مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين (مج(،)8ع2017/5/1 )30م GCNU Journal ISSN: 1858-6228

أثر دالالت السياق في توجيه الطباق
(دالالت اللررة والثبات أنمووجا ًا)

إعداد
الدكتور/عدي خالد محمود البدراني
كلية العلوم االسالمية
جامعة الفلوجة
االنبار _ العراق

85

مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين (مج(،)8ع2017/5/1 )30م GCNU Journal ISSN: 1858-6228

المستخمص:

متضادة داخؿ السياؽ ،دالالت ال تُنتجيا مجموعة
يدرس البحث تقنيات المغة العر ّبية ،التي تُنتج دالالت
ّ
مما يعني ظيور
أصوات في لفظ ما ،واّنما تشترؾ مجموعة مف األلفاظ في إنتاجيا ،ضمف نظـ مخصوصّ .

طرفيف مف الدالالت عمى نحو ُيشاكؿ – في مجممو – دالالت الطباؽ ،بوصفو ِّ
ماىيتو
فنا ببلغيِّا عربيِّا ،تقوـ ّ
ماىية فف ُيعنى بدالالت المفظ عمى دالالت
عمى تقابؿ معنيي لفظيف في التركيب .وبذلؾ نكوف قد عممنا ّ

عموما.
السياؽ
ً

النص القرآني؛ بوصفو نصِّا
مخصوصا في
وعندما كاف السياؽ محور بحثنا رأينا أف يكوف حقؿ الدراسة
ّ
ً
ماىية الطباؽ السياقي  -الذي نحف بصدد البحث
دالليا ،األمر الذي يمكننا مف الوصوؿ األمثؿ إلى ّ
محكما ً
ً

المغوية التي تحققو.
فيو – عبر تتبع الظواىر واألساليب
ّ
وتحديدا " دالالت الحركة والثبات"،
متعددة ،ومتنوعة آثرنا اختيار حقؿ منيا،
وعندما كانت ىذه الدالالت ّ
ً
ليس بوصفيما يشكبلف ضربا مف الطباؽ الصريح ،وانما لكو

متعددة ،م ّكنت البحث مف التعرض ألنماط متغايرة مف الدالالت.
تقنيات لغوية ّ
نيما يشتمبلف عمى ّ
وقد تناوؿ البحث دراسة جممة مف ىذه التقنيات ،وتوصؿ إلى جممة مف النتائج ،التي بموجبيا نكوف قد أثبتنا

السياقي".
جديدا ،وىو "الطباؽ
مصطمحا ببلغيِّا
ً
ّ
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ABSTRACT
Find taught Arabic language technologies, which produce opposite connotations within the
context, the implications are not produced by the group Voices in the word, but also share a
set of words in their production, within the ad hoc systems. Which means the emergence of a

mutually indications about Ichakl - in its entirety - Icon counterpoint, as an art rhetorical Arab
world, based on what it corresponds to Mnia Fezan in the installation. We have thus generalize
what art means connotations word on semantics context generally.
When the context was the focus of our research we have seen that the field of study in a
tailored Quranic text; as an arbitrator Tagged text, which enables us to reach the perfect

counterpoint to what contextual - that we are going to search - by tracking the phenomena of
language and methods that bring.
When these signs multi, variety, we chose to choose a field of them, specifically the "indications

of movement and stability," not as constitute a form of counterpoint outright, but for being
encompassing the multi-linguistic techniques enabled the research of exposure heterogeneous
patterns of connotations.
Find the study of a number of these techniques have been dealt with, and reached a series of
results, under which we have demonstrated new rhetorical terms, a "contextual counterpoint."
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المقدمة
ّ

عموما -عمى مستويات ،فقالوا بػ (المعنى ،ومعنى
بات مف المعموـ لدى القدماء ّ
أف معاني العر ّبية ً -
المعنى ،ويعني بالمعنى المفيوـ مف ظاىر المفظ ،والذي تصؿ إليو بغير واسطة ،وبمعنى المعنى أف تعقؿ

مف المفظ معنى ،ثُّـ يفضي بؾ ذلؾ المعنى إلى معنى آخر)( ،)1وىذا المفيوـ – وباإلفادة مف معطيات الدرس
المغوي والدرس النقدي الحديثيف  -يجعمنا نتصور مستويات متعددة لممعاني ،نذكر منيا:
يختص بالحروؼ ،وىو ما اىتـ بو النحاة في باب معاني الحروؼ.
 ماّ
يختص باأللفاظ ،وىو عمى قسميف:
 ماّ

محدد
أ  .المعاني
محدد ،فالمفظ ليس لو معنى ّ
المعجمية لؤللفاظ ،أي معاني األلفاظ قبؿ دخوليا في سياؽ ّ
ّ
الداللية" ( )2لؤللفاظ ،األمر
عدة ،يسمييا البعض بػ"الحقوؿ
محدد .واّنما لو معاف ّ
قبؿ دخولو في سياؽ ّ
ّ
الذي جعؿ البعض يرفض المستوى السابؽ مف المعاني ،ويقوؿ ليس لمفظ معنى إال بعد دخولو في سياؽ
محدد.
ّ

إف األلفاظ المفردة التي
ب  .معاني األلفاظ بعد دخوليا في سياؽ ّ
محدد .وفي ىذا المجاؿ يقوؿ الجرجانيّ ( :
ضـ بعضيا إلى بعض ،فيعرؼ فيما
ىي أوضاع المغة لـ توضع لتعرؼ معانييا في أنفسيا ،ولكف ألف ُي ّ
()3
أف (نسبة كثير مف الكممات
بينيما فوائد)  .تمثؿ دالالتيا داخؿ السياؽ .بؿ يذىب بعض الباحثيف إلى ّ
أف نستد ّؿ عمى معناىا بغير
ال يتضح معناىا
ّ
المحدد إالّ باستعماليا إلى جانب غيرىا ،ومف الصعب ّ

استرشاد بالكممات المحيطة بيا) ( .)4عمى أف يكوف المعنى مختصِّا بالمفظة وحدىا ،عمى الرغـ مف تحديد
إف وظيفة السياؽ ىنا تتمثّؿ بتحديد معنى واحد مف المعاني المتعددة لمفظة
السياؽ ليذا المعنى ،أي ّ
الواحدة ،عمى وفؽ ما سبؽ ذكره.

النحوية.
يختص بالتراكيب ،واألساليب
 ماالمغوية و ّ
ّ
ّ
ألف الكممات ما ىي إالّ وحدات
يختص بالسياؽ
 ماعموما ،فالمعنى (ال يقؼ عند الكممات المفردة؛ ّ
ّ
ً
وقابميتو عمى
النص الواحد،
األوؿ "نظـ"
يبني منيا المتكمموف كبلميـ) ( ،)5وىنا يبرز أمراف غاية في
ّ
ّ
ّ
األىميةّ :

إنتاج عدد مف الدالالت ،وىو ما ُيسمى بظاىرة "التوسع بالمعنى" .واألمر اآلخر "تأويؿ" المتمقّي ،وقدرتو عمى
إدراؾ ىذه الدالالت.

( )1دالئم اإلػعاص ،ػثذ انماْش انعشظاًَ (خْ471:ـ) ،ذؽمٍك :يؽًٕد يؽًذ شاكش ،يطثؼح انًذًَ تانماْشج ،داس انًذًَ تعذج،
ؽْ1413 ،3ـ 1992 -و ،ض ،1ص.263
انؼشتً ،يُمٕس ػثذ انعهٍم ،اذؽاد انكرّاب انؼشب ،ديشك2001 ،و ،ص.76
انرشاز
فً
(ٌُ )2ظش :ػهى انذالنح أطٕنّ ٔيثاؼصّ
ّ
( )3دالئم اإلػعاص ..539/2
( )4يٍ لؼاٌا انهغح ٔانُؽٕ ،د .أؼًذ يخراس ػًش ،ؽ ،1ػانى انكرة1974 ،و ،ص.5
( )5انًظذس َفسّ.
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البيانية ،األمر
النص عمى إنتاج عدد مف الدالالت يعني كبلمنا عف قدرة القائؿ
قابمية
ّ
وعندما نتكمـ عف ّ
ّ
تحدى اهلل
النص القرآني
الذي جعمنا ننصرؼ في دراستنا ىذه إلى
حصر؛ الذي ُينتج دالالت متقنة ،مقصودةّ ،
ّ
ً

تحدى عباده وأثبت عجزىـ عمى اإلتياف
أف اإلعجاز مصاحب لمنظـ فحسب ،أي ّإنو تعالى ّ
عباده بيا ،بمعنى ّ
مقسوما عمى عباده،
بمثؿ ىذا القراف ،ولكف لـ يتحداىـ في "تأويمو" وادراؾ دالالتو .واّنما جعؿ ىذا اإلدراؾ
ً

سمى بظاىرة "الفيـ الخاص" .وىنا يمكف اإلشارة
الذيف شاءت مشيئتو أف يكوف ليـ
ً
نصيبا منيا ،وىو ما ُي ّ
لقضية قديمة وىي "الصرفة" ( ،)1التي قاؿ بيا بعض القدماء ،ورفضيا البعض األخر ،وأبرز مف رفضيا مف

يفسر
ًا
القدماء الجاحظ ،إذ (لـ يتابع أستاذه النظّاـ في قولو بالصرفة
تفسير لئلعجاز ،واّنما وجد ّ
أف اإلعجاز ال ّ
()2
أصبل .و إذا
إالّ عف طريؽ النظـ)  .فمو كاف إعجاز العباد بوساطة صرفيـ عف ذلؾ لما كاف ىناؾ إعجاز ً

كاف لمصرفة مكاف في ما نحف بصدده فيمكف أف تكوف  -بحسب ما أرى – في مجاؿ التأويؿ وليس في مجاؿ

توسعا في المعنى ،كما تتمثؿ مظاىر الصرفة في
النظـ .وبيذا تتمثؿ مظاىر اإلعجاز في "النظـ" ،الذي ينتج
ً
لمنص ،واهلل تعالى أعمـ.
فيما خصِّا
ّ
"التأويؿ" ،الذي ينتج ً
وتحديدا إلى تسميط الضوء عمى دراسة دالالت
والكبلـ في حقؿ التأويؿ يعود بنا إلى موضوع دراستنا،
ً
ألننا نطمح إلى تعميـ معنى خاص بمعاني األلفاظ عمى
عما سبؽ؛ ّ
السياؽ ،ولكف مف زاوية قد تكوف مختمفة ّ

أسماء أو أفعاال – فمعنى
مبلزما لؤللفاظ –
وتحديدا معنى "الطباؽ" الذي طالما ألفناه
خاص بالسياؽ.
ما ىو
ً
ّ
ً
ً
يحدده ّّ
المتضادة التي ينتجيا سياؽ معيف
كؿ مف معنيي لفظيف قد يحققو سياؽ بكاممو ،فالمعاني
الضد الذي
ّ
ّ
ّ
السياقي".
يمكف أف تحقؽ ما نرمي إليو في مفيوـ "الطباؽ
ّ

وتحديدا دالالت
وأخذت الدراسة طريقيا لتحقيؽ ىذه الغاية عبر البحث عف سبؿ تحقيؽ ىذا المفيوـ،
ً
أف
االسمية ،ودالالت الحركة وعدـ االستقرار ،المتأتّية مف الجمؿ
الثبوت المتأتّية مف الجمؿ
ّ
ّ
الفعمية .عمى ّ

النحو،أما دراستنا ىذه فتسمط الضوء عمى ما يحقؽ
توسع بيا أىؿ المغة و
ىذه السبؿ ليا معاف ّ
متعددةّ ،
ّ
السياقي".
"الطباؽ
ّ

أما
أما عف أنواع الطباؽ التي تعنى بو دراستنا فيي مف قبيؿ طباؽ اإليجاب ،وطباؽ السمب فحسبّ .
ّ
()3
لشمولية ىاذيف النوعيف ،وشيوعيما في القراف
األنواع األخرى مف الطباؽ فقد استبعدناىا مف الدراسة؛
ّ

عموما.
الكريـ
ً

( )1انظشفح( :يزْة تؼغ انًؼرضنح ٔانشٍؼح ،ؼٍس لانٕا طشف هللا ًْٓى ػٍ اإلذٍاٌ تألظش سٕسج يُّ ،يغ ذًكُٓى يُّ).
انشفا ترؼشٌف ؼمٕق انًظطفى ،أتٕ انفؼم ػٍاع انسثرً( ،خْ544ـ) ،داس انفٍؽاء ،ػًاٌ ،ؽْ1407 ،2ـ ،ض ،1ص .740
( )2انًظذس َفسّ .98
( )3نهٕلٕف ػهى إَٔاع انطثاق انًخرهفح ٌُظش :انثالغح انؼشتٍّح أسسٓا ٔػهٕيٓا ٔفَُٕٓا ،ػثذ انشؼًٍ ؼثُّكح ،داس انمهى تذيشك،
ٔداس انشايٍّح تثٍشٔخ ،ؽ 1996 ،1و ،ض  ،2ص ٔ 377يا تؼذْأٌُ .ظش :ػهى انثذٌغ دساسح ذاسٌخٍّح ِطٕل انثالغح ٔيسائم
انثذٌغ ،د .تسًٍَٕ ػثذ انفراغ فٍٕد ،يؤسسح انًخراس ،ؽ2004 ،2و ،صٔ 112يا تؼذْا.
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أهمية الطباق وأثر السياق في توجيهه
تمهيد في ّ

تقنيات الطباؽ في البياف العربي ما يمكف أف ُيمحظ مف
إف مف أىـ ّ
ّ
المتشبيات ،والمتخالفات)
تخاطر إلى األذىاف مف
ًا
أف المتقاببلت أقرب
ّ
باعتبار ّ

(تداعي األفكار في األذىاف،

()1
فف الطباؽ
 ،وبيذا يكوف ّ
وسيمة فاعمة في إذكاء ذىف المتمقّي إلدراؾ الدالالت ،األمر الذي يجعمو وسيمة فاعمة مف وسائؿ التعبير ،و
البديعية فحسب(.)2
ليس مف المحسنات
ّ

وضده ،في جزء مف
الببلغية ّأنو يعني (الجمع بيف الشيء
ماىية الطباؽ فقد شاع في المتوف
ّ
ّ
أما عف ّ
ّ
أجزاء الرسالة ،أو الخطبة ،أو البيت ،مف بيوت القصيدة ،مثؿ الجمع بيف البياض والسواد ،والميؿ والنيار،

()3
أف دالالت األلفاظ المفردة تكاد تكوف الجية الوحيدة التي بوساطتيا يتحقؽ
الحر والبرد)  ،وىذا يعني ّ
و ّ
الطباؽ.

معجمية ،وىي ما تكرر ذكرىا في ىذه المتوف ،وا ّما أف تكوف
إما أف تكوف
ّ
عمى ّ
أف ىذه الدالالت ّ
وعدىا مف قبيؿ "الطباؽ المعنوي" ،ومنو قولو تعالى:
مجازّية ،وىي ما توقّؼ عندىا بعض عمماء الببلغةّ ،

ألف المعنى في بمع األرض ،إنما ىو إدخالو في جوفيا ،واقبلع السماء ،وىو إخراجو
(«أقمعي وابمعي»؛ ّ
ِ
اء َعمَى
أف اإلدخاؿ واإلخراج ّ
عنيا ،وىذا تطبيؽ مف جية المعنى ،ومف جية ّ
ضداف ،وىذا كقولو تعالى أَش َّد ُ
ضد الشدة)(.)4
ماء َب ْي َنيُ ْـ؛ ألف الرحمة ىي ليف القموب وتعطفيا ،وىو ّ
اْل ُكفَّ ِار ُر َح ُ
أف
قررنا ّ
وفي كبل الحاليف ال يخرج مفيوـ الطباؽ عف داللة المفظ ،بؿ رّبما ال نجانب الصواب إذا ّ
ألنيـ عمى مستوى التنظير
الببلغييف العرب توقفوا فقط عند ىذا المفيوـ،
ً
وتحديدا عمى مستوى التطبيؽ؛ ّ

أف الطباؽ يعني (الجمع بيف معنييف متقابميف في الجممة ،سواء كاف التقابؿ عمى جية التضاد ،أو
ذكروا ّ
فمجرد الوقوؼ عند "تقابؿ المعنى في الجممة" يجعمنا ال نكتفي بتقابؿ األلفاظ المتضادة
السمب واإليجاب)(،)5
ّ

(قيمة التضاد

أف
– كما شاع في دراسات العرب -واّنما االنفتاح عمى دالالت
النص ،و ّ
السيما إذا عممنا ّ
ّ
األسموبية تكمف في نظاـ العبلقات الذي يقيمو بيف العنصريف المتقابميف ،وعمى ىذا فمف يكوف لو أي تأثير ما
()6
أف داللتي الطباؽ المتقابمتيف في التركيب يمكف أف تتشكبلف بوساطة
لـ يتداع في تواؿ لغوي)  .بمعنى ّ

( )1انثالغح انؼشتٍّح أسسٓا ٔػهٕيٓا ٔفَُٕٓا.378/2 ،
( )2انثالغح انؼشتٍح ،د .أؼًذ يطهٕب .285
( )3كراب انظُاػرٍٍ انكراتح ٔانشؼش ،أتٕ ْالل انؼسكشي (خ َؽٕ ْ395ـ) ،ذؽمٍك ػهً يؽًذ انثعأئ ،يؽًذ أتٕ انفؼم
إتشاٍْى ،انًكرثح انؼُظشٌح ،تٍشٔخْ 1419 ،ـ ،ص ٌُٔ .307ظش :انطشاص ِسشاس انثالغح ٔػهٕو ؼمائك اإلػعاصٌ ،ؽٍى تٍ
ؼًضج انؽسًٍُ انؼهٕ ّ
ي (خْ745ـ) ،انًكرثح انؼُظشٌح ،تٍشٔخ ،ؽْ 1،1423ـ ،ض ،3ص.137
( )4انطشاص ِسشاس انثالغح ٔػهٕو ؼمائك اإلػعاصٌ ،ؽٍى تٍ ؼًضج انؼهٕي (خ ْ745ـ) انًكرثح انؼُظشٌّح ،تٍشٔخ ،ؽ ،1
ْ1423ـ ،ض ،3ص.138
()5اإلٌؼاغ فً ػهٕو انثالغح ،نهمضًٌُٔ ،انًؼشٔف تخطٍة ديشك (خ ْ739ـ) ذؽمٍك يؽًذ ػثذ انًُؼى خفاظً ،داس انعٍم،
تٍشٔخ ،ؽ ،3ض ،3ص.185
( )6ػهى اِسهٕب – يثادئّ ٔإظشاءاذّ ،د .طالغ فؼم ،كراب انُادي اِدتً انصمافً ،ظ ّذج1988 ،و.256 :
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عموما -ودالالتيا ،بما
دالالت بنية
ّ
النص ،والعبلقات القائمة بيف أجزائو ،وىذا يجعمنا ّ
نتأمؿ تقنيات المغة ً -
في ذلؾ توجيو السياؽ لداللة لفظ مف ألفاظو ،أو تراكيبو ،وبيذا يكوف لمسياؽ دور فاعؿ في تحديد دالالت

الداللية المتقابمة داخؿ التركيب مف جية أخرى ،األمر الذي
الطباؽ بيف ألفاظو ( )1مف جية ،وانتاج المحاور
ّ
يستوقفنا في دراستنا ىذه ،ويجعمنا نبلحؽ ىذه الدالالت والوقوؼ عمييا مف جية ،ورصد سبؿ إنتاجيا مف

جية أخرى.

المبحث األول
العربية
دالالت الحركة والثبات المتأصمة في الجمل
ّ

االسمية تفيد بأصؿ وضعيا الثبوت ...والجممة الفعمية تفيد الحدوث ...وعدـ
أف (الجممة
ّ
مف المعموـ ّ
الفعمية تارة
االستقرار)( ،)2ومف ىنا يكوف التعبير عف داللة ما بوساطة االسـ الصريح تارة ،وبوساطة الجممة
ّ
ِ َِّ
الس ْفمَى َو َكمِ َمةُ المّ ِو ِى َي
يف َكفَُروْا ُّ
أخرى ،والسبيبلف يحققاف طرفي الطباؽ ،كما في قولو تعالىَ  :و َج َع َؿ َكم َمةَ الذ َ
()3
ِ
أف لفظ (كممة) في التركيب األوؿ يكوف مفعوًال بو ،فيو في سياؽ الجممة
يـ  . يمحظ ّ
اْل ُعْم َيا َوالمّوُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
أما
ّ
عمو كممتيـ في الدنيا لتكوف السفمىّ .
الفعمية ،وىنا حضور داللة التحويؿ ،بمعنى سيذ ّؿ الكافروف بتحويؿ ّ
عمو كممة اهلل تعالى،
التركيب اآلخر فجاء بوساطة الجممة
ّ
االسمية ليكوف لفظ (كممة) مبتدأ ،بمعنى ثبوت ّ

تحوؿ كممة الكافريف مف العمو – بنظر أىؿ
أف اختبلؼ التركيبيف بيف
االسمية و ّ
ّ
بمعنى ّ
الفعمية يد ّؿ عمى ّ
أما التركيب اآلخر فيد ّؿ عمى ثبات عمو كممة اهلل تعالى.
الدنيا -لغير العمو (السفمى)ّ .
السياقي بوساطة المناوبة بيف االسـ والفعؿ نذكر قولو
ومف أشكاؿ تحقيؽ الطباؽ
ّ
ِ
َىمِيا إِف َك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ت َو ُى َو
ص َدقَ ْ
َ
يصوُ قُ َّد مف قُُبؿ فَ َ
اف قَم ُ
ى َي َرَاوَدتْني َعف َّن ْفسي َو َشي َد َشاى ٌد ّْم ْف أ ْ َ
ِِ
ِ
َك ِ
يف) (.)4
يصوُ قُ َّد ِمف ُدُب ٍر فَ َك َذ َب ْ
ت َو ُى َو مف الصَّادق َ
َ
اف قَم ُ

اؿ
أيضا( :قَ َ
تعالى ً
ِ
ِ
يف َوِا ْف
م َف ال َكاذبِ َ

وسيدنا يوسؼ "عميو السبلـ" ،وفيو
وىذا الكبلـ جاء عمى لساف الشاىد ،الذي حكـ بيف امرأة العزيز ّ
يذكر أربعة أصناؼ مف الناس :اثناف ُيتصفوف بالصدؽ ،أحدىما أشير إليو باالسـ ،واآلخر أشير إليو بالفعؿ.

أف "الصادؽ"
أيضا ،ومعموـ ّ
واثناف يتصفوف بالكذب ،أحدىما أشير إليو باالسـ ،واآلخر أشير إليو بالفعؿ ً
أف ىذا السمة متأصمة فيو أكثر ّممف ُعبر
ص َد َ
مما يعني ّ
ؽ؛ ّ
ممف َ
ألف االسـ يد ّؿ عمى الثباتّ ،
أعمى رتبة ّ

ب؛ لمسبب نفسو .وبيذا يمكف أف
عنو بوساطة الفعؿ .والعكس بالعكس ،يعني ّ
ممف َك َذ َ
أف "الكاذب" أدني رتبة ّ
التصور تكوف المسافة
ب ،كاذب" عمى الترتيب .وعمى وفؽ ىذا
صد َ
نتصور أربعة مستويات" :صادؽَ ،
ؽ ،ك َذ َ
ّ
ّ

(ٌُ )1ظش :اِسهٕتٍح ٔذؽهٍم انخطاب ،د .يُزس ػٍاشً ،يشكض اإلًَاء انؽؼاسي2002 ،و.102 :
( )2اإلٌؼاغ فً ػهٕو انثالغح.114/2 ،
( )3سٕسج انرٕتح .40
( )4سٕسج ٌٕسف .27-27
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عبر عف
األىـ الذي ال يغفؿ عنو
بيف الطرفيف في كبل االحتماليف واحدة ،ولكف السؤاؿ
المتدبر لمقرآفّ :أنو ّ
ّ
ّ
وعبر عف امرأة العزيز بالفعؿ بكبل الحاليف أيضا.
سيدنا يوسؼ باالسـ بكبل الحاليفّ ،
ّ

إف الرجؿ  -حسب ما يرى "الشاىد" في اآلية
ولموقوؼ عمى داللة ىذا التعبير نقوؿ ومف اهلل التوفيؽّ :
مذموما ،وىنا سيطرح تساؤؿ آخر ،مفاده:
حميدا أـ
الكريمة – أثبت مف المرأة في الخمؽ ،سواء أكاف خمقًا
ً
ً

أف الرجؿ أثبت مف
يعمـ عمى سائر الخمؽ  -أعني مبدأ ّ
ىؿ ىذا األمر مقروف بالحادثة فحسب ،أو ّإنو حكـ ّ
ِ
يصوُ قُ َّد ِمف
أف في اآلية ما يشير إلى
ّ
المرأة – والحؽ ّ
إمكانية تعميـ ىذا المبدأ؛ لقولو تعالىَ ( :فمَ َّما َأرَى قَم َ
ِ
ِ
ِ
كيدكف" يوحي بيذا التعميـ؛ فيو يشير إلى كيد
يـ ) (  ،)1فقولو "مف
ُدُب ٍر قَ َ
ّ
اؿ إَِّنوُ مف َك ْيد ُك َّف إِ َّف َك ْي َد ُك َّف َعظ ٌ
عموما ،واهلل أعمـ.
النساء
ً
أف
يتبيف تحقؽ داللتي الطباؽ
مف ىذا كمو ّ
السياقي ،وىما "الثبات ،وعدمو" وىو طباؽ سمب .عمى ّ
ّ
السياقي.
طباؽ اإليجاب الصريح ،الذي مفاده "الصدؽ والكذب" بمعزؿ تاـ عف الطباؽ
ّ

نت ِم َف
سيدنا سميماف
مخاطبا اليدىد :قَ َ
ت أ َْـ ُك َ
َص َد ْق َ
أيضا قولو تعالى عمى لساف ّ
ً
ومف ذلؾ ً
اؿ َس َننظُُر أ َ
ِ
يف) (.)2
اْل َكاذبِ َ
إذ جاء احتماؿ صدؽ اليدىد بصيغة الفعؿ ،وجاء احتماؿ كذبو بصيغة االسـ ،ويمكف أف تكوف داللة

كثير ما يصاحبو الكذب ،فالمحكوـ طالما
لسيده ،وىذا موقؼ ًا
أف السياؽ في معرض اعتذار
المقصر ّ
ذلؾ ّ
ّ
طمبا العفو والرضا ،األمر الذي د ّؿ عميو االسـ الدا ّؿ عمى الثبات،
يمجأ لمكذب في التبرير ،واالعتذار لمحاكـ؛ ً

ثـ التعبير عف ىذه الكثرة .ينما يندر أف يكوف المعتذر صادقًا ،لذا جاء الفعؿ الدا ّؿ عمى الحدوث ،ومف
ومف ّ
ثـ التعبير عف ىذه الندرة ،واهلل أعمـ.
ّ
قاؿ تعالى عمى لساف امرأة العزيز تخاطبو( ...:ما ج َزاء مف أَر َاد بِأ ْ ِ
اب
َف ُي ْس َج َف أ َْو َع َذ ٌ
وءا إِ َّال أ ْ
َىم َؾ ُس ً
َ َ ُ َْ َ
الدواـ ،و ِ
يغةَ اْل ِفع ِؿ َال تُِ
أَلِيـ) (  .)3يمحظ أف التعبير عف السجف جاء بوساطة الفعؿ ،ومعموـ أف ِ
يد َّ
ف
ص
يغةُ
ص َ
ُ
َ
ّ
ّ
ْ
ٌ
ََ َ
)
4
(
َف ُي ْس َج َف َيوما أَو أَ َق َّؿ َعمَى سبِ ِ
يؿ
ِاال ْسِـ تُِف ُ
أف فترة السجف مؤقتة ،فػ َ(اْل ُم َر ُاد أ ْ
يدهُ)  ،وبذلؾ يمكف أف ُيفيـ ّ
َ
ًْ ْ
التَّ ْخ ِف ِ
يؼ)(.)5

( )1سٕسج ٌٕسف .26
( )2سٕسج انًُم .27
( )3سٕسج ٌٕسف يٍ اٌَح .25
( )4انرفسٍش انكثٍش .272/20
( )5انرفسٍش انكثٍش .445/18
92

مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين (مج(،)8ع2017/5/1 )30م GCNU Journal ISSN: 1858-6228
ت إِلَيًا َغ ْي ِري
سيدنا موسى عميو الصبلة والسبلـ( :قَ َ
اؿ لَئِ ِف اتَّ َخ ْذ َ
قاؿ تعالى عمى لساف فرعوف يخاطب ّ
َجعمََّن َؾ ِمف اْلمسجونِيف ) (  .)1وىنا لـ يعبر فرعوف عف السجف بوساطة الفعؿ ،واّنما َذ َكره بِ ِ
يغ ِة ِاال ْسِـ؛
ص َ
ّ
َ َُْ َ
َُ
َأل ْ َ
()2
تَْنبِييًا َعمَى َّ
المؤبد(.)3
لسيدنا موسى كاف بالحبس الدائـ
ّ
إف تيديد فرعوف ّ
الد َو ِاـ  ،أي ّ

وقد ال تختمؼ ىاتاف الداللتاف عف صيغتي التعبير عف الرجـٍّ ،
سيدنا إبراىيـ عمى لساف أبيو،
لكؿ مف ّ
( )4
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اؿ أَر ِ
ولسيدنا نوح
يـ لَئِ ْف لَ ْـ تَْنتَ ِو َأل َْرُج َمَّن َؾ َو ْ
اغ ٌ
ب أ َْن َ
اى ُج ْرنِي َمميِّا ) ّ .
في قولو تعالى( :قَ َ َ
ت َع ْف آليَتي َيا إ ْب َراى ُ
عمى لساف قومو ،في قولو تعالى( :قَالُوا لَئِف لَـ تَْنتَ ِو يا ُنوح لَتَ ُك َ ِ
يف) (.)5
َ ُ
ون َّف م َف اْل َم ْرُجو ِم َ
ْ ْ
الشتـ و َّ
اف ،وىو َّ
الر ْج ُـ بِالمّْ َس ِ
َحدىا:
الذ ُّـ ،واآلخر َّ
والرجـ فيو قوالف ،األوؿ َّ
جـ باليد ،ولو وجوه :أ ُ
الر ُ
ُ َ
عني .وثالثيا :أل َّ
لمناس ليرجموؾ ويقتموؾ .وثانييا :أل َّ
َرجمنؾ بِإظيار أَمرؾ َّ
أل َّ
لتتباعد ّْ
َقتمنؾ
َرجمنؾ بالحجارة
َ
ساعاُّ ،
الرجـ بالحجارة .إِ َّال أََّنوُ قَد يقا ُؿ ذلؾ في معنى الطَّرد و ِ
ِ
ٍ
ويدؿ عمى أََّنوُ
اإلبعاد اتّْ ً
بمغة قريش .و ارب ُعياُ َّ :
فحممُوُ عميو أَولَى(.)6
الرجـ ىو َّ
رد قولُوُ تعالى :واىجرني مميِّا ،و َّ
مي بِ ّْ
أَراد الطَّ َ
الرجاـ ْ
الر ُ
توعده بالرجـ المؤقت  -عمى اختبلؼ األقواؿ في معنى
سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ قد ّ
أف أبا ّ
بمعنى ّ
ِ
يدةً) ( ،)7وبذلؾ ُيستبعد معنى
َي ُم َّدةً َب ِع َ
الرجـ  -وسرعاف ما يشير إلى ذلؾ بقولو :واىجرني ّ
مميا ،و( َمميِّا أ ْ
سيدنا
توعد قوـ ّ
أف الطرد ىو المراد مف الرجـ .عمى خبلؼ الحاؿ في ّ
التأبيد مف السياؽ ،حتى إذا افترضنا ّ
نوح عميو السبلـ لو بالرجـ الدائـ عمى ما يبدو ،ومف ذلؾ كمّو يتش ّكؿ مظير مف مظاىر الطباؽ السياقي،
وداللتاه "الديمومة وعدميا" ،واهلل أعمـ.

أيضاَ ( :يا أَيُّيَا َّ
اخ َش ْوا َي ْوماً َّال َي ْج ِزي َوالِ ٌد َعف
اس اتَّقُوا َرَّب ُك ْـ َو ْ
ومف دالالت االسـ والفعؿ قولو تعالى ً
الن ُ
ِ َّ ِ
ِِ
ؽ فَ َبل تَ ُغ َّرَّن ُكـ اْل َح َياةُ ُّ
ود ُىو َج ٍاز َعف والِِد ِه َش ْيئاً إِ َّف و ْع َد المَّ ِو َح ّّ
ور) (.)8
الد ْن َيا َوَال َي ُغ َّرَّن ُكـ بالمو اْل َغ ُر ُ
ُ
َ
َ
َولَده َوَال َم ْولُ ٌ َ
إذ جاء جزاء الوالد لولده بوساطة الفعؿ "يجزي" ،وجاء جزاء الولد لوالده بوساطة اسـ الفاعؿ "جاز" ،وال

وقابمية عمى الجزاء؛ مف باب الوفاء مف
استعدادا
أف الولد أكثر
ً
ّ
مما يد ّؿ عمى ّ
شؾ ّ
أف االسـ أثبت في الداللةّ ،
جية ،ولقدرتو التي فطره اهلل عمييا مف جية أخرى ،فالوالد يرعى ابنو سنوات معدودات ،بينما الولد يرعى أباه
ثـ ّإنيا غير معمومة األجؿ ،عمى خبلؼ سنوات رعاية الوالد البنو ،واهلل أعمـ.
سنوات رّبما تكوف أكبر ً
عدداّ ،
السياقي ،عمى غرار ما تقدـ.
وبذلؾ يتحقؽ الطباؽ
ّ
( )1سٕسج انشؼشاء .29
( )2انرفسٍش انكثٍش .272/20
(ٌُ )3ظش انًظذس َفسّ .445 /18
( )4سٕسج يشٌى .46
( )5سٕسج انشؼشاء .116
(ٌُ )6ظش :انرفسٍش انكثٍش .456 /21
( )7انرفسٍش انكثٍش .456 /21
( )8سٕسج نمًاٌ .33
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ض َّؿ َعف
أيضاَ ( :ذلِ َؾ َمْبمَ ُغيُـ ّْم َف اْل ِعْمِـ إِ َّف َرب َ
َّؾ ُى َو أ ْ
َعمَ ُـ بِ َمف َ
ومف داللتي االسـ والفعؿ قولو تعالى ً
اىتَ َدى) ( .)1وقولو تعالىْ ( :ادعُ إِلِى سبِ ِ
ظ ِة اْل َح َس َن ِة َو َج ِادْليُـ بِالَّتِي
ّْؾ بِاْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِع َ
يؿ َرب َ
َعمَ ُـ بِ َم ِف ْ
َسبِيمِ ِو َو ُى َو أ ْ
َ
ِ
يف) (.)2
َح َس ُف إِ َّف َرب َ
ض َّؿ َعف َسبِيمِ ِو َو ُى َو أ ْ
َّؾ ُى َو أ ْ
ِى َي أ ْ
َعمَ ُـ بِ َمف َ
َعمَ ُـ بِاْل ُم ْيتَد َ

ففي اآلية األولى الفعؿ "اىتدى" وفي األخرى االسـ "الميتديف" ،ولموقوؼ عمى الداللتيف نعود أوال إلى
ض َعف َّمف تَ َولَّى َعف ِذ ْك ِرَنا َولَ ْـ ُي ِرْد إِ َّال
السياؽ الذي يسبؽ اآلية األولى،
ً
َع ِر ْ
وتحديدا في قولو تعالى( :فَأ ْ
اْل َح َياةَ ُّ
الد ْن َيا) (.)3
فإف السياؽ جاء لمتعبير
أف الخطاب
ففي قولو "عف مف تولى" ّ
يختص بغير المؤمنيف ،وبالتالي ّ
يتبيف ّ
ّ
عف الضبللة واليداية عمى السواء ؛ إذ قاؿ "ض ّؿ ،اىتدى".

تدالف عمى
أماّ سياؽ اآلية األخرى ففيو موازنة بيف أىؿ الحؽ وأىؿ الباطؿ ،واآليتاف السابقتاف ليما ّ
ِ
اىيـ حنِيفاً وما َك ِ
ِ
ِ َّ
ذلؾ ،إذ يقوؿ تعالى( :ثَُّـ أ َْو َح ْي َنا إِلَ ْي َؾ أ ِ
ت
يف إَِّن َما ُج ِع َؿ الس َّْب ُ
اف م َف اْل ُم ْش ِرك َ
َف اتَّبِ ْع ممةَ إِ ْب َر َ َ َ َ َ
( )4
ِِ ِ
َّؾ لَي ْح ُكـ ب ْي َنيـ يوـ اْل ِقي ِ ِ
ِِ
َِّ
أف الحديث عف
يف ْ
وف )  .بمعنى ّ
يما َك ُانوْا فيو َي ْختَمفُ َ
َعمَى الذ َ
امة ف َ
اختَمَفُوْا فيو َوِا َّف َرب َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ

المؤمنيف وعف غيرىـ ،عمى ٍّ
حد سواء ،لذا يمكف أف يكوف الفعؿ "ض ّؿ" لمتعبير عف حاؿ غير المؤمنيف
خاصة .عمى خبلؼ الحاؿ في اآلية
أف يكوف االسـ "الميتديف" لمتعبير عف حاؿ المؤمنيف
خاصة ،كما يمكف ّ
ّ
ّ

السابقة؛ إذ التعبير عف غير المؤمنيف بكبل الحاليف .ولمموازنة بيف الصورتيف نذ ّكر بداللة االسـ عمى ثبوت
ٍ
أيضا بعدـ داللة الفعؿ عمى ىذا
الصفة بصاحبيا ،فقولنا "ميتد" تد ّؿ عمى ثبوت اليداية في صاحبيا ،ونذ ّكر ً
أف ىذه الصفة قد تكوف طارئة عمى صاحبيا ،غير ثابتة فيو .وبيذا يمكف
الثبوت ،فقولنا "اىتدي" تد ّؿ عمى ّ

أف يد ّؿ االسـ عمى تزكية حاؿ المؤمنيف ،في حيف ال يد ّؿ الفعؿ عمى ىذه التزكية ،وبالتالي يتحقؽ الطباؽ
السياقي ،وىو طباؽ سمب ،واهلل أعمـ.
ّ
ِ
يصوره القرآف الكريـ مف حاؿ
السياقي بوساطة المناوبة بيف االسـ والفعؿ ما
ومف أشكاؿ رصد الطباؽ
ّ
ّ
َمف ُيتّصؼ باإليماف ،واإليماف درجات ورتب  -كما ىو معروؼ – منو ما يكوف في بداية طريؽ اليداية،
ومنو ما يصؿ إلى مرتبة يزكييا ُّ
رب العزة ،ويثني عمييا ،ولبلسـ دور فاعؿ في تحقيؽ ىذه الداللة ،إذ يقوؿ

تعالى "الذيف آمنوا" في بعض آي القراف الكريـ ،ويقوؿ "المؤمنوف" في بعض آخر ،يعنى ورود معنى اإليماف
بالفعؿ تارة ،وباالسـ تارة أخرى ،ومف ذلؾ قولو تعالى في مواطف األوامر والنواىي" :يا أييا الذيف آمنوا"

أف مف يتمقى األوامر والنواىي ال
أف ىؤالء الناس ال يزالوف في طريؽ اليداية ،بمعنى ّ
وظاىر الحاؿ يد ّؿ عمى ّ
( )1سٕسج انُعى .30
( )2سٕسج انُؽم .125
( )3سٕسج انُعى .29
( )4سٕسج انُؽم .124-123
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يزاؿ في مرتبة ال تستحؽ التزكية ،مما يبرر التعبير عنيـ بوساطة الفعؿ ،يستثنى مف ذلؾ قولو تعالى ( :الَّ
ّ ّ
ِ
ِ
ِ
ِِ
يف َو َمف َي ْف َع ْؿ َذلِ َؾ َفمَ ْي َس ِم َف المّ ِو ِفي َش ْي ٍء إِالَّ أَف تَتَّقُوْا ِم ْنيُ ْـ
يف أ َْولِ َياء مف ُد ْو ِف اْل ُم ْؤ ِمن َ
وف اْل َكاف ِر َ
َيتَّخذ اْل ُم ْؤ ِمُن َ
تُقَاةً ويح ّْذرُكـ المّو َن ْفسو وِالَى المّ ِو اْلم ِ
ص ُير ) (  ،)1ففي الوىمة األولى يبدو السياؽ مخالفًا لما ذكرنا قبؿ قميؿ؛
َ
َُ َ ُ ُ ُ َ ُ َ
ألف التعبير عف المؤمنيف جاء بصيغة االسـ ،عمى الرغـ مف كونو بمعرض النيي ،ولكف سرعاف ما يتبلشى
ّ

ىذا الظف ،عندما نعمـ أف ىذه اآلية الكريمة نزلت بحؽ نفر مف أىؿ األنصار( ،)2وىـ أىؿ لمتزكية ،ببل شؾ.
ويمكف اإلشارة ىنا إلى قولو تعالى( :إَِّنما ولُِّي ُكـ المّو ورسولُو والَِّذيف آمُنوْا الَِّذ ِ
وف
وف َّ
الصبلَةَ َوُي ْؤتُ َ
يم َ
َ
يف ُيق ُ
َ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ َ َ
ِ
َّ
وف ) (  ،)3إذ جاء التعبير بالفعؿ "الذيف امنوا" فمو جاء السياؽ باالسـ الدا ّؿ عمى تزكية مف
الزَكاةَ َو ُى ْـ َراك ُع َ
أمر محاالً؛ لعدـ قدرة البشر عمى تزكية البشر مف جية ،ولقمّة عدد الذيف يزكييـ رّبنا
نتخذىـ أولياء  ،لكاف ًا

 نسبة بما يستمزـ مف والة األمر ،الذيف أُمرنا باتخاذىـ أولياء  -مف جية أخرى ،واهلل أعمـ.ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
يف َال َي ْعمَ ُموف )(.)4
كما يمكف اإلشارة ً
يف َولَك َّف اْل ُم َنافق َ
أيضا إلى قولو تعالىَ (.. :ولِمو اْلع َّزةُ َولِ َر ُسولِو َولِْم ُم ْؤ ِمن َ
حصرا ،فمو جاء في السياؽ عبارة "الذيف آمنوا" بدؿ " المؤمنيف" لما
بالعزة لممؤمنيف
أف اهلل تعالى تك ّفؿ ّ
بمعنى ّ
ً

أف
وجدنا شيوع أشكاؿ الذؿ والخنوع التي يرتخ تحتيا عدد كبير مف المذيف آمنوا اليوـ ،وىذا يبيف لنا جميِّا ّ
انية ليـ ،واهلل أعمـ.
التعبير -ىنا -بوساطة صيغة االسـ ّإنما ىو تزكية رّب ّ

نعمـ
أف كبلمنا يشتمؿ عمى داللة "الذيف آمنوا" بصيغة الجمع ،ليبقى
مف الممحوظ ّ
ً
مخصوصا فيو ،فبل ّ
اف لِ ُم ْؤ ِم ٍف أَف َي ْقتُ َؿ ُم ْؤ ِمناً إِالَّ َخطَئاً
ما ذكرناه عمى ما جاء منو بصيغة المفرد ،كما في قولو تعالىَ ( :و َما َك َ
َو َمف قَتَ َؿ ُم ْؤ ِمناً َخطَئاً فَتَ ْح ِر ُير َرقََب ٍة ُّم ْؤ ِم َنة) (.)5

حرر رقبتو .وال يمكف بحاؿ
ففي ىذا
ّ
النص ٌ
ذكر لممؤمف عمى ثبلثة أصناؼ :القاتؿ ،والمقتوؿ ،ومف تُ ّ
إف ما جاء بصيغة المفرد ،عمى ىذه
أف يزكى أحد منيـ ،إال ما شاء اهلل ،وليذا نقوؿ ومف اهلل التوفيؽّ :
الشاكمة فبل يد ّؿ عمى تزكية صاحبو - ،فيما نظف  -أو قد يكوف كذلؾ ،ولكف لتوجيو لـ ِ
نيتد إليو ،واهلل
ّ
أعمـ.

تدبر الطرؼ
أف ىذا النوع مف الطباؽ ُيعنى بذكر طرؼ واحد منو ،ويترؾ لممتمقي ّ
ومف الجدير بالذكر ّ
سر ببلغة ك ّؿ مف المطابقة والمطابقة ّإنما ىو
اآلخر ،وقد تكوف ىذه الظاىرة سبب ذىاب البعض إلى ( ّ
أف ّ

ألنيما متضايفاف ،ويستند أحدىما عمى
تداعى المعاني،
فالضد أو المقابؿ يجمب إلى الذىف ّ
ّ
ضده أو مقابمو؛ ّ

( )1سٕسج آل ػًشاٌ .28
(ٔ )2لٍم إَّٓا َضند تؽك أؼذ انثذسٌٍٍّٔ ،اِسظػ يا ذمذوٌُ .ظش :أسثاب َضٔل انمشآٌ ،أتٕ انؽسٍ ػهً تٍ أؼًذ تٍ يؽًذ تٍ
ػهً انٍُساتٕسي انشافؼً (خ ْ468ـ) ذؽمٍك ػظاو تٍ ػثذ انًؽسٍ انؽًٍذاٌ ،داس اإلطالغ ،ان ّذياو ،ؽ1992 ،2و ،ص-102
.103
( )3سٕسج انًائذج .55
( )4سٕسج انًُافمٍٍ َٓاٌح اٌَح .8
( )5سٕسج انُساء يٍ اٌَح .92
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اآلخر)( ،)1وذلؾ عمى مستوى إدراؾ داللة ك ّؿ منيما .بمعنى ّأننا عندما نق أر في القرآف الكريـ ما جاء بصيغة
نتدبر داللة صيغة االسـ ،والعكس صحيح ،وبذلؾ نكوف أكثر إد ار ًكا لمتعبير القرآني.
الفعؿ ينبغي أف ّ
وقد يجمع السياؽ بيف االسـ والفعؿ ،كما في قولو تعالى( :أُولَػئِ َؾ الَِّذيف لَ ْيس لَيـ ِفي ِ
اآلخ َ ِرة إِالَّ َّ
الن ُار
َ َ ُْ
ْ
ِ
ِ
وف) (.)2
ص َن ُعوْا فييَا َوَباط ٌؿ َّما َك ُانوْا َي ْع َممُ َ
َو َحبِطَ َما َ

لموقوؼ عمى داللة توظيؼ ك ّؿ مف الفعؿ "حبط" واالسـ "باطؿ" ينبغي  -أوالً  -إدراؾ الفرؽ بينيما مف
ِ
ِ
ِِ ِ
الم َراد ِم ْنوَُ ،ول َذلِؾ قيؿ
جية المغة ،فػ (الصنع تَْرتيب اْل َع َمؿ واحكامو عمى َما تقدـ عمـ بوَ ،وب َما ُيوصؿ إلَى ُ
النجار قد سبؽ عممو بِ َما ُي ِريد عممو مف َس ِرير أَو َباب ،وباألسباب
لمنجار صانعَ ،وَال ُيقَاؿ لمتاجر صانع؛ ِألَف ّ
ّ
َّ ِ
ِ
الرْبح أَو َال ،فَاْل َع َمؿ َال
الم َراد مف َذلِؾ ،والتاجر َال يعمـ إِذا اتّجر أَنو يصؿ إلى َما ُيريدهُ مف ّْ
التي توصؿ إلَى ُ
ِ
ِ
وف عماال
َص َحاب ُّ
يسم َ
َي ْقتَضي اْلعمـ بِو يعمـ لَوُ ،أَال ترى أَف المستخرجيف والضمناء والعشاريف مف أ ْ
السْمطَاف ّ
ِ
النجار أَو الصَّائِغ بِ ُو ُجوه َما
وف
وف مف َم َنافع َع َمميـ كعمـ ّ
ً
يعممُ َ
يسم َ
صناعا؛ إِ ْذ َال عمـ لَيُـ بِ ُو ُجوه َما ْ
َوَال ّ
َّ ِ
يتكسب بياَ ،ولَ ْي َس َذلِؾ ِفي الصنع .والصنع
يصنعو مف اْلحمِ ّي واآلالتَ ،وِفي ّْ
الص َن َ
اعة معنى الحرفة التي ّ
()3
أ َْيضا مضمف بالجودة ولِي َذا يقَاؿ ثوب ِ
إف
صنيع)  ،وبذلؾ تكوف جزء مف أعمالنا تتصؼ بيذا الوصؼ ،أي ّ
َ َ ُ
َ
ّ
تقدـ ،وىنا حضور واضح لداللة (الك ّؿ والجزء)؛ فمفظ "ما صنعوا"
العمؿ أشمؿ مف الصنع؛ عمى وفؽ ما ّ
مما قدموا ،ليذا
إشارة لفعؿ ما مف أفعاليـ ،ولفظ "يعمموف" إشارة لسائر ما قدموا ،وبالتالي فما صنعوا جزء ّ
جاء وصؼ ٍّ
كؿ مف الطرفيف بما يناسبو :الجزء ُوصؼ بالفعؿ ،والك ّؿ ُوصؼ باالسـ ،وىو تحقيؽ لداللة

السياقي ،واهلل أعمـ.
الطباؽ
ّ
َِّ
قاؿ تعالى( :أ ِ
ب َّ
يف ِم ْف قَْبمِ ِي ْـ َفمََي ْعمَ َم َّف
َف ُيتْ َرُكوا أ ْ
اس أ ْ
َحس َ
َ
وف َولَقَ ْد فَتََّنا الذ َ
آمَّنا َو ُى ْـ َال ُي ْفتَُن َ
الن ُ
َف َيقُولُوا َ
()4
ِ
َّ َِّ
يف) .
ص َدقُوا َولََي ْعمَ َم َّف اْل َكاذبِ َ
الموُ الذ َ
يف َ

الحؽ سبحانو يختبر مدى صدؽ اإلنساف حيف يعمف اإليمافّ ،إنو -
الظاىر مف
أف ( ّ
النص الكريـ ّ
ّ
الحؽ األمـ السابقة بالتكاليؼ والنعـ والمحف ويظير ويبرز إلى
سبحانو  -يختبرىـ بالمحف والنعـ ،وقد اختبر
ّ

()5
النص
أف
الوجود ما سبؽ أف عممو سبحانو أزالً ،ويميز أىؿ الصدؽ في اإليماف)
 .ولكف الممفت لمنظر ّ
ّ
ويعبر عف مف لـ يوفؽ بصيغة االسـ
يعبر عف مف توفؽ بػ"االختبار" بصيغة الفعؿ "صدقوا"ّ ،
الكريـ ّ
تأممنا
"الكاذبيف" ،وقد ذكرنا ّ
أف االسـ يد ّؿ عمى الثبوت ،والفعؿ يد ّؿ عمى الحدوث ،وعدـ االستقرار ،واذا ما ّ

إمكانية داللتيا عمى شموؿ العبد بصفة "الذيف صدقوا" بمجرد الثبات في
الداللتيف في سياؽ اآلية الكريمة نجد
ّ

( )1انثالغح االططالؼٍّح ،د .ػثذج ػثذ انؼضٌض لهمٍهّ ،داس انفكش انؼشتً ،انماْشج ،ؽ1992 ،3و ،ص.299
( )2سٕسج ْٕد .16
( )3انفشٔق انهغٌٕح .135
( )4سٕسج انؼُكثٕخ .3 -2
( )5ذفسٍش انشؼشأي .3651/6
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تتبيف
موقؼ ما مف مواقؼ االختبار ،بينما ال ُيشمؿ بصفة "الكاذبيف" إال إذا فشؿ في مواقؼ ّ
عدة ،وبيذا ّ
أيضا
رحمتو تعالى لمصادقيف واميالو لمكاذبيف ،وىما داللتا الطباؽ السياقي ،المتيف يمكف أف تكونا حاضرتيف ً
ِِ
َّ َِّ
يف) ( ،)1واهلل أعمـ.
آمُنوا َولََي ْعمَ َم َّف اْل ُم َنافق َ
في قولو تعالى في السياؽ ذاتوَ ( :ولََي ْعمَ َم َّف الموُ الذ َ
يف َ
ض ًار ِم ْف ُس ْن ُد ٍ
س
وف ثَِي ًابا ُخ ْ
ومف دالالت االسـ والفعؿ في رصد الطباؽ السياقي قولو تعالىَ ( :وَيْم َب ُس َ
وِاستَْبر ٍ ِ ِ
يف ِفييَا َعمَى ْاأل ََرائِ ِؾ) (.)2
ؽ ُمتَّكئ َ
َ ْ َ
نعبر عف المبس بوساطة
نسبيا مف زمف االتكاء ،األمر الذي يجعمنا رّبما ّ
معموـ ّ
أف زمف المبس أطوؿ ً
ولكف
االسـ ،مقارنة مع التعبير عف االتكاء ،الذي رّبما يكوف بوساطة الفعؿ؛ عمى وفؽ ما ذكرنا سابقًاّ .

ويقربنا مف داللتي النعيـ ،فالتعبير عف
بما ليأخذنا ً
ّ
يعيدا عف داللة الزمفّ ،
النص الكريـ يأتي مخالفًا لذلؾ ،ر ّ
المبس بوساطة الفعؿ المضارع؛ لمداللة عمى كثرة المباس وتنوعو .والتعبير عف االتكاء بوساطة االسـ؛ لمداللة
عمى ديمومة ىذه الحاؿ ،والحاالف يدالف بالنياية عمى النعيـ .وىنا يتحقؽ النعيـ بوساطة داللتي "التجدد

والثبات" ،وىما طرفا الطباؽ السياقي ،واهلل أعمـ.

قولو تعالى بعد ذكر مراحؿ خمؽ اإلنساف:

ثَُّـ

ومف دالالت االسـ والفعؿ في رصد الطباؽ السياقي
إَِّن ُكـ بع َد َذلِ َؾ لَميّْتُوف ثَُّـ إَِّن ُكـ يوـ اْل ِقي ِ
وف) (.)3
امة تُْب َعثُ َ
َ َ
ْ َْ
ْ َْ َ َ َ
عبر عف الموت بوساطة االسـ ،وعف البعث بوساطة الفعؿ المضارع ،وىنا نسمط
في ىذا
النص الكريـ ُي ّ
ّ
الضوء عمى داللة "التدرج بحدوث الفعؿ" ،التي يمكف أف يد ّؿ عمييا الفعؿ "تبعثوف" مقارنة مع عدـ وجود
عدة ،بدأت بموت ابف أبينا آدـ
أف موت البشر عمى مراحؿ ّ
ىذا التدرج في داللة االسـ "ميتوف" .ومعموـ ّ

أيضا أف بعث البشر يوـ القيامة يكوف جممة واحدة ،وىنا ربما تحدث مفارقة
ومستمرة إلى ما شاء اهلل ،ومعموـ ً
ّ
بيف الداؿ والمدلوؿ ،أي ّإننا رّبنا نتوقع التعبير عف الموت بوساطة الفعؿ المضارع ،والتعبير عف البعث

بالشخص الذي يموت
النص الكريـ ،بمعنى ّأننا نعتني  -في الموت والبعث –
بوساطة االسـ ،عمى خبلؼ
ّ
ّ
أو ُيبعث؛ بسبب عقمنا القاصر في تتبعو إلدراؾ الدالالت.

ألف موت الناس عمى مراحؿ ،وبعثيـ جممة
إف
النص الكريـ ربما يأخذنا ً
بعيدا عف ىذا التأويؿ؛ ّ
بؿ ّ
ّ
النص الكريـ
أف
واحدة ال ينفع العبد ،واّنما ينفعو ما لو صمة بجزائو في الداريف ،واآلخرة بوجو
خاص ،بمعنى ّ
ّ
ّ

وتحديدا في
صح التعبير -وليس لمف يموت أو ُيبعث،
ربما يصرؼ اىتماـ العبد
ً
لماىية الموت والبعث – إذا ّ
ّ
تعدد لمراحؿ الموت ،وانما ىي لحظة واحدة تنقمو مف دار إلى أخرى ،عمى خبلؼ البعث ،الذي
عدـ وجود ّ
النار" .ورّبما أشار ظرؼ
يمر بمراحؿ ّ
الجنة أو ّ
عدة ،تبدأ مف القياـ مف القبور وتنتيي بتمقّي الجزاء األخير " ّ
ّ

( )1سٕسج انؼُكثٕخ .11
( )2سٕسج انكٓف يٍ اٌَح .31
( )3سٕسج انًؤيٌُٕ .16-15
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الزماف في ٍّ
السيما التصريح بػ "يوـ القيامة" الذي يمكف أف يد ّؿ عمى ما
كؿ مف اآليتيف الكريمتيف إلى ذلؾ ،و ّ
ذىبنا إليو إذا ما اقترف ذكره بالبعث.
النص الكريـ يرصد الطباؽ السياقي بوساطة توظيؼ داللتي" :التدرج بحدوث
أف
مف ذلؾ كمّو ّ
يتبيف ّ
ّ
المتعددة ،و"عدـ التدرج" ،إذ موت اإلنساف في لحظة.
الفعؿ" ،المتمثّمة في الداللة عمى مشاىد القيامة
ّ

والداللتاف تصرفاف العبد إلى ما ىو جمؿ؛ فالموت ليس فيو مراحؿ يستطيع العبد أف يستدرؾ ما فاتو ،والبعث

ليس لحظة تكوف يسيرة عميو .واهلل أعمـ.

ت أ َْـ لَ ْـ تَ ُك ْف ِم َف
نبييـ الكريـ:
اء َعمَ ْي َنا أ ََو َع ْ
ظَ
قاؿ تعالى عمى لساف عاد مخاطبيف ّ
(قَالُوا َس َو ٌ
ِِ
يف)( ،)1ظاىر التركيب يفيد بطباؽ سمب صريح بيف مف وعظ "ربما لمرة واحدة" ،ونقيض مف كاف
اْل َواعظ َ
واعظا "عمى الدواـ".

نعبر عنو نحف بمفظ "أوعظت أـ لـ تعظ" أو بمفظ "أكنت واعظا أـ لـ تكف مف
وىذا الطباؽ رّبما ّ
أما السياؽ الكريـ عمى  -وفؽ ما
الواعظيف" أي التعبير عف الطرفيف أما بوساطة االسـ ،أو بوساطة الفعؿّ .

تناسبا لمفواصؿ القرآنية عمى حساب المعنى ()2؛
أف في مثؿ ىذه المواطف
ذكرنا -فرّبما يذكرنا بزعـ مف يقوؿ ّ
ً
ذلؾ ألننا نسمط اىتمامنا عمى داللة "واعظ" الواقعة في الفاصمة ،بينما يمكف أف ُيفيـ مف السياؽ الكريـ
تحديدا -لفظة "واعظ" بمعنى
صرؼ االىتماـ إلى لفظة "وعظت" التي تفيد بمساواتيا في الداللة – عند عاد
ً
دائما.
سيدنا ً
بأف ّ
تصريحيـ ّ
ىودا عميو السبلـ سواء عمييـ أوعظيـ ،ولو لمرة واحدة ،أـ كاف واعظًا ليـ ً

أف في ظاىر التركيب مساواة بيف طرفي الطباؽ الصريح ،ومساواة أخرى بيف داللتي لفظة "أوعظت"
بمعنى ّ
– أي الطرؼ األوؿ مف الطباؽ الصريح – ونعني بالداللتيف :الداللة "المغوية" عمى ندرة حدوث الفعؿ،
دائما ،أي ّإنيـ ساووا بيف كونو  -عميو السبلـ – وعظ ،أـ لـ يعظ مف جية،
والداللة "السياقية" عمى حدوثو ً
دائما مف جية أخرى ،واهلل أعمـ.
وساووا بيف كونو وعظ ّ
مرة واحدة ،أـ وعظ ً
يعبر عف
وقد تصاحب مظاىر الحركة أشكاؿ مف االختبلؼ،
ً
وتحديدا االختبلؼ في زمف الفعؿ ،الذي ّ

ىذه الحركات ،فتارة يكوف التعبير بوساطة الفعؿ الماضي ،وتارة أخرى يكوف بالمضارع ،والسبيبلف يحققاف
طئاً فَتَ ْح ِر ُير َرقََب ٍة ُّم ْؤ ِم َن ٍة َوِد َيةٌ ُّم َسمَّ َمةٌ إِلَى
طرفي الطباؽ
السياقي ،ومف ذلؾ قولو تعالىَ ( :و َمف قَتَ َؿ ُم ْؤ ِمناً َخ َ
ّ
ِ ِ ( )3
ِ
ِ
ِ ِ
أْ
َع َّد لَوُ
ب المّوُ َعمَ ْيو َولَ َع َنوُ َوأ َ
آؤهُ َجيََّن ُـ َخالداً فييَا َو َغض َ
َىمو)  ،وقاؿ تعالىَ ( :و َمف َي ْقتُ ْؿ ُم ْؤ ِمناً ُّمتَ َع ّْمداً فَ َج َز ُ
َع َذاباً َع ِظيماً) (.)4
( )1سٕسج انشؼشاء .136
( )2سٍأذً انؽذٌس ػٍ رنك يفظّال فً يٕػٕع انفاطهح.
( )3سٕسج انُساء .92
( )4سٕسج انُساء .93
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وىنا جاء فعؿ القتؿ الخطأ في اآلية األولى بزمف الماضي ،وجاء فعؿ القتؿ العمد باآلية األخرى بزمف

المضارع.

ماضيا كالفعؿ
الدية ،والكفارة فسيكوف ذنبو
تكبو ما عميو مف ّ
وىذا معناه ّ
ً
أف القتؿ الخطأ عندما يؤدي مر ُ
تكبو يحمؿ وزره ،وذنبو مستمر كاستمرار زمف الفعؿ
أما القتؿ العمد فمر ُ
الماضي ،الذي جاء السياؽ بوّ .

المضي ،واالستمرار" واهلل
المضارع الذي جاء بو السياؽ ،وىذا يعني تحقؽ داللتي الطباؽ
السياقي وىما " ُ
ّ
أعمـ.
ِ
طائِفَتَ ِ ِ
ُخ َرى فَقَاتِمُوا
وقاؿ تعالىَ ( :وِاف َ
اى َما َعمَى ْاأل ْ
َصِم ُحوا َب ْي َنيُ َما فَِإف َب َغ ْ
ت إِ ْح َد ُ
اف م َف اْل ُم ْؤ ِمن َ
يف ا ْقتَتَمُوا فَأ ْ
ِِ
ِ
َّ ِ ِ
َصمِ ُحوا َب ْي َنيُ َما بِاْل َع ْد ِؿ َوأَ ْق ِسطُوا إِ َّف المَّوَ ُي ِح ُّ
يف) (.)1
يء إِلَى أ َْم ِر المَّ ِو فَِإف فَ ْ
ب اْل ُم ْقسط َ
اءت فَأ ْ
التي تَْبغي َحتَّى تَف َ
ورد التعبير عف "البغي" بصورتيف مختمفتيف ،ففي فعؿ الشرط حضور الفعؿ الماضي "بغت" ،وفي
بغيا
جوابو حضور الفعؿ المضارع "تبغي" .وداللة ذلؾ  -واهلل أعمـ – يتمثؿ بأننا نقاتؿ الطائفة التي بغت ً

قميبل -فما إف بغت طائفة ّما عمى األخرى فنحف مأموروف
مقيد – بمعنى حتى لو كاف بغييا
عارضا أو ً
غير ّ
ً
عامة بعدـ البغي بعضيـ عمى بعض.
بقتاليا ،وذلؾ بمثابة تحذير صريح لممؤمنيف ّ
ماضيا،
ولكف بعد مقاتمة ىذه الفئة ُعبر عف بغييا بالفعؿ المضارع؛ ليخرج مف ذلؾ مف كاف بغيو
ً

بالكؼ عف ىذا القتاؿ بمجرد توبة ىذه الفئة وعودتيا لرشدىا ،فمو كاف التعبير في جواب
بمعنى ّأننا مأموروف
ّ
اما عمينا مقاتمة الفئة التي بغت ،إلى غير غاية ،وىذا مفيوـ قتالنا لغير
الشرط بالفعؿ الماضي لكاف لز ً

حصر.
ًا
المسمميف

اف اْل ِح ْك َمةَ أ ِ
َف ا ْش ُك ْر لِمَّ ِو َو َمف َي ْش ُك ْر فَِإَّن َما
ومف ىذه االختبلفات ما جاء في قولو تعالىَ ( :ولَقَ ْد آتَْي َنا لُ ْق َم َ
َي ْش ُك ُر لِ َن ْف ِس ِو َو َمف َكفَ َر فَِإ َّف المَّوَ َغنِ ّّي َح ِميد) (.)2
فالعمؿ الصالح ىنا جاء التعبير عنو بوساطة الفعؿ المضارع "يشكر" ،بينما جاء التعبير عف العمؿ

غير الطالح بوساطة الفعؿ الماضي " كفر" ،وقد يد ّؿ الفعؿ المضارع ىنا عمى المضاعفة والزيادة ،كما يمكف
أيضا عمى أمر آخر،
أف يد ّؿ الفعؿ الماضي عمى عدـ المضاعفة ،عمى شاكمة ما ّ
تقدـ .ويمكف أف يدالف ً
وىو الثناء عمى مف "يشكر" وذكره بخير بشكؿ مستمر في الدنيا؛ لورود الشكر بصيغة الفعؿ المضارع ،الذي

المضي واالنقطاع.
يد ّؿ عمى االستمرار ،وانقطاع ذلؾ الذكر ،مع ورود الفعؿ الماضي ،الذي يد ّؿ عمى
ّ
السياقي ،وىما "المضاعفة ،وعدميا" ،وىو طباؽ سمب .أو
وعمى كبل الحاليف تتحقؽ داللتا الطباؽ
ّ

"االستمرار ،واالنقطاع" ،واهلل أعمـ.

( )1سٕسج انؽعشاخ .9
( )2سٕسج نمًاٌ .12
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مقرونا باألعماؿ غير الصالحة ،بؿ قد يقترف باألعماؿ الصالحة
دائما
ً
عمى ّ
أف الفعؿ الماضي ليس ً
العظيمة؛ الختبلؼ داللة التوظيؼ ،الذي يقتضيو السياؽ ،ومف ذلؾ قولو تعالى( :إِ َّف الَِّذيف ي ْتمُ ِ
اب المَّ ِو
وف كتَ َ
َ َ َ
َّبلةَ وأَنفَقُوا ِم َّما رَزْق َناىـ ِس اًر وع َبلنِيةً يرج ِ
َّ
ور) (.)1
َ ُ ْ ّ َ َ َ َْ ُ َ
وف ت َج َارةً لف تَُب َ
َوأَقَ ُ
اموا الص َ َ

قطوعا بِو ( ،)2وىنا يمكف أف تكوف كذلؾ؛ ففي
أف مف دالالت الفعؿ الماضي ّ
ُذكر ّ
البت والتوكيد؛ َكونو َم ً
أف العمميف األخيريف مف أركاف
اآلية الكريمة ذكر لثبلثة أعماؿ :تبلوة كتاب اهلل ،والصبلة ،والزكاة ،ومعموـ ّ

أف السياؽ القرآني ىنا
الديف ،فيما فرضاف مغمظاف ،لذا جاء التعبير عنيما بوساطة فعؿ الماضي ،بمعنى ّ
مما يؤكد عمى تبلوة كتاب اهلل ،األمر يحقؽ داللتي الطباؽ السياقي ،وىما
يؤكد عمى الصبلة والزكاة أكثر ّ

"التوكيد ،وعدمو" ،واهلل أعمـ.

ِ
يد اْل َع ِ
وما
اء لِ َم ْف ُن ِر ُ
اف ُي ِر ُ
قاؿ تعالىَ ( :م ْف َك َ
يد ثَُّـ َج َعْم َنا لَوُ َجيََّن َـ َي ْ
اجمَةَ َع َّجْم َنا لَوُ فييَا َما َن َش ُ
ص َبل َىا َم ْذ ُم ً
ِ
ِ
ور) (.)3
اف َس ْعُييُ ْـ َم ْش ُك ًا
َم ْد ُح ًا
ور َو َم ْف أ ََر َاد ْاآلخ َرةَ َو َس َعى لَيَا َس ْع َييَا َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌف فَأُولَئ َؾ َك َ
جاء التعبير عف "طمب العاجمة" بوساطة الفعؿ المضارع "يريد" ،في حيف جاء التعبير عف "طمب

اآلخرة" بوساطة الفعؿ الماضي "أراد" ،وىنا تبدو المغايرة في داللتي التركيبيف الكريميف.

النص الكريـ عمى حاؿ مف
أف مف دالالت الفعؿ المضارع التكرار والمداومة ،وىنا يمكف أف يد ّؿ
ذكرنا ّ
ّ
ؾ عف طمبيا ،وبيذا يكوف قد استحؽ الجزاء المترتب عمى طمبة المتكرر.
يريد العاجمة ،الذي ال ينف ّ

عارضا ،أو طارًئا ،أو
طمبا
ً
وتجدر اإلشارة إلى حاؿ كثير مف المؤمنيف الذيف قد طمبوا العاجمة ،ولكف ً
أف مف رحمتو تعالى
متقطعا ،ال يداوـ عميو صاحبو ،األمر الذي يخرجيـ مف حكـ ىذا
النص الكريـ ،بمعنى ّ
ّ
ً

النص الكريـ بصيغة الزمف المضارع ،فمو جاء في صيغة الزمف الماضي – كما في
جاء التعبير في ىذا
ّ
كثير مف المؤمنيف ،الذيف طمبوا العاجمة بوجو ما.
طمب اآلخرة  -لشمؿ ىذا الحكـ ًا

وفي مقابؿ ذلؾ يكوف طمب اآلخرة في سياؽ الفعؿ الماضي ،الذي يمكف أف يد ّؿ عمى عدـ التكرار
والمداومة – مقارنة بداللة الفعؿ المضارع -وىنا تبدو رحمة رّبنا ،المتمثّمة بالجزاء العظيـ لمف طمب اآلخرة
واف لـ يداوـ عمى طمبيا ،ولكف يشترط في طمبو السعي الذي يقتضيو مف جية ،واإليماف مف جية أخرى.

النص الكريـ لو جاء في صيغة المضارعة – كما في طمب
أف
وإلدراؾ رحمتو تعالى في داللة ذلؾ ّ
ّ
العاجمة -لخرج مف ىذا الحكـ كثير مف المؤمنيف ،الذيف لـ يداوموا عمى طمب العاجمة ،واقتصر عمى ثمة
جدا.
قميمة ً

( )1سٕسج فاؽش .29
(ٌُ )2ظش :انرفسٍش انكثٍش ،فخش انذٌٍ انشاصي (خ ْ606ـ) داس إؼٍاء انرشاز ،انؼشتً ،تٍشٔخ ،ؽْ1420 ،3ـ ،ض ،24ص.574
ع إِف َّسال َويٍ شَواء َّس
َواخ ِفشٌٍَو
هللاُي َؤ ُيكمٌّل أَوذَوْٕو ُِي د ِف
ٕس فَوفَو ِفض َوع َويٍ فِفً ان َّسس َوًا َؤا ِف
ٔيٍ ْزِ انذالنح لٕنّ ذؼانىَ :ؤٌَوْٕو َوو ٌُيُفَو ُي فِفً انظُّص ِف
خ َؤ َويٍ فِفً ْواَِوسْو ِف
سٕسج انًُم .87
( )3سٕسج اإلسشاء .19-18
100

مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين (مج(،)8ع2017/5/1 )30م GCNU Journal ISSN: 1858-6228

المبحث الثاني
االختالف في أساليب التعبير

أف اختبلؼ التعبير بيف سياقيف يعني اختبلؼ ما بيف داللتييما ،األمر الذي يحقؽ في
مف المعموـ ّ
بعض األحاييف مفيوـ الطباؽ السياؽ ،ومف ىذه االختبلفات ما كاف في الفاعؿ ،كما في قولو تعالى( :إِ َّف
َِّ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
َّ ِ َِّ
وف َك َما
وف َوَي ْأ ُكمُ َ
يف َكفَُروا َيتَ َمتَّ ُع َ
آمُنوا َو َعممُوا الصَّال َحات َجَّنات تَ ْج ِري م ْف تَ ْحتيَا ْاأل َْنيَ ُار َوالذ َ
الموَ ُي ْدخ ُؿ الذ َ
يف َ
اـ َو َّ
الن ُار َمثْ ًوى لَيُ ْـ) ( .)1ففي سياؽ "الذيف آمنوا" الفاعؿ ضمير يعود عمى لفظ الجبللة ،وفي سياؽ
تَْأ ُك ُؿ ْاأل َْن َع ُ

ولي الذيف آمنوا ،وىو
"الذيف كفروا" الفاعؿ ضمير يعود عمييـ ،ويمكف أف يكوف داللة ذلؾ ّ
أف اهلل تعالى ّ
الذي يتوالىـ -ج ّؿ في عبله -بينما ُيوك ّؿ أمر الذيف كفروا إلييـ؛ ذلؾ بإعراضيـ عف سبيمو تعالى ،وبيذا

تتحقؽ داللتا الطباؽ السياقي ،وىما الوالية ،وعدميا ،واهلل أعمـ.
َما الس َِّف َينةُ فَ َك َان ْ ِ ِ
َف
وقاؿ تعالى عمى لساف العبد الصالح( ...:أ َّ
وف ِفي اْل َب ْح ِر فَأ ََرْد ُ
ت أْ
يف َي ْع َممُ َ
ت ل َم َساك َ
( )3
) ( )2
أِ
َف َيْبمُ َغا أَ ُش َّد ُى َما َوَي ْستَ ْخ ِر َجا َك ْن َزُى َـ ا)..
َع َيبيَا  ، ...ثـ قاؿ في الغبلميف صاحبي الجدار( ...:فَأ ََر َاد َرب َ
ُّؾ أ ْ
اختمؼ اإلسناد ىنا في فعمي اإلرادة؛ إذ أسند العبد الصالح لنفسو فعؿ اإلفساد ،وأسند فعؿ الخير هلل تعالى،
أما في الخير
فنسب إرادة َع ْيب السفينة إلى نفسو ،ولـ ينسبيا إلى اهلل تعالى؛ تنزييًا لو تعالى َع َّما ال يميؽّ ،
( )4
ت فَيُ َو َي ْش ِف ِ
يف ) ( .)5األمر
ضُ
فنسب األمر إلى اهلل  ،كما في قولو تعالى عمى لساف سيدنا إبراىيـَ ( :وِا َذا َم ِر ْ

الشر واإلفساد مف البشر "المخموؽ"،
أف الخير واإلصبلح مف اهلل "الخالؽ" ،و ّ
الذي يمكف أف يد ّؿ عمى ّ
أف ّ
السياقي ،واهلل أعمـ.
وىما طرفا الطباؽ
ّ
()6
وقاؿ تعالى عف النار :إِ َذا َأرَتْيُ ْـ ِم ْف َم َك ٍ
ير
ظا َوَزِف ًا
اف َب ِع ٍيد َس ِم ُعوا لَيَا تَ َغُّي ً
أف فاعؿ السمع يعود عمى أىؿ النار ،ورّبما د ّؿ ىذا
أف فاعؿ الرؤية يعود عمى النار ،و ّ
مف الواضح ّ
عموما ،واذا ما كره
قوة؛ فالرؤية تكوف حسب الرغبة مف اإلنساف
ً
االختبلؼ عمى أف ال حوؿ ليـ يومئذ ،وال ّ

النظر لشيء ما فمو القدرة في صرؼ نظره إلى أمر آخر ،أو إغماض عينيو ،عمى عكس الحاؿ في السمع؛

تقبؿ مف يتمى عميو ،بسحب طبيعة خمقو ،بمعنى تحقّؽ داللتي الطباؽ السياقي،
إذ ليس لو الخيار في عدـ ّ
وتحديدا داللة القدرة ،التي انتفت بإسناد فعؿ
ولكف في سياؽ اآلية الكريمة نفي واضح ألحد طرفي الطباؽ،
ً

( )1سٕسج يؽ ًّذ .12
( )2سٕسج انكٓف يٍ اٌَح .79
( )3سٕسج انكٓف يٍ اٌَح .82
( )4ذفسٍش انشؼشأي .8967/14
( )5سٕسج انشؼشاء .80
( )6سٕسج انفشلاٌ .12
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يصور حاؿ أىؿ النار ،الذيف ليس ليـ مف األمر مف شيء يومئذ ،وال حوؿ ليـ وال قوة،
الرؤية لمنارّ ،
مما ّ
واهلل أعمـ.
الوصفية ،كما في قولو تعالى:
ومف مظاىر االختبلؼ في األساليب ما تحقّؽ بوساطة الدالالت
ّ
ِ
ِ
آمنِيف وَن َزْع َنا ما ِفي ص ُد ِ ِ ِ
( ْاد ُخمُوىا بِس َبلٍـ ِ
ب َو َما
صٌ
ورِى ْـ م ْف غ ٍّؿ إِ ْخ َو ًانا َعمَى ُس ُرٍر ُمتَقَابِم َ
يف َال َي َمسُّيُ ْـ فييَا َن َ
ُ
َ َ
َ
َ َ
()1
ِ
ىـ ِم ْنيا بِم ْخرِجيف َنّْب ِعب ِادي أَّْني أ ََنا اْل َغفُور َّ ِ
يـ َوأ َّ
يـ) .
َف َع َذابِي ُى َو اْل َع َذ ُ
ْ َ
ُْ َ ُ َ َ
ُ
اب ْاألَل ُ
الرح ُ

في اآلية " ّنب عبادي" اسـ إف – الذي يمثؿ ذروة المعنى – يعود عمى الموصوؼ (الغفور الرحيـ) وفي
اآلية التي بعدىا اسـ إف – الذي يمثؿ ذروة المعنى أيضا  -لمصفة (عذابي) .بمعنى وضوح الداللة عمى
الذات اإلليية في الكبلـ عف المغفرة ،وتغييبيا في الكبلـ عف العذاب.

ثـ تحقيؽ حقؿ
وفي ىذه المخالفة في اإلسناد ينحاز المعنى لرحمتو تعالى ،عمى حساب عذابو ،ومف ّ
الجنة رّبما
داللي – يسود السياؽ
عموما  -قوامو االستبشار لعباده تعالى .وتوظيؼ السياؽ لمحديث عف أىؿ ّ
ً
كاف وراء انحياز الدالالت لتناسب ذكرىـ ،واهلل أعمـ.

ب لََنا ِفي َىِذ ِه ُّ
الد ْن َيا َح َس َنةً
وقد تنعكس ىاتاف الداللتاف ،في موضع آخر ،كما في قولو تعالىَ ( :وا ْكتُ ْ
َِِّ
ٍ
ِ
ِ
وف
َوِفي ْاآل ِخ َ ِرة إَِّنا ُى ْد َنا إِلَ ْي َؾ قَ َ
اء َوَر ْح َمتِي َو ِس َع ْ
اؿ َع َذابِي أُص ُ
يف َيتَّقُ َ
ت ُك َّؿ َش ْيء فَ َسأَ ْكتُُبيَا لمذ َ
يب بِو َم ْف أَ َش ُ
ِ
َِّ
وف َّ
وف) (.)2
يف ُى ْـ بِ َيات َنا ُي ْؤ ِمُن َ
الزَكاةَ َوالذ َ
َوُي ْؤتُ َ

تقدـ؛ إذ إسناد الفاعؿ في "العذاب" لمذات اإلليية وىو
ًا
النص الكريـ يبدو األمر
في ىذا
تماما لما ّ
ّ
مغاير ً
الضمير في (أصيب) ،واسناد فاعؿ الرحمة لمرحمة نفسيا بقولو (وسعت) .وىذا يعني انحياز المعنى لمعذاب،
َِّ
وؿ َّ
النبِ َّي ْاأل ُّْم َّي الَِّذي
وف َّ
الر ُس َ
يف َيتَّبِ ُع َ
عمى خبلؼ ما ذكرناه قبؿ قميؿ ،ففي اآلية األخرى يقوؿ تعالى( :الذ َ
وؼ وي ْنياىـ ع ِف اْلم ْن َك ِر وي ِح ُّؿ لَيـ الطَّيّْب ِ
ِ
ونو م ْكتُ ِ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ
ِ
ات َوُي َحّْرُـ
َ
َُ
َي ِج ُد َ ُ َ ً
ْم ُرُى ْـ باْل َم ْع ُر َ َ َ ُ ْ َ ُ
وبا ع ْن َد ُى ْـ في الت ْوَراة َو ْاإل ْنجيؿ َيأ ُ
ُُ
ِ
َِّ
ص ُروهُ َواتََّب ُعوا ُّ
ور
َعمَ ْي ِي ُـ اْل َخ َبائِ َ
ص َرُى ْـ َو ْاأل ْ
َغ َبل َؿ الَّتِي َك َان ْ
ث َوَي َ
ت َعمَ ْي ِي ْـ فَالذ َ
ضعُ َع ْنيُ ْـ ِإ ْ
آمُنوا بِو َو َع َّزُروهُ َوَن َ
الن َ
يف َ
ِ
ِ
َِّ
وف) (.)3
الذي أ ُْن ِز َؿ َم َعوُ أُولَئ َؾ ُى ُـ اْل ُم ْفم ُح َ
وتحديدا دالالت توجيو الييود والنصارى إلتباع رسولنا الكريـ صمى
فسر ىذه الظاىرة،
ً
وىنا يمكف أف تُ َ
الحؽ ،ومف
اهلل عميو وسمـ ،التوجيو المصحوب بتحذير وتيديد صريحيف؛ لعممو تعالى بتولييـ واعراضيـ عف
ّ
ثـ فمثؿ ىذا التوجيو يناسبو انحياز داللة السياؽ لمعذاب ،األمر الذي يحقؽ داللتي الطباؽ السياقي ،وىما
ّ

بالشر" ،أو "البشارة ،والتيديد" ،واهلل أعمـ.
"الوعد بالخير ،والوعيد
ّ

( )1سٕسج انؽعش .50-46
( )2سٕسج اِػشاف .156
( )3سٕسج اِػشاف .157
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ِ
قاؿ تعالى (:فَِإ َّما يأْتِيَّن ُكـ ِمّْني ى ًدى فَم ِف اتَّبع ى َداي فَ َبل ي ِ
ض ُّؿ َوَال َي ْشقَى َو َم ْف أ ْ
ُ
ض َع ْف ذ ْك ِري فَِإ َّف لَوُ
َع َر َ
َ
َ ََ ُ َ
َ َ ْ
()1
م ِعي َشةً ض ْن ًكا وَن ْح ُشره يوـ اْل ِقي ِ
َعمى)
امة أ ْ َ
َ َ ُُ َْ َ َ َ
َ
أف معنيي اآليتيف الكريمتيف يقوماف عمى مفيوـ طباؽ السمب ،حيث الجمع بيف
يجب أف نعي أوال ّ
وتحديدا إثبات ضنؾ العيش في الدنيا ،وحالة العمى في اآلخرة مف جية ،ونفي الضبللة
إثبات المعنى ونفيو،
ً
والشقاء مف جية أخرى.

ولكف قد ُيثار في أذىاف البعض ّأنو كاف مف الممكف أف يكوف جواب الشرط في حاؿ اإلعراض :ومف
ولكف اختبلؼ اإلسناد لو أثره في تحقيؽ البعد بيف
أعرض عف ذكري فيضؿ ويشقى ،عمى غرار ما ّ
تقدـّ ،

داللتي جوابي الشرط في الحاليف ،فمف اتبع اليدى ُيجزى بنفي الضبللة والشقاء ،وىما – إذا ما أصابا المرء-
وقعا مف ضنؾ العيش وحالة العمى ،وبيذا يمكف أف يتضمف السياؽ داللتي :نفي القميؿ وتحقيؽ العظيـ،
أقؿ ً

ويبيف االختبلؼ الكبير بيف جزائي الفريقيف ،واهلل أعمـ.
األمر الذي يحقؽ ً
شكبل مف الطباؽ السياقيّ ،
اؿ ستَ ِج ُدنِي إِ ْف َش َّ
سيدنا موسى
قاؿ تعالى عمى لساف ّ
اء الموُ
ً
َ
مخاطبا العبد الصالح عمييما السبلـ( :قَ َ َ
َع ِ
صي لَ َؾ أ َْم ًار) (.)2
صابًِار َوَال أ ْ
َ
اؿ َيا أ ََب ِت ا ْف َع ْؿ َما تُ ْؤ َم ُر
سيدنا إسماعيؿ
سيدنا إبراىيـ عمييما السبلـ( :قَ َ
مخاطبا أباه ّ
قاؿ عمى لساف ّ
ً
ستَ ِج ُدنِي إِف َش َّ ِ
يف) (.)3
اء الموُ م َف الصَّابِ ِر َ
ْ َ
َ
أف فييما دالالت متقابمة ،وعمى وفؽ ما يأتي:
إذا قرأنا
القصتيف ّ
جي ًدا نجد ّ
ّ

سيدنا إسماعيؿ عميو السبلـ
ّ
أُمر بػ (التسميـ ألمر الذبح اإلليي)

سيدنا موسى عميو السبلـ
ّ
أُمر بػ (عدـ السؤاؿ عمى ما يراه)

استجاب لؤلمر ،وعمؽ استجابتو بمشيئتو تعالى استجاب لؤلمر ،وعمؽ استجابتو بمشيئتو تعالى

كاف يرجو أف يكوف (مف الصابريف)

وثبتو عمى صبره
وفقّو اهللّ ،
ومف ىذا المخطط يمكف أف نمحظ ما يأتي:

صابر)
كاف يرجو أف يكوف ( ًا

لـ ُي ّثبت عمى صبره

 . 1يمحظ االتفاؽ في محوريف ،واالختبلؼ في محوريف؛ أما االتفاؽ ففي التسميـ لما أُمر بو ّّ
كؿ مف
ّ
أما االختبلؼ ففي الرجاء
سيدنا إسماعيؿّ ،
ّ
ثـ تعميؽ االستجابة لمشيئتو تعالى .و ّ
وسيدنا موسى عمييما السبلـّ ،
مف جية ،وفي الثبات عمى الصبر مف جية أخرى.

( )1سٕسج ؽّ .124-123
( )2سٕسج انكٓف .69
( )3سٕسج انظافاخ يٍ اٌَح .102
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يتعيف بامتثاؿ المتعمـ ألمر معممو،
سيدنا موسى عميو السبلـ ّ
 . 2يمحظ اختبلؼ درجة االبتبلء؛ فابتبلء ّ
سي ُدنا
مما قد ال يتطمّب منو درجة عالية مف الرباط ،مقارنة مع ما أُمر بو ّ
وىذا يكوف عمى األصؿّ ،

مما يتطمب درجة عالية
إسماعيؿ ،الذي ّ
يتعيف بامتثالو عميو السبلـ ألمر الذبح ،الذي ال يكوف عمى األصؿّ ،
مف الرباط.

عبوديتو
ثـ اختفاء
سيدنا إسماعيؿ عميو السبلـ يشتمؿ عمى جعمو و ً
ّ
 . 3رجاء ّ
احدا مف الصابريف ،ومف ّ
اضحا لزىو النفس واإلعجاب بيا .يقابؿ ذلؾ رجاء
بيف
ّ
تغييبا و ً
عبودية الصابريف اآلخريف ،األمر الذي يمثؿ ً

يدا ،األمر الذي قد ال يحمؿ الدالالت ذاتيا ،واهلل
ًا
سيدنا موسى عميو السبلـ ،الذي يشتمؿ عمى جعمو
صابر فر ً
ّ
اعمـ.

َف
سيدنا موسى عمييما السبلـ:
سيدنا لوط
(قَ َ
اؿ إِّْني أ ُِر ُ
يد أ ْ
مخاطبا ّ
ومف المناسب ىنا اإلشارة لقوؿ ّ
ً
ِ
َف أَ ُش َّ
ؽ َعمَ ْي َؾ
ت َع ْش ًار فَ ِم ْف ِع ْنِد َؾ َو َما أ ُِر ُ
ْج َرنِي ثَ َمانِ َي ِح َج ٍج فَِإ ْف أَتْ َم ْم َ
يد أ ْ
أ ُْنك َح َؾ إِ ْح َدى ْاب َنتَ َّي َىاتَْي ِف َعمَى أ ْ
َف تَأ ُ
ِِ
ستَ ِج ُدنِي إِف َش َّ ِ
يف ) ( ،)1فقولو "مف الصالحيف" يذكرنا بقوؿ سيدنا إسماعيؿ "مف الصابريف"،
اء الموُ م َف الصَّالح َ
ْ َ
َ
سيدنا لوط ،فكاف – بفضمو تعالى -مف الصالحيف ،واهلل أعمـ.
األمر الذي رّبما يكوف السبب في تثبيت ّ
سيدنا إسماعيؿ ،وعدـ ثبات سيدنا موسى
تماما؛ إذ ثبات ّ
 . 4ونتيجة لما تقدـ جاءت النتيجة متغايرة ً

عمييما السبلـ ،عمى الرغـ مف االختبلؼ في درجة االبتبلء – كما قمنا  -ويمكف أف ُيستميـ مف القصتيف
ضرورة تغييب النفس ،وعدـ اإلعجاب بيا في ك ّؿ األحواؿ ( ،)2بعد االستعانة باهلل ،وتعميؽ التوفيؽ بمشيئتو
تعالى.

وتحديدا داللة المخالفة بينيما ،إذ
 . 5يمكف الوقوؼ عمى صيغتي فعؿ االستطاعة "تستطع ،وتسطع"،
ً
اد ِة لَفَ ٍظ بِ َع ْينِ ِو مع و ُج ِ
ود ُم َرِاد ِف ِو) ( ،)3ومف المناسب
أشار صاحب التحرير والتنوير إلى ّأنيا (لِمتَّفَُّن ِف تَ َجُّنًبا ِِإل َع َ
ََُ

(فَ َما

وتحديدا في قولو تعالى في قصة يأجوج ومأجوج:
التعرض لتوظيؼ الصيغتيف في موطف آخر،
ً
ىنا ّ
) ( )4
أيضا في داللة المخالفة بيف
اعوا لَوُ َن ْقًبا
َف َي ْ
اعوا أ ْ
 ،فقاؿ صاحب التحرير والتنوير ً
استَطَ ُ
اسطَ ُ
ظيَُروهُ َو َما ْ
ْ
()5
ِ
ِ
َّ ِ
طاعوا ِألََّنوُ َيثُْق ُؿ بِالتَّ ْك ِر ِ
ير)  ،األمر
ضى الظاى ِر أ ْ
الصيغتيفّ :
اس ُ
استَ ُ
إف ( ُم ْقتَ َ
طاعوا َوُيثََّنى بِف ْع ِؿ ْ
َف ُي ْبتَ َدأَ بِف ْع ِؿ ْ
حصر –كما أسمفنا -وكؿ ما سواىا
ًا
أف الغاية األسمى لمتعبير القرآني الداللة
الذي ال نذىب إليو؛ ّ
ألننا نرى ّ
يكوف في خدمتيا.

( )1سٕسج انمظض .27
(ٌُ )2ظش :ذفسٍش انثٍؼأي .291/3
( )3انرؽشٌش ٔانرٌُٕش.15/16
( )4سٕسج انكٓف .97
( )5انرؽشٌش ٔانرٌُٕش.38/16
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سيدنا موسى عميو السبلـ ،فػعندما فسر
تعبر عف تخفيؼ الفعؿ في تقدير ّ
وداللة ىذا التخفيؼ يمكف أف ّ
الخضر لموسى ،وبيف لو تأويؿ ما لـ يصبر معو ،ووضحو وأزاؿ المشكؿ ،قاؿ (تسطع) بحذؼ التاء .وقبؿ
ِ
ِ
ِ
ص ْب ًرا ،فقابؿ األثقؿ باألثقؿ واألخؼ
ذلؾ كاف اإلشكاؿ قويا ثقيبل .فقاؿَ :سأ َُنبُّْئ َؾ بِتَأ ِْويؿ ما لَ ْـ تَ ْستَط ْع َعمَ ْيو َ
( )1
أف بموغ السديف أيسر مف نقبيما،
باألخؼ  ،األمر الذي يمكف تعميمو عمى ما ورد في الموطف اآلخر؛ إذ ّ

أف الزيادة في المبنى تقتضي غالبا زيادة في المعنى،
لذا جاء األثقؿ لؤلثقؿ واألخؼ لؤلخؼ ،عمى وفؽ قاعدة ّ
التي أشرنا إلييا سابقًا.
سيدنا
تبيف لو -كاف أيسر عمى النفس مف صبر ّ
سيدنا موسى -بعد ما ّ
أف صبر ّ
مف ذلؾ كمّو ّ
يتبيف لنا ّ
إسماعيؿ ،كما يبدو لنا ،واهلل أعمـ.

النصيف الكريميف يتش ّكؿ مظير مف مظاىر الطباؽ السياقي،
 . 6بوساطة اختبلؼ اإلسناد في كبل
ّ
وداللتاه تغييب الذات وعدمو ،واهلل أعمـ.
اف م َخمَّ ُد َ ِ ٍ
ِ
يؽ و َكأ ٍ
ْس ِم ْف
الجنةَ ( :يطُ ُ
وقاؿ تعالى في مظاىر نعيـ أىؿ ّ
وؼ َعمَ ْيي ْـ ِوْل َد ٌ ُ
وف بأَ ْك َواب َوأ ََب ِار َ َ
ِ ٍ ِ
َم ِع ٍ
وف ) (  ،)2وقاؿ في السياؽ نفسو في ذكر مظاىر
وف َوفَاكيَة م َّما َيتَ َخي َُّر َ
وف َع ْنيَا َوَال ُي ْن ِزفُ َ
ص َّد ُع َ
يف َال ُي َ
ِ ِ
وـ فَم ِالُئ ِ
ِ
عذاب أىؿ النارَ ( :آل ِكمُ ِ
ِِ
وف
وف َعمَ ْيو م َف اْل َحميـ فَ َش ِارُب َ
وف فَ َش ِارُب َ
وف م ْنيَا اْلُبطُ َ
وف م ْف َش َج ٍر م ْف َزقُّ ٍ َ َ
َ
ب اْل ِي ِيـ) (.)3
ُش ْر َ
الجنة وشرابيـ ،مف جية،
يتضح مف السياؽ الكريـ جممة مف
الثنائيات في ذكر ضرب مف طعاـ أىؿ ّ
ّ

ثمة داللة
وضرب مف طعاـ أىؿ النار وشرابيـ مف جية أخرى .وىنا الفرؽ ّبيف بيف كبل الداللتيف ،ولكف ّ
أخرى تتعمؽ باالختبلؼ بيف التركيبيف؛ مف حيث حضور داللتي األكؿ الشرب في سياؽ أىؿ النار مف جية،
والتعبير عنيما بوساطة االسـ – الداؿ عمى الثبوت -مف جية أخرى ،يقابؿ ذلؾ حضور داللة التخيير في

الجنة ،األمر الذي يمكف أف يحقؽ داللتي الطباؽ السياقي ،وىما "اإلباحة واإلكراه" ،أو "التكريـ
سياؽ أىؿ ّ
واإلذالؿ" ،واهلل أعمـ.
اسقاً َّال يستَووف أ َّ َِّ
وفي جزاء المؤمنيف والكافريف قاؿ تعالى ( :أَفَمف َكاف مؤ ِمناً َكمف َكاف فَ ِ
آمُنوا
َما الذ َ
َُْ َ
َ
َ ُْ
يف َ
َ
َ
ات اْلمأْوى ُن ُزالً بِما َك ُانوا يعممُوف وأ َّ َِّ
ِ ِ
ِ
اى ُـ َّ
الن ُار ُكمَّ َما أ ََر ُادوا أَف
يف فَ َسقُوا فَ َمأ َْو ُ
َما الذ َ
َ
ََْ َ َ
َو َعممُوا الصَّال َحات َفمَيُ ْـ َجَّن ُ َ َ
يؿ لَيـ ُذوقُوا ع َذاب َّ َِّ
ُع ُ ِ
ي ْخرجوا ِم ْنيا أ ِ
ِ ّْ
ِ
وف) (.)4
َ َ
َ ُُ
الن ِار الذي ُكنتُـ بِو تُ َكذُب َ
يدوا فييَا َوق َ ُ ْ
َ

( )1يؽاسٍ انرأٌٔم ،يؽًذ ظًال انذٌٍ انماسًً (خ
تٍشٔخ،ؽْ 1418 ،1ـ ،ض ،7ص.56
( )2سٕسج انٕالؼح .20-17
( )3سٕسج انٕالؼح .55-52
( )4سٕسج انسعذج .20-18

ْ1332ـ) ،ذؽمٍك يؽًذ تاسم ػٌٍٕ انسٕد ،داس انكرة انؼهًٍح،
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ففي سياؽ المؤمنيف" :ليـ جنات المأوى" وفي سياؽ الكافريف قاؿ" :مأواىـ النار" وىذا االختبلؼ في

النار؛
الجنة ،مف غير استحقاؽ بالعمؿ ،والكافريف ُيجزوف ّ
أف المؤمنيف ُيكرموف ّ
أف يد ّؿ عمى ّ
اإلسناد يمكف ّ
باستحقاؽ بالعمؿ.
َِّ
ومف ذلؾ قالو تعاؿ( :فَالَِّذيف آمُنوا وع ِممُوا الصَّالِح ِ
يف َس َع ْوا ِفي َآياتَِنا
ات لَيُ ْـ َم ْغ ِف َرةٌ َوِرْز ٌ
َ
َ َ ََ
يـ َوالذ َ
ؽ َك ِر ٌ
ِ
م َع ِ
اب اْل َج ِح ِيـ ) (  .)1فالمذيف آمنوا "ليـ مغفرة ورزؽ كريـ" ،بمعنى ّأنيـ يكرموف ىذه النعـ.
َص َح ُ
اج ِز َ
يف أُولَئ َؾ أ ْ
ُ
أما الفريؽ اآلخر فػ "أولئؾ أصحاب الجحيـ" ،بمعنى ّأنيـ استحقوىا بسوء عمميـ .وقد تكرر ىذا األسموب
وّ

متعددة مف القرآف الكريـ(.)2
في مواطف ّ
ٍِ ِ
ِ
ِ
ِ
وف
وتبدو ىذه الداللة ً
اء بِاْل َح َس َنة َفمَوُ َخ ْيٌر م ْنيَا َو ُى ْـ م ْف فَ َزٍع َي ْو َمئذ آمُن َ
جميا في قولو تعالىَ ( :م ْف َج َ
َّ
وىيُ ْـ ِفي َّ
وف) (.)3
اء بِالسَّي َّْئ ِة فَ ُكب ْ
َّت ُو ُج ُ
الن ِار َى ْؿ تُ ْج َزْو َف إِال َما ُك ْنتُ ْـ تَ ْع َممُ َ
َو َم ْف َج َ
واختبلؼ اإلسناد ىنا يبدو بيف جوابي الشرط ؛ ففي سياؽ مف جاء بالحسنة "فمو خير منيا" ،وفي سياؽ

النص
أما داللة الجار والمجرور "ليـ" فرّبما ال تختمؼ عف داللتيا في
ّ
مف جاء بالسيئة "فكبت وجوىيـ"ّ .
الحتمية في المصير –وقد سبقت
السابؽ ،وأما داللة الجممة
الفعمية "فكبت" فيمكف أف تكوف عمى ّ
البت ،و ّ
ّ

أيضا ،األمر الذي يحقؽ الطباؽ
اإلشارة ليذه الداللة -بمعنى ّ
أف داللتي (االستحقاؽ ،وعدمو) حاضرة ىنا ً
النصيف إذا نظرنا لداللة
السياقي ،وىو طباؽ سمب .ويمكف أف نحممو عمى طباؽ اإليجاب في ك ّؿ مف
ّ

ثـ يكوف طرفا الطباؽ
االستحقاؽ بأنيا عدؿ منو تعالى ،و ّ
أف عدـ االستحقاؽ ّإنما ىو مف رحمتو وكرمو ،ومف ّ
(الكرـ ،والعدؿ) واهلل أعمـ.
ِ
ِ
ُّ
َما َم ْف
يـ ِى َي اْل َمأ َْوى َوأ َّ
أيضا ( :فَأ َّ
َما َم ْف َ
وقاؿ تعالى في الجزاء ً
ط َغى َوآثََر اْل َح َياةَ الد ْن َيا فَإ َّف اْل َجح َ
اؼ مقَاـ رب ِ
ّْو َوَنيَى َّ
الن ْف َس َع ِف اْليَ َوى فَِإ َّف اْل َجَّنةَ ِى َي اْل َمأ َْوى) (.)4
َخ َ َ َ َ
في ىذا السياؽ الكريـ يمكف رصد اختبلفات اإلسناد في تقابؿ عممي كبل الفريقيف ،األمر الذي يشكؿ

أما تقابؿ العمؿ األوؿ فيكمف في تعبيري عمؿ مف "طغى" ،وعمؿ مف "خاؼ مقاـ
مظي ار الطباؽ السياقيّ ،
عد الفريؽ األوؿ مف
ًا
أف أصحاب العمؿ األخير ىـ مف الذيف آمنوا –
حصر  -فبل يمكف ّ
رّبو" ،واذا اتفقنا ّ

ألف عممو ىنا ينطبؽ عمى عمؿ كثير مف الخمؽ،
ألف
يصرح بذلؾ مف جية ،و ّ
طائفة بعينيا؛ ّ
ّ
النص الكريـ لـ ّ
ثـ تحقؽ داللتي
أف طريؽ
ّ
مف جية أخرى .األمر الذي رّبما يد ّؿ عمى ّ
الحؽ واحد ،وطرؽ الباطؿ كثيرة .ومف ّ

التعدد ،واهلل أعمـ.
الطباؽ السياقي،
وتحديدا في الحصر ،وعدمو .أو الحصر ،و ّ
ً
( )1سٕسج انؽط .51-50
( )2يٍ رنك يا ظاء فً سٕسج انًهك .12 ٔ 6
( )3سٕس انًُم .90-89
( )4سٕسج انُاصػاخ .41-37
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مظير آخر مف مظاىر
ًا
أما العمبلف المتقاببلف اآلخراف فميما أسموبيما الخاص الذي يسيـ في تشكيؿ
ّ
الطباؽ السياقي؛ فمف "آثر الحياة الدنيا" ومف "نيى النفس عف اليوى" بعيداف كؿ البعد عف بعضيما في
تعبدي يم ّكف صاحبو مف عدـ التعمّؽ بالدنيا ،ذالؾ التعمّؽ
التوجو والسموؾ.
ّ
وكؼ النفس عف أىوائيا سموؾ ّ
ّ
ؼ
الذي يتمثّؿ بالحرص عمييا ،وطوؿ األمؿ .وفي ذلؾ قاؿ تعالىَ ( :ذ ْرُى ْـ َي ْأ ُكمُوا َوَيتَ َمتَّ ُعوا َوُيْم ِي ِي ُـ ْاأل ََم ُؿ فَ َس ْو َ
وف) (.)1
َي ْعمَ ُم َ

أما الطغياف فسبيمو أف
وإلدراؾ البوف الكبير بيف العمميف يمكف تسميط الضوء عمى مفاعيؿ سبيمييماّ ،
أما الرشد فسبيمو أف ننيي "النفس" وأف نخاؼ "مقامو" تعالى .وبيذا يكوف سبب الطغياف مطمؽ
نؤثر "الدنيا" ،و ّ

كؼ
أما اإلطبلؽ فبالداللة عمى عموـ أشكاؿ ّ
غير مقيد ،وسبيؿ الرشد مطمؽ مف جية ،ومقيد مف جية أخرى؛ ّ
أما التقييد ففي قولو "سعى ليا سعييا وىو مؤمف" وفيو داللة عمى القصد مف ذلؾ العمؿ،
النفس عف رغباتيا ،و ّ

وىو ابتغاء وجيو تعالى ،ومف ذلؾ كمّو يرصد السياؽ سبيؿ الطغياف مف غير تقييد ،وسبيؿ الرشيد بتقييد ،وىو

ما نفيمو طباقًا سياقيِّا ،واهلل أعمـ.
ت مو ِاز ُينو فَيو ِفي ِعي َش ٍة ر ِ
ُموُ َى ِاوَيةٌ َو َما
ت َم َو ِاز ُينوُ فَأ ُّ
اض َي ٍة َوأ َّ
قاؿ تعالى ( :فَأ َّ
َما َم ْف َخفَّ ْ
َ
َما َم ْف ثَُقمَ ْ َ َ ُ ُ َ
اؾ ما ِىي ْو َنار ح ِ
ام َيةٌ) (.)2
ٌ َ
أ َْد َر َ َ َ
أمو ىاوية) ،المذيف تمثبلف
واضح ّ
أف اختبلؼ اإلسناد ىنا يتمثّؿ في تركيبي( :ىو في عيشة راضية ،و ّ
وشدة
شدة السعادةّ ،
داللتاىما معنيي الطباؽ السياقي .ولمسياؽ أثر بالغ في تحقيؽ ىذيف المعنييف ،وىماّ :

مجاز ( ،)3مف خبلؿ
ًا
الشقاء .،ولكف السبيميف لتحقيقيما مختمفتاف مف طرؼ آلخر؛ فسبيؿ تحقيؽ معنى السعادة
احبيا ،فَوصفَيا بِػ ر ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
نسبة الرضا لمعيشة( ،واْل ِعي َشةُ لَ ْيس ْ ِ
اض َي ٍة ِم ْف إِ ْس َن ِاد
ت َراض َيةً َولَكَّنيَا ل ُح ْسنيَا َرض َي َ
َ
ص َُ َ َ َ
َ
()4
اْلوص ِ
ضى بِ َس َببِيَا َحتَّى َس َرى إِلَ ْييَا) .
ؼ إِلَى َغ ْي ِر َما ُى َو لَوُ َو ُى َو ِم َف اْل ُم َبالَ َغ ِة ِألََّنوُ َي ُد ُّؿ َعمَى ِش َّد ِة ّْ
الر َ
َ ْ
يؿ:
فأمو ىاوية) وأرجح ما قيؿ فييا –بحسب ما نراهّ -أنو ( ِق َ
أما تحقيؽ معنى الشقاء ففي قولو تعالىّ ( :
وّ
()5
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
لِْممأْوى أ ُّّـ َعمَى سبِ ِ
أف
يؿ التَّ ْشبِيو بِ ْاأل ُّْـ التي َال َيقَعُ اْلفَ َزعُ م َف اْل َولَد إِ َّال إِلَ ْييَا)  ،وقولو "قيؿ لممأوى أـ" يعني ّ
َ
ََ
كأمو ،فقمب التشبيو مف جية ،وحذفت أداتو ووجو شبيو مف
المأوى ّ
مشبو وىي الياوية ،وتقدير التشبيو ىاوية ّ
َواب َوػهَوى ؼُيةِّ
ٍش ش َو
( )1سٕسج انؽعش َ .3ثّّ سسٕنُا انكشٌى طهى هللا ػهٍّ ٔسهى ػهى انؽشص ٔؽٕل اِيم تمٕنّ( :لَو ْوهةُي ْوان َوكثِف ِف
ْواشَُوٍ ِفْوٍ :ؼُيةِّ ْوان َوؽٍَوا ِفجَ ،ؤؼُيةِّ ْوان َوًا ِفل) .ششغ انسُح ،انثغٕي انشافؼً (خ ْ516ـ) ،ذؽمٍك شؼٍة اِسَؤٔؽٔ ،يؽًذ صٍْش انشأٌش،
انًكرة اإلساليً ،ديشك ،تٍشٔخ ،ؽ1983 ،2و ،ض  ،14ص.283
( )2سٕسج انماسػح .11-6
( )3انًعاص( :يا أفاد يؼُى غٍش يظطهػ ػهٍّ فً انٕػغ انزي ٔلغ فٍّ انرخاؽة) .انطشاص ِسشاس انثالغح ٔػهٕو ؼمائك
اإلػعاص .37/1
( )4انرؽشٌش ٔانرٌُٕش«ذؽشٌش انًؼُى انسذٌذ ٔذٌُٕش انؼمم انعذٌذ يٍ ذفسٍش انكراب انًعٍذ» ،اتٍ ػاشٕس (خ ْ1393ـ) ،انذاس
انرَٕسٍح نهُشش ،ذَٕسْ1984 ،ـ ،ض ،29ص.133
( )5انًظذس َفسّ .268 /32
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أف السورة الكريمة تختتـ بعبارة( :وما أدراؾ ما
جية أخرى ،فصار التشبيو
مقموبا ً
بميغا .وما يؤيد ما ذىبنا إليو ّ
ً
أف ىذا السؤاؿ والجواب متوافقًا مع ما ذىبنا إليو ،واهلل أعمـ.
ىي نار حامية) فيرى البحث ّ

في ،ونعني بذلؾ مغايرة الجذر الصرفي لؤلفعاؿ
وقد يكوف اختبلؼ التعبير عمى مستوى االشتقاؽ الصر ّ
أو لؤلسماء ،التي تدخؿ في النظـ القرآني ،ويتبع ىذه المغايرةَ  -بالضرورة  -مغايرةُ بالمعنى ،ليا األثر في
فية واحدة ،وىي صيغة "فاعؿ"،
توجيو السياؽ؛ لتحقيؽ الطباؽ
السياقي ،ولضيؽ بحثنا سنتناوؿ صيغة صر ّ
ّ
ِ
ِِ
وف المّوَ َو ُى َو َخ ِاد ُعيُ ْـ
يف ُي َخاد ُع َ
وسنوازف بيف داللتيا وداللة صيغة األصؿ .ومف ذلؾ قولو تعالى( :إِ َّف اْل ُم َنافق َ
وِا َذا قَاموْا إِلَى َّ ِ
وف َّ
وف المّوَ إِالَّ َقمِيؿ) (.)1
اس َوالَ َي ْذ ُك ُر َ
آؤ َ
الن َ
اموْا ُك َسالَى ُي َر ُ
الصبلَة قَ ُ
ُ
َ

تأممنا لفظتي "يخادعوف ،وخادعيـ" نجد ّأنيما متغايرتيف مف حيث "االسـ والفعؿ" مف جية ،ومف
إذا ّ
أما مف حيث االسـ
حيث "الجذر االشتقاقي" مف جية أخرى ،والظاىرتاف تضافرتا في تحقيؽ الطباؽ
السياقيّ ،
ّ

أف "يخادعوف"
أما مف حيث الجذر
االشتقاقي فالممحوظ ّ
والفعؿ فقد جاء السياؽ عمى شاكمة ما سبؽ ذكره ،و ّ
ّ
فعؿ مزيد ،أصمو "خادع" ،و"خادعيـ" اسـ فاعؿ ،لفعؿ غير مزيد ،أصمو "خدع"  ،وفرؽ كبير بيف الصيغتيف،
()2
ردة
أف لمفعؿ "يخادعوف" ّ
إذا ما عممنا أف مف أشير معاني صيغة "فاعؿ" االشتراؾ بحدوث الفعؿ  ،بمعنى ّ
وتحديدا مف اهلل تعالى ،فكمّما خدع المنافقوف اهلل سبحانو فإنو سرعاف ما يخدعيـ اهلل،
فعؿ ،عمى شاكمتو،
ً

ولكف ال يشعروف ،ىذه داللة االشتراؾ بحدوث الفعؿ ،التي توافرت بصيغة "فاعؿ" .بينما جاءت الصيغة

معنى آخر،
أي ً
األخرى عمى زنة "فَ َع َؿ" وىي عمى األصؿ ،بمعنى ّأنيا ال تد ّؿ عمى معنى االشتراؾ ،أو ّ
الرد عمى الفعؿ ،وعدمو" وىو طباؽ
فإف داللتي الطباؽ
السياقي حاضرتاف في اآلية الكريمة ،وىما " ّ
وبالتالي ّ
ّ

السياقي بسبيؿ آخر ،يتمثؿ بإسناد فعؿ المنافقيف لمجممة الفعمية ،واسناد
سمب .ولعظمة المعنى ُعزز الطباؽ
ّ
فعؿ اهلل لمجممة االسمية ،واهلل أعمـ.
ت الَِّذي تَِف ُّر ِ
في قولو تعالىُ ( :ق ْؿ إِ َّف اْل َم ْو َ
وف م ْنوُ فَِإَّنوُ
َ
ّ
ومما جاء عمى سبيؿ المغايرة في االشتقاؽ الصر ّ
()3
الشي َ ِ
ِِ
َّ
ِ
م َبل ِقي ُكـ ثَُّـ تُرُّد َ ِ
وف) .
ادة فَُي َنبُّْئ ُكـ بِ َما ُكنتُ ْـ تَ ْع َممُ َ
وف إلَى َعالـ اْل َغ ْيب َو َ
َ
ْ
ُ
تفروف ،ومبلقيكـ" تتوافر ثبلثة مظاىر لمطباؽ:
واضح ّ
أف في لفظتي " ّ
تيتـ بو دراستنا.
 الطباؽ الصريح؛ فالفرار نقيض المقاء ،وىو ما ال ّتقدـ.
فصمنا القوؿ فيو في ما ّ
 -الطباؽ الساقي بواسطة االسـ والفعؿ ،وىذا ما ّ

( )1سٕسج انُساء .142
(ٌُ )2ظش :ششغ شافٍح اتٍ انؽاظة ،ؼسٍ تٍ يؽًذ تٍ ششف شاِ انؽسًٍُ اِسرشاتاري( ،خ ْ715ـ) ذؽمٍك د .ػثذ انًمظٕد
يؽًذ ػثذ انًمظٕد ،يكرثح انصمافح انذٌٍُح ،ؽ2004 ،1و ،ض ،1ص.253
( )3سٕسج انعًؼح .8
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فيتيف ،المتيف تمثبلف جذري المفظتيف ،فجذر الفعؿ
 الطباؽ بوساطة المغايرة في زنة الصيغتيف الصر ّاعؿ" ،والفرؽ بيف الداللتيف – كما قمنا في توجيو سياؽ
فر" يكوف "فَ َع َؿ" ،وزنة جذر الفعؿ "القى" يكوف "فَ َ
"ّ
ردة فعؿ مف الموت عمى
إف الفعؿ "تفروف" يد ّؿ عمى عدـ صدور ّ
اآلية السابقة – ّ
الرد عمى الفعؿ وعدمو ،أي ّ
يفر الموت منيـ .بينما يمقاىـ الموت،
أف البشر يفروف – بحسب ّ
فعؿ الفرار ،بمعنى ّ
ظنيـ – مف الموت ،وال ّ
وىـ يسعوف لمقائو ،كما يسعى ىو لمقائيـ ،ولكف ال يشعروف لذلؾ (جيء بالفاء إلفادة أف الفرار سبب

المبلقاة)( ،)1وىذا ما تفيده داللة االشتراؾ بحدوث الفعؿ ،الذي تشتير بو صيغة "فاعؿ" .وبالتالي يتحقؽ

السياقي .عمى شاكمة ما تقدـ ،واهلل أعمـ.
الطباؽ
ّ
ادى
ومف أشكاؿ اختبلؼ التعبر ما تحقّؽ بوساطة تخصيص الفعؿ وتعميمو ،كما في قولو تعالىَ ( :وَن َ
ِ
اب َّ
َف قَ ْد َو َج ْد َنا َما َو َع َد َنا َرب َُّنا َحقِّا فَيَ ْؿ َو َج ْدتُ ْـ َما َو َع َد َرُّب ُك ْـ َحقِّا قَالُوا َن َع ْـ فَأ ََّذ َف
الن ِار أ ْ
َص َح َ
َص َح ُ
اب اْل َجَّنة أ ْ
أ ْ
َّ ِ ِ
َّ ِ
يف) (.)2
ُم َؤّْذ ٌف َب ْي َنيُ ْـ أ ْ
َف لَ ْع َنةُ المو َعمَى الظالم َ
في ىذا الخطاب تخصيص وعده سبحانو بسوء العاقبة – أي النار -بالمجرميف فحسب ،بقوليـ "وعدنا".
الجنة  -بقوليـ "وعد" مف غير تقييد.
وتعميـ وعده سبحانو بحسف العاقبة – أي ّ
يبيف جميِّا رحمتو
ًا
مما يحقؽ
مظير مف مظاىر الطباؽ السياقي ،وىو "التعميـ والتخصيص" األمر الذي ّ
ّ
تعالى لعباده.
ير ) (  .)3إذ اإلطبلؽ
ظمِ ْـ ِم ْن ُك ْـ ُنِذ ْقوُ َع َذ ًابا َكبِ ًا
ومف تخصيص الفعؿ وتعميمو قولو تعالىَ ...( :و َم ْف َي ْ
الواضح لداللة الظمـ ،وتقييد لفاعمو .وقاؿ تعالى :ومف يعم ْؿ سوءا أَو ي ِْ
ِ َّ ِ َّ
ظم ْـ َن ْف َسوُ ثَُّـ َي ْستَ ْغف ِر الموَ َي ِجد الموَ
ََ ْ ََْ ُ ً ْ َ
()4
َغفُ ا ِ
تماما في
يما  . وىنا تقييد واضح لمظمـ ،واطبلؽ لفاعمو ،بمعنى ّ
ً
أف التقييد واإلطبلؽ معكوساف ً
ور َرح ً
طب سبب ىذا االختبلؼ؛ ففي اآلية األولى يخاطب مف ك ّذب بالساعة،
السياقيف الكريميف ،ورّبما كاف المخا َ

فيخاطَب المستغفروف فكانت
فكانت داللة السياؽ
أما في اآلية األخرى ُ
عموما أقرب إلى التيديد والوعيدّ .
ً
عموما أقرب إلى الرحمة والبشارة ،األمر الذي يحقؽ داللتي الطباؽ السياقي ،واهلل أعمـ.
داللة السياؽ
ً
ومف دالالت التعميـ والتخصيص قولو تعالى( :وِا َذا أَرْد َنا أ ِ
َم ْرَنا ُمتْ َرِفييَا فَفَ َسقُوا ِفييَا فَ َح َّ
ؽ
ْ
َ َ
َف ُن ْيم َؾ قَ ْرَيةً أ َ
ير) (.)5
اىا تَ ْد ِم ًا
َعمَ ْييَا اْلقَ ْو ُؿ فَ َد َّم ْرَن َ

( )1سٔغ انًؼاًَ فً ذفسٍش انمشآٌ انؼظٍى ٔانسثغ انًصاًَ ،نُنٕسً (خ ْ1270ـ) ،ذؽمٍك ػهً ػثذ انثاسي ػطٍح ،داس انكرة
انؼهًٍح ،تٍشٔخ ،ؽْ 1415 ،1ـ ،ض ،2ص.291
( )2سٕسج اِػشاف .44
( )3سٕسج انفشلاٌ .19
( )4سٕسج انُساء .110
( )5سٕسج اإلسشاء .16
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كبير في توجيو دالالتو ،فػبعض الناس
مما سبب إشكاال ًا
توىـ البعض في تفسير ىذا
ّ
ّ
النص الكريـّ ،
يفيموف ىذه اآلية الكريمة عمى غير وجييا؛ فيـ يفيموف الفسؽ عمى ّأنو نتيجة ألمر مف اهلل سبحانو وتعالى،
ِ ِ
َّ ِ
يف لَوُ الديف
والحقيقة ّأنيـ ّإنما قد خالفوا أمر اهلل؛ ّ
ألف الحؽ سبحانو يقوؿَ ( :و َم أمروا إِال ل َي ْعُب ُدوْا اهلل ُم ْخمص َ
إف الحؽ سبحانو أمر المترفيف أف يتبعوا منيج اهلل ،لكنيـ خالفوا المنيج اإلليي مختاريف؛ ففسقوا عف أمر
أي ّ
()1
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ؽ َي ُد ُّؿ َعمَى أ َّ
ور بِ ِو َش ْي ٌء
َم ْرتُوُ فَفَ َس َ
رّبيـ)  ،بمعنى ّ
أف (اْل َم ْعص َيةَ ُم َناف َيةٌ ل ْؤل َْم ِر َو ُم َناق َ
ْم َ
َف اْل َمأ ُ
ضةٌ لَوُ ،فَ َك َذل َؾ أ َ
ِ
ِ
ض ّْد اْلمأْم ِ ِ ِ
اف بِ ِ
ؽ ِأل َّ ِ
ؽ ِع َبارةٌ َع ِف ِْ
َغ ْي ُر اْل ِف ْس ِ
اإلتَْي ِ
ور بِ ِوَ ،ك َما أ َّ
َف َك ْوَنيَا
ْم ًا
َف اْلف ْس َ َ
ور بو فَ َك ْوُنوُ ف ْسقًا ُي َنافي َك ْوَنوُ َمأ ُ
َ ُ
ِ
ِ
ور بِ ِو لَ ْي َس بِِف ْس ٍ
َف َي ُد َّؿ َى َذا المَّ ْفظُ َعمَى أ َّ
ؽَ ،و َى َذا اْل َك َبل ُـ ِفي
ْم ًا
ب أْ
ور بِيَا ،فَ َو َج َ
ْم َ
َف اْل َمأ ُ
َم ْعص َيةً ُي َنافي َك ْوَنيَا َمأ ُ
َّ
اىـ بِ ْاأل ْ ِ
ِ ِ ِ ِ
َغ َاي ِة الظُّيُ ِ
ور َ ...و ُى َو أ َّ
اعةُ َواْلقَ ْوُـ َخالَفُوا َذلِ َؾ ْاأل َْم َر
اف َوالط َ
يم ُ
َم ْرَن ُ ْ
َع َماؿ الصَّال َحة َوى َي ْاإل َ
َف اْل َم ْع َنى أ َ
ِ
ادا وأَ ْق َد ُموا َعمَى اْل ِف ْس ِ
ؽ)(.)2
ع َن ً َ
بأنو مخصوص
الظف ّ
وقد يكوف سبب ىذا الفيـ الخاط عدـ إدراؾ مسألة التعميـ لمفعؿ "أردنا" ،و ّ
تعدد األعماؿ الصالحة التي أُمر بيا
بالفسؽ ،أي أمرناىـ بالفسؽ ،غير ّأنو مطمؽ مف جيتيف :األولى ّ

صالحا فييا وفي غيرىا .يقابؿ ذلؾ تخصيص
تحديدا ،إي اعمموا
"المترفوف" ،واألخرى عدـ تقييدىا بالقرية
ً
ً
الفعؿ "فسقوا" مف حيث جنسو مف جية ،ومف حيث ظرفو مف جية أخرى ،وبذلؾ تتحقؽ داللتا الطباؽ

المقيدة بالفسؽ ،واهلل أعمـ.
السياقي ،وىما األمر المطمؽ بالصالحات ،واالستجابة ّ
ولكف
وقد يختمؼ التركيب باختبلؼ التفصيؿ ،ونعني بذلؾ أف تتوافر في السياؽ تفصيبلت في أمريفّ ،
السيما مف جية كثرتيا في أمر ،وقمتيا في آخر ،األمر الذي يولد دالالت متغايرة،
ليس عمى نسؽ واحد ،و ّ

شأنيا أف تحقؽ مظاىر الطباؽ السياقي ،بحسب ما نرى ،واهلل أعمـ.
مف ّ
آد َـ إِ َّما َيأْتَِيَّن ُك ْـ ُر ُس ٌؿ
ومف اختبلفات التعبير ما كاف في التقييد واإلطبلؽ ،ومنو قولو تعالىَ ( :يا َبنِي َ
ِ
َِّ
ِ
ِ
َّ
استَ ْك َب ُروا
َصمَ َح فَ َبل َخ ْو ٌ
وف َوالذ َ
ؼ َعمَ ْي ِي ْـ َوَال ُى ْـ َي ْح َزُن َ
م ْن ُك ْـ َيقُص َ
يف َكذُبوا بِ َيات َنا َو ْ
ُّوف َعمَ ْي ُك ْـ َآياتي فَ َم ِف اتَّقَى َوأ ْ
ِ
ِ
ِ
اب َّ
الحؽ بالتقوى والصبلح ،وعدـ التقييد لسواه مف
وف ) ( . )3فتقييد سبيؿ
ّ
َص َح ُ
الن ِار ُى ْـ فييَا َخال ُد َ
َع ْنيَا أُولَئ َؾ أ ْ
السبؿ.
ِ
ِ
ِ
ِ
اي
أيضاُ ( :قْم َنا ْ
نتعرض لقولو تعالى ً
يعا فَِإ َّما َيأْت َيَّن ُك ْـ مّْني ُى ًدى فَ َم ْف تَبِ َع ُى َد َ
اىبِطُوا م ْنيَا َجم ً
ويمكف أف ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِّ
َّ
اب َّ
وف) (. )4
فَ َبل َخ ْو ٌ
َص َح ُ
الن ِار ُى ْـ فييَا َخال ُد َ
وف َوالذ َ
ؼ َعمَ ْي ِي ْـ َوَال ُى ْـ َي ْح َزُن َ
يف َكفَُروا َو َكذُبوا بِ َيات َنا أُولَئ َؾ أ ْ

( )1ذفسٍش انشؼشأي 6746 /11
( )2انرفسٍش انكثٍش .314/20
( )3سٕسج اِػشاف .36-35
( )4سٕسج انثمشج ٔ .39-38نهٕلٕف ػهى سٍاق يشاتّ آخش ٌُظش أٌؼً ا سٕسج انرغاتٍ .10-9
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ولئلدراؾ داللة ىذا السياؽ الكريـ نتعرض لسياؽ مشابو آخر ،وتحديدا في سورة طو ،إذ قاؿ تعالى:
ض ع ُد ّّو فَِإ َّما يأْتِيَّن ُكـ ِمّْني ى ًدى فَم ِف اتَّبع ى َداي فَ َبل ي ِ
ِ
ِ
اىبِ َ ِ
ض ُّؿ َوَال َي ْشقَى َو َم ْف
(قَ َ
اؿ ْ
ُ
َ
ض ُك ْـ ل َب ْع ٍ َ
يعا َب ْع ُ
َ ََ ُ َ
طا م ْنيَا َجم ً
َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
َع َمى) (.)1
ام ِة أ ْ
أْ
ض َع ْف ذ ْك ِري فَِإ َّف لَوُ َمعي َشةً َ
َع َر َ
ض ْن ًكا َوَن ْح ُش ُرهُ َي ْوَـ اْلق َي َ

أف كبل السياقيف ينقسماف عمى معنييف :األوؿ بخصوص المؤمنيف ،الذيف يتبعوف اليدى ،واآلخر
واضح ّ
أف المعنى األوؿ في كبل السياقيف جاء بوساطة
أيضا ّ
بخصوص الكافريف ،الذيف يعرضوف عنو .وواضح ً
أسموب الشرط ،عمى خبلؼ المعنى األخر ،الذي جاء في السياؽ سورة البقرة بوساطة أسموب اإلخبار

المجرد ،وجاء في سياؽ سورة طو بوساطة أسموب الشرط.
ّ
أف
سر ىذا البناء األسموبي نتعرض لجانب مف الفوارؽ
ّ
الداللية -الكثيرة -بيف السياقيف ،ومنيا ّ
وإلدراؾ ّ
مبنية في الحقيقة عمى تكريـ
قصة أبينا آدـ عميو السبلـ في سياؽ سورة البقرة (في ك ّؿ حمقاتيا ومجاالتيا ّ

آدـ ،وك ّؿ الجوانب األخرى المذكورة فييا ّإنما تخدـ ىذا التكريـ) ( ،)2فعمى سبيؿ المثاؿ –ال الحصر -الفعؿ
باألخؼ
أف الفعؿ بالتشديد يفيد المبالغة ،فجاء سياؽ سورة البقرة
ّ
"تبع ،واتّبع" في كبل السياقيف ،فمف المعموـ ّ
( .)3وماداـ السياؽ في معرض تكريـ اإلنساف -

مف الحدث؛ (تخفيفًا عمى البشر ،مراعاة لمقاـ التكريـ)
وكأف السياؽ ُيعنى باالحتماؿ األوؿ –إتباع
عموما -فيو أىؿ إلتباع اليدى ،وليس اإلعراض عنو ،أي ّ
ً
عموما تنحاز
أف ذروة المعنى
اليدى -أكثر مف اآلخر ،فمو تأممنا جممتي المعنييف في سياؽ سورة البقرة نجد ّ
ً

يعبر عنيا السياؽ -تطمبت أف يكوف المعنى األوؿ ىو
أف داللة "التكريـ" -التي ّ
إلى جممة الشرط ،بمعنى ّ
األىـ ،األمر الذي ُعبر عنو سياقيِّا بوساطة أسموب الشرط ،الذي حضر في المعنى األوؿ وغاب عف اآلخر،
كما ىو واضح.

عموما،
أما سياؽ سورة طو فقد حضر أسموب الشرط في المعنييف؛ لمداللة عمى اىتماـ السياؽ بيما
ّ
ً
وعدـ انحيازه لطرؼ دوف أخر ،واهلل أعمـ.

أف ذروة المعنى ال يشترط أف تكوف لمعنى المؤمنيف ،إذ قاؿ تعالىَ ( :وقَالُوا لَ ْف تَ َمس ََّنا َّ
الن ُار إِ َّال
عمى ّ
َّ ِ
ودةً ُق ْؿ أَتَّ َخ ْذتُـ ِع ْن َد المَّ ِو عي ًدا َفمَ ْف ي ْخمِ َ َّ
ب
َّاما َم ْع ُد َ
وف َبمَى َم ْف َك َس َ
ُ
وف َعمَى المو َما َال تَ ْعمَ ُم َ
ؼ الموُ َع ْي َدهُ أ َْـ تَقُولُ َ
َْ
ْ
أَي ً
َّالح ِ
ِ
ِ
َِّ
ِ
ِ
ِ
طْ ِ ِ
اب َّ
ات أُولَئِ َؾ
َحا َ
آمُنوا َو َعممُوا الص َ
َص َح ُ
َسي َّْئةً َوأ َ
وف َوالذ َ
الن ِار ُى ْـ فييَا َخال ُد َ
ت بِو َخط َيئتُوُ فَأُولَئ َؾ أ ْ
يف َ
ِ
ِ
ِ
وف) (.)4
َص َح ُ
اب اْل َجَّنة ُى ْـ فييَا َخال ُد َ
أ ْ

( )1سٕسج ؽّ .124-123
( )2انرؼثٍش انمشآًَ .333
( )3انرؼثٍش انمشآًَ .339
( )4سٕسج انثمشج .82-81
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إف جممة الشرط في قولو "مف
في ىذا الموطف مف سورة البقرة يكوف الحديث عف بني إسرائيؿ ،بؿ ّ
الرد بمثابة ذروة معنى
لمرد عمى زعميـ ،كما ىو واضح في اآلية األولى ،وبيذا يكوف ىذه ّ
كسب سيئة" ّ

السياؽ ،إذ ُوظؼ بوساطة أسموب الشرط ،عمى حساب المعنى اآلخر ،المتمثّؿ في جممة االسـ الموصوؿ
وصمتو .واذا ما تحققت ذروة المعنى عمى وفؽ ما عرضنا تتحقؽ داللتا الطباؽ السياقي ،وىما "االىتماـ

وعدمو".

ؼ
اؿ أ َّ
وقد يتحقّؽ اختبلؼ التعبير بوساطة المناوبة بالتسويؼ ،كما في قولو تعالى ( :قَ َ
َما َم ْف ظَمَ َـ فَ َس ْو َ
َما مف آمف وع ِم َؿ ِ
ِ
اء اْل ُح ْس َنى َو َس َنقُو ُؿ لَوُ ِم ْف أ َْم ِرَنا
ُن َع ّْذُبوُ ثَُّـ ُي َرُّد إِلَى َربّْو فَُي َع ّْذُبوُ َع َذ ًابا ُن ْك ًار َوأ َّ َ ْ َ َ َ َ
صال ًحا َفمَوُ َج َز ً
َ

ُي ْس ًار) (.)1

يمحظ حضور أداتي التسويؼ ،ففي سياؽ العذاب جاء التسويؼ بوساطة األداة "سوؼ" وفي سياؽ

أف
أما األوؿ فيتمثؿ في ّ
الجزاء الحسف جاء التسويؼ بوساطة األداة "السيف" .وىنا ينبغي أف نعي أمريفّ :
()2
أما اآلخر
(سوؼ ّ
اخيا في االستقباؿ مف السيف) بمعنى ّ
أشد تر ً
أف "سوؼ" أبعد مف "السيف" مف جية األمد ،و ّ
أف األمديف مف زمف الدنيا ،وبيذا يمكف أف يد ّؿ السياؽ الكريـ عمى داللتيف ،ىما "إمياؿ مف ظمـ،
فيتمثؿ في ّ
صالحا" ،وىما داللتا الطباؽ السياقي ،واهلل أعمـ.
والمباشرة بجزاء مف عمؿ
ً

ضير في بياف داللتيا في ىذه
تقدـ الحديث عف ظاىرة "التقديـ والتأخير" إال ّأننا ال نجد ًا
وعمى الرغـ مف ّ
اآلية الكريمة .إذا مف الممكف أف نمحظ تقديـ عذاب البشر عمى عذاب اهلل  .وتقديـ جزاء "الحسنى" عمى
ويقدـ الجزاء األعظـ ،وفي ذلؾ داللة
يؤخر العذاب األشد عمى النفسّ ،
أف السياؽ ّ
جزاء البشر ،بمعنى ّ
مما يمكف أف يدلؿ عمى
واضحة عمى مراعاة ما تستأنس بو النفس ،أي تقديـ األفضؿ ليا ،وتأخير األدنىّ ،

مظير آخر لمطباؽ السياقي ،واهلل أعمـ.

َّبلةَ َواتََّب ُعوا
اعوا الص َ
ؼ ِم ْف َب ْعِد ِى ْـ َخْم ٌ
(فَ َخمَ َ
َض ُ
ؼأ َ
ِ
ِ
وف َش ْيًئا) (.)3
وف اْل َجَّنةَ َوَال ُي ْ
ظمَ ُم َ
صال ًحا فَأُولَئ َؾ َي ْد ُخمُ َ
َ

ومف أشكاؿ المناوبة في التسويؼ قولو تعالى:
الشيو ِ
َّ
َّ
آم َف َو َع ِم َؿ
ات فَ َس ْو َ
ؼ َيْمقَ ْو َف َغيِّا إِال َم ْف تَ َ
اب َو َ
ََ
ولكف المغايرة تبدو في
مغاير في داللتو عف
ًا
النص الكريـ
قد ال يبدو التسويؼ في ىذا
النص السابؽّ ،
ّ
ّ
قياسا بما
آية "مف تاب وآمف"،
ً
وتحديدا في إلغاء الزمف بغياب التسويؼ ،األمر الذي يزيد مف بينونة الزمفً ،
النص السابؽ.
ورد في
ّ

( )1سٕسج انكٓف .88-87
( )2اإلَظاف فً يسائم انخالف تٍٍ انُؽٌٍٍٕ :انثظشٌٍٍ ٔانكٕفٍٍٍ ،أتٕ انثشكاخ اَِثاسي (خ
ؽْ1424 ،1ـ2003 ،و ،ض ،2ص .533
( )3سٕسج انُساء .60-59
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النصيف السابقيف،
النص ،كما ىو الحاؿ في
توجبت الدراسة الموازنة فميس بيف آيتي ىذا
ولكف إذا ما ّ
ّ
ّ
ّ
النص السابؽ .أي آية "مف تاب وآمف،
النص ،والتسويؼ بالسيف في
واّنما بيف داللتي إلغاء الزمف في ىذا
ّ
ّ
النص
وآية التسويؼ بالسيف مف سورة النساء" ،وال نرى مغايرة في سياؽ اآليتيف بقدر ما نراه في انفراد ىذا
ّ

أف السياؽ الكريـ يمكف أف يد ّؿ عمى ثواب التوبة العظيـ ،المتمثّؿ بدخوؿ صاحبيا
بالفعؿ "تاب" ،بمعنى ّ
مظير أخر مف مظاىر الطباؽ السياقي ،وداللتاه البينونة
ًا
الجنة مف غير تسويؼ ،األمر الذي يمكف أف يشكؿ
ّ

الجنة بيف فريقيف مف أصحابيا ،واهلل أعمـ.
في الزمف الذي يسبؽ دخوؿ ّ
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الخاتمة

وتحديدا تمؾ التي
توجو المتمقي لدالالت الطباؽ،
ىموما عمى التقنيات
تطرؽ البحث
ً
السياقية ،التي ّ
ّ
ً
تـ
الخاص لك ّؿ مف الجمؿ االسمية والجمؿ
السياقي
تتحقّؽ بوساطة التوظيؼ
ّ
ّ
الفعمية .وختاما يمكف إيجاز ما ّ
ّ
ذكره بما يأتي:
السيما
أف تجربتنا ىذه جاءت مف خبلؿ اإلفادة مف معطيات الدرس النقدي العربي ،و ّ
 ينبغي أف نذكر أوال ّ
أىميا عموـ المغة ،والنحو،
مف جية التوظيؼ األمثؿ لعموـ اآللة – التي تمثؿ أدوات الناقد العربي – ومف ّ

كثير مف منيج الميتميف بالتعبير القرآني،
يقربنا ًا
والداللة ،والببلغة ،وغيرىا .وذلؾ عمى وجو – حسب ّ
ظننا ّ -
كالجرجاني مف القدماء ،والدكتور فاضؿ السامرائي مف المحدثيف.

السياقي ،فإننا يمكف أف نجد داللة
 إذا ذىبنا بمفيوـ "الطباؽ" مف المستوى المعجمي لؤللفاظ إلى المستوى
ّ
السياقي".
طرفي الطباؽ ،عمى شاكمة ما افترضناه ،وأسميناه بػ"الطباؽ
ّ
السياقي ّأنو قد يذكر فيو طرفاه تارة ،وقد ُيكتفي بذكر طرؼ واحد ،ويترؾ
إف أىـ ما يمحظ عمى الطباؽ
ّ 
ّ
لممتمقي تقدير اآلخر.

حصرا ،فتبدأ داللتو
السياقي – عمى الوجو الذي قدمناه – قد تتأتى داللتو مف السياؽ
إف مفيوـ الطباؽ
ّ 
ً
ّ
المغوية ،وتنتيي بالسياؽ ،كما في المناوبة بيف االسـ والفعؿ ،أو االختبلؼ في توظيؼ األفعاؿ.
مف الظاىرة
ّ
فصميا
إف سبؿ تحقيؽ الطباؽ

ّ
السياقي  -التي أثبتناىا في ىذه الدراسة – ليا دالالت كثيرة ومتنوعةّ ،
ّ
السياقي فحسب ،وصرفنا النظر عف سواىا.
العمماء مف قبؿ ،أثبتنا منيا ما يحقؽ داللة الطباؽ
ّ

السياقية ّإنما
إف ىذه الدالالت
 توقفنا عند دالالت الطباؽ
ّ
السياقي ،عمى شكميو :اإليجاب والسمب ،ووجدنا ّ
ّ
محددة ،األمر الذي يتيح لتأويميا سعة ،رّبما تختمؼ مف متم ٍ
ؽ آلخر.
داللية ،وليست معاني ّ
ىي حقوؿ ّ
إف ىذا البحث لـ يستوؼ ك ّؿ السبؿ التي تحقؽ الطباؽ السياقي -بحسب ما نرى -األمر الذي دفعنا
ّ 
الفعمية الجمؿ االسمية.
لحصر ىذه السبؿ بدالالت الحرمة والثبات ،والمتحقّقة في الجمؿ
ّ

أىمية ىذه الدراسة ال تقؼ عند ىدفيا ،المتمثؿ بإثبات مفيوـ الطباؽ السياقي فحسب ،بؿ تيتـ
أف ّ
 وجدنا ّ
إمكانية توسيع ىذه الدراسة في المستقبؿ – إف شاء اهلل
في السبؿ التي تحقؽ لنا ىذا اليدؼ .ليذا فإننا نرى
ّ
تأمؿ أكبر
تعالى -لكف ليس مف أجؿ إثبات مفيوـ الطباؽ السياؽ ،واّنما لموقوؼ عمى دالالت طرفيو؛ بغية ّ
قدر ممكف مف سبؿ تحقيؽ مظاىر الطباؽ.

تعددت المصادر التي رجعنا إلييا في دراستنا ىذه ،واختمفت في أصوليا ،إلى حقوؿ :المغة العربية،

ّ
وتفسير القرآف الكريـ ،الببلغة ،والنقد األدبي.
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المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ.

 أسباب نزوؿ القرآف ،أبو الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي النيسابوري الشافعي (ت 468ىػ) تحقيؽ
الدماـ ،ط1992 ،2ـ.
عصاـ بف عبد المحسف الحميداف ،دار اإلصبلحّ ،
 األسموبية وتحميؿ الخطاب ،د .منذر عياشي ،مركز اإلنماء الحضاري.

 اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحوييف :البصرييف والكوفييف ،أبو البركات األنباري (ت 577ىػ)،
المكتبة العصرية ،ط1424 ،1ىػ2003 ،ـ.

 أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ ،البيضاوي (ت685ىػ) تحقيؽ محمد عبد الرحمف المرعشمي ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،ط1418 ،1ىػ.

 أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ،ابف ىشاـ (ت761ىػ) تحقيؽ يوسؼ الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر
لمطباعة والنشر والتوزيع،



اإليضاح في عموـ الببلغة ،لمقزويني ،المعروؼ بخطيب دمشؽ (ت739ىػ) تحقيؽ محمد عبد المنعـ
خفاجي ،دار الجيؿ ،بيروت ،ط.3

االصطبلحية ،د .عبدة عبد العزيز قمقيمو ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ط.3
 الببلغة
ّ
الشامية ببيروت ،ط،1
حبنكة ،دار القمـ بدمشؽ ،ودار
 الببلغة العر ّبية أسسيا وعموميا وفنونيا ،عبد الرحمف ّ
ّ
1996ـ.
 التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد» ،ابف عاشور
التونسي (ت 1393ىػ) ،الدار التونسية لمنشر ،تونس1984 ،ىػ.



سنف الترمذي ،الترمذي( ،ت279ىػ) ،تحقيؽ وتعميؽ :أحمد محمد شاكر ،ومحمد فؤاد عبد الباقي ،وابراىيـ

عطوة عوض ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي ،مصر ،ط1975 ،2ـ.

 تفسير الشعراوي  ،محمد متولي الشعراوي ،مطابع أخبار اليوـ1997 ،ـ.

 التفسير الكبير ،فخر الديف الرازي (ت606ىػ) دار إحياء التراث ،العربي ،بيروت ،ط1420 ،3ىػ،

 شرح شافية ابف الحاجب ،حسف بف محمد بف شرؼ شاه الحسيني األستراباذي( ،ت715ىػ) تحقيؽ د .عبد
المقصود محمد عبد المقصود ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط2004 ،1ـ.

ي ،دار إحياء الكتب العر ّبية.
 شرح التصريح عمى التوضيح ،خالد بف عبد اهلل األزىر ّ
شرح السنة ،البغوي الشافعي (ت 516ىػ) ،تحقيؽ شعيب األرنؤوط ،ومحمد زىير الشاويش ،المكتب
اإلسبلمي ،دمشؽ ،بيروت ،ط1983 ،2ـ.

115

مجلة الدراسات العليا -جامعة النيلين (مج(،)8ع2017/5/1 )30م GCNU Journal ISSN: 1858-6228
 الشفا بتعريؼ حقوؽ المصطفى ،أبو الفضؿ عياض السبتي( ،ت544ىػ) ،دار الفيحاء ،عماف ،ط،2
1407ىػ.

 دالئؿ اإلعجاز ،عبد القاىر الجرجاني (ت471:ىػ) ،تحقيؽ :محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني بالقاىرة،
دار المدني بجدة ،ط1413 ،3ىػ 1992 -ـ.

 روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني ،لآللوسي (ت 1270ىػ) ،تحقيؽ عمي عبد الباري
عطية ،دار الكتب العممية ،بيروت ،ط.1

سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي ،دار الشرؽ ،بيروت والقاىرة ،ط1412 ،17ىػ،
 في ظبلؿ القرافّ ،
جدة1988 ،ـ.
 عمـ األسموب ،مبادئو واجراءاتو ،د .صبلح فضؿ ،كتاب النادي األدبي الثقافيّ ،

يخية ألصوؿ الببلغة ومسائؿ البديع ،د .بسيوني عبد الفتاح فيود ،مؤسسة المختار،
 عمـ البديع دراسة تار ّ
ط2004 ،2ـ.

بي ،منقور عبد الجميؿ ،اتحاد الكتّاب العرب ،دمشؽ2001 ،ـ.
 عمـ الداللة أصولو ومباحثو في التراث العر ّ
 الطراز ألسرار الببلغة وعموـ حقائؽ اإلعجاز ،يحيى بف حمزة العموي (ت745ىػ) ،المكتبة العنصرّية،
بيروت ،ط1423 ،1ىػ.

 كتاب الصناعتيف الكتابة والشعر ،أبو ىبلؿ العسكري (ت نحو 395ىػ) ،تحقيؽ عمي محمد البجاوي ،ومحمد
أبو الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العنصرية ،بيروت 1419 ،ىػ.

 محاسف التأويؿ ،محمد جماؿ الديف القاسمي (ت 1332ىػ) ،تحقيؽ محمد باسؿ عيوف السود ،دار الكتب
العممية ،بيروت،ط 1418 ،1ىػ.

 مفتاح العموـ ،السكاكي (ت626ىػ) ،ضبطو وكتب ىوامشو وعمؽ عميو نعيـ زرزور ،دار الكتب العممية،
بيروت ،لبناف ،ط1987 ،2ـ.

 المقتضب ،ألبي العباس المبرد ،تحقيؽ محمد عبد الخالؽ عظيمة ،القاىرة1386 ،ىػ.
 مف قضايا المغة والنحو ،د .أحمد مختار عمر ،ط ،1عالـ الكتب1974 ،ـ.

 ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ،جبلؿ الديف السيوطي (ت 911ىػ) ،تحقيؽ عبد الحميد ىنداوي،
التوفيقية ،مصر.
المكتبة
ّ
 نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور ،إبراىيـ بف عمر البقاعي (ت885ىػ) ،دار الكتاب اإلسبلمي ،القاىرة.
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