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    البحث: ممخص   

لفريضٍة محكمة،  قرآنيٍّ متداكؿٍ  مسارًا لدراسِة آية الصياـ، كنّصٍ  يتخذ ىذا البحث مف االنزياحية التداكلية    
كشف عف الدالالت التي تنتجيا لمالتداكلية؛  ، كسياقاتياعمى أفعاليا الكالمية يقفرصد صكرىا االنزياحية، ك ي

ليعكد إليو، عمى أف الدراسة ال تعزؿ  ؛النص كمككناتو المغة، كيستثمرىا حدس المغكؼ المتمرس، فينطمق مف داخل
نما يتجاكزىا إلى ما كراء  النص عف ىكيتو الربانية زمانًا كمكانًا كسياقًا، فال يقف بالنص عند حدكده المسانية، كا 

كاستخالص  ،ىذه التقنيات المغكية ستيعا في محاكلة الصكتيًا كمقطعيًا؛ اإلحصاء  معتمدًا عمىالمسانيات، 
 المتشابكة. اكلية كاالنزياحيةدتال اتياعالق

عف البعد  والثاني:عف البعد التداكلي في آية الصياـ، األول: كقد استقامت خطة البحث عمى مبحثيف؛     
عمى الكلكج إلى طبقات  افي قدرتي تتفاكت مرجعيةمف المغكييف كالمفسريف  اً تخذاالنزياحي في اآلية نفسيا؛  م

األنظار إلى جذكر االنزياحية كالتداكلية لفت  الً حاك مك ، س  ما يمميو ذكاؤىـ كعمميـ كثقافتيـ كمكاىبيـالنص، ح
 ينظركا ليا تنظيرًا.دكف أف  ، كمارسكىا عمميًا،المعاصرة التي ألمح ليا العمماء العر 

 .داكلية، الصياـ، السياؽ، الداللةاالنزياحية، الت الكممات المفتاحية:

Shift geometry in the verse of fasting, a pragmatic approach 
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 This research takes a deliberative deviation as a path to study the verse of fasting, as a 
circulating Qur’anic text for a court obligation, by observing its deviation forms, its verbal 
actions, and its deliberative contexts. To reveal the semantics produced by the language, 
and invested by the intuition of the experienced linguist, so he proceeds from within the text 
and its components to return to it, provided that the study does not isolate the text from its 
divine identity in time, place and context. The honorable text to the recipient of grammatical, 
morphological and phonetic issues; It also sometimes resorts to statistics in an attempt to 
comprehend these linguistic techniques, and to extract their intertwined deliberative and 
deviation relations. 

    The research plan was based on two topics; The first: on the deliberative dimension in 
the verse of fasting, and the second: on the displacement dimension in the verse, taking 
linguists and interpreters as a reference that varies in their ability to access the layers of 
the text, according to what is dictated by their intelligence, knowledge, culture and talents, 
and trying to draw attention to the roots of contemporary deviation and pragmatics that he 
alluded to. Arab scholars, and practiced it in practice, without looking at it theorizing. 

عمى  المرتكزة، ةنعيش في عصر التطكر المتسارع، المعتِمد عمى المنيجية العمميفاتحة البحث، وأسباب اختياره: 
 اكتسا  العمكـ كتحصيميا، ال يتـ إالألف غة ىي حياتنا العممية كالعممية؛ المغة في جانبيا الميارؼ كالكظيفي؛ فالم

نتاجيا، راءة(، كنقل العمكـكالق ،)االستماععبر ميارتي  كاإللقاء(، كىذه  ،)الكتابةعبر ميارتي ال يتـ إال  كا 
مدارس لغكية  ظيرتيس غريبًا أف يرافق التطكر العممي تطكر لغكؼ، ف، كليذا لع ىي ميارات المغةاألربالميارات 

لسانيتيف جاذبتيف الىتماـ الباحثيف، بل نجد مف  تيفتجديدية متعددة، ككانت "االنزياحية" ك"التداكلية"، أحدث ظاىر 
؛ لمتأثير عمى أدرجيما معًا فسماىما "االنزياحية التداكلية"، كغاية  ذلؾ كمو تحقيق كظائف أسمكبية كجمالية

 ، كالتمعف سياقاتيا الخطابية.المتمقي، مف خالؿ الحركة في مستكيات المغة صكتًا كصرفًا كنحكًا كداللة

المغة العربية، بقرآنيا البميغ، كأعالميا القدماء األفذاذ، لغة خصبة، متعددة الفنكف، متشعبة الفركع، تميـ ك       
سالستظيار مكنكنيا، كاستنباط  ؛الباحثيف ىك  يالقرآن ياكنص ؛قاط التيارات الجديدة عمى نصكصياأسرارىا، كا 

اختيار ىذا  األفصح، كآيات األحكاـ ىي أكثر نصكصو تداكلية كانتشارًا، كمنيا آية الصياـ، كليذا السب  تـّ 
 المكضكع.
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لتداكلية؛ كا محكرؼ االنزياحية يف؛ميم يفكر محبيكتس  البحث أىميتو؛ مف مكضكعو؛ فيك يتصل  أىمية البحث:
، بالتطبيق عمى القديمة كالمعاصرة مسانيات المعاصرة، كمحكر استثمار الجيكد المغكيةال اتباعتبارىما أىـ إنجاز 

 أكثر ترددًا، كأكسع انتشارًا في النص القرآني، فيتـّ  ي االنزياح كالتداكليةظاىرتأف النص القرآني المغكؼ، باعتبار 
آية الصكـ القصيرة، كاستجالء ما تشعو مف أبعاد جمالية، تبرز اإلعجاز القرآني الرصد الدقيق لتمؾ الظكاىر في 

مكانياتيا االنزياحية كالتداكلية المتعددة، كتصرفيا  مف جية، كمف جية أخرػ تبرىف عمى قدرات المغة العربية، كا 
 في التعبير كالداللة.

 .: البعد التداولي في آية الصومالمبحث األول

مصطمح لساني أكؿ مف أطمقو في الدراسات العربية ىك المغكؼ  طو عبدالرحمف مقاباًل لممصطمح  التداكلية     
ـ عمى مصطمح التداكليات؛ ألنو يكفي المطمك  باعتبار 1970)براغماتيقا(، حيث يقكؿ: "كقد كقع اختيارنا منذ

كالباحثكف كالدارسكف مصطمح التداكلية "، كقد تمقف المغكيكف 1داللتو عمى معنييف ىما)االستعماؿ( ك)التفاعل( معاً 
بالرضا كالقبكؿ كالبحث؛ لتعدد مجاالتيا كتشعبيا، كككنيا أحدث بحث أفرزتو المسانيات الحديثة، يكلي أىمية 

كالمتكمميف، كمقاصدىـ كحيثيات االستعماؿ كاألفعاؿ  قصكػ لمشركط الخارج لغكية، كالمتعمقة بالسياؽ، كالمقاـ،
التكليدييف أصبحت جزءًا مف دراسة اإلنحاز، كتطكرت ثالُث تداكلياٍت أساسية، كىي: تداكلية  المغكية، أك بعبارة

المسانييف التمفظية، كتداكلية البالغييف التخاطبية أك نظرية أفعاؿ الكالـ، كتداكلية الفالسفة التحاكرية، أك 
 .2التفاعالت التكاصمية

مق مف أقدـ النصكص كأغناىا كأبمغيا كأىميا كأكثرىا تميزًا في كلمقر  مف البناء المساني التداكلي، سننط     
ّـَ أكثر نصكصو تداكاًل، كىي آيات األحكاـ كالتشريع، مثل آية الصياـ التي بيف  ثقافتنا أال كىك القرآف، كمف ث

َياُم َكَما ُكِتَب َعَمى الَّذِ ُكِتَب َعَمْيُكُم َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا } أيدينا:  .3{ْم َلَعمَُّكْم َتتَُّقونَ يَن ِمْن َقْبِمكُ الصِّ

 القضايا التداولية في آية الصوم:

مف خالؿ قراءة أكلية لممصطمح النحكؼ نجده كافيًا لمتدليل عمى التداخل بيف مستكيات  :أواًل: اإلعراب التداولي
المغة الثالثة، فمصطمحات الحاؿ كالبدؿ كالتككيد كالتمييز، ليست مختصة بالمستكػ النحكؼ؛ بل ليا بعداف آخراف 

                                                           
 .02،  المركز الثمافً العربً، ص0222،0ـ ٌنظر: فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم، طه عبدالرحمن، ط 1
، عالم الكتب 0222، 1األسس اإلبستمولوجٌة والتداولٌة للنظر النحوي عند سٌبوٌه، إدرٌس ممبول، طبتصرف ٌسٌر من: ـ   2

 .032الحدٌثة، األردن، ص
 من سورة البمرة. 183ـ اآلٌة  3
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مى إدراؾ المكقف التخاطبي، كأمثمة ، إذف فيي قائمة ع4تأخذ عنيما كتعكسيما، كىما البعد الداللي كالبعد التداكلي
اإلعرا  التداكلي عند سيبكيو كثيرة، مثل قكلو: ىذا با  ما يجرؼ مف الشتـ مجرػ التعظيـ، كبا  ما ينتص  

، كعند النظر في كت  إعرا  القرآف لآلية نجد بعدًا تداكليًا كاضحًا، تدركو مف 5عمى التعظيـ كالمدح كغيرىا
ابيـ )يا( كارتباط أداة النداء بالمؤمنيف، كالفعل )ُكِتَ ( كسر اختيار المفع، ثـ سر صفحات ىذا البحث، مثل إعر 

بنائو لما لـ ُيسـّ فاعمو، كسر اختيار حرؼ الجر عمى الداؿ عمى االستعالء في )عميكـ(، كحرؼ التشبيو الكاؼ 
لتكميف عمى اآلخريف بالنظر إلى ، كداللة تعميـ الصكـ عمى السابقيف كالالحقيف؛ لمتخفيف مف مشقة ا{كما ُكِت َ }

 السابقيف؛ كفعل تداكلي متكرر، كىكذا إلى آخر اآلية نجد بعدًا إعرابيًا تداكليًا، سنفصمو في طّيات ىذا البحث. 

كىك ربط الكالـ بسياقو النصي كالمساني السابق كالالحق؛ ألف: "المغة ليست  السياق  التداولي المحكم:ثانيًا: 
حسابًا منطقيًا دقيقًا، لكل كممة معنى محدد، كلكل جممة معنى محدد، بحيث يمكنؾ االنتقاؿ مف جممة إلى ما يمـز 

تخدامنا ليا في الحياة عنيا مف جمل حس  قكاعد االستدالؿ المنطقي، لكف الكممة الكاحدة تتعدد معانييا بعدد اس
اليكمية، كتعدد معاني الجممة الكاحدة حس  السياؽ الذؼ تذكر فيو، كقد اقتبست التداكليات مفيكـ السياؽ مف 

، كعمَمت عمى استثماره كتكظيفو شأنو شأف السياؽ، كيقسمكف السياؽ إلى سياٍؽ: )لغكؼ _ 6المسانيات االجتماعية
ثااًل عمى ذلؾ لفع )ُكِتَ ( الذؼ تكرر ثالثة مرات متتابعة في سكرة عاطفي _ مكقفي  _ ثقافي(، كنضر  م

 البقرة، شارحًا أحكامًا كقضايا تشريعية، فما مغزػ ىذ التكرار التداكلي كالداللي؟، نستعرضو فيما يمي:

في تكرار  كقفت متأمالً    وموقع الصيام منيا:لصيغة )ُكِتَب( في سورة البقرة،  السياقية التداولية ثالثيةالـ 1
، ىي: متداكلة أحكاـ ثالثة ، معمتتابعة مراتٍ  ثالث لفع )ُكِتَ ( في سكرة البقرة، بصيغة الفعل المبني لممجيكؿ،

ـُ : القصاصب فبدأالكصية(،  ،)القصاص، الصياـ ـْ ِإَذا َحَضَر  الكصية:، كثنَّى ب7اْلِقَصاُص{}ُكِتَ  َعَمْيُك }ُكِتَ  َعَمْيُك
ـُ المكتُ  ـُ{ }ُكِتَ  َعَمْيُكـُ  الصياـ:ب كأخيرًا ثمَّث، 8ِإف َتَرَؾ َخْيرًا الكصية{ َأَحَدُك َيا ، كىنا نممح نكعيف مف الترتي  9الصِّ

 التداكلي اإليحائي الداللي، كل ترتي  يحمل دالالت نممسيا في الكاقع.

 ىك االعتيادؼ التصاعدؼ ابتداًء مف: الترتيب األول:ف 

                                                           
 .02، ص0222، 33، مج 1، ممبول إدرٌس، عالم الفكر، عـ البعد التداولً عند سٌوٌه 4
 .1/32، م 1991، 1ٌل، بٌروت، لبنان، طبوٌه، ت: عبدالسالم هارون،دارالجسٌـ الكتاب،  5
. وسٌاق الكالم ٌعنً أسلوبه ومجراه، نمول ولعت هذه العبارة فً سٌاق 62،62ـ انظر: فلسفة اللغة، محمود فهمً زٌدان، ص 6

الكالم، أي جاءت متفمة مع مجمل الكالم فً النص وللتمٌد بسٌاق الكالم فً تفسٌر النصوص وتأوٌلها فائدة منهجٌة، إلن معنى 
 العبارة ٌختلف باختالف مجرى الكالم.

 من سورة البمرة. 128ـ اآلٌة:   7
  من سورة البمرة.182ة: ـ اآلٌ 8
 من سورة البمرة.  183ـ اآلٌة:  9
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 كصكاًل إلى آية الصياـ. ←صعكدًا إلى آية الكصية    ←آية القصاص  

 فيك ترتي  عكسي تنازلي، ابتداًء مف: أما الترتيب الثاني: 

 كصكاًل إلى آية القصاص.  ←   نزكاًل إلى آية الكصية     ←آية الصياـ    

 الترتيب التنازلي الترتيب التصاعدي

 القصاص

 الكصية

 الصيام

 الصياـ

 الكصية

 القصاص

 كفي كال الترتيبيف التداكلييف إيحاءت داللية، عمى ما سيأتي.  

إف التداكؿ الترتيبي التصاعدؼ السياقي العجي  مع  :م منوالصو وموقع ؛ صاعديالتداولي التلترتيب ا: 1ـ1
يحاٌء جميل، كعند التأمل في ىذا الترتي ؛ نجد آية القصاص احتمت  المكتكبات التكميفية الشاقة، لو سرٌّ لطيف، كا 

(، ثـ جاءت آية الصياـ في 180(، ثـ حّمت آية الكصية  في الترتي  الثاني برقـ )178الترتي   األكؿ برقـ )
 (؛ كنجد أنو تعالى رتبيا حس  درجة المشقة في ىذه التكاليف؛ كما يمي: 183الترتي  الثالث برقـ )

 الصياـ ←الكصية       ←القصاص   

ص؛ ألنو يتمف النفس، ثـ ثّنى بالكصية؛ ألنيا تتمف الماؿ، ثـ ّثمث بالصياـ فبدأ باألكثر مشقة، كىك القصا
 لما اآلية ىذه مناسبةفقاؿ مبينًا: " لسر في ذلؾ الترتي ،كقد فطف أبك حياف األخف في مشقتو؛ ألنو ينيؾ البدف، 

 القاتل عمى فيج  التكاليف، أشق مف كىك النفكس، إتالؼ :كىك ،القصاص  ِ تْ بكَ : أكالً  ،تعالى أخبر أنو قبميا
 َكْت ِ  إلى ثالثاً  انتقل ثـ الركح، عديل ىك الذؼ الماؿ إخراج: كىك الكصية بَكْت ِ  ثانياً  أخبر ثـ لمقتل، نفسو إسالـ

 باألشق ثـ باألشق فابتدأ بالنيار، الغذاء مف اإلنساف ألفو ما كقاطع مانع لو، مضعف لمبدف، منيؾ: كىك الصياـ،
 .، كىك سر لـ يسبق إليو10"اآلية ىذه في عباده عمى للاّ  كتبو فيما انتقاؿ فبيذا بالشاؽ ثـ بعده،

                                                           
 .0/122أبوحٌان األندلسً،  ،ـ البحر المحٌط 10
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برقـ  ، بدءًا بآية الصياـتنازلي الترتي  الثاني ترتي  عكسي :، وموقع الصيام منوالتداولي : الترتيب العكسي1ـ2
الترتي  التداكلي  ىذا (، كفي178)(، كصكاًل إلى آية القصاص برقـ 180، نزكاًل إلى آية الكصية برقـ )(183)

 ت، يممح القارغ كالمتأمل مرامييا عمى النحك التالي:دالال

كىذا الترتي  مرَّ بمراحل تدريجية في السكرة ابتداًء بالفرد، مركرًا باألسرة، كانتياء  تحصيف المجتمع كتأمينو: أواًل:
 بالمجتمع كاألمة، عمى النحك التالي:

نو الفردببدأ   كحصنو المجتمعثـ     ←   بالكصايا كالتركاتكحصنيا األسرة بمركرًا   ←   بالصياـ كحصَّ
  .بالقصاص

المالي، لتحقيق التكازف  ؛كالكصيةي، لتحقيق التكازف الركح ف في المجتمع: فالصكـ؛ز اتحقيق مبدأ التك   ثانيًا:
 كالعقابي. قصاص؛ لتحقيق التكازف الجزائيكال

لمادة  يمفظالختيار االمف جية ؛ مف ثالثة كجكهة، نفسية تخفيفية تداكلي يحقق أغراضاً  )ُكِتَ ( بمفعالتعبير  ثالثًا:
مف  ، كمف جية ككنيا أسمكبًا خبريًا، يحمل مقصدًا تخفيفيًا، كأخيراً دكالتكد الكتابة فييا إيحاء باالعتذارألف  ؛" َ تِ "كُ 

أما ما سمي  ،فاعمو لـ يسّـَ لما يناسبيا المبني  الشاقة تكمثل ىذه التكميفا ؛فاعمو جية بناء الفعل لما لـ يسّـَ 
 طمأنينة.ك  ارتياحلممكمف  ات التي فيياالمكتكب فاعمو، فيناس 

اآليات التي تمت آية الصكـ كىي حس  ترتيبيا  إف آلية الصوم بما بعدىا: ؛سياق التداولي الترابطي: ال1ـ3
جاءت تفصيمية ألحكامو كانتقااًل مف العاـ إلى الخاص، في سياؽ تداكلي مترابط،   11 (184،185،186)

 كسندلل عمى ذلؾ ببعض الكمضات التداكلية، كمنيا:

، كالكسيمة  تسريع القوة اإلنجازية:: 1ـ3ـ1 كالفعل الكالمي الكمي لآلية كاآليات التي تمييا يقتضي كجك  الصـك
انتجت دالليًا معنى اليسر  {َأيَّاًما َمْعُدوَدات  }لممنطكقات السابقة، ىي قكلو تعالى:  المستعممة لتعديل القكة اإلنجازية

، كذلؾ تسيياًل عمى المكمف بأف ىذه 12كالتخفيف؛ أؼ ىي "أياـ قميمة، كيقاؿ في القميل: ىك شيء غير معدكد"
 .13األياـ يحصرىا العد"

                                                           
 البمرة. 182، 186، 182ـ اآلٌات  11
 .662م، ص1990ـ مفردات ألفاظ المرآن، الراغب األصفهانً، ت: صفوان عدنان، دار الملم، دمشك،  12
 .0/182م، ص1983، 0عناٌة: صدلً دمحم جمٌل، دار الفكر، بٌروت، ط أبوحٌان األندلسً، ـ البحر المحٌط،، 13
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حذؼ ما ُعمـ لدػ المخاط ، كقكلو تعالى:"فعدة مف  كمف الخصائص التداكلية لمخطا  حذف التداولي:ال :1ـ3ـ2
 . 14أياـ آخر" فيذا "القكؿ لطيف الفصاحة؛ ألف تقديره: فأفطر فعدة مف أياـ أخر"

كتنجز األفعاؿ التكجييية مف خالؿ تنكع المنطكقات اإلنجازية فيي  تنوع منطوقات التوجيو لإلنجاز: :1ـ3ـ3
ت الفعل كت ، التأكيد، الترغي ، التطبي ، اإلخبار، التعظيـ، الرجاء، تتراكح بيف: النداء كاألمر بأحد مشتقا

، أؼ فاعممكا ذلؾ كصكمكا {َوَأْن َتُصوُموا َخْيٌر َلُكمْ }كالحض عمى الفعل  "، كفي 15فإنو يقتضي الحض عمى الصـك
 األمر بالصـك تأكيد لمحكـ كترغي  فيو. 

كاستخدـ ظاىرة التكرار مدعمة لمقكة اإلنجازية بتككيد األغراض المتضمنة  تدعيم القوة اإلنجازية بالتكرار: :1ـ3ـ4
كال يريد }كاٍؼ عف قكلو  {يريد هللا بكـ اليسر}في القكؿ "كمف التكرار اإلفرادؼ )ىدػ/شير(، كمف التكرار التركيبي 

نما كرر تككيدًا" {بكـ العسر فعة البشر ال تعذيبيـ ، كمبرر ذلؾ يثبتو القرآف "بأف المقصكد مف الديف من16كا 
كعمى }، كصيغة الفعل 18، كاآلية مف األمر غير الصريح أك اإلخبار عف تقرير الحكـ17كفائدتيـ ال تسخيرىـ"

 فإنيا تستخدـ في الدالالت الطمبية )الكجك ، كالتحريـ، كالند ، كالكراىة، كالنصح..(. ،19{الذيف يطيقكنو

الكالـ التي  ، كىي نكع مف أفعاؿكتسمى األمريات أيضاً   :في آية الصيام الكالمية التداولية التوجييات: ثالثاً 
ىك إرادة المتكمـ تكجيو المخاط  إلى فعل ، كغرضيا اإلنجازؼ 20ءآخر يقـك بشي شخصاً  يستعمميا المتكمـ ليجعل

، كمعرفة أحكامو معيناً  التأثير عميو ليفعل شيئاً شيء ما، كمحاكلة  المطابقة فييا ىك جعل كاتجاه ،  21ىك الصـك
ليا فيك  عد  الخطا  يالئـ الكممات، كشرط اإلخالص فييا يتمثل في إرادة المتكمـ حدكث الشيء، أما الشرط المُ 

 .22قدرة المخاط  عمى أداء الدكر المطمك  منو

عند األمـ كما كانت ميمًا،  كفريضة شرعية عند المسمميف،  حكماً يتناكؿ في ىذه اآلية كالتكجيو القرآني     
مرؼ فييا ىذا التكجيو األ ،، كفرضت مف خالؿ آية مف القرآفوالركف الرابع مف أركانحتى جعميا اإلسالـ األخرػ، 

                                                           
 .128م، ص1982ـ أحكام المرآن، ابن العربً، ت: علً دمحم النجار، دار المعرفة، بٌروت، لبنان،  14
 .0/192م، ص1993ـ الجامع ألحكام المرآن، المرطبً، دار الكتب العلمٌة،  15
 .0/022م ، 0226ان، دار الحدٌث، الماهرة، ـ روح المعانً، األلوسً، ت: سٌد عمر 16
 .012، ص0212، 1ـ اإلعجاز الجدلً فً المرآن، خمٌس جابر صمر، دار الصحابة للدراسات المرآنٌة، طنطا، مصر، ط 17
 .0/133الشاطبً،  ،ـ ٌنظر: الموافمات 18
 من سورة البمرة. 182ـ اآلٌة:  19
، الرباط، المغر ،2020، 1ط، ػ  التداكلية، جرج بكؿ، ترجمة: قصي العتابي 20  .90ص ـ، الدار العربية لمعمـك
 .31ص ـ، 1994مطبكعات جامعة الككيت، الككيت/ ىاشـ طبطبائي، ، ػ ينظر: نظرية األفعاؿ الكالمية 21
 .م0213الجزائر، لخضر، الحاج جامعة منشور، دكتوراة بحث مدور، دمحم المرآن، فً الكالمٌة األفعالـ  22
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َياُم َكَما ُكِتَب َعَمى الَِّذيَن ِمْن َقبْ }المباشر:  في  كالصياـ، 23{ِمُكْم َلَعمَُّكْم َتتَُّقونَ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُكُم الصِّ
، يات تفصيمية ألحكاـ ىذه الفريضةمحكر االرتكاز األمرؼ، كالتكجيو المباشر مف هللا، ثـ أتبعيا بآ كىىذه اآلية 
أسمك  آية ك  نفسية تخفيفية، توجييات طمبية عقمية، وتوجييات؛ تكجييات التداكلية إلى قسميف ىماكتنقسـ ال

 :التداكلي، عمى النحك التالي بأسمك  المف كالنشر البالغي يف التكجيييفبيذ الصياـ التداكلي جاء

يات يكىي تكج ؛ الستيعا  التكميف، كفيـ أبعاده،ستيدؼ العقلتكىذه التكجييات : العقمية ةتكميفيلاـ التوجييات 1
 كينبغي أف يككف قابالً  ،تصدر مف المتكمـ لتكجيو المتمقي أك التأثير عميو، مع خمكىا مف الجان  الشعكرؼ غالباً 

قكة إنجازية مباشرة كقكة إنجازية  الخ، كلكل كاحدٍ  ...النييك  األمرك  النداءلمتنفيذ، كمف مجاالتو الفرعية نجد: 
، ألمر كالنيي طم  األداء أك الترؾكفي ا، ف القكة اإلنجازية مباشرة السؤاؿففي االستفياـ تكك  ؛ً مستمرمة مقاميا

ليذه األفعاؿ التكجييية،  النيي أك الخبر، أك طم  اإلقباؿ اإلنجازية المستمزمة مقامياً  كفي النداء أك األمر أك
 .التمني اإلرشاد......الخ منيا: التقرير اإلنكار التعج  فنذكر

كىي تكجييات تصدر عف المتكمـ في شكل انفعاؿ يعبر عنو، متكجو بو إلى  :التخفيفية التوجييات النفسية. 2
 .24أك يمتنع عف أداء الفعل كمف ىذا النكع العتا  ػ الطمأنة ليؤدؼ فعالً  ؛المتمقي لكي يحثو أك يحرؾ مشاعره

لية لمكممة، مف خالؿ اإليحاءات الدال؛ إلثارة االنفعاالت الكجدانية؛ ستيدؼ العاطفةتكىذه التكجييات        
كأسمك  التعبير، أما طم  تخفيف الحكـ مف العزيمة إلى الرخصة، فإنو ال يخرج عف الدائرة الفقيية العقمية، كىذا 

كسنقتصر في ىذه الخاطرة عمى تكضيح ىذه مف قبيل الدالالت اإليحائية النفسية المصاحبة لدالالتيا العقمية، 
ىنا يتجمى أسمك  القرآف ك  الرجكع إلى كت  أحكاـ القرآف....فعميو كلمف أراد الدالالت الفقيية  ،اإليحاءات

يف تككف الكممة الكاحدة بكجييف: فبينا ىي تؤسس التكميف إذ تممس النفس كفالمعجر؛ باستخداـ خطابيف ممف
طريق الرفع مف ، ك المكمف بومف تيكيف ال قبطري ؛مقصدية التخفيف يمكف أف تتحقق، ك بمطافة لتخفيف ما تؤسسو

 .متحققاف في آية الصكـ كالطريقاف معاً ، ىمة المكمف

 ،كىي تضـ كل األفعاؿ الكالمية الدالة عمى الطم  ،محمكد نحمة األفعاؿ التكجييية ضمف الطمبيات يصنفك     
المبس عمى السامع مما  ؛ إلزالةتتميز بالكضكح في التعبير عف قصد المتكمـك ، 25بغض النظر عف صيغتيا

                                                           
 من سورة البمرة. 183ـ اآلٌة:  23
 .216ص ـ، 2009، 1مكتبة اآلدا ، القاىرة، طمحمكد الصراؼ،  ػ ينظر: األفعاؿ اإلنجازية، 24
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نو ال يدع لممتمقي أؼ إف كمف ثـّ  ،كثر مف قصد لمخطا أجابة، كالتكجيو الصريح ال يستمـز يضمف تحقيق االست
  .فرصة لمتأكيل أك التممص مف مضمكنو

ذؼ مطابقة لمقكاعد التأسيسية؛ فشرط المحتكػ ال في آية الصكـ : سمسمة األفعاؿ الكالميةرابعًا: شروط المواءمة
، كما يتفرع عنو مف قضاء ككفارة،  ىك فعل في المستقبل مطمك  مف المخاطبيف )المكمفيف( كىك األمر بالصـك

، أك فديةً  أك قضاءً  أداءً  ؛قادر عمى إنجاز الفعل بأداء الصكـ (فإف المخاط  )المكمف ؛أما الشرط التمييدؼ
المطمك ، كمف المعمكـ عند األصكلييف أنو قد "انعقد فالشرط لنجاح التكجيو ىك قدرة المتمقي عمى أداء الفعل 
، كالمتكمـ عمى يقيف مف قدرة المكمفيف عمى إنجاز 26اإلجماع عمى أنو لـ يقع التكميف بما ال قدرة لممكمف عميو"

كىك هللا صاح  السمطة  ،الفعل، كالعنصر الميـ الذؼ يعطي أفعاؿ التكجيو قكتيا اإلنجازية ىي سمطة المتكمـ
لعمكـ جية أخرػ ممثمة في قكلو تعالى:) ، كىي باتجاه المتمقي مف27قة مف ناحية، كجية المنفعة اإلنجازيةالمطم
مف المخاط  أف ينجز ىذا الفعل، كالمسؤكؿ عف  كشرط اإلخالص ممثل في أف المتكمـ يريد حقاً  ،تتقكف(

 ثـ إحداث التغيير.المطابقة في األمريات ىك المخاط  الذؼ يقـك باالستجابة لمتكجييات، كمف 

إف العنصر الميـ الذؼ يعطي أفعاؿ التكجيو قكتيا اإلنجازية ىك  عوامل تقوية إنجازية الفعل الكالمي: خامسًا:
كاتجاه  سمطة المتكمـ مف ناحية، كجية المنفعة اإلنجازية، كىي باتجاه المتمقي مف جية أخرػ )لعمكـ تتقكف(،

مف ناحية )القكؿ( كسمسمة األفعاؿ ىنا مطابقة لمقكاعد التأسيسية، كالشرط المطابقة فييا مف العالـ إلى الكممات 
ذكر العكاق ، ككذلؾ التكجيو بألفاظ المعجـ، كربط المتمقي عمى أداء الفعل المطمك ؛ "ف لنجاح التكجيو ىك قدرة
ككذلؾ ذكر ما يتكقف عميو  ،مر أك ذمو في النييالكعيد، ككذلؾ مدح الفاعل في األ إنجاز الفعل بالكعد أك

 .28"المطمك 

كيعد األمر  ،باستعماؿ أكثر مف أسمك  كاألمر كالنيي المتضاديف في خطا  كاحد كقد يككف التكجيو مركباً       
بمعنى ُفِرَض، كاستخداـ الـ األمر مع الفعل )ُكِتَب( مثل صيغة الفعل  مف أكثر األسالي  استعماال في التكجيو،

"فبمجرد نطق المتكمـ بصيغة األمر يككف قد أضفى عمى نفسو مرتبة  ( في اآلية التي تميياو)فميصمالمضارع 
، كتتدرج أفعاؿ التكجيو في قكتيا اإلنجازية باختالؼ السمطة، أك المكانة 29اآلمر فيضع اآلخر في مرتبة المأمكر

                                                           
 .0/29ـ األفعال اإلنجازٌة، محمود الصراف،  26
، 0/82ـ، 1997، 1لمكافقات، الشاطبي، تحقيق: أبكعبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف، دار ابف عفاف لمنشر، طاـ ٌراجع:  27

 بخصوص مصلحة المكلفٌن
  .3/140 مرجع سابقالشاطبي، ، ػ ينظر: المكافقات 28
 .48صـ، الجزائر، 2013دار األمل لمطباعة،  عمر بمخير، ،ػ مقاالت في التداكلية كالخطا  29
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 ....أك اقتراح ،كالتماس ،كنصح ،كىذا يعطي أفعاؿ التكجييات أشكاليا المختمفة: أمر ،بيف المتكمـ كالمخاط 
 .لخإ

كقد تنجز األفعاؿ التكجييية مف خالؿ استعماؿ األفعاؿ المعجمية الدالة عمى الغرض اإلنجازؼ مثل:        
آمرؾ، أعدؾ، أقترح، أسألؾ.. كقد تنجز مف خالؿ المنطكقات اإلنجازية غير المباشرة، مثل: خركج األمر لداللة 

غيره كقد يستعمل المتكمـ األسمك  الخبرؼ إلنجاز فعل التكجيو، كىذا كثير في القرآف مثل التيديد أك التحذير أك 
ـْ َتتَُّقك } :آية الصكـ ـْ َلَعمَُّك ـُ َكَما ُكِتَ  َعَمى الَِّذيَف ِمْف َقْبِمُك َيا ـُ الصِّ فالنداء أكؿ ، 30{فَ َيا َأي َيا الَِّذيَف آَمُنكا ُكِتَ  َعَمْيُك

  ، لتحقيق اإلنجاز، كسيأتي تفصيل الحديث عنو، كما سيأتي.بث مقاصده، الذؼ يالمخاط فعل كالمي يقكـ بو 

 الواردة في اآلية ىي: ،األفعال الكالمية سادسًا وأخيرًا:

لؤلكامر التكجييية لؤلفعاؿ الكالمية األخرػ التي يأتي بعدىا اليدؼ  يعتبر النداء في القرآف مدخالً  النداء: (1
آية الصياـ بتكجيو النداء مف هللا إلى  استيمتكقد فت االنتباه لتكجيو ما يريد، لم المقصكد مف الخطا 

 ،ميما في التكاصل عنصراً  ، كيعد  ، كالنداء فعل كالمي صريح مباشر{يا أييا الذيف آمنكا} :بقكلو ،المؤمنيف
هللا المؤمنيف عند إعالميـ ىذا "فقد نادػ ، كالتككيد كالتحفيز ق أغراضًا مختمفة كالتنبيو كالتخصيصتحقِّ تو آليك 

تي بالنداء "فحيف أُ ، 31ىذا التكميف" شأف نبييـ عمى استماع ما يمقى إلييـ مفف _الذؼ ىك الصياـ_ المكتك 
أف النداء طم  نفيـ كمف ىنا ، 32مف قبل هللا تعالى لمعباد جاء بحرؼ المقتضى لمبعد ثابتًا غير محذكؼ"

األمر  ليتمكف مف تكجيو ما يريد، يصح  ذلؾ غالباً  ؛ى الداعيكاستحضار يراد منو إقباؿ المدعك عم
يا أييا }ذا سمعت هللا يقكؿ: "إ ملسو هيلع هللا ىلص:قاؿ رسكؿ هلل  ،}يا أييا الذيف آمنكا{ففي ىذه اآلية جاء النداء ،33كالنيي

 .34"فأكعيا سمعؾ فإنو خير يأمر بو، أك شر ينيى عنو {الذيف آمنكا
فإف ركماف جاكبسكف يسمي  ليذاكظيفة مف كظائف المغة، ك  لكنو يعد   ،فحس  لغكياً  كالتكجيو ليس عمالً     

غير أف نظاـ المغة ىنا غير كاٍؼ ألداء  ،كالرجاء الندائية كما في األمر ازية أككظيفة التكجيو بالكظيفة اإليع

                                                           
 من سورة البمرة. 183اآلٌة: ـ  30
 .2/177مرجع سابق ، أبك حياف البحر المحيط،ػ   31
 .2/68 مرجع سابقالشاطبي ، ، ػ المكافقات 32
 .2/323ت: دمحم أبكالفضل إبراىيـ، دار المعرفة، بيركت، لبنافركشي، ز ال، ػ البرىاف 33
ػ الحديث ركؼ في شع  اإليماف لمبييقي، بمفع"فأصغ إلييا سمعؾ، فإنو خير تكصى بو، أك شر تصرؼ عنو"، تحقيق دمحم السعيد  34

 .1/130، 4، كركاه أيضًا أبك نعيـ في الحمبة بمفع" فأرعيا سمعؾ" ط2/391بسيكني، دار الكت  العممية، بيركت 
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ية، كمنيا: السمطة كجية المنفعة كإلعطاء الكظائف، فيناؾ بعض العناصر التي تعطي التكجيو قكتو اإلنجاز 
 .35يل عمى المرسل كسمطتوحبعض اإلشاريات )الضمائر( التي ت الخطا  سمطة المرسل فإنو يتضمف

ـ الصياـ{ ُكِتَ  عميكى الضمني، كبعد النداء تبعو األمر}فعل كالمي غير مباشر يعبر عف المعن األمر: (2
ىنا إخبار   َ تِ فكُ  ؛أمرًا بصيغة )ُكِتَ ( أؼ ُفرض فتضمف الخبرمف خالؿ الصياغة الخبرية ، بصيغة خبرية

 .36عما كت  في المكح المحفكظ كسبق بو القضاء"
 ، كما يمي:ضيح بنية الفعل الكالمي في جممة }ُكِتَ  عميكـ الصياـ{كيمكف تك    

 توضيحيا  ـيانوع الصيغة

ُكِتَ  عميكـ }
 {الصياـ

 خبرية
 )ُكِتَ  عميكـ(

 
 تكجييية

فقد استخدـ السياؽ الخبرؼ  ،كما أكج  رعاية المماثمة ،حث عمى الصياـ
 في مكضع اإلنشاء )صكمكا(.

 ؛كيشير الشاطبي إلى ىذه األكامر غير الصريحة، بقكلو: "كأما األكامر كالنكاىي غير الصريحة فضرك ٌ       
َياـُ ُكِتَ  } :إحداىا ما جاء مجيء اإلخبار عف تقرير الحكـ، كقكلو تعالى ـُ الصِّ كأشباه ذلؾ مما فيو معنى  {َعَمْيُك

فالمعنى الضمني )األمر( ليس مف  ،37فيذا الظاىر الحكـ كىك جار مجرػ الصريح مف األمر كالنيي" ،األمر
كلذلؾ آثر السياؽ القرآني التعبير بصيغة األمر الذؼ جاء مجيء  ،نفس القكة اإلنجازية لمفعل الكالمي )اإلخبار(

، تأكيد لمحكـ كترغي  فيو مف اإلخبار عف  تقرير الحكـ فاألمر يتمثل في الحض عمى الفعل كفي األمر بالصـك
 .{فمف شيد منكـ الشير فميصمو}خالؿ أمر الشاىد بالصـك 

كيظير ىذا في استخداـ فعل  ،قد يحمل الخبر معنى األمر استخدام األسموب الخبري في موضع اإلنشاء:( 3
الذؼ  ،لغرض اإلعالـ كالتنبيو بالفرض ئي؛رض، كاستخداـ األسمك  الخبرؼ محل اإلنشاأؼ فُ ، )ُكِتَ ( في اآلية

في السياؽ عف التداكلي كما أف االنزياح  ،{إف هللا كت  عميكـ الصياـ}ىك منطكؽ كمعبر عف المعنى الحرفي 

                                                           
 .325ف ظافر الشيرؼ، صعبداليادؼ ب ،ػ  ينظر: استراتيجيات الخطا  35
 .2/164سابق  القرطبي، مرجعالجامع ألحكاـ القرآف، ػ   36
 .3/92مرجع سابق ، الشاطبي المكافقات،ػ  37
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ىك األمر: صكمكا شير  عمى األمـ السابقة، فيككف المعنى االستمزامي والخبر بفرضية الصكـ، كما فرضك  اإلنشاء
فيحمل دالالت ال تتكافر في الصياغة المعتادة،  ؛إنو ىنا يكجو المتمقي إلى سرعة االمتثاؿ إلى األمر، رمضاف

 :{ُكِتَ  عميكـ الصياـ}فنستشف مف جممة 

 البنية السطحية: كت  عميكـ الصياـ
 أسمك  خبرؼ  ←ػػػػػػػػػػػػػػػػ فعل ماض

 رمضافالبنية العميقة: صكمكا شير 
 أسمك  إنشائي ←فعل أمر ػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ناً ركفاستخداـ الصياغة الخبرية محل الصياغة األمرية اإلنشائية لمحث عمى ىذه الفريضة )الصياـ( التي تعتبر 
لينطمق لتحصيف أسرتو ثـ مجتمعو، كجاء  ؛التي تحصف المسمـ ،الفردية وفرائض مف أركاف اإلسالـ، كمف أىـ

ا اآلية ر ليحث المكمفيف عمى اإلسراع في االمتثاؿ لؤلمر إذا أراد نيل درجة التقكػ التي ختـ بيالتعبير بالخب
أؼ أف االختيار التركيبي ، استخداـ الفعل الماضي )ُكِتَ ( ككل ىذا يبرز مف خالؿ ،كجعميا مدار األمر كعمتو

عما كت  في المكح المحفكظ كسبق بو خاضع العتبارات تداكلية كعرفية، ففي عرؼ الشرع أف "كت " ىنا إخبار "
  .38القضاء"

 :: البعد االنزياحي في آية الصومنيالمبحث الثا

استعماؿ المبدع  كىك، مف ثمار جيكد عمماء الغر ، كلكف لو جذكر في العربية مصطمح معاصر االنزياح    
يؤدؼ المبدع مف  حتىاالستعمالي، كالمعتاد عف مقتضى المألكؼ بيا الخركج ، ك (لمغة )مفردات ػ صكرػ تراكي 

بداع كقكة  جذ  كأسر، أك ىك مجمكعة مف المبادغ كالقيـ الجمالية ك خالليا ما ينبعي أف يتصف بو مف تفرد كا 
اإلبداعي  ػ عمى المستك  ، كاالعتمادمعياريةعف األنماط ال اً بعدك  اً تميز  وخطابإلكسا  ؛ بيا المبدعالتي يسعى 

بداعي يعتمد عمى اختراؽ ىذه المثالية كانتياكيا، ك مثالي في األداء العادؼ تكييف:ألف المغة تقع في مس؛ لمغة  .39ا 

ينطمق مف خمفيتو المغكية كمنظكره  كاالنزياح مفيـك تجاذبتو مصطمحات كثيرة، فقد أعطى كل لغكؼ لو اسماً       
اإلطاحة، المخالفة، الشناعة، االختالؿ، شجاعة العربية، )العدكؿ، التجاكز، االنحراؼ،  ذلؾ: الخاص، كمف

االنتياؾ، خرؽ السنف، العصياف، التحريف، التشكيو المتناسق، المركؽ، الضالؿ، االضطرا ، خرؽ القاعدة، 
                                                           

 2/164 مرجع سابقالقرطبي ، امع ألحكاـ القرآفجػ ال 38
ك: . 19ـ، ص2012، ديسمبر2نكار بكحالسة، مجمة مقاليد، العدد ػ ينظر: االنزياح بيف أحادية المفيـك كتعدد المصطمح، د. 39

 .268ص ـ،1994دار نكياف لمطباعة، القاىرة، مصر، دمحم عبد المطم ،  البالغة كاأٍلسمكبية،
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، فكلٌّ ما جاء مفاجئًا عمى غير ُمَتكقَّع، فيك مظّنُة متمقياالنزياح يحدده الكمنيا ندرؾ أف ، 40لخ(إاالتساع ...
العربية في الحركة اإلعرابية، أك البنائية، كفي اختيار لفٍع دكف آخر، كجممٍة دكف االنزياح، كيظير في المغة 

أخرػ، كال شؾ أف لممعنى أثرًا بينًا في كل ما ُيمكف أف ُيكَسـ باالنزياح، كمكضع االنزياح مف حركة أك كممة ىك 
 مبات المقاـ، تجذ  انتباه المتمقي.البؤرة كالمحكر؛ لتحقيق أغراٍض بالغية كداللية كأسمكبّية، تناس  السياؽ كمتط

، فقد مف الكتابات المعاصرة، كبرز لو منظركف كضعكا لو حدكداً  كقد استقط  مصطمح االنزياح كمًَّا كبيراً    
، أما فاليرؼ 41إلى ما ندر مف الصيغ حينًا آخر" ، كلجكءاً عالـ المغكيات ريفاتر بأنو "خرؽ لمقكاعد حيناً عّرفو 

 ؛عدـ أخذ األسمكبييف ، أما ىنرؼ بميث فيكجو االنزياح كجية تداكلية، منتقداً 42اؼ عف قاعدٍة ما"فيعرفو بأنو "انحر 
كفي نياية المطاؼ يعترض عمى غيا  ، أسمكبي، مثل )األخطاء النحكية(الحتماؿ كجكد انزياحات غير ذات أثر 

مكرفكلكجية الاالنزياحات الصكتية ك  التداكلية عف مفيكـ االنزياح، ثـ يقسـ العمميات المسانية التي تجرؼ فييا
 .لخ(... إيقكيو )تكرار، تعادؿ، ترديد ـرؽ المعيار )رخص أك جكازات(، كقستركيبية، إلى قسميف اثنيف: قسـ يخالك 

43 

إّف االنزياح عف لفظة أك حركة، إلى لفظة أك حركة أخرػ، يكشف لنا قدرة النص القرآني الفائقة عمى اختيار    
األنس  لمتعبير عما ىك مراد، إذ يبدك لمقارغ أف المنزاح عنو، كالمنزاح إليو؛ ليس ليما إال الدالالت السطحية 

مف الظالؿ الداللية، كاإليحاءات النفسية، ما تفترؽ بو  المباشرة، لكف إذا تعمقنا في كل منيما نجد أف لكل لفظةٍ 
عف األخرػ، كما يجعميا أكثر مكاءمة لمسياؽ الذؼ كردت فيو، كلكي تنجمي تأثير ىذه االنزياحية في القرآف نحمل 

َياُم َكَما َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُكتِ }آية الصياـ، كنتدبر في جمالياتيا اإليحائية رغـ قصرىا، قاؿ تعالي:  َب َعَمْيُكُم الصِّ
الصياـ عبادة شاقة يتحمل فييا المسمـ مف المشقة كالتع  الشئ ك ، 44{ُكِتَب َعَمى الَِّذيَن ِمْن َقْبِمُكْم َلَعمَُّكْم َتتَُّقونَ 
مثل لو، كمف الطبيعي أف يككف الخطا  في  كألحق ىذا الفرض أحكاماً  ،الكثير، كفي ىذه اآلية فرض هللا الصياـ

ـٍ كفرائَض خطابًا ىادئا بحيث تنعكس آثاره عمى نفكس المفركض عمييـ  ىذه اآلية كما بعدىا التي تختص بأحكا

                                                           
ػ لمتكسع في المصطمحات، انظر: مصطمح االنزياح بيف ثابت المغة المعيارية، كمتغيرات الكالـ األسمكبي، يكسف كغميسي، مجمة  40

 .65، ص3، عدد25أحمد كيس، ، عالـ الفكر، الككيت، ـ ،، االنزياح كتعدد المصطمح203، ص16، مج64عالمات، العدد
 .51صـ، 1993دار النجاح، الدار البيضاء، المغر ، حميداني،  :حميد، ترجمةريفاتر ميكائيلػ معايير تحميل األسمك ،  41

 82صـ، 1982، 2لعربية لمكتا ، تكنس، ليبيا، طالدار ااألسمكبية كاألسمك ، عبد السالـ المسدؼ، 
 154، ص1998، ـ1دار الشركؽ، القاىرة،  مصر، طصالح فضل، ، ػ عمـ األسمك  42
 .58ـ، ترجمة: دمحم العمرؼ، ص1981ػ البالغة كاألسمكبية، ىنرؼ  بميث،  43
 من سورة البمرة. 183ـ اآلٌة:  44
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بالراحة كاليدكء مف أداء تمؾ الفريضة،  مشعراً  حتى ال يممكا كال يسأمكا مف أداء تمؾ الفريضة، كىذا يتطم  جكاً 
 .مف األمـ يسكا بدعاً قد فرضت عمى األمـ السابقة كل ،بيف ليـ أف ىذه الفريضة

 التالية في اآلية:  حديثنا عف االنزياحاتيككف كس

  .{ يا أييا...}اح االستياللي بالنداء المباشر: االنزي (1
 .{ الذيف آمنكا..}التعميـ )الناس(، إلى التخصيص:  االنزياح األسمكبي عف (2
  االنزياح الصكتي إلى األصكات المفخمة. (3
 .المقطع القصير االنزياح المقطعي  إلى (4
 .االنزياح المفظي عف )فرض، أكج ( إلى )ُكِتَ ( (5
( إلى )لممجيكؿ( (6   .االنزياح الصرفي عف المبني )لممعمـك
 .االنزياح المفظي عف الصكـ إلى الصياـ (7
  .االنزياح األسمكبي عف اإلنشاء إلى الخبر (8
 .االنزياح التشبييي؛ لتحقيق المكاساة بالمساكاة (9

 .{لعمكـ تتقكف }المفعكؿ بو في: االنزياح النحكؼ بحذؼ  (10
       .االنزياح التعقيبي  باإلشارة إلى التقكػ  (11

 االنزياحات: نظرة سريعة تكضح ىذهنترككـ مع 

لممؤمنيف،  المباشرالقرآني إلى الخطا  الخطا   انزاح :{ يا أييا...}ياح االستياللي بالنداء المباشر : االنز أوالً 
 ك)أييا( لمحبي  الحبي  مف نداء كىك نداء، حرؼ كيا)قل يا أييا ...(،  :المؤمنيف بػ)يا آييا...(، كلـ يقل فنادػ
فناداىـ مباشرة؛ ألىمية ما ناداىـ إليو؛ ألف لمحبي ،  الحبي  مف شيادة ك)آمنكا( لمحبي ، الحبي  مف تنبيو

، كىذا خط فنادانا مباشرة، بدكف كاسطة فعمية مثل )قْل(الصياـ عبادة عظيمة قديمة، كتبيا هللا عمى مف سبقنا، 
بالخطا  المباشر  االنزياحية ، كليذه الحظكة الندائيةعاـ في خطا  القرآف الكريـ لممؤمنيف في تكجيو التكاليف

 إيحاءات، منيا  أنيا:   

 ة، كتخفِّف مف مشقة التكميف.سترفع مف اليمّ _1
    ستنسي مرارة ما سيأتي مف إلزاـ._ 2
كجيًا مف كجكه االستئناس كالرحمة، بعكس الخطا  غير المباشر )االلتفات(، الذؼ يعد  المباشرة _ تعد  3

  كجيًا مف  كجكه التعنيف.
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 لقد جاء الخطا  اإلليي منزاحاً      :{يا أييا الذين آمنوا}االنزياح األسموبي عن التعميم إلى التخصيص  ثانيًا:
مع االسـ المكصكؿ  بنداء المؤمنيف يالتخصيصالنداء ، إلى {يا أييا الناس}س النا لكافةعف النداء التعميمي 

باإلنساف فترة مف الزمف؛ كلكف  يدؿ عمى أف اإليماف ليس أمرًا عابرًا يمر   كىذا ،{يا أييا الذيف آمنكا..} الذيف
كما جاء تخصيص المؤمنيف؛ ؛ د اإليمانيكاـ التي جاء بيا العقحتى ينفذ المؤمف األح ،اإليماف يتجدد بتجدد الفعل

ثارة االنتباه؛ ليبدك التكميف يسيرًا لينًا، فالخطا  مكجو لمصفكة المؤمنة، كليس  لتحقيق مقصدية التخفيف، كا 
الناجح  طبي لمعمكـ، كاإلنساف بحكـ تركيبتو الفطرية يحبِّذ أف يككف متميزًا كمنتميًا إلى دائرة الصفكة الضيقة، كال

طمعًا يتحمل مشاؽ الكاج ،  المريضفتجد فيو شفاؤؾ، تمرينًا شاقًا جدًا قائاًل: ىذا التمريف  لمريضودـ عندما يق
 .في العافية

الذيف آَمُنكْا{ فيذا نداء خاص بمف آمف  كساعَة تسمع }ياأيياكىذا النكع مف االنزياح فطف لو الشعراكؼ، فقاؿ: "   
ما : أنا لـ أكمفكـ اقتحافكأنو يقكؿ لممؤمنيفباهلل؛ ألف هللا ال يكمف مف لـ يؤمف بو شيئًا، كلكنو كمف الذيف آمنكا، 

نما كمفتكـ ألنكـ دخمتـ إلى مف با  اإليمافعمى إرادتكـ؛ أك عمى اختياركـ بي، كمادمتـ قد آمنتـ بي فاسمعكا  ، كا 
لو يماف اإلتبدأ بالقكؿ الحق: }ياأييا الذيف آَمُنكْا{؛ ألف  البارزة كلذلؾ نجد كل آيات األحكاـ؛ 45"مني التكميف ...

اهلل لـ يستخدـ ىذا الحق ليأمر البشر باإليماف، بل دعا الناس جميعًا أكاًل إلى تبعات فميس قكاًل بالمساف فقط، ف
 ف التكميف لمتشريف. يأمره بتشريعاتو، فيكك  اإليماف، فمف آمف

االنزياح الصكتي يؤثر عمى المعنى الداللي النصي، كيخيـ عمى  :إلى األصوات المفخمة: االنزياح الصوتي ثالثاً 
عف النظاـ الصكتي  الجك الخطابي، كيثير مكسيقى خاصة في النثر الفني، كاالنزياح الصكتي ىك"انحراؼ

المعيارؼ، أك ما يسمى بدرجة الصفر الصكتية، كخرؽ لو، كيستخدـ حدًا أقصى مف األمامية؛ لتصبح الكظيفة 
، كاالنزياح ىك الفصل القاطع بيف الكحدات الصكتية؛ ألف لكل صكت خصائصو فإذا 46الجمالية ىي المييمنة"

 .ا االستبداؿاستبدؿ مكانو بحرؼ آخر انحرؼ الصكت كانزاح بعد ىذ

  ؽ ع   ت ؾ ص ـ اليمزة ف ذ ؿ ق الصوت

 2 3 2 5 4 2 6 3 3 2 9 1 تكراره

                                                           
، القاىرة، د.طمف فيض الرحمف، دمحم متكلي الشعراكؼ، دار ػ  45  .1/450 أخبار اليـك
 .096ـ082، ص 1،0228ـ اإلٌماع فً شعر الحداثة، سلمان دمحم علوان، االسكندرٌة، العامرٌة، ط 46
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  الكاك األلف الياء الصائت 

 2 3 6 تكراره

 
أما الصاد فيي الصكت الكحيد المطبق الصفيرؼ الميمكس الذؼ   (:الصياممع ) خصوصية تالزمياالصاد، و  (1

ية فالصاد في ىذه اآل ،العبادة ة ىذهدؿ بذلؾ عمى خصكصي"الصياـ"، ليفي لفظة كاحدة ىي  يةيرد في اآل
أؼ أف هللا قد جعل لو أجرًا ال حدكد  ،:"الصكـ لي"في األثرف، باهلللفظة خاصة  صياـ، كما الخاصة بالصياـ

طباقو جامعًا بيف قكة االستعالء كظيكر ت الصاد مرة كاحدة في لفظة )الصياـفحضكر صك  لو،  (؛  بصفيره كا 
، كاعتبارىا محكر االرتكاز كأساس ( كاستعالئيارًا صكتيًا عمى داللة كممة )الصياـالرنينية؛ لتصبح مؤش

 ، فدؿ عمى خصكصيتيا، كمحكريتيا..التشريع في اآلية 
 ءعاليًا، كقد تبيف لنا مف اإلحصا كسيقياً ُتحدُث الالـ تأثيرًا م  حضور الالم المكثف، وايقاعيا الموسيقي: (2

، كنمحع في تكراره تنكعًا بيف التفخيـ كالترقيق، فقد ات( مر 9الصكت األكثر تكرارًا فقد كرد )أنو اآلية ألصكات 
الياء)ىممذيف(، األكلى: مدغمة مع ف،  )يا أييا اّلذيف، عمى الذيف، لعّمكـ(مدغمًة كمشددًة، مثلالالـ  تكررت
لتعكس  كرار؛مدغمة مع أختيا الالـ )عمّمذيف( كالثالثة مشددة مع الالـ نفسيا )لعّمكـ(، كل ذلؾ التكالثانية 
، كألف المعنى بصاده المفخـ ()الصياـمف لفع  تـ اكتسابو التعظيـ كالتميز كالتفرد الذؼك  التخصيصمعنى 

ذا ما عممنا أف اآلية ، 47اء اآلخر""عالقة متبادلة بيف المفع كالمدلكؿ عالقة تمكف كل كاحد منيما مف استدع كا 
، مف األصكات الجانبية المنحرفة، أدركنا ( مرات9)خالصة في عبادة الصياـ، كأف صكت الالـ المتكرر 

يتعاضد مع بؤرة اآلية أىمية التأكيد عمى االنحراؼ في عقائد الناس في ذلؾ الزماف، فكأّف صكت الالـ 
يدؿ عمى ذلؾ تكراره، االستقامة، كيؤكد عمى االىتماـ بصحة العقيدة كعكدتيا مف حالة االنحراؼ إلى العقدؼ، 

كاكتسابو ما يعكسو لفع )الصياـ( باعتباره فرضًا مؤكدًا عمى المسمميف، كعمى مف كاف كرنينيتو، كتفخيمو، 
، 48  المشيد المكحي بالعبادةفضاًل عف رؤية البعض أف صكت الالـ يمثل نكعًا مف اليدكء يناس قبميـ، 

لفع الصياـ  ىققد أبكراره المكزع، في ىذه اآلية يذا الصكت بتفإذف  ،49ككنو مف الحركؼ االحتكاكية الرخكة

                                                           
 .65ػ دكر الكممة في المغة، أكلماف ستيفف، ترجمة: كماؿ بشر، مكتبة الشبا ، ص  47
 .120ـ.، ص1995الكاحد زياد اسكندر، كمية اآلدا ، جامعة البصرة، يقاع أنماطو كدالالتو في لغة القرآف الكريـ، عبد اإلػ  48
 .107ػ الرعاية لتجكيد القراءة، مكي بف أبي طال ، ت: د. أحمد حسف فرحاف، )د.ت(، تكزيع دار الكت  العربية، ص 49
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الصكتي  االنزياحبذلؾ شكاًل مف أشكاؿ  حاضرًا بداللتو في ذىف المتمقي مف بداية اآلية إلى نيايتيا محدثاً 
 المؤكد  لمضمكنيا.

إف المقاطع الشييرة المستعممة في كممات العربية الطويل إلى القصير:  االنزياح المقطعي عن المقطعًا: رابع
إلى  ← إلى الطكيل المغمق   ← إلى المتكسط المفتكح   ← إلى المتكسط المغمق ←خمسة، تتدرج مف القصير 

صير، عمى النحك كسطة، إلى المقطع القالطكيل المزدكج، كفي اآلية نجد االنزياح جميًا عف المقاطع الطكيمة كالمت
 :التالي )بالرمكز(

 كتابة اآلية مقطعيًا: أواًل:

 يْا/أْي/ُي/ىْل/ل/ذي/َن/ َآْأ/م/نو/ ُك/ِت/َب/َع/ليـ/كـُ/ُمْص/ص/يا/ُم/كـ/ما/كـُ/ِت/بَ 

 ع/لْمـ/َلـ/ذيـ/نـَ/مْن/قبـ/لـِ/كْم/لـَ/عْل/لـَ/كم/تتـ/تـَ/قون.

 التكزيع النكعي لمقاطع اآلية: ثانيًا:

 183اآلية  رمزه المقطع

 22 ص ح القصير

 10 ص ح ص المتكسط المغمق

 8 ص  ح ح المتكسط المفتكح

 1 ص ح ح ص الطكيل المغمق

 0 ص ح ص ص الطكيل  المزدكج

 41 المجموع
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 ، مكزعة كما يمي:صكتياً  ( مقطعاً 41مف الجدكؿ السابق نستنتج أف عدد التجمعات المقطعية في اآلية )

عمى آية الصكـ، فكاف األكثر كركدًا عمى  ػ  كاف المقطع القصير األكؿ )ص ح(  في تجمعاتو كحركاتو مسيطراً 1
 كالسب  يعكد إلى أف تمؾ الحركة االنزياحية%؛ 50، بنسبة تفكؽ عمى ( مقطعاً 22غيره مف المقاطع، حيث بمغ )

المقطعية القصيرة تناس  آيات التشريع كاألحكاـ كمنيا الصكـ؛ التي تتطم  مقطعًا قصيرًا مفتكحًا رشيقًا خفيفًا؛ 
، الممل عف القارغ كالمستمعليخفف مشقة الحكـ، كيييئ النفكس لتقبمو؛ كمف ناحية أخرػ يزيل بذلؾ السأـ ك 

 ليصبح مف المتقيف ؛يمتـز بالصكـف ،طكؿ سمـ بأؼالم شعري الطكؿ بقصر المقطع، كبالتالي ال كيخفف مف حدة
 .50كما لك كانت أمامنا حية معاشة  ،المالمح كعرض التجربة عمى األمـ السابقة عمقالصكرة الفنية ك  تحفزه

فمتأكيده المستمر أف ىناؾ  ؛أما العقميف ًا؛نفسيك  اً جماليك  اً عقمي إيقاعاً . كتستمر حركة المقاطع في اآلية محققة 2
مف الكجكد  مف حالة التأمل الخيالي الذؼ يضفي نكعاً  فؤلنو يخمق جكاً  ؛في العمل، أما الجمالي كدقة كىدفاً  نظاماً 

مما يمفت ، ك 51فإف حياتنا إيقاعية: كالمشي كالنكـ.. ؛الممتمئ في حالة شبو كاعية عمى المكضكع كمو، كأما النفسي
رشاقة كخفة إلى مف األكثر متدرجًا  في حركتو، صاعدؼت عددؼٍّ  ( بترتي ٍ 4النظر أف عدد المقاطع في اآلية )

 التالي:كاألقل، 

 (1ص ح ح ص ) ←( 8ص ح ح )  ←(10ص ح ص) ←(  22ص ح)

مف  جكاً  صنعك  ،أدػ ىذا اإليقاع الصكتي كظائف جمالية متعددة كترتيباً  عدداً  مقطعياً  دت اآلية إيقاعاً لقد كلّ 
،  فريضةفي مكضكع  الركحيالتأمل  سيطر عمى اآلية، كاحتل المرتبة األكلى  المقطع القصير )ص ح(فالصـك
العددؼ المقطع المتكسط المغمق  يالئـ جك التشريع في خفتو، ثـ جاء في الترتي ( مقطعًا، كىذا المقطع 22بعدد )

كىذا المقطع في خصائصو كسماتو الصكتية يناس  حالة الحـز  ،( مقطعاً 10ص ح ص( كبمغت تكراراتو ))
 حدث تآلف كانسجاـ بيف المقطعيف، فتنفيذ ىذا التشريع العبادؼ الميـمة كالجدية في التحذير مف عدـ كالصرا

يقع عمى األذف، كىذه الدقة البالغة ال  أك إخالالً  ال يجد فيو القارغ أك السامع نشازاً  ،أحدث إيقاعًا مكسيقيًا متناسباً 
 بشر.يمكف أف ترػ في أؼ قطعة أدبية أك شعرية مف كالـ ال

                                                           
، 1984، بغداد، 1طػ بتصرؼ: حديث عف الجماؿ في اإل سالـ، عماد الديف خميل، منشكرات مكنبة المكصل، مطبعة منير،  50
 .23ػ22ص
 9ػ الجرس كاإليقاع في تعبير القرآف، كاصد ياسر حسيف الزبيدؼ، مجمة آدا  الرافديف)كمية اآلدا (، جامعة المكصل، العدد  51

، 1986األسس الجمالية في النقد العربي عرض كتفسير كمقارنة، دار الشؤكف الثقافية العامة، بغداد، ، 329ـ، ص1978لسنة 
 .361ص
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، 184) :. كينطبق ىذا التحميل عمى بقية اآليات التي تمي ىذه اآلية كتتعمق بشرح بعض أحكاـ الصياـ، كىي3
( كجدنا أنيما تتعمقاف بأحكاـ الصياـ، كلكف ىذه 187ػ185(، إال في تحميل معنى اآليتيف )187، 186، 185

عمى  صكتياً  ( مقطعاً 183_ 119منيما ) األحكاـ جاءت في آيات طكاؿ حيث بمغ عدد المقاطع في كل كاحدة
لآلية، كما  التكالي، كىذا العدد مف المقاطع جاء متناسبًا مع طكؿ كل آية منيما، كمنسجمًا مع البنية الصكتية

 يمي:

اآلية  رمزه المقطع
184 

 المجموع 186اآلية  185آلية 1

 105 20 56 29 ص ح القصير

 86 11 41 34 ص ح ص المتوسط المغمق

 45 13 19 13 ص  ح ح المفتوح المتوسط

 8 3 2 3 ص ح ح ص الطويل المغمق

 1 . 1 . ص ح ص ص الطويل  المزدوج

 245 47 119 79 المجموع

نزاح عف لفع: "فرض" ك "كج "؛ إلى لفع حيث اب( إلى )ُكِتَب(: جِ َض، وُ رِ عن )فُ ًا: االنزياح المفظي خامس
 إلى بعضيا الحركؼ ضـ في كتعرؼ بالخياطة، أديـ إلى أديـٍ  ضـ   األصل في كىك الَكْت ، مف، كىك "ُكِتَ "
ف ،المفع في المضمكـ عمى كأطمق بالخط، بعض كقد انزاح الخطا  القرآني إلى  الكتابة، كمنو بالخط، يكت  لـ كا 

، كىذا المعنى ال يحققو فيك أثبت كآكد ،عمى سائر األلفاظ؛ ألف ما يكت  يقع في النفكسىذا المصطمح، كفضمو 
"فرض" أك "كج "؛ ألف النفس قد تتطمع معيما إلى رفع التكميف بخالؼ "ُكِتَ " التي تفيد االنتياء مف المسألة، 
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أف في الكتابة معنى القضاء فالكتابة فييا إيحاء باالعتذار كالتكدد، فاألمر مكتك  قد ُفِرغ منو منذ األزؿ، كما 
 .األمر الشرعي، بمعنى األمر التككيني ، فكأّف اآلية جعمتركالقد

األصل في في التكميفات أف تأتي بفعل األمر اإلنشائي) ألسموبي عن اإلنشاء إلى الخبر:  سًا: االنزياح اداس
؛ ألف فييا {ُكِت  عميكـ الصياـ}انزاح عنيا إلى الجممة الخبرية:  ىنا صكمكا، فميصمو(، لكف الخطا  القرآني

تخفيفي، حيث أفسح المجاؿ لمتكطئة كالتقديـ، كأّجل الجممة اإلنشائية التي تحمل األمر  استئناسيإيحاء نفسي 
ْيَر َفْمَيُصْمُو{بالمفع المباشر اإللزامي  ـُ الشَّ الحقًا}َفَمْف َشِيَد ِمْنُك

، كقد أفضنا القكؿ فيو عند الحديث عف البعد 52
 التداكلي.

المنزاح إليو ، ك «كتْبتُ »فالمنزاح عنو  إلى المبني لممجيول )ُكِتَب(: ،معمومًا: االنزياح الصرفي عن المبني لمبعسا
 كاالنزياح ىنا إلى المبني لممجيكؿ، أك كما يسميو النحاة تأدبًا )ما لـ ُيسّـَ فاعمو(، يحمل داللتيف:؛ «ُكِت َ »

مدارىا عمى مقصد التخفيف كالتيكيف؛ ألف إظيار الفاعل يكحي بالقير كالسمطة، كىذا ال يتناس   الداللة األولى:
 مع السياؽ العاـ: سياؽ الرحمة كالمكدة.

 ،بينؾ كبيف هللا أف تدخَل شريكًا فيو، كىك سبحانو لـ ُيكمِّف إال َمْف آمف بوالذؼ العيد  اءقتضا الداللة الثانية:
حر: "... كحذؼ الفاعل في ىذه المكتكبات)الصياـ، القصاص، القتاؿ( لمعمـ بو، إذ ىك: هللا حياف في الب كبيقكؿ أ

ف كاف هللا ىك الذؼ كتبيا، كحيف  تعالى؛ ألنيا مشاؽ صعبة عمى المكمف، فناس  أف ال تنس  إلى هللا تعالى، كا 
، ثـ يعمُل لبناء 53عمـ البياف"...كىذا مف لطيف يبني الفعل لمفاعليككف المكتك  لممكمف فيو راحة كاستبشار 

، فيقكؿ: 54{ِبالنَّْفسِ  النَّْفَس  َأفَّ  ِفييا َعَمْيِيـْ  َكَكَتْبناالفعل لمفاعل المعمكـ في خطا  بني اسرائيل المخالفيف في اآلية }
 ففرؽ  الدمحمية، األمة ىذه بخالؼ ألنبيائيـ مخالفاتيـ ككثرة الييكد الستعصاء ؛فناس ىنا  لمفاعل الفعل بناء أما"

 لينبييـ ؛الصياـ ىك الذؼ الثالث المكتك  بيذا إعالميـ عند المؤمنيف كنادػ المخاطبيف، الفتراؽ الخطابيف بيف
 .55"التكميف ىذا مف إلييـ يمقي ما استماع عمى

ف كاف قد كت ، إال نقكؿ: ألف هللا  لماذا جاء بمفع )ُكِتَ ( مبنيًا لما لـ يسّـَ فاعمو؟كفي ىذا يقكؿ الشعراكؼ: "    كا 
 أنو لـ يكتبيا عمى كل خمقو، بل كتبيا عمى الذيف آمنكا بو، كأنت بإيمانؾ أصبحت ممتزمًا بعناصر التكميف، فكأفّ 

كلذلؾ  ،الحق سبحانو لـ يكت  ثـ يمزمؾ، كلكف التزامؾ تـ في نفس المحظة التي دخمت فييا باختيارؾ في اإليماف
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، }ُكِتَ {، فػلممجيكؿ بيا في صيغة البناء هللا زة القكية في حياة المؤمنيف يأتينجد كل التكميفات الميمة البار 
كالذؼ كت  ىك هللا؛ كلـ ُيكمِّف إال مف بيا، تكميفات َمْسبكقة يا كُكم   مع آيات الصياـ، كالقصاص، كالقتاؿ،جاءت 

كأنت ُحرٌّ في أْف تؤمف ، ذ ما ُيكمِّفؾ بوآمف بو؛ فساعَة إعالف إيمانؾ باهلل؛ ىي ساعة تعاقدؾ مع هللا عمى أف ُتنفِّ 
أك ال تؤمف؛ لكنؾ لحظَة إيمانؾ باهلل تدخل إلى االلتزاـ بما ُيكمِّفؾ بو، كتككف قد دخمت في كتابة التعاقد اإليماني 

 . 56"بينؾ كبيف هللا

االنزياح: "مف معبرًا عف ىذا  فاضل السامرائى يقكؿ د. ياح المفظي عن الصوم إلى الصيام:ًا: االنز مناث
نما استعمميا في الصمتخصائص التعبير القرآني أنو لـ يستعمل الصكـ في ا فالصكـ ىك اإلمساؾ ، لعبادة، كا 
مبت عينو كاك قك  ،عاؿ"كالصياـ اسـ منقكؿ مف مصدر فِ  ،57كفعمو )صاـ يصكـ(، كصكمًا كصيامًا كالىما مصدر"
، ك  قد كرد المصدراف في القرآف، فال يطمق الصياـ حقيقة في ياء ألجل كسرة فاء الكممة، كقياس المصدر الصـك

المغة إاّل عمى ترؾ كل طعاـ ك شرا ، ك ألحق بو في اإلسالـ ترؾ قرباف كل النساء، فمك ترؾ أحد بعض 
 . 58"أصناؼ المأككؿ أك بعض النساء لـ يكف صياماً 

 ة:عف الصـك إلى الصياـ، كخصصتو لمعبادة؛ لؤلسبا  التالياآلية كانزاحت 

 ، فجاءت حركفو أكثر كزيادة المبنى تدؿ عمى زيادة المعنى.أطكؿ ألف مدتو (1
 ألف متعمقاتو أكثر مف طعاـ كشرا  كمفطرات حسية كمعنكية. (2
     .إطالقات أخرػ مجازية؛ كإطالقو عمى إمساؾ الخيل عف الجرؼ و ألف ل (3
أحيانًا بداللة معينة كالرياح كالريح، كأخيرا؛ ألف ىذا مف خكاص االستعماؿ القرآني حيث يفرد بعض الكممات  (4

فع كالكزف كالغيث كالمطر، كمف جممتيا الصكـ كالصياـ، كربنا استعمل الصكـ لمصمت؛ لتقاربيما في الم
 . كالمخرج

كالتشبيو « مجمالً  مرسالً »)َكما ُكِتَ ( تشبيو يسمى  ًا: االنزياح التشبييي}كما كتب عمى الذين من قبمكم{:تاسع
، طابتىانت ك  تعمّ  إذا الشاقة األمكر فإف فيو، المخاطبيف ألنفس كتطيي  ،فيو كترغي  لمحكـ تأكيد فيو

ألّنيا صفة لمصدر محذكؼ، كتقديره:  ؛، فالكاؼ في مكضع نص ، إماىنا في الفرضية ال في الكيفية كالتشبيو
ما ألّنيا حاؿ مف الصياـ، كتقديره: )كت   ؛)كت  عميكـ الصياـ كتابة كما كت ( كما: مصدرية، أؼ مثل كتابتو، كا 
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المساكاة( ىنا؛ كيأتي اليدؼ االنزياحي التشبييي )ب ،59عميكـ الصياـ مشّبيا كما كت  عمى الذيف مف قبمكـ(
كالتسمية، فالمكاساة ىنا تتحقق بالمساكاة، كاإلنساف بطبعو يستكحش ما لـ يجربو مف قبل،  لتحقيق المكاساة

عمى فعمو، فجاءت اآلية؛ لتقرر أف ىذا التكميف قد كقع مف قبل عمى آخريف، فميس مف كيستأنس بما درج الناس 
كأنتـ أفضل منيـ، كيمخص ابف عاشكر فى )التحرير كالتنكير(، أغراضًا ثالثة  ،الالئق بكـ أف تتخمفكا عنيـ

 :60تضمنيا التشبيو

اإلسالـ، كشرعيا لممسمميف حتى ال يتميز بيا  أحدىا: االىتماـ بيذه العبادة، كالتنكيو بيا؛ ألنو شرَعيا هللا قبلَ 
راد صالحيا ككفرة ثكابيا.   غيرىـ، كذلؾ يقتضي اطِّ

كالغرض الثاني: أف في التشبيو بالسابقيف تيكينًا عمى المكمفيف بيذه العبادة أف يستثقمكا ىذا الصكـ؛ فإف في 
 االقتداء بالغير أسكة في المصاع .

لمقياـ بيذه الفريضة حتى ال يككنكا مقصريف في قبكؿ ىذا الفرض، بل ليأخذكه بقكة  كالغرض الثالث: إثارة العزائـ
  تفكؽ األمـ السابقة. 

تتقكف ماذا؟..  إف حذؼ المفعكؿ بو ىنا بميغ جدا، لو { تتقون }نحوي بحذف المفعول بو في: ًا: االنزياح العاشر 
تداكلية؛ فالحذؼ مف مزايا الكالـ، كمقاصد المتكمميف؛ ألجل التخفيف مف كمفة القكؿ كثقمو بعد  مزايا انزياحية

اتقكا }كلـ يقل: تتقكف كذا، كػ:  التكاضع عمى العمـ بالمحذكؼ، كترؾ القرينة الدالة عمى الحذؼ.حيث أطمقيا هللا
المو إال ماكاف يعمـ أف المستمع يحتاج إلى ؛  "إف الغال  عمى المتكمـ أال يذكر في ك{اتقكا ربكـ}، أك {رالنا

معرفتو؛ ليتبيف الفائدة منو، معتمدا في ذلؾ عمى قدرة المستمع عمى استخضار المحذكؼ إما لكضكحو إما لقربو، 
ما لشيرتو، فتككف عناية المتكمـ بالكالـ عمى حس  حاؿ المستمع مف اإلدراؾ، كعمى قدر مشاركتو لو في  كا 

، كقد نظرنا في كت  النحاة 61كمات، فيضمر ما عممو المخاط  كيظير ما جيمو كغا  عنوبعض الفكائد كالمعم
الذؼ ال كالمفسريف فكجدنا تقديراتيـ لممحذكؼ تختمف كتتبايف، كلما لـ يكف مقصكدنا تفصيل ذلؾ خشية الشركد 

 الجدكؿ التالي:في  كضحونستخمصو مف اآلراء الفقية كالتفسيريو، كنتقدير المحذكؼ ك يسمح بو مقاؿ البحث، 

 التعميل تقدير المحذوف اآلية
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 تتقون......

ألنيا تخل  أؼ تتقكف المفطرات مف  أكل كشر  كجماع.  التقدير األول:
 بالصياـ..

تتقكف المعاصي، أؼ تجعمكف بينكـ كبيف  التقدير الثاني:
 النار كقاية بترؾ المعاصي. 

ألف الصكـ يكسر 
 الشيكة.

تصمكف إلى منزلة التقكػ، فتدخمكف في زمرة التقدير الثالث: 
 المتقيف.

 ألف الصكـ شعارىـ.

 حيث يككف المعنى ىك تحديد معنى الصكـ الشرعي. ،كعميو فالتقدير األكؿ:  كارد عمى القراءة الفقيية التكميفية 

إلى كككبة االيحاءات النفسية التخفيفية كالتيكينية؛ آلف نص  الغاية كرفعيا  أما التقدير الثاني كالثالث:  فينضـ
مف شأنو التخفيف عف النفس كالتيكيف مف مشقة الكسيمة، كبيذا التشريف كالحظكة كالرفع مف الركح المعنكية يتـ 

لتتحقق مقصدية  المسمؾ األكؿ )مسمؾ التكميف( كيككف االنتقاؿ بعده إلى المسمؾ الثاني )مسمؾ التيكيف(؛
 التخفيف بكل األسالي .

إف ىذه التقديرات كالتعميالت تؤكد ما نقمو سيبكيو عف شيخو الخميل مف أف عمـ المخاط  حاصل بالجكا      
ف لـ يذكر لداللة مثل المكضع عميو، فالمخاط  يعمـ أف المكقف غير متصكر بالتفصيل ال تفصيالً  إجماالً  ، كا 

المعقكؿ المتعارؼ عميو في عالـ الشيادة، أما عمى جية اإلجماؿ فقد حصل عنده مف جية خركجو عف دائرة 
دلتو السياقية، كمعمـك أنو ا أضمر في الكالـ، كفي استحضار أعمى قدرتو في تدارؾ م الفيـ العاـ، كذلؾ اعتماداً 

 62عمى قدر مايأتي المتكمـ مف اإلضمار، يأتي المستمع مف الجيد في الفيـ.

، كفييا لمسٌة انزياحية تدؿ {لعمكـ تتقكف }ختمت اآلية بقكلو:  االنزياح التعقيبي باإلشارة إلى التقوى: :أحد عشر
عمى أف الغاية مف ىذه العبادة العظيمة، كغيرىا مف العبادات، ىك الكصكؿ إلى منزلة التقكػ، كفي عمكـ السكرة 

ال يراؾ هللا حيث نياؾ، كال يفتقدؾ حيث أمرؾ، يعني مرة، كالتقكػ ىي أف  36البقرة  تكرر ذكر التقكػ كمشتقاتيا 
 االبتعاد عف المحرمات كاالنيماؾ في الطاعات. 
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ىذا الحق بالمتقيف ترغيبًا في  ىذا الحق بالمتقيف؟، فيجي :  "خّص  : لـ خصَّ كيطرح ابف عاشكر سؤاالً      
يل عمى أف ىذا الكجك  عمى المتقيف الرضى بو؛ ألف ما كاف مف شأف المتقي فيك أمر نفيس فميس في اآلية دل

دكف غيرىـ مف العصاة، بل معناه أف ىذا الحكـ ىك مف التقكػ كأف غيره معصية ، كقاؿ ابف عطية : خص 
 .63المتقكف بالذكر تشريفًا لمرتبة ليتبارػ الناس إلييا"

ىـ، فالجكا ، مف كيقكؿ الفخر: فإف قيل: ظاىر ىذا الكالـ يقتضي تخصيص ىذا التكميف بالمتقيف دكف غير 
و كمذىبًا : }َحّقا َعَمى المتقيف{ أنو الـز لمف آثر التقكػ، كتحراه كجعمو طريقة ل: أف المراد بقكلوكجييف األكؿ

ات : أف ىذه اآلية تقتضي كجك  ىذا المعنى عمى المتقيف كاإلجماع دؿ عمى أف الكاجبفيدخل الكل فيو الثاني
، فبيذا الطريق يدخل الكل تحت ىذا التكميف؛ فيذا جممة ما يتعمق كغيرىـكالتكاليف عامة في حق المتقيف، 

 .64بتفسير ىذه اآلية

  ، كالقصاص، كالكصية.الصياـالتكاليف الشاقة، مثل: بعد  ترد اإلشارة إلى التقكػ كليذا      

 خاتمة البحث:

 لتالية:بعد سياحة بحثية، مستمديف العكف مف هللا، يمكف حكصمة ما سبق في النتائج ا

 المغة العربية.في كليما أرضية تطبيقية  المسانيات الحديثة، ماأفرزتي ظاىرتيفأحدث االنزياح كالتداكلية  (1
 .ـ مستكياتيا المغكية ي كثيف، يدعِّ ة، كفييا بعد تداكلي، كبعد انزياحآية الصياـ مف آيات التشريع المتداكل (2
 كثيرة؛ أبرزىا إعرابيا التداكلي، كسياقيا التداكلي الدالليـ في جكان  الصيا تجمى البعد التداكلي في آية (3

 القكة بما قبميا )القصاص، كالكصية، كالصياـ(، كارتباطًا ما بعدىا في تدعيـ كتسريعكارتباطًا  الترتيبي؛
 اإلنجازية.

ات النفسية التكجييك  ،العقمية تكميفيةالتكجييات الىي  ؛التكجييات الكالمية التداكلية في آية الصياـأبرز  (4
 (.استخداـ األسمك  الخبرؼ في مكضع اإلنشاء، األمرك  ،النداءىي ) الكالمية، ياأفعال، كأبرز التخفيفية

 ، فقد تجمى في انزياحات كثيرة، أبرزىا: االنزياح الصكتي، كالمقطعي،في آية الصياـ أما البعد االنزياحي (5
، كالصرفي في العدكؿ عف المبني )ُكِتَ (بػ)الذيف آمنكا(، كالمفطي بػياء الندائية، كالتخصيصي الكاالستياللي ب
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لممعمكـ إلى المجيكؿ، كالمفظي إلى الصياـ، كاألسمكبي إلى الخبر، كالتشبييي، كالنحكؼ بالحذؼ، كالتعقيبي 
 الداللية كالجمالية. االنزياحية لنا كقفة؛ الستنباط النكاحي شارة إلى التقكػ، كفي كل مكضع كافباإل

 المراجع:

 م.1982أحكام المرآن، ابن العربً، ت: علً دمحم النجار، دار المعرفة، بٌروت، لبنان، 

 ، عالم الكتب الحدٌثة، األردن.0222، 1األسس اإلبستمولوجٌة والتداولٌة للنظر النحوي عند سٌبوٌه، إدرٌس ممبول، ط

 .1986، بغداد، ةالشؤكف الثقافيسير كمقارنة، دار األسس الجمالية في النقد العربي عرض كتف

 ـ.1982، 2الدار العربية لمكتا ، تكنس، ليبيا، طاألسمكبية كاألسمك ، عبد السالـ المسدؼ،  

 .0212، 1دار الصحابة للدراسات المرآنٌة، طنطا، مصر، ط خمٌس جابر صمر، ،اإلعجاز الجدلً فً المرآن
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