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ص
ّ
 ادلهخ

في  ،ييجؼ البحث في تكاممية الجرس المغػي لجى الذػكاني     
الكذف عغ  -1تفديخه )فتح القجيخ( لدػرة فرمت، إلى أمخيغ اثشيغ: 
،  وفي تحقيق ىاأبعاد ىحا السشحى السشيج ، مغ حيث: أدواتو المغػية وغيخ 
التي وصل إلييا  وشخائقو وأساليبو في السػائسة بيغ ىحه األدوات، ونتائجو

في التصبيق عمى نرػص لغػية  ومحاولة اإلفادة مش -2 لوباستخجامو 
أخخى: قخآف وحجيث وشعخ ونثخ، حتى يتخمز الجرس المغػي مغ أحادية 
السعالجة في تحميل الشرػص. ويقـػ مشيج البحث عمى رصج السدائل 

سعجسية، الرػتية، والرخفية، والشحػية التخكيبية، والشحػية الشرية، وال
خرػصا تمظ السدائل التي عالجيا  ،والجاللية، والبالغية، والتجاولية

الذػكاني وفق مشيج تكاممي، يخجـ فيو كل مدتػى مدتػى آخخ أو أكثخ، 
وبياف  ،أو السدائل التي يدّخخ فييا أكثخ مغ مدتػى لخجمة مدتػى واحج

 أىسية ىحا التكامل.
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ABSTRACT 

Integrative  curriculum  between the levels of 

linguistic lesson in the interpretation of Fatih AL- Qadeer 

BY AL  Shawkaani 

(Surat Fosilat is a model) 

D. Nawaf Abedalkareem Ibrahim Gharaibeh 

The research aims to two things:                                   

1-To reveal the dimensions of Al Shawkaani oriented 

approach in terms of his linguistic and non- linguistic 

tools to achieve this approach، methods and tactics in 

harmony between these tools and the results reached by 

this approach 

2- Try to benefit from this approach in the application 

on other language texts: Koran and Hadeeth، poetry and 

prose to get rid of linguistic lesson unilateral treatment in 

the analysis of texts. 

The research methodology is to monitor acoustic and 

morphological issues،          

Grammatical،  compositional ، text grammatical،  

lexical ، semantic ، rhetorical and deliberative. 

Especially those issues addressed by Al Shawkaani 

according to an integrative approach in which each level 

serves another level or more، and to show the importance 

of this integration.  
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 ادلمذيت
 (  1) بني َذٌ انسىسة

وىي ،سػرة فّرمت آياتيا أربع وخسدػف ، وقيل ثالث وخسدػف     
تساع قخير وأتسارىا بعتبة بغ ربيعة، وإرسالو إلى مكية ، وسبب ندوليا اج

محاججة الخسػؿ، ليثشػه عغ الجيغ الحق، إلى ديشيع ديغ عبادة األوثاف، 
( 1فكاف أف ذىب إلى محاججة الخسػؿ، وكاف أف ندلت ىحه الدػرة: "حع )

قخير، (، فخجع عتبة إلى 2كتاب فّرمت آياتو قخآنا عخبيا لقـػ يعمسػف")
ما فيست شيئا مسا قاؿ،  (2) نربيا بشّية والحيجابظ؟ قاؿ: "فقالػا: فيل أ

غيخ أّنو أنحركع صاعقة مثل صاعقة عاد وثسػد، قالػا: ويمظ، يكمسظ الخجل 
بالعخبية، وما تجري ما قاؿ، قاؿ: ال وهللا، ما فيست شيئا مسا قاؿ، غيخ 
ذكخ الراعقة".  فالدػرة قػية السبشى، عطيسة السعشى، حتى عجد عتبة 

غ فيسيا، ذاؾ الخجل الحي نذأ وتخعخع في بيئة لغػية اشتيخت ع
بالفراحة والبالغة. وىحا يجعػ كل مغ يدسع ىحه الدػرة إلى محاولة 

 .دراستيا وتحميميا، وإلى معخفة نديجيا الجاخمي والخارجي، بكل مدتػياتو

ش
ّ
ا ادلفس

ّ
(، فيػ دمحم بغ عمي الذػكاني الرشعاني، فالذػكاني 3)وأي
ى قخية ىجخة شػكاف في صشعاء، والرشعاني ندبة إلى صشعاء ندبة إل

وحياتو حافمة بالعمع ىػ.  1173ولج بيجخة شػكاف، سشة  عاصسة اليسغ،
وبالجياد في سبيل العمع، وكاف يجعػ إلى الجياد ونبح التقميج، وكاف يجعػ 
إلى العقيجة الدمفية، وإلى تصييخ االعتقاد مغ البجع والديغ والزالؿ. عسل 

واإلفتاء، والقزاء تػفي سشة  ،ي تجريذ العمـػ الذخعية والمغػيةف
ىػ .ولو مؤلفات كثيخة في مختمف العمـػ الذخعية: الحجيث، العقيجة، 1251

الفقو، السشصق، الترػؼ، التفديخ، ومشيا تفديخ فتح القجيخ، مػضػع ىحا 
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قائع عمى الجسع  ( يف حفسري)فخح انمذَش(3وينهج انشىكانٍ) البحث.
غ التفديخ بالخواية والجراية، والعشاية بالمغة أشج عشاية، فقج عشي بي

باإلعخاب، والترخيف، واالشتقاؽ، كسا عشي بالبياف والسعاني، وكاف ذلظ 
التداما مشو بسا جاء عغ رسػؿ هللا، حيث يقػؿ:" أعخبػا القخاف، والتسدػا 

يجّلكع عمى غخائبو، فإّف هللا يحب أف يعخب" وفي رواية: "أعخبػا القخاف 
 تأويمو". كسا أّنو اىتع بحكخ كّل القخاءات الرحيحة والذاذة.

( يف انخفسري، بخفصُم انمىل عهً 4وَهخص ينهجه)   
الجاللة عمى  -2بياف مكية الدػرة مغ مجنيتيا -1:ِحٍانرتحُب ا

االىتساـ بالمغة وأسباب الشدوؿ ثّع -4بياف الحخوؼ السقصعة. -3فزميا.
الختع بالخواية وإيخاد بعس  -6اإلجسالي لآلية.  السعشى-5اإلعخاب.

وعغ  ،خ)سػرة فّرمت(اآلثار.وىحه السعصيات عغ السفد  
خ)الذػكاني( كانت سببا في اختيار ىحا البحث، فالدػرة عشػانيا  ،السفدِّّ

يذيخ إلى أمخ جّج جمل، يحتاج إلى تفريل أمػر ميسة، تترل بترحيح 
ريل في السزاميغ العقجية، يحتاج في عقيجة اإلنداف الجاىمي، وىحا التف

الػقت نفدو إلى تشػيع في أساليب العخبية. كسا أّف عجـ فيع عتبة بغ 
ربيعة لسا قخأه عميو الخسػؿ، ملسو هيلع هللا ىلص، مغ ىحه الدػرة، فيو إشارة إلى عسق 

ش انشىكانٍالدػرة مزسػنا وأسمػبا. 
ّ
ا ادلفس

ّ
، فسشيجو في التفديخ وأي

لسجاخل السسكشة لتفديخ ىحه الدػرة، فقج دخل إلى تفديخىا استػعب كّل ا
مغ مجاخل ومدتػيات لغػية عجة: صػتية، وصخفية، ونحػية تخكيبة، 
ونحػية نرية، ومعجسية، وداللية، وبالغية، وتجاولية تحيط بالمغة: 

 كالقخاءات القخآنية، والذعخ، والسخويات السختمفة.
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ى شخيقة الذػكاني تدميط الزػء عم ويهًت هزا انبحث   
في صشع التكامل بيغ تمظ السدتػيات، سػاء أكاف تكامال بيغ  ،ومشحاه

مدتػى وآخخ، أو بيغ عجة مدتػيات.  فالسشيج التكاممي في الجرس 
المغػي ججيخ باالىتساـ والتصبيق، فال يجػز الفرل بيغ مدتػيات الجرس 

الكتفاء بيحا فرال يشبئ عغ استقالؿ أّي مشيا عغ اآلخخ، ثع ا ،المغػي 
السدتػى في معالجة قزايا المغة ومدائميا ومذكالتيا الستعمقة بو، التي 

(. وىحا األمخ يجلي بالبحث إلى أمخ أخخ، 5مغ صسيع اختراصو ووضيفتو)
وىػ حتسية التجاء كل مدتػى إلى نتائج السدتػى اآلخخ، وخالصة بحػثو، 

 والشحػسا الرخؼ (. فعم6واإلفادة مشيا في معالجة مدائمو وتػضيحيا)
، في أشج الحاجة إلى عمع األصػات ، وكالىسا اليدتغشي أحجىسا عغ اآلخخ

وىكحا فكل مدتػى بحاجة إلى السدتػيات األخخى في تػضيح السدائل 
أف نحكخ أّف الجرس المغػي  ،ومغ السشاسب ىشا (.7المغػية السختمفة)

الجرس المغػي، قج لجأ إلى ىحا السشيج التكاممي بيغ مدتػيات  ،القجيع
بصخيقة مباشخة مقرػدة وغيخ مقرػدة، فسثال، الدجاجي في كتابو الجسل، 
، وابغ جشي في الخرائز قج عسجوا إلى  والدكاكي في مفتاح العمـػ
السكاممة بيغ السدتػيات المغػية السختمفة، وىي محاوالت يشبغي عمى 

ة الجرس البحث المغػي أف يخاجعيا، ويدتخخجيا، ويفيج مشيا في معالج
 المغػي الحجيث. 

 ويسكغ تسثيل تمظ التكاممية باالتي:  
 1مدتػى  (1

     تػضح                مدتػى ما            2مدتػى     

 3مدتػى     
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  1مدتػى                                    

            2مدتػى ما يػضح              مدتػى  (2

   3مدتػى                                      

 ( مدتػى ما  يػضح          مدتػى ما3

 مدتػى ما        يػضحاف        1(مدتػى 4

 2مدتػى                                  

 1(مدتػى ما  يػضح             مدتػى 5

   2مدتػى                                   

تتكامل فييا  وكاف التخكيد في ىحا البحث عمى رصج السدائل التي  
كل مغ السدتػيات: الرػتية، والرخفية، والشحػية، والسعجسية، مع 

وذلظ ألّف الجالالت والسعاني  ،السدتػى الجاللي، والبالغي، والتجاولي
 والرػر البالغية ىي ىجؼ الجرس المغػي، وىي محصتو ومخساه.

وقج حخص البحث عمى االنتقاء والتشػيع في اختيارات تمظ     
ل، بحيث تكػف مػزعة عمى كل السدتػيات، كسا حخص عمى اختيار السدائ

 تمظ السدائل ذات القاسع السذتخؾ بيغ تمظ السدتػيات.
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ت
ّ
 ادلسائم انهغىَ

 ادلبنٍ نهفاعم وادلبنٍ نهًفعىل
يقػؿ تعالى:"فإف يربخوا فالشار مثػى ليع وإف يدتعتبػا فسا ىع مغ 

وضّح  ا ىع مغ السعتبيغ"(.الذاىج: "وإف يدتعتبػا فس24السعتبيغ") 
( حاؿ الكافخيغ يـػ القيامة في قػلو تعالى: "واف يدتعتبػا 8الذػكاني)

فساىع مغ السعتبيغ" ببياف السعشى الرخفي لمفعل السزارع )يدتعتبػا(، 
والسذتق )السعتبيغ(، وذلظ باالستعانة بالقخاءات القخآنية، فقج قخأ 

لتاء الفػقية الثانية مبشيا لمفاعل، وكدخ ا ،الجسيػر)يدتعتبػا( بفتح التحتية
وقخؤوا ) السعتبيغ( بفتح الفػقية مبشيا لمسفعػؿ، وقابل ىحه القخاءة بقخاءة 
 الحدغ وغيخه )يدتعتبػا( مبشيا لمسفعػؿ، و)السعتبيغ(مبشيا لمفاعل.

 -1فالقخاءتاف تػضحاف التقابل بيغ السعاني الرخفية، عمى مدتػييغ:
)فعل  زارع مبشي لمفاعل، اسع مفعػؿ()فعل م يسخىي ينطىق اَِت

فعل  :يسخىي يفهىو اَِت - 2مزارع مبشي لمسفعػؿ، اسع فاعل (
 ،اسع مفعػؿ.. مزارع مبشي لمفاعل، مقابل فعل مزارع مبشي لمسفعػؿ

 مقابل اسع فاعل

فإّف ىحه السعاني الرخفية السختمفة، قج تبجت لمستمقي  ،عمى ىحاو    
آنية التي تعّج سياؽ حاؿ)السدتػى التجاولي(، بالمجػء إلى القخاءات القخ 

أسيع في تفديخ معشى اآلية القخآنية. كسا أّف ىحه القخاءات تكذف عغ 
أىسية ىحه السعاني الرخفية، ال في عمع الرخؼ فحدب، بل في عمع 
الشحػ، فاسع الفاعل واسع السفعػؿ، عمى التختيب، شبيياف بالفعل السزارع 

 (.9لمسجيػؿ، مغ حيث الريغة والجاللة) السبشي لمسعمـػ والسبشي
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يقػؿ تعالى:" رّبشا أرنا المحيغ  كسش فاء فعم األيش وإسكانها )أسنا(
الذاىج: "أرنا"عالج  (.29أضاّلنا مغ الجّغ واإلنذ نجعميسا تحت أقجامشا") 

الذػكاني ىحه السدألة الرخفية بسا روي عغ الفخاء، حيث يقػؿ: "قخأ 
خاء، وقخأ ابغ محيرغ والدػسي، عغ أبي عسخو الجسيػر)أرنا( بكدخ ال

( ويخى الذػكاني بأّف الكدخ واإلسكاف لغتاف 11وابغ عامخ بدكػف الخاء")
وبسا روي عغ الخميل بغ أحسج، حيث يقػؿ: "أرني ثػبظ  (.11بسعشى واحج)

( فالذػكاني تشاوؿ 12بالكدخ فسعشاه: بّرخنيو، وبالدكػف: أعصشيو")
اه الفخاء عغ أصحاب القخاءات في إسكاف راء فعل بسا رو  ،السدألة صخفيا

األمخ )أرنا( وكدخىا، ودالليا بسا روي عغ عالع المغة الخميل، فبالكدخ 
معشاه برخنيو، وبالدكػف معشاه أعصشيو. وبيحا يكػف الذػكاني قج كامل 

والسدتػى التجاولي: القخاءات  ،والسدتػى الجاللي ،بيغ السدتػى الرخفي
 القخآنية. 

يقػؿ تعالى :" وإف مّدو الذخ فيؤوس قشػط"  غت ادلبانغت )فعىل(صُ
( بيغ السعشى الرخفي 13قشػط"  يخبط الذػكاني) ،(الذاىج: "يؤوس49)

لريغتي) يؤوس( و)قشػط(، وداللتيسا بقػلو"ىسا صيغتا مبالغة يجالف عمى 
فحكخ معشاىسا الرخفي بأّنيسا)صيغتا  ،أّنو شجيج اليأس، عطيع القشػط"

غة(، وربط ىحا السعشى الرخفي بالجاللة، فقاؿ بأّنيسا يجاّلف عمى شجة مبال
عشجما يسّدو الذخ.وصيغة)فعػؿ( مغ صيغ  ،يأس االنداف، وعطع قشػشو

 (14السبالغة األشيخ استعساال وإعساال )

يقػؿ تعالى: "ال يدأـ اإلنداف مغ دعاء  ال اجلنس
جه لمحدشى....فمششبئّغ (....ولئغ رجعت إلى ربي إف  لي عش49الخيخ....)

(.)اؿ الجشذ( عشج 51الحيغ كفخوا بسا عسمػا ولشحيقّشيع مغ عحاب غميع")



 

 

 

581 

فاإلنداف يذسل كل افخاد  ،( تدتغخؽ كل أفخاد الجشذ، وبالتالي15الشحاة)
والذػكاني استثسخ ىحا  الجشذ البذخي، مغ كفار ومؤمشيغ وغيخىع.

في فئة مغ فئات الجشذ الدياؽ في تحجيج داللة)اؿ( الجشدية، وحرخىا 
الجشذ  ،البذخي، حيث يقػؿ:" السخاد باإلنداف السحكػر في صجر اآلية

باعتبار غالب أفخاده، ألّف اليأس مغ رحسة هللا، والقشػط مغ خيخه، والذظ 
(. 16في البعث ال يكػف إاّل مغ الكافخيغ أو الستدلدليغ في الجيغ غالبا")

بل مغ االنداف الكافخ، وكحلظ  ،ففاليٍأس والقشػط ال يكػف مغ كل اندا
الذظ في البعث. لكّغ معشى )اؿ( ال يسكغ اف يتحجد إال بسالحطة معاني 

 ،(. وبالتالي17الكمسات التي تقع مجاوره ليا في سياؽ اآلية الكخيسة)
فالذػكاني استغل معخفتو بدياؽ اآلية في تػجيو معخفتو الشحػية ؿ)اؿ( 

 اشالقيا.                        الجشذ، وفي تحجيج داللتيا، وعجـ

يقػؿ تعالى: "فقاؿ ليا   فعم األيش انزٌ عهً صنت)فاعم، افعم(
بشاء عمى  ،وّجو الذػكاني السعشى في اآلية الكخيسة (11ولؤلرض ائتيا")

السعشى الرخفي لمفعل)ائتيا(، واعتسادا عمى قخاءتيغ، فأشار إلى أّف فعل 
ائتيا(، باالعتساد عمى قخاءة  ،ى وزف )افعالإّما عم ،االمخ في اآلية الكخيسة

باالعتساد عمى قخاءة ابغ عباس  ،الجسيػر، وإّما عمى وزف )أفعال: آتيا(
 ،وابغ جبيخ ومجاىج. كسا أشار إلى أّف ىحا االختالؼ في الػزف الرخفي

فػ)ائتيا( أمخ مغ السؤتاة، وىي السػافقة،  ؛يؤدي إلى اختالؼ في الجاللة
االيتاء، وىػ االعصاء. فالذػكاني قجـ لشا معشييغ مختمفيغ  و)آتيا( أمخ مغ

لفعمي االمخ )ائتيا، آتيا(، وىسا )السػافقة، االعصاء( مغ خالؿ زنتيغ 
وىسا )فاعال، أفعال(.   فاختالؼ السيداف الرخفي أّدى  ،صخفيتيغ مختمفتيغ

 إلى اختالؼ في السعشى.
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ثّع استػى إلى  يقػؿ تعالى :" مجع غري انعالم مجع يزكش سادلا
الدساء وىي دخاف فقاؿ ليا ولؤلرض ائتيا شػعا أو كخىا قالتا أتيشا 

( الذاىج قػلو تعالى: "أتيشا شائعيغ"األصل الشحػي يقتزي 11شائعيغ")
القػؿ)أتيشا شائعتيغ (؛ ألّف الدساء واالرض اثشتاف، أو)أتيشا شائعات( 

(؛ وألّف 18قة )جسعيسا جسع مؤنث سالسا؛ الف التثشية جسع في الحقي
(ىحا العجوؿ الرخفي 19الدساء واالرض ال يعقالف . وقج فدخ الذػكاني)

بسا يخاشب بو العقالء،  ،الدساء واالرض ،في جسع ما ال يعقل، لخصابيسا 
فسخاشبة ما ال يعقل انداؿ لو مشدلة ما يعقل. ثع أّكج ىحا التفديخ بسا نقمو 

خمق فييسا الكالـ فتكمستا، أو ىػ  القخشبي عغ أىل العمع، بأّف هللا سبحانو
  (21تسثيل لطيػر الصاعة في الدساء واالرض، وتأثيخ القجرة فييسا)

في جسع ما ال يعقل جسع ما يعقل،  ،وّضح ىحا العجوؿ الرخفي ،فالذػكاني
الحي يذيخ إلى مخاشبة هللا لمدساء واالرض، ومغ  ،مغ خالؿ سياؽ اآلية

 غ القخشبي واىل العمع.سياؽ الحاؿ الستسثل فيسا نقمو ع

ف
ّ
 ادلضع

ّ
يقػؿ تعالى: "فأرسمشا عمييع ريحا  انفعم ادلاضٍ انشباعٍ

( الذاىج: "ريحا صخصخا".أوضح الذػكاني معشى 15صخصخا عاتية")
(: "الرخصخ: الخيح الذجيجة الرػت مغ الرخة، وىي 21الذاىج بقػلو)

لمغػية الريحة"، وىػ بيحا التػضيح  لجأ الى مخدونو مغ السعخفة ا
كمسة فاختار أقخبيا صػتا ومعشى، فحكخ بأّف ال( حػؿ 22السعجسية)

معشى)صخصخ(صػت، وبأّنيا مغ الرخة، وبأّف الرخة صيحة، فرخصخ، 
وصػت ،وصخة، وصيحة كمسات متقاربة لفطا ومعشى، وىحا ما يعخؼ عشج 

أّف  ،(. يزاؼ إلى ذلظ23المغػييغ بإمداس االلفاظ أشباه السعاني)
التي نقميا عغ أبي  ،وضع أماـ الستمقي مجسػعة مغ السعانيالذػكاني 
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عبيجة: معشى صخصخ: شجيجة العاصفة، وعغ الفخاء: الباردة التي تحخؽ 
 (.24كالشار)

 (17يقػؿ تعالى: "وأّما ثسػد فيجيشاىع...") ادلًنىع ين انصشف
( في تفديخ ذلظ: "واما 25يقػؿ الذػكاني ) الذاىج: )ثسػد( صخفو ومشعو.

خؼ فعمى تفديخ االسع باألب أو الحي، واما السشع فعمى تأويمو بالقبيمة" الر
فالذػكاني وجو الحالة االعخابية لكمسة ثسػد بالرخؼ ومشعو، بالشطخ الى ،

تفديخىا وتأويميا، وىحا التأويل يعػد الى ما يفيسو الستمقي مغ اآلية 
وتعجد  ،لتأويليفتح السجاؿ أماـ ا ،الكخيسة، وىحا مشحشى في التفديخ جيج

سّخخ السدتػى  ،وتعجد احتساالت السعشى. فالذػكاني ،وجيات الشطخ
 ،في تػجيو الحالة االعخابية لكمسة )ثسػد( ،وما يفيسو السخاشب ،التجاولي

 أىي مرخوفة تقبل التشػيغ، أـ مسشػعة مغ الرخؼ ال تقبل التشػيغ؟

ها
ّ
( وضً

ّ
خج مغ يقػؿ تعالى: " وما تخ كسش فاء )االسى انثالثٍ

(: " 1( الذاىج: " أكساميا"  يقػؿ الذػكاني)47ثسخات مغ أكساميا" )
وىػ وعاء الثسخة، واحجىا كّع بزع الكاؼ؛  ،واالكساـ جسع كع بكدخ الكاؼ

ألّنو جعمو مذتخكا بيغ كع القسيز وكع الثسخة، وال خالؼ في كع القسيز 
لثسخة لغتيغ". أّنو بالزع. ويسكغ أف يقاؿ : إّف في الكع الحي ىػ وعاء ا

وىػ  ،فالذػكاني أوضح معشى الجسع )أكساـ(الػارد في سياؽ اآلية الكخيسة
باالستعانة بالسعشى السعجسي العاـ لسفخد)اكساـ( وىػ كع  ،اكساـ الثسخات

بكدخىا وضسيا، وبّيغ أّف)كع ( بكدخ الكاؼ معشاه)كع القسيز(، وبزسيا 
ػرة الكاؼ ومزسػمة، وّضح معشاه)كع الثسخة(، فيػ بالسقارنة بيغ)كع(مكد

معشى )كع( في الدياؽ القخآني، كسا أّف استعانتو بمغات العخب جعمو 
(: " ألّف في الكع الحي ىػ وعاء الثسخ لغتيغ". فجاللة الدياؽ داللة 2يقػؿ)
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خاصة، تحتاج في تحجيجىا الى داللة السعجع العامة، إذ السعجع قائسة مغ 
 ر الدياؽ مشيا السعشى السشاسب. السعاني ضسغ سياقات متعجدة، يختا

 وادلعىن
ّ
  احلشف بني ادلعىن اننحىٌ

ّ
يقػؿ تعالى: "   انسُالٍ

( الذاىج: "ااّل تخافػا وال 31تتشدؿ عمييع السالئكة أاّل تخافػا وال تحدنػا...")
مجسػعة مغ السعاني  ،( في تفديخ الذاىج28تحدنػا".  قّجـ الذػكاني)

الدياقية السحتسمة لآلية، فحكخ لػ)أف( الشحػية، ومجسػعة مغ السعاني 
فإّف  ،معاني نحػية ثالث، ىي: السخففة، والسفدخة، والشاصبة، وعمييا

سياؽ اآلية يحتسل معشييغ، فعمى الػجيييغ االوليغ: السخففة أو السفدخة، 
معشاىا الشيي، وعمى الػجو الثالث )الشاصبة(، فسعشاىا الشفي. فالسجاخمة 

تديل عسل كل مدتػى، وتقخب  ،والسدتػى الجالليبيغ السدتػى الشحػي 
السعشى وتػضحو ، وتعجد السعشى وتجعمو احتساالت تكذف عغ إعجاز 

 القخاف وعطستو.

 
ّ
يقػؿ تعالى: "فإف  حعذد األعاسَب وحشجُح واحذ بادلعىن انسُالٍ

( إذ جاءتيع 13أعخضػا  فقل أنحرتكع صاعقة مثل صاعقة عاد وثسػد )
(الذاىج: "إذ جاءتيع الخسل" 14ع ومغ خمفيع...")الخسل مغ بيغ أيجيي

تعجدت أعاريب )إذ( بالشطخ إلى سياؽ اآلية، فقيل: إّنيا ضخؼ ألنحرتكع، أو 
لراعقة، وقيل: أّنيا حاؿ مغ صاعقة عاد. لكّغ الذػكاني رجح إعخاب 
الحاؿ عمى إعخاب الطخؼ، وحجتو تدتشج إلى داللة سياؽ اآلية، يقػؿ 

ّف االنحار لع يقع وقت مجيء الخسل، فال يرح اف (: "أل 29الذػكاني)
يكػف ضخفا لو، وكحلظ الراعقة ال يرح أف يكػف الػقت ضخفا ليا"، كسا 
استشجت حجتو الى داللة سياؽ الحاؿ؛ القائع عمى العقل والسشصق، وذلظ 

 ببياف عالقة زمغ االنحار بسجيء الخسل، او عالقة الراعقة بالطخؼ.
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حل السذكمة االعخابية وتعجدىا الى مدتػييغ فالذػكاني استشج في  
مغ مدتػيات الجرس المغػي، وىسا: الدياؽ السقالي لآلية، والدياؽ الحالي 
القائع عمى السشصق، والعقل، وعالقات االشياء بعزيا ببعس، وتعجد 

 السحاؿ اليو.

ت نهضًري
ّ
يقػؿ تعالى: " سشخييع آياتشا في االفاؽ  انبنُت اإلحانُ

حّتى يتبيغ ليع أّنو الحق أو لع يكف بخبظ أّنو عمى كل شيء وفي انفديع 
(.الذاىج : "حّتى يتبيغ ليع أنو الحق". ال يسكغ دراسة الزسيخ 53شييج")

بعيجا عغ سياقو المغػي. فالزسيخ عشرخ إشاري يحيل الى مذار اليو، 
شخفاىا الزسيخ) العشرخ االشاري(، وما يعػد  ،فيػ جدء مغ بشية إحالية

لزسيخ) السذار اليو(. وقج يحيل الزسيخ الى عجد مغ العشاصخ اليو ا
( وىحا ما 31االشارية، قج يرجؽ عمييا جسيعا، وقج يخجح واحج مشيا )

( في تعجد ما يحيل إليو الزسيخ في قػلو 31أشار اليو الذػكاني )
تعالى)أّنو الحق(، فقيل: بانو راجع الى القخآف، وقيل: الى االسالـ، وقيل: 

يخييع هللا ، وقيل: الى دمحم ، ثع رّجح الذػكاني رجػع الزسيخ الى  الى ما
 القخآف، الػارد ذكخه في صجر الدػرة الكخيسة.

فعسمية الخبط بيغ الزسيخ، وما يحيل اليو ىي عسمية ذات مشحى    
بإزالة إبيامو بخبصو بسا يحيل اليو،  ،تكاممي، تؤدي الى فيع بشية الزسيخ

الجالالت الستعجدة السحتسمة. كسا تثخي العقل بتجبخ وتثخي الجرس المغػي ب
 الزسيخ وربصو بسا يدبقو مغ اآليات.

ت
ّ
ت وانبنُت انرتكُبُ

ّ
يقػؿ  اسى االشاسة بني انبنُت اإلحانُ

تعالى: " ذلظ جداء أعجاء هللا الشار ليع فييا دار الخمج جداء بسا كانػا 
بعيجا  ، ،اسع االشارة ( الذاىج: "ذلظ جداء".   دراسة28بآياتشا يجحجوف")
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عغ سياؽ الشز، دراسة ناقرة مجدوءة، ال تفي بأغخاض الجرس المغػي، 
فاسع االشارة )ذلظ( في اآلية الكخيسة الدالفة، ال يعصي أي معشى خارج 
سياؽ اآلية الكخيسة، بيشسا ىػ في اآلية يجرس ضسغ بشيتيغ: بشية إحالّية 

يبية نحػية تػضح عالقتو بسا تػضح ما يذيخ اليو ىحا االسع، وبشية تخك
( وبيحا السشحى درس الذػكاني اسع 32وبسا يمحقو ) ،يدبقو مغ كالـ

االشارة )ذلظ( في اآلية الكخيسة، فجعمو ضسغ بشية إحالية تحيل الى سابق" 
 ،واالشارة بقػلو )ذلظ( الى ما تقجـ" ، ثع جعمو ضسغ بشية تخكيبية نحػية

ء هللا( عمى أحج االحتساالت االعخابية، فقاؿ بانو مبتجأ وخبخه)جداء أعجا
وعمى احتساؿ آخخ) خبخ مبتجأ مححوؼ، أي : األمخ ذلظ(، وىػ بيحا 
االحتساؿ يجخل اسع االشارة ضسغ بشية إحالية لمححؼ، تقـػ عمى تقجيخ 
السححوؼ استشادا الى السحكػر.ثع يفاضل بيغ االحتساليغ باالستشاد الى 

تحكيع العقل والسشصق والحائقة . فالذػكاني السدتػى التجاولي القائع عمى 
وّضف ثالثا مغ مدتػيات الجرس المغػي في سبيل تػضيح داللة اسع 
االشارة )ذلظ(، وىي السدتػى الجسمّي الشحػي، والسدتػى الشري اإلحالي 

 والسدتػى التجاولي. ،لمزسيخ والححؼ

ا يقػؿ تعالى:" وجعل فييا رواسي مغ فػقيا وبارؾ فيي  انخعهُك
( الذاىج: "سػاء 11وقّجر فييا أقػاتيا في أربعة أياـ سػاء لمدائميغ" )

تعميق الكالـ بعزو ببعس أمخ ميع في صشاعة الكالـ، وحتى  لمدائميغ"
يشتطع الكالـ ويتختب البج اف يتعمق بعزو ببعس، ويبشى بعزو عمى 

وحتى يشتطع الكالـ في  ( .34بعس، وتجعل ىحه الكمسة بدبب مغ تمظ )
ال بج مغ ربط الكمسات وتعميق بعزيا  ،ية الكخيسة، ويدتقيع فيسواآل

ببعس، وىحا ما اقجـ عميو الذػكاني في تفديخ اآلية، وفي تفديخ الذاىج) 
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( بأّف)لمدائميغ(متعمق بدػاء، أي مدّػيات 35سػاء لمدائميغ(. فحكخ)
لمدائميغ، أو متعمق بسححوؼ، كأّنو قيل: ىحا الحرخ لمدائميغ في كع 

 ،قت االرض وما فييا، او متعمق بالفعل)قّجر(؛ أي: قجر فييا أقػاتياخم
ألجل الصالبيغ السحتاجيغ الييا. ثع نقل لشا راي الفخاء، حيث يخى أّف في 

، والسعشى: وقجر فييا اقػاتيا سػاء لمسحتاجيغ في اوتأخيخ  االكالـ تقجيس
 أربعة أياـ.

ـ بعزو ببعس، فالذػكاني عالج الذاىج ووضحو بتعميق الكال   
وجعل لمتعميق احتساالت، فعمق الدائميغ مخة بدػاء، ومخة بسححوؼ، ومخة 
بالفعل قجر، ثع استعاف بخأي الفخاء الحي يحل التعميق بسدألة التقجيع 

( يعخض لحاالت إعخابية متعجدة 36والتأخيخ. والفخاء في معاني القخاف )
قػات، ومخفػضة عمى لكمسة )سػاء(، فيي مشرػبة عمى أّنيا مترمة باأل

أّنيا نعت لؤلياـ أو ألربعة، ومخفػعة عمى تقجيخ ذلظ سػاء لمدائميغ. 
فجرس الذػكاني لسػشغ الذاىج قاـ عمى تعميق الكالـ بعزو ببعس، وىحا 
التعميق كاف احيانا بسحكػر، واحيانا بسححوؼ، وكل ىحه التعميقات مختبصة 

عسج الى ما  ،المخ تػضيحابسشصػؽ اآلية وسياقيا السقالي، وحتى يديج ا
بأّف في اآلية تقجيع وتأخيخ. وبيحا  ،يخوى عغ الفخاء في ىحه السدالة

تكػف معالجة اآلية ومػشغ الذاىج، قامت عمى السجاخمة بيغ عجة 
مدتػيات: نحػية اعخابية ، واسمػبية : تعميق، وتقجيع وتأخيخ، وححؼ، 

 وتجاولية الكالـ السشقػؿ عغ الفخاء.

يقػؿ تعالى:" إّف الحيغ كفخوا بالحكخ لسا   وانخأخري انخمذَى   
(ال يأتيو الباشل مغ بيغ يجيو وال مغ خمفو 41جاءىع وإّنو لكتاب عديد)

التقجيع  ( الذاىج : " تشديل مغ حكيع حسيج".42تشديل مغ حكيع حسيج")
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(، وىػ باب 1والتأخيخ" باب كثيخ الفػائج، جّع السحاسغ، واسع الترخؼ")
يتعالق مع مدتػييغ مغ مدتػيات الجرس المغػي، وىسا: السدتػى الشحػي 
الجسمي، الحي يقع في اآلية وال يتعجاىا، والسدتػى   الشحػي الشري، الحي 

الجتو ضسغ السدتػى والذاىج في اآلية تقع مع يتعجى اآلية الى آية أخخى.
الثاني، وىػ السدتػى الشحػي الشري، حيث تذسل السعالجة آيتيغ 

( مغ عجة زوايا: إعخابية 2متتاليتيغ.  فكمسة)تشديل( درسيا الذػكاني)
وتخكيبية اسمػبية: تقجيع وتأخيخ، واعتخاض.   فأعخب كمسة)تشديل( خبخا 

وأعخبيا صفة  لسبتجأ مححوؼ، وىحا يجخل الذاىج في جسمة استئشافية،
أخخى لكتاب الػارد في اآلية الدابقة، إذ الرفة األولى)عديد( ،والثانية )ال 
يأتيو الباشل (، وىحا يجخل الذاىج في مدالة التقجيع والتأخيخ، التي تجيد 
تقجيع الرفة غيخ الرخيحة)ال يأتيو الباشل( عمى الرفة الرخيحة )تشديل( 

جسمة)ال يأتيو الباشل( معتخضة، مػشغ الذاىج، وإعخابيا صفة لكتاب. و 
وىي االعتخاض بيغ السػصػؼ  ،وىحا يجخل الذاىج في مدالة أسمػبية

فقج تطافخت السدتػيات المغػية في الكذف عغ السدالة  ،والرفة. وبيحا
المغػية الػاحجة، فسػقعية الذاىج )تشديل( مغ اآلية، استجعت االستعانة 

التخكيبي االسمػبي: التقجيع بالسدتػى الشحػي االعخابي، والسدتػى 
 والتأخيخ، واالعتخاض.

يقػؿ تعالى: "قل أئشكع لتكفخوف بالحي خمق األرض  انىصم وانفصم
وجعل فييا رواسي مغ  (9في يػميغ وتجعمػف لو أنجادا ذلظ رّب العالسيغ)

(.  11فػقيا وبارؾ فييا وقّجر فييا أقػاتيا في أربعة أياـ سػاء لمدائميغ)
(في 39يقػؿ الجخجاني) مػف لو أنجادا" و"جعل فييا رواسي"الذاىج: "وتجع

باب الػصل والفرل: "اعمع أّف العمع بسا يشبغي أف يرشع في الجسل مغ 
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 ،أو تخؾ العصف فييا والسجيء بيا مشثػرة ،عصف بعزيا عمى بعس
تدتأنف واحجة مشيا بعج أخخى مغ أسخار البالغة".فيحا العمع قائع عمى 

 ،ويؤخح فييا باإلستئشاؼ".وبالتالي ،ي يتخؾ فييا العصفمعخفة السػاشغ الت
 ،فإّف الػصل والفرل عمع يجسع بيغ مدتػييغ مغ مدتػيات الجرس المغػي 

الحي يتشاوؿ مػضػع العصف ومفيػمو وأحكامو  ،ىسا: السدتػى الشحػي 
الحي يتشاوؿ مػضػع عصف الجسل بعزيا  ،والسدتػى الشري ،الشحػية

كثخ.وىحاف السدتػياف مغ الجرس وّضفيسا في آية أو أ ،عمى بعس
فعّمق عمى الجدء األوؿ مغ  ،(في فيع اآليتيغ الدالفتي الحكخ41الذػكاني)

الذاىج)وتجعمػف لو أنجادا( بأّف الجسمة معصػفة عمى)تكفخوف( داخمة تحت 
وعّمق عمى الجدء الثاني)وجعل فييا رواسي( بأّف الجسمة  ،اإلستفياـ

وجعل فييا  ،كيف تكفخوف بالحي خمق األرضمعصػفة عمى)خمق(؛ أي: 
رواسي.وىػ بيحا يذيخ إلى نػعيغ مغ العصف: العصف ضسغ اآلية 

فالعصف األوؿ  ،والعصف الحي يتجاوز حجود اآلية إلى الدػرة ،الػاحجة
والعصف الثاني يجخل دائخة السدتػى  ،يجخل دائخة السدتػى الشحػي الجسمي

الشحػي يعتسج عمى عمع الجراية؛ معارفو وىػ بيحا التحميل  الشحػي الشري.
ثّع يمجأ إلى عمع الخواية عغ اآلخخيغ؛ ليكسل تحميمو  الشحػية والشرية.

ويبعجه عغ الشقز. فيزيف: "وقيل: جسمة)وجعل فييا رواسي( مدتأنفة 
واألوؿ)يعشي رأيو في  ،غيخ معصػفة عمى)خمق(؛ لػقػع الفرل باألجشبي

ألّف الجسمة الفاصمة)وتجعمػف لو أنجادا( ىي السدألة األنفة الحكخ( أولى؛ 
والذػكاني يخفس القػؿ  فكانت بسشدلة التأكيج". ،مقخرة لسزسػف ما قبميا

 ،والتأكيج جدء مغ الكالـ ،باإلستئشاؼ؛ ألنو يخى بأّف الجسمة الفاصمة لمتأكيج
 تئشاؼ يقع ضسغ السدتػى الشري.  وليذ باألجشبي. والحجيث عغ اإلس
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تعػػػػػػػالى: "فقزػػػػػػػاىغ سػػػػػػػبع سػػػػػػػسػات فػػػػػػػي  يقػػػػػػػػؿ انخضمممممممًني
(الذاىج: "فقزاىغ سبع سسػات" التزػسيغ" ىػػ اشػخاب فعػل 12يػميغ...")

لفعل ليعامل معاممتو. وبعبارة اخػخى: ىػػ أف يحسػل المفػع معشػى غيػخ الػحي 
وىػػػحا التعخيػػف يذػػيخ الػػى العالقػػة بػػػيغ   (42يدػػتحقو بغيػػخ آلػػة ضػػاىخة")

ومعاممتو معاممة  ،اب فعل لفعلمدتػييغ مغ مدتػيات الجرس المغػي، فإشخ 
ذلػػػظ الفعػػػل فػػػي االحكػػػاـ الشحػيػػػة كػػػاإلعخاب، يقػػػع ضػػػسغ دائػػػخة السدػػػتػى 
الشحػي، وحسل المفع معشى غيخ الحي يدػتحقو، يقػع ضػسغ دائػخة السدػتػى 
الجاللي. وعميو، فيحا التعخيف يطيخ العالقة الػشيجة بيغ السدتػى الشحػػي 

لسعسػػػؿ، والسدػػتػى الػػجاللي الػػحي الػػحي يخاعػػي العسػػل الشحػػػي والعامػػل وا
يحفل بسعشى المفع، وباأللفاظ التي تؤدي معشى واحجا أو اكثخ. وىحا التعالق 

 يكذف عغ أىسية داللة المفع في تػجيو اإلعخاب.

( أّف مغ األوجو 43والذاىج يبيغ ىحه العالقة، فحكخ الذػكاني)   
مفعل)قزاىغ(، االعخابية لػ)سبع سسػات( الشرب عمى أّنو مفعػؿ ثاف ل

الشرب عمى انو حاؿ،  ،أيزا ،ألنو تزسغ معشى)صيّخىّغ(، ومشيا
ألف)قزى( قج تكػف بسعشى)صشع(. فتزسغ الفعل معشى فعل آخخ، يجعمو 
يتزسغ عسمو الشحػي وقجرتو عمى العسل، فتزسغ الفعل )قزى( معشى 
الفعل )صّيخ( أو )صشع(، يعصيو كفاية نحػية تجعمو قادرا عمى أف يعسل 

سل ىحيغ الفعميغ، فيأخح الفعل)صّيخ( مفعػال ثانيا، وإذا كاف بسعشى ع
فالذػكاني راعى البعج الجاللي في العسل  ،)صشع(  فيأخح حاال. وعميو

 الشحػي ليحه االفعاؿ، مسا أدى إلى تػضيح السدالة مػشغ الجرس.

يقػػػػػػػػؿ تعػػػػػػػالى:" وال تدػػػػػػػتػي الحدػػػػػػػشة وال  إجيممممممماص انمصمممممممش
ىػػ "أداء  ،ومفيػـػ إيجػاز القرػخ دػشة، الدػيئة".(الذاىج: "الح34الديئة")
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( فػػػأداء 44السقرػػػػد مػػػغ الكػػػالـ بأقػػػل مػػػغ عبػػػارات متعػػػارؼ االوسػػػاط ")
، وىػحا مػغ اىتسامػػات عمػع الجاللػػة، اه السقرػػد مػغ الكػػالـ، ىػػ تأديػة معشػػ

الػػحي يحػػخص عمػػى إيرػػاؿ السعشػػى وسػػالمتو مػػغ المػػبذ والػػشقز والخمػػل. 
متعارؼ االوساط، يكػػف بػالشطخ إلػى حجػع  وإيراؿ السعشى بأقل مغ عبارات

الكػػالـ وحجػػع السعشػػى؛ أي مقارنػػة كسيػػة المفػػع بكسيػػة السعشػػى، وىػػحا مػػغ 
اىتسامػػات عمػػع السعػػاني الػػحي ىػػػ فػػخع مػػغ عمػػـػ البالغػػة.  وعميػػو، فيػػحا 
التعخيػػػف يػػػجاخل بػػػيغ عمسػػػي الجاللػػػة والبالغػػػة، ويذػػػيخ الػػػى أىسيػػػة األخػػػح 

 ،والذاىج مػشغ الجراسة ة إيجاز القرخ.بسعصيات  العمسيغ في دراسة ضاىخ 
( يقجـ قائسة مغ السعاني لكل 45يفرح عغ مثل ىحه العالقة، فالذػكاني )

مغ كمسة )الحدشة( وكمسة)الديئة(، ويػخى بانػو ال وجػو لتخرػيز الحدػشة 
بشػع مغ أنػاع الصاعات، وتخريز الديئة بشػع مغ أنػاع السعاصػي؛ الف 

ريز معشى معيغ لمفطة )حدشة( او)سػيئة( المفع اوسع مغ ذلظ. فعجـ تخ
، سببو أف المفع بخأي الذػكاني معشاه أوسع مغ ذلػظ، وىػػ إشػارة واضػحة 
لػضػػػػح التعػػػالق بػػػيغ الجاللػػػة والبالغػػػة فػػػي ذىػػػغ الذػػػػكاني.  ثػػػع دّلػػػل 

( عمػػى رايػػو ىػػحا بػػحكخ شائفػػة واسػػعة مػػغ السعػػاني لكػػل مػػغ 46الذػػػكاني)
دشة: التػحيج، السجاراة، العفػ، العمػع، الحدشة والديئة، فحكخ مغ معاني الح

 ومغ معاني الديئة: الذخؾ ، الغمطة، االنترار، الفحر.

 
ّ
 (51يقػؿ تعالى: "وإذا مّدو الذخ فػحو دعػاء عػخيس") اجملاص انعمهٍ

الذػػاىج :"دعػػاء عػػخيس". وشخيػػق ىػػحا السجػػاز فػػي المغػػة، ىػػػ أف يتجػػاوز 
ي المغػػة، وأوقعيػػا عمػػى الػػحي وضػػعت لػػو ابتػػجاء فػػ ،السػػتكمع بالمفطػػة أصػػميا

(.والسجػاز يحتػاج فػي تػضػيحو إلػى 47) غيخ ذلظ، إّمػا تذػبييا أو مالئسػة
وبسا تذتسل عميو مغ دالالت معجسية وسياقية، فمكي تعّج  ،االستعانة بالمغة
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 ،المفطػػة مػػغ السجػػاز المغػػػي، وبػػأف السػػتكمع تجػػاوز الجاللػػة األصػػمية لمفطػػة
 ،يعػػد الػى مرػادر المغػة السختمفػةأف  ،يشبغي عمػى الباحػث فػي ىػحا البػاب

( 48تجػج الذػػكاني ) ،وقػاعجىا التي تزبط دالالتيػا واسػتخجاماتيا.  ولػحا
بػالخجػع إلػى معشاىػا  ،في مػشغ الذاىج )دعاء عخيس( ،قج أوضح السجاز

فحكخ بأّف معشى)دعاء عخيس(، أّي كثيػخ، وبػالخجػع إلػى معشاىػا  ،السعجسي
، فػحكخ بػأّف العػخب تدػتعسل الصػػؿ والعػخض واستخجاـ العخب ليا ،الدياقّي 

في الكثخة مجازا، ودّلل عمى ذلظ بسثاؿ تػضيحي مغ لغة العخب، إذ يقػلػف 
 وأعخض في الجعاء، أي أكثخ. ،: أشاؿ فالف في الكالـ

يقػؿ تعالى: "وقالػا قمػبشا في أكّشة مسا تجعػنا إليو وفي  انخًثُم
(الذاىج: "مغ 5إّنشا عاممػف") آذانشا وقخ ومغ بيششا وبيشظ حجاب فاعسل

التسثيل ىػ تذبيو يجيء فيو وجو الذبو مشتدعا مغ  بيششا وبيشظ حجاب"
ولتػضيح التسثيل لستمقي تفديخ مػشغ  (.49مجسػع جسمة مغ الكالـ)

، والجاللة ،( عمى االستعانة بعمسي الشحػ51فقج عسل الذػكاني) ،الذاىج
دألة مػشغ الذاىج، فحكخ بأّف بسا يسمكانو مغ أدوات تداعج في شخح الس

مدتشج  ،)مغ( البتجاء الغاية، وىحه وسيمة نحػية، ثّع ذكخ بأّف معشى الذاىج
عمى السعشى الشحػي  لحخؼ الجخ)مغ(: "أّف الحجاب ابتجأ مّشا وابتجأ مشظ، 
والسدافة الستػسصة بيغ جيتشا وجيتظ، مدتػعبة بالحجاب ال فخاغ فييا". 

والبالغة  ،حلظ يخبط بيغ الشحػ والجاللة مغ جيةثّع عقب عمى ذلظ، وىػ ب
مغ جية أخخى، بأّف ىحه تسثيالت لشبػ قمػبيع عغ إدراؾ الحق، ومّج 

. فالذػكاني سّخخ وداخل الشبيأسساعيع لو، وامتشاع السػاصمة بيشيع وبيغ 
بيغ معصيات ثالثة مغ عمـػ المغة: الشحػ، والجاللة، والبالغة، لتػضيح 
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فادة مغ كل معصيات الكخيسة، وىػ مشحى رائع في اإل الذاىج في اآلية
 الجرس المغػي في مختمف مدتػياتو.

خررت ىحه السدألة بعشػاف خاص؛ ألىسيتيا في  سُاق احلال
الرػتية، والرخفية، :غػي ، فيي تتجاخل مع كل مدتػياتوالجرس الم

عمى  والبالغية، فكل مدتػى مغ ىحه السدتػيات يعتسج ،والشحػية، والجاللية
الدياؽ الحي يحيط بالشز. كسا تتعجد أشكاؿ سياؽ الحاؿ بيغ سياقات 

 ،ومأثػر القػؿ ،والحكسة ،والسثل ،والذعخ ،والحجيث ،مكتػبة: كالقخآف
ذات  ،والطخوؼ التي تحيط بالشز السكتػب ،وغيخ مكتػبة: كأسباب الشدوؿ

التي  ،لدابقةأثشاء دراسة السدائل المغػية السختمفة ا في العالقة. وقج لػحع
تشتسي الى مدتػيات مختمفة مغ الجرس المغػي، أّف الذػكاني قج استعاف 

واآليات ذات العالقة  ،كالقخاءات القخآنية  ،في معالجتيا بدياؽ الحاؿ
 ،وغيخىا ،والذعخ ،وأقػاؿ العمساء والسفدخيغ والمغػييغ ،بسػشغ الذاىج

ا مغ عشػاف تفديخه الحي بجء ،وىحا االمخ قج تعيج الذػكاني بااللتداـ فيو
بانو يجسع بيغ عمسي الخواية والجراية. وىػ جسع يذيخ الى  ،أشار فيو

سياؽ الحاؿ القائع عمى الخواية والشقل عغ االخخيغ، وإلى السعخفة الخمفية 
التي تعج كحلظ جدءا مغ سياؽ الحاؿ.  وسياؽ الحاؿ قج  ،عشج الذػكاني

( 51ج سسي بالسعشى السقامي)سسي بسدسيات عجة عشج دارسي المغة، فق
وىػ السقابل لمسعشى السقالي، وقج قيل: لكل مقاـ مقاؿ، كسا اعتبخ 

مغ القخائغ السيسة التي يتعمق  ،أو السعشى السقامي ،الجارسػف سياؽ الحاؿ
(.  والذػاىج التي تجؿ عمى 52بيا السعشى، وتديع في تػضيحو)

الذػكاني لدػرة فرمت خالؿ تفديخ  ،استرحاب الحاؿ بأدواتو السختمفة
فقج استعاف بسعخفتو بسدألة الدبب والشتيجة، وبسحفػضو  ،كثيخة ،الكخيسة



 

 

594 

مغ أحػاؿ تحيط  باآلية  ،مغ روايات الذعخ، وما نقمو عغ السفدخيغ
مغ حيث زمغ التذخيع ومكانو ،  ،السفدخة، وبالطخوؼ التي تحيط باآلية

التعبيخ عغ بعس وبسا ىػ متعارؼ عميو عشج العخب مغ بعس أساليب 
   السعاني.
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 اَِاث وانشىاهذ
( 28يقػؿ تعالى: "جداء بسا كانػا  بآياتشا  يجحجوف") - اَِت األوىل

( بأّف اآلية عبخت عغ المغػ 53الذاىج: "ال يجحجوف"  يخى الذػكاني)
في الجحػد، وىحا مغ إقامة الدبب مقاـ  ابالجحػد، لكػف المغػ سبب

أو السجاز المغػي القائع عمى  ،سجاز السخسلوىحا ما يعخؼ بال ،السدّبب
بسا  ،(. فالذػكاني وّضح ما نصقت بو اآلية مغ جحػد54عالقة الدببية)

يعخفو عغ عالقة المغػ بالجحػد، وبسا يعخفو عغ الدبب والشتيجة في تحميل 
 المغة وتفديخىا.

يقػؿ تعالى: "وإذا أنعسشا عمى االنداف أعخض ونأى - تاَِت انثانُ
 ،( بّيغ الذػكاني مػشغ الذاىج55( الذاىج:" ونأى بجانبو")51و")بجانب

مغ معارؼ وأدوات وقخائغ، فحكخ  ،بحذج كل ما يتدمح بو مغ سياؽ الحاؿ
وىحا عمى  ،بأّف معشى )نأى(: تخّفع عغ االنقياد لمحق وتكّبخ وتجّبخ

ثّع ذكخ أّف )الجانب( ىػ مجاز عغ الشفذ، وىحا عمى  ،السدتػى الجاللي
دتػى البالغي، ثّع ذكخ أّف )السشتأى(: السػضع البعيج، وىحا عمى الس

 السدتػى السعجسي، ثّع استجّؿ بقػؿ الشابغة:
 فإنّك كالليل الذي هو مدركي            وإن خلت أنّ املنتأى عنك واسع

شّكل سياقا مداعجا  ،وىحا الحذج مغ األدلة والذػاىج والقخائغ     
 اآلية الكخيسة.وكاشفا لدياؽ الذاىج في 

يقػؿ تعالى:" الحيغ ال يؤتػف الدكاة وىع  باآلخخة ىع - اَِت انثانثت
( ببياف 56( الذاىج :"ال يؤتػف الدكاة" استعاف الذػكاني )7كافخوف")

 الذاىج بأمخيغ مغ سياؽ الحاؿ، وىسا: آراء السفدخيغ، وسبب ندوؿ اآلية.
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 ،كاة": ال يقّخوف بػجػدىاأّف معشى "ال يؤتػف الد  ،فخوي عغ الحدغ وقتادة
وعغ الزحاؾ ومقاتل: ال يترجقػف وال يشفقػف. ثّع زاد مػشغ الذاىج 

بحكخ سبب ندوؿ اآلية عغ الفخاء:" كاف السدكػف يشفقػف  ،تػضيحا
فحّخمػا ذلظ عمى مغ آمغ بسحسج،  ،ويصعسػنيع ،ويدقػف الحجيج ،الشفقات

ىي مغ سياؽ  ،شدوؿفأقػاؿ العمساء وأسباب ال (57فشدلت ىحه اآلية")
 الحي يدعف في إزالة اإلبياـ والغسػض عغ الذاىج القخآني. ،الحاؿ

يقػؿ تعالى:" ومغ أحدغ قػال مسغ دعا إلى هللا وعسل  اَِت انشابعت
( الذاىج:" وقاؿ إّنشي مغ السدمسيغ"  33صالحا وقاؿ إّنشي مغ السدمسيغ")

يو وىػ خاوي الػفاض، ال يػاج ،السفّدخ عشجما يػاجو تفديخ الشز القخآني
وإّنسا يدتعيغ بتجاربو ومعارفو الدابقة عغ الشز، إذ فيع الشز عسمية 

وربصيا مع  ،عسمية سحب لمسعمػمات مغ الحاكخة ،أيزا ،ذاكخّية، وىػ
تعّج  ،(. وىحه السعارؼ والسعمػمات عغ الشز58الشز السقرػد بالتفديخ)

مغ السدتػيات السيسة مغ معصيات سياؽ الحاؿ)السدتػى التجاولي(، وىػ 
( في تفديخ 59وىحا ما فعمو الذػكاني) في تحميل الشرػص وتفديخىا.

روايات السفدخيغ التي تذيخ إلى أّف السقرػد ىػ  ،بجءا ،الذاىج، فقج نقل
التي  ،رسػؿ هللا، أو السؤذنيغ، لكّغ الذػكاني اعتخض عمى السخوية الثانية

االعتساد عمى محفػضو ومعارفو تقػؿ بأّف السقرػد ىع السؤذنػف، وذلظ ب
 ،(: " اآلية مكية 61حيث يقػؿ) ،حػؿ زمغ مذخوعية اآلذاف ،الدابقة

بالسدتػييغ  ،واآلذاف انسا شخع بالسجيشة".وىحه االستعانة مغ الذػكاني
في تػضيح مفيـػ الذاىج، جعمتو  قادرا عمى تػجييو  ،الجاللي والتجاولي

ولى حسل اآلية عمى العسـػ كسا (:" واأل  61وتفديخه، حيث يقػؿ معقبا)
  ويجخل فييا مغ كاف سببا لشدوليا دخػال أوليا". ،يقتزيو المفع
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 اخلامتت
 خمز البحث إلى الشتائج اآلتية:

باالستعانة  ،والشحػية ،والرخفية ،عالج الذػكاني السدائل الرػتية-
تػجيو فكاف لمقخاءات دور في  ،وأسباب الشدوؿ ،بالقخاءات القخآنية السختمفة
 يثخي اآلية مػشغ السدألة بالسعاني الستعجدة. ،تمظ السدائل تػجييا دالليا

 ،والشحػية ،والرخفية ،استعاف الذػكاني بسعارفو المغػية: الرػتية-
 في حّل القزايا المغػية السختمفة التي تكتشف اآليات الكخيسة. ،والسعجسية

ة في حّل لجأ الذػكاني إلى ما روي عغ أعالـ التفديخ والمغ-
فأسيست آراؤىع في الكذف عغ مقاصج اآليات  ،السعزالت المغػية

 ومعانييا.

تخبط  ،كانت معالجات الذػكاني لبعس اآليات معالجات سياقية-
وتقـػ عمى البشية اإلحالّية  لمزسيخ واسع  ،الدابق بالالحق والعكذ

سشيج وتشدجع مع ال ،وىي معالجات تثخي الجراسة الشرية لمدػرة ،اإلشارة
 التكاممي لمجراسة.

 ،تشاوؿ الذػكاني استخاييجات ووسائل لغػية سّخختيا الدػرة-
 والػصل الشز القخآني. ،والححؼ ،والتقجيع والتأخيخ ،كالتعميق

 ،كذف الذػكاني عغ بعس السدائل الجاللية والبالغية: كالتزسيغ-
ت: بالمجػء إلى السدتػيا ،والسجاز العقمي ،والتسثيل ،وإيجاز القرخ

 والشحػية. ،والرخفية ،السعجسية
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