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 المستخلص

لموضوع   االختيار  قضية  وقع  السيمياء 

من  السور  خواتم  هي   البحثية  والعينة 

إلى  البحث  قسمت  وقد   ، تبارك  جزء 

وألحقا  ،وتمهيد  بمقدمة   سبقا  مطلبين 

ضمنت  وقد   ، للمصادر  وقائمة  بخاتمة 

لكشف  ضرورية   رأيتها  قضايا  التمهيد 

تعريف   : وهن    ، الكريم  للقارئ  البحث 

 ، وأنواعها  السيمياء  تعريف  و   ، الخواتم 

وعالقتها  تبارك  جزء  في  والخواتم 

فجاء  األول  المطلب  أما   ، بالسيمياء 

أظهر  وقد  التواصل  سيمياء  متضمنا 

الكفار  عاقبة   : هن   قضايا  ثالث  البحث 

الثاني  المطلب  أما   ، ج  والتدر  والمطابقة 

الداللة ، وقد درست فيها  في سيمياء  فهو 

استفهام  من  الخواتم  به  جاءت  ما  أبرز 

 وقصر وتأكيد.

ما  أبرز  متضمنة  الخاتمة  جاءت  ثم 

دوال  برزت   : منها  البحث   إليه  توصل 

هذا  سور  خواتم  في  التواصل  لسيمياء 

من  كان  مدلوالت  عن  لنا  كشفت  الجزء 

بين  والمطابقة   ، الكفار  عاقبة   ، أهمها 

في  المنطقي  والتدرج   ، األشياء  أصول 

كل شيء . ظهرت دوال بارزة في خواتم 

االستفها منها  والتأكيد السور  والحصر  م 

في  الداللة  سيمياء  إظهار  في  وظفتها 

 النص القرآني .

Abstract 

The selection of the subject of 

alchemy was an issue, and the 

research sample is the surah rings 

from the blessed part, and the 

research was divided into two 

requests, first with an introduction, a 

preface and later with a conclusion 

and a list of sources. The preface 

included issues that I saw necessary 

to reveal the research to the noble 

reader, and they are: the definition of 

the rings, the definition of alchemy 
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and its types, and the rings. In a part, 

Blessed and its relationship with the 

civics, as for the first requirement, it 

included the simiency of 

communication, and the research 

revealed three issues: the 

consequence of the infidels, 

conformity and gradation, and the 

second requirement is in the 

semantics of significance, and I 

studied in it the most prominent 

questions that were brought by the 

rings, of interrogation, shortening 

and confirmation. 

Then came the conclusion, including 

the most prominent findings of the 

research, including: Functions of a 

symmetry of communication 

emerged in the rings of this section, 

which revealed to us meanings, the 

most important of which were the 

consequences of the infidels, the 

matching of the origins of things, 

and the logical hierarchy in 

everything. Significant functions 

appeared in the rings of the surahs, 

including the interrogation, the 

restriction, and the affirmation. 

 المقدمة

هلل وبارك   الحمد  وسلم،  وصلى هللا  وحده 

آله  وعلى  بعده،  من  نبي  ال  من  على 

 وصحبه، وجنده وبعد :

جعله  وجل  عز  هللا  كالم  القرآن  فإن 

األولين  متحديا  نظمه  في  معجزا 

يأتوا بمثله ، و أن  دراسة   واآلخرين على 

الباحثين  حديث من مهام  منهج  وفق  آياته 

الحكيم  النص  هذا  بين  الصلة  لتعميق 

األفكار  تتصارع  الذي  الجيل  هذا  ،وبين 

 ، المادة  نحو  أغلبه  استقطاب   حول 

القرآن  لخدمة  السعي  فإن   ، والالدين 

الكريم من هذا الجانب هو ردم الهوة التي 

 ، المعاصرة  المدارس  وبين  التراث  بين 

على   وال ايجابا  ستنعكس  بأنها  شكل 

القرآن على  أن  نظرية  في دعم  الدارسين 

أنه نص رحب قابل  إال  الرغم من قداسته 

 لقراءة  جديدة.

قضية  السيمياء  موضوع  اختيار  وكان 

خواتم  هي   البحثية  ،والعينة  للدراسة 

قسمت  وقد   ، تبارك  جزء  من  السور 

وتمهيد  بمقدمة  سبقا  مطلبين  إلى  البحث 

وقد وألحقا    ، للمصادر  وقائمة  بخاتمة 

ضرورية   رأيتها  قضايا  التمهيد  ضمنت 

 : وهن   ، الكريم  للقارئ  البحث  لكشف 

السيمياء  تعريف  و   ، الخواتم  تعريف 

تبارك  جزء  في  والخواتم   ، وأنواعها 

األول  المطلب  أما   ، بالسيمياء  وعالقتها 

أظهر  التواصل وقد  متضمنا سيمياء  فجاء 

هن    قضايا  ثالث  الكفار البحث  عاقبة   :

الثاني  المطلب  أما   ، ج  والتدر  والمطابقة 



ء تبارك دراسة سيميائية    خوامت السور يف جز

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

288 

الداللة ، وقد درست فيها  في سيمياء  فهو 

استفهام  من  الخواتم  به  جاءت  ما  أبرز 

 وقصر وتأكيد .

ما  أبرز  متضمنة  الخاتمة  جاءت  ثم 

تراها  التي  والتوصية  البحث  إليه  توصل 

 الباحثة لزمالئها الباحثين .  

 د هلل رب العالمينوآخر دعوانا أن الحم

 التمهيد  

الخواتم  .  أوال :  تعريف 

بأحسن الخواتم"   أي مفصل كان  البليغ كالمه في  يختم  أن  االفتتاح، وهو:"  نقيض  بأنه  االختتام  البالغة  ن النص في االسماع ، وربما ُحفظ من بين سائر وهو: حسن االنتهاء وحسن الختام في البالغة العربية ، ويكون هذا االختتام أنه يأتي : مشعًرا بالتمام واالنتهاء إذ هو آخر ما يبقى م  .(1)تُعرف 

بعد  كالوداع  فهو  به  العهد  لقرب  الكالم 

اللقاء مؤذنا باالنتهاء بحيث ال يبقى تشوق 

 .(2)لما قبله 

أما  ما تمتاز به الخواتم في القرآن الكريم 

ألنها  ؛  الُحسن  في  الفواتح  مثل  هي   " فـ 

جاءت  فلهذا  األسماع  يقرع  ما  آخر 

البديعة مع إيذان السامع  للمعاني  متضمنة 

للنفوس  يبقى معه   ال  الكالم حتى  بانتهاء 

أدعية  بين  ألنها  بعد  يذكر  ما  إلى  تشوف 

وتهل وتحميد  وفرائض  يل ووصايا 

ذلك  غير  إلى  ووعيد  ووعد  ومواعظ 

خاتمة  في  المطلوب  جملة  ،كتفصيل 

  " النص .(3)الفاتحة  عن  تتميز  فهي 

معان  من  تتضمنه  وما   ، بأسلوبها 

الذي جاء  العام  الخاطب  تتناسب، وفحوى 

 به النص .

ت    ( اإلصبع  أبي  ابن  هـ(:   654قال 

بأحسن  يختم كالمه  أن  المتكلم  على  يجب 

آخ فإن ها  يبقى في األسماع ، خاتمة ،  ر ما 

الكالم  من دون سائر  حفظت  رب ما  وألن ها 

يجتهد في  أن  األحوال ، فيجب  غالب  في 

 .(4)رشاقتها ونضجها وحالوتها وجزالتها

أن   على  البيان  أعالم  كلمة  ات فقت  وقد 

غاية  في  كفواتحها  كل ها  السور  خواتم 

الكمال، ونهاية  على   الجودة  اختُتمت  إذ 

البال وجوه  أنحاء أحسن  وأفضل  غة 

وتحميد خالصة،  أدعية  بين  ،ما   البراعة 

اقتضته  لِما  إيجاز  ،أو  وتسبيح  وتهليل 

تفصيل، من  االختتام،   السورة  يناسبه  مم ا 

وتوف يه  المقال  بختم  للسامع  واإليذان 

ف تشو  مع  يبقى  ،فال  إدامٍة   المرام  إلى 

 . وتكميٍل أو إتمام 

وأنواعها   : تعريفها  : السيميائية   ثانيا 

 : يونانية  جذور  إلى  السيمياء  ترجع  

semio     ،  Tique علم وتعني)   ،

أو  االشارة  تعني  وسيمياء    ، وسيمياء( 

 األصل األجنبي،   السيميائية منف  العالمة

(semiotics)  أو(semiotiqu(5)   هذا

للسيميائية،  األجنبي  المصطلح  حد  

فوضى أن   ترجمة   ،ويظهر  في  كبيرة 

في  العادة  في  هذا  ويقع   ، المصطلحات 

العربية إلى  مصطلح ،  (6)  النقل  أن  غير 

أوربا  بين  فيه  الخالف  بدأ   ، السيميائية 

العربية  إلى  ينقل  أن  قبل  من   ، وأمريكا 
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استعمله )دي سوسير(، ف الذي  االصطالح 

المدارس  تبعته  الذي   السيمولوجيا  

  ، التسمية  هذه  على  ومصطلح) األوربية 

شار ساندرس بريس( السيموطيقيا ، الذي 

 . (7)يمثل المدرسة األمريكية 

المصطلحات  السيميائية التي   أشهر  ولعل 

؛  سواها  ما  على  اختيارها  فضلُت 

سوم(  العربي)  للجذر  الشديدة  لمقاربتها 

استعمال   هو  كما   ، العالمة  على  الدالة 

يعرفونهم   (( القرآني:  اللفظ  من 

األعراف /   )) سيماهم   48بسيماهم((   و 

 / الفتح   )) السجود  أثر  من  وجوههم  في 

29  . 

الذي  العلم    ": بأنها  السيميائية  وتعرف 

 ) الرموز   ( العالمات  أنساق  كل  يدرس 

الناس  بين  التواصل  يتحقق  بفضلها  التي 

اإلشارات"    (8)" " دراسة  أنها:  وتعرف   ،
ا  (9) بأنها : "النظرية  أيضا  لعامة وتعرف 

الفكر"   داخل  ، وهي   (10)للعالمة وسيرها 

يدرس  علم   " سوسير(:  )دي  عند 

داخل الحياة االجتماعية "    (11)العالمات 

بفضل            السيمياء  جهود التأس ست 

لـ)   سوسيراألولى  اللسانيات  دي  في   )

بمباحثه ،  بريس(  ساندرس  شار  وجهود) 

النظري  البحث  تطور  في  يؤثر  لم  فهو 

بداياتها في  كانت،  السيميائي  أفكار   بينما 

سوسير(   شهرة  )دي  البداية  األكثر  ، في 

انطالقة السيميائي،  وكانت  في   البحث 

دراسات  لتنطلق  ؛  األقل  على  أوربا 

الشامل  البناء  في   ) بارت  )روالن 

البحث السيميائي،  قدو        (.12)للسيميائية الحديثة    الحياة   فشملتهذا المجال،    جهود التي تبذل فيلل  ات سع فضاء  أن ا  تمث ل آخر االتجاهات ظهوراً.التي  الثقافة،  حتى بلغ التوسع قضايا عامة  مثل عالمة،  كون أن يما يصح  كل   ، فتحققت في  مظاهر  السيمياء   :لعالمة فالحاصل  دوران اتجاهات  هذه      (.13)محور  انقسمت  فقد 

ثالث إلى  رئيسة،   ةاالتجاهات  اتجاهات 

التواصل  ، وسيمياء الداللة س   هي: يمياء 

االتجاه  يأتي  ثم   ، الثقافة  وسيمياء   ،

النص   بعتبات  اهتم  الذي  السيميائي 

وشُهر فيما بعد بسيمياء العنوان ، وسيبنى 

السيمياء هما  من  نوعين  على  البحث  هذا 

التواصل والداللة ( إذ هما األنسب في   (:

العينة  أن  سيماء  وال  التطبيق  مجال 

فسيمياء البحثي  ، السور  خواتم  هي  ة 

تؤدي بالبحث إلى التعسف في  العنوان قد 

الكريم  ، وقد  القرآني  النص  من  التعامل 

البحث  الثقافة من مجال  استثنيت  سيمياء 

ألن للعالمة   ؛  ينظرون  االتجاه  رواد هذا 

الدال  من  يتك ون  األبعاد،  ثالثي  كبناء 

والمرجع هو   (14)والمدلول  األخير  وهذا 

مرجعية  إطار  في  إال  يفسر  ال  الذي 

 الثقافة.  

تبارك   جزء  في  السور  خواتم    : ثالثا 

بالسيمياء   جمل النص  ليس لقرب العهد به  وحسب ، وإنما لما للنفس من تعلق بخواتم األشياء، فهو كالوداع بعد اللقاء مؤذنا باالنتهاء بحيث   ب مثال فيحفظ من بينإن الخصوصية التي تضمنتها دالالت الخواتم  من الحسن مشعرا بالتمام  واالنتهاء إذ هو آخر ما   تتعلق االسماع به من النصوص  وقد يضر وعالقتها 

الملك ، والقلم ، والحاقة ، و . (15)ال يبقى تشوق لما قبله إحدى عشرة ، وهن :  الكريم ، سوره  القرآن  التاسع والعشرون من  الجزء  هو   : تبارك  االنسان  جزء  إال سورة  بين دعاء وتحميد   .(16)المعارج ، ونوح ، والجن ، والمزمل والمدثر ، والقيامة ، واإلنسان ، والمرسالت ، وكلهن مكي ات ،  الخواتم فيه  متنوعة  كانت 

العربية  األساليب  تنوعت  واستغفار ، وقد 

واإلنشائية  الخبرية  بين  تراكيبها  في 

فمنها  خواتم   الطلبية منها وغير الطلبية ،

المراد  المعنى  إلفادة  االستفهام سبيال  كان 

 (( الملك :  سورة  خاتمة  في  التقرير  مثل 

فمن   ، غورا  ماؤكم  أصبح  إن  أرأيتم  قل 
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  / الملك   )) معين  بماء  أو   30يأتيكم   ،

تأكيد  في  واالستثناء  بالنفي  الحصر 

 ، جميعا  للعالمين  الكريم  بالقرآن  اإلبالغ 

ت قال  القلم   سورة  هو في  وما   ((  : عالى 

، أو األمر   52إال ذكر للعالمين (( القلم /  

بفعل األمر في سورة الحاقة وهو  المباشر 

 ، العظيم  باسم هللا  التسبيح  بطلب  صريح 

قال تعالى : )) فسبح باسم ربك العظيم (( 

  / سورة   52الحاقة  خاتمة  في  أما    ،

الخبرية  بالجملة  جاء   فقد  المعارج 

باستعمال للبعيد   المباشرة  إشارية  حوامل 

اليوم  ذلك   ((  : تعالى  قوله  في  ذلك(    (

  / المعارج  يوعدون((  كانوا  ،    44الذي 

نوح كان الدعاء خاتمة آلياتها   وفي سورة 

العذاب  يكون  أن  بالحصر  ملتبسا   ،

بالنفي واالستثناء  للظالمين منقطعا  وذلك 

))  رب اغفر لي ولوالدي  تعالى :  ، قال 

م بيتي  دخل  وللمؤمنين ولمن  ؤمنا 

والمؤمنات وال تزد الظالمين إال تبارا  (( 

  / باإلخبار   28نوح  الخاتمة  تأتي  وقد   ،

من  لفظ  سياقها  وفي   ، الماضي  بالفعل 

الذي وقع في خاتمة   ) ) كل  العموم  ألفاظ 

سورة الجن ،  في قوله تعالى : )) وأحاط 

 )) عددا  شيء  كل  وأحصى  لديهم  بما  

  / سور  28الجن  وختمت   ، ، المزمل  ة 

 ، االمر  فعل  وصيغته  الطلبي  باإلنشاء 

الخاتمة  هذه  وفي  مباشرا  استغفارا  وكان 

فيه  أسندت   ) إن  بــ)  مؤكد  إخبار  أيضا 

 : تعالى  قال   ، وجل   عز  هلل  المغفرة 

إن هللا غفور رحيم ((  ))واستغفروا ربكم 

  / في   20المزمل  الخاتمة  وجاءت   ،

 : مباشر  خبري  اسلوب  في  المدثر  سورة 

وأهل  التقوى  أهل  هو   ((  : تعالى  قال 

/ المدثر  إلينا    56المغفرة((  تعود  ثم   ،

تصرح  بخواتم  المبارك  الجزء  هذا  سور 

القيامة :  سورة  في  منفي  وهو  باالستفهام 

أن  بقادر على  ذلك  أليس   ((  : تعالى  قال 

  / اآلية   )) الموتى  وجاء   40يحيي    ،

الجملة  بأسلوب  االنسان  سورة  في  الختم 

رحمة الخبر بين  اآلخرة  عاقبة  عن   ، ية 

تعالى : )) يُدخل من  هللا وعذابه في قوله 

لهم  أعد  والظالمين  رحمته   في  يشاء 

  / اإلنسان   )) اليما  ويعود   30عذابا   ،

السورة  وهي  المرسالت  في  االستفهام 

االستفهام  جاء  فقد   ، الجزء  في  األخيرة 

بعده  حديث  فباي   ((  : تعالى  قوله  في 

 .  50ة /يؤمنون(( اآلي

كان  الجزء  سور  هذا  خواتم  أن  فنلحظ 

فالسورة  فيها   جليا  ظهورا  لالستفهام 

سورة  وكذا  به   ختمتا  واألخيرة  األولى 

سورة  في  الحصر  اسلوب  ثم   ، القيامة  

القلم ، ونوح ،  ثم الطلب بفعل األمر في 

ونوح   ، الحاقة  وسورة  الملك   سورة 

 والمزمل .

الخواتم  لهذه  أن  تقدم  مما  ظهر  وقد 

معالجة  لنا  يمكن  خاصة  تراكيبًا 

موضوعاتها سيميائيا وال سيما من جانبها 
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البحث سأختصر التطبيق  الداللي وإلثراء 

الداللة  التواصل  ، وسيمياء  سيمياء  على 

 وذلك في مطلبي هذا البحث .

في  التواصل  سيمياء   : األول  المطلب 

 خواتم جزء تبارك .  

اتجاها      "  :  ) التواصل  سيمياء   ( تمثل 

من  كثير  على  وأفكاره  نفسه  فرض  قويا 

المدرسة  أقطاب  خاصة   ، الباحثين  

الكثير من  استمد  اتجاه  وهو   ... الفرنسية 

" اللسانيات  أفكار  من  ،   (17)مفاهيمه 

عندظهر وقد بوسنس(    ت  عام )إريك 

اللغات   (،1943)  ( كتابه  في  سيما  وال 

تحدي  والخطاب( أنساق في  لدراسة  ده 

مستعملة  وسائل  في  المتمث لة  التواصل 

لديه معروفة  وهي  اآلخر،  في   ،  للتأثير 

مبدأين  على  تعتمد  التواصل  وسيمياء 

هما :    (18)أساسيين،  القصد اتواألول  فر 

اعتراف الثاني : و في التبليغ لدى المتكل م،

 .(19)القصدنص بمتل قي المن  

التواصـل  و بسيمياء   لكونها  ؛األدلةتهتم 

الم بين  االت صـال  أما   بدعقناة  والمتل قي. 

مجال  عن  تستبعدها  فهي  اإلشارات، 

اآلخر في  أث رت  لو  حتى  ؛ اهتمامـها، 

 (20)نها غير مقصـودة وذلك أل

يمكننا   التواصل  سيميائية  عن  تقدم  مما 

االتجاه،  نلحظ شيئا عن خصائص هذا  أن 

بما تضمنه من  القرآني  النص  تحليل  عند 

أبرز  من  االتجاه  فهذا  تواصلية،  عالمات 

وهو   ، المنتج  من  القصد  توافر  مبادئه 

جزء  في  القرآنية  السور  فخواتم   ، واقع 

العالمين  رب  كالم  جملة  من  هي  تبارك 

سبحانه منه  اعتراف (21)المقصود   ،

وهي   ، مبادئه  من  القصد  بهذا  المتلقي 

الوسط  من  كبيرا  اعترافا  تلقى  اليوم 

المس السور، االجتماعي  لهذه  المتلقي  لم 

اللغوي  بالحقل  الباحثون  سيما  وال 

بالسياق القرآني  .  والداللي الخاص 

من   يحتمل  افتراض  طرح  يمكن  وهنا 

إال  مكية  تبارك  جزء  في  السور  أن  جهة 

هم  األول  والمخاطب   ، االنسان  سورة 

لقصد  القبول  منهم  يقع  فكيف  مكة  أهل 

كفار المتكلم وهو سبحانه وتعالى ؟ ، وهم 

به . والجواب عن هذا الطرح  يؤمنون  ال 

المخاطبين من  أن  األولى،  هو من جهتين 

فمنهم  بالجملة  كفارا  ليسوا  مكة  أهل 

فيمكن   ، الكافرون  ومنهم  به،  المؤمنون 

فهم  االيمان  ألهل  الخطاب  بأن  نقول  أن 

كان  الكافرين  أن  كما   ، المتلقين  جماعة 

 من غالب كفرهم االستكبار ، فهم يعرفون

في   والشواهد   ، العالمين  رب  كالم  أنه 

بأنه  اعترافهم  كثيرة على  والسيرة  القرآن 

))وجحدوا   : تعالى  قال  البشر  غير  كالم 

بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا(( النمل 

/  14    . 

المبارك قضايا  الجزء  خواتم هذا  في  جاء 
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بين  جمعت  تواصلية   سيميائية  أظهرت 

الجز هذا  سور  من  عدد  وقد خواتم  ء 

لتظهر  بعض  إلى  بعضها  لضم  اجتهدت 

جلية وتكشف لنا ما للعالمة من أهمية في 

بمدلوله  الملفوظة  بصورته  الدال  تجسيد 

ما  أبرزها  من  وكان   ، الذهنية  الصور 

 يأتي :  

 :    أوال : عاقبة الكفار

في  عدة  دوال  رسمته  الذي  المدلول  هذا 

تبارك ،وقد  السور من جزء  خواتم بعض 

اللفظ تنوعت   صريح  بين  الدوال  هذه 

المعنى من دالالت  يثري  وما  )الكافرين( 

في سياقها مثل:)الظالمين ،  أخرى  أللفاظ 

في  الكفار  بعاقبة  صرح  فقد   ) والمكذبين 

خاتمة سورة الملك:))قل أرأيتم إن أهلكني 

يجير  فمن   ، رحمنا  أو  معي  ومن  هللا 

/ اآلية   أليم((  عذاب  من  ،   28الكافرين 

سورة   أظهر وفي  لهم  وصف  المعارج 

أبصارهم  خاشعة   ((: الشديدة  عاقبتهم 

كانوا  الذي  اليوم  ذلك  ذلة  ترهقهم 

اآلية :   نوح   44يوعدون((  ، وفي سورة 

الكفار الظالمين ،وهم  بلفظ  جاء  قال   (22)، 

 )) تبارا  إال  الظالمين  تزد  وال  تعالى:)) 

  / جاءت   28اآلية  اإلنسان  سورة  وفي   ،

وداللت الظالمين  قال لفظة  الكافرين  ها 

لهم عذابا أليما ((  أعد  تعالى:))والظالمين 

/ الرغم   31اآلية  على  المرسالت  وفي 

تتضمن  لم  حددت  الذي  الخاتمة  أن  من 

صوًرا  ختمت  أنها  غير  للكفار  عاقبة 

كان  ألحوالهم  السورة  كل  في  تتابعت  

اآلية  للمكذبين((  يومئذ  ويل  آخرها:)) 

للم49/ الحامل  العنصر  شك لت  علومة وقد 

الخاتمة  لتأتي  الكفار؛  عاقبة  وهي  األبرز 

فبأي   ((: عليهم  لإلنكار  خرج  باستفهام 

 (23)  50حديث بعده يؤمنون(( اآلية /

: المقابالت  :   ثانيا 

سور   خواتم  بعض  في  المقابالت  وقعت 

صالحة  عالمة  وهي  تبارك،  جزء 

للتوظيف السيميائي ، وقد تجلى لنا القصد 

الر بأنه   ، بها  األصل الخاص  إلى  جوع 

داال  عددتُها  ،وقد  األشياء  مزاوجة  وهو 

اجتهدت  الذي  ومدلولها  التواصل  لسيمياء 

،وبهذا  االشياء  أصل  هو:  تحصيله  في 

القبول  المقابالت  لهذه  للمتلقي  يحدث 

،وهي  عليه  ُجبل  ما  هذا  إذ  والتسليم 

 فطرته األولى التي فُطر عليها .

العربية    البالغة  تضمنت  مصطلحي وقد 

غير  تقارب  ،وفيهما  والطباق   ، المقابلة 

المقابلة  عن  الطباق  يميزون  الجمهور  أن 

بأنها تقع في معنين، أو أكثر ،ثم يؤتى بما 

الطباق فال يقع إال  أما  المعاني.  يقابل هذه 

أختاره  والذي   ، يقابله  وما  واحد  بمعنى 

توظيفهما التواصل   هو:  اظهارسيمياء  في 

منهم وقع  ما  خالل  سور من  خواتم  في  ا 

العامة  لمناسبتها  المبارك  الجزء  هذا 
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 .(24)للمزاوجة ؛ ولداللتهما البالغية  

خاتمة  في  المقابالت  هذه  وردت  وقد 

) أهلكني = رحمنا (  الملك : في :  سورة 

ماء   28اآلية    + غورا  ماؤكم   ( و   ،

اآلية سورة   30  /  معين(   خاتمة  وفي   ،

المؤمنين والمؤمنات = الظا  ( لمين نوح : 

اآلية /   القيامة   28(  ، وفي خاتمة سورة 

و)يحيي  39: ) الذكر = االنثى ( اآلية /  

  / اآلية  الموتى(  سورة   40=  وفي   ،

 ) أليما  عذابا   = رحمته  في   (  : األنسان 

 .  31اآلية  

نلحظ  في ما ورد من مقابالت في  والذي 

المقابلة  بأن  المباركة ،  السور  هذه  خواتم 

من تقع  لم  بعضهن  الظاهر   في  النوع 

المتلقي  يحتاج  التي  النوع  من  بل  الجلي 

بسبل  األخذ  و  فيها  الفكر  إعمال  إلى 

التأمل ، فنجد مثال في خاتمة سورة الملك 

من  والمتوقع  أهلكني(   ( بين  يقابل   لم 

سبحانه  لكنه  )انقذني(   : هو  مقابلها 

رحمنا(   ( أوسع:  هو  بما  قابلها  وتعالى 

اإلحسا تقتضي  رقة   " إلى فالرحمة  ن 

من   (25)المرحوم" أعم  سبحانه  منه  فهي 

الضمير  تناسب  ،وقد  االنقاذ  مجرد 

لم  فهو   ، العموم  هذا  مع  نا(   ( المتصل 

)الياء(  المتصل  الضمير  مع  أيضا  يتقابل 

والمقابل  للمفرد  فهو  أهلكني(   ( من 

 ، الرحمة  لسعة  مناسب  ،وهو  للجماعة 

بهذه المقابلة هي : الدال )مقابلة  فالسيمياء 

  : : هذا  من  والمدلول  رحمنا(   = أهلكني 

بالرحمة  والنجاة  الهالك  بين  المزاوجة 

وهي  وأعظم  أوسع  والرحمة  واقعة 

رحمة  فيه  هالك  فكل  للهالك  مالزمة 

لنا أو لم يظهر.  أوسع منه ظهر 

أما السيمياء  بين ) ماؤكم غورا( و ) ماء 

أي  غائرا  غورا  معنى  كان  فإذا  معين( 

األعين   تراه  ال  والمعين   (26)منخفضا 

لألعين   دال  (27)الظاهر  المقابلة  فهذه   ،

مزاوجة  األصل  أن  مدلول  إلى  تحيل 

نره ظاهرا جاريا فهو  لم  إن  فالماء  الحالة 

يتحقق  وبهذا   ، األرض  باطن  في  غائر 

 األصل.  

سورة  خاتمة  في  المقابالت  جاءت  وقد 

وذلك في ملفوظه  ومفرد  متعدد  بين  نوح 

عال في  جل  المولى  عدد  لسان فقد  ه على 

وهو  السورة  به  ختمت  دعاء  في  نوح 

ولمن  ولوالدي  لي  اغفر  رب   ((  : قوله 

والمؤمنات   وللمؤمنين  مؤمنا  بيتي  دخل 

وال تزد الظالمين إال تبارا(( فهو قابل بين 

نفسه من  على  عطف  بما  المؤمنين  فريق 

والمؤمنين  مؤمنا  بيته  دخل  ومن  والديه 

يق ،ولم  الظالمين  ،وبين  ل والمؤمنات 

الكافرين لتتطابق المقابلة لفظا ومعنى وال 

هم  الموضع  هذا  في  الظالمين  أن  شك 

تعالى   (28)الكافرون قوله  في  وذلك  و 

البقرة/   )) الظالمون  هم  :))والكافرون 

)) والظالمين   254 تعالى :  قوله  ومنه   ،
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 .  31أعد لهم عذابا اليما(( االنسان/  

السيمياء  القيامة  سورة  خاتمة  وجاءت 

لفظين بدال بين  صريح  طباق  في  ها 

لهما  مشهورين هما :الذكر واألنثى ،وقد م 

االشياء  أصل  على  داللة  الزوجين  بذكر 

الزوجين  )) فجعل منه  ذكره :  جل  ،فقال 

اآلية/ واألنثى((  أي: خلق من    39الذكر 

الذكر واألنثى صنفين  فالذكر   (29)اإلنسان 

األنثى   أن   (30)ضد  منه  المدلول   ،

بين الذكر واألنثى أصل . وفي   المزاوجة 

لسيمياء  دال  نفسها  السورة  خاتمة 

و)  يحيي(   ( مطابقة  في  وقع  التواصل 

فعل  بين  وقعت  المطابقة  وهذه  الموتى( 

الحياة  أن  هو  الدال  هذا  ومدلول   ، واسم 

بينهما مزاوجة وتالزم  فالتطابق  والموت 

 بينهما من أصل األشياء .

ب اإلنسان طباق  ين ووقع في خاتمة سورة 

فالمجاز  أليما(  رحمته(و)وعذابا  في   (

( ، وسياقها  رحمته  في   ( لفظ  في  الواقع 

في  أي:  رحمته((  في  يشاء  من  ))يدخل 

ذكر (31)جنته   حالية  عالقته  مجاز  فهو   ،

الجنة،  وهو   ، المحل  وأراد   ، الحال 

لسيمياء  دال  ،وهذا  جهنم  األليم  والعذاب 

وجهنم  الجنة  بين  المقابلة  في  التواصل 

مدلولها المزاوجة في النعيم والعذاب وهو 

أيضا .  أصل ظاهر 

 

 : ج  : التدر  ج ثالثا  ده   أو قليالً،  قليالً  به  أخذه :  األمرِ  إلى  الشَّخصَ   دَرَّ ج والتَّدريج على  إي اه   عَوَّ    .  (33)لبعٍض "  بعُضها  يخضع  أو  قيُمها أو  مراتِبُها  تتفاوت  بحيث  الظواهر أو  األفكار  أو  األشخاص  وهو : " تََرتُّب  .(32)درجة    درجةً   فخطوة،  خطوة   مراحل، على:  التَّدريج ،التدر 

والتدرج في ذكر األشياء سيمياء تواصلية 

أن  يمكنه  المخاطب  في  التأثير  قوية 

متعددة   لمدلوالت  دوال  أنها  على  يفسرها 

مختلفة   األشياء  أن  العامة  داللتها 

ويمكن الختالف أهميتها من جهة المتكلم  

أن   المتلقي   جهة  من  تفسيرها  تصور 

 : أهمها   من  ألمور  يأتي  التدرج  دال 

أهمية المقدم في الكالم ، العام والخاص ، 

 السبب والُمسَبَب  .

وهو  العام  إلى  الخاص  من  التدرج  ورد 

هو  التواصل  سيمياء  في  ومدلوله  دال 

األهمية من  والعموم   الخصوص   داللة 
أو   (34) خاصة  مصلحة  فيه  فيما  والتقديم 

نوح  سورة  خاتمة  في  جاء  وقد  عامة، 

ولوالدي  لي  اغفر  رب  تعالى:))  قوله 

وللمؤمنين  مؤمنا  بيتي  دخل  ولمن 

/ اآلية  )عليه   28والمؤمنات((  فنوح 

السالم ( بدأ بنفسه في دعائه بأن يغفر هللا 

له ، وعطف على نفسه والديه ،وهو أولى 

بهما ، وخص   بيته مؤمنا الناس  من دخل 

وهو   ، والديه  بعد  يأتون  المغفرة  بدعاء 

المؤمنين  عموم  من  أخص 

   (35)والمؤمنات.

أمر  جملة  المزمل  سورة  خاتمة  في  ورد 

أساليب  من  أسلوب  وهو  باالستغفار 

تعالى:))  قوله  في   ، الطلبي  األنشاء 

رحيم  غفور  هللا  إن  هللا  واستغفروا 
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بجم2((اآلية:   الطلب  هذا  وألحق  لة ، 

والرحيم  (،والغفور  بـ)إن  مؤكدة  خبرية 

المغفرة  كثير  فهو  فعيل(   ( مبالغة  صيغتا 

الرحمة والرحمة   (36)عظيم  المغفرة  وبين 

داللة  من  ألتمسه  التدرج  من  نوع 

أن  هو  هللا   من  "المغفرة  فـ  المفردتين 

العذاب" يمسه  أن  من  العبد   (37)يصون 

طلب  واالستغفار   " اآلخرة  أمر  في  هذا 

با والفعال"ذلك  يبدأ   .(38)لمقال  وهنا 

والفعل  بالقول  االستغفار  فيكون  التدرج  

التي  الكريم  اآلية  لسياق  مناسب  وهو 

السورة فالكالم فيها عن  ورت فيها خاتمة 

الرازي   يقول  الليل  "   (هـ606  ت  )قيام 

 والتقصيرات  لذنوبكم  هللا  واستغفروا

 هللا  إن  الليل  قيام  في  خاصة  منكم  الصادرة 

"  رحيم  المؤمنين  لذنوب  غفور  (39)بهم 

وفعلهم  لقولهم  لهم  الرحمة  وجبت  ؛لذا 

فالرحمة  باالستغفار  لألمر  وامتثالهم 

وجل  عز  وهللا   ، المحتاج  على  االنعام 

عباده  على  وإفضال  إنعام  ذو  أي  رحيم 

 .   (40)المؤمنين 

أن  ورحيم  غفور  بين  ج  التدر  فحاصل 

بأقواله المغفرة  طلبهم  ناسب  م الغفور 

في  الخصوص  وجه  على  منها  وأفعالهم 

اإليمان  بأهل  خاص  والرحيم  الليل  قيام 

سبحانه  منه  إنعام  وهو  القيامة  يوم 

فرحمته  إليه،  محتاجون  وهم  للمؤمنين 

" الستغفارهم   غفور  هللا  إن  وجملة  جزاء 

:  باالستغفار،  لألمر  تعليل  رحيم  ألن  أي 

. الرحمة  شديد  المغفرة   كثير  هللا

 الترغيب  التعليل  هذا  من  والمقصود

 مرجو  بأنه  االستغفار  على  والتحريض

 الدالين  بالوصفين  اإلتيان  وفي.  اإلجابة

 الوعد  إلى  إيماء   الصفة  في  المبالغة  على

" غفور ورحيم   (41)باإلجابة  بين  فالتدرج 

تحقيق،  مدلوله  التواصل  سيمياء  في  دال 

االستغفار  .وعد هللا لمن حالهم 

سورة    خاتمة  في  وقع  الذي  وللتدرج 

التواصلية  السيمياء  في  مدلوله  المدثر 

الدال  مثلت  بالغية  عالقات  عنه  تكشف 

الخاتمة في  المدلول، فقد جاءت  هذا  على 

وأهل  التقوى  أهل  ))هو  تعالى:  قوله 

المدثر/   تحمل 56المغفرة((  بمناسبة   ،

بمراعاة  يلحق  ما  الكالم  في  التدرج 

البال عند  في النظير  المناسبة  وهو  غيين، 

فيختم  الكالم،  طرفي  بين  وذلك  المعنى، 

صدره   يناسب  بما  وهذه    (42)الكالم 

السببية  منها  لمعاني  تكون  قد  المناسبة 

الكالم  سببا لألخير منه   األول من  فيكون 

. 

المغفرة  المدثر  سورة  خاتمة  في  وجاءت 

أَي: للتقوى"   يُتقَى  أَن  أهل  هو  مناسبة 

 إلى  يؤدي  بما  يُعمل  أَن  هلوأ  ِعقَابُه،

" التي   (43)مغفرته  األعمال  أبلغ  ومن 

 توصل إلى مغفرته هي أن يتقى .

مناسبة  من  تضمنه  وما  النظير  فمراعاة 

دال  ألوله  الخاتمة  هذه  في  الكالم  آخر 
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التواصل خرج عنه مدلول  سيمياء  حسب 

األحداث ومنها  التدرج في وقوع  عام هو 

أن   الخاص  المدلول  تُقد م يخرج  التقوى 

لتحصل  عظيمة  ومشقة  مجاهدة  وفيها 

 .  (44)المغفرة 

تحليلية        اجراءات  من  تقدم  مما  ظهر 

أنتجته  بما  ومقاربته  التواصل  لسيمياء 

المخاطب،  اهتمام في  العربية من  البالغة 

أن من الممكن إعادة قراءة النتاج البالغي 

التواصلية  سيما  وال  السيمياء  وتوظيف 

مة الخطاب العربي  والقرآني منها في خد

 منه على وجه االهتمام .

في  الداللة  سيمياء   : الثاني  المطلب 

 خواتم جزء تبارك .

أهملته         بما  الداللة  سيمياء  اهتمت 

التواصل، لشـيء  سيمياء  أن   ؛ال  سوى 

بقصد  ستتأثر،  محالة  ال  التواصل  عملية 

قصد   بغير  إغفال ؛أو  يمكن  فال  لذا 

غير  أنها  بما  األدلة،  دون  اإلشارات 

عملية  في  ستساهم  بل  مقصودة، 

غير  العالمات  تصبح  وقد  التواصل، 

العالمات  من  تأثيراً  أكثر  المقصودة 

 المقصودة في بعض األحيان.

أن أصحاب هذا ا       نجد  التجاه قد لذلك 

للعالمة،   الداللي  بالجانب  يؤك د   إذاهتموا 

قد  التواصل  إمكانية  بأن  بارت(  )روالن 

بمقصدياتتو بغير مقصدي  ةفر، سواء  ، ةأم 

التواصل ال محال واقعة   لذا آمن ؛  فعملية 

مقصد  في  تكمن  ال  النص  وحدة  أن 

النص، فنادى حينها  بنية  بل في  المؤلف، 

القراء  أن  ورأى  المؤلف،  أحرار   بموت 

وإغالقها  للنص،  الداللية  العملية  فتح  في 

بالغة في تحليل النص القرآني على أسسها ومعالجاتها ، غير أننا باستطاعتنا أن نستثم (45)دون أي اعتبار بالمدلول الطروحات من خطورة  أن ما في هذه  الرغم  من  ئي والذي أعنيه هو القصد ، وإن كان ليس بشرط لقراءة  ما وراء االشارات فهي التي ترد ر ما يما يمكن تسميته بالقضية األولى في هذا االتجاه السيمياوعلى 

بدون  لنقل  أو   ، المتكلم  قصد  بدون 

فالمتلقي    ، بقصده  المتلقي  من  اعتراف 

كافرا  يكون  قد   ، المباركة  للسورة  األول 

غير   ، هللا  كالم  من  بأنها  معترف  وغير 

جعلته  تضمنتها  التي  االشارات  أن 

المقطعة على رأي جمهور المفسرين ، ثم بأن يأتوا بمثله أو يأتوا بسورة على نظامه ،دليل على إعجاز القرآن .ترف بأن نمطها معجز ونظامها محكميع الحروف  التحدي  في  وجه السيميائية الداللية ، ولعل أكثر ما في هذا بنظمه حسب توجه عبد القاهر الجرجاني .  فهذا اإلعجاز  في البناء اللغوي  للقرآن الكريم ، يتوافق مع ت  وقد كان 

البناء  في  الداللة  حوامل   من   النوع 

من  البالغية   التراكيب  هي   ، اللغوي 

تشبيه ، واستعارة ، وكناية ومجاز  ، مع 

من  المعاني  علم  في   الجملة  يخص  ما 

يمكن البالغة  العربية .    بالغية  أساليب  الجزء  إلى مدلوالت ، كان التواصل هو الغاية ،  وقد اقتصرت في  وقد ورد في خواتم سور هذا  الدال فيها  يحيل  إشارات من خالل ما  التي جعلت منها  السيمياء  بحثي على ثالث قضايا واضحة المعالم في خواتم سور هذا الجزء وهن : االستفهام والقصر   توظيفها في كشف 

 والتأكيد ، وهي كما يأتي :  

  : أربعة مواضع  هن  :   أوال :  االستفهام  ثالث  في  االدوات  الملك  من هذه  الهمزة وهل ، وفي سورة  االستفهام  أدوات كثيرة منها حرفا  االفهام ، وله  المرسالت .هو طلب  الملك  ، و)أ ي( في سورة  الملك والقيامة ، و)من( في سورة  بالغية شتى، منها التقرير،   )الهمزة(  في سورة  يخرج ألغراض  واالستفهام 

والتحقير  والتهكم  والتهديد  واالنكار 

أن هذه األغراض هي مدلوالت دوالها أدوات االستفهام، غير أن التأويل يظهر بجالء في تحديد مدلوالت األدوات، وال سيما في عم     (46)وغيرها   ق ويؤثر في الحكم على نوع المدلول؛ لذا نجد هذا التنوع في االغراض التي يخرج إليها االستفهام عند البالغيين قديما لية التواصل اللغوي ، فيحكم السياوالحقيقة 

 وحديثا .

جزء  في  السور  خواتم  في  وردت  وقد 

خاتمة  في  وقعت  استفهامات  ثالثة  تبارك 

وسورة  القيامة  وسورة  الملك  سورة 

إلى معان  دوال خرجت  المرسالت، وهي 

تمثل  مجازية مدلوالت  على  نوظفها   ،

الخواتم منها :   بـ) من( وسياق هذين االستفهامين واقع في طلب أيضا وهو فعل ا سيمياء الداللة في هذه  الهمزة والثاني وقع  بحرف  أحدهما وقع  باستفهامين  الملك  ، فاالستفهام بالهمزة في )أرأيتم ( تقرير للمخاطبين وهو   30يكم بماِء معين (( الملك  ألمر) قل ( قال تعالى:)) قل  أرأيتم إن  أصبَح ماُؤكم غوًرا فمن  يأتجاءت خاتمة سورة 
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في  نوظفه  لالستفهام  مجازي  مدلول 

المقصود  "  : ففيه  الداللة   أن  سيمياء 

 قبح  ؛ليريهم  نعمه  ببعض  مقرين  يجعلهم

 إن  أخبروني  أي  الكفر،  من  عليه  هم  ما

 يأتيكم  فمن  األرض  في  ذاهبا  ماؤكم  صار

 هو:  يقولوا  وأن  بد  فال  معين،  بماء 

التقرير،   (47)هللا" مدلوله  دال  فاالستفهام 

بــ)من(  االستفهام  أما  الهمزة  في  هذا 

لمدلول  خرج  دال  أنه  لي  يظهر  فالذي 

بماء  يأتيكم  )فمن  التعجيز   هو  مجازي 

معين( فبعد تقريرهم حال وقوع األمر في 

عاجزين  صاروا  غورا  أصبح  ماءهم  أن 

   .(84)االتيان بماء ظاهر  عن

وخاتمة سورة القيامة :)) أليس ذلك بقادر 

/ الموتى((اآلية  يحيي  أن  الدال   40على 

الهمزة   حرف  أداته  الذي  االستفهام  هو 

إلى  خرج  وقد  النفي)أليس(  وسياقه 

جاء  التي  فالداللة  التقرير  ومراده  المجاز 

االنكار  هي  )االستفهام(  الدال  هذا  بها 

اإلنسان قد خلق من   (94)والتقرير فإن كان 

أو  ذكر  إلى  صنف  ثم  علقة  من  ثم  نطفة 

يعجز عن  األطوار هل  لهذه  أنثى فالخالق 

الموتى الغرض (50)احياء  أن  وبما   .

البياني من االستفهام التقريري هو:" إلزام 

االعتراف منه  وانتزاع  بالحجة  المخاطب 

غرض  ذلك  وفي   ، المتكلم  يريده  بما 

  " وفق   (51)نفسي  داال  االستفهام  كان 

التقرير  األول  مدلوله  الداللة  سيمياء 

قدرته  أظهرت  المتكلم  من  سبقت  بواقعة 

من  االنسان  خلق  هنا  وهي  الفعل  على 

األولى ، أما مدلولها اآلخر فهو ما  النطفة 

أثر  من  االستفهام  من  النوع  هذا  يحدثه 

من  الحقائق  لهذه  المتلقي  نفس  في  عظيم 

واالذعان القادر،   الخضوع  الخالق  لهذا 

 وهذه هي بالغة القرآن المعجز بنظمه  .

السورة  خاتمة  في  االستفهام  وجاء 

الجزء ، وهي المرسالت   األخيرة في هذه 

يتميز  بها عما  يستفهم  التي   ) )أي  باألداة 

اآلخر   عن  األمرين  تعالى :   (52)أحد  قال 

 50)) فبأي حديث بعده يؤمنون (( اآلية /

ِ   القرآن،  بهذا  قوايصد ِ   لم  إن:  أي"  فبأي 

 .(53)بعده"  كتاب  وال  يصد ِقون،  بعده   كتاب

يخرج  الخاتمة  هذه  في  واالستفهام 

بأداة  دال  فهو  الكفار  حال  من  للتعجب 

وهو  التعجب  ومدلولها   ) أي  االستفهام) 

المعنى المجازي الذي يخرج له االستفهام 

ت  ( الرازي  "اعلم606يقول   أنه  هــ(: 

 أول  من  الكفار  زجر  في  بالغ  لما  تعالى

وحث  آخرها  إلى  السورة   هذه   على  ... 

 للدين واالنقياد  واالستدالل  بالنظر  التمسك

 الكفار،  من  بالتعجب  السورة   ختم  الحق

 الدالئل  بهذه   يؤمنوا  لم  إذا  أنهم  وبين

 حديث  فبأي  ووضوحها  تجليها  مع  اللطيفة

 .(45)يؤمنون"  بعده 

آخر  مدلوال  يحمل  أن  الدال  لهذا  ويمكن 

التوبيخ  هو  الكفار  حال  من  التعجب  غير 

المحكمات  لآليات  انكارهم  بعد  فهم 
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التوبيخ،  يستحقون  الدامغات  والحجج 

عاشور:"واالستفهام بن  الطاهر   يقول 

 حالهم،  من  التعجبي  اإلنكار  في  مستعمل

 وضوح  مع  بالقرآن  يصدقوا  لم  إذا  أي

 (55)"  .غيره   حديثب  يؤمنون فال  حجته

بهذا   ) أي   ( االستفهام  اسم   : أي  والدال 

الكفار  على  االنكار  وهو  األولي  المدلول 

بداللة سيميائية أخرى تضمنه هذا  يشي   ،

االنكار  يتميز  ما  وهي   ، المدلول 

أن  وذلك  الصريح  النفي  عن  باالستفهام  

ينتظر  المتكلم  كأن   ، باالستفهام  االنكار 

المتلقي   إلى من  يدعوه  وهذا    ، جوابا 

من  جواب  في  والحيرة  والتأمل  التوقف 

المعجز  كالمه  في  الثقة  هذه  بكل  جاء 

المنكر  لحال  تعجبا وانكارا  فيه  كان  حتى 

على  نفسيا  سينعكس  بالنتيجة  وهذا   ، له 

فال  وحرج  حيرة  في  ويكون  المتلقي 

جوابا البليغ   (56)يستطيع  االسلوب  وهذا 

قد في  التدبر  إلى  تعالى يدفعه  هللا  رة 

 للوصول إلى اإليمان به .

: القصر :    ثانيا 

: الحبس ، وفي  االصطالح    لغة:  القصر

 .مخصوص  بطريق  بأمر  أمر  تخصيص

 هو:  والثاني  المقصور،  هو:  األول

طرق .(57)عليه  المقصور أربع  وللقصر 

 ، )إنما(  واالداة  واالستثناء،  النفي  هي: 

 ، بل   ، ال   (  : األحرف  بأحد  والعطف 

 (58)لكن( ، وتقديم ما حق ه التأخير

ما  وهو  حقيقي  إلى  دالليا  القصر  ويقسم 

حقيقي  وغير  الحال،  واقع  به  يشهد 

الصفة على  ويسمى إضافيا ، ويرد قصر 

إضافيا به   يُؤتى  و  حقيقيا   الموصوف 

المقصور،  صفات  من  صفة  في  للمبالغة 

فال  الصفة  على  الموصوف  قصر  أما 

القصر في خاتمة سورة القلم بالنفي واالستثناء قال تعالى: )) وما هو إال ذكر للعالمين(( القلم /   .(59)يأتي إال إن كان القصر إضافيا   مقصور عليه ما جاء بعد األداة ) إال ( وهو : ذكر، وهو من قصر الموصوف على الصفة، وهذا القصر دال سيميائيا  مدلوله : فالمقصور الضمير المنفصل ) هو( العائد إلى القرآن الكريم وال  52ورد 

 .(60)" تمكين الكالم وتقريره في الذهن"

من      نوح  سورة  خاتمة  في  والقصر 

إال  الظالمين  تزد  وال  تعالى:))  قوله 

/ اآلية  الدعاء   ناهية  ال  28تبارا((  تفيد 

 ،والظالمين  مجزوم  مضارع  فعل  ،وتزد

 وتبارا  حصر  أداة   وإال  أول  به  مفعول

وفي هذا   (61)  للفعل ) تزد(  ثان  به  مفعول

باألداة )ال(  المنهي عنه  الفعل  النمط ورد 

عليه  المقصور  وجاء  المقصور  محل  في 

بذلك  والقصر   ، للفعل  معموال  تبارا(   (

عذابهم  في  المبالغة  مدلوله  سيميائي  دال 

)الزيادة(المفهومة  الصفة  قصر  من  ؛ألنه 

 من الفعل على الموصوف هو) تبارا(.

المعارج    المعارج /  والقصر في خاتمة سورة   )) ذلة  ترهقهم  أبصارهم  )) خاشعة  تعالى :  الفاعل في قوله  به على  المفعول  إذ قدم  التأخير ،  تقديم ما حقه  ترهُق  والميم عالمة للجمع ، والفاعل ) ذلة( مؤخر، وهذه   44من  المرفوع  المضارع  للفعل  به مقدم   ترهقهم مفعول  الهاء في  ، فالضمير 

تختص ال  القصر  من  بأداة   الطريقة 

التأخير،  حقه  لما  التقديم  هي  فأداتها 

السليم وقد  الذوق  على   تشخيصه  ويترك 

في  البلغاء  أساليب  أن  االستقصاء  أثبت 

من  يريدون  أنهم  التأخير  حقه  ما  تقديم 

التخصيص   التقديم    (62)ورائه  فهذا 
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بهم و  االهتمام  دال ومدلوله   به  للمفعول 

فاقتضى  حالهم  لتصوير  استكمال  هو 

 يم المفعول.  تقد

الجار   من  بالفعل  المتعلق  تقديم  وجاء 

وتفخيما  به  عناية  الفعل  على  والمجرور 

المرسالت  سورة  خاتمة  في  وذلك  لشأنه، 

يؤمنون  بعده  )) فبأي حديث   : تعالى  قال 

/ اآلية  بشرط   50((  انبأت  فالفاء فصيحة 

بالقرآن  يؤمنوا  لم  إن   : يقدر  محذوف 

يؤمنو بعده  حديث  فبأي  ، الكريم  ن  

اسم  إلى  والمضاف  والمجرور  والجار 

جملة  شبه  حديث(   بأي ِ   ( االستفهام  

( قدمت على ما  يؤمنون   ( بالفعل  متعلقة 

به مدلوله   (36)تعلقت  دال  التقيد  وهذا   ،

والتهكم  التعريض  الداللة   سيمياء  حسب 

 بالكفار.          

  : : التأكيد   ثالثا 

أصيل  ظاهرة  العربية  اللغة  في  ة التأكيد 

عند  أشهرها  كثيرة  وأدواتها  أساليبها،  لها 

االبتداء  والم   ، وأن   إن    : البالغيين 

الزائدة   ،والحروف  التأكيد  ونونا  ،والقسم 

المعاني  وأحرف   ، الصرفي  البناء  في 

والتكرار  الفصل،  ،وضمير  الزائدة 

 .(64)،والتحقيق بـ) قد( ، وغيرها  

وأهل البالغة يحدونه بأنه : تمكين الشيء 

 .(65)ن النفس وتقوية أمره  م

تبارك  السور جزء  خواتم  في  وردت  وقد 

سيميائية  دوال  فهي  داللتها،  لها  تأكيدات 

من  المخاطب  إلى  لتصل  توظيفها  يمكن 

 ، الخواتم  في  التأكيدات  من  أنواع  خالل 

خواتم  في  التأكيدات  هذه  وردت  وقد 

وسورة   ، الملك  سورة   : اآلتية  السور 

و  ، نوح  سورة  و  المزمل القلم،  سورة 

القيامة .   المدثر ،وسورة   ،وسورة 

الملك مصدًرا  الدال في خاتمة سورة  جاء 

وهذا   ، أصبح  للفعل  خبر  )غورا( 

المصدر جيء به مبالغة ، وهذه هي داللة 

في  بشدة  غائر  هو  فالمعنى  الدال،  هذا 

تراه  ،وال  الدالء  تناله  ال  األرض  أعماق 

غور األعين ، والمبالغة تأكيد لصفة هذا ال
(66) . 

القلم  سورة  خاتمة  في  الدال  جاء  وقد 

بأسلوب  مشتركا  نوح    سورة  وخاتمة 

قال  واالستثناء  بالنفي  القصر  هو  واحد 

 )) للعالمين  ذكر  إال  هو  وما   ((  : تعالى 

/ تزد   52القلم  ))وال   : تعالى  وقال 

 .  (67)ادنا مدلوال سيميائيا هو التأكيد الذي نص عليه البالغيون في فوائد القصروقد سبق التفصيل بالقصر وأنواعه  ، لكن الدال هنا أف ،    28الظالمين إال تبارا(( نوح /  

المزمل  سورة  خاتمة  في   الدال  وجاء 

 ، التأكيد  يفيد   ) إن   ( بالفعل  مشبها  حرفا 

))إن هللا غفور رحيم (( اآلية  تعالى:  قال 

، وقد أكد  به وقوع الخبر وهو من   20  /

غ هللا  إن  وجملة  المؤكدات   فور أشهر 

تعليلية  وخبرها  واسمها  إن  من  رحيم  

وكان  التعليل   على  الدال  الالم  حذف 

)واستغفروا هللا (  باالستغفار  أمر  صدرها 
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مع  المدلول  وهذا   ، رحيم  غفور  هللا  ألن 

اآلية   سياق  في  والتعليل  الطلب  وقوع 

المتلقي فهو  نفس  المراد من  المعنى  مك ن 

الت لهذا  السابقة  لألوامر  تقبال  أكيد أكثر 

 . (68)على وقوع المغفرة من المستغفرين  

التأكيد  من  نوع  فهو  اللفظي  التكرار  أما 

قوله  في  المدثر  سورة  خاتمة  في  جاء 

))هُوَ   : لُ   تعالى  لُ   التَّق وى  أَه   َوأَه 

  / اآلية  )    56ال َمغ فَِرِة((  لفظة  وتكرار 

  ، التأكيد   هو  مدلوال  أفاد  دال   ) أهل 

يظهر لنا التأكيد ما والتفخيم ،والتعظيم ، و

 ،  ) )أهل  للفظة  ترسيخ  من  يحدثه 

المعجمية  مستحق   في ذهن   (69)وداللتها 

المتلقي لهذا الدال،  فهو يدرس داللته بأن 

هللا مستحق أن يتقى  ، وهو إن اتقاه العبد 

المعاني ،فقد جاءت  حق تقاته كان مستحق منه أن يغفر له . بزيادة حروف  للتأكيد  يائي ، مدلوله هو المراد من الزيادة  التأكيد أي: ، وهذه الزيادة من معاني حرف ا لباء، وهي دال سيم(70)40خاتمة سورة القيامة بزيادة حرف الجر الباء في خبر ليس في قوله تعالى : )) أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ((اآلية /    وقد كان نصيب 

منفي  استفهام  وهنا  الخبر  وقوع  تأكيد 

،    بليس منفيه  لنفي  التأكيد   فانقلب   ،

من  النوع  هذا  وعظ م   ، رس خ  والتأكيد 

 االنكار التقريري  في نفوس المتلقين .   

 الخاتمة :  

القرآن  رحاب  في  المسيرة  أن  شك  ال 

إلى  منها   خلصت  ماتعة  كانت  الكريم 

خواتم  في  البحث  خالل  من  كشفت  نتائج 

تبارك التي كان  المباركة في جزء  السور 

 من أهمها :

يميزها  - الكريم ما  القرآن  في  للخواتم 

المطالع هذا من  تناسبها مع  من جهة 

قابليتها  أخرى  جهة  ومن  جهة 

ذات سياقات  فهي  سيميائيا   للتطبيق 

 متميزة لغويا ودالليا  .

سيميائية   - دواال  الخواتم  تضمنت 

بمدلوالت  تفسيرها  للمتلقي  يمكن 

البحثية  القضايا  تخدم  متنوعة 

التراثية  وال سيما البالغية منها التي 

 تخرج ألغراض مجازية  .

في  - التواصل  لسيمياء  دوال  برزت 

لنا  كشفت  الجزء  هذا  سور  خواتم 

أهمها ، عاقبة  عن مدلوالت كان من 

أصول  بين  والمطابقة   ، الكفار 

كل  في  المنطقي  والتدرج   ، األشياء 

 شيء .

خواتم  - في  بارزة   دوال  ظهرت 

اال منها  والحصر السور  ستفهام 

سيمياء  إظهار  في  وظفتها  والتأكيد 

 الداللة في النص القرآني .

 الهوامش

البالغة 1) علوم  في  المفصل  المعجم   )

فوال  إنعام  د.   ، والمعاني  والبيان  البديع 

أحمد شمس الدين ،  عكاوي  ، مراجعة : 

لبنان ،  ط/  بيروت   ، العلمية  الكتب  دار 

 .39م  :     2006،    3

ي2) المعاني (     البالغة ،  جواهر  نظر: 
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الهاشمي   أحمد  السيد   ، والبديع  والبيان 

القاهرة    ، الكبرى  التجارية   –،المكتبة 

 .  421م  :       1960،    12مصر ، ط/  

لإلمام 3)  ، القرآن  علوم  في  اإلتقان   )

) ت   تحقيق  911السيوطي  مركز   :هـ(، 

العربية  المملكة   ، القرآنية  الدراسات 

اإلسالمية  الشؤون  وزارة   ، السعودية 

 ، د.ط   ، واالرشاد  والدعوة  واألوقاف 

 .  1833د.ت :  

ينظر:  4) أبي (     البن   : القرآن  بديع 

ت    ( المصري  تقديم   654األصبع  هـ( 

شرف   محمد  حنفي   : مكتبة   وتحقيق   ،

 .  343:      نهضة مصر ، د. ط،  د.ت  

ينظر: معجم  السيميائيات  ، فيصل 5)   )

ناشرون،  للعلوم  العربية  الدار   ، األحمر 

لبنان  ، منشورات اإلختالف ،  بيروت _ 

العاصمة   ط/    –الجزائر   ، ،   1الجزائر 

 .12م :    2010

يزيد 6) العربية في ما  إلى  ينظر:ترجم   )

على  وللوقوف   ، مصطلحات  ثمانية  على 

مراجعة يمكن  الترجمات    فوضى   هذه 

العربية،معجم  إلى  المصطلح  ترجمة 

 .16-14السيميائيات ، فيصل األحمر:

 .13(  ينظر: المصدر نفسه  :  7)

( علم االشارة السميلوجيا ، بييرجيرو   8)

طالس  دار   ، عياشي  منذر  ترجمة   ،

دمشق     ، والنشر  والترجمة   –للدراسات 

 .41م:  1998،  1سوريا ، ط/  

دا  9) السيميائية  ،  نيال تشاندلر (  أسس 

،المنظمة  وهبة  طالل  د.   : ترجمة   ،

بيروت   للترجمة ،   1لبنان ،ط/  –العربية 

 .448م  :  2008،  

فيصل   10)  ، السيميائيات   معجم     )

 .13األحمر :  

للنصوص ،   11) السميائي   التحليل     )

تطبيق  ، فريق إنتروفرن ،  نظرية  مقدمة 

عبد   : مراجعة   ، جرير  حبيبة   : ترجمة 

دمشق    الحميد  ، نينوى  دار   ،  –بورايو 

 .13م :    2012سورية  ،  

( ينظر: تاريخ السيميائية ، آن إينو،   12)

دار  بن مالك ، منشورات  : رشيد  ترجمة 

ص    ، الجزائر  جامعة   ، ،   14الوفاق 

إيريك   ، والتواصل  السمولوجيا  وينظر: 

رؤية   ، بنيس  جواد   : ترجمة   ، بويسنس 

القاهرة    ، والتوزيع  ط/ مص   –للطبع   ، ر 

 .  8م :   2017،    2

ينظر:13) األدلة،  (   علم  في  مبادئ 

 ، البكري  محمد   : ترجمة  بارت،  روالن 

 .61، ص    1986الدار البيضــاء  

ينظر:   14) إلى (   مدخل  اآلخر  معرفة 

هللا  عبد   ، الحديثة  النقدية  المناهج 

 ، العربي  الثقافي  المركز  وآخرون، 
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،ط/    –المغرب   :  1996،  2لبنان  م  

106. 

(15      : البالغة    جواهر  ينظر:      )

421  . 

القرآن     16) علوم  معجم  (ينظر:  

 ، القلم  دار   ، الجرمي  محمد  إبراهيم 

ط/  –دمشق     ، :   2001،    1سورية  م 

58. 

فيصل   (  17)  ، السيميائيات   معجم  

 .85األحمر :  

، ينظر:    (  18) السيميائيات   معجم  

  : األحمر  و86فيصل  قاموس  ، 

للنصوص  السيميائي  التحليل  مصطلحات 

الحكمة  دار  مالك،  بن  رشيد   ،

 .172  :  1997الجزائر،

علم ينظر:  (  19) في  النظري  الدليل 

دار  زيد،  أبو  سعودي  نواري  الداللة، 

 .  14 -  13  :،    2007الهدى،الجزائر،

   14 -  13  المصدر نفسه  :ينظر:  (  20)

في   (21) معجم  الكليات    ينظر: 

ألبي المصطل  ، اللغوية  والفروق  حات 

) ت   الكفوي  تحقيق   1094البقاء  ـ   ) هــ 

د. عدنان  درويش ، و محمد المصري   :

بيروت    ، الرسالة  مؤسسة   ،– ، لبنان 

 .  722م :   1998،    2ط/

المعاني  اآللوسي )ت ينظر:    (22) روح 

التراث   1270 احياء  دار   ، طبعة  هـ( 

بيروت    ، ،    –العربي  د.ط   ، د. لبنان  

 .81/    29:  ت

(23  )    : نفسه   المصدر  /   29ينظر: 

179  . 

ينظر:  24) علوم   (  في  المفصل  المعجم 

د.   ) والمعاني  والبديع  البيان   ( البالغة 

عكاوي فوال  البالغة  656أنعام   فنونها  ، 

-  281البيان والبديع (  :    علم)    وأفنانها

282    . 

 للراغب  ،   القرآن  ألفاظ  مفردات(     25)

 عدنان  صفوان:    تحقيق  ،  ياالصفهان

 الدار  ،  دمشق  -  القلم  دار  ،  داوودي

 .347ط:  . د  ،  ت.  د   لبنان –  الشامية

 ،   القرآن  ألفاظ  مفردات  ينظر:(    26)

، والنكت في   618:    االصفهاني  للراغب

القرآن  ، ألبي الحسن المجاشعي النحوي 

د. عبد 479)ت   دراسة وتحقيق :   ، هــ( 

للنشر  البدر  دار  الطويل ،  القادر  عبد  هللا 

المنصورة   مصر    –والتوزيع والترجمة ، 

 .  644م :    2007، د.ط ،  

 ،   القرآن  ألفاظ  ينظر: مفردات  (     27)

في والنكت    599:  االصفهاني  للراغب

 .  644القرآن:  

(28   )    : الكشاف  زاد  1144ينظر:   ، 
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 أبو  الدين  جمال  التفسير،  علم  في  المسير

 محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج

 عبد:  تحقيق(  هـ597:  المتوفى)  الجوزي

 –  العربي  الكتاب  ،دار  المهدي  الرزاق

 .    381/  4،:    1/ط  بيروت

،وارشاد 1163ينظر: الكشاف :     (   29)

 .    69/    9العقل السليم :  

 ،   القرآن  ألفاظ  ينظر: مفردات  (     30)

 .329:  االصفهاني  للراغب

زاد  (     31)  علم  في  المسير  ينظر: 

 381/  4التفسير:

معجم  (     32)  العربية  اللغة  ينظر: 

 الحميد  عبد  مختار  أحمد  د  ،  المعاصرة 

 فريق  بمساعدة (  هـ1424:  المتوفى)  عمر

  ،  1  /ط   ،  القاهرة   ،   الكتب  عالم  ،  عمل

 .    734)درج(: /1م :    2008

 .    1/734المصدر نفسه :   (     33)

ينظر: االيضاح في علوم البالغة    (  34)

ت    ( القزويني  ،   739للخطيب   ) هــ 

 ، خفاجي  المنعم  عبد  محمد  د.   : تحقيق 

 1مكتبة المعارف للنشر ، الرياض  ، ط/  

 .214م :  2006،  

(35     )    : الكشاف  ونظم   1145ينظر: 

  : والتحرير   459/    20الدرر    ،

 .215/    29والتنوير :  

  القرآن  ألفاظ  ينظر :  مفردات   (     36)

 .  347:  االصفهاني  للراغب  ،

نفسه  :  (     37)  .  609المصدر 

نفسه  :  (     38)  .  609المصدر 

 الكبير  التفسير  أو  الغيب  مفاتيح   (     39)

فخر  الرازي  )تفسير  ،  الرازي  الدين  ( 

 دار  (هـ606:  المتوفى)  الري  خطيب

ط/    –  العربي  التراث  إحياء  ،   3بيروت 

 .  695/  30هـ :  1420

 ،  القرآن  ألفاظ  ينظر:  مفردات   (     40)

 .  347:  االصفهاني  للراغب

 .290/    29التحرير والتنوير :    (   41)

 – 368ينظر: جواهر البالغة :    (     42)

والمعجم المفصل في علوم البالغة    369

:646    ،659. 

القرآن وإعرابه للزجاج    (     43) معاني 

  :4/292   : الكشاف  وينظر:   ،1159    ،

 .  210/  4وزاد المسير :   

والتنوير  (    44) التحرير  /   29ينظر: 

334  . 

األدبية   ينظر:    (  45) المعاصرة النظرية 

تر سلدن،  رامان  عصفور   جمة،  جابر   :

مصر،   ، والنشر  للطباعة  قباء  ،دار 

 .121، ص1997
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البالغة    (46) االيضاح في علوم  ينظر: 

ت    ( القزويني  ،   739للخطيب   ) هــ 

 ، خفاجي  المنعم  عبد  محمد  د.   : تحقيق 

 1مكتبة المعارف للنشر ، الرياض  ، ط/  

 .159 –  154م :  2006،  

الكبير مفا   (47) التفسير    ، الغيب  تيح 

 .597/    30للرازي :  

وإعرابه    (48) القرآن  معاني  ينظر:  

  : الكشاف    210/    5للزجاج    ،   :

1128. 

،   القرآن  إعرابينظر:    (   49) وبيانه 

 درويش  مصطفى  أحمد  بن  الدين  لمحيي

 اإلرشاد  دار  ،    (هـ1403:    المتوفى)

 .155/    8:سورية  الجامعية،  للشئون

 .1163ينظر: الكشاف :   (     50)

ينظر:  15) علوم   (     في  اإليضاح 

  : والبالغة154البالغة   وأفنانها  فنونها  ، 

 ،  عباس  حسن  فضل   ،(  المعاني  علم)  

 –  عمان  ،  والتوزيع  للنشر  الفرقان  دار

 .  200م:    2005  ،  10  /ط ،  االردن

)   وأفنانها  فنونها  البالغة  (    ينظر:  52)

 .   195:  (المعاني علم

 .  386/  4زاد المسير :  (     53)

الكبير    (54) التفسير    ، الغيب  مفاتيح 

 .  782 –  781/    30للرازي :  

 .  447/    29التحرير والتنوير    (   55)

)   وأفنانها  فنونها  البالغة  (    ينظر:  56)

 .   205:  (المعاني علم

ينظر:57) البالغة   :  (         179جواهر 

. 

علوم   ينظر:  (    58) في  اإليضاح 

   : جواهر   و     101-  100البالغة 

  :  ،والبالغة    181-  180البالغة   

 فضل   ،(  المعاني  علم)    وأفنانها  فنونها

 .  372:    عباس  حسن

ينظر:  59) البالغة   (  اإليضاح في علوم 

 وأفنانها  فنونها  ،والبالغة  99  –  98:    

 .   377،    376:  (المعاني علم)

 .184جواهر البالغة   :  (  60)

القرآن وبيانه :  (     16) إعراب   8ينظر: 

/  87. 

ينظر :    62)  182جواهر البالغة   :  (  

 :(المعاني  علم)    وأفنانها  فنونها  والبالغة

   383  . 

القرآن وبيانه :  (     63) إعراب   8ينظر: 

/  191. 

(64    : ينظر  البالغة   :  (    60جواهر 

 :(المعاني  علم)    وأفنانها  فنونها  والبالغة

   383  . 
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(  ينظر : االيضاح في علوم البالغة  65)

علوم 215: في  المفصل  والمعجم   ،

د.  والمعاني(  والبيان  البديع   ( البالغة 

 .  273إنعام فوال عكاوي:  

وإعرابه   (66) القرآن  معاني  ينظر: 

: :  4/259للزجاج  الدرر  نظم   ،20 /

 .22/    29،  روح المعاني :  271

 .184جواهر البالغة   :  (  67)

 114/    29ينظر: روح المعاني :    (  68)

- 115. 

(69   )    : الكشاف  ،   1159ينظر: 

 .  63/   9وإرشاد العقل السليم :  

القرآن وبيانه :  (     70) إعراب   8ينظر: 

/  155. 

 المصادر والمراجع:

الكريم . -  القرآن 

لإلمام  -  ، القرآن  علوم  في  اإلتقان 

) ت   تحقيق   911السيوطي  هـ(، 

 ، القرآنية  الدراسات  مركز 

 ، السعودية   العربية  المملكة 

ا الشؤون  إلسالمية وزارة 

واالرشاد   واألوقاف والدعوة 

 .  االدارة العامة ، د.ط، د.ت

مزايا  - إلى  السليم  العقل  إرشاد 

أبي  تفسير   (  ، الكريم  القرآن 

محمد  بن  محمد   ) السعود 

ت    ( دار   950العمادي   ، هـ( 

 –اث العربي ، بيروت إحياء التر

 .لبنان ، د.ط ، د. ت  

أساس البالغة ، للزمخشري ) ت  -

وشرح   338 وضبط  قراءة   ) هـ 

دار   ، طريفي  نبيل  محمد  د.   :

بيروت    1لبنان ، ط /    -صادر ، 

 م    2009،  

دانيال  -  ، السيميائية   أسس 

طالل  د.   : ترجمة   ، تشاندلر 

للترجمة  العربية  ،المنظمة  وهبة 

بيروت   ،   1،ط/  لبنان  –، 

 .  م2008

لمحيي  القرآن  إعراب -  ،  وبيانه 

 درويش  مصطفى  أحمد  بن  الدين

 دار  ،    (هـ1403:    المتوفى)

 الجامعية،  للشئون  اإلرشاد

اليمامة)،  سورية  -  دمشق  -  دار 

 -  كثير  ابن  دار)    ،(  بيروت

ط   (بيروت  -  دمشق  ،    :4  ، 

 هـ .  1415

البالغة  - علوم  في  االيضاح 

) ت   القزويني  هــ   739للخطيب 

د. محمد عبد المنعم  تحقيق :   ، )

خفاجي ، مكتبة المعارف للنشر ، 
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،   1السعودية  ، ط/    –الرياض  

 م .  2006

األصبع  - أبي  البن   : القرآن  بديع 

ت    ( تقديم   654المصري  هـ( 

محمد شرف   حنفي   : ،   وتحقيق 

ط،   د.   ، مصر  نهضة  مكتبة 

   د.ت  

،بدر  - القرآن  علوم  في  البرهان 

تحقيق : محمد  الزركشي ،  الدين 

المكتبية   ، إبراهيم  الفضل  أبو 

بيروت    ، ،   –العصرية   لبنان 

 م.  2012د.ط ،  

وأف - فنونها  علم البالغة   ( نانها 

حسن  فضل    ،  ) والبديع  البيان 

للنشر  الفرقان  دار   ، عباس 

االردن ، ط/   –والتوزيع ، عمان  

 م .  2004،  9

علم  -  ( وأفنانها  فنونها  البالغة 

المعاني ( ،  فضل حسن عباس ، 

 ، والتوزيع  للنشر  الفرقان  دار 

ط/    –عمان    ، ،   10االردن 

 م .  2005

إينو،  - آن   ، السيميائية  تاريخ 

،   جمةتر مالك  بن  رشيد   :

جامعة   ، الوفاق  دار  منشورات 

 .الجزائر

-  ، للنصوص  السميائي   التحليل 

فريق   ، تطبيق   نظرية  مقدمة 

حبيبة   : ترجمة   ، إنتروفرن 

الحميد  عبد   : مراجعة   ، جرير 

دمشق    ، نينوى  دار   ،  –بورايو 

 م  2012سورية  ،  

البالغة ، المعاني والبيان  - جواهر 

السيد   أحمد الهاشمي  ، والبديع ، 

 ، الكبرى  التجارية  المكتبة 

ط/    –القاهرة    ، ،   12مصر 

 .م  1960

-  ، الداللة  علم  في  النظري  الدليل 

دار  زيد،  أبو  سعودي  نواري 

 .2007الهدى ، الجزائر ،  

)ت  - اآللوسي  المعاني   روح 

احياء   1270 دار   ، طبعة  هـ( 

بيروت    ، العربي   –التراث 

 .لبنان، د.ط ، د. ت

المسي - التفسير، زاد  علم  في  ر 

عبد  الفرج  أبو  الدين  جمال 

محمد  بن  علي  بن  الرحمن 

)المتوفى:   هـ( 597الجوزي 

المهدي ،دار  الرزاق  تحقيق: عبد 

العربي   ،   1بيروت ط/  –الكتاب 



ء تبارك دراسة سيميائية    خوامت السور يف جز

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

307 

 هـ  1422

إيريك   -  ، والتواصل  السمولوجيا 

بويسنس ، ترجمة : جواد بنيس ، 

القاهرة   ، والتوزيع  للطبع  رؤية 

 .م   2017،    2مصر ، ط/   –

-  ، السميلوجيا  االشارة  علم 

ترجمة منذر عياشي   ، بييرجيرو 

للدراسات  طالس  دار   ،

دمشق     ، والنشر   –والترجمة 

 م .      1992،  1سوريا ، ط/  

التحليل  - مصطلحات  قاموس 

بن  رشيد   ، للنصوص  السيميائي 

الحكمة  دار  مالك، 

 م.1997الجزائر،

المصطلحات  - الكليات   معجم في 

ال البقاء والفروق  ألبي   ، لغوية 

ت    ( ـ   1094الكفوي   ) هــ 

درويش ، و  عدنان   د.   : تحقيق 

مؤسسة   ، المصري  محمد 

بيروت    ، ط/–الرسالة   ،  2لبنان 

 م1998،  

روالن م - األدلة،  علم  في  بادئ 

البكري ،  محمد   : ترجمة  بارت، 

 .  1986الدار البيضــاء  

المسمى  - القرآن وإعرابه ،  معاني 

ال إعراب  في  قرآن المختصر 

بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  ومعانيه ، 

 ( البغدادي  الزجاج  السري  محمد 

أحمد   311ت    : عليه  علق  هـ( 

  : له  قدم   ، الرحمن  عبد  فتحي 

 ، حجازي  الرحمن  عبد  فتحي 

بيروت    ، العلمية  الكتب   –دار 

 م   2007،   1لبنان ، ط/  

فيصل  -  ، السيميائيات   معجم  

للعلوم  العربية  الدار   ، األحمر 

، ناشرون لبنان    _ بيروت   ،

الجزائر   ، االختالف  منشورات 

ط/    –العاصمة    ، ،   1الجزائر 

 م.  2010

إبراهيم  - القرآن،  علوم  معجم 

 ، القلم  دار   ، الجرمي  محمد 

ط/  –دمشق    ، ،   1سورية 

 م.2001

،   العربية  اللغة  معجم - المعاصرة 

 عمر  الحميد  عبد  مختار  أحمد  د

 بمساعدة (  هـ1424:  المتوفى)

،  فريق ،   عالم  عمل  الكتب  

 م.  2008 ،    1القاهرة ،  ط/  

المعجم المفصل في علوم البالغة  -

البديع والبيان والمعاني ، د. إنعام 

أحمد  مراجعة :   ، عكاوي   فوال 

العلمية  الكتب  دار   ، الدين  شمس 
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ط/     ، لبنان  بيروت   ،3    ،

 .م    2006

المناهج  - إلى  مدخل  اآلخر  معرفة 

هللا  عبد   ، الحديثة  النقدية 

العربي  الثقافي  المركز  وآخرون، 

المغرب   ،   2ط  ،    لبنان    –، 

 م .  1996

 الكبير  التفسير  أو  الغيب  مفاتيح -

أبو  الرازي  )تفسير  ،  هللا  عبد  ( 

 بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد

 الملقب  الرازي  التيمي  الحسين

 الري  خطيب  الرازي  الدين  بفخر

 إحياء   دار  (هـ606:  المتوفى)

ط/    –  العربي  التراث  3بيروت 

 هـ .  1420،  

 للراغب  ،   القرآن  ألفاظ  مفردات -

 صفوان:    تحقيق  ،  االصفهاني

 -  القلم  دار  ،  داوودي  عدنان

  لبنان  –  الشامية  الدار  ،  دمشق

 .ط.  د  ،  ت.  د

-  ، المعاصرة  األدبية  النظرية 

تر :   جابر عصفور رامان سلدن، 

 ، والنشر  للطباعة  قباء  ،دار 

 .1997مصر،  

اآليات  - تناسب  في  الدرر  نظم 

أبو  الدين  برهان   ، والسور 

البقاعي   عمر  بن  إبراهيم  الحسن 

ت   الكتاب   885)  دار   ،  ) هــ 

مصر    ، القاهرة    –اإلسالمي 

 .د.ط ، د. ت

 الحسن  ألبي  ،   القرآن  في  النكت -

 ت)  النحوي  المجاشعي

. د:    وتحقيق  سةدرا  ،(هــ479

 دار  ،  الطويل  القادر  عبد  هللا  عبد

 ، والترجمة  والتوزيع  للنشر  البدر

 ،  ط.د  ،   مصر  –  المنصورة 

 م  2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


