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 الخبلصة :

ً ــوه – علٌه السبلم –هذا البحث من منطلق أن اللؽة العربٌة هً لسان هللا تعالى نّزل بها آدم  سعى         

ن القرآن ـــلى شواهد مـذه الدراسة قابمة عــومدار ه ، )الجنة( اللؽة التً ٌتخاطب بها المإمنون فً دار النعٌم

ن اجـل ــم ق الدراسات األدبٌة واللؽوٌة والنحوٌة ــوفوٌعالج معطٌات هذه النصوص والشواهد على  ، الكرٌم

،فبلبد لهم من لؽة حوار وتخاطب وهً من نعم الجنة  أهلالوصول إلى نتٌجة مفادها أن اللؽة العربٌة هً لؽة 

الخطاب الموجه   ً النص القرآنً جاء بصٌؽة ــــالجنة الذي ورد ف أهلكبلم  أند اتضح ـــوق الخالق علٌهم ،

روي ـالمن خارج الحكاٌة والخطاب ـــــالمباشر والخطاب م وؼٌر،وانه تراوح بٌن الخطاب المباشر ،ٌة للبشر

ً النص القرآنً فً آٌات الجنة ـــــ،وقد تضمنت أسالٌب الخطاب هذه تفاصٌل  اتضح من خبللها لؽة السرد ف

ة ـن الراحـه مـب ونعمـٌن اــهلل وم مـالجنة وصفاتهم وكبلمهم وتسبٌحهم وحمدهم وشكره أهل أحوالالتً نقلت 

 أصناؾً وصؾ مباهجها وتنوع ـــــــه اثر كبٌر فـــوالجنة  بوصفها مكاناً ٌستقر المإمنون فٌه كان ل األزلٌة

ان لها انعكاساتها ــن المظاهر التً كــا مــوؼٌره واألرابكا والحلً والولدان المخلدون ــالطعام والشراب فٌه

 أعٌنهمه ــه عقولهم وقرة بــــــن النعٌم الدابم الذي ذهلت بـــع للكبلم ألهلهاان باعثاً ــفً ساكنٌها لذا ك وأثرها

ً البحث فكان لسعة داللة ـــالجنة إضاءة جمٌلة ف أهلالتً ورد فٌها كبلم  ً اآلٌاتــ،وكان للجانب النحوي ف

ن ــن ؼٌرها مـة القرآن الكرٌم عــه لؽــضحاً لما تمٌزت بفً اللفظ بٌاناً وا وإٌجازامن معنى  ألكثرالمفردات 

بناء جملها وتسلسلها وإٌقاعها الرابع وما انعكس فً نفوس متلقٌها من األثر الواضح ،وما تلقٌه اللؽات وكذلك 

 من ظبلل واسعة فً المعنى فكانت أنٌسا لقلوب المإمنٌن.

 

 توطئة :   

 اللغة  ( –اللسان  –العالقة بين ) الكالم                                        

 

– الكبلم ً )ـمصطلحات وه ةن التفرٌق بٌن ثبلثـــء بالبحث عن ) كبلم أهل الجنة ( البد مقبل البد         

وم ــــرى ارتباط مفهـــ( وذلك الرتباط مفهوم كل واحد منها باآلخر من ناحٌة ومن ناحٌة أخ اللؽة –لسان ال

 ً هللا ــرض -ن ابن عباســعُروي  " )اللؽة (بـ )الكبلم ( استناداً إلى ما ورد فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ فقد

قرآن ألنً عربً ، وال أِحبُّوا العرب لثبلٍث : – وسلم آله على وصلى هللا علٌه  -: قال رسول هللا  قال – عنه

 – علٌه وعلى آلههللا  صلى -(ولم ٌقل  هو)كبلم أهل الجنة، فما ورد ( ٔ)ربً ،وكبلم أهل الجنة عربً"ــــع

 تعرٌؾ )لؽة أهل الجنة ( من هنا وجب دراسة العبلقة بٌن اللفظٌن والوقوؾ على النصوص التً ٌتضح فٌها

 لؽً ولؽات لؽو أو لؽً وجمعها : ٌة بمعنى "ً المعجمات العربــ، فاللؽة فن هذه المصطلحات ـــكل واحد م

، ووقؾ الباحثون (ٕ)"، فٌقال:فبلن لؽوي : بضم البلم وفتح الؽٌن وال ٌقال لؽوي : بفتح البلم  إلٌهاب ــــــوٌنس



اللؽة انبثاق عن  إن : " هـٔٙٔفً اللؽة ، لبٌان ماهٌتها والعلة من وجودها ٌقول جابر بن حٌان ت ى ـــالقدام

،  (ٖ)"لجسد ، تشبه الصلة بٌن النؽم والوترالنفس ومنها وهذا ٌفترض صلة جوهرٌة بٌن طبٌعة اللؽة وطبٌعة ا

ً التً تترجم عن النفس ما تحتاج إلٌه وقد عبَّر ــً حٌاة البشر فهـــٌضع تفسٌر لوجود اللؽة ف أنفهو ٌحاول 

ذ ــدأ تعرٌؾ اللؽة ٌؤخــم بــ، ث (ٗ)" ت ٌعبر بها كل قوم عن أؼراضهمأصوا " بقوله : هـ9ٕٖعنها ابن جنً ت

ْسهل ــــا وقؾ علٌه القدماء وتفسٌر لمعناهـممتفاصٌل أوسع  ٌَ البحث فٌها ، فلم تعد أصوات بل ا أوضح لكً 

ا ــــواشترط فٌه ،( ٘)"باإلشارةبالصوت أم باإلٌحاء أم  ذا التعبٌرـــهن شًء سواء كان ــهً وسٌلة تعبر ع"

هذه اللؽة عن وجودها عبر الكبلم  ُتْسفرم بهذه اللؽة والمتلقً لها وبها ود عنصرٌن ربٌسٌن هما : المتكلـــوج

تواصل ُتَحلَُّل من خبللها التجربة البشرٌة وبشكل مختلؾ داخل  أداة " أنهماٌن الطرفٌن ، على اعتبار بٌن هذ

لذا فهذا الكبلم بٌن الجماعات البشرٌة ال ، (ٙ)"وحدات تملك مضموناً داللٌاَ وتعبٌراَ صوتٌاَ  إلىل جماعة ــــك

اللسان ات مختلفة ، وهذا ٌجعلنا نقؾ على التعرٌؾ الداللً للفظ ) اللؽة( الذي ٌتعلق بـــــل لؽــبشكٌتوفر إال 

ن الجهاز النطقً ٌجب أن ـــالصادرة ع فاألصواتاللسان أهم عضو من أعضابه  " أنعلى اعتبار  اإلنسانً

ٌستعمل لؽته للتعبٌر  فاإلنسان،  (7)"آخر  إلى إنسانل رسالة محددة معٌنة من عقل ــوتنق تكون ذات معنى ،

ن ـــللؽة هً التعبٌر ع األساسٌةى أن الوظٌفة ــد أجمع اللؽوٌون علـــا ٌشعر به وقــــ، وتحلٌل م عـــــن ذاته

ن المتحدث ـــإلببلغ الفكرة م  " ى الوسٌلة الوحٌدة ــأنــــها تبقوأحاسٌسه وأفكاره، فبل شك  اإلنسانحاجات 

، واللسان (8)"على التبلٌػ والتوصٌل  أقدر الوسابلر وبسرعة فابقة ألن اللؽة هً ــــالسامع بسهولة وٌس ىــإل

 إلىفً أداء وظٌفته الطبٌعٌة فً الكبلم،ولو رجعنا  السٌكولوجٌةهو من وسابل الكبلم ضمن وظٌفته البشري 

 اللََّسُن : جودة اللسان والفصاحة.  ، فـ " انه اللؽة نجدالعربٌة ، المعجماتالتعرٌؾ االشتقاقً للفظ اللسان فً 

     ((  َقْوِمهِ  ِن أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل إَِّلا بِلِسْ  َوَما  ))  رأ ناسٌ ـ. وق ال لكلِّ قوٍم لْسٌن أي لؽةــٌق ة ،ـن : اللؽـواللِّسْ 

قواعد وضوابط خاصة  "عنها بان له  انه انماز أال، فاللسان هو اللؽة ؛  ، أي بلؽة قومه (9) "]ٗ: إبراهٌم]

 ماأعلى جنس من الناس كلسان العرب ولسان الحبش ولسان الروس  إطبلقهبعشٌرة أو مجتمع معٌن ٌمكن 

 اللؽةكانت  فإذا واللسان , للؽةفالكبلم ٌمثل الركن الثالث ، (ٓٔ)"تطبٌق القواعد والضوابط الفردي فهو الكبلم

الكبلم ٌمثل  " ف هذه اللؽةــة بشرٌة معٌنة واللسان قواعد لد مجموعــالكبلم عنن ـــــتمثل الشكل العام لنمط م

 والبد من معرفه المعنى اللؽوي للكبلم,  ٔٔ" ن طرٌق عبلمات صوتٌةــى التفاهم عــعلدى الناس ــلالقدرة 

 ةـحققـمت إرادةلفظ , حتى ولو لم تصبح ـه إرادة التــوعلى ما ٌراد ب وٌطلق على القول , , اإلفصاحفهو " 

  ٕٔ" هـ: إذا حادثت تهـالمك , وكالمـَك الذي ٌكـــمهُ , وكلٌـ: ناطق بلماً وكالَمهُ ـبالفعل , فتكلَّم الّرجُل ُتكلّماً وتكِ 

  =  , إذاً الكبلم م وهو المعنى ذاته فً تعرٌؾ اللؽةٌعنً الكبلبه  والتكلمعن الشا  لئلفصاحقول فالنطق بال

تمثل    "  كانت اللؽة فإذا ؛ ن ؼٌرهــٌزه عـتم ا بخصوصٌةــمع احتفاظ كّل واحد منهم,  اللؽة =   اللسان

اللسن هو باعتبار أن  ، واالستقامةالقصد فإن الكبلم ٌمثل جــهة العــدل ن جهتً ــجهة المٌل واالنحراؾ م

 . ٖٔالكبلم واللؽة"

ى عباده ــدون سابر خلقه ومن نعم هللا تعالى عل اإلنسان وقد خص هللا تعالى به إنسانًنشاط فالكبلم            

علٌها فً الحٌاة الدنٌا فً التً كان   انبه وان ٌمارس طقوسه  االعتٌادٌةنشاطه فً كّل جو اإلنسانٌسترجع  أن

له بالنُّطق على ساب اإلنسانهللا سبحانه قد كرم  إن ه : "77ٔقال بن منظورت - ومنها الكبلم –اآلخرة ر ــوفضَّ

 لــــأه انه به َنَزَل القرآن , وانه لؽة هذا اللسان العربً بالبٌان على ُكلَّ لسان , وكفاه شرفاً  وشرؾ , انالحٌو

دون سابر اللؽات  اللؽة العربٌةوان هذا الحوار ب - دالبل على وجود التحاور فً اآلخرةال أهمومن  ٗٔالجنان "

َماَء   ))  ذ خلقه إٌاهـا آدم منــً علمهـكلها الت األسماءلؽة   –  فقد جعل هللا تعالى اللؽة العربٌة  – َسأ َوَعلََّم َآَدَم اْلأ
ً لؽتنا  العربٌة ــمن الجنة وه  - علٌه السبلم –التً َنَزل بها آدم  فالعربٌة هً اللؽة  [  ٖٔالبقرة:] ((  ُكلََّها 



,  ل الجنة بالعربٌةـانه قال: "كبلم أه صلى هللا علٌه وآله وسلم(, فقد ورد عن الرسول الكرٌم محمد)الفصٌحة

ذي ـً الـوفً خبر الشام  ٘ٔ"  موقؾ بٌن ٌدي هللا ٌوم القٌامة بالعربٌةال أهل, وكبلم النار بالعربٌة أهلوكبلم 

الجنة  أهلكبلم  " : - علٌه السبلم –, فقال  الجنة أهلعن كبلم  فسؤله  -السبلم علٌه–علً  اإلمامورد على  

 .  ٙٔ"بالعربٌة

 نهاأ إال,  , وهً لسان آدم األولاللسان  هً " العربٌة أن إلىوقد ذهب بعض علماء اللؽة ودارسٌها            

فت وُمسَخت بتطاول  منهم  وذهب البعض اآلخر 7ٔاللؽات" , ثم سابر الزمن علٌها فظهرت منها السرٌانٌةُحرَّ

ؾ وصار سرٌانٌاً وهو  أن إلىعربٌاً,  الذي نزل به آدم من الجنة األول" اللسان أن إلى َبُعد العهد وطال, َفُحرِّ

 .8ٌٔشاكل اللسان العربً إال انه محرؾ" 

 أن التً ورد فٌها "  - بابل برج  –(  كوٌنتسفر ال ) فً كتب التوراة القدٌمة ورد ما إلىوعند الرجوع        

ت ــر السنٌن نزلــــوعب 9ٔ"  سعادتها القدٌمة تتفاهم بلؽة واحدة وكبلم واحد أوقاتً وقت من كانت ف البشرٌة

ذي ـــــ( ال القرآن الكرٌم ن )فكا (  صلى هللا علٌه وآله وسلم على صدر نبٌنا الكرٌم محمد ) الرسالة المحمدٌة

على وعً بالبٌان  ةـــً تلك الحقبــ, والعرب ف بؤعلى درجة من درجات الفصاحة والببلؼة  العربنزل بلؽة 

, فاختار هللا  دٌاً لهم بلؽتهمجاء تح ألنه, وسلموا له وامنوا به  عجزوا عن اآلتٌان بمثلهالقرآنً وعربٌته لذلك 

العربً فً ا ــبه هىٌتبا ً كانــالت بالكبلم واللؽة إعجاز( وهو  الكرٌمالقرآن  ) تكون معجزته أنلنبٌه الكرٌم 

, ثم  بالعربٌة إاللم ٌنزل  (  وجه الحقٌقة) الذي هو كبلمه تعالى على  إن الوحً : " قومه قال سفٌان الثوري

 هـــألن , كبلم هللا ( سّمً و) ,, لتضمنه معنى الَجْمع ( قرآناً  الوحً ) سمً وإنما ترجم)كلُّ نبً لقومه بلؽتهم

انه قال فً  –صلى هللا علٌه وآله وسلم  –, فقد ورد عنه  كد هذه الحقٌقة فً تارٌخ العربٌةإلٌـ  ٕٓ " ٌتؤّدى بها

عند هللا اتقاكم  أكرمكمواحد كلكم من آدم وآدم من تراب.  أباكمالناس إن ربكم واحد وان  أٌها : " خطبه الوداع

, األولانتمابهم  ٌفند حقٌقة أنٌمكن  ر فً لؽاتهم الفاختبلؾ البش  ٕٔ" بالتقوىإال  أعجمًفضل لعربً على  ال

ٍس َواِحَدةٍ  )) :من صلب عربً واحد قال تعالى ٌنحدرون وأنهم (( يَا َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمأ ِمنأ نَ فأ

كلها , وهذه  األسماءعلمه  أنبعد  وقد انزله هللا تعالى –علٌه السبلم  –[ فكل البشر من النبً آدم ٔ]النساء:

 وقد ذهب علماء اللؽة   .ٕٕ -علٌه السبلم  –آدم  العربً لسان هللا تعالى َنّزل به الن الكبلم بالعربٌة األسماء

ٌّزاً له التً وهبها هللا تعالى للبشرلكبلم بشكل علمً فلسفً ٌفسر حقٌقة هذه السجٌة البشرٌة لتعرٌؾ ا م ـــــتم

ك ــ, وذل ٌتعلم القراءة والكتابة أنالكبلم قبل  وــه اإلنسان بدأ به اــم فؤول.  لمخلوقات فً الكونعن سابر ا

وضبط قواعد لؽة من اجل التفاهم مع الجماعة  إلىو ٌحتاج ـــلذا فه ؛  وأفكاره اطفهلحاجته للتعبٌر عن عو

ود هذا العمل والكبلم دــحعمل واللؽة  ٌها الن الكبلم "الكبلم معهم لتصبح لؽته سلسلة مفهومة من قبل متلق

ذه ـــم هنظا ذا النشاط والكبلم حركة واللؽةــقواعد ه سلوك والكبلم نشاط واللؽةر هذا المعاٌٌسلوك واللؽة 

 ما, لذا نجد ادونٌس عندٖٕتفهم بالتؤمل فً الكبلم"م ٌحس بالسمع نطقاً والبصر كتابة واللؽة والكبل الحركة

 إن "   : ٌقولٌكاد ٌنفصل احدهما عن اآلخر,  هً الكبلم والاللؽة  أن إلىالنص القرآنً توصل  وقؾ عند

 – اإللهًمقروءاً هو الكبلم ,  تكلم فً النص القرآنً , بوصفه وحٌاً منزالً هو هللا , وبوصفه نصاً مكتوباً مال

, منذ  دخل الوحً فً الزمن وفً التارٌخ أنهو الذي كتب . لكن منذ  اإلنسانولم ٌكتب  أوحىهللا  أي اللؽة

هو المتكلم أي صارت كتابه ,بوصفه  نص مكتوب , صار إلىتحول  أن,منذ  الوحً موجوداً فً لؽة أصبح

دراساتهم  تؤصٌل إلىالذٌن عمدوا  معظم دارسً العربٌة إلٌهذهب  ذا ما, وهٕٗ"   هً الذات المتكلمة اللؽة

 إنٌبٌات من الؽ " فلٌس –صلى هللا علٌه وآله وسلم  –بنصوص القرآن والمؤثور عن الرسول الكرٌم محمد 

بان ٌستتبع بالضرورة االعتقاد  إنماوكذا االعتقاد بؤن هللا صابؽه  بلؽة عربٌة خالصة مصوغالقرآن الكرٌم 

كان فٌها  مااللؽة العربٌة هً اللؽة التً كانت فً الجنة عند إنوٌمكن القول ٕ٘هً لسان هللا تعالى "  العربٌة



رح القرآن  ـــصد ــكل شا وق بؤسماءوعرفه  إٌاهالتً علمها هللا تعالى  وهً اللؽة –علٌه السبلم  –نبٌنا آدم 

 اإلنسانا ـــالتً ٌتكلم به وهً اللؽة األنبٌاء رـــعجزة آخالقرآن وم لؽة أصالةعلى  ودلٌبلً  بذلك لٌكون برهاناً 

نه كان بلؽة عربٌة فً اآلخرة وا نت الحواروآٌات القرآن فٌها الكثٌر من النصوص التً تضم .  فً اآلخرة

    ومحاور البحث التالٌة  تكشؾ عن ذلك . فصٌحة

               

     األولالمبحث     

 وأنواعه مفهوم الخطاب     

   -لغة واصطالحا:الخطاب     

ن ـــالكبلم ( والتفرٌق بٌن كل واحد من هذه المصطلحات البد م  –اللسان   – اللؽة بعد الكبلم عن )         

 ((ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ  )) وانه ٌخاطب الناس  رآنً ورد على سبٌل الخطاب للبشرٌةالق فً النص الكبلم  إنالقول 

 وأبعادهه ومقاصده ـٌفهم لؽت ن قبل المخاطب إذــهوم مـون مفـٌك أناب البد ـوان هذا الخط [ 9٘ٔ]الشعراء: 

د المخاطب , وهذا ما آنً مفهوماً عنلم ٌكن الخطاب القر تتم ما التواصل بٌن النص القرآنً ومتلقٌه ال مٌةفعل

ٌخاطب جّل ذكره  ال أنٌقتضً جبلل هللا وعظمته  : "  , بقوله  تفسره ه فً مقدمةٖٓٔبري تطال أشار إلٌه

 إلٌهبلسان وبٌان ٌفهمه المرسل  إال ٌرسل احد منهم رسوالً برسالة , والبما ٌفهمه المخاطب إال من خلقه  أحدا

 الخطاب وقبل مجا الرسالةقبل  فحاله إلٌهبه  وأرسلخوطب به ,  ما لم ٌفهم إنخاطب والمرسل م... الن ال

العرب أعلى مستوٌاتها فً الببلؼة  عند ت اللؽةـــً وقت وصلــفالقرآن نزل بلؽة العرب ف ٕٙ"  وبعده سواء

َتَمَعِت بمثله )) اناإلتٌعجزوا عن  ألنهمانه شكل تحدٌاً عندهم  إالوعلى نسق كبلمهم ,  , والفصاحة ُقلأ لَِئِن اجأ
عأضٍ  نأُس َوالأِجنُّ َعَلى َأنأ يَأأُتوا ِبِمثأِل َىَذا الأُقرأَآِن ََل يَأأُتوَن ِبِمثأِلِو َوَلوأ َكاَن بَ عأُضُهمأ لِب َ [ فبل بد من 88: اإلسراء(( ]  َظِهيًرا اْلأِ

 وتحققها وآٌات الجنة واألقسامٌات الوقوؾ على مفهوم الخطاب ومستوٌاته وتقسٌماته للكشؾ عن هذه المستو

مراجعة اللفظ الموجه للؽٌر وهو 7ٕ"  لئلفهام م نحو الؽٌرتوجٌه الكبل : "هو فالخطاب لؽة -فً القرآن الكرٌم :

 .8ٕوِخطاباً" الكبلم وقد خاطبه بالكبلم ُمخاطبة ُمراجعة والُمخاطبة بن منظور "الخطابُ اّبر عنه كما ع

ب ــــوذه  9ٕملفوظاً " أمان مكتوباً ـــكأسواء  كبلم تجاوز الجملة الواحدة  " كل هوفصطبلحاً : ا أما         

ٌّة للتؤثٌر ب " تعرٌفه  إلىالشكبلنٌون الروس  ً ــــــف كل تلفظ ٌفترض متحدثاً وسامعاً تكون للطرؾ األول ن

رح راٍو لهذا الخطاب ومكان تط أوفالخطاب ٌستوجب وجود شخص  ٖٓ "  األشكالالطرؾ الثانً بشكل من 

ود ــن عناصر وجــذلك ٌنشؤ الحوار الذي هو عنصر م أساسلهذا الخطاب وعلى  فٌه هذه الخطابات ومتلقٍ 

ً تحدد ــن العوامل التــقارئ لهذا الخطاب وهو م أممتلقٌه حاضراً  أوالخطاب سواء بٌن فاعل الخطاب ذاته 

د ــــا تولــــٌَُولُد الخطاب داخل الحوار مثلم " لذا ؛ أو األدبٌة نصوص الدٌنٌةشكل الخطاب فً أي نص من ال

ٌُْمفِْهُم ــفالخط  . ضوع بداخل المو  , اآلخر ون داخل فعل حواري متبادل مع كلمة, وٌتك إجابته الحٌوٌة اب 

وقد ٌوجد الخطاب من ؼٌر وجود للحوار .فقد توجه بعض صٌػ الحوار بقصد  ٖٔفضل الحوار " عه بموضو

ن ــم المتلقً للنص مـلى فهـن ناحٌة وعـللخطاب م المنشابقصدٌة  أهمٌتهاأو بٌان لحالة معٌنة تتخذ  اإلفهام

بٌــن  ةــه اللؽــبوصف أوفعل  ً حالةــن اللؽة فــعبارة عبؤنه  " ٌفٌست الخطاب ؾ بنأخرى , فقد عرّ  ناحٌة

ن ــالتً تلعب الدراما مهو وحده العنصر الذي ٌجسد الشبكة  العنصر اللفظً " أنعلى ٕٖشركاء)التواصل("

وم ــمفهــذلك فــله ل قابدٌة والعقلٌة التكوٌنٌةوالع اختبلؾ مرجعٌات المتلقً الثقافٌة والفكرٌة على ٖٖ" خبللها



توجد  مجتمع ال " لٌس هناك إذواسع لفهم مكوناته ومكنوناته , أفق إلىحتاج الخطاب واسع جداً ومتشعب وٌ

ً ــػ ونصوص , ومجموعات من الخطابات التــتردٌدها وتنوٌعها , وصٌأو ه محكٌات كبرى ٌتّم سردها ـفٌ

ذي ـــقام الــب المـــأو حس  ٖٗ"   د محّددةـها حسب ظروؾ جٌتم سرد وس إذـا بعض الطقــــــعلٌه أضٌفت

 إلقاءً تتطلب ــالت أو الحاجة أو توجٌه صٌػ الخطاب المختلفة باختبلؾ المناسبةتقدٌم  ن المنشاـــٌقتضً م

 اآللٌاتبٌن علم الخطاب وعلم السرد فهو ٌستخدم  ب ؛لٌتبٌن من خبلل ذلك وجود عبلقة تفاعلٌةطاـــذلك الخ

مبدع الخطاب   " الراوي على وفق جوناثان كوللر أوفالسارد  ,  لسردٌةً النصوص اـــف تخدمةذاتها المس

 . ٖٙ"الذات اإللهٌة  راَن الكرٌم كله هو"فً الق والساردٖ٘ " وباعثه

ٌٍابِِه محمد  فالقرآن هو"           ُل على خاتم أُنَب  - صلى هللا علٌه وآله وسلم  –كبلم هللا تعالى ووحٌه الُمَنّزً

دث بإعجازه "  إلٌناالمكتوب فً الْمُصَحِؾ , المنقوُل  ه فهو كبلم هللا سبحان7ٖبالتواتر,المتعّبد بتبلوته ,الُمَتحَّ

  ,المتحدث مإٌدة لهالمعجزة ال باللؽة العربٌة – صلى هللا علٌه وآله وسلم –وتعالى ,المنزل على النبً محمد

ن قابله فً ـالمعّبر عنها, منفصبلً ع فالسرد فً القرآن الكرٌم مرتبط " بالسلطة تعبد بتبلوته,الم , به العرب

ل ـمنشبه ذاته ( بدلٌ أوقول الراوي, كما هو قول المروي عنه )صاحب القول , الوقت نفسه لذلك فالقول هو

ُل َرُسوٍل َكرِيٍم )قوله تعالى )) ِمُنوَن 04ِإنَّوُ َلَقوأ ِل َشاِعٍر قَِليًًل َما تُ ؤأ ى ـفقد نسب تعال[ ٔٗ -ٓٗ(( ]الحاقة: ( َوَما ُىَو ِبَقوأ

ه ـــالمبلػ عن –صلى هللا علٌه وآله وسلم  –حمد ـرسوله م ىــإل,  األصلً ـف , قوله الذي هوالقول)القرآن(

ى هللا ــصل  –ً الكرٌم محمد ــبلسان النب إلٌناا نزل من القرآن الكرٌم من آٌاته وسوره منقول ــفم8ٖتعالى " 

َِميُن   (291) َوِإنَّوُ لَتَ نأزِيُل َربِّ الأَعاَلِميَن  )) :بدلٌل قوله تعالى  –ه وآله وسلم ــعلٌ ( َعَلى قَ لأِبَك 291) نَ َزَل ِبِو الرُّوُح اْلأ
ن خبلل تداخل بعض ـوم   [ 9٘ٔ-9ٕٔ] الشعراء :  ((    (591) ( ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ 290لَِتُكوَن ِمَن الأُمنأِذرِيَن )

فً القرآن الكرٌم على  أنواع الخطاب الواردة فً آٌات الجنةفً النص القرآنً,ٌمكن تقسٌم  األصوات السردٌة

   -:النحو التالً

 خطاب مباشر   -ٔ

 خطاب ؼٌر مباشر  -ٕ

 خطاب من خارج الحكاٌة  -ٖ

 خطاب مروي -ٗ

 discours direct          خطاب مباشر : -ٔ

ل ـــإحدى الشخصٌات فٌنقن ـفً النص السردي , وقوام هذا الخطاب قوٌل ٌصدر ع األقوالهو نقل  "        

وهذا 9ٖ" ةمباشر ةطرٌقإلى المروي له بالذي ٌنتهً  إٌراد كبلم الشخصٌةالراوي فً  بحرفٌته ,وتكمن مهمة

ً تقسم ــــه, ف دالرواة فً السر أنواعفً تقسٌم  ( ٌمنى العٌدد. ) إلٌهذهبت  اللون من الخطاب ٌنسجم مع ما

   -الرواة على قسمٌن :

  -: إلىوهذا ٌقسم  -من الداخل : األحداثراٍو ٌحلل  -ٔ

وهو "بطل ٌروي قصته , لكن هذا الراوي لٌس مع مسافة الزمن هو تماماً  -الـ )أنا( : الراوي بضمٌر - أ

فً  عالهأفالراوي هو من ٌتكلم فً زمن حاضر عن بطل كؤنه هو الراوي وقد وقعت  أنالبطل : ذلك 

لمعمول بها فً السرد فً آٌات الجنة للكشؾ عن لؽة ا التقنٌةمن هذه  وٌمكن اإلفادةٓٗزمن مضى " 

َحاُب الأَجنَِّة   ) ) :, ففً قوله تعالى أهل الجنةً اآلٌات التً ورد فٌها كبلم ــوكبلم الراوي ف َونَاَدى َأصأ



نَا َما َوَعَدنَا  َحاَب النَّاِر َأنأ َقدأ َوَجدأ ُهمأ َأنأ َلعأَنةُ اللَّ َأصأ ن َ ُتمأ َما َوَعَد رَبُُّكمأ َحقِّا قَاُلوا نَ َعمأ َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن بَ ي أ َنا َحقِّا فَ َهلأ َوَجدأ ِو رَب ُّ
( ولكن أهل الجنة) [ فالخطاب الموجه فً اآلٌة منقول عن الشخصٌةٗٗاألعراؾ :(( ]  َعَلى الظَّاِلِمينَ 

أهل فقول ) – اللؽة العربٌة –وهً لؽة القرآن الكرٌم أي  اّصة بهٌخرج عن نطاق لؽة الراوي الخ ال

ا)) -( : الجنة نَا َما َوَعَدنَا رَب َُّنا َحقِّ أن (( هو توصٌؾ للحال الذي هم علٌه وعلى الرؼم من  َأنأ َقدأ َوَجدأ

 ٔٗوالحدوث"عل الماضً )وجدنا( ذلك الن داللة الفعل فً الكبلم تدل على "التجدد بالف بدأت العبارة

العكبري  إلٌهذهب  ذلك الفعل محمول على الدوام واالستمرار فً المقام الخطابً , وهذا ما أنعلى 

الحال فتدل على تجدد سابق  أوالحدث فً الماضً  إلحداث إن الجملة الفعلٌة موضوعة"  : فً قوله

 ًــل الطبرســوقد عل ٕٗالتجدد فً مقام خطابً "  وقد ٌستعمل لبلستمرار ببل مبلحظة  حاضر . أو

ظ ـر بلفـذك وإنما ,  ةـأهل الجن: وسٌنادي  " أي ه :ـبقول ( فً اآلٌة ماض مجا الفعل ) ه 8ٖ٘ت

ع لرو, وذلك ابلػ فً ا ألنه كابن ال محالة,  الماضً , لتحقٌق المعنى , جعل ما سٌكون كؤنه قد كان

نَا َما َوَعَدنَا رَب َُّنا  )) ُتمأ َما َوَعَد رَبُُّكمأ سله ))وعلى ألسنة رالثواب فً كتبه,(( من َأنأ َقدأ َوَجدأ ((   َحقِّا فَ َهلأ َوَجدأ

إال  ةـوعدهم هللا بالجن ار ماـنفوسهم , الن الكف إلى أضافوا الوعد بالجنة اـوإنم((  حقاً  العقاب ))من 

ى انه قد ـ, عل الماضًكان كبلمهم بصٌؽة (  أهل الجنة الحاكً ) أوفالراوي  ٖٗ"  ٌإمنوا إنبشرط 

((  وعدنا اـ" )) م النار فقد قال : ألهلاً بهذا المعنى م ولو لم ٌكن كذلك لم ٌوجهوا خطابتحقق عنده

وعدكم (( لم ٌذكر المفعول ذلك  وعد ربكم حقاً (( ولم ٌقل ))ما بذكر مفعول الفعل ثم قال بعدها ))ما

ل ــقال : ه هـفكؤنفقط  هــما وعدهم بــكرٌن للوعٌد ولٌسوا منالوعد ا ألصلالكافرٌن كانوا منكرٌن  أن

 فقال : ن الخٌر والكرامةـم موعدهم ربه اــٌنتظرون م مـفؤنهإمنٌن مد ربكم حقاً بخبلؾ الـوجدتم وع

 هــاالستمرار ألن ى التجدد وـً اآلٌة ٌدل علـفالخطاب القرآنً ف  ٗٗوعدنا ربنا حقاً (( )) وجدنا ما

ى ـتعال هلقو ونحو ذلك فً . المتعاقبة الثقافات والمعتقدات على مر األجٌالتعدد مجتمع م إلىموجه 

ِم الظَّاِلِميَن ))): َعلأَنا َمَع الأَقوأ َعأَراِف رَِجاًَل يَ عأرُِفونَ ُهمأ ِبِسيَماُىمأ قَاُلوا َما َأغأَنى 04قَاُلوا رَب ََّنا ََل َتجأ َحاُب اْلأ ( َونَاَدى َأصأ
ُعُكمأ َوَما ِبُروَن )  َعنأُكمأ َجمأ َتكأ ٌف َعَليأُكمأ 04ُكنأُتمأ َتسأ ُخُلوا الأَجنََّة ََل َخوأ َمٍة ادأ ُتمأ ََل يَ َنالُُهُم اللَّوُ ِبَرحأ ( َأَىُؤََلِء الَِّذيَن َأقأَسمأ
َزنُوَن ) ُتمأ َتحأ َنا ِمَن ا09َوََل أَن أ َحاَب الأَجنَِّة َأنأ َأِفيُضوا َعَلي أ َحاُب النَّاِر َأصأ ا َرزََقُكُم اللَّوُ قَاُلوا ِإنَّ اللََّو ( َونَاَدى َأصأ لأَماِء َأوأ ِممَّ

َم نَ نأَساُىمأ َكَما َنُسوا لِ 04َحرََّمُهَما َعَلى الأَكاِفرِيَن ) َيا فَالأيَ وأ ن أ ُهُم الأَحَياُة الدُّ ًوا َوَلِعًبا َوَغرَّت أ ُهمأ َلهأ َقاَء ( الَِّذيَن اتََّخُذوا ِدين َ
ِمِهمأ َىَذا َوَما َكانُ  َحُدوَن يَ وأ ة ـذه اآلٌات الكرٌمــ[  فقد تضمنت هٔ٘ -7ٗ:األعراؾ] ((  (02) وا ِبَآيَاتَِنا َيجأ

َعلأَنا  فً قوله تعالى ))ـإمنٌن وكؤنها وقعت فعبلً فمالتً سٌكون علٌها ال األحداثمن  صورة رَب ََّنا ََل َتجأ
ِم الظَّاِلِمينَ  مع علمهم الضروري بؤن  المسؤلةحسنت  وإنمافً النار  وإٌاهمتجمعنا  (( " أي ال  َمَع الأَقوأ

   ٘ٗ"  ر بخضوعه لربهـاكـً دعابه الشـؾ الخاضع هلل فـن السرور بموقـم ذلك لمالهم مـٌفعل به هللا ال

ور ــن صــاألحوال مواقتراب هذه  ل الجنةـــأهلحال ن تصوٌر ـمة بما تضمنته مـالكرٌاآلٌات ه فهذ

 أومع بعضهم البعض  أووالكفار  الجنة أهلالواقع تجعل المتلقً ٌفترض صور الكبلم بٌن  ألحداث

ومن القواعد  ناحٌةمن  الكرٌمةبالتوجه للدعاء والشكر هلل تعالى من خبلل صٌػ الخطاب فً اآلٌات 

د فٌها قع بعد صٌؽه الفعل )قال( فهً جملة محكٌة وهً الجملة التً ورٌ بؤن كل ما المعروفة النحوٌة

ا ـد بهً النحو العربً ٌراـ( ف قول ) أن مادة, فمعلوم األخرىاشتقاقاتها  إحدى أو)قول(  صٌؽة مادة

 أنى ـوقعت فً كبلم العرب عل أنماقلت (  ) أن" واعلم   ذلك ه 8ٓٔسٌبوٌه ت الحكاٌة , وقد ذكر 

أن سن ـٌح هـألن , زٌد منطلق : قلت و,ـنح , قوالً  كان كبلماً ال بعد القول ماتحكى  وإنما,  ٌُحكى بها



فقد وقؾ على بٌان  ًـالقرآنفً النص  ( قول ) أما استعمال مادةٙٗتدخل قلت" قول :زٌد منطلق,والت

كما هو قْول ُالُمْروي  هو َقْوُل الراوي ، :" بقوله هـ ٕ٘ٗت األصفهانًلها الراؼب  األساسًالمعنى 

ُهمأ ُمِصيَبةٌ قَاُلوا ِإنَّا لِلَِّو َوِإنَّا ِإلَيأِو رَاِجُعونَ الَِّذيَن ِإَذا )):وقوله تعالى عنه. ٌُْرد به القول ٙ٘ٔ((]البقرة:َأَصابَ ت أ [ لم 

الواقع بعد صٌػ القول اللفظ  أنفالمراد هنا 7ٗكان معه اعتقاد وعمل(( أذاذلك  أرادالمنطقً فقط بل 

ه ــً قولـك فــه ونحو ذلـل الُمْروي عنوـق أولراوي كما هو كبلم ـان كبلما لـالكرٌمة ك اآلٌاتً ـف

َبَل بَ عأُضُهمأ َعَلى بَ عأٍض يَ َتَساَءُلوَن ) )):تعالى ِفِقيَن )10َوَأق أ ِلَنا ُمشأ َنا َوَوقَانَا 12( قَاُلوا ِإنَّا ُكنَّا قَ بأُل ِفي َأىأ ( َفَمنَّ اللَُّو َعَلي أ
ُموِم ) ُعوُه ِإنَّوُ ُىَو الأبَ رُّ الرَِّحيُم )( ِإنَّا ُكنَّا ِمنأ قَ بأُل 14َعَذاَب السَّ ت ـتضمن واآلٌة  [8ٕ- ٕ٘]الطور: ((  (14َندأ

ن ـوقعت فً زمن مضى لك أحداثبعد القول جملة محكٌة وهً كبلم الراوي فً الزمن الحاضر عن 

 ماأفنجد البعد الزمنً قد انعدم بٌنهما هذا من الجانب السردي المروي عنه  الراوي علٌم بل الراوي =

بلم ــه كـا انـوهو الخطابً فان الخطاب ورد بعد القول وهذا ٌعنً انه كبلم الراوي كم اآلخرالجانب 

 8ٗ"إلٌهبثبوت المسند للمسند اإلخبار  المروي عنه وقد ورد بصٌؽة الجملة االسمٌة التً تدل على "

صورة ذهنٌة   9ٗ" السٌنمابًآلة التصوٌر فً العمل  " وكؤنهفالراوي قدم الخطاب  الوارد فً النص 

التً قاموا بها فً الدنٌا من  الدعاء  عمالهمأعن نة( والج أصحابفً مخٌلة المتلقً عن هٌؤة الراوي )

ـى ى هللا تعالـقد حكـل "  من )َمَن( هللا تعالى علٌهم األعمالعقب هذه  والتضرع والشفقة والرحمة وما

 مــفؤنها ٌقولونه ــذكر م أحوالهمن ــهم  بعض ععلى بعض وٌسال بعضالجنة ٌقبل بعضهم  أهلن ا

ِفِقيَن (فً دار الدنٌا ) ِإنَّا ُكنَّاٌقولون ) ِلَنا ُمشأ لقاء   فً الجنة ٌكون "ـف ٓ٘" خابفٌن رقٌقً القلب أي(ِفي َأىأ

 ٔ٘"وأحزانها بؤفراحهاالخوالً  األٌامجماال متمٌزا فهم ٌلتقون وٌتذاكرون  واألهوالبعد الفراق  األحبة

قَاُلوا ِإنَّا ُكنَّا وقد صاروا فً الجنة وجملة )) .بم صرتم فً هذه المنزلة الرفٌعة " فٌسال بعضهم بعضاً 
ِفِقينَ  ِلَنا ُمشأ كنا ا وـقال قٌل:ماذا قال بعضهم لبعض؟ فقٌل : كؤنهال مقدر ِسإجواب  مستؤنفة((  قَ بأُل ِفي َأىأ

حدود لها فالنص القرآنً اكتفى بذكر الفعل  ال أزلٌةعن نعٌم وراحة  ٌنباوهذا ٕ٘"اآلخرةقبل  أيقبل،

  ٌذهب كل مذهب . أنوجعل حدوده مطلقة ؼٌر مقٌدة ٌترك للتصور  )من(

   

ورة واضحة ـا صــن الداخل وٌنقل لنـم األحداثل ـوٌظهر صوت الراوي العلٌم الذي ٌحل           

ِإنَّ َىَذا َلرِزأقُ َنا َما َلُو ِمنأ  )):المخاِطب فً قوله تعالى أوالجنة ،بل ٌمكن القول انه هو السارد  أهللحال 
( صورة لرزق  الجنة أهل فٌقدم الراوي )  [٘٘-ٗ٘]ص: (((00( َىَذا َوِإنَّ لِلطَّاِغيَن َلَشرَّ َمَآٍب )00نَ َفاٍد )

 أن أي((  نَ َفادٍ  ...ِإنَّ َىَذا الجنة )) أهلتعالى عن دوام الثواب من قول  أخبر دابم مستمر ؼٌر نافد فقد

وان فٌها   اآلخرةعن دار  لئلخبارفالراوي ٌظهر صوته من خبلل سرده  ٌٖ٘نقطع" نعٌم الجنة دابم ال

م ـٌتس  فهو "  ( محكً أوخطاب مسرود  هذا النوع من الخطاب )وٌطلق على  رزق دابم مستمر ،

 ٗ٘"  ةـً عبارات تقدٌرٌـالقصة فرة ـٌحمل فك وإنماوار الشخصٌات ـه الراوي حـٌقدم فٌ ال باإلٌجاز

حال  إلٌهكاملة لما آل من الداخل وٌروٌها لٌقدم صورة  األحداثبوصفه كابن حاضر فً المكان ٌنقل 

ة وهو مدار ـرآن وهً اللؽة العربٌـوان هذا الخطاب المحكً ورد بلؽة الق . الجنة من النعٌم الدابم أهل

ان ـك ة ولوـذه اللؽـة بؽٌر هـالجن أهلٌكون ما قاله  أنٌتصوره العقل  فما ال األساسالبحث ومحوره 

 . الخطاب المنقولة ما ٌتضح فٌه ذلككذلك لورد فً صٌػ 

  



 discours indirect              خطاب غير مباشر  – ٕ

 

ال تخرج عن نطاق لؽة الراوي ولكنها  األقوال المنقولة عن الشخصٌةعن ضرب من  " هو عبارة           

ٌَُصاغ بعبارة الراوي المذكور أيبه ,  الخاصة وهذا اللون من الخطاب ٌندرج  ٘٘ "أن قول هذه الشخصٌة 

   -من الداخل وهو : األحداثٌمنى العٌد للراوي الذي ٌحلل  ,القسم الثانً من تقسٌم الدكتورة تحته

مثل هذا الذي ٌروي , ٌسقط  ه راٍو ؼٌر حاضرــانرؼم  انه راٍو كلً المعرفة " عرؾ كل شا راٍو ٌ –ب  

ِر الَِّذيَن َآَمُنوا  )) ذا النوع من الرواة فً قوله تعالى :ــنتلمس ه أنوٌمكن  ٙ٘"  األحداثبٌنه وبٌن  المسافة َوَبشِّ
َها ِمنأ ثَ  َهاُر ُكلََّما ُرِزُقوا ِمن أ َن أ ِتَها اْلأ ِري ِمنأ َتحأ َنا ِمنأ قَ بأُل َوأُُتوا ِبِو َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهمأ َجنَّاٍت َتجأ َمَرٍة رِزأقًا قَاُلوا َىَذا الَِّذي رُزِق أ

َرٌة َوُىمأ ِفيَها َخاِلُدونَ  ( كما  أهل الجنة ) بؤحوالالراوي على علم تام  .  [ٕ٘: ((]البقرة ُمَتَشاِبًها َوَلُهمأ ِفيَها َأزأَواٌج ُمَطهَّ

 ذلك نجده ٌعرؾ كل شا عنهم , ثم هو ٌنقل كبلمهم ))انه ؼٌر حاضر وبالرؼم من إال  هو واضح فً اآلٌة
َنا ِمنأ قَ بألُ  معنى  أن الراوي ٌنقل بضمٌر الؽابب ما ٌرد عنهم من قول باعتبار أو(( فالسارد  قَاُلوا َىَذا الَِّذي رُزِق أ

أهل فً  ٌرةآٌات كثنً حوار بٌنهم وقد ورد فً النص القرآالمنطوق لفظاً بٌن طرفٌن دار ال 7٘القول هو الكبلم 

ن الكرٌم سكن مشترك للمإمنٌن فقد بٌن القرآ الجنة ورد فٌها الحوار بصورة مباشرة بصٌؽة )القول( ؾ"الجنة

ان ــوك الجنة لـأهو كبلم ـالراوي ه أورده فما  8٘ " ر والمطاعم ,بؤلفة حمٌمةاشتراكهم فً المجالس والتحاو

َبَل بَ عأُضُهمأ َعَلى بَ عأٍض يَ َتَساَءُلوَن ))  تعالى :عربٌاً فصٌحاً بلٌؽاً , وهذا ما ورد فً قوله  ُهمأ ِإنِّي   ( 04) َفَأق أ قَاَل قَاِئٌل ِمن أ
ِقينَ   (02) َكاَن ِلي َقرِيٌن  َنا وَُكنَّا تُ َرابًا َوِعظَاًما أَئِنَّا َلَمِديُنوَن   ( 01)   يَ ُقوُل أَئِنََّك َلِمَن الأُمَصدِّ ُتمأ قَاَل ىَ   ( 01) أَِئَذا ِمت أ لأ أَن أ

َت لَتُ رأِديِن )00( فَاطََّلَع فَ َرَآُه ِفي َسَواِء الأَجِحيِم )00ُمطَِّلُعوَن ) َضرِيَن 02( قَاَل تَاللَِّو ِإنأ ِكدأ ََل ِنعأَمُة رَبِّي َلُكنأُت ِمَن الأُمحأ ( َوَلوأ
ُن ِبَميِِّتيَن )04) نُ 04( َأَفَما َنحأ ُوَلى َوَما َنحأ تَ تَ َنا اْلأ بِيَن ) ( ِإَلَّ َموأ ُز الأَعِظيُم  ( 09ِبُمَعذَّ ِلِمثأِل َىَذا فَ لأيَ عأَمِل   (24) ِإنَّ َىَذا َلُهَو الأَفوأ

 أحوالن ـع كاٌةفمن موقع الراوي العلٌم بكل شًء ٌقدم تمام الح   9٘ [ ٔٙ-ٓ٘الصافات  ] (( (22الأَعاِمُلوَن )

ُهمأ قَاَل قَاِئٌل  بٌنهم )) المساءلةمن خبلل  أهل الجنة  الجنة أهلالحوار بٌن  لؽةفتعمل  الجنة أهلمن  : أي (( ِمن أ

الجنة ٌقبل بعضهم  أهل أنى ـا حكى هللا تعالـلم الجنة التً انعم هللا بها علٌهم " على تمام النعمة و أنفسهموبٌن 

(( فً دار الدنٌا   َقرِينٌ ِإنِّي َكاَن ِلي  ))  منهم ٌقول :قاببلً  أن, ذكر  وأحوالهم أخبارهمعلى بعض ٌتساءلون عن 

على ما قال مجاهد "ٌقول "  –او من الجن  –عباس قال ابن  على ما – األنسمن  أماصاحب ٌختص بً  أي

ِقينَ  أوالتهجٌن الفعلً )) اإلنكار علًلً على وجه  ئِنََّك َلِمَن الأُمَصدِّ  أحوالمن ـومن خبلل الحوار المتضٓٙ ((  ََ

ماال ج فالصورة تعكس  " هم علٌه من الراحة والسعادة وما بؤحوالهمللراوي  الكلٌة المعرفةتتبٌن  ةالجن أهل

... الحوار  ا حوار مسموعــناطقه فٌهالجنة لكنها صورة  أهلمن جلسات  موضوعٌاً ٌحكً عن جلسه مترفة

 اآلخرذب بالٌوم سواء الجحٌم لٌجد فٌه قرٌنا له من العهد الؽابر كان هذا القرٌن ٌك إلىٌقود للنظر واالطبلع 

لقرٌنه فً سواء الجحٌم شعوره  بجزالة ٌته فتثٌر رإ   ...مبعوثون  بؤنهمهو من المصدقٌن ٌسابله فً دهشة أو

كانت  الجنة أهلعلى لسان ة ػ الحوار المتبادلٌصف ٔٙمن عباد هللا المخلصٌن " وإخوانهتً نالها هو لاالنعمة 

 األلفاظوقد مثلت هذه  الجنة أهلنطق بها لسان  الفعل )قال( وهً ألفاظ جاءت بعد صٌػ أنها أيبعد )القول( 

ُد لِلَِّو الَِّذي َأذأَىَب َعنَّا الأَحَزَن ِإنَّ   سرد بضمٌر الؽابب على لسان الراوي ونحو ذلك فً قوله تعالى :)) َوقَاُلوا الأَحمأ



ُد لِلَِّو َربِّ الأَعاَلِمينَ  )) :لى وفً قوله تعا [  ٖ٘-ٖٗ(( ]فاطر: رَب ََّنا َلَغُفوٌر َشُكورٌ  فهذه   [7٘(( ]الزمر:  َوِقيَل الأَحمأ

اخبر سبحانه عن  "  فقد الجنة توحً بان الراوي على علم بؤحوالهم أهلعلى لسان  لمحكٌةالصٌػ والجمل ا

له على  اً وشكر التكلٌؾ ,ال على وجه  بنعمته ,الحمد هلل ,اعترافاً منهم :ٌقولون  , الجنةدخلوا  إذا أنهمحالهم ,

ٌعنً هو   ون (ـٌقول ً )ـهم فقول الطبرسـه كبلمـان أي ٕٙ " اذهب الؽم الذي كانوا علٌه مستحقٌن لذلك  أن

ِقيَل  (( "(ٌقولفاطر فً )سورة إلٌه(لٌإكد ما ذهب الزمروٌقدم تفسٌره فً )سورة  – أهل الجنة- أيكبلمهم 
ُد لِلَِّو َربِّ الأَعاَلِمينَ  بلم هللا ـ.وقٌل : انه من ك ون ذلك شكراً هلل على نعمه التامة,ٌقول الجنة أهل(( من كبلم الأَحمأ

ق , ثم بعد ـالخل اءـإفنعد ـوقال ب (( واألرضالحمد هلل الذي خلق السماوات  فقال فً ابتداء الخلق )) تعالى .

ل أمر ـً ابتداء كـؤدبه فـب ذـاألخفوجب  الحمد هلل رب العالمٌن ((  ))  أهل الجنة فً الجنةبعثهم ,واستقرار 

ال ـبإدخان ـبلم كـسرد الكابب فـالجنة عبر عنه الراوي بضمٌر الؽ أهلكبلم  انه  ٖٙبالحمد وختمه بالحمد " 

الفعل المبنً  أن مجا صٌؽةوٌرى بعض الباحثٌن المحدثٌن  الخطاب بشكل مباشر,كلمات القابل فً صٌؽة 

واألعمال  األفعالوالتً تعنً "(instancesdudiscours)الترهٌن الخطابً : بقضٌةللمجهول )قٌل( ٌرتبط 

فهو عندما ٌتحدث  ٗٙ " متلفظ طتها ٌرهن اللسان الى كبلم بواسطةالتً بواس, المكتومة والمتفردة فً كل مرة

وجود له  ( وانه الأناالمحتوي )والحاضر , ًتلفظ بالترهٌن الخطابٌي ٌرى انه ٌعنً الشخص الذ األنا(ن )ــع

راوي ـ( فال فاطرسورة  الحال ما ورد فً )وكذلك ٘ٙ الى كبلم )انجاز( أن ٌرهن المتكلم اللسان والقدرةبؽٌر 

ٌمسهم فٌها تعُب  ن الحمد والشكر هلل ثم الدار التً الــم الجنة أهلال ـن حــع القول ( جملة محكٌة ٌقدم بعد )

ِزي اللَّوُ النَّب ))  ففً قوله تعالى : وكذلك الدعاء , عناء وال َم ََل ُيخأ َعى بَ يأَن أَيأِديِهمأ  يَّ َوالَِّذيَن َآَمُنوا َمَعوُ ُنورُُىمأ َيسأ  ِ يَ وأ
ٍء َقِديرٌ  من الدعاء القول [ فما ورد بعد 8التحرٌم :  ]((َوبِأَيأَمانِِهمأ يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأتأِممأ لََنا نُورَنَا َواغأِفرأ لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيأ

بب النور ـً هً سـالت ا للطاعةـوفقن اه :ـورنا (( وقٌل معنم لنا نمتبنا ار قابلٌن الجنة )) لـأهان ـكان على لس

ولذلك كان  بؤحوالهم فالراوي على معرفه كلٌة ٙٙ"   تهلكنا بها وال استر علٌنا معاصٌنا , أي((  واؼفر لنا ))

بٌنه وبٌن من  مسافةتوجد  انه ال أيفهو ٌنقل عنهم بضمٌر الؽابب , لكنه ٌنقل من الداخل  شكل الخطاب حّر ,

  .ٌنقل عنهم 

 

  

 
         discours extradie'g'etiqui:     الحكايةخطاب من خارج  -ٖ

 
           
التعلٌق على  ـىإلو بصدد رواٌتها ــالتً ه الحكاٌةن ــصراؾ الراوي ومن ورابه المإلؾ ع"هو ان          
وٌقابل هذا المصطلح مصطلح الخطاب  األحداثذه ــن كٌفٌات سرده هــالحدٌث ع إلى أوفٌها مثبلً  األحداث

وهو ٌمثل  7ٙدون التدخل فً عالمها الداخلً " وأطوارها الحكاٌةالحكابً الذي ٌتولى الراوي فٌه قّص وقابع 
  :ٌمنى العٌد لمستوٌات السرد , فٌندرج تحت  الدكتورةالقسم الثانً من تقسٌم 

    
 
        -وهو أما : -األحداث من الخارج : راٍو ٌحلل -ٕ



ٍٚ شا٘ذ ٚ٘ٛ تٙزا اٌّؼٕٝ داضش ٌىٕٗ ال         ٚأدٛاٌُٙ ٌىٕٗ  – اٌجٕح. فٙٛ ٠سشد ٌٕا ِشٙذ أً٘  ٠68رذخً سا

ا ــِ تأِأحً ٠ٕمً ـت ٠ذاٚي اٌرذخً تُٙ ,  ١ش داضش ِؼُٙ ٚالــاٌشاٚٞ غ ْأاٌخطاب ٔىشف  ٓ خالي ص١غحــِ

َدعأَواُىمأ ِفيَها  )) ذثشص ِٓ خالي ص١غ اٌخطاب , ففٟ لٌٛٗ ذؼاٌٝ : ألٛاي٠شا٘ذٖ ٠ٕٚمً ِا جشٜ ػٍٝ ٌسأُٙ ِٓ 
ُد ِللَِّو َربِّ   أً٘ٗ ـت ٠ثذأا ـفأٚي ِ  [ 01] ٠ٛٔس : ((  الأَعاَلِمينَ ُسبأَحاَنَك اللَُّهمَّ َوَتِحيَّتُ ُهمأ ِفيَها َسًَلٌم َوَآِخُر َدعأَواُىمأ َأِن الأَحمأ

 اٌجٕح ألً٘ ٚاألدذازغ اٌمشآٟٔ ص١غ اٌٛلائ٘ٛ اٌرسث١خ هلل ذؼاٌٝ ٚاٌذّذ ٌٗ ػٍٝ ٔؼّٗ فرضّٓ اٌخطاب  اٌجٕح

ُد لِ اؤُ٘ ٘ٛ))دػ آخش أْػ١ٍُٙ ِٓ وً تاب ٠ذ١ُٛٔٙ تاٌسالَ ثُ ٠ٕمً  اٌّالئىحِٓ اٌذػاء ٚاٌرسث١خ ٚدخٛي  لَِّو الأَحمأ
 اٌؼثاسجٚ٘زٖ  ػُٕٙ ,  إٌّمٌٛحفاٌشاٚٞ ٠ٕمً اٌىالَ ٔصاً ػٓ ٌسأُٙ دْٚ اٌرذخً تص١غ اٌخطاب   (( َربِّ الأَعاَلِمينَ 

 ئْٚسد ػٓ اٌّفسش٠ٓ , تمٌُٛٙ  اٌذ١ٔا , ٠ٚإ٠ذ ٘زا اٌىالَ ِا أً٘جاءخ ٔصاً ِٓ اٌىالَ اٌّؼشٚف ٚاٌّرذاٚي ػٓ 

ِٓ رس٠رٗ , لاي هللا  اٌجٕح أً٘والَ  آخشٟ ـٚ٘ د١ٓ ػطس ,   –ػ١ٍٗ اٌسالَ  –دَ آ أٚي وٍّح ذىٍُ تٙا " اٌذّذ 

ُد لِلَِّو َربِّ الأَعاَلِمينَ ))  ذؼاٌٝ :  أ١ٌْس اٌّشاد  أٗ " ئٌٝ فٟ د١ٓ ر٘ة اٌطثشسٟ   69(( "   َوَآِخُر َدعأَواُىمأ َأِن الأَحمأ

ا ــً ِـٟ وـوالُِٙ ف آخش٠جؼٍْٛ ٘زا  ُـأٔٙاد ً اٌّشـت ٟء ,ـ٠رىٍّٛا تؼذٖ تش درٝ ال والُِٙ , آخشرٌه ٠ىْٛ 

))دػٛاُ٘ (( ٘ٛ ذسث١خ  ئْاٌّذذثْٛ , تمٌُٛٙ " ئ١ٌٗر٘ة  ِٓ اٌرسث١خ ٚاٌرذ١ّذ ٚاٌسالَ ٚ٘زا ِا  71روشٖٚ "

سأٞ ِٓ دًٍ ٘زا 70ٚت١ٓ ِالئىح اٌشدّٓ"  أٔفس٠ُٚٙرخًٍ ٘زا ٚران ذذ١اخ ت١ُٕٙ ٚت١ٓ  أخ١شاً ٚدّذٖ  أٚالً هللا 

 ) اٌذّذ هلل أْ ) ِٓ ر٘ة ٌث١اْ اٌّؼٕٝ ف١ٙا ٚفك ِؼأٟ إٌذٛ ٌٍٕص , ُِٕٙ ِٓ لاي :" أِا فٟ ا٠٢حاٌّؼٕٝ اٌّشاد 

د. فاضً اٌساِشائٟ تمٌٛٗ  ٚػًٍ رٌه  72 "  األدىاَ ٌإلٔشاء ٌّصٍذح ٚٔمٍٙا اٌشاسع  ٚأِثاٌٙا ئخثاس٠ح ٌغح  ((

ٌض٠ذ( ٠ٚذرًّ  اٌّاي اٌذّذ ثاتد هلل وّا ذمٛي ) أْ ئٞتزٌه  اإلخثاس٠ذرًّ  ((  اٌذّذ هلل سب اٌؼا١ٌّٓ )) ئْ )) :

الْ اٌمصذ روش رٌه ػٍٝ جٙح اٌّذح ٚاٌرؼظ١ُ "  اإلٔشاء
73
 تاإلٔشاءفٟ اٌّز٘ث١ٓ ٌّٓ لاي  ثُ ِضٝ ١ٌث١ٓ اٌؼٍح 

٘ٛ هلل  ئّٔا, تمٌٛٗ : "ٚاٌّؼ١ٕاْ ِشاداْ فٙٛ ئخثاس تأْ اٌذّذ ا ٠ٕسجُ ِغ اٌس١اق اٌؼاَ فٟ ا٠٢حتّ اإلخثاس أٚ

تمٌٛٗ اٌمائً اسرشؼاساً هلل ذؼاٌٝ تاٌرؼظ١ُ ٚاٌثٕاء ػ١ٍٗ " أ٠ضا ئٔشاءمالاً ٚ٘ٛ اسرذ
74
 فاألِشاْ جائضٚػٍٝ ٘زا  

اٌجٕح ِٓ ص١غ  أً٘ٓ ــا ٚسد ػــِ تاإلخثاساٌّشاد  أ٠ْٚثذٚ  ا٠٢ح ٠ذرًّ اٌٛج١ٙٓػٕذٖ الْ اٌخطاب فٟ ٔص 

داضش  –اٌشاٚٞ   –  وٛٔٗا اٌّشاد تاإلٔشائ١ح ــأِ أدٛاٌُٙا اٌشاٚٞ اٌشا٘ذ ػٍٝ ــاٌرٟ روش٘ اٌخطاب اإلخثاس٠ح

 .ٖشا٘ذ ط ٘ٛ ٠رٌٛٝ لص ٚلائغ اٌذذز اٌزٞ ٠رذخً فم ال أال أِٗؼُٙ 

,  الجنة ألهلوالوقابع  األحداثى ـر لنتلمس دور الراوي الشاهد علـنص قرآنً أخ إلىا إذا انتقلن و 

ِري  ى ))منها قوله تعال اآلٌاتفً هذه  الواردةلٌنقل صٌػ الخطاب  ِخَل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتجأ َوأُدأ
َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها بِِإذأِن رَبِِّهمأ َتِحيَّتُ ُهمأ ِفيَها َسًَلمٌ  َن أ ِتَها اْلأ هول ـأن بدأ النص بالفعل المبنً للمج [ ٖٕ:إبراهٌم]  ((  ِمنأ َتحأ

( تنقل الحدث وتصوره لمتلقً النص من  كامٌرا )  وكؤنهالراوي شاهد على الحدث من الخارج  نأ إلى إشارة
ٌُون  وإنهمتجري من تحتها ,  األنهاربان  أوصافهاوبٌان  الجنةحٌث دخول المإمنٌن  ٌُح مخلدون بهذا المكان و

أضافة ,  إٌاهم المبلبكة تحٌةوقٌل هً  ًٌ بعضاً بالسبلم . بعضهم ٌح أن " أيمن كل مكان بان سبلم علٌكم 
 ًـٌٌح أنهم أووون بها ـلما ٌحٌ التحٌةٌإدون  أما أنهم أي 7٘هللا لهم "  مفعول . وقٌل تحٌةال إلىلمصدر ا

 تدخل الراوي فً صٌؽةٌ أنٌرد على لسانهم من ؼٌر  فان الخطاب المسرود هو نصاً ما بعضاً  بعضهم 
ٌردونه من سبلم  ما أوالكبلم الجاري بٌنهم  أنٌدل على  الخطاب فً النص فهو شاهد على الحدث . وهذا

 الدنٌا .  الحٌاةٌتحاورون به فً  هو ذاته ما المبلبكةعلى 
 ً اآلٌةـالجنة بٌنت المراد من السبلم فكانت فً سٌاق  آٌاتالكرٌم وردت فٌه  القران إنوٌمكن القول         

ُخُلوَن َعَليأِهمأ ِمنأ ُكلِّ بَاٍب ) فقد ورد قوله تعالى : )) [ٖٕ] إبراهٌم: َبى 11َوالأَمًَلِئَكةُ َيدأ رأُتمأ فَِنعأَم ُعقأ ( َسًَلٌم َعَليأُكمأ ِبَما َصب َ
اِر ) ُخُلوا الَِّذيَن تَ تَ َوفَّاُىُم الأَمًَلِئَكةُ طَيِِّبيَن يَ ُقوُلوَن َسًَلٌم َعَليأُكُم ادأ  )) تعالى : وفً قوله   [ٕٗ- ٖٕ]الرعد : ((   (10الدَّ

 اآلٌتٌن)السبلم علٌكم ( فً  أن المراد بـالمفسرٌن على  جماعإ[ فضبلً عن ٕٖ(( ]النحل : الأَجنََّة ِبَما ُكنأُتمأ تَ عأَمُلونَ 



خُ  سوء ))كل  لكم من  سبلمة أي :سبلم علٌكم  المبلبكة " تقول   " أن   7ٙ" (( ُلونَ  َة ِبَما ُكنأُتمأ تَ عأمَ  ُلوا الأَجنَّ  ادأ

فً النص ة ٌتدخل بصٌػ الحوار الوارد  أنمن ؼٌر  اآلٌتٌن ونقل الخطاب فً اآلٌةفً  كان شاهداً  فالراوي
    األحداث .                                                           من الخارج من ؼٌر تدخل فً سرد  األحداثفهو ٌحلل 

ك الن ــالحوار الذي دار بٌن المإمنٌن والمنافقٌن , ذل ًـــف وحاضراً  الحدٌد نجد الراوي شاهداً ً سورة ــوف
ى ــــوعل 77"  رد المتعة من االستماع والقراءةــاألحداث والٌاتً لمج قعات وابٌن المو للعبرة ٌؤتً "الحوار 
مما حدث لحوار الذي خرج لؽرض بٌان العبرة ا أسلوبمن القران فقد تضمنت  ورد فً هذه اآلٌة ما األخص

َتِبسأ ِمنأ  )) فً قوله تعالى : الجنة أهلان ـــد على لس, فقد ور َم يَ ُقوُل الأُمَناِفُقوَن َوالأُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن َآَمُنوا انأظُُرونَا نَ قأ يَ وأ
ُهمأ ِبُسوٍر َلوُ بَاٌب بَاِطُنوُ ِفيِو ال ن َ َمةُ َوظَاِىُرُه ِمنأ ِقَبِلِو الأَعَذابُ نُورُِكمأ ِقيَل ارأِجُعوا َورَاءَُكمأ فَالأَتِمُسوا نُورًا َفُضِرَب بَ ي أ (( ]الحدٌد  رَّحأ

 اهداً ـمن الخارج وانه ش األحداثالراوي كان ٌحلل  نأ إلىقٌل ( تشٌر  الفعل المبنً للمجهول ) [ فصٌؽةٖٔ:
ارجعوا  أيمنها فقوله ))قٌل ارجعوا وراءكم ((  والمواقعات للعبرة األحداثفهو ٌنقل  باألحداثٌتدخل  لكنه ال

ند ذلك ٌقول المإمنون والطاعات وع باإلٌمانفاطلبوا النور منها , فانا حملنا النور منها  أمكنكم أنالدنٌا  إلى
 ةـالجنإمنٌن فً مقد نقل عن كبلم ال أن الكبلم الوارد فً اآلٌةوهذا ٌدل على   78"م لنا نورنا (( مت:)) ربنا ا

فٌها , ة الخطاب الوارد  أن صٌؽةبهذا النوع من السرد فضبلً عن  ألحداثدخل بالعالم الداخلً تٌ فالراوي ال
 دون التدخل فً عالمها الداخلً .  هو من ٌتولى قص وقابع الحكاٌة فٌها الراوي 

 
 

     Narrated Discourse:   خطاب مروي -٘
 
ن ــو ٌتّمٌز مــوه األحداثالمقابل لقسم قّص  األقوالقص  "  النوع من القول مندرج فً قسم  وهذا          

وما نقله الراوي عنها  الشخصٌةبٌن الكبلم كما قالته  المسافةالخطاب المباشر والخطاب ؼٌر المباشر باتساع 
ٌُسَرد "  إلىالقول لٌتحول  إنحتى  أصلهنقبلً ٌنحرؾ به تماماً عن  للون من ا  ج تحت هذاوٌندر79مجرد حدث 

      -الخارج وهو : من األحداثالخطاب القسم الثانً من تحلٌل 
 

بٌنه  المسافةٌسقط  , وهو بهذا المعنى ؼٌر حاضر , لكنه ال بواسطةٌحلل " انه ٌنقل لكن  راٍو ٌروي وال –ب 

تدخل فً  أومن ؼٌر تحلٌل لها  الجنة أهل إلٌهاالحال التً صار  أو األحداثفهو ٌسرد  8ٓ"  األحداثوبٌن 

ِل َوُىُدوا ِإَلى ِصَراِط الأَحِميدِ  َوُىُدوا ِإلَ  )) ففً قوله تعالى : األحداث ،مجرى  أوزمان  (( ]الحج   ى الطَّيِِّب ِمَن الأَقوأ

 األعمالالصواب من القول والدٌن القٌم , لما قاموا به من  إلىاهتدوا  بؤنهم الجنة أهلنقل الراوي حال [ ٌٕٗ:

من  أيانه زمن الفعل كان فً الماضً   وا (دُ مبنً للمجهول ) هُ الالفعل  ونجد صٌؽة  الصالحة فً الدنٌا .

وبٌن هداٌتهم التً هً  اآلنبٌن الحال التً هم علٌها  المسافةحٌن دخولهم هذا المكان وهذا ٌدل على وجود 

لقول هً ما ا, الن هداٌتهم ب مروٌة لتً على لسانهم وردت فً هذه اآلٌةمنذ زمن بعٌد وان صٌؽه الخطاب ا

 ")) معنى :  ـه ٖٓٔد ذكر الطبري تــهللا تعالى بالتسبٌح والتهلٌل والحمد هلل , وقن ذكر ــورد على لسانهم م

لِ  اله  قول التوحٌد , الدعوا الى  , وٌقال : ارشدوا " إن معناها :وقٌل 8ٔ"  ألهموا (( : ُىُدوا ِإَلى الطَّيِِّب ِمَن الأَقوأ

هللا وما جرى  إال:" الطٌب من القول : ال اله  هـ أن87٘ت  وفً تفسٌر الثعلبً  8ٕهللا . وٌقال القران " إال

ع ــتسم الفإنها  , محاورة وحدٌث طٌبن ـم الجنة لـأهر كبلم ـ, وساب ن ذكر هللا وتسبٌحه وتقدٌسه ــا مــمعه

وقد ذهب احد الباحثٌن  وذكرهم الدابم هلل تعالى .  هللا ( إالاله  ال فان طٌب القول قولهم )  8ٖ"   ا الؼٌهـــٌهـف

مع بٌان المعنى المراد ا ٌنسجم ـــ( بمعنى ) القولــم نوتقسٌماته , وبٌ وأنماطهول ــتعرٌؾ الق ىإلالمحدثٌن 

ا ــا ٌتكلمه كبلمنــو مــ" ه القول المراد ب أنذاته , فهو ٌرى  القرآنًن النص ــبتفصٌل واستنتاج م اآلٌةً ــف

اتنا , وهذا ٌقتضً انه ما ٌجب فهمه واستٌعابه , فً ملفوظ / صداه هُ عُ رجْ  هو ما ٌترددُ  أوالواعً المسإول , 

َل َأمأ َجاَءُىمأ َما َلمأ يَأأِت َآبَاَءىُ ))  بداللة قوله تعالى : باألحرى ,قراءته وتدبٌره  او ب َُّروا الأَقوأ لِي َأفَ َلمأ َيدَّ َوَّ  ] ((   نَ  ُم اْلأ



 أوا , ـفً كبلمن المضمنة الحقٌقة إلى أوق ـالح إلىلنا ـه )القول ( هو دلٌان ًضتٌق[ وهذا  8ٙالمإمنون :

َوَلَقدأ له وسلم ( بداللة قوله تعالى :)) علٌه وآ)صلى هللا  محمدالمعبر عنها فً كبلم هللا تعالى النازل على نبٌه 
ُرونَ  َل َلَعلَُّهمأ يَ َتَذكَّ ِل َوُىُدوا ِإَلى ِصَراِط َوُىُدوا [ وقوله تعالى :))  ٔ٘] القصص :((  َوصَّلأَنا َلُهُم الأَقوأ ِإَلى الطَّيِِّب ِمَن الأَقوأ

ور استعاض أوضمن فً النص ٌتضح من خبلل ذلك صٌؽة الخطاب الم 8ٗ((" الأَحِميدِ  عنه  "المحذوؾ والُمَتصَّ

ولكن داللة 8ٌ٘ؽٌب من ظاهر النص "  نماإٌهمل المحذوؾ مطلقاً  أنحٌث ال ٌمكن  األدواتالسرد بمثل هذه 

ً ـف إٌؽاال ةـ" والسردٌ  تعالى والتسبٌح له ر هللاـفً القول هً ذك إن الهداٌة إلىتشٌر  العام فً اآلٌةالسٌاق 

داث ـاألحل ــنق ةـً اآلٌــارد فـفالس 8ٙ"   الحذؾ ة مبدأمدـتلؽً الوسابط , وتختزل الخطاب معت تها ,ٌحرك

ن ــرتباط الفعل بزمن الماضً موا ناحٌةً النص مرتبطة ببناء الفعل للمجهول من ــوجعل صٌؽة الخطاب ف

لِ  )) : تحلل المراد بقوله تعالى أنالمتلقً  أخرى لٌفسح المجال لمخٌلة ناحٌة بما ٌنسجم مع  (( الطَّيِِّب ِمَن الأَقوأ

َسَبنَّ الَِّذيَن قُِتُلوا ِفي َسِبيِل اللَّوِ )) :ونحو ذلك فً قوله تعالى .  اآلٌةالسٌاق العام فً  َياٌء ِعنأَد رَبِِّهمأ  َوََل َتحأ َواتًا َبلأ َأحأ َأمأ
َتبأِشُروَن بِالَِّذيَن َلمأ يَ لأحَ 229يُ رأزَُقوَن ) ِلِو َوَيسأ َزنُوَن  ُقوا ِبِهمأ ِمنأ َخلأفِ  ( َفرِِحيَن ِبَما َآتَاُىُم اللَّوُ ِمنأ َفضأ ٌف َعَليأِهمأ َوََل ُىمأ َيحأ ِهمأ َأَلَّ َخوأ

وفضل من هللا تعالى  بما نالهم من نعمة  – الجنة أهل –فقد استبشر  [ .7ٓٔ -9ٙٔ(( ]آل عمران: (244)

ٌف َعَليأه  فً سبٌل هللا بعد )) الشهادةم ٌنالوا ــالذٌن ل أخوانهمبالذٌن لم ٌلحقوا بهم من  َزنُوَن  ِ َأَلَّ َخوأ (( مأ َوََل ُىمأ َيحأ

فً  أحٌاءالذٌن فارقوهم وهم  بإخوانهمسرون لسانهم نقله الراوي عنهم , فهم " ٌ مروي علىهذا خطاب ـــف

 إلىهللا  وصاروا من كرامة استشهدوا لحقوا بهم , أن بؤنهمهم موالجهاد , لعل اإلٌمانن ـالدنٌا , على مناهجهم م

َزنُونَ  ...)) إلٌههم  صاروا مثل ما ٌف َعَليأِهمأ َوََل ُىمأ َيحأ  الن هللا محصعلٌه , علٌهم فٌما ٌقدمون خوؾ  ال( (َأَلَّ َخوأ

ً هذه اآلٌة واآلٌة ـٌاق العام فـفالس  87"   رةـبالشهادة وال هم ٌحزنون على مفارقة الدنٌا , فرحا باآلخذنوبهم 

د ربهم ٌرزقون وهم ــعن أحٌاء الجنةً ــم مخلدون فــالمإمنٌن الذٌن ه نأ ىإلشٌر بوضوح التً سبقتها ٌ

ده  ـعنـارت ً وصـلة المتلقـً مخٌــنان فـً الجــصورتهم ف أن ارتسمتد ــوبع أخوانهممنعمون وٌستبشرون 

تعلٌق  أومروي بلسانهم وهو كبلمهم من ؼٌر تحلٌل له ة ـً اآلٌـ، ورد خطاب ف صورة واضحة  باألحداث

َزنُونَ دخول صوت الراوي مع المتكلم , فكان خطابهم )) أوعلٌه  ٌف َعَليأِهمأ َوََل ُىمأ َيحأ   (( َأَلَّ َخوأ

 

  المبحث الثاني:

 المكان ودَّلَّلته في كالم أهل الجنة 

فالمكان الذي تتوافر فٌه عوامل  ً كبلم أهله وساكنٌه , ــه النفسٌة فــللمكان أثره وانعكاساته ودالالت          

وعلى العكس  88ن إلى تسمٌته ب )المكان األلٌؾ (لباحثٌن والدارسٌاب نة  واالرتٌاح والسعادة مما حداالطمؤنٌ

ولكل واحد 89ادي ( الملل والعذاب ٌسمى ب )المكان المعم ولذي ٌولد فٌه شعوراً بالضجر والسؤمنه المكان ا

لتصرفات أو فً الكبلم , وانؤ بصدد البحث ااثر وانطباع ٌتجلى بوضوح فً تقاسٌم الوجه أو  من هذه األمكنة

انطباع خاص ملا بعنصر المفاجؤة والدهشة مما ٌروونه هل الجنة جنة ( فؤلعن )المكان وأثره فً كبلم أهل ال

ددة , ـومتج بعادها الجمالٌة وال ٌمكن ألحد أن ٌحٌط بها , فهً رابعة وجمٌلةؾ أمن مناظر ومشاهد ال توص

 رةصو9ٓشكاله وٌتعجبون من أوانٌه وطرٌقة تقدٌمه , وفً )سورة الرحمن( أوما ٌلتذون بؤكله وشربه وتنوع 



ى المعنى ــن الوقوؾ علــألثر المكان فً كبلم أهل الجنة , البد م رقــؾ الجنة , وقبل التطً أوصاــبعة فرا

 وكٌنونة وهذا العنصر فً حٌاة البشرٌة اجمع . واالصطبلحً للفظ )المكان( لمعرفة مدى أهمٌة اللؽوي

 

  -: المكان لغة

المكان فً أصل تقدٌر الفعل  (فـ " مكن ( تحت جذر) المكان ورد فً المعجمات العربٌة معنى لفظ )          

د ـوق 9ٕأماكن "الجمع , وجمع  وجمعه أمكنة , الموضع و "ـوالمكان ه 9ٔ"  ألنه موضع الكٌنونة , ( مَفَعل )

 اإلنسان: مكان  صورة كان " والمكان أٌة على إلٌهارتبط اإلنسان بالمكان منذ نشؤته ألنه الموضع الذي ٌؤوي 

 نــم انـاإلنسن ـالذي ٌمك فهو  ( مكن )  معنى لفظ المكان ٌرتبط بدالالته الجذرٌةونجد ان   9ٖ"   وؼٌره

والجنة  اآلخرةفً  أوً الدنٌا ـفان ـسواء ك ، ه والتً ٌنبؽً القٌام بهاــب علٌـوالمهام التً تترت باألعمالالقٌام 

َواُن َوَما َىِذِه   )) تهً المكان الذي ٌستقر فٌه اإلنسان بعد مماــه َِخَرَة َلِهَي الأَحي َ اَر اْلأ ٌو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ َيا ِإَلَّ َلهأ ن أ الأَحَياُة الدُّ
  [ .ٗٙ]العنكبوت: (( َلوأ َكانُوا يَ عأَلُمونَ 

 -المكان اصطالحاً: 

ورأى 9ٗ"  ( حٌن عده "حاوٌاً للشا وقاببًل لهق . م7ٖٗمل مصطلح )المكان( أفبلطون )أول من استع         

وطبٌعته انه ٌوفر كل من خبللها , فهو هٌولً أو مادة ؼٌر متعٌنة ن المكان ؼٌر مستقل عن األشٌاء , بل ٌتشأ

إلفهامنا , إن ولٌس بقدٌم , وٌعد وسٌلة ضرورٌة هو حادث مقاماً لكل الكابنات ذات الصٌرورة والحدوث و

 نأم , ورأى ـه جسـخبلء مكاناً لٌس فٌعدَّ ال "  ما أرسطو فقد , أ 9٘و منفصلة عن بعضها الكابنات متصل ا

والمكان هو محٌط العمل السردي الذي تتحرك فٌه المإثرات الخاصة 9ٙإدراك المكان عن طرٌق الحركة " 

والمكان الذي 97عاً كلٌاً له" وهو"جزء فاعل فً الحدث وخاضع خضو والعامة على الشخصٌات واإلحداث ,

ألنها تجن األرض بؤشجارها, إي  والشجر,والبستان وقٌل لها جنة نخلهو قٌد البحث الجنة " الحدٌقة ذات ال

, ٌنعمون هناك  ا فً كل األدٌان : المكان المعّد للصالحٌن , ٌنقلون إلٌه بعد موتهمـوالجنة ٌراد به تسترها ,

 انًها المكوالبد لكل فرد قد وضح فً مخٌلته صورة للجنة لها إبعادها وحٌز 98 بالؽبطة والسعادة األبدٌة "

فالحٌز   99(Lespace geographigue)الفضاء الجؽرافً  ٌُطلق علٌه فً الدراسات السردٌة الحدٌثةالذي 

ن ٌكون فً هذا الفضاء المكانً تصوره اإلنسان ثم ٌتصور ما ٌمكن أن ٌأو الفضاء الجؽرافً أول ما ٌمكن أ

جنات تجري من تحتها   ) ن هذه األشٌاء بؤنها ـرآن عد عبر القـن ؼٌره وقـمن موجودات أو أشٌاء تمٌزه م

الخبلء  توٌها حٌز مكانً فـ"النعٌم فً الجنة التً من المإكد إن ٌح وؼٌرها من صور (األرابك  ) ,(األنهار 

ر فً عقله وجود شا لؤلجسام فً فطر العقول ببل استدالل وذلك ألنه لٌس من عاقل إال وهو ٌجد وٌتصو قابم

فإذا تشكلت الصورة بتخٌل المكان ومحتواه ٌمكن إن ٌوصؾ كونه )فضاء( ذلك  ٓٓٔقراب"الوعاء وال بمنزلة

ر عناصر ـن توفـ, فضبلً ع ً الدراسات السردٌة الحدٌثةـ( ف المكان ح )إن هذا المصطلح أوسع من مصطل

ًُّ  ( فالفضاء " , االستمرارٌة الزمنٌة الحركة الشمولٌة , ضرورٌة هً ) رح " ـانه ٌشٌر إلى "المس –ُشمول

اء ــوالفض اء الروابًــن مجاالت الفضــه . والمكان ٌمكن إن ٌكون فقط متعلقاً بمجال جزبً ملماالروابً بك

أو الفضاء الجؽرافً للجنة  فالحٌزَٔٓٔداِخلُه ,اي ٌفترض االستمرارٌة الزمنٌة "  ٌفترض دابماً تصور لحركة

ب ـــً كتـٌنطوي علٌها , وكل ما ورد فالتً ده أو معالمه أو األجواء ٌتصور حدو أنال ٌمكن للعقل البشري 

التفسٌر والدراسات القرآنٌة والبحوث التً ألُفت فً دراسة اإلعجاز القرآنً هً وصؾ لجزء من هذا الفضاء 

ا ــمنهواألعراؾ , ودار المقامة ..... كل واحد ن تحتها األنهار , واألرابك , ـالواسع فالجنات التً تجري م



 رة ـــً الدار اآلخـف  –للمإمنٌن   –ه الفضاء المكانً ـن مجموعها ٌمكن إن نطلق علٌـلك ه دالالته ؛ـمكان ل

ذه ــو كل هــار ألحكً والفضاء هــفـ" العناصر المكونة للفضاء إذن هً األماكن المتفرقة المترددة خبلل مس

 ان لها أثرها وانعكاساتها فًك اكنواحد من هذه األموكل ٕٓٔموع ألحكً وٌحٌط به " األشٌاء , انه ٌلؾ مج

    -: كبلم أهل الجنة , وفٌما ٌلً هذه األماكن   

  جنات تجري من تحتها األنهار .  -5

 

ِتَها))  : ً قوله تعالى ـف         ِري ِمنأ َتحأ ِر الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َأنَّ َلُهمأ َجنَّاٍت َتجأ َن أَهاُر ُكلََّما  َوَبشِّ اْلأ
((    َرٌة َوُىمأ ِفيَها َخاِلُدونَ  ا َوَلُهمأ ِفيَها َأزأَواٌج ُمَطهَّ  ً َنا ِمنأ قَ بأُل َوأُُتوا ِبِو ُمَتَشاِبه َها ِمنأ َثَمَرٍة رِزأقًا قَاُلوا َىَذا الَِّذي رُزِقأ  رُِزُقوا ِمنأ 

ن د أـة نجـى معنى هذا اللفظ لؽـرجعنا إل وـص اآلٌة صورة للجنة ولـً نـ[ ٌتبٌن ف ٕ٘ البقرة : ]

ً الحدٌقة ذات الشجر ـالبستان , ومنه الّجنات , والعرب تسمً النخٌل َجّنًة ... وه "   المراد بالجنة

اثؾ أشجارها وتظلٌلها ـتْر لتكـَ ان وهو السّ ـجتنٌم فً الدار اآلخرة والجنة من اإلوالنخٌل وهً دار النع

ل ـا والظــهـار فٌـاثؾ األشجـها وتكـً سعتــة فـرابع للجنــهد الـفهذا المش ٖٓٔ " لتفاؾ أؼصانها بإ

ن انهار أ "  د رويـها , فقـرٌان الماء من خبللـجوالستر الناجم من التفاؾ أؼصانها وكثرتها , ثم 

ذا ــوه ٗٓٔنة منضبطة بالقدرة حٌث شاء أهلها " ـسطح الجادٌد إنما تجري على ـلٌست فً أخ الجنة

مستمرة  له فً النص تجعل فً المكان فاعلٌةي وجود عناصر فاعد رابع ُتصور الحركة داخله أــمشه

هم فً حركه ـي أنأ –ن هناك استمرارٌة زمنٌه  تتطلب من شخوصها التفاعل الكامل وهذا ٌعنً أ

فالدهشة س جمالٌة المكان ونعٌم اآلخرة وأثره فً كبلم أهل الجنة ـفهم فٌها خالدون وهذا ٌعك –دابمة 

قَاُلوا َىَذا الَِّذي  )) : ففً قوله تعالى،والتعجب من جمال أشجارها وأنهارها وثمارها ٌتضح فً كبلمهم 
َنا ِمنأ قَ بأُل َوأُُتوا ِبِو ُمَتَشاِبًها مما  هذا على وجه التعجب , ولٌس فً الدنٌا شا  : " ال ابن عباسـ(( ق  رُزِق أ

والصورة  ٘ٓٔ"  ها ـس الثمرة وعظم خلقـا رأوه من جنـتعجبوا لمؤنهم ـفً الجنة سوى األسماء , فك

فالثمار   ناسه "شكال هذا الثمر وأجرٌن أراء فً أـوللمفسن وجود الثمر ة مـل الجنـــتعكس تعجب أه

ة فؤفرط ابتهاجهم ـة بمزٌة خاصـً الجنــنه ظهر فـا ولكـٌاة الدنٌـل الجنة فً الحــلفه أها أـكانت مم

ا ٌحمل ــممري وتنوع داخلً ـابه ظاهـفً تش " ن الثمار كانتوهناك من ٌرى أ ٙٓٔ " واؼتباطهم

ة ـذه الؽبطـه 7ٓٔن شا جدٌد " ـــري عـشابه الظاهـشؾ لهم التـٌك ل مرةــمزٌة المفاجبة فً ك

ى كبلم أهل الجنة الذي ــشكاله تنعكس علن حٌث أجناسه وأــــكان وتنوع الثمر مواالبتهاج بجمال الم

من خبلل الدهشة والتعجب فً كبلمهم فً كل ما ٌشاهدونه وما تقع علٌه أعٌنهم, فهً "مظهر اتضح 

والم ال ـه أكبر من الجؽرافٌا مساحة , وأشسع بعداً ...إنه عــــمن مظاهر الجؽرافٌا ولكنه لٌس بها, إن

تحدد فٌها  ن وضع أو تخٌل صورةـــه تعجز العقول عـــدود لــفهً فضاء واسع ال ح 8ٓٔ"  حدود لها

الناجم من ن جمال واخضرار أشجارها ولطؾ أجوابها ــم هذا الفضاء الواسع الرحب مــحدود أو معال

َهرِيًرا ً أهلها من الحر والبرد ))ظل هذه األشجار, فهً تق ًسا َوََل َزمأ َن ِفيَها َشمأ  [ ٖٔ: اإلنسان ] (( ََل يَ َروأ

دٌث ـً الحـ, وف نَّةا وقاك جُ ـــ, وكل م هً " الدرعــف ن ٌإذٌها ٌمكن أــن كل مــفهً تقً اإلنسان م

ذه ــــس هـن تنعكفبلبد أ 9ٓٔ"  ة الوقاٌةـَّ به مما ٌإذٌه من الشهوات والُجنـتقً صاح : يالصوم ُجنَّة أ

ن ساكنٌها فتارة بالدعاء والسبلم , ففً قوله تعالى ــة التخاطب والتحاور بٌــلى لؽــاألجواء الرحبة ع

َن أَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها ِبِإذأنِ  )) : ِتَها اْلأ ِري ِمنأ َتحأ ِخَل الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َجنَّاٍت َتجأ مأ َتِحيَّتُ ُهمأ ِفيَها  ِ  رَبِّهَوأُدأ



لود ه الصورة المثالٌة للسعادة وخــذي تتمثل فٌــً الفضاء المكانً الــفالجنة ه [  ٖٕ]إبراهٌم: ((َسًَلمٌ 

ى ـة علـانٌة النورانٌة المتصلة بباربها داببـروح اإلٌمـــ, فال الحٌاة الهادبة وكبلم أهلها ٌمتاز بالشفافٌة

تحٌتهم من هللا سبحانه فً  ي "[ أٖٕ((]إبراهٌم : َتِحيَّتُ ُهمأ ِفيَها َسًَلمٌ  لتسبٌح فهم من ))الصبلة والدعاء وا

ٌقولون سبلم  م فٌها سبلم ,ــ, أو تحٌة المبلبكة له فٌها الجنة سبلم . وقٌل معناه تحٌة بعضهم لبعض

ن رد التحٌة والسبلم ــد مــوالب ٓٔٔالتً ابتلى بها أهل النار " سلمتم من اآلفات والمكاره  ي :لٌك أع

ة ـ)السبلم( فً اآلٌ بـ ن المرادرى احد المفسرٌن أــسواء هلل تعالى أو للمبلبكة أو لبعضهم بعضا وٌ

هلل تعالى ال فً القول واللفظ فقط بل قوالً وفعبلً ولساناً وجناناً وما دون ذلك فان له شوبا "تسبٌح منهم 

ن مشاهد تدعوهم للشكر والدعاء وهً مدعاة ــففرحة المإمنٌن بالجنة وما فٌها م ٔٔٔ"   من الشرك

ُلوا  وا َوَعمِ  ِذيَن َآَمنُ ِإنَّ الَّ  )) ٌم والراحة األزلٌة , قال تعالى :من النع قوهسٌبللبلرتٌاح النفسً مما 
ِديِهمأ رَب ُُّهمأ بِِإيَماِنه َهاُر ِفي َجنَّاِت النَّع ِ الصَّاِلَحاِت يَ هأ َن أ ِتِهُم اْلأ ِري ِمنأ َتحأ ( َدعأَواُىمأ ِفيَها ُسبأَحاَنَك اللَُّهمَّ 9يِم ) ِ مأ َتجأ

ُد  هل أ نضح جلٌاً اٌت [ ٓٔ-9ٌونس : ] (( (24ِللَِّو َربِّ الأَعاَلِميَن )َوَتِحيَّتُ ُهمأ ِفيَها َسًَلٌم َوَآِخُر َدعأَواُىمأ َأِن الأَحمأ

 ه "ـــى لٌوصؾ بؤنــلهم حتـا ٌشؽــأقصى م  " ؛ فان  الجنة ٌتضرعون هلل بالتسبٌح والدعاء والحمد

ٌات بٌنهم وبٌن أنفسهم وبٌنهم وبٌن ـوٌتخلل هذا وذاك تح " هو تسبٌح هللا أوال وحمده أخٌراً  دعواهم

فالمنزلة التً حلوا بها والتكرٌم الذي حصلوا علٌه واألجواء التً ملإها الحمٌمة ٕٔٔ بلبكة الرحمن "م

واأللفة تستوجب منهم إن ٌكون الكبلم رقٌقاً وشفافاً فالسبلم والتحٌة والتسبٌح والحمد كلها رد فعل لهذا 

ً ــــا فـــواإلعمال الخٌرة قاموا به التكرٌم وهذه الجنة التً شاء هللا تعالى إن ٌهدي أهلها لهذا األفعال

ُد ِللَِّو الَِّذي الحٌاة الدنٌا ففً قوله تعالى :))  َهاُر َوقَاُلوا الأَحمأ َن أ ِتِهُم اْلأ ِري ِمنأ َتحأ َونَ َزعأَنا َما ِفي ُصُدورِِىمأ ِمنأ ِغلٍّ َتجأ
ََل َأنأ َىَدانَا  َتِدَي َلوأ ُتُموَىا ِبَما ُكنأُتمأ َىَدانَا ِلَهَذا َوَما ُكنَّا لِنَ هأ اللَّوُ َلَقدأ َجاَءتأ ُرُسُل رَب َِّنا بِالأَحقِّ َونُوُدوا َأنأ تِلأُكُم الأَجنَُّة ُأورِث أ

إال ن هذه النعمة والحال التً أصبح علٌها أهل الجنة ما هً [ بٌان واضح أ ٖٗ((]األعراؾ :  تَ عأَمُلونَ 

ر هلل ـهم بالشكـنة واعترافـل الجـإخبار عن قول أه فهو " بتوفٌق من هللا تعالى للعباد لٌنالوا رحمته ,

ى اإلٌمان باهلل ــلهداٌة بالثبات علفأٖٔفه إٌاهم ما ٌستحقون به الثواب " ٌتعالى الذي عرضهم له بتكل

ََل واب العظٌم ))ة هللا لما أصبحوا علٌه من النعٌم المقٌم والث, واعترافهم بؤنه لو لم ٌكن بإراد تعالى َلوأ
اعتراؾ من أهل الجنة بنعمة هللا سبحانه إلٌهم , ومنته علٌهم فً دخول الجنة على  (( " َىَدانَا اللَّوُ  َأنأ 

ن جمال المكان وتوفر ه أقد ذهب الزمخشري إلى رأي فلسفً مفادُ و ٗٔٔ " سبٌل الشكر والتلذذ بذلك 

الوا سروراً واؼتباطاً بما نالجنة ذلك ٌقول أهل   سبل الراحة والنعٌم فٌه كان مدعاة للحمد والشكر "

ن ٌقول ن المإمنٌن فً الدنٌا ال ٌتمالك أن من رزق خٌراً مرى أبدافع التكلٌؾ كما ن بالتكلم ال وتلذذاً 

فطٌب النفس وصفاإها بعد نزع الؽل ٘ٔٔ دون التفكٌر بمسابل التكلٌؾ والقربة " نحو ذلك فرحاً  كبلماً 

ن ـــا فٌها من األنهار التً تجري مـــوجمال الجنة وم ،الذي فً القلوب وطمؤنٌنة النفوس من ناحٌة 

ن تكون مدعاة للحمد ثبات على اإلٌمان من ناحٌة أخرى أواالنبهار بجمال المكان وروعته وال،تحتهم 

  .والشكر والدعاء والتضرع للخالق فرحاً وابتهاجاً بالنعٌم الدابم فٌها . فهذا ما ُوِعد المإمنون به 

بًَة َنُصوًحا َعَسى رَبُُّكمأ َأنأ ُيَكفَِّر َعنأُكمأ َسيَِّئاِتُكمأ قال تعالى :))         ِخَلُكمأ يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ُتوُبوا ِإَلى اللَِّو تَ وأ  َويُدأ
ِزي اللَّوُ النَِّبيَّ َوالَِّذيَن َآَمنُ  َم ََل ُيخأ َهاُر يَ وأ َن أ ِتَها اْلأ ِري ِمنأ َتحأ َعى بَ يأَن أَيأِديِهمأ َوبِأَيأَمانِِهمأ يَ ُقوُلوَن َجنَّاٍت َتجأ وا َمَعوُ ُنورُُىمأ َيسأ

ٍء َقِديرٌ  فقد وعد هللا سبحانه وتعالى الذٌن  [  8التحرٌم : (( ] رَب ََّنا أَتأِممأ لََنا نُورَنَا َواغأِفرأ لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيأ



وا ــن هللا تعالى للمإمنٌن الذٌن صدقــآلٌة خطاب مامنوا جنات تجري من تحتها األنهار وفً سٌاق ا

يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا أَتأِممأ لََنا )) -له وسلم صلى هللا علٌه وآ  –بتوحٌد هللا وإخبلص العبادة له وأقروا بنبوة نبٌه 
ؤل ــة فٌسـلظلمً اـــن ٌطفا نور المنافقٌن وٌبقون فــك المإمنون حٌـــٌقول ذل  "  ((  نُورَنَا َواغأِفرأ لََنا

ان ــفالمك  ٙٔٔ تهلكنا بها " إي استر علٌنا معاصٌنا وال  (( َواغأِفرأ لََنا المإمنون حٌنبذ إتمام نورهم  ))

مان منها جب الدعاء بدوام النعمة وعدم الحربؤنواره المشرقة والجنة التً تجري من تحتها األنهار تو

(( إي استر علٌنا معاصٌنا ,  َواغأِفرأ لََناسبب النور )) وفقنا للطاعة التً هً " فطلب تمام النور معناه 

رع فالموقؾ ٌستلزم التوجه والتض7ٔٔ ال تهلكنا بها من إطفاء نور المنافقٌن وإثبات نور المإمنٌن "و

والدعاء بطلب العفو والمؽفرة ونٌل الرضوان " فالنور ٌكشؾ المخبوء , وٌفضح المستور , فتنطلق 

ٌسعى بٌن أٌدي المإمنٌن والمإمنات , بٌنما ؼٌرهم فً الدرك  , فٌكون نوراً أشعته على المشهد كله 

ابً ـوهذا ٌدعوهم للجوء إلى هللا بالدعاء وطلب الرحمة , وبهذا الوصؾ االنتق8ٔٔ األسفل من النار "

على النحو الذي ٌكون , ولم ٌكن إٌراد الوقابع فٌها إال أبرع صورة وأروع توظٌؾ  "  للمكان تتمثل 

ن االعتبار بما ٌكلؾ ــد ٌصد عــػ فً التذكٌر وادعى إلى التؤثٌر , الن ترتٌب الوقابع بتفاصٌلها قابل

س ـالمكانً لٌ ٌزـفالح 9ٔٔ"  ن مبلحظته , وهذا ضرب من ضروب الفن والقدرة اإلبداعٌة ــالذهن م

الدنٌا أو فً اآلخرة , بل تظهر  على ساكنٌه فً جوانب حٌاتهم سواء فً مجرد جؽرافٌا تنعكس آثاره

رع والخشوع والدعاء وطلب العفو والمؽفرة هم من حٌث الشفافٌة والخضوع والتضعلى كبلم آثاره

ً ـــالحدث , إذ تتجلى الجوانب الجمالٌة ف نصراً فاعبلً فً بناء النص وتنمٌةمن هللا , فهو ٌشكل ع

لنص القرآنً السٌما اآلٌات التً تضمنت وجود هذا العنصر من خبلل ببلؼة السرد القصصً فً ا

 كبلم أهل الجنة 

 

  -: األرائك -2

حَ قال تعالى: ))         َم ِفي ُشُغٍل فَاِكُهوَن ) ِإنَّ َأصأ َرَاِئِك  ُ ( ُىمأ َوَأزأَواُجه00اَب الأَجنَِّة الأيَ وأ مأ ِفي ِظًَلٍل َعَلى اْلأ
ُعوَن ) َهةٌ َوَلُهمأ  ( َلُهمأ ِفيَها فَاكِ 02ُمتَِّكُئوَن ) ًَل ِمنأ َربٍّ رَحِ 04َما َيدَّ  . [ 8٘-ٌ٘٘س : ] (( (04يٍم ) ( َسًَلٌم قَ وأ

كة " وهً سرٌر فً جملٍة , والجمع اراأل ٌْ سرٌر منجد  " وقٌل معناها  ٕٓٔ" األرابكبك مفردها األر

الذي ٌتكؤ ": المكان  ومن معانٌها "الُمتكؤ ٕٔٔ" فإذا لم ٌكن فٌه سرٌر فهو جملةبٌت , أومزٌن فً قبة 

ة المتكؤ علٌها " فؤصحاب الجنة هم فً شؽل " شؽلهم النعٌم الذي شملهم, وؼمرهم  ٕٕٔعلٌه , والمخدَّ

وجمال المنظر  األمورفهم مشؽولون بما ٌرونه من كمال ٖٕٔسروره عما فً أهل النار من العذاب " 

 عناه :ــهون مــفاك  عن ابن عباس ", و وهم متكإن فً راحة ونعٌم فاكهونالذي ٌبهر كل من ٌراه 

 أو ، إلٌهم نظر العٌونتسترهم من  فً ظبلل  "  وأزواجهمهم ٕٗٔ وقال مجاهد :عجبون " فرحون ,

هً الوسابد  , وقٌل : جالالحِ  " هً السرر علٌهاى األرابك عل ٕ٘ٔبرد" الظبلل الذي ال حر فٌه وال

ت األوصاؾ قد بٌنفهذه  ٕٙٔشا " األعمالجالسون جلوس الملوك,إذ لٌس علٌهم من  أي((  ُمتَِّكُئونَ ))

ًَل ِمنأ َربٍّ  )) , وهم فضبلً عن ذلك لهم  ً دار النعٌمــا فــالمإمنون علٌه أصبحالصورة التً  َسًَلٌم قَ وأ
ي " أن ٌسلم هللا وهً أي درجة بلؽها العبد  الصالح لٌنال هذا التكرٌم والسبلم من هللا تعالى أ (( رَِحيمٍ 

هم من كل ـة تدخل علٌـالمبلبك إنوقٌل  هم بدوام األمن والسبلمة , مع سبوغ النعمة ., فٌإذن علٌهم ..

المعانً ما ورد فً سنن  ً روحــلوسً فونقل اآل  7ٕٔ"  باب ٌقولون سبلم علٌكم من ربكم الرحٌم



م فإذا الجبار جل لهم نور فرفعوا الٌه رإوسه أهل الجنة  فً نعٌمهم إذ سطع" بٌنا  ؛ قال : ابن ماجة

 علٌه وآله صلى هللا –ل الجنة سبلم علٌكم , ثم قرأ ــأه وقال ٌا ن فوقهم ,ــعلٌهم مجبلله قد أشرؾ 

ًَل ِمنأ َربٍّ رَِحيمٍ )) -وسلم شا من النعٌم ماداموا  إلىبل ٌلتفتون ــ(( فٌنظر إلٌهم وٌنظرون إلٌه فَسًَلٌم قَ وأ

وهم عجبون وفرحون بما  األشجارتحت ظبلل  ألرابكاالجنة على  أهلفجلوس 8ٌٕٔنظرون إلٌه " 

ادون بان سبلم ـنفً نفوسهم , ٌُ  أن ٌبعث البهجةمن شؤنه  فً  والفاكهة وكل ما األشجارحولهم من 

لقُُها لؽة ـالصورة التً َتخْ  إلىالفضاء الداللً ٌشٌر  علٌهم وما من شك فً رد التحٌة والسبلم فـ " 

وان  ألحكًً لؽة ــف أثرهفللمكان   9ٕٔ"  عد ٌرتبط بالداللة المجازٌة , وما ٌنشؤ عنها من بُ  ألحكً

هً فً لؽة النص الكرٌم , فرد السبلم وان لم ٌظهر ذا أمر بدكانت هذه اللؽة ذات طابع مجازي وه

التً  األمورٌشٌر الى ذلك وٌتحمل هذا المعنى كونه من  لآلٌةالمعنى الداللً  إن إال اآلٌةفً نص 

ٍء َحِسيًبا ا ))ــٌهعل اإلسبلمحث  وَىا ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلى ُكلِّ َشيأ َها َأوأ رُدُّ َسَن ِمن أ  ((  َوِإَذا ُحيِّيُتمأ بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأحأ

قوم ـكر هلل هو ما ٌـبلم والتحٌة والشـزة, فرد السـكان السبلم من رب الع إذافكٌؾ   [8ٙ]النساء:

     .    المإمنون به فً الجنة 
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و دار ـوه فضاءاتهفً النص القرآنً ٌتجلى لنا مظهر أخر من مظاهر الجنة , وفضاء أخر من و

ُد لِلَِّو الَِّذي َأذأَىَب َعنَّا الأَحَزَن ِإنَّ رَب ََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر )َوقَاُلوا ))  فقد ورد فً قوله تعالى : ، المقامة ( 10الأَحمأ
َنا ِفيَها لُُغوٌب ) َنا ِفيَها َنَصٌب َوََل َيَمسُّ ِلِو ََل يََمسُّ [ ورد ٖ٘-ٖٗ(( ]فاطر :  (10الَِّذي َأَحلََّنا َداَر الأُمَقاَمِة ِمنأ َفضأ

ومقاماُت  : الَْمجلسُ  ةُ " والمقامَ   المقامُ  العربٌة تحت جذر )قوم ( فـ " لفظ )المقامة ( فً المعجمات

: ٌقال للمصدر ,  وٌقال " الَُمقاُم ٖٓٔوالمقام : الموضع الذي تقوم فٌه "  الناس : مجالسهم , ومقامةُ 

ِإن ََّها َساَءتأ والمكان , والزمان , والمفعول لكن الوارد فً القران هو الََمْصَدُر نحو قوله تعالى :)) 
تَ َقرِّا َوُمَقاًما ً الصورة السردٌة ـرض المكان فــع إن ٖٔٔ"   [ , والََمقاُمة : اإلقامةُ  ٙٙالفرقان : ] (( ُمسأ

ٌظهر من خبلل الوصؾ او من خبلل ما تقوم به الشخصٌات داخل هذا المكان , وفً النص  أنٌمكن 

كل ما جاء بعد القول هو سرد إلحداث  قام بها ) أهل قالوا ( و الكرٌم تبرز مبلمح السرد المتمثل بـ )

ا ــم فٌهــالجنة ( من الحمد والشكر هلل تعالى على إقامتهم فً دار النعٌم وقد نالوا المؽفرة والرحمة وه

" المكان السردي مثل المكونات األخرى للسرد ال تظهر   منعمون ال ٌمسهم فٌها التعب أو المشقة إن

عنصراً فكرٌاً ٌنإ بحمل طابع متوابم مع المكان اظ فهو مكان لفظً , وهو بوصفه لفإال من خبلل األ

ً ــػ األثر فــا بالــلهذه المنزلة العظٌمة كان ــفاستقرارهم فً دار المقامة وإحبللهم ه ٕٖٔالطبٌعً " 

هم ـأنال من ٌدخل الجنة ـأخبر تعالى عن ح "  ث على الحمد والشكر هلل تعالى فقد نفوسهم وهً باع

ً ذلك ـم فـاء , لهلجوهو االعتراؾ منهم على وجه إاله على نعمه , ــروا لـاعترفوا بنعمة هللا وشك

حولون عنها ـوال ٌت ال ٌموتون , فهم ٌقٌمون فً دار النعٌم أبدا "  ٖٖٔ سرور ال على وجه التكلؾ "

ب بعض ــوذه ٖٗٔ"  نة عناء ومشقةـك بتفضله وكرمه وال ٌصٌبهم فً الجــي : ذل))من فضله (( أ

هم ٌحمدون هللا لما تكشؾ ـف عٌم المقٌم "ـلٌست إنزالهم دار الخلود وإنما الن اإلقامةن المفسرٌن الى أ

النعٌم  فالطمؤنٌنة والراحة فً دار ٖ٘ٔم ذلك النعٌم حتى صارت الدنٌا حزناً قٌاساً للنعٌم المقٌم " ــله

طلب المعاش الذي ٌبلقٌه اإلنسان فً الدنٌا من دواعً الحمد والتسبٌح  ً لٌس فٌها عناء ومشقةــالت

فقد قٌل إن ستقرارها ٌعتمد على تحقٌق الخلود,والشكر هلل تعالى بـ " اللذة المتؤتٌة من جمال الطبٌعة ا

عد من ضروب عٌوب فً الدنٌا أكثر شًء ٌدعو للحزن وٌُ  –عدم تحقٌق الثبات فً جمال الطبٌعة 



من النعٌم الدابم ومن الطبٌعً أ ٖٙٔجمالها " ٌُنعَّ ذهاب المإمنٌن فٌه من  والخلود فً هذا المكان وما 

ن ٌكون له انعكاس على كبلم أهل الجنة بالحمد والشكر والدعاء أ مشقةالتعب أو الؽم أو ال الحزن و

فً دار  الخالدة والتسبٌح بجعلها وسٌلة للتعبٌر عن ما ٌبلقٌه المإمن من السعادة والراحة والطمؤنٌنة

  .النعٌم 

 

   بحث الثالثمال  

 :  البناء النحوي  

    لفا::دَّللة األ -

 ( المتراصةاأللفاظمن كم هابل من العبلمات اللؽوٌة ) ه ومصدره مكونتالنص اللؽوي مهما كانت طبٌع       

   اـالتً جاء النص لٌكشؾ عنه المناسبة أومعٌن وسٌاق خاص وهً تؤتً متناسقة مع مقتضٌات الحال  فً نسق

 , النص, ومعانً مفرداته طلب دراٌة وخبرة بلؽةتٌنص لؽوي للكشؾ عن دالالته ومعانٌه  يأ أماموالوقوؾ 

   هذا النص وؼاٌته. ى وفق سٌاق خاص ٌحكمها تتبٌن قٌمةعل األلفاظمن خبلل ترتٌب  ألنه

 . مـفً العال أشٌاءلقً عبر ـل الباث مع المتـبواسطتها ٌتواص ( werkzeng  أداة ) "  اللؽة بولر وٌعد       

وظٌفة  )= واألحوال فً الواقع رمز" للموضوعات  "  لؽوٌة فً الوقت نفسه بوظٌفةوبذلك تقوم العبلمات ال

ة ــداللٌ وظٌفة   تإدي فاأللفاظ  7ٖٔ"  ( استشارة وظٌفة حث من خبللها المتلقً )=تست "  إشارة ( و" التعبٌر

لى ـتجة وتـى اللؽـوي ٌعتمد علـ, نٌص لؽ األدبٌةقرآنً شؤنه شؤن كل النصوص النص ال أن  , وبما ؼٌةاببل و

ى ـــفً داللتها جاء عل لؤللفاظ" اختٌار القرآن  أن ا وــالمعنى المراد منه تؤدٌة األلفاظاد مـن هـذه فٌها, فالمر

تمثل وحدات لؽوٌة  األلفاظهذه  أن على اعتبار 8ٖٔ" اللؽوٌة واألصالةعربً واالستعمال البٌانً وفق العرؾ ال

امبلً ـتع ة العربٌةـنً تتعامل مع اللؽالنص القرآ لتها بالسٌاق الذي ترد فٌه " فلؽةترتبط دال ذات داللة معجمٌة

ودابماً  " معقولة معان ودالالت " إلىات تحٌل عبلم إلىوتحولها  اصاً فتنقلها من وظٌفتها الداللٌة االببلؼٌةخ

وفً هذا  "التدبر"  و "التذكر"  و  ز المتلقً على " التعقل"ٌحفت إلىتلجؤ لؽة النص فً سٌاق هذا التحوٌل  ما

ة ـاقـ, الط ًـالقرآنص ـما تمٌز به الن أهم أن 9ٖٔالنظام السٌموطٌقً" إلىام اللؽوي ٌثبت التحوٌل من النظ ما

ى ـه علـفٌ لمةـون داللة الكـرداته اللؽوٌة التً قد تكـومعانٌه , وتعدد  داللة مف ألفاظهالتعبٌرٌة الهابلة فً كل 

رآن ـالقمجاز , ف رـواآلخ قةـٌٌن أحدهما حقٌـعلى معنتلفٌن ـذرٌن مخـمن ج ذر واحد أمـأكان جن سواء ٌمعنٌ

ا , وكلها تحتاج فرداتهتؤلٌفها وتراكٌبها ومعانً م البد من االطبلع على طبٌعة الكرٌم " تحمله نصوص لؽوٌة

عاً ـها تبـؽٌر داللتـالتً تت العربٌة اظـاأللفلكثٌر من رٌم ـالقرآن الكلعل فً استعمال و ٓٗٔ " معرفة لؽوٌة ىإل

للؽة قوة  "أنالواحدة فالمفسر ٌرى  دة اتساع فً داللة المفردةالواح الذي ترد فٌه والتركٌب داخل اآلٌةللسٌاق 

اظ القرآن ـفؤلف  ٔٗٔتعدد التفسٌرات على مستوى الداللة الوضعٌة الظاهرة للؽة "ل داللٌة فً ذاتها تجعلها قابلة

ٌُعَبر بها عن فكرةحصر لها , كثٌر  ال الكرٌم تتمتع بقوة داللٌة خبلل  , وبسبب تؽٌر اللؽةما من الكلمات التً 

 مادة ص القرآنًــ, والن ٕٗٔ, كما ٌقول جان كوهٌن  رة جدٌدةتشرح فك أنالزمن تكتسب معنى آخر , وٌمكن 

نونه ـمك ىـإلول ـرب فً الوصـبط الدالالت , وقد أعجز  العـتفسٌر وتؤوٌل نص تتوالد منه  المعانً , وتستن

 ، من معنى هذا اللفظ من إلٌهوما ٌنصرؾ  ألفاظه , ولكن ال بد من الوقوؾ على داللةوالوقوؾ على حقٌقته 

ه وضوحاً ٌدوٌز قً على النص ضوءاً ٌل أنلى مر العصور الذي من شؤنه خبلل تعقب معانً اللفظ الواحد ع

عاء دـباست ارـاألفك إٌصالً ـهً تخدمنا فو , اراتـاإلشنظام من  "  ، فاللؽة هـألفاظانً ـن معــوٌكشؾ ع



 تنقل صورة وإنماتنقل الشا , فالكلمة ال. اآلخرٌن ذهن إلى,  أذهاننانت فً التً تكو , األشٌاءصور مفاهٌم 

ها ـن خبللـح مـودالالت تتض من معانٍ  ٌةـته المفردة القرآنتضمن هم فً كشؾ ماـسالذي ٌُ  األمر ٖٗٔالشا "

 إنالجنة نجد  أهلً كبلم ــً , وفـبٌر القرآنـالتع أسرارعنها ومعرفة  شؾـالشًء المراد للملتقً الك صورة

ً ـنٌن فـه المإمـال الذي علٌـلحها اـتبٌن من خبللـفٌ ع فً الداللةـالقرآنً تتسالخطاب ً ـــنٌة فالمفردة القرآ

 أكثر الجنة آهلوقد ٌكون للفظ فً كبلم  ٗٗٔستدل بها على مراد المتكلم "ٌُ  أدلة األلفاظعلت " جُ  وإنما,  الجنة

تدل على مراد سٌُ  أنمن استعمال وله دالالت متعددة , ومن خبلل تتبع المعنى الداللً لهذه المفردات ٌمكن 

نَا َما َوعَ  َأنأ َقدأ َوجَ  , ففً قوله تعالى : )) الجنة أهلكبلم  د( فً ـفلفظة )وج [ ٗٗ:  األعراؾ ] ((    ا َ َدنَا رَبُّن دأ

ُجدهُ ُوُجوداً " اللؽة ٌَ ابه وفً الؽنى بعد ـًء وجَدانا بعد ذهـالش َوجدتُ  وكذلك " ٘ٗٔ:"َوَجَد مطلوبه والشًء 

وعد ربنا  :فانا قد وجدنا ما الجنة أهلقال  فقد ورد عن ابن عباس انه قال :" ٙٗٔالفقر .... ووجود بالبصٌرة "

له , من ـن رسـٌا على ألسـدوا به فً الدنـما وع دواـوج همـأن"  : وقال الطبري  7ٗٔ" حقاً من النعٌم والكرامة

 اآلخرةعلم الٌقٌن بكل مظاهر نعٌم ي وجد ( أ فداللة الفعل ) 8ٗٔبه وبهم وعلى طاعته " اإلٌمانالثواب على 

شًء منقول من وجد ال  " وهذا الفعل  9ٗٔالٌقٌن بمعنى )علم ( أفعالوعد به فهو فعل من   ٌلقاه المإمن مما أو

 الكرٌمة اآلٌةوقد دل الفعل )وجد ( فً  ٓ٘ٔ" القلبٌة األمور إلىثم نقل معناه  , الحسٌة األمورولقٌه واصله فً 

هو ـف , هـإلٌنا ــذهب ما حةـوسً دلل صـوما جاء به الط ً "ـلق  " عنىمبالشًء " وب لم ـانه ورد بمعنى " الع

ٌتعدى  اإلحساسبمعنى  واآلخرمفعولٌن .إلى :"الوجدان على ضربٌن : احدهما بمعنى العلم فهو ٌتعدى لقوـٌ

ٌتعلق بمعنى  باإلحساس,والذي ٌتعلق  ي بمعنى العلم ٌتعلق بمعنى الجملةن الذ,ألكان كذلك  وإنماواحد  إلى

ٌاق العام ـبالس ط داللة المفردةفارتبا ٔ٘ٔمن وجه واحد "إال ٌتعلق بالشًء  ال اإلحساس إنالمفرد من حٌث 

ُد لِلَِّو الَِّذي َأذأىَ  الأحَ ))  لفظ . وفً قوله تعالى :فً ال وإٌجازاللكبلم ٌكسب النص اتساعاً فً المعنى  َب َعنَّا  مأ
حُزنُ ــو كل مــ"هم الؽداء والعشاء , وقٌل ه [ )الَحزُن ( فً اللؽةٖٗ(( ] فاطر :الأَحَزنَ  ٌَ  أومن ُحزَن معاش  ا 

  إلى  ـه7ٕٓراء تـوذهب الف ٕ٘ٔ" األحزانكل  ةـن أهل الجنـــفقد أذهب هللا ع وت ,ــم خزِ  أوحزن عذاب 

 إذار ـوؾ النـمن خ كانوا علٌه فٌه قبل دخولهم الجنة الحزن الذي " :  وقٌل ٖ٘ٔوالنار " الحزن بالجنة أن "

هللا لم  إن"  وذهب الطبري بقوله : ٗ٘ٔالنار "ه حزن ـــانإلى ب ابن عباس ـــٌدخلوها وذه أنانوا خابفٌن ـك

وا ـعم همـأنهم ـهم نوعاً دون نوع , بل اخبر عنـالحزن عن إذهابهدوه على ـحم أنهماخبر عنهم  إذٌخصص 

عنهم  إذهابهحزن علٌه بعد ذلك فحمدهم على  فبل الن من دخل الجنةوكذلك الحزن بقولهم ذلك  أنواعٌع ـجم

 أوٌا ـواء كان الحزن من هموم الدنـالحزن س أنواعكل  فاآلٌة جمعت بكلمة واحدة ٘٘ٔ جمٌع معانً الحزن "

عددة ـً المتـب اللفظ داللة  أوسع فجمع المعانكسِ ولم ٌخصص لٌُ  مَّ وؾ من النار او عدم دخول الجنة فعـالخ

ٌَسبح   "  ً اللؽةــ[ )َسَبَح( فٓٔ]ٌونس :((   َحاَنَك اللَُّهمَّ  َدعأَواُىمأ ِفيَها ُسبأ وفً قوله تعالى :))  . بكلمة واحدة

" سبحان تنزٌه هلل  إن  وقٌل  ٙ٘ٔ"  ٌوصؾ به أنكل ما ال ٌنبؽً  نــومنه ُسبحاَن هللاِ تنزٌه هلل ع َسبحاً ....

حان ٌقوم در تسبٌح واالسم سبــفالمص ن السوء , ٌقال َسّبحت هللا تسبٌحاً وسبحاناً بمعنى واحد ,ــعز وجل ع

ول ــالعرب تق " ـب فـؽرض التعجـرد لـه وزاد علٌه انه ٌـهري المعنى نفسر الجوـوذك 7٘ٔ المصدر "مقام 

 : األعشىتعجبت منه , وقال  إذاُسبحان ِمن كذا , 

 الفاِخر ِمن َعلَقَمة أقوُل لّما جاءنً فخُرهُ                     ُسبحان َ            

فَخُر "إذ ٌقول :العجب منه  ٌَ
جاءت تنزٌه هلل عن السوء  إن )سبحان ( فً اآلٌة إلىذهب اؼلب المفسرٌن  8٘ٔ

رب مما أضاؾ  (( ٌعنً " تنزٌهاً لك ٌا  ُسبأَحاَنَك اللَُّهمَّ والكذب , فقوله :))  ٌلٌق به من الصفات وعن كل ما

 ( قال سبحان هللا ن)ع –صلى هللا علٌه وآله وسلم -,وقد سبل رسول هللاأهل الشرك بك من الكذب والفْرٌة إلٌك



                                                               -: األعشىسً المعنى نفسه واستشهد على ذلك بقول ونقل الطو 9٘ٔ" إبراء هللا عن السوء :

اللفظ خرجت لؽرض الدعاء  فداللة "   براءة منه أيالفاخر:  ٓٙٔأقول لما جاءنً فخره سبحان من علقمة"

اللفظ ٌحتمل داللة التعجب, وقد ورد عن ابن جرٌج  أنوذكر  األعشىالجوهري ذكر قول  إن إالوالتسبٌح , 

مة ـفكل ٔٙٔ, فٌؤتٌهم الملك بما اشتهوا" مرَّ بهم الطٌر ٌشتهونه, قالوا سبحانك اللهم ذلك دعواهم إذا: " انه قال

 تؤدٌةـاآلخرة فونعٌم  الجنةب من جمال مظاهر عالى والتعجهللا تء وتنزٌه ٌح لفظ ٌحتمل المعنٌٌن الدعاالتسب

يَ ُقوُلوَن وفً قوله تعالى :))  .  اآلٌةالتعبٌر القرآنً التً تضمنتها هذه  أسالٌباللفظ هً من  وإٌجازالؽرض 
اً وتمامه ..." تمَّ  معناها  اللؽة( فً  تمم [ )8(( ]التحرٌم:  رَب ََّنا أَتأِممأ لََنا نُورَنَا ام ـؼٌره وتم وأتمه  الشا ٌتمُّ تمُّ

ته ما تمَّ به , قال الفارسً : الشا و  -: األعرابًم به بالفتح ال ؼٌر وانشد ابن تَّ  " تمام الشا ما تِماَمُته وتتمَّ

 ٕٙٔقلَت ٌوماً َنَعْم َبْداً فِتمَّ بها             فإنَّ إمضاَءها صنؾ من الكرم" إن           

" ٌقولون  : قولبإتمامه ,فابن عباس ٌٌحتمل انقطاع النور والدعاء  األول:  لها معنٌٌن اآلٌة( فً هذه  اتمم و)

قى لهم نورهم فبل ٌطفبه حتى ٌب أنٌسؤلون ربهم  أنهم والطبري ٌرى "ٖٙٔطفا نور المنافقٌن اشفاقاً "  إذاذلك 

َتِبسأ ِمنأ نُورُِكمأ أمنوا )) ن والمنافقات للذٌنا الصراط, وذلك حٌن ٌقول المنافقووٌجوز والمعنى ٗٙٔ (( " انأظُُرونَا نَ قأ

م ــهللا متممه له " : إناستمرار النور وعدم انقطاعه وقد نقل الزمخشري عن الحسن قوله  اآلخر ٌحمل داللة

ٌقوله أدناهم   انه " ((  أَتأِممأ لََنا نُورَنَا))  :اآلخرٌن آراءهم فً معنىونقل عن ٘ٙٔهللا "  إلى ولكنهم ٌدعون تقربا

فٌسؤلون  األعمال, الن النور على قدر  أقدامهم مواطاٌبصرون به  ن النور قدر ماــٌعطون م ألنهممنزلة , 

 ط ,وبعضهم كالرٌح , وبعضهم حبواً اٌمرون مثل البرق على الصر الجنة إلىالسابقون  تفضبل ,وقٌل : إتمامه

وفقنا للطاعة التً هً سبب  " : بمعنى وقد ورد  ٙٙٔ (( "  أَتأِممأ لََنا ُنورَنَارَب ََّنا ,فؤولبك الذٌن ٌقولون :))  وزحفاً 

 تؤثٌراً فً المتلقً .  وأكثر الداللةفً  أعمقلفظ )اتمم( تحملت المعنٌٌن وبذلك ٌكون النص  فداللة  7ٙٔ" النور

َنا ِمنأ قَ بألُ ))  وفً قوله تعالى : واألرزاق " معروؾ  : اللؽة[ )الّرْزُق ( فً  ٕ٘: البقرة] ((  َىَذا الَِّذي رُزِق أ

على  األزهريوقد وقؾ 8ٙٔباطنه للقلوب والنفوس كالمعارؾ والعلوم " لؤلبدان كاألقوات و نوعان ظاهرة

لكن اختبلؾ الطعم مع اتفاق و األولى الصورةصورته  إنبٌان معنى لفظ )الرزق ( فً قوله تعالى فقال :" 

فقد أراد به   9ٙٔفً العجب "  نهاٌةلكان  الفاكهةتفاحاً فٌه طعم كل  رأٌت لخلق لوابلػ وأؼرب عند ا الصورة

)الرزق ( هو " العطاء  إن األصفهانً وقال الراؼب من الطعام وؼٌره ، اإلنسانا ٌلتذ به ــماألقوات و

والى ذلك   7ٓٔ"   تارةولما ٌَصُل الى الجوؾ وٌتؽذى به  وٌاً كان أم أخروٌاً وللنصٌب تارةالجاري تارة , دنٌ

زقنا فً الدنٌا " انه الذي رُ  "   من الصحابة باس وابن مسعود وجماعةد روي عن ابن عــذهب المفسرون فق
 رأوا ما فإذاعاد مكانها  أشجارهاجنٌت من  إذا الجنةثمار  إن وقال مجاهد "معناه أشبهه به وقال بعضهم : 7ٔٔ

كثٌر  أبًوٌحٌى بن  عبٌدة أبًقول اد  بعد الذي جنً اشتبه علٌهم فقالوا : هذا الذي رزقنا من قبل وهذا ــع

الرزق عبارة عما ٌصح االنتفاع به على  أنذي رزقنا وعدنا به فً الدنٌا وقد بٌنا فٌما تقدم ــ: هذا ال  وقال قوم

فقد اقتصر المفسرون بلفظ الرزق على 7ٕٔ"  اتاألقوالمنع منه وقال المفضل ذلك ٌخص  ألحدون ـٌك وجه ال

داللة الرزق فً هذا الموضع  أنالطوسً ٌرى  إال إن, واألقواتالجنة من الثمار  أهلٌنتفع به  أوما ٌحصل 

 "   معناه إنفقال   - الجنةكل نعٌم  - المفسرون فهً عنده بمعنى  إلٌه أشارمن المعنى الذي  أكثر إلىتتسع 

فً والثمار التً تختلؾ  واألنعاممن الراحة والسعادة والطمؤنٌنة 7ٌٖٔنا بعبادتنا من قبل " ـهذا الذي أعط

 الرزق ( تحتمل الداللة المادٌة والمعنوٌة. لفظ ) وطعمها فداللة أشكالها



ِم الظَّاِلِمينَ  وفً قوله تعالى:)) َعلأَنا َمَع الأَقوأ عباس ابن  أبًعن  زهرياأل[ نقل 7ٗ: األعراؾ]((  قَاُلوا رَب ََّنا ََل َتجأ

ًٌّر: وَجَعَل :أقبل "  األعرابً ْجعله َجْعبلً وورد َجَعل بمعنى وضع " َجَعل الش7ًٗٔانه قال :" َجَعل : َص ٌَ ء 

ْجَعله جعبل صنواجتعله َوضَ ومجعبل, ٌَ ٌَّرهُ "عه ... وَجعلُه   7٘ٔعه وَجَعلَه َص

َعلأَنا قد وقؾ المفسرون على معنى لفظ )و داللته فً المعجمات العربٌة  إلى( فً قوله تعالى دون اللجوء ََل َتجأ

, فقد روي عن ابن  ةـاآلٌاق ـً سٌى ذلك بما ورد فـتدال علـورد مس ,بل عمدوا الى تفسٌره بمدلول اللفظ بما

 النار وعرفوهم قالوا :ربنا ال أهل إلىنظروا  ذاإ األعراؾ أصحاب إنقالوا: " أنهمعباس والسدي والطبري 

 الزمخشري.  إلٌهذهب  وهذا ما7ٙٔجعلنا مع القوم الظالمٌن " ت

مع  ما حسنت المسؤلةال تجمعنا وإٌاهم فً النار وإن أي" تكون بمعنى )جمع( فهو ٌقول: أنوٌحتمل الطوسً 

بٌن معنًٌ )الجعل, والجمع( فؤدى قوله الكرٌمة  اآلٌةفجمعت 77ٔعلمهم الضروري بان هللا ال ٌفعل بهم ذلك" 

 الؽرضٌن جمٌعاً اتساعاً فً المعنى وإٌجازاً فً اللفظ.تعالى 

ُد لِلَِّو الَِّذي َأذأَىَب َعنَّا الأَحَزنَ وفً قوله تعالى :))  لفظ للؽوٌٌن فً معنى ا آراء[ تباٌنت  ٖٗ(( ]فاطر :  َوقَاُلوا الأَحمأ

دُ ) فً كل  رأيالحمد وكان له لة فً دال آراءهمهـ عن كثٌر من علماء اللؽة 7ٔٔابن منظور ت ( وقد نقل الأَحمأ

ال ــال والحمد هلل الثناء قــخفش الحمد هلل الشكر هلل قم ٌفرق بٌنهما األــقال اللحٌانً الحمد الشكر فل  "   ما نقله

ى ـوالحمد وقد ٌكون شكراً للصنٌعة ابتداء للثناء عل أولٌتهاثناء الٌد  إالالشكر ال ٌكون    هـ 7ٖٓت االزهري

كر متقاربان ـ" الحمد والش : ثم قال   78ٔ"  الرجل فحمد هللا الثناء علٌه وٌكون شكراً لنعمه التً شملت الكل 

دٌث ـه الحـكره على صفاته ومنـ تشعلى صفاته الذاتٌة وعلى عطابه وال اإلنسانتحمد   ألنك أعمهماوالحمد 

عندما قال : " الحمُد نقٌض الذم والحمد هـ 7٘ٗت   وقد بٌن الفرق بٌنهما ابن سٌدة 79ٔ"كر(الحمد رأس الش)

ذم ر فرق ٌظهر بالنقٌض فنقٌض الشكر الكفر ونقٌض الحمد الوالشكر والمدح والثناء نظابر وبٌن الحمد والشك

دُ ن معنى لفظ )بٌا إلىوقد ذهب المفسرون  8ٌٓٔل "ة التفضهجوأصل الحمد الوصؾ الجمٌل على  ( دون  الأَحمأ

دُ  ) " الحمد والشكر فقالوا  التفرٌق بٌن معنى و ـــوهى نعمه , ــه علــكراً لـهللا وش اعترافاً بنعمة أي  ( الأَحمأ

ت له كانإال إن القرطبً   8ٔٔذلك سرور  ال على وجه  التكلٌؾ " لهم فً اإللجاءراؾ منهم على وجه االعت

ٌَّن من خبللها المزٌة الخاصة لهذا اللفظ دون ؼٌره والنكتة  ألفاظالقرآنً باستخدام بعض  اإلعجازفً  وقفه ب

ى ـــعلد ثناء ــالحم أن: الصحٌح  قلت  كل شاكر. هً كلمة " : ل فً تفسٌر قوله تعالىدون ؼٌرها فقا اللؽة

وعلى هذا الحد قال  اإلحسانوالشكر ثناء على المشكور بما أولى من ،الممدوح بصفاته من ؼٌر سبق إحسان 

ر , الن الحمد ٌقع على الثناء وعلى التحمٌد, وعلى الشكر والجزاء مخصوص الحمد اعم من الشك : علماإنا

ً نوعلل الشوكا8ٌٕٔزٌد على الشكر"  ألنه اآلٌةإنما ٌكون مكافؤة لمن أوالك معروفاً , فصار الحمد أعم فً 

دُ ورود كلمة )المفسرون من  إلٌهما ذهب  هـ ٕ٘ٔٔت فهو سبحانه المحمود فً  " : ( بدل )الشكر( بقولهالأَحمأ

الحمد  أنكما انه المالك للدنٌا .. والفرق بٌن الحمدٌن:  لآلخرة, وهو المالك  كما انه المحمود فً الدنٌا اآلخرة

دُ ) فاآلٌة جمعت بكلمة 8ٖٔ قد انقطع التكلٌؾ فٌها" ألنهتلذذ وابتهاج,  اآلخرةفً الدنٌا عبادة, فً  ( معنًٌ  الأَحمأ

ٌقول الحمد والثناء علٌه وشكراً لنعمه  أنعن جملتٌن فبدل  المفردةالشكر والثناء والمدح ,وأؼنت داللة هذه 

ُد ِللَِّو الَِّذي َأذأَىَب َعنَّا الأَحَزنَ  اختزن المعنٌٌن بقوله :))فقد التً شملت الكل  تتعدد معانٌه فاللفظ القرآنً ((  الأَحمأ

 القرآنً فً كل آٌاته وسوره.   مع النظم وتتسع دالالته لتنسجم



 

 ملطبيعة الجُ  -

والتركٌب النحوي  ناحٌةودالالتها من  األلفاظ دراسةعلى  ةالبناء النحوي فً النص قابم طبٌعة إن            

ون ـٌك أنتلزم ــ, مما ٌس أخرى ناحٌةة فٌما بٌنها داخل النص من ـبلقات السٌاقٌـمل والعـالج دراسةالذي هو 

 أشار, وقد  إلٌهلعبلقة بٌن المسند والمسند  ً الكلم , بحٌث تصّورالنظم فً النص مترابطاً بعبلقات بٌن معان

ن مدار أمر النظم على معانً النحو وعلى الوجوه والفروق بقوله :"إ ـه7ٔٗتانً إلى ذلك عبد القاهر الجرج

,  اإلطبلقومن حٌث هً على  أنفسهاجبة لها فً بوا أن لٌست المزٌة.... ثم اعلم تكون فٌه  أنالتً من شؤنها 

ٌُوَضعُ ض بسولكن َتْعرِ  لها الكبلُم , ثم بحسب موقع بعضها مع بعض واستعمال  بب المعانً واإلؼراض التً 

تتطلب ، القرآنًفً النص  وعلى وجه الخصوص _  فالداللة التركٌبٌة فً النص _  8ٗٔبعضها مع بعض " 

 .بالنظام النحوي للجمل مراعٌاً بذلك القرابن السٌاقٌة داخل النص  اإللمام

ها وتسلسلها البد من االطبلع على مفهوم الجملة عند النحاة القدامى , قبل البدء بدراسة الجملة وبناب         

وا بٌنهما , وقد المصطلحٌن ترادفا فً دراساتهم ولم ٌفصل إن إذثنابٌة " الجملة "و"الكبلم "  أماموهذا ٌجعلنا 

تحدٌد مفهوم الجملة ,بقوله :" الجملة نسق من الكلمات 8٘ٔ( dianysions thraxحاول دٌونسٌوس ثراكس )

ٌُستفهم عنه ٌُ ـــع اإلخبارً ـوالفكرة التامة ه  8ٙٔ"   ٌإدي فكره تامة حسن السكوت علٌه , ساد هذا ن شًء 

بٌر اللؽوي ـحث عن مفهوم الجملة فً النحو او التعالدراسات والب وم فً النحو البلتٌنً وتطورت فكرةالمفه

 فً الدراسات الؽربٌة وتراوحت بٌن الدراسات التولٌدٌة والتحوٌلٌة فً الوقت الحاضر .

األسرار واللطابؾ التً مفهوم الجملة عند العلماء العرب الذٌن عنوا بدراستها وما تنطوي علٌه من  أما        

   ذكر تعرٌفاً للكبلم تبٌن فٌه تعرٌؾ للجملة , قال فٌه , ـه 8ٓٔ. وسٌبوٌه ت 87ٔ وإعجازه القرآن ُتُظهر عظمة

كان عبد  قلت ) ضرب ( ولو )كان ( تعمل عمل ) أنترى  ٌستؽنً إال " الكبلم المستؽنً عنه السكوت وما ال

تفٌد معنى ٌحسن  نأفهو ٌشترط  بالجملة  88ٔ"  ضرب عبد هللا ( كان كبلماً  قلت ) هللا ( لم ٌكن كبلماً . ولو

 إديـملة تـالج نأث وهو ـور البحـمح إلىمٌها كبلماً وهو بذلك ٌقترب بنا ـنس أنن ـوت علٌه حتى ٌمكـالسك

 ٌعد جملة .  ٌفٌد خبراً ال الكبلم الذي ال إنتعد كبلماً كما  وإال,  اإلخبارٌةوظٌفتها 

هو  ألنهكان الفاعل رفعاً ,  إنماالذي قال "  هـ "8ٕ٘الجملة " المبرد ت من استخدم مصطلح " وأول        

" تلمٌذه وقال بمصطلح "الجمل المفٌدة89ٔللمخاطب "  الفابدةجب بها لفعل جملة ٌحسن السكوت علٌها , وتوا

جاء ابن جنً .9ٓٔ" خبرو مبتدأ وإما فعل وفاعل , إماٌن: على ضرب  المفٌدةهـ " والجمل ٖٙٔابن السراج ت

عندما عرؾ الكبلم بقوله:"الكبلم لكل لفظ مستقل بنفسه مفٌد لمعناه,  الجملةهـ الذي صرح بمصطلح 9ٕٖت

لفظ مستقل بنفسه وجنٌت منه  , وقام محمد... وصه... فكلأخوكوهو الذي ٌسمٌه النحوٌون الجمل نحو زٌد 

عبد القاهر ه ــا قال بــو مـ, وه والكبلم الجملةبٌن  و بهذا التعرٌؾ قد ساوىــفه 9ٔٔم " فهو كبلمعناه ثمرة 

ابتلؾ منها اثنان فؤفادا  فإذا ى كلمةــمن االسم والفعل والحرؾ ٌسمالواحد  إناعلم  " هـ 7ٔٗالجرجانً ت

 هـــإلٌذهب  اـــ, وهذا م  ملةـوالجبلم ـٌفرق بٌن الك فهو ال 9ٕٔ" ةسمً كبلماً وسمً جمل ( خرج زٌد نحو)

ً ـــوسم وانطلق بكر , وكـأخمٌن كقولك زٌد ـاسن ــبلم هو المركب مـالك نأ " :   هـ8ٖ٘ت الزمخشري 

, وتابعه فً  متماثبلن وان كل واحد منهما ٌفٌد معنى مستقبل ٌحسن السكوت علٌه والجملةفالكبلم 9ٖٔ " جملة

ن أم ــ" اعل : فً شا , فقال أستاذهٌكاد ٌختلؾ عن  هـ فً شرحه للمفصل الذي الٖٗٙالرأي ابن ٌعٌش ت

, وهذا معنى  أخوكزٌد  نحو :بنفسه مفٌد لمعناه, وٌسمى الجملة عن لفظ مستقل  ارةالكبلم عند النحوٌٌن عب

فً  أساسفقد جعل اإلسناد عنصر  9ٗٔ"  األخرى إلى أحداهما أسندتقول صاحب الكتاب المركب من كلمتٌن 



ٌَّز بٌن ــنجد بعض النحاة م إال إننا  . ً الكبلمــً هـالت الجملةتعرٌؾ  رضً ـــم الـــوالكبلم ومنه الجملةن م

 .9ٙٔهـ 7ٙٔت األنصاري, وابن هشام 9٘ٔ هـ8ٙٙاالسترابادي ت

وبٌن  ابٌنه أوضح فً تعرٌفه للجملة العبلقةالنحاة المحدثون ومنهم الدكتور عباس حسٌن الذي  ماأ         

 أوهو ما تركب من كلمتٌن  الجملة أوٌقول:" الكبلم  إذالكبلم الذي اقترب فٌه المفهوم الذي هو مدار البحث 

ٌحسن السكوت  وظٌفة تبلٌؽٌةتإدي  داللٌة ربٌسة فالجملة بذلك تشكل وحدة97ٔوله معنى مفٌد مستقل"  أكثر

فً اقصر  الجملة نأ " :  الجملةوهو ٌعرؾ  أنٌس إبراهٌمالدكتور الفابدة للمتلقً وهو ما قاله ا ــا تتم بهـعلٌه

 أوواحدة  مةـكل سوء تركب هذا القدر من د السامع معنى مستقبل بنفسه ,ً اقل قدر من الكبلم ٌفٌــصورها ه

ما ٌفٌد هو  والجملةالكبلم  نأاجمع النحاة القدامى والمحدثٌن على  فقد, والكبلم  الجملةفقد سوى بٌن 98ٔ" أكثر

" ولٌس  كبلما نص ٌمتلك " كبلم وبالعكس  فالنص القرآنً " فرق بٌنهما فكل جملة معنى مفٌد مستقل وان ال

أساساً من "اللؽة" النص القرآنً ٌستمد مرجعٌته من "اللؽة  ؽة" وان كان ٌستمد مقدرته القولٌةنصاً تنطقه "الل

الجنة فً  أهلٌسٌراً فً البحث عن كبلم  األمرمما ٌجعل  99ٔ" لكنه "كبلم " فً "اللؽة "قادر على تؽٌٌرها " 

وره ـث ومحـدار البحـبلم وهو مـفهً ك ٌةـفعل أوٌة ـن جمل اسمات مـاآلٌورد فً  الكرٌم من خبلل ما القرآن

واء ـاهد سـور ومشـوص أحداثفٌه  ًـالقرآنص ـوالنٕٓٓ" والجملة ٌستدل علٌها من خبلل الحدث الكبلمً " 

ص ــمل فً النـنة وؼٌر ذلك فالجـالج أهل أحوال أو رةـاآلخالعذاب فً  أوٌامة ـاهد القـمش أوكانت قصص 

ة ـسوؾ تقوم دراس اسـاألسها , وعلى هذا ـٌستؤنؾ الكبلم ب أياستبنافٌة  أوفسٌرٌة لما قبلها ت ماإ,  القرآنً

 -:الجنة على قسمٌن  آٌاتالجملة فً 

 _ الجملة التفسٌرٌة ٔ

 الستبنافٌةا_ الجملة ٕ
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 ىإلتقر ـه لما ٌفـ" ما تلٌ وقد تكون كاشفة ٕٔٓكاشفة لحقٌقة ما تلٌه "  فضلة "  هً الجملة التً تكون         

ت حدا أومعانً وردت فً جمل  أوق معنى تفصٌل وتدق أوهماً بفهً جملة تؤتً لتوضٌح معنى مٕٕٓالكشؾ " 

ر ـؼٌ أوٌر ـ, وقد تكون مقرونة بحرؾ تفس ٌقتهـشؾ عن حقـها وتكـتفسٌر ما ٌسبق اسنادٌة جاءت قبلها " فهً

اما الجملة ٕٗٓعطؾ البٌان "  أوالبدل  أووهً تقوم " بوظٌفة محددة فً السٌاق تشبه التوكٌد , ٖٕٓمقرونة " 

إال انه تختلؾ فهً موضحة للمعنى منسجمة مع من ٌلٌها من الكبلم وما قبلها ,  القرآنًالتفسٌرٌة فً النص 

  -ورها :فعلٌتها , وفٌما ٌلً ص و أسمٌتهاكل جملة منها باختبلؾ بناءها من حٌث  داللة

 صور الجمل التفسٌرٌة الفعلٌة  -ٔ

 صور الجملة التفسٌرٌة الماضوٌة  - أ

نَا َما َوَعَدنَا رَب َُّنا َحقِّاوهً الجملة التً ٌتصدرها فعل ماٍض , ففً قوله تعالى :))             ((  َأنأ َقدأ َوَجدأ

نَا[ فالجملة الماضوٌة ))ٗٗ:  األعراؾ]  َحاُب (( وهً جملة تفسٌرٌة لقوله تعالى :))  َقدأ َوَجدأ َونَاَدى َأصأ
َحاَب النَّارِ  د "عبر بالماضً عن المستقبل لتحقق وقوعه وهذا النداء فٌه تقرٌع وتوبٌخ (( وق  الأَجنَِّة َأصأ

قالوا لهم ذلك  إنما "  : وقال الزمخشري  ٕ٘ٓ النار " أهلل الفرٌقٌن وزٌادة فً كرب وتوقٌؾ على مآ

 إنل ــوقٌ ٕٙٓ"  طاً بحالهم وشماتة بؤهل النار وزٌادة فً ؼّمهم ولٌكون حكاٌته لطفاً لمن سمعها اؼتبا

ة ـلومـلة معـالص "   أنى ذلك ـدل علـ(( والذي ٌ َما َوَعَدنَا رَب َُّنا ))  ً قوله تعالى :ــما ( موصولة ف )



ه الو هـ_ صلى هللا علٌ الرسول  أنٌل , فقد كانوا ٌعلمون اإلجمال والتفصى تفاوت ــالمخاطبٌن عل

 أووسلم _ وعد المإمنٌن بنعٌم عظٌم , وتوعد الكافرٌن بعذاب الٌم , سمع بعضهم تفاصٌل ذلك كلها 

 ازــإٌج ان للموصولٌة ـكــف م ,ــن إخوانهــبالتناقل ع أومباشرة  وسمع بعضهم إجمالها :  بعضها ,

ؽته تدل ـصٌ إال إنالحدث تم بالماضً  أن ضً ٌفٌدومجًء الجملة التفسٌرٌة بلفظ الما  7ٕٓبدٌع " 

تخصص زمن الجملة الماضٌة فً فترة " التً "تفٌد  قد على انه قرٌب من الحال وتوكٌد الحدث ب "

ون ـتقبل وقد تكـً الحال والمسوداللته على االستمرار ف8ٕٓ" متداد الزمن الماضًمعٌنة محددة من ا

َنا ِمنأ قَ بألُ  لمقول القول نحو قوله تعالى :))  مفسرة َىَذا فجملة )) [  ٕ٘ (( ]البقرة :   قَاُلوا َىَذا الَِّذي رُِزق أ
َنا ِمنأ قَ بألُ  مبتدأ معمول  (( "  َىَذا الَِّذي الجنة الن )) أهل(( هً جملة تفسٌرٌة شرحت كبلم   الَِّذي رُزِق أ

ى :هذا , مثل : الذي رزقنا , فهو من باب ما الخبر شبه به للقول فالجملة فً موضع مفعول, والمعن

ٌكون عٌن  أنلوقت ٌستحٌل فً ذلك ا أٌدٌهمالن الحاضر بٌن  اإلضمارهذا  إلىاحتٌج  وإنماالمبتدأ ,

هذا الرزق عن  إخباروهً 9ٕٓرزقوه ,ثم هذه المثلٌة المقدرة حذفت الستحكام الشبه "  أنم الذي تقد

ما ٌستطاب وتطلب زٌادته  إلى"النفس تمٌل  ـٌشبه الرزق الذي حصلوا علٌه فً الدنٌا ف بؤنهفً الجنة 

هً م ـال النعٌـانهم لحـالجنة وبٌ أهلهً كبلم  لة الماضوٌة من فعل القول ومعمولهفكانت الجمٕٓٔ" 

 وبٌان لنوع الرزق الذي حصلوا علٌه .  جملة تفسٌرٌة لحالهم

 صور الجمل التفسٌرٌة المضارعٌة  -ٕ

ه ـتفسٌراً لما قبله وكاشفاً لمعنى ماٌلٌه , ففً قول وقع  الفعل المضارع فٌها ومعموله هً الجمل التً

ُد لِلَِّو الَِّذي َأذأَىَب َعنَّا الأَحَزَن ِإنَّ رَب ََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر )تعالى:))  ِلوِ 10َوقَاُلوا الأَحمأ ََل  ( الَِّذي َأَحلََّنا َداَر الأُمَقاَمِة ِمنأ َفضأ
َنا ِفيَها لُُغوٌب ) َنا ِفيَها َنَصٌب َوََل َيَمسُّ َنا ِفي ََل يَمَ  [ فقد وقعت جملة )) ٖ٘ - ٖٗ(( ]فاطر :   (10يََمسُّ َها  سُّ

َنا ِفيَها لُُغوبٌ  ى ـب علـ" نص عـنة وقد وقعت فً موضـالج أهلبلم ـٌرٌة لكـجملة تفس ((  َنَصٌب َوََل َيَمسُّ

ب فً طلب ـوتع اءـإعٌأو قة ـال ٌصابون بعناء ومش بؤنهمالجنة ونعٌمهم  أهلبٌان لحال  أئٕٔالحال

ُد ِللَِّو الَِّذي صَ وفً قوله تعالى )). ٕٕٔالمعاش وؼٌره  أُ ِمَن الأَجنَِّة  َوقَاُلوا الأَحمأ وَّ َرأَض نَ َتب َ َدقَ َنا َوعأَدُه َوَأوأرَثَ َنا اْلأ
ُر الأَعاِمِلينَ  أُ ِمَن الأَجنَِّة َحيأُث َنَشاُء  )) فجملة [7ٗ((]الزمر:َحيأُث َنَشاُء فَِنعأَم َأجأ لحال  هً جملة تفسٌرٌة ((نَ َتبَ وَّ

عطؾ هذا الكبلم ٌإذن بان قولهم ذلك ؼٌر جواب لقول المبلبكة بل حمدوا هللا  " وذلك انه أهل الجنة

انوا ـما كـالحة فلـالص الــاألعمنوان ـوعدهم به بع وإنما ، على ما منحهم من النعٌم الذي وعدهم به

فٌهم  المعلق علٌه الوعد الصالحة جعلوا وعد العاملٌن للصالحات وعدا لهم لتحقق األعمال أصحاب

َرأَض يَرِثُ َها ِعَباِدَي الصَّاِلُحونَ ))  لفًـألمختالجنة  لــأهن مراد ــر القرآن عــفعب [ ٘ٓٔ:األنبٌاء] (( َأنَّ اْلأ

 هلأٌكون  أنهذا التركٌب العربً الدال على معانً ما نطقوا به من لؽاتهم المختلفة وٌجوز ــاللؽات ب

حمدوا هللا وشكروه  بؤنهمالجنة  أهلحال عن  أخباروهذا ٖٕٔهللا إٌاه" ألهمهمالجنة نطقوا بكبلم عربً 

 الحمد والجملة من الفعل المضارع وما بعدها تفسٌر لهذا الجنة وجعل نعٌمها دابم أورثهمبان 

 صور الجملة التفسٌرٌة االسمٌة  -ٖ

المسند  ىــإلتسابه على دوام ان المسند داالً  "  ن فٌها التً ٌكو الجملةً ــه االسمٌةوالجمل           

ُعوَن  )) :  لبٌان هٌبه او حال ففً قوله تعالى الكرٌمة اآلٌاتوتقع فً نصوص ٕٗٔ"  إلٌه ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َيدأ
َراٌب )02ِبَفاِكَهٍة َكِثيَرٍة َوَشَراٍب )ِفيَها  ِم الأِحَساِب )01( َوِعنأَدُىمأ َقاِصَراُت الطَّرأِف أَت أ ( ِإنَّ َىَذا 01( َىَذا َما ُتوَعُدوَن لِيَ وأ

جملة (( وهً  َفادٍ ِإنَّ َىَذا َلرِزأقُ َنا َما َلُو ِمنأ ن َ )) االسمٌة فالجملة[  ٗ٘ -ٔ٘ ((]ص: (00َلرِزأقُ َنا َما َلُو ِمنأ نَ َفاٍد )



حال من الرزق  الجملةفـ" وال زوالجاءت لتفسٌر النعٌم الذي ال انقضاء له وال انقطاع  تفسٌرٌة

 أهلعن حال  اإلخباروهً تفٌد  ٕ٘ٔهذا( " األمر)أي)هذا( خبر والمبتدأ محذوؾ  اإلشارة والعامل و

 أذاعلى تجدد واستمرار .  إلٌه ببل داللةند ـند والمسـبثبوت المس اإلخبارتفٌد "  االسمٌة فالجملة الجنة

هً من  االسمٌة والجملةٕٙٔبن" االقر ألثبوتً بمعونة كان خبرها اسماً فقد ٌقصد به الدوام واالستمرار

 فهم منه دوام واستمرار النعٌم الذي هم فٌه . الذي ٌُ  الجنة أهلكبلم 

ُد وفً قوله تعالى : )) ُد لِلَِّو َربِّ  الأحَ )) [  فجملةٓٔ ٌونس: (( ] لِلَِّو َربِّ الأَعاَلِمينَ َوَآِخُر َدعأَواُىمأ َأِن الأَحمأ مأ
بٌح ومإدٌة ـم بالحمد والدعاء والتسوكبلمه الجنة أهلحال  (( جملة اسمٌة مفسرة وموضحةالأَعاَلِمينَ 

الحمد هلل  : ولواٌق أندعابهم الذي هو التسبٌح  خاتمة (( وهو "َآِخُر َدعأَواُىمأ المبتدأ )) وهً خبر وظٌفة

 7ٕٔانه الحمد هلل" والمعنى : أن" هذه مخففة من الثقٌلة" إنرب العالمٌن .قال النحاس :مذهب الخلٌل 

ُد لِلَِّو َربِّ الأَعاَلِمينَ  ))  فجملة ,8ٕٔاالسمٌة تدل على الثبوت  الجملةومعلوم انه  أهل (( هً كبلم  َأِن الأَحمأ

 بالشكر  وٌختمونه بتعظٌم هللا وتنزٌهه  دبون ُدعاءهمبحالهم بؤنهم ٌبتالجنة وهً إخبار من هللا تعالى 

 والثناء علٌه وهم داببون على ذلك. 

 : الجملة اَّلستئنافية -ٕ

تركٌب إسنادي  عما قبلها صناعٌاً الستبناؾ أثناء الكبلم منقطعةفً  تؤتً التً "  هً الجملة       

والمبنى, فبل تكون مرتبطة بما لة " تامة المعنى أن تكون هذه الجمواشترط بعض النحاة 9ٕٔجدٌد" 

ً ـوهٕٕٓحاالً "  أونعتاً  أووظابفٌاً تكون معه جزءاً منه . كؤن تكون خبراً  أيقبلها ارتباطاً نحوٌاً .

ن ـبقها مـوما ٌسلة االستبنافٌة ـجملتٌن , الجمق الوصل بٌن الـترتبط بما ٌتقدمها بحرؾ وظٌفته تحقٌ

عن ؼٌرها من الجمل أو ( تمٌٌز المنقطة , وبل , و أم هً ) الواو ,والفاء , وثم , وحتى ,و األحرؾ

فضبلً عن ما ٌحمله سٌاق النص من القطع فً الكبلم ثم استبنافه والجمل االستبنافٌة  األحرؾبهذه 

 -:فً آٌات الجنة, واهم صورها  القرآنًوردت فً النص 

 صور الجمل االستبنافٌة الماضوٌة  -ٔ

وله ـً قـفف إسنا دٌة اسمٌة مركبة ،وفٌها ٌكون مقول القول فً مثل هذه الجملة الماضوٌة وحدة 

لِ  ( قَاُلوا ِإنَّا كُ 10َساَءُلوَن ) َل بَ عأُضُهمأ َعَلى بَ عأٍض يَ تَ  َ َوَأقأبتعالى :))  ] الطور   (( (12ِفِقيَن ) َنا ُمشأ  نَّا قَ بأُل ِفي َأىأ

لِ  قَالُ  )) الجملة الماضوٌة  إنإذ  [  ٕٙ:  ملة استبنافٌة ـً جــ(( ه  ِفِقينَ  َنا ُمشأ  وا ِإنَّا ُكنَّا قَ بأُل ِفي َأىأ

لِ  مإكدة بالقصر وقد ورد مقول القول فٌها )) " مستؤنفة  ً جملة ـ(( وه ِفِقينَ  َنا ُمشأ  ِإنَّا ُكنَّا قَ بأُل ِفي َأىأ

ضهم لبعض عند التساإل ؟ فقٌل : قالوا : إنا كنا قبل , قٌل :ماذا قال بع كؤنهجواب لسإال مقدر , 

ن عذاب هللا او كنا خابفٌن من ــخابفٌن وجلٌن م أهلناً ـً الدنٌا فــ, وذلك ف اآلخرةقبل  أي

ِلَنا ُمشأ فجملة )) ٕٕٔعصٌان هللا " ة ــ(( وهً جمل وا قَالُ  (( وقعت بعد ))  ِفِقينَ  ِإنَّا ُكنَّا قَ بأُل ِفي َأىأ

    اآلخرةعن حالهم فً الدنٌا وان قولهم هذا وهم فً دار  إخبار ألنهان الجملة السابقة , ــعمنقطعة 

  

 -المضارعٌة : صور الجمل االستبنافٌة -ٕ

َم بؽٌر حرؾ االستبناؾ فً قوله تعالى :))  ذه الجمل االستبنافٌةــد أن مثل هــنجوفٌها           يَ وأ
ِزي اللَّوُ النَّ  َنا أَتأ  ُ انِِهمأ يَق َ ِهمأ َوِبَأيأم َعى بَ يأَن أَيأِدي وا َمَعوُ ُنورُُىمأ َيسأ  َوالَِّذيَن َآَمنُ ِبيَّ  ََل ُيخأ ]التحرٌم ((  ا ُنورَنَا ِممأ لَنَ  وُلوَن رَب َّ

ً موضع ـــاستبنافٌة ف (( ورَنَا ا نُ  ِممأ لَنَ  ُقوُلوَن رَب ََّنا أَتأ  يَ  )) ل المضارعـــة المبدوءة بالفعـــفالجمل [ 8:



نور المنافقٌن  ٌطفاٌقول ذلك المإمنون حٌن  ((رَب ََّنا َأتأِممأ لََنا نُورَنَا ))  بلم قابلٌنوتقدٌر الك " حال

من  اإلعرابخر من وفٌها وجه آ ٕٕٕ"  حٌنبذ إتمام نورهم  إمنونموٌبقون فً الظلمة فٌسؤل ال

َعى مبتدأ و)) " (( وا َمَعوُ َوالَِّذيَن َآَمنُ ))  فً موضع خبر لقوله تعالى : أنهاٌرى  (( خبره  ُنورُُىمأ َيسأ

فاالستبناؾ فً  ٖٕٕ(( وحال منهم "  الَِّذيَن َآَمُنواخر من ))(( خبر آ مأ لََنا ُنورَنَا ِ ا أَتأم َ ُقوُلوَن رَبَّن يَ ))و

ن ـمافرٌن ـبالك  ٌطـأحاهدوا ما ـبعد ما ش بؤنهمعنهم  بارـواإلخال المإمنٌن ـع ببٌان حـالكبلم وق

عل المضارع فً ـًء الفـران ذنوبهم ومجـوؼف  نورهم مامـإلتول بالدعاء ـالق  استؤنفواالعذاب 

ما ت الحالً والقابل من الزمان وهو كالوق إلىدالالته تشٌر  وإنماال ٌفٌد الحال فحسب  اآلٌةسٌاق 

الحدث بداللته ٌسمٌه النحاة القدامى " فعل ٌدل على الحدث من ؼٌر شك , وتقترن داللته على 

متداد من  د ٌفهم منه اــ.. وق.اضة كن داللته على معنى الزمن , داللة مرنة فضفعلى الزمن ول

فهذا دعاء المإمنٌن حٌن  ةـاآلٌدل علٌه الفعل فً هذه  وهو ما ٕٕٗ...." الماضً الى المستقبل 

 هللا نور المنافقٌن . أطفؤ

  صور الجملة االستبنافٌه االسمٌة -ٖ

ٌزها فً النص من خبلل ٌالجملة التً ٌكون أحد ركنٌها )المبتدأ والخبر (وٌمكن تمهً         

السٌاق العام للمعنى والنبر او التنؽٌم الصوتً فً الكبلم من حٌث القطع فً الكبلم واستبنافه , 

ُد لِلَِّو الَِّذي َأذأَىَب َعنَّا الأَحَزَن ِإنَّ رَب َّ ففً قوله تعالى :))  [  ٖٗ(( ] فاطر :    َنا َلَغُفوٌر َشُكورٌ َوقَاُلوا الأَحمأ

ُد لِلَِّو  جملة استبنافٌة جاءت بعد وجود وقؾ فً الكبلم بعد )) ((  ِإنَّ رَب ََّنا َلَغُفوٌر َشُكورٌ  فالجملة )) الأَحمأ
كروا هللا ش " الثناء على  ـالجنة الكبلم ب أهل((فبعد حمد هللا وشكره استبناؾ َب َعنَّا الأَحَزَن  الَِّذي َأذأىَ 

 دٌث النفس "ــح م وـن اللمـرفوه مـا اقتـاوز عمـا تجـؽفرة لمـبالم ه ـعلٌوا ـبلمة واثنـالس عمةـه نـب
بلم" التً تفٌد ال ـ "أن" و"جملة اسمٌة مإكد ب إن مجًء الجملة االستبنافٌةوالبد من القول ٕٕ٘

الجملة االسمٌة تدل على الثبوت  إن" فضبلً عن  ؼفور " والمسند " "ربنا إلٌهند ـوكٌد المسـت
واالعتراؾ بجزٌل نعمه لذا  –الجنة فً الحمد والشكر والثناء هلل تعالى  أهلالثبات من قبل  أيٕٕٙ

استحقوا المؽفرة والرحمة . ونجد فً  وأنهمالقوم كثٌروا الحسنات  أن مفٌداً  جاء االستبناؾ مإكداً 

 )):  الجنة بما ٌناله الكافرون قوله تعالى  أهلعلى لسان  االستبناؾ ورد مإكداً  أن آخرموضع 

ُعوَن ِفيَها ِبَفاكِ  َراٌب ) ِ ( َوِعنأَدُىمأ َقاص02َراٍب ) َهٍة َكِثيَرٍة َوشَ  ُمتَِّكِئيَن ِفيَها َيدأ َذا َما ُتوَعُدوَن  ( ىَ 01َراُت الطَّرأِف أَت أ
ِم الأِحَساِب ) - ٔ٘: (( ]ص(00اِغيَن َلَشرَّ َمَآٍب ) ( َىَذا َوِإنَّ لِلطَّ 00نَ َفاٍد ) ا َما َلوُ ِمنأ  َ ( ِإنَّ َىَذا َلِرزأقُن01لِيَ وأ

" هذا " ٌعنً الذي سبق ذكره من  ـٌفهم من خبلل السٌاق فٌها ف [ االستبناؾ فً هذه اآلٌة٘٘

 أيداء محذوؾ ـر ابتـ" خب  هذا  "  دٌر الكبلمـالجنة الن تق أهلالتً علٌها  واألحوالالنعٌم  أنواع

  هذا "  "      بعد  ؾ ـٌدل على الوق ةـوتً فً اآلٌـبر الصـوالن 7ٕٕهذا فٌوقؾ على هذا "  راألم

البلم"  " " و أن  " بـ  (( جمله استبنافٌة اسمٌة مإكدة َوِإنَّ لِلطَّاِغيَن َلَشرَّ َمَآبٍ  )): وقوله تعالى

" لتحقٌق الؽرض مآبوالمجرور قد تقدم على المبتدأ "الشر  للطاؼٌن" الجار ٌبلحظ فٌها "

رها , ـال الكفر وؼٌـأعمون به من ـن من شر ما ٌقومـالعصاة والمنافقٌ إنذارتمثل فً مالببلؼً ال

القرآنً مإكداً منفصبلً  االستبناؾ بهذا النظم الببلؼً والبناء النحوي فً سٌاق النص ومجا جملة

العقاب  أنواعالنار من  أهلمصٌر المنافقٌن وحال  إلٌه التً تفٌد ثبات ما ٌإول ألجمله عن اسمٌة

كان الوقؾ واستبنافه بالكبلم عن  الجنة أهل أحوالٌنسجم مع السٌاق العام فً النص ؛ فبعد ذكر 



ب ــــن الترؼٌـــع بٌـــا جرساً خاصاً ٌجمـــٌجعل له اآلٌةً ــــنؽٌم الصوتً فتفال ؛النار آهلحال 

صوتً وتنؽٌم خاص  بإٌقاعل صورتٌن متقاربتٌن فً ذهن المتلقً ـــو ٌسهم بجعـــوالترهٌب وه

ٌمٌز النص  فً نفوس سامعٌه وهو ما أعمقٌنسجم مع المعنى فً كبل الصورتٌن لٌكون تؤثٌره 

 القرآنً عن ؼٌره من النصوص.

 

                                                             
  .ٕ٘ٙ/ ٗ. وٌنظر: مجمع البٌان ، الطوسً ،ٔٔلسان العرب ، مقدمة المصنؾ ، - ٔ
 لسان العرب ، مادة ) لؽو ( . وٌنظر : الصحاح ، مادة )لؽو( . - ٕ
 .8ٓٔالنص القرآنً وآفاق الكتابة،ادونٌس، - ٖ
 .7ٙالخصابص ،ابن جنً ، - ٗ
 .ٕٕ، مباحث فً اللؽة واللسانٌات،عبد الرحمن رشٌد ألعبٌدي - ٘
 .ٕٙمبادئ السنٌة عامة ، اندرٌه ،  - ٙ
 .8ٖأسس علم اللؽة ، مار ٌوباي ،  - 7
 .7ٖٔعلم اللؽة ، د. حاتم الضامن ،  - 8
  . ٕٙٗ/٘معجم مقاٌٌس اللؽة، ابن فارس، -9

 . 8ٖ-7ٖمفاتٌح األلسنٌة،جورج مونان، - ٓٔ
 .ٔٔمبادئ السنٌة عامة،اندرٌه، -  ٔٔ
 لسان العرب،مادة)كلم(. - ٕٔ
 .ٖٙٔالمعنى القرآنً،عباس أمٌر، ٖٔ
 .ٔٔلسان العرب ،مقدمة المصنؾ، - ٗٔ
 .8ٙٗ/٘.وٌنظر:تارٌخ مدٌنة دمشق،ابن عساكر،ٔٓٔ/ٕكتاب المجروحٌن،ابن حبان، -٘ٔ
 .8ٕٙ/8.وٌنظر:بحار األنوار،ألمجلسً،97٘/ٕعلل الشرابع،الشٌخ الصدوق،- ٙٔ
 .ٕٙ٘/ٔجواد،المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسبلم ،علً  - 7ٔ
 .ٕٓ/ٔ. وٌنظر :المزهر ،السٌوطً،8/ٔتاج العروس،الزبٌدي، - 8ٔ
 .ٕٕ٘أسس علم اللؽة،مارٌوباي، - 9ٔ
 .7٘9الكلٌات، أبو البقاء الكفوي، - ٕٓ
 .9ٖٗ/ٔ. وٌنظر:التشرٌع الجنابً فً اإلسبلم،87ٔ/ٗٔالحاوي الكبٌر،الماوردي، - ٕٔ
 .ٕٓٓٓ، 9ٓدنً،مجلة مجمع اللؽة العربٌة،القاهرة،عٌنظر:العربٌة لسان هللا تعالى،علً رجب الم - ٕٕ
 .ٕٖاللؽة العربٌة معناها ومبناها ، تمام حسان ، - ٖٕ
 .ٕٗالنص القرآنً وآفاق الكتابة،أدو نٌس، -  ٕٗ
 .ٕٔم، ٕٓٓٓ، 9العربٌة لسان هللا تعالى،علً رجب المدنً،مجلة مجمع اللؽة العربٌة،القاهرة،ع - ٕ٘
 .ٔٔ/ٔ،الطبري،جامع البٌان - ٕٙ
 .8ٕٙ.وٌنظر:مفردات ألفاظ القرآن،ٖٗ/ٔتاج العروس،الزبٌدي، - 7ٕ
 لسان العرب،ابن منظور،مادة)خطب(. - 8ٕ
 .٘٘ٔدلٌل الناقد األدبً ،الروٌلً، - 9ٕ
 .7٘ٔنظرٌة المنهج الشكلً،توماشفسكً،- ٖٓ
 .9ٔالروابً،باختٌن، الخطاب - ٖٔ
 .ٕٙ، 999ٔ،أٌلول،9حلمً،مجلة نوافذ،عالذاتٌة فً اللؽة،ت :حمٌد سمٌر وعمر  - ٕٖ
 .7ٗالخطاب وكٌؾ نحلله،د.عبد الواسع الحمٌري، ما  - ٖٖ
 .7ٔنظام الخطاب،فوكو ، - ٖٗ
 .8ٓ-79الشعرٌة البنٌوٌة،جوناثان كوللر،- ٖ٘
 .9ٗببلؼة السرد القرآنً،عبد المنعم إبراهٌم، - ٖٙ
 .8ٔمدخل إلى القرآن الكرٌم، د.محمد عابد الجابري، - 7ٖ
 .7ًٙ آفاق الكبلم وتكلم النص،عبد الواسع الحمٌري،ف- 8ٖ



                                                                                                                                                                                                       
 .8ٙٔمعجم السردٌات، - 9ٖ
 .ٗٗٔتقنٌات السرد الروابً، د.ٌمنى العٌد،- ٓٗ
 .7ٙ-ٙٙ/ٗ.وٌنظر:البرهان،الزركشً،ٓٓٔ-99/ٔاإلٌضاح ،القز وٌنً، - ٔٗ
 .ٕٓٔ/ٔ.وٌنظر:حاشٌة الخضري، الخضري،   ٓٗٔالكلٌات ،الكفوي ، - ٕٗ
 .9ٕ٘/ٖالطبرسً،مجمع البٌان ، - ٖٗ
 .7٘ٔالجملة العربٌة والمعنى،د.فاضل السامرابً، - ٗٗ
 .ٗٔٗ/ٗالتبٌان،الطوسً،- ٘ٗ
 .ٕٕٔ/ٔالكتاب،سٌبوٌه، ٙٗ
لفاظ .القول )لؽة(: كل لفظ نطق به اللسان تاما او ناقصا اي ما كان مستعمبل من األ88ٙمفردات ألفاظ القرآن،مادة )قول(،-  7ٗ

 .8ٕٗٔ/ٔحسن السكوت علٌه ام ال.لسان العرب،مادة قول ،وٌنظر: بصابر ذوي التمٌٌز ،الفٌروزآبادي، المفردة المركبة سواء 

 .ٕٓٔ/ ٔ.وٌنظر:حاشٌة الخضري،الخضري، ٓٗٔ،الكفوي ،الكلٌات  8ٗ -
 .ٖ٘ٔتقنٌات السرد الروابً ،د.ٌمنى العٌد، 9ٗ -
 .ٖٕ٘/٘ضاوي،.و تفسٌرالب9ٌٖٓ/7.وٌنظر:تفسٌر البؽوي،99ٖ/9التبٌان،الطوسً، ٓ٘ -

 .9ٕٙ-9ٕ٘م،ٕٓٔٓ، ٖالجنة فً القرآن الكرٌم،د.ابتسام المدنً ،مجلة المصباح ،ع ٔ٘ -
 .8٘/ 7فتح القدٌر، الشوكانً، - ٕ٘
 .ٕٗٓ/ٖٔ.وٌنظر:تفسٌر الرازي،ٕٕٓ/٘ٔتفسٌر القرطبً، - ٖ٘
 .ٕٔٓخطاب الحكاٌة ،جٌرار جٌنٌت، - ٗ٘
 .8ٓٔمعجم السردٌات، - ٘٘
 .8ٖٔد. ٌمنى العٌد، تقنٌات السرد الروابً، - ٙ٘
 .٘ٔ/ٌٔنظر :المعانً السبعة فً ألفاظ القرآن،فاروق البرزنجً، - 7٘
 .ٖٕالجنة فً القرآن الكرٌم،د.ابتسام المدنً، - 8٘
 .ٔٙ-ٌٓ٘نظر:سورة ٌس: - 9٘
 .ٖٙٗ/ٓٔ.وٌنظر:تفسٌر القرطبً،7ٖٓ/8.وٌنظر:مجمع البٌان،الطبرسً،8ٕٗ/8التبٌان ،الطوسً ، - ٓٙ
 .ٖٙٓ-ٖ٘ٓ، ٕٓٔٓ،ٖالقرآن الكرٌم ،د.ابتسام المدنً،مجلة المصباح ،عالجنة فً  - ٔٙ
.فً ظبلل القرآن،سٌد قطب ٕٔٙ/ٗ.تفسٌر البٌضاوي  ،8ٖ/ٖٔ. وٌنظر:روح المعانً،اآللوسً،7ٕٗ/8مجمع البٌان ، - ٕٙ

،ٕٕ/ٖٖٔ. 
 .7ٓٔ/٘ٔ.االمثل،الشٌرازي،ٖٕ/7ٕ.وٌنظر:التفسٌر الكبٌر،الرازي،ٕٔٗ/8مجمع البٌان ، - ٖٙ
 .8ٖٖتحلٌل الخطاب الروابً ،سعٌد ٌقطٌن، - ٗٙ
 .8ٌٖٖنظر:تحلٌل الخطاب الروابً، - ٘ٙ
 .ٖٙ/ٓٔمجمع البٌان ،الطبرسً ، - ٙٙ
 .89ٔمعجم السردٌات ،- 7ٙ
 .8ٌٖٔنظر:تقنٌات السرد الروابً،د.ٌمنى العٌد،- 8ٙ
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 .ٓٙٔ/ ٌ٘ان ،الطبرسً ،مجمع الب - 7ٓ
 .ٕٗٔ/ٔٔفً ظبلل القرآن،سٌد قطب، - 7ٔ
 .7ٙ/ٔروح المعانً،اآللوسً، - 7ٕ
 .7٘ٔالجملة العربٌة والمعنى،د.فاضل السامرابً، - 7ٖ
 .88ٔالمصدر نفسه، - 7ٗ
ط ،البحر المحٌٖٔٗ/ٕ،تفسٌر البؽوي،السمرقندي،ٔٗٔ/٘.وٌنظر:مجمع البٌان،الطبرسً،97ٗ/ٕٕالكشاؾ ،الزمخشري، -7٘

 .ٗ٘ٔ/7،أبو حٌان ،
 .9ٕ-9ٔ/ٖٔ.وٌنظر:فً ظبلل القرآن،سٌد قطب،ٖ٘ٔ/ٙمجمع البٌان ،الطبرسً، - 7ٙ
 .9ٕٓمن أسالٌب التعبٌر القرآنً،الزوبعً، - 77
 .9ٖٔ/9مجمع البٌان،الطبرسً،  - 78
 .89ٔمعجم السردٌات،  - 79
 .8ٖٔتقنٌات السرد الروبً،د.ٌمنى العٌد، - 8ٓ
 .9٘٘/8ٔ،الطبري،جامع البٌان  - 8ٔ



                                                                                                                                                                                                       
 .٘٘ٔ/ٖتفسٌر البؽوي، السمرقندي، - 8ٕ
 .٘ٔٔ/ٗتفسٌر الثعالبً، الثعالبً، - 8ٖ
 .ٙٙفً آفاق الكبلم وتكلم النص،د.عبد الواسع الحمٌري، - 8ٗ
 .8ٕٔ،9ٕٓٓ،8ٗإعجاز اللؽة السردٌة فً القرآن الكرٌم،د.محمد األمٌن خبلدي،مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق ،ع- 8٘
 .ٓٔٔب القرآنً،سلٌمان عشراتً،الخطا - 8ٙ
 .8ٗ/ٖ.وٌنظر: التبٌان،الطوسً،ٗٗٗ-ٖٗٗ/ٕمجمع البٌان ،الطبرسً،- 87
 .7جمالٌات المكان ،باشبلر، - 88
 .7المصدر نفسه، - 89
 [8ٕ-7ٔ[،و]الطور:ٕٕ-ٓٔ[،و]االنسان:ٕٙ-ٓٔ[،و]الواقعة:7ٙ-ٕٙ،9٘-ٙٗ]الرحمن: - 9ٓ
 العٌن ،مادة)مكن(.- 9ٔ
 اللسان ،مادة)مكن( - 9ٕ
 .98ٖ/ٕجمهرة اللؽة،- 9ٖ
 .ٕٔٗ/ٕالمعجم الفلسفً ،جمٌل صلٌبا، - 9ٗ
 .8ٌٕنظر: نظرٌة المكان فً فلسفة ابن سٌنا،حسن مجٌد ألعبٌدي، - 9٘
 .ٖٔالزم مطلك،ً الشعر العربً قبل اإلسبلم،حٌدرالمكان ف - 9ٙ
 .ٕٖٔإشكالٌة المكان فً النص األدبً،ٌاسٌن النصٌر، - 97
 .9٘٘/ٙاإلسبلمٌة،دابرة المعارؾ  - 98
 .ٌٖ٘نظر:بنٌة النص السردي،حمٌد لحمدانً، - 99

 .8ٗٔ/ٔاألزمنة واألمكنة،أبو علً المرزوقً، - ٓٓٔ
 .ٖٙبنٌة النص السردي ،حمٌد لحمدانً، - ٔٓٔ
 .ٗٙالمصدر نفسه ، - ٕٓٔ
 .وٌنظر:اللسان،مادة)جنن(.ٗٓٔ/ٔالصحاح،.مادة،)جنن(،- ٖٓٔ
 .8ٕٕ-7ٕٕ/ٔتفسٌر القرطبً، - ٗٓٔ
 .ٖٔٔ/ٔ.وٌنظر:مجمع البٌان ،الطبرسً،ٕٓٗ/ٔنفسه، المصدر - ٘ٓٔ
 .8ٔ/ٔالكشاؾ،الزمخشري، - ٙٓٔ
 .٘٘/ٔفً ظبلل القرآن،سٌد قطب، - 7ٓٔ
 .ٗٗٔفً نظرٌة الرواٌة،عبد الملك مرتاض، - 8ٓٔ
 اللسان،مادة)جنن( - 9ٓٔ
 .ٓٙٔ/٘مجمع البٌان،الطبرسً، - ٓٔٔ
 .7/ٓٔتفسٌر المٌزان،الطباطبابً، - ٔٔٔ
 .ٕٗٔ/ٔٔقطب، فً ظبلل القرآن،سٌد - ٕٔٔ
 .7ٖٔ/ٗالتبٌان،الطوسً، - ٖٔٔ
 .7ٕ٘/ٗمجمع البٌان،الطبرسً، - ٗٔٔ
 .8ٖ/ٕالكشاؾ،الزمخشري، - ٘ٔٔ
 .ٙٗ-٘ٗ/ٓٔالتبٌان،الطوسً، - ٙٔٔ
 .ٖٙ/ٓٔمجمع البٌان،الطبرسً، - 7ٔٔ
 .7ٕٕمشاهد القٌامة،سٌد قطب، - 8ٔٔ
 .ٙٔالمكان فً القصص القرآنً،جاسم شاهٌن، - 9ٔٔ
 .ٖٙ/ٕالمحٌط  فً اللؽة، - ٕٓٔ
 .وٌنظر:اللسان ،مادة)أرك(.  ٓٔ/ٔالصحاح فً اللؽة ،مادة)أرك(، - ٕٔٔ
 .7ٙٔمفردات ألفاظ القرآن،األصفهانً، - ٕٕٔ
 .8ٕٕ/8مجمع البٌان،الطبرسً، - ٖٕٔ
 .ٖٗ٘/8التبٌان،الطوسً، - ٕٗٔ

 .8ٖٕ/8مجمع البٌان،الطبرسً،  ٕ٘ٔ -
 .8ٖٕ/8المصدر نفسه، - ٕٙٔ
 .ٖٕ/7.تفسٌر البؽوي ،البؽوي،ٖ٘٘/8ٌان،الطوسً،.وٌنظر:التب8ٖٕ/8مجمع البٌان ،الطبرسً، - 7ٕٔ



                                                                                                                                                                                                       
 .ٖٕٙ/٘روح المعانً،اآللوسً، - 8ٕٔ
 .ٕٙبنٌة النص السردي،حمٌد لحمدانً، - 9ٕٔ
 اللسان،مادة)قوم(. - ٖٓٔ
 .9ٖٙمفردات ألفاظ القرآن،األصفهانً، - ٖٔٔ
 .٘ٔالمكان فً القصص القرآنً،جاسم شاهٌن، - ٕٖٔ
 .7ٕٖ/8التبٌان ،الطوسً، - ٖٖٔ
 .7ٕٗ/8البٌان،الطبرسً،مجمع  - ٖٗٔ
 .ٖٖٔ/ٕٕفً ظبلل القرآن،سٌد قطب، - ٖ٘ٔ
 .ٕٙٙاإلحساس بالجمال،سانتٌانا، - ٖٙٔ
 .ٙٗٔالتحلٌل اللؽوي للنص،كبلوس برٌنكر، - 7ٖٔ
 . 8ٕتطور البحث الداللً ، د.محمد حسٌن الصؽٌر، - 8ٖٔ
 . 8ٕٔالحقٌقة ، د. نصر حامد أبو زٌد ، –السلطة  –النص  - 9ٖٔ
 .9ٖٔفً تفسٌر المٌزان، مشكور كاظم العوادي، البحث الداللً - ٓٗٔ
 . ٓٓٔإشكالٌة القراءة وآلٌات التؤوٌل ، د.نصر حامد أبو زٌد ، - ٔٗٔ
 . ٌٖٕ٘نظر: علم الداللة ،  د.أحمد مختار عمر،  - ٕٗٔ
 . ٔ٘علم الداللة ،بٌٌر جٌرو،  - ٖٗٔ
 . 8ٖٔالخصابص  ، ابن جنً ، - ٗٗٔ
 اللسان  ، مادة )وجد ( . - ٘ٗٔ
 العروس ، مادة )وجد ( .تاج  - ٙٗٔ
 . ٙٗٗ/  ٕٔجامع البٌان ، الطبري ،  - 7ٗٔ
 . ٘ٗٗ/  ٕٔالمصدر نفسه ،  - 8ٗٔ
 .8ٗٔ/ ٌٔنظر : حاشٌة الخضري ، للخضري ،  - 9ٗٔ
 . ٔٔ/ٕمعانً النحو ، د.فاضل السامرابً ،  - ٓ٘ٔ
 . 7ٖٗ/ ٗالتبٌان ،الطوسً ، - ٔ٘ٔ
 دة )حزن(.اللسان ، مادة )حزن ( ، وٌنظر: تاج العروس ، ما - ٕ٘ٔ
 . 7ٖٓ/  ٕمعانً القرآن ، الفراء ،  - ٖ٘ٔ
 . 7ٕٗ/ ٕٓجامع البٌان ، الطبري ،  - ٗ٘ٔ
 .7ٗٗ/  ٕٓالمصدر نفسه ، - ٘٘ٔ
 العٌن،مادة)سبح(.وٌنظر:اللسان،مادة)سبح( وتاج العروس،مادة)سبح( - ٙ٘ٔ
 ٗٗ/ ٕتهذٌب اللؽة ، االزهري ، - 7٘ٔ
 .ٖٓٓ/ٔالصحاح فً اللؽة،الجوهري، - 8٘ٔ
 .ٖٔ-ٖٓ/٘ٔالبٌان،الطبري،جامع  9٘ٔ
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/٘التبٌان،الطوسً، - ٓٙٔ
 .ٖٓ/٘ٔجامع البٌان،الطبري، - ٔٙٔ
 اللسان،مادة)تمم(. - ٕٙٔ
 .9٘ٗ/ٖٕجامع البٌان،الطبري،- ٖٙٔ

 .ٙٗ/ٓٔ.وٌنظر:التبٌان،الطوسً،9ٙٗ/ٖٕالمصدر نفسه، ٗٙٔ-
 .ٕٕٗ/ٗالكشاؾ،الزمخشري، - ٘ٙٔ
 .ٕٕٗ/ٗالمصدر نفسه، - ٙٙٔ
 .ٖٙ/ٓٔالبٌان،الطبرسً،مجمع  - 7ٙٔ
 اللسان،مادة)رزق(. - 8ٙٔ
 .7ٕٔ/ٕتهذٌب اللؽة،االزهري، - 9ٙٔ
 .ٖٔ٘مفردات ألفاظ القرآن،األصفهانً،- 7ٓٔ
 .8ٖٙ/ٔجامع البٌان ،الطبري، - 7ٔٔ
 .8ٓٔ-7ٓٔ/ٔ.وٌنظر :الكشاؾ ،الزمخشري،78ٔ/ٔالتبٌان ،الطوسً، - 7ٕٔ
 .79ٔ/ٔالمصدر نفسه،- 7ٖٔ



                                                                                                                                                                                                       
 .9ٖ/ٔوٌنظر :الصحاح ،الجوهري،.ٖٔٔ/ٔتهذٌب اللؽة،االزهري،- 7ٗٔ
 اللسان،مادة)جعل(.- 7٘ٔ
 .ٔٓٔ/ٕ.وٌنظر :الكشاؾ،الزمخشري،ٙٙٗ/ٕٔجامع البٌان ،الطبري، - 7ٙٔ
 .ٕٕٙ/ٗ.وٌنظر :مجمع البٌان،الطبرسً،79ٖ/ٗالتبٌان ،الطوسً، - 77ٔ
 اللسان،مادة)حمد(.- 78ٔ
 المصدر نفسه، مادة )حمد(. - 79ٔ
 . 7ٖٓ/  ٗالمخصص ،ابن سٌدة ، - 8ٓٔ
 .7ٕٗ/8. وٌنظر:مجمع البٌان،الطبرسً،7ٕٖ/8التبٌان،الطوسً،  - 8ٔٔ
 .ٖٗٔ/ٔتفسٌر القرطبً، القرطبً، - 8ٕٔ
 .88/ٙفتح القدٌر،الشوكانً، - 8ٖٔ
 .87دالبل اإلعجاز،الجرجانً، - 8ٗٔ
 عالم اإلسكندرٌة فً القرن االول قبل المٌبلد. - 8٘ٔ
 .ٕٔنقبلً عن مدخل لدراسة الجملة،محمود احمد نحلة، - 8ٙٔ
 .ٌٖٕنظر:الجملة االستبنافٌة،د.أٌمن عبد الرزاق الشّوا،- 87ٔ
 .9ٓٔ/ٔالكتاب،سٌبوٌه، - 88ٔ
 .8/ٔالمقتضب،المبرد،- 89ٔ
 .7ٓ/ٔاألصول فً النحو،ابن السراج، - 9ٓٔ
 .7٘الخصابص،ابن جنً، - 9ٔٔ
 .٘ٓٗدالبل اإلعجاز،الجرجانً، - 9ٕٔ
 .ٙالمفصل ،الزمخشري،- 9ٖٔ
 .8ٔ/ٔشرح المفصل،ابن ٌعٌش، - 9ٗٔ
 .8/ٌٔنظر:شرح الكافٌة،االستراباذي، - 9٘ٔ
 .ٕٗ/ٌٕنظر:مؽنً اللبٌب،ابن هشام، - 9ٙٔ
 .ٖٕٓ/ٕالنحو الوافً،عباس حسن،- 97ٔ
.الفعل زمانه ٖٖ.وٌنظر:فً النحو العربً نقد وتوجٌه،د.مهدي المخزومً،ٕٔٙ-ٕٓٙمن أسرار اللؽة،د.إبراهٌم أنٌس،- 98ٔ

 .ٕٔٓوأبنٌته،د.إبراهٌم أنٌس،
 .87-8ٙقة،د.نصر حامد أبو زٌد،السلطة الحقٌ-النص - 99ٔ
 .ٙٔمدخل لدراسة الجملة،د.محمود احمد نحلة، - ٕٓٓ
 .ٖٔٔتسهٌل الفوابد،ابن مالك،- ٕٔٓ
 .8ٓإعراب الجمل وأشباه الجمل،د.فخر الدٌن قباوة،- ٕٕٓ
 .ٗٓٗالتطبٌق النحوي ،د.عبده الراجحً،- ٖٕٓ
 .ٖٓٔ/ٔاإلعراب المنهجً،حسنً محمد صادق، - ٕٗٓ
 .8ٖٗ/٘حٌان، البحر المحٌط،أبو - ٕ٘ٓ
 .ٓٓٔ/ٕالكشاؾ ،الزمخشري، - ٕٙٓ
 .ٖ٘ٓ/٘التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور، - 7ٕٓ
 .ٔٙالداللة الزمنٌة فً الجملة العربٌة،د.علً جابر المنصوري، 8ٕٓ
 .ٓٗ/ٔ.وٌنظر:التبٌان فً إعراب القرآن،العكبري،8ٖٔ/ٔالبحر المحٌط،أبو حٌان،- 9ٕٓ
 .ٖٕٔ/ٔروح المعانً،اآللوسً، - ٕٓٔ
 .ٕٗٗ/8البٌان،الطبرسً،مجمع  - ٕٔٔ
 .7ٙ٘/ٖ.وٌنظر:الكشاؾ،الزمخشري،7ٕٗ/8ٌنظر:المصدر نفسه، - ٕٕٔ

 .9ٖٓ/ٕٔالتحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور، ٖٕٔ -
 .ٗٗٔفً النحو العربً قواعد وتطبٌق،د.مهدي المخزومً، - ٕٗٔ
 .9ٖ٘/ٕالتبٌان فً إعراب القرآن،العكبري، - ٕ٘ٔ
 .ٕٓٔ/ٔالخضري،الخضري ،.وٌنظر:حاشٌة ٓٗٔالكلٌات،الكفوي، - ٕٙٔ
 .ٖٓ٘/ٖ.وٌنظر:فتح القدٌر،الشوكانً،ٖٖٔ/8تفسٌر القرطبً،القرطبً، - 7ٕٔ
 .ٕٙٔ.وٌنظر:الجملة العربٌة تؤلٌفها وأقسامها،د.فاضل السامرابً،ٓٓٔ-99/ٌٔنظر:اإلٌضاح،القز وٌنً، - 8ٕٔ



                                                                                                                                                                                                       
 .98ٖالراجحً،.وٌنظر: التطبٌق النحوي،د.عبده 8ٖالجمل وأشباه الجمل ،د.فخر الدٌن قباوة،- 9ٕٔ
 .ٖٓٔالجملة فً القرآن الكرٌم،د.رابح أبو معزة،- ٕٕٓ
 .8٘/7فتح القدٌر،الشوكانً، - ٕٕٔ
 .ٙٗ/ٓٔالتبٌان،الطوسً، - ٕٕٕ
 .9٘ٗ/ٕ.التبٌان فً إعراب القرآن،العكبري،8ٕ٘/7.وٌنظر:فتح القدٌر،الشوكانً،ٖٙ/ٓٔمجمع البٌان،الطبرسً، - ٖٕٕ
.وٌنظر:الداللة الزمنٌة فً الجملة العربٌة،د علً جابر ٕٕي المخزومً،فً النحو العربً قواعد وتطبٌق،د.مهد - ٕٕٗ

 . 9ٙالمنصوري،
 .8ٙٗ/ٔٔالتحرٌر والتنوٌر،ابن عاشور، - ٕٕ٘
 .ٓٓٔ-99/ٌٔنظر:اإلٌضاح،القز وٌنً، - ٕٕٙ
 .9ٖ٘/ٕ.وٌنظر:التبٌان فً إعراب القرآن،العكبري،ٕٕٓ/ ٘ٔتفسٌر القرطبً ،القرطبً ، - 7ٕٕ

 
 
 
 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكرٌم                                                                                                                      

،جورج سانتٌانا،ت:محمد مصطفى بدوي،اإلنجلوا   -تخطٌط لنظرٌة فً علم الجمال-اإلحساس بالجمال -

 المصرٌة،القاهرة.

 هـ .ٕٖٖٔ،مطبعة مجلس المعارؾ، حٌدر آباد الدكن، ٔبو علً المرزوقً ،طاألزمنة واألمكنة، أ -

 م.  998ٔ،عالم الكتب،8أسس علم اللؽة،ما رٌوباي ،ت:احمد مختار عمر،ط -

 م.99ٙٔالدار البٌضاء، –،المركز الثقافً العربً،بٌروت ٗإشكالٌة القراءة وآلٌات  التؤوٌل ،د.نصر حامد أبو زٌد،ط -

 م.98ٙٔ،دار الشإون الثقافٌة العامة،بؽداد،ٔالنص األدبً،ٌاسٌن النصٌر،طإشكالٌة المكان فً  -

 هـ ،تحـ:د.عبد الحسٌن الفتلً،مطبعة النعمان ،النجؾ األشرؾ.ٖٙٔاألصول فً النحو،ابن السراج ت -

 .98ٙٔ،دار االوزاعً،بٌروت،ٗإعراب الجمل وأشباه الجمل،د.فخر الدٌن قباوة،ط -

 م.97ٗٔ،دار النهضة العربٌة،بٌروت،ٕدق،طاإلعراب المنهجً ،حسبً محمد صا -

 هـ .ٕٓٗٔاألمثل فً كتاب هللا المنزل ، العبلمة الشٌخ ناصر مكارم الشٌرازي ، دار الكتب األسبلمٌة ،طهران ، -

،دار ٔأنوار التنزٌل وأسرار التاإٌل،القاضً ناصر الدٌن أبً سعٌد عبد هللا بن عمر بن محمد الشٌرازي البٌضاوي،ط -

 م.988ٔلبنان، –ٌة،بٌروت الكتب العلم

هـ،تحـ:لجنة من أساتذة كلٌة اللؽة 7ٖ9اإلٌضاح فً علوم الببلؼة،لجبلل الدٌن محمد المعروؾ بالخطٌب القزوٌنً ت -

 بؽداد.-العربٌة باألزهر،مطبعة السنة المحمدٌة ،أعادة طبعه مكتبة المثنى

 هـ .  87ٖٔان، هـ،المطبعة اإلسبلمٌة،طهرٔٔٔٔبحار األنوار،محمد باقر ألمجلسً ت -

 م.  ٖٕٓٓالبحث الداللً فً تفسٌر المٌزان،مشكور كاظم العوادي،بٌروت، -

 هـ.  8ٕٖٔ،مطبعة السعادة ،مصر ،ٔالبحر المحٌط،أبو عبد هللا محمد بن ٌوسؾ بن علً بن حٌان األندلسً ت،ط -

و الفضل إبراهٌم،       هـ،تحـ:د.محمد أب79ٗالبرهان فً علوم القرآن،بدر الدٌن محمد بن عبد هللا الزركشً ت -

 م.9٘7ٔ،دار إحٌاء الكتب ،عٌسى ألبابً الحلبً،ٔط

هـ،تحـ:األستاذ محمد 8ٔ7بصابرذوي التمٌٌز فً لطابؾ الكتاب العزي،مجد الدٌن محمد بن ٌعقوب الفٌروزآبادي ت  -

 .  هـ8ٖٖٔعلً النجار،المجلس األعلى للشإون اإلسبلمٌة،لجنة إحٌاء التراث اإلسبلمً ، القاهرة، 

،د.إبراهٌم عبد المنعم -قراءة فً ضوء مفاهٌم السرد المعاصرة -ببلؼة السرد القصصً فً القرآن الكرٌم -

 م.8ٕٓٓ،مكتبة اآلداب،القاهرة،ٔإبراهٌم،ط

-،المركز الثقافً العربً،الدار البٌضاءٖ،د.حمٌد لحمدانً،ط-من منظور النقد األدبً-بنٌة النص السرد -

 مٕٓٓٓالمؽرب،

هـ،تحـ:احمد عبد الستار فراج ٕ٘ٓٔجواهر القاموس،السٌد محمد مرتضى الزبٌدي ت تاج العروس من -

 م.9ٙ٘ٔوآخرٌن،الكوٌت،



                                                                                                                                                                                                       

هـ،تحـ:علً شٌري،مطبعة دار 7ٔ٘تارٌخ مدٌنة دمشق،ألبً القاسم علً بن الحسٌن المعروؾ بابن عساكرت -

 هـ.٘ٔٗٔالفكر،بٌروت،

 م.ٕ٘ٓٓلبنان،-هـ،دار الفكر ،بٌروتٙٔٙالعكبري تالتبٌان فً إعراب القرآن،أبو البقاء عبد هللا الحسٌن  -

، ٔهـ، تحـ: أحمد حبٌب قصٌر العاملً، طٓٙٗالتبٌان فً تفسٌر القرآن ،ألبً جعفر محمد بن الحسن الطوسً، ت  -

 لبنان ،األمٌرة للطباعة والنشر والتوزٌع .–م، بٌروت ٕٓٔٓهـ=ٖٔٗٔ

 م .ٕٓٓٓالتارٌخ، بٌروت، ، مإسسة ٔالتحرٌروالتنوٌر، محمد الطاهر ابن عاشور، ط -

 المؽرب. -م، الدار البٌضاءٕ٘ٓٓ، ٗتحلٌل الخطاب الروابً ، سعٌد ٌقطٌن، المركز الثقافً العربً، ط -

، ٕالتحلٌل اللؽوي للنص ،كبلوس برٌنكر،ت: أ.د.سعٌد حسن بحٌري، مإسسة المختار للنشر والتوزٌع، ط -

 مصر . –م ،القاهرة ٕٓٔٓهـ=ٖٔٗٔ

 م.9ٙ7ٔل المقاصد،البن مالك ت هـ،تحـ:محمد كامل بركات،دار الكاتب العربً،تسهٌل الفوابد وتكمٌ -

، قسم الدراسات اإلسبلمٌة ، ٕالتشرٌع الجنابً فً اإلسبلم ،عبد القادر عودة ، تعلٌق : سٌد إسماعٌل الصدر، ط -

 هـ .   ٕٓٗٔطهران، 

 م.ٕٓٔٓبنان ،ل –، دار النهضة العربٌة ،بٌروت ٕالتطبٌق النحوي ،د.عبده الراجحً ،ط -

 م.988ٔ،مطبعة العانً ،بؽداد،ٔدراسة فً النقد الببلؼً واللؽوي،د.محمد حسٌن الصؽٌر،ط-تطور البحث الداللً -

هـ ، تحـ: الشٌخ علً 87٘تفسٌر الثعالبً )الجواهر الحسان فً تفسٌر القرآن ( ،اإلمام عبد الرحمن مخلوؾ الثعالبً ت -

 م .997ٔ،دار إحٌاء التراث ،بٌروت  ٔمحمد معوض والشٌخ عادل أحمد الموجود، ط

هـ، سالم مصطفى 7ٔٙتفسٌر القرطبً )الجامع ألحكام القرآن(،أبو عبد هللا محمد احمد األنصاري القرطبً ت -

 م.ٕٗٓٓلبنان،-،دار الكتب العلمٌة،بٌروتٕالبدري،ط

 لبنان . -بٌروت  ،دار إحٌاء التراث العربً ، ٖهـ ،طٙٓٙالتفسٌر الكبٌر، لئلمام فخر الدٌن الرازي ت  -

 م.ٕٓٔٓلبنان ،–،دار الفارابً،بٌروت ٖ،د.ٌمنى العٌد ،ط-فً ضوء المنهج البنٌوي-تقنٌات السرد الروابً -

 هـ ، تحـ : عبد السبلم محمد هارون ،الدار المصرٌة 7ٖٓتهذٌب اللؽة ، محمد بن أحمد األزهري ت -

 م .9ٙٗٔللتؤلٌؾ ،

هـ،تحـ:محمود محمد شاكر،راجعه وخرج ٖٓٔمحمد بن جرٌرالطبري  ت جامع البٌان عن تؤوٌل  القرآن ، أبو جعفر -

 م. 9ٖ٘ٔ( شركة ألبابً الحلبً،مصر،ٖٓ-٘ٔ( دار المعارؾ ،مصر ،واألجزاء )٘ٔ-ٔأحادٌثه:احمد محمد شاكر)

 م .98ٓٔجمالٌات المكان ، جاستون باشبلر، ت: ؼالب هلسا ،دار الحرٌة،بؽداد، -

 هـ . 7ٕٗٔم=7ٕٓٓاألردن  ، -، دار الفكر، عمانٕد.فاضل صالح السامرابً،ط -هاتؤلٌفها وأقسام –الجملة العربٌة  -

 م.  ٕٓٓٓ، دار ابن حزم، بٌروت لبنان، ٔالجملة العربٌة والمعنى ، د.فاضل صالح السامرابً،ط -

 م.8ٕٓٓدمشق,-د.رابح أبو معزة،دار رسبلن،سورٌا -صورها وتوجهها البٌانً -الجملة فً القرآن الكرٌم -

ابن رشد  -دراسة جمالٌة ،ابتسام عبد الكرٌم المدنً،رسالة ماجستٌر من كلٌة التربٌة األولى –فً القرآن الكرٌم الجنة  -

 م .  99ٙٔ،جامعة بؽداد،

 م .9ٕٔٔهـ ، مكتبة المثنى، بؽداد، ٕٖٔجمهرة اللؽة ، الحسن بن درٌد ت  -

،دار الكتب العلمٌة ، ٔلمصطفى،طهـ ، شرحها وعلق علٌها :تركً فرحان ا87ٕٔحاشٌة الخضري ، للخضري ت -

 م.  989ٔبٌروت لبنان ،

 هـ،محمود مطرجًٓ٘ٗالحاوي الكبٌر ،علً بن محمد الماوردي ت -

 م .ٕٓٔٓ،عالم الكتب ،بٌروت لبنان، ٕهـ، تحـ:محمد علً النجار،ط9ٖٓالخصابص ،ألبً الفتح عثمان بن جنً ت -

 م .997ٔ،المجلس األعلى للثقافة ، ٕخطاب الحكاٌة ،جٌرار جٌنٌت ،ت:محمد معتصم وآخرون ،ط  -

 الخطاب الروابً ، مٌخابٌل باختٌن ،ت: محمد بّرادة ،دار الفكر للدراسات والنشر. -

مقاربة توصٌفٌة لجمالٌة السرد االعجازي ،سلٌمان عشراتً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،  –الخطاب القرآنً  -

 م .  989ٔالجزابر، 

 م.88ٕٔبستانً،مطبعة المعارؾ ،بٌروت،دابرة المعارؾ اإلسبلمٌة،بطرس ال -

،مطبعة المدنً ٖهـ ،قرأه وعلق علٌه:محمود محمد شاكر،ط7ٔٗدالبل اإلعجاز،أبو بكر عبد القاهر الجرجانً ت -

 م.99ٕٔالمإسسة السعودٌة،مصر،



                                                                                                                                                                                                       

للنشر والتوزٌع ، الدار العلمٌة الدولٌة ودار الثقافة  ٔالداللة الزمنٌة فً الجملة العربٌة ،د. علً جابر المنصوري،ط -

 م.ٕٕٓٓاألردن ، -،عمان

 م. 7ٕٓٓالمؽرب،-،المركز الثقافً العربً،الدار البٌضاء٘دلٌل الناقد األدبً ،د.مٌجان الروٌلً و د.سعد البازعً،ط -

روح المعانً فً تفسٌر القرآن والسبع المثانً،شهاب الدٌن السٌد محمود اآللوسً ،إدارة الطبعة المنٌرٌة،دار إحٌاء  -

 التراث العربً،بٌروت. 

 هـ ، دار الكتب العامة ،بٌروت.8ٙٙشرح الكافٌة فً النحو، محمد رضً الدٌن االسترابادي ت -

 لبنان. -الكتب،بٌروت هـ ،عالمٖٗٙشرح المفصل ،لموفق الدٌن بن ٌعٌش ت -

 م.ٕٓٓٓالشعرٌة البنٌوٌة ،جوناثان كوللر،ت:السٌد إمام،شرقٌات، -

تاج اللؽة وصحاح العربٌة،أبو نصر إسماعٌل بن حمادالجوهري ، تحـ:احمد عبد الؽفور عطار  دار  –الصحاح  -

 م.   9٘ٙٔالكتاب العربً،مصر ،

 م .988ٔ،دار طبلس ،دمشق، ٔالوعر،ط علم الداللة،بٌٌرجٌرو،ت: د.منذرعٌاشً ،قدم له د.مازن  -

 هـ.87ٕٔعلل الشرابع،أبو جعفر محمد بن علً بن الحسٌن بن موسى القمً،طبعة إٌران، -

 م. 989ٔعلم اللؽة ،د. حاتم الضامن ،مطبعة وزارة التعلٌم العالً،الموصل، -

اء التراث العربً،بٌروت هـ،دار إح8ٌ٘٘عمدة القاريء فً شرح صحٌح البخاري،بدر الدٌن محمد بن احمد العٌنً ت -

 لبنان.  –

 م. 98ٓٔالعٌن،الخلٌل بن احمد الفراهٌدي ت هـ،تحـ:مهدي المخزومً ود.إبراهٌم السامرابً،دار الرشٌد،العراق، -

 

 هـ.9ٖٗٔ،مطبعة مصطفى ألبابً الحلبً،مصر، ٔفتح القدٌر،الشوكانً،ط -

 م.98ٙٔ،الفعل زمانه وأبنٌته ،د.إبراهٌم السامرابً،مطبعة العانً،بؽداد -

 م.ٕٓٔٓ،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ،ٔفً آفاق الكبلم وتكلم النص،د.عبد الواسع الحمٌري،ط -

 م .9ٖ٘ٔفً ظبلل القرآن ،سٌد قطب ،دار إحٌاء الكتب العربٌة ،القاهرة ، -

 م.98ٙٔ،دار الرابد العربً،بٌروت _لبنان،ٕفً النحو العربً نقد وتوجٌه ،د.مهدي المخزومً،ط -

(،مطابع ٕٓٗ،د.عبد الملك مرتاض،سلسلة كتب عالم المعرفة) -بحث فً تقنٌات السرد-فً نظرٌة الرواٌة -

 م.988ٔالرسالة،الكوٌت،

، مطبعة المدنً ، ٖهـ ،تحـ :عبد السبلم محمد هارون ،ط8ٓٔالكتاب ،ألبً بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سٌبوٌه ت -

 م . 988ٔمكتبة الخانجً ،القاهرة ،

هـ ، 8ٖ٘ؾ عن حقابق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً وجوه التؤوٌل ، ألبً القاسم محمود بن عمر الزمخشري تالكشا -

 م.ٕٕٔٓعلق على مشكله وشرح أبٌاته ومعضله ، الشربٌنً شرٌرة ،دار الحدٌث ، القاهرة ،

، مإسسة الرسالة ٕهـ ،تحـ:د. عدنان دروٌش ومحمد المصري ،ط9ٗٓٔالكلٌات ، ألبً البقاء الحسٌنً الكفوي ت -

 م .998ٔ،بٌروت ،

هـ ، مإسسة التارٌخ العربً ،دار إحٌاء التراث ، بٌروت ،لبنان 7ٔٔلسان العرب ،جمال الدٌن بن مكرم بن منظورت -

. 

 م .97ٖٔاللؽة العربٌة معناها ومبناها ،د. تمام حسان ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ، -

 –، المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع ، بٌروت ٔلحمٌري ،طما الخطاب وكٌؾ نحلله ، د.عبد الواسع ا -

 م .9ٕٓٓلبنان ،

 م.ٕٕٓٓ، دار الشإون الثقافٌة ،بؽداد ،ٔمباحث فً علم اللؽة واللسانٌات ، أ .د. رشٌد عبد الرحمن العبٌدي ، ط -

لبنان  –طباعة والنشر، بٌروت ،دار الحداثة لل ٔمبادئ ألسنٌة عامة ، اندرٌه مارتٌنٌه ،ت :رٌمون رزق هللا ،ط -

 م ،   99ٓٔ،

هـ ،تحـ :حمدي بن عبد المجٌد بن إسماعٌل السلفً ٖٗ٘المجروحٌن، محمد بن حبان بن احمد بن حبان التمٌمً ت -

 م.ٕٓٓٓ،دار الصمٌصً،

 هـ ، حققه وعلق علٌه لجنة من العلماء8ٗ٘مجمع البٌان فً تفسٌر القرآن ، ألبً علً الفضل الحسن الطبرسً ت -

 م .  ٕ٘ٓٓهـ=ٕ٘ٗٔ، مإسسة االعلمً ،بٌروت لبنان، ٕوالمحققٌن األخصابٌٌن ،ط

 المحٌط فً اللؽة  -



                                                                                                                                                                                                       

 هـ ،المكتب التجاري للطباعة والتوزٌع والنشر،بٌروت.8٘ٗالمخصص ،ألبً الحسن علً بن سلٌمان بن سٌدة ت -

مركز دراسات الوحدة العربٌة ، ، ٖفً التعرٌؾ بالقرآن ، د. محمد عابد الجابري ،ط –مدخل الى القرآن الكرٌم  -

 م .ٕٓٔٓلبنان ، –بٌروت 

 م .988ٔلبنان ،  –مدخل الى دراسة الجملة العربٌة ،د. محمود أحمد نحلة ، دار النهضة ،بٌروت  -

هـ ، تحـ:محمد احمد جاد المولى وجماعة، دار إحٌاء الكتب 9ٔٔالمزهر فً علوم اللؽة ،لجبلل الدٌن السٌوطً ت -

 م .9٘8ٔهـ= 78ٖٔ، ٗالعربٌة، ط

 مشاهد القٌامة فً القرآن ، سٌد قطب ، بٌروت . -

،دار ابن  ٔهـ ،طٙٔ٘معالم التنزٌل فً التفسٌر المعروؾ بتفسٌر البؽوي ، أبو محمد الحسٌنً بن مسعود البؽوي ت -

 م .ٕٕٓٓلبنان ، –حزم ،بٌروت 

 م.ٕٙٓٓالمعانً السبعة فً ألفاظ القرآن ،فاروق البرزنجً ،بؽداد ، -

،عالم  ٕهـ ،تحـ: محمد علً النجار وأحمد ٌوسؾ نجاشً ، ط7ٕٓمعانً القرآن ، أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد الفراء ت -

 م .98ٓٔلبنان ،  –الكتب ،بٌروت 

 هـ .ٕٖٗٔم = ٕٔٔٓاألردن ،  -،دار الفكر، عمان ٘معانً النحو، د.فاضل صالح السامرابً،ط -

 م.ٕٓٔٓ،دار محمد علً للنشر،تونس ، ٔحمد القاضً،طمعجم السردٌات،مجموعة من الباحثٌن،بإشراؾ:م -

 م .99ٗٔلبنان ، -المعجم الفلسفً ، جمٌل صلٌبا ،الشركة العلمٌة للكتاب ، بٌروت  -

، مكتبة الخانجً ،  ٖ، تحـ :عبد السبلم محمد هارون ،ط9ٖ٘معجم مقاٌٌس اللؽة ،ابو الحسٌن احمد ابن فارس ت  -

 م .98ٔٔمصر ،

 م .8ٕٓٓلبنان ، -، مإسسة االنتشار العربً ،بٌروتٔلتفسٌر والتؤوٌل ،د. عباس أمٌر،طالمعنى القرآنً بٌن ا -

هـ ، تحـ: محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ، دار الكتاب 77ٙمؽنً اللبٌب عن كتب االعارٌب ،البن هشام األنصاري ت  -

 العربً ،بٌروت ، لبنان .

 م .98ٔٔالتونسٌة للكتاب ، مفاتٌح األلسنٌة ، مونان جورج ،ت:الطٌب بكوش ،المإسسة -

، الدار الشامٌة ، ٔهـ ،تحـ: صفوان عدنان داوودي ،ط ٕ٘ٗمفردات ألفاظ القرآن ،العبلمة الراؼب األصفهانً ت -

 م .99ٙٔبٌروت ،

هـ ، نشره :محمود توفٌق ،مطبعة حجازي 8ٖ٘المفصل فً علم العربٌة ،ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ت -

 بالقاهرة.

 م .  99ٔٔتارٌخ العرب قبل اإلسبلم ، جواد علً ، جامعة بؽداد،  المفصل فً -

هـ ،تحـ:محمد عبد الخالق عضٌمة ، مإسسة دار التحرٌر ، 8ٕ٘المقتضب ، ألبً العباس محمد بن ٌزٌد المبردت -

 هـ .99ٖٔمطابع األهرام التجارٌة ،القاهرة ،

 م .987ٔلة ماجستٌر آداب ،بؽداد ،المكان فً الشعر العربً قبل اإلسبلم ،حٌدر الزم مطلك ، رسا -

جامعة القادسٌة،  –كلٌة االداب  -دراسة فنٌة ،جاسم شاهٌن كاظم ،رسالة ماجستٌر –المكان فً القصص القرآنً  -

 م .ٕٔٓٓ

 م .99ٙٔ، دار النهضة ،بٌروت ،ٔمن أسالٌب التعبٌر القرآنً ،د.طالب محمد إسماعٌل الزوبعً ،ط -

، دار الؽوثانً للدراسات القرآنٌة ٔدراسة لؽوٌة قرآنٌة ،د. أٌمن عبد الرزاق الشّوا ، ط –من أسرار الجملة األستبنافٌة  -

 م .9ٕٓٓسورٌا، –،دمشق 

 م . 97٘ٔ،  ٘من أسرار اللؽة ، د.إبراهٌم أنٌس ،ط -

 م.9ٕٓٓ،دار الكتاب العربً،بؽداد،هـ=ٔالمٌزان فً تفسٌر القرآن،السٌد محمد حسٌن الطباطبابً، ط -

 ، دار المعارؾ مصر .ٗعباس حسن ،طالنحو الوافً ، -

الحقٌقة ،الفكر الدٌنً بٌن إرادة المعرفة وإرادة الهٌمنة، د.نصر حامد أبو زٌد،الفكر الثقافً  –السلطة  –النص  -

 م .997ٔ، ٕالعربً،الدار البٌضاء، ط

 م.7ٕٓٓنظام الخطاب ، مٌشٌل فوكو،ت: د. محمد سبٌبل،دار التنوٌر ،بٌروت لبنان ،دار الفارابً ، -

 م . 987ٔ، دار الشإون الثقافٌة العامة، ٔنظرٌة المكان فً فلسفة ابن سٌنا ، حسن مجٌد العبٌدي، ط -

نصوص الشكبلنٌٌن الروس، ت إبراهٌم الخطٌب، الشركة المؽربٌة للناشرٌن المتحدٌن،  –نظرٌة المنهج الشكلً -

 مإسسة األبحاث العربٌة .



                                                                                                                                                                                                       

 المجالت: -

 8ٗالكرٌم ،د.محمد األمٌن خبلدي ،مجلة مجمع اللؽة العربٌة بدمشق ،المجلد إعجاز اللؽة السردٌة فً القرآن  -

 م .9ٕٓٓهـ =ٖٓٗٔ،ٔ،ج

 م .ٕٓٔٓ،  ،خرٌؾٖجلة المصباح ،العدددراسة جمالٌة ،د.أبتسام عبد الكرٌم المدنً ،م –الجنة فً  القرآن الكرٌم  -

 م.999ٔ، أٌلول 9ذ،العددالذاتٌة فً اللؽة ،أ.بنٌفٌست ،ت: حمٌد سمٌر وعمر حلمً، مجلة نواف -

، علً رجب المدنً ،مجلة مجمع اللؽة العربٌة ،القاهرة  -علٌه السبلم  –العربٌة لسان هللا تعالى نّزل  بها آدم  -

 م .ٕٓٓٓ،مصر، 9ٓ،العدد

  

Abstract 

This search study leads to the grounds that the Arabic language is the tongue of the 

Almighty  Allah  and was revealed to Adam  ( peace be upon him ) and it is the language 

That communicates the believers in Dar  Naim  (Paradise)and though out this research 

Which  is  base d on evidence of the Sunnah ,and handles data , texts …etc, according to literary , 

linguistic ,grammatical studies in order to reach to the conclusion that the Arabic language is the 

language of the people in paradise .It  must have one language to communicate in heaven which 

is a bless from Allah on them. 

It was clear that the speech of the people of heaven as it was mentioned in the Holly Quran was 

addressed to mankind and it ranged between discourse and direct and indirect speech , and also 

though tale .It also has details the language of  narrative in  Quaranic text is stat of paradise  and 

their attributes and their  words  to glorify and   thank Allah and their eternal life in heaven . 

As far as grammatical side though the verses which were written to these people of heaven 

sheds light on the bite indication vocabulary for more than one language or meaning and concise 

in pronunciation and it was clear what characterized the language of the Quran as well as in 

sequencing and crafts wonderful and reflected in hearts of recipient of the effects is clear and 

received from the shadows and wide in meaning and was glorious to the hearts of the faithful 

people. 

 


