

خلقه، إال مبـا يفهمـه املخاطـب، وال يرسـل إىل احـد مـنهم رسـوال برسـالة إال بلسـان 

وبيــان يفهمــه املرســل إليــه، ألن املخاطــب واملرســل إليــه إن مل يفهــم مــا خوطــب بــه، 

إليـه وبعـد سـواء، إذ مل يفـد  الرسـالةوأرسل به إليه فحالة قبـل اخلطـاب، وقبـل جمـيء 

يتعـــاىل عـــن أن خياطـــب  ذكـــرهوالرســـالة شـــيئا، كـــان بـــه جـــاهال، واهللا جـــل اخلطـــاب 

، ولــو مل 2»يرســل رســالة ال توجــب فائــدة، ملــن خوطــب أو أرســلت إليــه أوخطابــا 

وهـذا معتـرب ان يفهمونـه ملـا كـان إعجـازه يتحد القرآن مع كالم العرب، ومل يرسل ببي

التعامــــل معــــه، فلــــيس يف النظــــر إىل اخلطــــاب القــــرآين، وداخــــل يف صــــميم منهجيــــة 

��ƨËȇǂǠºǌǳ¦�Â¢�ƨºËȈƥ®ȋ¦�ƨËȈºǏȂǐƻÂ��±Ƣƴǟȍ¦�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦�ń¤�» ƾȀȇ��ÀƢǯ�Ƣčȇ¢�² °¦Ëƾǳ¦

�Ȃºǿ�ǾºǴǸǟ�Ǻºǰǳ��̈°ËǂǬǷ�ƨǬȈǬƷ�ƢĔ¢�ǺǷ�ǪǴǘǼȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ�ǲƥ��̈®ȂǬǨǷ�¿¢�Ȇǿ�̈®ȂƳȂǷ

البحـــث عـــن مظاهرهـــا، ووضـــع اليـــد علـــى بعـــض مكامنهـــا، خـــالف مـــا جيـــري مـــع 

فال جمال لسـرب كنـه القـول القـرآين مـن حيـث هـو أدبيـة «اخلطابات البشريّة، ومن مثّ 

.3»ةمبسرب اإلبداعية البشريّ 

إّن نظـــم اخلطـــاب القـــرآين يف درجـــة واحـــدة مـــن الرّفعـــة، عكـــس مـــا حيـــدث 

بشكل متكّرر يف اإلنشاء البشري، حبيث ال جيري كالم اآلدمي شاعرًا كـان أو نـاثرًا 

  .88اإلسراء:  -  1

.190ينظر إعجاز القرآن والبالغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، ص-2

مقاربة توصيفية جلمالية السرد اإلعجازي، سليمان عشرايت، ديوان  اخلطاب القرآين -  3

.5م، ص1998،املطبوعات اجلامعية، اجلزائر
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مـــن اجلـــودة، إالّ قلـــيال، يف الـــنص علـــى منـــط واحـــد، وال هـــو يغـــدو بـــالوثرية نفســـها 

مــن اإلنشــاء، تعــّذر عليــه يف ســائر ٍ الواحــد أحيانًــا، وإن اســتقام لــه ذلــك يف موضــع

يف كــالم غــريه موضــع فــرتة مــن الطبــع أو غفلــة مــن «إنتاجــه؛ والنــاظر منــا جيــد حتًمــا 

الــّنفس، أو أثــرًا مــن االســتكراه يبعــث عليــه باعــث مــن أمــور كثــرية تعــرتي البلغــاء يف 

نعتهم، فيضطرب هلـا بعـض كالمهـم، ويضـعف بعـض معـانيهم ويقـع التفـاوت يف ص

.1»األسلوب الواحد ضعفا وقّوة

ومع أن القرآن يف متاسك وحداته البنيويّة، وتالحم بناه الداللّية، يشّكل وحدة 

ال ميكن حبال أن ينفصل جزء منها عن نظريه غري أنّه ميكن أن نتحّدث عن 

الوحدة الكلّية، فاآليات والّسور، وهي كّلها توقيفّية، وال تقسيمات فرعية داخل 

اجتهاد فيها، كما ميكن احلديث عما يسمى بالقرآن املكي، والقرآين املدين، ال 

  على إمكانية االنفصال.

  أهمية الخطاب القرآني في الدرس اللساني:-2

باطها لقد نزل القرآن الكرمي وهو فريد يف نظم ألفاظه، وتأليف عباراته وارت

ببعضها البعض، ودقة مدلوالته، وقد كثرت حوله الشروح وتعددت القراءات 

��ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈǸǴǠǳ¦�ǶēȏȂȈǷ�ǺǷ�ƢǫȐǘǻ¦��ǺȇǂǛƢǼǳ¦�©ƢȀƳÂ�®ƾǠƬƥ�Ã£ǂǳ¦Â�ŚǇƢǨƬǳ¦Â

فإنَّ أوىل ما عين باغي العلم مبراعاته، وأحّق ما صرف العناية إىل معاناته ما   ولذلك

نها، وحاكًما عليها وهلا فيما ينشأ من االختالف كان من العلوم أصال لغريه م

ǾǨǴƻ�ǺǷ�ȏÂ�Ǿȇƾȇ�śƥ�ǺǷ�ǲǗƢƦǳ¦�ǾȈƫƘȇ�ȏ�Äǀǳ¦�ƾȈĐ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ȃǿ�Ǯ ǳ̄Â��ƢȀǼǟ«2.

وهذه الغرية على القرآن هي اليت جعلت اجليل األول من الصحابة يسابق الزمن، 

من تأمالت وجد يف القرن األّول « وما  ويعجل بوضع األسس األوىل لعلم النحو،

دار الكتاب العريب، بريوت، إعجاز القرآن و البالغة النبوية، مصطفى الصادق الرافعي، -1

  .190ص، 1999، 02لبنان، ط

تح: حممد علي البجاوي، دار اجليل، التبيان يف إعراب القرآن، أليب البقاء العكربي، -2

.1، ص1987، 3بريوت، ط
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�ƾǐǬȇ�ŃÂ�ƢčȈǷȐǇ¤�ǾȈǳ¤�ǄǧƢū¦�ÀƢǯ�ƨËȇȂǤËǴǳ¦�ǲǯƢǌŭ¦�ǒ Ǡƥ�ƨǇ¦°ƾǳ�©ȏÂƢŰ�Â¢�ƨȇȂŴ

لذاته، وإّمنا العتباره خادما للنص القرآين، ومن ذلك حماولة ابن عباس (رضي اهللا 

مجع الكلمات الغريبة من القرآن وشرحها إن صحت نسبة (غريب القرآن)  عنهما)

لصحابة الذين اهتموا بلغة العرب، وتسخريها لتفسري القرآن، إليه، فقد كان من ا

علم التفسري، وكذلك حماولة أبو  -رضي اهللا عنه–وقد تصدر علي بن أيب طالب 

األسود الدؤيل ضبط املصحف بالشكل حني استحضر كاتبا وأمره أن يتناول 

ه املصحف، وأن يأخذ صبغت خيالف لون املداد ليضع نقطة فوق احلرف إذا رآ

يفتح شفتيه، وحتت احلرف إذا رآه خيفض شفتيه، وبني يدي احلرف إذا رآه يضم 

شفتيه، أما إذا أتبع احلرف األخري غنة، فينقط نقطتني فوق بعضهما، أّما احلرف 

.1»الساكن فقد تركه

وشــاع الّلحــن يف العصــر األمــوي حــّىت تطــرق مــن البلغــاء مــن اخللفــاء واألمــراء  

�À¢�ǞºǸƬĐ¦�Ŀ�ǲƳǂǳ¦�ǖǬǈȇ�ƢŲ�ÀƢǯÂ��Ǿƥ�ǂȇƢǠƬƫ�ǀƠǷȂȇ�² ƢËǼǳ¦Â�«Ƣƴū¦Â�Ǯ Ǵŭ¦�ƾƦǠǯ

ولعــل قصــة عمــر بــن اخلطــاب رضــي اهللا عنــه مــع يلحــن، وخاصــة يف قــراءة القــرآن، 

 -رضـي اهللا عنـه–رابيـا قـدم يف زمانـه العرايب اكرب دليل على ذلـك، فقـد روي أي أع

فـأقرأه رجـل سـورة  -صـلى اهللا عليـه وسـلم–ممـا انـزل علـى حممـد من يقـرئين «فقال: 

ـــَن اْلُمْشـــرِِكيَن َوَرُســـولُُه ﴾  فقـــال:، "بـــراءة" ـــِريٌء مِّ ـــَه َب كســـر الـــالّم يف .2﴿َأنَّ الّل

فقــــال األعــــرايب: أو قــــد بــــرئ اهللا مــــن رســــوله؟ فــــإن يكــــن اهللا بــــريء مــــن  (رســــوله)،

تـــربأ مـــن أالعـــرايب: فـــدعاه فقـــال: يـــا أعـــرايب الرســـول فانـــا أبـــرأ منـــه، فبلـــغ عمـــر مقالـــة 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال: يا أمري املؤمنني، إين قدمت املدينة وال علـم 

﴿َأنَّ الّلَه َبِريٌء مِّـَن ا سورة "براءة"فقال: يل بالقرآن، فسألت من يقرئين فأقرأين هذ

بكسر الالّم يف (رسـوله)، فقلـت أو قـد بـرئ اهللا مـن رسـوله، اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُُه ﴾

عــن يكــن اهللا بــريء مــن رســوله، فأنــا أبــرأ منــه، فقــال عمــر: لــيس هكــذا يــا أعــرايب، 

، 1985الفهرست، البن الندمي، تح: مصطفى الشوميي، الدار التونسّية للنشر، تونس، -1

  .191ص

  .03التوبة:  - 2
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، ﴾َن اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُهُ يٌء مِّ ﴿َأنَّ الّلَه َبرِ قال: فكيف هي يا أمري املؤمنني؟ قال: 

رضــي –نــا أبــرأ ممــا بــرئ اهللا ورســوله  منــه، فــأمر عمــر بــن اخلطــاب أفقــال األعــرايب: و 

.1أال يقرأ الناس إال عامل باللغة -اهللا عنه

وألن اللحــن كــان مرفوضــا حــىت يف عامــة كــالم النــاس لدرجــة أن أحــدا مثــل 

الّرجــل ليكّلمــين يف احلاجــة يســتوجبها فــيلحن إّن «عمــر بــن عبــد العزيــز كــان يقــول: 

فــأرّده عنهــا وكــأين أقضــم َحــبَّ الرُّمــان احلــامض لبغضــي اســتماع الّلحــن، ويكّلمــين 

.2»آخر يف حاجة ال يستوجبها فيعرب فأجيبه إليها التذاذا ملا أمسع من كالمه

وبعــد أيب األســود نشــط التــأليف الّلغــوي، إىل أن اكتملــت معاملــه مــع ظهــور  

كتــاب ســيبويه والــذي أصــبح يســمى فيمــا بعــد بقــرآن النحــو، وبقــي القــرآن يف كــل 

ذلـــــك الـــــنص الوحيـــــد املوثـــــوق بصـــــحته واملقطـــــوع بســـــالمته البعيـــــد عـــــن التحريـــــف 

أعـــرب وأقـــوى يف «املعتمـــد يف االحتجـــاج علـــى القواعـــد الّنحويـــة إذ هـــو 3»والتبـــديل

جعلـه أصــالً كبـريًا، مــن ، وهلــذا اتفـق البصــريون والكوفيـون علــى4»احلجـة مــن الشـعر

�Ŗººǳ¦�Ǌ ȇǂººǫ�ƨººǤǴƥ�¾Ǆººǻ�ǾººËǻȋ�Ƣººđ�ǀººƻȋ¦Â�ƨººËȇȂƸǼǳ¦�ƾººǟ¦ȂǬǳ¦�ǞººǓÂ�Ŀ�®ƢȀººǌƬǇȏ¦�¾ȂººǏ¢

حتقيق ينظر: تفسري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد اهللا األنصاري القرطيب، -1

، (د.ت)، 02ط ،01ج، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، الربدوينأمحد عبد احلليم 

  .21ص

األضداد، حممد األنباري، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت، -2

.245، 244، ص1987

املركب االمسي اإلسنادي و أمناطه من خالل القرآن الكرمي، د.أبو السعود حسنني -3

.5، ص1990، 1املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، طالشاذيل، دار 

كتاب معاين القرآن للقراء، تح: أمحد يوسف جنايت و حممد علي النجار، مطبعة دار ال-4

  .14ص، 1،1955املصرية، القاهرة، ج
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انتصــرت هلجتهــا علــى مجيــع هلجــات العــرب لعوامــل متعــددة منهــا اجلغرافيــة والّدينيــة 

.1واالقتصاديّة والسياسّية

أليف فيهـا واالعتنـاء كما عكف العلماء على القراءات القرآنّية وخاضوا يف التّـ

�ƨËȈƥǂǠǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�Ƣđ» فإىل جانب القيمة الدينية للقراءات جند هلـا قيمـة لغويّـة خاصـة

�¦Śººưǯ�ǲƴººǈƫ�ƢººËĔȋÂ��ƨººËȈƥǂǠǳ¦�² °¦®�ƢººȀǼǟ�řǤƬººǈȇ�ȏ�ƨǸƼººǓ�ƨººËȇȂǤǳ�̈ÂǂººƯ�ÄȂººŢ�ƢººËĔȋ

ـــة جعلـــت بعـــض  مـــن الظـــواهر الّلهجيـــة ممـــا أمهلتـــه كتـــب اللغـــة والنحـــو، هـــذه األمهّي

.2»ة يوجه عنايته حنوها، يكشف أوجه القراءة لآلية ويستجلي خصائصهاالنحا

–ويـــــأيت القـــــرن الرّابـــــع اهلجـــــري ليحمـــــل إلينـــــا العـــــامل اجلليـــــل (ابـــــن جـــــّين 

هــــ) وهـــو أّول مـــن أفـــرد املباحـــث الّصـــوتّية يف كتابـــه ســـّر صـــناعة اإلعـــراب 392ت

»Ǿººººƫ¦ǀƥ�ÉǶƟƢººººǫ�ÉǶººººǴǟ�Ƣºººº
ċĔ¢�ȄººººǴǟ�ƢººººȀȈǳ¤�ǂººººǜǻÂ«3 ،ابــــه هــــذا وألّول مــــرّة واســــتعمل يف كت

ولكــّن هــذا القبيــل مــن هــذا العلــم أعــين علــم «مصــطلح "علــم األصــوات" إذ يقــول: 

األصـــوات واحلـــروف، لـــه تعلّـــق ومشـــاركة للموســـيقى ملـــا فيـــه مـــن صـــنعة األصـــوات 

«�¦�ƢºǷÂ��ƢºŮ¦ȂƷ¢Â��ƢēƢǨºǏÂ�ƢºȀƳ°Ƣű�ƨºËȈƥǂǠǳ"4"»والّنغم ÂǂºƷ�Ǻǟ�¿Ȑǰǳ¦�ǾȈǧ�ǖǈƥÂ

إىل اإلعـــالل واإلبـــدال أو اإلدغـــام، والفـــرق بـــني احلركـــة يعــرض هلـــا مـــن تغيـــري يـــؤّدي 

.5واحلرف، ومزج احلروف وتنافرها

، 1ينظر املدرسة النحوية يف مصر و الشام، عبد العال سامل مكرم، دار الشرق، ط-1

.229-223، ص1980

دار الفجر للنشر  ��°¦ÄǂƴŮ¦�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ŕƷ�ǺȇǂǈǨŭ¦�§Â®�ƶƥالبالغة عند  -  2

  .47ص ،1997، 01والتوزيع، القاهرة، ط

، 4ينظر البحث الّلغوي عند العرب، أمحد خمتار عمر، دار الكتب، القاهرة، ط-3

1982.

، 1ط ،1دمشق، ج، دار القلم،سّر صناعة اإلعراب، ابن جّين، تح: حسن اهلنداوي-4

.9ص، 1985

.9 -8 - 4ص، 1ينظر، املصدر نفسه، ج-5
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الّتعريف بالسورة الكريمة:-3

وقف املفّسرون والبالغيون والّلغويون يف دراستهم لكتاب اهللا تعاىل عند نظرات 

جزئيّـــة، أدركـــوا فيهـــا بعـــض مـــواطن اجلمـــال يف اآليـــات املتفرّقـــة، وبـــالّرغم مـــن كثـــرة 

حـــــول بيـــــان القـــــرآن وإعجـــــازه، إالّ أّن هـــــذه -علـــــى امتـــــداد التّـــــاريخ -الدراســـــات 

مل تغط بشـكل شـامل - دراسات القرآنيةالعلى ما أسهمت به يف إثراء  -األحباث 

�½¦°®¤�ȄººǴǟ�©ǂººǐƬǫ¦�ƢººËĔ¤�ǲººƥ��ŉǂººǰǳ¦�À¡ǂººǬǳ¦�Ŀ�ÄȂººǤËǴǳ¦�Ʈ ººƸƦǴǳ�ƨººËǷƢǠǳ¦�ǎ ƟƢººǐŬ¦

مواضع اجلمال املتفرّقة فيه دون الوقوف على عامل موحد جيمعها.

ومـن هــذا املنطلــق نبـدأ بتعريــف الّســورة الــيت سـتكون منوذًجــا للّتحليــل الّلســاين. 

ن الســور املكيّــة، وهــي إحــدى الســور الــيت بــدأت "باحلمــد" وهــذه فســورة الكهــف مــ

الّسور هي: (الفاحتة، األنعام، الكهف، سبأ، فاطر) وكّلها تبتدئ بتحميـد اهللا جـّل 

وعــال تقديســه، واالعــرتاف لــه بالعظمــة والكربيــاء واجلــالل والكمــال، والســورة نزلــت 

ــة يف «بعــد ســورة الغاشــية، وقبــل ســورة الشــورى. قــال القــرطيب:  ســورة الكهــف مكّي

.1»قول مجيع املفسرين، وروي عن فرقة أّن أّول السورة نزلت باملدينة إىل قوله جزرا

�ƨºººƟƢǷ�ƢºººēƢȇ¡�®ƾºººǟÂ آيـــة، ولـــو تتّبعنـــا الّســـورة لوجـــدناها تقـــع يف اجلـــزء وعشـــرة

ـــة  اخلـــامس عشـــر مـــن أجـــزاء القـــرآن بعـــد ســـورة اإلســـراء، وهلـــذا حتظـــى بكرامـــة قرآنّي

خاّصـــة، إذ لوضـــعها علـــى الّرتتيـــب الـــذي وردت فيـــه مناســـبة حســـنة أهلـــم اهللا إليهـــا 

�ƢËĔƜǧ��Ǧ Ƹǐŭ¦�¦ȂƦËƫ°�Ƣ
Ë
ŭ��ǶËǴǇÂ�ǾȈǴǟ�ƅ¦�ȄËǴǏ��ƅ¦�¾ȂǇ°�§ ƢƸǏ¢ ،تقـارب نصـفه

إذ كان يف أوائلها موضع قيل: هو نصف حروف القرآن، وهو التـاء يف قولـه تعـاىل: 

﴿لََّقـْد ِجْئـَت وليتلّطف، وقيـل نصـف حـروف القـرآن هـو: "النـون" مـن قولـه تعـاىل: 

يف أثنائهــا، وهــي مفتتحــة باملــّد هللا حــّىت يكــون افتتــاح النصــف الثــاين 2َشــْيًئا نُّْكــًرا﴾

اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، حتقيق الشيخ عرفات لعشا وآخرين، دار الفكر، -1

  .311/ص: 10، ج1415/1995بريوت، 

  .74الكهف:  -  2
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ومسّيــت 1»باحلمــد هللا«"احلمــد هللا" كمــا كــان افتتــاح النصــف األّول مــن القــرآن بـــ: 

�§ ƢƸººǏ¢�ƨººǐǫ��ƨººƦȈƴǠǳ¦�ƨººǐǬǳ¦�Ǯ ººǴƫ�Ŀ�ƨººËȈǻƢËƥǂǳ¦�̈ǄººƴǠŭ¦�ǺººǷ�ƢººȀȈǧ�ƢººŠ�ǶººǇȏ¦�¦ǀººđ

¦ȂººŰ�¾ȂººƷ�°Âƾººƫ�ȆººǿÂ�ǶȀƬǸººǐǟÂ�ǶēƢººų�ǾººȈǧ�ÀƢººǰǧ�ƨººȈƬǨǳ¦�ǾººȈǳ¤�ÃÂ¢�Äǀººǳ°� الكهــف

ه اهلـدف األساسـي الـذي نـزل من احملـاور األساسـية والركـائز اجلوهريـة هلـذا الـدين، إنـ

  .من أجله القرآن الكرمي

الوطنّية للنشر والتوزيع، ينظر التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية، الشركة -1

.245، 244/ص15دت، ج
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محتويات السورة:- أ

القصــص هــو العنصــر الغالــب يف هــذه الّســورة ففــي أّوهلــا جتــيء قّصــة أصــحاب 

الكهــف، وبعــدها قصــة اجلّنتــني، مثّ إشــارة إىل قّصــة آدم وإبلــيس، ويف وســط الســورة 

عليـــه الّســـالم) ويف جتـــيء قصـــة موســـى (عليـــه الّســـالم) مـــع العبـــد الصـــاحل (اخلضـــر

�Ŀ�®°¦Â�ȂºººȀǧ��̈°Ȃºººǈǳ¦�©Ƣºººȇ¡�ǶºººǜǠǷ�ǎ ºººǐǬǳ¦�¼ǂǤƬºººǈȇÂ��śǻǂºººǬǳ¦�Ǟ �ƨºººǐǫ�ƢºººȀƬȇƢĔ

أمثلـة واقعيّـة  وقد اسـتعملت السـورة ثـالث 1إحدى وسبعني آية من عشرة ومائة آية

"بالعقيـدة" فـاألّول  يتعلـقلبيان إّن احلّق ال يـرتبط بكثـرة املـال والسـلطات، وإّمنـا هـو 

الـه، والفقـري املعتـز بعقيدتـه وإميانـه، وذلـك يف قصـة اجلنتـني يف اآليـات للغين املزهو مب

) 45) والثــــاين: للحيــــاة الــــدنيا ومــــا يلحقهــــا مــــن فنــــاء وزوال يف اآليــــة (32-44(

) وكـّل 50والثالث: للتكبري والغرور يف حادثة امتناع إبلـيس عـن السـجود يف اآليـة (

.2هذه القصص تقّص العظة واالعتبار

السورة:سبب نزول - ب

ذكــر حمّمــد بــن إســحاق عــن ابــن عّبــاس (رضــي اهللا عنهمــا) قــال: بعثــت قــريش 

النضــــر بــــن احلــــارث، وعقبــــة بــــن أيب معــــيط إىل أحبــــار يهــــود باملدينــــة، فقــــالوا هلــــم: 

��¾ËÂȋ¦�§ ƢºƬǰǳ¦�ǲºǿ¢�ǶËĔƜºǧ��ǾºǳȂǬƥ�ǶǿÂŐºƻ¢Â��ǾƬǨºǏ�ǶºŮ�¦ȂǨǏÂ��ƾËǸŰ�ǺǷ�ǶǿȂǴǇ

خرجــا حــّىت أتيــا املدينــة، فســألوا أحبــار وعنــدهم مــا لــيس عنــدنا مــن علــم األنبيــاء، ف

يهود عـن رسـول اهللا (صـلى اهللا عليـه وسـّلم) ووصـفوا هلـم أمـره وبعـض قولـه، وقـاال: 

إّنكــم أهــل تــوراة وقــد جئنــاكم لتخربونــا عــن صــاحبنا، فقــالوا هلــم: ســلوه عــن ثــالث 

�Ƕǰȇ¢°�ǾȈǧ�¦Âǂǧ��¾ËȂǬƬǷ�ǲƳǂǧ�Ëȏ¤Â��ǲǇǂÉǷ�Ëœǻ�ȂȀǧ�ËǺđ�ǶǯŐƻ¢�ÌÀƜǧ�ǲƟƢǈǷ  اسـألوه

�Ʈ ȇƾºººƷ�ǶºººŮ�ÀƢºººǯ�ƾºººǫ�ǶËĔƜºººǧ�ǶǿǂºººǷ¢�ǺºººǷ�ÀƢºººǯ�ƢºººǷ�¾ËÂȋ¦�ǂǿËƾºººǳ¦�Ŀ�¦ȂºººƦǿ̄ �ƨºººȈƬǧ�Ǻºººǟ

�ǽȂǴǇÂ��ǽŐƻ�ÀƢǯ�ƢǷ�Ƣđ°ƢǤǷÂ�µ °ȋ¦�¼°ƢǌǷ�ǢǴƥ�» ¦ËȂǗ�ǲƳ°�Ǻǟ�ǽȂǴǇÂ��Ƥ Ȉƴǟ

،7دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط،ينظر يف ظالل القرآن، سيد قطب-1

  .170ص، 1971، 17ج

  .408ص، 2التفاسري، حمّمد علي الصابوين، دار الفكر، بريوت، جينظر صفوة  -  2
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عن الّروح ما هي؟ فإن أخربكم بذلك فهو نّيب فـاتّبعوه، وإن مل خيـربكم، فإنّـه متقـّول 

أقبل النضر وعقبـة حـّىت قـدما علـى قـريش، فقـاال: يـا فاصنعوا يف أمره ما بدا لكم، ف

معشر قريش قد جئناكم بفصـل مـا بيـنكم وبـني حمّمـد، أمرنـا أحبـار يهـود أن نسـأله 

��ƾºËǸŰ�Ƣºȇ�¦ȂǳƢºǬǧ��ǶËǴºǇÂ�ǾºȈǴǟ�ƅ¦�ȄǴºǏ��ƅ¦�¾ȂºǇ°�¦Â£Ƣƴǧ��Ƣđ�ǶǿÂŐƻƘǧ�°ȂǷ¢�Ǻǟ

عليــــه وســــّلم) أخربنــــا، فســــألوه عّمــــا أمــــروهم بــــه، فقــــال هلــــم رســــول اهللا (صــــلى اهللا

أخــربكم غــدا عّمــا ســألتم عنــه، ومل يقــل إن شــاء اهللا، فانصــرفوا عنــه، ومكــث رســول 

اهللا (صــلى اهللا عليــه وســّلم) مخســة عشــرة ليلــة ال حيــّدث اهللا لــه يف ذلــك وحيــا، وال 

يأتيه جربيل حّىت أرجف أهل مّكة، وقـالوا: وعـدنا حمّمـد غـدا، واليـوم مخـس عشـرة، 

ربنـا بشـيء عّمـا سـألناه عنـه، وحـّىت أحـزن رسـول اهللا (صـلى وقد أصـبحنا فيهـا ال خي

اهللا عليــه وســّلم) مكــث الــوحي عنــه، وشــّق عليــه مــا يــتكّلم بــه أهــل مّكــة، مثّ جــاءه 

جربيل من اهللا عّز وجّل، بسـورة الكهـف، فيهـا معاتبتـه إيّـاه علـى حزنـه عليـه، وخـرب 

.1ما سألوه من خرب الفتية والرجل الطّواف

إن املتأّمل هلذه  الرواية ميكن أن يستخلص ما يلي: 

هناك باحث أو سائل  (املشركون) عن سبب الـدعوة ليتأكـدوا مـن -1

  حقيقتها.

  مقرتح األسئلة  (اليهود) مع سبب معرفتهم ملا يسأل عنه.-2

وجــه لــه الســؤال  بعجــز عــن اقــرتاح أســئلة دون غريهــا يــوحى بــأن امل-3

  .اإلجابة

).ى اهللا عليه وسّلمصلالسؤال موجه للنيب (-4

)صلى اهللا عليه وسّلمهناك ثالثة أسئلة طرحت عن النيب( - 5

   باإلجابة عنها. )صّلى اهللا عليه وسّلموعد النيب(-5

، والتحرير والتنوير، الطاهر 408ص، 2ينظر صفوة التفاسري، حممد علي الصابوين، ج-1

.243، 242، ص15بن عاشور، ج
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  تأخر الوحي (مخسة عشرة يوما).-6

  املقام مقام اختبار.-7
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  توطئة:

الّلغة جمموعة من األصوات، تتأّلف يف نسق منتظم لتعرب عن األفكار 

اإلنسانّية، وترمز إىل حمسوسات الوجود وجمرداته الذي يعيش الفرد يف وسطه. وتعّد 

�ƢǜƷ�ƢǿǂǧÂ¢Â��ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƢēƢȇȂƬǈǷ�Ŀ�ƨËȈǷƢǈǳ¦�©ƢǤËǴǳ¦�ÃǂƯ¢�ǺǷ�ƨËȈƥǂǠǳ¦�ƨǤËǴǳ¦

ǲǠǳÂ��Ƣđ�ƨȇƢǼǠǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ املستوى الصويت هو األشد بروزا، واألكثر اهتماما به

التصاله بتالوة القرآن الكرمي وترتيله، وهلذا حظي بعناية خاصة من الباحثني قدميا 

وحديثا، أفضت إىل اإلملام بدراسة أصوات العربية يف نواحها الصوتية والتشكيلية، 

طق، والزمن الذي وأماطت عن اختالفات وفروق بني هذه األصوات من حيث الن

�Ƣē¦ȂǏ¢�ǒ Ǡƥ�½¦ŗǋ¦�Ǻǟ�Ƣǔȇ¢�ƪ ǨǌǯÂ��Ƣē¦ȂǏ¢�ǺǷ�©ȂǏ�ǲǯ�ª ¦ƾƷ¤�ǾǫǂǤƬǈȇ

1يف صفات معّينة وإنفراد بعض منها بصفات خاصة.

والباحث يف الصوت ينهج سبيل الدراسة الصوتّية، اليت تقوم بتناول 

من  الّصوت بوصفه وحدة منتزعة من الرتكيب، كأن ندرس أصوات السورة الكرمية،

زاوية املخارج والصفات، وكيفية تشكيلها وتألفها يف البناء.

إّن الّصوت اللغوي: هو العنصر الذي يدخل يف تركيب الكلمة وبنائها  

)Structure .وباختالف تركيب األصوات، ختتلف الكلمات وتتنوع معانيها (

مت وقد أمجع الّلغويون على أّن األصوات تنقسم إىل قسمني رئيسيني: الصوا

)Consonne(

ستعمل مصطلح الصائت والصامت نوس، voyelles(2والصوائت (

  لسهولتهما.

، 1997، 1ينظر التنّوعات الّلغوية، عبد القادر عبد اجلليل دار الصفاء، األردن، ط-1

 .147ص

اختلف العلماء والعرب يف حتديد املصطلحني وتسميتهما، فهما عند إبراهيم أنيس -2

(أصوات ساكنة وأصوات علة) وعند حممود السعران (صوامت وصوائت) وعند متام حسان 

(أصوات صحيحة وأصوات علة) أما القدامى فقد أخذوا على استعمال املصطلحني (صائت 

 ومصوت).
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مصدر صات الشيء يصوت صوتا، فهو «والصوت كما قال ابن جين 

ِإنَّ أَْنَكَر ، وقد ذكر يف قوله تعاىل: ﴿1»صائت، وصوت تصويتا فهو مصوت

ويقال: "صات يصوت صوتا فهو صائت، معناه 2﴾َاْألَْصواِت َلَصْوُت اَْلَحِميرِ 

.3صائح"

أّما اصطالحا فالصوت هو أثر مساعي يصدر طواعية أو اختيارا عن أعضاء 

املخرج هو النقطة اليت يتشّكل عندها و النطق، له خمرج وصفات حامل هلا، 

هو ذلك الذي نسمعه وحنسه، وهو بذلك «الصوت، أو بعبارة أدق فالصوت 

خل يف جتارب احلواس، وعلى األخص السمع والبصر، يؤديه عملية نطقية تد

اجلهاز النطقي حركة وتسمعه األذن وترى العني بعض حركة اجلهاز النطقي حني 

.4»أدائه

ويف كالم اجلاحظ ما يشري إىل أن العرب قد وفقوا يف بيان الفرق بينهما، إذ 

به يوجد التأليف وال الصوت آلة اللفظ واجلوهر الذي يقوم به التقطيع، و «يقول: 

.5»تكون حركات اللسان لفظا وال كالما موزونا وال منثورا إال بظهور الصوت...

اعلم أن الصوت عرض خيرج مع «أّما ابن جين فيعرف الصوت قائال: 

. ففهم ابن 6...»النفس مستطيال متصال ، حّىت يعرض له احللق والفم والشفتني 

.7الصوتية، وإن مل يذكر ذلك صراحةجين للصوت،  أنه ذبدبة األوتار 

، 1ابن جّين ، حتقيق حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، جسّر صناعة اإلعراب، -1

.9، ص1985، 1ط

 .19لقمان:  - 2

لسان العرب، ابن منظور، مادة (صوت).-3

املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث، رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، -4

.83، ص1982، 1ط

، 5، ط1الم هارون، مكتبة اخلاجني، جالبيان والتبيني، اجلاحظ، حتقيق عبد الس-5

 .79ص1985

.6، ص1سّر الصناعة األعراب، ابن جّين، ج-6

.86، ص1974مناهج البحث، متام حّسان،دار الثقافة، املغرب، -7
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احلرف هيئة «ومثل هذا الفهم للصوت جنده عند ابن سينا حني قال: 

�Ŀ�¦ǄȈȈŤ�ǲǬưǳ¦Â� ƾ̈ū¦�Ŀ�ǾǴưǷ�ǂƻ¢�©ȂǏ�Ǻǟ�Ƣđ�ǄȈǸƬȇ�Ǿǳ�ƨǓǂǟ�©ȂǐǴǳ

. وباإلضافة إىل هذا جنده يستهل رسالته باحلديث عن  خمارج احلروف 1»املسموع

ويف هذا داللة على أن احلرف يرادف عنده الصوت. واملقصود خمارج األصوات ، 

وجند من احملدثني، على غرار ما ذهب إليه السلف، من جعل مصطلح احلرف هو 

ما "نسمعه وحنسه" أما احلرف فهو ذاك "الرمز الكتايب الذي يتخذ وسيلة منظورة 

للتعبري عن صوت معني أو جمموعة من األصوات ال يؤدي تبّدهلا يف الكلمة إىل

2اختالف املعىن.

ليس للحروف حياة مستقلة اليت هي الكلمة، «يرى أنه من وهناك 

. وقد فرق متام حسان بني الصوت 3»باختالف تركيب احلروف ختتلف الكلمات

ليست احلروف إذا تلك الصور الكتابية اليت خنطها بالقلم، فهذه «واحلرف قائال: 

أقساما يشتمل كل منها على  رموز كتابية إىل احلروف أقساما وليست احلروف

.4...»عدد من األصوات 

فمصطلح احلرف عندهم ليس مبقدور حتمل أعباء  جديدة زيادة على ما 

. وعلى 5ينوء به من كثرة االستعمال، فهو يراد به الصوت الذي يرتكب منه اللفظ

أسباب حدوث احلروف، ابن سينا، حتقيق حسان الطيان و حيي مري علم،مراجعة -1

.60، ص1983، 1شاكر الفحام و أمحد راتب النفاخ، ط

.144اللغة والتواصل، عبد اجلليل مرتاض، دار مهومة، اجلزائر، ص-2

249، ص1988، 1968، 6فقه للغة، علي عبد الواحد وايف، ط-3

، 1980اللغة بني املعيارية والوصفية، متام حسان، دار الثقافة، دار البيضاء، -4

 .120ص

ينظر علم اللغة العام، توفيق حممد ، و 107مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، ص-5

، وينظر يف علم الّلغة العام، عبد الصابور 116، ص1980شاهني، مكتبة وهبة، القاهرة، 

.115، ص1982شاهني، مديرية املطبوعات، حلب، 
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ه هذا األساس جاء استعماله شامال ملظهري اللغة املنطوقة واملكتوبة يف الوقت ذات

.1ملا هلذين املظهرين من تالزم واقرتان

وتصّور الفونيم كما قدمنا تصور حديث جدا يف املباحث اللغوية الصوتية، 

على أن للنحاة القدامى نصيبا يف هذا حىت وإن كانوا مل يشريوا إليه بصريح العبارة 

ة يف مباحثهم الصوتية. وحنن ال نشك حلظة واحدة يف أّن التّنظري العلمي لنظري

الفونيم كان من صنع اللسانني العرب، كما ال ننفي وجود تناول هلذا املبحث عند 

  األمم القدمية كاهلنود واليونان والعرب.

فإن األجبدية اإلغريقية جديرة باإلعجاب إذ «يقول سوسري يف هذا الشأن: و 

يتمثل كل صوت بسيط بعالمة خطية واحدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

عالمة تقابل صوتا بسيطا هو دائما نفسه، وهذا اكتشاف عبقري ورثه كل من 

.2»الالتينيون

إّن دراسة أي لغة من الّلغات تستوقف الدارس عند مالحظة هامة قوامها 

وجود جمموعة من األصوات اليت، وإن اختلفت يف املخرج أو الصفة، ينظر إليها 

�ǶȈŪ¦�©ȂǏ�ǲưǷ�ƾƷ¦Â�©ȂǏ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ȆǸƴǠŭ¦�ŘǠŭ¦Â�ƨƥƢƬǰǳ¦�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ

دية أن تدل عليها ولكن كل لغة عدد حمدود جدا من حروف األجب«ويف  3العربية.

» Âǂū¦�Ǯ Ǵƫ�ǺǷ�¦®ƾǟ�ǂưǯ¢�ƢĔ¢�Ǟǫ¦Ȃǳ¦«.4

.235ينظر دراسة الصوت الّلغوي،امحد خمتار عمر، ص-1

.56حماضرات يف األلسنية العامة، فردياند دي سويسر، ص-2

، 1985ينظر يف التطّور الّلغوي، عبد الصابور شاهني، مؤسسة الرسالة، بريوت، -3

 .186ص

.82أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة، نايف خرما، ص -4
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) للفونيم تعريفا خمتصرا، *Trubetekoyeوقد وضع تروبتسكوي(

الفونيم أصغر وحدة «يعترب تلخيصا لعملية حتليلية قدمها بني يدي التعريف فقال: 

من . حيث رأى أن كل صوت مكون من جمموعة 1»فونولوجية يف اللسان املدروس

من الناحية الصوتية  «العناصر هي مبجموعها غري قابلية التجزئة أو حتليل، يقول: 

كل (باء) تتمثل يف سلسلة من احلركات النطقية: أوال، تقرتب الشفتان، إحدامها 

من األخرى ...فالباء كلها إذن تعترب وحدة فونولوجية غري قابلة للتحليل من حيث 

.2»الزمن

الثاين لتحليل الفونيم وهو رأي أصحاب املالمح ونعرج على الرأي 

جمموعة من املالمح الصوتية املتزامنة اليت «التمييزية، وجدناهم يعرفون الفونيم بأنه: 

بواسطتها يتميز صوت لغوي عن بقّية األصوات باإلضافة إىل كونه وسيلة للتمييز 

التمييزية، اليت  ع من املالمح.  فالفونيم عند هؤالء جتمّ 3»بني معاين الكلمات

يسميها العرب الصفات مثل اجلهر واالنفجار واالحتكاك، ومن مت فرتوبتسكوي 

على اجلانبني العضوي  قد مال إىل املفهوم الوظيفي وترك املفهوم النفسي. وأحلّ 

4والّسمعي يف وصف الفونيم وحتديده.

عريب ن البحث اللغوي الإتقدم ميكننا أن نقول يف اطمئنان وبناء على ما 

قد مس معظم اجلوانب اليت تطرق إليها البحث الصويت احلديث لظاهرة الفونيم، 

، من أصل 1890أفريل  6*تروبتسكوي : ينقوالس سريجيفيتش، لغوي مشهور، ولد يف 

، ينظر ترمجة وافيه له يف: "علم 1938جويلة  25روسي، كتب حبوثا لغوية كثرية تويف يف 

اللغة يف القرن العشرين، جورج مونان ترمجة: جنيب غزاوي، سلسلة الكتب العلمية، سوريا، 

.109، 100، ص1982

1-22:que sais je: phonologie‚ p.والتعريف جلاكبسون بداية ،

2 - les principes de phonologie‚ p 37.

3 - p37.   que sais je: phonologie‚ .والتعريف جلاكبسون بداية 

.107، أمحد حمّمد قّدور، صينظر مبادئ اللسانيات - 4
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مع الفارق يف عمق املعاجلة، ألّن القدامى على الّرغم من جهودهم املعتربة، إال 

�̈ǂǋƢƦǷ�Śǣ�ƨǬȇǂǘƥ�ÄȂǤǴǳ¦�©Ȃǐǳ¦�¦Ȃǧǂǟ�ƾǫ�ǶȀǧ��ƨǫƾƥ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀŮ�¦ÂǂǜǼȇ�Ń�ǶĔ¢

  يف ثنايا أبواب عديدة .من خالل تعرضهم ملسائل أخرى 

  تأليف األصوات في الخطاب القرآني:  -1

��¥®ƢƦǷÂ�¾ȂǏ¢�ȄǴǟ�ƨǸƟƢǫ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦Â�ƢēƢǸǴǰƥ�ƨËȈƥǂǠǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�ËÀ¤

وكّل لفظة منها أخذت مستا معينا حسب قواعد خاصة. وهذه األبنية اللغوية 

ات العامل، فهي للكلمات هلا فلسفتها اخلاصة اليت ال تتوافر ألّي لغة من لغ

تستجيب لالستفهام، وجتيب السائل عنه، فكل أصل لغوي، معّلل بعّلة، ومل يبني 

.1اعتباطا أو بدون هدف

وكالم العرب مبين على مبدأ االستخفاف واالستثقال، فما خف على 

.  فاإلنسان العريب 2احلّس كثر دورانه على األلسنة، وما ثقل أمهل استعماله أو قل

دوما إىل اختزال النطق عن طريق التيسر والتسهيل، وإىل اقتصاد بطبعه يسعى 

اجلهد املبذول، ول ذلك حيقق نوعا من التوافق واالنسجام يف الكالم.

وقد خاض يف هذا امليدان علماء العربية وعلى رأسهم أصحاب املعاجم 

دأ وسنوّضح دعائم هذا املب3مبقدمات حوت قواعد البناء يف العربية. رتاليت صدّ 

من خالل القواعد اليت وضعها العلماء القدامى واحملدثون ملا يتألف من األصوات 

) مع إعطاء أمثلة ومناذج من structureوما خيتلف، وطرق بنائها يف العربية (

  آيات سورة الكهف.

.10ينظر أصوات اللغة العربية، عبد القادر حامد هالل، ص-1

.67، 27، 24، ص1ينظر اخلصائص، ابن جين، ج-2

، 6، ص1، ومقدمة اجلمهرة، ابن دريد، ج47 ص، 1مقدمة العني، اخلليل، جينظر  - 3

للطباعة، ، ورسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، دار بريوت 44، ص1ومقدمة التهذيب: ج

.195، 194ص، 1ه، ج1403- م1983بريوت، 
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والعلماء األجالء ذموا التنافر ومدحوا التالؤم، الذي هو تعديل احلروف 

ؤم قسمني، فإذا انضاف التنافر يكون تأليف الكالم وجعلوا التال 1يف التأليف،

على ثالثة أوجه، متنافر ومتالئم يف الطبقة الوسطى، ومتالئم يف الطبقة العليا، 

. ومن فوائد التالؤم  حسن الكالم يف السمع وسهولته يف 2وهو القرآن الكرمي

إىل التالؤم  النطق ،وتقبل النفس ملعناه ملا يرد عليه من حسن الصورة، فإذا أضيف

حسن البيان صار يف أعلى الطبقات، وظهر اإلعجاز ملن كان جيد الطبع بصريا 

3جبواهر الكالم.

كما تنقسم األصوات العربية إىل ثقيل وخفيف، وكل منهما على درجة 

متفاوتة ثقال وخفة. واألصوات اليت تكون البناء إما أن تتقارب يف خمارجها 

لنطق اليت تؤدي ذلك تقوم جبهد عضلي لإلبانة الصوتية أو تتصاعد، وأعضاء ا

واإلفصاح عنه، وتتفاوت بذلك األلفاظ حسنا وقبحا، تبعا ملوقعها، واستخدامها 

االستخدام األمثل، من حيث اللفظ واملعىن، أو من حيث املعىن واملبىن.

وقد ذكر القدامى من طرق تألف األصوات يف البناء العريب واستحبوا 

 كلمة واحدة. واستقبحوا اجتماع البعض األخر، خوفا من الثقل اجتماع بعضها يف

��Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ǾǠǷ�ǂǈǠƬȇ�ǲǬƯ�ǺǷ��̈®ǂǨŭ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ÄŗǠȇ�ƢǷ�Ȃǿ�Śƻȋ¦�¦ǀǿÂ��ǂǧƢǼƬǳ¦Â

، واملعرب، للجواليقي، حتقيق أمحد حممد 185، ص1ينظر املزهر، السيوطي، ج-1

.51شاكر، دار الكتب، ص

ينظر النكت يف إعجاز القرآن الكرمي، ضمن ثالث رسائل يف اإلعجاز، حتقيق حمّمد -2

.95خلف اهللا وحمّمد زغلول، ص

(د،ت)، 5ينظر إعجاز القرآن، الباقالين، حتقيق أمحد صقر، دار املعارف، ط-3

 .270ص
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وسنورد بعض األبنية الصوتية للعربية  1مما يقتضي جهدا عضليا زائدا يتعب اللسان.

  مع التمثيل من السورة بالشرح والتحليل.

ميز اخلليل متييزا بني األصوات الصامتة والصائتة، وكّل صوت لقد -1

عنده منسوب إىل مدرجه وحيزه الذي يبدأ منه، فالقاف والكاف مثال صوتان 

ألن  ؛هلويان ألن مبدأمها من اللهاة، والعني واحلاء واهلاء واخلاء والغني حلقية

.2مبدأها من احللق

�ǒلذلك تبني أن احتاد خمارج األصوات أو و  Ǡƥ�¾Ƣŷ¤�ń¤�Ä®ƚȇ�ƾǫ��Ƣđ°ƢǬƫ

الكلمات، فذكر يف باب العني واحلاء أنّه ال تأتلف منهما كلمة واحدة مستعملة 

  اجلمهرةه الباحث يف إىل هذا أيضا ابن دريد حيث نبّ وأشار . 3لتقارب خمرجيهما

أمهية احلروف، ملعرفة األبنية، وما يتألف منها، وما ال يتألف، وسر كل منهما،  إىل

وأوضح أن قرب املخارج مينع من تأليف بعض الكلمات، لثقلها على اللسان، إذ 

اعلم أن احلروف إذا تقاربت خمارجها كانت أثقل على اللسان منها إذا «قال: 

تباعدت، ألنك إذا استعملت اللسان يف حروف احللق دون حروف الفم، ودون 

رى أنك لو ألفت بني حروف الذالقة كلفته حرسا واحدا وحركات خمتلفة، أال ت

اهلمزة واهلاء واحلاء فأمكن لوجدت اهلمزة تتحول هاء... حنو قوهلم أم واهللا، هم 

فلذلك مل «فالقاف والكاف ال تأتلف منهما كلمة واحدة، إذ قال:  ؛ 4»واهللا...

بعة ينظر التنافر الصويت والظواهر السياقية، عبد الواحد حسن الشيخ، مكتبة ومط-1

.08، ص1999اإلشعاع، 

.58، ص1ينظر التنافر الصويت والظواهر السياقية، عبد الواحد حسن الشيخ ، ج-2

.60، ص1ينظر العني، اخلليل، ج-3

، 191، ص 1، واملزهر يف علوم اللغة، السيوطي، ج9/ص: 1اجلمهرة، ابن دريد، ج-4

192.
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تأتلف الكاف والقاف يف كلمة واحدة إّال حبواجز، ليس يف كالمهم لقك، وال  

.1»يم، ليس يف كالمهم جلط وال كجكق، وذلك حاهلا مع اجل

وإذا عدنا لقول اخلليل وجدناه يتحدث عن تنافر األصوات الذي حيدث 

ألّن الكالم إذا قربت أصواته قربا  ؛الكالم من خمارج بعيدة أو قريبة إذا تركب

ألّن العني  ؛واحلاء ال جتتمعان يف بناء عريب فالعني مقيد يف النطق.شديدا، كان 

صوت حلقي، احتكاكي (رخو) جمهور مرقق، واحلاء صوت حلقي احتكاكي 

"مهموس مرقق" فلهذا القرب الشديد بني الصوتني العني واحلاء، ال تأتلف منهما 

الكلمة العربية، وبالفعل هنا ما حلظناه يف آيات سورة الكهف، مل ترد كلمة جتمع 

.بني احلاء والعني: احلمد، عهد، عوجا..

أّما عدم ائتالف القاف والكاف، فراجع إىل أّن صوت القاف هلوي 

حني يرتفع أقصى اللسان حىت «انفجاري مهموس مستعل، يتشكل هنا الصوت 

والقاف عند القدامى خيرج من أقصى اللسان  2»نقطة التقائه بأدىن احللق واللهاة

هموس مرقق ت طبقي انفجاري مأّما الكاف فصو 3وما فوقه من احللق األعلى.

إذ يتشكل من انبعاث اهلواء من الرئتني مارا باحلنجرة، مث يسلك طريقه  ؛مستفل

إىل احللق والتجويف الفموي إىل نقطة اتصال أقصى اللسان بأقصى احلنك 

من أسفل من موضع القاف من اللسان قليال «وخمرجه عند القدماء:  4األعلى.

الكتب العربية، عبده الراجحي، دار ، وفقه اللغة يف6، ص1اجلمهرة، ابن دريد، ج-1

.231، ص1979النهضة العربية ، بريوت، 

.179األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص-2

، 2، وسر الصناعة والنشر، ابن جّين، ج433، ص4ينظر الكتاب، سيبويه، ج-3

.199، ص1، ابن اجلزري، ج277ص

.85، صينظر األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس-4
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جي القاف والكاف، مل تأتلفا يف كلمة ولتقارب خمر  1».ومما يليه من احلنك األعلى

�Ǻȇǀǿ�ǞǸš �©ƢǸǴǯ�Ǧ Ȁǰǳ¦�̈°ȂǇ�Ŀ�ƾų�Ń�ǾȈǴǟÂ��ƢǸđ�ǪǘǼǳ¦�ǂǈǠǳ��̈ƾƷ¦Â

  الصوتني.

ومل يأتلف صوت اجليم مع الصوتني السابقني القاف والكاف يف بناء عريب 

ليس يف كالمهم، قك وال كق وكذلك حاهلما مع اجليم ليس يف كالمهم: جك، «

ƢĔ¢�ȏ¤��ƲǯÀƢǈǴǳ¦�̈ƾǬǟ�ǺǷ�ƢđǂǫÂ�śǌǳ¦�ȆǌǨƬǳ�śǌǳ¦�ȄǴǟ�ƪ Ǵƻ®�ƾǫ«2؛ 

ي مركب جمهور مرقق، يتكون بأن يندفع اهلواء من الرئتني إىل أن ر فاجليم صوت غا

وهكذا  3يصل إىل نقطة املخرج، وهي التقاء وسط اللسان بوسط احلنك األعلى.

  اعهما.صعب اجتميوهلذا  ،نستنتج أن صوت اجليم قريب من القاف والكاف

ز العلماء اجتماع الكاف والقاف بصوت السني لتفشيه، ويضرب وجيوّ 

فالشني صوت غاري  ؛ 4مثال، بالشك يف األمر، من مادة شك والقش (قشش)

حني يلتقي طرف اللسان مبؤخر اللثة «احتكاكي مهموس مرقق، متفش، يتكون 

لسان مرفوعا ، بينما يكون كل اجلزء األساسي من جسم ال5»ومقدم احلنك األعلى

، ويكون الفراغ بني مقدم اللسان  ومؤخر اللثة نفسه حنو احلنك األعلى يف الوقت

.6ضيقا، ولكنه أوسع من الفراغ الكائن يف نطق السني

، وسر 192، ص1، وينظر املقتضب، املربّد، ج433، ص4الكتاب، سيبويه، ج-1

.279، ص2الصناعة، ابن جّين، ج

، وأثر الدخيل على 59، وينظر املعرب، اجلواليقي، ص6، ص1اجلمهرة، ابن دريد، ج-2

.85العربية الفصحى ملسعود بوبو، ص

.279ينظر دراسات يف فقه اللغة، صبحي صاحل، ص-3

.7، ص1اجلمهرة، ابن دريد، ج-4

.178ينظر األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص-5

.176ينظر علم اللغة، حممود السعران، ص-6
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ألن منطقة  ؛نك: صفة للشني، تشري إىل كثرة انتشار اهلواء بني اللسان واحلوالتفشّ 

اهلواء يف الفم عند النطق بالشني أوسع منها عند النطق بالسني، ولذلك ال يسمع 

. ولوال 1خلروج اهلواء حني النطق بالشني ذلك الصفري امللحوظ حني النطق بالسني

لصارت الشني سينا كما حيدث لدى بعض ذوي العيوب النطقية، وال «التفشي 

.2»ية ممن حوهلم من الكبارسيما األطفال الذين ال جيدون عنا

. وقد ائتلفت 3كما انه ناتج عن كثرة انتشار اهلواء بني اللسان واحلنك

الشني مع الكاف والقاف يف ألفاظ السورة الكرمية يف مثل: شرك، بشرك، 

ك) ومشفقني من مادة (ش ف ق) لكن  شركائي... وهي مشتقات مادة (ش ر

  اء.ائتلفت مع بعضها بواسطة صوت الراء والف

وقد تناول هذه الفكرة املنسوبة إىل اخلليل علماء كثر، كابن دريد وابن 

�Ǻȇƾǳ¦� ƢđÂ�ŚƯȋ¦�Ǻƥ¦Â��ňƢƳǂŪ¦�ǂǿƢǬǳ¦�ƾƦǟÂ�ȆƳƢǨŬ¦�ÀƢǼǇ�Ǻƥ¦Â�ňƢǷǂǳ¦Â�řƳ

اعد املخارج السبكي والسيوطي، وخالصة ما توصلوا إليه هو نفي أن يكون تب

اعدت يف التأليف كانت أحسن. وإذا ألّن احلروف كلما تب ؛سببا يف عدم التالؤم

تقارب احلرفان يف خمرجيهما قبح اجتماعهما، وال سيما حروف احللق، وقد 

اختلفوا يف توظيف هذه املسألة يف الفصاحة ورتبها، فعلى حني عد بعضهم  

.4كاخلفاجي تباعد خمارج احلروف شرطا من شروط الفصاحة

تكون من تكلف الشعراء أو  أّما االستكراه والتنافر فيعرض يف أشياء قد

من اصطناع التحرير الذين رمبا ادخلوا يف الكالم العريب ما ليس منه إرادة التعنت 

.88ينظر مبادئ اللسانيات، خولة طالب األبراهيمي، ص-1

.275ينظر األصوات اللغوية لعبد القادر عبد اجلليل، ص-2

.88اللسانيات، أمحد حمّمد قدور، صينظر مبادئ  - 3

.48سر الفصاحة، اخلفاجي، ص-4
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1�ƨǟƢǼǏ�ǂǇ��ǾƥƢƬǯ�Ŀ�ƨǳƘǈŭ¦�ǽǀđ�řǟ�řƳ�Ǻƥ¦�À¢�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�°ƾšÂواللبس.

�̈°ÂƢĐ¦Â�Ƥ ǯŗǳƢǯ�ƨǨǴƬű�· ƢǨǳƘƥÂ�¨®ƾǠƬǷ�ǞǓ¦ȂǷ�Ŀ�Ƣǿǂǯ̄ �ƾǬǧ��§ ¦ǂǟȍ¦2

وانتهى إىل أن تأليف  ،4واملزج والتألف والتأليف أيضا 3االجتماع،والتأليف و 

5احلروف على ثالثة أضرب وهي:

تأليف املتباعدة خمرجا وهو األحسن. والحظ هنا أن أقل احلروف تألفا -1

  بال فاصل حروف احللق وحروف أقصى اللسان (القاف والكاف واجليم ).

ثقل، وهو يلي الضرب األول، تضعيف احلرف نفسه ختفيفا ملا فيه من -2

.6حنو "مأجج" و"سكك" و"مج" و"فرس" و"أمق"

تأليف املتجاورة، وهو دون االثنني األولني، وهو إما يرفض وإما يقل -3

  استعماله.

هذين النوعني من الكالم يف املهمل واملستعمل، فرق بني  قدوكان اخلليل 

ما رفض استعماله  معجمه "كتاب العني". فاملهمل كما يقول ابن جين هو

وما  –لتقارب حروفه، حنو: سص وصص. وما مل تقله العرب وإن مل يكن متنافرا 

.7جاء خاليا من حروف الذالقة إذا كان حتما سيئا

.124، 123ينظر مبادئ اللسانيات، أمحد حمّمد قدور، ص-1

.5، ص1ينظر سر الصناعة، ابن جّين، ج-2

.65، ص1، جسر الصناعة، ابن جينّ ينظر  - 3

.816، 812، 811، ص2ينظر املصدر نفسه، ج-4

.816، ص2ينظر املصدر نفسه، ج-5

مأجج: اسم مكان، وسكك مجع سكة، ومج لفظ رمي، وأمق: صفة للفرس الطويل، -6

الطويل، ينظر اللسان.

 .240/ص1ينظر املزهر، السيوطي، ج-7
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د يف السورة كلمات ائتلفت من أصوات قريبة املخرج، لثقلها جنوبالفعل مل 

Ǐ¢�śƥ�¿£ȐƬǳƢƥ�̈°Ȃǈǳ¦�ƨǤǳ�©ǄȈŤ�ƾǬǧ��ÀƢǈǴǳ¦�ȄǴǟ��Ƣē¦Ȃ على مستوى اللفظة

ƾȇƾǋ�©¦ȂǏ¢�śƥ�ȏƢǬƬǻ¦�Ƣē ¦ǂǫ�Ŀ�ƾų�ǶǴǧ̈� وسنثبت هذا يف التحليل. املفردة

التقارب يف املخرج حبيث يؤدي تنافرها يعوق تذوق التالوة ومجال االنسجام 

.1املوسيقي بني األصوات

ن يكون تأليف إ«إذ يقول:  ؛سنان األصوات املتباعدة باأللوانويشبه ابن 

اللفظة من حروف متباعدة املخارج وهي أن احلروف اليت هي أصوات جتري تلك 

من السمع جمرى األلوان من البصر، وال شّك يف أّن األلوان املتباينة إذا مجعت  

.2»كانت يف املنظر أحسن من األلوان املتقاربة

، خدمة هأي من خمرج ؛اجتماع ثالثة أصوات من جنس واحد ومينع يف العربية-2

ؤم الصويت، وطلبا للخفة، والتمّكن من النطق وأصعب هذه األصوات حروف للتال

يكون بتضييق احللق، وهو للصوتني )Phoryngalesاحللق فاملخرج احللقي (

  العني واحلاء.

وإن اجتمع اثنان منها يف كلمة عربية يبدأ باألقوى من الصوتني، ويؤخر 

نان وجب أن يكون بينهما . أو إذا اجتمع منها يف كلمة اث3األلني واألضعف

ينظر (من صور اإلعجاز الصويت يف القران الكرمي ) دراسة حملمد السيد سلمان العبد، -1

�¿ȂǴǠǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǴĐ¦´ ��ƨȈǻƢǈǻȍ¦75.

.54سر الفصاحة، اخلفاجي، ص-2

، واملزهر، 814، ص2.سّر الصناعة، ابن جّين، ج9، ص1اجلمهرة، ابن دريد، ج-3

.192، ص1السيوطي، ج



البنية الّصوتّية لسورة الكهفالفصل األّول:

40

¢�Ŀ�®ƢǐǳƢƥ� Ƣū¦Â�̈ǄǸŮ¦�śƥ�ǲǐǧ�ƾǬǧ�Ƕēƾǋ–. من مثل : أصحاب 1فاصل

2املثال األول وبالشني يف الثاين وقد جتمع هذه األصوات يف مواضع ثالثة:

األّول: أن نبدأ باهلمزة، فيجاورها من بعدها واحد من ثالثة أحرف حلقية، وهي: 

، وقد 4﴾دٌ حَ أَ ، واحلاء حنو: ﴿3﴾مْ َأْهَلْكَناهُ اهلاء حنو: ﴿اهلاء، واحلاء، واخلاء، ف

.5﴾ينَ رِ سَ خْ األَ ذكرت كثريا يف السورة، واخلاء حنو: ﴿

الثاين: ائتالف اهلاء مع العني، وال تكون العني إال مقدمة، ومل نعثر على مثال يف 

السورة. والعني جمهور احتكاكي مرقق، واهلاء مهموس احتكاكي مرقق، وجبهر 

  العني كان األقوى.

عٌ اخِ بَ كَ لَّ عَ لَ الثالث: ائتالف العني مع اخلاء، وال تكون اخلاء إال مقدمة، حنو ﴿

.6﴾كَ سَ فْ نَـ 

وجب أن يبدؤوا باألقوى، ويؤخروا التاء «فإذا اجتمع صوتان من خمرج واحد 

والدال فإنك جتد التاء تنقطع جبرس قوي، وجتد الدال تنقطع جبرس لني، وكذلك 

تنقطع جبرس قوي، وكذلك الالم تنقطع بغنة، وبذلك أيضا نرى أّن اعتياص الراء 

7».الالم على األلسن أقل من اعتياص الراء، وذلك للني الالم

.192، ص1املزهر، السيوطي، ج-1

.812، ص2ينظر سّر الصناعة، ابن جّين، ج-2

 .59الكهف:  - 3

 .19الكهف:  - 4

 .103الكهف:   - 5

 .06الكهف:  - 6

، وفقه 192، ص: 1، واملزهر، السيوطي، ج9، ص1اجلمهرة، ابن دريد، جينظر، -7

.231اللغة، عبده الراجحي، ص
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إذا اجتمع يف كلميت: (ورل) و(وتد) صوتان من خمرج واحد، ففي األول 

الثنايا التقاء طرف اللسان حبافة احلنك مما يلي «صوت الراء ينتج من  ائتالف

طرف اللسان بأصول الثنايا العليا وبذلك حيال «والالم ينتج من اتصال  1».العليا

��2�ƢǸĔ¢�ƲƬǼƬǈǻ�¦ǀǰǿÂ»بني اهلواء ومروره من وسط  الفم فيتسرب من جانبيه

ألنّه صوت مكرر، حيث  ؛الصفات متقاربان خمرجا، لكن الراء أقوى من جانب

، ولذلك وجب تقدميه 3ا مرتني أو ثالثايطرق اللسان حافة احلنك طرقا لينا يسري 

  على الالم.

وإذا اجتمع صوت التاء مع الدال يف كلمة (وتد) ومها من خمرج واحد، فالتاء 

والدال خيرج أيضا بنفس الطريقة  4خترج بالتقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا،

وهو صوت شديد جمهور، والتاء صوت  ؛5طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ءبالتقا

صوت شديد مهموس، وال فرق بينهما سوى أن التاء مهموسة والدال نظريها 

�°ȂȀĐ¦

اتسمت اللغة العربية بقوة تأليفها، وخفة طبعها يف اختيار تركيب الكلمات من  -3

حروف متباعدة، ونفورها من تقارب احلروف، والتأليف يف البناء على ثالثة 

ا: تأليف احلروف املتباعدة، وهو أحسنه، وهو أغلب يف كالم أحدمه«أضرب: 

العرب، والثاين: احلروف املتقاربة لضعف احلرف نفسه، وهو يلي األّول يف احلسن، 

1-�ƾǴĐ¦��ĺǂǠǳ¦�ÀƢǈǴǳ¦�ƨǴů��ƢǼƷȂȇ�°¦Â®¤��ƨȈƫȂǏ�ƨǇ¦°®��ƨȈƥǂǠǳ¦�Ŀ� ¦ǂǳ¦�ǂǜǼȇ171، ج ،

 .80ص

65ينظر األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص-2

.80ينظر الراء يف العربية دراسة صوتية، إدوار يوحنا، ص-3

.62ينظر األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص-4

.48ينظر املرجع نفسه، ص-5
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والثالث: احلروف املتقاربة، فإما رفض، وإما قل استعماله، وإمنا كان أقل من 

1».املتماثلني، وإن كان فيهما ما يف املتقاربني

أّن األصوات   فقد الحظوا 2يف نظر ابن جين وغريه. تلك هي أضرب التأليف      

كلما تباعدت يف التأليف كان أفضل خبالف املتقارب، فإن التقارب يف رأيه يؤدي 

3إىل القبح، بل رأى أنه بسبب التقارب أمهلت بعض الكلمات.

يب العريب، وقد حدد ابن منظور أيضا العالقات اليت تقع بني احلروف يف الرتك

ما «واعتبار القرب والبعد، ورأى أن هلا سرّا يف النطق يكشفه من يتمعنه، وهو 

يتقارب بعضه من بعض، ويتباعد بعضه من بعض، ويرتكب بعضه مع بعض، وال 

.4»يرتكب بعضه مع بعض

رأى ، وهي القاف والعني، حيث احلروف اليت حتسن يف الرتكيب الصويت-4

«��ƻƾȇ�ȏ�ƢǸËĔ¢�śǠǳƢǧ الدارسون Âǂū¦�ǪǴǗ¢�ƢǸËĔȋ��ǽƢƬǼËǈƷ�Ëȏ¤�¿Ȑǯ�Ŀ�ÀȐ

.5أنصح احلروف جرسا وألذها مساعا، وأما القاف فأمنت احلروف وأنصحها جرسا

.5جرسا

فالعني صوت حلقي احتكاكي (رخو) جمهور مرقق، والقاف صوت هلوي 

انفجاري (شديد) مهموس شبه مفخم أي مستعل، وهذان الصوتان إذا أدخال يف 

عريب استحسن ذلك الرتكيب، من مثل ما جاء يف السورة: عند، جيعل، بناء 

�̈°Ȃǈǳ¦�Ŀ�̈°Ȃǯǀŭ¦�̈°ȂȀĐ¦�» Âǂū¦�ǺǷÂ��ǶȈǫǂǳ¦��¦ȂǳƢǫ��ƢǸȈǫ��ȐǸǟ��ǶǴǟ��ƢƳȂǟ

.816، ص2سّر الصناعة، ابن جّين، ج-1

.48، وسّر الفصاحة، اخلفاجي، ص9، ص 1ينظر اجلمهرة، ابن دريد، ج-2

.50، ص1ينظر اخلصائص، ابن جّين، ج-3

.8، ص1لسان العرب، ابن منظور، ج-4

، واللسان، ابن 45، ص1، والتهذيب، األزهري، ج53، ص1ينظر العني، اخلليل، ج-5

.8، ص1ابن منظور، ج
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ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȋ¦�°¦ǂǰƬǧ°1�̈﴾َوَلًداَويُنِذَر اَلِذيَن قَاُلوْا اتََّخَذ اللَُّه قوله تعاىل: ﴿

الوقع القوّي املؤثّر لتكشف أبعاد املعىن الغريب وتلفت (الذال والدال، والراء) ذات

�ƢÅȇȂǼǠǷ�ƨǴǸŪ¦�Ǆǯ¦ǂǷ�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȋ¦�ƪ ǘƦƫ°Ƣǧ��ǶȀȈǴǟ�Ǿƫ°ȂǘŬ�ǾȈǳ¤�ǽƢƦƬǻȏ¦

اّختذ ولًدا) وكّل هذا يف خّط متوازن –ممثّلة بـ (اإلنذار، واالّدعاء الكاذب 

�ƢȀǠǫÂ�ŚƯƘƫ�ǺǷ�̈°ȂȀĐ¦�©¦ȂǏومنسجم مع املعىن الذي حتمله اآلية وتزيد طبيعة األ

�ŘǠŭ¦Â�©Ȃǐǳ¦�śƥ�ǲǟƢǨƫ�Ŀ�ļȂËǐǳ¦�¶ƢǌǼǳ¦�ÂƾƦȇ�¦ǀđÂ��ǞǷƢËǈǳ¦�ȄǴǟ

قَاَل َأمَّا ًمن ظََلَم ومن الّتهديد والتنبيه لعاقبة الظلم ما يف قوله تعاىل: ﴿

بُُه ثُمَّ يـَُردُّ ِإَلى رَبِِّه فَـ  بُُه َعَذابًا َفَسْوَف نـَُعذِّ ممّا يالحظ يف اآلية تكرار 2﴾ نُُّكًرايـَُعذِّ

صوت الذال والّصوت املقابل له الظاء ومها صوتان جمهوران وفيه مالمح من القّوة 

واإلثارة والتأثري وقدرة الّتوصيل، وارتبط ظهوره يف مراكز معنوية داخل اآلية، متمثّلة 

خمتلفة يف فعل الشرط وجوابه، فالفعل (ظلم) واجلواب الذي تكّرر بأشكال 

املعنوي أي أن تكرار (نعّذبه، فيعّذبه، عذابًا) فالّتكرار يفيد من جانب الّتأكيد 

ىل تكرار املعىن وتصويره وتقويته، واملبالغة فيه، كما أن مثة عالقة إالصوت يؤدي 

.3بني الصوت احلرف وخمرجه وبني ما يدل عليه من معىن

، ولكن إذا تقدمت هي الضاد والكاف ؛األصوات اليت ميتنع جميئها يف الرتكيب-5

  مثل: الضحك.؛ 4وإذا تأخرت ال ترتكب يف أصل العربية ،الضاد ائتلفت

ومن األصوات اليت ال ترتكب بعضها مع بعض سواء تقدمت أو تأخرت، وهي -6

السني والتاء والزاي والظاء والصاد، وذلك لتقارب خمارج هذه األصوات تقاربا 

.5ل يف النطقيؤدي إىل الثقل والتعاظ

.04الكهف: -1

.87الكهف: -2

، 1ينظر دراسات يف جزء عم، حممود أمحد خنلة، دار العلوم العربية، بريوت، لبنان، ط-3

153، ص1989

.08، ص: 1العني، اخلليل، ج-4

.26ينظر التنافر الصويت والظواهر السياقية، عبد الواحد حسن الشيخ، ص-5
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�ƢĔƘƥالعلماء ها يف بناء الكلمة العربّية وقد حدداألصوات  اليت جيب وقوعها -7

احلروف الذلقية، وهي ستة، الفاء والباء، وامليم والالم، والراء، والنون  وحروفها  

1أخف احلروف يف املنطق، وأكثرها يف الكالم، وأحسنها يف البناء.

فإن وردت عليك كلمة رباعية أو مخاسية معراة «دد يقول اخلليل يف هذا الص      

من حروف الذالقة وال يكون يف تلك الكلمة من هذه احلروف حرف واحد، اثنان 

.2»أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة حمدثة مبتدعة، ليست من كالم العرب

ولسهولة هذه األصوات يف النطق كثرت يف أبنية الكالم. فاألصوات الستة املذلقة 

وهي: الالم والراء وامليم والنون والفاء والباء، تشرتك يف صفة صوتية متميزة. فالالم، 

�ƶǓÂ¢�ǺǷ�ƢĔ¢Â��ļȂǐǳ¦�ƢȀƷȂǓÂ�ƨƦǈǻÂ�ƢȀƳ°Ƣű�§ǂǫ�Ŀ�½ŗǌƫ��ÀȂǼǳ¦Â� ¦ǂǳ¦Â

. واألصوات الفاء وامليم 3األصوات الساكنة يف السمع، فهي مجيعا أصوات مائعة

، وقد 4للسان يف إخراجها ولذلك كانت سهلةوالباء، أصوات شفوية، ال يشرتك ا

  لوحظ هذا كله يف السورة وهو مربهن باإلحصاء يف اجلداول.  

أكثر األصوات استعماال عند العرب هي: الواو، والياء، واهلمزة. وأقل ما -8

يستعملون على ألسنتهم لثقلها الطاء مث الدال، مث الثاء، مث السني، مث الفاء، مث 

. وسنربهن على هذا 5، مث النون، فالالم، فالراء، فالباء، مث امليماحلاء، مث العني

الكالم تطبيقا بإحصاء أصوات السورة ظن لكن أين صوت الضاد من هذا كله ، 

وهو أثقل نطقا من الباء وغريها؟و قد لوحظ هذا كله يف السورة،و هو مربهن 

6باإلحصاء يف اجلداول.

.08، ص 1العني، اخلليل، ج-1

.60وينظر املعرب، اجلواليقي، ص،52، ص1جالعني، اخلليل، -2

.64ينظر األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص-3

.52، ص1جالعني، اخلليل، -4

.195، ص1، واملزهر، السيوطي، ج12، ص1ينظر اجلمهرة، ابن دريد، ج-5

.50ينظر اجلداول، ص-6
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�ƪيستحسن يف تأليف الكالم، أن تتبا-9 ǴǬưƬǇ¦�ƪ ƥ°ƢǬƫ�¦̄¤�ƢËĔȋ��«°ƢƼŭ¦�ƾǟ

على اللسان، وكلفته جرسا واحدا. وأحسن أضرب التأليف يف العربية تأليف 

احلروف املتباعدة. وقد أمثر درس األصوات التشكيلي وفق املخارج رتبا متدرجة، 

هي من قبيل الكالم اجلاري استعماله مع تفاوت يف استحسانه وفصاحته كما يرى 

1السبكي.

فهذا األخري يأخذ البناء الثالثي، وهو أكثر أبنية الكالم العريب، مثاال على 

2ما استنتجته من رتب جتري على هذا النحو:

االحندار من املخرج األعلى إىل األدىن ، حنو:(ع د ب)-1

دىن إىل األوسط،حنو:(ع م د )   االنتقال من األعلى إىل األ -2

من األعلى إىل األدىن إىل األعلى،حنو: ( ع م ه) -3

من األعلى إىل األوسط إىل األعلى، حنو: (ع ل ه) -4

من األدىن إىل األوسط إىل األعلى، حنو: (م ل ع)-5

من األدىن إىل األعلى إىل األوسط، حنو: (ب ع د)-6

من األدىن إىل األعلى إىل األدىن، حنو: (ف ع م)-7

دىن إىل األوسط إىل األدىن، حنو: (ف د م)من األ -8

من األوسط إىل األعلى إىل األدىن، حنو: (د ع م)-9

من األوسط إىل األدىن إىل األعلى، حنو: (د م ع)-10

من األوسط إىل األعلى إىل األوسط، حنو: (ن ع ل)-11

من األوسط إىل األدىن إىل األوسط، حنو: (ن م ل)-12

.197، 2ينظر املزهر، السيوطي، ج-1

، وقد 139، ومناهج البحث، متام حسان، ص197، ص2ينظر املزهر، السيوطي، ج-2

 متام حسان.وقع بعض اخلطأ يف األمثلة  اليت نقلها السيوطي الذي استغربه 
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أحسن هذه الرتاكيب املخرجية هو األول مث العاشر مث ويرى السبكي أن 

الثاين. وأن التاسع واخلامس سيان يف االستعمال وإن كان القياس، كما يقول، 

.1يقتضي أن يكون التاسع أرجحهما وأن أقل اجلميع استعماال هو السادس

، وضعت ملعرفة الدخيل من الصريح، وهذه وقواعد تآلف األصوات العربّية

وجدناها متناثرة يف مقدمات املعاجم، وملنع االلتباس يف الكلمة العربية  عبارات

والدخيل، و هلذا ظهر يف العصر احلديث نفر من الباحثني احملدثني الذين امتلكوا 

بعض وسائل املعرفة العلمية املتقدمة يف أصول اللغات، كمعرفة قواعدها وحتري 

بنائية، للتفريق بني الكالم العريب وبني أصوهلا وبعض قوانينها الصوتية وخصائصها ال

.2الدخيل واملعرب

وبتتبع تلك القواعد اليت ذكرناها، تتضح بعض األلفاظ األعجمية 

ن كالم آسهم، أمام سؤال كبري، هل يف القر الدخيلة، وهنا وجد العلماء أنف

األعجمي يف القرآن  أعجمي؟ ونتج عن ذلك ثالثة اجتاهات، اجتاه ينكر وجود 

خر يقول بوجوده صراحة، واجتاه وسط يوفق بني االجتاهني آكلية، واجتاه 

.3السابقني

يقول اجلواليقي يف ذلك: "فأما ما ورد منه يف القرآن، فقد اختلف فيه أهل 

العلم، فقال بعضهم: كتاب اهللا تعاىل ليست فيه شيء من غري العربية... وعن أيب 

لقرآن لسانا سوى العربية فقد أعظم على القول، واحتج بقوله عبيدة: من زعم يف ا

َزْلَناُه قـُْرأنًا َعَربًِياتعاىل: ﴿ .1..."4﴾ِإنَّا أَنـْ

.198، 197، ص1ينظر املزهر، السيوطي، ج-1

، وغرائب اللغة العربية، 12ينظر أثر الدخيل على العربية الفصحى، مسعود بوبو، ص-2

.169، ص2األب روفائيل خنلة اليسوعي، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، ط

ة القران الكرمي، ، ولغ71ينظر أثر الدخيل على العربية الفصحى، مسعود بوبو، ص-3

.231، وينظر العربية، يوهان فك، ص177عبد اجلليل عبد الرحيم، ص

 .12يوسف:  - 4
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ولعّل يف الوقوف عند بعض األمثلة الواردة يف سورة الكهف ما جيعل 

قال ابن قتيبة: "واإلستربق ثخينه  2القاعدة أكثر قربا، فمن ذلك لفظة (اإلستربق)

وقال  3»فارسي معرب، أصله استربه وهو الشديد«الديباج) " ويقول قوم: (ثخني 

.4»هو الغليظ من الديباج«يف موضع أخر: 

اإلستربق: غايظ الديباج، فارسي معرب أصله (استفره) «وقال اجلواليقي: 

. ولعله جعله امسا دخيال ألن إحدى قواعد البناء 5»ونقل من العجمية إىل العربية

وما اجتماع صوت الباء  .6لى أن الباء والسني والتاء ال تأتلفالعريب تنص ع

يف هذا اللفظ إال للتعبري عما يف  7والقاف والتاء اليت تشرتك يف صفة الشّدة

املسّمى من زيادة يف الغلظة ولوال ذلك ملا قال بعض املفسرين"لو اجتمع فصحاء 

، 8هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامه يف الفصاحة لعجزوا" االعامل وأرادوا أن يرتكو 

9يوجد يف العربية لفظ واحد يدل على ما يدل عليه اإلستربق. ألنه ال

ومن النسج اليت تأباها العربية يف بناء الكلمات، وال تأباها يف -10

الكلمات األعجمية املعربة، فإن وجدت هذا النسيج دّل على عجمية الكلمة 

  جودة فيها ما يلياملو 

.52املعرب، اجلواليقي، ص-1

، 54، والرمحان: 53، والدخان: 31وقد وردت يف القرآن الكرمي يف سورة الكهف:  - 2

 .21واإلنسان: 

.267تفسري غريب القرآن، ابن قتيبة، ص-3

.442نفسه، ص-4

.63املعرب، اجلواليقي، ص-5

.60ينظر املصدر نفسه، ص-6

.61ينظر ألصوات اللغوية إبراهيم األنيس، ص-7

.1368اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، ج -8

.314، ص15ينظر التحرير والتنوير، طاهر بن عاشور ج -9
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.1اجتماع اجليم مع الصاد، مثل صوجلان، ضجة-1

.2تقدم النون على الراء، مثل: نرجس، نورج-2

تقدم الدال على الزاي، مهندز  وهلذا قلبت الزاي سينا، وصارت -3

.3مهندس

.4اجتماع السني مع الذال مثل ساذج-4

.5اجتماع السني مع الزاي، مثل: سوزان*-5

الشني يف الكلمات الدخيلة، ولذلك أبدلت العربّية تأىب وجود -6

مشاعيل، وإشرائيل، وذلك إثل إمساعيل، وإسرائيل، وأصلهما: الشني بالسني يف م

.6لقرب السني من الشني يف اهلمس

لكن املسألة مل تتوقف عند تلك امللحوظات اليت أوردها املتقدمون ومجعها 

ثون طرقا علميا مبتكرا. وقد إذ طرقها احملد ؛د ذلك اجلواليقي وبعض احملدثنيبع

  انتهى هؤالء إىل تقسيم ما يقارن بعضه بعضا من احلروف إىل األقسام التالية:

  ما يقارن بعضه بعضا ال بتقدمي وال بتأخري.-1

  ما يقارن بتقدمي.-2

  ما يقارن بتقدمي. -3

.223اللغة، األنطاكي، ص، والوجيز يف فقه59ينظر املعرب، اجلواليقي، ص-1

.59املصدر نفسه، ص-2

.59املصدر نفسه، ص-3

.223الوجيز يف فقه اللغة، ص-4

 (*) وسوزان : اسم زهر معروف والعرب تنطقه سوسان.

، 72، ص2ينظر داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، ط-5

73.

، ولغة القرآن الكرمي، عبد اجلليل عبد الرحيم، 55صينظر املعرب، اجلواليقي، -6

 .184ص
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  ما يكرر من احلروف يف أوائل الكلمات.-4

ال تأتلف من احلروف  وأهم ما توصل إليه هؤالء هو حصر الثنائيات اليت

يف العربية على سبيل اإلحصاء ال االنتقاء، مث جاءت الدراسات احلاسوبية 

فكشفت عن الثنائيات الشائعة يف الكالم العريب والثنائيات املمنوعة فيه من خالل 

.1دراسة اجلذور املعجمية

راء القدامى يف الشيوع آصدد إىل أن التطلع إىل معرفة ويشار يف هذا ال

الئتالف والذالقة، مما يشكل أساس عروبة الكالم، معرفة علمية دقيقة، هو وا

الذي سوغ إجراء تلك الدراسات احلديثة اليت أثبتت مبا ال يدع جمال للشك صواب 

هذه اآلراء اليت أنتجتها عبقرية العلماء العرب على الرغم من قلة الوسائل وحداثة 

عند العرب وال سيما علم األصوات الدرس، ويؤكد هذا كله أصالة علوم اللغة 

الذي أثار نضجه املبكر على يد اخلليل مزاعم تفرتض وجود اقتباس واسع من 

. هذه هي معظم القواعد اليت وضعها 2حضارات سابقة تتمتع مبفاهيم لغوية

، وسلس على اللسان، وقد طابقت غويون، لبناء سليم، سهل يف النطقالل

، يف السورة كل هذه القواعد.الكلمات الواردة بطبيعة احلال

  الدراسة اإلحصائية ألصوات السورة: -2

سابقا،  اهنأوضحعّرف العرب األصوات اللغوية منذ القدم، وهذا ما 

كما عرفوا الصفات والطبيعة   ،نظريات الدرس الصويت احلديثوأيدهم يف بعض 

ƷȐǻ�¦ǀđÂ��ƨǨŬ¦Â�ƨǳȂȀǈǳ¦�ȄǴǟ�řƦǷ�¿Ȑǰǳ¦Â��ƢȀǼǷ�©ȂǏ�ǲǰǳ�ƨȈƫȂǐǳ¦ ظ على

األبنية اللغوية العربية مت اختيارها ألصوات معينة، وتركها ألصوات أخرى.

.131ينظر مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، ص-1

.132، صمبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدورينظر  - 2
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عملية إحصائّية وهذا ما الحظناه يف وقد تفضل حركات على أخرى 

ألصوات بعض آيات السورة  (نصفها) بقسميها، أي األصوات الصامتة والصائتة 

  وقد حتصلنا على النتائج التالية:

احلسابية،وهي ضرب عدد التواتر يف جمموع األصوات قسمة العملية  بعد

100.

  األصوات الصامتة:-1

  01الجدول رقم:

النسبة   عدد التواترالصوت  النسبة المئويةعدد التواترالصوت

  المئوية

180.62ض2287.22أ

200.69ط1434.97ب

140.48ظ1565.42ت

1003.47ع311.07ث

140.48غ361.25ج

822.85ف511.77ح

782.71ق210.73خ

842.92ك933.23د

37313.45ل361.25ذ
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2508.69م1585.49ر

29010.08ن140.48ز

1465.07و622.15س

1806.25هـ301.04ش

1304.52ي240.83ص

السورة النموذج،  اجلدول يوضح لنا الصوامت األكثر استعماال وشيوعا يف

. ويف اجلدول األيت سنبني خصائص ني مدى انتشارها يف كلمات السورةويب

�ǪȈǫŗǳ¦Â�ǶȈƼǨƬǳ¦Â��̈ÂƢƻǂǳ¦Â�̈ƾǌǳ¦��ǆ ǸŮ¦Â�ǂȀŪ¦�ǺǷ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦

  الجهر والهمس:-1

  02الجدول رقم: 

  األصوات المهموسة ونسبها  األصوات المجهورة ونسبها

2.15س7.92أ

2.92ك4.97ب

5.42ت1.25ج

2.85ف3.23د

1.77ح1.25ذ

1.07ث5.49ر
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%.67.98:النسبة املئوية للمجهورات إمجاال

  %.31.97للمهموسات إمجاال: النسبة املئوية 

اجلهر لغة ما وقبل التعليق على اجلداول سنورد بعض املفاهيم النظرية؛ 

الصوت ف. أما اصطالحا 1ظهر، وتقول جهرت القول، وجهرت به إذا أعلنته

��°ȂȀĐ¦» حرف أشبع االعتماد يف موضعه، ومنع النفس أن جيري معه، حىت

ينظر اللسان، ابن منظور، مادة (جهر).-1

6.25ه0.48ز

1.04ش0.62ض

0.73خ0.48ظ

0.83ص0.48غ

2.71ق13.45ل

0.69ط8.69م

3.74ع10.08ن

5.07و

4.52ي
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وذهب آخرون إىل طرح تعريفات أخرى، 1»ينقضي االعتماد عليه  وجيري الصوت

�Ȃǿ�°ȂȀĐ¦�©Ȃǐǳ¦�À¢�ÀƢȈǈǯ�Ǻƥ¦�Ã¢ǂǧ» ما لزم موضعه إىل قضاء حروفه، وحبس

. ويرى السكاكي 2»النفس أن جيري معه فصار جمهورا، ألنّه مل خيالطه شيء بغريه

»» ǂū¦�«ǂű�Ŀ�°ƢǐŴ¦�°ȂȀĐ¦�ËÀ¢«3.

�ƢǿǂƟƢǜǻ�ǺǷ�ǞǸǈǳ¦�Ŀ�Ãƾǻ¢Â�ȄǤǏ¢�ȆȀǧ��ƢēȂǏ�Ǧ ǳȋ¦��ȆǿÂ��ƨǇȂǸȀŭ¦

واهلمزة والعني والغني والقاف واجليم والياء والضاد والالم والنون والراء والطاء 

4والدال والزاي والظاء والذال والباء وامليم والواو.

أضعف االعتماد من موضعه حىت جرى معه «وعرفوا املهموس بأنّه حرف 

ء والفاء واحلاء واهلاء والشني ، وحروفه هي: السني والكاف والثاء والتا5»النفس

واخلاء والصاد، ومجعت يف قوهلم: سكت فحثه شخص. ويعرفها ابن دريد يف 

�Ń�°ȂȀĐ¦Â��ƨȈǌƬǨǷ�ƢËĔƘǯ�ƪ«قوله:  ƳǂƼǧ��«ǂƼŭ¦�ƢŮ�ǞǈËƫ¦�ǾËǻȋ�ƨǇȂǸȀǷ�ƪ ȈËũÂ

.6»يتسع خمرجها فلم تسمع هلا صوتا

مس ميكن معرفته وقد أوضح علماء الّلغة القدامى أّن كال من اجلهر واهل

واحلكم على الصوت به، عن طريق تكرار الصوت وحتريكه فإّما أن ينطلق النفس، 

وأنت تعترب ذلك (أي اهلمس) بأنّه قد ميكنك «وإّما أن ينحبس، يقول ابن جين: 

تكرير احلرف مع جري الصوت، حنو: سسس، ككك، ولو تكلفت مثل ذلك يف 

Ǯ ǼǰǷ¢�Ƣŭ�°ȂȀĐ¦«7.

.128، ص10، وشرح املفصل، ابن يعيش، ج 434، ص4الكتاب، سيبويه، ج-1

 اللسان مادة (جهر). - 2

.76مفتاح العلوم، السكاكي، ص-3

.434، ص 4ينظر الكتاب، سيبويه، ج-4

.434، ص 4نفسه، ج-5

.8، ص1مجهرة الّلغة، ابن دريد، ج-6

.60، ص1سر الصناعة، ابن جّين، ج-7
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ولكن أفادوا من الدراسات العلمية هاتني الصفتني،  فعرفواأّما احملدثون 

. والحظوا 1الوترين الصوتني وما هلما من عالقة بعملية اجلهر واهلمس حيث عرفوا

»�¿ƾǟÂ�śƬƟǂǳ¦�ǺǷ�«°ƢŬ¦� ¦ȂŮƢƥ�ƢŷǂƯƘƫÂ��śƫȂǐǳ¦�ǺȇǂƫȂǳ¦�ƨƥǀƥ̄�ǺǷ�ÀƘǌǼȇ�ƢǸĔ¢

ر مرتبط بفتحة املزمار يف . كما الحظوا أيضا أن هذا التأث2»تأثرمها وذبذبتهما

انقباضها وانبساطها، فإذا انقبضت هذه الفتحة ضاق جمرى اهلواء واقرتب الوتران 

الصوتان، أحدمها من اآلخر، فيؤثّر اهلواء فيهما باالهتزاز، وهذا حيدث مع 

�°ȂȀĐ¦�©Ȃǐǳ¦

اتسع جمرى اهلواء وابتعد الوتران الصوتان و املزمار  تحوإذا انبسطت فُ 

عن اآلخر، حبيث ال يؤثر  فيهما اهلواء اخلارج من الرئتني باالهتزاز وهذا  أحدمها

ȂȀĐ¦�Ǧ°�3حيدث عندما يكون الصوت مهموسا. ȇǂǠƫ�ǺǰŻ�² ƢǇȋ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟÂ

4�Ŀ�̈°ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȋ¦Âبأنّه الصوت الذي يهتز معه الوتران الصوتيان ويتذبذبان.

وم هي: اهلمزة والباء واجليم والدال اللغة العربية كما ينطقها جميدو القراءات الي

والذال والراء والزاي والصاد والطاء والعني والغني والالم وامليم والنون والواو والياء، 

  وهي مخسة عشر صوتا.

واملهموس هو الصوت الذي ينفرج معه الوتران الصوتيان بعضهما عن 

دون أن يقابله أي بعض أثناء مرور اهلواء من الرئتني، حبيث يسمحان له باخلروج 

واألصوات املهموسة كما ينطقها  5اعرتاض يف طريقه، ومن مت ال يتذبذبان.

املختصون يف اللغة العربية اليوم هي: السني والكاف والثاء والفاء واحلاء والشني 

  واخلاء والصاد والقاف والطاء والعني واهلاء.

 .135ص، 3أصوات اللغة العربية، عبد القادر حامد هالل، مكتبة وهبة، القاهرة، ط-1

.135ينظر نفسه، ص-2

.21، 20ينظر األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص-3

.51ينظر اللغة لفندريس، ص-4

.58ينظر مبادئ يف اللسانيات، خولة طالب اإلبراهيمي، ص -5
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�Ǻǟ�°ȂȀĐ¦�ǄȈȈǸƬǳ�ƨȇƾȈǴǬƫ�ƨǬȇǂǗ� ƢǸǴǠǳ¦�Ƥ ƳÂ¢Â�ǞǓÂ�ƢȀǼǷÂ��² ȂǸȀŭ¦

األصبع على تفاحة آدم، مث النطق باحلرف، فإذا اهتز الوتران الصوتيان شعرنا 

�ǪǘǼǳ¦�ƾǼǟ� Ȇǌƥ�ǂǠǌǻ�Ń�¦ǄƬȀȇ�Ń�¦̄¤Â��̈°ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȌǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�¦ǀǿÂ��±¦ǄƬǿȏƢƥ

.1باألصوات املهموسة

ذوق احلرف واعتبار صداه بأن يأيت به «قد أوضح بعضهم أنه ميكن 

«�ساكنا  ǂǠȇ�¦ǀđÂ��ǾǴƦǫ�ǺǷ�̈°ȂǈǰǷ�ǲǏȂǳ¦�̈Ǆŷ�ǾȈǴǟ�ǲƻƾƫ�Ľ��ƢǯǂƸƬǷ�ȏ

أو بطريقة بسيطة وهي وضع الكف فوق اجلبهة يف أثناء  2»خمرجه احملقق وصفته

النطق بالصوت فنجد رنينا، وحنس به يف الكف، وهذا الرنني ناشئ عن اهتزاز 

² ȂǸȀŭ¦�ǞǷ�ª ƾŹ�ȏÂ�°ȂȀĐ¦�» ǂū¦�ǞǷ��śƫȂǐǳ¦�ǺȇǂƫȂǳ¦3.

�ƨƯȐƯ�°̈ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȋ¦�ǺǸǓ�¦ȂǴǠƳ� ƢǷƾǬǳ¦�À¢�ǾƬǜƷȐǷ�ǺǰŻ�ƢǷÂ

.4أصوات مهموسة

وفد ثارت حول هذه  5هي كما يراها احملدثون، اهلمزة والقاف والطاء.

حيث جند اهلمزة عند  1املسألة نقاشات متعددة مل يصل أي منها إىل يقني.

  :يصرح بذلك قائالفابن جين  2سيبويه وغريه من القدماء صوتا جمهورا.

.87ينظر األصوات، كمال بشر، ص -1

لواحد وايف، ، وفقه اللغة، علي عبد ا7، ص1ينظر سر الصناعة، ابن جّين، ج-2

.278، ودراسات يف فقه اللغة، ص160ص

، وعلم اللغة بني الرتاث 137ينظر أصوات اللغة العربية، حامد عبد الغّفار هالل، ص-3

.117م، ص1987واملعاصرة، عاطف مذكور، دار الثقافة للنشر، القاهرة، 

، 60، ص1، وسر الصناعة، ابن جّين، ج434، ص4ينظر الكتاب، سيبويه، ج-4

.202، ص1، والنشر، ابن اجلزري، ج672، ص2واملمتع يف التصريف،  ج

.21األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص-5
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إّن اجلهر يف األصوات ناتج عن اهتزاز الوترين الّصوتيني اهتزازًا منتظًما، «

©¦ȂǏȋ¦�ǺǷ�ǽŚǤǳ�ÀȂǰȇ�ȏ�ƢǷ�ŚƯƘƫ�ǾǳÂ�ƢčȇȂǫ�°ȂȀĐ¦�©ȂËǐǳ¦�ÀȂǰȈǧ«3 وممّا أفاد

َر َوَمْن َأْظَلُم ِممَّْن اجلهر يف الّسورة تقرير مصري الكافرين املؤمل يف قوله تعاىل:﴿ ذُكِّ

َها َوَنِسَي َما َقدََّمْت َيَداُه ِإنَّا َجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن  ِبَآيَاِت رَبِِّه فََأْعَرَض َعنـْ

َلْن يـَْهَتُدوا ِإًذا أََبًدا ًرا َوِإْن َتْدُعُهْم ِإَلى اْلُهَدى فـَ 4﴾ يـَْفَقُهوُه َوِفي َآَذاِنِهْم َوقـْ

اجلهر يف (أظلم وذكر) و(أعرض وقّدمت يداه) فيأيت فالّتتابع الّصويت ألصوات

�· ��ǪËǫǂŭ¦�°ȂȀĐ¦�ǾǠƦƬȇ�ǶËƼǨŭ¦�°ȂȀĐ¦�©ȂËǐǳ¦-  د) مع هذا  -د  - ذ) (ص

التتابع الّصويت الرابط بني املقّدمات من ظلم وإعراض، والنتائج اليت تظهر املصري 

فكانت النتيجة املوحش الذي يزداد سوًءا، فالقلوب عليها أكّنة وصمت اآلذان، 

الضالل الذي يوصل إىل غضب اجلّبار.

واهلمس يّتسم بالّليونة يف طبيعته وتكوينه وفيه ملمح من احلزن أحيانًا، 

َويـَُبشَِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن ومن أمثلة األصوات املهموسة يف الّسورة قوله تعاىل: ﴿

، يف اآلية ألفاظ سهلة يف طبيعة 5﴾ ًنايـَْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َحسَ 

�ƾȈǨƫ�ƨËȇŚǨǏ�©¦ȂǏ¢�ƢËĔƜǧ�Ǯ ǳ̄�Ƥ ǻƢƳ�ń¤Â��ƢǼǈƷ��©ƢūƢǐǳ¦��ǂǌƦȇ��Ƣē¦ȂǏ¢

الطمأنينة، والتّبشري للمؤمنني.

ُأولَِئَك َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتِهُم ومن ذلك أيضا قوله: ﴿

َهاُر ُيَحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أَ  َساِوَر ِمْن َذَهٍب َويـَْلَبُسوَن ثَِيابًا ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس اْألَنـْ

َرٍق ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اْألَرَاِئِك نِْعَم الثـََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتـََفًقا فاألصوات  6﴾َوِإْسَتبـْ

املهموسة (حيّلون فيها من أساور، يلبسون، سندس، استربق) فأغلب األصوات 

.218، 200ينظر نقاشا هلذه املشكلة يف الوجيز يف فقه اللغة، حمّمد األنطاكي، ص -1

.434، ص4ينظر الكتاب، سيبويه، ج-2

.60، ص1سر الصناعة، ابن جين، ج-3

.57الكهف: -4

.02الكهف: -5

.31الكهف: -6
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ف حال أصل اجلّنة ونعيمها، وهذا من التوّسع يف الوصف، املهموسة تناسب وص

¦1�ǺǷ�¦čȂƳ�ǂǌǼƫ�ƨǇȂǸȀŭ¦�©¦ȂǏȋ﴾ َوَحَفْفَناُهَما بَِنْخلٍ  ومن ذلك قوله: ﴿

�Ǧ ǏȂǳ¦�ǞËǇȂƬȇÂ�Ƣđ�ǖȈƄ¦�ȌŻ�¾ƢǸŪ¦Â�ƨƷ¦ǂǳ¦

نتج فيما خيص اجلهر واهلمس الوارد يف السورة، فإن األصوات تولذلك نس

�ƪ ǤǗ�̈°ȂȀĐ¦�ǂȀŪ¦�ǂƫ¦Ȃƫ�ǲƴǇ�Ʈ ȈƷ��ƨǇȂǸȀŭ¦�©¦ȂǏȋ¦�ȄǴǟ�̈ŚƦǯ�̈°Ȃǐƥ

، أي ما %31.97يف حني جند عدد األصوات املهموسة   %67.98بنسبة 

)، وامليم %10.08) والنون (%13.45يعادل نصفها. وكان لصوت الالم (

����ƢǷ�̈°ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȋ¦�°ƢǌƬǻȏ�ǲǠǳÂ�ƢǨưǰǷ�¦°ȂǔƷ%5.49)، والراء(8.69%(

�Ƣƫ¦ȂǏ¢�Ƥيربرها إذ أ ǴǘƬƫ�Ŗǳ¦�̈Śƻȋ¦�ǽǀǿ��̈°Ȃǈǳ¦�ª ¦ƾƷ¢�©ƢȇǂůÂ�¼ÂƢǈƬƫ�ƢĔ

شديدة وقوية تناسب مواقف السورة الكرمية. وقد بدا هذا األمر طبيعيا عند 

احملدثني، إذ اعتربوا من البداهة " أن تكون الكثرة الغالبة من األصوات اللغوية يف  

ÀȂǰƫ�À¢�ȆǠȈƦǘǳ¦�ǺǷÂ��̈°ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȌǳ�¿Ȑǯ�ǲǯ كذلك، وإال فقدت اللغة

أداة التواصل وعنصرها املوسيقي ورنينها اخلاص، الذي منيز به الكالم من الصمت 

، بل ذهب بعضهم إىل اإلقرار بأن نسبة شيوع 2واجلهر من اهلمس واإلسرار"

منه   %80، يف حني أن  %20األصوات املهموسة يف الكالم ال تزيد على 

3أصواتا جمهورة.

يعين األصوات االنفجارية واالحتكاكية.والّرخاوة:الشدة  -2

 03الجدول رقم: 

.32الكهف: -1

.118األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص-2

.121ينظر املرجع نفسه، ص-3
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  %.43.19النسبة اإلمجالية لألصوات الشديدة : -

  %.22.85النسبة اإلمجالية لألصوات الرخوة :  -

  %.32.71النسبة اإلمجالية لألصوات املائعة :  -

األصوات المائعة ونسبها  األصوات الرخوة ونسبها  األصوات الشديدة ونسبها

13.45ل2.15س4.97ب

5.49ر0.48ز5.42ت

8.69م0.83ص3.23د

5.07ن1.04ش0.69ط

1.25ذ0.62ض

1.07ث2.92ك

0.48ع2.71ق

2.85ف7.92أ

6.25ه

1.77ح

0.73خ

3.47ع

0.48غ
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باعتبار التوقف، أو احنباس اهلواء الذي يصنع ويوصف الّصوت االنفجارّي 

منها الصوت، وتسمى عند القدامى باألصوات الشديدة فالشدة لغة الصالبة وهي 

. والشديد هو 2. والرخاوة لغة اللني1نقيض اللني تكون يف اجلواهر واألعراض

خر هو كمال احنباس جري الصوت آ. ومبعىن 3»الذي مينع الصوت أن جيري فيه«

. والرخاوة هو لني الصوت 4النطق بالصوت لكمال قّوة اعتماده على خمرجهعند 

.5وجريانه عند التلف طبه، لضعفه وضعف االعتماد عليه يف خمرجه

مث الفتح املفاجئ  ؛فمعيار الصوت الشديد هو اإلقفال احملكم يف املخرج      

ر اهلواء فيه والتسريح السريع للهواء، وهذا ال حيدث مع الصوت الرخو، الذي مي

الشدة والرخاوة  بنيدون عائق. وبني هاتني الصفتني جند صفة التوسط، وهو الذي 

.6ومعناه يف اللغة االعتدال

وللمحدثني يف هذه  7ويف االصطالح منزلة بني متام االحنصار ومتام اجلري،

�ƢǸȈǧ� ƢǷƾǬǳ¦�ǽǂǯ̄ �ƢǸǟ�«ǂţ�ȏ�ƢĔ¢�ȏ¤��̈ƾȇƾƳ�©ƢƸǴǘǐǷ�©ƢǨǐǳ¦�ǽǀǿ

. فقد الحظوا 8ور لصدور األصوات متصفة بوضع نطقي خاصتتضمنه من تص

 ينظر اللسان مادة (شدد) و(رخو) - 1

ينظر املصدر نفسه مادة (رخو ) والرخاوة جيوز فيها تثليت الراء، تأيت بالكسرة والضمة -2

فتحة،  والكسرة أشهر، فيقال : الرخاوة، الرخاوة، والرخاوة.وال

، واملفصل، 61، ص1، سر الصناعة، ابن جين، ج434، ص4الكتاب، سيبويه، ج-3

.129، ص10وشرحه ابن يعيش، ج395الزخمشري، ص

.86ينظر أحكام قراءة القرآن، احلصري، ص-4

، 61، ص1الصناعة، ابن جّين، ج، وسر 434، ص4ينظر الكتاب، سيبويه، ج-5

، واملقتضب، املربّد، 129، ص10، وشرحه ابن يعيش، ج395واملفصل، الزخمشري، ص

.194، ص1ج

 ينظر تاج العروس: مادة (وسط ) - 6

.161ينظر فقه اللغة، علي عبد الواحد وايف، ص-7

.142أصوات اللغة العربية، عبد الغّفار حامد هالل، ص-8
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دمها أن خمرج الصوت يكون عند التقاء عضويني من أعضاء النطق يتصل أح

اّتصاال غري يكون خر اتصاال حمكما يف بعض األحيان .ويف البعض اآلخر باآل

حلظة  ئتني ينحبس عندمهاحمكما فإذا التقيا التقاء حمكما فإن اهلواء املندفع من الر 

، ينفصالن بعدها انفصاال فجائيا ينشأ عنه مساع صوت انفجاري هو من الزمن

.1اصطالح القدماء على تسميته بالصوت الشديد

وإذا التقى عضو النطق التقاء غري حمكم مل ينحبس اهلواء املندفع من 

الرئتني، بل يكون بني العضوين فراغ يسمح للهواء باملرور فيحدث نوع من 

. وقد يسمح التقاء العضوين 2يجة احتكاك اهلواء بعضوي النطق حينئذاحلفيف نت

للهواء باملرور دون إحداث أي حفيف أو صفري نتيجة التساع جمرى اهلواء، 

.3وحيدث ذلك مع بعض األصوات

وممّا جتدر اإلشارة إليه أن هذين املصطلحني (الشّدة والرخاوة) عرفا لدى 

سيبويه حىت العصر احلديث، لكن هناك مصطلحان علماء العربية منذ أن أطلقها 

جديدان أطلقهما الفراء ومها: األخرس للصوت الشديد واملصوت للصوت 

. وهكذا نرى أّن تغّري شكل املخرج عند حدوث الصوت ينتج لنا أربعة 4الرخو

أنواع من األصوات، وهي: شديد ( انفجاري) ورخو(احتكاكي) ومتوسط (مائع) 

  مت هذه الصفات حبسب درجة االنسداد.ومزدوج (مركب) قس

) وفيه تنقبض أعضاء النطق، ويلتقي Occlusif(األصوات االنفجارية:•

بعضها ببعض يف املخرج، يف التحام تام ال يسمح للهواء بالنفوذ إال بعد أن 

.25، 24وات اللغوية، إبراهيم أنيس، صينظر األص - 1

.165، 164ينظر الوجيز يف فقه اللغة، األنطاكي، ص: -2

.165ينظر املرجع نفسه، ص-3

ينظر ما ذكره الكوفيون من اإلدغام، أليب سعيد السريايف، تح صبيح التميمي، دار -4

.43شهاب للطباعة والنشر، اجلزائر، ص
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. واألصوات العربية االنفجارية أو 1ينفصل بعضهما عن بعض انفصاال مفاجئا

.2والتاء، والدال، والضاد، والطاء، والكاف، والقاف، واهلمزةالشديدة هي الباء، 

(األصوات االحتكاكية• :Constrictif وفيه تتقارب أعضاء النطق يف املخرج  (

تقاربا شديدا حبيث ال ترتك للهواء سوى منفذ ضيق مير منه حمدثا باحتكاكه 

طق تدعى بأعضاء النطق صوتا ضعيفا يشبه صوت احلفيف، وهذه اآللية يف الن

. واألصوات املنبعثة بواسطتها هي: التاء، واحلاء، واخلاء، والذال، 3االحتكاك

.4والزاي، والسني، والشني، والصاد، والظاء، والعني، والغني، والفاء، واهلاء

وقد ارتبط ذلك باحلاالت االنفعالّية والتهديد والوعيد وعظيم اجلزاء يف 

َأَويـَْنا ِإَىل الصَّْخَرِة فَِإينِّ َنِسيُت احلُْوَت َوَما أَنَسانِيُه ِإالَّ قوله: ﴿قَاَل أَرَأَْيَت ِإْذ 

نالحظ يف اآلية تتابع الّصوت 5الشَّْيطَاُن َأْن أَذُْكَرُه َواختَََّذ َسِبيَلُه ِيف اْلَبْحِر َعَجًبا﴾

املهموز الذي هو من أقوى األصوات االنفجاريّة، فارتبط كّل هذا مع حالة الفىت 

ملندهش ممّا رأى أمامه من حال احلوت الغريب. ا

إن اجلدول املتضمن لألصوات الشديدة االنفجارية، واليت بلغ عدد 

وهي كمية صوتية هائلة تستدعي جهدا صوتيا،   %43.19انتشارها يف السورة 

ونفسا طويال لنطقها. حيث " حيبس فيها جمرى اهلواء اخلارج من الرئتني حبسا تاما 

ن املواضع، وينتج عن هذا احلبس أن يضغط اهلواء، مث يطلق سراح يف موضع م

،  وتسمى أيضا انسدادية أو 118املعاصرة، عاطف مذكور، صعلم اللغة بني الرتاث  -  1

، والكالم إنتاجه وحتليله، عبد الّرمحن 82وقفية، ينظر أسس علم اللغة، ماريو ياي، ص

.250أيّوب، ص

.98ينظر األصوات، كمال بشر، ص-2

وب، ، والكالم إنتاجه وحتليله، عبد الّرمحن أيّ 165الوجيز يف فقه اللغة، األنطاكي، ص-3

 .249ص 

.98، واألصوات، كمال بشر، ص103، 67ينظر مناهج البحث، متّام حّسان، ص-4

.63الكهف: -5



البنية الّصوتّية لسورة الكهفالفصل األّول:

62

�̈Ƙƴǧ�ȆƟ¦ȂŮ¦�ÃǂĐ¦1 وما يعلل هذا التواتر اهلائل لألصوات االنفجارية أن احملاور ،

�ƾȇƾȀƬǳ¦Â�ƨȈǳƢǠǨǻȏ¦�©ȏƢū¦�ȄǴǟ�ƪ ǴǸƬǋ¦�ƢĔ¢�̄ ¤�Ǯ ǳ̄�Ƥ ǴǘƬƫ�̈°ȂǈǴǳ�ÃŐǰǳ¦

¦ȂǏȋ¦�ǺǷ�ǖǸǼǳ¦�¦ǀđ�ǲǇȂƬǳ¦�ÀƢǯ�Ǯ ǳǀǳÂ�ƾȈǟȂǳ¦Â ت كفيال بتحقيق أدائية كالمية

توزع   %7.92تبليغية مشبعة بالقوة. ونالحظ أن صوت اهلمزة بلغ نسبة تواتر 

توزيعا متساوقا مع أغراض السورة. ويشري اجلدول املخصص لألصوات الرخوة 

ونعلم أن  %22.85االحتكاكية أن النظام الصويت يف السورة جاء حامال نسبة 

مما يكسبها قابلية التواصل  ،زة التوازن والتشكيل واملرونةمي الصوت االحتكاكي له

�ƨȈǬǘǼǳ¦�ƢēƢǻȂǴƫ�Ŀ�̈®Ƣǧȍ¦Â

تليها مرتبة صوت    %6.25وقد كانت اهلاء أكثر األصوات ورودا بنسبة 

وال ريب أن هذه األصوات مناسبة مع ظالل   %2.15والسني  %2.85الفاء 

  السورة الكرمية. 

  االستفال واالستعالء:-3

ستعالء خروج الصوت من أعلى الفم، وذلك لعلو اللسان عند النطق واال

أن تتصعد يف احلنك األعلى، «وعرفه ابن جين بقوله:  2باحلرف إىل احلنك األعلى.

فأربعة منها فيها مع استعالئها إطباق، وأّما اخلاء والغني والقاف فال إطباق فيها 

.3»مع استعالئها

ة، وهي: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، ستعالء سبعإذ فحروف اال       

ستفال لغة فهو من سفل، السفل والسفل أما اال 4والغني، واخلاء، والقاف.

.16األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص-1

.282ينظر دراسات يف فقه اللغة، صبحي الصاحل، ص-2

.61، ص1سر الصناعة، ابن جّين، ج-3

، وأصوات اللغة العربية، عبد الغّفار حامد 69زبري دراقي، صحماضرات يف فقه اللغة، -4

.145هالل، ص 
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أما   1والسفول بالضم نقيض العلو. قال ابن سيدة  األسفل نقيض األعلى

اصطالحا فيقال الصوت املستفل أو املنخفض، وهو ما ينخفض معه اللسان وال 

ستفال كما يراها علماء مله يف مستوى قاع الفم وأصوات اال. فيكون ع2يرتفع

، هي اهلمزة، والباء، والتاء، والثاء، واجليم، 3الدراسات الصوتية القدماء واحملدثون 

واحلاء، والدال والذال، والراء، والزاي، والسني، والشني، والعني، والقاف، 

  لياء.والكاف، والالم، والنون، واهلاء، والواو، واأللف، وا

  04الجدول رقم :

  االستعالء ونسبته  االستفال ونسبته

0.69ط7.92أ

0.48ظ4.94ب

0.83ص5.42ت

0.62ض1.07ث

2.71ق1.25ج

0.73خ1.77ح

0.48غ3.23د

1.25ذ

5.49ر

0.48ز

2.15س

1.04ش

3.47ع

 ينظر اللسان مادة (سفل). - 1

.262، ص3شرح الشافية، األسرتباذي، ج-2

.129، ص10، وشرح املفصل، ابن يعيش، ج61، ص1سر الصناعة، ابن جّين، ج-3
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2.85ف

2.92ك

13.45ل

8.69م

10.08ن

6.25هـ

5.07و

4.52ي

  االنفتاح واإلطباق:-4

واإلطباق هو أن يرتفع مؤّخر اللسان حنو أقصى احلنك األعلى يف شكل 

مقعد على هيئة مغلقة بينما يكون طرفه ملتحما مع جزء أخر من الفم، مشكال 

احلروف املطبقة وهي «وقال فيه سيبويه:  1خمرجا من املخارج الصوتية املختلفة.

اليت إذا وضعت لسانك يف مواضعهن انطبق لسانك  يف مواضعهن إىل ما حذى 

احلنك األعلى، فإذا وضعت لسانك، فالصوت حمصور فيما بني اللسان يف احلنك 

وعرّفه ابن جين 2»إىل موضع احلروف وهي: الصاد، والضاد، والطاء، والظاء

ظهر لسانك إىل احلنك األعلى مطبقا له، ولوال اإلطباق لصارت  أن ترفع«بقوله: 

.3»الطاء داال، والصاد سينا والضاء ذاال

.168ينظر الوجيز يف فقه اللغة، األنطاكي، ص-1

، وينظر العربية، يوهان فك، ترمجة رمضان عبد 436، ص 4لكتاب، سيبويه، جا -  2

.111م، ص1980التواب، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

، وهذا ما ذهب إليه القدامى من أمثال الرضي 61، ص1سّر الصناعة، ابن جّين، ج-3

لسراج ، وابن ا413، والزجاجي يف اجلمل يف النحو، ص 262، ص 3يف شرح الشافية، ج

.403، ص3يف األصول يف النحو، ج
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فهذه الكيفّية اخلاصة للسان أثناء عملية النطق، تعطي الصوت املنطوق 

ومسيت احلروف  2من فتح نقيض اإلغالق، واالنفتاح 1طابعا خاصا من الفخامة.

أي  3»ء منهن لسانك، ترفعه إىل احلنك األعلىال تطبق لشي«منفتحة، ألنك 

ن اهلواء دون عائق عند ينفتح ما بني اللسان واحلنك األعلى، حيث يسمح جبريا

Ƣđ�ǪǘǼǳ¦4 5وهي كل األصوات ماعدا األصوات املطبقة.

  05الجدول رقم: 

  اإلطباق ونسبتهاالنفتاح ونسبته

0.69ط7.92أ

0.48ظ4.97ب

0.83ص5.42ت

0.62ض1.07ث

1.25ج

1.77ح

3.23د

0.73خ

1.25ذ

5.49ر

0.48ز

.168ينظر الوجيز، األنطاكي، ص -1

 ينظر اللسان مادة (فتح ). - 2

، 3، وينظر األصول يف النحو، ابن السراج، ج436، ص 4الكتاب، سيبويه، ج-3

 .404ص

.273ينظر األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص-4

.436، ص 4جينظر الكتاب، سيبويه، -5
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2.15س

1.04ش

3.47ع

0.48غ

2.85ف

2.71ق

2.92ك

13.45ل

8.69م

10.08ن

6.25هـ

5.07و

4.52ي
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المفّخمة والمرّققة:-5

  06الجدول رقم: 

  المفخم  المرقق

0.83ص7.92أ

0.62ض4.97ب

0.43ط5.42ت

0.69ظ1.07ث

0.73خ1.25ج

0.48غ1.77ح

2.71ق3.23د

1.25ذ

0.48ز

2.15س

1.04ش

3.47ع

2.85ف

2.92ك

8.69م

10.08ن

5.07و

6.25هـ

4.52ي

%2.85نسبة الالم املفخمة 

%97.40نسبة الالم املرققة 

%43.03نسبة الراء املفخمة 

%56.96نسبة الراء املرفقة 

%93.46النسبة املئوية اإلمجالية لألصوات املرققة 

النسبة املئوية اإلمجالية لألصوات املفخمة 

6.54%
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تفخيم الّصوت ناتج عن حركة مؤّخرة اللسان، ويف ظاهرة تتابع األصوات 

َوِإنَّا َلَجاِعُلوَن املفّخمة يف اآليات حيث أفادت التَّعظيم والتهويل يف قوله تعاىل: ﴿

َها َصِعيًدا ُجُرزًا ، وهي من املشاهد العظيمة املخيفة مشهد حال الدنيا 1﴾َما َعَليـْ

فقد ساعد  2»األرض اجلرز، يعين مثل أرض بيضاء ال نبات فيها«يوم القيامة 

من دالالت القّوة والتمكني يف (َصِعيًدا). ملمح التفخيم مبا فيه

َنا َعَلى آَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِنيَن َعَدًداويف قوله أيضا: ﴿ هي  3﴾َفَضَربـْ

من املواقف اليت ظهرت فيها احلاجة إلظهار القّوة والتمكني املستمر يف قّصة أهل 

  العجب.الكهف، وما حصل يف قّصة الفتية فيه أحداث معجزة تصل إىل حّد 

والرتقيق الّصويت يف مقابل التفخيم، ومعناه أن اللسان يستفل، وممّا يفيده 

قَاَل َلُه ُموَسى َهْل أَتَِّبُعَك َعَلى َأن تـَُعلَِّمِن ِممَّا يف السورة التوّدد يف قوله تعاىل: ﴿

تـُْرِهْقِني ِمْن قَاَل َال تـَُؤاِخْذِني ِبَما َنِسيُت َوَال ، ويف قوله أيضا: ﴿4ا﴾ُعلِّْمَت ُرْشدً 

، ففي املوقفني من النّيب موسى (عليه الّسالم) مع العبد الصاحل 5﴾َأْمِري ُعْسًرا

طلب واعتذار مؤّدبان وتوّدد.

وما نستخلصه من تلك اجلداول أن النظام الصويت للسورة متميز ومؤكد 

حلقيقة هي ورود األصوات يف شكل ثنائيات متقابلة ومتشاكلة، فاألصوات 

دة تقابلها وتشاكلها األصوات الرخوة، واألصوات املهموسة تشاكلها الشدي

�ǞȇȂǼƬǳ¦�ǺǷ�¦ŚƦǯ� Ƣǔǧ�ǲưŻ�ǲǯƢǌƬǳ¦Â�ǲƥƢǬƬǳ¦�¦ǀǿ�À¢�ǲǰǋ�ȏÂ��̈°ȂȀĐ¦�©¦ȂǏȋ¦

التنغيمي املولد لقيم خالفية دالة على مفهوم التوزيع التقابلي، الذي ميثل يف جوهره 

رونق واجلمال، ما يعمق به منشأ اخلطاب، كما يضفي عليه مسحة من ال

  خصائصه الفنية عموما. 

.8الكهف: -1

.473، ص 2الكشاف، الزخمشري، ج-2

.11الكهف: -3

.66الكهف: -4

.73الكهف: -5
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�°Őƫ�À¢�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ƨȈǣȐƥ�©ƢȈǳƖƥ�¿ȂǰŰ�́ ȂǐŬ¦�ǾƳÂ�ȄǴǟ�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ÀȋÂ

  بني األصوات اللغوية.هذا االختالف القائم 

  الصوائت ونسبها: -2

) القسم الثاين من الفونيمات الرتكيبية Voyllesومتثل األصوات الصائتة (

األصوات اللغوية اليت تشكل بينة اللغة العربية. وقد مسيت بأمساء خمتلفة، وكلها أو 

تصب يف جمرى واحد، وهي: األصوات اللينة واألصوات الطليقة وحروف املد، 

.1واملصوتات وحروف العلة واألصوات الصائتة، واحلركات واألصوات املتحركة

، والفتحة والضمة والكسرة. نياملديتت يف األلف والواو والياء وتتمثل هذه األصوا

�ǺǷ�ÀȂǷƾǬƬŭ¦�Ƣđ�ǺǠȇ�Ń��ƢǟȂȈǋ�ǂưǯȋ¦�ȆǿÂ��©ƢǤǴǳ¦�Ŀ�ȆǈȈƟ°�ǂǐǼǟ�Ǿǻ¢�ǞǷÂ

©ƢǸǴǰǳ¦� ƢǼƥ�Ŀ�ǲƻƾƫ�ƢĔƘƥ�¦ȂǼǘǨƬȇ�Ń�̄¤�ƨȈƥǂǠǳ¦� ƢǸǴǟ2.

وتنقسم الصوائت إىل الطويلة والقصرية، فالطويلة مساها القدامى حروف 

إذا سكنت مع جمانسة احلركة السابقة هلا مثل: وجيل،  ووالوا، وهي األلف 3املد

ȏ�ƢĔȋ��ƢǸƟ¦®�ƾǷ�» ǂƷ�Ǧ ǳȋ¦Â��¾Ƣǫ��̧ Ƣƥ��°Ȃǻ��®ȂǇ تقع إال بعد فتحة، وهي

ǂ̈ǈǰƥ�ƪ ǬƦǇ�À¤�Â¦Ȃǳ¦Â�ǂƻ¡�» ǂƷ�ń¤�©Śǣ�ȏ¤Â�ƢŮ�ƨǈǻƢĐ¦�ƨǯǂū¦4 وقد .

ق مع اهلواء ��5ǴǘǼƫ�ƢĔ¢�ƾǯƚȇ�ƢŲوصف ابن جين األصوات الثالثة باتساع املخارج 

اهلواء دون عائق يف أية منطقة من مناطق النطق، سواء يف احللق أو الفم أو 

األصوات اللينة عند إبراهيم أنيس، وحروف املد عند ابن جين، الطليقة عند األنطاكي، -1

عند  وحروف العلة عند متام حسان، واألصوات الصائتة عند حممود السعران واحلركات

 رمضان عبد التواب.

، والتطّور الّنحوي، برجسرتاسر، ترمجة 37ينظر األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص -2

.53رمضان عبد التّواب، ص

.196، ص1، واملقتضب، املربّد، ج18، 17، ص1ينظر سر الصناعة، ابن جّين، ج-3

.92ينظر أصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد هالل، ص -4

.8، ص1ينظر سر الصناعة، ابن جين، ج-5
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حيث جعلها خترج من اجلوف ومساعها –اخلليل –الشفتني، وإىل هذا أشار قبله 

.1حروفا هوائية

أن يندفع اهلواء «واألصوات الصائتة هي األصوات اليت حيدث يف تكوينها، 

تخذ جمراه يف احللق والفم يف ممر ليس فيه حوائل من الرئتني مارا باحلنجرة، مث ي

. ويعرفها دنيال جونر 2»تعرتضه فيضيق جمراه كما حيدث مع األصوات الشديدة

�ÀÂ®��ǶǨǳ¦Â�¿ȂǠǴƦǳ¦�ǺǷ�ǂǸƬǈǷ�ǲǰǋ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ƾǼǟ� ¦ȂŮ¦�«ǂź�©¦ȂǏ¢�ƢĔƘƥ

.3أن يعرتضه حائل

�Ƣđ�ǪǘǼǳ¦�ƨوقد استطاع ابن جين تبني احلروف الثالثة من حيث كيفي

إّن الصوت الذي جيري يف األلف «وموقعها يف احللق واللسان والشفتني، فقال: 

خمالف للصوت الذي جيري يف الياء، والواو، والصوت الذي جيري يف الياء خمالف 

للصوت الذي جيري يف األلف والواو، والعلة يف ذلك أنك جتد الفم واحللق يف 

أللف فتجد احللق والفم معها منفتحني غري ثالث أحوال خمتلف األشكال، أما ا

معرتضني على الصوت بضغط أو حصر، وأما الياء فتجد معها األضراس سفال 

وعّد .4»وعلوا قد اكتنفت جنيب اللسان... وأّما الواو فتضم هلا معظم الشفتني...

القدامى احلركات أبعاض حروف املد، فكما أن هذه احلروف هي ثالثة، فكذلك 

اعلم أن احلركات أبعاض حروف املد واللني، «ثالث، يقول ابن جين: احلركات 

.65، 64، ص1ينظر العني، اخلليل، ج-1

، وينظر مبادئ اللسانيات، أمحد خمتار عمر، 26األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص-2

.261، وأضواء  على الدراسات املعاصرة، ص58ص

  ينظر: - 3
D.jones an outline of englisch phonetics‚ P97.

.9، 8ص، 1سر الصناعة، ابن جّين، ج-4
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وهي األلف والياء والواو، فكما أن احلروف ثالثة، احلركات ثالث وهي الفتحة 

.1»والضمة والكسرة...

  المخرج:-1

تتحد أنواع احلركات، حبركة مقدمة اللسان حنو سقف احلنك، أو حركة 

. فإن كان اللسان مستويا يف قاع الفم، 2مؤخرة اللسان حنو سقف احلنك كذلك

مع احنراف قليل يف أقصاه حنو أقصى احلنك، وتركت اهلواء ينطبق من الرئتني، 

đ�°ƢǷ�ȂǿÂ�ƨȈƫȂǐǳ¦�°ƢƫÂȋ¦�ǄƬēÂ فإذا تركت 3لك صوت الفتحةذا. تنتج عن .

مقدمة اللسان تصعد حنو وسط احلنك األعلى حبيث يكون الفراغ بينهما كافيا 

��Ǧملرور اهل ȈǨū¦Â�½ƢǰƬƷȏ¦�ǺǷ�̧Ȃǻ�Ä¢�ǞǓȂŭ¦�¦ǀđ�ǽ°ÂǂǷ�Ŀ�ª ƾŹ�À¢�ÀÂ®�� ¦Ȃ

ƨǐǳƢŬ¦�̈ǂǈǰǳ¦�©ȂǏ�ƲƬǻ��Ǯ ǳ̄�ǞǷ�ǄƬē�ƨȈƫȂǐǳ¦�°ƢƫÂȋ¦�ƪ ǴǠƳÂ4.

ولو صعدت مقدمة اللسان أكثر من ذلك، حنو وسط احلنك حبيث 

 ƢȈǳ¦�©ȂǏ�Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�ƲƬǻ��ǞǓȂŭ¦�¦ǀđ�°Ƣŭ¦� ¦ȂȀǴǳ�½ƢǰƬƷ¦5 أما إذا ارتفع أقصى .

�ǺǷ�̧ Ȃǻ�Ä¢��ƨǘǬǼǳ¦�ǽǀđ�°Ƣŭ¦� ¦ȂŮ¦�ª ƾŹ�ȏ�Ʈ ȈŞ��Ǯ Ǽū¦�Ǧ ǬǇ�ȂŴ�ÀƢǈǴǳ¦

احلفيف، مع حدوث ذبذبة يف األوتار الصوتية، فإّن الصوت الذي ينتج عن ذلك 

.6هو صوت الضمة

  يف طبيعة البنية التكوينية للحركات نسجل املالحظات التالية:

.18، 17، ص1سر الصناعة، ابن جّين، ج-1

، والكالم إنتاجه وحتليله، 205ينظر األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص -2

.73عبد الرمحن أيوب، ص 

.93ينظر مدخل إىل علم اللغة، رمضان عبد التواب، ص-3

.31اللغوية، إبراهيم أنيس، صينظر األصوات  - 4

.31ينظر املرجع نفسه، ص-5

.93ينظر مدخل إىل علم اللغة، رمضان عبد التواب، ص-6
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اللسان معها مستويا : حركة متسعة، وصائت وسطي قصري، يكون الفتحة

يف القاع الفم مع ارتفاع خفيف يف وسطه، حيث يبقى الفم مفتوحا بشكل متسع 

.1وحجرات الرنني فيه كبرية. وتكون الشفتان معها مسطحتني منفرجتني

الكسرة: حركة ضيقة، وصائت أمامي يكون اللسان معها أقل ارتفاعا من حركة 

احلنك األعلى إىل أقصى حد ممكن، مع الفتحة، ومعها يرتفع مقدم اللسان اجتاه

.2انفراج الشفتني

الضّمة: حركة خلفية ضيقة، تتكون حني يصبح اللسان أثناء حتقيقها أقرب ما 

ميكن من احلنك اللني واللهاة وحجرة الرنني الفمية، مع وضع اللسان ضيقة جدا، 

.3بشكل مدورأّما الشفتان فتكونان مفتوحتني فتحا خفيفا ومتقدمني حنو األمام 

:4وفيما يلي ختطيط يبني وضع اللسان مع احلركات املختلفة

  07الجدول رقم:

النسبة المئوية  عدد االستعمال  نوع الحركة

178675.39الفتحة

33013.92الكسرة

25310.67الضمة

الّتحليل:

.184دراسات يف فقه اللغة، صبحي صاحل، ص -1

، واأللسنية العربية، رميون 210ينظر األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص -2

.40الطحان، ص 

.210األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، صينظر  - 3

،248الكالم إنتاجه وحتليله، عبد الرمحن أيوب، ص: -4

an introduction to the pronunciation of english‚ P:214.
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هذه هي النتائج اليت توصلنا إليها، بعد العملية اإلحصائية ألصوات آيات 

سورة الكهف، املعتمدة جبهاز الكمبيوتر، وما نالحظه هو ارتفاع نسبة الصفات 

القوية، مقارنة بنسبة الصفات الضعيفة.

�ƨƦǈǼǳ¦�©°ƾǫ�̄¤��ƨŻǂǰǳ¦�̈°Ȃǈǳ¦�Ŀ�ƢǟȂȈǋ�ǂưǯ¢�ƪ ǻƢǯ�̈°ȂȀĐ¦�ƪ Ƿ¦ȂǐǳƢǧ

% 31.97% مقارنة بالصوامت املهموسة اليت بلغت نسبتها 67.98املئوية بـ: 

�ƨǬȈǬū¦�ǺǰǳÂ��ƨǳ®ƢǠƬǷ�ƢȀƬƦǈǻ�À¢�©ƢǇȂǸȀŭ¦Â�©¦°ȂȀĐ¦�ƾǟ�ƾǼǟ وقد ختيل لنا

غري ذلك، وهذا ما أثبته اإلحصاء، فالكثرة الغالبة من األصوات اللغوية يف كل 

من الطبيعي أن تكون كذلك وإال فقدت اللغة عنصرها »السورة جمهورة، و

ر من اهلمس. املوسيقي ورنينها اخلاص الذي منيز به الكالم من الصمت، واجله

فاحلنجرة هي أداة الصوت األساسية وما يتكون يف غريها من أصوات إنسانية ال 

يكون كالما مسموعا واضحا ذا درجات موسيقية منسجمة ميكن ضبطها و 

.1»قياسها

أّما عن األصوات الشديدة و الرخوة، فكانت الكثرة الغالبة للشديدة بنسبة 

43.19%�ƢËĔȋاث الشديدة و تدل غالبا على األحدƢđ�ǖƦƫǂƫ2 .ذلك  من مثل

�Ç̈ċǂ ﴿يف قوله تعاىل: ÈǷ� È¾ċÂÈ¢� ÌǶ Éǯ ƢÈǼÌǬÈǴÈƻ �ƢÈǸ Èǯ�ƢÈǻȂ ÉǸÉƬÌƠ
ÊƳ � Ìƾ ÈǬÈǳ�ƢčǨÈǏ � ÈǮ ďƥÈ°�Ȅ ÈǴÈǟ �¦Ȃ ÉǓ ÊǂÉǟ ÈÂ

. فتكرار األصوات االنفجارية تساعد على 3﴾ َبْل زََعْمُتْم أَلَّْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًدا

عاين وتوّلد موسيقى قويّة وعنيفة. أّما الصوامت نسج الداللة يف السورة مع امل

�ňƢǠǷ�°Ȃǐƫ�ƨǏƢŬ¦�ƨȈƫȂǐǳ¦�ƢēƢǨǐƥ�ȆȀǧ��ƢǠƟ¦°�ƢǷ¦ƾƼƬǇ¦�ƪ ǷƾƼƬǇ¦�ƾǬǧ�̈Ȃƻǂǳ¦

تصويرا حسيا، وتضفي عليه جرسا موسيقيا موحيا مؤثرا، بالرغم من نسبة ورودها 

من %، ذلك أن األصوات متتاز بتطبيق جمرى اهلواء اخلارج  22.85الضعيفة:

الرئتني يف موضع من املواضع حبيث حيدث اهلواء يف خروجه احتكاكا مسموعا 

.21األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص-1

.79يمان العبد، صينظر من صور اإلعجاز الصويت يف القرآن الكرمي، حممد السيد سل-2

 .48الكهف:  - 3
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ستا وثالثني  رَ رِّ . أما الصوت املزجي أو املركب: اجليم فقد كُ 1ونوعا من احلفيف

مرة ارتبط كثريا مبعىن الرجم والوجود، وارتبط مبوسيقى عذبة موحية مؤثرة.

%، وهي نسبة قليلة 2.65وقد قلت نسبة األصوات املطبقة، فقد بلغت 

%، وما ينطبق عليها ينطبق أيضا على 97.35جدا مقارنة مع األصوات املنفتحة 

%.93.36%، والثانية 6.52األصوات املستعلية واملستفيلة، فقد بلغت األوىل 

وإذا حّللنا هذه الظاهرة، أي قلة استعمال هذا النوع من األصوات، وجدنا أن 

.2يرتفع إىل احلنك األعلى متخذا شكال مقعرا اللسان مع أصوات اإلطباق

والعرب تكره هذا االنتقال أي ارتفاعه لينخفض مرة أخرى، وتسمى هذه الظاهرة 

 .pharyngalisationبالتحليق 

وأصوات االستعالء نفسها هي: أصوات اإلطباق، مضافا إليها القاف واخلاء 

تعالء بتصعد مؤخر اللسان إىل والغني. وهي نفسها أصوات التفخيم، ويتم االس

. ويالحظ 3الطبق، بغري إطباق أي باستعالء فقط ويكون مع اخلاء والغني والقاف

على هذه النتائج  كثرة ورود األصوات املذلقة: الراء والالم وامليم، والنون والفاء، 

والباء، وطابقت هذه النتيجة ما نص عليه القدماء مثل اخلليل وغريه، فقد ذهب 

يل إىل فكرة عجيبة حقا هي أن البناء الرباعي واخلماسي ال يعرى من احلروف اخلل

.4الذلق أو من بعضها

فإذا ورد شيء من الرباعي أو من اخلماسي خال من حروف الذالقة فهو 

مبتدع ليس من كالم العرب. جاء يف معجم العني: "أصوات الذالقة تتكون من 

الفاء، والباء، امليم، فإن وردت يف كلمة ستة أصوات هي: الراء، والالم، والنون،

.30ينظر األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص-1

.152األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص-2

.85ينظر مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، ص-3

.52، ص1ينظر العني، اخلليل، ج-4
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.1رباعية أو مخاسية معراة من حروف الذلق، فاعلم أنتلك الكلمة حمدثة مبتدعة"

وما تتصف به هذه األصوات هي اخلفة والسالسة على اللسان، وهذا ما أكده 

� ƢǼƯ¢�ƢĔƢȇǂƳ�ƨǳȂȀǈƥ�Ƣǿ°ƢǌƬǻ¦�ƨǠǇ�ȐǴǟ�ƾǬǧ��Ǟ Ƣƥ¦ŗǇȏ¦�ȄǓǂǳ¦Â�řƳ�Ǻƥ¦

.2النطق

%، وهي أعلى النسب، إذ 13.45فالالم مثال بلغت نسبتها يف السورة 

مرّة، ويفسر لنا شيوع الالم يف العربية ظاهرة إدغامها يف معظم  387تردد 

مرّة، وبعدها امليم  290. مث النون 3األصوات الصامتة حني تكون أداة تعريف

ه األصوات مسيت يف مرّة، وما جتدر اإلشارة إليه أن هذ150مرّة والراء 250

الدراسات احلديثة بأشباه الصوائت. وقد أوضح  البحث الصويت أن هذا النوع  

كثري الشيوع، وذلك بعد استقراء بعض  معاجم اللغة العربية والقران الكرمي.

أّما فيما يتعلق باملعاجم فقد تبني أن الراء وردت بأعلى نسبة، مث النون، مث 

مرّة،  33022يتعلق بالقرآن فقد تبني أن الالم وردت امليم والالم. أما فيما 

ج اليت . وهذه النتائج طابقت فعال النتائ4مرّة. مث امليم والراء 26525والنون 

ئنا لبعض آيات السورة الكرمية. والعلة يف ذلك كما توصلنا إليها، بعد استقرا

ال  توصلنا إليها علم األصوات احلديث، أن جمرى النفس مع هذه األصوات

. وال يكاد يسمع هلذه 5تعرتضه بعض احلوائل، وهي صفة من صفات الصوامت

.52، ص1ينظر العني، اخلليل، ج-1

، 3، وشرح الشافية، األسرتباذي، ج64، ص1الصناعة، ابن جّين، جينظر سر  -  2

 .275ص

.244ينظر األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص-3

.59ينظر البينة اللغوية لربدة البويصري، رابح بوخوش، ص-4

.27ينظر األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص-5
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، وتعد أيضا من أكثر الصوامت وضوحا يف 1األصوات أي نوع من احلفيف

.2السمع، وهي بذلك كثرية الشيوع سهلة من حيث النطق

وإذا علمنا أن هذه السمات هي صفات أشباه الصوائت التمسنا لوجودها 

��ƨǳȂȀǈǳƢǯ�Ǆ̈ȈǸƬŭ¦�ƢȀƬǨǐƥ�ƪيف السورة تعل ƸųÂ�Ƣǿ°Â®�©®¢�ƢĔ¢�Ǯ ǳ̄��ȐȈ

والوضوح السمعي، والتأثري يف التبليغ. فقد أنتج لنا هذا النسيج الصويت اإليقاع 

املوسيقي، وأدركنا سر الصوت اللغوي ، ودوره يف البناء القرآين.

اليت ويرجع استعمال ودوران النون وامليم يف السورة لطول املدة الزمنية 

. ومها أيضا الصوتان األنفيان يف العربية يتمتعان 3يستغرقها كل منهما يف النطق

بصفة الغنة، أضفت عليهما ميزة موسيقية، اليت تنشأ عن ضغط اهلواء اخلارج من 

.4الرئتني بالفم عند النطق بأحدمها، فيخرج اهلواء من األنف بسهولة ويسر

اء، فقد حظيا أيضا بنصيب وافر، إذا أّما عن الصوتني اآلخرين، الباء والف

مرة، وبلغ دوران الثاين  بلغ تواتر الصوت األول (الباء): مائة وثالثة وأربعني

مرّة ، ويعود ذلك خلفتهما أمام التيار اهلوائي اخلارج من الرئتني، إذ  82: (الفاء)

 . أما صوت الفاء فينتج حني تتصل الشفة السفلى بأطراف5حيبس فرتة من الزمن

. فهما صوتان شفويان ال 6الثنايا العليا ، فتندفع كمية من اهلواء اخلارج من الرئتني

دخل للسان يف إخراجهما، جعل منهما من أصوات الذالقة.

.27، ص ينظر األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس-1

.27ينظر نفسه، ص-2

.92ينظر من صور اإلعجاز الصويت للقرآن الكرمي، حممد سليمان السيد العبد، ص -3

.92ينظر املرجع نفسه، ص-4

.156ينظر األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، ص -5

.158ينظر املصدر نفسه، ص -6
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أّما استقراؤنا لألصوات الصائتة فقد أسفر عن النتائج اآلتية: فقد بلغت 

بلغت %، أما نسبة الضمة ف13.92% ونسبة الكسرة 75.39نسبة الفتحة 

10.67.%

ويتبني أن الفتحة بنوعيها (احلركة الطويلة والقصرية) أسهل الصوائت نطقا، 

حيث حيرك اإلنسان لسانه إىل األسفل قدر املستطاع، ويسحبه إىل اخللف قدر 

1�ǺǷ��ȆǷƢǷ¢�ƪاإلمكان ، ويبسط شفتيه عن غري تدوير ƟƢǏ�ƢĔƘƥ�ǄȈǸƬƫÂ��

  احلركات  األمامية). 

فموي، وينطبق هذا الوصف على الفتحة املرققة يف منفتح غري مستدير، 

. وتتفرع منها األلف أو ما يسمى بالفتحة الطويلة، وال ختتلف 2العربية الفصحى

عنها إّال يف الطول، وهلا وصفان، أحدمها أساسي هو الفتحة الطويلة املرققة اليت 

¦�ƨǸƼǨŭ¦�ƨǴȇȂǘǳ¦�ƨƸƬǨǳ¦�ȂǿÂ�Ȇǟǂǧ�ǂƻȋ¦Â��ȆǷƢǷ¢�©ȂǏ�ƢĔƘƥ�Ǧ ǏȂƫ ليت

¬ƢƬǨǻ¦Â�̈°¦ƾƬǇ¦�ǾȈǧ�ȆǨǴƻ�©ȂǏ�ƢĔƘƥ�Ǧ ǏȂƫ3.

�ǽǀđ�ƢǿǄȈǸƬǳ�ƨƸƬǨǳ¦�©±ƢƷ�ƾǫÂ�� ȐǠƬǇȏ¦�©¦ȂǏƘƥ�¼ȂƦǈǷ�ȂǿÂ

�ƢËǷ¢Â��ƢȀȈǧ�Ƣē°ÂŚǇ�̈ǂưǰƥ�ƪ Ǹǈƫ¦Â��̈°ȂǈǴǳ�ļȂǐǳ¦� ƢǼƦǳ¦�Ŀ�̈ŚƦǯ�ƨǐŞ�©ƢǨǐǳ¦

. ليس فيه استدارة الفم، ينفتح هذا الصائت 4الكسرة فتعد صائتا أماميا منغلقا

تفاع مقدم اللسان حنو احلنك األعلى حىت يبلغ أقصى ما ميكن الوصول إليه بار 

.5دون أن يرتطم باحلنك

 .89صينظر مبادئ اللسانيات، أمحد حمّمد قدور، -1

.94املرجع نفسه، ص-2

.95ينظر مبادئ اللسانيات، أمحد حمّمد قدور، ص -3

.95املرجع نفسه، ص-4

.229ينظر الوجيز يف فقه اللغة، األنطاكي، ص -5
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�©Ƣǯǂū¦�ǺǷ�ƢĔ¢�ƢŠ��ƢǷ�ƢǟȂǻ�ƨǴȀǇ�ƨǯǂƷ�ƢȀǼǷ�ƪ ǴǠƳ�©ƢǨǐǳ¦�ǽǀŮÂ

�ƪ ǻƢǯ�ƾǬǧ��̈°Ȃǈǳ¦�Ŀ�¦Śưǯ�ǂƫ¦ȂƬƫ�ǶǴǧ��ƨǸǔǳ¦�ƢǷ¢��ƢĔ¦°Â®�ǂưǯ�Ǯ ǳǀǳÂ��ƨȈǷƢǷȋ¦

كات األمامية. وهذا راجع إىل أّن الضمة صائت نسبتها ضعيفة مقارنة مع احلر 

، وهذه 2. وينتج بارتفاع أقصى اللسان حنو أقصى احلنك1خلفي ومنغلق ومستدير

احلركة تعد نوعا ما صعبة اإلخراج ولذلك صمت البناء عن استعماهلا كثريا، كما 

©Ƣǯǂū¦�ǲǬƯ¢�ǺǷ�ƢĔ¢3.

  /البناء المقطعي آليات سورة الكهف:3

األصوات هي العناصر البسيطة اليت تتكّون منها الكلمة العربّية، إذا كانت 

فإّن بني الّصوت املفرد والكلمة املرّكبة من عّدة أصوات، مرحلة وسيطة هي مرحلة 

املقطع. واملقطع يف أبسط صوره مزيج بني صامت وصائت، فهو يعّد أصغر وحدة 

تمد على اإليقاع النفسي، فهو  تركيبّية يتفق مع طريقة الّلغة يف تأليف بينهما، ويع

4�ǶȈǈǬƬǳ¦�¦ǀđ�ǂËǯǀƬǻ�ƢǼËǴǠǳÂكّل ضغطة على احلجاب احلاجز على هواء رئتني

�ƪ ǻƢǯ�̄¤��ȆǇ°ƾŭ¦�ǶȈǴǠËƬǳ¦�ǺǷ�ńËÂȋ¦�ƨǴƷǂŭ¦�Ŀ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǶËǴǠƫ�Ƣđ�¢ƾƬƥ¦�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦

يف الواقع قراءة مقطعّية على حنو طبيعي تسّهل تعّلم الّلغة.

ق سنلجأ إىل استعمال الرمز (ص) للّداللة على الّصوت ومن هذا املنطل

الّصائت، والرمز (ح) للّداللة على األصوات الصائتة (احلركات) وحقيقة املقاطع 

ختتلف من نظرة إىل أخرى حبيث ميكن أن جنمع هذه النظرات اجلزئّية يف التعريف 

لّية، أو خفقات الّتايل: فاملقاطع تعبريات على نسق منّظم من اجلزيئات الّتحلي

.94ينظر مبادئ اللسانيات، أمحد حمّمد قدور، ص-1

.230ينظر الوجيز يف فقه اللغة، ص-2

.231ب العربّية، عبده الراجحي، صينظر: فقه اللغة يف الكت - 3

ينظر الدراسات املعملّية يف وظائف األعضاء العام، صبحي عمران شلش، مؤسسة -4

¶�ǂƟ¦ǄŪ¦��ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦Â�¿ȂǴǠǴǳ�ĺǂǠǳ¦�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦2 ،199230، ص.
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وميكن  1صدريّة يف أثناء الكالم، أو وحدات تركيبّية، أو أشكال وكميات معّينة

القول بأّن املقاطع عبارة عن أنساق منّظمة من الرموز ألنساق منّظمة من 

الصوامت واحلركات. وقبل البدء بدراسة النماذج من سورة الكهف الكرمية، البّد 

ع ليسهل فهم االصطالحات والّرموز املتعّلقة به.من تعريف حمّدد ملفهوم املقط

  تعريف المقطع اللغوي: -1

، ولعّل السبب يف ذلك يعود إىل تعّدد املذاهب، تعاريف خمتلفةلمقطع ل

هو غاية ما قطع، وأنه موضع للقطع، «فاملقطع لغة  وتباعد وجهات النظر،

كل شيء آخره، ومقطعات الشيء طرائقه اليت يتحلل إليها ويرتكب عنها، ومقطع  

ثار جدل وخالف  فقد  ،2»وتقطيع الشعر وزنه، بأجزاء العروض وجتزئته باألفعال

حاّد بني الّلغويني حول أمهّيته وماهيته يف الّتحليل الّلغوي، وانقسم العلماء إىل 

الذي صرّح بعدم sweetمؤيّد ومعارض له، ومن رّواد الفريق األّول سويت  

إّن الكلمة واملقطع  «حينما قال: rousseletأمهّية املقطع، وكذلك روسلي 

.3»كليهما ال يوجدان إالّ يف الكالم املقّطع

أما يف معجم املقاييس يف اللغة فجاء يف باب القاف والطاء وما يثلثهما 

من أن "القاف والطاء والعني أصل صحيح واحد، يدل على صرم وإبانة شيء 

.4شيء"

إّن الكالم ال حيتوي على قوالب من األصوات كما متثّلها : «وقيل فيه أيضا

لكن سرعان ما خّففت بعض 5»احلروف، أو أّي جمموعات أكرب كاملقطع

.138ينظر مناهج البحث، متام حسان، ص-1

لسان العرب، ابن منظور، مادة قطع. -2

.237دراسات الّصوت الّلغوي أمحد خمتار عمر، ص-3

.893معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس، باب القاف، قطع، -4

.237دراسات الّصوت الّلغوي، أمحد خمتار عمر، ص-5
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الدراسات التجريبّية من غلّو هؤالء املهامجني؛ حيث أزالت بعض الّلبس الذي 

¤�ǲǏ¦Ȃȇ�ȏ�°ƾǐǳ¦�ËÀ¢�ƢēƢƦƯأحاط باملقطع وذلك بتقّدم الوسائل العلمّية بعد

ضغطا ثابتا خالل العملّية الّتنفسّية، وأّن عضالت الصدر تنتج نبضة منفصلة من 

.1الضغط لكّل مقطع

ومع هذا االختالف يف تعاريف اللغويني احملدثني للمقطع، تبعا الختالف 

�̈ǂǜǻ�ǾȈǳ¤�ǂǜǻ�ǺǷ�ǶȀǼǷÂ�ƨȈǰȈƬǇȂǯ¢�̈ǂǜǻ�ǾȈǳ¤�ǂǜǻ�ǺǷ�ǶȀǼǸǧ��ǾȈǳ¤�Ƕēǂǜǻ��ƨȈǬǘǻ

وهناك من نظر إليه نظرة وظيفية، وأيا ما كان األمر فقد برز اجتاهان رئيسيان يف 

 تعريف املقطع أحدمها فونيتيكي واآلخر فونولوجي تشكيلي.

لكّن تعريفه بشكل عام اّجته فيه اّجتاهني رئيسيني، االّجتاه الفونتيكي، 

هذا ال تسمح بتتّبع كّل  انيف عمل ناالتشكيلي الفونولوجي، وألّن وجهتواالّجتاه 

راء واالجتاهات، فإّنين سأتوّقف عند أشهر ما اتّفق عليه، وما ميكن أن خيدم اآل

تتابع من األصوات الكالمّية له حّد «الّدرس الّصويت، وهو الذي يرى أّن املقطع: 

.2»أعلى أو قّمة إمساع طبيعّية، تقع بني حّدين أدنيني من اإلمساع

إّن الفرتة الفاصلة بني عمليتني من عمليات غلق «ائال: ويعرّفه كانتينو ق

أي  3»جهاز التصويت سواًء أكان الغلق كامال أو جزئًيا هي اليت متّثل املقطع

انتقال من وحدة ألخرى بوقفة صغرية، ويعّرف املقطع بالنظر إىل كونه وحدة يف  

ة أو جمموعة كّل لغة على حدة، ويعّرف املقطع تشكيلًيا فونولوجًيا بأنّه وحد

4صائت واحد أو مع صوامت أقّلها واحد يضّمها نظاٌم معّني و حتتوي على صوت 

.73التنّوعات الّلغويّة، عبد القادر عبد اجلليل، ص-1

.241دراسة الّصوت الّلغوي، أمحد خمتار عمر، ص-2

.241دروس يف علم األصوات العربّية، جون كونتينو، ص-3

.254ينظر الوجيز يف فقه الّلغة، األنطاكي،  ص-4



البنية الّصوتّية لسورة الكهفالفصل األّول:

81

 أحدمها يعّرف بالقمة واآلخر نين أساسيأيهذا ما يبّني لنا أّن للمقطع جز و 

بالقاعدة أو اهلامش فقد لوحظ بالّتجربة القائمة على تسجيل الذبذبات الّصوتّية 

.1دو يف شكل خّط متمّوج يتكّون من قيم وودياناجلمل أّن أثر هذه الّذبذبات يب

بأنّه الوحدة األساسّية اليت يؤدي الفونيم وظيفته «وعرّفه دي سوسري 

ويالحظ أّن هذا الّتعريف وغريه يستند إىل أّن الّصوت الصائت ميّثل 2»داخلها

أكثر األصوات من حيث الوضوح «قّمة املقطع، وبالفعل فإّن الّصوائت 

وهذا ما برهنت عليه الّتجارب احلديثة، وقد استنتجت يف الفصل 3»الّسمعي

األّول درجة وضوحها الّسمعي، وترد لذلك قمة يف املقطع على حنو ما يرد، 

الصائت عادة. وهلذا عّدت أصواتا مقطعّية، أّما سائر الّصوامت فال تقع قمما بل 

.4هوامش يف املقطع

  المقاطع وداللتها في سورة الكهف: -2

التعرض ألنواع املقاطع جيدر بنا أن نشري إىل مجلة الشروط اليت أشار  قبل

:5إليها متام حسان، واخلاصة بدراسة املقاطع يف اللغة اللعربية، وهي

 كل حرف متحرك فهو بداية مقطع.-1

2-�¦ǀǿ�ƾǌȇ�ƾǫÂ��ǞǘǬǷ�ƨȇƢĔ�ȂȀǧ�ƾǷ�Â¢�ƨǯǂƷ�ƾǠƥ�ǺǯƢǇ�©ȂǏ�ǲǯ

 الساكن عند الوقف.

ومقطع حبسب االستعمال، ويتصل هذا هناك مقطع حبسب األصل -3

�ǲǏȂǳ¦�̈ǄǸđ�Ƥ ǳƢǤǳ¦�Ŀ�ǪȇǂǨƬǳ¦

.161األصوات الّلغويّة، إبراهيم أنيس، ص-1

.78حماضرات يف األلسنية العامة، دي سوسري، ص-2
3 - les principes des phonologies, p197.

.54، 53فندريس، ص، ، والّلغة162إبراهيم أنيس، صينظر األصوات الّلغويّة،-4

مل الكتب البيان يف روائع القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين، متام حسان، عا-5

.138، وينظر مناهج البحث، متام حسان، ص176ص، 1م، ج2000، 2القاهرة، ط
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وتقسم املقاطع من حيث الكلمة إىل مقاطع قصرية وطويلة. وتتمثل يف 

:1األنواع التالية

: صوت متحرك وليس بعد حركته صوت ساكن مثل  المقطع األول-1

املقاطع الثالثة يف (ضرب)، فكل مقطع منها صوت متحرك.

: صوت متحرك بعد حركته صوت ساكن ومثال ذلك لثانيالمقطع ا-2

املقاطع يتكون منها حرف (ال) فهي (ص ح  ح) أي صامت + حركة طويلة 

 ويسمى باملتوسط املفتوح.   

: صوت متحرك بعد حركته صوت ساكن،ومثال ذلك المقطع الثالث-3

 احلرف (مل) فهو (ص ح ص) ويسمى باملتوسط املغلق.

لوه املد وبعد املد سكون، كما يف (ضالْني) : صوت يتالمقطع الرابع-4

لْني) (ص ح ح ص) أي صامت –فاملقطعان يف هذه الكلمة كما يلي (ضاْل 

 وحركة طويلة + صامت.

: صوت متحرك وبعد احلركة صوتان ساكنان كما يف المقطع الخامس-5

الوقف على (بْدْر) (ص ح ح ص) أي صامت + حركة صامت وصامت ويسمى 

 .   بالطويل التسكني

الّتنويع بني املقاطع القصرية واملتوّسطة له داللة على املعىن كالشعر، فهذا و 

التنوّع يتشّكل من خالله إيقاع متناغم، وذلك من خالل تغّري مواقع النرب األّويل 

والثانوي واالرتكاز إن كان شعرا، فمن خالل عرض لنماذج من اآليات يف سورة 

شعر، إّال أّن القرآن الكرمي يف طبيعة ترتيله اخلاّصة الكهف تتماثل يف إيقاعها مع ال

جعلت له إيقاعا خاصا به ومتمّيزا، فهو اإليقاع املوسيقي ال حيدث يف الّنفس امللل 

.2ولذلك يكون ما يف الّلغة إيقاعا والذي يف القرآن إيقاع متوازن ال موزون كالشعر

، وموسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، 257ينظر الوجيز يف فقه اللغة، األنطاكي، ص: -1

 .147ص: 

.147موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص-2
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وما يف الشعر، ولكن طبيعة وقد يتماثل اإليقاع املقطعي بني اخلطاب القرآين 

اإلنشاد يف الشعر جتعل اإليقاع خمتلًفا عن الّرتتيل والتالوة يف القرآن الكرمي.

الدراسة اإلحصائّية لمقاطع السورة مع التحليل:-3

ال يكتمل البناء الّصويت إّال مبعرفة الّنسيج املقطعي آليات السورة الكرمية، 

اع املقاطع العربّية وسنقوم اآلن بدراسة تطبيقّية وقد عرفنا يف الّدراسة الّنظريّة أنو 

لنخترب ما قاله القدماء واحملدثون يف املقطع وأنواعه وخصائصه انطالقا من نّص 

فصيح ميثّله القرآن الكرمي ولتكون النتائج برهانا.

ِإْن تـََرِن أَنَا َأَقلَّ يظهر التشكيل املقطعي يف هذه اآلية الكرمية كاآليت: ﴿

تتشّكل العبارة من املقاطع التالّية:1﴾َماالً َوَوَلًداِمْنَك 

 .39الكهف: - 1
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) واملقاطع 10املقاطع القصرية(وإذ تتوزّع املقاطع بني قصري ومتوّسط: 

) أي بزيادة واضحة والفتة للمقاطع املتوّسطة واملقاطع القصرية تّتسم 7املتوّسطة(

بالّسرعة يف األداء من جانب، وتدّل على نفسية قلقة وحالة اضطراب وسرعة يف 

احلركة من جانب آخر، ويظهر ذلك يف هذا املقام، حيث كان الّرجل املؤمن بداية 

مسع كالما من املنكر لفضل اهللا الكافر لنعمه عليه، أراد أن يرّد عليه بقّوة  بعد أن

فيحّذره لريّد عن   -فاملؤمن ال يتواىن أمام حركة الكافر–الرجل املؤمن القوّي باهللا 

كفره، طالًبا من اهللا أن يعطيه خيـْرًا مما أعطى ذلك الكافر. وهذا منوذج فقط 

على مجيع آيات السورة اليت فّصلتها إىل مقاطع صوتّية لعملّية التقطيع اليت طّبقتها 

¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ƲȈǈǻ�Ƣđ�Ŗǳ¦Âلعربّية حتّصلن على هذه النتائج:

% نسبته  عدد وروده  نوع المقطع

43‚47526ص ح

18‚20021ص ح ح

34‚37842ص ح ص

2‚2418ص ح ح ص

1‚2191ص ح ص ص

  :والشكلنتائج المقاطع بحسب الكلمة 

  :2 الجدول

نسبتها%  عدد ورودهاالمقاطع بحسب الكمّية

43‚47526القصرية: ص ح

املتوّسطة: ص ح ح

  ص ح ص

57863‚52
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الطويلة:

  ص ح ص ص

  ص ح ح ص

4509‚04

  :3 ولالجد

% نسبتها  عدد ورودهاالمقاطع بحسب الكمّية

املفتوحة: 

  ص ح

  ص ح ح

67547‚61

املغلقة: 

  ص ح ص

  ح ح صص 

  ص ح ص ص

42351‚38

:التحليل

ما ميكن مالحظته عل النتائج املتوّصل إليها هو شيوع األنواع الثالثة حبيث 

% و(ص ح ح) 43‚26شّكلت الكثرة الغالبة إذ بلغت نسبة (ص ح) وحده 

%، أّما النوعان األخريان فلم يردا إّال قليال، 34‚42% و(ص ح ص) 18‚20

�ÀƢǻȂǰȇ�ȏ�ƢǸËĔȋ إّال يف أواخر الكلمات وحني الوقف ومن الالفت للنظر كذلك

أّن هذه املقاطع الثالثة وحدها هي اليت ينبين عليها الشعر العرّيب فيما عدا حاالت 

نادرة يرّد فيها املقطع الّطويل يف قافية بعض األوزان ونسبته ال تكاد تتجاوز واحد 

  باملائة.
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�śƥ�̈®ËǂĐ¦� ƢũȌǳ�ƨËȈǠǘǬŭ¦�ƨȈǼƦǳ¦�ƨǇ¦°®�ƾǠƥ�ƨËǸȀǷ�ƨƴȈƬǻ�ń¤�ƢǼǐǴƻ�ƾǫÂ

حاليت الوقف والوصل، وهي وظيفة املقطع املتوّسط املفتوح (ص ح ح) فقد 

�ǲǏȂǳ¦�ƨǳƢƷ�Ŀ� ¦ȂǇ�ƨËȈǠǘǬŭ¦�ƢŮƢǰǋ¢�ǞȈŦ�Ŀ�̈®ËǂĐ¦� Ƣũȋ¦�ƨȈǼƥ�ǺǷ�ƢǷƢŤ�ȄǨƬƻ¦

فة قد احنصرت يف وجوده يف الكلمات املزيدة أو أم يف حالة الوقف، وهذه الوظي

يف الصيغ االشتقاقّية، أو يف كلمة حدث فيها إعالل، ومن هنا فقد استنتجت 

دوره ميكن يف زيادة معىن على املعىن األصلي للكلمة أو يف وظيفة صوتّية كاخلّفة 

  ضوح.و كالنرب والّضغط للمبالغة والو أهولة يف نطق الكلمة عند تشكيلة، والسّ 

واملالحظ من خالل اإلحصاء أّن هناك مناذج ممتنعة يف الّرتكيب الكلمات 

العربّية أو اليت يف حكمها عندما تّتصل كلمتان أو ثالث كلمات فتشّكل لنا لفظا 

�ǺǰŻÂ��ƨËȈƥǂǠǳ¦�ƨËȈƫȂËǐǳ¦�ǞǗƢǬŭ¦�ƲȈǈǻ�Ŀ�ƨËȈƥǂǠǳ¦�ƨƷƢǐǨǳ¦�Ǧ ǳƢţ�ƢËĔ¢�ŘǠŠ��¦ÅƾƷ¦Â

نماذج املمتنعة، كما ميكن اإلشارة غلى النماذج املمكنة أن نذكر بعض هذه ال

متكاملة من الناحية الّدراسة مع النماذج املمتنعة ومها مًعا يعّربان عن تركيب الّلغة 

من الّناحية املقطعّية وهي كاآليت:

ال توجد كلمة تشتمل على املقطع (ص ح) ال يف وسطها أو يف آخرها، ألّن -1

 مقطعها حبركة.العربّية ال تبتدئ 

ال توجد كلمة جمّردة من امللحقات واردة يف صورة (ص ح ح+ص ح ص -2

ص) حنو (فاعْل)

ال توجد كلمة متعّددة املقاطع (ص ح ح ص) ألّن هذا املقطع ال يتكّون إالّ -3

  يف حالة الوقف.

ال توجد كلمة جمّردة ثالثّية املقطع منتهية باملقطع (ص ح ح ص) أو (ص ح -4

  ص ص).
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ال توجد كلمة مكّونة من أكثر من أربعة مقاطع مّتحدة الشكل، أّما -5

األربعة املّتحدة الشكل، حنو: َضَرَبَك: (ص ح، ص ح، قاطع املالكلمات ذات 

ص ح، ص ح) أو: ملَْ أْستَـْقِبْلُهْم: (ص ح ص، ص ح ص، ص ح ص، ص ح 

  ص).

واليت دّل عليها حتليلها هذه أمثلة من النماذج املمتنعة يف الّلغة العربّية،

آليات سورة الكهف إىل مقاطع، وفائدة معرفتها مساوية لفائدة معرفة املوازين 

الّصرفّية، ألّن هذه األخرية، إذا كانت مناذج حتكم على الصيغة املكّونة على مثاهلا 

ǟ�ǾËǻƘƥ�ƢǷ�œȈǯǂƫ�ǲǰǋ�ȄǴǟ�Ƕǰū¦�ǺǷ�ƢǼǼËǰŤ�ƨǠǼƬǸŭ¦�«¯ƢǸǼǳ¦�ËÀƜǧ��ƨËȈƥǂǟ�ƢËĔƘƥ ريب

.1فصيح أو غري عريبّ 

ولعّل هذه النظريّة تّتضح أكثر من خالل النموذج اخلامس املمتنع يف 

الرتكيب الّلغوي للعربّية الفصحى من اإلحصاء خنلص من توايل املقاطع املتماثلة 

حبذف واحد منها، ونقصد باملقاطع املتماثلة هنا ما يشمل املقاطع ذات األصوات 

اثلة أو املتقاربة يف املخارج والسبب يف هذا صعوبة تتابع املقاطع الّصامتة املتم

.2واألصوات املتماثلة يف الّنطق

¤̄¦��ƨƬǷƢǐǳ¦�ƢǸēȂǏ¢�ÀƢǠǘǬǷ�ń¦Ȃƫ«ويقول بروكلمان يف هذا الصدد:   

�ƾƷ¦Ȃƥ�ȆǨƬǰȇ�ǾËǻƜǧ��ƨǸǴǯ�¾ËÂ¢�Ŀ�ǂƻȉ¦�ƾǠƥ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�¦ÅƾƳ�ƨđƢǌƬǷ�Â¢��ƨǴƯƢǸƬǷ

وممّا يالحظ على نتائج اإلحصاء كثرة 3»ين بينهمامنهما بسبب االرتباط الذه

ورود املقطع املفتوح القصري (ص ح) يف السورة الكرمية، ويأيت بعده يف الّرتكيب 

ويف املرتبة الثالثة املقطع املتوّسط املفتوح، ألّن ،املقطع املتوّسط املغلق (ص ح ص)

.144ينظر مناهج البحث، متام حسان، ص-1

، 2ينظر حبوث ومقاالت يف الّلغة، رمضان عبد التواب، مكتبة اخلافجي، القاهرة، ط-2

.27، ص1988

، عن حبوث ومقاالت يف الّلغة، رمضان 79فقه الّلغات الّسامّية، لكارل بروكلمان، ص-3

.27عبد التواب، ص
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الكلمة العربّية يف الكالم هذه املقاطع الثالثة األوىل هي اليت يتكّون منها نسيج 

املّتصل.

بع فالعربّية تأىب استعماهلما، وهلذا قّل ورودمها يف اأّما املقطعان الثالث والرّ 

1�ń¤�Éƪ‚90%، 2‚18السورة بنسب متوالية:   ȈƫÂ¢�ƢǸËǴǯ�ƢǸēǂƴǿ�ń¤�ǲȈŤÂ��

ذلك سبيال، أّما الّلهجات العربّية فنجده كثري االستعمال، فنحن نقول آمرين: 

يبيع (ص ح ح ص) َوروْح (ص ح ح ص) ولكن الفصحى متيل إىل التخّلص من 

هذا املقطع الطويل املغلق ليصبح مقطعا متوّسطا، ففي األمر نقول: ُقْم (ص ح 

.)قومْ ( من ص) بدال

�ƨËȈǼƥȋ¦�Ŀ�ÅƨǏƢƻ�©ƢǸǈƥ�©ƢǤËǴǳ¦�Ǻǟ�©ǄËȈŤ�ƾǫ�ƨËȈƥǂǠǳ¦�ÀȂǰƫ�¦ǀđÂ

�Ƥ ǻƢƳ�ń¤�ȆȀǧ��Ƣē¦®ǂǨŭ�ƨËȈƫȂËǐǳ¦ استعماهلا للمقاطع األوىل جندها تستعمل أيضا

املقاطع املفتوحة بكثرة، وهذا ما أثبته اإلحصاء، حيث بلغت نسبة املقاطع 

% املقاطع املغلقة، وهذا راجع لعّلة 38‚51% يف مقابل 61‚17املفتوحة 

املقطعني املغلقني الرّبع واخلامس، الذين ال يأتيان إالّ يف حالة الوقف.

ربّية إىل استخدام املقاطع املتوّسطة املتمثّلة يف املقطعني (ص ح ومتيل الع

ص، ص ح ح) ألّن معظم الكلمات األحاديّة املقطع تتكّون من املقطع القصري 

  (ص ح) أو املقطعان الثاين والثالث.

وكما هو معلوم فالّلغة العربّية هلا من الكلمات ذات املقطع الواحد، أو 

ّية، والكلمات ذات املقطع الواحد غالبا ما تتكّون من املقطع ثنائّية وثالثّية ورباع

القصري أو املتوّسط، وهي يف معظمها أدوات حنويّة أو لواحق صرفّية. أّم غري 

األدوات فقّلما جند منها ما تركيبه مقطع واحد قصري أو متوّسط، مثل ما جاء يف 

توحة) وكثرية هذه النماذج السورة، حنو: َجَعَل (متكّونة من ثالثة مقاطع قصرية مف

�́ ���È°ÈǀÌǻÈ¢�ǲǠǨǳ¦Â��ƨËȈƯȐưǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ÄȂŢ�ƢĔȋ��ƨËȈƥǂǠǳ¦�ĿÂ�̈°Ȃǈǳ¦�Ŀ

ح ص، ص ح، ص ح) يتكّون من مقطع متوّسط مغلق، ومقطعان قصريان 

مفتوحان، والفعل رباعي ثالثي مزيد.
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فيها من   لنا أنتبّني ونظرتنا إىل بناء الكلمة العربّية من خالل الّتطبيق، 

املقاطع املتوّسطة املغلقة (ص ح ص) الكثري، ألّن املباين الّصرفّية تكثر منها، حنو: 

كم، ومن، وعن، ولو، وهل، وبل. وتأتلف املقاطع من كّل شكل من األشكال 

من املقطع األول (ص ح) الّسابقة لتكوين كلمات ذوات دالالت معجمّية، ف

�������ǂǌǻ��Őǯ��ǲǠƳفعال الثالثّية اتتأّلف األȂŴ�ȆǓƢŭ¦�ƨǤȈǏ�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦�̈®ËǂĐ

فكّل كلمة من هذه الكلمات يتأّلف من ثالثة مقاطع من الّنوع األّول، وهذا ما 

يفّسر نسبتها الكبرية يف السورة.

�ǺǷ�̈®ËǂĐ¦�ƨǸǴǰǳ¦�Ŀ�¾ËÂȋ¦�̧ ȂËǼǳ¦�ǺǷ�ǞǗƢǬǷ�ƨƯȐƯ�ǺǷ�ǂưǯ¢�®Â°Â�ƢËǷ¢

حنو:  ،1دةلكلمة اليت حلقها شيء من الزيال يف االّلواحق فممنوع ومكروه، وقلي

ورقك املؤلّفة من املقاطع التالية: (ص ح، ص ح، ص ح، ص ح) وهذا ما يفّسر 

أيًضا كثرة تواتر املقطع األّول.

ويرد املقطع الثاين (ص ح ح) يف كلمات كثرية شريطة أال يتكّرر املقطع 

Ǵǰǳ¦�ƢËǷ¢�̈®ËǂĐ¦�ƨǸǴǰǳ¦�Ŀ�©ËǂǷ�ƨƯȐƯ�ǾǈǨǻ�Ǯ ǳ̄�ËÀƜǧ�ƢǷ�̈®Ƣȇ±�Ƣđ�ƪ Ǭū�Ŗǳ¦�ƨǸ

مسموح، حنو: قالوا: (ص ح ح، ص ح ح) وإذا أضيفت إليها صارت (قالوها): 

(ص ح ح، ص ح ح) ويرد املقطع الثالث (ص ح ص) يف تأليف الكلمة كثريا، 

فهو يرد أّول الكلمة، حنو: جيعل (ص ح ص، ص ح ص) ووسطها حنو: نقصُّ 

: َحَسًنا (ص ح، ص ح ص) ومتتزج املقاطع (ص ح، ص ح، ص ح) وآخرها حنو

.2الّسابقة بطرق تشكيلّية خمتلفة لتشكيل معظم الكالم العريبّ 

النبر والّتنغيم في سورة الكهف:-4

فالنرب هو الّضغط على  ؛ظواهر الّصوتّية غري الّرتكيبّيةالنرب والّتنغيم من ال

مقطع معّني من الكلمة ليصبح أوضح يف النطق من غريه لدى الّسمع، أو بعبارة 

أخرى هو وضوح نسيب لصوت، أو إذا قورن ببقّية األصوات واملقاطع يف الكالم. 

.260ينظر الوجيز يف الّلغة، األنطاكي، ص-1

.167ينظر األصوات الّلغويّة، إبراهيم أنيس، ص-2
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��¿Ȑǰǳ¦�Ŀ�Ǿǳ�̈°ÂƢĐ¦�ǞǗƢǬŭ¦�ǺǷ�Ƕǜǟ¢�ƾȀŝ�ǶËǴǰƬŭ¦�ǾǬǘǼȇ�̈ËȂǬƥ�°ȂƦǼŭ¦�ǞǘǬŭ¦Â

حني النرب يصحبه نشاط كبري يف أعضاء الّنطق مجيعها يف وقت واحد. ألّن الّنطق

.1ويرتّتب على ذلك أّن الّصوت يغدو عاليا وواضحا يف الّسمع

أّن النرب باملفهوم الذي يعرف اليوم هو على وتكاد تّتفق الّدراسات احلديثة 

مقّصرين وال مطيلني يف ذاته اهلمز عند القدامى، وهلذا وجب علينا أن نعرّج غري 

مفهوم اهلمز وعالقته بالنرب. "فاهلمز مثل الغمز والضغط، ومنه اهلمز يف الكالم 

�ǄǸĔƢǧ�» ǂū¦�©ǄŷÂ��ǖǤǔȇ�ǾËǻȋ
واملالحظ من هذه العبارة أّن اهلمز يف الكالم 2

ال يقع على صوت بعينه، إّمنا يف الكالم، فكّل األصوات مؤّهلة لتحقيق اهلمز 

ا جتدر اإلشارة إليه أّن احملدثني ساروا بعيدا يف تعاطهم مع مادة هذا عليها، وممّ 

ويف  accentاملوضوع وهي تعرف عندهم باسم النرب ومقابله يف الفرنسّية 

..streetاإلجنليزيّة 

ويتطّلب النرب جهدا زائدا يبذل من أعضاء النطق بأسرها، من الرئتني 

فيصحب املقطع املنبور هذا اجلهد الزّائد والوترين، واحللق والّلسان والشفتني، 

�ǞǘǬŭ¦�ƢËǷ¢��ƨǸǴǰǳ¦�Ŀ�Ǿǳ�̈°ÂƢĐ¦�ǞǗƢǬŭ¦�ǺǷ�ǂưǯ¢�°ȂȀËǜǳ¦Â�¬ȂǓȂǳ¦�Ŀ�̈Ȃǫ�ǾȈǘǠȈǧ

غري املنبور فيقلُّ معه نشاط هذه األعضاء حّىت يقّل وضوحه يف السمع، ولذا فإّن 

اّتسعت الذبذبة . فكّلما 3املنبور يكون أكثر من سواه يف الكلمة، وأكثر تصويًتا

نشاط مجيع أعضاء «وهكذا جند أّن عملية النرب: ،زاد الّصوت نقاوة ووضوحا

وهو ما ال جنده يف ظواهر صوتّية أخرى. وإذا كان علماء 4»النطق يف وقت واحد

الّلغة العربّية قدميا مل يعتربوا الّلغة العربّية من الّلغات الّنربيّة، أي اليت يكون الّنرب 

  . تغيري املعىن كما يف لغات أخرىل أثرا يففيها يشكّ 

، إبراهيم أنيس، ، واألصوات الّلغويّة160ينظر مناهج البحث، متام حسان، ص:-1

 .170ص

ينظر لسان العرب ماّدة (مهز).-2

.217أصوات الّلغة العربّية، عبد الغفار حامد هالل، ص-3

.170األصوات الّلغويّة، إبراهيم أنيس، ص -4
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وقبل البدء يف دراسة تأثري النرب البّد أن منّيز بني نوعني أو موقعني للنرب ومها: 

أّوال: النرب األّويل وقد وضع علماء الّلغة قواعد حمّددة للنرب األّويل يف الّلغة العربّية 

حسب طبيعة الكلمة املنطوقة ومقاطعها كما يّتضح ذلك من التوزيع التايل: 

واحد يقع النرب على املقطع نفسه، مثال ذلك: َمْن، وملَْ. الكلمة من مقطع-

 الكلمة من مقطعني يكون النرب على املقطع الثاين.-

النرب الثانوي ويتشّكل يف العادة بعد أن تدخل الّلواحق الّصوتّية فتغّري «ثانيا:       

.1»من موقع النرب األّويل لتخلق نربًا ثانويًا يشّكل إيقاعا للسمع

ويظهر أثر النرب األّويل والثانوي على النغمة واإليقاع املوسيقي حسب 

التقارب والتباعد بينهما، فكّلما تقاربت أعداد املقاطع بني النربين أو انتظم 

ومن أمثلة تأثري النرب الثانوي ما تكون  2اختالف بعضها عن بعض حسن إيقاعها

ْليَـْعَمْل َعَمًال  يف قوله تعاىل: ﴿ فالزيادات اليت حلقت بالفعل (الفاء  3﴾ َصاِلًحافـَ

والالّم) شّكلت نربين يف الكلمة وإيقاعا الفًتا، يظهر أثرمها لو أعدنا نطق الكلمة 

دون تلك الّلواحق (اعمل) فال خيفى أثر تلك الزيادة، فهي من جانب أخّف يف 

ا يظهر الطلب، ومن جانب آخر تبين عالقة بناء مع غريها من صيغ األمر، كم

ْليَـْنظُْر أَيـَُّها َأزَْكى طََعاًما يف قوله تعاىل: ﴿ و(لَِيتَـَلطَّْف) ويشّكل النرب الثانوي 4﴾ فـَ

النرب اهلادئ  5﴾ َوَما أَْنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَانُ  يف عبارة (أنساينه) يف قوله تعاىل: ﴿

  وت.رافق الّتلّطف يف الطلب ويف حالة من الندم على النسيان ألمر احل

، وعلم الصرف الّصويت، عبد القادر عبد 190ينظر علم الّلغة، حممود السعران، ص -1

.119اجلليل، ص 

.147موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص-2

 .110الكهف:  - 3

 .19الكهف:  - 4

 .63الكهف:  - 5
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وتزيد الّالحقة الّصوتّية يف طول الكلمة ممّا ينشأ عن ذلك النرب الثانوي كما 

يظهر يف  1﴾َوَال تـَُقوَلنَّ ِلَشيء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدايالحظ يف قوله تعاىل: ﴿

اآلية الكرمية أثر الّلواحق الّصوتّية يف (تـَُقوَلنَّ) على التغّري يف النرب، فتشّكل نرب 

ثانوي نتيجة للزيادة يف مبىن الكلمة فارتفعت الّنغمة، وعلى العكس من ذلك 

) إذ لو جاءت (إنَّين)  ارتفعت النغمة نتيجة للحذف املتأّين مع اإلدغام يف (ِإينِّ

لّصويت وذهب ملمح القّوة الذي يظهره من يّدعي القدرة مع املستقبل خلفَّ األثر ا

الذي ال يعلمه إالّ اهللا.

أّما الّتنغيم فهو من الظواهر الّصوتّية غري الرتكيبّية، وهو من الظواهر اليت مل 

تلق االهتمام لدى علماء الّلغة العربّية القدماء إّال بالقدر الذي يفي حباجة علم 

الّلغة املكتوبة يف بعض األحيان، والّتنغيم هو:  ىالعتمادهم عل النحو، وذلك

ارتفاع الصوت واخنفاضه مراعاًة للظرف املؤّدى فيه أو تنويع األداء للعبارة حسب «

ويكون هذا التنويع على مستوى الكلمة كما يكون على  .2»املقام املقولة فيه

عّينة تنتج من اختالف أي إعطاء الكالم نغمات م 3مستوى اجلملة أو العبارة

درجة الّصوت اليت تّتخذ وفق عدد الذبذبات اليت يوّلدها الوتران الّصوتيان. 

والبعض اآلخر باالرتكاز، وينعته بقوله: 4»موسيقى الكالم«ويسميه البعض 

.5»املصطلح الّصويت الّدال على االرتفاع واالخنفاض يف درجة اجلهر يف الكالم«

لة أّن كثري من الظواهر الّلغويّة بات أمرها مرتبطًا يدرك الّدارس ألّول مه

�À¤Â��§ǂǠǳ¦�śȇȂǤËǴǳ¦�ȄǷ¦ƾǬǧ��ƢčȇȂǫ�ƢÅǗƢƦƫ°¦��ǶȈǤǼËƬǳƢƥوحتليل  مل يّكزوا على الّتنظري

الظاهرة ألسباب موضوعّية، فإّن ذلك مل مينع وجود إشارات ذكّية تدلّنا على أّن 

عندهم، بل اعتمدوه وفّسروا  اواردرفض هذه الظاهرة من الّدرس الّلغوي كان أمرًا 

 .23الكهف:  - 1

.225أصوات الّلغة العربّية، عبد الغفار حامد هالل، ص -2

.191ينظر دراسة الّصوت الّلغوي، أمحد خمتار عمر، ص-3

.176األصوات الّلغويّة، إبراهيم أنيس، ص-4

.192لّلغة، حممود السعران، صعلم ا - 5
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خاّصة تلك املتعّلقة بتفسري بعض نصوص القرآن الكرمي ،به بعض قضاياهم

وتأويلها وحّىت يف إعادة قراءة بعض األعمال األدبّية الكربى.

فقد أصبح التّنغيم وتعبريات الوجه من وسائل فهم الباب الّنحوي، وما  

ا  كان لنا أن نطرقه دون استعانة به،  
ّ
كما يعترب من وسائل البيان يف أّي لغة، ومل

��ÄË®ƚȇ�ȂȀǧ�ƨǤËǴǳ¦�Ƣđ�² °ƾǻ�Ŗǳ¦�Ƣȇ£ǂǳ¦�Ƥ ǈƷ�ǾǨƟƢǛÂ�©®ËƾǠƫ��ƨËȇȂǤǳ�̈ǂǿƢǛ�ÀƢǯ

يف بعض الّلغات كالعربّية واالجنليزيّة وظيفة حنويّة، حيث يستعمل للّتفريق بني «

الم البشري وميكننا أن نستنبط من أّن الك1»معاين املختلفة للجملة الواحدة

معّرض يف أصله إىل جمموعة من الّتغّريات الّصوتّية. فالكالم قد يكون كلمة واحدة 

وحيد الذي نشأت عنه املعاين حيث تكون الّنغمة هي العنصر ال«وقد يكون مجلة: 

.2»ينةاباملت

اتّفق مجهور الّنحاة على أّن اجلملة االستفهامّية مجلة إنشائّية، ويلج الّتنغيم 

هذا الباب معّدال بعض اآلراء الّنحويّة إزاء هذا األسلوب رغم وجود أدوات 

األداة من العمل فتتعّلق  ال تذكراالستفهام. وهلذا ارتأينا توضيح أمهّية التّنغيم حني 

إىل وظائف أخرى. فمن اآليات اجلليلة اليت يقوم فيها الّتنغيم بالوظيفة الّنحويّة 

3﴾َت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن َآيَاتَِنا َعَجًباَأْم َحِسبْ  قوله تعاىل: ﴿

فهذه اآلية الكرمية حذف حرف االستفهام منها واستبدل بقيمة تعبرييّة هي 

 ذكرفقد  4﴾ ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال الّتنغيم، وكقوله تعاىل: ﴿

وقد فسرها بعضهم بعبارة بسيطة، ولكّنها حتمل 5املفّسرون أّن (هل) معناها (قد)

حتمل الصفة كّلها يف طّيها، ويقول هؤالء إّن (هل) لالستفهام الّتقريري أي اجلملة 

.136ينظر علم الّلغة بني الرتاث واملعاصرة، عاطف مذكور، ص -1

.104ينظر نفسه، ص -2

 .09الكهف:  - 3

 .103الكهف:  - 4

.65، 11ينظر اجلامع ألحكام القرآن الكرمي، القرطيب، ص-5
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. ويف هذه اآلية الكرمية افتتح اهللا 1) وليست استفهامّيةAffirmativeالّتقريريّة (

�ǶȀǨƬǇ¦�ǾËǻȋ��ȆǸËǰē�¿ƢȀǨƬǇƢƥ�ǾƷƢƬƬǧ¦�Ǯتعاىل اجلملة باألمر بالقول، و  ǳǀǯ

.2استفهاما مستعمالً يف العرض، ألنّه منبُّئهم بذلك دون توّقف على رصاهم

�ƪ ǈƬǯ¦�ƢËĔ¢�ȂǳÂ��ƢÅǼċºȈǠǷ�Åȏ¦ƚǇ�ǞƦËƬȇ�̈°ÂǂǔǳƢƥ�ǆ Ȉǳ�¿ƢȀǨƬǇȏ¦�̈¦®¢�®ȂƳȂǧ

شري الصبغة االستفهامّية، فهي ليست استفهاما، وهذا ما ذهب إليه كمال حمّمد ي

حقيقة أّن هذه اجلملة اكتست بكساء االستفهام، وليست استفهاًما، «يف قوله: 

وإّمنا هي منٌط خاٌص يؤتى به يف مواقف معّينة، بقصد التمثيل أو التوضيح وهي 

. وفيصل األمر يف ذلك إّمنا هو الّتنغيم وموسيقى الكالم، أّما 3»خربيّة يف مدلوهلا

هامّية فهو النطق، وميزة هذه اجلمل تنطق دليل أّن هذه اجلملة ليست استف

بأشكال نغمّية خمالفة عن األمناط املوسيقّية اليت تشمل األداة (هل) (يف).

وهناك نوع آخر من اجلمل يقوم الّتنغيم دليًال على ماهيتها، وهي ختلو متاما 

َأْم من أدوات االستفهام، ويف حقيقتها مجل استفهامّية، ومنها قوله عّز وجّل: ﴿

على إنكار  4﴾َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن َآيَاتَِنا َعَجًبا

والّتعّجب منه، والتوبيخ عليه، فنغمة القارئ هي الّيت تنّبه الّسامع أّن وقوع ذلك 

ا أردنا باألداة الّتوبيخ والّتعّجب من األمر استغنينا 
ّ
اجلملة استفهامّية يف األصل، ومل

  عنها أصال.

وحرف االستفهام احملذوف هو اهلمزة، واستعيض عنه بالتّنغيم و(أم) يف 

ا كان هذا من املقاصد هذا املوضع لإلضراب االنت
ّ
قايل من غرض إىل غرض، ومل

�ǺǷ�¾ƢǬƬǻȏƢǯ�Ȃǿ�ǲƥ�ƢÅƥƢǔƬǫ¦�¾ƢǬƬǻȏ¦�¦ǀǿ�Ǻǰȇ�Ń�ƢĔƢȈƦǳ�̈°Ȃǈǳ¦�ƪ ǳǄǻ¢�Ŗǳ¦

املقّدمة إىل املقصود، و(أم) هذه هي املنقطعة مبعىن (بل) وهي مالزمة لتقدير 

.65، 11، ص ، القرطيباجلامع ألحكام القرآن الكرميينظر  - 1

.46، 16، ص 1984ينظر التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسّية، -2

.196، 195األصوات، كمال بشر، صعلم  - 3

 .09الكهف:  - 4
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هاًما لك استفذ، وتتضّمن مع 1االستفهام معها، يقّدر بعدها حرف االستفهام

وتقدير الكالم: بل أحسبت؟ حذفت مهزة  2إنكاريًا، أو استفهاًما طلبًيا

، ومحل عليه قوله 3االستفهام، واألخفش يقيس ذلك يف االختيار عند أمن الّلبس

هي تساوي قوله، أو تلك نعمة متّنها علّي؟.4﴾َوتِْلَك نِْعَمٌة َتُمنـَُّها َعَليَّ تعاىل: ﴿

يف أغلبها إىل العنصر الّتنغيمي، إذ يعترب كذلك وختضع أساليب الّنداء  

وجود التّنغيم أساًسا يف فهم معاين أدوات الّنداء من حيث القرب والبعد خاّصًة 

الغرض بالنداء الّتصويت باملنادى ليقبل، والغرض من حروف الّنداء «إذا علمنا أّن 

ملدعو أو معرضا عنه امتداد الّصوت وتنبيه املدعو، فإذا كان املنادى مرتاخيا عن ا

ال يقبل إّال بعد اجتهاد، أو نائًما استثقل يف نومه يستعمل مجيع حروف الّنداء، 

ǞǨƫǂȇÂ�©ȂËǐǳ¦�Ƣđ�ËƾƬŻÂ��Ä¢Â��ƢËȈǿÂ��Ƣȇ¢�Â¢�Ƣȇ��ȆǿÂ�̈ǄǸŮ¦�ȐƻƢǷ«5.

فالّنداء سواء أكان للقريب أو البعيد، البّد أن يكون مّتصًال بالّتصويت أو 

تحّقق ذلك حبدوث ضغط على حروف الّنداء واملنادى. وهذا حّىت التنبيه، وال ي

حيدث اإلمساع املطلوب، وجيرّنا احلديث إىل تصّور النداء بوجود األداة، ومن ذلك 

، 6﴾يَا َذا اْلَقْرنـَْيِن ِإمَّا َأن تـَُعذَِّب َوِإمَّا َأن تـَتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًناما جاء يف قوله: ﴿

يَا َذا اْلَقْرنـَْيِن ِإنَّ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اْألَْرِض قَاُلوا ﴿وقوله أيضا: 

¦čƾ ÈǇ �ÌǶ ÉȀ ÈºǼÌºȈÈºƥÈÂ�ƢÈǼÈºǼÌºȈÈºƥ�Èǲ ÈǠ Ìƴ Èƫ� ÌÀÈ¢�Ȅ ÈǴÈǟ �ƢÅƳ Ìǂ Èƻ � ÈǮ Èǳ�Éǲ ÈǠ Ìƴ Èǻ�Ìǲ ÈȀÈºǧ ﴾7  ففي اآلية الكرمية

.99، ص6ينظر البحر احمليط، الفريوزآبادي، ج-1

.55، ص 1جينظر مغين الّلبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، -2

.21، ص1ج املرجع نفسه،-3

.22الشعراء، ص -4

.15، ص 2شرح املفّصل، ابن يعيش، ج-5

 .86الكهف:  - 6

 .94الكهف:  - 7
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��Ǻȇǂǘǔŭ¦�śưȈǤƬǈŭ¦� ¦ƾǻ�śǻǂǬǳ¦�¦̄�¦Â®Ƣǻ�ǶĔȋ�� ¦ƾËǼǳƢƥ�¿Ȑǰǳ¦�ƶƬƬǧ¦�ƨȈǻƢưǳ¦

.1نّه مشهور مبعىن ذلك الّلقبأ يدّل على "ذي القرنني"ونداؤهم إيّاه بلقب 

فمجيء املنادى يف اآليتني الكرميتني مع أداة الّنداء (يا) خيتلف عّما إذا أتى 

اته ألّن جميء الّنداء دون األداة مل يعدم أو يلغ وظيفتها أسلوب الّنداء خال من أد

ودليل ذلك ورود الّلفظ بلون نغمي ممّيز هلا وهو غري الّلون الّنغمي الذي يكون يف 

حالة وجود األداة، على أن جند سكتة بني املنادى واجلملة املستأنفة له، حنو قوله 

ألسلوب كثري الشيوع يف القرآن ، وهذا ا2﴾يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َهَذاتعاىل: ﴿

الكرمي، ومل أجد هذا األسلوب دون أداة يف سورة الكهف، حيث بّرر الّنحاة 

حذف األداة لفهمها من السياق، والتقدير يوسف، فقد أضفي عليها نغمًة 

صاعدًة، هذه النغمة تؤّدي وظيفة األداة يف حال وجودها، ألّن لفظًا مستقًال يف 

  الت وظنون كثري.الّسياق عرضت لتأوي

سب احلال واملقام، حب ؛مة إىل حاالت من اهلدوء والتوّسطوقد تعود النغ  

اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّه ويف مثل قوله تعاىل: ﴿

قـَيًِّما لِّيُنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمن لَُّدْنُه َويـَُبشَِّر اْلُموِمِنيَن الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن ،ِعَوَجا

؛ فالنغمة تبدأ وتستمّد خبّط أفقّي مع اجلملة 3﴾الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َحَسًنا

قوله تعاىل: اخلربيّة حّىت تصل إىل قوله تعاىل: (وَملَْ) فتبدأ النغمة بالصعود إىل 

.(قـَيًِّما) فتستقّر النغمة الصاعدة يف قوله تعاىل: (لِّيُنِذَر بَْأًسا)

.32، ص16ينظر التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-1

 .29يوسف:  2

 .02الكهف:  - 3
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 الفاصلة القرآنية في سورة الكهف ودالالتها:     -5

 وأمر رسوله 1﴾الً يَورَتـَّْلَناُه تـَْرتِ لقد أنزل اهللا تعاىل القرآن الكرمي فقال: ﴿

واألمر  2﴾الً يَورَتِّل الُقْرآن تـَْرتِ أن يرّتل القرآن فقال: ﴿ صلى اهللا عليه وسلم

لرّسول اهللا (صلى اهللا عليه وسّلم) أمٌر للمسلمني مجيًعا، والتنزيل هو مصدر رّتل 

�ǲËƫ°�Ëǲǯ�śƥÂ��ƨǠǸƬů�ƨǨƟƢǗ�ƢȀǼǷ�ǲËƫ°�Ëǲǯ��¾Ƣƫ°¢�Ŀ�©ƢǟȂǸĐ¦�ǞǓÂ�ȂǿÂ�ÉǲďƫÈǂÉºȇ

فهو يشتمل على  وما يليه انقطاع مؤّقت، وهو ما يدخل يف األداء الّصويت للقرآن،

ممّا يعّد من قبيل ،إعطاء األصوات حّقها من املّد والغّنة والّسكت وما إىل ذلك

االنقطاع املؤّقت لألصوات اليت تتكّون منها األلفاظ.

�©¦ȂǏȋƢƥ�À¡ǂǬǳ¦� ƢǼƬǟ¦� ƢƳ�¦ǀđÂ»3»من كونه ميّثل اجلانب العلمّي للغة ،

يات تزحم أقطار النفس، وأقطار اآل«كما أّن اعتناء القرآن باألصوات جيعل من 

احلّس بلمسات مبدعة معجبة، فإذا كّل مكرور مألوف من املشاهد واملشاعر 

�ŚǸǓ�ǲƦǫ�ǺǷ�ǾȈǴǟ�ǞǴǘȇ�Ń�ƢËĔƘǯÂ�̈ËǂǷ�¾ËÂ¢�ǆ ǨËǼǳ¦�ǽƢËǬǴƬƫ�ƢËĔƘǯ�ǒ ƥƢǻ�ƾȇƾƳ

.4»إنسان

لقد جاء القرآن فريًدا يف نظمه، جتتمع فيه مفردات يزيدها الّنسج إحكاًما 

فأّما مقابلة «ا، فقد قال ابن جّين عن داللة األصوات على أحداثها يف الّلغة ورونقً 

�ƾǼǟ�Ƥ ƠǴƬǷ�ƲĔÂ�ǞǇ¦Â�ǶȈǜǟ�§ ƢƦǧ�ª ¦ƾƷȋ¦�ǺǷ�Ƣē¦ȂǏ¢�ǲǯƢǌȇ�ƢŠ�· ƢǨǳȋ¦

�ª ¦ƾƷȋ¦�ƪ ũ�ȄǴǟ�» Âǂū¦�©¦ȂǏ¢�ÀȂǴǠŸ�ƢǷ�ÉŚưǯ�ǶËĔ¢�Ǯ ǳ̄Â��¿ȂǷƘǷ�ǾȈǧ°Ƣǟ

ȈǴǟ�ƢĔÂǀƬŹÂ�Ƣđ�ƢĔȂǳËƾǠȈǧ�ƢȀǼǟ�Ƣđ� ËŐǠŭ¦�ƢǷ�» ƢǠǓ¢Â�ǽ°ËƾǬǻ�ƢËŲ�Ǯ ǳ̄Â��ƢȀ

.5»نستشعره

 .32الفرقان:  - 1

 .04املزمل:  - 2

.17البنية الّلغويّة لربدة البويصري، رابح بوخوش، ص -3

.1016، ص2يف ظالل القرآن، السّيد قطب، ج-4

.157، ص2اخلصائص، ابن جّين، ج-5
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إّال أّن هذا التنبيه من ابن جّين مل يكن يغين عن الّتقصري يف دراسته، وهذا 

الّتقصري ال ينحصر يف ما جاء من الرتاث األديب، فإمهال الّتشكيل الّصويت وارد «

د قطب بشكله يف كتب املعاصرين إّال ما كان من الّرفعي يف شكله املنهجي وسيّ 

.1»غري املنهجي، فما ملسوه يعّد يسريًا الهتمامهم بالصورة البصريّة واإلحياءات

حني مسع كّفار قريش القرآن ألّول مرّة حاروا يف أمر نظمه، فقد كانوا يعرفون 

من ضروب الكالم العريب أليّامهم الشعر واخلطابة ومسع الكّهان، ومل يكن يف 

القرآن يف تراكيبه وال يف أسلوبه يشبه واحد من هذه األضرب، ولكّنهم مل يؤمنوا 

م هو من وحي الّسماء فنسبوه إىل البشر منكرين بأّن هذا الطّراز الفريد من النظ

مصدره اإلهلي، وكان عليهم وقد أنكروا ذلك أن يلحقوه بنوع من أنواع الكالم 

اليت تقّدم ذكرها، فكان أقرب ما نسبوه إليه هو الّسحر والشعر.

إّال أّن القرآن كان جيمع بينما كان الشعر يفّرق، والقرآن يهدي والّسحر 

َقِليًال مَّا ٍ َوَما ُهَو ِبَقْوِل َشاِعرى القرآن الّزعم الثاين بقوله تعاىل: ﴿يضّل، كما نف

.3﴾عراُء يَتبُعهم الَغاُوونَوالشُّ ّم سلوك الشعراء يف قوله: ﴿، وذ2﴾ُتوِمُنونَ 

�ȆȀƬǼƫ�Ŗǳ¦�ƨȇƢȀǼǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ȃǿ�ǂǠǌǳƢƥ�À¡ǂǬǳ¦�¿ƢËē¦�ń¤�śȈǋǂǬǳ¦�Ƣǟ®�ƢǷ�ËÀ¢�Śǣ

�ǺǷ�§ǂǬƫ�Ŗǳ¦Â��Ƣđ�ƨȇȉ¦��¿Ƣƴǈǻ¦Â�ǪǇƢǼƫ�ǺǷ�ǾȈƳȂƫ�ƢŠ�Ƕǿǂǜǻ�Ŀ�ǂǠǌǳ¦�ƨȈǧƢǫ

واليت تسّمى بالفاصلة. فمن يقرأ القرآن الكرمي يشعر أّن بني سورة تناسًبا وتناسًقا 

رغم الفواصل بينها، واآليات كذلك يفصلها عن بعضها بفواصل.

  مفهوم الفاصلة: -1

مفهوم الفاصلة قدميًا غة والبيان، وعلوم القرآن إىل تعّرض علماء البال

 وهي يلمس يف بعضها االتّفاق، ويف البعض اآلخر االختالف اجلزئي.، وحديثًا

مجالّية املفردة القرآنّية يف كتب اإلعجاز والتفسري، إعداد أمحد ياسون، دار املكتبة، -1

.215، ص1994، 1دمشق، ط

 .41احلاقة:  - 2

 .224الشعراء:  - 3
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مشتقة من الفصل وجتمع على فواصل، ولقد جاء يف كتاب العني ما نّصه: 

.1»الفصل بون ما بني الشيئني والقضاء«

وفصلت ويف لسان العرب الفصل بون ما بني الشيئني، أو احلاجز بينهما، 

أي  2﴾َهَذا يـَْوُم الَفْصلِ الشيء فانفصل أي قطّعته فانقطع... ويف القرآن: ﴿

القرآن الشّيع األخري، «واملفّصل من 3»هذا يوم يفصل فيه بني احملسن واملسيء«

.4»وذلك للفصل بني القصص بالّسور القصار أو لقصر أعداد سوره من اآلية

¦�ËÄȂǤËǴǳ¦�ŘǠŭ¦�ǶȀǧ�Ŀ�ƾȈǨƫ�ƢËĔ¢�ǂȀǜȇ�Ŗǳ¦�ƨËȇȂǤËǴǳ تعريفاتهذه أهّم ال

، وهي ، للفاصلة ومنها ميكن استنتاج ثالثة عناصر للفعل "فصل" ومعه الفاصلة

الشيئان والبون الذي بينهما ومنه يتفرّع املعىن االصطالحي للفاصلة القرآنّية.

وا تعريًفا يف هذا الباب، جند أّن أقدم العلماء الذين وضع ضو عند اخل

الفواصل حروف متشاكلة يف املقاطع «للفاصلة هو أبو احلسن الّرماين بقوله: 

هي كلمة آخر «وقد عرّفها الزركشي بقوله: .5»توجب حسن إفهام املعاين

�ƢǸǯ�©Ƣȇ¡�².6»اجلملة Â£°�ǆ Ȉǳ�ǲǏ¦ȂǨǳ¦�ǺǷ�̄¤��ƨȇȉ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƢÅǸƟ¦®�ÀȂǰƫ�ȏÂ

ا ليستا للرّد عن هذا السؤال يتطّلب مجع النتائج ومه ؛ 7﴾َوَما ُكَنا نـَْبغِ يف قوله: ﴿

الّسابقة وذلك كاآليت:

�ƢÅǧǂƷ�ƪأّوالً  ǈȈǳ�ƢËĔ¤��

.126ص العني، اخلليل، مادة (فصل)-1

 .38املرسالت - 2

لسان العرب، ابن منظور، ماّدة (فصل).-3

نفسه، ماّدة (فصل).املرجع  - 4

.97ص ثالث رسائل يف اإلعجاز، حممد خلف اهللا وحمّمد زغلول، -5

.53ص، 1الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، ج-6

.87ص ، 1الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، ج-7
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�ƨǸǴǯ�ƪثانًيا ǈȈǳ�ƢËĔ¤��

 : ال تكون بالضرورة يف آخر اآلية.ثالثًا

¿±ȏ�Ǧ ǏÂ�ƢËĔȋ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳƢƥ�ƢȀǏƢǐƬƻ¦��ƢÅǠƥ¦°  له فال جيوز تسمية

��Ƣđ�Ǧ كالم  وهو، الكرمي À¡ǂǬǳ¦�ǺǷ� ǄƳ�ƢËĔȋ ؛غريها بامسها ǐËƬȇ�À¢�ǽŚǤǳ�±ȂŸ�ȏ

�Ƣđ�ǲËȇǀƫ�Ŗǳ¦�ƨȇƢȀËǼǳ¦�Ȇǿ�ƨǴǏƢǨǳ¦��ļȉƢƥ�ƢȀǨȇǂǠƫ�ǺǰŻ�¦ǀǿ�ȄǴǟÂ��ǲȈƸƬǈȇ�ǲƥ

آخر اجلملة القرآنّية املنفصلة عمَّا بعدها املّتصلة مبا قبلها بالغة.

ل هجرة النّيب (صلى اهللا عليه ومن خصائص الفاصلة يف القرآن املكي الذي نزل قب

وملعرفته طريقان: مساعي وقياسي، فأّما الّسماعي فما  ؛1وسّلم) وإن كان باملدينة

ا يَ وصل إلينا نزوله مبّكة والقياسي بعالمات تعرف به كخطاب اهللا عّز وجّل بـ: ﴿

الّتهجي أو ﴾، أو ورود لفظ "كالَّ" أو ما كان أّوله حرفًا من حروف أَيـَُّها النَّاس

.2ذكر للقصص أو فيه سجدة

وميتاز القرآن املّكي يف عمومه مبا يلي:

-����Ƕđ�°ƢƦƬǟȏ¦�ń¤�² ƢËǼǳ¦�̈Ȃǟ®Â�ƨËȈǳƢŬ¦�ǶǷȋ¦Â� ƢȈƦǻȋ¦�ǎ ǐǫ�ǂǯ̄

املناقشة واحلجاج وعرض األدلّة على وجود اهللا تعاىل ووحدانيته وعلى بعث -

  األجساد مع أرواحها من بعد املوت للحساب.

تثبيت فؤاد الّرسول (صلى اهللا عليه وسّلم) ودعوته إىل الّصرب على األذى تأّسيا -

  مبن سبقوه.

ومن حيث الشكل، يغلب عليها أن تكون قصرية ذات وقع معّني يف األذن -

والنفس، تبعث على الرهبة واخلشية وتشعر باجلالل واجلربوت.

.88ص ، 1جالبقرة، وآل عمران، والرعد، ينظر الربهان للزركشي، -1

.88ص ، 1جينظر الربهان، الزركشي، -2
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يعرضه، ويتبع ذلك فعلى هذا تنوّع نظام الفواصل بتنوّع املوضوع الذي 

طول الفواصل أو قصرها، وطريقة بنائها الّلفظي، من حيث الّسهولة واخلشونة 

وكذا من حيث ختّري الّلفظ األخري الذي ختتم به.

وألّن القرآن الكرمي يف مجلته يغلب عليه قصر آياته، فتختّص فواصله  

1اوي القرائنكذلك بالقصر والّتقارب وهي من ذاك الّنوع القصري املعجز املتس

لذلك جتد أّن خوامت الفواصل يف الّسور املكّية، يغلب عليها نوع احلروف اجلهري 

الذي فيه حّده يف الّسمع، أو املّد الذي يستدعي انتباًها.

عترب الفاصلة الشكل ن¦��ƢēȐǰǌƫÂ�ƢȀƬǠƥƢƬǷÂ�ƨËȈƫȂËǐǳومن خالل الّدراسة 

�ƨȇȉ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ª ƾŹ�Äǀǳ¦�ȆǠǘǬŭ¦

ض األصوات بالوضوح أحيانًا، ممّا له وقع متمّيز على النغم ومتتاز بع

وخاّصة عند النقاط الّصوتّية املركزيّة ومنها الفاصلة، فكثر يف القرآن الكرمي ختم 

الفواصل حبروف املّد والّلني، والنون، وامليم، وحكمة وجودها الّتمّكن من 

لحقون األلف والياء والنون، 2ȇ�ǶËĔƜǧ�¦ȂËŶǂƫ�¦̄¤�§ǂǠǳ¦�ËÀ¢�ǾȇȂƦȈǇ�ǂǯ̄Âالتطريب

�Å¦ŚƯƘƫÂ�ƢÅǟƢũ¤�ǂưǯ¢�ÀȂǰȈǳ�©ȂËǐǳ¦�ËƾǷ�¦Â®¦°¢�ǶËĔȋ
وتظهر املزاوجة واملماثلة يف  3

فواصل سورة الكهف على مدى املئة والعشر آيات اليت تضّمنتها تلتزم الفواصل 

�ÄÂǂǳ¦�» ǂƷ�ƢŮ�ǪƥƢËǈǳ¦�» ǂū¦�Ŀ�̧ ËȂǼƬǳ¦�ǞǷ�ƢēƢȇƢĔ�Ŀ�ƨËȇËƾŭ¦�Ǧ ǳȋ¦�ƢȀȈǧ

فالقرآن الكرمي حيتفي بالبعد املوسيقي، وإن هذا البعد مسة من  مساته 

املميزة، ويبدو هذا االحتفال يف السور ذات الطابع القصصي كذلك، وإن سورة 

الكهف (املكية التنزيل) اختصت فواصلها حبركة الفتح اليت تتحول إىل ألف املد 

1-¶��ǂǐǷ��¼ǂǌǳ¦�ƨǔĔ�ƨƦƬǰǷ��ƨƫƢƸǋ�®ȂǸŰ�ƅ¦�ƾƦǟ��À¡ǂǬǳ¦�¿ȂǴǟ3 ،1984 ،

.147ص

إعجاز القرآن والبالغة النبويّة، مصطفى صادق الرافعي، حتقيق: عبد اهللا املنشاوي، -2

.185ص

.38ص، 1الكتاب، سيبويه، ج-3
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لفتح) اليت التزمتها فواصل حسنَا ، وإن هذه احلركة (ا-يف اإلطالق مثل حسناً 

سور الكهف باطراد،  فأضفت على آيها ومشاهدها مجالية موسيقية ال خيطوها 

السمع، ذلك أن "القوايف املطلقة، أطوع للتلحني والغناء، ملا تنطوي عليه من 

وقوف على حروف املد، وإن حركة الفتح وألف املد املتفرعة عنها، هي أوضح كل 

.1احلركات يف السمع"

َوِإنَّا َلَجاِعُلوَن َما وهذه أمثلة متّثل ظاهرة الفواصل ومتاثلها قال تعاىل: ﴿

َها َصِعيًدا ُجُرزًا 3﴾لَِّكنَّا ُهَو اللَُّه رَبِّي َوَال ُأْشِرُك ِبَربِّي َأَحًداو﴿  2﴾َعَليـْ

ًراو﴿ َأُقْل ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع قَاَل أََلْم و﴿ 4﴾وََكْيَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخبـْ

ًرا يتبّني من خالل استعراض أغلب اآليات يف 6﴾ فَأَتْـَبَع َسَبًبا و﴿ 5﴾َمِعَي َصبـْ

�ƨǸǤǼǳ¦�ƨǴǷƢǯ�°̈Ȃǈǳ¦�Ŀ�ǞȈǌȇ�ƢËŲ��ƨǬǴǘǷ�ƨǴǏƢǨƥ�ȆȀƬǼƫ�ƢËĔ¢�Ǧ Ȁǰǳ¦�°̈ȂǇ

املوسيقّية املتكّررة اجلميلة فعنصر التكرار ظاهرة أسلوبّية تستحّق التوقف عندها، ملا 

  هلا من أثر مجايل نابع من اإليقاع.

العام يف السورة واملضامني الرّئيسة، فحيثما وتظهر عالقة الفاصلة مع البناء 

انتقل احلدث وتغّري منط الفاصلة سواء أكان ذلك يف طبيعة األصوات املكّونة أم 

ويالحظ ذلك بشكل متكّرر يف قّصة مع  ؛يف حركات اإلعراب والّضبط للحروف

العبد الصاحل (اخلضر) (عليهما الّسالم) كان موسى (عليه الّسالم) يف حلظة 

ّتحّدي والعزمية على فعل بتوّجه إليه، فجاءت الفاصلة من النمط الذي يتكّرر يف ال

الّسورة مع املواقف واملعاين الصعبة (ُحُقًبا) ويكون االنتقال بعد ذلك إىل العمل 

.76موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص -1

.8الكهف: -2

.38الكهف: -3

.68الكهف: -4

.72الكهف: -5

.85الكهف: -6
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الفواصل اليت تشّكل منطًا واحًدا من  تلوصول إىل املوعد واملكان فتتابعواحلركة ا

طة (َسَربَا، نصَبا، عجَبا، قصَصا) فتتابع احلركات حيث املقاطع واحلركات الضاب

الفتحة تتبعها الفتحة وهي أخّف احلركات وأسهلها ينسجم مع طبيعة احلدث 

  املتسارع.

وعندما دخلت شخصّية جديدة خمتلفة يف طبيعتها إىل ساحة احلدث طرأ 

واملقاطع، فنجد  للمستوى الّصويت احلركاتيف الفاصلة يف اجلانبني املكّوننيتغّري 

الفواصل املكّونة هلذا اجلزء من األحداث متحّرك األّول ساكن الثاين، فهي (ِعْلًما، 

ُرْشًدا، َصبـْرًا، ُخبـْرًا، أْمرًا، ذِْكرًا، إْمرًا، ُعْسرًا، ُنْكرًا، ُعْذرًا، َأْجرًا، َصبـْرًا، ًغْصًبا) ما 

الّصويت يف احلركة ميكن مالحظته من هذه الفواصل هو التماثل على املستوى 

  والبناء املقطعي.

وبعد قّصة موسى (عليه الّسالم) والرحلة يف طلب العلم تأيت قّصة ذي 

القرنني، ليخرب اهللا تعاىل نبّيه حمّمًدا (صلى اهللا عليه وسّلم) عن حقيقة األمر الذي 

فيه يستفيت القوم وعنه يسألون، فالفكرة مازالت يف حالة تواصل واستمراريّة، 

ضر (عليه الّسالم) يعلم موسى (عليه السالم) واهللا تعاىل يعّلم الّرسول (صلى فاخل

اهللا عليه وسّلم) وهلذا االستمرار يف الفكرة كان االستمرار يف النمط املقطعي، 

ليشّكل بذلك اخليط النّاظم ملا سبق باألحّق من تركيب لغوي، ولكّن مع إشعار 

ة وأحداث جديدة، ولذلك عادت الظاهرة بأّن القّصة األوىل قد انتهت وبدء قصّ 

الّصوتّية اليت كانت يف مقّدمة قّصة موسى مع اخلضر (عليهما الّسالم) حيث 

احلركة فتحتان متتابعتان ومقاطع قصرية متتابعة فظهرت الفاصلة (سبًبا) متبوعة 

باحلزمة الّصوتّية تركيبّية (أتبع سبًبا).

قّصة ذي القرنني على مستوى أّما الرتكيب الّصويت للفواصل يف سرد

احلركات والتشّكل املقطعي، فكان على النحو التايل: 
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الفواصل اليت وردت بعد املقّدمة (ُحْسًنا، ُنْكرًا، ُيْسرًا، ِستـْرًا، خبـْرًا، قـَْوالً، 

�ǾȈǴǟ��ȄǇȂǷ�ƢǻƾËȈǇ�ƨËǐǫ�ƪ ǬƦǇ�ƾǬǧ��ƢÅǓÌǂÈǟ��ƢčǬƷ��ƢÅǠÌÈŦ��ƢÅƦÌǬÈºǻ��¦ÅǂÌǘ
Êǫ��ƢÅǷ®Å°��¦čƾǇ

الم) واخلضر (عليه الّسالم) فكان درًسا لكّل من يطلب العلم، من عزمية السّ 

متمثّلة يف الطالب، ولذا البّد من التحّمل وهدوء نفس، فامتّد هذا اهلدوء إىل قّصة 

ذي القرنني، فظهر التشّكل املقطعي (ص ح، ص ح ح) حيث يتكرر هذا النمط 

) مرّة.13خالل عرض القّصة (

ّن الفاصلة يف القرآن الكرمي حتّقق باإلضافة إىل النربة ممّا سبق نستنتج أ

اإليقاعّية واالنسجام املوسيقي ارتباطًا معنويًا، فهي مرتبطة باملعىن الذي حتمله 

  العبارة واآلية.
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  توطئة:

إنَّ القرآن الكرمي كان ومازال حمّط أنظار الدارسني، ومناط حبثهم يف  

كّل عصر ومصر، فهو َمورد معني لكّل العلوم واملعارف، يتناول املعاين 

الّدقيقة، ويطاوع يف شكل مدهش على تقّلب األساليب، ويساعد يف تنويع 

فيه تناسب  األعاريب وتلوين الّرتاكيب، فكّل حرف أو كلمة أو حركة

�ǶēƢǐǐţ�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ� ƢǸǴǠǳ¦�¾ǀƥ�ƾǫÂ��ƢȀǼǷ�ƾǐǬǳ¦�Ǫǧ¦ȂƫÂ�ƢȀǠǫȂǷ

جهًدا كبريًا يف سبيل الكشف عن أسرار وقوانني هذا الرتكيب املعجز، وقد  

�ǶȀǨƬǳ�ƨƦǐƻ�ƨȈǓ°¢�ËǪŞ�ËƾǠƫ��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�̈ŚƦǯ�©ƢǷƢȀǇ¤�̈ƢƸǼǴǳ�ÀƢǯ

  لغة القرآن وتذوق إعجازه.

سا على وصف بنية اجلملة، وقد قام وصُفنا واجلهد النحوي يرتكز أسا

للجملة يف هذا املبحث الّتطبيقي على أساس اإلفادة من الرتاث الّلغوي 

العرّيب، ومن الّلسانيات احلديثة.

وقد تعدَّدت تعاريف اجلملة، واختلفت باختالف وجهات نظر 

ƸǼǳ¦�©ƢǫȐǠǳ¦�ƨǟȂǸů�ƨǴǸŪƢǧ�» ȐƬƻȏ¦�¦ǀǿ�ÀƢǯ�ƢǷ�Ƣčȇ¢Â�śȇȂǤËǴǳ¦ ويّة

ƢčȈǨȈǛÂ�Ƣǘƥ°�¿Ȑǰǳ¦� ¦ǄƳ¢�śƥ�ƨǘƥ¦ǂǳ¦
وتتكّون من مرّكبني متمّيزين: 1

�ƢǸđ�ÀƢƦËǯǂŭ¦�À¦ǀǿÂ��ȆǴǠǨǳ¦�Ƥ Ëǯǂŭ¦�ňƢưǳ¦Â�Ȇũȏ¦�Ƥ Ëǯǂŭ¦�¾ËÂȋ¦

تتحّقق عملية اإلبالغ. كما تعّد اجلملة امللفوظ الذي ارتبطت كّل عناصره 

أقّل قدر من الكالم يفيد «أو هي:  2بعنصر منه هو احملور لعملّية اإلبالغ

.151ينظر البنّية الّلغويّة يف بردة البويصري، رابح بوخوش، ص-1

.151ينظر املصدر نفسه، ص-2
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الّسامع معىن مستقال بنفسه سواء ترّكب هذا القدر من كلمة واحدة أو 

جاء به عبد الرمحان احلاج صاحل  ويكاد يتطابق الّتعريف مع ما1»أكثر

أّما رميون الّطحان 2»اجلملة نواة لغويّة تدّل على معىن وتفيد«الذي اعترب 

ثالثة عناصر أساسّية: املسند واملسند إليه تركيب يتأّلف من «فاجلملة عنده: 

واإلسناد، وقد تضاف إليها عناصر أخرى حني ال تكتفي العملية اإلسناديّة 

Ƣē¦ǀƥ«3.

وهذا التعريف يستند إىل الرؤية الرتاثية للجملة؛ حيث يعترب اإلسناد 

�ƨǴǸŪ¦�Ŀ�ƢčȈǇƢǇ¢�ƢÅǻďȂǰǷ

ǈǬƫ�ƪ ǨǴƬƻ¦�ƾǬǧ���ƨǴǸŪ¦�©ƢǨȇǂǠƫ�ƪ ǨǴƬƻ¦�ƢǸǯÂ�ȂǿÂ��ƢēƢǸȈ

اختالُف تنوُّع ال اختالف تضادٍّ، فإنَّ كلَّ تقسيم خيتلف عن غريه من حيث 

املعايري املعتمدة، مما ينتج عنه اختالف يف أنواع اجلملة، وميكن أن نشري يف 

:4هذا املقام إىل أبرز هذه املعايري على النحو اآليت

  وفعلية .معيار الصَّدارة وتقسم اجلملة باعتباره إىل امسية 

: وتقسم اجلملة باعتباره إىل مجلة هلا حمل من اإلعراب معيار الوظيفة

  وجلة ال حمل هلا من اإلعراب.

.191من أسرار الّلغة، إبراهيم أنيس، ص-1

2-¶��¾ËÂȋ¦�ƾËǴĐ¦��©ƢȈǻƢǈËǴǳ¦�ƨǴů��Ʈ ȇƾū¦�ÀƢǈËǴǳ¦�ǶǴǟ�ń¤�ǲƻƾǷ1971 ،

  65ص

  .54ص، 2األلسنّية العربّية، رميون الطحات، ج-3

ينظر: البنية الرتكيبية للخطاب السياسي عند الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي  - 4

 وما بعدها. 82الدين، ص: (ماجستري)، مصطفى نور
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معيار البساطة والرتكيب: تقسم اجلملة باعتباره إىل مجلة كربى ومجلة 

صغرى، وقد أفاض احملدثون يف تشقيق أنواع اجلملة وفَق هذا املعيار كما 

.1إبراهيم عبادةجنده عند د. حممد 

  : وتقسم اجلملة باعتباره إىل خربية وإنشائية.معيار الداللة

�Ŀ�Ņȏƾǳ¦�°ƢȈǠŭ¦�ċÀƜǧ��ƨǳȏċƾǳ¦� ȐƴƬǇ¦�Ʈ ƸƦǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢčȈǤƬǻ�ƢǼċǻ¢�ƢŠÂ

تقسم اجلملة هو الذي سنعتمده يف دراسة اجلملة يف سورة الكهف، وعليه 

  سندرس اجلملة اخلربية واجلملة اإلنشائية.

1-�́ ��̈®ƢƦǟ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƾǸŰ��ƢȀǴȈǴŢ�ƢȀǟ¦Ȃǻ¢�ƢēƢǻȂǰǷ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǴǸŪ¦��ǞƳ¦ǂȇ

134-147.
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I - :بنية الجملة الخبرية ودالالتها  

واجلملة اخلربية تنقسُم بدورها إىل امسية وفعلية.

  الجملة االسمية: -1

1ونعين باجلملة االمسّية اجلملة اليت ال يكون فيها املسند فعًال وال مجلة

، 2»املبتدأ كل اسم ابتدئ ليبىن عليه الكالم«وتتكّون من املبتدأ واخلرب، و

يكن مبتدأ ألنّه منطوق به أّوالً، وال كان اخلرب خربًا ألنّه مذكور مل «واملبتدأ 

بعد املبتدأ، بل كان املبتدأ مبتدأ ألنّه مسند إليه ومثبت له املعىن، واخلرب خربًا 

. فاجلملة يف الّلغة العربّية بإمكانية تألّقها من 3»ألنّه مسند ومثّبت به املعىن

املبتدأ اسم تبتدئ به اجلملة االمسّية ويكون امسني فقط مها املبتدأ واخلرب، إذ 

معرّفًا سواًء بألف والم الّتعريف أو بوسيلة أخرى كاإلضافة مثال، أّما اخلرب 

االسم الذي يقع يف «فاألصل فيه أن يكون نكرة وقد يرد معرّفًا، فاملبتدأ هو 

أّول اجلملة، لكي حنكم عليه حبكم ما، وهذا احلكم الذي حنكم به على 

بتدأ هو الذي نسّميه اخلرب؛ فهو الذي يكمل اجلملة مع املبتدأ ويتّم امل

.4»معناها الرّئيسي

وتنفرد هذه اجلملة بالّداللة على العالمة بني طريف اإلسناد، وعلى 

املبتدأ يعتمد يف الّتفريق بني اجلملة االمسية والفعلّية، وقد يتقّدم عليه اخلرب 

حنلة، دار النهضة العربّية، بريوت، مدخل إىل دراسة الّلغة العربّية، حممود أمحد -1

.25، ص1988

.2/126الكتاب، سيبويه، -2

.189دالئل اإلعجاز، ص-3

.84الّتطبيق الّنحوي، عبده الّرجحي، ص-4
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امسني أو كانا مها يعّد يف املفردات كاملصدر املؤّول. وجوبًا أو جوازًا إن كان 

وقد وردت أنواع اجلملة االمسّية يف الّسورة كما يأيت:

الجملة االسمّية المثبة:-1-1

الجملة االسمّية المجّردة من النواسخ:-1-1-1

أَنَزَل اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي ﴿ومن األمناط اليت وردت عليها قوله تعاىل:       

فاملبتدأ معرفة، واخلرب شبه مجلة 1َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا﴾

�¼ƢǬƸƬǇ¦�°ƢǐŴ¦�ȄǴǟ�ƨËȈǈǼŪ¦��¾¦��ºƥ�ƾǸū¦�Ǧ ȇǂǠƫ�Ë¾ƾǧ��Ƣđ�ǪËǴǠƬǷ�Â¢

هذا اجلنس هللا دون غريه، وهي دالة على اخلرب لفظًا ومعىن. ومن ذلك قوله 

هذا من أمساء اإلشارة مبتدأ  2َراُق بـَْيِني َوبـَْيِنَك﴾قَاَل َهَذا فِ ﴿تعاىل: 

َذِلَك تَْأِويُل َما َلْم َتْسِطْع َعَلْيِه ﴿والفراُق خربه. ومن ذلك قوله أيًضا: 

ًرا (ذلك) يشار به إىل الواحد املذّكر من ذوي العلم وغريهم، وهو 3﴾َصبـْ

  مبتدأ وخربه (تأويل).

أولئك: اإلشارة 4َلُهْم َجنَّاُت َعْدٍن﴾ُأْولَِئَك ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿

هنا للمذّكر واملؤّنث ممّن استحّق هلم دخول اجلّنة، وموقعه مبتدأ، وهلم شبه 

5َهُؤَالء قـَْوُمَنا اتََّخُذوا ِمن ُدونِِه آِلَهًة﴾مجلة خرب. ومن ذلك قوله أيًضا: ﴿

اإلنكار جاءت (قومنا) اعطف بيان هلؤالء، وهذه اجلملة خربيّة حتمل معىن 

  .1الكهف:  -  1

  .78الكهف:  -  2

  .82الكهف:  -  3

  .31الكهف:  -  4

  .15الكهف:  -  5
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ليهم الشديد للقوم الضالني عن عبادة اهللا احلّق، كما أّن يف اإلشارة إ

  (هؤالء) حتقري هلم.ــ:بـ

ولست قاصدة يف هذا البحث استقصاء مجيع احلاالت الكثرية اليت 

يرد املبتدأ واخلرب يف أشكاهلما املختلفة فيها إذ إّن األمر أوسع بكثري من أن 

وع، ولكن العمل هنا ال يتعّدى عرض أمثلة تستوعبه رسالة من هذا النّ 

تتكّرر بناها كثريًا يف آيات الّسورة، وإّمنا هي إشارة فقط ملا حيمله كّل عنصر 

من عناصر العملّية اإلسناديّة يف اجلملة االمسّية.

 "كانــ"الجملة االسمّية المنسوخة ب-1-1-2

  تها:اوأخو 

وقد وردت منسوخة بـ (كان) يف سورة الكهف إحدى وعشرين مّرة 

َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آيَاتَِنا ﴿يف مثل قوله: 

كانوا: الناسخ، الواو امسها، وعجًبا خربها، واآلية تتحّدث عن 1َعَجًبا﴾

ْلَبُه َعن ﴿قّصة وقعت قبل نزول القرآن. وقوله تعاىل:  َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَ

هذه اآلية تفيد التوقيت يف املاضي، 2ِذْكرِنَا َواتـََّبَع َهَواُه وََكاَن َأْمُرُه فـُُرطًا﴾

ألّن اهلاء يف (أمره) تعود على من اتّبع هواه،  والذي كان أمره فرطا: أي 

جماوزًا للحّق.

فعل ماض ناقص، وله متعّلق  كان  3وََكاَن َلُه ثََمٌر﴾﴿ وقوله أيضا:

خرب كان متقّدم، مثٌر امسها املؤّخر، ألنّه نكرة وكان تفيد جمّرد التوقيت يف 

  .09الكهف:  -  1

  .28الكهف:  -  2

  .34الكهف:  -  3
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َوَلْم َتُكن لَُّه ِفَئٌة يَنُصُرونَُه ِمن ُدوِن اللَِّه َوَما  ﴿املاضي. ويف قوله عّز وجّل: 

فئة اسم لكن، وله شبه مجلة متعّلق مبحذوف خرب. 1َكاَن ُمنَتِصًرا﴾

، وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء مُّْقَتِدرًا﴾﴿كذلك وردت يف اآليات اآلتّية: [و 

2]َوَما ُكنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّيَن َعُضًدا﴾ ﴿، ِإالَّ ِإْبِليَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ﴾﴿

وجاءت يف مواضع كثرية ال ميكن ذكرها كّلها يف هذا املقام.

فـََعَسى رَبِّي َأْن ﴿وردت اجلملة منسوخة بأصبح أربع مرّات هي: [

ُتْصِبَح َصِعيًدا  َها ُحْسَبانًا ِمَن السََّماِء فـَ ًرا ِمْن َجنَِّتَك َويـُْرِسَل َعَليـْ يـُْؤتَِيِن َخيـْ

َثَمرِِه َوُأِحيَط بِ ﴿ ،َأْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْورًا فـََلن َتْسَتِطيَع َلُه طََلًبا﴾﴿ ،﴾زََلًقا

َواْضِرْب َلُهم مََّثَل اْلَحَياِة ﴿ ،فََأْصَبَح يـَُقلُِّب َكفَّْيِه َعَلى َما أَنَفَق ِفيَها﴾

َيا َكَماء أَنَزْلَناُه ِمَن السََّماء فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اْألَْرِض فََأْصَبَح  نـْ الدُّ

.3]َهِشيًما﴾

كان الناقصة   ووردت أيًضا اجلملة منسوخة بالفعل (برح) من أخوات

)60وهي تفيد االستمرار واّتصاف االسم مبضمون اخلرب، ومنها اآلية (

ُلَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِن﴾﴿ وهي الوحيدة يف السورة: َرُح َحتَّى أَبـْ َال أَبـْ
. وبعد 4

�®Ƣǯ��Ȇǿ�ƺǇ¦ȂǼǳ¦�ǺǷ�ǂƻ¡�̧Ȃǻ�ń¤�ǲǬƬǼǻ�̈°Ȃǈǳ¦�Ŀ�Ƣē¦Ȃƻ¢Â�ÀƢǯ�µ ¦ǂǠƬǇ¦

��ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�ǲưǷ�Ŀ��Ƣē¦Ȃƻ¢Â﴿ َوَجَد ِمن ُدوِنِهَما قـَْوًما الَّ َيَكاُدوَن يـَْفَقُهوَن
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قـَْوًال﴾
وهي الوحيدة يف السورة، فيكادون: فعل مضارع مرفوع وعالمة 1

ا، ومجلة (يفقهون قوال) خربها.رفعه ثبوت النون، والواو امسه

ونسخت اجلملة بالفعل (عسى) الذي يعمل عمل األفعال الناقصة       

فتحتاج إىل اسم مرفوع، وخرب منصوب، مرّتني يف الّسورة يف قوله تعاىل: 

َرَب ِمْن َهَذا َرَشًدا﴾﴿[ فـََعَسى رَبِّي َأن ﴿ ،َعَسى َأن يـَْهِدَيِن رَبِّي ِألَقـْ

َها ُحْسَبانًا﴾يـُْؤتَِيِن َخيْـ  أّما اجلملة املنسوخة بأّن 2]ًرا مِّن َجنَِّتَك َويـُْرِسَل َعَليـْ

��Ëǲǟ¦��ËÀ¢��ËÀ¤���Ǧ Ȁǰǳ¦�̈°ȂǇ�Ŀ�» Âǂū¦�ǽǀǿ�ǺǷ�©®°Â�ƾǬǧ��Ƣē¦Ȃƻ¢Â

3ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اْألَْرِض زِيَنًة لََّها﴾﴿وسنعرّج على بعضها كقوله تعاىل: 

كيد لإلعالم بأّن املخرب به كّله من عند املتكّلم واقرتنت اجلملة حبرف التو 

َها َصِعيًدا ُجُرزًا﴾﴿وهو اهللا:  وإّن يف هذه اآلية 4َوِإنَّا َلَجاِعُلوَن َما َعَليـْ

َيٌة آَمُنوا ِبَربِِّهْم ﴿أفادت التوكيد على قدرة اهللا يف اخللق والّتحويل،  ِإنـَُّهْم ِفتـْ

وقد استخدم القرآن الكرمي التوكيد لتثبيت املعىن يف  5َوزِْدنَاُهْم ُهًدى﴾

��ËǲƳÂ�ËǄǟ�ǾǳȂǫÂ��ǶēƾƠǧ¢�Ŀ�ǽ°¦ǂǫ¤Â�ǾȈƟ°Ƣǫ�² ȂǨǻ﴿ ِإنـَُّهْم ِإن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم

يـَْرُجُموُكْم﴾
  وهذه اآلية جاءت على لسان قائل من أصحاب الكهف. 6

ال ميكن ذكرها   وردت اجلملة املنسوخة بـ (إّن) يف السورة مرّات كثرية

كّلها، ونذكر على سبيل املثال (َأنَّ) بفتح اهلمزة والنون املشّددة، تشرتك مع 

  .93الكهف:  -  1
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َويـَُبشَِّر ﴿(إّن) يف املعىن والعمل، وقد وردت يف السورة مخس مرّات وهي: [

َت َأْم َحِسبْ ﴿ ،اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َحَسًنا﴾

لِيَـْعَلُموا َأنَّ َوْعَد ﴿ ،َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آيَاتَِنا َعَجًبا﴾

الَِّذيَن َضلَّ َسْعيـُُهْم ِفي اْلَحَياِة ﴿ ،َفظَنُّوا أَنـَُّهم مَُّواِقُعوَها﴾﴿ ،اللَِّه َحقٌّ﴾

عً  َيا َوُهْم َيْحَسُبوَن أَنـَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصنـْ نـْ .1]ا﴾الدُّ

أّما (لعّل) اليت تفيد الّرتجي والّتوّقع، فقد وردت مرّة واحدة يف قوله 

َلَعلََّك بَاِخٌع نـَّْفَسَك﴾﴿تعاىل:  فـَ
مسها، وباخع ، فلعّل الناسخ والكاف ا2

�ň¡ǂǬǳ¦�§ȂǴǇȋ¦�Ǧخربها، وتفيد هنا اإل ËǛÂ�ƾǬǧ�¦ǀđÂ��ǽÂǂǰǼǳ¦�ǺǷ�¼ƢǨǋ

واملتنّوعة توظيًفا دقيًقا حسب الّسياق، ال اجلملة االمسّية برتاكيبها املختلفة 

يتوّقف عند الّداللة العامة للكلمة يف اجلملة بل جيعل منها كائًنا يتلّون وفق 

� ƢȈǯ̄ ȋ¦�ċȏ¤�ǽǄËȈŻ�®Ƣǰȇ�ȏ�ƢčǏƢƻ�ƢÅǇƢƦǳ�̈ËǂǷ�Ëǲǯ�Ŀ�ƢȀȈǴǟ�ȆǨǔȇ�ƢËŲ�Ǧ ǫȂŭ¦

من املفّسرين.

الجملة االسمّية المنفّية:-1-2

�ƨȈǴǸǟ�ǺËǸǔƬȇ�Äǀǳ¦�Ƥسبق تعريف اجلم Ȉǯŗǳ¦�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ƨËȈũȏ¦�ƨǴ

إسناديّة يكون املسند فيها امسًا مقدًَّما على املسند، وداللتها اإلثبات، أي 

إثبات اتِّصاف املبتدأ باخلرب، وأّما النفي فهو سلب األمر بواسطة أحد 

أحرف النفّي، وقد تنّوعت اجلملة االمسّية املنفّية بتنوّع أدوات النفيّ 

وسأقتصر على ذكر ال النافية لورودها بكثرة يف الّسورة:

.104، 53، 21، 8، 2الكهف:  -  1
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اجلملة املنفّية بـ (ال) النافّية للجنس، واليت تدّل على نفي اخلرب عن اجلنس 

لِيَـْعَلُموا َأنَّ ﴿الواقع بعدها، وقد وردت يف سورة الكهف ثالث مرّات هي: 

ال: النافية للجنس، وريب: 1ا﴾َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّاَعَة َال رَْيَب ِفيهَ 

امسها وفيها خربها؛ وال النافية للجنس يسّميها سيبويه: "العاملة عمل (إّن) 

َل ِلَكِلَماتِِه﴾﴿ويف قوله:  2وهي ال تعمل إّال يف نكرة" ال نافية  3َال ُمَبدِّ

للجنس، ومبّدل امسها مبين على الفتح يف حمّل نصب، ولكلماته: شبه مجلة 

خربها، وهذه اآلية فيها تربئة الّناس من القدرة على تغيري قول اهللا، وتبديل 

  إرادته.

َة ِإالَّ ﴿وقوله أيضا:       َوَلْوَال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قـُْلَت َما َشاء اللَُّه َال قـُوَّ

ال النافية للجنس، وقّوة امسها، وإالّ: أداة حصر، وباهللا: شبه مجلة 4للَِّه﴾بِا

خرب، واآلية اعرتاف صريح بأّن اجلّنة وكّل ما فيها إّمنا حصل مبشيئة اهللا 

َة ِإالَّ بِاللَِّه﴾وقوله تعاىل: ﴿ �ŚƥƾƫÂ�Ƣē°ƢǸǟ�ȄǴǟ�Ǿƥ�ƪَال قـُوَّ ȇȂǫ�ƢǷ�ËÀƘƥ�Æ°¦ǂǫ¤

. والعبارة جاءت على لسان صاحب اجلّنة املؤمن أمرها مبعرفة اهللا وتأييده

ينصح الكافر بأّن يقول (ما شاء اهللا ال قّوة إّال باهللا) عندما يدخل جّنته. 

إذن اجلملة االمسّية املنفّية تتفّنن يف إبالغ األمر املنفي حسب الّسياق 

وبأفضل ما ميكن أن يتصّور من أساليب.

  .21الكهف:  -  1
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الجملة الفعلّية: -2

  الجملة الفعلية المثبتة: -1 - 1 -2

إّن اجلملة الفعلّية هي يكون املسند فيها فعًال يسند فيها إىل فاعل إن  

كان مبنًيا للمعلوم، وإىل نائب فاعل إذا كان مبنًيا للمجهول، والفعل هو 

أساس البنية يف هذه اجلملة، فهي إذا موضوعة لبيان عالقة اإلسناد مع 

أو احلاضر أو املستقبل، وتشري إىل جتّدد داللة زمنّية على حدث يف املاضي

سابق أو حاضر كما تشري إىل استمرار دون جتّدد.

واجلملة املثبتة هي اليت حتتفظ بصيغة (فعل) و(يفعل) بزمنها الذي 

أعطاه إيّامها النظام الّصريف فيظّل (فعل) ماضًيا ويظّل (يفعل) حاًال أو 

ّسني، وسوف، ّمث حبسب ما استقباًال حبسب ما يضاّمه من األدوات كال

يعرض للزمن يف هاتني الصيغتني من املعاين اليت تفصح عنها اصطالحات 

البعد والقرب، واالنقطاع واالتصال والتجّدد واالنتماء واالستمرار والعادة 

ِإنَّ الَِّذيَن  ﴿والبساطة وقد أتت على األنواع التالّية: يف مثل قوله تعاىل: 

مجلة  1﴾لصَّاِلَحاِت ِإنَّا َال ُنِضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَمًال َآَمُنوا َوَعِمُلوا ا

فعلّية ذات فعل الزم والذي يكتفي فيها الفعل بالفاعل، ففعل (آمنوا) هو 

فعل الزم جاء يف صيغة املاضي وفاعله ضمري مّتصل وهو الواو، وإن كانت

�ÅǘŶ�°ËȂǐƫ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤�§ ¦ǂǟȍ¦�ǺǷ�ƢŮ�ËǲŰ�ȏ�ƨǴǐǳ¦�ƨǴŦ.ا خاّصا من الّناس

وقد وردت اجلملة الفعلّية املثبتة ذات الفعل املتعّدي لفعل واحد 

وتنّوعت صورة يف الّسورة حسب داللتها، ومن صوره قوله تعاىل: 

  .30الكهف:  -  1
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فسأل هنا قد تعىن ملفعول واحد، وفاعله 1﴾َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرنـَْينِ ﴿

الضمري املّتصل، وأفاد التذكري بذي القرنني. وقد تنّوعت كثريًا مبا يالئم 

الغرض يف كّل آية فتوصلها يف أدّق عبارة وألطف معىن.

الجملة الفعلّية المنفّية:-2-2

�ËǸǔƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǴǸŪ¦�ƢËĔ¤�ƢǼǴǫÂ��ƨËȈǴǠǨǳ¦�ƨǴǸƴǴǳ�ƢǼǨȇǂǠƫ�ǪƦǇ ن عملّية

إسناديّة واحدة يشّكل الفعل فيها احملور الرئيسي باعتباره مسنًدا، واملنفية هي 

�ƨȀƳ�ń¤�Ƣđ�ƨȈǼƦǳ¦�ÀȂǸǔǷ�ǲǬǼȇ�ËȆǨǼǳ¦�©¦Â®¢�ƾƷ¢�ƢȀȈǧ�ǲǠǨǳ¦�¿ËƾǬƫ�ƢǷ

السلب، حيث تنفي عالقة اإلسناد بني الفعل وفاعله يف زمن معّني. 

املضارع للداللة على املضّي؛ ألنّه والغالب يف اجلملة اخلربيّة املنفّية استعمال

.2هو الذي يضام أكثر أدوات النفي

اجلملة الفعلّية املنفّية بـ (لن) وقد وردت يف السورة عشر مرّات هي: 

Ƃ﴿ ،﴾َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه ِإَلًها﴿ ¦Åƾ Êǋ Ìǂ ČǷ� ƢčȈ
ÊǳÈÂ�ÉǾÈǳ� Èƾ

Êƴ Èƫ� Ǻ ÈǴÈºǧ
فلن هنا 3

ال يريدون ذلك، فقد أرشد اهللا تعاىل الفتية أفادت بنفي اهلداية عن اّلذين 

إىل اهلداية من بني قومهم، فإنّه من هداه اهللا اهتدى ومن أضّله فال هادي 

املضارع بعدها، وروي يف سبب نزول هذه  فأتت (لن) ناصبة للفعل 4له

اهللا تعاىل حيّدث النّيب حمّمد (صلى اهللا عليه وسّلم) بقوله: حنن «اآلية أّن 

ك خرب هؤالء الفتية الذين أووا إىل الكهف باحلّق والّصدق واليقني نقّص علي

  .83الكهف:  -  1

.248الّلغة العربّية معناها ومبناها، متام حّسان، ص-2

.17، 14الكهف:  -  3

.111، ص7، مجابن كثري الكبري، تفسريال -  4



 البنية الرتكيبية لسورة الكهف                       الفصل الثالث: 

188

ǂƻ¡�ƢÅǿȏ¤�ǾǻÂ®�ǺǷ�¦Ȃǟƾȇ�ŃÂ�ǶËđǂƥ�¦ȂǼǷ¡�ƨȈƬǧ�ǶËĔ¤�ǾȈǧ�ËǮ ǋ�ȏ�Äǀǳ¦«1

وأتت (لن) ناصبة للفعل املضارع، وأفادت 2َوَلن تـُْفِلُحوا ِإًذا أََبًدا﴾﴿

م لن يدركوا الفالح وهو تعّنت القوم بعدم اإلميان، أي إن هم عادوا يف مّلته

َبْل زََعْمُتْم أَلَّن  ﴿،4َوَلن َتِجَد ِمن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا﴾﴿ 3البقاء يف اجلنان

وقعت (لن) بعد حرف النصب (أن) املخّففة من 5نَّْجَعَل َلُكم مَّْوِعًدا ﴾

الثقيلة، وامسها حمذوف، وليست (أن) املصدريّة اليت تدخل على املضارع، 

ألّن حرف النصب ال يدخل على مثيله.

ِإن لَّْم يـُْؤِمُنوا ِبَهَذا ﴿اجلملة املنفّية بـ (مل) وردت يف قوله تعاىل: 

املضارع الذي فاعله الضمري  ودخلت مل على الفعل6اْلَحِديِث َأَسًفا﴾

ِكْلَتا ﴿املّتصل، وحكى الفعل عن أمر واقع بصيغة املضارع. وقوله تعاىل: 

فلم دخلت على الفعل   7اْلَجنَّتَـْيِن آَتْت ُأُكَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْيًئا﴾

  (تظلم) الذي فاعله ضمري مسترت.

غّية اليت تأخذها كّل ومن هنا فقد رأينا ذلك التنوّع يف الّداللة البال

بنية اشتملت على اجلملة اخلربيّة بعضها عام لداللة اجلملة االمسّية على 

الثبوت وداللة اجلملة الفعلّية عل التجّدد واالستمرار، وبعضها خاص 

.179، ص15، جالطربي تفسري -  1

  .20الكهف:  -  2

.215، ص15، جالطربي تفسري -  3

  .27الكهف:  -  4

  .48الكهف:  -  5

  .6الكهف:  -  6

  .33الكهف:  -  7
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يتجاوز أحيانًا أطر الرتكيب وهي ممّيزات هذا الكتاب العزيز، كما الحظنا 

ملدروسة، حيث تضّمنت الّسورة عدًدا اختالف تواتر كّل بنية من البىن ا

وإن مل خنّصها مجيعها ألّن البحث ال –ضخًما من اجلمل الفعلّية املثبتة 

وتليها اجلمل االمسية املثبتة أيضا ّمث اجلمل الفعلية –يستوعب كّل ذلك 

�ƢËĔ¢�ƢȀȈǧ�ƨËȇŐŬ¦�ƨǴǸŪ¦�¾ȂƷ�ǾǳȂǬǻ�ǺǰŻ�ƢǷ�ËǶǿ¢�ËÀ¢�Śǣ��ƨȈũȏ¦Â�ƢȀǼǷ

هة واحدة من أساليب تقسيم البىن اخلربيّة أال وهو الصدق تنحاز إىل ج

الذي ال ميكن أن جيادل فيه إالّ معاند. 

  الجملة الخبرية وتوكيد اإلسناد: -3

إّن معىن اإلسناد هو ضّم كلمة أو ما جيري جمراها إىل أخرى، أو ما 

وقد  1نفياجيري جمراها إىل وجه يفيد احلكم بإحدامها على األخرى ثبوتا أو 

تنوّع األسلوب اإلسنادي يف سورة الكهف، فجاء يف مجل ثابتة وأخرى 

منفّية، كما اختلفت أنواعه وأضربه، فورد حينا جمّردا من أدوات الّتوكيد يف 

ٌر ُعْقًبا﴾﴿مثل قوله تعاىل:  ٌر ثـََوابًا َوَخيـْ .2ُهَناِلَك اْلَوَاليَُة لِلَِّه اْلَحقِّ ُهَو َخيـْ

ٌر اْلَماُل ﴿و َيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخيـْ نـْ َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ

ٌر َأَمًال﴾ واملالحظ يف هذه اجلمل اليت جاءت جمّردة 3ِعنَد رَبَِّك ثـََوابًا َوَخيـْ

��ƢȀǴƦǫ�ǲǸƴǴǳ�ǲȈȇǀƫ��Ǧ Ȁǰǳ¦�̈°ȂǇ�Ŀ�ǞǬƫ�ƢǷ�ƢÅƦǳƢǣ�ƢËĔ¢��ƾȈǯȂËƬǳ¦�©¦Â®¢�ǺǷ

ٌر ُعْقًبا﴾ُهَنا﴿ ففي قوله تعاىل: ٌر ثـََوابًا َوَخيـْ 4ِلَك اْلَوَاليَُة لِلَِّه اْلَحقِّ ُهَو َخيـْ

ينظر اإلعجاز الّلغوي يف قّصة القرآنية، حمّمد السّيد حسني مصطفى وآخرون، -1

  .203ص

  .44الكهف:  -  2

  .46الكهف:  -  3

  .44الكهف:  -  4
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تذييل للجمل قبلها ملا يف هذه اجلملة من العموم احلاصل من قصر الوالية 

َويـَُقوُل يَا لَْيَتِني َلْم ُأْشِرْك ِبَربِّي ﴿على اهللا تعاىل املقتضى حتقيق مجلة: 

.1َأَحًدا﴾

مل، مجلة معرتضة يف آخر الكالم، ترمي إىل غرض أو تقع هذه اجل

وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ﴿معّني يتناسب والسياق القرآين قبله، فجملة: 

مُّْقَتِدرًا﴾
مجلة معرتضة يف آخر الكالم، موقعها التذكرة بقدرة اهللا تعاىل 2

ترتيبه على خلق األشياء وأقدارها، وجعل أوائلها مفضية إىل أواخرها، و 

فيد ذلك أالبقاء، وذلك اقتدار عجيب، وقد  أسباب الفناء على أسباب

على أكمل وجه بالعموم الذي قوله: (على كّل شيء قدير) وهو بذلك 

.3العموم أشبه التذييل

وكذلك مجلة "املال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحلات 

أريد به العربة واملوعظة للمؤمنني خري عند رّبك ثوابًا وخري أمال" فهي تذييل 

بأّن ما فيه املشركون من النعمة من مال وبنني ما هو إّال زينة احلياة الدنيا 

¾¦ÂǄǳ¦�ń¤�ƢËĔ¢�ǶƬǸǴǟ�Ŗǳ¦
4.

وقد ورد األسلوب اخلربي يف سورة الكهف مؤّكد مرّة واحدة يف مثل 

وَن الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهْم َأْجًرا َويـَُبشَِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يـَْعَملُ ﴿قوله تعاىل: 

  .42الكهف:  -  1

  .45الكهف:  -  2

.332، ص15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-3

.332، ص15املرجع نفسه، ج-4
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فجاء توكيد لقصد؛ ترغيب املؤمنني باألجر احلسن والثواب الكرمي 1َحَسًنا﴾

وحّثهم على عمل الصاحلات، كما جاء يفيد الوعيد للمشركني يف مثل قوله: 

خاّصة وجاء توكيد بقدرة اهللا تعاىل، 2ِإنَّا َأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِميَن نَارًا﴾﴿ تعاىل:

�ǾǳȂǬǳ�ƢēȂǷÂ�µ °ȋ¦�̈ ƢȈƷ�ǺǷ�Ƣǿ®¦ƾǓ¢Â� ƢȈǋȋ¦�®ƢŸ¤�Ŀ�ƢȀǼǷ�ÀƢǯ�ƢǷ

ّمث يتكّرر الّتوكيد يف نفس 3ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اْألَْرِض زِيَنًة لََّها﴾﴿تعاىل: 

َها َصِعيًدا ﴿اجلملة ولكن يؤّكد مبؤّكدين اثنني يف قوله:  َوِإنَّا َلَجاِعُلوَن َما َعَليـْ

وهذا يفيد العربة، جلاعلون اسم فاعل مراد به املستقبل، أي 4ُجُرزًا﴾

سنجعل ما على األرض كّله معدوًما... وذلك هو كما جاءت مجلة "إّنك 

لن تستطيع معي صربًا يف حديث اخلضر (عليه الّسالم) مع موسى (عليه 

�ǞËǫȂƫ�ǺǷ�ƢĔȂǸǔŭ�ƢÅǬȈǬŢ��Ǻǳ��» ǂƷÂ��À¤��» ǂŞ�śƬȀƳ�ǺǷ��¿ȐËǈǳ¦

موسى (عليه الّسالم) عّما يبديه إليه اخلضر (عليه الّسالم)، ألنّه ضّيق ذرع

ا موسى علم أنّه ستصدر منه أفعال ظاهرها املنكر وباطنها املعروف، و 
ّ
مل

نبياء الذين أقامهم اهللا على إجراء األحكام على (عليه الّسالم)  من األ

يقرون املنكر، من الظاهر، علم أنّه سينكر ما من تصرّفاته، ألّن األنبياء ال 

هذا املنطلق كذلك جاءت العبارة "إّنك لن تستطيع معي صربا" بدل "إّنك 

لن تصرب معي" ذلك أّن العبارة الثانية نفي للصرب فقط، أّما الّسورة القرآنية، 

فبيان أّن موسى (عليه الّسالم) سيبذل جهده يف الصرب، وسيصرب نفسه 

  على الصرب.

  .2الكهف:  -  1

  .29الكهف:  -  2

  .7الكهف:  -  3

  .8الكهف:  -  4
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– ألسلوب اخلربي املؤّكد وغري املؤّكد ومع هذا فالّتوظيف القرآين

متعّددة حسب الّسياق الذي ٍ يف سورة الكهف، وّظف ألغراض - كما رأينا

تأيت فيه، وللتوّسع ندرج قصة أصحاب الكهف منوذًجا للّدراسة، فالّرتكيب 

اإلسنادي يتضّمن األسلوب اخلربي املتعّدد يف هذه القصة، وترتبط اجلمل 

�ƢÅǨǏÂÂ�ƢÅǬȈǫ®�ƢÅǓǂǟ�ÀƢǷǄǳ¦�ǂƥƢǣ�Ŀ�ªالقرآنّية ببعضها عا ¦ƾƷȋ¦�ǲǸĐ�ƨǓ°

بديًعا.

َيُة ِإَلى اْلَكْهفِ ﴿ مجلة فعلّية ماضوية مبدوءة بـ "إذا" 1﴾ِإْذ َأَوى اْلِفتـْ

وهو ظرف الفعل مقّدر تقديره (واذكر) واملالحظ أّن الزمن املاضي لألفعال 

حداث الغابرة، على قصة أصحاب الكهف، ولعّله يشري إىل األ هو الغالب

فهذه القصة ترجع إىل أزمان بعيدة، موغلة يف القدم، ومن هنا يتكّرر الفعل 

املاضي بصورة ملحوظة يف السياق القرآين (آوى، اّختذوا، فضربنا، آمنوا، 

بعثناهم، زدناهم، أعثرنا...).

َنا َعَلى آَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف ِسِنيَن َعَدًدا﴿ 2ثُمَّ بـََعثْـَناُهْم﴾،َفَضَربـْ

�§ Ƣƴū¦�ǶĔ¦̄¡�ȄǴǟ�ƢǼƥǂǓ��ƢǿǂȇƾǬƫÂ��ƨǴǸŪ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ƢÅǧÂǀŰ�¾ȂǠǨŭ¦� ƢƳ

تشبيها لإلقامة الثقيلة املانعة عن وصول األصوات إىل اآلذان بوضع 

و(يف الكهف) ظرف لضربنا وانتصاب (سنني) على  3احلجاب عليها

لِنَـْعَلَم َأيُّ ﴿ وله تعاىل:الظرفني و(عددا) صفة سنني، أي ذوات عدد. ويف ق

  .10الكهف:  -  1

.12، 11الكهف:  -  2

... وهذه  َفَضَربـَْنا َعَلى آَذانِِهْم﴾﴿يذكر الطاهر بن عاشور يف قوله تعاىل:  -  3

الكناية من خصائص القرآن، مل تكن معروفة قبل هذه اآلية، وهي من اإلعجاز، 

.268، ص 15ينظر تفسريه: التحرير والتنوير، ج
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حيث جعل «مجلة خربيّة تفيد الّتعليل1اْلِحْزبـَْيِن َأْحَصى ِلَما لَِبُثوا َأَمًدا﴾

حصول علم اهللا حبال احلزبني عّلة لبعثه إيَّاهم كناية عن حصول االختالف 

ǶēËƾǷ�ǂȇƾǬƫ�Ŀ«2.

مجلة خربيّة قدم فيها املسند 3َنْحُن نـَُقصُّ َعَلْيَك نـََبَأُهم بِاْلَحقِّ﴾﴿

إليه على املسند الفعلي إلفادة االختصاص (حنن نقّص عليك) أي حنن ال 

، كما جاء اجلمع الظاهر املذكور يف أّول اجلملة 4غرينا يقّص قصصهم باحلقّ 

.5(حنن...) "لغرض الّتعظيم والثناء"

َيٌة آَمُنوا ِبَربِّ ﴿ وقوله عّز وجّل: مجلة  6ِهْم َوزِْدنَاُهْم ُهًدى﴾ِإنـَُّهْم ِفتـْ

فعلّية مؤّكدة، صفة لفتية وعطف عليها أخرى "وزدناهم هدى"، واجلملة 

�ƨƦȈǤǳ¦�ǺǷ�©ƢǨƬǳ¦�ǾȈǧÂ�ǪȈǧȂƫÂ�Ãƾǿ�ǶǿƢǻ®±�Ä¢���ǶđȂǴǫ�ȄǴǟ�ƢǼǘƥ°Â��ƨȈǻƢưǳ¦

إىل اخلطاب واجلمل الفعلّية اخلربيّة السابقة توحي بالنصر من اهللا هلؤالء 

Ƣǻ®±��ǎ Ǭǻ��ƨȈƬǨǳ¦�Ŀ�©°Ƣǋ¢�ƨǐǬǳƢǧ�����ǶđȂǴǫ�ȄǴǟ�ƢǼǘƥ°��Ãƾǿ�Ƕǿ

��ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ë¾ƾȇ�ƢǸǯ�ǶēƾȈǬǟ�ȂǇ°Â�ǶĔƢŻ¤�̈ËȂǫ�ń¤�ÄŐƻ﴿ ِإْذ قَاُموا

فـََقاُلوا رَبـَُّنا َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َلن نَّْدُعَو ِمن ُدونِِه ِإَلًها َلَقْد قـُْلَنا ِإًذا 

  .12الكهف:  -  1

.269، ص 15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-2

  .10الكهف:  -  3

.271، ص15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-4

اإلعجاز الّلغوي يف القصة القرآنّية، حمّمد السّيد حسني مصطفى وآخرون، -5

  .175ص

  .13الكهف:  -  6
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�ŘǠŠ��ǶđȂǴǫ�ȄǴǟ�ƢǼǘƥ°Â��ǾǳȂǫ�Ŀ�ǖجاءت (إذ قاموا) ظرف للرب 1َشَططًا﴾

، وقول الفتية 2أنّه لوال ذلك، ملا أقدموا على مثل ذلك العمل وذلك القول

��ƨǬȈǬū¦�ǽǀđ�ǶȀǷȂǬǳ�ƢÅǻȐǟ¤�¢ƾƬƦŭ¦�Őƻ��µ °ȋ¦Â�©¦ÂƢǸËǈǳ¦�Ë§°�ƢǼËƥ°�

ومجلة "لن ندعوا من دونه إهلا لقد قلنا إذا شططا" مجلة خربيّة نفي فيها 

تعّلقهم مبعبود آخر كما فعل املشركون، والالّم يف قوله أصحاب الكهف 

(لقد قلنا) هي املوطنة للقسم، وجاء اخلرب يف اجلملة الفعلّية الثانّية للتهويل 

  واملبالغة.

جاءت   3َهُؤَالء قـَْوُمَنا اتََّخُذوا ِمن ُدونِِه آِلَهًة﴾﴿ ويف قوله تعاىل:

ربيّة حتمل معىن اإلنكار (قومنا) عطف بيان لـ (هؤالء) وهذه اجلملة خ

الشديد للقوم الّضالني عن عبادة اهللا احلّق، كما أّن يف اإلشارة إليهم بـ 

َوِإِذ اْعتَـَزْلُتُموُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه ﴿(هؤالء) حتقري هلم. وقوله تعاىل: 

ْئ َلُكم مِّْن َأْمرُِكم فَْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف يَنُشْر َلُكْم رَبُُّكم مِّن رَّحمته ويـَُهيِّ 

مِّْرفـًَقا﴾
تضّمنة للشرط واقرتن اجلواب بـ(الفاء) يف قوله جاءت اجلملة م 4

��®Ƣǋ°ȍ¦Â�ƶǐǼǳ¦�ǾǼǷ�®¦ǂŭ¦�ǂǷȋ¦�ƾȈǨȇ�œǴǗ�ƢȀǴǠǧ��ƨËȈǴǠǧ�ƨǴŦ�ƢËĔȋ��¦ÂÂƘǧ�

�ƢǷÂ��ǾǳȂǫÂ��Ǧ Ȁǰǳ¦�ń¤� ƢƴƬǳȏƢƥ�Ǯ ǳ̄�¦ȂǴǠǧƢǧ�ǶŮ¦ǄƬǟ¦�Ƕē°¢�¦̄¤�ƢǿƢǼǠǷÂ

و(ما)  يعبدون إّال اهللا" معطوف إىل الضمري املنصوب يف قوله (اعتزلتموهم)

موصولة أو مصدريّة، أي: وإذا اعتزلتموهم واعتزلتم معبودهم، وقوله: (إالّ 

��ńƢǠƫ�ǾǳȂǫÂ��¿ƢǼǏȋ¦�Ëȏ¤�¦ÂƾƦǠȇ�Ń�ǶËĔ¢�ǂȇƾǬƫ�ǞǷ�ǞǘǬǼǷ� ƢǼưƬǇ¦��ƅ¦

  .10الكهف:  -  1

.279، ص15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-2

  .15الكهف:  -  3

  .16الكهف:  -  4
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جاء  1يَنُشْر َلُكْم رَبُُّكم مِّن رَّحمته ويـَُهيِّْئ َلُكم مِّْن َأْمرُِكم مِّْرفـًَقا﴾﴿

   اخلربيتني ليفيد االختصاص.الّتقدمي يف اجلملتني

َقاظًا َوُهْم رُُقوٌد َونـَُقلِّبـُُهْم َذاَت ﴿وقوله تعاىل أيضا:        َوَتْحَسبـُُهْم أَيـْ

شرع القرآن  2اْلَيِميِن َوَذاَت الشَِّماِل وََكْلبـُُهم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِه بِاْلَوِصيِد﴾

غ فعل الكرمي يف وصف أصحاب الكهف بعد أن أووا إىل الكهف، وصي

(حتسبهم) مضارًعا للداللة على الّتجديد حبسب الزمن احملكي، وال يلزم أن 

، وأيضا يف قوله تعاىل: 3يكون أصحاب الكهف كذلك حني نزول اآلية

يشري القرآن الكرمي إىل بعثهم بعد هجرهم 4وََكَذِلَك بـََعثْـَناُهْم لَِيَتَساءُلوا﴾﴿

لقدرته تعاىل على اإلماتة والبعث الطويل، واخلرب يف هذه اجلملة فيه تذكرة 

مجيًعا، ّمث ذكر األمر الذي ألجله بعثهم كما دّلت عليه "الم الّتعليل" 

نَـُهْم﴾﴿الداخلة على الفعل املضارع فقال:  .5لَِيَتَساءُلوا بـَيـْ

اَعَة َال وََكَذِلَك َأْعثـَْرنَا َعَلْيِهْم لِيَـْعَلُموا َأنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوَأنَّ السَّ ﴿      

َيانًا رَّبـُُّهْم َأْعَلُم  ُنوا َعَلْيِهم بـُنـْ نَـُهْم َأْمَرُهْم فـََقاُلوا ابـْ رَْيَب ِفيَها ِإْذ يـَتَـَنازَُعوَن بـَيـْ

، يكشف القرآن الكرمي يف سياق 6ِبِهْم قَاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمرِِهْم﴾

��ǶēȂǷ�ƾǠƥ�ǶȀƬاألسلوب اخلربي عن احلكمة عن إّطالع الّناس عليهم ورؤي

وهذا جدير بالذكر، والظرف يف قوله (إذ يتنازعون...) متعّلق بـ (أعثرنا): 

  .16الكهف:  -  1

  .15الكهف:  -  2

.274، ص15جالتحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، -3

  .19الكهف:  -  4

  .19الكهف:  -  5

  .21الكهف:  -  6
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أي أعثرنا عليهم وقت التنازع واالختالف يف أمر أصحاب الكهف، يف قدر 

  مكثهم ويف عددهم.

�ǶǴǠǳ¦�ǒ ȇȂǨƫ�ǺǷ�ƨǐǬǳ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ� ƢƳ�ƢǷ�ÄŐŬ¦�§ȂǴǇȋ¦�Ǟȇƾƥ�ǺǷÂ

َولَِبُثوا ِفي  ﴿الصحيح هللا وحده، كما حكاه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: 

ُقِل اللَُّه َأْعَلُم ِبَما لَِبُثوا َلُه َغْيُب ،ٍة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسًعاَكْهِفِهْم َثَالَث ِمائَ 

َواْألَْرِض أَْبِصْر ِبِه َوَأْسِمْع َما َلُهم مِّن ُدونِِه ِمن َوِليٍّ َوَال ُيْشِرُك السََّماَواتِ 

فيظهر اخلرب اجلازم يؤّكد بأنّه سبحانه خمتّص بعلم ما 1﴾ِفي ُحْكِمِه َأَحًدا

لبثوا كما تدّل عليه اجلملة االمسّية "له غيب السماوات" أي ما خفي فيها 

هلم من دونه من ويل" فـ "ما" هنا تعمل عمل  وما غاب من أحواهلم: "ما

ليس وتدخل على اجلمل االمسّية، أي أنّه تعاىل هو الذي له اخللق واألمر 

(وال يشرك يف حمكه أحدا) مجلة خربيّة فعلّية ومنفّية بـ: "ال" وقرأ اجلمهور 

.2برفع الكاف على اخلرب عن اهللا تعاىل

برتكيبه اإلسنادي مكانا كبريًا يف قّصة وهكذا حيتّل األسلوب اخلربي

كما –أصحاب الكهف، على اخلصوص ويف سورة الكهف عموًما، واخلرب 

يذكر ألغراض خمصوصة، وقفنا على بعضها يف سياق هذه القصة،  - رأينا

واّتضح أّن اجلمل اخلربيّة تتمّثل يف اجلمل االمسّية والفعلّية اليت هلا خصائص 

¦�ǲǬǼƥ�ËǶƬēÂ�ƨǼËȈǠǷ حلقائق الثابتة اليت قد يصحبها التوكيد والنفي، وما يتبعها

  من وصف وتعليل وغريها.

.26، 25الكهف:  -  1

اإلعجاز الّلغوي يف القصة القرآنّية، حمّمد السّيد حسني مصطفى وآخرون، -2

  .182ص
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II-ودالالتها بنية الجملة الطلبّية: 

اجلملة الطلبية هي تركيب من تراكيب اجلملة العربّية اإلنشائّية، يقول 

الطاء والالّم والباء أصل واحد ويدّل على ابتغاء الشيء، ويقال «ابن فارس: 

بت الشيء أطلبه طلًبا وهذا مطليب، وطلبيت، وأطلبت فالنًا مبا ابتغاه أي طل

أسعفته به، ورّمبا قالوا أطلبته إًذا أحوجته إىل الطلب، وأطلب الكأل: تباعد 

.1»عن املاء حّىت طلبه القوم، وهو ماء مطلب

وقد تناول البالغيون الطلب بالبحث والّدراسة وذلك يف تقسيمه 

من حيث خربيّته وإنشائيته، فإّمنا اخلرب منه باحتماله للّصدق ألمناط الكالم 

والكذب لذاته... وأضافوا (لذاته) لتدخل فيه األخبار الواجبة الصدق  

. وأّما اإلنشائي فهو بعكس ذلك أي الذي ال 2كأخبار اهللا وأخبار رسله

يصلح أن يقال لقائله إنّه صادق أو كاذب، وذلك لعدم حتّقق مدلوله يف 

  ارج.اخل

وبنية الطّلب هي إحدى بىن اجلملة العربّية اإلنشائّية، وال يصّح 

يستدعي مطلوبًا ال حمالة، ويستدعي فيما «الطلب من غري تصّور؛ إذ أنّه: 

وقّسم السكاكي الطلب 3»هو مطلوبه أن ال يكون حاصًال وقت الطلب

  ني:إىل قسم

  قسم يستدعي يف مطلوبه إمكان احلصول. -1

معجم مقاييس الّلغة، ابن فارس، تح: عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، -1

.418، 417، ص4، ج1990، 1ط

2-´ ���©®���ǂǐǷ�ƨǔĔ�ƨǠƦǘǷ��ÄƾǼŪ¦�Ǌ ȇÂ°®��ňƢǠŭ¦�ǶǴǟ�ǂǜǼȇ23.

.203مفتاح العلوم، السكاكي، ص-3
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.1تدعي يف مطلوبه إمكان احلصولقسم ال يس -2

ونّبه إىل معاين الطلب األصلي؛ وهي: االستفهام، والنداء، والتمين، 

.2واألمر، والنهي

طلب بالكالم وطلب باألداة، والطلب «والطلب يف الكالم نوعان: 

بالكالم هو طلب الفعل حنو صيغة (افعل) أو (فـََعال) حنو (تراك) أو (نـَزَال) 

والطلب باألداة حنو أدوات االستفهام، وأدوات التحضيض ببناء املصدر، 

والتندمي، وأدوات التمين، أو أدوات الرتجي، وأدوات النهي، وأدوات 

. وال يكاد الطلب يف السورة خيرج عن هذا إّال فيما خيتّص بالداللة 3»األمر

��ÀƜǧ��Ƣēȏȏ®Â�ƨǴǸŪ¦�̧Ȃǻ�®ËƾǠƬƥ�ƨËȈƦǴǘǳ¦�ƨǴǸŪ¦�°ȂǏ�®ËƾǠƫÂ��ƨËȈǣȐƦǳ¦ كانت

البنية تفيد األمر فاجلملة أمريّة، وإن كانت تفيد النداء فاجلملة ندائّية، وغن  

كانت تفيد االستفهام فهي استفهامّية.

وردت اجلملة الطلبّية اثنان وستون مرّة يف الّسورة وتوّزعت توزيًعا 

متناسًقا وأتت بأمناط خمتلفة. واجلدول يوّضح ذلك:

اجلملعدد نوع اجلملة الطلبّية

30مجلة األمر-1

03مجلة الدعاء-2

.302ينظر مفتاح العلوم، السكاكي، ص-1

.146ينظر املصدر نفسه، ص-2

يف النحو العريب قواعد وتطبيق، مهدي املخزومي، مطبعة مصطفى البايلي، -3

.166، 165، ص 1966، 1مصر، ط
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04مجلة النداء-3

22مجلة االستفهام-4

03مجلة النهي-5

  جملة األمر: -1

هو «األمر أسلوب لغوي يطلب به األمر من املأمور فعل الشيء، أو 

وهو يف جممله صادر ممّن 1»طلب حصول ما مل حيصل أو دوام ما حصل

هو أعلى إىل من هو أقّل منه، وأخرجوا يف تعريفه بطلب الفعل الّنهي، ألنّه 

ينتج ترك الفعل ال طلبه، كما أخرجوا الّدعاء وااللتماس لكون املأمور فيهما 

ويكون لفظ األمر بالصيغة أو األمر بالالّم (أفعل، 2أعلى مرتبة من األمر

  وليفعل).

ألمر يف سورة الكهف ثالثني مرّة متثّلت يف منط واحد: وردت مجلة ا

هو األمر بالصيغة، وكان أكثر األفعال ترّدًدا يف هذا اخلطاب الربّاين الفعل 

األمر «(ُقْل) الذي عّرب عن مطلق الّزمن مباضيه وحاضره ومستقبله، ألنّه 

ّمد اإلهلي احلاسم املوحي بأّن أمر هذه العقيدة أمر اهللا وحده وليس حمل

(صلى اهللا عليه وسّلم) فيه شيء، إمنا هو اهللا اآلمر الذي ال مرّد ألمره 

.07، ص1مهع اهلوامع، السيوطي، ج-1

يب يف فقه الّلغة، البن فارس، تح وتقدمي: مصطفى التومي، مؤسسة حاالص -  2

.179، ص1964بدران للطباعة والّنشر، بريوت، 
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فلقد ورد األمر الربّاّين بصيغة (قل) للنّيب 1»احلاسم الذي ال رادَّ حلكمه

ُقل رَّبِّي َأْعَلُم ﴿[حمّمد (صلى اهللا عليه وسّلم) يف اآليات التالية:

ِتِهم ﴾ َوُقِل اْلَحقُّ ِمن رَّبُِّكمْ ﴿ ،﴾يـَْهِدَيِن رَبِّيَوُقْل َعَسى َأن ﴿ ،﴾ِبِعدَّ

﴾ ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال ﴿ ،﴾ُقْل َسأَتْـُلو َعَلْيُكم مِّْنُه ِذْكًرا﴿

ُقْل ِإنََّما أَنَا َبَشٌر ﴿ ،﴾ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت رَبِّي﴿

.2]﴾مِّثْـُلُكمْ 

ا جميء هذه اجلمل متصّدرة باألمر بالقول، لالهتمام باملقول إمنّ 

ويكثر  ،3بإصغاء الّسامعني، ألّن مثل هذا االفتتاح يشعر بأنّه يف أمر مهمّ 

األمر يف القرآن الكرمي بفعل األمر (قل) خاصة وذلك الرتباطه بأصول 

نها، ومن الّتشريع ومرادات الّسياق داخل الّنص وتربز كثرته يف اشتقاقات بعي

ذلك الفعل (قل) الذي ورد يف القرآن الكرمي يف ثالمثائة واثنني وثالثني 

) موضًعا احتوته نصف سور القرآن الكرمي وهي سبع ومخسون سورة 332(

) منها سّت وقع فيها هذا الفعل يف مائة وواحد وأربعني موضًعا 57(

ملوّجه فيها ويشارك داللة الّتعبري عن مطلق الزمن، صيغ األمر ا4)141(

يف قوله *اخلطاب إىل النّيب (صلى اهللا عليه وسّلم) (اذكر، اصرب، اضرب)

َواْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمن ِكَتاِب ﴾ ﴿َواذُْكر رَّبََّك ِإَذا َنِسيتَ ﴿[ تعاىل:

.182اإلعجاز الّلغوي يف القّصة القرآنّية، حمّمد السّيد حسني مصطفى، ص -1

.110، 109، 103، 83، 29، 24، 22الكهف، اآليات: -2

.45، ص16ينظر التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-3

علم املعاين ودالالت األمر يف القرآن الكرمي، دراسة بالغّية، خمتار عطّية، دار -4

.245، ص2004الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 

��ŅƢƦǬƬǇ¦�¼ƢȈǇ�Ŀ�ƪ ǠǫÂ�©Ƣȇȉ¦�ǽǀǿ�Ŀ�¾ƢǠǧȋ¦�ËÀ¤�Ŀ�řǷǄǳ¦�Ëƾū¦�©±ÂƢš �ƢËĔȋ

املاضي، عند إصدار األمر إىل احلال مثّ إىل املستقبل.
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،﴾َواْصِبْر نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن رَبـَُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ﴾ ﴿رَبِّكَ 

َيا﴿ .1]﴾َواْضِرْب َلُهم مََّثَل اْلَحَياِة الدُّنـْ

والذي يلفت االنتباه يف السورة الكرمية أّن صيغ األمر املوّجه اخلطاب 

فيها إىل النّيب (صلى اهللا عليه وسّلم) دّلت أفعاهلا على مطلق الزمن، يف 

حني عّربت آيات يف الّسورة عن صيغ األمر فيها عن الزمن املاضي، وهي 

لشيء ارتبطت أفعاهلا بأحداث وقعت يف املاضي وانتهت، فزمنها هو ا

  مستقبل منقطع يف املاضي.

متثّلت يف آيات احلوار بني بين البشر، كما هو  حال أصحاب 

َعُثوا َأَحدَُكم ِبَورِِقُكْم ﴿ ،﴾فَْأُووا ِإَلى اْلَكْهفِ ﴿الكهف يف قوله تعاىل: [ فَابـْ

فأّما قوله فأووا إىل الكهف 2]﴾فـَْلَينظُْر أَيـَُّها َأزَْكى طََعاًماَهِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة 

فإنَّه يعين به فصريوا إىل جبل الذي يسّمى بنجلوس، يبسط لكم رّبكم من 

يرتبط رمحته بتيسريه لكم املخرج من األمر الذي قد رميتم به من الكافر

الّلغة إذ يعين يف أصل مر يف االصطالح ارتباطًا وثيًقا مبعانيه ومدلوالته يفاأل

الوضع رغبة األمر يف استجابة املأمور ملضمون األمر، وهو يف االصطالح ال 

خيرج عن هذا املفهوم، وإّمنا يتوافق معه مبا حيّقق غرض الطلب بنفاذه، وهو 

ما أطلق عليه اسم استعالء؛ ويعّد دور األمر داخل الّنص من األدوار 

ق بذلك الدالالت املتنّوعة اليت متّكن من الكامنة يف تنوّع اخلطاب، وحيقّ 

.45، 28، 27، 24الكهف:  -  1

.19، 16الكهف:  -  2
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آُتوِني زُبـََر ﴿استنباط األحكام.أو مع ذي القرنني يف قوله تعاىل: [

.1]﴾آُتوِني أُْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطًرا﴿ ،﴾اْلَحِديدِ 

جملة الّدعاء:-2

، 2يدخل ضمن األمر (اجلملة الدعائّية) وهي  قليلة يف سورة الكهف

فعل شيء أو الكّف عنه بشرط أن يكون من أدىن طلب «والّدعاء هو: 

، ويكون فعل األمر الّدال على الدعاء، أو باملصدر النائب عن 3»ألعلى

فعله أحيانًا، أو بالفعل املضارع املسبوق بـ (الم األمر) أو بـ (ال النّاهية) مع 

قصد الّدعاء حنو (رّب اغفر يل وال تعّذبين).

على لسان أصحاب الكهف، عندما أووا إىل  ومنها ما جاء يف السورة      

��ǶËđ°�¦Ȃǟƾǧ��Ǧ Ȁǰǳ¦﴿ رَبـََّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن َأْمرِنَا

فاألصل يف اآلية الكرمية (يا ربَّنا) وقد حذفت أداة النداء يف اآلية 4﴾َرَشًدا

لدعاء بتتايل فعلي ، وإّن تكرير ا5»إشعارًا بالقرب أكثر من اهللا«الكرمية 

األمر (آتنا، هّيئ) فيه إشعار باحلاجة امللّحة له عّز وجّل، وإّن يف قوهلم (من 

ذلك أبلغ ممّا لو قالوا: «لذلك) معىن العندية واالنتساب إليه سبحانه و

.96الكهف، -1

لعّل مرّد هذه القّلة، أّن اجلملة الدعائّية أكثر ما جاءت يف القرآن الكرمي على -2

الم، والكهف وإن كانت احتوت قّصة النّيب موسى ألسنة الّرسل واألنبياء عليم السّ 

(عليه الّسالم) إّال أّن قّصته كانت مع الّرجل الصاحل اخلضر وجاءت يف إطار تربوي 

  شخصي على غرار قصص قومه.

  .10الكهف:  -  3

.213اإلعجاز الّلغوي يف القّصة القرآنّية، حمّمد حسني مصطفى، ص-4
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آتنا رمحة، ألّن اخللق كّلهم مبحّل الّرمحة من اهللا، ولكّنهم سألوا رحة 

كما ورد أسلوب الّدعاء يف رّد الّرجل على أصحاب اجلّنتني يف 1»خاصة

ًرا مِّن َجنَِّتكَ ﴿قوله تعاىل:  فيه دعاء لنفسه  2﴾فـََعَسى رَبِّي َأن يـُْؤتَِيِن َخيـْ

أَنَا َأْكثـَُر ِمنَك ﴿وعلى صاحبه الذي كفر بالنعمة وتكّرب، يف قوله تعاىل: 

لذي له جّنتني من أعناب، لصاحبه . أي فقال هذا ا3﴾َماًال َوَأَعزُّ نـََفًرا

الذي ال مال له وهو خياطبه، أنا أكثر منك ماًال وأعّز نفرًا، مبعىن أنّه أعّز 

عشرية ورهطًا.

  جملة النداء: -3

وهو  4النداء هو تنبيه املخاطب ومحله على االلتفات واالستجابة      

اهلمزة أسلوب من أساليب الطلب ويتّم النداء بأدوات خاّصة أشهرها 

�ƾȈǠƦǳ¦� ¦ƾǼǳ��Ƣȇ¢�Â��ƢȈǿ�Â��Ƣȇ�Â��ƢčȇȂǼǠǷ�Â¢�ƢčȈǈƷ�ƢÅƥǂǫ�Ƥ ȇǂǬǳ¦� ¦ƾǼǳ��Ä¢�Â

ƾȈǠƦǳ¦Â�Ƥ ȇǂǬǳ¦� ¦ƾǼǳ��Ƣȇ��Ȇǿ�ÅȏƢǸǠƬǇ¦�Ǿƫ¦Â®¢�ǂưǯ¢Â�ƢčȇȂǼǠǷ�Â¢�ƢčȈǈƷ
5.

وحكم املنادى هو النصب إن كان مضافا، أو شبيها باملضاف، أو نكرة 

كان اسم علم مفرد أو نكرة مقصودة غري مقصودة، أو يف حمّل النصب إذا  

ويكون ذلك على تقدير فعل حمذوف يقّدر بـ: (أدعو)، أو أنادي عند 

  بعضهم.

.266، ص15بن عاشور، جالتحرير والتنوير، الطاهر -1

  . 40الكهف:  -  2

  .34الكهف:  -  3

.120، ص8شرح املفّصل، ابن يعيش، ج-4

.83، 82، ص 2ينظر اإلتقان، السيوطي، ج-5
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وقد خيرج الّنداء عن غرضه األصلي إىل أغراض أخرى: كالدعاء أو 

الّرتجي أو االلتماس أو الندبة أو الّتعظيم أو الّتحقري أو التنبيه، أو االستغاثة 

Ȃǈǳ¦�Ŀ�©®°Â�Ŗǳ¦� ¦ƾǼǳ¦�Ƥ°̈��وغالًبا ما يصحب بأ ȈǳƢǇ¢�ǺǷÂ��ȆĔ�Â¢�ǂǷ

نداء مستعمل يف الّتلهف على لسان صاحب اجلّنتني بعد أن أحيط جبّنتيه 

řƬȈǳ�Â��ËƾǼƬǳ¦�Ƣđ�®¦ǂǷ¿��1﴾يَا لَْيَتِني َلْم ُأْشِرْك ِبَربِّي َأَحًدا﴿يف قوله تعاىل: 

باهللا وحده وهذا ندم على اإلشراك فيما مضى، وهو يؤذن بأنّه آمن 

، وقد أحاط به اهلالك، واجلوائح بثمره، وهي صنوف مثار جنّته اليت  2حينئذ

كان يقول هلا: ما أظّن أن تبيد هذه أبًدا فأصبح الكافر صاحب اجلّنتني، 

يقّلب كّفيه ظهرًا لبطن، تلّهًفا على ذهاب نفقته اليت أنفق يف جنته وهي 

��ƢēȂȈƥÂ�ƢēƢخاوية على عروشها يقول: وهي خالية على نب

َوُوِضَع ﴿نداء آخر ورد يف السورة، وهو نداء الويل يف قوله: 

َلتَـَنا َماِل َهَذا  اْلِكَتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيِه َويـَُقوُلوَن يَا َويـْ

ندبة فنداء الويل 3﴾اْلِكَتاِب َال يـَُغاِدُر َصِغيَرًة َوَال َكِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَها

4�ǶȀƬǰǴǿ�ÀÂ®ƢǼȇ�ÀȂǷǂĐƢǧ»أنّثت الويل للمبالغة«للتوّجع من الويل، وقد 

.5اليت هلكوها خاّصة من بني اهللكات

قَاُلوا ﴿نداء آخر أفاد االستغاثة يف قول القوم املتخّلفني لذي القرنني 

يَا َذا اْلَقْرنـَْيِن ِإنَّ يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اْألَْرِض فـََهْل َنْجَعُل َلَك 

  .42الكهف:  -  1

.327، ص15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-2

  .49الكهف:  -  3

  .338ص، 15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-4

.94الكشاف، الزخمشري، ص-5
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¦čƾ ÈǇ � ÌǶ ÉȀ ÈºǼÌºȈÈºƥÈÂ� ƢÈǼÈºǼÌºȈÈºƥ� Èǲ ÈǠ Ìƴ Èƫ� ÌÀÈ¢� Ȅ ÈǴÈǟ � ƢÅƳ Ìǂ Èƻ﴾1  فقد نادوه نداء املستغثني

املضطرين، ونداؤهم إيّاه بلقب ذي القرنني يدّل على أنّه مشهور بذلك 

.2لّلقب بني األمم املتامخة لبالدها

  جملة االستفهام: -4

االستفهام بنية طلبّية تُقدَّم صيغته (استفعال) مؤثّر على داللته 

الوضعّية يف طلب (الفهم) بأدوات خمصوصة، فيخرج بذلك مثل قولنا 

(استفهم عن كذا) أو (فهمين كذا) برغم داللتها على طلب الفهم، ألّن 

.3طلبّية والثانية أمر ال استفهاماألوىل خربيّة ال

وتّتجه الداللة يف االستفهام من اخلارج إىل الذهن، أي من الّسطح 

إىل العمق، فاملقصود من قولنا: هل قام حمّمد؟ حصول القيام الذي يف 

اخلارج إىل ذهن املتكّلم، واملستهدف اإلنتاجي من االستفهام إدراك وقوع 

.4خلارج أو تصّور موضوعنسبة أو عالقة بني أمرين يف ا

ويتعّلق االستفهام إّما باملسند وإّما باإلسناد، ويكون بإحدى أدواته؛ 

وهي اهلمزة، وأم، وهل، وأي، وكم، وكيف، وأين، ومىت، وأيّان، ومنها ما 

خيتّص بطلب الّتصديق ومنها ما هو لطلب التصّور دون الّتصديق، ومنها ما 

  هو مشرتك بينهما.

  .94الكهف:  -  1

.32، ص15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-2

، 1997البالغة العربّية قراءة أخرى، حمّمد عبد املطّلب، الشركة املصريّة للنشر، -3

.285، 284ص 

.66ينظر املرجع نفسه، ص-4
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لة االستفهام غالًبا قسمني مها: مجلة االستفهام ومجلة وتشّكل مج

�¿ƢȀǨƬǇȏ¦�ŘǠǷ�Ǻǟ�«ǂƻ�À¤�ƢËǷ¢��ƢčȈǬȈǬƷ�¿ƢȀǨƬǇȏ¦�ÀƢǯ�À¤�¦ǀǿ��§ ¦ȂŪ¦

إىل معان أخرى تفهم من سياق الكالم: كالتعّجب مثالً، أو الّتقرير، أو 

ويف سورة ، 1التمّين، أو اإلنكار، أو التوبيخ...فإنّه ال حيتاج إىل مجلة اجلواب

الكهف تعّددت معاين االستفهام بتعّدد األدوات والّسياقات، متاشًيا مع 

الّسياق القرآين، وكانت أدوات االستفهام: أي، كم، اهلمزة، ما، من، 

هل،... هي اليت تصّدرت اجلمل االستفهامّية يف السورة.

ولقد استعملت بعض أدوات االستفهام لالستفهام ذاته، مثل ذلك 

ثُمَّ بـََعثْـَناُهْم لِنَـْعَلَم َأيُّ اْلِحْزبـَْيِن َأْحَصى ِلَما لَِبُثوا ﴿أي) يف قوله تعاىل: (

كما   3»طلب تعيني واحد من املضاف إليه«و(أّي) جاءت تفيد 2﴾َأَمًدا

جاءت (كم) أداة استفهام لطلب بيان العدد، كما جاء على ألسنة 

وإذا استعملت بعض أدوات االستفهام 4﴾َكْم لَِبْثُتمْ ﴿أصحاب الكهف 

 –وهي كثرية  -لالستفهام ذاته يف سورة الكهف، فباقي أدوات االستفهام 

خرجت إىل غري االستفهام لتؤدي أغراًضا إضافية، حيث جاءت لتفيد: 

َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن ﴿التعّجب، يف قوله: 

أم املتقطّعة مبعىن (بل) وهي مالزمة لتقدير «(أم) هذه هي و5﴾َجًباآيَاتَِنا عَ 

ملعاين، أمحد مصطفى املراغي، دار األفاق ينظر علوم البالغة البيان والبديع وا -  1

.66، ص2000، 1العربّية، القاهرة، ط

  .12الكهف:  -  2

.2اإلعجاز الّلغوي يف القصة القرآنّية، حمّمد السّيد حسني مصطفى، ص-3

  .19الكهف:  -  4

  .09الكهف:  -  5
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االستفهام معها، يقّدر معها حرف استفهام، واالستفهام املقّدر بعد (أم) 

تعّجيب، والتقدير هنا: أحسبت أّن أصحاب الكهف كانوا عجبا من بني 

.1»آياتنا

تعاىل: كما جاءت صيغة التعّجب بـ (ما) االستفهامّية يف قوله 

َلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال يـَُغاِدُر َصِغيَرًة َوَال َكبِيَرةً ﴿ فجاء  2﴾َويـَُقوُلوَن يَا َويـْ

�Ŀ�ǲǸǠƬǈǷ��§ ƢƬǰǳ¦�¦ǀŮ�ƢǷ��ƨǷƢȈǬǳ¦�¿Ȃȇ�śǷǂĐ¦�¾Ȃǫ�Ŀ�¿ƢȀǨƬǇȏ¦

الّتعجب (ومجلة "ال يغادر" يف موضع احلال هي مثار الّتعجب وقد جرى 

.3ال لنحو: مالك ال تفعل؟ ومالك فاعًال؟)االستعمال مبالزمة احل

تَـَرى ﴿وجاء االستفهام اإلنكاري يف قوله تعاىل:  َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افـْ

فأداة االستفهام من أفادت اإلنكار، مبعىن: أال أظلم ممّن 4﴾َعَلى اللَِّه َكِذبًا

االستفهام وروًدا افرتى على اهللا كذبا. واملالحظ إّن اهلمزة هي أكثر أدوات 

� ƢƳ�̄¤�ƨǨǴƬű�µ ¦ǂǣȋ�̈¦®ȋ¦�ǽǀđ�¿ƢȀǨƬǇȏ¦� ƢƳ�ƾǫÂ��Ǧ Ȁǰǳ¦�̈°ȂǇ�Ŀ

قَاَل لَُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِورُُه ﴿بغرض الّتعجب واإلنكار يف اآليتني: [ -أ

5]﴾َأفـََتتَِّخُذونَُه َوُذرِّيـََّتُه َأْولَِياء ِمن ُدوِني﴿ ،﴾َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقكَ 

اخلطاب موّجه آلدم وذريّته واهلاء يف املوضعني إلبليس، أولياء من دوين أي «

�ËÂƾǟ�Ƕǰǳ�ǶǿÂ�ǶĔȂǠȈǘƫ«

.259، ص15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-1

  .49الكهف:  -  2

.338، ص15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-3

  .15الكهف:  -  4

.37، 50الكهف:  -  5
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بغرض الّتعجب واإلنكار يف قصة موسى حني أغرق اخلضر الّسفينة  - ب

تَـَها لِتـُْغِرَق َأْهَلَها﴿وحني قتل الغالم: [ تَـْلَت نـَْفًسا زَِكيَّةً ﴿ ،﴾َأَخَرقـْ 1]﴾َأقـَ

فاالستفهام يف (أخرقتها) و(أقتلت) إلنكار وحمل اإلنكار هو العّلة بقوله يف 

األوىل (لتغرق أهلها) ألّن العّلة مالزمة للفعل املستفهم عنه، وأّكد إنكاره 

وإنكار موسى (عليه الّسالم) الثاين على 2َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا﴾﴿بقوله: 

إذا كانت األّوىل خرق الّسفينة «، و3نسق كالمه يف إنكاره خرق الّسفينة

ال جمّرد احتمال، وهي فظيعة  ٍ واحتمال غرق من فيها، فهذه نفس قتل عمد

كبرية مل يستطع موسى أن يصرب عليها على الّرغم من تذّكره لوعده، فقال: 

أقتلت نفًسا زكّية بغري نفس؟ لقد جئت شيًئا نكرًا، فليس ناسًيا يف هذه املرّة 

ولكّنه قاصد، قاصد أن ينكر هذا النكر الذي ال يصرب على وال غافالً، 

مل يرتكب ما يوجب  بريءوقوعه وال يتأّول له أسَبابًا والغالم يف نظره 

.4»القتل

كما أفاد االستفهام باهلمزة تقرير وتعريض يف خطاب اخلضر ملوسى:   -3

ًرا﴿[ َأُقل لََّك ِإنََّك َلن أََلمْ ﴿ ،﴾أََلْم َأُقْل ِإنََّك َلن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصبـْ

ًرا فهذا استفهام تقرير وتعريض بالّلوم على عدم 5]﴾َتْسَتِطيَع َمِعي َصبـْ

.6الوفاء مبا التزم موسى، أي: أتقّر أّين قلت إّنك لن تستطيع معي صربًا؟

.74، 71الكهف:  -  1

  .71الكهف:  -  2

.373، ص15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-3

.2280، ص4يف ظالل القرآن، سّيد قطب، دار الشروق، مج-4

.75، 72الكهف:  -  5

.373، ص15والتنوير، الطاهر بن عاشور، جالتحرير  -  6
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هذا ولقد جاءت صيغة االستفهام بغرض الّتهكم يف قوله تعاىل: 

مبعىن: أحتّبون أن ننّبئكم عن 1﴾بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم ﴿

ǶǿƢǓ°�ȄǴǟ�Ǧ ËǫȂƫ�ÀÂ®�Ǯ ǳǀƥ�ǾËǻȋ�Ƕǰē�µ ǂǣ�ȂǿÂ��ÅȏƢǸǟ¢�Ǻȇǂǈƻȋ¦
2.

جملة الّنهي:-5

هو طلب الكّف عن فعل «الّنهي نوع من أنواع اإلنشاء الطليب، و

ملضارع املقرون على وجه االستعالء واإللزام وله صيغة واحدة هي ا 3»شيء

. ويالحظ البالغيون أّن 4بـ (ال) الّناهية اليت تقع على فعل الشاهد والغائب

يستدعي حالة شعوريّة وذهنّية تبدأ فاعليتها من «التعامل مع بنية النهي 

منطقة (اإلثبات) ألّن (الكّف) فعل حيصل بشغل الّنفس بضّد املنهي عنه، 

باملكفوف عنه، ألنّنا ال نطالب أحًدا بعدم وهو ما يستدعي تقّدم الشعور 

إّال وعنده عزم على هذا الفعل، أو على األقّل وعي –الفعل، أي تركه 

بإمكانّية وقوعه، إذ ال يعقل أن يكون هناك إنسان ال يعي شيًئا عن فعل ما 

.5»وال يعتزم فعله مثّ أمر برتكه.

ىل معان أخرى تفهم إ«وقد خترج صيغة الّنهي عن معناها احلقيقي 

وقد سبق وأن أشرنا إىل أّن للنهي صيغة واحدة 6»بالقرائن من سياق الكالم

  .103الكهف:  -  1

.377، ص1التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-2

.252، ص2شرح الكافية، األسرتباذي، ج-3

.252، ص2املصدر نفسه، ج-4

البالغة العربّية قراءة أخرى،حممد عبد املطلب، الشركة املصريّة العاملّية للنشر، -5

  .297ص ،1997

.92، ص1ينظر اإلتقان يف علوم القرآن، ج-6



 البنية الرتكيبية لسورة الكهف                       الفصل الثالث: 

210

واحدة هي (ال) اجلازمة مقرتنة بالفعل املضارع، وبلغ عدد اآليات اليت ورد 

فيها الّنهي يف السورة ثالث مرات، فقد ورد هذا األسلوب بقّلة مقارنة مع 

وّجها للّرسول (صلى اهللا عليه وسّلم) صيغيت األمر واالستفهام، وكان أكثره م

َفَال ُتَماِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمَراء ظَاِهًرا َوَال َتْستَـْفِت ِفيِهم ﴿وذلك يف قوله تعاىل: [

ُهْم َأَحًدا قال  1]﴾َوَال تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي فَاِعٌل َذِلَك َغًدا﴾ ﴿مِّنـْ

شأن أصحاب  الزخمشري: فال متار فيهم، فال جتادل أهل الكتاب يف

�Ǯ Ȉǳ¤�ƅ¦�ȄƷÂ¢�ƢǷ�Ëǎ Ǭƫ�À¢�ȂǿÂ�ǾȈǧ�ǪËǸǠƬǷ�¦ÅǂǿƢǛ�¦čƾƳ�Ëȏ¤�Ǧ Ȁǰǳ¦

فحسب و(ال تستفت)، وال تسأل عنهم عن قّصتهم   له حّىت يقول شيئًا 

فرتّده عليه:... وال سؤال مسرتشد ألّن اهللا قد أرشدك بان أوحي هلم، و(ال 

غدا) (إّال أن يشاء اهللا) تقولنَّ لشيء) تعزم عليه (أّين فاعل ذلك) الشيء (

إّين فاعل كذا إّال أن يشاء اهللا، «متعّلق، ال بقوله إّين فاعل، ألنّه لو قال: 

متعّلق، ال بقوله إّين فاعل، ألنّه لو قال: إّين فاعل كذا إالَّ أن يشاء اهللا،  

كان معناه: إّال أن يعرتض اهللا دون فعله، وذلك ممّا ال مدخل فيه للّنهي 

. قال العلماء عاتب اهللا تعاىل نبّيه عليه الّسالم على قوله 2»لّنهيوتعّلقه با

الكّفار حني سألوه عن الّروح والفتية وذي القرنني، غًدا أخربكم جبواب 

أسئلتكم، ومل يستثىن يف ذلك... وقوله إّال أن يشاء اهللا: يف الكالم حذف 

  أن يشاء اهللا. يقتضيه الظاهر وحيسنه اإلجياز، تقديره: إالّ أن تقول إالّ 

وقد بدا واضحا من تتبعنا لبنية مجلة الطلب يف هذا الّتطبيق من سورة 

الكهف أّن األسلوب القرآين قد وّظف كّل إمكانات التعبري احملتملة 

واملوجودة يف اللغة إليصال رسالته االعتقاديّة الّتشريعّية يف أحسن صورة ويف 

.23، 22الكهف:  -  1

.386، ص2الكشاف، ج-2
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والبالغي الذي يقف املرء مبهورًا أروع تعبري، كما بدا ذلك الثراء الداليل 

حياله، حّىت أنّه بإمكاننا القول إّن جممل بىن اجلمل الطلبّية اليت وردت يف 

السورة قد خرجت إىل معان بالغية، وقد كثرت صيغ األمر واالستفهام 

بأغراض خمتلفة، وأبرز ما يالحظ يف هذا الصدد كثرة جميء اجلمل اخلربية 

، عقب الصيغ اإلنشائّية يف األمر والّنهي أو االستفهام، املؤّكدة وغري املؤّكدة

وهذه اجلمل تضّمنت التعليل والبيان ملا يتضمنه السياق القرآين، خاصة 

� ¦ǄƳ¢�śƥ�ƢčȈǴƳ�ÄȂǤËǴǳ¦�ǂƯȋ¦�ÂƾƦȈǧ�� Ƣǌǻȍ¦�°ȂǏ�ǺǷ��ǾǼǷ�ȆǐǐǬǳ¦

 الكالم.  

III-:ظواهر تركيبية في الّسورة

  الحذف: -1

أساليب اإلجياز البالغّية وإن اعترب أيًضا ظاهرة حنوية، يعّد احلذف من 

إسقاط كلمة لالجتزاء عنها بداللة غريها من «وقد عرّفه الّرماين على أنّه : 

وقد دّل كالم الّرماين على أّن احلذف ال يأيت 1»احلال أو فحوى الكالم

ّنص ما يدّل من سنن العرب أالّ حتذف شيًئا إالّ إذا أبقيت يف ال«جزافًا ألنّه 

وإّمنا يكون ُيصار إىل احلذف حينما يكون ذلك أبلغ من الذّكر، 2»عليه

ألّن الّنفس تذهب حينها كّل مذهب ولو ذكر احملذوف لقصر املعىن على 

  الذي تضمنه البيان.

.76النكت يف إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل يف اإلعجاز، الرّماين، ص-1

التوجيه الّنحوي للقراءات يف سورة البقرة، الطاهر قطيب، ديوان املطبوعات -2

.196، ص1991اجلامعّية، اجلزائر، 
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ّن احلذف نوعان: أحدمها غري صناعي وينقسم أوينّبهنا ابن هشام إىل 

ما «صناعي وهذا خيتّص مبعرفته الّنحاة، وهو إىل حايل ومقايل، والثاين: 

و العكس، أو شرطًا بدون أوذلك بأّن جتد خربًا بدون مبتدأ اقتضته الصناعة 

. مثّ حيّدد شروطًا، منها 1»جزاء أو بالعكس، أو معطوفاً بدون معطوف عليه

ن يكون طبق احملذوف، وأن ال يكون ما حيذف كاجلزء، وأن ال يكون أ

 يؤدي حذفه إىل اختصار املختصر، وان ال يكون عامالً مؤّكًدا، وان ال

�ǲǷƢǠǳ¦�ƨƠȈē�ń¤�ǾǧǀƷ�Ä®ƚȇ�ȏ�À¢Â��ƨǴŦ�Ŀ�ƢÅǓǂǟ�ÀȂǰȇ�ȏ�ƢǸǯ�ƢÅǨȈǠǓ

للعمل وقطعه عنه، وال إىل إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل 

القوّي مثّ قطعه عنه. 

والبياين، والّلغوي، أّما النوع الثاين من احلذف فهو الذي يلزم املفّسر

باب دقيق املسلك «ويصّور لنا عبد القاهر اجلرجاين احلذف على أنّه: 

لطيف املأخذ عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنَّك ترى به ترك الذكر أفصح 

من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل 

.2»تنطق وأّمت ما تكون بيانًا إذا مل تبىن

وفّرق بعضهم بني احلذف واإلجياز فذكر: "أن يكون يف احلذف مثّ 

خبالف اإلجياز فإنّه عبارة عن الّلفظ القليل 3﴾ْسَئِل اْلَقْريَةَ اوَ ﴿مقّدٌر حنو: 

، 394، ص2مغين الّلبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري، ج-1

395.

.146دالئل اإلعجاز، اجلرجاين، ص-2

  .82يوسف:  -  3
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وتعّددت صور احلذف يف الّسورة فجاءت 1اجلامع للمعاين اجلّمة بنفسه"

  على األنواع التالية:

ِإْذ ﴿حذف لألدوات كحرف االستفهام وأداة النداء يف قوله تعاىل:       

َيُة ِإَلى اْلَكْهِف فـََقاُلوا رَبـََّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن  َأَوى اْلِفتـْ

فاألسلوب نداء من الفتية املؤمنني إىل اهللا األحّب إليهم 2﴾َأْمرِنَا َرَشًدا

ƾǼǳ¦�̈¦®¢�ń¤�¦ȂƳƢƬŹ�Ń�ƅ¦�ǺǷ�§ǂǬǳ¦�¦ǀđ�Ƕǿ°ȂǠǋÂ��ǶđȂǴǫ¦ �� واألقرب إىل

رّمبا كان ذلك ألّن «فاهللا أقرب إليهم من حبل الوريد، وحلذف األداة غاية 

ويف نداء  3»اهللا سبحانه يدعي أن يعتاد عباده مناجاته ونداءه بغري وساطة

نزيه والثناء احلسن، داللة على الّتعظيم والت«اهللا تعاىل له خصوصّية إذ هو: 

.4»فيزول معىن األمر ويتمّعض الّتعظيم، واإلجالل وحيمل على معىن الّدعاء

لِّيُنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمن لَُّدْنُه َويـَُبشَِّر ﴿ومن احلذف قوله تعاىل:       

الفعل ينذر ينصب مفعولني، ولكن حذف أحدمها على أّن 5﴾اْلُمْؤِمِنينَ 

�ƢÅǿ¦ǂǰƬǇ¦Â�ǶĔ¦ȂǿÂ�ǶĔƘǋ�ƨËǴǬǳ�ǺǰǳÂ��°ƢËǨǰǳ¦�Ƕǿ�°¦ǀǻȍ¦�Ŀ�Ǻȇ®ȂǐǬŭ¦

لذكرهم حذف الّلفظ الّدال عليهم، وعلى العكس فإّن التبشري ظهر 

�śƥ�ƨǻ°ƢǬŭ¦�Ŀ�Ƣē¦°Ƣǋ¤Â�ƢȀŭƢǠǷ�ƢǼǳ�ȄËǴƴƬƫ�ƨËȈǳƢŦ�ƨǻ±¦Ȃǿ�ĿÂ��ÀȂǼǷƚŭ¦�

شاري ألسلوب اإلأًسا شديًدا) و(أّن هلم أجرًا حسنا) فإّن التلميح وا(ب

.102، ص3الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، ج-1

  .10الكهف:  -  2

اجلامعة، اإلجياز يف كالم العرب ونص اإلعجاز، عطّية خمتار، مؤسسة شباب -3

.277، ص1اإلسكندريّة، ط1981

.329اإلعجاز الّلغوي يف القرآن الكرمي، مصطفى حممود السّيد، ص-4

  .2الكهف:  -  5
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َوُعِرُضوا َعَلى ﴿يعطي منعة للتعبري. وممّا حذف منه الفعل ما جاء يف قوله: 

�Ç̈ċǂ ÈǷ� È¾ċÂÈ¢�ÌǶ Éǯ ƢÈǼÌǬÈǴÈƻ �ƢÈǸ Èǯ� ƢÈǻȂ ÉǸÉƬÌƠ
ÊƳ � Ìƾ ÈǬċǳ�ƢčǨÈǏ � ÈǮ ďƥÈ°﴾1 (فلقد جئتمونا) حيتاج ،

  هلم لقد جئتمونا. إىل إضمار فعل، أي فقيل

وََكاَن ﴿ومن حذف الصفة والبقاء على املوصوف ما ورد يف قوله: 

أي كّل سفينة صاحلة ولذا كان 2﴾َورَاَءُهْم َمِلٌك يَْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصًبا

خرقها إنقاًذا هلا من امللك، وتتبّني ما ميكن أن حيّققه احلذف يف العبارة 

السابقة، ميكن أن نكشفه يف إجراء أسلوب استبدايل، وهو العودة 

�ǺǷ�¦čȂƳ�Ǧ ǫȂŭ¦�ȄǴǟ�ȆǨǔȈǳ�ƢÅǔȇ¢�ǾƬǴưǷ¢�ǺǷÂ��ƨūƢǏ�ƨǸǴǯ��» ÂǀƄƢƥ

َفَال نُِقيُم َلُهْم يـَْوَم ﴿حانه وتعاىل: الرهبة وما يشعر باخلطر يف قوله سب

أي وزنًا نافًعا، ينتفعون به يف يومهم هذا، فذكر (املوصوف) 3﴾اْلِقَياَمِة َوْزنًا

وزنًا وحذفت الصفة.

وقد حيذف من اجلملة أحد ركنيها األساسيني املسند أو املسند إليه، 

ه تعاىل: ومن أمثلة حذف املبتدأ وقد شاع يف سورة الكهف حنو قول

4﴾َسيَـُقوُلوَن َثَالثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبـُُهْم َويـَُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبـُُهمْ ﴿

َوُقِل ﴿، وقوله تعاىل: 5والّتقدير هنا: هم ثالثة...هم مخسة...هم سبعة

  .48الكهف:  -  1

  .79الكهف:  -  2

  .105الكهف:  -  3

  .22الكهف:  -  4

.439، ص1مشكل إعراب القرآن، ج-5
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قـُْلَت َما َشاء اللَُّه َال ﴿ الّتقدير هو احلقُّ، وقوله أيًضا:1﴾اْلَحقُّ ِمن رَّبُِّكمْ 

َة ِإالَّ بِاللَّهِ    بإضمار هو املبتدأ أي األمر الذي شاء اهللا. 2﴾قـُوَّ

ومواضع حذف اخلرب يف الّسورة هي: بعد القول يف قوله عّز وجّل: 

َة ِإالَّ بِاللَّهِ ﴿ جيوز أن يكون قوله (ما شاء)  3﴾قـُْلَت َما َشاء اللَُّه َال قـُوَّ

��ǂȇƾǬËƬǳ¦�ÀȂǰȈǧ��» ÂǀŰ�ǽŐƻÂ�¢ƾƬƦǷ�ƪ ǟËȂǼƫ�ƾǬǧ�¦ǀđÂ��ǺƟƢǯ�ƅ¦� Ƣǋ�ƢǷ

أشكال احلذف يف سورة الكهف كما جتّلى ذلك الّداللة، حبيث أضفى 

احلذف يف كّل صنف من هذه األصناف إىل أسرار بالغّية، بعضها عام، 

وبعضها خاص حسب سياق اآلية فقد يدّل احلذف على الّتعظيم، 

د املبالغة والّتهويل.والتفخيم، أو لعلم املخاطبني باحملذوف، أو لقص

الّتقديم والتأخير:-2

هو أحد األساليب البالغية، وقد أتى العرب به داللة على متّكنهم يف 

الفصاحة، وملكتهم وانقياده هلم، وله يف القلوب أحسن موقع وأعذب 

�Ǻǟ�ÄȂŴ�ǂǐǼǟ�Ëǲǯ�ǲǬǻ�ËǶƬȇ�Ǿƥ�̄¤��±ƢĐ¦�ǺǷ�̈Ëƾǟ�Ŀ�ƪ ǨǴƬƻ¦�ƾǫÂ��¼¦ǀǷ

ƢĐ¦�ǺǷ�ǆ±� رتبته وموضعه كتقدمي Ȉǳ�ǾËǻ¢�ƶȈƸǐǳ¦Â��ǲǟƢǨǳ¦�ŚƻƘƫÂ�¾ȂǠǨŭ¦

نقل ما وضع له يف األصل إىل ما مل يوضع له. وللقواعد الّنحويّة أثر يف 

حتديد الرتتيب من تقدمي وتأخري، فتنتظم مفردات الّنص األديب من خالهلا 
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أّن ليس النظم شيئا إّال توخي معاين الّنحو وأحكامه «فيذكر اجلرجاين: 

.1»جوهه وفروقه فيها بني معاين الكلموو 

وإذا تأّملنا هذه الظاهرة يف سورة الكهف جندها متنّوعة وفيما يلي 

اْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدِه ﴿بعض األمثلة: يف مثل قوله تعاىل: 

فالّتقدمي يف (ومل جيعل له عوجا) على 2﴾اْلِكَتاَب َوَلْم َيْجَعل لَُّه ِعَوَجا

(قّيًما) له من األسرار ما تستحق البحث والكشف عن مجاهلا ومدى تأثريها 

على نفس املتلقي وعلى بناء الّنص فيها، لقد شغلت هذه اآلية علماء 

النحو والقرّاء، وعلماء الّصوت يف سّر تركيبها، ونأخذ يف هذا املقام جانب 

ل بني اآليتني، فالربط املعنوي واضح بينهما فداللة املعىن الرتتيب الذي متثّ 

الذي يعطيه (ومل جيعل له عوجا) و(قّيما) معىن متقارب جّدا. والسؤال ما 

سبب تقدمي أسلوب على آخر؟ فجاء النفي بداية وتبعه اإلثبات، إّن الّدين 

 ميكن اجلديد جاء على اّمة عقائدها باطلة وال أساس هلا، والّدين اجلديد ال

والبناء على أرض أن يقوم على ما كان موجوًدا فالبّد من إزالة األباطيل 

صاحلة، وعلى هذا تقّدم أسلوب التخلية لإلزالة والتمهيد، ومن ّمث التجلية 

يف البناء والتحلية يف إظهار الّدين.

وهذا الّتقدمي والتأخري ال يظهر فيه تعّلقه باملسائل الّنحويّة املباشرة، 

ا له تعّلق خفّي باملعىن إذ من خالله ميكن أن نصل إىل نكث تقدمي وإمنّ 

بعض املفردات أو اجلمل على بعض. ومثل ذلك يف التقدمي قوله تعاىل: 

  .106ص اجلرجاين،دالئل اإلعجاز،-1
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فقد تقّدم املتعّلق شبه اجلملة 1﴾َنْحُن نـَُقصُّ َعَلْيَك نـََبَأُهم بِاْلَحقِّ ﴿

ن (نقّص نبأهم (عليك) على املفعول به نّبأهم، وكان من املمكن أن تكو 

�ǶǿŚǣÂ�ËǪū¦�ÀȂǸǴǠȇ�ǶËĔ¢�ÀȂËǼǜȇ�§ ƢƬǰǳ¦�ǲǿ¢� ƢǸǴǟ�ÀƢǰǧ��ËǪūƢƥ�Ǯ ȈǴǟ

ال علم هلم، فقط خّص اهللا سبحانه وتعاىل نبّيه بالعلم احلّق دون سواه فقّدم 

ذكره على غريه إذ املقّدم هو الّرسول (صلى اهللا عليه وسّلم) وهو أهّم 

  بالذكر من نبئهم.

ودراسة هذا العنصر تشتمل على أمرين: أحدمها تقدمي الّلفظ على 

عامله، واآلخر تقدمي الّلفظ على غري عامله لعّلة ذكرها النحويون 

واملفّسرون. واألّول تقدمي الّلفظ على عاملة ومواضعه يف الّسورة تقدمي اخلرب 

ا لَِبثُوا َلُه َغْيُب السََّماَواِت ُقِل اللَُّه َأْعَلُم ِبمَ ﴿على املبتدأ، مثل قوله تعاىل: 

قّدم اخلرب جواًزا، ألّن املبتدأ مل يكن نكرة حمضة أو غري مقيدة، 2﴾َواْألَْرضِ 

ات اليت اصطلح عليها فهي نكرة خّصصت باإلضافة. وذلك من املسّوغ

بتداء بالنكرة، فقد ذكر عّباس حسن أّن النحويني أّولوا مواضع النحويون لال

.3اقعة مبتدأ إىل حنو أربعني موضًعاالنكرة الو 

جيوز أن يكون هنالك  4﴾ُهَناِلَك اْلَوَاليَُة لِلَِّه اْلَحقِّ ﴿وقوله تعاىل:       

خٌرب مقّدٌم والوالية مبتدأ والعامل يف (هنالك) االتقرار احملذوف الذي قام 

  .13الكهف:  -  1

  .26الكهف:  -  2
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2﴾ُدونِِه َمْوِئًال لَُّهم مَّْوِعٌد لَّن َيِجُدوا ِمن ﴿تعاىل: . وقوله1(هنالك) مقامه

�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪƢƥ��ƢȀǼǟ�ŐűÂ�ƨǔŰ�ǽǂǰǻ¢�¢ƾƬƦŭ¦�ËÀȋ��ŉƾǬËƬǳ¦�Ƥ Ƴ¦Â�ŐŬƢǧ

(هلم)، وبنحوه أشار ابن جّين إىل أّن قولنا: لك مال وعليك دين، فاملال 

والّدين هنا مبتدآن قبلهما خرب عنها، إالّ أّنك لو أردت تقدميهما إىل املكان 

لقبح االبتداء بالنكرة يف الواجب، فلّما جعلنا ذلك يف املقّدر هلما مل جيز 

الّلفظ أّروا املبتدأ وقّدموا اخلرب، وكان ذلك سهًال عليهم مصّحًحا ملا فسد 

ا تأّخر وقع موقع اخلرب، ومن 
ّ
عنهم، وإّمنا كان تأّخره مستحسًنا من قبل إنّه مل

.3شرط أن يكون نكرة، فلذلك صلح به الّلفظ...

4﴾اْلُحْسَنىَوَأمَّا َمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا فَـَلُه َجَزاءً ﴿تعاىل: وقوله       

فلقد جاز تقدمي اخلرب ألنّه شبه مجلة واملبتدأ نكرة مضافة، والثاين تقدمي 

الّلفظ على غري عاملة، ويرد لعّلة يذكرها الّنحويون وأصحاب البيان تدّل 

على عظمة الّتعبري القرآين يف استعمال الكلمة يف سياقها، ونًلمس هذه 

َسيَـُقوُلوَن َثَالثٌَة ﴿: املسألة يف املواضع اآلتية: يف األعداد يف قوله تعاىل

وكذلك  5﴾رَّاِبُعُهْم َكْلبـُُهْم َويـَُقوُلوَن َخْمَسٌة َساِدُسُهْم َكْلبـُُهْم رَْجًما بِاْلَغْيبِ 

مجيع األعداد وكّل مرتّبة هي متقّدمة على ما فوقها، ف الثالثة على األربع 

  وهكذا.

، وينظر البيان يف غريب إعراب القرآن، 442، ص1مشكل إعراب القرآن، ج-1

.202، ص1ج

  .58الكهف:  -  2
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اِدُر َصِغيَرًة َوَال َكِبيَرًة ِإالَّ َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال يـُغَ ﴿ويف قوله تعاىل:       

فقّدم الصغرية على الكبرية، والغرض هنا التدّيل من األعلى إىل 1﴾َأْحَصاَها

َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ﴿األدىن، أو التنّقل من األقرب إىل األبعد، ومنه قوله: 

قّدم على ما بعده وهو 2﴾َهاِلَمَساِكيَن يـَْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحِر فََأَردتُّ َأْن َأِعيبَـ 

مؤّخر عنه يف املعىن، ألّن ذلك حيصل للتوافق. وارتبط الّتقدمي يف األلفاظ مبا 

َمن يـَْهِد اللَُّه فـَُهَو ﴿يناسب ما قبله من اآليات، وحنو قوله تعاىل: 

يَنُشْر َلُكْم رَبُُّكم ﴿قّدم اهلداية على الضالل ليناسب قوله: 3﴾اْلُمْهَتِدي

والّرمحة ال تكون إالّ للخري واهلداية فيها كّل اخلري.4حمته﴾مِّن رَّ 

وأّما الّتقدمي لعالقة السبب باملسّبب فنجد أمثلة كثرية يف سورة 

الكهف، ولكن سنكتفي يف الّرسالة بإيراد بعض احلاالت دون استقصائها 

اللََّه فَْأُووا ِإَلى َوِإِذ اْعتَـَزْلُتُموُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِإالَّ ﴿ منها: قوله تعاىل:

5اْلَكْهِف يَنُشْر َلُكْم رَبُُّكم مِّن رَّحمته ويـَُهيِّْئ َلُكم مِّْن َأْمرُِكم مِّْرفـًَقا﴾

�ƨŧËǂǳƢǧ��Ƣđ�ǶȀȈǴǟ�ƅ¦�ËǺǷ�Ŗǳ¦�ǶǠǼǳ¦�ǺǷ�ƢǿŚǣ�ȄǴǟ�ǶŮ�ƅ¦�ƨŧ°�ƪ ǷËƾǬƬǧ

هي أساس النعم وسبب بقائها، وعلى هذا الفهم فالفتية املؤمنون يف 

َيُة ِإَلى اْلَكْهِف ﴿ائهم وطلبهم من اهللا قّدموا طلب الّرمحة: دع ِإْذ َأَوى اْلِفتـْ

فـََقاُلوا رَبـََّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن َأْمرِنَا َرَشًدا﴾
6.
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َناُه رَْحَمًة ِمْن ﴿ومنه أيضا قوله:        ِعنِدنَا فـََوَجَدا َعْبًدا مِّْن ِعَباِدنَا آتـَيـْ

فحاجة اإلنسان إىل الّرمحة من اهللا أّوًال، ومن مثّ 1َوَعلَّْمَناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما﴾

تتجّلى آثارها على العبد رمحة وعلما ويقيًنا. وإّن الّرمحة من اهللا هي أساس  

كّل نعمة اليت منها هبة العلم ومتكينه، وهذه الّرمحة اليت تتجّلى رمحة عامة 

ات ورمحة خاصة ملن اّتصفوا بالطهر والزّكاة واإلميان كما يظهر لكّل املخلوق

ًرا مِّْنُه زََكاًة َوَأقْـَرَب ﴿ذلك يف قوله تعاىل:  فََأَرْدنَا َأن يـُْبِدَلُهَما رَبـُُّهَما َخيـْ

.2رُْحًما﴾

ُقِل اللَُّه َأْعَلُم ِبَما لَِبُثوا َلُه َغْيُب ﴿ومن هذا النمط أيضا قوله تعاىل:       

ترتيب اجلملة أمام اختيارات تتيحها قواعد الّلغة، 3لسََّماَواِت َواْألَْرِض﴾ا

فيجوز تقدمي املبتدأ أو تقدمي اخلرب، فتقدمي اخلرب خالفًا لألصل البّد أن 

يكون لفظًيا ومعنويًا أو مجالّية فنّية حيّققها اجلانب األديب للخطاب القرآين، 

إلنسان ال يدركها بعلمه احملدود، وقد فمن املعلوم أّن هنالك مغّيبات عن ا

يظنُّ أّن هنالك من يصل إىل علم الغيب، وهذا حمال ألّن علم الغيب 

.4خاص باهللا تعاىل، ولذا تقّدم الّلفظ املتعّلق جبالل اهللا إلفادة االختصاص

لَّن ﴿وّمما تضّمنه الّتقدمي والّتأخري من الدالئل البالغّية يف قوله تعاىل: 

ففي عملية كشف واستبدال من تقدمي وتأخري  5ُدوا ِمن ُدونِِه َمْوِئًال﴾َيجِ 

جتيزها قواعد الّلغة (لعّجل العذاب هلم) فكان يظهر من اآلية أّن العذاب 

  .65الكهف:  -  1
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حمّقق وال شّك فيه ويشعر بذلك الكفرة والفسقة، ولكن حّىت ال يظن ظاٌن 

على أّن العذاب منهم أّن هذا العذاب بعيد عنهم، فقد قّدم ذكرهم ليدّل 

�Ƕđ�Ë́Ƣƻ

كما قّدم أيًضا حال الشمس على البشر الذين تطلع عليهم يف 

َحتَّى ِإَذا بـََلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى قـَْوٍم لَّْم َنْجَعل قوله: ﴿

ًرا﴾ ، وهكذا تّتضح قيمة الّتقدم ببعض احلقائق الّنحو  1لَُّهم مِّن ُدونَِها ِستـْ

تّتضح ببعض فلسفة البالغة فيكفي أّن سبب تقدمي املبتدأ على اخلرب كما 

أّن املبتدأ معلوم للمتكّلم والّسامع ألنّه املوضوع الذي جيري الكالم عنه 

واملرء ال يتكّلم إّال مبا يعرف، أّما اخلرب فمجهول للّسامع وإّال ما استحّق أن 

ȏ¦�śƬǴǸŪ¦�śƥ�¼ǂǨǳ¦�ËÀ¢�Ǯ ǳ̄�¼ȂǧÂ��ǾȈǳ¤�¼Ƣǈȇ�ƢǸē°ȂǏ�Ŀ�ƨËȈǴǠǨǳ¦Â�ƨËȈũ

النموذجّية هو فرق تقدمي وتأخري بسبب العلم واجلهل يف بعض احلاالت، 

أّما يف عرف البالغيني فإّن سبب الّتقدمي هو االهتمام بالشيء وإعالء شأنه 

وذلك أّن الّتقدمي هو نوع من التأكيد والّداللة على املراد.

ت بنا فاق هذا األمر إىل معان على أّن التقدمي يف اآليات اليت مرّ 

خفّية مل تكن لتظهر إّال من خالل استنطاق دالالت تلك اآليات والبحث 

�ǂǌƦǳ¦�¿Ȑǯ�Ŀ�Ǿǜū�ǺǰŻ�ȏ�ƢǷ�ǲǴū¦�ǺǷ�ƢȀƦǈǯƘǧ��ƢēƢȈǼƥ�Ŀ

  االلتفات: -3

يعّد االلتفات ظاهرة أسلوبّية جارية يف الكالم العرّيب، وهو إحدى 

ملتفتة، وقّلما جند ذلك يف الّلغات األخرى، وقد خصائص العربّية إذ هي
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نقل الكالم من أسلوب إىل آخر أو من معىن إىل «عرّفه البالغيون على أنّه: 

معىن آخر وهو االعرتاض عند القوم، ومسّاه آخرون االستدراك وهو من 

2. ويرد االلتفات على ثالثة أضرب:1»نعوت املعاين

مات اخلطاب الثالثة: الغيبة : ما يرجع إىل مقاالضرب األّول

واخلطاب والتكّلم، حنو االنتقال من ضمري اخلطاب إىل ضمري التكّلم أو 

الغيبة أو العكس وهو على سّتة أوجه. 

: وهو ما يعود إىل الرجوع من خطاب إىل خطاب الضرب الثاني

  التثنية أو اجلمع أو العكس وهو كسابقة يف عدد أوجهه.

الّنوع خمتص باألفعال وهو على قسمني:: وهذا الضرب الثالث

: ويكون االنتقال فيه من أسلوب اخلرب إىل أسلوب القسم األّول-

  اإلنشاء أي صيغيت املاضي أو املستقبل إىل اإلنشاء.

: وفيه يتّم االنتقال من صيغة املضارع إىل صيغة القسم الثاني-

املاضي أو العكس. غري أّن أهّم ضرب ورد يف السورة بشكل ملفت لالنتباه 

هو الضرب األول، وهو أشهرها، لذلك آثرنا االقتصار على شرحه وهو 

االلتفات من الغائب إىل املتكّلم وهو من املستويات اليت يظهرها االلتفات 

﴿فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو الغياب واحلضور، ومن ذلك قوله تعاىل: ما ميّثل يف 

.119، ص3الربهان، الزركشي، ج-1

َنٍة َوَما َنْحُن بَِتارِِكي َآِلَهِتَنا ﴿وذلك حنو قوله تعاىل:  -  2 َقالُوا يَا ُهوُد َما ِجْئتَـَنا بِبَـيـِّ

) ِإْن نـَُقوُل ِإالَّ اْعتَـَراَك بـَْعُض َآِلَهِتَنا ِبُسوٍء 53َعْن قـَْوِلَك َوَما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمِنيَن (

) فلم يقل 54، 53(هود، ﴾ُأْشِهُد اللََّه َواْشَهُدوا َأنِّي بَِريٌء ِممَّا ُتْشرُِكونَ قَاَل ِإنِّي 

(إّين أشهد اهللا وأشهدكم) ألّن إشهاد اهللا على الرباءة من الشرك صحيح، ينظر 

.43، ص3الكشاف للزخمشري، ج
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يف أسلوب يف منتهى الّدقة، 1ُيَحاِورُُه أَنَا َأْكثـَُر ِمنَك َماًال َوَأَعزُّ نـََفًرا﴾

يكون االنتقال  وخاّصة فيما يتعّلق بالنفس البشريّة، انتقل األسلوب من 

بعة للغائب تنتقل إىل احلضور الغائب (فقال له صاحبه) فالضمائر املتتا

(املتكّلم) يف إحساس من الّتعاظم الذي أخذ يسيطر على نفس الكافر.

ُأولَِئَك الَِّذيَن  ﴿ومثله يف االنتقال من مستوى آلخر يف قوله تعاىل:      

اْلِقَياَمِة َكَفُروا ِبآيَاِت رَبِِّهْم َوِلَقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َفَال نُِقيُم َلُهْم يـَْومَ 

2�ÀƢǯ�ƢȈǻƾǳ¦�Ŀ��ǂǧƢǰǳ¦�ƢǸđ�ËǂŻ�śƬǳƢƷ�śƥ��ƨǫËƾǳ¦�ƨȇƢǣ�Ŀ�Ƥَوْزنًا﴾ ǇƢǼƫ

�ƾǠƥ�§ȂǴǇȋ¦�ǲǬƬǻƢǧ��ǶËđǂƥ��§ ƢȈǣ�§ȂǴǇȋ¦�ÀƢǰǧ��ǾǼǟ�ƾȈǠƥ�ƅ¦�ËÀ¢�ËǺǜȇ

(لقائه) إىل احلضور (فال تقيم) يف موقف مهيب ومفاجئ ينتقل من حال 

.3الدنيا إىل مشهد يوم القيامة

االلتفات من المخاطب إلى المتكّلم: -ب

ْليـُْؤِمْن من ذلك قوله تعاىل: ﴿ َوُقِل اْلَحقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء فـَ

ْلَيْكُفْر ِإنَّا َأْعَتْدنَا لِلظَّاِلِميَن نَارًا َأَحاَط ِبِهْم ُسَراِدقـَُها َوِإْن  َوَمْن َشاَء فـَ

َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئَس الشََّراُب َوَساَءْت َيْسَتِغيُثوا يـَُغاثُوا ِبَماٍء َكاْلُمْهلِ 

بدأ اخلطاب يف اآلية بلفظة من (رّبكم) وانتقل بعد ذلك إىل 4﴾ُمْرتـََفًقا

اخلرب يف ضمري املتكّلم (إنّا) ويف احلالتني الضمري عائد على اهللا، ويالحظ 

تفاوت األسلوب يف كال احلالتني، فكانت البداية حريّة تاّمة للبشر بني

اإلميان والكفر واخلطاب يوّجه إليهم (من رّبكم) ولكن لن يبقى األمر 

  .34الكهف:  -  1

  .105الكهف:  -  2

.374، ص15جالتحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، -3

  .29الكهف:  -  4
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مرتوًكا هكذا على إطالقه، فالبّد من نتيجة لذلك االختيار فانتقل األسلوب 

إىل احلضور (املتكّلم) وبضمري اجلمع (إنّا) الذي يفيد الّتعظيم ليلفت 

�Ëđ°�Äƾȇ�śƥ�ÀȂǨǬȇ�Ƕđ�¦̄¤Â��śǴǧƢǤǳ¦�ǚǫȂȈǳÂ�ǽƢƦƬǻȏ¦ م ليالقوا جزاء ما

.1اختاروا

َويـَْوَم ﴿ومن االلتفات لتغري املكان أو بعض العناصر قوله تعاىل: 

ُهْم َأَحًدا﴾ 2ُنَسيـُِّر اْلِجَباَل َوتـََرى اْألَْرَض بَاِرزًَة َوَحَشْرنَاُهْم فـََلْم نـَُغاِدْر ِمنـْ

)انتقل أسلوب اإلخبار من اخلطاب (عند رّبك) إىل املتكّلم (يوم نسّري 

(وحشرناهم فلم نغادر) فربط األسلوب بداية العبادة بلفظ (رّبك) وختصيص 

العبادة هللا، وينتقل من مشهد من مشاهد القيامة وفيه تتجّلى قدرة اهللا ويزيد 

  من عظم وهول ذلك اليوم.

هذه األنواع كفاية أضافت يف كّل آية  ويف ذكر هذه األنواع كفاية فقد

�ǺǷ�̈ƾȇƾƳ�śǷƢǔǷ�Ƣđ�©ƾƳÂ�ǺȇȂǟƾŭ¦�¾ȂǬǟÂ�§ȂǴǫ�ń¤�ǲËǣȂƬƫ�À¢�ƢĔƘǋ

�ƢǸȀǷ�ǂǌƦǳ¦�ǺǷ�ƾƷ¢�ǾȈǴǟ�ÃȂǬȇ�ȏ�Äǀǳ¦�¿ƢËƬǳ¦�̧ ƢǼǫȍ¦�ń¤�ǲǐƬǳ�ǶēƾƠǧ¢Â

بلغ من قّوة الّلسان.

  الحروف ودالالتها: -4

يقول عبد الفّتاح الشني متحّدثًا عن االستعمال القرآين حلروف 

بّية، ووصفها يف مواضعها من املعاين: "واستعمال حروف املعاين يف الّلغة العر 

األمور الّدقيقة املغزى الّلطيف املأخذ، ولقد استعملها القرآن الكرمي يف 

أخّص مواضعها، فلم توجد يف مكان إّال وهلا معىن طريف، ومل حتذف منه 

.339، ص15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-1

  .47الكهف:  -  2
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وحنن إذ نستعرض لالستعمال  1إّال يف حذفها غرض مقصود، وهدف مراد"

عاين يف سورة الكهف، سنقف عن بعض القرآين ألهّم ما جاء من حروف امل

  معانيها وأسرارها البديعة.

  حروف العطف: - 1 -4

ومن ذلك حروف العطف (الواو) و(الفاء) و(مثّ) فقد اختلف العلماء 

�ƾȈǨƫ�ƢËĔ¢�ǶȀǔǠƥ�Ƥ ǿǀǧ��Â¦Ȃǳ¦��Ǧ ǘǠǳ¦�» ǂƷ�ƨǳȏ®�¾ȂƷ�ÀȂȇȂƸǼǳ¦Â

Ƥ ȈƫŗǴǳ�ƢËĔ¢�ÀÂǂƻ¡�¾ƢǫÂ��Ƥ Ȉƫǂƫ�Śǣ�ǺǷ�ǞǸŪ¦2هي تدّل على ، أّما الفاء ف

الرتتيب والتعقيب، لذلك اختلف موضع (الفاء) من موضع (الواو) يف 

التعبري القرآين على العموم، ويف سورة الكهف على وجه اخلصوص، حيث 

ُهْم َكْم لَِبْثُتْم قَاُلوا ﴿جند ذلك يف قصة أصحاب الكهف:  قَاَل قَاِئٌل ِمنـْ

َعُثوا َأَحدَُكْم لَِبثْـَنا يـَْوًما َأْو بـَْعَض يـَْوٍم قَاُلوا رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبَما لَِبْثُتْم فَابـْ

ْلَيْأِتُكْم ِبِرْزٍق ِمْنُه  ْليَـْنظُْر أَيـَُّها َأزَْكى طََعاًما فـَ ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة فـَ

.3﴾َوْلَيتَـَلطَّْف َوَال ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا

فاملالحظ أّن اآلية الكرمية أربع مجل، ثالث معطوفات بالفاء وواحدة 

، ألّن املعىن املراد هو الرتتيب مع "الفاء"بالواو، وقد عطفت الثالث األوىل بـ 

من أسرار الّتعبري يف القرآن (حروف القرآن) عبد الفّتاح الشني، شركة عكاة -1

.68، ص1983، 1للنشر والتوزيع، ط

الواو العاطفة، تدّل يرى بركات يوسف أّن خالصة القول يف هذه املسألة "أّن -2

على املعّية واملصاحبة بكثرة، كما تدّل على الرتتيب غالًبا، وأّما داللتها على عكس 

الرتتيب فقليل، ينظر شرح قطر الندى وبّل الصدى، بركات يوسف، دار الفكر، 

  .404ص

  .19الكهف:  -  3
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التعقيب، فاإلتيان بالّرزق مرّتب على النظر فيه، والنظر فيه مرّتب على 

اجلدال يف املسألة عن التوّجه يف طلبه، والتوّجه يف طلبه مرّتب على قطع 

ا انقطع نظام الّرتتيب عطف بالواو 
ّ
مّدة البث بتسليم العلم له سبحانه، ومل

فقال تعاىل: (وليتلّطف) إذ مل يكن (التلّطف) مرتّبا على اإلتيان بالطعام، 

.1خبالف ما قبلها من اجلمل املعطوفة بالفاء

َيا َواْضِرْب لَ ﴿ونظري هذا ما جاء يف قوله تعاىل:        نـْ ُهم مََّثَل اْلَحَياِة الدُّ

َكَماء أَنَزْلَناُه ِمَن السََّماء فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اْألَْرِض فََأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه 

الرِّيَاُح وََكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء مُّْقَتِدرًا﴾
فاملالحظ أّن الفاء يف اآلية 2

 الرتتيب والتعقيب، وهو تصوير الكرمية، أضافت معىن آخر، إضافة إىل

��¾¦ÂǄǳ¦�ń¤�¾ÂƚƬǧ��µ °ȋ¦�ǾƳÂ�ȄǴǟ�̈ƢȈū¦�Ƣđ�ȆǔŤ�Ŗǳ¦�ƨǨǗƢŬ¦�ƨǟǂǈǳ¦

فاحلياة اإلنسانّية قصرية جّدا يف احلساب اإلهلي، وكما يقول السّيد قطب: 

هذا املشهد يعرض قصريًا خاطًفا ليلقي يف الّنفس ظّل الفناء، والّزوال، فاملاء 

ماء فال جيري وال يسيل، ولكن خيتلط به نبات األرض، ينزل من السّ 

والنبات ال ينمو وال ينضج، ولكّنه يصبح هشيما تذروه الرّياح، وما بني مجل 

  قصار ينتهي شريط احلياة.

ولقد استخدم النسق الّلفظي يف تقصري عرض املشاهد بالتعقيب الذي 

ختلط به نبات األرض) فـ تدّل عليه الفاء: (ما أنزلناه من السماء) فـ (ا

Ƣ̈ȈƷ�ƢĔȂǿ¢�ƢǷÂ�©ƢȈƷ�Ƣǿǂǐǫ¢�ƢǸǧ��¬ƢȇËǂǳ¦�ǽÂ°ǀƫ�ƢÅǸȈǌǿ�ƶƦǏ¢�
، هذا 3

َحتَّى ِإَذا رَِكَبا ﴿وإنّنا جند الزخمشري يف الكّشاف يتساءل حول قوله تعاىل: 

  .76ص عبد الفّتاح الشني،ينظر، من أسرار التعبري القرآين، -1

  .45لكهف: ا  -  2

.388، ص17يف ظالل القرآن، سّيد قطب، ج-3
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ملاذا (اخرتقها)  2َحتَّى ِإَذا َلِقَيا ُغَالًما فـََقتَـَلُه﴾﴿و1ِفي السَِّفيَنِة َخَرقـََها﴾

غري الفاء و (فقتله) بالفاء؟ يقول الزخمشري يف ذلك: "...وقد خولف ب

بينهما ألّن خرق السفينة مل يتعّقب الركوب، وقد تعّقب القتل لقاء 

3�ǺǷ�ƪالغالم" ǼËǰǷ�ȆȀǧ��¦Å±°Ƣƥ�ƢčȈǳȏ®�¦Å°Â®�ň¡ǂǬǳ¦�¼ƢȈǈǳ¦�Ŀ� ƢǨǴǳ�ÀƢǰǧ��

التفرقة بني زمن حدوث فعلي خرق الّسفينة وقتل الغالم.

ِإْذ ﴿ري هذا ما ذهب إليه الطاهر بن عاشور يف قوله تعاىل: ونظ

َيُة ِإَلى اْلَكْهِف فـََقاُلوا رَبـََّنا آتَِنا ِمن لَُّدنَك رَْحَمًة َوَهيِّْئ لََنا ِمْن  َأَوى اْلِفتـْ

4�Ǧَأْمرِنَا َرَشًدا﴾ Ȁǰǳ¦�ń¤�¦ÂÂ¢�Ƣŭ�ǶËĔ¢�ȄǴǟ�ƪËǳ®��¦ȂǳƢǬǧ��ƨǸǴǯ�Ŀ� ƢǨǳ¦�ËÀ¢

. وإذا كانت (الفاء) تفيد الرتتيب والتعقيب، 5إىل اهللا تعاىل بادروا باالبتهال

فـ (مثّ) تفيد الرتتيب والرتاخي، لذلك ناسب استعماهلا يف قوله تعاىل: 

ففي  6َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمن تـَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ َسوَّاَك رَُجًال﴾﴿

ا عطف هذه اآلية إشارة إىل بداية اخللق األّول
ّ
، وهو خلق آدم من تراب، ومل

عطفه بـ (مثّ) ملا بينهما من  –خلق التناسل  -عليه اخللق الثاين، وهو 

الرتاخي، ّمث عطف التسوية بـ (مثّ) ملا بني اخللق من نطفة إىل الّتسوية التامة 

إىل أن يصري رجالً راشًدا.

  .71الكهف:  -  1

  .74الكهف:  -  2

.398الكّشاف، الزخمشري، ص-3

  .10الكهف:  -  4

.266، ص15ينظر التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-5

  .37الكهف:  -  6
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يَْأُتوَن َلْوَال ﴿وردت (لوال) يف سورة الكهف يف سياقني خمتلفني: 

َوَلْوَال ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قـُْلَت ﴿، ويف قوله تعاىل: 1﴾َعَلْيِهْم ِبُسْلطَاٍن بـَيِّنٍ 

، بل 3فـ (لوال) مل ترد حرف شرط ألّن وقع بعدها فعل2َما َشاء اللَُّه﴾

جاءت يف كلتا اجلملتني تفيد التبكيت والتغليظ والتوبيخ، ومع أّن لوال 

ّث على حتصيل مدخوهلا، لكن هذا احلرف انصرف حرف شرط حقيقته احل

4﴾َلْوَال يَْأُتوَن َعَلْيِهْم ِبُسْلطَاٍن بـَيِّنٍ  ﴿إىل التبكيت والتغليظ يف قوله تعاىل: 

وعلى لسان أصحاب الكهف، وهذا ملا كان اإلتيان بسلطان على 4﴾بـَيِّنٍ 

Ǵǟ�ǽÂǂǰǻ¢�ǶËĔ¢�ƨǼȇǂǬƥ�°ËǀǠƬǷ�ƨŮ¡�ƢǿÂǀËţ¦�Ŗǳ¦�¿ƢǼǏȌǳ�ƨȈŮȍ¦�©ȂƦƯ يهم، أي

.5اّختذوا آهلة من دون اهللا ال برهان على آهلتهم

وممّا يلفت النظر يف القرآن الكرمي من خالل هذا الّسياق أنّه يقّدم 

ة يف موضوع العقائد واألفكار حقيقة قاطعة، ويقّرر قاعدة قرآنّية ضروريّ 

موضعيني راء، فالقرآن يرد من النّاس مجيًعا أن يكونوا عملني منهجيني، واآل

يف عقائدهم وأفكارهم وآرائهم، فال يقبلوا فكرًا ورأيًا ال يّتفق مع الّصواب، 

وال تتوّفر فيه العلمّية واملنهجّية واملوضوعّية.

َسيَـُقوُلوَن ﴿واو الثمانية: جاءت هذه الواو يف السورة يف قوله تعاىل: 

اِدُسُهْم َكْلبـُُهْم رَْجًما بِاْلَغْيِب َثَالثٌَة رَّاِبُعُهْم َكْلبـُُهْم َويـَُقوُلوَن َخْمَسٌة سَ 

  .15الكهف:  -  1

  .39الكهف:  -  2

دها فعل كانت حرف حّث وحتضيض مبعىن هل، املعروف أّن لوال إذا وقع بع-3

  وإذا وقع بعدها اسم كانت حرف شرط.

  .15الكهف:  -  4

.275، ص15ينظر التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-5
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َعٌة َوثَاِمنـُُهْم َكْلبـُُهْم﴾ َويـَُقوُلوَن َسبـْ
املالحظ يف اآلية الكرمية أّن القولني 1

فصل  –وهو الرّاجح –األّوليني مل يفصال الفتية وكلبهم، بينما الثالث 

َعٌة َوثَاِمنـُُهْم  َويـَُقوُلوَن سَ ﴿بينهم وبني كلبهم بالواو وهي املذكورة يف قوله:  بـْ

وهذه الواو هي اليت تأيت بعد عدد سبعة وتذكر قبل العدد الثامن، َكْلبـُُهْم﴾

«�2�ƢǿƾǠƥوهلذا مسّيت بواو الثمانّية ȂǘǠŭ¦�ÀƢǯ�¦̄¤�ǂǯǀƫ�ƢËĔƜǧ��ƢǿƢǼǠǷ�ƢËǷ¢��

ليس داخًال يف مجلة املعطوف عليه بأّن القول الثالث يف عّدة أصحاب 

ن قبله، بل هو مغاير هلما، فإذا كانا قولني الكهف غري القولني الذي

مرفوضني باطلني، فإّن واو الثمانية تشري إىل صّحة وصواب القول الثالث 

  واعتماد القرآن له.

حرفي الجّر (من، الّالم):

يفيد حرف اجلّر (من) ابتداء الغاية، كقولك (خرجت من الدار) 

�ǾǳȂǫ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǺǗ¦Ȃŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ŀ�Ǧ Ȁǰǳ¦�̈°ȂǇ�Ŀ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�®°Â�ƾǫÂ

قـَيًِّما لِّيُنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمن لَُّدْنُه﴾﴿تعاىل: 
فالبأس منطلق من اهللا ينزل  3

على لسان ذي القرنني:  باملشركني والكّفار، وجاءت (من) بنفس املعىن

  .22الكهف:  -  1

، 112جاءت واو الثمانية  يف أربعة مواضع يف القرآن الكرمي، يف التوبة: -2

، حمّل دراستنا  يف هذا البحث، هذا وقد 22والكهف: ، 73، الزمر: 05التحرمي: 

أسهب املفّسرون والّغويون الكالم يف واو الثمانية وتفرّقوا بني مؤيّد يقّر (واو الثمانية) 

يف القرآن، وبني رافض هلذه الواو يف القرآن الكرمي، ينظر من أسرار التعبري يف القرآن، 

.85، 81عبد الفّتاح الشني، ص 

  .2: الكهف -  3
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1�ǽ®ƢƦǟ�Ƣđ�Ƥَهَذا رَْحَمٌة مِّن رَّبِّي﴾﴿ Ȉǐȇ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ǺǷ�Ƣǿ°ƾǐǷ�ƨŧËǂǳƢǧ

الصاحلني، ويفيد حرف (من) معىن آخر وهو الّتبعيض، كما جاء يف قوله 

َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آيَاتَِنا ﴿تعاىل: 

و(من) يف اآلية  الكرمية، تفيد التبعيض، مبعىن أّن ليست قصة 2َعَجًبا﴾

ّية األخرى.هلمنفردة بالعجب من بني اآليات اإل الكهف

ُقْل َسأَتْـُلو َعَلْيُكم مِّْنُه ﴿آية أخرى جاءت فيها (من) يف قوله تعاىل:      

فمن هنا هي (من التبعيضّية) وداللتها يف اآلية الكرمية أّن الّرسول 3ِذْكًرا﴾

(صلى اهللا عليه وسّلم) لن يقّدم هلم كّل تفصيالت وحوادث قّصة ذي 

وسنكتفي حبروف العطف وحروف اجلّر لعدم 4القرنني بل سيقّدم بعضها.

�ƨŻǂǰǳ¦�̈°ȂËǈǳ¦�Ŀ�ÅȏƢǸǠƬǇ¦�ǂưǯ¢�ƢËĔȋÂ�ǲȇȂǘƬǳ¦

  98الكهف:  -  1

  .9الكهف:  -  2

  .83الكهف:  -  3

تشري كلمة (سنه) يف اآلية الكرمية إىل منهج القرآن يف عرض أحداث قصصّية -4

ال يعرضها مفّصلة تفصيالً دقيًقا، بل إّن الذي يعين القرآن هي مواطن العربة والعظة.
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  توطئة:

يتشكل نظام اللغة العربية من األصوات أو الفونيمات، يف أصوهلا الثنائية 

والثالثية والتنوع يف التوزيع البنائي، لألفعال والصفات. جيري ذلك يف براعة النظم 

والرتتيب، وحسن السبك والتأليف، وإحكام الرتكيب الدقيق، تشده لغة القرآن 

�ƢƴĔ�ǾǼǷ�ƪ ǴǠƳ�Ŗǳ¦��ŉǂǰǳ¦�ǪǴǘǻ¦�Ǯ ǳǀǳÂ��» ȂǳƘǸǴǳ�¦ǂȇƢǤǷ�¿Ȑǰǳ¦�Ŀ�ƢǏƢƻ

�©¦®ǂǨǸǯ�Ƣđ�ƨǘƦƫǂǷ�¿ȂǴǟ�ƪ ƴƬǻƘǧ�ƢēƢȇȂƬǈǷ�ǞȈŦ�ĿÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦Â�Ǧ ȈǳƘƬǳ¦

  اللغة والنحو والصرف والبالغة وغريها.

ومن املعلوم أن الدرس الصريف من مجلة العلوم اليت خدمها القرآن الكرمي 

حليل اللغوي، يتناول دراسة البنية اليت وخدمته، وهو مستوى من مستويات الت

متثلها الصيغ والعناصر الصوتية اليت تؤدي إىل معان صرفية واشتقاق الكلمات 

وتغيري أبنية األلفاظ للداللة على املعاين املختلفة.ويطلق الدارسون احملدثون على 

وهو يشري عادة إىل دراسة  morphologieهذا الدرس مصطلح املورفولوجيا:

  ).morphimeدات الصرفية أي املورفيمات(الوح

كما تتموضع البنية الصرفية أو اإلفرادية كحلقة وصل بني البناء الصويت، 

والرتكيب النحوي، إذ تفضي إىل معرفة البناء الصويت للنص إىل التمكن من الولوج 

إىل بنائه الصريف، ومن مث إىل فهم العالقات الرتكيبية فيه .فليس ألي عنصر لغوي 

  قيمة دون وجود عالقة جتمع بينه وبني غريه من العناصر.

والكلمة أصغر وحدة لغوية ذات معىن يف البنية تتألف من أصوات أصلية 

تكون جذرها ، ومن أصوات ثانوية تشكل امللحقات الصرفية اليت تغري معناها 

ت الوظيفي يف السياق "وقد تنبه علماؤنا القدامى إىل الصلة الوثقى بني األصوا

والتغيريات الصرفية، حيث قدموا ألبواب اإلدغام والبدل وحنومها بغرض لألصوات 

�Ǧ ǴƬź�ƢǷÂ�Ƥ Ȉǯŗǳ¦�Ŀ�ƢȀǼǷ�Ǧ ǳƘƬȇ�ƢǷÂ�ƢēƢǨǏÂ�ƢȀƳ°ƢűÂ�ƨȈƥǂǠǳ¦1 وكانت ،

دراستهم الصرفية املرتكزة على األصوات قائمة على الوصف "ما يطرأ على بنية 

.186، ص 2008مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، دار الفكر، دمشق، -1
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���ǞŦÂ�ƨȈǼưƫÂ�®¦ǂǧ¤�ǺǷ�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢǧǂǐƫالكلمة العربية املعربة من تغريات: إما يف

وهي  1وتذكري وتأنيث، وتصغري، ومبالغة ونسب، وماض، ومضارع، وأمر..."

مباحث تقوم على املعرفة العميقة باألصوات اللغوية وخصائصها كأول خطوات 

الدراسة اللغوية، تتبعها خطوة ثانية هي معرفة الصياغة  الصرفية للكلمات 

  ا بينها.وعالقتها فيم

وبناء على ما سبق نرى وجند الدراسات اللسانية احلديثة قد رغبة عن 

مصطلح الكلمة لصعوبة حتديده لذلك اختارت بدال منه"مصطلح الوحدة الداللية 

الذي يتشعب إىل مصطلحيني آخرين يدالن على قسمي تلك الوحدة، ومها 

الصرفية) مث يكتفي عادة الوحدة:(الوحدة الداللية املعجمية) و(الوحدة الداللية 

باصطالح الوحدة الداللية للقسم األول، واصطالح الوحدة الصرفية للقسم 

.2الثاين"

والكلمة جمموعة من األصوات املوضوعة يف قالب أو شكل صريف، وهو 

مبناها، أما ما تدل عليه من أفكار وأحداث أو كائنات أو تصورات أو صفات 

.3وحنوها فهو معناها

اء اللغة احملدثون أصغر عنصر ذا معىن يف البنية الصرفية ويسمي علم

.5، وميكننا أن نعرفه بأنه" أصغر وحدة لغوية ذات معىن يف لغة ما"4"املورفيم"ــب

.95لم اللغة، حممود السعرات، صع - 1

.195مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، ص -2

.196ينظر املرجع نفسه، ص-3

الدراسات والرتمجات العربية احلديثة مقبالت متعددة، ينظر: مدخل إىل علم املورفيم يف  - 4

.189. ومبادئ اللسانيات: أمحد حممد قدور، ص56اللغة، حممود فهمي حجازي، ص 

ر الدين، دار الكتاب العاملي،املصطلح الصريف مميزات التذكري والتأنيث، عصام نو -5

  .86ص



  البنية الصرفية لسورة الكهف                            الفصل الثاين     

107

أو بأنه"أصغر وحدة لغوية ذات معىن ميكن أن تصلح أساسا لتحليل مجيع 

، وانطلقوا 2لوجيامث أضاف احملدثون أن النظر يف املورفيمات يسمى املورفو  1اللغات"

من مقولة أن اإلنسان يفكر جبمل حلللوا العالقات اليت قد تنشأ بني حروف 

الكلمة الواحدة، وبني الكلمة والكلمات الباقية يف اجلملة سواء من حيث تأثريها 

���Ƣđ�ƢǿǂƯƘƫ�Â¢�ƢȀȈǧ3:وقد قسموا املورفيم إىل ثالثة أنواع .  

مستقلة ميكن أن تستعمل مبفردها، : وهو الذي ميثل وحدة المورفيم الحر-1

حنو: رجل، قائم.

: هو الذي يستعمل منفردا، بل متصال مبورفيم آخر كتاء المورفيم المقيد-2

  خل.اواأللف والنون اللذين للتثنية، التأنيث، وباء النسبة،

.4: وهو مورفيم حمذوف أو مقدر حنو الضمائر املسترتةالمورفيم الصفري-3

ستعاضة عن البنية الصرفية باملورفيم ني العرب إىل االحثوقد نادى بعض البا

، وهذا ما فعله متام حسان يف كتابه اللغة العربية معناها 5يف دراسة اللغة العربية

�Äǀǳ¦�ȂǿÂ��ƢƸǓ¦Â�¦®ƢǸƬǟ¦�ǶȈǧ°Ȃŭ¦�¿ȂȀǨǷ�ƾǸƬǠƫ�Ƣđ� ƢƳ�Ŗǳ¦�̈ǂǰǨǳƢǧ��ƢǿƢǼƦǷÂ

تبدو الكلمات كوحدات  يقوم بدور العالقة الرابطة بني عناصر الكالم، وبدونه

معجمية متناثرة املعاين، بدون رابطا يوحد معناها وجيمعها"فاملورفيمات تعّرب على 

العالقات بني السيمونتيمات، وهذه األخرية عناصر موضوعية من األفكار، 

.276، ص1987يف حزما، عامل املعرفة، عاصرة، ناأضواء على الدراسات اللغوية امل - 1

.217، 216ينظر علم اللغة، حممود السعران، ص-2

.86ذكري التأنيث، عصام نور الدين، صينظر املصطلح الصريف مميزات الت -  3

.53ينظر: أسس علم اللغة، ماريو باي، ص-4

.11، ص1969مصر، بشر، دار املعارف، ينظر دراسات يف علم اللغة العام، كمال -5

  .11ص
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عنصر أصوايت(صوت أو مقطع أو عدة مقاطع) يدل على   فاملورفيم يف عمومه

.1ملة"العالقات بني األفكار يف اجل

فالبنية الصرفية تقوم على عنصر املورفيم، وما يضفيه من معان صرفية 

وحنوية، جتمع بني الكلمات املختلفة لتشكيل مجل تساهم بدورها يف صنع البناء 

اللغوي تتجلى يف بيان العالقة بني الكلمات ذوات الداللة املعجمية، وحتديد 

.2قوالت الصرفية والنحوية الرئيسيةأشكال الصيغ ومعانيها الوظيفية، وتوضيح امل

وموقع املورفيمات يف الكلمة يتغري حسب ما تؤديه من وظيفة، وما 

تضطلع به من عالقة بني الكلمة وغريها، "فالصدر ما أحلق بأول الكلمة يؤدي 

معىن صرفيا معينا فيها، أي ليعرب عن مورفيم أو وحدة صرفية معينة وهي وظيفته، 

بآخر الكلمة فأدى معىن وظيفيا حنويا أو صرفيا، بتغيريه عن والعجز ما أحلق 

فاملعىن الصريف الذي  3مورفيم خاص، يعرب عن باب من أبواب النحو أو الصرف"

يؤديه املورفيم يفرق بني كلمات من جذر واحد، ومثال ذلك:"حذف اللني يف 

لالم، وأما قاتل، وقوتل، فاحلروف األصلية يف هذين الفعلني هي القاف والتاء وا

حرف املد فقد جيء به ليعرب عن قيمة خالفية شكلية موازية لقيمة خالفية يف 

املعىن، وتفوق القيمة اخلالفية هنا بني"قتل" و"قاتل" وبني"قتل" و"قوتل" من جهة 

فكل صفة أو خمرج يف  4أخرى، وهو تفريق يقتضيه الفرق يف املعىن بني الصيغتني"

خر وتصنع القيمة اخلالفية بينهما، وتؤدي وظيفة احلرف جتعله خيتلف عن حرف آ

يف البناء الصويت، فكذلك فإن اختالف أو زيادة حرف يف كلمة جيعلها ختتلف 

عن أخرى مقاربة هلا يف احلروف، تضع القيمة اخلالفية بينهما من الناحية الصرفية، 

ملنحدرة من وتفضي هذه القيم اخلالفية معاين صرفية وحنوية على الصيغ املتقاربة ا

  جذر لغوي واحد.

.205مناهج البحث، متام حسان، ص-1

.197مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، ص-2

.222، 221منهاج البحث متام  حسان، ص-3

.218املرجع نفسه، ص-4
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ويسهم املورفيم يف بناء الصيغة الصرفية، فصيغة"ف.ع.ل" مثال تدل على 

أي جذر ثالثي يف اللغة العربية، وأي مورفيم مهما كان بسيطا كحركة بسيطة مثال 

تغري املعىن الصريف للصيغة فتتحول مثال من صيغة"فعل" الدالة على الفعل الثالثي 

َضرب).-على معىن املصدر مثال(َضربَ املاضي، الدالة 

ومع أن املورفيم هي اليت تشكل الصيغة، فإن الصيغة بدورها هي عالمة 

صرفية متنح املورفيم معناه الوظيفي وهو املعىن النحوي أو الصريف  الذي يضطلع 

به يف السياق، فالصيغة ال حتتمل معىن معجميا، لكنها جتمع حتتها باعتبارها ميزانا 

فهي"بالنسبة إىل املورفيم عالمة، وبالنسبة إىل أمثلتها املختلفة ميزان صريف، صرفيا،

فلها هذان النوعان من التسمية، وهي باالعتبار الثاين ملخص شكلي لطائفة من 

�Ƣǿ°ƢƦƬǟƢƥ�ƢĔ¤�Ľ��ǾƬŢ�Äǀǳ¦�ǲȈǔǨƬǳ¦�ǺǷ�À¦ȂǼǠǳ¦�Ǧ ǫȂǷ�ƢȀǼǷ�Ǧ Ǭƫ��©ƢǸǴǰǳ¦

غري أن هناك فرقا بني معىن العالمة  عالمة البد هلا أن تدل على معىن املورفيم

الصرفية اليت هي الصيغة، وبني معىن الكلمة اليت هي املثال، فاملعىن األول وظيفي، 

.1والثاين معجمي"

والوزن وضعه علماء اللغة العرب ملعرفة أحوال أبنية الكلمة، واصطلحوا 

لمات العربية ثالثية على تسميته بامليزان الصريف أو التمثيلي، وقد تبني أن أكثر الك

األحرف، فجعلوه كذلك مركبا من ثالثة أحرف أصلية، هي: الفاء، العني، والالم 

ƢĔ±Â�®¦ǂŭ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ǲƥƢǬǷ�ǽȂǴǠƳÂ��ǲǠǧ�2  لكن توحد يف اللغة العربية أبنية كثرية ال

تقبل الوزن لعدم وجود صيغة تشتق منها هذه األبنية كاحلروف واألدوات النحوية 

�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƨȈǼƥȋ¦�ǶȈǈǬƫ�ȄǴǟ�Ƣđ�ÀƢǠƬǈȇ�ĿǂǏ�ŚǜǼƫ�Ȇǿ�ƨǤȈǐǳ¦Â��̈ƾǷƢŪواألمساء ا

�¦ǀǳÂ��ÀƢƬǤȈǏ�ǾƥƢǌƬƫ�ƾǫÂ��Ƣđ�ǎ Ƭţ�ƨȈǧǂǏÂ�ƨȇȂŴ�ÀƢǠǷ�©¦̄�¿Ƣǈǫ¢�ń¤�ƨȈƥǂǠǳ¦

فإن"الصيغة الصرفية قد ال تكون مبفردها كافية للداللة على املورفيم لوجود 

ح ما فيها من غموض، كصيغة الغموض فيها فهي إذا يف حاجة إىل املثال ليوض

فـَْعل مثال جندها مشرتكة بني الصفة املشبهة، وبني املصدر، وجند من 

.207مناهج البحث، متام حسان، ص-1

.44ينظر علم الصرف الصويت، عبد القادر عبد اجلليل، ص-2



  البنية الصرفية لسورة الكهف                            الفصل الثاين     

110

" فإذا وقع الغموض يف الصيغة، فلن يقع يف  ‘‘و"ضرب‘‘" أمثلتها"سهم

األمثلة...فإذا جاء هذا الغموض يف املثال كما جاء يف الصيغة، اضطررنا إىل 

عاين صرفية، تلك الوسيلة النحوية هي االستغاثة بوسيلة حنوية يف حتديد م

.1السياق"

وتسهم الصيغة الفردية يف حفظ الكلمات داخل قوالب لغوية، وبذلك 

يسهم تقسيم الكلمات حسب ما تنتمي إليه من أبواب حنوية وصرفية"فأما اختاذا 

الصيغة الصرفية أداة من أدوات خلف احلدود بني الكلمات يف السياق فميزة للغة 

إذ ال جند يف اللغات األجنبية هذه  �Ƣđ�ǂƻƢǨƫ�Ŗǳ¦�Ƣē¦ǄȈǷ�©ƢȇŐǯ�ǺǷ�ƨȈ2العرب

اخلاصية الصرفية اليت تعني على حفظ أبنية الكلمات ومعانيها الصرفية والنحوية 

  من الغموض واالختالط.

قسم علماء اللغة القدماء أبنية العربية إىل ثالثة أقسام هي: االسم والفعل 

ة على حتديد بناء االسم والفعل، ويبقى احلرف دون صيغة واحلرف، وتعني الصيغ

حتده، لعدم قبوله لالشتقاق، ذلك أن"اللغة العربية من اللغات االشتقاقية اليت 

تصوغ للمعاين املختلفة أبنية متنوعة من املادة الواحدة، وقد عين النحويون، 

Ƿ��ƢēƢǧǂǐƫÂ��Ƣēȏȏ®Â��ƨȈǼƥȋ¦�ǽǀŮ�ÀȂȇȂǤǴǳ¦Â��ÀȂȈǧǂǐǳ¦Â"3نذ وقت مبكر

فقسموا صيغ للحروف لعدم اكتمال معانيها دون وجود األفعال أو األمساء "االسم 

عندهم هو ما دل على مسمى، والفعل ما دل على ما حدث، واحلروف ما 

ليست كذلك أي ما مل يكن ذا معىن يف نفسه ويعرف االسم بعالمات هي اجلّد 

، وهذا 4التعريف وجواز اإلسناد"والتنوين، وقبول النداء ودخول األلف والم 

التقسيم العريب القدمي ألبنية اللغة العربية يقرتب من التصنيف احلديث ألبنية 

.208متام حسان، صمناهج البحث، -1

.200املرجع نفسه، ص-2

تصريف األفعال واألمساء يف ضوء أساليب القرآن، حممد سامل حمسن، دار الكتاب -3

.17، ص1987، 1العريب، بريوت، ط

.207مبادئ اللسانيات، أمحد حممد قدور، ص-4
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الكلمات، فهو تقسيم جممل، حيث إن االسم مثال تنطوي حتته كل الفئات 

الصرفية اليت تدل مبىن خال من احلدث كاملاضي واملضارع واألمر. أما التصنيف 

مفصل موسع يقوم على إفراد كل فئة صرفية بباب خاص  احلديث فهو تصنيف

�Ƣđ

وأبنية اللغة العربية تكون ثالثية األصل، وهي كثرية جدا يف اللغة إىل درجة 

أن ميزان الصريف"ف.ع.ل" ابتكر بناء عليها وهذه"األصول الثالثة، إىل جانب 

املعجمية،... ولكن استعماهلا من الناحية الصرفية، تتخذ مادة للكلمة من الناحية 

جند يف اللغة العربية صيغا رباعية يقول النحويون عن بعضها إنه من مزيد الثالثي، 

  ويقولون عن بعضها اآلخر أنه أصلي"يف حروفه األربعة".

وتصل األبنية من حيث الزيادة إىل سبعة أحرف يف األمساء، كما يف  

ا يف فعل"استبشر"، كلمة"استشراق" كما تصل إىل ستة أحرف يف األفعال، كم

وللعربية طبعا وسائلها وطرقها اخلاصة يف صوغ هذه األبنية عن طريق الزيادة على 

  احلروف األصلية للكلمة.

وسندرس يف هذا الفصل البنية الصرفية يف سورة الكهف من خالل تقسيمها 

إىل ثالثة أقسام رئيسية: البىن الفعلية، والبىن االمسية، والبىن الوصفية.
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البُنى الفعلية ودالالتها:-1

الفعُل هو أحد أقسام الكالم يف اللغة العربية، وتعرب بنية الفعل عن معىن 

اهليئة العارضة للمؤثر يف غريه بسبب التأثري أوال، كاهليئة احلاصلة «احلدث، وهو 

.1»للقاطع بسبب كونه قاطًعا

سيبويه؛ حيث يقول: وقد قدَّم النحاة تعريفات كثرية للفعل منها ما قدمه 

وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث األمساء وبنيت ملا مضى، وملا يكون «

مضى، فـذهب، ومسع، ومكث، هو كائن مل ينقطع، فأما بناء ما ومل يقع وما

مل يقع فإنه قولك أمرا: اذهب، واقتل، واضرب، وخمربًا يقتل، ومحد، وأما بناء ما

حظ أن سيبويه يشري من خالل تعريفه هذا إىل . نال2»ويذهب، ويضرب، ويقتل

ية الفعل يف اشتقاقه، فهو مأخوذ من املصدر، وهو املذهب البصري، كما أشار لفع

�ÅȏƢƦǬƬǇ¦Â�¦ÅǂǓƢƷÂ�ƢčȈǓƢǷ�ǺǷǄǳ¦�ȄǴǟ�ǾƬǳȏ®�ń¤�ƨǧƢǓ¤��ª ƾū¦�ȄǴǟ�ǾƬǳȏ®�ń¤

دلَّ  الفعل ما«وقد تبع النحاة سيبويه يف هذا التعريف، كقول ابن احلاجب: 

. وعرفه ابن هشام بقوله: 3»على معىن يف نفسه مقرتن بأحد األزمنة الثالثة

زمنة الثالثة، ويف على معىن يف نفسه مقرتن بأحد األ دل والفعل يف االصطالح ما«

.4»اللغة نفس احلدث الذي حيدثه الفاعل من قيام أو قعود أو حنومها

فسه مقرتن بأحد األزمنة ما دل على معىن يف ن«ويف التعريفات، الفعُل: 

الثالثة، وقيل: الفعل كون الشيء مؤثرًا يف غريه، كالقاطع ما دام قاطًعا، والفعل 

العالجي: ما حيتاج حدوثه إىل حتريك عضو، كالضرب، والشتم. والفعل الغري 

العالجي: ما ال حيتاج إليه، كالعلم، والظهر. والفعل االصطالحي: هو لفظ ضرب 

معجم التعريفات، أبو احلسني علي بن حممد اجلرجاين، دار الفضيلة، القاهر، -1

 .141ص

.1/12الكتاب، سيبويه، -2

.2/223شرح الكافية، ابن احلاجب، -3

.14شرح شذور الذهب، ابن هشام األنصاري، ص-4
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. ونالحظ أن 1»والفعل احلقيقي: هو املصدر، كالضرب مثًال القائم بالتلفظ، 

التعريفات على اختالف ألفاظها ال خترج عمَّا سطره سيبويه يف التعريف السابق.

والفعل باملفهوم السابق الذي يضم احلدث والزمن يعترب قطب الرحى يف 

احلركة والتجدد، التواصل اللغوي، فهو النواة اليت حترك الوقائع اللغوية وتبعث فيها 

  وتؤطرها يف إطار زمين معني.

ونشري هنا إىل أنَّ الفعل قد قسمه العلماء إىل تقسيمات خمتلفة باعتبارات 

خمتلفة، فهو ينقسم:

باعتبار الزمن: إىل (ماض، ومضارع، وأمر).-

 وباعتبار هيئته التصريفية: إىل (جمرد ومزيد).-

 وباعتبار نوع حروفه إىل (صحيح ومعتل).-

 عتبار وظيفته النحوية إىل (الزم ومتعد).وبا-

 وباعتبار بنائه مع فاعله إىل (مبين للمعلوم ومبين للمجهول).-

وسندرس بنية الفعل يف سورة الكهف انطالقا من معايري ثالث: الزمن، 

والصيغة، والبناء للمعلوم أو للمجهول.

  الفعل وداللة الزمن: - 1-  1

ثالثة أقسام: املاضي، واملضارع، واألمر.ينقسم الفعل باعتبار الزمان إىل 

.2»ما دل على معىن يف نفسه مقرتن بالزمان املاضي«هو الماضي: ف

وعالمته البناء على الفتح، وقد علَّل سيبويه فتَح آخره بأن فيه بعض املضارعة، 

ولذلك كان يقع موقع اسم الفاعل واملضارع مجعياً، تقول: هذا رجل ضرب حممداً 

،كما تقول: هذا رجل ضارب حممداً، وتقول :إن فعل فعلت كما تقول: إن يفعل 

.141معجم التعريفات، أبو احلسني علي بن حممد اجلرجاين، ص-1

.1/30روس العربية، الغالييين، الدجامع  - 2
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تح ومل يعرب إعرابا كامًال مثل املضارع أفعل، ولذلك فارق املاضي السكون إىل الف

.1،ألن مضارعته ناقصة إذ ال تدخل عليه الم االبتداء

والفعل املاضي كما هو واضح من امسه داللته الزمنية هي املاضي، أي الزمن 

املنقضي قبل زمن التَّكلم، وهذا الزمن يدلُّ عليه الفعل بصيغته الصرفية كما أوضح 

ِرُف إىل: احلاِل مبعىن (أفـَْعُل) وذلَك إذا َقَصْدَت به ينصَ ذلك العلماء، وقد 

اإلنشاَء، كما يف ألفاظ الُعقود، حنو: (ِبْعُت، اْشَرتْيُت، زوَّْجُت، قَِبْلُت). أو إىل 

املستقَبِل، بوجود قرائن منها:

أن يدلَّ بسياقِه على الطََّلِب، حنو: (َغَفَر اُهللا لَك)، (َعَزْمُت عَلْيَك إالَّ -

َت).فَعلْ 

2.﴾ِإنَّا أْعطَْيناَك الَكْوثـَرَ ﴿أن يـُْفَهَم من سياقِه الَوْعُد، حنو: -

يـَْقُدُم قـَْوَمُه أن يقَع يف سياِق كالِم ُعِلَم أنَّه ُمستقَبل، حنو قوله تعاىل: ﴿-

، وحنو قوله تعاىل: 3﴾يـَْوَم اْلِقَياَمِة فََأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُروُد 

َفُخ ِفي الصُّوِر فـََفزَِع َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي اْألَْرِض  ﴿ َويـَْوَم يـُنـْ

.4﴾ ِإالَّ َمْن َشاَء اللَُّه وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِينَ 

فالسياُق عنصٌر مهم  يف توجيه داللة الفعل الزمنيَّة.

أن احلال ما قرن به احلاضر من األزمنة ويصلح للمستقبل ،إال «المضارع: و 

أوىل به من االستقبال، فأن أردت إخالصه لالستقبال أدخلت فيه السني 

.5»وسوف

.1/3سيبويه، ج ينظر: الكتاب - 1

 .1الكوثر:  - 2

 .98هود:  - 3

 .87النمل:  - 4

.23اللمع، ابن جين، ص-5
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وقد جنُد للعلماء يف داللة املضارع الزمنية مخسة آراء: أحدها أن يكون 

للحال، وهو البن الطراوة، والثاين للمستقبل، وعليه الزجاج، والثالث رأي اجلمهور 

بال، والرابع أنه حقيقة يف احلال جماز يف وسيبويه أنه صاحل للحال واالستق

االستقبال، وينسب للفارسي، واخلامس أنه حقيقة يف االستقبال وجماز يف احلال، 

.1ويُعزى البن الطاهر النحوي

خالف يف داللة املضارع على  ومهما يكن من أمر هذا اخلالف، فإنَّه ال

  ائن.احلال واالستقبال، ويبقى السياق هو الفيصل، كما القر 

ِإنِّي لََيْحُزنُِني َأْن فُيعيِّنه للحال: الم االبتداء، و"ال" و"ما" النافيتان، حنو: ﴿

ُتْم َعْنُه َغاِفُلونَ  ْئُب َوأَنـْ َال ُيِحبُّ اللَُّه ، ﴿2﴾ َتْذَهُبوا ِبِه َوَأَخاُف َأْن يَْأُكَلُه الذِّ

َوَما ، ﴿3﴾ وََكاَن اللَُّه َسِميًعا َعِليًمااْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلَم 

َتْدِري نـَْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نـَْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللََّه َعِليٌم 

إذا ُوِجَدت َقرينٌة أخرى تدلُّ على كونِِه للحاِل، كَأن يقَرتَِن بلْفٍظ ، وكذلك 4﴾َخِبيرٌ 

َها َمَقاِعَد لِلسَّْمِع َفَمْن َيْسَتِمِع ل، حنو: ﴿َصريٍح إلرادِة احلا َوأَنَّا ُكنَّا نـَْقُعُد ِمنـْ

.5﴾اْآلََن َيِجْد َلُه ِشَهابًا َرَصًدا 

َسيَـُقوُل ويُعيـُِّنه لالستقبال: السُني، وسوَف، ولن، وأْن، وإْن...، حنو: ﴿

َلِتِهمُ  ُهْم َعْن ِقبـْ َها ُقْل لِلَِّه اْلَمْشِرُق السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ الَِّتي َكانُوا َعَليـْ

َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك ، ﴿6﴾ َواْلَمْغِرُب يـَْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

.1/7: مهع اهلوامع، السيوطي، ينظر - 1

 .13يوسف:  - 2

 .148النساء:  - 3

 .34لقمان:  - 4

 .9اجلن:  - 5

 .142البقرة:  - 6
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َلْن تـََناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى تـُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ، ﴿1﴾ فـَتَـْرَضى

ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ ، ﴿2﴾فَِإنَّ اللََّه ِبِه َعِليمٌ  ِإْن ، ﴿3﴾ َوَأْن َتُصوُموا َخيـْ

يـَْنُصرُْكُم اللَُّه َفَال َغاِلَب َلُكْم َوِإْن َيْخُذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه 

ْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ  .4﴾ َوَعَلى اللَِّه فـَ

، إذا ُسِبَق بـبعض األدوات أو الظروف،  وقد ينصرُف إىل الدَّاللة على الـُمضيِّ

ِوإْذ َتقوُل ، و(إْذ)، حنو: ﴿5﴾َأَوَلْم يـََرْوا َكْم َأْهَلْكنامثل: (مل) النَّافية، حنو: ﴿

َعَم اهللاُ عليِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللَّهَ  .6﴾لِلَِّذي أنـْ

، فهو مركٌَّب من:       7هو ما يُْطَلُب به حصول حَدٍث بعد زمن التكلمواألمر: 

الزمن، على الطََلب (طلب حصوِل َحَدث ما)، والداللة على من:       الداللة

عالمٌة واحدٌة مركَّبة من وعالمته التي يُعَرُف بهااملستقَبل (بعَد زمن التَّكلُّم).  وهو

وقَبولُُه ياَء املخاطََبة، أو نون التَّوكيد.-2َلب، داللُتُه على الطَّ -1َشيئني: 

وزمن فعل األمر املستقبل يف أكثر حاالته، وقد يكون الزمن يف األمر للماضي 

  . فهو بذلك راجع للسياق.8إذا أريد يف األمر اخلرب

 .5الضحى:  - 1

 .92آل عمران:  - 2

 .184البقرة:  - 3

 .160آل عمران:  - 4

 .6األنعام:  - 5

. النحو الوايف، عباس 18، 17: شذا العرف يف علم الصرف، احلمالوي، ص ينظر - 6

.1/61حسن، 

.18: شذا العرف يف علم الصرف، احلمالوي، صينظر - 7

.1/65: النحو الوايف، عباس حسن ينظر - 8
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:إحصاء األفعال في السورة -

 جميع األفعال فعل األمر الفعل المضارع الفعل الماضي

23516925429العدد

%100%5.82%39.48%54.77النسبة

�ƨǴŦ�ǺǸǧ��¦Å®Â°Â�ǲǠǨǳ¦�̧ ¦Ȃǻ¢�ǂưǯ¢�ȆǓƢŭ¦�ǲǠǨǳ¦�ċÀ¢�ƢčȈǴƳ�ǚƷȐǻ429

وهي ِنسَبٌة مرتفعة نوًعا ما إذا ما 235�ƨƦǈǼƥ��ƢčȈǓƢǷ�ƢȀǼǷ54.77%فعال جنُد 

%، أمَّا فعُل 40 مرة بنسبة تقرتب من 169ُقورِنت بالفعل املضارع الذي ورد 

األمر كما هو واضٌح من اجلدول فكان أقل األنواع تواترًا يف السورة بنسبة مل 

  %.6تتجاوز 

�ƨȈǼƦǳ¦�ǞǷ�ƢȀÉǬǧ¦Ȃƫ�Ȃǿ�Ƥ ǈǼǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ƢčȈƟƾƦǷ�ǾƴƬǼƬǈǻ�À¢�ÉǺǰŻ�ƢǷÂ

القصصية لسورة الكهف، فالسورة كما أسلفنا القول تتضمَّن أربع قصص، تتموقع 

السورة يتخللها توجيهات وإرشادات بني القصة واألخرى، على مساحة كبرية من 

والقصَّة تعتمُد على السرد واَحلكي، والذي يكون يف الغالب األعم بالزمن املاضي، 

من هنا كان املاضي األكثر تواترًا يف السورة، مث املضارع الذي يتناسب أكثر مع 

نية، لذا جنُد الفعل املضارع احلركة والتجدد ومها عنصران فاعالن يف بنية القصة القرآ

�ƢǼċǻȋ��¦čƾƳ�ƨǠǓ¦ȂƬǷ�ƨƦǈǼƥ��Ƥ ǴǗ�ȂǿÂ��ǂǷȋ¦� ƢƳ�ƢǸǼȈƥ��ƨƟƢŭƢƥ�śǠƥ°ȋ¦�§°Ƣǫ�ƾǫ

ال جنُد للطلب شأنًا كبريًا يف بناء اهليكل السردي األساسي للقصة.

  الفعل الماضي والفعل المضارع: –أ  

كما قلنا سابًقا لقد ناسب الفعُل املاضي البنية السردية للقصة، لذلك كان أكثر 

األفعال وروًدا يف السورة، حيُث يكوُن الزمن املاضي أكثر مالئمًة َحلكي أخبار 

السابقني وَسرِد قصصهم وتسجيل ما دار بينهم.

ل) حيث وترًا من غريمها، وهو الفعل (قاهنا نشُري إىل فعلني كانا أكثر تو 

�ȆǓƢŭ¦�ǺǷǄǳ¦�ȄǴǟ�čȏ¦®�ȆǓƢŭ¦�ƨǤȈǐƥ�®°Â25 مرَّة، والفعُل الناقص (كان) والذي
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¾Ƣǫ��ǲǠǨǳ¦�ƢċǷ¢��č̈ǂǷ��Ȃū¦�ƨȇƢǰū�ƨȈǓƢŭ¦�ǾƬǤȈǐƥ�ÉǞǼǘǐÉȇ�ÀƢǯ�ƾǬǧ¦°� 21ورد 

القائم أو الذي جرى بني شخوص القصَّة القرآنيَّة، واحلوار كما نعلُم ركٌن من 

انب السَّرد. من هنا تواتر استعماُل هذا الفعل ليكون بذلك أركان القصَّة، إىل ج

مفصُحا عن كلِّ احلوارات واجلداالت اليت كانت بني شخوص القصص األربعة يف 

  السورة.

إضافة إىل فعل القول، جنُد الفعل الناقص (كان)، وهو فعٌل أو عنصر يدلُّ 

ل الناقص، فهو ُيصطنُع على الزمن املاضي مسلوبًا من احلدث، ولذلك مسُِّي بالفع

يف اجلملة االمسية لغرض إضفاء داللة الزمن عليها، فهو بذلك يُؤطِّر اجلملة االمسية 

ضمن اإلطار الزمين املاضويِّ الذي هو الفضاء األرحب للسرد القصصي.

إضافًة إىل هذين الفعلني جنُد قائمًة من األفعال األخرى، ختتلف يف 

Ǥǳ¦�Ŀ�ƢċĔ¢�Śǣ��Ƣǿǂƫ¦Ȃƫ الب األعمِّ ُتصطَنُع للداللة على أعمال وحركات الشخوص

داخل القصَّة، يف الزمن املاضي.

إىل جانب الفعل املاضي جنُد الفعل املضارع، وقد كان ُيصطنُع يف السورة 

حلكاية وقائع القصَّة مسجَّلة أثناء حدوثها، فينتقُل الزمن من املضي إىل احلاضر، 

ه احلاضر إىل زمن حاضر لكن يف بُعده املاضوي، فيحدُث نقُل املتلقي من زمن

ويتَُّح هذا األمُر أكثر إذا ما تأمَّلنا سلسلة تواتر األفعال بني املاضوية واملضارعية يف 

  قصة أهل الكهف: 

﴿َحِسْبَت، َكانُوا، َأَوى، فـََقاُلوا، آتَِنا، َوَهيِّْئ، َفَضَربـَْنا، بـََعثْـَناُهْم، لِنَـْعَلَم، 

، آَمُنوا، َوزِْدنَاُهْم، َوَرَبْطَنا، قَاُموا، فـََقاُلوا، َنْدُعَو، قـُْلَنا، اختََُّذوا، يَْأتُوَن، لَِبُثوا، نَـ  ُقصُّ

افـْتَـَرى، اْعتَـزَْلُتُموُهْم، يـَْعُبُدوَن، َفْأُووا، يـَْنُشْر، َويـَُهيِّْئ، َوتـََرى، طََلَعْت، تـَزَاَوُر، َغَرَبْت، 

َد، َوَحتَْسبـُُهْم، َونـَُقلِّبـُُهْم، اطََّلْعَت، َلَولَّْيَت، َوَلُمِلْئَت، تـَْقِرُضُهْم، يـَْهِد، ُيْضِلْل، جتَِ 

بـََعثْـَناُهْم، لَِيَتَساَءُلوا، قَاَل، لَِبْثُتْم، قَاُلوا، لَِبثْـَنا، قَالُوا، لَِبْثُتْم، فَابـَْعُثوا، فـَْليَـْنظُْر، 

يُِعيُدوُكْم، تـُْفِلُحوا، أَْعثـَْرنَا، لِيَـْعَلُموا، فـَْلَيْأِتُكْم، َوْلَيتَـَلطَّْف، َيْظَهُروا، يـَْرُمجُوُكْم،

يـَتَـَناَزُعوَن، فـََقاُلوا، ابـُْنوا، قَاَل، َغَلُبوا، لََنتَِّخَذنَّ، َسيَـُقولُوَن، َويـَُقوُلوَن، َويـَُقوُلوَن، ُقْل، 
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َسى، يـَْهِدَيِن، يـَْعَلُمُهْم، ُمتَاِر، َتْستَـْفِت، تـَُقوَلنَّ، َيَشاَء، َواذُْكْر، َنِسيَت، َوُقْل، عَ 

.1َولَِبُثوا، َواْزَداُدوا، ُقِل، لَِبُثوا، أَْبِصْر، َوَأمسِْْع، ُيْشرُِك﴾

نالحُظ أنَّ بداية القصَّة كانت حافلة بالفعل املاضي، ألنَّ املقام مقاُم سرٍد 

، يتمُّ من خالله تأطُري الفضاء الزمين الذي أطَّر جمريات وأحداث هذه  استفتاحيٍّ

بينما جنُد الفعل املضارع يف وسط القصة يزاحُم املاضي من حيث الورود، القصَّة، 

�Ŀ�ǂǷȋ¦�Éƾų�ƢǸǼȈƥ�ǂǓƢū¦�ƢȀǼǷ±�Ŀ�ǞǬƫ�ƢċĔƘǯ�ƨƯ®Ƣū¦�ǲǬǻÂ�ÊÀƢȈƥ�ȄǴǟ�É°ƾǫ¢�Ǿċǻȋ

مواضع قليلة، وإن كان يكثر يف خامتة الصورة، فهو يف احلقيقة قد ال يكون من 

ة الزمين، إذا اصطناعه يكوُن أثناء حوار ضمن البنية املكونيَّة هليكل القصَّ 

الشخوص، أو يف خامتة القصة، ليضطلع ببيان األوامر واإلرشادات اإلهلية، اليت 

  ينبغي أن تستخلص من الصورة.

  فعل األمر: –ب 

وكما رأينا سابًقا فإنَّ فعل األمر مل يرد بكثرة يف السورة مقارنة باملاضي واملضارع، 

  لألسباب التالية: وذلك، يف نظرنا يعودُ 

- ، أنَّ األمر فعٌل طليبٌّ ُيصطنُع للدَّاللة على طلب حصول حدٍث معنيَّ

�ƢǼǿ�ǺǷÂ��ÅȏƢƦǬƬǇ¦�ƢčȈǻƢǈǳ�ÉŐƬǠÉȇ�ƢǷ�ȂǿÂ��ǶǴǰƬǳ¦�ǺǷ±�ƾǠƥ�Ƥ ǳƢǤǳ¦�Ŀ�ÉÀȂǰȇ�ǾÉƬȈǫȂƫ

فعنصر الزمن فيه ليس ُمراًدا لذاته، بل امراد هو احلدث املطلوب.

السردية معتمدة على عنصر الزمن، ولذلك فهي ال أنَّ القصَّة لطبيعتها -

حتفل كثريًا بفعل األمر باعتباره عنصرًا فاعًال يف توجيه الزمن، وال يكون استخداُم 

األمر على هذا إىل يف حدوٍد ختدم القصَّة من حيث تبيان األحداث املطلوبة، إمَّا 

بذلك إرشاًدا وتوجيًها ليكون  يف احلوار بني شخوص القصة، وإمَّا يف ختام القصَّة

�ȆďǬǴƬǸǴǳ�ƢčȈإهل

 .26إىل اآلية  9األفعال جمتزأة من سورة الكهف من اآلية  - 1
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َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا مثَّ أفعال األمر الوارد يف السورة إمَّا حقيقية كما يف قوله تعاىل: ﴿

، وإمَّا جمازية.1﴾َنِسيتَ 

وُميكُن تصنيف أفعال األمر إىل أربع جمموعات:

«�¦ĔƢŻ¤�Ǻǟ�ǂǜǼǳأولها ǂǐƥ��ǶȀǔǠƥ�ń¤�ǂǌƦǳ¦�ǺǷ�ƨƼċƳȂǷ��م أو كفرهم، 

».أووا، ابنوا، آتنا، أعينوين، آتوين، انفخوا، آتوين«يف األفعال الثمانية التالية: 

: أوامر موّجهة من اهللا تعاىل إىل الرسول الكرميه واختصَّ األمر بالقول ثانيها

الَّ قَِليٌل َفَال ُقْل رَبِّي َأْعَلُم ِبِعدَّتِِهْم َما يـَْعَلُمُهْم إِ يف الغالبية، كما يف قوله تعاىل: ﴿ 

ُهْم َأَحًداُتَماِر ِفيِهْم ِإالَّ ِمَراًء ظَاِهًرا َوَال َتسْ  ٍء ِإنِّي َوَال تـَُقوَلنَّ ِلَشيْ ،تَـْفِت ِفيِهْم ِمنـْ

ِإالَّ َأْن َيَشاَء اللَُّه َواذُْكْر رَبََّك ِإَذا َنِسيَت َوُقْل َعَسى َأْن ،فَاِعٌل َذِلَك َغًدا

.2﴾قْـَرَب ِمْن َهَذا َرَشًدايـَْهِدَيِن رَبِّي ِألَ 

ونالحُظ أنَّ أغلب األفعال موجَّهة إىل النيب ه، وهذا ُحييلًنا إىل حمورية النيبِّ 

ه يف العملية اإلبالغية، إذ األمر املوجَّه إليه ه هو موجَّه إىل أتباع رسالته من باب 

أوىل، باعتبار النيبِّ ه هو القدوة.

اهللا تعاىل إىل املشركني يف مناسبة واحدة  : هو الفعل املوجه منوثالثها

�̈ċǂǷ�ȏ¤�ǂǷȋ¦�ǾȈǳ¤�ǾċƳȂÉȇ�Ń�¦ǀǳ��Ƕđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�¿ƾǟÂ�ǶǿŚǬŢ�ń¤�Æ¬Ƣŭ¤�ǾȈǧÂ��ǖǬǧ

.3واحدة على سبيل التوبيخ والتوعد

: فأفعال موجَّهة من العباد الصاحلني إىل اهللا تعاىل على سبيل ورابعها

�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�Ŀ�®°Â�ƾǫÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦�¾ȂǏ¢�Ŀ�°ďǂǬƬǷ�Ȃǿ�ƢǸǯ�ǂǷȋ¦�ȏ� Ƣǟƾǳ¦

 .24الكهف:  - 1

  .24-22الكهف:  - 2

.15/275: روح املعاين، األلوسي، ينظر - 3
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ء«فعالن  ، وهي تشري إىل استحضار العباد الصاحلني لقرب اهللا تعاىل »آتنا، هيِّ

.1يف الدعاء والطلبمنهم، واستحضارهم لقوته وعظمته، فهو وجهتهم 

وبعدما قدَّما حول داللة الفعل الزمنية يف السورة، اتَّضح لنا أنَّ البنية السردية 

للقصة تطَّلبت الصيغة املاضوية كأعلى نسبة من األفعال، لتليها األفعال املضارعة 

واليت اضطلعت حبركية األفعال واألحداث يف القصة، مث كان األمُر يف غالبه إمَّ آلية 

من آليات احلوار أثناء القصة، أو آلية اختتامية، داللتها اإلرشاد والتوجيه.

  الفعل وداللة الصيغة:   -1-2

، فاألفعال 2»جمرد ومزيد«يقسم الصرفيون الفعل باعتبار معيار البنية إىل: 

�Ǧ ȇǂǐƫ�Ŀ�» ǂƷ�ƢȀƟƢǼƥ�ǺǷ�ǖǬǈȇ�ȏÂ�ƨȈǴǏ¢�ƢȀǧÂǂƷ�ǞȈŦ�ƪ ǻƢǯ�ƢǷ�Ȇǿ��̈®ǂĐ¦

يف اللغة العربية نوعان: (ثالثية ورباعية)، ويذكر ابن أنَّ الفعل من تصاريفها، وهي 

أنَّ اَلفعال مل تكن على مخسة أحرف كلها «ال يبلغ مخسة أصول لعلَّة لفظيه وهي 

اصول، ألن الزوائد تلزمها للمعاين، حنو: حروف املضارعة، وتاء املطاوعة، وألف 

.3»الوصل...، فكرهوا أن يلزمها ذلك على طوهلا

��À¦±Â¢�ƨƯȐƯ�Ǿǳ�ƢǻƾƳÂ�ȆǓƢŭ¦�ƨǤȈǏ�Ŀ�ȆƯȐưǳ¦�®ǂĐ¦�ǲǠǨǳ¦�ń¤�Ƣǻǂǜǻ�¦̄¤Â

حسب حركة عينه مفتوحة، ومضمومة، ومكسورة هي (فعل، وفعل ، وفعل)، 

وباعتبار مضارعه له ستة أوزان معروفة تسمى األبواب، وكلها مساعية، والفعل 

).الرباعي ليس له إال وزن واحد، هو: (فعلل) مثل: (زلزل

��ȆǟƢƥǂǳ¦Â��¼ƢȈǈǳ¦�Ƥ ǈƷ�ȄǴǟ�Ǧ ǴƬţ�̈Śưǯ�ÀƢǠǷ�®ǂĐ¦�ȆƯȐưǳ¦�ǲǠǨǴǳÂ

كذلك؛ لذلك مل حياول الصرفيون استقصاءها، بل نظروا إليها نظرة عامة، من هنا 

.15/275، روح املعاين، األلوسي ينظر - 1

.1/17ينظر: املصنف، ابن جين، -2

.1/28املصنف، ابن جين، -3
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اعلم أنَّ باب (فعل) خلفته مل خيتص مبعىن من املعاين، بل «جند الرضي يقول: 

.1»اله، واتسع التصرف فيهاستعمل يف مجيعها، الن اللفظ اذا خف كثر استعم

على وسنورد يف اجلدول اآليت إحصاًء عاما لألفعال يف سورة الكهف مقسمة 

�ƢĔ¦±Â¢�Ƥ ǈƷ

إضافًة إىل ما ورد يف اجلدول، فإنَّنا جند مخسة أفعال جامدة قد ورت يف 

السورة وهي: ﴿بِْئَس، بِْئَس، َعَسى، َعَسى، نِْعَم﴾. وهي جلمودها مل تدخل يف 

  جدول التصريف.

وما نالحظه على اجلدول اإلحصائي طغيان الفعل الثالثي على املزيد، 

إىل املالحظة اليت ينبِّه إليه علماء الصرف واللغويون من أنَّ الفعل وهذا يرتدُّ بنا 

الثالثي هو األكثر يف اللغة العربية، ومن هنا اعتربت اللغة العربية ثالثية األصول، 

وعليه جعلوا امليزان الصريف ثالثيا، ومل جيعلوه أقل من ذلك وال أكثر.

.1/70شرح الشافية، الرضي، -1

  المزيد المجرد

الرباعيالثالثي

الرباعيالثالثي
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أجدى بالتسطري، وهي إضافة إىل املالحظة األوىل، جند مالحظًة أخرى

ا هو ثالثي جمردُّ  خلو أفعال السورة من الفعل الرباعي جمرًدا ومزيًدا، فما وجد إمنَّ

ومزيد حبرف أو حبرفني، لتكون بنية األفعال يف السورة كلها مرتدَّة إىل البنية الثالثية 

  األصول.

  رة.وفيما يلي حديث مفصل حول األبنية اليت وردت عليها األفعال يف السو 

  الفعل المجرد: – 1- 2-  1

  الثالثي: - 1- 1-2-1

��Ȇǿ�ƨȈǼƥ¢�ƨƯȐƯ�ǾȈǓƢǷ�°ƢƦƬǟƢƥ�Ǿǳ�ǽǂǯ̄ �ǪƦǇ�ƢǸǯ�®ǂĐ¦�ȆƯȐưǳ¦�ǲǠǨǳ¦Â

حتصى  علماء الصرف أنَّه ورد يف اللغة ملعان كثرية الوقد ذكرفـََعـَل: -

اعلم أن باب فَـَعل خلفته مل«، يقول الرضي: 1لذلك مل حياولوا استقصاءها كاملة

خيتص مبعىن من املعاين، بل استعمل يف مجيعها، ألن اللفظ إذا خف كثر استعماله 

�À¢�Ƣđ�ŘǠǻÂ��ƨƦǳƢǤŭ¦�Ǿǟ°ƢǔǷ�Ƕǔƥ�§ ƢƦǳ¦�¦ǀđ�ǎ Ƭź�ƢŲÂ�ǾȈǧ�» ǂǐƬǳ¦�Ǟǈƫ¦Â

. وإمنا  2»يغلب أحد األمرين اآلخر يف معىن املصدر، فال يكون إذن إال معتديا

��ƨǷƢǟ�ƢȀȈǳ¤�ƨȈǳȏƾǳ¦�Ƕēǂǜǻ�ƪ ǻƢǯ فذكروا معاين ميكن اعتبارها يف الغالب معاَين

معاين أوزان، وذلك حنو: داللة اجلمع يف الفعل مجع، على أنَّ بعض  ألفاظ ال

اللسانيني احملدثني يرون أنَّ معاين األلفاظ غُري معاين األوزان الصرفية، إذ إن معىن 

.3الوزن زيادة مل تكن موجودة يف اللفظة نفسها

البناء للداللة يف الغالب على العلل والعواطف، حنو:  يأيت هذا فِعَل:-

�ƨȈÌǴÊū¦Â�À¦Ȃǳȋ¦Â��ƢŷƾǓÂ� ȐƬǷȏ¦Â�ǞƦǌǳ¦�ĿÂ��ƢȀđƢǋالفرح، واحلزن، واألدواء وما

.63-62دروس التصريف، حمي الدين عبد احلميد، ص-1

.1/70شرح شافية ابن احلاجب، الرضي األسرتاباذي، -2

.64، 63املرجع نفسه، ص-3
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َوَفِعَل َتْكثـُُر ِفيِه اْلِعَلُل َواَألْحزَاُن وَأْضَداُدها َحنَْو «، يقول ابن احلاجب: 1والعيوب

.2»لوان َواْلُعُيوُب َواحلُلى ُكلُّها َعَلْيهِ وجيئ األ َم َوَمِرَض وحزن وفرح،َسقِ 

يذكر علماء الصرف أن هذا البناَء يأيت للداللة على الغرائز ومافُعَل:-

.3جرى جمراها من اخلصال اخلَلقية الغريزية، أو ما كان كذلك

وإذا ما عدنا إىل األفعال الواردة يف السورة جندها قد وردت على األبواب 

الثالثة، كما يتبني ذلك من خالل اجلدول التايل:

 النسبةالعدد الفعل المجرد في سورة الكهف (الثالثي)

أَبـَْوا اْتُل أَتـََيا َأِجَدنَّ َأْجَعْل َخَرقْـتَـَها اذُْكْر أَذُْكرَُه َرأَْيَت اْسُجُدوا ابـُْنواأَبـُْلغَ ابـَْعثُواأَبـْرَحُ 

ْأُووا أََوىاْصِربْ اْضِرْب اْضِرْب َأُظنُّ َأُظنُّ َأْعِصي أَِعيبَـَها قـَتَـْلَت َكَفْرَت أَْمِضَي انـُْفُخوا

جتََِد َجتْرِي َجتَْعلَ جتَِدَ َغ بـََلَغا بـََلْغَت تَْأتِيَـُهْم تَِبيدَ بـََلَغ بـََلَغ بـَلَ بـََعثْـَناُهْم بـََعثْـَناُهمْ أََويـَْنا

تـََرى تـََرى َتْسأَْلِين َتْصِربُ َتْطُلُع َتْظِلْم تـَْعُد تـََرىَتْدُعُهْم َتْذُروُه تـَرَْكَنا تـََرنِ َحتَْسبـُُهْم َختْرُجُ 

َفَد َجاَء َجاءَ تـَْقرُِضُهمْ تـَْغُربُ  َجَعْلَنا َجَعْلَنا َجَعْلَنا َجَعْلَنا َجَعْلَنا َجَعْلَناُهمُ تـَُقوَلنَّ َتُكْن تـَنـْ

َنا َحِبَطْت َحِسبَ  َحُسَنْت َحِسْبتَ َجَعَلُه َجَعَلُه َمجَْعَناُهْم ِجْئَت ِجْئَت ِجْئُتُمونَا ِجئـْ

ُرِدْدُت َرَبْطَناَأىَحَشْرنَاُهْم َحَفْفَنامهَُا َخَرقـََها َخِشيَنا َخَلَقَك َخَلْقَناُكْم َدَخَل َدَخْلَت رَ 

َسيَـُقوُلونَ َزَعْمُتْم َزَعْمُتْم َساَءْت َسأَتْـُلو َسأَْلُتَك َسَتِجُدِين َسَجُدوا َسنَـُقولُ زِْدنَاُهمْ رَِكَبا

ظََلَم ظََلُموا ظَنُّوا َعَرْضَنا ُعرُِضوا َعِمَل طََلَعتْ َضلَّ َضَربـَْناَشاَء َشاَء َشاَء َشاَء ِشْئتَ 

قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل قَاُلوا قَاَل قَاَل َفَسَق فـََعْلُتُه َغَرَبْت َغَلُبواُلوا َعِمُلواَعِمُلوا َعمِ 

قَاُلوا ُقِل ُقِل قَاُلوا قَاُلوا قَاُلوا قَاُلوا قَاُلوا قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل قَاَل 

يـَُقوُلوَن يـَُقوُلوَن يـَُقوُلونَ يـَُقوُلوَن قـُْلَنا قـُْلَنا يـَُقوُل يـَُقوُل قـُْلَنا ُقْل قـُْلَت ُقْل ُقْل ُقْل ُقْل ُقْل 

قـَتَـَلُه َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن َكاَن  قَاُموا أَُقْل أَُقْل 

لَِبثُْتْم لَِبثُْتْم َكَسُبوا َكَفُروا َكَفُروا َكَفُروا َكبـَُرْت  ا ُكْنُت  َكانُوا ُكنَّ َكانُوا  َكاَنْت َكاَنْت َكاَنْت  

ُلَوُهْم َمَنَع نـَْبِغ يـَْنظُْر ُمِلْئَت يـَْعَمْل يَْأِتُكْم يـَْعَلُموا لَِبثُوا لَِبثُوا َلِقَيا َلِقيَنا لَِبثْـَنا لَِبثُوا  َجنَْعَل نـَبـْ

َوَجَد َوَجَد َوَجَدا نـَُقصُّ نُِفَخ نَِفَد نـَْعَلَم َنِسَيا َنِسيَت َنِسيُت َنِسيُت َنْدُعَو َجنَْعُل َجنَْعْل 

27062.93%

.60-57ينظر: دروس التصريف، حممد حمي الدين عبد احلميد، ص-1

.1/71شرح شافية ابن احلاجب، الرضي األسرتاباذي، -2

  ينظر: املرجع نفسه. - 3



  البنية الصرفية لسورة الكهف                            الفصل الثاين     

125

ُلَغا جيَُِدوا جيَُِدوا يَْأتُوَن َوَجَدا َوَجَدَها َوَجَدَها َوَجُدوا ُوِضَع َوَنِسيَ  ُغوَن يـَبـْ يَْأتِيَـُهُم يَْأُخُذ يـَبـْ

يـَْرُجو يـَُردُّ َيْسأَُلوَنَك َيَشاَء َيْشِوي يـَْرُمجُوُكْم ُعوَن َحيَْسُبوَن ُحيِْسُنوَن يُْدِحُضوا يَدْ َجيَْعْل 

يـَْعَمُلوَن يـَْفَقُهوَن يـَْفَقُهوُه َيَكاُدوَن َيْكُفْر يـَْلَبُسوَن َميُوُج يـَْعَمُلوَن يـَْعَلُمُهْم يـَْعُبُدوَن َيْظِلُم 

َيْظَهُروهُ َيْظَهُروا يـَْهِدَينِ يـَْهِد يـَْنُصُرونَُه يـَْنُشْر 

�ȄǴǟ�ƢȀǼǷ�ÆŚưǯÂ��̈°Ȃǈǳ¦�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦�̈®ǂĐ¦�ƨȈƯȐưǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�ǲǯ�Ȇǿ�ǽǀǿ

باب فَعَل، يليه فِعل، مثَّ فُعل، وهذا الرتتيب هو نفسه الذي ذكره علماء الصرف 

�̈ǂưǯ�ÃÈǄǠÉȇ�ƾǫÂ��ƨǤǴǳ¦�Ŀ�Ƣēǂưǯ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�§ ¦Ȃƥȋ¦�ǽǀǿ�¾ƢǠǧ¢�Ƥ Ȉƫǂƫ�Ŀ�ƨǤǴǳ¦Â

-خفَّة الفتحة، ويف مقابل ذلك، قد يُعَزى قلَّة بناء فُعل إىل  -بالفتح-أفعال فَعل 

  إىل ثقل الضمة. -بالضم

ولعلَّ املالحظة اليت تلفت االنتباه هي كثرة ورود الفعل (قال) حيث تكرَّر 

ƢƬǨǷ�ǽ°ƢƦƬǟƢƥ�Ǯ¬�46حوايل: ( ǳ̄Â��̈°Ȃǈǳ¦�Ŀ�ƢčȇǄǯǂǷ�ÅȐǠǧ�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ��̈ǂǷ��

بني تفاصيل القصة ووقائعها. وراتكاُز القصة السرد واحلي، فهو اخليط الذي يربط 

بصفة عامة على فعل القول ُجيلِّلي الطبيعة السردية هلذا النوع األديب. كما يعطي 

لألشخاص الفاعلني يف القصة جماًال للتعبري عن مواقفهم وآرائهم، ومن هنا جنُد 

ًحا القصص األربعة يف سورة الكهف قد شكَّل احلواُر بني شخوص القصة ملم

بارزًا، على سبيل املثال احلوار الذي جرى بني صاحب اجلنَّة، وصاحبه املؤن الفقري 

  الصابر:

ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِورُُه أَنَا َأْكثـَُر ِمْنَك َماًال َوَأَعزُّ فـََقالَ وََكاَن َلُه َثَمٌر ﴿

)35) َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلٌم لِنَـْفِسِه قَاَل َما َأُظنُّ َأْن تَِبيَد َهِذِه أََبًدا (34نـََفًرا (

َقَلًبا (َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِئْن رُِدْدُت ِإَلى رَبِّي َألَِجَدنَّ  َها ُمنـْ ًرا ِمنـْ )36َخيـْ

لَُه َصاِحُبُه َوُهَو ُيَحاِورُُه َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن تـَُراٍب ثُمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ثُمَّ قَالَ 

) َوَلْوَال ِإْذ 38) َلِكنَّا ُهَو اللَُّه رَبِّي َوَال ُأْشِرُك ِبَربِّي َأَحًدا (37َسوَّاَك رَُجًال (

َة ِإالَّ بِاللَِّه ِإْن تـََرِن أَنَا َأَقلَّ ِمْنَك َماًال قـُْلتَ َجنََّتَك َدَخْلَت  َما َشاَء اللَُّه َال قـُوَّ

َها ُحْسَبانًا ِمَن 39َوَوَلًدا ( ًرا ِمْن َجنَِّتَك َويـُْرِسَل َعَليـْ ) فـََعَسى رَبِّي َأْن يـُْؤتَِيِن َخيـْ
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ُتْصِبَح َصِعيًدا زَلًَقا ( ْو ُيْصِبَح َماُؤَها َغْورًا فـََلْن َتْسَتِطيَع َلُه طََلًبا ) أَ 40السََّماِء فـَ

َفَق ِفيَها َوِهَي َخاِويٌَة َعَلى 41( ) َوُأِحيَط بَِثَمرِِه فََأْصَبَح يـَُقلُِّب َكفَّْيِه َعَلى َما أَنـْ

.1﴾)42لَْيَتِني َلْم ُأْشِرْك ِبَربِّي َأَحًدا (يَاَويـَُقولُ ُعُروِشَها 

صَّة غلب فيها احلواُر على السرد، وكان الفعل (قال) مفتاًحا نالحُظ أنَّ الق

�ń¤�ƢǸȀƬȇ£°�ƢÅǼďºȈƦǷÂ�śǴƳǂǳ¦�̈ƾȈǬǟ�Ǻǟ�ƢÅƸǐǨǷ�¾ȂǬǳ¦�°ƢƦƬǟƢƥ��°¦Ȃū¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢčȇǄǯǂǷ

احلياة، فكان البد من تسجيل أقواهلما لتكون شاهدة عليهما، وحىت يكون يف 

  ذلك عربة للمعترب.

عوُد إىل باب فَعل، وجنُد من األبواب األخرى و"قال" من الناحية الصرفية ي

أفعاًال كثرية لكنَّها ختتلف من حيُث تواتر ذكرها يف السورة، كالفعل (لَِبَث) الذي 

هو على وزن "فِعل" فقد ورد حوايل سّت مرات، أغلبها يف قصَّة أهل الكهف، 

ا بالناحية الزمنيَّة، وذلك له داللة قويَّة مرتبطة مع القصَّة، اليت كان إعجازُها مرتبطً 

حيُث فاقت مدة نوم أهل الكهف العادة البشرية، لتصل إىل مئات السنني، فكان 

الفضاء الزمين املمتد متطلًبا ألفعال تدلُّ عليه، من هنا تكرَّر الفعل لبث الذي يدلُّ 

على طول املدَّة والبقاء لفرتات طويلة تفوق العادة.

  الرباعي: - 1- 1-2-1

�ƢǼǠƦƬƫ�Ƥوأمَّا  ǈƷ�ȄǴǟ�̈°Ȃǈǳ¦�Ŀ�ǾǼǷ� Ȇǋ�ȄǴǟ�ǂưǠǻ�ǶǴǧ�®ċǂĐ¦�ȆǟƢƥǂǳ¦

�ƨȈƯȐƯ�¾ƢǠǧ¢�Ȇǿ�̈®°¦Ȃǳ¦�̈®ċǂĐ¦�¾ƢǠǧȋ¦�Čǲǰǧ��ƢǼƟƢǐƷ¤Â

وهذه النتيجة تظهر مركزية الفعل الثالثي يف اللغة العربية، وتؤكِّد على قول 

العلماء السابقني، حيث اعتربوا الثالثي أكثر مواد اللغة.

 .42 - 35الكهف:  - 1
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  الفعل المزيد: – 2- 2-  1

زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه األصلية، حنو:  زيد: هو ماالفعل امل

أخرج، وتشارك، واستغفر. فالثالثي يزاُد فيه حرف، أو حرفان، أو ثالثة أحرف، 

.1والرباعي يزاد فيه حرف، أو حرفان

ذكرًا يف وحديثنا هنا سيقتصُر على مزيد الثالثي ألنَّ مزيد الرباعي مل جند له 

أفعال السورة، فعلى حسب إحصائنا مل جند فعًال واحًدا يدخل ضمن أوزان 

  الرباعي املزيد.

  وأوزان األفعال الثالثية املزيد فيها ميكن تقسيمها إىل:

��ƢȀȈǧ�ƾȇǄŭ¦Â�̈®ǂĐ¦�ƨȈǟƢƥǂǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�ǢȈǐƥ�¼Ƣūيد فيها لإلالثالثية املز  -1  

Đ¦�ƨȈƯȐưǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�¾ȂǏ¢�ȄǴǟ�®¦ǄȈǧ�ÀƢǧǂƷ�Â¢�ƾƷ¦Â�» ǂƷ��̈®ǂو ثالثة كما سبق أ

ذكره، ويشمل ذلك نوعي الزيادة، وهي التَّضعيف والتَّكرير ألصل أو أكثر من 

أصوهلا، وزيادة بعض أحرف (سألتمونبها).

صيغ األفعال الثالثية املزيدة فيها لغري اإلحلاق، وتلحقها أيًضا زيادة -2

.2واحدة، أو زيادتان، أو ثالث زيادات

وقبل تفصيل القول يف األوزان مزيدة اليت وردت يف السورة، نقدِّم جدوًال 

�ŅƢƬǳ¦�ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ��̈°Ȃǈǳ¦�Ŀ�̈ƾȇǄŭ¦�¾ƢǠǧȌǳ�čȐǐǨǷ�ƢȈƟƢǐƷ¤

 قائمة األفعال الثالثية المزيدة

المزيد بثالثة أحرف المزيد بحرفين المزيد بحرف

استْفَعَل:-7افتَـَعَل:-4أفَعَل:-1

 وما بعدها. 36ينظر: املوجز، سعيد األفغاين، ص-1

.1/84ينظر: شرح الشافية، الرضي، -2
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أَْبِصْر أَتْـَبَع أَتْـَبَع أَتْـَبَع َأَحاَط َأَحْطَنا 

أُِحيَط ُأْحِدَث َأْحَسَن َأْحَصاَها 

ْع َأْشَهْدتـُُهْم َأْصَبَح َأْصَبَح أُْشرُِك  َأمسِْ

َأْعَرَض أَْعثـَْرنَاأُْشرِْك َأْعَتْدنَا أَْعَتْدنَا

أَِعيُنوِين َأْغَفْلَنا أُْفرِْغ أَقَاَمُه أُْنِذُروا

أَنـْزَْلَناُه أَْنَسانِيُه أَنـَْفَق أَْهَلْكَناُهْم َل أَنـْزَ 

أُوِحَي حتُِْط تـُْرِهْقِين ُتْصِبَح ُتِطْع 

نـُْرِسُل ُنِضيُع نُِقيُم تـُْفِلُحواتـُْغرِقَ 

يـُْبِدَهلَُما يـُْرِسَل يـُْرِهَقُهَما ُيْشرُِك ُيْشرِْك 

يـُْنِذَر يـَُغاثُواُيْضِلْل يُِعيُدوُكْم ُيْصِبَح 

يُوَحى أَرَاَد أََرْدُت أََرْدنَا تُرِيُد يـُْنِذرَ 

يُرِيُد يُرِيُدونَ 

اختَََّذ اختَََّذ اختََّذَ اتـََّبَع اتـَّبَـْعَتِين أَتَِّبُعكَ 

اختََُّذوا اختََُّذوا اْختَـَلَط اختََُّذوااختََّْذتَ 

ا اْزَداُدوا اطََّلْعَت اْعتَـزَْلُتُموُهمْ اْرَتدَّ

نـَتَِّخَذنَّ ِخذَ تـَتَّ افْـتَـَرىتـَتَِّخُذونَهُ 

يـَتَِّخُذوا يـَْهَتُدوا

اْسَتطَاُعوا اْسَتْطَعَما 

اْسطَاُعوا َتْسَتِطْع 

َتْسَتِطيَع َتْسَتِطيَع 

َتْسَتِطيَع َتْسَتِطيَع 

َتْسِطْع َتْستَـْفِت 

َيْسَتِجيُبوا َيْسَتْخرَِجا 

َيْسَتِطيُعوَن َيْستَـْغِفُروا 

َيْسَتِغيثُوا

انَفَعَل:-5فاَعَل:-2

َناُه آتَِناآَتتْ  آتَِنا آتُوِين آتُوِين آتـَيـْ

َناُه آَمنَ  آَمُنوا آَمُنوا يـُْؤِمْن آَمُنواآتـَيـْ

يـُْؤِمُنوا ُتَصاِحْبِين ُمتَاِر تـَُؤاِخْذِين يـُْؤِمُنوا 

َجاَوزَا َساَوى نَاُدوا نـَُغاِدْر ُجيَاِدُل 

يـُْؤِتَنيِ ُحيَاِورُُه ُحيَاِورُُه يـَُغاِدُر يـَُؤاِخُذُهْم 

اْنطََلَقا اْنطََلَقا اْنطََلَقا يـَنـَْقضَّ 

تـََفاَعَل:-6فعََّل:-3

َر َسأُنـَبُِّئَك َسوَّاَك  َب تـَُعلَِّمِن ذُكِّ تـَُعذِّ

َصرَّفْـَنا َعجََّل ُعلِّْمَت َعلَّْمَناُه َفجَّْرنَا 

بُُه َقدََّمتْ  َمكَّنَّا َمكَّينِّ يـَتَـَلطَّفْ يـَُعذِّ

بُهُ  َهيِّْئ نـَُنبُِّئُكمْ نـَُقلِّبـُُهمْ ُنَسيـُِّر نـَُعذِّ

ُحيَلَّْوَن ُيَضيـُِّفوُمهَا يـَُقلِّبُ َولَّْيَت يـَُبشَِّر 

يـَُهيِّئْ 

تـَزَاَوُر يـََتَساَءُلوا يـَتَـَناَزُعونَ 
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أفَعَل:-1-2-2-1

البناء الوحيد بني األفعال هذا الوزن زيدت فيه اهلمزة قبل الفاء، ويُعتَرب 

الثالثية املزيد فيها، الذي مهزته للقطع، وتسكن الفاء من كل فعل ثالثي صحيح 

.1حني زيادة اهلمزة قبلها ليصبح على وزن "أَفـَْعَل"

:)2(ويرُد هذا البناء يف العربية ملعاٍن ودالالٍت خمتلفة، يذكر العلماء منها

ويتعدى إىل املفعول بعد أن كان الزماً، : أي: يصري الفعل باهلمزة التعدية

والتعريض: وهو تعريض املفعول للفعل كقولنا: (أقتلته) أي عرضته للقتل. 

والصريورة: أي إنَّ الفاعل صار صاحب الشيء، كقوهلم أحلم أي: صار ذا حلم. 

وكذا احلينونة واالستحقاق)، ودخول الفاعل يف مكان الفعل أو زمانه، واإلزالة 

واملبالغة، والتكثري، وغريها من الدالالت الكثرية.والسلب، 

فعًال، بدالالت خمتلفة ولعلَّ أبرزها هو داللة  58وقد ورد على هذا الوزن 

أن جيعل ما كان فاعال لالزم مفعوال ملعىن «التَّعدية، وهي كما يُعرِّفها الرضي: 

زيداً اجلعل، فاعال ألصل احلدث على ماكان فمعىن (أذهبت زيداً)، جعلت 

ذاهباً، فزيد (مفعول) ملعىن اجلعل الذي استفيد من اهلمزة فاعل للذهاب، كما كان 

. وقد ذكر علماء الصرف أن معىن التعدية أشهر معاين 3»يف (ذهب زيد)

.4"أفعل"

��ÌǶÉȀÉºƫÌƾÈȀÌǋÈ¢��ÌǞ
ÊÌũÈ¢ƃ�̈°Ȃǈǳ¦�Ŀ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�̈®°¦Ȃǳ¦�¾ƢǠǧȋ¦�ǺǷÂ��È¾ÈǄÌºǻÈ¢��ÉǽƢÈǼÌǳÈǄÌºǻÈ¢

تـُْغرَِق﴾.

.1/83ينظر: شرح الشافية، الرضي، -1

.72-70، ودروس التصريف/1/83ينظر: شرح الشافية - 2

.1/86شرح الشافية، الرضي، -3

  املرجع نفسه.  - 4
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  فاعل: - 2- 1-2-2

بزيادة األلف بعد فاء (فاعل)، ويأيت هذا البناء للداللة على عده معان منها، 

لعلَّ أشهرها هو الداللة على املشاركة بني اثنني يف القيام بالفعل، يقول سيبويه: 

اعلم أنك إذا قلت (فاعلته) فقد كان من غريك إليك مثل ما كان منك إليه حني «

.1»فاعلته)...قلت (

فعال على هذا البناء يف السورة، وهي ﴿آَتْت. آتَِنا. آتَِنا. آتُوِين.  27وقد ورد 

َناُه. آَمَن. آَمُنوا آَمُنوا. آَمُنوا. يـُْؤِمْن. يـُْؤِمُنوا. يـُْؤِمُنوا. ُتَصاِحْبِين.  َناُه. آتـَيـْ آُتوِين. آتـَيـْ

نـَُغاِدْر. ُجيَاِدُل. ُحيَاِورُُه. ُحيَاِورُُه. يـَُغاِدُر. ُمتَاِر. تـَُؤاِخْذِين. َجاَوزَا. َساَوى. نَاُدوا.

يـَُؤاِخُذُهْم. يـُْؤِتَنيِ﴾.

فعََّل:-1-2-2-3

بتضعيف العني، وله دالالت متعدِّدة منها: التكثري واملبالغة يف الفعل، كقولنا 

(قطعته إرباً) أي: أكثرت فيه التقطيع، والتعدية، والدعاء له وعليه، والتحويل 

الصريورة: أي صريورة الفاعل وحتوله إىل ما أخذ منه الفعل أو إىل ما يشبهه، حنو: و 

.2زالة ...وغريها من الدالالت، أي: صار روضاً. وكذا السلب واإلروَّض املكان

تـَُعذَِّب. تـَُعلَِّمِن. ذُكَِّر. فعال على هذا الوزن بدالالت خمتلفة: ﴿ 26وقد ورد 

بُُه. َقدََّمْت.َسأُنـَبُِّئَك. َسوَّاَك.  َصرَّفـَْنا. َعجََّل. ُعلِّْمَت. َعلَّْمَناُه. َفجَّْرنَا. يـَُعذِّ

بُُه.يـَتَـَلطَّْف. . ُنَسيـُِّر. نـَُعذِّ . َهيِّْئ. َولَّْيَت. يـَُبشَِّر. نـَُنبُِّئُكمْ نـَُقلِّبـُُهْم.َمكَّنَّا. َمكَّينِّ

يـَُهيِّْئ﴾.ُحيَلَّْوَن. ُيَضيـُِّفوُمهَا. يـَُقلُِّب.

  افتعل: - 4- 1-2-2

يف أول وزيادة ألف الوصل  وهو بناء زيدت األلف يف أوله و(التَّاء) بعد فائه،

ىل النطق باحلرف الساكن بعدها، يقول ابن جين: إالبناء إمنا جاءت توصًال 

  .4/68الكتاب - 1

.1/26ينظر: شرح الشافية، الرضي، -2
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ىل النطق بالساكن بعدها ملا مل يكن إ�ÅȐǏȂƫ�Ƣđ� ƢƳ�ƢŶ¤�̈ǄǸŮ¦�ǽǀǿواعلم أن «

«�ŘǠŭ� ȆƳاالبتداء، وكان حكمها أن ǂƷ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƨǼǯƢǇ�ÀȂǰƫ«1.

وهلذا البناء عدَّة دالالت منها:  

: ويطاوع الثالثي كثريًا والرباعي قليالً، حنو: أنصفت املظلوم المطاوعة

فانتصف. واالختاذ: وذلك باختاذ الفاعل الشيء الذي يدل عليه الفعل كقولنا: 

واالجتهاد يف حتصيل الفعل، "اشتوى اللحم" أي: اختذه شواء. وكذا املشاركة، 

.2والداللة على إظهار ما اشتق الفعل منه، وكذا االختيار

فعًال، وهي ﴿اتـََّبَع. اتـَّبَـْعَتِين. أَتَِّبُعَك.  21وقد ورد من هذا البناء يف السورة 

َتدَّا. اْزَداُدوا. اطََّلْعَت. اختَََّذ. اختَََّذ. اختَََّذ. اختََّْذَت. اختََُّذوا. اختََُّذوا. اختََُّذوا. اْختَـَلَط. ارْ 

اْعتَـزَْلُتُموُهْم. تـَتَِّخُذونَُه. افـْتَـَرى. تـَتَِّخَذ. نـَتَِّخَذنَّ. يـَتَِّخُذوا. يـَْهَتُدوا﴾.

انفَعَل:-1-2-2-5

بزيادة اهلمزة والنون يف أوله، والغالب يف هذا البناء أن جييء مطاوًعا للفعل 

اوعة، فيأيت (انفعل) لذلك غري متعٍد، واشرتط الثالثي املتعدي لواحد، لتمكني املط

فعال الظاهرة؛ ألنَّ املطاوعة هي تصاً بالعالج والتأثري؛ أي: باألالعلماء أن يكون خم

للعيون كـ "الكسر، والقطع" من قبول األثر، فتكون أوىل وأوفق يف األفعال الظاهرة 

اليعين اطراد هذا البناء يف فعال غري الظاهرة، كـ "العلم، والفهم". مثَّ إنَّ هذا األ

مطاوعة (فعل) يف كل عالج وتأثري فال يقال: (طردته فانطرد)، بل (طردته 

.3فذهب) كما يشري إليه الرضي

وهي ﴿ اْنطََلَقا. اْنطََلَقا. اْنطََلَقا. وقد ورد من هذا البناء يف السورة أربعة أفعال، 

  ﴾.يـَنـَْقضَّ 

.1/127سر صناعة االعراب، ابن جين، -1

.101-1/100ينظر: شرح الشافية، الرضي، -2

.1/108ينظر: شرح الشافية، الرضي، -3
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تفاعَل:-1-2-2-6

وقد ذكر له العلماء عديد الدالالت، منها:بزيادة تاء وألف، 

املشاركة بني اثنني فأكثر يف الفعل حنو: (تشارك) و(ختاصم، والتَّكلف: وهو 

التظاهر بالفعل وليس الفاعل متصفاً به يف احلقيقة، كقولك: تَعامى فالن حنو كذا، 

 أي: أظهر العمى يوم رؤيته وهو ليس أعمى. وكذا التدرج يف حصول الفعل فإن

الفاعل يف كل منها مل يقع الفعل فيه مرة واحدة، ولكنه وقع متوالياً، وغريها من 

.1الدالالت

ومل يرد على البناء يف السورة سوى ثالثة أفعال: ﴿تـَزَاَوُر. يـََتَساَءُلوا. 

يـَتَـَناَزُعوَن﴾.

استفَعَل:-1-2-2-7

والالم، بكسر اهلمزة وسكون السني وفتح التاء وسكون الفاء وفتح العني 

يعترب هذا البناء من أبنية الفعل الثالثي املزيد بثالثة أحرف، وقد زيدت اهلمزة 

وتلحق السني أوال والتاء «والسني والتاء يف أوله، يقول سيبويه مبيـًِّنا طريقة الزيادة: 

بعدها مث تسكن السني فتلزمها ألف الوصل يف االبتداء ويكون احلرف على 

.2»استفعل، يستفعل

وأكثرها دورانًا يف  هذا البناء كغريه من األبنية الصرفية لعدَّة دالالت،ويأيت

الوجود على صفة حنو: الكالم هو الطَّلب، مثَّ هناك دالالت أخرى منها: 

(استكرمت الرجل)، أي: وجدته كرمياً، والتحول والصريورة، أي: انتقال الشيء 

ىل حالة الصالبة. إ حنو: (استحجر الطني)، أي حتوَّلىل حال، إمن حال 

.1/108ينظر: شرح الشافية، الرضي، -1

.4/283الكتاب، سيبويه، -2
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ليه راجعون. واالختاذ، إ(اسرتجع) إذ قال: إنا هللا وإنا  واختصار املركب، حنو:

.1واالعتقاد، واملطاوعة.وغريها من املعاين

اْسَتطَاُعوا. وقد جاء مخسة عشر فعال على هذا البناء يف السورة، وهي: ﴿

َتْسَتِطيَع. َتْسَتِطيَع. َتْسَتِطيَع. َتْسِطْع. اْسَتْطَعَما. اْسطَاُعوا. َتْسَتِطْع. َتْسَتِطيَع. 

  ﴾.َتْستَـْفِت. َيْسَتِجيُبوا. َيْسَتْخرَِجا. َيْسَتِطيُعوَن. َيْستَـْغِفُروا. َيْسَتِغيُثوا

ات، اختلفت أحواله بني النفي وقد ورد الفعل (استطاع) لوحده عشر مر 

استعمال هذا الفعل ثبات واملضي واملضارعة، وقد نشري إىل ظاهرة وقعت يف واإل

��ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ŀ�ƢÅǧÂǀŰ�̈ċǂǷÂ�ƢčǷƢƫ�̈ċǂǷ�®°Â�Ʈ ȈƷ��» ǀū¦�̈ǂǿƢǛ�ȆǿÂ��̈°Ȃǈǳ¦�Ŀ

.2﴾َفَما اْسطَاُعوا َأْن َيْظَهُروُه َوَما اْسَتطَاُعوا َلُه نـَْقًبا﴿

وال شكَّ أن االختالف يف البنية يدلُّ على اختالف يف الداللة ولو أنَّ البناء 

فعل) يف األصل، وقد أكثر العلماء يف الفرق بني هذين واحٌد وهو (است

االستعمالني، من ذلك أنَّ زيادة التاء يف الفعل استطاع جتعل الفعل مناسباً 

للحث، والصعود على السّد أهون من إحداث نقب فيه؛ ألن السّد قد صنعه ذو 

على القرنني من زبر احلديد والنحاس املذاب لذا استخدم اسطاعوا مع الصعود 

السد، واستطاعوا مع النقب. فحذف مع احلدث اخلفيف أي الصعود على السد، 

ومل حيذف مع احلدث الشاق الطويل بل أعطاه أطول صيغة له، وكذلك فإن 

الصعود على السّد يتطّلب زمنا أقصر من إحداث النقب فيه فحذف من الفعل 

ما يُفهم من كالم وقّصر منه ليجانس النطق الزمين الذي يتطلبه كل حدث. وهذا

واسطاعوا ختفيف استطاعوا، واجلمع « الشيخ الطاهر بن عاشور؛ حيث يقول: 

فبينهما تفنن يف فصاحة الكالم كراهية إعادة الكلمة. وابتدئ باألخف منهما ألنه 

وليه اهلمز وهو حرف ثقيل لكونه من احللق، خبالف الثاين إذ وليه الالم وهو 

تدأ بفعل استطاعوا ويثىن بفعل اسطاعوا ألنه يثقل خفيف. ومقتضى الظاهر أن يب

.1/110ينظر: شرح الشافية، الرضي، -1

 .97الكهف:  - 2
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ًرابالتكرير، كما وقع يف قوله آنفا ﴿ 1﴾ َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأِويِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصبـْ

ًرا مث قوله: ﴿ .2﴾ َذِلَك تَْأِويُل َما َلْم َتْسِطْع َعَلْيِه َصبـْ

ذي زيادة يف املبىن مبوقع  ومن خصائص خمالفة مقتضى الظاهر هنا إيثار فعل

فيه زيادة املعىن ألن استطاعة نقب السد أقوى من استطاعة تسلقه، فهذا من 

.3»مواضع داللة زيادة املبىن على زيادة يف املعىن

�ƨȈǳȏ®�ǪƟƢǫ®Â�°¦ǂǇ¢�ȄǴǟ�ÄȂǘǼȇ�ƨȈǴǠǨǳ¦�ƨȈǼƦǴǳ�ň¡ǂǬǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�ċÀ¢�ÉǚƷȐǻ�¦ǀđÂ

  حتتاج إىل تعمق وحسن قراءة.

  المفعول: الفعُل وداللة البناء للفاعل أو-1-3

ذكرنا سابًقا أنَّ الفعل يف العربية ينقسم باعتبارات متعدِّدة، وذكرنا من تلك 

االعتبارات البناء للفاعل أو املفعول، فُيقسَُّم الفعُل إىل فعل مبينٍّ للفاعل (وُيسمَّى 

�čȈǼƦǷ�ȄċǸǈȇÂ��¾ȂǠǨǸǴǳ�ĘřƦǷ�ÇǲǠǧÂ���¿ȂǴǠǸǴǳ�ƢčȈǼƦǷما ذُكَر  مجهول). فاملعلوما لل

�ǾǼǟ�ÈƤ ȈÊǻÉ¢Â�ǾǴǟƢǧ�» ǀÉƷ�ƢǷ�Ȃǿ�¾ȂȀĐ¦Â��² °ƾǳ¦�ƾǸŰ�ǚ
ÊǨÈƷ��ȂŴ��ǾÉǴǟƢǧ�ǾǠǷ

.4غريُه، حنو: ُحِفظ الدرُس. وىف هذه احلالة جيب أن تغريَّ صورة الفعل عن أصلها

فيضم َأوله فأما املاضي فُيْكَسر ما قبل آخره وُيَضمُّ كل متحرك قبله، وأَما املضارع 

.5ويفتح ما قبل آخره

واألصُل اللغوي هو ذكر الفاعل، ويتمُّ حذفُه لدواٍع داللية خمتلفة، ُتستنبُط من 

القول وسياقه، ومن هنا جنُد أنَّ األفعال املبينة للمعلوم أكثر من األفعال املبنية 

للمجهول بكثري، وهذا ما يتَّضُح من خالل اجلدول اإلحصائي التايل:

 .78الكهف:  - 1

 .82الكهف:  - 2

.16/38التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، -3

.41ينظر: شذا العرف يف فن الصرف، احلمالوي، ص-4

.52ينظر: املوجز، سعيد األفغاين، ص-5
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مبني للمعلومال  جميع األفعالالمبني للمجهول 

41910429العدد

%100%2.33%97.66النسبة

�ƨƦǈǼƥ�̈°Ȃǈǳ¦�¾ƢǠǧ¢�ȄǴǟ�ƨƦǳƢǤǳ¦�Ȇǿ�¿ȂǴǠŭ¦�ǲǠǨǳ¦�ƨȈǼƥ�ċÀ¢�ƢčȈǴƳ�ÉǚƷȐǻ

%، وهو ما يؤكُِّد أصالة هذا االستعمال، بينما جنُد بنية الفعل 98تكاد تصل إىل 

�Ņ¦ȂƷ�¾ȂȀĐ¦2.33%، وهي نسبة ُتؤكُِّد خصوصيَّة هذا االستعمال من حيث

َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم ﴿الداللة. ومن اآليات اليت وردت فيها هذه األفعال قوله تعاىل:

ُهْم رُْعًبا ُهْم ِفَرارًا َوَلُمِلْئَت ِمنـْ .1﴾َلَولَّْيَت ِمنـْ

لغرٍض بالغي  ُحذَف الفاعل يف هذه اآلية وأقيَم املفعول ُمقامه، وذلك 

كبري، وهو حتويل الفاعل إىل متييز، وهذا أسلوب عريبٌّ بليغ، واملعىن: لو اطلعت 

عليهم ومل تكن علمت بقصتهم حلسبتهم لصوصا قطاعا للطريق، إذ هم عدد يف  

كهف وكانت الكهوف خمابئ لقطاع الطريق، ففررت منهم وملكك الرعب من 

ǳ�̄¤�Ƕē¦Â̄�ǺǷ�Ƥ ǟǂǳ¦�®¦ǂŭ¦�ǆ ȈǳÂ��Ƕǿǂǋ��² ƢǼǳ¦�ǪǴƻ�Ǧ ǳƢź�ƢǷ�Ƕē¦Â̄�Ŀ�ǆ Ȉ

��§ǂǠǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�©¦ȂǷȋ¦�ǺǷ�Ƥ ǟǂǳ¦�Ǻǰȇ�Ń�̄¤�Ƣƫ¦ȂǷ¢�ǶĔȂǯ�ǺǷ�» ȂŬ¦�ȏÂ

.2على أنه قد سبق وحتسبهم أيقاظا وهم رقود

 .18الكهف:  - 1

.15/282ينظر التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، -2
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البنى االسمية، ودالالتها في السورة:-)2

نعىن يف هذا املطلب باالسم من حيث هو قسم من أقسام الكلم العربية 

ن جوانب متعددة، كالعدد، واجلنس، ومن حيث الصيغة وكلها على ونتناوله م

  صلة وطيدة باملعىن.

ومن املعلوم أن األمساء العربية تنقسم من حيث اجلمود واالشتقاق إىل 

قسمني: اجلامد وهو ما مل يؤخذ من غريه كأمساء األجناس احملسوسة مثل رجل 

م وَضْرب، واملشتق وهو ما ُأخذ وشجر وبقر، وأمساء األجناس املعنوية، كنْصر وفـَهْ 

.1من غريه، كناصر من النصر

  االسم وداللة العدد:-2-1

ينقسم االسم باعتبار داللته العددية إىل مفرد ومثىن ومجع، ويف اجلدول 

  التايل إحصاء لألمساء يف السورة موزعة على األقسام السابقة:

جميع األسماء الجمع المثنى المفرد

401583138العدد

100%60.14%10.86%28.98النسبة %

  االسم المفرد:- 2-1-1

املفرد هو ما دل على واحد، كرجل أو امرأة، وقلم وكتاب، أو هو ما ليس 

�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦�ƲǴǻ�À¢�ǲƦǫÂ��ƨƬǈǳ¦� Ƣũȋ¦�ǺǷ�ȏÂ��ƢǸđ�ƢǬƸǴǷ�ȏÂ��ƢǟȂǸů�Â¢�ŘưǷ

جوانب االسم وداللة العدد، ويف جوانب الرتكيز الثنائي(املثىن)، نسجل ما ذهب 

.89ينظر شذا العرف  يف فن الصرف، ص-1
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ب ال يتطابق مع العدد يف منظومة إليه متام حسان من أن العدد يف منظومة احلسا

.1اللغة الصوتية

، وقد دل املفرد على حقيقة 2" واملراد باملفرد ما يدل على جزء معناه"

اإلفراد يف مواضع، خري ما ميثل هلا لفظ اجلاللة حينها وجد، ألن اإلفراد فيه لفظ 

ويف مواضع  ومعىن، وأهم دالالته التعبري عن التفرد والوحدانية يف الذات اإلهلية،

ِكْلَتا اْلَجنَّتَـْيِن َآَتْت ﴿ أخرى يدل على املثىن كلفظ"كلتا" من قوله تعاىل

.3﴾ُأُكَلَها

ألن كلتا االسم مفرد اللفظ مثىن املعىن عند البصريني وأصله عند سيبويه  

وأهم ما أفاده اللفظ هنا التناهي يف الثقة أي اجلنتني معا آتتا أكلها دون  4كلوا

.5﴾ َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْيًئا﴿تؤكد اجلملة يف قوله تعاىل:نقصان، كما 

، وابن 7، وابن األنباري6واملفرد أصل املثىن واجلمع، وذهب إىل ذلك املربد

وآخرون غريهم، جريا وراء أصلية األنظمة النحوية وفروعيتها 9، والسيوطي8يعيش

  وهذا أمر طبيعي ألن الواحد يف احلساب أصل األرقام.

ولعل عبارة ابن الشجري ما يؤكد هذا املنحى حيث يقول:"قد يعرب عن 

.10املثىن بتكرار اللفظ كما يف أعطيتك ألفا ألفا وقد صفحت لك عن جرم وجرم"

.220مناهج البحث متام حسان، ص-1

.11قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام، ص-2

  .33الكهف  - 3

.152/274روح املعاين، األلوسي، -4

   33الكهف -  5

.2/103املقتضي، املربد، ج-6

.98أسرار العربية، ابن األنباري، ص-7

.51، ص1شرح املفصل، ابن يعيش، ج-8

.22، ص1مهع اهلوامه، السيوطي، ج-9

، نقال عن علم الصوت الصريف، عبد 11، ص 2األمايل الشجرية، ابن الشجري، ج-10

.369القادر عبد اجلليل، ص
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وإشارته هنا إىل عطف املتماثلني، أو تكرار لفظهما، وهو دليل التوايل، 

صيغ املثىن أن  ويبدو ذلك من أساليب اللغة العربية وهلا وظائف داللية تعجز

�ńƢǠƫ�ǾǳȂǫ�Ŀ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�Ǯ ǳ̄�®°Â�ƾǫÂ��Ƣđ�ǒ ȀǼƫ﴿ َِّت َكالَّ ِإَذا دُك

ƢčǯÈ®�ƢčǯÈ®�Éµ Ì°ÈÌȋ ¦،�čǨÈǏ �ƢčǨÈǏ � ÉǮ ÈǴÈǸ Ìǳ¦ÈÂ�ÈǮ ČƥÈ°�È ƢÈƳ ÈÂ1﴾ا.

ي يدل على اجلمع، كما يف قوله أما يستعمل اجلمع بداللة املفرد، ك

ألن كلمة  مبعىن الكالم وهو كثري  2﴾ َتْخُرُج ِمْن أَفْـَواِهِهمْ َكبـَُرْت َكِلَمًة ﴿تعاىل:

ƢčǨÈǏ﴿:غة ومنه كلمة صّفا من قوله تعاىلكثري يف الل � ÈǮ ďƥÈ°� Ȅ ÈǴÈǟ �¦Ȃ ÉǓ ÊǂÉǟ ÈÂ﴾3

عليهم - حيث يدل لفظ(صّفا) على الصفوف املتعددة، حيث قيل فيها"األنبياء 

صف، واألولياء صف، وسائر املؤمنني صف، واملنافقون صف،  -السالم

.4والكافرون صف، وهم آخر الصفوف"

لصيغة اإلفراد معاين وأغراض أخرى، متنوعة منها اشتمال العدد واجلنس 

5﴾َويـُْنِذَر الَِّذيَن قَاُلوا اتََّخَذ اللَُّه َوَلًدا﴿عاىل:وجاء يف السورة الكرمية لقوله ت

سحاق:"إن إع واألنثى واملذكر، وقد قال ابن حيث يستوي يف الولد الواحد اجلم

.6العرب يف قوهلم حنن نعبد املالئكة وهن بنات اهللا" ااملقصود مشركو 

واألوالد، وعن إجياز بليغ ألن اهللا تعاىل منزه عن الولد  (ولدا) ويف لفظ

  اإلناث والذكور.

(أحد)   فكلمة 7﴾َوْلَيتَـَلطَّْف َوَال ُيْشِعَرنَّ ِبُكْم َأَحًدا﴿ ويف قوله تعاىل:

كلمة مفردة دالة على العموم ألن"أحدا يف معىن مجيع الناس، على حكم النكرة 

  .22-21الفجر:  -  1

  .5: الكهف - 2

  .48: الكهف - 3

.310، ص 15وح املعاين، األلوسي، جر  - 4

  .04: الكهف - 5

.135، ص 7جتفسري ابن الكثري، -6

  .19الكهف:  - 7
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فاحملذور هو إطالع أي من الناس يصرف النظر عن اجلنس  1يف سياق شبه النهي"

دد، ويتفق أيضا أثر إيقاعي لتساويه موسيقيا مع"أبدا" فاصلة اآلية املوالية.والع

ونفس التعبري جنده يف اآلية األخرية وبشكل أعم: {وال يشرك بعبادة ربه 

حيث ميتد مشمول"أحدا" إىل كل معبود غري اهللا حيا كان أم مجادا، وهلا 2أحدا}

  اصلة اليت قبلها "مددا".تأثري إيقاعي كذلك لتساويهما املوسيقي مع الف

َوَدَخَل ﴿كما تدل صيغة اإلفراد على غري العدد واجلنس يف قوله تعاىل:

حيث اختلفت قراءات املفسرين لداللة اإلفراد يف لفظ  3﴾َجنََّتُه َوُهَو ظَاِلٌم لِنَـْفِسهِ 

لفظ اجلنة، فرأى الزخمشري أن اإلفراد بعد التثنية ألنه"ال جنة له غريها، وال نصيب 

ورأى األلوسي أن  4له يف اجلنة اليت وعد املؤمنون، فما ملكه يف الدنيا هو جنته"

�ǂǤƬǇȐǳ�ƨǧƢǓȍ¦�Ǿǻ¢�ȄǴǟ�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ǿǳ�ƨǼƳ�Ȃǿ�ƢǷ�ǲǯ�ǽƢǼǠǷ"ورأى ابن 5اق والعموم

.6ابن حيان أن اإلفراد للرتتيب أي أنه دخل جنة قبل جنة

وإىل مثل ذهب الطاهر بن عاشور حيث قال:"ومجلة"دخل جنته" يف 

موضع احلال من الضمري(قال)، أي دخل جنته بصاحبه...وإمنا أفرد احلنة ضاومها 

يدخل إحدامها قبل جنتان ألن الدخول إمنا يكون إلحداها ألنه أول ما يدخل إمنا 

والذي نراه أنه ال تعارض  7أن ينتقل منها إىل اآلخر، فما دخل إّال إحدى اجلنتني

بني هذه اآلراء إذ ال ميتنع أنه دخل جنة قبل جنة وكال اجلنتني مما يتمتع به وأنه 

الحظ له يف جنة اآلخرة لكن الذي نؤكد عليه يف هذا املقام هو أن الذي تشرتك 

.390، ص2التحرير والتنوير، الزخمشري، ج-1

  .35الكهف:  - 2

.275، ص15روح املعاين، األلوسي، ج-3

  .340ص، 2الكشاف ، الزخمشري، ج-4

.275، ص15روح املعاين، األلوسي، ج-5

املصدر نفسه، والصفحة نفسها.-6

.320، ص15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-7
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جتاوز الداللة املعجمية والعددية إىل دالالت إضافية مرادها تركيز  فيه كل اآلراء

  املعىن يف اللفظ الواحد وهو عني البالغة واإلعجاز.

  االسم المثنى:- 2-1-2

، ويف 1أصله املعطوف، من ثنيت العود: إذا عطفتهالمثنى هو لغة:

ضم اسم االصطالح: لفظ دال على اثنني بزيادة يف آخره، صاحل للتجديد، وهو 

.2نكرة إىل مثله بشرط اتفاق اللفظني واملعنيني

وهو "جعل االسم القابل دليل اثنني، متفقني يف اللفظ غالبا، ويف املعىن 

على الرأي بزيادة ألف يف آخره دفعا وياء مفتوحا ما قبلها وجرا ونصبا تليها نون 

والغرض منه االختصار واإلجياز، واإلغناء عن التكرار والعطف.3مكسورة"

أما شروط االسم الذي يراد تثنيته، فقد أمجع النحاة على ما يلي: 

1-�Ȑǧ��̧ȂǸĐ¦�ȏÂ�Řưŭ¦�Řưȇ�Ȑǧ��ƨȈǼưƬǴǳ�ƢūƢǏ�Â¢�¦®ǂǨǷ�ǶǇȏ¦�ÀȂǰȇ�À¢

يقال: رجالن، وال رجاالن.

ىت، كم، وأما الذان وهذان، أن يكون معربا ال مبنيا، حنو: من، كيف، م-2

فليس مبثنني، وكذا مؤنثهما، وإمنا مها على صورة املثىن كما يرى بعض العلماء.

  أن يدل على اثنني متفقني لفظا ومعىن.-3

  أن يكون منكرا فال يثىن العلم باقيا على علميته. -4

أن يكون له مماثل فال يثين الشمس والقمر العدم املماثلة، وقوهلم القمران -5

شمس والقمر، فهو من باب التغليب.لل

 ص، 1986حممد بن أيب عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، بريوت، خمتار الصحاح، -1

37.

، 1ط، 2جعلي بن مومن املعروف بابن عصفور، تح: أمحد عبد الستار، املقرب، -2

  .40ص

مجال الدين بن مالك، تح: عبد الرمحن السيد وحممد بدوي، هجر شرح التسهيل،-3

  .59 ص ،1990، 1للطباعة والنشر، ط
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أال يستغين بتثنيته غريه عن تثنيته، أي أال توجد تثنية أخرى تغين عنه فإن -6

�� ǄƳ�Â��ȆǇ�§ �ƢǸȀǼǟ�¦ȂǼǤƬǇ¦�ǶĔȋ�ǒ ǠƥÂ�� ¦ȂǇ��ȂŴ�ƨȈǼưƬǳ¦�ǄƳȂƫ�Ȑǧ�©ƾƳÂ

  وغريها مما أفاد به النحاة وذهبوا به مذاهب شىت. 1فقالوا: سيان وجزءان

التثنية، فإذا ثنيت الصحيح اآلخر كرجل وامرأة، أو شبهه كضيب أما عن كيفية 

ودلو، أو املنقوص كالقاضي والداعي، أحلقت بآخره عالمة التثنية بال تغيري فيه، 

فتقول: رجالن، امرأتان، ضبيان، وإذا ثنيت مقصورا، فإن كان ثالثيا قلبت ألفه 

قول يف تثنية عصا: عصوان واوا إن كان أصلها الواو وباء إن كان أصلها الياء فت

  ويف تثنية فىت: فتيان.

�ƨȈƟƢȇ�ƢĔƜǧ��ȄƷǂǳƢǯ�Ǯ ǳ̄Â��ÀƢȀƳÂ�ƢȀȈǧ�±ȂƴȈǧ�ÀȐǏ¢�Ǧ ǳȌǳ�ÀȂǰȇ�ƾǫÂ

يف لغة من قال: رحيت، واوية يف لغة من قال: رحوت فيجوز أن يقال يف تثنيتها: 

.2رحيان ورحوان

يرد إليه أما تثنية احملذوف اآلخر(الالم) فهو على قسمني، فاألول ما 

احملذوف عند اإلضافة، رد إليه عند التثنية، حنو: أب وأخ تقول يف تثنيتها: أبوان 

وأخوان، ألنك تقول يف اإلضافة أبوك، أخوك.

والثاين ما ال يرد أليه احملذوف عند اإلضافة، فال يرد إليه عند التثنية، بل 

.3يثىن على لفظه، فتقول يف تثنية يد ودم، يدان ودمان

ما ورد من املثىن يف السورة الكرمية، فقد جاء على ثالثة أنواع: األول أما ع

ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْلَحَياِة ﴿ من مثىن اصطالحي يف قوله تعاىل: َناَك َعنـْ َوَال تـَْعُد َعيـْ

َيا نـْ َوَنِسَي َما ﴿، العينان التعبري عن األعضاء(يف املعىن)، ويف قوله أيضا:4﴾الدُّ

.122ينظر شذا العرف يف فن الصرف، ص: -1

.1/97هداية السالك، جو  2/14ينظر جامع الدروس العربية، الغاليني، ج-2

.271، 268/ص2ينظر وضح املسالك، ج-3

  .28الكهف:  - 4
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ويف هذه اآلية التعبري هنا عن  2﴾َواْضِرْب َلُهْم َمَثًال رَُجَلْينِ ﴿و 1﴾َيَداهُ َقدََّمْت 

فالضمري املتصل عائد  3﴾فـََلمَّا بـََلَغا َمْجَمَع بـَْيِنِهَما﴿الذات، كما يف قوله تعاىل:

على موسى عليه السالم وفتاه، وكل الضمائر مرتبطة به يف سياق القصة.

وََكْلبـُُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِه ﴿ه تعاىل:والتعبري عن األعضاء يف قول

، ويف بسط الذراعني معا تصوير هليئة الكلب اليت توحي بأنه قائم 4﴾بِاْلَوِصيدِ 

على الفتية حيرسهم، وهي صورة تشرتك مع غريها يف وصف اهليبة والرعب الذي 

ىن حييط باملكان، فتكون صيغة التثنية الرامزة إىل احلراسة قد أسهمت يف املع

  املطلوب وهو اهليبة والرهبة من املكان ومن فيه.

كما جاء باملثىن االصطالحي ما يدل يف معناه يعرب عن الطبيعة يف 

) على الرتتيب 96، 93، 60األلفاظ البحرين، السدين، الصدفني من اآليات(

وكل هذه األلفاظ من مظاهر الطبيعة دلت على اخلري والنعمة يف اجلنتني، واملعلم 

عيني املكاين مع اإلشارة إىل اإلجياز يف اجتماع املاءين املختلفني يف لفظ والت

ني ويف كل هذا إشارة إىل وجود البحرين، واحلماية والدفاع يف لفظ السدين والصدف

ستفادة من الطبيعة املسخرة لإلنسان، وجيمع هذه االستعماالت أن اإلنسان اال

  وهو ذات ميكنه االستفادة من الطبيعة.

فقد  5﴾ِكْلَتا اْلَجنَّتَـْيِن َآَتْت ُأُكَلَها﴿عن كلمة اجلنتني يف قوله تعاىل: أما

ذهب املفسرون إىل أن "أصل اجلنة مفردة، وإمنا ثين هنا لإلشعار بأن هلما وجهني، 

.6والناظر عن ميينه ومشاله يرى يف كلتا الناحيتني ما ميلئ عينيه قرة، وصدره مسرة"

  57الكهف:  - 1

  32الكهف:  - 2

  61الكهف:  - 3

  .18الكهف: - 4

  32الكهف:  - 5

.05، ص3الربهان يف علوم القرآن، الزكرشي، ج-6
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و(الصدفني): 1﴾ى ِإَذا َساَوى بـَْيَن الصََّدفـَْينِ َحتَّ ﴿وقوله تعاىل أيضا:

صدف جانب اجلبل ونقل يف الكشف أنه ال يقال للمنفرد صدف حىت يصادفه 

2اآلخر...فهو من األمساء املتضايقة كالزوج وأمثاله"

ِكْلَتا اْلَجنَّتَـْيِن َآَتْت ﴿:النوع الثاين: املثىن املعنوي، وقد جاء منه قوله تعاىل

.3﴾ُأُكَلَها

النوع الثالث: مثىن جمازي، وهو ما جاء تغليبا ألحد الشيئني، وقد جاء 

"وأبواه معىن أبوه  4﴾َوَأمَّا اْلُغَالُم َفَكاَن أَبـََواُه ُمْؤِمنَـْينِ ﴿ منه يف السورة قوله تعاىل:

، وإمنا كان أبواه مؤمنني من قبل التغليب ألن مفرديهما 5أبوه وأمه، وفيه تغليب"

كري والتأنيث إذ أحد األبوين أب واآلخر أم، كما أحد املؤمنني ليس متحدا يف التذ 

مؤمن واآلخر مؤمنة، فاألول منهما وصف للمذكر واآلخر وصف للمؤنث فغلب 

املذكر ألنه األصل، واألخف املؤنث ألنه الفرع وأثقل، وهذه هي عادة العرب يف 

  باب التغليب حيث تغلب األخف على األثقل.

ن باب اخلفة لفظا، والتقليل من شأن املضلني والعدول عن اجلمع م 

َما َأْشَهْدتـُُهْم َخْلَق السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَال َخْلَق ﴿لفظ(عضد) يف قوله تعاىل:

ُفِسِهْم َوَما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّيَن َعُضًدا السياق يف هذه اآلية كان عند  6﴾ أَنـْ

املضلني فيقتضي التعبري باجلمع، ولكنه سبحانه عدل عن اجلمع إىل املفرد ليحقق 

�ƾǼǟ�ǶȀǧ�Ƕǿ®ƾǟ�̈ǂưǯÂ�ǶēƢȀƳȂƫ�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�ÀȂǸǔŭƢǧ��ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�ƨǣȐƦǳ¦�Ǯ ǳǀƥ

�ǲȈǴǫ�ǶĔƘǋ�ƅ¦

  .96الكهف:  - 1

.40، ص6روح املعاين، األلوسي، ج-2

  32الكهف:  - 3

  .80الكهف:  - 4

.16/10روح املعاين، األلوسي، ج-5

  .51الكهف:  -  6
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 ما ورد من املثىن يف السورة الكرمية على ثالثة أنواع أحدمها املثىن

) وجمرور 32،42) ومنصوب يف (57، 28اإلصطالحي وهو مرفوع يف اآليات(

 32) والثاين املعنوي يف كلتا يف اآلية 94، 86، 83، 82، 66، 33، 12يف (

�ƨȇȉ¦�Ŀ�Ä±ƢĐ¦�Ʈ ǳƢưǳ¦Â80.(

  االسم المجموع (الجموع):- 2-1-3

ع لغة: النوع الثالث يف فصيلة العدد اللغوي(أعين املفرد واملثىن) هو اجلم

من اجلذر مجَع و"اجليم ، امليم، والعني أصل واحد يدل على تضارم الشيء يقال 

أو هو ما دل على أكثر من اثنني بزيادة معينة يف آخره(واو  1مجعت الشيء مجعا"

َوْيٌل ﴿ ويف التنزيل العزيز: 2ونون) يف حالة الرفع و(ياء نون) يف حالة النصب واجلر

َدهُ ِلُكلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزةٍ  ويفيد هذا اجلمع عطف املفردات  3﴾الَِّذي َجَمَع َماًال َوَعدَّ

املتماثلة يف املعىن، كأن تقول (فاز العلويني) بدل من أن تقول: فاز علي وعلي 

وعلي و...، وجيمع االسم مجعا ساملا بشرطني: 

العلم بشرط أن يكون علما ملذكر عاقل، فإن مل يكن علما فال جيمع 

السامل حنو: رجل، وإن كان علما لكنه مؤنث ال جيمع أيضا حنو: زينب، اجلمع 

التأنيث حنو: محزة فال جيمع إال شذوذا، حنو: محزون، وطلحون.

  الصفة (مشتقة) ويكون على الشروط اآلتية:

ليس على وزن (أفعل) ومؤنثة(فعالء)، حنو:أخضر ومؤنثة (خضراء) وال 

ران وسكرى، وال يستوي فيه املذكر واملؤنث على (فعالن) ومؤنثة(فعلى)، حنو: سك

والصيغ اليت يستوي فيها املذكر واملؤنث هي(مهذار) على وزن(مفعال) و(مفعل) 

، مادة اجلمع279، ص: 1مقاييس اللغة، ابن فارس، ج-1

.343، ص3ينظر الكتاب، سيبويه، ج-2

  .02اهلمزة:  - 3
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حنو: (خمشم) و(فعول) مبعىن فاعل حنو: (صبور)، و(فعيل) مبعىن(مفعول) 

.1حنو(قتيل)

  وهذه النسب متثل أعداد اجلموع املذكورة يف السورة الكرمية:

مجع املذكر

 السامل

مجع املؤنث 

 السامل

¦ȂǸĐ¸مجع التكسري

23184283العدد

%100%51%22%28النسبة

  جمع مذكر السالم:-1

هو ما سلم بناء مفرده من التغيري عند اجلمع، ودل على أكثر من اثنني 

بزيادة نون وياء يف آخره، وهو مذكور بكثرة يف السورة الكرمية، وهذا اجلمع قياسي 

صعوبة يف حتديده ومما ال شك فيه أ، تلك الزيادة اليت تتمثل يف الولو والنون يف ال 

الرفع، والياء والنون يف النصب واجلر ضرب من اإلجياز يف العربية حيث استغنت 

�§ǂǫ�Ǻǟ�ȆȀƬǼƫ�ȏ�ƾǫ�Ŗǳ¦�©ƢǧȂǘǠŭ¦�Ǯ ǴƬƥ�¿Ȑǰǳ¦�¾ȂǗ�Ǻǟ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđ�§ǂǠǳ¦

  لتطويل والتكرار وال جيوز الرجوع إليه.زمنا  وعددا، فعللوا عن ذلك كراهية ا

ومن شروطه أن الذي جيمع هذا اجلمع إما يكون جامدا أو مشتقا، ولكل 

منهما شروط، فاجلامد يشرتط فيه أن يكون علما ملذكر عاقل، خاليا من أثناء، 

ليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعالء، وال فعالن الذي مؤنثه فعلى، وال ممن 

.2ذكر واملؤنثيستوي فيه امل

.72-71ينظر شذا العرف، يف فن الصرف، ص-1

، 2لدروس العربية، الغالبني، ج، وجامع ا101-100ينظر شذا العرف، ص: -2

  18- 19ص
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َها ﴿ما ورد منه يف السورة على سبيل املثال قوله تعاىل: َوِإنَّا َلَجاِعُلوَن َما َعَليـْ

.2﴾َماِكِثيَن ِفيِه أََبًدا﴿: وقوله تعاىل 1﴾َصِعيًدا ُجُرزًا

واملالحظ أن مجع املذكر السامل الذي ورد يف السورة قياس، ألنه كله صفة، 

السراج: واملؤنث ال جيمع بالواو والنون إال أن يكون أما امللحق به فقال ابن 

�Â¦Ȃǳ¦�© ƢƳ�Ǯ ǳǀǴǧ�ǲǏȋ¦�Ŀ� Ƣǿ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƾƥȏ�̈ǂǯÂ�ƨǴǫÂ�ƨƦƯÂ�ƨƠǸǯ�ƢǏȂǬǼǷ

. ونفهم قول ابن السراج أنه علة مجع (سنني) و(بنني) وغريمها بالواو 3والنون عوضا

ني (سنهة) أو أو بالياء مع النون أنه عوض احملذوف، إذ األصل يف مفرد السن

  (سنوة) ويف املفرد(البنني) بنو.

  ما ورد منه في السورة: 

� ÀȂǷǂĐ¦� �ÀȂǼǳ¦Â� Â¦ȂǳƢƥ�49/5394، مفسدون8، جاعلون ،

، 46، مبشرين55، األولني2، وبالياء والنون: مؤمنني53مواقعوها

، 51، املضلني49، مشفقني56، املرسلني108، خالدين105األخسرين

، 31، متكئني56، منذرين3، ماكنني100/102، الكافرين29/50الظاملني

.11/25، سنني46وامللحق به: البنون

  جمع المؤنث السالم:-2

خيتلف عن مجع املذكر السامل بإضافة ألف وتاء يف آخره وهو ما سلم بناء 

مفرد، عند اجلمع، أو هو ما دل على أكثر من اثنتني بزيادة ألف وتاء على 

هذا اجلمع يصاغ بزيادة ألف وتاء بال تغيري يف واتفق الصرفيون على أن  4مفرده

صورته وهيأته وبنائه، حنو: (زينب) (زينبات)، ويطرد هذا اجلمع يف املواضع اآلتية: 

  08الكهف:  - 1

  03الكهف: - 2

.414، ص2األصول يف النحو، ابن السراج، ج-3

.71ينظر شذا العرف يف فن الصرف، ص-4
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 أعالم إناث حنو: زينب وسعاد-

 ما ختم بتاء التأنيث حنو: محزة وطلحة ويستثين امرأة وشاة وشقة وأمة.-

ك(حبلى) و(صحراء)،  ما ختم بألف التأنيث املقصورة أو املمدودة-

ويستثين ما كان على وزن(فعلى) مؤنث(فعالن)، ك(عطشى) 

 و(عطشان) فإنه ال جيمع مجع مؤنث السامل.

-��ŚĔ�Â��Ƥ ȇȂƥ���ȂŴ�ǲǫƢǟ�Śǣ�ǂǤǐǷ

 وصف غري عاقل ك(شامخ) صفة للجبل.-

كل مخاسي مل يسمع له مجع تكسري، حنو(محام) و(سرادق)-

ال يعقل حنو: (ابن آوى)، و(ذي  ما صدر ب(ابن) و(ذي) من أمساء ما-

 القعدة)

  املصدر فوق ثالثة أحرف ك(تعريف) و(إحسان).-

-آيات الصاحلات -واجلمع املؤنث الوارد يف السورة الكرمية: السماوات

  كلمات.-الباقيات-جنات

َويـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن ﴿وقد ذكر يف قوله تعال على سبيل املثال:

ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا َال ُنِضيُع َأْجَر ﴿وقوله:  1﴾الصَّاِلَحات

فالصاحلات يف اآليتني مجع مؤنث السامل وهي مجع صاحلة  2﴾َمْن َأْحَسَن َعَمًال 

  وهي من األعمال احلسنة املستنتجة من اهللا عز وجل.

)، 106، 105، 56،57، 17، 9ما ورد يف السورة: آيات(

)، 51، 26، 14)، السماوات(107، 31)، اجلنات(46والباقيات(

) وكلها جاءت على 109، 27) الكلمات(107، 46، 30، 2الصاحلات(

  قياس.

  .02الكهف:  - 1

  .30الكهف : - 2
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  جمع التكسير:-3

هو أحد ألوان اجلموع، وهو ما دل على أكثر من اثنني مع تغري تركيب 

كسر و" الكاف والسني والراء   املفرد الصريف عند اجلمع والتكسري لغة من الفعل

وعرفه ابن مالك اصطالحا بقوله" 1أصل صحيح يدل على هشم الشيء وهضمه"

اجلمع جعل االسم القابل دليل ما فوق االثنني كما سبق بتغيري ظاهر أو مقدر 

.2وهو التكسري، أو بزيادة يف اآلخر مقدرا انفعاهلا لغري تعويض وهو الصحيح"

و ما تغري فيه بناء واحد، لفظا بزيادة كصنو وعرفه وحصنهم بقوله:"ه

وصنوان، أو بنقص، كتخم وختم، أو بتعديل شكل كأسد وأسد، أو بزيادة وتبديل 

شكل كرجل ورجال، أو بنقص وتبديل شكل كرجل ورجال، أو بنقص وتبديل 

�¾ƢƷ�ǾǜǨǳ�ÀƜǧ��ÀƢƴȀǯ�¦ǂȇƾǬƫ�Â¢�ÀƢǸǴǣÂ�¿ȐǤǯ�Ǻđ�Â¢��ǲǇ°Â�¾ȂǇǂǯ�ǲǰǋ

.3ل اجلمع يقال: ناقة هجان ونوق هجان..."اإلفراد كلفظه حا

ومجع التكسري نوعان: مجع قلة ومدلوله بطريق احلقيقة الثالثة فما فوقها 

إىل العشرة، وقد مجعها ابن مالك يف ألفيته، ومجع كثرة وهي ما سوى األبنية 

��ƨȇƢĔ�ȏ�ƢǷ�ń¤�̈ǂǌǠǳ¦�¼Ȃǧ�ƢǷ�ƨǬȈǬū¦�Ǫȇǂǘƥ�̈ǂưǰǳ¦�¾ȂǳƾǷÂ��ƨǷƾǬƬŭ¦�ƨǠƥ°ȋ¦

�ÀƢǰǷ�ƢŷƾƷ¢�ǲǸǠƬǈȇ�ƾǫ�ǲȈǫÂ�ƨȇƢĔ�ȏ�ƢǷ�ń¤�ƨƯȐưǳ¦�ǺǷ�̧ȂǸŪ¦�ǽǀǿ�À¢��ǲȈǫÂ

وحنوها ألن تكسريها إمنا إزالة  ومسي مكسرا على التشبيه بتكسري األبنية4اآلخر"

لتئام األجزاء اليت كانت هلا قبال، فأزيل النظم وفك النضد يف هذا اجلمع أيضا ا

اللون من اجلموع مساعية ألن طبيعة نسجها عما كان عليه وأكثر أبنية من هذا 

180، ص2جمعجم مقياس اللغة، ابن فارس، -1

.103، ص1شرح التسهيل، ج-2

.103، ص1نفسه، ج-3

  .548ص شرح ألفية ابن املالك، ابن الناظم،-4
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�ǞŦ�À¦±Â¢�ǞǬƫÂ�ƨȈǇƢȈǫ�À¦±Â¢�ƢĔ¢�ń¤�ÀÂǂƻ¡�̈ ƢŴ�Ƥ ǿ̄ �À¤Â�̧ ƢǸǈǳ¦�Ƥ ǴǘƬƫ

.1التكسري بني دفيت القلة والكثرة

وسندرج بعض النماذج يف السورة الكرمية جلموع التكسري، ومنها ما جاء 

الء قومنا اختذوا من دونه على وزن(أفعلة) يف (آهلة) كما يف قول اهللا تعاىل:{هؤ 

آهلة}قال الراغب:"وإله حقه أال جيمع إذ ال معبود سواه لكن العرب العتقادهم 

.2أن هنا معبودات مجعوا فقالوا: اآلهلة"

ِإنَّا َجَعْلَنا َعَلى قـُُلوِبِهْم َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه َوِفي ﴿أكنة يف قوله تعاىل:

ًرا ، ، واجلمع أكنة، حنو: غطاء وأغطية" ولكن ما حيفظ فيه الشيء 3﴾َآَذاِنِهْم َوقـْ

.4وقالوا قلوبنا يف أكنة، قيل معناه يف غطاء عن تفهم ما تورده علينا"

ومن مجع التكسري على وزن(أفعل)، ويطرد يف كل اسم على زنة  فعل 

بفتح الفاء وسكون العني، بشرط أن تكون العني الصحيحة، ومنها: أنفس وأعني، 

ُفِسِهمْ ﴿يف قوله تعال: 5﴾َما َأْشَهْدتـُُهْم َخْلَق السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَال َخْلَق أَنـْ

، قال ابن مالك:"فالقياس 6﴾الَِّذيَن َكاَنْت َأْعيـُنـُُهْم ِفي ِغطَاٍء َعْن ِذْكِري﴿وقوله: 

مالك:"فالقياس من(أفعل) ما كان مجعا لثالثي جمرد، مفتوح التاء، ساكن العني، 

.7صفة"صحيحها، غري 

.160ينظر تصريف األفعال واألمساء، فخر الدين تباوة، ص -1

.442املفردات  يف غريب القرآن، الراغب األسفهاين، ص-2

  .57الكهف:  - 3

املفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب األصفهاين، تح: حممد -4

.442سيد الكيالين، دار املعرفة لبنان، ص

  .51هف: الك - 5

  101الكهف:  - 6

  .1815ص، 4شرح الشافية، ج-7
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وعليه فاألنفس قياسا ألن مفرده نفس توفر عليه شروط مجعه على أفعل، 

أما األعني، فقد قال فيه ابن مالك:"وإن مان معتل العني مل جيمع على(أفعل) إال 

.1أن يسمع فيحكم بشذوذه كأعني وأثوب"

، قال 2أشد يف قوله تعاىل:{فأراد ربك أن يبلغا أشدمها ويستخرجا كنزمها}

ان:"أشدمها واحد جاء على بناء اجلمع مثل آنك وال نظري هلما ويقال: هو أبو حي

مجع ال واحد له من لفظه مثل أسال وأبابيل وعبابيد ومذاكري، وكان سيبويه يقول 

.3واحده شدة ألته يقال بلغ الغالم شدته ولكن ال جيمع فعله على أفعل"

يني أن أفعال تدل اجلموع اليت وردت على وزن أفعال، وقد ورد عند الصرف

، 32)، أعناب105، 103على القلة، وقد وردت يف السورة بكثرة(أعمال اآلية 

.18، أيقاظƢĔ¢��31°05أفواه

َما َلُهْم ِبِه ِمْن ِعْلٍم َوَال ِآلَبَائِِهْم َكبـَُرْت َكِلَمًة َتْخُرُج ﴿أفواه يف قوله تعاىل:

َواِهِهْم ِإْن يـَُقوُلوَن ِإالَّ َكِذبً  "فاألفواه مجع فم، وهو بوزن أفعال، ألن 4﴾اِمْن َأفـْ

أصل فم فوه بفتحتني بوزن مجل، أو فيه بوزن ريح، اهلاء من آخره لثقلها مع قلة 

حروف الكلمة حبيث ال جيد الناطق حرفا يعتمد عليه لسانه، وألن ما قبلها حرف 

ألفا  ثقيل وهو الواو املتحركة فلما بقيت الكلمة خمتومة بواو املتحركة أبدلت

لتحركها وانفتاح ما قبلها وال يكون اسم على حرفني أحدمها تنوين فأبدلت األلف 

�ƢǸĔȋ�ƨǸǴǰǳ¦�Ŀ�ǲǏȋ¦�Ȇǿ�Ŗǳ¦�Â¦Ȃǳ¦�ǾƥƢǌƫ�ƢĔȋ�ǶȈŭ¦�ȂǿÂ�ƶȈƸǏ�» ǂŞ�ƨǻȂǼŭ¦

.5شفهيتان فصار فم وال مجعوه ردوه إىل أصله"

.1815، ص4شرح الشافية، ج-1

  82الكهف:  - 2

.14، ص16روح املعاين، األلوسي، ج-3

  05الكهف: - 4

.253، ص15نوير، الطاهر بني عاشور، جالتحرير والت - 5
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َقاظًا َوُهْم رُ ﴿ أيقاظ يف قوله تعاىل: ، مجع على 1﴾ُقودٌ َوَتْحَسبـُُهْم أَيـْ

��ǚǬȇ��®Ƣų¢��ƾų��¦ȂǳƢǫ��¾ƢǠǧ¢�ȄǴǟ�ƢǧǂƷ¢�¦Âǂǈǯ�ǶĔ¤���ǾȇȂƦȈǇ�¾Ƣǫ���¾ƢǠǧ¢�À±Â

.3، "وأيقاظ مجع يقظ، كأنكاد يف نكد"2أيقاظ"

الجموع التي وردت على وزن فـُُعل:

و"يطرد يف فعول امسا أو صفة وفعيل وفعال وفعال امسني غري مضاعفني 

مثل  4وجيب تسكني عينه إن كانت واوا كسوار سور"وال يقاس يف فعال بالضم 

وََكاَن َلُه َثَمٌر فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِورُُه أَنَا َأْكثـَُر ِمْنَك َماًال َوَأَعزُّ ﴿قوله تعاىل:

َذِلَك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم ِبَما َكَفُروا َواتََّخُذوا َآيَاِتي ﴿:، وقوله تعاىل أيضا5﴾نـََفًرا

.6﴾ِلي ُهُزًواَوُرسُ 

َوَيْستَـْغِفُروا رَبـَُّهْم ِإالَّ َأْن تَْأتِيَـُهْم ُسنَُّة اْألَوَّلِيَن َأْو يَْأتِيَـُهُم ﴿قيل يف قوله:

.7﴾اْلَعَذاُب قـُُبًال 

وعليه فالثمر والرسل وقبل قياس، ألن مفردمها: مثار ورسول على فعول  

على وزن فعيل اجلموع اليت كعمود وفلوص، كما أن القبل قياس، ألن مفرده قبيل 

َيٌة َآَمُنوا ِبَربِِّهْم ﴿وردت على وزن: فعلة، مثل فتية يف قوله تعاىل: ِإنـَُّهْم ِفتـْ

.8﴾َوزِْدنَاُهْم ُهًدى

  18الكهف:  - 1

206، ص2الكتاب، سيبويه، ج-2

.124، ص 15األندلسي، جالبحر احمليط، أبوحيان -3

.313-312، ص 3مهع اهلوامع، السيوطي، ج-4

  .34الكهف:  - 5

  106الكهف:  - 6

  .55الكهف:  - 7

  .13الكهف:  - 8
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��ƨǴǠǧ�À±Â�ȄǴǟ�ȂǿÂ�ƢƥƢƦǋ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔƘƥ�ǂǠǌȇ�ƨȈƬǨǳ¦�ǚǨǳÂ��ŕǧ�ǞŦ�ƨȈƬǨǳ¦

.1من مجع القلة أي وضع للعدد القليل

َويـَْلَبُسوَن ثَِيابًا ﴿جاء على وزن(فعل يف قوله تعاىل: مجع الكثرة، ومنه ما

َرٍق ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى اْألَرَاِئك وجاء على وزن(فعل)  2﴾ُخْضًرا ِمْن ُسْنُدٍس َوِإْسَتبـْ

وهو مجع زبرة، وجيمع على وزن(فعل)  3﴾َآُتوِني زُبـََر اْلَحِديدِ ﴿وزن(فعل) قوله:

.4كغرقة غرن، وذكر يف اللسان أن زبر مجع زبور ال زبرة ألن فعلة ال جتمع فعل

ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َعَلى ﴿أما من اجلموع اليت وردت على وزن(فعائل) فقوله:

ي السرير، على األرائك مجع أريكة وه 5﴾اْألَرَاِئِك نِْعَم الثـََّواُب َوَحُسَنْت ُمْرتـََفًقا

على وزن(فعائل) وهو مجع لكل رباعي مؤنثة مبدة قبل آخره خمتوما بالتاء أو جمرد 

ويقول األلوسي:"األرائك مجع أريكة وهو السرير يف احلجلة فإن مل يكن  6منها

�ƨȈƥǂǠǳ¦�¾¦Ȃǫȋ¦�ǂƟƢǇ�ȄǴǟ�ƢĔ¢�ǂǿƢǜǳ¦Â�¾Ƣƴū¦�Ŀ�³ ǂǨǳ¦��ƨǰȇ°¢�ȄǸǈȇ�ƢȀȈǧ

�ƢǷ�ȄǴǟ�¿Ȑǰǳ¦�ÀƢǯ�ƢǷƢȇ¢Â�ƨȈǌƦūƢƥ�°ǂǈǳ¦�ƢĔ¢�ÀƢوحكى ابن اجلوزي يف فنون األفن

تكاء على األرائك  شأن كتابة عن تنعمهم وترفههم فإن اال  قاله بعض احملققني

.7املتنعمني املرتفهني"

َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ﴿ واليت وردت على وزن(مفاعيل) مساكني يف قوله:

قال األلوسي:"مساكني مجع مسكني بكسر امليم  8﴾ِلَمَساِكيَن يـَْعَمُلوَن ِفي اْلَبْحر

.270،ص:15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-1

  32الكهف:  - 2

  .96الكهف:  - 3

  ينظر اللسان ملدة ال(زبر). - 4

  .31الكهف:  - 5

.147، 4جشرح األنتموين، -6

.275، ص15روح املعاين، األولسي، ج-7

  .79الكهف:  - 8
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امليم وفتحها، وجيمع على مساكني ومسكينون، وهو الضعيف العاجز وأخالق 

.1مساكني عليهم من باب التغليب"

  االسم وداللة الجنس: المذكر والمؤنث-2-2

تنقسم األمساء من حيث داللة اجلنس إىل أمساء مذكرة وأمساء مؤنثة، 

تؤكد املعاجم اللغوية على أن التذكري خال من التأنيث، وأصل االسم التنكري، و 

.2واجلمع منه ذكور، وهو ما خال من العالمات الثالث التاء واأللف والياء

يء إال ويقع عليه اسم شيء، فقد شوأصل االسم التذكري، ألنه ما من 

جاء عن ابن يعيش:"أن أصل االسم مذكرا، والتأنيث فرع من التذكري، ولكون 

.3ري هو األصل، استغىن االسم املذكر عن عالمة تدل على التذكري"التذك

  :المؤنثة في السورةو  حصاء األسماء المذكرةإ

¦ȂǸĐ¸املؤنثاملذكر

101108209العدد

52%48النسبة %100 %

أما املؤنث وهو فرع من املذكر"فلفظي وهو ما فيه عالمات التأنيث، حنو: 

ومحراء، أو تقديرا التاء حنو: أرض وترجعها يف التصغري كذلك بل ضاربة، وحبلى، 

، وعلى من أن قدمى 4يتعلق بالوضع واالصطالح كاألرض والظلمة وغريمها"

علماء اللغة قد ذكروا عالمات التأنيث: اهلاء، األلف املقصورة، واأللف املمدودة، 

�ƶƦǐƫ��Ʈ ȈǻƘƬǳ¦�Ŀ�ńÂȋ¦�ƨǷȐǠǳ¦�ƢĔ¤�� ƢŮ¦�ǶŮȂǫ�À¢Â تاء) يف الكلمة الواقعة يف

.441، ص15روح املعاين، األلوسي، ج-1

.349ينظر علم الصرف الصويت، عبد القادر عبد اجلليل، ص-2

.352، ص3شرح املفصل، ابن يعيش، ج-3

.353ينظر علم الصرف الصويت، عبد القادر عبد اجلليل، ص-4
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�Ŀ�̈®ȂƳȂǷ�ƢĔȋ���Ʈ ȈǻƘƬǳ¦�Ŀ�ƨǳƢǏ¢�©¦̄�ƪ ǈȈǳ��ƢǨǫ¦Â�Ȇǿ��Ǧ ǫȂǳ¦�Śǣ�Ŀ�ƨǴŦ

أمساء مذكرة، كالرواية والعالمة، ويف طائفة من أبنية مجوع التكسري حنو املالئكة، 

.1واألساتذة وغريها

  كما صنفت األلفاظ املؤنثة تصنيفا آخر هو: 

و ما كان بإزائه ذكر من جنسه، سواء أكانت فيه عالمة : هالمؤنث الحقيقي-أ

التأنيث كفاطمة وبشرى، أم مل تكن كزينب وسعاد.

: هو ما مل يكن بإزائه ذكر من جنسه، ختم بعالمة تأنيث  المؤنث المجازي- ب

  كسفينة وصحيفة أو مل خيتم حنو بئر وأرض.

وفاطمة، سواء  : ما اشتمل على عالمة تأنيث كبشرى وعلياءالمؤنث اللفظي- ج

أكان مؤنثا حقيقيا، أو معنويا كحمزة وطلحة.

: وهو ما كانت لفظه مذكرة، ولكنها اكتسبت التأنيث من المؤنث الحكمي-د

.2حكم إعرايب

  عالمات التأنيث:

مما ال شك فيه أن املؤنث البد له من عالمة متيزه من املذكر وهذه العالمة 

اء، وهي نوعان:إما ظاهرة وإما مقدرة وال تكون إال ت

النوع األول التاء، وهي األصل يف التأنيث بدليل توسع العرب فيهما حيث 

تدخل األمساء مثل فاطمة، واألفعال حنو قامت هند، وتقوم هند، واحلروف حنو 

�ǶĔ¢�ȂǿÂ�ǂƻ¡� ȆǋÂ�Ƣǿ¦ȂǇ�Ʈ ȈǻƘƬǳ¦�ŖǷȐǟ�ǺǷ�°ƾǬƫ�ȏ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��Ƥ ƫ°Â�ƪ ť

  لى التأنيث تكون يف األمور التالية: توسعوا فيها حيث جعلوها مع داللتها ع

353ف الصويت،عبد القادر عبد اجلليل،صينظر علم الصر  - 1

.178ينظر تصريف األمساء واألفعال، فخر الدين قباوة، ص-2
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: دخوهلا على الصفات فرقا بني املذكر واملؤنث، وذلك إذا كانت األول

.1جارية على األفعال حنو قائم وقائمة وضارب وضاربة

: دخوهلا على امسني غري وصفني للفرق بني املذكر واملؤنث حنو الثاني

  قوهلم: امرؤ وامرأة.

االسم فرقا بني اجلمع والواحد حنو قوهلم: مثر ومثرة : دخوهلا على الثالث

  وبقر وبقرة.

  : ما حلقته التاء لتنكري اللفظ حنو غرفة وقرية وبلدة.الرابع

: ما حلقته التاء من صفات املذكر للمبالغة يف الوصف ال للفرق الخامس

.2بني املذكر واملؤنث حنو قوهلم: رجل عالمة

مقصورة وإما ممدودة وهذه األلف ال خترج : األلف وهي إما والنوع الثاني

عن دائرة األمساء فال تلحق األفعال وال احلروف كما ال تدل على شيء غري 

التأنيث مما جاءت له التاء يف العربية مثاال التأنيث باأللف املقصورة واملمدودة مثل 

لتاء أنيث باعلوا التأنيث باأللف أبلغ من التليلى والصحراء، غري أن العلماء ج

.3حيث األلف تقوم مقام التأنيثني

كما أن األلف أبلغ يف منع الصرف من التاء حيث تقوم األلف مقام 

�¿ÂǄǴǳ¦�¶ǂǌƥ�ȏ¤�» ǂǐǳ¦�ǞǼŤ�ȏ� ƢƬǳ¦�ƢǸǼȈƥ�ƨǧǂǠǷ�Â¢�̈ǂǰǻ�ƢđȂƸǐǷ�ǞǼŻÂ�śƬǴǠǳ¦

  واأللف املقصورة أوزان وممدودة أخرى مل نذكرها لعدم اإلطالة.

  املؤنث:ما ورد يف السورة من 

.352، 351، ص1ينظر هداية السالك،ج-1

  ينظر املصدر نفسه. - 2

.1/59ينظر شرح املفصل، ابن يعيش، ج-3
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مل يرد يف السورة مؤنث حقيقي، والذي ورد فيها مؤنث جمازي، وهو إما له 

عالمة، كاأللف املقصورة واأللف املمدودة، اهلاء، وإما ال عالمة له، وما يذكر 

  ويؤنث. 

  المؤنث المجازي: -1

  ما له عالمة:-1

  .28/45/46/104الدنيا:  6-88األلف املقصورة: احلسىن-1  

.98مدودة، الذكاء:األلف امل-2  

اآليات:  6-31تاء التأنيث: ألرائك: -3  

، 22، الثالثة: 46، الباقيات:47، البارزة:9/17/56/57/105/106

، 86، احلامئة: 31/107، اجلنات:32/33، واجلنتني:35/43/40اجلنة:

، 42، اخلاوية:22، اخلامسة: 28/45/46/104احلياة:

، 74، الزكية:81لزكاة:، ا96، الزبر:10/16/58/25/82/98الرحم:

، 55، السنة:71/79، السفينة:22، السبعة:07/28/46الزينة:

، 49، الصغرية:36، الصخرة:21/36، الساعة:11/25السنني:

، 22، العدة:110، العبادة:99، الصور:2/30/46/107الصاحلات:

، 36، القائمة:59، القرى:77، القرية:17، الفجوة:43، الفئة:28الغداة:

، 05، الكلمة:49، الكبرية:39/95، القوة:105القيامة: 

، 20، امللة:48، املرة:19/82، املدينة:25، املائدة:27/109الكلمات:

.49، الويلة:44، الوالية: 97النطفة:

  / ما ليس له عالمة:2

، 50، اجلن:7/14/26/45/47/51/84/95، األرض:11/157اإلذن:

، 17/86/90، الشمس:45، الرياح:100/102/106جهنم:
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، 101، األعني:28، العينان:86، العني:44، العقد:17/18لشمال:ا

.17/18، اليمني:5/57، اليدان:24الكفني:

  البنى الوصفية ودالالتها في السورة(المشتقات): -3

�¦ÂƾƳÂ�Ʈ ȈƷ��ƢưȇƾƷÂ�ƢŻƾǫ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƣđ�©ǄȈŤ�ƨȇȂǤǳ�̈ǂǿƢǛ�¼ƢǬƬǋȏ¦

هو معلوم فإن أول من رمى  فيها وسيلة لنماء مفردات اللغة وصياغتها، وكما

البذرة األوىل يف هذا احلقل، وتوسع هو أبو الفتح عثمان بن جين، حيث أورد يف 

باب االشتقاق األكرب قوله:"هذا موضع مل يسمه أحد من أصحابنا غري أن أبا 

كان يستعني به وخيلد إليه مع إعواز االشتقاق األصغر، لكنه مع   -رمحه اهللا-علي

منا كان يعتاده عند الضرورة ويسرتيح إليه ويتعلل به، وإمنا هذا هذا مل يسمه، وإ

.1التقليب لنا حنن"

ونستنتج من هذا النص أن ظاهرة االشتقاق كانت معروفة لدى القدامى، 

ƨǤǴǳ¦�ǲǿ¢�ǞŦ¢��ȆǗȂȈǈǳ¦�¾Ƣǫ�Ʈ ȈƷ��̈°Âǂǔǳ¦�ƾǼǟ�ƢȀȈǳ¤�¦ÂƚŪ�ǶĔ¢Â- إّال من شّد

تشتق بعض الكالم من بعض، واسم أن للغة العرب قياسا، وأن العرب  -منهم

اجلر مشتق من اجلنتان، وأن اجليم والنون تدالن أبدا على السرت، تقول العرب 

للدرع، جنة، وأجنة الليل، وهذا جنني، أي هو يف بطن أمه، وأن اإلنس من 

هذه  2الظهور يقولون، آنست الشيء: أبصرته، وعلى هذا سائر كالم العرب"

باللغويني العرب القدماء إىل مجع كل تصاريف الكلمة الدقة يف املالحظة أدت 

حتت معىن واحد يضمها، مع اختالف الكلمات املشتقة يف معان فرعية، وهكذا 

شقوقا...شق الصبح إذ اطلع -شقا - يشق-عرفوا االشتقاق لغة بأنه من "شق

.133، ص1اخلصائص، بين جين، ج-1

جالل الدين السيوطي، شرحه أمحد جاد املوىل املزهر يف علوم اللغة، عبد الرمحن -2

.346، 345، ص1وآخرون، بريوت، دار اجليل، وط، دت، ج
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وشق البيت إذا خرج من األرض ومنه فعل اشتق الشيء على وزن افتعل، مبعىن 

.1ه، واشتق الكلمة من الكلمة لذا أخرجها منها"أخذ شق

وهو يف االصطالح" أخذ صيغة من صيغة أخرى مع اتفاقها معىن ومادة 

أصلية، وهيئة تركيب هلا البدل بالثانية على معىن األصل بزيارة مفيدة ألجلها 

اختلفا حروفا أو هيئة، كضارب من ضرب، وحذر من حذر وطريقة معرفته تقليب 

كلمة حىت يرجع منها إىل صيغة هي أصل الصيغ داللة أطراد أو حروفا تصاريف ال

غالبا: كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط أما ضارب، ومضروب، ويضرب، 

واضرب، فكلها أكثر داللة وأكثر حروفا، وضرب املاضي مساو حروفا وأكثر 

األصغر داللة، وكلها مشرتكة يف"ضرب" ويف هيئة تركيبها، وهذا هو االشتقاق 

وبعضهم يعرف االشتقاق باملعىن العلمي"بأن جتد بني اللفظني تناسبا يف  2به"

املعىن وترتيب احلروف فرتد أحدمها إىل اآلخر. واالشتقاق باملعىن العملي: وهو أن 

.3تأخذ من اللفظ ما يناسبه يف تركيب احلروف فرتد أحدمها إىل اآلخر"

لمات وفروعها، والعالقة خيتص االشتقاق إذا بالبحث يف أصول الك

بينهما، وطرق توليد بعضها من بعض، وما يبدو منه صرخا، إمنا مرده االرتباط 

الوطيد بني الصرف واالشتقاق، ومع ذلك يوجد فرق فاصل بني الطرفني، فكل 

  واحد منهما له خصوصياته.

  أقسامه وأنواعه:

يقسم ابن اجلين االشتقاق إىل قسمني حيث يقول:"االشتقاق عندي على 

ضربني كبري وصغري، فالصغري ما يف أيدي الناس وكتبهم كأن نأخذ أصال من 

األصول فتتقراه فتجمع بني معانيه وإن اختلفت صيغته ومبانيه، وذلك  

  لسان العرب مادة شقق.- 1

.346،347، ص1املزهر يف علوم اللغة، السيوطي، ج-2

(دت)، - 4ؤسسة النشر والتوزيع طعلم أصول الفقه، حممد عبد اهللا أبو النجا، م-3

  . 22ص
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وسامل كرتتيب(س،ل،م) فإنك تأخذ منه معىن السالمة يف تصرفه حنو: سلم يسلم 

وما يفهم من هذا القول أن هذا النوع أكثر  1وسلما وسلمى والسالمة والسليم"

انتشارا والسبيل إىل املعرفة أخذ كلمة من أخرى مع تغيري يف الصيغة وتشابه بينهما 

يف املعىن، واتفاق يف عدد األحرف األصلية وترتيبها. 

ويون يف كتبهم، واالشتقاق الصغري هو الذي يتعلق بالصرف ويعاجله اللغ

فيسميه بعض احملدثني"االشتقاق الصريف" وبعضهم مساه االشتقاق العام، ولشهرته 

.2يطلق عليه االشتقاق دون أي وصف

وأما االشتقاق األكرب الذي هو أقل استخداما من سابقيه فهو ما كان 

روف التناسب فيه بني املأخوذ واملأخوذ منه يف املعىن وأكثر احلروف، وكان باقي احل

��ǲƬǿÂ�ŔǿÂ��ǪĔÂ�ǪǠǻÂ��ǶǴƯÂ�Ƥ ǴƯ�ȂŴ�śƥ°ƢǬƬǷ�śƳǂű�ǺǷ�Â¢�ƾƷ¦Â�«ǂű�ǺǷ

، ألنه يعتمد أساسا عليه وطريقته ختتلف 4، ويسمونه اإلبدال اللغوي3ومدح ومده

  عن اإلبدال الصريف.

أما أصل االشتقاق قد هب الكوفيون إىل أن املصدر مشتق من الفعل 

و(قام قياما) ألن رتبة العامل قبل رتبة املعمول، وقوع عليه، حنو:(ضرب ضربا) 

واملصدر يذكر تأكيدا للفعل، ...ورتبة املؤكد قبل رتبة املؤكد، تله قد جند أفعاال ال 

حبذا، فلو يكون املصدر فرعا ال أصال ملا -ليس- عسى-بئس-مصدر هلا: كنعم

.5خال من هذه األفعال الستحالة وجود الفرع من غري األصل

.134، ص2ين، جاخلصائص، ابن ج-1

.146، ص2املصدر نفسه، ج ينظر - 2

.11-10دروس يف التصريف، حممد حمي الدين عبد احلميد، ص:-3

.11، 10ينظر املرجع نفسه، ص-4

ف يف مسائل اخلالق بني النحو بني املصريني  والكوفيني، ابن األنباري، اينظر اإلنص - 5

، 1961، 4ط ،1القاهرة، ج- سعادةمطبعة ال-تح: حممد حمي الدين عبد احلميد

  .239- 235ص
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صريون إىل أن الفعل مشتق من املصدر وفرع عليه، استنادا إىل مجلة من وذهب الب

التعليالت منها أن املصدر يدل على زمان معني، فكما أن املطلق أصل املقيد، 

فكذلك املصدر أصل الفعل...واملصدر أعم، واالسم يقوم بنفسه ويستغىن عن 

...الفعل، وأما الفعل فإنه ال يقوم بنفسه ويفتقر إىل االسم

وأن املصدر هو األصل ألن له مثاال واحدا حنو الضرب، والقتل والفعل له 

أمثلة خمتلفة...واملصدر ليس مشتق من الفعل ألنه لو كان مشتقا منه سكان جيب 

أن جيري على سنن يف القياس، ومل خيتلف كما مل ختتلف أمساء الفاعلني 

رجل والثوب...دّل على أنه واملفعولني، فلما اختلف املصدر اختالف األجناس كال

.1غري مشتق من الفعل

ولعل أفضل سبيل للخروج من هذا اخلالف الشبيه جبدلية نشأة اللغة، ما 

ذهب إليه متام حسان من احملدثني، الذي رأى أن اجلذر الثالثي هو أصل الكلمة، 

فالبصريون نظروا إىل أن املصدر أصل االشتقاق حبكم أنه ال يدل على معىن آخر 

ƢȇǄǳ¦Â�®ǂƴƬǳ¦�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�Ƕēǂǜǻ�ƪ®̈��إ ǻƢǰǧ�ÀȂȈǧȂǰǳ¦�ƢǷ¢Â��ª ƾū¦�Ƥ ǻƢƳ�ń

�ǲǠǨǳ¦�Ŀ�ȏ¤�Ǯ ǳ̄�¦ÂƾƳÂ�ƢǷÂ��ƾȇǄŭ¦�ǺǷ�ƨǳƢǏȋ¦�§ǂǫȋ¦�ǢȈǐǳ¦�ǺǷ�ǶǿƾǼǟ�®ǂĐƢǧ

املاضي الثالثي املستند إىل املفرد الغائب وبذلك اعتربوه أصل االشتقاق على 

ل املاضي مشتق منها كذلك، وينتج صنيع املعجميني، فاملصدر مشتق منها، والفع

،  2عن هذا الفهم اجلديد لالشتقاق، تقسيم الكلمات املشتقة إىل منصرفة وجامدة

كما أن املعاجم اللغوية القدمية قد انشقت على هذا األساس، فاجلذر ثالثيا كان 

  أو رباعيا هو أصل الكلمة كما صنفت يف املعاجم اللغوية.

ا بالدراسة هي (اسم الفاعل صيغ املبالغة، وصيغ املشتقات اليت سأتناوهل

الصفة املشبهة، اسم املفعول، امسا الزمان واملكان، اسم التفضيل.

.239-235، ص1ينظر املصدر نفسه، ج-1

ينظر العربية معناها ومبناها، متام حسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، -2

.169، 168املغرب، (دط، دت)،  ص
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  جدول إحصائي للمشتقات(األوصاف) المزمع دراستها:

اسم 

الفاعل

اسم 

املفعول

الصفة 

املشبهة

اسم 

التفضيل

اسم 

 املكان

اسم 

 الزمان

مجيع 

األوصاف

390625271204113العدد

%100%4%11%24%22%5%35النسبة

  اسم الفاعل:-3-1

هو اسم مشتق يدل على صفة فيها حدث غري ثابت، وبتعريف آخر"هو 

صفة تشتق من مصدر الفعل املتصرف املبين للمعلوم، للداللة على من وقع منه 

الفعل حدوثا ال ثبوتا مثل(دافع)، (سائر)و(منطلق)، (مكرم)، (جمتدب)، 

واملالحظ من هذا التعريف أن اسم الفاعل اسم مشتق يدل على  1(مستغفر)"

صفة فيها حدث غري ثابت، وأن يكون من فعل مبين للمعلوم، ويدل"أيضا على 

من وقع منه الفعل حدوثا ال ثبوتا، مبعىن هو الذي يوقع الفعل وأن الفعل يقع منه، 

ول بكثري إال أنه يركز على جانب وأما التعريف الثاين الذي نورده ال خيتلف عن األ

اإلعمال من جهة، واجلانب املعنوي من جهة أخرى، وحيدد بني أنواع املشتقات 

  األصلية األخرى اليت تندرج حتت االشتقاق األصغر كاسم املفعول واسم التفضيل.

فاسم الفاعل ما اشتق من فعل ملن قام به على معىن احلدوث كضارب، 

(ال) عمل مطلقا، وإال عمل وإن   ل" فإن كان صلةفإن صغر أو وصف مل يعم

2كان حاال أو استقباال واعتمد على نفي أو استفهام أو خمرب عنه أو موصوف"

إذا حيدد عمل اسم الفاعل فيعمل عمل فعله سواء أكان حملي (ال) أم كان 

  مضافا أم جمردا من(ال) واإلضافة.

، 2ت اجلامعية، طتصريف األمساء واألفعال، فخر الدين قباوة، مديرية الكتب واملطبوعا-1

.156، ص 1981

شرح شذور الذهب يف معرفة كالمال العرب، ابن هشام األنصاري،  املكتبة العصرية، -2

.360، ص1988صيدا ، بريوت،(دط)، 
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يقع يف موقع وسط بني ومع داللة اسم الفاعل على التجدد واحلدوث فهو 

الفعل والصفة املشبهة، فهو أدوم وأثبت من الفعل، ولكنه ال يويف إال ثبوت الصفة 

املشبهة مثل هادم، وقد يأيت من فعل الزم مثل جالس، وهو قليل ألن األصل يف 

اسم الفاعل أن يضع ملا وقع الفعل منه على سواه، وهذا ما تكون عليه حالة 

.1التعدي

«�ǀđ�ļƘƫ�ÀƘƥ�ǲǟƢǧ�À±Â�ȄǴǟ¦�ويصاغ من مص ǂǐƬŭ¦�ȆƯȐưǳ¦�ȆǓƢŭ¦�°ƾ

املصدر مهما كان وزنه، وندخل عليه من التغيري ما جيعله على وزن فاعل، وال فرق 

2يف املاضي بني املتعدي والالزم وال بني مفتوح العني وال مكسورها ومضمومها

ة ميما مضمومة ويصاغ من غري الثالثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف املضارع

إن مل تكن مضمومة، وكسر ما قبل اآلخر مطلقا، سواء كان مكسورا يف املضارع، 

.3أم مفتوحا

وتستعمل صيغ الفاعل لدالالت متنوعة فهي ال تقتصر على داللة اسم 

الفاعل فحسب، وإمنا تدل على الصفة املشبهة، واسم املفعول واالسم املنسوب 

�ǂĐ¦�ǖǬǧ�ǶǇȏ¦�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǳ¦Â.د عن احلدث 

واملالحظ أنه اسم الفاعل من املشتقات اليت يقرتن به التنوين يف كثري من 

األحيان، ولكن ضمن غايات حيققها دالليا مثل الداللة املعنوية واجلمالية الصوتية، 

مرة، وهذا التكرار له داللة  39وقد وردت صيغة اسم الفاعل يف السورة الكرمية 

لفاعل أمام اختيار بني االمسية والفعلية وبني الثبات متميزة إذ أنه صيغة اسم ا

واللزوم، وبني التجدد والتحول، ونلمس ذلك من خالل الدراسة.

.287ينظر علم الصرف الصويت، عبد القادر عبد اجلليل، ص-1

والنشر، بريوت، دط، ينظر التطبيق الصريف، عبده الراجحي، دار النهضة للطباعة -2

.77، ص1973

.78ينظر املصدر نفسه، ص-3
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َويـَُبشُِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن ﴿ :فاسم الفاعل(املؤمنني) يف قوله تعاىل

أفاد التعبري عن الثبات، وهي صلة اإلميان واستقرارها يف قلوب 1﴾الصَّاِلَحاتِ 

املؤمنني حبيث ال ينتظر أي افرتاق بني قلب املؤمن وصفة اإلميان، لذلك كلن هلم 

  ما ذكر من وافر اجلزاء.

اآلية تعرض صورة  2﴾وََكْلبـُُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِه بِاْلَوِصيدِ ﴿ :وقوله تعاىل

، أما اسم الفاعل(باسط) فيدل على أنه يعمل عمل الفعل، الفتية وهم يف الكهف

وهذا ما يقر به من داللة الفعل الدال على احلدوث والتجدد والتغري، لكن االسم  

الفاعل يدل على الثبوت واالستمرار،"فلو قيل يبسط مل يؤد الغرض ألنه يؤذن 

، ويف 3صفة"مبزاولة الكلب البسط، وأنه يتجدد له شيء، فباسط أشعر بثبوت ال

  اآلية الكرمية أيضا داللة على الثبات واللزوم.

َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللَُّه ﴿ :ويدل اسم الفاعل على املبالغة يف قوله

هو تعبري يعكس ثقة موسى عليه السالم يف نفسه ألن"التعبري بالفعل  4﴾َصاِبًرا

وليس ذلك ، والصرب الظاهري يصحبه االستعان 5يشري إىل حصول صرب ظاهري"

  ما قصده موسى عليه السالم.

َها ﴿كما يعرب به عن االستقبال يف قوله تعاىل:  َوِإنَّا َلَجاِعُلوَن َما َعَليـْ

فاهللا عز وجل يغري حال الدنيا من حال، فتناسب اسم الفاعل 6﴾َصِعيًدا ُجُرزًا

َوَال ﴿العامل مع الصورة والتعبري أكثر من غريه من الصيغ اللغوية، وقوله أيضا:

  .2الكهف:  - 1

  .18الكهف:  - 2

  .376ص، 1974، 2اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي، ج-3

  .69الكهف: - 4

.372، 15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-5

  08الكهف:  - 6
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، أي"إين فاعل ذلك الشيء غدا أي فيما 1﴾تـَُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي فَاِعٌل َذِلَك َغًدا

يستقبل من الزمان، ومل ير الغد خاصة" فاسم الفاعل هنا يدل على عدم التأكد 

من حصول الفعل يف املستقبل لدى املتكلم وال ميكن له ذلك، وهلذا فإن اهللا تعاىل 

  هذه الصيغة ليجعل أمده مرتبطا مبشيئة اهللا. ينهى العبد عن مثل

، باخع 2﴾فـََلَعلََّك بَاِخٌع نـَْفَسَك َعَلى َآثَارِِهمْ ﴿: أما قوله تعاىل

مشتق"من خبع يبخع خبعا وخبوعا أصلك من شدة الوجد وأصله اجلهد، وقيل: خبع 

األرض أي جهدها حىت أخذ ما فيها من أموال امللوك، وقال الكسائي خبع 

.4والبخع"قتل النفس غما" 3بالزراعة جعلها ضعيفة بسبب متابعة احلراثة" األرض

وقد اختلف يف اشتقاقه فقيل من البخاع بالباء املوحدة(بوزن كتاب) وهو 

.5عرف مستبطن يف القفا فإذا بلغ الذابح النخاع فذلك أعمق الذبح"

  اسم المفعول:-3-2

هو اسم مشتق من الفعل أو مصدر املضارع املتصرف املتعدي املبين للمجهول، 

�ǾȈǴǟ�ǞǬȇ�ǺǷ�Ǧ ǏÂ�ȄǴǟ�¾ƾȇÂ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�Â¢�» ǂǛ�ǞǷ�ȏ¤�¿±Ȑǳ¦�ǺǷ�¹Ƣǐȇ�ȏÂ

، وهو يدل على أمرين ما وقع عليه الفعل كمكتوب ومستغفر، فهذه 6الفعل

ة من سياقها، كما دلت الكلمات دلت على ما يتصف بالفعل على سبيل املفعولي

  .23الكهف: - 1

  06الكهف: - 2

91، ص6البحر احمليط، ج-3

، 2تفسري مفردات القرآن الكرمي، مسيح عاطف الزين، دار الكتاب اللبناين، بريوت،  ط-4

.1984، 2ط

  .254ص، 15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-5

.294ينظر علم الصرف الصويت، عبد القادر عبد اجلليل، ص-6
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على حدث مؤقت وقع وانتهى، أو مستمر الوقوع وسينتهي، يدل على حدث 

.1مؤقت وقع وانتهى

وقد تستخدم صيغة اسم املفعول مبعىن اسم الفاعل من حيث داللته على 

احلدوث والثبوت، فهو يدل على احلدوث إذا قيس بالفعل وعلى الثبوت إذا قيس 

�¹ƢǐȇÂ��ƨȀƦǌŭ¦�ƨǨǐǳƢƥ�ǲưǷ�¾ȂǠǨǷ�À±Â�ȄǴǟ�®ǂĐ¦�ȆƯȐưǳ¦�ǺǷ�¾ȂǠǨŭ¦�ǶǇ¦

مدروس، كما يصاغ من غري الثالثي على وزن الفعل املضارع املبين للمجهول مع 

.2إبدال حرف مضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبلها اآلخر

وقد وردت صيغة اسم املفعول يف السورة مثال مرات من الثالثي املزيد 

  ي املزيد حبرفني أربعة.حبرف اثنان، ومن الثالث

وفيها  3﴾َوَما نـُْرِسُل اْلُمْرَسِليَن ِإالَّ ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِينَ ﴿ :مثل قوله تعاىل

غري ويف ذلك  إشارة صرحية إىل أن وظيفة الرسل هي التبليغ بالبشارة أو اإلنذار ال

رجل تعريض مبن سألوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن خرب الفتية والروح وال

�ƢȀǴƳ¢�ǺǷ�Ʈ Ǡƥ�Ŗǳ¦�ƨȇƢǤǳ¦�¦ȂǴǿƢš �Â¢�¦ȂǴȀƳ�ǶĔȋ�» ¦Ȃǘǳ¦4.

  الصفة المشبهة:-3-3

هي اسم مشتق من الفعل الثالثي الالزم، للداللة على معىن اسم الفاعل 

ولعل سبب نعتها باملشبهة اختصارا من التشبيه باسم الفاعل، 5على وجه الثبوت

�ǶǇ¦�śƥÂ�ƢǸȀǼȈƥ�¼ǂǨǳ¦Â��ƶǴǘǐŭ¦�ƨȇƢĔ�ƪ ǧǀƷ�ǾƫǂưǯÂ�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�Ņ¦ȂƬǳƢƥÂ

�ƨǷ±ȐǷ�ƢĔȋ��śǠǷ�ÀƢǷ±�ȄǴǟ�¾ƾƫÂ��ƢȀƦƷƢǐǳ�ƨƬƥƢƯ�ƨǨǏ�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƢĔ¢�ǲǟƢǨǳ¦

إذا أريد  للثبوت، وهذا مما ال حيتاج إىل زمن عكس الصفات العارضة ولكن

.215ينظر تصريف األمساء واألفعال، فخر الدين قباوة، ص-1

.294ر علم الصرف الصويت، عبد القادر عبد اجلليل، صينظ - 2

  .56الكهف:  - 3

.243، 242، 15ينظر التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-4

.168-167ينظر تصريف األمساء واألفعال فخر الدين قباوة، ص-5
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، ال الثبوت واالستقرار قرنت بزمان، وهذا مما يساعد 1بالصفة احلدوث والتجدد

  على بناء الداللة.

وللصفة املشبهة أوزان عدة ذكرها سيبويه واألسرتباذي منها: فْعٌل، فـَُعَل، 

َعٌل، وَفعيلٌ  وافـَْعُل، فعالن، فـَُعٌل، فعيل، فـَْعٌل، وفيـْ
2.

صاحلة للبس من حيث املبىن مع اسم لفاعل،  وهذه الصيغ املتعددة جتعلها

وجيدر اإلشارة إىل أن َفعَل وفـَُعَل مها األكثر ورودا.3وصيغة املبالغة

وبعد تقصينا هلذه الصيغة يف السورة وجدناها وردت مخس وعشرين مرة، 

�ǺǷÂ��ƨƬǇ�» ǂŞ�ƾȇǄŭ¦�ȆƯȐưǳ¦Â��̈ǂǷ�ǺȇǂǌǟÂ�ƨȈǻƢť�®ƾĐ¦�ȆƯȐưǳ¦�ǺǷ�ƪ ǬƬǋ¦Â

املزيد حبرف مرة واحدة، وتنوعت صيغها وتعددت، فمن صيغة(أفعل) قوله لثالثي 

ُلَوُهْم أَيـُُّهْم َأْحَسُن َعَمًال ﴿ :تعاىل َأنَّ َلُهْم َأْجًرا ﴿ :(أحسن) قوله4﴾لَِنبـْ

َقاظًا َوُهْم رُُقود﴿حسنا.، ومن صيغة فعل قوله:5﴾َحَسًنا املفرد 6﴾َتْحَسبـُُهْم أَيـْ

  رقود= فعول.يقظ والصفة الثانية: 

فََأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه ﴿ :وجاءت الصفة املشبهة من صيغة"فعيل" قوله

، وأصبح هشيما معناه أصبح يف القرآن الكرمي على وجهني: الصباح 7﴾الرِّيَاحُ 

تشيد إىل معىن ﴾ فََأْصَبَح يـَُقلُِّب َكفَّْيهِ ﴿فإذا كانت اآلية السالفة 8وصار"

.299ينظر علم الصرف الصويت، عبد القادر عبد اجلليل، ص-1

.143، ص1، وشرح الشافية، األسرتباذي، ج100، ص:2سيبويه، جينظر الكتاب، -2

.200ينظر العربية معناها ومبناها، متام حسان، ص:-3

  .07الكهف:  - 4

  02الكهف: - 5

  18الكهف: - 6

  45الكهف: - 7

أللفاظ كتاب اهللا العزيز ومعانيها، أبو عبد اهللا احلسني بن حممد،  الوجوه والنظائر - 8

.119، ص1998، 1يوسف اخليمي ، مكتبة الفرادي، دمشق، طالدامغي، تح: فاطمة 
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يف هذه اآلية مبعىن صار و"االستعمال الشائع يف القرآن الصباح، ها هي مستعملة 

.1الكرمي"

وهشيم اسم على وزن فعيل يراد به معىن مفعول أي مهشوما"حمطما، 

وتذروه الرياح من فعل ذرى يذري ذرية وقد ورد يف الثرآن الكرمي على سبعة أوجه: 

.2الرتك" -خلة - النملة - النفس -اخللق -اآلباء - الولد

قَاَل َأقـَتَـْلَت نـَْفًسا زَِكيًَّة بِغَْيِر ﴿: ائما على صيغة فعيل يف قولهكما جاء د

، الصفة زكية على وزن فعيلة، ومذكرها زكي على 3﴾نـَْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا نُْكًرا

، الكرمي، وجلها تدخل ضمن أمساء اهللا نوزن فعيل وهذا الوزن كثري الورود يف القرآ

جليل، حليم، عظيم، ...ومعناها هي الطاهرة لذنوب احلسىن وصفاته حنو:قريب،

وهي صفة مشبهة دالة على الثبوت، وقرأها بعضهم زاكية، لكن األلوسي يعد 

األوىل أبلغ، لداللتها على الثبوت مع كون فعيل احملول إىل فاعل يدل على املبالغة، 

نب قط، وزكية وذكر أن الفرق بني زكية وزاكية، بأن الزاكية باأللف هي اليت مل تذ

.4بدون ألف هي اليت أذنبت مث غفرت، وهو من فعل زكا يزكو

ِتِهمْ ﴿: ومثله أيضا قوله تعاىل فقليل صفة مشبهة  5﴾ُقْل رَبِّي َأْعَلُم ِبِعدَّ

�Ȃǿ�ǶēƾǠƥ�ƅ¦�ǶǴǟ�À¢�ƾȈǨȇ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ń¤�ǲȈǔǨƬǳ¦�ǶǇ¦�ƾǼǇ�ƾǫÂ��ǲȈǠǧ�À±Â�ȄǴǟ

، و"قال ابن العباس رضي اهللا عنه: حني وتعت 6العلم الكامل وأن علم غريه ظن"

.331، ص15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، مج-1

.335الوجوه والنظائر، الدامغي، ص:-2

  .22الكهف: - 3

.426، 15يتظر روح املعاين، األلوسيي، ج-4

  .22الكهف  - 5

  .291ص ،15التحرير والتنوير، طاهر بن عاشور، ج-6
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�ǶĔ¢�ƪ ƦƯÂ��ƢȀȈǳ¤�ƪ ǨƬǴȇ�®Ƣǟ�̈ƾǟ�ƢǿƾǠƥ�Ǧ Ǽȇ�Ń��Ä¢�̈ƾǠǳ¦�ƪ ǠǘǬǻ¦�Â¦Ȃǳ¦�ƪ ǠƫÂ

.1سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والثبات"

وعد عيد القادر عبد اجلليل، فعيل، من األوزان السماعية للصلة املشبهة 

¿±Ȑǳ¦�ȆƯȐưǳ¦�ǲǠǨǳ¦�ǺǷ�ƢƦǳƢǣ�¹Ƣǐƫ�ƢĔ¢Â ،على وزن فُعل ومثل هلا بكرمي من كُرم

. وكذلك أورد الشيخ الغيالين يف باب الصلة 2وشريف من شرف، ومجيل من ُمجل

املشبهة قوله:"يأيت فعيل غالبا من فُعل يفعل املضموم العني كالكرمي، وعظيم، 

.3حقري، مسيع، حليم، رئيس..."

  اسم التفضيل:-3-4

شرتكا يف صفة واحدة وزاد أحدمها فيها هو اسم يصاغ لداللة على شيئني ا

عن اآلخر يف تلك الصفة، وهو مشتق من فعل أي حدث ملوصوف قام به الفاعل 

، ومل يقدم السيبويه دقيقا له بل اكتفى 4أو وقع عليه بزيادة على غريه يف أصل ذلك

اكتفى بإعطاء وزنه، مع التمثيل ملسائله وأحكامه، فقال:"هذا باب ما جرى من 

 تكون صفة جمرى األمساء اليت ال تكون صفة، وذلك أفعل األمساء اليت

5منه...وأفعل شيء حنو: خري شيء وأفضل شيء، وأفعل ما يكون وأفعل منك"

ونستنتج مما سبق أنه مشتق من املشتقات يأيت لتفضيل املوصوف على مشاركني 

ناه يف صفة معينة، وله صيغة واحدة وهي أفعل، ووظيفته الداللية مستوحاة من مب

ǾǴǠǧ¢�ƢǷ��Ƥ ƴǠƬǳ¦�ƨǤȈǏ�ǾƥƢǌƫ�ƢĔ¢�ƨǤȈǐǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǚƷȐŭ¦Â��Ŀǂǐǳ¦- ،أفعل به

�ÀȂǰȇ�ǚǨǴǳ¦�ƨȀƳ�ǺǸǧ��ŘǠŭ¦�Ŀ�ƢǸđ°ƢǬƫÂ�ǚǨǴǳ¦�Ŀ�ƢǸȀǫƢǨƫ¦�ń¤�ǞƳ¦°�¦ǀǿÂ

االتفاق من حيث بناء صيغة أفعل من فعل ثالثي، وال جيوز من غريه وال للتفضيل 

.713، 2كشاف، الزخمشري، جال - 1

.306علم الصرف الصويت، عبد القادر عبد اجلليل، ص-2

.186، ص1جامع الدروس العربية، الغيالين، ج-3

.157ينظر تصريف األمساء واألفعال، فخر الدين قباوة، ص-4

.24، ص2الكتاب، سيبويه، ج-5
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�ƢǷ�ƢǼǳȂǬǧ��ǲȈǔǨƬǳ¦�ŘǠǷ�ÀƢȇ®ƚȇ�ƢǸĔ¢�ŘǠأو التعجب. وأما التقارب من جهة امل

.1أفصح هذا الرجل، فإننا نبني فصاحته الكالمية عن غريه من الناس

وقد كثر ذكر اسم التفضيل يف سورة الكهف، إذ ورد سبعة وعشرين مرة، 

ويعود ذلك لدواع تنبيهنا من خالل األمثلة من السورة املكية، أي يف مرحلة 

كان أسلوب القرآن الكرمي يف اإلقناع و التأثري يستخدم ضمن الدعوة األوىل، لذا  

األساليب(التفضيل) وهو عقد مقارنة بني طرفني خيتار العقل السليم اخلري واألفضل 

َيانًا رَبـُُّهْم َأْعَلُم ِبِهْم قَاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى ﴿يف قوله تعاىل: ُنوا َعَلْيِهْم بـُنـْ فـََقاُلوا ابـْ

فعلم اهللا ال يوازيه علم وال يقاربه، ونالحظ 2﴾َنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم َمْسِجًداَأْمرِِهْم لَ 

ُقْل رَبِّي َأْعَلُم ﴿تكرار هذه الصيغة يف مواقف متعددة، مثل ذلك قوله أيضا:

ِتِهْم َما يـَْعَلُمُهْم ِإالَّ قَِليلٌ  اسند"اسم التفضيل إىل اهللا تعاىل ويفيد بأن علم  3﴾ِبِعدَّ

ǲǷƢǰǳ¦�ǶǴǠǳ¦�Ȃǿ�ǶēƾǠƥ�ƅ¦  "ُقِل اللَُّه ﴿:، ويف قوله أيضا4وأن علم غريه ظن

رتبط ارتباطا يوهذا التكرار  5﴾َأْعَلُم ِبَما لَِبُثوا لَُه َغْيُب السََّماَواِت َواْألَْرضِ 

السورة املتمركزة حول العلم والتعليم، إذ  عميقا ووثيقا وعميقا على الفكرة العامة يف

ا مع اهللا وتشريفا ملقامه أمام من يدعون إهلبدأت الكتاب على عبده تعليما له 

  وينسبون له ظلما الولد.

ولقد كشف اسم التفضيل جانبا من نفسية الرجل صاحب اجلنتني يف قوله 

ُيَحاِورُُه أَنَا َأْكثـَُر ِمْنَك َماًال َوَأَعزُّ وََكاَن َلُه َثَمٌر فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ﴿تعاىل:

يالحظ يف اآلية الكرمية تكرار صيغة اسم التفضيل(أكثر، أعز) مع تنوع 6﴾نـََفًرا

.344، ص3ينظر النحو الوايف، عباس حسن، ج-1

  21الكهف:  - 2

  22الكهف: - 3

.291، ص1التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-4

  .26الكهف  - 5

  .34الكهف: - 6
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يف التمييز ماال ونفرا، فهي من جانب نفس متعلقة مبتاع الدنيا ويريد أن يكثر من 

�ƢȀǼǟ�¿Ȑǰǳ¦�¾ƢǗƘǧ�Ƣđ�ǞƬǸƬǳ¦

  اسما الزمان والمكان:-3-5

ميثل امسا الزمان واملكان تنوعا صرفيا خامسا، تنهض الداللة فيه على واقع 

صريف، وميثل كل واحد منهما جانبا من املشتقات اليت تفيد الداللة على وقوع 

الفعل يف الزمان أو املكان، وهذه الصفة الصرفية ال تناظر مما يصطلح عليه يف 

، ومها امسان يصاغان من املصدر 1انالرتكيب النظمي(الظرف) أو اسم الزمان واملك

�ǾȈǴǟ�¾ƾȇ�Äǀǳ¦�®ƾĐ¦�ŘǠŭ¦�Ƣŷ��ƢǠǷ�ǺȇǂǷ¢�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǳ¦�ƾǐǬƥ�ǲǠǨǴǳ�ȆǴǏȋ¦

مثل اجته  2ذلك املصدر، مزيدا عليه الداللة على الزمان وقوعه أو مكان وقوعه

مغرب الشمس ومطلع القمر ومنصرف الشغيلة، وقابلته مغرب الشمس ومطلع 

لشغيلة، ففي املثال األول تدل كلمة مغرب، مطلع، منصرف القمر ومنصرف ا

على زمن وقوع الفعل، وتدل يف املثال الثاين على مكان وقوع الفعل، فرغم تغري 

.3الداللة مل تتغري الصياغة، هلذا البد من قرينة يف السياق تدل على املقصود

ح أو املضموم ويصاغ اسم الزمان أو املكان من الفعل الثالثي املضارع املفتو 

.4مكتبٌ -يكتبُ -على زنة َمْفَعٌل مثل: كتبَ 

َبْل ﴿ويصاغ على وزن مفعل إذا كان مثال واويا مثل:موعد، يف قوله تعاىل:

، يكون من غري ثالثي على وزن اسم مفعول، 5﴾زََعْمُتْم أَلَّْن َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًدا

  قبل اآلخر.وذلك بإبدال حرف املضارعة ميما مضمومة وفتح ما 

.313علم الصرف الصويت، عبد القادر عبد اجلليل، ص-1

.318، ص3النحو الوايف، عباس احلسن، ج-2

.229ينظر تصريف األمساء واألفعال، ص-3

.313اجلليل، صعلم الصرف الصويت، عبد القادر عبد -4

  .48الكهف: - 5
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171�ȆƯȐưǳ¦�ǺǷÂ��ƨȈǻƢť�®ǂĐ¦�ȆƯȐưǳ¦�ǺǷ��Ƣũ¦�ǂǌǟ�ƢǼƯ¦�ÀƢǰŭ¦� Ƣũ¢�®ƾǟ�ǢǴƥ

املزيد حبرف: واحد، ومن الثالثي املزيد حبرفني: ثالثة)، ودلت مجيعها على أمكنة 

ُلَغ َمْجَمَع ﴿وقوع أفعاهلا(كما هو يف األصل)، مثل قوله تعاىل َرُح َحتَّى أَبـْ َال أَبـْ

وجممع البحرين هو املكان الذي جيتمع فيه البحران  1﴾ْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقًبااْلَبْحرَ 

"وقرئ(جممع) بكسر امليم  3، وهو اسم مكان،...وقيل مصدر2ويصريان حبرا واحدا

وكلمة البحر وردت يف القرآن على 4مطلع" - وهي يف الشذوذ من نَفعل، مشرف

لبحر  -حبر حتت العرش -وامللحاملاء العذب  -موسى واخلضر -ستة أوجه: اليم

.ǂǔŬ¦Â�ȄǇȂǷ�¼ƢȈǈǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�Ƣđ�®¦ǂŭ¦Â��ŚƸƦǳ¦5 - سبعة أحبر - بعينه

، فقد أضف معىن 6﴾ َويـَُهيِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمرُِكْم ِمرفـًَقا﴿ وقوله تعاىل:

التهكم يف لفظ املرتفق، وقد"قرأ أبو جعفر واألعرج وشيبة ومحيد وابن سعدان 

وأبو بكر يف رواية األعشى، والربجي واجلعفي عنه، وأبو عمروا يف  ونافع وابن عامر

رواية هارون بفتح امليم وكسر الفاء، وقرأ ابن أيب إسحاق وطلحة واألعمش وباقي 

السبعة بكسر امليم وفتح الفاء رفقا ألن مجيعا يف األمر الذي يرتفق به ويف اجلارحة 

قال: ال أعرف يف األمر ويف اليد  حكاه الزجاج وثعلب. ونقل مكي عن الفداء أنه

ويف كل شيء إّال كسر امليم، وأنكر الكسائي أن يكون املرفق من اجلارحة إالّ بفتح 

امليم وكسر الفاء، وخالفه أو احلامت وقال: املرفق بفتح امليم املوضع كاملسجد وقال 

.7زيد: وهو مصدر كالرفق جاء على مفعل" أبو

  .60الكهف: - 1

.176، ص6.البحر احمليط، أبو حيان األندلسي، ج-2

.173، ص1979، 3ط ،15تفسري املراغي، أمحد مصطفى املراغي، دار الفكر، ج-3

.731، ص2الكشاف، الزخمشري، مج-4

.91والوجوه والنظائر أللفاظ كتاب اهللا العزيز، أبو الداغمي، ص-5

  .16كهف: ال - 6

.130، ص6البحر احمليط، أبو حيان األندلسي، ج-7
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ِإَذا بـََلَغ َمْطِلَع الشَّْمِس َوَجَدَها َتْطُلُع َعَلى قـَْوٍم َلْم َحتَّى ﴿وقوله تعاىل أيضا:

ًرا وهو مصدر ميمي، وقد شرح بعض أئمة التصريف 1﴾َنْجَعْل َلُهْم ِمْن ُدوِنَها ِستـْ

.2أن املطلع جاء يف املكان والزمان فتحا وكسرا

نَـُهْم َمْوِبًقا﴿: وقوله ق أي اهلالك، وأريد واملوبق مكان الوبو  3﴾َوَجَعْلَنا بـَيـْ

.4وأريد به هنا جهنم

واملرتفق حمل االرتفاق 5﴾ بِْئَس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرتـََفًقا﴿: وقوله تعاىل

االرتفاق اسم مكان مشتق من اسم جامد إذا اشتق من املرفق وهو جممع العضد 

.6والذراع

�ƘǰƬŭ¦������ǖȈƄ¦�ǂƸƦǳ¦�Ƥ ƷƢǏ�¾ȂǬȇ��ǆ ǴĐ¦Â�ǂǬŭ¦Â�¾ǄǼŭ¦�Ȃǿ�ǪǨƫǂŭ¦Â

املرفق ألصل النار وال اتكاء، وقال ابن األنباري: ساءت مطلبا للرفق، ألن على 

من طلب رفقا من جهنم عدمه، وقال ابن عطية: قريبا من قول األنباري: واألظهر 

عندي أن يكون املرتفق مبعىن الشيء الذي يطلب رفقه بارتكاء وغريه، وقال عبد 

.7بئس موضع الرتافق النار" اهللا الرازي: واملعىن بئس الرفقاء هؤالء، أو

قَاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعَلى َأْمرِِهْم لََنتَِّخَذنَّ َعَلْيِهْم ﴿: ويف قوله تعاىل

  فاملسجد اسم مكان. 8﴾َمْسِجًدا

  .90الكهف: - 1

.35، ص16روح املعاين، األلوسي، ج-2

  .52الكهف: - 3

  .345ص، 15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-4

  .29الكهف: - 5

.309، ص15التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج-6

.116، ص6األندلسي، جالبحر احمليط، أبو حيان -7

  .21الكهف: - 8
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1﴾َوَلْن َتِجَد ِمْن ُدونِِه ُمْلَتَحًدا﴿: وذكر اسم املكان يف قوله تعاىل

د اسم ، وامللتحاسم مفعول، من فعلهجييء على زنة وامللتحد"اسم مكان ميمي 

انب، وجاء بصيغة االفتعال ألن أصله تكلف امليل جمكان االلتحاد: امليل إىل 

ويفهم من صيغة التكلف أنه مفر من مكروه يتكلف اخلائف أنه يأوى إليه، لذلك  

.2كان امللتحد مبعىن امللجأ، واملعىن: لن جتد شيئا خيبيك من عقابه"

يف قوله تعاىل أيضا:{بل هلم موعد لن جيدوا من دونه وذكر اسم املكان 

واملوئل على وزن مفعل من الفعل وأل مبعىن جلأ، فهو اسم مكان مبعىن 3موئال}

.4امللجأ

أما أمساء الزمان فلم يتجاوز تواترها أربع مرات، فقد وردت كلمة موعد يف 

  اآليات التالية:

،فكلمة موعد 5﴾َنْجَعَل َلُكْم َمْوِعًداَبْل زََعْمُتْم أَلَّنْ ﴿: قال اهللا تعاىل

َبْل َلُهْم َمْوِعٌد َلْن َيِجُدوا ِمْن ُدونِِه ﴿:اسم زمان وما تفرد به، وقوله أيضا

َوتِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهْم ﴿: وقوله 6﴾َمْوِئًال 

القيامة بوصفه الزمان املنتظر حللول العذاب،  وقد عربت مجيعها عن يوم 7﴾َمْوِعًدا

هالكهم وقتا معلوما وهو املوعد، قول صاحب البحر احمليط:"وضربتا إلالعذاب، ي

  .27الكهف: - 1

.304، ص15التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج-2

  .58الكهف:  - 3

.357، ص15ينظر التحرير و التنوير، الطاهر بن عاشور، ج-4

  .48الكهف: - 5

  .58الكهف: - 6

  .59الكهف: - 7
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وأيضا املهلك اسم زمان من الفعل أهلك على وزن  1واحتمل أن تكون زمانا"

.2َمْفَعل

ليعتاد البشر صحة االختيار بني من كانوا عليه من عبادة األوثان وما 

إليه العقيدة اجلديدة فالقرآن ينوع يف األساليب ليؤثر على العقل والعاطفة  تدعوهم

ُلَوُهْم ِإنَّا ﴿معا، وما ورد منه يف قوله تعاىل: َجَعْلَنا َما َعَلى اْألَْرِض زِيَنًة َلَها لَِنبـْ

، صيغة اسم التفضيل(أحسن) على وزن أفعُل، وقوله 3﴾أَيـُُّهْم َأْحَسُن َعَمًال 

الشاهد يف  4﴾ثُمَّ بـََعثْـَناُهْم لِنَـْعَلَم َأيُّ اْلِحْزبـَْيِن َأْحَصى ِلَما لَِبُثوا َأَمًدا﴿أيضا:

- اآلية هو أحصى لكن يقول أبو حيان:"جوز احلويف وأبو البقاء أن يكون

فعال ماضيا، وما مصدرية و(أمدا) مفعول به، وأن يكون أفعل للتفضيل  - أحصى

والتربيزي أن يكون أفعل للتفضيل، مصوغ من و(أمدا) متييز، واختار الزجاج 

الرباعي على خالق القياس، انصرف إىل ما يف معىن اإلحصاء ومن الضبط 

واإلصابة،...ومع كونه ليس قياسا فهو كثري يف الكالم الفصيح ويف القرآن، 

.5واملعىن، لنعلم أي الفريقني أتقن إحصاء"

ن فعال ماضيا، والوجه وذكر يف تفسري التحرير أن أحصى حيتمل أن يكو 

أن(أحصى) اسم تفضيل، والتفضيل متصرف إىل ما يف معىن اإلحصاء، من 

.6الضبط واإلحصاء، واملعىن لنعلم أي احلزبني أتقن إحصاء"

  .133ص  ،6البحر احمليط، أبو حيان، ج-1

.358، ص15ير والتنوير، الطاهر بن عاشور، جينظر التحر  - 2

  .07الكهف: - 3

  .12الكهف:  - 4

.135، ص6بو حيان، جأالبحر احمليط، -5

.269، ص15ير، الطاهر بن عاشور، جالتحرير و التنو  - 6
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  خاتمة:

، ميكـن للباحـث ّدد الظواهر الّلغويّـة املتعّلقـة بالبنيـة يف الّسـورة الكهـفعإّن ت

أن يستشـــرف علـــى كـــّل ظـــاهرة فيهـــا ويقـــيم هلـــا مبحثًـــا مســـتقًال، وعلـــى ضـــوء هـــذه 

هـــو بيـــان و اهلـــدف الـــذي كـــان مـــن أجلـــه هـــذا العمـــل الّدراســـة ميكـــن لنـــا أن نـــدرك 

قــد أفضــت الّدراســة إىل مجلــة مــن النتــائج خصــائص البنيــة الّلغويّــة لســورة الكهــف، و 

  :فيما يليأعرضها 

الّســورة يف  إّن األصــوات الصــائتة (احلركــات) مــن أكثــر األصــوات اســتخداما-1

، ويأيت بعدها األصوات املائعة لسهولتها ووضوحها الّسمعي.الكرمية

يقـــوم البنـــاء الصـــويت لســـورة الكهـــف علـــى التكامـــل باعتبـــاره األصـــل احملقـــق -2

ومجالية التعبري والظهور، وحتقيق االنسجام الصويت ووضوح املعىن.للتواصل،

حيـث  إن االنسجام الصويت قد جتسد انطالقـا مـن اإليقـاع الصـويت للسـورة،-3

أن براعـــة اّتســـاق الفواصـــل والتجنـــيس، والتقـــدمي والتـــأخري، كـــان عـــامال أساســـيا يف 

  ياق.الربط بني آيات السورة، مالئما يف الوقت ذاته املقام والس

التصنيف الذي وضعه الّلغويون العرب القدامى لألصوات العربّية غـري مّتفـق -4

علـــى تفســـريه بلغـــة العصـــر مـــن قبـــل الّلغـــويني املعاصـــرين، مـــع تســـجيل تضـــارب يف 

بني القدامى واحملدثني. الّصوتّية املصطلحات

املسـتخدمة يف الّسـورة هـي جمهـورة، ذات خصـائص صـوتّية  أكثر األصوات -5

�ƢººēƢǫȐǟ�Ŀ�ȆººǿÂ�¦ÅǄººËºȈǸƬǷ�ƢčȈƫȂººǏ�ƢººÅǟƢǬȇ¤� ƢººǼƦǳ¦�ȄººǴǟ�ȆǨººǔƫ��̧شــديدة ال ƢººǨƫ°ȏ¦Â�ËȂººǴǠ
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مع غريها من احلـروف املهموسـة يف سـياق اخلطـاب القـرآين تضـفي علـى هـذه البنيـة 

�©ȂǨŬ¦Â�̧ƢǨƫ°ȏ¦�śƥÂ��µ ƢǨŵȏ¦Â�ËȂǴǠǳ¦�śƥ�¬Â¦ŗȇ�ƢčȈƫȂǏ�ƢÅǟËȂǼƫ

الســبب الثقيــل أثنـــاء  لــيس قــرب خمــارج األصـــوات يف الّســورة أو بعــدها هـــو-6

وإّمنـــا يوجـــد عوامـــل أخـــرى لـــه، كمـــا أّن للصـــوائت دخـــل يف بنـــاء ،تـــآلف األصـــوات

الكلمــــة وتتفــــاوت مراتبهــــا خّفــــة وثقــــًال، فالفتحــــة أخــــّف احلركــــات، تليهــــا الكســــرة 

فالضّمة.

ــــا األمــــر بالصــــيغة املرتبطــــة -7 يغلــــب علــــى مجلــــة األمــــر النصــــح واإلرشــــاد، أّم

واجلملـــة االســـتفهامّية متميّـــزة بســـعة الّتكـــرار، وقـــّوة  كـــار.بـــدالالت االلتمـــاس واإلن

�ƨËȈǴººǏȋ¦�ǾºƬȀƳÂ�ǺºǷ�¿ƢȀǨƬºǇȏ¦�ƪ ºǳËȂƷ�ƾºǬǧ�̈°ȂºËǈǳ¦�Ŀ�Ƣºēȏȏ®�ƢºËǷ¢�� ƢºŹȍ¦Â�ŚƯƘºËƬǳ¦

إىل إقامة احلوار القصصي.

ويف جانب دراسة املفردات (املستوى الصـريف) فقـد شـّكلت لبنـة هاّمـة مـن -8

أكانــت امســا أو فعــال لتضــفي علــى الــّنص القــرآين أثــرا خــالل توظيفهــا املتمّيــز ســواًء 

�©ƢǟƢǬȇ¤�Â¢�ƨËȈǧǂǐǳ¦�ƢĔ¦±Â¢�Â¢�ƨËȈǸƴǠŭ¦�ƢȀƬǳȏƾƥ�ƢȈǳƢŦ.أصوات املتناسقة

تعّد املفردة إحدى أهّم جزئيات الّنظم مبوافقتها للّسياق الكلّـي الناشـئ عـن -9

د بـني املسـتويات العالقات الّنحويّة، ومن مثّة فإّن البحث يؤول إىل وعي مشويل يوحّ 

يف اّتصاهلا باخلطاب القرآين والذي جعل منه مناطاً آخر لإلعجاز.

وممـــــــا الحظنـــــــا يف اســـــــتقرائنا لألفعـــــــال واألوزان الـــــــواردة يف الســـــــورة -10

الكرميـة، أمـا األفعـال الثالثيــة أكثـر اسـتعماال مـن غريهــا، وذلـك خلفتهـا وأن األفعــال 

كمـــا ختلـــو أفعـــال الســـورة مـــن الفعـــل   الصـــحيحة أكثـــر تـــداوال مـــن األفعـــال املعتلـــة،
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الرباعي جمردا أو مزيدا. وكثرة استعمال األفعال املاضية، فهي أعلى نسبة مقارنة مع 

فعـــل األمـــر واملضـــارع، لتوافقهـــا مـــع البنيـــة القصصـــية للســـورة الكرميـــة ومـــن هنـــا كـــان 

ران املاضــي األكثــر تــواترا، مث املضــارع الــذي يتناســب مــع احلركــة والتجــدد ومهــا عنصــ

فاعالن يف بنية القصة القرآنية.

إّن املفــــردة خطــــوة متهيديّـــــة للرتكيــــب الّناقــــل للمعـــــىن حســــب األشـــــكال -11

التعبرييّة املتعددة اليت يرّد عليها.

مــن الظــواهر الصــرفّية الــيت ظهــرت يف الســورة أن تــؤدي الصــيغة الواحــدة -12

�À±Â�ȄºººǴǟ�ƢºººËĔȋ�©ȂººƦưǳ¦�ȄºººǴǟ�Ë¾ƾººƫ�̄¤��ǶȈǫċǂºººǳ¦���ȂººŴ�ǲºººȈǠǧ�ƨǤȈººǐǯ��̈®ËƾºººǠƬǷ�ňƢººǠǷ

�ǽǀǿ�°Ƣưȇ¤�Ŀ�Ƥ Ʀǈǳ¦�Ȃǿ�¦ǀǿ�ËǲǠǳÂ��¾ȂǠǨǷ��ŘǠŠ�ƢËĔȋ�ª Âƾū¦�ȄǴǟ�Ë¾ƾƫÂ��ǲȈǠǧ

الصيغة دون غريها.

¾��ƢºººǠǧȋ¦�ǽǀººǿ�ǺººǷ�¾ËÂȋ¦�¿ƢºººǬŭ¦�ƢēƢǬƬººǌǷÂ¾��احتلّــت مــاّدة الفعـــل (قــا-13

ألّن الســـورة حتتـــوي علـــى جمموعـــة مـــن القصـــص القـــرآين املـــزدحم بالقواعـــد الرتبويّـــة، 

وخاصــة يف قّصــة أصــحاب الكهــف، وقصــة ســّيدنا مــوس (عليــه الّســالم) مــع العبــد 

وار يف ممّــا يؤّكــد أمهيّــة احلــبكثــرة،الصــاحل، وقّصــة ذي القــرنني، ومــاّدة القــول وردت 

السرد القصصي يف القرآن إلبراز جوانب الصراع فيه.

يف دراســــة املشــــتقات الحظنــــا تفــــاوت يف األمســــاء املشــــتقة، حيــــث جنــــد -14

ترتيبهــا كــاآليت: اســم الفاعــل، الصــفة املشــبهة، اســم املكــان، اســم التفضــيل، اســم 

عــــل باإلضـــافة إىل أّن االشــــتقاق هلــــذه األمســـاء كــــان مــــن الفاملفعـــول، اســــم الزمــــان، 

ǽŚǣ�ǺǷ�ǂưǯ¢�®ǂĐ¦�ȆƯȐưǳ¦.
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تنــاول النحــاة القــدامى ظــاهرة املماثلـــة بشــكل عــام وواســع، وجـــّوزوا يف -15

اإلطــــالق مصـــــطلحات صـــــوتّية للمعــــىن الواحـــــد أحيانًـــــا، إميانًــــا بوجـــــود فـــــروق بـــــني 

املسـّميات، فمــا مسّـوه إدغاًمــا يعـّد يف عــرف احملـدثني مماثلــة تاّمـة، ومــا مسّـوه مضــارعة 

وهـــو مصـــطلح �ƨºººǴƯƢǸŭ¦�ƶǴǘºººǐǷ�Ǻºººǟ�ǶēȂǰºººǇ�ƢºººËǷ¢��ƨºººǐǫƢǻ�ƨºººǴƯƢŲ�ǶȀǧيعـــّد يف عـــر 

حــديث يســتجمع أطــراف الظــاهرة تاّمــة كانــت أم ناقصــة فيــربزه قــول مــن قــال: "ال 

��ȄǷ¦ƾºǬǳ¦�Ǧ يف اإلصالح إذا عرفت كلةمش ºǐǼȇ�ƢºȀȈƳÂ�¦č®°�Ǯ ºǳ̄�ÀȂǰȈǧ��ǪƟƢǬū¦

وينفي عنهم صفات عدم التوّسع والتفصيل والّتدقيق.

ظاهرة احلذف أحد أساليب اإلجيـاز وإن   لفتدّ  الرتكييبالفصل  أّما نتائج-16

هلـــا تعلّـــق أساســـي بالبنيّـــة فـــإىل جانـــب قيمتـــه االقتصـــاديّة يف  لغويـــةكانـــت ظـــاهرة 

الّتعبـــري، والتخفيــــف مــــن طــــول تركيــــب السلســـلة الّلغويّــــة، فــــإّن أّي منــــط مــــن أمنــــاط 

رة مــن األذهــان، وأتــى احلــذف يف الســورة ِســيق ملزيــد مــن البيــان، بــل ولتقريــب الصــو 

مهمــا كــان موقعهــا الّنحــوي، فرأينــا حــذف علــى أمنــاط خمتلفــة بــدًءا حبــذف املفــردة

الصــــفة واملوصــــوف، واملبتــــدأ، واخلــــرب، والفعــــل واملفعــــول، وصــــوال إىل حــــذف مجلــــة 

بأكملها، كحذف مجلة جواب الّشرط.

ن إّن أسـلوب اخلــرب يف اخلطـاب القــرآين ال يعـين مــا هـو متعــارف عليـه مــ-17

هـو ثابـت يف اخلطـاب  أن يقال لقائله إنّه صادق أو كاذب، بل نعـين فيـه إثبـات مـا

ونفي ما هو منفي بذلك ممّا ليس هو بطلب، فالقرآن كلمة صدق.

ـــة -18 املنفيـــة أقـــّل مـــن ســـابقتها، واســـتخدام فيهـــا (ال) وردت اجلملـــة االمسّي

و(ما) عاملتني ومهملتني.
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�ƢººĔȂǰǳ�Ãǂººƻȋ¦�ǲººǸŪ¦�¶ƢººŶ¢�Ëǲººǯ�ƨººƬفــاق اســتعمال اجلملــة الفعليّــة املثب-19

 األمـــريف غريهـــا، وجـــيء فيهـــا بالفعـــل ماضـــًيا ومضـــارًعا، ودالّـــة علـــى جتـــّدد  األصـــل

الذي تقّرره.

ظهـر فيهـا املبتـدأ واخلـرب جاء تركيب اجلملة االمسّية املثبتة بصورة متنّوعة، -20

ƘººËƬǳ¦Â��ŉƾººǬËƬǳ¦Â��ŚººǰǼËƬǳ¦Â�Ǧ ººȇǂǠËƬǳ¦�Ʈ ººȈƷ�ǺººǷ�̈®ËƾººǠƬŭ¦�ƢǸȀǟƢººǓÂƘƥ�®ËǂººĐ¦�ƢººȀǼǷÂ��Śƻ

�Ƣºđ� ȆºƳ�Ƣºē¦Ȃƻ¢Â��ÀƢºǯ��Â¢�Ƣē¦Ȃƻ¢Â��ËÀ¤���ºƥ�ƨƻȂǈǼǷ�Ȇǿ�ƢǷ�ƢȀǼǷÂ��ƺǇ¦ȂǼǳ¦�ǺǷ

  لتوكيد اخلرب وتقويته.

والشــــّك أّن البحــــث يف لغــــة القــــرآن الكــــرمي ممتــــع علــــى صــــعوبته، وهــــذا ألّن 

عظــيم  الــّدارس فيــه ال جيــزم اســتفادة منــه، فحيثمــا يــوّيل الباحــث وجهتــه ألخ لــه مــن

الّنتائج ما يبهره، وفتح لـه مـن أبـواب العلـم مـا مل يكتشـفه سـلف، فمـازال للبـاحثني 

جوانـــب كثـــرية ميكـــنهم دراســـتها ومعرفـــة أســـرارها مـــن هـــذه الّلغـــة املباركـــة، ويف هـــذا 

الكتاب املقّدس.

واهللا مـــن وراء القصـــد، عليـــه توّكلـــت، وهـــو حســـيب ونعـــم الوكيـــل واحلمـــد هللا 

رّب العاملني. 
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  قائمة المصادر والمراجع:

القرآن الكرمي.-

-أحباث يف أصوات العربية، حلسام ألنعيمي ، دار الشؤون الثقافية العامة.1

.1998بغداد 

النحو العريب ، فتحي عبد الفتاح الدجاين ،  أبو األسود الدؤيل ونشأة.2

وكالة املطبوعات ، كويت . 

بد الغين الدمياطي ، عة عشر ، لعبر حتاف فضالء البشر يف القراءات األإ.3

  هـ1419م/1998، 1، طبريوت –دار الكتب العلمية 

اإلتقان يف علوم القرءان ، جلالل الدين السيوطي ، حتقيق حممد أبو .4

1974القاهرة، -الفضل إبراهيم ، اهليئة املصرية العامة للكتاب

ت، اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الّدين السيوطي، املكتبة الثقافّية، بريو .5

1973.

أثر االنسجام الّصويت يف البنية الّلغويّة يف القرآن الكرمي، فدوى حممد .6

.2011، 1حسان، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط

أثر الدخيل على العربية الفصحى يف عصر االحتجاج ملسعود بوبو، -.7

.1982دمشق، –منشورات وزارة الثقافة 

ليل احلصري، حتقيق حمّمد ملحة أحكام قراءة القران الكرمي، حممود خ.8

.1997، 3وبالل منيار، دار البشائر اإلسالمّية، بريوت، ط

.1992، 01أساس البالغة، الزخمشري، دار صادر، بريوت، لبنان، ط.9

أسباب حدوث احلروف، ابن سينا، حتقيق حسان الطيان و حيي .10

.1983، 1مري علم،مراجعة شاكر الفحام و أمحد راتب النفاخ، ط
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ر البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، حتقيق حممود حممد شاكر، أسرا.11

).دار املدين، جدة، (د.ط)، (د.ت

، 3، طاريوباي ، ترمجة أمحد خمتار عمرأسس علم اللغة، مل.12

  م1987

أمساء اهللا احلسىن دراسة يف البنية والداللة امحد خمتار عمر ، عامل .13

.الكتب، القاهرة

السيوطي، دار الكتب العلمية بريوت األشباه والنظائر ، جلالل الدين.14

.)دت،دط(

األشباه والنظائر يف النحو، جالل الّدين السيوطي، تح عبد العال .15

.1985، 1سامل مكرم، مؤسسة الّرسالة، بريوت، ط

أصوات اللغة العربية، عبد الغفار حامد هالل ، مكتبة وهبة ، .16

  م1996هـ / 1416، 3القاهرة ط

.1ن أيوب، دار التأليف، طأصوات اللغة، عبد الرمحا.17

األصوات الّلغويّة، إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، .18

1971.

األصوات الّلغويّة، إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، .19

.1984، 6ط

-األصوات اللغوية، عبد القادر عبد اجلليل، دار صفاء للنشر.20

  هـ1418م /  1998، 1األردن، ط

  م1975مصر ، -ات لكمال بشر ، دار املعارفاألصو .21

األصول : دراسة ابستمولوجية ألصول الفكر اللغوي العريب، متام .22

  م1981هـ/1401، 1املغرب ، ط -حسان دار الثقافة
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األصول يف النحو البن السراج حتقيق عبد احلسن الفتلي مؤسسة .23

م.1985هـ/1405بريوت  –الرسالة 

حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة األضداد، حممد األنباري، تح:.24

.1987العصرية، بريوت، 

أضواء على الّدراسات الّلغويّة املعاصرة، نايف خرما، عامل املعرفة، .25

1979،  2الكويت، ط

-5إعجاز القرآن للباقالين حتقيق أمحد صقر ، دار املعارف ط.26

  القاهرة

دار إعجاز القرآن و البالغة النبوية، مصطفى الصادق الرافعي، .27

.1999، 02الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ط

األلسنية العربية لرميون طحان ، املكتبة اجلامعية، دار الكتاب .28

  بريوت. -اللبنانية

األنثروبولوجيا البنيوية، لكلود ليفي سرتاوس، ترمجة مصطفى صاحل، .29

.1979إلرشاد القومي، دمشق، د.ط، منشورات وزارة الثقافة وا

د العرب، أمحد خمتار عمر، دار الكتب، البحث الّلغوي عن.30

.1982، 4القاهرة، ط

البحث اللغوي عند اهلنود ، ألمحد خمتار عمر ، دار الثقافة بريوت .31

1972.

حبوث ومقاالت يف اللغة ، لرمضان عبد التواب ، مكتبة اخلاجني .32

  م.1988هـ/1408، 2القاهرة، ط

فضل ابن الربهان يف علوم القرآن، الزركشي ، تح حممد ابو ال.33

ابراهيم ، دار الرتاث ، القاهرة د.ت    
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الربهان يف علوم القرآن، الزركشي، تح مجال احلمدي الذهيب، عبد .34

.2اهللا الكردي، دار املعرفة، بريوت، ط

بغية الوعاة يف طبقة اللغويني والنحاة ، جلالل الدين السيوطي ، .35

  وت.بري - حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية

بالغة اخلطاب وعلم النص، صالح فضل، لوجنمان للنشر، .36

.1996، 01بريوت، لبنان، ط

37.��§Â®�ƶƥ¦°��ÄǂƴŮ¦�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ÀǂǬǳ¦�ƨȇƢĔ�ŕƷ�ǺȇǂǈǨŭ¦�ƾǼǟ�ƨǣȐƦǳ¦

.47، ص1997، 01دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

البنوية وما بعدها من ليفي سرتاوس إىل دريدا، جون سرتوك، ترمجة .38

.1996عصفور، عامل املعرفة، الكويت،  حممد

البنية اللغوية لربدة البويصري لرابح بوحوش ، ديوان املطبوعات .39

  اجلزائر. –اجلامعية 

البنيوية بني العلم والفلسفة عند ميشال فوكو، عبد الوهاب جعفر، .40

.1989دار املعارف، القاهرة، 

، منشورات البنيوية، جان بياجيه، ترمجة عارف منينة، وبشري أوبري.41

.1985، 01عويدات، بريوت، ط

بيان يف غريب إعراب القرآن، ابن بركات األنباري، تح : حممد أبو .42

.1.1957حياء الكتب العربية طالفضل إبراهيم دار األ

البيان والتبيني، اجلاحظ، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة .43

.1985، 5، ط1اخلاجني، ج

لبقاء العكربي، تح: حممد علي التبيان يف إعراب القرآن، أليب ا.44

.1987، 3البجاوي، دار اجليل، بريوت، ط
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التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، الدار التونسية، الشركة الوطنّية .45

.15للنشر والتوزيع، دت، ج

تصريف األمساء واألفعال ، فخر الدين قباوة، حلب، املؤسسة .46

.2،1981ط ،العلمية

املنصوري وعالء هاشم ، الدار التطبيق الصريف ، على جابر .47

.2002، 1العلمية الدولية للنشر والتوزيع ، عمان ، ط

التطّور الّلغوي مظاهره وعلله وقوانينه، رمضان عبد التواب، مكتبة .48

.1983، 1اخلاجني، القاهرة، ط

التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه، لرمضان عبد التواب، مكتبة .49

  م.1990ـ/ه3،1410القاهرة ط - اخلاجني

التطّور الّلغوي، عبد الصابور شاهني، مؤسسة الّرسالة، بريوت، .50

1985.

التطور النحوي للغة العربية ، لربجسرتاسر، ترمجة: رمضان عبد .51

  م.1982هـ/1406القاهرة، -التواب ، مكتبة اخلاجني

التعبري الزمين عند النحاة العرب ، عبد اهللا بوخلخال ، ديوان .52

، اجلزائر .املطبوعات اجلامعية 

تفسري ابن كثري ، عماد الدين أبو الفدآ ابن كثري ، دار األندلس ، .53

لبنان.

قيق عادل عبد ، حتالبحر احمليط أليب حيان األندلسيتفسري .54

.2،2007، دار الكتب العلمية بريوت ، طاملوجود وعلي معوض

و مفاتيح الغيب للرازي ، تح : هين احلاج وعماد تفسري الرازي أ.55

كتبة التوفيقية ، القاهرة ، د ت. زكي امل
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يب جعفر بن جرير الطربي ، املسمى جامع البيان ، ألتفسري .56

، مؤسسة الرسالة .1الطربي ، حتقيق امحد حممد شاكر ط

تفسري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد اهللا األنصاري .57

العريب، القرطيب، حتقيق أمحد عبد احلليم الربدوين، دار إحياء الرتاث 

.)، (د.ت02ط ،01بريوت، ج

تفسري غريب القرآن، البن قتيبة، حتقيق: أمحد صقر ، دار الكتب .58

  العلمية بريوت

التنافر الصويت والظاهر السياقية، لعبد الواحد حسن الشيخ، مكتبة .59

  م.1999هـ/1419، 1مصر، ط-اإلشعاع

التنافر الصويت والظواهر الّسياقّية، عبد الواحد حسن الشيخ، .60

.1994مكتبة ومطبعة اإلشعاع، 

التنّوعات الّلغوية، عبد القادر عبد اجلليل دار الصفاء، األردن، .61

.1997، 1ط

62.Ȃƥ¢��ƨǤǴǳ¦�Ƥ ȇǀē ،منصور األزهري، حتقيق حممد عوض مرعب

.2001، 01دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط

يوان توجيه النحوي للقراءات لسورة البقرة ، طاهر قطيب ، د.63

  املطبوعات اجلامعية اجلزائر .

التيسري يف القراءات السبع، أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين، تح .64

.1984لبنان، –، بريوت 2أوتويرتزل، دار الكتاب العريب، ط

مجالية املفردة القرآنية يف كتب اإلعجاز والتفسري، إعداد: أمحد .65

.1994، 1ياسون، دار املكتبة، دمشق، ط
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النحو , للزجاجي , حتقيق : علي توفيق , مؤسسة اجلمل يف .66

  م.1996هـ/ 51417بريوت ,ط –الرسالة 

مجهرة اللغة، ابن دريد، حتقيق رمزي منري بعلبكي، دار العلم .67

.1987، 01بريوت، ط،02للماليني، مادة (خطب)، ج

اخلصائص أليب الفتح عثمان بن جين . حتقيق: حممد علي النجار .68

.)د.ط.د.ت(بريوت , – , دار الكتاب العريب

اخلطاب القرآين مقاربة توصيفية جلمالية السرد اإلعجازي، سليمان .69

  .م1998 ،عشرايت، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر

السلطة، املؤسسة اجلامعية -العالقة-اخلطاب والنص: املفهوم.70

.2008، 01للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

ة والّلهجّية عند ابن سينا، حسام سعيد النعيمي، الدراسات الّصوتيّ .71

.1980دار الّرشيد للنشر، اجلمهورية العراقية، 

الدراسات اللهجية و الصوتية عند ابن جين , حلسام سعيد .72

.)د.ط.د.ت(النعيمي , 

الدراسات املعملية يف وظائف األعضاء العامة، صبحي عمران .73

�ȂǴǠǴǳ�ĺǂǠǳ¦�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦�ƨǈǇƚǷ��Ǌ Ǵǋ¶��ǂƟ¦ǄŪ¦��ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳ¦Â�¿2 ،

1992.

دراسات يف اللسانيات العربية بنية اجلملة العربية ، عبد احلميد .74

السيد ، دار احلامل للنشر والتوزيع .

دراسات يف جزء عم، حممود أمحد حنلة، دار العلوم العربية، لبنان، .75

.1989، 1ط
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صبحي الصاحل. دار العلم للمالين، دراسات يف فقه اللغة,.76

  م.5,1973ط بريوت،

النطاكي، دار الشروق العربية، حممد ا دراسات يف فقه اللغة،.77

.)د.ت (4طبريوت، 

دراسة الصوت اللغوي، ألمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة،.78

  م.1985هـ/ 3،1405ط

، العصرية، بريوت، املكتبة دروس التصريف، عبد احلميد حمي الدين.79

1990.

لة إىل العربية : نق العربية، جلان كانتينو،دروس يف علم األصوات .80

البحوث االقتصادية و  نشريات مركز الدراسات و صاحل القرمادي،

  م.1966االجتماعية، تونس،

د، لزكريا حممد الدقائق احملكمة يف املقدمة اجلزرية يف علم التجوي.81

(,1980دمشق , –: حتقيق : نسيب الشناوي النصارى الشافعي

.)د.ت

،2ط لفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة اجنلو املصرية، القاهرة،داللة األ.82

  م. 1963

الداللة الّصوتّية والّصرفّية يف هلجة اإلقليم الشمايل، عبد القادر .83

.1997، 1عبد اجلليل، دار الصفاء، عمان، األردن، ط

دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين، شرح وتعليق حممد النجي، .84

.1999، 03وت، لبنان، طدار الكتاب العريب، بري 

بريوت،رسائل إخوان الّصفا وخالن الوفاء، دار بريوت للطباعة،.85

1983.
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سر الفصاحة، ابن سنان اخلفاجي، دار الكتب العلمية، بريوت، .86

.1982، 01لبنان، ط

سّر صناعة اإلعراب، ابن جّين، تح: حسن اهلنداوي، دار القلم، .87

.1985، 1ط ،1دمشق، ج

الصرف، أمحد احلمالوي، مطبعة دار الكتب شذى العرف يف فن .88

املصرية، القاهرة.

شرح التسهيل، مجال الدين بن مالك، تح: عبد الرمحن السيد .89

.1990، 1وحممد بدوي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط

املفصل البن يعيش، عامل الكتب، بريوت، مكتبة املتنيب، شرح .90

.)د.ت (القاهرة،

رضي الدين حمّمد بن احلسن شرح شافية ابن احلاجب، .91

األسرتباذي، حتقيق حمّمد نور احلسن، وحمّمد الزفزاف وحمّمد حمي الدين 

.1994، 1عبد احلميد، دار الكتب العلمّية، بريوت، ط

شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، األنصاري، املكتبة .92

.1988العصرية، بريوت، 

هـ)، 395سني أمحد (تالصاحيب يف فقه الّلغة، ابن فارس أبو احل.93

تح أمحد صقر، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، القاهرة.

الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري، حتقيق أمحد عبد .94

، مادة بىن.1987، 04الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط

.2صفوة التفاسري، حمّمد علي الصابوين، دار الفكر، بريوت، ج.95

ت لبارتيل ماملربج , ترمجة : حممد حلمي هليل . عني الصوتيا.96

  م.1994الدراسات و البحوث اإلنسانية القاهرة , 
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ظاهرة اإلبدال عند الّلغويني والنحاة العرب، عبد اهللا بوخلخال، .97

.2005دار اهلدى، عني ميلة، اجلزائر، 

العربّية معناها ومبناها، متّام حّسان، دار الثقافة، املغرب..98

فوك ز ليوهان  يف اللغة و اللهجات و األساليب، دراسات ة،العربي.99

1400مصر  –مكتبة اخلاجني ترمجة : رمضان عبد التواب، 

  م.1980هـ/

علم األصوات العام، أصوات الّلغة العربّية، بسام بركة، مركز اإلمناء .100

القومي، بريوت.

علم األصوات، حسام البهنساوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،.101

.2004، 1ط

علم الشعريات (قراءة مونتاجية يف أدبية األدب)، عز الدين .102

.2007، 01املناصرة، دار جمدالوي، عمان، األردن، ط

علم الصرف الصويت , عبد القادر عبد اجلليل , شركة الشرق -.103

  م.1,1998األردن,ط –األوسط للطباعة 

لسعران، دار الفكر مقّدمة للقارئ العريب، حممود ا –علم اللغة .104

.1997، 2العريب، القاهرة، ط

علم اللغة العام . توفيق حممد الشاهني . مكتبة وهبة. القاهرة, .105

  م.1980

علم اللغة العام يف القرن العشرين, جلروج مونان , ترمجة : جنيب .106

  م .1982سوريا ,  –غزاوي , سلسلة الكتب العلمية 

دار املعارف، مصر، علم الّلغة العام، األصوات، كمال بشر، .107

1980.
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علم اللغة بني الرتاث املناهج احلديثة , حملمود فهمي حجازي , .108

.)د.ت (القاهرة  –دار الغريب للطباعة 

علم اللغة بني الرتاث و املعاصرة ,عاطف مذكور , دار الثقافة .109

  م.1987للنشر , 

علم الّلغة يف القرن العشرين، جورج مونان، ترمجة جنيب غزاوي، .110

.1982ة الكتب العلمّية، سورية، سلسل

111.��̈ǂǿƢǬǳ¦��ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®��Ŀ¦Â�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƾƦǟ��ƨǤËǴǳ¦�ǶǴǟ2000.

, لعصام نور الدين ,  )الفنولوجيا  (علم وظائف األصوات اللغوية .112

  م .1996’1بريوت , ط –دار الفكر 

العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق املهدي خمزومي، وإبراهيم .113

، ومطابع الّرسالة، 1980، دار الّرشيد للنشر، العراق، الّسامرّائي

  الكويت.

غاية النهاية يف طبقات القرّاء، ابن اجلزري، حتقيق برجسرتاسر، دار .114

.2006، 1الكتب العلمّية، بريوت، ط

دار عمار ، املكتب الفاصلة يف القرآن ، حممد حسنواوي ، .115

ردن اإلسالمي ، األ

تعريب: رمضان عبد التواب  وكلمان،ر كارل ل  فقه اللغات السامية،.116

  م.1977, دار النشر, 

فقه اللغة املقارن، إبراهيم السامرائي، دار العلم للمالين، بريوت،.117

  م.1968

فقه اللغة يف الكتب العربية، عبده الراجحي، دار النهضة العربية، .118

  م.1979بريوت،



قائمة املصادر واملراجع                                                    

249

العربية، للثعاليب : حتقيق : أمني نسيب، دار فقه اللغة و سر.119

  م.1998هـ/ 1418،بريوت اجليل،

،6ط فقه اللغة، علي عبد الواحد وايف، ملتزم الطبع و النشر،.120

  م.1968

الندمي: حتقيق : مصطفي الشوميي،  حممد بن إسحاق الفهرست،.121

  م.1985هـ/ 1405تونس، -دار التونسية للنشر

يف التطّور الّلغوي، عبد الصابور شاهني، مؤسسة الرسالة، بريوت، .122

1985.

 – اللهجات العربية , إبراهيم انس , مكتبة االجنلو املصرية يف.123

  م.9,1995القاهرة , ط

يف النحو العريب قواعد وتطبيق ، مهدي خمزومي ، مطبعة مصطفى .124

.1البايلي ، مصر ط

يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، .125

.1971، 17، ج7لبنان، ط

بد الصابور شاهني، مطبوعات جامعة يف علم الّلغة العام، ع.126

.1982حلب، سورية، 

حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف  القاموس احمليط، الفريوز أبادي،.127

مؤسسة الرسالة، إشراف حممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريون، 

، مادة (بين).2005لبنان، 

قضايا أساسّية يف علم الّلسانيات احلديث، مازن الوعر، دار .128

.1988، 1س للدراسات، والرتمجة والنشر، ططال
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الكتاب، أبو بشر عمر بن عثمان قنرب سيبويه، تح عبد الّسالم .129

.1996، 3هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط

حتقيق: عبد  عمرو بن عثمان بنن قنرب سيبويه، أليب بشر الكتاب،.130

  م.1991هـ/ 1،1411ط السالم هارون، دار اجليل، بريوت،

تاجه وحتليله، عبد الّرمحن أيّوب، مطبوعات اجلامعة، الكالم إن.131

.1984، 1الكويت، ط

الكلمات املفاتيح، رميون وليمز، ترمجة نعيمان عثمان، املركز .132

.2007، 01الثقايف املغريب، الدار البيضاء، املغرب، ط

اللباب يف علل البناء واإلعراب، أبو البقاء العكربي، تح غازي .133

.1995، 1فكر، دمشق، طخمتار طليمات، دار ال

لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين ابن منظور، تح عبد اهللا .134

علي الكبري، وحمّمد أمحد حسب اهللا، وهاشم حمّمد الشاذيل، دار 

املعارف، القاهرة، دت.

135.�Śũ��Ʈ ȇƾū¦�Ƥ Ƭǰǳ¦�ŃƢǟ��ƲȀǼŭ¦Â�ƨǨȈǛȂǳ¦Â�¾ƢĐ¦��©ƢȈǻƢǈËǴǳ¦

.2008شريف استيتية، عمان، األردن، 

املغرب  –غة العربية معناها و مبناها , متام حسان , دار الثقافة الل.136

.

لغة القران الكرمي , عبد اجلليل عبد الرحيم , مكتبة الرسالة احلديثة .137

  م.1981هـ/ 1,1401االردن , ط –

اللغة بني املعيارية والوصفية، متام حسان، دار الثقافة، دار البيضاء، .138

1980.
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عبد احلميد ألدواخلي , حممد القصاص  اللغة لفندريس , تعريب :.139

  م.1950القاهرة ,  –. مكتبة االجنلو املصرية 

اللغة والتواصل، عبد اجلليل مرتاض، دار مهومة، اجلزائر..140

ت العربية يف القراءات القرآنية ، عبد ألراجحي، مكتبة اللهجا.141

م.1999هـ/ 1420القاهرة  ،1املعارف، الرياض، ط

تطورا، عبد الغفار حامد هالل، مكتبة  اللهجات العربية نشأة و.142

  م.1993هـ/ 1414القاهرة  ،2وهبة، ط

ما ذكره الكوفيون من اإلدغام، أليب سعيد السريايف، تح: صبحي .143

التميمي، دار شهاب للطباعة والنشر، اجلزائر.

طبوعات اجلامعّية، لّلسانيات، أمحد حساين، ديوان املمباحث يف ا.144

.1999اجلزائر، 

انيات، أمحد حمّمد قدور، دار الفكر املعاصر، بريوت مبادئ الّلس.145

.1999، 2ط

اهيمي، دار القصبة للنشر، خوله طالب اإلبر  مبادئ يف اللسانيات،.146

  م.2000اجلزائر،

يوسف  حماضرات يف األلسنة العامة,فردينان دوسوسري, ترمجة:.147

  م.1986اجلزائر .  –غازي , جميد النصر, املؤسسة اجلزائرية للطباعة 

يط يف أصوات العربّية وحنوها وصرفها، األنطاكي حمّمد، دار احمل.148

، لبنان، دت.3الشرق العريب، ط

خمتار الصحاح، حممد بن أيب عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، .149

.1986بريوت، 
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النشأة والتطّور، دار الكتب العلمّية، –املدارس الّصوتّية عند العرب .150

.2006، 1لبنان، ط

األصوات ، دراسة مقارنة ، صالح الدين صاحل املدخل إىل علم .151

  م1981، 1حسنني، دار اإلحتاد العريب للطباعة، ط

املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث، رمضان عبد التواب، .152

.1982، 1مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط

املدخل يف علم األصوات املقارن، صالح حسنني، مكتبة اآلداب، .153

2005/2006.

ة يف مصر و الشام، عبد العال سامل مكرم، دار املدرسة النحوي.154

.1980، 1الشرق، ط

املركب االمسي اإلسنادي و أمناطه من خالل القرآن الكرمي، د.أبو .155

، 1السعود حسنني الشاذيل، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ط

1990.

املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ، للسيوطي ، شرح وتعليق : حممد .156

 بك ، وحممد أبو الفضل إبراهيم ، وعلي حممد البجاوي ، جاد املوىل

  م.1986بريوت  –املكتبة العربية صيدا 

املزهر يف علوم الّلغة وأنواعها، جالل الّدين السيوطي، تح فؤاد .157

.1973، 1علي منصور، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، ط

(د.ط)، مشكلة البنية، إبراهيم زكريا، دار مصر للطباعة، مصر، .158

  .)(د.ت

، عصام نور الدين، -مميزات التذكري والتأنيث–املصطلح الصريف .159

دار الكتاب العاملي، دت، دط.

1981.1معاين األبنية  يف العربية ، فضل صاحل السمرائي ، ط..160
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، 2معاين القرآن ، لألخفش ، حتقيق : فائز فارس ،ط.161

  م.1981هـ/1401

يت و حممد علي النجار، راء، تح: أمحد يوسف جنافمعاين القرآن لل.162

.1،1955مطبعة دار الكتاب املصرية، القاهرة، ج

163.�©®��ǂǐǷ�ƨǔĔ�ƨǠƦǘǷ��ÄƾǼŪ¦�Ǌ ȇÂ°®�©ƢǨȇǂǠƬǳ¦�ǶƴǠǷ

لعال سامل مكرم، وأمحد خمتار معجم القراءات القرآنية ، عبد ا.164

  م.1982هـ/1402، مطبوعات جامعة الكويت ، 1، طعمر

، حممد فؤاد عبد الباقي، دار املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي.165

.1997، 04الفكر، بريوت، لبنان، ط

هـ)، 395معجم مقاييس الّلغة، ابن فارس أبو احلسني أمحد (ت.166

.2011، 1دار إحياء الرتاث العرّيب، ط

املعّرب من كالم األعجمي على حروف املعجم، اجلوالقي، تح .167

، 1ن، طلبنا –خليل عمران املنصف، دار الكتب العلمّية، بريوت 

1998.

مفتاح العلوم ، للسكاكي ، ضبطه وشرحه : نعيم زرزور، دار .168

  م.1983هـ/1403، 2بريوت ، ط - الكتب العلمية

-املفصل يف علم العربية ، أليب القاسم الزخمشري ، دار اجليل.169

، دت2بريوت ، ط

اخلالق عظيمة ، املقتصب، أليب العباس املربد، حتقيق: حممد عبد .170

.)دط،دت(، وتعامل الكتب بري 

املقرب، علي بن مومن املعروف بابن عصفور، تح: أمحد عبد .171

.1972، 1الستار اجلوادي وعبد اهللا اجلبوري، ط
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دراسة –املقّررات الّصوتّية يف الربامج الوزاريّة للجامعة اجلزائريّة .172

مّكي درار، وسعاد بسناسي، منشورات دار األديب، -حتليلّية تطبيقّية

.2007ر، وهران، اجلزائ

املمتع يف الّتصريف، ابن عصفور، تح فخر الدين قباوة، دار .173

اآلفاق، بريوت.

من أسرار التعبري يف القرآن ، عبد الفتاح لشني ، شركة عكات .174

.1983، 1لنشر والتوزيع ، ط

من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس ، مكتبة االجنلوا املصرية ، القاهرة ، .175

.1966، 3ط

.1974م حّسان،دار الثقافة، املغرب، مناهج البحث، متا.176

املنصف: شرح اإلمام أيب الفتح بن جي لكتاب التصريف لإلمام .177

أيب عثمان املازين، حتقيق: إبراهيم مصطفى ، وعبد اهللا أمني ، وزارة 

  م.1954هـ/1373، 1املعارف العمومية ، ط

م ، د.ط.1982، 5موسيقى الشعر ، إلبراهيم أنيس ، ط.178

–، دار الكتب العلمية ءات العشر، البن اجلزريالنشر يف القرا.179

  م.1998هـ/1418، 1بريوت ، ط

نظرية البنائية يف النقد األديب، صالح فضل، دار اآلفاق اجلديدة، .180

.1985، 03بريوت، لبنان، ط

نقد الشعر، قدامة بن جعفر، مطبعة اجلوائب، قسنطينة، اجلزائر، .181

  .هـ1302، 01ط
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، )من ثالث رسائل يف اإلعجازض (النكت يف إعجاز القرءان، .182

مصر ، -حتقيق: حممد خلف اهللا ، وحممد زغلول سالم ، دار املعارف

  م.1968هـ/1387، 2ط

مهع اهلوامع وشرح مجع اجلوامع يف اللغة العربية ، للسيوطي ، مكتبة .183

  م.1327، 1القاهرة ، ط -الكليات االزهرية

 –ت دار الشرق الوجيز يف فقه اللغة ، حممد االنطاكي ، منشورا.184

، 2بريوت ، ط

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان أبو العباس مشس .185

.1972الّدين، تح إحسان عباس، دار الصادر، بريوت، 

  المخطوطات:

البنية الرتكيبية للخطاب السياسي عند الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي، .1

.2014ماجستري، مصطفى نور الدين،جامعة وهران، 

املصطلحات الصوتية عند النحاة واللغويني العرب ، املهدي بوروبة ، رسالة .2

م ، جامعة حلب.1981قدمت لنيل شهادة املاجستري ، 

دراسة تأصيلّية من –املصطلحات الّصوتّية يف الرتاث الّلغوي عند العرب .3

القرن األّول إىل القرن السادس اهلجري، عادل إبراهيم عبد اهللا أبو شعر، 

لة دكتوراه يف الّلغة العربّية، كلّية الّلغة العربّية، جامعة أّم القرى، اململكة رسا

  هـ.1424/1425العربّية السعودية، 

:المجّالت والدوريات

البنية والبنيوية يف املعاجم والدراسات األدبية واللسانية العربية، مقال ُنِشر .1

  على موقع جامعة قسنطينة للباحث يوسف وغليسي.
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، 17يف العربية، دراسة صوتية، إدوارد يوحنا، جملة اللسان العريب، مجالراء .2

.1ج

3.�ŃȂǠǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǴĐ¦تصدر عن جملس النشر العلمي، جامعة  اإلنسانية

، 36�ƾǴĐ¦��09، املقال لـ: حممد السيد سليمان العيد. العدد الكويت

1989.

ل لـ: عبد الرمحن قا، املالرباط - يب ، مكتب تنسيق التعريبجملة اللسان العر .4

ȋ¦� ǄŪ¦��§Ȃȇ¢�ƾǴĐ¦���¾Â16 ،1398/م.1978هـ  

الرباط ، املغرب ، املقال -جملة اللسان العريب، مكتب تنسيق التعريب.5

  م.1979هـ/�ƾǴĐ¦��17 ،1399 األوللـ:إدوارد يوحنا، اجلزء 

جملة كلية اآلداب ، جامعة تلمسان ، اجلزائر ، املقال : د/ مهدي بوروبة(.6

، 2 يف العربية ) العدد أسباب نشوء ظواهر التشكيل الصويت

.1،2001جملد

، �ƾǴĐ¦���Ǟƥ¦ǂǳ¦� ǄŪ¦���ǪǌǷ®39 –جملة جممع اللغة العربية .7

.اح ، املقال لـ: حممد حسن الطيانم، مطبعة الصب1994هـ/1415

المواقع االلكترونّية

1.�ǞǫȂŭ¦� Ŀ� ǂǌǻ� ¾ƢǬǷ� �� À¡ǂǬǴǳ� ÄȂǤǴǳ¦� ¿ƢǜǼǳ¦Â� ±ƢĐ¦

www.anabaa.org/nbanews/72/085.htm

روائع االعجاز العددي وموسوعة االعجاز من خالل املوقع.2

.wikipediaاملوسوعة احلرة وكيبيديا  .3 Org
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