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إالملخص
وهي ظاهرة أسلوبية حديثة تتشكل في محوري  يتناول هذا البحث ظاهرة االنزياح الداللي والتركيبي في سياقات آيات سورة المرسالت؛

في حين  االنزياح المعجمي واالنزياح المجازي، واالنزياح االستعاري، )االستبدالي(: االستبدال والتركيب؛ وتناول البحث االنزياح الداللي
واالنزياح في األساليب: العطف والقسم واالستفهام والتضمين والعنوان. وذلك  تناول في االنزياح التركيبي: االنزياح في صيغ األفعال،

 وصول إلى بالغة القرآن الكريم المعجز في ألفاظه وصوره وداللته. من خالل الوقوف على سياق اآليات وعالقتها باالنزياحات لل
 .، سورة المرسالتالسياق ، االنزياح ، الداللة ، التركيبإ:الكلماتإالدالة

 
 المقدمة .1

ة، والناظر آيإعجازه من أول آية إلى أخر كان الحمد هلل الذي أنزل القرآن الكريم معجزة خالدة إلى يوم الدين تحّدى به العرب والعجم. ف
الذي تحّدى فصاحة العرب في أن يأتوا بآية من مثله فهو معجز في لفظه  في كتاب هللا العزيز يقف عاجزًا أمام إعجازه البياني،

 في سياقات متنوعة في لغة البيان الساحرة.  لها داللة وخصوصية فكل حرف ومقطع وفاصلة وسورة  وتراكيبه وصوره وفواصله.
 بطنا بين سياق اآليات واالنزياح األسلوبي في المستويين الداللي والتركيبي باحثين عن بالغة أسلوب القرآن الكريم،وفي هذا البحث ر 

نغوص في أعماق النص القرآني لنصل  لجزء  وجمال التعابير القرآنية في اختيار األلفاظ وانزياح المعاني والصور والتركيب واألساليب.
 نّية المعجزة .يسير من تلك الرسالة الربا

 مشكلةإإالدراسةإ1 .1
تبحث هذه الدراسة ظاهرة االنزياح بنوعيه: الداللي والتركيبي في سورة المرسالت وقوفا عند االنزياح المعجمي و المجازي       

 العنوان.واالنزياح في األساليب كالعطف والقسم، واالستفهام، والتضمين وأسلوب  واالستعاري، واالنزياح في صيغ األفعال،
إأهميةإالدراسةإإ2 .1

 تبرز أهمية الدراسة في األمور اآلتية :  
 واقع الدراسة ومحتواها نابع من نص قرآني معجز "سورة المرسالت" يبحث عن االنزياح في سياق اآليات. -1
 اقتصرت الدراسة على ظاهرة االنزياح الداللي والتركيبي في سياق آيات سورة المرسالت. -2
 العربية إلى دراسة متخصصة في ظاهرة االنزياح الداللي والتركيبي في سورة المرسالت.افتقار المكتبة  -3
 أهدافإالدراسةإ3 .1

إسعتإالدراسةإإلىإتحقيقإاألهدافإاآلتية:
 معرفة مدى إضفاء االنزياح الداللي على سياق اآليات. -
 معرفة مدى إضفاء االنزياح التركيبي على سياق اآليات.  -
 االنزياح بالسياق .بيان عالقة  -
 أسئلةإالدراسة 4.إ1

 حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 ماذا نعني باالنزياح ؟

 ما مظاهر االنزياح الداللي في سورة المرسالت ؟
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 ما مظاهر االنزياح التركيبي في سورة المرسالت ؟
 ما السياق ؟ وما السياق القرآني؟

 ما عالقة االنزياح بالسياق ؟
 منهجإالدراسةإ5 .1

 تناولت هذه الدراسة االنزياح الداللي والتركيبي في سورة المرسالت وفق منهج وصفي تطبيقي .
 حدودإالدراسة 6 .1

 اقتصرت هذه الدراسة على تتبع ظاهرة االنزياح الداللي والتركيبي في سورة المرسالت .
إالدراساتإالسابقة .2

 تناولت ظاهرة االنزياح الداللي، وأخرى تناولت سورة المرسالت. يمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى نوعين: دراسات
 الدراساتإالسابقةإلظاهرةإالنزياح 1. 2 

 كثيرة تلك الدراسات التي ارتبطت بظاهرة االنزياح ومنها؛
م( في بحثه ) االنزياح وتعدد المصطلح ( ؛ مفهوم االنزياح الذي تجاذبته وتعلقت بدائرته مصطلحات وأوصاف 1997تناول ويس )

 يكثيرة  متفاوتة فيما بينها، وذكر منها االنزياح والتجاوز واالنحراف واالختالل واإلطاحة والمخالفة والكسر... وقد فصل القول بداية ف
االنحراف والعدول واالنزياح. وبعد ذلك ذكر مصطلحات أخرى له؛ ومنها: اإلزاحة واالنتهاك والخرق والغرابة ثالثة  مصطلحات: 

 واألصالة والمفارقة. وقد عرض آراء النقاد العرب والغربيين. 
والغرب القدماء  م( في بحثها ) ظاهرة االنزياح في سورة النمل دراسة أسلوبية( ؛ ظاهرة االنزياح عند العرب2007وبينت جيلي)

والمحدثين، ورصدت االنزياحات الصوتية والصرفية والتركيبية والداللية مع بيان البعد التداولي. ومن أمثلة ذلك : انزياحات عدولية 
لضمائر، اجاءت لمراعاة غاية الفاصلة واختالف القراءة، وانزياحات في التقديم والتأخير والحذف والزيادة في المفهوم النحوي وااللتفات و 

 وانزياحات داللية متعلقة بالجانب البياني من مجاز واستعارة.
م( في رسالته )أسلوبية االنزياح في النص القرآني(؛ دراسة ظاهرة االنزياح أسلوبًيا في النص القرآني ،متوقًفا 2008وعرض النوري )

فيه انزياح  وجاء االنزياح في النص القرآني انزياًحا تركيبًيا درسعند مفهومه قديًما وحديًثا، ووظيفته، ومعياره ،وعالقته بالنص القرآني. 
الضمائر والعدد  وانزياح في صيغ األفعال في مخالفة التركيب المكاني، ومخالفة التركيب الزمني، ومخالفة الترتيب التشريفي. أما 

 ياح في إسناد الفعل.  االنزياح الصرفي فجاء في أبنية األسماء واألفعال واالنزياح في الجنس، واالنز 
م( في بحثه )االنزياح في محوري التركيب واالستبدال(؛ مفهوم االنزياح ونوعيه: التركيبي واالستبدالي؛ فقد 2010وأكد عبدالقادر )

ية، لعرض للحذف  في الجملة كونه مظهًرا نوعًيا من مظاهر االنزياح التركيبي. أّما لمحور االستبدال فتطرق لنظرية الحقول الدال
 والمجاز وكذلك النزياح األساليب كاالستفهام والنداء.

قية(؛ تطبي –م( في بحثهما )اإلعجاز البياني للقرآن الكريم من خالل أسلوبية االنزياح دراسة وصفيه 2011وتناول زارع ودادبور )
 ية.الية والتركيبية والصوتدراسة نصّية وصفية تطبيقية للنص الشريف على أسلوبية االنزياح بأنواعه الثالثة االستبد

م( في ورقتها البحثية )أسلوبية االنزياح في النص القرآني سورة محمد أنموذًجا(. دراسة الصورة من منظور 2014وعرضت عودة )
مد حتظهر فيه آلية االنزياح في البناء الفني التصويري في سورة محمد وأثرها في نقل االحساسات والعواطف للمتلقي، وتحليل سورة م

 تحلياًل أسلوبًيا للتبع مواضع االنزياح االستبدالي والتركيبي، في تلمس ظاهرة االنزياح في البديع والبيان وعلم المعاني .
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م( في مقالته البحثية )االنزياح الداللي وأثره في تطور اللغة(؛ مفهوم االنزياح في اللغة واالصطالح، واالنزياح 2016وتناول بخولة )
عربي، وتوقف عند أنواعه: االستبدالي، والتركيبي، واالستداللي. وتطرق إلى تفصيل االنزياح االستداللي؛ االنزياح من في التراث ال

المادي إلى المعنوي، واالنزياح من المادي إلى المادي لعالقة مكانية، واالنزياح من المادي إلى المادي لعالقة زمانية، واالنزياح من 
 راكهما في المعنى. المادي إلى المادي الشت

م( في رسالتهما )أسلوبية االنزياح ودورها في التحليل النصي رواية األسود يليق بك ألحالم 2016وتناولت الباحثتين مدوار ومفتاح )
لتحليل امستغانمي أنموذًجا(؛ دراسة إلحدى أدوات األسلوبية أسلوبية االنزياح، ذاكرة االنزياح بين المصطلح والمفهوم، وجمالياته في 

النصي وصعوبته في الدراسات األسلوبية، وختمت الدراسة بتطبيق على الرواية في رصد االنزياحات االستداللية التركيبية والداللية 
 والنحوية.

إليقاعي ام( في بحثهم )أسلوبية االنزياح في سورة الحديد المباركة(؛ عند ظاهرة االنزياح على المستوى 2016وتوقف قائمي وآخرون )
والداللي والتركيبي في سورة الحديد، وجاءت الدراسة في المستوى التركيبي دراسة التناوب والحذف وااللتفات. أّما المستوى االيقاعي 

فرصد التكرار في اللفظ والتكرار الصوتي وتكرار الفواصل. بينما المستوى الداللي جاء في االستعارة التمثيلية. والمستوى النحوي جاء 
 لغرض التوسع في المعنى، واإليجاز.

م( في رسالتهما )االنزياح الداللي في سورة النمل دراسة تحليلية( رصد الكم الداللي الذي تحققه ظاهرة 2017وتناولت سالم، وسعيدة )
 المعنى.  ياق لتوجيهاالنزياح كظاهره داللية وتطبيق ذلك على سورة النمل من خالل الدراسة التحليلية وإبانة عالقة االنزياح بالس

 الدراساتإالسابقةإلسورةإالمرسالت  2 .2
م( في رسالته  )تنوير الذات بالمنتخبات من مسائل النحو في سورة المرسالت( توجيه الداللة المعنوية لآليات 2011تناول عباس )

ف الباحث بما يتناسب مع معنى اآلية، وتوق الكريمة في السورة من خالل االستنتاج والتحليل، وتوجيه المفردة للوجهة اإلعرابية الحسنة
 عند المسائل النحوية وتوجيه بعض القراءات القرآنية وبيان موافقتها للمعنى والتراكيب الصحيحة.

هـ( في رسالته ) التناسق الموضوعي في سورة القيامة واإلنسان والمرسالت ( وعرض أربعة أبواب وجاء 1434-م2013وبين المبارك )
لرابع حديًثا عن سورة المرسالت مستعيًنا بما ورد في كتب التفاسير وأسباب النزول ؛ من ذكر السمها وفضلها وترتيبها بين في الباب ا

السور ،واآليات المدنية والمكية فيها ،وكذلك لمناسبة السورة لما قبلها وما بعدها ،وأيًضا تطرق الباحث إلى محاور السورة ومقاصدها 
 موضوعاتها من ذكر لتخويف واعتبار ووعيد للمكذبين ،وذكر لجزاء المحسنين وتقريع للكافرين . ،وفصل بعض القول في 

م( في رسالتهما ) ظاهرة التكرار في سورة المرسالت مقاربة أسلوبية (؛ لتحوالت الدرس اللغوي من 2017وعرضت بهيجة وجميلة ) 
 أسلوب وأسلوبية 

اللسانية واألسلوبية البنيوية واألسلوبية اإلحصائية. وتحدثت عن الشبكة المفهومية والجهاز  و تناولتا اتجاهات األسلوبية: األسلوبية
المصطلحي : التناص واالنزياح والفصل والوصل. وذكرت التكرار في القرآن الكريم والبعد الداللي لظاهر التكرار وفق مستويات 

 ورة المرسالت.التحليل اللغوي الصرفي والتركيبي والمعجمي وتطبيقه على س
م( في بحثه )دالالت السياق القرآني سورة المرسالت أنموذًجا(؛ الضوء على سورة المرسالت لكشف سياقات 2017وسلط إبراهيم )

الداللة القرآنية وما اشتملت عليه من ظواهر لغوية، حيث عالج ثالثة سياقات في الداللة القرآنية للسورة :  سياق القسم، وسياق 
 على القيامة وعالماتها .وسياق المقابلة بين جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين.االستدالل 

م( في بحثهما ) دالالت البنية الصوتية والصرفية في سورة المرسالت ( داللة البنية الصوتية 2019وعرض الطائي ومحمود )
 في الذي اتخذته.متهما الداللية في تشكل اإلطار الوظيوالصرفية في سورة المرسالت، لبيان العالقة بين البنيتين الصوتية والصرفية وقي
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إتعقيبإعلىإالدراساتإالسابقةإ:
تناولت الدراسات السابقة ظاهرة االنزياح كظاهرة أسلوبية بالوقوف على مفهومه في اللغة واالصطالح ، وأنواعه من انزياح داللي 

ي ل النصي، وتطبيقاتها كانت على النص القرآني واألدبي فواستداللي وصوتي وصرفي ونحوي وتركيبي .وكذلك دورها في التحلي
 محوري االستبدال والتركيب والبنية الصوتية والصرفية ، وأثر االنزياح الداللي في تطور اللغة .

الدراسة  وفي وجاءت الدراسات السابقة  الخاصة بسورة المرسالت باحثة عن توجيه المفردة للوجهة اإلعرابية وبعض القراءات القرآنية،
وفي الثالثة البحث عن الداللة القرآنية  الثانية حديث عن التناسق الموضوعي للسورة وفق ما ورد عند كتب التفاسير وأسباب النزول.

 في سياقات القسم وسياق المقابلة بين جزاء الكافرين وجزاء المؤمنين وسياق االستدالل على القيامة وعالماتها، والدراسة الرابعة توقفت
بينما الدراسة األخيرة جاءت باحثة عن البنية الصوتية والصرفية في آيات  عند ظاهرة التكرار في السورة من حيث الداللة والصوت،

 السورة الكريمة.
وقد أفاد الباحث من الدراسات السابقة في بلورة مشكلة الدراسة،  واإلفادة من منهجيتها، كما جاءت الدراسة استجابة لتوصيات معظم 

 الدراسات التي أوصت بدراسة االنزياح  وتطبيقه على الُسور القرىنية المختلفة،
، توتميزت هذه الدراسة بدراسة ظاهرة االنزياح الداللي والتركيبي وعالقتها بالسياق القرآني والبنية المشهدية السياقية في سورة المرسال

 فكانت وصفية تطبيقية.  
 الجانبإالنظريإ  .3
إظاهرةإإالنزياحإوقفةإعند 1.إ3

إالنزياحإلغةإإ*  
 نجاء في لسان العرب: نزح الشيء ينزح نْزًحا ونزوًحا: بُعد، وشيء ُنُزح ونزوح. وقد ُنِزح بفالن إذا َبُعد عن دياره َغيبة بعيدة.) اب

 م،مادة نزح(. 1999منظور، 
 م، مادة نزح(. 2004 )الفيروزآبادي، نزَحت آبارهم.ونزح القوم:  ونزح: كمنع وضرب، نْزًحا ونزوًحا: بُعد. والنزيح : البعيد.

د به وذكر صاحب مقاييس اللغة:" النون والزاي والحاء تدل على َبُعد. ونَزحت الدار نزوًحا بُعدت. وبلٌد نازح ومنه نْزُح الماء كأنه ُيباعَ 
 ثلثهما (.م،باب النون والزاء وما ي1999)ابن فارس ، عن قعر البئر، وبئر نزوح: قليلة الماء.

 إالنزياحإاصطالًحا
يرى األسلوبيون في االنزياح أّنه كلما تصّرف مستعمل اللغة في هياكلها ودالالتها أو أشكال تراكيبها بما يخرج عن المألوف انتقل 

 (.163كالمه من السمة اإلخبارية إلى السمة اإلنشائية .) المسدي، ص
االستعمال الفعلي للغة بأّنه خروج عن االستعمال المألوف للغة أو خروج عن النظام اللغوي وهناك من يراه بأّنه ثّمة معيار يحدده 

 (.77، 76م، ص2002)عياشي ،  نفسه.
يعرفه بعضهم: "استعمال المبدع للغة مفردات وتراكيب وصور استعمااًل يخرج به عّما هو معتاد ومألوف من حيث يؤدي ما ينبغي له و 

 (.8م، ص2003بداع وقوة جذب وأسٍر".)ويس، أن يتصف به من تفّرد وإ
ت اوهناك من توقف عند االنزياحات التركيبية واالنزياحات االستبدالية، فذكر التركيبية بأنها: " تتصل بالسلسلة السياقية الخطّية لإلشار 

 اللغوية عندما تخرج على قواعد النظم والتركيب مثل االختالف في تركيب الكلمات".
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الية فهي: "الخروج على قواعد االختيار للرموز اللغوية كمثل وضع الفرد مكان الجمع أو الصفة مكان االسم أو اللفظ أّما االسستبد
 (.211م ، ص1998الغريب مكان المألوف" )فضل ،

والنشاز  لكسرولالنزياح مسميات ومصطلحات استعملها النقاد ومنها: " التجاوز، والعدول، والفضيحة، والشذوذ اللغوي، واالنتهاك وا
 نواالتساع والمجاورة  والتشوية واالبتعاد والتشويش والبعد والخرق والخروج  واالبتكار والخلق والغرابة والجسارة اللغوية واالنحراف ع

 (.197م،ص2007السوية واالنحراف )أبوالعدوس،
 وقفةإعندإالسياقإ2 .3
 السياقإفيإاللغة  

وما يقودنا إليه هذا األصل "سوق" من معاٍن احتوتها أحرفه؛ فقد جاء في لسان العرب: ساق اإلبل يسوقها سـَْوقًا وسياقًا وهو سائق 
وسوَّاق... وسّواق يسوق بهن؛ أي: حاٍد يحدوا اإلبل فهو يسوقهّن بحدائه، وانساقت وتساوقت اإلبل إذا تتابعت، والمساوقة: المتابعة، 

سياقًا، والسياق: المهر. والسياق: نزع الروح؛ كأن الروح تساق لتخرج يسوق بعضًا. وأيضًا: وساق إليها الصداق والمهر كأن بعضها 
 م، مادة سوق(. 1999من البدن. )ابن منظور، 

وقه: على سوقال الزمخشري: وهو يسوق الحديث أحسن سياق، وإليك يساق الحديث وهذا الكالم مساقه إلى كذا، وجئتك بالحديث على 
 (225م، ص1994سرده. )الزمخشري،

ـوق  ـيقة: ما اتسق من الدواب، والسُّ وقال ابن فارس: السين والواو والقاف أصل واحد وهو حدو الشيء، يقال: ساق يسوق سوقًا. والسِّ
ابن الماشي يساق عليها. )مشتقة من هذا، لما يساق إليها من كل شيء، والساق لإلنسان وغيره والجمع ُسـوق؛ وإنما سميت بذلك ألن 

 م ، باب السين والواو وما يثلثهما "سوق"(.1999فارس ، 
م، مادة 1998وقال الزبيدي: وأصل السياق: ِسـواق، قلبت الواو ياء لكسرة السين ... ومن المجاز: هو يسوق أحسن سياق. )الزبيدي، 

 سوق(.
 تصال، فيساق الكالم: تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه.  وبهذا يتضح أن السياق في اللغة يدور حول معنى التتابع واال

 إالسياقإفيإالصطالحإ
 فكان عند العلماء والمؤلفين يحمل مفهومين؛ وهما:  

 أحدهما: أن السياق هو الغرض؛ أي مقصود المتكلم من إيراد الكالم.
ى أصبح أسلوبه الذي بنيت جمله وعباراته عليه حت والثاني: أن السياق هو التتابع والسرد الذي سيق الكالم على هيئته ووصفه في

 (.41م ،ص2007 أحمد،سياقًا من الكالم يتبع بعضه بعضًا في نظمه الذي ورد الخطاب به. )
  إالسياقإالقرآنيإ

نقطاع أو افنعني به: تتابع المعاني وانتظامها في سلك األلفاظ القرآنية لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود  دون 
 (. 14م، ص2005محمود،انفصال )

والسياق القرآني  قد يضاف إلى مجموعة من اآليات التي تدور حول غرض أساسي واحد ، كما أنه يقتصر على آية واحدة، ويضاف 
ف إليه، بمعنى أن اإليها، وقد يكون له امتداد في السورة كلها، بعد أن يمتد إلى ما يسبقه ويلحقه، وقد يطلق على القرآن بأجمعه، ويض

 (.76م ،ص2007)أحمد، هناك سياق آية، وسياق السورة، والسياق القرآني، فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول إيضاح المعنى 
 ويعّد المفسر من أولى الناس عناية بالسياق القرآني، فنجد السيوطي يشير في أثناء بيانه للشروط الواجبة  توافرها في المفسر: " وعليه

 (.488،ص2م،ج1995راعاة المعنى الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكالم ...". )السيوطي،بم
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تحت نوعين رئيسين هما:  السياق الداخلي، ويسمى السياق اللغوي ويشمل: السياق وللسياق في التعبير القرآني أنماطـ  متعددة تقع 
والقصصي، والثاني: السياق الخارجي ؛ويسّمى السياق غير اللغوي ويشمل: سياق المقام الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي 

 (.55-54م ،ص2010والسياق االجتماعي والسياق التاريخي وسياق الحال وسياق الموقف )العامري،
ويين لي للجملة، ويتكون من  مستوهناك من يرى أنَّ السياق اللغوي  يلعُب دوًرا هامًّا في تقرير معنى المفردة وكذلك المعنى اإلجما

 هما: 
  . السياق النحوي أو البنية النحوية التي ترد فيها الكلمة بوصفها وحدة نحوية 
  (.76-75م ،ص 1985والسياق المعجمي الذي ترد فيه المفردة بوصفها وحدة داللية معجمية. )أبو عودة 

تصل بالكلمة من عالقات لغوية وظروف اجتماعية وخصائص ويذهب بعض الباحثين إلى تقسيمات أخرى للسياق تشمل كل ما ي
ثقافية وسمات نفسية؛ ولهذا نجد أربعة أقسام للسياق: السياق اللغوي، والسياق العاطفي وسياق الموقف ،والسياق الثقافي. ) لحمادي 

 (.14-12م،ص 2008،
 إعالقةإالسياقإبالنزياح:إإ

ط الدالالت الحقيقية والمجازية في النصوص اللغوية، ومن هنا نالحظ عالقة بين السياق يعد السياق أحد العوامل المساعدة على استنبا
 ، والقيمة اإليحائية في حقيقتها انزياحات داللية توحي بمعاٍن تضمينية تحتاجواالنزياح فكالهما يكّمل اآلخر في سبيل تكوين المعنى

(. وإذا أردنا تتبع ظاهرة 28م ،ص2017ة إيضاح المعنى )سالم،سعيدة،التأويل والسياق يساعدنا على كشفها وتفكيك شيفراتها بغي
ال بّد لنا من استحضار السياق الذي تتشكل فيه تلك الدالالت المعجمية واالستعارية االنزياح في المستويين الداللي والتركيبي؛ 

 والقسم والتضمين. والمجازية، وكذلك األساليب المتعددة ال بّد من تتبع سياق الموقف فيها من العطف
 وفي الجانب التطبيقي سنتوقف عند دور السياق في إبراز االنزياح الداللي والتركيبي في آيات سورة المرسالت.

 الجانبإالتطبيقيإ .4
 .يشمل هذا الجانب تطبيقا على أنواع السياق الواردة في سورة المرسالت، رصدا لظاهرة االنزياح الداللي والتركيبي في سياق اآليات 

إ   تطبيقاتإعلىإبعضإأنواعإالسياقإفيإسورةإالمرسالت: 1 .4
إالسياقإاللغوي:• 

 لفظةإ"إالمرسالت"إإ
وردت لفظة المرسالت مرة واحدة في كتاب هللا الكريم فسّميت السورة باسمها بها تشريًفا  وتكريًما للمالئكة المرسالت أو الرياح 

االسم لشدة الرياح المهلكة. والمرسالت بضم األول وفتح ما قبل اآلخر جمع "مرسلة"  العاصفات، فسّمى هللا سبحانه هذه السورة بهذا
مؤنث "مرسل" واللفظة اسم مفعول.  والمعنى: المالئكة المرسالت، وقيل والرياح المرسالت،  وقيل: اسم من أسماء الخيل. )الشيخلي 

 (.446،ص10،مج
إاللفظتان:إ"صفر"إ"جمالة"إفيإقولهإتعالى:إ"كأنهإجمالةإصفر"إ

وبناء على ذلك تتحدد دالالتها تبًعا للون الجمال األصفر وما توحي به هذه الجمال من ضخامة  جمالةارتبطت الصيغة )صفر( بال
سواد وهو لونه لألصفر الممزوج بالوقوة. والجمالة جمع جمل وقيل حبال السفن كما ورد في كتب التفاسير وهو تكتل متجانس يضرب 

تصوير دقيق لشرار النار المتطاير وعليه فصيغة "صفر" أخذت داللة التكتل والتجمع المتجانس كما أوحت بالحرارة وشدة العذاب. 
 (.94م،ص2015)فائزة ،
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 :إالسياقإالثقافي
الالت صقر" ويحمل الجمل في الثقافة العربية د جمالةتوظيف السياق الثقافي في اآليات ورد في ذكر "الجمل" في قوله تعالى: "كأنه 

 (.94م،ص2015عدة على رأسها القوة والضخامة وقد ورد مقترًنا باللون األصفر كما ظهر سابًقا. )فائزة ،
 إالسياقإالعاطفي:إ

بة ونادمة ومضطر  صفر" في ذكر عواطف أهل الشرك وهم يذوقون صنوف العذاب وأنفسهم متألمة جمالةتمحور قوله تعالى: "كأنه 
 (.94م،ص2015وخائفة، وفي خضم تلك العواطف المتضاربة تبرز صيغة "صفر" التي توحي إلى العذاب الشديد. )فائزة ،

 :سياقإالموقف 
سورة المرسالت سورة  مكية كسائر السور المكية تعالج أمور العقيدة وتبحث عن شؤون اآلخرة ودالئل القدرة والوحدانية وسائر األمور 

( وعند عقد مقارنة بين سورة اإلنسان وسورة المرسالت، نجد أن سورة اإلنسان فيها ذكر من 498،ص3م،1981الغيبة. )الصابوني ،
أحوال الكّفار في اآلخرة وأطنب في وصف أحوال المؤمنين فيها، بينما في هذه السورة اإلطناب في وصف الكفار واإليجاز في وصف 

 (.394،ص8م،1978ل بين السورتين. )األندلسي،المؤمنين فوقع بذلك االعتدا
فهي سورة حادة المالمح، عنيفة المشاهد شديدة اإليقاع، كأنها سياط الذعة من نار، وهي تقف القلب وقفة المحاكمة الرهيبة، حيث 

ل قصيرة وسريعة ها في فواصيواجه بسيل من االستفهامات واالستنكارات والتهديدات، تنفذ إليه كالسهام المسنونة... توالت المقاطع في
 (. 6،3789م،م2003عنيفة متعددة. )قطب،

إالبنيةإالمشهديةإ)السياقيةإ(إ
يقول سيد قطب: وللقرآن طريقة خاصة في اختيار إطار للمشاهد فكأن  كل مقطع من مقاطع السورة العشر بعد هذا المطلع يمثل جولة 

من التأمالت والمشاعر والخواطر والتأثرات واالستجابات، وقد قسمت إلى  أو رحلة في عالم تتحول السورة معه إلى مساحات عريضة
 عشر جوالت ومشاهد.

فالمشهد األول: مشاهد يوم الفصل وهي تصور االنقالبات الكونية الهائلة في السماء واألرض وهي الموعد الذي تنتهي إليه الرسل... 
ِليَن}{"، وأّما المشهد الثاني8"ِإَذا النُُّجوُم ُطِمَسْت} {"، 16: مع مصارع الغابرين وما تشير إليه من سنن هللا في المكذبين " َأَلْم ُنْهِلِك اأْلَوَّ

ن مَّاء مَِّهيٍن} {" ، والمشهد الرابع: في 20والمشهد الثالث: مع النشأة األولى وما توحي به من تقدير وتدبير قال تعالى "َأَلْم َنْخُلقكُّم مِّ
{". والمشهد 25أحياء وأمواتًا وقد جهزت لهم باالستقرار والماء المحيي قال تعالى"َ أَلْم َنْجَعِل اأْلَْرَض ِكَفاتًا}األرض التي تضم أبناءها 

 الخامس: مع المكذبين وما يلقونه يوم الفصل من عذاب وتأنيب.
ُبوَن} ع موقف المكذبين ومزيد من التأنيب قال تعالى "َهَذا َيْوُم اَل {"، والمشهد السادس والسابع: استطراد م29"انَطِلُقوا ِإَلى َما ُكنُتم ِبِه ُتَكذِّ

 {" 41{" ، والمشهد الثامن: مع المتقين وما أعد لهم من النعيم. " ِإنَّ  اْلُمتَِّقيَن ِفي ِظاَلٍل َوُعُيوٍن}35َينِطُقوَن}
{" والمشهد العاشر و األخير: 46َقِلياًل ِإنَُّكم مُّْجِرُموَن} والمشهد التاسع: خطفة سريعة مع المكذبين في موقف التأنيب "ُكُلوا َوَتَمتَُّعوا

ِبيَن}48خطفة سريعة مع المكذبين من موقف التكذيب "َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اْرَكُعوا اَل َيْرَكُعوَن} {". وجاءت النهاية 49{" َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ
 (.3790،ص6م،مج2003{". )قطب،50ْؤِمُنوَن}والخاتمة مفتوحة " َفِبَأيِّ َحِديٍث َبْعَدُه يُ 

فقد قدم )بعده( على اإليمان واألصل فبأي حديث يؤمنون بعده؛ أي أنكم يا كفار ستبقون منكرين لذلك األمر العظيم وتلك المعجزات 
مستساغ حسن ال  ب والترهيبوالمشاهد العشرة كل مشهد ختم "ويل يومئذ للمكذبين" والسر فيها زيادة الترهيب والتكرار في مقام الترغي

(. ومن خالل ما سبق جاءت آيات السورة 181،ص8م،ج2002سيما إذا تغايرت اآليات السابقات على المرات المكررة. )الدراويش،
فيها ذكر ألحوال المؤمنين والكافرين في اآلخرة، وقد اتضحت  بؤرة النص، ومرتكزها الضوئي والتي لم يصرح عنها في بداية السورة 
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( وصف عام لألهوال وما سيحدث. ومن اآلية الثانية عشرة بدأت المالمح تشير إلى أن السورة تمحورت 11-1نجد في اآليات )ف
َلْت" بسؤال عظيم يحتاج إلى إجابة وجاءت اإلجابة محددة وواضحة  وارتكزت حول كلمة )يوم(، وذلك في قوله تعالى"ِ أَليِّ َيْوٍم ُأجِّ

"ِلَيْوِم اْلَفْصِل" وتبعها استفهام مهول "َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم اْلَفْصِل"، وبعد ذلك جاءت في نهاية المقطع األول في  المعالم في قوله تعالى:
ِبيَن" وتكررت هذه اآلية تسع مرات أخرى في نهاية كل مقطع... وعاد لذكر  يوم" في  "تركيب إضافي في قوله تعالى "َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ

ِلي "؛ من خالل ما سبق اتضحت نَ آيتين أخيرتين  وذلك في قوله تعالى: "َهَذا َيْوُم اَل َينِطُقوَن" وفي قوله "َهَذا َيْوُم اْلَفْصِل َجَمْعَناُكْم َواأْلَوَّ
ريف تعبؤرة السورة ومرتكزها الضوئي  وهي كلمة )يوم(. وجاءت كلمة )يوم( مضافة في ثالث عشرة آية؛ واإلضافة أكسبتها ال

والتخصيص والتحديد أي أن كل ما سيحدث من عقاب للكافرين وثواب للمؤمنين سيكون في ذاك اليوم يوم الفصل يوم القيامة 
 فاعتبروا.

 النزياحإالدلليإ:إ2.إ4
 النزياحإالمعجميإ 

وة ضاغطة سياق اآلية وذلك لتشكيل قانزياًحا في اللفظ عن لفظ آخر ليتناسب مع و في كثير من آيات السورة ألمح اختياًرا لأللفاظ ، 
 على المتلقي ولها وقع على السامع والمتلقي ومن أمثلة هذه األلفاظ:

 {43قوله تعالى" ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيئًا ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن  ."} 
 {46و قوله تعالى" ُكُلوا َوَتَمتَُّعوا َقِلياًل ِإنَُّكم مُّْجِرُموَن."} 

 اتين اآليتين وجدت ما يلي: فعند تتبعي له
 إ"إكلواإواشربواإ"إ"كلواإوتمتعوا"إ

 اختلف العلماء في أّن قوله "كلوا واشربوا" أمٌر أو إذن ؛قال أبو هاشم :هو أمر وأراد هللا منهم األكل والشرب ألّن سرورهم يعظم بذلك
وإعظامهم لذلك فكذلك يريد نفس األكل والشرب معهم وقال أبو علي : وإن علموا أّن هللا أراد منهم جزاًء على عملهم فكما يزيد إجاللهم 

 ليس بأمر إنما يريد بذلك على وجه اإلكرام ألّن االمر والنهي إنما يحصالن في زمان التكليف وليس هذا في صفة اآلخرة".
المقصود من ذلك إكرامهم بعرض  تناول (. ويرى صاحب التحرير والتنوير في ذلك: " كلوا واشربوا " 383،ص30م،ج1981) الرازي،

 (.443،ص29م،ج1984النعيم عليهم كما يفعل المضيف لضيوفه، فاألمر في كلوا واشربوا مستعمل في الَعرض". )ابن عاشور،
 (.399،ص1978وهناك من يرى" كلوا واشربوا " خطاب لهم في اآلخرة على إضمار القول ويدل عليه "بما كنتم تعملون" )األندلسي ،

رضت نفسك لهذه كونه في الدنيا إّنما عيقول للكافر حال بينما في قوله تعالى: " كلوا وتمتعوا" فهو من أنواع تخويف الكفار كأنه تعالى 
اآلفات التي وصفناها ولهذه المحن التي شرحناها ألجل حبك للدنيا ورغبتك طيباتها وشهواتها. وإن كان في اللفظ أمٌر إال إنه في 

(. وهنا خطاب للمشركين الذين خوطبوا بقوله 383،ص30م،ج1981بليغ وزجر عظيم ومنع في غاية المبالغة. )الرازي، المعنى نهي
تعالى "إّنما توعدون لواقع"؛ فاألمر في قوله "كلوا تمتعوا" مستعمل في اإلهمال واإلنذار اي ليس أكلكم وتمتعكم  بلذات الدنيا شيء؛ 

في خطاب هللا عز وجل للمؤمنين المتقين قال: (. ف445ص  29م،ج1984اب األبدي .) ابن عاشور ،ألّنه تمتع قليل ثم مأواكم العذ
 "كلوا" "واشربوا" قد شمل جزاء المتقين األكل والشراب.

 هنيًئا"إ"قلياًل"إإاللفظتان:إ" 
وفي اختيار لفظ "هنيًئا" فهي دعاء تكريم ،كما يقال للشارب والطعام في الدنيا هنيًئا مريًئا ،وهي مفعول مطلق مبين لنوعه لقصد 

(. فحال المؤمنين سيكون مستمًرا في الفرح. وأّما  اختيار لفظ )قلياًل(؛ فهذه الطيبات 444،ص29م،ج1984الدعاء. )ابن عاشور،
اآلفات العظيمة والمشتغل بتحصيلها يجري مجرى لقمة واحدة من الحلواء وفيها السم المهلك.  قليلة بالنسبة إلى تلك
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(. وقلياًل زماًنا قلياًل إذ قصارى أكلكم وتمتعكم الموت وهو خطاب تهديد لمن أجرم. 283م،ص1981)الرازي،
 مستمر.(؛ أي أن الكافرين سيأكلون ويتمتعون زمًنا من الوقت غير 399م،ص1978)األندلسي،

 "وفيإاختيارإقولهإتعالىإ"إكذلكإنفعلإبالمجرمين"إ"إإّناإكذلكإنجزيإالمحسنين  
وهنا قال: )نجزي المحسنين( ولم يقل نجزي العاملين مما يشعر بأن الجزاء إنما هو على اإلحسان في العمل ال مجرد العمل فقط وتقدم 

في سورة الملك: )تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي  أن الغاية من التكليف إنما هي اإلحسان في العمل قال تعالى
 (691م،ص1980خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عماًل(. )الشنقيطي،

 (.1169م،ص2009جاءت لكل من أجرم إنذاًرا وتحذيًرا من عاقبة الجرم وسوء أثره )الزمخشري،)نفعل(إإوفي قوله  
 الماء: هو ماء الرجل والمهين الضعيف ،فعيل  {"20فيإقولهإتعالىإ"إألمإنخلقكمإمنإماءإمهينإ"إ}فيإاختيارإلفظةإ"إمهينإ"إ

من مُهن إذا ضعف وهذا الوصف كناية رمزية عن عظيم قدرة هللا تعالى إذا خلق من هذا الماء الضعيف إنساًنا شديد القوة عقاًل 
 (.331، 330،ص29م،ج1984وجسًما .)ابن عاشور،

 فيإاختيارإل{ إِذيإَثاَلِثإُشَعبٍّ إ{"إ30فظإ)ظل(إفيإقولهإتعالى:"إانَطِلُقواإِإَلىإِظلٍّّ
بما أن الخطاب موجه للكفار فإن هللا عز وجل قد كسر توقع السامع واختار لفظ الظل ليطلقه على العذاب. وفي هذا االختيار تهكًما  

 (.503،ص3الصابوني ،ج(وسخرية. 
 {".33"َكَأنَُّهإِجَماَلةإُصْفٌر}إفيإاختيارإلفظةإ"صفر"إفيإقولهإتعالى 
تطرقت سابًقا في السياق اللغوي لداللة األصفر وهنا أوضح داللة اختيار اللون األصفر وجاء توظيف اللون هنا حسًيا لوصف شرر  

قدم وصًفا ة لتجهنم وهي تقذف الكفار ولتطابقه مع لون شرار النار في الواقع المادي الذي يكون بين األصفر واألسود. وجاءت اآلي
إ(.93م،ص2015قريًبا لما ألفه الناس وتحدث تأثًرا كبيًرا فيهم. )فائزة ،

 ِبيَن"إ إلِّْلُمَكذِّ إفيإلفظةإ"ويل"إفيإقولهإتعالى:إ"َوْيٌلإَيْوَمِئذٍّ
هالك وعذاب يوم القيامة للمكذبين بهذا اليوم وجاءت اللفظة مبتدأ وهي نكرة حيث ال يجوز االبتداء بالنكرة وسبب "ويل"إإوهنا جاءت

 ،ثبات الهالك ودوامه للمدعو عليهذلك هو أن اللفظة  في األصل مصدر سّد مسّد فعله، ولكنه عدل إلى الرفع للداللة على معنى 
فعل بدعاء مثل قولنا : سالم عليك . وقيل: هي قريبة من المعرفة، وقيل: "الويل" في األصل وقيل جاءت نكرة ألنها متضمنة معنى ال

 (.   449،ص10م،مج2001الشيخلي،(مصدر ال فعل له معناه: تحسر وهالك، وقيل: هو اسم واد في جهنم. 
 النزياحإالستعاريإوالصوريإ)الصورة(إ -

 يغنيإمنإاللهب""إانطلقواإإلىإظلإذيإثالثإشعب"إ"لإظليلإولإ
 كما أشرنا سابًقا في داللة اختيار )ظل(على العذاب، ويرى صاحب روح المعاني أن الظل فيه استعارة تهكمية 

(. وأريد بالظل دخان جهنم لكثافته فعّبر عنه بالظل تهكًما بهم؛ ألّنهم يتشوقون ظاًل يأوون إلى برده، 194،ص15مج2004)األلوسي،
هم الدخان في مكان واحد ليكونوا متراصين تحته؛ ألّن ذلك التراّص يزيدهم ألًما. )ابن وأفرد ظل هنا ألنه جعل ل

 (.275م،ص1981(. وتسمية النار بالظل مجاز من حيث إنها محيطة بهم من كل جانب. )الرازي،453م،ص1984عاشور،
 ذاب بالظل، والسؤال الذي يطرح نفسه: ما وجهوهنا يأمر هللا عز وجل المكذبين الكافرين باالنطالق إلى عذابهم المحتوم وشبه الع

الشبه بين الظل والعذاب؟ فنقول: هذا من باب السخرية والتهكم في أنكم تنطلقون إلى ظل دخان جهنم يتشعب إلى ثالث شعب... 
 ويستمر التهكم بهم بأن هذا الظل ال يظل من الّحر وال يغني من اللهب.
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من الشمس إلى استخدام دخان جهنم المتشعب وهو السرادق وهو لسان من النار يحيط بهم وهو إًذا فقد انزاح لفظ )ظل( من الحماية 
 العذاب.

إإنهاإترميإبشررإكالقصر":"
شبه الشرر بالقصر أي كل شررة  كالقصر في عظمها وقيل هو الغليظ من الشجر الواحد والقصر الحصن وهو الحصن تشبيهًا من 

 (.1170م،ص2009الطول في الهواء. )الزمخشري،جهتين: من جهة العظم ومن جهة 
فالشرر يتتابع في حجم البيت من الحجر، وكان العرب يطلقون كلمة القصر من كل بيت من حجر وليس من الضروري أن يكون 

 (6،3794م،مج2003الشرر؟ )قطب، بضخامة ما نعهده اآلن في القصور، إذا كان هذا هو الشرر فكيف بالنار التي ينطلق منها 
 "كأنهإجمالةإصفر"* 

جمع جمال أو جمالة جمع جمل شبهت بالقصور ثم بالجمال لبيان التشبيه أال تراهم يشبهون اإلبل باألفدان والمجادل وقرئ  الجمالة
جماالت بالضم وهو قلوس الجسور وقيل قلوس سفن البحر الواحدة جمالة. وفي التشبيه بالجمالة وهو القلوس تشبيه من ثالث جهات، 

(. والصفر معناها السود في قول المفسرين قال الفراء: الصفر سواد 1170م،ص2009ن جهة العظم والطول والصفرة. )الزمخشري،م
اإلبل ال يرى أسود من اإلبل إال وهو مشرب صفرة، لذلك سمت العرب اإلبل صفرا من قبل، والشرر إذا تطاير وسقط وفيه بقية من 

 د.لون النار أشبه شيء باإلبل السو 
والعرب إذا كانت تسمي األسود أصفر لم يبق إشكال ... فالنار خلقت من النور فهي مضيئة، فلما خلق هللا جهنم وهو موضع النار 

حشى ذلك الموضع بتلك النار وبعث إليها سلطانه وغضبه فاسوّدت من سلطانه، وازدادت سوادًا صارت أشّد سوادًا من كل شيء 
 (.476،ص5م،ج1994نار سوداء. )الشوكاني،فيكون شررها أسود ألنه من 

  االنزياح المجازي 
{ القرار محل القرر والمكث ومكين صفة لقرار أي مكان متمكن في ذلك فهو فعيل من 21)أ( في قوله تعالى " وجعلناه في قرار مكين"}

والمراد والمستقر ؛فالتقدير : مكين فيه ، مُكن مكانه إذا ثبت ورسخ .ووصف القرار بالمكين على طريقة المجاز العقلي أي مكين الحال
(. وهنا انزاح عن لفظ " الرحم" إلى لفظ أكثر وضوًحا " مكين " لتدرك 431،ص29م،ج1984بالقرار المكين :الرحم .)ابن عاشور ،

 داللته عقلًيا .
{" ، مجاز مرسل عالقته المحلية وهي الجنة ألن 42ْشَتُهوَن}{ َوَفَواِكَه ِممَّا يَ 41)ب( في قوله تعالى" ِإنَّ  اْلُمتَِّقيَن ِفي ِظاَلٍل َوُعُيوٍن}

(. فاهلل عز وجل أطلق النعم الموجودة وأراد 346،ص10م،مج1992الظالل تمتد والعيون تجري والفواكه تنضج فيها. )الّدرويش،
 مكانها وذلك لتأكيد النعيم للمؤمنين وأن لكم الجزاء وضرب لهم أمثلة للثواب العظيم...

{ مجاز مرسل عالقته الجزئية ألنه سّمى الصالة باسم جزء من أجزائها وهو الركوع، 48في قوله تعالى "وإذا قيل لهم اركعوا"  })ج( و 
وإنما خص الركوع بالذكر مع أن الصالة تشتمل على أفعال كثيرة؛ ألن العرب كانوا يأنفون من الركوع والسجود. 

 (. 346،347،ص10م،مج1992)الّدرويش،
إلنزياحإالتركيبي:اإ3.إ4
 العطف في أول السورة وداللته 

جاء العطف في أول السورة بالواو ثم الفاء؛ والذي يظهر لنا أن المقسم به شيئان ولذلك جاء بالواو في "والناشرات" والعطف بالواو 
يشعر بالتغاير وأما العطف بالفاء إذا كان في الصفات فيدل على أنها راجعة لموصوف واحد وإذا تقرر هذا فالظاهر أنه أقسم أواًل 
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ه عطف الصفة بالتاء، والقسم فيه ترّقى إلى أشرف من المقسم به األول وهم المالئكة ويكون قوله: "فالفارقات" بالرياح ويدل علي
 (.332،ص10م،مج1992"فالملقيات" من صفاتهم وإلقاؤهم للذكر... )الّدرويش،

ِليَن}ُنْهِلِك اأْلَ  وعند قراءتي لكتب إعراب القرآن لفت انتباهي أمر هام في العطف في إعراب قوله تعالى "َأَلمْ   { ُثمَّ ُنْتِبُعُهمُ 16وَّ
 لى " ُنْهِلِك"" ُنِتْبُعُهم" ع {" في أنه  ال يجوز العطف في قوله تعالى :"ألم نهلك األولين ثم نتبعهم اآلخرين" ال يجوز عطف17اآْلِخِريَن}

ى: لم أتبعناهم اآلخرين في الهالك، وليس ألن العطف يوجب أن يكون أهلكنا األولين ألن لم: حرف نفي وقلب وجزم فيكون المعن
 (.335،ص10م،مج1992األمر كذلك ألن هالك اآلخرين لم يقع بعد. )الّدرويش،

وقرأ األعرج "ألم نهلك األولين ثم نتبْعهم اآلخرين" جزم نتبعهم ألنه عطف على نهلك قال أبو جعفر: هذا لحن وقال حاتم: هذا لحن 
أبو جعفر " ثم" من حروف العطف وإنما معناه من جهة المعنى وهو في المعنى غير مستحيل، ألنه وذكر إسماعيل أنه ال يجوز قال 

 هذا ن وفرعون قال أبو جعفر: فعلىقيل في معنى "ألم نهلك األولين "إنهم قوم نوح وعاد وثمود وإن اآلخرين قوم إبراهيم وأصحاب مدي
 (.116،ص5م،ج2008تصحُّ القراءة بالجزم. )النحاس، 

َماء ُفِرَجْت}8و تتبعنا السياق ونسق اآليات من قوله تعالى "ِإَذا النُُّجوُم ُطِمَسْت}ول  { ِإَذا الرُُّسلُ 10ُل ُنِسَفْت}{ َوِإَذا اْلِجَبا9{ َوِإَذا السَّ
َلْت}11ُأقَِّتْت} ِبيَن} {14{ َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم اْلَفْصِل}13{ ِلَيْوِم اْلَفْصِل}12{ أِلَيِّ َيْوٍم ُأجِّ ِليَن}15"َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ { ُثمَّ 16{ َأَلْم ُنْهِلِك اأْلَوَّ

ِبيَن}18{ َكَذِلَك َنْفَعُل ِباْلُمْجِرِميَن}17ُنْتِبُعُهُم اآْلِخِريَن}  {".19{ َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِّ
قد أهلكوا ومن تبعهم من اآلخرين فهالكهم محتم بسبب أنه نجد أن الخطاب موجه لمن ينكر البعث والحساب وال يؤمن باهلل عز وجل 

كان من المجرمين الجاحدين... وألمح داللة االستمرارية في اآليات ألنه يوجد كثير من ينكر الحساب وال يؤمن؛ فيتضح معنى اآلخرين 
ن وتأكيد ذلك بدخول الباء على كلمة من خالل اآلية التي تليها أي أن الهالك لن يكون لكل اآلخرين وإنما لمن كان من المجرمي

ِلينَ المجرمين فأفادت التخصيص، وقال شهاب الدين: على جعل الفعل معطوفًا على مجموع الجملة من قوله "أَ   {16}َلْم ُنْهِلِك اأْلَوَّ
 د من يهلكه فيما بعد؛ أي مثل ذلكع نفعل بهم، يري{"؛ أي مثل ذلك الفعل الفظي18{ َكَذِلَك َنْفَعُل ِباْلُمْجِرِميَن}17ُثمَّ ُنْتِبُعُهُم اآْلِخِريَن}

 (.474،ص5م،ج1994اإلهالك نفعل بكل مشرك إما في الدنيا أو في اآلخرة. )الشوكاني،
 :إالنزياحإفيإصيغإاألفعالإ
 .النزياحإمنإالمعلومإإلىإالبناءإللمجهولإودللةإذلك 

الفاعل فينوب "المفعول به" أو غيره عن الفاعل المحذوف وحصروا ذلك ذهب أهل اللغة إلى أن الجملة الفعلية قد تعدل عن ذكر 
إبأغراض منها:

 أغراض لفظية: لإليجاز وإرادة السجع وإقامة الوزن. -أ
 مومل والخوف على الفاعل وقصد العأغراض معنوية: العلم بالفاعل والجهل بالفاعل واإلبهام وتحضير الفاعل والخوف من الفاع  -ب

 من خالل السياق، وتتأثر بعدة عناصر فنية منها:وال تتضح تلك إال 
 ( الجو العام للسورة.1)
 ( الجو الخاص للنص القرآني. 2)
 ( النسق اللغوي للسياق.3)
 ( داعية المقام ومقتضى الحال.4)

وظاهرة البناء للمجهول إحدى ظواهر األسلوبية في القرآن الكريم وتتضح في اآليات التي تصف اليوم اآلخر. 
 (.316-315م،ص1996وبعي)الز 
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 وعند الوقوف عند  آيات سورة المرسالت نجد أن هذا األسلوب قد تكرر سبع مرات في اآليات التالية:
 {"8"فِإَذا النُُّجوُم ُطِمَسْت} (1
َماء ُفِرَجْت} (2  {"9"َ ِإَذا السَّ
 {" 10"َوِإَذا اْلِجَباُل ُنِسَفْت} (3
ُسُل ُأقَِّتْت} (4  {" 11"َوِإَذا الرُّ
َلْت}"أِلَيِّ  (5  {"12َيْوٍم ُأجِّ
 {"36"َواَل ُيْؤَذُن َلُهْم َفَيْعَتِذُروَن} (6
 {"48" َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اْرَكُعوا اَل َيْرَكُعوَن} (7

 ت،ث العظيم وهو قيام الساعة" طمسفأنت ترى أن السياق القرآني قد آثر بناء الفعل للمجهول وحذف الفاعل لصرف الذهن إلى الحد
 جلت..."فرجت، نسفت، أقتت، أُ 

وجاءت األفعال السابقة ماضية ما عدا " يؤذن" لتقرير أن الفعل واقع ال محالة ... وقد صّدر في أربع آيات بـ " إذا " فصرفته إلى 
 )إذا ( في رأينا أن المباغتة في المستقبل  دون أن يفقد التعبير أثره الذي يوحي به استعمال الماضي بداًل من المستقبل الصريح, على

 مناط البيان في هذا الموقف وهي ظاهرة أسلوبية تسيطر على الحديث عن اليوم اآلخر الذي يأتي بغتة, إمعانًا في الترهيبهي 
 (.318م،ص1996)الزوبعي 

 "وال ُيؤذن" هنا الفاعل معلوم وهو للخالق عز وجل فبناء الفعل للمجهول تعظيم هلل، وتحقير لهم في عدم السماح لهم بالنطق واالعتذار
 ذارتعقب له من غير أن يجعل االعتجزاء بما فعلتم في دنياكم ... وقد جاء الفعل أيضًا منفيًا والمعنى: وال يكون لهم إذن واعتذار م

 (.1170م،ص 2009)الزمخشري،.إمسببًا عن اإلذن ولو نصب لكان مسببًا عنه ال محال
 ي فإنها مسبةالة فقالوا: ال ننحنل هللا صلى هللا عليه وسلم بالصوفي قوله تعالى" وإذا قيل"  وقيل نزلت في ثقيف حين أمرهم رسو 

 (.وقيل 11710م،ص 2009.)الزمخشري،" ال خير في دين ليس فيه ركوع وال سجود" -صلى هللا عليه وسلم -علينا، فقال رسول هللا 
م ، 1994ع: الطاعة والخشوع. )الشوكاني ،إنما يقال لهم ذلك في اآلخرة حين يدعون إلى السجود فال يستطيعون وقيل المعنى بالركو 

 (.478، 5ج
 وأعتقد أن المراد هو يوم القيامة في دخول إذا الشرطية عليه أفادت االستقبال وكان العدول عن المعلوم )قال( إلى المجهول )ِقَيل( فيه

 كيف بيوم القيامة بين يدي الخالق!! داللة لعظمة الخالق أنه لن يسمح لهم في ذلك اليوم الركوع ألنهم رفضوا ذلك في الدنيا ف
 والبناء للمجهول عندما ُغْيَب الفاعل الذي يجحده هؤالء الكافرون ليفسح مجال النظر إلى دالئل قدرته التي ال يقدر على فعلها إال ربُّ 

مًا واقعيًا إن هناك أمرًا عظيالعزة سبحانه ولطرح التساؤالت كيف النجوم تطمس؟ والسماء تفرج ...؟ ردًا على منكري البعث والحساب ف
 ال محالة.
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 إفيإالسياقإدللتإصيغإاألفعالإ
 األفعالإالماضية:•
 {. 14لفعل  " أدراك" : تدل على الصيرورة وذلك  في قوله تعالى " َوَما َأْدَراَك َما َيْوُم اْلَفْصِل} -
 .والمعنى في ”{27"َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوَأْسَقْيَناُكم مَّاء ُفَراتًا}والفعل "أسقيناكم" : تدل على التعريض وذلك في قوله تعالى:  -

 ر لإلنسان والحيوان ما يستقر منه في الحياة الدنيا وجعله معروفا لحاجته معرضا للنيل منههذه اآلية الكريمة: أن هللا سبحانه وتعالى وفّ 
 (123م،ص2008بالماء بل االمتنان هنا يجعله مهيأ للشرب والتناول. )هنداوي،فكان المقصود منها ليس مجرد االمتنان 

 شهرهاأ فنجد الفعلين: "أدرك" و"أسقى" صيغتان ماضيتان على وزن )أفعل( وتأتي ألغراض ودالالت بلغ فيها أبو حيان عشرين ونيفاً 
 (. 121م،ص2008التعدية الداللة على الصيرورة والسلب والتكييف والتعريض. )هنداوي 

 {.23والفعل "قدر"  في قوله تعالى: "َفَقَدْرَنا َفِنْعَم اْلَقاِدُروَن} -
له نحن، أو  ( فقّدرنا ذلك تقديًرا فنعم المقدرون 397م،ص1978فقدرنا: قرأ علي بن أبي طالب بتشديد الدال من: التقدير )األندلسي،

فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه نحن واألول أولى لقراءة من قرأ فقّدرنا بالتشديد ولقوله من نطفة خلقه فقدره. 
 (.1169م،ص2009)الزمخشري،

ِليَن} فصل(؛ ألنه إذا كان يوم { جاءت موضحة لقوله )هذا يوم ال38والفعل "جمع" في قوله تعالى َهَذا َيْوُم اْلَفْصِل َجَمْعَناُكْم َواأْلَوَّ
الفصل بين السعداء واألشقياء واألنبياء فالبد من يوم يجمع األولين واآلخرين حتى يقع الفصل بينهم. 

 (.1170م،ص2009)الزمخشري،
  األفعالإالمضارعةإ•

جاء الفعل المضارع في اآليات متنوع الداللة، وقد ورد مسبوًقا بحروف غّيرت داللته، وجاء على أصله في أفعال أخرى. فاألفعال 
 المضارعة:  نهلك ونخلقكم ونجعل، جاءت مسبوقة بحرف )لم( وبأسلوب استفهام منفي وذلك في قوله تعالى: 

ِليَن} ن مَّاء مَِّهيٍن}{" وقوله تع16"َأَلْم ُنْهِلِك اأْلَوَّ {"؛ فالهمزة لالستفهام 25{" وقوله تعالى: "أَلْم َنْجَعِل اأْلَْرَض ِكَفاتًا}20الى: "َأَلْم َنْخُلقكُّم مِّ
التقريري ألن األصل في االستفهام إنكاري وقد دخل على نفي، ونفي النفي إثبات ولم حرف نفي وقلب وجزم 

 نفي فقلبت داللة الزمن إلى الماضي فتحقق فعل اإلهالك والخلق وكفت األرض...(. ودخول )لم( حرف ال335،ص10)الّدرويش،مج
واألفعال المضارعة: نفعل و نجزي و ترمي و يغني و نتبعهم، جاءت في سياقات مختلفة، بعد اسم إشارة وبعد توكيد وبعد نفي. وذلك 

كيد حدوث مثل ذلك الفعل الفظيع للمجرمين. وقوله : "ِإنَّا َكَذِلَك َنْجِزي {" ، وكانت تأ18في فوله تعالى: "َكَذِلَك َنْفَعُل ِباْلُمْجِرِميَن}
{ ِإنََّها َتْرِمي ِبَشَرٍر 31{" وهنا تحقيق الجزاء للمحسن وتأكيده. وقوله تعالى: "اَل َظِليٍل َواَل ُيْغِني ِمَن اللََّهِب}44اْلُمْحِسنيَن}
 من الوصول إليهم، والتحقق والتأكيد لرمي الّشرر. {"؛ أفاد التهكم وعدم منع اللهب 32َكاْلَقْصِر}

 {" وداللة ذلك على إتباعهم اآلخرين المجرمين من األقوام المنكرة.17وقوله تعالى "ُثمَّ ُنْتِبُعُهُم اآْلِخِريَن}
هون، ويعتذرون، ويشت وجاء الفعل المضارع مسنًدا  إلى واو الجماعة من األفعال الخمسة، وذلك في : توعدون، وتكذبون، وينطقون، -

{" وقع الفعل في جواب القسم ووقوع هذا اليوم ثابت ال 7وتعملون، ويركعون، ويؤمنون، وذلك في قوله تعالى : " ِإنََّما ُتوَعُدوَن َلَواِقٌع}
 محالة؛ إّذا تحقق الميعاد وقد أسند إلى واو الجماعة لتدل على الكثرة.

ُبوَن}وقوله : "انَطِلُقوا ِإَلى َما ُكنُتم  {" وذلك تأكيد على الذي كنتم تفرون منه وتكذبون بالعذاب ستنطلقون إليه ويكون انطالقكم 29ِبِه ُتَكذِّ
{" تحقق وقوع 36{ َواَل ُيْؤَذُن َلُهْم َفَيْعَتِذُروَن}35أمرا؛ فجزاء كذبكم هو العذاب الذي لن يكون لكم منه مفر. وقوله "َهَذا َيْوُم اَل َينِطُقوَن}

بكم في اليوم الذي أنكرتموه ليس فقط العذاب كذلك ال يحق لكم النطق واالعتذار وقد جاء الفعل مسبوقًا بالنفي، "فال" أفادت: العذاب 
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ا َيْشَتُهوَن} منين سينعمون {" تحقق ألن المؤ 43{ ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيئًا ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن}42االستغراق في عدم النطق. وقوله: "َوَفَواِكَه ِممَّ
 ٍث في الدار اآلخرة، ويشتهون تدل على كل ما يخطر ببالهم، "بما كنتم تعملون" هذه النعم جزاء عملكم في الدنيا. وقوله: "َفِبَأيِّ َحِدي

 {" يوجه الخطاب للكافرين إذا لم تؤمنوا بكتاب هللا عز وجل فأي كتاب تؤمنون بعده.50َبْعَدُه ُيْؤِمُنوَن}
لفعل المضارع المسند إلى واو الجماعة وهذا الفعل من األفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون فقد لفت انتباهي أمر وهو وعند متابعتي ل

 أن ثبوت النون فيها نوع من الثبات أي تحقق الفعل:
 ثبوت وقوع هذا اليوم. -------)تعتذرون( 
 ثبوت كذبكم. ---------)تكذبون( 

 قكم.ثبوت عدم نط -------) ال ينطقون(
 ثبوت اشتهائكم للفواكه. ---------)يشتهون( 
 ثبوت عملكم في الدنيا ولهذا ثبت أجركم. ---------)تعملون(
 .ثبوت إنكاركم وعدم اإليمان بالكتاب المنزل على سيدنا محمد عليه الصالة والسالم ---------)تؤمنون(

  فعلإاألمرإ•
 وردت عدة أفعال أمر : انطلقوا ، وكلوا، واشربوا، وتمتعوا ،واركعوا، فكيدوا وذلك في قوله تعالى: 

ُبوَن}  {"30{ انَطِلُقوا ِإَلى ِظلٍّ ِذي َثاَلِث ُشَعٍب}29" انَطِلُقوا ِإَلى َما ُكنُتم ِبِه ُتَكذِّ
 أن انطالقكم له نهاية حددها  حرفد إلى واو الجماعة أي انطلقوا: فيها تحقق لالنطالق في المستقبل وجاء على شكل األمر المسن

جر "إلى".  وقرئ )انطلقوا( على لفظ الماضي إخبارًا بعد األمر عن عملهم بموجبه ألنهم مضطرون إليه ال يستطيعون امتناعًا منه. 
 (.1170م،ص2009)الزمخشري،

 ين في الظرف الذي هو ظالل؛ أي هم{" فهي موضع الحال من ضمير المتق43َتْعَمُلوَن}وقوله تعالى: "ُكُلوا َواْشَرُبوا َهِنيئًا ِبَما ُكنُتْم 
 في حياتهم الدنيا فكان ذلك جزاء.مستقرون في ظالل مقواًل لهم ذلك؛ أي سيقال لهم دعاًء لما كانوا يفعلون 

 (.1170م،ص2009)الزمخشري،
{" حال  المكذبين؛ أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم كلوا وتمتعوا ألنهم كانوا في 46وَن}وقوله: "ُكُلوا َوَتَمتَُّعوا َقِلياًل ِإنَُّكم مُّْجِرمُ 

(. 1170م،ص2009الدنيا أحقاء بأن يقال لهم ذلك وبما جنوا على أنفسهم من إيثار المتع القليل على النعيم وبتكذيبهم. )الزمخشري ،
هللا عز وجل للكافرين "كلوا وتمتعوا" اختار لفظ التمتع ألنه يشمل كل المتع  وجاء في صيغة األمر للداللة على الطلب. وفي خطاب

 له:  "َوِإَذا ِقيَل َلُهمُ . وقو التي تهواها النفوس فما  بالك بشخص كافر ال يعرف ما حرم وغير مؤمن  إذن يمتع نفسه بكل أمر تطلبه نفسه
 ( فنالحظ3795،ص6يستجيبون. )قطب،جمر القوم وهم يدعون إلى الهدي فال {" وهنا يتحدث متعجًبا من أ48اْرَكُعوا اَل َيْرَكُعوَن}

 ناك بعثنهم يرفضون التصديق بأن هطلب الركوع منهم ولكنهم ال يركعون، وداللة ذلك ثبات استكبارهم وعدم خشوعهم وخشيتهم أي أ
 وحساب واإليمان وبما أنزل على خاتم المرسلين.

 النزياحإفيإأسلوبإالقسمإوجوابه:
بهذه  حابتدأت السورة بالقسم وإقسام الخالق بالمخلوق يزيد هذا المخلوق تشريًفا وتعظيًما.. فقد أقسم هللا بالمالئكة والرياح. وهذا االفتتا

األقسام ما يدل على تحقيقه وذكر وقته وأشراطه، وقيل سبحانه أقسم على تحقيق جميع ما تضمنته السورة قبل وعيده الكفار ووعد 
(. وكان المقصود من هذا القسم تأكيد الخبر وفي تطويل القسم تشويق السامع لتلقي 187،ص15م،ج2004ن. )األلوسي،المؤمني

 (.419،ص29م،ج1984المقسم عليه. )ابن عاشور،
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 توعدون( هو البعث للجزاء{" وجملة جواب القسم زيدت تأكيًدا بأّن لتقوية تحقيق وقوع الجواب، )ما 7وجواب القسم "ِإنََّما ُتوَعُدوَن َلَواِقٌع}
  (.423،ص29م،ج1984وهم يعلمون الصلة فلذلك جيء في التعبير عنه بالموصولية. )ابن عاشور 

إالنزياحإفيإإأسلوبإالستفهام:
 )ألم( نهلك األولين؟

 استفهام تقريري استنكاري يؤكد وقوع الفعل    )ألم( نخلقكم من ماء مهين؟         
 تا؟)ألم( نجعل األرض كفا

 
(؛ ألي يوم أجلت؟ االستفهام هنا جاء 10،453م،مج200فالهمزة همزة إنكار دخلت على المنفي فرجع إلى معنى التقرير. )الشيخلي

(، وما أدراك ما 334،ص10م،مج2002لبيان ولفت انتباه الناس المكذبين ليوم القيامة، وداللته جاءت لالستبعاد واإلنكار. )الّدرويش،
 ـ(.334،ص10م،مج2002استفهام أفاد التعظيم والتهويل أي ما يدرك عظمة هذا اليوم وهوله؟ )الّدرويش،يوم الفصل؟ 

 :إالنزياحإفيإإأسلوبإالتضمين
 م،مادة ضمن(1999التضمين في اللغة: من ضمن الشيء أودعه إياه كما تودع الوعاء المتاع )ابن منظور ،

الشعر والكالم المنثور فقط وإنما يشمل أيًضا النص القرآني واألخبار النبوية(،  وذكر وذهب ابن األثير إلى أن التضمين )ال يشمل 
بعض اللغويين العرب داللة أخرى للتضمين هو: حصول معنى في الكالم من غير ذكر له واسم أو صفة هي عبارة عنه يدل الكالم 

 (14م،ص1996عليه داللة إخبار أو داللة قياس.)الزوبعي،
ُسُل ُأقَِّتْت}وفي سورة الم {"، 11رسالت نمط للتضمين في األفعال المتعدية إلى مفعول واحد في قوله تعالى: " أقتت" قال تعالى "َوِإَذا الرُّ

يجوز أن يكون الفعل "أقتت" قد ضمن معنى جمعت لوقت ومعنى توقيت الرسل: تبين وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على أمهم" 
 (.66م،ص1996)الزوبعي،

 إنزياحإفيإإأسلوبإالعنوان:الإ
{"،  أطلق عليه األقدمون 31{ اَل َظِليٍل َواَل ُيْغِني ِمَن اللََّهِب}30نلمح هذا األسلوب في قوله تعالى: "انَطِلُقوا ِإَلى ِظلٍّ ِذي َثاَلِث ُشَعٍب} 

نوانًا تكميله بأمثلة من ألفاظ تكون ع اسم العنوان، وإنه عبارة عن أن يأخذ المتكلم في غرض له أو فني من العنوان ثم يأتي بقصد
ألخبار متقدمة وقصص سالفة ومن نوع عظيم جدًا وهو ما يكون عنوانًا للعلوم، وذلك أن تذكر في الكالم ألفاظًا تكون بمثابة مفتاح 

نسوب إلى اقليدس وهو لعلوم، ومدخل لها، وهذه اآلية "ِظلٍّ ِذي َثاَلِث ُشَعٍب" من أصدق الدالئل على ذلك فهي عنوان للعلم الم
فيلسوف يوناني وضع كتابًا في  علم الهيئة والهندسة والحاسب ونقله إلى العربية الحجاج الكوفي، والمهم هو أن الشكل المثلث أول 

األشكال وهو أصلها ومنه تتركب بقية األشكال وهو شكل إذا نصب في الشمس كيفما نصب على أي ضلع كان من أضالعه ال يكون 
لتحديد رؤوس زواياه فأمر هللا سبحانه هؤالء الجهنميين باالنطالق إلى ظل هذا الشكل تهكمًا بهم وسخرية له ظل 

 "(.185،ص10م،مج2002)الّدرويش،
 التنكيرإفيإالسورة: النزياحإفي 
 شيءيجمع  من كفت ال أوفي قوله: "ألم نجعل األرض كفاتا َأْحَياء َوَأْمَواتًا "والكفات اسم جنس أواسم آلة  لما يكفت أي يضم  (أ)

 (. 193،ص15م،ج2004ضمه أو جمعه كقولهم الضمام والجماع لما يضم ويجمع. )األلوسي،إذا
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أحياء وأمواًتا على التنكير وذلك من تنكير التفخيم كأّنه قيل: تكتف أحياء ال يعدون وأمواًتا ال إوفي قوله: "أحياًء وأمواًتا"؛ وقيل
وتنوين أحياء وأمواتا للتعظيم مراًدا به التكثير، ولم يؤت بهما معرفين بالالم وذلك للتذكير (. 274م،ص1981يحصرون . )الرازي،

 (.433م،ص1984بالحياة والموت. )ابن عاشور،
نكرهما مع أنها تكفت األحياء واألموات جميعا للتفخيم، كأنه قيل: أحياء ال يّعدون وأمواتًا ال يحصون على أن أحياء اإلنس  وفقد

  (.239م،ص2002ليسوا بجميع األحياء واألموات. )الّدرويش، وأمواتهم
 لتفخيم أو لإلشعار بأّن في األرض{"؛ وتنكير "شامخات" ل27وفي قوله تعالى: "َوَجَعْلَنا ِفيَها َرَواِسَي َشاِمَخاٍت َوَأْسَقْيَناُكم مَّاء ُفَراتًا}  (ب)

(. وتنوين 194،ص15مج2004وهو الجبال السماوية )األلوسي، جبااًل لم تعرف ولم يوقف عليها، وبأّن في الجبال مالم يعرف
(. وقد نكر )رواسي شامخات( )وماء فراتا( 334م،ص1984شامخات وماء فرات للتعظيم ولداللة ذلك على عظيم القدرة .)ابن عاشور،

ي منبعه ( وفيها ماء فرات كثير بل هإلفادة التبعيض، ألن في السماء جباال، قال هللا تعالى: )وينزل من السماء من جبال فيها من برد
 (.239م، ص2002ومصبه. )الّدرويش،
"  تنكير صيغة "صفر" حمل داللة العموم فالعذاب عام للمشركين غير خاص ببعضهم، وما يصيب جمالة صفر)ج( في قوله: "كأنه 

 (.93م،ص2015المكذبين يوم القيامة من أهوال العذاب.  )فائزة ،
إوالتوصيات.إإإالنتائجإ5
إإالنتائجإ1.إ5

 ؛تناولت الدراسة ظاهرة االنزياح في السياق القرآني "سورة المرسالت أنموذًجا" في بعديه الداللي والتركيبي، وبعد االنتهاء من الدراسة
 خلصت إلى ما يلي:

 أواًل: االنزياح ظاهرة أسلوبية حديثة لها دالالت متعددة  في سياق اآليات القرآنية.
النص القرآني معجز في تراكيبه وألفاظه فبالغته تتشكل من خالل سياقاته المتعددة اللغوية والثقافية والعاطفية وسياق الموقف؛ ثانًيا: 

 وتطبيقاته على سورة المرسالت.
ازي، وفي جثالًثا: جاءت ظاهرة االنزياح في سياق اآليات في بعدين األول الداللي فكان تطبيق لالنزياح المعجمي واالستعاري والم

 الجانب التركيبي في توظيف العطف والقسم واالستفهام والتضمين والتنكير والعنوان.
 رابًعا: داللة اختيار األلفاظ وانزياح لفظ مكان آخر أكسب النص القرآني لغة معجزة تتوافق مع سياق اآليات.

ل على سياق اآليات الواردة فيها األلفاظ والتراكيب للوصو  خامًسا: ال يمكن التطرق إلى ظاهرة االنزياح في النص القرآني دون الوقوف
 إلى لغة البيان المعجزة .

إالتوصياتإ2.إ5
 بناء على الّنتائج الّسابقة يوصي الباحث بما يلي:

 إعداد تفاسير تنطلق من المنظور الحديث للظواهر األسلوبية وتطبيقها على النص القرآني. -
 والصوتي والصرفي على سور قرآنية بحًثا عن لغة اإلعجاز بنظرة حديثة. تطبيق االنزياح الداللي والتركيبي -
 إجراء مزيد من الدراسات حول  ظاهرة  االنزياح  وتطبيق ذلك على سور قرآنية أخرى  -
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 المصادرإوالمراجع:
،دار  علي عبدالباري ،بيروتم( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، تحقيق 2004األلوسي ،شهاب الدين محمود )

 الكتب العلمية .
 م( تفسير التحرير والتنوير ، تونس ،الدار التونسية للنشر .1984ابن عاشور، محمد الطاهر  ) 

 م (. مقاييس اللغة، بيروت، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية. 1999ابن فارس، أحمد )
 لسان العرب ، بيروت، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي . م (. 1999ابن منظور، محمد جمال الدين )

 م( األسلوبية الرؤية والتطبيق األردن، عمان ،دار المسيرة.2007أبو العدوس، يوسف ) 
 ار، الزرقاءمكتبة المنم ( التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي والقرآن الكريم دراسة داللية مقارنة ، 1985أبو عودة، عودة )

 ،األردن.
 م( تفسير البحر المحيط ، بيروت ،  دار الفكر للطباعة والنشر .1978األندلسي ،أبو حيان ) 

 دمشق ،دار كثير. –م( إعراب القرآن الكريم وبيانه 2002الدرويش، محي الدين ) 
 مفاتيح الغيب ،دار الفكر.م( تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير 1981الرازي ،محمد فخر الدين )

ا سلسلة يصدره -م  ( تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مصطفى حجازي، الكويت ،التراث العربي1998الزبيدي ، محمد )  
 المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

جوه التأويل ،اعتنى به خليل م ( الكشاف عن حقائق التزيد وعيون األقاويل في و 2009الزمخشري ، جارهللا أبي القاسم )
 مأمون ، بيروت ، دار المعرفة. 
 م(. أساس البالغة، بيروت، دار الفكر.1994الزمخشري، جارهللا أبي القاسم )

ضة النهم ( من أساليب التعبير القرآني دراسة لغوية وأسلوبية في ضوء النص القرآني، بيروت،  دار 1996الزوبعي ، طالب ) 
 .العربية

 تحقيق سعيد المندوب، لبنان ، دار الفكر.، اإلتقان في علوم القرآن م(1995جالل الدين)  السيوطي،
 م( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، تحقيق د. عبدالرحمن عميرة ،دار الوفاء.1994الشوكاني ، محمد )

 مكتبة دنديس .م(  بالغة القرآن الكريم في اإلعجاز إعرابًا وتفسيرًا بإيجاز ، 2001الشيخلي، بهجت عبدالواحد ) 
 م( صفوة التفاسير ،بيروت ،دار القرآن الكريم.1981الصابوني، محمد علي ) 

 م  (األسلوبية وتحليل الخطاب ، سورية، حلب، مركز اإلنماء الحضاري.2002عياشي ،منذر)
 م( علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، القاهرة، دار الشروق.1998ل ،صالح ) فض

 م(. القاموس المحيط، لبنان، بيت األفكار الدولية.2004الفيروزآبادي، مجد الدين محمد )
 م  ( في ظالل القرآن ، القاهرة ، دار الشروق.2003قطب ،سيد ) 

 ضاح القرآن بالقرآن ، م( أضواء البيان في إي1980المختار ،محمد األمين )
 م( األسلوبية واألسلوب ،تونس ،المكتبة العربية للمكتبات .1982المسدي ،عبدالسالم )
 م  ( إعراب القرآن ،اعتنى به خالد العلي  بيروت، دار المعرفة .2008النحاس ، أبو جعفر )
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، 1طبيقية التوظيف البالغي لصيغة الكلمة،  طم( اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريم دراسة نظرية ت2001هنداوي ،عبدالحميد )
 بيروت  المكتبة العصرية .

 م( االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ، الرياض ،مؤسسة اليمامة الصحفية .2003ويس ، أحمد محمد ) 
 الرسائلإالجامعيةإ

ابه اللفظي في القصص القرآني )رسالة ماجستير م( أثر داللة السياق القرآني في توجيه معنى المتش2007أحمد ، تهاني بنت سالم ) 
 غير منشورة (  جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

م( ظاهرة التكرار في سورة المرسالت مقاربات أسلوبية ،)رسالة ماجستير غير منشورة( جامعة 2017بهيجة ،شانون ،جميلة ،بونشان،) 
 عبدالرحمن ميرة بجاية .

م( ظاهرة االنزياح في سورة النمل دراسة أسلوبية )رسالة ماجستير غير منشورة ( الجزائر ،جامعة منتوري 2007جيلي ،هدية )
 ،قسطنطينية.

 م( أسلوبية االنزياح في النص القرآني )رسالة دكتوراه غير منشورة( األردن ،جامعة مؤتة.2008الخريشة ،أحمد غالب )
الداللي في سورة النمل دراسة تحليلية ) مذكرة لنيل شهادة ليسانس غير منشورة (  م(االنزياح2017سالم، عائشة، سعيدة، كريمة )

 الجزائر، جامعة البويرة .
م( التناسق الموضوعي في سورة القيامة واإلنسان والمرسالت )رسالة ماجستير غير 2013-هـ1434المبارك ، محمد حبيب مختار)  

 منشورة ( مكة المكرمة ،جامعة أم القرى.
م( السياق القرآني وأثره في الترجيح الداللي )رسالة دكتوراه غير منشورة ( ، جامعة اليرموك ،األردن 2005د ،المثنى عبدالفتاح ) محمو 

. 
م( ،أسلوبية االنزياح ودورها في التحليل النصي "رواية األسود يليق بك ألحالم مستغانمي أنموذًجا" 2016مداور، جميلة ،مفتاح ،نهلة )

 )رسالة ماجستير غير منشورة ( الجزائر ،جامعة الجياللي بونعامة . 
 الدورياتإ

 أيلول .حولية المنتدى .12الت أنموذًجا ،العدد م( ،دالالت السياق القرآني سورة المرس2017إبراهيم مهند احمد )
م( االنزياح الداللي وأثره في تطور اللغة، الجزائر ،جسور المعرفة )منصة المجلة العلمية الجزائرية 2016بخولة ،بن الدين ) 
asjp.cerist.dz.) 
 ائر. مجلة األثر.م(. داللة اللون األصفر في القرآن الكريم، جامعة قاصدي، الجز 2015خماقني، فائزة ،)

تطبيقية ،مجلة دراسات في  –م( اإلعجاز البياني للقرآن من خالل أسلوبية االنزياح دراسة وصفية 2011زارع،آفرين ،دادبور ،ناديا )
 .5اللغة العربية وآدابها )فصلية محكمة(  العدد 

المرسالت ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم  م( دالالت البنية الصوتية والصرفية في سورة2019الطائي ،رافع ،محمود ،هالل ) 
 التربوية اإلنسانية ،جامعة بابل ،نيسان.

 .4،عدد22م( تنوير الذات بالمنتخبات من مسائل النحو في سورة المرسالت ، مجلة كلية التربية للبنات ،مجلد 2011عباس ، محمد )
 ،الجزائر ،جامعة قاصدي .9ستبدال، األثر مجلة اآلداب واللغات ،العدد م( االنزياح في محوري التركيب واال2010عبدالقادر، البار،) 
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م( أسلوبية االنزياح في سورة الحديد المباركة، مجلة إضاءات نقدية )فصلية 2016قائمي ،مرتضى ،يوسفن ،اسماعيل ،زاده ،جواد) 
 ،كانون االول ،إيران .24محكمة(السنة السادسة ،العدد 

السياق والنص استقصاء دور السياق في تحقيق التماسك النصي ، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية م( 2008لحمادي ،فطومة،)
 واالجتماعية ، الجزائر، جامعة محمد خضير ،العدد الثاني والثالث.

 .3م( االنزياح وتعدد المصطلح ،مجلة عالم الفكر، األرشيف للسجالت األدبية،عدد1997ويس ،أحمد محمد )
 تالمؤتمرا

م( أسلوبية االنزياح في النص القرآني سورة محمد أنموذًجا، مؤتمر جهود األدباء النقاد العرب بين التقليد والتجديد، 2014عودة، حنان )
 نيسان ( ،األردن ،جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية .23-21المؤتمر الدولي األول)

 
 
 

Semantic and structural displacement in the Quranic context 

Surat Al-Mursalat as a model 
 

Abstract                                  
This research deals with the phenomenon of semantic and structural displacement in the contexts of verses of 

Surat Al-Mursalat, which is a modern stylistic phenomenon that is formed in the axes of substitution and syntax. 

This research explores the Semantic displacement in its three levels: the Lexical, Figurative and metaphorical 

levels. Equally, the structural displacement is examined In the formulas of verbs, the shift in methods: sympathy, 

division, interrogation, inclusion and title style. This is done by examining the context of the verses and their 

relationship to the exodus [Semantic and structural displacement] to reach the rhetoric of the Noble Quran, which 

is miraculous in its words, images, and significance. 
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