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 (19/4/2017؛ تاريخ القبول: 20/8/2016)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

إنّ األســلوبية منــهج لســاين يتنــاول النصــوص األدبيــة بالدراســة ومــن أهــم ناتــ  هــو استكشــاف العالقــات اللغويــة       

اجلمالية الل متيز النص عن آخر ويف اإلجراءات األسلوبية، يلعب القائمة يف النص والبح  عن اخلصائص الفنية 

السياق دوراا هامّاا يف معرفة الظاهرة األسلوبية؛ ألنّ السياق هو القاعدة الداخلية ينحـرف عنـها األسـلوب وهـي الـل      

و حتـوالا عـن الـنمط    متنح اخلروج على القاعدة اللسانية نت  األسلوبية والتناوب هو ظاهرة أسـلوبية متإـل خروجـاا أ   

حمل كلمة أخرى بشكل ال تنفي الكلمة النائبة معـىن   -اسم، وفعل، وحرف- السائد يف السياق وهو يعس إحالل كلمة

الكلمة املنوب عنها وإحدى فوائدها الرئيسة هي خلق اإلجياز يف اللفظ والتوسّع يف املعـىن. قـد سـعى هـذا املقـال إىل      

األســلويب؛ وأن يكشــف عــن مــدى أ ــر الســياق   -رس والتحليــل علــى املنــهج التحليلــي أن يعــا  "ظــاهرة التنــاوب" بالــد

اللغوي وغري اللغوي ل تفسريها. إّن أهـّم عناصـر السـياق اللغـوي يف كشـف ظـاهرة التنـاوب، هـي القـوانني املرّجحـة           

ضاا بونّ التضمني النحـوي هـو   النحوية السيما استعمال احلروف اجلارّة وبنية اجلمل العاطفية. تبيّن يف هذا املقال أي

أمّـا يف التنـاوب الـوظيفي فتـبني لنـا بـون يكـون الغـرض الـدالي           أكإر أنواع التناوب انتشاراا يف سورة األنعـام املباركـة.  

اجلماي يف ورود مصدر بدل اسم الفاعل أو املفعول طلبا للمبالغة والتوكيد، وخيلق املصـدر االقتصـاد اللغـوي بسـبب     

 .لّة احلروف يف بنيت ما حيتوي من ق
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 مقدمة

يعد التناوب من الظواهر اللغوية اهلامة والذي يكمـن هدفـ  الرئيسـي يف توليـد معـانٍ مبتكـرة       

بالعدول عن النظام اللغوي أو األصل وهو يعس إحالل كلمة حمل غريها ضا يناظرها فتؤدي 

تمد على دراسة ظاهرة التناوب مـن  معناها وكما هو املعلوم من عنوان البح ، هذا البح  يع

منظور األسلوبية وما األسلوبية يف ماهيتها إال وصف للنص األديب حسب طرائـق مسـتقاة مـن    

أنّ مــن أهــم هــذ  املباحــ  مــا يتمإــل يف رصــد      االلســانيات واملتتبــع ملباحــ  األســلوبية يــدر  

نواجهـ  هـو كيـف نفهـم      احنراف الكالم يف نسق  املإاي املولوف. أمّا السـؤال الرئيسـي الـذي   

أّن يف اجلملة تناوب؟ وملاذا يلجـو املؤلـف إىل هـذ  التقنيـة للتعـبري عـن مضـمون مـا؟ لإلجابـة          

عن هذا السؤال نكشف عن عامل هام وهو السياق؛ ألنّ الكلمات الل اختارها القرآن الكـرمي  

كن كشف املعاين مي ال ميكن معرفة معانيها إال حبسب السياق الذي وردت في ، مبعىنً آخر ال

املتعددة للمفردة أو التركيب الواحد بعيداا عن السياق احلاضن هلا سواء أكـان سـياقاا داخليـاا    

)لغوياا( أو سياقاا خارجياا )املقام(، ومن هنا سعى الباحإون إىل تلمس أ ر السياق يف معرفـة  

التنــاوب ال بــدّ أن  التنــاوب والــذي يهمنــا هنــا هــو أنّ التطــور يف الكلمــة والتركيــب مــن خــالل      

يصحب  تطور يف الداللة جنبـاا إىل جنـب؛ ألّن  كـل خـروج عـن قاعـدة التركيـب هـو خـروج إىل          

التناوب أصبح ظاهرة أسلوبية يف القرآن الكرمي؛ فقد اخترنا سورةا من  أنّ معىن جديد. ومبا

بحـ  يف  سور  الكرمية وعاجلنا هذ  الظاهرة فيها وخصصناها بالدراسـة والتحليـل. اجتـ  ال   

اإلطارين: اإلطار األول وهو اإلطار النظـري نـدرس فيـ  مصـطلح األسـلوبية ونتحـدذ فيـ  عـن         

ــوي مث نتطــرق إىل مصــطلح التنــاوب        ــوي وغــري اللغ ـــالســياق بشــقّي  اللغ ــة واصــطالحا   ـ   ــــلغ

ونكشف عن عالقت  بعلم األسلوب وسُلِّط الضّوء في  علـى نشـوةِ مفهومـ  عنـد احملـد ني وبيـان       

  وأنواع ، أمّا اإلطار الإاين فهو عبارة عن التطبيـق العلمـي ملـا سـبق  اإلشـارة إليـ  يف       أشكال

اإلطار األول؛ حي  يتم البح  يف سورة األنعام املباركة؛ للكشف عن أسرار البىن التحتية بني 

 السورة وآيا ا.

 فهي: البح  أسئلة أمّا

 السورة؟ يف انتشاراا أكإر أيّهاو املباركة األنعام سورة يف التناوب أنواع هي ما -

 القرآين؟ النص يف العدول هذا من الرئيسي والغرض التناوب مجالية هي ما -

 أكإر تو رياا ملعرفت  واختيار ؟ وأيّهما التناوب معرفة يف بشقّي  السياق يؤ ر كيف -



  117 قراتة في سورة األنعام المباركة دراسة أسلوبية لظاهرة التناوب في القرآن الكريم على أساس السياق المقالي والمقامي

 

 فهي: البح  فرضيات أمّا

 يتكـرر  بينـها  ومن املباركة ألنعاما سورة يف مكإف حضور ل  الإال ة بوشكال  التناوب إنّ -

 النص. يف أسلوبية نة أن  يعس تكرار  ألن غري ؛ من أكإر النحوي التضمني

 فائـدة  لـ   أنّ كمـا  األسـلوب  يف واالختصـار  اإلجيـاز  هو التناوب من الرئيسي الغرض إنّ -

 .املعىن يف التوسّع فهيى أخر

 الفعـــل بـــاخلرب، املبتـــدأ )عالقـــة يةاإلســـناد القـــرائن مـــن فيـــ  مبـــا اللغـــوي الســـياق إنّ -

 )معــاين أي: النســبة وقرينــة معــ (، املفعــول يف )التعديــة أي: التخصــيص وقرينــة والفاعــل(،

 كمـا  التنـاوب،  معرفة يف يساعدنا األناء(، إىل األفعال معاين تنتسب هبا الل اجلر حروف

 وكالمهـا  التناوب هلذا ياجلما الغرض معرفةى عل يدلّنا املوقف( )سياق املقامي السياق أنّ

 الكامنة. املعاين عن الكشف يف يؤ ر

 البح  خلفية

 منها: نذكر واحلروف، األفعال يفحبوذ تناول  التناوب  اهنا

 وطبـع  حسـن،  صـالح  ماجـدة  د. املقـال  هـذا  كتبـ   «املعجميـة  والداللـة  القـرآين  السياق» -

 إىل فيـ   الكاتبـة  أشـارت  التاسـع.  العـدد  يف حمكمـة  جملّـة  وهـي  اجلامعـة  اجمللّة يف 2007 سنة

 للسـياق،  تبعـا  الواحـد  القـرآين  للفظ املعاين تعدد مسولة إىل وتطرّق  والسياق الداللة مفهوم

 للسياق. تبعاا املتعددة املعاين توخذ الل املفردات ببعض وأت 

 بـد ع كـاظم  الكاتبان املقال هذا كتب «السياق ضوء يف القرآنية للمفردة الدالي التنوع» -

 الرابـع.  العـدد  يف ،2008 سـنة  قـار  ذي جامعـة  جملّـة  يف طبع مهلهل، علي احلسن وعبد فريح

 إىل وتوصّـال  السـياق  يف جديـدة  معاين توخذ الل املفردات إىل املقال هذا يف الكاتبان تطرّق

ـــ  الســياق ويســاعد الدالليــة، عطاءا ــا يف ختتلــف املفــردات بــونّ النتيجــة هــذ   مــن كــإري يفـ

 منها. بعض توليد يف ــ اناألحي

 هـذا  ،«واملصـدر  واملفعوليـة  الفاعليـة ى علـ  الدالـة  املشـتقات  بـني  اللغـوي  التناوب ظاهرة» -

 فصـلية  وآداهبـا،  العربيـة  اللغة يف دراسات جملة يف م2010 سنة وطبع حييا مالك كتب  املقال

 يف وردت الـل  ياللغـو  التنـاوب  ظـاهرة  أن توضـح  أن الدراسـة  هذ  حتاول .2العدد يف حمكمة

 الدالليـة  النحويـة  األحكـام  مـا  صـرفية  صـيغة  توخـذ  قد إذ العربية، يف تشيع اللغوية النصوص

 .ومعىن مبىن معها وتتبادلى أخر لصيغة
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 سـنة  وطبـع  املطيـة،  مطـر  أمحـد  املقـال  هـذا  كتب ،«والتضمني النيابة بني اجلر حروف» -

 إىل املقــال هــذا يف الكاتــب أشــار قــد بدمشــق. العــريب التــراذ جملــة يف112 العــدد يف م2008

 الكرمي. القرآن من بومإلة وجاء والبالغيني النحويني قبال من والنيابة التضمني تعاريف

 األسلوبية

مبا أننا عاجلنا هذا املقال من املنظور األسـلويب فينبغـي لنـا التطـرق إىل هـذا املنـهج يف سـطور        

يز النص عن آخر، أو الكاتب عن آخـر، مـن   فهي تبح  عن اخلصائص الفنية اجلمالية الل مت

خالل اللغة الل حيملها خلجات نفس  وخواطر وجدان ، قياساا على هذ  األمور جمتمعة، تظهـر  

امليزات الفنية لإلبداع، فمنها ميكن متييز إبـداع عـن إبـداع انطالقـاا مـن اللغـة احلاملـة لسـمات          

عـن السـؤال: كيــف يكتـب الكاتــب نصـاا مــن      بكـل بسـاطة، ومــن مث فـإن األســلوبية حتـاول اإلجابــة    

خالل اللغة؟ إْذ هبا ومنها يتـوتى للقـار  استحسـان الـنص أو اسـتهجان . أشـار شـارل بـاي وهـو          

رقعـة اللغـة كلـها، فجميـع الظــواهر     »املؤسـس األول لعلـم األسـلوب إىل أنّ األسـلوبية تنبسـط علــى      

صــة يركيبــاا ميكــن أن تكشــف عــن خص اللغويــة ابتــداء مــن األصــوات حــىت أبنيــة اجلمــل األكإــر ت  

أساسية يف اللغة املدروسة والوقائع اللغوية مهما تكون ميكن أن تشف عـن حملـة مـن حيـاة الفكـر      

وهلـذا فـإن أهـم املعـايري الـل تعتمـد        (31: 1998)عيـاد،  « بوكملها، منظوراا إليها من زاوية خاصـة 

ــائر املســــتويات اللغويــــة مي   ــور  كــــن أن جتمــــل يف اآليت:عليهــــا الدراســــة األســــلوبية يف ســ املنظــ

إنّ التكــرار  اإلحصــائي: ويطبــق مــن خــالل االهتمــام مبعــدل التكــرار لــبعض العناصــر اللغويــة.      

ظاهرة لغوية إلرادة التوكيـد واإلفهـام ويعـّد مـن الظـواهر األسـلوبية الـل تسـتخدم لفهـم الـنّص           

مبـــدأ  (557: 1438ســـيس، )حممدرضـــايي واحلوهـــو إحـــدى األدوات اجلماليـــة ويف دالالت متعـــددة.  

فـإنّ األسـلوب   »العدول: وهو يعس اخلـروج عـن املـولوف يف اسـتعمال اللغـة إىل اسـتخدام جديـد،        

هو ابتعاد
1
عن الكالم املولوف واملستعمل، فقولنا سال ماء الـوادي قـول مـولوف، أمّـا قولنـا "سـال        

ا  ظـاهرة أسـلوبية تعـرف    الوادي" فابتعاد عن املولوف وخـروج عـن املسـتعمل، وبالتـاي حنـن جتـ      

مبدأ االختيار: يرى بعض الباحإني أنّ اللغـة املعينـة هـي عبـارة عـن       (48: 2003)ربابعة، « باالبتعاد

قائمة هائلة من اإلمكانات املتاحة للتعـبري، ومـن مث فـإنّ األسـلوب ميكـن تعريفـ  بونّـ  اختيـار        
2
أو  

انتقاء
3
 (34: 2003ربابعة، )بري عن موقف معيّن. يقوم ب  املنشئ لسمات لغوية معيّنة بغرض التع 

                                                      

1. Ecart  

2. Choice 

3. Selection 
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 واألسلوب السياق

 للمعـىن  الصـحيحة  فالداللة اللغة. يف املعىن دراسة مناهج أهم من منهجاا السياق نظرية تعد

ــراد املعــاين جيمــع فالســياق الســياق، مــن تكتســب الــل هــي  ذهــن إىل ويوصــلها فهمُهــا، امل

ــة قــرائن وفــق القــار ، ــة لفظي ــامل تســري ومعنوي ــة حنــو عىنب  املعــىن فمعرفــة املقصــودة، الغاي

 يف اللفــظ معــىن ولكــن وحمتمــل، متعــدد املعجــم يف الكلمــة فمعــىن» تكفــي ال للكلمــات املعجمــي

 .(316: 1973)حسان،  «يتعدد ال واحد السياق

 السياق أنواع

فتكون  "املقام"إنّ داللة السياق القرآين تشمل املقال املتمإل بالسباق واللحاق وتشمل احلال 

باق واللِّحـاق     :سـياق املقـال   .1: داللة السـياق تنقسـم إىل قسـمني    سـياق   .2 .ويعنـون بـ  السـت

ويعنون ب  ما يصاحب النص من أحوال وعوامل خارجية هلـا أ ـر يف فهمـ :     ":املقام"احلال 

أمّا سياق املقال ...كحال املتكلم، واملخاطب، والغرض الذي سيق ل 
1
وهو يعس ذلك املعىن  

ذي ورد هلذ  الكلمة يف املعجم أي معىن الكلمة يف اجلملة أو العبارة أو مبعىن آخر املعىن ال

الذي يفهم من الكلمة بني الكلمات السابقة والالحقة هلا يف العبارة أو اجلملة ويتمإل ذلك 

يف العالقات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية بني هذ  الكلمات على مستوى التركيـب  

جند كلمة ما خيتلف معناهـا بـاختالف الكلمـات الـل تكـوّن معهـا مجلـة أو عبـارة مـن          فقد 

مَعكم َوَأبَص  ارَكم﴾ذلــك مإــل كلمــة "أخــذ" يف اآليــتني الكــرميتني:     َذ اهللُ َس    ﴿قُ  ل أَرَأي  ُتم إن َأَخ  

إنّ املعىن الواضعي األصلي لفعل "أخذ"، الذي سُمّيا املعىن املركزي أو األسـاس   (46/)األنعـام 

األخـذ: خـالف العطـاء، وهـو أيضـا التنـاول.       »هو "تناول الشيء باليد" كما قال ابن منظور: 

أمّـا  . تـا: مـادة أخـذ(    )ابـن منظـور، ال  « أخذت الشيء آخذ  أخذا: تناولتـ ، وأخـذ  يوخـذ  أخـذا    

املعــىن الســياقي فهــو نــاتج عــن الــناظم اللفظــي واملعنــوي للكلمــة وموقعهــا مــن ذلــك الــناظم      

األخــذ: انتــزاع »عــىن املركــزي فهــو هنــا مبعــىن اإلعــدام أو الســلب  كمــا  قيــل   خيتلــف مــع امل

الشيء وتناول  من مقرّ ، وهو هنا جماز يف السـلب واإلعـدام؛ ألنّ السـلب مـن لـوازم األخـذ       

وحــدد "فــريذ" العناصــر األساســية  . (9/233 :1984)ابــن عاشــور، « بالنســبة إىل املــوخوذ منــ 

 يلي: لسياق حال احلدذ اللغوي مبا

                                                      

1. Linguistic-context  
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  ال ــة: أمــوراا وتتضــمن والســامعني، املــتكلمني، أي: باملشــاركني: الصــلة و يقــة املظــاهر -

 ويقصـد  عنـدهم،  الكالمـي  غـري  احلدذ عنهم. الصادر الكالمي احلدذ أي: املشاركني، كالم

 الإقايف. وتكوينهما والسامع املتكلم شخصية الكالم. أ ناء يف وسلوكهم أفعاهلم ب 

ة الصـلة بـاملوقف: وهـي العوامـل والظـواهر االجتماعيـة ذات العالقـة البالغـة،         األشياء و يق -

 والسلوا اللغوي ملن يشارا يف املوقف الكالمي، حنو: مكان الكالم، وزمان  والوضع السياسي.

)بصــل  الضـحك..  أو اإلغـراء  أو األمل، أو كاإلقنـاع،  املشــتركني: يف الكالمـي  احلـدذ  أ ـر  -

 عـن  حتـد وا  الـذين  احملـد ني  العـرب  اللغـويني  أهـم  مـن  وهو حسان" "متام يشري (6: 2014وبلّة، 

 دراسـة  أي: السياق، يف اجملاورة عن حديإ  يف والوظيفة الشكل بني ربط  خالل من» السياق:

 وفـرّق  معجمي، معىن ذات ألنّها أو الداللة، نواة بوصفها السياق يف اجملاورة طريق عن الكلمة

   .(163: 1986)حسان،  «الوظيفي عىنوامل املعجمي املعىن بني

التناوب ظاهرة
1

 

ـــ وفيــ  وتوزيعــ ، الواحــد األمــر وتقســيم التبــادل معــىن فيــ  اللغــة يف التنــاوب ـــ أيضــاا ـ  معــىن ـ

 أي املاء، القوم تناوب» العرب: لسان يف أيضاا وجاء آخر شيء حمل شيء إحالل أي اإلحالل،

 مــادة التـا:  منظــور، )ابـن  «مقامـ .  قــام ينـوب:  الشـيء  عــن ءيالشـ  ونـاب  املقلــةى علـ  تقـانو  

 ضـا  غريهـا  حمـل  ـــ  حرفـاا  أو فعـالا  أو انـاا  تكـون  قـد  ـــ  كلمة إحالل هو االصطالح ويف نوب(

ــؤد يناظرهــا، ــاوب قيمــة معناهــا.ي فت ــ  التن ــواردة الكلمــة يف الكــامن املعــىن يإبــ  ال أن  يف ال

 عنـها  ينجـرّ  ومـا  عنـها،  املنوب لكلمةل استحضار عملية الوق  ذات يف تتم بل فحسب، السياق

 املعنـيني،  تـزاوج  مثَّ ومـن  والنائبـة  عنـها  املنوب الكلمتني بني مزاوجة عملية فتحدذ معان، من

 منها متعددة أمناط ل  التناوب إنّ (91: 2008)سليمان،  .املعىن إ راء إىل النهاية يف يؤدّي ضا

 صـيغ  بني والتناوب احلروف بني والتناوب ويالنح بالتضمنيى يسمّ والذي األفعال يف التناوب

 بتفصيل. منها كل بتعاريف نويت يلي وفيما الوظيفي بالتناوبى ويسمّ األناء

 النحوي التضمني

أن تقصد بلفظ فعل معنا  احلقيقـي  »إنّ ظاهرة التضمني يف العربية إحدى ظواهر التوويل فهو: 

. (3/11: 2003)السّـامرائي،  « مـن متعلّقاتـ    ويالحظ مع  فعل آخر يناسـب  ويـدلّ عليـ  بـذكر شـيء     

                                                      

1. Alternation 
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قد يشربون لفظـاا معـىن لفـٍظ فيُعطونـ  حكمـ ، وذلـك يسـمّى تضـمينا وفائدتـ : أن          »وقيل أيضاا  

ــا:  « تــؤدي كلمــةٌ مــؤدّى كلمــتني   . واإلشــراب: يعــس املخالطــة، أي: أنّ اللفــظ   (305)ابــن هشــام، ال ت

فـظ، واآلخـر يـدلّ عليـ  السـياق ومـن العلمـاء مـن         الواحد خيتلط في  معنيان، معىن يدلّ علي  الل

أنّ الفعـل إذا   اعلـم »يطلق على التضمني مصطلح التوسّع فنجد ابن جنّـي يف اخلصـائص يقـول:    

كان مبعىن فعل آخر، وكان أحدمها يتعدّى حبـرف، واآلخـر بـآخر، فـإنّ العـرب قـد تتّسـع فتوقـع         

 معــىن ذلــك اآلخــر، فلــذلك جــيء معــ   أحــد احلــرفني موقــع صــاحب ، إيــذاناا بــونّ هــذا الفعــل يف  

اعتـرب ابـن عاشـور التضـمني مـن       .(2/308 :تـا  )ابـن جنّـي، ال  « باحلرف املعتاد مع مـا هـو يف معنـا    

أن يضــمن الفعــل  أو الوصــفُ معــىن فعــل أو   »بــديع اإلجيــاز يف القــرآن الكــرمي وقــال يف تعريفــ :   

  من حرف أو معمـول فيحصـل يف   وصف آخر ويشار إىل املعىن املضمن بذكر ما هو من متعلقات

وقد جعل التضـمني لغـرض تعـبريي وفائـدة معنويـة،       .(1/123 :1984)ابن عاشور، « اجلملة معنيان

ومعىن الغرض التعبريي هو اإلجياز واالختصـار مـن طريـق التعـبري جبملـة واحـدة بـدل مجلـتني         

﴿بَ ْل  حنـو قولـ  تعـاىل:   ومعىن الفائدة املعنوية هو إعطـاء معنـيني بفعـل واحـد بـدل فعلـني وذلـك        
كمـا نالحـظ أنّ فعـل     (41/)األنعـام  ِإيَّاُه َتْدُعوَن فَ َيْكِشُف َما َتْدُعوَن ِإلَْيِه ِإْن َشات َوتَنَسْوَن َما ُتْش رُِكوَن﴾

"تدعون" عدّي حبرف "إىل" يف حال أن فعل "دعا" بالنسبة إىل جميب الدعاء إنّما يتعدّى ملفعـول  

 ﴿أدُع  وِني أس  َتِجب َلك  م﴾ىل يف ســورة غــافر املباركــة حيــ  قــال:   بــ  دون حــرف جــر كقولــ  تعــا  

ومن كالم العرب "دعوتُ اهلل نيعاا" وال تقـول هبـذا املعـىن: "دعـوتُ إىل اهلل" مبعـىن       (60/)غافر

ضـمن "يـدعون" معـىن "يلجـؤون"     »"دعوتُ اهلل" إال أنّ  ميكن أن يصحح كالمـ  بـدعوى التضـمني.    

ولكــي حيقـــق  » .(133: 1993)األندلســـي، « ن فيــ  بالــدعاء إىل اهلل  كونّــ  قيــل: فيكشـــف مــا يلجـــؤو   

التضمني هذ  الفائدة لذلك جيب ان تتوافر في  مجلة شروط هي: وجود املناسـبة بـني الفعلـني،    

إذ اشـترط النحــاة وجـود عالقــة ومناسـبة بــني الفعــل املتضـمّن والفعــل املضـمّن مبعــىن أن يكــون      

أحــدمها مترتــب عــن اآلخــر حيــ  يكــون أحــد الفعلــني ســبباا   أحــدمها نتيجــة لوجــود اآلخــر أو أنّ

واآلخر مسبباا ل . ال بـد مـن وجـود قرينـة تـدل علـى مالحظـة الفعـل اآلخـر ويـؤمن معهـا اللـبس.             

والقرينة قد تكون السياق نفس  ، أو وجود حرف اجلر مـع الفعـل الـذي يتعـدى بنفسـ ، أو غيابـ        

 .(9: 2006، )الشمري« مع الفعل الذي ال يتعدّى إال ب 

 احلروف بني التناوب

كما هو املعلوم، يف هذا املستوى نريد مناقشة فكرة نيابة حرف عن آخر يف االستعمال القـرآين،  

وإن  ـــ فحـروف العطـف   »مبعىن آخر وضع حرف مكان آخـر؛ قصـداا ملعـىن معـني أو داللـة خاصـة       
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فاألصـل أن لكـل حـرف     ــمع م واجليكان  مجيعا تشترا يف املعىن أو الوظيفة العامة، وهي الض

منها معىن خاصًا، يستعمل في  بوصل الوضع، وينفرد ب  عن غري ، بيـد أنـ  قـد يعـدل عـن هـذا       

األصل يف رأي كإري من الدارسني يف القـدمي واحلـدي  فينـوب حـرف عطـف عـن آخـر يف معنـا          

هـــذ  الســـورة  إنّ كإـــرة اســـتعمال احلـــروف وتنوعهـــا يف .(201: 2014)عبـــد الكـــرمي، « لعلـــة معينـــة

والتنـاوب  »الكرمية يعطي للـنص القـرآين أسـلوباا متميّـزاا، إذ يـدلّ علـى الإـراء اللغـوي يف القـرآن          

بني احلروف يشري إىل مدى القدرة على تطويع احلرف حبي  يويت بـديالا عـن حـرف آخـر دون     

 .(121: 2008)سـليمان،  « إخالل مبعىن املراد، وقـد حتـدذ إضـافة دالالت جديـدة إىل هـذا املعـىن      

النقطة الل جيب االنتبا  هبا يف عملية التناوب بني احلـروف اجلـارّة هـي أنّـ  ال يصـحّ أن نقـول       

إنّـ  لـو كانــ  "علـى" تنـوب عــن "إىل" أو تسـتعمل مبعــىن "إىل" لصـح  نيابتـها عنــها دومـاا، لــذلك         

العـدول عنـد   جيب أن يكون وراء هذا العدول نك  بالغية وأغراض مجالية وكإرياا ما جند هـذا  

يف الكــالم الفــس قــد خيتــار املــتكلم  »أصــحاب األقــالم يف كتبــهم وتــآليفهم األدبيــة الفنيــة؛ ألنّــ   

حرفــاا علــى حــرف، أو لفظــاا علــى لفــظ، ألداء معــىن معــيّن، أو لداللــة معيّنــة، وربّمــا مل يســتعمل     

ن املعـىن الـذي   احلرفني يف معىن واحـد كمـا يسـتعمل  املتحـد ون يف أمـورهم اليوميـة، أو قـد يكـو        

يستعمل  يف حرف، خمتلفاا عن مشاهب  الذي يستعمل  يف حرف آخر، فالظرفيـة الـل يسـتعملها    

"يف". والتعليــل الــذي يســتعمل  بــالالم خيتلــف عــن  ـبالبــاء ختتلــف عــن الظرفيــة الــل يســتعملها بــ 

ــاء، وهكــذا     ــذي يســتعمل  بالي ــل ال ــل هــذا الت  .(10-3/9: 2003)السّــامرائي، « التعلي ــاوب قولــ   ومإ ن

﴾تعاىل:  ٍْ ْْ َسَحابًا ثَِقااًل ُسْقنَاُه لِبَ َلٍد مَّيأ  إنّ اهلل تعاىل عـدل يف هـذ  اآليـة     (57/)األعراف ﴿ِإَذا أَقَ لَّ

الكرميــة عــن تعديــة "ســقنا " حبــرف "إىل"؛ إذ األصــل يف "ســاق" أن يتعــدّى بـــ "إىل" ال بـــ"الالم"      

ــاوب، اآليــة     املتشــاهبة الــل جــاء هبــا اهلل تعــاىل يف ســورة      والقرينــة الــل تســوقنا إىل هــذا التن

﴾الفاطر؛ حي  يقول:  ٍْ إذا أمعنّـا النظـر يف سـياق     (9/)فـاطر  ﴿فَ تُِني ُر َس َحابَاً َفُس قنَاُه ِإلَ ى بَ لَ ٍد َميأ 

اآليتني نفهم أن سياق اآلية يف سورة األعراف تنبس على الرمّحـة والرضـا وهـذا عكـس مـا جـاء       

يف سـياق ضلـوء بالتهديـد والوعيـد للكـافرين لـذلك جـاء بــ"الالم" يف         يف سورة فاطر الل وقع  

 آية األعراف بدل "إىل" داللة على العناية الربانية هبذا البلد.  

 الوظيفي التناوب
 يف اسـم  ورود الظـاهرة  هبـذ   فنعس التناوب أشكال من الإال  الشكل هو األناء يف التناوب

 مـا  ويـراد  اللفـظ  يـذكر  أن وهـو ى أخـر  مقـام  صيغة إقامة وأ ل  نظري عن بديالا األديب السياق
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 تكـون  أن البـد  إذ غري ، عن ينوب ألن يصلح األناء من اسم أي أن ذلك يعس وال من  اشتق

 (113: 2008)سـليمان،   عنـ .  املنـوب  واآلخـر  الـوارد  النائـب  االسـم  بـني  عالقـة  أو مشاهبة هناا

 إقامة يعس: وهو االشتقاقي التعلق هي املرسل زجما عالقات من عالقة أنّ إىل اإلشارة جتدر

 املفعــول أو الفاعــل اســم مــن منــ  اشــتق مــا ويــراد اللفــظ يــذكر أن وهــوى أخــر مقــام صــيغة

ــ  (269: 2007)اهلــامشي،  ــاىل: كقول ــوق والتقــدير: (11/)لقمــان ﴿َه  َذا َخْل  ُر اللَّ  ِه﴾ تع  اهلل، خمل

 املصـدر  أطلـق  حيـ   مبعلومـ   أي:( 255/)البقـرة  ْلِم ِه﴾﴿َواَل ُيِحياُ وَن ِبَش ْيٍت ِم ْن عِ  كذلك: وقول 

 ونقصد أيضااى أخر صيغ نيابة إىل نتطرق هذا حبإنا يف لكننا الفاعل؛ اسم وأريد اآليتني يف

 وقـد ى أخـر  بصـيغة  املنـوط  الـدالي  الـدور  بـوداء  مـا  صيغة تقوم أن األناء صيغ يف بالتناوب

 وصــيغ الفعــل بــني التنــاوب أو بالصـريح  ؤوالامــ وإمــا صــرحياا إمـا  مصــدرين الصــيغ هــذ  تكـون 

 حبيـ   السـورة  يف ورودهـا  كإـر  الل الصيغى عل البح  هذا يف الضوء نسلط وكذلك األناء

 املسـتعمل  الفعـل  مصدر ذكر عن العدول رأينا يؤيّد الذي النموذج ومن أسلوبية عيّنة أصبح 

ــ  فعلــني ال معنيــي بــني  مجعــاا  االشــتقاق يف يالقيــ   فعــل مصــدر  ذكــر إىل ﴿اللّ  ُه  :تعــاىل  كقول
بُ ُهْم َع  َذابًا َش  ِديًدا﴾  بالوصــف تعــاىل جــاء فقــد نالحــظ، كمــا (164/)األعــراف ُمْهِلُكُه  ْم َأْو ُمَع  ذأ

 فعـل  مصـدر  ألن شـديدا؛  تعـذيبا  معـذِّبُهم  يقول: أن والقياس مبصدر ، جيئ مل لكن )معذّب(

 فجـاء  خرابـا  خـرّب  مإـل  )عـذب(  مصـدر  اسـم  فهـو  عـذاب  أما تعليم، كعلّم التعذيب هو عذَّب

 معـذِّهبم  اهلل واملعـىن  واحـد  آن يف معنـيني  فجمـع  مبصـدر   جيـيء  مل ولكـن  )معذّب( بالوصف

 هنــا آخــر مبعــىن واحــد آن يف والعــذاب التعــذيب املعنــيني: مجــع وقــد شــديدا عــذابا فيعــذبوا

 حروفـ   مـن  عـدد  نمـ  خبلـو   االشتقاق يف وخالف  املعىن يف "تعذيباا" املصدرى ساو قد "عذاباا"

 إفهام . مث ومن السامع اهتمام جلذب التشبّع ودفع التكرير نبذ وظيفة مؤدّياا ورد قد

 األنعام سورة يف التطبيقي اإلطار

 اللفظـة  بنـاء ى مسـتو ى علـ  تظهـر  إذ متعـددة،  أشـكاال  املباركـة  األنعـام  سـورة  يف التنـاوب  توخذ

 يف بإسـهاب  عنـها  حتـد نا  فقـد  األوىل مـا أ النحويـة،  الوظيفـة ى مسـتو ى عل تظهر كما املفردة،

 أطلق ما نطاق يف تدخل فإهنا الإانية وأما احلروف بني والتناوب النحوي التضمني عن حبإنا

  األناء. يف الوظيفي بالتناوب علي 
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 النحوي التضمني أسلوبية

 األفعال يف بالتناو ظاهرة هو بارزاا دوراا املعىن فيها يلعب الل املشهورة اللغوية الظواهر من

 السـورة  هـذ   يف متعـددة  أمناطاا النحوي التضمني أخذ النحوي. بالتضمني أيضاى يسم والل

  منها: الكرمية

 آخر فعل معىن فعل تضمني أ(

إن هذا النـوع مـن التضـمني هـو أكإـر أنـواع التضـمني انتشـاراا يف السـورة حيـ  كإـرة ورود  فيهـا             

َه ا ُمْعِرِض يَن﴾جتعل  عينة أسلوبية ومن  قول  تعاىل:   ﴿َوَما تَْأتِيِهم مأْن آيٍَة مأْن آيَ اِت رَبأِه ْم ِإالَّ ك انُوْا َعن ْ

إذا أمعنا النظر يف هذ  اآلية الكرمية نرى أنّ فعل "تويت" مل يوت يف معنـا  احلقيقـي    (4/)األنعام

من معـىن  الوضعي؛ ألنّ كلمة "آيـة" ليسـ  مـن األشـياء الـل يسـتحق إسـناد الفعـل إليهـا، بـل تضـ           

فعــل آخــر وهــو "بلــغ". فعــل "أتــى" يف أصــل وضــع  مبعــىن "جــاء" وإذا أخــذ هــذا الفعــل مفعــوالا بــ     

اجملــيء »يضــمن معــىن "وافــق" مإــل أتيتــ  علــى ذلــك األمــر: أي وافقتــ  وطاوعتــ . وقيــل أيضــاا:       

السـياق   إنّ. تـا: مـادة أتـى(    ، الاألصـفهاين )« كاإلتيان، لكن اجمليء أعم، ألن اإلتيان جمـيء بسـهولة  

الذي يدل على معـىن التنـاوب يف هـذ  اآليـة الكرميـة هـو السـياق اللغـوي؛ ألنّ املعـىن املركـزي أو           

يعـس   األساس يف فعل "أتى" هو "جاء" لكـن بسـبب قرينـة اإلسـناد أي: )عالقـة الفعـل والفاعـل(،       

( يعـس  )عالقة تويت + من آية من آيات رهبم( وقرينـة التخصـيص أي: )التعديـة يف املفعـول بـ      

"بلــغ" يف ســياق الــنص   )عالقــة تــويت + ضــمري "هــم" البــارز( يتــبني لنــا أن الفعــل تضــمن معــىن   

)ابـن عاشـور،   « يواملراد بإتياهنا بلوغها إليهم وحتديهم هبا، فشبّ  البلوال مبجيء اجلـائ »القرآين، 

ة والصـعوبة  وهذا التناوب يدل على أنّ اآليات بلغـ  إلـيهم دون أن يرتكبـوا املشـق     .(7/134 :1984

 يف قبوهلا ولو كان هلم البصرية والتفكري السليم فلم يعرضوا عنها.

إنّ الكلمــة يف حــال انعزاهلــا ال تــدل إال علــى دالالت عامــة، وإنّ حتديــد املعــىن ودقتــهما نتيجــة     

﴿فَ ُذوقُواْ الَع َذاَب واضحة وملموسة لوضع الكلمة يف مجلة أو تركيـب. علـى سـبيل املإـال قـال تعـاىل:       
إنّ الداللــة املعجميــة للفعــل "ذاق" ال متإــل إال جانبــاا واحــداا مــن         (30/)األنعــام  َم  ا كن  ُتْم َتكُف  ُروَن﴾بِ 

، لكــن يف هــذ  اآليــة الكرميــة قــد  تــا: مــادة ذوق( ، الاألصــفهاين)« وجــود الطعــم يف الفــم »داللتــها وهــو

عــذاب أي: أحــسّ بــ . أخــذت املعــىن اآلخــر عــن طريــق خــرق قــوانني التتــابع األفقــي العاديــة. ذاق ال  

وحاسة الذوق هبا قوة تدرا خواص األجسام الطعمية؛ لكن  هنا جاء مصـاحباا مـع كلمـة "العـذاب"     

اســـتعارة إلحساســـ ؛ ألنّ الـــذوق أقـــوى  »والتعـــبري )ذوق العـــذاب( نـــوع مـــن تراســـل احلـــواس فهـــو  
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ــد      ــ  إحســاس اجلل ــن عاشــور،  « احلــواس املباشــرة للجســم، فشــب  ب ــبري  جــاء .(7/188: 1984)اب التع

بالذوق عن أمل العـذاب لإلشـارة إىل أنّ املكـذّبني حيسّـون هـذا العـذاب كإحسـاس الـذائق يف غايـة          

القوّة وهذا التعبري أوىل وأزكى لبيان توبيخ الكفار وتقريعهم؛ ألهنم كانوا منكرين للبعـ ، لكـن بعـد    

 وقال: أليس هـذا البعـ    املوت وعندما وقفوا على رهبم نسوا إنكارهم كون مل ينكروا وخاطبهم اهلل

 .(2/531 :1999)درويش، « واهلمزة لالستفهام التوبيخي اإلنكاري»حقاا 

 اجلر حبرف متعد لفعل بنفس  متعدّ فعل تضمني (ب

﴿قُ ْل  ومن التضمني أيضاا تضمني فعـل متعـدّ بنفسـ  معـىن فعـل متعـد حبـرف اجلـر كقولـ  تعـاىل:          
يف اآليــة الكرميــة، عــدّى  (57/)األنعــام بْ ُتم بِ  ِه َم  ا ِعن  ِدي َم  ا َتْس  تَ ْعِجُلوَن بِ  ِه﴾إِنأ  ي َعلَ  ى بَ ي أنَ  ٍة مأ  ن رَّبأ  ي وَك  ذَّ 

ربّنا العليم فعل "كذّب" حبرف اجلر "بـ " فال يقال كذّب  بفالن بل يقـال كـذّب ُ فالنـاا فلـذلك يـدلّ      

بة أي: )معـاين  فعل التكذيب إذا عدّي بالباء على معىن اإلنكار أي التكـذيب القـوي. إن قرينـة النسـ    

حــروف اجلــر الــل هبــا تنتســب معــاين األفعــال إىل األنــاء( هــي الــل تســاعدنا بــونّ هــذا الفعــل   

ابتعد عن املعىن األصلي بسـبب املعـىن الزائـف املضـاف إليـ  وكمـا نعلـم أنّ زيـادة املـبس ال حمالـة           

 شدة اإلنكار ومبالغتـ ، مبعـىنً  يؤدّي إىل زيادة املعىن، وبسبب  جاء فعل "كذّب" متعدّياا بالباء لريينا 

والقـرآن الكـرمي( تعـدّى هـذا الفعـل حبـرف البـاء         ـــ سبحان  ــ آخر إن اآليات الل كذّب فيها )اهلل 

داللـــة علـــى صـــحة التوحيـــد وفســـاد  (84/)النمـــل ﴿َأك   ذَّبُتم بِايَ   اتِي َولَ   م ُتِحياُ   وا بَِه   ا﴾كقولـــ  تعـــاىل: 

يبـهم أمـراا عظيمـاا وهـو القـرآن الـذي عبّـر فيهـا بكلمـة          الشرا. إنّ سياق املوقف هنا يشري إىل تكذ

 .تا: مادة بني( ، الاألصفهاين)« البيّنة الداللة الواضحة عقلية كان  أو حمسوسة»"بيّنة" و

  احلروف بني التناوب أسلوبية

 االســتعمال يف آخــر عــن حــرف نيابــة فكــرة مناقشــة نريــدى املســتو هــذا يف املعلــوم، هــو كمــا

 دققنــا إذا خاصـة  داللـة  أو معـني  ملعــىن قصـداا  آخـر؛  مكـان  حــرف وضـع  آخـر  مبعـىنً  القـرآين، 

 معـاين  وتتضـمن  معناها يف تتناوب احلروف من كإرياا أنى نر الكرمية السورة هذ  يف النظر

 .املعىن يف والتوسع البالغة من ضرب وهو أخر حروف

 ""إىل مبعىن "الالم" ورودأ( 

ُْ َوجِه ي لِلَّ ِذي َفاَ َر السَّ َمَواِت َواأَلرَض َحِنيَف ًا﴾﴿ :تعـاىل  قولـ   التنـاوب  هلـذا  النموذج  ِإنأ ي َوجَّه 

 :1982)سـيبوي ،   «الشـيء  واسـتحقاق  امللـك  ومعناهـا  اإلضـافة  والم» سـيبوي :  يقـول  (79/)األنعام
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 هـذا  تـرا  بـل  الـذي"  إىل وجهـي  "وجّه  يوتِ مل أنّ ى فنر الكرمية، اآلية هذ  يف أما .(4/217

 ألنّ "وجّـ "؛  للفعـل  املعتـادة  القـوانني  عـن  عـدول  األمـر  وهـذا  "الـالم"  حـرف  امـ  مق وقـام  اللفظ

 ألجـل  انصـرف  ألنّـ   بــ"الالم"؛ ى تعـدّ  هنـا  ولكـن  ""إىل املكـان املقصـود بــ   إىلى يتعـدّ  "وجّ " فعل

 يتخــذون  إبـراهيم  قـوم  أنّى علـ  يـدلّ  الكرميـة  اآليـة  يف املقـامي  السـياق  أمّـا  الشـيء.  ذلـك 

 املخلوقـات  هـذ   خلق الذي وهو اإلشراا عن بريء وعال جلّ سبحان  اهلل ينماب آهلة األصنام

 تعـاىل  اهلل إفـراد  إىل وقصـد   األصنام عن  إبراهيم إعراض حالة شبه  لذلك العظيمة

 يف ملـا  مظهـر  أعظم ألنّ  بالوج ؛ وجيء غري  عن وانصرف شيئاا بوجه  استقبل مبن بالعبادة

 إرضـاء  التوجّـ   هـذا  يف ألنّ بــ"الالم"؛  "وجّـ "  فعـل  تعديـة  أمّـا  ،اإلعـراض  أو اإلقبال من النفس

 توجيـ   بـل  واجلهة، احليز عن متعال ألنّ  إلي ، ليس القلب وج  توجي  أنّ» آخر مبعىن وطاعة

 "الـالم"  حبرف واالكتفاء هنا ""إىل كلمة فترا عبوديت ، ألجل وطاعت  خدمت  إىل القلب وج 

 .(13/61 :1981)الرازي،  «واجلهة احليز عن متعالياا املعبود كونى عل ظاهر دليل

 الظرفية "يف" مبعىن "الباء" ورودب( 

ــ  َه  اِر﴾ :تعــاىل كقول ــام ﴿َوُه  َو الّ  ِذي يَ تَ َوفَّ  اكم بِاللَّي  ِل َويَعلَ  ُم َم  ا َج  َرحُتم بِالن َّ  حــرف إنّ (60/)األنع

 حـرف  مباشـرةا  توقعـ ا  الليـل  :قلـ ا  إذا ألنّـك  "يف"؛ منـاب  ناب وبالنهار" "بالليل قول  يف "الباء"

 "البـاء"  حـرف  باختيـار  يدلّنا اللغوي السياق إنّ أيضاا. "يف" لفظ النتظرتا النهار قل ا: ولو "يف"

 تضـمن  ظرفيـة  "يف" ظرفيـة  إنّ "يف". وظرفيـة  "البـاء"  ظرفيـة  بـني  الفـرق  يـويت  وهنـا  "يف" مقام

 ينفـق  و"هـو  بالليـل"  املـال  ينفـق  و"هـ  ونقـول  واقتـران  مالصـقة  ظرفيـة  "البـاء"  وظرفية واحتواء،

 هبـذا  احلـدذ  يقتـرن  أي الليـل،  هو اإلنفاق وق  أنّ األوىل معىن فإنّ احلمراء" اللياي يف املال

ــا فيــ ، أدخــل هــو وقــ  خصــوص ال وبصــاحب  الوقــ  ــ الإانيــة وأمّ ــ  معــىنى فعل  يف يذهبــ  أنّ

 خصــوص يف حصــل فــاقاإلن إن آخــر مبعــىن املــال، فيــ  يرمــي وعــاء الليــاي فجعــل الفســوق،

ى علـ  جريـاا  بـالظرفني  اآليـة  هـذ   يف تعـاىل  اهلل قيّد (81-3/80 :2003)السامرّائي،  الليل. أعماق

 ألنّ الليـل؛  دون بالـذكر  النـهار  وخصّ النهار، يف والكسب الليل يف النوم أنّ الغالب إذ الغالب؛

 الكرمية اآلية هذ  من جاء وما سكون  زمن والليل اإلنسان، حركة زمن ألنّ  أكإر؛ في  الكسب

 بويّ )النوم( الوفاة وقوعى عل الداللة من  قصد اإللصاق حرف إىل الظرفية حرف عن عدوالا

 استغراق إىل إمياءً الظرفية حرف ب  ييوح كما أعماق  خصوص وليس الليل أجزاء من جزء

 أدخـل  هـو  وقـ   خصوص ال النهار كل بالنهار الناس يأيد كسب  مبا العلم ومإل  كل ، الزمن
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 علم  مع األهنر جنس يف يبعإكم مث اللياي جنس يف يتوفّاكم الذي هو» لوسي:اآل قال كما في 

 .(7/174 :تا )اآللوسي، ال «فيها ترتكبون مبا شون  جل

 التعليلية "الالم" مبعىن "من" ورودج( 

 الغايـة  ابتداء يفيد جرّ حرف نومِ (151/)األنعام ﴿َواَل تَقتُ ُلوا َأواَلدَكم ِمن إماَلٍق﴾ :تعاىل كقول 

ى ادعـ  حـىت  عليهـا  غالـب  الغايـة  ابتـداء  لكـن  وجهـاا  عشـر  مخسـة ى علـ  وتويت واملكانية الزمانية

 اهلل كـالم  غري يف الكالم أصل (1/276 :تـا  )ابن هشام، ال إلي . راجعة معانيها سائر أنّ مجاعة

 الشـروط  فيـ   وجـدت  إن النصب حكم  ل  املفعول ألنّ لإلمالق"؛ تقتلوا فـ"ال العميقة البنية أي

 اجلــر ميتنــع وال والفاعــل الوقــ  يف عاملــ  مــع واحتــاد  التعليــل وإبانــة املصــدرية، أي: الإال ــة

)ابـن عقيـل،    الـالم  وهـو  التعليـل،  حبـرف  جـر   تعـيّن  لكـن  الشروط استكمال مع اجلار باحلرف

 فـإن  عنـها،  العـدول  مت الـل  ةاملقاليـ  السياقية القاعدة متإل )لإلمالق( صيغة إنّ (284: 1999

 مصـدر  جمـيء  إىل السياق بتوج  ضمس إشعار في  ابتداءً هذ  تقتلوا( )ال النهي صيغة إيإار

 قام احلروف بني التناوب قانون تطبيق بعد لكن للفقر مكأوالد تقتلوا ال أي القتل، سبب لبيان

 املعيـار  أو السـياق  عـن  حنرافـاا وا عدوالا تعد النيابة وهذ  اجلملة، يف "الالم" مقام "من" حرف

 بتدائيــةا وأصــلها تعليليــة، و)مــن(» عاشــور ابــن قــال للتعليــل. اخلــاص اجلــر حلــرف الســائد

 وجهـني: ى علـ  يقـع  األوالد لقتل علّة وكون  الفقر، واإلمالق: علّت  من مبتد  كونّ  املعلول فجعل

)ابـن عاشــور،   «التعليليــة وهـو الــذي تقتضـي  )مــن(   هنــا، املـراد  وهــو بالفعـل،  حاصــالا يكـون  أن

ــا بنــا م تئــد كانــ  اجلاهليــة يف العــرب أنّ إىل يشــري املقــامي الســياق أمّــا .(8/158 :1984  إمّ

 لفقـر  الصـغار  أوالدكـم  تقتلـوا  ال أن :املعـىن  يكـون  وبـذلك  ذلـك  لتوقع وإمّا هلم احلاصل للفقر

 قبـل  موجـودة  بــ"من"  املسـبوقة  العلّـة  ألنّ بـالالم؛  هنـا  تعـاىل  اهلل يوت فلم بكم، ووقع ونزل حل

ــا وضــعها يف االبتــداء تفيــد وأهنــا احلــدذ، ــة أمّ  قبــل واقعــة تكــون فقــد بـــ"الالم" املســبوقة العلّ

 (  3/78 :2003)السامرائي،  الفعل. حدوذ سبب تفيد وهي حتصيلها مراداا تكون وقد احلدذ،

 "الفاء" مبعىن "مث" ورودد( 

 يف سـيبوي   قـال  النحـاة.  مجهور إلي  ذهب ما وهو خي،الترا مع الترتيب على العاطفة مث تدل

 غـري  وجعلـ   مهلـة،  بينـهما  وأن بعـد ،  الـذهاب  أن فباي ن ذاهبا، مث راكبا برجلا مررت» الكتاب

 يقـع  أن التراخـي:  مـع  بالترتيـب  واملقصود (1/429: 1982 )سيبوي ، حِداة. على فصري  ب  متصل

 عــن "مث" ختــرج وقــد بينــهما، طويلــة زمنيــة دةمــ انقضــاء بعــد عليــ ، املعطــوف بعــد املعطــوف
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ثُ مَّ  ،﴿َذِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّك ْم تَ ت َُّق ونَ  :تعاىل قول  منها آخر حرف مناب وينوب األصلي معناها
نَ  ا ُموَس  ى اْلِكتَ  اَب﴾ ــع واقعــة "مثّ" أنّ والظــاهر (154-153/)األنعــام َآتَ ي ْ  يف "مثّ" ألنّ "الفــاء"؛ موق

 الشاعر: قول ذلك ومإل اإلخبارين بني تراخي وال اإلخبار، لترتيب ذلك

ــزت الرُّداينِــــــــــي تاحــــــــــ ا العاجاــــــــــاجِ     كهاــــــــ
 

 جاــــــراى فِــــــي األَنابِيــــــبِ   ــــــم  اضــــــطَراب 
 

 :تـا  )ابـن هشـام، ال   عنـ   يتـراخ  ومل االضـطراب،  يعقب  الرّمح أنابيب يفى جر مىت اهلزّ إذا

 أن بإمكاننـا  متوقـع  غـري  بعنصـر  ينكسـر  لغـوي  منوذج بونّ  السياق تعريف يف قلنا كما (1/105

 اللغويـة  القاعـدة  إىل لغـوي(  )منـوذج  عبـارة  تشـري  حيـ   الكرميـة،  اآلية يف االنكسار هذاى نر

 املنحـرف  العنصر إىل متوقع( غري )عنصر عبارة تشري كما عن ( )املعدول كسرها يتم الل

 لمـة كوال "فـاء"  هـي  اآليـة  يف عنـها  ولاملعـد  لمةكال إنّ إلي (. )املعدول القاعدة هذ  يكسر الذي

 املهلـة  مع للترتيب ونكت أن "مث" يف األصل» ألنّ متوقع؛ غري عنصر وهي "مث" هي إليها املعدول

 قبــل اإليتــاء أنّ العــدول هــذا إىل دعانــا والــذي. (3/280 :1999)درويــش،  «الزمــان يف والتراخـي 

 والزمـ   التراخـي  تقتضـي  "مث" فظـة ل بينمـا  بـإمّ  عليـ   عطفـ   صـحّ  يـف كف طويـل  بزمن التوصية

 ـــ  كـإريون  يـرا   وملـا  لرأي  وفقا ــ اآلية هذ  يف أهنا على بناء وذلك التوصية؟ بعد التوراة نزول

 وإمنـا  مهلـة،  وال في  تراخي ال اإلخبار يف والترتيب والوجود، احلكم يف ال اإلخبار، يف للترتيب

 (  235: 2014د الكرمي، )عب فقط. واحلدي  الذكر حي  من متصلة أخبار هي

  االسم يف التناوب أسلوبية

 هـذ   التاليـة  السـطور  وتعـرض  الكرميـة  السـورة  هذ  يف متعددة أشكال ل  األناء يف التناوب

  السورة. هذ  من اخترناها الل باآليات االستدالل مع املختلفة بونواعها الظاهرة

 الفاعل اسم مبعىن مصدر ورود (أ

وردت بنيـة التنـاوب يف هـذ  اآليـة يف      (31/)األنعـام  ى ِإَذا َج اَتتُهُم السَّ اَعُة بَغتَ ًة﴾﴿َحتَّ كقول  تعاىل: 

سياق احلدي  عن الكفّار الـذين كـذّبوا مبـا وعـد اهلل بـ  مـن البعـ  والقيامـة ولقـاء اهلل والـذين           

ر كانوا يعتقـدون بـون ال حيـاة بعـد هـذ  احليـاة، إىل أن جـاء م السـاعة والقيامـة مـن غـري شـعو            

منهم هلا. تشري املعاجم اللغوية بوّن "بغتة" فَعلة من البغـ ، وهـو مصـدر بغتـ  األمـر إذا نـزل بـ         

ويف لسـان: البغـ     تـا: مـادة بغـ (    ، الاألصـفهاين )« مفاجوة الشيء من حي  ال حيتسـب »فجوة وهو 

بغتـاا.  والبغتة: الفجـوة وهـو أن يفجـوا الشـيء مـن غـري ترقـب وال إعـالم. وقـد بغتـ  األمـر يبغتـ              
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وهـو منتصـب   »فهي مصدريةٌ يف موضع احلال كمـا قـال ابـن عاشـور:      تا: مادة بغ ( )ابن منظور، ال

 :1984)ابـن عاشـور،   « على احلـال؛ فـإّن املصـدر جيـيء حـاالا إذا كـان ظـاهراا توويلـ  باسـم الفاعـل          

يـدلا   د مـا ال أي باغتني. وال يقـام املصـدر مقـام الفاعـل إاّل إذا وصـف؛ ألنـ   حينئـذ يفيـ         .(7/190

وقـوع احلـال مصـدراا علـى خـالف األصـل؛ إذ ال داللـة فيـ  علـى          »الفعل علي  كما قال ابن عقيـل:  

صـاحب املعـىن وقـد كإـر جمـيء احلـال مصـدراا نكـرةا، ولكنّـ  لـيس مبقـيس؛ جمليئـ  علـى خــالف              

يف غــري ــــ وأصــل الكــالم  .(317-316: 1999)ابــن عقيــل، « األصــل. ومنــ  زيــد طلــع بغتــة أي: باغتــاا 

أي البنية العميقة للجملة: )حىت إذا جاء م الساعة باغتني أو باغتة( وبعـد تطبيـق    ــ كالم اهلل

قانون "نيابة مصدر نكرة" أصـبح الكـالم كمـا يف اآليـة الكرميـة. أمّـا السـياق املقـامي فهـو يرجـع           

ــل العزيــز رأى أنّ      احملــدّذ عنــهم   إىل اإلخبــار باملصــدر لقصــد املبالغــة، مبعــىن آخــر، انّ التبي

"الكفار" قد بلغ يف هذا الوصف مبلغاا ال يؤدّي املشتق مقدار  وجعل  هو نفس املعىن كمـا أنّنـا إذا   

وصــفنا شخصــاا مــا يف عدالتــ  قلنــا: هــو عــدل أي: عــادل وجعلنــا  هــو نفــس املعــىن للمبالغــة يف      

 للشيء. الوصف؛ لذلك جاء التبيل بغتة بدل باغتة أو باغتني مبالغة لسرعة مفاجوة

 املفعول اسم مبعىن مصدر ورود (ب

ــام ﴿َوقَ   اُلوا َه   ِذِه أَنَع   اْم َوَح   رْي ِحج   ْر﴾ :تعـــاىل كقولـــ  ــر (138/)األنعـ ــرب: كـــالم يف واحلجـ  العـ

 وصف وحجر (9/578 :2001)الطربي،  علي . حرّم ُ أي: كذا فالنى عل حجرتُ يقال: احلرام،

 مصـدر  أصـل   وأنّ مذبوح مبعىن كالذبح رحمجو مبعىن حجر أي: مفعول مبعىن فِعلٌ وهو هلما

 هـو  السـياق  هـذا  يف فاملالحظ (8/34 :تا )اآللوسي، ال وحرذ. ألنعام الصفة موقع وقع هنا لكن 

ــاح ــاح أي "احلجــر" إىل "احملجــور" عــن االنزي  املصــدر إىل املفعــول" "اســم الوصــف عــن االنزي

 املصـدر  ألنّ للمنعـوت؛  نعتـا  كـون ي أن ميكـن  ال املصـدر  ألنّ حمجـور"  و"حرذ يقول: أن والقياس

 "مــررت قـوهلم  فـإنّ » يكإــر مل مـن  دون يكإـر  فــيمن إال ذلـك  تقـول  ال والعــرب جمـرد  حـدذ  هـو 

 هـو  أصـبح  بـ ،  واتصـاف   إيـا   ضارسـت   لكإـرة  أي العـدل،  هو برجل مرّ أنّ  معنا  عدل" برجل

ــدل  صــار  ملصــدربا وصــف  إذا "اخلصــائص": يف جــاء. (3/164 :2003)الســامرائي،   «نفســ  الع

 وهـذا  إيـا   واعتيـاد   لـ   تعاطي  لكإرة وذلك الفعل ذلك من خملوق احلقيقة يف كونّ  املوصوف

 قيـل  فـإذا  (260 -3/259 :تـا  )ابـن جـس، ال   الصـرحية.  الصّـفة  مـع  منـ   تتمكن وال جتد  ال معىن

 األكــل مــن ضنوعــة "أنعــام" هــي تقــول: كمــا مبالغــة اجلــنس جبميــع وصــف فكونّــ  حجــر حــرذ

 أو النسـاء  دون بالرجـال  خمتصـة  وهـي  العشـب  وأكل املاء شرب يف هلا مانع وال عليها ركبوال



130   1440ربيع ، ولاألالخامسة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 املصـدر  وأنّ كيـداا ووت املوضـع  هلـذا  متكيناا أمجع باجلنس فوصف ذلك وحنو بآهلتهم خمتصّة

 فعل .ى عل يدل إنّما

 صريح مصدر بدل مؤوّل مصدر ورود (ج

 يف التوسّـع  أو بالتمـدد  ونعـس  والتوسّـع  التمـدد  هـو  لالسـم  اآلخـر  العـدوي  أو التحويلي اجلانب

 مصـدراا  أو مجلـة  يـويت  مفـرداا  وإخل الفاعـل  أو واخلـرب،  املبتـدأ  يكـون  أن مـن  بـدالا  أنّـ   العربية،

 أنّـك  علمـ ُ  تقـول:  قيامـك،  علمـ ُ  مإالا: تقول أن من فبدالا ومتدد توسّع في  حيدذ أي مؤوالا،

ــذلك فونــ  قــائم، ــع متــدّد ب ــة ومــن (334: 2013)املنصــوري،  م.الكــال يف وتوسّ ــ  ذلــك أمإل  قول

ــاىل  ﴿َوُه    َو اللّ    ُه ِف    ي السَّ    َماَواِت َوِف    ي اأَلْرِض يَ ْعلَ    ُم ِس    رَُّكْم َوَجه    رَُكْم َويَ ْعلَ    ُم َم    ا َتْكِس    ُبوَن﴾ :تعــ

 عنـها،  العـدول  مت الـل  السـياقية  القاعـدة  ميـإالن  "مكوجهـر  مكسـرّ " مصدرين إنَّ (3/)األنعام

 املصـادر  مـن  متتـابع  نسـق  بنـاء  إىل السـياق  بتوجـ   ضمس إشعار في  ابتداءً ملصدرا إيإار فإنَّ

 هــذين ضــوء ففــي املتلقــي لــدى الفكــرة هــذ  ليعــززا والعطــف اجلــوار قانونــا ويــويت الصــرحية

 العــريب، األســلوب يف ومتــوارداا مولوفــاا أمــراا واملتعــاطفني املتجــاورين جتــانس يصــبح القــانونني

 معتـربة.  لغويـة  قـوانني  إىل ومسـتنداا  مقبوالا أمراا اآلية يف عدولية ظاهرة بوجود احلكم فيكون

ــع عــن الســياق خــرج فقــد ـــ املتوقّ ـــ املتلقّــيى لــد ـ  إىل كســبكم"" الصــريح املصــدر عــن فــانزاح ـ

ــؤول املصــدر ــبري يف لةكاملشــا مبوجــب الســياقى مقتضــ انكــو تكســبون" مــا" امل  ميا ــل أن التع

 إىل الصـريح  املصـدر  عـن  انـزاح  نـ  كول م"؛كسـب ك ويعلـم  مكوجهر مكسرّ "يعلم فيقول: بينهما،

 نسـق  ى علـ  السـياق  اسـتمر  لـو  الصـريح  املصـدر  هبـا  يفـي  ال جديـدة  داللـة  ليولد املؤول املصدر

 املؤول؟ املصدر إىل الصريح املصدر عن الكرمي القرآن عدل ملاذا التعبري. خمالفة دون العام

 ا"صرب قل : إذا كفإنّ الصريح، املصدر خبالف الزمن،ى لع الداللة يفيد املؤول املصدر إنّ

 مث زمـن.  حتديدى عل يدل ما صيغت  يف ليس ألنّ  واالستقبال، واحلال املضي احتمل "كل خري

 املـومور ى عل للداللة أيضاا يستعمل سيقع، وما واقع، هو ما بني للتمييز يستعمل أنّ  إىل إضافة

 يــدل اآليــة يف املقــامي الســياق إنّ (3/127 :2003)الســامرائي،  بــ . املــدعو أو عنــ ، املنــهي أو بــ 

 ضــر، دفــع أو نفــع اجــتالب إىل املفضــي الفعــل هــو والكســب للفعــل مكتســباا اإلنســان كــونى علــ

 الضـرر.  ودفـع  النفـع  جلب عن مبهاا تعاىل لكون  كسب بونّ  اهلل فعل يوصف ال السبب وهلذا

 (12/165 :1981)الرازي، 
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  مضارع فعل بدل فاعلال اسم ورود (د

ِْ ِم َن اْلَح يأ﴾ :تعاىل كقول  ِْ َوُمْخ ِرُج اْلَميأ   املسـوغات  مـن  (95/)األنعـام  ﴿ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميأ 

 بنيــة طــريف وقــوع اآليــة، يف التنــاوب ظــاهرة وجــود افتــراض يف عليهــا نتكــئ الــل األســلوبية

ــاوب ــ " مــن احلــيّ "خيــرج الاأوّ تعــاىل قــال فقــد العطــف قــانون ســلطة حتــ  التن ــل امليّ  بالفع

 كـالم  غـري  يف ـــ  الكـالم  فوصـل  الفاعـل  باسـم  احليّ" من امليّ  "وخمرج بعدها قال مث املضارع

 إىل الفعـل  عـن  تعـاىل  اهلل عـدل  لكـن  احلـيّ"  مـن  امليّ  "وخيرج للجملة العميقة البنية أو ــ اهلل

 توضـيح  وميكـن  السـطحية  البنية متإّل امليّ " "وخمرج وهي مفرد إىل مجلة من ليتحول االسم

 التاي: بالشكل الكرمية اآلية يف االنزياح

 اللغوي السياق يف املطابقة حسن

 مولوف( )منط

 الْمايت ِ مِنا الْحاي  يُخْرِجُ

 )املضارع(

 الْحايت مِنا الْمايت ا يُخْرِجُ

 )املضارع(

 اللغوي)منط السياق عن انزياح

 مولوف( غري

 الْمايت ِ مِنا حاي الْ يُخْرِجُ

 )املضارع(

 )اسم الْحايت مِنا الْمايت ِ مُخْرِجُ

 فاعل(

والفعـل أحسـن توظيـف؛     االسـم إّن التعبري القـرآين يف هـذ  اآليـة يوظّـف الفـرق الـدالي بـني        

ليوافق ب  املقال املقام )مقتضى احلال(، حي  جاء التعبري عـن احلـيّ بالفعـل املضـارع يف حـني      

ويقتضي حسن املشاكلة واملطابقة يف السياق اللغوي أن يعطف الفعل علـى   باالسموت عبّر عن امل

والفعـل لـ  بعـد دالي يـدرا      االسـم ، واالنزياح عن ذلـك باملخالفـة بـني    االسمعلى  واالسمالفعل 

الفعـل يـدل   »والفعل وقد تقرر عند علماء اللغة والبالغـة أنّ   االسممن معرفة الفرق الدالي بني 

« على االستقرار والإبوت، وال حيسـن وضـع أحـدمها موضـع آخـر      واالسملتحدد واحلدوذ، على ا

مل يوتِ اهلل يف مجلة املعطوف بالفعلية للمطابقة مـع املعطـوف عليـ ؛ ألن     .(4/66 :تا )الزركشي، ال

أبــرز صــفات احلــيّ احلركــة والتجــدد فجــاء معــ  بالصــيغة الفعليــة وأبــرز صــفات امليّــ  اهلمــود      

   (164: 2007)السّامرائي،  .فجاء مع  بالصيغة االنيةوالسكون 
 

 النتائج

 من عدد إىل خالل  من الباحإون توصّل كشفها، يف السياق وتو ري التناوب ظاهرة دراسة بعد

  أبرزها: ومن النتائج،

إّن ظاهرة التنـاوب يف األفعـال أكإـر انتشـاراا يف السـورة خالفـاا مـع األمنـاط األخـرى، وتـويت           

ظـاهرة بـدورها يف أشـكال خمتلفـة حيـ  إّن تضـمني فعـل معـىن فعـل آخـر غطـى مسـاحة             هذ  ال
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أكرب بالنسبة إىل أمناط أخرى من التناوب بني األفعال أمّا التنـاوب بـني األنـاء فهـو نـوع آخـر       

من أنواع التنـاوب يف السـورة حبيـ  يـويت يف الـنص القـرآين بوشـكال منـها: التنـاوب علـى شـكل            

لصــيغة املصــدر املــؤول علــى املصــدر الصــريح والتنــاوب بــني العــدد والتنــاوب يف التمــدد والتوسّــع 

املعىن الوصفي والتناوب على أساس التقابل أو التضام الوظيفي. أمّا التناوب بني احلـروف فهـو   

يعــس إضــافة معــىن آخــر إىل املعــىن املفتــرض بوجــود احلــرف املقصــود، حيــ  يــؤدّي إىل معــىن   

بالغة والتوكيد. يف احلقيقة إنّ الكلمة النائبة تكـون أكإـر داللـة علـى املعـىن      جديد فيويت كإرياا للم

املــراد مــن مإيلــ  املنــوب عنــ  وكــان التوســع يف املعــاين، نقطــة مشــتركة مــن مجاليــة التنــاوب يف    

اآليات الكرمية بوسرها، أما الغرض الرئيسـي مـن التنـاوب يف اآليـات خيتلـف بـاختالف املعـاين        

وردت فيها اآلية. إذا كان التناوب يف األفعال فغرض  الرئيسي هو اإلجيـاز، ألنّ  والسياقات الل 

الفعل يكمن في  معىن فعل آخر دون أن يدل علي  بشكل مباشر. كإريا ما يكون الغـرض الـدالي   

اجلمــاي يف ورود مصــدر بــدل اســم الفاعــل أو املفعــول طلبــا للمبالغــة والتوكيــد؛ ألنّ املصــدر لــ     

راها يف املشتق، زد على ذلك إنّ املصدر بسبب ما حيتوي من قلّـة احلـروف يف بنيتـ     مبالغة ال ن

خيلق االقتصاد اللغوي ليصبح النص موجزاا. التمدد والتوسع هو الغرض اجلمـاي اآلخـر الـذي    

نرا  يف نيابة مصدر مؤول بدل مصـدر صـريح وكـذلك يبـيّن املصـدر املـؤول لنـا عناصـر اجلملـة          

املسند  ويبيّن الفاعل من املفعول من نائب الفاعـل   /املسند إلي  واحلدذ /علاألساسية من الفا

وال يبــيّن ذلــك املصــدر الصــريح وهــو مييّــز بــني الصــيغ ومــدلوال ا أيضــاا وفيــ  مــن التمييــز بــني  

املعاين ما ليس يف املصدر الصريح. إنّ التوسّع واإلجياز الغرضان الرئيسيان للتناوب يف الـنص  

ــاوب؛ إذ حتمــل الكلمــة النائبــة        القــرآين.  إ نّ الســياق مســولة ضــرورية وحانــة يف معرفــة التن

ــا للوصــول إىل معرفــة التنــاوب يف اآليــة          ــدة ال ميكــن فهمهــا إال مبعونــة الســياق، أّم دالالت جدي

فيلعب السياق اللغوي دوراا رئيساا فيها، ضا تبيّن لنا أنّ السـياق اللغـوي يكشـف عـن فهـم اللفـظ       

جياور  من األلفـاظ، مبعـىن آخـر نكشـف عـن الكلمـة النائبـة إمّـا بعالقتـها بالكلمـات           النائب مبا 

السابقة والالحقة هلا وإمّا مبعونة القواعد املسلّمة يف اللغة أمّا بالنسـبة هلـذا البحـ  فتبـيّن لنـا      

 أن السياق اللغوي كإريا ما يتمإـل بالقواعـد النحويـة والتضـام الـوظيفي الـذي يتمإـل يف القوالـب        

اللفظية أو املصـاحبات اللفظيـة خاصـة إذا كـان التنـاوب علـى مسـتوى األفعـال والسـياق املقـامي           

متمإــل يف أســباب نــزول اآليــة، إذن يتضــح لنــا أنّ األحــداذ اللغويــة ال تقــع بعيــدة عــن العناصــر     

األخرى أو منفصلة عنها ويف النهاية، إنّ السياق اللغوي يساعدنا على معرفة التنـاوب يف الـنص   

والسياق املقامي يدلّنا على معرفة الغرض اجلماي هلذا التناوب وكالمها يـؤ ر يف الكشـف عـن    

  املعاين الكامنة للكلمة أو اجلملة النائبة يف الكالم.
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