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مجبور*2

 .1عضو اهليئة التعليمية ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربي مدرس ،طهران
 .2طالبة ماجستري ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربي مدرس ،طهران
(تاريخ االستالم2018/1/17 :؛ تاريخ القبول)2018/6/3 :

امللخّص
إ ّن القــرآن الكــرمي بصــفت مصــدر اا للــوحي لــدي املســلمني قــد لقــي اهتمام ـ اا بالغ ـاامن قِبَــل العلمــاء بالشــرح والتفس ــري
واســتخدام العلــوم املختلفــة لبيــان وجــو إعجــاز  ،ومــن هــذ العلــوم ،األســلوبية الــذي هــي كيــانٌ مســتقلٌ تشـقّ طريقـ مــن
اللسـانيات ،وتناوهلــا العلمــاء وســيلة السـتخراج مجإليــات الــنص .وال شــك أنّ للتعـبري القــرآين أســراراا ومجإليــاتٍ وصــوراا
فن ي اة تـد ّل علـى أ ّن القـرآن كـال ٌم معجـ ٌز يف أسـلوب  .مـن أهـ ّم األسـاليب الـل وردت يف أكإـر مـن سـورة يف كتـاب اهلل ،هـو
الترغيــب والترهيــب الــذي ال صلــو منـ ســورة مــا .هــدف هــذ الدراســة باملنــهج األســلويب -اإلحصــائي إىل دراســة آيــات
الترغيب والترهيب يف الث مستويات وفق نظرية شارل باي (املستوى الصويت ،واملستوى التركييب ،واملسـتوى الـدالي)
الستجالء املعاين الـل تكمـن وراء آيـات الترغيـب والترهيـب يف السـور اخلمـس .ووصـل إىل نتـائج ،أمههـا :أوالا ،أ ّن كـ ّل
األصوات من املهموسة واجملهورة كان متالئما جبوّ السورة وهو هتديد الكافرين واملنافقني وترغيب املؤمنني إىل األعمـال
الصـاحلة ،انيـاا ،أنّ اجلمــل االسـتفهامية يف ســياق الترهيــب متكـن أذهــان الكــافرين للتفكـر والتةمــل واجلمــل األمريــة يف
سياق الترغيب حتتّ على الق وإطاعة اهلل ورسول  ،وأخريا ،أنّ هناك توازُنٌ بني احلقول الداللية وجو السورة.

الكلمات الرئيسة
األسلوبية ،التركيب ،الداللة ،سورة حممد
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مقدمة
لقد نزل اهلل القرآن الكرمي بةفضل اللغات الـل كـان العـرب ينظمـون فيهـا شـعرهم ،و يلقـون
فيها خطبهم و بةفضـل أسـاليبهم و أبلـغ تشـابيههم و اسـتعاراهتم و أمجـل كنايـاهتم ،و أوجـز
تعــابريهم .قــال ســبحان و تعــاىل﴿ :لررو أَنزلنررا هررذا القرررآ َن علررى جبررل لَرأيت ره ِ
خاشررعا متص ر ّدعا ِمررن
َ َي
ِ
خشية اللّره﴾ (احلشر )2/أن األسلوب القرآين يَجْرِي على نسق بديع إعجـازي يف كـالم العـرب،
فالفنون التعبرييَِّة عندهم ال تَعْدُو أن تكون شعراا أو نإراا ،ولكن القرآن شيء آخـر حـىت تشـكل
نصيت اإلعجازية حضوراا داللياا يف الوعي الفلسـفي والـدير والنقـدي وأصـبح حمـوراا ألفكـار
التفكري لتةليف يف األمة وينبوعاا للكإري من جداوهلا الإقافية( .مزاري2008 ،م)8 :
واألسلوبية هي عنصر أساس يف تبيني اإلعجاز القرآين حىت يبني مجاليات القـرآن بةحسـن
صـورة ،هلـا أمهيــة خاصـة يف الدراســات القـرآين حبيــت أنّهـا تكشــف معـاين القــرآن مـن خــالل
احل ــروف والكلم ــات واآلي ــات .والش ــك أن القرآن الكرمي هو كالم اهلل ،املعجز ىف بنائــ اللغ ــوي
وأسلوب  ،مل يشارك في غري  ،ألن كتاب تشريع وهداية ،وهتذيب وإصـالح ومـن أبـرز األسـاليب
يف هذا الطريق هو أسلويب الترهيب والترغيب اللـذان متالزمـان يف القـرآن واحلكمـة ألنّ مَـن ال
يــؤ ر في ـ الترغيــب و واب ـ يــؤ ر في ـ الترهيــب وعقاب ـ  ،فالترغيــب يف الإــواب يشــجع النشــاط
والعمل ،بينما الترهيب من العقاب يردع عـن التمـادي يف الغـي والضـالل خاصـة بعـد بيـان سـوء
عاقبت وأ ر ( .كيالن2013 ،م )5 :هذ األسـاليب ها ّمـة يف أسـلوب الـدعوة هلـذا تنـاول اهلل تعـاىل
يف دعوتـ الترغيــب والترهيــب بالنســبة إىل األســاليب األخــرى كماحصــل يف احصــائية «أســاليب
الترغيب والترهيب أو إ ـارة العاطفـة ،تشـويقاا وتعزيـزاا ،وابـاا وعقابـاا وذلـك بنسـبة عاليـة التقـل
عن  %49 ،%53من إمجاي آيات الكلي (( »)6236/3089حممودجِلّو1994 ،م.)290 :
لبيــان خصائصــها
مــن أجــل هــذا خنتــار آيــات الترغيــب والترهيــب يف ســورة حممــد
األســلوبية ،هــذ الســورة تناول ـ أســلويب الترغيــب والترهيــب مع ـاا ،تط ـرّق طــوراا بالترهيــب وطــوراا
بالترغيب ،بينما الترغيب باجلهاد كان وجهـ اا مميـز اا مـن األمـور امل ّهمـة الـل أمـر اهلل هبـا يف هـذ
السـورة .فنبحــت يف هــذ الســورة أهـمّ اخلصــائص األسـلوبية يف ــالث مســتويات كمــا يقــول شــارل
بــاي :إن األســلوبية التعبرييــة ال تشــكل جــزءاا مســتقالا مــن القواعــد يعــود علــى عنصــر واقعــي مــن
عناصر اللغة إهنا دراسة للوج وللقيمة فوق املفهومية (التعبري واالنطباع) ملختلـف عناصـر الشـكل
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القاعديــة :األصــوات ،الكلمــات ،والبنــاء( .بريجــريو1994 ،م )67 :فــإذن هنــتمّ إىل قســم األصــوات،
والنحو والداللة لنبني املعاين املكنونة وارء هذ اآليات .ضمن اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما هي ميزات البارز ألصوات الل استخدم ألجل الترغيب و الترهيب؟
 .2ما هي اخلصائص للتراكيب األسلوبية عند الترغيب و الترهيب؟
 .3و ما هي اجلماليات األسلوبية الداللية املستخدمة يف الترغيب و الترهيب؟
خلفية البحت
قــد حــاول البــاحإون الدراســات املتعــددة حــول األســلوبية يف القــرآن الكــرمي لكشــف أســلوبٌ مــن
أساليب نشـري إليهـا ،لكـن حـول آيـات الترغيـب والترهيـب حسـب اطالعنـا فلـم جنـد دراسـة إلّـا
دراستني :األول ،دراسة خلليل حيدر كيالن (2013م) .عنواهنا :الترغيب والترهيـب يف القـرآن
الكــرمي وأمهيتــها يف الــدعوة إىل اهلل .طبعـ جبامعــة موصــل يف جملــة كليــة العلــوم اإلســالمية،
اجمللد السـابع .تنـاول الباحـت كيفيـة الـدعوة إىل اهلل بةسـلوب الترغيـب والترهيـب وهـو موضـو ٌع
تربوي ،لكن منهجنا منـهج أسـلويب فيختلـف عـن املنـهج التربـوي .والإـاين ،دراسـة لعبـدالر ن
سعيد بن احلازمي (1430هـ ) .عنواهنـا :البشـارة يف القـرآن الكـرمي ومضـامينها التربويـة .هـذ
الدراسة حماولة الستجالء آيات التبشري أو الترغيب من جانبها التربوي .حول األسلوبية هنـاك
فلم نصل إىل دراسة.
دراسات نشري إىل أمهها؛ أمّا بالنسبة إىل سورة حممد
 دراسة حملمد يوسف املطاونة (2006م) .عنواهنا :سورة آل عمران دراسة أسـلوبية.دراســة لنيــل درجــة املاجســتري جبامعــة مؤتــة .تبحــت هــذ الدراســة عــن اإلعجــاز
القــرآين يف ســورة آل عمــران مــن زاويــة الــنظم اللغــوي وتنــاول حتلــيالا مــن جوانبــها
الصوتية ،الصرفية ،النحوية ،الداللية.
 دراسـ ــة جملـ ــدي عـ ــايش عـ ــودة (2009م) .عنواهنـ ــا :الـ ــنظم القـ ــرآين يف سـ ــورةهود"دراســة أســلوبية" .رســالة لنيــل درجــة املاجســتري جبامعــة إســالمي للغــزة .تقــوم
ومـا تضـمنت هـذ السـورة مـن نظـم قـرآين
هذ الرسالة مبناقشـة سـورة هـود
بديع وتناسق فر عجيب.
 دراســة حلســني جميــد رســتم (2010م) .عنواهنــا :البنيــة األســلوبية يف ســورة النحــل.نشرت يف جملة اوروك لضحباث اإلنسانية ،اجمللد الإالت .هذ الدراسة حماولـة لكشـف
البنية األسلوبية يف سورة النحل على أساس املستويات الصوتية ،الداللية ،والتركيبية.
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 دراسة لنصراهلل شاملي ونية حسنعليان2011( .م) .عنواهنا :دراسة أسـلوبية يفسورة ص .درسا فيها سورة "ص" علـى حمـور املنـهج األسـلويب مبعطيـات علـم اللغـة
العام ،متناوالا املستوى الصويت ،الدالي ،التركييب والصوري.
 دراس ــة لعل ــي ح ــاجي خ ــاين (2012م) .عنواهن ــا :األس ــلوب واألس ــلوبية وعناص ــراألسلوب األديب من منظور القرآن الكرمي .نشرت يف جملة إضـاءت نقديـة (فصـلية
حمكمة) ،السنة الإانية ،العددالإامن .يتناول هذا املقال األسـلوب األديب وعناصـر
وآراء القدماء باإلضافة إىل األسلوب ومعاني من منظور املدارس الغربية.
 -دراســة لنبــهان حســون الســعدون ويوســف ســليمان الطحــان (2012م) .عنواهنــا:مشـاهد مـن قصـة موســى يف القـرآن الكـرمي دراســة أسـلوبية .نشـرت يف جملــة
كلية العلوم اإلنسانية ،العـدد الإـاين عشـر .هـذ الدراسـة تضـمن املسـتوى الـدالي
والتركييب واإليقاعي.

الترغيب والترهيب
الترغيب يف اللغة« :الراء والغني والبـا ء أصـالن :أحـدمها طلـ ٌب لشـيء واآلخـر سـع ٌة يف شـيء.
فــاألول الرَّغبــة يف الشــيء فــإذا مل تــرد قل ـ رغب ـ ُ عن ـ  .واآلخــر الشــيء الرّغيــب :الواســع
اجلــوف .يقــال حــوضٌ رغيـبٌ ،وســقاء رغيـبٌ ويقــال فــرسٌ رغيــب الشــحوة .والرّغيبــة :العطــاء
الكــإري واجلمــع الرغائــب» (فــارس بــن ذكريــا1404 ،هــ :ج .)415/2وردت مــادة "رغــب" يف القــرآن
الكرمي مثاين مراتٍ و األلفاظ الـل تـدور يف معنـا هـي :التشـويق ،التحبيـب ،الوعـد ،اإلغـراء.
ألنّ وعدٌ يصحب حتبيب وأغرء بلذّة أو متعة آجلة مؤكدة ،خرية ،خالصة من الشوائب مقابل
القيــام بالعمــل الصــاحل أو اإلنتــهاء عــن عمــل طــاحل ابتغــاء مرضــاة اهلل وذلــك ر ــة مــن اهلل
لعباد ( .النحالوي2001 ،م)257 :
أما رهب ففي اللغة :الراء واهلـاء والبـاء أصـالن :أحـدمها يـدلّ علـى خـوفٍ ،واآلخـر علـى
دقّةٍ وخفّةٍ .فاألوّل الرُهبة ،تقول رَهب الشيءَ رُهباا ورَهَباا ورَهبة .والترهُّـب :التعبُّـد .واألصـل
اآلخر :الرّهب ،الناقة املهزولة( .فارِس بن ذكريا1404 ،هـ :ج)447/2
يقول اإلمام الغزاي« :الترهيب هو التخويف والزجـر مـع التـذكري بالعواقـب؛ الـذي يشـمل
النقم الدنيا من خزي وذلّ وضنك يف املعيشة وعذاب اآلخـرة بكـل مـا أعـد فيهـا مـن حركـات
اجلحيم» (الغزاي2005 ،م.)478 :
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إنّ الترغيب والترهيب متالزمان يف القرآن الكرمي وحكمة هذا األمر ،أنّ مَـن ال يـؤ ر فيـ
الترغيب و واب يؤ ر في الترهيب وعقاب  ،فالترغيب يف الإواب يشجع النشاط والعمل ،بينما
الترهيب من العقاب يردع عن التمادي يف الغي والضـالل خاصـة بعـد بيـان سـوء عاقبـة ذلـك
وأ ر ( .كيالن2003 ،م)5 :

األسلوبية
يقــول ابــن منظــور يف اللســان عــن األســلوب« :يقــال للســطر مــن النخيــل :أســلوب ،وكــل طريــق
ممتــد فهــو أســلوب و األســلوب الطريــق ،الوجـ  ،واملــذهب يقــال أنــتم يف أســلوب ســوء ،وجيمــع
أس ـاليب"؛ وأورد عــن لفظــة األســلوب بالضــم ايض ـاا "يقــال أخــذ فــالن أس ـاليب مــن القــول أي
أفانني من وإن أنف ألسلوب إذا كان متكقا» (ابن منظور1998 ،م :ج/6مادة سلب).
منذ اخلمسينيات من القرن العشرين أصبح مصطلح األسلوبية ( (STYLISTICSيطلق علـى
منهج حتليلي لضعمال األدبية واألسلوب يعرف وفق الطريقة التقليدية بالتمييز بني ما يقـال ويف
الــنص األديب وكيــف يقــال ،أو بــني احملتــوي والشــكل ويشــار إىل احملتــوي عــادة باملصــطلحات:
املعلومات أو الرسالة ( )MESSAGEأو املعر املطروح( .اخلفاجي1999 ،م)11 :
إ ّن األسلوبية ال ميكن أن حيـدد بتعريـف واضـح مـتقن وذلـك لعالقتـها مبيـادين عـدة وهلـا
التعاريف املتعددة .يقول شارل باي :هي «دراسـة لوقـائع التعـبري اللغـوي مـن زاويـة مضـموهنا
الوجــداين» (بريجــريو1994 ،م .)63 :يقــول دوالس «إنّ األســلوبية تع ـرّف بةنّهــا منــهج لســاين».
يقــول آريف ــاي« :إنّ األس ــلوبية وص ــف لل ــنص األديب حســب طرائ ــق مس ــتقاةٍ م ــن اللس ــانيات»
(املسدي1982 ،م.)48 :
إنّ األس ــلوبية ه ــي م ــن أهــمّ املن ــاهج النقدي ــة املعاص ــرة ال ــل تعـــىن بدراســـة الـــنص و
اخلطــاب األديب مــن مُنطَلَــق لغــوي ومهمّـ األصــلية هــي الــبح عــن اجلماليــات الكامنــة يف
األساليب من خـالل حتليــل الظــواهر اللغويــة وبيــان عالقتــها باحلالـة الشـعورية( .پيرزادنيـا
واآلخرون1439 ،هـ)493 :

فاألســلوبية منــهج لســاين تســتمد طرائقهـا مــن اللســانيات و تــقز في ـ ظــواهر أســلوبية و
مجالي ـات الــل تكمــن يف بنيــة الــنص األديب ،تنــاول العلمــاء هــذا العلــم الســتخراج أس ـاليب
النصوص الفنية خاصة أساليب القرآن الكرمي لتبيني مجالياهتا.
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حتليل املستويات األسلوبية
قبل أن نتطرق إىل حتليل اآليات البدّ من تعرف السورة.

سورة حممد
سورة حممد من السور املدنية ،وهي تعر باألحكام التشريعية ،شةن سائر السور املدنية وقـد
تناول السـورة أحكـام القتـال ،واألسـري والغنـائم وأحـوال املنـافقني ولكـن احملـور الـذي تـدور
علي ـ الســورة (اجلهــاد يف ســبيل اهلل)( .الصــابوين1981 ،م :ج )204/3مــن أجل ـ ايض ـاا يســمي
بسورة القتال كما يقول سيدقطب :وهو اسمٌ حقيقي هلا ،فالقتـال هـو موضـوعها ،والقتـال هـو
العنصر البارز فيها ،والقتال يف صورها وظالهلا والقتال يف جرسها وإيقاعها فهي تبدأ ببيان
حقيقة الذين كفـروا وحقيقـة الـذين آمنـوا يف صـيغة هجـوم أديب علـى الـذين كفـروا ،ومتجيـد
كذلك للذين آمنوا ،مع اإلحياء بةنّ اهلل عدوّ لضولني ،وي لآلخرين ويعلن احلرب منـذ بدايـة
الســورة علــى أعدائ ـ وأعــداء دين ـ ( .قطــب1981 ،م :ج )3279-3278/7ختم ـ الســورة الكرميــة
بدعوة املـؤمنني إىل سـلوك طريـق العـزّة والنصـر باجلهـاد يف سـبيل اهلل وعـدم الضـعف أمـام
األعداء حرصاا على احلياة.
اجلدول ( )1تواتر آيات الترغيب والترهيب يف سورة حممد
آيات الترغيب -37-36-35-33-31-21-19-17--7-6-5-4-3-2
آيات الترهيب -28-27-26-25-24-23-22-20-18-16-13-11-10-9-8
38-34-32-30-29
آيات الترغيب 12-15-14
والترهيب معا

1

14
20
3

املستوى الصويت
انقسم صفات احلروف إىل قسمني كبريين :أوالا؛ الصـفات العامـة :تشـمل اجلهـر واهلمـس،
الش ــدة والرخ ــاوة ،و انيـ ـاا ،الص ــفات اخلاص ــة :تش ــمل اإلطب ــاق والقلقل ــة والص ــفري والغن ــة
واال حنراف والتفشـي و . ...أمـا تركيزنـا يف هـذ الدراسـة فيكـون قـائم علـى الصـفات العامـة
ولكن مل هنمل عن الصفات اخلاصة.
 .1هذا اجلدول كان وفق التفاسري اخلمسة :تفسري يف ظالل القرآن ،اجملمع البيان ،التحرير والتنوير ،امليزان ،الكشاف.

آيات الترغيب والترهيب في سورة محمد

121

دراسة أسلوبية

فاجلهر واهلمس ملمحان جيريان يف النص رسالة بالقوة واإل ـ ـارة طورا ،وبـاللّني والتةمل
طورا آخر .واألصــوات اجملهــورة يف قــول العلمــاء "ب ،ج ،د ،ز ،ر ،ذ ،ض ،ظ ،ع ،ال ،ل ،م ،ن"
واألصوات املهموسة" :ت ،ث ،ح ،خ ،س ،ش ،ص ،ط ،ف ،ق ،ك( " ،أنيس1984 ،م.)22 :
أما الصوت الشديد فهو الذي يلتقي في عضواا النطق (الإاب واملتحـرك) التقـاء حمكمـاا
فينحــبس اهلــواء لفتــرة مث ينفــرج العضــوان فينــدفع اهلــواء مســرع اا حمــد اا انفجــار اا و أمــا
الصّــوت الرخــوة فهــو الصــوت الــذي يلتقــي فيـ عضــواا النطــق الإابـ واملتحــرك ،التقــاء غــري
حمكم فيخرج اهلواء مع الضيق حمد اا حفيفاا واحتكاكاا( .الفوزان1428 ،هـ )17-16 :واألصـوات
العربية الشديدة هي "ب ،ت ،د ،ط ،ض ،ك ،ق ،اجليم القاهرية" ،واألصوات الرخوة العربية
هي "س ،ز ،ص ،ش ،ذ ،ث ،ظ ،ف ، ،خ ،ال" (أنيس1984 ،م.)26-24 :
آيات الترغيب
100
80
60
40
20
0
األصوات اجملهورة

األصوات املهموسة

األصوات الشديدة

األصوات الرخوة

الشكل ( )1تواتر األصوات اجملهورة واملهموسة ،الشدة والرخوة يف آيات الترغيب

يعرض اإلحصائيات أنّ تواتر األصوات اجملهورة والشدة أكإـر مـن تـواتر األصـوات املهموسـة
والرخوة وفق سياق آيات الترغيب الذي تناول هذ السورة فكإـرة األصـوات اجملهـورة واملهموسـة
يف اجلمل املختلفة حتكي عن دالالت معنوية وإيقاعية مجيلة .فلها دالالت نتطرق إليها.
نالحظ يف آيات الترغيب إذا كان أمر الترغيب هاماا تناول اهلل تعاىل األصـوات اجملهـورة
ِ َّ ِ
ين َك َف يرروا فَ َ
ض ْرر َ
والشدة لبيـان أمهيـة املسـةلة وحتـريض اهلمـم كقولـ تعـاىل﴿ :فَرِذا لَقيرتي ْم الرذ َ

رك
ِّ
وه ْم فَ ي
ْح ْرر ي أ َْوَز َارَهرا ذَلِ َ
شدُّوا ال َْوثَا َق فَِ َّما َمنّرا بَر ْعر يد َوِ َّمرا فِر َداء َحتَّرى تَ َ
الرقَا ِ َحتَّى ِذَا أَثْ َخنتي يم ي
ض َرع ال َ
َّ ِ
شرراء اللَّررهي النتَصررر ِم ر ْنرهم ول ِ
يل اللَّر ِره فَرلَررن ي ِ
َكر ْرن لِيَْبرليررو بَر ْع َ ِ
ين قيتِليرروا فِرري َس ربِ ِ
رل
ضر َّ
ْي
ض ر يك ْم ب ربَر ْعل َوالررذ َ
ََ يْ َ
َ
َولَر ْرو يَ َ ي
أَ ْع َمال يَه ْم﴾ (حممد.)4/
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هن ــاك أم ــر اهلل تع ــاىل باجله ــاد يف كلم ــات مسلس ــلة ال ــل ترتّبــ ترتيب ـاا م ــع اس ــتخدام
األصــوات اجملهــورة والشــدة بيانـاا لعظمــة هــذا األمــر مإــل" :الــالم" ( )23مـرّةا و"الــواو" ()11
مــرة ،و"املــيم" ( )10مـرّة ،و"النــون" ( )9مـرّات .ويف اآليــة إيقــاعٌ حــريب ،مــن جهـةٍ يــدلّ علــى
حتريض الروح احلماسي يف املـؤمنني ومـن جهـة أخـرى كـان ترهيبـاا للكـافرين لتنـذيرهم عـن
مهّــة املــؤمنني اجملاهــدين يف القتال،كمــا أنّ «الش ـدّة يف الصــور كالشــدة يف جــرس األلفــاظ
املعبّرة عنها» (قطب1981 ،م :ج .)3280/7فيتناسق األصوات مع جوّ اآليات و روح املخاطبني.
يف اآلية ( )21اهلل تعاىل يعرف اجلهاد بالصراحة للمنافقني الذين يـافون منـ  ،ويقـول
﴿طاعةٌ ٌ
معروف﴾ فتنوين النكرة يـدل علـى عظمـة اجلهـاد ألنّـ طاعـة تستسـلم ألمـر اهلل
وقول
ٌ
عن طمةنينة وتنهض بةمر عن قة وقول معروف يشي بنظافة احلس واستقامة القلب وطهارة
الضمري وإذا واجهوا اجلهاد يصدقوا اهلل شعورا ويشد من عزائمهم ويإب أقدامهم( .قطـب،
صر ر َدقيوا اللَّررهَ لَ َك ررا َن َخ ْير رررا لَّ يه ر ْرم" فعب ررارة "ع ررزم
1981م :ج )3296/7مث يق ــول ﴿فَر رِ َذا َع ر َرزَم األ َْم ر يرر فَرلَر ْرو َ
األمر﴾ متشـكلة مـن األصـوات اجملهـورة والشـدة لبيـان القـوة يف عـزم اجلهـاد وحـرف اهلمـزة
بصوت النقي قد يزيد على شـدة هـذ ال قـوة ،فكـل األصـوات اجملهـورة والشـدة يف هـذ اآليـة
يدل على أمهية اجلهاد يف سبيل اهلل ليقنع املنافقني بتصديق .
َّ ِ
ين
ويف آيــتني ( )33-7خاطــب اهلل تعــاىل املــؤمنني بــالقوة والصــراحة م ـرّتني ﴿يَررا أَيُّر َهررا الررذ َ
َآمنيوا﴾ مرةا حيرّضهم بندائهم بصلة اإلميان اهتماماا بالكالم وإمياء إىل أنّ اإلميـان يقتضـي
منــهم ذلــك واملقصــود ترغيبــهم علــى اجلهــاد يف املســتقبل بعــد أن اجتنــوا فائدت ـ مشــاهدة
البدر( .ابن عاشور1984 ،م :ج )71/26ومرة أخـرى ينـاديهم دون واسـطة جبهـارة واهليبـة حـىت
َّ ِ
ين َآمنيرروا﴾ يف هـذا النــداء غلبـ األصــوات اجملهــورة
يسـمعوا بيانـ بدقـة وصــالبة ﴿يَرا أَيُّر َهررا الرذ َ
وقــدمت هــذا النــداء إيقاعــا مــؤ را يف نفــوس
لتــوجههم إىل طاعــة اهلل وطاعــة الرســول
املــؤمنني ويــافهم مــن إبطــال األعمــال كمــا أ ّن تكــرار الصــوت "الطــاء" الشــديد داللــة علــى
حتطيم األعمال وإبطاهلا قد يزيد على اخلوف و االرتعاش وينإر إيقاعا عنيفا يف اآلية.
ِِ
ين ِمررن يك ْم
﴿ولَنَْبرلير َرونَّ يك ْم َحتَّررى نَر ْعلَر َرم ال يْم َجاهررد َ
مث حينمــا ي ـبّني اهلل تعــاىل حكمــة اجلهــاد يقــول َ
و َّ ِ
ين َونَرْبرليَو أَ ْخبَ َاريك ْم﴾ (حممـد )31/أن تعاىل يعلم أعمال الناس بعـد أن تقـع وعلمـ تعـاىل
الصاب ِر َ
َ
يتعلق هبا قبل وقوعها فإهنا ستقع ويتعلق بعزم الناس على االستجابة كفرا وعنادا ،فبني هبذ
اآلية أن من حكمة التكاليف أن يظهر أ ر علم اهلل بةحوال الناس وتقدم احلجة علـيهم( .ابـن
عاشور1984 ،م :ج)103/26
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أما بالنسبة إىل األصوات املهموسة والرخوة فوردت تواترهـا أقـل مـن األصـوات اجملهـورة
والشــدة بينمــا قــد تــواتر األصــوات الرخــوة أكإــر مــن األصــوات املهموســة وهــذا يتناســق مــع
الغرض الرئيسي ولكل منها داللة مإال يف آية ( )5يعق اهلل تعـاىل عـن حـال اجملاهـدين بعـد
﴿سريَر ْه ِدي ِه ْم َويي ْصرلِ يب بَررال يَه ْم﴾ فســيهديهم إىل احليـاة املســتمرة وهــي حيــاة راضــية يف
الشـهادةَ ،
قرب اهلل تعاىل ،فإذن األصوات املهم وسـة متناسـقة مـع مضـمون اآليـتني متـنح اجلـ ّو الرخـاوة
والس ــكينة بالطبيع ــة اإلحيائي ــة؛ ألنّه ــا «حي ــاة يتعه ــدها اهلل يف امل ــض األعل ــى ويزي ــدها ه ــدي
ويزيدها صفاء ويزيدها إشراقا» (قطب1981 ،م :ج.)3287/26
َّ ِ
رَ أَقْر َد َام يك ْم﴾ (حممـد )7/أنّ اهلل
نص ْرريك ْم َوييرثَبِّ ْ
نص يرروا اللَّرهَ يَ ي
آمنيروا ِن تَ ي
ين َ
مث يقول ﴿يَرا أَيُّر َهرا الرذ َ
تعاىل بالقوة خاطـب املـؤمنني مث يـدعوهم إىل اجلهـاد فيجـرّس هـذا الترغيـب بصـوت الصـاد
والإاء حىت حيس املتلقّي االقتراب ويستجيب اهلل يف حكم اجلهاد.
أيضاا حنن نشاهد زيادة األصوات املهموسة والرخوة يف آيات الترغيب حينما يريد اهلل
تع ــاىل أن حي ــرض عب ــاد إىل اهلداي ــة مإ ــل عب ــارة َّر ر ِ
اه ْم
ين ْاهتَر ر َد ْوا َز َ
اد يه ر ْم يه ر دى َوآتَر ر ي
﴿وال ذ َ
َ
واه ْم﴾ (حمم ــد )17/فيق ــول اهلل تعــاىل كلم ــا زاد امل ــؤمن ه ــدى زادت الس ــكينة يف قلب ـ ،
تَر ْقر ي
وأرسخ اإلميان يف قلب ووفق للتقوي ،وقد يعـق عـن السـكينة واهلدايـة بصـوت اهلـاء والتـاء
كمـا أنّ تــواترِ احلـروف املدّيــة يف جمــاورة األصـوات املهموســة يــدلّ علـى دالالتٍ منــها نــزول
اخلري والر ة واهلداية من عند اهلل تعاىل حيت بامتداد احلروف امتدّت اهلداية واخلـري
من جانب اهلل تعاىل إىل عباد املؤمنني.
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اإلحصــائية تعــرض أن األصــوات اجملهــورة والشــدة قــد ســيطرت يف آيــات الترهيــب علــى
األصــوات املهموســة ،حيــت تتــرك الشــدة والقــوة يف آيــات الترهيــب متالئمــة بســياق اإلنــذار
والوعيد لتزيد أ ر خطر الوعيد .نتطرق إىل تطبيق صفات األصوات ودالالهتا يف هذ اآليات.
حينما يتكلم اهلل تعـاىل عـن الكفـر وحيـذر عـن املصـري املـؤمل ير ّهـب الكـافرين بـاحلروف
َّ ِ
ين َك َف يرروا
والكلمات واجلمالت الل تؤ ر يف املتلقي وهتزّ القلب ،حنو قول تعـاىل يف آيـات ﴿الرذ َ

صدُّوا َعن َسبِ ِ
رل أَ ْع َمرال يَه ْم﴾ (حممـد)8/
َض َّ
َض َّل أَ ْع َمال يَه ْم﴾ (حممد ...﴿ )1/فَرتَر ْعسا لَّ يه ْم َوأ َ
يل اللَّ ِه أ َ
َو َ

﴿ ...فَ رْ َْحبَ َأ أَ ْع َمررال يَه ْم﴾ (حمم ــد )9/ن ــرى أنّــ تع ــاىل يرهّ ــب الك ــافرين ب ــبطالن أعم ــاهلم يف
الدرجات املختلفة كلما اشتدّ إصرارهم يف الكفر اشتدّ عذاهبم ،ففـي املرحلـة األوي يرهبـهم
هبالكة أعماهلم مث هبالكتهم وتضليل أعماهلم و تكرار صوت الالم يف كلمـة "أضـلّ" باحننـاء
حرف يدل على االنكسار واهلدم وصوت الضاد ـ هو مـن األصـوات اجملهـورة والشـدة ـ ـ يصـور
صوت االنكسار ،كةنّ أعماهلم زجاجة تنكسـر انكسـاراا وتنإـر علـى األرض حـىت ال جتمـع ،أمـا
يف املرحلة األخـرى فيقـول " فَـةَحْبَطَ أَعْمَـالَهُمْ" وإحبـاط األعمـال تعـبري تصـويري علـى طريقـة
القــرآن الكــرمي يف التعــبري بالتصــوير «فــاحلبوط انتفــاخ بطــون املاشــية عنــد أكلــها نوع ـاا مــن
املرعي سام ينتهي هبا إىل املوت واهلالكة وكذلك انتفخ أعمـاهلم ورمـ وانبعجـ » (قطـب،
1981م :ج.)3289/26
وحينمــا يــتكلم اهلل تعــاىل عــن األمـم املعذبــة يف اآليــة ﴿أَفَرلَرم ي ِر
سر ييروا فِري األ َْر ِ
ي فَريَنظيريروا
َْ
َكي َ َك ر ا َن عاقِب ةي الَّر ر ِذ ِ ر
ِ
ِ ِ
ين أ َْمثَال َيه ر ا﴾ (حممــد )10/ي ــةيت
ْر
َ َر
ين م ن قَر ر ْبل ِه ْم َد َّم ر َر اللَّ رهي َعلَ ر ْي ِه ْم َوللْ َك ر اف ِر َ
َ
باالستفهام التوبيخي ويقرع إيقاعاا شديداا على قلوب املخاطبني .فينإـر لفـظ "دمّـر" إيقاعـا
دويـاا حبروفـ اجملهـورة والشــدة حـىت يزنجــر األنــاع وأخـريا التشــديد يف حـرف املــيم قــد
يعني يف إجياد ذلك اإليقاع.
رك نَظَررر الْمغْ ِشر ِّري علير ِره ِمررن الْمررو ِ
ت فَرْ َْولَى ل يَهر ْرم﴾ (حممــد)20/
َ َْ
ومــن مث يف اآليــة ﴿يَنظير يررو َن ِلير َ َ َ
يذكر موقف املنافقني من اجلهاد وما يتسرب يف نفوسهم من اجلن واهللع عند مواجهة هـذا
احلكم فنرى األصـوات اجملهـورة والشـدة تنإـر بإيقاعهـا يف اجلـو الفـزع و اخلـوف بينمـا لفـظ
"املغشي" الذي يتكوّن من األصوات اجملهورة ماعدا صوتا ،فقد يساعد يف شدة اإليقاع خاصـة
صــوت املــيم والغــني بــاختالف خمرجهمــا مــن الشــفتني وأقصــي احللــق يصــعب أدائهمــا حــىت
يلقيان يف السياق إيقاعا مزنجراا.
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ويف اآليــات األخــرى ( )32-28-27-25يــبني شــدة مصــري املنــافقني باألصــوات اجملهــورة
والشديدة فهذ األصوات تقز يف مقام التهديد ويف سـياق الترهيـب حـىت يزنجـر اجلـوَّ ،وفـق
املعاين املقصودة لآليات؛ ألنّ طبيعة الترهيب حتتاج إىل أصوات ذات وضوح نعي.
املستوى التركييب
يةخذ املستوى التركييب حيزاا بالغ األمهية يف الدراسات األسلوبية ذلـك أن تشـترك األصـوات
واالبنية والكلمات وتترابط يف املستوى النحوي لغرض خدمة املعر ،والنحو أيسـر تعريفـ هـو
العلم الذي يقدّم لدارس اللغة الصيغ والتراكيب الل تشتمل عليها امكانـات اسـتعمال اللغـوي
الصـحيح؛ فهـو يتنــاول تقسـيم الكلمــات وحـاالت تغريهــا اإلعـرايب حبســب مواقعهـا أو لزومهــا
حــاالا واحــدة ويقــدم صــور اجلمــل املســتعملة مــن إنيــة وفعيـة ومــا يطــرأ علــى كـلّ منــها مــن
زيادات أو نقص أو تبديل وما ميكن أن تكمل ب أحدمها ،أو يتصل بعناصـر تصـلح ألن توجـد
يف كليتــهما (جــق1998 ،م )7 :مــن مثّ اخترنــا املوضــوعات الــل هلــا مظــاهر فنيــة يف آيــات
الترغي ــب والترهي ــب وه ــي دراس ــة اجلم ــل :اخلقي ــة واإلنش ــائية واجلمل ــة اإلني ــة والفعليــة
وتناسقهما مع املعاين الترهيبية والترغيبية.
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تعــرض اإلحصــائيات أنّ اجلمــل اخلقيــة بنســبتها ( )65مــرة كان ـ أكإــر تــواتر بنســبة
اجلمــل اإلنشــائية ومث قــد تــواترت اجلمــل الفعليـ ( )71مــرة أكإــر مــن اجلمــل اإلنيــة ولكــل
منها دالالت يف سياق آيات الترغيب نتطرق إليها.
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حينما حيت اهلل تعـاىل يف آيـة ( )2علـى اإلميـان ويـذكر مـا تعلقـ بـ العنايـة فيـ ويـقز
قيمت «يف اختصاص باملزنل على رسول اهلل من بني ما جيب اإلميان تعظيما لشةن وتعليمـا»
(الزخمشري1983 ،م :ج .)515/5فإمياهنم وعملهم الصاحل كفّـر سـيئاهتم وأصـلح بـاهلم ،وذكـر
تعظيمـا لـ وتشـريفاا الختصاصـ باإلميـان .مث يتحـدث عـن أحـوال الكفـر
اسـم الـنيب
ِ
اطررل وأ َّ َّ ِ
واإلميــان ﴿..أ َّ َّ ِ
ْحر َّرق ِمررن َّربِّ ِهر ْرم﴾ (حممــد)3/
آمنيرروا اتَّربَر يعرروا ال َ
ين َ
َن الررذ َ
ين َك َفر يرروا اتَّربَر يعرروا الْبَ َ َ
َن الررذ َ
ف يــبني بــات اإلميــان ألنّ الباطــل ليس ـ ل ـ جــذور ضــاربة يف كيــان هــذا الوجــود فهــو ذاهــب
وهالك وكل من يتبع وكل مـا يصـدر عنـ ذاهـب وهالـك واحلـق ابـ تقـوم عليـ السـموات و
األرض وتض ــرب ج ــذور يف أعم ــاق ه ــذا الك ــون (قط ــب1981 ،م :ج )3281/26وم ــن مث اإلتي ــان
باجلملة اخلقية يف هذ اآلية هو التذكري بني املراتب.
ِ َّ ِ
شر ُّردوا ال َْوثَررا َق فَِ َّمررا
ضر ْرر َ ِّ
روه ْم فَ ي
ين َك َفر يرروا فَ َ
الرقَررا ِ َحتَّرى ِذَا أَثْ َخنتي يمر ي
ويف قولـ تعــاىل﴿ :فَرِذَا لَقيرتي يم الررذ َ
َمنًّا بَر ْع يد َوَِّما فِ َداء( ﴾...حممد )4/جند مجلتني لإلنشاء ،هلما لطائف بالغية جنملها يف ما يةيت:
أ) اللقاء إذا أطلـق ومل يقيـد فإنـ ينصـرف إىل املقابلـة يف احلـرب عنـد مواجهـة العـدو و
"إذا" ظ ــرف مل ــا يســتقبل م ــن الزم ــان مض ــمنة مع ــر الش ــرط؛ فيك ــون املع ــر :ف ــإذا ق ــاتلتم
املشركني يف املستقبل فةمنعو يف قتلهم ،حىت رأيتم أن خضّدمت شوكتهم فةسرو منهم أسري.

(ابن عاشور1984 ،م :ج)78/26

ب) قولـ ـ تع ــاىل "فض ــرب الرّق ــاب" ج ــواب "إذا لقي ــتم" فةص ــل فاض ــربوا الرق ــاب ض ــرباا أو
فــاقتلوهم (الطقســي1988 ،م :ج147/9؛ الزخمشــري1983 ،م :ج )505/5فعــق عــن املصــدر مقــام الفعــل
ألن أقـوي مـن الفعـل ،وفيـ اختصـار مـع إعطـاء معـر التؤكيـد أن يـذكر املصـدر ويـدل علـى الفعـل
بالنصب الذي في وأما يف تقدمي املفعول ب على املصدر فاعتناء بشةن املصدر وإغراء بفعل .
ج) فشدّو الو اق أي أحكموا و اقهم يف األسر (الطقسي1988 ،م :ج )147/9األمر كان إلرشاد.
املقصود مـن اآليـة هتـوين شـةن الكـافرين والقـاء الرعـب يف قلـوهبم وترغيـب املـؤمنني إىل
قتل الكفار وحتريضهم على قطع دابر هوالء الكفار .مث يقـول "فإمّـا منّـاا وإمّـا فـداء" وانتصـب
"منّاا" و"فداء" على املفعولية املطلقة بدالا من فعليهما مضمرين ،وهوتفصيل لعاقبة ما قبل  .مث
ض ر يكم بِربَر ْعل﴾ (حممــد )4/أنّ اهلل تعــاىل مــع
﴿ولَر ْرو يَ َ
صر َرر ِم ر ْنر يه ْم لِّيَْبرلير َرو بَر ْع َ
شرراء اللَّررهي النتَ َ
يف اآليــة َ
قدرت مل ينتقم من الكافرين بل حيـرّك مهـة املـؤمنني للجهـاد يف سـبيل اهلل وأمـرهم للقتـال
ليبتليهم ويربيهم وييسر هلم أسباب اخلري فيستجيبوا الإواب العظيم مبوجـب الوعـد ،واملـراد
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من مضارع يف لفظ "ليبلو" إشعار بةن يتجدد حدو إىل يوم القيامة؛ ألنّ هـذ الصـيغة تفيـد
احلال واالستقبال .ومن مث يكشف عن مصري اجملاهدين يف آخر اآلية َّ ِ
ين قيتِليوا فِي َسبِ ِ
يل
﴿والذ َ
َ
اللَّ ِه فَرلَن يي ِض َّل أَ ْع َمرال يَه ْم﴾ فيشجع اهلل تعـاىل املـؤمنني إىل اجلهـاد بالوعـد و حبـرف "لـن" يؤكـد
كالم ومن مث اإلتيان باجلملة اخلقية يف هذ اآلية وعد وترغيب إىل اجلهاد.
َّ ِ
رَ
نص ر ْرريك ْم َوييرثَبِّ ر ْ
نص ر يرروا اللَّ ررهَ يَ ي
آمني رروا ِن تَ ي
ين َ
مث يف آي ــة ( )7يقـ ــول اهلل تعـ ــاىل ﴿يَررا أَيُّر َه ررا ال ررذ َ
أَقْر َد َام يك ْم﴾ فيفتح الترغيب بنداء املؤمنني بصلة اإلميان اهتماما بالكالم واملقصود حتريضهم
على اجلهاد يف املستقبل بعـد أن اجتنـوا فائـدهتم يف البـدر ،ووعـدهم بالنصـر وجـيء حبـرف
"إن" الذي األصل في عدم اجلـزم بوقـوع الشـرط «اإلشـارة إىل مشـقة الشـرط وشـدت ليجعـل
املطلوبُ ب كالـذي يشـك يف وفائـ بـ » (ابـن عاشـور1984 ،م :ج .)85/26وجمـيء الفعـل املضـارع
يف اخلق يدل على نصرة اجملاهدين حىت القيامة إضافة إىل التجدد والتكرار.
ِ
ِ
ِ
ويف اآلية ﴿ ...مثَل ال ِ
رار ِمرن لَّربَن﴾..
ْجنَّة الَّتِي يوع َد ال يْمتَّر يقو َن ف َ
رار ِّمرن َّمراء غَْير ِر آسرن َوأَنْر َه ٌ
يها أَنْر َه ٌ
َ ي َ
(حممــد )15/يعـدّ اهلل تعــاىل نِعَـمَ املـتّقني يف اآلخــرة ويــةيت بةلفــاظ النكــرة داللــة علــى الكإــرة
والعظمة والكرامة فيبني مصريهم باللـذات احملسوسـة واسـتخدم اجلملـةَ اخلقيـة داللـة علـى
وعدهم وافتتح الكالم بالوعد ترغيباا للمؤمنني.
ك( ﴾...حممــد)19/
اسرتَر ْغ ِف ْر لِر َذنبِ َ
مث يــةيت فعلــني األمــرين يف اآليــة ﴿فَرا ْعلَ ْم أَنَّررهي ال ِلَررهَ ِالَّ اللَّررهي َو ْ
واألمر يف قول "أعلم" كناية عـن طلـب العلـم وهـو العمـل بـاملعلوم ،وذلـك هـو األمـر بالإبـات علـى
العل ــم ،فق ــد أم ــر بطل ــب املغف ــرة لضم ــة مـ ـن امل ــؤمنني واملؤمن ــات وحاش ــا أن ي ــةمر اهلل تع ــاىل
باالستغفار وال يواجه باملغفرة أوبالـدعاء واليقابلـ باالسـتجابة (الطباطبـائي1372 ،ش :ج)238/26
فهذا الطلب للعلم هو تلقني مستمر للمؤمنني الذين يشعرون دائما بوجود اهلل تعـاىل يف حيـاهتم
ومهما جهدهم يشـعرون بتقصـريهم .مث يـق عـن وحدانيتـ تعـاىل باجلملـة اإلنيـة اخلقيـة
املؤكدة ألن اجلملة اإلنية تدل مبعونة املقام على دوام الإبـوت ،وإن يـدخل عليهـا حـرف النفـي
ت ــدل عل ــى اس ــتمرار الإب ــوت .مث يق ــول "واهلل يعل ــم متقل ــبكم ومإ ــواكم" أنّ اهلل تع ــاىل يعل ــم كــلّ
أحوالكم من متغري و اب وحركة وسكون واجلملة اإلنية تدل على استمرار علم تعاىل.
السرل ِْم﴾ (حممــد)35/
يف موضــع آخرنشــاهد النــهي يف قولـ تعــاىل﴿ :فَررال تَ ِهنيرروا َوتَر ْدعيوا ِلَررى َّ
فال تتوانوا وال تضعفوا عن القتـال والتـدعو الكفـار إىل املسـاملة واملصـاحلة (الطقسـي1988 ،م:
ج )162/28أنّ اجلهـاد هــو أمــر قيـل وتلــك النفــوس قــد ميلـ إىل الصــلح واإلســتراحة فهنــاك
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اهلل تعاىل ينهي املؤمنني من التهاون والصلح مع األعـداء فيحـذف مفعـول بـ أل ّنـ يريـد وقـوع
الفعل بقطع النظر عما يتعلق ب ألن االهتمام بالفعل وليس مبا وقع علي الفعل.
ويف اآليـات األخـرية ( )36-37فريغــب اهلل تعـاىل املــؤمنني بـاآلخرة والتزهيــد عـن الــدنيا
ببيان حقيقتها وهي أهنا لعب وهلو؛ «وإن تؤمنوا وتتقوا باتباع ما هنيتهم عن يرض اهلل منكم
علـيهم
بذلك ويكتف ب وال يسةلكم زيادة علي من أموالكم فيعلم أن ما يعني الرسول
م ــن اإلنف ــاق يف س ــبيل اهلل إمن ــا ه ــو بق ــدر طاقت ــهم» (اب ــن عاش ــور1984 ،م :ج .)134/26وي ــةيت
باجلملة اإلنية وحرف "إنّ" لتةكيد كالم على هتوين الدنيا وتعظيم أمر اآلخرة.
آيات الترهيب
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اجلمل اخلقية

اجلمل اإلنشائية

اجلمل اإلنية

اجلمل الفعلية

الشكل ( )4تواتر اجلمل يف آيات الترهيب

تعرض اإلحصائيات أنّ اجلمل اخلقية بنسبتها ( )%67كانـ أكإـر تـواترا بنسـبة اجلمـل
اإلنشـائية واجلمـل الفعليـة بنسـبتها ( )%68قـد سـيطرت علـى اجلمـل اإلنيـة مـن مثّ نتطـرق
إىل دالالت هذ اجلمل يف سياق الترهيب.
َّ ِ
صردُّوا َعرن
افتتح سورة حممد
ين َك َف يرروا َو َ
بإنـذار الكـافرين يف اجلملـة اإلنيـة ﴿الرذ َ
َسبِ ِ
َض َّرل أَ ْع َمرال يَه ْم﴾ فيصـفهم اهلل تعـاىل بإال ـة صـفات :أهنـم كفـروا ،وصـدّوا عـن سـبيل
يل اللَّ ِه أ َ
اهلل وأضلّ أعماهلم وقد يعق عنها باألفعال املاضية داللة على حتقيق صفاهتم السـيئة وتضـليل
أعماهلم يف الـدنيا واآلخـرة؛ كـذلك يف آيـة ( ) 8قـد تكـرر تضـليل أعمـال الكـافرين ترهيبـ اا هلـم
ومقابال للمؤمنني الـذين لـن يضـل أعمـاهلم .إذن القصـد مـن اإلتيـان باجلمـل اخلقيـة يف هـذ
اآليات هو إنذار الكافرين بتحطيم أعماهلم .مث يذل اهلل تعاىل الكافرين بالدعاء علـيهم وهـو
أبلغ من اإلخبار ،وانتصب "تعساا" على أنّ املفعول املطلق بدال من فعل والتقدير فتعسوا تعسـهم،
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وهو من إضافة املصدر إىل فاعل مإـل تبّـاا لـ ووحيـاا لـ ( .ابـن عاشـور1984 ،م :ج )86/26اسـتعمل
لفظ "تعسا هلم" يف اجلملة اإلنشائية قصدا لتحقري الكافرين وخذالهنم.
ِ َّ ِ
ِ
ريروا فِ رري األ َْر ِ
ين ِم ررن قَر ر ْربلِ ِه ْم﴾...
ي فَريَنظير يرروا َكْير ر َ َك ررا َن َعاقبَر رةي ال ررذ َ
ويف قولـ ـ تع ــاىل ﴿أَفَرلَ ر ْرم يَس ر ي
(حممد )10/لقد بُني اجلملة اإلنشائية على داللة االستفهام فقد وردت "أفلـم يسـريوا" مسـبوقة
هبمزة االستفهام ،داللة على تقرير املعانـدين ألـيس مشـهودا آ ـار الـذين تعـس اهلل علـيهم بسـوء
عاقبتهم ،فيقول اهلل تعاىل "د ّمـر اهلل علـيهم" وهـذا تعـريض بالتهديـد ويـةيت حبـرف االسـتعالء
داللة على قوة التدمري وحيذف املفعول إلفـادة الشـمول فـدمّر عليـ أبلـغ مـن دمّـر مث آيـة ()13
مؤكــد هلــذ اجلملــة اخلقيــة فحصــل توكيــد ذلــك مبــا هــو مقــارب لـ مــن إهــالك األمــم ذوات
القري واملدن بعد أن مشل قول "الذين من قبلهم" من كـان مـن أهـل القـري وزاد هنـا التصـريح
بةنّ الذين من قبلهم كانوا أشدّ قوة منهم ليفهموا أنّ إهالك هـؤالء هـني علـى اهلل( .ابـن عاشـور،
1984م :ج )92/26وهبذا يظهر املوقع التفريع بقول "فـال ناصـر هلـم" كمـا قـال يف آيـة (" )11فَـال
موىل َلهُم" قـد تو ّعـدهم بعـدم النصـرة باجلملـة اإلنيـة الـل قـددخل فيهـا حـرف النفـي داللـة
على استمرار الإبوت أنّ الموىل هلم وال ناصر هلم يف الدنيا واآلخرة.
أيضــا نشــاهد أحــوال الكــافرين يف آيــة ( ) 12بعــد ذكــر أحــوال املــؤمنني يف قولـ تعــاىل
َّ ِ
َّار َمثْروى لَّ يه ْم﴾ فالذين سريهتم كسرية
ين َك َف يروا يَرتَ َمترَّعيو َن َويَْ يكليو َن َك َما تَْ يك يل األَنْر َع ي
ام َوالن ي
﴿والذ َ
َ
األنعــام يــةكلون للشــبع ويتمتعــون باللــذات الــدنيا ســيوقعهم اهلل يف عــامل اخللــود بالعــذاب،
واجملرور يف عبارة "كما تةكل األنعام" يف حمل احلال من ضمري "يةكلون أو يف حمـل الصـفة
ملصدر حمذوف هو مفعول مطلق بياين لفعل"يـةكلون" ويـبني نوعـ  .فـإذن القصـد مـن إتيـان
اجلملــة اخلقيــة وعيــد الكــافرين واجلملــة اإلنيــة تــدل علــى القطعيــة والإبــوت متناســقة
بسياق اآلية.
راعةَ أَن تَرْْتِيَر يهم بَرغْتَررة﴾
مث يوعّــد املنك ـرين باجلملــة اإلنشــائية يف قول ـ ﴿فَر َهر ْرل يَنظير يررو َن ِالَّ َّ
السر َ
ومل يهتمّـوا
(حممد )18/ماذا ينتظرون هوالء الغافلون الـذين يـدخلون جملـس الرسـول
بكالم ـ وانتظــارهم مبجــيء الســاعة ليتــذكروا فــال يــنفعهم شــيئاا فإهنــا جتــيء بغتــة " فــإذن
االستفهام قـد خـرج عـن معناهـا احلقيقـي إىل معـىن آخـر وهـو داللـة اإلنكـار مشـوب بالتـهكم
كــةنّهم واقفــون أن يــةتيهم الســاعة فيؤمنــوا بــاهلل بــل جــاءت القيامــة مث قول ـ "فــةنّي هلــم إذا
جــاءهتم ذكــراهم" فمــن أيــن هلــم الــذكر واإلتعــاظ والتوبــة إذا جــاءهتم الســاعة( .الطقســي،
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1988م :ج )155/9والقصــد انكــار انتفــاعهم حــني جــاء القيامــة مــن هنــا فكــان االســتفهام غــري
حقيقي؛ بل هو منصرف إىل اإلنكار على الكافرين وتوبيخههم.
راريه ْم﴾
وم ــا أشـ ـدّ أملـ ـاا مص ــري ه ــوالء املنكـ ـرين يف قولـ ـ تع ــاىل ﴿ي ْ
ضر ر ِربيو َن يو يج ر َ
روه يه ْم َوأَ ْدبَر َ
(حممــد )27/فيهــدد الكــافرين بــذكر أمــرين :ضــرب الوجــو وضــرب األدبــار مث ذكــر بعــدمها
أمــرين آخــرين :إتبــاع مــا أســخط اهلل وكراهــة رضــوان فكةنّـ تعــاىل يضــرب وجــوههم حيــت
أقبلوا علـى سـخط اهلل ،ويضـربون أدبـارهم أل ّنهـم تو ّلـوا عمـا فيـ رضـاء اهلل (الـرازي1981 ،م:
ج )64/28كذلك يفتتح حياهتم األخروي بضرب الوجـو واألدبـار يف حلظـة الوفـاة وهـو مشـهد
مفزع ومرهب فإذن االستفهام تعجيبٌ لتفظيع حاهلم عند الوفاة.
املستوى الدالي
للفظ يف اللغة داللةٌ معينة عند أصحاهبا واللغة العربية ذات األصـالة العريقـة والبيـان الرائـع
أدت دورها الرائد على كامل الوج يف العصور املاضـية يف تلبيـة احتياجـات العـرب واخلاصـة
منهم بةلفاظ الداللة على املعاين املتنوعة فكان لغة األدب والشـعر وعلـوم األخـرى( .بشـتاين،
دون تا)14 :

إنّ النظم القرآين يف احلقيقة نسيج لغوي متكونٌ من جمموعات لفظية متداخلة يف سياق
تعــبريي واح ـدٍ ولكــل ن ـصٍ مكونات ـ األساســية أي دعائم ـ أو مــا تنهضــب بنيــة ،ومــاهو جــذرٌ
مشترك تلتقي في دالالت عدة يف النص ،ويلق حقلها الذي في (املطاونـة2006 ،م)111-110 :
فمن الضروري عند أصحاب هـذ النظريـة بيـان أنـواع العالقـات داخـل كـل حقـل معجمـي وال
صرج هذ العالقات يف أي حقل مما يةيت:
 .1التــرادف :وه ــو أنْ ي ـدُّلَ لفظ ــانِ أو أكإ ــر عل ــى مع ـىنا واح ــد ،وه ــو م ــا يعب ـرُ عن ـ يف
اإلنكليزية بـ ( .Synonymأ د خمتار1976 ،م)80 :
 .2االشــتمال :يكــون في ـ (أ) مشــتمالا علــى (ب) ،حــني يكــون (ب) أعلــى يف التقســيم
التصـ ــنيفي أو التفريعـ ــي .مإـ ــل (الشـ ــجر) الـ ــذي ينتمـ ــي إىل فصـ ــيلة أعلـ ــى هـ ــي
(النبات).فالشجر متضمن ملعىن النبات ،الشتمال علي .
 .3عالقة اجلزء بالكـل :وهـي كعالقـة اليدباجلسـم  .والفـرق بـني هـذ العالقـة وعالقـة
االشتمال أو التضمني أي اليد ليس نوعاا من اجلسم ،ولكنها جزء من .
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 .4التنافر والتضاد :يرتبط بالفكرة النفي ويتحقق داخل احلقـل الـدإلي ،إذا كـان (أ)
ال يشتمل على (ب) وال يشتمل على (أ)( .حممد عبيد2002 ،م)23 :

احلقول الداللية يف آيات الترغيب
احلقل األول :عامل اجلهاد
األلفاظ الل دل على عامل اجلهاد هي« :القتل ،الشد ،الضرب ،الو اق ،اإل خان ،احلرب».
معظم ما يف هذا احلقل يدل على أمر عظيم اخلطـر هـو اجلهـاد وحتـريض املـؤمنني علـى
قتل املشركني  ،وقد ذكر كلمة "القتل" داللة على القتل دون أي ر ةٍ ،ولفظ "الضـرب" مبعـر
القطع بالسيف وهو أحـد أحـوال القتـال ألنـ يـدلّ علـى شـجاعة احملـارب لكونـ مواجهـة عـدو
وجه ـاا لوج ـ ( .ابــن عاشــور1984 ،م :ج )76/3فبينــهما عالقــة اجلــزء بالكــل حنــو عالقــة اجلــزء
بالكـل بــني لفــظ "احلـرب" وألفــاظ "القتــل ،الضـرب ،الشـدّ ،الو ــاق ،اإل خــان" .وأيضــا نشــاهد
عالقة االشتمال بـني األلفـاظ الـل كـل منـها ُمضـمَّن حنـو القتـل واقعـة ضـمن مابعـد هـا وهـو
اإل خان وهو ضمن مابعـدها أيضـا وهـو الضـرب ،إذن هنـاك بـني املفـردات إرتباطـ اا و يقـ اا يف
املعر لتدلّ على قوّة العزمية يف اجلهاد.
احلقل الإاين :عامل اجلزاء
األلفاظ الل دل على عامل اجلزاء هي« :األهنار ،اخلمر ،اجلنّة ،اللن ،املاء ،العسل».
جنــد كلمــة األهنــار تــواترت ( )5مــرات هي"مجــع هنــر وهــو جمــري املــاء الفــائض وجعــل اهلل
تعاىل ذلك مإالا ملـا يـدرّ مـن فيضـ وفضـل يف اجلنـة( .األصـفهاين ،دون تـا )506 :وذكـر مفـردات
"املاء ،اخلمر ،اللن ،العسل ،النهر" من األصناف اخلمسة داللة على أنّ اهلل تعـاىل يقبـل أعمـال
املؤمنني وجيزيهم بةفضـل أصـناف التفكـ ممـا يتنافسـون إليـ أهـل إليسـار جـزاء مبـا اكتسـبوا
 ،والريــب أنّ املــؤمن اجملاهــد الصــابر يــري مثــرة أعمالـ  ،فهنــاك عالقــة
باتبــاع الرســول
اجلزء بالكل بـني لفـظ "اجلنـة" وألفـاظ "األهنـار ،اخلمـر ،اللـن ،املـاء ،العسـل" واملالحـظ يف آيـة
( )15أنّ لفــظ "املــاء" ورد متييــزاا لضهنــار ،وكــةنّ العالقــة هــي عالقــة اجلــزء بالكــل ،فالكــل هــو
"أهنار" أبرز ،فاألهنار أصناف يف هذ اآلية فهي من العسل املصفي ومن اللن ومن اخلمـر ومـن
املاء .أيض اا وقـع مصـدر"لذّة" صـفة ل " ـر" للمبالغـة يف الوصـف ففـي هـذا الوصـف داللـة علـى
التلذذ اخلالص ليس مع ذهاب عقل وال ار فهي صتلف عن صفة ور أهل الدنيا.
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احلقول الداللية يف آيات الترهيب
احلقل األول :عامل اجلحود واإلنكار
األلفاظ الل دل على عامل اجلحود واإلنكـار هـي« :كفـر ،إتّبـاع اهلـوي ،خبـل ،تولّـوا ،كرهـوا،
إرتدّوا ،صدّوا ،عسيتم» .املالحظ أنّ املفردات الواردة يف حقـل الكفـر والنفـاق متحـورت حـول
(الكفر ،البخل،كرهوا ،صدّوا ،إتّباع اهلواء) دليلٌ على عناد الكفّار وكراهتهم عـن قبـول ديـن
احلق والقرآن وماأنزل اهلل في من التكاليف واألحكام ،قد ورد مفرد "كفر" سبع مرات لتشري
علــى خــوض الكــافرين يف الشــرك أل ّن "اصــطالح القــرآن مــن تصــاريف مــادة الكفــر ،حنــو:
الكــافرين ،الكفــار ،والّــذين كفــروا ،هوالشــرك» (ابــن عاشــور1984 ،م :ج )76/3والبخــل هــو مــن
صفات املنافقني الذين شحّوا على بذل أنفسهم وأمواهلم يف سبيل اهلل وتكرار كلمل "كفر" و
"خبــل" متناســقاا جلـوّ اآليــات ،كــل مــن املفــردات يــدلّ علــى عنــاد الكــافرين وارتــداد املنــافقني
وجحود الفريقني حىت يصدون أنفسـهم واآلخـرين مـن سـبيل اهلل ال ّتبـاع شـهواهتم .فنسـتطيع
أن نقول هناك عالقة الترادف بني لفظ "ارتـدّوا" و"تو ّلـوا" ألنّهمـا مـن صـفات املنـافقني ولفـظ
"البخل" جزء من هذ الصفات فل عالقة اجلزء بالكل.
احلقل الإاين :عامل اجلزاء
األلفاظ الل دل على عامل اجلزاء هي« :أحبط ،أضل ،لـن يغفـر ،المـوىل ،ال ناصـر ،أهلـك،
لعن ،دمّر ،تعساا ،أسخط ،فةوىل».
نالحــظ يف هــذا احلقــل حضــور اا قوي ـ اا ملع ــاين التهديــد والوعيــد ،أ ّن تكــرار هــذ املع ــاين
باملفردات املختلفة يدلّ على التهديد واإلنذار فقد تكـرّر هتديـد الكـافرين الـذين ذهبـوا بعيـداا
يف كفرهم ومقاييسهم الباطلة.
العالقة بني املفردات هي قرابة معنويـة ففـي لفـظ "فتعسـاا" دعـاء علـى الكفّـار ،وهالكهـم،
َك فَْ َْولَى ثي َّرم أ َْولَرى
وكلمة "أوىل" جيوز أن يستخدم يف الوعد والوعيد كما يف قول تعاىل ﴿أ َْولَى ل َ
َك فَْ َْولَى﴾ ورد يف سورة القيامة وهو الذي اقتصر الزخمشري علي ويقول :أنّ اهلل أخق عن
لَ
توعّد إيا ( .الزخمشري1983 ،م :ج )109/3مث هنـاك عالقـة التـرادف بـني لفـظ "أهلـك و"دمّـر"
كالمها يدالن على اهلالكـة وأيضـا عالقـة اجلـزء بالكـل بـني لفـظ "لعـن" وبـني لفظـني "تعسـا،
وأوىل " ألنّهما جزء من اللعنة .فنستطيع أن نقول املفردات الواردة يف احلقل الإالت تـدلّ علـى
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عذاب الكفّار يف القيامة وعدم مغفرهتم و ليس هلم موىل ونصريٌ يف القيامة .نالحظ يسيطر
الكلمة "فةحبط" على مفرداهتا أي جعل أعماهلم ضائعة ال نفع هلم منها( .ابن عاشور1984 ،م:
رذين ك َفرروا أعمرال ييهم كسررا بِقيعرة( ﴾ ...النـور )39/وحـرف
ج )86/3داللة على قول تعـاىل﴿ :الّ َ
النفي على املفردات يدل على عدم نصرهتم يف اآلخرة وبيان شـدّة العقـاب للـذين صـدّوا عـن
سبيل اهلل ومل ينصروا دين احلـق مـن أجـل ذلـك اهلل تعـاىل لـن ينصـرهم ولـن يغفـر شـركهم
ونفاقهم .إذن هناك عالقة التـرداف بـني لفـظ "المـوىل" و"الناصـر" وأيضـا بـني لفـظ "أحـبط"
و"أضلّ" كان عالقة الترادف.
إذا تةملنــا يف معــاين املفــردات هلــذ احلقــول الدالليـة فنجــد أنّ املعــاين احملوريــة يف آيــات
الترهيب تركز على عامل جحود الكافرين فـةنّ بنـاء علـى موضـوع الترهيـب والتخويـف ،ولكـل
م ــن املف ــردات يف ه ــذ احلق ــول ملم ــح س ــليب وإيق ــاع ش ــديد لي ــبني عن ــاد الك ــافرين وش ــدة
ماينتظرهم يف اآلخرة.

النتائج
نتطرق إىل أبرز النتائج الل ميكن إمجاهلا على النحو التاي:
 احلــروف والكلمــات املختــارة يف كــل اآليــات تناســب واملعــاين املوجــودة يف اآليــات أو بعبــارةأخ ــرى ص ــفات احل ــروف واجل ــرس املنبع ــت م ــن الكلم ــات ت ــتالئم م ــع املض ــامني يف س ــياق
الترغيب والترهيب .إنّ اهلل تعاىل استخدم احلروف اجملهورة مـرّةا يف مقـام الترهيـب لشـدّة
الغضب على الكافرين واملنافقني وهلا أ رها اإليقـاعي واملعنـوي ألهنـا تزيـد اإليضـاح والتميـز
ومـرّةا يف مقــام الترغيــب ليــبني أمــر العظــيم وتزيــد قــوة وتوكيــداا يف حتــريض املــؤمنني علــى
األعمــال الصــاحلة ،كمــا تناوهلــا يف آيــات اجلهــاد لتقويــة املــؤمنني وحتريضــهم ،واحلــروف
املهموسة فتةيت يف مقام الترغيب حيت يزنل اهلل تعاىل ر ت وسكينت على املؤمنني.
 املستوى التركييب يكشف لنـا أنّ اهلل تعـاىل يسـتخدم اجلمـل بةنواعهـا ألغـراض بالغيـةتناسب بسياق اآليات فقد إختصّ اجلمل االستفهامية جلوّ الترهيـب يف مقـام التـوبيخ
والتقري ــر والتبكيــ علــى الك ــافرين واملن ــافقني ح ــىت متك ــن أذه ــان الك ــافرين للتفكـ ـر
والتةمــل ،واختصـ اجلمــل األمريــة لســياق الترغيــب ألمــرهم علــى اجلهــاد وإطاعــة اهلل
ورسول  .مث اجلمل اخلقية تنإر يف جوّ الترغيب االطمئنان واالستقرار.
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ومن أهم الكنوز الداللية يف اجلمل اإلنية والفعلية:
 اجلمل اإلنية :بوت الصفات احلسنة واالختصاص بالوعد والعمل (آيات الترغيب)
 اجلمل اإلنية :بوت الصفات السيئة واالختصاص بالوعيد والتهديد (آيات الترهيب)
 اجلمل الفعلية :حتقق وقوع الوعد ،االستمرار يف الصفات واحلسنات (آيات الترغيب)
 اجلمل الفعلية :تفيد حتقـق وقـوع الوعيـد واالسـتمرار يف العـذاب والصـفات والضـالل (آيـات
الترهيب)

 يف املستوى الدالي ،أنّ هناك احلقول الداللية آليات الترغيب تدلّ على حاالت املـؤمننيواجملاهـدين وجــزآئهم فكــان أللفــاظ هــذ احلقـول عالقــة التــرادف واالشــتمال واجلــزء
بالكل لبيان معاين احملببة للنفس حىت تنشر جواا من الراحة واجلمال .أمّا املفردات يف
احلقــول الدالليــة آليــات الترهيــب فمنــها ،احلقــل لعــامل اجلحــود واإلنكــار وعــامل اجلــزاء
فتدلّ علـى معـاين التهديـد والوعيـد للـذين أعرضـوا عـن ديـن احلـق ،فلكـل مـن مفـردات
هــذ احلق ــول عالقــات م ــن التــرادف واجل ــزء بالكــل ،كم ــا أنّ هــذ احلق ــول تناس ــب
باإليقــاع النفســي كةنّهــا ترســم لنــا حســم األمــر وانتهائ ـ يف جتســيد خــذالن الكــافرين
واملشركني وذلتهم بني الناس يف القيامة .فنري أيضا عالقة التضاد والتنافر بني حقول
آيات الترغيب وآيات الترهيب.
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