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 امللخص:
الدرس األسموبّي المسانّي ذو أىمية كبيرة في مجاالت عممية تتنوع، 
فيُنتج عنيا أسموبيات وطرق متعددة مثل: األسموبيات التاريخية واألدبية 
والتعميمية والتداولية والقضائية واإلحصائية والحاسوبية. ومنيج األسموبية 

لمستويات المغة والبالغة   -بحسب المقام  - لمن الناحية اإلجرائية شام
 كّميا صوتًيا وصرفًيا ونحوًيا وداللًيا ومقامًيا. 

ويقدم ىذا البحث محاولة لتطبيق األسموبية المسانية الُمستمِيمة لروح 
التراث العربي في تحميل أسموب سورة "محمد"؛ بوصف ذلك أواًل: أنموذًجا 

ية في القرآن الكريم، وبوصف ذلك ثانًيا: عممًيا لمدراسة األسموبية المسان
محاولًة لمتغمب عمى ُمشِكل تحميل النصوص تحمياًل جزئًيا منقوًصا، ُيفَصل فيو 
كل جانب من جوانب التحميل عمى حدة. والبحث بذلك ُيكمل أشواًطا اجتازىا ما 
يمكن تسميُتو بالدراسات األسموبية األفقية النحوية وغيرىا، كما أنو يستثمر 
ُمعطَيات تفسير القرآن من الناحية المغوية والبالغية، ويأخذ بفكرة المتغيِّرات 
 األسموبية في المستويات المختمفة منيًجا محدًدا مع مراعاة ُخصوص القرآن. 

إلى مبحثين رئيسين ىما:  -بناء عمى ذلك  -وينقسم البحث 
ال"، وىي تشمل: "أسموبيات المقام" ويربطيا بمقاصد السورة، و"أسموبيات المق

المتغيرات الشكمية، والصوتية، والصرفية، والتركيبية، والداللية، ومتغّيرات ما 
فوق الجممة. وفي كل نوع من ىذه األنواع نتوقف عند أىم ظواىره وأمثمتو 

 في السورة؛ كي نصل إلى الخصائص األسموبية العامة ليا. 
 الكممات المفتاحية:

 –الداللة  –البالغة  –النحو  –"محمد" سورة  –األسموبيات المسانية 
 أسموبيات المقام. –أسموبيات المقال 
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Abstract 
Stylistics is of great importance in a variety of fields, resulting in different 
perspectives such as historical, literary, educational, deliberative, judicial, 
and statistically-informed computational ones. The stylistic analysis, by 
default, is procedurally inclusive of all levels of language and rhetoric: 
phonetical, morphological, grammatical, semantic and functional. 
This study presents an attempt to apply the stylistic analysis, embodied in 
the spirit of the Arabic heritage, to study Surat "Muhammad", making it a 
practical model for the study of stylistics in the Holy Quran, and a method 
to overcome the problem of incomprehensive segmental analysis of text, 
typical of traditional studies, where each aspect of the analysis is dealt 
with separately. The study, thus, contributes to what can be called 
stylistic horizontal grammatical line of research, extends the data 
interpretation of the Holy Quran linguistically as well as rhetorically, and 
adopts a specific approach that accounts for stylistic variables at different 
levels and take into account the specificities of the Holy Quran. 
The study is divided, accordingly, into two main topics: The Stylistics of 
situation, linked to the purposes of the verses, and Stylistics of Structure, 
which includes phonetic, morphological, syntactic, semantic, and 
discourse variables. At each of these levels of the analysis, we stop at the 
most important phenomena and examples in the Sura. 

Keywords: Linguistic Stylistics  - Surat "Muhammad" – syntax – rhetoric – 
semantics - Stylistics of situation - Stylistics of Structure. 
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 مقذمت:
انطالًقا مما قطعتو األسموبية الحديثة من أشواط في مجال الدراسات  

العربية البينية عامة، وما ُأّصل عمى وجو الخصوص في األسموبيات المسانية 
المستميمة لروح التراث، نحاول في ىذا البحث أن نكشف الخصائص 

ألسموبية التي تميز سورة محمد عن غيرىا من سور القرآن الكريم. ذلك أننا ا
ونحس بذوقنا  -أو غيرىا بالطبع  -عندما نسمع أو   نقرأ سورة محمد 

بداءة بأن ليا وقًعا مختمًفا جذاًبا وأثرًا خاًصا مرتبًطا بنمط بنائيا وال نكاد 
موب بطريق مباشر، وىنا بأن ىذا راجع إلى األس فإننا نقرّ  –نختمف في ذلك 

يبدأ كل واحد منا في محاولة تفسير ذلك عمى حسب فيمو بالرجوع إلى النحو 
وخصائص التراكيب أو البالغة، مع االستعانة بما يتاح من تفاسير القرآن، 
غير أن المسمك الصحيح الذي ينبغي أن نسمكو في سبيل ذلك، والمجال الذي 

ىو عمم األسموب أو األسموبية. وىنا عدة  المقام ُيجدي المجوء إليو في ىذا
 ممحوظات بعضيا يمثل إشكااًل يجب حمو وتجاوزه: 

ال ينفصل في التحميل األسموبي ما ىو صوتّي عما ىو نحوي، وال ما   -ٔ
ىو صوتي أو نحوي عما ىو معجمي وبالغي ومقامّي؛ ألن جماليات 

ىمال كميا في القيام بيا والتعبير عنيا،  عناصرهالنص تتضافر  وا 
عنصر من عناصر التحميل الميمة وعزلو بحجة أنو ال ينتمي إلى 

إىدار لمقيمة العممية وقتل لوحدة مكونات النص  ،االختصاص الضيق
 وتكامميا يؤدي إلى قصور الفيم والتفسير.

ن كانت تمثل مشكاًل معرفًيا ومنيجًيا ومجااًل غير قارّ  –األسموبية  -ٕ  وا 
 وزت كثيرًا من العقبات نظرًيا وتطبيقًيانظن أنيا تجا –كاد أن يأفل 

في محاوالتو في األسموبية اإلحصائية  بجيود سعد مصموح،
ن لم تقدم في دراسة  واألسموبيات المسانية بشكل عام. وىذه الجيود وا 
القرآن أنموذًجا يمكن القياس عميو إال من خالل التنظير والربط بين 
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مو السكاكي ىو صيغة األسموبيات والبالغة، باعتبار أن ما قد
فيكفي ما قدمو مصموح سابًقا والحًقا  – (ٔ)متكاممة يمكن اإلفادة منيا

مبحث: "بين األسموبيات المعاصرة واألسموبيات العربية: أبعاد في 
الفجوة وآفاق التجاوز". وىو في الحقيقة مراجعة قيمة وامتداد 

بكر  وتطوير لفكره في درس األسموبيات، وفيو فتح آلفاق بحثية
 عظيمة األىمية.

ومن أدلة ذلك إشارتو إلى سعة ماصدقات مفيوم األسموب" في        
ذا  البحث المساني، فيو إذا أضيف إلى ذاٍت كان أسموًبا فردًيا، وا 
ذا أضيَف إلى عصر بعينو  أضيَف إلى جماعة كان أسموًبا جمعًيا، وا 

ذا  أضيف إلى جنس كان أسموًبا مميِّزًا لحقبة من حقب تاريخ المغة، وا 
من أجناس القول كان أسموًبا نثرًيا أو شعرًيا أو قصصًيا أو مسرحًيا، 

ذا أضيَف  الواسطة الناقمة كان أسموًبا صحفًيا أو إذاعًيا أو إلى وا 
ن القارئ لواجٌد في ىذا العرض أمرين: سعة  مكتوًبا أو مقروًءا. وا 

. وتقاطع ماصدقات المفيوم عند المساني بالقياس إليو عند الناقد
االىتمامات بين المساني والناقد عمى اختالف الوسائل والغايات 

 .   (ٕ) بينيما"
وكذلك إشارتو إلى تعدد مجاالت البحث األسموبي المساني وعدم      

اقتصاره عمى دراسة النص األدبي: حيث إنو بالنظر إلى الزمان لدينا 
األسموبيات األسموبيات التاريخية، وبالنظر إلى المكان لدينا 

الجغرافية، وبالنظر إلى مجال التطبيق لدينا األسموبيات المقاماتية 
                                                           

سموبيات المسانية، آفااق ، وفي البالغة العربية واألٜ-٘انظر: مفتاح العموم لمسكاكي ( ٔ)
 . ٗٚ، ٖٚجديدة، لمدكتور سعد مصموح 

 .ٕٕٓلمدكتور سعد مصموح  :في المسانيات والنقد، أوراق بينية (ٕ)
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)التداولية( والتعميمية والقضائية والنقدية، وباعتبار المذىب النقدي 
أو المساني لدينا األسموبيات البنيوية والوظيفية وغيرىما، وبالنظر إلى 

)اإلحصائية(،  وسائل التحميل، لدينا األسموبيات الكيفية والكمية
    .(ٔ)والحاسوبية وأسموبيات المدونات

ما قدمو عمماء التراث من المفسرين والنحاة وعمماء القرآن وغيرىم    -ٖ
بيان جيد ضخم ال يمكن إنكاره يسيم في دراسة أسموب القرآن و 

بالغة القرآن يدور حول ألنو عمى وجو العموم  ؛خصائص سوره
عجازه  لمسيوطي  "في إعجاز القرآن قرانكما في كتاب "معترك األ –وا 

حصاءاتو وذكر مواضعيا  ويبحث في – أساليب تراكيبو وأنماطيا وا 
وتقديم معمومات عامة عن كل سورة، عمى النحو الذي ورد في كتاب 
"بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز" لمفيروزآبادي، وغير 

يحتاج إلى زيادة ذلك مما تشتمل عميو العموم المتصمة بالقرآن مما 
دامة تنقيب وتقميبو  كشف ذا أردنا أن نربط ىذا ببحث األسموب، . و ا  ا 

بأنو يخدم دراسة األسموب القرآني من الناحية  نصفوربما يصح أن ف
األفقية، أي بحسب استخراج أنماط التراكيب والتعبيرات واالستعماالت 

 حدة. كل سورة عمى  أسموبأكثر مما يخدم دراسة  ،وبيان مواضعيا
المغويون و وأما بالنسبة لممحدثين، فمن أىم ما قدمو النحاة           

المحدثون في مجال الدراسات األسموبية المتصمة بالقرآن الكريم: 
كتاب "دراسات ألسموب القرآن الكريم" لمحمد عبد الخالق عضيمة، 
وكتاب "البيان في روائع القرآن" لمدكتور تمام حسان. فأما "دراسات 

سموب القرآن الكريم"، فيو أساس عممي عظيم صالح ألية دراسة أل

                                                           

 .ٙٚ، وفي النص األدبي: دراسة أسموبية إحصائية ٖٕٔ-ٕٓٔانظر: السابق ( ٔ)
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أسموبية قرآنية تتعمق بالحكم عمى أساليب القرآن في التعبير وبيان 
قعيا من الصرف والنحو، وىو ليس مجرد معجم صرفي نحوي امو 

، ومع ذلك فنحن من الممكن أن نصفو بأنو (ٔ) لمقرآن الكريم وحسب
مفيد في الدراسة األسموبية  –وبية العامة إضافة إلى فائدتو األسم -

األفقية في القرآن الكريم أيًضا، لكنو ليس كافًيا في الدراسة األسموبية 
الرأسية لسور القرآن وال يقدم منيًجا لذلك. وأما كتاب الدكتور تمام 
)البيان في روائع القرآن( فيمكن أن نصفو بأنو دراسة أسموبية عامة 

د في شق منيا عمى تطبيق نظريتو في القرائن، لتراكيب القرآن تعتم
وفي الشق الثاني ُتعنى بالجانب المفيومي واألسموبي  وتدور "حول 
مفاىيم مثل: الكتابة والمسافة والعدول والمقاصد األسموبية وأساليب 
التوجيو، والجانب الخمقي وأساليب الدعوة وتحكيم النص في صدق 

 األنبياء في القرآن الكريم"الدعاوى ومضامين السور وبعض قصص 
رغم قيمتو النظرية والتطبيقية دون  -. وأرى أن جيد الدكتور تمام (ٕ)

ن كانت لديو مالمح  -أدنى شك  يغمب عميو العموم واالستطراد، وا 
من أىميا ما يتعمق بالعدول  ،منيج أسموبي في دراسة سور القرآن

 والمقاصد األسموبية والبناء الييكمي لمسورة.
نستطيع أن نقول إن من أىم مالمح ما ُقّدم في دراسة أسموب  إذن

باستثناء بعض ما قدمو  –القرآن في جيود السابقين وال سيما المحدثون 
ما يمكن تسميتو باألسموبية التركيبية أو اتصافو ب –الدكتور تمام حسان 

ا عنى بخصائص التراكيب القرآنية وتصنيفيا نحوًيا ودالليً األفقية، التي تُ 
                                                           

 مد األول.انظر: تصدير األستاذ محمود شاكر لدراسات ألسموب القرآن الكريم، المج( ٔ)
. وينبغااي أن يوضااع فااي االعتبااار ىنااا أيًضااا الكتاااب ٘ٔ/ٔالبيااان فااي روائااع القاارآن: ( ٕ)

 اآلخر لمدكتور تمام وىو "خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم".  
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من خالل الموازنة بين بعضيا  ،وتأويميا أو بيان قيمتيا البالغية والفنية ليا
   . (ٔ)وبعض، وبيان بعض الظواىر العامة المتصمة بذلك مع تطبيقات

من أجل تجاوز ىذه العقبات، مع اإلفادة في الوقت نفسو من و 
نحاول ىنا أن نقدم -الجيود السابقة وال سيما جيود التنظير المنيجي

نما وقع أ نموذًجا مقترًحا لدراسة سورة محمد دراسة أسموبية لسانية. وا 
لما ليا من و  لمناسبتيا من حيث الطول، االختيار عمى ىذه السورة

كشف مالمحيا لخصوصية أسموبية تحتاج إلى تأكيدىا بالدراسة والبحث 
 وبيان أثرىا في تفسير السورة. 

سنجمع بينيما ونعتمد  إن لدينا خالصتين أسموبيتين فحواىما واحد
عمييما، األولى ما ورد في األسموبية المسانية المستنبطة من المراجعة 
عادة  المتأنية لمجيد البالغي الشامل لمسكاكي في كتابو )مفتاح العموم( وا 
قراءتو، وحصيمة ىذه الخالصة وتطويرىا يتمثالن في أن مستويات المعالجة 

فقية ثالثة مستويات: لسانيات نص، في األسموبيات المسانية منازليا األ
ولسانيات نص أدبي، ولسانيات نص أدبي محدد، وأما منازليا الرأسية في كل 
نوع من ىذه األنواع فيي تتدرج وتتنوع بحسب الخصوص والعموم )أسموبيات 
لغة، وأسموبيات نوعية وأسموبيات متعينة( ثم بحسب المجال األسموبي 

ثم الصرف ثم التراكيب ثم الدالليات ثم لمصوتيات ثم الرسم )الشكل( 
. وأما الخالصة األخرى فيي خالصة المتغيرات األسموبية، وىي (ٕ)المقاميات

بعناصر من  زّودةمبنية عمى عناصر تحميل أسموبية لسانية حديثة م
                                                           

ال يخرج ما قدمو الدكتور فاضل السامرائي في كتابو )التعبير القرآني( عن ىذا اإلطاار ( ٔ)
 العام.

غة العربية واألسموبيات المساانية، آفااق جديادة، لمادكتور ساعد مصاموح انظر: في البال( ٕ)
ٚ٘ ،ٚٙ. 
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، وىي متنوعة، وتشمل: أسموبيات المقال، وأسموبيات المقام. فأما (ٔ)التراث
 أسموبيات المقال فيي:

المتغيرات الشكمية، ومنيا: تمييز النثر من الشعر في طريقة الكتابة،  -
وطول الكممة مقيًسا بعدد الحروف، وطول الجممة مقيًسا بعدد 

 الكممات، وعالمات الترقيم.

المتغيرات الصوتية، ومنيا: التوزيع النسبي لعدد الصوتيمات  -
مات الموحية، )الفونيمات(، وأنواع المقاطع، والتشاكل المقطعي، والكم

 وتماثل الصوائت والصوامت، وحسن الوقع.

المتغيرات الصرفية، ومنيا: أقسام الكمم، والصيغ الصرفية، ومبتكرات  -
 الصيغ.

المتغيرات التركيبية، ومنيا: المركبات النحوية، وأنواع الجمل، والتنافر  -
لتركيبي في اوالتعقيد التركيبي، وجميع مباحث عمم المعاني، والبعد 

 قابمة، والقبول النحوي.الم

المتغيرات الداللية، ومنيا: الوحدات المعجمية، والمفردات الميجورة  -
والدخيمة، وتنوع المفردات، والبعد الداللي لالستعارة والمجاز، وفنون 

 بديعية من التراث.

متغيرات ما فوق الجممة، ومنيا: طول الفقرات وتوزيعيا، والربط بين  -
 لف في مباني الجمل، ووسائل السبك.الجمل، والتوافق والتخا

وأما أسموبيات المقام، فمنيا: محددات الخطاب، ومحددات المجال، مثل: 
 العبادة، واإلعالن، والقانون.  غةل

                                                           

وردت ىذه المتغيارات فاي القائماة المفصامة التاي ذكرىاا الادكتور ساعد مصاموح. انظار: ( ٔ)
 وما بعدىا. ٕٛفي النص األدبي: دراسة أسموبية إحصائية 
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وىذه المتغيرات بتفصيالتيا وفروعيا بعضيا عام يشمل المغات كميا 
وبعضيا خاص يمكن أن يكون وقًفا عمى لغة بعينيا، وىي ليست جامعة 

نعة، بل ىي قابمة لإلضافة إلييا واالجتياد في تعديميا. وقد يكون من ما
المحال أن يستخدميا منشئ واحد في نص واحد أو مجموعة من النصوص. 
ولكون التشكيل األسموبي عممية معقدة النسج متشابكة المستويات والطبقات، 

ت ىذا فإن ىذا يمقي عبًئا كبيرًا عمى الباحث عندما يحاول أن يفك تداخال
النسيج ويميز بين خيوطو وألوانو ويشخص سماتو ويفسره، مستخدًما ما يراه 
مناسًبا من الطُُّرز النحوية، ليبين كيف تفاعمت وتضافرت عناصر االختيار 
والشيوع والتوزيع التي ىي الفيصل في التشكيل األسموبي لمنص وبيا تتحقق 

 . (ٔ)مفارقتو 
شرات قابمة لمتعديل، وما دام موضوع وما دامت ىذه المتغيرات أو المؤ 

وىو نص لو خصوصيتو ولو  -ا من القرآن الكريم نصِّ و التحميل ىو سورة 
فإننا  –عمومو وضوابطو وتراثو من األضواء الكاشفة التي تفرض نفسيا 

سنجمع في تحميمنا األسموبي لسورة محمد بين المنيج العام لياتين 
مع قدر محدود من  ،بعضيما وبعضالخالصتين المسانيتين األسموبيتين 

التعديل واإلضافة إلى تمك المتغيرات حتى نجعميا مناسبة لتحميل القرآن 
أننا سنتحدث عن البناء الييكمي  التعديل أسموبًيا، ومن أىم مظاىر ذلك

لمسورة وندمجو في متغيرات المقاميات ونبدأ بو؛ استثمارًا لما ىو متاح أواًل 
الكريم وتحميل سوره من البدء ببيان المقصد العام في مجال تفسير القرآن 

لمسورة وموضوعيا وربط ذلك بأسباب النزول، وألن ىذا ثانًيا سيكون لو 
توظيفو ومعطياتو في خطوات تحميل المتغيرات األسموبية المختمفة. ومعنى 

                                                           

 .  ٖٚ-ٖٗانظر: السابق( ٔ)
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ىذا كمو أننا سنعكس الترتيب السابق ونبدأ بأسموبيات المقام مصحوبة بالبناء 
مي لمسورة، ثم نثني بالحديث عن أسموبيات المقال بفروعيا المختمفة، الييك

حتى نصل إلى آخرىا عند متغيرات ما فوق الجممة. وال نظن أن عكس 
بل ىو محاولة لالستدالل عمى المقال بمعطيات المقام  ،الترتيب ىنا مصادرة

  الحاضرة، حتى يعطي المقال لممقام بعد ذلك ويكمل أحدىما اآلخر.    
 أسلىبياث املقام: مقصىد السىرة وهيكلها البنيىي: –أوًلا 

ال يمكن دراسة السورة أسموبًيا دون تحديد ىيكل بنائيا وبيان موضوعيا 
ومقصودىا العام وما يتضمنو من أغراض ومقاصد فرعية. وسورة محمد 
مدنية بإجماع، والحديث فييا عن سبب النزول ال يفيد كثيرًا؛ إذ لم ُيذكر ليا 
سبب نزول خاص باستثناء بعض اآليات التي يمكن حمل ما فييا من 

﴿إن الذين ارتدوا عمى أدبارىم خصوص عمى داللة العموم، كقولو تعالى: 
[، إذ قيل: نزلت في قوم من الييود كانوا قد َعرفوا من التوراة أمر ٕ٘...﴾ ]

منافقين محمد صمى ا عميو وسمم ثم نكصوا، وُرِوَي أيًضا أنيا نزلت في 
ن كانت اآلية تعم كل من دخل في لفظيا. وكذلك  كانوا أسمموا ثم نافقوا، وا 
قولو: ﴿يا أييا الذين آمنوا أطيعوا ا وأطيعوا الرسول وال تُبطموا أعمالكم﴾ 

[ قيل: نزلت في بني أسد من العرب، وكذلك: ﴿إن الذين كفروا وصدوا ٖٖ]
[ ُرِوَي أنيا نزلت ٖٗ﴾ ]اُ ليم فمن يغفرَ عن سبيل ا ثم ماتوا وىم كفار 

ن كان ظاىر اآلية العموم    .     (ٔ)بسبب سؤال عدّي بن حاتم عن أبيو، وا 
ىو بيان اسم السورة وسبب تسميتيا ومقصودىا العام  لكن األىم من ذلك

ن كانت قد سّميت  وسياق ترتيبيا. فأما اسميا فيو "محمد" وىو األشير، وا 

                                                           

، ٕٖٛ/ٗ. وانظار: الكشااف ٜ٘ٙ، ٗ٘ٙ، ٖٛٙ/ٚطياة انظر: المحرر الوجيز البن ع( ٔ)
 .ٕٚٗ/ٜوالبحر المحيط 
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فروا" وسورة "القتال". وأما تسميتيا بسورة "محمد" أَيًضا بسورة "الذين ك
فمورود اسمو صمى ا عميو وسمم فييا في اآلية الثانية مقترًنا بما معناه 
ن كان قد ُذكر اسمو في سور  النص عمى وجوب اإليمان برسالتو صراحة، وا 

يا . وأما تسميتيا باا"الذين كفروا" فألنيا بدأت بذلك، وأما سبب تسميت(ٔ)أخرى 
وُذكَر فييا لفظو صراحة  َفأِلَنََّيا ُذِكَرْت ِفيَيا َمْشُروِعيَُّة اْلِقتَاِل،بسورة "القتال" 
ويقول الذين آمنوا لوال ُنّزلت سورٌة فإذا ُأنزلت سورة محكمة ﴿في قولو تعالى: 
 [، وعمى ىذا تكون ىذه التسمية تسمية قرآنية.ٕٓ]محمد: ﴾وُذكَر فييا القتالُ 

جياد الكفار ومن عمى إدامة حض المؤمنين عمى فيو العام  ىامقصودوأما 
وىذا وجو آخر شاكمتيم، حفًظا لمدين والمجتمع ونصرة لمحق ودفًعا لمباطل، 

جاءت بعدىا سورة قد بسورة "القتال" و"الذين كفروا"، و  في تعميل تسميتيا
بعد  –وىي البشارة بالنصر والفوز  –النتيجة  ء"الفتح" عمى طريق مجي

 . (ٕ)سبب والمقدمة ال
وأما تقسيم أغراض سورة محمد ومقاصدىا تبًعا لذلك فيو أمر ليس 
باليين؛ الختالف المفسرين في ذلك وفي طرق الداللة عميو، وألن المعاني 
واألفكار تتداخل وال تكون ليا حدود فاصمة بين ما ىو أساسي وما ىو فرعي. 

ختيار وصورة من صور ولذلك يكون التقسيم في مثل ىذا نوًعا من اال
التقريب. ومن ىذا المنطمق يمكننا أن نقول إن محاور السورة ثالثة عمى 

 النحو اآلتي:
 :٘ٔ – ٔالمعركة بين المؤمنين والكافرين، من اآلية  -ٔ

﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل ا أضل أعماليم﴾ إلى أي من قولو تعالى: 
                                                           

ورد ذكر اسم "محمد" صمى ا عميو وسمم في القرآن أربع مرات: في سور آل عماران ( ٔ)
 واألحزاب ومحمد والفتح.

 وما بعدىا. ٜٗٔ/ ٛٔانظر: نظم الدرر لمبقاعي ( ٕ)
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ءىم﴾، وفي ىذا القسم بيان حال قولو تعالى: ﴿وُسقوا ماًء حميًما فقّطع أمعا
حباط أعماليم التباعيم الباطل، في مقابل  الكافرين الصادين عن سبيل ا وا 
إصالح حال المؤمنين التباعيم الحق ووجوب محاربتيم لمكافرين والتصدي 
ليم، ولذلك وعدىم ا بالنصر وحسن العاقبة ونعيم الجنة وأخبرىم بسوء 

 مصير أعدائيم.
 :ٖٔ-ٙٔالمنافقين مع المؤمنين، من اآلية بيان حال   -ٕ

أي من قولو تعالى: ﴿ومنيم من يستمُع إليك حتى إذا خرجوا من 
عندك قالوا لمذين أوتوا العمم ماذا قال آنًفا﴾ إلى قولو تعالى: 

اِبِريَن َوَنْبُمَو َأْخَباَركُ ﴿ ﴾. مْ َوَلَنْبُمَونَُّكْم َحتَّى َنْعَمَم اْلُمَجاِىِديَن ِمْنُكْم َوالصَّ
وفي ىذه اآليات إشارة إلى أن المنافقين كانوا بالمدينة ىم والييود 
يمثمون مصدر خطر يتيدد المسممين ال يقل عن خطر المشركين 
الذين يحاربونيم من مكة وما حوليا، ومن نكير القرآن عمييم 

ِإنَّ الَِّذيَن وتعريضو بتآمرىم مع الييود أو غيرىم  قولو عز وجل: ﴿
َل َلُيْم  اْرَتدُّوا َعَمى َأْدَبارِِىْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُيُم اْلُيَدى الشَّْيَطاُن َسوَّ

َل المَُّو َسُنِطيُعُكْم َٕ٘وَأْمَمى َلُيْم ) ( َذِلَك ِبَأنَُّيْم َقاُلوا ِلمَِّذيَن َكرُِىوا َما َنزَّ
 [. ٕٙ، ٕ٘﴾ ]ِفي َبْعِض اأْلَْمِر َوالمَُّو َيْعَمُم ِإْسرَاَرُىمْ 

عودة إلى الحديث عن خطر المشركين مع تنبيو المؤمنين وتحذرييم،  -ٖ
 إلى آخر السورة: ٕٖمن اآلية 

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل المَِّو َوَشاقُّوا أي من قولو تعالى: ﴿
وا المََّو شَ  ْيًئا َوَسُيْحِبُط الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُيُم اْلُيَدى َلْن َيُضرُّ

ْن َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل َقْوًما َغْيَرُكْم ثُمَّ ﴾ إلى قولو تعالى: ﴿(ٕٖ) َأْعَماَلُيمْ  َواِ 
وىذا يعني أن السورة تختم بتأكيد خسران ﴾. (ٖٛاَل َيُكوُنوا َأْمثَاَلُكْم )

الكافرين، ودعوة المؤمنين إلى الثبات عمى موقفيم اإليماني وتحذيرىم 
وتنبيييم إلى ضرورة مواصمة الجياد بالنفس  ،لغفمة أو التياونمن ا
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     .(ٔ)ستبدل غيرىم بيموالمال حتى ال يُ 
ا 
ا
 أسلىبياث املقال: –ثاني
 المتغيرات الشكمية: – ٔ

القرآن الكريم لو طريقتو الخاصة في الرسم واإلمالء وتقسيم جممو 
ورة التوبة( وتنقسم إلى ووحدات السورة؛ فالسورة تبدأ بالبسممة )باستثناء س

مجموعة من اآليات المتتابعة خطًيا دون فراغات، وىي تطول أو تقصر وتنتيي 
بنياية مسجوعة غالًبا ُتسمى فاصمة، وكل ىذا التقسيم توقيفي. وفي أغمب 
األحوال تكون نياية اآلية ىي نياية الجممة، ويتخمل اآلية عند طوليا عالمات 

 مختمفة أو المتناعو. مصطمح عمييا لموقف بكيفيات
المتصمة بذلك أن اآلية  سورة محمدومن الممحوظات الميمة في 

﴾ ثم تبدأ اآلية التي بعدىا بقولو: فَأْولى ليم﴿العشرين تنتيي بقولو تعالى: 
﴾، وىذا يؤدي إلى احتمالين لفيم الكالم: أن يكون طاعٌة وقوٌل معروفٌ ﴿

وقول معروف" والكالم جممة واحدة،  "أولى" مبتدأ خبره في اآلية التالية "طاعةٌ 
أو أن يكون الكالم جممتين: )فأولى ليم( مبتدأ وخبر، و)طاعة وقول 
معروف( مبتدأ والخبر محذوف، والتقدير: طاعٌة وقوٌل معروٌف أمثُل، أو خبر 

 . (ٕ)لمبتدأ محذوف والتقدير: أمُرنا طاعةٌ 
لجممة، ولو نظرنا إلى متغير شكمي آخر ىو طول الكممة وطول ا
حروف( ٜفسنجد أن أطول الكممات بحسب عدد الحروف: "أثخنتموىم" )

ح( ٜ[، و"َلنبمَوّنكم" )ٖٓح( ]ٜح(، و"َلتعرفّنيم" )ٜ[، و"أَلرْيناَكُيم" )ٗ]اآلية:

                                                           

التمييااز فااي لطااائف الكتاااب العزيااز  ، وبصااائر ذويٕٚ/ٕٙانظاار: التحرياار والتنااوير ( ٔ)
 .ٕٖٓٛ-ٕٖٛٚ/ٙ، وفي ظالل القرآن ٖٓٗ، صٔلمفيروآبادي ج

 .ٖٙٔٔ/ٕانظر: التبيان في إعراب القرآن لمعكبري ( ٕ)
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وىي من  –[. وىكذا نرى في اآلية الثالثين ٖٚح( ]ٜ[، و"يسألكموىا" )ٖٔ]
لكممات، وبعد ذلك بكممات اثنتين من أطول ا –مواضع الحديث عن المنافقين 

 .     (ولنبمونكم)تبدأ اآلية الحادية والثالثون بكممة طويمة أخرى 
مَثُل الجنة التي وعد وأما طول الجممة، فمدينا آية وصف الجنة ﴿

ُتعّد جممة  -عمى توجيو الزمخشري الميم  –فيي [ ٘ٔ]اآلية: ﴾المتقون ...
﴾ وعدد كمماتيا إلى ىذا الحد ناركمن ىو خالد في الواحدة إلى قولو تعالى: ﴿

ُيغشى عميو ﴾ إلى ﴿فإذا أنزلت سورة﴿ :كممة، يمي ذلك في الطول جممة ٜٖ
﴿فإذا لقيتم  :كممة. وأما جممة ٜٔ[ وعدد كمماتيا ٕٓ﴾ ]اآلية:من الموت

[ في آية الحض عمى القتال، فيذه ٗالذين كفروا فضرب الرقاب﴾ ]اآلية:
عدىا مباشرة ابتدائية، أما لو اعتبرت لمغاية جممة قصيرة عمى اعتبار )حتى( ب

حتى تضَع فستكون الجممة طويمة ممتدة إلى ﴿ –(ٔ)كما ذكر أبو حيان –
 كممة. ٕٓ﴾ وسيكون عدد الكممات عندئذ الحرُب أوزارىا

 المتغيرات الصوتية:    – ٕ
 ألنيا ؛األثر الصوتي لمفاصمة القرآنية سنقصر أغمب حديثنا ىنا عن 

تتحقق  . وىيائص األسموبية الصوتية الجمالية لمقرآن الكريممن أىم الخص
في آخر كل آية، ولذلك  يةعن طريق وجود حروف متشاكمة أو مقاطع متشاب

، ويكثر فييا (ٕ)فت بأنيا "كممة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع"رّ عُ 
لحاق الميم والنون لمتمكين من التطريب وت حقيق ختميا بحروف المد والمين وا 

 جمال اإليقاع. 
ىي  سورة محمدوأكثر السمات الصوتية ثباتًا ووروًدا في فاصمة  

                                                           

 .ٓٙٗ/ٜانظر: البحر المحيط ( ٔ)
 . ٕٖٖ/ٖاإلتقان في عموم القرآن لمسيوطي: ( ٕ)
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)يتمثل في صامت وألف المد( يميو مقطع  (ٔ)انتياؤىا بمقطع متوسط مفتوح
السورة  وأغمب فواصلقصير مفتوح بعده مقطع متوسط مغمق نيايتو الميم، 

 –)أىواَءىم(  -)أقداَمكم(  -ىذه الكممات: )أعماَليم( كما فيمن ىذا النوع، 
)أضغاَنكم(. ولو طبقنا ذلك عمى الكممة األولى يكون التحميل بيذا  –)أدباَرىم( 

 .  (ٕ) الشكل: أعا)ما/ لاَ / ُىْم( = )ص ح ح/ص ح/ ص ح ص(
وأقل من ذلك في الورود انتياء الفاصمة في ثالثة مواضع بمقطع 

مقطع متوسط مغمق  متوسط مفتوح )يتمثل في صامت وألف المد( بعده
)مثواُكْم( ]فواصل  –)ِذكراُىْم(  –نيايتو الميم، وذلك في فواصل: )تقواُىْم( 

، عمى التوالي[، وتقطيع الفاصمة األولى ىنا: ٜٔ، ٛٔ، ٚٔاآليات 
 تقاا)وا/ُىم( = )ص ح ح/ص ح ص(. 

ومجموع ىذين النوعين )وىو ما ينتيي بصوت الميم وقبمو ألف مد 
فاصمة ونسبتيا ( ٖٕ)وثالثون  ( اثنتانأو صوت انويفصل بينيما صوت

ٛٗ.ٕٔ.% 
 –ىما: )أمثاُليا  موضعين اثنين فاصمةُ  ،وأقل من ىذين النوعين

أقفاُليا(، وىي مثل النوع األول )أعماليم( في عدد المقاطع لكن المختمف 
فييا ىو المقطع األخير؛ فيو ىنا مقطع متوسط مفتوح ينتيي بألف المد 

 )ص ح ح(.
فاصمة بنسبة:  ٖٗمجموع الكمي لألنواع الثالثة السابقة: وال
ٜٛ.ٗٚ.% 

                                                           

، وفااي ٛٙٔ-ٖٙٔإبااراىيم أناايس راجااع لمتحمياال المقطعااي: األصااوات المغويااة لماادكتور( ٔ)
، ومبااادئ المسااانيات لماادكتور ٜٙالمغااة العربيااة معناىااا ومبناىااا لماادكتور تمااام حسااان 

 .ٛ٘ٔ-ٙ٘ٔأحمد قدور 
 "ص" ترمز لمصوت الصامت، و"ح " رمز لمصائت، و"ح ح" رمز لمصائت الطويل.   ( ٕ)



 م اجلسء الثانى9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 سورة محمد

 دراسة أسلوبية لسانية

ٜٔٙٓ 
 

وبين األنواع الثالثة السابقة قاسم مشترك عام ىو اتفاقيا جميًعا في 
المقطع المتوسط المفتوح الذي يتكون من ألف المد والصامت الذي قبمو، 
م( وىذا متحقق في فواصل السورة كميا باستثناء أربع فواصل ىي: )مثًوى لي

[. ٖٗ، ٕٔ، ٖٔ، ٕٔ)اُ لُيْم( ]اآليات:  –)خيرًا ليم(  –)ال ناصَر ليم(  -
وىذه الفواصل األربع المستثناة ليست ببعيدة صوتًيا ومقطعًيا أيًضا عن 
رفيقاتيا في األنواع الثالثة؛ فيي جميًعا تنتيي بالالم والياء المضمومة 

بل إن فاصمة )فمن يغفَر اُ  والميم الساكنة مثل غيرىا في كثير من الفواصل،
[ فييا ألف المد المنطوقة ال المكتوبة في لفظ الجاللة قبل ٖٗليم( ]اآلية: 

الياء، غير أن بعد األلف فييا ثالثة مقاطع، وبذلك يتحقق فييا المشاكمة 
والتشابو مع األنواع الثالثة، غير أنيا تفوقيّن بزيادة مقطع، وىذا يجعميا 

اف إلى تفردىا ىذا اعتصاميا بمفظ الجاللة وتفخيم الالم فاصمة فريدة، ويض
فيو! وكل ذلك لو عظيم األثر في الداللة عمى ما تعّبر عنو من الوعيد بعدم 

  المغفرة.
ما سبق أن لدينا في فواصل  وبعيًدا عن أوجو التفصيل، فخالصة 

 :(ٔ)السورة تتابعات صوتية غالبة ىي
 موضًعا(. ٖٔاعاااَلُيْم. )  -ٔ

 (.ٕٗ، ٓٔ موضعان أقفاُليا: –ااُليا. )أمثاُليا ااعا -ٕ

(. ومن المالحظ أن ىذه ٖٛ، ٖٙ، ٖ٘، ٖٖ، ٖٓاعاااَلُكْم.)اآليات:  -ٖ
 الفواصل تمثل مجموعة تقع في نياية السورة. 

 (.   ٕٕ، ٚأرحاَمكم:  –ااعاااَمُكم. )أقداَمكم  -ٗ
                                                           

ا، عمى أنيا مجارد صاوت وضعنا في تمثيل التحميل المقطعي اآلتي قبل أِلفات المد عينً ( ٔ)
صامت حتى يساتوي التمثيال المقطعاي، وقاد اساتعرناه مان وزن )فعال( مفترضاين أناو 

 مثل العين في الوزن. 
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 –ْم ىُ أمعاءَ  –)يتحقق ىذا في مجموعة: أىواَءىم )مّرتين(  اعااااَءُىم. -٘
 ، عمى التوالي(.ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔفي اآليات: 

 (. ٜٔ –( ويمحق بذلك فاصمة )مثواُكم ٛٔ، ٚٔ: آليتانااعااااُىْم. ) -ٙ

 (. ٕٚ، ٕٙ، ٖٕأدباَرُىْم:  –إسراَرىم  -ااعااااَرُىْم. )أبصارىم  -ٚ

المقطعية  أو الُمتواليات المتشابية من التتابعات المجموعاتإن ىذه 
  والصوتية تعني أمرين: 

األول: أن وجود المقطع الطويل المفتوح األساسي )المركزي( 
%( يعني وجود صائت ٚٗ.ٜٛالمصاحب أللف المد في معظم الفواصل )

طويل، أي يستغرق وقتًا طوياًل بالنسبة لغيره، تعقبو فتحة وىي صوت طويل 
 -وىذا ىو األكثر  –أيًضا، ثم يأتي بعد ذلك مقطع مغمق، أو مقطعان 

مغمق أيًضا، وىذا يؤدي إلى إيجاد نوع من اإليقاع  –وىو النياية  –ثانييما 
شعر بالحزم والشدة والعنف، وذلك نتيجة ما ُيشعر بو صائت المد المجيور يُ 

من نغمة صاعدة تعقبيا نغمة ىابطة متدرجة آتية من المقطع القصير ثم 
ن المقطع المتوسط المغمق. وىذا مناسب لمجو السائد في السورة المشحو

بالحض عمى الجياد وتصوير الصراع والمعركة بين معسكر المؤمنين 
ومعسكر الكفر والنفاق. والمجموعات المقطعية المتشابية ليا أثر كبير في 
ضافة أطياف مختمفة في ىذا اإلطار، ومن ذلك مجموعة  تموين المعاني وا 

ك ، ويمكن أن نعد من ذليشبييا"أىواءىم" وما يماثميا، و"تقواىم" وما 
[، حيث إن بينيما تجاوًبا ٕٗ، ٓٔالفاصمتين النادرتين )أمثاُليا(، و)أقفاُليا( ]

داللًيا، وليما حسن وقع لفرادتيما وموقع كل منيما وتوزيعو واختياره في 
وقد ترتب عمى نياية الثمثين األول والثاني من السورة عمى وجو التقريب؛ 

 ىا وتنغيميا.موسيقا تجديدتتابع الفواصل األخرى و ىذا كسر 
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الثاني: صفات األصوات الواردة بعد مقطع ألف المد األساسي كميا 
 :(ٔ)تعين عمى تحقيق ىذا اإليقاع الدال عمى الشدة والقوة

وىو آخر صوت في الفواصل وثابت في نيايات  –الميم صوت ف
من حيث المخرج صوت شفوي  –فواصل السورة كميا باستثناء موضعين 

ان متوسط )ليس بالشديد وال بالرخو( طويل، ومن أكثر أنفي، وىو مجيور رنّ 
 ٕٗوىو وارد في  –األصوات شيوًعا وأكثر الصوامت وضوًحا. وصوت الالم 

من حيث المخرج لثوي  –فاصمة مسبوًقا بألف المد أو غير مسبوق بيا 
ومن أوضح  ،جانبي، وىو مجيور رنيني متوسط ومن أصوات الذالقة

وىو وراد في  –أيًضا بالطول. وصوت الياء  األصوات في السمع ويوصف
حنجري احتكاكي )استمراري( رخو ميموس متوسط الشيوع.  –فاصمة  ٕٛ

في وقع الفواصل بين ما  وصنع المفارقة وىو يحدث نوًعا من تخفيف الحدة
قبمو وما بعده، وال سيما أن لو وظيفة نحوية تتمثل في الداللة عمى ضمير 

وقد ورد  –ذا مع صوت الكاف. وأما صوت الكاف الغائب وىو يتبادل في ى
غير أنو انفجاري شديد، ويقوم  ،فيو طبقي ميموس –فواصل  ٓٔفي 

ذا أضفنا إلى ذلك صوت اليمزة الذي ورد في  بوظيفة ضمير المخاطب. وا 
عرفنا أثره في الداللة  –كما في "أمعاءىم"  - (ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔفواصل اآليات )

 و وسياق السورة ألنو صوت حنجري انفجاري.      عمى الشدة المناسبة لسياق
نظن أننا بيذا التحميل قد بينا ما تقوم بو الفاصمة وحروفيا في سورة 
محمد من دور صوتي كبير في التشاكل المقطعي والتقفية واإلحالة وتماثل 
يقاع متميز مناسب من خالل المقابمة والمراوحة بين  الصوائت والصوامت، وا 

                                                           

اعتمدنا ىنا في الحاديث عان مخاارج األصاوات وصافاتيا وماا يتعماق باذلك عماى ثالثاة ( ٔ)
دكتور مراجااع:  األصااوات المغويااة لماادكتور إبااراىيم أناايس، ودراسااة الصااوت المغااوي لماا

 أحمد مختار عمر، واألصوات المغوية لمدكتور محمد الخولي.
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 طع المغمقة.االمقو توحة المقاطع المف
ضافة إلى ذلك الحديث الخاص بالفاصمة، يمكن أن نجد مممًحا  وا 
 صوتًيا آخر ينتمي إلى داللة الصيغ الموحية، ومن أوضح أمثمة ىذا لفظا

 ﴾َوالمَُّو َيْعَمُم ُمَتَقمََّبُكْم َوَمْثَواُكمْ مثواكم" في قولو تعالى: ﴿"و ""متقمبكم
"متقّمبكم" بكثرة حركاتيا ومقاطعيا الستة وطبيعة حيث إن صيغة  ؛[ٜٔية:]اآل

أصواتيا مناسبٌة لمعنى تقمب األحوال وموحية بو، في مقابل إيحاء صيغة لفظ 
"مثواكم" بمعنى االستقرار واإلفضاء إلى السكون عن طريق قمة مقاطعيا 

 وحركاتيا وىمس صوت الثاء ورخاوتو.
 المتغيرات الصرفية:    – ٖ

وفعمية وحروف وغير ذلك تعّد ممحًظا أسموبًيا واضًحا ثمة صيغ اسمية  
، لكننا نجتزئ من ذلك بالتوقف عند صيغ عندهفي السورة يمكن الوقوف 

ظ أواًل غمبة جمع التكسير الذي عمى زنة الجمع، وصيغة )أفعل(. فالمالحَ 
 )أفعال( وفاعميتو مع التكرار وال سيما في الفواصل، فقد وردت مفرداتو فييا

وىذه الجموع في الفواصل مع ذكر عدد مرات التكرار  .مرة( ٕٗ) ا وعشرينأربعً 
 :ىي في الفواصل وغيرىا

 –أرحام  –أمعاء  –[ ٕأىواء ] –أقدام  –[ ٖأمثال ] –مرات[  ٜ)أعمال ]
ويبدو أن سبب  .أموال( –أخبار  –[ ٕأضغان ] –[ ٕأدبار ] –أقفال  –أبصار 

فت ظّ لمفظ الشتماليا عمى ألف المد التي وُ كثرة ىذه الصيغة مناسبتيا لممعنى و 
مقطعًيا وصوتًيا في الفاصمة كما بينا. أما في غير الفواصل فصيغ جمع 

ن كانت محدودة، مثل: )الِّرقاب  قموب  –األنيار –أوزارىا  –التكسير متنوعة وا 
[، ٛٔكّفار(، ومن أىم صيغ جمع التكسير في السورة: )أشراُطيا( ]اآلية:  –

 يا من فرائد القرآن ىنا.وذلك لكون
ومن خصائص الجموع في السورة أيًضا ورود صيغة جمع المذكر 

فال تِينوا وتْدعوا إلى السِّمم وأنتم األْعَمْوَن ﴿السالم )األْعَمْوَن( في قولو تعالى: 
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[، وىي لم ترد في القرآن إال في ٖ٘﴾ ]اآلية:وا معكم ولن يتركم أعماَلكم
 [.ٜٖٔخر في سورة آل عمران ]اآلية:موضعين ىذا أحدىما واآل

ومما يمحظ عمى الصيغ في السورة أيًضا شيوع صيغة" أفعل"، سواء 
أكان ذلك في صورة الفعل الماضي، أم المضارع، أم االسم. ومن أمثمك ذلك 

 )مع أرقام اآليات(: 
أثخنتموىم "/" .... ٕ/" آمنوا.... وأصمح..." اآلية:ٔ" .... أضل ....." اآلية: 

/ ٘. مضارع الفعل أضل/ " ...ويصمح..." اآلية:ٗ.... فمن ُيضّل ..." اآلية: .
/ " .... ما "أدخل"مضارع الفعل  /ٙأصمح/ " ويدخميم...." اآلية:"مضارع الفعل 

/" ... أشد ... أخرجتك...أىمكناىم ...." اآلية: ٜأنزل ا فأحبط..." اآلية:
 آمنوا... أنزلت ... فأولى ليم" اآلية: / " .... ٚٔ ...وآتاىم ... " اآلية:"/ ٖٔ
 :/" .... وأممى ليم" اآليةٖٕ :/ "... فأصميم وأعمى أبصارىم " اآليةٕٓ
. مضارع أطاع، ومصدر أسّر/" ٕٙ :/" .... سنطيعكم .... إسرارىم". اآليةٕ٘

/" ٖٓ :/" .... ألريناكيم ...." اآليةٕٛ :... ما أسخط ..... فأحبط...." اآلية
. أمر الفعل أطاع، ٖٖ :عوا ا وأطيعوا الرسول وال تبطموا ...." اآلية.... أطي

. مضارع أحفى، ٖٚ :ومضارع أبطل/" .... فيحفكم .... ويخرج..." اآلية
 . "أنفق". مضارع ٖٛ :ومضارع أخرج/ " .... لتنفقوا.." اآلية

ىو صيغة الفعل فييا نالحظ ىذا التكرار لصيغة " أفعل"، والغالب    
كأن اآليات تقرر قوة ا الغالبة القادرة عمى و  .المزيد بيمزة التعدية (لأفع)

عمى شاكمتيم في ىم ل الكفار وَمن الحكم والفصل بين العباد، كما تقرر تدخّ 
اختيار طريق اليالك، فقد اختاروه بإرادة منيم دون قير أو جبر؛ فمذلك 

لشيطان عمى الكفار عمى سيطرة اىذه الصيغة استحقوا عقاب ا. وقد تدل 
أممى ليم". وأحياًنا تدل عمى و  سّول ليم " الشيطان :وتمكنو منيم، كقولو تعالى

فكأن ا يأخذ  ،دخميم الجنة"" ويُ  :تكريم المؤمنين واالحتفاء بيم، كقولو تعالى
بأيدييم إلى الجنة، تكريًما وتشريًفا ليم. ولصيغة " أفعل" حضور بارز في 
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ال في ىذه السورة فقط؛ فيي أكثر صيغة مزيدة وردت في القرآن الكريم كمو 
 . (ٔ)القرآن الكريم

 المتغيرات التركيبية: – ٗ
المتغيرات التركيبية متعددة، والمناسب منيا ىنا أن نتناول بعض  
أي التي فييا إشكال وتعقيد. وكثير  ،والتراكيب غير البسيطة الفريدةاألساليب 

 عندما ننظر إلييا ال نمحظ فييا شيًئا مختمًفا من الجمل واألساليب في السورة
فيل ينظرون إال الساعة أن ﴿، وذلك كاالستفيام في: من الناحية التركيبية

ولو يشاء اُ النتصر [، والشرط في: ﴿ٛٔ﴾ ]تأتييم بغتة فقد جاء أشراطيا
عندما ننظر إلى جمل أخرى تتعدد فييا األساليب وتجتمع  نا[. لكنٗ﴾ ]منيم

أو  ،من اختالف ومفارقةعندئذ ن ليا تركيب خاص، نمحظ ما فييا أو يكو
شكال   . ومن ذلك ىذه التراكيب: يمكن وصفو بالتعقيد النحويعدول وا 

َفِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الرَِّقاِب َحتَّى ِإَذا َأْثَخْنُتُموُىْم َفُشدُّوا ﴿ -
منيا العدول  ،مالحظ [. في ىذا الموضع عدةٗ] ﴾اْلَوثَاَق ...

بالمصدر وما أضيف إليو عن الفعل، أي بداًل من أن ُيقال مثاًل: 
فاضربوا الرقاب، قيل: )فضْرب الرقاب( بالمصدر النائب عن فعمو، 
وىذا فيو اختصار وتوكيد، إضافة إلى أن ىذه العبارة "فييا من 
الغمظة والشدة ما ليس في لفظ القتل، لما فيو من تصوير القتل 
طارة العضو الذي ىو رأس البدن  بأشنع صورة، وىو حّز العنق وا 

 .  (ٕ)وعمّوه وأوجو أعضائو"

                                                           

، ٗانظاار: دراسااات ألسااموب القاارآن الكااريم، لألسااتاذ محمااد عبااد الخااالق عضاايمة، ج (ٔ)
 . ٗٛص

 

 . ٖٙٔ/ٗالكّشاف لمزمخشري  (ٕ)
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َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ِفيَيا َأْنَياٌر ِمْن َماٍء َغْيِر َآِسٍن َوَأْنَياٌر ﴿ -
ِلمشَّاِرِبيَن َوَأْنَياٌر ِمْن ِمْن َلَبٍن َلْم َيَتَغيَّْر َطْعُمُو َوَأْنَياٌر ِمْن َخْمٍر َلذٍَّة 

َعَسٍل ُمَصفِّى َوَلُيْم ِفيَيا ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َربِِّيْم َكَمْن ُىَو 
 [. ٘ٔ] ﴾َخاِلٌد ِفي النَّاِر َوُسُقوا َماًء َحِميًما َفَقطََّع َأْمَعاَءُىمْ 

عمى  تركيبي مطمق ورداآلية تتحدث عن وصف الجنة وفييا عدول 
غير مقتضى االستعمال، وىو مشكل ويحتاج إلى تأويل، وال يدخل في 

 أحد أقسام المؤشرات األسموبية المعروفة. 
واإلشكال ىنا في إعراب )مثُل الجنة(، وقد اختمف فيو المعربون، 

والتقدير: من القصص مثُل  مقّدم وسيبويو عده مبتدأ لخبر محذوف
. لكننا نظن أن رأي (ٔ)جنةقص عميكم مثُل الالجنة، أو مما يُ 

الزمخشري في ذلك أقرب إلى الصواب، وقد عّد )مثل الجنة( مبتدأ 
و)كمن ىو خالد في النار( ىو الخبر، قياًسا عمى مضمون اآلية 

َأَفَمْن َكاَن َعَمى َبيَِّنٍة ِمْن تعالى: )السابقة عمى ىذه اآلية وىي قولو 
[؛ وذلك ألن آية ٗٔ] (ِو َواتََّبُعوا َأْىَواَءُىمْ َربِِّو َكَمْن ُزيَِّن َلُو ُسوُء َعَممِ 

وصف الجنة كالم في صورة اإلثبات لكن معناه النفي واإلنكار؛ 
النطوائو تحت حكم ما قبمو من كالم مصّدر بحرف اإلنكار ودخولو 
في حيزه، وانخراطو في سمكو، ومعنى ىذا كأنو قيل: أَمَثُل الجنة كمن 

وأما فائدة  ؟ل جزاء من ىو خالد في النارىو خالٌد في النار؟ أي كمث
الزمخشري بقولو: "فإن قمت: لم ُعّرَي من حرف  االعدول ىنا فقد بيني

اإلنكار؟ وما فائدة التعرية؟ قمت: تعريتو من حرف اإلنكار فييا زيادة 
نة والتابع ليواه، وأنو تصوير لمكابرة من يسّوي بين التمسك بالبيّ 

                                                           

 .ٖٗٔ/ٔانظر: الكتاب  (ٔ)
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ين الجنة التي تجري فييا تمك األنيار، بمنزلة من يثبت التسوية ب
وبين النار التي ُيسقى أىُميا الحميم ... وىو من التسميم الذي تحتو 

 .(ٔ)الجنة: صفة الجنة العجيبة الشأن" لُ كل إنكار، ومثَ 
والذي يجعمنا نقول إن رأي الزمخشري أقرب إلى الصواب أسباب عدة، 

ورد عن عمي وابن عباس أوليا أن تأويل سيبويو بعيد، وثانييا أنو 
: )أمثال الجنة( باليمزة، وثالثيا أن البن آرضي ا عنو أنيما قر 

عطية توجيًيا عمى احتمال الحذف في صدر اآلية والتقدير فيو: 
أيكون مثل ىذه الجنة كمن ىو خالد في النار؟ عمى معنى: أمثل أىل 

قولو  كمن ىو خالد في النار؟ ويكون –وىي بيذه األوصاف  –الجنة 
. وما ذكره ابن عطية (ٕ)"فييا أنيار" في موضع الحال عمى ىذا الوجو

. ويؤنس بيذا كمو أن نقول أو فحواه ىذا ىو رأي الزمخشري نفسو
أشار إلى ىذا إن التركيب ىنا مبني عمى النفي الضمني لمكالم، وقد 

ن لم يمثل لو النوع من النفي  .   (ٖ) الدكتور تمام حسان، وا 
[. الظاىر ىنا ٕٔ﴾ ]اَ لكان خيرًا ليم فمو صدقوااألمُر عزم فإذا ﴿ -

أنو أجيب عن الشرط بشرط آخر، وليذا نظائر في القرآن الكريم، وقد 
يكفي النظر إلى ىذا. لكن التناول األسموبي يقتضي نظرة أوسع 

                                                           

 – ٖٔل، المجماد، وانظر: التفصيل في إعاراب آياات التنزيإٖٔ/ٗالكشاف لمزمخشري  (ٔ)
 .ٖٕٔ-ٛٔٔ/ٕٙج

 .ٙٗٙ/ٚانظر: المحرر الوجيز (ٕ)
عنااد حااديث الاادكتور تمااام حسااان عاان مؤشاار النفااي األسااموبي، ذكاار أن النفااي إمااا أن  (ٖ)

ما أن يكون داللًياا، والصاريح يكاون نحوًياا باأداة أو معجمًياا بوسااطة  يكون صريًحا وا 
ظااار: البياااان فاااي روائاااع القااارآن المعناااى المفااارد، ولكناااو لااام يمثااال لمنفاااي الاااداللي. ان

ٕ/ٔٚٓ-ٔٚ٘. 



 م اجلسء الثانى9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 سورة محمد

 دراسة أسلوبية لسانية

ٜٔٙٛ 
 

سناًدا مجازًيا -تشمل: )عَزَم األمُر(  وجواب  - ألن فيو استعارة وا 
اب عنو أبو حيان بقولو: "َفِإذا َعَزَم اأْلَْمُر: َأْي َجدَّ، )إذا(. وىذا ما أج

َواْلَعْزُم: اْلِجدُّ، َوُىَو أِلَْصَحاِب اأْلَْمِر. َواْسُتِعيَر ِلأْلَْمِر، َكَما َقاَل َتَعاَلى: 
َكَما  "َلِمْن َعْزِم اأْلُُموِر"، َوالظَّاِىُر َأنَّ َجَواَب ِإَذا َقْوُلُو: َفَمْو َصَدُقوا المََّو،

َتُقوُل: ِإَذا َكاَن الشِّتَاُء، َفَمْو ِجْئَتِني َلَكَسْوُتَك. َوِقيَل: اْلَجَواُب َمْحُذوٌف" 
 .   (ٕ)، وتقديره مثاًل: فاقضوا، أو كرىوا ذلك(ٔ)

﴾ َفَيْل َعَسْيُتْم ِإْن َتَولَّْيُتْم َأْن ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َوتَُقطُِّعوا َأْرَحاَمُكمْ ﴿ -
ركيب ىنا يبدو بسيًطا مكوًنا من كممات محدودة، لكنو في [. التٕٕ]

الحقيقة ينطوي عمى اجتماع أربعة أساليب بطريقة خاصة: استفيام 
 ورجاء وشرط واعتراض، وىذه قمما تجتمع مًعا. 

عمى ىذا النحو: االستفيام )فيل( + فعل الرجاء  األساليبوتتكون 
( + خبر فعل الرجاء )َعسْيُتم( + جممة شرط اعتراضية )إن توليتم

و)عسيتم( فيو التفات من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد  .))أن تفسدوا
التوبيخ وتشديد النكير والتقريع. وىذا الكالم المختصر لفًظا ال يتبين 

، إنكم لما ءمعناه إال من خالل بسط عدة جمل خالصتيا: يا ىؤال
بأن ُتسألوا  وجديرون ُعرف عنكم من الفساد والبعد عن الدين أحّقاءُ 

ىذا السؤال، و)توّليتم( يحتمل معنى والية أمور الناس والتأّمر 
 .(ٖ)عمييم، كما يحتمل معنى البعد واالنصراف

[، مقتضى األصل ٕٗ] ﴾َأَفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَمى ُقُموٍب َأْقَفاُلَيا﴿ -
                                                           

 . ٔٚٗ/ٜالبحر المحيط:  (ٔ)
، والتفصاايل فااي إعااراب آيااات التنزياال، ٕٕٓ/ٔانظاار: دراسااات ألسااموب القاارآن الكااريم  (ٕ)

 . ٖٛٔ، ٖٚٔ/ٕٙ، جٖٔالمجمد 
 .ٕٖ٘/ٗانظر: الكشاف لمزمخشري  (ٖ)
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متفتحة ىنا في طمب التعيين باليمزة و)أم( وجود طرفين: القموب ال
والقموب ذوات األقفال، لكن ُحذف الطرف األول اختصارًا، ولذلك يعّد 
النحاة )أم( ىنا منقطعة بمعنى )بل(، والدكتور تمام حسان يعدىا 

تنكير "قموب" لمداللة عمى ذلك يضاف إلى و  .(ٔ)لالفتتاح والتوكيد
ضافة  إلى ضمير  األقفالالتعميم والتحقير، والتقديم والتأخير وا 

 (أم). إذن ىنا عدول مركب يتمثل في اجتماع االستفيام مع وبالقم
 المنقطعة والتنكير والتقديم والتأخير. 

 المتغيرات الداللية: – ٘
المتغيرات الداللية تشمل جوانب منيا: الوحدات المعجمية والمفردات  

الميجورة وتوزيع المفردات وتنوعيا، والبعد الداللي من الصور المجازية، إلى 
نب بعض الفنون البديعية من التراث البالغي. وكل ىذا يقوم عمى الرؤية جا

الموّسعة ليذه الجوانب، وخصوًصا أن االستعارة عمى سبيل المثال أصبحت فًنا 
عابرًا لكثير من االختصاصات ولم تعد حكرًا عمى البالغة، كما أن إعادة 

در اإلشارة إليو ىنا من . ومما يج(ٕ)تصنيفيا تركيبًيا يثبت قوة عالقتيا بالنحو
مجال دراسة عمماء التراث لممفردات ما سماه ابن أبي اإلصبع بالفرائد، وىي 
إتيان المتكمم بمفظة فصيحة مناسبة تتنزل من كالمو منزلة الفريدة من َحّب 

حكاًما وجمااًل، ومن  روا" في السنة الشريفة لفظتا "استذكِ  ىذاالعقد دقة وا 
ستذِكروا القرآن، فإنو أشدُّ تفّصًيا من صدور الرجال من ًيا" في حديث: "او"تفصّ 

 النََّعم من ُعُقميا". ومنو في الشعر لفظ "اشرأّب" في قول أبي نواس:
 وّدُعنا     وقد اشرأبَّ الدمُع أن يِكفاوكأّن ُسعاادى إذ ت

                                                           

، ٙٛ/ٕروائاااع القااارآن ، والبياااان فاااي ٜٖٚ/ٔانظاار: دراساااات ألساااموب القااارآن الكااريم  (ٔ)
ٔٗٙ. 

 .ٜٔٔ-ٚٛٔ، ٚٚٔانظر: في النص األدبي دراسة أسموبية إحصائية ( ٕ)
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 –وأما القرآن الكريم فقد ورت فيو فرائد وغرائب يعّز حصرىا، ومن ذلك 
فإذا نزَل بساحتيم ﴿: ما ورد في قولو تعالى: -أبي اإلصبع  كما أشار ابن

َفَممَّا اْسَتْيَئُسوا ِمْنُو [، وقولو تعالى: ﴿ٚٚٔ﴾ ]الصافات:فساَء صباُح الُمْنَذرين
"خائنة األعين" في  تركيب [، وأعجب من ىذا كموٓٛ]يوسف: ﴾َخَمُصوا َنِجيِّا

ُدورُ َيْعَمُم َخاِئَنَة اأْلَْعُيِن وَ قولو تعالى: ﴿  .(ٔ) [ٜٔ﴾ ]غافر:َما ُتْخِفي الصُّ
عمى  بعناصره المختمفة األسموبي الدالليالجانب  ذلكوسنحاول أن نطبق 

 :من خالل النقاط اآلتيةسورة محمد، معطيات 
ىي ما تعمق  -مع احتساب التكرار  –في السورة أكثر األلفاظ وروًدا  - أ

ما يمحق بيما )وىو  يما وبعضيبمادتي الكفر واإليمان بمفظييما أو معني
%؛ ٖٜ.٘( لفًظا ونسبتيا ٕٖالباطل والحق والرسول(، فقد بمغ عددىا )

ىو  - (ٕ)كما ذكر الفيروزآبادي –وذلك باعتبار أن عدد ألفاظ السورة 
ضرب  –(. يمي ذلك ألفاظ الحرب والقتال وما ارتبط بيما )مثل: لِقي ٜٖ٘)

( لفًظا ونسبتيا ٕٗعددىا ) بمغ –صّد( مع احتساب التكرار أيًضا  –الرقاب 
%. ومعنى ذلك أن ىاتين المجموعتين من األلفاظ بنسبيتيما ٘ٗ.ٗ

ؤكدان ما ذكرناه في المقصد العام لمسورة وما يتفرع عنو، حيث يبدو من ت
من ذلك أنو يوجد معركة أو صراع بين فريقين أساسيين، ىما: المؤمنون و 

ىذا الصراع يوجب جياد أىل الكفر والنفاق، و قابميم ويعادييم من ي
 المؤمنين.

ثّمة مجموعة من األلفاظ التي انفردت السورة باستعماليا بالنسبة لمقرآن  - ب
ما انفراًدا  بالصيغة فقط، وىذه جزئًيا كمو، إما انفراًدا تاًما مادًة وصيغة وا 

                                                           

 .ٛٚ٘-ٙٚ٘انظر: تحرير التحبير البن أبي اإلصبع، تحقيق د. حفني شرف ( ٔ)
 .ٖٓٗ/ٔانظر: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لمفيروآبادي ( ٕ)
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 األلفاظ مع أرقام آياتيا ىي عمى الترتيب )الحظ ما تحتو خط(:
 (:٘ٔ-ٔآليات من )ا -في المحور األول     

ّما  يتغّيْر "من لبٍن لم  – ٘ٔ"/آِسن"أنياٌر من ماء غيِر  – ٗ"/ِفداءً "وا 
 .٘ٔ"/أمعاَءىم"فقّطَع – ٘ٔ"/عَسٍل ُمصّفى"وأنياٌر من  - ٘ٔ"/طعُمو

 (:ٖٔ-ٙٔ)اآليات من  –في المحور الثاني 
 ُمتقّمبكم"واُ يعمُم  – ٛٔ"/أشراُطيا"فقد جاء  -ٙٔ"/آنًفا"ماذا قال 
عميو  المَغشيّ "نَظَر  – ٕٓ"/ُمحكمةٌ "فإذا أُنزلْت سورٌة  -ٜٔومثواكم"/

لْحن "وَلتعرفّنيم في   -ٕٗ"/أقفاُليا"أم عمى قموٍب  -ٕٓمن الموت"/ 
 .ٖٓ"/القول

 (:ٖٛ-ٕٖفي المحور الثالث )اآليات من 
 . ٖ٘أعماَلكم"/ يِتَرُكم"ولن 

تنا واستماعنا ربما ال إن ِإْلفنا ليذه األلفاظ في السورة من خالل قراء
خاصة بيا ولم ترد إال في ىذه المواضع فرائد يجعمنا ننتبو إلى أنيا 

ومن  ،منيا، وىذا يعني أنيا جزء من األسموب أو النسيج الخاص بيا
أخص خصائص السورة.  يضاف إلى ذلك أن بعضيا لو داللة شديدة 

، و"أشراطيا"، الفاعمية واألثر في التركيب أو التصوير، مثل: "أمعاءىم"
و"المغشي عميو". ولفظ "ُمحكمة" لفظ محوري في السورة كميا، ولفظ 
"أقفاليا" ُيعّد جزًءا من أشير تراكيب القرآن الفريدة، وال سيما أنو يقع 
في موقع الفاصمة، ومثل ذلك "لحن القول" ُيعد من أشير الشواىد 

 القرآنية في بابة النفاق والمنافقين. 
المعجمية أيًضا لفظان ليما وقع خاص، وىما مما  ومن أىم الجوانب

استعمل في القرآن مرتين فقط ُتعّد سورة محمد إحداىما، وىذان ىما: 
حتى إذا أْثخنُتموُىم فشُّدوا الَوثاَق فإّما ﴿تموىم" في قولو تعالى: ن"أثخ

ّما ِفداءً  َأْن َما َكاَن ِلَنِبيٍّ ﴿[، والثاني في سورة األنفال: ٗ] ﴾منِّا بعُد وا 
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َيُكوَن َلُو َأْسَرى َحتَّى ُيْثِخَن ِفي اأْلَْرِض ُتِريُدوَن َعَرَض الدُّْنَيا َوالمَُّو ُيِريُد 
، [، والمفظ الثاني ىو "عسيتم"ٚٙ]األنفال: ﴾اآْلَِخَرَة َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيمٌ 

فيل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ﴿متصاًل بتاء الفاعل:  أي )عسى(
َقاَل ﴿[، ومثل ذلك في سورة البقرة: ٕٕ] ﴾وا أرحامكمفي األرض وتقطع

ومعنى [، ٕٙٗ]البقرة: ﴾َىْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَمْيُكُم اْلِقتَاُل َأالَّ ُتَقاِتُموا
ىذا أن لفظ "عسيُتم" بيذه الصيغة من التراكيب الفريدة في ىذين 
الموضعين. و)عسيُت( و)عسيتم( لغة أىل الحجاز، وبنو تميم 

 ولون: )عسى أن تفعل وأن تفعموا(.يق
وىكذا نرى أن معظم المفردات شديدة الوقع بالغة القوة والتأثير تآلًفا 

وىو الحض عمى الجياد  ،ا مع السياق والمقصد العام لمسورةدً وتعاض
األلفاظ التي ب وىو ما يتأكد من مقابمة ذلكالدائم لمكفار والمنافقين، 

 ميا.  تتمطف في الحديث عن الجنة ونعي
 التصوير والمجاز: -ج 

من أىم عناصر التحميل األسموبي في السورة ما جاء فييا من مجاز 
وصور واستعارات ال يمكن إغفال دورىا وفاعميتيا في ارتباطيا بمقصد 

 السورة العام، ومن ذلك:
 (﴾. )المحور األول(.ٗ﴿حتى تضع الحرُب أوزارىا ) -

 األول(. محور﴾. )ال(َٚوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم )﴿ -

﴿والذين كفروا يأكمون ويتمّتعون كما تأكُل األنعاُم والناُر مثًوى  -
 (﴾. )المحور األول(.ٕٔليم )

َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ِفيَيا َأْنَياٌر ِمْن َماٍء َغْيِر َآِسٍن ﴿ -
ِمْن َخْمٍر َلذٍَّة ِلمشَّاِرِبيَن َوَأْنَياٌر ِمْن َلَبٍن َلْم َيَتَغيَّْر َطْعُمُو َوَأْنَياٌر 

َوَأْنَياٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفِّى َوَلُيْم ِفيَيا ِمْن ُكلِّ الثََّمرَاِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن 
َربِِّيْم َكَمْن ُىَو َخاِلٌد ِفي النَّاِر َوُسُقوا َماًء َحِميًما َفَقطََّع َأْمَعاَءُىْم 



 م اجلسء الثانى9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 سورة محمد

 دراسة أسلوبية لسانية

ٖٔٚٓ 
 

 )المحور األول(. ﴾.(٘ٔ)

ْت ُسوَرٌة ُمْحَكَمٌة َوُذِكَر ِفيَيا اْلِقتَاُل رََأْيَت الَِّذيَن ِفي َفِإَذا ُأْنِزلَ ﴿ -
ُقُموِبِيْم َمَرٌض َيْنُظُروَن ِإَلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَمْيِو ِمَن اْلَمْوِت َفَأْوَلى 

 ﴾. )المحور الثاني(.(َٕٓلُيْم )

( َأَفاَل ْٖٕعَمى َأْبَصاَرُىْم )ُأوَلِئَك الَِّذيَن َلَعَنُيُم المَُّو َفَأَصمَُّيْم َوأَ ﴿ -
 ﴾. )المحور الثاني(.(َٕٗيَتَدبَُّروَن اْلُقْرَآَن َأْم َعَمى ُقُموٍب َأْقَفاُلَيا )

ِإنَّ الَِّذيَن اْرَتدُّوا َعَمى َأْدَبارِِىْم ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُيُم اْلُيَدى ﴿ -
َل َلُيْم َوَأْمَمى َلُيمْ   )المحور الثاني(. ﴾(ٕ٘) الشَّْيَطاُن َسوَّ

﴾. (َٕٚفَكْيَف ِإَذا َتَوفَّْتُيُم اْلَماَلِئَكُة َيْضِرُبوَن ُوُجوَىُيْم َوَأْدَباَرُىْم )﴿ -
 الثاني(. )المحور

التناسب بين التصوير والمجاز ومقاصد السورة أيًضا ونالحظ ىنا 
يتبين تتابع الصور والمجاز في  اإلطار وفي ىذا ،ومحاورىا

 المحور الثاني الخاص بحال المنافقين مع المؤمنين.
  متغيرات ما فوق الجممة: – ٙ

عمى وجو  -لقد ذكرنا من قبل أن من متغيرات ما فوق الجممة  
طول الفقرات وتوزيعيا، والربط بين الجمل، والتوافق والتخالف في  -العموم 

 يمتشابو المفظالك. وفي رأينا أن نضيف إلى ذلك مباني الجمل، ووسائل السب
والتناص؛ ألىميتيما وألثرىما الكبير في القرآن  ،في آيات القرآن الكريم

الكريم، وألن ىذا ىو أنسب موضع ليما في المتغيرات األسموبية لمقرآن. 
وبناء عمى ذلك سنتناول من ىذه المتغيرات: طول الفقرات وتوزيعيا، ولكن 

، ألن ىذا ىو المناسب مع القرآن الكريم، "طول اآليات"ا إلى بعد تغييرى
 .بوصفيا من عناصر السبك، والمتشابو المفظي، والتناص واإلحالة

   طول اآليات:
فأما طول الفقرات فمن الصعب في القرآن أن نتحدث عن فقرات ألن  
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لو وحدة التقسيم ىي اآلية، واآلية ال تتطابق مع مفيوم الفقرة التي ربما 
حاولنا أن نطبقيا عمى القرآن لكانت الفقرة مكونة من عدة آيات في الغالب. 

تقسيم  –كما ىو معروف وحاولنا أن نجريو  –وتقسيم السورة إلى مقاصد 
أوسع وال يمتقي بالضرورة أيًضا مع مفيوم الفقرة.  وبناء عمى ذلك ال يبقى 

ننظر إلى أن إال  أمامنا لكي نقيس ما ىو فوق الجممة بشكل عممّي منضبط
 طول اآليات. 

[ ٘ٔوأطول اآليات بحسب عدد الكممات: آية وصف الجنة ]رقم:
[، ٗكممة، وتمييا في الطول آية الحض عمى القتال ]رقم: ٗٗوعدد كمماتيا: 

كممة، ثم آية الدعوة إلى اإلنفاق  ٖٛوىي آية تشريع، وعدد كمماتيا: 
 ٜٕ[ وعدد كمماتيا:ٖٛرقم:والتحذير من االستبدال، وىي ختام السورة ]

[، ٕٓموقف المنافقين من نزول سورة عن القتال ]رقم:تصوير كممة، ثم آية 
سييدييم ﴿[: ٘كممة. وأما أقصر اآليات فيي اآلية ] ٕٚوعدد كمماتيا: 
َويدخُميم [ بعدىا مباشرة ﴿ٙكممات، واآلية ] ٖ﴾ وعدد كمماتيا:ويصمُح باَلُيم

كممات. يمي ذلك بعض آيات عدد  ٗمماتيا: ﴾، وعدد كالجنَة عرََّفيا ليم
والذين كفروا فتعًسا ليم وأضّل [: ﴿ٛكمماتيا ست كممات مثل اآلية ]

ن كانت إلى الطول أقرب لما أعماَليم ﴾. ومن اآليات المتوسطة في الطول وا 
 ٕٗ﴾ وعدد كمماتيا: ومنيم من يستمع إليك ...[ ﴿ٙٔفييا من سرد، اآلية ]
أن قصر اآلية يكون لو وقع خاص، وىذا واضح جًدا  كممة. ومما ال شك فيو

الذين كفروا وصدوا عن سبيل ا أضّل في اآلية األولى من السورة: ﴿
أفال يتدبرون [ ﴿ٕٗكممات، ومثل ذلك اآلية ] ٛ﴾ وعدد كمماتيا: أعماليم

كممات. ومن الممحوظات الميمة في ىذا الشأن  ٚ﴾ وعدد كمماتيا: القرآن ...
بين طول الجممة وطول اآلية، بناء عمى ما ذكرناه قبل ذلك؛ وجود عالقة 

[ فييا أطول جممة )عند األخذ برأي الزمخشري(: ٘ٔفآية وصف الجنة ]رقم:
كممة، وىي أيًضا أطول آية، ومن الواضح فييا ارتباط طول الجممة  ٜٖ
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وآية فضح المنافقين  واآلية بمظير العدول وعدم البساطة النحوية فييا،
تشتمل أيًضا عمى وىي من اآليات الطويمة، كما أشرنا، كذلك [ ىي ٕٓ]رقم:

كممة، ومن الواضح فييا كذلك ارتباط طوليا وطول  ٜٔثاني أطول جممة: 
الجممة فييا بكون اآلية تمثل بؤرة أسموبية مشحونة بعدة ظواىر: الطول 

ليا والتصوير المجازي ووجود فريدتين )ُمْحَكمة والَمغشّي عميو(، ثم إشكا
 النحوي وعدم بساطتيا في نيايتيا وتعمقيا باآلية الحادية والعشرين بعدىا.
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 :اإلحالة 
من أىم أدوات السبك التي تساعد   -بأنواعيا المتعددة  -( ٔ)اإلحالة 

في ربط أجزاء النص بعضيا ببعض، كما أنيا تفيد اإليجاز، ويمكن أن 
لموصول، أو الوصف، تكون اإلحالة عن طريق الضمير، أو اإلشارة، أو ا

، (ٕ)إعادة المعنىب مبإعادة المفظ أأكان ذلك أو "أل"، أو التكرار، سواء 
 وسنتناول بالتفصيل الضمائر،  واإلشارة، واالسم الموصول، والتكرار.

 حركة الضمائر: -أ
"تقوم بدور  نقصد بحركة الضمائر بيان أثرىا ودورىا في النص؛ ألنيا        

اسك النصي، من حيث اإلحاالت المتطابقة أو غير ميم في عممية التم
أن تنوع الضمائر يضفي  . كما(ٖ)المتطابقة، أو التبادل بين الظاىر والمضمر"

 .ممحوظين عمى النص حيوية وتنوًعا
وينبغي أن نمفت االنتباه إلى أن كل نص يضفي عمى الظاىرة نوًعا من        

حًدا في كل نص، وينبغي الخصوصية الذاتية، فميس توظيف الضمائر وا
 (ٗ)لممفسِّر أن يكتشف الدالالت المستفادة بحسب طبيعة النص الذي يفسره

أن تؤدي ضمائر الغيبة في نص ما الوظيفة  -مثال -ميس من الضروري.ف
نفسيا التي تقوم بيا في نص آخر؛ ألن لكل نص سياقو ومالبساتو التي 

                                                           

أثرىا في ترابط النص، انظر: النص والخطااب واإلجاراء، لممزيد عن اإلحالة وأنواعيا و  ( ٔ)
وماااا بعااادىا، ونحاااو الااانص، د.  ٕٖٓلروبااارت دي بوجراناااد، ترجماااة د. تماااام حساااان 

 ٜٕٔوما بعدىا، وتحميال الانص، د. محماود عكاشاة، ص  ٔٙمصطفى النحاس، ص
 وما بعدىا.

   ىا.وما بعد ٖٕ٘،صٕانظر: البيان في روائع القرآن، د. تمام حسان،،ج ( ٕ)
 .ٛٚٔاإلبداع الموازي، د. محمد حماسة، ص ( ٖ)
  .ٜٚٔ – ٚٚٔانظر: المرجع السابق، ص ( ٗ)
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 ر.تعطيو ذاتيتو واستقاللو الداللي عن أي نص آخ

لقد تحدثنا من قبل عن الضمائر وعالقتيا بفواصل السورة من الناحية           
الصوتية، لكننا اآلن سنتحدث عنيا من زاوية اإلحالة وأثرىا النحوي والداللي. 
وىنا نشير إلى أن الفواصل كميا انتيت بالضمائر، وقد جاء توزيعيا عمى 

  النحو اآلتي:

 فاصمة. ٕٙ= ضمير الغائب الجمع " ىم"  - 
( و)أم عمى ٓٔضمير الغائبة " ىا" = فاصمتان. )ولمكافرين أمثاليا. اآلية  -

 (. وكمتا الفاصمتين في حق الكفار.ٕٗقموب أقفاليا. اآلية 
فواصل. مع األخذ في االعتبار أن  ٓٔضمير المخاطب الجمع " كم" =  -

( مرة فقط، ٖٔالضمير "كم" لم يأت فاصمة في القرآن كمو إال ثالث عشرة )
 % تقريبا. ٚٚ( مرات ىنا، بنسبة ٓٔمنيا عشر )

فاصمة(، بما يمثل  ٕٛ) فالمالحظ غمبة ضمير الغائب عمى الفواصل     
فواصل(  ٓٔ% تقريًبا، في حين تمثل نسبة ضمير المخاطب )ٙ.ٖٚنسبة 
% تقريًبا، ولو دققنا لوجدنا غمبة ضمير الغائب الجمع في حق الكفار،  ٗ.ٕٙ

فاصمة مباشرة، وفي فاصمتين كان  ٕٔد ضمير الغائب عمييم في حيث عا
فاصمة، أي بما يمثل نسبة  ٖٕالسياق عائًدا عمى الكفار، بمجموع 

%، في حين عاد ضمير الغائب الجمع عمى المؤمنين في خمس ٗٔ.ٕٛ
 % تقريًبا.ٛ.ٚٔفواصل فقط، بنسبة 

في السورة  فاصمة ٕٙوال شك أن مجيء ضمير الغائب " ىم" في        
ذلك أنو من النادر جدِّا مجيء ىذا الضمير  ؛يمثل ظاىرة ينبغي التوقف عندىا

( فاصمة، لم يأت  ٖٕٙٙفاصمة، ففي حين يشتمل القرآن الكريم عمى )
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( ىنا في ىذه السورة ٕٙ، منيا )(ٔ)فقط ( مرةٖٓالضمير )ىم( فاصمة إال )
لة. وقد ناسب شيوع %، وىي نسبة ذات دال ٙ.ٙٛالكريمة، بما يمثل نسبة 

، إذ من المعروف أن كما سنبينضمير الغائب الحضور القوي لالسم الموصول 
 (.ٕ)الموصوالت بصورة عامة تدل عمى الغيبة

فريقي إلى طبيعة الموازنة بين  راجع   -في ظننا  – ولعل تفسير ذلك       
الكفار في أغمبو عند الحديث عن  جاء ضمير الغائبحيث ، الكفار والمؤمنين

ليؤكد أن األحكام نيائية ال رجعة فييا، وال يسمح فييا بنقاش أو  وأعوانيم؛
إلى قمة نسبة ضمير المخاطب، وىو في غالبو كان  وقد أدى ذلك مجادلة؛ 

 عائًدا عمى المؤمنين ال الكفار، حيث ورد عائًدا عمى فريق المؤمنين في تسع

لكفار بالخطاب لتوبيخيم ( مرات، وفي مرة واحدة كان االلتفات إلى اٜ)
"فيل عسيتم: التفات لمذين في قموبيم  وتيديدىم. يقول أبو حيان مؤكًدا ذلك:

مرض، أقبل بالخطاب عمييم عمى سبيل التوبيخ، وتوقيفيم عمى سوء 
 .(ٖ)مرتكبيم"
وفي جرس الياء والميم الساكنة نوع من الحسم يناسب أولئك الذين         

ذوا المؤمنين وصدوا عن سبيل ا؛ لذلك نرجح الوقف كفروا با ورسولو، وآ
االستعمال  ىذاعمى قولو تعالى " أولى ليم"، بوصفو تيديًدا ووعيًدا، وقد جاء 

﴾ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى﴿ في القرآن الكريم في قولو تعالى:
 ، وكذلك كالم العرب، قال الشاعر:[ٖ٘-ٖٗ :القيامة]

                                                           

 . ٜٕٚ -ٜٕ٘انظر: الفاصمة في القرآن، محمد الحسناوي ص  ( ٔ)
 .ٖٕ، صٕانظر: البيان في روائع القرآن، ج (ٕ)
ار . وانظاااار: الكشاااااف، د٘ٔٔ، صٛالبحااار المحاااايط، دار إحياااااء التااااراث العربااااي،ج ( ٖ)

 .ٔٓٚ، ص ٜ، والدر المصون، جٚ٘ٗ، صٖالمعرفة، ج
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 (ٔ)وىل لمدَّرِّ ُيْحَمُب من َمَردِّ        فأولى ثم أولى ثم أولى
أن " اآلية الثانية متصمة   -كما ذكرنا من قبل  – وىناك من يرى         

باألولى، والالم في قولو " ليم" بمعنى الباء، أي الطاعة أولى وأليق بيم، وأحق 
ولى ؛ ير أننا نرى أن الوقف وعدم االتصال أ. غ (ٕ)ليم من ترك امتثال أمر ا"

ألن السياق في السورة سياق تيديد ووعيد لمكفار، كما ورد في السورة الدعاء 
والذين كفروا فتعًسا ليم  ﴿ :عمى الكفار باليالك والخسران في قولو تعالى

" طاعة وقول معروف"، ويؤيد ذلك "  :، ومن كالم الكفار قوليم﴾وأضل أعماليم
وقوليم ىذا عمى سبيل اليزء  ،" يقولون طاعة وقول معروف" :قراءة أُبيّ 
في سورة  قولو تعالىأيًضا مما يؤكد أن ىذا من قول المنافقين . و ( ٖ)والخديعة"
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بّيت طائفة منيم غير الذي ﴿النساء: 

 ﴾تقول وا يكتب ما يبيتون فأعرض عنيم وتوكل عمى ا وكفى با وكيال
فيم  ﴾فمو صدقوا ا لكان خيرًا ليم﴿ :ا عمييم بقولووقد عقب  [،ٔٛاآلية ]

 منافقون، يحاولون خداع الرسول والمؤمنين.
االنفصال وعدم االتصال،  (ٗ)الرؤية البصرية لطريقة الكتابة تؤيدكما   

وطريقة الكتابة تفسِّر السبب في طول بعض اآليات أو قصرىا، فكل آية تمثل 
لفاصمة وىو نياية اآلية؛ وبناًء عمى ذلك فالوظيفة دفقة معنوية، تتحدد بموقع ا

                                                           

. وجااء فاي المعجام المفصال ٜٕٗٙ، صٜانظر: الجامع ألحكاام القارآن لمقرطباي: ج ( ٔ)
)ولاي(؛  ٕٔٗ/ ٘ٔباال نسابة فاي لساان العارب  البيات (:ٖٜٖ/ٕفي شواىد العربية )

 ؛ وتاج العروس )ولي(.ٔ٘٘/ ٗ؛ ومجمل المغة ٔٗٔ/ ٙومقاييس المغة 
 . ٜٕ٘ٙ، صٜج الجامع ألحكام القرآن: ( ٕ)
. وانظار: مفااتيح ٗٔٔ، صٛالبحر المحيط ألباي حياان، دار إحيااء التاراث العرباي، ج( ٖ)

 .ٓٓٚ-ٜٜٙ، ص صٜ، والدر المصون، جٕٕٛ، صٗٔالغيب، ج
 .ٓٛانظر: اإلبداع الموازي: ص( ٗ)
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ىي الداللة، فالمعنى ىو الذي يحدد  -وليست الوحيدة -األساسية لمفاصمة
الفاصمة، ومن الممكن أن يكون لمفاصمة وظائف أخرى تركيبية أو جمالية، 

. وقد ختمت اآلية (ٔ)غير أن المعنى يبقى دائًما ىو األساس في توجيو الفاصمة
، ولو كان المراد " فأولى ليم طاعة وقول ﴾فأولى ليم﴿ :يمة بقولو تعالىالكر 

 معروف"، لما انفصل الكالم.

يبقى في النياية فاصمتان اثنتان جاءتا عمى الضمير "ىا"، وكمتا        
الفاصمتين جاءت في مقام تيديد الكفار وزجرىم: )ولمكافرين أمثاليا. اآلية 

(، " ولما كانت حركة الياء أو الكاف ٕٗاآلية  ( و)أم عمى قموب أقفاليا.ٓٔ
.  كما أن (ٕ)في ضمير الجمع عمى الضم ناسبتيا الضمة عمى" أمثال" و" أقفال"
يضفي  وىذاصوت الياء بجرسو صوت ميموس مرقق، وبعده ألف اإلطالق، 

جوِّا من الوعيد واإلنذار ممثال في انطالق الصوت بحرية دون قيود، كأنو 
   أولئك الكافرين. صرخة في وجوه

 اإلشارة: -ب 

اإلحالة عن طريق اإلشارة من أىم وسائل السبك أو الربط في النص،          
إذ تشير إلى ما تقدم من قول أو حدث، فتصبح بذلك وسيمة من وسائل 

 -ير أننا نمحظ مممًحا آخر لإلشارة في السورة الكريمة، وىو أنيا. غ(ٖ)اإليجاز
سياق السببية أو التعميل، كأن ا تعالى يبين لنا  وردت في -في أغمبيا 

                                                           

ية فقاط تارتبط يرى الدكتور تماام حساان أن الفاصامة قاد يكاون لياا غاياة جمالياة صاوت( ٔ)
بموسيقى النص القرآني، وليس لياا حينئاذ قيماة نحوياة أو داللياة. انظار: البياان فاي 

 .ٕٕٓ، صٔروائع القرآن، ج
 .ٜٚٔالفاصمة في القرآن: ( ٕ)
ولممزياد عان اإلشاارة وأنواعياا انظار:  .ٛٙٔ، صٕانظر: البيان فاي روائاع القارآن، ج( ٖ)

 عدىا.وما ب ٖٕٚتحميل النص، د. محمود عكاشة، ص
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 .الموازنة بين ىذين الفريقينالسبب في تفضيل المؤمنين عمى الكفار في 
واضًحا في استعمال اسم اإلشارة "ذلك"، الذي تكرر في ىذا بدا قد و         

-ٖالسورة الكريمة ست مرات، جاء في خمس منيا في مفتتح اآلية )اآليات: 
 في وسطا الباء السببية، وفي مرة واحدة جاء (، وبعده دائمً ٕٛ-ٕٙ-ٔٔ-ٜ

ليفيد بيان الحكم السابق عميو وتقريره في سياق  -الرابعة وىي اآلية - اآلية
السببية كذلك، ويطمق عمى ىذا االستعمال "اإلحالة الموسعة"، حيث يشير اسم 

 (ٔ)اإلشارة إلى" جممة بأكمميا، أو متتالية من الجمل"
وفي المرات الست جاءت اإلحاالت قبمية، في سياق بيان السبب أو  

العمة في الحكم السابق عمييا، فيي تربط بين الكالمين، يقول القرطبي عن 
 . (ٕ)كممة "ذلك": " وىي كممة يستعمميا الفصيح عند الخروج من كالم إلى كالم"

ومباركة أعمال ففي اآلية الثالثة اإلشارة إلى إبطال ا ألعمال الكفار، 
صالح حاليم، والسبب في ذلك الحكم السابق ىو اتباع الكفار  المؤمنين وا 
لمباطل، واتباع المؤمنين لمحق، فميس َثمَّ ظمم لمكفار، إنما ىو اختيارىم بإرادتيم 

 الكاممة؛ فمذلك استحقوا ما وقع عمييم من عقاب.
ذلك بأنيم كرىوا ما ﴿وفي اآلية التاسعة تكرر التركيب ذاتو في مفتتح اآلية: 

ذلك بأن ا مولى الذين ﴿، وفي اآلية الحادية عشرة: ﴾ أنزل ا...
 .﴾آمنوا...

 ذلك بأنيم قالوا لمذين كرىوا ما أنزل ا.....﴿ وفي اآلية السادسة والعشرين:
﴾. 

 .﴾ ذلك بأنيم اتبعوا ما أسخط ا...﴿وفي اآلية الثامنة والعشرين: 

                                                           

 .ٔٚنحو النص، ص( ٔ)
 .ٙٚ، صٕٙ. وانظر: التحرير والتنوير، جٕٓٛٙ، صٜالجامع ألحكام القرآن، ج( ٕ)
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في بداية اآليات  نفسوالمواضع الخمس يتكرر التركيب ففي ىذه          
التي وردت الرابعة ليؤكد مفيوم السببية أو بيان عمة الحكم السابق، أما اآلية 

فييا إشارة إلى كيفية تعامل المؤمنين مع الكفار ف، في وسط اآليةفييا اإلشارة 
ي االبتالء في حالة الحرب، وأن ا لو حكمة في مقاتمة المؤمنين ليم، وى

 واالختبار؛ ألن ا تعالى لو أراد إىالك الكفار لفعل دون قتال أو حرب.
ومن الممحوظات األخرى في ىذا السياق أيًضا أن اسم اإلشارة "أولئك"          
في المرتين يشير إلى الطرف األول في الموازنة ىو (، و ٖٕ -ٙٔمرتين )تكرر 

أولئك الذين ﴿اإلضالل والطبع عمى القمب: وىم الكفار، فيؤكد حكم ا عمييم ب
، أو يؤكد استحقاقيم لعنة ا عز وجل وطردىم من ﴾طبع ا عمى قموبيم

. وقد ناسب ذلك ﴾أولئك الذين لعنيم ا فأصميم وأعمى أبصارىم﴿رحمتو: 
 استعمال اسم إشارة لمبعيد؛ تأكيًدا لمروقيم وبعدىم عن مغفرة ا.

 الموصول: –ج 
حضورًا مميزًا لالسم الموصول، حيث اشتممت  سورة "محمد"في نالحظ 

% تقريًبا ٙٙخمس وعشرون آية عمى اسم موصول أو أكثر، بما يمثل نسبة 
السورة، ولعل ذلك يؤكد مفيوم التعميم الذي حرصت عميو اآليات،  آيات من

سواء في حق الطرف األول وىم الكفار وَمن عمى شاكمتيم من المنافقين وأىل 
لكتاب، أو في حق الطرف الثاني وىم المؤمنون، لتبقى الموازنة بين الفريقين ا

 عامة شاممة لكل من تنطبق عميو ىذه الخصال.
لذلك نرى شيوًعا ممحوًظا لالسم الموصول " الذين"، إذ تكرر أربًعا         

مم يقل" كفار قريش، أو ف( مرة في السورة ، لتأكيد ذلك العموم، ٕٗوعشرين )
تعددت اآلراء في المقصود  ؛ وليذا(ٔ)طعمون يوم بدر، أو أىل الكتاب"الم

                                                           

 .ٕٔٗ، صٗٔمفاتيح الغيب، ج (ٔ)
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ىؤالء  بيؤالء الذين كفروا، وفي ظل تمك الموازنة العامة ال يعنينا كثيرًا طبيعة
الكفار، فالمقصود ىو العموم البحت ال مجرد مجموعة مَعينة في أي زمان وفي 

 أي مكان. 
ريًدا في نوعو؛ إذ جاء مخالًفا لمسور والمتأمل لمفتتح السورة يراه ف       

مت، والشورى، والزخرف، صّ السبع التي قبمو في ترتيب التالوة، وىي: غافر، وفُ 
حم"، فكأن افتتاح  "والدخان، والجاثية، واألحقاف، وكميا تبدأ بقولو تعالى 

 داللية منفصمة جديدة.حمقة السابقة ليبدأ  الحمقاتالسورة ىنا يكسر تمك 
م يرد االفتتاح باالسم الموصول المجرد من أي روابط قبمو في أي ول       

سورة من سور القرآن الكريم، فميس ثمة سورة تبدأ مباشرة باالسم الموصول، 
الطاىر بن عاشور أن  رأىوقد لفت ذلك االفتتاح نظر المفسرين، حيث 

ب االفتتاح بالموصول وصمتو، فيو " تشويق لما يرد بعده من الحكم المناس
يماء بالموصول وصمتو إلى عمة الحكم عميو بالخبر، أي ألجل كفرىم  لمصمة، وا 

أيًضا صف ىذا االفتتاح . وقد و (ٔ)وصدىم، وبراعة استيالل لمغرض المقصود"
. وىذا في رأينا توجيو سديد (ٕ)بأنو" افتتاح يمثل اليجوم بال مقدمة أو تمييد"
وتفرده، وما يوحي بو ذلك من  جًدا يتوافق مع غرابة ىذا المفتتح أو المطمع

لى ىذا  إخالفو لمتوقع وخروجو وعدولو عما ىو مألوف في بداية السور، وا 
 التفسير ترجع بالغة ىذا التركيب. 

وليس بممتنع أن يكون افتتاح السورة باالسم الموصول الدال عمى 
 وحكم نيائي في كل كافر، وفي كل عام رادع قانونالعموم لإليحاء أيًضا بأنو 

مؤمن؛ لذلك ال نرى ضرورة لعود االسم الموصول في مفتتح السورة عمى كممة 

                                                           

 .ٖٚ، صٕٙالتحرير والتنوير، ج (ٔ)
 .ٕٖٓٛ، صٙفي ظالل القرآن، ج (ٕ)
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" في نياية سورة األحقاف، وىي السورة السابقة لسورة محمد، ون" الفاسق
يقول الرازي: " أول ىذه السورة مناسب آلخر السورة المتقدمة، فإن آخرىا قولو 

، فقد يكون ذلك (ٔ)[ٖ٘ية األحقاف: اآل]تعالى" فيل ييمك إال القوم الفاسقون" 
وجيًيا من ناحية، لكننا نرى أن اأَلْولى بقاء االسم الموصول عامِّا دون قصد 
فئة معينة، وبأداء صوتي مستقل يفيد الحسم المطموب، ونيائية الحكم، أما لو 

في السورة قبميا، فسوف تكون ىناك  ون"الفاسق"جعمنا " الذين" نعتًا لكممة 
ستئناف بجممة " أضل أعماليم"، وقد ال يكون ذلك مناسًبا سكتة خفيفة ثم اال
 لممعنى المقصود.

كالنواسخ مثال، ليقرر ىذا العموم  والمالحظ خمو التركيب من أي رابط،      
في مفتتح السورة، لكْن في غير آية االفتتاح اقترن االسم الموصول بالحرف 

يل ا وشاقوا الرسول من إن الذين كفروا وصدوا عن سب﴿الناسخ " إّن"، مثل: 
، [ٕٖاآلية ] ﴾بعد ما تبين ليم اليدى لن يضروا ا شيًئا وسيحبط أعماليم

ر فمن يغفر اإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل ا ثم ماتوا وىم كف ذ﴿ومثل: 
إن الذين ﴿وىذا كثير في غير موضع في القرآن، مثل:  [ٖٗاآلية ] .﴾ا ليم

[، ومثل: ٚٙٔ]النساء:  ﴾ قد ضموا ضالال بعيًداكفروا وصدوا عن سبيل ا
]النساء:  ﴾إن الذين كفروا وظمموا لم يكن ا ليغفر ليم وال لييدييم طريًقا﴿

ٔٙٛ.] 
كما نالحظ أن االسم الموصول " الذين" قد أريد بو اإلخبار المجرد،         

 دون تضمينو معنى الشرط، فمن المعروف أن الموصول قد يضمن معنى
الذين ينفقون أمواليم بالميل ﴿ الشرط، فيقترن خبره بالفاء، نحو قولو تعالى:

والالتي  ﴿ ، ونحو:[ٕٗٚالبقرة، ] ﴾والنيار سرِّا وعالنية فميم أجرىم عند ربيم

                                                           

 .ٕٔٗ، صٗٔمفاتيح الغيب، ج (ٔ)
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، [٘ٔالنساء،] ﴾يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشيدوا عميين أربعة منكم
خبر بالفاء، نحو قولو وحين يقصد بالموصول مجرد اإلخبار، ال يقترن ال

الذين ينفقون أمواليم في سبيل ا ثم ال يتبعون ما أنفقوا منِّا وال  ﴿ تعالى:
الذين آمنوا  ﴿ ، ونحو قولو تعالى:[ٕٕٙالبقرة، ] ﴾أذى ليم أجرىم عند ربيم

] فالمقصود ىنا ىو مجرد ٜٕ]الرعد،  (ٔ) ﴾وعمموا الصالحات طوبى ليم
وم المجرد؛ لذلك خمت جممة الخبر من الفاء الدالة اإلخبار إلفادة نوع من العم

 عمى تضمن الموصول لمعنى الشرط.
عن ىذا الحكم العام بما يفيد ثبوتو وتحققو  -تعالى-وقد عبَّر ا        

في أي زمان، وفي أي مكان، وعمى أي فئة، فعبَّر بالجممة االسمية، فتقدم 
، كأنو إخبار مطمق في صيغة االسم الموصول، وتأخرت جممة الخبر الفعمية

التقديم أفاد تأكيد المعنى عن ىذا نيائية ثابتة، إضافة إلى أن رادعة قانونية 
 ىم من يضل ا أعماليم.  -ال غيرىم -طريق أسموب القصر، فيؤالء

في  -إن لم يكن تطابًقا -ويمفت االنتباه ذلك التشابو التركيبي      
أنما يسوي بين طرفي الموازنة حتى في التركيب بداية الموازنة بين الفريقين، ك

الطرفين، وىي ضمير الجمع الغائب  نالمفظي، فقد جاءت الفاصمة متفقة بي
الكفار وىم الطرف األول عمى جانب "ىم"، وأما المكونات التركيبية فنجدىا في 

 النحو اآلتي:
 اسم موصول+ جممة الصمة+ جممة معطوفة+ جممة الخبر الفعمية بالفعل-

 الماضي.
 الطرف اآلخر من الموازنة وىم المؤمنون، نجد التركيب مكوًنا من: جانبوفي 
اسم موصول+ جممة الصمة+ جممة معطوفة+ جممة معطوفة+ جممة  -

                                                           

 .ٜٖٚ، ص ٔ، و جٕٗص، ٕانظر: البيان في روائع القرآن، ج (ٔ)
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 اعتراضية+ جممة الخبر الفعمية بالفعل الماضي+ جممة معطوفة.
 جانبالتركيبين، غير أن التركيب في  بينفالتشابو واضح        

نين زاد بجممة معطوفة وجممة اعتراضية بغية التوضيح والبيان لجزاء كل المؤم
فريق، كما أن لممؤمنين زيادة وىي صالح كل أحواليم. والتعبير بالفعل الماضي 

يوحي بأن األمر منقٍض، وال رجعة فيو وال نقاش،  كمييما الطرفين جانبفي 
 فقد تم الحكم، وال معقب لحكم ا في الطرفين.

كأن اآليات تقدم في البداية ممخًصا لكل ما سوف يأتي في السورة       
الكريمة؛ لذلك تبين اآليات بعد ىذا االفتتاح األسباب والحيثيات التي اقتضت 
ىذا الحكم الحاسم في البداية، وذكرت الفروق بين طرفي المقابمة بصورة عامة 

 ىنا، ثم فصمت في بقية اآليات.
 التكرار: -د 

ظاىرة التكرار مظيرًا من أىم مظاىر الترابط النصي، وقد بّينا فيما تمثل      
سبق داللة تكرار اسم اإلشارة، وكذلك تكرار ضمير الغائب في فواصل السورة، 

 وسنتناول بعض مظاىر التكرار األخرى ىنا.
قولو  وومن صور تكرار التراكيب ما جاء في اآلية األولى، وى       

 وصدوا عن سبيل ا"، حيث تكرر عمى النحو اآلتي: " الذين كفروا: تعالى
 .ٕٖاآلية  ﴾ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل ا وشاقوا الرسول ....﴿ -
 .ٖٗاآلية  ﴾إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل ا ......﴿ -

تكرار التركيب في أواخر السورة ليربطيا بمفتتحيا، ونرجح  ىنا نالحظ         
 أن المقصود بالكفار في اآليتين األخيرتين ىم -طاىر بن عاشوركما يرى ال -

قد عاد الكالم عمييم بعد االنتياء . و أنفسيم المذكورون في اآلية األولى الكفار
"عوًدا عمى بدء لتيوين حاليم في نفوس  من الكالم عمى المنافقين
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ان السبب كما أن التكرار يؤكد أن كفرىم وصدىم عن سبيل ا ك. (ٔ)المسممين"
األبرز لما صاروا إليو من ضالل، كما أكد التكرار ىنا ما جاء في قولو تعالى 

، فيؤالء" شاقوا الرسول" ولم ﴾وآمنوا بما نزل عمى محمد﴿: في بداية السورة
بطال  يطيعوه، ولم يؤمنوا بما أنزل عميو، فكان ذلك سبًبا إضافيِّا ليالكيم وا 

 أعماليم.
"من بعد ما تبين ليم اليدى" فقد ورد : قولو تعالى ومن تكرار التراكيب     

 مرتين:
ل سوَ  أدبارىم من بعد ما تبين ليم اليدى الشيطانُ  إن الذين ارتدوا عمى﴿ -

 .[ٕ٘اآلية ] ﴾ليم وأممى ليم
ن ليم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل ا وشاقوا الرسول من بعد ما تبيّ ﴿ -

  .[ٕٖاآلية ] ﴾يمأعمالَ  حبطاليدى لن يضروا ا شيًئا وسيُ 
ويرى الكرماني أن ذلك ليس من قبيل التكرار؛ ألن اآلية األولى نزلت          

ير أننا نرى أنو تكرار لتأكيد . غ(ٕ)في الييود، واآلية الثانية نزلت في قوم ارتدوا
أنيما عرفا طريق الحق  أن ىؤالء وىؤالء بينيما قاسم مشترك، وىو

د واتباع اليوى والشيطان، فأضميم ا اثرا االستكبار والعنواالستقامة، لكنيما آ
تعالى، وأبطل أعماليم، فيم ضموا عن عمم ال عن جيل، وقد عبر القرآن الكريم 

أفرأيت من اتخذ إليو ىواه وأضمو ا عمى  ﴿: عن ذلك المعنى في قولو تعالى
 .[ٖٕالجاثية: ] ﴾عمم
قضية إبطال لي أكثر من موضع ومن صور التكرار تأكيد السورة ف       

ىداره في  يعمي قيمة  أنو الفريق األول وىم الكفار، في حين جانبقيمة العمل وا 
                                                           

 .ٕ٘ٔ، صٕٙالتحرير والتنوير: ج (ٔ)
، ٔ، وبصااائر ذوي التمييااز، ج ٜٗٔانظاار: أساارار التكاارار فااي القاارآن لمكرماااني، ص  (ٕ)

 .ٖٔٗص 
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الفريق اآلخر، وىم المؤمنون، بل يغفر ليم األعمال جانب العمل ويزيده في 
 غير الصالحة إن وجدت، وقد بدا ذلك واضًحا فيما يأتي:

 المؤمنين فريق الكفارفريق 
 ٕ: اآلية "يمر عنيم سيئاتِ كفّ " ٔ: اآلية "اليمأعم ضلّ "أ
 ٗ: اآلية "يمضل أعمالَ فمن يُ " ٛ: اآلية "يمأعمالَ  وأضلّ "
 ٖٓ: اآلية: "كميعمم أعمالَ  واُ " ٜ: اآلية "يمفأحبط أعمالَ "
 ٖٖ: اآلية "كمبطموا أعمالَ وال تُ " ٕٛ: اآلية "يمأعمالَ  فأحبطَ "
 ٖ٘: اآلية "كمم أعمالَ كُ ترَ لن يَ و " ٕٖ: اآلية "يمحبط أعمالَ وسيُ "

 

فقد تكرر التركيب ليظير الفارق البيِّن بين الفريقين، ولعل أكبر        
خسارة يصاب بيا اإلنسان ىي أن يرى عممو صار ىباء منثورًا، ال قيمة لو وال 

 وزن.
ولمرازي التفاتة طيبة في العدول عن صيغة الماضي )أضل، فأحبط(      

حبط(، يقول:" فإن قيل: قد إلى صيغة المستقبل في آخرىا)سيُ  في أول السورة
تقدم في أول السورة أن ا تعالى أحبط أعماليم، فكيف يحبط في المستقبل؟ 

الذين ﴿ :أحدىما: أن المراد من قولو تعالى الجواب عنو من وجيين:"فنقول: 
مر كانوا في أول السورة المشركون، ومن أول األ ﴾كفروا وصدوا عن سبيل ا

مبطمين وأعماليم كانت عمى غير شريعة. والمراد من الذين كفروا ىينا أىل 
الكتاب وكانت ليم أعمال قبل الرسول فأحبطيا ا تعالى بسبب تكذيبيم 
الرسول، وال ينفعيم إيمانيم بالحشر والرسل والتوحيد، والكافر المشرك أحبط 

والثاني: ىو أن  ا بالحشر.فً  وال كان معتر عممو حيث لم يكن عمى شرع أصاًل 
المراد باألعمال ىينا مكايدىم في القتال، وذلك قد تحقق منيم وا سيبطمو، 
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حيث يكون النصر لممؤمنين، والمراد باألعمال في أول السورة ىو ما ظنوه 
 .(ٔ)حسنة"

مع الكفار،  ﴾أضل أعماليم﴿التعبير بصيغة الماضي  أيًضا كما نالحظ       
، فكأن ﴾فمن يضل أعماليم﴿يغة المضارع المنفي مع المؤمنين بص التعبيرو 

العمل عند الكفار عدم ال وجود لو أساًسا، أما المؤمن فعممو" كمما ثبت عميو 
أثبت عميو، فمن يضل لمتأبيد، وبينيما غاية الخالف، كما أن بين الداعي 

أصمح" ذلك استعمال الماضي " من قبيل. و (ٕ)والصاد غاية التباين والتضاد"
 :، وقولو تعالى[ٕاآلية: ] ﴾وأصمح باليم﴿ :والمستقبل "يصمح" في قولو تعالى

والماضي والمستقبل   : " . يقول الرازي[٘اآلية: ] ﴾سييدييم ويصمح باليم﴿
ىم بسبب اإليمان والعمل الصالح، وذلك كان ىم ما وعدَ دَ راجع إلى أن ىناك وعَ 

ىم بسبب دَ عمى الوقوع، وىينا وعَ واقًعا منيم فأخبر عن الجزاء بصيغة تدل 
" فإذا  :القتال والقتل، فكان في المفظ ما يدل عمى االستقبال، ألن قولو تعالى

 . (ٖ)" يصمح باليم" :لقيتم" يدل عمى االستقبال فقال
فقد جاء ﴿: وقد يكون التكرار عن طريق المعنى، نحو قولو تعالى

تعالى في بداية السورة" وآمنوا ، فيو تكرار وتأكيد لقولو ٛٔاآلية:  ﴾أشراطيا
، يقول القرطبي عن قولو تعالى" فقد جاء ٕبما نزل عمى محمد" اآلية: 

صمى  -أي أماراتيا وعالماتيا، وكانوا قد قرءوا في كتبيم أن محمًداأشراطيا": " 
آخر األنبياء، فبعُثو من أشراطيا وأدلتيا، قالو الضحاك  -ا عميو وسمم

                                                           

 .ٜٕ٘/ٜٕٗ، صٗٔمفاتيح الغيب، ج (ٔ)
 

 .ٕٛ٘، صٗٔالمرجع السابق، ج (ٕ)
 

 .ٜٕ٘، صٗٔالمرجع السابق، ج (ٖ)
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عن أنس قال رسول ا: بعثت أنا والساعة كياتين،  والحسن. وفي الصحيح
 .(ٔ)وضم السبابة والوسطى"

 والتناص: يمتشابو المفظال 

ُعّرف "المتشابو المفظي" بأنو "إيراد القصة الواحدة في صور شتى 
وفواصل مختمفة"، وىو أقسام تختمف بحسب التقديم والتأخير، أو الزيادة 

اجعْل ىذا ﴿ير ذلك، مثل قولو تعالى: والنقصان أو التعريف والتنكير وغ
 ﴾اجعْل ىذا البمد آمًنا﴿ وقولو تعالى: [ٕٙٔ]البقرة: ﴾بمًدا آمًنا
 -عمى وجو العموم  -والمقصود بالمتشابو المفظي  .(ٕ)[ ٖ٘]إبراىيم:

من ألفاظ اآليات في القرآن الكريم في موضعين مختمفين أو  الذي تكرر
وأما  .(ٖ)سيا أو في سورة أخرىأكثر، وقد يكون ذلك في السورة نف

"التناص" فيو مصطمح حديث ُيراد بو ما يكون بين أجزاء النص بعضيا 
وبعض من عالقات تشبو عالقة الجواب بالسؤال، أو عالقة المتن بالشرح، 

                                                           

 .ٙ٘ٗ، ص ٖ. وانظر: الكشاف، جٜٕٔٙ، صٜجالجامع ألحكام القرآن،  (ٔ)
 

وماااا بعااادىا، ودراساااة المتشاااابو  ٜٖٓ/ٖانظاار: اإلتقاااان فاااي عماااوم القااارآن لمسااايوطي  (ٕ)
 -ٕٕالمفظااي ماان آي التنزياال فااي كتاااب مااالك التأوياال، د. محمااد فاضاال السااامرائي 

ٕ٘  . 
 

يات المتشاابيات فاي من الكتب المؤلفة في ذلك: "درة التنزيل وُغّرة التأويل في بيان اآل (ٖ)
ىاا، و"ماالك التأويال القااطع  ٖٔٗكتاب ا العزيز"، لمخطيب اإلسكافي المتوفى سانة 

بااذوي اإللحاااد والتعطياال فااي توجيااو المتشااابو المفااظ ماان آي التنزياال" ألبااي جعفاار باان 
ه. وىذا النوع من الكتب ال يتعرض لممتشاابيات  ٛٓٚالزبير الغرناطي المتوفى سنة 

وم عمى االختيار واالنتقاء، يؤكد ىذا أن سورة محماد لام يارد لياا ذكار فاي كميا، بل يق
 "درة التأويل".
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أو عالقة الغامض بما يوضحو والمحتمل بما يحدد معناه أو العام بما 
لتشابو المفظي والتكرار، أما . وعالقة المتشابو يمحظ فييا ا(ٔ)يخصصو

عالقة التناص فيي أوسع من ذلك ويمحظ فييا أكثر جانب العالقات 
السياقية والداللية. وال يعنينا في النظر إلى متشابو المفظ والتناص ىنا إال 

  من أثر في تحميل األسموب وبيان موائزه.ليما ما يكون 

 من سور القرآن:ومن أمثمة متشابو المفظ بين سورة محمد وغيرىا 
قولو تتشابو مع  ﴾َمَثُل الجنة التي وعد المتقون ...﴿آية وصف الجنة 

َمَثُل اْلَجنَِّة الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن َتْجِري ِمْن َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر ُأُكُمَيا َداِئٌم تعالى: ﴿
[. ٖ٘﴾ ]الرعد:َن النَّارُ َوِظمَُّيا ِتْمَك ُعْقَبى الَِّذيَن اتََّقْوا َوُعْقَبى اْلَكاِفِري

وانفرادىا  والموازنة بين اآليتين تثبت آلية سورة محمد الطول واإلطناب
  بمعجميات خاصة وكون تركيبيا أكثر تعقيًدا.

ْمِم َوَأْنُتُم ﴿قولو تعالى:  في سورة محمدومثل ذلك  َفاَل َتِيُنوا َوَتْدُعوا ِإَلى السَّ
[، ىذا يتشابو مع قولو ٖ٘﴾ ]َلْن َيِتَرُكْم َأْعَماَلُكمْ اأْلَْعَمْوَن َوالمَُّو َمَعُكْم وَ 

َواَل َتِيُنوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اأْلَْعَمْوَن ِإْن ُكْنُتْم تعالى في سورة آل عمران ﴿
 [.ٜٖٔ﴾ ]آل عمران:ُمْؤِمِنينَ 

َفِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن ﴿ومن التناص ما ورد في سورة محمد من قولو تعالى: 
مَّا كَ  َفُروا َفَضْرَب الرَِّقاِب َحتَّى ِإَذا َأْثَخْنُتُموُىْم َفُشدُّوا اْلَوثَاَق َفِإمَّا َمنِّا َبْعُد َواِ 

[ ٘﴾ ]التوبة:َفاْقُتُموا اْلُمْشِرِكيَن َحْيُث َوَجْدُتُموُىمْ [ وقولو تعالى: ﴿ٗ﴾ ]ِفَداءً 
الرقاب  بألن اآليتين بينيما تعارض في الظاىر؛ ألن األولى تجعل لضر 

ما المن، واآلية  ما الفداء وا  والقتل غاية ىي اإلثخان ثم بعد ذلك األسر وا 
                                                           

، والنحاو العرباي والانص: ٗٓٔانظر: الانص والخطااب واإلجاراء، لروبارت دي بوجراناد  (ٔ)
مدخل لبحث العالقة بينيما، لمدكتور عبدالساالم حاماد، بحاث منشاور فاي مجماة كمياة 

 .ٖ٘، ص ٜٕٓٓرة، دار العموم، جامعة القاى
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آية سورة  إن األخرى تحض عمى القتل فقط وال ذكر فييا لتقييد لو. وقد قيل
 . (ٔ)محمد مخصصة لعموم آية التوبة

وفي رأينا قد يتداخل التشابو المفظي والتناص ويصعب التفريق بينيما، 
َفِإَذا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة ُمْحَكَمٌة َوُذِكَر ِفيَيا ﴿قولو تعالى:  -كما نظن  –ومن ذلك 

اْلِقتَاُل رََأْيَت الَِّذيَن ِفي ُقُموِبِيْم َمَرٌض َيْنُظُروَن ِإَلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَمْيِو ِمَن 
لفظي ، فإن ىذا بينو وبين ما يأتي تشابو [ٕٓ]محمد: ﴾اْلَمْوِت َفَأْوَلى َلُيمْ 

أََلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ِقيَل َلُيْم ُكفُّوا َأْيِدَيُكْم :  ﴿(ٕ)عام وتناص، نعني قولو تعالى
اَلَة َوَآُتوا الزََّكاَة َفَممَّا ُكِتَب َعَمْيِيُم اْلِقتَاُل ِإَذا َفِريٌق ِمْنُيْم َيْخَشْوَن  َوَأِقيُموا الصَّ

ْرَتَنا النَّاَس َكَخْشَيِة المَِّو َأْو َأَشدَّ  َخْشَيًة َوَقاُلوا َربََّنا ِلَم َكَتْبَت َعَمْيَنا اْلِقتَاَل َلْواَل َأخَّ
[. والفرق بين الموضعين في األسموب واضح، ٚٚ﴾ ]النساء:ِإَلى َأَجٍل َقِريبٍ 

ففي سورة محمد "ُأْنِزلت سورٌة ُمحكمٌة" في مقابل "فمما ُكتب عمييم الِقتاُل"، 
َيْنُظُروَن ِإَلْيَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَمْيِو  ة موحية ىي: "وورد في األولى صورة معبر 

ِإَذا َفِريٌق  اإلخبار عن الخشية في الثانية: "مجّرد "، في مقابل ِمَن اْلَمْوتِ 
 ". ِمْنُيْم َيْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة المَِّو َأْو َأَشدَّ َخْشَيةً 

 خاتمة:
 ال أن نذكر كل ما استُنبطليس بوسعنا ىنا أن نمخص كل ما قيل و 

وما ينبغي  ،لذا نكتفي باإلشارة إلى ما نود تأكيده ؛ا بينو التحميل والتطبيقمم
 ال يمكن تجاوزه:و تحصيمو 

 أواًل: 
كما حاولنا أن نطبق صيغة معينة  –منيج األسموبية إجرائًيا وشكمًيا 

                                                           

 .  ٔٙٗ-ٛ٘ٗ/ٜانظر: البحر المحيط  (ٔ)
 

 .ٖٔٚ، ٕٔٚ/ٖ، والبحر المحيط ألبي حيان ٕٖٗ/ٗانظر: الكشاف لمزمخشري ( ٕ)
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لكريم لتحميل القرآن انظن أنو أكثر مناسبة  –منو في تحميل سورة محمد 
لسانيات " بيذا من غيره، أو عمى األقل ليس فيو محاذير غيره، ونعني أسموبًيا
ن كان ىذا ال يعني  معاييرىاعند االلتزام بحرفية بعض  "النص السبعة. وا 
النيج بالكمية وترك اإلفادة منو في مجال دراسة سور القرآن  ذلكإىمال 

يؤخذ كما ىو دون تكييف  أسموبًيا. كما ال يعني أيًضا أن منيج األسموبية
ومواءمة لمتطمبات تحميل النص القرآني مراعاة لخصوصيتو، بل إن ىذا 

 ضروري، كما بدا عممًيا في البحث في أكثر من موضع.    
 ثانًيا: 

عند التطبيق عمى نص واحد محدد الطول  –الدراسة األسموبية تقوم 
مجاالت بعضيا عن عمى تكامل مستويات التحميل ومجاالتو، وفصل ىذه ال -

يؤدي  -مستقمة أو عدم االلتفات إلى بعضيا  مباحثبعض وتوزيعيا عمى 
 إلى رؤية غير مكتممة وتعطيل أضواء كاشفة.

 ثالثًا:
التدرج في التحميل األسموبي وتوزيعو عمى ما ُيختار من مؤشرات  

 ن من الفحصيمكّ  –أسموبيات المقال في مستوياتيا كميا ثم أسموبيات المقام 
الجزئي والكمي ألجزاء النص ووحداتو عبر المستويات، بحيث تظير في كل 

إلى  منتميةمرحمة من مراحل التحميل مظاىر من خصائص األسموب 
مواضعيا، وعند تجميع نتائج العمل والتحميل في المراحل المختمفة، تتوزع 
أنصبة المظاىر والخصائص عمى مساحات النص ووحداتو، فتأخذ كل وحدة 

فيذه يبدو ليا حظيا في مظير أو متغير شكمي كطول  :ا وما ثبت لياحقي
كممة أو جممة، وثانية يكون ليا خصيصة صوتية، وثالثة يثبت ليا سمة 
صرفية ورابعة تركيبية وخامسة معجمية أو مجازية، وىكذا حتى نصل إلى 
آخر المستويات. وعند رجع البصر يتبين تفاوت الوحدات من حظوظ السمات 

والقرآن متجاوز  – موائز عدًدا ونقًدا، بين ما يكون فيو خصيصة واحدةوال
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أو اثنتان وما يزيد عن ذلك ويفيض. وقد تبين لنا من خالل البحث   -ذلك 
أنو توجد في السورة ما يمكن تسميتو بالمرتكزات األسموبية، وىي مواضع 

، ٘ٔ، ٗ تكثر فييا المتغيرات أو المؤشرات األسموبية، ومن ذلك اآليات:
ألنيا ثانية  ؛فييا سمة طول اآلية :(ٗ. فاآلية الرابعة )ٕٗ، ٕٕ، وٕٓو

عمى )اآليات، وفييا كممة من أطول الكممات )أثخنتموىم(، وفييا جممة  أطول
يمكن أن ُتعد من أطول الجمل، وفييا عدول بالمصدر عن فعل  (اعتبار معين

يا الحض عمى القتال، األمر، وفييا تميز مضمونيا ألنيا ىي التي ورد في
فييا أطول جممة  :(٘ٔوفييا أيًضا ممحظ معجمي. واآلية الخامسة عشرة )

)عمى توجيو الزمخشري( وىي أطول آية، وفييا إشكال أو تعقيد تركيبي، 
وفييا فرائد معجمية، وفييا تصوير، وفييا متشابو لفظي، ويضاف إلى ىذا 

جموعة خاصة. ونستطيع كمو ما في فاصمتيا من تميز وانتمائيا إلى م
بالقياس عمى ىذين المثالين أن نذكر خصائص المرتكز األسموبي في اآليات 

 بناء عمى ما ورد في ثنايا البحث من تحميل.   ،األخرى وفي غيرىما
 رابًعا: 

مع الضمائر بنية  في سورة محمد ل البعد الصوتي لمفواصلمثّ ي
صائص السورة التي حاولنا أن ، وُيعّد ىذا من أىم خأسموبية شديدة األىمية

نبينيا في أكثر من موضع، من خالل التحميل المقطعي وبيان أثر الضمائر 
  في اإلحالة.  

 خامًسا:
األسموبيات المسانية ذات مجاالت عممية متعددة ميمة، واعدة بكثير  

من العطاء في البحث المساني، وما تطبيقيا عمى مجال البحث األدبي إال 
 من شعبيا الكثيرة.شعبة واحدة 

  



 م اجلسء الثانى9102العدد السادش عشر   فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية 
 م ـ الجزء األول0291والثالثون  ابع

                                                                 

   

 سورة محمد

 دراسة أسلوبية لسانية

ٕٔٚ٘ 
 

 املصادر واملراجع
 الكتب: –أواًل 

  ،محمد حماسة عبد المطيف، دار غريب،   كتور دلماإلبداع الموازي
 .ٕٔٓٓالقاىرة، 

  ،اإلتقان في عموم القرآن، لمسيوطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم
 .ٜٗٚٔالييئة المصرية العامة لمكتاب، 

  ،ٖماني، دار االعتصام، القاىرة، طمكر لأسرار التكرار في القرآن ،
ٜٔٚٛ. 

  ،األصوات المغوية، لمدكتور إبراىيم أنيس، مكتبة األنجمو المصرية
 .ٜٔٛٔ، ٙالقاىرة، ط

  ،األصوات المغوية، لمدكتور محمد الخولي، دار الفالح، عّمان
ٜٜٔٓ . 

  ألبي حيان، تحقيق د. عبد الرزاق  في التفسير البحر المحيط
دار  طبعة/ ٕٓٔٓ، ٔء التراث العربي، بيروت، طالميدي، دار إحيا

 ه.ٕٓٗٔبيروت،  تحقيق محمد صدقي جميل، الفكر،

  ،محمد عمي النجار،  حقيقبادي، تآمفيروز لبصائر ذوي التمييز
 ، د. ت.المكتبة العممية، بيروت

  ،القاىرة،عالم الكتب. تمام حسان، كتوردلمالبيان في روائع القرآن ، 
 .ٕٓٓٓ، ٕط

  مطاىر بن عاشور، الدار التونسية لمنشر، تونس، لالتنوير، التحرير و
ٜٔٛٗ. 

  ،تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر البن أبي اإلصبع المصري
تحقيق د. حفني شرف، الجميورية العربية المتحدة، المجمس األعمى 

 لمشئون اإلسالمية، لجنة التراث. 
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  ،ٔط الرياض، ،محمود عكاشة، مكتبة الرشد لمدكتورتحميل النص ،
ٕٓٔٗ.   

  التعبير القرآني، لمدكتور فاضل السامرائي، جامعة بغداد، بيت
 .ٜٛٛٔالحكمة، 

  ،سعد د. رجب عموش و تأليف د. التفصيل في إعراب آيات التنزيل
عبد المطيف الخطيب، مكتبة الخطيب لمنشر والتوزيع، د. مصموح و 
 .ٕ٘ٔٓ، ٔالكويت، ط

 ،ٔدار الغد العربي، القاىرة، ط الجامع ألحكام القرآن لمقرطبي ،
ٜٜٔٓ. 

  ،محمد عبد الخالق عضيمة، لألستاذ دراسات ألسموب القرآن الكريم
 تحقيق الشيخ محمود شاكر، دار الحديث، القاىرة.

  ،دراسة الصوت المغوي، لمدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتب
 .ٜ٘ٛٔ، ٖالقاىرة، ط

  كتاب مالك التأويل، دراسة المتشابو المفظي من آي التنزيل في
لمدكتور محمد فاضل السامرائي، دار عمار لمنشر والتوزيع، عمان، 

 .ٕٔٔٓ، ٖط

  دّرة التنزيل وغّرة التأويل في بيان اآليات المتشابيات في كتاب ا
العزيز، ألبي عبد ا الخطيب اإلسكافي، اعتنى بو الشيخ خميل 

 . ٕٕٔٓ، ٕشيحا، دار المعرفة، بيروت، ط

  المصون في عموم الكتاب المكنون لمسمين الحمبي، تحقيق د. الدر
 .ٖٜٜٔ، ٔأحمد محمد الخراط، دار القمم، دمشق، ط

  ،سعيد بحيري، مؤسسة المختار، القاىرة،  كتوردلمعمم لغة النص
 .ٖٕٓٓ، ٔط

  ،ٕمحمد الحسناوي، دار عمار، عمان، طلالفاصمة في القرآن ،
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ٜٔٛٙ. 

  كتوردلم، : آفاق جديدةيات المسانيةفي البالغة العربية واألسموب .
 .ٕٓٔٓ، ٕعالم الكتب، القاىرة، طسعد مصموح، 

  في المسانيات والنقد: أوراق بينية، لمدكتور سعد مصموح، عالم
 .ٕٚٔٓ، ٔالكتب، القاىرة، ط

  ،في النص األدبي: دراسة أسموبية إحصائية، لمدكتور سعد مصموح
، ٔماعية، القاىرة، طعين لمدراسات والبحوث اإلنسانية واالجت

ٜٜٖٔ. 

   ،د. ت.سيد قطب، دار الشروق، بيروتلفي ظالل القرآن ، 

  ،الكتاب، لسيبويو، تحقيق وشرح عبد السالم ىارون، مكتبة الخانجي
 .ٜٛٛٔ، ٖالقاىرة، ط

 دار الكتاب العربي، / طبعة الكشاف لمزمخشري، دار المعرفة، بيروت
 ه.ٚٓٗٔبيروت، 

  مبناىا، لمدكتور تمام حسان، الييئة المصرية المغة العربية: معناىا و
 .ٖٜٚٔالعامة لمكتاب، 

  ،ٕٛٓٓمبادئ المسانيات، لمدكتور أحمد قدور، دار الفكر، دمشق. 

  ،المحرر الوجيز، البن عطية، تحقيق الرحالة الفاروق وآخرين
 .ٕٚٓٓ، ٕمطبوعات وزارة األوقاف القطرية، قطر، ط

  أبو غزالة، الييئة العامة لمكتاب، مدخل إلى عمم لغة النص، د. إليام
 .ٕٚٓٓالقاىرة، 

  ،دار المعجم المفصل في شواىد العربية، لمدكتور إيميل بديع يعقوب
 . ٜٜٙٔ، بيروت، ٔالكتب العممية، ط

 ٔمفاتيح الغيب لمرازي، دار الغد العربي، القاىرة، ط ،ٜٜٖٔ. 

 ضبطو وكتب ىوامشو نعيم زرزور، دار  لمسكاكي، مفتاح العموم
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 .ٖٜٛٔ، ٔلكتب العممية، بيروت، طا

  مالك التأويل القاطع بذوي اإللحاد والتعطيل في توجيو المتشابو المفظ
من آي التنزيل، ألبي جعفر بن الزبير، تحقيق سعيد الفالح، دار 

 . ٖٕٔٓ، ٘الغرب اإلسالمي، تونس، ط

  ،مصطفى النحاس، منشورات ذات السالسل،  كتوردلمنحو النص
 .ٕٔٓٓ، ٔالكويت، ط

 كتوردلمالداللي،  -النحو والداللة: مدخل لدراسة المعنى النحوي 
 .ٕٙٓٓمحمد حماسة عبد المطيف، دار غريب، القاىرة، 

  ،روبرت دي بوجراند، ترجمة د. تمام لالنص والخطاب واإلجراء
 .ٜٜٛٔحسان، عالم الكتب، القاىرة، 

 ائرة نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، لمبقاعي، مطبعة مجمس د
 المعارف العثمانية، حيدر آباد.

 الدوريات: -ثانًيا 

  النحو العربي والنص: مدخل لبحث العالقة بينيما، لمدكتور عبد
السالم حامد، بحث منشور في مجمة كمية دار العموم، جامعة القاىرة، 

 .ٜٕٓٓإصدار خاص، 
 
 
 
 


