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النصوص القرآنية بين قصدية المرسل ومقبولية المتلقي
د .عبدالكريـ محمد قاسـ القعطبي
استاذ المسانيات المساعد
كمية اآلداب ,جامعة إب.
ممخص البحث:
ييدؼ ىذا البحث إلى تناكؿ النصكص القرآنية بػيف قصػدية المرسػؿ كمقبكليػة المتمقػي ,كهكػرة ىػذا انطمقػت
مف خالؿ طرح بعض األسئمة كىي:

 -1ىػػؿ يمكػػف اسػػتعماؿ مصػػطم التنػػاص أك الت اعػػؿ النصػػي عنػػد د ارسػػة الػػنص القرآنػػي ,مػػف خػػالؿ
المعايير النصية؟
 -2ىؿ يتعدل التحميؿ النصي إلى دراسة كي ية إيقاع المعػايير كخصكصػية تحققيػا كدرجػة حاػكرىا
هي اكء نظرية االتصاؿ بيف قصدية المرسؿ كمقبكلية المتمقي؟

 -3ىػػؿ ىنػػاؾ خصكصػػية لمعيػػار القصػػدية؟ كمػػف لػػـ مػػا نسػػبة المقبكليػػة عنػػد المتمقػػي هػػي النصػػكص
القرآنية؟.

 -4أيف تقع الجيكد التي قاـ بيا عمماء العربية القدامى هي ميزاف المسانيات النصية؟.
حػػاكؿ الباحػػث هػػي ىػػذا البحػػث أف يجيػػب عػػف األسػػئمة المطركحػػة بحياديػػة كمكاػػكعية ,كأف يتحػػرل

الدق ػػة ق ػػدر المس ػػتطاع ,كق ػػد اس ػػتعاف الباح ػػث ب ػػالمنيج النص ػػي ,كى ػػك م ػػنيج م ػػف من ػػاىج البح ػػث الم ػػكم
كالمسانيات الحديلة ,ب ية الكصكؿ إلى الحقيقة ,كبحكـ طبيعة المكاكع.
كقد تكصؿ الباحث هي ىذا المكاكع إلى عدد مف النتائج ,أىميا:

 -1كش ػ ت الد ارس ػػة ع ػػف خصكص ػػية اس ػػتعماؿ التن ػػاص ,أك الت اع ػػؿ النص ػػي عن ػػد د ارس ػػة النصػػكص
القرآنية ,كقد التقى ىذا االستعماؿ مع طريقة الت سير بالمألكر عند الم سريف.

 -2أكدت الد ارسة أف تحقؽ معػايير النصػية هػي أم تشػكيمو ل كيػة مػف السػيكلة بمكػاف كلكػف إيقاعيػا
حسػػب المطالػػب االتصػػالية يعػػد أمػ انر صػػعبان كنػػاد انر ,ال يتحقػػؽ إال هػػي النصػػكص العظيمػػة الخالػػدة
التي تتعدد هييا طاقات اإلبداع كالتعبير.

 -3أظيػػرت الد ارسػػة خصكصػػية معيػػار القصػػدية هػػي النصػػكص القرآنيػػة نظػ انر لتنػػكع سػػياقاتيا كقدسػػية
مصدرىا ,كأياان تنكع المقاصد هي ىذه النصكص إلى مقاصد دينية كاجتماعية كن سية كبيانية.

 -4أظيػرت الد ارسػة ارت ػاع نسػبة المقبكليػة عنػد المتمقػي هػي النصػكص القرآنيػة ,نظػ انر لتعػدد الطاقػات
اإلبداعية هييا ,كقدسية مصدرىا.
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 -5كش ػ ت الد ارسػػة عػػف مكقػػع الجيػػكد التػػي قػػاـ بيػػا عمماؤنػػا القػػدامى هػػي مي ػزاف المسػػانيات النصػػية,
هأظيرت كعييـ بكلير مف القاايا النصية ,التي التقت معيا شتى المعايير التػي أقرىػا المحػدلكف

لمنص.
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 المقدمة:تشيد الدراسات الم كية تكجيان نحك دراسة النصكص بشكؿ الهػت تحػت مػا يعػرؼ بعمػـ ل ػة الػنص أك

عمػػـ الػػنص أك نحػػك الػػنص  , Text grammarكىػػك عمػػـ جديػػد ذك كسػػائؿ بحليػػة مركبػػة ,تمتػػد قػػدرتيا
التشخيصػػية إلػػى مسػػتكل مػػا كراء الجممػػة ,ينظػػر إلػػى الػػنص بشػػمكلية التحميػػؿ مػػف جميػػع جكانبػػو التركيبيػػة

كالداللية كاالتصالية كالسياقية ...,الخ.

كاحتمػػت النصػػية مكان ػان مرمكق ػان هػػي الد ارسػػات المسػػانية ,هيػػي تسػػعى إلػػى تحديػػد كسػػائؿ بنػػاء الػػنص,

كآليػ ػ ػ ػػات انسػ ػ ػ ػػجاـ الخطػ ػ ػ ػػاب كاتسػ ػ ػ ػػاقو ,كتحقيػ ػ ػ ػػؽ التماسػ ػ ػ ػػؾ النصػ ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػػيف كحػ ػ ػ ػػدات األبنيػ ػ ػ ػػة الم كيػ ػ ػ ػػة
كش ػػيد العص ػػر الح ػػديث نش ػػأة نظري ػػة لس ػػانية كى ػػي نظري ػػة ال ػػنص Theorie

النص.
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2)Textأك عمػػـ ل ػػة

كتؤكد ىذه النظرية اركرة كاع مػنيج خػاص هػي تحميػؿ الخطػاب ,كالعنايػة بد ارسػة بنيػة النصػكص,

ككا ػػع قكاع ػػد انت ػػاج النص ػػكص كتمييزى ػػا ,كالنظػ ػرة الكمي ػػة الش ػػمكلية لمنص ػػكص ع ػػف طري ػػؽ رب ػػط ال ػػنص

كمككناتو الم كية بعناصػر خارجيػة تعػرؼ ب ػ التداكليػة) 4؛ إذ تػتحكـ هػي انتػاج الػنص عػدة عمميػات ل كيػة
كن سػػية اجتماعيػػة كمعرهيػػة تشػػكؿ مػػف معنػػى األج ػزاء كحػػدة منسػػجمة قائمػػة عمػػى قكاعػػد تركيبيػػة كدالليػػة
كتداكلية معان؛ لذا اصب النص بنية كبرل شاممة ,كال تتحقػؽ الداللػة الكميػة اإال بالرؤيػة الشػاممة لمنصػكص,
كمف لـ القت المعايير التي اشترطيا العالماف؛ دم بكج ارنػد  Deaugrandك دريسػمر Dresslarإلطػالؽ

ص ة النصية عمى تشكيمة ل كية مػا -اىتمامػان كاسػعان مػف البػاحليف ,بيػد أف النظػرة الكميػة ال احصػة لمعظػـ
الد ارسػػات التػػي تناكلػػت ىػػذه المعػػايير هػػي النصػػكص المختم ػػة ,تكشػػؼ لنػػا عػػددان مػػف المالحػػظ ,كقػػد أشػػار

إلييا د .هتحي المقػاني ,5أىميػا لمبػة طػابع الرصػد كاإلحصػاء كالتقميػد عمػى ىػذه الد ارسػات حتػى صػار ىػـ
كلي ػػر م ػػف الب ػػاحليف -ه ػػي ال ال ػػب -رص ػػد بع ػػض مظ ػػاىر الس ػػبؾ كالحب ػػؾ ,ك ػػأنيـ يمم ػػؤكف اس ػػتمارات أك

يسجمكف بيانات دكف كعي بطبيعة التحميػؿ النصػي أك الت ػات إلمكانيػة الػدكر الػذم يمكػف أف يقػكـ بػو ىػذا
النػػكع مػػف التحميػػؿ هػػي ت سػػير الطاقػػات التعبيريػػة كاإلبداعيػػة هػػي النصػػكص ,لانييػػا :اسػػت راؽ كليػػر م ػػف

الدراسات هي مقكالت عمماء النص ال ربييف دكف تكظيؼ لمتراث أك إهادة منو ,ككاف ليذا االسػت راؽ تػأليره
السػػمبي ,الػػذم أصػػابيا بشػػكؿ مػػف أشػػكاؿ القطيعػػة المعرهيػػة التػػي اصػػطدـ بيػػا القػػارئ العربػػي ,ممػػا جعمػػو
يعرض عف ىذا المكف مف الدراسات.
كليذا اخترت ىذه الدراسة كالتي تحمؿ عنكانان بػ:

النصػػكص القرآنيػػة بػػيف قصػػدية المرسػػؿ كمقبكليػػة المتمقػػي هالقصػػد ل ػػة يػػدكر حػػكؿ االعت ػزاـ كالتكجػػو

كالنيكد كالنيكض نحك الشيء عمى اعتداؿ كاف ذلؾ أك ىج ٍكر .6

كالقصد هي االصطالح يمتقي مػع ىػذا المعنػى كأحػد معػايير النصػية الجكىريػة حيػث يتاػمف مكقػؼ

منشئ النص مف كػكف صػكرة مػا مػف صػكر الم ػة قصػد بيػا أف تكػكف نصػان ,يتمتػع بالسػبؾ كااللتحػاـ ,كأف
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ملؿ ىذا النص كسيمة مف كسائؿ متابعة خطة معينو لمكصكؿ إلى لاية بعينيا .
إذان ينب ي لمف يتعرض لدراسة معيار القصدية اأال ي ؿ اإلشارة إلى النظرية التداكلية ,ألنػو نبػع منيػا,

كيتصػؿ اتصػاالن مباشػ انر بيػا .هالتداكليػة Pragmaticsتخػتص ب ػ د ارسػة الم ػة هػي االسػتعماؿ  In useأك
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هػػي التكاصػػؿ In Interaction؛ هصػػناعة المعنػػى تتملػػؿ هػػي تػػداكؿ  Negotationالم ػػة بػػيف المػػتكمـ

كالسامع هي سياؽ محػدد مػادم ,كاجتمػاعي ,كل ػكم كصػكالن إلػى المعنػى الكامػؿ هػي كػالـ مػا) .8كترتكػز
التداكلية هي دراستيا لم ة عمى نظرية األهعاؿ الكالمية التي تعػد مػف أبػرز كأىػـ مجاالتيػا .كيعػد أكسػتيف

 ,J. Austinك سػي ارؿ

 R. Searle,ك  ,J.Jكجػرايس  ,H.P. Greiceركادان لمتداكليػة بشػكؿ عػاـ

كلنظرية األهعاؿ الكالمية بكجو خاص.

كخالصة ىذه النظرية أف المتكمـ يستطيع أف ينجز حدلان ما مف خالؿ المنطكؽ الم ػكم ,هحينمػا يقػكؿ

األب ألبنائػػو أكصػػيكـ بتقػػكل ا  ,هقػػد أنجػػز مػػف خػػالؿ ىػػذا المنطػػكؽ هعػػؿ الكصػػية ,كحينمػػا يقػػكؿ المعمػػـ
لتمميػػذه احػػرص عمػػى الت ػػكؽ؛ هقػػد أنجػػز هعػػؿ األمػػر ,كحينمػػا يحكػػي الط ػػؿ ألمػػو مػػا جػػرل لػػو ألنػػاء ذىابػػو

المدرسػػة ,هقػػد أنجػػز هعػػؿ اإلخبػػار ...كىكػػذا كيطمػػؽ عمػػى األحػػداث التػػي تنجزىػػا ىػػذه المنطكقػػات أحػػدالان

ل كية أك أهعاالن كالمية.

كاذا كػػاف معيػػار القصػػدية يتاػػمف مكقػػؼ المؤلػػؼ مػػف الػػنص ,هػػوف معيػػار المقبكليػػة يتاػػمف مكقػػؼ

مستقبؿ النص ,إزاء كػكف صػكرة مػا مػف صػكر الم ػة ,ينب ػي ليػا أف تكػكف مقبكلػة مػف حيػث ىػي نػص ذك
سبؾ كالتحاـ.
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كالمقبكلية هي المعنى الكاسع رلبة نشػطة لممشػاركة هػي الخطػاب  ,10كىػذه الرلبػة ال تػأتي مػف هػراغ,

هيي تعتمد أكالن عمى ك اءة القارئ ,كخم يتو المعرهية كاللقاهية ,ككذلؾ خم يتو الدينامية ,كاليػدؼ مػف القػراءة
كزمانيا كمكانيا ,كالحالة الن سية المصاحبة ليا ..إلخ.

كمف خالؿ ما سبؽ ,كبناء عمى ال كرة السابقة يطرؽ الباحث العديد مف األسئمة منيا:

 -1ىػػؿ يمكػػف اسػػتعماؿ مصػػطم التنػػاص أك الت اعػػؿ النصػػي عنػػد د ارسػػة الػػنص القرآنػػي ,مػػف خػػالؿ
المعايير النصية؟

 -2ىؿ يتعدل التحميؿ النصي إلى دراسة كي ية إيقاع المعػايير كخصكصػية تحققيػا كدرجػة حاػكرىا
هي اكء نظرية االتصاؿ بيف قصدية المرسؿ كمقبكلية المتمقي؟

 -3ىػػؿ ىنػػاؾ خصكصػػية لمعيػػار القصػػدية؟ كمػػف لػػـ مػػا نسػػبة المقبكليػػة عنػػد المتمقػػي هػػي النصػػكص
القرآنية؟.
 -4أيف تقع الجيكد التي قاـ بيا عمماء العربية القدامى هي ميزاف المسانيات النصية؟.
كقد اخترت النصكص القرآنية مجاالن لمدراسة ألسباب منيا:

أكالن :تتصػ ػػؼ النصػ ػػكص القرآني ػ ػػة بخصػ ػػائص تركيبيػ ػػة كداللي ػ ػػة كسػ ػػياقية ,تميزىػ ػػا ع ػ ػػف ليرىػ ػػا م ػ ػػف

النصكص .كال شؾ أف دراستيا هي اكء نظريات النص ,تكشؼ عػف خصكصػية األشػكاؿ كالكسػائؿ التػي
يتحقؽ بيا التماسؾ هي ىذا النكع مف النصكص ,كما تكشؼ عف مظاىر اإلعجاز الم كم هييا.

لانيان :لـ تدرس النصكص القرآنية دراسة نصية هي الدراسات الم كيػة الحديلػة ,التػي تتػي اطػا انر أرحػب

لمبحػػث كالد ارسػػة ,كػػكف مػػف تناكلكىػػا بالد ارسػػة حػػكؿ بيػػاف معانييػػا البالليػػة كالنحكيػػة كيظػػؿ ىػػذا التنػػاكؿ
ػؾ اٍل ًكتىػ ً
ً ه
ػي وء ىك يىػ نػدل ىكىر ٍح ىم ػةن
محصػػك انر هػػي ت س ػيرات جزئيػػو .همػػلالن قكلػػو تعػػالى ىكىنازٍلىنػػا ىعمىٍيػ ى
ى
ػاب تٍبىي نانػػا ل يكػػؿ ىشػ ٍ
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ً
ا
ً ًً
ػكف [ ,2يكسػػؼ  ,كتعػػد ىػػذه
يف [ 89النحػػؿ  ,كقكلػػو إًانػػا أٍىن ىزٍلىنػػاهي قيٍر نآنػػا ىع ىربًليػػا لى ىعم يكػ ٍػـ تى ٍعقميػ ى
ىكيب ٍشػ ىػرل لٍم يم ٍسػػمم ى
اآليات كليرىا مؤشرات صريحة لمقاصد النص القرآني.
 -منيجية الدراسة:

بيدؼ تحقيػؽ اىػداؼ الد ارسػة كهركاػو ,تػـ االعتمػاد عمػى المػنيج النصػي ,الػذم يعتمػد عمػى كصػؼ

معايير بناء النصػكص باعتبارىػا كحػدات دالليػة ,لػـ ينطمػؽ إلػى تحميػؿ أبنيػة النصػكص ببيػاف أكجػو الػربط
النح ػػكم كالمعجم ػػي ,ل ػػـ بي ػػاف أكج ػػو التػ ػرابط ال ػػداللي ال ػػداخمي كالخ ػػارجي معػ ػان ,كتحمي ػػؿ الس ػػياقيف الم ػػكم

كالمقػػامي ,كاإلطػػار االجتمػػاعي الػػذم أنجػػزت هيػػو .كهػػي ألنػػاء ىػػذه المعالجػػات ,ألجػػأ إلػػى االسػػتق ارء احيان ػان
لمتػدليؿ عمػػى خصكصػػية معينػػة هػػي النصػكص أك تعمػػيـ نتيجػػة ..إلػػخ ,كقػػد ألجػأ إلػػى المقارنػػة إذا مػػا تعمػػؽ
األمػػر بتقسػػيـ النصػػكص حسػػب طريقػػة بسػػطيا إلػػى قصصػػي أك كص ػ ي أك جػػدلي .كمػػف لػػـ هيػػك مػػنيج

شامؿ ,يجمع بيف الكصؼ كالتحميؿ كاالستقراء كالمقارنة.

كبمػػا أف المكاػػكع كبيػػر هػػوف الباحػػث سػػكؼ يقتصػػر عمػػى ذكػػر أملمػػة هقػػط ,كيحػػاكؿ معالجتيػػا كقػػت

اإلجابة عمى األسئمة المطركحة.

المبحث األكؿ -:القصدية هي النصكص القرآنية

تمييد :إـ القصد أك اليدؼ مف إنشائو -الذم يعد جزءان مف سياؽ المكقؼ.

يكجػػو البنيػػة التركيبيػػة لمنص السػػبؾ) ,كالبنيػػة الماػػمكنة لػػو الحبؾ) ,إلػػى ذلػػؾ أشػػار كػػالكس برينكػػر

حيػػث قػػاؿ :إف اختيػػار الكسػػائؿ الم كيػػة الجانب النحػػكم) كبسػػط مكاػػكع أك مكاػػكعات نػػص ما الجانػػب
المكا ػػكعي) يكج ػػو تكجييػ ػان تكاص ػػميان ,أم يح ػػدده القص ػػد التكاص ػػمي لمب ػػاث كعكام ػػؿ المكق ػػؼ االجتم ػػاعي

أياان.
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كقػػد أكا ػ

برينكػػر ذلػػؾ هقػػاؿ :كهي إطػػار منظػػكر براجمػػاتي خػػاص بنظريػػة ال عػػؿ الكالمػػي لػػـ يعػػد

يظير النص عمى أنو تتابع جممي مترابط نحكيان ,بػؿ عمػى أنػو هعػؿ ل ػكم معقػد يحػاكؿ المػتكمـ أك الكاتػب
أف ينشئ عالقة تكاصمية معينة مع السامع أك القارئ).

ال عؿ ألم نص .

12

13

كمف لـ هقػد حػددت الكظي ػة التكاصػمية خاصػية

أخػػذ أكس ػتف يحمػػؿ ال عػػؿ الكالمػػي ه ػرأل أنػػو مركػػب مػػف لاللػػة أهعػػاؿ تػػؤدم هػػي الكقػػت ن سػػو الػػذم
ينطؽ هيو بال عؿ الكالمي كىي-:
 -1ال عؿ الم ظي -:Locationary act

كيتكػػكف مػػف النطػػؽ بأص ػكات ل كيػػة ,ينتظميػػا تركيػػب نحػػكم صػػحي  ,نػػتج عنػػو معنػػى محػػدد ىػػك المعنػػى
الحرهي أك األصمي الم يكـ مف التركيب ,كلو مرجع يحيؿ إليو.

 -2ال عؿ ال راي أك األنجازم-:Illocutionary act

كيقصد بو ما يؤديو ال عؿ الم ظي مف كظي ة هي االستعماؿ كالكعد كالتحذير كاألمر كالنص  ....إلخ.
 -3ال عؿ التأليرم -:perlocutionary act

6

كيقصػػد بػػو األلػػر الػػذم يحدلػػو ال عػػؿ اإلنجػػازم هػػي السػػامع أك المخاطػػب س ػكاء أكػػاف تػػألي انر جسػػديان أـ

هكريان أـ شعكريان.

14

كق ػػدو أدرؾ أكس ػػتف أف ال ع ػػؿ الم ظ ػػي ,ال ينعق ػػد الك ػػالـ إال ب ػػو ,كأف ال ع ػػؿ الت ػػأليرم ال يم ػػزـ األهع ػػاؿ

جميعان .كمػف لػ اـ كػاف ال عػؿ اإلنجػازم عنػده أىميػا جميعػان ,هكجػو إليػو ىمػو حتػى أصػب ل ا
ػب ىػذه النظريػة,
نظرية ال عؿ اإلنحازم أك النظرية االنجازية.
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كاذا ك ػػاف ال ػػنص ق ػػد اكتس ػػب خاص ػػية ال ع ػػؿ م ػػف خ ػػالؿ كظي ت ػػو التكاص ػػمية ,ملم ػػو ه ػػي ذل ػػؾ مل ػػؿ أم

منطػػكؽ ل ػػكم لػػو خاصػػية إنجازيػػو ,هػػوف الػػنص لػػـ يتخػ اػؿ عػػف طبيعتػػو الحرهيػػة كالتألريػػة أيا ػان كػػأم هعػػؿ

كالمي.

كيمكف تكاي الجكانب اللاللة مف خالؿ النص القرآني اآلتي:
ً
ً
اً
ً
اء ىك ا
اء
قاؿ تعالى أ ٍىـ ىح ًسٍبتيٍـ أ ٍ
ىف تى ٍد يخميكا اٍل ىجانةى ىكلى اما ىيأٍت يك ٍـ ىملىػ يؿ الػذ ى
الا اػر ي
ٍسػ ي
يف ىخمى ٍػكا م ٍػف قى ٍػبم يك ٍـ ىمساػتٍيي يـ اٍلىبأ ى
اً
اً
يب [ ,214البقرة.
كؿ ا
ىكيزٍل ًزليكا ىحتاى ىيقي ى
ص ىر الما ًو قى ًر ه
الر يسك يؿ ىكالذ ى
ص ير المو أ ىىال إً اف ىن ٍ
آمينكا ىم ىعوي ىمتىى ىن ٍ
يف ى
ال عؿ الم ظي أك المعنػى الحرهػي ليػذا الػنص هيػك أظننػتـ أف تػدخمكا الجنػة كلػـ يصػبكـ ملممػا أصػاب

الػػذيف قػػبمكـ ,هقػػد أصػػابيـ ال قػػر كالمػػرض ,كزلزل ػكا بكػػؿ أل ػكاف المخػػاكؼ حتػػى اسػػتبطأكا النصػػر مػػع يقيػػنيـ
بو .
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كأمػػا ال عػػؿ اإلنجػػازم أك الػػكظي ي لمػػنص ,هيتملػػؿ هػػي استشػػارة كتكجيػػو الرسػػكؿ ص) كمػػف معػػو مػػف

الص ػػحابة كم ػػف ت ػػبعيـ لحممي ػػـ عم ػػى التحم ػػي بالص ػػبر كاللب ػػات ,كاالعتق ػػاد ب ػػأف االب ػػتالء س ػػنة ككني ػػة لك ػػؿ

المؤمنيف قديمان كحديلان.

أمػػا ال عػػؿ التػػأليرم ليػػذا الػػنص ,هقػػد ظيػػر ألػره مػػع نصػػكص أخػػرل بػػالطبع عمػػى ن ػػس الرسػػكؿ ص)

كىػػك المتمقػػي األكؿ لػػو؛ هلبػػت ,كتحمػػؿ الجػػكع كالعطػػش حتػػى اص ػ ر كجيػػو ,كربػػط عمػػى بطنػػو الحجػػارة,

كخاطب الصػحابة بػو ,كأخبػرىـ بعػد أف أمػرىـ بح ػر الخنػدؽ بػأنيـ سيحصػركف ,كأمػرىـ باالسػتعداد لػذلؾ,

كبػػأنيـ سينتصػػركف  ,17هصػػدقو الصػػحابة كآمن ػكا ممػػا قػػاؿ عقيػػدة كسػػمككان ظيػػر ذلػػؾ حينمػػا كق ػع الحصػػار
ال ً
ً
ػت
ىسػ ى ىؿ ًم ٍػن يك ٍـ ىكًا ٍذ ىز ى
اءك يك ٍـ م ٍف هى ٍػكًق يك ٍـ ىك ًم ٍػف أ ٍ
عمييـ ,كحدث االبتالء الذم صكره القرآف بقكلو تعالى إً ٍذ ىج ي
ً
ً
ً
كب اٍل ىحىن ً
يدا
كف ىكيزٍل ًزليػكا ًزٍل ىػز ناال ىش ًػد ن
كف بًالما ًو الظين ى
ص يار ىكىبمى ىت اٍل يقمي ي
كنا  )10يىىنال ىؾ ٍابتيم ىي اٍل يم ٍؤ ًمين ى
اج ىر ىكتىظين ى
ٍاألٍىب ى
[ ,11األحزاب .
كهػػي ىػػذا التكقيػػت ظيػػر تػػألير ىػػذا الملػػؿ عمػػى ن ػػكس المخػػاطبيف بػػو ,هأمػػا صػػادقكا اإليمػػاف هلبت ػكا,
كتحمم ػكا الجػػكع كالعطػػش كالخػػكؼ ,ككػػاف الرسػػكؿ ص) أسػػكتيـ هػػي ذلػػؾ ,كتػػذكركا ىػػذا الملػػؿ كلي ػره مػػف
ىحػ ىػزاب قىػػاليكا ى ػ ىذا مػػا كعػ ىػدىنا الماػػو كرسػػكليو كصػ ىػد ى ا
ؽ المػػوي
ى ى ىى
ػكف ٍاأل ٍ ى
النصػػكص كاألق ػكاؿ هقػػالكا ىكلى ام ػا ىأرىل اٍل يم ٍؤ ًمينػ ى
ي ىى ي ي ى ى
ً
ًا ً
يما [ ,22األحزاب  ,كأما المناهقكف الذيف أظيػركا اإليمػاف كأبطنػكا الك ػر,
يم نانا ىكتى ٍسم ن
ىكىر يسكليوي ىك ىما ىز ىاد يى ٍـ إال إ ى
ً
كف
همػػـ يلبت ػكا ,كلػػـ يتحمم ػكا ,كرس ػبكا منػػذ أكؿ لحظػػة كقػػع هييػػا االبػػتالء كالحصػػار كقػػالكا ىكًا ٍذ ىيقيػػك يؿ اٍل يمىنػػاهقي ى
اً
كر [ ,12األحػزاب كأخػػذكا يتعممػػكف بحجػػج كاىيػػة
ض ىمػػا ىك ىعػ ىػدىنا الماػػوي ىكىر يسػػكليوي إً اال يلػ يػر نا
يف ًهػػي يقميػػكبً ًي ٍـ ىمػ ىػر ه
ىكالػػذ ى
ار [ ,13األحزاب .
كف إً اال ًه ىرنا
كقكليـ إً اف يبييكتىىنا ىع ٍكىرةه ىك ىما ًى ىي بً ىع ٍكى ورة إً ٍف يي ًر ي
يد ى
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كق ػػد ظي ػػر ت ػػألير ى ػػذا المقط ػػع عم ػػى الم ػػؤمنيف عم ػػى م ػػدار الت ػػاريخ حينم ػػا تعراػ ػكا أللػ ػكاف ش ػػتى م ػػف
االب ػػتالءات هص ػػبركا ,كتحممػ ػكا ,كتملمػ ػكا م ػػا هعم ػػو الرس ػػكؿ ص) كالص ػػحابة كك ػػاف ى ػػذا المل ػػؿ كليػ ػره م ػػف

النصكص مصابي ت رس هييـ معاني الصبر كاللبات.

كهي اكء ما سبؽ نستطيع القكؿ بػأف تحميػؿ النصػكص مػف منظػكر تػداكلي باعتبارىػا أهعػاالن كالميػة

قػػد كسػػع مػػف دائ ػرة التحمي ػؿ ,كأا ػ ى عمييػػا حيكيػػة كبعػػدان اجتماعي ػان ميم ػان؛ ىػػذا البعػػد قػػد زاد مػػف أىمي ػػة
السياقات التكاصمية التي قيمت هييا النصػكص ,كمػا أنػو أعػاد الم ػة إلػى مج ارىػا الطبيعػي الػذم نشػأت هيػو
كانحػػدرت منػػو أال كىػػك المجتمػػع .كقػػد أكػػد بػراكف كيػػكؿ أىميػػة ىػػذه النظريػػة عنػػد تحميػػؿ النصػػكص هقػػاال:

إف محمؿ الخطاب بويجاز يعالج مادتو الم كية بكص يا مركنة نصان لعممية حركيػة ,اسػتعممت هييػا الم ػة
18
كأداة تكصيمية هي سياؽ معيف مف قبؿ متكمـ أك كاتب لمتعبير عف و
معاف كتحقيؽ مقاصد الخطاب).
كنظ ػ انر ألىميػػة السػػياؽ هػػي تحديػػد مقاصػػد النصػػكص ,هقػػد دعػػا إليػػو عمماؤنػػا كاعتبػػركه أحػػد معطيػػات

التحميؿ النصػي ,همػلالن دعػا الزركشػي إلػى كجػكب م ارعػاة السػياؽ الم ػكم هقػاؿ :لػيكف محػط نظػر الم سػر
مراعاة نظـ الكالـ الذم سيؽ لو ) ,19كبيف الشاطبي أىمية مراعاة أسباب التنزيػؿ هقػاؿ  :معرهػة اسػباب
التنزيؿ الزمة لمف أراد عمـ القرآف ,كالدليؿ عمى ذلؾ أمراف ,أحدىما :أف عمػـ المعػاني كالبيػاف الػذم يعػرؼ
بو إعجاز نظـ القػرآف هاػالن عػف معرهػة مقاصػد كػالـ العػرب إنمػا مػداره عمػى معرهػة مقتاػيات األحػكاؿ,
حاؿ الخطاب مف جية ن س المتكمـ أك المخاطب أك المخاطب أك الجميع).
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كهي اكء ىذيف السياقيف الم كم كالمقامي قسـ العمماء النص القرآني إلى قسميف:

األكؿ :القػ ػرآف المك ػػي كالل ػػاني :القػ ػرآف الم ػػدني ,كاس ػػتنبطكا المقاص ػػد الرئيس ػػية لك ػػؿ قس ػػـ ,ه ػػالقرآف ه ػػي

المرحمة المكية ييدؼ إلى بناء العقيدة الصحيحة هي ن كس المخاطبيف كهي المرحمة المدنية ييػدؼ إلػى
تنظيـ شؤكف الحياة هي اكء العقيدة .

كنسػػتنتج مػػف ذلػػؾ أف طبيعػػة المجتمػػع المكػػي الػػذم كػػاف يمػػكج بػػألكاف الشػػرؾ كالكلنيػػة ,كالقاػػايا التػػي

دارت حكليا السكر المكية تعد مف مؤشرات اإلنجاز التي تساعد عمى اسػتنباط القصػد الرئيسػي لمنصػكص
المكية ,ككذلؾ هوف طبيعة المجتمع المدني الذم اـ باإلاػاهة إلػى المسػمميف المنػاهقيف الييػكد كالنصػارل
كبعض مشركي العرب ,كالقاايا التي دارت حكليػا السػكر المدنيػة تعػد مػف مؤشػرات اإلنجػاز التػي تسػاعد
عمى استنباط القصد الرئيسي لمنصكص المدنية.
كمػػف لػػـ يمكػػف اسػػتنباط قصػػديف رئيسػػييف هػػي اػػكء السػػياؽ الكمػػي لمػػنص القرآنػػي الم ػػكم كالمقػػامي)
تعػالى كاللػاني :ىػك تنظػػيـ شػؤكف الحيػاة هػي اػػكء

األكؿ :إقنػاع المخػاطبيف بعقيػدة التكحيػد كتعبيػػدىـ

العقيدة .

كيمكف تقسيـ مقاصد النصكص إلى-:

 -1المقاصػػد المباش ػرة :كىػػي المقاصػػد التػػي جػػاء التعبيػػر عنيػػا بصػػكرة مباش ػرة مػػف خػػالؿ مؤش ػرات
اإلنجاز كىي التػذكير كالت كيػر كاالعتبػار) ,كالمالحػظ عمػى ىػذه المقاصػد أنيػا تكجػو المخػاطبيف
إلػى تػػدبر كالت كػػر هييػػا كاالعتبػػار بمػػا جػػاء هييػا مػػف عظػػات كعبػػر ,كلػػذلؾ هيػػي مقاصػػد تكجيييػػة
الستنباط مقاصد أخرل تقؼ كراء انشاء ىذه النصكص ,كيااؼ إلييا المقاصد التػي نػزؿ القػرآف
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م ػػف أجمي ػػا كالت ػػي عب ػػرت عني ػػا صػ ػراحة بع ػػض اآلي ػػات ,كم ػػف ى ػػذه المقاص ػػد اليداي ػػة ,الرحم ػػة,
الش اء ,البشارة ,النذارة ..ىممجر).

ػاؿ لًمانػ ً ا
كف)
ب الماػػوي ٍاأل ٍىملىػ ى
كلتكاػػي ذلػػؾ نسػػتدؿ ييػػذه النصػػكص قػػاؿ تعػػالى .. :ىكىي ٍ
اػ ًػر ي
ػاس لى ىعمييػ ٍـ ىيتىػ ىذ اك ير ى
[ ,25ابراىيـ .

ػؾ
اليدؼ هي ىذا الػنص ىػك التػذكير بينمػا نجػد هػي نػص آخػر هػي سػكرة الحشػر قكلػو تعػالى ... :ىكتًٍم ى
ا ًربيا لًمان ً ا
كف) [ ,21الحشر .
اس لى ىعميي ٍـ ىيتى ى اك ير ى
ٍاأل ٍىملىا يؿ ىن ٍ ي ى
ػاب أٍىن ىزٍلنػاه إًلىٍي ى ً
ً
ػاس
اليدؼ هي ىذا النص ىك الت كير ,كأياان نجد هػي قكلػو تعػالى :الػر كتى ه ى ي
ػؾ لتي ٍخ ًػرىج الان ى
صر ً
ً
ًمف الظميم ً
ً ً
ات إًلىى الن ً ًً
اط اٍل ىع ًز ً
يز اٍل ىح ًمي ًػد) [  ,1ابػراىيـ  ,كأياػان قكلػو تعػالى .. :ىكىنازٍلىنػا
ى
كر بو ٍذ ًف ىرهبي ٍـ إلىى ى
ى
ً ًً
ػؾ اٍل ًكتىػػاب تًٍبي نانػػا ًل يكػ هػؿ ىشػ و
يف [ ))89سػػكرة النحػػؿ  ,كهػػي قكلػػو تعػػالى:
ىعمىٍيػ ى
ى ى
ػيء ىك يىػ نػدل ىكىر ٍح ىم ػةن ىكيب ٍشػ ىػرل لٍم يم ٍسػػمم ى
ٍ
ً
ا
ػكف) [سػكرة يكسػؼ  ,كتعػد ىػذه اآليػات كليرىػا مؤشػرات صػريحة لمقاصػد
إًانا أٍىن ىزٍلىناهي قيٍر نآنا ىع ىربًيلا لى ىعم يك ٍػـ تى ٍعقمي ى
النص القرآني كىك اليدؼ مف نزكؿ القرآف الكريـ.
 -2المقاصػػد الاػػمنية :ىػػي المقاصػػد التػػي تسػػتنبط مػػف مؤش ػرات اإلنجػػاز ليػػر الص ػريحة ,كالسػػياؽ
كطبيعػػة النصػػكص كالمكاػػكعات المقػػيس عمييػػا ,كبعػػض المؤش ػرات الم كيػػة الاػػمنية ,أك ىػػي

المقاصػ ػػد العميقػ ػػة التػ ػػي تخت ػ ػػي كراء المقاصػ ػػد المباش ػ ػرة ,كقػ ػػد عابػ ػػر عبػ ػػدالقاىر الجرجػ ػػاني عػ ػػف
المقاصػػد الظػػاىرة بػ ػ المعنػػى كعػػف المقاصػػد الاػػمنية بػ ػ معنػػى المعنػػى هقػػاؿ :تعنػػي بػػالمعنى
الم يػكـ مػػف ظػػاىر الم ػػظ كالػػذم تصػػؿ إليػػو ب يػر كاسػػطة ,كب ػ معنػػى المعنػػى أف تعقػػد مػػف الم ػػظ

معنى لـ ي اي بؾ ذلؾ المعنى إلى معنى آخر) ,21كتعدد ىذه المقاصد إلى:
أ -مقاصد أكلية كنيائية:

القصد األكلي ىك القصد المبدئي الخاص بكؿ نص هػي سػياقو الػذم كرد هيػو ,كىػذا القصػد يعػد جػزءان

مػف إدارة مكقػػؼ كمػي لمكصػػكؿ إلػػى القصػد النيػػائي بالمخػاطبيف ,كلػػذا يظػػؿ ىػذا القصػػد هػي دائػرة الترليػػب
كالترىيػػب ,كالتحبيػػب كالتن يػػر ...إلػػخ ,أمػػا القصػػد النيػػائي هيػػك ال ايػػة أك ال ػػرض الػػذم يقػػؼ كراء القصػػد

األكؿ باعتبار أف النص كسيمة مف كسائؿ متابعة خطة معينو لمكصكؿ إلى لاية بعينيا).
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اسػتى ًم يعكا لىػوي إً اف
ا ًػر ى
ػاس ي
ب ىملىػ هؿ هى ٍ
كيمكػف تكاػي ذلػؾ هػي الػنص القرآنػي قػاؿ ا تعػالى :ىيػا أىييىػا الان ي
ً ً
اً
كف ًمػ ٍػف يد ً
كف الماػ ًػو لىػ ٍػف ىي ٍخميقي ػكا يذىب نابػػا ىكلىػ ًػك ٍ
اب ىشػ ٍػينئا ىال ىي ٍسػػتىٍنق يذكهي مٍنػػوي
اجتى ىم يع ػكا لىػػوي ىكًا ٍف ىي ٍس ػميٍبيي يـ الػػذىب ي
يف تىػ ٍػد يع ى
الػػذ ى
اػع ى ا ً
ػكب) [  ,73الحػػج المتأمػؿ هػي ىػػذا الػنص كهػي سػػياقو الم ػكم كالمقػامي ,يػػدرؾ أف
ػب ىكاٍل ىم ٍ
طمي ي
ؼ الطال ي
ىي
القصػػد منػػو ى ػػك اسػػتلارة المخػػاطبيف كتقري ػػرىـ باػػعؼ األصػػناـ كعجزى ػػا ...كىػػك قصػػد أكل ػػي ألنػػو يقػػكد

المخاطبيف إلى نتيجة أك قصد نيائي ىك أف ا ىك الخالؽ كالقكم كلذا هيك المستحؽ بالعبادة.
ػت ً
ط ىمئًانػةن ىيأٍتًييىػا ًرٍزقييىػا ىرىل نػدا ًم ٍػف يك هػؿ
آمىنػةن يم ٍ
ب الماػوي ىمػلى نال قى ٍرىيػةن ىك ىان ٍ
ا ىػر ى
ككذلؾ نرل هي قكلػو تعػالى :ىك ى
ت بًػأٍىنعًـ الما ًػو هىأى ىذاقىيػا الماػو لًبػاس اٍلجػكًع كاٍل ىخػك ً
ىم ىك و
ػاء يى ٍـ ىر يسػك هؿ
ؼ بً ىمػا ىك ي
ص ىػن يع ى
ػانكا ىي ٍ
كف  )112ىكلىقى ٍػد ىج ى
اف هى ىك ى ىر ٍ ي
ى ي ى ى ي ى ٍ
ً
كف [ ) )113النحؿ . 113 ,112 ,
ًمٍنيي ٍـ هى ىك اذيبكهي هىأ ى
ىخ ىذ يى يـ اٍل ىع ىذ ي
اب ىك يى ٍـ ظىال يم ى
جاء ىذا النص هي سياؽ التيديد لقريش بسبب تكذيبيـ لمرسػكؿ ص) يقػكؿ الػرازم :لمػا ىػدد الك ػار
بالكعيد الشديد هي اآلخرة ,ىددىـ أياان بآهات الدنيا ,كىك الكقكع هي الجكع كالخكؼ).
9
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كعمى ىذا هالقصد األكلي ليذا النص ىك إبالغ المخػاطبيف مػف قػريش قصػة قريػة كانػت ىػذه عاقبتيػا
تح ػػذي انر كتيدي ػػدان لي ػػـ بس ػػبب تك ػػذيبيـ لمرس ػػكؿ ص) أم ػػا القص ػػد الني ػػائي ل ػػو هي ػػك إقن ػػاعيـ باإليمػػاف ب ػػا
كتصديؽ الرسالة.

كالمالحظ ىنا أف النص يعد جزءان مف خطة أك مف إدارة مكقؼ مع المخػاطبيف كيمكػف أف نصػؿ إلػى

ىذه المقاصد المتدرجة مف خالؿ مؤشرات اإلنجاز باستخداـ أداة االست ياـ لماذا) كما يمي:

 -1لمػػاذا اػػرب ا ملػػؿ القريػػة؟ القصػػد مػػف خػػالؿ مؤش ػرات اإلنجػػاز تيديػػد ق ػريش كتحػػذيرىا مػػف
عاقبة الك ر كالتكذيب.

 -2لماذا ييدد ا قريش؟ القصد مف خالؿ مؤشرات اإلنجاز اقناعيـ باإليماف كتعبيدىـ

تعالى.

كمػػف لػػـ يمك ػػف القػػكؿ بػػأف المقاص ػػد األكليػػة لمنصػػكص القرآني ػػة اػػمنية ,كلكػػف اس ػػتنباطيا يكػػكف بصػػكرة

مباشرة مف خالؿ ربط النص بالسياؽ الم كم السابؽ كبمقامو الذم كرد هيو ,كمف خالؿ النص ذاتو.
ب -المقاصد الكمية:

القصػد الكمػي ىػك القصػد الرئيسػػي كالمحػكرم الػذم تسػاؽ الم ػػاىيـ كاألحكػاـ كليرىػا مػف النصػػكص,
تخدـ عميو المقاصد األكليػة لمنصػكص ,كتت ػؽ مػع المقاصػد النيائيػة ليػا أياػان ,كيسػتنبط
كىك قصد نيائي ٌ
مف السياؽ الكمي الم كم كالمقامي) لمنص القرآني:
كهي اكء ىذا السياؽ يمكف استنباط قصديف رئيسييف لمنص القرآني ىما:
األكؿ :إقناع المخاطبيف بالعقيدة الصحيحة كتعبيػدىـ

هي السياؽ المكي.

تعػالى كىػك خػاص بالنصػكص التػي كردت

اللػػاني :تنظػػيـ شػػؤكف الحيػػاة الداخميػػة كالخارجيػػة هػػي اػػكء العقيػػدة ,كىػػك خػػاص بالنصػػكص القرآنيػػة
التي كردت هي السياؽ المدني.

كمعن ػػى ذل ػػؾ أف النص ػػكص القرآني ػػة ج ػػاءت خادم ػػة لمقا ػػايا كالمكا ػػكعات الت ػػي كردت ه ػػي ى ػػذيف

السياقيف عمى النحك اآلتي:
يأتي:

أكالن :بياف انسجاـ المقاصد الجزئية األكلية مع القصد الكمي النيائي هي النصكص المكيػة نتأمػؿ مػا

أ -هنج ػػد أف المقص ػػد الكم ػػي لمنص ػػكص القرآني ػػة المكي ػػة ى ػػك :اقن ػػاع المخ ػػاطبيف بالعقي ػػدة الص ػػحيحة
كتعبيدىـ

تعالى.

ب -أما المقاصد األكلية الجزئية لمنصكص القرآنية المكية هييا المقاصد األكلية كالمتملمة باآلتي:

 -1تقرير المخاطبيف بوبطاؿ عبادة األصناـ -:هالنصكص القرآنية التي كردت هي ىػذه الكظي ػة منيػا
ما جاء هي قكلو تعالى :إًان يكـ كما تىعب يدكف ًم ٍػف يد ً ا ً
كف  )98لى ٍػك
ص ي
ػب ىجيىػان ىـ أٍىنػتيٍـ لىيىػا ىك ًاريد ى
ٍ ى ى ٍي ى
كف المػو ىح ى
ً
ً
ً ً
كف [ ))99األنبيػػاء  . 99 ,98كأيا ػان مػػا جػػاء هػػي
ػاف ىىػ يػؤىالء آليى ػةن ىمػػا ىكىريد ى
كىػػا ىك يكػ لػؿ هييىػػا ىخالػ يػد ى
ىكػ ى
ػاؿ ًألىبًيػ ًػو ىكقى ٍك ًم ًػو ىمػا ىىػ ًػذ ًه التا ىمالًيػ يؿ الاتًػػي
حػكار سػيدنا إبػراىيـ مػع أبيػو كقكمػػو هػي قكلػػو تعػالى :إً ٍذ قى ى
ً
ً
ً
ا ىػال وؿ
يف  )53قى ى
ػاؤ يك ٍـ هػي ى
اءىنا لىيىا ىعابًد ى
أٍىنتيٍـ لىيىا ىعاك ي ى
اؿ لىقى ٍد يكٍنتيٍـ أٍىنػتيٍـ ىك ىآب ي
كف  )52قىاليكا ىك ىج ٍدىنا ىآب ى
يمبً و
ػاؿ
ػيف[ ) ....,األنبيػاء  . 54 -52كأياػان هػي قكلػو تعػػالى عمػى لسػاف إبػراىيـ عميػو السػالـ :قىػ ى
11

أىهىتىعب يػدكف ًمػػف يد ً ا ً
اػػريك ٍـ  )66أ ٍّ
كف ًمػ ٍػف يد ً
كف الماػ ًػو
ٍي ى ٍ
كف المػػو ىمػػا ىال ىيػ ٍػن ى يع يك ٍـ ىشػ ٍػينئا ىكىال ىي ي
يؼ لى يكػ ٍػـ ىكلً ىمػػا تى ٍعيبػ يػد ى
ً
ػاجتىنًيبكا الػ هػر ٍج ىس ًمػ ىػف ٍاأل ٍىكلىػ ً
ػاف)
ػكف [ ))67األنبيػػاء  , 67 ,66كأياػان هػػي قكلػػو تعػػالى :هىػ ٍ
أىهىػ ىػال تى ٍعقميػ ى
24

[الحج , 30 ,كىناؾ نصكص أخرل تؤدم ىذه الكظي ة يمكف الرجكع إلييا.

 -2ذـ الك ار كمعبػكداتيـ :مػف النصػكص القرآنيػة التػي أدت ىػذه الكظي ػة مػا جػاء هػي قكلػو تعػالى:
ػط ىك اٍي ًػو إًلىػى اٍلم ً
اس ً
ؽ كالاًذيف ي ٍدعكف ًمف يدكنً ًو ىال يستى ًجيبكف لىيـ بً ىشي وء إً اال ىكب ً
ػاء لًىيٍبميػ ى
لىوي ىد ٍع ىكةي اٍل ىح ه ى ى ى ي ى ٍ
ى
ى
ى ٍ ي ى يٍ ٍ
ػاه ًر ا ً
ً
ًً ً
ػاؿ لىقى ٍػد يكٍنػتيٍـ
ا ىػال وؿ) [الرعػد , 14,كقكلػو تعػالى :قى ى
يف إًال هػي ى
ػاء اٍل ىك ى
هىاهي ىك ىما يى ىك بًىبال ػو ىك ىمػا يد ىع ي
ً
ا ىال وؿ يمبً و
كف ًم ٍػف
يف) [األنبيػاء , 54,كأياػان هػي قكلػو تعػالى :يق ٍػؿ أىهى ىأ
اؤ يك ٍـ هي ى
ػرٍىيتيٍـ ىمػا تى ٍػد يع ى
أٍىنتيٍـ ىك ىآب ي
ً
و
ً
ً
ً ا
يد ً ا ً
ات ىر ٍح ىمتً ًػو
اهرًه أ ٍىك أ ىىر ىادنػي بً ىر ٍح ىمػة ىى ٍػؿ يى اػف يم ٍمسػ ىك ي
اٍّر ىى ٍؿ يى اف ىكاش ى ي
ات ي
كف المو إً ٍف أ ىىر ىادن ىي الموي بً ي
ً
ا
ػكف) [الزمػػر . 38,كقكلػػو تعػػالى :ىيػ ٍػد يعك ًمػ ٍػف يد ً
كف الماػ ًػو ىمػػا ىال
يقػ ٍػؿ ىح ٍس ػبً ىي المػػوي ىعمىٍيػػو ىيتىىك اك ػ يؿ اٍل يمتىىك هكميػ ى
ارهي ىك ىما ىال ىيٍن ى يعوي ىذلً ىؾ يى ىك ا
ب ًم ٍػف ىن ٍ ًع ًػو لىبًػٍئ ىس اٍل ىم ٍػكلىى
الا ىال يؿ اٍلىب ًع ي
اػرهي أى ٍق ىػر ي
يد  )12ىي ٍػد يعك لى ىم ٍػف ى
ىي ي
ً
ػير [ ))13الح ػػج 13 -12,كىن ػػاؾ نص ػػكص أخ ػػرل ال يس ػػع المق ػػاـ ذكرى ػػا يمك ػػف
ىكلىبًػ ػٍئ ىس اٍل ىعش ػ ي
25
الرجكع إلييا.
 -3التيديد كالتحذير مف عاقبة التكذيب كالك ر كتلبيت قمػب النبػي ص)؛ هالنصػكص النػي أدت ىػذه
ىخ ػ ىذ يى يـ
ػاء يى ٍـ ىر يسػػك هؿ ًمػ ٍػنيي ٍـ هى ىكػ اػذيبكهي هىأ ى
الكظي ػػة مػػا جػػاء هػػي سػػكرة النحػػؿ هػػي قكلػػو تعػػالى :ىكلىقىػ ٍػد ىجػ ى
ً
صػ ٍػب ير ىؾ إً اال بًالماػ ًػو ىكىال
اٍل ىع ػ ىذ ي
اب ىك يىػ ٍػـ ظىػػال يم ى
كف [ ))113النحػػؿ . 113,كقكلػػو تعػػالى :ىك ٍ
اص ػبً ٍر ىك ىمػػا ى
ً
اً
ؽ ًم امػا يم يكػركف  )127إً اف الماػو م ا ً
تى ٍح ىزٍف عمىٍي ًيـ كىال تى ي ً
ا ٍػي و
كف
ؾ هي ى
يف يى ٍػـ يم ٍحس يػن ى
يف اتاقى ٍػكا ىكالػذ ى
ػع الػذ ى
ىٍ ي ى
ى ىى
ى ٍ ى
ػيال)
ت تى ٍػرىك يف إًلى ٍػي ًي ٍـ ىش ٍػينئا ىقمًػ ن
ىف لىباتٍىن ى
ػاؾ لىقىػ ٍػد ًك ٍػد ى
[ ) )128النحػؿ 128-127,كقكلػو تعػالى :ىكلى ٍػكىال أ ٍ
26
اً
يف) [الحج. 57,
يف ىك ى يركا ىك ىك اذيبكا بً ىآياتًىنا هىأيكلىئً ىؾ لىيي ٍـ ىع ىذ ه
اب يم ًي ه
[األسراء 74,كقكلو تعالى :ىكالذ ى
 -4التحذير مف عاقبة الشػرؾ :هالنصػكص التػي أدت ىػذه الكظي ػة مػا جػاء هػي سػكرة الحػج هػي قكلػو
تعالى :حىن ىاء لًما ًو ىلٍيػر م ٍش ًػرًكيف بً ًػو كم ٍػف ي ٍش ًػر ٍؾ بًالما ًػو هى ىكأىانمػا ىخ اػر ًمػف الساػم ً
اء هىتى ٍخطى يػوي الطاٍي يػر أ ٍىك
ىى ي
ى
ى
ي ى
ى
ى
ى ي
ً
ً
اف ىسحي و
الري ي هي ىم ىك و
ؽ) [الحج. 31,
تى ٍي ًكم بً ًو ه
 -5تقريػػر المخػػاطبيف بالقػػدرة األىميػػة عمػػى الخمػػؽ كاألمانػػة كالبعػػث :مػػف النصػػكص التػػي أدت ىػػذه

الكظي ػػة مػػا جػػاء هػػي سػػكرة ياسػػيف هػػي قكلػػو تعػػالى :قػػؿ يحيييػػا الػػذم أنشػػأىا أكؿ م ػرة كىػػك بكػػؿ
ً
ً
خمؽ عميـ) [يس 79,كقكلو تعالى :ك ىما قى ىد يركا الماوى ىح ا
ام ًػة
يعػا قىٍب ى
ؽ قى ٍػد ًرًه ىك ٍاأل ٍىر ي
ض ىجم ن
اػتيوي ىي ٍػكىـ اٍلقىي ى
ى
ط ًكي ه ً ً ً
ً
كف) [الزمر. 67,
ات ىم ٍ
ام ىاك ي
اات بًىيمينو يسٍب ىح ىانوي ىكتى ىعالىى ىع اما يي ٍشريك ى
ىكالس ى

 -6ذـ اتبػاع اليػكاء كاالنحػراؼ عػف ال طػرة السػميمة :هالنصػكص التػي أدت ىػذه الكظي ػة مػا جػاء هػي
سػػكرة الجاليػػة هػػي قكلػػو تعػػالى :أه أريػػت مػػف أتخػػذ إالىػػو ى ػكاه كأاػػمو ا عمػػى عمػ وػـ كخػػتـ عمػػى
سمعو كقمبو كجعؿ عمى بصره لشاكة همف ييديو مف بعد ا أهال تذكركف) [الجالية. 23,

 -7الترليػب هػي الجنػة كالترىيػب مػف النػار :مػف النصػكص القرآنيػة التػي أدت ىػذه الكظي ػة مػا جػػاء
هي سكرة الجالية هي قكلو تعػالى :هأمػا الػذيف آمنػكا كعممػكا الصػالحات هيػدخميـ ربيػـ هػي رحمتػو
ذل ػػؾ ى ػػك ال ػػكز المب ػػيف ,كأم ػػا ال ػػذيف ك ػػركا هم ػػـ تك ػػف آي ػػاتي تتم ػػى عم ػػيكـ هاس ػػتكبرتـ ككن ػػتـ قكمػ ػان
ا
اً
ؼ ىعمى ٍػي ًي ٍـ
امكا هى ىػال ىخ ٍػك ه
مجرميف) [الجالية  . 31 ,30كقكلو تعالى إً اف الذ ى
يف قىاليكا ىربىنا الموي ليػ اـ ٍ
اسػتىقى ي
11

اب
ػكف  )13أيكلىئًػ ػ ى
ىصػ ػ ىػح ي
ىكىال يىػ ػ ٍػـ ىي ٍح ىزينػ ػ ى
ػؾ أ ٍ
[األحقػػاؼ  14 ,13كقكلػػو تعػػالى ىكىيػ ٍػكىـ

اٍلجانػ ػ ًػة ىخالًػ ػ ًػد ً
ػكف ))14
اء بً ىمػ ػػا ىكػ ػ ي
ى
ػانكا ىي ٍع ىمميػ ػ ى
ى
يف هييىػ ػػا ىجػ ػ ىػز ن
يعػػر ا ً
ػار أىلىػ ٍػي ىس ىى ػ ىذا بًػػاٍل ىح ه
يف ىك ىػ يػركا ىعمىػػى الانػ ً
ؽ قىػػاليكا
يٍى ي
ض الػػذ ى

كف) [األحقاؼ . 34
ىبمىى ىكىربىهنا قى ى
اؿ هى يذكقيكا اٍل ىع ىذ ى
اب بً ىما يكٍنتيٍـ تى ٍك يير ى
 -8الترىيػب مػف الػػدنيا كالترليػب هػػي اآلخػرة :النصػػكص القرآنيػة التػي أدت ىػػذه الكظي ػة مػػا جػاء هػػي
ً
ػاء أٍىن ىزٍلنػػاه ًمػػف ال اسػػم ً
ػاة الػػدٍنيا ىكمػ و
سػػكرة يػػكنس هػػي قكلػػو تعػػالى :إًانمػػا ملىػ يؿ اٍلحيػ ً
ػات
اء هىػ ٍ
ػاختىمىطى بًػػو ىنىبػ ي
ىى
ى ي ى
ى
ى ى
ى ى
ػت ....هىجعٍمناىػػا ح ً
ض ًم امػػا ي ٍأ يكػ يؿ الانػػاس ك ٍاألٍىنعػػاـ حتاػػى إً ىذا أ ى ً
ٍاأل ٍىر ً
ػيدا
صػ ن
ض يز ٍخ يرهىيىػػا ىك اازيىانػ ٍ
ىىى ى ى
ىخػ ىذت ٍاأل ٍىر ي
ي ى ى ي ى
ى
ىف لى ٍـ تى ٍ ىف بً ٍاأل ٍىم ً
س[ ) ...يكنس , 24 ,كقكلو تعالى :ىكهى ًر يحكا بًاٍل ىحىي ًاة الدٍنىيا ىك ىما اٍل ىحىيػاةي الػدٍنىيا ًهػي
ىكأ ٍ
ػاة الػػدٍنيا ىكمػ و
ب لىيػػـ ملىػ ىػؿ اٍلحيػ ً
ٍاآل ًخػ ً
ػاء أٍىن ىزٍلىنػػاهي ًمػ ىػف
ػرة إً اال ىمتىػػاعه) [الرعػػد 26 ,كقكلػػو تعػػالى :ىك ٍ
ىى
ى
ى ى
ااػ ًػر ٍ ي ٍ ى
ا
ً
الساػم ً
ه
ػات ٍاأل ٍىر ً
ػي وء يم ٍقتىػ ًػد نار)
ػيما تىػ ٍذ يركهي ه
ػاختىمى ى
اء هى ٍ
ط بً ًػو ىنىب ي
الرىي ي
ػاح ىك ىك ى
ض هىأ ٍ
ىص ىػب ى ىىش ن
ى
ػاف المػوي ىعمىػى يكػؿ ىش ٍ
ً
ً
كف اٍل ىحىيػاةى الػدٍنىيا  )16ىك ٍاآلخ ىػرةي ىخٍي هػر
[الكيؼ . 45 ,الترليب هي اآلخرة هي قكلو تعػالى ىبػ ٍؿ تي ٍػؤل ير ى
ىكأٍىبقىى [ ))17األعمى . 17 ,16
المالح ػػظ عم ػػى النص ػػكص القرآني ػػة المكي ػػة أني ػػا قام ػػت بع ػػدة كظ ػػائؼ أكلي ػػة متنكع ػػة ,مني ػػا :استش ػػارة

المخاطبيف كحمميـ عمى اإلقرار ببطالف الشرؾ كعبادة األصناـ ,كاستلارتيـ لإليماف بقػدرة ا عمػى الخمػؽ
كاالماتة كالبعث ,كمنيا الترليب هي اإليماف كالحؽ كالترىيب مف الك ر كالباطػؿ ,كمنػو مػدح المػؤمنيف كذـ

الكػػاهريف ,كمنيػػا التيديػػد كالتحػػذير مػػف عاقبػػة التكػػذيب بػػالنبي ص) كالرسػػالة كمنيػػا الترىيػػب مػػف الػػدنيا
كالترليب هي اآلخرة ...كىكذا.

ككؿ ىذه المقاصد كليرىا تصب هي قصد كمي رئيسي كنيػائي ىػك :إقنػاع المخػاطبيف بعقيػدة التكحيػد

كتعبيدىـ

تعالى.

لانيان :بياف انسجاـ المقاصد الجزئية األكلية مع القصد الكمي النيائي هػي النصػكص المدنيػة نتأمػؿ مػا

يأتي:

أ -القصػػد الكمػػي لمنصػػكص القرآنيػػة المدنيػػة ىػػك:تنظيـ شػػؤكف الحيػػاة الداخميػػة كالخارجيػػة هػػي اػػكء
قاايا العقيدة.

ب -المقاصد األكلية الجزئية لمنصكص القرآنية المدنية هميا المقاصد األكلية كالمتملمة باآلتي:
 -1ذـ المنػاهقيف كالك ػػار كالييػػكد كاػياع اعمػػاليـ كن قػػاتيـ كالتحػػذير مػنيـ :هالنصػػكص القرآنيػػة التػػي
أدت ىػػذه الكظي ػػة مػػا جػػاء هػػي سػػكرة البق ػرة ه ػي قكلػػو تعػػالى :ك ًمػ ىػف الانػ ً
آمانػػا بًالماػ ًػو
ػاس ىمػ ٍػف ىيقيػػك يؿ ى
ى
ا اً
ً
ً
ً
ا
كف إًال أٍىن ي ىسػػيي ٍـ ىك ىمػػا
آمين ػكا ىك ىمػػا ىي ٍخػ ىػد يع ى
كف المػػوى ىكالػػذ ى
يف  )8يي ىخػػاد يع ى
ىكبًػػاٍلىي ٍكًـ ٍاآلخػ ًػر ىك ىمػػا يىػ ٍػـ بً يمػ ٍػؤ ًمن ى
يف ى
ً
اً
ػي ىعػ ٍػنيي ٍـ أ ٍىمػ ىػكالييي ٍـ ىكىال أ ٍىكىال يد يىػ ٍػـ
كف [ ))9البق ػرة  , 8,9كقكلػػو تعػػالى :إً اف الػػذ ى
ىي ٍشػ يػع ير ى
يف ىك ىػ يػركا لىػ ٍػف تي ٍ نػ ى
27
ً
ً
ً
ً اً
كف) [آؿ عمراف . 116
ىص ىح ي
اب الان ًار يى ٍـ هييىا ىخال يد ى
م ىف المو ىشٍينئا ىكأيكلىئ ىؾ أ ٍ
 -2البات الكحدانية كالقدرة هي خمؽ عيسى عميو السالـ:

مف النصكص القرآنية التي أدت ىذه الكظي ة ما جػاء هػي سػكرة آؿ عمػراف هػي قكلػو تعػالى :إً اف ىملى ىػؿ
ً اً
ً
ً
آدـ ىخمىقىوي ًم ٍف تير و
ػكف) [آؿ عمػراف  , 59كقكلػو تعػالى :ىك ىمػا ًم ٍػف
اب لياـ قى ى
اؿ لىوي يك ٍف هىىي يك ي
ع ى
ى
يسى عٍن ىد المو ىك ىملىؿ ى ى
ً
ا
ً و ًا ا
يـ) [آؿ عمراف . 62
إلىو إال الموي ىكًا اف الموى لىيي ىك اٍل ىع ًز ييز اٍل ىحك ي
12

 -3استلارة المخاطبيف لتدبر القرآف :مف النصكص القرآنية التي أدت ىػذه الكظي ػة مػا جػاء هػي سػكرة
ً
و
صػ هد نعا ًمػ ٍػف ىخ ٍش ىػي ًة الماػ ًػو
الحشػر هػي قكلػػو تعػالى :لىػ ٍػك أٍىن ىزٍلىنػا ىىػ ىذا اٍلقي ٍػر ى
آف ىعمىػى ىجىبػػؿ لى ىأرٍىيتىػوي ىخاشػ نػعا يمتى ى
ا ًربيا لًمان ً ا
ً
كف) [الحشر. 21 ,
اس لى ىعميي ٍـ ىيتى ى اك ير ى
ىكتٍم ىؾ ٍاأل ٍىملىا يؿ ىن ٍ ي ى
 -4مدح الرسػكؿ
ال ت  ,قاؿ ا

ص) كأصػحابو :مػف النصػكص القرآنيػة التػي أدت ىػذه الكظي ػة مػا جػاء هػي سػكرة
ً
ا ً اً
اء ىعمىػى اٍل يك ا ً
اى ٍـ يراك نعػا
ػاء ىبٍي ىػنيي ٍـ تى ىػر ي
تعالى يم ىح ام هد ىر يسك يؿ المػو ىكالػذ ى
ػار ير ىح ىم ي
يف ىم ىعػوي أىشػ اد ي
ً
اىـ ًهي ك يجك ًى ًيـ ًم ٍف أىلىًر الس يج ً
كد[ )...ال ت . 29
ا نال ًم ىف الما ًو ىكًر ٍ
هى ٍ
ٍ
يم ي ٍ
ا ىك نانا س ى
ي

كف
يسج ن
ادا ىيٍبتى ي ى
 -5الترليػب هػي الجنػػة كالترىيػب مػػف النػار :همػػف النصػكص القرآنيػة التػػي أدت ىػذه الكظي ػػة مػا جػػاء
ػاء ىلٍيػ ًػر ً
هػػي سػػكرة محمػػد هػػي قكلػػو تعػػالى :ملىػ يؿ اٍلجانػ ًػة الاتًػػي ك ًعػ ىػد اٍلمتاقيػػكف ًهييػػا أٍىنيػػار ًمػػف مػ و
آسػ وػف
ى
ي ى ى ىه ٍ ى
ى
ي
ً
او ً
ً
و
ص لى ىكلىيي ٍػـ ًهييىػا
ىكأٍىنيى هار ًم ٍف لىىب وف لى ٍـ ىيتى ىي ٍار ى
ط ٍع يموي ىكأٍىنيى هار م ٍف ىخ ٍم ور لىذة لم اش ًاربً ى
يف ىكأٍىنيى هار م ٍف ىع ىسؿ يم ى
ا
ً
ًمػ ٍػف يكػ هػؿ اللامػػر ً
ات ىك ىم ٍ ً ػ ىػرةه ًمػ ٍػف ىرهب ًيػ ٍػـ ىك ىمػ ٍػف يىػ ىػك ىخالًػ هػد ًهػػي الانػ ً
ػاء يى ٍـ)
ػع أ ٍىم ىعػ ى
ػار ىك يسػػقيكا ىمػ ن
ىى
يمػػا هىقىطػ ى
ػاء ىحم ن
[محمد . 15

 -6الترليب هي اإليماف كاتباع أكامر ا  :مف النصكص القرآنية التي أدت ىذه الكظي ػة مػا جػاء هػي
ًا ً
سكرة التحريـ هي قكلو تعالى :كار ا
ػت ىر ه
ب ٍاب ًػف لًػي
ام ىأ
ىت ًه ٍرىع ٍػك ىف إً ٍذ قىالى ٍ
ػر ى
ى ىى ى
ب الموي ىملى نال لمػذ ى
آمينػكا ٍ
يف ى
28
ا ًً
ً ً
ًً
ً ً ً
ً
ً
ً
يف) [التحريـ. 11
عٍن ىد ىؾ ىبٍيتنا هي اٍل ىجانة ىكىنجهني م ٍف ه ٍرىع ٍك ىف ىك ىع ىممو ىكىنجهني م ىف اٍلقى ٍكًـ الظالم ى
 -7ذـ الدنيا ال انية كمدح اآلخرة الباقيػة :مػف النصػكص القرآنيػة التػي أدت ىػذه الكظي ػة مػا جػاء هػي
اخهر ىبٍي ىػن يك ٍـ ىكتى ىكػاليهر ًهػي
ب ىكلى ٍي هك ىكًز ىينةه ىكتى ى ي
اعمى يمكا أىان ىما اٍل ىحىياةي الدٍنىيا لى ًع ه
سكرة الحديد هي قكلو تعالىٍ :
اؿ ك ٍاألىكىال ًد ىكملىػ ًػؿ ىلٍيػ و
ً
ىع ىجػ ى ا
امػػا ىكًهػػي
ػث أ ٍ
ػار ىنىباتيػػوي ليػ اـ ىي ًيػ ي
ص ػ ىلار ليػ اـ ىي يكػ ي
ػيج هىتىػ ىػراهي يم ٍ
ػب اٍل يك ػ ى
ػكف يحطى ن
ى
ٍاأل ٍىمػ ىػك ى ٍ
اف ىك ىما اٍل ىحىياةي الدٍنىيا إً اال ىمتىاعي اٍل ي ير ً
كر) [الحديد . 20
اب ىش ًد ه
ٍاآل ًخ ى ًرة ىع ىذ ه
ا ىك ه
يد ىك ىم ٍ ً ىرةه ًم ىف الما ًو ىكًر ٍ
 -8التحػذير مػف ال يبػػة :هالنصػكص القرآنيػػة التػي أدت ىػػذه الكظي ػة مػا جػػاء هػي سػػكرة الحجػرات هػػي
ا
ا
اجتىنًب ػكا ىكلًيػ ا ً
اً
اس ػكا ىكىال
ػر مػ ىػف الظػ هػف إً اف ىب ٍعػ ى
آمين ػكا ٍ ي
قكلػػو تعػػالى :ىيػػا أىييىػػا الػػذ ى
ػض الظػ هػف إًلٍػ هػـ ىكىال تى ىجس ي
ن
يف ى
ىف ي ٍأ يكػ ىػؿ لى ٍحػػـ أ ً
ً
اب
ىخيػ ًػو ىمٍيتنػػا هى ىك ًرٍىتي يمػػكهي ىكاتاقي ػكا الماػػوى إً اف الماػػوى تىػ اػك ه
ىي ٍ تىػ ٍ
ىحػ يػد يك ٍـ أ ٍ ى
اػػا أيىيحػػب أ ى
ا ػ يك ٍـ ىب ٍع ن
ػب ىب ٍع ي
ى
ً
يـ) [الحجرات . 12
ىرح ه
 -9الترليػب هػي اإلن ػػاؽ هػي سػػبيؿ ا كاإلخػالص هيػو كالتحػػذير مػف المػػف كاألذل كعػدـ اإلخػػالص:
ً
اً
ػكف أ ٍىم ىػكالىيي ٍـ
يف ييٍن قي ى
هالنصكص التي أدت ىذه الكظي ة ما جاء هي سكرة البقرة هي قكلو تعالى :الذ ى
ًهػي سػبً ً ا ً
ؼ ىعمى ٍػي ًي ٍـ ىكىال يىػ ٍػـ
ىجػ يػريى ٍـ ًعٍن ىػد ىرهب ًي ٍػـ ىكىال ىخػ ٍػك ه
ػكف ىمػا أٍىن ىقيػكا ىملنػػا ىكىال أى نذل لىيي ٍػـ أ ٍ
يؿ المػػو ليػ اـ ىال ييتٍبً يعػ ى
ى
ً
ً
ا
و
ً
ً
ػيـ ))263
ص ػ ىػدقىة ىيتٍىب يعيىػػا أى نذل ىكالم ػػوي ىلن ػ ل
ػكف  )262قىػ ٍػك هؿ ىم ٍع ػ يػر ه
ىي ٍح ىزينػ ى
كؼ ىك ىم ٍ ػ ىػرةه ىخٍي ػ هػر م ػ ٍػف ى
ػي ىحم ػ ه
29
[البقرة . 263 -262
 -10التحذير مف أف النسب كالقرابة ال تن ع هي كجكد الك ر :مػف النصػكص القرآنيػة التػي أدت ىػذه
ًا ً
الكظي ػػة مػػا جػػاء هػػي سػػكرة التح ػريـ هػػي قكلػػو تعػػالى :اػػر ا
ىت ينػػك وح
امػ ىأ
ػر ى
ىى ى
ب المػػوي ىم ػلى نال لمػػذ ى
يف ىك ىػ يػركا ٍ
ً
ً ً ً
ىت ليػ و
اى ىمػػا ىهمىػ ٍػـ يي ٍ نًىيػػا ىعٍنيي ىمػػا ًمػ ىػف الماػ ًػو ىشػ ٍػينئا
امػ ىأ
ػكط ىك ىانتىػػا تى ٍحػ ى
ػر ى
صػػال ىحٍي ًف هى ىخ ىانتى ي
ػت ىعٍبػ ىػدٍي ًف مػ ٍػف عىبادىن ػا ى
ىك ٍ
ًً
يف) [التحريـ . 10
ىكًق ى
يؿ ٍاد يخ ىال الان ىار ىم ىع ال اداخم ى
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 -11حػػث الرسػػكؿ ص) كمػػف معػػو مػػف المػػؤمنيف عمػػى الصػػبر كاللبػػات :مػػف النصػػكص القرآنيػػة
ً
ىف تى ٍػد يخميكا اٍل ىجانػةى ىكلى امػا
التي أدت ىذه الكظي ة ما جاء هي سكرة البقرة هػي قكلػو تعػالى :أ ٍىـ ىحس ٍػبتيٍـ أ ٍ
اً
ً
ً
اً
ً
ػاء ىك ا
آمينػكا
ػكؿ ا
اء ىكيزٍل ًزليػكا ىحتاػى ىيقي ى
الر يسػك يؿ ىكالػذ ى
ىيأٍت يك ٍـ ىملى يؿ الذ ى
الا اػر ي
ٍس ي
يف ىخمى ٍكا م ٍػف قى ٍػبم يك ٍـ ىمساػتٍيي يـ اٍلىبأ ى
يف ى
30
اً
يب) [البقرة . 214
ص ىر الما ًو قى ًر ه
ص ير المو أ ىىال إً اف ىن ٍ
ىم ىعوي ىمتىى ىن ٍ
كباستقراء النصكص السابقة نسػتنتج أف المقاصػد الجزئيػة لمنصػكص القرآنيػة المدنيػة تصػب هػي قصػد
رئيس ػػي ى ػػك :تنظ ػػيـ ش ػػؤكف الحي ػػاة الداخمي ػػة كالخارجي ػػة كربطي ػػا بالعقي ػػدة كقا ػػايا اإليم ػػاف؛ كل ػػذلؾ كشػ ػ ت
لممسػمميف عػػف صػ ات المنػػاهقيف كالك ػار كالييػػكد كالنصػارل؛ كػػي يحػذركىـ كيحػػذركا عقيػدتيـ ال اسػػدة التػػي
تاػػيع األعمػػاؿ كالن قػػات ,كهػػي المقابػػؿ مػػدحت الرسػػكؿ ص) كحػػليـ عمػػى الصػػبر كاللبػػات كرلبػػتيـ هػػي
اإلن اؽ كاإلخالص ,كاتباع أكامر ا كحذرتيـ مف الرياء كالن اؽ كال يبة ...كىكذا.

إف النصػػكص القرآنيػػة المدنيػػة جػػاءت خادمػػة لقاػػايا التش ػريع هػػي المجتمػػع ,هػػذـ الػػدنيا ال انيػػة كمػػدح
ػاخهر ىبٍيػ ىػن يك ٍـ)..
ػب ىكلى ٍيػ هػك ىكًز ىين ػةه ىكتى ىػ ي
اعمى يم ػكا أىان ىمػػا اٍل ىحىيػػاةي الػػدٍنىيا لى ًعػ ه
اآلخ ػرة الباقيػػة كمػػا جػػاء هػػي قكلػػو تعػػالىٍ :
ا
اً
اػا ىح ىس نػنا
ض المػوى قى ٍر ن
[الحديد , 20,كجاء هي سياؽ الحث عمى األن اؽ هي قكلو تعالى :ىم ٍػف ىذا الػذم يي ٍق ًػر ي
هىيا ً
يـ) [الحديػد , 11,كجػاء هػي سػياؽ الحػث عمػى عػدـ قتػؿ األكالد هػي قكلػو تعػالى:
اع ىوي لىوي ىكلىوي أ ٍ
ي ى
ىج هػر ىك ًػر ه
ؽ )..كقكلو تعالى :كىال تى ٍقتيميكا أ ٍىكىال ىد يك ٍـ ًم ٍف إً ٍم ىال و
كىال تى ٍقتيميكا أ ٍىكىال ىد يك ٍـ ىخ ٍشىيةى إً ٍم ىال و
ؽ ,)..كىكذا.
ى
ى
كمػػا أنيػػا جػػاءت اسػػتجابة لطبيعػػة المجتمػػع الػػذم تتعػػدد هيػػو ن ػػكس المخػػاطبيف ,هالخطػػاب األكؿ كػػاف

لأللنيػاء ألنيػػـ خػػاهكا ال قػػر كليػػذا جػػاء نػػص اآلية خشػية أمػػالؽ) ,أمػػا اللانيػػة هكػػاف الخطػػاب لم قػراء كليػػذا

جػػاء نػػص اآليػػة مف إمػػالؽ) أم مػػف ال قػػر ,إذان ىنػػاؾ المسػػمـ قػػكم األيمػػاف ,كاػػعيؼ األيمػػاف ,كالمنػػاهؽ,
كيج ػػاكر ى ػػذا المجتم ػػع طكائ ػػؼ م ػػف اليي ػػكد كالنص ػػارل مش ػػركي الع ػػرب م ػػف أج ػػؿ ذل ػػؾ س ػػيقت النص ػػكص

القرآنيػػة ,لتػػؤدم كظػػائؼ متنكعػػة ,تمػػدح تػػارةن ,كتػػذـ أخػػرل ,هترلػػب تػػارةن كترىػػب أخػػرل ...,كىكػػذا .بيػػدؼ
إنجاز القصد الكمي كىك إقامة مجتمع عمى أساس العقيدة.
ج -المقاصد البيانية:

تقػػكـ النصػػكص القرآنيػػة بكظي ػػة بيانيػػة كبػػرل ,حيػػث تكا ػ ال ػػامض الػػدقيؽ مػػف المعػػاني ,كتقػػرب

البعيد ال ائب حتى يصب قريبان مشاىدان أمػاـ العػيف كالػن س ,كتجسػد المعقػكؿ حتػى يصػير مممكسػان مػدركان؛
كالسبب هي ذلؾ أنيا تعتمد عمى التصكير كالتمليؿ كالقياس هي بنائيا.
د -المقاصد اإلعجازية:
اإلعجاز يتامف كؿ آيات النصػكص القرآنيػة ,كقػد تحػدل ا بػو العػرب أىػؿ ال صػاحة كالباللػة هػي

أكلر مف مكاع؛ كلذا يعد اإلعجاز قصدان امنيان مف مقاصد القرآف الكريـ.

كنممػػس ىػػذا اإلعجػػاز هػػي كي يػػة صػػكليا ,كطريقػػة سػػبكيا كحبكيػػا ,كارت ػػاع درجػػة اإلعالميػػة هييػػا,

كاعتمادىػا بشػكؿ أساسػػي عمػى التصػكير كالتمليػػؿ الػذم لػو دكر كبيػػر هػي نظػـ الكػػالـ كنسػجو ,كقػد صػػدؽ
الجرجػػاني حينمػػا شػػبو صػػيالة الكػػالـ بصػػيالة المعػػادف الن يس ػة هقػػاؿ :كمعمػػكـ أف سػػبيؿ الكػػالـ سػػبيؿ
التصػػكير كالصػػيالة ,أف سػػبيؿ المعنػػى الػػذم يعبػػر عنػػو سػػبيؿ الشػػيء الػػذم يقػػع التصػػكير كالصػػكغ هيػػو
كال اة كالذىب ,يصاغ منيما خاتـ أك سكار).

31
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 خالصة:مما سبؽ نستنتج ما يمي:
يمكػػف تصػػنيؼ كظػػائؼ النصػػكص إلػػى كظػػائؼ ديني ػػة دارت حػػكؿ قاػػيا العقيػػدة كألرىػػا هػػي تنظػػيـ

شؤكف الحياة ,كقاايا اإليماف كالك ر ..إلخ

ككػػاف ىػػدهيا الرئيسػػي ىػػك ىدايػػة األنسػػاف كبنائػػو .كظػػائؼ اجتماعيػػة كانسػػانية تملمػػت هػػي ىػػدـ م ػػاىيـ

كانػػت سػػائدة كػػالتكبر كااللت ػرار بالػػدنيا ...إلػػخ كلػػرس م ػػاىيـ أخػػرل ,تسػػاعد عمػػى بنػػاء المجتمػػع كالح ػػاظ

عميو .ككظػائؼ ن سػية ,تػرتبط بولػارة ان عػاالت المخػاطبيف تحبيبػان أك تن يػ انر ,ذمػان أك مػدحان ترليبػان أك ترىيبػان,

تيديدان أك تأمينان ..إلخ ,كىذه االن عاالت تعد مقاصد أكليػة تتعمػؽ بالسػياؽ التػي كردت هيػو ,كلػذا هيػي تػدهع
المخاطبيف إلى تبني قناعات معينة ,تصب هي المقاصد الرئيسية لمنص القرآني.

15

المبحث اللاني :المقبكلية هي النصكص القرآنية
اإلط ػػار النظ ػػرم التعري ػػؼ بالمقبكلي ػػة ) (Acceptabilityس ػػكؼ يك ػػكف ى ػػذا اإلط ػػار النظ ػػرم أساسػ ػان

لمكشؼ عف مظاىر المقبكلية هي النصكص القرآنية.
التعريؼ بالمقبكلية:

المقبكلية بالمعنى الكاسع رلبة نشطو لممشاركة هي الخطاب).

32

كىذه الرلبة ال تأتي مف هراغ ,هيي تعتمػد أكالن عمػى ك ػاءة القػارئ ,كخم يتػو المعرهيػة كاللقاهيػة ,ككػذلؾ

خم يتو الدينامية ,33كاليدؼ مف القراءة كزمانيا كمكانيا ,كالحالة الن سية المصاحبة ليا ...إلخ.

كبما أنو ال يعقؿ أف يت ؽ القػراء هػي األمػكر السػابقة كليرىػا هػوف القػراءة تتعػدد لػيس مػف خػالؿ تعػدد

القراء هحسب ,بؿ مف خالؿ قارئ كاحد بعينو).

34

كمػػف مظػػاىر رلبػػة القػػارئ لممشػػاركة هػػي الخطػػاب أف يقػػيـ عالقػػة حميمػػة مػػع الػػنص ,ىػػذه العالقػػة,

تأخػػذ عػػدة أشػػكاؿ منيػػا :التالقػػي – كالتػػداخؿ -كالت اعػػؿ -كالح ػكار -كالجػػدؿ ,كتنتيػػي إلػػى كحػػدة الكيػػاف

المكحد لمنص).

35

كمف خالؿ ىذه العالقػة أياػان يكتسػب الػنص حياتػو مػف خػالؿ المتمقػي ,إذ ي ػؾ شػ رتو كيسػتخرج مػا

هيو مف أهكار كمبادئ كجماليات ,كما يمأل ال راغ الكامف بيف عناصره).

36

إف النص الجيد ىك الذم يقدـ لمقػارئ م ػاتي اإللػارة هيأسػره هػي حركتػو بحيػث ال ي يػب عنػو منظػكر

الكاقع بكص و الكجو اآلخر لمحياة الذم لـ يكجد مف قبؿ).

37

كيمكػػف القػػكؿ بػػأف ىنػػاؾ معػػايير خاصػػة باتصػػاؼ تشػػكيمة ل كيػػة معينػػة بص ػ ة النصػػية ,يطمػػؽ عمييػػا

المعايير التأسيسية ,كىي :السبؾ ,الحبؾ ... ,كىكذا.
كىناؾ معايير أخػرل خاصػة لتعيػيف نكعيػة الػنص كتقكيمػو كبيػاف خصكصػيتو كيطمػؽ عمييػا المعػايير

التنظيميػػة أك التصػػميمية ,كىػػي الجػػكدة كال عاليػػة كالمالئمػػة أمػػا الجػػكدة Efficiency :هتػػنجـ عػػف اسػػت الؿ
النص هي االتصاؿ مع تحقيؽ أكبر مردكد كأقؿ جيد بحيث تتكاهر سيكلة معالجة النص.

38

كأمػا ال عاليػػة  Effectivelyهتعنػػي شػػدة كقػػع الػػنص كتػػأليره هػػي مسػػتقبؿ بحيػػث يتػكاهر عمػػؽ المعالجػػة

كاإلسياـ القكم هي تحقيؽ اليدؼ المنتج.
كأما المالئمة  Appropriatenessهيقصػد بيػا تناسػب مقتاػيات المكقػؼ مػع درجػة انطبػاؽ معػايير
النصية عمى النص المدركس.

39

كمػػف ىنػػا يتا ػ األمػػر؛ هالمعػػايير التأسيسػػية عامػػة ,كأمػػا المعػػايير التنظيميػػة هيػػي معػػايير خاصػػة

كذاتية ككجكدىا صعب كنادر ,ألنيا تعتمد عمػى طاقػات النصػكص كقػدرات مبػدعييا ,كىػذا أمػر ال يتحقػؽ
إال هي القميؿ النادر مف النصكص ذات القيمػة العاليػة كالمكانػة الخالػدة .كقػد أشػار دم بكج ارنػد إلػى ذلػؾ
هقػػاؿ :كىكػػذا يكػػكف عػػدـ السػػبؾ كااللتحػػاـ كالقصػػد كاإلعالميػػة  ...إلػػخ ,ذا نػػدرة نسػػبية ,كلكػػف النصػػكص

كلي انر ما ت قد ك اءتيا أك تأليرىا أك مالئمتيا).

40

كمػػف لػػـ لسػػت العب ػرة بكجػػكد بػػاقي معػػايير النصػػية ,كػػي تتحقػػؽ المقبكليػػة لػػدل المتمقػػي ,كلكػػف العب ػرة

بكي ية إيقاعيا هي النصكص.
16

كخالصػػة القػػكؿ أف المقبكليػػة مسػػئكلية القػػارئ كالمبػػدع عمػػى الس ػكاء؛ القػػارئ بمػػا لديػػو مػػف امكانػػات
كميػػارات ,يتسػػم بيػػا لمػػدخكؿ هػػي عػػالـ الػػنص ,كالمبػػدع بمػػا أبدعػػو هػػي نصػػو مػػف كسػػائؿ ل كيػػة كبالليػػة
كاسمكبية كليرىا ,تلير القػارئ ,كتجذبػو بمػا هييػا مػف طاقػات تعبيريػة كتدهعػو لمػدخكؿ هػي عكالميػا كالكشػؼ

عف معانييا كداللتيا.
 مظاىر المقبكلية هي النصكص القرآنية:
باستقراء نصكصان قرآنية نجد أف المقبكلية هييا قد ارت عت كتعددت مظاىرىا عمى النحك اآلتي:

أ -مف أىـ ىذه المظاىر هي النص القرآني كلرة الخصػائص الم كيػة كوصػابة المعنػى كايجػاز الم ػظ,
كحسف التشبيو كجكدة الكناية كال رابة إلخ ..كيعد ىذا مف مظاىر المقبكلية التي تػدهع القػارئ إلػى

الت اعؿ معيا كالمشاركة هييا ,كهي الكقت ن سو كاف لمنصػكص القرآنيػة خصكصػيات ميزتيػا عػف
ليرىػػا مػػف النصػػكص ,هيػػي ابتػػداء مػػف ا تعػػالى الخػػالؽ ,كىػػذا أدل إلػػى قبكليػػا كاإلقبػػاؿ عمييػػا,
كما أنيا لـ تتقكلب هي قالب كاحد بؿ تنكعت هي البنية كالسياؽ كطريقة العرض.

ب -مف خالؿ السبؾ كالحبػؾ هػي النصػكص القرآنيػة ارت عػت مػف خالليمػا ك ػاءة ىػذه النصػكص كمػا
ىك كاا هي الربط النحكم كالمعجمي كالداللي.

ج -أكدع ا سػػبحانو كتعػػالى هػػي النصػػكص القرآنيػػة مػػف األبعػػاد اإلنتاجيػػة كالطاقػػات اإلبداعيػػة مػػا
يأسػػر المتمقػػي كيجذبػػو نحكىػػا ,كيدهعػػو إلػػى البحػػث عنيػػا ,كمحاكلػػة الكشػػؼ عػػف أسػرارىا كهكائػػدىا
ا
ً
ً
ا
كف) .كمػػف
كف) [العنكبػػكت ... 43لى ىعمييػ ٍػـ ىيتى ى اكػ يػر ى
لػػذلؾ قػػاؿ ا تعػػالى ... :ىك ىمػػا ىي ٍعقمييىػػا إًال اٍل ىعػػال يم ى
خالؿ ىذه األبعاد كالطاقات:
 -1براعة االستيالؿ هي العرض :كمف الكسائؿ التي أدت ىذه الكظي ة كأسرت المخاطبيف ىي:
اً
ىعم ػػالييـ ىك ىس ػػر و
اب
أ -ع ػػدـ ذك ػػر المس ػػند إلي ػػو م ػػف أكؿ كىم ػػو ,كم ػػا ه ػػي قكل ػػو تع ػػالى :ىكال ػػذ ى
ى
يف ىك ى ػ يػركا أ ٍ ى ي ٍ
ً
يع وة[ )...النكر . 39
بًق ى
المالحظ أف ىذا النص القرآني بدأ بػ الذيف ك ػركا) كالمقصػكد أعمػاليـ) ,يقػكؿ ابػف عاشػكر :كجعػؿ

المسػػند إليػػو مػػا يػػدؿ عمػػى ذكات الكػػاهريف؛ لػػـ بنػػى عميػػو مسػػند إليػػو آخػػر كىػػك أعمػػاليـ ,كلػػـ يجعػػؿ المسػػند
إليػػو أعمػػاؿ الػػذيف ك ػػركا مػػف أكؿ كىمػػو لمػػا هػػي االهتتػػاح بػػذكر الػػذيف ك ػػركا مػػف التشػػكيؽ إلػػى معرهػػة مػػا
سيذكر مف شؤكنيـ ,ليتقرر هي الن س كماؿ التقرر).
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ًا ً
ب -تػػأخير مػػا حقػػو التقػػديـ ,كمػػا هػػي قكلػػو تعػػالى :اػػر ا
ىت
امػ ىأ
امػ ىأ
ػر ى
ػر ى
ىى ى
ب المػػوي ىم ػلى نال لمػػذ ى
ىت ينػػك وح ىك ٍ
يف ىك ىػ يػركا ٍ
لي و
كط[ ) ...التحريـ  , 10هأصؿ الترتيب ارب ا امرأة نكح كامرأة لكط ملالن لمػذيف ك ػركا) ,كقػد
عػػدؿ عػػف ىػػذا الترتيػػب ليتصػػؿ بػػالم عكؿ األكؿ امػرأة نػػكح كامػرأة لػػكط) مػػا ىػػك إال شػػرح كت سػػير
42

لحاليما.

نالحظ أف ىذا التأخير يأسر المتمقي ,كقد بيف األلكسي األلر الن سػي ليػذه الكسػيمة االسػتياللية هقػاؿ
ب الماػوي ىمػلى نال ىعٍب نػدا) [النحػؿ , 75 ,تػأخير مػا حقػو التقػديـ ممػا يػكرث الػن س
ا ىػر ى
عند ت سػير قكلػو تعػالى :ى
43
شكقان لكركده ال سيما إذا كاف هي المقدـ ما يدعك إليو ,كما ىنا هيتمكف عند كركده هاؿ تمكف).
17

ج -ىناؾ بعض التعبيرات كاألساليب كالنداء ,كال عؿ المبني لممجيػكؿ ,كهعػؿ األمػر) هػي النصػكص
اً
التي تؤدم ىذه الكظي ة كقكلػو تعػالى :يػا أىييػا الانػاس ا ًػرب ملىػ هؿ هى ً
كف
يف تى ٍػد يع ى
اسػتىم يعكا لىػوي إً اف الػذ ى
ٍ
ى ى
ي ي ى ى
ً
ً
ًمػ ٍػف يد ً
ؼ
اػ يػع ى
كف الماػ ًػو لىػ ٍػف ىي ٍخميقيػكا يذىب نابػػا ىكلىػ ًػك ٍ
اب ىشػ ٍػينئا ىال ىي ٍسػػتىٍنق يذكهي مٍنػػوي ى
اجتى ىم يع ػكا لىػػوي ىكًا ٍف ىي ٍس ػميٍبيي يـ الػػذىب ي
اً
ػكب[ ) ...الحػػج  . 73هػػالمالحظ ىنػػا أف النػػداء يػػا أييػػا النػػاس  ,كال عػػؿ المبنػػي
ػب ىكاٍل ىم ٍ
طميػ ي
الطالػ ي
لممجيكؿ ارب  ,كهعؿ األمر استمعكا كميا كسائؿ تح يزيػة تػدعك المخػاطبيف إلػى تعقػؿ الملػؿ
كبياف م زاه.
ىحػ يػد يك ٍـ) [البق ػرة أك من يػػة كقكلػػو
د -اسػػتيالؿ الػػنص بأسػػاليب اسػػت ياـ ملبتػػو كقكل ػػو تعػػالى :أىىيػ ىػكد أ ى
ىص ىػح ً
اب اٍل ًي ًػؿ)
ػؼ هى ىع ىػؿ ىرب ى
ب الماػوي ىمػلى نال) [البقػرة  ,كقكلػو أىلى ٍػـ تى ىػر ىكٍي ى
تعالى :أىلى ٍـ تى ىػر ىكٍي ى
ا ىػر ى
ػؼ ى
ػؾ بًأ ٍ
[ال يػػؿ  ,كقػػد أشػػار ابػػف عاشػػكر إلػػى الم ػػزل مػػف ىػػذا االسػػتيالؿ هقػػاؿ :إيقػػاظ لمػػذىف ليترقػػب مػػا
يػرد بعػػد ىػػذا الكػػالـ ,هػػالكالـ هيػػو تشػػكيؽ ,كصػكغ التشػػكيؽ إليػػو هػػي صػػي ة الػػزمف المااػػي الػػداؿ
عمييػػا حػػرؼ لػػـ التػػي ىػػي لن ػػي ال عػػؿ هػػي الػػزمف المااػػي ,كالػػداؿ عمييػػا هعػػؿ اػػرب بصػػي ة
44

المااي لقصد الزيادة هي التشكيؽ).

كال شػػؾ أف ىػػذه التعبي ػرات كاألسػػاليب ليػػا بعػػد تػػأليرم كتشػػكيقي قػػكم يييػػئ المتمقػػي السػػتقباؿ الػػنص
كاإلص اء إليو ,ألف الن كس أرلب هي عممو كهيو التنبيو عمى أنو أمر محقؽ الكقكع .
 -2إيلار التعميـ هي النصكص:

نالحػػظ هػػي ىػػذا التعمػػيـ كسػػائؿ تعبيريػػة عامػػة منيػػا األسػػماء المكصػػكلة التػػي يتكػػرر اسػػتعماليا كىػػي

الذم ,التي ,الذيف ,مف ,ما) ,كاستخداـ كممات عامة ملؿ قرية ,أحدكـ ,رجميف ,أصحاب الجنة ...إلخ).

كال شؾ أف ىذا التعميـ يعد أحد مظاىر المقبكلية هي النصكص ألف تأليره يكػكف أعمػؽ كأكسػع حيػث
يصرؼ أذىاف المخاطبيف إلى مامكف النصكص كالمست اد منيا.
 -3هاعمية التمليؿ هي التمقي:

أف األلػػر الن سػػي الػػذم تحدلػػو المعػػاني بطريػػؽ التمليػػؿ أبمػ مػػف األلػػر الن سػػي ليػػا إذا جػػاءت مجػػردة,

ممػػا يػػؤدم إلػػى رهػػع نسػػبة المقبكليػػة إلػػى أقصػػى حػػد كلكػػي نػػدرؾ ىػػذه الحقيقػػة نتأمػػؿ المعنػػى مجػػردان ,كمػػا
يقابمو بطريؽ التمليؿ ,هي النماذج المذككرة هي الجدكؿ التالي:

المعنى بطريؽ التجريد
 -1الك ػػار ا ػػع اء اس ػػتندكا إل ػػى ا ػػع اء
ملميـ
 -2الحياة الدنيا قصيرة كزائمة

المعنى بطريؽ التمليؿ
قاؿ تعػالى :ملىػ يؿ الا ًػذيف اتا ىخػ يذكا ًم ٍػف يد ً ا ً
ػاء
ى
كف المػو أ ٍىكلًىي ى
ى
ً
ً
ا
ػت
ىك ىملى ًؿ اٍل ىعٍن ىكيبكت ات ىخ ىذ ٍ
ت ىبٍيتنا ىكًا اف أ ٍىك ىى ىػف اٍليبييػكت لىىبٍي ي
ً
كف) [العنكبكت 41
اٍل ىعٍن ىكيبكت لى ٍك ىك يانكا ىي ٍعمى يم ى
ػاة الػػدٍنيا ىكمػ و
ب لىيػػـ ملىػ ىػؿ اٍلحيػ ً
ػاء
قػػاؿ تعػػالى :ىك ٍ
ىى
ى ى
ااػ ًػر ٍ ي ٍ ى
أٍىن ىزٍلىناه ًمف الساػم ً
ػات ٍاأل ٍىر ً
اء هى ٍ
ػاختىمىطى بً ًػو ىنىب ي
ىص ىػب ى
ي ى
ض هىأ ٍ
ى
الري ػػاح ك ىكػ ػػاف الما ػػو عمىػ ػػى يك ػ هػؿ ىشػ ػػيءو
ً
ي ى
ػيما تىػ ػ ٍذ يركهي ه ى ي ى ى
ىىش ػ ن
ٍ
يم ٍقتىًد نار) [الكيؼ . 45
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ً
اً
ػكف أىمػػكالىيـ ًهػػي س ػبً ً
يؿ
قػػاؿ تعػػالى :ىملى ػ يؿ الػػذ ى
ى
يف ييٍن قيػ ى ٍ ى ي ٍ
ػت ىسػ ٍػب ىع ىسػ ىػنابً ىؿ ًهػػي يكػ هػؿ يسػ ٍػنيبمى وة
الماػ ًػو ىك ىملىػ ًػؿ ىحابػ وػة أٍىنىبتىػ ٍ
ً
ا
ػاع ي ً
ًم ىائػ ػةي حاب ػ وػة كالما ػػو يا ػ ً
ى ى يي ى
ؼ ل ىم ػ ٍػف ىي ىش ػ ي
ػاء ىكالم ػػوي ىكاس ػػعه
ً
يـ) [البقرة . 261
ىعم ه
قاؿ تعالى :لىو ىد ٍعكةي اٍلح ه اً
كف ًم ٍػف يدكنً ًػو
ي ى ى
يف ىي ٍد يع ى
ؽ ىكالذ ى
ػط ىك اٍي ًػو إًلىػى اٍلم ً
اس ً
ىال يستى ًجيبكف لىيػـ بً ىشػي وء إً اال ىكب ً
ػاء
ى
ى ٍ ي ى يٍ
ى
ٍ
ً
ًً ً
ً
يف إً اال ًهػي
ػاء اٍل ىكػاه ًر ى
لىيٍبمي ى هىاهي ىك ىمػا يى ىػك بًىبال ػو ىك ىمػا يد ىع ي
ا ىال وؿ) [الرعد . 14
ى

 -3ن ق ػ ػ ػ ػ ػػة الم ػ ػ ػ ػ ػػؤمنيف ه ػ ػ ػ ػ ػػي س ػ ػ ػ ػ ػػبيؿ ا
تتااعؼ كيجزؿ ا ليـ األجر

 -4ا يسػػتجيب الػػدعاء كآليػػة الك ػػار ال
تستجيب أبدان

إذا تأممنا تألير المعنػى هػي ىػذيف الطػريقيف ,سػنجد أف األلػر الػذم يتركػو المعنػى بطريػؽ التمليػؿ أبمػ

تػػألي انر هػػي الن ػػكس ,كالسػػبب هػػي ذلػػؾ إذا نظرنػػا إلػػى اسػػتنباط المعنػػى هػػي حػػاؿ تجريػػده سػػنجد أنػػو سػػيؿ
كميسكر ,كال يحتاج إلى عمميات ذىنية يقكـ بيا العقؿ ,كلكف درجة التألير المترتبة عميػو اػعي ة كال سػيما
إذا كاف المخػاطبكف منكػريف ليػذه المعػاني ,أمػا اسػتنباط المعنػى بطريػؽ التمليػؿ همػيس بػاألمر السػيؿ؛ أنػو

يحتػػاج إلػػى عمميػػات ذىنيػػة يقػػكـ بيػػا العقػػؿ ,تعتمػػد عمػػى تص ػكر المملػػؿ ل ػو) كتصػػكر المملػػؿ بػػو) ,لػػـ
الكصكؿ إلى كجو الشبو لممقارنة بينيما ,لػـ الحكػـ عمػى المملػؿ لػو) مػف خػالؿ المعنػى المسػتنبط ,أم أف
التدرج كالتحميؿ كاالستدعاء كالمقارنة كميا عمميات ذىنية يحتاجيا المتمقي ,كػي يصػؿ إلػى المعنػى بطريػؽ
التمليؿ.

كال شؾ أف تألير المعنى بعد كؿ ىذه العمميػات سػيككف أعمػؽ هػي ن ػس المتمقػي كقػد أشػار الجرجػاني

إلػػى ذلػػؾ بقكلػػو :إف المعنػػى إذا أتػػاؾ ممػػلالن هيػػك األكلػػر ,يتجمػػى لػػؾ بعػػد أف يحكجػػؾ إلػػى طمبػػو بػػال كرة
كتحري ػػؾ الخ ػػاطر ل ػػو ,كاليم ػػة ه ػػي طمب ػػو ,كم ػػا ك ػػاف من ػػو ألط ػػؼ ك ػػاف امتناع ػػو عمي ػػؾ أكل ػػر كاب ػػاؤه أظي ػػر
كاحتجاجػػو أشػػد ,كمػػف المرك ػكز هػػي الطبػػع أف الشػػيء إذا نيػػؿ بعػػد الطمػػب لػػو أك االشػػتياؽ إليػػو ,كمعانػػاة
الحنيف نحكه ,كاف نيمو أحمى كبالمزية أكلى ,هكاف مكقعو مف الن س أجؿ كألطؼ).
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إف إدراؾ المعنػى بػالحكاس أدعػى إلػى القبػكؿ كالتػألير ,كتػزداد المقبكليػة إذا عمػـ المتمقػي صػدؽ الخبػػر

كمػػا يقػػكؿ عبػػد القػػاىر :المشػػاىد تػػؤلر هػػي الن ػػكس مػػع العمػػـ بصػػدؽ الخبػػر).
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كتػػزداد المقبكليػػة كالتػػألير

كممػػا زادت الح ػكاس التػػي يصػػؿ المعنػػى عػػف طريقيػػا ,انظػػر إلػػى عناصػػر الصػػكر التمليميػػة هػػي الجػػدكؿ

السابؽ كىي العنكبكت -بيت -ما أنزلناه -النبات -اليشيـ -تػذركه الريػاح -حبػة انبتػت -سػنابؿ -الرجػؿ
يبسط ك يو إلى الماء كال يتمكف مف إيصالو إلى هيو).

سنجد أف كؿ ىذه العناصر يمكف إدراكيا أك إدراؾ بعايا إبصا انر أك سمعان ,أك لمسان أك شمان أك تذكقان.

 كتظير هاعمية التمليؿ أياان عندما يأتي مكج انز هي مكاع ,كم صػالن هػي آخػر ,كالمملػؿ لػو كاحػدهي المكاعيف:

الحظ الملاليف اآلتييف:
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ً
اً
ػكف أىمػكالىيـ ًهػي سػبً ً
ػت ىس ٍػب ىع ىس ىػنابً ىؿ
يؿ الما ًػو ىك ىملى ًػؿ ىحاب وػة أٍىنىبتى ٍ
 -1المكجز هي قكلو تعالى :ىملى يؿ الذ ى
ى
يف ييٍن قي ى ٍ ى ي ٍ
ًهي يك هؿ سٍنبمى وة ًم ىائةي حب و
اة ,261[ )...البقرة .
ى
يي
ً
ً
ً
ا
ً
ً
ً
ً
ا
اػػات المػػو ىكتىلٍبًيتنػػا مػ ٍػف أٍىن يس ػ ًي ٍـ
ػاء ىم ٍر ى
يف ييٍن قيػ ى
 -2الم صػػؿ هػػي قكلػػو تعػػالى :ىك ىملىػ يؿ الػػذ ى
ػكف أ ٍىمػ ىػكالىيي يـ ٍابت ى ػ ى
ا
اػػع ىٍي ًف هىػًوف لىػػـ ي ً
ً
ً و
ػكف
صػ ٍػبيىا ىكابًػ هؿ هى ى
ػابيىا ىكابًػ هؿ هىآتىػ ٍ
ٍ ٍ ي
ىصػ ى
طػ لػؿ ىكالمػػوي بً ىمػػا تى ٍع ىمميػ ى
ػت أي يكمىيىػػا ٍ
ىك ىملىػػؿ ىجانػػة بً ىرٍبػ ىػكوة أ ى
ب ً
ص هير)[,265البقرة .
ى
المالحظ هي الملاؿ األكؿ أنو جاء قصػي انر مػكج انز ,أمػا الملػؿ اللػاني هقػد جػاء طػكيالن م صػالن كقػد عمػؿ

ابػػف عاشػػكر ذلػػؾ بمػػا يكا ػ دكر التمليػػؿ هػػي التػػألير عمػػى المخػػاطبيف هقػػاؿ :معقب ػان عمػػى الملػػؿ اللػػاني:
كملمػػو هيمػػا سػػمؼ تملػػيالن ليػػر كليػػر التركيػػب لتحصػػؿ السػػرعة بتخيػػؿ ماػػاع ة الل ػكاب ,هممػػا ملػػؿ حػػاؿ

ػاء بالتمليػػؿ الػذم ماػى ,أيعيػػد تمليػؿ حػػاؿ المن ػؽ ابت ػاء مراػػاة ا بمػا ىػك أعجػػب هػي حسػػف
المن ػؽ رئ ن
كاػػمنت الييئػػة المشػػبو بيػػا أح ػكاالن حسػػنة,
التخييػػؿ ,هػػوف األملػػاؿ تػػبيج السػػامع كممػػا كانػػت أكلػػر تركيب ػان ,ي
تكسبيا حسنان ليسرم ذلؾ التحسيف إلى المشبو كىذا مف جممة مقاصد التشبيو).
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كخالصة القكؿ كمما زادت الييئة المشبو بيا تركيبان زادت معيا قكة التمليؿ تألي انر عمى المتمقي.

كقد أكد ذلؾ الجرجاني بأف التألير الذم يتركو التمليػؿ هػي المخػاطبيف عنػدما يقػدـ المعنػى هػي صػكرتو إف
كاف مدحان أك ذمان أك كعظان.
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كنستنتج مما سبؽ أف التمليؿ مف أىـ الكسائؿ ال اعمة هي التمقي ,كذلػؾ ألسػباب عػدة ,منيػا أنػو يػدهع

المتمقي إلى إعماؿ هكرة الستنباط المعنى ,كما أنو ي مب الجانب الكجداني عمى الجانب العقمػي ,كيخاطػب

الحكاس كالمشاعر ,كيظير تأليره جميان هي سياقات المدح كالذـ حيث يؤدم إلى بسط كقبض المخاطبيف.
 -4انتقاء عناصر النص مف بيئة المخاطبيف:

ال شؾ أف انتقاء عناصر النص لممخاطبيف بما يأل كنو كبما ىك مالؿ هي كاقعيػـ أدعػى لمتػألير هػييـ,
انظر إلى تعميؽ ابك حياف عمى قكلو تعالى :كملىػ يؿ الا ًػذيف يٍن ًقيػكف أىمػكالىيـ ٍابتً ى ػاء مرا ً
ػات الما ًػو ىكتىلٍبًيتنػا ًم ٍػف
ى ىٍ ى
ىى
ى ي ى ٍ ى يي
كخصػػت بػػأف سػػقياىا الكابػػؿ ال المػػاء الجػػارم هييػػا
أٍىن ي ًس ػ ًي ٍـ ىك ىملىػ ًػؿ ىجانػ وػة ,265[ ) ...البق ػرة  ,حيػػث قػػاؿ:
ا
عمى عادة بالد العرب بما يحسكنو كلي انر).
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 -5تنكع جكانب التمقي هي النص القرآني:
ىناؾ نصكص ركزت عمػى الجانػب الكجػداني كمخاطبػة الحػكاس بػالتمقي ,كىػي النصػكص التػي لمػب

عميي ػػا الط ػػابع الكصػ ػ ي ,كىن ػػاؾ نص ػػكص اخ ػػرل ,رك ػػزت عم ػػى الجان ػػب العقم ػػي عن ػػد المخ ػػاطبيف كى ػػي
ػاس إً ٍف يكٍنػتيـ ًهػي رٍي و
ػب
النصكص التي لمب عمييا طابع الحجاج كالجدؿ .كما هي قكلو تعػالى :ىيػا أىييىػا الان ي
ى
ٍ
ًمػػف اٍلبعػ ً
ػث هىًوانػػا ىخمى ٍقىنػػا يكـ ًمػ ٍػف تيػػر و
اب ,5[ )...الحػػج  ,كىنػػاؾ نص ػكص ركػػزت هػػي التمقػػي عمػػى جػػانبي العقػػؿ
ى ىٍ
ى
ٍ
كالكجداف معان كما هي النصكص التي لمب عمييا الطابع القصصي.

نجػػد أف ىػػذا التنػػكع هػػي التمقػػي جػػاء مناسػػبان لمقاػػايا الم ػراد الباتيػػا لممخػػاطبيف الػػذيف تتبػػايف مػػداركيـ

كأهياميـ ,كىذا التنكع سمة هػي الػنص القرآنػي بصػ ة عامػة .كعمػى ىػذا يمكػف القػكؿ أف تنػكع طػرؽ البسػط
هي النصكص القرآنية زاد نسبة المقبكلية هييا ,ألنو كساع مف دائرة التألير عمى المخاطبيف.
 الخالصة:
21

لق ػػد ارت ع ػػت المقبكلي ػػة ه ػػي النص ػػكص القرآني ػػة ,كبم ػػت ذركتي ػػا ,كم ػػا تع ػػددت مظ ػػاىر المقبكلي ػػة هيي ػػا
كتنكعػػت ,كيمكػػف تقسػػيميا إلػػى مظػػاىر خارجيػػة كمظػػاىر داخميػػة ,أمػػا المظػػاىر الخارجيػػة هتتعمػػؽ بقدسػػية
ا ىػرٍبىنا لًمان ً
ػاس ًهػي
المصدر ,كىك ا سبحانو كتعالى الذم أشػار إلػى ذكرىػا هػي القػرآف الكػريـ هقػاؿ :ىكلىقى ٍػد ى
ىى ىذا اٍلقيٍر ً
آف ًم ٍف يك هؿ ىملى وؿ ,58[ )...الركـ  ,كدعا إلى الت كر هييػا كتػذكر معانييػا كاالعتبػار بيػا ,كرلػب هػي
ً
ً
ا
ا ًريبيىا لًمان ً
كف) [العنكبػكت كتتعمػؽ أياػان
هيميا كتعقميا هي قكلو :ىكتًٍم ىؾ ٍاأل ٍىملىا يؿ ىن ٍ
اس ىك ىمػا ىي ٍعقمييىػا إًال اٍل ىعػال يم ى
بلقاهة المخاطبيف.
كأما المظاىر الداخمية هتتعمؽ بالتماسؾ التركيبي كالداللي هػي النصػكص القرآنيػة ,كالكسػائؿ كالطاقػات

اإلبداعيػػة الت ػ ي أكدعيػػا ا هييػػا ,كىػػي كلي ػرة كمتنكعػػة ,كب ارعػػة االسػػتيالؿ هػػي العػػرض ,كهاعميػػة الػػنص
كمالءمتػػو لبيئػػة المخػػاطبيف ,كعمكميػػة التعبيػػر ,كتنػػكع جكانػػب التمقػػي ,كمػػف لػػـ ارت عػػت نسػػبة المقبكليػػة هػػي

النص القرآني إلى أعمى درجة.
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 الخاتمة:
بعػػد حمػػد ا أنجػػز ىػػذا البحػػث ,كالػػذم كػػاف ييػػدؼ بالدرجػػة األكلػػى إلػػى ت جيػػر الطاقػػات اإلبداعيػػة

كاألبعػػاد االنتاجيػػة هػػي النصػػكص القرآنيػػة ,كذلػػؾ بالكشػػؼ عػػف معػػايير النصػػية هييػػا ,كبخاصػػة معيػػارم
القصػدية كالمقبكليػة ,كبيػاف هاعميتيػا ,كدرجػة حاػكرىا ,كخصكصػػية تحققيػا هػي ىػذا النػكع مػف النصػػكص,

كىذه أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة:

 كش ت الدراسة عف خصكصية استعماؿ مصطم التناص ,أك الت اعؿ النصي عنػد د ارسػة الػنصالقرآني ,كقد التقى ىذا االستعماؿ مع طريقة الت سير بالمألكر عند الم سريف.

 أظيػػرت الد ارسػػة خصكصػػية معيػػار القصػػدية هػػي النصػػكص القرآنيػػة نظػ انر لتنػػكع سػػياقاتيا كقدسػػيةمصدرىا.

 كشػ ت الد ارسػػة عػػف تنػػكع المقاصػػد هػػي النصػػكص القرآنيػػة إلػػى مقاصػػد دينيػػة ,كاجتماعيػػة كن سػػيةكبيانية كاعجازية.

 أظيػػرت الد ارسػػة ارت ػػاع نسػػبة المقبكليػػة هػػي النصػػكص القرآنيػػة ,نظ ػ انر لتعػػدد الطاقػػات اإلبداعيػػةهييا ,كقدسية مصدرىا كلقاهة المخاطبيف الدينية.

 بينت الدراسة نسػبة التمقػي هػي النصػكص بمختمػؼ أنكاعيػا ,هالنصػكص التػي لمػب عمييػا الطػابعالكص ي ركزت عمػى الجانػب الكجػداني هػي التمقػي ,كالنصػكص التػي لمػب عمييػا الطػابع الجػدلي

ركػػزت عمػػى الجانػػب العقمػػي هػػي التمقػػي ,كالنصػػكص التػػي لمػػب عمييػػا الطػػابع القصصػػي ركػػزت

عمى الجانبيف معان الكجداني كالعقمي).

 أكدت الد ارسة أف تحقؽ معايير النصية هي أم تشػكيمو ل كيػة مػف السػيكلة بمكػاف ,كلكػف إيقاعيػاحسػػب المطالػػب االتصػػالية يعػػد أمػ انر صػػعبان كنػػاد انر ,ال يتحقػػؽ اإال هػػي النصػػكص العظيمػػة الخالػػدة
التي تتعدد هييا طاقات اإلبداع كالتعبير.

 كش ػ ت الد ارسػػة عػػف مكقػػع الجيػػكد التػػي قػػاـ بيػػا عمماؤنػػا القػػدامى هػػي مي ػزاف المسػػانيات النصػػية,هأظيرت كعييـ بكلير مف القاايا النصية ,التي التقت معيا شتى المعايير التػي أقرىػا المحػدلكف

لمػنص ,ليػر أنيػػـ اىتمػكا بالجانػب التطبيقػػي أكلػر مػف الجانػػب التنظيػرم ,كانحصػرت تحمػػيالتيـ-
هي ألمبيا -عمى الت سيرات الجزئية كالنكاحي الباللية كاإلعجازية هي النصكص.
كأخي ػ انر أرجػػك مػػف القػػارئ الك ػريـ أف يتسػػع صػػدره لزالتػػي أك ى ػكاتي ,همػػا قصػػدت اإال الص ػكاب ,كقػػد بػػذلت

جيدم ليككف عممي صادقان كمخمصان لرب العالميف ,بأف ال يحرمني األجر هي الدنيا كاألخرة.
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البيػػاف ه ػػي ركائ ػػع القػ ػرآف ,د ارسػػة ل كي ػػة كأس ػػمكبية لم ػػنص القرآنػػي ,ع ػػالـ الكت ػػب ,الطبع ػػة األكلػػى,
1413ىػ 1993 -ـ.

 -4الجرج ػػاني :أب ػػك بك ػػر عب ػػدالقاىر الجرج ػػاني ت 471ق) :أسػ ػرار البالل ػػة ,عم ػػؽ عمي ػػو محم ػػكد
شاكر ,مطيعة المدني ,القاىرة ,دار المدني بجدة ,ط1413 ,1ق.

 دالئؿ اإلعجاز ,قرأه كعمؽ عميو محمػكد شػاكر ,مطبعػة المػدني ,القػاىرة ,دار المػدني ,جػدة ,ط,31413ق – 1992ـ.
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 -5جمي ػػؿ عبدالمجي ػػد دكت ػػكر) :الب ػػديع ب ػػيف البالل ػػة العربي ػػة كالمس ػػانيات النص ػػية ,الييئ ػػة المصػ ػرية
العامة لمكتاب ,القاىرة1998 ,ـ.

 -6ابػف جنػي ابػػك ال ػت علمػػاف 392ق) :الخصػائص ,تحقيػؽ محمػػد عمػي النجػػار ,الييئػة المصػرية
العامة لمكتاب ,القاىرة ,الطبعة الرابعة1999 ,ـ.

 -7حسػػاـ أحمػػد هػػرج دكت ػػكر)  :نظريػػة عمػػـ ال ػػنص رؤيػػة منيجيػػة هػػي بن ػػاء الػػنص النلػػرم ,مكتبػػة
اآلداب ,القاىرة ,ط1428 ,1ق2007-ـ.

 -8أبػػك حيػػاف األندلسػػي يكسػػؼ بػػف عمػػي بػػف يكسػػؼ ت 745ق) :البحػػر المحػػيط هػػي الت سػػير ,دار
ال كر1412 ,ق1992-ـ.
 -9حسيف نصار دكتكر) :إعجاز القرآف :األملاؿ ,الييئة المصرية لمكتاب 2002ـ.

 -10ال ػرازم :اإلمػػاـ محمػػد ال ػرازم هخػػر الػػديف ابػػف العالمػػة اػػياء الػػديف عمػػر 604ق) :الت سػػير
الكبير أك م اتي ال يب ,دار ال كر لمطباعة كالنشر ,ط1985 ,3ـ.

 -11الزركشػي بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد ا ت 794ق) :البحػػر المحػػيط هػػي أصػػكؿ ال قػػو ,حػػرره
د/عبد الستار أبك لردة ,دار الص كة ,القاىرة1992 ,ـ
 البرىػػاف هػػي عمػػكـ الق ػرآف-تحقيػػؽ أبػػي ال اػػؿ الػػدمياطي ,دار الحػػديث ,القػػاىرة 2006ـ ,مجمػػدكاحد).

 -12س ػػعيد بحي ػػرم ,دكت ػػكر) :عم ػػـ ل ػػة ال ػػنص الم ػػاىيـ كاالتجاى ػػات مؤسس ػػة المخت ػػار ,الق ػػاىرة,
2004ـ.

 -دراسة ل كية تطبيقية هي العالقة بيف البنية كالداللة ,مكتبة زىراء الشرؽ ,القاىرة د.ت).

 -13الشاطبي أبك أسحاؽ إبراىيـ ابف مكسى ,الشاطبي ت 790ق):

 المكاهقات هي أصكؿ الشريعة ,الييئة المصرية العامة لمكتاب ,القاىر2006,ـ. -14صبحي إبراىيـ ال قي دكتكر):

 عمػػـ الم ػػة النصػػي بػػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ د ارسػػة تطبيقيػػة عمػػى السػػكر المكيػػة ,دار قبػػاء لمطباعػػةكالنشر ,القاىرة ,ط2000 ,1ـ.

 -15صالح هاؿ دكتكر):

 باللة الخطاب كعمـ النص ,عالـ المعرهة ,الككيت1992 ,ـ. -عمـ األسمكب ,الييئة المصرية العامة لمكتاب ,ط1985 ,2ـ.

 -16ابف عاشكر الشيخ محمد الطاىر بف عاشكر ت 1393ق):
 -التحرير كالتنكير ,الدار التكنسية لمنشر ,الدار الجماىيرية لمنشر كالتكزيع د .ت).

 -17عباس حسف األستاذ) :النحك الكاهي ,دار المعارؼ ,القاىرة ,ط1976 ,4ـ.
 -18عبد الرحمف حسف حبنكة :األملاؿ القرآنية ,دار القمـ ,بيركت1980 ,ـ.
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 -19ع ػزة شػػبؿ محمػػد دكتػػكر) :عمػػـ الػػنص بػػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ ,مكتبػػة اآلداب ,القػػاىرة ,ط,1
2007ـ.

 -20ابف عطية القااي أبك محمد عبد الحؽ بف لمب بف عطية األندلسي ت 546ق):
 المحػػرر الػػكجيز هػػي ت سػػير الكتػػاب العزيػػز ,تحقيػػؽ عبػػد ا بػػف إب ػراىيـ األنصػػارم ,السػػيد عبػػدالعاؿ السيد إبراىيـ ,دار الكتاب اإلسالمي ,القاىرة ,ط ,2د.ت).

 -21ال راء يحيى بف زياد عبدا بف منظكر الدليمي أبك زكريا ال راء ,ت 207ق):

 معػػاني الق ػرآف ,تحقيػػؽ أحمػػد يكسػػؼ نجػػاتي ,محمػػد عمػػي النجػػار ,مطبعػػة دار الكتػػب المص ػرية,ط2001 ,3ـ.

 -22هتحي محمد المقاني :األملاؿ القرآنية ,دار المحدليف ,القاىرة ,ط2008 ,1ـ.

 -23هريػػد عػػكض حيػػدر دكتػػكر) :اتسػػاؽ الػػنص هػػي سػػكرة الكيػػؼ ,مكتبػػة زى ػراء الشػػرؽ ,القػػاىرة,
1425ق2004 -ـ.

 -24ابف كلير اإلماـ أبك ال داء إسماعيؿ بف كلير ت 774ق):
 ت سير القرآف العظيـ ,بيركت ,دار المعرهة لمطباعة كالنشر 1388ق. -25محمد بكر إسماعيؿ دكتػكر) :األملػاؿ القرآنيػة ,د ارسػة تحميميػة ,مطبعػة األمانػة ,القػاىرة ,ط,1
1986ـ.

 -26محمد خطابي دكتكر) :لسانيات النص مدخؿ إلػى انسػجاـ الخطػاب ,المركػز اللقػاهي العربػي,
بيركت ,ط1991 ,1ـ.

 -27محم ػػد العب ػػد دكت ػػكر) :الم ارق ػػة القرآني ػػة ,د ارس ػػة بني ػػة الدالل ػػة ,مكتب ػػة اآلداب ,الق ػػاىرة ,ط,2
2006ـ.

 -28محم ػػد عب ػػدالكىاب عب ػػدالمطيؼ دكت ػػكر) :مكس ػػكعة األمل ػػاؿ القرآني ػػة ,مكتب ػػة اآلداب ,الق ػػاىرة,
ط1994 ,1ـ.

 -29مصػػط ى النحػػاس دكتػػكر) :نحػػك الػػنص هػػي اػػكء التحميػػؿ المسػػاني لمخطػػاب ,منشػػكرات ذات
السالسؿ ,الككيت ,الطبعة األكلى2001 ,ـ.

 -30ابػػف منظ ػػكر أب ػػك ال ا ػػؿ جم ػػاؿ ال ػػديف محمػػد ب ػػف مك ػػرـ ب ػػف منظ ػػكر األهريق ػػي المصػػرم ,ت
711ق):
 لساف العرب ,دار إحياء التراث العربي لمطباعة كالنشر ,بيركت ,لبناف ,ط1999 ,3ـ. -ثاني ا المراجع األجنبية المترجمة:

 -1بركاف كيكؿ :تحميؿ الخطاب ,ترجمة كتعميؽ د .محمػد لط ػي الزليطػي ,د .منيػر التريكػي ,جامعػة
الممؾ سعكد 1418ق1997 -ـ.

 -2ركبػػرت دم بكج ارنػػد :الػػنص كالخطػػاب كاإلج ػراء ,ترجمػػة د .تمػػاـ حسػػاف ,عػػالـ الكتػػب ,القػػاىرة,
ط1998 ,1ـ.
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 -3زتسيس ػػال هكاكرزيناؾ :م ػػدخؿ إل ػػى عم ػػـ ال ػػنص ,مش ػػكالت بن ػػاء ال ػػنص ,ترجم ػػة د /س ػػعيد بحي ػػرم,
مؤسسة المختار ,القاىرة ,ط2003 ,1ـ.

 -4هانػػدايؾ :عمػػـ الػػنص مػػدخؿ متػػداخؿ االختصاصػػات ,ترجمػػة د /سػػعيد بحيػػرم ,دار القػػاىرة ,ط,2
2005ـ.

 -5كالكس برينكر :التحميؿ الم ػكم لمػنص ,ترجمػة د /سػعيد بحيػرم ,مؤسسػة المختػار ,القػاىرة ,ط,1
2005ـ.
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