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Abstract 

This paper studies the concept of informativity which concerns the measures in 

which a text is expected or unexpected, know or unknown for the receivers. This 

study tries to reveal the role of informativity standards in the Surah Balad and the 

Surah Ash-Shams. In addition to exploring the means in which the informativity 

level is raising, our study aims to apply the informativity curricula to the mentioned 

Surahs, and leans on the descriptive-analytical approach. The main focus of this 

article is on revealing the most prominent informativity manifestations which are 

reflected in voices and words, alongside with the structures, including the types of 

shifts and paradoxes in light of the linguistics of the text. In conclusion, this research 

will reveal the most important suggestive and semantic values of the meaning of 

words and sentences, with the effects of the recipients (the prophets, the people, the 

believers and non-believers) , in which the informativity will be determined from the 

beauty, the splendor and its superior rhetoric, moreover the novelty, the strangeness, 

and the unpredictability that finally leads to a better comprehension of the text. 
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 )سوريت البلد والشمس منوذجا( ن الكرميآيف القر"اإلعالمية "جتليات 

 2بایزید تاند، 1هیمیعزت مال ابرا
 راني، طهران، اطهران جبامعة آداهبا و العربية اللغة قسمة أستاذ .7

 راني، طهران، اطهران جبامعة آداهبا و العربية اللغة قسم توراهكد طالب .2

 (4242/  20/  61: القبول تاريخ ؛ 4242/  24/  42: االستالم )تاريخ

 امللخص

تؤكد على ما حيث النصية اليت تسعى إلجياد قواعد وأسس إلنتاج النص وتلقيه،  أحد معايري "اإلعالمية عدتُ

ومدى توقعه  وتبحث يف قصد الكاتب وقبول املتلقي يف النصوص، واإلقناع، يتصف به النص من الكفاءة

لبلد ا"ما يف سوريت  تأيت هذه الدراسة لتربز .حدد ما يف النص من الغرابة واجلدة والتنوعحيث تُ لعناصرها،

تطبيق املناهج اىل دراستنا هذه هتدف  .من معيار اإلعالمية مستكشفة أدوات رفع اإلعالمية فيهما "الشمس"و"

 يالرئيس احملور التحليلي. -ياملنهج الوصف قد اعتمدنا يف هذا اليحثو ،آنفاً تنيذكورامل تنياإلعالمية على السور

اإلعالمية اليت تتجلى يف األصوات واأللفاظ إمتدادا  املظاهر كشف عن أبرزال هو الذي يتمحورحوله هذا املقال،

لبحث ا على أثر هذاو،من اإلنزياحات واملفارقات يف ضوء لسانيات النص  اًإىل التراكيب اليت تشمل أنواع

 يف املتلقني مع ما تثريه من تأثري والداللية للمدلوالت من الكلمات واجلمل،كشف أبرز القيم اإلحيائية تنس

من مث حتدد  الكافرين( وتكسبه من مجال وروعة وما فيها من بالغة فائقة،و املؤمنني،و الناس،و نبياء،)األ

 اإلعالمية مقدار ما يستوعب النص من عناصراجلدة والغرابة وعدم التوقع.

 سةيالرئ املفردات

 الشمس.سورة البلد وسورة  ،ميركالقرآن ال اإلعالمية، معايري النصية،
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 املقدمة

نه غاية العمل أورةذلك  املتلقي يف الدراسات النصية احلديثة عماد النصوص األدبية، دُّعَيُ

اليتحقق  إال من  وذلك،من املغاليق واملعاين هما فيالذي يفك شفرات النص ويكشف  األديب

 "اإلعالمية" عدُّتُ .ديدجخالل القارئ الذي يهتم بعناصر اجلمال يف النص ويعيد تشكيله من 

 ،فيها من البيان والبديعالنصية اليت تتناول موضوعات علم البالغة مبا  عايرياملإحدى 

اجلدة أوالتنوع كما تعتين بناحية ،الغرابة والطرافة يف النص األديب  تتناول أيضا معايريو

 الذي توصف به املعلومات يف بعض املواقف.

  وهو ما يتسم به "اإلعالمية "تناوله نظرية تمن أهم ما هو املألوف وغري املألوف إن

عرفة حيث تتمثل مقابل عدم امل متوقعة أو املعرفة مقابل  مفاجئة النص من عناصر

كلما ميزت التراكيب  لعناصره،ستقباله لدى املتلقي ومدى توقعه يف إنتاج النص وا

هة أخرى كلما بعد احتمال بالعادة املألوفة تكون الكفاءة اإلعالمية منخفضة ومن ج

اليت تكشف  تاواإلعالمية هي من أهم األدف رتفع مستوى الكفاءة اإلعالمية.الورود ا

خاصة يف القران  ،توقعة يف  النصوص األدبية املوغري فاجئةامل عناصرالعن أهم 

واملفاجات يف األصوات  أهم املفارقات تكشفانوهبا جتلت أنوارمجاله و كرمي،ال

أن تكشف عن أهم عناصر  اىل هذه الدراسة سعىت .متدادا إىل اجلملواأللفاظ ا

 "الشمس"و "البلد"سوريت  اإلعالمية اليت تتجلى يف ظاهريت اإلنزياح والتداولية يف

أساسي يف كشف مجاليات  اليت هلا دورسها اجرأوتربز أيضا أهم ظالل األلفاظ و

نتباه املعاين الثمينة اجلديرة باال من ما تكمن وراءمها و ا مهرِرَدُ السورتني و

 ،نبدأ دراستنا يف جماهلاللوصول إىل هذا اهلدف كان من الضروري أن .والعناية 

ة دراس مث ندخل يف صلب املوضوع وهو ،مبتدئني بنبذة عن أغراض السورتني

القيم الداللية والصوتية والصرفية والبالغية  شريين إىل أبرزللسورتني مُة إعالمي

يف نفوس املتلقني مما تنتج منها النشوة الروحية والدهشة  ا وما هلا من تأثريمفيه

 ول هو فصل  متهيدياألقسم ال ،أقسامهكذا قسمنا دراستنا إىل ثالثة و  واللذة.

مفهوم اإلعالمية  ناتناول مث إصطالحا، و مفهوم اإلعالمية لغة اىل فيه ناتطرقحيث 

إىل األبعاد الوظيفية لإلعالمية من خالل  نامث تطرق العرب، عند الغرب وعند

،  ياتاآل قصريتان من جهة عدد مبا أن هاتني السورتني  .والبلد والشمس يتسور

 تبدو درجة اإلعالمية فيهما مرتفعة. لذلك
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 ،الذي قسمناه إىل ثالثة مباحث هو جتليات اإلعالمية يف صورة اإلنزياحالثاين قسم وال

فيه اإلنزياحات الصوتية اخلارجية والداخلية من نا الذي رصدو  اإلنزياح الصويت  :ول األ

 فيه اىل ناطرقوقد تاإلنزياح التركييب :الثاين  محل عنوان  .شار اليهااملالسورتني  خالل

اإلنزياح الداليل وفيه : هعنوانكان املبحث الثالث و .لتفاتواال ذف،واحل ،والتأخري ،التقدمي

وما هلا من تأثري يف تشكيل اإلنزياح  تنيالبيانية يف السور أهم الصوراىل  نارصد

الثالث خصصناه للتداولية وما هلا من الوظيفة النفسية والتقريرية،  قسموالف. واإلحنرا

باإلضافة إىل أن كيف تسهم األفعال الكالمية من خالل األقوال اإلنشائية واخلربية يف الفعل 

 والتأثري.

 الدراسات السابقة

ها دصى عدحياليت ال  و، لسانيات العايري النصية يف ضوء املتوجد دراسات كثرية حول  

 –"إبالغية اخلطاب القراين من منظور لسانيات النص  :منها ،نشري إىل أبرزها نالكن

حيث تناول فيها مقاربة  ،" الكرمي احلاقة عبد"من إعداد الطالب " دراسة يف سورة البقرة

ليات املقاربة اللسانية آليات لسانيات النص ومدى استجابة النص الكرمي آلالنص الكرمي ب

من إعداد  "ديب اإلعالمي يف الشعر اجلاهلي دراسة وصفية حتليليةاأل اخلطاب" .النصية

 تناول الشعر اجلاهلي كوسيلة إعالمية للتأثري، الذي  "عصام حممداملشهراوي"الطالب 

التحفيز،  فرأينا ،أومأت إىل هذا الغرض اإلعالمي عارستشهد بأشا و والتحفيز،

اإلبالغية " .والتكسب بالشعر معنويا من اخلصماءستعطاف، والتهديد والوعيد، والنيل واال

تناول  حيث " الرمحن حممد الوقفي عبد نادر"الطالب  من إعداد "يف الشاهد البالغي

يف توجيه  وتؤثر ،صطلحات اليت تنضوى حتت اإلبالغيةتعريف اإلبالغية، ومن مث امل

متيم الربغوثي مقاربة  جتليات اإلعالمية يف شعر"؛ مقالة الدراسة وحتليل الشاهد الشعري

تأسست على ركنني أساسني أوهلا  ،"اهلل مفالح بن عبد"من إعداد  يف ضوء لسانيات النص"

متيم " اجلانب النظري عرف فيه مصطلح اإلعالمية وثانيهما تطبيقي يف ضوء شعر

 ن الكرمي:آيات القرآمعيار اإلعالمية لروبرت دي بوجراند وجتلياته يف ؛ مقالة ""الربغوثي

حيث تناول الباحثان  اهلل حممد إخوان بن عبدومن إعداد نئ حنان مصطفى  "دراسة داللية

رتفاع و... وما يتميزهذا آن الكرمي من اخلفض واالدرجات خمتلفة من اإلعالمية يف القر

ا  مباجلانب الشعوري ضمن عنايته نيهتمام الكاتباخرى هو املقال عن الدراسات األ

لالفت للنظريف هذه الورقة، هو ولكن ا النفسية للنص الكرمي .الوظائف التقريرية وب
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واألفعال الكالمية، اليت  ستعانة بالوسائل اللسانية العميقة كاإلنزياح واملنهج التداويل،اال

ستخدامنا هلذه اآلليات تسبب إىل اترتكز على جوانب السياق واملقام يف كثري من األحيان، ف

القراين وما فيه من خوارق العادة اللسانية، لبلوغ الفهم األكمل إبرازحقيقة إعجاز النص 

الشديد على املفاجأة والدهشة يف التراكيب املؤدية إىل الوقع  وفيها يتم التركيز يات.لآل

 ليات اللسانية العميقة.والتأثري وذلك عرب اآل

 النصية

ن يصف مته هي أويرى علم النص أن مه.ستخدام هو النص الدور الفعلي للغة يف اال

كما حتلل يف العلوم  ستعمال اللغوي وأشكال اإلتصال ويوضحها،اجلوانب املختلفة ألشكال اال

 "دي بوجراند" يذكر (62 م،4226 ،دايك) يف ترابطها الداخلى واخلارجي املختلفة،

 الترابط الرصفي مث اإللتحام وهو معيار السبك وهو معيار سبعة هي: للنصية معايري

التناص واإلعالمية وهذه اخلمسة ـف، رعاية املوقفو ،قبولوال ،املفهومي مث القصدالترابط 

 مها السبك واإللتحام، صلة بالنص وأوثق هذه املعايري للنص على إطالقه، األخرية معايري

هي ما  اإلعالميةو .(1 م،6991 )حسان، وأوثقها صلة بعلم النفس رعاية املوقف والتناص

النصية  هذا املعيار أحد معايري ( يعد422ّم، 4264 شاهني،) بالنصيتصل بالسياق احمليط 

تصف به النص من تؤكد على ما يو اليت تسعى إلجياد قواعد وأسس إلنتاج النص وتلقيه،

 الكاتب وقبول املتلقي يف النصوص.يف قصد وتبحث  ،الكفاءة واإلقناع

اإلعالمية
6

 

هذا  إىلميكن النظر  هإال أن السننيعلى الرغم من شيوع مصطلح اإلعالم على مدى 

 هو اإلتصال،، وعلى املعلومات اليت تشكل حمتوى اإلتصالاملصطلح ال من حيث كونه يدلّ 

وهي  اليت حتدث بني املرسل واملرسل إليه أثناء العملية اإلتصالية والتأثر عملية التأثري

حرى على ناحية اجلدة باأل بل من حيث يدلّ (،2 م،4264 زواغي،امل) املعربعنها بالتفاعل

ستعمال نظام يف صياغة افإذا كان  أو التنوع الذي توصف به املعلومات يف بعض املواقف،

ملة يف الوقائع صياغة هذا النص نص ما يتكون من اهليئة اليت تبدوعليها العناصر املستع

 ه وتوقعه(حتمال وروده يف موقع معني )أى إمكاناإلعالمية عنصر ما تكمن يف نسبة ان فإ

حتمال الورود اوكلما بعد  اإلختيارية، خرى من وجهة النظرباملقارنة بينه وبني العناصر األ

تسعى اإلعالمية وراء القدرة . و(429 م،6991 رتفع مستوى الكفاءة اإلعالمية )حسان،ا

                                                                                                                                        
1. Informativity 
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 متوقعة مقابل عناصر يتصف به النص من عناصر ستخدام الشائع وماالتوليدية املخالفة لال

 اليت تعىن مبدى ما جيده متلقي النص من اجلدة والشدة.و  متوقعة، غري

 النصية وترمجها بعض الباحثني العرب إىل عايرياملاخلامس من  املعيار إهنا 

يتضمنها  اليت عليه من املعلومات ى ما حنصلأ وبعضهم إىل "املعلوماتية" "اإلخبارية"،

بالنسبة لعدم اجلزم العامل املؤثر: »بأهنا "روبرت دي بوجراند"وعرفها  ،النص
6

يف احلكم  

الوقائع يف عامل نصي أو على الوقائع النصية،
4

فاإلعالمية تكون  يف مقابلة البدائل املمكنة، 

ومع ذلك  حتمال،لبديل من خارج اال يالفعل وعند اإلختيار عالية الدرجة عند كثرة البدائل،

نقال عن ) «وقائعها يف مقابل عدم التوقعجند لكل نص إعالمية صغرى على األقل تقوم 

حيث  ( واملالحظ أن اإلخبارية تكون عالية الدرجة عند كثرة البدائل،620 املصدر نفسه،

 األديب، ن كمية املعلومات اليت حيتوى عليها النص تقل حيث يتحول النص إىل التعبريأ

ن القصيدة أل جيدة؛ وتصل املعلومات إىل أدىن مستوى هلا حيث يكون النص قصيدة شعرية

ويكون ما يف القصيدة جمرد  الشعرية تقوم على فكرة تتضمنها كلمة واحدة أوعبارة واحدة،

 توسعه للفكرة األساسية.

هي ما يتسم به النص من توقع يف مقابل عدم   ودريسلري: عند بروجراند "اإلعالمية"

هنا مدى ما يقف عليه املتلقي من أخرى أوبعبارة  التوقع أو املعرفة يف مقابل عدم املعرفة،

 تصاله بالنص.اعناصر جديدة أو غري متوقعة عند 

م التشبيه قسّ، يف سياق حبثه عن احملاكاة أي التشبيه ووه القرطاجين: عند "اإلعالمية"

حماكاة حالة و حماكاة حالة معتادة، :وهي عتياده وغرابته إىل ستة أقساما عتباربا

ومستغرب مبعتاد  مبستغرب، معتاد ومستغرب مبستغرب، ،عتادوحماكاة معتاد مب مستغربة،

 (.0 م،4261 اهلل، عبدو )مصطفى

 عندما ميز القاهر إىل اإلعالمية عبد أشار وقد اجلرجاين: القاهر عبد عند "اإلعالمية"

إذا كان بينا  علمْاو» :حيث قال النص احملتمل الدالالت من النص احملتوى على معىن واحد؛

ن وحىت الحيتاج يف العلم بأ عليه حىت اليشكل، أنه ال حيتمل إال الوجه الذي هو -يف الشئ

وجيب الفضل إذا  وإمنا تكون املزية، فالمزية،-وروية نه الصواب إىل الفكرأذلك حقه و

 (.فحةنقال عن نفس الص)« خرآحتمل يف ظاهر احلال غري الوجه الذي جاء عليه وجها ا

                                                                                                                                        
1. uncertainty 
2. textual 
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هتمامهم باجلوانب غري املتوقعة للنص املنظرين عامة يعود إىل ا هؤالء وجه املماثلة بني

تكشف الستار على الدالالت املعجمية يف كثري من وسياقية، ووما فيه من دالالت مقامية، 

لت تسعى وراء ااألحيان، فتولد املعاين املقصودة، فهذه العناصر غري املتوقعة للنص ماز

التأثري  معيارا من معايري األصلي، حبيث تعدّ اللغة ومقصودها كشف العالقة بني ظاهر

 نفعال.واال

 اخلطاب وعالقته بالتداولية

هي بنية أساسية للخطاب و اجلملة كما تعدّو .يتعدى مجلة واحدة لذيكالم االاخلطاب هو 

هو جمموعة من اجلمل فاملعىن الشائع، ووحدة يف اخلطاب بأمناطه املختلفة،  أصغر

املمزوجة مبوضوع ما له بداية وهناية فهو عبارة عن اجلمل املتشكلة عن املنطوقة املتتالية 

جتماعي والغرض منه التواصل اال،جتماعية ی مجاعة اوحدات كثرية بقصد إرساهلا إل

اخلطاب هو وعاء الرسالة .حبيث يربز من خالله أمناطه احلجاجية والتعليمية والشعرية 

والرسالة  اجلملة والتركيب، متفوقاًتعبري والتواصل اللغوية اليت يستعملها املتكلم بغرض ال

واحلدث اليكون إال يف  ،ل إليه، وهلا بداية وهنايةل واملرسَرسِملُمنا تكون بني طرفني، اإ

جتماعي املمزوج بالزمان اخلطاب كما يتبني هو احلدث االوجتماعي، جمال الفضاء اال

، املستوى نين إلدراك املعىن مرحلتإقول واملكان، إطاره اللغة، وتأسيسا على ما سبق من ال

املنطقي الثابت واملستوي املقامي، وهذا ما يفصل بني ما يقال وبني ما يقصد، فاملقصود 

احلقيقي هو ما تنبىن عليها التداولية وهلا عناصر خمتلفة كاملرسل والرسالة واملتلقي 

 م املعىن الثابت حبيث يتغرين التداولية تدرس املوانع اليت حتيل دون فهفإلذلك  والسياق،

نطالقا من امن اخلطاب أن يستمد من املنهج التداويل  املعىن بتغري املقام والسياق، فال بدّ

 اإلنزياحات واملفارقات لفهم املعىن املراد.

 اإلبالغية(خصائص اإلعالمية )

تكمن يف اسة اللغة ودر ستعمال،ا.اخلطاب اإلبالغى خطاب تواصلي وذلك ألن اللغة بناء و6

ني التواصل واإلبالغ والعالقة ب ،ويتعلق جانب االستعمال بالتواصل واإلبالغ ،هذين اجلانبني

إن اإلبالغية  وقائع إبالغية، فكل ما ميكن أن يتواصل به لغة أوغري لغة يعدّ ،عالقة وطيدة

 ومبلغا )بكسرالالم( فاإلبالغ يتطلب طرفني مبلغا الميكن أن تكون من دون التواصل اللغوي،

 .(99 م،4261 )بفتح الالم( )حاقة،
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ليات رفع اإلعالمية، من آو رتفع مستوى الكفاءة اإلعالميةاحتمال الورود اكلما بعد  .4

والفجوات  )نقص املعلومات(:حيث تكون املواد مفقودة من بنية نصية. اإلنقطاعات

املعلومات املختزنة عند حيث تكون أمناط املعلومات الواردة التتطابق مع أمناط  والتناقضات:

 هي:ووالتنوع  ،والغرابة ،ليات اليت تتناسب مع مفهوم اجلدةميكننا أن نضيف اآل املتلقي.

التوظيف  أسلوب احلكيم/ الكناية/ اإلستعارة/ الفجوات النصية/ التقدمي والتاخري/

 (.1م، 4261اهلل،  وعبد )مصطفى يشبه الذم املدح مبا وتأكيد التورية/ األسطوري/

ي إهنا تكون مستوعبة يف نظام أ تتصف الوقائع من الدرجة األوىل بأهنا وقائع مبتذلة، .3

 جند ما ويف اللغة العربية، هتمام ضئيال،جيعل حظها من اال ستيعابا كامالامقام ما  أو

مجيعها تشري  هيو، وحروف العطف( وحروف اجلر، يسمى بالكلمات الوظيفية )كاألدوات،

وإن كان  إىل عالقات وليس إىل حمتوى جندها يف العادة مبتذلة إىل حد جيعل وقوعها،

 .(611 م،6994 ،ديبوغراند وآخرون) دهينا اليكاد يلمحه أح أمرا ا يف نص مفرد،رمتكر

 وحدد علماء لغة النص ملصطلح اإلعالمية ثالثة مفاهيم وهي بإجياز:

فالنصوص كلها  ي نص جيب أن يقدم خربما،أعلى أن  تدلّ .اإلعالمية باملعىن العام،6

 تشترك يف هذه الوظيفة.

من جدة  ،على ما جيده املتلقي يف النص وتدلّ اإلعالمية مبعىن اجلدة وعدم التوقع،.4

وحيدث هذا يف النصوص  على مستوى صياغة النص أومضمونه، وإبداع وخمالفة الواقع،

 األدبية.

 ملذهب ما أو لفكرة ما، لشخص ما أو سلبا، إجيابا أو ،عاية.اإلعالمية مبعىن الد3

والغرض من هذه العملية اإلبالغية هو كشف هذه اجلودة  .(11 م،4264 شاهني،)

ثل اللغة فيه وسيلة لإليصال واإلبالغ كما تكشف العالقة الداللية بني متالصناعية، حبيث 

وتربط هذه العالقة بني اخلطاب وبني الوحدات اللغوية من ناحية الرموز وإحيائاهتا، 

 مالية بأنواع هوامشها املختلفة.دالالهتا اليت حتمل اجلوانب الشعورية واجل

 االستجابة

مبعىن مدى تفاعل  رتباطا وثيقا باإلعالمية مصطلح اإلستجابة:امن املصطلحات املرتبطة 

نصرا منتجا وحيويا يف بل ع ،فاملتلقي ليس طرفا مستهلكا للنص املتلقي مع النص اإلبداعي

حىت أن بعض النقاد يرى أن التحليل األسلويب الدقيق للنص  مجيع مراحل اخللق واإلبداع،

وإمنا ينطلق من األحكام اليت يبديها  ،جيب أن الينطلق من النص مباشرة اإلبداعي،
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ات إستجابات نتجت عن منبهات وشحن ألن تلك األحكام عبارة عن مثريات أو املتلقون حوله،

ميكننا إضافة املصطلحات االخرى . (1، م4221 إبالغية كامنة يف صلب النص )الوقفي،

واالسلوب اليت هلا مسامهة فعالة يف العالقة بني املبدع  ،والسياق ،واالنزياح ،كالتداولية

 ودرجات تأثره بإبالغية اخلطاب الفين. واملتلقي،

بني جتماعي يواءم فيه يف تفاعل ااستعمال اللغة تصالية هي القدرة على الكفاية اال

تصالية على أساس مكونات املعرفة لكفاية االا ىنتُباملنطوقات واملقاصد وسياق االتصال وال

جتماعي واملوقفي على أساس معرفة وجوه التناسب اال يضاًأ بىنولكنها تُ النحوية فحسب،

خارج النص أو ما  السياق  هو كل ما حييل على. (09م، 4262 لإلحداث اللغوية )العبد،

السياق عنصرا  يعدّو .حوله من مؤثرات بيئية، وتنعكس على النص فيصطبغ ببعض ألواهنا

التدرس الوظيفة  الوظيفية اإلبالغية، وتكون السياقات لغوية وغري لغوية، هاما من عناصر

 اإلبالغية مبعزل سياقاهتا املختلفة.

ما حنصل عليه من  أي.معىن اإلعالمية أن يكون للنص مضمون يريد إبالغه للمتلقي 

( بالنسبة للنص القراين فإن معرفة 623 م،4261 معلومات يتضمنها النص )خبولة،

الظروف واألحوال احمليطة هبذا النص املقدس يكاد يكون شيئا مكمال جململ التحليل فمعلوم 

والظروف ومل يزنل يف مكان وال زمان  ،بعا لتنوع األحداثين نزل منجما تآأن النص القر

وهلذا حيتاج فهمه ودراسته أحيانا لتسليط الضوء على نزوله وأسباب ذلك  والحدث واحد،

واخلطاب القراين خطاب . (696 م،4266 املختار،و البستاين) الزنول ليتضح تفسريه

سالته ومحل تواصلية لتبليغ ريعتمد على عناصر إبالغية  ،فهو خطاب تواصلي ،إبالغى

 ولكن هذا اإلبالغ حيتاج إىل التأويل والتبيني أحيانا فالبدّ ستجابة هلاالناس على قبوهلا واال

 الذي ميارس دورا هاما يف تقليل التأويالت املمكنة. من اللجوء إىل السياق

 أغراض سورة البلد

 نزلت على رسول اهلل )ص( هذه السورة من السور املكية ولعلها من أوائل السور اليت

)ص( فالقسم يف  التاكيد علي وحدانية اهلل ونبوءة خامت األنبياء ةوالصفة العامة هلذه السور

بداية السورة دليل على أمهية القسم واملقسم عليه وهو وسيلة تنبيه املسلمني على امهية 

ها وعلى أهلها حوت من األغراض التنويه مبكة ومبقام النيب )ص( وبركته في. املوضوع

والتنويه بأسالف النيب من سكاهنا الذين كانوا من األنبياء مثل إبراهيم وإمساعيل أو من 

بعد أن  .(301 /32 م،6912 )ابن عاشور، أتباع احلنيفة مثل عدنان ومضر كما سيأيت
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دم وذريته خيربنا أن وأقسم بأبينا آ )ص( بالبلد وأكرم الرسول الكرمي -تعاىل–أقسم اهلل 

فكل  ،ملكابدة واملشقة والتعاسة والتعبحلياة الدنيا لن تكون سهلة سنقضي فيها حياتنا يف اا

عة احلياة املشبعة باإلمتحان ما نريد بلوغه، هذه هي طبي اىل صلنهذه الصعوبات ضرورية ل

 ختبار.واال

وإنكارهم البعث وما كانوا عليه من التفاخر املبالغ  نيشركسرية  امل والتخلص إىل ذمّ

ونعمة اإلرشاد  ونعمة الفكر، ،ونعمة النطق وما أمهلوه من شكر النعمة على احلواس، فيه،

نفس )طوا فيه من خصال اإلميان وأخالقه فلم يشكروا ذلك بالبذل يف سبيل اخلري وما فر

هم الذين  فهؤالءمون العقبة واملصاعب،يشري إىل الذين يقتح تهاويف هناي. (301 ،املصدر

ا يدخلون اجلنة ويعيشون يف السعادة الدائمة، مبا يالزم هبم من قوة اإلرادة والصرب مم

لن ينفعهم عملهم  -تعاىل–ما الكفار الذين اليؤمنون باهلل وأ،يكافحون يف سبيل رضاية اهلل 

 اهلم.لتعاسة وسيأخذون كتاهبم بشمبل هم غارقون يف جلج البؤس وا

 أغراض سورة الشمس

 )ص( ن يصيبهم عذاب بإشراكهم وتكذيبهم برسالة حممدأهنم يوشك أهتديد املشركني ب

 )ابن عاشور، كما أصاب مثودا بإشراكهم وعتوهم على رسول اهلل الذي دعاهم إىل التوحيد

األخرى واملقسم عليه  سم كأكثر السورهي من السور املكية املصدرة بالقَ، (311 /32 م،6912

اهلل يقسم وعندما .عليه نسجاما بني القسم واملقسم أن يكون االبد  ﴾قد أفلح من زكاها﴿ية آ

والشمس على سبيل املثال هي مصدر الطاقة  ته ،ذلك ألمهيإنّما يشري ب ،بشئ  "تعاىل"

وهذا اجلواب له  ...ستغرق يف ظالم دامس وو جامدة األرضُ  صبحستوإن إنطفأت والربكة 

كذلك السورة تدعو إىل ، الشمس والقمر و... وهبا-تعاىل- لذلك أقسم اهلل،أمهية كبرية 

كذلك تنذر السورة  تزكية النفس باإلميان وتطهريها بالعبادة وحتذر من خسراهنا بالعصيان،

 .ب قوم مثوديصما أُكء أن يصيبهم  الغضب والبالمن  الكفار يف كل زمان ومكان 

 اإلعالمية مراتب

 وهي لإلعالمية ثالث مراتب، "دي بوجراند" جعل

" احملتوى احملتمل لتركيب احملتملـ"ب بروجراند اعنه وهي ما عرب وىل:إعالمية الدرجة األ.6

 )حسان، ومن شأن احملتوى احملتمل لتركيب حمتمل أن يكون سهل الصياغة قليل اإلعالمية

 اهلل تعاىل عبده بنعمه للتذكري البلد حني يذكر مثال على ذلك يف سورة وخري (.43 م،6991
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يات يف غاية الوضوح فهذه اآل ﴾،وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ / ﴿ واالنتباه:

فاملتلقي يفك شفرة معناها بنظرة عابرة عليها، لذلك هي متوقعة بالنسبة إىل  والسهولة،

 بإمكانية الوقوع والتوقع.وتتسم وقائعها  املتلقي،

احملتمل يف  احملتوى غريـ"ب بوجراند اعنه وهي ما عرب الثانية: إعالمية الدرجة.4

من شأنه أن يتسم بالتحدي " التركيب احملتمل أو احملتوى احملتمل يف التركيب غرياحملتمل

وهديناه  ﴿ ومن هذا املقام قوله تعاىل: للجدل بالسبب، ومع ذلك اليدعى له دائما أنه مثري

 ليسلك طريق السعادة، واهلدى والضالل، ي وبينا له طريق الشر واخلريأ ﴾النجدين

إنا هديناه ﴿ كقوله تعاىل النجدين اخلري والشر ويتجنب طريق الشقاوة قال ابن مسعود:

وقيل النجديني . (030 /3ج م،6991 )الصابوين، ﴾إما كفورا وأ السبيل إما شاكر

ضمن عنايتنا إىل وقائعها اللغوية تكون ذات كفاءة إعالمية تتجاوز  ية)الثديني( فهذه اآل

ية من مبا تضمنه قليال هذه اآل العادة املالوفة العادية حيث ترقى إىل درجة متوسطة،

 حتمالية مرتفعة.ا لكنها الحتمل عناصر ،اجلدة وعدم التوقع عناصر

احملتمل يف  احملتوى غريـ"بوجراند ب اعنه وهي ما عرب إعالمية الدرجة الثالثة:.3

وتكشف  اللجدل احلاد، مثري فمن شأنه أن يكون صعب الصياغة،" احملتمل التركيب غري

إن من . (42 م،6991 )حسان، دبية عن هذين اإلئتالفني األخريينالنصوص الشعرية واأل

نقطاعاتاال اإلعالمية للدرجة الثالثة أهم عناصر
6

وهي فقدان بعض املواد يف النص  تعين ؛

والفجوات أو عند عدم التعليق،
4

اإلثارة، ومن مث  ةوشديد ،غري معتادة و... هذه العناصر 

 ومثالنا يف ذلك احلروف املقطعة يف القران الكرمي. يصعب السيطرة عليها،

ة خارجة على إعالمية من الدرجة الثالثة يف الوقائع اليت تبدو ألول وهل يعثرُاملرء  إنَّ

ث نسبيا وتتطلب قدرا وهذه الوقائع قليلة احلدو بعض الشئ على قائمة اخليارات احملتملة،

 وتنقسم وقائع الدرجة الثالثة إىل قسمني يف العادة مها: هتمام وموارد املعاجلة.كبريا من اال

املعروضة مناط وفيها تبدو األاإلنقطاعات وفيها تبدو تشكيلة ما خالية من املادة واملفارقات 

 .(692 م،6994 ،ديبوغراند وآخرون) مواكبة ألمناط املعرفة املختزنة من النص غري

                                                                                                                                        
1. discontinuities 
2. gaps 
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السياق
6

 

 البستاينفضال عن احمليط اللغوي ) جتماعي والثقايف واحلضاري،احمليط اال السياق هوو

بإمكان و  ،دد جمموعة من املعاينحتلغوية  صيغةستعمال اإن . (622 م،4266 املختار،و

يف سياق ما فإهنا تستبعد كل  صيغةفعندما تستعمل  ،املعىن ن يساعد على حتديدأ املقام 

إليها تلك الصيغة والسياق بدوره يستبعد كل املعاين  املمكنة لذلك السياق واليت مل تشر يناملعا

إن اإلبالغية  .(03 م،6991 ،براون ویول) اليت الحيتملها السياق الصيغة املمكنة لتلك

فنية  رتباطا وثيقا بالسياق ومبا أن املبدع يسعى إىل إجناز صورامبفهومها الواسع ترتبط 

ووضعها يف سياق  ،الكلمات املناسبة ختيارمن خالل ا فلن يتسىن له ذلك إال ثرة يف املتلقي،مؤ

 الفنية اليت يبدعها. يتناسب وداللتها اجلديدة اليت يريدها من خالل الصور

 فض يف اإلعالميةاخل

ستنجاد هبا خلفض اإلعالمية إذا ما واجه املتلقي عناصر ليات اليت ميكن االوضع بعض اآل

 وهي: متوقعة يف النص وصعب عليه فك شفرهتا، غري

ويقع هذا اخلفض عندما يستغلق فهم بعض معاين النص على  اخلفض التقدمي:.6

عناصر أخرى من شأهنا أن متلمسا  فيضطر إىل أن يواصل صحبة النص ويستمر املتلقي،

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا  ﴿ثل هلذا املقام بقول اهلل تعاىلومن ،وتوضح ما غمض ستغلق،تفتح ما ا

يف  ﴾لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴿ يةآورود  ية هوأكثرمن غريه يف تركيب اآل ما يلفت النظر ﴾الْبَلَدِ

 ،يبة فيحس القارئ غرابة يف ورودهاألوىل غرإذ هي تبدو للوهلة ا تت فيه،أموضعها اليت 

تى عقبها سرعان ما ينتبه إىل أن اليت أ ﴾وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴿ لكنه عندما يرى تركيبو

 ،مني(اهلل األ ساكن ومقيم مبكة بلد )ص( يها النيب)أي أنت يا أ شرف املكان بشرف أهله

يتعجب  فهو خارج توقعاته، أقسم هبذا البلد( العندما يرى تركيب ) أُفاملتلقي هنا يتفاج

يزول هذا العجب ويدرك أن مكة يف دائرة  ثانيةال ية آلل و بعد تأمله  ملاذا يقسم اهلل مبكة

 .افيه ساكنٌ )ص( النيب نّأل  التكرمي واالحترام،

ستعصى عليه فهم ان يعود املتلقي إذا ما أوهو  )العودة إىل اخللف(: اخلفض الرجعي.4

مقصدية الباث لعناصر سابقة وردت يف النص ومرت على املتلقي ومن شأهنا إيضاح معاين 

فاملتلقي  ﴾كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴿ -تعاىل- ومنثل هلذا املقام بقول اهلل اجلديدة، العناصر

باجليل  ية ترتبطآوهي  ﴾كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴿ يةآحني يرى  يصاب بالدهشة والعجب، هنا

                                                                                                                                        
1. Contextual  Theory 



022   4241 صیف، نيالثاعشر، العدد ة سابعالا، السنة مجلة اللغة العربیة وآدابه 

يزول هذا العجب ويدرك  ا بعدهابعد قرائته مل هولكن السابق وال شأن هلا مبضامني السورة،

 والعصيان، نفسه من دنس الكفر ومل يطهر ملن طغى وبغى، -تعاىل–هي مثل ضرب اهلل 

 ﴾دَسَّاهَاوَقَدْ خَابَ مَنْ /قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا  ﴿يات السابقةيف اآل -تعاىل–حني يقول اهلل 

 ".النفس"وهذه اهلاء تعود إىل 

حيث يعتمد املتلقي  هذا اخلفض على خالف النوعني السابقني؛ اخلفض اخلروجي:.3

خارج النص هتديه وتعينه  من فيه على تدليل ما استصعبه من معاين باإلعتماد على عناصر

فَلَا اقْتَحَمَ ) منثل هلذا املقام بقوله تعاىل على فك شفرات عناصر النص املستعصية،

عمال الصاحلة من فك الرقاب وإطعام اليتامى يادي والنعم باألتلك األ مل يشكر ﴾الْعَقَبَةَ

عمال على فهي كناية عن كنه صعوبة هذه األ، (6422 م،4229 )الزخمشري، واملساكني

ولكنك عرفته بأن رجعت إىل  النفس وكنه ثواهبا عنداهلل ولكن مل تعرف ذلك من اللفظ،

هنا تدخل يف جمال املثل واملوروث الثقايف أل سك ودخلت يف فك شفرة الكلمات والتراكيب،نف

 العريب.

 المية يف ضوء سوريت البلد والشمسعجتليات اإل

 تية:سيتناول الباحث هذه التجليات يف القضايا اآل

.االنزياح6
6

 

اليت  العناصراللغوية،حنراف يف النص الشعرى من خالل استخدام تتجلى ظاهرة اال

نصا يرنو إىل  يالنص الشعر إذ يغدو مألوف يف التعامل مع اللغة، تكشف عن استعمال غري

حنراف من أهم هبذا تكون ظاهرة اال. عادي( و )الال مألوف( و)الال عقالنية( )الال

املتواضع  اليت تعكس جتليات اللغة الشعرية يف جتاوزها للنمط التعبريي املألوف أو الظواهر

 الحنراف جيعل اللغة لغة خاصة ختتلف عن اللغة العادية،، (23 م،4223 )ربابعة، عليه

 .مجايل وبعد إحيائي حنراف من تأثريوذلك مبا لال

 االنزياح الصويت.6. 6

عالقة وثيقة مبا توحيها الداللة اهلامشية وما تنبثق منها من  يإن تكرار األصوات لذ

ن تكرار صوات واحلروف ومن مث الكلمات؛ ألرتباط باألاال وعواطف مرتبطة أشد أحاسيس

الشئ من كالم أو حديث اليأيت عن فراغ وإما لدليل يف نفس القائل واملتحدث ومن جهة 

                                                                                                                                        
1. Deviation 
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أخرى يندرج التكرار حتت عنوان العالقات اإلحيائية وما توحيها الكلمات واألصوات من 

جند هيمنة . (369 م،4261 ن،خرووآ معاين ومن شحنات وطاقات نفسية )حممد رضايي

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا  /وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا  ﴿ يات التالية:على اآل "السني والشني"أصوات 

 "السني والشني"خترج أصوات ( 1 -2)الشمس/  ﴾ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا/وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا /

جتماعهما إىل تفشي معاين حيث يؤدي ا العادات املألوفة،اجلوء عن  صوات املهموسةمن األ

رتفعت درجة اهكذا  ....رض وواأل ليل والسماءلهلية يف صنع االعظمة الكاملة والقدرة اإل

 إىل حسن التأليف والتالؤم بينها. والنظر صوات،ستمداده هذه األعالمية بااإل

يات صوات املفخمة يف اآلمن األ" القاف" حرف عالمية من خالل تكريررتفعت درجة اإلاو

 /فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا  /إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا /كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿التالية 

 -66/ )الشمس ﴾ عُقْبَاهَا وَلَا يَخَافُ/فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا 

، -الذي ينسجم مع فحوى النص-" القاف" صوت من خالل تكرار ية هنااآل نربة (،60

عن  الغافل هنا تنبه  املتلقيأمرتفعة حيث تصل إىل الذروة والبلوغ يف االتساق والتنضيد فك

درجة رتفعت اكما  وان.وحماسبة النفس قبل فوات األ ةيقظلعذاب اهلل وتدعوه إىل ا

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ ﴿يف  يف كلمة )دمدم(" امليم"و "الدال"صوات أ عالمية بتكراراإل

جيسد غاية التهويل  "دمدمـ"ب فإن التعبري(، 62)الشمس/  ﴾ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا

النماذج تصور قيمة التناسق بني وهذه  التهويل والتفظيع. یوالتعذيب ملا يف أصواته من صد

موسيقي األصوات حالة  إن يف كتمال التعبري،او اللفظ والصوت واإليقاع يف رسم اجلو

 .يتعايشه املتلقيالذي   ظرفتناسب ال

 اإلنزياح الداليل. 4. 6

الطريقة اليت يوظفها النص القراين يف التعبريعن املعاين تندرج حتت ما يسمى باإلنزياح 

للفظة إىل املعىن السياقي الذي تأخذه  يعين األنتقال من املعىن األساسيالذي »الداليل 

 (31 م،4221 )اخلرشة،« الكلمة حينما توضع يف سياق معني حيدد معىن اجلملة بأكملها

 رجع اصوهلا  اىلت  تؤدي وظيفة حمددة هذا الكتاب املقدس نرى كل صورة  فنية يف هلذاو.

يف أمساع  طرياغضا  جعله يبقى اخصب افني الق تصويرخي ما جعله ،الوظيفة الدينية

 . السامعني وعلى ألسنة القارئني طيلة ألف وبضع مئات من السنني
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 اإلنزياح اجملازي. 3. 6

صلي ملالحظة عالقة غري املشابه مع قرينة دالة هو الكلمة املستعملة قصدا يف غري معناها األ

يف سورة  -تعاىل–منه قوله . و(622 ،6996 )اهلامشي، على عدم إرادة املعىن الوضعي

يف تعب وشدة، إذ أي  "يف كبد(. "2)البلد/ ﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴿ البلد حيث يقول

 ،.قـه6263)العاملي،  ىل املوت وما بعدهإيكابد الشدائد من وقت احتباسه يف ضيق الرحم 

أصله من كبد الرجل إذا وجعته كبده أي لقدخلقنا اإلنسان يف مشقة وتعب  كبد. ف(211 /3

 ثر العدول عن لفظة "كل مشقة وتعب"أأن النص القراين  غري مقتضى الظاهر، هووهذا 

ألن وجع الكبد جزء من التعب واملشقة وهي جماز بعالقة اجلزء واملراد  إىل لفظة "الكبد"

واجلزع  ،سىواأل ،ملتلقي ويدفعه إىل متابعة كل الوجعتطلع ا فوجع الكبد يثري منه الكل،

  ﴾۳2﴿ لتقاط مفاهيمه بأكمل الوجه.او

عن  قد عرب( 63)البلد/  ﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿بالعالقة اجلزئية يف سورة البلدومن اجملاز 

لإلنسان األسري  ألن أول ما خيطر بذهن الناظر العبد أو األسري يف األية السابقة بالرقبة؛

ال ينحصر  "الرقبة" ستخدام لفظةاوهلذا فإن  رقبته ألنه يف الغالب يوثق من رقبته،هو 

 اخلرشة،قيقي إىل مدلوله اجملازي )وإمنا ينتقل من مدلوله احل حنصاري،ضمن مدلوله اال

ية فكلما بعد هنا نالحظ ناحية اجلدة والتنوع والغرابة وهذا ما يتكون منه اآل. (11 م،4221

نه يرى من الكفاءة اإلعالمية لدي املتلقي ألرتفع مستوى امعىن االنسان األسري عن الرقبة 

وَالنَّهَارِ إِذَا ﴿تصاله باألية الشريفة، ويف قوله تعاىل او غري متوقعة عند أجديدة  عناصر

نفعال للدهشة يف اال نالحظ أيضا اإلنزياح اجملازي املثري ،(3)الشمس/   ﴾جَلَّاهَا

 نه دخلت الشمس فيه،أ ناهد النهار، لكن املقصو يلاليت جت يه و، الوجداين، تبع الشمس

كأنه قائم مبا حل به، والغرض منه العناية  حبيث وقعت عليه وأصبح النهار وهو احملل،

 نبساط النهار تضي ضياء تاما.األن الشمس عند  هتمام بالنهار،واال

 اإلنزياح اإلستعاري. 2. 6

قترانا دالليا ( اcollocation)معجمي تقترن مبقتضاه كلمتان يف مركب لفظي  ختيارا وه

 تثري ويتولد عنه بالضرورة مفارقة داللية، ،منطقي –عدم االنسجام –ينطوي على تعارض 

فمن تلك االستعارات  (.619 م،6993 )مصلوح، لدي املتلقي شعورا بالدهشة والطرافة

( والعقبة 66)البلد/  ﴾فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴿املثرية للدهشة يف السورتني قوله تعاىل يف 

ما  تشبيها هلا بعقبة اجلبل وهو ،من حيث فيه بذل املال ستعارة للعمل الشاق على النفس،ا
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خلها بسرعة قتحامها دومعىن ا ، سلوكهافإنه يلحقه مشقة يف صعب منه وقت الصعود،

 م،6991 الصابوين،) مثل ضربه اهلل تعاىل جملاهدة النفس واهلوى والشيطان وهو وشدة،

االقتحام الدخول » باطبائي يف تفسريه امليزان حول العقبةيقول العالمة ط .(030 /3ج

قتحام ، وا، والعقبة الطريق الصعب العبورالذي فيه صعود من اجلبلبسرعة وضغط وشدة

. (494 /42هـ .ش،  6312، )الطباطبائي« إىل اإلنفاق الذي يشق على منفقهالعقبة إشارة 

فالعقبة هنا تبتعد  اجملازي وهوجماهدة النفس، االكرمية معناه يةبالعقبة يف هذه اآل فاملراد

املعاىن بشحنات  جديدا من شاهنا أن تكثر عن املستوى السطحي للصياغة وتكتسب مدلوال

أُولَئِكَ أَصْحَابُ ﴿ومنه قوله تعاىل يف  ي وتثريعواطفه الوجدانية،توقع املتلق إبالغية تكسر

الذين يشعرون بالسعادة حني  أصحاب امليمنة هم السعداء،( و61)البلد/  ﴾ الْمَيْمَنَةِ

 وهبذا إنزاح لفظ لفظ امليمنة للداللة على السعادة والرخاء، فاستعار يدخلون اجلنة،

كلمة  الكامن وراء إيثار إن السر هذا املدلول اجملازي، عن مدلوله احلقيقي إىل" امليمنة"

توقع املتلقي  يكسر" امليمنة"فكان التعبريعن  صابة،هو تعبريعن شدة البيان واإل "امليمنة"

 اإلعجاب والدهشة. ويتوقد يف ذهنه نار

اهلداية  ستعريتاقد  (62)البلد/  ﴾وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴿ستعارة أيضا قوله تعاىل ومن اال

هنا لإلهلام الذي جعله اهلل يف اإلنسان يدرك به الضار والنافع وهوأصل التمدن اإلسالمي 

 وجعل النجدان للخري والشر، ستعريافيه الفوز و وأصل العلوم واهلداية بدين اإلسالم إىل ما

ألن كل واحد صعب  أو فغلب على الطريقني، جندين لصعوبة أتباع أحدمها وهو اخلري

 ولذلك عرب وطريق الشر صعوبته يف عواقبه، فطريق اخلري صعوبته يف سلوكه،، عتباربا

رتفاعا رض املرتفعة ااألمبعنی النجد . و(310/ 32 م،6912 )ابن عاشور، عنها بالعقبة

زادت استعارة هنا كسرت توقع املتلقي وية أن االكما يبدو من خالل هذه اآل دون اجلبل،

الكلمة املزناحة عن العادة املألوفة حيث تكشف أسرارالغرابة  هتمامه هبا من خالل هذها

 والغموض.

 اإلنزياح الكنائي. 0. 6

 ،ـ .شه6313 تفتازاين،ال) وضع له ذكر اللفظ يف غريما وضع له مع جواز، إرادة ما

واملسكني ( 61 /البلد) ﴾أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿-تعاىل- يف ذلك قوله مثالنا. ف(412

 وهو كناية عن شدة الفقروالبؤس الفقريالبائس الذي قد لصق بالتراب من فقره وضره،

ية الشريفة نلفي كثرة الفقر وتكاثفه من خالل . يف هذه اآل(030 /3ج م،6991 )الصابوين،
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لفاظ دالالت جديدة فاعلة أمهها أن دائرة الفقرهنا قد تركيب جمازي كنائي حني جعل لأل

الذهن ويدفعه  الذي يثري والبيان، هذا األسلوب من طرافة التعبريشاعت وتوسعت مبا يف 

 املستتر. للكشف عن املخبوء

 اح التركييباالنزي. 1. 6

ية ملا تتعرض له هذه الوسائل من إن الوسائل التركيبية ميكن أن تدرس حتت املظلة األسلوب

فاقا واسعة آمساحات و يفتح أمام صياغة اجلمل التغيري ألن هذا حتماالت التبديل والتغيري؛ا

فما يتعدي حسن التركيب هو حسن االبالغ واالدالل . (622 م،4222 ،بیوشل) من التنويع

لوصيف ) مبعىن أن االنزياح اللغوي ال يكون ذا قيمة فنية ما مل يتبع بإنزياح داليل إميائي

هذا  اللغوي،حنراف يف التركيب . إن املعىن يتولد بفعل اخلرق واال(66 م،4266 كرميش،و

 يف قسمنا هذا سنتناول عدة ظواهر .رق يشحن اللغة أواخلطاب بطاقات انفعالية تأثرييةاخل

إلتيان لكل ظاهرة بنماذج واليت من خالهلا يتجسد االنزياح يف املستوي التركييب مع ا

 :تطبيقية

 الغاية، بعيد ،واسع التصرف جم احملاسن، الفوائد، هو باب كثري :التقدمي والتاخري-

 والتزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويفضي بك إىل لطيفة، لك من بديعية، اليزال يفتر

وحول  أن قدم فيه شئ، ،اقك ولطف عندكمث تنظر فتجد سبب أن ر ويلطف لديك موقعه،

ثُمَّ ﴿ -تعالی–قوله هناك مثال يف . (1 م،6996 )اجلرجاين، اللفظ عن مكان إىل مكان

يتمثل يف تقدمي  (،61)البلد/  ﴾آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ كَانَ مِنَ الَّذِينَ

ميان هو السابق املقدم على غريه واليثبت عمل صاحل ن اإلأل االميان على الصرب واملرمحة،

وعلى الطاعات  أو بالصربعن املعاصي ميان والثبات عليه،إال به مث أوصى بالصرب على اإل

تى باالميان سابقا لكونه فأ .(6422 م،4229 من )الزخمشري،واحملن اليت يبتلى به املؤ

مهية وحمط الفائدة هنا حيث يتسىن للمعىن أن يكون يف وضع حيقق غايات سامية مركز األ

 للتوليد واالنتاج.

نَارٌ عَلَيْهِمْ ﴿ يف قوله تعاىل (مؤصدة)على كلمة  )عليهم( روراجملو اراجل ميومنه تقد

هتمام بتعلق وقدم على عامله لال )مؤصدة(،ـمتعلق ب (عليهم)و( 42)البلد/  ﴾ مُؤْصَدَةٌ

هكذا عزوف النص  .(312 /32 م،6912 )ابن عاشور، الغلق عليهم تعجيال للترهيب

املتوقع عامل هام يف توصيل  القراين عن التركيب اللغوي الشائع ومتسكه بالتركيب غري
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حيث منح معىن الترهيب والتخويف عمقا دالليا كان املتلقي بتقدمي  املعين وجذب املتلقي

 مل.باخلوف والفزع مما أصاب أهل النارمن العذاب واأل حاال يشعر )عليهم(

إن اخلرق الداليل الذي خيلقه  النص األديب يف هذه الوظيفة بني مفردات العناوين املعنية 

غري املشاهبة  قتراهبا من العالقات املشاهبة أواتباع الوظائف املعجمية واعلى بعدها عن  يدلّ

. (661 م،4242 ،زادهي ربكاو ديفرعتيادية )االيت تغطي التنافرات وتربطها بطريقة غري 

نغماس العاطفي كل هذه الصور املزناحة ختلق اخلرق الداليل وتلقي يف نفسية املبدع حالة االف

 الة عميقة وبعيدة الغور.العطش حبستقبال القارئ ي مما تؤدي إىل اوالشعور

وَمَا /فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿ تعايلتكون الزيادة للشرح والتبسيط وذلك مثل قوله  :الزيادة-

أَوْ مِسْكِينًا ذَا  /يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ  /أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ /فَكُّ رَقَبَةٍ /أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ 

رجة خنفاض دايات السابقة هذه اآل هنا من خالل تكرير نالحظ(، 61 -66/ )  ﴾مَتْرَبَةٍ

سيطرة من  وتزيدت ؤدي إىل فك الرموز والشفراتالزيادة هنا  نَّأل ، وذلك  اإلعالمية

 .واشرافه على النصاملتلقي 

واعلم أن احلذف على وجهني: أحدمها يكون يف إجياز القصر والثاين أن يقام احلذف: -

 مقامه ما يدل 

ليس ( 01هود/ ) أبلغتكم ما أرسلت به إليكم( فإن تولوا فقد) كقوله تعايل: ،عليه 

 ألين قد أبلغتكم، فأن تولوا فال لوم عليّ؛ والتقدير: لتقدمه على توليهم، اإلبالغ هو اجلواب؛

يقول . (602 م،4223 القزويين،اخلطيب لكم عند ربكم ألين قد أبلغتكم ) عذرال  أو

 للفائدة بإمكان محل الكالم علي كل املعين تريده حتققه، ففي احلذف تكثري»التفتازاين 

منه . و(90 .ش،ـه6313، )التفتازاين« والبد للحذف من قرينة دالة عليه ليفهم منه املعىن

أيظن أن اهلل تعاىل مل يره حني كان ( 1)البلد/   ﴾أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴿قوله تعاىل يف 

بل إن اهلل رقيب مطلع  ليس االمر كما يظن، العباد، ويظن أن أعماله ختفى على ربّ ينفق،

واملراد  (،030 /3ج م،6991 الصابوين،) سيسأله يوم القيامة وجيازيه عليه عليه،

ولكن  ية،لتقريري وما نشاء عنه من ظالل وهوامش تتمثل يف منطوق اآلباحلذف هنا معناه ا

املألوفة لكي يفضي به إىل اإلحاطة والشمول يف  سلوب القراين هنا قد إنزاح عن العادةاأل

 املعىن.
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.التداولية4
6

 

والتداولية كمذهب فلسفي خاص  ستعمال الكالمي ومقاصده،باال عىناجتاه لغوي يُ يوه

صطالح علم افيجوز قياسا أن نطلق على التداولية  .على ما هو نفعي وعمليأساسه قائم 

ظهرت كنتيجة عن القطيعة اليت أحدثتها  متثل التداولية حقال علميا متميزا،. املقاصد

ستعمال اللغوي كإنتاج حيث ركزت على اال الدراسات البنيوية عن معطيات السياق ككل،

 بعض الظواهر. ف(0، م4261 احلليم، فيه )عبد لغوي الينفصل عن املوقف الذي يتحقق

حالية اإل بل وظيفتها ليست هلا وظيفة تعيني شئ يف الكون؛ املعىن داللة أكثر ىيضفي عل

فيها من املعاين الكالمية  نشائية واخلربية وماقوال اإلمثل األ )حتيل على نفسها(، ذاتية

جماال من جماالت التداولية  عدّتيت ، الةغري املباشرة معتمدة على منهج األفعال الكالمي

 فعله. سهم مسامهة فعالة يف تأثري املتلقي وردّتحيث 

اليت قامت عليها التداولية يف الدرس  اتأهم النظريإحدى نظرية األفعال الكالمية  تعدّ

حيث  عتبارها املنور احلقيقي لظالل اللغة وإحيائاهتا يف الواقع،وذلك با اللساين احلديث،

 وفعل أفعال وتأثري، من إخبار تصالية )اللغة(،ة ما يفعله املرسلون بالوسائل االبدراستعىن 

 وكل ذلك تنجح من خالل النشاط التواصلي بني املتكلمني.

 نشائيةقوال اإلاأل. 6. 4

واألصل فيه طلب اإلفهام واإلعالم لتحصيل فائدة  نواع اإلنشاء الطليب،من أ هو االستفهام:

ستفهام عن معناه خيرج اال وقد .(252 م،7991 )امليداين، املستفهمعلمية جمهولة لدى 

 من سياق الكالم وداللته.ذلك يفهم ولي صاأل

)البلد/  ﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ / ﴿ومنثل بقوله تعاىل يف عم:بالنِ التذكري

راد من خالل االستفهام أن أهكذا  ويتعظ، عباده بنعمه عليه ليعترب تعاىلاهلل  ذكر (9 -2

ثارة سلوب لغاية اإلالنص القراين إىل هذا األ أيلج العباد، ىيفرض معىن املنة والنعمة عل

 والتوجيه إىل عدم إمهاهلا. ،النعم یلانتباه العباد إالذهنية ولفت 

االستفهام (، و72)البلد/  ﴾وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴿منه قوله تعاىل يف  التهويل والتعظيم:

فهذا النوع من االستفهام مبا فيه من  ألن الغرض تعظيم شأهنا، هنا للتهويل والتعظيم،

 كما حيدث أيضا نوعا من معاين التهويل والتعظيم حيدث هزة مساعية يف نفسية املتلقي،

 الدهشة واملفاجأة من خالل طنني أصواته املليئة بالفخامة والصالبة.

                                                                                                                                        
1. Pragmatics 
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)البلد/  ﴾ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿منه قوله تعاىل نكاري للتوبيخ:اإل االستفهام

حصل بتقدمي  وذلك املعىن قد(، 1)البلد/  ﴾أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ﴿ومثله ( 5

 هكذا تربز .(644 م،6996 ،أيرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك )اجلرجاين ،)أحيسب(

ملا ينتجه هذا اخلروج عن  تاما،  التوبيخ والتقريع من خالل االستفهام هذا بروزامعاين 

 عجاب.واإل ،والدهشة ،العادة املألوفة من الطرافة

ىل تعااهلل حتج ( وا9 -2البلد/ ) ﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ / ﴿تعاىلوقوله 

جعل من نعمائه ما  -سبحانه- نهأنسان العاصي لربه، ببذكر نعمه ومواهبه على هذا اإل

يف هبما عينيني يبصر هبما ويعترب  اهعطأف تيسر به السبيل إىل اخلري واخلروج عن كل شر،

لسانا ينطق به احلق ويذكر وميجد ويثين به على اهلل، وشفتني  اهموارد االعتبار. وأعط

 م،4263 امللكي املياجني،مطبقتني على لسانه وحاجزا ومانعا عن قول اليرضى به اهلل )

ات التوبيخية والتقريعية ظالل اآلية بفيض من املفارقات هكذا أثرت املعطي (.211/ 32

 ه.اليت أغنت مقصود الكالم وتأثري واإلنزحيات

 مرالفهم عند األ مر الفور؛ ألنه الظاهر من الطلب ولتبادرقال السكاكي حق األ مر:ألا

ول دون اجلمع وإرادة التراخي واحلق خالفه؛ ملا األ مرخبالفه إىل تغيرياأل مراأل بشئ بعد

. وقد خيرج األمرعن معناه (661 ،م4223 القزويين،اخلطيب تبني يف أصول الفقه )

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﴿وذلك مثل قوله تعاىل يف  سياق الكالم وداللته،يفهم من فصلي األ

أي  (نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا) فقال لقومه صاحل )ع((، 63/ شمس)ال ﴾ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

وإحذروا أيضا أن متنعوها من سقياها أى شرهبا  إحذروا ناقة اهلل أن متسوها بسوء،

 ية السابقة،كما يتضح من خالل اآلف .(039 /3 م،6991الصابوين، ) ونصيبها من املاء

مر خيلق فضاءا رافضا للظلم وقسوة القلب حني يبعث النص القراين من خالل صيغة األ

مرهنا يف اخلفاء يكون لإلغراء وميكن أن يكون األو روح الشفقة والترحم يف النفوس،

ويق إىل أمر مستحسن وهنا تكمن وأسلوهبا ممزوجة بالتشجيع والتش .أيضا للتحذير

 عجاب يف النفوس مبا فيها من وقع وأثر.عالمية لذلك يبعث روح الدهشة واإلاإل

 األقوال اخلربية

 على معىن حيسن السكوت عليه، واملراد باملفيد ما دلّ بالقصد القول املفيد هو :الكالم

قد تأيت دراسة اجلملة اخلربية . (21 م،4229 هشام،بن ا) وحيتمل الصدق والكذب

 وتسهم أيضا يف فتح اجلوانب الداللية، ثانوية، عانٍمؤدي إىل خلق تُغراض خمتلفة حيث أل
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فكذلك دراستها عمل ضروري إلكمال النص وتدفعه إىل البحث عن عناصر الغياب من 

 ظالل وإحيائات.

 أغراض اجلمل اخلربية

 (4 -6)البلد/  ﴾وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ /لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿قوله تعاىل يف  حنو املدح:.6

للداللة على عظم شأنه واإلعتناء  نت حل هبذا البلد(يف قوله )أ وضع الظاهر موضع الضمري

صدر يف مكان وامل البلد احلرام واحلل مصدر كاحللول مبعىن اإلقامة واإلستقرار بأمره وهو

احلرام  أقسم اهلل تعاىل بالبلد(. 419/ 42 ،ـ.شه6312 مبعىن الفاعل )الطباطبائي،

وإشعارا بأن شرف املكان بشرف أهله  فضله، وقيده حبلوله عليه السالم فيه إظهارا ملزيد

الفضل للممدوح، لتفرده  غاية اجلملة اخلربية فهي يف معظمها املدح وإظهار –إذن  - هذه

 المثيل هلا. والعظمة،بالعزة 

( 42)البلد/  ﴾ عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ﴿وذلك حنو قوله تعاىل  بالتفجع واألمل: .الشعور4

باخلوف واألسر حني يواجه   يات السابقة أن املتلقي يشعروقد نفهم من تنضيد كلمات اآل

احلالة تنتقل الروح ويف هذه ،بالتعذيب واهلالك والفناء  يءٍ مل ية ملا فيها من جوٍّهذه اآل

 .واألمل التوتر اءجوأاالرتياح إىل  اءجوأمن  حاال

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ  ﴿قوله تعاىلبلذلك  ستشهدون بالتأسف والتحسر: .الشعور3

تلك  غري جديدة خرج الكالم إىل معانٍ هنا( 62)الشمس/  ﴾عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا

 على ما فعله قوم صاحل من فعل شنيع إزاء وهي معىن التأسف والتحسر الظاهر اليت يلزمها

 خر.آهذا املعىن الظاهري إىل معىن  من  ية يفضي بكفرنني اآل هذه الناقة،

 اإلبالغية يف خطاب املتلقني

 ولكل نوع منهم خطاب موجه إليه، تعددت أنواع املخاطبني يف سوريت البلد والشمس،

وخطاب موجه إىل الكافرين  ،وخطاب موجه إىل املؤمنني فهناك خطاب موجه إىل األنبياء،

 وسنتناول يف دراستنا هذه أنواع  املتلقني. (،626 م،4261 )حاقة،

 اإلبالغية يف خطاب األنبياء

لَا  ﴿قوله تعايل توجيها مباشرا حنو -عليه الصالة والسالم-هناك خطاب موجه إىل النيب 

ية يتوجه إىل شخص (، فخطاب اآل4 -6)البلد/  ﴾وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ /أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ 
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ورنينها ينبت دوافع العزة والشوكة يف  كالنجم يف اجلاه واملزنلة، حيث برز )ص( النيب

هبا، وذلك  -تعاىل-خصه اهلل يتال واحلضوة كرامةال و تفخيمال لحظكما ن،وجدان املتلقي 

 ى اآلية .صد خاللمن  واضح 

موجهة أيضا إىل رسول ( 64)البلد/  ﴾وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ﴿ اخلطاب يف قوله تعاىل

 أي إنك مل تدر كنه صعوبتها على النفس وكنه ثواهبا عند اهلل -عليه الصالة والسالم-اهلل 

حيث  رنني اخلطاب موجها إىل العموم،وميكن أن يكون . (6420 م،4229 )الزخمشري،

 بالنهضة والرقدة. يءبالرنني املل احيدث يف الروح هزة نفسية ووثبة روحانية  لتأثره

  اإلبالغية يف خطاب عموم الناس

لَقَدْ ﴿ ومثالنا يف ذلك قوله تعاىل جاء اخلطاب يف سورة البلد موجها إىل عموم الناس،

وَلِسَانًا  /أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ  .... / أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ /خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ 

نسان عامة تشمل مجيع الناس يف عهد النيب )ص( وكلمة اإل( 9 -2)البلد/  ﴾ وَشَفَتَيْنِ

يدلنا عموم  بعدهم إىل يوم القيامة، أيتومن سي وتشمل أيضا عموم الرسالة احملمدية،

عليهم وأن من مل يشكر نعم  -تعاىل–مكلفني مبعرفة نعم اهلل  أن مجيع العبادعلى اخلطاب 

 يات أن مينَّمن خالل هذه اآل -تعاىل–هكذا أراد اهلل  عاصيا له وخمالفا ألمره، دُّعَاهلل يُ

ملا يف رنني  على عباده مبا وهبه من النعم واأليادي  ومازال يكون يف سبيل إرضاء املتلقي،

 الذي ينقشه يف ذهن القارئ. من األثر يات وتنغيمهااآل

 االبالغية يف خطاب املؤمنني

ثُمَّ كَانَ مِنَ  ﴿تعاىلإىل مجاعة املؤمنني وذلك كقوله  جاء اخلطاب يف سورة البلد موجها

 -61)البلد/  ﴾أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ /الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ 

فاملعىن أنه كان يوصى بعضهم بعضا بالصرب على اإلميان والثبات عليه أو الصرب على (، 61

مث ضم إليه التواصي باملرمحة وهوأن حيث بعضهم  املعاصي واحملن اليت يبتلى هبا املؤمن

يرحم املقدم على منكر فيمنعه منه ألن كل ذلك  أو بعضا على أن يرحم املظلوم أو الفقري،

غريه على طريق احلق ومينعه  على أنه جيب على املرء أن يدلّ وهذا يدلّ ،ةداخل يف الرمح

ما يصلهم من  (611/ 36 م،6916 والباطل ما أمكنه )الرازي، من سلوك طريق الشر

فهذه احلالة يف  خرة يكون نتيجة أعماهلم الصاحلة يف الدنيا،والسعادة يف الدنيا واآل اخلري

 رتياح.ذ حيصل اهلدؤ واالفحينئ خرة تزيل عن املؤمن التعب واحلزن،اآل
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 اإلبالغية يف خطاب الكافرين 

 / كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِوَالَّذِينَ  ﴿كقوله تعاىلاخلطاب املوجه إىل الكافرين 
 فقيل املراد من يؤتى كتابه بشماله أو وراء ظهره، .(42 -69)البلد/  ﴾عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ

عليهم ) يةآصدت الباب وأوصدته إذا أغلقته وقيل املراد بال الفراء والزجاج واملربد يقال أق

–فهم كما وصفهم اهلل  (.619/ 36 م،6916 )الرازي، هبم النار إحاطة، نارمؤصدة(

وذلك نور األمل واإلنقاذ  فال جمال لتألأل حيموم منيف مسوم ومحيم وظل  -تعايل

إحاطة العذاب والتعاسة ية هكذا أراد اهلل من خالل هذه اآلو الشنائع والرذائل، القترافهم

 وصلت إىل الغاية والنهاية. هبم حبيث

 صورة الترغيباإلبالغية يف 

والوعد أيضا باجلنة وما فيها  خرة،وحسن العاقبة يف الدنيا واآل الوعد باحلياة الطيبة،وهو 

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا  ﴿-تعاىل- من نعيم مقيم كقوله

هذا األسلوب مبا فيه من الوعد (، 61 -61)البلد/  ﴾بِالْمَرْحَمَةِ / أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

بالتايل هذا أسلوب يغرس  ويدفعها إىل النشوة والدهشة، والرخاء حيرك النفوس ويثورها،

 .الحل السعادة والفانوي عمل احلسناتِلِيكل شخص  يف نبات الشوق 

 االبالغية يف صورة الترهيب 

 / وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴿ كقوله تعاىل الوعد باخلذالن ودخول النارو
 ،ومن جهة اخرىيرسم ذلة العصاة فهذا املشهد(، 42 -69)البلد/   ﴾عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ

 فكأنه يلمس هذه احلالة. ،ذنوبال اقترافعلى  عتياديف اال الرغبةَ املتلقيَ يُفقِد

ستجابة واإلعراض عن والترهيبات يف الدنيا حال عدم االالتخويف بأنواع املخوفات و

فَقَالَ لَهُمْ  /إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا /كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿منهج اهلل تعاىل وذلك مثل قوله تعاىل 

 ﴾فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا  /رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

إصابة هذه األقوام مبا  ةحظمال يات،كما يتضح من خالل هذه اآل( 62 -66)الشمس/ 

عربة ملن يأيت بعدهم كما  -تعاىل- فجعلهم اهلل رتكبوا من كبائر املعاصى واحلرمات،ا

 لتسامح والغفران.ل وقف بالرسالة السلبية اليت النشاهد فيها جماالامل أيضا هذا تفرد
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 البحث حصاد

يتصف به  ستخدام الشائع ومااإلعالمية تسعى وراء القدرة التوليدية املخالفة لال نَّإ. 6

اليت تعىن مبدى ما جيده متلقي  ،متوقعة غري متوقعة مقابل عناصر النص من عناصر

داث اإلنقطاعات والتشويشات يف إذ تعتمد على إح البساطة،النص من اجلدة وعدم 

 من نقاط اإللتقاء بني التعبري وهلذا فإهنا تعدّ ستخدام الشائع للغة مبستوياهتا املختلفة،اال

 .املألوف غري املألوف والتعبري

وتدفعه  ،مبا حتدثه من مفاجأة تثريالقارئ "الشمس"و "البلد"إن اإلعالمية يف سوريت  .4

ين آفإهنا تفصح عن اإلعجاز القر الشائعة وأبعادها الداللية، التعابري غري حث عن أسرارللب

 ين.آوروعته البيانية اليت يتسم هبا النص القر

ظهر من خالل ذلك تل االعالمية تربط بني البنية العميقة للتركيب والبنية السطحية؛ .3

على سبيل املثال  البالغية ووظيفتها،ما يتصف به من القيم ن وانزياحاته وآت القرمجاليا

نالحظ مدى اخلالف بني  بة(قَرَ كُّفَسري والعبد بالرقبة )ين عن األآالنص القر حني يعرب

 مية للنص.لالبنية السطحية وبني البنية الع

لذلك ال يكاد ،نقطاع العالقات بني الكلمات ودالالهتا الظاهرة ين باآيتسم النص القر .2

وحني يكشف الكاتب املعاين اهلامشية لأللفاظ ،املعىن يظهر فيها إال جبهد من املتلقي 

ويبعث فيه الدهشة  ئهلذا يثري ذهن القار،يفك شفرة الرموز والكنوز  ،والتراكيب

 اإلعالمية. مراتبواليتحقق ذلك إال من خالل معرفة  واإلعجاب والتأثري

فالتعبري  رتفاع درجة اإلعالمية،اليكون إال لغرض ا لك السوراالنزياح الصويت يف ت .0

رتفاع لتعظيم يستخدم األصوات املفخمة الين عندما يتحدث عن مواضع التهويل واآالقر

 درجة اإلعالمية وزيادهتا.

ين من آكما يظهر االنزياح التركيىب والداليل عن مدى ما يتصف به النص القر .1

ين عن التركيب اللغوي آكما يكون عزوف النص القر الدقيقة، األسرار الدفينة واملعاين

 وجذب املتلقي. يف توصيل املعىن اًهام عامالً،املتوقع  الشائع ومتسكه بالتركيب غري

كما نالحظ من خالل هذه الورقة أن اإلبالغية موجهة إىل خمتلف املتلقني من  .1

أهم احلاالت الوجدانية والعواطف  نبياء والناس و.. جتسد يف صور خمتلفة حيث تربزاأل

 كما نالحظ شدة األثر للمتكلم... رتياح والسروراملختلفة من احلزن واهلول واخلوف واال

 هلذه اخلطابات على املتلقني.
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 قائمة املراجع واملصادر

 ميركالقرآن ال -

 للنشر، تونس.الدارالتونسية تفسري التحرير والتنوير، م(، 6912ابن عاشور، حممد طاهر ) -

تصـحيح يوسـف    ب،يـ األعار تـب كمغـين اللبيـب عـن    م(، 4229ابن هشام، عبد اهلل بـن يوسـف )   -

 البقاعي وعلي الدسوقي، الطبعة األوىل، دار الفكر، بريوت.

، «نصية يف القران الكـرمي  يريمفهوم النص ومعا يف»، م(4266)املختار ووسن البستاين، بشرى  -

 .791 -71۳، صص 77ألساسية، العددجملة أحباث كلية التربية ا

رسـالة دكتـوراه، جامعـة    ، «اإلسـهامات النصـية يف التـراث العـريب    »(، 4261خبولـة، بـن الـدين )    -

 .، اجلزائروهران

ــراون، ج.ب وج  - ــبـ ــاب، م(، 6991ول )يـ ــل اخلطـ ــن    حتليـ ــزليطين ومـ ــي الـ ــد لطفـ ــة حممـ  ريترمجـ

 اض.يالتريكي، جامعة امللك سعود، الر

ترمجـه خالـد حممـود مجعـة، جملـة النوافـذ،        ،«األسـلوبية اللسـانية  »(، 4264، أولريش )وشليب -

 .63العدد 

 ، مطبعة أمري، الطبعة الثانية، قم.خمتصر املعاينهـ.ش(، 6313التفتازاين، سعد الدين ) -

ح حممود حممد شاكر، دار املـدين،  يتصحدالئل اإلعجاز، م(، 6996اجلرجاين، عبد القاهر ) -

 الطبعة األولی، جدة.

إبالغية اخلطاب القراين من منظـور لسـانيات الـنص دراسـة يف     »م(، 4261حاقة، عبد الكرمي ) -

 رسالة دكتوراه، جامعة حممد خيضر، بسكرة. ،«سورة البقرة

 عامل الكتاب، الطبعة األوىل، القاهرة.النص واخلطاب واإلجراء، م(، 6991حسان، متام ) -

ــاح يف الــنص القــراين  »م(، 4221ب )اخلرشــة، أمحــد غالــ  - ، ريرســالة ماجســت ، «أســلوبية اإلنزي

 جامعة مؤتة، األردن.

ــوم البالغــة، م(، 4223اخلطيــب القــزويين، حممــد بــن عبــد الــرمحن )   - ق يــحتق اإليضــاح يف عل

 وت.رين، الطبعة األويل، دار الكتب العلمية، بيم مشس الديإبراه

ترمجة سعيد حسن حبريي، تداخل االختصاصات، علم النص مدخل مم(، 4226دايك، فان ) -

 الطبعة األوىل، دار القاهرة للكتاب، القاهرة.

ــد، روبــرت واآلخــرون )   - ــنص،    م(، 6994ديبوغران دار الكاتــب، الطبعــة  مــدخل إىل علــم لغــة ال

 األوىل، نابلس.

وىل، دار الفكــر، الطبعــة األالتفســري الكــبري ومفتــاح الغيــب،  م(، 6916ن )يالــرازي، فخــر الــد  -

 بريوت.
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الطبعــة األوىل، دار الكنــدي للنشــر األســلوبية مفاهيمهــا وجتلياهتــا، م(، 4223ربابعــة، موســى ) -

 والتوزيع، األردن.

 دار املعرفة، بريوت.تفسري الكشاف، (، 4229الزخمشري، جاراهلل حممود بن عمر ) -

التراث النقدي والبالغي عنـد   النصية يف يريأصول املعا» (،4264) عبد اخلالقفرحان  ،نيشاه -

 .وفةك، جامعة الري، رسالة ماجست«العرب

 دار القلم العريب، حلب.صفوة التفاسري، م(، 6991الصابوين، حممد على ) -

مــن منشــورات جامعــة   امليــزان يف تفســري القــران،هـــ.ش(، 6312الطباطبــائي، حممــد حســني ) -

 املدرسني يف احلوزة العلمية، قم.

دار القـران الكـرمي،   الوجيز يف تفسري القران العزيز، هـ.ق(، 6263بن احلسني ) العاملي، على -

 قم.

األكادميــة احلديثــة للكتــاب اجلــامعى،  الــنص واخلطــاب واالتصــال،  م(، 4262العبــد، حممــد ) -

 جامعة عني مشس.

ــيم، بــن عيســى )   - ــة املعاصــرة بــني    »م(، 4261عبــد احلل ــة يف الدراســات العربي مصــطلح التداولي

يـة للدراسـات االجتماعيـة واإلنسـانية، قسـم      ميلكاداأل، «لقي والتأسيس: قراءة حتليلية نقديـة الت

 .72 -2، صص22اآلداب واللغات، العدد 

اهلوية الوطنية يف شعر سليمان العيسي لألطفال » ،(م4242) زاده ربیكد، زهرا و فاطمه ايفر -

 .019 -010، الربيع، صص 2العدد ، جملة اللغة العربية وآداهبا،«دراسة سيميائية ثقافية

)معجـم العــني   االنزيــاح الـداليل يف األلفـاظ العربيــة  »(، 4266) كـرميش  لوصـيف، سـونيا وســارة   -

 ، رسالة ماجستري، جامعة منتورى، قسنطينة.«منوذجا(

ــداللتني املركزيــة    »م(، 4261خــرون )آحممــد رضــايي، علريضــا و   - العالقــات النصــية يف ضــوء ال

، الصـــيف، 4جملـــة اللغـــة العربيـــة وآداهبـــا، العـــدد ، «واهلامشـــية )ســـورة املؤمنـــون منوذجـــا( 

 .349 -321ص

ــاع يف ســورة يوســف: دراســة لســانية تداوليــة    »(، 4264املزواغــي، أمحــد )  - رســالة « أســاليب اإلقن

 ماجستري، جامعة وهران.

معيار اإلعالمية لدى روبرت دي بوجرانـد  »م(، 4261)مصطفى، نئ  حنان وإخوان بن عبد اهلل  -

ــة    ــة الدراســات اللغو «وجتلياتــه يف آيــات القــرآن الكــرمي: دراســة داللي ة، العــدد يــة واألدبيــ، جمل

 .43 -3ا، صص يزيو، ماليیون

الثالثة، كلية اآلداب، جامعة ، الطبعة األسلوب دراسة لغوية إحصائيةم(، 6994مصلوح، سعد ) -

 القاهرة.
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، مؤسسة النبأ الثقايف، مناهج البيان يف تفسري القرانم(، 4263امللكي املياجني، حممد باقر ) -

 طهران.

الطبعـة األوىل،  البالغـة العربيـة أسسـها وعلومهـا وفنوهنـا،      م(، 6991امليداين، عبـد الـرمحن )   -

 دار القلم، دمشق.

ــد   - ــامشي، أمحـ ــديع   ، م(6996)اهلـ ــان والبـ ــاين والبيـ ــة يف املعـ ــواهر البالغـ ــف  جـ ــق يوسـ ، حتقيـ

 .بريوت العصرية، تبةكالصميلي، امل

كتوراه، جامعة د رسالة ، «اإلبالغية يف الشاهد البالغي»م(، 4221الوقفي، نادر عبد الرمحن ) -

 مؤته، األردن.
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