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 ممخص البحث

 أكثخ؛ ألّنو   الِحجاجية لمجراسة صالحة مادةفيؾ  السيداف فياعتسج البحث األسمؾب الِحجاجي    
 رمؾزىا فػ مؽ األخخى  السشاىج تدتظيع ال التي القزايا مؽ كثيخا   يعالجفي التحميل  سعة

 الخظاب مدتؾيات يجرس فيؾ ، السشاىج بؿية عمى السيدة ىحه يعظيو مّسا حقائقيا كاستقراء
 فتح طخيق عؽ ، لمجراسة ميسا   بعجا   ؼيعظي ، بالخظاب تحيط التي كالغخكؼ ، كالخارجية الجاخمية

 مؽ العجيج كاكتذاؼ العمسي البحث فزاء في التحميق مؽ الباحث ُتسكؽ ، السعخفة مؽ عّجة نؾافح
 ىؾ ميؼ ستؽالسيداف ل في الِحجاج لجراسة تؾجيي كاف السشظمق ىحا مؽ ، عميو تخفى التي األمؾر
الديج  كعفيا التي كالتجاكلية الِحجاجية اآلليات كل إيزاح عؽ قاصخا   يبقى كقج  ، الكخيؼ القخآف

 هلل الحسج أفْ  دعؾانا كآخخ ، كيشسيو يظؾره أفْ  أراد لسؽ ميسة مفاتيح لمثّ  وأنّ  سؾى  ، الظباطبائي
 ... العالسيؽ رب

Research Summary 

The research adopted the pilgrimage method in the Al-Mizan Code, as it 
is a valid subject for the pilgrim study, because it is more extensive in 
analysis that deals with many issues that other approaches cannot 
decipher and investigate its facts, which gives this advantage to the rest 
of the curricula, as it studies the levels of internal and external discourse, 
and the conditions that surround In the letter, it gives an important 
dimension to the study, by opening several windows of knowledge, 
enabling the researcher to fly in the space of scientific research and 
discover many things that are hidden from him. From this standpoint, my 
approach was to study the pilgrims in the balance of an important body 
that is the Holy Qur’an, and it may remain a minor For clarifying all the 
periorbital and deliberative mechanisms employed by Mr. Tabatabai, but it 
is as important keys for those who wanted to be developed by the Inmah, 

and Praise be to Allah, the Lord of the Worlds  
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 السقدمة

الحسُج هلل رّب العالسيؽ كالربلة كالدبلـ عمى خيخ خمق هللا دمحم بؽ عبج هللا كآلو الظيبيؽ    
 الظاىخيؽ ، كبعج :

مؽ كسائل البحث الحجيثة ، فقج كذف لمباحثيؽ نغخة أكسع كأشسل في  ُيعّج الجرس الِحجاجي     
ؤى حجيثة في تشاكؿ المغة الجرس الحجيث ؛ لسا يذتسل عميو مؽ آليات تكذف آفاقا  ججيجة كتخسؼ ر 

؛ لحا فإفَّ أىسية السؾضؾع  تأتي مؽ جؾانب عّجة، مشيا أفَّ الداحة المغؾية كالسيسا ميجاف الجراسات 
المدانية شيجت تظؾرا  سخيعا  في العقؾد األخيخة ، كيخجع ذلػ إلى اعتساد مشاىج حجيثة في الؾصف 

 السيؼ في مديختيا البحثية . كالتحميل ، التي أضفت عمى الجراسات الحجيثة الذيء

 حاكلشا الجراسات مؽ الديل كاحج مؽ األليات الحجيثة لفيؼ الشرؾص كفي ىحا لحا ُيعج الِحجاج    
،  القجيؼ في تخاثشا السعالؼ كاضحة اِلحجاج مغاىخ لشا فبجت ىائج بحخ في ججيج نبع عؽ نبحث أفْ 

 السيسا في السيداف لمديج الظباطبائي . 

  المدانية الحجيثة الجراسات في بديظة لسدات كضع إال ىؾ ما السؾضؾع ىحا عمى باليإؾ ككاف    
 .  أعساقو إلى كالؾصؾؿ،  ذلػ في يتبحخ أفْ  أراد مؽ تفيج أفْ  كلعل عدى، 

 كأصؾليا   مشظؿيا   بيا يترل بسا لمغة كدؾيقة معّسقة لقخاءات تحتاج لمشص الشغسية الجراسة كىحه   
 عثخات السشقبيؽ مؽ لبلحقيؽ حافل إبجاع بغبلليا تمقي حجيثة لغؾية ايجلؾجية لتبشي كفمدؽيا  

 . الحجيثة المدانيات

 أركاف مؽ ركؽ كل في الخباء نزخب أفْ  السحكؼ المغؾي  بإطاره لمشص كجارسيؽ عميشا إذف      
 المغؾية الؾسائل أىؼ مؽ كلعل،  ىحا مؾضؾعشا في عشو التحجث أردنا ما لشا ليظيب السجركس الشص
 لمسجاكلة قابل ببعض بعزو كثيقا   ارتباطا   مختبظا   الشري التساسػ تجعل التي لمشغخ البلفتة

 الِحجاج "  ."  ىؾ كالشقاش كالجراسة

 الختاـ كفي البحث، نتائج ألىؼ كخاتسةكمبحث  مقجمة مؽ ُيؤسذ أفْ  البحث طبيعة اقتزت كقج  
 عؽ كاعتحر،  الكبيخ السعشى ىحا عمى أقف كجعمشي الفكخة ليحه أليسشي لسؽ كامتشاني شكخي  أقجـ

 أنت إّنػ مشي كتقبل الكيل إلي فأكؼِ  مدجاة ببزاعة جئتػ إّني ربِّ ،  البحث ىحا في تقريخي 
 . يخضيػ ما إلى الؾصؾؿ فغايتي القمؼ؛ بو زؿّ  ؼيسا تؤاخحني ال ربِّ ، الخحيؼ الخؤكؼ

 _ أ _
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 املدخل :

ُيعخؼ بأّنو: )) مفيـؾ بخجساتيكي تتزسشو العبارة في السقاـ الحي تخد ؼيو  االفتخاض السدبق     
، أك ىؾ )) الخمؽية التؾاصمية (ٔ)مؽ حيث السعمؾمات السذتخكة لجى الستكمؼ ، كالسخاَطب ((

الزخكرية لتحقيق الشجاح في عسمية التؾاصل ، كىي محتؾاة ضسؽ الدياقات ، كالبشى التخكيبية 
 .  (ٕ)العامة ((

فاالفتخاض السدبق قج يكؾف ذك طبيعة لدانية ، يسكؽ إدراكو عؽ طخيق العبلقات المغؾية التي      
يتزسشيا القؾؿ ، التي لؼ ُيفرح عشيا الستكمؼ فيؾ ُيعج مؽ عسميات التبميغ ال ُيرخح بيا الستكمسؾف 

 . (ٖ)، كىي تذكل خمؽية ضخكرية لشجاح العسمية التبميػية

ض السدبق آلية مؽ آليات السشيج التجاكلي ُيعشى بجراسة السعظيات ، يتزح أّف االفتخا    
كالسعارؼ السذتخكة بيؽ الستكمؼ ، كالستمقي ، أك بيؽ ما يشبغي أْف يكؾف معخكفا  ، أك ُيفتخض العمؼ 

، كىؾ مغيخ ميؼ في العسمية الِحجاجية بيؽ الستخاطبيؽ ؛ إذ  (ٗ)بو مدبقا  قبل التفؾه بالخظاب
 .  (٘)ب ضسؽ اعتقادات السخاِطب بػية فخض قؾلو ، كما يدتمدمو ِحجاجيا  يجخل السخاطَ 

 التجاكلي، الخظاب تظؾر في أسيست التي المغؾية القزايا السدبق مؽ االفتخاض كُيعجّ     
 استعساؿ مباشخة ، أي غيخ بكيؽية الجسمة تبمغو الحي السحتؾى  بؾصفو السجمجة، التجاكلية كبخاصة

، مّسا يدؾغ االفتخاض السدبق السعشى (ٙ)الستكمؼ مقاصج عؽ فزبل   معيشة، مقامات في المغة
 الستخاطبيؽ بيؽ تكؾف  أفْ  الزخكري  مؽ كاف ىشا ، كمؽ (ٚ)الدياقي العاـ الحي يحتزؽ التخاطب

 يكؽ لؼ ما لمتؾاصل كجؾد ال بيشيؼ، إذ التؾاصمي التبادؿ لعسمية السحخؾ فيي مذتخكة خمؽية قزايا
 الستخاطبيؽ .  بيؽ مذتخكة معخؼية خمؽية عمى قائسا  

كألىسية االفتخاض السدبق في عسمية التؾاصل ، كاإلببلغ ، فقج كاف محط أنغار العمساء الحيؽ    
نبيؾا إلى تؾخي الححر كالجقة في دراستو، بالتفخيق بيؽ )االفتخاض السدبق السشظقي( كىؾ 

ياة اليؾمية ، ك )االفتخاض السدبق التجاكلي( االستعساؿ العاـ لمفظ االفتخاض السدبق في لغة الح
، كىحا ما يحاكؿ البحث إثباتو عشج الديج (ٛ)كىؾ : االستعساؿ االصظبلحي في البحث التجاكلي

 الظباطبائي في مجكنتو التفديخية . 

 

 



 
6 

 التعريف :  -1

كالسخاَطب ، آخحا  بالترؾر افتخاض  يختبط مفيـؾ التعخيف ارتباطا  كثيقا  بسجى معخفة الستكمؼ ،     
 . (ٜ)عمؼ السخاَطب بالذيء السخاد ، فالعمؼ يقتزي التعخيف

 فشحؾ كالبلـ األلف كأما )): سيبؾيو  يقؾؿ ، التعخيف بػػػ )أؿ( كمؽ عبلمات التعخيف ىي       
 كالبلـ ، باأللف أردت ألّنػ معخفة؛ صار كإّنسا، ذلػ أشبو كما( البعيخ)ك( الفخس)ك( الخجل)

 مخرت إّنسا أّنػ زعست إّنسا فإّنػ بخجٍل، مخرتُ : قمت إذا ألّنػ أمتو ، سائخ دكف  بعيشو الذيء
 ، كالبلـ األلف أدخمَت  كإذا، السخاَطب يعخفو بعيشو رجبل   تخيج ال االسؼ، ىحا عميو يقع مّسؽ بؾاحجٍ 
 تحكخ ما عيجه كاف الحي ليتؾىؼ ككحا؛ كحا أمخه مؽ الحي الخجل: فتقؾؿ عخفو، قج رجبل   ُتحّكخه فإّنسا

 .  (ٓٔ)أمخه (( مؽ

الستحاكريؽ في ُعخِؼ التجاكلييؽ ،  بيؽ ، كالدابقة السذتخكة السعمؾمات إلى تذيخ التعخيف فأداة     
كُيمسذ البعج التجاكلي مؽ أنؾاع )أؿ( التعخيؽية ىؾ العيج الحىشي ، كأف يكؾف بيؽ الستكمؼ ، 

، كندتظيع أْف ندتجؿ عمى ذلػ عؽ طخيق كقؾؼ صاحب التفديخ عمى  (ٔٔ)كالسخاَطب عيٌج مدبق
 چٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ى  ,ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ې          ې  ۉ      ۉ  ې  چ قؾلو تعالى: 

 . 16 -15المزمل:

 السؾجب الدبب أفّ  إلى إشارة بالخسؾؿ مؾسى عؽ التعبيخ قاؿ الديج الظباطبائي : )) كفي    
 ، كأشار إلى ذلػ في مؾضٍع آخخ ، إذ قاؿ : )) كيبقى (ٕٔ)رسالتو (( أمخ مخالفتو فخعؾف  ألخح

 .  (ٖٔ)بالخسؾؿ (( يخاطبو ، كىؾ مؾسى عؽ التعبيخ عمى الكبلـ

: أراد القؾؿ ألّنو عخفو ؛ ثؼ الخسؾؿ نّكخ كقج، مكة ألىل مؾجو ىشا الخظاب ُيفيؼ مؽ كبلمو أفّ    
 إلى إشارة التعخيف الـ أدخل بالحكخ معيؾد كىؾ أعاده فمسا الخسل، بعض فخعؾف  إلى أرسمشا

 يتؾقع إذ، بعج تخرص لؼ الحقة معمؾمة إلى إشارة األكؿ( رسؾال  ) لفظ فتشكيخ، (ٗٔ)بعيشو السحكؾر
، قبل مؽ محكؾر ألّنو معخفا ؛ جاء( الخسؾؿ) لفظ في بيشسا،  الخسؾؿ ىحا عؽ أكثخ يخبخ أفْ  الدامع

 مخة أكؿ فخعؾف  إلى السخسل الخسؾؿ ذكخ جخى  فػػ )) لسا، بو مدبقة معخفة السخاَطب يستمػ أي
 فإفّ ، آنفا   السحكؾر الخسؾؿ: أي، الحكخي  العيج كىؾ العيج ببلـ معخفا   مخة ثاني ذكخه في بو جيء
 .(٘ٔ)األكلى (( عيؽ مجلؾليا كاف بالبلـ معخفة أعيجت إذا الشكخة

 كبيا، الستحاكريؽ بيؽ السدبقة السعمؾمات عمى كإشارة،  دليبل   التعخيف أداة  تقجـ اإلسياـ كبيحا   
 ألشكاؿ السؾجو االستعساؿ طخيق عؽ السعشى لفيؼ معيشة ضخكرية تختيب عسميات الستمقي لجى ُتثار
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كىحا بجكره يؤدي إلى ببلغة الشغؼ ، كجسالو ، كيتعجى السعشى الشحؾي السكتدب مؽ ، (ٙٔ)التعخيف
ة ، كاقتشاص أدؽ السعاني مؽ ثخاء داللة الشغؼ ، كالدياؽ التخكيب إلى الغؾص في أعساؽ اآلي

 .  (ٚٔ)السدبق االفتخاض شخط كالحي بو يظبق

أثخ االفتخاض السدبق في فيؼ الشص القخآني عؽ طخيق االرتكاز  لقج أدرؾ الديج الظباطبائي   
عمى السعظيات الدياؾية السشؾطة بالشص ، فالسفدخ يعمؼ أّنو )) في كثيخ مؽ األحياف يكؾف لآلية 
مفيـؾ إذا ُفدِخت مشفخدة ، يختمف كل االختبلؼ عؽ مفيؾميا إذا ما كضعت جشب اآليات 

 . (ٛٔ)السذابية ليا في السزسؾف ((

فػػػػ)أؿ( التعخيؽية ُتدتعسل لمعيج الحىشي الحي يعتسج معخفة سابقة مؽ دكف ذكخ لفغي سابق في   
عسمية التخاطب ، بل تؾصل إلييا السفدخ عؽ طخيق معخفة سابقة اعتسج عمييا بأدكات القخائؽ 

عمى ما  الشرية ، كالخارجية ، الستسثمة بعبارة )رسؾٍؿ( ك )الخسؾؿ( ، ىي استجالالت تحيل ذىشيا  
ارتدؼ في ذىؽ السخاَطب عؽ أمخ هللا سبحانو كتعالى نبيو مؾسى )ع( ، أْف يأخح بخسالتو ، 
ككبلمو بقؾٍة ، فالستكمؼ سبحانو كتعالى ، يخسل إشارات ليحفد ذىؽ السخاِطب لتحكيخه بعيٍج سابٍق 

لتخكيبية إال مؽ خبلؿ مختبط بحلػ االسؼ السقتخف بتمػ العبلمة ، إذ )) ال ؾيسة لمكمسات في البشية ا
الدياؽ الخارجي الحي يجدج فعميتيا ، فؿيستيا التجاكلية ال تتعمق بجاللتيا األكلية ، بل تتحقق مؽ 

 . (ٜٔ)مبلقاتيا بالؾاقع الحي يجدج إنجازيتيا ((

فالحجيث الؾاقع محكـؾ بػػػػ )) العبلقة السفتخضة بيؽ الستكمؼ ، كالسدتسع في أثشاء االتراؿ     
، كىحا يعشي أّف الستكمؼ (ٕٓ)ي ، كالؽيرل في ذلػ ىؾ درجة عمؼ الدامع بالذيء السخاد ((الكبلم

عشجما يبّمغ متمقي الكبلـ خظابا  ما ، فإّنو يقـؾ بتؾعيف المغة عمى كفق أسمؾٍب معيؽ بشاء  عمى 
، كىحا ما يدسى باالفتخاضات  (ٕٔ)قجرة الستمقي في استيعاب السعشى السقرؾد مؽ ذلػ الخظاب

، فاليجؼ إذف مؽ التعخيف ىؾ إفادة الستمقي إفادة تامة لتحجيج األبعاد (ٕٕ)لسدبقة لمسشاسبة المغؾيةا
 الجاللية كما يختبط بيا. 

 الرفة :  -2

، أي أّف اليجؼ مؽ (ٖٕ)كُيخاد بيا : )) التابع السذتق أك السؤكؿ بو السبايؽ لمفظ متبؾعو ((    
الؾصف ىؾ تعخيف األسساء ، كتقخيبيا إلى ذىؽ الدامع حتى ال تمتبذ بغيخىا ؛ ألّنيا كسيمة 
لئليزاح ، كالبياف لبلسؼ الدابق ، كيسكؽ استجبلء تمػ السدألة التي أشار إلييا الديج الظباطبائي 
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ڌ  ڎ   ڎ  ڳ    ڌڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڑ  ڍڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڈ  ڈچ  في تفديخه لقؾلو تعالى :

 . 8٨البقرة:  چڳ  ڳ  ڳ 

 بو يغيخ بسا خظابا   تعالى هللا قابميؼ لمعجل، عبادتيؼ أياـ قاؿ الديج الظباطبائي : )) كىي    
 . (ٕٗ)، كارتياب (( تخدد غيخ مؽ ذلػ يعمسؾف  دعؾاىؼ ، كأّنيؼ في كحبيؼ

ُيدتذف مؽ كبلمو أّنو لؼ يبيؽ عجد األياـ في تفديخه لمشص معتسجا  عمى االفتخاض السدبق ،    
فغؽ لمدبب الحي لؼ ُيحكخ مؽ أجمو العجد ، كىؾ أّف مجة عبادتيؼ لمعجل كانت معمؾمة عشجىؼ ، 

ب عجـ ، فبّيؽ سب (ٕ٘)كىي أربعؾف ليمة ، فمسا كاف معشاىا مؤقتا  معمؾما  عشجىؼ كصفؾه بسعجكدة
ذكخ العجد ىؾ عمؼ السخاَطب بيا ، فيؾ يخاعي السخاَطب ، كمجى بياف الخظاب لو ، كما يحتاجو 
حتى يفيؼ الخظاب ، إذ عسل في تحميمو لآلية القخآنية عمى كفق االفتخاض السدبق ، كمؽ ىشا كاف 

ُيعّج المحسة ُمدّمسا  بو مؽ طخفي الخظاب؛ ليؤدي التفاىؼ ، كالتؾاصل بيؽ أطخاؼ الخظاب ، فيؾ 
 .  (ٕٙ)التي يشدجؼ بيا الخظاب

إّف التأمل في الشص ُيفرح عؽ إيجاد السعخفة الخارجية الستسثمة بعمؼ السخاطبيؽ فيؼ يعمسؾف    
سمفا  بعجد األياـ ، التي ُتدعف الستمقي بؽيض مؽ التؾقعات التي تدبق عسمية التمفظ ؼيديل عميو 

ه السعخفة ، معخفة أخخى كىي المغة ، كاستعساليا إدراؾ قرج الستكمؼ ، كقج تزافخت مع ىح
بؾصفيا أداة إجخائية في التحميل التجاكلي ، كىحا ما يرجؽ عمى )الرفة( ، كاستعساليا الحي تحقق 
بعبارة )معجكدة( الحي أعظى ُبعجا  تجاكليا  ِحجاجيا  لسا لو األثخ الؾاضح في تفديخ الشص ، فؽيو 

 كأنيار الدالؼ الجسع مؽ العجد حيث مؽ أكثخ يكؾف  باإلفخاد افك إفْ  العاقل غيخ يكؾف )) جسع
 كثخة جسع ىي ، فسعجكدة (ٕٚ)الجاريات (( مؽ العجد حيث مؽ أكثخ فالجارية كأنيار جاريات، جارية

 .  (ٕٛ)استعساؿ لفغة )معجكدات( مؽ أكثخ ، كىي

فالكفاية المغؾية تخى أْف يكؾف الدامع عالسا  باختراص المفظ بسا جخى عميو في التخكيب    
الشري ، كالكفاية التجاكلية تخى أّف مثل ىحا الحجث الجيشي مؽ شأنو أاّل يخفى عمييؼ ، كىاتاف 

 . (ٜٕ)الكفايتاف ال تخخجاف عؽ مفيـؾ االفتخاض السدبق الحي يبمؾر نتيجة الخمؽية السعخؼية

فالديج الظباطبائي كإْف لؼ يرخح باالفتخاض السدبق إال أّف تحميبلتو لمبشى المغؾية أشارت إلى   
ذلػ ، كبسقتزى ذلػ نقؾؿ : إّف )الرفة( مفيـؾ تؾاصمي يقـؾ عمى عبلقة تخاطبية تبشى عمى 

خاطب ، السعمؾمات الستبادلة بيؽ السذتخكيؽ في عسمية التؾاصل ، كعمى الحاكخة السدتسجة مؽ الت
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كالدياؽ السقالي لتعييؽ العشرخ السعّخؼ في البشية التخكيبية ىؾ السخِجع الحي يشّذط االفتخاض 
 .  (ٖٔ)، كىحا ما يدسى باالفتخاضات السدبقة لمسشاسبة الذخعية (ٖٓ)السدبق لمخظاب القخآني

 ) من ( التبعيزية :  -3

لمحخؼ )مؽ( مجسؾعة مؽ السعاني ، أىسيا ابتجاء الغاية ، كالتبعيض ، كالتؾكيج ، كقج أشار      
إلييا سيبؾيو بقؾلو : )) كأّما )مؽ( فتكؾف البتجاء الغاية ، كتكؾف أيزا  لمتبعيض ، تقؾؿ : )ىحا مؽ 

ف الكبلـ ثؾٍب( ، ك)ىحا مشيؼ( ، كأنػ قمت بعزو ، كقج تجخل في مؾضع لؾ لؼ تجخل ؼيو كا
مدتؿيسا  ، كلكشيا تؾكيج بسشدلة )ما( إال أّنيا تجخ ؛ ألّنيا حخؼ إضافة ، كذلػ قؾلػ : ما أتاني مؽ 

 .  (ٕٖ)رجٍل ((

مؽ خبلؿ حجيث الديج الظباطبائي في  التبعيزية( مؽ)بػػػ كُيمسح االفتخاض السدبق السشؾط    
 . 124النساء:  چڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ    ڇ   ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڈ  ڈ  ڍچ تفديخه لقؾلو تعالى : 

 الشغخ في داللتو لو الراِلَحاِت( بجؿ مؽ )مؽ يعسل الرالحات( ِمؽَ  َيْعَسلْ  إّف استعساؿ )َكَمؽ     
التجاكلي ، في االتداع كالجقة في التعبيخ ، كما ليا مؽ ُبعج لمؾاقع الحدي الحي يغيخ ؼيو التأكيل 

السخاَطب اللتساس الفخكؽ بيؽ السعاني لمحخكؼ ، كما تدبغيا  لمسعاني السقرؾدة التي يتمسديا
في                   ُيمحظ ما ، كىحا عمى سياقاتيا مؽ دالالت خاصة تكذف فييا أغخاض الشغؼ كدكاعيو

 تؾسعة كىؾ التبعيزية، بسؽ ، إذ تمسذ صاحب السيداف ذلػ بقؾلو : )) فأتى (ٖٖ)التبعيزية( مؽ)
 أفّ  أفاد - الجداء في الجقة مقاـ السقاـ ك - الرالحات يعسل كمؽ: قيل ؾكل بالجشة، الؾعج في

 كأتى آمؽ لسؽ الحدؽ الجداء عسؼ اإلليي الفزل لكؽ صالح، عسل كل كعسل آمؽ لسؽ الجشة
    أك بتؾبة السعاصي مؽ اقتخؼ ، أك الرالحات مؽ بقي ؼيسا يتجاركو فيؾ الرالحات ببعض

 .(ٖٗ)شفاعة ((

ؼُيدتذف مؽ ىحا الشص معخفة السفدخ باالستعساالت المغؾية التي تتغيخ تبعا  الختبلؼ السقاصج    
التؾاصمية ، كمخاعاة حاؿ السخاَطب ، فالسفدخ عمى عمؼ مدبق أّف الخظاب القخآني يمجأ إلى تغيخ 

ي ذىؽ التخاكيب المغؾية لسقاصج يخيج تحؿيقيا معتسجا  عمى ما يفتخضو مؽ معمؾمات سابقة ف
 .  (ٖٙ)، كىحا ما يدسى باالفتخاضات السدبقة لمسشاسبة العقمية (ٖ٘)السخاَطب

ثسة مؽ بقي  أفّ ( الراِلَحاِت  ِمؽَ  َيْعَسلْ  َكَمؽ) في الستزسؽ السدبق ناـيػ عؽ أّف االفتخاض    
، اصميةالتؾ  العسمية اطخاؼ بيؽ مدبقة مذتخكا ، كمعخفة أمخا   ذلػ البجَّ إدراكو، ككاف، مؽ الرالحات

بأّف ىشاؾ أعساؿ صالحة لؼ  االفتخاض صؾرة تسثيل كيسكؽ، التبعيض عمى تجؿ التي( مؽ) أفادتو
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كيقتخؼ ، العسل الرالح  يبغض مؽ ىشاؾ بأفّ  مدبقا   افتخاضا   تزسؽ قج األمخ ُتجرؾ، ككحلػ
 .  (ٖٚ)السعاصي

 (الراِلَحاِت  ِمؽَ  َيْعَسلْ  َكَمؽ)كىحا الفيؼ ىؾ الحي جعل السفدخ يعمل تعميبل  تجاكليا  في استعساؿ     
يعؾد إلى قرج الستكمؼ )سبحانو كتعالى( ، عبخ التخكيب المغؾي السشؾط بػػػ )مؽ( التبعيزية ؛ ألّف         

)) لكل بشيٍة تخكيبية معشاىا ، كمقرجىا التجاكلي ، كلكل صيغٍة لفغيٍة إببلغيو تؾجييا مبلبدات 
 .  (ٖٛ)الدامع (( الخظاب ، كأغخاضو ، كمؽ أىسيا حاؿ

فيحا االستعساؿ الحي تحقق بو الُبعج التجاكلي عؽ طخيق مبجأ االىتساـ الحي تزسؽ معشى     
االختراص باألداة ، كىشا تتزح العبلقة بيؽ نسط الجسمة ، كصيغتيا في تأدية السظمؾب مؽ 

 عؽ خبللو مؽ الكذف ، الحي يسكششا (ٜٖ)االفتخاض السدبق ، كالستزح مؽ قؾؿ السفدخ
، بيشيسا سمفا   ، كالسقخرة التخاطبية العسمية طخفي بيؽ السذتخكة ، كالسعمؾمات السدبقة االفتخاضات

 ،أك معيشة نحؾية بشى عؽ االفتخاض يشذأ كقج، التؾاصل ثؼ ، كمؽ الكبلـ ُيبشى في ضؾئيا كالتي
 مختمفة .  لغؾية عؾاىخ

 أداة الذرط ) له ( :  -4

، كذىب (ٓٗ)جازمة تفيج تعميق الجؾاب عمى الذخط في الدمؽ الساضيكىي أداة شخط غيخ        
 أفّ  ذلػ مؽ ، أي امتشاع الذي المتشاع غيخه ، كيفيؼ (ٔٗ)الشحاة إلى أّنيا حخؼ امتشاع المتشاع

،  الساضي في الؾجؾد مقجر جداؤىا ليكؾف  مؾضؾعة( لؾ ) ألفّ  الجداء ؛ المتشاع،  مستشع شخطيا
 الزمو امتشاع ألجل ممدـك ىؾ الحي الذخط ؼيستشع، ؼيو مستشعا   يكؾف  الساضي في الؾجؾد كالسقجر

ھ  ھ  ھ  چ  :التي تحققت بؾاسظة استعساؿ )لؾ( في قؾلو تعالى االفتخاضات ، كمؽ (ٕٗ)الجداء أي

 .  4الزمر:  چۉ  ۉ  ې  ې     ېې  ڭھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ

 عمى الجاؿ بػػػ ) لؾ( صجر شخط كلجا( يتخح أف هللا أراد )لؾ: قاؿ الديج الظباطبائي : )) فقؾلو    
 بو تتعمق ما يخمق مسا لحلػ الختار أي يذاء( ما يخمق مسا )الصظفى: كقؾلو لبلمتشاع ، االمتشاع
 )سبحانو(: لو ، كقؾلو خمقا سبحانو عجاه  ما لكؾف  يخمق مسا ، ككؾنو الدياؽ يفيجه ما عمى مذيئتو

 الؾلج اتخاذ إرادة ، كىؾ الذخط الستحالة بياف القيار( الؾاحج هللا )ىؾ: كقؾلو سبحانو، لو تشديو
 .  (ٖٗ)(( الجداء استحالة عميو ليتختب

 ساذج استثشائي ؾياس اآلية حجة إذ قاؿ : )) فسحرل -محتجا  بحلػ-كأشار أيزا  بقؾلو      
 كلجا   يتخح أفْ  هللا أراد لؾ: قؾلشا مؽ نحؾ كىؾ التالي نؿيض ليشتج السقجـ نؿيض ؼيو يدتثشى
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 قيارا كاحجا لكؾنو مستشعة الؾلج اتخاذ إرادتو لكؽ خمقو مؽ يذاء مؽ بعض لحلػ الصظفى
 .  (ٗٗ)مستشع (( خمقو مؽ يذاء مؽ بعض لحلػ فاصظفاؤه

ُيباف مؽ الشرؾص أّف إيساف السفدخ بأثخ عمؼ السخاَطب ، كعبلقتو بقؾؿ السخاِطب ، بؾصفو     
متمؿيا  ، كمتسخسا  عمى قخائؽ حالية ، كمقالية مكشتو مؽ التؾصل إلى عشرخ االمتشاع عمى هللا 

، الؾلج التخاذ هللا إرادة بعجـ مدبقا   افتخاضا   تزسشت إذف سبحانو كتعالى األكالد، كالبشات ، فاآلية
 أفْ  يسكؽ ال كمدّمسة، مؤكجة حؿيقة االفتخاض محتؾى  ككأفّ  ِحجاجية كبلمية بظخيقة ذلػ سيق كقج

 لؼ ثؼ كمؽ، كلجا   يتخح أفْ  يخد لؼ هللا إفّ  السدبق االفتخاض خرؾصية تكسؽ كىشا، فييا الشغخ ُيعاد
 .  (ٙٗ)، كىحا ما يدسى باالفتخاضات السدبقة لمسشاسبة العادية (٘ٗ)الؾلج   اتخاذ مشو يقع

، ، ك) لؾ( التي أدت معشى إضاؼيا   كالتأخيخ التقجيؼ بيؽ كاإلشارة األخخى في الشص كىي الجسع    
     قؾلػ بيؽ الفخؽ  ما: في سؤاؿ (ٚٗ)الكذاؼ في الدمخذخي  كبلـ السيداف مؽ صاحب أكرده ما كىحا

ۉ  ۉ    ېې  ڭھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭچ  :تعالى قؾلو كنغيخه(، لكدؾتو زيج جاءني لؾ)

 أفّ  األكؿ في القرج بأفّ  فأجاب( ، لكدؾتو جاءني زيج لؾ: )قؾلو كبيؽ،   4الزمر:  چې  ې   
 الحي الداذج التعميق عمى زائج لسعشى تعخض غيخ مؽ، غيخ ال براحبو أحجىسا تعميق الفعميؽ

 ذلػ عؽ تعاليو ، كبياف كلجا   الخحسؽ يتخح أفْ  نفي الغخض ألفّ  األكلى؛ اآلية في السعشى كىؾ بيشو
 الثاني في كأّما، ذلػ بيشا كقج، عميو زائج أمخ دكف  لمتعمق الفعميؽ تججيج إاّل  الغخض ىحا ألداء كليذ

 ال مكدؾ زيج ىؾ الحي السحكؾر أفّ  الذبية ، أك الذػ نفي أما، معشييؽ بأحج التعمق إلى انزؼ فقج
 .  (ٛٗ)غيخه دكف  بحلػ السختص ىؾ أّنو بياف كأّما،  يستشع كلؼ، السجيئ مشو كجج لؾ محالة

كفي ضؾء ما تقجـ سيكؾف التشاسب بيؽ التقجيؼ كالتأخيخ ، ك)لؾ( كاشفا  عؽ مقاـ اآلية القخآنية     
 .  (ٜٗ)، كىؾ االفتخاض فبل ُتبشى إال تبعا  لسقاصجىا ، كأسبابيا ، أك لسؾجب تقتزيو، كتدتجعيو

لسخاِطب مؽ ىشا اتكأ عميو طخفا الخظاب في عسمية التؾاصل ، انظمق ا السدبق فاالفتخاض    
نتاج خظابو ، كاعتسج السخاَطب عمييا في تأكيمو ليتسكؽ مؽ فيؼ العشاصخ الدياؾية في إ

عسل عمى الؾلؾج  ، كىحا ما عسل عميو الديج الظباطبائي بؾصفو متمؿيا  لمشص ؛ لحا (ٓ٘)الخظاب
 إلى عسق الشص مجركا  إياه بإمكانياتو السعخؼية .

كمؽ ىشا فإّف االفتخاضات السدبقة التي ُيدتذف أّف السفدخ قج انظمق مشيا ىي )) افتخاضات    
يسكؽ استشباطيا مؽ الخسالة نفديا ؛ ألّنيا تتزسشيا بظخيقة ال يجج الستمقي صعؾبة في إدراكيا ، 
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، كترجر ىحه االفتخاضات عؽ السعمؾمات التي اكتدبيا الستكمؼ مؽ خبلؿ محيظو االجتساعي 
 .  (ٔ٘)كاجتياداتو الذخرية ((

 الهصل والفرل : - 5

الؾصل  كيتؼ ،(ٕ٘)((تخكو  كأّما الفرل بعض عمى الجسل بعض أّما الؾصل فُيخاد بو : ))عظف   
 دكف  مؽ الفكخة لتتؾاصل الخظاب ثشايا بيؽ بتؾعيفيسا كذلػ السعخكفة العظف أدكات بإحجى

 بإسقاط التخكيبي لمسكؾف  الجاللي التشاسب ىحا مثل كجؾد عجـ ىؾ الفرل فّ أ نجج حيؽ قظعيا، في
 .  (ٖ٘)الكبلـ سياؽ في معشؾية بخكابط استغشاء استعسالو كتخؾ العاطف

كقج مثمت عاىخة الفرل كالؾصل جانبا  ميسا  في الجراسات المدانية قجيسا  ، كحجيثا  فتشاكليا    
، كمعشؾية ، كتجاكلية عشج (ٗ٘)الجارسؾف مؽ جؾانب مختمفة ، نحؾية ، كببلغية عشج القجماء

 .(٘٘)السحجثيؽ

كالسفدخكف لمخظاب القخآني قج اعتشؾا عشاية فائقة بسؾاضع العظف كصخحؾا بو ؛ ألّنو كسيمة    
لمخبط بيؽ أجداء الشص ، كقج تختمف تؾجيياتيؼ باختبلؼ العشرخ الحي كقع العظف عميو ، كيتّؼ 

يتبشاه السفدخ مؽ معتقجات كأفكار ، فالسعشى القخآني ىحا التؾجيو بشاء  عمى افتخاضات مدبقة مّسا 
في أصمو كاحٌج كلكشو )) ليذ كاحجا  في أذىاف الستمقيؽ فخبسا تتعجد مدتؾيات فيسو عشج الستمقيؽ 

 .  (ٙ٘)كفقا  لسجاخل كعييؼ التي تخجع إلى خمؽياتيؼ الثقاؼية ((

ئكة( عمى لفظ الجبللة في قؾلو كىحا ما يسكؽ رصجه عشج الديج الظباطبائي في عظف )السبل    
 . 21٨البقرة:  چىئ  ىئ  ڈ  ڈ  ىئەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئچ تعالى : 

 التفات اآلية كفي الجبللة، لفظ عمى عظف السبلئكة أفّ  اآلية قاؿ الديج الظباطبائي: )) كعاىخ   
 باإلعخاض( كسمؼ كآلو عميو هللا صمى) هللا رسؾؿ بخظاب خظابيؼ كتبجيل الغيبة إلى الخظاب* مؽ
 ما طبق عمى القزاء مؽ بو أكعجناىؼ ما يشتغخ مؽ حاؿ حاليؼ ىؤالء بأفّ  مخاطبتيؼ عؽ

 مؽ عمل في هللا يأتييؼ بأفْ  كذلػ كالتسدؽ، ، كاالختبلؼ الذيظاف خظؾات اتباع مؽ يختاركنو
 . (ٚ٘)يذعخكف (( ال حيث مؽ األمخ كيقزي كالسبلئكة، الغساـ

ُيمحظ مؽ الشص أّف السفدخ قزى باشتخاؾ السبلئكة مع هللا في قزاء األمخ بالؾاك العاطفة ،     
كىحا الحكؼ الحي أدلى بو السفدخ أنبشى عمى فخضية مدبقة مفادىا أّنيؼ ثبتؾا في عمؼ الكتاب ، 

خ السعخؼية التي كعخفؾا دقائقو ، كأّنيؼ مشقادكف لؤلكامخ اإلليية ، كىحا يسثل جدءا  مؽ ثقافة السفد
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استعاف بيا إلقشاع السخاَطب عمى صحة ما استجؿ بو ىؾ اعتساد الِحجج لتؾجيو الشص القخآني مؽ 
 .  (ٛ٘)أجل التؾاصل التأثيخي في أذىاف الستمقيؽ

كقج أعزج ذلػ بالسعخفة المغؾية ، فبتزافخ الدياؽ الثقافي مع الدياؽ الجاخمي يتدشى لمقارئ    
لحؿيقي مؽ إدراكو أّف العظف الحاصل في القخآف ىؾ عظف السفخدات ، التؾصل إلى السقرج ا

كليذ عظف الجسل لتّتؼ عسمية الؾصل ، لعمسو الُسدبق أّف الؿيسة الجاللية لمخبط في حخؼ العظف 
)الؾاك( تكسؽ في فيؼ السعاني التي يفزي إلييا ىحا الحخؼ ، كأثخه في تجانذ أجداء الشص ، 

 . (ٜ٘)كتساسكو

تِف بيحا القجر بل نؾه إلى العجكؿ الستسثل مؽ الخظاب إلى الغيبة الحي ُيعّج مؽ أركع كلؼ يك   
أنؾاع الببلغة ذات داللة مؤثخة، كىحا التغايخ ؼيو سخ لظيف مؽ األسخار التي احتؾاىا القخآف الكخيؼ 

ض ، كىؾ لؾف مؽ ألؾاف الرياغة الحي يعيؽ عمى اإليحاء بكثيخ مؽ األغخاض ، كمشيا االفتخا
 .  (ٓٙ)السدبق

كما يجب أْف ُيقاؿ في ىحا السقاـ : إّف الديج الظباطبائي ُيحكخنا بسا رسخ في أذىاف عمساء     
التجاكلية أّف الكفاية االستجاللية تتجخل لمخبط بيؽ ما يعخضو السخاِطب ، كما يتؾافخ لجى السخاَطب 

 . (ٔٙ)مؽ كفاية لدانية ، كتجاكلية بػية الؾصؾؿ إلى السعشى السخاد

كإذا كاف الؾصل ىؾ العظف في بشية متساسكة ، فالفرل ال يعشي فػ أجداء الكبلـ ؛ بل تكؾف    
، كىحه  (ٕٙ)لو فائجة كبيخة ىي جعل الستمقي ، كالستكمؼ عمى عبلقة كثيقة في عسمية التؾاصل المغؾي 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ى  ې   ې  ۉ  ۉ  ې  ې  چ األىسية ُتمحظ في فكخ الديج الظباطبائي في قؾلو تعالى: 

 . 83البقرة:  چى  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

 أكال   تبتجئ نغسيا بجيع في اآلية إسخائيل( ، بشي ميثاؽ أخحنا )كإذ: تعالى إذ قاؿ : )) قؾلو    
 تحكخ إّنيا ثؼ معخضؾف، كأنتؼ مشكؼ قميبل إال تؾليتؼ ثؼ: تقؾؿ حيث الخظاب إلى ، كتشتيي بالغيبة

 ؼيو فتبتجئ، السيثاؽ عميو أخح ما تحكي ثؼ بالقؾؿ، إال يكؾف  كال لمعيج، أخح كىؾ السيثاؽ أكال  
 إلخ ، كلعل حدشا لمشاس كقؾلؾا تقؾؿ حيث باإلنذاء كتختتؼ هللا، إال تعبجكف  ال: تقؾؿ حيث بالخبخ،

 اشتساليا لسكاف بالخظاب بجأت لسا إسخائيل بشي لحاؿ الستعخضة اآليات أفّ  كمو ذلػ في الؾجو
 بالغيبة الخظاب تبجؿ لسا ثؼ الخظاب فييا الكبلـ سياؽ كاف عميو كجخت ، كالتؾبيخ التقخيع عمى
 لكؽ بالغيبة أيزا   فبجئت اآلية، ىحه إلى انتيت حتى مخ كسا إلييا داعية لشكتة البقخة قرة بعج

 كىؾ إلخ، هللا إال تعبجكف  ال: فقيل  بالخظاب حكي حكايتو عمى كبشي بالقؾؿ كاف حيث السيثاؽ
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 عجـ في يذػ ال الشاىي كاف بو، االىتساـ شجة عمى داللة ذلػ فعل الخبخ، كإّنسا صؾرة في نيي
 عؽ يشتيي ال سؾؼ السيثاؽ عميو السأخؾذ السكمف أفّ  في يختاب كال الخارج، في عشو نيى ما تحقق
 كل كالسداكيؽ( ، كاليتامى القخبى كذي إحدانا   )كبالؾالجيؽ: قؾلو ، ككحا قظعا   الفعل يؾقع فبل نييو،

 إلى لبلنتقاؿ فخصة أعظى الحكاية قبل مؽ الخظاب إلى االنتقاؿ إفّ  الخبخ، ثؼ صؾرة في أمخ ذلػ
 ثؼ الدكاة ، كآتؾا الربلة كأؾيسؾا: قؾلو في االتراؿ لسكاف إسخائيل بشي خظاب كىؾ الكبلـ، أصل
 األمخ بسعشى خبخ أمخ، أك إحدانا(، )كبالؾالجيؽ: تعالى الدياؽ، كقؾلو بحلػ ، كانتغؼ إلخ تؾليتؼ

 بالؾالجيؽ كتحدشؾف : التقجيخ أك كالسداكيؽ، كاليتامى القخبى كذي إحدانا، بالؾالجيؽ كأحدشؾا كالتقجيخ
 اإلنداف فقخابة ، كاألبعج السيؼ إلى ، كاألقخب األىؼ مؽ أخحا   اإلحداف مؾارد رتب كقج إلخ، إحدانا ،

 مؽ أقخب كجؾده شجخة بو ، كتقـؾ عميو تتكي الحي األصل كىسا كالؾالجاف غيخىؼ، مؽ إليو أقخب
 يقـؾ مؽ ، كفقجىؼ لرغخىؼ باإلحداف أحق اليتامى أيزا   القخابة غيخ كفي األرحاـ، مؽ غيخىسا
 . (ٖٙ)السداكيؽ (( مؽ بأمخىؼ

 عمى فكاف سابقيا عؽ عجة اختمفت أمؾر تزسؽ إسخائيل بشي عمى ُأخح الحي ُيمسذ أّف السيثاؽ   
 أداة  مؽ البج  ، فكاف السؾاثيق بعجه جاءت ثؼ شيئا ، بو اإلشخاؾ كعجـ كحجه هللا عبادة السيثاؽ رأس

 الجسمة كؾف  في بارزا   االختبلؼ نجج حيؽ في نفدو السعشى يحسل ككأنو السيثاؽ يغيخ لئبل تخبظيا
       معشى عمى ؛ ألّنيا معشى   إنذائية )َتْعُبُجكفَ  ، فجسمة)اَل  إنذائية جسمة إلى مؤكلة لكشيا خبخية

 ، الشيي أك باألمخ ُأكؿ خبخ بعجه كقع فإذا كالشيي األمخ يقتزي السيثاؽ أّف أخح ذلػ( تعبجكا ال)
 كأحدشؾا) تقجيخ عمى ؛ ألنيا كمعشى   لفغا   إنذائية كىي )ِإْحَدان ا   َكِباْلَؾاِلَجْيؽِ ( جسمة عمييا عظفت كقج

 عمى الثانية عظف لحا ، المفظ في كاختمفتا معشى   اإلنذائية في اتفقتا فالجسمتاف( إحدانا   بالؾالجيؽ
 .  (ٗٙ)العظف مؽ مانع كال جامع لؾجؾد األكلى

 تعالى: )َكِباْلَؾاِلَجْيؽِ  قؾلو مؽ ابتجاء   السيثاؽ طؾؿ عمى تدتسخ االتراؿ مؾاطؽ ُيمحظ حيؽ في    
بَلةَ  َكَأِؾيُسؾا ُحْدش ا ِلمشَّاسِ  َكُقؾُلؾا َكاْلَسَداِكيؽِ  َكاْلَيَتاَمى اْلُقْخَبى َكِذي ِإْحَدان ا  فالؾصل)  الدََّكاةَ  َكآُتؾا الرَّ

 الكتاب أىل عمى يجب كشأف خرؾصية مشيا لكل الفّ  كذلػ آخخه ؛ كحتى الخظاب بجاية مشح
 ، كعمى لفغا   الخبخ صؾرة عمى كاف السيثاؽ أخح إفّ  كىؾ ميؼ، أمخ يجسعيؼ حيؽ في مخاعاتو،
، اإلنذاء ،  إحدانا   كبالؾالجيؽ قؾلو الخبخ، ككحا صؾرة في نيي هللا( كىؾ إال تعبجكف  ال) قيل معشى 

 قبل مؽ الخظاب إلى االنتقاؿ ، ثؼ الخبخ صؾرة في أمخ ذلػ كل كالسداكيؽ كاليتامى القخبى كذي
 قؾلو في االتراؿ لسكاف إسخائيل بشي خظاب كىؾ الكبلـ، أصل إلى لبلنتقاؿ فخصة أعظى الحكاية

بَلةَ  َكَأِؾيُسؾا :(تعالى َكاةَ  َكآُتؾا الرَّ  .  (٘ٙ)َتَؾلَّْيُتْؼ( ُثؼَّ  الدَّ
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 الحكؼ في مذاركة ىشاؾ ككاف يدبقيا، بسا الخظاب أجداء بيؽ داللية مذاركة ىشاؾ كاف فمسا    
، فالتشاكؿ  (ٙٙ)كتقؾيتيا بيشيسا العبلقة إلحكاـ الؾصل أداة  إدخاؿ أكجب إنذائيتيؽ الجسمتيؽ كؾف 

المداني الستسثل باختيار ىحا الؾجو مؽ العخض ، كاستبعاد كجو العظف قائؼ عمى أساس اإلحاطة 
بالعبلقة بيؽ التخكيب ، كالدياؽ الحاؼ بالشص لؤلطخاؼ السذاركة في اإلنجاز الكبلمي فػػ         

، كيدؾقيا إلى مخاَطب يفتخض ؼيو مدبقا  امتبلكا  آلليات مشظؿية طبيعية ، )) الستكمؼ يبشي معانيو 
 . (ٚٙ)كاستجاللية ، كقؾاعج خظابية ببلغية تسكشو مؽ إدراؾ ما تزسشو الكبلـ مؽ معاٍف ((

فالسعخفة السؾسؾعية لجى الديج الظباطبائي تجخل عامبل  حاسسا  في تفديخ البشى المدانية ،    
ة التكؾف الثقافي ، كاالعتقادات الجيشية السدبقة ، كىحا الفيؼ يقارب ما تبشتو كتذسل ىحه السعخف

التجاكلية أّف )) شخرية الستكمؼ السعخؼية ، كاالجتساعية دكرا  في بشاء الفخضيات التأكيمية الحي يقـؾ 
 .  (ٛٙ)بيا السخاِطب مدبقا  كعّجة يؾعفيا في عسمية التأكيل ((

جات صاحب التفديخ لبعض اآليات القخآنية جاءْت كفق آليو مؽ ُيدتذف مؽ ذلػ أّف معال   
آليات السشيج التجاكلي في عل ما يدسى لجى التجاكلييؽ باالفتخاض السدبق بالشغخ إلى العؾامل 
المغؾية التي تتزسؽ بعض السعمؾمات السذتخكة ، كالسعارؼ السدبقة التي تسكؽ الستكمؼ مؽ إنتاج 

؛ ألّنو ْف تحث الجسمة في فيؼ الستمقي فيسا  مخالفا  ، لسا ىؾ مألؾؼ التخاكيب المغؾية مؽ دكف أ
 عمى عمٍؼ مدبق بكل تمػ التخاكيب ، كما تؤديو مؽ كعيفة تؾاصمية . 

 نتائج البحج

  تغييخ في أفكاره بكل ما العسل الديج الظباطبائي في قزاياه الِحجاجية عمى إقشاع الستمقي ك
 كببلغية .تؾفخ مؽ تقشيات تجاكلية كلغؾية 

  إّف الخظاب عشج الديج الظباطبائي مسارسة كبلمية تجاكلية تتخح بشية كأساليب استجاللية
 تحسل الستمقي عمى اإلذعاف كالقبؾؿ باآلراء مؽ خبلؿ استعسالو لمحجج .

  ُيمحظ التشؾع في دالالت الخظاب عشج الديج الظباطبائي الِحجاجية ، كىحا جاء لسقاصج
 اَطب تأثيخا  كرغبة في الؾصؾؿ إلى اليجؼ السشذؾد .إقشاعية تدتسيل السخ

  مشحت الحؾارية الشص طاقة ِحجاجية ، إذ كانت حاضخة كبقؾة في تفديخ السيداف مؽ خبلؿ
 تؾعيف الديج الظباطبائي الحؾار في صفحات عّجة .
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 قجرة عمى يجؿ كىحا،  الكبلـ في السدبقة االفتخاضات بكذف الظباطبائي الديج ُعشي 
 غيخ السدبقة الفخكض تمػ كبياف،  الخظاب رمؾز فػ في التجاكلية السيداف صاحب
 التي الثقاؼية مخجعياتو طخيق عؽ نفدو الشص مؽ ذلػ ؼيدتشبط،  الشص في ممحؾعة

 .  الخظاب أطخاؼ بيؽ التؾاصل ألجل ؛ السيجاف ىحا في بيا يتستع

 هوامش البحج
                                                             

 .  ٙٚٔ: يكية كالبخاجساتيةعمؼ الجاللة الديسانيت (ٔ)
 .   ٖٔ -ٖٓالتجاكلية عشج العمساء العخب :  (ٕ)
 .  ٖٗ: العخبية كآدابيا معاىج المغةيشغخ: مجخل إلى المدانيات التجاكلية لظمبة  (ٖ)
 .  ٖ٘ – ٕ٘يشغخ : التجاكلية :  (ٗ)
 .  ٖٗٚ( : اليج الغخبية مؽ أرسظؾ إلى اليؾـأىؼ نغخيات الِحجاج في التقاج في المغة بحث ضسؽ كتاب ، )يشغخ : نغخية الِحج (٘)
: تجاكلية في البحث المغؾي كالشقجي(الضسؽ كتاب ) سؾرة األنعاـ بحث يشغخ: االقتزاء التخاطبي دراسة تجاكلية في آيات مؽ (ٙ)

ٕٗٗ. 
 .  ٖٔٔيشغخ : المداف كالسيداف أك التكؾثخ العقمي : :  (ٚ)
 .  ٜٕ – ٕٛيشغخ : آفاؽ ججيجة في البحث المغؾي السعاصخ :  (ٛ)
 .  ٔٛ: لجاللة كالذكل، كالتعخيف كالتشكيخ بيؽ ا ٛٔٔيشغخ : مخاعاة السخاطب في الشحؾ العخبي :  (ٜ)
 .  ٘/  ٕالكتاب:  (ٓٔ)
 .  ٙٓٔ – ٘ٓٔ/  ٔ: الشحؾ يشغخ : معاني (ٔٔ)
 .  ٔٙ/  ٕٓ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕٔ)
 .  ٕٗٓ/  ٛ، كيشغخ : مثبل  :  ٓٙٔ/  ٗٔنفدو :  (ٖٔ)
 .  ٔٗٙ/ٗيشغخ : الكذاؼ :  (ٗٔ)
 .  ٕٗٚ/ٜٕالتحخيخ كالتشؾيخ :  (٘ٔ)
 .  ٜٕي: يشغخ : مجخل إلى عمؼ المغة الشر (ٙٔ)
 .ٜٕٙسة لغؾية في ضؾء عمؼ  السشاسبة: يشغخ : دالالت التختيب كالتخكيب في سؾرة البقخة درا (ٚٔ)
 .  ٜٕٚ/  ٛالتحخيخ كالتشؾيخ :  (ٛٔ)
 .  ٖٔ:  (بحث)غؾية في الشغخية التجاكلية السخجعية الم (ٜٔ)
 .  ٕٛالتعخيف كالتشكيخ بيؽ الجاللة كالذكل :  (ٕٓ)
 .  ٖٛنفدو :  يشغخ : (ٕٔ)
 .  ٜٚٔيشغخ : األبعاد التجاكلية عشج األصؾلييؽ ، مجرسة الشجف الحجيثة أنسؾذجا  :  (ٕٕ)
 .  ٖٔحاشية الجسؾقي عمى مغشي المبيب عؽ كتب األعاريب :  (ٖٕ)
 .  ٙٔٔ/  ٙ، كيشغخ : مثبل  :  ٜٓٔ/  ٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕٗ)
 .  ٕٗعج التجاكلي : يشغخ : الخظاب القخآني دراسة في البُ  (ٕ٘)
 .  ٛٔٔ: عشج األصؾلييؽ يشغخ : مبادئ التجاكلية في تحميل الخظاب الذخعي (ٕٙ)
 . ٛٗ٘/ ٔلسدات بيانية في نرؾص مؽ التشديل :  (ٕٚ)
 .  ٛٗ٘/ ٔيشغخ : نفدو :  (ٕٛ)
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 .  ٖٓٔيشغخ : التجاكلية :  (ٜٕ)
 .  ٓٚٔ:   اسة ببلغيةيشغخ : دالالت التخكيب در  (ٖٓ)
 . ٜٚٔيشغخ : األبعاد التجاكلية عشج األصؾلييؽ ، مجرسة الشجف الحجيثة أنسؾذجا  :  (ٖٔ)
 .  ٖٚٗ/  ٗالكتاب :  (ٕٖ)
 .  ٕٓٔ: رة الذعخاء، كالبشى األسمؾبية في سؾ  ٖٖٖ: خار حخكؼ الجخ في الحكخ الحكيؼيشغخ : مؽ أس (ٖٖ)
 .  ٚٚٔ/  ٕٔ،  ٕٕٖ – ٕٖٔ/  ٖ، كيشغخ : مثبل  :  ٚٚ/  ٘: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖٗ)
 .  ٚ( : )بحثيشغخ : التجاكلية كعشاصخ السقجرة االترالية  (ٖ٘)
 .  ٜٙٔيشغخ : األبعاد التجاكلية عشج األصؾلييؽ ، مجرسة الشجف الحجيثة أنسؾذجا  :  (ٖٙ)
 .  ٚٚ/  ٘ السيداف في تفديخ القخآف يشغخ :  (ٖٚ)
 .  ٖٕٗ – ٖٖٕ: كلي قخاءات في التخاث كالحجاثةالفكخ المداني التجا (ٖٛ)
 .  ٜٓ)بحث( :  ج سيبؾيويشغخ : أثخ السكاف في فيؼ الجسمة عش (ٜٖ)
 .  ٜٔٗ/  ٕ:  بسزسؾف التؾضيح في الشحؾشغخ : شخح الترخيح عمى التؾضيح ي (ٓٗ)
 .  ٜٕٛ:  ي في شخح حخكؼ السعانييشغخ : رصف السبان (ٔٗ)
 .  ٔ٘ٗ/ٗ:  الحاجب البؽيشغخ : شخح الخضي عمى الكاؼية  (ٕٗ)
 .  ٓٙ/  ٘ٔ، كيشغخ : مثبل  :  ٕٜٔ/  ٚٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖٗ)
 .  ٖٜٔ/  ٚٔنفدو :  (ٗٗ)
 .  ٖٕٙ)بحث( :  تجاكلي عشج سيبؾيويشغخ : الُبعج ال (٘ٗ)
 . ٜٚٔيشغخ : األبعاد التجاكلية عشج األصؾلييؽ ، مجرسة الشجف الحجيثة أنسؾذجا  :  (ٙٗ)
 .  ٘ٔٔ/  ٔ، كالبخىاف في عمؾـ القخاف :  ٕٔٔ/  ٗ، كالكذاؼ :  ٖٜٔ/  ٚٔ: السيداف في تفديخ القخآف يشغخ  (ٚٗ)
 .  ٖٜٔ/  ٚٔ: السيداف في تفديخ القخآف يشغخ :  (ٛٗ)
 .  ٕٔٙكالتخكيب في سؾرة البقخة دراسة لغؾية في ضؾء عمؼ  السشاسبة :  يشغخ : دالالت التختيب (ٜٗ)
 .  ٕٓ:  السعاصخة يشغخ : الشغخية التجاكلية كأثخىا في الجراسات الشحؾية (ٓ٘)
 .  ٖ٘ٔ:  في العخبيةالسعشى كضبلؿ السعشى أنغسة داللية  (ٔ٘)
 )بترخؼ( .  ٖٜٔمؾب : دراسة في األس، الفرل كالؾصل في القخاف الكخيؼ  (ٕ٘)
 .  ٖٚٓ:  السعاني في ضؾء أساليب القخافيشغخ :  (ٖ٘)
 .  ٕٕٕ: ، كدالئل اإلعجاز ٔٙ – ٓٙ/  ٔيشغخ : الكتاب :  (ٗ٘)
 .  ٖٔ:  ، دراسة في استخاتيجيات الخظابيشغخ : الؾصائل في تحميل السحادثة  (٘٘)
، كيشغخ :  ٚٔ:  (دكتؾراه  أطخكحة) القخف الدابع لميجخة أنسؾذجا   إلى نياية أثخ العقيجة في تؾجيو الجاللة القخآنية ، تفاسيخ اإلمامية (ٙ٘)

 .  ٓ٘الخظاب القخآني دراسة في الُبعج التجاكلي : 
 .  ٕٗٗ/  ٘،  ٙٙٔ – ٓٙٔ/  ٔ، كيشغخ : مثبل  :  ٙٛ/  ٕ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٚ٘)

 * السقرؾد بػػػ الخظاب : الحاضخ .
 .  ٜٔ( : دكتؾراه أطخكحة القخف الدابع لميجخة أنسؾذجا  ) يشغخ : أثخ العقيجة في تؾجيو الجاللة القخآنية ، تفاسيخ اإلمامية إلى نياية (ٛ٘)
 .  ٖٕ:  إلى اندجاـ الخظاب يشغخ : لدانيات الشص ، مجخل (ٜ٘)
 .  ٕٔٔ -ٔٔٔيشغخ : التغايخ الدياقي في القخآف الكخيؼ :  (ٓٙ)
 .  ٔٔٔ( : تأكي )بحثكليات الاتجيشغخ : في  (ٔٙ)
 .  ٔٓٔ:  السعانييشغخ : نحؾ  (ٕٙ)
 .  ٕٛٔ – ٔٛٔ/  ٙ،  ٜٙٔ/  ٔ، كيشغخ : مثبل  :  ٗٛٔ – ٖٛٔ/  ٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٖٙ)
 . ٖٛٔيشغخ : السعاني في ضؾء أساليب القخاف :  (ٗٙ)
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 . ٗٛٔ/  ٔ: السيداف في تفديخ القخآف يشغخ :  (٘ٙ)
 .ٛٛٔ: لدانيات الشص مجخل إلى اندجاـ الخظاب :يشغخ  (ٙٙ)
 .  ٖٗٔالتجاكليات : عمؼ استعساؿ المغة :  (ٚٙ)
 .  ٖٗٔ: نفدو  (ٛٙ)

 مصادر البحج
  : املصادر واملراجع 
 . القخآف الكخيؼ 
   فزاء ذياب غميؼ األبعاد التجاكلية عشج األصؾلييؽ، مجرسة الشجف الحجيثة أنسؾذجا ،

، مخكد الحزارة لتشسية الفكخ اإلسبلمي، سمدمة الجراسات الحزارية ،  ٔالحدشاكي ، ط
 ـ . ٕٙٔٓبيخكت ، 

  آفاؽ ججيجة في البحث المغؾي السعاصخ، محسؾد أحسج نحمة، )د.ط( ، دار السعخفة
 ـ . ٕٕٓٓالجامعية ، 

 نعاـ ، ـ. ـ : نؾر كليج ، بحث االقتزاء التخاطبي دراسة تجاكلية في آيات مؽ سؾرة األ
، مؤسدة  ٔضسؽ كتاب التجاكلية في البحث المغؾي كالشقجي ، د. بذخى البدتاني ، ط

 ـ . ٕٕٔٓالدياب لمظباعة كالشذخ كالتؾزيع ، لشجف ، 
  البخىاف في عمـؾ القخآف ، أبؾ عبجهللا بجر الجيؽ دمحم بؽ عبجهللا بؽ بيادر الدركذي

يؼ ، ط ق( ، تح : دمحم أبؾٜٗٚ)ت لبشاف ،  –، دار السعخفة ، بيخكت  ٔالفزل إبخـا
 ـ .ٜٚ٘ٔ

 دار اليجى ، الشجف  ٔالبشى األسمؾبية في سؾرة الذعخاء ، تؾماف غازي الخفاجي ، ط ،
 ـ . ٕٕٔٓاألشخؼ ، 

 ، دمحم  التحخيخ كالتشؾيخ تحخيخ السعشى الدجيج كتشؾيخ العقل الججيج مؽ تفديخ الكتاب السجيج
 -ق( ، الجار التؾندية لمشذخٖٜٖٔالظاىخ بؽ دمحم بؽ دمحم الظاىخ بؽ عاشؾر التؾندي )ت

 ـ . ٜٗٛٔتؾنذ ، 
 عالؼ الكتب الحجيث  ٔالتجاكليات : عمؼ استعساؿ المغة ، د. حافظ إسساعيمي عمؾي ، ط ،

 ـ . ٕٔٔٓ -ق ٕٖٗٔلمشذخ كالتؾزيع ، إربج ، األردف ، 
 ـ .ٕٓٔٓ، دار األماف ، الخباط ،  ٔخجسة : قري العتابي ، طالتجاكلية ، جؾرج يؾؿ ، ت 
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  التجاكلية عشج العمساء العخب دراسة تجاكلية لغاىخة ) األفعاؿ الكبلمية ( في التخاث المداني
 ـ . ٕ٘ٓٓلبشاف ،  –، دار الظميعة ، بيخكت  ٔالعخبي ، مدعؾد صحخاكي ، ط

  أحسج نحمة ، )د.ط( ، دار التؾني لمظباعة   التعخيف كالتشكيخ بيؽ الجاللة كالذكل ، محسؾد
 ـ .ٜٜٚٔكالشذخ ، 

 ق ، ٖٓٗٔ،  ٔالتغايخ الدياقي في القخآف الكخيؼ ، حاـز ذنؾف إسساعيل ، الدبعاكي ، ط
 ـ . ٜٕٓٓ

  حاشية الجسؾقي عمى مغشي المبيب عؽ كتب األعاريب ، جساؿ الجيؽ عبجهللا بؽ يؾسف بؽ
ضبظو كصححو ككضع حؾاشيو : عبج الدبلـ  ق( ،ٙٔٚأحسج ابؽ ىذاـ األنراري )ت

 ـ . ٜٔٚٔدمحم أميؽ ، )د.ط( ، دار الكتب العمسية ، بيخكت _ لبشاف ، 
 مكتبة الحزارة ،  ٔالخظاب القخآني دراسة في الُبعج التجاكلي ، مؤيج آؿ صؾيشت ، ط ،

 ـ . ٕٓٔٓلبشاف ،  –بيخكت 
  مكتبة الحزارة ،  ٔصؾيشت ، طالخظاب القخآني دراسة في الُبعج التجاكلي ، مؤيج آؿ ،

 ـ . ٕٓٔٓلبشاف ،  –بيخكت 
  دالالت التختيب كالتخكيب في سؾرة البقخة دراسة لغؾية في ضؾء عمؼ السشاسبة ، زىخاء خالج

 ـ . ٕٕٔٓق ، ٖٖٗٔ، دار الكتب كالؾثائق ، بغجاد ،  ٕسعج هللا العبيجي ، ط
 بة  ٕ، ط دالالت التخكيب دراسة ببلغية ، دمحم دمحم أبؾ مؾسى القاىخة ،  –، مكتبة ـك

 ـ . ٜٚٛٔ-ىػٛٓٗٔ
  دالئل اإلعجاز في عمؼ السعاني ، أبؾ بكخ عبج القاىخ بؽ عبج الخحسؽ بؽ دمحم الفارسي

، مظبعة  ٖق( ، تح : محسؾد دمحم شاكخ أبؾ فيخ ، طٔٚٗاألصل ، الجخجاني الجار )ت
 ـ .ٕٔٓٓججة ،  –القاىخة ، دار السجني  –السجني 

 ق( ، تح : د. ٕٓٚاني في شخح حخكؼ السعاني ، أحسج عبج الشؾر السالقي )ترصف السب
 ـ . ٕٕٓٓق ، ٖٕٗٔ، دار القمؼ ، دمذق ،  ٖأحسج دمحم الخخاط ، ط
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  شخح الترخيح عمى التؾضيح أك الترخيح بسزسؾف التؾضيح في الشحؾ ، خالج بؽ عبج هللا
، دار الكتب العمسية ،  ٔق( ، تح : دمحم باسل أبؾ عيؾف الدؾد ، طٜ٘ٓاألزىخي )ت

 ـ .ٕٓٓٓلبشاف ،  –بيخكت 
  شخح الخضي عمى الكاؼية البؽ الحاجب ، رضي الجيؽ دمحم بؽ الحدؽ اإلستخاباذي

 –، مشذؾرات جامعة قاريؾنذ  ٕق( ، ترحيح كتعميق : يؾسف حدؽ عسخ ، طٙٛٙ)ت
 ـ . ٜٜٙٔبشغازي ، 

  دار الفكخ لمشذخ كالتؾزيع ،  ٔحدؽ ، طعمؼ الجاللة الديسانيتيكية كالبخاجساتية ، د. شاىخ ،
 ـ . ٕٔٓٓعساف ، 

  مؤسدة  ٕف الكخيؼ ، دراسة في األسمؾب ، د. مشيخ سمظاف ، طآالفرل كالؾصل في القخ ،
 ـ . ٕٓٓٓالسعارؼ لمظباعة كالشذخ ، اإلسكشجرية ، 

 ٔمي ، طالفكخ المداني التجاكلي قخاءات في التخاث كالحجاثة ، د . دمحم عجيل عبج العديد ع 
 ـ . ٕٙٔٓاألردف ،  –، عالؼ الكتب الحجيث لمشذخ كالتؾزيع ، إربج 

  ق( ، تح : عبج الدبلـ ىاركف ، ٓٛٔأبؾ بذيخ عسخك بؽ عثساف بؽ قشبخ )ت ،الكتاب
 ـ  .ٜٛٛٔ، مكتبة الخانجي ، القاىخة ،  ٖط

  أبي الكذاؼ عؽ حقائق غؾامض التشديل كعيؾف األقاكيل في كجؾه التأكيل ، جار هللا
ق( ، تح : الذيخ عادؿ أحسج عبج السؾجؾد ، ٖٛ٘القاسؼ محسؾد بؽ عسخ الدمخذخي )ت

 ـ .ٜٜٛٔ، مكتبة العبيكاف ، الخياض ،  ٔكالذيخ عمي دمحم معؾض ، ط
 الجار البيزاء ، السغخب ،  ٕالمداف كالسيداف أك التكؾثخ العقمي ، طو عبج الخحسؽ ، ط ،

 ـ . ٕٙٓٓ
 السخكد الثقافي العخبي ،  ٔجاـ الخظاب ، دمحم خظابي ، طلدانيات الشص مجخل إلى اند ،

 ـ . ٜٜٔٔبيخكت ، 
 دار عسار  ٖلسدات بيانية في نرؾص مؽ التشديل ، د . فاضل صالح الدامخائي ، ط ،

 ـ . ٖٕٓٓق ، ٖٕٗٔلمشذخ كالتؾزيع ، عساف ، األردف ، 
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  . ٔمحسؾد طمحة ، طمبادئ التجاكلية في تحميل الخظاب الذخعي عشج األصؾلييؽ ، د ،
 ـ .ٕٗٔٓاألردف ،  –عالؼ الكتب الحجيث لمشذخ كالتؾزيع ، عساف 

  مجخل إلى المدانيات التجاكلية لظمبة معاىج المغة العخبية كآدابيا ، الجيبللي دالش ، تخجسة
 ـ . ٕٜٜٔ: دمحم يحياتيؽ، )د.ط( ، ديؾاف السظبؾعات الجامعية ، الجدائخ ، 

 ي ، فؾلفجانج ىايشو مؽ كديتخ فييؽيجخ ، تخجسة : د. فالح بؽ مجخل إلى عمؼ المغة الشر
 ـ . ٜٜٜٔشبيب العجسي ، )د.ط( ، جامعة السمػ سعؾد الشذخ العمسي كالسظابع ، 

 دار الكتب العمسية ، بيخكت ٔمخاعاة السخاطب في الشحؾ العخبي ، د . باف الخفاجي ، ط ،
 ـ .ٕٛٓٓلبشاف ،  –

 دار إحياء التخاث العخبي ، بيخكت  ٔمعاني الشحؾ ، د . فاضل صالح الدامخائي ، ط ،– 
 ـ . ٕٚٓٓلبشاف ، 

  دار الفكخ العخبي ، سمدة  ٗف ، عبج الفتاح الشيؽ ، طآالسعاني في ضؾء أساليب القخ ،
 ـ . ٖٕٓٓالببلغة القخآنية ، 

 دار السجار  ٕ يؾنذ عمي ، طالسعشى كعبلؿ السعشى أنغسة الجاللة في العخبية ، دمحم دمحم ،
 ـ .ٕٚٓٓلبشاف ،  –اإلسبلمي ، بيخكت 

 بة  ٔمؽ أسخار حخكؼ الجخ في الحكخ الحكيؼ ، د . دمحم األميؽ الخزخي ، ط ، مكتبة ـك
 ـ . ٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔمرخ ،  –

 ق( ، تح : ٕٓٗٔالسيداف في تفديخ القخآف ، العبلمة الديج دمحم حديؽ الظباطبائي )ت
، دار إحياء التخاث العخبي ،  ٔد باقخ سمساف ، قجـ لو : الديج كساؿ الحيجري ، طالذيخ أيا

 ـ . ٕٙٓٓ –ق ٕٚٗٔلبشاف ،  –بيخكت 
 مظبعة السجسع العمسي العخاقي ، بغجاد ،  ٔنحؾ السعاني ، أحسج عبج الدتار جؾاري ، ط ،

 ـ . ٜٚٛٔ
 ٔحسج فيج صالح شاىيؽ ، طالشغخية التجاكلية كأثخىا في الجراسات الشحؾية السعاصخة ، أ  ،

 ـ . ٕ٘ٔٓلبشاف ،  –عالؼ الكتب الحجيث ، بيخكت 
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  نغخية الِحجاج في المغة ، شكخي السبخؾت ، بحث ضسؽ كتاب ، أىؼ نغخيات الِحجاج في
، )د.ط(، سمدمة آداب كمية اآلداب مشؾبة ، تؾنذ  التقاليج الغخبية مؽ أرسظؾ إلى اليـؾ

 تؾندية ، )د.ت( . السظبعة الخسسية لمجسيؾرية ال
 ٔالؾصائل في تحميل السحادثة ، دراسة في استخاتيجيات الخظاب ، خميفة السيداكي ، ط  ،

 ـ .ٕٕٔٓلبشاف ،  –عالؼ الكتب الحجيث ، بيخكت 
  : البحوث والرسائل 
 لميجخة الدابع القخف  نياية إلى اإلمامية تفاسيخ،  القخآنية الجاللة تؾجيو في العقيجة أثخ 
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