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طاب خب يتعلقتناول نوعا أاخلطاب يف عمومه و إمنا  أخصال و  ،حتليل اخلطاببصدد  ناإن       

تعددية يف ب متيزهقراءة ثانية للقرآن الكرمي ، و  بكونه ميثلبالعلمية يف جانبه املعريف، و  املوسومالتفسري، 

متلقيه، كما أن معانيه قد استمدت ركائزها من نسق لغوي منسجم هو القرآن الكرمي الذي يتسم 

ا هي إال بالسريورة يف الزمان و املكان، على نقيض من األحاديث حول النص املقدس اليت هي إمجاال م

طبقة واحدة من طبقات القراءة، و ذلك يرجع إىل ما قد أمجع حوله العلماء و الفقهاء يف أنه صاحل 

 لكل زمان و مكان، و أن القرآن خزان ال ينضب من املعاين و املقاصد . 

 و قد حاول أكثر من باحث و عامل ترمجة معانيه، غري أن كل احملاوالت مل تستوف ما حيمله باطنه     

من املكامن املخبأة اجلزلة املعطاءة ملن يتصيد و يبحث و يستقري عن فيضه و هو ( التدبر ) . و من 

على هذه الزاوية كثرت االستبطانات وهي حتاول إدراك بعضه، و القراءات تستكنه سلطته، و التفاسري 

جراء الذي حاول أن يغوص تستنزله لألفهام، فكثرت األقاويل حوله كثرة كان أمهها التفسري باعتباره اإل

       إىل معىن من معانيه .

و من هذا املنطلق تراين سأحاول تناول تفسري أضواء البيان للشنقيطي بالتحليل و الكشف ، باحثا     
ألحدد فيما بعد املفاهيم  –حسبه  –فيه عن اآلليات اليت استعملها املفسر يف بيان املعىن القصد 

  لتطبيق هذه و هي خطاب التفسري .النظرية العامة من مدونة ا

و قد كانت يل دوافع كثرية سامهت يف اختياري هلذا املوضوع، ألن ألي موضوع يف حقيقة    

دوافع و أي موضوع ال ينبع من دافع فهو خارج إطار احلاجة البشرية، إذ أنين انطلقت مبحض  األمر 

  عدد كبري منها و بإمكاين أن أخلص بعضها فيما يلي :

 : دوافع موضوعية

ا  -      ا و إجراءا خطاب التفسري من املواضيع اليت تشكل مدونة خصبة قل فيها االهتمام ببحث آليا

  ، و البحوث اليت تناولت هذا اجلانب أغلبها يتصل بعلوم الشريعة و الفقه .
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د يف اخلطاب القرآين ، أصبحت ال تكفي وحدها لبيان املعاين و املقاصإجرائياً علوم اللغة وحدها،  -    

من خالل خطاب التفسري، و إمنا احلاجة أصبحت ملحة أيضا إىل املفاهيم املستجدة اآلن من مناهج و 

اسرتاتيجيات معاصرة، سواء منها الغربية اليت يوافق فحواها الرتاث العريب اإلسالمي أو املؤصلة النابعة من 

 موروثنا. 

خطاب التفسري من شأنه أن يغين الباحث باملفاهيم النظرية حتديد املفاهيم النظرية من خالل  -   

  .األخرى اخلاصة اليت سيحتاجها يف حتليل اخلطابات 

و أيضا يدفعين إىل ذلك كشف األعراف العلمية اخلاصة يف التفسري باعتباره علما قائما بذاته و  -  

   هذا من خالل عينة أضواء البيان .

ا دوافع ذاتية و ككل موضوع ال خيلو من       ، فإين وجدت نفسي منقادًا هلذا النوع من الدراسة تبعً

لرغبيت امللحة و ميلي ملثل هذه املوضوعات، ذلك أن موضوع خطاب التفسري يغري الباحث من جوانب 

عدة، فإن تفسري (أضواء البيان) للشنقيطي ميثل، بالنسبة يل، مدونة ترقى إىل مستوى الدراسة و 

للباحث مجلة من التوجيهات املنهجية و الدعامات اإلجرائية ملعاجلة العديد من التمحيص ألتقدم 

اإلشكاليات املطروحة على مستوى قراءة النص القرآين، و عليه، تطل علينا إشكالية املوضوع ممثلة يف 

، و سؤال حموري يبحث يف أهم اآلليات النظرية اليت اعتمدها الشنقيطي يف تفسريه و فهمه للنص القرآين

 كيف استقام خطابه التفسريي؟ و هو سؤال يفتح نوافذ عدة تتيح لنا اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

 

  ما مفهوم اخلطاب ؟ و هل هناك تعريف واحد للخطاب ؟ –أ 

  ؟ اتاخلطاب كما أن هناك تعدد يف معاينالتفسري   املعىن يف ما مفهوم التفسري ؟ و هل يتعدد –ب 

  ما بني اخلطاب و التفسري ؟ما وجه العالقة  –ت 
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  ما بنية خطاب التفسري و ما سياقه الداخلي ؟ و ما هي اإلجراءات اللغوية النسقية احملللة ؟ –ث 

؟ و أين فيه و ما إجراءات السياق اخلارجي يف تفسري الشنقيطي؟ ما هي آليات حتليل اخلطاب –ج 

  ؟فيهمواطن االتساق و االنسجام 

تشكل كليات هلا قابلية االنفراج عن طريق التحليل و املناقشة، و أسئلة نظرية  هذه إشكاليات و      

قد حاول حبثنا هذا أن يلج إىل مرافئ اإلجابات، عرب منهجية حمددة مكونة من متهيد و بابني و يف كل 

   :باب ثالثة فصول، و هو ما سنتكلم عنه يف هذا الصدد

)، و تعرضنا فيه إىل سياق هذا البحث ر و الخطاب النقديمدونة التفسي: و عنوناه بـ:(تمهيد       

من األحباث النقدية األخرى اليت تصب يف نفس االجتاه، و ذلك مبعاينة ما أمكن معاينته من القضايا 

اليت طرحها النقاد الذين تناولوا التفسري القرآين، باحثني عن احليثيات اليت تؤطر موقعية دراستنا الراصدة 

، حبيث طرحنا جمموعة من القضايا، و حاولنا اإلجابة عن بعض هذه لإلشكاليات  اليت مل تستوف حبثًا

  األسئلة، و قد اتبعنا املنهجية التالية يف سري البحث:

 و يف هذا.  )في الدراسات القرآنية و مفاهيم الخطاب و السياقو عنوناه بـ:(: الباب األول   

  الباب توجد ثالثة فصول، و باإلمكان أن ندرجها كالتايل:

)، يف هذا الفصل في الدراسات القرآنية، مقاربة تصنيفية وصفية: و عنوانه : (الفصل األول-1     

بالذات، تطرقنا إىل حماولة إجياز تلك الدراسات اليت تناولت القرآن الكرمي، ألن تناول هذا اجلانب يتيح 

االت اليت أشعها القرآن، أثناء هذا، حاولنا تكوين مفهوم للقرآن عرب معرفة األبعاد  األبستيمية لتنوع ا

  جمموعة من التعاريف املتنوعة .

)، يف هذا مفاهيم الخطاب، األصول و الحدود و اآللياتو عنوانه : ( الفصل الثاني:-2     

، عرب من أسهموا يف بناء قاعدة الفصل خضنا يف بيان مفاهيم اخلطاب، لضرورة إدراك هذا اجلانب
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ملصطلح اخلطاب من نقاد و لغويني، عرب و عجم، التساع رقعة هذا املفهوم، بعد هذا تعرضنا لبعض 

  املناهج النقدية اليت عاجلت اخلطاب يف خمتلف صوره .

مفاهيم آلية السياق، المكونات األنواع و الوظائف، يليه : و عنوانه : (الفصل الثالث-3     

)، حيث رجحنا آلية السياق عينة للدراسة، هليمنته الكلية على تفسري الشنقيطي، ريف بالشنقيطيتع

االت، و  فتعرفنا على مكوناته لدى اجتاهات خمتلفة، و كذلك تطرقنا إىل أنواعه حبسب خمتلف ا

األمني  الوظائف املنوطة به، و قد أعقبنا هذا التناول بتعريف لصاحب املدونة و هو اإلمام حممد

  الشنقيطي، بعد ذلك قادنا البحث إىل اجلانب اإلجرائي، و هذا الباب ينقسم بدوره إىل ثالثة فصول.

)، و هو اآلليات السياقية في أضواء البيان، تحديد المفاهيم النظرية: و عنوناه بـ:(الباب الثاني

  يتضمن:

)، و قد تناولنا فيه أنواعا مهمة األسلوبيةآليات السياق البنيوية و ، و عنوانه: (الفصل األول-1    

 - السياق الصويت املفرد-السياق اإلفرادي، و فيه : -1من السياقات يف إطارها النسقي من مثل : 

السياق  - السياق الصويت املركب -السياق الرتكييب و فيه :-2السياق املعجمي . -السياق الصريف

  غي و السياق األسلويب و سياق القراءات القرآنية .النحوي و الوظيفي، مث تناولنا السياق البال

من اآلليات منها :  اأمناط قد تناولنا فيه و )،آليات السياق الداللية: (و عنوانهالفصل الثاني، -2  
سياق اللزوم أو -سياق التضمن -سياق التقابل الداليل -سياق املعرب  - سياق التضاد  - االشرتاك 
 سياق التناسب .-ختصيص العموم -سياق الرتجيح -سياق اإلمجال - السياق اإلحايل-االقتضاء 

فيه آليات تتصل  )، و تناولناآليات السياق التداولية و غير اللغوية، و عنوانه: (الفصل الثالث-3  
سياق -سياق الفعل الكالمي -سياق اإلضمار -سياق االفرتاض -باإلسرتاتيجية التداولية و منها :

معرفة علوم القرآن -سياق االستشهاد بغري القرآن -أخرى خارج لغوية و منها : احلجاج، و آليات 
  سياق اإلعجاز .-معرفة املكي و املدين -أسباب النزول - (سياق املوقف) 
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، و بإمكاننا أن نورد لتحقيق مقتضيات البحث فقد اعتمدت جمموعة من املصادر و املراجعو      
ر استعمال القرآن الكرمي أوالً، و تفسري أضواء البيان للشنقيطي ثانيا بعضًا منها، فقد استوجب منا األم

و صحاح اجلوهري و حميط  البن منظور باعتبارمها املصادر األوىل، و يف املعاجم استعملنا لسان العرب
و إسرتاتيجيات اخلطاب لعبد اهلادي  الصاحب بن عباد .. اخل، و يف املراجع استعملنا الربهان للزركشي

نظرية األفعال و أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية حملمد الشاوش و  ظافر الشهري بن
خطايب و دينامية لسانيات النص حملمد  طبطبائي و احلجاج يف القرآن لعبد اهللا صولة والكالمية هلاشم ال

ة الطلحي و البالغة داللة السياق لردة اهللا بن رد النص حملمد مفتاح و نظرية النص حلسني مخري و
و اخلطاب القرآين خلالدة العموش و نظرية السياق القرآين للمثىن عبد الفتاح و  اجلديدة حملمد العمري

بعض أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية ألمحد عزوز ..اخل ، و هذه بعض املراجع فقط إضافة إىل 
الت   ت املتخصصة .احملكمة و مواقع األنرتن املراجع األجنبية و ا

كان لزامًا علي، جتاوز العديد من الصعوبات و احملاذير، يبقى يف مقدمتها دومًا   ،و إلمتام هذا البحث    
اقتناء التوثيق املتخصص و النوعي الذي خيدم املوضوع بشكل دقيق، باإلضافة إىل صعوبة املدونة، من 

ا املوضوعية، اليت تقوم على فهم النص القرآين ألشكر كل من ساعدين  كذلك  و هي فرصة ،حيث مسا
ذه الصورة، و أخص بالذكر هنا  على تذليل هذه الصعاب  حىت خرج هذا البحث إىل الوجود و 

الذي ساعدين بتوجيهاته القيمة و قد كانت يل  أستاذي الكرمي املشرف على أطروحيت : لبوخ بومجلني،
األستاذ جلويل العيد، و األستاذ خليفة  شكر كذلكاملعلم السديد الذي أضاء دريب يف هذا البحث، و أ

و األستاذ شنني عزالدين مهدي، و  و األستاذ العيد أمحد من جامعة اجللفة، حممد من جامعة األغواط،
كل من وسعهم صدري و أغفلهم قلمي ممن قدم يد املساعدة من قريب أو من بعيد، و ندعو اهللا أن 

  . يسدد خطانا يوفقنا و

 التوفيق و اهللا ويل
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  تمهيــــد

  

  مدونة التفسري و اخلطاب النقدي
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  املنهجيـــــــــــــة
  توطئة  -
 لماذا التفسير القرآني بالذات ؟ -

 دراسات التفسير -

 التفسير و مبدأ االنسجام -

 ؤية التداوليةالتفسير و الر  -

 التفسير ما بين الجمالية و الفهم -

 و الشعرالتجربة النصية آلليات التفسير  -

  رآلية السياق و فاعليتها على التفسي -

  

  

  

  

  

  

  توطئة :
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اليت تناولته العتبارات شىت ، و يظهر من خالل   القرآن الكرمي بعديد الدراساتحيظى تفسري       
املكتبة العربية أن الشق الفقهي و كذلك اجلانب املتعلق بشؤون العقيدة و الشريعة قد أخذ النصيب 
األوفر من هذه الدراسات، و مرد ذلك إىل حاجة الناس امللحة لفهم أمور دينهم و دنياهم منذ أن 

نا هذا ، و هذا الفهم يكون عن طريق التفسري و املفسر .. و بطبيعة أصبح اإلسالم دين البشرية إىل يوم
احلال فالبد ألي مفسر أن ينحو من قواعد و مبادئ معينة تكون منهجه يف تناول ظاهرة خطاب 

التفسري ... و هناك دراسات و أحباث كثرية تناولت خطاب التفسري من وجهات نظر متعددة .. غري 
ا أن بيان الوجهة الفقهية  ا باعتبار الدراسة تبحث عن اآلليات اليت  و العقائدية ال تعنينا يف حد ذا

حيلل خطاب التفسري  ، إال ما كان يف خدمة قاعدة االنطالق األساسية و اليت هي السياق بوصفه 
اآللية املهيمنة يف تفسري الشنقيطي .. و لكن دعنا ال نستبق قواعد البحث ، و لنقل أن ما يعنينا من 

هذه الدراسات و األحباث ما كان يتجه باجتاه اخلطاب النقدي سواء على املستوى اللغوي أو غري 
  اللغوي و نريد به التداويل .

  لماذا التفسير القرآني بالذات ؟     

مث أن هناك سؤاال مهما ينبغي أن يطرحه منطق هذا البحث قبل التطرق إىل قضية الدراسات ، و        
ه النقاد و الباحثون إىل مدونة تفسري القرآن .. هل اجتاههم إىل هذه املدونة أملته طبيعة هو : ملاذا اجت

ا ملا يوجد فيه  اهتمام البحث اخلاص بكل واحد منهم .. أم أن حتليلهم خلطاب التفسري هو الغاية بذا
ا عن غريه من اخلطابات ، هذه األسئلة و غريها من األسئلة املتو  قعة ، سنؤجل من خصائص تفرد 

لبعض الدراسات .. و بعد تقييم اجلانب التطبيقي من البحث الذي  لة اإلجابة عنها حىت نتعرضحماو 
حياول الولوج إىل مدونة من خطاب التفسري و هو تفسري أضواء البيان للشنقيطي ، بعدها تكون 

  األجوبة التقريبية يف شكل نتائج .. و هذا يف خامتة البحث .

    التفسير :دراسات       

يفرضان على الدارس قبل التطرق إىل أي مسألة ختص موضوع  ،كما الواجب  ،و أعراف البحث       
ا يف صفحات  ال أن نلم  البحث ، أن نذكر بعضا من هذه الدراسات املهمة و هي كثرية ال يتسع ا

مها : اجلدة و الشيوع معدودة .. و لكن ال بأس يف أن نلخص بعضا منها و مقياسنا يف ذلك عنصرين 
، و ذلك حىت نربط حماولة حبثنا هذا بسياقها من تلك الدراسات ، و أن جنعلها فضال على ذلك  ممهدة 
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ملا انطلقنا منه من أسئلة نظرية ، و بالتايل يكون البحث مسهما يف اخلطاب النقدي الذي مدونته تفسري 
الدراسات و األحباث اليت تناولت خطاب التفسري  القرآن الكرمي  ، و ال بأس يف أن نورد بعضا من تلك

  على النحو التايل :

  التفسير و مبدأ االنسجام :    

 –: يبحث حممد خطايب من خالل كتابه لسانيات النص    لسانيات النص لـ : محمد خطابي     
، ٍّ واحدا َّيف اآلليات و الوسائل و العالقات اليت جتعل من القرآن كال –مدخل إىل انسجام اخلطاب 

يقول :" سنخصص هذا الفصل للبحث يف كيفية متاسك النص القرآين ..على أن ما يهمنا بالذات هو 
استخراج بعض الوسائل و العالقات و اآلليات اليت تفطن املفسرون إىل مسامهتها يف جعل النص القرآين 

، إذا هو يبحث يف انسجام  1ورا ، كال واحدا موحدا رغم اختالف أوقات نزوله و أسبابه "، آيات و س
النص القرآين ، و يكون ذلك يف اعتقاده عرب مدونة واسعة يف الزمان و املكان " و على هذا األساس 

  اعتمدنا املؤلفات التالية :

ل و عيون األقاويل يف وجوه أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري . الكشاف عن حقائق التأوي -
 . 1977.  1التأويل ، دار الفكر ، بريوت . لبنان .ط 

 . 1981.  1حممد الرازي فخر الدين . التفسري الكبري . دار الفكر بريوت . لبنان . ط  -

بدر الدين حممد بن عبد اهللا الزركشي . الربهان يف علوم القرآن . دار الفكر . بريوت . لبنان . ط  -
 ( حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ) . 1980.  3

 . 1979جالل الدين السيوطي .اإلتقان يف علوم القرآن . دار الفكر بريوت . لبنان .  -

جالل الدين السيوطي . تناسق الدرر يف تناسب السور . دار الكتب العلمية . بريوت . لبنان . ط  -
 ( حتقيق عبد القادر أمحد عطا ) . 1986.  1

 2 ." 1984ن عاشور . تفسري التحرير و التنوير . الدار التونسية . تونس . حممد الطاهر ب -

و يبدي خطايب اهتماما بالغا ملفهوم علم املناسبة ، باعتباره املؤسس األكرب خلاصية االنسجام      
يف النص القرآين الذي هو يف نظره كالكلمة الواحدة ، إذ أن خطــــايب يبحث يف االرتباطات 

                                                             
  .165 ، ص: 2006، 2لسانيات النص ، املركز الثقايف العريب ،املغرب، ط –حممد خطايب   1
 
 . 166،  165لسانيات النص، ص : –حممد خطايب   2
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بني اآليات و السور و الكلمات ، و السؤال الذي يطرحه هو " كيف أبرز املفسرون  املوجودة
العالقة بني اآليات تدليال على متاسك النص القرآين ؟ و كيف برهن املصنفون يف علوم القرآن على 

  3"  التماسك ؟

يد و جييب خطايب عن هذه األسئلة عرب مقاربة تطبيقية يف نصوص التفسري ، مارا بعد    
اإلجراءات و اليت منها العطف بأصنافه من مثل عطف مجلة على مجلة ، و تعدد املعطوف عليه ، 

و العطف السبيب ، و ينتقل إىل مفهوم اإلحالة عرب الضمائر و اإلشارة ، مث إىل مفهوم التكرير 
وصوال إىل موضوع اخلطاب الذي يتضمن تنظيم اخلطاب و تغري موضوع اخلطاب ، و بعد ذلك 

ىل ترتيب اخلطاب و إىل العالقات و منوذجها اإلمجال و التفصيل مث يتطرق إىل املناسبة و التناسب إ
و هذا كله يف قسم علم التفسري .. و خصص قسما ثانيا لعلوم القرآن حيتوي موضوع املناسبة ، و 

التفصيل بني  هو يركز على املناسبة بصورة جلية و خباصة عند السيوطي إذ ميثلها بعالقة اإلمجال /
  السور ، و يف االحتاد و التالزم و رد العجز على الصدر .

ا اخلطاب ، وفق املفسرين و        و خيلص إىل ما مفاده " أن الوسائل و العالقات اليت ينسجم 
  املصنفني يف علوم القرآن ، تنتمي إىل ثالثة مستويات وصفية :

  املستوى النحوي : – 1

  العطف .-           
  اإلحالة . -          
  اإلشارة . -          

  املستوى املعجمي : – 2
  التكرير و وظيفته .-          
  بناء السورة على حرف أو حروف .-          

  املستوى الداليل : – 3
  موضوع اخلطاب .-          

                                                             
  . 168املرجع نفسه، ص :   3
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  تنظيم اخلطاب .-          
  ترتيب اخلطاب .-        
  العالقات :-        

  . البيان و التفسري  .           
  . اإلمجال و التفصيل .           
  . العموم / اخلصوص .           

معىن هذا أن املفسرين و املصنفني يف علوم القرآن اهتموا باالتساق الذي يندرج حتته املستويان     
    4النحوي و املعجمي و باالنسجام الذي يندرج حتته املستوى الداليل ." 

و يوافق اخلطايب يف هذا املنحى النصي يف مبدأ االنسجام ، باحث مغريب آخر هو الدكتور      
حممد مفتاح يف كتابه دينامية النص و الذي خصص حبث االنسجام للجانب املتعلق بالناسخ و 

ة و نوع  املنسوخ و من استعماله لبعض مفاهيم التحليل من مثل املقصدية و املماثلة و املشا
  لعالقة وصل إىل نتائج ولعل أمهها :ا

ايته  -1     دينامية اخلطاب : ... و إذ إن مفهوم الدينامية ينظر إىل اخلطاب يف بدايته و منوه و 
ا و تنافرها و  و آليات انتظامه كما ينظر إىل الكائن احلي يف صريورة مراحل عمره من حيث تعاو

  :تساندها و تصارعها ، فإنه يصري من املنطقي النظر إىل تناسل النص من زاويتني 
 ... أوالمها : دينامية التنايف ... التناقض ، و التضاد ، و التضمن املتبادل 

  ثانيهما : دينامية التثابت ... اثبات احلكم و نقضه ، أو نفي بعض صفاته أو اجلمع بني
 السلب و اإلجياب أو التكامل ...

مع و هو ما يتيح مشولية الدينامية : و يرى فيها أن الرسالة القرآنية هلا مقصد وحيد جا -2
مشروعية الشمولية من أوجه أن األصوليني بينوا أن هدف الشريعة هو احملافضة على الدين ، و 

  الكتاب ) . –الرسول  –املتأمل لكالمهم جيد فيه هيمنة لثالثة عناصر ( اهللا 

ة و و هذا الطرح ميكن من إبداء الكثري من اآلراء التفسريية و الفقهية و الكالمية القدمي -3
  . 5املعاصرة .. 

                                                             
  . 205السابق، ص :   4
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ويف حني نرى أن حممد خطايب يؤسس للسانيات نص عربية حمورها مدونة عربية و إسالمية ، و     
من بينها التفسري القرآين ، فإننا جند باحثا آخر ذهب إىل أبعد من ذلك ، فقد ابتعد عن حمايثة 

ة يف حممد خطايب ، إىل خارج النص عرب سياقاته و مقاماته و هو يستعمل إسرتاتيجية تداولية ممثل
  آلية احلجاج .

  ؤية التداولية :التفسير و الر      
، ينطلق هذا الباحث من خالل كتابه احلجاج يف  الحجاج في القرآن لـ : عبد اهللا صولة     

من أسئلة عديدة من بينها : " ما احلجاج ؟ و كيف  –من خالل أهم مظاهره األسلوبية  -القرآن 
... ما املقصود باخلصائص األسلوبية ؟ و ما هي هذه ميكن أن يكون منه شيء يف القرآن ؟ 

اخلصائص األسلوبية اليت نروم رصد بعدها احلجاجي يف القرآن دون سائر ما فيه من مظاهر لغوية و 
، و يف بداية حبثه حياول حتديد مفهوم احلجاج و يتوصل إىل أنه  6قصصية و مضمونية عامة ؟ "

.. و يتتبع اخلصائص األسلوبية للحجاج أوال من خالل قاسم مشرتك ما بني اجلدل و اخلطابة 
املفردة و الكلمة املعجمية هذا يف الباب األول و مدونته تفسري القرآن و خباصة تفسري التحرير و 

التنوير للطاهر بن عاشور . و يف الباب الثاين يتناول الرتكيب يف القرآن : خصائصه و وجوه احلجاج 
ن ثالثة فصول ، فالفصل األول يعاجل قضية العدول الكمي بالزيادة فيه ، و هذا الباب مكون م

داخل اجلملة و أبعاده احلجاجية و يقصد به ما يدخل اجلملة من زوائد فضال على اجلملة اإلسنادية 
من توكيد أو غريه ، و فيه األبعاد املفهومية و االقتضائية و التوجيهية ، و الفصل الثاين يعاجل العدول 

الزيادة بني اجلمل و أبعاده احلجاجية ، و يف الفصل الثالث يتناول العدول الكمي الكمي ب
بالنقصان .. و يف الفصل الرابع العدول النوعي و يقصد به " االنتقال من طريقة يف التعبري إىل 

، و خيصص الباب الثالث لقضية الصورة يف القرآن : خصائصها و  7طريقة أخرى خمتلفة عنها " 
ال احلسي أو من وجوه احل جاج فيها ، و الفصل األول فيه يتناول مادة الصورة سواء من ا

املقومات الثقافية و الرمزية لفكر املتلقني و الفصل الثاين فيه يعاجل شكل الصورة يف القرآن و أبعادها 
بن عاشور  احلجاجية .. و طبعا يتكأ حبثه على مناذج تفسريية و التفسري الرئيسي لديه تفسري الطاهر

                                                                                                                                                                              
 . 223إىل  220،ص: من  2006، املغرب ،  03دينامية النص ( تنظري و إجناز )، املركز الثقايف العريب ، ط  –حممد مفتاح   5
  . 07، ص:2001،  ، لبنان 1احلجاج يف القرآن، دار الفارايب ، ط  –عبد اهللا صولة   6
 
 .  423احلجاج يف القرآن ، ص:  – عبد اهللا صولة  7
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التحرير و التنوير ، و يقول يف آخر البحث : " إن العمل مببدأ االنسجام يف حتليل اخلطاب القرآين 
ا مثل كتب (  قد وجد جماله األمثل يف ما يسمى بـ ( كتب مناسبات القرآن ) و ما كان على صلة 

  املتشابه ) و حىت كتب ( الوجوه و النظائر ) و غريها .
ا يف هذا الكتاب غلبنا املبدأ اآلخر املناهض ملبدأ االنسجام أعين املبدأ التداويل إذ كان غري أنن       

مهنا ال البحث يف مدى حنوية اخلطاب القرآين بل البحث يف مدى تأثريه و كتب التفسري هي سندنا 
  . 8يف معظم األحيان "

      
  التفسير ما بين الجمالية و الفهم : 

       
لنقدية القديمة من خالل قضية اللفظ و المعنى في خطاب التفسير ، لـ : د. أصول النظرية ا 

وهذا كتاب آخر يستفيض يف دراسة خطاب التفسري و منوذجه يف ذلك الطربي و أحمد الودرني : 
 Le niveauيقول يف مقدمة كتابه : " نروم يف هذا البحث جتاوز املستوى العادي للفهم : 

ordinaire de compréhension  لذلك فإننا نروم يف هذا البحث جتاوز املستوى العادي .
لفهم املعىن القرآين املرتبط بنشأة التفسري إىل مستوى آخر موصول مبرحلة نضج فيها التفسري و خرج 

ج البحث العفوي :  ج البحث  Méthode de recherche spontanéeعن  . إىل 
من خالل جهود مفسر قوي الشكيمة   Méthode de recherche savante:  العامل

 Une philosophie deحتول التفسري بفضله إىل علم فاستحال معه الفهم إىل فلسفة :  

compréhension   ه ) صاحب (  310. إن ذلك املفسر هو حممد بن جرير الطربي ( ت
  . 9جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) " 

و حمور اهتمام الودرين هو الطابع الفين يف النص املقدس ، " إننا نطلب الفهم األوىف لقضايا      
الشعر و الشعرية و األدب و األدبية و اجلمال و اجلمالية من خالل النص القرآين حبثا عن املعايري 

قواعد القول اليت حتكم القول اجلميل و اليت سيعتمدها النقاد القدامى أصوال حيددون يف ضوئها 

                                                             
  . 620املرجع نفسه :   8
 
 05، ص: 2005، ليبيا ،1أصول النظرية النقدية القدمية من خالل قضية اللفظ و املعىن يف خطاب التفسري،دار الكتب الوطنية ،ط  –أمحد الودرين   9
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األديب شعرا كان أم نثرا علما و أن النص املقدس ميثل نوعا من الكتابة اليت ال تنطبق عليها قواعد 
  . 10أي جنس من األجناس األدبية و الفنية املعروفة ألنه عبارة عن جممع لكل تلك األجناس "

مالية يقول يف هذا : " إن و طرح من هذا القبيل يسريه الوعي مبا هو واقع بني التأويل و اجل      
طموحا منهجيا كهذا يغذيه وعينا باجلدلية بني اهلريمينوطيقي و اجلمايل ، و هذا الوعي منا لدينا من 

بأن مقومات التجربة  –أفرزته مدارستنا للمدرسة القدمية  –رافدين : رافد قدمي يتمثل يف اقتناع 
ال يستقيم فهمها  –الشعرية و النقدية عموما  و من ورائها مقومات نظريتهم –اجلمالية عند العرب 

. هو السبيل إىل   L'acte de comprendreإال يف ضوء جتربتهم للفهم . فحدث الفهم 
 Leيف إطار اجلدلية املستمرة بني املفهوم و اجلميل .   L'acte poétiqueاحلدث الشعري 

compréhensible et le beau   و رافد حديث يتمثل يف جهود منظري اجلمالية يف زماننا
  . 11أمثال يوس و إيزر األملانيني "

أما فيما خيص سري حبثه فكل تركيزه منصب على املستوى النحوي ، منطلقا من بنية الكلمة        
يعاجل ممثلة يف الفعل و االسم و معاين الكلمات و هذا يف الفصل األول ، أما يف الفصل الثاين ف

ازي .. و آليته يف ذلك اجلداول و اإلحصاء ، و  قضية النظم و تنويعات املعىن سواء الرتكييب أو ا
خيلص يف األخري إىل حماولة ضبط اخلصائص العامة لرؤية العرب اجلمالية يف النظرية النقدية و يراها 

الكالم عند العرب و العدول هو تتمثل يف : نبذ التلبيس و القول بظاهر الكالم ، و القول مبشهور 
م ، و صحة املعىن .   عن غري املتواتر يف خطا

  
       

  التجربة النصية آلليات التفسير و الشعر : 
و قد مرت من بنية المعنى إلى سيميائية الدال ، لـ : د. حسين خمري :  -نظرية النص         

، و هو  12لتأويل مث مرحلة التبليغ "حالته البحثية بثالث مراحل : " مرحلة التلقي ، فمرحلة ا
يبحث يف كتابه هذا عن مفهوم قار للنص ، باعتبار أن نظرية النص بديل لنظرية األدب يف نظره و 

هو يقول يف هذا اإلطار : " و قد جاءت نظرية النص إلصالح بعض املنظورات النقدية و 
                                                             

 . 07املرجع نفسه :   10
 . 08املرجع نفسه :   11
 . 10:  ، ص2007، اجلزائر ،  1نظرية النص، منشورات االختالف ، ط  –حسني مخري   12
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ى التصلب املنهجي و النقد السياقات الفلسفية اليت تناولت اخلطاب األديب و كرد فعل عل
الراديكايل فتجاوزت بذلك مقولة األجناس األدبية اليت حددت خصائصها منذ عهد أرسطو و 

  ركزت على مفهوم النص كمقولة أدبية أساسية .
ا ال تدعي امتالك احلقيقة       إن نسبية املناهج احلداثية قد جعلتها قابلة للمراجعة و التجاوز أل

دم نفسها كقراءة ، أي باعتبارها احتمال من بني احتماالت عديدة  ( انفتاح النهائية بل تق
  .13النص)"
مث يربط حسني مخري ما بني النص املقدس ( القرآن ) و  نص ( التفسري ) بقوله : " و يف        

كل التفاسري ميكن أن نالحظ انزياحا بني النص األصلي ( باعتباره لغة ذات حمموالت داللية 
 متعددة ) و نص التفسري ( باعتباره لغة شارحة ملستويات اللغة األوىل ) . و هذا كي ال حيصل
ذوبان النص األصلي يف نصوص تفسرياته ( الواحد/املتعدد ) ... كما ميكن أن نقول إن نص 

بأنه   Prétexteالتفسري يتخذ من النص األصلي علة إلنتاج خطاب جديد . و يعرف املربر 
جمموع شروط اإلنتاج اليت حتيط العمل و تعطيه معىن .. يقرتب يف مفهومه من مفهوم السياق 

Contexte  لذي يلعب هو أيضا دورا حامسا يف حتديد شروط إنتاج النص و كذا يف تلقيه و ا
، و يعقد مخري مقارنة ما بني النص الشعري و النص القرآين و ذلك عرب قراءات بعض 14تداوله " 

  األدباء و علماء األصول و املفسرين من مثل الباقالين و ابن قتيبة و الزركشي وابن رشيق .
حسني مخري بعض احملاوالت التأسيسية للجهاز املفاهيمي البالغي ممثلة يف النموذج و يتناول       

التأسيسي ( الباقالين ) من خالل تفسريه إعجاز القرآن .. و يظهر فيه أن الباقالين قد زاوج فيه بني 
يان مدونتني مها الشعر : قصائد امروء القيس و البحرتي ، و القرآن . و ذلك بغية بيان السبق و ب

وجه اإلعجاز للقرآن مبقارنته بأمناط تعبريية أخرى مثل الشعر ، و حماولة مخري يف هذا التفسري تتجه 
ا الباقالين قصيديت امرئ القيس و البحرتي ملالحظة مدى التوازي يف  إىل الطريقة اليت حلل 

ل آخر هل اآلليات هي التحليل باعتبار أن الباقالين مفسرا للقرآن .. و مدى توارد اآلليات من حتلي
نفسها .. و يقول استنتاجا ملالحظته : " إن أهم ما نستنتجه انطالقا من درس الباقالين للقصيدتني 
هو أنه و إن كان ينطلق من فكرة أساسية مؤداها أن نظم القرآن جنس متميز و أسلوب متخصص 

                                                             
 . 12،13املرجع نفسه :   13
 . 86،  85املرجع نفسه :   14
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انب ( أدبية النص ) ( و يباين مجيع األساليب ، فإنه رغم ذلك قد تطرق إىل جانب من أهم اجلو 
  . 15هو النظام ) " 

  آلية السياق و فاعليتها على التفسير :      
كما يظهر يف العنوان فإن   نظرية السياق القرآني ، لـ : الدكتور المثنى عبد الفتاح محمود :     

ول يف هذا عبد الفتاح حياول استقصاء نظرية السياق القرآين عرب عديد املدونات التفسريية و هو يق
اإلطار : " و قد انصب حبث هذه النظرية يف جانب مهم و أصيل يف علم التفسري أال و هو جانب 

، فالسياق القرآين مرجح داليل كما أن الرواية  -إن مل يكن هو اجلانب األهم  –الرتجيح الداليل 
تركيز النظرية على الصحيحة عن سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم مرجح داليل ، فكان 

هذا اجلانب باعتباره الركن الركني ، و األساس القومي للسياق القرآين ، فوظيفة السياق األوىل ، بيان 
املعىن الراجح من املرجوح ، فقد ازدمحت كتب التفسري بأقوال شىت، منها احملتمل و منها غري احملتمل 

السياق موقعه و دوره يف بيان الراجح من  ، منها الراجح و منها املرجوح ، فكان البد أن يأخذ
ا كتب التفسري " ، و يقف عبد الفتاح  16املرجوح ، ليقلل من تلك األقوال املتكاثرة اليت حشيت 

وقفات مع املفسرين قراءة و نقدا من أمثال الشوكاين و السيوطي و الشاطيب و الرازي و األلوسي و 
الطاهر بن عاشور و الشريازي و القامسي و ابن كثري و أبو  الزخمشري و الطربي و الفراء و القرطيب و

زهرة .. و هذا حىت خيرج باستنتاج مهم و هو أن املفسرين مل يأخذوا بآلية السياق يف حتليلهم 
  17 للخطاب القرآين و مرد ذلك إىل :

سبب فكري كتعصب املفسر ملذهبه و متسكه برأي املذهب دون أن يلتفت للسياق  -1
 القرآين .

 سبب نقلي كإعمال الروايات الضعيفة ، أو الصحيحة اليت ال تعلق هلا بالسياق . -2

 سبب سليب كعدم االلتفات للسياق القرآين . -3

و ال ندري ملاذا مل يتنبه الدكتور عبد الفتاح لوجود تفسري مهم للغاية آليته الوحيدة هي السياق، و       
آن للشنقيطي ، فلم يأت بأي إشارة تشري إىل هذا هو تفسري أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقر 

                                                             
 . 360السابق، ص :   15
 . 07، ص:  2008، األردن ،  1نظرية السياق القرآين ، دار وائل للنشر ، ط  –املثىن عبد الفتاح حممود   16
 . 06املرجع نفسه :   17
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الكتاب ال من قريب و ال من بعيد .. و رغم هذا فقد توصل الباحث إىل بعض النتائج املهمة 
    18باإلمكان إجيازها على النحو التايل : 

 السياق القرآين هو : " تتابع املعاين و انتظامها يف سلك األلفاظ القرآنية ... -1

  مصطلح قائم بذاته حيمل معىن واضحا ...السياق القرآين -2

 يعد السياق القرآين أحد أعمدة الرتجيح األساسية يف منهجية املفسر ... -3

 السياق القرآين هو امتداد للقول بأن القرآن ترتيبه توقيف من اهللا ... -4

 يضبط السياق القرآين فهم املتلقي ... -5

 احتكم املفسرون عموما للسياق القرآين ... -6

القرآين فوائد عدة .. توجيه املتشابه .. التنوع الداليل .. الرتجيح الداليل .. دفع للسياق  -7
 شبهة التكرار املعنوي .. نقد الروايات .. ختصيص العام .. دفع األوهام ..

 خرجت طائفة من املفسرين عن السياق القرآين ... -8

    السياق القرآين هو الطريق القومي و الشرعة الصحيحة .   -9
و هكذا هي االجتاهات اليت تناولت التفسري يف عمومها ، تناولنا بعضها على سبيل       

التمثيل فقط و ليس على سبيل احلصر .. و هي اجتاهات تبدو متضاربة و ليست متماثلة 
ا أو يف نتائجها أو يف طريقة التناول و املقصود منهجية البحث ، و هذا كله  يف منطلقا

د ذاته .. و يرجع أيضا لطبيعة اهتمام الباحث ، مع أنه يوجد يرجع لطبيعة البحث يف ح
دراسات غري هذه الدراسات اهتمت بنفس املدونة ( أضواء البيان ) و هي موضوع رسالة 
خترج يف اململكة األردنية بـعنوان : داللة السياق القرآين يف تفسري أضواء البيان لـصاحبها : 

عت بني أيدينا نسخة مصورة إلكرتونية منها بصيغة أمحد اليف فالح املطريي .. و قد وق
pdf  ،و هذا ملا انتهينا من إعداد البحث كلية ، مع أننا حبثنا عنها قبل أن نباشر العمل ،

و الذي وجدناه أن الوجهة اليت كانت تقود املطريي هي وجهة أخرى غري وجهتنا، 
ن الرتكيز أكثر على اجلانب فتخصصه يف التفسري جعله يتناول ما يتصل بعلوم القرآن دو 

اللغوي، أما تناولنا يسعى إىل حبث السياقات اللغوية و غري اللغوية . و هناك دراسة أخرى 
أيضا بعنوان : السياق القرآين و أثره يف التفسري من خالل تفسري ابن كثري، لصاحبها عبد 

                                                             
 . 398،  397السابق، ص :   18
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تركيزا كليا على بعض  الرمحان عبد اهللا املطريي، يف جامعة أم القرى بالسعودية و هي تركز
سياقات علوم القرآن فقط، فال جند ذكرا للسياقات اللغوية ، و هذا راجع إىل ختصصه يف 

  علوم التفسري أيضا .
و لكن السؤال املطروح هو : هل بإمكاننا أن نعترب الدراسات اآلنفة الذكر مولدة       

يف تلك التفاسري تصلح  آلليات معينة مستخرجة من اخلطاب القرآين ؟ هل هناك آليات
  لتحليل مجيع اخلطابات ؟

و يسر اكتفاء مبا هو موجود يف األحباث  ال ميكننا أن جنيب عن هذه األسئلة بسهولة      
اليت سبقت ، و ذلك حىت يتوصل حبثنا لنتائج من خالل ولوجه ملدونة تفسري الشنقيطي ، 

و لكن دعنا قبل ذلك أن نتعرف على ما هو سائد و مشهور من الدراسات القرآنية و  
السياق و  كذلك على بعض املفاهيم اليت ختص اخلطاب و بعض املفاهيم اليت ختص آلية

  هذا كله يف الباب األول .      
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  الباب األول

  

  و مفاهيم اخلطاب و السياق  يةدراسات القرآناليف 
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  الفصل األول

  )مقاربة تصنيفية وصفية، الدراسات القرآنية( 
 توطئة   -

  محاولة لتحديد مفهوم القرآن -
 التفسير في اللغة و االصطالح  -

  القرآنية الدراسات -

 خطاب التفسير  -

 التأصيل العلمي من خالل القرآن الكريم -

 دراسات اإلعجاز القرآني -

 الدراسات الفكرية و التأملية -

 الحظات في الدراسات القرآنيةم -

 

 

  

  توطئة : -1

تتنوع الدراسات القرآنية تنوعا ملحوظا ، آخذة يف اعتبارها مقتضيات وجهة التناول و كذلك من       
ا الدراسة القرآنية أرضية هلا .. و سبب هذا التباين راجع إىل طبيعة  حيث مقررات املنطلق اليت اختذ

يتبناه الدارس للظاهرة  املدونة اليت هي القرآن ، و هو راجع كذلك لطبيعة و خصوصية االجتاه الذي
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 ُ طرح السؤاالن التاليان فنقول : ما هو القرآن ؟ و ما هي اجتاهات و مذاهب الدراسات القرآنية ، في
  القرآنية ؟

  نبدأ مبحاولة اإلجابة عن السؤال األول :     

عريفات أخذ القرآن الكثري من التعريفات اليت حتاول تكوين مفهوم حمدد له ، و هذه التعريفات ت     
لغوية و تعريفات اصطالحية يف جانبها اآلخر ، غرضها بيان املعىن احلريف الذي اشتق منه لفظ القرآن و 
ما يرادف معناه احلريف ، و التعريفات االصطالحية حتاول أن تكون جامعة مانعة ، و ذلك بضبط حد 

و غرضه الذي جاء من أجله و املصطلح مبا يشمل مصدره ، و بنيته احلملية ، و خصائصه اليت متيزه ، 
  البداية تكون من املعىن احلريف من خالل املعاجم .

  حماولة لتحديد مفهوم القرآن :  -2

  القرآن لغة :    

ْأُت القرآن عن وردت لفظة القرء يف كتاب العني للخليل بن أمحد مبعىن القرآن يقول : "       قرء: وقـَرَ
أت إال ما نظرت فيه من شعر أو حديثظهر قْلٍب أو نظرت فيه، هكذا يقال وال ي  قال: قـَرَ

راءًة حسنة.  ِ أ فالن ق ٌ  وقـَرَ ورجل قارٌئ عابد ناسك وفعله  . ، وأنا قارئٌ  ، فالقرآن مقروء
راءة   . 19" التَّقرّي والقِ

و ورد لفظ القرآن يف صحاح اجلوهري مبعىن اجلمع و القراءة " و قرأت الشيء قرآنا ، مجعته و     
ضممت بعضه إىل بعض ، و منهم قوهلم : ما قرأت هذه الناقة سلى قط ، و قرأت الكتاب قراءة و 

و قوله تعاىل : قرآنا ، و منه مسي القرآن ، و قال أبو عبيدة : مسي القرآن ألنه جيمع السور فيضمها ، 
) ، أي مجعه و قراءته ، ﴿ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه﴾ 17﴿إن علينا مجعه و قرآنه﴾ (القيامة:

  . 20) ، أي قراءته ، قال ابن العباس و أقراك السالم مبعىن . و أقرأه القرآن فهو مقرئ "18(القيامة:

                                                             
  . 204، ص :ه  1409، إيران، 02مؤسسة دار اهلجرة، ط ، مادة : قرء ،5كتاب العني، ج  –اخلليل بن أمحد الفراهيدي  19
 

 . 924، ص: 2009الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، مادة : قرأ ، دار احلديث ، درط ، مصر ،  –إمساعيل بن محاد اجلوهري   20
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به ، كنصره و منعه ، قرءا و قراءة  –و قرأ يف قاموس احمليط للفريوزآبادي : " القرآن التنزيل . قرأه ،      
و قرآنا ، فهو قارئ من قرأة و قراء ، و قارئني : تاله ، كاقرتأه ، و أقرأته أنا. و صحيفة مقروءة و مقروة 

  ، فنالحظ أن الفريوزآبادي ينتصر للمرادف القراءة أيضا . 21و مقرية . و قارأه مقارأة و قراء : دارسه " 

 التنزيل: الُقرآن: قرأَ لى معىن القراءة و اجلمع يف لسان العرب البن منظور ، يقول : " و جاء أيضا ع    
منا العزيز، مَ  وِإ َْسطُ  هو ما علـى قُدِّ ُ  . لَشرفه منه أَب أَه ُ  قـَرَ ُؤه ْقرَ َ ، يـ ُؤهْ ْقرُ َ ءًا  الزجاج، عن اَألخرية ويـ ةً  قـَرْ َ راء ِ  وق
، ٌ  فهو اللـحيانـي، عن اُألولـى وقرآنًا وء ْقرُ   .مَ

سحق أَبو ُسمي: حويالن ِإ آنًا  كتاباً  ، موسل يهعل اهللا ىصل يهنب علـى أَنزله الذي تعاىل اهللا كالم ي  وقـُرْ
قاناً  آناً  ومسي ، معاجل معىن الُقرآن ومعىن ، وفـُرْ ر جيمع ألَنه قـُرْ وَ هاف ، السُّ ُضمُّ َ نَّ ﴿:  تعاىل وقوله. ي  يناعل ِإ
ه َأي ،﴾ وقُرآنه َمجْعه عَ تَه َمجْ َ راء ِ ذا﴿ ، وق ُ  فَِإ أْنَاه ُ  فاتَّبْع  قـَرَ آنَه ُ  َأي ،﴾ قـُرْ تَه َ راء ِ  اهللا رضي عباس ابن قال.  ق

نَّاهب فِإذا: عنهما لْ  بالقراءة، لك يـَّ َ  مبا فاْعمَ نَّاهبـ   : قوله فَأما ، لك يـَّ

َ  ُهنَّ        ،احل ِرُ رةٍ  ربَّاُت  ال رائ َ  ُسودُ      ، َأْمخِ ْأنَ  ال حاِجِر،امل ْقرَ َ رِ  يـ وَ    بالسُّ

ْأنَ  ال أَراد فِإنه      ْقرَ َ ر يـ وَ َ  فزاد ، السُّ ة الباء َ ُت ﴿:  قرأَ  من كقراء ِب نْ ْهن تـُ ة ،﴾ بالدُّ َ راء ِ َكادُ ﴿: قرأَ  مْن  وق  ي
هِ  َسَىن  ِ ق رْ َ ْذِهُب  بـ ُ ْصار ي ُت  َأي ،﴾ باألَب ِب نْ ْذِهُب  الدُّهنَ  تـُ ُ ْأُت .  األَبصارَ  وي َ  وقـَرَ آناً  الشيء تُه:  قـُرْ عْ  َمجَ
ُت وَضمَ  ىل بعَضه مْ َأْت  وما ، قَطُّ  ىً َسل الناقةُ  هذه قَرَأْت  ما:  قوهلم ومنه.  بعض ِإ ِ  قـَرَ  مل َأي ، قطُّ  يناً َجن

مّ  َْضَط ِن  ِهجاِن  : وأَنشد ، ولد ىعل رَِمحُها ي أْ  مل اللَّوْ ْقرَ ِ  تـَ  معَجتْ  مل معناه الناس َأكثر قال:  وقال،  يناَجن
مّ  مل َأي يناً َجن َضَط ْلقه مل َأي يناً جن تقرأْ  مل: آخر قول يهوف ، قال. نياجلن ىعل رَِمحُها ي ْأُت  ومعىن.  تـُ  قـَرَ

َفْظت:  الُقرآن وعاً َجمْ  به َل مسـٰ  ىعل القرآن قرأَ  أَنه عنه اهللا رضي الشافعي عن وروي.  يتهأَلق َأي مُ  بن عيلِإ
نُِطني ْؤخذ ومل.  مبهموز يسول ، اسم الُقرآن: يقول وكان ، قُْسَط ُ ْأت من يـ  اهللا لكتاب اسم ولكنَّه ، قـَرَ

همز ، يلواِإلجن التوراة مثل َ همز وال قرْأت وي َ ذا تقول كما ، القرآنَ  ي ْأُت  ِإ مسـٰ  وقال قال. الُقرآنَ  قـَرَ :  عيلِإ
ل علـى قَرْأُت  ٌ  وَأخرب ، ِشبْ ل ِ  بن اهللا عبد ىعل قرأَ  أَنه ِشبْ  وَأخرب ، اهدجم ىعل قرأَ  أَنه اهللا عبد وَأخرب ، ريَكث

 النيب ىعل ُأَيبَ  وقرأَ  ، ُأَيبَ  ىعل قرأَ  أَنه عباس ابن وَأخرب ، عنهما اهللا رضي عباس ابن ىعل قرأَ  أَنه اهدجم
 ، القرآن يهمز ال العالء بن َعمرو أَبو كان: قرىءامل اهدجم بن بكر أَبو وقال . موسل يهعل اهللا صلى

                                                             
  . 1298، ص:  2008القاموس احمليط، مادة : قرأ ، دار احلديث ، درط ، مصر ،  –جمد الدين بن حممد الفريوزآبادي   21
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وى كما يقرُؤه وكان ؤُكم:  ديثاحل ويف.  ريكث ابن عن رَ رَ  مجاعة من أَراد يلق:  رياألَث ابن قال .ُأَيبٌّ  أَقـْ
أَ  كان غريه فِإنَّ  ، اَألوقات من وقت يف َأو ، خمصوصني رَ ة َأكثرهم به يريد أَن وجيوز:  قال.  منه أَقـْ َ راء ِ  ، ق

ًا  يكون أَن وجيوز َقُن  َأي الصحابة أَقرأَ  وأَنه عامّ لُقرآن أَتـْ ِ ٌ  رجل و.  وَأحفظُ  ل م من قارىء اءٍ  قـَوْ ٍ  و قـُرَّ أَة  قـَرَ
ِني   . وقاِرئ

أَ      رَ ه وأَقـْ َ ْقرِئه غري ُ ً  يـ قراء ُ  فالن: يلق ومنه.  ِإ ُ امل أَ :  سيبويه قال.  ْقرىء َرتأَ  قـَرَ نَه َعال مبنزلة ، مبعىن ، واقـْ رْ ِ  ق
اله عْ ةٌ  وصحيفةٌ .  واْستـَ َ وء ْقرُ يز ال ، مَ ُ  الكسائي ُجيِ اء َ  والفرَّ :  زيد أَبو وحكى.  ياسالق وهو ذلك، غري
ْقرِيَّةٌ  صحيفة ال نادر وهو ، مَ ُْت  قال من لغة يف ِإ ي ةً  الكتاَب  وقَرْأُت . قـَرَ َ راء ِ ، ق آنًا . القرآن مسي ومنه وقـُرْ

أَه رَ ٌ  فهو الُقرآَن، وأَقـْ ْقرِىء ر: رياألَث ابن وقال.  مُ ة ذكر ديثاحل يف تكرّ َ راء رتاءِ  و القِ آن، القارئ و االْق  والُقرْ
تَه شيءٍ  وكلُّ  ، معاجل اللفظة هذه يف واَألصل عْ أْتَه فقد َمجَ َصَص  َمجَعَ  ألَنه القرآنَ  ومسي. قـَرَ  واَألمرَ  القِ
ْعَد  والنهيَ  ِعيَد  والوَ   . 22 " والُكْفراِن  كالغُْفراِن  مصدر وهو ، بعضٍ  إىل بعَضها والسورَ  واآلياِت  والوَ

هذه كلها تعاريف لغوية مستقاة من املعاجم العربية املعهودة ، و املالحظ فيها أن أغلبها يريد       
بالقرآن معىن القراءة و بعضها يضيف معىن اجلمع الذي هو ضم الشيء للشيء إىل معىن القراءة ، و 

الدقيقة ، لذلك فإننا  لكن املعىن اللغوي للفظة غري كاف للنظر يف حد املصطلح على الصورة التحديدية
سنلجأ إىل املعىن االصطالحي .. و لكن هناك اختـالفًا بينًا و واضحًا يف املعاين االصطالحية لكلمة 

و هي  –القرآن ، و هذه التباينات مرجعها إىل األصول اليت ينطلق منها كل فقيه أو مفسر أو باحث 
نتناول عددا من هذه التعاريف االصطالحية و س –اليت ستكون احملدد يف التناول الوصفي التصنيفي 

  على النحو التايل :

  القرآن اصطالحا :

مصطلح عليه بني العلماء و الفقهاء و القراء سهل القراءة و املذاكرة ، و له أمساء و القرآن كما هو 
ا "   ،32 ،22 ،17: ﴾القمر مدكر من فهل للذكر القرآن يسرنا ولقد ﴿: تعاىل اهللا قاليسمى 

 ﴿: تعاىل فقال حكيمًا ، ومساه ﴾ كرمي لقرآن ﴿إنه: تعاىل فقال كرمياً  القرآن تعاىل اهللا ومسى. ،40
يد والقرآن ق ﴿: تعاىل فقال جميدًا  ومساه ا ،: يس ﴾ احلكيم والقرآن يس  تعاىل اهللا أنزله. 1:﴾ ق ا
 أن معجزاته أعظم من فكان ، والسالم الصالة أفضل وعليهم عليه الكرام األنبياء وخامت األنام سيد على

                                                             
  . 3563ص: ،  1981، د ر ط ، القاهرة ،  لسان العرب، مادة : قرأ ، دار املعارف –ابن منظور اإلفريقي   22
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 ﴾ مثله من بسورة فأتوا قل ﴿: تعاىل قال مثله، من بآية اإلتيان وعن معارضته عن الفصحاء اهللا أعجز
 مبثله يأتون ال القرآن هذا مبثل يأتوا أن على واجلن اإلنس اجتمعت لئن قل ﴿: تعاىل وقال ، 23: البقرة
 من أسطع شيء ال املستبني واحلق املبني النور فهو ، 88: اإلسراء ﴾ ظهريًا  لبعض بعضهم كان ولو

 ألذ وال إفادته من أكثر وال فصاحته من أرجح وال بالغته من أفصح وال أحكامه من أصدع وال أعالمه
 ما وحكم بعدكم من ونبأ قبلكم من خرب فيه القرآن: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال تالوته ، من

 إمنا القرآن يقرأ الذي: الشعيب وقال.  تعاىل اهللا كتاب من صغر بيت البيوت أصغر: أيضاً  وقال. بينكم
  . 23" وجل  عز ربه عن حيدث

 مسعود بن اهللا عبد " عن و الرسول األعظم و النيب الكرمي حممد عليه الصالة و السالم يقول فيه :     
 إن استطعتم ما مأدبته من فتعلموا اهللا مأدبة القرآن هذا إن: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال :

فيقوم  ال يعوج اتبعه من ، وجناة به متسك من عصمة النافع والشفاء املبني النور وهو اهللا حبل القرآن هذا
 تالوته على يأجركم اهللا فإن فاتلوه الرد كثرة عن خيلق وال عجائبه ، تنقضي وال فيستعيب ، يزيغ وال ،

 أن يدع رجليه إحدى واضعا أحدكم ألفني وال حرف امل ال أقول إين أما حسنات ، عشرة حرف بكل
 البيت اخلري من البيوت أصفر وإن البقرة سورة فيه تقرأ الذي البيت من يفر الشيطان فإن البقرة سورة يقرأ

 مأدبة ... وروى القرآن هذا إن: قال  اهللا عبد عن غريبه يف عبيد أبو وقال . اهللا كتاب من الصفر
.. . وعلمه القرآن تعلم من خريكم: قال  وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عفان بن عثمان عن البخاري

 املؤمن ومثل طيب ورحيها طيب عمهاط األترجة كمثل القرآن يقرأ الذي املؤمن مثل: " البخاري  وقال
  24التمرة " كمثل القرآن ال يقرأ الذي

 أمساء القرآن الكرمي وصفاته :      

اٌن َكِرميٌ  ﴿القرآن : يف قوله تعاىل : . 1    َ ُقرء ُ َل   ).77(سورة الواقعة : اآلية :  ﴾إنَّه

اُب ال ﴿الكتاب: يف قوله تعاىل :   .2 َِك الِكتَ ل تَّقَني  اَملَ * َذ لمُ ِ يهِ ُهًدى ل ِ َْب ف ي : (سورة البقرة ﴾َ◌رَ
  ) .األوىلاآلية 

ا ﴿الذكر : يف قوله تعاىل : .3 نَ ُ َحلَ  إنَّا َحنُن نـَزَّْل ه ونالذِّْكرَ وإنَّا َل ُِظ   ) .9(سورة احلجر: اآلية ﴾اف

                                                             
  . 17: ، ص 1933 املستطرف يف كل فن مستظرف، مكتبة حممود توفيق، درط، مصر،  -شهاب الدين أمحد األبشيهي  23
  . 6و  5: ، ص1985، لبنان ،  2دار إحياء الرتاث ، ط ، 1اجلامع ألحكام القرآن ، ج  –حممد بن أمحد القرطيب    24
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ِ  ﴿الفرقان : يف قوله تعاىل : .4 ِده ى َعبْ قَاَن َعَل ُفرْ َك الَِّذي نـَزََّل اْل ارَ َ ب   .سورة الفرقان : اآلية األوىل)(﴾تـَ

اللَّهِ ﴿ : يف قوله تعاىل :النور  .5 َ نُوا ب النُّوِر الَّذي فآمِ هِ وَ ِ ُسول رَ اأن وَ نَ ْل   ) .8(سورة التغابن : اآلية ﴾زَ

) ، العروة 145) ، علم (البقرة/97من أمسائه الواردة يف القرآن نفسه : بشرى ( البقرة / و         
(آل ) ، بيان للناس 103) ، حبل اهللا (آل عمران/62) ، حّق (آل عمران/256الوثقى (البقرة/

) ، عْدل 48ملائدة/) ، مهيمن (ا174لنساء/) ، نور مبني (ا193، منادي (آل عمران/)138عمران/
) ، 6اهللا (التوبة/) ، كالم 203(األعراف/ ) ، بصائر153، صراط مستقيم (األنعام/)115(األنعام/

) ، قصص 2) ، عرّيب (يوسف/57) ، هدى ورمحة (يونس/57، موعظة (يونس/)1حكيم (يونس/
م (الكهف/82(اإلسراء/ ) ، شفاء9) ، هدى (اإلسراء/52) ، بالغ (إبراهيم/2(يوسف/ ّ ) ، 2) ، قي

) ، تنزيل 1) ، الفرقان (الفرقان/105) ، زبور (األنبياء/50) ، ذكر مبارك (األنبياء/45وحي (األنبياء/
) ، الصدق 23) ، متشابه (الزمر/23) ، مثاين (الزمر/23) ، أحسن احلديث (الزمر/192(الشعراء/

، عليٌّ حكيم   ) 52) ، روح (الشورى/41لت/) ، عزيز (فص4) بشري ونذير (فصلت/23(الزمر/
رُ اهللا 77) ، قرآن كرمي (الواقعة/5) ، حكمة (القمر/2) ، كتاب مبني (الدخان/4(الزخرف/ ) ، أمْ
) ، صحف مكرمة 2) ، نبأ عظيم (النبأ/1) ، عجٌب (اجلن/48) ، تذكرة (احلاقة/5(الطالق/

) .13) ، قول فصل (الطارق/21/) ، جميد (الربوج14) ، مرفوعة مطهرة (عبس/13(عبس/  

  ومن صفات القرآن الكرمي :      

ٌك  ﴿املبارك : يف قوله تعاىل : .1 ارَ َ ب ُ مُ اه نَ ْل اٌب أَنزَ تَ َهَذا كِ   : اآلية ) . األنعام( سورة ﴾وَ

َِني  ﴿هدى ، ورمحة : يف قوله تعاىل: .2 حِسن ْلمُ ِ ةً ل رَْمحَ   ) .3ية سورة لقمان : اآل(﴾ُهًدى وَ

اٌن َكِرمي ٌ  ﴿الكرمي : يف قوله تعاىل : .3 َ ُقرء ُ َل   ) .77( سورة الواقعة : اآلية ﴾إنَّه

ْلَك  ﴿احلكيم : يف قوله تعاىل : .4 ِ ر * ت ْلِكتَ آاَل اُت َا َ ْحلَِكيم ي   ) .1: اآلية : (سورة يونس﴾اِب َا

ٌ  ﴿الفصل : يف قوله تعاىل : .5 ٌل فَْصل َقوْ ُ َل   ) 13 ( سورة الطارق : اآلية﴾إنَّه
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و يقول حممد الشريف اجلرجاين يف كتابه التعريفات : " القرآن هو املنزل على الرسول ، املكتوب     
يف املصاحف ، املنقول عنه نقال متواترا بال شبهة ، و القرآن عند أهل احلق هو العلم اللدين اإلمجايل 

  .  25 اجلامع للحقائق كلها "

بالضم اختلف فيه . فقيل هو اسم  " القرآن صطالحات الفنون :و يقول التهانوي يف كتابه كشاف ا   
علم غري مشتق خاص بكالم اهللا فهو غري مهموز و به قرأ ابن كثري و هو مروي عن الشافعي . و قيل 
هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء مسي به لقران السور و اآليات و احلروف فيه . و قال الفراء هو 

ل تقدير فهو بال مهزة و نونه أصلية . و قال الزجاج هذا سهو و الصحيح أن مشتق من القرائن و على ك
ترك اهلمزة فيه من باب التخفيف ، و نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها . و اختلف القائلون بأنه 
مهموز ، فقيل هو مصدر لقرأت مسي به الكتاب املقروء من باب تسميته باملصدر . و قيل هو وصف 

مشتق من القرء مبعىن اجلمع كذا يف اإلتقان . قال أهل السنة و اجلماعة : القرآن و يسمى على فعالن 
بالكتاب أيضا كالم اهللا تعاىل غري خملوق و هو مكتوب يف مصاحفنا حمفوظ يف قلوبنا مقروء بألسنتنا 

و اآلذان  مسموع بآذاننا غري حال فيها أي مع ذلك ليس حاال يف املصاحف و ال يف القلوب و األلسنة
ا حادثة ، و كالم اهللا صفة أزلية قدمية منافية  ، ألن كالم اهللا ليس من جنس احلروف و األصوات أل
للسكوت الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه و اآلفة اليت هي عدم مطاوعة اآلالت بل هو معىن قدمي 

ظم املخيل و يكتب بنقوش و قائم بذات اهللا تعاىل يلفظ و يسمع بالنظم الدال عليه و حيفظ بالن
  26أشكال موضوعة للحروف الدالة عليه ... " 

وهو كتاب اهللا املنزل  " و يقول أبو البقاء الكفوي معرفا القرآن يف كتابه الكليات بأن القرآن هو :     
 اجلزء مث نقله أهل الكالم إىل مدلول نقله أهل األصول إىل القدر املشرتك بني الكل و على حممد ، و

هو الكالم األزيل القائم بذاته املنايف للسكوت واآلفة وقال بعضهم : القرآن لغة : اسم لكل  املقروء ، و
لو قصرت  مقروء إذا نكر وشرعا : اسم هلذا املنزل العريب إذا عرف بالالم فعلى هذا يطلق على كل آية و

أو آية مثلها ويف " التلويح " هو يف وعرفا : اسم هلذا املنزل العريب املعجز ، فال يطلق إال على سورة 
موع عند األصولية ، وضع تارة للمجموع ، و تارة ملا يعم الكل والبعض ،  العرف العام : اسم هلذا ا

                                                             
  . 181، ص:  1985كتاب التعريفات  ، مكتبة لبنان ، درط ، لبنان ،   –حممد الشريف اجلرجاين   25
  . 1306، ص:  1996، لبنان ،  1، مكتبة لبنان ناشرون ، ط  2كشاف اصطالحات الفنون، ج  –حممد علي التهانوي   26
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كالم اهللا تعاىل  فيكون القرآن حقيقة فيهما باعتبار وضع واحد والقرآن شائع االستعمال يف اللفظ ، و
  . 27"اللفظ الدال عليه حقيقة يف املعىن النفسي ، وجماز يف

  28و جيمل عبد الكرمي اخلطيب القول يف القرآن ، بأنه :     

ذا فسر قتادة قوله  قال قتادة : القرآن معناه التأليف .. يقال : قرأ الرجل إذا مجع و ألف قوالً ، و 
 أي تأليفه ..  ﴾إنا علينا مجعه و قرآنه﴿تعاىل : 

 الرجل إذا تال .. يقال : قرأ يقرأ .. و قيل : القرآن .. مصدر من قولك قرأ

 ران)و قيل هو اسم علم غري مشتق ، خاص بكالم اهللا تعاىل ، فهو غري مهموز ، و به قرأ ابن كثري (قُ 
 و هو مروي عن اإلمام الشافعي . –من غري مهز  –

و  و قال قوم منهم األشعري : هو مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدمها إىل اآلخر ،
 –من غري مهز  –ران .. مسي به القُ 

و قال الفراء هو مشتق من القرائن ، ألن اآليات منه يصدق بعضها بعضًا ، و يشابه بعضها بعضًا ، و 
 هي قرائن ، و هو غري مهموز .

  و الذي نراه .. أن القرآن مصدر للفعل قرأ قراءة و قرآنا ، أي حرك لسانه بالكالم .. 

، يف جمملها أرضية للمفهوم القرآينمن خالل استعراضنا احملدود هلذه التعريفات و اليت تشكل     
ا عظيمة  تتضح لنا معامل إشكالية معينة ، هلا علوق مباشر مبا يف خصائص هذه املدونة اليت وصفت بأ

ا فوق ما يستطيعه البشر ، و على أساس معطياته نتجت دراسات و تفاسري تع ددت بتعدد و بأ
بدت الوجهات و املشارب ، فاملدونة واحدة ، و الدراسات حوهلا مل حتص حلد اآلن ، و قد " 

ا نضجت واحرتقت وأشبعت  الدراسات التفسريية و التحليلية للقرآن وخطابه يف يوم من األيام كما لو أ
، وعلى الرغم من  اإلسالم ، فاملدونة التفسريية للقرآن الكرمي تشكل أكرب إنتاج علمي يف تاريخ حبثا

التنويعات املنهجية احملدودة (لغوية وتراثية) فإن الباحثني يف التفسري جيدون أنفسهم أمام هذا الكم اهلائل 
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، على حد قول الباحث عبد الرمحان احلاج ، و البغية  29"  من كتب التفسري عاجزين عن تقدمي اجلديد
فهم ، و املعىن بطبيعة احلال ليس واحدا ، فهو سيل غزير األساسية هي استقصاء الداللة عن طريق ال

مع تراكم البحث يف داللة النّص القرآين ، أخذ علماء ، و"  الرائعة و األسرار القابلة للقراءة من املغازي
» اخلطاب«اإلسالم يف تأسيس قواعد لتناول النّص وقراءته/ تأويله. فقد كان علم أصول الفقه قد درس 

، وهو العلم  القرآين» اخلطاب«، ومفردات . فتناول بذلك املستويات الثالثة لبناء  كنّص ، ومجل
الوحيد يف العلوم اإلسالمية الذي جتاوز اجلملة لتقعيد الدراسة يف النّص القرآين بشكل منهجي ، بل إنه  

أصول الفقه نفسه هلا كان واعيًا متامًا ملفهوم النّص إىل الدرجة الكافية لتتعامل معه . فاملهمة اليت نذر 
منذ البداية هي النّص، وليس تقعيد اللغة ، اليت تعترب بالنسبة له مقدِّمات ضرورية وعندما تقدم البحث 

، فيظهر لنا أن املدونة القرآنية   30فيه ، تكّشف عن مناهج متعددة (اعتزالية، حنفية، شافعية،....)"
اإليديولوجيات اليت اطمأنت لقواعد معينة سواء   الق لرؤيات قرائية متباينة من قبلكان بسببها اخت

كانت دينية أو عقلية منطقية أو غريها ، يف التعامل مع النص ، و من مثة اخلطاب القرآين الشمويل .. و 
هذا الطرح اخلاليف له أسسه اليت نتحينها ، لتكون هذه األسس هي القاعدة التصنيفية لدراسات القرآن 

ني التناول العام و الدراسة املتخصصة و التفسري مبعناه الفقهي التقليدي و ، و لكن هناك فرقا ما ب
 أن حندد بعضا من هذه املفاهيم ، و النمط األكثر شيوعا هو التفسري باملعىن املعاصر ، فال بأس يف

  الفقهي ، و هو الذي ينبغي أن حيدد أوال .

  التفسري يف اللغة و االصطالح :  -3

ُ يقول الفريوزآبادي "     ُ  التـَّْفسري رادِ  كْشُف  هو أو واحدٌ  والتَّأويل ُ لِ  عنِ  امل ْشكِ ُ ُ  ، امل دُّ  والتأويل  أَحِد  رَ
ْنيِ  ْحتَِمَل ُ ُطابُِق  ما إىل امل هانَ  بالضمة ، وفُسارانُ .  الظاِهر ي َ ، فهو ال يفرق ما بني التفسري و  31 " بَأْصب

  التأويل بل جيعلهما شيئا واحدا ، مث حييل املعىن ملا هو موجود يف ظاهر النص .

رُ :  الَفْسر و الصاحب بن عباد يقول يف هذا الشأن "      ْفِسيـْ انٌ  وهو ، التـَ َ ي َ ْفِصيْ  ، بـ ُ ـوتـَ  ، الُكتُِب  ل
قال ُ ُت :  ي آنَ  فََسرْ تُه الُقرْ رْ ُت  وما.  وفَسَّ ْفِسْريِه عن ُت َسألْ  ما أي:  هذا عن تـََفسرْ َِك  وهي ، تـَ ل  ما:  كَقوْ

تُ  ْفَسرْ   ، وهو عنده البيان و التفصيل . 32 "ه اْستـَ
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َ  فََسر البيان الَفْسرُ )  فسر(  و يف معجم اللسان البن منظور مادة "     ه الشيء ه بالَكسر يفِسرُ  وتـَْفُسرُ
ُ  فَْسرًا  بالضم ه رَ ُ  أَبانه وفَسَّ ُ  اَألعرايب ابن مثله والتـَّْفسري ويل التـَّْفسري  وَأْحَسَن  وجل عز وقوله واحد واملعىن والتْأ
غَّطى كشف الَفْسرُ  تـَْفسريًا  ُ راد َكشف والتـَّْفسري امل ُ ْشكل اللفظ عن امل ُ  ما إىل احملتملني َأحد رّد  والتْأويل امل
تُه و الظاهر يطابق ْفَسرْ ره أَن سأَلته َأي كذا اْستـَ َفسِّ ُ  التـَّْفِسرةُ  وكذلك املاء إىل الطبيب نظر والَفْسر يل يـ

ُْستََدلُّ  الذي البول التـَّْفِسرةُ  وقيل مولَّدًا  وأَظنه اجلوهري قال  يستدلون األطباء فيه وينظر املرض على به ي
ةِ  اسم وهو العليل علة على بلونه َ ِهي تُه فهو ومعناه الشيء تفسري به يعرف شيء وكل كالتـَّنْ ْفِسرَ و   33"  تـَ

  جاء مبعىن البيان و التأويل و الكشف . 
 هو التفسري أن:  والتأويل التفسري بني الفرقو يف الفروق اللغوية أليب هالل العسكري جند "      

 ظاهر انتظمه ما أفراد التفسري وقيل ، الكالم مبعىن خباراإل والتأويل ، اجلملة آحاد أفراد عن اإلخبار
 بل ظاهره على ال الكالم معىن استخراج التأويل قيل و ، بكالم املتكلم بغرض اإلخبار والتأويل ، التنزيل
 ووضع اجلملة آحاد إفراد الكالم وتفسري ، املتشابه تأويل يقال ومنه.  حقيقة أو جمازا حيتمل وجه على
 بنفسه معناه فهم ما الفقهاء عند واملفسر ، باملاء األمتعة تفسري أخذ ومنه موضعه منها شيء كل

مل مل ، بغريه إال به املراد يفهم ال ما وا مل وقيل ، اجلملة يتناول ما اللغة يف وا  مجلة يتناول ما ا
، إذ نراه يفرق مابني التفسري و التأويل ، فالتفسري يتناول البنية  34 "الشيء  عن ينبئ أو األشياء

از أو من  اإلفرادية أو الرتكيبية يف معناها اجلزئي ، يف حني أن التأويل هو القصد التام املستخرج من ا
  حرفية الكالم .

 معىن توضيح:  رعالش ويف ، واإلظهار الكشف هو:  األصل يف التفسريو يف تعريفات اجلرجاين "       
ا ، اآلية ، حبيث يربط  35ظاهرة " داللةً  عليه يدل بلفظ ، فيه نزلت الذي والسبب ، وقصتها ، وشأ

  مفهوم التفسري بآي القرآن ، و ذلك بإيضاح معىن اآلية و وظيفتها و مناسبتها .
وجنده عند التهانوي يف كشاف اصطالحات الفنون أنه : " تفعيل من الفسر و هو البيان و          

الكشف ، و يقال هو مقلوب السفر . تقول أسفر الصبح إذا أضاء ، و قيل مأخوذ من التفسرة ، و 
ا الطبيب املريض . و عند النحاة يطلق على التمييز كما سيجيء . و ع ند أهل هي اسم ملا يعرف 

البيان هو من أنواع إطناب الزيادة ، و هو أن يكون يف الكالم لبس و خفاء فيؤتى مبا يزيله و يفسره.... 
ا ، و أكثر استعمال  و قال الراغب : التفسري أعم من التأويل و أكثر استعماله يف األلفاظ و مفردا

هلية . و التفسري يستعمل فيها و يف غريها التأويل يف املعاين و اجلمل . و كثريا ما يستعمل يف الكتب اإل
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. و قال غريه : التفسري بيان لفظ ال حيتمل إال وجها واحدا ، و التأويل توجيه لفظ متوجه إىل معان 
  خمتلفة إىل واحد منها مبا ظهر من األدلة .

 أنه عين باللفظ و قال املاتريدي : التفسري القطع على أن املراد من اللفظ هذا أو الشهادة على اهللا     
هذا ، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح و إال فتفسري بالرأي و هو املنهي . و التأويل ترجيح أحد 

  احملتمالت بدون القطع و الشهادة على اهللا .
و قال أبو طالب الثعليب : التفسري بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو جمازا كتفسري الصراط بالطريق و      

، و التأويل تفسري باطن اللفظ ، مأخوذ من األول ، و هو الرجوع بعاقبة األمر ، فالتأويل الصيب باملطر 
  إخبار عن حقيقة املراد و التفسري إخبار عن دليل املراد .... 

و قال أبو نصر القشريي : التفسري مقصور على االتباع و السماع و االستنباط يف ما يتعلق بالتأويل     
م البغوي و الكواشي : التأويل صرف اآلية إىل معىن موافق ملا قبلها و بعدها حيتمله ... و قال قوم منه

اآلية غري خمالف للكتاب و السنة من طريق االستنباط . و يطلق التفسري أيضا على علم من علوم 
  36املدونة و قد سبق يف املقدمة " 

ف واإلظهار. وشرعا توضيح معىن اآلية ، الكش التفسري: لغةو يقول فيه عبد الرؤوف بن املناوي "     
ا وقصتها والسبب الذي نزلت فيه، بلفظ يدل ع . وقال ل ليه داللة ظاهره، ذكره ابن الكماوشأ

: التفسري قد يقال فيما خيتص مبفردات األلفاظ وغريبها، وفيما خيتص بالتأويل وهلذا يقال تفسري بالراغ
الكتاب العزيز. وقال ابن  ه علم يبحث فيه عن أحوالالرؤيا وتأويلها. وعرف بعضهم التفسري بأن

: التفسري إخراج الشيء من معلوم اخلفاء إىل مقام التجلي، والتأويل نقل الكالم عن موضعه إىل اجلوزي
ما حيتاج يف إثباته إىل دليل لواله ما ترك اللفظ ظاهر. وقال بعضهم: التفسري كشف املراد عن اللفظ 

  37" أحد احملتملني إىل ما يطابق الظاهر، والتأويل رد  املشكل
و يعرفه الدكتور منصور كايف بأنه " علم يبحث عن فهم كتاب اهللا املنزل على حممد صلى اهللا عليه      

و سلم ، و استخراج أحكامه و حكمه و بيان مدلوالت معانيه بقدر الطاقة البشرية باختصار أو 
  . 38توسع"
و يقول  سلوادي حسن عبد الرمحان يف حتديده للتفسري " فالتفسري تفصيل من الفسر ، و كالمها       

يف اللغة مبعىن الكشف و اإلبانة ، و قد استعمل القرآن هذه املادة مبعىن البيان و الكشف يف قوله تعاىل 
و على ذلك فإن ما نقل  أي بيانا و كشفا ، ﴾و ال يأتونك مبثل إال جئناك باحلق و أحسن تفسريا﴿

من تعريفات للتفسري عن علماء السلف تكاد تلتقي عند معىن اإلبانة لكالم اهللا تعاىل و العلم بأصول 
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ا ، و أحكامها ، و معانيها ، و األسباب النازلة  ا كيفية النطق بألفاظ القرآن ، و بيان مدلوال يعرف 
  39لتزمه املفسر يف تفسريه " فيها دون أن حتدد منطا معينا أو شكال حمددا ي

و بعد هذه التعريفات العامة و اخلاصة ملصطلح التفسري ، يتضح لنا أن التفسري قبل أن يكون       
خطابا ، يعترب علما بالدرجة األوىل .. و هذا العلم له قواعد و أصول يتكأ و يستند عليها ، باإلمكان 

  األخذ بقواعدها .أن تسمى قواعد قراءة ، مث اصطلحت و تتابع 
و قد تطور علم التفسري أو خطاب التفسري على مراحل تارخيية معينة ، ميكن أن ندرجها على النحو    

  اآليت :
" املرحلة األوىل : و هي املرحلة اليت كان ينزل فيها الكتاب و كان الرسول صلى اهللا عليه و سلم      

م فهمه من ألفاظه يتوىل بنفسه تبيينه للناس . و كان الصحابة رض وان اهللا عليهم يسألون عما كان يفو
و معانيه و مقاصده . و ملا انتقل إىل جوار ربه ، كانوا يتشاورون فيما بينهم يف ذلك فيتفقون يف فهم 

  البعض منه و خيتلفون يف البعض اآلخر ...
املرحلة الثانية : و متثل هذه املرحلة عصر التابعني الذين جاؤوا بعد الصحابة و أخذ عن مشاهريهم     

ما أثر عنهم و تلقوا عنه التفسري و وسعوا دائرته حسب مقتضيات عصرهم و تطلب الظروف 
  ... االجتماعية و السياسية الناشئة فيه عن الفتوحات اإلسالمية و اتساع رقعة بالد اإلسالم

املرحلة الثالثة : و يف ضوء هذه املرحلة صار التفسري علما قائما بذاته له أصوله و مناهجه . و لقد    
أطلت فيه مدارس متعددة ، فكان التفسري باملأثور ، و التفسري باملعقول ، و التفسري الذي أخذ املنحى 

حىت صار كل من برع يف فن من فنون البياين و اللغوي ، و التفسري الذي اعتىن بالقصص و األخبار ، 
  40املعرفة انطبع تفسريه مبا برع فيه و برز على غريه من الفنون . "

و تفسري القرآن فيه بعض االعتبارات اليت ينبغي أن تستتبع مجيعها بالتدرج تقريبيا ، من مثل القرآن    
  و تفسري القرآن بكالم التابعني :بالقرآن و تفسري القرآن بكالم النيب و تفسري القرآن بكالم الصحابة 

  أوال : تفسري القرآن بالقرآن :  
حسب قواعد لغته  -إذ إن أحسن طريق ملعرفة مراد املتكلم : االستدالل ببعض كالمه على بعض     

ا  ا ، فالقرآن  - اليت يتكلم  ا القرآن ، ومعرفة أساليبها ، واستعماال وهذا يقتضي معرفة اللغة اليت نزل 
عريب ، والرسول الذي أنزل إليه عريب ، والقوم الذين خاطبهم أول مرة عرب ، فجرى اخلطاب بالقرآن 

م لفظا ومعىن .   على معتادهم يف لسا
قد حيتاج املفسر أن جيمع اآليات يف املوضوع الواحد ، مث ينظر فيها جمتمعة ليعرف ما قد يكون  و   

  يد مطلق ، وتفصيل جممل .بينها من عالقات ، من ختصيص عام ، وتقي
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ا : تفسري القرآن بكالم النيب صلى اهللا عليه وسلم :    ً   ثاني
ا      إن مل يتيسر فهم النص القرآين من القرآن نفسه طلبه املفسر من سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم فإ

ِ  ﴿البيان للقرآن ، قال تعاىل :  َ ل نيِّ بـَ تُ ِ َك الذِّْكرَ ل يْ َل ا ِإ نَ ْل أَنـْزَ وَن وَ رُ َفكَّ تـَ َ مْ يـ لَّهُ عَ َل ِهمْ وَ يْ َل ا نـُزَِّل ِإ فالسنة  ﴾لنَّاِس مَ
، فبينت السنة ض كالصالة والصيام والزكاة واحلجتأيت مفسرة لبعض ما أمجل يف القرآن ، حنو أصول الفرائ

ا و ا وحمظورا ا ومستحبا ا أركان هذه العبادات وواجبا ا ، وأوقا ا ، وهيئا ديرها ، ، ومقامكروها
وأنصبتها على حنو من التفصيل مل يأت يف القرآن . وكذلك تأيت السنة باملخصص لعموم القرآن ، 

أال إين قد أوتيت « واملقيد ملطلقه ، واملبني ملشكله ، ويستدل على ذلك بقوله صلى اهللا عليه وسلم : 
  » .القرآن ومثله معه 

ا : تفسري القرآن بكالم الصحابة :    ثالثً
ن تعذر فهم النص القرآين من القرآن ومن السنة طلبه املفسر من أقوال أصحاب النيب صلى اهللا فإ    

م أعلم بذلك ، ملا شاهدوه من القرائن واألح ، والعلم وال ، واختصوا به من الفهم التامعليه وسلم فإ
  الصحيح ، والعمل الصاحل ، وال سيما علماؤهم وكرباؤهم .

ا : تفسري القرآن    بكالم التابعني : رابعً
، إضافة ما يناسب ذلك يف املعتمدونتفسري القرآن بكالم التابعني ومن بعدهم من أهل العلم مع     

فإن تعذر فهم النص القرآين من كالم الصحابة جلأ املفسر إىل كالم من بعدهم من التابعني ، فهم أقرب 
أكثر حفظا للسنن واآلثار ، وهم أيضا من عهدا بنزول القرآن ، وأعرف من غريهم بلغته وأساليبه ، و 

  أهل القرون املفضلة املشهود هلا باخلريية .
غري أن هناك دراسات أخرى مل تستتبع هذا املنحى .. و حاولت أن تسري برؤى مغايرة عما قد      

ا جماالت اهتمام الباحثني ، حيث اختذ كل باحث  عهد لدى املفسرين و علماء القرآن ، و لكن ديد
جمال ختصصه ميدانا للتأصيل القرآين .. فهناك املتخصص يف الطب و البيولوجيا الذي حاول أن يبحث 
يف ثنايا القرآن عن نشوء اخللية و تطورها ، و هناك من يبحث يف ميدان االقتصاد ، إذ يعترب القرآن يف 

علم االجتماع و النفس  نظره مدونة خصبة لبحث توزيع و طرق التصرف باملال و الزكاة ، و الباحث يف
تمع ، و املتخصص يف اللغة  يريد من القرآن حلوال لقضايا السلوك يف النفس اإلنسانية و عالقتها با
مه البنية احلملية و اللغوية اليت يتشكل منها النص القرآين ، فيقارب برؤيته اللسانية املستويات الصوتية 

قة ذلك بالداللة و اإلبالغ أي (تداولية اخلطاب) ، إىل غري ذلك و النحوية و الرتكيبية و البالغية و عال
من املناحي اليت تريد بالقرآن وجهة معينة خاصة أو عامة حسب اهلدف التأصيلي .. و القرآن بطبيعة 
احلال ال ميكن أن نقول أنه خال من هذه االحتماالت و غريها ، نظرا لثبوت بعض القضايا يف ثنايا 

ال فإن املدونة القرآنية ال تعين حبث(نا) يف القرآن الكرمي . . و ( حنن ) باعتبار(نا) (ن)حبث يف هذا ا
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ا ، و لكن ما يهم(نا) هو التفسري القرآين ، لذلك ال بأس يف أن نطرح السؤال التايل : ماهي  ذا
  التصنيفات اليت صنفت إليها الدراسات القرآنية ؟

  الدراسات القرآنية :  -4
املقياس األهم الذي عليه االعتماد يف التصنيف يف الدراسات السابقة هو مبحث علوم القرآن، إن      

إذ يعد هذا املبحث من املباحث املهمة اليت درست القرآن و عددت التصنيفات فيه بتعدد التقسيمات 
القرآن و من و التفريعات و بتعدد الكليات و اجلزئيات و " قد يتعجب املتلقي املعاصر من كثرة علوم 

تعدد أقسامها و فروعها ، و لعله حمق يف تعجبه، فهذا بعض ما وسم الثقافة العربية يف العصور املتأخرة 
خاصة ( و هذا أبرز ما يأخذه عليها املعاصرون )، فقد كان كل ' باحث ' حريصا على أن يضع يده 

ا بالغيا ينشئه إنشاء أو يشتقه من على ظاهرة مل ينتبه هلا سابقوه ، أو أن يضيف قسما أو علما أو فن
إرث سابق، يقسم به الكل إىل أجزاء و األصل إىل فروع أقل و هكذا ... لقد كان هذا ، ال شك ، 

، و هذا دليل على أن القرآن حيتمل أكثر من قراءة علمية ، و علومه يف  41ضربا من البحث املضين " 
عددة و كذلك " تعترب الدراسة يف علوم القرآن منهجا زيادة مستمرة دائما بفعل محله هلذه األوجه املت

متكامال ال تقتصر على احلفظ و األداء ، بل تتناول معرفة رسم املصحف ، أي نوع كتابته ، ما كان 
موصوال أو مفصوال ، و ما رسم فيه املد أو كان ميد بدون وجود حرف املد ، و قد يكون حرفا صغريا أو 

القرآين يعد جزءا مهما من علوم القرآن بل هو أمهها ، ألنه ميتح و يستند ، و التفسري  42حنو ذلك " 
إىل تلك العلوم إذا كان االحتياج ضروريا يف مواقف و سياقات معينة ، و املباحث و العلوم القرآنية كثرية 

كشي يف  فهي تعد العماد األساس لدارس القرآن ، و ميكننا أن ندرجها كاآليت اعتمادا على ما أورده الزر 
  كتابه الربهان يف علوم القرآن :

  ...  تبهم وأفردوا فيه تصانيفالنوع األول معرفة أسباب النزول وقد اعتىن بذلك املفسرون يف ك"     
كلمة   يه و يالثالث معرفة الفواصل ورؤوس اآلالنوع ...  النوع الثاين معرفة املناسبات بني اآليات   

  ... لنظائرالنوع الرابع يف مجع الوجوه وا...  آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع
يف أسرار الفواتح ... النوع السابع مات النوع السادس قال علم املبه النوع اخلامس علم املتشابه ...    

  ... دينامل و ينوع التاسع معرفة املك... ال ثامن يف خوامت السور... النوع ال والسور
معرفة على كم لغة عشر  يالنوع احلاد النوع العاشر معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل ...   
يان مجعه ومن حفظه من الصحابة ... النوع الثالث عشر يف بنزاله إالنوع الثاين عشر يف كيفية  ... نزل
  ...اآليات تيب السور و وتر  ه... النوع الرابع عشر تقسيمه حبسب سوره في اهللا عنهم يرض
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ااخلامس عشر معر   ... النوع السادس عشر معرفة ما وقع من غري لغة أهل احلجاز  فة أمسائه واشتقاقا
 هالنوع الثامن عشر معرفة غريب ... شر ما فيه من غري لغة العربالنوع السابع ع من قبائل العرب ...

ينقسم  قد و هو ما يلحق الكلمة ببنيتها و ... النوع التاسع عشر معرفة التصريف و ة املدلولوهو معرف
 التكبري و  التصغري وقسمني أحدمها جعل الكلمة على صيغ خمتلفة بضروب من املعاين وينحصر يف

تغيري  الثاين املمدود و املقصور و اسم املفعول و اسم الفاعل و املكان و الزمان و يامس املصدر و
لكلمة ملعىن طارئ عليها وينحصر يف الزيادة واحلذف واإلبدال والقلب والنقل واإلدغام وفائدة التصريف ا

حصول املعاين املختلفة املتشبعة عن معىن واحد فالعلم به أهم من معرفة النحو يف تعرف اللغة ألن 
فة األحكام من جهة ر ضها ... النوع العشرون معر االنحو نظر يف عو  يف ذات الكلمة والتصريف نظر 

العشرون كون اللفظ والرتكيب أحسن  و يالنوع احلاد ... النحوفرادها وتركيبها ويؤخذ ذلك من علم إ
النوع الثاين والعشرون اختالف األلفاظ بزيادة أو نقص  ... وأفصح ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع

  ... أو تغيري حركة أو إثبات لفظ بدل آخر وذلك متواتر وآحاد
به  النوع الثالث والعشرون معرفة توجيه القراءات وتبيني وجه ما ذهب إليه كل قارئ وهو فن جليل و   

  ...فة الوقف واالبتداء العشرون معر  النوع الرابع و تعرف جاللة املعاين وجزالتها ...
  .نوع السادس والعشرون فضائله ..ال ... النوع اخلامس والعشرون مرسوم اخلط    
  ... يءأفضل من ش شيءالثامن والعشرون هل يف القرآن  ... العشرون خواصه النوع السابع و    
النوع الثالثون يف أنه هل جيوز يف التصانيف  كيفيتها ... ن يف آداب تالوته وو النوع التاسع والعشر     

  . 43" ...مثال الكائنة فيهوالثالثون معرفة األ يالنوع احلاد ...الرسائل واخلطب  و
 أيب بن حممد عبداهللا أبو إلماما و ميكن أن نعتمد على نص مهم جدا للشنقيطي على لسان        
يف اختصار ما يدخل يف نطاق علوم القرآن، فضال على ما قد سلف  ملنتخبا املرسي من كتابه الفضل

َىن من القول، إذ يقول يف مستوى بنيته أوال : " مٌ  فَاْعتـَ ِط  قـَوْ هِ  بَِضبْ ِ ات غَ رِيرِ  ، ُل َحتْ هِ  وَ ِ ات ِمَ رِفَةِ  ، َكل عْ مَ ارِجِ  وَ  َخمَ
هِ  ِ وف َها ُحرُ َعَددِ دِّ  ، وَ عَ ِهِ  وَ ات مَ ِ هِ  َكل ِ ات َ آي ِ  ، وَ رِه ُسوَ هِ  وَ ِ ائ َأْجزَ هِ  ، وَ ِ أَنَْصاف اِعهِ  وَ َ ب أَرْ َددِ  ، وَ عَ ، وَ هِ ِ َىل  َسَجَدات َِك  َغْريِ  ِإ ل  َذ

ْن  اِت  َحْصرِ  مِ ِمَ ةِ  اْلَكل َ تََشِا اِت  ، اْلمُ َ اْآلي ةِ  وَ َل ِ اث تَمَ ْن .  اْلمُ رُّضٍ  غَْريِ  مِ يهِ  تـَعَ ِ ان عَ ِمَ َال  ، ل ا تََدبُّرٍ  وَ ِمَ دِعَ  ل يهِ  أُوُ ِ . ف
وا َ  فَُسمُّ ُقرَّاء   . اْل

َىن      اْعتـَ ِب  النَُّحاةُ  وَ رَ عْ ُ  بِاْلمُ ه نْ ِينِّ  مِ بْ اْلمَ نَ  وَ اءِ  مِ اِل  اْألَْمسَ عَ اْألَفـْ وِف  ، وَ رُ اْحلُ ةِ  وَ َل امِ َغْريَِها اْلعَ وا.  وَ ُ َسع َأوْ َ  وَ  اْلَكَالم
اءِ  ِيف  ا اْألَْمسَ هَ ابِعِ تـَوَ وِب  ، وَ رُ ضُ اِل  وَ َ ع زِمِ  ، اْألَفـْ الالَّ دِّي وَ عَ تـَ اْلمُ ُسومِ  ، وَ رُ اِت  َخطَّ  وَ مَ ِ يعِ  ، اْلَكل َمجِ ا وَ لَُّق  مَ َ ع تـَ َ  يـ
نَّ  َحىتَّ ؛  بِهِ  مْ  ِإ َضهُ عْ َ َب  بـ ُ  َأْعرَ ه ْشَكَل ُ مْ .  م هُ ضُ عْ َ بـ ُ  وَ ه َ ب ةً  َأْعرَ مَ ِ ةً  َكل مَ ِ   .44" َكل
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ا من التحليل أو الرتكيب، مراعيا البنية الصرفية أوال        إذ نراه يركز هنا على مستوى البنية يف تفرعا
  مث البنية النحوية ، و ينتقل بعدها إىل الداللة من حيث اللفظ أو الرتكيب، و ذلك يف القول التايل: 

َىن "          اْعتـَ ونَ اْلمُ  وَ رُ َفاِظهِ  َفسِّ َجُدوا ، بِأَْل ُ  فـَوَ ه نْ ا مِ ْفًظ ُدلُّ  َل َ ى ي ًىن  َعَل عْ اِحٍد  مَ ا ، وَ ْفًظ َل ُدلُّ  وَ َ ى ي َل ْنيِ  عَ يـَ نـَ عْ  مَ
ا ، ْفًظ َل ُدلُّ  وَ َ ى ي ا؛  َأْكثَرِ  َعَل وْ ى:  اْألَوَّلَ  فََأْجرَ َضُحوا ، ُحْكِمهِ  َعَل َأوْ يَّ  وَ ُ  اْخلَفِ ه نْ َخاُضوا ، مِ َىل  وَ ِجيحِ  ِإ  َأَحِد  تـَرْ

اَالِت  تَمَ ْنيِ  ذِي ُحمْ يـَ نـَ عْ اِين  َأوِ  اْلمَ عَ لَ  ، اْلمَ َأْعمَ مْ  ُكلٌّ  وَ هُ نـْ ُ  مِ ه ِْكرَ قَالَ  ، ف َا وَ ُ  مبِ تََضاه ُ  اقـْ ه رُ   . نََظ
َىن  اْعتـَ يُّونَ  وَ ِ ول ُ َا اْألُص يهِ  مبِ ِ نَ  ف لَّةِ  مِ يَّةِ  اْألَدِ ِ ْقل عَ اِهِد  ، اْل الشَّوَ يَّةِ  وَ ِ رِيَّةِ  اْألَْصل النََّظ ُ ؛  وَ ثْل هِ  مِ ِ ل وْ وْ :  قـَ ا َكانَ  َل يِهمَ ِ َةٌ  ف  آهلِ

الَّ  ُ  ِإ َفَسَدتَا اللَّه َىل  ،] 22األنبياء:[ َل َِك  َغْريِ  ِإ ل نَ  َذ اِت  مِ َ ِ  اْآلي ة َ ِري وا؛  اْلَكث ُط َ ب نْ ُ  فَاْستـَ ه نْ لَّةً  مِ ى أَدِ يَّةِ  َعَل ِ ْحَدان  اللَّهِ  وَ
 ِ ه ُجودِ وُ هِ  ، وَ ِ َقائ َ بـ هِ  وَ َدمِ ِ ق هِ  ، وَ ِ ت قُْدرَ ْلِمهِ  وَ عِ زِيِههِ  ، وَ نْ تـَ ا وَ يُق  َال  َعمَّ ِ ل َ ا؛  بِهِ  ي َمسَّوْ ْلمَ  َهَذا وَ عِ ينِ  ُأُصوِل  ،« ـبِ  اْل  »الدِّ

.  
ْت      َل تََأمَّ َفةٌ  وَ ِ ائ َ  َط اِين عَ ابِهِ  مَ َأْت ؛  ِخَط ا فـَرَ هَ نـْ ا مِ ْقتَِضي مَ َ ومَ  يـ مُ ُ ا ، اْلع هَ نـْ مِ ا وَ ْقتَِضي مَ َ َىل  ، اْخلُُصوَص  يـ  ِإ
َِك  َغْريِ  ل وا؛  َذ ُط َ ب نْ ُ  فَاْستـَ ه نْ ةِ  َأْحَكامَ  مِ نَ  اللُّغَ يَقةِ  مِ قِ َجازِ  اْحلَ اْلمَ وا ، وَ تََكلَّمُ ارِ  التَّْخِصيصِ  ِيف  وَ ْضمَ اْإلِ  ، وَ

النَّصِّ  الظَّاِهرِ  وَ لِ  ، وَ ْجمَ اْلمُ ْحَكمِ  وَ اْلمُ تََشابِهِ  وَ اْلمُ رِ  ، وَ اْألَمْ النـَّْهيِ  وَ النَّْسخِ  وَ َىل  ، وَ َِك  َغْريِ  ِإ ل ْن  َذ اعِ  مِ  أَنـْوَ
َسةِ  ِي ِْصَحاِب  ، اْألَْق اْست اِل  وَ اءِ  اْحلَ َقرَ ِ اِالْست ا؛  وَ َمسَّوْ ْقهِ  ُأُصولَ « اْلَفنَّ  َهَذا وَ   . »اْلفِ

ْت      َأْحَكمَ َفةٌ  وَ ِ ائ رِ  َصِحيَح  َط َق  ، النََّظ َصادِ ْكرِ  وَ ا اْلفِ يمَ ِ يهِ  ف ِ نَ  ف اِم  اْحلََالِل  مِ رَ اْحلَ ِرِ  ، وَ َسائ  ، اْألَْحَكاِم  وَ
ُسوا ُ  فََأسَّ ه ُ  ُأُصوَل وَعه فـُرُ وا ، وَ ََسُط ب لَ  وَ َقوْ َِك  ِيف  اْل ل ا َذ َْسًط ا ب ُ ؛  َحَسنً ه َمسَّوْ ْلمِ « ـبِ  وَ وعِ  عِ بِ  »اْلُفرُ ْقهِ  ،« ـوَ  اْلفِ

ًْضا   .45" »أَي
بعدها ينتقل مستوى االهتمام إىل اجلانب السياقي و القصصي، فيذكر أن يف القرآن جانبا حكميا      

  مركزا بقوة يف ثنايا القرآن، يف قصصه و أمثاله و تارخيه، مبا يستفاد منه فقهيا أو حياتيا فيقول:
َحْت "      مَّ َل تـَ َفةٌ  وَ ِ ائ ا َط يهِ  مَ ِ ْن  ف وِن  قََصصِ  مِ ُقرُ ابِ  اْل مِ  ، َقةِ السَّ اْألُمَ ةِ  وَ َ ي ِ ال وا ، اْخلَ نـََقُل ُهمْ  وَ ارَ َ نُوا ، َأْخب وَّ دَ  وَ

ُهمْ  ارَ مْ  آَث هُ َ ِع قَائ وَ وا َحىتَّ .  وَ َ  ذََكرُ ْدء َ ا ب َ ي نـْ َأوَّلَ  ، الدُّ اءِ  وَ َ ا؛  اْألَْشي َمسَّوْ َِك  وَ ل اْلَقَصصِ  التَّاِريخِ « ـبِ  َذ   . »وَ
      َ بَّه نَ تـَ ونَ  وَ ا آَخرُ ِمَ يهِ  ل ِ نَ  ف اِل  اْحلَِكمِ  مِ ثَ اْألَمْ اِعِظ  ، وَ وَ اْلمَ ُ  الَِّيت  وَ ل َقْلقِ وَب  تـُ ُل تََكادُ  ، الرَِّجاِل  قـُ  تَُدْكِدكُ  وَ

الَ  َ ب وا؛  اْجلِ ُط َ ب نْ َّا فَاْستـَ يهِ  ممِ ِ نَ  ف ْعِد  مِ وَ ِعيِد  اْل وَ اْل التَّْحِذيرِ  ، وَ ِشريِ  وَ التَّبْ ذِْكرِ  ، وَ ِت  وَ وْ ادِ  اْلمَ عَ اْلمَ النَّْشرِ  ، وَ  وَ
ْشرِ  اْحلَ اْحلَِساِب  ، وَ َقاِب  وَ عِ اْل نَّةِ  ، وَ اْجلَ النَّارِ  وَ نَ  فُُصوًال  ، وَ اِعِظ  مِ وَ ُأُصوًال  ، اْلمَ نَ  وَ اِجرِ  مِ وا.  الزَّوَ َِك  فَُسمُّ  بَِذل

» َ اء َ ب عَّاظَ  اْخلَُط اْلوُ   . »وَ
طَ      َ ب نْ اْستـَ مٌ  وَ َّا قـَوْ يهِ  ممِ ِ ْن  ف ريِ  ُأُصوِل  مِ ِب ثْلَ ؛  التـَّعْ ا مِ دَ وَ  مَ ِصَّةِ  ِيف  رَ وُسَف  ق ُ نَ :  ي اِت  مِ َقرَ بـَ اِن  اْل مَ ِيف  ، السِّ  وَ

يْ  امَ نَ ِ  مَ ْجنِ  َصاِحيبَ ِيف  ، السِّ ةِ  وَ َ ْؤي سِ  رُ رِ  الشَّمْ اْلَقمَ النُُّجومِ  وَ ُ  ، َساِجَداٍت  وَ ه َمسَّوْ َ « وَ ري ِب عْ ا تـَ َ وا؛ »الرُّْؤي ُط َ ب نْ اْستـَ  وَ
 َ ْفِسري ا ُكلِّ  تـَ َ ْؤي نَ  رُ اِب  مِ ِهمْ  َعزَّ  فَِإنْ  ، اْلِكتَ يْ ُ  َعَل ه نْ ا مِ اُجهَ ْخرَ نَّةِ  فَِمنَ  ، ِإ اِب  َشارَِحةُ  ِهيَ  الَِّيت  السُّ  فَِإنْ  ، اْلِكتَ
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اِل  اْحلَِكمِ  فَِمنَ  َعُسرَ  ثَ اْألَمْ وا مثَُّ .  وَ رُ َىل  نََظ امِّ  اْصِطَالحِ  ِإ وَ ِمْ  ِيف  اْلعَ ِا َ ب اَط ِف  ، ُخمَ رْ عُ ِمُ  وَ ِا هِ  َأَشارَ  الَِّذي َعادَ يْ َل  ِإ
آنُ  ُقرْ هِ  اْل ِ ل رْ :  بَِقوْ ْأمُ ِف  وَ رْ ُ   ] .199األعراف:[ بِاْلع

َأَخذَ      مٌ  وَ َّا قـَوْ اِت  ِيف  ممِ َ اِريِث  آي وَ ْن  اْلمَ اِم  ذِْكرِ  مِ هَ ا السِّ َ ِا َ ب أَرْ َغْريِ  ، وَ َِك  وَ ل مَ « َذ ائِضِ  ِعْل َفرَ وا ، »اْل ُط َ ب نْ اْستـَ  وَ
ا هَ نـْ ْن  مِ ِث  النِّْصِف  ذِْكرِ  مِ الثـُُّل عِ  ، وَ ْ الرُّب ُدسِ  وَ السُّ نِ  وَ الثُّمُ ائِضِ  ِحَساَب « وَ َفرَ ِلَ  ، »اْل َسائ مَ ِل  وَ وْ َ ؛  اْلع

ُجوا اْستَْخرَ ُ  وَ ه نْ ا َأْحَكامَ  مِ َ َصاي   . اْلوَ
رَ       نََظ مٌ  وَ َىل  قـَوْ ا ِإ يهِ  مَ ِ اُت  ف َ ُت  اْآلي االَّ ى الدَّ ةِ  اْحلَِكمِ  َعَل اِهرَ َ ب لِ  ِيف  اْل ارِ  اللَّيْ النـَّهَ سِ  ، وَ الشَّمْ رِ  وَ َقمَ اْل هِ  وَ ِ اِزل نَ مَ  وَ

النُُّجومِ  ، وجِ  وَ رُ بـُ اْل غَْريِ  ، وَ َِك  وَ ل ُجوا؛  َذ ْلمَ « فَاْستَْخرَ يِت  عِ ِ اق وَ   .46" »اْلمَ
و اإلفادة منه ليست يف هذه اجلوانب املذكورة فقط، و لكن اإلفادة قد تكون أدبية أو صوفية      

  لمية أو فلسفية أو رياضية، فيقول يف هذا اإلطار:روحية أو حىت طبية أو ع
رَ "       نََظ ُكتَّاُب  وَ ُ  اْل اء رَ الشُّعَ َىل  وَ ا ِإ يهِ  مَ ِ ْن  ف ةِ  مِ اَل ِديعِ  اللَّْفِظ  َجزَ َ ب ُحْسنِ  ، النَّْظمِ  وَ اِق  وَ َ ي ئِ  السِّ ادِ َ ب اْلمَ  وَ  ، وَ

َقاِطيعِ  ِصِ  وَ  اْلمَ َخال التـَّْلِوينِ  اْلمَ اِب  ِيف  وَ اِب  ، اْخلَِط ْطنَ اْإلِ ازِ  وَ َ جي اْإلِ َغْريِ  ، وَ َِك  وَ ل وا؛  َذ ُط َ ب نْ ُ  فَاْستـَ ه نْ ْلمَ « مِ  عِ
اِين  عَ اِن  اْلمَ َ ي بـَ اْل ِديعِ  وَ َ ب اْل   . »وَ

رَ       نََظ يهِ  وَ ِ اُب  ف َ ب اِت  َأرْ َشارَ َأْصَحاُب  اْإلِ يَقةِ  وَ قِ ْن  َهلُمْ  فََالَح ؛  اْحلَ َفاِظهِ  مِ اٍن  أَْل عَ ُِق  مَ قَائ دَ وا ، وَ ُل ا َجعَ  َهلَ
ا ُحوا َأْعَالمً َل ا اْصَط هَ يـْ ثْلَ  ، َعَل اءِ  مِ نَ غِ َقاءِ  اْل بـَ اْل اْحلُُضورِ  ، وَ ِف  وَ اْخلَوْ ةِ  وَ َ ب يْ اْهلَ اْألُنْسِ  ، وَ ْحَشةِ  وَ اْلوَ َقبْضِ  ، وَ اْل  وَ

ْسِط  َ ب اْل ا ، وَ مَ َ  وَ ه َ َِك  َأْشب ل   . َذ
 ِ ُفنُونُ  َهِذه ا الَِّيت  اْل هَ ِملَّةُ  َأَخَذتـْ يَّةُ  اْل ْسَالمِ ُ  اْإلِ ه نْ   . مِ
قَِد  ى وَ وَ ى اْحتـَ ومٍ  َعَل ُل ْن  أَُخرَ  عُ ومِ  مِ ُل ِلِ  عُ ائ ثْلَ  ، اْألَوَ َدِل  ، الطِّبِّ :  مِ اْجلَ ةِ  ، وَ ئَ يْ اْهلَ نَْدَسةِ  ، وَ اْهلَ ْربِ، وَ اْجلَ  وَ

ةِ  َل َ َقابـ اْلمُ ةِ  وَ النََّجامَ َغْريِ  ، وَ َِك  وَ ل   . َذ
ُ :  الطِّبُّ  أَمَّا ه َدارُ اِم  ِحْفِظ  ىَعلَ  فَمَ َِظ ةِ  ن ِْحَكاِم  ، الصِّحَّ اْست ِ  وَ ُقوَّة َِك ؛  اْل ل َذ َا وَ منَّ َُكونُ  ِإ َداِل  ي ِ اجِ  بِاْعت ِمزَ ا اْل عً بـَ  تـَ

يَّاِت  فِ ْلَكيْ ِ ِ  ل تََضادَّة قَدْ  ، اْلمُ َِك  َمجَعَ  وَ ل ةٍ  ِيف  َذ َ ٍ  آي اِحَدة ِهيَ  وَ ُ  وَ ه ُل وْ ْنيَ  وََكانَ :  قـَ َ َِك  بـ ل ا َذ امً   ] .67الفرقان:[ قـَوَ
ا     نَ َعرَّفـَ يهِ  وَ ِ َا ف يُد  مبِ عِ ُ امَ  ي َِظ ةِ  ن َد  الصِّحَّ عْ َ هِ  بـ ِ َِالل ُحُدوِث  ، اْخت َفاءِ  وَ َدِن  الشِّ َ ْلب ِ َد  ل عْ َ هِ  بـ ِ َِالل هِ  ِيف  اْعت ِ ل وْ اٌب :  قـَ  َشرَ

ٌِف  ل تَ ُ  ُخمْ انُه وَ يهِ  أَْل ِ ٌ  ف لنَّاسِ  ِشَفاء ِ   ] .69النحل:[ ل
ى َزادَ  مثَُّ  وِب  بِِطبِّ  اْألَْجَسادِ  ِطبِّ  َعَل ُقُل ِشَفاءِ  ، اْل   . الصُُّدورِ  وَ

أَمَّا     ةُ  وَ ئَ يْ ي:  اْهلَ هِ  تََضاِعيِف  فَفِ نَ  ُسورَ اِت  مِ َ ا ذََكرَ  الَِّيت  اْآلي يهَ ِ ْن  ف ُكوِت  مِ َل اِت  مَ اوَ مَ ضِ  السَّ اْألَرْ ا ، وَ مَ  وَ
َثَّ  املَِ  ِيف  ب ْلِويِّ  اْلعَ ُ ع ِيِّ  اْل ْفل السُّ نَ  وَ وقَاِت  مِ ْخُل ُ  اْلمَ ه نْ   . مِ
أَمَّا     نَْدَسةُ  وَ ي:  اْهلَ هِ  فَفِ ِ ل وْ ُقوا:  قـَ ِ ل َىل  انَْط ٍب  َثَالِث  ذِي ِظلٍّ  ِإ يلٍ  َال  ُشعَ ِ ل َال  َظ ْغِين  وَ ُ نَ  يـ ِب  مِ  اللَّهَ

يهِ  فَِإنَّ  ،] 31 ، 30املرسالت:[ ِ َدةً  ف ُهوَ  ، َهنَْدِسيَّةً  قَاعِ لََّث  الشَّْكلَ  أَنَّ  وَ ثـَ ُ  ِظلَّ  َال  اْلمُ ه   . َل

                                                             
 . 229و  228املرجع نفسه، ص:  46



41 
 

أَمَّا     َدلُ  وَ ْت  فـََقدْ :  اْجلَ ُ  َحوَ اتُه َ َن  آي اِهنيِ  مِ رَ بـَ اِت  اْل مَ َقدِّ اْلمُ ِجِ  وَ ائ النَّتَ ِل  ، وَ َقوْ اْل وَجِب  وَ َضةِ  ، بِاْلمُ ارَ عَ اْلمُ  ، وَ
َغْريِ  َِك  وَ ل ا َذ ئً ا َشيْ ً ِري ةُ  ، َكث رَ اَظ نَ مُ اِهيمَ  وَ رَ بـْ ٌ  ِإ َِك  ِيف  َأْصل ل ِظيمٌ  َذ   . عَ

أَمَّا   رُ  وَ بـْ ةُ  اْجلَ َل َ َقابـ اْلمُ َقدْ :  وَ يلَ  فـَ ِ نَّ :  ق ِلَ  ِإ ائ ورِ  َأوَ رَ  السُّ َددٌ  ذُكِ امٌ  عَ َأْعوَ أَيَّامٌ  وَ اِريخِ  وَ وَ تـَ ِ مٍ  ل َفةٍ  أُمَ ِ نَّ  ، َسال ِإ ا وَ يهَ ِ  ف
َقاءِ  تَاِريَخ  َ ِ  بـ تَاِريَخ  ، اْألُمَّةِ  َهِذه ِ  وَ ة دَّ ا مُ َ ي نـْ ا ، الدُّ مَ َضى وَ ا مَ مَ يَ  وَ قِ َ ا ، ب ً وب ْضرُ ا مَ هَ ضُ عْ َ عْضٍ  ِيف  بـ َ    47"بـ
و بطبيعة احلال فإن هذه العلوم القرآنية ميكنها أن تلج إىل تقاسيم و تفاصيل القرآن الكرمي ، و ذلك     

بتناوهلا لقضايا سياقات القرآن و ما حييط به ، و كذلك لنسقه و بنيته .. و كل من هذه القضايا نوع 
قرآنية قد خيضع العتبارات أخرى ، و ما التفسري إال من علوم القرآن ، و لكن تصنيف الدراسات ال

و رمبا يعترب جزءا  –و إن كان هو نفسه أخذ تصانيف متعددة  - صنف شائع من الدراسات القرآنية 
من علوم القرآن و رمبا يستعني بعلوم القرآن ، فاملالحظ يرى أن هناك تكامال و اشتماال بينهما ، و من 

  الدراسات القرآنية جند ِعلمُ و خطاُب التفسري . 
  

 خطاب التفسير :  -5
يعد التفسري من أهم اخلطابات اليت وجلت عامل املعىن و املقاصد اليت ختص القرآن الكرمي ، و قد       

كانت فيه مراحل مهمة يف تارخيه " فمحاوالت التفسري األوىل متوجهة إىل النص نفسه حىت تضيف إىل 
قه املعنوي جلعله حتقيقه املادي الذي جعله واحدا ماديا (مجع املصحف و إعجامه و ضبط قراءاته) حتقي

واحدا معنويا (حماولة إدراك نسقه و فهم التناقضات الظاهرية يف النص) كان البد من فهم التناقض 
الظاهري بني اآليات و القراءات فكانت أهم الكتابات تدور حول احللول األسلوبية و املنطقية و 

از يف القرآن أو غر  يب القرآن اخل ..) و ملا بدأ التفسري التارخيية لفهم التناقضات الظاهرية (مثل ا
الشامل املستند إىل حتقيق الوحدتني املادية و املعنوية لنص القرآن كان أول املناهج أيسرها أعين منهج 
التفسري باألثر و اإلسرائيليات (الطربي مثال) مت نقد ذلك جلعل التفسري باألثر يعتمد على األثر املنقود و 

النقد العلمي للخرب بدأت منذ تلك اللحظة (ابن عطية و القرطيب) مث واله  هو ما يفيد بأن أول خطى
التفسري بعلوم اللغة بعد أن اكتملت نظرية النقد األديب و اإلعجاز (الزخمشري مثال) تاله نقد التوظيف 
العقدي هلذا املنهج و بيان دور عقائد املفسر يف التفسري و هو ما ميكن أن يعد أول مراحل النقد 

إليديولوجي (شرف الدين الطييب مثال) مث تال ذلك التفسري الفلسفي الذي مل يكن شامال و ال عاما ا
لكنه ينقسم إىل ضربني التفسري الفلسفي الباطين (بعض حماوالت إخوان الصفا) و التفسري الفلسفي 

علم الكالم العقلي املشائي (بعض حماوالت ابن سينا) و تال ذلك نقد التفسري الفلسفي لبيان الفرق بني 
و امليتافيزيقا لكون األول حيتاج إىل علم الكالم التارخيي مادة الستعمال العقل أي أن له مضمونا معينا 
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أو معطى عليه أن يتعامل معه تعامل العلوم التجريبية مع املعطى احلسي و ليس جمرد فرضيات كما هو 
لتفسري الصويف (ابن عريب مثال) مث تاله نقد التفسري شأن اإلهليات الفلسفية (الغزايل مثال) مث تال ذلك ا

  و التفسري فيه أنواع منها : 48الصويف و الفلسفي و اللساين و األثري (ابن تيمية خاصة) "
 التفسري العقدي : -1

ينظر هذا النوع من دراسات التفسري إىل القرآن باعتباره مصدرا للعقيدة اإلسالمية ، إذ أن كل      
ما يتعلق بالعقيدة البد و أن يكون مصدره األساسي هذا اخلطاب املقدس ( القرآن ) .. و 

ا النصوص القرآنية يف مس ائل التفسريات العقدية حتاول أن تؤسس من خالل القرآن ثوابتا أقر
العقيدة ، و بإمكاننا أن نقول أن أغلب أو أن معظم التفاسري تناول هذا اجلانب املهم  و الركن 

ذه السمة ، و " يظهر هذا املنهج  العظيم من ما يعتقده الفرد املسلم ، و قد يتسم جل التفسري 
م عز و جل يوم واضحا يف تفسريه صلى اهللا عليه و سلم لآليات اليت تنص على رؤية املؤمنني لر

ُجوهٌ  ﴿القيامة . ففي تفسري قوله تعاىل  ٍذ  وُ ِ ئ مَ وْ َ ةٌ  يـ َىل  نَاِضرَ ا ِإ بـِّهَ ةٌ  رَ . يروي ابن عمر رضي اهللا  ﴾نَاِظرَ
عنه عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال : إن أدىن أهل اجلنة منزلة ملن ينظر إىل جنانه و أزواجه و 

   وجهه غدوة عشية ... خدمه ... و أكرمهم على اهللا من ينظر إىل

لَِّذينَ  ﴿كذلك يؤكد رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم هذه الرؤية عند تفسري قوله تعاىل :       ِ  ل
ةٌ  اْحلُْسَىن  َأْحَسنُوا ادَ َ ِزي حيث يفسر النيب صلى اهللا عليه و سلم ( و زيادة ) برؤية اهللا تعاىل يوم  ﴾وَ

ذا اجلانب تفسري ابن كثري و تفسري الشنقيطي .. و من التفاسري اليت ، و  49القيامة ... " اهتمت 
  غريه كثري .

هذا النوع من التفسري حيث على قيم مهمة جدا يف اإلسالم ، و من هذه  التفسري الوعظي : -2
القيم الرتغيب بدار اآلخرة و الزهد ، و تقدمي األعمال الصاحلة اليت تدخل إىل اجلنة و " يزخر 

آن الكرمي بثروة وفرية من أقواله صلى اهللا عليه و سلم اليت تدعو إىل الزهد التفسري النبوي للقر 
 يف احلياة الدنيا و التخويف من عقاب اهللا عز و جل ، و ما إىل ذلك من مواعظه و إرشاداته .
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اُكمُ  ﴿نقرأ ذلك واضحا عند تفسريه صلى اهللا عليه و سلم لقوله تعاىل       اثـُرُ  َأْهلَ  ﴾التَّكَّ
حيث قرأها صلى اهللا عليه و سلم ، مث قال : (( يقول ابن آدم : مايل مايل ، و هل لك من 

  مالك إال ما تصدقت فأمضيت ، أو أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت )) .
كذلك روى عن النيب صلى اهللا عليه و سلم أنه قال : إذا رأيت اهللا عز و جل يعطي العبد      

ا ﴿حيب فإنه استدراج ، مث تال قول اهللا عز و جل : من الدنيا على معاصيه ما  مَّ َل ا نَُسوا فـَ  مَ
وا ا بِهِ  ذُكِّرُ تَْحنَ ِهمْ  فـَ يْ اَب  َعَل وَ ءٍ  ُكلِّ  أَبـْ ا َحىتَّ  َشيْ َذ َا فَرُِحوا ِإ ةً  َأَخْذنَاُهمْ  أُوتُوا مبِ ْغتَ َ ا بـ  ُهمْ  فَِإَذ

ُِسونَ  ل بْ      50" ﴾مُ
التفسري الفقهي: يهتم ببيان أمور الدين و توضيح أحكامها ، فاملعىن اللغوي للفقه هو الفهم و  -3

التدبر ، و لذلك أطلق مصطلح الفقه على ما يدخل يف إبانة و تيسري الكليات العامة للدين 
ذا املبحث و يولون ه ليناهلا الفهم من قبل العامة من الناس ، و لذلك جتد املفسرون يهتمون 

ا جتاه ربه .. و  عناية كبرية بعد العقيدة ، ألن الفقه يوفر للمسلم الطرق الصحيحة اليت يتعبد 
هذه الطرق عبارة عن أفعال معينة من مثل طريقة الصالة و الزكاة و احلج و غريها ، و كذلك 

تمع و معرفة املقادير يف احلقوق و الواجبا ت و هكذا ما يدخل يف باب املعامالت بني أفراد ا
، و تفاسري هذا الصنف كثرية جدا ، إذ تكاد كل التفاسري تصب يف هذا املنحى ، خصوصا 

ا ،  تضمن التفسري النبوي و قد " عندما يتوسع مفهوم الفقه إىل جماالت احلياة بكافة متطلبا
ا ﴿للقرآن الكرمي بعض اجلوانب الفقهية ، نرى ذلك واضحا عند تفسري قوله تعاىل :  َ اأَ  ي  يـُّهَ

ا النَِّيبُّ  َذ لَّْقتُمُ  ِإ لُِّقوُهنَّ  النَِّساء َط ِنَّ  فََط عِدَِّ ِ َأْحُصوا ل ةَ  وَ اتـَّقُوا اْلعِدَّ َ  وَ حيث يروي سامل أن  ﴾...اللَّه
عبد اهللا بن عمر طلق امرأته و هي حائض فذكر لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فتغيظ فيه ( 

سكها حىت تطهر مث حتيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها أي منه ) مث قال : لرياجعها مث مي
 طاهرا قبل أن ميسها فتلك العدة كما أمر اهللا عز و جل .

هكذا يوضح لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يف تفسري هذه اآلية أنه جيب على الزوج     
أن يطلقها يف طهر مل جيامعها فيه ، و هذا هو ما يعرف بالطالق  –إذا أراد أن يطلق زوجته  –
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، و يعترب تفسري ابن كثري و الشاطيب  51 السين عند الفقهاء أي الطالق الذي يوافق السنة ..."
 و تفسري اجلاللني من التفاسري الفقهية و غريها كثري أيضا .

األحداث سواء ما تعلق منها بالقصص التفسري التارخيي : يهتم هذا النوع من التفسري بتاريخ  -4
القرآنية ، أو بالوقائع اليت ينجر عنها بعض األحكام الشرعية ، أو بأحداث السرية النبوية ، و 
م ، و ما قد حصل يف األمم القدمية و غريها ، "  و يظهر لنا هذا  أحوال العرب و عادا

بَّْت  ﴿اىل التفسري واضحا عند تفسريه صلى اهللا عليه و سلم لقوله تع َدا تـَ َ تَبَّ  َهلٍَب  َأِيب  ي  ﴾ وَ
حيث يتضح لنا من تفسريه هلذه اآلية موقف قريش من دعوته ، فقد روى ابن عباس رضي اهللا 

أَنِْذرْ  ﴿عنه أنه ملا نزلت :   تََك  وَ َ َني  َعِشري ِب رَ ، خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  ﴾ اْألَقـْ
حىت صعد الصفا فهتف يا صباحاه فاجتمعوا إليه ، فقال : أرأيتم إن أخربتكم أن خيال خترج 
من سفح هذا اجلبل أكنتم مصدقي ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذبا ، قال فإين نذير لكم بني 

بَّْت  ﴿مث قام فنزلت : عذاب شديد . قال أبو هلب : تبا لك : ما مجعتنا إال هلذا  َدا تـَ َ  أَِيب  ي
تَبَّ  َهلٍَب   ﴾وَ

 ﴿كذلك تظهر الناحية التارخيية واضحة عند تفسريه صلى اهللا عليه و سلم لقوله تعاىل :       
ِلَ  حيث يوضح لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قصة هذا األخدود  ﴾اُألْخُدودِ  َأْصَحاُب  قُت

  52 عن النيب .. " –ي اهللا عنه رض –، و ذلك فيما يرويه صهيب 
التفسري املوضوعي : يتناول هذا النوع تفسري بعض املواضيع بعينها ، بشرح األلفاظ و الرتاكيب  -5

اليت دلت على ذلك املوضوع أو على ذلك املعىن ، و قد " تضمن التفسري النبوي ذلك النوع 
من التفسري ، نرى ذلك واضحا يف مجعه صلى اهللا عليه و سلم لآليات اليت تتصل مباء أهل 

، و فسر بعضها ببعض ، و ذلك على التايل : عن أمامة عن النيب صلى اهللا عليه و سلم  النار
ُْسَقى ﴿يف قوله عز و جل :  ي ن وَ ُ  َصِديٍد  مَّاء مِ ه تََجرَّعُ َ ، قال : يقرب إليه فيكرهه ، فإذا  ﴾ يـ

عز  به قطع أمعاءه حىت خيرج من دبره ، يقول اهللاأدىن شوى وجهه و وقع فروة رأسه ، فإذا شر 
ُسُقوا ﴿و جل :  اء وَ ا مَ يمً اءُهمْ  فـََقطَّعَ  َمحِ َ ع  . 53 ..." ﴾ أَمْ
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التفسري السياقي : السياق عامل مهم جدا يف حتديد املعاين و املقاصد العامة ، ألنه ينظر يف  -6
معاين عدد من اآليات اليت اشتغلت على نفس القضية أو املوضوع ، و هو ما يعرف ببيان 

فسري أضواء البيان لإلمام الشنقيطي أوضح مثال على ذلك ، و يعترب القرآن بالقرآن ، و ت
السياق آلية مهمة جدا من آليات حتليل اخلطابات ، فال يقع الفهم الكلي بدون سياق معني ، 

 و قد ألزم اإلمام الشنقيطي نفسه بأمرين و ذلك يف تأليف كتابه :

اء على أن أشرف أنواع التفسري و أجلها " أحدمها : بيان القرآن بالقرآن ، إلمجاع العلم    
  من اهللا ... –جل و عال  –تفسري كتاب اهللا بكتاب اهللا ، إذ ال أحد أعلم مبعىن كالم اهللا 

  54و ثانيهما : بيان األحكام الفقهية يف مجيع اآليات املبينة بالفتح يف هذا الكتاب ... "    

  التفسري اللغوي و البالغي :  -7
يعُد هذا النوع من التفسري متوسع على نطاق أكرب باملقارنة مع التفاسري األخرى ، و ذلك يرجع     

إىل أن املفسر أحوج ما يكون إىل معرفة اللغة و علوم النحو و ضروب البالغة و العلوم اليت تعاجل 
فقهي أو عقدي أو الداللة مثل التضاد و املشرتك .. اخل ، فحىت و إن اضطلع تفسري املفسر بطابع 

غري ذلك ، فرتاه يلجأ دائما إىل بيان الوجهة اللغوية أوال و هذا يف غالب األحيان ، و رمبا إن 
استعصت عليه مسألة من مسائل القرآن ذهب إىل تفسريها لغويا عن طريق الوصف و التحليل يف 

  البنية اللغوية أو اللسانية و هكذا .
بكثرة ، و نرى أن الكتب اليت عاجلت مسألة األلفاظ كثرية من و تفاسري هذا الصنف موجودة      

مثل كتاب اللغات يف القرآن البن حسنون و مفحمات األقران يف مبهمات القرآن للسيوطي و غريب 
القرآن لألصفهاين و غريب القرآن البن قتيبة و مفردات القرآن البن السمني احلليب و كلمات القرآن 

عجم األلفاظ و األعالم القرآنية حملمد إمساعيل إبراهيم و املعجم املوسوعي حلسنني حممد خملوف و م
أللفاظ القرآن الكرمي ألمحد خمتار عمر ، و غري هذه الكتب كثري ، مث أن من التفاسري اليت عاجلت 

قضية إعراب القرآن من مثل إعراب القرآن للزجاج ، و هناك اليت تناولت ما للقرآن الكرمي من جماز  
مثل كتاب جماز القرآن أليب عبيدة و اليت تناولت قضية النظم يف القرآن  -ذا من الناحية البالغيةه-

مثل دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين ، و تفسري الكشاف للزخمشري ، و هناك التفسري الذي 
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الطاهر بن عاشور ، مازج ما بني قضايا اللغة و النحو و البالغة مثل تفسري التحرير و التنوير للعالمة 
ال املتاح أن حنصره يف صفحة أو صفحتني .    و غريها كثري مما ال يسع ا

 التأصيل العلمي من خالل القرآن الكريم :  - 6

هذا النوع من الدراسات القرآنية حياول أن يستكنه البعد العلمي للمنجزات احلديثة و املعاصرة من     
، من مثل خلق اإلنسان و منوه و النبات و األرض و عناصر  خالل السبق الذي بشرت به آيات القرآن

ا ، يقول متويل الشعراوي من منطلق املادة والروح و اهلوى و املوضوع " رض حنن نتجاوز علم األ تكو
ولكننا أحيانا نتجاوز موضوع العلم..موضع التجربة واملعمل..وذلك عندما أقول مثال الروح قبل 

الذي مل نشهد خلقه..وال نستطيع أن  اإلنسانالروح..فهذا حبث يف عنصري تكوين املادة..أو املادة قبل 
جنرى عليه جتربة..أن هذا يدخل يف علم اهللا..فهو الذي خلق..وهو الذي يستطيع أن يقول لنا كيف مت 

ا﴿اخللق..ولذلك يقول اهللا سبحانه وتعاىل  مْ  مَ دتـُّهُ اِت  َخْلَق  َأْشهَ اوَ مَ ضِ  السَّ اَألرْ ال وَ  أَنُفِسِهمْ  َخْلَق  وَ
ننا مل حنضر التجربة..ومل نتيجة..ملاذا ؟ أل إىلعلم البشري ..إذا فهذه مسألة ال ميكن أن يصل فيها ال﴾

ا..ولكن باألجنبالعني..وال نستطيع أن نرها  ا أو نقوم  يب عنا..وما ذن مسعنا عن اهللا..وهذا أمر غر
نين ال أعرف كيف إف لذي حيدثين..كيف خلقت..أما أناا ن اهللا الذي خلقين هوإمر غيب عنا..فدام األ

نسان..وأيهما اإلحتدث علميا عن العنصرين اللذين يتكون منهما أنين ال ميكن أن إخلقت..ومن هنا ف
سه بعلم ال ينفعه عن جهل جاء أوال..وإذا صمم أحد على أن يبحث يف هذا..يكون قد شغل نف

دخلها أ ستطيع أن أمسك املادة وأبالتجربة أنا  يقول علميا..ونه لن يستطيع أن يدلل على ما يضره..أل
العلم جيب أن يتم على مادة  املعمل..و إىلدخلها أ واملعمل..ولكين ال أستطيع أن أمسك بالروح 

ليست هذه هي احلقيقة..والدليل أحقائق صماء.. يتعط صم..وصماء..ميكن أن تدخل يف املعمل األ
صارعة ال ختتلف يف مذاهب العلم..ولكنها ختتلف يف مذاهب اهلوى على ذلك أن املعسكرات املت

ال كيمياء  و انية..أملء ال توجد كيميا كهرباء روسية..و والنظريات..ال توجد هناك كهرباء أمريكية..و
جنليزية..كل علم الكيمياء يف أي دولة من دول العامل خاضع ملا تعطيه التجربة الصماء اليت ال هوى أ

ذ جنليزيا أو أمريكيا أو سوفيتيا، أو أي معمل من أالنتيجة واحدة..سواء كان املعمل ا تكون هلا..و
، هذا القول  55" معامل الدنيا..ولكن اخلالف حيدث عندما تتدخل مذاهب اهلوى والنظريات

للشعراوي على ما فيه من احلماس و التساؤل مدرج ههنا حىت تتضح الرؤية حول بعض القضايا اليت 
إن وصل العلم املعاصر لبعضها ، فإن بعضها اآلخر يبقى سرا ال يعلمه إال اهللا تعاىل مثل الروح  حىت و

ا أمر من اهللا ( أمر ريب ) .. و هذا غيض من فيض ، إذ أن  و النفس و قد وردت يف القرآن على أ
ة القرون املقبل دالباحث عن التأصيل العلمي يف ثنايا الذكر الكرمي ليجد فيه شيئا عجبا " و سوف تشه
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يف حبوره  اإلنسانن الشواهد دلت على أنه كلما تقدم العلم وتعمق من إعجاز القرآن آفاقا جديدة أل
، وسوف يبقى هذا  اخلفاء أن هلا أصوال يف القرآن سابقة عليها يجيد مع كل ظاهرة علمية كانت يف ط

، وىف هذا ما يؤكد  زمانبه العلوم على مدى األ مستوعبة لكل ما سوف تأيتالسبق مسة مالزمة للقرآن و 
ا َسنُرِيِهمْ ﴿وحيقق قول اهللا تبارك وتعاىل:  نَ ِ ات َ ِيف  اآلفَاِق  ِيف  آي َ  َحىتَّ  أَنُفِسِهمْ  وَ نيَّ بـَ تَ َ ُ  َهلُمْ  يـ قُّ  أَنَّه و ،  56" ﴾اْحلَ

السياسة و اإلدارة  جماالت البحث العلمية اليت فحصت املنت القرآين كثرية جدا ، فمنها علم االجتماع و
و االقتصاد ، و البيولوجيا ( علم األحياء ) و الطبيعة و الطب ، و الرياضيات و الفيزياء ، و الفلك إىل 

  غري ذلك من العلوم الوضعية أو علوم اآللة اليت من واجب اإلنسان أن يبحث فيها .
  دراسات اإلعجاز القرآني :  -7

قرآنية و هو البحوث اليت عنيت بظواهر و ثوابت اإلعجاز و أيضا هناك منط آخر من الدراسات ال   
حديث طويل للرسول صلوات اهللا وسالمه عليه أنه قال:  يف و"  الذي ثبت وروده يف القرآن الكرمي ،

تبارك وتعاىل، فيه  (ستكون فنت كقطع الليل املظلم، قيل يا رسول اهللا وما املخرج منها ؟ قال: كتاب اهللا
من تركه من جبار قصمه اهللا،  ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس باهلزل، نبأ من قبلكم وخرب

تبع اهلدى من غريه أضله اهللا فهو حبل اهللا املتني، ونوره املبني، والذكر احلكيم، وهو الصراط اومن 
يشبع منه  لسنة، وال تتشعب معه اآلراء، والهواء، وال تلتبس به األال تزيغ به األ يملستقيم، وهو الذا

  مل تنته اجلن إذ يال تنقضي عجائبه، وهو الذ تقياء، وال خيلق على كثرة التكرار،والعلماء، وال ميله األ
مسعته أن قالوا: (إنا مسعنا قرآنا عجبا) من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، 

الصادق للرسول الكرمي أنه احملطة ، إذ نلمح من هذا القول  57" ومن دعا إليه هدى إىل صراط مستقيم)
الرئيسية و الربهان الصحيح إلثبات اإلعجاز يف القرآن الكرمي ، و عناصر اإلعجاز يف القرآن كثرية جدا 

ا القرآن و هي اللغة العربية كان الوليد بن املغرية إذ "   ، و يبدو أن أكثرها لفتا للنظر اللغة اليت نزل 
، وكان يقول لقومه عن القرآن: (إن له  حممد من القرآن حق ال ريب فيهأشد املؤمنني بأن ما يتلوه 

، وكان ينصح قومه  حلالوة وإن عليه لطالوة وإن أعاله ملثمر وإن أسفله ملغدق وإنه يعلو وال يعلى عليه
، و  58" شأن أي توسم جمسه املرهف أن دعوة حممد ستكون هلا شأن و ألنهأن يرتكوا حممدا وشأنه 

نلخص وجوه اإلعجاز بقول حممد حممود شاكر يف مقدمته لكتاب الظاهرة القرآنية ملالك بن ميكن أن 
  59 نيب فيما يلي :

  األول : أن قليل القرآن و كثريه يف شأن اإلعجاز سواء .    

                                                             
  . 9،  8القرآن و إعجازه العلمي، دار الفكر العريب ، درط ، بريوت ، دتط، ص:  –حممد إمساعيل إبراهيم   56
  . 14،  13السابق، ص :   57
  . 19املرجع نفسه، ص :   58
  . 31،  30، ص: 2009، دمشق ،  9الظاهرة القرآنية، تر : عبد الصبور شاهني ، دار الفكر ، ط –مالك بن نيب   59
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الثاين : أن اإلعجاز كائن يف رصف القرآن و بيانه و نظمه ، و مباينة خصائصه للمعهود من     
نُْسهم و  خصائص كل نظم و بيان يف لغة العرب ، مث يف سائر لغات البشر ، مث بيان الثقلني مجيعا ، ِإ

  ِجنهم متظاهرين .
ذا القرآن قد أوتوا القدرة على الفصل بني الذي هو من كالم البشر ، و     الثالث : أن الذين حتداهم 

  الذي هو ليس من كالمهم .
دركون أن ما طولبوا به من اإلتيان مبثله ، أو بعشر سور مثله الرابع : أن الذين حتداهم به كانوا ي    

  مفرتيات ، هو هذا الضرب من البيان الذي جيدون يف أنفسهم أنه خارج من جنس بيان البشر .
اخلامس : أن هذا التحدي مل يقصد به اإلتيان مبثله مطابقا ملعانيه ، بل أن يأتوا مبا يستطيعون     

  ن كل معىن أو غرض ، مما يعتلج يف نفوس البشر .افرتاءه و اختالقه ، م
السادس : أن هذا التحدي للثقلني مجيعا إنسهم و جنهم متظاهرين ، حتٍد مستمر قائم إىل يوم    

  الدين.
السابع : أن ما يف القرآن من مكنون الغيب ، و من دقائق التشريع و من عجائب آيات اهللا يف    

تحدي املفضي إىل اإلعجاز ، و إن كان ما فيه من ذلك كله يعد دليال خلقه، كل ذلك مبعزل عن هذا ال
م ، و  على أنه من عند اهللا تعاىل ، و لكنه ال يدل على أن نظمه و بيانه مباين لنظم كالم البشر و بيا

ذه املباينة كالم رب العاملني ، ال كالم بشر مثلهم .     أنه 
 الدراسات الفكرية و التأملية :  -8
م هذا اجلانب املهم من الدراسات القضايا اليت يناقشها الفكر بواسطة التدبر و العقل ، إذ يهت   

أن القرآن يشجع و حيث اإلنسان على الفهم اجليد آلي القرآن ، و ال يتم ذلك إال بواسطة التفكري 
ا ، و عباس حممود العقاد أ حد املفكرين يف العالقات ما بني وحدات البنية القرآنية مبختلف مستويا

الذين يرون أن التفكري يف القرآن هو يف احلقيقة فريضة إسالمية يقول : " و من أعلى خصائص 
العقل اإلنساين ( الرشد ) و هو مقابل لتمام التكوين يف العاقل الرشيد ، و وظيفة الرشد فوق 

ا استيفاء جلميع ه ذه الوظائف و عليها وظيفة العقل الوازع و العقل املدرك و العقل احلكيم ، أل
مزيد من النضج و التمام و التمييز مبيزة الرشاد حيث ال نقص و ال اختالل ، و قد يؤتى احلكيم 
من نقص يف اإلدراك و قد يؤتى العقل الوازع من نقص يف احلكمة ، و لكن العقل الرشيد ينجو به 

  الرشاد من هذا و ذاك ..  
العقل اإلنساين بكل ما احتواه من هذه الوظائف جبميع  و فريضة التفكري يف القرآن الكرمي تشمل

ا . فهو خياطب العقل الوازع و العقل املدرك و العقل احلكيم و العقل الرشيد،  خصائصها و مدلوال
و ال يذكر العقل عرضا مقتضبا بل يذكره مقصودا مفصال على حنو ال نظري له يف كتاب من كتب 
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عاجلت بعض القضايا املهمة من مثل قضية النبوة و ارتباطها ، و هناك دراسات  60األديان .. "
بقضية أخرى هي قضية امللك ، و هذا ما جند له تسويغا و طرحا وجيها لدى الدكتور إبراهيم 
شعيب يف كتابه : ثنائية النبوة و امللك يف قصة سيدنا سليمان ، و ذلك عرب سلسلته املسماة 

يقول يف معرض احلديث : " و قد أبان اهللا تعاىل أنه ترتب على  التنظري القرآين للوجود اإلنساين ،
هذا االحنياز لفكرة ( اخللد و امللك الذي ال يبلى ) إهباط الكل إىل عامل األرض ، و تقرر استقرار 
م و منها خيرجون يوم البعث ، هذه حقيقة وجودية قاهلا  م و فيها مما البشر يف األرض ، فيها حيا

، و مهما حاول العقل البشري أن يعيش خارج هذا الكوكب الذي جعله اهللا استقرارا اهللا اخلالق 
للوجود البشري فلن ينال ذلك ، مهما حتدى بوسائله التكنولوجية فلن ينال احلياة إال يف هذا 

واْ  قَالَ  ﴿الكوكب األرضي الذي خصصه اهللا للبشر ، قال تعاىل :  ُط ُضُكمْ  اْهِب عْ َ عْضٍ  بـ بـَ ِ ُكمْ  َعُدوٌّ  ل َل  وَ
ضِ  ِيف  َقرٌّ  اَألرْ ْستـَ ُ اعٌ  م تَ مَ َىل  وَ ا قَالَ ) 24( ِحنيٍ  ِإ يهَ ِ نَ  ف وْ يـَ ا َحتْ يهَ ِ ف ا َمتُوتُونَ  وَ هَ نـْ مِ ُجونَ  وَ ، إذ  61" ﴾ ُختْرَ

من اجلنة إىل  –منذ خلقه األول  -أن املطروح هنا هو التأمل يف الكيفية اليت انتقل فيها اإلنسان 
مر إدراك األنظار العجيبة يف العالقات ما بني البنية و البنية ، و ما بني العامل األرضي ، و مناط األ

  الداللة و الداللة ، و ما بني السياق و السياق ، على حنو تأملي و فكري .
و لعل املفكر األملعي الذي نراه استقصى ما يف القرآن من ظواهر بصورة هي أقرب إىل الفكر       

و الفلسفة مالك بن نيب يف كل كتاباته على العموم ، و لكن يف كتابه املكتوب بالفرنسية: الظاهرة 
خالله أنه قد  القرآنية ، الذي ترجم إىل العربية من قبل عبد الصبور شاهني ، ميكن أن نالحظ من

ناقش اخلطاب القرآين بأبعاد استقصائية ، " فإن منهج مالك يف تأليفه دال أوضح الداللة على أنه 
إمنا عين بإثبات صحة دليل النبوة ، و بصدق دليل الوحي ، و أن القرآن تنزيل من عند اهللا ، و أنه  

، بل هو أقرب إىل أن يكون كالم اهللا ال كالم بشر ، و ليس هذا هو إعجاز القرآن كما أسلفت 
حبسب ما يقول حممد  62بابا من علم التوحيد ، استطاع مالك من أن يبلغ فيه غايات بعيدة "

حممود شاكر يف تقدميه هلذا الكتاب ، و يقول مالك بن نيب : " إن ارتيادنا القرآن و تأملنا له مع 
، يبهرنا بنظام أفكاره الغريب ، و  اختالف مقاصدنا و مع تعلقنا مقدما مبزاعم املثقفني احملدثني

ا العجيبة ، على أن اهتمامنا قد تزايد منذ بعيد بازدياد سياحتنا يف هذا العامل الذي ميتاز  ماد
بنظامه و هندسته و طبيعته اخلاصة ، و هو يف هذه املعاين مجيعا يشبه دوائر املعارف العلمية أو 

ن هنا جند أنفسنا ملزمني (باعرتاف) هو اعرتاف الكتب التعليمية املعدة لتطبيق خاص .. و حن
مثقف أقبل على القرآن بطوية فطرية ، كيما يكتشف فيه (كومة) من املعلومات احملددة، كأنه يطلع 

                                                             
  . 7،  6التفكري فريضة إسالمية، مكتبة رحاب ، درط ، اجلزائر ، دتط، ص:  –عباس حممود العقاد   60
  . 11، ص: 2009، األغواط  اجلزائر ،  1ثنائية النبوة و امللك يف قصة سيدنا سليمان، مطبعة بن سامل ، ط –إبراهيم شعيب   61
  .  26الظاهرة القرآنية :  –مالك بن نيب   62
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لدات الفنية " ، فمن هذا املنطلق " يتمثل الركن األول يف اجلهاز املعريف األسلويب   63على أحد ا
يب قضية اإلعجاز القرآين يف متلقي القرآن الكرمي عامة ، و الذي يقارب من خالله مالك بن ن

باخلصوص املسلم يف العصر احلديث و املسلم ذي الصالت العميقة بالثقافة الغربية باألخص ، و 
ا  تتأسس معاينة بن نيب هلذا املتلقي املسلم باخلصوص من خالل رصد بنيته الذهنية و مكونا

  64رفية املنهجية يف التنقيب عن العلل التارخيية الفاعلة يف هذه البنية " الثقافية مع تشغيل أدواته املع
، و قد حاول أن خيوض فيه  للمفكر اإلسالمي حممد أبو القاسم حاج محدو هناك كتاب آخر    

في تأليفه هذا فكريا عرب تقاسيم القرآن ، و ذلك من خالل كتابه : العاملية اإلسالمية الثانية ، ف
مي بني جدليتني " الكتاب كله معاناة كبرية يف سبيل إعادة الرابط املفهو  الكاتب: الكتاب يقول

حيث يبلغ اخللق حدا أقصى من التمايز ، وحدا مثاليا يف القدرة ،  خمتلفتني: جدلية ( الغيب)
.  (التعميم) باجتاه (الطبيعة) حيث نبلغ األقصى يف (التحديد) فيتجاوز قدرات(التعليم )، وجدلية

(التحديد الوضعي)  و ، سدمي الفارق الكبري ما بني (اخللق املتمايز) املشبع بروح املطلق وقوته ويف
النابع من ضرورات الفهم البشري حيلق هذا الكتاب وحياور ويستخلص ويستنتج ، حماوال تأطري 

ة حيث يعيش العالقة ما بني املطلق والنسيب، ما بني الكلي واجلزئي. ما بني اهللا وإنسانه يف الطبيع
 جدلية بكل زمخها. فكيف يأيت احلوار بني عامل (الغيب)وعامل (الشهادة)-يف عصرنا–هذا اإلنسان 

يف موقع دنيا الرأي اإللكرتوين ، "  عرض ونقد : عبد اللطيف زكي أبو هاشم و قراءة، حبسب  65"
أن يبحث عن الدالالت املسترتة للحركة  )العاملية اإلسالمية الثانية(تاب قد اقتضت منهجية ك و

التارخيية من منظور قرآين متجسدة يف اإلنسان العريب ماضيا وحاضرا ومستقبال... دالالت تنيط 
باإلنسان العريب دورا كبريا ضمن مقومات عاملية جديدة تتجاوز كل التصورات مبا فيها تصور 

وصه وسلبيته. ولذلك حاول املؤلف أن اإلنسان العريب عن نفسه، حىت وهو يف قمة ختلفه ونك
زأ للقرآن ،  كرمي يف وحدته املنهجية الكليةوأن يقرأ القرآن ال - كما يقول-يتجاوز الفهم التقليدي ا

متوسال إىل ذلك بأدوات معرفية حديثة مستقاة مما حققته العلوم اإلنسانية واالجتماعية والطبيعية... 
تأطري معريف، وعمق يف  من منجزات نوعية، ووعي منهجي ووبعض ما ينبين عليها من فلسفات، و 

حتليل الصريورة التارخيية للحضارة العاملية الراهنة، وال يفوته أن ينتقد ما تعيشه من حتديات وأزمات 
ا حنو الرباغماتية املطلقة وتربيرها الفلسفي للصراع وما نتج عنه من نتائج وخيمة  وإخفاقات، كهرو

، حبسب قراءة مسعود صحراوي يف موقع  66" د الفلسفي والنفسي والعمليعامليا على الصعي
  امللتقى اإللكرتوين .

                                                             
  . 282السابق، ص :   63
  . 106، ص: 2002قراءات يف التنظري األديب و التفكري األسلويب عند العرب، موفم ، درط ، اجلزائر ،  –األخضر مجعي   64
 http://pulpit.alwatanvoice.com/content-41208.htmlقراءة يف كتاب العاملية اإلسالمية الثانية،  –عبد اللطيف أبو هاشم زكي   65
   http://www.almultaka.net/showmaqalكيف يفهم صاحب العاملية الثانية لغة القرآن ،    –مسعود صحراوي   66
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ذا و ميكن اعتبار أعمال نصر حامد أبو زيد أيضا حماولة لتجديد االجتاه العقلي يف التفسري ه     
تقومينا جلهود  القرآين مؤصال للفكر االعتزايل يف الرتاث العريب ففي خامتة كتابه نقرأ: "و أيا كان

م حاولوا خملصني رفع التناقض بني العقل و الشرع من جانب، و بني  املعتزلة، فالذي ال شك فيه أ
النصوص املتعارضة ظاهريًا يف القرآن من جانب آخر. و كانت جهودهم يف جماالت املعرفة و اللغة 

از   .67االت"إجنازًا له آثاره العديدة على هذه ا -خلدمة هذه املهمة -و ا
ا ، و اليت حاولت      ا و تشابكها و تعقدا هذه باإلمجال بعض الرؤى و التوجهات الكثرية مبشار

ال املتاح ال يكاد يستويف شرطا واحدا من أحد التصنيفات ،  أن تصنف مدونة القرآن الكرمي ، و ا
ا بعض ال تصنيفات فقط و ليست كل و إمنا أتيـ(نا) ببعض هذه التصنيفات و أشدد على القول بأ

رد النمذجة ملا وصل إليه الدرس القرآين من تصنيفات يف احلد التقرييب و النسيب ،  التصنيفات ، 
رد التقرب من حواف هذا اخلطاب املقدس ، و  حماولة مـ(نا) لقراءة هذا االنبثاق و التكوثر 

ذي دار حول اخلطاب القرآين ، فماذا لو  تناولـ(نا) مل يكن يف القرآن يف ذاته و إمنا يف اخلطاب ال
  كان مدار األمر يف القرآن نفسه ؟ 

إن هذا التعدد الكالمي حول الكالم اإلهلي ، هلو دليل على صحة من يقول : إن القرآن محال        
أوجه ، و على هذا األساس ، و من منطلق كهذا البد من قراءة تصنيفية إليضاح األبعاد اخلصائصية ملا 

  التوصل إليه من خالل هذه اجلولة يف تصنيف الدراسات القرآنية . مت
 الحظات في الدراسات القرآنية : م -4
 املالحظة األوىل تتبدى يف كثرة الدراسات القرآنية و تشعبها و ذلك يرجع إىل : -

 . طبيعة و خصائص القرآن الذي هو ليس بكالم بشر 

  املناحي و احلاجات البشرية .و يرجع كذلك إىل أن القرآن قد تناول أغلب 

 و باإلمكان إمجال الدراسات القرآنية على حنو نسيب يف : -

 . التفسري 

 . التأصيل العلمي من خالل القرآن 

 . دراسات إثبات اإلعجاز القرآين 

 . الدراسات الفكرية و التأملية يف القرآن الكرمي 

ت ، مث اتسام التفسري بالطابع املالحظة األخرى هي غلبة دراسات التفسري على باقي الدراسا -
 العلمي ، حىت بات يسمى علم التفسري ، و ذلك يرجع إىل :

                                                             
 . 246، ص: 2007، املغرب، 06االجتاه العقلي يف التفسري، املركز الثقايف العريب، ط  -نصر حامد أبو زيد 67
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 . أن القرآن مصدر من مصادر العقيدة و الفقه و التشريع 

 . حاجة الناس إىل فهم دينهم من خالل القرآن 

  أن للتفسري رغم اتفاقه يف مدونة واحدة إال أنه متعدد الرؤى يف بعض طروحاته ، حبسب
م .ا  ملفسرين و اجتاها

و هكذا جند أن املدونة الغالبة يف الدراسات القرآنية هي التفسري أو علم التفسري أو دعنا نقول    
  خطاب التفسري ، فهل ميكن أن نعترب التفسري نوعا من أنواع اخلطابات ؟

التفسري القرآين يعترب خطابا بالدرجة األوىل ، لتوفره على العناصر اخلطابية من مثل باث و الذي هو    
املفسر ، و رسالة خطابية معينة و ختتلف كل رسالة تفسريية عن غريها ، و متلق هلذه الرسالة اخلطابية ، 

، و األكثر من هذا هو قابلية هذه مث توفر السياق و الظرف املعني ، و وجود سنن أسلويب متعارف عليه 
  املدونة التفسريية للتصنيف العام ، إذا نعتربه خطابا من هذه الوجهة .

ا ، و كذلك أن حناول       إذا البد أن حندد املفاهيم اخلاصة باخلطاب ، و اخلصائص اليت يتميز 
اإلشارة إىل إطارها العام و الولوج إىل اإلجراءات اليت تندرج فيما يسمى حتليل اخلطاب ، و حماولة 

 اخلاص ، و ذلك حىت يتسىن معرفة اإلجراء األهم الذي تشرتك فيه كل اخلطابات .
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  الفصل الثاني

 ) -، اآلليات، احلدوداألصول- (مفاهيم اخلطاب 

  توطئة  -
 مفهوم الخطاب -

 الخطاب و النص -

 تعدد الخطابات -

 العناصر النظرية للخطاب -

 الخطاب و تحليل الخطاب -

 بعض آليات تحليل الخطاب -

  الخطاب و آلية السياق -
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  توطئة : -1

يعترب احلديث عن اخلطاب أو اخلطابات من األحاديث املهمة ، ألن تناول مفاهيمه يساعد على      
ي دأب  بناء التصور األمثل لطبيعة التواصل البشري و حماصرة الكم األوىف من خصائصه و قوانينه اليت ه

كل باحث يف هذا العصر ، و من هذا املنظور تتوجه كل األحباث إىل حماولة اإلملام مبا توفر من مدونات 
خطابية ، حىت أصبح اخلطاب خطابات ، و صار باإلمكان أن نسمي كل ما يدخل يف إطار التواصل 

و كتابات أو رسوما أو البشري نوعا من أنواع اخلطابات ، سواء كان ذلك أصواتا ملفوظة أو إشارات  أ
صورا ، و ميكننا فضال عن ذلك ، أن نعترب السيناريوهات الفيلمية نوعا من أنواع اخلطابات ، إذًا هناك 
نوع من اهلروب من إمكانية التحديد عند أي حماولة للتصنيف ، نظرا لتناسل األنواع يف اخلطابات ، كما 

لمرامي التصنيفية مرده أيضا الختالف وجهات نظر أننا نالحظ أن هذا االختالف يف وجوه التناول ل
النقاد و الباحثني و منظري حتليل اخلطاب ، غري أن أي مقاربة إجرائية من قبل احملللني حتدث آليات 
معينة تتشاكل يف بعض ، و تتباين يف البعض اآلخر ، حبسب متطلبات املدونة اخلطابية ، و للولوج إىل 

  خلطاب ، البد أوال أن منر عرب مفهوم اخلطاب حىت تتضح لنا الصورة أكثر.األبعاد اليت هي من حدود ا

 مفهوم الخطاب :  - 2

 يف اللغة : -

ــول : ما          يقول اجلوهري يف معجمه الصحـاح " خطب : اخلَطُب : سبب األمر ، نقـ
ــك . و خطبت على املنرب خطبةً بالضم . و خاطبه بالكـــالم خماطبة و خطابا . و  خطبـ
خطبت املرأة ِخطبةً بالكسر ، و اختطب أيضا فيهما . و اخلطيب : اخلاطب ، و اخلطييب : 

  . 68اخلطبة "
و يقول الفريوزآبادي يف القاموس احمليط " اخلطب الشأن ، و األمر َصغُر أو َعُظم،      

ا و خطبة و خطييب ، بكسرمها ، و اختطبها ، و هي خطبه  ً ج:خطوب . و خطب املرأة خطب
و خطبته و خطيباه و خطيبته ، و هو خطبها  ، بكسرهن ، و يضم الثاين ، ج : أخطاب 

                                                             
  .  327الصحاح، ص :  –أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري   68
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كم بالبينة ، أو اليمني ، أو الفقه يف القضاء ، أو النطق بأما بعد ... و فصل اخلطاب : احل
"69  

و ورد لفظ اخلطاب يف املصباح املنري للفيومي مبا معناه : " (خاطبه) خماطبة و خطابا و هو     
الكالم بني متكلم و سامع و منه اشتقاق اخلطبة بضم اخلاء و كسرها باختالف معنيني فيقال 

قوم و عليهم من باب قتل خطبة بالضم و هي فعلة مبعىن مفعولة حنو يف املوعظة خطب ال
نسخة مبعىن منسوخة و غرفة من ماء مبعىن مغروفة و مجعها ُخَطب مثل : غرفة و غرف فهو 

 70 خطيب و اجلمع اخلطباء و هو خطيب القوم إذا كان هو املتكلم عنهم ."

 اخلطاب يف الرتاث العريب و اليوناين : -

تنوع مفهوم اخلطاب يف الرتاث العريب تنوعا واضحا ، ففي التعبريات العربية القدمية نراه      
حيمل مدلول الرسالة ، فيقال : هذا خطاب فالن لفالن ، و مرة أخرى عُرب به عن اخلطبة اليت 

لنثر يلقيها اخلطيب ، " و يرتبط اخلطاب باخلطابة يف النصوص الرتاثية ، فاخلطابة يف ميدان ا
مبنزلة القصيد يف ميدان الوزن ، فهي اإلطار املثايل الذي تتجلى فيه البالغة النثرية ، و من مث 

و مل فإن اجلاحظ إذا تكلم يف بعض النصوص عن اخلطابة و السياق ، فهو يقصد البالغة ، 
ذا اجلنس من البالغة و لكنه ، و ليس هذا معناه أنه ال يفرق بينهما، يذكروا باخلطابة و ال 

يتصور العالقة بينهما على هذا الشكل ليس أكثر ... و لو أردنا التعبري عن هذه العالقة، 
  لكان الشكل اآليت ، هو الكاشف عن العالقة اليت جتعل البالغة جنسا، و اخلطابة نوعا :

، و قد دلت أيضا على قوة  71اخلطابة )  " ≠البالغة ) أما ( كل بالغة  =( كل اخلطابة    
اإلدراك .. إخل " إذ ورد يف القرآن الكرمي ، بصيغ متعددة ، منها : صيغة الفعل يف قوله تعاىل: 

] ، و املصدر يف قوله تعاىل : 25﴿و إذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما﴾ [سورة الفرقان آية 
] ، و يف قوله تعاىل عن 78 ﴿رب السموات و األرض ال ميلكون منه خطابا﴾ [سورة النبأ آية

داود عليه السالم : ﴿و شددنا ملكه و آتيناه احلكمة و فصل اخلطاب﴾ فقد عد الرازي صفة 
فصل اخلطاب ، من الصفات اليت أعطاها اهللا تعاىل لداود ، معتربا إياها من عالمات حصول 

                                                             
 .  478القاموس احمليط، ص :  –جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي   69
 . 106، ص:  2008، مصر ،  01: حيىي مراد ، مؤسسة املختار ، ط املصباح املنري ، تح  –أمحد بن حممد بن علي الفيومي 70
 . 11:  ، ص2006حتليل اخلطاب األديب، منشورات دار األديب ، درط ، وهران ،  –عبد القادر شرشار   71
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تعبري عن كل ما قدرة اإلدراك و الشعور ... ألن فصل اخلطاب عبارة عن كونه قادرا على ال
  . 72خيطر بالبال ، و حيضر يف اخليال ، حبيث ال خيتلط شيء بشيء " 

أما تصورها عند اليونان فهي شيء آخر " إذ يرتبط احلديث عن اخلطاب باخلطابة اليت     
ا : أما الاليت ينبغي أن يكون القول  فصلها أرسطو طاليس عن الشعر ، و قد قال عن مكونا

لصناعة فثالث : إحداهن اإلخبار من أي األشياء تكون التصديقات و فيهن على جمرى ا
الثانية ذكر الاليت تستعمل يف األلفاظ ، و الثالثة أنه كيف ينبغي أن ننظم أو ننسق أجزاء 

  القول. و نستخلص من مقولة أرسطو عناصر اخلطابة اآلتية :
 . عنصر اإلقناع أو الرباهني 

 األسلوب أو التنظيم أو الربهان . 

 " . 73ترتيب أجزاء القول 

  اخلطاب يف االصطالح :  

ه ، حبيث يكون مفهومه جامعا املصطلح يف عرف البحث العلمي هو ما مت اإلمجاع على حّد       ِ يت
مانعا ، و يف احلقيقة ال حيصل هذا املفهوم إال بتظافر عدد من التعريفات من مناٍح عديدة ، إذ أن 

و مادام أن األمر يتعلق مبفهوم اخلطاب فإن مفهومه تأرجح "بني النسخ  التعريفات تشكل أرضية ملفهوم،
عن الغرب، و اختاذ مفاهيمهم أساسا للحكم على النص العريب، و بني االنطالق من املفهوم الغريب و 
صياغة مفاهيم جديدة تتساوق و النص العريب املدروس . و يف احلالتني يصار إىل استبعاد األساس 

، لذلك 74رسم حدودا ملفهوم اخلطاب ال تبعد يف جوهرها عن املفهوم الغريب احلديث له" العريب الذي
، و عند األول  "جيب أن نفهم اخلطاب يف مدلوله األوسع، باعتباره كل تلفظ يفرتض متكلمًا و سامعًا

حية ، و ال بأس يف أن حناول طرح عدد من التعريفات االصطال75قصد التأثري يف الثاين بطريقة معينة"
  على النحو التايل :

                                                             
 . 35،  34، ص:  2004، لبنان ،  01إسرتاتيجيات اخلطاب، دار الكتاب اجلديد املتحدة ، ط  –عبد اهلادي بن ظافر الشهري  72
 . 11حتليل اخلطاب األديب، ص :  –عبد القادر شرشار   73
 . 20ص: ، 2004حتليل اخلطاب يف النقد العريب احلديث، رسالة دكتوراه، اجلامعة األردنية،  -مهى حممود إبراهيم العتوم 74

75 Emile Benveniste- Problémes de linguistique générale,T1,Edi Gallimard, Paris, 1966, P:240-
241.  
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د     ُ ع َ بعض الباحثني كالم دي سوسري عن الكالم كالما يقصد يف معناه اخلطاب ، مثل ما جند يف  ُّيـ
حديث رابح بوحوش : " تعود نشأة اخلطاب األوىل إىل ( فرديناند دي سوسري ) صاحب كتاب 

يصدر عن وعي و إرادة ، و يتصف (حماضرات يف اللسانيات العامة) ... الكالم : هو نتاج فردي كامل 
  76باالختيار احلر ، و حرية الفرد الناطق تتجلى يف استخدامه أنساقا للتعبري عن فكره الشخصي .. "

و يقول سعيد يقطني : " لتحديد اخلطاب و حتليله التحديد و التحليل املقبولني علينا أن حندد      
ال الذي نشتغل  فيه وفق أسئلة ابستيمولوجية حمددة . جنيب من خالهلا االجتاه الذي ننتمي إليه و ا

عن هذه األسئلة : ملاذا هذا التعريف ؟ ماهي األدوات و اإلجراءات املناسبة ؟؟ إىل ماذا نبغي الوصول 
  . 77؟ و كيف؟؟ ... "

هذه النتيجة االستفهامية اليت مؤداها توخي التعريف و التحديد ، توصل الباحث إليها من خالل      
طرحه لعديد التوجهات اليت حاولت أن تالمس اخلطاب مفهوميا ، بتناوله الطرح اللساين الذي يتبناه 

القه من زيليغ هاريس ، و الذي ذكر الباحث أنه أول من حاول وضع حتديد عام للخطاب بانط
لسانيات اجلملة إىل لسانيات اخلطاب ، فيقول هاريس يف تعريفه للخطاب بأنه " ملفوظ طويل ، أو هو 
متتالية من اجلمل تكون جمموعة منغلقة ميكن من خالهلا معاينة بنية سلسلة من العناصر ، بواسطة 

سعيد يقطني فعل التلفظ  ، مث يعاين 78املنهجية التوزيعية و بشكل جيعلنا نظل يف جمال لساين حمض "
عند إميل بنفنست الذي يعرف اخلطاب " باعتباره امللفوظ منظورا إليه من وجهة آليات و عمليات 

، بعدها يتكلم يقطني عن توجه فرانسوا راستيه و ضرورة قيام علم خاص  79اشتغاله يف التواصل "
الذي يضيف مقام  maingueneauباخلطابات ، و يتناول بعد ذلك مفهوم اخلطاب عند مانغينو 

 ، و ستابس j.moeshlerالتواصل إىل خاصية اإلنتاج و الداللة ، و جون كارون ،  و موشلر 
stubbs  .  

ِستيفاء        و جند باحثا آخر و هو فرحان بدري احلريب جيمع مقوالت مهمة قيلت يف اخلطاب حماوال ا
  يقطني ، يقول : وجوه التطور احلاصل يف املفهوم شأنه يف ذلك شأن سعيد

                                                             
 . 71، ص:  2006األسلوبيات و حتليل اخلطاب، منشورات جامعة باجي خمتار ، درط ، عنابة ،  –رابح بوحوش   76
 . 26، ص:  2005، املغرب ،  04حتليل اخلطاب الروائي، املركز الثقايف العريب ، ط  –سعيد يقطني   77
 . 17املرجع نفسه، ص :   78
  . 19املرجع نفسه، ص:   79
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، حبسب رأي ( سوسري ) اللساين البنيوي ، و هناك  paroleاخلطاب مصطلح مرادف للكالم  -"    
  خطاب أديب حبسب رأي ( موريس ) .

اخلطاب وحدة لغوية ينتجها الباث ( املتكلم ) ، تتجاوز أبعاد اجلملة أو الرسالة ، حبسب  -
 رأي ( هاريس ) .

 اجلملة تولد من لغة مجاعية حبسب ( بنفنست ) .هو وحدة لغوية تفوق  -

م يرون أن النظر إىل  - مفهوم اخلطاب يقابل مفهوم امللفوظ ، يف املدرسة الفرنسية ، إذ أ
النص بوصفه بناء لغويا جيعل منه ملفوظا أما البحث يف ظروف إنتاجه و شروطه فإنه 

 جيعل منه خطابا .

 استعمال اللغة ، حبسب رأي ( تودوروف ) .و هو نظري بنيوي ملفهوم الوظيفة ، يف  -

فهو : أي منطوق أو فعل كالمي يفرتض وجود راو و مستمع و عند األول فيه نية التأثري يف 
   80اآلخر بطريقة معينة كما يقول ( بنفنست ) "

يف حني جند أن عبد اهلادي بن ظافر الشهري يعنيه من اخلطاب االصطالح اللغوي ، و يتبىن يف       
اخلطاب أنه كل منطوق به  ُّلك وجهة نظر كل من ( ديبورا شيفرن ) و ( جيفري ليتش ) يقول : " حدذ

  81موجه إىل الغري بغرض إفهامه مقصودا خمصوصا "

و تعطي خلود العموش للخطاب تعريفًا تواصليًا ، تقول : " جند أن اخلطاب كلمة تستخدم       
  82من أن ينقل رسالة كالمية من املتكلم أو الكاتب " للداللة على كل كالم متصل اتصاالً ميكنه

بينما يف مفهوم أمحد املتوكل " يعد خطابا كل ملفوظ / مكتوب يشكل وحدة تواصلية قائمة       
  . 83الذات "

  
  84ميكن استقصاء ثالثة أمور من هذا التعريف :    

                                                             
 . 40،  39، ص:  2000، لبنان ،  01األسلوبية يف النقد العريب احلديث، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ط  –فرحان بدري احلريب  80
 . 39إسرتاتيجيات اخلطاب، ص :  –عبد اهلادي بن ظافر الشهري   81
 . 24، ص:  2008األردن ،  ، 01اخلطاب القرآين، عامل الكتب احلديث ، ط  –خلود العموش  82
  . 24، ص:  2010، املغرب، 01اخلطاب و خصائص اللغة العربية، منشورات االختالف، ط –أمحد املتوكل  83
  .  24السابق، ص :  84
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  حتييد الثنائية التقابلية مجلة/ خطاب حيث أصبح اخلطاب شامال للجملة، أوال،    

  اعتماد التواصلية معيارا للخطابية، ثانيا،   

إقصاء معيار احلجم من حتديد اخلطاب حيث أصبح من املمكن أن يعد خطابا نص كامل أو  ثالثا،   
  مجلة أو مركب... 

و مما سقناه يتضح أن اخلطاب مفهوم أوسع و أمشل من اجلملة ، و إمنا يتحدد معناه املفهومي        
بناء على التلفظ أو العالقة بني طرفني : خماِطب و خماَطب ، " فاخلطاب يف هذا الفهم ذو طابع كلي و 

ي الذي يعترب النص مشويل ، ال يتوقف على البعد اللساين وحده ، و ال على البعد االجتماعي و التارخي
انعكاسا حلركة الداللة يف التاريخ ، كما ال يقتصر على البعد التداويل املعين بالتواصل يف موقف حمدد ، و 

  . 85لكنه ميازج بني هذه األبعاد نظرا و تطبيقا "

ة أو غري أن أيب البقاء الكفوي يف كلياته يعطي مفهوما يأخذ يف حسبانه ما يزيد عن اللغة املنطوق     
املتواضع عليه املقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه  اخلطاب : اللفظ املكتوبة إىل اإلشارات ، يقول : "

،  عن األلفاظ املهملةليه " اإلشارات املفهمة باملواضعة و " بالتواضع ع واحرتز " باللفظ " عن احلركات 
ملن  خطابا ، وبقوله : "مع فإنه ال يسمى د به إفهام املستكالم مل يقصو " باملقصود به اإلفهام " عن  

على العبارة الدالة بالوضع وعلى  والكالم يطلقهو متهيئ لفهمه " عن الكالم ملن ال يفهم كالنائم 
  .86الكالم النفسي املوجه حنو الغري لإلفهام " اللفظي أو مدلوهلا القائم بالنفس ، فاخلطاب إما الكالم

  طاب يأخذ مفهومه بالنسبة إىل الوحدات اللسانية األخرى كالتايل:و من هذا املنطلق، "فإن اخل    

 بالنسبة إىل اجلملة: يعترب اخلطاب وحدة فوق مجلية. -

بالنسبة إىل امللفوظ: يشكل اخلطاب وحدة تواصلية جمموعة بظروف إنتاج معينة و تشري  -
اللغوي جيعلنا إىل جنس معني من أجناس اخلطاب، بينما النظر إىل النص من جهة بنائه 

نتكلم عن ملفوظ هو نتاج عملية التلفظ، بينما يكون حتليل ظروف إنتاج هذا النص 
 حديثًا عن اخلطاب.

                                                             
  . 17النص واخلطاب قراءة يف علوم القرآن، ص :  –حممد عبد الباسط عيد   85
  . 419الكليات، ص :  –ى الكفويأبو البقاء أيوب بن موس 86
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 بالنسبة إىل النص: يعترب النص خطابًا إذا نظرنا إليه جمموعًا مع سياق إنتاجه. -

وري يف بالنسبة إىل التلفظ: يعد التلفظ حامالً نوعيًا لسياق اخلطاب، و على هذا فهو ضر  -
"   . 87اعتبار امللفوظ خطابًا

ال حناول هنا أن نكون مفهوما مشوليا للخطاب بالتوليف بني ما سبق إيراده ، ألن هذه احملاولة على      
ال لذكرها أو أن هناك مفاهيم رمبا مل نطلع  وجاهتها ، تصد السبيل أمام مفاهيم أخرى رمبا مل يتسع ا

موع اآلراء عليها أو مل تصل إلينا ، فرتك ا أفضل من حصر  –من باب التحرز  –لباب مفتوحا 
منهجي آن ، غري أن مفهوم اخلطاب يطرح انشغاال آخر عندما نأيت إىل مفهوم النص ، فماهي العالقة 

  اليت تربط بينهما ؟ و هل اخلطاب هو النص ؟ و ما حدود تالقيهما ؟ و ما الفرق بينهما إن اختلفا ؟
 الخطاب و النص : -3

ا بالفعل إشكالية        نال النقاش حول قضية اخلطاب و النص نصيبا كبريا يف الدراسات املعاصرة ، أل
اصطالحية يف امتداد كل مفهوم من حيث املعىن ، و على الرغم من احملاوالت العديدة اليت خاضها 

من الناحية املنطقية، بعض الباحثني يف إجياد ختريج علمي هلذه القضية ، و على وجاهة بعض هذه اآلراء 
ائية ، و هذا راجع إىل اتسام املصطلحني بالطابع اجلديل بالدرجة  إال أن ذلك مل حيل اإلشكال بصفة 
األوىل ، مث اشرتاكهما يف كثري من اخلواص ، و راجع كذلك إىل االستعماالت من قبل بعض الباحثني 

ملفهومني ال يعنيهما يف فرتة من الفرتات ، و لكن الذين ال مييزون بينهما أو أن التفريق ما بني هاذين ا
  سنحاول أن نورد بعض اآلراء اليت تناولت حماولة التمييز ما بني اخلطاب و النص .

و مبا أننا حاولنا أن ننظر إىل اخلطاب لغة و اصطالحا يف البند السابق ، فال بأس يف أن نذهب         
م ، و قبل ذلك ، البد أوال أن نستدرج املعىن من الناحية مباشرة إىل مدلول النص على جهة املفهـو 

ناقته :  –احلديث إليه : رفعه ، و  َّاملعجمية ، يقول الفريوزآبادي يف مادة ( ن.ص.ص ) : " نص
الشيء : حركه ، و منه : فالن ينص أنفه غضبا ، و هو  –استخرج أقصى ما عندها من السري ، و 

ل بعضه فوق بعض ... و نصص غرميه و ناصه : استقصى عليه و املتاع : جع –نصـاص األنف ، و 
  . 88ناقشه "

                                                             
  . 18، ص: 2011، األردن، 01تداولية اخلطاب السردي، عامل الكتب احلديث، ط  -حممود طلحة 87
 . 1616،  1615القاموس احمليط، ص:  –جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي   88
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و يقول الفيومي فيها " نصص : (نصصت) احلديث نصا من باب قتل رفعته إىل من أحدثه . و       
  . 89نص النساء العروس نصا رفعنها على املنصة و هي الكرسي الذي تقف عليه يف جالئها .. "

لالتيين ، فمعىن كلمة ( نص ) " يف اللغات األوربية ، فإننا جند كلميت : و يف األصل الغريب أي ا
texte, text   مشتقتني من( textus )   مبعىن النسج( tissu )   املشتقة بدورها منtexere  

  . 90 مبعىن نسج ."

و معىن النص يف الرتاث العريب يقصد به الرفع و اإلظهار ، و حبسب ما ينقله لنا شرشار عبد      
القادر فإن " معىن النص بقي حمصورا يف الداللة على الكتاب و السنة ، باإلضافة إىل دالالت أخرى ،  

استحثها بشدة ، و  كــ: نص الشيء رفعه و أظهره ، و إن كان حديثا أسنده إىل قائله ، و نص الناقة
  . 91الشيء حركه "

  النص اصطالحا :     

  92اإلجراء النحوي ، فيقول : –املنطلق فيها  –حيدده حممد الشاوش على اعتبارات ثالثة      

النص باعتباره مصدرا ميكن أن يدل أصال على احلدث غري مقرتن بزمان و هو مؤهل  -
 يف ذلك شأن سائر املصادر ، نظريًا ألن ينتقل للداللة على معىن االسم شأنه

النص عند النحاة القدامى لفظ دال على معىن احلدث ال يفارقه ، و من أدلة ذلك عدم  -
عثورنا على استعماالت عمدوا فيها إىل مجع النص على نصوص ، باعتبار أن اجلمع 

 ،أفضل رائز لالستدالل على مفارقة املفردة لقسم املصادر و انتقاهلا إىل قسم األمساء 
النص عندنا اليوم : لفظ متحض لالمسية و يدل على معىن االسم ال يكاد يفارقه ، و لك  -

أن تستدل على ذلك ببعد استعماله مصدرًا قائمًا على اإلضافة اللفظية و عامالً يف 
رأس مركب  األستاذ على األخطاء) جبعل كلمة نّص  مفعول ، كما يف القول التايل : (نّص 

 عمل املصدر يف املفعول . شبه إسنادي قائم على

                                                             
 . 369املصباح املنري، ص:  –أمحد بن حممد بن علي الفيومي  89
 . 19حتليل اخلطاب األديب، ص :  –عبد القادر شرشار   90
 . 19املرجع نفسه، ص:   91
 . 186، ص:  2001، تونس ،  01، كلية اآلداب منوبة ، ط 1أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية، ج –حممد الشاوش  92
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) كتلك اليت وردت فيما نقلناه من أقواهلم و بالتايل فإننا نعتقد أن استعماالت النحاة لعبارة (النّص  
ال ميكن أن تركب مطية لالستدالل على استعمال هذه املفردة باملعىن الذي أصبحنا نستعملها به 

   اليوم .

ِح عليه لدى األصوليني مصطلح النص ، و قسموه إىل ما ال يقبل التأويل و هو النص،       ل و مما اصُط
و إىل ما يقبل التأويل و هو الظاهر و " يفرق الغزايل بني مفهوم النص باعتبار داللته قطعية ال حتتمل 

ن صيغتني مها : النص و التأويل و الظاهر هو التأويل . و هكذا يبني أن اخلطاب القرآين يتكون م
و تسمية الظاهر نصا منطبق على الظاهر . و يقول لتوضيح املفهوم الثاين ( كما ورد عند الشافعي ) : 

. و لكي يوضح الغزايل الفرق بني اللغة ، ال مانع في الشرع منه ، إذ معنى النص قريب من الظهور 
قال  هما مبفهومني بالغيني حيث يقول :النص و الظاهر ، كما يؤوهلما عند الشافعي ، فإنه يوضح

... ميكن أن نعترب عرض أيب حامد  األستاذ أبو إسحاق : الظاهر هو المجاز ، و النص هو الحقيقة
الغزايل ملفهوم النص يف كتابه املنخول مقدمة ليعرض مفهومه اخلاص للنص يف كتابه املستصفى ، حيث 

  ف العلماء على ثالثة أوجه :النص اسم مشترك يطلق في تعار يعرفه بقوله : 

األول : ما أطلقه الشافعي رحمه اهللا ، فإنه سمى الظاهر نصا و هو منطبق على اللغة  -
.. 

 الثاني : و هو األشهر ، ما ال يتطرق إليه احتمال ال عن قرب و ال عن بعد .. -
 93" الثالث : التعبير بالنص عما ال يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل -

و لكي يزيد علماء األصول يف تفصيل املصطلح ، فقد وزعوه على حمورين : " حمور الوضوح و هذا     
  يتكون من أربعة مفاهيم و حمور الغموض و يتألف هو أيضا من أربعة مفاهيم :

  و مفاهيم حمور الوضوح هي : الظاهر / النص / املفسر / احملكم .      

مل / املتشابه . "أما مفاهيم حمور الغموض فهي : اخل          94في / املشكل / ا

  أما الغربيون من املنظرين فلهم وجهات متباينة يف تعريف النص ، و هم يف ذلك ثالثة أقسام :      

                                                             
 . 139،  138نظرية النص، ص :   –حسني مخري   93
 . 145السابق، ص :   94
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يذهب مجاعة منهم إىل تعريفه مباشرة من خالل مكوناته ، ميثلهم ( تودوروف ) فالنص يف رأيه  –"   
نظام تضميين نستطيع التمييز بني مكوناته على ثالثة أوجه : ملفوظي ، و حنوي ، و داليل و هو يوازي 

  النظام اللغوي و يتداخل معه .

 ، و ميثله ( روالن بارت ) الذي و قسم ثان يعرفه من خالل ارتباطه مع اإلنتاج األديب -
) تعريفا جامعا أو أصوليا ، فالنص : آلة نقل لساين و إنه  وجد عند  ( جوليا كريستيفا

يعيد توزيع نظام اللغة فيضع الكالم التواصلي أي املعلومات املباشرة ، يف عالقة تشرتك 
ذا املعىن فع الية كتابية ينضوي حتتها فيها ملفوظات سابقة أو متزامنة و خمتلفة ، فالنص 
بأنه تقليدي و شائع و  كل من الكاتب و القارئ ، و قبل ذلك قدم مفهوما للنص ومسه

مؤسسي ، فهو نسيج من الكلمات املنظومة يف التأليف و املنسقة بشكل ثابت ، أهم 
مهماته أنه يضمن بقاء الشيء املكتوب ، و هو مرتبط تارخييا بعامل بأكمله من النظم ( 

 قانون و الدين و األدب و العلم )ال
وأخريا يذهب قسم ثالث إىل ربطه بفعل الكتابة ميثله : ( بول ريكور ) و هو منظور  -

إيصايل فالنص هو كل خطاب تثبته الكتابة ، إذ هو أداء لساين و إجناز لغوي يقوم به فرد 
 . 95معني "

اللغوي للنص هو الرفع و اإلظهار و  و يعرفه عبد املالك مرتاض يف أن " األصل يف مدلول الوضع   
بلوغ الغاية يف الشيء . و مل نعثر على نصوص شعرية أو نثرية موثوقة تفيد املعىن املتداول على عهدنا 
هذا إال ما كان أورده ابن منظور من أن الفقهاء كانوا يقولون ( نص القرآن و نص السنة ، أي ما دل 

   96ظاهر لفظهما عليه من األحكام ) . "

و يتناول حممد مفتاح النص من حيث خصائصه اللسانية إذ يقول : " أهم ضابط للنص هو      
االنسجام و هو يضم عدة عناصر . و يف هذا املفهوم خالف و ميكن أن نتكلم عن مفهوم االتساق و 

ء السبيية مفهوم التنضيد . فمفهوم التنضيد هو املرحلة األوىل أي العالقة بني اجلمل : واو العطف ، فا
  إىل غري ذلك : ارتباط الكالم بعضه ببعض و تراصه .

                                                             
 . 38األسلوبية يف النقد العريب احلديث، ص:  – فرحان بدري احلريب  95
 . 45نظرية النص، ص :   –حسني مخري  96
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و نقصد مبفهوم االتساق العالقة املعنوية بني اجلمل عالقة عموم خبصوص أو عالقة تضمن . و     
مفهوم االنسجام هو أعم ، انسجام النص مع العامل الواقعي . إذ إن كل نص هو متتالية من األفعال 

  . 97" الكالمية املرتابطة .

و تعرفه خلود العموش بقوهلا : " أن النص هو كل كالم متصل ذو وحدة جلية تنطوي على بداية و    
درج فيه ، و ينسجم مع سياق اية ، و يتسم بالتماسك و الرتابط ، و يتسق مع سياق ثقايف عام أُ 

و بني بداية النص و خاص أو مقام يتعلق بالعالقات القائمة بني القارئ و الواقع من خالل اللغة ، 
خامتته مراحل من النمو القائم على التفاعل الداخلي ، و هذا التفاعل يؤدي بالنص إىل إحداث وظيفته 

  .98اليت تتمثل يف خلق التواصل بني منتج النص و متلقيه "

  الفرق ما بني النص و اخلطاب :

بني النص و اخلطاب يف رأيهم  إال ون ما بني النص و اخلطاب ، أي أنه ال يوجد فرق ُّنبدأ مبن يسو    
يف لفظ املصطلح ، و من هؤالء حممد عابد اجلابري يقول : " النص رسالة من الكاتب إىل القارئ فهو 

هو بناء األفكار (..) حيمل وجهة نظر ...  -... - خطاب ... اخلطاب باعتباره مقول الكاتب 
   99فهو يعكس أيضا مدى قدرته على البناء "فاخلطاب من هذه الزاوية إذا كان يعرب عن فكرة صاحبه 

أما غرمياس و كورتاس فلهما وجهة نظر خمتلفة فـ : " النص يرتبط بالكتايب ( التشكيلي ) و اخلطاب     
بالشفوي ( الصويت ) ، إذ يقوالن : بوصفه ملفوظا فإن النص يتعارض مع اخلطاب و ذلك تبعا ملضمون 

املستعمل بغرض إظهار اإلجراء اللساين . و حسب بعض  –صويت غرافيكي ( تشكيلي ) أو  –التعبري 
علماء اللسانيات ( ر . ياكبسون ) فإن التعبري الشفوي و بالتايل اخلطاب هو احلدث األول للكتابة اليت 

  .  100تصبح جمرد مشتق و ترمجة للتجلي الشفوي "

للخطاب هي النص ، بينما اخلطاب بينما يذهب فان دايك إىل عالقة سببية يف أن اآللية النظرية      
منتوج شفوي ناشئ من فاعلية النص ، " فإنه مييز متييزا دقيقا بني النص و اخلطاب ، إذ أن اخلطاب هو 
عملية اإلنتاج الشفوية و نتيجتها امللموسة ، أما النص فهو جمموع البنيات اآللية اليت حتكم هذا 

                                                             
 . 48السابق، ص:   97
 . 22اخلطاب القرآين، ص:  –خلود العموش  98
 . 60، ص: 1985، بريوت ،  01حتليل اخلطاب العريب املعاصر، دار الطليعة ، ط  –حممد عابد اجلابري  99

 . 60،  59لنص، ص: نظرية ا –حسني مخري  100
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أو تلفظ ) ذو طبيعة شفوية هلا خصائص نصية ...  اخلطاب. و بتعبري آخر ، فإن اخلطاب ملفوظ (
رد و االفرتاضي الناتج عن لغتنا العلمية "   . 101بينما النص هو الشيء ا

و هناك من الباحثني من يقول بالعالقة االحتوائية ما بني النص واخلطاب ، و من هؤالء الباحثني      
متام حسان الذي يقول " أن اخلطاب جمموعة من النصوص ذات العالقات املشرتكة أي أنه تتابع مرتابط 

نص هو املوازي املعريف من صور االستعمال النصي ميكن الرجوع إليه يف وقت الحق . و إذا كان عامل ال
للمعلومات املنقولة و املنشطة بعد االختزان يف الذاكرة من خالل استعمال النص فإن عامل اخلطاب هو 

  . 102مجلة أحداث اخلطاب ذات العالقات املشرتكة يف مجاعة لغوية أو جمتمع ما "

ليس كل خطاب نصا و و تذهب خلود العموش تقريبًا إىل نفس هذا التوجه ، عندما تقول : " و     
إن كان كل نص بالضرورة خطابا ، فالكالم املتصل خطاب ، و لكنه ال يكون نصا إال اكتمل ببداية و 

  .103اية و عرب عن موضوعه ببناء متماسك منسجم "

و يقول فرحان بدري احلريب : " إن اخلطاب يبىن على موضوع ، و هذا املوضوع البد أن يكون        
بطل أن يكون خطابا ، إذا فهناك بنية متعالقة تشمل اخلطاب القائم على املوضوع هذه مفهوما و إال 

  البنية تؤدي إىل الفهم و هو ما يؤلف حوارا .

ا       و احلوارية يف مفهومها الضيق ، أحد أشكال تكوين اخلطاب و هي متثل حياة النصوص و عالقا
  سنية اليت توجد بني العناصر داخل نظاميف داخل اخلطاب ، و هي ختتلف عن العالقات األل

  . 104اللغة أو يف الكالم املنطوق معزوال " 

و لكن االتفاق احلاصل ما بني اآلراء يف الغالب ، هو أن اخلطاب يكون دائما يف مستوً أوسع من      
اب النص ، رمبا ألن النص كانت إجراءاته نصية حمايثة تقصي اخلارج ( السياق اخلارجي ) ، و اخلط

إجراءاته تداولية يعترب السياق من أهم إجراءاته ، و نقصد هنا بالسياق : السياق اخلارجي ، و ليس 
  السياق اللغوي ، ذلك ألن السياق سياقات . 

                                                             
 . 60املرجع نفسه، ص:   101
 . 06، ص: 2007، القاهرة ،  02النص و اخلطاب و اإلجراء (مقدمة املرتجم : متام حسان) ، عامل الكتب ، ط   –روبرت دي بوجراند  102
 . 24اخلطاب القرآين، ص :  –خلود العموش  103
 . 44األسلوبية يف النقد العريب احلديث، ص :  –فرحان بدري احلريب 104
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  :  تعدد الخطابات – 4    

اخلطاب منفلت من إمكان التحديد ، و هذه اخلاصية جعلته متعددا و متنوعا ، إذ اخلطاب  ُّيعد      
ات يف مجيع األعراف النقدية و لذلك " جندنا أمام تنوع و تعدد اخلطابات الشفوية اليت متتد من خطاب

املخاطبة اليومية إىل اخلطبة األكثر صنعة و زخرفة . و إىل جانب اخلطابات الشفوية جند أيضا كتلة من 
اميها من املراسالت إىل اخلطابات املكتوبة اليت تعيد إنتاج اخلطابات الشفوية و تستعري أدوارها و مر 

، و رمبا هذا التنوع مدعاة لنشوء هذا الكم الكبري من  105املذكرات و املسرح و الكتابات الرتبوية .. "
  اخلطابات النقدية حول مدونة اخلطاب مهما كان نوعه .

يم عند و يتناول الشهري هذا التعدد اخلطايب بأسلوب اإلسرتاتيجيات إذ يقول : " يتجلى هذا التنظ     
التلفظ باخلطاب ، يف ما يسمى بإسرتاتيجية اخلطاب و هذا يعين أن اخلطاب املنجز يكون خطابا 
خمططا له ، بصفة مستمرة و شعورية . و من هنا ، يتحتم على املرسل ، أن خيتار اإلسرتاتيجية املناسبة ، 

حتديد استعماالت اللغة ،  اليت تستطيع أن تعرب عن قصده ... و تتدخل عناصر السياق االجتماعية يف
  .  106و يف انتشار بعض اإلسرتاتيجيات على حساب احنسار البعض اآلخر "

أما من حيث أنواع اخلطابات ، فال ميكن بأي حال ، أن حنصر اخلطابات يف أمناط خمصوصة و      
اية من اخلطابات ، و لكن البعض، و  مقاييس واضحة ، وهذا راجع كما قد ذكرنا إىل أن هناك ما ال 

عياشي على  حلاجة يف سياق تناوهلم األكادميي ، حاولوا أن حيددوا نوع اخلطاب ، مثل تناول منذر
لسان فرحان بدري احلريب يقول : " و هكذا ميكن حتديد نوع اخلطاب ، فهناك نوعان من اخلطاب 

األول إيصايل ، و اآلخر إبداعي ، مدار الدرس يف األول يقوم حول سؤالني ، ماذا يقول اخلطاب ؟  
يقول اخلطـاب ما  من ذا الذي يقول ؟ ، أما اآلخـر فإن الدرس يدور فيه حول سؤال واحد هو كيف

  .107يقـول ؟ "

و هناك من مييز بني خطاب يكون يف خانة النقد ، و خطاب آخر يكون يف خانة األدب ، و       
مثال ذلك تزفيتان تودوروف إذ اخلطاب عنده نوعان : " خطاب نقدي و خطاب أديب . أما اخلطاب 

                                                             
 . 19حتليل اخلطاب الروائي، ص :  –سعيد يقطني  105
 . 56إسرتاتيجيات اخلطاب، ص :  –عبد اهلادي بن ظافر الشهري 106
 .  44األسلوبية يف النقد العريب احلديث، ص :  –فرحان بدري احلريب 107
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يع أن يتحدث إال خطابا مثقوبا ، و هي النقدي فهو املمارسة اليت يكون فيها الناقد كاملنجز ال يستط
مرحلة يظهر فيها حتويل األنا إىل عالقة ، حيث ما يبقى له سوى أن يصمت عرب نوع من الدرجة الصفر 
للمتكلم ... أما اخلطاب األديب و الشعري خصوصا ، فهو من منظور التواصلية خطاب يهدف إىل 

  .  108التعبري "

ة يف التحديد ، ألنه بإمكاننا القول أيضا : خطاب قانوين و خطاب غري أن هذه الرؤية ليست الزم    
غري قانوين ، و خطاب سياسي و خطاب غري سياسي ، و خطاب تفسريي و خطاب غري تفسريي و 
ائي ، و إمنا ميكن عن  لذلك ننوه بأن اخلطاب باعتباره مدونة عامة ال ميكن تصنيفها ، لتعددها الال

  ز فيه جزئيا حلاجة الدرس ، باصطناع مقياس معني يف ذلك . طريق احملاولة ، أن مني

و ميكن أن يكون رأي املتوكل رأيا ذا منطقية يف هذا الشأن يقول : " يقرتح التنميط التقليدي املتوارث   
  للخطابات تصنيفا منطلقا فيه من أحد املعايري التالية : املوضوع و اآللية و البنية .

وضوعها إىل خطاب ديين، و خطاب علمي و خطاب تصنف اخلطابات من حيث م )1(
 أيديولوجي أو سياسي ...

و تصنف اخلطابات من حيث بنيتها داخل ما يسمى " اخلطاب الفين " ( اإلبداعي،  )2(
 األديب) إىل قصة و رواية و قصيدة شعر و غريها .

 أما من حيث اآللية املشغلة فيميز بني اخلطاب السردي و اخلطاب الوصفي و اخلطاب )3(
 احلجاجي .

إن األمر الذي جيب أن ال يغفل عن ذكره عندما يتصل األمر بتعدد اخلطابات، بأن تعدد    
ائي" ا  109أجناس اخلطاب هو تعدد ال ، و يرجع هذا إىل الظروف التواصلية املختلفة و كذا سياقا

  االجتماعية و التارخيية، و إىل اآلراء املختلفة حوله .

  ة للخطاب :العناصر النظري – 5   

                                                             
  . 88ص : األسلوبيات و حتليل اخلطاب،  –رابح بوحوش   108

109 J.M.Adam- linguistique textuelle des genres de discours aux textes,Nathan, 1éd, Paris,1999, 
P:93. 
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م  املنظور يبدو        اللساين لعناصر اخلطاب أول مقولة منطقية تلقفها الباحثون مبختلف توجها
ا تبدو للوهلة األوىل مستوفية ألركان التواصل ،  النحوية أو النصية أو اخلطابية أو غري ذلك ، ذلك أل

ا قاعدة منوذجية إلضافات أخرى ، و على هذا درج الباحثون يقدمون النماذج حماولني اإلمل ام مبا أو أ
يدخل يف نطاق اخلطاب من عناصر نظرية ، و ال بأس يف أن نورد الطرح اللساين على عواهنه أوالً ، مث 

  الطروحات األخرى من األصوليني و حمللي اخلطابات ثانيًا .

يتبىن توفيق حممد شاهني املوقف اللساين إذ يقول : " و معىن ذلك : أن عملية الكالم تتم على      
  و :هذا النح

التفكري العقلي أوال ، و نظرا ألن التشريح للمخ مل يكشف عن ديناميكية و ماهيته متاما ، فإن  –أ 
الباحث اللغوي ال يقف طويال عند عملية التفكري و تفسريها بالتفصيل ، أمام هذه العملية الفكرية و 

  األولية .

  .  (Production)إصدار الكالم من جهاز النطق  –ب   

إىل أذن السامع  –عرب اهلواء  –املوجات الصوتية اخلارجة من فم املتكلم ، و الواصلة  –ج   
(Trasmission) .  

ا أجزاء األذن  –د      بعد استقباهلا للصوت .  (Réception)العمليات العضوية اليت تقوم 

ترمجة املخ للرسالة اليت وصلته ، و التصرف على مقتضاها ، حينما يكون الكالم مفهوما و  –ه  
  مفيدا.

معىن هذا أنه البد من متكلم ، و خماطب ، و أشياء جتول يف الفكر و نريد التحدث عنها ، و       
  .110رموز متفق عليها ، هلا يف الذهن صور و معان معينة "

ا رومان ياكبسون " و مفادها أن عملية و لعل أهم نظرية لس       ال ، هي ما جاء  انية يف هذا ا
و قناة االتصال  (Receptor)و املتلقي  (Emitter)االتصال تتطلب ستة عناصر أساسية : املرسل 

(Communicative channel)  و الرسالة(Message)  و شفرة االتصال ،(Code)  و ،

                                                             
  . 70، ص: 1980، القاهرة ،  01علم اللغة العام، مكتبة وهبة ، ط  –توفيق حممد شاهني  110
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وظائف خمتلفة : فإذا كان  ِّ. و استخلص من كل هذا أن اللغة تقوم بست (Referent)املرجع 
االتصال يهدف إىل توضيح موقف املرسل نفسه إزاء الرسالة اللغوية فهذه وظيفة تعبريية 

(Expressive function)  و إذا كان اهلدف من االتصال التأثري على املتلقي ، فهذه تُعرف .
ة املتلقي  (Conative function)بوظيفة النزوع  َ ي ِ . أما إذا تعلق األمر بالنظر يف صالحية القناة أو بـن

املة ، و  يف إقامة االتصال أو تقوية الصالت االجتماعية ، و ذلك كعبارات التحية و الرتحيب ، و ا
فة لإلجابة على اهلاتف ، و لفت انتباه املرسل ، فنكون بصدد وظي –ألو  –تبادل املشاعر ، أو كقولنا 

. و إذا كان الغرض من الرسالة تطوير شكلها  (Phatic function)التنبيه أو وظيفة إقامة االتصال 
. أما إذا كان اهلدف من الرسالة توضيح  (Poetic function)بالذات ، فهذه تعد وظيفة إنشائية 

. و أخريا إذا  (Metalinguistic)شفرة االتصال أو شرح بعض املفردات ، فهذه وظيفة واصفة للغة 
 Referential)املرجعية كان االتصال يستهدف املرجع بالذات ، فنكون بصدد احلديث عن الوظيفة 

function) ".111      

  و نور الدين السد حياول أن يوجز الوظائف السابقة على النحو التايل :     

  املرسل      و يؤدي وظيفة تعبريية ( أو انفعالية ) . – 1"     

  املتلقي     و يؤكد على الوظيفة اإلفهامية ( أو املعرفية ) . – 2      

  السياق     و يبلور وظيفة مرجعية . – 3      

  العالقة     و تؤطر بعدا انتباهيا ( أو لغويا ) . – 4      

  منطية       و تولد وظيفة معجمية ( أو ميتا لغوية ) . – 5      

  أو إنشائية عند أمحد مومن . 112تصوغ أبعادا شعرية " الرسالة     و – 6      

أما األصوليون فاخلطاب عندهم خطاب خاص هو القرآن الكرمي و احلديث الشريف ، و هم     
يقسمون عناصره على حممل اللفظ ،" و إذا أردنا أن نصوغ فهم األصوليني لطبيعة اللفظ صياغة نظرية 

  ميكن أن نلخصها بالطريقة التالية :
                                                             

 . 149،  148، ص: 2007، اجلزائر ،  03اللسانيات النشأة و التطور،  ديوان املطبوعات اجلامعية ، ط  –أمحد مومن  111
  . 225، ص: 1997، اجلزائر ،  01، دار هومه ، ط  1األسلوبية و حتليل اخلطاب، ج  –نور الدين السد   112
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  اللفظ                                        

  منطوق                                                  مفهوم           

  ( ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق )            ( ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق ) 

  مفهوم خمالفة       مفهوم موافقة                                            

  113( املسكوت عنه موافق حلكم املنطوق )         ( املسكوت عنه خمالف حلكم املنطوق ) " 

فالتحليل إىل عناصر من الناحية النظرية خيتلف من توجه إىل آخر حبسب نوع اخلطاب ، و كذلك      
ق بعضهم و يتدىن بعضهم يف البالغي حىت يتفو  –" يتفاوت املتكلون يف أساليبهم و أدائهم اللغوي 

، وهنا العناصر اخلطابية ختضع أيضا لدور  114األداء و التعبري عن املعىن الواحد عن مستوى غريه "
تَصور إال إذا مت  –املتكلم و كفاءته ، إذ أن " متثيل الكفاءة اللغوية لكل من : املتحدث  السامع ، ال تـُ

يضا على حنو آخر ، أي نصف كفاءة كل من املتحدث و التعبري عن كفاءة املتحدث و كفاءة املستمع أ
 Analyseو مستوى التحليل  Synthèseاملستمع على املستويني، مستوى الرتكيب أو التأليف

، و حمللي اخلطاب يتفقون مع هذه املسألة و يضيفون أبعادا أخرى حتاول أن تستويف عناصر 115"
جهة هاميس و وجهة ليفيس ، و تناوهلما على اخلطاب ، مثل حممد خطايب الذي يتبىن وجهتني ، و 
  حممل السياق و باإلمكان إيرادمها على النحو التايل : 

 و هو املتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول .املرسل :  –أ  

  املتلقي و هو املستمع أو القارئ الذي يتلقى القول .املتلقي :  –ب 

  احلضور : و هم مستمعون آخرون حاضرون يساهم وجودهم يف ختصيص احلدث الكالمي . –ج 

  املوضوع : و هو مدار احلدث الكالمي . –د 

                                                             
 . 165نظرية النص، ص:  –حسني مخري  113
 . 111، ص: 2002، اجلزائر ،  01يف اللغة، دار البالغ للنشر و التوزيع ، ط  –أمحد شامية  114
 . 215،  214، ص: 2004، القاهرة ،  01علم لغة النص، مؤسسة املختار ، ط  –سعيد حسن حبريي 115
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املقام : و هو زمان و مكان احلدث التواصلي ، و كذلك العالقات الفيزيائية بني املتفاعلني بالنظر  –ه 
  إىل اإلشارات و اإلمياءات و تعبريات الوجه ...

  القناة : كيف مت التواصل بني املشاركني يف احلدث الكالمي : كالم ، كتابة ، إشارة ... – و

  النظام : اللغة أو اللهجة أو األسلوب اللغوي املستعمل . –ز 

  شكل الرسالة : ما هو الشكل املقصود : دردشة ، جدال ، عظة ، خرافة ... –ح 

  رسالة موعظة حسنة ، شرحا مثريا للعواطف ...املفتاح : و يتضمن التقومي : هل كانت ال –ط 

  الغرض : أي أن ما يقصده املشاركون ينبغي أن يكون نتيجة للحدث التواصلي ... –ي 

ا ليفيس ، و لكن غرضه من حتديد       باإلضافة إىل تصنيف هاميس هناك حماولة أخرى قام 
مجلة ما ، فالغرض إذا  خصائص السياق خيتلف عن غرض هاميس ، و هو معرفة صدق أو كذب

  منطقي . أما اخلصائص يف نظره فهي :

العامل املمكن : مبعىن أخذ الوقائع اليت قد تكون ، أو ميكن أن تكون ، أو هي مفرتضة ، بعني  –أ 
  االعتبار .

  الزمن : اعتبار اجلمل املزمنة و ظروف الزمان مثل : اليوم ، األسبوع املقبل ... –ب 

  املكان : اعتبار مجل مثل : إنه هنا ... –ج 

  املتكلم : اعتبار اجلمل اليت تتضمن إحالة إىل ضمري املتكلم ( أنا ، حنن .. ) . –د 

  احلضور : اعتبار اجلمل اليت تتضمن ضمائر املخاطب ، أنت ، أنتم ... –ه 

  الشيء املشار إليه : اعتبار اجلمل اليت تتضمن أمساء اإلشارة ( هذا ، هؤالء ..) . –و 

  اخلطاب السابق : اعتبار اجلمل اليت تتضمن عناصر مثل : ( هذا األخري ، املشار إليه سابقا ..) . –ز 



72 
 

   116التخصيص : سلسلة أشياء ال متناهية ( جمموعات أشياء ، متتاليات أشياء ... ) ." –ح 

و مما سبق ميكننا أن نستنتج ، على سبيل احملاولة ، خطاطة نوضح فيها أهم عناصر اخلطاب ، و     
  ذلك وفق دورة ختاطبية معينة :

   ضمن احلضور ( التداول يف دورة التخاطب )                            

  املقام : املوقف و احلال                                     

  و الزمان و املكان                                       

  املرسل                                 حممول إيصايل(لغة)                         املستقبل

  كفاءة اإلرسال                     ملفوظات نصية                      كفاءة االستقبال

  االنسجام)               إسرتاتيجية التلقي-االتساق- (الرتابطإسرتاتيجية اإلنتاج           

  فعل القول                    الفعل املتضمن يف القول              الفعل الناتج عن القول

  (متضمنات القول)         (احلجاج=إيقاعيات+تقريريات)         (آثار األفعال القولية)

  الخطاب و تحليل الخطاب :  – 6   

ن وجود اخلطاب ضمن املنظومة التواصلية ، خيضع لتشريح إنساين يف فهم معانيه و مقاصده ، و إ      
ا املفهوم و املقصود ، هي اآلليات اليت تندرج ضمن ما يسمى بتحليل اخلطاب ،  اآلليات اليت حصل 

خلطابات ، بل األكثر من ذلك ، التحليل ليس و بطبيعة احلال التحليل ليس نفسه دائما يف مجيع ا
نفسه حىت يف جنس اخلطاب نفسه ، فمثالً ، قصيدة شعرية معينة تفرتض آلية التحليل السيميائي ، و 
قصيدة شعر أخرى تلزمنا بالتحليل األسلويب أو البنيوي .. اخل، لذلك فكما يقول ميخائيل باختني: "إن 

عرفة حنو أي شيء يتطلع خارجه، هي يف مثل عبثية دراسة عذاب دراسة اخلطاب يف حد ذاته، بدون م
  .117أخالقي بعيدا عن الواقع الذي يوجد مثبتا عليه و الذي حيدده"

                                                             
 . 54،  53لسانيات النص، ص :  –حممد خطايب  116
 . 63، ص: 1998، القاهرة، 01لفكر للدراسات و النشر، ط اخلطاب الروائي، تـ: حممد برادة، دار ا -ميخائيل باختني 117
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و يرصد أي حتليل للخطاب جمريات اللغة لـ" أن حتليل اخلطاب بالضرورة حتليل للغة يف االستعمال.     
رد لألشكال اللغوية بعيدًا عن األغراض و الوظائف اليت  لذلك ، ال ميكن أن حنصر يف الوصف ا

وضعت هذه األشكال لتحقيقها بني الناس . وإذا كان بعض اللسانيني مهتمني بتحديد اخلصائص 
  . 118الشكلية للغة ، فإن حملل اخلطاب ملزم بالبحث يف ما تستعمل تلك اللغة من أجله "

ا يعترب حتليل اخلطاب كالمًا ناطقا عن خطاب آخ      ر " فهو فعل النطق ، أو فاعلية تقول ، و إًذ
، و ميكننا أن نقول بأن حتليل اخلطاب يعين تناول الظواهر  119تصوغ يف نظام ما يريد املتحدث قوله "

  120التلفظية التالية :

 الدالة على املتكلم و كيفية انبجاسه يف اخلطاب . Indicesاألمارات  -
 استكشاف هوية املخاطب . -
 ) .Référentاستكشاف موضوع اخلطاب (قضايا املرجع  -
 استكشاف مواقف املتكلم حيال خطابه الشخصي . -
  استكشاف األمارات الدالة على املكان و الزمان ..  -

بوصفه عنوانا شامال ، فهو منظومة متسقة من  " نفهم مصطلح حتليل اخلطابو من هذا املنطلق      
اإلجراءات املنهجية ، ميكن إرجاع جذوره إىل ازدهار اجتاهني كبريين مها االجتاه اللغوي يف حتليل 
النصوص إذ بدأ االهتمام ببحث عالقات النص على مستوى داخلي يتجاوز اجلملة الواحدة ، و قد 

لدرجة األوىل ، و االجتاه البنيوي الذي متثل يف حتليالت املدرسة مارسه النقاد اللغويون األمريكيون يف ا
،  121الفلكلورية الروسية بعد (بروب) ... ذلك فضال عن استثمار إمكانيات التحليل السيميولوجي "

  إىل غريها من املناهج النقدية املعاصرة .

                                                             
 . 01، ص 1997حتليل اخلطاب، تر : حممد لطفي الزليطين و منري الرتيكي ، جامعة امللك سعود، الرياض،   - ج.ب براون، ج يول  118
 . 85األسلوبيات و حتليل اخلطاب، ص :  –رابح بوحوش  119
 . 399، ص: 2008، اجلزائر ،  01منشورات االختالف ، ط الظاهرة الداللية،  –صالح الدين زرال 120
 . 48األسلوبية يف النقد العريب احلديث، ص:  –فرحان بدري احلريب  121
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ب ، و روابط و املخاطَ  ب ،كذلك يعترب حتليل اخلطاب " تكوين الفروض اليت تتعلق باملخاِط       
اخلطاب ، و درجة اتصاله ، و متاسك األبنية املكونة له ، كما يتطلب جتريدًا للمعلومات املتصلة باختيار 

   122األلفاظ و الرتاكيب و املعلومات املكونة للخطاب ، و حتوالت الزمن و الدالالت فيه "

  : بعض آليات تحليل الخطاب – 7   

و مبا أن اخلطاب خطابات فالتحليل حتليالت و اآلليات آليات ، و سنرى يف ما يلي من احلديث      
بعض التوجهات يف التحليل اليت سامهت يف إثراء آليات الدرس املعاصر يف حتليل اخلطاب ، و أوىل 

  التوجهات التوجه اللساين النصي .

  ي :البالغ-آليات التحليل اللساين و األسلويب      

التحليل اللساين للخطاب ممثال باجلملة و النص ، بعديد املراحل و أول مرحلة وصفية هي  َّمر    
ا اللسانيات البنيوية اليت رائدها دي سوسري يف مرحلتها األوىل ، و تعد  اإلجراءات النظرية اليت جاءت 

رل بايل و روالن بارت ، غري أن ثنائياته منطلقا لكثري من الباحثني الذين جاءوا من بعده من أمثال شا
هذا النمط من التحليل سرعان ما تطور خضوعًا ملتطلبات املدونة اليت هي النص و اخلطاب . و ظهرت 
يف ذلك مدارس كثرية ، و قد وضعت الدراسات اللسانية مصطلحات و وظائف حنوية مبا يسمى النحو 

ظائف التداولية اليت تسند إىل املكونات كاملبتدأ الوظيفي اليت رائدها سيمون ديك " فهناك ما يسمى بالو 
(thème)  و الذيل(tail)  و البؤرة ،(focus)  و احملور ،(topic)  و املنادى ،(vocative)   

فاجلملة العربية تنقسم حسب مقولة احملمول الرتكيبية إىل قسمني : مجلة ذات حممول فعلي ، و مجلة     
       123ذات حممول غري فعلي (أي مجلة حمموهلا مركب وصفي ، أو مركب ظريف) "

، و هذا  t.a.van dijkو ظهر أيضا ما يسمى حنوية النص أو أجرومية النص عند فاندايك      
ربط ما بني مفاهيم اجلملة و مفاهيم النص ، و " لقد عين علم اللغة النصي يف دراسته النحو التوجه 

النص بظواهر تركيبية نصية خمتلفة ، منها : عالقات التماسك النحوي النصي ، و أبنية التطابق و 
تزأة ، و حاالت احلذف ، و اجلمل املف سرة ، و التحويل التقابل ، و الرتاكيب احملورية ، و الرتاكيب ا

                                                             
 . 24اخلطاب القرآين، ص:  –خلود العموش  122
 .  106،  105يف اللغة، ص:  –أمحد شامية  123
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ا يف نصوص فردية ، و غريها من الظواهر الرتكيبية اليت  ــات الرتكيبية و توزيعا إىل الضمري ، و التنويعـ
خترج عن إطار اجلملة املفردة ، و اليت ال ميكن تفسريها تفسريا كامالً دقيقًا إال من خالل وحدة النص 

من منظور النقاد الذين يستعملون مفاهيمه لتأطري ، و فاندايك قدم جتربة تعترب جيدة   124الكلية "
ا حماوالت  وجهات نظرهم يف حتليلهم للخطاب ، " و قد وصفت حماوالت فندايك بوجه عام بأ
متقدمة إىل حد بعيد يف شرح عمليات الرتابط (النحوي) بني املتواليات النصية ، و التماسك (الداليل) 

 –من الناحية الوظيفية  –القراءة و التأويل ... كما ُحدد هذا العلم بني األبنية النصية الكربى ، و دور 
عىن بشرح كيفية قيام النص بوظائفه ، أي بتحليل اخلواص املعرفية العامة اليت جتعل من املمكن  ُ بأنه علم ي

  .  125إنتاج البيانات النصية املعقدة يف مرحلة األداء ، و إعادة إنتاجها بالفهم يف مرحلة التلقي "

و ينطلق حممد الشاوش أيضًا من املنحى النحوي للنص ، و هو يطرح تساؤالت وجيهة ، فيقول:     
"هل للنص قواعد خاصة به ، تتميز عن قواعد اجلملة ، أم هل إن قواعد النص هي قواعد اجلملة 

من  موسعة ، أم هل توجد قواعد عامة تولد النص و اجلملة على حد سواء ؟ و على هذا األساس كان
  غايات عملنا البحث عن :

القواعد و األصول اخلاصة باجلملة و هي تلك اليت جتري يف جماهلا دون أن خترج عنه و اليت  -
 ليس هلا دور يف بناء النص .

ا النص و اليت ليس هلا دور يف بناء اجلملة . -  القواعد اليت ينفرد 
  126القواعد املشرتكة بني اجلملة و النص . " -

و قد جاءت الباحثة البلغارية جوليا كريستيفا ، و اليت تنظر إىل النص " من زاوية توجهه املزدوج:     
حنو النظام الداليل الذي أنتجه (اللغة و الكالم اخلاص مبرحلة و جمتمع معني) و حنو الصريورة 

، و بعد أن تكلمت  127ه "االجتماعية اليت يشارك فيها بوصفه خطابا [..] متضمنا قائله يف ثنايا تركيبت
عن التناص باعتبارها آلية جتميع للنصوص و وصفت النص بأنه فسيفساء من االستشهادات أو 

  ، و هو يف نظرها انفجار للمعىن . signifianceالشواهد، تصل إىل مصطلح التدليل 

                                                             
 . 119علم لغة النص، ص :  –سعيد حسن حبريي  124
  . 185:  املرجع نفسه، ص  125
 . 16، ص: 1أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية ج –حممد الشاوش  126

127 Julia Kristeva– Sémiotiké recherches pour sémanalyse, A.J. Picard, 1981, : 12 , 13 . 
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يف استثمار و باإلضافة إىل ما يقع يف دائرة اجلانب النحوي النصي ، فإن هناك توجها آخر       
اإلجراءات هو إجراءات التحليل البالغي األسلويب " إذ تأيت مقولة ( العدول ) باعتبارها حمورا رئيسيا يف 
ذا ميثل قيمة تعبريية أو  البحث البالغي يؤكد املستوى اإلخباري و اإلبداعي يف األداء اللغوي ، و هو 

ف و الذكر ، و التقدمي و التأخري ، و اإلجياز و منبها أسلوبيا يف مباحث التعريف و التنكري ، و احلذ
  اإلطناب ، و االلتفات ، و الفصل و الوصل ، و احلروف ، و خاصة حروف املعاين .

كما ميثل التكرار النمطي منبها أسلوبيا آخر يف مباحث البديع كالطباق و التعديد ، و تنسيق      
هذه األلوان اليت اهتمت بالناحية الصوتية ، جبانب الصفات ، و السجع و االلتزام و الرتصيع إىل آخر 

ذه الطبيعة التكرارية "   . 128ألوان أخرى كان االهتمام فيها مركزا على الداللة و صلتها 

هذا و حملمد العمري نظرة متجددة للبالغة اجلديدة على ما يدعوه ، إذ يقول : " فللبالغة العربية،      
ارين كبريين : مسار البديع يغذيه الشعر ، و مسار البيان تغذيه اخلطابة . إذًا ، مهدان كبريان أنتجا مس

و نظرا للتداخل الكبري بني الشعر و اخلطابة يف الرتاث العريب ، فقد ظل املساران متداخلني... إن اعتبار 
تعني ، مث أن العمري يس 129الوسائل اإلقناعية املنطقية جوهرا للبالغة يف سياق احلديث عن اخلطابة "

بآراء حازم القرطاجين يف كثري من املواضع باعتبار أن حازم صاحب نظرية يف الشعر تقوم على التخييل 
مقام التشبيه يف البالغة القدمية ، و تقوم كذلك على التناسب ، يقول حازم:" و معرفة طرق التناسب يف 

علم الكلي يف ذلك ، و هو علم املسموعات و املفهومات ال يوصل إليها بشيء من علوم اللسان إال بال
البالغة الذي تندرج حتت تفاصيل كلياته ضروب من التناسب و الوضع، فيعرف حال ما خفيت به 
طرق االعتبارات من ذلك حبال ما وضحت فيه طرق االعتبار ، و توجد طرقهم يف مجيع ذلك ترتامى 

عتمده يف التفريق ما بني اخلطابة و ، و ي 130إىل جهة واحدة من اعتماد ما يالئم و اجتناب ما ينافر "
الشعر يقول : " و مرد هذه التداخالت يف نظره إىل كون الشعر و اخلطابة يلتقيان يف الغرض و املقصد 
، و هو إعمال احليلة يف إلقاء الكالم من النفوس مبحل القبول لتتأثر مبقتضاه . و لكنه يؤكد ، مع ذلك 

                                                             
 . 06، ص: 1994، القاهرة ،  01البالغة و األسلوبية، الشركة املصرية العاملية للنشر ، ط  –حممد عبد املطلب   128
 . 55،  29، ص: 2005البالغة اجلديدة بني التخييل و التداول، أفريقيا الشرق ، درط ، املغرب ،  –حممد العمري  129
 . 227،  266، ص: 1986اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، درط ، بريوت،  منهاج البلغاء و سراج األدباء، تح: حممد احلبيب بن –حازم القرطاجين 130
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اض دور الغرابة يف حتقيق الوظيفة الشع رية ، فمحاكاة األحوال املستغربة تستهدف أحد األمرين : إ
  . 131النفوس إىل االستغراب أو االعتبار فقط "

هذا من ناحية التجديد ، و لكن هناك طروحات موازية أخذت علم األسلوب من مصادره الغربية،      
  132التالية :عن طريق الرتمجة للمفاهيم ، و ميكننا إيراد بعض التوجهات يف اخلطاطة 

     

ا متازجت عند بعض النقاد     فالواضح أن األسلوبية من خالل هذا املخطط قد تفرعت كثريا ، بل أ
مبناهج أخرى كالسيميائيات ، مثل ما حدث عند هنريش بليث يف كتابه البالغة و األسلوبية ، و ميكن 

    133أن منيز من خالل هذا بني عدة اجتاهات أسلوبية :

: و يقف على رأسها شارل  la stylistique linguistiqueاللسانية األسلوبية  - 1
بايل... و هذا االجتاه ال يهتم باألدب وحده بل بالكالم عامة أي بالوسائل اليت تتوفر 

 عليها اللغة اإلنسانية للتعبري عن اجلانب العاطفي للمخاطب ...

                                                             
 . 58،  57البالغة اجلديدة بني التخييل و التداول، ص:  –حممد العمري 131
  . 25، ص: 1األسلوبية و حتليل اخلطاب  ج –السد  نور الدين 132
 . 23،  22، ص:  2007 ، اجلزائر ، 01حتليل اخلطاب الشعري، وزارة الثقافة ، ط  –بكاي أخذاري  133
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: و انبثقت عن أفكار فوملري و كروتشيه،  la stylistique idéalisteاألسلوبية املثالية  - 2
 و األسلوب عندمها تعبري عن الرتابط الداخلي للذات الفردية ...

:و قد مثلها كل من رومان ياكبسون  la stylistique structuraleاألسلوبية البنيوية  - 3
ب الذي ركز على الوظيفة الشعرية للغة، و تودوروف الذي ركز على الطابع األسلويب للخطا

 اللغوي ...
: وقد جعلت من األسلوب  la stylistique statistiqueاألسلوبية اإلحصائية  - 4

 ظاهرة قابلة للقياس كميًا ...
 و ميكن إضافة أسلوبية التلقي اليت نظر هلا جورج مولينيه ..  - 5

أدبية يف و لقد حنسب أن حتديد اجتاهات األسلوبية إمنا خيضع ملعايري حمددة ، فبينما جند أسلوبية     
، جند أسلوبية وصفية مقابل أسلوبية إنشائية ، أو نفسية و أخرى اجتماعية ، أو  مقابل أخرى أدبية

  .ًّتأصيلية و أخرى تعبريية ، أو تقليدية و أخرى جديدة ، و هلم جرا

  آليات التحليل الداليل و السيميائي : – 2

كلما زاد اخلطاب يف درجة إيراد املعاين ، كلما صار داال أكثر ، يقول تودوروف : " ميكن أن      
نلخص .. أنه يوجد قطبان اثنان داخل الوعي اإلنساين للكالم : اخلطاب الشفاف و اخلطاب 

و سيكون اخلطاب الشفاف هو الذي يرتك الداللة مرئية و لكنه هو ذاته غري  (opaque)الثخن 
، نفهم من خالل هذا أن تودوروف يقصد من أن  134سوس : فهو كالم ال يصلح إال أن يفهم "حم

اخلطاب يف مرحلة الشفافية ذو معىنً واحد ، أما يف مرحلة الثخانة فهو كثيف بالداللة ، و خطاب 
ذا اجلا تم  نب من هذا القبيل حيوجنا إىل استعمال طرائق معينة يف حتليله ، و لذلك نشأت علوم 

من املعىن مثل: علم الداللة و السيميولوجيا و السيميائيات ، و علماء حتليل اخلطاب مييزون بني 
  االجتاهات الثالثة :

 علم الداللة : -

                                                             
 . 22، ص: 1990، الدار البيضاء ،  01شعرية تودوروف، عيون املقاالت ، ط  –عثماين امليلود  134
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ولقد قسم " علم الداللة علم يهتم باملعىن و تفريعاته ، أي أن موضوعه هو املعىن أو الداللة  ،      
 أخرى ترتكز على اإلدراك لطبيعة العالقة بني قطيب الفعل الداليل، العلماء الدالالت اعتمادا على معايري

، وعلى ذلك فالداللة إما  ، أو اعتبار الطبيعة أو اعتبار العقل : اعتبار العرف وهو ال خيرج عن ثالث
،  . وأخضع علماء الداللة تصنيف الدالالت بناء على أداء السياق للمعىن عرفية أو طبيعية أو عقلية

ساق ي، وإما أن  ، وإما أن يساق ليدل على بعض معناه فالكالم إما أن يساق ليدل على متام معناه
واستنادًا إىل ذلك فالدالالت ثالثة  ، اه إال أنه الزم له عقال أو عرفاليدل على معىن آخر خارج عن معن

الثالثة تندرج ضمن داللة ، وهذه الدالالت  داللة املطابقة وداللة التضمن وداللة االلتزام  . أصناف
، وبناء على ذلك فأقسام الداللة يف  عامة هي الداللة الوضعية اليت هي قسم من األقسام الداللة اللفظية

  : العصر احلديث تتفرع إىل ستة أصناف ميكن متثيلها يف الرتسيمة التالية

  
  الداللة                                              

  
  غري لفظية                                  لفظية                              

  
  طبيعية     عقلية        وضعية              طبيعية     عقلية        وضعية                 

  
  التزام     تضمن    مطابقة       

. فالداللة  كما درج على تعريفها علماء الداللة،   ميكن حتديد مفاهيم هذه األصناف الداللية و      
، واملعىن الذي  ، وهو نوع من الكيفيات املسموعة اللفظ تنعقد إال بتوفر ثالثة أركان: اللفظية العرفية ال

، فهي اليت يكون فيها العقل  جعل اللفظ بإزائه ... أما الداللة العقلية وتسمى كذلك الداللة املنطقية
العالقة اليت تربط الدال مبدلوله، وميثل لتعريفها عادة بداللة الدخان على النار إذ يتم  أمر إدراك طبيعة

استحضار الداللة الغائبة حبقيقة حاضرة والذي يربط بني األمرين هو العقل ... أما الداللة الثالثة فهي 
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نتقال من الدال إىل الداللة الطبيعية، اليت يعتمد يف إدراكها على عالقة طبيعية يتم على أساسها اال
     135. " املدلول

از و التطور        و قد اهتم علم الداللة مبجاالت كثرية من بينها اللفظ و املعىن و قضية احلقيقة و ا
تأّسست نظرية احلقول "  الداليل و السياق ، أهم جمال لديها هو مبحث احلقول الداللية  ، و قد

اليت تؤّلف بني مفردات لغة ما، بشكل منتظم يساير املعرفة واخلربة  الداللية على فكرة املفاهيم العامة
،  ، اليت جيمعها لفظ عاميل بني الكلمات يف لغة معينة ، أو االرتباط الدال البشرية احملّددة للصلة الداللية

ذا النظام بسبب طبيعته ألنَّ اللغة نظام ق  اخلاص، ، أو شكله  ، وقيمة كلّ عنصر من عناصرها ال يتعّل
، ممّا يؤّكد الرتاّص القائم بني الكلمات وما جياورها من   بل يتحّدد مبكانه وعالقته داخل هذا النظام

، حبيث لو أقحمت  كلمة يف حقل  ، أو يف جمموعة من احلقول كلمات أخرى داخل احلقل الواحد
  .فردات احلقل ب يؤثر يف جمموع ممتناسق أو أبعدت عنه أو غّري موضعها أّدى ذلك إىل اضطرا

  :  وأهمّ مبادئ نظرية احلقول الداللية تتلّخص فيما يأيت
  

  .  ـ إنَّ الوحدة املعجمية تنتمي إىل حقل واحد معّني  1   

  . ـ كل الوحدات تنتمي إىل حقول ختّصها 2   

  . ـ ال يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الوحدة اللغوية 3
  136مفردات احلقل ."مراعاة الرتكيب النحوي يف دراسة  - 4

 السيميولوجيا : -

مكون من جزأين  (Sémiologie)أصل هذا العلم فرنسي ، و لفظه يف السياق الفرنسي       
يف األصل اليوناين ، و لوجيا : و معناها العلم، و هو ما  Semeionسيميو: و معناها املعىن (العالمة) 

 Signe، عالمة منذرة Indice، قرينة Trace، أثر Marque distinctiveحييل على "مسة مميزة 

précurseur دليل ،Preuve عالمة منقوشة أو مكتوبة ،Signe gravé ou écrit بصمة ،

                                                             
 . 68،  66، ص: 2001علم الداللة أصوله و مباحثه يف الرتاث العريب، منشورات احتاد الكتاب العرب، درط ، دمشق،  –منقور عبد اجلليل  135
  . 16،  15، ص: : 2002تراثية يف نظرية احلقول الداللية، منشورات احتاد الكتاب العرب،درط ، دمشق، أصول  –أمحد عزوز  136
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Empreinte متثيل تشكيلي ،Figuration".. 137  و العلم الذي تكلم عنه دي سوسري يف كتابه
حياة العالمات يف صدر  حماضرات يف اللسانيات العامة ، يقول : " باإلمكان أن نتصور علمًا يدرس

احلياة االجتماعية ، يشكل جزءًا من علم النفس االجتماعي ، و على استنتاج علم النفس االجتماعي 
نسميه : السيميولوجيا ، حنن قلنا أنه يتكون من العالمات ، ما القوانني اليت حتكمه ؟ هو مل يوجد بعد، 

ذا العلم  138"ت إال جزء منه و بإمكاننا أن نقول أنه سيوجْد ... و ما اللسانيا ، إذًا دي سوسري تنبأ 
و  Mouninو مونان  Prietoو مل يعطنا تفاصيله ، و لكن الذين جاءوا من بعده من أمثال برييطو 

أصحاب سيميولوجيا التواصل اليت تنبين على القصدية " و  Buissensو بويسن  Martinetمارتيين 
يعين ذلك أن حتديد معىن تعبري معني رهني بتعيني مقاصد املتكلمني و الكشف عنها . و بذلك تكون 

، و صاحب سيميولوجيا الداللة  roland barthes، و روالن بارت   139املقاصد ملمحا مميزا "
إمكانيات التواصل . حنن نتواصل ، توفرت القصدية أم مل تتوفر ،  اللغة يف اعتبارهم " ال تستنفذ كل

، و أمربتو إيكو  140بكل األشياء الطبيعية و الثقافية سواء كانت اعتباطية أم غري اعتباطية "
umberto eco  و روسي النديrossi landi  أصحاب سيميولوجيا الثقافة ، إذ أن " الثقافة

ياء الطبيعية .. فالثقافة برامج و تعليمات تتحكم يف سلوك اإلنسان .. عبارة عن إسناد وظيفة إىل األش
، و  141إن إدراك اإلنسان للعامل إدراك تربجمه الثقافة بواسطة أنساقها الدالة اللفظية و غري اللفظية "

  هناك أمناط كثرية من السيميولوجيا ، و ما ذكرناه هو الشائع منها .

 السيميائيات : -

تعترب السيميائيات أمريكيةً ، يف األصول و املصدر ، و الذي نظر هلا شارل ساندرس برس     
الفيلسوف ، و قد مر تنظريه هلا مبراحل ثالثة ، فاملرحلة األوىل هي مرحلة االستلهام من الكانطية ، و 

، و املرحلة الثالثة  الثانية تعترب مرحلة منطقية صرفة و عوض فيه برس املنطق األرسطي مبنطق العالقات
          142مرحلة سيميوطيقية أو سيميائية و فيها طور مراتب العالمة ، حمددا هذه الصيغ :

                                                             
137 Julia Kristeva- La Révolution du Langage Poétique, Edition du Seuil, 1974, P: 22 . 
138 Ferdinand De saussure – cours de linguistique generale, ENAG, 3eme edit, alger, 2004, : 33 . 

  . 15، ص: 2001، املغرب ،  01يف السيميائيات العربية، سليكي إخوان ، ط  –مبارك حنون  139
 . 16:  املرجع نفسه، ص 140
 . 17املرجع نفسه، ص :  141
 . 43، ص: 1991، املغرب ،  01الشكل و اخلطاب، املركز الثقايف العريب ، ط  –حممد املاكري   142
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..  (sujet)األوالنية : هي منط الوجود الذي يقوم على واقع كون : موضوع / ذات   -
ا . ا وجود الشيء أو الذات يف ذا   إ

  ي املتجسد ..الثانيانية : هي منط الوجود الواقعي الفعل  -
  الثالثانية : هي منط الوجود املتوقع ..  -

  و هي تناسب حسب ترتيبها األبعاد الثالثة للدليل أو العالمة :   

  املؤول . – 3املوضوع ،  – 2املمثل ،  – 1

 رؤيته ذلك ومن،  النظرية مفاهيمه بعض طور كما رسب  آراء من الكثري موريس شارل بسط قد و      
 االختزال هذا أصـل) "  رمز،  مؤشر،  إيقون(  التالية باملعاين الذكر السالفة الثالثية يف الوارد للتصنيف

 داخل السيميوطيقيني بني املنتشرة ، التبسيطات من كثري منبع)  موريس شارل(  بل)  رسب(  هـو ليس
 طروحاته بعث يف تدرجت اليت أعماله يف تام بوضوح يتجلى ما وهذا.  143" املتحدة الواليــات وخـارج
) األدلة توافقـات قواعد دراسة( الرتكيب بني التمييز)  1938(  الدليل نظرية تأسيس " باجلدية املتسمة

  .  144) "الدوافع اعتبار على األدلة استعمال قواعد دراسة(    والتداوليـة

ا ارتباع على واملؤوالت عليها املدلول األشياء إىل ننظر أن يقتضي األمر فإن املنطلق هذا ومن         أ
 احمليط وظيفة بأن علما،  به وينفعل احمليط يف يفعل جسم هو حيث من فاجلسم سلــوك سيـرورات"

 و ،  145" العاملني هاذين بني تفاعال هناك فإن مث ومن حاجاته إرضاء يف حامسان عامالن وأمهيته
  : 146هي عناصر أربعة على نظره يف حتتوي  Sémiosis بــ يعرف ما أو الدليل سريورة

 .  Porteur"  الناقل"  أو الدليل مقام يقوم الذي العنصر -

 " . عليه املدلول"  أو عليه الدليل إحالة تتم الذي العنصر -

 . املؤول أو الدليل وكأنه له يبدو والذي إليه املرسل لدى حيصل الذي  Effet"  األثر"  عنصر -

                                                             
  . 40:  السابق، ص 143

144 Elia Sarfati - Georges – Précis De Pragmatique, Nathan , 02 , France, 2002, p: 12 . 
  . 10: ، ص1992دخل إىل اللسانيات التداولية، تر : حممد حيياتن ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، درط ، اجلزائر ، م – الشداجلياليل   145
 . 11 و 10: املرجع نفسه، ص 146
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  .  Interprète املؤول -

،  سيميائية سريورة كل عند العناصر هذه تراتبية يف يسهم ما انتظام هناك يوجد ال احلال وبطبيعة     
،  توجهات ثالث يطرح بدوره وهذا كبريا تعقيدا حمدثة بينها الفصل ميكن ال بصورة تتداخل فهي

 يف يتجسد والثاين ، فيها األدلة تنتظم اليت العالقات أي  الرتكيبية الدراسة يف يكمن األول فالتوجه
 مرحلة يف نكون عندما مث،  الداليل البعد هو وهذا عليها حتيل اليت واألشياء األدلة بني القائمة العالقات

، الذي يعترب شارل  التداولية اللسانيات خضم يف أنفسنا جند األدلة تلك استعمال تأثري وتفسري شرح
  .موريس و برس من بني واضعي األصول النظرية هلا 

  : الخطاب و آلية السياق -8

  آليات التحليل التداويل : –    

 ستعمالاال مستوى على سواء إجراءات من لنا يقدمه مبا وذلك،  جدا ثريا التداويل الدرس يعد        
 شبكتها وعن التداولية عن احلديث فإن،  وعليه، "  األديب اخلطاب مستوى على أو،  الطبيعي اللغوي

ا املختلفة احلقول وبني بينها القائمة العالقات إىل اإلشارة يقتضي  املفاهيمية  إىل بانتمائها تشي أل
 ستدالالتاال و،  التخاطب وقواعد،  اللغوية كالبنية،  متداخلة مستويات تضم مفاهيمية حقول

 االستعمال  بظروف البنية وعالقة،  اللغويني والفهم اإلنتاج يف املتحكمة الذهنية والعمليات،  التداولية
 الفعل تقسيمات يف نفصل  أن وميكننا، و هي تقوم على املقام الذي حيدثه الفعل الكالمي ، 147" اخل
  : النحو هذا على"  الكامل الكالمي"

 مفيدة مجل يف األلفاظ إطالق( به ويراد:   Acte Locutoire) اللغوي الفعل أو( القول فعل -  أ  
   .. )داللة وذات سليم حنوي بناء ذات

 عمل إنه( إذ احلقيقي ياإلجناز  الفعل وهو:   Acte illocutoire القول يف املتضمن الفعل - ب
  .. برمتها النظرية من املقصود هو األفعال من الصنف وهذا) ما بقول ينجز

                                                             
  . 16: ، ص2005، بريوت ،  01، دار الطليعة ، ط التداولية عند العلماء العرب  - مسعود صحراوي  147
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 بفعل القيام مع أنه)  ستنيأو  ( يرى اري وأخ:   Acte Perlocutoire القول عن الناتج الفعل - ج
 الشخص هنا هو و( الفاعل يكون فقد) ، القوة( القول يف متضمن فعل من يصحبه وما،  القول

:  اآلثار تلك أمثلة ومن ، والفكر املشاعر يف آثار نشوء يف التسبب( هو ثالث بفعل قائما) املتكلم
  .148 ..) التثبيط،  اإلرشاد ، التضليل،  اإلقناع

و بطبيعة احلال فإن تلك "األفعال التلفظية تفرتض ببساطة أن نتلفظ مبجموعة متتابعة من الكلمات،   
ا داخل  و هي تعد بالنسبة لألفعال اإلجنازية  و القضوية جوهرية، و البد أن تكون الكلمات املتلفظ 

  149مجل، و داخل مواقف متعددة، و حتت ظروف عدة، مع مقاصد متعددة"

  األفعال املتضمنة يف القول حبسب إجنازيتها إىل : J.Searleسم سريل و قد ق   

: و هي اليت حتمل إحدى قيميت الصدق أو الكذب مثل :  (Assertives)اإلثباتيات  – 1
 أخرب، أكد، زعم، شرح ..

: و هي األفعال اليت يكون الغرض منها أن جيعل املتكلم  (Directives)التوجيهيات  – 2
 املخاطب يقوم بفعل ما مثل : طلب، أمر، ترجى، سأل ..

: و الغرض منها إلزام املتكلم بالقيام بعمل ما يف املستقبل  (Commissives)الوعديات  – 3
 مثل : وعد، أقسم ..

ية للمتكلم مثل : شكر، هنأ، : و هي تعرب عن احلالة النفس (Expressives)البوحيات  – 4
 اعتذر ..

ا حيدث تغيريا يف  (déclaratives) اإليقاعياتالتصرحييات أو  – 5 : وهي اليت جمرد القيام 
  150اخلارج مثل : عني، و زوج .. 

ا األخرى :       و من إجراءا

االفرتاض املسبق ( استنتاج فيما قد يرد  –متضمنات القول : الذي حيتوي على عنصرين ،  - 1
 من القول) ، و األقوال املضمرة (االختيارات القولية املمكنة يف سياق معني) .

                                                             
  . 42 و 41  :املرجع نفسه، ص 148

149 John r.searle – les actes de langage, hermann, 01, France, 1972, p: 62 . 
 . 231ه، ص:  1423، مكة املكرمة ،  01داللة السياق، جامعة أم القرى ، ط  –ردة اهللا بن ردة الطلحي   150
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و املطلقات ﴿: وهي ناجتة عن الفعل املتضمن يف القول ، فمثال اآلية الكرمية  القوة اإلجنازية – 2
 قد جاءت بصيغة اإلخبار .ية لألمر فإن القوة اإلجناز  ﴾يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء

اجتاهات املطابقة : اجتاهات املطابقة مفهوم أساسي يف فهم الغرض املتضمن يف القول و   – 3
"هلا أمهيتها يف موضعني ، على األقل ، من نظرية سريل ، املوضع األول : يف حتديد عدد 

 القول على أساس األغراض املتضمنة يف القول ... املوضع الثاين : تقسيم القوى املتضمنة يف
، و يكون اجتاهها عبارة عن كل من االجتاه من القول إىل العامل و االجتاه من العامل  151صارم "

إىل القول ، و أيهما املسؤول عن اجتاه املطابقة ، مع قراءة احملتويات القضوية " و هناك فارق 
ة فيهما متثل دائما املتكلم آخر مييز اإليقاعيات عن الوعديات و األمريات ، فاحملتويات القضوي

(يف الوعديات) و املخاطب (يف األمريات) . أما اإليقاعيات فقد تتمثل باملتكلم كما يف 
 152(زوجتك نفسي) أو باملخاطب كما يف (أنت حر) أو يف غريمها كما يف (بعتك سياريت) "

      احلجاج و : أن يتوفر يف الكالم عناصر معينة جتعله أكثر تأثريا يف املخاطب ، احلجاج – 4
ً  باعتباره  و القول مبتضمنات االعرتاف على املخـاطب محل أي التأثري ذلك حتقق يف يتمثل إجراء

 على وتقوم ، أنسكومرب س.  ج و ديكرو أوصفالد بفضـل اللغة يف احلجـاج نظـرية تقدمت"  قد
 . 153" ستنتاجيةاال غري وامللفوظات،  احلجاجية امللفوظات بني العالقة مفادها فرضية

 إن و،  اخل...  املطلب أو املبتغى أو املرام:  مبعىن ظاهرة على يفهم قد املفهوم هذا : القصد - 5
 علماء أن إذ املدلول يف اصطالحا  له فإن ، قليال ولو اللغوي جانبه من يعين ما يعين كان

)  مثال وقارئ نص بني(  اثنني بني االتصال عملية ا تتم اثنتني من آلية"  به يعنون التواصل
 154" نظـريا إدراكا الرسـالة املتلقي أو الباث إدراك وتعين

السياق : يعترب السياق من اإلجراءات الكربى اليت تعتمدها اإلسرتاتيجيات التداولية ، ألن  - 6
التناول األقرب إىل الصواب ، لذلك هناك دراسات كثرية التناول املراعي حليثيات السياق هو 

ذا اجلانب اإلجرائي من االهتمام بالسياق ا مما  للغوي ، و السياق املقامي ، و غري هذاتم 
 .يطرحه السياق من مفاهيم 

                                                             
 . 121،  120، ص: 1994نظرية األفعال الكالمية ، مطبوعات جامعة الكويت، درط ، الكويت،  –طالب سيد هاشم الطبطبائي  151
  . 134: املرجع نفسه، ص 152

153 SARFATI  Georges Elia – élément D'analyse Du Discours , Nathan VUEF , SNE , paris , 2001, 32 .   
  . 314: ، ص1996، املغرب ،  01، تر: أنطوان أبو زيد ، املركز الثقايف العريب ، ط القارئ يف احلكاية –يكوإأمربتو  154 
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هذه على العموم بعض آليات حتليل اخلطاب ، تطرقنا إليها من خالل عديد املناهج ، اليت اهتمت      
باخلطاب باعتباره مدونة ، و حنن يف إدراجنا هلذه اآلليات ، ال نقصد من وراء ذلك حصر كل املناهج، 

إن تناولنا طبقات و إمنا قصدنا كان على سبيل حماولة للنمذجة يف بعض آليات حتليل اخلطاب ، و 
خمتلفة من التحليل ، و نروم من خالل كل ذلك الوصول إىل اآللية الكربى اليت تدخل يف مجيع أنواع 

 حتليل اخلطابات ، و هي آلية السياق . 

و مبا أن اآلليات النظرية للخطاب تعنينا يف سياقها ، فإننا سنخصص الفصل الثالث لنتحدث عن      
عدد من املسائل ، منها ما يتصل بالتحديد املفهومي آللية السياق عند العلماء السياق ، معرجني على 

م ، و منها ما يتعلق بأنواع و أمناط السياق ، و أبعاد أخرى يثريها النقاش حول ظاهرة  مبختلف توجها
  السياق باعتبارات متعددة، هذا كله يف الفصل املوايل .
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  : توطئة - 1

يعد السياق من العوامل األساسية اليت حتدد مقاصد اخلطاب ، ذلك أن كل املعاين و املقاصد البد      
هلا من سياق معني ترد فيه ، و قد تكلم العلماء قدميا عن السياق يف مناح معينة ، و لعل أمهها علم 

العقل و املال و العرض) ، و كل  أصول الفقه ، و ربطوه ربطا مبقاصد الشريعة (حفظ الدين و النفس و
االت يعترب مقصدا حدده السياق املتعارف عليه ، و ضمن كل جمال عدد ال متناه من  جمال من هذه ا
قضايا الفقه ، ال يفىت يف أحدها إال بسياق احلال . لذلك فالسياق يف هذا الشأن أو غريه من الشؤون 

ستغىن عنه ، " فليس املعىن املقصود احملصل يف خطاب من من األمهية مبكان ، أن صار الركن الذي ال ي
اخلطابات هو بالضرورة املعىن الذي يعثر عليه يف القاموس ... أما استعمال اللفظ مبعىن آخر غري معناه 
الوضعي (املوضوع له يف أصل اللغة أو املعاين) فهو ما يسميه العلماء العرب باالتساع أو سعة الكالم . 

، و تلك  155يحه االستعمال للغة لعالقة قائمة بني املعىن األصلي و املعىن املتوسع فيه "و هو جتوز يب
  العالقة ال يتصيدها إال فهمنا للسياق .

االت اليت يكون السياق حاضرًا فيها كثرية جدا ، فضالً على ما ذكر ، جند األدب جماالً       و ا
مثل اخلطابات السياسية و ما يدخل يف إطارها ، و خصبًا لظواهر السياق ، كذلك اخلطابات اخلاصة 

جند أن اخلطاب اإلهلي و أغلب اخلطابات اإلنسانية تعتمد على السياق ، ذلك ألن اإلنسان ميتلك 
خاصية إدراك العالقات بني ماهو مقصود و بني ماهو غري مقصود لذاته ، و لكي نعرف األمهية اليت 

ا آلية السياق ال بأس يف نت   درج يف حتليلنا من أول عنصر و هو مفهوم السياق .ختتص 

  مفهوم السياق :  –  2  

  معنيان األول لغوي ، و الثاين اصطالحي و لنبدأ باملعىن اللغوي : للسياق     

 املعىن اللغوي للسياق :- 1

، مثل أسد و أْسد يقول اجلوهري يف الصحاح :" سوق : الساق : ساق القدم ، و اجلمع : سوقٌ   
ق .. و يقال : ولدت فالنة ثالثة بنني على ساق واحد ، أي : بعضهم على أثر بعض و سيقان و أسُؤ 

.. و ساق الشجرة : جذعها .. و ساق املاشية يسوقها سوقا .. و استاقها فانساقت . و سقت إىل 
                                                             

 . 341 :، 2007ث و دراسات يف اللسانيات العربية، موفم ، درط ، اجلزائر ، حبو  –احلاج صاحل عبد الرمحان  155
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السياق : نزع الروح ، يقال  امرأيت صداقها .. و يقال أسقتك إبال ، أي : أعطيتك إبال تسوقها ، و
  .  156رأيت فالنا يسوق ، أي : ينزع عند املوت . و السويق معروف "

و سيقان و  و يقول الفريوزآبادي يف القاموس احمليط : "الساق : ما بني الكعب و الركبة ، ج سوقٌ      
ُ ﴿أسؤق ، مهزت الواو لتحمل الضمة .  ت و التفّ ﴿ة . ّد ] : عن ِش 42[القلم: ﴾كشف عن ساقيوم ي

] : آخر شدة الدنيا بأول شدة اآلخرة .. و السياق ، ككتاب : املهر . 29[القيامة: ﴾اقاق بالّس الّس 
الغنم: تزامحت يف  –و األسوق : الطويل الساقني .. و تساوقت اإلبل : تتابعت و تقاودت ، و 

  . 157السري"

الواو و القاف أصل واحد ، و هو حدو  و يقول أمحد بن فارس يف معجم مقاييس اللغة : " السني و   
الشيء .. و الساق لإلنسان و غريه ، و اجلمع سوق ، و إمنا مسيت بذلك ألن املاشي ينساق عليها 

"158 .  

و يقول الفيومي يف املصباح املنري : " س و ق : (سقت) الدابة أسوقها سوقا و املفعول مسوق على     
ليها .. و هو يف السياق أي يف النزع .. و تساوقت اإلبل مفول و ساق الصداق إىل امرأته محله إ

تتابعت قاله األزهري و مجاعة ، و الفقهاء يقولون تساوقت اخلطبتان و يريدون املقارنة و املعية و هو ما 
  . 159إذا وقعتا معًا و مل تسبق إحدامها األخرى "

الداللة اللغوية و مبجموع املعاين اليت نرى من خالل ما مر بنا : أن " السياق يف احلس اللغوي و يف     
تدل عليها تقليبات هذه الكلمة ، يدل على انتظام متوال يف احلركة لبلوغ غاية حمددة .. فالتتابع فيما 

  . 160بني األشياء هو التساوق ، و ال يكون متتابعا إال إذا كان له غاية ال بد من وصوهلا "

 املعىن االصطالحي :- 2

االت      املعىن االصطالحي لكلمة سياق ، صعب جدا يف حتديده ، ألنه اصطالح تكاد أغلب ا
ا املختلفة، املعرفية تّد  عيه لنفسها ، و احلقيقة هي كذلك ، فأغلب العلوم تستعمل هذا املفهوم يف جماال

                                                             
 . 573: ، صالصحاح –اجلوهري أبو نصر إمساعيل بن محاد  156
 . 824،  823: القاموس احمليط، ص –الفريوزآبادي جمد الدين حممد بن يعقوب  157
 . 498: ، ص1998، لبنان ،  02ار الفكر ، ط ، دمعجم مقاييس اللغة –ابن فارس أمحد  158
 . 178املصباح املنري، ص:  –أمحد بن حممد بن علي الفيومي 159
 . 14، ص: 2007، األردن ،  01نظرية السياق القرآين، دار وائل للنشر ، ط  –عبد الفتاح حممود املثىن  160
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ظرية يرجع يف أصوله إىل و ال يكاد حقل معريف خيلو منه ، و يرى عديد الباحثني أن السياق يف إطار الن
الذي يرى أن السياق "هو األساس أو  Wegnerلغويي القرن التاسع عشر ، من أمثال الباحث فيجنر 

احمليط الذي تعتمد عليه احلقيقة يف توضيحها و فهمها ، و أنه ال يتضمن عند االتصال اللغوي 
، و هناك من يرجع بأصول  161الكلمات فقط ، بل الصالت و الظروف احمليطة و احلقائق السابقة "

 Wittgensteinنظرية السياق إىل مباحث فلسفة اللغة العادية ، اليت صاحبها النمساوي فيتنغشتاين 
و " املادة األساسية للفلسفة عند فيتنغشتاين هي اللغة .. و راح يطور فلسفته اجلديدة اليت توصي 

كر كانت الصعوبة يف القبض إىل هذا و إىل ما ُذ و بالنظر  162مبراعاة اجلانب االستعمايل يف اللغة .. "
على احلد اجلامع و املانع .. و مع هذا ستكون احملاولة ، بإيراد تعريفات من خمتلف املشارب و 

  االجتاهات .

و لقد تفاوت العلماء العرب يف حتديد مفهومه و اختلفوا حبسب موقع كل واحد من اهتمامه اخلاص،    
حيدد بألفاظ خمصوصة ، و رمبا هذا ما أغىن الشبكة املفاهيمية للسياق  بالكثري و هلروب السياق من أن 

ا الدالة على مراد املتكلم من أما السياق و القرائن ابن دقيق العيد: قال"  دفقمن التعريفات   ، فإ
والظاهر  بني النص فيما ، وتكون فرقًا  : القرينة اليت تقرتن باللفظ من املتكلم وقال السرخسي . كالمه

:" السياق هو ما )هـ1198 ت( لكالم ، وقال البناينا  الغرض الذي سيق ألجلها، مبعىن هي السياق
  .163"الحقه خصوص املقصود من سابق الكالم املسوق لذلك أوى يدل عل

و ميكننا القول بأن مصطلح السياق يف معناه يطلق على مفهومني ، و ذلك تفاديا مما يثريه معناه يف     
قد حدث يف أفهام البعض ، فهناك السياق اللغوي أو اللساين ، و هناك سياق آخر خيتلف عن هذا ما 

السياق و هو سياق التلفظ أو سياق احلال أو سياق املوقف ، " فاملفهوم األول كان املفهوم األكثر 
ذا املفهوم ، أنه جتسيد لتلك التتابعات اللغو  ية يف شكل شيوعًا يف البحث املعاصر .. و يتضح 

اخلطاب ، من وحدات صوتية و صرفية ، و معجمية ، و ما بينهما من ترتيب و عالقات تركيبية .. 
جتاوز الباحثون [هذا] التعريف النموذجي إىل التعريف األرحب للسياق فأصبحت ( تعرف جمموعة 

ض األحيان، الظروف اليت حتف حدوث فعل التلفظ مبوقف الكالم (..) و تسمى هذه الظروف ، يف بع

                                                             
 . 148: ، ص1985، القاهرة ،  01ملعارف ، ط ، دار اعلم اللغة نشأته و تطوره –جاب الرب  حممود 161

 . 23: التداولية عند العلماء العرب، ص –صحراوي  مسعود 162
 www.iwan7.com، منتدى اإليوان  السياق ودورها يف الفهم والتطبيق صلة أسباب النزول بعناصر -  اليندوزي رحيانة 163
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بالسياق .. بيد أنه قد يلتبس ، عند هذا احلد ، مصطلح السياق مبصطلح املقام ، وهذا االلتباس ممتد 
بني زمنني و ثقافتني .. و هذا ما يبديه متام حسان عند حتفظه على حتديد مفهوم املقام عند البالغيني 

ام و السياق ، هو معرفة ما تنطوي العرب . فهو يرى أن الفيصل يف ذلك االختالف بني مفهومي املق
عليه الثقافة .. بقوله : لقد فهم البالغيون (املقام) أو (مقتضى احلال) فهمًا سكونيًا قالبيًا منطيًا جمردًا مث 
ذا  قالوا لكل مقام مقال (..) فهذه املقامات مناذج جمردة ، و أطر عامة ، و أحوال ساكنة (..) و 

فالذي أقصده باملقام ليس إطارا و ال قالبا ، و إمنا هو مجلة  staticسكوين  يصبح املقام عند البالغيني
  . 164املوقف املتحرك االجتماعي الذي يعترب املتكلم جزءا منه ، كما يعترب السامع و الكالم نفسه .. "

ذا يف و ينطلق املثىن عبد الفتاح حممود يف تعريفه للسياق ، من نظرته للسياق يف إطار القرآن ، آخ    
ذلك باملعىن اللغوي الذي هو التتابع ، فيقول : " تتابع املعاين و انتظامها يف سلك األلفاظ القرآنية ، 

  . 165لتبلغ غايتها املوضوعية يف بيان املعىن املقصود ، دون انقطاع أو انفصال "

دد من و يعرض ردة اهللا الطلحي السياق يف بعض النقاط احملددة ، و ذلك بعد أن طاف بع     
  166املفاهيم املختلفة يف الرتاث العريب، يقول:

األوىل : أن السياق هو الغرض : أي مقصود املتكلم من إيراد الكالم ، و هو واحد من املفاهيم اليت    
ذا منضبطا عند األصوليني ..   عرب بلفظ السياق (السوق) عنها ، و كان استعماهلا 

ا ، و الثانية : أن السياق هو الظروف و ا   ملواقف و األحداث اليت ورد فيها النص أو نزل أو قيل بشأ
  أوضح ما عرب عن هذا املفهوم لفظا احلال و املقام .

الثالثة : أن السياق هو ما يعرف اآلن بالسياق اللغوي الذي ميثله الكالم يف موضع النظر أو التحليل،  
لة القدر منه (موضع التحليل) أو جيعل و يشمل ما يسبق أو يلحق به من كالم ميكن أن يضيء دال

  منها وجها استدالليًا .

                                                             
 . 41،  40: إسرتاتيجيات اخلطاب، ص –عبد اهلادي بن ظافر الشهري  164
  . 15:ص، 2008، األردن ،  01دار وائل للنشر ، ط  نظرية السياق القرآين، –املثىن عبد الفتاح حممود  165
 . 50: داللة السياق، ص –الطلحي ردة اهللا بن ردة  166
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و يعرفه جاسم حممد عبد العبود بأنه : " استعمال الكلمة يف اللغة أو طريقة استعماهلا ، أو الدور       
  . 167الذي تؤديه الكلمة أو هو جمموع ما يصاحب اللفظ مما يساعد على توضيح املعىن "

و تعرفه خلود العموش بقوهلا : " أن السياق يفسر الكثري من العمليات املصاحبة ألداء اللغة يف      
وظيفتها التواصلية و اإلبالغية ، لدى كل من منتج الكالم و املتلقي ، و أنه ركن أساس يف فهم الرسالة 

  .   168اللغوية "

العامل  Malinowskyقبل برونسال مالينوفسكي و البداية الفعلية لالهتمام بالسياق ، كانت من       
األنثروبولوجي ، فهو يهتم بسياق املوقف و يرى أن اللغة أسلوب عمل و تعاملنا مليء مببدأ مهم هو 
مبدأ التجامل ، فقد وجد مالينوفسكي نفسه أمام " كثري من العبارات و التعبريات اليت صعب عليه 

واقف اليت قيلت فيها .. و الذي يبدو أن كل لغات العامل هي تفسريها ترادفيًا ، فحاول ربطها بامل
أسلوب عمل حني يكون سياقها كذلك ، أما حني خيتلف السياق ، فتختلف الوظيفة ، فهي توثيق 
ا مالينوفسكي  فكر و تبليغ رسالة حني يكون سياقها فكريًا أو إبالغيًا .. إن هذه املبادئ اليت بشر 

سلوك اللغوي بإزاء أمناط السلوك االجتماعي املختلفة ليضيف جانبا من السلوك قادته إىل التعمق يف ال
، و رمبا يقصد ما قد عرفناه يف  Phatic communion" (169اللغوي االجتماعي أمساه (التجامل 

  عرفنا اإلسالمي و هو املداراة . 

لتعريف السياق نورد ما  و يتبىن حسني مخري رأي حممد العمري يف تعريفه للسياق ، يقول : " و      
قاله حممد العمري يف جملة (دراسات سيميائية) إذ يقول : يتسع املقام ليشمل مجيع الشروط اخلارجية 
احمليطة بعملية إنتاج اخلطاب شفويًا كان أو مكتوبًا . و كثريًا ما ارتبط املقام يف البالغة العربية بزيادة شرح 

عني و مقتضى أحواهلم ... مث يفرق حممد العمري بني السياق و و حتديد ذلك باحلديث عن أقدار السام
املقام قائالً : البد من التمييز بني املقام و السياق و ذلك حبصر الثاين يف العالقات بني الوحدات 
اللسانية داخل الرتكيب ، سياق كلمة أو وحدة صوتية مثالً . و قريب من السياق ما سيسميه بعض 
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لداخلي يف األدب و هو العالقة بني الشخصيات يف العمل السردي و املسرحي، متييزاً البالغيني املقام ا
      170له عن املقام اخلارجي املرتبط مبن يستهلك ذلك اإلنتاج "

و لعل اللساين الربيطاين فريث هو أول من اهتم بالسياق باعتباره نظرية متكاملة و كان قد        
و تقوم هذه النظرية على النظر إىل املعىن بوصفه وظيفة يف سياق . و  استفاد من آراء مالينوفسكي ، "

أحدثت بذلك تغريا جوهريا يف النظر إىل املعىن.. و قد استخدم السياق يف هذه النظرية مبفهوم واسع 
حبيث يشمل السياق الصويت ، و الصريف ، و النحوي ، و املعجمي ، و ال يظهر املعىن املقصود 

، و قد أفادت هذه النظرية بشمول تناوهلا  171راعاة الوظيفة الداللية لأللفاظ املستخدمة "للمتكلم إال مب
الذي ال يقصي أي طرف يف دورة اخلطاب ، فموضوع " النظرية الفريثية إذًا هو السلوك البشري يف إطار 

ريات األخرى ، سياق معني . و لكن املوقف جتاه املعطيات السلوكية هنا ، جاء خمالفا ملا ورد يف النظ
ا سلوك  ا نشاط إنساين، فالنظريات اللغوية اليت تبنت فكرة اللغة على أ اليت نظرت إىل اللغة على أنه أ
كالبنيوية السلوكية البلومفيلدية ، تبنت كذلك ثنائية دي سوسري بني املتصور و املدلول مقابل الصورة 

ا يف إطار السلوك : أي ا ملثري و االستجابة للمثري ، أو السياق ، أو املعىن الصوتية و الدال ، و فسر
مقابل الصوت ، و ميكن حتري النمط اللغوي من العالقات القائمة بني هذين املظهرين للمعطيات . أما 
فريث فريى أن النمط يستخلص من املعطيات السلوكية الكالمية يف سياق ما ، و لكن العالقة بني 

إىل ذلك دي سوسري . و قد أطلق فريث على السلوك الكالمي  السلوك و السياق ليست كما ذهب
. و هي عبارة عن متصل كالمي غري مقطع ، و السياق  (Phonic data)اسم : املعطيات الصوتية 

  .  172الواسع هو الثقافة ، و السياقات الثانوية هي سياقات املوقف "

ر ، أو النص املصاحب للنص أن السياق : " هو النص اآلخ M.Hallidayو يرى هاليداي     
  . 173الظاهر ، و هو مبثابة اجلسر الذي يربط التمثيل اللغوي ببيئته اخلارجية "

 Situation ofو يقول روبرت دي بوجراد : " ينبغي للنص أن يتصل مبوقف يكون فيه    

occurrence  تتفاعل فيه جمموعة من املرتكزاتStratégies  و التوقعاتExpectations  و
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. أما الرتكيب  Context، و هذه البيئة الشاسعة تسمى سياق املوقف   Knowledgeاملعارف 
و  Context، إذ أنه يفرق ما بني مصطلحني  Co-text "174الداخلي للنص فهو سياق البنية 

يتضمن ما هو موجود يف اخلارج من دالالت ، و أيضًا يتضمن ما خيص إنتاج النصوص و استقباهلا ، و 
Co-text . و يتضمن اجلوانب الداخلية من مكونات حنوية قواعدية و صوتية و صرفية  

و من جهة أخرى هناك نظرة لسانية معاصرة للسياق ، انطلقت من وحي اللسانيات التداولية ، و     
اليت موضوعها االستعمال اللغوي يف الطبقات املقامية املختلفة ، و أبرز إجراء معرب عن السياق هو 

الكالمي بأقسامه الثالثة ، و من املسؤول عن اجتاهات املطابقة يف الفعل املتضمن يف القول ، و الفعل 
ما دور القوة اإلجنازية املنجرة عن هذا يف سياق احلجاج ، و قد أوضحنا هذا يف الفصل السابق ، غري 

نجز ينبغي أن يكون ذا طابع أن اإلسرتاتيجية التداولية تعترب طريقة جيدة ملا هو منجز كالميًا ، و هذا امل
إيقاعي مبعىن أن حيقق فعالً حال التلفظ به مثل ألفاظ العقود و الوعد ، غري أن هذا التوجه مازال 

  يبحث له عن جتريب لتحقيق الكفاية الالزمة له ، و ذلك يف نصوص البوحيات و اخلربية املكتوبة . 

الثة مستويات ، املستوى النصي اللغوي ، و إجرائي خيص ث و عليه فآلية السياق هو تناولٌ       
املستوى الذي يدخل يف نطاق العالج الداليل أو السيميائي بتعبري أصح ، و املستوى غري اللغوي الذي 
يدخل يف باب االستعماالت أو مبا يسمى التداويل الذي من مهامه التناوالت الثقافية و العرفية بني 

يستعني بآليات خمتلفة ، آليات البنية و آليات الداللة و آليات أطراف اخلطاب ، و من منظوره هذا 
  التداول ، و موضوعه يكمن يف البحث عن املعىن أوالً ، و يف البحث عن املقاصد ثانيًا .

  مكونات السياق : – 3  

للسياق مكونات عديدة و عناصر خمتلفة ، تدخل أثناء تفاعله يف دورة خطابية معينة ، و هذه       
  املكونات و العناصر ختتلف حبسب األداءات و حبسب األفراد و حبسب الزمان و املكان .

  175و جند عناصر السياق عند هاليداي تتمثل يف اآليت :    

  موضوع احلدث األساسي . – 1      
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  الوسيلة اللغوية نطقا أو كتابة . – 2      

  نوع النص من حيث كونه سرديا ... (النوع األديب مثال .. ) . – 3      

، و (نوع الكالم  - الرجاء  –االستفهام  –أسلوب النص (نوع الكالم حنويا) األمر  – 4      
  اجتماعيا) من حيث الرمسية و عدمها .

  املتكلم . – 5     

  املخاطب (السامع) . – 6    

املشاركون يف احلدث اللغوي من حيث املستوى االجتماعي و الثقايف ، و عالقة كل منهم  – 7    
  باملتكلم أو السامع ، أو باحلدث يف إمجاله .

  الغاية اليت يساق هلا النص (الغرض) كاإلخبار ، و الوصف ، و الطلب بعمومه .. اخل – 8   

  األشياء احمليطة باحلدث (املكان و الزمان) . – 9   

و جند ابن تيمية يراعي يف نظرته إىل عناصر السياق القرآن يف ذلك، و ميكن أن ندرج عناصره على  
  176النحو التايل :

  املتكلم بالقرآن . – 1  

  املنزل عليه . – 2  

  املخاطب عليه . – 3  

  سياق الكالم ... – 4  

  معرفة املكي و املدين . – 5  

  معرفة أسباب النزول . – 6  

  كر جاسم حممد عبد العبود بعض املكونات من مثل : و يذ   
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  القرينة .. (هي ما مينع من إرادة املعىن األصلي يف اجلملة) ..    

النظم .. (تأليف الكلمات و اجلمل مرتبة املعاين متناسبة الدالالت على حسب ما يقتضيه العقل و     
ا على    ما يقتضيه العقل) ..قيل األلفاظ املرتبة املسوقة املعتربة و دالال

و النص .. (عبارة عما يثبت مبعىن النص لغة ال اجتهادا ) .. (ما ال يتحمل إال معىن واحدا ، و قيل    
  ما ال يتحمل التأويل) ..

  اخلطاب .. (توجيه الكالم حنو الغري لإلفهام مث نقل الكالم املوجه حنو الغري لإلفهام) ..   

    177جعل غري املنطوق منطوقا لتصحيح املنطوق) .. املقتضى أو االقتضاء .. (هو  
و يرى الشهري أن السياق يتكون من : " املرسل و املرسل إليه ، و ما بينهما من عالقة ، باإلضافة إىل  

ما من عوامل حياتية : اجتماعية،  مكان التلفظ و زمانه ، و ما فيه من شخوص و أشياء ، و ما حييط 
  . 178، و أثر التبادل اخلطايب يف أطراف اخلطاب األخرى " أو سياسية ، أو ثقافية

ا تتمثل يف : -يف رأيه  –و يتوصل الطلحي        179إىل عناصر السياق الرئيسية ، و يعترب أ

  املتكلم . – 1    

  املخاطب . – 2    

  الكالم (النص) . – 3    

  معضدات الكالم . – 4    

  الزمان و املكان . – 5    

و املقاربة التداولية تنظر إىل عناصر السياق نظرة التحقق الفعلي للقول ، " فقد أصبح مفهوم الفعل      
نواًة مركزية يف الكثري من األعمال التداولية . و فحواه أنه كل ملفوظ ينهض  Speech actالكالمي 

يًا حنويًا يتوسل أفعاالً قولية على نظام شكلي داليل إجنازي تأثريي . و فضالً عن ذلك ، يعد نشاطًا ماد
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Actes locutoires  لتحقيق أغراض إجنازيةActes illocutoires  كالطلب و األمر و الوعد و)
  180ختص ردود فعل املتلقي " Actes Perlocutoiresالوعيد .. اخل) ، و غايات تأثريية 

فهمه ، و كما قلنا سابقا فإن و هي مجلة العناصر اليت عادة ما تكون معتربة عند بناء النص أو      
العناصر ليست هي نفسها عند كل دورة خطابية معينة ، لذلك من الصعب جدا أن نورد العناصر 

  املثالية للسياق لكل ما جيول من خطابات ، و ما أوردناه هو الشائع لدى حمللي اخلطابات .

  السياق و المناسبة : – 4   

السياق و مفهوم املناسبة ، و هذا مرجعه إىل اشرتاكهما يف كثري هناك تداخل كبري ما بني مفهوم      
من اخلصائص اليت متيز كل واحد منهما ، و لكن إن رجعنا إىل االمتداد املفهومي لكليهما وجدنا الفرق 

  الذي يكمن ما بينهما .

فة املناسبات يقول املثىن حممود عبد الفتاح : " أما عن الفرق بني السياق و املناسبة .. فوظي     
وجه ارتباطها مبا قبلها و  –ألول وهلة  –الكشف عن وجوه الربط بني اآليات و املقاطع اليت ال يظهر 

ا اآليات السابقة و الالحقة ، و هذه وظيفة  ما بعدها ، و ال يتم الربط إال بعد معرفة املعاين اليت احتو
فإن الذي يشخص املعاين و يشكلها و حيدد  السياق ، و ذلك من خالل الكشف عن معانيه املتتابعة ،

ايتها سياقها ، فالسياق خادم لعلم املناسبات ، و ال يتم استجالء املناسبات إال بعد معرفة  بدايتها و 
سياق املقاطع القرآنية و حينئذ يتحدد املوضوع ، و عليه يكون إبراز املناسبة أمرًا يف غاية الوضوح و 

  . 181البيان ."

عريف علم املناسبات جند ما يواكب بعض عناصر السياق يقول الزركشي : " (جعل أجزاء ففي ت     
الكالم بعضها آخذًا بأعناق بعض ، فيقوي بذلك االرتباط ، و يصري حاله حال (األكيد) البناء احملكم، 

  املتالئم األجزاء )

علل الرتتيب ، و مثرته االطالع أما موضوع هذا العلم فيشرحها البقاعي بقوله : (.. علم تعرف منه      
على الرتبة اليت يستحقها اجلزء بسبب ماله مبا وراءه و ما أمامه من االرتباط و التعلق الذي هو كلحمة 
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النسب ، فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه ، و هو سر البالغة ، ألدائه إىل 
  . 182..) "حتقيق مطابقة املعاين ملا اقتضاه من احلال 

هذا يف مصطلح املناسبة يف القرآن ، و لكن هناك سياقا آخر للمناسبة يف اللسانيات التداولية و    
 لتعديل ضرورياً  شرطا املبدأ هذاو صاحبها غرايس ، و يعد  Pertinenceيسمى املناسبة أو املالءمة  

قال ما بني الكفة ُ قصد وما ي ُ فهم وما ي ُ لمّ  أن و بد ال اخلطـايب امللفـوظ أن ذلك،  أيضا ي ُ  املتكلم مبقصد ي
 يف يقع مبا للملفوظ املضمـر و احلـريف املستوى من يأخذ أن له كذلك واملستمع ، نقصان أو إضافة دون

 أن للمشـاركني تسمح اليت واملتـعددة الدائمة  بالتوافقات رهٌن  التفاعالت كل"  أن إذ الفهم حدود
فهم والذي للموقف عام حتديد  وجود يضمنوا ُ  تأخذ فاملالءمة،  183" األوجه خمتلـف على قبلهم من ي

من اآلخر أن يلتزم جبملة من املواضعات ، " فباستطاعة كل طرف إذًا أن يتوقع  اجلوانب هذه االعتبار يف
أثناء كالمه . و تتصل هذه املواضعات أو املباديء بكمية اإلسهامات يف احلوار (أو مدى اإلبالغ فيها) 

  184نوعيتها (أو مدى صدقها) و كيفيتها (أو مدى وضوحها) و مناسبتها "و 

  فمن خالل ما مر ميكن أن جنمل الفروق يف اآليت :   

  أن املناسبة علم خاص يف فرعني (التفسري و حمادثة مثالية) ، بينما السياق موضوع عام . – 1

وضع حمدد و عالقته بالقرآن و كذلك أن السياق أمشل من املناسبة ، بدليل أن املناسبة ختتص مب – 2
خبطاب مثايل جمرد يفرتض أن يكون ، بينما السياق يشمل موضع الذي نزول اآلية و يشمل كل 

ردة و الواقعية .   اخلطابات ا

أن علم املناسبة باعتباره علمًا ، خيتص مبدونة واحدة و هي السبب يف ظهوره أي القرآن الكرمي، و  – 3
  داويل مدونته خطاب جمرد ، بينما السياق خيتص بعديد املدونات غريها .املناسبة إجراء ت

  أن املناسبة و املالءمة وسيلة خلدمة السياق العام .  – 4

  السياق اللغوي و غير اللغوي : – 5   

                                                             
 . 120: ، صداللة السياق –الطلحي ردة اهللا بن ردة  182

183 Traverso Véronique – L'analyse Des Conversations, Nathan  Sejer, SNE, paris, 2004,p: 72. 
 . 102،  101: ، صاخلطابحتليل   - يول  ج ،براونج.ب  184
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خيتلف السياق اللغوي عن غري اللغوي يف كون األول حيتفي بعالقات البنية بغريها من البىن       
، و يقيم املعىن الوظيفي نتيجة هلذه العالقات ، و أبرز مظهر له يتجلى يف بيان املعىن النحوي  التجاورية

و اللساين ، و ال تعنيه النسبة اخلارجية اليت تؤديها العبارة ، أما الثاين فيتناول مؤديات املعىن يف طبقات 
بذلك ، مثل األعراف و الثقافات  املقام ، فيكون من ضمن اعتباراته املتكلم و املخاطب و اجلو احمليط

و التقاليد اليت تكون من ضمن الدورة التخاطبية " إذ أن السياق يأيت يف نوعني : السياق اللغوي ، و 
السياق احلايل ، فاألول منهما هو الذي يعطي الكلمة أو العبارة معناها اخلاص يف احلديث أو النص ، 

احلال أو املقام يزيل اللبس عن اجلمل و النصوص ، و السياق فهو يزيل اللبس عن الكلمة ، بينما سياق 
ذا املفهوم يتعدى ما هو معروف من حيث إنه تتابع لألصوات و األلفاظ ليشمل فضالً عن ذلك اجلو 

.. و هكذا ، غري أننا ميكن أن نفرق ما بينهما 185البيئي و النفسي احمليط بكل من املتكلم و السامع "
  :على النحو التايل 

  السياق اللغوي سياق بنيوي ، بينما السياق غري اللغوي سياق تداويل . – 1

از . – 2   السياق اللغوي حيتفي باملعىن النحوي ، بينما السياق غري اللغوي يهتم مبقاصد ا

السياق اللغوي آلياته البىن و عالقات و وظائف و قيم البىن ، يف حني أن السياق غري اللغوي  – 3
  غية و داللية و تداولية .آلياته بال

السياق اللغوي من اهتمامات اللساين و النحوي و عامل اللغة ، و غري اللغوي من اهتمامات  – 4
  البالغي و الفقيه األصويل و حملل اخلطابات يف السياق العام .

ا ، أما السياق غري اللغوي أو احلايل فهو يزيل  – 5 السياق اللغوي يزيل اللبس عن الكلمة مبا حييط 
  اللبس عن اجلمل و النصوص و اخلطابات .

  

  

  أنواع السياقات : – 6  

                                                             
 . 26 :، صاخلطاب القرآين –العموش  خلود 185
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السياقات أنواع متعددة جدا ، و ميكننا على ضوء ما ذكرناه آنفًا ، أن حندد السياقات على جهتني      
ني ، جهة اللغة و اجلهة اليت تتجاوز اللغة ، فيكون هناك سياق لغوي و سياق غري لغوي، و ال متباينت

  بأس يف أن حندد األنواع على النمط التايل :

ا حسن البيان ، يف خطاطة     ينقل لنا صالح الدين زرال نظرة اجلاحظ ألنواع السياق اليت خيرج 
   186توضح السياقات اليت تكلم عنها اجلاحظ :

  حسن البيان                                       

  السياق االجتماعي       السياق التارخيي         السياق النصي        السياق النفسي 

  ظاهر           ناطق       شاهد            حاكم        واصف        معز 

  خيرب به        و شافع     ينبئك عن        يفصل به                    و مؤنس 

  عن الضمري                غائب            اخلطاب                     و واعظ 

  187و يرى الطلحي السياق رؤية من قبيل األسلوبية ، فيقول :   

  األسلوبية :يفرق األسلوبيون كميا بني نوعني من السياقات    

: و يقصد به اجلوار املباشر للفظ قبله أو بعده ، و  (Micro context)أوهلما : السياق الصغري    
ا الكلمات ، فيربز بعضها بعضا ، و يؤثر بعضها يف  يعىن أسلوبيا بدراسة الكيفيات اليت تتفاعل 

  بعض. 

انا ما هو أكرب من اجلوار املباشر : و يقصد به أحي (Macro context)و اآلخر : السياق الكبري   
للفظ ، كاجلملة أو الفقرة أو اخلطاب مجلة ، و قد يتخذ هذا املصطلح أسلوبيا داللة خاصة تتمثل يف 

  مجلة املعطيات اليت حتضر القارئ ، و هو يتلقى النص مبوجب خمزونه الثقايف و االجتماعي.

                                                             
 . 437: ، صالظاهرة الداللية –زرالصالح الدين  186
  . 54: ، صداللة السياق –الطلحي ردة اهللا بن ردة  187



101 
 

مة يوضح فيها أنواع السياقات و تداخلها و مث ما يلبث حىت يضيف تقسيمًا آخر عن طريق ترسي    
  188عالقة كل سياق بالسياق اآلخر :

  املوقف/التاريخ/األدب/املكان/الزمان/اجلغرافيا ...   

  السياق الثقايف                

  سياق النص                    

  السياق النحوي                 

  السياق الصريف                 

  املعجمي                      

  الصويت                      

                              Verbal Context 

  

  189 و حيدد جاسم حممد عبد العبود أنواع السياق على النحو اآليت :   

  : (Linguistic context)أوال : السياق اللغوي    

و يقصد بالسياق اللغوي اإلطار الداخلي للغة أو البنية الداخلية للغة .. و يضم السياق اللغوي   
  أجزاء، و هي :

السياق الصويت : و هو الذي يدرس الصوت يف سياقه .. الصوت يؤدي وظيفة مهمة يف املنطوق  –أ   
طوق متوقفا على صوت واحد من حيث يتميز املنطوق عما يشبهه مبا به من أصوات ، و قد يكون املن

  من أصواته كالفرق بني نال و مال ..

                                                             
 . 205:  السابق، ص 188
  . 149إىل  141: ، صمصطلحات الداللة العربية –بد العبود عجاسم حممد  189
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السياق الصريف : و هو السياق الذي يهتم بدراسة املفردات ال بوصفها صيغا و ألفاظا فقط و إمنا  -ب 
  حبسب ما فيها من خواص تفيد يف خدمة اجلملة أو العبارة ..

  السياق النحوي : و هو السياق الذي يبحث يف معاين الرتاكيب النحوية .. -ج 

  السياق املعجمي : و يقصد به العالقات البنيوية األفقية اليت تقوم يف العبارة بني املفردات .. -د 

   (Context of situation)ثانيا : السياق غري اللغوي    

  عن طريق الظروف املتعلقة باملقام أو سياق املوقف .. و هو معرفة السياق و فهمه خارج النص    

   (Cultural context)السياق الثقايف  –أ  

و هو حتديد احمليط الثقايف و االجتماعي الذي ميكن أن تستخدم فيه الكلمة .. أي أن كل طبيعة   
ا .. ا أو حقل داليل خاص    ثقافية أو جمموعة هلا كلمات خاصة 

   (Emotional context)طفي السياق العا –ب  

و هو السياق الذي حيدد درجة القوة و الضعف يف االنفعال ، مما يقتضي تأكيدا أو مبالغة أو   
  اعتداال.. و يرتبط هذا السياق باحلالة العاطفية أو النفسية ..

هو و يرى فريث أن هناك أنواع من السياقات ، و هي موزعة حبسب التوزيع اهلرمي ، مثلما       
  190موضح يف اآليت :

  سياق صويت  – 1

  سياق معجمي  – 2

  سياق صريف  – 3

  سياق تركييب  – 4

  سياق موقفي  – 5
                                                             

 . 181: ، صاللسانيات النشأة و التطور –مومن  أمحد 190
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  سياق ثقايف . – 6

يف ذلك ، و يوردها على ما  Parretو حيدد الشهري أنواعا خمتلفة من السياق ، و يتبىن نظرة بريت    
  191اختصرناه آتيًا :

  السياق النصي : – 1

.. قدم حنو النص و حتليل اخلطاب بعض اآلليات لتحليل الوحدات اللغوية الكربى مثل العبارة ..    
  فأعادوا بناء متاسك النص بوصفه نظاما أكرب يف النحو .

  السياق الوجودي : – 2

ا ، األحداث) و اليت ترجع إليها    .. و يتضمن هذا السياق املرجعي بطبعه ، (عامل األشياء ، حاال
  التعبريات اللغوية .

  السياق املقامي : – 3

.. إن السياق املقامي يوفر ، جزئيا ، بعض العوامل أو احملددات اليت تسهم يف حتديد معاين التعبريات   
  اللغوية . و املقامات ، بوصفها سياقا .

  سياق الفعل :  – 4

.. تعد األفعال اللغوية أصنافا جزئية من السياق املقامي .. إذ تبني .. كل اجلمل تقال ليكون هلا قوة   
على دور العرف االجتماعي ، أي التعاقدي ، إلنتاج  Austinتسمى القوة اإلجنازية ، و يلح أوستني 

  اللغة  .

  السياق النفسي : – 5

إن اعتبار اخلطاب فعالً ، و أن الفعل اللغوي قصد مشروط ، يقود إىل دمج احلاالت الذهنية و     
النفسية يف نظرية تداولية اللغة ، لتصبح املقاصد و الرغبات حاالت ذهنية مسؤولة عن برنامج الفعل و 

  التفاعل .

                                                             
  . 44إىل  42: ، صإسرتاتيجيات اخلطاب –الشهري عبد اهلادي بن ظافر  191
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، و سياق نصي ، و سياق  و يرى ج.يول و ج.ب.براون يف السياق أنواع ثالثة ، سياق مادي     
موسع، ففي السياق املادي و يسميه املقام ، يركز على حمتواه الصويت الدال و حمور احلديث ، و يف 
السياق النصي يركز على اإلحاالت ، و يف السياق املوسع يركز على السياق اإلشاري (الزمان و املكان 

  .  192و الضمائر ..) و غريه 

  ق باعتبار القرآن الكرمي إىل:وميكن أن نقسم السيا    

السياق اخلاص أو سياق املقطع و هو يعين املعاين اليت انتظمت يف جمموعة من اآليات أو يف اآلية -"أ
  الواحدة إذا كانت طويلة .

السياق العام أو سياق السورة و هو املعاين املنتظمة يف السورة الواحدة يف موضوع واحد أو - ب
  193ناسبة ."موضوعات ربطت بينها امل

  دور السياق و وظائفه : – 7  

تكمن فعالية السياق يف إبانة املقصود من اخلطاب ، مبا فيه من أدوات ، لذلك تعترب أدواره و     
وظائفه مهمة جدًا لتحديد جمريات اخلطاب ، و لتحقيق الدورة بصورة صحيحة بني املتخاطبني ، ألنه 

هم ، و رمبا حدثت عواقب ليست بالسارة ، فمن هذا املنطلق  ل توازن التفالوال السياق احملدد الختّ 
كانت للسياق فوائد مجة و ميزات كبرية باعتبار دوره و وظائفه . و ميكننا أن نوجز هذه األدوار و 

  الوظائف فيما يلي .

   194يقول صالح الدين زرال أن وظائف السياق تكمن يف اآليت :   

معرفة األساليب املختلفة للمنطوقات ، و تصنيفها حسب املواقف الصحيحة باإلضافة إىل معرفة  –أ 
  املالمح الشكلية نفسها ...

  وصف االستعمال الفعلي لنطق معني يف موقفه اخلاص باعتباره شيئًا فريدًا . –ب 

  معرفة الوظائف الداللية اليت ميكن إرجاعها إىل الرتكيبات النحوية ... –ج 
                                                             

  . (بتصرف) 61إىل  44:  ، صحتليل اخلطاب  - ول ي ج براون،ج.ب  192
 . 18ص: ،2007أضواء البيان، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية، تفسري داللة السياق القرآين يف  -أمحد اليف فالح املطريي 193
 . 382،  381:  ، صالظاهرة الداللية –زرال صالح الدين  194
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  إبراز الدور االجتماعي الذي يقوم به املتكلم و سائر املشرتكني يف الكالم . –د 

  وجوب حتديد بيئة الكالم ، ألن هذا التحديد يضمن عدم اخللط بني لغة و أخرى .. –ه 

ا بينهما من عالقات جيب حتليل الكالم إىل عناصره و وحداته الداخلية املكونة له ، و الكشف عمّ  –و 
  كي نصل إىل املعىن .داخلية ل

بينما حيدد جاسم حممد عبد العبود دور السياق بارتباطه بتصنيف األصوليني للنص ، و ذلك يف    
مبحثه الثالث من كتابه مصطلحات الداللة العربية املعنون بـ: دور السياق يف التدرج الداليل من حيث 

الوضوح ، إذ كانت داللة النص  الوضوح و الغموض ، فيقول : " و نرى أول بادرة يف النص هو
واضحة، و سنجد هذا الوضوح و الغموض يف الصيغ اخلطابية اليت ذكرها الفقهاء ، و هي (أربعة مقابل 

مل و املتشابه .   أربعة : الظاهر و النص و املفسر و احملكم و يف مقابلها : اخلفي و املشكل و ا

فهم املعىن من النص ، أي التدرج الداليل من حيث و جند هذه األقسام الثمانية تدور كلها حول    
  الوضوح و اخلفاء .

  تدرج الوضوح الداليل :  

 اخلفي× الظاهر 
 املشكل× النص  
مل× املفسر   ا
 املتشابه .× احملكم 

  . 195و عن طريق املدرج الداليل نعرض مصطلح الوضوح أوالً ، و ما بعده الغموض "

، كذلك يذكر فوائد السياق القرآين ، اليت هي نابعة من سياق  و نرى املثىن عبد الفتاح حممود
  196الداللة ، فيذكر هذا يف ما يلي :

  الفائدة األوىل : توجيه املتشابه اللفظي .

                                                             
  . 162،  161:  ، صمصطلحات الداللة العربية –العبود جاسم حممد عبد  195
 . 164،  163:  ، صنظرية السياق القرآين –املثىن عبد الفتاح حممود  196
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  الفائدة الثانية : التنوع الداليل .

  الفائدة الثالثة : الرتجيح الداليل .

  الفائدة الرابعة : ختصيص العام .

  التكرار املعنوي . الفائدة اخلامسة : دفع

  الفائدة السادسة : نقد الروايات على ضوء السياق .

  الفائدة السابعة : دفع األوهام يف هذا املقام .

  وميكن أن نوجز طبقا ملا قد مر بنا الوظائف العامة للسياق يف ما يلي :  

  السياق يفرز املعاين عن بعضها ، و حيدد بدقة املعىن املطلوب . – 1

  و ال حيدد السياق املعىن فحسب ، بل حيدد املقاصد أيضًا من اخلطابات . – 2

م اإلنتاج أسلوبيا وفق مقومات املتعارف و نتيجة ألعراف اللغة اليت يفرضها السياق ، فإنه تاليًا يقوّ  – 3
  عليه . ليس هذا فقط ولكن أيضًا خيلق أمناطًا جديدة مبفهوم أصالة املبدع .

ا السياق عامل م – 4 هم جدا يف التعامالت االجتماعية ، إذ أنه خيلق قواعد و مبادئ ما بني الناس 
  يتعاملون يف أحاديثهم اليومية .

السياق يتجاوز هذا ، و حيدث أعرافًا ، مث ما تلبث األعراف أن تكون قوانينًا بعامل العادة و   – 5
  التكرار .

عرفنا ما له من أمهية بالغة ، و دور فعال عند اإلنسان  هذا كله يف األدوار اليت يؤديها السياق ، و     
ليس يف لغته فقط ، و إمنا حىت يف بعض ثوابته ، و عليه علينا أن نتساءل يف حدود دراستنا ، ما هي 
ا أن حتلل خطاب التفسري القرآين ؟ هل هي متنوعة عامة  اآلليات املمكنة يف السياق ، و اليت من شأ

  أخرى ؟ أم خاصة بناحية دون

  آليات سياق التفسير   – 8  
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التفسري القرآين ليس ككل اخلطابات األخرى ، فهو خيتلف عنها يف كون معانيه و مقاصده        
مستوحاة من القرآن (الكالم اإلهلي) ، أو هو حماولة لبيان ما يريد القرآن أن يقوله ، علما أن هذه 

حملاولة حضورًا لعناصر عديدة ، مثل االنضباط املنطقي ، احملاولة من قبل اإلنسان ، و قد تكلف هذه ا
معارف سابقة لعلوم اللغة و لعلوم القرآن و علم احلديث و الفقه ، و سالمة املفسر أي أن يكون سويًا 
... هذه الشروط إن كانت مطلوبة للمنربي لتفسري القرآن فهي غري مطلوبة يف اخلطابات األخرى غري 

من السهل على النقاد و الباحثني يف حتليل اخلطابات أن حيققوا آليات معينة لتلك الشرعية . لذلك كان 
  املدونات اخلطابية مثل األدب و أجناسه و أنواعه .

و على هذا األساس ، تبدو الصعوبة ، اليت يعانيها الباحث يف بيان آليات حتليل خطاب التفسري،      
و لذلك فإن أي حماولة ينبغي هلا أن تكون جزئية ، أي أن تقصد معطىً واحدًا من املعطيات ، لذلك 

ان من تفسريه أضواء البيان، اخرتنا السياق تصنيفًا ، معضودًا مبا يراه الشنقيطي يف قضايا اإلمجال و البي
  197إذ أن هناك قواعد يعتربها الشنقيطي يف تفسري القرآن و هي كالتايل :

  القاعدة األوىل : ال جيوز العدول عن ظاهر القرآن الكرمي إال بدليل جيب الرجوع إليه من كتاب أو سنة.

  تخصيص .القاعدة الثانية : وجوب محل نصوص الوحي على العموم ما مل يرد دليل بال

  القاعدة الثالثة : إذا احتمل اللفظ معاين عدة و مل ميتنع إرادة اجلميع محل عليها .

ردة عن القرائن تقتضي الوجوب ، و صيغة النهي كذلك تقتضي  القاعدة الرابعة : صيغة األمر ا
  التحرمي.

  أوىل . القاعدة اخلامسة : إذا دار الكالم بني التأسيس و التأكيد فحمله على التأسيس

  القاعدة السادسة : وجوب محل النص على بقاء الرتتيب إال لدليل .

  القاعدة السابعة : ال ينبغي محل اآلية على القلب بدون دليل ، ألنه خالف ظاهر .

  القاعدة الثامنة : إذا دار الكالم بني التقدير و عدمه محل على عدم التقدير .

                                                             
  . 178إىل  135: من ، ص2005، الرياض ،  01الكيان ، ط ، دار عقود املرجان –أبو الفتوح أمحد سالمة  197
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  على القول بالزيادة . القاعدة التاسعة : القول بالتأصيل مقدم

القاعدة العاشرة : إذا دار اللفظ بني احلقيقة الشرعية و العرفية اللغوية ، قدمت احلقيقة الشرعية مث العرفية 
  مث اللغوية .

فضالً عن ذلك، فإن التفسري يبغي أن يعتمد القرينة يف الرتجيح و التضعيف ، مث وجوب محل كالم      
اتساق و ترابط بني معانيه السابق منها و الالحق ، و على هذا األساس يكون اهللا (تعاىل) على ما فيه 

نًا يف مناهج معينة مثل البنيوية و علم الداللة و التداولية و هكذا، و ذلك حىت يسهل لنا الطرح مضمّ 
  مكمن التناول ، و احملاور هي كاآليت :

  آليات السياق البنيوية و األسلوبية . – 1

  اق الداللية .آليات السي – 2

  آليات السياق التداولية و غري اللغوية .  – 3

  و دائمًا البداية تكون مما هو لغوي وصوالً إىل ما هو غري لغوي ، و نبدأ من أول حمور .     

  آليات السياق البنيوية و األسلوبية : – 1

 توطئة  
 : آليات السياق البنيوية 

 السياق اإلفرادي-1

 السياق الصويت املفرد -

 السياق الصريف -

 السياق املعجمي -

 السياق الرتكييب-2

 السياق الصويت املركب -

 السياق النحوي و الوظيفي -

 و األسلويب . السياق البالغي -3
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  .سياق القراءات القرآنية - 4
  : آليات السياق الداللية  

  توطئة  -
 سياق االشرتاك -

 سياق التضاد -

 سياق املعرب  -

 سياق التقابل الداليل -

 سياق التضمن -

 اللزوم أو االقتضاءسياق  -

 السياق اإلحايل -

 سياق اإلمجال -

 سياق الرتجيح -

 ختصيص العموم -

 سياق التناسب -

 : آليات السياق التداولية و غري اللغوية  
  توطئة  -
 سياق االفرتاض -

 سياق اإلضمار -

 سياق الفعل الكالمي -

 سياق احلجاج -

 سياق االستشهاد بغري القرآن -

 معرفة علوم القرآن (سياق املوقف) -

 النزولأسباب  -

 معرفة املكي و املدين -

 السياق املذهيب -
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 سياق اإلعجاز -

  : اإلمام الشنقيطي ، و كتابه أضواء البيان – 9

اإلمام الشنقيطي من األئمة الكبار الذين برعوا يف عديد العلوم اللغوية و البالغية و الشرعية،  يعّد      
حىت صار أملعيًا يف زمانه ، يقول عادل نويهض يف معجم املفسرين : " حممد األمني بن حممد املختار بن 

ا . و حج  عبد القادر اجلكين الشنقيطي : مفسر ، باحث ، من علماء شنقيط مبوريتانيا ، ولد و تعلم 
م) و استقر مدرسًا يف املدينة املنورة ، مث يف الرياض ، فاجلامعة اإلسالمية 1948ه ( 1367سنة 

جملدات ، طبع يف دار  10باملدينة . و تويف مبكة . من كتبه (أضواء البيان يف تفسري القرآن بالقرآن) . 
رمحه اهللا  -يذه الشيخ عطية حممد سامل : " مات ، يقول فيه تلم 198(عامل الكتب) ببريوت ، لبنان . "

 أفواجًا متالحقة تعد باآلالف من بعد أن أحيا علومًا درست ، و خلف تراثًا باقيًا ، و رّىب  –تعاىل 
  خرجيي كليات و معاهد اإلدارة العامة بالرياض ، و اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .

كل دائرة من دوائر احلكومة يف أحناء البالد ابنًا من أبنائه ، و يف    ما مات إال بعد أن أصبح له يف     
 ِ   ح اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة .نَ كل قطر إسالمي بعثة من البعثات اإلسالمية مل

دي السبيل .      ما مات إال بعد أن ترك يف كل مكتبة و يف كل منزل (أضواء البيان) تبدد الظالم و 

ى تلك الرسالة يف حياته ، ف هذا الرتاث ، و أّد ال يغايل من يقول : ما مات من خلّ  فال يبعد و   
  199األجيال و القرون . " يبقى أثرًا خالدًا على مرّ 

 طلبه للعلم ، و شيوخه : - 5

البداية يف طلب العلم يف عرف العلماء قدميًا تكون دائمًا حبفظ كتاب اهللا ، " فقد القرآن على يد     
خاله عبد اهللا و عمره عشر سنوات ، مث رسم املصحف العثماين على يد ابن خاله حممد بن أمحد 

ذلك إىل النيب صلى اهللا املختار ، و قرأ التجويد يف مقرأ نافع برواية ورش و قالون ، و أخذ عنه سندًا ب
  م و عمره ست عشرة سنة .عليه و سلّ 

                                                             
 . 496: ، ص1984، لبنان ،  01الثقافية ، ط ، مؤسسة نويهض  2، ج معجم املفسرين –نويهض  عادل 198
  (من مقدمة الشيخ عطية حممد سامل).  07: ، ص1ء البيان، جأضوا –الشنقيطي حممد األمني  199
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درس األدب دراسة واسعة على زوجة خاله ، فأخذ عنها مبادئ النحو ، و دروس واسعة يف أنساب     
  العرب و أيامهم ، و السرية النبوية و الغزوات .

لتاريخ يف بيت أخواله ، أما بقية و هكذا كانت دراسته األوىل يف علوم القرآن و اآلداب و السرية و ا    
الفنون ، فقد درس خمتصر خليل يف الفقه املالكي على يد الشيخ حممد بن صاحل إىل قسم العبادات ، مث 

  درس عليه النصف من ألفية ابن مالك ، مث أخذ بقية الفنون على شيوخ متعددين منهم:

حممد بن زيدان ، و أمحد بن مود ، و غريهم الشيخ أمحد األخرم ، و الشيخ أمحد بن عمر ، و الفقيه    
  من الشيوخ اجلكنيني .

قال رمحه اهللا عن نفسه : و قد أخذنا عن هؤالء املشايخ كل الفنون ، النحو ، و الصرف ، و     
األصول ، و البالغة ، و بعض التفسري و احلديث ، أما املنطق و آداب البحث و املناظرة فقد حصلناه 

  . 200باملطالعة ... "

 تالميذه : -

ن على يديه عدد كبري من شيوخ العلم و العلماء و و بعد أن تبوأ منزلة رفيعة يف العلم و تعليمه ، تكوّ 
   201األئمة و هم كثر ، و من أبرزهم :

  الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز . – 1

  الشيخ عبد العزيز بن صاحل آل صاحل . – 2

  الشيخ عبد اهللا بن غديان . – 3

  الشيخ عبد احملسن بن محد العباد . – 4

  الشيخ صاحل بن حممد اللحيدان . – 5

  الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن بن جربين . – 6

                                                             
 . 26: ، صعقود املرجان –أبو الفتوح أمحد سالمة  200
 . 29،  28: املرجع نفسه، ص 201
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  الشيخ حممد بن صاحل العثيمني . – 7

  الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان . – 8

  الشيخ إبراهيم آل الشيخ . – 9

  الشيخ عطية حممد سامل . – 10

  الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد . – 11

  الشيخ حممد خمتار بن حممد األمني (ابن الشيخ) – 12

  الشيخ عبد اهللا بن حممد األمني (ابن الشيخ) – 13

  الشيخ إحسان إهلى ظهري . – 14
 202مؤلفاته : -

از يف آيات األ – 1 از يف املنزل للتعبد و اإلعجاز) : و موضوعها إبطال إجراء ا مساء و (منع جواز ا
  الصفات و إبقائها على احلقيقة . و قد زاد هذا املعىن فيما بعد يف آداب البحث و املناظرة .

(دفع إيهام االضطراب عن آي الكتاب) : أبان فيه مواضع ما يشبه التعارض يف القرآن كله كما  – 2
م مسؤولون﴿يف قوله تعاىل :  مئذ ال يسأل عن فيو ﴿] ، مع قوله تعاىل : 24[الصافات﴾و قفوهم إ

  ] ، و أن السؤال متنوع و املواقف متعددة ..39[الرمحن﴾ذنبه إنس و ال جان

(مذكرة األصول على روضة الناظر) : مجع يف شرحها أصول احلنابلة و املالكية و بالتايل الشافعية.  – 3
  مقررة على كلية الشريعة و الدعوة .

البحث من إيراد املسائل و بيان الدليل و حنو  (آداب البحث و املناظرة) : أوضح فيه آداب – 4
  ذلك..

  (أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن) : و هو مدرسة كاملة يتحدث عن نفسه .. – 5

                                                             
   (من مقدمة الشيخ عطية حممد سامل).  28،  27: ، ص1ج البيان أضواء –الشنقيطي حممد األمني  202
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  و هناك العديد من احملاضرات ذات املواضيع املستقلة طبعت كلها و نفدت و هي :   

  آيات الصفات : أوضح فيها حتقيق إثبات صفات اهللا . – 1

  حكمة التشريع : عاجل فيها العديد من حكمة التشريع يف كثري من أحكامه . – 2

   فيها املثالية يف العقيدة و التشريع و األخالق .املثل العليا : بّني  – 3

   فيها ضابط استعماهلا بني اإلفراط و التفريط .املصاحل املرسلة : بّني  – 4

  اسرتقاق اإلسالم لألحرار .حول شبهة الرقيق : رفع اللبس عن ادعاء  – 5

 ] .. 3[املائدة﴾اليوم أكملت لكم دينكم و أمتمت عليكم نعميت﴿على  – 6
 الشنقيطي و الشعر : -

برع الشنقيطي يف قول الشعر ، " و مع هذه الشاعرية الرقراقة ، و املعاين العذاب الفياضة ، و       
لشعر مع وفرة حفظه إياه ، و له يف ذلك األسلوب السهل اجلزل فقد كان يتباعد رمحه اهللا عن قول ا

  أبيات يقول فيها :

  أنقذت من  داء اهلوى بعالج          شيب يزين مفارقي كالتاج

  قد صدين حلم األكابر عن ملى        شفة الفتاة  الطفلة  املغناج

  ماء الشبيبة زارع  يف صدرها            رمانيت روض  كحق العاج

ا قد أدرجت يف  ا شعاع  سراجو كأ   برقع            يا ويلتاه  

  و كأمنا مشس األصيل مذابة          تنساب فوق جبينها الوهاج

  يعلى ملوقع جنبها يف خدرها          فوق  احلشية  ناعم الديباج

  مل يبك عيين بني حي جرية          شدوا املطيب أنسع األحداج

م         نادت بأنغام اللحون ُح    فتزيلوا  و  الليل  أليل داجيدا



114 
 

  ال تصطبيين عاتق  يف دهلا              رقت فراقت  يف رقاق زجاج

  خمضوبة منها بنان مديرها              إذ  مل تكن  مقتـولة مبزاج 

  طابت نفوس الشرب حيث أدارها      رشأ رمى بلحاظ طرف ساجي

  لقلوب شواجيأو ذات عود أنطقت أوتارها           بلحون قول ل

  فتخال رنات املثاين أحرفًا             قد رددت يف احللق من مهتاج

و قد سألته رمحه اهللا ، عن تركه الشعر مع قدرته عليه و إجادته فيه فقال : مل أره من صفات     
  األفاضل و خشيت أن أشتهر به ، فتذكرت قول الشافعي فيما ينسب إليه :

  ي            لكنت اليوم أشعر من لبيدو لوال الشعر بالعلماء يزر 

  203و ألن الشاعر يقول يف كل جمال ، و الشعر أكذبه أعذبه فلم أكثر منه لذلك "     

هذا بكل اختصار شيء من السرية الذاتية للشنقيطي ، و عندما نقيمها جندها عامرة بطلب العلم      
ا حا فلة بالتأليف ، و املؤلف الذي بلغ فيه الشأو و العمل من إبالغ ذلك العلم إىل الطالب ، كما أ

ا أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ، و هو كتاب مهم جد  –موضوع حبثنا  –البعيد هو تفسريه 
  نظرًا ملا يقدمه من فوائد عديدة ، و ال بأس يف أن نفرد بطاقة قراءة قصرية هلذا الكتاب .

 إيضاح القرآن بالقرآن : بطاقة موجزة يف كتابه أضواء البيان يف -
 : شكليًا 

، قامت عليه دار احلديث بالقاهرة ، نشرته مكتبة   يقع يف عشر جملدات (املتوفر لدينا) الكتاب     
سم ، و قد طبع سنة :  24×17صفحة ، من قطع :  3896العلوم و احلكم ، عدد صفحاته : 

  م .21594/2005م ، و رقم إيداعه : 2006-ه1426

  اجلزء األول من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة النساء .يبتدئ     

  و يبتدئ اجلزء الثاين من أول سورة املائدة إىل آخر سورة يونس .   
                                                             

 من مقدمة الشيخ عطية حممد سامل) ( . 18: ، ص1ج بيانأضواء ال –الشنقيطي حممد األمني  203
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  و يبتدئ اجلزء الثالث من أول سورة هود إىل آخر سورة اإلسراء .    

  و يبتدئ اجلزء الرابع من أول سورة الكهف إىل آخر سورة األنبياء .   

  دئ اجلزء اخلامس من أول سورة احلج إىل آخر سورة املؤمنون .و يبت   

  و يبتدئ اجلزء السادس من أول سورة النور إىل آخر سورة الصافات .   

ادلة .      و يبتدئ اجلزء السابع من أول سورة ص إىل آخر سورة ا

و يبتدئ اجلزء الثامن من أول سورة احلشر إىل آخر سورة املرسالت (و التتمة فيه و يف ما يليه من    
  األجزاء ، من عمل تلميذه عطية حممد سامل)

  و يبتدئ اجلزء التاسع من أول سورة النبأ إىل آخر سورة الناس .  

امل لكتابني من كتب الشنقيطي و و اجلزء العاشر و األخري خيصصه الناشر أو تلميذه عطية حممد س  
از يف املنزل  مها على التوايل : كتاب دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب ، و كتاب  منع جواز ا

  للتعبد و اإلعجاز .

 : ــًا  مضموني

مبدئيًا يعترب كتاب أضواء البيان كتاب يف تفسري القرآن ، و لكنه كذلك كتاب حافل باجلوانب     
لنحوية و البالغية املهمة اليت ساعدت املفسر يف كشف أوجه البيان ، مع أن تناوله أقرب ما اللغوية و ا

يكون إىل التناول البنيوي يف الغالب ، و ما حييل عليه هذا التناول من داللة على األحكام الفقهية ، و 
ذا ، فيقول : " و اعلم أن من أهم املقصود بتأليفه أمران :   هو يصرح 

: بيان القرآن بالقرآن ، إلمجاع العلماء على أن أشرف أنواع التفسري و أجلها تفسري كتاب اهللا  أحدمها  
، و قد التزمنا  –جل و عال  - من اهللا  –جل و عال  –بكتاب اهللا ، إذ ال أحد أعلم مبعىن كالم اهللا 

ة نفسها ، أو آية أخرى غريها أن ال نبني القرآن إال بقراءة سبعية ، سواء كانت قراءة أخرى يف اآلية املبين
، و ال نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة و رمبا ذكرنا القراءة الشاذة استشهادًا للبيان بقراءة سبعية ، و 

  قراءة أيب جعفر و يعقوب و خلف ليست من الشاذ عندنا و ال عند احملققني من أهل  القراءات .  
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مجيع اآليات املبينة بالفتح يف هذا الكتاب ، فإننا نبني ما فيها  و ثانيهما : بيان األحكام الفقهية يف  
من األحكام ، و أدلتها من السنة ، و أقوال العلماء يف ذلك ، و نرجح ما ظهر لنا أنه الراجح بالدليل 
من غري تعصب ملذهب معني ، و ال لقول قائل معني ، ألننا ننظر إىل ذات القول ال إىل قائله ، ألن  

فيه مقبول و مردود إال كالمه صلى اهللا عليه و سلم ، و معلوم أن احلق حق و لو كان قائله  كل كالم
ا تسجد للشمس من دون اهللا هي و قومها ملا قالت كالمًا  حقريًا . أال ترى أن ملكة سبأ يف حال كو

ك يف قوهلا فيما حقا صدقها اهللا فيه ، و مل يكن كفرها مانعًا من تصديقها يف احلق الذي قالته ، و ذل
  204] .. "34[النمل:﴾إن امللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها و جعلوا أعزة أهلها أذلة﴿ذكر اهللا عنها : 

فيتضح اجلانب املضموين يف منهج الكاتب ، يف قول الكاتب نفسه الذي أوضح منهجه الذي     
ألنه يبدأ باجلانب  -لكتاب حبسب رأيه هذا يف بداية ا –سيتبعه يف تفسري القرآن ، و هو منهج علمي 

  الوصفي وصوالً إىل النتائج .    
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  الفصل األول

  (آليات السياق البنيوية و األسلوبية)
  توطئة  
 آليات السياق البنيوية : 

 السياق اإلفرادي-1

 السياق الصوتي المفرد -

 السياق الصرفي -

 السياق المعجمي  -

 السياق التركيبي-2

 السياق الصوتي المركب -

 السياق النحوي و الوظيفي -

 السياق البالغي 

 السياق األسلوبي 

 سياق القراءات القرآنية  
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  توطئة :  - 1

تناول النقاد و حمللو اخلطابات نصوصا و خطابات عديدة، و قد أبانت هلم املدونة وجهة معينة       
اطمأن هلا البحث، من حيث اآلليات املستعملة، أو من حيث اآلليات اليت تستخرج من التحليل، و 

اهج عديدة، و هذا وافق بعضها أمناطا من مناهج التحليل، و بعضها اآلخر يشي يف انتمائه التحليلي ملن
  ما جنده يف بعض النصوص األدبية ، و جنده أيضا يف اخلطاب القرآين .

غري أن تناول الشنقيطي يف تفسريه ، ينحو منحى ختصصيا فريدا، فهو يتناول القرآن و كأنه كلمة     
و هو يوضح واحدة و بنية متالمحة .. و هذا ما أكسب حتليله للنص القرآين طابعا يكاد يكون بنيويا ، 

هذا يف العنوان الفرعي لكتابه بـ : يف إيضاح القرآن بالقرآن ، أي أنه يفسر القرآن بالقرآن، ذلك أن " 
النص هو الذي يستحق االهتمام، كما يف السابق، و ال يزال النص كما يف السابق فرضا، إمكانا 

، و تعد اللغة هي 205حلاضر"للمستقبل، و هو يف الوقت نفسه معيار تقاس مبوجبه أعمال املاضي و ا
املكمن األويل جلميع القضايا فلقد "درسنا اللغة .. باعتبارها أداة و وسيلة، و حاولنا أن نصف بنيتها 
ا هذه األداة .. إذا أردنا أن نفهم مجلة من اجلمل علينا  دون اإلشارة الصرحية إىل الطريقة اليت تستخدم 

على مجيع املستويات. إذ ينبغي أن نعرف معىن املورفيمات أو  أن نعرف أمورًا أخرى فضالً عن حتليلها
، 206الكلمات اليت تتألف منها اجلملة، و ما تشري إليه هذه املورفيمات أو الكلمات يف العامل اخلارجي"

و التحليل جيب أن يتوخى هذا يف مقاربته للبنية، و هلذا فضلنا استعمال كلمة سياق على ما عداها ، ملا 
كلمة سياق من معاين تقرتب يف الداللة على مدلول البنية (السياق اللغوي)، مث هناك تدل عليه  

استعماالت أخرى هدفها استقصاء املعىن دالليا، و هذا ما أطلقنا عليه السياق الداليل، و غريه مما ال 
ذا أو ذاك ، أطلقنا عليه تسمية السياق التداويل أو غري اللغوي .   عالقة له 

ن هناك مالحظة جيب أن نشري إليها، يف أن هذه احملاولة البحثية ، تعد جمرد حماولة أخذت يف غري أ     
ال املتاح، و الذي ال يسمح لنا أن نطرد يف إيراد مجيع اآلليات ، فذكرنا منها عينات يف ما  اعتبارها ا

ال غري، و يرجع سبب حصرناه من آليات، متبوعا بشواهدها املندرجة فيها، و هذا على سبيل التمثيل 

                                                             
 . 84، ص: 1996بعدها، تر: حممد عصفور، عامل املعرفة، درط، الكويت، البنيوية و ما –جون سرتوك  205
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هذا إىل موضوع و سعة املدونة اليت تناولناها من جهة ، و من جهة أخرى إىل غزارة علم الرجل الذي 
  أمل بعلوم شىت.

و لذلك ففي الفصل األول من الباب الثاين ، سنتناول آليات السياق البنيوية و األسلوبية ، عن     
ما هي اآلليات البنيوية و األسلوبية و البالغية و القرائية احملتمل طريق حماولة اإلجابة عن السؤال التايل : 

وجودها يف تفسري أضواء البيان ؟ و نّذكر دائما بأن البحث مهمته الوقوف على (حتديد املفاهيم 
  النظرية) من خالل اإلجراءات املوجودة يف هذا التفسري .

حىت يسهل العمل من أن  –تعددة ، و البد كما هو معلوم فإن أي منط من السياق له مستويات م     
  جنزئ السياقات إىل هذه املستويات ، و لنبدأ بآليات السياق البنيوية . 

  :  آليات السياق البنيوية - 2

ا تلج إىل حيثيات النص واصفة إياه يف ظل معطيات لسانية تنبع       إن القراءة البنيوية مهمة جدا أل
كانت الفلذات اليت من النص ذاته، و هو اإلجراء العلمي املفيد يف استقصاء املراد من النص، فقد "

ا الرتاث النقدي العريب، يف مواجهته لإلبداع تشكل صورة ملا قرأته  الشفوية العربية إسنادًا إىل حفل 
عاملي االستحسان واالستهجان الفطريني، اللذين يواجهان املسموع فيفيضان إىل احلكم دون أن يسديا 
تعليالً يربره، ويوثق عقدته، بل جاءت عفوية تصدر عن موافقة للطبع والعرف يف شكل تعليق سريع، 

يزيولوجية تنتاب اجلسد أو بعضه فتكون آية على يطوي نصًا برمته يف عبارة مقتضبة أو يف شكل حركة ف
، و على النظري من ذلك جند القراءة النسقية اليت حتاول، علميا، أن تستوف ما أغفل من 207"هذا وذاك

ذلك . هذا و ميكن أن يتدرج السياق البنيوي من السياق اإلفرادي الذي يتكون من املستويات الصوتية 
إىل السياق الرتكييب الذي جند فيه املستويات الصوتية و النحوية و و الصرفية و املعجمية ، وصوال 

  البالغية .
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  :   السياق اإلفرادي) 1

ا      فضلنا استعمال صيغة السياق اإلفرادي، حىت ندلل به على أن مقصودنا بنية الكلمة و متظهرا
املفاهيمية، سواء الصوتية أو الصرفية أو املعجمية أو غري ذلك مما له علوق مباشر بالسياق اإلفرادي، 

 ده، و فيه :ومصنف حتته باالندراج، هذا و لنقابل مصطلح اإلفراد بالرتكيب الذي جييء بع

 المفرد السياق الصوتي : 

إن هناك جانب مهم يساهم يف تغري املعىن من جهة معينة كداللة اإلبدال (إبدال حرف حبرف        
آخر يف وحدة تركيبية) فمثال يف كلمة يعلمون، فتارة هي يعلمون و تارة أخرى هي تعلمون حبسب قراءة 

 جهة الغائب صرفيا، و بطبيعة احلال هذا له دالالت كثرية القراء، إذ تبدل املعىن من جهة املخاطب إىل
  و النموذج التايل يوضح هذا:

ُقْل َسَالمٌ َفَسْوَف ﴿: يف قوله تعاىل  داللة اإلبدال - ُهْم وَ اْصَفْح َعنـْ َف
ونَ  ْعَلمُ   . ]89الزخرف:﴾[يـَ
حبسب قراءة القراء ما بني الياء و التاء ، و يقول الشنقيطي يف  يعلموناإلبدال وقع يف فعل         
قرأ هذا احلرف ابن كثري ، وأبو عمرو ، وعاصم ، ومحزة ، والكسائي : ( فسوف يعلمون ) بياء  هذا: "

  الغيبة ، وقرأ نافع وابن عامر ( فسوف تعلمون ) بتاء اخلطاب .
  وهذه اآلية الكرمية تضمنت ، ثالثة أمور :

  ل : أمره صلى اهللا عليه وسلم بالصفح عن الكفار .األو 
  والثاين : أن يقول هلم سالم .

م سيعلمون حقيقة األمر وصحة ما يوعد به الكافر من عذاب النار . ديد الكفار ، بأ   والثالث : 
  وهذه األمور الثالثة جاءت موضحة يف غري هذا املوضع :

نَّ الساعة آل ِإ ٌة فاصفح الصفح اجلميل } [ احلجر : كقوله تعاىل يف األول { وَ َ ي ِ ] ، وقوله تعاىل {  85ت
اُهمْ } [ األحزاب :  دَْع أََذ الَ تُِطِع الكافرين واملنافقني وَ   ] . 48وَ

  . 208"والصفح اإلعراض عن املؤاخذة بالذنب
فاملعىن هنا تغري من صيغة معينة إىل صيغة أخرى بتبدل حرف واحد يف املفردة الواحدة الواقعة يف       

سياق تركييب معني، هذا و للنرب دور فعال أيضا يف إحداث التغيري على بنية لفظية ما، و قد يتمظهر 
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و دعنا نرى هذا يف النماذج  على الشدة أو على عنصر اإلدغام -على قلته فيها–النرب يف اللغة العربية 
 التالية :

ْكٍث  وَ ﴿: يف قوله تعاىل  ة من عدمهاَّدالشَ  - َأهُ َعَلى النَّاِس َعَلى مُ ْقرَ تـَ ِ اهُ ل نَ قـْ َآنًا فـَرَ قـُرْ
نْزِيًال  اهُ تـَ نـَزَّْلنَ  . و هلا معنيان حبسب قراءة القراء ، يقول الشنقيطي يف هذا الصدد : " ]417اإلسراء:﴾[وَ

ُ « قرأ هذا احلرف عامة القرآء  اه نَ قـْ أوضحناه ، وفصلناه وفرقنا فيه بني احلق  بالتخفيف : أي بيناه و» فـَرَ
أنزلناه مفرقًا حبسب الوقائع يف ثالث وعشرين  أيد : ــوالباطل . وقرأ بعض الصحابة { فرقناه } بالتشدي

ٍر َحِكيٍم } [الدخان:اىل : { ــومن إطالق فرق مبعىن بني وفصل قوله تع . سنة ُق ُكلُّ أَمْ ْفرَ ُ ا يـ يهَ ِ ] اآلية 4ف
.  

، أي مهل وتؤدة  كٍث اس على مُ على الن هأنه بني هذا القرآن لنبيه ليقرأ -جل وعال-وقد بني       
، وذلك يدل على أن القرآن ال ينبغي أن يقرأ إال كذلك . وقد أمر تعاىل مبا يدل على ذلك يف وتثبت

تِِّل اقوله :  رَ يالً } [املزمل:{وَ ِ ت هِ 4لقرآن تـَرْ يْ َل الَ نـُزَِّل عَ وْ وْا َل قَاَل الذين َكَفرُ ] ويدل لذلك أيضًا قوله : { وَ
َك وَ  بَِّت بِهِ فـَُؤادَ ثَ نُ ِ َِك ل اِحَدًة َكَذل ةً وَ َل تـَّْلنَ  القرآن ُمجْ يالً } [الفرقان:رَ ِ ت ُ تـَرْ   .209"]32اه

فالنرب هنا باعتباره خاصية صوتية مهمة، يساهم يف بيان املعىن املقصود، و هناك لغات كثرية تقوم      
على هذه اخلاصية املهمة، من مثل اللغة األجنليزية اليت هي لغة منبورة يف األصل على عكس اللغة العربية 

ب فيها النرب دورا متييزا يكون اليت هي لغة مقطعية، و قد "الحظ رومان جاكبسون أن اللغة اليت يلع
عروضها مبنيا على النرب، واللغة اليت يكون طول احلركات فيها وظيفيا يكون عروضها كميا أي مبنيا على 

، 210طول و قصر املقاطع . و العربية مل خترج على هذه القاعدة: إيقاع شعرها مستمد من إيقاع لغتها"
ا املقطعية إال أن فيه ا ميزات تتعلق بالنرب من مثل الشدة من عدمها و اإلدغام مما و العربية على ميز

  يساهم يف تبدل املعىن من حال إىل حال آخر .

هذا و يتعلق السياق الصويت باإلدغام كثريا، و الشنقيطي يركز كثريا على مراعاة عنصر اإلدغام يف       
ال لغة، و اصطالحا : إدخال بيان اآلي و السور، و اإلدغام " يف الصرف و التجويد : هو اإلدخ

حرف يف حرف حبيث يصريان حرفا واحدا مشددا، و احلرفان املدغمان أوهلما ساكن و ثانيهما 
  ، و النماذج التالية توضح أمهية اإلدغام : 211متحرك"
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بِّي اللَّهُ  ُهوَ  ِكنَّاليف قوله تعاىل ﴿اإلدغام :  - َال  رَ بِّي ُأْشِركُ  وَ  ].38﴾[الكهف:َأَحًدا بِرَ
ُ "يقول الشنقيطي :  ه ُل وْ قـَ ِ  ِيف  وَ ةِ  َهِذه َ ِكنَّا{:  اْلَكرِميَةِ  اْآلي ُ  }َل ه ِكْن « َأْصُل ةُ  فَُحِذفَْت  »أَنَا َل  »أَنَا« َمهْزَ

ْت وَ  ِكْن « نُونُ  ُأْدِغمَ َد  »أَنَا« نُوِن  ِيف  »َل عْ َ ةِ  َحْذِف  بـ زَ قَالَ  ، اْهلَمْ مْ  وَ هُ ضُ عْ َ ْت :  بـ َل ةِ  َحرََكةُ  نُقِ زَ َىل  اْهلَمْ  نُوِن  ِإ
ِكْن « ةُ  فََسَقَطِت  »َل زَ ْقلِ  اْهلَمْ ا بِنـَ هَ ِ ِت  مثَُّ  ، َحرََكت ُ !  النُّوِن  ِيف  النُّونُ  أُْدِغمَ نَِظري َِك  وَ ل ْن  َذ ِب  َكَالِم  مِ رَ لُ  اْلعَ  قـَوْ

اِعرِ    : الشَّ
ينَِين  مِ تـَرْ ِف  وَ ٌِب  أَنَْت  َأْي  بِالطَّرْ ْذن ينَِين ...  مُ ِ ْقل تـَ ِكنَّا وَ يَّاِك  َل ِلِ  َملْ  ِإ   أَق

ِكْن  َأْي       يَّاِك  أَنَا َل ِلِ  َملْ  ِإ ُ ...  أَق ه ُل وْ قـَ اَىل  وَ عَ ِكنَّا:  تـَ ُ  ُهوَ  {َل } اللَّه يبِّ ُ  ، رَ أَه ُ  قـَرَ اِهري اءِ  َمجَ ُقرَّ ْصلِ  ِيف  اْل  اْلوَ
ِكْن « َد  أَْلٍف  بِغَْريِ  ، »َل عْ َ ِ  النُّوِن  بـ ة دَ َشدَّ ُ  ، اْلمُ أَه قـَرَ ُن  وَ ْ رٍ  اب نَ  َعامِ ةِ  مِ عَ بـْ ِكنَّا« السَّ ِِف  »َل ْصلِ  ِيف  بِاْألَل  ، اْلوَ

ى وَ رْ ُ يـ َِك  وَ ل ُ  ، َعاِصمٍ  َعْن  َذ اه وَ رَ َسيَِّيبُّ  وَ ِعٍ  َعْن  اْلمُ ْسٍ  ، نَاف ي وَ رُ ُقوَب  َعْن  وَ عْ َ اتـََّفَق  ، يـ ِميعُ  وَ ى اْجلَ اِت  َعَل َ ثـْب  ِإ
ِِف  ِف  ِيف  اْألَل ْق وَ دِّ .  اْل مَ ةُ  »أَنَا« نُوِن  وَ غَ يمٍ  ُل نْ  َمتِ َدَها َكانَ  ِإ عْ َ ةٌ  بـ قَالَ .  َمهْزَ و وَ ُ ْحرِ  ِيف  َحيَّانَ  أَب َ ب نَّ :  اْل اَت  ِإ َ ثـْب  ِإ
ِِف  ًقا »أَنَا« أَل َل ْط ْصلِ  ِيف  مُ غَةُ  اْلوَ َِين  ُل يمٍ  ب َها ، َمتِ رُ َغيـْ ا وَ تُونـَهَ ِب ثْ ُ ى يـ َل ارِ  عَ ْت :  قَالَ  ، اِالْضِطرَ َ ةُ  فََجاء َ اء رَ ِ  ق

ِكنَّا« اِت  »َل َ ِِف  بِِإثـْب ْصلِ  ِيف  اْألَل ى اْلوَ غَةِ  َعَل يمٍ  ُل   . 212"َمتِ
ا) هلو نرب ناتج من اإلدغام، و أول معىن أفاده معىن وظيفي يتعلق      فالتشديد الواقع يف (لكنّ

ا)، مثل إطالقنا للفظة  باالقتصاد اللغوي، فعوضا أن نقول (لكن أنا) كان من املمكن أن نقول (لكنّ
نا) على اجلمع أي (لكن حنن)، و قد ورد هذا النمط اللساين املهم يف أقوال العر  ب و أشعارهم، و (لكنّ

أورد الشنقيطي مثاال على ذلك، مبا يدل داللة قطعية على وعيهم بأمهية ذلك يف إيراد الكالم، و القرآن 
قد نزل بلغة العرب معجزا هلا، فمن الطبيعي أن حيمل يف طياته تلك األعراف اللغوية اليت تواضع عليها 

  ج آخر للزيادة يف التوضيح. عرب أهل اجلزيرة من قبائل عرفت بالفصاحة، و هذا منوذ 

ُلونَ  َعمَّ يف قوله تعاىل : ﴿  - َ تََساء إِ  َعنِ )1(يـَ َ ِظيمِ  النَّب  . ﴾[النبأ])2(اْلعَ
ُ  َعمَّ  يقول الشنقيطي : " ه ْن  َأْصُل ا عَ ِت  مَ ِميمِ  ِيف  النُّونَ  ُأْدِغمَ ُِف  ُحِذَف  مثَُّ  ، اْل ِميمِ  أَل ُِدُخوِل  ، اْل ِف  ل  َحرْ

رِّ  هِ  اْجلَ يْ ِق ؛  َعَل ْلَفرْ ِ ْنيَ  ل َ ا بـ يَّةِ  مَ امِ ْفهَ ِ ا اِالْست مَ ةِ  وَ ُصوَل وْ   . اْلمَ
َىن  عْ اْلمَ ْن :  وَ ءٍ  َأيِّ  عَ ونَ  َشيْ ُل َ تََساء َ قَدْ  ، يـ ُ  وَ ْفَصل ُ ُف  يـ رِّ  َحرْ ا َعْن  اْجلَ َذُف  فََال  ، مَ ُِف  ُحيْ   . اْألَل
أَنَْشَد  لَ  الزََّخمَْشرِيُّ  وَ اٍن  قـَوْ ِضيَ  - َحسَّ ُ  رَ ُ  اللَّه   : - َعنْه
ى ا َعَل ِين  قَامَ  مَ َْشتُمُ يمٌ  ي ِ ئ ادِ  ِيف  َمتَرَّغَ  َكِخنْزِيرٍ  ... َل مَ   رَ
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قَالَ  نِ :  اْلَكشَّاِف  ِيف  وَ عَ ْنِ  وَ ِريٍ  اب ُ  َكث أَ  أَنَّه هْ « قـَرَ اءِ  »َعمَّ َ ْكِت  ِ ا مثَُّ  ، السَّ هَ هَ جَّ هِ  وَ ِ ل مَّا:  بَِقوْ رَى أَنْ  ِإ  ُجيْ
 ُ ْصل رَى اْلوَ ِف  ُجمْ ْق وَ مَّا ، اْل ِإ َف  َأنْ  وَ قِ َ تَِدَئ  ي بْ َ يـ ونَ {:  وَ ُل َ تََساء َ إِ  عَنِ )1(يـ َ ِظيمِ  النَّب ى ، }اْلعَ رَ  َأنْ  َعَل ُْضمَ  ي

ونَ  ُل َ تََساء َ ا ِألَنَّ ؛ يـ ُ  مَ َده عْ َ ُ  بـ ه رُ َفسِّ ُ   . 213"يـ
هذه عينات من ما هو موجود يف املستوى الصويت، و ينبغي أن نعرتف يف البدء أن االستعماالت      

ا،  ا التخصصية، من مثل االهتمام مبخارج احلروف، و صفا الصوتية يف تفسري الشنقيطي قليلة يف مدارا
م الصويت، لكن اهتمامه و املباحث الصوتية األخرى .. لكن هذا ال ينفي أن الشنقيطي مل يهتم باملفهو 

به كان يف جانب القراءات القرآنية أكثر من غريه، و قد أوردنا هذا يف آخر الفصل، حىت نورد بعض 
  القضايا اليت هلا عالقة بالصوتيات، من مثل : الشدة من عدمها، و داللة اإلبدال، و اإلدغام . 

آليات القرآنية، عن طريق استعماله آليات فنرى الشنقيطي مدققا يف مسائله، أن تناول بيان معىن ا    
تتعلق باجلانب الصويت، و قد حاولنا التمثيل هلذه املسائل ألمهيتها، و حىت نتوسع يف سياق الشنقيطي، 

  ليفهم املقصود بصورة أوضح . 
 السياق الصرفي : 

استعمل الشنقيطي آلية مهمة أخرى، و هي السياق الصريف مبباحثه و هي كثرية، و قد رصدنا منها     
  ظاهرتني مها : اسم املفعول، و مبحث االشتقاق . 

ا على وجه      هول للداللة على حدث وقع على املوصوف  فاسم املفعول "صفة تؤخذ من الفعل ا
وام مثل مقروء و مذهوب به و معطى و منطلق به . فإن كان على احلدوث و التجدد ال الثبوت و الد

  ، و النماذج التالية توضح املقصود: 214وجه الثبوت و الدوام كان صفة مشبهة"

َلْن ﴿: يف قوله تعاىل :  اسم المفعول - ْن  تَِجَد  وَ ْلتََحًدا ُدونِهِ  مِ ، إذ  ]27الكهف:[ ﴾مُ
االفتعال : من اللحد مبعىن امليل ، ومنه اللحد يف القرب ، ألنه أصل امللتحد: مكان االلتحاد وهو أن "

آ } [ نَ يـْ َن َعَل ا الَ َخيَْفوْ نَ ِ ات َ ْلِحُدوَن يف آي ُ نَّ الذين يـ ، وقوله ]40فصلت:ميل يف احلفر ، ومنه قوله تعاىل : { ِإ
هِ } [األعراف: ِ آئ ْلِحُدوَن يف َأْمسَ ُ وْا الذين يـ رُ َذ : امليل لحد واإلحلاد يف ذلكية فمعىن ال] ، اآل180: { وَ

عن احلق . وامللحد املائل عن دين احلق . وقد تقرر يف فن الصرف أن الفعل إن زاد ماضيه على ثالثة 
أحرف فمصدره امليمي واسم مكانه واسم زمانه كلها بصيغة اسم املفعول كما هنا . فامللتحد بصيغة اسم 
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أو منجى ينجيه مما يريد اهللا أن  ملجأان الذي مييل فيه إىل املك أياملفعول ، واملراد به مكان االلتحاد ، 
 . 215"يفعله به
، بالعروج أوال إىل فهو يوظف صيغة اسم املفعول إلبانة جهة الداللة املخصوصة بالبيان و اإليضاح     

املعاين اللغوية مث مكانة تلك املعاين يف سياقها من احملور الرتكييب، و املعىن الذي كان هو أن ملتحدا 
معناها: ميال عن احلق، يف حني أن القارئ هلا من وهلة أوىل حيسبها تدل على مكان الدفن و هو 

ة مث القيام بوصف العالقات القائمة بني هذا اللحد، إذا البد من مراعاة األصل اللغوي للوحدة اللغوي
  األصل بالسياق اللغوي، و ذلك قبل الشروع يف التفسري االستباقي لكلمة دون أخرى، مث هذا النموذج:  

اذُْكرْ ﴿يف قوله تعاىل أيضا :       اِب  فِي وَ وَسى اْلِكتَ نَّهُ  مُ ْخَلًصا َكانَ  ِإ يا رَُسوًال  وََكانَ  مُ  ]51مرمي:﴾[نَبِ
 محزة و  : قرأه عاصم ونيءتني سبعيتار ق» خملصًا « اعلم أن يف قوله  .  و يف هذا يقول الشنقيطي : "

الكسائي بفتح الالم بصيغة اسم املفعول ، واملعىن على هذه القراءة أن اهللا استخلصه واصطفاه : ويشهد 
ى النا هلذا املعىن قوله تعاىل : { قَاَل يا ينِّ اصطفيتك َعَل االيت وبكالمي } س برسموسى ِإ

ا144[األعراف: اُهمْ ِخبَ ْصنَ نَّآ َأْخَل َِصةٍ ذِْكرَى ] اآلية . مما مياثل هذه القراءة يف القرآن قوله تعاىل : { ِإ ل
ح الالم ، وقرأه نافع وابن كثري وأبو عمرو ت] فالذين أخلصهم اهللا هم املخلصون بف46الدار } [ص:

ُدوْا اهللا بكسر الالم ب» خملصًا « وابن عامر  ُ ب عْ يـَ ِ الَّ ل آ أمروا ِإ مَ صيغة اسم الفاعل . كقوله تعاىل : { وَ
 ِ ل ُ الدين } [البينة :ُخمْ ه ُ 5ِصَني َل ِصًا لَّه ل ُد ُخمْ ُ يِين } [الزمر: ] ، وقوله تعاىل : { قُِل اهللا أَْعب   . 216" ]14دِ

ًصا) هنا هو االصطفاء بدليل ورودها يف      َل سياقات قرآنية أخرى حتمل نفس فمعىن اسم املفعول (ُخمْ
املعىن، لذلك فإن ما ميكن أن يقال يف هذا الصدد، أن الشنقيطي راعى هذه الوحدة اللغوية وفق 

أثناء انتقاهلا من سياق معني يف آية إىل سياق آخر يف آية  هامقتضيات الزيادة و النقصان اليت تعرتي
  . أخرى
هذا و ال نغفل الدور الكبري جلانب االشتقاق، إذ هو "عملية استخراج لفظ من لفظ، أو صيغة       

من أخرى حبيث تظل الفروع املولدة متصلة باألصل. معىن هذا، أن أخذ لفظ من آخر مع تناسب 
ي سبب بينهما يف املعىن و تغيري يف اللفظ يقدم لنا زيادة على املعىن األصلي، و هذه الزيادة ه

ا إىل أصل  االشتقاق. و .. يف ظل داللته الوضعية على أنه توليد لبعض األلفاظ من بعض، و الرجوع 
ا، و يوحي مبعناها املشرتك األصيل مثلما يوحي مبعناها اخلاص اجلديد" ، و نرى أن 217واحد حيدد ماد

  الشنقيطي قد استعمل هذه اآللية، و هذا النموذج يوضح ذلك:
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َِحاِت ُأوَلئَِك ﴿من خالل بيان قوله تعاىل  االشتقاق : - َعِمُلوا الصَّال نُوا وَ نَّ الَِّذيَن َآمَ ِإ
رِيَّةِ  َ رُ اْلب ادٌ يقول الشنقيطي مدرجا آيتني يف سياق التكرمي ، حبيث يقول : " . ]7البينة:﴾[ُهْم َخيـْ َ  { ِعب

وَن } [األنبياء: مُ َقْد  26مُّْكرَ َل نَ ] ، والبشر فيهم النص { وَ مَ } [اإلسراء:َكرَّمْ َِين آدَ ] ، والفرق بينهما 70ا ب
  ، كالفرق بني االسم والفعل يف الداللة .

ففي املالئكة باالسم : مكرمون ، وهو يدل على الدوام والثبوت ، ويف بين آدم كرمنا ، وهو يدل على 
خبالفه يف بين آدم إذ فيهم دائم للمالئكة  الزم و وهذا هو الواقع ، فالتكرمي ثابت و التجدد واحلدوث .

  . 218"وفيهم
فما رأيناه يف مالحظتنا األوىل، ينطبق أيضا يف هذا السياق، من أن آليات حتليل اخلطاب، ال تكون      

دائما ماوراء نصية، و لكنها نصية بالدرجة األوىل، فاستعماله للصرف إثبات واضح، يف أن حتليل 
ا قد تكون لبنة مهمة يف اخلطاب ال يستغين يف الغالب األعم عن  ما يتصل باآلليات النصية اللغوية، أل

حتديد املعىن األويل، مث لبنة للمقاربات املاوراء نصية ثانيا، أي تشكل قاعدة هلا تنطلق منها، لذلك فإن 
ذا اجلانب أكثر من غريه، و منهم على سبيل املثال حممد الشاوش يف   حمللي اخلطابات العرب اهتموا 

، و من الغربيني جون ميشال آدام الفرنسي، يف  أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية:  كتابه
  كتبه الكثرية و اليت منها كتاب: اللسانيات النصية .. اخل .

 السياق المعجمي . 

عرّف املعجم بأنه "كتاب يضم أكرب عدد من مفردات اللغة، مقرونة بشرحها و تفسري معانيها،       
على أن تكون املواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما على حروف اهلجاء، و إما حسب املوضوعات . و املعجم 

نطقها، و الكامل هو الذي يضم كل كلمة يف اللغة مصحوبة بشرح معناها و اشتقاقها، و بطريقة 
، و يبدو واضحا هنا أن الشنقيطي مل يغفل شرح و بيان بعض 219شواهد تبني مواضع استعماهلا"

املداخل، ربطا مبا هو موجود يف آيات هلا نفس السياق، حىت يوضح ما أغفل من صلة اللفظة يف سياقها 
تعماالت القرآين، و نوضح هنا بأن ما هو موجود من هذه الشواهد أدناه، ليس حصرا لكل اس

الشنقيطي، و لكن اختيارنا هلا كان بدافع التمثيل فقط، و قد أوردنا ما وصلت إليه اليد، و أوردنا بعد 
 ذلك استعماالت الشنقيطي للمعاجم العربية .
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َلَقدْ ﴿: يف قوله تعاىل :  صلصال - ا وَ ْقنَ َسانَ  َخَل ْن ْن  اْإلِ ْن  َصْلَصاٍل  مِ إٍ  مِ ْسنُوٍن  َحمَ  ﴾مَ
، إذ يبني لنا يف سياقات أخرى املعىن املعجمي لكلمة صلصال فمعناها حبسب ما ورد يف  ]26احلجر:[

أوضح يف   -جل وعال-إذا عرفت هذا فاعلم أن اهللا القرآن الكرمي الرتاب و الطني ، يقول الشنقيطي : "
ثَلَ ع نَّ مَ ثَِل كتابه أطوار هذا الطني الذي خلق منه آدم فبني أنه أوالً تراب بقوله : { ِإ يسى ِعنَد اهللا َكمَ

 َّ اٍب مثِ ن تـُرَ ُ مِ َقه مَ َخَل ُكوُن } [ آدَ َ ي ُ ُكن فـَ ه ٍْب  ] وقوله : { يا59:آل عمرانقَاَل َل ي ن ُكنتُمْ ِيف رَ أيها الناس ِإ
ْقنَ  اٍب } [احلج:مِّنَ البعث فَِإنَّا َخَل اٍب مثَُّ 5اُكمْ مِّن تـُرَ َقُكمْ مِّن تـُرَ ن ] وقوله { ُهوَ الذي َخَل نُّْطَفةٍ }  مِ

ن ذلك الرتاب بل فصار طينًا يعلق باأليدي يف أشار إىل أاآلية إىل غري ذلك من اآليات مث ] 67[غافر:
اُهم مِّن  ْقنَ نَّا َخَل ا اإلنسان 11ِطٍني الَِّزٍب } [الصافات:مواضع أخر كقوله : { ِإ ْقنَ َقْد َخَل َل ] وقوله { وَ

ن ُسالَلَ  َدَأ َخْلَق ا ]12ةٍ مِّن ِطٍني } [املؤمنون:مِ َ ب ن ِطٍني } [السجدة:وقوله : { وَ ] إىل غري 7إلنسان مِ
ٍإ مَّْسنُوٍن } [احلجر:ذلك من اآليات وبني أن ذلك الطني أسود وأنه متغري بقوله هن  ] وبني26ا { مِّْن َمحَ

ا اإلنسلي تسمع له صلصأأيضًا أنه يبس حىت صار صلصالً  ْقنَ َقْد َخَل َل ن ة من يبسه بقوله : { وَ ان مِ
ن26َصْلَصاٍل } [احلجر: َق اإلنسان مِ  . 220"]14َصْلَصاٍل كالفخار } [الرمحن: ] اآلية وقوله : { َخَل

فمثال هنا يورد الشنقيطي سياقات الصلصال املعجمية و الداللية حىت يتضح معها املعىن املعجمي      
اخلاص أللفاظ القرآن الكرمي، و من هنا تربز أمهية الشاهد لشرح املدخل املعجمي، يف كون الشاهد 

ضح و تبني عن جهة  األساس الذي حيدد عليه جمال املدلول، إذ أن الشنقيطي بإيراده لآليات اليت تو 
كلمة صلصال مثالً أوضح لنا و حدد بدقة جمال هذا املدخل يف القرآن على اخلصوص، و لنأت بكلمة 

  أخرى مثال، و هي العفو:

انرى يف هذا اإلطار أن الشنقيطي يستعمل ، يف بيانه ملعىن آية ﴿ العفو : - مَّ مِ  وَ
اُهْم  نَ َزقـْ ُقونَ  رَ فِ نْ ُ ينبغي أن يكون عليها اإلنفاق من الرزق ، فيحدد هذا من   ] ، الصورة اليت03﴾ البقرة [يـ

كلمة معجمية اصطالحية أخرى موجودة يف نفس اآلية ﴿و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾ ، فيقوم 
بتحديد معىن هذا املدخل بأنه الزائد على احلاجة ، طبقا ملا هو وارد يف سورة أخرى ، و هي سورة 

] ، أي كثروا و كثرت أمواهلم و أوالدهم، و لنر مثال كلمة األمة اليت 95األعراف ﴿حىت عفوا﴾ اآلية [
ا سياقات مهمة:  أورد الشنقيطي بشأ
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َلئِْن : قوله تعاىل يف سورة هود : ﴿ األمة   - نَا وَ ُهمُ  َأخَّرْ َذاَب  َعنـْ َلى اْلعَ ٍ  ُأمَّةٍ  ِإ ْعُدوَدة ﴾ مَ
 استعمل لفظ األمة يف القرآن أربعة استعماالت :] ، يف بيان معىن األمة يقول الشنقيطي : " 95اآلية[

  األول : هو ما ذكرنا هنا من استعمال األمة يف الربهة من الزمن .

الثاين : استعماهلا يف اجلماعة من الناس ، و هو االستعمال الغالب ، كقوله :﴿وجد عليه أمة من 
] ، و قوله : 47ة [يونس:] ، و قوله ﴿و لكل أمة رسول﴾ .. اآلي23الناس﴾ .. اآلية [القصص:

  ]، إىل غري ذلك من اآليات .213﴿كان الناس أمة ﴾.. [البقرة:

] 120الثالث : استعمال األمة يف الرجل املقتدى به، كقوله : ﴿إن إبراهيم كان أمة﴾.. اآلية [النحل:
.  

.. اآلية الرابع : استعمال األمة يف الشريعة و الطريقة، كقوله : ﴿إنا وجدنا ءاباءنا على أمة﴾ 
]، إىل غري ذلك من 92ياء:] ، و قوله : ﴿إن هذه أمتكم أمة واحدة﴾ .. اآلية [األنب22[الزخرف:

  . 221"اآليات 

فلفظ أمة حبسب ما أورده الشنقيطي بسياق القرآن هلا معان عدة، فهي الربهة من الزمن و هي     
اجلماعة من الناس و هي الرجل املقتدى به و هي الشريعة و الطريقة، و باإلمكان أن تسم هذه املناحي 

  األربعة جماالت كلمة أمة يف القرآن الكرمي . و لنأخذ كلمة أخرى مثل كلمة :

مَّ ﴿: يف قوله تعاىل  لونيعد - وا الَِّذيَن  ُث بِِّهْم  َكَفرُ ْعِدُلونَ  بِرَ  ] .1[األنعام: ﴾يـَ

       

م مييلون و ينحرفون عن طريق احلق إىل   يقول فيها الشنقيطي:" و عليه فاملعىن : إن الذين كفروا بر
مبعىن النظري أو  ، فمعىن يعدلون هو لفظة يكفرون سياقيا، مث يعدلون جاءت 222الكفر و الضالل  "

  الند  و أورد آيات أخرى تعضد املعىن الثاين منها :

  )إذ نسويكم برب العاملني﴾ [الشعراء]97﴿تاهللا إن كنا لفي ضالل مبني(
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م كحب اهللا﴾[البقرة:   ] .165﴿و من الناس من يتخذ من دون اهللا أندادا حيبو

فقد جاءت مبعىن الكفر باهللا تارة، و جاءت مبعىن النظري تارة أخرى، و من هنا نستنتج بأن مراعاة    
سياق الكلمة الواحدة يف عديد السياقات من القرآن هلو السبيل األمثل للوقوف على املعىن الصحيح 

ل ملعىن تلك الكلمة يف سياقها القرآين اخلاص، أو كلمة معينة يف سياق نص مغاير ا حيوّ ، ألن "املتكلم إًذ
الكلمات و النظم من وادي القوة إىل وادي الفعل (..و..) أن معىن الكلمة يف املعجم متعدد و حمتمل 

  و لكن معىن اللفظ يف السياق واحد ال يتعدد بسبب ما يأيت:

 ما يف السياق من قرائن تعني على التحديد ..-أ 

، يعد هذا القول لتمام حسان 223وء القرائن احلالية .."كل سياق مبقام معني حيدد يف ضارتباط   - ب
دقيقا ألنه معضود بالشواهد اليت تعطيه قيمته احلقيقية، و تفسري الشنقيطي، لكلمة معينة يف ظل 
مقامات اآليات و يف ظل القرائن اليت تعطي لتلك الكلمة جماهلا، هلو أبلغ يف اإلبانة عن املقصود 

  املردودة بفعل السياق و القرائن .الصحيح من باقي االحتماالت 

  كان هذا يف مستوى البنية اإلفرادية، فماذا عن ما يرد يف السياقات الرتكيبية ؟     

  : السياق التركيبي ) 2

هذا السياق فيه أنواع من اآلليات، منها السياق الصويت املركب، و السياق النحوي . و من      
ثر ما يتبدى يف البىن اإليقاعية الوزنية و القوايف، املوجودة يف املعروف أن السياق الصويت املركب أك

الشعر، التسام جوانبه باالنتظام و االطراد، كما يوجد شيء منه يف القرآن الكرمي، و بعض أنواع النثر، 
مثل فن املقامات، و قصائد النثر . و قد حبثنا هذا اجلانب يف تفسري الشنقيطي و وجدنا شيئا قليال منه، 

ثال يف تطرق الشنقيطي ملا يسمى بالفواصل القرآنية و تناسبها، هذا من جهة، و من جهة أخرى مم
نالحظ أن الشنقيطي أوغل يف إيراد اآلليات و املفاهيم النحوية خالل حتليله، و هذا ما أكسب حتليله 

     طابعا بنيويا . و لنرى هذا  فيما يلي :  

 السياق الصوتي المركب : 
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ا نوع من     و نعين بالسياق الصويت املركب "تلك اخلصائص اليت تتمايز بواسطتها األصوات و يتعلق 
ا يف الواقع مؤثرات مسعية  ا عرفية و ال ذهنية أل املعاين يسمى املعاين الطبيعية، اليت ال توصف آثارها بأ

ا ال صفة، فمثل تأثريها يف وجدان السامع انطباعية ذات وقع على الوجدان تدركها املعرفة و ال حتيط 
مثل النغمة املوسيقية تطرب هلا مث ال تستطيع أن تقول مل طربت . و نستطيع أن ننسب إىل األسلوب 

مبا يشبه يف هيكله السجع،  224القرآين .. اإليقاع و الفاصلة و احلكاية و املناسبة و حسن التأليف"
مي حمل خالف القدامى، "فالكل يعرتف بوجوده الفعلي الذي مل يكن كظاهرة أسلوبية يف القرآن الكر 

املميز، بل و يقرون بأن ما جاء من آي الذكر احلكيم مسجوعًا قد بزَّ يف سالسته و رونقه ما اشتهر 
عند العرب من هذا الفن، و الذي كان يصدر يف أغلب األحوال عن تكلف و تصنع يطمسان املعىن و 

، كما هو  احلال مع سجع الكهان يف اجلاهلية. لكن اخلالف بينهم كان يتمركز حييالن الكالم طالمسًا
على مستوى املصطلح الذي يستوعب هذا الفن النثري..و يعزى القول بالفاصلة كمصطلح بديل عما 

ذا 225ورد على شاكلة السجع يف كتاب اهللا العزيز احلكيم إىل أيب احلسن األشعري" ، و "حسبك 
يف إعجاز النظم امل وسيقي يف القرآن الكرمي، و أنه مما ال يتعلق به أحد، لرتتيب حروفه باعتبار من اعتبارًا

ا و خمارجها، و مناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية يف اهلمس و اجلهر و الشدة  الرخاوة، و  أصوا
سي، التفخيم و الرتقيق، و التفشي و التكرير .. و ليس خيفى أن مادة الصوت هي مظهر االنفعال النف

و أن هذا االنفعال بطبيعته إمنا هو سبب يف تنويع الصوت، مبا خيرجه فيه مّدا أو غنة أو لينًا أو شّدة ، 
و مبا يهيئ له من احلركات املختلفة يف اضطرابه و تتابعه على مقادير تناسب ما يف النفس من أصوهلا، 

تبدو للوهلة األوىل مهمة لوجودها  . مث إن هذه اآللية226مث هو جيعل الصوت إىل اإلجياز و االجتماع"
، و نراه  الكثري و املطرد يف القرآن، و لكن الشنقيطي رمبا ال يذهب كل املذهب مع هذه الفكرة إال نادرًا
يتعرض هلذا يف موقعني اثنني أدناه، و لكن هذا األمر، على قلته يف خطاب الشنقيطي، يدل داللة كبرية 

أن التناسب أو االتزان يف التعبري هو مظهر يف رآين و يتضح  ذلك يف "على أمهية اإليقاع يف التلفظ الق
بيان القرآن، وهذا املظهر اإليقاعي املتالحم ينسجم مع طبيعة السماع أو التلقي، فاألذن ترفض أن تقبل 

ا لرتفض صيغة النقرة القوية يليها ن قرتان االرتكاز املتتايل أو النرب الشديد يف كلمتني متعاقبتني، بل إ
خفيفتان أو زمنان ضعيفان وإعادة ذلك بصورة معكوسة أو صيغة نقرة قوية فضعيفة مث أخرى قوية فرابعة 
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، و ال بأس يف أن نورد 227"ضعيفة تساوي زمن الثانية، وإمنا تقبل أو تسرتيح للتوازن وتلذ به وتنتشي
  املثالني التاليني:

ايف قوله تعاىل ﴿ : التجانس اإليقاعي  - َذ َجِت ) 1( ِزْلَزاَلَها اْألَرُْض  ُزْلزَِلِت  ِإ َأْخرَ  وَ
َقاَلَها اْألَرُْض  َقالَ ) 2( أَثـْ َسانُ  وَ ْن ا اْإلِ ئٍِذ ) 3( َلَها مَ ْومَ َها تَُحدِّثُ  يـَ ارَ َ بََّك  بَِأنَّ ) 4( َأْخب  َأْوَحى رَ

 ] . 5- 1﴾[الزلزلة:َلَها

تكرار واضح يف القرآن ، أن أصبح مسة فنالحظ هنا أن الفواصل مسجوعة مبا يشبه القافية، و هو       
من السمات يف الرتكيب القرآين، و الفاصلة "عبارة عن حروف متشاكلة تكون يف مقاطع الكالم أو يف 
املواضع اليت يفصل فيها الكالم عن بعضه البعض (و قد أطلق عليه أيضا رأس اآلية)، لذا عدت قرينة 

 احلج سورة أول يف،و يوضح الشنقيطي هذا بقوله : "228"السجعة يف النثر و قافية البيت يف القصيدة
ِت : {  تعاىل كقوله َل ُمحِ ا واجلبال األرض وَ تَ ةً  فَدُكَّ اِحَدةً  دَكَّ ا: {  وقوله ،]  14:  احلاقة} [  وَ َذ ِت  ِإ  رُجَّ
ّجاً  األرض ِت  رَ ُسَّ ب َّساً  اجلبال وَ مَ : {  وقوله ،]  5-4:  الواقعة} [  ب وْ َ ُجُف  يـ ا الراجفة تـَرْ هَ ُ ع بـَ تْ }  الرادفة تـَ

  . 229"] 7-6:  النازعات[ 

اأيضا يف قوله تعاىل ﴿ َذ ا) 1( ُكوِّرَْت  الشَّْمُس  ِإ َذ ِإ ا) 2( انَكَدرَْت  النُُّجومُ  وَ َذ ِإ  وَ
الُ  َ ْت  اْلِجب ا) 3( ُسيـِّرَ َذ ِإ ا) 4( عُطَِّلْت  اْلعَِشارُ  وَ َذ ِإ ُحوُش  وَ ْت  اْلوُ ا) 5( ُحِشرَ َذ ِإ  اْلبَِحارُ  وَ
ْت    ] .6- 1﴾[التكوير:ُسجِّرَ

ا: {  تعاىل قوله إليها يشري ما وهويقول الشنقيطي يف سياق اآلية : "     ِرَق  فَِإَذ َ َخَسَف  البصر ب  القمر وَ
عَ  ُمجِ   . 230"] 9 -  7:  القيامة} [  والقمر الشمس وَ
يف بيان بعض العالقات  جدا هذا و ال نغفل ما يتيحه لنا املستوى النحوي من سياقات مهمة     

الداللية احملورية يف التفسري، ذلك أن مالحظة نظام الرتكيب من شأنه أن يعطينا الوظائف اخلاصة املنجرة 
  من اشتغال كل وحدة وفق عالقتها مبا جاورها و حبسب أسس معينة و لعل أمهها:

ا معاين اجلمل أو األ- 1   ساليب.طائفة من املعاين النحوية العامة اليت يسمو
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  جمموعة من املعاين النحوية اخلاصة أو معاين األبواب املفردة كالفاعلية و املفعولية و اإلضافة اخل.- 2
جمموعة من العالقات اليت تربط بني املعاين اخلاصة حىت تكون صاحلة عند تركيبها لبيان املراد منها. و - 3

  ..ذلك كعالقة اإلسناد و التخصيص .. و النسبة .. و التبعية 
  مايقدمه علما الصوتيات و الصرف لعلم النحو من قرائن صوتية أو صرفية كاحلركات ..- 4
  . 231القيم اخلالفية أو املقابالت بني أحد أفراد كل عنصر مما سبق و بقية أفراده- 5

  السياق النحوي. 

إن املفعولية معىن من املعاين النحوية اخلاصة اليت تدخل يف باب املنصوبات، و هي "أربعة عشر:      
املفعول به، و املفعول املطلق، و املفعول له، و املفعول فيه، و املفعول معه، و احلال، و التمييز، و 

ا، و اسم ال املستثىن، و املنادى، و خرب الفعل الناقص، و خرب أحرف ليس، و اسم إن  أو إحدى أخوا
و اليت تعرف وظيفيًا باملخصصات اليت تأيت بعد مجل اإلسناد،  232النافية للجنس، و التابع للمنصوب"

فهناك آيات مل يذكر فيها املفعول به ملقتضيات معينة و هناك آيات أخرى استخلص منها الشنقيطي 
  ة التالية:ذلك املفعول به األول، و ذلك مثل ما هو مالحظ يف اآلي

نِْذرَ ﴿: يف قوله تعاىل  المفعول به - تـُ ِ ِذْكرَى بِهِ  ل يَن  وَ نِ ْؤمِ ْلمُ ِ  ] .2[األعراف: ﴾ل

، و لكنه بينه يف مواضع أخر ،  ﴾لتنذر﴿حبسب الشنقيطي " مل يبني هنا املفعول به لقوله : 
] ، إىل غري ذلك من اآليات ، كما أنه بني املفعول به 6[يس: ﴾لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم﴿كقوله : 

]، و قوله : 2[الكهف: ﴾لينذر بأسا شديدا من لدنه﴿الثاين لإلنذار يف آيات أخر ، كقوله : 
] إىل غري ذلك 40[النبأ: ﴾إنا أنذرناكم عذابا قريبا﴿[الليل] ، و قوله :  ﴾)14فأنذرتكم نارا تلظى(﴿

  . 233من اآليات "

)، و فاملفع )، و يف (ناراً)، و يف (عذابًا )، و يف (بأسًا ول به هنا جتلى يف أربعة مناح يف (قومًا
البنية العميقة هلذا التشجري السياقي تتمثل يف هيمنة ألفاظ القوة، و مما ال شك فيه، أن االبتداء بالقوم 

م يف ألفاظ العذاب هلو أقوى دليل على أ م و التدرج  ن اهللا نّظم القرآن نظاما باعتبارهم املفعول 
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حمكما عرب اآليات، حبيث ما يقع بعد فعل (أنذر) من مفاعيل إىل و يصبُّ يف تلك املعاين املتعاضدة، 
  سواء من حيث البنية، أو من حيث الداللة .

و هناك منط آخر من املنصوبات ال بأس يف النمذجة له أيضا و هو احلال، و احلال "وصف 
ة االسم الذي يكون له الوصف .. وال فرق بني أن يكون الوصف مشتقا من فضلة يذكر لبيان هيئ

الفعل.. أو امسا جامدًا فيه معىن املشتق.. ومعىن كون احلال فضلة: أنه ليس مسندًا و ال مسندًا إليه، وال 
يعين ذلك أنه يصح االستغناء عنه.. و للحال اسم تكون له يسمى صاحب احلال، و للحال عامل، و 

  ، فلنرَ استعمال احلال يف القرآن يف النموذج التايل:234عدد احلال"قد تت

آنًايف قوله تعاىل ﴿ :الحال  - يا قـُرْ ِب رَ  َعرَ يـْ  ] .28﴾[الزمر:ِعوَجٍ  ِذي َغ
ُ يقول الشنقيطي : "       ه ُل وْ قـَ ِ  ِيف  وَ ةِ  َهِذه َ آنًا{:  اْلَكرِميَةِ  اْآلي تُِصَب  }قـُرْ ى انـْ ِهيَ  اْلَحاِل  َعَل ؤَكََّدةٌ  َحالٌ  وَ  مُ

يَقةِ  ِيف  اْلَحالُ وَ  ، قِ ا ُهوَ  اْحلَ ي ِب آنًا ، َعرَ قـُرْ ةٌ  وَ ِطئَ ُ  تـَوْ ه يلَ  َل ِ ق تُِصَب  وَ ى انـْ ْدحِ  َعَل   . اْلمَ
ُ  و     ه ُل وْ اَىل  َ◌قـَ عَ ِ  ِيف  تـَ ةِ  َهِذه َ ا:  اْلَكرِميَةِ  اْآلي ي ِب ُ :  َأْي  ، َعرَ َِساٍن  ِألَنَّه ِيبٍّ  بِل ا َعرَ اَىل  قَالَ  َكمَ َِسانُ {:  تـَعَ  ل

ْلِحُدونَ  الَِّذي ُ هِ  يـ يْ َل َهَذا َأْعَجِميٌّ  ِإ َِسانٌ  وَ ِيبٌّ  ل ٌني  َعرَ ِب قَالَ ] . 103النحل:[ }مُ اَىل  وَ َ ةِ  أَوَِّل  ِيف  تـَع وُسَف  ُسورَ ُ  ي
نَّا{:  ُ  ِإ اه نَ ْل آنًا أَنـْزَ ا قـُرْ ي ِب لَُّكمْ  َعرَ عَ ونَ  َل ُل قِ عْ قَالَ ] . 3يوسف:[ }تـَ نَّا{:  الزُّْخرُِف  َأوَِّل  ِيف  وَ ُ  ِإ اه ْلنَ آنًا َجعَ ا قـُرْ ي ِب  َعرَ

لَُّكمْ  عَ ونَ  َل ُل قِ عْ قَالَ ] . 3الزخرف:[ }تـَ َِك { طه ِيف  وَ ُ  وََكَذل اه ْلنَ آنًا أَنـْزَ ا قـُرْ ي ِب ا َعرَ نَ َصرَّفـْ يهِ  وَ ِ نَ  ف ِعيِد  مِ مْ  اْلوَ لَّهُ عَ  َل
تـَُّقونَ  َ ِدُث  َأوْ  يـ ا َهلُمْ  ُحيْ قَالَ ] 113طه:[ }ذِْكرً اَىل  وَ عَ ْت  ِيف  تـَ وْ {:  فُصَِّل َل ُ  وَ اه ْلنَ آنًا َجعَ ا قـُرْ وا َأْعَجِمي َقاُل َال  َل وْ  َل

ْت  َل ُ  فُصِّ اتُه َ ِيبٌّ  أََأْعَجِميٌّ  آي رَ عَ قَالَ ] 44فصلت:[ }وَ اَىل  وَ اءِ  ِيف  تـَعَ رَ ُ {:  الشُّعَ نَّه ِإ ُ  وَ نْزِيل تـَ  رَبِّ  َل
ِمَني  اَل عَ ُني  الرُّوُح  بِهِ  نـَزَلَ )192(اْل ى)193(اْألَمِ َك  َعَل ْلِب تَُكونَ  قـَ ِ نَ  ل نِْذِرينَ  مِ َِساٍن )194(اْلمُ ِيبٍّ  بِل  َعرَ

نيٍ  ِب قَالَ ] الشعراء[ )}195(مُ اَىل  وَ عَ ةِ  ِيف  تـَ َِك {:  الشُّورَى ُسورَ ا وََكَذل نَ َحيـْ َك  أَوْ يْ َل آنًا ِإ ا قـُرْ ي ِب نِْذرَ  َعرَ تـُ ِ  أُمَّ  ل
ُقرَى ْن  اْل مَ ا وَ َهلَ ةَ  }َحوْ َ قَالَ  ] .7الشورى:[ اْآلي اَىل  وَ َ َِك {:  الرَّْعِد  ِيف  تـَع ُ  وََكَذل اه نَ ْل ا أَنـْزَ ا ُحْكمً ي ِب ِنِ  َعرَ ئ َل  وَ

َت  عْ ُهمْ  اتـَّبـَ َ اء ا َأْهوَ َدمَ عْ َ كَ  بـ َ نَ  َجاء ْلمِ  مِ عِ ا اْل َك  مَ نَ  َل ْن  اللَّهِ  مِ ِيلٍّ  مِ َال  وَ اٍق  وَ َىل ] 37الرعد:[ }وَ َِك  َغْريِ  ِإ ل َن  َذ  مِ
اِت  َ   . 235"اْآلي

  ذا جاء هذا السياق بلفظ احلال ؟كل هذه اآليات تؤكد عربية القرآن بواسطة احلال، فلما      
 البخاري صحيح شرح الباري فتح يف جاء"من املمكن أن تناقش املسألة من جهة املصادر أوالً، فقد     
 داللة تقم مل نو إ معظمه أي قريش بلغة القرآن نزل عثمان قول معىن الباقالين بكر أبو القاضي قال

 ألسنة جبميع نزل نهأ ﴾عربيا قرآنا جعلناه نا﴿إ تعاىل قوله ظاهر نفإ قريش بلسان مجيعه نأ على قاطعة
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 بلغة يقرأ أن أبيح مث نزوله ابتداء أي قريش بلسان نزل قوله يكون أن حيتمل شامة أبو وقال ...العرب

 :قيل فإن عربيا، كونه عن القرآن خروج ذلك من يلزم أنه أسلم ال ":يقول قائل ، غري أنه قد236"غريهم
، 237"عربيا كله يكون ال عريب، غري وبعضه عريب بعضه فما بعريب، ليس ما على مشتمال كان إذا ألنه

 جبهة لكن عربيا، جبملته القرآن كون على النصوص داللةب سلمنا إنغري أن اآلمدي جييب بعد ذلك "
از، أو احلقيقة، . و  238"عربيا يسمى العربية منه الغالب ما نأل وذلك مسلم، والثاين ممنوع، األول ا

ورودها بصيغة احلال ألن احلال أوالً فيه معىن الدميومة يف كل األزمنة، مث أن احلال حيمل معىن اإلخبار و 
معىن النعت يف نفس الوقت، و احلال كذلك تعبري عن املوقف يف السياق اخلارجي، فيكون أنسب من 

  جهة اشتماله على أغلب العناصر املطلوبة يف التواصل.
ال و املفعول به ، أو جتوزا باب املنصوبات، فماذا عن النفي ألن القرآن حافل مبا ينبغي هذا عن احل     

، و ال بأس يف أن نورد املثال التايل:   فعله و ما ال ينبغي فعله أيضًا
نْ  ُقْل ﴿: يف قوله تعاىل :  النفي - نِ  َكانَ  ِإ لرَّْحمَ ِ َلدٌ  ل أَنَا وَ ابِِديَن  َأوَّلُ  َف  ﴾اْلعَ

 ]81الزخرف:[

ذا اخلصوص : "       وخري ما يفسر به القرآن القرآن فكون املعرب يف اآلية : وما كان فيقول الشنقيطي 
لَّهِ الذي َملْ  ِ قُِل احلمد ل للرمحن ولد بصيغة النفي الصريح مطابق لقوله تعاىل يف آخر سورة بين إسرائيل { وَ

تَّ  َ دًا } [اإلسراء:يـ َل ُ َشرِي] اآلية . وقوله تعاىل 111ِخْذ وَ َُكن لَّه َملْ ي دًا وَ َل تَِّخْذ وَ َ َملْ يـ ٌك يف أول الفرقان { وَ
ْلِك } [الفرقان: ُ ٍد } [املؤمنون: ] اآلية . وقوله تعاىل :2ِيف امل َل ن وَ ا اختذ اهللا مِ ] اآلية . وقوله 91{ مَ

 َ ْد } [اإلخالص:تعاىل : { َملْ ي وَل ُ َملْ ي ْد وَ ِ م مِّ 3ل نـَّهُ نـَّ ] وقوله تعاىل { َأالَ ِإ ِإ َد اهللا وَ َل وَن وَ ُقوُل يـَ ِكِهمْ َل ْف مْ ْن ِإ هُ
وَن } [ الصافات: ُ ب َكاذِ   .239"] إىل غري ذلك من اآليات152-151َل

: الكالم معىن أن منفالنفي هنا يف اآلية أعاله جاءت على سبيل االفرتاض، و هو عند الطربي:"      
 بذلك عابديه أول فأنا ولد للرمحن كان إن: اهللا بنات املالئكة أن الزاعمني قومك ملشركي حممد يا قل

  .له يكون أن ينبغي وال له، ولد ال بأنه أعبده فأنا له، ولد ال ولكنه منكم،
 من اإللطاف وجه على ولكن الشّك، وجه على يكن مل الوجه هذا من قلنا ما إىل الكالم وجه وإذا

ُ  قُلِ ﴿ ثناؤه جلّ  قال كما اخلطاب، وحسن الكالم نَّا اللَّه ِإ يَّاُكمْ  َأوْ  وَ ى ِإ َل َ ع  َضالٍل  ِيف  أَوْ  ُهًدى َل
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نيٍ  ِب ، و الشنقيطي يورد سياقات أخرى تنفي أيضا من أن يكون هللا ولد، و هذا يؤكد 240]"24﴾[سبأ:مُ
ا الشنقيطي موجبة للتصديق من قبل  مرة أخرى وحدانية اهللا سبحانه و تعاىل، فالدالئل اليت استشهد 

ذا االعتقاد اإلنسان، املكلف  بعبادة اهللا و أن ال يشرك به شيئًا . لذلك فالسبيل األوحد هو التقيد 
  (الوحدانية) حىت حيسن إميان اإلنسان مبن خلقه لعبادته وحده ال شريك له .

  و هناك ما املصدرية و هي "حرف مصدري يؤول مع ما بعده مبصدر. و هي قسمان:      
ها يف تأويل مصدر يف حمل نصب ظرف زمان، و ذلك إذا كان ما ظرفية زمانية، تكون مع ما بعد- 1

  ]...31بعدها داال على زمان، حنو اآلية: ﴿و أوصاين بالصالة و الزكاة مادمت حيا﴾[مرمي:
مصدرية غري ظرفية، تكون مع ما بعدها يف تأويل مصدر يعرب حسب موقعه يف اجلملة، حنو اآلية: - 2

ا يف القرآن الكرمي، و 241]..."13﴿آمنوا كما آمن الناس﴾[البقرة: ، و قد الحظ الشنقيطي استعماال
  رصد سياقات ورودها يف آيات أخرى، و ذلك حىت يتبني له معىن هذا االستعمال .

ونَا َلَقدْ ﴿: يف قوله تعاىل  ما المصدرية - تُمُ ا ِجئْ اُكْم  َكمَ ْقنَ ٍ  َأوَّلَ  َخَل رَّة  ]48الكهف:﴾[مَ
  و وردت يف آيات أخرى مثل اآليات التالية :   

ا      مَ ورُِكمْ وَ َ ُظهُ اء رَ اُكمْ وَ نَ ْل تـَرَْكتُمْ مَّا َخوَّ رٍَّة وَ اُكمْ َأوََّل مَ ْقنَ ا َخَل ا فرادى َكمَ ونَ تُمُ َقْد ِجئْ َل ُكمْ { وَ عَ نرى مَ
َقد تـَّقَ  ُ َل يُكمْ ُشرََكآء ِ مْ ف تُمْ أَنـَّهُ َُكمُ الذين َزَعمْ آء َضلَّ َعنكُ ُشَفعَ نَُكمْ وَ يـْ َ وَن } طَّعَ بـ مُ عُ م مَّا ُكنتُمْ تـَزْ

ْعد و ] ،94[األنعام: ُ وَ يُده َدأْنَآ َأوََّل َخْلٍق نُّعِ َ ا ب آ } [األنبياء:قوله تعاىل : { َكمَ نَ يـْ ] اآلية ، 104ًا َعَل
َدَأكُ  َ ا ب وَن } [األعراف:وقوله : { َكمَ ودُ ُ   ...] 29مْ تـَع
مصدرية ، واملصدر املنسبك منها ومن صلتها » ما « الكرمية : { كما خلقناكم } وقوله فيه هذه اآلية 

نعت ملصدر حمذوف على حذف مضاف . وإيضاح تقريره : ولقد جئتمونا كما خلقناكم ، أي جميئًا 
 . 242مثل جميء خلقكم

إىل طبيعة إن اآلليات النحوية قد أخذت احلظ الوافر من باقي اآلليات األخرى، و قد يعود هذا     
استقرائه للنص القرآين، و منهجه الذي يتبع فيه تفسري القرآن بالقرآن، فاملقارنة ما بني السياقات اليت 
ا، و يعود هذا إىل  وردت فيها قضية معينة يف اآليات، مدعاة حلضور التجربة النحوية مبختلف آليا

اخلصوص، كما يعود إىل النص حبد تضلع الشنقيطي من مشارب العربية بعلومها، و منها النحو على 
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ذاته، إذ هو منبع من اإليرادات اللغوية الكثرية و املتنوعة، و اليت يصعب على أي باحث أن يتقصاها يف 
جمملها، و ال ننسى بطبيعة احلال، أن القرآن كان مصدرا للتأصيل النحوي من قبل األصوليني األوائل، 

 منها يعود إىل النصوص القرآنية، أما الذي ظهر و بان منها فاآلليات اليت استنبطها سيبويه طرف كبري
أما شروح الشواهد القرآنية فقد استقرت يف بطون  "فهو الشواهد الشعرية، يقول حممد إبراهيم عبادة : 

كتب التفسري، و بعض كتب القراءات اليت عنيت بالتوجيه اإلعرايب، و بيان مذاهب النحويني..و كتب 
ا مع تفاوت يف عرضهاالنحو مل ختل من  ، فمحاولة الشنقيطي يف 243"الشواهد القرآنية بقراءا

االستعماالت النحوية، هي امتداد حملاوالت من سبقه يف هذا، أمثال الفراء يف معاين القرآن، و الزجاج 
يف معاين القرآن و إعرابه، و النحاس يف إعراب القرآن، و أبو علي الفارسي يف احلجة، و ابن جين يف 
احملتسب، و ابن األنباري يف البيان يف غريب القرآن، و العكربي يف إمالء ما من به الرمحن يف إعراب 

  القرآن .. و ما مييز الشنقيطي عنهم اعتماده املقارنة ما بني املتناسب من اآليات يف السياق .
 : السياق البالغي - 3

      ، مادام أن الطرح السابق، كان يف البنية الرتكيبية، أي النحوية، فإن الطرح الذي يليه يكون بالغيًا
العتبار أن هناك قضايا ينظر النحو إليها، بقيمة التقدير النحوي و قانون الرتبة، مثل التقدمي و التأخري، 

فكان لزاما مراعاة مثل هذا االعتبار يف  بينما تنظر البالغة إليها بنظرة الغرضية، مثل غرض االهتمام،
ترتيب اآلليات حىت يأخذ كل مبحث جانبه من االهتمام و الرؤية، فكما قلنا، فإن جمال اشتغال النحو 
هو ما ينجر من معاين حنوية مثل الفاعلية و املفعولية و املصدرية و احلالية .. اخل، بينما جمال اشتغال 

و بيانه و بديعه .. اخل، لذا فهما مرتبطان من حيث التكامل البنيوي، غري أن  البالغة يف املعىن و كيفياته
الدراسة تفرق ما بينهما حتليال، " و الذي يقوم بدراسة أنواع اخلطاب من املنظور البنيوي جيد نفسه أمام 

ا أشكال بالغية مثل التكرار، كما جيد نفسه أمام أشكال أخرى  تبدو بعض األشكال اليت تبدو و كأ
طبيعية مثل االستفهام، و هي مع ذلك ميكن اعتبارها يف بعض احلاالت أشكال بالغية . و دام من 
املمكن إدراجها أو إخراجها من نطاق األشكال البالغية فإن يثري مشكلة دقيقة، إذ مىت يصح هذا أو 

ا حركية التخييل، و هو ما ي244ذاك ؟" ا البالغة تؤطر املقوالت اليت أثار ظهر خاصة يف الشعر ، إًذ
فـ"لقد تناول النقاد املسلمون مفهوم الصورة الفنية يف إطار العناصر البالغية .. و تناولوا النشاط التخييلي 
يف إطار هذه العناصر أيضا. و من هنا، كان النشاط التخييلي األساس الذي تقوم عليه الصور 

                                                             
  . 2و  1، ص: 2002ه، مكتبة اآلداب، درط، مصر، الشواهد القرآنية يف كتاب سيبوي –عبادةحممد إبراهيم  243
  . 129،ص: 1992بالغة اخلطاب و علم النص، عامل املعرفة، درط، الكويت،  -صالح فضل 244
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از املثبت للحقائق با 245الفنية" ألسلوب من األساليب العربية، و ذلك هروبا ، و الشنقيطي يسمي ا
از هنا و يف تقديره عكس احلقيقة، و لكنه عندما  از، و كأن ا من املقارنة املنعقدة ما بني احلقيقة و ا

ينِّ  رَبِّ  قَالَ يتعرض لشاهد من القرآن مثل : ﴿ َهنَ  ِإ ْظمُ  وَ ينِّ  اْلعَ لَ  مِ عَ اْشتـَ ا الرَّْأُس  وَ ً ب و  ] يقول4﴾[مرمي:َشيْ
از الذي ينايف احلقائق يف جمملها، و لكنه  هذا أسلوب من أساليب العربية، لذلك فالشنقيطي يرفض ا

از الذي يثبت احلقائق .   مع ا

لذلك فإن أول استعمال بالغي يف مبحث البيان كان  لعنصر التشبيه، حبكم أن القصيدة العربية      
تبارها العنصر املهيمن من باقي آليات البيان، و التشبيه "صفة القدمية كانت ترتكز على آلية التشبيه باع

الشيء مبا قاربه و شاكله، من جهة واحدة أو جهات كثرية ال من مجيع جهاته، ألنه لو ناسبه مناسبة  
ا .. فوقوع التشبيه  كلية لكان إياه، أال ترى أن قوهلم:(خدٌّ كالورد) إمنا أرادوا محرة أوراق الورد و طراو

، و يقول عبد القاهر اجلرجاين: "اعلم أن الشيئني إذا 246ا هو أبدًا على األعراض ال على اجلواهر"إمن
شبه أحدمها باآلخر كان ذلك على ضربني أحدمها : أن يكون من جهة أمر بّني ال حيتاج فيه إىل تأول . 

بالشيء من جهة  و اآلخر : أن يكون الشبه حمصالً بضرب من التأول . فمثال األول : تشبيه الشيء
الصورة و الشكل، حنو أن يشبه الشيء إذا استدار بالكرة يف وجه و باحللقة يف وجه آخر ..ومثال 

. و 247الثاين: هو الشبه الذي حيصل بضرب من التأول، كقولك هذه حجة كالشمس يف الظهور"
  سنعتمد على بعض مناذج الشنقيطي لتبيني استعماالت التشبيه لديه:

ا﴿: يف قوله تعاىل  يهاستعمال التشب - نَّمَ ُ  ِإ ثَل ِ  مَ اة َ ا اْلَحي َ ي نـْ اءٍ  الدُّ اهُ  َكمَ َزْلنَ َن  أَنـْ  مِ
اءِ  مَ اهللا تعاىل يف . و معناه و سياقه يف آيات أخرى أن " ]24يونس:[ ﴾لقوم يتفكرون﴿إىل قوله  ﴾السَّ

ييبس ، ويكون حصيدًا هذه اآلية الكرمية املثل للدنيا بالنبات الناعم املختلط بعضه ببعض ، وعما قليل 
َ » الكهف«رب هلا أيضًا املثل املذكور يف يابسًا كأنه مل يكن قط ، وض يف قوله : { واضرب َهلُم مَّثَل

آءٍ  نَ السماء } [الكهف: احلياة الدنيا َكمَ ُ مِ اه نَ ْل ءٍ مُّْقتَِدرًا } ] إىل قوله : { وََكاَن اهللا عل45أَنـْزَ ى ُكلِّ َشيْ
نَّ ِيف » : { الزمر « ، وأشار هلذا املثل بقوله يف ]45[الكهف: امًا ِإ ُ ُحَط ه ُل عَ ًا مثَُّ َجيْ ْصَفرّ ُ مُ اه رَ تـَ ِهيُج فـَ َ مثَُّ ي

                                                             
  . 94: ، ص2005، اجلزائر، 1بعة العربية، ط، املطالنظرية النقدية العربية –خليفة حممد 245
 . 237، ص: 2006 ، القاهرة،01، دار الطالئع، ط 1العمدة يف حماسن الشعر ج -أبو علي احلسن بن رشيق 246
 . 70و  69، ص: 2003املكتبة العصرية، درط، بريوت،  تح: حممد الفاضلي، أسرار البالغة، -عبد القاهر اجلرجاين 247
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َِك لذكرى ألُ  ل ِيل األلباب } [الزمر:َذ ٍث َأْعَجَب الكفار » : { احلديد « ] ، وقوله يف 21وْ ثَِل َغيْ َكمَ
ْصَفرّ  ُ مُ اه رَ تـَ ِهيُج فـَ َ ُ مثَُّ ي اتُه َ ب اما } [احلديد:ًا مثَُّ نـَ َُكوُن ُحَط   . ]20ي

التشبيه يف اآليات املذكورة عند البالغيني من التشبيه املركب ، ألن وجه الشبه صورة منتزعة من      
كمال ، مث عما قليل  قبال وإه به ميكث ما شاء اهللا ، وهو يف أشياء ، وهو كون كل من املشبه واملشب

   248" يضمحل ويزول
بيه املركب هو نوع مميز فهو من نوع (ما مل جتر به العادة إىل ما جرت به العادة)، و هو فالتش      

 وفيه اهلالك، مث والبهجة، الزينة األمرين جيمع الذي واملعىن. به جتر مل ما إىل العادة به جرت ما بيان"
 الدنيا احلياة لزهرة مثال"، و املعىن عند ابن كثري أن اهللا ضرب 249"تذّكر ملن واملوعظة اعترب، ملن العربة

 مما املاء، من السماء من أنزل مبا األرض من اهللا أخرجه الذي بالنبات وزواهلا، انقضائها وسرعة وزينتها
 وقَْضب أّب  من األنعام تأكل وما وأصنافها، أنواعها اختالف على ومثار،  زرع من الناس يأكل
  ، مث هنا مثال آخر:250"ذلك وغري
او يف قوله تعاىل : ﴿     ِ  َعنِ  َلُهْم  َفمَ ة رَ ْعِرِضيَن  التَّْذكِ رٌ  َكأَنـَُّهْم ) 49( مُ ةٌ  ُحمُ رَ نْفِ ْستـَ   ﴾[املدثر].)50( مُ

ِ  ِيف "يقول الشنقيطي :       ةِ  َهِذه َ ُ  اْآلي يه ينَ  تَْشِب وِّ ْدعُ اِضِهمْ  ِيف  اْلمَ ْعرَ ِ  َعنِ  ِإ ة ْعوَ ةِ  الدَّ رَ التَّْذكِ رِ  ، وَ مُ َفارَّةِ  بِاْحلُ  اْل
نَ  ينَ  مِ قَدْ  ، اْألََسِد  َأوِ  الصَّيَّادِ َ  وَ ًْضا ُشبِّه ُ  أَي اِمل رُ  اْلعَ عِ  َغيـْ فِ تَ نْ ْلِمهِ  اْلمُ ارِ  بِعِ ُ  بِاْحلِمَ ِمل ا َحيْ ا ، َأْسَفارً مَ اِن  فـَهُ يهَ  تَْشِب

اِعي وِّ  بِالدَّ ْدعُ اْلمَ ا وَ َذ ُ  َملْ  ِإ ه َفعْ نـْ ِ◌  تـَ ُة ْعوَ   . 251"الدَّ
م"و املعىن هنا حبس القرطيب:      وسلم عليه اهللا صلى حممد من فرارهم يف الكفار هؤالء كأن أي كأ
ُ ، و قد حضرت الشنقيطي اآلية ﴿252"الوحشية احلمر أراد: عباس ابن قال مستنفرة محر ثَل وا الَِّذينَ  مَ  ُمحُِّل

اةَ  رَ وَها َملْ  مثَُّ  التـَّوْ ِمُل ثَلِ   َحيْ ارِ  َكمَ ُ  اْحلِمَ ِمل ا َحيْ ]، و يف كالم الشنقيطي ينطبق هذا أيضًا 5﴾[اجلمعة:َأْسَفارً
عِ على العامل غري ا فِ تَ نْ   بعلمه . ْلمُ

فبالغة التشبيه أوقع يف النفس من الكالم احلريف املباشر، و الشعر اجليد هو العامر بالتشبيه و      
ا اإلبالغ أساليب البيان، فإنه يقال (أصدق الشعر أكذبه)، هلذا استعمل  يف املخاطبات اليت يراد 

القوي، و إن قوي التشبيه و زاد يف الغلو و التجريد مسي ذلك استعارة مث كناية، و ال بأس يف إيراد منوذج 
يف االستعارة، و يسميها الشنقيطي كما قد أسلفنا : باألسلوب من األساليب العربية، و مل يزد على هذا 

  القول .
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هِ  ُكتَِب : يف قوله تعاىل ﴿ االستعارة - يْ ْن  أَنَّهُ  َعَل هُ  مَ الَّ أَنَّهُ  تـَوَ ُِضلُّهُ  َف ْهِديهِ  ي يـَ َلى وَ  َعَذاِب  ِإ
يرِ  عِ ا : 4﴾[احلج:السَّ  إىل فاهدوهم{  تعاىل قوله القرآن يف ذلك ونظري"] . فيقول الشنقيطي بشأ
اِط  اُهمْ { تعاىل وقوله]  23:  الصافات} [  اجلحيم ِصرَ ْلنَ َجعَ ةً  وَ ِمَّ ونَ  أَئ ْدعُ َ َىل  ي  41:  القصص} [ النار ِإ

 . وإرشاده هديه يف به يقتدى من هو اإلمام ألن اآلية] 
 فيه بأن ذلك، مثل يف البالغيني وكالم معروف عريب أسلوب ذكرنا كما الضالل يف اهلدى وإطالق    

  . 253"ومتليحية كمية إىل العنادية وتقسيمهم ، عنادية استعارة

فاالستعارة تعد منطًا بيانيًا و هي " جماز عالقته التشبيه، أو تشبيه حذف أحد طرفيه: املشبه أو     
، و 254املشبه به، فإذا حذف املشبه به، فهي : مكنية.. و إذا صرح باملشبه به فهي تصرحيية أو ختييلية"

ية أعاله، هو استعارة مكنية فحذف املشبه ما تكلم عنه الشنقيطي و هو وارد يف القرآن يف تفسريه لآل
به و هو اإلمام و رمز له بأحد لوازمه و هو اهلداية، و أورد آية أخرى بعدها حتمل نفس النوع من 

اُهمْ {االستعارة، و لكن يف اآلية األخرية  ْلنَ َجعَ ةً  وَ ِمَّ ونَ  أَئ ْدعُ َ َىل  ي يظهر لنا أن نوع االستعارة تبدل،  }النار ِإ
باملشبه به فكانت إذًا استعارة تصرحيية، إذ صار للمعىن وجود من جهيت االستعارة و تفسري إذ صرح هنا 

ُ {املعىن عند البغوي: " ْن  أَنَّه ُ  مَ اله ُ { اتبعه} تـَوَ ُ { الشيطان، يعين} فَأَنَّه ُِضلُّه  تواله، من يضل: أي} ي
ْهِديهِ { َ يـ َىل  وَ َذاِب  ِإ عِريِ  عَ   االستعارة، فماذا عن الكناية؟، و قد كان هذا يف 255"}السَّ

اْخفِْض ﴿: يف قوله تعاىل  الكناية     اَحَك  وَ يَن  َجنَ نِ ْؤمِ ْلمُ ِ . فيقول الشنقيطي يف هذا   ]133احلجر:﴾[ل
. وخفض اجلناح ية الكرمية خبفض جناحه للمؤمننيأمر اهللا جل وعال نبيه يف هذه اآل "اخلصوص : 

  عن لني اجلانب والتواضع ، ومنه قول الشاعر : كناية
  فال تك يف رفعه أجدال ...وأنت الشهري خبفض اجلناح 

اَحَك  و      نَ املؤمنني  بني هذا املعىن يف مواضع أخر . كقوله يف الشعراء : { واخفض َجنَ ِن اتبعك مِ ِمَ ل
نَت 215} [الشعراء: ِ ةٍ مِّنَ اهللا ل ا رَْمحَ مَ ْن  ] ، وكقوله : { فَِب يَظ القلب الَنـَْفضُّوْا مِ ِ ًا َغل وْ ُكنَْت فَّظ َل َهلُمْ وَ

مْ واستغفر َهلُ  هُ َِك فاعف َعنـْ ل ُهمْ ِيف األمر } [آل عمران:َحوْ َشاِورْ ] إىل غري ذلك من اآليات 159مْ وَ
"256 .  
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إال كل بليغ تعد الكناية باعتبارها آلية من آليات البالغة "من أساليب البيان اليت ال يقوى عليها      
متمرس بفن القول . و ما من شك يف أن الكناية أبلغ من اإلفصاح و التعريض أوقع يف النفس من 
ً هي يف اإلثبات دون  اء ا على املعىن حسنًا و  التصريح ... فاملبالغة اليت تولدها الكناية و تضفي 

ا"املثبت، أو يف إعطاء احلقيقة مصحوبة بدليلها، و عرض القضية و يف  ، فاملعىن الذي 257طيها برها
جاءت من أجله الكناية البد و أنه ذو شأن عظيم، فكيف خيصص هذه الكناية ألمر هو يف احلقيقة 
أمر إهلي ال جدال حوله، و هو إصدار اهللا أمره أن يستسهل الرسول و يلني يف معاملته مع التابعني له، 

دي رسوله الكرمي، بلفظ: اخفض جناحك، املقصد من هذا أن اهللا يرعى ا ملؤمنني الذين يتبعون أوامره 
و حيثهم بواسطة معاملة الرسول الطيبة هلم، أن يستزيدوا من عمل اخلريات اليت ترضي اهللا و تدخلهم 
اجلنة، و هناك آلية أخرى هلا حضور قوي يف القرآن الكرمي و قد انتبه الشنقيطي لوجودها و هي 

  نقيطي ميكن أن نالحظ ذلك  يف النموذج التايل: االلتفات البالغي، فمن خالل الش
َل  الَِّذي: يف قوله تعاىل ﴿ االلتفات - ْهًدا اْألَرَْض  َلُكمُ  َجعَ َك  مَ َسَل يَها َلُكْم  وَ ًُال  فِ  ُسب

َزلَ  أَنـْ َن  وَ اءِ  مِ مَ ً  السَّ اء ا مَ ْجنَ َأْخرَ اًجا بِهِ  َف ْن  َأْزوَ اٍت  مِ َ ب   ] .53﴾[طه:َشتَّى نـَ
و قد يتفق البالغيون يف كون االلتفات "لون من ألوان الصياغة يقتضي خمالفة األصل خمالفة معنوية       

سواء كانت هذه املخالفة بعد ذكر األصل مث االنتقال عنه أو جتاوز األصل مباشرة إىل غريه. و لكن 
ذا املفهوم الواسع يصعب على الدارسني حصره و اإلملام بكل مس ائله. و خروجًا من هذا االلتفات 

حصره اجلمهور يف تغري أساليب اخلطاب الثالثة فقط بعضها إىل بعض بعد ذكر أحدها مث االنتقال عنه 
  .258إىل غريه"

يف سياق االنتقال من الغيبة إىل التكلم يف موضوع إنبات األرض باخلري ، ورد االلتفات بنفس       
ُهوَ : {  » األنعام « يف تعاىل قوله القرآن يف ونظريه"املوضوع يف آيات أخرى ، يقول الشنقيطي :   وَ

لَ  الذي نَ  أَنزَ ً  السمآء مِ آء ا مَ ْجنَ اَت  بِهِ  فََأْخرَ َ ب ءٍ  ُكلِّ  نـَ ا َشيْ ْجنَ ُ  فََأْخرَ ه نْ ْرُِج  َخِضرًا  مِ ُ  خنُّ ه نْ اً  مِ ّ باً  َحب اكِ رَ } [  مُّتـَ
لَ  اهللا أَنَّ  تـَرَ  أََملْ {  » فاطر « يف وقوله ، اآلية]  99:  األنعام نَ  أنـَزَ ً  السمآء مِ آء ا مَ ْجنَ اٍت  بِهِ  فََأْخرَ  َمثَرَ
فاً  ِ ل تَ ْ ا خمُّ انـُهَ وَ َق  أَمَّْن : {  » النمل « يف وقوله ،]  27:  فاطر} [  أَْل لَ  واألرض السماوات َخَل أَنزَ ُكمْ  وَ  َل

ً  السمآء مِّنَ  آء ا مَ نَ تـْ َ َِق  بِهِ  فَأَنب اَت  َحَدآئ ْهَجةٍ  َذ َ   . اآلية]  60:  النمل} [  بـ
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 يدل النبات إنبات يف كلها اآليات هذه يف التعظيم بصيغة التكلم إىل الغيبة من االلتفات هذا و      
 فهو.  وعطشاً  جوعاً  الناس ليهلك شيئاً  ينبت ومل املاء ينزل مل لو ألنه النبات إنبات شأن تعظيم على
  .259" وعال جل له طاعتهم ولزوم إليه اخللق احتياج وشدة ، وعال جل عظمته على يدل

فااللتفات ساهم يف بيان اآلية الكرمية وفق اآليات األخرى اليت هلا نفس سياق االلتفات، ذلك        
ألن تبدل الوجهة يف اخلطاب على حني غرة يدفع على االنتباه، و السبيل كثرية التعرجات ترتك املاضي 

و اإلنسان هو أمر يأخذ العقل بالشرود يف التفكري، غري  فيها يركز عليها، فأمر التفكر يف خلق الكون
أن االلتفات أحيانًا حيّد من هذا الشرود بأن يبقى اإلنسان أمام عظمة اهللا حاضرًا بعقله و ضمريه احلي 

  نابضًا حبيوية التدبر .
ال إليرادها كلها       ذا إن القضايا البالغية يف تفسري الشنقيطي كثرية جدا و ال يسع ا ، فاكتفينا 

القدر، فقد أوردنا التشبيه يف بعض أنواعه، و أوردنا االستعارة، و الكناية، و بعض مناحي االلتفات، 
حىت نبني الدور البالغي يف حيثيات التفسري، غري أن هناك اطرادات و تكرارات لوحدات معينة، فبأي 

املنهج األسلويب، و مسينا الطريقة املتبعة، طريقة ميكن أن حنصر تلك السمات؟ من هنا لزاما أن نلج إىل 
  بالسياق األسلويب .

  
  . السياق األسلوبي - 4

مما ورد من السياق األسلويب مفهوم السمة ، إذ بدت واضحة يف تقاسيم التفسري ، و قياسها "يهدف    
  إىل متييز السمات اللغوية فيه و ذلك بإظهار معدالت تكرارها و نسب هذا التكرار ، و هلذه 

  عند املفسر . 260الطريقة يف التحليل أمهية خاصة يف تشخيص االستخدام اللغوي"
 : السمات األسلوبية -

تكلم املفسر عن نسبة ورود بعض السمات ، و اليت هلا أمهية يف قراءة املعىن املنجر عنها، و ال بأس      
  يف أن نورد بعضا منها على سبيل التمثيل :

سر يف القرآن ، اقرتان احلروف املقطعة مبا يدل على من الظواهر اليت الحظها املف -
 الكتاب ، و يف الغالب باسم اإلشارة .
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اٌب  الر﴿ و ذلك يف تفسريه لآلية األوىل من سورة هود :      تَ ْت  كِ اتُهُ  ُأْحِكمَ َ مَّ  آي ْن  ُفصَِّلْت  ُث  َلُدنْ  مِ
يرٍ  َحِكيمٍ  كلها على شاكلة املعىن األول   ] ، و يستجلب هذا النص سياقات قرآنية أخرى1﴾ هود[َخبِ

] . و يف 2] ، و أتبع بقوله : ﴿ذلك الكتاب ال ريب فيه﴾[1من مثل ما جند يف سورة البقرة ﴿اۤمل﴾[
) نزل عليك الكتاب 2] ، متبوعا بقوله : ﴿اهللا ال إله إال هو احلي القيوم (1آل عمران  ﴿اۤمل﴾[

] ، و يف 2يقول : ﴿كتاب أنزل إليك﴾[] ، مث 1] ، و يف سورة األعراف ﴿اۤلمص﴾[3-2باحلق﴾[
] ، و يف سورة يوسف 1] ، يليه قوله : ﴿تلك آيات الكتاب احلكيم﴾ [1سورة يونس : ﴿اۤلر﴾ [

]، و يف سورة الرعد: 2) إنا أنزلناه قرآنا عربيا﴾ [1] و قال : ﴿تلك آيات الكتاب املبني (1﴿اۤلر﴾ [
] ، و يف سورة إبراهيم 1إليك من ربك احلق﴾ [ ﴿اۤلر﴾ مث يقول : ﴿تلك آيات الكتاب و الذي أنزل

] ، و يف سورة 1: ﴿اۤلر﴾، يتبع بقوله : ﴿كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور﴾ [
] ، و يف سورة طه : ﴿طه﴾ 1احلجر : ﴿اۤلر﴾، يقول بعدها : ﴿تلك آيات الكتاب و قرآن مبني﴾ [

]، مث قال : 1]، و يف سورة الشعراء : ﴿طسم﴾ [2لتشقى﴾ [ ]، مث قال : ﴿ما أنزلنا عليك القرآن1[
]، و يف سورة النمل : ﴿طس﴾، متبوعا بـ 3) لعلك باخع نفسك﴾ [2﴿تلك آيات الكتاب املبني (

]، ﴿تلك آيات 1]، و يف سورة القصص : ﴿طسم﴾ [1﴿تلك آيات القرآن و كتاب مبني﴾ [
]، و يف سورة الروم 3- 2ون باحلق لقوم يؤمنون﴾ [) نتلوا عليك من نبأ موسى و فرع2الكتاب املبني (

-2) يف أدىن األرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون﴾ [2] ، يليه قوله : ﴿غلبت الروم (1: ﴿اۤمل﴾ [
)﴾، و يف سورة السجدة : ﴿اۤمل﴾ 2) تلك آيات الكتاب احلكيم(1] ، و يف سورة لقمان: ﴿اۤمل (3
] ، مث 1] ، و يف سورة يس : ﴿يس﴾ [2ن رب العاملني﴾ []، يليه : ﴿تنزيل الكتاب ال ريب فيه م1[

] 1] ، و يف سورة ص : ﴿ص﴾، مث قال : ﴿و القرآن ذي الذكر﴾ [2يقول : ﴿و القرآن احلكيم﴾ [
] ، و يف 2] ، مث قال : ﴿تنزيل الكتاب من اهللا العزيز العليم﴾ [1، و قال يف سورة غافر : ﴿حم﴾ [

) كتاب فصلت آياته قرآنا 2﴿تنزيل من الرمحان الرحيم ( ] ، مث يقول :1سورة فصلت : ﴿حم﴾ [
] ، يليه قوله : 2-1)﴾ [2) عسق (1] ، و يف سورة الشورى : ﴿حم (3-2عربيا لقوم يعلمون﴾ [

 ] ، مث قال :1] ، و يف سورة الزخرف : ﴿حم﴾ [3﴿كذلك يوحى إليك و إىل الذين من قبلك﴾ [
) إنا 2] ، يتبعه بـ : ﴿و الكتاب املبني (1ن : ﴿حم﴾ [] ، و يف سورة الدخا2﴿و الكتاب املبني﴾ [

] ، يقول بعدها : ﴿تنزيل الكتاب 1] ، و يف سورة اجلاثية : ﴿حم﴾ [3-2أنزلناه يف ليلة مباركة﴾ [
] ، و يف سورة 3-2) إن يف السموات و األرض آليات للمؤمنني﴾ [2من اهللا العزيز احلكيم (
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) و ما خلقنا السموات 2زيل الكتاب من اهللا العزيز احلكيم (]، مث يقول : ﴿تن1األحقاف : ﴿حم﴾ [
يد﴾ 3-2و األرض و ما بينهما إال باحلق﴾ [ ] ، و يف سورة ق : ﴿ق﴾ و يقول بعدها ﴿و القرآن ا

]1. [  

) ، و 26هذه بإسهاب نسبة الورود اليت تعلق فيها ذكر احلروف املقطعة بالكتاب ، و عددها (      
يف بيان معىن هذه احلروف املقطعة ، و ال بأس يف تبين مقولة ابن قيم اجلوزية فيها،  قد اختلف العلماء

ا أوال ، و  حيث يقول : "تأمل سرا : أمل كيف اشتملت على هذه احلروف الثالثة فاأللف إذا بدئ 
هي أول املخارج من أقصى الصدر و الالم من وسط خمارج احلروف، و هي أشد احلروف اعتمادا على 

ذه األحرف الثالثة فهي ا للسان، و امليم آخر احلروف و خمرجها من الفم ... و كل سورة استفتحت 
ايته و توسطه، فمشتملة على ختليق العامل و غايته و على التوسط بني  مشتملة على بدء اخللق و 

  البداية و النهاية من التشريع واألوامر . 

عمران و تنزيل السجدة و سورة الروم . و تأمل اقرتان الطاء فتأمل ذلك يف سورة البقرة و آل        
بالسني و اهلاء يف القرآن، فإن الطاء مجعت من صفات احلروف مخس صفات مل جيمعها غريها ، و هي 
اجلهر و الشدة و االستعالء و اإلطباق ، و السني مهموس رخو مستفل صفريي منفتح ، فال ميكن أن 

ها كالسني و اهلاء ، فذكر احلرفني اللذين مجعا صفات احلروف . و تأمل جيمع إىل الطاء حرف يقابل
السور اليت اشتملت على احلروف املفردة كيف جتد السورة مبنية على كلمة ذلك احلرف ، فمن ذلك ق 
و السورة مبنية على الكلمات القافية من ذكر القرآن و ذكر اخللق و تكرير القول و مراجعته مرارا و 

ابن آدم و تلقي امللكني قول العبد و ذكر الرقيب و ذكر السائق و القرين و اإللقاء يف جهنم  القرب من
و التقدمي بالوعيد و ذكر املتقني و ذكر القلب و القرون و التنقيب يف البالد و ذكر القيل مرتني و تشقق 

  يد ...األرض و إلقاء الرواسي فيها و بسوق النخل و الرزق و ذكر القوم و حقوق الوع
و سر آخر و هو أن كل معاين هذه السورة مناسبة ملا يف حرف القاف من الشدة و اجلهر و        

  العلو و االنفتاح .
و إذا أردت زيادة إيضاح هذا فتأمل ما اشتملت عليه سورة ص من اخلصومات املتعددة ، فأوهلا        

] إىل آخر  5﴿أجعل األهلة إهلا واحدا﴾ [ص:خصومة الكفار مع النيب صلى اهللا عليه و سلم و قوهلم :
كالمهم ، مث اختصام اخلصمني عند داود ، مث ختاصم أهل النار ، مث اختصم املأل األعلى يف العلم و 
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هو الدرجات و الكفارات ، مث خماصمة إبليس و اعرتاضه على ربه يف أمره بالسجود آلدم ، مث خصامه 
مجعني إال أهل اإلخالص منهم . فليتأمل اللبيب الفطن هل يليق ثانيا يف شأن بنيه و حلفه ليغوينهم أ

ذه السورة غري ص و بسورة غري ق غري حرفها . و هذه قطرة من بعض أسرار هذه احلروف ، و اهللا 
ُض  قَالَ ، و يقول الشنقيطي فيها : " 261أعلم " عْ َ اءِ  بـ مَ َل ُ ع َّا ِهيَ :  اْل ثـَرَ  ممِ ْأ ُ  اْستَ اَىل  اللَّه عَ ْلِمهِ  تـَ يلَ  بِعِ ِ ق :  ... وَ

ٌ  ِهيَ  اء رِ  َأْمسَ وَ لسُّ ِ َِحْت  الَِّيت  ل ت تُ ا افـْ َ يلَ  ِ ِ ق ْن  ِهيَ :  ... وَ اءِ  مِ َ  اللَّهِ  َأْمسَ يل ِ ق اَىل ... وَ عَ وفٌ  ِهيَ : تـَ  ُكلُّ  ، ُحرُ
اِحٍد  ا وَ هَ نـْ نِ  مِ ْن  اْسمٍ  مِ هِ  مِ ِ ائ َال ... أَمَّا َجلَّ  َأْمسَ عَ لُ  وَ َقوْ ُدلُّ  الَِّذي اْل َ ُ  ي اء ْقرَ ِ آِن  اْست ُقرْ ى اْل َل هِ  عَ ِ وَ  رُْجَحان :  فـَهُ

وَف  أَنَّ  رُ ةَ  اْحلُ َ َقطَّع ْت  اْلمُ رَ ِلِ  ِيف  ذُكِ ائ رِ  َأوَ وَ ْت  الَِّيت  السُّ رَ ا ذُكِ يهَ ِ انًا ف َ ي َ ْعَجازِ  بـ آِن  ِإلِ ُقرْ أَنَّ  ، اْل ْلَق  وَ ونَ  اْخلَ اِجزُ  عَ
هِ  َعْن  ِ َضت ارَ َ ع هِ  مُ ِ ل ثْ عَ  مبِِ ُ  مَ رَكٌَّب  أَنَّه ُ ْن  م ِ  مِ وِف  َهِذه رُ ةِ  اْحلُ َ َقطَّع ونَ  الَِّيت  اْلمُ ُ ب تََخاَط َ ا يـ َ َحَكى ، ِ لَ  َهَذا وَ َقوْ  اْل

ازِيُّ  ِ  ِيف  الرَّ ْفِسِريه رِّدِ  َعنِ  تـَ بـَ َمجْعٍ  ، اْلمُ نَ  وَ َني  مِ َحقِّقِ ُ  ، اْلمُ َحَكاه ِيبُّ  وَ ُط ُقرْ اءِ  َعنِ  اْل َفرَّ قُْطرٍُب  ، اْل ُ  ، وَ ه نََصرَ  وَ
  . 262"اْلَكشَّاِف  ِيف  الزََّخمَْشرِيُّ 

كان هذا يف احلروف املقطعة و اليت أسالت الكثري من احلرب يف تأويل معناها، و لكننا يف إيرادها هنا     
ال نريد أن خنوض يف تفسري و تبيني بعض ما يظهر منها من معان، و لكن من أجل أن هذه احلروف 

قراءتنا حمصورة يف قراءة نسبة ورودها فقط، لذلك فإن ما ميكن أن  تكرر ورودها من الناحية األسلوبية، و
يقال أن هذه احلروف يف ورودها الشبه متواتر يف طوال السور حييلنا على معىن عظيم بالنسبة لنا و هو : 
إن كنا قد فهمنا بعضًا من القرآن فإننا مل نفهم البعض اآلخر و هو األكثر بدليل وقوفنا عاجزين أمام 

احلروف املقطعة، اليت تعترب آيات، و إن حاولنا التفقه يف أمرها كثريًا أو قليالً . هذا و التكرار ورد  تلك
  أيضًا يف جهات متعددة من القرآن الكرمي، و لنأخذ مثالً، داللة الرتكيب اإلضايف:

َأْصَحاُب تكرار الرتكيب اإلضايف : يف قوله تعاىل ﴿ - نَةِ  َف ْمَ ي ا اْلمَ نَةِ  َأْصَحاُب  مَ مَ يْ  اْلمَ
َأْصَحاُب ) 8( ةِ  وَ ْشَأمَ ا اْلمَ ةِ  َأْصَحاُب  مَ ْشَأمَ و قد ورد مثل هذا الرتكيب اإلضايف  . ]9-8﴾[الواقعة:اْلمَ

َأْصَحاُب { يف آيات أخرى من مثل : " آ اليمني وَ ُْضودٍ  ِسْدرٍ  ِيف  اليمني َأْصَحاُب  مَ  27:  الواقعة} [  خمَّ
َأْصَحاُب {  بقوله:  تعاىل أوضحه كما الشمال أصحاب هم املشأمة وأصحاب ، اآليات]  28 -  وَ

آ الشمال يمٍ  َمسُومٍ  ِيف  الشمال َأْصَحاُب  مَ َمحِ  .263"] 42 - 41:  الواقعة} [  وَ
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و غرض الرتكيب اإلضايف هنا تأكيد اجلزاء بشأن كل فريق من الناس، فأكدت اجلنة بالنسبة          
للمؤمنني، و أكدت النار بالنسبة للكفار، و التأكيد هنا خيرج إىل تعظيم ماهو موجود يف كل من اجلنة 

لقرآن الكرمي و اآليات يف أو النار، و لو مل تكن اجلنة بالعظمة اليت تتصور فقط مما قد أتى ذكره يف ا
ا، و لو مل تكن النار بالعظمة و اهلول املذكور يف نصوص  ذلك كثرية جدا، ما أكد القرآن لفظ أصحا
ا و لكن الذكر هنا عند أصحاب النار بالوعيد، و عند أصحاب  القرآن، ما أعاد القرآن ذكر أصحا

 . جوهره واحدًا اجلنة بالبشرى و إن كان التكرار باعتباره تكرارًا يف 
إن التوجه األسلويب يف هذا اإلطار خدم املعىن كثريا، ففي تكرار احلروف املقطعة دليل على بيان      

اإلعجاز القرآين، و تكرار الرتكيب اإلضايف و اجلملي يهدف إىل التأكيد، و تكرار إيراد املثل ملا للمثل 
جاء فيها القرآن، ممثلة يف القراءات  من دور يف إثبات املعاين يف الذهن، و فيما يلي أنواع األشكال اليت

  القرآنية . 
 : القراءات القرآنية سياق - 5

كان باإلمكان أن ندرج هذا العنصر باملستوى الصويت، لوجود عالقة مركزية بينهما، و هي      
االختالفات الصوتية ما بني القراءات، و ألن هذا املستوى الصويت ليس وحده الذي بإمكانه أن حيتوي 

لقراءات القرآنية، فإننا آثرنا أن يقوم عنصر القراءات مستوً قائما بذاته، مع أننا أجحفنا يف حقه، جانب ا
إذ القراءات القرآنية ميكن أن خيصص هلا دراسات و دراسات. فالقراءات القرآنية مهمة جدا يف كيفية 

 بقراءة وسلم عليه اهللا صلى النيبّ  مسح اليت املختلفة الوجوه هي القرآنية القراءاتحتديد املعاين بدقة، ألن 
و قد استعملها ، القدمية العربية اللهجات من للهجة وفًقا جاءت واليت للتيسري، قصًدا ا القرآين النص

 الشنقيطي باعتبارها آليات، فماذا ميكن أن جند يف مستوً كهذا؟

  
رَىيف قوله تعاىل : ﴿  - تـَ ٌض  قـُُلوبِِهْم  فِي الَِّذيَن  فـَ رَ َُساِرعُونَ  مَ يِهْم  ي ُقوُلونَ  فِ ا َأنْ  نَْخَشى يـَ نَ  تُِصيبـَ

ةٌ  َسى َدائِرَ ْأتِيَ  َأنْ  اللَّهُ  فـَعَ َ رٍ  َأْو  بِاْلَفتْحِ  ي ْن  َأمْ ِ  مِ ُْصبُِحوا ِعنِْده ا َعَلى فـَي ُفِسِهْم  فِي َأَسرُّوا مَ يَن  أَنـْ  نَاِدمِ
ُقولُ  يـَ نُوا الَِّذيَن  وَ وا الَِّذيَن  َأَهُؤَالءِ  آمَ انِِهْم  َجْهَد  بِاللَّهِ  َأْقَسمُ ْمَ نـَُّهْم  أَي ُكْم  ِإ عَ اُلُهْم  َحبَِطْت  َلمَ َُحوا َأْعمَ َأْصب  َف

 ] .52/53﴾[املائدة:َخاِسرِيَن 

ُ يقول الشنقيطي : "     ه ُل ِ  ِيف  قـَوْ ةِ  َهِذه َ ُقولُ :  اْلَكرِميَةِ  اْآلي َ يـ نُوا الَِّذينَ  {وَ وا} الَِّذينَ  أََهُؤَالءِ  آمَ َسمُ يهِ  أَْق ِ  ف
َالُث  اٍت  َث َ اء رَ ِ يَّاٍت  ق عِ   : َسبْ
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ُقولُ :  اْألُوَىل      َ اوٍ  بَِال  يـ عَ  وَ عِ  مَ ا ، الرَّْف َ أَ  وَِ ٌع  قـَرَ ِ ُن  ، نَاف ْ اب ِريٍ  وَ ُن  ، َكث ْ اب رٍ  وَ   . َعامِ
ةُ      َ ي ِ ُقولُ :  الثَّان َ يـ اِت  وَ َ اوِ  بِِإثـْب عَ  اْلوَ عِ  مَ ْف لِ  رَ عْ ًْضا اْلفِ ا ، أَي َ أَ  وَِ ةُ  ، َعاِصمٌ  قـَرَ َمحْزَ ِيُّ  ، وَ َسائ اْلكِ   . وَ
ثَةُ     ِ اِت :  الثَّال َ اوِ  بِِإثـْب وَ نَْصِب  ، اْل ُقولُ « وَ َ ى َعْطًفا »يـ َ  أَنْ ( َعَل ْأِيت َ َفتْحِ  ي ا) بِاْل َ أَ  وَِ و قـَرَ ُ ٍرو أَب   . 264"َعمْ

القصد هنا أن هذه القراءات الثالث تعد من القراءات السبع، األوىل حيذف فيها الواو أي نزع      
العطف الذي يربط اجلملة مبا يسبقها، فتصبح كل مجلة مستقلة ونصا حبد ذاته . أما الثانية اليت تثبت 

م مرض و واو العطف فرتبط ما بني اجلملة السابقة باجلملة الالحقة بعالقة املقارنة ب ني الذين يف قلو
َ بالفتح)  بني الذين آمنوا، يف مقارنة أحوال كل منهم، و الثالثة عطفها على فعل سبقها و هو (أن يأيت
أي اهللا هو الذي يأيت بالفتح . فحركات اإلعراب و األدوات، باعتبارها حمرك القراءات القرآنية، تساهم 

البعض على اآلخر، سواء مبعطيات النص أو مبعطيات  بشكل فعال يف بيان املقاصد من النص برجحان
 السياق، لذلك ترجح القراءة الثانية مع صحة القراءات األخرى . و لنر النموذج التايل:

رُ و يف قوله تعاىل : ﴿ - َزاوَ ِهْم  َعْن  تـَ  ] .17﴾[الكهف:َكْهفِ
يهِ يقول الشنقيطي : "      ِ َالُث  ف اٍت  َث َ اء رَ ِ يَّاٍت  ق عِ   : َسبْ
     ُ أَه ُن  قـَرَ ْ رٍ  اب يُّ  َعامِ رُّ « الشَّامِ وَ ْسَقاِط  الزَّايِ  بِِإْسَكاِن  »تـَزْ ِإ ِِف  وَ تَْشِديِد  اْألَل اءِ  وَ ى ، الرَّ ْزِن  َعَل رُّ  وَ ُهوَ  ، َحتْمَ  وَ
ى ِ  َعَل ِ  َهِذه ة َ اء رَ نَ  اْلقِ ارِ  مِ َىن  اِالْزِورَ َعْ لِ  مبِ يْ ِل ؛  اْلمَ ةَ  َكَقوْ رَ تـَ ِم  َعنْ َقدِّ تـَ   : اْلمُ
رَّ       ْن  فَاْزوَ عِ  مِ ْق ا وَ َقنَ يَْت ....  اْل بـَ   اْل
     ُ أَه قـَرَ يُّونَ  وَ ِ ُهمْ  اْلُكوف ةُ  َعاِصمٌ  وَ َمحْزَ ِيُّ  وَ اْلِكَسائ َخفََّفةِ  بِالزَّايِ  وَ َدَها اْلمُ عْ َ ٌِف  بـ ى ، أَل َل عَ ِ  وَ ِ  َهِذه ة َ اء رَ ُ  اْلقِ ه  فََأْصُل

رُ « اوَ زَ تـَ ُ  فَُحِذفَْت  »تـَ ه نْ ْحَدى مِ ْنِ  ِإ ي َ ى ، التَّاء هِ  َحدِّ  َعَل ِ ل وْ   : اْخلَُالَصةِ  ِيف  قـَ
ا     مَ ْنِ  وَ ي َ اء تََدى بِتَ ْقتََصرُ  قَدْ  ابـْ ُ يهِ ...  يـ ِ ى ف َ  تَا َعَل نيَّ بـَ رُ  َكتَ بـَ عِ   اْل
      

ُ  وَ  أَه ٌع  قـَرَ ِ َدِينُّ  نَاف ُن  اْلمَ ْ اب ِريٍ  وَ كِّيُّ  َكث و اْلمَ ُ أَب ٍرو وَ ْصرِيُّ  َعمْ َ ب رُ «:  اْل َدَها الزَّايِ  بِتَْشِديِد  »تـَزَّاوَ عْ َ ٌِف، بـ ُ  أَل ه َأْصُل  وَ
رُ « اوَ زَ تـَ ْت  »تـَ يهِ  أُْدِغمَ ِ ُ  ف ى ، الزَّايِ  ِيف  التَّاء َعَل تـَْنيِ  َهاتـَْنيِ  وَ َ اء رَ ةَ  َأْعِين ( اْلقِ َ اء رَ ِ ْحَدى َحْذِف  ق ِن، ِإ ْ ي َ ةَ  التَّاء َ اء رَ ِ ق  وَ

ا هَ ْدَغامِ وَ ) الزَّايِ  ِيف  ِإ نَ  فـَهُ رِ  مِ اوُ َىن  التـَّزَ َعْ لِ  مبِ يْ ًْضا اْلمَ   . 265"أَي
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، و االختالف الظاهر فيها     هذه القراءات الثالث على بعض التباين يف بعض مناحيها ال ختتلف كثريًا
) و من ناحية أخرى قرأت (تتزاور) مع حذف  رّ وَ هو اختالف يف بنية كلمة (تزاور) فمن ناحية قُرأت (تـَزْ

اور)، و معىن كل منها ال خيرج يف جممله عن معىن إحدى التاءين يف القراءة فتصبح تزاور مث قرأت ( تزّ
 امليل، لذلك إن قرأ القرآن بأي منها فالقراءة صحيحة، و نزيد توضيحًا بالنموذج التايل:

َلِ و يف قوله تعاىل : ﴿     ُهْم  ادَّارَكَ  ب ِ  فِي ِعْلمُ ة َْل  اْآلِخرَ َها َشكٍّ  فِي ُهْم  ب نـْ َْل  مِ َها ُهْم  ب نـْ  مِ
ونَ    ] . 66﴾[النمل:َعمُ
مْ  فيقول الشنقيطي فيها : "       اْعَل ُ  أَنَّ  وَ ه َل وْ َلِ :  قـَ كَ  ب يهِ  ، ادَّارَ ِ ا ف تَ ةَ  اثـْنَ ْشرَ ةً  عَ َ اء رَ ِ اِن  ق تَ ا اثـْنَ هَ نـْ َقطْ  مِ  فـَ

اِن  يَّتَ عِ َقدْ  ، َسبْ ُ  فـَ أَه ةِ  َعامَّةُ  قـَرَ عَ بـْ رَ  السَّ نِ  َغيـْ ْ ِريٍ  اب َأِيب  َكث ٍرو وَ َلِ :  َعمْ كَ  ب ِم  بَِكْسرِ  ادَّارَ ْن  الالَّ َلِ  مِ تَْشِديِد  ب  وَ
اِل  َدَها الدَّ عْ َ ٌِف  بـ ُِف  أَل اْألَل لَ  الَِّيت  وَ بْ اِل  قـَ ةُ  الدَّ ْصلٍ  َمهْزَ ُ  ، وَ ه َأْصُل كَ :  وَ ْزِن  تََدارَ ،:  بِوَ َفاَعلَ قَدْ  تـَ ا وَ نَ مْ َ  قَدَّ ْجه  وَ

ْدَغاِم  ِْجَالَب  ، اْإلِ اْست ةِ  وَ ْصلِ  َمهْزَ تـََفعَّلَ  تـََفاعَلَ  ِيف  اْلوَ ةَ  وَ َل ِ ث أَمْ َِك  وَ ل آِن  ِيف  َذ ُقرْ َض  ، اْل عْ َ بـ ِ  وَ اِهِده يَّةِ  َشوَ ِب رَ  ِيف  اْلعَ
ةِ  َ « ُسورَ ه ى اْلَكَالِم  ِيف  ، »َط هِ  َعَل ِ ل وْ اَىل  قـَ عَ ا:  تـَ ْلَقُف  ِهيَ  فَِإَذ ا تـَ ُِكونَ  مَ ف ْأ َ ُ ] 117األعراف:[ ي أَه قـَرَ ُن  وَ ْ ِريٍ  اب  َكث
و ُ أَب ٍرو وَ َلْ :  َعمْ كَ  ب ِم  بُِسُكوِن  أَْدرَ ْن  الالَّ َلْ  مِ ةِ  ، ب َمهْزَ ، قَْطعٍ  وَ ْفتُوَحةٍ عَ  مَ اِل  ُسُكوِن  مَ ى الدَّ ْزِن  َعَل لَ :  وَ عَ   . أَفـْ
َىن       عْ اْلمَ ى وَ ِ  َعَل ة َ اء رَ ِ ورِ  ق هُ مْ َلِ :  اْجلُ كَ  ب مْ  ادَّارَ هُ ْلمُ كَ :  َأْي  ، عِ َىن  تََدارَ َعْ لَ  مبِ هِ ؛  تََكامَ ِ ل ا َحىتَّ :  َكَقوْ َذ  ِإ

ا ادَّارَُكوا يهَ ِ ا ف يعً   ] 38األعراف:[ َمجِ
ى      َعَل ِ  وَ ة َ اء رَ ِ ْنِ  ق ِريٍ  اب َأِيب  َكث ٍرو وَ َلْ :  َعمْ كَ  ب غَِويُّ  قَالَ  . أَْدرَ بـَ َغ  َأْي :  اْل َل َ َحلَِق  بـ ا ، وَ َقالُ  َكمَ ُ كَ :  يـ  أَْدرَ

ا ِعْلِمي َذ ُ  ِإ َقه ُ  َحلِ ه غَ َل َ بـ   . 266" وَ
ك) و هي من القراءات السبعية، فضلها الشنقيطي        َلْ أَْدرَ ك) و بصيغة (ب دَّارَ ِ ِل ا َ فقد وردت بصيغة (ب

على ما سواها لعلوقها بتأدية املعىن بصورة أوضح من غريها من القراءات غري السبعية، و هلذا كان 
  .الشنقيطي ضابطًا ملعظم ما ذهب إليه يف تفسريه من الناحية اللغوية 

هذا باختصار شديد منوذج اإلطار البنيوي، الذي استعمله الشنقيطي يف تفسريه أضوء البيان، و      
الذي مررنا خالله مبراحل مثل مستوى السياق اإلفرادي بأصنافه : السياق الصويت و السياق الصريف و 

ق الصويت املركب، و إىل السياق املعجمي، و مستوى السياق الرتكييب: و الذي مت التطرق فيه إىل السيا
السياق النحوي، و بعد ذلك وجلنا السياق البالغي يف االستعماالت اليت ختص التشبيه، و االستعارة، و 
الكناية، و باب االلتفات، مث إىل السياقات األسلوبية املختلفة، و من مث إىل سياق القراءات القرآنية . و 

يوية، بيانا لوظائفها من خالل الشواهد املستفيضة اليت حاولنا خالل كل هذا أن نوجز اآلليات البن
ا .   أعقبناها 
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غري أن هذا التناول ال يكفي لوحده، فقد استعمل الشنقيطي آليات أخرى تدخل يف أبواب أخرى،      
فكان لزاما علينا، أن نضيف فصال آخر عنوناه بـ : (السياق الداليل) ، و هو ما سيأيت احلديث عنه يف 

  املوايل . الفصل
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  الفصل الثاني

  (آليات السياق الداللية)
  توطئة  
 : آليات السياق الداللية 

 سياق االشتراك -

 سياق التضاد -

 سياق المعرب  -

 سياق التقابل الداللي -

 سياق التضمن -

 سياق اللزوم أو االقتضاء -

 السياق اإلحالي -

 سياق اإلجمال و التفصيل -

 سياق تخصيص العموم -

 سياق الترجيح -

  سياق التناسب -
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  توطئة : - 1

از املنايف        يف احلقيقة عندما نتناول السياقات الداللية ، فإننا ال نقصد أن نتناول ما يسمى با
للحقائق على اإلطالق يف القول ، مع أن الدراسة تسعى إىل تصنيف ما وجد من كل أنواع اآلليات، 

ارس لآلليات البالغية يف مناذجها قد يلحظ وجود تلك اآلليات يف  سواء كانت داللية أو غريها ، فالد
كالم اهللا سبحانه و تعاىل ، و لكن السؤال الذي يطرح نفسه و ال يعنينا جوابه يف هذا البحث هو: هل 
يقصد اهللا من حيث املعىن و التدليل ذلك املعىن احلريف املوجود يف النص املقدس ؟ أم يقصد غريه من 

از يف املنزل للتعبد و اإلعجاز):املعاين ؟    و جند الشنقيطي يقول يف كتابه (منع جواز ا

از يف القرآن ، و مل ينتبهوا ، ألن       " أما بعد : فإننا ملا رأينا جل أهل هذا الزمان يقولون جبواز ا
از ذ ريعة لنفي كثري من هذا املنزل للتعبد و اإلعجاز كله حقائق و ليس فيه جماز ، و أن القول فيه با

، غري أن  267صفات الكمال و اجلالل ، و أن نفي ما ثبت يف كتاب أو سنة ال شك يف أنه حمال "
از أو من عدمه يف القرآن ، و لكن يهمه يف املقام األول  حبثنا ال يعنيه أن يناقش هذا األمر من وجود ا
از الذي يقصده الشنقيطي  اآلليات اليت ارتضاها املفسر يف بيانه ملعاين القرآن، و يكفي أن نقول أن ا

از  از املنايف للحقائق الواقعية ، و ليس ا املقابل حلرفية اللغة، ألن يف تفسريه ما يدل على هو ا
از  از الذي يثبت احلقائق و ليس مع ا استعماله للمجاز يف إطاره البالغي و اللغوي ، إذا حنن مع ا
الذي ينفي احلقائق، و الشنقيطي نفسه ال ينفي، بل يطلق مجلة :(و هذا أسلوب من أساليب العربية)، 

واع البيان البالغي، و جند أن للسياق الداليل أنواع كثرية من اآلليات، و ال بأس عندما يواجه نوعا من أن
  أن نورد بعض ما رصدته املالحظة فيما يلي .  

  آليات السياق الداللية : -2

قبل الشروع يف مسألة الوقوف على اآلليات اليت استعملها الشنقيطي يف بيانه لدالالت القرآن،        
لداللة باعتباره الرافد املنهجي هلذه املقاربة . فعلم الداللة " يعرفه بعضهم بأنه البد أن نعرف علم ا

(دراسة املعىن) أو (العلم الذي يدرس املعىن) أو (ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعىن) أو 
  268عىن)."(ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل امل

                                                             
 . 185: از يف املنزل للتعبد و اإلعجاز)، صملحق أضواء البيان (كتاب منع جواز ا –الشنقيطيحممد األمني  267
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ا كبريا من هذه       و لكن عندما حناول أن نصنف سياقات القول يف ماهو داليل، فإننا جند كمّ
السياقات مندرجة يف فحوى اخلطاب، ذلك ألن "فهم النص و إنتاجه يعين اإلحاطة باحملتوى الداليل 

مقامه، و كل الذي يستدعي معرفة بالبنية املفهومية و اللسانية ملوضوع النص و الوقوف على ماجريات 
ذلك إدراكًا منا لصعوبة اعتبار النص وعاءا للمعىن دون مراعاة للمقاييس و املعايري املقامية و املعرفية 

، و لذلك البد من الرجوع إىل التوجيهات القرآنية و اليت تعرف مبعاملها 269احملددة حملموله اإلخباري"
فاهيم، تساعد يف استقصاء املنشود من ثنايا املعاين و املقاصد، عن طريق إجراء املفسر مجلة من امل

اخلطاب، و عن طريق "التعامل أوال مع ما هو واضح، مث يتدرج حنو األشكال الثانوية أو اهلامشية أو اليت 
ال تظهر طبيعتها و هويتها بوضوح، مث يبدأ التفكري أوال يف الكليات مث ينتقل بعدها إىل اجلزئيات، يبدأ 

، غري أن البحث يف الداللة ليس باألمر اهلني، ألن املعىن منفلت 270وع. و هكذا"يف األصول مث يف الفر 
من إمكان التحديد، ال يدرك جوهره إال عرضا و دليله التعدد لدى املتلقني، ذلك أن مراجعة الكالم تتم 

كالم ذاته هو "بناء على عالقات متينة بني البنيات اللسانية و البنيات املنطقية الثاوية يف الكالم، ألن ال
الرحم اليت تتخلق فيه اللغة وفق كفايات لسانية أوضحتها لسانيات شومسكي من قبل، و طفقت العلوم 

تدي إىل القوانني اليت تتحكم فيها" . لذلك فهو يطرح صعوبات مجة يف استكناه بعضه،  271املعرفية 
و لو وضعت إليها العناصر السياقية يف أن "حتديد داللة اللفظ يف النص بالنسبة للقرآن الكرمي ال تكفي 

اليت اشتمل عليها ذلك النص، و هلذا يتطلب البحث يف ضبط معىن اللفظ يف نص ما أن يعرض على 
، و حنن نرى أن أول من تفطن إىل 272نص آخر أو جمموعة من النصوص الدينية أي الكتاب و السنة"

 واختالف املعنيني، الختالف اللفظني فاختال كالمهم من أن اعلمقضية احلمل على املعىن فيقول: "
 فاختالف . تعاىل اهللا شاء إن ذلك وسرتى. املعنيني واختالف اللفظني واتفاق واحد، واملعىن اللفظني
. وانطلق ذهب: حنو واحد واملعىن اللفظني واختالف. وذهب جلس: حنو هو املعنيني الختالف اللفظني
. الّضالة وجدان أردت إذا ووجدت املوجدة، من عليه وجدت: قولك خمتلف واملعىن اللفظني واتفاق
، فـ"حضور املستوى الداليل و تداعيه يف أي تركيب لغوي ال يرّد و ال يدحض، و 273"كثري هذا وأشباه

ال ميكن لنا أن نستدل بالعربية كلها، و هي غري منتهية يف مجلها، حىت نثبت ما ندعيه من األمهية 
ا، حىت لو تعلق األمر بفارق هلجي بني قبيلتني فإن لكل الداللية اليت ال يفسر  املستوى النحوي بدو

، و الذي ميكن أن حيصل ، هو أن نتفق يف حديثنا عن املعىن بطريقة علمية، 274أداء دواعيه الداللية"
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ب بواسطة املفاهيم و اآلليات و من هذا املنحى كانت مقاربتنا تسعى إىل إماطة اللثام، عن ما أراد خطا
  التفسري أن يبلغه من آليات .

و مبا أن البنيوية أو البنيوية التوليدية (شومسكي) ال تكفي لتحقيق املبتغى املأمول من النص، لذلك    
"جاء عمل كاتز و فودور ... و كان هدفهما إدماج املكون الداليل.. و ذلك بقصد تفسري الذات 

  املتكلمة من عملية بث و فهم مجل جديدة ..
  و تتكون النظرية الداللية، عند كاتز و فودور، من قسمني: املعجم و قواعد اإلسقاط .    

املعجم: و وظيفته أن يربط كل وحدة معجمية (عناصر الوصف البنيوي) مبجموعة متناهية من - 1
  الفروع تناسب دالالت هذه الوحدة،

جلمل) على أساس األخبار اليت قواعد اإلسقاط: و دورها احتساب داللة (أو دالالت) اجلملة (أو ا- 2
ا املعجم و الوصف البنيوي للجمل"   .275ميدنا 

لذلك فإن احملمول املنهجي هلذه املقاربة ال خيرج يف بعض أطره عن قواعد كاتز و فودور، و لنبدأ من  
  سياق االشرتاك اللفظي: 

 : سياق االشتراك 

، فـ"إذا تصادف أن اتفقت كلمتان أو االشرتاك هو اشرتاك اللفظ الواحد، يف أكثر من معىن     
ا اتفاقا تاما فإن مثل هذه الكلمات ال يكون هلا معىن البتة دون السياق الذي تقع  أكثر يف أصوا

، كليهما يف أو كتابة، أو مشافهة، اللفظ يف اتفاقأي هو " 276فيه"  وهو فيحصل التطابق، معًا
ور(  فكلمة... الصويت التطور أو اللغات، من االقرتاض نتيجة ينجم ما أكثر  عريب أصل ذات )السُّ
 اليت )جون( فكلمة ... الطعام بتقدمي )الضيافة(  على وتدل الفارسية من ودخيلة )احلائط( وهي
 مطلق على والسريانية والعربية الفارسية اللغات يف أصلها واألسود، األبيض على العربية يف تطلق
 اللون ومبعىن األبيض اللون مبعىن استعملت العربية إىل نقلت فحني أسود، أم أبيض أكان سواء اللون

 يف استعملت كما وحقري عظيم إىل فصارت العربية من أخذت اليت )جلل( ومثلها األسود،
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. و على هذا األساس فقد "ظهرت يف اللغة العربية منذ وقت مبكر كتب كثرية تعاجل  277"أصلها
  ظاهرة املشرتك اللفظي و هو اللفظ الذي حيمل أكثر من معىن .

  فمنه ما اجته إىل دراسته يف القرآن الكرمي .-أ
  و منه ما اجته إىل دراسته يف احلديث النبوي الشريف .- ب
  278دراسته يف اللغة العربية ككل"و منه ما اجته إىل -ج
ه) املسمى (كتاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه من القرآن  285و يعترب كتاب املربد (ت   

يد) من بواكري الكتب اليت عاجلت قضية املشرتك اللفظي يف القرآن، و لذلك فهو من اآلليات  ا
  يف حبوثهم املعاصرة . الداللية، اليت استنبطها النقاد القدامى و أثارها الغربيون

طَلََّقاُت يف قوله تعاىل : ﴿- اْلمُ بَّْصَن  وَ رَ تـَ ُفِسِهنَّ  يـَ ةَ  بِأَنـْ َالَث وءٍ  َث  ] .228﴾[البقرة: قـُرُ
قَِد  يقول الشنقيطي : "      َف  وَ َل ُ  اْختـَ اء مَ َل ُ ادِ  ِيف  اْلع رَ وءِ  اْلمُ ِ  ِيف  بِاْلُقرُ ةِ  َهِذه َ ارُ  ُهوَ  َهلْ  ، اْلَكرِميَةِ  اْآلي  اْألَْطهَ

َضاُت  َأوِ  يْ َُب  اْحلَ َسب اكُ  اْخلَِالِف  ؟ وَ ءِ  اْشتِرَ َقرْ ْنيَ  اْل َ يْضِ  الطُّْهرِ  بـ اْحلَ ا وَ نَا ... أَمَّا َكمَ وا الَِّذينَ  ذََكرْ ُ  قَاُل وء ُقرُ  اْل
َضاُت  يْ وا ، اْحلَ لَّةٍ  فَاْحتَجُّ ٍ  بَِأدِ ة َ ِري ا َكث هَ نـْ ُ  مِ ه ُل اَىل  قـَوْ َ ِي{:  تـَع ئ الالَّ ِْس  وَ ئ َ نَ  نَ ي ِحيضِ  مِ ْن  اْلمَ ُِكمْ  مِ َِسائ ِن  ن تُمْ  ِإ بْ تـَ  ارْ
نَّ  تـُهُ ةُ  فَعِدَّ َالَث رٍ  َث ِي َأْشهُ ئ الالَّ ْضنَ  َملْ  وَ وا ]4}[الطالق:َحيِ يُب :  قَاُل ِ ت رْ تـَ ِ  فـَ ة رِ  اْلعِدَّ ى بِاْألَْشهُ َل يْضِ  َعَدِم  عَ  اْحلَ

ُدلُّ  َ ى ي ِ  َأْصلَ  أَنَّ  َعَل ة يْضِ  اْلعِدَّ رُ  ، بِاْحلَ اْألَْشهُ َدلٌ  وَ َ نَ  ب َضاِت  مِ يْ ا ِعنَْد  اْحلَ هَ َدمِ اْستََدلُّوا ، عَ ًْضا وَ هِ  أَي ِ ل :  بَِقوْ
َال { لُّ  وَ نَ  أَنْ  َهلُنَّ  َحيِ َْكتُمْ ا ي َق  مَ ُ  َخَل ِهنَّ  ِيف  اللَّه َحامِ أَمَّا}أَرْ وا الَِّذينَ  ... وَ ُ :  قَاُل وء ُقرُ ارُ  اْل وا ، اْألَْطهَ  فَاْحتَجُّ

هِ  ِ ل اَىل  بَِقوْ عَ لُِّقوُهنَّ {:  تـَ ِنَّ  فََط عِدَِّ ِ وا] 1الطالق:[ }ل نَّ :  قَاُل تـُهُ ورُ  ِعدَّ ُ ْأم ِهنَّ  اْلمَ ِ َالق ا بَِط يُْض  َال  الطُّْهرُ  ، َهلَ  اْحلَ
ا ةِ  َصرِيُح  ُهوَ  َكمَ َ ُ  ، اْآلي زِيُده َ ي يَضاًحا وَ ُ  ِإ ه ُل وْ ُ  َصلَّى قـَ هِ  اللَّه يْ َسلَّمَ  َعَل ْنِ  َحِديِث  ِيف  وَ رَ  اب تـََّفقِ  عُمَ هِ  اْلمُ يْ :  َعَل

َدا فَِإنْ « َ ُ  ب ه ا أَنْ  َل لَِّقهَ َط ُ ا ي لِّْقهَ َط ُ ْلي ا فـَ اِهرً لَ  َط ْ ب ا أَنْ  قـَ هَ َك  َميَسَّ ْل ِ ةُ  فَت ا اْلعِدَّ رَ  َكمَ ُ  أَمَ وا »اللَّه نَّ :  قَاُل  - النَِّيبَّ  ِإ
ُ  َصلَّى هِ  اللَّه يْ َسلَّمَ  َعَل ِديِث  َهَذا ِيف  َصرََّح  - وَ تـََّفقِ الْ  اْحلَ هِ  مُ يْ   . 279"اْلعِدَّةُ  ُهوَ  الطُّْهرَ  بَِأنَّ  ، َعَل
ا        فاملعىن الذي خرج به الشنقيطي نتيجة مقابلته بني املعاين اليت اشرتكت يف لفظ قروء هو أ

خرجت إىل معىن الطهر و الذي يعين العدة، بداللة سياق القرآن و احلديث النبوي، و قد اختلف أهل 
ا إىل مجاعة فذهب القروء يف" -البغويحبسب –العلم   وابن مسعود وابن وعلي عمر قول وهو احليض أ
 صلى النيب بأن واحتجوا أ الرأي وأصحاب والثوري األوزاعي ذهب وإليه وجماهد احلسن قال به و عباس

 وذهب. حيضها أيام الصالة املرأة تدع وإمنا) أقرائك أيام الصالة دعي( للمستحاضة قال وسلم عليه اهللا
ا إىل مجاعة  السبعة الفقهاء قول وهو وعائشة، عمر بن اهللا وعبد ثابت بن زيد قول وهو األطهار أ
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 الدم حيبس ألنه للطهر الرتجيح فيه يكون هذا فعلى...   والشافعي ومالك ربيعة قال به و والزهري
للمبىن الصريف الواحد دليالً قويًا ، و كذلك  من جهة أخرى فـ"إن يف تعدد املعىن بالنسبة 280"وجيمعه

على جدوى مراعاة السياق و ما حيمله من قرائن لفظية أو معنوية أو حالية للوقوف على الداللة 
الدقيقة، فإذا كان الفعل (تسمع) عند إطالقه حيتمل أن يكون للمخاطب املذكر (أنَت) و للغائب 

  لذلك فالراجح هو ما ذهب إليه العلماء . 281املؤنث (هي)، فإنه يتحدد و خيتص بأحدمها يف السياق
ِميَن  بَِأْحَكمِ  اللَّهُ  أََليَْس و يف قوله تعاىل : ﴿-  ] .8﴾[التني:اْلَحاكِ

َأْحَكمُ "يقول الشنقيطي :       ِمَني  وَ اكِ يلَ  ، اْحلَ ِ ُ :  ق ل عَ نَ  تـَْفِضيلٍ  أَفـْ ِمَني  َأْعَدلُ :  َأْي  اْحلُْكمِ  مِ اكِ  ، اْحلَ
ا هِ  َكمَ ِ ل وْ اَىل  ِيف قـَ عَ َال {:  تـَ مُ  وَ ِ ْظل َ بَُّك  ي   ] .49الكهف:[ }َأَحًدا رَ
يلَ       ِ ق نَ :  وَ ةِ  مِ َقاِن  الصُّنْعِ  ِيف :  َأْي  ، اْحلِْكمَ تـْ اْإلِ ْلقِ  وَ اْخلَ ُكونُ  ، وَ َ ي رًَكا اللَّْفظُ  فـَ ْشتـَ َال  ، مُ ُد  وَ ُ ع بـْ َ  أَنْ  يـ
َُكونَ  نَ  ي ْنيِ  مِ يـَ نـَ عْ ا اْلمَ ً ع نْ  ، مَ ِإ رُ  اْحلُْكمِ  ِيف  ُهوَ  َكانَ  وَ ِكيمَ  ِألَنَّ ؛  أَْظهَ نَ  اْحلَ ةِ  مِ عُ  اْحلِْكمَ مَ ى ُجيْ اءِ  َعَل   . اْحلَُكمَ
ى َل عَ ِل  فـَ َقوْ نِ  اْل ْ ي رَ َُكونُ :  بِاْألَمْ نِ  ي اِل  مِ مَ عْ ِ ِك  اْست رَ ْشتـَ هِ  ِيف  اْلمُ يْ يـَ نـَ عْ ا مَ عً ُهوَ  ، مَ ا وَ َض  َال  ُهنَ ارُ عَ َلْ  تـَ ا ب  ُمهَ

اِن  تََالزِمَ ِكيمَ  ِألَنَّ ؛  مُ دَّ  َال  اْحلَ ُ ِدلَ  أَنْ  ب عْ َ لُ  ، يـ ادِ اْلعَ دَّ  َال  وَ ُ َُكونَ  أَنْ  ب ا ي ََضعُ  َحِكيمً ورَ  ي ا ِيف  اْألُمُ هَ اِضعِ وَ   . مَ
قَدْ      َ  وَ نيَّ َ اَىل  بـ عَ َىن  َهَذا تـَ عْ ِ  ِيف  اْلمَ ة اِطنَ  ِعدَّ وَ هِ  مَ ِ ل اَىل  َكَقوْ عَ ُ  أَمْ {:  تـَ ل عَ نُوا الَِّذينَ  َجنْ وا آمَ ِمُل عَ اِت  وَ َ  الصَّاِحل

ْفِسِدينَ  ضِ  ِيف  َكاْلمُ ُ  أَمْ  اْألَرْ ل عَ َني  َجنْ تَّقِ ارِ  اْلمُ اُب  ،] 28ص:[ }َكاْلُفجَّ وَ هِ  ، َال :  اْجلَ ِ ل  َحِسَب  أَمْ {: وََكَقوْ
ُحوا الَِّذينَ  رَ اِت  اْجتـَ يِّئَ مْ  أَنْ  السَّ هُ َل عَ نُوا َكالَِّذينَ  َجنْ وا آمَ َعِمُل اِت  وَ َ ً  الصَّاِحل اء اُهمْ  َسوَ َ ي مْ  َحمْ َممَاتـُهُ َ  وَ ا َساء  مَ

ونَ  ُكمُ ِيف  ،] 21اجلاثية:[ }َحيْ هِ  وَ ِ ل َ  قـَوْ ا َساء ونَ  مَ ُكمُ انٌ  َحيْ َ ي َ َدِم  بـ عَ ِ ِهمْ  ل ِ ت ِ  ، اْحلُْكمِ  ِيف  َعَداَل ِده عْ ُ بـ  َعنِ  وَ
ةِ    . 282"اْحلِْكمَ
فهنا نالحظ أيضا أن السياق القرآين فرض االشرتاك يف لفظ أحكم، فهي تارة صيغة تفضيل من       

احلكم، و هي تارة أخرى من احلكمة أي الصنع و اإلتقان و اخللق، و الشنقيطي ال يستبعد املعنيني معًا 
  ففهمنا ألي منهما جائز و مشروع .

املشرتك يف معناه العام، و إمنا استمده من لغة و نالحظ كذلك بأن الشنقيطي مل يستمد      
االصطالح اإلهلي، فقد بني لنا املشرتك يف السياق القرآين، سياقا آخر هو سياق املتشابه، إذ أن بنية 

  اللفظ املفرد يف تعدده على املعىن سياقيا، أثر على معىن اآلية باعتبارها نصا داال .
من حيث أبعاد االشرتاك يطرح عديد االنشغاالت بشأن القاعدة و مراعاة داللة البنية اللفظية      

ا تقيس األمر  ، و هذه االنشغاالت مربرة كو اللغوية األوىل اليت هي الكلمات و دورها يف التدليل سياقيًا
مبقياس من األجدر حبمل املعىن هل هو اللفظ أم العالقة ؟ لذلك فإن توليد املعىن من النصوص عنصر 
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ا لألطر الصحيحة يف سياق اللفظ، و اليت ليست تساهم فيه  ، يف إثبا قيم كثرية تتعلق بالعالقات أيضًا
تتعلق بالبنية الرتكيبية فقط و إمنا أمرها يتعلق بالبنية اإلفرادية و حمورها العمودي . فالتفكري على أساس 

نسارع إىل إلقاء مزيدًا من الضوء  موقعية املشرتك اللفظي باعتبار مسامهته يف بناء نص متعدد دالليًا جيعلنا
  على خامات اللغة اليت تباشر عملها مبجرد انتظام العالقات .

فتتولد لدينا نصوص تشارك يف بلورة املعاين املقصودة يف بنية لفظية واحدة، ذلك أن النص املولد       
التعبريية) لكل منها، و األول خيتلف "النص الظاهر باإلمكانات التعبريية و قواعد بنائها (االسرتاتيجيات 

ائية . هو تبديل و تنويع  ائي أما الثاين فهو حمدود . إن النص املولد هو سريورة توليد ال هو نظريًا ال
، و هناك سياق آخر يتصل بداللة اللفظ، و هو سياق التضاد 283للعناصر اخلالفية املوجودة قبل املعىن"

  فماذا بشأنه؟
 سياق التضاد : 
و "ال نعين  ،تضاد أيضا يعد من آليات الداللة، و هو إطالق اللفظ على املعىن و نقيضهال      

باألضداد ما يعنيه علماء اللغة احملدثون من وجود لفظني خيتلفان نطقا و يتضادان معىن، كالقصري يف 
ا مفهومها القدمي و هو اللفظ امل ستعمل يف مقابل الطويل و اجلميل يف مقابل القبيح، و إمنا نعين 

 وألفاظه ألسبابه وجامع ومنكر، للتضاد مثبت بني اللغويني آراء تباينت وقد ،284معنيني متضادين"
، و قد حبث النقاد العرب التضاد من أوجه عديدة، من جهة اللفظ و أفاضوا احلديث حوله، و ومفنِّد

يبتعد عن هذا النمط كثريا، و ما من جهة التضاد يف بنية العبارة و أسهبوا يف القول فيه، و الشنقيطي 
  حصلنا عليه هو شاهد واحد، يدرجه الشنقيطي يف السياق القرآين .

ايف قوله تعاىل : ﴿- ُ  ُكنَّا مَ ل ْن  نـَْعمَ َلى ُسوءٍ  مِ نَّ  بـَ يٌم  اللَّهَ  ِإ ِ ا َعل تُْم  بِمَ ُلونَ  ُكنْ ْعمَ  ].28﴾[النحل:تـَ
ةُ  يقول الشنقيطي : "     َلى«:  لْفَظ ِيت  َال  »بـَ ةِ  ِيف  تَْأ يَّةِ  اللُّغَ ِب رَ الَّ  اْلعَ ْنيِ  ِألََحِد  ِإ يـَ نـَ عْ َِث  َال  ، مَ ال ا َث   : َهلُمَ
َ  أَنْ :  اْألَوَّلُ      ِيت ْطَاِل  تَْأ ب يَضةُ  فَِهيَ  ، اْلَكَالِم  ِيف  َسابِقٍ  نـَْفيٍ  ِإلِ ْفيِ  »َال « ِألَنَّ ؛  »َال « نَقِ نـَ ِ اِت  ل َ ثـْب  وَ  ، اْإلِ

ى« َل َ ْفيِ  ، »بـ نـَ ِ هِ ؛  النـَّْفيِ  ل ِ ل ا َكَقوْ ا{:  ُهنَ ُ  ُكنَّا مَ ل مَ ْن  نـَعْ َذا ، }ُسوءٍ  مِ ُ  النـَّْفيُ  فـَهَ ه َفتْ ةُ  نـَ ْفَظ ى« َل َل َ :  َأْي  ، »بـ
تُمْ  ونَ  ُكنْ ُل مَ عْ َ  تـَ وء نَ  السُّ اِصي اْلُكْفرِ  مِ عَ اْلمَ هِ  ، وَ ِ ل مَ {:  وََكَقوْ وا الَِّذينَ  َزعَ ْن  أَنْ  َكَفرُ ثُوا َل عَ بـْ ُ ى قُلْ  يـ َل َ يبِّ  بـ رَ  وَ

ثُنَّ  عَ بـْ تُ هِ  ،] 7التغابن:[ }َل ِ ل قَالَ {:  وََكَقوْ وا الَِّذينَ  وَ ا َال  َكَفرُ ينَ ِ ت اَعةُ  تَْأ ى قُلْ  السَّ َل َ يبِّ  بـ رَ نَُّكمْ  وَ يـَ ِ ت ْأ تَ  }َل
  ... ]3سبأ:[

ا تَُكونَ  َأنْ :  الثَّاِين      ً اب ْفَهامٍ  َجوَ ْقَرتٍِن  ِالْستِ ْفيٍ  مُ هِ ؛  َخاصَّةً  بِنـَ ِ ل ْسُت {:  َكَقوْ بُِّكمْ  أََل وا بِرَ ى قَاُل َل َ  }بـ
هِ  ،] 172األعراف:[ ِ ل قـَوْ َس {:  وَ يْ َل َق  الَِّذي َأوَ اِت  َخَل اوَ مَ َض  السَّ اْألَرْ رٍ  وَ ى بَِقادِ َق  أَنْ  َعَل ُل مْ  َخيْ هُ َل ثـْ ى مِ َل َ  }بـ
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هِ  ،] 81يس:[ ِ ل قـَوْ يُكمْ  تَُك  َملْ  َأوَ {:  وَ ِ ت ُكمْ  تَْأ ُسُل اِت  رُ نَ يـِّ بـَ وا بِاْل ى قَاُل َل َ َهَذا ،] 50غافر:[ }بـ ًْضا وَ ٌ  أَي ِري  َكث
آِن  ِيف  ُقرْ ِيف  اْل ِب  َكَالِم  وَ رَ   . 285"اْلعَ

فالتضاد عند الشنقيطي، و إن مل يرد كثريًا إال يف مستويات لغوية ضيقة، يساهم يف بناء الفهم      
سيميولوجية هي  بصورة منطقية أكثر، ألن األمور عادة ال تفهم إال بأضدادها، و أول قاعدة لسانية و

، فمثالً معرفتنا للضوء األخضر يف إشارات املرور  286قاعدة االختالف (أو ما يسمى بالقيم اخلالفية)
باعتباره داال على أن املرور مسموح ال يتعني لنا فهمه إال كونه خمتلفًا من حيث اللون عن اللون الربتقايل 

  األخرى .أو اللون األمحر، و هكذا يف كل األنظمة التواصلية 
لكن األمر هنا يتصل بلغة التواصل البشري ألن املخالفة فيها مظهر من مظاهر استخدام القيم     

  اخلالفية جبعلها قرائن معنوية على اإلعرابات املختلفة .. و انظر إىل اجلملة اآلتية:
  حنن العرُب نكرم الضيف و نغيث امللهوف .   
  حنن العرَب نكرم الضيف و نغيث امللهوف .   
فالعرب يف اجلملة األوىل خرب و ما بعده مستأنف و العرب يف اجلملة الثانية خمتص و ما بعده خرب. و    

، 287لو احتد املعىن الحتد املبىن فأصبحت احلركة واحدة و لكن إرادة املخالفة بينهما كانت قرينة معنوية"
ملة يف اللغة العربية يبدأ باملعىن النحوي الوظيفي فيوضح العالقة بني مبىن ذلك أن "حتليل مبىن اجل

الكلمة، و معناها النحوي، مث ينتقل التحليل إىل املعىن املعجمي للكلمة يف اللغة، و ذلك يف إطار نظرية 
فورود  ، 288السياق، للوصول إىل املعىن الداليل، فإذا طرأ تعارض جلأ النحاة إىل احلمل على املعىن"

(بلى) يف اآلية القرآنية أعاله أسهم يف نشوء التضاد على السياق اللغوي، فتارة كان املعىن النحوي : 
إبطال نفي سابق بدليل اآلية نفسها و آيات أخرى هلا نفس السياق آزرت اجلانب الداليل لآلية، و تارة 

  دت هذا املعىن املذهوب إليه .هي جواب الستفهام بنفي بدليل اآلية نفسها أيضًا و آيات أخرى عض
و هناك سياق آخر مهم على مستوى القاعدي للدالالت، و هو جانب يتصل بألفاظ اللغة، مبا      

  يسمى يف علم الداللة باملعرب، فماذا عن هذا اجلانب؟ 
  
  

  سياق المعرب: 
رّب من اللغة األجنبية، مثل لفظ       املعرب هو اللفظ العريب كتابة، و األجنيب صوتا، إذ هو لفظ عُ

تلفزيون، و كابل ..اخل، و هو ما يدخل يف باب االقرتاض اللغوي يف اللسانيات، و عالقته بالداللة يف 
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كانت العرب تسم   أنه سد فجوة حدثت، جراء وجود شيء مل يوجد يف السابق، مثل لفظ جورب، فقد
ما دون احلذاء باخلف، يقولون : عاد خبفي حنني، و ملا ظهر اجلورب من بالد فارس، و امسه بالفارسية  
كورب، استعاره العرب . و هناك الكثري من األلفاظ حاهلا يشبه ما ذكرنا، و "هناك أمناط خمتلفة 

  مليكانيكية االقرتاض اللغوي، و األمناط األكثر أمهية هي:
قتباس الكلمة من اللغة املاحنة مع تعديالت تتوافق مع األنظمة الفونوجلية و اإلمالئية و الصرفية للغة ا- 1

  املتلقية...
  ... calqueاالقرتاض بالرتمجة أو الـ - 2
التهجني حيث تعيد اللغة املتلقية إنتاج مفهوم معجم للغة املاحنة بضم عنصر حملي إىل آخر -3

، و لكن ما كان قد وجد يف القرآن الكرمي من صنف هذه األلفاظ له خصائصه يبينها 289أجنيب.."
  الشنقيطي من خالل سياق القرآن الكرمي و يوردها مفصلة، على حنو املثال التايل : 

ْفَقُهونَ  َكانُوا َلْو  َحرا َأَشدُّ  َجَهنَّمَ  نَارُ  ُقْل يف قوله تعاىل : ﴿ -  ] .81﴾[التوبة:يـَ
قَالَ  قيطي : "يقول الشن ُض  وَ عْ َ اءِ  بـ مَ َل ُ اِرِسيٌّ  َجَهنَّمُ :  اْلع رٌَّب  َف عَ ُ  ، مُ اْألَْصل ُ « وَ ام ُهوَ  »َكِهنَ ُ  وَ ِم َِسِا  بِل

ُ  ، »النَّارُ « ه تْ َ رَّبـ عَ ُب  فـَ رَ وا اْلعَ َدُل ْ أَب ا اْلَكاَف  وَ   . 290" ِجيمً
و عربت أي أدخلت يف االستعمال العريب، و قد وردت  جهنام هو و فكلمة جهنم أصلها فارسي     
مرة يف القرآن الكرمي، و هذه الكلمة وجدت قبل نزول القرآن، مما يدل على أن العرب استعاروا  72

ا، و يدل أيضًا على أن العرب كانت لديهم قابلية املثاقفة  للغتهم أبنية لفظية معينة حلاجتهم للتعبري 
لديهم من ذخرية لغوية كبرية تسد ذلك النقص، و ما أَصل هلذه الكلمة أكثر هو اللغوية رغم ما يوجد 

أورد هذه اللفظة و أورد ما يشاكلها مثل كلمة: النار و السعري و اجلحيم..اخل، حىت القرآن الكرمي الذي 
أبو يتنوع املعىن حبسب مقتضيات األسيقة املختلفة، هذا و هناك من ينفي وجود ترادف يف اللغة مثل 

 امللتهبة النار هو السعري أن: "والنار واحلريق واجلحيم السعري بني الفرق هالل العسكري الذي يقول يف
ا أعين احلراقة  فيه يقال وال نار احلجر ويف نار العود يف يقال لإلحراق إحراقها حال يف حريقا تسمى أ
 وقع يقال وال كذا موضع يف احلريق وقع يقال وهلذا له، وإهالكها شيئا امللتهبة النار واحلريق سعري،
 ويلهبها يشعلها كأنه حرب مسعر فالن يقال وهلذا احلريق يقتضيه ما السعري قولك يقتضي فال السعري

 موضع أشد احلرب جاحم و تلهبه شدة جامحة و مجر، على ومجر نار على نار واجلحيم حمرق، يقال وال
ذا الرأي فإن الداللة ختتلف حىت 291"توقدها لشدة جحمة األسد لعني ويقال فيها ، إذًا إذا أخذنا 

  على مستوى الكلمات املعجمية، و يصبح من غري اليسري أن نشرح بعضها هلذه الضرورة .
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 التقابل الداللي : 

إن الداللة ال تقع دون إعمال الذهن يف مقتضيات الكالم، و يف حيثيات السياق، و ذلك حىت      
ا صنع الفهم لديه، و"التأويل التقابلي إجراء قرائي يف متثل املعاين، و  جتتمع للمؤول عالقات من شأ

إدراك عالقات فيما بينها، مبا يسمح بأحسن فهم. و يتم العمل به بني بنيتني نصيتني متماثلتني أو 
  متخالفتني دالليا، و هو أوسع و أمشل من التضاد و املقابلة و الرتادف املعروفة يف جمال البالغة.

من التقابل ما هو ظاهر يف البناء اللفظي، و منه املعنوي الذي تبنيه املشاركة التأويلية. و مبا أنه من     
العناصر الظاهرة أو اخلفية اليت تقوم عليها الظواهر الكونية و النصية، فإن استحضاره و العمل مبستوياته 

ا الشبيهة أو النقيضة أو يعد مطلبا ملحا، إذ هو أداة متكن من إدراك األشياء اعتماد ا على مقابال
، و من أمهيته يقول فيه الزركشي : "و اعلم أن يف تقابل املعاين بابا عظيما حيتاج 292املوازية أو اخلالفية"
، و ملا كان هكذا األمر، استلزم األمر أن حندد الوجهة يف مدونة الشنقيطي، 293إىل فضل تأمل"

ها، مبصطلحني مها: املوافقة و املخالفة ، و املقصود باألول موافقة املعاين أو األلفاظ ملعاين و ألفاظ تشا
و تناسبها، و نقول هنا بأن تفسري الشنقيطي ينبين على هذا املقياس يف غالبه األعم، ألنه يفسر القرآن 

الفها بالقرآن، و املقصود بالثاين مفهوم املخالفة الذي يعرف بدليل اخلطاب، فال تعرف القضية إال مبا خي
يف اإليراد، و املفهومان يدخالن يف إطار عموم املفهوم، من قواعد أصول الفقه، و ال بأس باألخذ به، و 

  للشنقيطي صوالت و جوالت يف هذا الشأن . 
  : الموافقة

و هو مقابلة الكالم أو اللفظ ملا يدل عليه من معىن ، كداللة القلم على ما يوضع بني األصابع        
، بسياق م اخليط األبيض من اخليط األسود﴾، و يفسر الشنقيطي اآلية ﴿حىت يتبني لك ليكتب به

، و منه قول أيب ، و ظالم الليل املختلط به خيطا ﴿من الفجر﴾ بأن "العرب تسمي ضوء الصبح خيطا
  دؤاد اإليادي :
  فلما أضاءت لنا سدفة        و الح من الصبح خيط أنارا    

  و قول اآلخر :
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  . 294اخليط األبيض ضوء الصبح منفلق    و اخليط األسود جنح الليل مكتوم "   
فيكن مدلول هذه اآلية  يقول الشنقيطي :" ]17احلجر:[ ﴾و حفظناها من كل شيطان رجيم﴿اآلية  

اٍن رَِّجيٍم} [ احلجر :  َط ن ُكلِّ َشيْ اَها مِ ْظنَ َحفِ ن كل ] أي وحرسناها أي السماء م 17بداللة املطابقة {وَ
  عات متمرد .

} [ الصافات :  ] ألن مثل ذلك من الصفات  7وال مفهوم خمالفة لقوله {رَِّجيٍم} وقوله {مَّارِدٍ
الكاشفة فكل شيطان يوصف بأنه رجيم وبأنه مارد وإن كان بعضهم أقوى متردًا من بعض وما حرسه 

َصرَ  اهللا جل وعال من كل عات متمرد ال شك أنه ال يصل إليه عات متمرد كائ َ نًا من كان {مثَُّ ارِجِع الب
} [امللك: ٌ ُهوَ َحِسري َصرُ َخاِسئًا وَ َ َك الب يْ َل ِْب ِإ َقل نـْ َ   ، و املطابقة جزء من التقابل الداليل . 295"]4َكرَّتـَْنيِ يـ

َقاُلواو يف قوله : ﴿- ا وَ َ هِ  نـُزِّلَ  الَِّذي أَيـَُّها ي يْ نََّك  الذِّْكرُ  َعَل ْجنُونٌ  ِإ   ] .6﴾[احلجر:َلمَ
َقالُ  يقول الشنقيطي : "قَدْ      ُ ِ  ِيف  يـ ةِ  َهِذه َ رُّونَ  َكيَْف :  اْلَكرِميَةِ  اْآلي قِ ُ ُ  ي هِ  أُنِْزلَ  بِأَنَّه يْ َل ُ  الذِّْكرُ  ِإ ونَه ُ نُْسب َ يـ  وَ

ْلُجنُوِن  ِ عَ  ل َِك  مَ ل اُب  ؟ َذ وَ اْجلَ َهلُمْ  أَنَّ  وَ ا: ( قـَوْ َ ا ي هِ  نـُزِّلَ  الَِّذي أَيـُّهَ يْ َل نُونَ ) الذِّْكرُ  عَ عْ َ ا َزْعِمهِ  ِيف  يـ كُّمً مْ  تـَهَ هُ نـْ  بِهِ  مِ
ضُِّح  ، وَ ُ يـ َىن  َهَذا وَ عْ ودُ  اْلمَ رُ هِ  وُ ِ ل ثْ نَ  مِ ِمَني  اْلُكفَّارِ  مِ كِّ هَ تـَ ِهمْ  -  بِالرُُّسلِ  مُ يْ اُت  َعَل وَ ُ  اللَّهِ  َصَل ه َسَالمُ  ِيف  - وَ

اِضعَ  وَ هِ  ، أَُخرَ  مَ ِ ل اَىل  َكَقوْ عَ نَ  َعْن  تـَ وْ عَ رْ ِ عَ  ف وَسى مَ نَّ :  الَ قَ  مُ ُكمُ  {ِإ ُسوَل ِسلَ  الَِّذي رَ ُكمْ  أُرْ يْ َل ْجنُوٌن} ِإ مَ  َل
  . 296"]27الشعراء:[

ميكن أن نسمّ هذا بسياق املطابقة يف املعىن أي أن هناك معىن يوافق معىن آخر موافقة كبرية،        
فاملعىن األول لآلية األوىل : أن الكفار يتهمون النيب حممد بأنه جمنون، مياثل تقريبًا املعىن الثاين اآلية 

نون.الثانية و اليت معناها: أن الكفار خياطبون املؤمنني بأن رسوهل   م الذي أرسل إليهم 
أين االختالف ؟ االختالف يظهر فقط يف كون أن اخلطاب يف مرحلته األوىل موجه إىل الرسول     

  حممد مباشرة، يف حني أن اخلطاب يف اآلية الثانية موجه للذين يتبعون حممدا .
يف بادئ األمر بأن يزعزعوا إميان فاملعىن الكلي املستنتج : أن الكفار حاولوا بناء إسرتاتيجية نفسية     

يار النفسي و اجلنون، و لكنهم يأسوا من ذلك بعد أن صّدهم حممد بإميانه  حممد حماولني دفعه لال
القوي املعزز من لدن اهللا عز و جل و وقوفه املستمر يف وجوههم . لذلك اجتهوا صوب من اتبعه من 

م العظيمة، املؤمنني كي يزرعوا الفتنة و البلبلة مبحاولة  ام النيب األكرم، الذين هم يتبعونه باعتباره قدو ا
  باجلنون . و لكن هيهات فإن كل احملاوالت باءت بالفشل .
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ا ُقْل و يف قوله تعاىل أيضا : ﴿-      نَّمَ ََشرٌ  أَنَا ِإ ُلُكْم  ب ثـْ ُوَحى مِ َليَّ  ي ا ِإ َلُهُكْم  َأنَّمَ َلهٌ  ِإ اِحدٌ  ِإ  ﴾وَ
َهَذا] . يقول 110[الكهف: رَ  الَِّذي الشنقيطي فيها : "وَ ُ  أَمَ ُ  بِهِ  اللَّه يَّه ُ  َصلَّى نَِب هِ  اللَّه يْ َسلَّمَ  َعَل ِ  ِيف  وَ  َهِذه

ةِ  َ ْن  اْآلي ُ  مِ ُقولُ  أَنَّه َ لنَّاسِ  يـ ِ ُ  ل ََشرٌ  أَنَّه ِكنَّ  ، ب َل َ  وَ ُ  اللَّه ه ى فَضََّل ِ  َعَل َا َغْريِه َحى مبِ هِ  َأوْ يْ َل ْن  ِإ هِ  مِ ْحِي َ  وَ ُ  َجاء ه ُل ثـْ  َعنِ  مِ
ِ  الرُُّسلِ  اُت  َغْريِه وَ ُ  اللَّهِ  َصَل ه َسَالمُ ِهمْ  وَ يْ َل هِ  ِيف  عَ ِ ل اَىل  قـَوْ عَ ْت {:  تـَ مْ  َهلُمْ  قَاَل هُ ُسُل نْ  رُ ُن  ِإ الَّ  َحنْ ََشرٌ  ِإ ُكمْ  ب ُل ثـْ  مِ
ِكنَّ  َل َ  وَ ى َميُنُّ  اللَّه ْن  َعَل ُ  مَ ََشاء ْن  ي ه مِ ادِ َ ةَ  ِ}ِعب َ نُ  ،] 11: إبراهيم[ اْآلي ثْلَ  الرُُّسلِ  فََكوْ َشرِ  مِ َ ب ْن  اْل ُث  مِ نَّ  َحيْ  ِإ
ِميعِ  َأْصلَ  ُهمْ  اْجلَ نُْصرَ عُ اِحدٌ  وَ مْ  ، وَ أَنـَّهُ رِي وَ ى َجتْ ِهمُ  َعَل يعِ اُض  َمجِ َشرِيَّةُ  اْألَْعرَ َ ب اِيف  َال  اْل نَ ُ مْ  يـ هُ ْفِضيَل ى تـَ َل ِرِ  عَ  َسائ
َشرِ  َ ب َا اْل مُ  مبِ ُ  َخصَّهُ ْن  بِهِ  اللَّه هِ  مِ ْحِي هِ  وَ ِ اْصِطَفائ هِ  وَ ِ ْفِضيل تـَ ا وَ ورِيٌّ" ُهوَ  َكمَ  . 297َضرُ

 ظاهر وهي بشرته لظهور اإلنسان: األصل يف حمركة معجمة بشني فكلمة بشر معناها من حيث اللغة: 
ا احليوانات سائر خبالف الشعر، من اجللد   .والوبر والصوف بالشعر اجللد مسترتة أل
 العام باسم اخلاص تسمية من بالناس مسي كما وأجلهم البشر أعظم ألنه وسلم عليه اهللا صلى به ومسي
 متفاضلني غري البشرية يف متساوون الناس أن على بذلك تعاىل نبه) مثلكم بشر أنا إمنا قل: (تعاىل قال
 تنبيها )إيل يوحى( بعده قال ولذا اجلليلة، املعارف من به يتخصصون مبا يتفاضلون وإمنا اإلنسانية، يف

 بالوحي بينكم من وخصصت عليكم متيزت أين أي عليهم، الفضل ا حصل اليت اجلهة على
 عليه اهللا صلى "فمحمد، لذلك ينبغي أن يكون املبعوث إىل البشر من البشر أنفسهم 298"والرسالة

 عنهم والقبول مقاومتهم الناس أطاق ملا ذلك ولوال البشر إىل أرسلوا البشر من األنبياء وسائر وسلم
 ميكنكم الذين البشر صورة يف إال كان ملا أي) رجال جلعلناه ملكا جعلناه ولو( تعاىل اهللا قال وخماطبتهم
 يف كان لو قل( تعاىل وقال صورته، على كان إذا ورؤيته اطبتهخم و امللك مقاومة تطيقون ال إذ خمالطتهم

 إرسال اهللا سنة يف ميكن ال أي) رسوال ملكا السماء من عليهم لنزلنا مطمئنني ميشون مالئكة األرض
 299والرسل" كاألنبياء مقاومته على فواه و واصطفاه تعاىل اهللا خصه من أو جنسه من هو ملن إال امللك

.  
لذلك جاءت أغلب اآليات متوافقة يف معىن أن الرسول ماهو إال بشر مثل مجيع البشر، و الدليل ما     

  أورده الشنقيطي من اآليات القرآنية اليت تساند و تعضد هذه الفكرة بصورة جلية .
   

نَّهُ و يف قوله تعاىل : ﴿- ا َكانَ  ِإ ُفورً ا َغ   ] .6﴾[الفرقان:رَِحيمً
َسُن  يقول الشنقيطي :" قَالَ     ْصرِيُّ  اْحلَ َ ب وا:  اْل رُ َىل  انُْظ مِ  َهَذا ِإ ودِ  اْلَكرَ اْجلُ وا ، وَ ُل تـَ ُ  قـَ ه َ اء َ ي ِ ل ُهوَ  ، َأوْ وُهمْ  وَ ْدعُ َ  ي
َىل  ةِ  ِإ َ ب ةِ  التـَّوْ الرَّْمحَ ى ، وَ هَ تـَ ُ  انـْ ْنِ  َكَالم ِريٍ  اب ُ  - َكث ه ُ  رَِمحَ اَىل  اللَّه عَ ا - تـَ مَ ُ  وَ ه اِضٌح  ذََكرَ   . وَ
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اُت  َ اْآلي الَّةُ  وَ ى الدَّ هِ  َعَل ِ ل ثْ ةٌ  مِ َ ِري هِ ؛  َكث ِ ل اَىل  َكَقوْ عَ لَِّذينَ  {قُلْ :  تـَ ِ وا ل نْ  َكَفرُ وا ِإ هُ تـَ نْ َ ْغَفرْ  يـ ُ ا َهلُمْ  يـ َف} قَدْ  مَ  َسَل
هِ  ،] 38األنفال:[ ِ ل وْ قـَ اَىل  وَ عَ ينِّ :  تـَ ِإ غَفَّارٌ  {وَ ْن  َل ِمَ نَ  تَاَب  ل آمَ َعِملَ  وَ ا} وَ ً ةَ  َصاِحل َ َىل ] 82طه:[ اْآلي  َغْريِ  ِإ

َِك  ل نَ  َذ اِت" مِ َ   . 300اْآلي
و نفس ما قد قلناه قبل قليل ينسحب أيضًا على ما سنقوله يف كون اهللا غفور رحيم، ألن القرآن       

، إمنا جاء باعتباره بنية داللية منتظمة، يقوم بعضه ببعض، كما ينوب اجلزء منه  ال يعارض بعضه بعضًا
  كل عن اجلزء .عن الكل، و ال

و هذا االنتظام العجيب ال يضاهيه أي نظام آخر، فلفظ العموم يف اآلية األوىل يبدأ يف التمفصل يف     
اآلية الثانية و يف اآلية الثالثة، إذ أن هنا نوعا من االشرتاط جاء بصيغة اجلملة الشرطية يف اآلية الثانية 

هاء من الكفر مستقبالً، هذا أوالً و ثانيًا يف اآلية الثالثة : على حنو: املغفرة كائنة و حاصلة يف حال االنت
جاء التأكيد مزدوجًا يف األدوات (إن،لـ)، و أعيد التأكيد بالصيغة الصرفية، و اجلملة مل تكن يف 

  االستقبال و إمنا يف املضي و كأن املغفرة قد حصلت فعال .
هاء، و لكن يف اجلملة على ما فيها من االشرتاط و و لكن يف اجلملة الثانية االشرتاط حاصل باالنت     

ْن لكن للتأكيد فيها ظروف و شروط ميكن أن حنصرها بني قوسني ( ِمَ نَ  تَاَب  ل آمَ ِملَ  وَ عَ ا وَ ً )، فاألمر َصاِحل
، و العمل الصاحل ثالثًا .   هنا مشروط بالتوبة أوالً، و اإلميان ثانيًا

ع هذا إىل طبيعة تفسري الشنقيطي بالذات، ألنه تفسري هذا يف االتفاق، و هو كثري جدا، و يرج   
  يبحث يف السياقات املتشاكلة، و لكن ماذا عن التقابل املخالف ؟

  : المخالفة
 أي هو االستدالل ،عنه للمسكوت املنطوق حكم نقيض إثبات به املقصودمفهوم املخالفة     

 ألن خمالفة، مفهوم ومسي .عداه عما املنطوق يف املذكور احلكم نفي على بالذكر الشيء بتخصيص
 على فهو املخالفة مفهوم أما"، و عنه خمتلف به املنطوق للحكم نقيض للمسكوت يثبت الذي احلكم
  :أقسام
 سائمتها يف الغنم (يف: وسلم عليه اهللا صلى كقوله حاضرا صفة بعام يقرتن أن وهو الصفة مفهوم: منها

نْ { حنو الشرط مفهوم: الزكاة) .. ومنها ِإ  .. الصفة من أقوى وهو] 6: الطالق} [َمحْلٍ  أُوالِت  ُكنَّ  وَ
ا فَِإنْ : {تعاىل قوله حنو الغاية مفهوم: منها لََّقهَ لُّ  فَال َط ُ  َحتِ ه ْن  َل ُد  مِ عْ َ نِْكَح  َحىتَّ  بـ جاً  تـَ ُ  َزوْ ه رَ : البقرة} [َغيـْ

 وهو اللقب مفهوم: ومنها .. جلدة كثمانني اخلاص العد مفهوم: ومنها..  الشرط من أقوى] 230
، 301"لسؤال جوابا خيرج ال أن: ومنها..  الغالب خمرج خرج يكون ال أن: ومنها..  حبكم اسم ختصيص

و لذلك فهو يدخل يف إطار البيان و الداللة، و على هذا األساس، ارتكز عليه املناط لبحث املعاين من 
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القرآنية املختلفة، و مبا أن علماء األصول قد اآليات، عن طريق االستدالل مبا هو خمالف يف التوجيهات 
استخرجوه من خالل استقرائهم للنصوص الدينية فهو مناسب، ليأخذ دوره يف نصوص التفسري، و على 

  االتفاق يف نصوص أخرى على سبيل التوسيع .
اْهبِطْ  َقالَ يف قوله أيضا : ﴿ - َها َف نـْ ا مِ َُكونُ  َفمَ تََكبـَّرَ  َأنْ  َلَك  ي يَها تـَ ْج  فِ اْخرُ نََّك  َف َن  ِإ  مِ

  ] .13﴾[األعراف:الصَّاِغرِيَن 
ا :      مُ " فيقول الشنقيطي يف شأ ْفهَ ُ يـ ْن  وَ ومِ  مِ ْفهُ َخاَلَفةِ  مَ ةِ  ِيف  اْلمُ َ اِضعَ  أَنَّ :  اْآلي وَ تـَ لَّهِ  اْلمُ ِ َعَال  َجلَّ  ل  وَ
 ُ ه ُ ع فـَ رْ َ ُ  يـ   . اللَّه
قَدْ      اَىل  َأَشارَ  وَ عَ َىل  تـَ َكانَةِ  ِإ اِضعَِني  مَ وَ تـَ ُ  اْلمُ ه ُ  َل اِضعَ  ِيف  ِعنَْده وَ هِ  أَُخرَ  مَ ِ ل ادُ {:  َكَقوْ َ ِعب  الَِّذيَن  الرَّْمحَنِ  وَ

ى َميُْشونَ  نًا اْألَرْضِ  َعَل ا َهوْ َذ ِإ مُ  وَ هُ بـَ ونَ  َخاَط اِهُل وا اْجلَ ا قَاُل هِ  ،] 63الفرقان:[ }َسَالمً ِ ل وْ قـَ ْلَك {:  وَ ِ ارُ  ت  الدَّ
ةُ  ا اْآلِخرَ هَ ُل عَ لَِّذينَ  َجنْ ِ رِيُدونَ  َال  ل ُ وا ي ُل َال  اْألَرْضِ  ِيف  عُ ا وَ ةُ  فََسادً َ ب ِ اق اْلعَ َني  وَ تَّقِ ْلمُ ِ قَدْ ] 83القصص:[ }ل  َصحَّ  وَ

 ُ ه ُ  َصلَّى َعنْ هِ  اللَّه يْ َل َسلَّمَ  عَ ُ  وَ ُ «:  قَالَ  أَنَّه نَّه َيلَّ  أُوِحيَ  ِإ وا أَنْ  ِإ ُ اَضع ْفَخرَ  َال  َحىتَّ  تـَوَ َ ى َأَحدٌ  يـ َال  ، َأَحٍد  َعَل  وَ
غِيَ  بْ َ ى َأَحدٌ  يـ   . 302"»َأَحٍد  َعَل
فمفهوم املخالفة دّل، بالتأويل استناداً على نصوص قرآنية مغايرة للنص أعاله، على أن املتواضع     

، هل املعىن املستنتج موجود يف ظاهر اآلية أم غري موجود؟ يف احلقيقة ه ذا املعىن يرفعه اهللا درجات، إذًا
لبنية اللغوية الظاهرة للعيان، و لكن من حيث املنطق السيميائي ميكن أن نستنتج هكذا غري موجود يف ا

معىن بوجود العالقات، و قد ربط الشنقيطي معىن اآلية باملعاين اليت ختالفها من حيث القضية الداللية، 
لغوية نابعة و أوعز لنا مبا هو مقصود و راجح من القضيتني، ألن هناك خاصية مهمة جدا "للعالمات ال

ا على التحول على مستوى املدلول لكي يصبح بدوره عالمة  من خاصيتها السيمانطيقية، و هي قدر
از املختلفة. و هذا التحول  من نوع آخر تشري إىل مدلول آخر فيما يعرف بالتحول الداليل يف أمناط ا

ق من خالل الرتكيب الذي يكسب الداليل ال حيدث يف العالمة اللغوية يف حال إفرادها، و لكنه يتحق
العالمة داللة ال تكون هلا يف حالة إفرادها. و هذا التحول الداليل أيضًا هو الذي ينقل النص اللغوي 

، فهذا التطرق احملوري، لبيان معىن اآلية  303من وظيفة اإلنباء االجتماعية و جيعله حيقق وظائف أخرى"
بغري ظاهرها، من قبل الشنقيطي يعد حبد ذاته حماولة سيميائية ناجحة أفردت تناوالً يتسم باجلدية يف 

  قراءة النص و إخراج معانيه . 
 : سياق التضمن 
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لفظًا معىن  نورد أقدم تعريف للتضمني، و ذلك عند ابن هشام و هو: "قد يشربونبإمكاننا أن        
، و لكن أدق تعريف هو ما أورده األستاذ الزعبالوي و 304لفظ فيعطونه حكمه، و يسمى ذلك تضمينا"

هو: "هو إشراب لفظ معىن آخر و إعطاؤه حكمه، فإذا كان اللفظ فعالً، تصرف يف اللزوم و التعدي 
، فيتعدى بالتضمني، أو ي كون متعديا فيلزم، أو تصرف الفعل الذي أشرب معناه، فيكون الفعل الزمًا

من اآلليات الداللية اليت ميكن عدها من  ، و هو305يستمر الزما، فيعدل به عن حرفه إىل حرف آخر"
ن، و داللة داللة مطابقة، و داللة ، و الداللة الوضعية اللفظية تنقسم إىلاللفظية الوضعية الدالالت  تضمّ

ت، و التضمن آلية املنطق و السيميائيا علم اهتماماتالتزام، أما الداللة العقلية و الطبيعية فهي من 
مهمة الستقصاء كنه العبارة، و به حيصل الفهم، ألن املعاين يندرج بعضها يف بعض، كتضمن احليوان يف 
اإلنسان، و كتضمن الصفحات يف الكتاب..اخل، فالتضمن خباصية االندراج فيه يتصف بالعلمية، ألن 

،  من فاعلية العلم االندراج و االحتواء و املقارنة، و مادام األمر هكذا ، فإن اخلوض فيه يعد أمرا مشروعًا
رى عليه، و الشنقيطي يستعمله يف تفسريه .  بشرط االتفاق ما بني اإلجراء و ا

نَّهُ يف قوله تعاىل : ﴿ - ِإ ُِحبِّ  وَ رِ  ل  . ]8﴾[العاديات:َلَشِديدٌ  اْلَخيْ
َىن  ِيف  وَ يقول الشنقيطي : "     عْ اِن  َهَذا مَ ْجهَ ُ  اْألَوَّلُ :  وَ نَّه ِإ ُبِّ  وَ َِب  َأْي  اْخلَْريِ  ِحل رَ  ُحبِّهِ  بَِسب يـْ َِشِديدٌ  اْخلَ  ل
 ٌ يل ْخلِ  َشِديُد  ، َخبِ ُ ب   . اْل
ا     يلَ  َكمَ ِ   : ق
َت  أَرَى وْ ُ  اْلمَ ام تَ عْ َ امَ  يـ ي اْلِكرَ فِ َْصَط ي ةَ ...  وَ يَل اِل  َعقِ تََشدِّد اْلَفاِحشِ  مَ   اْلمُ

ْخلِ  ِديِد َش :  َأْي       ُ ب ى اْل ِ  َعَل ةِ  َهِذه َ اي ْن  الرِّوَ ِت  َهَذا مِ يْ بـَ   . اْل
     ُ ْجه اْلوَ ُ :  الثَّاِين  وَ نَّه ِإ َشِديُد  وَ اِل  ُحبِّ  َل ا.  اْلمَ ُن  قَاَهلُمَ ْ ِريٍ  اب   . َكث
قَالَ      ا:  وَ َالُمهَ عُ  ، َصِحيٌح  كِ ِ اق وَ اْل َ  أَنَّ  وَ ُن  الثَّاِين تََضمَّ   . اْألَوَّلَ  يـَ
ُد      َْشهَ ي ْجهِ  وَ ْلوَ ِ ُ  ، الثَّاِين  ل ه ُل وْ اَىل  قـَ عَ ونَ :  تـَ ُكُل تَْأ اَث  وَ ما َأْكًال  التـُّرَ بُّونَ  َل ُحتِ الَ  وَ ا اْلمَ   . َمجا ُحب
ا وَ       ْلنَ نَّ :  قـُ َ  ِإ ُن  الثَّاِين تََضمَّ ْن  ِألَنَّ ؛  اْألَوَّلَ  يـَ الَ  َأَحبَّ  مَ ا اْلمَ ُ  َمجا ُحب ه ْحِمُل َ ُ  َسي ى ُحبُّه ْخلِ  َعَل ُ ب   .306"اْل
أي أنه مادام حمبا للمال بشدة فبالضرورة ميكن أن يكون خبيالً، ألن من عالمات البخيل حبه للمال     

ن الشنقيطي البخل يف حمبة املال الشديدة، لالعتبار املذكور، و   بدليل  و هذا وجه معروف، لذلك ضمّ
فهم من الكفاية اللغوية لدى اآلية اليت أرفقها يف سياق حب املال الشديد، و يعد هذا تضمينا متفرعا ي

القارئ، هذا الذي "يستمد شرعيته اإلبالغية من الدعم املعجمي الرتاكمي و حركيته التوليدية اليت 
تسمح بإنتاج عدد ال حصر له من البىن الداللية . إذ إن القيمة الداللية للمداخل املعجمية، بوصفها 
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بالغي وفق النمط التأليفي الذي يستمد أصوله من وحدات البناء التأسيسي للخطاب، تأخذ مسارها اإل
، فمن السديد اإلشارة إىل قيمة هذا النمط االنتقايل من معىن ظاهر إىل 307النظام القواعدي للسان ما"

معىن آخر غري ظاهر، على شيوعه يف البالغات العربية، إلماطة اللثام عن أصالة التأسيسات العربية يف 
  ة الغربية .مقابل احملاوالت التنظريي

لذلك فإن الكالم إمنا ينبغي أن يكون على مقتضى احلال املناسب ملواقف الكالم، حىت حيصل منه      
املراد الذي يريده السامع، ذلك أن "اخلطيب ال يكون بليغًا حمققًا للغاية الفنية إال إذا تفنن يف أسلوبه، 

عند إرادة الفهم، و يكين إذا ما دعت احلاجة مراعيًا أحوال املخاطبني يوجز طلبًا للتخفيف، و يطنب 
نتج 308إىل ذلك، و يصرح و يكشف معانيه إذا استدعى املقام التصريح و التوضيح" ُ ، ذلك ألن املعىن ي

لّقى و يتشكل من جديد يف أفهام خمتلفة، بناء على وسيط نصي، و هو عبارة عن مادة مؤلفة  تَ ُ "لي
ين . و يظل هذا النسيج، عرب آلياته التدليلية املتباينة املرجع بعناية، و اختيارات موجهة من طرف العا

، إنه املنطلق املتجدد حنو إعادة بناء املعىن و جتليته و صقله ثانية" ، و هناك  309املشرتك إنتاجًا و تلقيًا
  مثال آخر يوضح التضمني .

وَن( ُهْم  الَِّذيَن أيضا يف قوله تعاىل : ﴿-    ُ اء رَ ُ ونَ  )6يـ عُ َْمنـَ ي اعُونَ  وَ ]. يقول 6/7﴾[املاعون:اْلمَ
قَِد الشنقيطي: " تََدَح  وَ مَ  الشَّاِعرُ  امْ َدِم  اْلَقوْ ِهمُ  بِعَ عِ نْ ونَ  مَ اعُ هِ  ، اْلمَ ِ ل   : بَِقوْ

مٌ  ى قـَوْ َل ْسَالِم  عَ ا اْإلِ مَّ َل وا وَ ُ ع مْ ...  َميْنـَ ونـَهُ اعُ َُضيِّعُ  مَ ي يَال  وَ ِ   التـَّْهل
نْ       ِإ ُض  َكانَ  وَ عْ َ ونَ  َمحَلَ  النَّاسِ  بـ اعُ ا اْلمَ ى ُهنَ ِ  َعَل ِكنَّ  ، الزََّكاة َل لَ  وَ مٌ :  الشَّاِعرِ  قـَوْ ى قـَوْ ْسَالِم، َعَل  اْإلِ

ُن  تََضمَّ مُ  يـَ اَجهُ ْخرَ نَ  الزََّكاةَ  ِإ ِهمْ  ِضمْ ْسَالمِ ُكونُ  ، ِإ َ ي ِي فـَ اق َ ب َدادَ  اْل ِ ت وِن  ُخُصوصِ  ِيف  َحاهلِِمْ  امْ اعُ   . 310"اْلمَ
، و ذلك إن حال املانع يف اإلسالم، أما إذا         فقد محل الشنقيطي املاعون على معىن الزكاة تضمينًا

كان يف حال غري حال اإلسالم فاحلمل على املعىن يكون على صورته اللفظية احلرفية "و الغرض من 
زخمشري و على حد ما يقول ال 311التضمني إعطاء جمموع معنيني، و ذلك أقوى من إعطاء معىن"

  الكالم للسيوطي . 
هكذا نالحظ أن خطاب تفسري الشنقيطي قد حفل بأمناط من قبيل داللة التضمن، غري أن       

التضمن هنا ليس على العموم، و لكن هو تضمن خاص يف السياق القرآين، حىت خرج التضمن من 
ن أحب املال تضمن ذلك حبه اللفظ املفرد إىل السياق النصي اجلملي، مثل إيراده للشاهد، من أن م

      للبخل، و هكذا .
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 : سياق اللزوم أو االقتضاء 

 معىن على اللفظ داللة هوو االقتضاء أو االستلزام يعد أيضا من الدالالت اللفظية الوضعية،       
، فهناك من يعترب االقتضاء و االستلزام مبعىن لغة أو شرعا أو عقال صحته أو صدقه يتوقف عليه خارج

االقتضاء : هو أضعف  "واحد، و هناك من يفرق بينهما سياقيا، يقول أبو البقاء الكفوي يف الكليات : 
من اإلجياب ، ألن احلكم إذا كان ثابتا باالقتضاء ال يقال يوجب ، بل يقال يقتضي واإلجياب يستعمل 
فيما إذا كان احلكم ثابتا بالعبارة أو باإلشارة أو بالداللة فيقال : النصر يوجب ذلك ؛ وأما االستلزام 

مللزوم بدون الالزم ، خبالف االقتضاء ، فإنه ميكن فهو عبارة عن امتناع االنفكاك فيمتنع فيه وجود ا
، غري أن االستعماالت العادية ال توجب الفرق، و ال مشاحة يف 312"وجود املقتضى بدون مقتضاه

 1االصطالح كما يقال، مع أن الدقة مطلوبة يف غالب األحيان، "و ميكن أن يعرف كما سيأيت: س
. و على سبيل 2يصدق كذلك س 1اليت يصدق فيها س إذا كان يف كل املواقف املمكنة 2يستلزم س

املثال: إذا قلنا: قام حممد من فراشه الساعة العاشرة فإن هذا يستلزم: كان حممد يف فراشه قبل العاشرة 
  ، و البأس يف إيراد بعض النماذج اآلتية:313مباشرة"

ايف قوله تعاىل : ﴿ - َذ ِإ َْت  وَ ي ِ ِهْم  تُل يْ اتُهُ  َعَل َ ُهْم  آي انًا َزاَدتـْ يمَ  ] .2﴾[األنفال:ِإ
ِ  ِيف  يقول الشنقيطي : "      ةِ  َهِذه َ ِ  التَّْصرِيُح  اْلَكرِميَةِ  اْآلي ة ادَ َ ميَاِن  بِزِي قَدْ  ، اْإلِ اَىل  َصرََّح  وَ َِك  تـَعَ  ِيف  بَِذل

اِضعَ  وَ هِ  أَُخرَ  مَ ِ ل ا{:  َكَقوْ َذ ِإ ا وَ ْت  مَ ةٌ  أُنْزَِل مْ  ُسورَ هُ ْن  فَِمنـْ قُولُ  مَ َ ُ  أَيُُّكمْ  يـ تْه ِ  َزادَ ميَانًا َهِذه ا ِإ نُوا الَِّذينَ  فََأمَّ  آمَ
مْ  تـْهُ ادَ ميَانًا فـَزَ ُهمْ  ِإ ونَ  وَ ِشرُ بْ َْستَ هِ  ،] 124التوبة:[ }ي ِ ل قـَوْ لَ  الَِّذي ُهوَ {:  وَ ةَ  أَنـْزَ ِكينَ وِب  ِيف  السَّ ُل َِني  قـُ ن ْؤمِ  اْلمُ
وا ادُ دَ زْ يـَ ِ ميَانًا ل عَ  ِإ ِمْ  مَ ميَِا ةَ  }ِإ َ هِ  ،] 4الفتح:[ اْآلي ِ ل وْ قـَ نَ {:  وَ قِ يْ ْستـَ َ ي ِ اَب  أُوتُوا الَِّذينَ  ل ِكتَ ادَ  اْل دَ زْ َ يـ نُوا الَِّذينَ  وَ  آمَ

ميَانًا ةَ  }ِإ َ هِ  ،] 31املدثر:[ اْآلي ِ ل وْ قـَ الَِّذينَ {:  وَ ا وَ ُهمْ  اْهتََدوْ ةَ  }ُهًدى َزادَ َ   ] .17حممد:[ اْآلي
تَُدلُّ      ِ  وَ اُت  َهِذه َ َزامِ  بَِدَالَلةِ  اْآلي ى اِالْلتِ ُ  َعَل ُقُص  أَنَّه نـْ َ ًْضا يـ ا ُكلَّ  ِألَنَّ ؛  أَي ِزيُد  مَ َ ُقُص  ي نـْ َ َ  ، يـ َجاء َصرًَّحا وَ  مُ

يِث  ِيف  بِهِ  هِ  الصَِّحيَحةِ  الشََّفاَعةِ  َأَحادِ ِ ل نَ  َخيْرُُج «:  َكَقوْ ْن  النَّارِ  مِ َ  َال  قَالَ  مَ ه َل الَّ  ِإ ُ  ِإ ِيف  اللَّه هِ  وَ ْلِب َقالُ  قـَ ثـْ  َحبَّةٍ  مِ
ْن  ميَاٍن  مِ وِ  ، »ِإ َحنْ َِك  وَ ل   . 314"َذ

يعد االقتضاء عنصر مهم جدا لالملام حبيثيات اخلطاب املتداخلة، و قد فهمنا مما أورده الشنقيطي       
حبسب فهمه لآلية القرآنية، بأن اإلميان قد ينقص أيضًا مستشهدًا باحلديث النبوي يف ذلك، وقد مت هذا 

 Requirement ستلزاماالى اقتض من: االقتضاء"الفهم بداللة االلتزام، و الفقهاء يقولون يف 
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، و بالتايل فإن االقتضاء يشكل 315"عليه تقدمه بشرط إال بالنص العمل ميكن ال أمر: النص االقتضاء
لونًا له أمهيته يف الطروحات النقدية سواء منها الطروحات القدمية، أو املقاربات اجلديدة يف صلتها بالنقد 

املناهج األخرى غري العربية، و تكمن األمهية املعاصر الذي استجاب حلاجة التفاعل مع غريه من 
ً و جسرًا ينقل اللغة من معىن معني إىل معىن آخر مغاير متامًا للظاهر، لذلك  القصوى يف اعتباره إجراء
فإمهاله عن طريق الدراسة النقدية ال جيوز و إال كانت الدراسة منقوصة من هذا العنصر املهم يف املدونة . 

  يف املثال اآليت: و لنالحظ هذا أيضاً 

َْت و يف قوله : ﴿- أَي رَ َْدُخُلونَ  النَّاَس  وَ اًجا اللَّهِ  ِدينِ  فِي ي وَ  ] .2﴾[النصر:َأفـْ

قَدْ يقول الشنقيطي فيها : "     ْؤَخذُ  وَ ُ اءِ  بَِدَالَلةِ  يـ يمَ ْعُد :  اْإلِ ةٍ  بُِفتُوَحاٍت  اْلوَ َل اِطَق  ، َشامِ نَ ِمَ ةٍ  ل  َشاِسعَ
ْن  هِ  مِ ِ ل اَىل  قـَوْ عَ أَذِّنْ {:  تـَ تُوكَ  بِاْحلَجِّ  النَّاسِ  ِيف  وَ ْأ َ ى رَِجاًال  ي َل عَ رٍ  ُكلِّ  وَ َِني  َضامِ ت ْأ َ ْن  ي  }َعِميقٍ  فَجٍّ  ُكلِّ  مِ
انَ  ِألَنَّ ] ؛ 27احلج:[ َ ي تـْ ْن  اْإلِ ُدلُّ  ، َعِميقٍ  فَجٍّ  ُكلِّ  مِ َ ى ي اِن  َعَل َ ي تـْ َىل  اْإلِ ْن  اْحلَجِّ  ِإ يٍد  مِ عِ َ انَ  ، ب َ ي تـْ اْإلِ َىل  وَ  ِإ

ُدلُّ  اْحلَجِّ  َ ى ي ْسَالِم  َعَل التَّاِيل  ، اْإلِ ِب ُدلُّ  وَ َ ى ي َل يءِ  عَ ِمَني  َجمِ ِ ْسل ْن  اْلمُ يٍد  مِ عِ َ ُهوَ  ، ب ْدَالِل  َحمَلُّ  وَ ِ ُ  اِالْست اللَّه  وَ
اَىل  عَ مُ  تـَ   . 316"َأْعَل

فاإلمياء يعد نوعًا من أنواع االقتضاء، غري أنه أبلغ يف الداللة مبا يسمح لنا باستذكار البعد      
السيميائي الذي مياثل ما ذهب إليه الشنقيطي يف حديثه عن هذه اآلية الكرمية، و لكن هذا 

لف يف املذهب مضبوط بالقرائن اليت تؤكد وجهة التناول من حيث صدقيتها، ألن األعراف و اإل
 يف املتكلم عادة أنَّ "اجتماع تواصلي معني قد حتدث ارتقاءات يف خصائص التواصل، ذلك 

 السيما الظاهر، غري إرادة عدم تقتضي منه لسماعه املخاطب وإلف كالمه، واطراد اخلطاب،
 معني معىن على الداللة يف النصوص تواترت وقد واإلرشاد، النصح وإرادة بالبيان، متصف واملتكلم
 غري الظاهر أن التأويل دعاة يزعم مث الدين، وأئمة والتابعني الصحابة بإمجاع أردفت مث مثال، كالعلو
  .317ق"السيا له يشهد وال مدلوله، هو ليس معىن على النص ظاهر متأولني مراد،
كان هذا يف الدالالت اللغوية الوضعية، و قد استعمل الشنقيطي أطرافا من أنواعها، مثل       

يف حبثه عن تناسب اآلي و السور –االقتضاء و التضمن و ألنه يستعمل يف الغالب األعم املطابقة 
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لمفسر أوال، مل نتعرض إليها كثريا، حيث كان دورها كبريا جدا يف تقريب املعاين ل -و متاثلها سياقيا
و القارئ العادي ثانيا، و مادام قد تعرض هلذا املقام، فالبد أنه تناول السياقات اإلحالية، فماذا 

  عنها ؟ 

 حالي :السياق اإل   

 إحالة أو تذكرة السياق اإلحايل أو هي (بيان احلال املصاحب للرتكيب) عند النحاة، أو هي (إحالة    
حينما يتصل األمر بالتواريخ و القصص) عند البالغيني، و  إضافة أو إضراب أو مفاضلة أو حماكاة

يعتربها البعض مبثابة اإلفراط يف املبالغة، آخذين يف اعتبارهم معناها اللغوي : (حال حيول أي زال يزول) 
. و لكن ما نقصده هنا اإلحالة مبعناها االصطالحي يف البحوث الداللية أو النصية، و اليت هي من 

كالم أي أرجعه يف اللغة)، و هذا املعىن يتفق إذا كانت اإلحالة هلا أبعاد متعددة مع اإلحالة (أحال ال
القبلية أو ما يسمى يف الدرس السياقي (سباق)، و مع اإلحالة البعدية (سباق)، و للعلم فإن هذا له 

يف اخلطاب اللغوي ال أبلغ األثر يف بيان الالحق بالسابق، و بيان السابق بالالحق، فـ"املرجع اإلحايل 
ا يتمظهر شكله، و يبىن تركيبه إال أنه عرب تلك النواة أو مجلة  -يف احلقيقة–يتبدى  إال عرب نواة مركزية 

ا خيرج اخلطاب إىل رسم حقول داللية متباينة" و ، 318أنوية متعددة تتشكل مراجع إحالية أخرى، 
مهمة، حبيث أن تلك العناصر احمليلة مثل األدوات  اإلحالة من منظور اللسانيات النصية هلا أبعاد أخرى

(الضمائر و أمساء اإلشارة و أدوات املقارنة، "وتنقسم اإلحالة إىل نوعني رئيسيني: اإلحالة املقامية و 
  اإلحالة النصية. و تتفرع الثانية إىل: إحالة قبلية، و إحالة بعدية ...

  
  
  

  اإلحالة                                     
  املقامية                                                         النصية    

  إحالة إىل خارج النص                                       إحالة داخل النص
  

                                                             
 . 161ص: ، 2010طبوعات اجلامعية، درط، اجلزائر، ديون املالنص و التأويل،  -منقور  عبد اجلليل 318
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  (إىل الحق)                     (إىل سابق)                                                
  قبلية                            بعدية                                                  

ا ميكن أن حتيل  كقاعدة عامة ميكن أن تكون عناصر اإلحالة مقامية أو نصية، و إذا كانت نصية فإ
لك إمكانية اإلحالة. و االستعمال وحده هو الذي إىل السابق أو إىل الالحق، أي أن كل العناصر مت

و هذا مما هو موجود بكثرة يف تفسري الشنقيطي، فهو يفسر اآليات من سياق  ، 319حيدد نوع إحالتها"
  اآليات السابقة أو الالحقة .

  ) :سباقإحالة قبلية (
 السياق معىن بيان يف مهم الركن و هذا .بعده ما معىن يبني الذي الكالم هو :اصطالحاو هو "    

 على تشتمل عبارات من يسبقه ما إىل الرجوع بدون الكالم معىن على التعرف ميكن فال وحقيقته،
  :منها كثرية، ذلك وأمثلة للمعىن، املؤدية القرائن

قال: كنت عند علي بن أيب طالب، فقال رجل: (يا أمري  - رمحه اهللا– 320عن يسيع احلضرمي   
ْن :﴿املؤمنني أرأيت قول اهللا  َل لَ  وَ عَ ُ  َجيْ رِينَ  اللَّه ِ ْلَكاف ِ ى ل َِني  َعَل ن ْؤمِ يًال  اْلمُ ]، و هم 141﴾[النساء:َسِب

ُ يقاتلوننا فيظهرون و يقتلون.) قال له علي: ادنه، ادنه، مث قال: ﴿ ُكمُ  فَاللَّه نَُكمْ  َحيْ يـْ َ مَ  بـ وْ َ ةِ  يـ امَ َ ي ْن  اْلقِ َل  وَ
لَ  عَ ُ  َجيْ رِينَ  اللَّه ِ ْلَكاف ِ ى ل َل َِني  عَ ن ْؤمِ يًال  اْلمُ ] يوم القيامة، فبني علي أن حمل إشكال السائل 141﴾[النساء:َسِب

، هذا املثال على بساطته يوحي بدرجة الفهم املمتاز عند علي بن 321حمدد باليوم اآلخر بداللة السباق"
يذكر اآلية   أيب طالب، الذي نبه الرجل إىل ضرورة أخذ احلسبان مما قد ورد قبل اجلملة القرآنية فهو مل

  كاملة، و لو ذكرها كاملة لتنبه إىل أن املعىن إمنا يتصل بيوم القيامة .
  و النموذج التايل يوضح ذلك عند الشنقيطي:

مَّا يف قوله تعاىل : ﴿-    ِإ ْعِرَضنَّ  وَ ُهمُ  تـُ َ  َعنـْ غَاء تِ ْ ةٍ  اب ْن  رَْحمَ بَِّك  مِ ُجوَها رَ رْ  قـَْوًال  َلُهْم  فـَُقْل  تـَ
ا يُْسورً  ] .28﴾[اإلسراء:مَ

ُ  يقول الشنقيطي : "       هِ  ِيف  الضَِّمري ِ ل وْ مُ :  قـَ هُ اِجٌع  ،] 28اإلسراء:[ َعنـْ َىل  رَ ْذُكوِرينَ  ِإ َلهُ  اْلمَ بـْ هِ  ِيف  قـَ ِ ل وْ :  قـَ
آِت { ا وَ َىب  َذ ُقرْ ُ  اْل اْلِمْسكَِني  َحقَّه ْنَ  وَ اب يلِ  وَ ِب ةَ  السَّ َ َىن ] . 26اإلسراء:[ }اْآلي عْ مَ ةِ  وَ َ نْ :  اْآلي ِرْض  ِإ ْن  تـُعْ  عَ
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ْذُكوِرينَ  َهُؤَالءِ  مْ  اْلمَ َل مْ  فـَ هُ َط ا تـُعْ ئً ُ  َشيْ َس  ِألَنَّه يْ اُضَك  ، ِعنَْدكَ  َل ْعرَ ِإ ْذُكورُ  وَ مْ { اْلمَ هُ َ  َعنـْ اء غَ ِ ت ْ ةٍ  اب ْن  رَْمحَ بَِّك  مِ  رَ
ُجوَها ءِ ؛  َحَالٍل  ِرْزٍق  َأْي  ،] 28اإلسراء:[ }تـَرْ َفيْ ُ  َكاْل ُزقَُكه رْ َ ُ  يـ ِطيِهمْ  اللَّه عْ تـُ ُ  فـَ ه نْ ًال  َهلُمْ  فـَُقلْ { مِ ا قـَوْ ُسورً يْ  }مَ

ا َأْي  ، نً يـِّ ِطيًفا َل ا َل ً يِّب َعاءِ  ، َط ةِ  بِاْلغَِىن  َهلُمْ  َكالدُّ َ َسع ْعِدِهمْ  ، الرِّْزِق  وَ وَ َ  بَِأنَّ  وَ ا اللَّه َذ رَ  ِإ َسَّ ْن  ي هِ  مِ ِ  أَنََّك  ِرْزقًا فَْضل
ِطيِهمْ  ُ  تـُعْ نْه   .322"مِ

و ال تكون اإلحالة القبلية إال بعهد قد حتقق بني املتكلم و املستمع يف ثنايا اخلطاب بينهما، حىت      
ليعرف املستمع، من خالل عالمة معينة، عني املقصود من السابق . ألنه من املمكن أن ال يفهم 

 ماتكلم، و يف هذا حادثة يف السامع مما يقصد إذا مل تكن لديه الكفاءة املعرفية املشرتكة بينه و بني امل
 العالء أبو وكان املرتضى الشريف جملس يف حاضرًا  األيام بعض يف كان: املعري العالء أبا أن حيكى

 متام، وأيب نواس، أيب مثل بعده، ومن بشار على ويفضله ،الشعراء أشعر أنه ويزعم ،للمتنيب يتعصب
 وجعل املرتضى، فتنقصه ،املتنيب ذكر حبضرته يوماً  فجرى عليه، ويتعصب ،املتنيب يبغض املرتضى وكان
  :قوله إال الشعر من للمتنيب يكن مل لو: املعري فقال عيوبه، يتبع

  منازل القلوب يف منازل يا لك        
 أي أتدرون: حبضرته ملن وقال جملسه، من وأخرج برجله، فسحب وأمر املرتضى فغضب فضالً، لكفاه
 السيد النقيب: فقيل يذكرها، مل منها أجود هو ماللمتنيب  فإن القصيدة؟ هذه بذكر األعمى أراد شيء

  :القصيدة هذه يف قوله أراد فقال أعرف،
  . كامل بأين يل الشهادة فهي...  ناقص من مذميت أتتك وإذا      

كان و األمثلة و الشواهد كثرية، للتدليل على املعرفة الضمنية بني املتخاطبني، و هذا الشاهد و إن  
كان هذا يف اإلحالة القبلية، و قد أفاد   يصب يف اإلحالة املقامية فهو يربز الدور البارز لفهم املقام .

  الشنقيطي من هذه اآللية كثريا، فماذا عن اإلحالة البعدية ؟
  
  
  ) :لحاقإحالة بعدية (  
 323هو يف االصطالح: "الكالم الذي يبني معىن ما قبله . و يتضح هذا بأمثلة كثرية، منها: عن قتادة   

َميَ  ابن ياعيسىيف قوله : ﴿ رْ لنَّاسِ  قُلَت  أَأَنَت  مَ ِ أُمِّيَ  اختذوين ل ن إهلني وَ وِن  مِ ] مىت 116﴾ [املائدة:اهللا دُ
ُ  َذاَه ﴿يكون ذلك ؟ قال: يوم القيامة، أال ترى أنه يقول:  ْوم َفُع  يـَ نـْ يَن  يـَ  الصَّاِدقِ
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ُ  َهَذا﴿] فقوله: 119﴾[املائدة:ِصْدقـُُهْم  ْوم َفُع  يـَ نـْ يَن  يـَ ] حلقت اآلية 119﴾[املائدة:ِصْدقـُُهْم  الصَّاِدقِ
  .324املسؤول عنها، ففسرت وقت احلدث بأنه يوم القيامة"

ٌ يف قوله : ﴿- ْل ي يَن  وَ َطفِّفِ ْلمُ ِ   ] .1﴾[املطففني:ل
يُف "يقول الشنقيطي :        يُص :  التَّْطفِ قِ نَ  التـَّنْ يِف  مِ ُهوَ  ، الطَّفِ ُ  وَ ء ُ  الشَّيْ يل ِ َقل قَدْ  .اْل ُ  وَ ه رَ ا فَسَّ ْعَدهُ  مَ  ِيف  بـَ
هِ  ِ ل وْ اَىل  قـَ َ ا الَِّذينَ {:  تـَع َذ وا ِإ اُل ى اْكتَ فُونَ  النَّاسِ  َعَل وْ َْستـَ ا ي َذ ِإ وُهمْ  وَ َزنُوُهمْ  َأوْ  َكاُل  وَ

ونَ    .325"]2/3املطففني[}ُخيِْسرُ
فسرت مبا يقع بعدها  دفاآلية األوىل مل توضح معىن التطفيف بقدر ما كان معناها الوعيد، لذلك فق     

م الذين إذا كالوا الكيل أو وزنوا  من اآليات، فمن هم املطففون ؟ جتيب اآلية اليت جاءت بعدها بأ
  .شيئًا يبخسون و ينقصون منه 

لقد تظافرت اإلحالتان القبلية و البعدية، لنسج املعىن املستخرج من بنية اخلطاب القرآين يف ذاته،     
ألن املفسر ترك العنان ملعاين القرآن املندرجة يف اآليات قبلية كانت، أو بعدية حىت خيلص املعىن من 

ت البنيوية احلاصلة يف نص واحد، شوائب اخلارج، و لذلك ظهرت القيمة احلقيقية للداللة، جراء التقابال
  و خطاب واحد .

 :سياق اإلجمال و التفصيل 

اإلمجال من أمجل، أي جعله مجلة أو كمية واحدة، وهو ضد التفصيل، و لإلمجال أو العموم أسباب     
از و كثرة استعماله، و  ميكن ال موضع يف التعميم أو اإلطالق منها االشرتاك اللفظي، و اشتهار ا

، و لذلك فإن اإلمجال يقع بسبب الفهم، و التحديد إىل الفتقاره اللفظ من الظاهر باملعىن فيه العمل
مل يف املرتبة الثالثة، يف النصوص خفية  حيتاج إىل تفصيل، خلفاء بعضه، ألن علماء األصول وضعوا ا

مل، ـ3 املشكل، ـ2 اخلفي، -1(الداللة على النحو التايل:  ، و الشنقيطي يورد بعضا املتشابه) ـ4 ا
  منها يف السياق التايل :

ُأِحلَّْت يف قوله تعاىل :﴿- ُ  َلُكمُ  وَ ام عَ الَّ  اْألَنـْ ا ِإ َلى مَ تـْ ُ ُكْم  يـ يْ  . ]30﴾[احلج:َعَل

 يتلى الذي هذا هنا يبني ملفيقول الشنقيطي يف توضيحه هلذا اإلمجال مفصال إياه من خالل القرآن : "  
آ ِيف  َأِجُد  الَّ  قُل: { األنعام سورة يف بقوله بينه ولكنه ، األنعام حلية من املستثىن عليهم ِحيَ  مَ َيلَّ  أُوْ  ِإ
رَّماً  اِعمٍ  على ُحمَ ُ  َط ه مُ َْطعَ الَّ  ي َُكونَ  أَن ِإ ةً  ي تَ يْ ماً  َأوْ  مَ مَ  أَوْ  مَّْسُفوحاً  دَ ُ  ِخنزِيرٍ  َحلْ ِْسقاً  أَوْ  رِْجٌس  فَِإنَّه غَْريِ  أُِهلَّ  ف ِ  ل
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 أن من التفسري أهل من مجاعات قاله ما أما ، الصواب هو ذكرنا الذي وهذا] 145:األنعام} [بِهِ  اهللا
الَّ : {  هنا تعاىل قوله يف اإلمجال بينت اليت اآلية ا ِإ ُكمْ  يتلى مَ يْ ا}  َعَل :  املائدة يف تعاىل قوله أ

ْت { ُكمُ  ُحرِّمَ يْ مُ  والدم امليتة َعَل َحلْ آ اخلنزير وَ مَ غَْريِ  أُِهلَّ  وَ ِ  فهو اآلية] 3:املائدة} [واملوقوذة واملنخنقة بِهِ  اهللا ل
 أن يصح فال ، بكثري املائدة نزول قبل نازلة هذه احلج وآية القرآن من نزل ما آخر من املائدة ألن ، غلط
الَّ : {  قوله يف عليها البيان حيال ا ِإ ُكمْ  يتلى مَ يْ ا ذكرنا اليت األنعام آية اإلمجال لذلك املبني بل}  َعَل  أل
  . 326"واحد غري عليه نبه كما املذكورة احلج آلية مبينة تكون أن فيصح ، مبكة نازلة

ُحتاج لفهمه إىل تفريع معانيه و تفصيل      قد جييء القول على اإلطالق جممالً ال تفصيل فيه في
مقاصده و ذلك حىت حيصل االستيعاب لدى املتلقي، ذلك أن "من السمات غري اللغوية اليت تلحظ مع 

إذ هذه  اخلطاب الدال على العموم، هو إطالق النسق الرتكييب، و عدم تقييده باحلال و السؤال،
التقييدات أو حيثيات التخاطب هي اليت تتقدم، فوق النص، لتخصص داللته أو تقيدها أو حتصرها أو 
ا بلون داليل آين أو ظريف... و ما إىل ذلك من التأويالت املستندة على مراعاة مقتضى حال  تلو

، و  ، فالقرآن جاء مبا هو جممل كما جاء بتفصيل هذا327التخاطب و هيئة املخاطبني" مل أيضًا ا
مل هو األصل و املفصل هو الفرع و الفائدة  مل ما فصل باحلديث النبوي الشريف. فا هناك من ا
املتوخاة من هذا التنظيم الذي قام به األصوليون من الناحية العلمية هي التصنيف ليسهل على الدارس 

  نشودة.ألمناط القواعد الفقهية الولوج بيسر و رحابة إىل الغاية امل

ملة يريد أن يفك هذا اإلمجال بالتفصيالت اليت تساهم يف       فالشنقيطي يف حديثه عن هذه اآلية ا
بيان اآلية و بالتايل يتضح معناها، و هذا يكون بالدليل و القرائن، يف احلديث الشريف أو من خالل ما 

من سورة األنعام،  145يف اآلية ثبت عند السلف من العلماء، موضحا بأن هذه اآلية إمنا تفصيلها 
حسب –من سورة املائدة، بدليل  03على العكس مما قد ذهب إليه البعض من أن تفصيلها يف اآلية 

أن املائدة هي من آخر ما ما نزل من القرآن، لذلك فآية األنعام كانت قبلها فصح  -الشنقيطي
ا تفصيالً .   االستشهاد 

نََّك يف قوله تعاىل : ﴿- ِإ َلى وَ  ] .4﴾[القلم:َعِظيمٍ  ُخُلقٍ  َلعَ
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 هذا يبني ما إىل عنها اهللا رضي عائشة أرشدت وقد و هذا اإلمجال يوضح بقول الشنقيطي : "    
 ، » القرآن خلقه كان « فقالت به امتدح الذي وسلم عليه اهللا صلى خلقه عن سئلت حينما اإلمجال

آ: { تعاىل قوله يف كما ، بنواهيه وينتهي بأمره يأمتر وسلم عليه اهللا صلى أنه:  أعلم تعاىل واهللا تعين مَ  وَ
ُ  الرسول آتَاُكمُ  ا فَُخُذوه مَ اُكمْ  وَ ُ  نـَهَ ه نَّ : { تعاىل قوله يف وكما ] . 7:  احلشر} [ فانتهوا َعنْ  القرآن هذا ِإ
لَِّيت  يِْهِدي ِ ُ  ِهيَ  ل م وَ   . 328"] 9:  اإلسراء} [ أَقـْ
و هنا يبني اإلمجال بزوج النيب عائشة رضي اهللا عنها يف حديثها عن النيب حممد صلى اهللا عليه و      

من سورة احلشر يف كون النيب القدوة املثلى اليت ينبغي  07سلم بأن القرآن كان خلقه، و يبني باآلية 
  على كل مسلم أن يتبعها حىت يسلك الطريق األقوم .

اإلمجال و التفصيل يف تفسري الشنقيطي، و قد فصل الشنقيطي القول فيه،  هذا باختصار منحى    
مل  مستعينا باآليات اليت هلا نفس العبارة، و قد انتصر لبعض معانيها، جراء قيامه مبقابلة النص ا
ا  ً بسياقه من اآليات اليت محلت نفس اللفظ أو املعىن، و هو ما يدعو للتخصيص ، و هو ما سنتناوله تالي

:   
 تخصيص العموم : 

ختصيص العموم هو أن يكون احلكم عاما فيخصص، و التخصيص يكون بالقرآن أو بالسنة، و    
ختصيص العموم رغم انتمائه إىل دائرة األصول الفقهية، إال أن له دورا مهما يف بيان املعىن املخصوص 

 يعلم مبا الكالم خيتص يقول من الناس من فإن املتكلم، بغرض العام ختصيص اجلملة هذه ومنبالقصد،"
از واحلقيقة واخلصوص العموم يف كالمه بناء فيجب غرضه، بكالمه يظهر نهأل املتكلم غرض من  وا

 والذم للمدح املذكور الكالم: قالوا هذا وعلى .كاملذكور الغرض ذلك وجيعل غرضه، من يعلم ما على
، فقد صاحبه 329"العموم به املتكلم غرض يكن مل أنه نعلم ناأل عموم، له يكون ال واالستثناء والثناء

مقصد من املقاصد خرج به إىل التخصيص، و الشنقيطي يستعمل هذا املفهوم يف بعض اآليات اليت 
ا خصوصا، سواء من القرآن أو السنة، فماهي شواهده الدالة على ذلك ؟  أحتيج بيا

او يف سياق قوله تعاىل : ﴿- َ نُوا الَِّذيَن  أَيـَُّها ي تَِّخُذوا َال  آمَ َعُدوَُّكْم  َعُدوِّي تـَ َ  وَ اء َ ي ِ ْلُقونَ  َأْول ِهْم  تـُ َليْ  ِإ
 ِ دَّة وَ َقدْ  بِاْلمَ وا وَ ا َكَفرُ َُكْم  بِمَ َن  َجاء ُْخرُِجونَ  اْلَحقِّ  مِ يَّاُكْم  الرَُّسولَ  ي ِإ  ] .1﴾[املمتحنة:وَ

ُدوُّ "يقول الشنقيطي :       َ ادُ  اْلع رَ ا اْلمُ َقدْ  ُهنَ َخصَّ  َعمَّ  فـَ هِ  ِيف  وَ ْصفِ ُ  وَ َصَفه هِ  أَوًَّال  فـَوَ ِ ل قَدْ :  بَِقوْ وا وَ َا َكَفرُ  مبِ
َُكمْ  نَ  َجاء قِّ  مِ َخصَّ  ، اْحلَ هِ  وَ ْصفِ ْصُف  ، الرَُّسولَ  ُخيْرُِجونَ  بِوَ اْلوَ ُ  بِاْلُكْفرِ  وَ ل َْشمَ ِميعَ  ي ُكونُ  ، اْجلَ َ ي ا فـَ ُمهَ ا ذِْكرُ عً  مَ
يِد  لتَّْأكِ ِ اِم  ل ِمَ اِالْهت هِ  ، بِاْخلَاصِّ  وَ ِ ل اَىل  َكَقوْ َ ْن {:  تـَع لَّهِ  َعُدوا َكانَ  مَ ِ هِ  ل ِ َِكت َالئ مَ هِ  وَ ِ ُسل رُ ِجْربِيلَ  وَ ] 98البقرة:[ }وَ
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ا اْخلَاصِّ  ذِْكرِ  فَفِي ُهوَ  ُهنَ ْصُف  وَ ُدوِّ  وَ اجِ  اْلعَ َِني  الرَُّسوِل  بِِإْخرَ ن ْؤمِ اْلمُ يجِ  وَ لتـَّْهِي ِ ى ل ْن  َعَل ُجوُهمْ  مَ ْن  َأْخرَ  مِ
ارِِهمْ دِ  َ هِ  ي ِ ل َأْخرُِجوُهمْ {:  َكَقوْ ْن  وَ ُث  مِ ُجوُكمْ  َحيْ   . 330"]191البقرة:[ }َأْخرَ

يتكم        أن ال تتخذوهم أولياء و أصدقاء توادوهم و فالعموم هنا هو (الكفر) أي هؤالء الذين 
م هم كفار و قد كان هذا لفظ عموم، و ختصيصه وقع يف نفس اآلية يف (خيرجون  الرسول) أي تداهينو

  من خصائص أفعاهلم إخراج الرسول و هذا فعل مشني يدل على الكفر و العصيان .
و البد بعد أن جبنا بعض ما تعلق باإلمجال و التفصيل و العموم و اخلصوص، أن نلج بابًا آخر له    

ذا و ذا، و هو سياق الرتجيح الداليل، و هو عنصر مهم جدا .   صلة 
 سياق الترجيح : 

عد الرتجيح آلية جد مهمة، يف بيان معىن على حساب معىن آخر، و لكنه يتم بشروط متعددة، ي    
أمهها وجود القرينة اليت تصرف املعىن إىل وجهة معينة، و باإلمكان أن تكون هناك قواعد معينة من 

  مهامها ترجيح داللة على داللة أخرى، مثل القواعد التالية:
  املعىن الكلي.. القاعدة األوىل: النظر إىل- "
  القاعدة الثانية: احليطة و احلذر من األلفاظ املشرتكة..-
-.. از إدراكًا واعيًا   القاعدة الثالثة: إدراك خصائص احلقيقة و ا
  331القاعدة الرابعة: االطالع على األسس املعرفية اليت تؤطر عملية التأويل.."-
و قد استعمل الشنقيطي آليات كثرية داعمة للقرائن، أمهها ما ذكرناه آنفا من قيامه بإجراء املقابلة ما  

بني اآليات، و اإلحالة، مث ما ذكرناه سابقا يف الباب األول يف توظيفه لآلليات اللغوية و البالغية و 
، و لنر كيف مت األسلوبية، و ذلك حىت تتبدى له وجهة الرتجيح، يف أي املعاين أحق  من غريها ترجيحًا

  هذا يف ما يلي:
نْ يف قوله تعاىل : ﴿ - ِإ ََكاُد  وَ وا الَِّذيَن  ي ُقونََك  َكَفرُ ِ ْزل َْصاِرِهْم  َليـُ ا بِأَب وا َلمَّ ُقوُلونَ  الذِّْكرَ  َسِمعُ يـَ نَّهُ  وَ  ِإ

ْجنُونٌ  ا )51(َلمَ مَ الَّ  ُهوَ  وَ اَلِميَن  ِذْكرٌ  ِإ ْلعَ ِ  ] .51/52﴾[القلم:ل
يهِ يقول الشنقيطي : "     ِ دُ  ف ةِ  آِخرِ  َعوْ ورَ ى السُّ ا َعَل َ أَنَّ .  َأوَّهلِ ا اْلُكفَّارَ  وَ َذ وا ِإ ُ ع ُهمْ  َشَخَصْت  الذِّْكرَ  َمسِ َْصارُ  أَب
وَ  ُسوِل  َحنْ ُ  َصلَّى -  اللَّهِ  رَ هِ  اللَّه يْ َسلَّمَ  َعَل ُ  ، - وَ ونَه مُ رْ َ يـ نُوِن  وَ الرَّدُّ .  بِاْجلُ ِهمْ  وَ يْ ُ  الَِّذي َهَذا بَِأنَّ :  َعَل وه ُ ع يَْس  َمسِ  َل

                                                             
  . 70، ص : 8أضواء البيان ج –الشنقيطي حممد األمني  330
  . 197النص و التأويل، ص:  -عبد اجلليل منقور 331



174 
 

اِن  َ َذي َ ْجنُوِن  ِ ا ، اْلمَ مَ الَّ  ُهوَ  وَ ِمَني  ذِْكرٌ  ِإ اَل ْلعَ ِ يهِ  ، ل ِ ف ِجيُح  وَ رْ ِل  تـَ ادَ  بَِأنَّ : اْلَقوْ رَ ةِ  اْلمُ مَ عْ ِ بَِّك  بِن ةِ  َأوَِّل  ِيف  رَ ورَ  السُّ
َا ، منَّ ا ِهيَ  ِإ ُ  مَ َحاه هِ  َأوْ يْ َل نَ  ِإ   . 332"الذِّْكرِ  مِ

اجلوانب اليت طبقها الشنقيطي يف استقرائه للنصوص القرآنية، إن الرتجيح بالسياق من أهم و أقوى    
غري أن الرتجيح له مقوماته إذا اتصل األمر مبا له عالقة بقراءة النص القرآين، فـ"لقد قسم أهل العلم 

  اخلالف الواقع بني املفسرين إىل قسمني:
  فخالف التضاد يطلق على القولني املتنافيني يف معىن اآلية. اختالف تنوع، و اختالف تضاد،  
  أما اختالف التنوع فيدخل فيه األقوال املتغايرة اليت حتتملها اآلية...  
فاختالف التنوع ال ترجيح فيه، أما اختالف التضاد فالبد من املصري إىل الرتجيح، و لقد استعان   

  .333لة السياق القرآين"املفسرون بأدوات كثرية للرتجيح، منها دال
افإن املراد ترجيحًا باآلية يف أول السورة ﴿     ةِ  أَنَْت  مَ مَ عْ ِ بَِّك  بِن َْجنُوٍن  رَ ]، إمنا هو ما ورد يف 2﴾[القلم:مبِ

ا﴿ 52نفس السورة يف اآلية  مَ الَّ  ُهوَ  وَ ِمَني  ذِْكرٌ  ِإ اَل ْلعَ ِ   ﴾، فالنعمة هنا هي الذكر احلكيم .ل
و كنا قد رأينا أن الشنقيطي انتصر للمعاين حبسب ما دعا إليه السياق، و سياقه دائمًا كما قد أسلفنا    

، فرجح نزوال عند مقتضيات البنية القرآنية، و من ما يتعلق بالتفصيل  القول هو سياق يكاد يكون بنيويًا
  أيضا هو تفصيل العموم ، فماذا يقول الشنقيطي يف فحواه ؟

حظ أن ختصيص العموم من اآلليات اليت يندر أن تغيب عن ذهن املفسرين، و علماء األصول، نال     
حلاجة اخلطاب القرآين إىل بيان بعض ثناياه مبا هو خاص من حيث األحكام، و قد بّني الشنقيطي 
 البعض منها يف الشواهد اليت قدمناها من تفسريه، و اليت بينت أن الشنقيطي دائما يتكأ يف بيان
اخلصوص من العام، على رؤيته للسياق القرآين من جهة، و يف عالقته مع احلديث النبوي من جهة 
أخرى، و لذلك حدث املعىن وفق هذا التعالق، و مادام الشنقيطي يفسر سياقيا القرآن بالقرآن، فالبد 

  أن يراعي قانون التناسب، فماذا عن التناسب ؟
  سياق التناسب. 

من املفاهيم املهمة، اليت استقطبت الدرس القرآين، و ال خيفى على املطلع على تفسري  التناسب    
الشنقيطي يف أنه يأخذ بالتناسب بصورة كلية، و هناك من وضع كتبا مبوضوع التناسب، مثل كتاب 

يات ، فالتناسب إذا هو مراعاة االنسجام يف ما بني اآل والسور اآليات تناسب يف الدرر نظم: البقاعي 
القرآنية، سواء من حيث املضمون أو من حيث الشكل، حىت يتحدد املعىن وفق هذه املعادلة، و لرمبا 
م املفاهيم الغربية من مثل الرتابط و االتساق  حبث املؤصلون يف لسانيات النص  هذه الظاهرة، فعادت 
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من حبثوا الظاهرة اخلطايب و االنسجام، إىل مفهوم التناسب يف القرآن من خالل مفسريه، و من أمثال 
  حممد يف كتابه لسانيات النص.

يرجع إىل أكثر من ذلك بكثري، فقد أشار إليه نقاد  -من الناحية املفهومية–و التناسب يف احلقيقة     
الشعر يف القدمي، و من أمثال من أسسوا هلذا املفهوم حازم القرطاجين الذي نظر للمعاين من حيث 

و يقسمها بصفة عامة إىل أربعة أقسام من حيث التماثل و التشابه و االقرتاب أو  الرتكيب و املوضوع "
التضاد و التعارض: البنيان، و املبالغة، و املناسبة، و املشاكلة اليت يكون سببها من اخلفاء .. ويرى أن 

د أن ، و جن334من املستحسن يف الصور و املعاين أن تتقابل و تتفاوت حىت تربز جوانب احلسن فيها"
  السجلماسي قد و ضح جهات املناسبة إىل أربع:

إيراد املالئم : أن يأيت بالشيء و شبيهه، مثل : الشمس و القمر، و السرج و اللجام، و السيف و - "
  الفرند...

  إيراد النقيض : أن يأيت باألضداد، مثل الليل و النهار و الصبح و املساء، و احلياة و املوت...-
يأيت بالشيء و ما يستعمل فيه، مثل : القوس و السهم، و الفرس و اللجام، القلم و االجنرار : أن -

، فسياق التناسب يعد من اآلليات املهمة احلاضرة بقوة يف تفسري الشنقيطي، و قد راعى 335الدواة"
 الشنقيطي هذا اجلانب املهم يف تفسريه، و جنده :  

ايف قوله تعاىل : ﴿- ُقْلنَ ا فـَ َ ُ  ي نَّ  آَدم َزْوِجَك  َلَك  َعُدوٌّ  َهَذا ِإ ِ ل ا َفَال  وَ ُْخرَِجنَُّكمَ َن  ي  اْلَجنَّةِ  مِ
نَّ ) 117( فـَتَْشَقى يَها تَُجوعَ  َأالَّ  َلَك  ِإ َال  فِ ى وَ ْعرَ أَنََّك ) 118( تـَ أُ  َال  وَ يَها تَْظمَ َال  فِ  وَ
 )﴾[طه] .119(تَْضَحى

ِ  ِيف  الَِّذي أَنَّ  الظَّاِهرُ "يقول الشنقيطي :       ةِ  َهِذه َ نَ  اْلَكرِميَةِ  اْآلي ِديعِ  مِ َ ب نَِويِّ  اْل عْ َالِغيَِّني  اْصِطَالحِ  ِيف  اْلمَ َ ب  اْل
ا ُهوَ  ، َُسمَّى مَ اَعاةَ « ي رَ َُسمَّى ، »النَِّظريِ  مُ ي اُسَب « وَ نَ َِالَف  ، التـَّ اِالئْت يَق .  وَ ِ ف التـَّوْ يَق  ، وَ التـَّْلفِ ِ .  »وَ ِذه  فـَهَ

ا ٌ  ُكلُّهَ اء ََذا َأْمسَ نَ  النـَّوْعِ  هلِ ِديعِ  مِ َ ب نَِويِّ  اْل عْ ُ .  اْلمَ ه َضابُِط ُ :  وَ رٍ  َمجْعُ  أَنَّه ا أَمْ مَ ُ  وَ ه ُ اِسب نَ ُ ا َال  يـ َذ ِإ  بِالتََّضادِّ ... وَ
َت  مْ ِ مْ  َهَذا َعل ُ  فَاْعَل َعَال  َجلَّ  أَنَّه ِ  ِيف  نَاَسَب  وَ ةِ  َهِذه َ هِ  ِيف  اْلَكرِميَةِ  اْآلي ِ ل وْ نَّ { قـَ َك  ِإ ا َجتُوعَ  َأالَّ  َل يهَ ِ َال  ف رَى وَ  }تـَعْ

ْنيَ  َ وعِ  نـَْفيِ  بـ نِ  اْجلُ تََضمِّ ْفيِ  اْلمُ نـَ ِ ةِ  ل ارَ رَ يَّةِ  اْحلَ ِ اِطن َ ب اْألَملَِ  ، اْل اِطِينِّ  وَ َ ب ِوْجَداِينِّ  اْل ْنيَ  ، اْل َ بـ يِ  نـَْفيِ  وَ رْ ُ تََضمِّنِ  اْلع  اْلمُ
ْفيِ  نـَ ِ ْن  الظَّاِهرِيِّ  اْألَملَِ  ل ى مِ رِّ  أََذ دِ  ، اْحلَ رْ بـَ اْل ِهيَ  ، وَ ةٌ  وَ َ اِسب نَ ا.  بِالتََّضادِّ  َال  مُ ُ  َكمَ اَىل  أَنَّه عَ هِ  ِيف  نَاَسَب  تـَ ِ ل وْ  قـَ

أَنََّك { أُ  َال  وَ ا تَْظمَ يهَ ِ َال  ف ْنيَ  }تَْضَحى وَ َ أِ  نـَْفيِ  بـ تََضمِّنِ  الظَّمَ ْفيِ  اْلمُ نـَ ِ اِطِينِّ  اْألَملَِ  ل َ ب ِوْجَداِينِّ  اْل ُ  الَِّذي اْل ه ُ َُسبِّب  ي
أُ  ْنيَ .  الظَّمَ َ بـ نِ  الضَُّحى نـَْفيِ  وَ تََضمِّ ْفيِ  اْلمُ نـَ ِ ُ  الَِّذي الظَّاِهرِيِّ  اْألَملَِ  ل ه ُ َُسبِّب سِ  َحرُّ  ي ُ  الشَّمْ ه وُ َحنْ ا وَ  ُهوَ  َكمَ
اِضٌح    . 336"وَ
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  هذا النص القرآين حمتو على ثالثة أنواع من التناسب:     
نَّ النوع األول: بني اآلية  َك  {ِإ ا َجتُوعَ  َأالَّ  َل يهَ ِ َال  ف رَى}  وَ أَنََّك تـَعْ أُ  َال  و اآلية {وَ ا تَْظمَ يهَ ِ َال  ف  تَْضَحى} وَ

هذا التناسب على حنو إيراد املالئم ، فاجلوع يالئم الظمأ، كما ورد التناسب يف الفواصل من ناحية 
  الصيغة الصرفية .

نَّ النوع الثاين: يف اآلية  َك  {ِإ ا َجتُوعَ  َأالَّ  َل يهَ ِ َال  ف رَى} وَ عْ فاجلوع يكون داخل فهذا من إيراد النقيض  تـَ
  اإلنسان و العري خارجه .

أَنََّك النوع الثالث: يف اآلية  أُ  َال  {وَ ا تَْظمَ يهَ ِ َال  ف ميكن أن يكون من ظواهر االجنرار ، ألن حر  تَْضَحى} وَ
  الشمس يؤدي بالضرورة إىل العطش .

النَّاِزَعاِت و يف قوله تعاىل : ﴿- ًقا وَ رْ النَّاِشطَاِت ) 1(َغ  ] .1/2﴾[النازعات:نَْشطًا وَ
اَسُب  َهَذا وَ "يقول الشنقيطي :         نَ تـَ ةِ  ُكلَّ  يـَ َ اَسب نَ عَ  اْلمُ ةِ  آَخرِ  مَ ورَ ا الَِّيت  السُّ هَ َل بـْ ذْ  قـَ َ  ِإ ا َجاء يهَ ِ نَّا:  ف  ِإ

نَاُكمْ  ا أَنَْذرْ ً ا َعَذاب ً مَ  قَرِيب وْ َ رُ  يـ نُْظ َ ُ  يـ ء رْ ا اْلمَ ْت  مَ مَ ُ  قَدَّ َداه َ رُ  ،] 40النبأ:[ ي نََظ ءِ  وَ رْ ا اْلمَ ْت  مَ مَ ُ  قَدَّ َداه َ َدأُ  ي بْ َ ْن  يـ  مِ
ةِ  ا النـَّزْعِ  َحاَل ُ  ِحينَمَ ُقل ثـْ َ ةِ  ِيف  النُّْطقِ  َعنِ  اللَِّسانُ  يـ َجةِ  َحاَل ُ  َال  ِحَني  ، اْحلَْشرَ ل َ ْقب ةُ  تـُ َ ب ةِ مالْ  ِعنَْد  التـَّوْ ايِنَ ا عَ ِمَ  ل
ؤ  َ هِ  ولُ َسي يْ َل رُ  ، ِإ نُْظ يـَ ٍذ  فـَ ِ ئ ا ِحينَ ْت  مَ مَ ُ  قَدَّ َداه َ َهَذا ، ي ا َأوْ  الرُّوحِ  نـَزْعِ  ِعنَْد  وَ ُ .  نَْشِطهَ اللَّه اَىل  وَ َ مُ  تـَع   .337"َأْعَل

و هذا تناسب من نوع آخر ، فبداية سورة النازعات تتناسب مع آخر سورة قبلها و هي النبأ، و       
أعماله هل هو يف احلقيقة تناسب معنوي عندما يقدم اإلنسان إىل اآلخرة (حالة املوت) و نظره إىل 

سجام ما بني السورتني القرآنيتني، تنجيه أم ال من العذاب القريب و هو حالة النزع األخري، فوقع االن
فإن اآلية تقوم "مقام اجلملة اليت حتتوي مفردات يف نسق متآلف فهي تسمى أيضًا اجلملة القرآنية، و 

ا، أو تدنو عن هي بناء أحكمت لبناته و اتسقت أدق تنسيق ال حتس فيها بكلمة ت ضيق مبكا
ا، و هي تتبع املعىن النفسي، فتصوره بألفاظها، لتلقيه يف النفس حىت  موضعها، أو ال تعيش مع أخوا
ا برز املعىن ظاهرًا فيه املهم و األهم، فليس تقدمي كلمة على أخرى صناعة  إذا استكملت اجلملة أركا

  .338آلية ضرورة"لفظية فحسب، و لكن املعىن هو الذي جعل ترتيب ا
إن أبلغ ما يفسر به القرآن، هو القرآن نفسه، و قد أفادت آلية التناسب يف بيان االنسجام احلاصل      

ما بني املعىن الرئيسي و املعاين اليت تطوف به. غري أن هذا مما قلناه من آليات نصية و داللية ال يفي 
بد من وجود آليات تداولية أو غري لغوية، إليفاء لوحده يف اإلحاطة مبا للقرآن من معاين و مقاصد، و ال

  البيان بعض حقوقه، فماهي هذه اآلليات التداولية ؟
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  الفصل الثالث

  اللغوية) -(آليات السياق التداولية و غري
  توطئة  
  : آليات السياق التداولية و غير اللغوية 
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 سياق اإلضمار -
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  توطئة :  - 1

ليست اآلليات اليت تتعلق بالبنية و الداللة وحدها املهيمنة على تفسري الشنقيطي ، و لكن توجد      
آليات أخرى غري لغوية و منها اآلليات التداولية اليت أسهمت يف تشكيل خطابه بشكل أو بآخر ، إذ 

لسياق اخلارجي يف حتديد يمن هذه املرتكزات إذا ما أخذ املعىن وجهة تفوق اخلطية يف االستناد على ا
معامله ، و هذا له أبلغ األثر ، يف كون املعىن ال يكمن يف بنية اللغة وحدها و إمنا يف املوجهات القرائنية  
ذا اجلانب ، سواء منهم الغربيون أو العلماء  لسياق القول كذلك، و قد اهتم العلماء اهتماما بالغا 

ة و اللغويون، "و لقد دفعت نظرية اخلطاب الباحثني إىل العرب خصوصا منهم األصوليون و املناطق
إعادة التفكري يف العالقة بني املعىن و البنية االجتماعية، من خالل الرتكيز على السلطة من داخل نظام 
املعىن و ليس من خارجه، فنظم املعىن نفسها تعترب سلطة، و هي ال تظهر بسهولة كنظم، مثل بنية اللغة 

ا ليست ببساطة املعاين املرتبطة باملمارسات االجتماعية"بل من خالل مم ، مث 339ارسات ذات داللة، إ
إن االهتمام "باألنساق املنطقية ذات البعد الطبيعي أدى إىل حدوث تشابكات بني عدة نظريات متباينة 

عرفية اليت املنطلقات و التوجهات، من مثل علم النفس، و الفلسفة و اللسانيات، و غريها من الفروع امل
رامت دراسة (عملية اخلطاب) يف خمتلف أبعادها. و تبعًا هلذا أصبح باإلمكان القول إن التواصل، و 
خمتلف العمليات التناظرية أضحت تشكل يف الوقت الراهن القاسم املشرتك بني علوم و مباحث متعددة 

اعتباره إسرتاتيجية فعالة حتقق ، و كانت مناحي دراسات هؤالء تصب يف االجتاه التداويل ب340و متباينة"
الكفاءة املطلوبة يف مستويات اخلطاب، و االجتاه التداويل يعّد حلد اآلن موضوعًا يبحث عن االكتمال 
تعوزه املقاربات التجريبية اليت متحص مفاهيمه و إجراءاته، لذلك ميكن أن نلمس درجات متعددة من 

  التداولية و باإلمكان أن ندرجها كاآليت:

تداولية من الدرجة األوىل : يعكف الدارسون يف هذا املستوى على دراسة البصمات اليت تشري إىل -1"
عنصر الذاتية يف اخلطاب، فهم يدرسون األقوال و الصيغ اليت تتجلى مرجعيتها و داللتها يف سياق 

  احلديث.. و تتناول نظريات احلديث ...

                                                             
  . 2011، جامعة تيزي وزو، 02حتليل اخلطاب و التداولية، شنان قويدر، عدد  -املمارسات اللغوية 339
  . 74و  73، 2011، الرباط، 01االستلزام احلواري يف التداول اللساين، منشورات االختالف، ط  - العياشي أدراوي 340
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تداولية من الدرجة الثانية: و هي تتضمن دراسة األسلوب الذي يرتبط فيه القول بقضية مطروحة، - 2
حيث تكون هذه األخرية متباينة عن الداللة اجلانبية للقول، و هي تدرس كيفية انتقال الداللة من 

اسة فهي نظرية قوانني املستوى الصريح إىل املستوى التلميحي..أما النظريات اليت تتناول هذا النمط بالدر 
و ما ينبثق عنها من ظواهر خطابية   - حسب التسمية–اخلطاب و أحكام  أو مسلمات احملادثة 

  كاالفرتاض املسبق  و األقوا ل املضمرة و احلجاج ...

تداولية من الدرجة الثالثة: و تتمثل يف الدراسات اليت تدخل ضمن نظريات األفعال الكالمية، اليت - 3
لمة مفادها أن األقوال الصادرة ضمن وضعيات حمددة تتحول إىل أفعال ذات أبعاد تنطلق من مس

  .341اجتماعية"
و خطاب التفسري الذي بني أيدينا ال خيلو من هذا الذي نتحدث عنه، و لكن اإلشكالية مطروحة يف  

اخلطاب القرآين من حيث أنه مكتف بنفسه فهو خطاب أوحد، على العكس من اخلطابات األخرى 
ليت و إن متيزت خبصائص معينة فهي ال تضاهي اخلطاب القرآين يف توجيهاته املتعددة سواء يف ا

ا على قاعدة من تعدد األصوات، إذ "متس  املفهومات أو املنطوقات اليت تكون على أوجه من القائلني 
  حدد يف:إشكالية التعدد الصويت هوية الذات املتحدثة، و املتكلم، و املتلفظ، و هي أطراف تت

  املنتج الطبيعي أو احلقيقي للملفوظ (الشخص املتحدث أو الكاتب).- 1

  األنا (الذات املتحدثة) اليت تأخذ موقع املتلفظ.- 2

املسؤول عن األلفاظ الكالمية، إذ كل تلفظ حيقق فعالً كالميًا مميزًا و إذا أخذت هذه األطراف على - 3
ا أوضاع، فإن هذه األخرية تتحقق يف التو  ، فإذا قلت ألحد: إين راحل إىل بالد أ اصل الكالمي غالبًا

غريبة. فإين و يف الوقت نفسه أكون: منتج التلفظ، و أكون الشخص الذي يتصادف مع الذات 
  املتحدثة، و املسؤول عن إثبات القول.

  

  

  
                                                             

  . 13و  12ص: ، 2003، اجلزائر، 01حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، منشورات االختالف، ط  -عمر بلخري 341
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  القول                                          

  

  342الذات املتلفظة           املسؤول عن األقوال امللفوظة"      منتج التلفظ                    

و خطاب التفسري هذا يتضمن الكثري من القضايا التداولية مثل العالقة اجلدلية بني اإلنشاء و اخلرب    
ما يسمى بالفعل الكالمي يف تطرقه آليات خربية يف الظاهر و لكنها إنشائية يف جانب آخر ،  و 

تتعلق باحلجاج أو االحتجاج و االستشهاد حسب املصطلح الذي يستعمله الشنقيطي ، و القضية اليت 
بعض مما يتعلق باالفرتاضات املسبقة ، و بعض مما يتعلق باألقوال املضمرة أو اإلضمارات .. إضافة إىل  

و معرفة  استعماله لعلوم القرآن، ما ميكن أن يصطلح عليه بسياق املوقف، و آثرنا منها أسباب النزول
املكي و املدين، هذا زيادة لسياقني  آخرين و مها سياق اإلعجاز، و السياق املذهيب . هذه كلها قضايا 

  تناوهلا الشنقيطي و بيان هذا من الناحية التطبيقية فيما يلي :     

  : آليات السياق التداولية و غير اللغوية - 2

عنها يف الباب األول، آليات تداولية من جهة و  استعمل الشنقيطي آليات كثرية غري اليت حتدثنا     
آليات غري لغوية من جهة أخرى، ألن املدونة القرآنية ال حتتاج إىل املقاربات النصية فقط، و لكن حتتاج 
ما هو متوفر من علوم و معارف يف السياق اخلارجي، و هذه اآلليات كثرية كثرة ال حتصى على الصورة 

دين متفرعة و متشعبة، فقد استعمل الشنقيطي آليات تتصل باإلسرتاتيجية املتكاملة، لعلوقها مبيا
التداولية، و منها االفرتاضات املسبقة، و األقوال املضمرة، و األفعال الكالمية، و ما يتصل باحلجاج، و 

و ما االستشهاد بغري القرآن فضال عن مقاربته القرآن بالقرآن، و استعمل ما يقع يف دائرة علوم القرآن أ
ميكن أن نسميه يف بعض مناحيه بسياق املوقف، من مثل معرفة أسباب النزول و معرفة املكي و املدين، 
مث ما ميكن أن يتوصل من مظاهر اإلعجاز، و معرفة مظاهر اإلعجاز اليت هي ركن من أركان علوم 

عاين و املقاصد اليت يضطلع القرآن، إضافة إىل ما يتعلق بالسياق املذهيب، و إن ما ميكن التنويه به أن امل
ا القرآن ليست بأي حال من األحوال تشبه حال ما عرف من الشعر و النثر العربيني من معاين و 
مقاصد من مثل اإلفادة و الصدق و اإلمتاع و إن تشاكلت يف بعض جوانبها مع أهداف القرآن، ذلك 

                                                             
 . 2009، جامعة تيزي وزو، 04يف املنظور التداويل، محو احلاج ذهبية، عدد التعدد الصويت من خالل السخرية  -اخلطاب 342
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كاملوهبة و الطبع و التكلف، و لقد استأثرت أن النقاد العرب القدامى قد اهتموا "بعناصر العمل الفين  
قضية اللفظ و املعىن جبهود القدامى و عنايتهم كابن قتيبة و عبد القاهر اجلرجاين حيث ارتكزت على 
ثالث قواعد من عمود الشعر العريب القدمي: شرف املعىن و صحته و جزالة اللفظ و استقامته و مشاكلة 

، فماذا ميكن 343ء اللفظ بالروادف املوضحة و تبيان املعاين بالبالغة"اللفظ للمعىن أي بسط املراد بإجال
  أن جند يف استعماالت الشنقيطي من آليات تداولية ؟ 

 سياق االفتراض : 

و هو حيدد على أساس  ينتمي االفرتاض املسبق إىل اجلهاز املفاهيمي لإلسرتاتيجية التداولية،     
"يرى التداوليون أن االفرتاضات املسبقة ذات أمهية قصوى يف عملية التواصل و معطيات لغوية، و

مت االعرتاف بدور االفرتاضات املسبقة منذ زمن طويل، فال  Didactiqueاإلبالغ، ففي التعليميات 
ميكن تعليم الطفل معلومة جديدة إال بافرتاض وجود أساس سابق يتم االنطالق منه و البناء عليه. أما 

اهر سوء التفاهم املنضوية حتت التواصل السيئ فلها سبب أصلي مشرتك هو ضعف أساس مظ
، يعرفه ديكرو كما يلي: "هو العنصر 344االفرتاضات املسبقة الضروري لنجاح كل تواصل كالمي"

  ، مثال ذلك:345الداليل اخلاص بالقول باإلمكان حتويله إىل استفهام، هل (أ) ؟ و إىل نفي ال (أ)"

  زيد عن التدخني .انقطع -"أ

  حتويله إىل االستفهام يعطينا ما يلي:

  هل انقطع زيد عن التدخني ؟- ب

  مث نفيه:

  مل ينقطع زيد عن التدخني . -ج

  هذه التحويالت تظهر لنا شيئًا ضمنيًا و جامعًا بني األقوال الثالثة، و هو:

                                                             
  . 116، ص: 2004، اجلزائر، 01، دار قرطبة، ط مقاربة تداولية بني سلطة اخلطاب و قصدية الكتابة - وتيكي كميلة 343
  . 2007-جامعة األغواط -6عدد -اجلهاز املفاهيمي للدرس التداويل املعاصر، مسعود صحراوي -جملة اآلداب و اللغات 344

345 Oswald Ducrot- Dire et ne pas dire, Hermann, éd 01, Paris, 1972, P:81.  
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  346كان زيد يدخن ."-د

فمن هذا املنطلق وجدنا الشنقيطي يستعمل إجراء هذا املفهوم يف بعض احليثيات، و هذه شواهد تؤكد  
    ما ذهب إليه الشنقيطي :

ِ ﴿يف قوله تعاىل :  - ة لَُّك َعَلى َشَجرَ ُ َهْل َأدُ ا آَدم َ طَاُن َقاَل ي يْ هِ الشَّ َليْ َس ِإ ْسوَ ْلٍك َال  فـَوَ مُ اْلُخْلِد وَ
َلى بـْ الفرتاض املسبق يف هذه احلالة أن الشيطان قد أخرج صاغرا من اجلنة ، فكيف . فا ]120طه:﴾[يـَ

  وسوس آلدم و حواء و مها يف اجلنة ؟ 

نَّةَ ،  وَ فيقول الشنقيطي : " ُ اْجلَ ه تْ ا فََأْدَخَل يهَ ِ َخلَ ف ُ دَ أَنَّه يَّةِ ، وَ ِصَّةَ اْحلَ َِك ق ل وَن ِيف َذ ْذُكرُ َ وَن ي رُ َفسِّ اْلمُ
َِكةُ  َالئ اْلمَ وَن بِذَ وَ رُ ُ َْشع ا َال ي َ وَنِ  ُل وَكَّ نَ اْإل اْلمُ َِك مِ ل َِك . وَُكلُّ َذ َِك ل ل ْشَكاَل ِيف َذ ُ َال ِإ عُ أَنَّه ِ اق وَ اْل يَّاِت . وَ ِ يل ِ ائ ْسرَ

ُهوَ  ُ وَ ه ُ َكَالمَ م عُ آدَ َْسمَ يُْث ي َ ا ِحب هَ ِ ف رَ ْن َط ا مِ ً نَّةِ قَرِيب يُس َخارَِج اْجلَ ِ ل ْ ب َف ِإ قِ َ َكاِن َأْن ي مْ َكاُن  ، ِإلِ مْ ِإ نَّةِ ، وَ ِيف اْجلَ
ءٍ  اَل َعْقًال ِيف َشيْ يَس . فََال ُحمَ ِ ل ْ ب ةِ ِإ امَ َِكرَ ِجهِ ، َال ل َزوْ مَ وَ َِحاِن آدَ ت يَّاَها ِالمْ ُ ِإ ُ اللَّه ه ْدِخَل ُ َِك . أَْن ي ل ْن َذ  مِ

ُ َحىتَّ َغرَّ  ه َف َل َحَل مَ ، وَ يَس َكلَِّم آدَ ِ ل ْ ب َ بَِأنَّ ِإ آُن قَْد َجاء ُقرْ اْل َِك .وَ ُ بَِذل َجه َزوْ ُ وَ   ه
ودُ .  ُل ُهوَ اْخلُ ِد وَ ْل َىل اْخلُ َة ِإ ِد َأَضاَف الشََّجرَ ْل ِة اْخلُ ى َشَجرَ َل ةِ اْلَكرِميَةِ عَ َ ِ اْآلي ه ُ ِيف َهذِ ه ُل وْ قـَ ْن وَ ِألَنَّ مَ

 ِ وُل ، وََكَذل زُ َ َال يـ ًِدا َال َميُوُت ، وَ ِب َخال َُكوُن ِيف َزْعِمهِ اْلَكاذِ ا ي هَ نـْ ى َأَكلَ مِ َل بـْ َ ْلٌك َال يـ ُ ِيف َزْعِمهِ مُ ه َُكوُن َل َك ي
 َ اء رَ ِ َىن ق عْ ِمَ ُدلُّ ل َ ى ي َل بـْ َ ْلٍك َال يـ مُ ا وَ ُ ُهنَ ه َل وْ ا أَنَّ قـَ نَ مْ قَْد قَدَّ َقِطعُ . وَ نـْ َ َال يـ ْفَىن ، وَ َ َأ َأْي : َال يـ ْن قـَرَ ِ مَ الَّ َأْن ﴿ة ِإ

َكْنيِ  َل ِم . 20األعراف:[ ﴾تَُكونَا مَ ُ ] بَِكْسِر الالَّ ه ُل وْ قـَ ِِدينَ ﴿وَ ال نَ اْخلَ ] ، ُهوَ 20األعراف:[ ﴾َأوْ تَُكونَا مِ
ُ ِيف  ه ُل وْ َىن قـَ عْ ِد ﴿» : طه«مَ ْل ِة اْخلُ ى َشَجرَ َل لَُّك عَ   . 347"]120طه:[ ﴾َهلْ أَدُ

  إن اإلشكال احلاصل هنا، عندما نرتب األحداث السردية تارخييا على وجه احلقيقة:     

  خلق اهللا آدم .- 1

  املالئكة أن يسجدوا آلدم، إال إبليس أىب و استكرب. أمر اهللا- 2

  

  

                                                             
 . 114: ، صاملسرحي يف ضوء النظرية التداوليةحتليل اخلطاب  -عمر بلخري 346
  . 371و  370، ص: 4جأضواء البيان  –الشنقيطي حممد األمني  347
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  و أنزله إىل األرض. أخرجه من الجنةعقاب اهللا إلبليس بأن - 3

  نقطة االفرتاض بني القضيتني                             

  .هما في الجنةإبليس يريد أن يوسوس آلدم و حواء و - 4

  وسوس هلما و أنزهلما اهللا إىل األرض .- 5

فالقضية هنا كيف وسوس هلما و مها يف اجلنة؟ يقودنا هذا السؤال إىل باب االفرتاضات و يكون      
االفرتاض بناء على مصادر ليست يف القرآن و ال توجد يف أحاديث النيب و إمنا توجد هذه املصادر يف 

 إنلنيب (اإلسرائيليات من كون إبليس قد دخل و هو يف جوف حية، و هناك من يستشهد بقول ا
ا الشيطان آلدم و حواء تدر الدم جمرى اإلنسان من جيري الشيطان ) و هكذا، فالكيفية اليت وسوس 

  افرتاضات كثرية، و كل العلم عند اهللا عز و جل . 

دْ  َلْم و يف قوله تعاىل : ﴿ - ِ ل َ َلْم  ي ُوَلدْ  وَ  ] .3﴾[اإلخالص:ي

قَدْ يقول الشنقيطي : " َقالُ  وَ ُ ْن :  يـ ِِب  مِ ةِ  َجان انـَعَ مَ يَّةِ  اْلمُ ِ ْقل َ وِ  اْلع تُِرَض  َل ى افـْ َل هِ  َحدِّ  عَ ِ ل وْ نْ  قُلْ :  قـَ  َكانَ  ِإ
لرَّْمحَنِ  ِ دٌ  ل َل ابِِدينَ  َأوَّلُ  فَأَنَا وَ عَ   ] .81 \ 43[ اْل
ُقولُ  نـَ ى فـَ َل اضِ  َهَذا عَ وْ :  اِالْفتِرَ ُ  َكانَ  َل ه دٌ  َل َل ا وَ َدأُ  فَمَ بْ ُجودِ  مَ ِد  َهَذا وُ َل وَ ا اْل مَ ُ  وَ ه ُ ِصري ًا َكانَ  فَِإنْ  ؟ مَ ث  َحادِ
َىت  ُ  فَمَ ُه نْ  ؟ ُحُدوث ِإ دَ  قَِدميًا َكانَ  وَ دَّ عَ ُ  تـَ َدم َهَذا ، اْلقِ   . َممْنُوعٌ  وَ
نْ  مثَُّ      ا َكانَ  ِإ ً ي ِ اق َ دَ  ب دَّ عَ ُ  تـَ َقاء بـَ نْ  ، اْل ِإ ا َكانَ  وَ ً ِهي تَ نْ َىت  مُ ُ  فَمَ اُؤه هَ ِ   ؟ انْت
ا َذ ِإ ُ  َكانَ  وَ ه آُل َىل  مَ اءِ  ِإ هَ ِ ا اِالنْت اَجةُ  فَمَ َىل  اْحلَ ِ  ِإ ه ادِ َ جي عَ  ِإ اَجةِ  َعَدِم  مَ هِ  اْحلَ يْ َل َفى ، ِإ تـَ اذُ  فَانـْ َ ِد  اختِّ َل وَ ْقًال  َعْقًال  اْل نـَ  ، وَ
ا َفِت  َكمَ تـَ ةُ  انـْ َِك  اْلِوَالدَ نـَْقًال  َعْقًال  َكَذل   . وَ
قَدْ      دَ  وَ رَ ُض  َأوْ عْ َ رِينَ  بـ َفسِّ ِ  ِيف  ُسَؤاًال  اْلمُ ةِ  َهِذه َ ُهوَ  ، اْآلي ا وَ اَذ ِمَ مَ  ل َلِد  نـَْفيَ  َقدَّ ِ  نـَْفيِ  َعَلى اْلوَ عَ  ؟ اْلِوَالَدة  مَ
َشاَهِد  ِيف  اْألَْصلَ  أَنَّ  َد  أَنْ  اْلمَ وَل ُ ُد  مثَُّ  ي ِ ل َ   ؟ ي

َأَجاَب      ُ  وَ ْن  بِأَنَّه ْقِدميِ  مِ ُ  اْألََهمِّ  تـَ دٌّ  ِألَنَّه ى رَ َل هلِِمْ  ِيف  النََّصارَى عَ ُن  ِعيَسى:  قـَوْ ْ ى ، اللَّهِ  اب َل عَ ودِ  وَ هُ يـَ  ِيف  اْل
هلِِمْ  رٌ :  قـَوْ يـْ زَ ُن  عُ ْ ى ، اللَّهِ  اب َعَل ِل  وَ ْشرِكَِني  قـَوْ َِكةُ :  اْلمُ َالئ اُت  اْلمَ نَ َ ُ  ، اللَّهِ  بـ ِألَنَّه دَّعِ  َملْ  وَ َ ُ  َأَحدٌ  ي ُ  أَنَّه َحانَه  ُسبْ
وٌد  ُل وْ اُهمُ  فََكانَْت  ، ِألََحٍد  مَ ْعوَ َد  دَ َل وَ لَّهِ  اْل ِ ةٌ  ل َ ي رْ ِ ى ف   . 348"عُْظمَ
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إن الداعي األساس الفرتاض الشنقيطي هو أن يثبت وحدانية اهللا باألدلة املنطقية، بطرح األسئلة     
حول ماهية الولد املوجود على سبيل االفرتاض، كما تؤكد النصوص القرآنية استحالة هذا األمر 

لد .. و لد أو وَ لكن ملاذا قدمت مسألة   فتجمعت األدلة العقلية و النقلية لتفنيد فكرة أن يكون اهللا قد وُ
لد كونه قد  لد -على االفرتاض-وَ   لضرورة التسلسل املنطقي. على مسألة كونه قد وُ

يف هذا جييب الشنقيطي أنه هنا بدأ مبا هو أهم و هو الرد على الذين يقولون بأن املسيح ابن اهللا مث    
  ختلفة .إىل املهم و هو كونه مل يولد، و يف هذا نلمح مراعاة للسياقات امل

هذا كله يف إطار ما يسمى باالفرتاض، و قد كانت هناك الكثري من الشواهد اليت أدرجناها حىت       
تربز مكامن آلية االفرتاض بصورة أوضح، مع أنه يوجد الكثري غري ذلك، و قد بني لنا االفرتاض هنا 

من اآليات، أو يف عالقتها  معلومات إضافية، إن يف مستوى اآلية نفسها، أو يف عالقة اآلية بغريها
  باألحداث التارخيية، و إذا كان هذا يف مستوى االفرتاضات املسبقة، فماذا عن األقوال املضمرة ؟

 سياق اإلضمار : 

فإن كان االفرتاض املسبق حيدد على أساس معطيات لغوية من السياق الكالمي باألساس، فإن     
ال لتنوع األقوال يف سياق األقوال املضمرة ترتبط بوضعية اخلطاب و م قامه و مالبساته، و هي تفتح ا

اخلطاب املقامي، فتكثر املسائل املتعلقة بالقضية الواحدة، و كل مسألة ختتلف عن األخرى لتناوهلا جانبًا 
فرضته مقوالت طرحها السياق اخلارجي، و منه فإن "قانون اإلخبارية و قانون الشمول خيضعان كلية 

  دة، و هذه القوانني تتحرك وفق النسق التايل:لقانون اإلفا

جيب إعطاء اخلرب بأقصى ما يتضمنه من معلومات و لكن أن يقع ذلك يف حد اإلفادة، مع جتنب    
ذا نتفادى الوقوع يف  ا، و  إعطاء كل شيء، ألنه قد يؤدي إىل إحداث أضرار ال حاجة للمتخاطبني 

  . 349متاهات احلشو الذي يضر باإلفادة"

  فماذا ميكن أن جند يف خطاب الشنقيطي من أقوال نتجت بفعل استقراء الظاهرة ؟   

َلَقدْ يف قوله تعاىل : ﴿ - ا وَ ْلنَ اءِ  فِي َجعَ مَ وًجا السَّ رُ ُ   ] .16﴾[احلجر:بـ

                                                             
349 Catherine Kerbrat Orecchioni- L'implicite, Armand Colin, Paris, 1986, P:220 . 



185 
 

َف فيقول الشنقيطي : "      َل اْختـَ ُ  وَ اء مَ َل ُ ادِ  ِيف  اْلع رَ وجِ  اْلمُ رُ بـُ اِت  ِيف  بِاْل َ ةِ  اْآلي ْذُكورَ َقالَ  ، اْلمَ مْ  فـَ هُ ضُ عْ َ :  بـ
وُج  رُ اكُِب :  اْلبـُ َّْن  ، اْلَكوَ ممِ ِوَي  وَ ُ  رُ ه لُ  َهَذا َعنْ َقوْ اِهدٌ  اْل ةُ  ُجمَ ادَ تَ قـَ َعْن .  وَ ِحٍ  َأِيب  وَ اكُِب  أَنـََّها:  َصال  اْلَكوَ
 ُ ظَام يلَ  ، اْلعِ ِ ق اءِ  فِي ُقُصورٌ  ِهيَ :  وَ مَ َها السَّ يـْ ُس  َعَل َّْن .  اْلَحرَ ممِ يلَ  ، َعِطيَّةُ  بِهِ  قَالَ  وَ ِ ق اِزلُ  ِهيَ :  وَ نَ  مَ

رِ  الشَّْمسِ  اْلَقمَ ُ  ، وَ ه ُن  قَاَل ْ ُ  وَ .  َعبَّاسٍ  اب اء ِ  َأْمسَ وجِ  َهِذه رُ ُ :  اْلبـُ ل الثـَّْورُ  اْلَحمَ ُ  وَ اْلَجْوَزاء طَانُ  وَ رَ السَّ اْألََسُد  وَ  وَ
ةُ  َل بـُ نْ السُّ اْلِميَزانُ  وَ ُب  وَ ْقرَ اْلعَ اْلَقْوُس  وَ اْلَجْدُي  وَ ْلوُ  وَ الدَّ اْلُحوُت  وَ   . وَ

ُ  قَالَ      َقيُِّده ُ  َعَفا - مُ ُ  اللَّه ه َق :  - َعنْ َل اَىل  أَْط ةِ (( ِيف  تـَعَ وَج )) النَِّساءِ  ُسورَ رُ بـُ ى اْل َل ورِ  عَ ُ ةِ  اْلُقص  ِيف  اْحلَِصينَ
هِ  ِ ل وْ ا﴿:  قـَ نَمَ ْدرُِكُكمُ  تَُكونُوا أَيـْ ُ ُت  ي وْ وْ  اْلمَ َل تُمْ  وَ وجٍ  ِيف  ُكنْ رُ ُ ٍ  بـ َشيََّدة ِجعُ ] 78النساء:[ ﴾مُ رْ مَ اِل  وَ وَ ا اْألَقـْ  ُكلِّهَ
َىل  ءٍ  ِإ اِحٍد  َشيْ وجِ  َأْصَل  ِألَنَّ .  وَ رُ ُ  ، الظُُّهورُ  اللُّغَةِ  فِي اْلبـُ ه نْ مِ رُُّج  وَ بـَ ِ  تـَ أَة رْ ارِ  اْلمَ ا بِِإْظهَ هَ ِ ت اكُِب  ، ِزينَ  فَاْلَكوَ

ةٌ  اِهرَ ورُ  ، َظ ُ اْلُقص ةٌ  وَ اِهرَ ازِلُ  ، َظ نَ مَ رِ  وَ َقمَ سِ  اْل الشَّمْ ورِ  وَ ُ عِ  ، َكاْلُقص امِ َ لُ  َحمَلٌّ  اْلُكلَّ  أَنَّ  ِجب زَ نـْ ُ يهِ  يـ ِ ُ  ، ف ْلم اْلعِ  وَ
اَىل  اللَّهِ  ِعنَْد  عَ   . 350"تـَ

فقد اُختلف يف معىن كلمة الربوج و قد تعددت التأويالت حوهلا مبعطيات السياق اخلطايب العام      
ا منازل  ا قصور يف السماء و منهم من يقول أ ا الكواكب و منهم من يقول أ فمنهم من يقول أ

بح معناها الشمس و القمر و البن عباس احلديث املفصل للربوج، و الشنقيطي يفسرها باللغة فيص
  الظهور مع االحتفاظ بإمكانية ما قد قيل يف التأويالت، و إدراجها يف األقوال املضمرة و املمكنة. 

النَّاِزَعاِت و يف قوله تعاىل : ﴿ - ًقا وَ رْ  ] .1﴾[النازعات:َغ
ادُ  أَمَّايقول الشنقيطي : "     رَ ـ اْلمُ قًا النَّاِزَعاِت « بِ ا »َغرْ َقِد  ، ُهنَ َِف  فـَ ل يهِ اْختُ ِ َىل  ف ِي ِإ ال ِ  َحوَ ة اٍل  َعَشرَ  َأقـْوَ
ا هَ نـْ ا:  مِ َِكةُ  أَنـَّهَ َالئ نْزِعُ  اْلمَ اَح  تـَ وَ ُ  ، اْألَرْ النُُّجوم ُ  وَ ل قِ تَ نْ ْن  تـَ َكاٍن  مِ َىل  مَ َكاٍن  ِإ اُس  ، آَخرَ  مَ وَ اْألَقـْ نْزِعُ  وَ امَ  تـَ هَ  ، السِّ

اةُ  اْلغُزَ ونَ  وَ نْزِعُ َ ى يـ اسِ  َعَل وَ اةُ  ، اْألَقـْ اْلغُزَ ونَ  وَ نْزِعُ َ ْن  يـ ارِ  مِ ْسَالِم  دَ َىل  اْإلِ ارِ  ِإ ِب  دَ رْ اِل  اْحلَ تَ ْلقِ ِ ُحوُش  ، ل اْلوُ نْزِعُ  وَ َىل  تـَ  ِإ
انُ :  َأيِ  ، الطََّال  وَ يـَ ْحِشيُّ  اْحلَ   . 351"اْلوَ
أبان استعمال األقوال املضمرة وجهات تأويلية خمتلفة، و قد ضمن الشنقيطي كالمه يف هذا األقوال    

ما بني املفسرين و العلماء حول قضية بعينها، و لذلك اشتمل خطابه بالتنوع و  اليت اختلف فيها
   الشمولية، هذا كان يف اإلضمار القويل، فماذا عن األفعال الكالمية ؟

 سياق الفعل الكالمي : 

، و أن         إن كل سريورة تواصلية "تستدعي حتديدًا متبدالً و مستمرا لتصرفات املشاركني حضوريًا
للتحليل هدف مهم... يكمن يف حماصرة الطريقة اليت يتفاعل وفقها املتعاملون االجتماعيون بعضهم 

                                                             
  . 82، ص: 3جأضواء البيان  –الشنقيطي حممد األمني  350
  . 12، ص: 9املرجع نفسه ج 351
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فعالة يف تقسيم ، فإن الفعل الكالمي فيه أداة إجرائية 352على بعض، انطالقا من استخدامهم اللغة"
الظاهرة اإلنشائية، و متييزها عن اخلربية، إذ أنه هو املنجز بواسطة الكالم، و قد "تلعب األفعال الكالمية 
دور حتويل معتقدات املتخاطبني من جهة، و استمرارية اخلطاب بني أطرافه من جهة أخرى، إن أقوال 

وال قوالب، كل قول خيضع ملضمون القول املتكلم تنبين على ما قاله املخاطب، فال توجد هناك أق
، و أكثر ما يوجد الفعل الكالمي يف اإلنشاءات 353السابق و لالفرتاضات و التأويالت اليت حيتويها"

غري الطلبية، مثل ألفاظ العقود و املعاهدات مبا هو إيقاع للفظ، يف عالقة تناظرية مبا يسمى اجتاهات 
، و لكنه قد املطابقة ما بني القول و العامل أو ا لعكس، غري أن الفعل الكالمي ال جييء إنشائيا خالصًا

جييء عن طريق اإلخبار . و لذلك فإن "املنهج اإلجرائي العام لتفكري األصوليني يف ظاهرة (األفعال 
الكالمية) ينهض على دعامة االعتداد بتقسيم اخلطابات يف الكالم العريب إىل خرب و إنشاء كما تصورها 

من طراز الرازي و الشاطيب –و املناطقة و النحاة، و لكن دارسني حمللني للنص القرآين بعمق  البالغيون
وعرب منهج استقرائي –مل تكن لرتضيهم أدبيات الدرس البالغي و النحوي فعمدوا  -و القرايف و غريهم

 األخري مكنهم من استنباط أغراض و إفادات و قواعد تشريعية من اخلطاب القرآين، هي يف -حتليلي
مناط مقصد الشارع، و يبدو أن األصوليني، من هذه اجلهة التداولية، قد استأثروا بالبحث فيما فرط فيه  
كثري من النحاة، و ذلك من جراء فهمهم لطرق تأليف الكالم و أوجه استعماالته و إدراك مقاصده و 

منثل للفعل الكالمي باخلطاطة  ، و ميكن أن354أغراضه، و ما يطرأ عليه من تغيري ليؤدي معاين متعددة"
  التالية:

  

  

  

  

                                                             
352 Catherine Kerbrat Orecchioni- Les interactions verbales, T1, Armand Colin, éd 3, Paris, 1990, 
P:17 .  

  . 193، ص: املسرحي يف ضوء النظرية التداوليةحتليل اخلطاب  -عمر بلخري 353
  . 2011-جامعة األغواط -07عدد -، مسعود صحراويتداولية اخلطاب القرآين عند األصوليني -جملة اآلداب و اللغات 354
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  355األفعال الكالمية                                     

  طلب ممكن احلصول                                    طلب غري ممكن احلصول     

  متثيل ذهين متحقق         ميكن أن يكون واقعا على شكل متثيل ذهين     

  االستفهام                     التمين                   الطلب                   النداء

  

  إجيايب (األمر)         سليب (النهي)                                         

 Destinataireأن يصل إىل أن يعرّف املرسل إليه  Enonciateurهذا و "جيب على املتحدث    
ته يف ّ ، إال إذا  بني نه أثناء حديثه، حيث ال يعترب احلديث كليا حديثًا ّ إجناز فعل معني. و هذا هو الذي يبي

اُمتثل باعتباره معّربًا عن نية من هذا النوع بالنسبة للمرسل إليه... و يقودنا هذا املعىن إىل عمق اجلهاز 
 Réflexivité deإىل انعكاسية احلديث  Dispositif pragmatiqueالتداويل 

l'énonciation "و تكثر أفعال املمارسة 356، مبعىن أن فعل الكالم أو اإلجناز ينعكس يف احلديث ،
يف بصورة حمسوسة يف اخلطاب القرآين، و الشنقيطي يستخرجها على شكل ماهو واقع يف األمر أو 

حول تصرف الوعظ أو اإلنذار، إذ أنه "ينجز فعل ممارسة عند إصدار حكم مناسب أو غري مناسب، 
أو حول تربير، حيث يرتبط يف األمر مثالً على ما جيب أن يكون أكثر من تقدير ظرف معني ... و 

 358و قد اقرتح سريل بعد تقسيمات أوستني 357تستلزم هذه األفعال أن اآلخر مضطر إلجناز الفعل"
يات و مخسة أصناف للفعل الكالمي و هي: التقريريات، و الوعديات، و األمريات، و اإليقاع

  .359البوحيات
  و هو ما يورد بكثرة يف تفسري الشنقيطي، فلنالحظ مستوى ورود الفعل الكالمي يف تفسريه : 

ا تَِجدُ  َال  يف قوله تعاىل : ﴿ ءخبر أريد به اإلنشا - نُونَ  قـَْومً ْؤمِ ُ ْومِ  بِاللَّهِ  يـ اْليـَ ادُّونَ  اْآلَِخرِ  وَ وَ ُ ْن  يـ  مَ
رَُسوَلهُ  اللَّهَ  َحادَّ  َلْو  وَ ُهْم  َكانُوا وَ َ اء َ ُهْم  َأْو  َآب َ اء نَ انـَُهْم  َأْو  أَبـْ ْخوَ ُهْم  َأْو  ِإ تـَ  قـُُلوبِِهمُ  فِي َكتََب  ُأوَلئَِك  َعِشيرَ

                                                             
355 Ahmed Moutaouakil- Réflexions sur la théorie de le signification, Thèse, Faculté des lettres, 
rabat, 1982, P: 178 .  
356 Dominique Maingueneau- Pragmatique pour le discours littéraire, Bordas, Paris, 1990, P: 113 . 
357 J.Austin- Quand dire c'est faire, trad: Gives-Lane, éd du Seuil, Paris, 1970, P: 161 . 

، أفعال السلوك promissifs، أفعال الوعد exercitifs، أفعال املمارسة verdictifsهناك مخسة أصناف للتلفظ حبسب تقسيم أوستني: أفعال احلكم  358
comportatifs أفعال العرض ،expositifs .  

359 J.Searle- Sens et expression, trad: Joëlle Proust, Minuit, Paris, 1982, P: 51-70 . 
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انَ  يمَ أَيََّدُهْم  اْإلِ وحٍ  وَ هُ  بِرُ نْ ُهْم  مِ ُْدِخُل ي ْن  تَْجِري َجنَّاٍت  وَ َهارُ  تَْحتَِها مِ ِديَن  اْألَنـْ ِ يَها َخال ُهْم  اللَّهُ  رَِضيَ  فِ  َعنـْ
رَُضوا هُ  وَ نَّ  َأَال  اللَّهِ  ِحْزُب  ُأوَلئَِك  َعنْ ُِحونَ  ُهمُ  اللَّهِ  ِحْزَب  ِإ ْفل ادلة:اْلمُ  ] . 22﴾[ا
 وهذا ، اإلنشاء ا واملراد ، اخلرب بلفظ الكرمية اآلية هذه وردت"يقول الشنقيطي يف هذا املوضع:      
 إيراده من ، و أوكد أقوى اخلرب بلفظ اإلنشاء وإيراد ، اهللا أعداء موالة العظيم والزجر ، البليد النهي

آدُّونَ {  قوله ومعىن ، حمله يف معلوم هو كما ، اإلنشاء وَ ُ ْن  يـ ه اهللا َحآدَّ  مَ ُسوَل رَ  ويوالون حيبون أي} :  وَ
  .ورسوله اهللا أعداء
 آيات يف موضحاً  جاء اهللا أعداء موالة عن العظيم والزجر النهي من الكرمية اآلية هذه تضمنته ما و   

ُكمْ  َكانَْت  قَدْ : {  تعاىل كقوله أخر ةٌ  َل ةٌ  أُْسوَ اِهيمَ  يف َحَسنَ رَ بـْ ُ  والذين ِإ ه عَ ذْ  مَ واْ  ِإ ِهمْ  قَاُل مِ َقوْ ِ نَّا ل ءآؤْا  ِإ رَ ُ  بـ
نُْكمْ  َّا مِّ ممِ ُدونَ  وَ ُ ب عْ ن تـَ وِن  مِ نَا اهللا دُ َدا بُِكمْ  َكَفرْ َ ب ا وَ نَ نـَ يـْ َ نَُكمُ  بـ يـْ َ بـ دًا  البغضآء و العداوة وَ َ نُواْ  حىت أَب  باهللا تـُْؤمِ
 ُ ْحَده دٌ : {  تعاىل وقوله] .  4:  املمتحنة} [  وَ َمَّ ُ  والذين اهللا رَُّسولُ  حمُّ ه عَ ُ  مَ آء ى َأِشدَّ ُ  الكفار َعَل آء  رَُمحَ
مْ  هُ نـَ يـْ َ َف : {  تعاىل وقوله]  29:  الفتح} [  بـ ِيت  فََسوْ ْأ َ مٍ  اهللا ي مْ  بَِقوْ بـُّهُ ُ  ُحيِ بُّونَه ُحيِ لَّةٍ  وَ ى أَذِ  َأِعزَّةٍ  املؤمنني َعَل
ى ِجُدواْ : {  تعاىل وقوله] .  54:  املائدة} [  الكافرين َعَل َ ي ِ ل يُكمْ  وَ ِ ةً  ف .  اآلية]  123:  التوبة} [  ِغْلَظ
ِهمْ  اغلظ و واملنافقني الكفار َجاِهِد  النيب أيها يا: {  تعاىل وقوله يْ   .360"]73:التوبة} [ َعَل

 بِِهْم  َأْسِمْع : على ما يفهم من صيغة التعجب، يف قوله تعاىل :﴿ المتضمن في القول الفعل -
ِْصرْ  أَب ْومَ  وَ ا يـَ نَ ْأتُونـَ َ ونَ  َلِكنِ  ي ِمُ ْومَ  الظَّال بِينٍ  َضَالٍل  فِي اْليـَ  ] . 38﴾[مرمي:مُ

 يف كقوله.  أخر مواضع يف بينه"و سياقها يف القرآن وارد على ما يذكر الشنقيطي ، يقول :      
وْ : {  القيامة يوم هموإبصار  مسعهم َل ذِ  ترى وَ رمون ِإ ُسواْ  ا وِسِهمْ  نَاكِ ُ ء ِمْ  ِعنَد  رُ ِّ آ رَ بـَّنَ نَا رَ َْصرْ ا أَب نَ عْ َمسِ  وَ
لْ  فارجعنا مَ نَّا َصاِحلاً  نـَعْ نُونَ  ِإ ِ وق ةٍ  ِيف  ُكنَت  لََّقدْ : {  تعاىل وقوله ،]  12:  السجدة} [  مُ  مِّْن  َغْفَل

ا هذا كَ  َعنَك  فََكَشْفنَ َ آء كَ  ِغَط َصرُ َ ب  وعدم الدنيا يف غفلتهم يف وكقوله ،]  22:  ق} [  َحِديدٌ  اليوم فـَ
لنَّاسِ  اقرتب: {  ومسعهم إبصارهم ِ مْ  ل هُ ُ ُهمْ  ِحَسابـ ةٍ  ِيف  وَ ِرُضونَ  َغْفَل : {  وقوله ،]  1:  األنبياء} [  مُّعْ
ونَ  مُ َل عْ َ اِهرًا  يـ ُهمْ  الدنيا احلياة مِّنَ  َظ نِ  وَ ونَ  ُهمْ  اآلخرة عَ ُل ِ ٌ  ُصمٌّ : {  وقوله ،]  7:  الروم} [  َغاف ُْكم  ب

يٌ  مْ مْ  عُ ونَ  الَ  فـَهُ ُ ِجع رْ َ ُ : {  وقوله ،]  18:  البقرة} [  يـ ثَل  والبصري واألصم كاألعمى الفريقني مَ
  . 361"] 24:  هود} [  والسميع

                                                             
  . 486: ، ص7ج أضواء البيان –الشنقيطي حممد األمني   360
  . 198، ص: 4املرجع نفسه ج 361
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ا بان املراد      إن الفعل املتضمن يف القول إمنا يظهر يف اآليات السياقية اليت أدرجها الشنقيطي، و 
  من صيغة التعجب أن األمر يتعلق هنا للوعيد و التهديد، و ليس للمدح .

 . ]55النحل:[ ﴾فتمتعوا فسوف تعلمون﴿: يف قوله تعاىل  األمر في فعل الوعيد -

وْا } للتهديد . وقد تقرر يف "  يقول الشنقيطي : ُ تـَّع تَمَ فن املعاين ، يف مبحث « صيغة األمر يف قوله { فـَ
التهديد .   افعلأن من املعاين اليت تأيت هلا صيغة » : فن األصول ، يف مبحث األمر « ، ويف » اإلنشاء 

وَن } وتشهد هلذا املعىن آيات أخ مُ َل َف تـَعْ وْا فََسوْ ُ تـَّع تَمَ ر . كقوله . { قُلْ َمتَتَّْع بُِكْفرَِك كقوله هنا : { فـَ
ْن  نََّك مِ يالً ِإ ِ وْا فَإِ 8َأْصَحاِب النار } [الزمر: قَل ُ َىل النار } ] ، وقوله : { قُلْ َمتَتـَّع َُكمْ ِإ ِصري نَّ مَ

مُ 30[إبراهيم: َل عْ َ َف يـ ُ األمل فََسوْ ِهِهم ْل ُ يـ وْا وَ ُ تـَّع تَمَ َ يـ وْا وَ ُكُل ْأ َ ُهمْ ي رْ ] ، 3} [احلجر: ونَ ] ، وقوله : { َذ
مُ وقوله هُ مَ وْ َ ُالَقُوْا يـ وْا حىت ي ُ ب ْلعَ َ يـ ُهمْ َخيُوُضوْا وَ وَعُدوَن } [الزخرف:: { فََذرْ ُ وْا 83الذي ي ] وقوله : { ُكُل

نَُّكمْ  يالً ِإ ِ وْا قَل ُ َمتَتـَّع وَن } [املرسالت: وَ ْرِمُ ِ 46جمُّ مُ الذي ف هُ مَ وْ َ ُالَقُوْا يـ ُهمْ حىت ي ُقوَن  يهِ ] ، وقوله : { فََذرْ َ ُْصع ي
م و أبصر يعد تعجب يراد به املدح  ، 362" ] ، إىل غري ذلك من اآليات45} [الطور: فصيغة أمسع 

يف األقوال العادية ، و لكن هنا خرج إىل الذم بدليل سياق اآلية و اآليات األخرى اليت يف نفس السياق 
  ، فالفعل املتضمن يف هذا القول هو الذم .

ا كان هذا الذي سق       ا أ ناه مناذج من األفعال الكالمية الواردة يف تفسري الشنقيطي، و فائد
أحدثت أفعاال هلا قوة إجنازية كبرية، مثل فعل التهديد، و مثل فعل الذم ..اخل، و هذا الفعل املنجز 
 حادث من مراعاة املقتضى يف آيات أخرى هلا نفس الوجهة املقصدية، و لذلك أثر هذا على املعاين يف
ا خرجت إىل التحقق، و هذا هو الدور احلقيقي للغة، كان هذا يف مستوى األفعال الكالمية فماذا  أ

  بشأن احلجاج ؟ و هل له دور يف عضد املقوالت ؟ هذا ما سنعرفه يف ما يأيت من كالم .  
  

 سياق الحجاج : 

يعد احلجاج أو احملاجة آلية مهمة تبنتها أغلب حبوث حتليل اخلطاب املعاصرة، و تكمن أمهيتها يف      
انطباقها السهل و اليسري على جل املدونات اليت يعنيها الدرس التداويل بالتحليل، و لذلك فإن احلجاج 

نظرية احلجاج هو دراسة  يراعى من قبل "منظورات ثالثة كربى: منطقي و لغوي و حمادثي، و "إن هدف
، هذا و 363التقنيات اخلطابية اليت تسمح بإثارة أو تعزيز موافقة األشخاص على القضايا اليت تقدم هلم"

                                                             
  . 191، ص: 3السابق ج 362

363 P.Charaudeau et d.maingueneau- Dictionnaire d'analyse du discours,Seuil,1 
éd,paris,2002,p:66  
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"تبني امليزة القصدية للحجاج و كذلك االستدعاء الضمين لإلجابة اليت تؤسس احلجة أن العالقة 
  ، و هذه املنظورات هي:Implication "364احلجاجية هي بطريقة معينة قريبة من عالقة االستلزام 

"املنظور املنطقي: يرى اعتماد منطق خاص باللغات الطبيعية. و جتسد هذا التمشي نظريتان أساسًا : 
  اللسانيات النفسية املعرفية و علم الداللة املنطقي..

الف املنظور املنظور اللغوي: إنه منظور يتبلور يف أحباث أوزفالد ديكرو عن احلجاج يف اللغة. و خب
  السابق فإن البىن احلجاجية ليست ذات طبيعة منطقية، و لكنها لغوية باألساس..

املنظور احملادثي: إذا كانت البنية املنطقية للتفكري يف منشأ اللغة، فإن اخلطاب و التبادالت اللغوية هي 
بقوهلم:  -يقابل احلجاجالذي هو يف االعتبار ما –، و البالغيون يعرفون املذهب الكالمي 365مصبها"

ستلزِمةً  هو "إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكالم، و هو أن تكون بعد تسليم املقدمات مُ
، و هدف هذا تغيري اعتقاد املخاطب بتلك اآلليات، إذ أن "هذا السياق التخاطيب  366للمطلوب"

،  لذلك 367ه اخلطايب احملاجي"احلواري الذي تشري إليه بعض التعريفات يرسخ املذهب الكالمي يف بعد
  فاحلجاج موجود يف هذا اخلطاب التفسريي، عرب هذه النماذج:

َقاُلواقوله تعاىل : ﴿ سياق يف - ُع  ُكنَّا َلْو  وَ ُ  َأْو  نَْسمَ ل ا نـَْعقِ  َأْصَحاِب  فِي ُكنَّا مَ
يرِ  عِ   ].10﴾[امللك:السَّ

هذه حجة على الكفار بألسنتهم ، و يورد الشنقيطي حججا أخرى من القرآن حتسب عليهم، و      
مْ  على اهللا َختَمَ {هي كالتايل : " ِو ُل ِهمْ  وعلى قـُ   ] .7:البقرة} [َمسْعِ

نَّا: { وقال ا ِإ ْلنَ ِوِمْ  على َجعَ ُل نَّةً  قـُ ُ  أَن َأكِ وه ْفَقهُ َ ِيف  يـ ِمْ  وَ ِا رًا  آَذ ْق   ] .57:الكهف} [وَ
 خلقتهم أصل منها ، ذلك يف صرحية نصوص عدة وعليه علينا تعاىل اهللا رمحة ذكره الذي هذا بني وقد

نَّا{ تعاىل قوله يف الكاملة ا ِإ ْقنَ ن اإلنسان َخَل َشاجٍ  نُّْطَفةٍ  مِ يهِ  أَمْ ِ ل تَ ُ  نـَّبْ اه ْلنَ يعاً  فََجعَ َِصريًا  َمسِ  ] .2:اإلنسان} [ب
لَ  أَنَشَأُكمْ  الذي ُهوَ  قُلْ {  قوله هذه امللك سورة آخر يف و َجعَ ُكمُ  وَ يالً  واألفئدة واألبصار السمع َل ِ  مَّا قَل

ونَ  ا: { قوله يف كما ، وعصوا مسعوا لكنهم و ] .23:  امللك} [ تَْشُكرُ نَ عْ ا َمسِ نَ َعَصيـْ واْ  وَ ُ أُْشرِب ُ  ِيف  وَ ِوِم ُل  قـُ

                                                             
364 Jacques Moeschler- Argumentation et conversation, Hatier-Grédif, Genève, 1985, P: 53 . 

  .19إىل  17، ص: 2008، سورية، 1راسات و النشر، طصفحات للد التداولية و احلجاج، -احلباشة صابر 365
 . 411، ص: 2003، بريوت، 01خمتصر السعد شرح تلخيص املفتاح للقزويين، تح: عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية، ط  -سعد الدين التفتازاين 366
 . 178و  177، ص: 2006، تونس، 01االستدالل البالغي، دار املعرفة للنشر، و كلية اآلداب منوبة، ط  -شكري املبخوت 367
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الَ : { األمة هلذه قال أنه إال ، إسرائيل بين يف كان وإن ، هذا و ] .93:البقرة} [بُِكْفرِِهمْ  العجل  وَ
وا َكالَِّذينَ  تَُكونُواْ  ا قَاُل نَ عْ ُهمْ  َمسِ ونَ  الَ  وَ ُ ع َْسمَ واْ : {  عنهم تعاىل وقال،  ]21:األنفال} [ي ا قَدْ  قَاُل نَ عْ وْ  َمسِ  َل
 ُ ا نََشآء ُقْلنَ ثْلَ  َل   ] .31:األنفال} [ هذا مِ
قَالَ : { عنهم وقوله واْ  الذين وَ واْ  الَ  َكَفرُ ُ ع يهِ  والغوا القرآن هلذا تَْسمَ ِ  تعاىل بني وقد]  26:  فصلت} [ ف
م عدم سبب ٌ : {  تعاىل قوله يف يسمعون مبا استفاد ْل ي يمٍ  أَفَّاٍك  لُِّكلِّ  وَ ِ عُ  أَث َْسمَ اِت  ي َ هِ  تتلى اهللا آي يْ  مثَُّ  َعَل
ُِصرُّ  ْستَْكِربًا  ي ْ  َكَأن مُ ا ملَّ هَ عْ َْسمَ ُ  ي ه َشِّرْ ب َذاٍب  فـَ يمٍ  بِعَ ِ ا أَل َذ ِإ مَ  وَ ِ ْن  َعل ا مِ نَ ِ ات َ ئاً  آي وًا  اختذها َشيْ  - 7:  اجلاثية}  ُهزُ

ا: {  قوله و ] . 9 َذ ِإ هِ  تتلى وَ يْ ا َعَل نَ اتـُ َ ْستَْكِربًا  وىل آي ْ  َكَأن مُ ا ملَّ هَ عْ َْسمَ : {  هنا فقوهلم .]7:لقمان}[ ي
وْ  عُ  ُكنَّا َل ُ  َأوْ  نَْسمَ ل قِ   . 368"وتفهم تعقل مساع أي}  نـَعْ

ا،      إن قوة احلجة تأيت يف قيمة التذكري الذي يورث احلسرة و الندم يف منطوقات اآليات و مفهوما
اية املطاف، و ثالثًا أنه يرى  ألن األوان قد فات حىت يصحح اإلنسان ما بدر منه، مث أنه قد وصل إىل 

  الذين يدخلون اجلنة فيزداد حسرة و ندمًا حيث ال ينفع الندم .
مَّ  : يف قوله تعاىل ﴿ بالحجةالتدرج  - َدْدنَاهُ  ُث يَن  َأْسَفَل  رَ ِ ل  ] .5﴾[التني:َسافِ

فالوارد يف هذه اآلية يعد أقوى إذا ما قورن بآيات بالسياق نفسه ، و الشنقيطي يقول يف هذا    
ن: { تعاىل قوله يف كما املضمون : " مَ ُ  وَ ه رْ مِّ عَ ُ  نّـ نَكِّْسه  رمحه الشيخ ذكر و ] . 68:  يس} [ اخللق ِيف  نـُ

َقُكمْ  الذي اهللا: { قوله معه وساق ، القول هذا وعليه 369علينا تعاىل اهللا ٍف  مِّن َخَل لَ  مثَُّ  َضعْ ن َجعَ  مِ
ِد  عْ َ ٍف  بـ ٍ  َضعْ لَ  مثَُّ  قـُوَّة ن َجعَ ِد  مِ عْ َ ٍ  بـ فاً  قـُوَّة ةً  َضعْ َ ب َشيْ ُ  مثَُّ { هذه التني آية وساق ،]  54:  الروم} [ وَ ْدنَاه دَ  رَ

َِني  َأْسَفلَ  ل ِ نُكمْ : { وقوله ، التفسريين أحد على:  وقال ،]  5:  التني} [ َساف مِ دُّ  مَّن وَ رَ ُ ِل  إىل يـ َذ  العمر أَرْ
الَ  َِكيْ مَ  ل َل عْ َ ن يـ ِد  مِ عْ َ ئاً  ِعْلمٍ  بـ   . 370"جرير ابن رواه عباس ابن عن مروي املعىن وهذا ،]  5:  احلج} [ َشيْ
أول حجة هي أن اهللا خلق اإلنسان و خلقه من ضعف، مث تتدرج احلجة إىل أن يرد اإلنسان إىل     

أسفل سافلني (هلا عديد املقاصد)، و يظهر املعىن اجللي احملسوس الذي يفهم من قبل اإلنسان يف تذكري 
غة لإلنسان الذي اإلنسان بالكرب يف السن إىل أرذل العمر (يف حاله حيدث النسيان) و هذه حجة بال

  يعترب من مشاهد كهذه .
إن احلجاج من طريق مثل طريق التفسري، ألبني و أوضح لطبيعة املدونة اليت هي اعتبارا خطابا دينيا     

يستوجب اإلقناع، و قد بني توظيف احلجاج، يف أن اآلي القرآين يعضد بعضه بعضًا و يشهد لبعضه 
باللغة أو ما وقع بالعالقة املنطقية، و احلجاج يف تفسري  البعض، باحلجة و الربهان سواء ما وقع

الشنقيطي كثري جدا، ال ميكن أن حنصره يف بعض األسطر، و لكنه يتطلب حبوثًا كثرية، و ألن 
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االستشهاد و االحتجاج خرج إىل سياقات غري قرآنية، جعلنا هذا ندرج عنصرًا بالسياق املستشهد به 
  جند فيه ؟ غري القرآين، فماذا ميكن أن 

 بغير القرآن سياق االستشهاد : 

إضافة إىل ما قد قلناه يف احلجاج، فإن موضوع االحتجاج باب متسع جدا، و لذلك عقدنا عنصراً     
خاصًا باالستشهاد بغري القرآن، و ما نقصده هنا هو احلديث النبوي، و أقوال العلماء، و من الكالم 

بصورة نسبية املقوالت، اليت عضدت كالم الشنقيطي من قريب  املنظوم، و الشعر، و ذلك حىت نستويف
  أو من بعيد، و نبدأ مبا هو موجود يف تفسري الشنقيطي من حديث شريف :  

ْومَ  : يف قوله تعاىل : ﴿ االستشهاد بالحديث - يـَ عَثُ  وَ بـْ ِهْم  َشِهيًدا ُأمَّةٍ  ُكلِّ  فِي نـَ يْ ْن  َعَل   مِ

ُفِسِهْم  ا أَنـْ نَ ِجئـْ ا َهُؤَالءِ  َعَلى َشِهيًدا بَِك  وَ نـَزَّْلنَ يَْك  وَ اَب  َعَل انًا اْلِكتَ َ ي بـْ ُِكلِّ  تِ ُهًدى َشْيءٍ  ل ةً  وَ رَْحمَ ى وَ ُْشرَ ب  وَ
ِميَن  ِ ْسل ْلمُ ِ  عن وغريمها الصحيحني يف ثبت وقد] . يقول الشنقيطي على هذا االعتبار : "89﴾[النحل:ل

 يا فقلت: قال » علي اقرأ «:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول له قال أنه عنه اهللا رضي مسعود ابن
 سورة « فقرأت » غريي من أمسعه أن أحب أين.  نعم «:  قال! نزل؟ وعليك عليك أأقرأ ، اهللا رسول
ا فََكيَْف : {  اآلية هذه إىل أتيت حىت » النساء َذ ا ِإ نَ ن ِجئـْ ا بَِشِهيٍد  أمَّةٍ  ُكلِّ  مِ نَ ِجئـْ  هؤالء على بَِك  وَ
 . 371"تذرفان عيناه فإذا » اآلن حسبك «:  فقال]  41:  النساء} [  َشِهيدًا 

َال أيضا يف قوله تعاىل : ﴿ - ْقفُ  وَ ا تـَ نَّ  ِعْلٌم  بِهِ  َلَك  َليَْس  مَ ْمَع  ِإ ََصرَ  السَّ اْلب اْلُفَؤاَد  وَ  ُأوَلئَِك  ُكلُّ  وَ
هُ  َكانَ  ْسئُوًال  َعنْ  الظن فإن ، والظن إياكم «:  احلديث يف و ] . يقول الشنقيطي : "36﴾[اإلسراء:مَ

  . 372"» احلديث أكذب

كان استشهاده باحلديث النبوي كثريًا و يف سياقه من القول، ألنه كما هو معلوم فإن احلديث     
الشريف جاء ليبسط معاين القرآن يف األساس، لذلك فقد تناسب القوالن يف املعىن و القصد، و زيادة 

ين، و ماذا اآلن على هذا فالسياقات احلديثية تتظافر لتفصيل جممل، أو لتخصيص عام، يف اخلطاب القرآ
  بشأن االستشهاد بكالم العلماء ؟
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مَّ : يف قوله تعاىل ﴿ لعلماءاالستشهاد بكالم ا - ى ُث وَ شِ  َعَلى اْستـَ رْ غِْشي اْلعَ ُ َل  يـ  اللَّيْ
َهارَ  َىن  ُهوَ  "] . يقول الشنقيطي : 54﴾[األعراف:النـَّ عْ ِل  مَ امِ  قـَوْ مَ ٍِك  اْإلِ ال ُ  مَ ه ُ  رَِمحَ ُ :  اللَّه اء وَ ِ رُ  اِالْست  َغيـْ
وٍل  هُ اْلَكيُْف  ، َجمْ رُ  وَ ُقوٍل  َغيـْ عْ َؤالُ  ، مَ السُّ ُ  وَ  . 373" بِْدَعةٌ  َعنْه
َخَلَف يف قوله تعاىل أيضا : ﴿ - ْن  َف ْعِدِهْم  مِ وا الصََّالةَ  َأَضاعُوا َخْلفٌ  بـَ ُ ع اتـَّبـَ اِت  وَ َهوَ  َفَسْوفَ  الشَّ
ْلَقْونَ  يا يـَ ْت  ] . فيقول الشنقيطي : "59﴾[مرمي:َغ قَاَل اَعةٌ  وَ ْن  َمجَ ْلمِ  َأْهلِ  مِ عِ مُ  ، اْل هُ نـْ ُ  مِ ام مَ ُو اْإلِ يَفةَ  أَب  َحنِ

 ُ ه ُ  رَِمحَ ُ  اللَّه ه ُ َأْصَحاب ةٌ  ، وَ اعَ َمجَ ْن  وَ انُ  ، اْلُكوفَةِ  َأْهلِ  مِ َ ُسْفي رِيُّ  وَ زَِينُّ  ، الثـَّوْ اْلمُ عِيِّ  َصاِحُب  وَ ِ اف نَّ :  الشَّ  تَاِركَ  ِإ
 ِ ًدا الصََّالة نًا تََكاُسًال  َعمْ اوُ تـَهَ عَ  وَ ِ  مَ ارِه رَ قـْ ا ِإ َ ُجِو ُ  َال  بِوُ ْقتَل ُ َال  يـ َُكفَّرُ  وَ َلْ  ، ي زَّرُ  ب عَ ُ َُس  يـ ب ُحيْ َُصلِّيَ  َحىتَّ  وَ   . 374"ي
َْحرَ  َسخَّرَ  الَِّذي وَ ُهوَ يف قوله تعاىل أيضا : ﴿ - ْأُكُلوا اْلب تَ ِ هُ  ل نْ ا مِ ا َلْحمً تَْستَْخرُِجوا َطرِي هُ  وَ نْ  مِ

ةً  َ َُسونـََها ِحْلي ْلب تـَرَى تـَ اِخرَ  اْلُفْلَك  وَ وَ يهِ  مَ غُوا فِ تـَ ْ ب تَ ِ ل ْن  وَ هِ  مِ ِ لَُّكْم  َفْضل َلعَ ونَ  وَ ] . يقول 14﴾[النحل:تَْشُكرُ
لُ  أَمَّا الشنقيطي يف سياقها : " عِيِّ  قـَوْ افِ َال :  الشَّ ُ  وَ ه لرَُّجلِ  َأْكرَ ِ َس  ل بْ ؤِ  ُل الَّ  ، اللُّْؤُل ُ  ِإ ْن  ِألَنَّه  ، النَِّساءِ  زِيِّ  مِ

َس  يْ َل ًفا فـَ ِ ال َِك  ُخمَ َِذل ُ  ِألَنَّ ؛  ل ه ادَ رَ ُ  مُ رِْد  َملْ  أَنَّه َ ُ  النـَّْهيِ  ِيف  ي ه وِصهِ  َعنْ ُ ٌ  ِخبُص ء   . 375"َشيْ
او يف قوله تعاىل أيضا : ﴿ - نَّمَ ُكمُ  َحرَّمَ  ِإ يْ ةَ  َعَل تَ يْ مَ  اْلمَ الدَّ ] . فيقول الشنقيطي: 173﴾[البقرة:وَ

أَمَّا" ْذَهُب  وَ امِ  مَ مَ َد  اْإلِ ُ  - َأْحمَ ه ُ  رَِمحَ وَ  - اللَّه ا ُكلَّ  أَنْ  فـَهُ يُش  َال  مَ عِ َ الَّ  ي اءِ  ِيف  ِإ ُ  اْلمَ ه تُ تَ يْ الطَّاِيف  ، َحَاللٌ  فَمَ  وَ
 ُ ه نْ ُ  مِ ه رُ َغيـْ ٌ  وَ اء أَمَّا ، َسوَ ا وَ يُش  مَ عِ َ رِّ  ِيف  ي بـَ ْن  اْل اِن  مِ وَ ْحرِ  َحيـَ َ ب ُ  اْل ه تُ تَ ْ ي ُ  فَمَ امٌ  ِعنَْده دَّ  فََال  ، َحرَ ُ ْن  ب هِ  مِ ِ الَّ  ذََكات ا ِإ  َال  مَ
مَ  يهِ  دَ ِ اِن  ، ف َط رَ ُ  َكالسَّ اُح  فَِإنَّه َ ب ُ ُ  يـ ْن  ِعنَْده ٍ  غَْريِ  مِ  . 376" ذََكاة
يدل استشهاده بكالم العلماء و األئمة أنه يأخذ الفقه عن األئمة األربعة، كما يستشهد مبن رأى    

. و هذا يدل على أن  فيهم حسن املنطق و سعة البيان، و ال يتحيز ألحد دون اآلخر إال مبقياس العلم
ا بالفعل الصف ات الراجحة اليت متيز علم مثل هذه األخالق العلمية ينبغي أن تكون عند مجيع العلماء أل

  العامل باألصالة و النفاذ .
ا على ما ورد من استشهادات العلماء، و لكن يستعني الشنقيطي      هذه مناذج أوردناها للتدليل 

  أيضًا بكالم الشعراء و صانعي املنظومات يف تفسريه :
  
  

 االستشهاد بالشعر و المنظوم : 
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ذه العبارة أن جنعل القرآن و الشعر عندما نقول أن مفسر القرآن ي       ستشهد بالشعر ليس املراد 
و لكن املقصود بذلك أن الشعر قد حيل بعض بنيتني دالليتني متناظرتني من حيث الدرجة و القيمة، 

من كان ال يقيم حدا  -يف عهد البعثة–إشكاالت املعىن املتعلقة ببنية اللفظ أو املعىن، مع أن هناك 
م مل مييزوا فاصالً  م الرسول بأنه شاعر فواقعة كهذه "ال ميكن إال أن تدل على أ بينهما و ذلك حني اُّ

، فكل تناولنا مقرون بوجود ظاهرة الشعر يف خطاب الشنقيطي املوجه 377بني القرآن و بني الشعر"
  لتفسري القرآن، لذلك سنمثل هلذه الظاهرة ببعض النماذج:

ْأتُوكَ  بِاْلَحجِّ  النَّاسِ  فِي َأذِّنْ وَ قوله تعاىل : ﴿سياق و يف  - َ َعَلى رَِجاًال  ي رٍ  ُكلِّ  وَ يَن  َضامِ ْأتِ َ ْن  ي  مِ
  . ]27﴾[احلج:َعِميقٍ  َفجٍّ  ُكلِّ 

انٌ {  تعاىل قوله ومنه:  اإلعالم:  اللغة يف األذان"يقول الشنقيطي :         أََذ هِ  اهللا مِّنَ  وَ ِ ُسول رَ َىل  وَ  الناس ِإ
مَ  وْ َ   : حلزة بن احلرث وقول]  3:  التوبة} [  األكرب احلج يـ

  الثواء منه ميل ثاوٍ  رب...  أمساء ببينها آذنتنا
 قصدوه إذا:  فالناً  فالن بنو حج:  العرب تقول:  والرتدد ، االختالف وكثرة ، القصد:  اللغة يف واحلج

  : السعدي املخبل قول ومنه.  عليه والرتدد ، إليه االختالف وأطالوا ،
  ألكربا املنون ريب ختاطأين...  أمنا أسعد أم يا تعلمي أمل

  ... املزعفرا الزبرقان سب حيجون...  كثرية حلوالً  عوف من وأشهد
ا{  تعاىل قوله ومنه:  فجاج:  ومجعه ، الطريق:  والفج ْلنَ َ َجع ا وَ يهَ ِ َِجاجاً  ف ُالً  ف مْ  ُسب لَّهُ َ ْهتَُدونَ  لَّع َ } [  يـ

  : الشاعر قول ومنه ، البعيد:  والعميق]  31:  األنبياء
  . 378"شاحب أشعث السري يف ا ميد...  عميقةٍ  فجاجٍ  من جاءت اخليل إذا

ا الشنقيطي تدل على اطالعه و استيعابه على أفانني الشعر و      إن الشواهد الشعرية اليت استشهد 
خاصة القدمية منها كيف ال و الشعر هو املخزن الذي ال ينضب من األلفاظ و املعاين، حيافظ على 

ن مبا للشعر من اللغة من الضياع، و يساهم يف تطوير اللغة و استحداثها، و قد فسر العلماء القرآ
 ابن عن عكرمة عنأدوات يف الداللة لفظًا أو معىنً و للبيهقي حديث للرسول يف هذا املعىن يقول: "

 هذا العرب ديوان فانه الشعر يف فليلتمسه تفسريه ما يدر فلم القرآن من شيئا أحدكم قرأ إذا قال عباس
 الشيباين عقبة بن حممد بن علي احلسن أبو أنبأ احلافظ اهللا عبد أبو) أخربنا وقد( موقوف الصحيح هو

 عكرمة عن مساك عن إسرائيل أنبأ آدم بن حيىي ثنا علي ابن احلسن ثنا احلمار موسى بن محدأ ثنا بالكوفة
 وإذا حكمة الشعر من إن :وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن
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، و كان الرسول صلى اهللا عليه و 379"عريب فانه الشعر من فالتمسوه القرآن من شيء عليكم التبس
سلم حيب من الشعر جيده، و كانت له أمناط "لتوجيهاته شعراء اإلسالم عندما كان جييد هؤالء الشعراء 

و يعرب هلم عن  -صلى اهللا عليه و سلم–يف قوهلم و حيسنون يف منطقهم، جيد ذلك صداه عند الرسول 
  ة، فحني أنشده النابغة اجلعدي قوله:استحسانه بأساليب خمتلف

  و ال خري يف حلم إذا مل تكن له     بوادر حتمي صفوه إن يكدرا   
  و ال خري يف جهل إذا مل يكن له    حليم إذا ما أورد األمر أصدرا  

و دعا له باخلري بعد أن استجد قوله، فقال له: أجدت، ال يفضض اهللا فاك. و يقال أنه عاش مائة و 
  .380ثالثني سنة مل تفضض له سن"

اقوله تعاىل : ﴿ سياق املنظوم يفب كذلك يستشهد  و - مَ ُ  وَ ْعَلم الَّ  تَْأِويَلهُ  يـَ   .]7﴾[آل عمران:اللَّهُ  ِإ
َأَشارَ  فيقول الشنقيطي مستشهدا مبراقي السعود : "      ِي« ِيف  وَ اق رَ ودِ  مَ ُ ع َىل  »السُّ ِويلِ  َحدِّ  ِإ اِن  ، التَّْأ َ ي َ بـ  وَ

َساِم  ةِ  اْألَْق هِ  الثََّالَث ِ ل رِّفًا بَِقوْ عَ ِويلِ  مُ لتَّْأ ِ   ]الرََّجزِ : [ ل
 ٌ اِهرٍ  َمحْل َِظ ى ل ُجوحِ  َعَل رْ ُ ...  اْلمَ ه ِسمْ اْق َفاِسِد  وَ ْل ِ الصَِّحيحِ  ل   وَ

 ُ ُهوَ  َصِحيُحه َقرِيُب  وَ ا اْل عَ ...  َمحَلَ  مَ ِ  مَ يلِ  قـُوَّة ِ ل ْستَِدلِّ  ِعنَْد  الدَّ   اْلمُ
 ُ ه رُ َغيـْ يُد  َفاِسُد الْ  وَ عِ َ ب اْل ا...  وَ مَ ا َخَال  وَ ً ب عِ َل يُد  فـَ فِ ُ   ي

َىل    ]الرََّجزِ : [ قَالَ  أَنْ  ِإ
 ُ ل ْسِكنيٍ  فََجعْ َىن  مِ َعْ دِّ  مبِ هِ ...  اْلمُ ْ ي ُِح  َعَل اِت  َالئ َ ِد  مسِ عْ بـُ   اْل

لِ  ٍ  َكَحمْ أَة رْ ى امَ َل ِ  عَ ة َ ا...  الصَّغِري مَ اِيف  وَ نَ ُ رَّةَ  يـ ةَ  اْحلُ َ ري   اْلَكِب
 ُ َمحْل ا وَ دَ  مَ رَ اِم  ِيف  وَ َ ى...  الصِّي َل َقَضاءِ  عَ عَ  اْل اِم  مَ زَ ِ ت   اِالْل

ُ  أَمَّا ِويل يلِ  اْصِطَالحِ  ِيف  التَّْأ ِ ْنِ  َخل ْسَحاَق  ب ِِكيِّ  ِإ ال ِ « ِيف  بِهِ  اْخلَاصِّ  اْلمَ تََصرِه وَ  ، »ُخمْ ةٌ  فـَهُ ارَ َ َِالِف  َعنِ  ِعب  اْخت
وحِ  نَةِ « ُشرُ َدوَّ ادِ  ِيف  »اْلمُ رَ ٍِك  ِعنَْد  اْلمُ ال ُ  - مَ ه ُ  رَِمحَ َأَشارَ  - اللَّه ُ  وَ ه ِي« ِيف  َل اق رَ هِ  »اْلمَ ِ ل   ]الرََّجزِ : [ بَِقوْ

ْلُف  اْخلَ اِب  فـَْهمِ  ِيف  وَ ُ ...  َصيـَّرَ  اْلِكتَ يَّاه ِويًال  ِإ َدى تَْأ ْختََصرِ  َل   . 381"اْلمُ
ُق " يقول ابن القيم يف التأويل مفرقا بينه و بني الفقه    اْلَفرْ ْنيَ  وَ َ ْقهِ  بـ ِويلِ  اْلفِ التَّْأ َ  أَنَّ  وَ ْقه فِ ُ  ُهوَ  اْل  فـَْهم

َىن  عْ ادِ  اْلمَ رَ ُ  ، اْلمُ ِويل التَّْأ اكُ  وَ يَقةِ  إْدرَ قِ ؤ  الَِّيت  اْحلَ َ ا ولُ ي هَ يـْ َىن  إَل عْ ُ  ِهيَ  الَِّيت  اْلمَ ه ، َأِخيَّتُ ُ ه َأْصُل َس  وَ يْ َل ْن  ُكلُّ  وَ َ  مَ ه  فَقِ
ِويلَ  َعرََف  الدِّينِ  ِيف  رِفَةُ  ، التَّْأ عْ ِويلِ  فَمَ تَصُّ  التَّْأ اِسُخونَ  بِهِ  َخيْ ْلمِ  ِيف  الرَّ عِ َس  ، اْل يْ َل ادُ  وَ رَ ِويلَ  بِهِ  اْلمُ  التَّْحرِيِف  تَْأ

ِديلَ  بْ تـَ َىن  وَ عْ اِسِخَني  فَِإنَّ  ؛ اْلمَ ْلمِ  ِيف  الرَّ ونَ  اْلعِ مُ َل عْ َ ُ  يـ ُْطَالنَه ُ  ب للَّه َا مُ  وَ َل عْ َ ُ  يـ ُْطَالنَه ما ، و هو على العموم 382"ب
  يتناسب مع قول الشنقيطي يف إيراده ملنظوم مراقي السعود حول التأويل و قواعده .

                                                             
 . 241ه، ص: 1411بريوت ، ، 02دار الفكر، ط  ،10ج السنن الكربى - البيهقي احلسني بن محدأ بكر أبو 379
 . 44، ص: 1996اإلسالم و الشعر، عامل املعرفة، درط، الكويت،  -سامي مكي العاين 380
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  . 332، ص: 1968، مصر، األزهرية ، تح: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات1ملني جاإعالم املوقعني عن رب الع - ابن قيم اجلوزية 382
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االستشهاد بالشعر و منظومات املعرفة كثري يف خطاب الشنقيطي، فالرسول صلوات اهللا عليه يقول     
ب و (إن من الشعر حكما و إن من البيان سحرا)، فمعرفة عبارات القرآن حتتاج إىل معرفة كالم العر 

ألفاظها، و حيتاج فيه إىل االطالع على شعر القبائل اليت ومست لغتها بالفصاحة، لذلك نالحظ أن 
ا، و نالحظه   الشنقيطي يستشهد بالشعر فيورد سياقات متتالية يف نفس القضية، حىت يقع الفهم 

  كذلك يستشهد  باملنظومات الفقهية، و النحوية و ما أورده كثري خمتلف. 
، من مثل أسباب هذا       و قد تناول الشنقيطي قضايا أخرى تتصل بعلوم القرآن و تعترب سياقا موقفيًا

النزول، و معرفة املكي و املدين، و اإلعجاز القرآين، و علوم القرآن كثرية جدا غري أننا اخرتنا بعضها يف 
  حبثنا لعالقته باملطالب املتاحة، فماذا ميكن أن يوجد يف هذه السياقات ؟

  
 (سياق املوقف) : عرفة علوم القرآنم - 3

جانب معرفة علوم  –فضال على ما أسلفنا من ما يتعلق بالتداولية  –و من اجلوانب غري اللغوية      
القرآن، أو إن صح القول بسياقات املوقف ، و هي كثرية ، و كان اختيارنا ألسباب النزول و معرفة 
املكي و املدين مبنيا على أسس منهجية ، و ذلك لعلوق هذه احملاور بالسياق اخلارجي بصورة كبرية ، إذ 

ة حمددة ال تتشابه كليًا يف نواحيها الثقافية أن نزول القرآن كان ألسباب و يف أماكن جغرافية و اجتماعي
و الفكرية، و تناولنا يستقريء آليات الشنقيطي يف ربط أسباب النزول و معرفة املكي و املدين و سياق 
اإلعجاز باملعىن املنجر من املقارنة اليت عقدها الشنقيطي باآليات اليت هلا نفس السياق، سواء كان هذا 

  يا ، و هذا مدعاة حلضور مجلة من املقاربات املهمة يف التحليل .السياق شكليا أو مضمون

    

 أسباب النزول : 

 اجلهل ، و أناألحوال مقتضيات على مداره والبيان املعاين علم أنتكمن أمهية أسباب النزول يف      
فإيضاح  ،السورةالكثرية املؤدية إىل عدم فهم املقصود مبعىن اآلية أو  اإلشكاالت يف موقع النزول بأسباب

 تصرف ما وأوىل عليها، الوقوف جيب ما أوىف هي إذ األسباب، من فيه أنزل ما إبانة"سياق اآلية يكون بـ
 حيل وال نزوهلا، وبيان قصتها على الوقوف دون سبيلها، وقصد اآلية تفسري معرفة المتناع إليها، العناية
 وحبثوا األسباب، على ووقفوا التنزيل، شاهدوا ممن والسماع بالرواية إال الكتاب، نزول أسباب يف القول
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و  ،383"بالنار العلم هذا يف العثار ذي للجاهل بالوعيد الشرع ورد وقد الطالب، يف وجدوا علمها عن
يعد العلم بسبب النزول مانعا من تعميم احلكم مبفهوم اآلية، إال مبا هو مناسب بني وقائع سبب النزول 

الفقهية، يف الشروط املتكافئة، و لذلك نالحظ أن الشنقيطي يرتكز عليه يف التحليل، و ما بني املسألة 
  و نورد الشواهد التالية للتدليل :

ْعرُِفونَ يف سياق قوله تعاىل : ﴿ -      َت  يـَ مَّ  اللَّهِ  نِْعمَ ونـََها ُث نِْكرُ ُ ُهمُ  يـ رُ َأْكثـَ ونَ  وَ رُ   .]83﴾[النحل:اْلَكافِ

 أن:  ةالكرمي اآلية هذه نزول سبب نأ:  جماهد عن وروي و يقول الشنقيطي يف هذا الشأن :"    
َ  واهللا: { وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عليه فقرأ. فسأله وسلم عليه اهللا صلى النَّيب أتى أعرابياً  ل َ  َجع
ُكمْ  ُِكمْ  مِّن َل وت ُ ي ُ لَ : { قال! نعم:  األعرايب فقال]  80:  النحل} [ َسَكناً  بـ َجعَ ُكمْ  وَ ودِ  مِّن َل  األنعام ُجُل
وتاً  ُ ي ُ  حىت! نعم:  األعرايب يقول ذلك كل عليه قرأ مث! نعم:  األعرايب قال.  اآلية]  80:  النحل} [ بـ
َِك { بلغ ِمُّ  َكَذل ت ُ ُ  ي ه تَ مَ ِعْ ُكمْ  ن يْ لَُّكمْ  َعَل عَ ونَ  َل مُ ِ رِفُونَ : {اهللا فأنزل.  األعرايب فوىل]  81:  النحل} [ تُْسل عْ َ  يـ

َت  مَ ِعْ ا مثَُّ  اهللا ن ونـَهَ نِكرُ ُ   . 384"] 83:  النحل} [ ي
فَنا التفسري بواسطة أسباب النزول، بأن نزول هذه اآلية كان من أجل فئة األعراب الذين        لقد عرّ

 ، م أشد كفرًا و نفاقًا  يتنكرون للمبادئ املشروعة و ال حيفظون عهدًا و ال وعدا، لذلك وصفهم النيب بأ
 أثر أو والية أو نبوة من دينية ةبصبغ امللك إال هلم حيصل ال (األعراب) العرب أن و ابن خلدون يعترب

  . املدافعة ا اليت للعصبية غالباً  إليهم حمتاج اجلملة ورئيسهم على الدين من عظيم
ِإنْ و يف سياق قوله تعاىل : ﴿- ِسُكوُهنَّ  َشِهُدوا َف َأمْ ُوِت  فِي َف ي فَّاُهنَّ  َحتَّى اْلبـُ وَ تـَ ْوُت  يـَ َل  َأْو  اْلمَ َْجعَ  ي

يًال  َلُهنَّ  اللَّهُ   ] .15﴾[النساء:َسبِ

ِإنـََّها يقول الشنقيطي : "      ودِيِّ  فِي نـََزَلْت  َف هُ يـَ يَّةِ  اْل ودِ هُ يـَ اْل ْنِ  وَ ا اللََّذي َ ي ا َزنـَ ُمهَ اِن  وَ ا ُحمَْصنَ مَ رََمجَهُ  - النَِّيبُّ  وَ
ُ  َصلَّى هِ  اللَّه يْ َل َسلَّمَ  عَ ُ  - وَ اَىل  فََذمُّه عَ اِب  َهَذا ِيف  تـَ ِرضِ  اْلِكتَ عْ ْلمُ ِ ا ل ِ  ِيف  َعمَّ اة رَ ْن  التـَّوْ ْجمِ  مِ ْحِصنِ  الزَّاِين  رَ  ، اْلمُ
 ٌ يل ِ ل آِينٌّ  دَ اِضٌح  قـُرْ ى وَ َقاءِ  َعَل َ ضُِّح  ، الرَّْجمِ  ُحْكمِ  بـ وَ ُ يـ ا وَ نَا مَ ْن  ذََكرْ ُ  مِ اَىل  أَنَّه عَ لَ  تـَ يلَ  َهلُنَّ  َجعَ ِب دِّ  السَّ ُ  ، بِاْحلَ ه ُل  قـَوْ
ُ  َصلَّى هِ  اللَّه يْ َسلَّمَ  َعَل لَ  قَدْ  ، َعينِّ  ُخُذوا«:  حِ الصَِّحي ِيف  وَ ُ  َجعَ يًال  َهلُنَّ  اللَّه ِديَث  »َسِب   . 385"اْحلَ
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 العادلة، بالبينة زناها فثبت زنت إذا املرأة أن اإلسالم ابتداء يف احلكم كان"حبسب ابن كثري فقد      
الالِيت : {قال وهلذا متوت؛ أن إىل منه اخلروج من ُمتكن فال بيت يف ُحبست َِني  وَ ت ْأ َ َفاِحَشةَ  ي : يعين} اْل

ن{ الزنا ُِكمْ  مِ ِهنَّ  فَاْستَْشِهُدوا نَِّسائ يْ َل ةً  عَ َ ع َ بـ نُكمْ  أَرْ ِسُكوُهنَّ  َشِهُدوا فَِإن مّ وِت  ِيف  فََأمْ ُ ي بـُ فَّاُهنَّ  َحىتَّ  اْل وَ تـَ َ  يـ
ُت  وْ لَ  َأوْ  اْلمَ َ ع ُ  َجيْ يال َهلُنَّ  اللَّه   .لذلك الناسخ هو اهللا جعله الذي فالسبيل} َسِب

  الرجم أو باجللد، فنسخها النور سورة اهللا أنزل حىت كذلك، احلكم كان: عباس ابن قال
وي وكذا ْري، بن وَسعيد ِعْكرِمة، عن رُ  أسلم، بن وزيد وقتادة، صاحل، وأيب اخلُراساين، وَعطاء واحلسن، ُجبـَ

ا: والضحاك   و هو املقصود بالقول. 386"عليه متفق أمر وهو. منسوخة أ
كان ما أوردناه من مناذج متعلقا بأسباب النزول، و كيف أن أسباب النزول كانت مبثابة السياق        

املوقفي، الذي ساعد على تقريب صورة كيفية نشوء احلكم من البداية من النص القرآين، و بالتايل ربطه 
ة، فاستعمله و هو يقارن يف مبقتضيات األحكام اليت جتيء من بعده، و هذا أفاد منه الشنقيطي أميا إفاد

نفس الوقت ما بني اآليات، و لكن أسباب النزول ال تكفي وحدها حىت يعرف املكان الذي نزلت به 
  اآلية، أنزلت مبكة ؟ أم نزلت باملدينة ؟ جواب هذا يف ما يلي : 

 معرفة المكي و المدني : 

اختالف الدارين مكة و  أحكاممعرفة من فائدة االطالع على ما هو مكي من ما هو مدين، هو     
ا، و كيف كان حال املهاجرين و ما طبيعة  و املناسبات و مراعاة الظروف ،املدينة و أحوال املكلفني 

ذا دون ذاك البد  أحكامهم ؟، و كيف كان حال األنصار و ما طبيعة أحكامهم ؟، و ملعرفة ما يتعلق 
  ة، و ميكن أن نوجز هذه الفوائد العامة يف التايل:من معرفة ما نزل مبكة، و معرفة ما نزل باملدين

  معرفة الناسخ من املنسوخ، ألن ماهو مدين ناسخ ملا هو مكي.- 1

  معرفة تاريخ التشريع اإلسالمي.- 2

  خماطبة كل قوم مبقتضى حاهلم، مبا ينعكس على الداللة البالغية فيه.- 3

  ا الرجوع إىل مكان نزول اآلية .يعني على تفسري كثري من مواضع القرآن اليت يقتضي فيه- 4

ا أن تزيد من موثوقية القرآن .- 5   معرفة املكي و املدين من شأ
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  غري أن معىن املكي و معىن املدين هلما اعتبارات ثالثة هي:

باعتبار الزمان: فالقرآن املكي ما نزل قبل اهلجرة، و املدين ما نزل بعد اهلجرة و يعد هذا القول من -أ
  . أشهر األقوال

، و ما نزل - ب باعتبار املكان: يكون القرآن الذي نزل مبكة مكيا، و القرآن الذي نزل باملدينة مدنيًا
  باألسفار ال يطلق عليه ال هذا و ال ذاك.

باعتبار املخاطب: يعد املكي مكيا إذا كان اخلطاب فيه موجه ألهل مكة، و يعد املدين مدنيًا إذا  - ت
  املدينة.كان اخلطاب فيه موجه ألهل 

حىت تعرف الضوابط اليت حتكم الفقه من مالبسات، و الشنقيطي مل يغفل هذا اجلانب، و أواله أمهية 
  خاصة يف الشواهد التالية :

ذْ يف قوله تعاىل : ﴿- ِإ ا وَ نَّ  َلَك  قـُْلنَ بََّك  ِإ  ] .60﴾[اإلسراء:بِالنَّاسِ  َأَحاطَ  رَ

َ  يقول الشنقيطي : " نيَّ َ َعَال  َجلَّ  بـ ِ  ِيف  وَ ةِ  َهِذه َ ُ :  اْلَكرِميَةِ  اْآلي رَ  أَنَّه ُ  َأْخبـَ يَّه ُ  َصلَّى نَِب هِ  اللَّه يْ َسلَّمَ  َعَل ُ  وَ  َأَحاطَ  أَنَّه
مْ  َأْي ؛  بِالنَّاسِ  هِ  ِيف  فـَهُ ِ َضت بْ ُ  قـَ ل ْفعَ َ يِهمْ  يـ ِ ُ  َكيَْف  ف ََشاء َسلِّطُ  ي ُ ي ُ  فـَ يَّه ِهمْ  نَِب يْ ُ  َعَل ه َفُظ َحيْ مْ  وَ هُ نـْ   . مِ

ُض  قَالَ     عْ َ ْلمِ  َأْهلِ  بـ عِ نَ :  اْل مِ اِت  وَ َ ْت  الَِّيت  اْآلي َض  فَصََّل عْ َ ِ  ِيف  التـَّْفِصيلِ  بـ ةِ  َهِذه َحاَط ُ  ، اْإلِ ه ُل وْ اَىل  قـَ عَ : تـَ
} ُ م ْهزَ عُ  َسيـُ مْ لُّونَ  اْجلَ وَ ُ يـ رَ  وَ ُ بـ ُ  ،] 45القمر:[ }الدُّ ه ُل قـَوْ لَِّذينَ  قُلْ {:  وَ ِ وا ل ونَ  َكَفرُ ُ ب ْغَل ةَ  }َستـُ َ آل [ اْآلي

ُ  ،] 12عمران: ه ُل قـَوْ ُ {:  وَ اللَّه َك  وَ ِصمُ عْ َ نَ  يـ ِيف  ،] 67املائدة:[ }النَّاسِ  مِ ِ  أَنَّ  َهَذا وَ ةَ  َهِذه َ يَّةٌ  اْآلي كِّ  ،مَ
ُض  عْ َ بـ اِت  وَ َ ةِ  اْآلي ْذُكورَ َدنِيٌّ  اْلمَ ةُ  أَمَّا.  مَ َ رِ  آي َقمَ ِهيَ  اْل ُ  وَ ه ُل وْ ُ {:  قـَ م ْهزَ عُ  َسيـُ مْ ةُ  ،] 45القمر:[ }اْجلَ َ ي ِ  فََال  اْآلت
ْشَكالَ  اِن  ِيف  ِإ َ ي بـَ ا اْل َ ا ِ يَّة ِألَنـَّهَ كِّ   . 387"ٌ◌ مَ

قد يوجد يف السورة الواحدة ما هو مدين و ماهو مكي و الدليل ما أورده الشنقيطي يف اآلية أعاله،      
ا  إحاطة  - حبسب السياق املكي و املدين–و يف اآلية تفسري ملعىن اإلحاطة اليت هي إحاطة تدل على أ

ا الرسول املؤمنني  بالكافرين و السيطرة عليهم و ردهم إىل اإلسالم، و هي إحاطة معنوية روحية حييط 
  الذين يتبعون هديه الرشيد . 
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الَِّذيَن و يف قوله تعاىل : ﴿- ِهْم  فِي وَ ِ ال وَ ْعُلومٌ  َحقٌّ  َأمْ ائِلِ )24(مَ لسَّ ِ  ل
ومِ  ْحرُ اْلمَ  ] .24/25عارج:﴾[املوَ

ْصُف  ُهوَ  َهَذا يقول الشنقيطي : "     َُساِوي ، الثَّاِين  اْلوَ ي َ  وَ اء يتَ ِ  ِإ ومَ  اْحلَقَّ  ِألَنَّ ؛  الزََّكاة ُل عْ َُكونُ  َال  اْلمَ الَّ  ي  ِإ
وضِ  ِيف  ْفرُ ُهوَ  ، اْلمَ لُ  وَ رِينَ  َأْكثَرِ  قـَوْ َفسِّ َال .  اْلمُ ةَ  أَنَّ  َميْنَعُ  وَ ورَ يَّةٌ  السُّ كِّ َقدْ ؛  مَ َُكونُ  فـَ ُ  ي وِعيَّةِ  َأْصل ْشرُ ةَ  اْلمَ كَّ  بِمَ
ِيت  ، ْأ َ ي ُ  وَ ِدينَةِ  التـَّْفِصيل ُهوَ  ، بِاْلمَ ةِ  ِيف  وَ نَ ةِ  السَّ َ ي ِ نَ  الثَّان ةِ  مِ ا ، اْهلِْجرَ ُهنَ االن وَ ْمجَ ِ  ِيف  ِإ ةِ  َهِذه َ   . اْآلي

اِل  ِيف :  اْألَوَّلُ  وَ   . اْألَمْ
الثَّاِين  قِّ  ِيف :  وَ ومِ  اْحلَ ُل عْ َقْدرِ :  َأيِ .  اْلمَ ْخرَجِ  اْل   . 388"اْلمُ

ففرض الزكاة من أساسه كان مبكة من حيث التشريع، و تدرج التشريع يف التفصيل فيه باملدينة،      
  حيث بني النوع املادي للزكاة أوالً و هو األموال، مث بني املقدار ثانيًا .

هذا التناول للشواهد عرفنا به مقدار القيمة اليت هي للمكان، فاملكان (بفعاليته) له دور عظيم يف     
استقامة مقاصد املوقف وفق اعتبارات ما نزل من آيات أوالً، و يف صريورة املكان مقاسا لألحكام على 

، ذلك أن سياقات املوقف ممثلة يف معرفة املك ي و املدين و أسباب النزول يف تناسبها باملقتضيات ثانيًا
ارتباطها بعلوم القرآن تؤسس النبثاق معاين اخلطاب القرآين بصورة تقرتب من الرؤية احلقيقية للمتصور 
من املعىن املثايل، و هكذا كان الشنقيطي، يأخذ املعىن من فاعلية سياق أصغر (بنية) ليضعه يف فاعلية 

  املستنتج ، فماذا عن السياق املذهيب ؟سياق أكرب (خارج)، فيتمخض إىل احملصول 

  

  

 السياق المذهبي : 

يعد السياق املذهيب باألمهية مبكان باعتباره أحد أهم املوجهات السياقية دالليًا يف تفسري القرآن       
اية القرن الرابع اهلجري" و الواقع أنه ظهر يف هذا امليدان  الكرمي، و التمذهب يف اإلسالم ظهر بعد 

ي ما ظهر يف غريه من امليادين، و أهم حدث هو تسرب آراء يف التشريع مما كان قبل عهد الفقه
اإلسالم إىل الفقه اإلسالمي، كما تسربت بعض النظريات اليونانية و الرومانية القدمية. و كان ميثلها 
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قياس الفقهاء، و خيالفهم أصحاب احلديث املتمسكون بالسنة القدمية، و الذين يقيسون احلياة مب
م بسهولة، فقد   نصوص الوحي و السنة النبوية، و مل يشأ هؤالء املتمسكون بالقدمي أن ينزلوا عن مكا
كانت هلم الغلبة يف إقليمني من أقاليم اإلسالمية و مها فارس و الشام، و كذلك كانت ألهل احلديث 

اهب بني أصحاب غلبة يف السند، كما كانت مهذان و أجنادها أصحاب حديث. و كان أهم املذ
خالفًا ملا صار إليه احلال فيما –احلديث: احلنابلة ، و األوزاعية و الثورية. و مل يكن احلنابلة يف ذلك 

 . و تتضح استعماالت الشنقيطي للسياق املذهيب يف املثال التايل: 389يعتربون من مجلة الفقهاء" -بعد

َأرُْجَلُكْم ﴿و يف قوله تعاىل :- َلى وَ نِ  ِإ يْ  ] .6﴾[املائدة:اْلَكْعبـَ
ُ  َأْمجَعَ "يقول الشنقيطي يف سياقها :      اء مَ َل ُ ع ى اْل ازِ  َعَل ْسحِ  َجوَ ى اْلمَ َفرِ  ِيف  اْخلُفَّْنيِ  َعَل اْحلََضرِ  السَّ قَالَ ؛  وَ  وَ

ةُ  يعَ ارُِج  الشِّ اْلَخوَ وُز  َال :  وَ َحَكى ، َجيُ ُ  وَ ه َقاِضي َحنْوَ و اْل ُ َْكرِ  َأِيب  َعْن  الطَّيِِّب  أَب ْنِ  ب دَ  ب اوُ يُق  ، دَ التَّْحقِ  َعْن  وَ
ٍِك  ال ُجلِّ  ، مَ لُ  ، َأْصَحابِهِ  وَ ازِ  اْلَقوْ وَ ْسحِ  ِجبَ ى اْلمَ َفرِ  اْحلََضرِ  ِيف  اْخلُفِّ  َعَل السَّ   . وَ

قَدْ  ِوَي  وَ ُ  رُ ه نْعُ  َعنْ ًقا اْلمَ ْطَل ِوَي  ، مُ رُ ُ  وَ ه ُ  َعنْ اُزه َفرِ  ِيف  َجوَ ونَ  السَّ   . اْحلََضرِ  دُ
ُْن  قَالَ  ِد  اب رِّ  َعبْ بـَ ُ  َال :  اْل م ُ  َأَحًدا َأْعَل ه الَّ  أَنَْكرَ ًِكا ِإ ال ةٍ  ِيف  مَ َ اي َها ِروَ رُ  أَنَْكرَ اُت  ، َأْصَحابِهِ  َأْكثـَ َ اي الرِّوَ  الصَِّحيَحةُ  وَ
 ُ ه َصرَِّحةٌ  َعنْ هِ  مُ ِ ات َ ُ  ، بِِإثـْب طَّأُه وَ ُ م ُد  ، وَ َْشهَ ْسحِ  ي ْلمَ ِ َفرِ  اْحلََضرِ  ِيف  ل السَّ هِ  ، وَ يْ َل عَ يعُ  وَ يعُ  ، َأْصَحابِهِ  َمجِ َمجِ  َأْهلِ  وَ

نَّةِ    . السُّ
قَالَ      اِجيُّ  وَ َ ب ةُ :  اْل َ اي نَْكارِ  ِروَ يَّةِ « ِيف  اْإلِ ِب تْ ُ ع َها »اْل اِهرُ َظ نْعُ  وَ َا ، اْلمَ منَّ ِإ اَها وَ نَ عْ ُ  اْلغَْسلَ  أَنَّ  مَ َضل َن  أَْف  مِ

ْسِح، ُن  قَالَ  اْلمَ ْ ْهٍب  اب ا آِخرُ :  وَ ُت  مَ ْق ًِكا فَارَ ال ى مَ ْسحِ  َعَل َفرِ  اْحلََضرِ  ِيف  اْلمَ السَّ َهَذا؛  وَ قُّ  ُهوَ  وَ  َال  الَِّذي اْحلَ
يهِ  َشكَّ  ِ ا ، ف ُ  فَمَ ه ُن  قَاَل ْ اِجِب  اب ٍِك  َعْن  اْحلَ ال ْن  مَ ِ  مِ ازِه َفرِ  ِيف  َجوَ ونَ  السَّ رُ  اْحلََضرِ  دُ ْسَح  ِألَنَّ  ، َصِحيحٍ  َغيـْ  اْلمَ
ى ِرٌ  اْخلُفِّ  َعَل ات وَ تـَ نِ  مُ ُ  َصلَّى - النَِّيبِّ  عَ هِ  اللَّه يْ َل َسلَّمَ  عَ قَاِينُّ  قَالَ  ، - وَ طَّأِ « َشرْحِ  ِيف  الزُّرْ وَ َمجَعَ :  »اْلمُ  وَ

مْ  ُضهُ عْ َ ُ  بـ اتُه وَ ُزوا رُ َِني  فََجاوَ ان مُ  ، الثَّمَ هُ نـْ ةُ  مِ َشرَ ى ، اْلعَ وَ رَ ُن  وَ ْ ةَ  َأِيب  اب َ ب ُ  َشيْ ه رُ َغيـْ ْصرِيِّ الْ  اْحلََسنِ  َعنِ  وَ َ ِين  ، ب َث  َحدَّ
ونَ  ُ ع نَ  َسبـْ ةِ  مِ َ ْسحِ  الصََّحاب ى بِاْلمَ   . 390"اْخلُفَّْنيِ  َعَل

فهذا املثال يبني مدى حتكم الشنقيطي يف قضية تطرقه للسياقات و إجراء املسألة على حنو يتسم   
باملوضوعية، فهو حييل باآلراء على منابعها رصني يف احلكم على حيثيات القضية إال مبا هو دليل فيها، 

ة و اخلوارج ال يقرونه فمثال املسح على اخلفني على بساطته من حيث هو فعل يعد بالغ األمهية، فالشيع
  و أقرته السنة تسهيال للمسافر و العجالن و من تشملهم رخصة هذا احلكم .
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فالسياق املذهيب حيدد املعىن من منطلق اخلالف ما بني املذاهب، فعندما تعقد املقارنة يظهر الفارق     
 من علوم القرآن، و هو هذا و يصل بنا البحث إىل إجراء أخري الذي يعضد الراجح و يستبعد املرجوح .

معرفة اإلعجاز يف القرآن، فبما حييل عليه من مظاهر تعجيزية يف القرآن الكرمي بإمكاننا أن نسميه آلية 
  التعجيز . 

 سياق اإلعجاز : 

إن قضية اإلعجاز القرآين قد استوعبت على فكر الكثريين يف القدمي و احلديث، فقد "تضاربت      
مستقلة بالتأليف، و  -يف باديء الرأي–اإلعجاز و مظاهره . و مل تكن القضية اآلراء حول ماهية هذا 

إمنا عوجلت مع غريها من القضايا اليت نشط فيها الكالم و جتادلت حوهلا الفرق، و خباصة تلك اليت 
الكتب تتصل بالنبوة و املعجزة، مث ما لبثت أن أُفردت بالتأليف و راح العلماء و الدارسون يؤلفون حوهلا 

، يقول السكاكي: "اعلم أن قارعي باب االستدالل، بعد 391و الرسائل، كل حسب توجهه و قناعته"
االتفاق على أنه معجز، خمتلفون يف وجه اإلعجاز . فمنهم من يقول: وجه اإلعجاز: هو أنه، عز 

وجه إعجاز سلطانه، صرف املتحدين ملعارضة القرآن عن اإلتيان مبثله مبشيئته... و منهم من يقول: 
القرآن وروده على أسلوب مبتدأ مباين ألساليب كالمهم يف خطبهم و أشعارهم... و منهم من يقول 

  وجه إعجاز، سالمته عن التناقض...
  .392ومنهم من يقول: وجه اإلعجاز االشتمال على الغيوب..." 

 مبا اإلتيان عن لقاخل عجز القرآن إثبات اللغة أصل حبسب معناه إضايف مركبو إعجاز القرآن "     
 إعجاز والتقدير ،به للعلم حمذوف بالفعل تعلق وما واملفعول لفاعله املصدر إضافة من فهو ،به حتداهم
 الزمه املقصود بل لذاته مقصودا ليس املذكور التعجيز ولكن ،به حتداهم مبا اإلتيان عن اهللا خلق القرآن
 وكذلك صدق رسول به جاء الذي وسلم عليه اهللا صلى الرسول وأن حق الكتاب هذا أن إظهار وهو

 وهو ،زمةلال ولكن ،التعجيز لذات اخللق تعجيز ا املقصود ليس األنبياء معجزات كل يف الشأن
م على داللتها  إىل املعجزات إزاء بعجزهم الشعور من الناس فينتقل اهللا عن يبلغون فيما صادقون أ

م شعورهم ا وإميا  ا جاء من تصديق إىل إرشادهم وهي ،عالية حلكمة القادر اإلله عن صادرة بأ
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، و قد أشار كل من وجهة حبثه إىل إعجاز القرآن، فمثال الباحث 393"واآلخرة الدنيا يف تباعهبا ليسعدوا
يف اللغة و البالغة يقول بأن اإلعجاز يف األسلوب و البيان و هو صحيح، لذلك فقد "أدى البحث 

رح مسألة إعجاز القرآن و السعي إىل الكشف عن أسراره، و كان السؤال البالغي و اللغوي إىل ط
اجلوهري: أيكمن إعجاز القرآن يف لفظه أم يف معناه؟ و كانت اإلجابة عن هذا السؤال متعددة و 

، و ميكن أن حيصل إمجاع يف أن 394خمتلفة، ألن مذاهب القدامى يف اللفظ و املعىن متفاوتة تفاوتا كبريا"
إمنا يكون يف النظم العجيب للغة القرآن "و قد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن النظم اإلعجاز 

و تفخيم قدره و التنويه بذكره، و إمجاعهم أن ال فضل مع عدمه، و ال قدر لكالم إذا هو مل يستقم له، 
ى اخلطايب مناحيها ، و هذا النظم إمنا مداره البالغة اليت استقص395و لو بلغ يف غرابة معناه ما بلغ ..."

ذه األشياء الثالثة: لفظ حامل، و معىن به قائم، و رباط هلما  على وجوه القرآن، "و إمنا يقوم الكالم 
ناظم، و إذا تأملت القرآن وجدت هذه األمور منه يف غاية الشرف و الفضيلة حىت ال ترى شيئًا من 

نظمًا أحسن تأليفًا و أشد تالؤمًا و  األلفاظ أفصح و ال أجزل و ال أعذب من ألفاظه، و ال ترى
ا هي اليت تشهد هلا العقول بالتقدم يف  تشاكالً من نظمه. و أما املعاين فال خفاء على ذي عقل أ

ا" ا و صفا ا، و الرتقي إىل أعلى درجات الفضل من نعو ، و من جهة أخرى  فالباحث يف 396أبوا
ا .. وهكذا، و الشنقيطي الفكر و الفلسفة يقول بأن اإلعجاز إمنا هو يف  األفكار العظيمة اليت جاء 

  يلج هذا الباب يف الشواهد التالية :

اٌب  الريف سياق قوله تعاىل : ﴿- تَ ْت  كِ اتُهُ  ُأْحِكمَ َ مَّ  آي ْن  ُفصَِّلْت  ُث يرٍ  َحِكيمٍ  َلُدنْ  مِ  ].1﴾[هود:َخبِ

لُ  أَمَّا: "- ا يف سياق سابقو قد أوردنا هذ–يقول الشنقيطي يف ما ورد من احلروف املقطعة      َقوْ  اْل
ُدلُّ  الَِّذي َ ُ  ي اء ْقرَ ِ آِن  اْست ُقرْ ى اْل هِ  َعَل ِ وَ  رُْجَحان وَف  أَنَّ :  فـَهُ رُ ةَ  اْحلُ َ َقطَّع ْت  اْلمُ رَ ِلِ  ِيف  ذُكِ ائ رِ  َأوَ وَ ْت  الَِّيت  السُّ رَ  ذُكِ
ا يهَ ِ انًا ف َ ي ْعَجازِ  بـَ آِن  ِإلِ أَنَّ  ، اْلُقرْ ْلَق  وَ ْن  َعاِجُزونَ  اْخلَ هِ  عَ ِ َضت ارَ عَ هِ  مُ ِ ل ثْ عَ  مبِِ ُ  مَ رَكٌَّب  أَنَّه ُ ْن  م ِ  مِ وِف  َهِذه رُ  اْحلُ

ةِ  َ َقطَّع ونَ  الَِّيت  اْلمُ ُ ب تََخاَط َ ا يـ َ َحَكى ، ِ لَ  َهَذا وَ َقوْ ازِيُّ  اْل ِ  ِيف  الرَّ ْفِسِريه رِّدِ  َعنِ  تـَ بـَ َمجْعٍ  ، اْلمُ نَ  وَ َني  مِ َحقِّقِ  ، اْلمُ
 ُ َحَكاه ِيبُّ  وَ ُط ُقرْ َفرَّاءِ  َعنِ  اْل قُْطرٍُب  ، اْل ُ  ، وَ ه نََصرَ   . اْلَكشَّاِف  ِيف  الزََّخمَْشرِيُّ  وَ

                                                             
  . 331: تط، ص، مصر، د3، طوشركاه احلليب البايب عيسى مطبعة، القرآن علوم يف العرفان مناهل - الزرقاين العظيم عبد حممد 393
 . 64، ص: 2007الثقافة، درط، اجلزائر، الشعرية العربية، وزارة  -مشري بن خليفة 394
 . 63، ص: 1981دالئل اإلعجاز، تح: حممد رشيد رضا، دار املعرفة، درط، بريوت،  -عبد القاهر اجلرجاين 395
  .27ص:  ،1968، مصر، 02بيان إعجاز القرآن(ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن)، تح: حممد خلف اهللا و حممد زغلول، دار املعارف، ط  -اخلطايب 396
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ُن  قَالَ  ْ ِريٍ  اب هِ :  َكث يْ َل ِإ َهَب  وَ ُخ  َذ ُ  الشَّيْ ام مَ ةُ  اْإلِ مَ الَّ و اْلعَ ُ بَّاسِ  أَب ُن  اْلعَ ْ ةَ  ب َ ِمي يْ ا ، تـَ ُخنَ َشيْ ِظُ  وَ اف ِهُد  اْحلَ ْجتَ و اْلمُ ُ  أَب
اجِ  ُ  ، اْلِمزِّيُّ  اْحلَجَّ َحَكاه ْنِ  َعنِ  ِيل  وَ ةَ  اب َ ِمي يْ   . تـَ

ُ  و    ْجه ِ  َ◌وَ ة ادَ اءِ  َشهَ ْقرَ ِ آِن  اْست ُقرْ ََذا اْل ِل  هلِ َقوْ رَ  أَنَّ :  اْل وَ َِحْت  الَِّيت  السُّ ت تُ وِف  افـْ رُ ةِ  بِاْحلُ َقطَّعَ ْذَكرُ  اْلمُ ُ ا ي يهَ ِ  ف
ا ِمً ائ َب  دَ وِف  َعقِ رُ ةِ  اْحلُ َقطَّعَ َِصارُ  اْلمُ آِن  اِالنْت ُقرْ ْل ِ انُ  ل َ ي بـَ ِ  وَ ْعَجازِه ُ  ، ِإ أَنَّه قُّ  وَ يهِ  َشكَّ  َال  الَِّذي اْحلَ ِ   . 397"ف

إن أول مظهر لإلعجاز القرآين هو ذاك الذي يتعلق بالنيب الكرمي يف أول نزول للوحي "يف غار حراء،     
أْ و قال له: اقرأ ، فقال: ما أنا بقارئ، مث مل يزل حىت قرأ: ﴿ رَ بَِّك  بِاْسمِ  اقـْ َق  الَِّذي رَ َق ) 1( َخَل  َخَل

نَْسانَ  ْن  اْإلِ قٍ  مِ َل أْ ) 2( عَ رَ بَُّك  اقـْ رَ ُ  وَ م مِ  َعلَّمَ  الَِّذي) 3( اْألَْكرَ َقَل نَْسانَ  َعلَّمَ ) 4( بِاْل ا اْإلِ  َملْ  مَ
مْ  َل عْ َ ا و هو يرجف فؤاده، فدخل على خدجية فقال: زملوين زملوين، فزملوه 5-1﴾[العلق:يـ ] . رجع 

ذلك أنه أتاه أمر ال قبل له به، و مسع مقاالً ال عهد له مبثله، و كان رجالً من حىت ذهب عنه الروع . و 
العرب، يعرف من كالمها ما تعرف، و ينكر منه ما تنكر، و كان هذا الروع الذي أخذه، بأيب هو و 
أمي، أول إحساس يف تاريخ البشر، مبباينة هذا الذي مسع، للذي كان يسمع من كالم قومه، و للذي  

، و قد ذكرنا سابقًا بأن احلروف املقطعة من مظاهر اإلعجاز القرآين 398يعرف من كالم نفسه"كان 
ا فاحتة الباب للكثري من التأويالت و مل يعرف معناها القطعي حلد اآلن.   بدليل أ

نَّهُ و يف قوله تعاىل : ﴿- ِدُئ  ُهوَ  ِإ بْ ُ يدُ  يـ عِ ُ ي  ] .13﴾[الربوج:وَ

يلَ  يقول الشنقيطي : "      ِ ِدُئ :  ق بْ ُ ْلَق  يـ ُ  اْخلَ يُده عِ ُ ي اِت  َكالزَّرْعِ  ، وَ َ النَّب نَْساِن  وَ اْإلِ ِد  ، وَ ِ ل وْ ِت، بِاْلمَ وْ اْلمَ  مثَُّ  وَ
ِث  عْ بـَ   . بِاْل

يلَ       ِ ق َدأُ :  وَ بْ َ َذاِب  اْلُكفَّارَ  يـ عَ ُ  بِاْل يُده عِ ُ ي ِكنَّ  وَ َل ِهمْ ... وَ يْ رُ  الَِّذي َعَل ْظهَ َ ُ  - ي اللَّه اَىل  وَ عَ مُ  تـَ  اْألَوَّلُ  ُهوَ  -  َأْعَل
ُ ؛  رُ  ِألَنَّه َْكثـُ آِن  ِيف  ي ُقرْ هِ  اْل ِ ل اَىل  َكَقوْ عَ ُ {:  تـَ نَّه َدأُ  ِإ بْ َ َق  يـ ْل ُ  مثَُّ  اْخلَ يُده عِ ُ هِ ] . 4يونس:[ }ي ِ ل قـَوْ ُ  قُلِ {:  وَ َدأُ  اللَّه بْ َ  يـ

َق  ْل ُ  مثَُّ  اْخلَ يُده عِ ُ   ] .34يونس:[ }تـُْؤفَُكونَ  فََأىنَّ  ي
      ُ ه َل َجعَ ةً  وَ َ ى آي هِ  َعَل ِ ت يًال  ، قُْدرَ ِ َدل نـَْقصِ  َعْجزِ  َعَلى وَ هِ  ِيف  الشُّرََكاءِ  وَ ِ ل وْ ِ  أَوَِّل  ِيف  قـَ ةِ  َهِذه َ  َهلْ  قُلْ {:  اْآلي
ْن  ُِكمْ  مِ ْن  ُشرََكائ َدأُ  مَ بْ َ ْلَق  يـ ُ  مثَُّ  اْخلَ يُده عِ ُ دَّ  ، ]34[يونس:}ي رَ ِهمْ  وَ يْ هِ  َعَل ِ ل ُ  قُلِ {:  بَِقوْ َدأُ  اللَّه بْ َ ْلَق  يـ  مثَُّ  اْخلَ

 ُ يُده عِ ُ هِ  ، }ي ِ ل وْ قـَ ا{:  وَ َدأْنَا َكمَ َ ُ  َخْلقٍ  َأوَّلَ  ب يُده ْعًدا نُعِ ا وَ نَ يـْ َل نَّا عَ َِني  ُكنَّا ِإ   . 399"]104األنبياء:[ }فَاِعل

                                                             
  . 6، ص: 3أضواء البيان ج –الشنقيطي حممد األمني  397
 . 27من تقدمي حممود حممد شاكر)، ص: نص الظاهرة القرأنية ( -مالك بن نيب 398
 . 68، ص: 9أضواء البيان ج –الشنقيطي حممد األمني  399
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يف هذا السياق يورد الشنقيطي دليالً من القرآن يعجز فيه اهللا عز و جل سائر البشر بأن يعيدوا      
إن ما تكلم عنه  اخللق كما قد خلق أول مرة، و هذا أبلغ اإلعجاز يف خماطبة اهللا لعباده و إعجازهم،

يان مظاهره، و هذا يدل الشنقيطي من مناذج تؤيد اإلعجاز، هلي أبلغ يف اإلشارة إليه، و أوضح يف ب
حبسب –على أن آلية التعجيز خلاصة باخلطاب القرآين دون سواه، و إمنا ما يقع من البشر هو التخييل 

م األدبية، و لقد بني لنا اإلعجاز يف الشواهد أعاله أن القرآن  - حازم القرطاجين و اإليهام يف خطابا
ن اهللا صرف الناس على أن يأتوا مبثله حسب ما معجز بلفظه و معناه يف الزمان و املكان، و ليس أل

 منها منع وإمنا ممكنة املعارضة كانت لو أنه بالصرفة القول يبطل مما"يقول به النظام زعيم املعتزلة، و 
، 400"نفسه يف غريه على فضال الكالم يتضمن فال معجزا املنع يكون وإمنا معجزا الكالم يكن مل الصرفة

فالتعجيز هنا كان من احلروف املقطعة مث أن اهللا هو الوحيد القادر على اخللق، و و هكذا يكون األمر، 
ال لتناوله . م بالنيب موسى ، و غريه كثري مما مل يسمح ا   مظهر انقالب سحرة فرعون عليه و إميا

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  . 94: ، ص2القرآن جالربهان يف علوم  –الزركشيبدر الدين حممد بن عبد اهللا  400
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 و نستحضر يف هذا املقام قولهذه حوصلة ملا مت التوصل إليه من نتائج، ال ندعي فيها الكمال،        
 منه، ينقص أو فيه يزيد أن غريها يف أحب إال ليلة عنده فيبيت كتابا أحد يكتب ال: حني يقول الثعاليب

ا إنسان يكتب ال أنه رأيت إين: األصبهاين العماد قول و ؟ معدودة سنني يف فكيف ليلة، يف هذا ً  كتاب
 لكان هذا قدم ولو يستحسن، لكان كذا زيد ولو أحسن، لكان هذا غري لو غده، يف قال إال يومه يف

 البشر مجلة على النقص استيالء على دليل وهو العرب، أعظم من وهذا أمجل، لكان هذا ترك ولو أفضل،
.  

و لكن مع هذا نعد هذا الذي بني أيدينا حبثًا حاول أن يتقصى اخلرب، فإن أصاب فله أجران و إن       
مل يصب فله أجر واحد،  و من خالل ما انطلقنا منه من معطيات و فرضيات يف بداية البحث، و من 

الثاين ميكن أن خالل التصور النظري يف الباب األول، و من خالل ما مت تقصيه تطبيقيًا يف الباب 
  حنصل على النتائج التالية:

، تناول الشنقيطي بيان معىن اآليات القرآنية، عن طريق استعماله آليات تتعلق باجلانب الصويت -
فاستعماله ، من مثل : الشدة من عدمها، و داللة اإلبدال، و احلذف و اإلثبات لنون الرفع، و اإلدغام

واضح، يف أن حتليل اخلطاب ال يستغين يف الغالب األعم عن ما آللية الصوت و آلية الصرف إثبات 
ا قد تكون لبنة مهمة يف حتديد املعىن األويل، مث لبنة للمقاربات  يتصل باآلليات النصية اللغوية، أل

كما مل يغفل شرح و بيان بعض املداخل، ربطا مبا  ،املاوراء نصية ثانيا، أي تشكل قاعدة هلا تنطلق منها
 . د يف آيات هلا نفس السياق، حىت يوضح ما أغفل من صلة اللفظة يف سياقها القرآينهو موجو 

و قد استعمل ما يتصل بالرتكيب من مثل:السياق الصويت املركب، و السياق النحوي . و من  -
املعروف أن السياق الصويت املركب أكثر ما يتبدى يف البىن اإليقاعية الوزنية و القوايف، املوجودة يف 

أوغل يف إيراد اآلليات و املفاهيم النحوية خالل حتليله، ، و قد شعر، التسام جوانبه باالنتظام و االطرادال
 . و هذا ما أكسب حتليله طابعا بنيويا

القضايا البالغية يف تفسري الشنقيطي كثرية جدا، فقد أورد التشبيه يف بعض أنواعه، و أورد  -
ألن هناك قضايا ينظر النحو إليها، بقيمة التقدير ، لتفاتاالستعارة، و الكناية، و بعض مناحي اال

النحوي و قانون الرتبة مثل التقدمي و التأخري، بينما تنظر البالغة إليها بنظرة الغرضية، مثل غرض 
از كلية، االهتمام و ، فكان لزاما على الشنقيطي أن يتناول القضايا البالغية، و الشنقيطي ال ينفي ا

از   .) املثبت للحقائق بـ: (األسلوب من األساليب العربيةيسمي ا
و نالحظ أن التوجه األسلويب يف هذا اإلطار خدم املعىن كثريا، ففي تكرار احلروف املقطعة  -

دليل على بيان اإلعجاز القرآين، و تكرار الرتكيب اإلضايف و اجلملي يهدف إىل التأكيد، و تكرار إيراد 
 إثبات املعاين يف الذهن . املثل ملا للمثل من دور يف
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 القرآنية القراءاتكذلك جند أن القراءات القرآنية مهمة جدا يف كيفية حتديد املعاين بدقة، ألن  -
 واليت للتيسري، قصًدا ا القرآين النص بقراءة وسلم عليه اهللا صلى النيبّ  مسح اليت املختلفة الوجوه هي

 . و قد استعملها الشنقيطي باعتبارها آليات، القدمية العربية اللهجات من للهجة وفًقا جاءت
ا كبريا من هذه  - و عندما حناول أن نصنف سياقات القول يف ماهو داليل، فإننا جند كمّ

السياقات، مندرجة يف فحوى تفسري الشنقيطي، و يرجع هذا إىل التوجيهات القرآنية و اليت تعرف 
املفسر مجلة من املفاهيم، تساعد يف استقصاء املنشود من ثنايا  مبعاملها املعاين و املقاصد، عن طريق إجراء

اخلطاب، من مثل االشرتاك و التضاد و املعرب ، و التقابل الداليل مبفهوم املوافقة و مبفهوم املخالفة، و 
 التضمن، و االقتضاء، و اإلحالة، و اإلمجال، و الرتجيح، و ختصيص العموم، و مراعاة التناسب .

مل آليات تتصل بالسياق اخلارجي، و هذه اآلليات كثرية كثرة ال حتصى على الصورة و قد استع -
املتكاملة، لعلوقها مبيادين متفرعة و متشعبة، فقد استعمل الشنقيطي آليات تتصل باإلسرتاتيجية 

اج، و التداولية، و منها االفرتاضات املسبقة، و األقوال املضمرة، و األفعال الكالمية، و ما يتصل باحلج
االستشهاد بغري القرآن فضال عن مقاربته القرآن بالقرآن، و استعمل ما يقع يف دائرة علوم القرآن أو ما 
ميكن أن نسميه يف بعض مناحيه بسياق املوقف، من مثل معرفة أسباب النزول و معرفة املكي و املدين، 

تص باخلطاب القرآين دون غريه من ، باعتبار التعجيز آلية ختمث ما ميكن أن يتوصل من مظاهر اإلعجاز
 اخلطابات .

 
هذا باختصار ما حاول البحث أن يقوله عن طريق املقاربة و التسديد، فإن أصبنا فتوفيق من اهللا و       

  . واهللا نسأل أن يوفقنا إىل السداد ، ويلهمنا اخلري والرشادإن أخطأنا فمن أنفسنا، 
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 ملخص باللغة األجنبية:

Abstract : 

 

The mechanisms of discourse analyses in Adhwa'a-
albayan exegesis, of Shanqeeti 

Determination of theorical notions 

 

     What we have here is one of discourse analysis subjects, it doesn't 
concern the discourse on the whole, but a special type of it, exegesis 
discourse, given the scientificity that paint its connotative aspect, the fact 
it is another reading of holy Quran, the multiplicity of readers and 
considering that its meaning  are derived from a linguistic coherent set, 
which is the Quran, extensive in time and place . Unlike the sayings about 
the Quran, which are sum, just one of many reading classes . (Ulemas) 
and theologists (Fouqahaa) are unanimous that this text Quran is fit for 
every time and every place, it's an endless source of meanings and aims . 

     Many researchers and Ulimas attempted to translate its meanings but 
their essays couldn't reach its bottoms, what it holds and hides for those 
who seek; search and probe; meditation . from this angle, introspective 
studies were many, trying to get along with rame of it; reading identifying 
its power; exegeses vulgarizing it to understanding; saying were profuse 
about it; the most important was the exegesis since it was the effective 

way seeking one of its endless meaning . 

      From this standpoint, we dealt with Adhwa'a-albayan exegesis of  
Shanqeeti by analysis and exploring, looking for (seeking, thereby) the 
mechanisms used by him to clear the aimed meaning, in order to 
determine, hereafter the global theorical concepts from this application 

"corpus" which is the exegesis . 

      Many reasons motivated us to choose this subject since every 
(subject) has its root reasons, and if it doesn't stem due to reasons, it is 

then out of human needs, the ours were among others : 

- The explanation discourse is among the subjects that from a fertile 
corpus lacking research that focuses on its mechanisms and 
procedures, and works which dealt with this aspect, were in terms 
of theology and jurisprudence (Fiqh) . 
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- Linguistic scan alone, as mechanisms became not enough to clear 
up meanings and aims in the Quranic discourse by the exegesis 
discourse there is a desperate need to newly (renovated) concepts 
from contemporary methods and strategies, either occidental; with 
adaptable input with Islamic Arab patrimony, or original extracted 
from our own legacy . 

- The delimitation of the theorical concepts through exegesis 
discourse can provide the searcher with special theorical concepts 
that he may need later in discourse analyzing . 

-  We also want to uncover scientific traditions of interpretation, 
because it is a lesson scientifically, through a sample Adhwa'a-
albayan exegesis . 

    The subject issues problematic are an endless sequence of questions, 
and probably among the most important we can mention the following : 

- " What are the  theorical mechanisms  Shanqeeti had used in his 
exegesis  Adhwa'a-albayan?" 

To answer this question, we should before answer these questions : 

- "What is a discourse ? Is there one definition of discourse?" 
- "What is an explanation ? Does it follow discourse in terms of 

multiplicity ? what is relation between the two?" 
- "What is the structure of  explanation discourse? What is its inner 

context? Which linguistic process arrangements must be used to 
analyze it?" 

- "What are the mechanisms of discourse analysis and what are the 
external context processes? Where are the coherence and cohesion  
areas?" 

   These are problematic and theorical questions, when answered them in 
order we got a plan that may be the following : 

A-   stylistic and structural context mechanisms. We assessed the 
following details : 
 Simplifying context : simple phonetic context – morphological 

context – lexical context . 
 Composing context : composed phonetic context – grammatical 

context – rhetoric and stylistic context and Quran reciting ways 
(quiraàt) . 

B- Semantic context mechanisms : its includes : a polysemies, the 
context of the contrast, context of  juxtaposition  semantic, context 
of inclusion, referral context, overall in the context of the Quran, 
the context of the weighting, the allocation Commons in the Quran, 
the context of proportionality. 

C-  The mechanisms of pragmatic :   We assessed the following details 
: the presupposing, the  implicits, verbal acts, the context of 
arguments, and there are mechanisms related to Quran sciences 
like : context of causes of downcoming (revelation), context of 
Mecca and Medina sourats, and the context of the Quranic miracles, 
context of out Quran examples, context doctrines . 
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    The research brought us a mean result that consists of remarques we 
reached without pretending them to be perfect, albeit we consider it as 

research that sought the best, if it got the target it will be recompensed . 

     Through the data and the hypotheses which were our standpoint in the 
beginning of this research, and through the theorical imagination in the 
first chapter, and through what we analyzed in the second one we had the 

following results : 

- Shanqeeti dealt with Quranic verses meaning by using phonetic 
mechanisms like : stress, changing omission affirming, liaison by 
proceeding to this, he  made it clear the discourse analysis can 
never be sought without textual linguistic mechanisms since it is an 
important piece in determining the first meaning, and then a step 
to ultra textual approaches. It is a basis. 

- He used what is of composing :composed phonetic context, 
grammatical context, it is known that phonetic context appears 
clear the most in the rhythmic structures of poetry since its aspects 
are systematic and sequenced he detailed in presenting the 
mechanisms and grammatical concepts in his analysis, thing that 
made it structural. 

- Rhetoric issues are profuse. He mentioned comparison with its 
kinds, metaphor,  and some of the rhetorical aspects of (Iltifat), 
because grammar may assess some issues in terms of grammatical 
function following the class rule as exchange between sentence 
units, but unlike that rhetoric deal with it in terms of its aim as 
importance, there for Shanqeeti ought to deal with this issues. He 
doesn't deny figuration completely and calls the figuration that 
affirms variety (real meanings) an Arabic style. It is remarquable 
that the stylistic orientation served the meaning well. Repetition of 
articulated letters is a proof of Quran inimitability that of phrasal 
additive composition aims at confirmation, and that of example 
citing, since it among the functional procedures to bring meanings 
closer. 

     Quran different reciting (quiraàt) are very important in meaning 
exact delimitation. These are the ways, the messenger of  Allah 
(peace be upon him) approved, intending by this variety in reading, 
ease and facility. Recitations stem from old Arabic accents and 

pitches, he used these quiraàt as an approved readings of it . 
- When we try to classify speech contexts in what is semantic ,we will 

find lot of them lying beneath interpretation content. This is due to 
Quranic orientations which are guiding signs to meaning and aims, 
through formulating a set of concepts, that may help in reading  
among the lines of discourse and extracting it. And among lot we 
cite :antinomy, inflection, semantic chiasmus, inclusion, implication, 
reference synopsis (synopticity), weighting, specification, congeries. 

- He used external context mechanisms, presupposing, dissimulated 
aims, speech acts, dialectics, out Quran examples, Quran by Quran 
approaching . 
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    He used, then, in what is known in the circle of Quran studies 
"situation context" : causes of downcoming (revelation), Mecca and 
Medina sourats, what way the tenant context being in, and what 
aims we can reach through Quran inimitability; intrinsic to it, 

absolutely alone . 
    This is, in short, what our research aimed at, through 
approaching and targeting, If we got that aim, it's Allah backed 

guidance, if we missed it, then it's due to lack in human .    
 
 
 
 

           


