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 أ ول من أ حق ابمشكر هو هللا س بحاهه و تعاىل

 امحلد هلل اذلي وفلين لإجناز هذا امعمل املتواضع .ف

مل س تاذ امتلدير  شكر حتمل يف طياهتا لك الاحرتام و مف حتية وأ  كدم أ  ن أ  اجلدير  و

نلغات جبامعة زاين ا ىل املامئني عىل لكية الآداب واإ  ، وولأ  املرشف ادلكتور : موصيف 

جناز هذا اإ و بعيد يف أ  لك من ساعدين من كريب  ىلاإ تلدم ابمشكر أ  عاشور ابجللفة، كام 

 .متامهاإ ىل لك من اكن هل امفضل يف اإ  ، وامعمل

 .جزامه هللا عين لك خري عرفان و شكر و مف حتية وأ  ىل لك هؤلء اإ 

 

 

 

   



  إهداء:
سم اهلل الرحمان الرحيمب  

 أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

رمز الحنان، إلى قرة عيني، ، إلى من ق اطعت النوم من أجلي، أسطورة الماضي و الحاضر
و شعلة ق لبي، إلى من هي في الدنيا مصباح و في اآلخرة مفتاح، إلى من كانت لي  

.الق لب الحنون، و الحضن الدافئ، أمي الغالية  

لى بسمة الحياة، و سر الوجود، إلى من كان  مالكي في الحياة، إلى معنى الحب، إ  إلى
من لم يبخل علي    يدعو لي خفية و يتمنى لي النجاح، إلى من أحمل اسمه بكل فخر، إلى

إنجاز هذا العمل... إلى أبي.  بشيء و ساعدني في  

ن، ناصر، خالد،  إلى من ق اسموني رحم أمي و كانوا نعم السند إخوتي: بدر الدي
الهاشمي، مهدي و زوجاتهم و أوالدهم، إلى أختي و توأم روحي مريم رحمها اهلل و جعل  
مثواها الجنة، إلى سندي و قوتي و مالذي بعد اهلل، إلى من آثروني على أنفسهم، إلى  

.من علموني معنى الحياة أختاي العزيزتين الغاليتين: نورة و دليلة  

ترم و القدير: لوصيف.إلى أستاذي المشرف المح  

كل من يعرفني،    إلى صديق اتي و من أنعم اهلل علي بصحبتهم: عبلة، ف اطمة، آسيا، إلى
وم و يتمنى لها النجاح و التوفيق، إلى كل من ساهم و ساعدني و  ثإلى كل من يحب كل

.ق ليل، أقدم تحياتي مع كل الحب و التقديراللو ب  
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 :مقدمـــــة

سالمو  صالتو و ، وآالئولو سبحانو عمى وافر  الشكر نعائمو، و عالحمد هلل ساب
 بعد: و أوليائوسائر  صحبو و لو وآعمى  ، وأنبيائو والصفوة من رسمو  صفوة عمى

عجزت عن محاكاتو عقول  و ،اإللييةالقدرة  أبدعتوكالم اهلل،  القرآنيالنص  إن
صيغة تعبيرية  أسسالفني في  اإلعجازذروة  يرفيع، يعتم أدبي، فيو نص أفالميم والبشر 

في الدراسات المغوية،  األىممحكمة، وىو النبع لمغة العربية وبيانيا، فيو يمثل المحور 
 أصواتياواحد في تركيب الحروف بداية من  تجري عمى استواء القرآنيفطريقة نظم النص 

 وترتيب طبقاتيا عمى حسب مواقع الكممات، ال يتفاوت ذلك وال يختل، ومن ىنا وجب عمينا
عبر مستويات المغة  القرآني اإلعجازضمن دائرة  غويةمال األدائيةنبين ىذه المواصفات  أن

 المختمفة .

 ونضوج البيان العربي  القداسة في عصر النزول، و أساس القرآنيلقد كان النص  و
 .ممكة البيانية معطى قداسيا مجردافساد ال الزمن منمعمر  أضحى

ذاتو فيو من  القرآنيارقة مرتبطة بيوية الكتاب مفما تقوم  أول القرآنيالنص  إشكاليةلعل  و
 لبيانية وا تمظراتو ىجمألسن العرب في أجاري في مقولة عمى  بمغات بشرية وجية نص 

 .إبداعية أو في مرجعية ذىنية يتناىى أنيمكن  ىو من جية ثانية نص ال

 والمؤثرات  و نحدد بموضوعية كثيرا من المواصفات نشخص و أن بإمكانناىل  لذا
النص  أنعمى اعتبار  القرآنيالنص  أوليةراء الكامنة و  -البنية المغوية– ينعن و اإلحاالت

 االمستوى الفني، متبمور  إلىبالمضمون  وفي مباشرتو الموضوعات ال يتسطح بل يعم القرآني
 داللي يؤسس لمجماعة النصية. في سياق تركيبي و

 عديدة منيا:  أسبابيرجع اختيارنا ليذا الموضوع  و



:ةـــــمقدم  

 

 
 ب

دافع تركنا نختار ىذا  أىمىو  العموم المغوية، و محاولة الربط بين العموم الشرعية و -
 الموضوع.

عمى وجو  القرآنيمن الدراسات المغوية تمس النص  أخرىيا االرغبة في تناول زو  -
 . التحديد

-وفق النموذج المختار سورة القصص القرآنيصية لتمظيرات النص يتوسيع التشخ -
 باستيفاء مستويات المغة الثالث.

يكون منيج دراستنا ىو المنيج الوصفي  أن رأينانظرا لطبيعة الموضوع فقد  و
البحث بو ببسطو نظرية، نصف فييا مستوى المغة ثم نتدرج بالمنيج  التحميمي، استفتح

، الداللية ةالتركيبي، الصرفية، ية الصوتيةاء جميع الظواىر المغو التحميمي القائم عمى استيف
 من خالل النموذج المحمل. القرآنيالنص  أسستالتي 

 :كاآلتيىي  أوليةكل ىذا وفق خطة 
مقدمة و مدخل و ثالث فصول األول و ىو بعنوان المستوى الصوتي من خالل صورة 

التركيبية، الفونيمات فوق القصص تناولنا فيو تمييد و تعريف لمفاصمة و المقاطع الصوتية و 
أما الثاني بعنوان المستوى الصرفي من خالل صورة القصص و يتضمن  "النبر و التنغيم"

تمييد و مفيوم الصيغة حيث يتحدث أيضا عن أنواع الصيغ و أشير أوزانيا و عمميا، و 
ركيبي أسس التوظيف البالغي ألنواع الصيغ أما في الفصل الثالث الذي عنوانو المستوى الت

 "المعاني النحوية"الداللي من خالل سورة القصص فتطرقنا فيو إلى تمييد و التراتيب النحوية 
 و االنزياح الداللي باإلضافة إلى خاتمة و أخيرا قائمة المصادر و المراجع. 
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 وال: البنية المغوية:أ

ا أينتعريف المغة لغة واصطالحا ارت ا واصطالح في تعريف البنية لغة و تطرققبل ال
 الخوض في تعريف البنية المغوية.

 :البنية المغوية تعريف -1

العالقات  نظمة وي مجموعة األأناصر المكونة لمغة: المغوية ىي جميع الع البنية
ي بنية لغوية، تقتضي أيتضح لنا عند تحميل  ألنوالمتمثمة في المستويات  المكونة لمغة، و

فيذه المستويات  1ركانو،أ المستوياتىذه  عمينا دراسة المستويات المغوية. فالمغة نظام و
ال يمكن دراسة المغة بدونيما فيي  تتجمع لتكون لنا بنية لغوية ما، و تكمل بعضيا البعض و

تندرج من  ساسية المباشرة وحميل البنية المغوية لعناصرىا األمستويات التعميل المغوي، فيي ت
 2داللية. نحوية و صرفية، و ربعة مستويات صوتية، وأخالل 

معا لتحقيق ىذه البنية المغوية  ذن ىي مكونة من المستويات التي تعملإالبنية المغوية 
ختالل إ إلىالفصل بينيما يؤدي  متحدة، و ألنياال يمكن الفصل بينيا  في شكل سميم، و

تدرس كل مستوى عمى  جل الدراسة المغوية فقط وألكننا سنفصل بينيا من  المغوية و البنية
 حدة.

 

 

 

 
                                       

، 2000سكندرية،د ط، زرطية، اإلبحث المغوي، المكتبة الجامعية األمناىج ال نور اليدى لوشن: مباحث في المغة و -1
 .40ص

 .19، صالمرجع نفسو -2
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 :structureتعريف البنية  -2

 : لغة -أ

 ىي مثل رشوة و البنى )...( يقال: بنية و ىو البنى و ما بنيتو، والبنية  "البنية "و
البنى، بالضم مقصورة، مثل  و الركبة. رشا كان البنية الييئة التي بنى عمييا مثل المشية و

 .البنى

جزى فالن صحيح البنية  ، مقصورة مثل جزيو والباءبكسر  بنى، بنية و بنى و :بنية و يقال
 1ما يتبقى بو داره. و بناء وتطيأعبنيت الرجل: أ ي الفطرة. وأ

 بنيا وء لى الداللة عمى أن )بنى البناإو( تشير في المسان بنن مادة )إف من ثم و
 الجمع أبنية. المبنى، و والبناء ى بناية(، و بنية و بنيانا وبني  بناء، و

 اصطالحا: -ب

فكرة "النظام"  عن الذي عبر سوسيردي  نانديىذا المفيوم الحديث مع العمالق فرد أبد
 يعرف النسق بأنو كل تركيب يحصل في سمسمة الحديث أو الكالم. بمصطمح" النسق" و

فالبنية ىي الكممة السحرية الجامعة لكل التعريفات المغوية التي أخذت تجري عمى كل 
 ىي أول ما ظيرت كانت عمى يد البنيوية راحت تفرض ذاتيا عمى كل قمم لغوي و لسان، و

الذي  المنيج البنيوي الذي استحدثو دي سوسير الذي درس المغة كموضوع قائم بذاتو و و
، تونجحت بنيوي نظاميا، و رغب أن تصبح المغة ىي الشارحة لكل حضارتنا، فدرس بنيتيا و

لم تبق شارحة لمغة  أبعاد واسعة، و فاق جديدة وآفتحت أمام الفكر البشري المعاصر حيث 

                                       
 .مادة )بنو( ،94، 14 يروت صب دار لسان العرب، يوسف خياط، ابن منظور، تح: لسان العرب -1
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أصبح اإلنسان يعرف ذاتو  ارحة لكل الحضارة البشرية المعاصرة، ول أصبحت شبفقط، 
 1.عمى أنيا مجرد بنية

فيناك العديد من التعريفات العممية المختمفة لكممة "بنية" لدى جماعة من أىل البنيوية 
لذا نجد الفرنسي "جان بياجيو"  أمر شبو مستحيل و الشكمية. مما يجعل مفيوم واحد لمبنية، و

قابل ينو الخاصة، باعتباره نسقا) في مالبنية ىي نسق من التحوالت لو قوانيرى أن 
يزداد ثراء  ن يظل قائما وأن ىذا النسق أن من شألخصائص المميزة لمعناصر(، عمما با

ن ىذه التحوالت أن ألتحوالت نفسيا، دون أن يكون من شذي تقوم بو تمك االدور البفضل 
 2.ب بأية عناصر أخرى تكون خارجة عنوتخرج عن حدود ذلك النسق، أو تيي

ة ومن ذلك ميىذا النسق يتم بالك ن التحوالت واجيو عرف البنية باعتبارىا نسقا ميب
 عناصر:ث حصر خصائصيا في ثال

 يا النسق.ظمينتالتماسك الداخمي لمعناصر التي  ىي التي تحيل عمى الكمية: و -
 فيي دائمة التحول و ال يعرف الثبات،ىي التي تفيد انو نظام من التحوالت  التحوالت و -

 ىي أن البنية ال يمكن أن تظل في حالة سكون مطمق. ليست شكال جامدا و التغير، و
حفظيا حفظا ذاتيا، ينطمق من داخل  يتكفل بوقاية البنية و يلذاىو  االنتظام الذاتي: و -

 البنية ذاتيا، ال من خارج حدودىا.
بضم بعضو  يءوالياء أصل واحد، وىو بناء الش نالباء والنو  يقول "ابن فارس": ))

 3.إلى بعض.تقول:بنيت البناء أبنية ((
 يتميز االستخدام القديم لكممة بنية في المغات األوربية بالوضوح. و

                                       
 .164ط(، ص )د3 200زرايطية،سكندرية لمكتاب، األإلمركز ا يق،التطب المغة بين النظرية و :السيد خالد عبد الرزاق -1
 .08، ص1985، 01وبري، منشورات عويدات، بيروت، طأبشير  بياجيو، ترجمة عارف منينة و جان: البنيوية -2
 .(و، مادة )بن1979، 05بد السالم محمد ىارون، دار الفكر، بيروت طع ححمد بن فارس، ت: أقايس المغةجم ممع -3
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قد نجد كممة "بنية "مستخدمة في النقد القديم مثال عند "قدامة ابن جعفر"                     و
التفقيو، فكمما  جيع وسإنما ىو في الت إن بنية الشعر، : ))في قولو بنية الشعر ث يستعمليح

جانب اإليقاعي في الدخل لو في باب الشعر تنحصر أكان كان الشعر أكثر اشتماال عمييا، 
إلى كممة  التفتفينا  1((الخارجية  التقفيات الداخمية و الموسيقي المباشر المرتبط بالوزن و

 ون مرتكزا اصطالحيا بعد قرون عديدة لفيم العمميات النقدية ون تكأبنية التي سيقدر ليا 
 الشعرية البالغية .

شيد  الذي يعني بنى و و (structure) ن مشتقة من الفعل الالتينييىي عند الغربي و
تدل ىذه الكممة في المغة الفرنسية عمى  عني البناء أو الطريقة التي يقام بيا مبنى ما، وي أي

مصطمح بنية ىي كممة أساسية في الفكر الحديث،  2.متعددة إال أنيا متقاربة معان مختمفة و
 (structure)ىي معقدة بشكل خاص في كثير من تطوراتيا الحديثة، ترجع إلى كممة  و

تطورات الكممة  عناىافعل البناء في م رئيسي اسم عممية:بشكل كانت  يالت الفرنسية، و
 ن:يم في اتجاىين رئيسي17بشكل ممحوظ في القرن 

 بناء خشبي. woodensuctureنحو التاريخ الناتج الكامل لمتشييد، كما ال يزال في  -1
 لكن كذلك في استعماالت أوسع و نحو طريقة البناء ليس فقط في المباني، و و -2

نحدرت من المعنى اديثة ليذه الكممة قد لتطورات الحيشير الباحث إلى أن معظم ا . ومجازية
 الثاني.

 
 
 
 

                                       
 1، المركز الثقافي المغربي الدار البيضاء، المغرب،طانترجمة نعيمان عثم الكممات المفاتيح،: ريمون وليمز -1
 .300،ص2007،
 .300ريمون ويممز: الكممات المفاتيح، ص -2
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 تعريف المغة:اوال :
 لغة: -أ

 ي تكممت وأ(: المغة عمى وزن فعمة من لغوت: في لسان العرب في مادة )لغوجاء 
يقال ىذه لغتيم النطق،  سن ومالمغة: ال أو لغو عمى وزن فعل، و قيل لغي، لغوة، و صميا:أ

 1.لغو الطير: أصواتيا ، وي ينطقونأالتي يمغون بيا، 
 اصطالحا:-ب

 األجيال، و الجسر المتين الذي يربط بين األزمنة و المغة ىي مركب الحضارات، و
ما ييمنا ىو  عميو استقطب اىتمام الكثير من العمماء و و ىي وعاء الفكر اإلنساني،

أصوات يعبر بيا كل  )) لو:بقو  " ابن جني "مثال أعرفيا القدماء من  فمقد المغويون منيم،
يعني الطريقة التي يتواصل بيا البشر لقضاء حاجياتيم، كما  و 2(( قوم عن أغراضيم

العديد من التعريفات ليا تتجمى في أن المغة ىي: واقع  " سيرسو دي  "تناوليا المحدثون، قدم 
 ية ولآىي  ىي منظومة من العالمات، و د، واجتماعي مكتنزة في أدمغة مجموعة من األفرا

تتخذ شكال  وفيي حسب 3ال يمكن إدراكيا بغير التفكير نستخدميا عبر ممارسة الكالم. ةمعقد
في أنيا الطريقة المثمى لمتواصل  " ن جنيبا " ىو ىنا يمتقي مع مارسيا يوميا، وجماعيا ن

ليست مجرد وسيمة أو آلة  فيي بين البشر، يمكن اعتبار المغة أكثر من مجرد تواصل.
 5رمز لوجودنا. بل ىي كذلك دليل و 4االتصال بالغير فقط  لمترجمة عن الفكر، و

                                       
، مادة )ل 1990،سنة 1وت، لبنان،طالفضل جمال الدين محمد مكرم، لسان العرب، دار صاتر، بير  أبو: ابن منظور -1
 .و( غ
 .33،ص1 ج،2 نجار، دار اليدى، بيروت ط يثمان: الخصائص، تح: محمد عمعابن جني، ابو الفتح  -2
لسنية العامة، تح: يوسف غازي مجيد النصر، دار النعمان لمثقافة، بيروت، : محاضرات في األدي سوسير فرديناند -3

 .17.25.26.95لبنان،د ط، ص
.24.ص2003ة، القاىرة بل تنمية المغة البشرية، مكتبة وىتوفيق محمد شاىين: عوام - 4  

العموم لمنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، د ت، د ط  رابح بوحوش: المسانيات و تطبيقاتيا عمى الخطاب الشعري، دار -5
 .18ص
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 نتاج اجتماعي لممكة المغة و محدد من المسان و أن المغة جزءمن ىذا نستخمص  و
مجموعة من التواصفات الضرورية التي بناىا الجسم االجتماعي لتمكين األفراد ممارسة ىذه 

لكنيا ال تتوقف عند ىذا الحد، بل  ىي تواصل بين البشر لقضاء احتياجاتيم و دة والما
المحافظ عمى وجود البشرية، كما  د ووطتتعدى ىاتين الوظيفتين لتصبح العقد الطبيعي الم

 عمم قائم في ذاتو و أصبحت غاية و التخاطب، و أنيا لم تبقى مجرد وسيمة لمتواصل و
 ألجل ذاتو.

روبولجية، حيث ثنمؤسس البنائية األ ئية الفرنسية، وأما "كمود ليفي سترواس" يعد زعيم البنا
 1عم مفيومو عن البنية عمى جميع فروع المعرفة البشرية.

الطابع النسقي لمبنية حيث يؤكد فيو عمى  "قرب إلى تعريف "بياجيوأنجد عنده تعريفا 
حدىا تغير أ تتألف من عناصر يستتبع تغير فيي تتسم البنية بطابع المنظومة، )) يقول:

العناصر األخرى كميا. ثانيا: كل نموذج ينتمي إلى مجموعة من التحوالت التي يتطابق كل 
ليا ال آالتجريدي لمبنية باعتبارىا نصا  كما يؤكد عمى الطابع 2(( ل واحدأص منيا نموذجا من

 يمح عمى أن الفرق بين الشكمية و شعوريا، يمكن من خمق العالقات المدركة المحسوسة، و
ن الشكل ىو القابل المضمون، أل البنيوية، ىو أن األولى تفصل تماما بين جانبي الشكل و

لمفيم أما المضمون فال يتعدى أن يكون بقايا خالية من القيمة الدالة، أما البنيوية فيي ترفض 
 3.ىذه الثنائية

نظام من  في أوسع معانيو يشير إلى "ن مفيوم البنية أيرى "لوسيان جولد مان"  و
متكامال ال يمكن  ماكال شكلي كيان و ية ثابتة، يحدد السمات الجوىرية ألعالقات داخمي

                                       
 دمشق، د رشاد القومي،اإل الثقافة وترجمة مصطفى صالح، منشورات وزارة  ،روبولوجيا البنيويةثناأل: ليفي ستراوس كمود -1

 .328،ص1979ط،
 دمشق، د رشاد القومي،اإل الثقافة وترجمة مصطفى صالح، منشورات وزارة  ،روبولوجيا البنيويةثناأل: ليفي ستراوس كمود -2

 .328،ص1979ط،
 .33، مصر ،)د ط( )د ت(، صباعةلمطدار مصر ، لبنيةمشكمة ا: زكريا إبراىيم -3
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بكممات أخرى يشير إلى نظام بحكم ىذه  ل مجموع عناصره، وصحا داختزالو إلى مجر 
 1". قوانين تطورىا العناصر فيما يتعمق بكيفية وجودىا و

 إلى تفسير مصدر البنية، حيث أكد عمى عدم " "J.Derida"دريداجاك " أكذلك لج و
بين البناء  ك انطالقا من المقارنة بين بناء الفكر اإلنساني ولوجود البنية المركزية مستنتجا ذ

 2.اإلنشائي
من ىذا نستنتج من جممة ىذه التعريفات أن "البنية" حققت من التراكم في البحوث  و       

الب عن تعريف نيا ال تختمف في القأ المراجعة، و و لمبحثالدراسات ما يجعل منيا مادة  و
، إال أن اختالفات "جاك دريداو  "جولد مان"و  "لوسيان"و  "ساو ر ستكمود ليفي " و "بياجيو"

المجاالت العممية التي ينتمي إلييا  اختالف الخمفيات المعرفية، و بسيطة نتجت عن تعدد و
من أىم  نتظام الذاتي واال التحوالت و ات الثالث: الكمية وتؤكد عمى السم كميا بعضيم. و

 قرب إلى التجريد منو إلى التحديد.أنو تصور عقمي أالمالحظات ليذا المصطمح 
 :نآثانيا: تعريف القر 

 نماذج من التعريفات:
ىذا النوع من التعريف  3 (( المسممون في مصاحفيم هيقرؤ ىو الذي  )) ن ىذا النص:إ -أ

ىو تعريف موضوعي  يشير إلى ما ىو حاضر في المجال البصري أو الذىني لممخاطب، و
 لممشاىد. ىعنصر عمى المشار إليو كما ىو معطحيادي ال يضيف من عنده أي 

تعالى، نزل بو جبريل عمى نبينا محمد صمى  ن الكريم ىو كالم اهلل سبحانو وآالقر  )) -ب
 بسورة الفاتحة، المختتم بسورة الناس المبدوءىو المكتوب في المصحف،  و سمم، اهلل عميو و

)).1 
                                       

، 01 ،طاألردن، مجدالوي عماندار  ،دب(دبية األأجية في عمم الشعريات )قراءة مونتا: عز الدين المناصرة -1
 .542ص،2007

، 1996، الكويت،ترجمة محمد عصفور، عالم المعرفة ،ما بعدىا البنيوية و: دريدا، جون ستروك إلىليفي ستراوس  -2
 .200ص

 .18،ص1،2001، بيروت،طريم، مركز دراسات الوحدة العربيةن الكآالقر  إلىمحمد عابد الجابري: مدخل  -3
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 و «كالم اهلل: نزل بو جبريل»ن آو ىو وصف القر قالذي سب الفارق بين ىذا التعريف و      
" فإذا نظرنا إلى جبريلن "كالم اهلل، نزل بو آن القر أتداء إال المسمم المؤمن بىذا ال يسمم بو اب

نو تعريف إسالمي، حيادي، أالمسممين أمكن القول عنو  سالم والتعريف داخل دائرة اإلىذا 
يقتصر عمى وصف المشار إليو كما ىو في المجال التداولي اإلسالمي، أي من دون صدور 

 عن موقف مذىبي أو إيديولوجي، سواء من داخل ىذا المجال أو من خارجو.
ىو كالم اهلل  ن: ))آخير يقول ىذا التعريف: القر ا األقرب إلى ىذأالتعريف التالي  و -ج

وسمم المكتوب في المصحف وحيو المنزل عمى خاتم أنبيائو محمد صمى اهلل عميو  تعالى و
 الفرق بين ىذا التعريف و و 2(( لينا بالتواتر، المتعبد بتالوتو، المتحدي بإعجازهإالمنقول 

 التعريف األخير ثالثة أمور:
 ."خاتم أنبيائو" وصف النبي بأنو -
 .ن بأنو "المنقول إلينا بالتواتر"آوصف القر  -
 .وصفو بأنو" المتحدي بإعجازه" -

سمم بين ما  ىناك مذىبا إسالميا يميز في "النبوة" نبوة محمد صمى اهلل عميو و فإذا
من جية أخرى،  و ، ىذا من جية،صورمن ال بصورة بين ما ىو مستمر ىو مختوم فعال و

 اإلعجاز" موضوع نظر." اإلسالم من يجعل "التواتر" و ةر ىناك داخل دائ
ا، التعريف الذي ينص عمى أن لكن مع فارق أيض أشبو بالتعريف األخير، و و

 تعالى غير مخموق، المنزل عمى النبي صمى اهلل عميو و ىو كالم اهلل سبحانو و )) ن:آالقر 
ب، المتعبد بتالوتو ، المنقول إلينا سمم بالمغة العربية، المعجزة المؤيدة لو، المتحدي بو العر 

 3.(( بالتواتر

                                                                                                                        
 18ص، المرجع نفسو -1
 .19ص، نفسو عالمرج -2
 .19ص ،ن الكريمآالقر  إلىمحمد عابد الجابري: مدخل  -3
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))  لتين أوليما قولو:أالتعريف الذي قبمو في مس يتجمى الفرق بين ىذا التعريف و و       
المنزل عمى النبي صمى الو عميو وسمم بالمغة  )) ثانييما قولو: من جية، و (( غير مخموق

 .(( العربزة المؤيدة لو، المتحدي بو العربية، المعج
ن أن آدعوة المحمدية الذين تحداىم القر المفيوم أولئك المكذبون من قريش خصوم ال و

 لة موضوع كالم أيضا.أىذه المس ، ويفعموابسورة مثمو فمم  يأتوا
قول تالف في الفيم بحق االخ االعترافأبعدىا عن  من أكثر التعريفات مذىبية و و -ه

 قوصد نزلو عمى رسولو وحيا، وأ وال وقم كالم اهلل منو بدا، بال كيفية ن الكريآالقر  )) القائل:
وق ككالم البرية، نو كالم اهلل تعالى، بالحقيقة ليس بمخمأأيقنوا  المؤمنون عمى ذلك حقا، و

 1.(( نو كالم البشر فقد كفرأفمن سمعو فزعم 
 )) ألمر أوال بقولويف من جديد، يتعمق العل القارئ قد انتبو إلى ما أضافو ىذا التعر 

ن "كالم اهلل" ال يترتب عميو أن يكون ىذا الكالم ذا آالمقصود أن كون القر  و (( يفية قوالبال ك
ة ىذا الكالم: ىل ىو بالتالي فال يجوز التساؤل عن حقيق كيفية ككالم الواحد من البشر، و

عريف فيو أضافو ىذا التأما العنصر الثاني الذي  و !عين الذات" الخنو ىو "أم أكالم البشر 
لة أثارت فتنة أىذه مس ذات اهلل، و ، قدمن، أي بكونو غير قديمآتكفير من قال بخمف القر 

خمف  محنة ))عرفت  "الواثق" و "المعتصم" و "المأمون"كبيرة في العصر العباسي زمن 
 .(( نآالقر 

ال  نفييا ونمثيالتيا بين قوسين )ال  لسابقة وجل ىذا سنضع جميع التعريفات اأمن  و
ن نفسو بنفسو من آأضيف مكانيا تعريف القر  نشغال(، وال ننشغل بيا أي ا نعارضيا و

 و  » قولو: و « ِإنُو لِفي ُزُبِر اْْلوِلين و، ِإنُو لتنزيُل ربِّ اْلعالِمين و » خالل قولو تعالى:
نزل عمْيك اْلِكتاب  »: قولو و « نزْلناُه تنِزياًل  و ُمْكٍث  عمى   الناسِ ُقْرآًنا فرْقناُه ِلتْقرأُه عمى 

                                       
 .19ص، المرجع نفسو -1
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نِجيل أنزل التْوراة و ِباْلحقِّ ُمصدًِّقا لِّما بْين يدْيِو و  أنزل اْلُفْرقان قْبُل ُىًدى لِّمناِس و ِمن اْلِْ
».1 

 ن نفسو بنفسو.آه اآليات الثالث تبين تعريف القر إذن ىذ
 :السورة وسبب التسميةثالثا: اسم 
لفظ  وجو التسمية بذلك وقوع خر وآال يعرف ليا اسم  ميت "بالقصص " وس

 .{ 25القصص  } « عمْيِو اْلقصص وقص فمما جاءهُ  » القصص فييا عند قولو تعالى:
قصو عمى شعيب ليو السورة، ىو قصص موسى عميو السالم الذي إضيفت أفالقصص الذي 

ن بمغاء أالتعريض ب ن وآن القر أالتنويو بشن مصر قبل السورة عمى يو مقعميو السالم فيما ل
 2.تيان بسورة مثموالمشركين عاجزون عن اإل

قبل سورة العنكبوت قال  جاء ترتيبيا في المصحف العثماني بعد سورة النمل، و و
( القصص مصدر كالقمل و زمخشري في اشتقاق اسميا المغوي: ))ال يسمى بو  3(

 خبار المتتابعة كل ذلك يتبع فيذكر، واألالقصص ىي  صوص اصطالحا: القصة والمق
 4.القصص جمع القصة التي تكتب

ال  ينبغي النظر في وجو اختصاص كل سورة بما سميت بو، و )) قال الزركشي: و
نادر، أو مستغرب يكون في  نمخذ أسمائيا أرب تراعي في الكثير من المسميات شك أن الع

 و ائي لممسمى،ر دراك السبق إلأحكم أو أخمق، أو صفة تخصو، أو تكون معو  ،الشيء

                                       
 .20ن الكريم صآالقر  إلىمحمد عابد الجابري: مدخل  -1
 .61ص 20-18جزاء:، األ1س،متون، ونحنالتنوير، س اشور: تفسير التحرير وىر ابن عطامحمد ال -2
م 1992-ه1/1412دار صادر، بيروت ط، ساس البالغة: أالزمخشريبي القاسم محمود بن عمر أجابر اهلل  إلماما -3

 .521ص
ضبط :عبد السالم محمد ىارون  تح و ،س المغةيمعجم مقاي، ه390حمد بن فارس بن زكريا أحمد بن أبي الحسين أ -4

 .11-5م،ص 1991-ه1411، 1،طلعموم سابقا، دار الجيل ، بيروترئيس قسم الدراسات النحوية بكمية دار ا
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عمى ذلك جرت أسماء  شير فييا، وأما ىو ويمة، بالط و القصيدةأمون الجممة من الكالم، سي
 1.(( سور الكتاب العزيز

عمى ثالث قصص متتالية: قصة سيدنا  احتوتن سورة القصص قد أال شك ب و
و من قومع عميو وسمم م قصة سيدنا محمد صمى اهلل موسى عميو السالم مع فرعون و

 ة قارون مع قومو من بني إسرائيل.صق و الكفار،
ليست  توفيقية و نائقر  سسأبمي رحمو اهلل إلى أن مام عادل الحنقد ذىب اإل و

 ن تسمىأجتيادية لكانت سورة القصص، أولى لو كانت األسماء ا حد، وأاجتيادية من عند 
سف خ ىمك اهلل تعالى فرعون وأإلى أن  هليا عمى قصة من حين مولد، الشتماسورة موسى

لكانت سورة  و ذلك كما سميت سورة يوسف نوح بذلك الشتماليا عمى قصتيما، قارون، وب
 و ذلك الشتماليا عمى قصص سبعة من األنبياء. و )سورة القصص(، ن تسمى:أولى بأىود 

فيذا  «  اْلقصص قص عمْيوِ  فمما جاءُه و »: لقولو تعالى صصأما من قال أنيا سميت بالق
 » :فقد وردت كممة القصص في سورة يوسف في موضعين: قال تعالى توجيو غير صحيح،

 { 3يوسف  } «  نْحُن نُقصُّ عمْيك أْحسن اْلقصصِ 
ْلباِب  ِفي لقْد كان »  .{ 111يوسف: } « قصِصِيْم ِعْبرٌة ِْلُوِلي اْْل

فكانت سورة ىود أولى أيضا  ي القصص وأ االسمفكانت سورة يوسف أولى بيذا 
ىذه ليس فييا إال قصة  بيذا االسم من سورة القصص ألنو ذكر فييا قصة سبعة أنبياء، و

 واحدة.
 2.ىذه سورة موسى و كس، أن تسمى سورة ىود سورة القصصفكان ينبغي الع       

                                       
 أبوم تحقيق محمد 1392ه/794توفي سنة ، نآالبرىان في عموم القر : الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي مام بدراإل -1

 .270القاىرة ص التراثمكتبة دار ، إبراىيمالفضل 
تعميق  تحقيق و ،عموم الكتابالمباب في : ه770بن عادل الدمشقي الحنيمي  يحفص عمر بن عم أبيالمفسر  إلماما -2

برسالتو الجامعية الدكتور: محمد سعد رمضان  الشيخ: عادل احمد عبد الجواد والشيخ عمى محمد معوض، شارك تحقيقو
 .212،10م،ص1998-ه1،1419وت لبنان طالدسوقي حرب دار الكتب العممية بير  المتوليالدكتور: محمد  حسن، و
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ن بأسمائيا الواردة في المصحف آن تسمية سور القر أىذه الشواىد ب : تؤكديقول الباحث
ن جماع الصحابة رضي اهلل إ فيقية ال دخل ألحد في تسميتيا، والعثماني، ىي تسمية تو 

ن بأسمائيا الواردة في آعمى تسمية سورة القر  ،رحميم اهللالتابعين من بعدىم  و عنيم،
 الذ اجتيادية، و تليس كبر دليل عمى أن ىذه األسماء توفيقية وأليذا  المصحف العثماني،

 تمقت األمة من بعدىم ذلك القبول.
إجماع األمة من  مى أسماء السور ون إجماع الصحابة رضي اهلل عنيم عإكذلك ف و

عنو يدل عمى أن أسماء الصور  اهللثبوتيا في مصحف عثمان رضي  ، وعدىم عمى ذلكب
 توفيقية.

 "لسيوطيا"يؤكد ما ذىب إليو الباحث أن تسمية السور أمر توفيقي ما ذكر اإلمام  و
ن، حتى قال آرة تسمى بو مع كثرة ذكره في القر ... لم يفرد لموسى سو )) تقان:في اإل

)سورة  )سورة طو( وب كان أول سورة أن تسمى ون أن يكون كمو لموسى، آبعضيم، كاد القر 
 1.(( لم يبسط في غيرىا ابسط قصتو في الثالثة، ملالقصص( أو )األعراف( 

في الدالئل ترتيبا لنزول السور، حسب الزمان المكي ثم المدني  "قييالبي"قد ذكر  و
قد سماىا )طسم( أي ذكر اسما غير  فجاء ترتيب سورة القصص بعد الشعراء ثم النمل و

 2.القصص
 .طسم و ،: القصصاسمانليذه السورة أي القصص  اجتمعبذا يكون قد  : ويقول الباحث

، ألنو لم يعثر عميو الباحث "البييقي"اسم اجتيادي من اإلمام -ن ىذا االسم طسمأيالحظ  و
 .من المفسرين هغير عند 

 

                                       
 .123،ص1990-ه3،1410ط،بيروت،لبنان،العمميةدار الكتب ، نآعموم القر في تقان إلا: جالل الدين السيوطي -1
حاديثو وعمق أصولو وخرج أوثق  ،صحاب الشريعةأحوال أ معرفة دالئل البنوة و: قيبييحمد بن الحسين الأبي بكر أ -2

م و 1982-ه1،1408، طالريان لمتراث، القاىرة دار عميو الدكتور: عبد المعطي قمعجي، دار الكتب العممية ، بيروت ،و
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 :تمييد

 في حركاتو و إتالؼ المقصود بالنظاـ الصوتي لمقرآف الكريـ فيو اتساؽ القرآف و     
 األسماءرائعا يستدعي  إتالفا و اتساقا عجيباسكتاتو   اتصاالتو و غناتو و مداتو و سكناتو و

 ، ويمكف أف يصؿ إلييا، أي كالـ آخر مف منظـو أو منثور ، بطريقة الالنفوسيستيوي  و
مرسمة عمى وجو ىي  ، والصوتية القراءاتذلؾ أف مف ألقى سمعو إلى مجموعة بياف 

السامع بعيدا عف القارئ ف كأف يكو ، الكممات ، مجردة مف ىيكؿ الحروؼ والسميقة في اليواء
بؿ يبمغو  ،الكممات متميزا بعضيا عف بعض سمعو الحروؼ و إلىبحيث ال تبمغ ، المجود
 ، والسكنات الحركات و ، والغنات المؤلفة مف المدات و الساذجة األصواتمجرد 

لى ىذه المجموعة الصوتية الساذجة إنقوؿ: عف مف ألقى سمعو السكتات  االتصاالت و
توقيع عجيب يفوؽ  يعرؼ العربية بأنو أماـ غريب و ال أعجميالو كاف  نفسو ويشعر مف 
ف الموسيقى تتشابو ، ألترنيـ الشعر و عرؼ مف توقيع الموسيقىا جمالو كؿ م وفي حسنو 
ألف الشعر يورث  ، والطبع أف يمجيا ، وال يفتأ السمع يمميا تتقارب أنغاميا و أجراسيا و

 يمؿ ألنو ينتقؿ فيو دائما بيف ال بينما سامع لحف القرآف ال يسأـ و، الممؿ سامعو السأـ و
 وتار القموب وأى أوضاع مختمفة ييز كؿ وضع منيا عمأنغاـ محددة،  ، ولحاف متنوعةأ

 1.األفئدة أعصاب

  القرآنية:الفاصمة  الصوتي،التكرار  المفرد،الصوت  1-1
 الفاصمة:تعريؼ -1

  2.قرينة السجع آخر الكممة في اآلية كقافية الشعر وما الفاصمة ؟... الفاصمة ىي       

مْت آياُتُو ُقْرآًنا عرِبيًّا ِلقْوـٍ يْعمُموف »: لعميا مأخوذة مف قولو تعالى و  فصمت } « ِكتاٌب ُفصِّ
03  } 
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ىذا ألف  ، وقوة ضوحو جالء و و ، فيزدادا سميت بذلؾ ألف يتـ بياف المعنىربم و      
ولْو جعْمناُه ُقْرآًنا أْعجِميًّا لقاُلوا لْوال  » :بياف مصدقا لقولو تعالى التفصيؿ فيو توضيح و

مْت آياُتوُ   .{ 44فصمت  } « ُفصِّ
صمة فيي أما الفا اآليات  فقاؿ: )) رؤوس وعمر الداني بيف الفواصؿ  أبوفرؽ  و      

آية كؿ رأس  غيرىا و الكالـ المنفصؿ قد يكوف رأس اآلية و ، والكالـ المنفصؿ عما بعده
تقع  . وتجمع الضربيف ، وة رأس آية فالفاصمة تعمـ النوعيفليس كؿ فاصم فاصمة، و

ف بيا ة التي يبايف القرآقىي الطري الفاصمة عف االستراحة في الخطاب لتحسيف الكالـ بيا و
ف آخر اآلية فصؿ بينيا ذلؾ أل ، وينفصؿ الكالـ عندىا ألنوتسمى فواصؿ  ، وسائر الكالـ

 1....((أسجاعالـ يسموىا  ما بعدىا و بيف و

، ال يمكف أف يسمى بغير ذلؾ ، إنما ىو قرآف وليس نثرا، كما أنو ليس شعراالقرآف  و     
يوجد  مقيد بقيود خاصة ال ألنونثرا  ليس ، وشعربقيود ال ليس شعرا فيذا واضح فيو لـ يتقيد

يا بتمؾ النغمة الموسيقية بعض و، د التي يتصؿ بعضيا بأواخر اآلياتىي القيو  ، وهفي غير 
آياتو ثـ فصمت مف لدف  أحكمتكتاب  الر » :لكنو ، ونثرا ال شعرا و، فيو ليس الخاصة

 {.                                                                     01ىود } « حكيـ خبير

 السجع : القافية و بيف الفاصمة و-2

اكمة في  ىي حروؼ متش جتمع عمى فواصؿ وت اآلية وعمما أف الفاصمة ىي آخر 
يوِ  »: المقاطع  في قولو تعالى ـْ ال يْشُعُروف ۖ   وقالْت ِِلُْخِتِو ُقصِّ  ، فبُصرْت ِبِو عف ُجُنٍب وُى

ـْ لُو  ىؿْ  قْبُؿ فقالتْ  ِمف عمْيِو اْلمراِضع وحرْمنا ـْ وُى ـْ عمٰى أْىِؿ بْيٍت يْكُفُمونُو لُك أُدلُُّك
ـْ ال  ولِكف فردْدناُه ِإلى ُأمِِّو كْي تقر عْيُنيا وال تْحزف وِلتْعمـ أف وْعد اهلِل حؽ   ناِصُحوف أْكثرُى
 {11،12،13} القصص  « يْعمُموف

 .اآليات رؤوس أيضاىي  ، فواصؿ آليات ولكممات: ال يشعروف، ال يعمموفاف
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 ، ومنيا في الواو، النوف ةنالحظ أنيا اشتركت جميعا في اتفاؽ الحروؼ األخير  و      
  1.ت في الشعريقافية الب ، ومة اآلية كقرينة السجعة في النثرفاص

تسمية  ال يجوز ، وبيف ما بعدىا خر اآلية فاصمة بينيا وآإنما سميت الفاصمة ألف  و      
، أما القافية في الشعر فيي الحروؼ التي تبدأ بمتحرؾ قبؿ أوؿ رؤوس اآليات قوافي إجماعا

قد  ، وكممة قد تكوف بعض مف ثـ تكوف القافية كممة و ، وكنيف في آخر البيت الشعرياس
الى لما سمب عف القرآف ، ألف اهلل تعقافية إجماعا ، كما ال يجوز تسمية الفاصمةيفتكوف كممت
كما يمتنع استعماؿ القافية فيو يمتنع  ، وألنو منويضا أجب سمب القافية عنو ، و اسـ الشعر
 2.صفة لكتاب اهلل تعالى فال تتعداه ألنيالفاصمة في الشعر استعماؿ ا

 فيو تواطؤ الفاصمتيف مف النثر عمى حرؼ واحد في اآلخر.  السجع:أما      

ابيت معظـ فواصؿ اآليات مع ، فقد تشالشعر ةكاف القرآف منزىا عف مقاللما  و     
 في القرآف مف فواصؿ و طالقو عمى ماإـ خالؼ بيف العمماء مف حيث جواز نج ، والسجع

عترؾ الجدؿ الكالمي بيف الفرؽ صارت قضية ما لبثت أف دخمت م ذلؾ و عدـ جواز
 3.ت تستقؿ بمباحث منفردةأبد ، وبالنظـ اإلعجازسالمية فارتبطت بقضية اإل

 مف أسرار اإلعجاز في الفواصؿ : – 3
 المزاوجة بيف الفواصؿ :  –أ 

ال  ال يحسف منثور الكالـ و )) "الصناعتيف":بو ىالؿ العسكري : في كتاب أقاؿ 
لو استغنى كالـ  ، وزدواجاالتكاد تجد لبميغ كالما يخمو مف  ال ، وحتى يكوف مزدوجايحمو 
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حتى قد كثر االزدواج فيو  ، وج مف كالـ الحمؽر في نظمو خا ألنو، عف االزدواج لكاف القرآف
 1.((، فضال فيما تزاوج في الفواصؿ منو وساط اآلياتأحصؿ في 

اِلْرِض وجعؿ أْىميا ِشيًعا يْستْضِعُؼ  ِفي ِإف ِفْرعْوف عال » :كما في قولو تعالى
ـْ ُيذبُِّح أْبناءُىـْ  ْنُي ـْ ِإنُو كاف ويْستْحِيي طاِئفًة مِّ  و {،04} القصص  « اْلُمْفِسِديف ِمف ِنساءُى

ّـِ ُموسٰى أْف أْرِضِعيوِ  وأْوحْينا ِإلىٰ  » قولو تعالى: ّـِ وال تخاِفي  ِفي فِإذا ِخْفِت عمْيِو فأْلِقيوِ  ُأ اْلي
 .{07} القصص  « اْلُمْرسِميف ِمف ِإنا رادُّوُه ِإلْيِؾ وجاِعُموهُ  ۖ   وال تْحزِني

عرضيا ليستشعر القارئ  التياكتفى باألمثمة  لـ يعرؼ "العسكري" معنى المزاوجة و و
 أوفاصمتيف  تفاؽايقصدىا ىي  التيالواقع أف المزاوجة  ليو وإالمعنى الذي نذىب  في نفسو

 .ريفيخاألخير أو الحرفيف أكثر في الحرؼ األ

 ما المزاوجة عف المتأخريف مف البالغييف فإنيا مفيوـ آخر غير مفيوـ العسكري وأ
 .الجزاء ىو أف يزاوج بيف معنييف في الشرط و

حواؿ ميما أوتي مر ال يطبقو البشر بحاؿ مف األأىذه المزاوجة بيف فواصؿ اآليات  و
 في اآليات و لفاظاألبيف  الفصاحة ناىيؾ عف التالـؤ الحادث بينيا و مف البالغة و

سواء  التناسب بينيا وبيف الفواصؿ المتجانسة معيا مع شرؼ المقاصد والمعاني المطموبة و
لنا أف نقرأ إف شئنا سورة "القصص"  النيي أـ لموصؼ و و لألمر  أـتشريح لمكانت تعرض 

التي عمى مدارىا آياتيا كميا تقريبا حولت فواصؿ ، حيث تتفؽ  ىي مف السور المكية و و
  2جميعيا في حرؼ النوف.

  تعالى: قولو
ـْ ِإلْينا ال  ِفي واْستْكبر ُىو وُجُنوُدهُ  فأخْذناُه  (39) ُيْرجُعوفاِْلْرِض ِبغْيِر اْلحؽِّ وظنُّوا أنُي
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ّـِ فاْنُظرْ  ِفي وُجُنودُه فنبْذناُىـْ  أِئمًة يْدُعوف ِإلى الناِر  وجعْمناُىـْ  كاف عاِقبُة الظاِلِميف كْيؼ اْلي
 {.41،  40،  39} القصص  « ويْوـ اْلِقيامِة ال ُيْنصُروف

 تناسب الفواصؿ : –ب 

ناسب مع أولو في تي دائما في كؿ فاصمة مف فواصؿ اآليات اختتاـ الكالـ بما نجد
 ِإنُو ُىو اْلغُفوُر الرِحيـُ  قاؿ ربِّ ِإنِّي ظمْمُت نْفِسي فاْغِفْر ِلي فغفر لوُ  » تعالى:المعنى كقولو 

 {. 16القصص }  «

عمؿ المغفرة لو بأنو  «  فغفر لوُ  »تعميؿ لجممة «  ِإنُو ُىو اْلغُفوُر الرِحيـُ  لوُ  »فجممة 
إلى أف ما جاء بو ىو مف  يماء، إبصيغة القصر، مع تأكيد ذلؾ رحيـ بعباده شديد الغفراف و

  1.األمورمف  وما حف ظمـ نفسو و

، ال يدرؾ دقيقا خفيا ذكر في أوليا بيف ما قد يكوف التناسب بيف ختاـ اآلية و ىذا و
قاؿ ذِلؾ بْيِني وبْينؾ  » ما نرى  قولو تعالى :، عمى نحو طالة في النظراإل إال بالتأمؿ و

   {.28} القصص  «  أيما اِلجمْيِف قضْيُت فال ُعْدواف عمي واهلُل عمى ما نُقوُؿ وِكيؿٌ 

 لكف عند التأمؿ و يوىـ أف الفاصمة شييد و«  واهلُل عمى ما نُقوُؿ » فإف قولو : 
: الوكيؿ ، ألف أصؿالنظـ الكريـ غي أف تكوف ما عميوأف الفاصمة ينب تضحإمعاف النظر ي

أخؿ أحدىما إذ أراد ىنا أنو وكؿ عمى الوفاء بما تعاقدا عميو حتى  ، والذي وكؿ إليو األمر
كاف حقو أف  و "عمى"لما ضمف الوكيؿ معنى الشاىد عدي بحرؼ  . وبشيء كاف اهلل مؤاخذه

 2.بحرؼ "إلى" يتعدى
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في عمى النظر تخ وتدقؽ فييا المناسبة،  التيلى غير ذلؾ مف اآليات الكريمة إ
سورة  – أيدينابيف  التيالمدونة  . وإمعاف النظر ، وإطالة التأمؿ إلىتحتاج  ، والعجمى

 الفواصؿ.تخمو مف تناسب  –القصص 

 لوقعيا:تميد  بألفاظالتمييد لمفواصؿ  –ج 

لى إقد قسمو " ابف معتز"  أىؿ البالغة بر اإلعجاز عمى الصدور و ذلؾ يسميو
 :أقساـثالثة 

 » :قولو تعالىمثميا  ر ما قبميا وآخر كممة في صد ، وتوافؽ آخر الفواصؿ -* 
 {. 16القصص }  « ِإنُو ُىو اْلغُفوُر الرِحيـُ  قاؿ ربِّ ِإنِّي ظمْمُت نْفِسي فاْغِفْر ِلي فغفر لوُ 

قاؿ ربِّ  » :الوسط نحو قولو تعالىت الصدر في بعض كمما توافؽ الفواصؿ و -*        
ـْ نْفًسا فأخاُؼ أف يْقُتُموفِ   {. 33القصص }  « ِإنِّي قتْمُت ِمْنُي

ـُ  مفْ  أْحبْبت ولِكف اهلل يْيِدي مفْ  ِإنؾ ال تْيِدي  » :قولو تعالى -*         يشاُء وُىو أْعم
 {.56القصص }  «  ِباْلُمْيتِديف
سورة خالية مف ىذا الضرب ال كممة في صدر ما قبميا وأوؿ  توافؽ الفاصمة و-*        

  .مف الفواصؿ
مف أشير مؤلفاتو كتابو " عمـ  و البديع، أشير عمماء البياف و المعتز:ابف  -*        
 البديع "
 مف معاني التقرير و فوؽ ما تحتمؿ اإعجاز و أال خفاء في أف ىذه اآليات صدور  و      
. ة مطردة يأخذ بعضيا بعض بحجز بعض، حتى إذا بمغت فييا موسيقى عذب قرؽتتر  الجـز

 و ، كاف يتطمبيانشوة ، وقعت عمى قرار مكيف أضفى عمى سامعو دعة ومداىا بالفواصؿ
 .فييا نوظيا فمـ تخمؼ يترقب
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 : تكرير الفواصؿ في بعض السور –د 

نو يتواجد أتجدر اإلشارة  ىذا النوع مف الفواصؿ كذلؾ تخمو منو سورة القصص و و     
}  « فِبأيِّ آالء ربُِّكما ُتكذِّباف » :يقوؿ تعالى  1المرسالت الرحماف،بكثرة في سورة 

  {.الرحماف

 الربط الفني في الفواصؿ :  –ىػ 

بط العضوي بيف ر ذلؾ ال الفواصؿ،الفني بيف  اإلحكاـسرار العجيبة ىذا مف األ و        
 : نذكر أمثمة النسؽ الذي يمتزمو في جميع اآليات وىو  و المعاني. و األلفاظ

ـُ  "و  ،" ٰلِكناتكررت " مف ىنا  : و2تكرار بعض الحروؼ لغرض المالئمة -*       "  عمْيِي
ـُ  وٰلِكنا » :تعالى قولوفي  أْىِؿ  ِفي ُكْنت ثاِوًيا ومااْلُعُمُر   أْنشْأنا ُقُروًنا فتطاوؿ عمْيِي
ـْ  تْتُمو مْديف  {.45القصص }  « .ُكنا ُمْرِسِميف وٰلِكنا آياِتناعمْيِي

ِفْرعْوف  نبِإ ُموسى و ِمف نْتُموا عمْيؾ »: : في قولو تعالىالجمع بيف المجرورات -*      
 {.03القصص }  « ِباْلحؽِّ ِلقْوـٍ ُيْؤِمُنوف

يِو فبُصرْت ِبِو عْف ُجُنٍب و و »: قولو تعالى و ـْ ال  قالْت ُِلْخِتِو ُقصِّ    « يْشُعُروفُى
 {.11} القصص 

 :رعاية الفواصؿ -و

القوالب مف  فسمو اإلعجازحس فييا ن ، وتتجسد التي تتكامؿ مف خالليا المعاني و
س المفظ المعنى الشريؼ ىو الذي يمب الت مف سمو القوالب ولو سمو المد الت ولو سمو المد

 1.((لو لـ تراعي الفواصؿ لحدث الخمؿ  و : ))الشريؼ كما يقوؿ القدامى
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 : لوحظ ذلؾ في الفواصؿ: يقاع الموسيقياإل تحقيؽ التناغـ و –ي 

ف مف يالتمكوجود  حكمة النوف، وإلحاؽ  الميف و ـ بحروؼ المد وتإنما أكثر ما تخ -2*    
النوف  والباء و األلؼقوف أنيـ إذا ترنموا يمح ويو" في الكتاب: ))سيبالتطريب بذلؾ يقوؿ " 

قد جاء في القرآف عمى أسيؿ  ، ويتركوف ذلؾ إذا لـ يترنموا ، وألنيـ أرادوا مد الصوت
 3.(( أعذب مقطع موقؼ و

طسـ ِتْمؾ آياُت اْلِكتاِب  » :حروؼ الفواصؿ إما متماثمة أو متقاربة كقولو تعالى-*      
 {.2،1القصص}  «  اْلُمِبيفِ 

، ثـ برعاية التماثؿ الغنة الفواصؿ عمى ىذه الحروؼ التي تنبض بالتطريب و بناء و
" محمد  . كما يقوؿ:تـ ليا اإليقاع مف غير توقيع ، وقارب بينيما استكممت أداة الغناءالت و

  :ي "عمي الصابون

ـُ  » :كقولو تعالى (( اعاة الفواصؿ ىي مف خصائص القرآفمر  )) قاؿ الِذيف حؽ عمْيِي
ـْ كما غوْينا تبرْأنا ِإلْيؾ ما كاُنوا ِإيانا يْعُبُدوف      « اْلقْوُؿ ربنا ىُؤالِء الِذيف أْغوْينا أْغوْيناُى

 {. 63القصص} 

ـْ ورأُوا اْلعذاب لْو  »: قولو أيضا و ـْ يْستِجيُبوا لُي ـْ فم ـْ فدعْوُى وِقيؿ اْدُعوا ُشركاءُك
ـْ كاُنوا يْيتُدوف  {.64القصص}  «  أنُي

، في النفس سرياف الروح في الجسد يالجرس الذي يسر  فمثؿ ىذا البياف الرائع و
ما ذلؾ  ، وآف لما فيو مف وقع عذب عمى السمعباليزة في كؿ ما يتمى مف قر يخمؽ الشعور 

                                                                                                                                                                                     
 .83المرجع نفسو: ص  - 1
 
 .67، ص1988محمد عمي الصابوني : صفوة التفاسير ، مكتبة االيماف ، المنصورة  - 3
 ."بديع القرآف"ىو أبي اإلصبع المصري مف أشير مؤلفاتو -*



  األول:الفصل 
 

 
02 

مف ثمة كانت الفواصؿ ذات أىمية عظيمة في بالغة  ، وإال لروعة البياف في ىذا القرآف
 1ـ.القرآف الكري

 :رآنيةالفاصمة الق مواضيع – 4

مكيف، : التفواصؿ القرآف عف أحد أربعة أشياءال تخرج  قاؿ ابف اإلصبع: ))         
 2.(( اؿغ، اإليالتصدير، التوشيح

، أو الشاعر لمقافية تمييدا يسمى ائتالؼ القافية، أف يميد التأثر لمقرينة : والتمكيف -أوال
 موضعيا غير، مستقرة في قرارىا مطمئنة في مكانيافية أو القرينة متمكنة في تأتي بو القا

 .افرة أو قمقةن

 ، واما بحيث لو طرحت لختؿ المعنىتمعناىا بمعنى الكالـ كمو تعمقا  متعمقا
 3.كممو السامع بطبعوبحيث لو سكت عنيا  ، واضطرب المفيـو

 « كذِلؾ نْجِزي اْلُمْحِسِنيف ِعْمًما و اْستوى آتْيناُه ُحْكًما و لما بمغ أُشدُه و و »: كقولو تعالى
 {.14} القصص 

ـُ المْيؿ سْرمد » :قولو أيضا و ـْ ِإف جعؿ اهلُل عمْيُك ِإلٌو  مفْ  يْوـِ اْلِقيامةِ  ِإلى اً ُقْؿ أرأْيُت
 {. 71القصص }  « غْيُر اهلِل يْأِتيُكـ ِبِضياء أفال تْسمُعوف

نفسو جعؿ الميؿ سرمدا  إلىأضاؼ  شياء عمى الحقيقة ولما كاف اهلل ىو جاعؿ األ
مظمـ ال ينفد فيو  ظرؼ رؼ الميؿظ الميؿ كأنو سرمدا بيذا التقرير ولى يـو القيامة صار إ

غير ليس بفاعؿ  إلىبصار اء التي تنفذ فيو األاإلتياف بالضي ضاؼأقد  ، السيما والبصر
، إذا نسب وجوده إ الميؿ كأنو  لى غير موجود وإلى الحقيقة، فصار النيار كأنو معدـو

أفال  » ، فاقتضت البالغة أف يقوؿ:عالى، إذا جعؿ سرمدا منسوب إليو تموجود سواه
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ال يصمح  الميؿ الذي يمح لالستماع و الظرؼ و بيف السماع و بمناسبة ما « تْسمُعوف
 لألبصار.
ـُ  »ؾ قاؿ تعالى في اآلية التي تمييا: كذل و ـْ ِإْف جعؿ اهلُل عمْيُك النيار ُقْؿ أرأْيُت
ـْ ِبمْيٍؿ تْسُكُنوف ِفيِو أفال تُْبِصُروف مفْ  يْوـِ اْلِقيامةِ  ِإلى سْرمداً            « ِإلٌو غْيُر اهلِل يْأِتيُك

 {. 72} القصص 
ىو ظرؼ  ، ورمدا إليو صار النيار كأنو سرمداألنو لما أضاؼ جعؿ النيار س

، غيره، ليس بفاعؿ عمى الحقيقة إلىبالميؿ  اإلتياف أضاؼ بصار ومضيء تنور فيو األ
، النيار كأنو ال موجود سواه ، ولى غير موجودإعند نسب وجوده فصار الميؿ كأنو معدوـ 

. إذ الظرؼ « أفال تُْبِصُروف »ف يقوؿ: أليو، فاقتضت البالغة إ جعؿ وجوده سرمدا منسوبا
 1.ىذا مف دقيؽ المناسبة المعنوية و لإلبصار، صالح مضيء

أف  قد سبؽ لنا و التصدير أف تكوف المفظة قد تقدمت مادتيا في اآلية و : والتصدير -ثانيا
في رد العجز عمى الصدر.  المتمثؿ في ىذا الموف مف الفواصؿ و "بف المعتزا"أوردنا آراء 

 يشاُء و مفْ  لِكف اهلل يْيِدي أْحبْبت و مفْ  ِإنؾ ال تْيِدي : »القدير العميمى في قولو جكما يت
ـُ ِباْلُمْيتِديفُىو   {.  56القصص }  « أْعم

ـْ نْفًسا فأخاُؼ أف يْقُتُموفِ  » قولو أيضا: و  {. 33القصص }  « قاؿ ربِّ ِإنِّي قتْمُت ِمْنُي
 نفس والتاما يستقر في الفاصمة باآلية التحاما  لتحاـافي ذلؾ شبيو ما يدؿ عمى  و

لكف القرآف يأتي بغيرىا إيثارا  ، وبعينيايظف أف اآلية تييئ لفاصمة حينا  تتقبمو أعظـ قبوؿ و
 2.فاء بالمرادو  أشد ، ولما ىو الصدؽ بالمعنى

ف سمي توشيحا أل ، وةىذه الفاصم إلىىو أف يكوف معنى اآلية مشيرا  : والتوشيح -ثالثا
آخر منزلة  نزؿ أوؿ الكالـ و . ومى آخره نزؿ المعنى منزلة الوشاحالكالـ لما دؿ أولو ع

 .اموؿ عمييحالكشح الذيف ي العاتؽ و
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آؿ ِعْمراف عمى  آؿ ِإْبراِىيـ و ُنوًحا و ِإف اهلل اْصطفى آدـ و »: كقولو تعالى 1الوشاح
 {.33} آؿ عمراف  « اْلعالِميف

رغـ بعضيـ أنو خاص  ، وبما يفيد نكتة يتـ المعنى بدونياىو ختـ الكالـ  : واؿغاإلي -رابعا
قاؿ ربِّ ِإنِّي ظمْمُت  » :تعالى ويتضح مف خالؿ قول و ،في القرآفرد ألنو وقع  ، وبالشعر

 .{16القصص } « اْلغُفوُر الرِحيـُ  ُىو نْفِسي فاْغِفْر ِلي فغفر لُو ِإنوُ 
ـُ ِباْلُمْيتِديف يشاُء و مفْ  لِكف اهلل يْيِدي أْحبْبت و مفْ  ِإنؾ ال تْيِدي » :يضاأقولو   « ُىو أْعم

 {.56 القصص} 
ـُ ِباْلُمْيتِديف و » « اْلغُفوُر الرِحيـُ  ِإنُو ُىو »قولو: ف يتـ المعنى  ألنوإيغاؿ  « ُىو أْعم

 2.بدونيما
 :أقساـ الفواصؿ –5

رؼ، موازي، مرصع، ط: مكتقسيميـ الفواصؿ إلى أقساـ جعسال يعيوفالبدقسـ 
 . فمتماثؿ، المتواز 

 جع . ستتفقا في حروؼ ال أف تختمؼ الفاصمتاف في الوزف و :المطرؼ -*

قاؿ اّلِذيف حّؽ  »: . نحو قولو تعالىتقفية و أف تتفؽ الفاصمتاف وزنا وى و :الموازي -*
ـْ كما غوْينا تبرّْأنا ِإلْيؾ ما كاُنوا ِإّيانا يْعُبُدوف  ـُ اْلقْوُؿ رّبنا ىُؤالِء اّلِذيف أْغوْينا أْغوْيناُى عمْيِي

ـْ يْستِجيُبوا  و ـْ فم ـْ فدعْوُى ـْ وِقيؿ اْدُعوا ُشركاءُك ـْ كاُنوا يْيتُدوف لُي }   « رأُوا اْلعذاب لْو أّنُي
 .بيف يعبدوف، ييتدوف {. 64-63القصص 

 . مقابال ليا في الثاني األوؿفي  يكوف ما ، وتقفية أف يتفقا وزنا و :المرصع -*

فيو  ةفي الثاني األولى أفرادتكوف  أف يتساوياف في الوزف دوف التقفية و :المتماثؿ -*
 . لمرصع كالموازي بالنسبة لممتوازفلى اإبالنسبة 
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ِإذا سِمُعوا الّمْغو  و » :، كما في قولو تعالىأف يتفقا في الوزف دوف القافية :المتوازف -*
ـْ ال نْبتِغي اْلجاِىِميف قاُلوا لنا أْعماُلنا و أْعرُضوا عْنُو و ـْ سالـٌ عمْيُك ـْ أْعماُلُك ِإّنؾ ال  لُك

-55} القصص  « ِباْلُمْيتِديف أْعمـ ُىو وٰلِكّف الّمو يْيِدي مف يشاُء   تْيِدي مْف أْحبْبت و
56  .} 

 ،70) (69 ،68) (50 ،49: )في مواضع أخرى في اآليات ، الميتديف " وبيف "الجاىميف
 .ف" و " ترجعوف، تسمعوف"، يعمنو ( بيف "الصادقيف، الضاليف" و " يشركوف71

 :ي نوعاف بديعيف متعمقاف بالفواصؿبق و       

ف بني الشاعر بيتو عمى صؿ إأ التوأـ و " ابف أبي األصبع "سماه  و: أحدىما التشريع
مف وزف آخر، ثـ زأيف صار الباقي بيتا وزاف العروض فإذا أسقط منيا جزءا أو جأوزنيف مف 

 ، وبأنو يكوف مبنيا عمى سجعتيف النفر: بؿ يكوف في فقاؿ آخرو  . وزعـ قـو اختصاصو بو
جعة الثانية كاف في سف لحقت بو الإ منيما كاف الكالـ تاما مفيدا و األولىلو اقتصرا عمى 

 1.زاد مف المفظ لو مع زيادة معنى مااإلفادة عمى حا ، والتصاـ

، فإف في ىذا الباب معظـ سورة الرحماف قد جاء و ": )) صبعبي األأابف  "قاؿ 
لكاف تاما  « فِبأيِّ آالء ربُِّكما ُتكذِّبافِ  »آياتيا لو اقتصرت فييا عمى أولى الفاصميف دوف 

 .((التوبيخ  ، فأفاد معنى زائدا مف التقرير وقد كمؿ بالثانية مفيد و

إثباتيا ما يصمح  التييمثؿ في اآليات  أف األولى ، وقد يكوف التمثيؿ غير مطابؽ و
ـُ ِبمف جاء وقاؿ ُموسىٰ  » :في اآلية الكريمة ف تكوف فاصمة مصداقا لماأ ِباْلُيدٰى  ربِّي أْعم

أشباه  { و37} القصص  « ِإنُو ال ُيْفِمُح الظاِلُموف لُو عاِقبُة الدارِ  ِمْف ِعنِدِه ومف تُكوفُ 
 ذلؾ.
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ر حرؼ أو ثىو أف يمتـز في الشعر أو الن ، وماال يمـز يسمى لزـو : وااللتزاـالثاني  و
يكثر ىذا النوع في السور: الضحى،  ، وؿ الروي بشروط عدـ الكمفةبفصعد قحرفاف 

توي كما أنيا ال تح لتزاـاالأما سورة القصص فيي خالية مف ، االنشراح، التكوير، االنشقاؽ
 .جميع األنواع األولى السابقة

: بأف قضية الفواصؿ القرآنية قد طرحت أماـ العرب القوؿمف ىنا يمكننا  و1*
، ذلؾ أف الفاصمة لـ تخطر ليـ عمى باؿ ، ومف قبؿ موضوعا جديدة لـ يكف ليـ بيا عمـ

 يافي حد ذاتيا أحكاـ لما قد سبقيا مف الكالـ في اآلية بخالؼ السجعة التي قد يتكمفون
بما  ، و. بما تحدثو مف موسيقى ظاىرةالفصاحة، ثـ إف توالي الفواصؿ بإظيار البراعة و
ما تضيفو مف معاني مقصودة سواء عمى المستوى  ، وإحكاـ بيف الكالـ تقـو مف ربط و

 .المستوى البعيد عمى أـالقريب 

يقترح تغيير  إفحسف البياف  مف قوة الفصاحة و أوتي ميماحد أبحيث ال يستطيع 
، متحد اإلعجاز، كؿ ذلؾ أبرز معنى ذلؾ جائز في كالميـ أفزيادة حرؼ مع  أولفظة 
جماؿ  بةبالفواصؿ مس قوة العبارة في كؿ آية مف آيات القرآف تحكميا و األسموبجماؿ 
 2.تعالى عظمة الخالؽ سبحانو و يدؿ عمى ييز الوجداف والذي  اإليقاع

 :المقاطع الصوتية 1-2

    RECTOTONO، عند قراءة نص ما عمى نحو وتيرة واحدة رسوىااد المغة و أبناء حظيال
 :  وحدات صوتية دنيا مثؿ
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 :يـ الفون –أ 

 1:المقطع الصوتي –ب 

، ى الكممة إذا استبدلت بوحدة أخرىىو أصغر وحدة صوتية يتغير بيا معن: يـفالفون
وحدة فالفونيـ ، زيةيتمي ذو سيماتىو  إنما ومعنى في ذاتو ىو ذو شكؿ صوتي ليس لو  و

يسمى الصوت إذا عوض صوتا آخر فمـ ينشأ ذلؾ تغير في المعنى ال  صوتية وظيفية و
عوض عنو فيسمي العمماء األصوات  و الصوت فونيما بؿ ىو بدؿ منو

جانب غيره  إلىوجود ىذا الصوت  إلى، إشارة معناه صوت آخر و  LLOPHONEالوفوف
 ، وـفونيليس كؿ صوت  و ، يـ صوتالفونمعنى ذلؾ أف ، نسقيةداخؿ الفونيـ، فيو بديمة 

لذلؾ فيو يعد  ، ومف حيث أثره السمعي الصوت الكالمي صوت متميز مف حيث تكوينو و
 وحدة مف وحدات الوصؼ في عمـ األصوات .

دة قادرا عمى السمعية المحد توطبيع يـ باإلضافة إلى تكوينو العضوي المحدد والفون و
لذلؾ فيو يعد وحدة مف وحدات  ، والكممات بمجرد أف نستبدلو بغيره التفريؽ بيف معاني

 ، وفي النظاـ التعبيري األساسييـ يعد العنصر فالفون. وظائؼ األصوات الوصؼ في
، مف النظاـ الخاص بالمغة المحددة ىي جزء ، وأشكاؿ الكالـ و لألصواتالفونيمات مالمح 

الفونيـ ليس وقعا عمى حروؼ  بينيا والتي تخص كؿ لغة تختمؼ فيما الفونيمات  و
 .التعجب ذلؾ كاالستفياـ و و ، لكنو يوجد في نياية الجمؿ و األصوات

أف نطمؽ عمى مصطمح الحرؼ في المغة العربية  " رمضاف عبد التواب "يقترح  و
المختمفة التي يعبر عنيا في الكتابة برمز  األصواتف أيستفاد مف معنى قولو  . ويـنبالفو 
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: ما يطمؽ عميو الغربيوف اسـ فونيـريؽ بيف المعاني المختمفة ىي فال تستخدـ لمت و ،واحد
 1.نطمؽ عميو اسـ حرؼ أفنحف  إمكاننافي  ، وعائمة صوتية أووحدة صوتية 

 : فونيمات التركيبية ) اِلساسية (ال –أ 

يؤدي  ، منعزلة عف السياؽ وبسط لغة ذات معنىأىي تمؾ التي تكوف جزءا مف  و
عشروف  تشمؿ المغة العربية عمى ثمانية و معناىا و تغير في داللة الصيغة و إلىتغيرىا 

 . ميو ستة فونيمات أخرى مف الحركاتع ، وفونيما صامتا

 : الفونيمات العربية مف الصوامت-1

/ء/،/ب/،/ت/،/ث//،ج/،/ح/،/خ/،/د/،/ذ/،/ر/،/ز/،/س/،/ش/،/ص/،/ض/،/ط/،/ع/،/غ/
 .ؼ/،/ؽ/،/ؾ/،/ؿ/،/ـ/،/ىػ/،/و/،/ي/، /

 : الفونيمات العربية مف الحركات-2

 ) /ا/،/و/،/ي/، وكذا / ،/ / ،  /(

فونيمات )  ىي ما نطمؽ عمييا ، والياء نظاـ في نظاـ الصوامت و أف الواو ونبيجب أف ن  
 2.الياء في بيع ، وذلؾ نحو: الواو في صـو نشاء الحركات وإو أأضاؼ الحركات ( 

" سورة  نامدونت ىبالتطبيؽ عم سنخصياالتي  و –ما فيما يتعمؽ بالمقاطع الصوتية أ
ية تتكوف مف مجموعة محدودة مف ف كؿ لغة مف المغات البشر أالمعمـو فمف القصص" 

عمـ  إلىصفاتيا نمجأ  و األصواتلمعرفة خصائص تمؾ  يتألؼ منيا نسيجيا و، صواتاأل
 :  وفؽ مستوييفصوات المغوية، الذي يتناوليا األ

                                                           
ص  2000، األزرطية، اإلسكندرية مناىج البحث المغوي، المكتبة الجامعية ي عمـ المغة و: مباحث فنور اليدى لوشف -1
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يا مف تيبيف صفا ، وىي بعيدة عف السياؽ فيحدد مخرجيا مستوى تجريبي يدرسيا و
 الترقيؽ ... التفخيـ و اليمس و الجير و ، والرخاوة حيث الشدة و

في حالة  أي، في السياؽ ضمف السمسمة الكالميةىي  وظيفي يتناوليا و مستوى و
، كما يتناوؿ فونيماتيا يا في بعضيا البعضثو تحدأفيدرس التأثيرات التي تحدث ليا  ،حركة

 أخرى إلى أمثمةمف  و، خرىألبناء يختمؼ مف لغة  ىو يحدد بنائيا المقطعي و بالدراسة و
ف  يتكوف في المغة العربية مف أ كفال يم–نو مستقيـ طبيعي فوؽ البسيط لمحدث المغوي أ
، بؿ يتكوف ال بحركة امتيف وبص أتبد أفصوامت فحسب، كما ال يمكف لمكممة  صوات وأ

 1.الصوامت عمى سواء صوائت والمقطع الصوتي في المغة العربية مف ال

بدوف  ، وآخر إلىسماعيا مف صوت إالكالمية مف حيث قوة  األصواتتختمؼ  و
مكف التفاىـ ألما  مكف التمييز بيف بعضيا وأصوات، لما سماع األإبيف قوة  ختالؼاالىذا 

 .اثنيف قسميفلى إف انقسمت أ األصواتسماع إ قوة عمى لقد ترتبت ، ويضاأ

  .الصوامت-1

  .الحركات-2

عف  إسماعياقؿ وضوحا في أالصامتة بطبيعتيا،  األصواتثبت لدى عمـ  و
الصامتة تقترب مف  صواتاألىي ثالثتيا مف  النوف( و و اءالز  الحركات غير) الالـ و

 .إسماعياالحركات في قوة 

ف ىواء ) أنالحظ  األصواتيمكف تفسير ىذا الشبو بما يجري حاؿ النطؽ بيذه  و
كنو مع الحركات يخرج مف وسط ل ، والحركات تاما النوف ( يخرج حرا طميؽ الميـ و الالـ و

ذا ينحصر في حرية إ فالشبو األنؼالنوف مف  مع الميـ و جانبي الفـ ومع الالـ مف  ، والفـ
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ليذا  ، وف ىواءىا الحر مف وسط الفـحركات أللـ تعد  األصواتلكف ىذه  ، ومرور اليواء
 1.لكنيا ليست حركات حركات و أشياءسميت 

 :تعريؼ المقاطع الصوتية-1

ؼ يصدرىا في مقاطع صوتية تختمؼ صوات في مخارج الحرو رض األعتإف ما ي: تمييد
ستقتصر  ، والمنطمقات لقد تعددت تعريفات المقطع بتعدد المفاىيـ و الؼ المغات وتخإب

 عمى بعض التعريفات لتحديد مفيـو المقطع.

 :SILLABE: مفيوـ المقطع عند الغرب –أ 

 PEAKOF SONORITYالمقطع عبارة عف قصة إسماع يقوؿ " ماريو باي " 
تسبؽ  –لكف ليس حتما  و –، مضافا إلييا أصوات أخرى عادة غالبا ما تكوف صوت عمة

 .كما ىو واضح –قصة اإلسماع  AHالقصة ففي 

 E.   2ىي   GET، وفي  Oىي  DOوفي  Iىي  IT وفي Aىي  -

أما "كانتينو" فيعرفو بأنو عبارة عف الفترة الفاصمة بيف عمميتيف مف عمميات غمؽ 
 3.، ىي التي تمثؿ المقطعسواء أكاف الغمؽ كامال أو جزئيا جياز الصوت

ىو تأليؼ أصواتي بسيط تتكوف منو. واحدة أو  )) :ما " مالبرج" فيعرؼ المقطع بقولوأ
( (مفرداتيا  صوغمع نظاـ المغة في  ، وأكثر. كممات المغة، متفؽ مع إيقاع التنفس الطبيعي

: بأنو أصغر وحدة تركيبية في الكممة أو أصغر كتمة نطقية يمكف أف يقؼ ىناؾ مف يعرفو و
مصحوبة بظواىر صوتية أخرى  تالصوائ مف عدد مف الصوامت ويتألؼ  عمييا المتكمـ و

المكونة مف ثالثة  KATABA: كتب لتوضيح ذلؾ نأخذ مثال كممة التنغيـ و ر ونبكال

                                                           
 .141حساـ البينساوي: عمـ األصوات ص  -1
                        .131المغوي ص مناىج البحث  : مباحث في عمـ المغة ونور اليدى لوشف -2
 .148حساـ البينساوي: عمـ األصوات ص  - 3
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( ثـ التاء مفتوحة )  KA –، ) ؾ يمكف نطقيا عمى ثالث وحدات الكاؼ مفتوحةأحرؼ فيي 
بذلؾ تكوف الكاؼ حركتيا وحدة نطقية يمكف  ( و BA –الباء مفتوحة ) ب  ( و TA –ت 
 . حييستر  يقؼ عمييا المتكمـ و أف

 .ليو الناطؽإنة مف كتمتيف ىما أصغر ما يتوصؿ : لكانت مكو KAALA: لو قمنا و

 1.ؿ –حيث ال يمكنو أف ينطؽ الكممة مقسمة إال في صورة قا 

 :مفيوـ المقطع عند العرب –أ 

 اإلنساني، أف الصوت مماء بصفة خاصةالع لقد أدرؾ عمماء المغة بصفة عامة و
عرفوا المغة بأنيا أصوات يعبر كؿ قـو عف أغراضيـ  ، وساسي لمغةيشكؿ العنصر األ

 .جني " بفإ "حسب تعريؼ 

الصوت  إلىـ الصوت ضمف  البد: بؿ ف الصوت المنفرد ال يحمؿ أي معنىلك و
لجأ  اللية أكبر ودكممات تشكؿ وحدات  ة السمسمة الكالمية المكونة مف مقاطع وببغية تركي

 : الداللية قسميف الوحداتجعؿ  إلى األصواتعمماء 

 .SEGMENTALS/SEGMENTAUX:الوحدات المقطعية-1

 SUPRA-SEGMEGME :الوحدات ما فوؽ المقطعية -2
NTAUXOUPROSODIQUES .

2 

صوات التي تمثؿ مف ىنا فالمقطع الصوتي: ىو عبارة عف مجموعة مف األ و
 .ف تحصراف بينيما قمةقاعدتي

صوات، تحتوي نو عبارة عف كمية مف األأالمقطع ب» التواب  عرؼ رمضاف عبدي و
مف جية نظر المغة موضوع  ، وبيا و الوقؼ عمييا االبتداءيمكف  ، وعمى حركة واحدة

                                                           
 .131ص  ،بنية الكممة : المقطع الصوتي والشريؼ مييوبي –1
 .91عصاـ نور الديف: عمـ وظائؼ األصوات المغوية، ص -2



  األول:الفصل 
 

 
22 

كؿ مقطع  دألذلؾ يب ، ال يجوز االبتداء بحركة والدراسة، ففي المغة العربية الفصحى مثال
 1.«صوات الصامتة بصوت مف األ فييا

... فيياالؼ ىذه المفاىيـ أف المقطع الصوتي ظاىرة جمية ال خلقوؿ بعد يمكننا ا و
ليو كؿ منيـ وفؽ خط إ... ينظر نزاع حاد بيف العمماء خير يشكؿ موضوعبؿ ال يزاؿ ىذا األ

المناىج مما  تعددت النتائج بتعدد اآلراء و الفكرية فتضاربت اآلراء و تونيج مدرس ، وثوبحاأ
، و خصائصيا الصوتيةالقوؿ بوجوب تحديد مقاطع كؿ لغة بما يتالءـ مع بنيتيا  إلىيدفعنا 

 2و مميزاتيا، و سنف أىميا في التمفظ بيا تعبيرا عف حاجياتيـ المادية و المعنوية.

 : قساـاِل الرموز و المقاطع و-2

شياء إنما ىو مف األ شيءرمز مف الرموز ليدؿ عمى  ختيارا إفرموز المقاطع:  –أ      
ي معنى أو فكرة أو أف بما ال يحتمؿ الغموض، يبيمسألة اختيار مطمؽ، مداـ واضع الرمز 

ذلؾ ىو المقصود مف تحديد الرمز فيستطيع المرء  و –شيء يقصد مف استعماؿ ىذا الرمز 
و أو الداللة أعميو بعض التعديؿ في الشكؿ  يدخؿ أو، التقميدياستخداـ رمزا قديما لمعناه 

 .لتـز بياف داللتيا قبؿ االستعماؿطالما اخمؽ رموزه الخاصة ي

أو خفقات صدرية في ، نسؽ منظـ مف الجزيئات التحميمية المقاطع تعبيرات عف و       
ة فيمكف إذا أف يخمؽ نظاـ رمزي نيو أشكاؿ أو كميات معأو وحدات تركيبية، أأثناء الكالـ 

لناحية دراستيا دراسة  ، ولى ىذه المقاطعإطبقا لوجية النظر التي ينظر بيا ، ممقاطعل
ؽ منظـ مف جزيئات ، فإذا بحث باحث في المقطع مف جية اعتباره تعبيرا عف نسمعنية

 ، وآخر لممعتؿ ، فإنو يستطيع أف يفعؿ الكثير فيخصص رمزا لمصحيح والتحميؿ المغوي
تيب ىذه الرموز يعبراف عف طبيعة النسؽ في المقطع بتر   ع"ليكف ىذاف الرمزاف " ص،

                                                           
 .148ص  المغوية، األصوات: عمـ حساـ البينساوي -1
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آخر في صورة "  المقطعية نسقا في صورة " ص،ع" و األنساؽ: إف مف بحسبو فيقوؿ مثال
نساؽ منظمة مف الرموز أل األنساؽ. فيذه ثالثا في صورة " ص ع ع " ...الخ ص،ع" و

 .العمؿ منظمة مف الصحاح و

ليو الموسيقيوف غالبا ( إتباره خفقة صدرية ) كما ينظر باعلى المقطع إما إذا نظرنا أ
، ذلؾ بأف شكالوأ في كافة كمياتو و، كاؼ ألف يدؿ المقطع السيـ ي رمز كالنقطة وأف إف

الداللة  إنما ، ويناال تركيبو في صورة نسؽ مع شكمو و ال الميـ ىو ليس كمية المقطع و
 .ي كافأعمى مقطع 

: كتب فعؿ ماض ساكف الباء              عدد المقاطع في كممة مثؿف ير ععببيذا يمكف الت و 
، العروضية بناء عمى ىذه الطريقة مقاييسيـمف العرب  ضيوفرو العلقد  بنا  بالرمز)    ( و

المقاطع باعتبارىا خفقات صدرية أو وحدات إيقاعية أو شيء لو ىذه حيث نظروا عمى 
) حركة ( و ) سكوف االصطالحيف العروضي باستخداـ  اإليقاعيوضعوا النظاـ  ، والطبيعة

 1."عمى السكوف بػ " دائرة  " شمطة" و بػدلو عمى الحركة  ( و

 كؿ كممة  تركيب إلىرمزنا  ، وكونو وحدة تركيبية إلىدرسنا المقطع مع النظر إذا  و
 3ر 2ر1في المغة العربية ست وحدات تركيبية ىي ر إف: بالرمز )ر( مثال صح لنا أف نقوؿ

لفروؽ بيف كؿ وحدة و ه الحالة قد تجاىمنا النص عمى تحديد او نكوف في ىذ 6ر 5ر 4ر
، فسيكوف لنا في كميات معنية و أشكاالكونيا  إلىالمقاطع  مف النظر ا درسنا أخرى، أما إذ

 2.شأف آخر إليياالرمز 

ر العضوي في إنتاج خالؿ ما سبؽ مف تعريفات لممقطع الدو  يتأكد مفأقساـ المقاطع:  –ب 
 ، واليواء مف الرئتيف خراجبإة تبدأ ، عمميإف إنتاج األصوات ـومعم ، والمقطع الصوتي

ليس إخراج اليواء عممية عضوية، تستمر  و ،عضاء النطؽ المختمفة طريؽ اليواءاعتراض أ
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جزاء الحدث المغوي مف جزء جزء مف أ، بؿ إف ضغط اليواء يختمؼ مع قوتيا دوف اختالؼ
 .رإلى آخ

 :تية بصفة عامة ؟ إلى قسميف اثنيفتنقسـ المقاطع الصو  و-

، ففي الفعؿ دأ بصوت صامت، تتموه حركة قصيرةىو المقطع الذي يب :المقطع القصير -*
 .ع مف ىنا النوع ىي ) ش + ر + ب (ثالث مقاط  الماضي " شرب"

أو ، المقطع الذي يتكوف مف صوت صامت، تتموه حركة طويمةو ى و :المقطع الطويؿ -*
: المقطعات في الفعؿ " قالت" ، مثاؿ ذلؾ1قصيرة يتبعيا صامت مغمؽ صامت تتموه حركة

 .مف سورة القصص ( 9اآلية الكريمة )  في

 .  قا " يتكوف مف صامت + حركة طويمة، ىكذا قافالمقطع األوؿ في الفعؿ " 

، ثـ صامت مغمؽ            يتكوف مف صامت تتبعو حركة قصيرة " لت" ىو و المقطع الثاني و
 " ؿ + ت " .

. مدونتنا المدروسةفي أكبر مف موضع في تجمى ىذا النوع أي " المقطع الطويؿ" و 
، الطويؿ يتبيف لنا أف النوع األوؿ ال يكوف إال " نظر إلى النوعيف السابقيف لممقطعبال و

 . " حركة "مفتوحا " أي منتييات بػ 

 " و، فيو مفتوح كما في المقطع " قايكوف مغمقا أما النوع الثاني فإنو يكوف مفتوحا و
 2.ىو مغمؽ كما في المقطع " لت "

 :وتية وفقا العتباريف أساسييف ىمالقد صنؼ المغويوف المقاطع الص: مقاطعأنواع ال -3

 .بالطوؿ أو القصرصؼ المقطع األوؿ فقد اصطمح المغويوف عمى و  :طوؿ المقطع –أ 
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وؿ طال يزيد مف صوتيف: فالمقطع المتوسط ال –أف ذكرنا  كما سبؽ و –المقطع القصير  و
 .يشتمؿ عمى أربعة أصوات المقطع الطويؿ ) المديد( و يشتمؿ عمى ثالثة أصوات و

ينتيي بصوت صامت لقد اصطمح العمماء عمى تسمية المقطع الذي  :نياية المقطع – ب
 توأما المقطع الذي ينتيي بصوت صامت، فقد اصطمحوا عمى تسمي، المفتوحبالمقطع 

 .بالمقطع المغمؽ

مغمقة فال تعرفيا إال ، أما المقاطع الالمقاطع المفتوحةنجد أف معظـ المغات تعرؼ  و
 .لغات قميمة

، فالمقطع مغمؽ ، ساكف أو مفتوح وعمى ىذا فالمقاطع الصوتية نوعاف: متحرؾ و
كف كالماضي الذي ، أما المقطع السالذي ينتيي بصوت ليف قصير أو طويؿالمتحرؾ ىو ا

وف مف ثالثة مقاطع متحركة كمثاؿ ذلؾ الفعؿ الماضي: " نصر " يت . وينتيي بصوت ساكف
 ." نصر " يتكوف مف مقطعيف ساكنيف في حيف أف مصدر ىذا الفعؿ

المغة العربية يتضح نظاميا  ، ولغات العالـ نظاـ مقطعي تتميز بولكؿ لغة مف  و
التوصؿ  إلى، الساكنيف التقاءقوانينيا الصوتية مف كراىية  المقطعي بناءا عمى قيمتيا و

  .آخر ذلؾ مف السمات الصوتية العربية إلى، التوالي المكروه إلىلى دفع إلمنطؽ بالساكف، 

نظاـ العربية عمى أف تكوف  ى، جر لعربي يتكوف عادة مف وحدات صوتيةالمقطع ا و
 : 1وفقا لشروط ترتبط ببنية العربية مف أىميا ، وحركات مزيجا مف صوامت و

النظاـ  . وأف يثني ذلؾ الصامت بحركة و دأف يبدأ المقطع العربي بصامت واح
عمى المقاطع الخمسة جعموه أساسا لمغة العربية يعتمد  المقطعي الذي توصؿ إليو دارسوف و

 :اآلتية
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الحركة ىنا  ، وقصير مفتوح يتكوف مف صامت + حركةىو مقطع : المقطع اِلوؿ-1
الحاء " مف كممة " فتح " فيي تتكوف منى ثالثة مقاطع  مثالو في ذلؾ "الفاء و قصيرة و
 1.كؿ حرؼ مع حركة يمثؿ مقطعا قصيرا ، ومفتوحةقصيرة 

 .قصص"النا التحميمية لسورة " تمف نماذج تطبيقات ىذا النوع مف المقاطع في دارسو 

ٰىذا  أْىِميا فوجد ِفييا رُجمْيِف يْقتِتالفِ  مِّفْ  ودخؿ اْلمِدينة عمٰى ِحيِف غْفمةٍ  :قاؿ تعالى
فوكزُه ُموسى   عُدوِّهِ  ِمفْ  ِشيعِتِو عمى الِذي ِمف فاْستغاثُو الِذي عُدوِّهِ  وٰىذا ِمفْ  ِشيعِتوِ  ِمف

 .{15القصص }  «  عُدو  مُِّضؿ  مُِّبيفٌ  ِإنوُ  فقضى عمْيِو عمِؿ الشْيطافِ 

 -ؿ (، ) و -خ-مثاؿ عمى ذلؾ ) د  -قتؿ  -وجد  -: دخؿ فكؿ مف االفعاؿ األنفة الذكر
 .ؿ ( –ت  –د(، ) ؽ  -ج 

ىي عمى  . و85-80-79-71-23-21تتجمى في اآليات:  النماذج كثيرة و و
 :النحو التالي

القصص }  «... فخرج ِمْنيا خاِئًفا يترقبُ  » :قاؿ تعالى .عمؿ(–جعؿ–وجد –ورد –) خرج 
21.} 

القصص }  «...الناِس يْسُقوف ِمف ولما ورد ماء مْديف وجد عمْيِو ُأمةً  : »أيضاقاؿ  و
23.} 

ـُ المْيؿ سْرمداً عال:  قاؿ جؿ و و ـْ ِإف جعؿ اهلُل عمْيُك  {.71القصص }  «...ُقْؿ أرأْيُت

ـْ ثوابُ وقاؿ الِذيف  »عال:  قاؿ جؿ و و  اهللِ  ُأوُتوا اْلِعْمـ وْيمُك
 {.80} القصص  « ُيمقاىا ِإال الصاِبُروف وال صاِلًحا وعِمؿ آمف لِّمفْ  خْيرٌ 
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ـُ  ِإلى ِإف الِذي فرض عمْيؾ اْلُقْرآف لرادُّؾ »عال:  قاؿ جؿ و و جاء  مفْ  معاٍد ُقْؿ ربِّي أْعم
 {.85القصص }  «  ضالٍؿ ُمِبيفٍ  ِفي ُىو ومفْ  ِباْلُيدى

 يتكوف مف صامت + حركة طويمة مف الكاؼ و مقطع طويؿ مفتوح و :المقطع الثاني-2
 2.(مثؿ ما في حرؼ الجر )في( ) ؼ + ي 1.حركتيا في " كاتب"

ـْ ُيذبُِّح  ِفي ِإف ِفْرعْوف عال » :يقوؿ تعالى ْنُي اِلْرِض وجعؿ أْىميا ِشيًعا يْستْضِعُؼ طاِئفًة مِّ
ـْ ويْستْحِيي  ـْ ِإنُو كافأْبناءُى  {.04القصص }  « اْلُمْفِسِديف ِمف ِنساءُى

كذلؾ  . وألوؿفي حرؼ الجر " في " نموذج لمنوع ا ، وفكؿ مف "طا" في كممة " طائفة " -
 – صا –نا  –فا  –(  في األحرؼ ) خا  88 – 67 – 21 – 12 – 10 – 8في اآليات ) 

 .ىا ( مف الكممات: ) خاطئيف، فارغا، ناصحوف، خائفا، صالحا، ىالؾ (
 {.08القصص }  «  كاُنوا خاِطِئيف وُجُنودُىما ِإف ِفْرعْوف وىاماف... » :في قولو تعالى-
ّـِ ُموسى فارًِغا ِإْف كادْت لُتْبِدي ِبِو لْوال أْف ربْطنا عمى  »: قولو أيضا و - وأْصبح ُفؤاُد ُأ

 .{10القصص }  « اْلُمْؤِمِنيف ِمف ِلتُكوف قْمِبيا
ـْ عمى أْىِؿ بْيٍت  ىؿْ  قْبُؿ فقالتْ  ِمفْ  عمْيِو اْلمراِضع وحرْمنا » :جؿ و في قولو عز- أُدلُُّك

ـْ لُو ناِصُحوف ـْ وُى  .{12القصص  } « يْكُفُمونُو لُك
ِني ربِّ  قاؿفخرج ِمْنيا خاِئًفا يترقُب   » :قولو جؿ جاللو و-            « اْلقْوـِ الظاِلِميف ِمف نجِّ

 {.21} القصص 
 اْلُمْفِمِحيف ِمف وعِمؿ صاِلًحا فعسٰى أف يُكوف وآمف تاب مف فأما » :جؿ في قولو عز و -
 {. 67القصص }  «
ُكؿُّ شْيٍء ىاِلٌؾ ِإال  ال ِإٰلو ِإال ُىو اهلِل ِإٰلًيا آخر مع وال تْدعُ  » :في قولو جؿ جاللو و -

لْيِو ُتْرجُعوفلُو  وْجيوُ  ـُ واِ   {.88القصص }  « اْلُحْك
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مقطع طويؿ مقفؿ بصامت يتكوف مف صامت + حركة قصيرة +  :المقطع الثالث-3
عف  –لف  –لـ  –: كـ ومف أمثمتيا ، سكوف الميـ صامت مثؿ األداة " كـ " بفتح الكاؼ و

 ىؿ... –مف  –
ـْ أْىمْكنا » :تعالى وقول في ـْ لـْ  مِعيشتياقْريٍة بِطرْت  ِمف وك ـْ  ُتْسكف مِّف فِتْمؾ مساِكُنُي بْعِدِى

 {.58القصص }  « اْلواِرِثيف نْحفُ  وُكناِإال قِمياًل 
ـْ عمى أْىِؿ بْيٍت يْكُفُمونُو  ىؿْ  قْبُؿ فقالتْ  ِمفْ  عمْيِو اْلمراِضع وحرْمنا  »: قولو أيضا و أُدلُُّك

ـْ لُو ناِصُحوف ـْ وُى  {.12القصص }  «  لُك
ال بد لكؿ كالـ  وىذه المقاطع الثالثة ىي التي يتكوف منيا الكالـ العربي المتصؿ  و      

، ألف أكثر أو بعضيا ينتيي في التحميؿ األولي لمصيغ إلى ىذه المقاطع كميا عربي أف
. أما إذا كاف ـ متصال يعترضو وقؼ نياية الكممةالكالـ يبيف عمى ىذه المقاطع الثالثة مادا

ىما  ظير شكالف مقطعياف آخراف تبعا لتكويف الكممة الموقوؼ عمييا وىناؾ وقؼ فاتو ي
 .الخامس المقطع الرابع و

يتكوف مف صامت + حركة طويمة +  : مقطع مديد مقفؿ بصامت والمقطع الرابع-4
 . كذلؾ: )باف، ىاف، خاف، قاؿ ( صامت مثؿ الفعؿ" كاف " في حالة الوقوؼ و

 {.17} القصص  « فمْف أُكوف ظِييًرا لِّْمُمْجِرِميف عمي أْنعْمتقاؿ ربِّ ِبما  » :كقولو تعالى -
أْقصى اْلمِدينِة يْسعى قاؿ يا ُموسى ِإف اْلمأل يْأتِمُروف ِبؾ  ِمفْ  وجاء رُجؿٌ  » :قولو أيضا و

 {.20القصص }  « الناِصِحيف ِمف ِليْقُتُموؾ فاْخُرْج ِإنِّي لؾ
 « اْلُمْفِمِحيف ِمف تاب وآمف وعِمؿ صاِلًحا فعسٰى أف يُكوف مف فأما »: عال قاؿ جال و و -

 {.67} القصص 
 .تاب –جاء  –في األفعاؿ: قاؿ 

صامت + حركة قصير+  : مقطع مديد مقفؿ بصامتيف يتكوف مفالمقطع الخامس-5
 1.(نير، بحر، صامت + صامت مثؿ الكممات )بدر
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ـْ عمى أْىِؿ بْيٍت يْكُفُمونُو  ىؿْ  قْبُؿ فقالتْ  ِمفْ  حرْمنا عمْيِو اْلمراِضع و » :كقولو تعالى - أُدلُُّك
ـْ و ـْ لُو ناِصُحوف لُك  {.12القصص }  « ُى

 حيف ال يكوناف إال في أواخر الكممات و و، الخامس قميؿ الشيوع النوعيف الرابع و و
أضاؼ تماـ حسف مقطعا قد  و، لشعر العربيفي ا ىما مف قبيؿ القيـ اإليقاعية الوقؼ و

ىو في  ىذا المقطع قريف ىمزة الوصؿ و ، وآخر مكوف مف، حركة قصيرة + صامت
ا المقطع ال تتحقؽ إال حيف الوصؿ، ، ألف بداية ىذمقطع افتراضي ال وجود لو الفصحى

: ) قاؿ نا. فإذا قمو ما بعده ليشكؿ نمطا مقطعيا آخرمو بحيف يعتمد المقطع عمى ما ق
لذلؾ المقطع  ىنا ال وجود  و .رب ( –لض  –قا  وف مف المقاطع )اضرب ( فإنيا تتك

 . إالفتراضي، حيث ال وجود ليمزة الوصؿ، كما يرى بعض الدارسيف
يا عادة ، ألف الناطقيف بالحديثة لكف ىذا المقطع يمكف قبولو في الميجات العربية و

، أو نطؽ بيا بصوت قريب مف ىمزة الوصؿعر عند الشن ، وما يسكنوف أوائؿ الكممات
لنا في قو ىو ما يمثؿ الحركة القصيرة التي تظير في مثؿ  بصوت ليف قصير مخطوؼ و
في ىذه الحالة يمكف استخداـ مقطع مع ىمزة الوصؿ في  . والعامية ) اشرب( مف " شرب"

قمنا ) اقعد( فعؿ األمر مف "قعد"، ، فإذا تتشكؿ الحركة حسب نطقيا ، والعربية الفصحى
جْيِبؾ تْخُرْج  ِفي اْسُمْؾ يدؾ » :كمثاؿ عمى ذلؾ قولو تعالى و 1.عد( –ا ؽ  يكتب ىكذا )

ـْ ِإلْيؾ جناحؾ ُسوٍء وةغْيرِ  ِمفْ  بْيضاء فذاِنؾ الرْىب ِمف اْضُم ِفْرعْوف  ِإلىٰ  ربِّؾ ُبْرىاناِف ِمفْ  ِِ
ـْ كاُنوا قْوًما ممِئوِ  و  {.32القصص }  « فاِسِقيف ِإنُي
ـْ وِقيؿ اْدُعوا  و » :قولو أيضا و ـْ يْستِجيُبوا لُي ـْ فم ـْ فدعْوُى ـْ  رأُوا اْلعذاب ُشركاءُك لْو أنُي

 {.64القصص }  « كاُنوا يْيتُدوف
 : الميزاف الصرفي النظاـ المقطعي و-4

، تخضع لميزانو كؿ بية الذي ىو في األساس نظاـ صوتيإف النظاـ المقطعي لمعر      
، تكوف عمييا في االستخداـ المغوي بالصور التييتعامؿ معيا  ، واستثناءكممات العربية دوف 
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كما ىو  ،ع المغويدوف المجوء إلى افتراض أصؿ ال يتماشى في كثير مف األحياف مع الواق
 .  ضع لنظامو كؿ كممات العربية كذلؾ، الذي ال يخالشأف في الميزاف الصرفي

لمغة العربية مف قد رأت بعض الدراسات الحديثة إف الميزاف المقطعي أصمح  و       
 :ؾ انطالقا مف االعتبارات التاليةكذل و ،الميزاف الصرفي

إف الميزاف الصرفي يتعامؿ مع مجموعة مف عينة مف كممات المغة تتمثؿ في   -1
خرج مف تعاممو المبنيات كالضمائر، أسماء ي األفعاؿ المتصرفة "، و المتمكنة و األسماء"

فيو  .كؿ كممات المغةيسع ، الحروؼ ... فيو ال الجامدةالشرط، أسماء األفعاؿ، األفعاؿ 
"، أو الفعؿ الجامد : " عفلكف ليس بإمكانو أف يزف حرؼ الجر " ذىب " و :بإمكانو أف يرف

، أما الميزاف المقطعي: فيو األصوؿىو يعتمد عمى فكرة  و، " ليس "، ألف أصميا مجيوؿ
، ال يوجد ىناؾ استثناء ، ودراسةمل ، فكؿ كممات المغة صالحةيتوقؼ عند فكرة األصوؿ

، انطالقا مف العربية بإمكاف الميزاف المقطعي أف يزف كؿ كممة واردة في المغة لبعضيا و
 ىو كذلؾ يسير وفؽ ما تراه الدراسات التاريخية  ، وما يقابميا في الميزاف مقاطعيا الصوتية و

التي ىي وزف مفترض قائـ عمى فكرة األصؿ  ، ناـ ( مثال ىي فعؿ وإف وزف ) قاؿ -2
ما يطابقيا  ، ناـ ( و)فعؿ( في الواقع ال تطابؽ ) قاؿ ، ورى أف "قاؿ" أصميا " نـو "تالتي 
 ، والواو في )قوؿ( التي ىي حرؼ صحيح، ألف الميزاف الصرفي يسوي بيف ىو قاؿ فعال

 ، وفكرة األصوؿ المفترضةقطعي فيفرض أما الميزاف الم التي ىي في ) قاؿ ( وألؼ المد 
ف مف ثالثة مقاطع قصيرة ) ، فيو يزف ) ذىب( التي تتكو يعتمد عمى الواقع المستعمؿ وحده

يتكوف مف مقاطع الكممة  ح ، صح ( بميزاف مطابؽ لمواقع المستعمؿ لمكممة و حص ح ، 
  يزف كممة ) كاف ( التي تتكوف مف مقطعيف صوتيف ىما ) ص  ىو ) فعؿ ( و ، ونفسيا
يتكوف مف مقاطع  ، وؽ ليا في الواقع المغوي المستخدـص ح ( بميزاف طويؿ مطاب –ح ح 

  1.ىو ) قاؿ( دوف افتراض أصؿ ال وجود لو في الواقع المغوي نفسيا و

                                                           
 .172، ص بنية الكممة : المقطع الصوتي والشريؼ مييوبي –1



  األول:الفصل 
 

 
22 

بالواقع المغوي لدى مقابمتيا  وإف الميزاف الصرفي ينشأ عنو صعوبة افتراض األصوؿ  -3
عندما يحاولوف الفيـ أو  االضطراب لدا الناشئة الحيرة و، كما يحدث نوعا مف متعممي المغة

 :، ألنيـ يروف وزنا واحدا مفترضا ال يتطابؽ مع كممات مختمفة في الواقع مف مثؿالتحصيؿ
اسـ المفعوؿ منيا عمى وزف )  ، وشرب، فيذه الثالثة عمى وزف ) فعؿ ( و باع و قاؿ

، أي ال مشروب –مف شرب  و ،مبيع –مف باع  ، ومقوؿ –ىو مف: قاؿ  مفعوؿ ( و
، أما الميزاف المقطعي وؿ ( إال اسـ المفعوؿ مف ) شرب (يتطابؽ منيا مع وزف ) مفع

ىو وسيمة  ، وج عما ىو موجود في الواقع المغويفيتعامؿ مع الكممات السابقة تعامال ال يخر 
 .فيميا تسيؿ التعامؿ مع المغة و

قد و تفسيرىـ لكممتيا،  العرب لمعربية والصرفي نابع مف نظرة الصرفييف إف الوزف  -4
 .يج صارا مف خصوصيات الصرؼ العربيمن نشأ ذلؾ الوزف وفؽ نضرة و

لذلؾ فيو  ، وأف يطبؽ عمى أي لغة بشرية فيو وزف عاـ يمكفأما الوزف المقطعي      
ض يمكنيا مف أف تعر  ، وجعميا أساسا يصمح لممقارنة األصمح لدراسة بنية الكممة العربية و

، فالقارئ األجنبي بإمكانو يسر بكؿ سيولة و األخرىخارج حدودىا لتتعرؼ عمييا الشعوب 
انو أف ، كما بإمكار إليياأف يتعرؼ عمى العربية مف خالؿ مقاطعيا الصوتية الخمسة المش

 أخرى إلىما يطرأ عمييا مف تغيرات حيف تحوؿ مف صيغة  ، ويتعرؼ عمى صيغتيا الفعمية
ذلؾ وفؽ الوزف المقطعي و باستخداـ األبجدية الصوتية  ، والمضارع إلىكتحوؿ الماضي 

 1.الدولية
 .67-20في اآليتيف  –تاب  –قاؿ  – : جاءباألفعاؿنمثؿ لذلؾ  و

أْقصى اْلمِدينِة يْسعى قاؿ يا ُموسى ِإف اْلمأل يْأتِمُروف  ِمفْ  جاء رُجؿٌ  و »: في قولو تعالى و
 {.20القصص }  « الناِصِحيف ِمف ِإنِّي لؾِبؾ ِليْقُتُموؾ فاْخُرْج 

                         « اْلُمْفِمِحيف ِمف وعِمؿ صاِلًحا فعسٰى أف يُكوف وآمف تاب مف فأما »: في قولو تعالى-
 {.67القصص } 
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التي يكوف ميزانيا الصرفي وفؽ األصمي المفترض ) فعؿ(  فاألفعاؿ السابقة الذكر و
ىو بذلؾ ال يتطابؽ  ص ح ( و –) ص ح  األوؿالذي يتكوف مف ثالثة مقاطع مف النوع 

تاب ( ألنيا تتكوف مف  –قاؿ  –صوتيا مع الماضي مف األفعاؿ السابقة ) جاء  مقطعيا و
، كما أف ص ح ( -) ص ح ح   النوع األوؿ أيمقطع مف  مقطعيف فقط مف النوع الثاني و

ال يجسد تغيراتيا  ، والمضارع أو األمر مف تمؾ األفعاؿالميزاف الصرفي ال يتطابؽ مع 
 .فرض –جعؿ  –انت صحيحة مثؿ : خرج ، إال إذا كالصوتية

 1.يجسدىا صوتيا أما الوزف المقطعي فإنو يعرض لتغيراتيا و
 :"،" التنغيـ" النبرالفونيمات فوؽ التركيبية "  1-3

بعد أف تعرضنا لمفيـو الفونيمات التركيبية أو األساسية نتناوؿ اآلف النظر الثاني ليا 
بعض العمماء يطمؽ عمييا  ، وت  فوؽ التركيبية " أو الثانويةأو ما يسمى " بالفونيما

 إنما تظير و ، وجزءا مف تركيب الكممةىي تمؾ التي ال تكوف  ، والفونيمات التطريزية
بصورة خاصة مف أمثمة ىذا  ةتالحظ فقط حيف تضـ إلى أخرى أو تستعمؿ الكممة الواحد

 .النوع الثانوي مف الفونيـ في المغة العربية
سنتقدـ ليذه الفونيمات فوؽ التركيبة بصورة  كذا نظاـ المقاطع الصوتية و ، والنبر، التقييـ

 2.تفصيمية لتوضيح معناىا
ال  ، كيفية حدوثو مف الناحية العضوية وفي دراسة المقطععرفنا  أف ؽ وبسالنبر:   -1

النبر فتحديد ىوية المقطع تشكؿ أساسا  شؾ أف ىناؾ ارتباطا وثيقا بيف كؿ مف المقطع و
 .وعية النبر الواقع في ىذا المقطعوفقا لن

في المقاطع  قية األصوات وىو وضوح نسبي لصوت أو مقطع إذا قورف ببتعريؼ النبر:  -أ
، فالصوت أو الضعؼ ، مف حيث القوة وقاطع تتفاوت فيما بينيا في النطؽالم . والكالـ

، أكبر ايتطمب مف أعضاء النطؽ مجيود ، ونبور ينطمؽ ببذؿ طاقة أكثر نسبياالمقطع الم
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ليس كؿ صوت أو كؿ مقطع  ، وتنفس التي ينطمؽ بيا صوت أو مقطعفالنبر ىو قوة ال
 إلىقد ذىب " إبراىيـ أنيس " إلى أنو ليس لدينا مف دليؿ ييدينا  ، وبنفس الدرجة في النطؽ

، إذا لـ األولى اإلسالمية، كما ينطمؽ بيا في العصور موضوع النبر في المغة العربية
ماء أما ما كاف ينطؽ بيا قراء القرآف فميا قانوف تخضع لو لقدايتعرض لو أحد مف المؤلفيف 

 فيرى أف النبر في المغة الفرنسية لو موقع ثابت وي" تشذ عنو أما "جاؾ فيمولال تكاد  و
 1.ىذا ما يجعمو غير قادر عمى تغيير المعنى كممة والمحدد في 

تنشط  ، إذالنبر نشاط في جميع أعضاء الجسـ إف :حدوث النبر مف الناحية العضوية-ب
رباف أحدىما تيق كما تقوى الحركات في الوتيرتيف الصوتيتيف و، أعضاء الرنتيف نشاطا كبيرا

يترتب عميو أف  مف اآلخر ليسمحا بتسري أقؿ مقدار مف اليواء فتعظـ لذلؾ سعة الذبذبات و
مع ىذا في حالة األصوات المجيورة، أما مع األصوات يصبح الصوت عاليا واضحا في الس

مف الصوت ، فيبتعد الوتراف الصوتياف أحدىما عف اآلخر أكثر مف إبعادىما الميموسة
يتسرب مقدار أكبر مف اليواء كذلؾ يالحظ مع الصوت بذلؾ   و، رير المنبو الميموس غ

لكف حيف النطؽ  ، أقصى الحنؾ والمساف والشفتيف ونبور نشاط في أعضاء النطؽ األخرىالم
 .نبور نالحظ فتورا في أعضاء النطؽبالصوت الغير م

ماىية النبر حيف ىكذا فإف دور أعضاء النطؽ في إحداث تأثير سمعي يحدد  و      
، ليجعمو ى الضغط عمى مقطع خاص مف كؿ كممةاإلنساف بمغتو يميؿ في العادة إل يتحدث
ميو سيىذا الضغط ىو الذي  في السمع مما عداه مف مقاطع الكممة و اواضح بارزا و
 ." accent   stressبػ : " النبر  وفػػػػػالمحدث
 المقاطع تتفاوت فيما بينيا في النطؽ، قوة و أفمعنى  )) :"ركماؿ بش"يقوؿ الدكتور  و 

 أعضاءيتطمب مف  نسبيا، و أكثرالمقطع المنبور، ينطؽ ببذؿ طاقة  أوضعفا، فالصوت 
في:  األوؿضعفو بيف المقطع  شد الحظ الفرؽ مثال: في قوة النطؽ وأ االنطؽ، مجيود
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مف  أكثرتكاز في ذات الكممة )ض/ر/ب( نجد )ض( ينطؽ بار  اآلخريفالمقطعيف  ضرب و
 1.(( زميمو في الكممة نفسيا

 مف سورة القصص. اىااستخرجنالتي  األمثمةفي  أكثريتضح  و 
جاِنِب الطُّوِر ناًرا قاؿ ِِلْىِمِو  ِمف فمما قضٰى ُموسى اِْلجؿ وسار ِبأْىِمِو آنس »قوؿ تعالى: ي

ـْ  مِّف جْذوةٍ  ِبخبٍر أوْ  اْمُكُثوا ِإنِّي آنْسُت ناًرا لعمِّي آِتيُكـ مِّْنيا          « تْصطُموف  الناِر لعمُك
 .{29 القصص  }

قوة ففي  ففي الفعؿ "قضى" نالحظ تفاوت المقاطع فيما بينيا في النطؽ ضعفا و 
 ة بارزة.ى( قو -ما في الثاني )ضأضعؼ  -ت-األوؿالمقطع 

جاء  مفْ  ربِّي أْعمـُ ِإف الِذي فرض عمْيؾ اْلُقْرآف لرادُّؾ ِإلى معاٍد ُقْؿ  » :أيضايقوؿ  و
 .{85القصص } « ضالٍؿ ُمِبيفٍ  ِفي ُىو ومفْ  ِباْلُيدى
وليف ضعؼ ر(، )ض( ففي األ-بيف المقطعيف )ؼ مر نفسو ينطبؽ عمى "فرض"األ و 

 .الثاني )ض( قوة و
 ما درجات النبر فيي تنقسـ الى ثالث درجات ىي:أ درجات النبر:-ج
مف  أوضح و أقوى السمعي عمى مقطعو الصوتي،ضغطو  ثره وأيكوف  النبر القوي: و -1

 2.االرتكازية أو رتكازااليسمى كذلؾ  ، وأخرمقطع  أي
 أومقطع وليس كؿ صوت  أوفاالرتكاز: ىو درجة قوة التنفس التي ينطبؽ بيا صوت  

المقاطع المختمفة تتفاوت  و األصواتمقطع ينطؽ بنفس الدرجة فدرجة قوة النفس في نطؽ 
 .بيننا

نسبيا، يتضمف مف  أعظـالمقطع الذي ينطبؽ بارتكاز يتضمف طاقة  أوالمقطع  إف 
ىكذا  زيادة قوة التنفس، و إلى باإلضافةعنؼ في النطؽ أالنطؽ الخاصة جيدا  أعضاء

ر مف سواه في كممة مف الكممات "يبرز" "بروزا" كبالمقطع الذي ينطؽ بارتكاز ا أوفالصوت 
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 أوىذا النبر القوي  أمثمة ومف المقاطع التي يجاورىا. أو األصواتموضوعيا مف سائر 
، قارئ، حادث-كاتب-االرتكاز القوي الكممات العربية التي عمى وزف فاعؿ مثال: سامع

 .األوؿحيث يقع ارتكاز قوي عمى المقطع  سامح
في الكممات عمى وزف مستفعؿ يقع االرتكاز القوي عمى المقطع "ث" مثؿ: مستفيـ  و  

 مستقبؿ.
ذلؾ  في الكممات التي عمى وزف مفعوؿ يقع االرتكاز القوي عمى المقطع ؿ"ء" و و 

، مثؿ: محبوب،  1.مضروب مفيـو
الظالميف التي عمى وزف ، الصالحيف الناصحيف، النبر القوي الكممات: أمثمة مف و 

 :التالية اآلياتفاعؿ في 
قاؿ ِإنِّي ُأِريُد أْف أُنِكحؾ ِإْحدى اْبنتي ىاتْيِف عمٰى أف تْأُجرِني ثماِني ِحجٍج  » قاؿ تعالى:

 ِمف الصاِلِحيف شاء اهللُ   ستِجُدِني ِإف ُأِريُد أْف أُشؽ عمْيؾ وماأْتمْمت عْشًرا فِمْف ِعنِدؾ  فِإفْ 
 .{27القصص } «
ـْ أّنما  » :أيضا قولو و ـْ يْستِجيُبوا لؾ فاْعم ـْ وفِإف ّل مْف أضؿُّ ِمّمِف اّتبع  يّتِبُعوف أْىواءُى

 {50القصص} « ىواُه ِبغْيِر ُىًدى مِّف الّمِو ِإّف الّمو ال يْيِدي اْلقْوـ الّظاِلِميف
جاء رُجٌؿ مِّْف أْقصى اْلمِدينِة يْسعى قاؿ يا ُموسى ِإّف اْلمأل يْأتِمُروف ِبؾ  و » قاؿ تعالى:

 .{20القصص} «ِمف الّناِصِحيفِليْقُتُموؾ فاْخُرْج ِإنِّي لؾ 
ىي جد ميمة كونيا  التضعيؼ خاصية عربية و أوالشدة  أفالجدير بالمالحظة  و 

 االرتكاز. أوتمثؿ عامال مف عوامؿ النبر القوي 
ـْ ِفي ىِذِه الدُّْنيا لْعنًة و و » قاؿ تعالى:  « مِة ُىـ مِّف اْلمْقُبوِحيفيْوـ اْلِقيا أْتبْعناُى

 .{ 42القصص}
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فمّما أْف أراد أف يْبِطش ِباّلِذي ُىو عُدو  ّلُيما قاؿ يا ُموسى أُتِريُد أف تْقُتمِني  » قاؿ تعالى:
أف تُكوف ِمف ما ُتِريُد  كما قتْمت نْفًسا ِباِلْمِس ِإف ُتِريُد ِإاّل أف تُكوف جّباًرا ِفي اِلْرِض و

 .{19القصص} « اْلُمْصِمِحيف
 « كذِلؾ نْجِزي اْلُمْحِسِنيف ِعْمًما و اْستوى آتْيناُه ُحْكًما و أُشّدُه ولّما بمغ  و » قاؿ تعالى:

 .{14القصص}
ـْ ُيذبُِّح  ِإّف ِفْرعْوف عال ِفي اِلْرِض و » قاؿ تعالى: ْنُي جعؿ أْىميا ِشيًعا يْستْضِعُؼ طاِئفًة مِّ
ـْ و ـْ ِإّنُو ك أْبناءُى  .{4القصص} « اف ِمف اْلُمْفِسِديفيْستْحِيي ِنساءُى

قؿ مف النوع أالسمعي عمى مقطعو الصوتي  أثره ويكوف ضغطو  النبر الوسيط: و -2
 1.األوؿ

 الضعيؼ. ىو درجة مف االرتكاز وسط بيف النبر القوي و الثانوي و يسمى االرتكاز و
يظير في  قؿ مف النوع الثاني وأ و أدنىالسمعي  أثره ويكوف ضغطو  النبر الضعيؼ: و-3

المقطع/س/ مف كممة درس د/ر/س/ وتسمى المقاطع التي تتصؼ بيذا االرتكاز ضعيفة 
 اآلياتبمغ المستخرجة مف  : دخؿ، جعؿ، جعؿ، ورد، عمؿ،األفعاؿمثالو كذلؾ  و 2الرتكازا

 مف سورة القصص. 15.21.73.23.80.14
أْىِميا فوجد ِفييا رُجمْيِف يْقتِتالِف ىذا دخؿ اْلمِدينة عمى ِحيِف غْفمٍة مِّْف  و » :في قولو تعالى
ىذا ِمْف عُدوِِّه فاْستغاثُو اّلِذي ِمف ِشيعِتِو عمى اّلِذي ِمْف عُدوِِّه فوكزُه ُموسى  ِمف ِشيعِتِو و

ِبيفٌ فقضى عمْيِو قاؿ ىذا ِمْف عمِؿ الّشْيطاِف ِإّنُو عُدو  مُِّضؿ    .{15القصص } « مُّ
نِ فخرج  » قولو تعالى: و  « ي ِمف اْلقْوـِ الّظاِلِميفِمْنيا خاِئًفا يترّقُب قاؿ ربِّ نجِّ

 .{21}القصص
ـُ الّمْيؿ و و » قولو تعالى: و  ِلتْبتُغوا ِمف فْضِمِو و الّنيار ِلتْسُكُنوا ِفيِو و ِمف ّرْحمِتِو جعؿ لُك
ـْ تْشُكُروفلع  .{73 القصص } « ّمُك
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وجد ِمف  وجد عمْيِو ُأّمًة مِّف الّناِس يْسُقوف ولّما ورد ماء مْديف  و » جؿ: قولو عز و و
ـُ اْمرأتْيِف تُذوداِف قاؿ ما خْطُبُكما قالتا ال نْسِقي حّتى ُيْصِدر الرِّعاء و  ٌخ كِبيرٌ أُبونا شيْ  ُدوِنِي

 .{23 القصص } «
ـْ ثواُب الّمِو خْيٌر لِّمْف  و » قولو جؿ جاللو: و عِمؿ  آمف وقاؿ اّلِذيف ُأوُتوا اْلِعْمـ وْيمُك

 .{80 القصص } « مّقاىا ِإاّل الّصاِبُروفال يُ  صاِلًحا و
كذِلؾ نْجِزي  ِعْمًما و اْستوى آتْيناُه ُحْكًما و لّما بمغ أُشّدُه و و » قولو جؿ جاللو: و

 .{ 14القصص  } « اْلُمْحِسِنيف
لكنو يعتدؿ مف حيث  يطمؽ عميو نبر، و النبر عند ما يقع عمى مقاطع كممة مفردة، و 
الكممات داخؿ التركيب  أىميةيعتمد عمى  الجمؿ، و الضعؼ في كؿ مف العبارات و أوالقوة 

يعتدؿ عمى  و ىو نبر شائع في كثير مف المغات، عمى التنغيـ و أيضاالمعيف كما يعتمد 
لمنبر وظائؼ لغوية ميمة  أف ذكرن أفيجدر بنا  و .العبارات ومعنى كؿ مف الجمؿ  أساسو
المعاني، فيناؾ لغات عديدة، تعتمد عمى  ىذه الوظائؼ عمى مستوى الدالالت و أكانت سواء

مف مدلوؿ داخؿ  أكثرالدالالت، فالكممة المفردة الواحدة ليا  النبر في اختالؼ المعاني و
 1.خرآمقطع  نبر المقطع معيف دوف تأثيرمف  يأتي إنماىذا التعدد  سياقيا مف الجمؿ، و

في الكممة بينما يقوؿ  ومكان بالنسبة لمغة العربية فقد اختمؼ العمماء حوؿ وجوده، و أما 
يتوقؼ  في المغة العربية القديمة يدخؿ نوع مف النبر، تغمب عميو الموسيقى و "" ف"برو كمما

، طويالتقدمتيا، حتى يقابؿ مقطعيا نو يسير في مؤخرة الكممة نحو مإعمى كمية المقطع ف
 منيا." األوؿف النبر يقع عمى المقطع إلـ يكف الكممة مقطع طويؿ ف فإذافيقؼ عنده، 

في معرفة  إليوتستند  أفنو ليس ىناؾ نص يمكف إكما يذكر رمضاف عبد التواب ف 
العربية  المغةنجـز بعدـ وجود النبر في  أفال نستطيع  أيضا، لكننا لمغة العربيةالنبر في ا
، موضوع النبر في المغة إلىيقوؿ: ليس لدنيا دليؿ ييدينا  "أنيسد/ "ف إلذلؾ ف القديمة، و

حد مف المؤلفيف القدماء، ألـ يتعرض ليا  إذ، األولى اإلسالميةكما ينطؽ بيا في العصور 
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يؤكد  و ال تكاد تشد عنو، . فميا قانوف تخضع لو وفاآلف الكريـ آقراء القر  كما ينطؽ بيا أما
ىذه المواضع الذي يقع عمى المقطع  أشيرف أ مواضع، و أربعةالنبر في المغة العربية  فأ

الخامس أي المقطعيف المكوناف مف ) ص ح ص  ف كاف مف النوعيف الرابع وإ، فاألخير
 فإذا األخيرالمقطع الذي قبؿ  إلىنظر  إال وص، ص ح ح ص( كاف ىو موضع النبر، 

موضع  بأنوصح ص( حكمنا  -ث أي المقطعاف )ص ح حالثال كاف مف النوعيف الثاني و
 أيضا األوؿقبمو أي النوع  إلىأي المقطع )ص ح( نظر  األوؿكاف مف النوع  إذا أما، النبر

ال يكوف النبر عمى المقطع  الكممة و خرآكاف النبر عمى ىذا المقطع الثالث حيف تعد مف 
تكوف المقاطع الثالثة التي قبؿ  إذىي  في حالة واحدة، و إال خراآلالرابع حيف تعد مف 

 .األوؿمف النوع  األخيرة
 السابقة عمى النحو التالي:  األربعة باألنواعتمثؿ  أففيمكف  

كاف مف النوعيف) ص ح ص ص، ص ح ح  إذا: األخيريكوف النبر عمى المقطع  -1
 ص(.

 1.تتكوف مف مقطعيف ىما:عا+نيت فإنيا: الكممة "عانيت" األوؿالمثاؿ 
 مف سورة القصص. 3 اآليةالمثاؿ الثاني: كممة "نتمو" في 

 .{3القصص } « ِفْرعْوف ِباْلحؽِّ ِلقْوـٍ ُيْؤِمُنوف نْتُموا عمْيؾ ِمف ّنبِإ ُموسى و » قاؿ تعالى:
 يكوف ذلؾ في المواضع التالية: : واألخيريكوف النبر عمى المقطع قبؿ  -2
ؿ: توقؼ تتكوف ) ص ح ص( فكممة مث مف النوع الثالث األخيراف المقطع ما قبؿ ذا كإ -أ

 قؼ(..مف المقاطع )ت+ وؽ
مف النوع الثاني )ص ح ح( فكممة مثؿ: ينادي مثال تتكوف  األخيركاف المقطع قبؿ  إذا -ب

 مف سورة القصص. 62 اآليةمف المقاطع ي+نا+دي( كما في 
ـْ فيُقوُؿ أْيف ُشركاِئي و » قاؿ تعالى: ـْ تْزُعُموف يْوـ ُيناِديِي  .{62القصص }  « اّلِذيف ُكنُت
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 .أيضا األخيرمف نوع المقطع  ) ص ح( و األوؿمف النوع  األخيركاف المقطع قبؿ  إذا -ج
 يبطش. كذلؾ الكممات يجعؿ، يكفؿ، فكممة مثؿ: ناضؿ )نا+ض+ؿ( و

ُموسى أُتِريُد أف فمّما أْف أراد أف يْبِطش ِباّلِذي ُىو عُدو  ّلُيما قاؿ يا  » في قولو تعالى:
ما ُتِريُد أف تُكوف  تْقُتمِني كما قتْمت نْفًسا ِباِلْمِس ِإف ُتِريُد ِإاّل أف تُكوف جّباًرا ِفي اِلْرِض و

 .{ 19سورة القصص } « ِمف اْلُمْصِمِحيف
ـْ عمى أْىِؿ بْيٍت  و » في قولو تعالى: يْكُفُمونُو حّرْمنا عمْيِو اْلمراِضع ِمف قْبُؿ فقالْت ىْؿ أُدلُُّك

ـْ و ـْ لُو ناِصُحوف لُك  .{ 12القصص } « ُى
 يكوف في المواضع التالية:  خر: وف النبر عمى المقطع الثالث مف اآليكو  -3

يضا أما بعده مثمو  وؿ )ص ح( وخر مف نوع المقطع األذا كاف المقطع الثالث مف اآلإ -
 الكريمة التالية: اآلياتفي  .دخؿ-بمغ-: جعؿمثاؿ ذلؾ الكممات

ـْ ُيذبُِّح  ِإّف ِفْرعْوف عال ِفي اِلْرِض و » تعالى: قاؿ ْنُي جعؿ أْىميا ِشيًعا يْستْضِعُؼ طاِئفًة مِّ
ـْ و ـْ ِإّنُو كاف ِمف اْلُمْفِسِديف أْبناءُى  .{ 04القصص } « يْستْحِيي ِنساءُى

 « كذِلؾ نْجِزي اْلُمْحِسِنيف ِعْمًما و واْستوى آتْيناُه ُحْكًما  لّما بمغ أُشّدُه و و » :أيضاقولو  و
 .{14القصص}
يكوف ذلؾ في مثؿ كممة "حمقة"  خر: وآليكوف النبر عمى المقطع الرابع حيث نعد مف ا -4
 1.وؿخر مف نوع المقطع األدما تكوف المقاطع الثالثة قبؿ اآليكوف ذلؾ عن و
 ف النبر في الكممات العربية موقعية تشكيمية وإوقعية النبر في التشكيؿ الصوتي: م -د

و المجموعات أو العبارات، أالسياقات،  أونساؽ الكبرى ما في األأصرفية في نفس الوقت 
ف إ نو ال يرتبط بيا وإبؿ  ،الكالمية فيقع ترتيب النبر عمى غير المقتضيات الصرفية البحتة

نو أيكوف مف وظيفة المعنى العاـ، أي  إنماوافقيا في الظاىر، ىذا النبر الذي في السياؽ 
 : تياآلالنبر في التشكيؿ  ةفي المغة العربية نوعيف مف موقعيف أمعنى ىذا  غير داللي و

 درجة الدفعة: قسميف قوة النطؽ و إلىينقسـ  النبر الصرفي: و -1
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 أولي. -1
 ثانوي. -2

ف استعماؿ كممة إ مف الثانوي، و أقوى ألنو أوالكذلؾ لسببيف،  األوليسمي  إنما و 
 إنماف موضوع النبر الثانوي ثانيا أل بيذا المعنى يقتضي كممة ثانوي بالضرورة، و أولي

الثانوي  و األوليوضعت قاعدة المسافة بيف  فإذا، األوليتقاس مسافتو في المقاطع بالنسبة 
عدة النبر الصرفي كما قا المغوي الخاص بالمغة العربية و اإليقاعبعدد مف المقاطع ظير 

 1.يأتي
 :اِلولي النبر -1
ص( أي مف  ع ص ) ص أومف نوع )ص ع ع ص(  األخيريقع النبر عمى المقطع  -أ

 مف سورة القصص. 28 اآليةفي  .النوع الطويؿ مثؿ: قاؿ

الّمُو عمى ما  بْينؾ أّيما اِلجمْيِف قضْيُت فال ُعْدواف عمّي و قاؿ ذِلؾ بْيِني و » قاؿ تعالى:
 .{28القصص} « نُقوُؿ وِكيؿٌ 

 "قاؿ". األمرالمقطع كفعؿ  األحاديةمف النوع المتوسط في الكممات  أو

مف نوع )ص ع  2، سواء كاف ىذا المتوسط.امتوسط فاك إذا خراآليقع عمى ما قبؿ  و -ب
 مف سورة القصص. 88 اآلية)ص ع ع( مثؿ "ىالؾ": في  أوص( 

ـُ ال تْدُع مع الّمِو  و » قاؿ تعالى: ِإلًيا آخر ال ِإلو ِإاّل ُىو ُكؿُّ شْيٍء ىاِلٌؾ ِإاّل وْجيُو لُو اْلُحْك
 .{88لقصصا}  « ِإلْيِو ُتْرجُعوف و

مسبوقا بصر  أوبو الكممة  ة) ص ع( القصير مبدوء مف نوع األخيركاف قبؿ  أو 
 جعؿ".-ي نحو: "دخؿقلحاإ

                                                           
 195.196ف: مناىج البحث في المغة، صيتماـ حس -1
 .195المرجع نفسو، ص  -2



  األول:الفصل 
 

 
22 

ـْ ِإف جعؿ الّمُو  » في قولو تعالى: ـُ الّمْيؿ سْرمًدا ِإلى يْوـِ اْلِقيامِة مْف ِإلٌو غْيُر ُقْؿ أرأْيُت عمْيُك
 .{71القصص}  « الّمِو يْأِتيُكـ ِبِضياء أفال تْسمُعوف

 إحدىيقع ما قبمو في  خراآلكاف  إذا خراآليقع النبر عمى المقطع الذي يسبؽ ما قبؿ  -ج
 :اآلتيةالصور 

 عممؾ.-حاسبؾ-)ص ع+ص ع ص( نحو: وجيؾ -1
 ص ع ع( نحو: عمموا، حاسبوا.)ص ع+ -2

مف جاء ِبالّسيِّئِة فال ُيْجزى اّلِذيف  مف جاء ِباْلحسنِة فمُو خْيٌر مِّْنيا و » كما في قولو تعالى:
 .{ 84القصص  } « ِإاّل ما كاُنوا يْعمُموف عِمُموا الّسيِّئاتِ 

 :النبر الثانوي-2
المجموعة الكالمية  أومنو في الجممة  أضيؼمجاؿ النبر الثانوي كممة في كممة  إف  -3

 .فأكثروات المقطعيف ذف النبر الثانوي يوجد في الكممات إمع ىذا ف و
 : يأتيكما  األوليالمنبور نبرا ثانويا يمكف وجوده عمى مسافات محددة مف النبر  فالمقطع

كاف المنبور  إذا أوليايقع النبر الثانوي عمى المقطع الذي قبؿ المقطع المنبور نبرا  -1
 مدىمات. -الثانوي طويال مثؿ: ضاليف

كاف المنبور الثانوي  اإذ خرآمقطعا  أوليايقع عمى المقطع الذي بينو وبيف المنبور نبرا  و -2
 .األولي بيف المنبور يكوف مع الذي يفصؿ بينو و

 1:اآلتية األنساؽحد أ
مثؿ: عممناه، مستبقيف،  )ص ع ع ( أومتوسط )ص ع ص(  خرآ + مقطع متوسط -أ

َوَلمَّا َبَمَغ َأُشدَُّه َواْسَتَوى آَتْيَناُه ُحْكًما َوِعْمًما َوَكَذِلَؾ  »، كما في قولو تعالى: أتيناهيستخفوف، 
 .{ 14القصص } « َنْجِزي اْلُمْحِسِنيفَ 

ينُصُرونُو ِمف ُدوِف ِبدارِِه اِلْرض فما كاف لُو ِمف ِفئٍة  فخسْفنا ِبِو و » عال: قولو جال و و
 .{ 81القصص } « ما كاف ِمف الُمنتِصِريف الّمِو و
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 مقطع قصير مثؿ: مستقيـ، ميتديف، مسمميف. مقطع متوسط + -ب
ـْ قاُلوا آمّنا ِبِو ِإّنُو اْلحؽُّ ِمف ّربِّنا ِإّنا  و » قاؿ تعالى:  ُكّنا ِمف قْبِمِو ُمْسِمِميفِإذا ُيْتمى عمْيِي

 .{53 القصص } «
ـُ  لِكّف الّمو يْيِدي مف يشاء و ِإّنؾ ال تْيِدي مْف أْحبْبت و » :أيضاقولو  و ُىو أْعم

 .{56القصص  } « ِباْلُمْيتِديف
 األولي المنبور ليذاكانت الثالثة السابقة  إذا أوليايقع عمى المقطع الثالث قبؿ المنبور نبرا  و

 عرفناىـ.نحو: ما  متوسط. أوقصير  + تكوف نسقا في صورة: متوسط
 النبر الداللي)نبر السياؽ(: -2

معو  فؽنو يتألو  نبر السياؽ مستقؿ عف نبر الصيغة الصرفية الذي سبؽ شرحو و و  
نبر  إفنبر الصيغة،  نبر السياؽ و أوالصرفي،  الفرؽ بيف الداللي و ، وأحيانافي الموضع 

يكوف  أف إما و، اتأكيدييكوف  فأما إ ونيمكف وصفو عمى عكس نبر الصيغة، ألالسياؽ 
 التقريري في نقطتيف: و التأكيدييمكف تمخيص الفرؽ بيف  تقريريا و

 منيا في النبر التقريري. أقوى التأكيديدفعة اليواء في النبر  فأ: أوال
 منو في التقريري. التأكيديفي  أعمىالصوت  فأثانيا: 
ف يقع صالح أل خرىاآفي  أومقطع في المجموعة الكالمية سواء كاف في وسطيا  أي و 

في مجموعة كالمية، سواء كاف  المسافة بيف أي حالتيف نبر عميو ىذا النوع مف النبر، و
 1.مقاطع أربعةمختمفا، ال يتعدى  أوثانويا  أو أولياىما كال

 فظا فال يظ في الكالـ العادي، و اإليقاعىذه المسافة يتحكـ فييا عامؿ  إفالواقع  و 
 أوليافي المجموعة الكالمية عمى حسب ما نسميو ىنا يقع  أوالنبر في الكالـ المتصؿ  أف

يتخمميا النوع  أفالثانوي دوف  أواألولي فثانويا عمى التعاقب فربما تجاوزت حاالت مف 
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متساوية حاالت النبر،  كأنيا والمسافة بيف كؿ حالتي نبر تبدو  أفلكف المالحظ  ، وخراآل
 1.ظاىرة واضحة كؿ الوضوحسيجد ىذه ال و

ى النبر بمعن الـ يدرسو  أنيـالمغوييف العرب عمى الرغـ مف  أفختاما يمكننا القوؿ  و 
في تطويؿ بعض حركات  أثرهف بعضيـ قد الحظ إالضغط عمى بعض مقاطع الكالـ، ف

 كذلؾ "القراء" الذي قاؿ: يسميو "ابف جني"، مطؿ الحركات، و الكممة، و
ذلؾ قوليـ عند التذكر مع الفتحة في )قمت:قمنا( و  فطممالتذكر ي دنعكذلؾ الحركات  )و

 ونحو ذلؾ(.عاقمة  أنت"انثى": أي  مع الكسرة .أي قمت يوـ الجمعة، نحو ذلؾ
 :التنغيـ -2
 .melody النغـ أو intonation : التنغيـتعريؼ التنغيـ -أ

 أييطمقاف عمى منحنى الجممة المحني،  مصطمحاف مترادفاف عند عمماء الصوت، و 
 .رتفاع الصوت في السمسمة الكالميةعمى ا

، لمداللة عمى المعاني المختمفة لمجممة الكالـ أثناءخفضو في  )التنغيـ(: ىو رفع الصوت و
 الواحدة، كنطؽ جممة مثال "واهلل".

بيف الجمؿ  ىو الذي يفرؽ غير ذلؾ و االستفياـ و أوالتيكـ  أولمداللة عمى النفي  
 الخبرية. االستفيامية و

 و ،وانخفاض الصوت و ارتفاعمصطمح يدؿ عمى  بأنويعرؼ كماؿ بشر التنغيـ  و 
 ألنماطلحونتو وفقا  الكالـ تختمؼ نغماتو و أفنالحظ  إننا)موسيقى الكالـ(  أيضايسمى 

 أف" أنيسيرى " يساعد ىذا االختالؼ عمى فيـ المعنى المقصود، و الموقؼ و التركيب و
 إلىالتسمسؿ الذي نمحظو في درجة الصوت "التنغيـ" يخضع لنظاـ خاص يختمؼ مف نغمة 

فقد الكالـ صبغتو  إال والبد مف معرفة ىذا النظاـ في المغة التي يراد تعمميا.  و أخرى
 2ابتعد عف النطؽ الطبيعي بكؿ لغة. الخاصة و
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و  نفعاالتاالعف  مفة وختملالنغمية افالتنغيـ يعبر في كثير مف المغات عف المجاالت  
زف غير تنغيـ الفرح، فالتنغيـ يقوـ لحتنغيـ ا شاعر، فتنغيـ الرضا غير تنغيـ الغضب والم

وحدىا، بؿ لو في بعض المغات وظيفة ظيفة تصر عمى ىذه الو يق نو الأ إالبوظيفة تعبيرية 
 إلىنغير معنى الجممة مف التقرير  أفالفرنسية مثال يمكننا  يف العربية وغتتميزية، ففي الم

 1.االستفياـ بتغير النغمة
نيا أوحدات غير خاضعة لنظاـ التقطيع شالنغمات عبارة عف  أفيذكر "مارتيني"  و 

تخضع لمتقطيع الصوتي  ألنيا وضيةعر ظواىر  أيضاىي  ف الوحدات الصوتية وأفي ذلؾ ش
جؿ أف تتوتر م أفي البد الت يةالصوت األوتارالىتزاز الصوت يحدث نتيجة أف مف المعموـ  و

 .ىذا االىتزازحدوث 
مشدودا بقوة، ينتج عف اىتزازاتو صوت عاؿ، كما ينتج عنو  األوتارحد أفعندما يكوف  

 ينخفض بشكؿ متصؿ. و عند الغناء يرتفع الصوت و كاف الشد ضعيفا و إذاصوت عميؽ، 
يختار بيف  أفال يستطيع  مـالمتك أف أيحد ما  إلىتمقائي  شيءنغـ الكالـ  أفىذا يعني 

نغـ  أف إالة دفرص محد لغويا بيذه الصورة، الستعمالوالفرص المتاحة  فأوجوده، وضع 
 .اختالفا بينا أخرى إلىمف لغة  أىميتوالكالـ يؤدي بال شؾ دورا يختمؼ نوعو، كما تختمؼ 

 أيال توجد سوى لغات قميمة يستعمؿ فيما ىذا النغـ، في ىيئة وحدات مقطعية،  و 
 التأكيدعند  أيالتبايف  إظياريستعمؿ في سبيؿ  أفعمى شكؿ نغمات، وليس مف النادر 

 بواسطة النبر.
عند بداية  األوتارالتنغيـ يخضع لضرورة شد  فأيؤكد "مارتيني" كما سبؽ ذكره  و 

لالسترخاء، حالما يقترب الكالـ مف  األوتارلدواعي ميؿ تمؾ  أيضاالكالـ، كما يخضع 
 إلدخاؿيستخدـ ىذا المسار  أفالمتكمـ  بإمكافالنياية،  بيف البداية و ) و نياية، حيث يقوؿ

تختمؼ  األشكاؿ أفلو  بعض التمايز، وىذا ما يحدث عند البشرية كميا، بطريقة واحدة، و
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ينكر عمى التنغيـ كؿ قيمة لغوية،  أفباحث ال يستطيع ال أفىو يقرر  و خرآلمف مجتمع 
 1.نو ليقوـ بعممية ضمف التقطيع المزدوج(أ إال
 نوعيف اثنيف ىما:  إلى التنغيـ عند مارتيني: ينقسـ التنغيـ عند مارتيني أقساـ -ب
و ىو التنغيـ الذي يقع عمى موضع معيف فقط في مسار النغمة : التنغيـ الموضعي -1

االنسيابي، و قد يكوف أعمى موضع كما قد يكوف أعمؽ موضع في المسار، و في المغة 
التي تميز بيف نغمتيف موضعيتيف، ال بد أف تكوف إحداىما عالية و األخرى عميقة، و في 

ؿ لغة مقطعا و يكوف لكؿ مقطع كمعظـ المغات التي تكوف فييا نغمات موضعية تميز 
 نغمة.

ىو التنغيـ الذي تتحدد فيو النغمة مف خالؿ نقطة معينة، داخؿ  و: التنغيـ االنسيابي -2
اتجاىاتو المتتابعة ونميز  أوى نيشارؾ في ىذا الدور اتجاه المنح إنما و المنحنى التنغيمي

لى جانب ىذيف النوعيف مف إ نغمة ىابطة، و بسط الحاالت بيف نغمة صاعدة، وأفي 
ما يطمؽ عمييا بالنغمة  أوالنغمات قد نعثر عمى نوع ثالث نسميو النغمة المعمقة "الموحدة" 

 .ال ىبوط ظاىر ىي نغمة ليس فييا صعود و المستوية و
طبقة صوتية،  إلىالمغات  إحدى، قد تنتمي في اإلنسانيةالنغمات  أف" ييذكر "مارتين و 

تكوف مف طبقة واحدة مثؿ  أفف بداية نغمة صاعدة في ىذه المغة يجب ألكف ىذا ال يعني 
نو ليتميز في ىذه المغة نغمتاف عف بعضيا مف خالؿ، أنما يغني فقط، إ نياية نغمة ىابطة و

الطبقات  و اإلنسانيةلغات، تربط بيف النغمات ف ىناؾ إعمى الرغـ مف ذلؾ ف طبقتيا فقط و
نغمة منخفضة  بيف نغمة عالية متصاعدة، ويميز  أففييا يستطيع المرء  الصوتية، و

مف مثمتييا في  أعمىتقع  األولىف كؿ نقطة في المسار الصوتي لمنغمة أمتصاعدة عمما ب
 2.النغمة الثانية
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 التنغيـ في المغة العربية:  -ج
وقفات  تتخممياطويمة  مف وصالت قصيرة متوسطة و يتألؼالكالـ  أفمف المعمـو  

معيف  إيقاعليا  المفرداتمف عدد مف  ممة بدورىا مف وصالت، وكؿ ج وتتألؼ متنوعة، 
 الوقؼ الصوتي محدودة. إمكانية أفمف المعمـو  الجممة البياني، و خط في
بمجموعات كالمية، تطرد مع طاقة النفس التي تطمؽ  إاليتمفظ  أفال يستطيع المتكمـ  إذ

خمسة عشر مقطع  و أدنىكميتيا بيف سبعة مقاطع كحد  تتراوحعددا مف المقاطع الصوتية، 
 .أقصىكحد 
 النفس يعمؿ في الوصالت الصوتية عمى الشكؿ التالي:  أف أيضامف المعمـو  و 

 يتدفؽ الصوت بشدة مع مطمع الوصمة . -
 1.بعد ذلؾ عمى وتيرة واحدة يسير، -
ضعؼ  العضمي وذلؾ بسبب تراخي الضغط  نياية المجموعة، و إلىلدى وصولو  يتباطأ -

 قدرة التمفظ.
االنحراؼ فتسقط  لمتطور و يتعرضالصوت الذي يقع في نياية كال وصمة قد  أفبؿ  
نيايات  البناء في المغة العربية وتجرد و اإلعرابسيما عالمات ال المجموعة، و أواخر

 القصص. آياتنقرا نيايات  أفلنا  و اإلعرابيةالوصالت مف العالمات الدالة عمى الوظائؼ 
 .{2، 1ص القص } « اِب اْلُمِبيفِ ِتْمؾ آياُت اْلِكت طسـ، » قاؿ اهلل تعالى:

 ور.ر مج إليو مضافابدؿ /المبيف/ بسكوف النوف:  ؼبسكوف النوف لموق
ـْ أِئّمًة و ُنِريُد أف ّنُمّف عمى اّلِذيف اْسُتْضِعُفوا ِفي اِلْرِض و و » قولو تعالى: و  نْجعمُي

ـُ   .{5القصص } « اْلواِرِثيفنْجعمُي
سالـ  جمع مذكر ألنوالنوف  بسكوف النوف لموقؼ /الوارثيف/ مفعوؿ بو منصوب بالباء و

 كمايمي:  اآلياتكتابة ىذه  إذااعتنا تطفباس
 ِتْمؾ آياُت اْلِكتاِب اْلُمِبيِف. : طسـ،تكتب -
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 ِتْمؾ آياُت اْلِكتاِب اْلُمِبيِف. طسـ، :طفتم -
 الوارثيف. أئمةنجعميـ  : وتكتب -
 نجعميـ الوارثيف. و أئمةنجعميـ  : وتمفظ -

، كبرأ ةتركيب إلىالمقطع بؿ يستند  فونيـ أوالتنغيـ ال يصاحب ال أفيجدر بنا الذكر  و 
ية جعؿ غطمؽ عميو بعض العمماء )تنغيـ الجممة( بالجممة لذلؾ ي أوالعبارة،  أومثؿ الكممة 

 س فييا.أب ال محددة و التسمية واضحة و
 :عات التي ترد عمييا النغماتالتموض -د

 المختمفة التي ترد عمييا النغمات مايمي: اإلمكاناتمف بيف 
 النغمة المستوية: -1
منخفضة  أكانتىي عبارة عف عدد مف المقاطع الصوتية، التي تكوف درجات متحدة سواء  و
 عمى صور ثالثة ىي: تأتيوية، ستعمى ذلؾ فالنغمة الم متوسطة، و أـعالية  أـ
 .مة مستوية منخفضةغن -أ

  .نغمة مستوية مرتفعة -ب
 نغمة مستوية متوسطة. -ج
وسطو  أو أسفمو أوالسطر  أعمى( ويوضع -ىكذا ) أفقييرمز لمنغمة المستوية، بخط  و

 1.متوسطة أومنخفضة  أوبحسب كوف النغمة مرتفعة 
 النغمة اليابطة: -2

 أكثرتمييا درجة  أكثر أوالنغمة التي تتطمب وجود درجة عالية في مقطع  ىي و 
 2.متوسطة الدرجة تمييا نغمة متوسطة غمةمف ن تتألؼقد  انخفاضا، و
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ي النغمة ذيوضع فوؽ القطع  يرمز لمنغمة اليابطة بالخط المائؿ ناحية السيار ىكذا )( و و
الخاصة، كثير  باألدواتالجمؿ االستفيامية  يكثر ورودىا في الجمؿ التقريرية و اليابطة و

 لسنة العامة في ليجات الخطاب العادية.أالدوراف عمى 
 النغمة الصاعدة:  -3

، تمييا نغمة أكثر أوىي النغمة التي تتطمب وجود درجة منخفضة في مقطع  و 
مف نغمة  تتألؼقد  مف نغمة منخفضة تمييا نغمة متوسطة، و تتألؼقد  و متوسطة،

 متوسطة تمييا نغمة عالية.
كذلؾ في الجمؿ المعمقة عمى  ال و أوبنعـ  اإلجابةتكوف في جمؿ االستفياـ التي تتطمب  و

 1.الشرط
التنغيـ يشترؾ مع النبر في خاصية فيزيائية واحدة ىي: االستفادة  أفيمكننا القوؿ  و  

التنغيـ في  وجود النبر و إمكانيةسؤاؿ حوؿ  أذىاننا إلىقد يتبادر  مف الوحدة الصوتية. و
ىناؾ لغات نغمية بال نبر، يكوف فييا الكؿ مقطع نغمة متميزة، كما  أفالحقيقة  لغة واحدة و

لكؿ وحدة نبرية نغمة  أوحينئذ يكوف لكؿ كممة  ىناؾ نغمات نبرية، فييا نغمات، و أف
 .عيا بموضع النبر ذاتويرتبط موض تمييزية واحدة فقط، و
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 تمييد:

كثرة  ، واألبنيةمن خصائص العربية التي عدىا العمماء ليا ما تمتاز بو من اتساع  إن
في وقت من  اإلنسانيةتجيش بيا النفس  أنالصيغ التي تستوعب المعاني التي يمكن 

التصريف  أماتمك الصيغ فقد قالوا:  إلىلما كان التصريف ىو سبيل الوصول  و األوقات
كثيرة تكتشف عن فائدة  بأمثمةة فارس لتمك المقول أنييعمل  نو"المعظم" وإن ما فاتو عممو فإف

صيغتيا من الضد يقال: القاسط ز بين المعاني التي ال تتحول بتصريف يالتصريف في التمي
 العدل. إلىالمقسط لمعادل، فتحول المعنى بالتصريف من الجور  لمجائر، و

حظوظة جدا بوجود المغة العربية م أنالصرف  لذا قرر الباحثون في عمم المغو و و
الكشف عن الحدود بين  أدواتمن  أداةتستخدم ن ىذه الصيغ تصمح لالصيغ الصرفية أل

الذي يمكن  األساسمن عدم وجود مثل ىذا  العالم تشكو معظم لغات الكممات في السياق و
المشقة الذين  الباحثون في لغات غير لغاتيم يعانون التعب و ن تحدد "الكممات"، وأ وب

ذا كل الوسائل الممكنة يستخدمونيا في ى إلىيجيدونيا في سبيل ىذا التحديد، فيعمدون 
 أداةاتخاذ الصيغة الصرفية  فأما. التعسف في استخداميا واضحا يظير القسر و الفرض، و

خمف الحدود بين الكممات في السياق، فميزة المغة العربية من كبريات ميزتيا التي  أدواتمن 
كل لفظ لو معنى لغوي  أنعمماؤنا القدامى فبينوا  إليياىذه الحقيقة قد فطن  تفتخر بيا، و

ترتيب  سكناتو و حركاتو و أيىو ما يفيم من ىيئة  ي وصيغمعنى  يفيم مادة تركيبو، و
 1.الصيغة "اسم من المصوغ الذي يدل عمى الترف في الييئة ال في المادة"ن حروفو، أل

من ىيئة وقوع  في محل قابل لو، و التأديب آلةمن حروف )ضرب( استعمال  فالمفيوم
كان الدور  إذا وغير ذلك  و هتذكير  و إليوتوحيد المسند  لفعل في الزمان الماضي، وذلك ا
ن يكشف المستوى الصرفي في أ نأمل فإننا، األىميةالقدر من  معبو الصيغة عمى ىذاتالذي 

                                       
 .7، ص 2002 ريم، المكتبة العصرية، بيروت،ن الكآالصرفي في القر  اإلعجازواي: ندحمد يوسف ىأعبد الحميد  -1



المستوى الصرفي من خالل صورة القصص                                الفصل الثاني  

 

 
64 

تساىم  أنالتي يمكن  الفنية لمتوظيف البالغي لصيغة الكممة و األسسعدد من جوانبو عن 
االختيار الفني لتمك  أنذلك  النقدية في كافة العصور، و و البالغيةفي خدمة البحوث 

عدول فني مقصود عن صيغ  أوكذا كما يقوم بو من تكرار لبعض الصيغ،  الصيغ، و
 1.مناسبة أكثر أخرىصيغ  إلىيقتضييا السياق 

 الفصاحة و أساطيربمثمو  اإلتيانن الكريم ىو النص المعجز، عجز عن آالقر  أنبما 
، فمم يجدوا كممة ألفاظو وفي مقاطعو  ببنائو المفرد، في حروفو و فانبيرواالبيان  غة والبال

عجز عنو الناس  حكاماإ و ماائالت ونظاما  نابيو عن مكانيا، بل وجدوا اتساقا بير العقول، و
 ومستوياتيا  أدقمصادرىا يمثميا في  أول وقد غدا مصدرا لكثير من الدراسات المغوية،  و

 .أعالىا

 كإحاللالتركيبية  ن الكريم لفت نظرنا بعض الخصائص الصوتية وآنا القر أكمما قر  إننا
"فعل" موضع  أو"مفعول"  أوبعض الصيغ محل بعض، نحو وضع "فعيل" موضع فاعل 

 منو كذلك التعبير بالمشتق بدل الجامد، كالنازعات، الناشطات، السابحات، و "مفعول"، و
المعاني موضع المشتقات فيوصف  أسماءدل المشتق نحو وضع بالجامد ب نحو ذلك و

ير ىذا كثير ظن االتساع في المعنى و بالمصدر كما يوصف بالمشتق قصد المبالغة و
من خالل  القرآنيدراسة النص  إلى المغويينن تدفع أكفيمة ب األسبابكل ىذه  2.أيضا

 المغة إثراء وتنوعو  المعنى وتغير  طالع عمى الداللة والتركيبي لإل المستوى الصرفي و
ن الكريم أو العدول من صيغة إلى آى معرفة أسرار بعض الصيغ من القر إل التطمع العربية و

 3.أخرى بناءا عمى أن تتوقف قميال عنو بعض الخصوصيات التي تتعمق ب "الصيغة"
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 في مفيوم الصيغة:  -2-1

 تعريف الصيغة:  -أ

 و أصوغو صيغتو يصوغ صوغا، و الشيءصاغ  )صاغ( يقال: الصيغة مصدر فعمو
 رتبو. ي وضعو وأيقال: صاغ كالما  كو وبصيغة: نس

تدلنا عمى قيود ميمة ثم اعتبارىا في تحديد المعنى  ىذه الداللة المعجمية لكممة صيغة
 في:  األمورتتمثل ىذه  االصطالحي لمكممة، و

 كون الصيغة ىيئة حاصمة من ترتيب معنى. -1

 ينسج عمى منوالو. ى مثال يتحدى، وكونيا عم -2

 كا.بس أو ةصناع أوكونيا صياغة  -3

من ىنا جاءت تعريفات الباحثين المحاصرين لمصيغة باعتبارىا قوالب تصاغ فييا  و
ىي القالب الذي تصاغ فيو الكممات  أوالمفاىيم العامة،  أومعاني التحدد بيا  و األلفاظ

تتمدد ىذه الييئة من خالل  و"القمب" الصرفي ىو الييئة التي توضع عمييا المادة المغوية، و
حذف  أو، إثباتياو  أصالتيا وضبطيا،  ترتيب ىذه الحروف و عدد حروف الكممة، و

حد أيعرفيا  و تعد ىذه الجيات المس لمعناصر التي يتكون منيا القالب الصرفي بعضيا و
 1لسنة لممتكممين".أال حصر ليا ، ترد عمى  األلفاظ" قوالب لمجموعة من  :بأنياالباحثين 

 الصيغة:  ب: بين البنية و

 بعض. إلى، بعضو الشيءالبنية: مشتقة من البناء كما يقول "ابن فارس" ضم 

 كذلك البناء من الكرم...  الصوف و من المدر و األبنية –" البناء األعرابيقال "ابن  و
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 رشا وكانت البنية الييئة التي بنى عمييا و  ىي مثل رشوة و قال غيره يقال بنية و و
 أنالبنية فقد تبين لنا من اشتقاق كممة صيغة  بيذا نبين الفارق بين كل من الصيغة و

الذي  صلاأل أنالبنية فتبين  أماحركاتيا،  معناىا: الييئة الحاصمة من ترتيب حروفيا و
ن البنية الصورة أل الييئة وال الثبوت  تعني معنى الضم و أنيااشتقت منو الكممة يدل عمى 

لكن الصيغة ىي ما تخرج من  يجعمو متماسكا، ما يحب فيو و أجزاءتشبو القالب الذي يضم 
 1.إليوالمعنى الذي يشير  الشكل الذي خرج عميو و إلىالقالب منظورا فيو 

ن نوضع في ألتي تحدد معناىا تمكن من وزنيا بىي البنية بحركاتيا ا إذافالصيغة 
ليست  لم يكن ذلك اعتبرت الكممة بنية و فإذاالمقررة في المغة،  األبنيةقالب من قوالب 

 .صيغة 

 أوزانوكل واحد منيا لو  أن إذ األفعال والمعربة  األسماءعمى ذلك تشمل الصيغة  و
الجامدة،  األفعال و، اسم الموصول، اإلشارة، اسم كالضميرنة المبي األسماء أماو الخاصة ب

 .أبنيةنما ىي إ حرف فميست كميا صيغا وكذلك ال و

تدل عمى  أنالصيغة البد  أنىو  البنية و ىو الفاصل بين الصيغة و أخرثمة فارق 
 ىو المعنى الذي يفيد، ىيئتنا و و يما سماه "ابن ىني" بالمعنى الضاع أومعنى وظيفي 

ن دل عمى معنى وظيفي إ الحرف فيو و الضمير و كالظرف و 2البنية أوالبناء  أماقالبيا 
 ليس كل بنية صيغة. ن كل صيغة بنية، وإمن ثم ف لفظو، و يدل عميو بمادتو و إنمافيو 
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 الميزان الصرفي: بين الصيغة و-ج

معيار من ىو عند عمماء الصرف  تفترق الصيغة عن الميزان الصرفي لمكممة و
 حركات و زوائد و و أصولما فييا من  ترتيبيا و الحروف يعرف بو عدد حروف الكممة و

 سكنات.

ادة فالصيغة الصرفية مبنى صرفي يمثل القوالب التي يصب فييا الصرفيون الم
، أذىانيمما تثقف عنو  محددة، لما يدور بخمدىم، و معينة و معانالمغوية، ليدلوا بيا عمى 

 ألتبيان الصورة الصوتية النيائية التي  أمرالميزان الصرفي فيو مبنى صرفي نياط بو  أما
 يتمنلصرفية التي ىي القالب الذي بيذا يتضح الفرق بين الصيغة ا المادة المغوية. و إلييا

بين الميزان الصرفي الذي يعد من عمل الباحث في  في دراستنا بو من خالل قيمة الداللة و
تغيير مما يدخل في  أوعمى الكممة من حذف  يطرأالنظر فيما  البحث و مجال تصريف

 1.نطاق الدرس الصرفي

 بين الصيغة والمعنى: -د

تصريفيا في  و األفعالاستعماالت في المغة العربية تتمثل في  األبنية أكثر إن
 ألفاظصيغ حية تفيد تنمية  اأنيغير السالمة:  الجموع القياسية السالمة منيا و المشتقات و

قميمة االستعمال، التي جاءت بناء محدود  األبنيةالعصر عمى عكس  إحتياجات مئلتالالمغة 
 نقصد بذلك التوقف عند الحد المنقول عن العرب دون زيادة فييا و و إحصاؤه ويمكن عده 

ح كاسم الفاعل، بالغية في الكالم الفصي ثارآما يعنييا منا ىو المشتقات التي ال شك بيا 
ىذه المشتقات يختمف  ، والتفضيل أسماءسم المفعول، الصفة المشبية، صيغ المبالغة، ا
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من حيث  إليياعند ما نظر  بعضيا عن بعض بحسب اختالف المبحث الذي تستعمل فيو و
 1.قسمين يعمل عمل فعمو إلىتنقسم  أنياعدميا تبين  الوظيفة و

ىي: اسم الفاعل، اسم  مشتقات و أربعةفي  ينحصر عميو اسم "الصفة" و أطمق و
ىي المشتقات التي خصصاىا  تعمل بشروط، و التفضيل و أفعالالمفعول، الصفة المشبية، 

ما بقي من المشتقات ال يعمل عمل فعمو  التطبيق عمى مدونتنا، سورة القصص و بالدراسة و
قارنا ىذه المشتقات بما اشتق منو وجدنا تناسبا بين المشتق  إذا ولذلك عدت من الجوامد.  و
في المعنى  أوقد يكون في المفظ فقط  في المعنى، و المشتق منو قد يكون في المفظ و و

في كل  المغة قديما و ءعمما أن إلىالمعنى تشير  يتعمق بجانب المفظ و األمرما دام  فقط.
الصيغ  المشتقات و و األصول، كالبحث في ظاأللفاما عنوا بمعاني  أكثرعنوا  األمم

 الصرفية.

يكفي بتغيير بسيط في حركات  إذمعان،  لألوزان ىذا يعني أن لمصيغ دالالت، و و
 2زيادة عمييا في معاني كثيرة. أو األصميةفي حروفيا  أوالكممات 

ظاىرة نو وقف عمى أالمعاني، حيث  المناسبة بين الصيغ و إلىبويو" يقد التفت "س و
يشير  كأنو والمتقاربة المعنى عمى صيغة واحدة،  األلفاظ، مجموعة من يءىي مج ميمة و

جيئيا عمى تمك الصيغة، التي استدعت م األلفاظالداللة المركزية المشتركة بين بعض  إلى
من صيغة كما يعمل لتقارب المعنى التي تدل عمييا  أكثرعمى  األلفاظبعض  ءمعمال مجي

 سالن وعمثمو ال ين الصيغتين من التشابو في مناسبة المعنى فيقول: ).... وصيغتان لما ب
قد جاء عمى "فعال" نحو القماص كما جاء عميو الصوت نحو: الصراخ، النباح،  الرتكان و

 ، واألصواتعمييا  تأتيالرتكان، جاء عمى "فعالن" كما جاء عمى "فعال" التي  فالعسالن و
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الفعالن يدل عمى  لتشابو في مناسبة المعنى فكل من الفعال وذلك لما بين الصيغتين من ا
 1.تكمف حركة و

لتبست معاني لك الذدور كبير في تحديد المعنى، لوال صيغتيا  وزن الكممة ول إن
 الكممات المشتقة من مادة واحدة، فبيذا يمكننا تحديد معنى الفاعمية في اسم الفاعل و

 المادة الواحدة بسببو تغير الحركات الثالثة و ألفاظالتنوع بين  المفعولية في اسم المفعول و
لتمونييا" بل قد يحصل تجدد في المعنى حتى في الوزن أالمعروفة "س الزيادةكذلك حروف 

عمى  و اآللة"مفعال" مثال التي تدل عمى  ل أخرىالواحد الذي يمكن استعمالو في معاني 
 2.أيضاالمبالغة 

 ا:عممي و أوزانيا أشير والصيغ  أنواع. 2

 اسم الفاعل: -1

 3.منو فاعمو ىو اسم مشتق يدل عمى صفة فيما حدث غير ثابت و و تعريفو: -أ

 "فعل"، و متعدياالزما و يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثالثي "فعل"  :أوزانو -ب
 معتل، نحو: ضرب فيو ضارب، نصح فيو ناصح، و أمعمى فاعل، صحيحا كان متعديا 

 فيو سامع.سمع 

سماعا  إال"فاعل"  عمى وزن يأتي)فعل بكسرىا( الالزم، فال  أوكان من )فعل(  إذا و
"فعيل"  يكثر مجيئو عمى "فعل" و أنقياس )فعل( المضموم العين  فيو شاعر و-نحو: شعر

 نحو: شرف فيو شريف.

 ر فيو نضر.ضفعل ك ن ا أويكون عمى "فعل"  أنقياس فعل المكسور العين،  أما
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الذي عمى  و "فاعيل"جميعيا متطور من  ذات دالالت واحدة، و األوزانلكن ىذه  و
العربي قصد  أن إلىمرده  األخرى األوزانبقاء "فاعل" دون باقي  الذات المتصفة بالحدث و

، ن الكريمآتعد صيغة "فاعل" في القر  تطرد ىذه الصيغة فيكون فعل ثالثي مجرد، و أن إلى
صنف من الصيغ عمى  دإطرا أنالصيغ شيوعا، ذلك  أكثرفي المغة العربية عموما من  و

ل بين فاضالت و ختياراال مبدأ، إلىيعود  من الصيغ عمى حساب صنف آخرف نحساب ص
 الصيغ في االستخدام المغوي.

يفعل(: ورد اسم الفاعل من ىذا المون مرات  -فعل )اسم الفاعل من الثالثي المجرد-6
عديدة في سورة القصص كمايمي: "الوارثين، ناصحون، خائفا، الظالمين، الصالحين، 

 1.غير ذلك" إلىالكاذبين، الشاىدين، كافرون، الصابرين...

 .تنوعيا تعدد دالالت فعمو و إلىكثرة تواتر اسم الفاعل من ىذا الباب راجع  و

المفسدين،  2يفعل" ورد اسم الفاعل من الباب ىذا في: -لفاعل من "فعلاسم ا  -2
 غير ذلك من المواضيع. إلىين، الخاطئين، المصمحين... مالمرس

يفعل" ورد اسم الفاعل من الباب ىذا في المدونة المدروسة –اسم الفاعل من فعل  -3
 سورة القصص. كمايمي:

(، 7(، )5) اآلياتراودوه...في -اىمينالج -الصابرين -الناصحين-جاعموه-"خاطئين"
(62( ،)20( ،)26(،)27( ،)38( ،)44( ،)55( ،)80.) 

المشيورة في اشتقاق المضارع  القرآنيةالقاعدة التي خضعت ليا القراءة  أنعممنا  إذا و
 أدركنا "يفعل". إما و"يفعل"  أمايقال فعل في المضارع  إذ وىي "المغايرة"،  األفعالمن ىذه 

ال تعقيد، خالفا لما  خمط فييا و واضحة ال القرآنية األفعالىذه القاعدة التي جاءت عمييا  أن
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يكون  أنذكره،  سيأتيفي الباب الذي  األصل والصرفيين،  ذكر في كتب المغويين و
جاء مفتوحيا لعامل صوتي في بنية الفعل  إنما ومكسورىا في المضارع،  أومضموم العين 

 الحمق التي تؤثر الفتحة عمى غيرىا من الحركات. أصواتمن  صوت ألنو أونفسو، 

-جاء اسم الفاعل من الباب كمايمي: الفرحين العالمين يفعل: و -اسم الفاعل من "فعل
يعد ىذا الباب  (. و76)،(55(،)30(،)4) اآلياتغير ذلك...في  إلىطائفة...  -الجاىمين

الختالف في حركة  لكثرة استعمالو من ناحية، وذلك  في الكالم العربي، و األبنيةمن دعائم 
تختمف حركة العين  أنفي الفعل  األصل والمضارع من ناحية ثانية،  العين في الماضي و

 امتالء، وجودا و يدل ىذا الباب في عمومو عمى التغير خموا و مضارعو، و  بين ماضيو و
 1.الخمق الظاىر العيوب، و و األلوانعمى  عدما، و

مضارعو عمى "يفعل" بغض  يأتيما كان عمى فعل") بكسر العين(  أنالعمماء يؤكد  و
قد  )فعل( يقابمو دائما يفعل و أنالنظر عن بعض الشواذ، في حين تبقى القاعدة مطردة في 

لم  العمماء، فيما جاء فيو "فعل" قابمو في المضارع "يفعل"، و أقوال القرآنيةالدراسات  أكدت
 .لاألفعايشد عن فعل من 

عمى وزن )فاعل( من ىذا الباب في  شيءاسم الفاعل من فعل يفعل: لم يرد  -5
تي عمى أي نأالقياس فيو  إذقميال،  إالعمى )فعل(  يأتي)فاعل( ال  أنالسورة المدروسة، ذلك 

 "فعيل".

الدراسات  أكدتقد  "فعل" قميل االستعمال في الكالم العربي لثقل الضمة، و أنكما 
في )بصر  إالن آ" في القر فعل يفعلنو لم يرد "أ" أنيس إبراىيمالعمماء، فقد ذكر " أقوال القرآنية

يِو فبُصرْت ِبِو ع و » يبصر( في قولو تعالى: }  « ن ُجُنٍب وُىْم ال يْشُعُرونقالْت ِِلُْخِتِو ُقصِّ
 .{66القصص 
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أن ىذه متفرغة من )فعل( ال يمجا، إلييا إال عند إدارة المبالغة في الحدث  يرجع و
 1.الذي تضمنو الصيغة األصمية )فعل(

 و »: ا الباب مشتق واحد في قولو تعالىورد في ىذ اسم الفاعل من فعل يفعل: و -6
نو ليس بناء أندرة المشتقات في ىذا الباب إال ترجع  و .{ 5القصص } « نْجعمُيُم اْلواِرِثين

 أصميا، ىو منقول من باب فعل يفعل فالفتح في مضارعو أنيس من الكسر.

 يصاغ اسم الفاعل من الفعل الصحيح بأنواعو )السالم، الميموز، المضعف(. و

 يرد اسم الفاعل منو عمى وزن )فعل( منو األبواب التي سبق. السالم: و -6

 األمر نفسو ينطبق عمى الميموز. الميموز: و -2

غمب أمثمتيا  فيما الفاعل من المضعف مرات عديدة ذكر المضعف: ورد اسم ا -3
 سبق.

سبب ترجيح العمماء أن  المالحظ إن حركة المضعف في العربية غير واضحة، و و
، يغمب بخاصة المتعدي تكون حركة العين في المضعف فتحو إن ما كان أصمو )فعل( و

 .عميو شبو مطمقة في الربية

، الناقص، األجوف)المثال،  بأنواعويصاغ كذلك اسم الفاعل من الفعل المعتل  كما
في  ةكبر نسبأن المثال الواوي كبيرة فيي تمثل ن نسبة تواتر المشتقات مأيالحظ  المفيف( و

 2المعتل، في حين تبقى بنسبة المفيف قميمة نوعا ما.

                                       
 .58 ص ،المشتقات في الربع األولن الكريم دراسة لسانية في آبمقاسم بمعرج: لغة القر  -6
 .72، 76 المرجع نفسو، ص -2
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ي عمى وزن مضارعو بدال كذلك يصاغ اسم الفاعل من الفعل المعتل من فوق الثالث و
، المفسدين، المرسمين، المحسنين) مثل خراآلكسر ما قبل  حرف المضارعة ميما مضمونة و

 .(56_47_67_64_8_7_4 ) اآلياتمسممين، المفمحين...( في ، المصمحين

ن كان الزما، إ كان متعديا و نإعممو: يعمل اسم الفاعل عمل الفعل المشتق منو  -ج
 فإذايقترن ب"ال"  أنشرط عممو  فاعمو، كما يحوز ذلك المصدر، و إلىتو إضافال تجوز  و

ن لم يقترن بيا إمستقبال ف أوحاال  أوشرط غيره، فيو يعمل ماضيا  إلىاقترن بيا لم يحتج 
 أواستفيام،  أون يكون مسبوقا بنفي أ االستقبال و أوبمعنى الحال  يكون أنفشرط عممو 

حّرْمنا عمْيِو  و »نحو قولو تعالى:  1.اسم يكون حاال منوب أوموصوف  أور عنو، باسم مخ
 « ُىْم لُو ناِصُحون اْلمراِضع ِمن قْبُل فقالْت ىْل أُدلُُّكْم عمى أْىِل بْيٍت يْكُفُمونُو لُكْم و

 .{62القصص}

 اسم المفعول:  -2

عمى الذي وقع  تعريفو: اسم المفعول اسم مشتق يدل عمى معنى مجرد غير دائم و-أ
 2.عميو ىذا المعنى المجيول فاعمو

 وزنو: يبين اسم المفعول من الثالثي المجرد لما يسم فاعمو عمى "مفعول" نحو: -ب
متعديا  األخير ذايكون ى نأالالزم عمى  يصاغ من المتعدي و منصور، معروف، مولود، و

 ن لم يكن كذلك لم يجز بناء اسم المفعولإبمصدر مخصص، ف أو، بظرف أوبحرف جر 
 منو نحو: مدخول عميو.

                                       
 .260، ص 2000، 6ط لعممية، مصطفى الغالييني: جامع الدروس العربية، دار الكتب ا -1
، 2، ط التعريف، ديوان المطبوعات الجامعة  فتح المطيف في التصريف عمى البسط و  حفص:أبي ابن  وعمر  -2

 .460، ص 6993
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فقد روي عن  األصلورد اسم المفعول من الثالثي المجرد المعتل العين بالباء عمى  و
 أسماءورد في العربية بعض  و 1.يقولون: مخيوط، مبيوع، مديون أنيم األعراببعض 

 فيو مجنون. جن منيا المبني لممعموم نحو: يأتيال  أفعالالمفعول 

 المخصوصة لم يرد اسم المفعول في المدونة ثي المجرد: واسم المفعول من الثال-6
أْتبْعناُىْم ِفي ىِذِه الدُّْنيا  و » " الموحين" في قولو تعالى:ة في لفظ  ة واحدةمر  إالبالدراسة 

 .{42ص القص}  « يْوم اْلِقيامِة ُىم مِّن اْلمْقُبوِحين لْعنًة و

اسم المفعول من الثالثي المجرد يكون عمى وزن "مفعول"  نأقد قرر عمماء العربية  و
 2.ال المستخرج يتفق مع ىذه القاعدةالمث من المعتل، و أممن الصحيح  أكانسواء 

 اسم المفعول من الثالثي المزيد:

فعول من الثالثي المزيد من القضايا غير المستغمة، فيي مقضية اسم ال المزيد بحرف:
، فسميت اآللة أسماء والزمان  اسمي المكان و لمصدر الميمي وكا أخرىتشترك مع قضايا 
بينيما  فريقتدخل ىذه الموضوعات يجعل الت الميمية و األبنية أوات، معن بعضيم بالمي

حرف المضارعة  بإبدالفي صياغتيا من غير الثالثي المجرد  تفقيا تكمبالسياق، ف إالصعبا 
 .خراآلفتح ما قبل  ميما مضمومة و

ي لما نأولو المبىذه الصيغة اسم مفعول من الثالثي المزيد باليمزة في  تأتي مفعل: -6
اسم المفعول من  ال فرق اسم الفاعل و حضر فيو محضر، والم يسم فاعمو، نحو: مرسل، 

 فتحو في الثاني. و األولفي  خراآلكسر ما قبل  إالالمزيد 

 1.عمى وزن"مفعل": مخدع األسماءبعض  تأتيوقد 

                                       
 .334ص اإلعراب، الصرف و امل في النحو وكش: البحمد قأ -1
 .460 ص التعريف، و عمى البسط بي حفص: فتح المطيف في التصريفأعمرو بن  -2
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 وردت ىذه الصيغة مرة واحدة في لفظة: المرسمين. و       

أْوحْينا ِإلى ُأمِّ ُموسى أْن أْرِضِعيِو فِإذا ِخْفِت عمْيِو فأْلِقيِو ِفي اْليمِّ  و » في قولو تعالى:
 .{7القصص } «جاِعُموُه ِمن اْلُمْرسِمين  ال تْحزِني ِإّنا رادُّوُه ِإلْيِك و ال تخاِفي و و

بعد  بألف: تطرد ىذه الصيغة في اسم المفعول من الثالثي المجرد المزيد مفاعل -2
 في "فاعل". إال األفعالثانية في  ألفال تزداد  إذالفاء، 

لم  واو عند بناء الفعل لما يسم فاعمو، نحو: ضوعف فيو مضاعف و إلى تتحول و
 سورة القصص البتة.-يرد مثل ىذا المون في المدونة المدروسة

تضعيف العين، نحو: ب المزيدىذه الصيغة اسم مفعول من الثالثي  تأتي: مغفل -3
 أنالعمماء اتفقوا  أكثر أننستنتج  )فعل( تستعمل داللة عمى التكسير، و طير فيو مطير، و

 .المبالغة معانييا الداللية عمى التكثير و أشيرصيغة فعل 

 : أخرىالمزيد بثالثة  -ب

يفصل بينيما  مصدرا، و اسم مكان و ترد ىذه الصيغة اسم مفعول و مستفعل: -1
 5 فاء الكممة، مثل: استضعف في اآلية حروف الزيادة تقع كميا قبل أنيالحظ  بالسياق، و

القاعدة  ن حولت "فعل" "يستضعف" فالمصدر غير موجود وغ من سورة القصص و
فرعون  أن اآلية، تعني الكممة في لمعنىالمبنى تقتضي الزيادة في ا الزيادة في أنالمشيورة 

بمعنى "فعل"  تأتي وبمعناه  "فعلأ" لمطاولة يأتي استفعل""صيغة  ، وأىانيم والضعفاء  أذل
 و اعتقاده صفتو، وأ، بمعنى ما صيغ منو الشيءتفعل( مصادفة  من معاني )استفعل. أن إذ

ن المعنى في المزيد بحرفين أل" دون أحرف"بثالثة  ن الكريم بالكممة المزيدةآجاء القر 
قوة المفظ تؤذن بقوة  أنقصد بو المبالغة بحيث  اآلخرين. فقد"استفعل" غير المعنى الذي في 

                                                                                                                        
 .632ص ول،نية في المشتقات في الربع األلسا ن الكريم دراسةآبمقاسم بمعرج: لغة القر  -1
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 والنساء  ذكرىم ضمن )المستضعفين( من الرجال و أن إلىذىب "الزمخشري"  و .المعنى
 المشركين في الظمم. إفراطتسجيل لشدة  تبيان و األطفال

الثالثي في صوغو عن  المجرد المفعول من المزيدال يختمف اسم  الرباعي المجرد:
مدونتنا خالية من ىذا المون  و .فتوحم خرهآما قبل  ميم مضمومة و أولالمزيد، فكالىما 

 1كذلك.

نو كمما أمن  المحدثين، و القدماء و الدارسون إليولما ذىب  تأكيدقمو ىذا الضعف  و
من  أكثرالرباعي  ورودا من الرباعي، و أكثركثر حروف الكممة قل استعماليا: فالثالثي 

 ذا.كى الخماسي و

الصفات قد يتعدد معناىا  منيا ن وآمن الصيغ في القر  ثيران كأبالقول منو يمكننا  و
ا سياق ىي كميتستفاد من قرائن ال ىخر أمعان  إلىالوظيفي فيخرج عن مفيوم الوصفية 

تستعمل  أن فيل األصىي  أخرى ألفاظالبالغية في نيابة  عجازية وتكشف عن الجوانب اإل
 2.وضعت لو لمداللة عمى

 3.يصاغ منو ألنو يولعممو: يعمل اسم المفعول عمل الفعل المبني لممج -ج

شروط عممو ىي نفس شروط  ، وولومعم إلى إضافتويجوز  فيرفع نائب الفاعل، و
 4.عمل اسم الفاعل

 

 

                                       
 .656، ص وللسانية في المشتقات في الربع األ ن الكريم دراسةآبمقاسم بمعرج: لغة القر  -1
 .656المرجع نفسو، ص  -2
 .650 ص ،6999الجامعية،  ن الكريم، دار المعرفةآالقر  التطبيقي النحو التعميمي و :محمود سميمان ياقوت -3
 .260 ص، ني: جامع الدروس العربيةييالغالمصطفى  -4
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 صيغ المبالغة: -3

 1.ىي صفة تستعمل قصد المبالغة والتكثير :ةتعريف صيغة المبالغ -أ

ىي صيغة اسم الفاعل  الحصول عمييا وجب تحويل صيغة "فاعل" و أردنا إذا و
 إذالمبالغة فيو،  محمولة من بنائو، لمداللة عمى تكثير الحدث، و أخرىصيغة  إلى األصمية

 .األصل ألنولمكثرة و  نو لمقميلإ"فاعل" ف أماحيث تكمن الكثرة،  إالال تستعمل المبالغة 

عال، مف، ، صيغ قياسية مشيورة: فعالأوزانلو خمسة  أنذكر العمماء  :أوزانياب: 
 بقمة. "فعل فعيل و "فعول بكثرة، و

نذكر منيم "ابن ممحة" حيث عرض لتفاوت  باألخص والقدامى  تعرض ليا العمماء و
لمن صار لو  "فعال"، و لمن كثر من الفعل "فعول" الداللة عمى المبالغة ف:في  ىذه الصيغ

الطبيعة و"فعل" لمن ، و"فعيل" لمن صار لو ككاآللةعة و"مفعال" لمن صار لو ر ضامكال
في التكثير  المبالغة و أرادوا إذاالرب  لم يعترض ليا المتقدمون و ة وصناعصار لو كال

ىبيم في ذالقدماء م أقامقد  ، واألولعمى المبالغة من  لدأ خرآ إلىعدلوا من بناء شيء 
 و .الشيءالتكثير في  الزيادة في المبنى و نأ حداىماإ :متداخمتين تينالمبالغة عمى قاعد

 المزيد الثالثي. أوزانمعنى المبالغة في خمسة من  اذكرو 

اليمزة  ث زيادةيح "فعلأ"در، تاق و: ارتد نحو "تعلفا، "الشيء"فاعل" نحو: ضاعفت 
العيب،  أوتفيد الداللة عمى قوة المون  "افعل" و التعدية تفيد المبالغة، تفيد التعدية و

 أومتعدية كانت  لممبالغةن الوزن الرئيسي ألالباب عندىم،  أصلىو  فعل" و" .اصفر()نحو
 الزمة نحو: طوف.

                                       
 .402، ص 2000، 6 ط دار الكتب العممية، بيروت، ني: النحو الكافي،غمين ع الأ -1
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تمف اختالفا مر مخأىو  ، واإللييةصيغ المبالغة تتعمق بالذات  أغمبية أن إلىنشير  و
 ور المغويين وميجختالف كبير بين في ىذا كمو ا عن تعمق المبالغة بالذات البشرية، و كبيرا

 المفسرين.

 االسم مفرد و صفة، و اسما و تأتيىذه الصيغة  إنصيغة فعيل: ذكر الصرفيون  -6
 عاني منيا: تأتي بمالصفة  المفرد اسم معنى عين، و جمع و

 1.فاعل، كعميم بمعنى عالم، قدير بمعنى قادر مبالغة -

متفعل: كسعير بمعنى  ،افعل: ك شميط بمعنى اشمط مفعول كجريح بمعنى مجروح
 مسعر.

 2.مكنتسمستفعل: كمكين بمعنى م

 ويا صيغة مبالغة ئقمموا مجي ة، وبيكثر ما ترد صفة مشأن "فعيل" أقد ذكر العمماء  و
 يثح ىذا في اضطراب لفصل بين "فعيل" التي لممبالغة و"فعيل" التي لمصفة المشبية أوقعيم

 بالسياق. إالال يمكن الفصل بينيما 

 وكيل، رحيم"."فقد جاءت بمعنى مفعول: 

بمعنى  بمعنى "مفاعل" نحو: حفظ، حسيب و ، عميم، وبمعنى "مفعل" نحو: حسيب و
 3ي.ول نحو: بمعنى "مفاعل"، "مفعل" نحو: بشير، و

 ،شييدا، عظيم": ي سورة القصص في كثير من موضع فيقد وردت ىذه الصيغة ف و
 التالية: اآلياتفي  "...نذير، ظييرا، الرحيم، فقير

                                       
 .665ن الكريم دراسة لسانية في المشتقات في الربع األول، صآالقر  : لغة بمقاسم بمعرج -1
 .665 ص المرجع نفسو: -2
 .667ص  المرجع نفسو: -3
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 «ٌ  فسقى لُيما ثُّم توّلى ِإلى الظِّلِّ فقال ربِّ ِإنِّي ِلما أنزْلت ِإلّي ِمْن خْيٍر فِقير »
 .{24القصص}

لِكن ّرْحمًة مِّن ّربِّك ِلتُنِذر قْوًما ّما أتاُىم مِّن  الطُّوِر ِإْذ نادْينا وما ُكنت ِبجاِنِب  و »
 .{46القصص} « ّنِذيٍر مِّن قْبِمك لعّمُيْم يتذّكُرون

ُيم ضّل عنْ  نزْعنا ِمن ُكلِّ ُأّمٍة شِييًدا فُقْمنا ىاُتوا ُبْرىانُكْم فعِمُموا أّن اْلحّق ِلّمِو و و »
 .{ 75صصالق } « ّما كاُنوا يْفتُرون

فخرج عمى قْوِمِو ِفي ِزينِتِو قال اّلِذين ُيِريُدون اْلحياة الدُّْنيا يا لْيت لنا ِمْثل ما ُأوِتي  »
 .{ 79القصص }  « قاُروُن ِإّنُو لُذو حظٍّ عِظيمٍ 

 ُكنت تْرُجو أن ُيْمقى ِإلْيك اْلِكتاُب ِإاّل رْحمًة مِّن ّربِّك فال تُكونّن ظِييًرا لِّْمكاِفِرين ما و »
 .{ 86القصص  }   «

 فيو منذر، و إنذارا-ينذر-)انذر صيغة "نذير" ىي "فعيل" من الثالثي المزيد بيمزة و
 .األصلىو  بيا عن "مفعل" و ل"فعيل" معدو  نياأنذير( أي 

ن "فعيل" من "فعيل" لممبالغة، أل إلىعدل  ن ىاتين الصيغتين: وأشبجبان"  أبويقول "
 صفات السجايا.

 يأتيلم  صفة، و اسما و تأتيىذه الصيغة كذلك  إن: ذكر الصرفيون صيغة فعال -2
 1.في مدونتنا نموذج ليذه الصيغة

 أنياشاع بين النجاة  الصيغ في المغات السامية، و أقدىي من  و صيغة فعول: -3
، غفور، قال المقد ورد في سورة القصص نماذج ليا من ذلك : عدو، ض و 1المبالغة.

                                       
 .460 التعريف، ص و سط: فتح المطيف في التصريف عمى البحفص بيأعمر بن  -1
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ْن أْىِميا فوجد ِفييا رُجمْيِن يْقتِتالِن ىذا ِمن  و » تعالى: دخل اْلمِدينة عمى ِحيِن غْفمٍة مِّ
ِذي ِمْن عُدوِِّه فوكزُه ُموسى ىذا ِمْن عُدوِِّه فاْستغاثُو اّلِذي ِمن ِشيعِتِو عمى الّ  ِشيعِتِو و

قال ربِّ ِإنِّي ظمْمُت نْفِسي  ،ّنُو عُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبينٌ فقضى عمْيِو قال ىذا ِمْن عمِل الّشْيطاِن إِ 
 .{ 66، 65القصص  } « فاْغِفْر ِلي فغفر لُو ِإّنُو ُىو اْلغُفوُر الّرِحيمُ 

نجد ليا ذكرا في سورة  ال صفة، و اسما و تأتيىي كذلك  : وصيغة فيعول -4
 القصص.

ن آبيذه الصيغة، كما لم ترد في القر عرف عند العرب عدم ولوعيم  : وصيغة فعيل -5
 .بكثرة

خفية لما  بتأثيرات المتأثرتختص ىذه الصيغة بالداللة عمى  و :صيغة مفعيل -6
 2.ظاىرة، بمعنى انفعال عالم الشيادة بعالم الغيب بتأثيراتعالقة 

الفاعمين  أسماء وىذه الميم في المصادر  صفة و اسما و تأتي و مفعال:صيغة  -7
 3.أصميةكممة زائدة ال  أولىي في  الزمان و أسماء ومن غير الثالثي المجرد 

نو يقمب مجيئيا صفة أ إالالمبالغة،  إلفادةىذه الصيغة  تأتي صيغة فعالن: -8
نموذج  أنيا إالىي لم ترد في سورة القصص،  و مشبية، فيي من الصيغ المشتركة بينيا.

بسم اهلل الرحمان الرحيم" في "ىي  تبتدئ بيا كميا و و القرآنيةثابت في بداية كل السور 
يرحم رحمة( أي -)رحم لفظو "الرحمان" فالرحمان "فعالن" من الثالثي المجرد الصحيح السالم

 أن إلىيذىب المفسرون  " ويفعل-"رحمان" من باب "فعل عطف عميو، فيو رحيم و رق و

                                                                                                                        
 .460 ص :المرجع نفسو -1
 .207 ص ن الكريم دارسة لسانية في المشتقات في الربع األول،آبمقاسم بمعرج: لغة القر  -2
 .462 ص، 6997 دار الفكر العربي، محمد حماسة عبد المطيف: النحو األساسي، -3
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بمغ من "فعيل" مستدلين عمى ذلك بصيغتي "الرحمان الرحيم" ففي الرحمان مبالغة ا"فعالن" 
 1.ليست في الرحيم

الصريحة في معنى فعميا الثالثي  تدل صيغ المبالغة عمى الكثرة و عممو: -ج
خمسة  إلىىي متسمة كما ذكرنا  صريحة صيغة اسم الفاعل و إفادة ما ال تفيده األصمي

 2.كل واحد منيا عمميا النحوي أبنية

 الصفة المشبية: -4

: الصفة المشبية صفة تدل عمى حدوث ثابت في تعريف الصفة المشبية -أ
 3.الموصوف ثبوتا مالزما لو

 وقياسية،  أوزاناسم المفعول  : ليس لمصفة المشبية بخالف اسم الفاعل وأوزانيا -ب
ذكر العمماء "اثني عشر" وزنا مشيورا منيا: اثنان من باب  ىي مسموعة عن العرب، و إنما

 "فرح".

 حمر، حمراء.أ: الذي مؤنثو "فعالء" نحو: فعلأ -6

 ى." نحو: عطشان، عطشى: الذي مؤنثو "فعمفعالن -2

 مختصة بيان شرق: أربعة و

 بطل، حسن. :فعل: نحو-6

 جنب. : نحو:فعل

 : شجاع.فعال
                                       

 .260ص ، انية في المشتقات في الربع األولن الكريم دراسة لسآ: لغة القر  بمقاسم بمعرج -1
 .648 ص ن الكريم،آالتطبيق في القر  محمود سميمان ياقوت: النحو التعميمي و -2
 .340 ص اإلعراب، الصرف و حمد قبش: الكامل في النحو وأ -3
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 ومن األخرى األوزانىناك مجموعة من  جبان. و التخفيف نحو: : بالفتح وفعال -4
 الصيغ. أشير

 أنياالعمماء  أكدقد  صفة، و تأتيالصيغة ىذه اسما كما  تأتي و: فعيل صيغة -6
 ."محكم"بمعنى "مفعل". كحكيم بمعنى  رحيم(، و بمعنى "مفعول" )قدير و

عربية قد استعممت المغة ال حفيظ(. و -رحيم -قدير -سميع) صيغة مبالغة مثل تأتي و
 المقاطع الصوتية. بما يتالءم و أخرى، كما فضمت صيغا عمى ىذه بنسب متفاوتة

ن آمن ثم في القر  ، و"فعل" صارت قميمة جدا في العربيةن صيغة أمما يقوي ىذا  و
 ال عدد نحو: فرحين في سورة القصص.إالكريم، فميس فيو 

كون ضمن الصفة المشبية بحيث تتكون من صيغ المبالغة كما  ألفاظ ناكى أنكما 
 1.السمبية أفادت إذاتكون من الثانية  يجابية، واإل أفادت إذا األولىتكون من 

صيغة "عظيم" )فعيل( من الثالثي المجرد الصحيح السالم، )عظم يعظم عظما أي  و
لعظمة الخالق. ر من السو ل ميتكررت ىذه الصفة في ال دق ما فيو عظيم(. ور فخصا كبر و

مع  إالحد من الناس فال تكون الصفة ألذي ليس فوقو نو اأبيا، فيعني  اإلنسانوصف  أما
 2.السمطان السؤدد و

 حسيب".-كريم": من "فعل" يفعل المضموم عين المضارع مثل: فعيل صيغة -2

 عمى "فعل" مثل صمب، جنب و ىو مخفف "فعل" مثل "صعب" و : وصيغة فعل-3
 3.عمى "قاتل" مثل ظاىر فعول مثل: صبور و عمى

                                       
 .226 ص الربع األول،ن دراسة لسانية في المشتقات في آلغة القر  :مقاسم بمعرجب -1
 .269المرجع نفسو: ص،  -2
 .340 ص اإلعراب، الصرف و حمد قبش: الكامل في النحو وأ -3
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 فرح في الفرحين، و ي سورة القصص عمى صيغة "فعل"وردت منيا لفظة واحدة ف و
 (.59.76)اآليتينعمى صيغة "فعول" في رسول" في  أخرىلفظة 

مشبية  ألنياواحد،  إلىتعمل الصفة المشبية عمل اسم الفاعل المتعدي  عمميا: -ج
 1.ىو فاعل لما في المعنى ما إلىتضاعف  أنيستحسن فييا  بو و

 صيغة اسم التفضيل: -5

حدىما عمى أزاد  ن شيئين اشتركا صفة وأىو اسم فيو صفة تدل عمى  تعريفو: -أ
 2.فييا خراآل

قد جاء منو  لمداللة عمى المفاضمة، و "فعلأاسم التفضيل اسم مبني عمى " :أوزانو -ب
قد وضع  فت ىمزتيا لكثرة االستعمال وحذحب(  ،مجردة من اليمزة )خير، شر ألفاظثالثة 

ىي نفسيا التي يجب توفرىا في الفعل الذي  فعل التفضيل" وأالصرفيون شروطا لصياغة "
 توضعوا لذلك حوالي تسعة شروط لصياغو  و "فعل بوأفعل، أ"ما  ا التعجبصاغ منو صيغتي
 ىي: و

 األفعالمبنيا لممعموم، باستثناء  ثالثيا، متصرفا، قابال لمتفضيل،و ماضيا، فعمن يكون أ
-فعلأيكون الوصف منو عمى وزن " إال و، زمة لمبناء لممجيول، تاما مثبتاالمسموعة المال

 فعالء".

 يل عمى النحو التالي:فضغ التيمن ذلك جاءت ص و

 

 

                                       
  .266مصطفى الغالييني: جامع الدروس العربية، ص  -1
 .337أحمد قبش: الكامل في النحو و الصرف و اإلعراب، ص  -2
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 1.اإلضافة و" أل" التفضيل المجرد منو أفعال -6

 -سورة القصص -ة المدروسةلمدونالتفضيل من ىذه المجموعة في ا أفعالوردت  و
 (.78، 37، 34، 26) اآليات...في أكثر، شدأصح، أف ،عممأ، خبير، اآلتيةفي المواضع 

، يعممو عممت، فيم الشيءعمم من الثالثي الصحيح السالم المتعدي، عمم أكممة  و
 2.درى شعر بو و بالشيءعمم  ، من باب فرح وعميمعالم، 

قال ِإّنما ُأوِتيُتُو عمى ِعْمٍم  »شد في قولو تعالى: أمن بين صيغ ىذه المجموعة كممة  و
 أْكثُر جْمًعا و ِعنِدي أولْم يْعمْم أّن الّمو قْد أْىمك ِمن قْبِمِو ِمن اْلُقُروِن مْن ُىو أشدُّ ِمْنُو ُقّوًة و

ل من الصحيح المضعف شد يشد فعأ ىي .{78القصص} « ُيْسأُل عن ُذُنوِبِيُم اْلُمْجِرُمون ال
 الكسر. ذا قوي تحتمل عين مضارعة الضم وإشدا، 

: اكتمال األشد ودة ، الالج الشدة الصالبة و شدد، و قد شد و أوثق وحكم أكل ما  و
 ِعْمًما و اْستوى آتْيناُه ُحْكًما و لّما بمغ أُشّدُه و و » البموغ، كما في قولو تعالى: العقل و
 .{64القصص} « نْجِزي اْلُمْحِسِنينكذِلك 

 ":فعال التفضيل المحمي ب "الأ -2

        نيا" في قولو تعالى:دورد ىذا المون في سورة القصص مرة واحدة في لفظة "ال و
أْحِسن كما أْحسن الّمُو  ال تنس نِصيبك ِمن الدُّْنيا و اْبتِغ ِفيما آتاك الّمُو الّدار اآلِخرة و و »

ىذه الكممة  و .{77القصص} «ال تْبِغ اْلفساد ِفي اِلْرِض ِإّن الّمو ال ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدين  ِإلْيك و

                                       
 .303 ص مشتقات في الربع األول،ن الكريم دراسة لسانية في الآبمقاسم بمعرج: لغة القر  -1
 .364المرجع نفسو، ص  -2
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، يدنو، دنوا من باب"فعل"–ي": دنا من وزن "فعمى" من الثالثي المجرد المعتل "الناقص الواو 
 1.تكون لمتفضيل أنفي الدنيا  األصل ويفعل" 

 المضاف:  -3

 أنحيث المطابقة بشرط  معرفة و إلىاسم التفضيل  أضيف إذا و معرفة: إلى -1
 2.يؤول بما ال تفضيل فيو

ذلك في  معرفة في موضع واحد من سورة القصص و إلىورد اسم التفضيل مضافا  و
قال ِإّنما ُأوِتيُتُو عمى ِعْمٍم ِعنِدي أولْم يْعمْم أّن الّمو قْد أْىمك ِمن قْبِمِو ِمن  » قولو تعالى:
 « ال ُيْسأُل عن ُذُنوِبِيُم اْلُمْجِرُمون أْكثُر جْمًعا و ُىو أشدُّ ِمْنُو ُقّوًة و اْلُقُروِن منْ 

 .{78القصص}

التذكير كما  و فراداإلنكرة وجب فيو  إلىاسم التفضيل  أضيف إذا و نكرة: إلى -2
يطابق صاحب اسم  أن إليويمزم في المضاف  ، واإلضافة ووجب ذلك في المجرد من "ال" 

أِخي ىاُروُن ُىو أْفصُح  و » في سورة القصص قال العمي القدير:كما ورد ذلك  3.التفضيل
 .{34القصص} « ِمنِّي ِلساًنا فأْرِسْمُو مِعي ِرْدًءا ُيصدُِّقِني ِإنِّي أخاُف أن ُيكذُِّبونِ 

 :4 "المذكور فيو"من" الجار لممفضول -4

من جاء ِبالّسيِّئِة فال ُيْجزى  مِّْنيا ومن جاء ِباْلحسنِة فمُو خْيٌر  » كما في قولو تعالى:
 .{84القصص} « اّلِذين عِمُموا الّسيِّئاِت ِإاّل ما كاُنوا يْعمُمون

                                       
 .364 ص ن الكريم دراسة لسانية في المشتقات في الربع األول،آبمقاسم بمعرج: لغة القر  -1
 .668، ص 2002، 6 ط نحو المغة العربية، المكتبة العصرية، بيروت، :سعد النادريأمحمد  -2
 .639 ص د ط، د ت، ،اليدى بالجزائردار  قصة اإلعراب، إبراىيم قالتي: -3
 .326 ص ،انية في المشتقات في الربع األولن الكريم دراسة لسآبمقاسم بمعرج: لغة القر  -4
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يقل رفعو  ، وأفضلبكر  أبو: اسم التفضيل يرفع الضمير المستتر، نحو، عممو -ج
 .أبوهمنو  أكرملمظاىر نحوك: نزلت بكريم 

عتبارين ما مفضال عمى نفسو با أجنبيا مرفوعوكان  سبو نفي: و إذايطرد ذلك  إنما و
في القمم في يده  أسرع إنسانالق أنحو: لم  ل منو في عين زيد وحفي عينو الك أحسن يترأ

 1.يد عمي

ن لم يصمح إ قد يرفع اسم التفضيل االسم الظاىر، و عمى حد تعبير "الغالييني"، و و
 2.ذلك في لغة قميمة وقوع فعل موقعو و

 الصيغ:  ِلنواعالتوظيف البالغي  أسس -3.2

 ختيار:إلا: أوال

الصيغ في المغة العربية تمتاز بظاىرة  أن: من خالل ما سبق تبين تعريف االختيار -أ
التي تشترك  المتعددة و األشباه أومن ثم يقع االختيار بين تمك البدائل  التعدد و االشتراك و

 متقاربة. فيما بينيما في التعبير عن معنى واحد بطريقة

 ثمة مستويين من المعاني: أنمن خالل الدراسات تبين  و

 مطروحة في الطريق و بأنيا "ىي ما عبر عنيا "الجاحظ : والمعاني النمطية: اِلولى
 ىي وليدة الصياغة النمطية التي يتوقف بيا عند دائرة الصواب. إنماىذه المعاني 

التي يكون وليدة تخير المفظ، وسيمة ىي تمك المعاني  و المعاني الفنية:: الثانية
الوقوف عميو  المغة غني ببيانو و يىذا التفريق الواضح بين مستوي جودة السبك. المخرج، و

 أننو أمية الخروج عنو لوقوع طارئ، من شنا القدامى ىو ما تيتم بو الدراسات برصد عمدنق

                                       
 .394 ص ،2007خرون: الدروس النحوية، دار العقيدة، آ حنفي ناصف و -1
 .262 ص مصطفى الغالييني: جامع الدروس العربية، -2
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 أو األصلالتي عبروا بيا عن عبارات ىؤالء  تقد تعدد الداللية. و أبعادهيعنينا عمى تدبر 
صطمحات المعبر عنيا ممن ال ، االستعمال العادي"، والمألوفاالستعمال " النمطي: ىالمشو 

 عن المستوى الفني "االنزياح، التجاوز، االنحراف".

مال في دراستنا لممستوى الداللي لنا ثقة عند ىذه المفاىيم التي خصصنا ليا مبحثا كا و
 1.سورة القصصل

 ىما النمطية و أساسينىذه المصطمحات العديدة المتقاربة في معانييا تعبر عن معنين 
 ألنوالمخالفة في المستوى الفني من ثم فاالختيار عمى ىذا النوع من العدول،  أوالعدول 

من ثم عن ىذه عند المستويين المغويين  المستوى الفني، و إلىعدول عن المستوى النمطي 
 2.ى: "المعنى المجرد، المعنى الفني"مستويات من المعن

المعنى  امأ، من صياغة بأكثرر عنو بيع أنصل المعنى يمكن أ وأفالمعنى المجرد 
 ون المفترض قد اختار من الصيغ صيغتو، ألبغير يعبر عنو  أنالفني فيو الذي ال يمكن 

واضح في جانب ىذا مطرد  معانيو الدقيقة، و لمتعبير عن تجربتو و أنيسما ىو  األلفاظ
الداللة  أمابر عنو، داللة عميو عدد من الصيغ التي تعصل المعنى يشترك في الأالصيغ، ف
ن آفي القر  أكثريتضح  ىذا يبرز و التي يمكن التعبير عنيا بغير صيغتيا و يالفنية في

 الكريم.

ا فيما يخص دارستن أىميامن االختيار لعل  أنماطبين  األسموبينقد فرق الباحثون  و
 ىذه:

 

 
                                       

 .69 ص ن الكريم،آوي: اإلعجاز الصرفي في القر ىندا حمد يوسفأعبد الحميد  -1
 .69 ص المرجع نفسو: -2
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 االختيار النفعي. باالختيار النحوي و اسموالتفرقة بين ما  -6

 1.الالشعوري التفرقة بين االختيار الواعي، و -2

، ن سمات مختمفة ذات دالالت مختمفةما ييمنا ىو " االختيار النحوي" الذي يكون بي و
، كما في التأخير وما يتجمى ىذا المون في التقديم  أكثر و، األحيان أكثربل متناقضة في 

جاء رُجٌل مِّْن أْقصى اْلمِدينِة يْسعى قال يا ُموسى ِإّن اْلمأل يْأتِمُرون ِبك  و »: الكريمة اآلية
 .{20القصص}  « ِليْقُتُموك فاْخُرْج ِإنِّي لك ِمن الّناِصِحين

يدخل فيو  ما يسمى "باالختيار النحوي" و أنسوى  األخيرنقول في  أنال يمكننا  و
 كان مطابقا لمقتضى الحال. إالفنيا  اال يكون اختيار  ةاختيار الصيغة ال محال

 نماذج تفصيمية لالختيار في الصيغ من سورة القصص:-ب

ا يالنماذج التي تم توظيف الصيغ في نعرض لعدد من أنسنحاول في ىذا الجزء  و
ذلك بغية الوقوف عمى الدالالت الفنية لتمك الصيغ  االختيار، و أساستوظيفا بالغيا عمى 

ني سورة القصص آنص قر  أمامال ريب في ذلك ما دمنا  و 2.الرفيعة األدبيةفي سياقاتيا 
 التنوير". التحرير و"منتفعين بذلك من تفسير الشيخ "محمد الطاىر بن عاشور" في تفسير 

خرجت عنو،  إذا يا الموضع المالئم ليا بحيثوضع ن الكريم صنيعا وآقد اختار القر  و
من القيم  اآلتية األمثمةفي  دقة المعجزة، و خل ذلك بجمال التعبير، وأوضع غير مكانيا  أو

 3.الخصائص الفنية لمصيغ، ما يدل عمى ذلك التعبيرية و

 

                                       
 .89، 88 ص ن الكريم،آىنداوي: اإلعجاز الصرفي في القر  حمد يوسفأعبد الحميد  -1
 .94 ص ن الكريم،آعجاز الصرفي في القر حمد يوسف ىنداوي: اإلأعبد الحميد  -2
 .44 ،ص6986 جامعة اإلسكندرية، د ط، ، دار النيضة،عم ن الكريم في جزءآحمد نحمة: لغة القر أمحمود  -3
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 اختيار صيغة المضارع بدل الماضي: -أ

نْجعمُيْم أِئّمًة  اّلِذين اْسُتْضِعُفوا ِفي اِلْرِض وُنِريُد أن ّنُمّن عمى  و » في قولو تعالى:
ُجُنودُىما ِمْنُيم ّما  ىامان و ُنِري ِفْرعْون و ُنمكِّن لُيْم ِفي اِلْرِض و نْجعمُيُم اْلواِرِثين، و و

 .{06، 05القصص} « كاُنوا يْحذُرون

في  كأنوالستحضار ذلك الوقت  إرادةبصيغة المضارع في حكاية مضت  ءجي و
مة أجعميم  عممو و بطالإاهلل يريد ذلك الوقت  ن المعنى لن فرعون يطغى عمييم والحال، أل

 نريد" في موضع الحال من ضمير" يستضعف" و تكون جممة "و أنلذلك جاز  ، وعظيمة
 تنعم في زمن المستقبل عمى الذين استضعفوا.  أننحن حينئذ مريدون   المعنى:

 بالغة: ب: اختيار صيغة استفعل لمم

جعل أْىميا ِشيًعا يْستْضِعُف طاِئفًة  ِإّن ِفْرعْون عال ِفي اِلْرِض و » في قولو تعالى:
ْنُيْم ُيذبُِّح أْبناءُىْم و ُنِريُد أن ّنُمّن عمى اّلِذين  و ،ّنُو كان ِمن اْلُمْفِسِدينيْستْحِيي ِنساءُىْم إِ  مِّ

 {5، 4}القصص « نْجعمُيُم اْلواِرِثين نْجعمُيْم أِئّمًة و اْسُتْضِعُفوا ِفي اِلْرِض و

 كل زيادة في المبنى تقتضي زيادة في المعنى و أنالقاعدة المشيورة تقول  أنحكم ب
في تمقييم الظير  اإلفراطشدة  العجز و تعني كممة "استضعفوا" )من الثالثي المزيد( القير و

 1.الضغط القير و و

َأنَُّيْم ِإَلْيَنا اَل  َوَظنُّوا اِْلَْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ  ِفي َوُجُنوُدهُ َواْسَتْكَبَر ُىَو  » قولو تعالى: و
 {03القصص } « ُيْرَجُعونَ 

تكبرا  شد من الكبر أي تكبرأىي من االستكبار:  ر" من "استفعل" وبكستصيغة "ا و 
 1.ىي لممبالغة و القرين وأالرب العظيم وصول الغالب  إلىطمح في الوصول  ذإشديدا 

                                       
 .649، 648 ص ،انية في المشتقات في الربع األولن الكريم دراسة لسآمقاسم بمعرج: لغة القر ب -1
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 اختيار صيغة فعل لممبالغة: -ج

آتْيناُه ِمن اْلُكُنوِز ما  ِإّن قاُرون كان ِمن قْوِم ُموسى فبغى عمْيِيْم و » في قولو تعالى:
 « ِإّن مفاِتحُو لتُنوُأ ِباْلُعْصبِة ُأوِلي اْلُقّوِة ِإْذ قال لُو قْوُمُو ال تْفرْح ِإّن الّمو ال ُيِحبُّ اْلفِرِحين

 .{76}القصص

تعميل النيي، فالجممة عمة لما قبميا  إلى اإلشارةصيغة "فعل" صيغة مبالغة مع  أن إذ
عن غيره  األعراضىي تستمزم  عمى ما يفرح بو و اإلقبالالمبالغة في الفرح تقتضي شدة  و

عن الواجب و"الفرحين" المفرطين في  اإلعراض إلىفصار النيي عن شدة الفرح رمزا 
 2.الفرح

 اختيار صيغة تفعل بدل فعل: -د

ت ِإلّي ِمْن فسقى لُيما ُثّم توّلى ِإلى الظِّلِّ فقال ربِّ ِإنِّي ِلما أنزلْ  »في قولو تعالى: 
 .{24القصص } «ٌ  خْيٍر فِقير

 ، وإليونو جالسا مكن قبل في ظل فرجع أذلك يفيد  الرجوع عن طريقو، و التوالي: و
قتضي زيادة المعنى فيكون ي أننو أمن ش ىلكن زيادة المبن "تولى" مرادف"ولى"، و أنيظير 
 3.شد "ولى"أ"تولى" 

 :: العدولثانيا

 أنلمتوظيف البالغي لصيغة الكممة تستطيع  خرآ أساسىناك  و تعريف العدول: -أ
لمكشف عن الدور البالغي لصيغة  أساساعتماده لدييم  وقوف البالغيين عميو و تممح

                                                                                                                        
 .70 التنوير،  ص محمد الطاىر ابن عاشور: تفسير التحرير و -1
 .668 ص نفسو:المرجع  -2
 .606 التنوير،  ص الطاىر ابن عاشور: تفسير التحرير و محمد -3
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 إذا وعميو في تراثنا البالغي مصطمح العدول،  أطمقالثاني ىو ما  األساسىذا  الكممة، و
 حسن تخير المفظ. إلىكانت البالغة ترجع في سائر تعريفات البالغيين 

 حياناألأو االختيار لمفظ يمثل في غالب  التخييرىذا  أن إليو التنبيونو مما يجدر بنا إف
 من العدول. أنواعا

 إلىمن المغة  المألوف أوعدول عن المستوى النمطي ىو  إنمافاالختيار في حقيقتو 
عن  أوقد يمثل تخير المفظ نوعا من العدول عن النظام المغوي  المستوى الفني من الكالم، و

 عدوال ال داخميا. أو ،االستخدام الشائع

ليس المصطمح من اختصاص الدراسات الحديثة فحسب فقد طرقو عمماؤنا القدامى  و
مكان صيغة  توظيف صيغة المفرد إلىحيث التفت  ه"206عبيدة ت  أبو" رأسيمعمى  و

 .{5 الحج} «ُنْخِرُجُكْم ِطْفاًل  » الجمع في قولو تعالى:

لواحد وقع ىذا ا منو، و عمى الجميعواحد الذي ال لفظا ومن مجاز ما جاء لفظ قال: و
 .أطفاالفي موضع  «ُيْخِرُجُكْم ِطْفاًل  »عمى الجميع، قال: 

 في موضع المالئكة. «َواْلَمَمُك َعَمى َأْرَجاِئَيا  » قال: و

مك الظاىرة في كتابو )معاني فقد تناول بعض معاني ت "ه207الفراء ت"كذاك  و
ن أكذا كان ش عبيدة" و أبولم يخرج فيو عن ذلك النيج الذي سار عميو معاصرة " ن( وآالقر 

 1.ىالل العسكري" أبو" و"الباقالني"، 

مى الصيغ في ذاتيا أي في العدول عندىم يقتصر ع أنند ىؤالء المالحظ ع أنغير 
 فراد دون التركيب.حالة اإل

                                       
 .662 ص ،من الكريآلقر جاز الصرفي في اعحمد يوسف ىنداوي: اإلأعبد الحميد  -1
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من االختيار  المفسرين منيم كال عمى كل فقد عرف البالغيون السيما المتقدمين، و و
 1.التوظيف لصيغة الكممة أسسىامين من  كأساسين العدول "" و

 نماذج تفصيمية لمعدول من سورة القصص:  -ب

 صيغة المضارع: إلىي العدول من صيغة الماض -1

ما  فمّما جاءُىم مُّوسى ِبآياِتنا بيِّناٍت قاُلوا ما ىذا ِإاّل ِسْحٌر مُّْفتًرى و » في قولو تعالى:
 .{37}القصص « سِمْعنا ِبيذا ِفي آباِئنا اِلّوِلين

يكون لو عاقبة  في جانب من عبر في جانب" من جاء باليدى" بفعل الماضي و و
مضى سواء كان  قد تحقق و أمرالمزعوم  باليدى المحقق و المجيءن الدار بالمضارع أل
ما كيان عاقبة الدار فمرجوع لمن يظير  عممناىم، و و األولون آباؤىم أمالجاني بو موسى 

 2.بعد

 اسم الفاعل:  إلىالعدول  -2

ما كان  و » قولو تعالى:ل في سورة القصص في اسم الفاع إلىمن مواضع العدول 
 ما ُكّنا ُمْيِمِكي اْلُقرى ِإاّل و ربُّك ُمْيِمك اْلُقرى حّتى يْبعث ِفي ُأمِّيا رُسوال يْتُمو عمْيِيْم آياِتنا و

 .{56لقصصا} « أْىُميا ظاِلُمون

نو أكنا لنيمك( لداللة عمى  ما و ثر صيغة اسم الفاعل عمى صيغة الفعل نحو)آحيث 
فاإلشراك  باإلشراك أنفسيمالقرى في حالة ظمميم  أىلنيمك  أنما كان من عادتنا في عبادنا 

 3.اإلىالكميمكي "داللة عمى شدة  " جاءت بصيغة و اإلىالكب سب

                                       
 .662 ص المرجع نفسو: -1
 .620ص التنوير، محمد الطاىر ابن عاشور: تفسير التحرير و -2
 .673ص ن الكريم،آالقر : اإلعجاز الصرفي في يحمد يوسف اليندواأعبد الحميد  -3
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 الجممة االسمية: إلىالعدول من الجممة الفعمية  -3

   « يْوم اْلِقيامِة ُىم مِّن اْلمْقُبوِحين أْتبْعناُىْم ِفي ىِذِه الدُّْنيا لْعنًة و و » في قولو تعالى:
 .{42القصص} 

ن المغة في الدنيا قد " ىم المقبوحين" أل قولو التخالف بين صيغتي قولو و"اتبعناىم" و و
مالين يذكرونيم فكال االحت أحيانيكون في  مىاإين لعن المؤمنين أل ، وبإغراقيم أمرىاانتيى 

امة فيو دائم معيم تفتيح حاليم يوم القي أما ومعو بالجممة الفعمية،  جيءال يقتضي الدوام ف
 الدوام. تضية الثبات وقفي جانبو الجممة االسمية الم جيءمالزم ليم ف

حّرْمنا عمْيِو اْلمراِضع ِمن قْبُل فقالْت ىْل أُدلُُّكْم عمى  و » :أيضا كذلك قولو تعالى و
 .{62القصص} « لُو ناِصُحون ُىمْ  أْىِل بْيٍت يْكُفُمونُو لُكْم و

 تأكيد لقصد ىم لو ناصحون" و" االسمية في قولو:  إلىعن الجممة الفعمية العدول  و
ينصحون لو، كما قيل )يكفمونيم(  ثبت ليم فمذلك لم يقل: وو ما النصح من سجاياىم  نأ

 1.العناية سيل بخالف النصح و أمرن الكفالة أل

                                       
 .84 ص، التنوير محمد الطاىر ابن عاشور: تفسير التحرير و -1
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 تمييد: 

 اإلنسانذ يحيل ، إالطبيعي لمتأليفىي السورة النفسية  الجممة ىي مظير الكبلم، و
و تصفيا، ترى النفس ىذه أني تصورىا في نفسو اعلى مإذه المادة المخموقة في الطبيعة، ى

لكنو  ىدفيا لكبلمو غرض وأى حين قد ال يراىا المتكمم الذي تجسدىا عم المادة المصورة و
 يراىا. كأنوبالكبلم 

 اعبقية الشع عتباراالفي  كأنيالييا إنت المعاني في كممتيا التي تؤدي لذا كا و
الحواس التي ىي في الحقيقة من  خرآ بقية حسو أالذي يقبل المادة الموصوفة،  ظريالن

 يتأذىصل من التركيب ال أذا ركب الكبلم عمى إمغة  ففي صنع ال اإلنسانالت آجممة 
من فضيمة  يزيد، فيذا ىو الكبلم الطبيعي الذي ال بعد من مظاىر الحسألى إبالمعاني 
ذلك ىو  نسانية، والفضيمة اإليا من ىذا المتكمم من كثر ما يزيد من الحواس نفسأالمتكمم 

حد منيم س جميعا بالسواء فيو ليس ألخفة المنزلة، بحيث تخرج النا و الشأنصبل من دقة أ
 طبيعة الحياة. ىل الخمقة وأم الكبلم سواء فييم من داحد فضل، ما أعمى 

تصرف من الحواس  كأنومعانيو،  وضاعو وأن يكون في أ إلىذا خرج الكبلم إما أ
السمع في  أودراك معانيو، إ درجاتو كتصرف النظر في اكتناه الجمال و دراك واإلنواع أفي 

و ذلك من صنع سائر الجوانب في كماليا، بشي ما إلىحسن نغماتيا  صوات واأل ستبانةا
 إنسانن يكون أيرتفع بو عمى  الذي يضيف المتكمم صفة الببلغة و فيذا ىو الكبلم النفسي

 .إنسانيةمادة  –ضيمة الببلغة يكون بف أنلى إمن الجنس، 

بين الحواس في  ما ن طرقأمداورتو ك و ويبن يصير في تقمأ إلىذا ارتفع الكبلم إف
يبمغ  أنال يعدو  ال ينافر جية من جياتو و و التأثير أبين النفس، فبل يخط دراكيا وإنواع أ

 من الفؤاد مبمغو الذي قسم لو.
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يكون في  إذيجعمو ميوى قموبيم،  يفرد من قومو و فيذا ىو الكبلم الذي يبين البميغ و
حد المجاميع النفسية في سماء أيعتمده التاريخ  أننفسو من ىذه القوة البيانية ما يجعمو خميقا 

 1.المغة

 معاني واسعة ن الكريم دالالت متنوعة وآن ىو منبع ىذا كمو، فالقر آالقر  أنالحقيقة  و
 ساطين البيان.أقد جاء متحديا  التنوع في التراكيب ببل ثراء و و

عجاز فيو ن يمتمس طريق اإلألسماوي يمان بالوحي اقد حاول الجرجاني من منطمق اإل و
 النظم. باألحرىو أالمعاني  لفاظ وخبلل حديثو عن األ

لفاظ في فكر دقيق يتم بمقتضاه وضع األ لى نظر ثاقب، وإن النظم يحتاج أب ىأفر 
 2.لمعاني المفرطة بيامواضيعيا من التركيب لتؤدي ا

لى وجو دون إبيا  ديعم ، والتأليفلفاظ ال تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من ن األأ و
ال لممتمكن القدير الذي يدرك الفروق بين المعاني، فيقدر إذلك  يتأتىال  وجو من التركيب، و

ىي تتجاوز  و ونانيقو  ووضاعو أ معاني النحو و إالن ىي إ ليا وجوىيا من النظم، و
وضاع النحوية ىي التي تتم من خبلل عممية تمك األ النمط العادي، و و المألوفالتركيب 
 التفاضل.

التي  لى تحديد جممة من الخصائص التي تميز النص الرفيع وإخير تيي في األنن و
 ىميا:أمن 

 

 
                                       

 .185 ص، 2003 الببلغة البنيوية، مؤسسة المختار، القاىرة، ن وآعجاز القر إمصطفى صادق الرافعي:  -1
، مديرية النشر، جامعة 2001جوان  8نظرية النظم لدى الجرجاني، مجمة التواصل، عدد  عجاز واإل :محمد خان -2

 .177 عنابة، الجزائر، ص
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 معاني الكالم. -1

 الصياغة المنفردة. -2

 االختيار. -3

ن يوضع الكبلم بحسب القوانين أىو  لى حدود، وإ: فاالختيار يفضي وضاع النحوأ -4
 التنكير، الحذف و ، والتأخير ويتصرف في الكبلم من حيث التقديم  صوليا وأ النحوية و
 1كبلم عمى كبلم.النحوية ىي التي يتفاضل بيا  فاألوضاعظيار، اإل ضمار واإل الذكر، و

 التراتيب النحوية )المعاني النحوية(:

 :"القرآنية اآلية" :القرآنيةالجممة  مفيوم في -أ

منيا  و اآليةساس أن ىذه ل اتصاال مباشرا بدراسة المفرد ألتتص اآليةن دراسة إ
 بالجممة. نعنيو، ما اآليةب يوالذي نعن تركيبيا، و

ذ إ - دون جدال -نيم مقرون إماء المعنى يجعمون الببلغة درجات، فذا كان عمإ و
 2.عجاز ذاتوعمى من الببلغة الذي ىو اإلفي الطرف األ القرآنيةصياغة العبارة 

متْ  الر » ي القدير:قولو تعالى العمّ  و  لُدْن حِكيٍم خِبيرٍ  ِمن ِكتاٌب ُأْحِكمْت آياُتُو ُثم ُفصٍّ
نسقت  حكمت لبناتو، وأ، فيي بناء قد القرآنية اآلية. ذلك خير ما توصف بو { 1فصمت « }

عيش مع توال أو تنبؤ عن موضعيا، أبمكانيا،  قتحسن فييا بكممة تضي تنسيق، الدق أ
ن أ وأن تغير في الجممة كممة بكممة، أصار من العسير بل من المستحيل،  خواتيا حتىأ

ردت معارضة جممة أذا إمرك أصارى قصار  ن تزيد فييا شيئا، وأ وأ ،تستغني فييا عن لفظ
تمك المعاني، غير  كأداءلم يخمق اهلل  كأنما، إليياطول المطاف  ن ترجع بعدأن، آمن القر 
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تمك  ىي بحر ضخم، ما تؤدي بو ضاقت المغة، فمم تجد فييا، و وكأنما ،األلفاظ هىذ
 .األداءن ليذا آالمعاني غير ما اختاره القر 

ذا إلتمقيو في النفس، حتى  بألفاظياتتبع المعنى النفسي، فتصوره  القرآنيةالجممة  و
ىم، فميس تقديم كممة عمى األ ركانيا، برز المعنى، ظاىرا فيو الميم وأاستكممت الجممة 

ضرورة ال معدى  اآليةلكن المعنى ىو الذي جعل ترتيب  خرى، صناعة لفظية فحسب، وأ
 1.انيار ال اختل وإ عنو، و

عجاز إطفى صادق الرافعي" خير دليل عمى ديب الكبير " مصلعل فيما قالو األ و
نا تركت الجممة أذا إ و )) خاصة، حيث يقول: القرآنيةالجممة  عامة و القرآنيةالتركيبة 

حل الذوق مقام  رىاق المنطق وإ قياميا في تربية الممكة و سموىا، و فصاحتيا و و القرآنية
فيو، وصمنا بو  كأننالييا حتى إالقديم  ردىا تاريخنا فصح قبائل العرب، وأخالصة في  نشأة

 2. (( فصح البمغاءأ سمم و حفظيا لنا منطق رسول صمى اهلل عميو و نو فينا، وأحتى ك

قد كونت من كممات قد اختيرت ثم نسقت في سمك  و القرآنيةتمضي الجممة  و
دقة ترتيب في  لكن حسن تنسيق، و ال تعقيد في نظم، و ، وتأليفالنظام، فبل ضعف في 

لك ال تْقُتُموُه عسى  قالِت اْمرأُت ِفْرعْون ُقّرُت عْيٍن لٍّي و و » قولو تعالى:مثبل  اقرأ تبلؤم، و
 .{09}القصص «  ُىْم ال يْشُعُرون أن ينفعنا أْو نّتِخذُه ولًدا و

ارتبط بعضيا ببعض، تسمم الجممة  القصص، قد التحم نسجيا، و آياتحيث ترى 
فرعون" ىو  امرأةصورة ىذا القول الكريم من "ن مشيد أاتساق، فنجد  خذىا في التئام وألى إ

في  كبار قومو و مام فرعون وأقمقيا  قارئ النص يحس بمشاعرىا ومشيد شاخص، فيكاد 
عمييم نفسيا  التأثيرما يشعر من خبلل لفظة عسى بمحاولتيا  "ن ينفعناأ"عسى  :قوليا
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عين فرعون الذي  مامأه ولدا" جعمت الصورة مصورة و تتخذأفي قوليا: " الترحيب، و بأسموب
ببلغية  تةكنجعل موسى ولدا عمى رجاء النفع منو، فيو  تأخيرىا و)ولد(،  م يكن لونو لأيبدو 
 ليكون الطمب بالتدرج. شيءسموب الحث عمى فعل أفي  القرآنية لآلية

 نآالجمل في القر كثير من  ، والقرآنية اآليةمثمة االرتباط بين جمل أمثل من ذلك 
حسبي  دراكيا، وإمر أن يحدثيا بل يترك لمنفس ألفاظيا، بمعان ال يستطيع لفظ أليك إتوحي 

كان عاِقبُة  ُجُنودُه فنبْذناُىْم ِفي اْليمٍّ فانُظْر كْيف فأخْذناُه و » لى قولو تعالى:إشير أن أ
نسان من صورىا اإلمشعرة بعظم الصورة التي يت اآلية. فيذه {40القصص} « الّظاِلِمين

مشعر بكمية الجيش  « جنوده و فأخذناه » ن قولو تعالى:إباحتقار ثم  قلحاإ"النبذ" الذي ىو 
 في اليم.

االسمية  الحدوث، و و يدالتحدن لمداللة عمى آد تستخدم الجممة الفعمية في القر ق و
يْوم اْلِقيامِة  الدُّْنيا لْعنًة وأْتبْعناُىْم ِفي ىِذِه  و » من ذلك قولو تعالى: االستمرار و لمثبوت و

ن صيغة الماضي من الفعل اتبعناىم ألفاستخدمت  {42}القصص«  ُىم مٍّن اْلمْقُبوِحين
 ي الدوام، وضتقنيا ال تالجممة الفعمية أل فجاءت، بإغراقيامرىا أالمعنة في الدنيا قد انتيى 

قد  االسمية المقتضية الثبات و بالجممة يءم يوم القيامة فيو دائم مبلزم فجما تقبيح حاليأ
 "االلتفات". بىو ما يسمى  تجاه الجممة، تبعا لتغير االتجاه النفسي وا يتغير

فأْصبح ِفي اْلمِدينِة خاِئًفا يترّقُب فِإذا اّلِذي اْستنصرُه ِباألْمِس  » كما في قولو تعالى:
ن في "يستصرخو" التفات إ{. ف18}القصص«  يْستْصِرُخُو قال لُو ُموسى ِإّنك لغِويٌّ مُِّبينٌ 

 1.تغير سياقو الخطاب، و

و المضارع موضع صاحبو، أحد الفعمين الماضي أن الكريم آقد يستخدم في القر  و
ن سامعو قد يكتفي السامع، أل مماأصورة الفعل  إلحضاربالمضارع مكان الماضي،  فيأتي
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     تكرره، كما في قولو تعالى:و أضر صورتو ربما ال يستح ، ون يتخيل فعبل قد مضىأب
«  نْجعمُيُم اْلواِرِثين نْجعمُيْم أِئّمًة و ُنِريُد أن ّنُمّن عمى اّلِذين اْسُتْضِعُفوا ِفي األْرِض و و »

 .{05}القصص

ذلك  الستحضار، رادة مضتإبصيغة المضارع في حكاية  اآليةفي ىذه  جيءحيث 
بطال إاهلل يريد في ذلك الوقت  عمييم و غىيطن فرعون أن المعنى لحال ألنو في اأالوقت، ك
 1ن تكون جممة : "و نريد" في موضع الحال.أك جاز للذ مة عظيمة، وأجعميم  عممو و

نو قد وقع، أوقوع الفعل، حتى ك تأكيدلى إشارة إيستخدم الماضي مكان المضارع  و
ُيناِديِيْم فيُقوُل أْين يْوم  و » و تعالى:مثمة قولأمن  مور وذلك يكون فيما يستعظم من األ

 .{ 62القصص } « ُشركاِئي اّلِذين ُكنُتْم تْزُعُمون

 .{ 65} القصص « اذا أجْبُتُم اْلُمْرسِمينيْوم ُيناِديِيْم فيُقوُل م و » يضا:أقولو  و

 « ْوم اْلِقيامِة ال ُينصُروني جعْمناُىْم أِئّمًة يْدُعون ِإلى الّناِر و و » يضا:أوقولو 
 .{41}القصص

 2.لما سيحدث ليم في المستقبل تأكيدفييا  و

 :التأخير والتقديم  -1

سناد وحدىما، ساسية ىي التي تقوم عمى ركني اإلن الجممة األأمن المتعارف عميو 
د حو موسعة ألأسناد، خرى تكون قيدا عمى اإلأو عناصر ألييما عنصرا إفبل يضاف 

ىميا: فاعل ألو مواضع  ليو، وإسناد ىو المسند ركان اإلأول من الركن األ ، ووعنصري
 وشبيو،  نائب الفاعل المبني لممجيول و بوه" وأشبيو مثل: "جاء زيد الكريم  الفعل التام و
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سناد ىو ركان اإلأالركن الثاني من  ، ونّ إاسم  كاسم كان، و المبتدأصمو أما  ، والمبتدأ
 ىميا:أ لو مواضع المسند، و

 الفعل التام. -
 لفعلاسم ا -
 المبتدأخبر  -

 المبتدأصمو خبر أو ما أ -
، التأخير والحذف، التقديم ،الذكر حوال من ألى إليو إالمسند  قد يتعرض لممسند و و

 1.ببلغية ألغراضذلك  ، والتنكير التعريف و
 اآليةن أيس ذلك مال تعقيبا، ف ال تقتضي ترتيبا و ذا كانت الواو لمطمق الجمع، وإ و
ن يكون ىذا أن، عمى آمى بعض، فقد حرصت الجممة في القر جزاء الجممة عأ، تجمع القرآنية

نيا تابعة لمنيج نفسي، بتكوي اآليةلى المغزى، داال عمى ىدف، حتى تصبح إالتقديم مشيرا 
جزاء الجممة أ، فيتقدم مثبل بعض التأخيرفضل من أا فييا ما تجد النفس تقديمو ىيتقدم عند

 النفس المعنى و و، فيكون ىو المقصود ميو الحديث وحدهحور الذي يدور عحتى يكون الم
يدعوا  ن يتقدم في الجممة، كما تقدم في النفس، وأنو، فبل جرم أا من يكون ىذا شىيتقدم عند

أفمن وعْدناُه وْعًدا حسًنا فُيو  » مثمة قولو تعالى:أومن  2.باختصاصالببلغيون ىذا التقديم 
 .{61}القصص«  ياِة الدُّْنيا ثُّم ُىو يْوم اْلِقيامِة ِمن اْلُمْحضِرينالِقيِو كمن ّمّتْعناُه متاع اْلح

ما صدق  ، ومنونىم المؤ  الحسن و الوعداهلل  وعد ولى ىو الذي" األمنصدق "فما      
 3ا." اختصار المحضرين، حيث حذف ىنا متعمق "الكافرون" الثانية جمعيم من"
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جعل أْىميا ِشيًعا يْستْضِعُف  عال ِفي األْرِض و ِإّن ِفْرعْون » كذلك قولو تعالى: و      
ْنُيْم ُيذبٍُّح أْبناءُىْم و  {4}القصص  « يْستْحِيي ِنساءُىْم ِإّنُو كان ِمن اْلُمْفِسِدين طاِئفًة مٍّ

 داللة عمى شدة تمكنو الفساد من خمقو و « كان من المفسدين ونإ »تعالى: ففي قولو       
 خير الفعل من اسمو. تمكن فادةإلفعل الكون 

 رض: مؤخرة عنيا.فرعون عبل في األ نلجممة: إىي جممة تعميمية  و

و لزيادة التناسق  القرآنية اآليةالتقديم لبلحتفاظ بالموسيقى في  يأتين أن آقل في القر  و-
قال ربٍّ ِبما أْنعْمت عمّي فمْن أُكون ظِييًرا  »من ذلك قولو تعالى:  المفظي فحسب و

 {17}القصص  « لٍّْمُمْجِرِمين

في  تأثيريةحدى وسائل إىي  ن، وآبيذه الصياغة يعين بيا القر  التأخير وفالتقديم 
عمى النموذج  اآليةلذلك وردت  . و«فمْن أُكون ظِييًرا لٍّْمُمْجِرِمين »  صل الجممة:أالنفس و 

 ول.األ

 1ىي جزاء الشرط. باألحرى ومتضمنة لمعنى الشرط،  انيأل

  «الناِصِحين  ِمن فاْخُرْج ِإنٍّي لك  ....» مر في قولو تعالى:كذلك األ و
 رعاية لمفاصمة. "لك" تقديم المجرورحيث حصل ىنا  .{20}القصص

كذلك لشرف  لى الكثير، وإمات داللة عمى الترقي من القميل كما تتقدم بعض الكم
قالْت ِإْحداُىما يا أبِت اْستْأِجْرُه ِإّن  » ىم في قولو تعالى:ليذا قدم األ عمو رتبتو، و المقدم و

 .{26} القصص « خْير مِن اْستْأجْرت اْلقِويُّ األِمينُ 
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ي القوّ  مستأجر استأجرتخير ما  نّ إ مين، وأفيو قوي  استأجرهفتقدير معنى الكبلم: 
 نجاز الحذف.إعمى  ىم وجممة مشتممة عمى خصوصية تقديم األمين فكانت الاأل

قال اّلِذين ُأوُتوا اْلِعْمم وْيمُكْم ثواُب الّمِو  و » ليو مثل قولو تعالى:إلمسند كما قد يتقدم ا
 .{80}القصص « ال ُيمّقاىا ِإاّل الّصاِبُرون عِمل صاِلًحا و خْيٌر لٍّمْن آمن و

 ذلك حتى يتمكن الخبر في ذىن السامع. و

لُو اْلُحْكُم  ....»قد يتقدم المجرور لبلىتمام بالخير، كما حصل في قولو تعالى:  كما
لْيِو ُتْرجُعون  1.{88صصق}ال « واِ 

 الحذف: الذكر و-2

و، عندما يكون في ىذا الذكر فن السياق يجيز حذأيذكره، مما يبدو  ن ماآيذكر القر 
ذا إكره فضبل عن ذلك معان ال تستفاد يون في ذ توطيد لو في النفس، و ت لممعنى ويتثب

 حذف.

نا اهلل أني إن يا موسى أ.....» تعالى:زيدت قولو  باألحرىو أداة فمما ذكرت فيو األ
لْم ُيعقٍّْب يا ُموسى  أْن أْلِق عصاك فمّما رآىا تْيتزُّ كأّنيا جانٌّ وّلى ُمْدِبًرا و و رب العالمين،

دخال إوع ضفي ىذا المو  حسن. حيث {31.30}القصص « اآلِمِنينال تخْف ِإّنك ِمن  أْقِبْل و
 ول.خرى عطف بيا عمى األأم يكن بين الجممتين جممة ل ن" ماأ"

في مقابمة  قبل لتكونأ. بزيادة كممة 31 اآليةكما خصت كذلك صورة القصص في 
فمّما ...» خف، مصدقا لقول العمي القدير:ال ت منا غير مدبر، وآقبل أمدبرا فيصير المعنى: 
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 « ال تخْف ِإّنك ِمن اآلِمِنين لْم ُيعقٍّْب يا ُموسى أْقِبْل و تْيتزُّ كأّنيا جانٌّ وّلى ُمْدِبًرا و رآىا
 .{31}القصص

دون سواىا من  27 اآليةكذلك خصت ىذه السورة بذكر كممة الصالحين في  و
الوفاء  المعاشرة ون فييا ما يتطابق مع كبلم شعيب أي من الصالحين في حسن الكممات أل

 1بالعيد.

 نْجعمُيْم أِئّمًة و ُنِريُد أن ّنُمّن عمى اّلِذين اْسُتْضِعُفوا ِفي األْرِض و و » كذلك قولو تعالى: و
ُجُنودُىما ِمْنُيم ّما  ىامان و ُنِري ِفْرعْون و ُنمكٍّن لُيْم ِفي األْرِض و ، ونْجعمُيُم اْلواِرِثين
 .{06.05}القصص « كاُنوا يْحذُرون

"نمن"  شياء عطفت عمى فعلأربعة أ تعالى بالذكر من المنّ  خص سبحانو و و
التمكين ليم في  ، ونالوراثييجعميم  ئمة، وأىي: جعميم  عطف الخاص عمى العام و

 يدييم.أن يكون زوال ممك فرعون عمى أ و رض،األ

 ِفي األْرِض ِبغْيِر اْلحقٍّ وُجُنوُدُه  اْستْكبر ُىو و و » تعالى كذلك: يقول سبحانو و و
 .{39}القصص « ظنُّوا أّنُيْم ِإلْينا ال ُيْرجُعون

نيم أليس يقيد، فبل يتوىم  لينا لحكاية الواقع وإبذكر الحرف  اآليةخصت ىذه  و
 لم ينكروا وجود اهلل مثل المشركين. مكروا البعث وأ

حّتى يْبعث ِفي ُأمٍّيا رُسوال يْتُمو ما كان ربُّك ُمْيِمك اْلُقرى  و » كما في قولو تعالى:
 .{59}القصص « أْىُميا ظاِلُمون ما ُكّنا ُمْيِمِكي اْلُقرى ِإاّل و عمْيِيْم آياِتنا و
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ىمكت أذا إ انيألظير أن العبرة بيا الذكر أل "القوى" و خصت كممة اآليةففي ىذه 
 1تية.جيال اآللم ينقطع خبرىا من األ طبلليا، وأبقيت 

ضحة، فيصبح كالمتمعن الذي الفاعل من الجممة عندما تدل عميو قرينة وايحذف  و
دخل اْلمِدينة عمى ِحيِن غْفمٍة مٍّْن أْىِميا  و » كما في قولو تعالى: 2ول وىمةأليو إتنصرف 

 ىذا ِمْن عُدوٍِّه فاْستغاثُو اّلِذي ِمن ِشيعِتِو عمى فوجد ِفييا رُجمْيِن يْقتِتالِن ىذا ِمن ِشيعِتِو و
 ِمْن عُدوٍِّه فوكزُه ُموسى فقضى عمْيِو قال ىذا ِمْن عمِل الّشْيطاِن ِإّنُو عُدوٌّ مُِّضلٌّ مُِّبينٌ  اّلِذي

 .{15}القصص« 

ىو  ى عميو قاض وضبدا عمى معنى قأمحذوف  « ى عميوضفق » ن فاعلأحيث 
الموت غيره، ذ ال يقصي إ تعالى المفيوم من المقام، لى اهللإن يكون عائد أيجوز  الموت و

 ى موسى.إل" عائد ىفقض "ضمير قيل  و

لى ىذا إنو يشير أ، كبصفة عندما يكون ذكر الخبر المتصف المبتدأكما يحذف 
بمغ من الشيرة بيذا الوصف مبمغا يغني عن ذكره، كما نجد ذلك في قولو  كأنما و، المبتدأ

لك ال تْقُتُموُه عسى أن ينفعنا أْو  لٍّي وقالِت اْمرأُت ِفْرعْون ُقّرُت عْيٍن  و »تعالى:  سبحانو و
 .{09}القصص « ُىْم ال يْشُعُرون نّتِخذُه ولًدا و

دل عميو حضوره بين  ونألحذف  قديره: ىذا الطفل، وتمحذوف  لمبتدأ" خبر قرت عين" ف
 لك. ف، أي ىو قرة عين لي وضاىو عمى حذف م يدييم وأ

 .{27}القصص « عْشًرا فِمْن ِعنِدكفِإْن أْتمْمت  » كما في قولو تعالى:
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 لمبتدأالمجرور خبر  في النفس مجازا، و ابتدائية، و"عند" مستعممة في الذات و "من"ف
 ى.العشر من نفسك، أي: ال منّ  إتمامف ر:التقدي و محذوف،

م، لشدة وضوحو، أالسحيانا في النفس أن ذكره يبعث ذن يحذف كذلك ألإ فالمبتدأ
 لقرب الحديث عنو.

، يحذف الخبر كذلك عندما يقوم دليل في الكبلم عميو، فيكون المبتدأمثمما يحذف  و
لك ال تْقُتُموُه  قالِت اْمرأُت ِفْرعْون ُقّرُت عْيٍن لٍّي و و » كما في قولو تعالى: ذكره كالمغو،

 قرتحيث يكون رفع " .{06}القصص«  ُىْم ال يْشُعُرون أن ينفعنا أْو نّتِخذُه ولًدا و عسى
 1."لعمرك" في نص اليمين مثل: ىو حذف كثير خبره محذوف، و " عمى االبتداء وعين

سراع بذكر إلسؤال، فيكون في ذكر الفاعل  جوابا ذا وقعت جممتوإيحذف الفعل،  و
مره في الفؤاد كما يحذف أاستقر  ن فيمت النفس الفعل المسؤول، وأ، بعد والمسؤول عن

 ذا كان فعل قول. إحيانا أقد يحذف الفعل  الفعل كذلك في باب التحذير، و

 « اّلِذين ُكنُتْم تْزُعُمون يْوم ُيناِديِيْم فيُقوُل أْين ُشركاِئي و » ي قولو تعالى:ف
و بتقدير فعل دل أذكر: أ" منصوب بفعل محذوف تقديره: مييوم ينادي" ف .{62}القصص 

 2.عميو معنى النداء

بات المعاني، التي اشتقت ثإعندما يكون المرد االقتصار عمى  يحذف المفعول، و
 تعرض لذكر المفعولين، فيصبح المتعدي، كغير المتعدي. فعال لفاعمييا من غيرمنيا األ

«  ِفْرعْون ِباْلحقٍّ ِلقْوٍم ُيْؤِمُنون نْتُموا عمْيك ِمن ّنبِإ ُموسى و » كما في قولو تعالى:
 .{03}القصص
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تمو عميك كبلما. تالتقدير:  صفتو، و دّل عميو تمو" محذوف عميوتن مفعول "أحيث 
 لّما ورد ماء مْدين وجد عمْيِو ُأّمًة مٍّن الّناِس يْسُقون و و » في قولو تعالى: فكما حذ

أُبونا  وجد ِمن ُدوِنِيُم اْمرأتْيِن تُذوداِن قال ما خْطُبُكما قالتا ال نْسِقي حّتى ُيْصِدر الرٍّعاء و
«  فسقى لُيما ُثّم توّلى ِإلى الظٍّلٍّ فقال ربٍّ ِإنٍّي ِلما أنزْلت ِإلّي ِمْن خْيٍر فِقيرٌ  ،يرٌ شْيٌخ كبِ 

 .{23.24}القصص 

نا لحذف المفعول ييبتن تزداد أ ردتأن إ و )) اني" قال:ن "عبد القاىر الجرجأحيث 
مة الناس أوجد عميو ذ المعنى، إربعة مواضع، أ، ففييا حذف مفعول في اآليةلى ىذه إفانظر 

نو أنسقي غنما، فسقى ليما غنميما ثم ال  قالتا ويما، غنمتذودان  امرأتين وغناميم، أقون يس
ل ميؤتي بالفعل مطمقا و  ن يترك ذكره، وأال إنو ليس في ذلك كمو أال يخفي عمى ذي بصر 

 ".د ذو  المرأتينمن  نو كان من الناس في تمك الحال سقى، وأن يعمم أال إك اذ

الحسن  نك لم تجد المفعول في ىذا النحو من الروعة وألى قول: تعمم إحتى يصل 
 ال عمى تركو.إن الغرض ال يصح أ ن في حذفو ذكره فائدة جميمة، وال ألإما وجدت عميو، 

لحذف، شتى، تفيم من ىذا ا ألغراض ن الكريمآحذف المضاف كثيرا في القر كذلك ي و
ِلتْبتُغوا  الّنيار ِلتْسُكُنوا ِفيِو و ِمن ّرْحمِتِو جعل لُكُم الّمْيل وو  » مثمما وقع في قولو تعالى:

ه جار  الكريمة الضمير و يةاآلحيث حذف  .{73}القصص«  لعّمُكْم تْشُكُرون ِمن فْضِمِو و
 1من فضمو فيو. التبتغو  والمعنى:  اعتمادا عمى المقابمة و زيجاداللة عمى اإل
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 التنكير والتعريف: -3

نيما أبواب النحو، عمى اعتبار أالمعرفة بابا من  النكرة و ايجعمو ن أدرج العمماء عمى 
مع  يتناسباننيما ، ألالقرآنيمكيا في خصائص التعبير الجمالي سيما يساستخداما فنيا 

 نعمة عمى خمقو، و ن الكريم كذكر دالئل قدرة اهلل وآالقر  ليا رضعسائل العامة التي الم
 التخصيص. مور يناسبيا التعميم وأ القيامة، ووصف يوم 

بيا، عندما ال يراد تعيين ىذا الفرد  ىفراد الجنس، ويؤتأ: يراد بيا واحد من فالنكرة
جاء رُجٌل مٍّْن أْقصى اْلمِدينِة يْسعى قال يا ُموسى ِإّن اْلمأل يْأتِمُرون ِبك  و » كقولو تعالى:

 .{20} القصص « الّناِصِحينِإنٍّي لك ِمن ِليْقُتُموك فاْخُرْج 

االنتصار عميو بالقتل  ألى نبإن يصل ألكن يراد ىنا  فميس المراد ىنا تعيين الرجل، و
ستفيدت أما يذكره عمماء الببلغة من معان ما أمن كل قيد،  مطمقاالنكرة بعدئذ تفيد معناىا  و

 يحدد معناىا. المقام ىو الذي يصف النكرة و فكأنيامن النكرة، 

ِإّن اّلِذي فرض عمْيك اْلُقْرآن  » لمتعظيم كما حصل في قولو تعالى:قد يقع التنكير  و
}القصص «  مْن ُىو ِفي ضالٍل مُِّبينٍ  لرادُّك ِإلى معاٍد ُقل ّربٍّي أْعمُم من جاء ِباْلُيدى و

 ، حيث حصل التنكير في كممة معاد لمتعظيم.{85

في مواضعيا الدقيقة الجديرة بيا، فيستخدم ن الكريم آلوان المعارف في القر أتستخدم  و
بعضيا  اآلياتاالرتباط المتين بين الجمل في  الضمير الذي يجمع بين االختصار الشديد، و

ستطاع ، كل من يتي بو مخاطباأي إذوائع استخدام ضمير المخاطب، من ر  البعض، و
ن الكريم في ضمائر آعادة القر  مر من الوضوح بمكان، والخطاب معو، عندما يكون األ



 الفصل الثالث: المستوى التركيبي الداللي من سورة القصص.
 

 
109 

لذا  ال يغمض المعنى، و ذا كان مرجعيا واحد، حتى ال يتشتت الذىن وإنيا تقف أة يبالغ
 1.لى موسىإكانت الضمائر كمما تعود 

أْوحْينا ِإلى ُأمٍّ ُموسى أْن أْرِضِعيِو فِإذا ِخْفِت عمْيِو فأْلِقيِو ِفي  و » تعالى:في قولو 
فميس  .{7}القصص  « جاِعُموُه ِمن اْلُمْرسِمين ي ِإّنا رادُّوُه ِإلْيِك وال تْحزنِ  ال تخاِفي و اْليمٍّ و

 لوال عودة ىذه الضمائر كميا عمى موسى. ءمن قوة النظم في شي

لو  عىو ضمير ال مرج و القصة وأ الشأنن الكريم ضمير آمما استخدمو القر  و
ال إبيذا الضمير  يأتيسموب العربي ال ن األبعده، أل يأتيلسماع ما  فيتييأتسمعو النفس، 

، ولمتشبيداة أبو فيكون ىذا الضمير  العنايةمر ميم، تراد في المواطن التي يكون فييا األ
لييا الفؤاد، إن أطما ذا وردت الجممة بعد، استقرت في النفس وإصغاء، فلى اإلإ يدفع المرء

لُو  اآلِخرِة و ُىو لُو اْلحْمُد ِفي اأُلولى وُىو الّمُو ال ِإلو ِإاّل  و » كما حصل في قولو تعالى:
لْيِو ُتْرجُعون  اْلُحْكُم وا    .{70}القصص «ِِ

من  حيانا، وألمجنس  حيانا، وأتكون لمعيد "ال" ف بالكريم التعريف  القرآن يستخدم و
ِتْمك آياُت  » خصائص الجنس كما في قولو تعالى: ن تستخدم الستغراقأجمل مواقعيا أ

 .{02}القصص « ْلُمِبينِ اْلِكتاِب ا

القصص مس، "األ :كممتي. من السورة في 19.25 يتين:قد وقع التعريف في اآل و
 ."لمعيد

"الشجرة المباركة" فيو تعريف  مين"،األ ،"القوي :كممتيفي  .26.30 :اآليتينما في أ
 2.لمجنس
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 التكرير:  التوكيد و -4

قرار إرارىا  في قموبيم، إ الجماعات، وىم العوامل لبث الفكرة في نفوس أالتوكيد من 
 ءالشيمكن ذلك تكرر أعينيا ما  باأللفاظقيمة التوكيد بدوام تكراره  ، ويمان بيالى اإلإينتيي 

، رينتالمستفي عقول  تأثيرالتكرار  ذىان رسوخا" تنتيي قبولو حقيقة ناصعة، ورسخ في األ
السبب في ذلك كون المكرر ينطبع في  ولي وأكبر في عقول الجماعات من باب أ تأثيره و

 نسان.فعال اإلأسباب أات البلشعورية، التي تختمر فييا الممك زتجاو 

بتصديق  انتيى شطر من الزمن نسى الواحد منا صاحب التكرار، و قضاذا انإف
 1المكرر.

قراره في إ ن الكريم التوكيد وسيمة لتثبيت المعنى في نفوس قارئيو، وآاستخدم القر  و
 فئدتيم حتى يصبح عقيدة من عقائدىم.أ

نفسيا، عمما منو بما  بألفاظيان الكريم الجممة المؤكدة عدة مرات آقد يكرر القر  و
يوم ينادييم" حيث تكررت مرتين في  ثر في النفس، مثمما حدث مع صيغة "وألذلك منو 

 (.74 و 62) اآليتينسورة القصص في 

 71 ) اآليتين" في  عمْيُكمُ  رأْيُتْم ِإن جعل اهللُ ُقْل أكذلك الحال بالنسبة لمفظتين"  و
 (. 72و

ساس ذلك ىو األ يمان بيا في النفوس ون الكريم صفات، حتى يستقر اإلآيؤكد القر  و
فِإن ّلْم   » في كثير مما يكرر، كقولو تعالى: يبنى عميو الدين، فتسمعو يقول مكرر
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مْن أضلُّ ِمّمِن اّتبع ىواُه ِبغْيِر ُىًدى مٍّن الّمِو  أْىواءُىْم ويْستِجيُبوا لك فاْعمْم أّنما يّتِبُعون 
 .{50}القصص «ِإّن الّمو ال يْيِدي اْلقْوم الّظاِلِمين 

ذا تكررت ىذه المعاني انبثق إ يقرر معاني ىذه الصفات في النفس، و التأكيدفيذا 
 بتكريرىا في مواضع شتى.ن عن التوكيد آحيان كثيرة يستغني القر أفي  العمل الصالح و

 جمع، وأ ن الكريم، فمنيا التوكيد المعنوي، بكل وآساليب كثيرة في القر ألمتوكيد  و
 فائدة ىذا المون من التوكيد رفع ما يتوىم من عدم الشمول.

و حرف أو اسم فعل أو فعبل، أ ن، اسما كان يكرر السابقأمنيا التوكيد المفظي، ب و
قال ربٍّ ِإنٍّي قتْمُت ِمْنُيْم نْفًسا  »الكريمة في قولو تعالى:  ةاآليا حصل في جممة، كم وأ

 1.ىنا ليتحقق السامع وقوعو التأكيد. حيث جرى {33} القصص « فأخاُف أن يْقُتُمونِ 

 ىي:  دوات وألوان التوكيد بمعنى أن يكون في الجممة لون من ألوان التوكيد أمن  و

ر الفصل، قد، السين سوف، دخول ، ضميالشأنال االستفتاحية، ضمير إن الم االبتداء، أ
  .2حرف الزائدة في الجممةاأل

ربط ما بعدىا بما قبميا لمعنى الجممة، ت تأكيدىان " الكبلم، ففضبل عن أحيث تدخل "
ال تدخل، إ ن ليس سواء دخوليا وأدل عمى أ ، قال "عبد القادر" ىل شيئا بين في الفائدة، و

تتحد بو حتى، حتى  معو، و تأتمف و، ترتبط بما قبميا دخمتذا ىي إنك ترى الجممة أمن 
حتى خر ىذه ىي الصورة، حدىم قد سبك في اآلأكان  فراغا واحدا وإفرغا أقد  نالكبلمييكان 

نجما في معناه عن معناه،  ، واألولعن  أالثاني مبيما قد نب راية، فأسقطتيان ألى إذا جئت إ
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ِإّن ِفْرعْون  »مثالو في ذلك قولو تعالى:  و 1.ال يكون منو بسبيل" يتصل بو، ورايتو ال  و
ْنُيْم ُيذبٍُّح أْبناءُىْم و عال ِفي األْرِض و يْستْحِيي  جعل أْىميا ِشيًعا يْستْضِعُف طاِئفًة مٍّ

 بالتوكيد لبلىتمام بالخبر. اآلية تدأابت و،  {4} القصص « ِنساءُىْم ِإّنُو كان ِمن اْلُمْفِسِدين

ىو كتابة عن التعجب حتى كان  نو لذو حظ عظيم" وإ"  حيث ظير التوكيد في قولو:
 2.السامع ينكر حظو فيؤكده المتكمم

 الفصل:  الوصل و

و تترك أ، بأختياذكر فتصل الجممة تالتي  الواو، و نبالحديث ععنى الببلغيون 
الموضع الذي ال  معرفة الموضع الذي تصمح فيو، وفتدع الجممتين منفصمتين في تقدير 

قد قصروا  الوصل و تصمح فيو، حتى قصر بعض العمماء الببلغة عمى معرفة الفصل و
ن الجمل التي ىذا أل عراب، وليا من اإلحديثيم في ذلك الموضع عمى الجمل التي ال محل 

تشرك الجممة  انيألبمكان قد يكون موضع الواو فييا منو الوضوح  عراب، وليا موقع من اإل
 ولى.الثانية في حكم األ

معاني، الشراك إغيرىا من حروف العطف  تفيد مع ن خصصت الواو بالحديث، أل و
 حدىإفي  ذا كان المعنىإال إ، بأخرىلما كانت لمطمق الجمع، ال تصل جممة  فإنياما الواو أ

 و » بو كما نرى ذلك في قولو تعالى: مرتبطا خرى والجممتين متصبل بمعنى الجممة األ
ال تْحزِني  ال تخاِفي و أْوحْينا ِإلى ُأمٍّ ُموسى أْن أْرِضِعيِو فِإذا ِخْفِت عمْيِو فأْلِقيِو ِفي اْليمٍّ و

توالي  فتوالي حروف الجر، و {30}القصص «  جاِعُموُه ِمن اْلُمْرسِمين ِإّنا رادُّوُه ِإلْيِك و
 نسقا موصوال ببعضو البعض.، جعمت الجممة اإلضافات
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جممة الثانية، ما قد يتوىم ن ترفع الأذا كان بينيما امتزاج معنوي كإتفصل الجممتان  و
 و نسيان.أو سيو أولى من تجاوز في األ

و أولى، ن تكون الثانية شارحة األأشؤه قد يكون االمتزاج المعنوي بين الجممتين من و
 1.ولىجواب لسؤال صريح في الجممة األ ةواقع

 والترجي، القسم: التمنيالقصر، االستفيام، االمر،  -6

 غراض ببلغية.أن الكريم بكثرة لتحقيق آساليب الببلغية في القر وردت ىذه األ

نفيو عما عداه فقد  ثبات الحكم المذكور وإن عندما يراد آيستخدم في القر  فالقصر:
ال ذلك الموصوف إقيقيا، بحيث ال يتصف بيذه الصفة يقصر صفة عمى موصوف قصرا ح

أْصبح ُفؤاُد ُأمٍّ ُموسى فارًِغا ِإن كادْت لتُْبِدي ِبِو لْوال أن ّربْطنا  و » وحده، مثال قولو تعالى:
 .{10 القصص« } عمى قْمِبيا ِلتُكون ِمن اْلُمْؤِمِنين

 بصيغة القصر. تأكيد" فييا نو ىو الغفور الرحيمإ" فجممة 

 ىو طمب الفيم و صل معناه، وأن الكريم عمى آ: فقد ورد في القر ما االستفيامأ
 ،{65}القصص «يْوم ُيناِديِيْم فيُقوُل ماذا أجْبُتُم اْلُمْرسِمين  و » المعرفة كما في قولو تعالى:

خرى تفيم من السياق. فمن ذلك أصل وضعو لمعان أستفيام عن ن يخرج االأكثر منو األ و
 » " منيا كذلك التوبيخ في مثل قولو تعالى: معنى االستفيام حينئذ معنى النفي، و نكار واإل

فمن وعْدناُه وْعًدا حسًنا فُيو الِقيِو كمن ّمّتْعناُه متاع اْلحياِة الدُّْنيا ثُّم ُىو يْوم اْلِقيامِة ِمن 
 .{61}القصص « اْلُمْحضِرين
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يجاب كما في قولو تعالى: اإلن يكون لطمب الفعل عمى سبيل أصل فيو األ مر:األ و
  «اْسُمْك يدك ِفي جْيِبك تْخُرْج بْيضاء ِمْن غْيِر ُسوٍء واْضُمْم ِإلْيك جناحك ِمن الّرْىِب  »

 .{32}القصص

قال  » مثمما في قولو تعالى: 1يجاب كثيرا، فيكون مثبل لمدعاء،لكنو يجئ لغير اإل و
 .{16}القصص «  لُو ِإّنُو ُىو اْلغُفوُر الّرِحيمُ ربٍّ ِإنٍّي ظمْمُت نْفِسي فاْغِفْر ِلي فغفر 

الحرف  و بعيد وأمر محبوب مستحيل الوقع أطمب حصول  فالتمني الترجي: و التمني
فخرج عمى قْوِمِو ِفي ِزينِتِو قال اّلِذين  » تعالى: الموضوع لو "ليت" في قولو سبحانو و
 .{79}القصص  « ُأوِتي قاُروُن ِإّنُو لُذو حظٍّ عِظيمٍ ُيِريُدون اْلحياة الدُّْنيا يا لْيت لنا ِمْثل ما 

 2.بعيد الوقوع اآليةفي  فالتمني

ف الموضوع لو "لعل" كقولو الحر  مر محبوب قريب الوقوع، وأففي  ما الترجي:ا
}القصص  « لّما توّجو ِتْمقاء مْدين قال عسى ربٍّي أن يْيِديِني سواء الّسِبيلِ  و » تعالى:

22}. 

لك ال تْقُتُموُه عسى أن ينفعنا  قالِت اْمرأُت ِفْرعْون ُقّرُت عْيٍن لٍّي و و » قولو تعالى:كما في 
 .{09}القصص « ُىْم ال يْشُعُرون أْو نّتِخذُه ولًدا و

خبار بو منبعا النيج العربي في توكيد األ لى القسمإن الكريم آلجا القر  القسم: و
في  حمل  حياناأذا كان القسم ال ينجح إ يخالفيا، وفييا ما يتزعزع  لتستقر في النفس و

لى الشك إيدفع  نو كثيرا ما يوىن في النفس الفكرة المخالفة، وإالمخاطب عمى التصديق، ف
 .ألجمورد القسم  يبعث المرء عمى التفكير القوي فييا و فييا، و
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مْكنا اْلُقُرون اأُلولى لقْد آتْينا ُموسى اْلِكتاب ِمن بْعِد ما أىْ و  »كما في قولو تعالى: 
 .{43}القصص«  رْحمًة ّلعّمُيْم يتذّكُرون ُىًدى و بصاِئر ِلمّناِس و

 1."الم القسم" بولى مؤكدة حيث جاءت الجممة األ

 االنزياح الداللي "النحو المغوي": -2

 تشكيلساسية في أضية قموبية بظاىرة االنزياح باعتباره ساىتمت الدراسات األ
ىو حدث لغوي  ، والمألوفاالنزياح ىو انحراف الكبلم عن نسقو  جماليات النصوص و

بواسطتو، بل  سموباأليمكن التعرف عمى طبيعة  صياغتو، و يظير في تشكيل الكبلم و
لى إن ذكرنا أد قسم الببلغيون المغة كما سبق و ق سموب ذاتو، ويمكن اعتبار االنزياح ىو األ

 مستويين.

 .ساليب الخطابأفي ىيمنتو الوظيفة الببلغية عمى يتجمى  : ولعاليالمستوى ا -1

ينتيك صيغ  لمغة و المألوفىو الذي يخترق االستعمال  : وبداعيلمستوى اإلا -2
جمالية  سموبية وألى شحن الخطاب بطاقات إييدف من خبلل ذلك  ساليب الجاىزة واأل

 خاصا في المتمقي. تأثيراتحدث 

ىذا النظام المغوي مقصود في  ، والمألوفدبي نظام لغوي خارج عن ن الخطاب األإ
االختيار، أي اختيار الكممات  أىو خاضع لمبد رادي، وإنو شكل بدافع أنشائو، بمعنى إ

ن اختيار إلتؤدي وظائفيا الفنية الجمالية، تركيبيا في نسق لغوي فني  المناسبة لممقام، و
الداللة  إلىالداللة الذاتية  أو األولىدى الداللة عيجعميا تتدبي  أتركيبيا في سياق  فاظ ولاأل

يخترق ىذا القانون  دبن األإن لكل دال مدلول، فأقرت أسانيات قد ذا كانت المإالحافة ف
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"االنزياح" عند الحديث  ب األسموبينىو ما عبر عنو  مكانية تعدد مدلوالتو، وإفيجعل لمدال 
و أو معنويا دالليا أحصائيا إن االنزياح عندىم كا سوءعن خصائص النص غير العادي 

 1.نحويا تركيبيا، بما في ذلك "البنى القاىرة"

 مفيوم االنزياح: -أ

 عند الغرب: -1

و أو االنزياح أاالنحراف  بين كل من االختيار و لؤلسموبيجمع "ماروزو" في تعريفو 
ن المقصود من تعريفو ىو تعريف أننا نرى أيوحي القارئ بالخمط بينيما عمى  المنيج بما

مة االختيار الفني الذي و البحور بسأن ىذا االنحراف أنو يرى أغير  خروجنو أسموب باأل
نو خروج مختار، أو أو االنحراف أليس لمجرد الخروج  الفنية و غراض الببلغية وتحكمو األ

الدراسات الحديثة و كما عبرت عنو أمن ثم فاالنحراف  و لحن مبرر كما قال " بودروف" وأ
طاحة، عة، اإل، المحن، فرق السن، الشنااالنتياك، التجاوز، المخالفة ،االنزياح، االختبلل

 ىو االختيار بعينو. التحريض

و ألى النمط الفني إ المألوفو أاح كبلىما خروج عن النمط العادي االنزي فاالختيار و
 2.و وجيان لعممة واحدةأواحد  شيء نيما بناء عمى ذلكأ من ثم يبدو المتميز من الكبلم و

سموبية عموما خاصية األ"االنزياح" مقياسا لتحديد ال فيتخذ من مفيوم ما "اليوسبيتزر"أ
لى إثم يدرج في منيج استقرائي يصل بو  درجة نجاعتيا، معيارا لتقدير كثافة عمقيا و و

 يرى ديب، ولدى األ "العبقرية الخبلقة" بما يسميو  المطابقة بين جممة ىذه المعايير و
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شف التي يتمدنا بيا المغة وان ما يمكن ك العناصر"تحمل استخدام  سموبية:ن األأ"سبيترز" 
 سموبي الفردي وما ينتج من انزياح عن االستعمال العادي".االستخدام ىو االنحراف األ

"  "ميشال ريفاتير" مفيوم االنزياح بعزلة عن المعيار بتعريفو كما يمي: يضبط و
لى مفاىيم إبنا المجوء جنىو ي شكال المغوية وحتمال ضعيف في خصوص ظيور شكل األا

برز ما يؤخذ عمى ىذه الطريقة، عدم أ قراره، وإذي يصعب و االستعمال العادي الأالمعيار 
درانا أخر، في آلى إن تتغير من استعمال أالتي يمكن شبكة العبلقات  اىتماميا بالسياق و

سموبي في سمسمة من العبلقات أيكون ليا فعل  قصيت عن تحاليمنا الأالتي  العناصرن أ
 1الجديدة.

 عند العرب: -2

نيا في أظاىرة جديدة في حين  كأنيا ون الدراسات الحديثة تصور ظاىرة االنزياح إ
سموبية في الخروج عن أالببلغة العربية من وسائل لغوية ال ما قامت عميو إجوىرىا ليست 

 التراكيب، فالكثير من مباحث عمم البيان، و فاظ ولالدالالت الوضعية في األ نماط،األ
العبارات في غير ما وضعت  و األلفاظالكناية، تدور حول استعمال  االستعارة و و المجاز،

ال مظاىر تمثل إما ذلك  ، ووائل بمصطمح العدولعند األ فما عر و أأي بانزياحات  لو،
 سموبية.ىذا ما تتحدث عنو الدراسات األ ، والمألوفالكبلم عن نفسو  احيانز 

"صورة معينة" مفترض،  صلأن التركيب لو أالببلغيون عامة يرون  و فاألسموبين
و أما يسمى عدوال  و يعدل عن مكانو وأصل ن يتغير ىذا األأ قد يحدث و يقاس عميو و

 انزياحا.
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ذكره  اح، معتمدا عمى مان يبين مفيوم االنزيألقد حاول" المسدي عبد السبلم"  و
نو تمارج بالمغة عن نظام أتحول تحديد مفيوم االنزياح عمى  لسنة الغربية التيعمماء األ

الخطاب عن السنة المغوية الشائعة فيحقق  بأسموبنحرف ي ، واالستعمال الشائع المعروف
 1فائدة. لممتمقي متعة و

لى المستوى الفني نظرة إالعادي  نو عدول عمى المستوىألى العدول عمى إفالنظرة  اذإ
بمصطمح خاص يميزه عن  بأفرادهما العدول المدير أبين االختيار،  تكاد تفرق بينو و ال

يثارا عمى غيره، ىذا عدول إتيار في كونو انتقاء المفظ ن كان يشترك مع االخإ االختيار و
 سياق النص ىو ماو عن أصل المغوي و األأيمثل نوعان من العدول عن النظام كان  ىو ما

المجاز، النقل، االنتقال، االنحراف، الرجوع، االلتفات،  بالببلغي  عرف في التراث المغوي و
 2شجاعة العربية، الحمل عمى المعنى، الترك. الصرف، التمون،

ن نختار أني كان من الواجب عمينا آدمنا ممزومين بالتطبيق عمى نص قر ننا ماأغير 
 لقداستو.جبلال إمصطمح المجاز 

 المجاز: الحقيقة و بين عمم البيان و-ب

يراد المعنى الواحد بطرق مختمفة في وضوح إنو العمم الذي يراد بو أيعرف عمم البيان ب
ول ما داخل في األإالثاني  غيره و أو عمىع لو ضما عمى و ألمفظية الداللة ا الداللة عميو و

ولى تسمى األ و خارج عنو، وأنسان اإل و الحيوان في مفيومأدخول السقف في مفيوم البيت 
 ولى بداللة المطابقة وداللة عقمية وتختص األ ين خرتاألكل واحدة من  و داللة وضعية

يكون مما يثبتو  نأال يشترط في ىذا المزوم  شرط الثالثة المزوم الذىني، و الثانية بالتضمن و
ان االنتقال مكو لغير، إلأ ما لعزفإن يكون مما يثبتو عقل المخاطب أالعقل، بل يكفي 

                                       
 .2002،  1 حمد شامية: في المغة" دراسة تمييدية منيجية متخصصة في مستويات البنية المغوية"، دار الببلغة، طأ - 1
 .41ن الكريم، ص آعجاز الصرفي في القر يوسف ىنداوي: اإلحمد أيد عبد الحم - 2
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قد وقع في كبلم بعض العمماء، ما يشعر بالخبلف  و صمي الخارجي.حينئذ من المفيوم األ
ن صح فاعل السبب فيو إ ىو بعيد جدا و في اشتراط المزوم الذىني في داللة االلتزام، و

الذىني ليذا المعنى ن المزوم مكان الفيم بدو المزوم الذىني، المزوم العقمي، إلب ن المرادأتوىم 
ن كان إن السامع بالداللة الوضعية أل يأتييراد المعنى الواحد عمى الوجو المذكور ال إثم 

وضع  وضح داللة من بعض ثم المفظ المراد بو الزم ماأبعضيا  لفاظ لم يكنعالما بوضع األ
المجاز منو ال فيو كناية ثم إ وضع لو فيو مجاز و رادة ماإن قامت قرينة عمى عدم إلو 

 الكناية و المجاز و عمى التشبيو، فانحصر المقصود في التشبيو و يتثنى ىي ما االستعارة و
قدم المجاز  قدم التشبيو عمى المجاز من ابتناء االستعارة التي ىي مجاز عمى التشبيو و

 1عمى الكناية لنزول معناه من معناىا منزلة الجزء من الكل.

ن كل واحد من أاعمم  المجاز قائبل:" و وم الحقيقة وقد عرض" الجرجاني" لمفي و
ذا كان الموصوف بو إكان الموصوف بو الفرد غير حده،  ذاإالحقيقة  وصفي المجاز و

ت قل: في ن شئإ ريد بيا ما وقعت لو في وضع واضع وأالجممة في المفرد: كل كممة 
ما  ول وتنتظم الوضع األىي عبارة  ى غيره فيي حقيقة، وإلال يستند فيو  واصيعة وقوعام

اشترطت ىذا نما إ و في جميع الناس مثبل، وأنو كممة تحدث في قبيمة من العرب ع تأخر
 ن ليا داللة عمى الجممة.أو مجاز حكم من حيث أنيا حقيقة أن وصف المفظة بكمو أل

يد بيا غير ما وقعت لو في وضع واضعيا أر ن المجاز: ىو كممة أكبلمو يستخمص من  و
 2ول.األ لممبلحظة بين الثاني و
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 وال: التشبيو في القران الكريم:أ

 تعريف التشبيو:-أ

عد معمما من معالم نظمو، فاىتم بو المفسرون  ن الكريم، وآشاع فن التشبيو في القر 
 الببلغة خاصة، يقول " محمد الطاىرين عاشور"، "و عامة و القرآنيةصحاب الدراسات أ و

التقديم عمى شدة عنايتيم بو استحق  كبلم البمغاء ولكن لكثرة وروده في  ىو من الحقيقة و
 نواع المجاز عميو".أالمجاز، لتوقيف بعض 

خر، اشتير فيو الممحق آلحاق شيء بشيء إىو الداللة الصريحة عمى  التشبيو: و
 بو تقريبا لكمال الوصف المراد التعبير عنو.

لحاقيا إريد أ حد الطرفين وأل صفة تجمت في من بعضيما من خبل التشبيو مقاربة شيئين
 و ممحوظة.أممفوظة  بأداةبالطرف الثاني 

 قسامو:أ -ب

 :أىمياعدة لفن التشبيو  أنواعىناك 

 التشبيو البميغ:-1

وجو  داة ونواع التشبيو من حيث حذف األأرقى أالببلغة التشبيو البميغ  عد عمماء
 يتشابيان، و المشابية بين الطرفين تتعانق بحائل ون أداة بدل عمى ن األذلك أل الشبو، و

داة في التشبيو التي تجعل المفاضمة ىذا الحائل ىو األ لكن ال تزال المفارقة بينيا موجودة، و
 قوى من المشبو.أن الصفة في المشبو بو أ قائمة بين الطرفين، و

 فاىيم العقدية.الم لتوضيحسموبا أاتخذه  ن الكريم ىذا الضرب من التشبيو وآقد تناول القر  و
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 التشبيو التمثيمي: -2

ا عنده وقفات متميزة عن غيره اىتم عمماء الببلغة العربية بيذا الفن من التشبيو، وقفو 
و وصفا منتزعا من متعدد، اثنين أوجو الشبو فيو صورة لما كان خرى، نواع التشبيو األأمن 

 1وافية عن التشبيو في القسم التطبيقي. أمثمةلنا ذكر  سيأتي ، وأكثر أو

 ن الكريم:آمن خبلل التشبيو في القر  و

 ن يستمد عناصره من الطبيعة.أ-1

 .إضافيافي الجممة ال عنصرا  أساسيايشكل عنصرا  -2

 2صورة موحية. لفاظ دقيقة وأرة الفائقة في اختيار المقد نو يتميز بالدقة وأ -3

 الكريم:ن آغراض التشبيو في القر أ -ج

، ال يخرج عن دائرة النظم بوصفيا المحور الذي ينبني عميو الذي يمعبو التشبيو ورن الدأ
 الكبلم.

ن التشبيو فيو، لو إعمى في باب الببلغة، فن الكريم يعد النموذج األآمادام القر  و
من جانب تعدد  و غراض يتفرد بيا، منو جانب النظم،أ بيا كما ذكرنا و زخصائص يتمي

 الفوائد في النموذج الواحد: غراض واأل

سباب أالتحذير من الوقوع في  الموعظة و خذ العبرة وأ: بغرض تشويو المشبو -1
 اليبلك.

                                       
 .203-196-189،ص 2002،  1التنوير، ط حواس برى: المقاييس الببلغية في تفسير التحرير و - 1
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 التكرار. الكثرة و-2

 بو لتبين الحسرة و ىؤتنو يأن الكريم آغراض التشبيو في القر أمن  : والندم الحسرة و -3
 .خرينفي حق اآلو أفات المرء من تقصير في حق نفسو  الندم بما

 التشبيو لمتعميل. -4

 التشبيو لالعتبار. -5

 ن ال يفضيأن الكريم آشبيو في القر غراض التأمن  و شارة:اإل التيوين و لالىتمام و -6
متعددة، عمى سبيل اليقين ال الظن، مما  معنى محدد بل يتضمن المثل الواحد فيو معانلى إ

 .القرآنيعجاز لمنظم يجعل ىذا التعدد وجيا من وجوه اإل

دوار بيذه األ ائف كثيرة، وظو  و دوار متعددةأن الكريم، آىكذا يؤدي التشبيو في القر  و
كونو  القرآنيسموبية لمنص ، ساىم فن التشبيو في الخصائص األغراض الكثيرةاأل الفنية و

 .القرآني صمعمما من معالم الن

عراب الكريم، ال يكفي منيا اإلن آن دراسة فن التشبيو في القر أ :القولحاصل  و
نص معجزة، كونو مبنيا عمى عبلقة  القرآنين النص ذلك أل الببلغي الساذج لنصوصو، و

 1.النظم بالمعنى
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 ثانيا: المجاز واالستعارة:

 المجاز: -1

 تعريفو:  -أ

و المفظ يعدل بو عما يوجبو ب ، سمواهذا تعداإيجوزه"  ءالشيالمجاز مشتق من "جاز 
 صمي.جازوا بيم موضعو األ ألنيمالوضع  أىل

و ب ذإالمعنى،  إليضاحلييا الطبيعة إحسن الوسائل البيانية التي تيدي أالمجاز من  و
ت العرب يخرج المعنى متصفا بصفة حسية تكاد تعرضو عمى عيان السامع، ليذا اشتق

 لفاظ، وكثرة معاني األلى الداللة عمى إ لى االتساع في الكبلم، وإباستعمال المجاز بميميا 
كثر في كبلميم  األمر م وريحية، أ لما فييا من الدقة في التعبير فيحصل لمنفس بو سرور و

 شعرىم . زينوا بو خطبيم و ثر فيو بكل معنى رائق، وأحتى 

 قسامو: أ -ب

 المجاز:

رادة المعنى إو لعبلقة مع قرينو دالة عمى عدم ىو المفظ المستعمل في غير ما وضع ل
قد تكون  قد تكون المشابية، و المجازيالمعنى  العبلقة بين المعنى الحقيقي و صمي واأل

القرينة قد تكون لفظية،  ال فيو مجاز مرسل، وإ ذا كانت المشابية فيي استعارة، وإغيرىا، ف
 و حالية.أ

 قسام: أربعة ألى إينقسم  و

 مرسل. دمجاز مفر  -
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  .باالستعارة دمجاز مفر  -

  .مركب مرسل مجاز -

 مجاز مركب باالستعارة. -

 المجاز المفرد المرسل: -1 -
صمي لمبلحظة عبلقة المستعممة قصد  في غير معناىا األالمجاز المرسل ىو الكممة  -

لو عبلقات كثيرة ال يسعنا  صمي، ورادة المعنى األإشابية مع القرينة، دالة عمى عدم غير الم
 ىي: و  فقطسردىا بكتفي نا بل يالمجال ىنا لشرح

 التقييدطبلق، اإل لية واآل الممزومية، و البلزمةالجزئية،  المسببة، الكمية و السببية و -
 والمحمية، البدلية  ما يكون، الحالية و و اعتبار الخصوص، اعتبار ما كان ،العموم و

 1.التعمق االشتقاقي.... ، المجاورة والمبدلة
 المجاز المنفرد باالستعارة: -2 -
 االستعارة: تعريف -1 -
 ذ طمبو.إي المغة من قوليم: استعار المال شعار فاإل -
لعبلقة المشابية بين في اصطبلح البيانين: ىي استعمال المفظ غير ما وضع لو  -

 صمي، ورادة المعنى األإلمستعمل فيو، مع قرينو صارفة مع المعنى ا المعنى المنقول عنو و
 ركان االستعارة ثبلثة.أ بمغ منو وأتشبييا مختصرا لكنيا  إالاالستعارة ليست 

 .مستعار لو -
 .مستعار منو -
 مستعار. -
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ضا من تناسي أي بدال داة التشبيو، بل وأال  ال بد فييا من عدم ذكر وجو الشبو و و -
ن أدعاء إو أن المشبو عين المشبو، أدعاء إمو وقعت االستعارة فقط مع جأالتشبيو، الذي من 
 تأتىال  و عمم جنس"، وأن يكون اسم جنس ألكمي: "براد المشبو بو اأفالمشبو فرد من 

ن نفس في الحقيقة الشخصية، أل شيءمكان دخول إاالستعارة في العمم الشخصي لعدم 
فاد العمم الشخصي وصفا بو يصح أذا إال إلجزئي يمنع من تصور الشركة فيو، التصور ا

تجدي الكبلم  ألنياجمل وقع في الكناية، ألبلستعارة  اعتباره كميا فيجوز استعارتو كتضمن، و
 1.حساساتاإل ىواء وفييا تثار األ رونقا و تكسوه حسنا و ، وقوة

 االستعارة:  أقسام - 2

و أقسمين: تصريحية  إلىصو خو ذكر ما يو أقسم االستعارة باعتبار المشبو بتن  -1
مثمة من ألنا ذكر  تأتي وىي ما صرح فيما يمفظ المشبو بو،  و مصرحة: وأمصرح بيا 

 استعارة مكنية. سورة القصص في الجزء التطبيقي، و
استعارة تبعية، فيطمق عمييا  و أصميةاستعارة  إلىتنقسم االستعارة باعتبار لفظيا  و -2

م أكان اسم ذات جامد أجنس غير مشتق سواء  مكان المستعار اس إذا األصميةاالستعارة 
و التبعية فيي االستعارة أما االستعارة الفرعية أ .تأويبلم أاسم ذات معنى، سواء كان جنس 

ارة فرع من عستالن افي الحروف، ذلك أل و األسماءفي المشتقات من  و األفعالالواقعة في 
 صح.يال حيث إشبيو لكونيا مبالغة لو، فبل تصح الت

فاالستعارة  2ةمطمق قسام: مرشحة، مجردة، وألى ثبلثة إمتيا ءسم االستعارة باعتباره مبلتنق 
 المرشحة: ىي التي تقترن بما يبلءم المستعار منو )المشبو بو(.
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و غير أو سواء كان صفة لو فاالستعارة المجردة: ىي التي يذكر مع المستعار لو ما يبلئم
 صفة.

 :القرآنيةالتشريع من خصائص االستعارة  يجاز واإل -3

منو،  الدقيقخذت موقعيا أقد  يجدىا ولفاظ المستعارة، داخل النظم، في األ لمتأملن إ
ىذه الدقة العجيبة نجدىا في الدقة  ن تكون كذلك، وأىو الذي سوغ ليا  الطارئيجد معناىا 

عراب الببلغي موقع االستعارة تمك التي يكون ليا في اإل القرآنيةلفاظ األ من ىذه ، والقرآنية
 1.القرآنية اآليةمن نظم 

 :القرآنية الكناية

 :القرآنيةالكناية  تعريف -أ

 رادة معناه الحقيقي.إريد بو الزم معناه مع جواز أطمق أالكناية لفظ 

المراد  نسبة و و صفة وأسبة ال ن ما غير صفة وإن المطموب بيا قسام ألأالكناية ثبلثة  و
 الصفة المعنوية:

يا ما ىو معنى واحد كقولنا: ال نسبة فمن المطموب بيا غير صفة، و فاألولى -1
 منو قولو كناية عن القمب. اف كناية عن زيد والمض

 .األضعافمجامع  الطاعنين و*******  بيض مقدمأالضاربين بكل   

                                       
 .288: ص المرجع السابق  -1
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 إلىبعيدة القرنية ما ينتقل منيا  ىي ضربان قريبة و المطموب بيا صفة و الثانية: و  -2
 1ىي واضحة كقوليم طويل النجاد كناية عن الطول. المطموب بيا ال بواسطة و

ىي  داء، وأتصويرىا خير  راء المعنى وآبنصيبيا كامبل في  القرآنيةتقوم الكناية  و
 ذن سماعو، وعن األ تميذبة، تتجنب ما ينب مؤدبةحينا  موحية، و ا راسمة مصورةنياحأ

ن تؤدي المعنى أتعجز الحقيقة  الكثير ما حينا موجزة تنقل المعنى الكبير في المفظ القميل، و
، فالكناية نموذج لروعة القرآنيةع التي وردت فييا الكناية ضالكناية، في الموادتو أكما 

سنبنيو من خبلل النماذج ىذا الذي  فيو، و األداءحسن  جمال تصويره، و ، والقرآنيةالببلغة 
 2المنتقاة من سورة القصص.

 نماذج لمصور البالغية من صورة القصص: -ج

ذت حيزا كبيرا جدا في خأالصفات  آياتفي سورة القصص نجد صور ببلغية في 
بيا أي  ايستدلو ن أن الكريم حالوا آالمجاز في القر  ن القائمين بالحقيقة وعتقادي، ألالتفكير اإل

ال تْدُع  و » :جل و بيا. فقولو عزذام راء وآليو إيذىبون  اما كانو عمى  اآلياتبصورة ىذه 
 « ِإلْيِو ُتْرجُعون شْيٍء ىاِلٌك ِإاّل وْجيُو لُو اْلُحْكُم ومع الّمِو ِإلًيا آخر ال ِإلو ِإاّل ُىو ُكلُّ 

ذلك صورا  مؤدى و عمى عجز، ر، تقرير، ورد صدمر، خبرأيحتوي عمى  .{88}القصص 
 الواحد الباقي. لئللوببلغية 

براز دورىا في إترتيب ظواىرىا بغرض  ن نبرر بعض الصور الببلغية وأسنحاول  و
حد أ رما ذكلى إصدق القائمين استنادا أىو  المبنى في كبلم اهلل وتجميل  تزيين و تحسين و
بلغي التراثي يدلنا عمى كل سورة تحت التقسيم الب آياتن وضع إ))  ذ قال:إ، الدارسين
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 إلعادةمام جميرة الباحثين أمن السور، مما يفتح الطريق  عجاز في كل سورةمواطن اإل
 .(( عجاز القران الكريمإصياغة 

 ر بعض السور الببلغية لمداللة عمى ذلك:سنختا و

 التشبيو:-1

ن قصدنا طبعا إوجو الشبو،  داة التشبيو وأنو" ما حذفت فيو أن قمنا أ قد سبق و و
 ."التشبيو البميغ

 .{77}القصص « ما أْحسن الّمُو ِإلْيكأْحِسن ك و » يقول العمي القدير:

 1وجو الشبو. ، وباإلحسان المأمورالمشبو ىو و المشبو بو،  ليي ىوحسان اإلن اإلإف
 حسان اهلل جل جبللو.إليوافق  باإلحسانمر الموازنة بين األ

 :االستعارة -2

و ىي استعمال المفظ أصمي لعبلقة المشابية، مفظ المستعمل فيما يشبو معناه األىي "ال
 2في غير ما وضع لو لعبلقة المشابية".

ن قرة إ{. ف9}القصص « لك ُقّرُت عْيٍن لِّي و قالِت اْمرأُت ِفْرعْون و » مثل قولو تعالى:
 استقرارىا، فجعل استعارة الولد. العين بردىا و

 .{8}القصص « حزًنا فاْلتقطُو آُل ِفْرعْون ِليُكون لُيْم عُدوًّا و » كذا في قولو تعالى: و

                                       
 .196حواس برى: المقاييس الببلغية في التفسير و التحرير والتنوير، ص  - 1
 .176يضاح في عموم الببلغة، ص جبلل الدين الخطيب القزويني: اإل  -2
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وجدنا الشيخ" ابن عاشور" يعدىا المرجع كمما  ألنناىنا استعارة تبعية في الحرف،  و
لتفاظ، "البلم" حيث يقول:" اإل خاصة منيا عرض لبلستعارة التبعية في حروف الجر وت

ذىول اسند  أونحوىا، بقصد  و األرضفي  ىو تناول الشيء الممقى افتعال من المفظ و
"  بىي معرفة عند النحاة  البلم في" ليكون ليم عدوا" الم التعميل و ل فرعون وآ إلىااللتفاظ 

 الم كي" .

ن" المصدرية بعد أ" ن تكون جارة من سببل منأحق "الم كي"  " التقطو" و بمتعمقة  ىي و
منو الفعل المنصوب بيا فذلك المصدر ىو العمة الباعثة عمى صدور ذلك الفعل من  البلم و
 فاعمو.

ة االستعارة دون الحقيقة، لظيور استعماال وارادا عمى طريق اآليةقد استعممت في  و
حبا  فة بو وألكنيم التقطوه ر  حزنا و يكون عدوا ليم و أنالتقاطو  إلىييم نيم لم يكن داعأ

لكن لما كان عاقبة بالعمة في كونيا نتيجة لمفعل  لما التقى في نفوسيم من شفقة عميو، و
تيب العمة تبعا لترتيب العاقبة المشبية الحرف الذي يدل عمى تر  فأشعرتالعمة غاليا،  كشأن

 1الحرف بمعزل عن االستعارة لذلك سميت استعارة تبعية.ن الستعارة معناه أل

 « فجاءْتُو ِإْحداُىما تْمِشي عمى اْسِتْحياء » مر في قولو تعالى:كذلك األ و
 .{24}القصص

نيا أالمعنى:  "عمى" ىذا لبلستعبلء المجازي مستعارة لمتمكن من الوصف. و أنحيث 
 2مستحية في مشيتيا.

 الكناية: -3

 1.يضاأرادة معناه معو إريد بو الزم معناه، مع جواز أنيا لفظ أقمنا  و
                                       

 .244التنوير، ص  التحرير و حواس بري: المقاييس الببلغية في التفسير و -1
 .103التنوير، ص  ن بن عاشور: تفسير التحرير وب محمد الطاىر - 2
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يستحي  ن جممة:" وإ{، ف4}القصص«  يْستْحِيي ِنساءُىمْ  ُيذبٍُّح أْبناءُىْم و » في قولو تعالى:
 اغتصابين. نساءىم" كناية عن سبي النساء و

 االيغال:-4

ِإن  » نيا كقولو تعالى:يتم المعنى بدو  و نظما بيا يقيد نكتةأىو ختم الكبلم كان  و
 .{10}القصص«  كادْت لُتْبِدي ِبِو لْوال أن ّربْطنا عمى قْمِبيا

 االلتفات:  -5

المخاطبة،  إلىعن االختيار  لى االختيار، وإىو انصراف المتكمم عن المخاطبة  و
اْستنصرُه فِإذا اّلِذي  » خر، مثل قولو تعالى:آمعنى  إلىاالنصراف من المعنى يكون فيو  أو

 .{18}القصص « ِباألْمِس يْستْصِرُخُو قال لُو ُموسى ِإّنك لغِويٌّ مُِّبينٌ 

 تغير في سياقو. ن قولو تعالى:" يستصرخو" التفات في الخطاب، وإف

 المجاز: -6

في سورة  أمثمةمن  أناذكروا  خر" وآ إلىوضع ليا  إلىىو نقل الشيء عن حقيقتو 
 .{88}القصص « شْيٍء ىاِلٌك ِإاّل وْجيوُ 'ُكلُّ  » القصص" قولو تعالى:

اليبلك:  ال اهلل تعالى، وإالمعنى: كل موجود ىالك  الوجو: مستعمل في المعنى الذات، و و
 2الزوال.

 

 

                                                                                                                        
 .206البديع، ص  البيان و حمد الياشمي: جواىر الببلغة في المعاني وأالسيد  - 1
 .179التنوير، ص  محمد الطاىر بن عاشور: تفسير التحرير و - 2
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 شارة:اإل -7

 فظنا جميا تريد بو معنى خفيا.لن تطمق اأىي  و

معاٍد ُقل ّربٍّي أْعمُم من جاء ِإّن اّلِذي فرض عمْيك اْلُقْرآن لرادُّك ِإلى  » مثل قولو تعالى:
ِبينٍ  ِباْلُيدى و  .{85}القصص « مْن ُىو ِفي ضالٍل مُّ

 و يوم القيامة فازداد النص بيا.أمكة المكرمة  إلىشارة إن الميعاد إف

 نساني: الخبر اإل  -8

فجاءْتُو  » عمى معنى جميل، مثل قولو تعالى: ىو صيغة الكبلم التامة الدالة
تْمِشي عمى اْسِتْحياء قالْت ِإّن أِبي يْدُعوك ِليْجِزيك أْجر ما سقْيت لنا فمّما جاءُه ِإْحداُىما 

 (.25")القصصوقّص عمْيِو اْلقصص قال ال تخْف نجْوت ِمن اْلقْوِم الّظاِلِمين

قي، الغرض منو الخروج بمفيوم نشائي حقيإىو خبر  اآليةليي في ىذه فمجمل الكبلم اإل
نظمو  ىتأعجازي ال يتإفيو نص « َتْمِشي َعَمى اْسِتْحَياٍء  » لى:عاما في قولو ت و ،نصي

 و نظم البشر مثمو.أ

 المثل:  -9

 استعمالو سمي مثبل، و لمتى فش حكمتو، و ىو كبلم يتداولو الناس لجمال قصره و
 « ِإّن خْير مِن اْستْأجْرت اْلقِويُّ األِمينُ  » مثال من قولو تعالى:لذلك ال تغير األ

 .{26}القصص

مين في ألاخذ القوي ألييا ينطقو الناس لمداللة عمى إقد غدت مثبل  القرآنيةفيذه الجممة 
 ا.غالعمل المراد لو فصارت مثبل بمي
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 ضراب:اإل -11

 و تركا ءالشيراض عن عو اإلأتدل حسنو،  القرينةن أال إقد ينتج،  شيءىو ذكر 
اْسُمْك يدك ِفي جْيِبك تْخُرْج بْيضاء ِمْن غْيِر  » قبال عميو، مثل قولو تعالى:ىماال بعد اإلإ

ممِئِو ِإّنُيْم كاُنوا  اْضُمْم ِإلْيك جناحك ِمن الّرْىِب فذاِنك ُبْرىاناِن ِمن ّربٍّك ِإلى ِفْرعْون و ُسوٍء و
ضراب لئبل يظن البرص إن قولو تعالى "من غير سوء" إ{. ف32}القصص« قْوًما فاِسِقين

 1.فكمل بيا الكبلمبيده "عميو السبلم" 

 :خرى لمصورة البالغية في سورة القصصأنماذج 

وجو التشكيل أحد أفنا من الفنون الببلغية الحديثة ن مفيوم الصورة الببلغية بوصفة إ
راسي الببلغة الصورة حد دأقد عرف  الصورة البياني لممعنى من خبلل ذاتية المبنى، و

 يا: التشخيص الذي يحسو.أنالببلغية ب

الفني في نقل النص  اإلبداع إلىيضا، استناد أمصورا في ذاتو عند قراءتو  القارئ
 نواعيا".أعالم الصورة بكل  إلىالمعنى  المكتوب من عالم المفظ و

الذكر  سمفناأن قضية الصورة قضية قديمة، فقد  عرفيا القدماء كما أال ريب  و
 د ذكر ما يشبو الصور الببلغية وقد ور  مثل: التصوير، التشبيو، االستعارة، و بأسماء

ن مفيوم الصورة أنحن نعتقد  ال في الوصف"، وقي مفيوميا لدى عمماء البيان باسم" ال
 .القرآنيالخارجية يمكن تطبيقو في الدراسات الحديثة لمنص  جوانبو و الببلغية بكل و

تي لقد تحققت في صورة القصص التطبيقات من خبلل جوانب الصورة الببلغية ال و
 احتوتيا في ذاتيا.

                                       
كمية العموم ن ، آر محمد مطيني: دراسة تحميمية لسورة القصص، مذكرة لنيل شيادة ماجيستر آيات الجن في الق - 1

 .98نبار،صاالسبلمية ، كمية األ



 الفصل الثالث: المستوى التركيبي الداللي من سورة القصص.
 

 
133 

قالِت اْمرأُت ِفْرعْون ُقّرُت عْيٍن لٍّي ولك ال تْقُتُموُه عسى أن  و » ففي قولو تعالى:
قول أن مشيد صورة ىذا أنجد  .{09}القصص « ينفعنا أْو نّتِخذُه ولًدا وُىْم ال يْشُعُرون

القارئ يحس بمشاعر فيكاد خص بكل جوانب الصورة،  مشاىدتنافرعون ىو  امرأةالكريم من 
ينفعنا" ما يشعر من خبلل استخدام لفظة عسى  أنا"عسى  في قولو مام فرعون، وأقمقيا  و

 مماأنتخذه ولدا" جعمت الصورة مصورة  وأ" في قوليا التوجيو و بأسموب التأثيربمحاولتيا 
في  تة ببلغية جميمة، فيو نكولدالةجعل موسى  تأخيرىاعين فرعون الذي لم يكن لو ولد 

 .بالتدرج  شيءسموب الحث عمى فعل أ

{، فيو تصوير فني 14}القصص « اْستوى ا بمغ أُشّدُه ولمّ  و » قولو تعالى: أما
المفعول  قد كان الربط بين الفعل الماضي" بمغ" و "موسى" في نضجو، و لببلغي متكامل 

 المتتالية المتوالية. األفعالاستوى ربطا متكامبل بداللة  " محي المضارعأشدهبو "

، فيي {25}القصص«  ُىما تْمِشي عمى اْسِتْحياءفجاءْتُو ِإْحدا » قولو تعالى: ماأ
ن استعارة "تمشي عمى استحياء" أل استدلمنا عمى ذلك بقولو تعالى: كميا حيا، و امرأةتصورا 

بالتنكير رض المحذوفة "استحياء" نقل "عمى" من األ "تمشي" و الفعل المضارع الحقيقي
الحقيقي لمجارية االستحياء  الشيءن استعارة أال إما ذلك  المشعر بفخامة القصد المراد، و

اْسُمْك  » ن قولو تعالى:أنجد  و 1وجيياألباقي الخاص بالصورة الفنية بكل مشعرة بالتصوير ا
الّرْىِب فذاِنك ُبْرىاناِن اْضُمْم ِإلْيك جناحك ِمن  يدك ِفي جْيِبك تْخُرْج بْيضاء ِمْن غْيِر ُسوٍء و

، يضم صور ببلغية {32}الققصص « ِمن ّربٍّك ِإلى ِفْرعْون وممِئِو ِإّنُيْم كاُنوا قْوًما فاِسِقين
ليس المجاز، فمو  مر نتيجة ىنا الحقيقة ون األأالفنية تتمثل في  تجنب مجموعة من الصور

جاز الخبري في صدق قولو عوجو اإلأك" كان مؤادة مجازا لبطل وجو من مر "اسمن األأ
 بسوء. ضتعالى: "تخرج بيضاء" بقرينو" من غير سوء" احترازا من البرص الذي ىو بيا

                                       
 .99محمد مطني: دراسة تحميمية سورة القصص: مذكرة لنيل شيادة ماجيستر،ص -1
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ر بعظمة . نشع{40لقصصا} « ُجُنودُه فنبْذناُىْم ِفي اْليمٍّ  فأخْذناُه و » قولو تعالى: و
نابعة من صورة الصورة حقيقة  لقاء باحتقار، وإنسان في النبذ ىو الصورة التي يتصورىا  اإل

 خذ، النبذ.المجاز: األ

 «النََّياَر َسْرَمدًا  » {. قولو تعالى:71}القصص«  الكيل سرمد » قولو تعالى: و
، عمى التوالي صورة مجازية لتقرير استفيامي فصارت الصورة في الذىن {72}القصص

تية من ازية اآلالصورة المج إلىمنقمبة عن الصورة )الميل البلسرمدي( )النيار البلسرمدي(، 
 بمغ التصوير.أىذا من  النيار السرمدين، و االستفيام عن الميل و

ال تْدُع مع الّمِو ِإلًيا آخر ال ِإلو  و » ىم الصور البيانية قولو تعالى:أحدى إلعل  و
قد ال  آية{، فيي 88}القصص « ِإلْيِو ُتْرجُعون ِإاّل ُىو ُكلُّ شْيٍء ىاِلٌك ِإاّل وْجيُو لُو اْلُحْكُم و

 قولو تعالى: إلىن يمضي بيل ليصل أنو ما أوىمة بصورتيا البيانية غير  ألوليشعر القارئ 
يجد نفسو مستعيد الصورة البيانية بالنيي عن دعاء سواه  «  وجيوإالىالك  ءكل شي» 

ذلك خبلف  ؟ ففيم مجازأحقيقة «   ُكلُّ َشْيٍء َىاِلٌك ِإال َوْجَيوُ  » ىل قولو تعالى: تعالى، و
عمى حقيقتيا ما لم  القرآنيةفاظ لن األأصل في ذلك ن األأمد بعيد، غير أبين العمماء منذ 

 ."حقيقة كل الحقيقة "في ذلك تكون الصورة في قولو تعالى المجاز، و إلىتصرفيا قرينة 

و لننا أمن سورة القصص، عمى  المشتقاتذن جممة من الصور الببلغية إكانت ىذه      
يبقى العمم بيا هلل  المفسرون و لييا العمماء وإييا فيي ليست سوى اجتيادات توصل لإنظرنا 
 وحده.
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 3.3- الداللية  الحقول:  

 نظرية الحقول الداللية:  -أ

الحقل المعجمي، ويقصد  أوما يسمى بالحقل  أساستقوم نظرية الحقول الداللية عمى 
بو مجموعة من الكممات التي ترتبط داللتيا ضمن مفيوم محدد، وتوضع عادة تحت لفظ 

في المغة العربية، فيي تقع تحت مصطمح عام "لون"  األلوانعام يجمعيا ، مثال ذلك كممات 
 1بيض.أخضر، أزرق، أحمر، أ: مثل ألفاظاتضم  و

 المتوحشة، و أوليفة األ الحيوانات: حقل الكممات التي تدل عمى أيضامثال ذلك  و
قطاع ما يعبر عن  يأ أوالتي تدل عمى القرابة  أوحقل الكممات التي تدل عمى السكف 

 األخرىمجال معين من الخبرة واالختصاص فدراسة معنى الكممة ىو عبلقتيا بالكممات 
 2.داخل الحقل المعجمي

عمى الثبلثينات من ىذا القرن  ىذه النظرية عند الغرب في العشرينات و بدأتقد  و
يين" و"فرنسية" و"المانيين" وغيرىم، فقد قام المغويين ر يد مجموعة من المغويين "سويس

 أنماطالوسيطية، كما قاموا باختيار ثبلثة  األلمانيةالفكرية في المغة  األلفاظبدراسة  األلمانيين
في فرنسا فقد ركز عمماؤىا عمى دراسة حقول تتعرض  أمادراستيا،  ة ومن الحقول الداللي

 اجتماعيا. أواقتصاديا  أو أساسياطورا تتعكس  االمتداد السريع، و أولمتغير  ألفاظيا

كامل يظم جميع الحقول الداللية  تأليفالتفكير في  إلىقد قامت ىذه الدراسات  و
ىناك  تفريعي تسمسمي، و أساساخل حقل عمى الموجودة في المغة، وتقدم فيو المفردات د

افتراض وجود  إلىاتجاىات متعددة حول تصنيف المفاىيم الموجودة في المغة استند بعضيا 

                                       
صيدة "كفى بل داء لممبني "رسالة شيادة المسانس، اشراق: نجية خمدون: وىيبة ارغيب: معجم ودراسة داللية لق -1

          .                                                                                                                            19،ص2002/2003يوسوسطاني، جامعة فرحات عباس، سطيف،
 79.1، ص1988مم الداللة ، دار العوم، جامعة القاىرة ط، حمد مختار عمر: عأ  -2
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من التصورات التي  ادادإعتتقاسم المغات جميعيا  إذا مشتركة بين لغات البشر، و ءاتإطرا
 1غير بشري. بشري و غير حي، حسي ومعنوي، يحان تدعي مفاىيم عالمية، مثل: حي، و

لمن بقولو:"  أومن بين المفاىيم التي اصطمح عمييا الغرب لمحقول الداللية تعريف  و
 2".الخبرالمغوية ويعبر عن مجال معين من  نياعىو قطاع متكامل من الم

 أن الحقل جم جزئية لمفرد المغة" وع:" مبأنياالداللية ل الحقو  " ليونز "كما يعرف 
ىذه الفكرة  أنفكرة الحقل الداللي لم تكن حدثا لغويا خاصا بالمغويين المحدثين الغرب بل 

معجم وضع  إلى سياقينكانت موجودة عند  المغويين العرب منذ القدم، فقد كان العرب 
و الموضوعات قبل وقت مبكرا جدا ال يتجاوز القرن الثالث أيصنف المفردات حسب المعاني 

ليذا التصنيف  األولىقد تمثمت الخطوات  رون، و يبعدهن باال فتفكيري أي( الميبلد اليجري
داللية الصغيرة التي ظيرت مع بدايات التدوين من ذلك رسائل متعددة لافي الرسائل 

 أوالخيل  أو اإلنسان عمىائل التي عنيت بالمفردات الدالة اختصت بموضوع واحد كالرس
 األبنية التصنيف كرسائل اليمز و إلىدت مع رسائل إلى إضافةالمطر  أوالكرم  أوالنحل 

ذ وجد بعض المغويين إخر آلداللي في اتجاه ا ، ثم توسع ىذا التصنيفافتعمت و: فعمت ک
ت نمعينة لمعاني محدودة تحديدا دقيقا فكا من ذلك ك ألفاظانتقاء  إلىحاجة المتادبين 

الببلغة وسر البراعة" ل: "الثعالبي"،  :" قدامة بن جعفر"، "سحراأللفاظبمتعددة مثل:" جواىر 
"والشك ان ىمل المغويين العرب يختمف عن مثيمو لدى الغرب في  والمخصص ل:" ابن سيدة

 3.الدرس وعن تقنياتو أفاقتوسع  تطور الزمان و أىميا ال سبابىذا العصر 

 نظرية الحقول الداللية عمى جممة من المبادئ منيا:  أصحابقد اتفق  و

 من حقل داللي. أكثرال وحدة معجمية عضو في 
                                       

 .01، ص1996، بيروت، لبنان،1احمد محمد قدور: مبادئ المسانيات، دار الفكر المعاصر، ط - 1
 .83-82احمد مختار عمر : عمم الداللة،ص  -2
 .3.4: مبادئ المسانيات، صدوراحمد محمد ق -3
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 ال يصح اعقال السياق الذي ترد فيو الكممة

 مستقمة عن تركيبيا النحوي. المفرداتاستحالة دراسة 

الداللية في جمع كل الكممات التي تخص حقبل معينا،  لمحقوليتمثل ىدف التحميل  و
 1.مح العام، وصبلتيا بالمصطباألخرعن صبلتيا الواحد منيا  والكشف

 قيمة الحقول الداللية: -ب

 يمي:  نظرية الحقول الداللية فيما أىمية تتمثل قيمة و

وجو الشبو والخبلف بين الكممات التي تنضوي تحت حقل أ الكشف عن العبلقات و -1
 معين بينيما وبين المصطمح العام الذي يجمعيا.

توزيعيا بكشف الفجوات المعجمية التي توجد  الكممات داخل الحقل الداللي و عتجم -2
ما، وتسمى  شيءالتعبير عن  آوداخل الحقل اي عدم وجود الكممات المطموبة لشرح فكرة ما 

 2.ىذه بالفجوة الوظيفية

ن التحميل في الحقول الداللية يمدنا بقائمة من الكممات لكل موضوع معين اختيار إ -3
 و.انتقاء المبلئم منيا لغرض و ألفاظو

 ن ىذه النظرة تضع مفردات المغة في شكل تجمعي تركيبي ينني عنيا النسيب.إ -4

المشتركة التي تحكم  األسس ون تطبيق ىذه النظرة تكشف عن كثير من العموميات إ -5
 3.وجو الخبلف بين المغات بيذا الخصوصأ، كما فرداتيام في تصنيف

                                       
 .80حمد مختار عمر: عمم الداللة،صأ -1
 110المرجع  نفسو: ص -2
 .112لمرجع نفسو، ص ا -3
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 نفس الوقت دراسة لن التصورات و ساس تعد فيدارسة معاني الكممات عمى ىذا األ  -6
 العبلقات االجتماعية. التقاليد و العادات و المادية، و تاظلمحا

التطورات او التغيرات داخل الحقل الداللي تعني في نفس الوقت دراسة لمتغيرات  دراسة -7
 1.الكفة أصحابفي صورة الكون لدى 

 الحقول الداللية:  أنواع -ج

 ىي: أنواعثبلثة  إلىيقسم الحقول 

 :ر المنفصمةادصمالحقول المحسوسة ذات ال -1

فيو يحوي عناصر تنفصل واقعا في العالم غير  األسريةيمثميا نظام العبلقات  و
 المغوي.

 ىذه الحقول كسابقتيا يمكن ان تصنف بطرق مختمفة متنوعة بمعايير مختمفة . و

 الحقول التجريدية:  -3

الحقمين  أىميعد من ل ىذا النوع من الحقو  الخصائص الفكرية، و ألفاظ تمثميا و
ل الحقو  أنيعتقد  التجريدية. كمالمغة في تشكيل التصورات  األساسية لؤلمميةلوسين نظر 

 المفرداتىكذا تحصر  مة لتشكيل بدورىا حقوال اكبر..... وظمن يى و مة،مالمغوية ليست م
، وحقبل لمرياضة وحقبل الميني أون نخصص حقبل لمحروف الكميا، ومن الممكن تبعا 

 . اإلنسانيةواحد يشمميا جميعيا ىو النشاطات  عمم...ثم نجمع كل ىذه الحقول تحتلمت

                                       
 .113 حمد مختار عمر: عمم الداللة،صأ -1
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مع الحقل العام، وربما لم  لمتبادلمثل ىذه الحقول المجموعة في حقبل ليست مانعة  و
بادل مثل: حقل الحيوانات مع حقل تمنع التبادل بين بعضيا البعض، ولكن ىناك ما يضع الت

 1.المصنوعات، والعكس صحيح،...

 نماذج الحقول الداللية في سورة قصص: -

يمي: حقل داللة التوحيد، حقل داللة  قوال داللية تتمثل فيما" تضمنت "سورة القصص
 والكفر. اإليمانوحقل داللة الزمن، وحقل داللة  المرأة

 حقل داللة التوحيد: -1

، وقد تضمنت سورة القصص عشرة مطالب توحيدية اإللييةالتوحيد ىو ذات المعرفة 
 2:اآلتيةتتمثل في النقاط 

وُنِريُد أن ّنُمّن عمى اّلِذين اْسُتْضِعُفوا ِفي  » مثل قولو تعالى: المن عمى المؤمنين: -1
 .{05}القصص « األْرِض ونْجعمُيْم أِئّمًة ونْجعمُيُم اْلواِرِثين

ِو كْي تقّر عْيُنيا وال  » عبل: : في قولو جبل وجل و وعد اهلل عز صدق -2 فردْدناُه ِإلى ُأمٍّ
 .{13}القصص«  تْحزن وِلتْعمم أّن وْعد الّمِو حقٌّ ولِكّن أْكثرُىْم ال يْعمُمون

ولّما بمغ أُشّدُه واْستوى آتْيناُه ُحْكًما وِعْمًما  » جبل: :  في قولو عز والصالح زءالج -3
 .{14} القصص « وكذِلك نْجِزي اْلُمْحِسِنين

قال ربٍّ ِإنٍّي ظمْمُت نْفِسي فاْغِفْر ِلي  » :: في قولو تعالىغفران اهلل لعباده المؤمنين -4
 .{16}لقصص « الرحيمفغفر لُو ِإّنُو ُىو اْلغُفوُر 

                                       
 .107المرجع نفسو:ص  -1
 .2محمد مصطفى، دراسة تحميمية لسورة القصص ، مذكرة لنيل شيادة ماجيستيرص  -2
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ي أن يْيِديِني ولّما توّجو ِتْمقاء مْدين قال عسى ربٍّ  » : في قولو تعالى:األىميةاليداية  -5
 .{22}القصص « سواء الّسِبيلِ 

قال ذِلك بْيِني وبْينك أّيما األجمْيِن قضْيُت فال  » : في قولو تعالى:اهلل عز وجل إشياد -6
 .{28} القصص « الّمُو عمى ما نُقوُل وِكيلٌ  ُعْدوان عمّي و

اْلواِدي األْيمِن ِفي اْلُبْقعِة فمّما أتاىا ُنوِدي ِمن شاِطِئ : في قولو تعالى:" الربوبية -7
 (.30" )القصصاْلُمباركِة ِمن الّشجرِة أن يا ُموسى ِإنٍّي أنا الّمُو ربُّ اْلعالِمين

ذا ُيْتمى عمْيِيْم قاُلوا آمّنا ِبِو ِإّنُو اْلحقُّ ِمن ّربٍّنا ِإّنا ُكّنا  الحق واليداية من اهلل تعالى: -8 "واِ 
:" ِإّنك ال تْيِدي مْن أْحبْبت ولِكّن الّمو (. في قولو تعالى53ص)القصِمن قْبِمِو ُمْسِمِمين"

وما كان ربُّك ُمْيِمك (. في قولو تعالى:" 53")القصصيْيِدي من يشاء وُىو أْعمُم ِباْلُمْيتِدين
يا اْلُقرى حّتى يْبعث ِفي ُأمٍّيا رُسوال يْتُمو عمْيِيْم آياِتنا وما ُكّنا ُمْيِمِكي اْلُقرى ِإاّل وأْىمُ 

 (.59")القصصظاِلُمون

وال تْدُع مع الّمِو ِإلًيا آخر ال ِإلو ِإاّل ُىو ُكلُّ في قولو تعالى:"  الصفات: بإسناد التوحيد -10
لْيِو ُتْرجُعون  (.88")القصصشْيٍء ىاِلٌك ِإاّل وْجيُو لُو اْلُحْكُم واِ 

 في سورة القصص: المرأةحقل داللة  -2

 ىي: عدة و أنواععمى  اإلليياحتوت "سورة القصص" ضمن وصفيا 

 (.4") القصصَوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُىْم  " في قولو تعالى: :األسيراتالنساء  -1

 و » ضع في سورة القصص في قولو تعالى:في عدة موا األم: تجسدت مبلمح األم -2
وال تخاِفي وال تْحزِني ِإّنا  أْوحْينا ِإلى ُأمٍّ ُموسى أْن أْرِضِعيِو فِإذا ِخْفِت عمْيِو فأْلِقيِو ِفي اْليمٍّ 

أْصبح ُفؤاُد ُأمٍّ  و » قولو تعالى: ، و{07القصص} « رادُّوُه ِإلْيِك وجاِعُموُه ِمن اْلُمْرسِمين
وقالْت  ُموسى فارًِغا ِإن كادْت لتُْبِدي ِبِو لْوال أن ّربْطنا عمى قْمِبيا ِلتُكون ِمن اْلُمْؤِمِنين،
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يِو فبُصرْت بِ  قولو تعالى  . و{10.11}القصص « ِو عن ُجُنٍب وُىْم ال يْشُعُرونأِلُْخِتِو ُقصٍّ
ِو كْي تقّر عْيُنيا وال تْحزن وِلتْعمم أّن وْعد الّمِو حقٌّ ولِكّن أْكثرُىْم ال  » :أيضا فردْدناُه ِإلى ُأمٍّ

في  إلقائو إلى اإلرضاعبدقة منذ  األمجسدت مشاعر  اآليات. فيذه {13}القصص « يْعمُمون
 بأمرهلتكون مرضعة لو من جديد  إلييا إرجاعو إلىبالبحث عنو  ختوألمرىا أ التابوت و

 قدير. شيءتعالى ىو عمى كل 

 و » من بطش زوجيا بو في قولو تعالى: امرأة: تجسدت في خطاب الممكة المؤمنة -3
أْو نّتِخذُه ولًدا وُىْم ال  لك ال تْقُتُموُه عسى أن ينفعنا قالِت اْمرأُت ِفْرعْون ُقّرُت عْيٍن لٍّي و

 .« يْشُعُرون

لّما ورد ماء مْدين وجد عمْيِو ُأّمًة مٍّن الّناِس  و » : في قولو تعالى:المستضعفة المرأة -4
يْسُقون ووجد ِمن ُدوِنِيُم اْمرأتْيِن تُذوداِن قال ما خْطُبُكما قالتا ال نْسِقي حّتى ُيْصِدر الرٍّعاء 

 .{23}القصص « وأُبونا شْيٌخ كِبيرٌ 

قال ِإنٍّي ُأِريُد أْن أُنِكحك ِإْحدى اْبنتّي ىاتْيِن عمى  » في قولو تعالى: :المخطوبة المرأة -5
ما ُأِريُد أْن أُشّق عمْيك ستِجُدِني  أن تْأُجرِني ثماِني ِحجٍج فِإْن أْتمْمت عْشًرا فِمْن ِعنِدك و

 .{27}القصص « ِإن شاء الّمُو ِمن الّصاِلِحين

فالنص في سورة « َقاَل أَلْىمو  » «َساَر ِبَأْىِمِو  و » في قولو تعالى: المتزوجة: المرأة
 المرأة أندليل عمى  ليا بضمير الغائب، و إكراماالمتزوجة لزوجيا  المرأةف القصص يص

 1.تبع لزوجيا

 

 

                                       
 . 5ستير،صرة القصص، مذكرة لنيل الشيادة ماجمحمد مطني: دراسة تحميمية سو  -1
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 داللة الزمن في "سورة القصص": -3

بالنسبة لمفعل في المغة العربية فان  أماىو البعد الدال عمى تغير الوقت،  الزمن و
داللتو الذاتية تحمل الداللة الزمنية في الماضي الذي ذىب، والحاضر الذي يضارع الكبلم، 

في  األفعالالتصق بيما لفظنا وتقديرا في كون تمك  أووالمستقبل المجرد عن "سوف والسين" 
 والماضية والحاضرة  معناىا الفعمي وفي معناىا الببلغي تدل عمى الزمن بالصيغة

 .1المستقبمية

 « نْتُموا عمْيك ِمن ّنبِإ ُموسى وِفْرعْون ِباْلحقٍّ ِلقْوٍم ُيْؤِمُنون »فمثبل في قولو تعالى: 
تعمل داللة زمنية في كون الخطاب الحاضر متعمقا بحال ماضي  اآلية. ىذه {02}القصص

سموبو أفي  القرآنيعجاز اإلوجو أى المستقبل، وىو ما يدل عمى احد يؤول في مجممو عم
وُنِريُد أن  » المعاني، كما يقول الرازي في تفسيره لقولو تعالى:" الضخم المتعدد الدالالت و

{، 05}القصص « ّنُمّن عمى اّلِذين اْسُتْضِعُفوا ِفي األْرِض ونْجعمُيْم أِئّمًة ونْجعمُيُم اْلواِرِثين
ن يكون حاال   من أيجوز  اية حال ماضيو، وريد بو حكألكن  تريد" لبلستقبال و و فعل "وأ

 ن نمن عمييم.أنحن نريد  "يستضعفيم" فرعون و"يستضعف"، أي 

ن دالالت صيغ الماضي المستعممة بكثرة في "سورة القصص" شعرنا بان أكما نجد 
ىذا االستخدام الزمن الماضي مرتبط ارتباطا وثيقا بالزمن الحاضر وال يكاد ينفصل منو، وان 

 «اأْلَْرِض  ِفي َعاَل  » خرى، فمثبل في قولو تعالى:أة ينخرى بقر ألداللة  إالال يفارق ما مضى 
.فيو نفسو  "يعمو" وسيعمو لما ضرع وليا استقبل في داللتو، وىذا ينطبق عمى {4}القصص

عسى أن ينفعنا أْو نّتِخذُه وقالِت اْمرأُت ِفْرعْون ُقّرُت عْيٍن لٍّي ولك ال تْقُتُموُه قولو تعالى:" 
 (.09القصصولًدا وُىْم ال يْشُعُرون")

                                       
 .7محمد مطني: دراسة تحميمية سورة ، مذكرة لنيل شيادة ماجيستير ص -1
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كذلك في قولو  (، و15" )القصصدخل المدينة" (.14" )القصصشدهألما بمغ  و"
الفعل  اقتران(.، يدل عمى 66تعالى:" فعِميْت عمْيِيُم األنباء يْومِئٍذ فُيْم ال يتساءُلون")القصص

ما دالالت الفعل المضارع عمى الحاضر في "سورة"، أئذ" مالماضي"عما" بالطرق الزماني"يو 
في خيالو الذي  أيقر  مشاىدافيي ذات صيغة خاصة تجعل القارئ ليذه السورة يشعر بكونو 

 شياء.يتصور بو األ

ْنُيْم  » :فقولو تعالى ِإّن ِفْرعْون عال ِفي األْرِض وجعل أْىميا ِشيًعا يْستْضِعُف طاِئفًة مٍّ
ن توالي أ{، حيث 4}القصص  «ُىْم ويْستْحِيي ِنساءُىْم ِإّنُو كان ِمن اْلُمْفِسِدينُيذبٍُّح أْبناء

ليس  ن النصأيستحي( بيذه الصيغة الزمنية تدل  )يستضعف، يذبح، و المضارعة األفعال
 .األرضخاصا بكل من استضعف في 

أْيِديِيْم فيُقوُلوا رّبنا لْوال لْوال أن ُتِصيبُيم مُِّصيبٌة ِبما قّدمْت  و » :كذلك قولو تعالى و
 .{47}القصص « أْرسْمت ِإلْينا رُسوال فنّتِبع آياِتك ونُكون ِمن اْلُمْؤِمِنين

ليية خاصة بكل مجموعة من الناس في األفعال المضارعة تواليا جعميا سنة إفقد توالت فييا 
 الماضي والحاضر والمستقبل 

 الكفر: و اإليماندالالت -3
 تصديق بالغيب ول، فيو اإقرار بالمسان تصديق القمب و :باهلل عز وجل اإليمان -1

اشراك الو آخر  ، واإلنسان في قرارة قمبو، أما الكفر فيو جحود الخالقلما صدق بو  إطاعة
الخاصة بمقومات  قد حفمت سورة " القصص " في خطوطيا العامة و ، ومع اهلل عز و جل

المشركين عمى حد  مال الكافرين و ، والشرك وباليات الكفر  خصائصو و و اإليمان
 1.سواء
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في سورة القصص " دعاء موسى " عميو السبلم " في كل موقف  اإليمانفما يدل  عمى 
القصص } « قال ربٍّ ِإنٍّي ظمْمُت نْفِسي فاْغِفْر ِلي » :تعرض لو مثال ذلك في قولو تعالى

كذلك  و ،{17القصص  } « ظِييًرا لٍّْمُمْجِرِمينربٍّ ِبما أْنعْمت عمّي فمْن أُكون  »، {16
 اآلياتتعالى في ىذه  ( ، فموسى عميو السبلم وجو اهلل سبحانو و23-22-21)  اآليات

 اإليمان، هلل جل جبللو دلحابنسبة اإل يمانباإلن مظاىر المجرمين كفر الحقيقية بمعرفة أ
في سورة  تأوجبلمواطن الخمسة فيذه ا، باالستشياديمانو إ و بمعرفة مقام الفعل هلل تعالى

 الدائم . اإليمانن يكون الدعاء باب القصص أ
 جعل موسى عميو، « الّمُو عمى ما نُقوُل وِكيلٌ  و »: في قولو تعالى: اهلل تعالى إشياد -2

 .في عيود وعقوده طريق لمعرفة الحقيقة اإللييةالسبلم " الوكالة 
 فأّما من تاب و »: ثم الفبلح ذلك في قولو تعالى يمانباإلمقترنات  :التوبة والعمل الصالح -3

 .{67القصص  } « عِمل صاِلًحا فعسى أن يُكون ِمن اْلُمْفِمِحين آمن و

 : يمي ما يدل عمى الكفر في سورة القصص فيتمثل فيما  أما

أْىميا جعل  ّن ِفْرعْون عال ِفي اأْلْرِض وا »مثل قولو :   العمو في االرض دليل عمى الكفر -4
 « ْلُمْفِسِدينا ِمن كان ِإّنوُ يْستْحِيي ِنساءُىْم   ِشيًعا يْستْضِعُف طاِئفًة ِمْنُيْم ُيذبٍُّح أْبناءُىْم و

إيمانو، كما قد يكون دليل قد يكون دليل  اإلنسانن عمل تدل أ اآلية، فيذه {4القصص  }
 .الفساد كبيرة و تل كبيرة، لذلك كان القكفر

فمّما جاءُىْم ُموسى ِبآياِتنا بيٍّناٍت  »في قولو تعالى :   دليل الكفر والشركاختالف  المعايير -5
، ىذا في {36القصص  } « قاُلوا ما ىذا ِإاّل ِسْحٌر ُمْفتًرى وما سِمْعنا ِبيذا ِفي آباِئنا اأْلّوِلين

ُمِصيبٌة ِبما لْوال أْن ُتِصيبُيْم  و »عند حسابيم في قولو تعالى :  في مماتيم و أماحياتيم 
 « قّدمْت أْيِديِيْم فيُقوُلوا رّبنا لْوال أْرسْمت ِإلْينا رُسواًل فنّتِبع آياِتك ونُكون ِمن اْلُمْؤِمِنين

كفر أن الكيف  الكافرة عمى حقيقتيا و اإلنسانيةتبرز الشخصية  اآلية. فيذه {47القصص }
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 أنلون اهلل يسأ ، وة يجادلوناآلخر مصيبة العذاب في  أونيا  أن تصيبيم مصيبة في الدبعد 
 يصدقوه . رسوال يؤمنوا بو و إلييميرسل 

يْوم ُيناِديِيْم فيُقوُل  و »في قولو تعالى :  :يوم القيامة المشركين معرضون لمتوبيخ الشديد-6
ِقيل اْدُعوا ُشركاءُكْم فدعْوُىْم فمْم  و »، {62القصص } « أْين ُشركاِئي اّلِذين ُكنُتْم تْزُعُمون

 .{64القصص  } « يْيتُدون كاُنوا لْوأّنُيمْ ۚ  رأُوا اْلعذاب  يْستِجيُبوا لُيْم و

الدالة عمى الحقول السابقة الذكر في " سورة القصص" ،  القرآنيةن جممة المفاىيم إ
الدالة عمى " التوحيد "  اآلياتالتي ذكرناىا عمى سبيل المثال ال الحصر خاصة  اآلياتلكن 

الذين ال يؤمنون باهلل  أولئكحتى لدى دلت عمى التوحيد  آيات، فيناك الكفر ، واإليمان، 
 (.37-32-30-28-27ىي اآليات )  ، وجل عز و

، في {27صص الق } « ستِجُدِني ِإْن شاء الّمُو ِمن الّصاِلِحين »يقول تعالى : 
 ِمْن غْيِر ُسوٍء واْسُمْك يدك ِفي جْيِبك تْخُرْج بْيضاء  »كذا في قولو تعالى  ، والمشيئة الكمية

 قْوًما كاُنوا ِإّنُيمْ  ممِئوِ  و ِفْرعْون لىإ ّربٍّك ِمنان ُبْرىان فذاِنكاْضُمْم ِإلْيك جناحك ِمن الّرْىِب  
 .{32صص الق} «فاِسِقين

من تُكوُن لُو  ال ُموسى ربٍّي أْعمُم ِبمن جاء ِباْلُيدى ِمْن ِعنِدِه وق »قولو تعالى : " و
 .{37القصص  } « الّظاِلُمون الُيْفِمحُ  ِإّنوُ عاِقبُة الّداِر  

 الكفر: و اإليماناآليات التي دلت عمى من  و -

( 7-17كذا اآليات ) ، و{53القصص  } « ّنا ُكّنا ِمن قْبِمِو ُمْسِمِمينإِِ  »قولو تعالى : 
ّنك ال إ »عبل :  قولو جل و ، واإليماني ليس دليبل عمى الرسالة الوحي أنالتي تدل عمى 
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ن التي تدل عمى أ ، و{56القصص  } « لِكّن الّمو يْيِدي من يشاء تْيِدي مْن أْحبْبت و
 1.ليية ىو ىداية إ اإليمان

القصص  } « نُو ال ُيْفِمُح الظاِلُمونإ » التي تدل عمى الكفر قولو تعالى : اآلياتمن  و
معاٍد ُقْل ربٍّي أْعمُم مْن جاء  ِإّن اّلِذي فرض عمْيك اْلُقْرآن لرادُّك ِإلى » :قولو تعالى ، و{37

 .{85القصص  } «  مْن ُىو ِفي ضالٍل ُمِبينٍ  ِباْلُيدى و

 ، فقد ورد في سورة " القصص " ومفيوما الطغيان و التكبر أيضاولعل من تمك المفاىيم 
 ما أحدث فرعون كان سبب طغيانو و فكل، ( في حقل داللة الكفر4) اآليةىذا نجده في 

 ىل مدين وي تدل عمى تكبر أالت المرأة داللة، في حقل (23) اآليةكذلك  وتكبره  كفره و
التكبر  اآليات الدالة عمى الطغيان وكذلك من  ، وقيمنع النساء من الس سقييم رعائيم و

 ظنُّوا أنُيْم ِإلْينا ال ُيْرجُعون و اأْلْرِض ِبغْيِر اْلحقٍّ  ِفي اْستْكبر ُىو وُجُنوُدهُ  و »قولو تعالى : 
القصص  } « قْريٍة بِطرْت مِعيشتيا ِمنْ  كْم أْىمْكنا و »أيضا: قولو  و {39القصص  } «

 .{76القصص  } « فبغى عمْيِيمْ  قْوِم ُموسى ِمنْ  ِإن قاُرون كان » عبل قولو جل و و ،{58
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إبراز  بعد لقد كانت دراستنا ىذه محاولة لمقيام بتحميل سورة منفصمة عمى حدى و و
 توصمنا من خالل عممنا إلى جممة من النتائج و خصائصيا عبر مستويات المغة الثالث، و

 التي ظيرت من البحث نفسو نوجزىا في النقاط التالية: االستنتاجات
 إن ىذه الصورة في حد ذاتيا ضمن سياق باقي السور القرآنية، فييا دالالت متعددة و 

ما يستنبط من تمك الصيغ من  لعل صيغتيا المغوية و أوجو مختمفة لإلعجاز القرآني، و
نو نص متحرك يمكن وصفو أوجو، إن النص القرآني حد تمك األأفكار كان أ معاني و

 جممة داللتو لفيم أدق لإليمان الواحد، و المعاني والدالالت بمعنى يصمح في جممة معانيو و
 المال الواحد. المصير الواحد و

  ىو نص متدرج في مقاطع يرتبط بعضيا  -سورة القصص-إن النص القرآني في
 ببعض.

 تشابية أو مختمفة ىي مناحي ضية تكرر القصة القرآنية في عدة آيات بصيغة مإن ق
ن الصياغة إذا اختمفت في األمر الواحد دلت ذلك أل ن الكريم، والوصفي في القرآاإلعجاز 

عبارات تؤدي معاني أرادىا اهلل  روعتو في حياكة جمل و عمى القدرة في بالغة الوصف و
 في موضعيا.

 ما  ام بما قبميا وتناسقت في التحميل البالغي بانتظ إن آيات السورة قد تناسبت و
 خرىا.آ تناسبت في مقاطعيا بين أوليا و بعدىا بل و

  إن النص القرآني في سورة القصص ال يتيج في ترتيب كمماتو سوى منيج فني يقدم
يستخدم من األساليب البالغية ما يستخدم لمعاني تفيميا وراء  يذكر ما يذكر و ما يقدم و

 النسيج المحكم المتين.وصف األلفاظ، حكمة تدركيا من ىذا 
 كما أننا نجد صورا بالغية في آيات الصفات أخذت حيزا كبيرا في سورة القصص و 

ىو  المعنى و تجميل المبنى و تزيين و الغرض من عممية إظيار تمك الظواىر في تحسين و
 قداسة النص القرآني. تأكيد عمى مواطن اإلعجاز و
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  دالالت " و "دالالت التوحيد "جة منضف إلى مجموعة الحقول الداللية المستخر
المعاني الرفيعة  دالالت الزمن" جاءت كميا تأكيدا عمى القيمة المتجددة و" ، و"وصف المرأة

 لكل حقل.

االستنتاجات بعض ما خرجنا بو مما يتسع بو المقام، حيث  لقد كانت ىذه النتائج و
ستبقى كذلك إلى  ، وءييا القدماوجدنا إننا توصمنا من خالل عممنا إلى نتيجة كمية توصل إل

 تماسك النص القرآني". ىي: "وحدة و األبد و
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