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امللخص
إنَّ القصر من أهمَّ مباحث يُطرح يف علم املعاني وله طرقه املخللفة يههب كثريٌ من القدماء إىل تسوية ههه الطرق يف الداللة وإلقاء املعنى
على املللقّي ،ولكن يف رأينا أنَّ كل طريق من ههه الطرق خيللف عن آخر ،فالقصر بالنفي واالسلثناء خيللف عن القصر بـ«إمنا» ،والقصر
حبرف «بل» خيللف عن القصر حبرف «ال»
تسعى ههه الدراسة اليت اعلمدت يف خطلها على املنهج الوصفي ـ اللحليلي أن تكشف عن الفروق األساسية بني طرق القصر وهها
باللأكيد على أن لكل طريقة معنى يفرَّقها عن األخرى
توصَّل البحث إىل أنَّ تعدد طرق القصر دليل على ثراء اللغة و تنوع صيغها ،وهي ليست م ن قبيل الرتادف ،بل بينها فروق جوهرية يف
ل بنية للقصر يلضمن معنى ال يوجد يف بنية أخرى و هلا داللة ال ميكن احلكم
النحو و املعنى وملخص ما يليح لنا ذكره يف هها اجملال هو أن ك َّ
عليها باملساواة بينها وبني اآلخر إضافة إىل أنَّ أحكام الوجوب انلقلت من النحو إىل البالغة يف متييز مواضع املقصور من املقصور عليه ،و
هها الوجوب مينح املعنى دقة و بيانًا يف النهاية جدير بالهكر أن القصر بصيغة "النفي واالسلثناء" مبا فيه من بنية حنوية ملقن وخاص ،يعدَّ أهمَّ
أساليب للقصر يف إلقاء املعنى
الكلمات املفلاحية :أساليب القصر ،املعنى ،النحو ،الفروق اجلوهرية

1ــ تاريخ اللسلم1259/1/32 :هـ ش؛ تاريخ القبول1259/8/11 :هـ ش
* أسلاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها؛ جامعة الشهيد مدني بأذربيجان (الكاتب املسؤول)

Email: a.sayadani@azaruniv.edu

** أسلاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها؛ جامعة يزد

Email: farsibehnam91@yahoo.com
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املقدمة
ترتبط البالغة العربية بالنحو وقواعده ارتباطا وثيقاً ،خاصـة يف تلقّـي املعـاني امللواجـدة يف كـل مجلـة يلقيهـا املـلكلم ومل يكـن
النحو العربي علما يهلم بللبع عالمات اإلعراب والبناء فحسب ،بل هو علم يهلم أيضا مبعاني الكـالم ومقاصـد املـلكلمني ،ولعـل
الدليل على ذلك ما جنده منه أول نشأته من إشارات وحماور تهلم باملعنى وتؤدي إليه ،فالكالم عند سيبويه ينقسم من حيـث املعنـى
إىل مخسة أقسام « فمنه مستقيم حسن ،وحمال ،ومستقيم كذب ،ومستقيم قبيح ،وما هو حمال كذب» (سيبويه/1 ،1599 ،ص ،)39وكـل
ذلك قائم عل ى أساس من النحو إسنادا وتعليقا ،وهها إمنا يثبت للنحو غاية ووظيفة هي أوسع مما عليه اآلن ،إذ تشري ههه األقسـام
إىل املعنى ،وال تقف عند سالمة النطق ملا يف أواخر األلفاظ من عالمات
و القصر من األساليب القائمة على بنية حنوية معينة حتقق غرض اللأكيد واللخصيص حبسب ما عرفه البالغيون ،إذ قـالوا« :هوو

ختصيص أمر بآخر بطريق خمصوص» (السيوطي ،1588 ،ج  ،1ص ،)181فهم يعنون بـ(الطريق املخصوص) صيغه اليت تسـللزم وجـود
طرفني فيه (مقصور ومقصور عليه) فضال عن أداة حتقق معنى القصر بينهما ولعل هها اللزوم بوجود الطرفني وأداة القصر بينهما هو
الهي نعنيه بقيامه على بنية حنوية معينة ـ كما سنرى ـ والدليل على ذلك هو أن داللة القصر قد تلحقق يف بعض صـي الكـالم ،غـري
أنها مل تعد من صي القصر وطرقه؛ لعدم قيامها على طريق معني أو خمصوص
فاالسلفهام ـ على سبيل املثال ـ قد حيقق داللة القصر من خالل خروجه عن أصل وضعه إىل غرض اإلنكار ،فإن من اإلنكار ما
فيه نفي وإثبات ،مبعنى أنه ينفي أمرا عن أحد ،ويثبله يف الوقت نفسه آلخرين ،وههه هي داللة القصر بوجـه عـام ،وبيـان ذلـك يف
قوله تعاىل :وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْالً مِمَّنْ َدعَا إِلَى اللَّهِ َوعَمِلَ صَالِحاً َوقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُ ْسلِمِنيَ( فصلت ،)2 :11فإن الكالم هنا اسلفهام،
ولكنه حقّ ق داللة القصر من خالل إنكاره أو نفيه أن يكون أحد أحسن قوال ممن دعا إىل اهلل ،وإثباته يف الوقت نفسه (حسن القول)
على أولئك الداعني ،بيد أن هـها مل يدخلـه ضـمن صـي القصـر؛ ألنـه مل يقـم علـى صـيغة خمصوصـة بوجـود طـرفني ثـابلني وأداة
معهما ،وألنه مل يوضع هلهه الداللة حقيقة وأصل ،بل إنه خرج إليه جمازا ،خبالف صي القصر ،فإنها مع أساسها النحـوي ـ كمـا
ذكرنا ـ قد وضعت للداللة على اللخصيص حصرا ،فلم ترد أبدا إال دالة عليه
ومما حتسن اإلشارة إليه هنا ،أن النحاة تنبهوا إىل صي القصر وداللله ،فلقد بيَّنوهـا وأشـاروا إىل دالالتهـا ،فقـالوا مـثال« :وإمنوا

احتجت إىل النفي واالستثناء؛ ألنك إذا قلت( :جاءني زيد) فقد جيوز أن يكون معه غريه ،فإذا قلت( :ما جاءني إال زيد) نفيت اجمليء كله إال جميئه»
(املربد ،د ت ،ج  ،1ص)285
ومن هها املنطلق ،سنلناول يف هها املقال اجلوانب املخللفـة للقصـر ونـبني وظيفـة النحـو يف إدراك اللمـايز الـداللي لكـل أسـلوب
بالنسبة لآلخر وللوصول إىل هها املهم ندرس أوال طرق القصر واخلصائص الداللية لكلَّ منها ثمَّ نلطرق إىل تبيني اللمييز بني داللـة
الطرق املخللفة للقصر والفروق اجلوهرية بينها
أهمية البحث
تكمن أهمية البحث يف كونه يلقي الضوء على قضية بالغة األهمية ،وهي طـرق القصـر يف اللغـة العربيـة ودالالت اسـلخدامها،
وهـها مبحــث شـائع اال ســلخدام بــني عامـة النــاس وخاصَّـلهم ،ويزيــد مــن أهميـة هــهه الدراسـة كونهــا تــربط بـني اجلــانبني النحــوي
والداللي هها من جهة ،ومن جهة أخرى فإنَّ مسالك القصر مل تكن سهلة ،بل ظلّت وعرة ال جييدها إال أرباب البالغة ،ألنَّ مـن
أراد أن يسلك هها الفن عليه أن يكون عاملا بدقائقه ،وخبريا بأساليبه وطرائق اسلعماالتها والفروق اليت توجد بينها
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أسئلة البحث وفرضياته
ترصد ههه الدرا سة طرق القصـر يف البالغـة والنحـو العربـي؛ حيـث تعـا سـؤاال أصـليا يلفـرع منـه أسـئلة أخـرى أمـا السـؤال
األصلي فهو:
-

ما الفروق الداللية يف طرق القصر من منظور علم املعاني؟

واألسئلة الفرعية اليت تفرض نفسها للطرح يف هها البحث هي:
-

ما دالالت أدوات القصر يف علم املعاني والنحو العربي؟

-

ما أقوى األدوات يف الداللة على القصر؟

بناء على األسئلة اليت مرَّ ذكرها حناول يف ههه الدراسة أن نثبت الفرضيات اللالية ونناقشها:
-

طرق القصر ختللف أساليبها ،فما جيوز يف طريقة قد ال جيوز يف أخرى ،فبينها فروق البدَّ من معرفلها إن الطريقة الواحدة

ختللف أساليبها ،فالقصر بـ«لكن» خيللف أسلوبا وداللة عن القصر بـ «بل» ،كمـا أن القصـر بإمنـا خيللـف عـن القصـر بـالنفي و«إال»
وكهلك احلال يف بقية األداوات
-

أهم دالالت القصر هو حصر صفة يف شخص واللأكيد يف نفيها عن سائر األفراد

-

يكون أسلوب القصر بالنفي واالسلثناء أقوى األساليب يف القصر

1ـ 1ـ خلفيات الدراسة

هناك دراسات معمقة خصبة تناول بشكل خاصَّ أساليب القصر ودالالتها البالغية ،منها كلاب أساليب القصر يف القرآن
الكريم وأسرارها البالغية لصباح عبيد دراز والباحث يف مؤلفه ذكر طرق القصر وأقسامه ودالالت كلَّ منها ولكن ما ذكر الفروق
اليت توجد بني طرق القصر والبحث اآلخر هو أطروحة الباحث إمساعيل سيبوكر املعنون بـ«أساليب القصر يف القرآن الكريم
وآثاره النحوية» وهها الباحث قد درس طرق القصر يف القرآن الكريم من منظور الدراسات النحوية وأشكال اآليات اليت ورد فيها
القصر من حيث موضعه النحوي وكهلك مثة حبوث نشرت يف اجملالت اجلامعية مثل «القصر بالنفي واالسلثناء يف نهج البالغة
دراسة داللية» للباحثني عقيل عبد الزهرة مبدر اخلاقان ووردة صاحل نغماش ،واملنشورة يف جملة اللغة العربية وآدابها جبامعة كوفة
كما يظهر من العنوان ،إنَّ الباحثني قد درسا أسلوبا واحدا من أساليب القصر دون أن يلعرضا إىل الفرق بني تلك الطرق وكهلك
احلال يف املقالة املعنونة بـ«أسلوب القصر وبالغله يف القرآن الكريم»
أما أولَّ اإلشارات ـ حسب علمنا البسيط ـ اليت جاءت يف تبيني الفروق بني طرق القصر ،فظهرت يف كلاب دالئل اإلعجاز لعبد
القاهر اجلرجاني حيث حتدث بشكل جزئي عن الفرق بني القصر بـ«إنَّما» والقصر بالنفي و«إال» ،فحسب وال يهكر شئيا آخر عن

سائر أدوات القصر وبعده نرى ههه األقوال تكررت يف كلاب خملصر املعاني وشروح الللخيص للفلازاني ويف كلاب شرح الللخيص
يف علوم البالغة للقزويين ومن النقاد والباحثني املعاصرين وجدنا الدكلور إبراهيم أنيس ،حينما يلعرَّض إىل نقد أقوال اجلرجاني
حول الفرق بني القصر بـ«إنَّما» والقصر بالنفي و«إال» ،أبدى آراء نلعرض لنقدها أثناء البحث إن شاء اهلل فمع كلَّ ههه املباحث
اليت أجنزت حول موضوع القصر ،ما وجدنا حبثا مسلقال يلناول موضوع دراسة وحتليل الفروق األساسية بني طرق القصر ،فالفارق
األساسي بني حبثنا هها وسائر البحوث املنشورة قبل حبثنا ،أن ههه املقالة تعدَّ أول حبث علمي أعدَّ للحليل الفروق اجلوهرية
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ألساليب القصر األربعة وفق علمي؛ البالغة والنحو؛ ألن املقاالت املسبقة على مقالنا أوال ما ذكروا الفروق بني األساليب ،وإن
تعرضوا إليها يكون بشكل بسيط حبيث ال يسمن وال يغين وثانيا مل يلناولوا كل الطرق األربعة ،فهها دليل على جدة موضوعنا
منهج البحث
ميكن تلخيص املنهج الهي سرنا عليه بأنَّه وصفي حتليلي ،وفق النقاط اللالية:
أوال:حرصنا على ذكر ميزات أساليب القصر األربعة ودالالتها يف النحو والبالغة وثانيا :أجرينا املقارنة بني ههه األساليب من
حيث دالالتها يف اجلملة وثالثا :حلّلنا الفروق اجلوهرية أليَّ من أساليب القصر
قيمة أسلوب القصر يف علم البالغة
أسلوب القصر من األساليب الغنية باالعلبارات الدقيقة واملالحظات العديدة ،فهو فنٌّ دقيق اجملرى ،لطيف املغزى ،جليل
املقدار ،كثري الفوائد ،غزير األسرار ،تأمل مثالً قول عبيد اهلل بن قيس الرقيات:
إمنوووووووووووا مصوووووووووووع ٌ شووووووووو و اب مووووووووووون اهلل

جتلووووووووووووت عوووووووووووون وج ووووووووووووه الظلموووووووووووواء

جتده يفيد املبالغة يف وصف مصعب بالشجاعة واإلقدام بعبارة خملصرة وأسلوب موجز ،وقد آثر الشاعر اللعبري بـ"إمنا" ليدل على
أن اتصاف مصعب بصفة الشجاعة أمر ظاهر بيَّن؛ فللك خصوصية من خصوصيات "إمنا" ،وبهها يلضح لك أن أسـلوب القصـر يف
البيت قد حقق ثالث مزايا« :اإلجياز واملبالغة والداللة على شـهرة مصـعب وذيـوع شـجاعله» ويرجـع ثـراء أسـاليب القصـر وكثـرة
فوائدها إىل تنوَّع طرقها وما بني تلك الطرق من فروق دقيقة واعلبارات ومالحظات لطيفة
3ـ طرق القصر
هناك طرق عدة للقصر ،ولكن مجهور البالغيني اتفقـوا علـى أربعـة منهـا ،وتلـك هـي (السـكاكي ،1581 ،ص 908؛ القـزويين،
1109هـ ق ،ص 118؛ القزويين ،1583 ،ص 91؛ اللفلازاني ،د ت ،ج  ،3ص111؛ اللفلازاني 1220 ،هـ ،ص 301؛ اجلنـدي ،1513 ،ص

121؛ اهلامشي،1510 ،ص :)180
 القصر بـ(إمنا)؛ القصر بـ(النفي واالسلثناء)؛ القصر بـ(العطف)؛ القصر بـ(اللقديم ما حقه اللأخري)وهها يعين قيامه على أساس من النحو ،فإن تلك الطرق أساليب مشهورة فيه ولعل ما حقق القصر فيه أمران:
األول ،هو قيام تلك األساليب على طرفني خمصوصني ومعينني ،حلى ثبـت أحـدهما مقصـورا واآلخـر مقصـورا عليـه ،وذلـك
يكون بني « املبتدأ واخلرب وبني الفعل والفاعل وبني الفاعل واملفعول وبني املفعولني وبني احلال وذي احلال» (السكاكي ،1581 ،ص )909واآلخر،
أن تلك األساليب أفادت قوة اللأكيد من خالل طبيعة األدوات فيها ،أو من خالل بنيلها وتركيبها حلى اتفقت ومعنى القصـر الـهي
هو «تأكيد على تأكيد» (القزويين 1109 ،هـ  ،ص  )131وحنن نبيَّن ذلك أكثر بعد الوقوف على كل طريقة منها
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3ـ1ـ القصر بـ«إمنا»
تقوم ههه الطريقة على أساس حنوي يلمثل يف وجـود أداة تأكيديـة منـه ،و هـي (إن) وقـد دخلـت عليهـا (مـا) ـ الكافـة املؤكـدة ـ
لوظيفلني :األوىل ،حنوية ،تلمثل يف كفّها (إن) عن العمل ،وتهيئلها للدخول على األفعال بعد ما كانت خملصة باألمسـاء حصـرا،
واألخرى ،معنوية ،تلمثل يف إفادتها (إن) تأكيدا على تأكيدها حلى صار غرضها موافقا لغرض القصر الهي هو تأكيد علـى تأكيـد
(االزهري ،د ت،ج  ،1ص339؛ السيوطي ،د ت ،ج  ،1ص111؛ السيوطي ،1519 ،ج  ،3ص 15ـ )90
وأما اجلهة اليت يقع عليها ذلك اللأكيد ،فهي النسبة بني الطرفني (املقصور واملقصـور عليـه) بغـض النظـر عـن كونهمـا عمـدة أو
فضلة يف الكالم ،فقوله تعاىل  :وَا ْعلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْالدُكُ ْم فِ ْتنَةٌ( األنفال  ،)38 : 8مبين على قـوة تأكيـد النسـبة بـني املسـند
واملسند إليه وهما املقصور واملقصور عليه؛ وذاك للصدر (إمنا) أول الكالم
3ـ3ـ القصر بـ«النفي واالسلثناء»
تقوم ههه الطريقة على أساس من النحو أيضا ،وهو االسلثناء املفرغ فيه ،و لعـل هـهه الطريقـة مـن أمـسَّ الطـرق داللـة بغـرض
القصر أو االخلصاص؛ وذاك لبنائها على مطلق النفي وخمصص اإلثبات ،فأصل قولنا( :ما قام إال حممد) هو (قام حممـد) ،ولكـن
ملا تردد شك يف قائم غريه نفينا القيام مطلقا ،وأثبلناه له ،ومن ثـمَّ صـارت األداتـان (مـا وإال) كـاألداة الواحـدة؛ لوقوعهمـا مجلـة
واحدة يف الكالم
3ـ2ـ القصر بـ«العطف»
وقد يكون القصر بـ(العطف) ،بواحد من ثالثة أحرف فيه ،هي( :لكن ،وبـل ،وال) ولعـل مـا حيقـق معنـى القصـر يف احلـرفني
األولني هو ما يف دالللهما من تقرير ما قبلهما ،وإثبات نقيضه ملا بعدهما (ابن عقيل ،1591 ،ج  ،2ص ،)321وذلك حنو قولنا( :مـا
جاء زيد لكن عمرو) وقولنا( :ما جاء زيد بل عمرو)
فالقصر هنا قائم على النفي واإلثبات أيضا ،من حيث نفي شيء معني خمصوص ،وإثبات ضده بههين احلرفني
أما احلرف (ال) فيلحقق القصر فيه من خالل إفادته النفي حبد ذاته ،ولها يكون املنفـي بـه بعـده ال قبلـه ،ويكـون السـابق لـه هـو
اإلثبات ،حنو قولنا( :جاء زيد ال عمرو) و(اضرب زيدا ال عمرا) فواضح وجه القصر واللأكيد من هها األسلوب ،فإن النفـي أكـد
احلكم املثبت من خالل رفع الشك عنه وقصر األمر عليه ومما جاء على ذلك قوله تعاىل :قُلْ مَنْ بِيَدِهِ َملَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ َوهُوَ يُجِريُ

وَال يُجَارُ َعلَيْهِ( املؤمنـون )88 :32فقد قصر تعاىل اإلجارة عليه من دون غريه ،وذلك من خالل إثباتها له أوال ،ونفيها عمـن سـواه
آخرا.
وهناك قرينة أخرى تدل على هها املعنى ،وهي تقدم الفاعل املعنوي على الفعل يف مجلة اإلثبات ،فقال ( :وهـو جيـري) إذ هـي
تدل على اللخصيص أيضا ،وأحسب ذلك من قبيل اللوافق أو الوحدة املعنوية بني امللغريات النحوية بوجه عام
3ـ1ـ القصر بـ«اللقديم ما حقه اللأخري»
تكــاد هــهه الصــيغ ة تلفــق شــكال وداللــة مــع جوانــب مــن ظــاهرة اللقــديم واللــأخري ،فقــد ذكرنــا هنــاك أن مــن اللقــديم مــا يفيــد
ل ْل هَُ وَا ْل ه َمْ ُ
االخلصــاص ،بــل إن االخلصــاص أهــم معانيــه ،وذلــك حنــو تقــديم اخلــرب علــى املبلــدأ يف قولــه تعــاىل  :أَال َل ههُ الْ َ
(األعراف ،)91 :9وحنو تقديم املفعول به على الفعل يف قوله تعاىل  :بَلْ إِيَّاهُ تَ ْدعُونَ( األنعام )11 :1فقد أفاد كـال اللقـدميني مسـة
االخلصاص
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ولعل ما ميكن زيادته هنا هو أن ههه الصيغة مع ما تفيده من قصر واخلصاص ،فقد تلفق مع إحدى صيغيت القصر ـ وهما (إمنا)
الهيِينَ َله ْيلَ لَُْه ْم فِهي
و(النفي واالسلثناء) ـ فيكون القصر بهما مركبا ،والداللة أكثر اخلصاصـا ،ومـن ذلـك قولـه تعـاىل :أُولَ ِئهََ َّ

النهارُ( هود ،)11 :11فلو كان القصر باللقديم فحسب ألفاد معنى االخلصاص ،بيد أن (النفي واالسلثناء) أضفى علـى
الْآخِ َةِ إِلَّا َّ
ذلك االخلصاص دقة وبالغة
وهنا نودَّ اإلشارة إىل أمر هامَّ بني هها القصر واملعنى ،فقد ذكرنـا أن هـها االتفـاق يزيـد يف االخلصـاص حلـى يصـري القصـر بـني
طرفيه أكثر لزوما ،وذا حدود خمصوصة ال يلجاوز أحدهما اآلخر أبدا ،ولها وجدنا أن صيغة (النفي واالسلثناء) تدخل على صيغة
(اللقديم) أحيانا ،وال تدخل عليها إال بردَّ املقدم إىل أصل وضعه أحيانا أخرى حبسب ما يطلبه املعنى والسياق
فمن صي اللقديم فحسب قولنا مثال( :عليك البالغ) فقد قدمنا اخلرب على املبلدأ إلفـادة اللخصـيص ،غـري أن هنـاك آيـات ورد
القصر فيها مركبا ،إذ دخلت (إمنا) تارة و(النفي واالسلثناء) تارة أخرى على ههه الصيغة نفسها ـ واخلرب ما زال مقدما ـ وذلك زيادة
يف معنى القصر واللخصيص ،حنو قوله تعاىل :فَإِنَّمَا َعلَيََْ الْبَالغُ( آل عمران )30 :2وقوله أيضا :مَا َعلَى ال َّسُولِ إِلَّها ا ْلهبَالغُ
(املائدة  ،)55 :9ولعل الفرق واضح بني احلاللني ،فالقصر املركب يف اآليلني أبل داللة على اللخصيص مما لو جاء القصر مفردا كما
مثلنا يف قولنا أوال
غري أن هها القصر املركب مل يكن مطردا يف كل معنى وسياق ،إذ نرى آيات يقع فيهـا القصـر بصـيغة (اللقـديم واللـأخري) فلفيـد
االخلصاص ،حنو قوله تعاىل :أَال لَهُ الْحُكْمُ َوهُوَ أَسْ َعُ الْحَاسِبِنيَ( األنعام )13 :1إال أن دخول (النفي واالسلثناء) على مثـل هـها
اللفظ واملعنى يف آية أخرى مل يكن إال بردَّ اخلرب إىل أصله من اللأخري ؛ لئال يلحدد االخلصاص ،حنو قولـه تعـاىل  :إِنِ الْحُكْهمُ إِلَّها

لِلَّهِ( األنعام ،)99 :1فلم يقل( :إن هلل إال احلكم) كما مرَّ معنا يف القصر املركب ؛ ألنه ـ واحلال ههه ـ سيزيد يف اللخصيص ولكن
على حساب املعنى ،إذ ينفي أن يكون هلل شيء إال احلكم ،وهها من املعنى احملال ،وفضال عن ذلك ،فإن الصيغة يف اآلية تنفي أيـة
مشاركة هلل يف احلكم ،خبالف الصيغة املفرتضـة ،فإنهـا ال متنـع مشـاركة أحـد هلل فيـه وذلـك مـن حيـث اخـلالف موقـع اللفظـني بـني
املقصور واملقصور عليه

1

تلك هي طرق القصر امللفق عليها عند مجهور البالغيني ،ولكن هناك منهم من زاد عليها طرقـا أخـرى ،رآهـا مناسـبة ألسـاس
القصر وصيغه ،ومؤدية ـ يف الوقت نفسه ـ وظيفله من مبالغة واخلصاص وتأكيد ،ولعل أبرزهـا طريقلـان (الـرازي ،1589 ،ص 99؛

السيوطي ،1519 ،ج  ،3ص)150 ،110
الطريقة األوىل  :هي القصر بـ(تعريف اجلزأين) وذلك يكون بني املبلدأ وخربه حنو قولنا ( :حممد الناجح)
والطريقة األخرى  :هي القصر بـ(ضمري الفصل) وذلك يكون بني املبلدأ وخربه أيضا ،ولكن بوضع ضمري الفصل بينهمـا حـال
كونهما معرفلني حنو قولنا ( :حممد هو الناجح)

 .1وذلك بناء على ما ذهب إليه البالغيون من أن قصر املوصوف على الصفة ال ميلنع أن يشاركه غريه يف الصفة املهكورة ؛ خبالف قصر الصفة على
املوصوف ،فإن املشاركة متلنع فيه ( السکاکي ،1891 ،ص .) 809
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2ـ اللمييز بني طرق القصر حنوا ومعنى
وقف بعض أرباب البالغة عند طرق القصر فهكروا أقسامها وخصائصها وبعض أوجه االخلالف فيما بينها ،من حيث الداللـة
(اجلرجــاني ،1515 ،ص 211ـ ـ233؛ القــزويين ،1109 ،ص 131ـ ـ120؛ اللفلــازاني ،د ت ،ج  ،3ص ،)91فمــثال عبــد القــاهر اجلرجــاني
يلعرض إىل الفرق بني القصـر بإنَّمـا والقصـر بـالنفي و«إال» ويـهكر أنَّ «ال» حتسـن بعـد «إنَّمـا» إذا مل يكـن األمـر خاصَّـا ،فـإذا كـان
خاصَّا ،فإنَّها ال حتسن ،تقول« :إنَّما جنح خالد ال سعيد» و«إنَّما عاد أمحد ال علي» جاز النفي بعد «إنَّما» ألنَّ النجاح والعودة ليسا
خاصَّني بأحد دون آخر
يلهكرُ أُولو األلبابِ ال اجلهالُ ألنَّ الفهـم ال يكـون إال
يلهكرُ أُولو األلبابِ» ،مل حيسن أن تنفي بعدها فلقول إمنا َّ
فإذا قلت« :إمنا َّ
من أولي األلباب (للمزيد انظر عبد القاهر اجلرجاني ،دالئل اإلعجاز ،حتقيق عبد احلميد هنداوي ،ص 321ـ)335
هها جممل ما قاله اجلرجاني عن الفرق بني القصر بإمنا والقصر بالنفي وإال ولكن عندما تقصـينا رأيـه يف الفـرق بـني سـائر أدوات
القصر ما وجدنا رأيا له يف هها احلقل
2ـ1ـ اللمييز بني القصر بـ(إمنا ) والقصر بـ( النفي واالسلثناء)
إن أ كثر الفروق واللمييزات بني طرق القصر كانت بني طريقة (إمنا) و (النفي واالسلثناء) ،ولعل سر ذلك هـو كثـرة اسـلعماهلما
دون غريهما ،ومن تلك الفروق اليت وقف عندها اجلرجاني أن طريقة (إمنا) جتيء خلرب ال جيهله املخاطب وال يدفع صـحله ،أو ملـن
ينـزل ههه املنـزلة ،حنو قوله تعاىل  :إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّيِينَ يَسْمَعُونَ( األنعام )21 :1وكهلك قوله  :إِنَّمَا أَنْتَ ُمنْ ِيرُ مَنْ يَلْشَاهَا
(النازعات ،)19 :95فكل من اآليلني « تذكري بأمر ثابت معلوم؛ وذلك أن كل عاقل يعلم أنه ال تكون استجابة إال ممن يسمع ويعقل ما يقال له ..

و كذلك معلوم أن اإلنذار ،إمنا يكون إنذارا ،ويكون له تأثري إذا كان مع من يؤمن باهلل وخيشاه ،فأما الكافر اجلاهل فاإلنذار وترك اإلنذار معه واحد»
( اجلرجاني ،1515 ،ص 211؛ اللفلازاني ،د ت ،ج ،3ص)91
«وأما اخلرب بالنفي واإلثبات حنو( :ما هذا إال كذا وإن هذا إال كذا) فيكون لألمر ينكره املخاط ويشك فيه» (اجلرجاني ،1515 ،ص ،)219
حنو قوله تعاىل :مَا نَعْبُ ُدهُمْ إِلَّا لِيُقَ ِّبُونَا إِلَى اللَّ ِه زُلْفَى( الزمر ،)2 :25فالكافرون اعلقدوا إنكار الرسل عبـادتهم ،فجـاؤوا بهـهه
الصيغة يف اللعبري ليثبلوا هلم أن عبادتهم األوثان مقصورة على تقريبهم إىل اهلل
فاجلرجاني جيعل (النفي واالسلثناء) أبل من (إمنا) ،ولعـل مـا ذهـب إليـه حقيقـة جنـدها يف القـرآن الكـريم ،فملـى مـا اجلمعـت
الصيغلان لغرض اللأكيد كانت صيغة (النفي واالسلثناء) هي املؤكدة لصيغة (إمنا)؛ وذاك ملا تفضلها يف مزية املبالغة واللأكيد ،فضال
السهاعَةِ أَيَّهانَ
سه َلونَََ عَهنِ َّ
عن أنه ال يصح لغة وحنوا أن يكون املؤكِد أقل معنى ومبالغة من املؤكَد ،وبيان ذلـك يف قولـه تعـاىل :يَ ْ

مُ ْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا ِعلْمَُْا ِعنْ َد رَبِّي ال يُجَلِّيَْا لِ َوقْتَِْا إِلَّا هُوَ ثَ ُقلَ ْت فِي السَّمَاوَاتِ وَالْ َ ْرضِ ال تَ ْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ( األعـراف ،)189 :9فحيـث
تعددت صي القصر يف إثبات علم الساعة هلل وقصره عليه ،كانت الصيغة الثانية ـ (ما وإال) ـ أقوى معنى وأبل داللة ،وإال ما صح
وقوعها يف مقام اللأكيد
ولكن قد يقع األمر خالفا ملا ذهب إليه اجلر جاني من إفادة كل صيغة داللة تلناسب وحال املخاطب أو السياق ،إال أنـه تنبـه إىل
ذلك أيضا ،وهو ما ذكرناه له أوال من تنـزيل املخاطب ههه املنـزلة ،إذ قال « :ومما جي عليك أن جتعله على ذكر منك من معواني (إمنوا) موا
عرفتك أوال من أن ا قد تدخل يف الشيء على أن خييل فيه ا ملتكلم أنه معلوم ،ويدعي أنه من الصحة حبيث ال يدفعه دافع [ ]...ومن ذلك قوله تعواىل
ض قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْهلِحُونَ( البقرة )11 :2دخلت (إمنا) لتدل على أن م حني ادعوا
حكاية عن الي ود :وَِإذَا قِيلَ لَُْمْ ال تُفْسِدُوا فِي الْ َ ْر ِ
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ألنفس م أن م مصلحون ،أظ روا أن م يدَّعون من ذلك أمرا ظاهرا معلوما ،ولذلك أكد األمر يف تكذيب م والرد علي م ،فجموع بوني (أال) الوذي هوو

للتنبيه ،وبني (إن) الذي هو للتأكيد ،فقيل   :أَال إِنَُّْمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ ال يَشْعُ ُونَ( البقرة( »)12 :2اجلرجاني ،1515 ،ص 229ـ )221
ولعل قوله تعاىل :وَلَكِنْ ال يَشْعُ ُونَ هو زيادة تأكيد ما ذهب اجلرجاني إليه
أما إن جاء (النفي واالسلثناء) لشيء هو من املعلوم الهي ال شك فيه ـ وهو خالف موضعها ودالللها ـ « فذلك لتقدير معنى صار به
يف حكم املشكوك فيه .فمن ذلك قوله تعاىل :وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَ ْن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا َنهيِي ( فواطر )25 ،22 :53إمنوا جواء و واهلل أعلوم و
بو(النفي واإلثبات)؛ ألنه ملا قال تعاىل( :وما أنت مبسمع من يف القبور) وكان املعنى يف ذلك أن يقال للنيب  أنك ال تستطيع أن حتول قلوب م عما
هي عليه من اإلباء ،وال متلك أن ترفع اإلميان يف نفوس م مع إصرارهم على كفرهم واستمرارهم على ج ل م ،وصدهم بأمساع م عما تقوله هلم ،وتتلوه
علي م ،كان الالئق ب ذا أن جيعل حال النيب  حال من قد ظن أنه ميلك ذلك ،ومن ال يعلم يقينا أنه ليس يف وسعه شيء أكثر من أن ينذر وحيذر،

فأخرج اللف ظ خمرجه ،إذا كان اخلطاب مع من يشك فقيل( :إن أنت إال نذير)» (اجلرجاني ،1515 ،ص  218ـ )215
ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىل :قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَ مِ ْث ُلنَها ( إبـراهيم ،)10 :11فالقـائلون ال ينكـرون أن الرسـول ال يكـون
بشرا ،ولكنهم جاؤوا بههه الصيغة الدالة على اإلنكار للنـزيل املخاطبني منـزلة من ينكر أنه بشر(القزويين138 ،1109 ،؛ اللفلـازاني،

د ت ،ج ،3ص ، )95وبعبارة أخرى ،فإن ظن القائلني إنكار املخاطبني كونهم بشرا هو املوجب يف اسلعمال ههه الصيغة من اللعبري
اللههَ
ش مِه ْثلُكُمْ وَلَكِهنَّ َّ
سلُُْمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَ َ
وأما قوله تعاىل حكاية عن الرسل يف ردهم على ذلك القول من الكافرين :قَالَتْ لَُْ ْم رُ ُ

يَمُنُّ َعلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ( إبراهيم ،)11 :11فمع أن قوهلم كان جوابا و ردا على الكافرين و هـم ال ينكـرون علـيهم هـها ،إال
أنه من باب «جماراة اخل صم للتبكيت واإللزام واإلفحام ،فإن من عادة من ادعى عليه خصمه اخلالف يف أمر هو ال خيالف فيه ،أن يعيد كالمه علوى
وج ه  ...فالرسل  كأن م قالوا  :إن ما قلتم من أنّا بشر مثلكم هو كما قلتم ال ننكره ،ولكون ذلوك ال مينوع أن يكوون اهلل تعواىل قود مونّ علينوا

بالرسالة» ( القزويين ،1109 ،ص138؛ اللفلازاني ،د ت ،ج ،3ص )95و إذا تبني هها ،فإمنا يدل على أن القصـر بــ(النفي واالسـلثناء)
أقوى وأبل داللة من القصر بـ(إمنا)
مزيـة اللعـريض ،وقــد جعلـها يف أحســن
ومـن الفـروق الــيت شـهدها اجلرجــاني بـني هـاتني الطــريقلني أيضـا ،هــو أن (إمنـا) تفيـد َّ
مواضعها ،إذ قال « :ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدت ا أقوى ما تكون وأعلق ما ترى بالقل إذا كان ال يراد بالكالم بعدها نفس معناه ،ولكن
التعريض بأمر هو مقتضاه ،حنو أنّا نعلم أن ليس الغرض من قوله تعاىل :إِنَّمَا يَتَيَكَّ ُ أُولُو الْ َلْبَها ِ( الزمر ،)5 :25أن يعلم السامعون ظاهر
معناه ،ولكن أن يذم الكفار ،وأن يقال إن م من فرط العناد ،ومن غلبة اهلوى علي م ،يف حكم من ليس بذي عقل ،وإنكم إن طمعوتم مون م يف أن

ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع يف ذلك من غري أولي األلباب» (اجلرجاني ،1515 ،ص  222ـ )221
واحلق أن ههه املزيَّة ال تكون لـ(إمنا) دون (ما وإال) فهما فيها سواء؛ وذاك للناوب وقوعهما على اجلملة نفسها ،فهناك عدد من
اآليات يكون القصر فيها بـ(النفي واالسلثناء) للعبارة نفسها ،حنو قوله تعاىل :وَمَا يَيَّكَّ ُ إِلَّا أُولُو الْ َلْبَا ِ( البقرة ،)315 : 3وهي
حتقق مزيَّة اللعريض أيضا
وقد حاول الدكلور إبراهيم أنيس إجياد فرق آخر بني هاتني الصيغلني ،اسلنبطه مـن داللـة القصـر علـى اللأكيـد مـن جهـة ،ومـن
تباين الصيغلني إثباتا ونفيا ـ حبسب رأيه ـ مـن جهـة أخـرى ،ويـربط ذلـك يف السـياق ،فالصـيغة األوىل ـ عنـده ـ تأكيـد لــ(اإلثبات)،
والصيغة األخرى تأكيد لـ(النفي) ،ويرى ذلك مطردا يف القرآن الكريم « ،فإذا سبق الكالم بو(اإلثبات) جاء القصور بوو(إمنا) مثول اتيوات:
قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ ِعنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَيِي مُبِني( العنكبوت ،)35 :22ومثل :قُلْ إِنَّمَا الْ ِعلْمُ ِعنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَها َنهيِي ُمهبِني( امللـك:19
( »)31انيس ،د ت ،ص ،)151وإذا سبق بـ(النفي) جاء القصر بـ(النفي واالسلثناء) « ،سواء كان هذا الذي سبق ملفوظا أو ملحوظا ،ونراه
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يسبق يف غال األحيان مبعنى منفي ،ثم يأتي هذا األسلوب مؤكدا لذلك املعنى املنفي ،ف و أسولوب نفوي يؤكود نفيوا سوابقا بطريوق غوري مباشور»
ح ِب ِْ ْم ِمه ْن َّ َِّنه ٍة ِإ ْن ُهه َو إ َِّلها َنهيِي ُمهبِني( األعـراف)181 :9
صها ِ
َك ُوا َمها ِب َ
(انيس ،د ت ،ص  ،)151ومن ذلك قوله تعاىلَ  :أ َو َل ْم َي َتف َّ
َسنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَيِي وَبَشِري لِقَ ْومٍ يُؤْ ِمنُونَ( األعراف « ،)188 :9فقد نفى سبحانه وتعاىل يف اتيوة األوىل أن بوه
وقوله أيضا :وَمَا م َّ
جنة ،أو بعبارة أدق ،أكد هذا النفي الذي يستفاد من كالم سابق ،ويف اتية الثانية أكّ د نفي أن الرسول قد مسّ ه سوء ،ويتفق هذا مع ما يقوله أهل
البيان يف باب الفصل والوصل من أن الفصل يف اجلملتني يف كل يية من هاتني اتيتني ،إمنا كان ألن اجلملة الثانية مؤكدة لألوىل تفيد معناها» (أنيس،
د ت ،ص ،)151ثم قال معقبا :فقد « أدركنا أن القصر بو(النفي مع االستثناء) ال مياثل القصر بو(إمنا) وإن ما قاله البالغيون من تساوي األسلوبني
فيه كثري من التجوز [ ]...وذلك ألن األسلوب األول أسلوب نفي ،يف حني أن األسولوب اتخور و القصور بوو(إمنا) و أسولوب تقريور وإثبوات» (املرجـع

السابق ،ص )151
ولكن لنا مالحظات على ما ذهب إليه الدكلور أنيس ،فالصيغلان كالهما تفيدان اللقرير واإلثبات ـ كما ذكرناه سلفا ـ وال سيما
مع (ما وإال) إذ هما مبث ابة األداة الواحدة لنفي الشك مطلقا وإثبات اليقني ،وليس للأكيد املنفي من الكالم ،ثم إن جعل كـل صـيغة
خملصة وأسلوب معني مل يكن مطردا يف القرآن ،فليست (إمنا) مؤكدة للمثبت مـن كالمـه ،و ليسـت (مـا وإال) مؤكـدة للمنفـي منـه
أبدا ،بل هما صيغلان تلناوبان يف أعقاب امللشابه من الكالم؛ ألن غايلهما ترتبطان مبعنى السياق وغرضه ،ولـيس بشـكله مـن نفـي
وإثبات
فمن ورود (إمنا) عقب أسلوب النفي ما جاء يف قوله تعاىل :قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّيِينَ يَ ْعلَمُونَ وَالَّيِينَ ال يَ ْعلَ ُمهونَ إِنَّمَها يَ َتهيَكَّ ُ أُو ُلهو

الْ َلْبَا ِ( الزمر ،)5 :25فاالسلفهام خرج إىل معنى النفي ،ولكنه أعقب بالقصر بـ( إمنا)
َنهيِْمْ وَمَها
وخالف هها ،هو أن يلصدر اإلثبات كالما ،ثم يُعقب بقصر طريقله (النفي واالسلثناء) حنو قوله تعاىل :يَ ِعه ُدهُمْ وَيُم ِّ
ح ِقيهَ َع َلهى َأ ْن ال
ني َ
سهول ِمه ْن َر ِّ ا ْل َعها َل ِم َ
سهى َيها ِف ْ َعه ْو ُن إ ِِّنهي َر ُ
يَعِ ُدهُمُ الشَّ ْيطَانُ إِلَّا غُ ُوراً( النساء ،)130 :1وقوله كـهلك َ  :و َقها َل مُو َ

َأقُولَ َعلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَََّ( األعراف ،)109 ،101 :9وما هها إال دليل علـى أن الواجـب لـيس هـو اللناسـب بـني الصـيغة وشـكل
الكالم ،بل الواجب هو اللناسـب بـني الصـ يغة واملعنـى ،فـلالزم الصـيغة مـع األمـر الـهي ينكـره املخاطـب أو يشـك فيـه هـو الـهي
اسلوجب وقوعها هنا ،فاآلية األوىل تعريض بأصحاب الشياطني ،واآلية األخرى حوار مع فرعون ،وال خيفى ما هلؤالء من شك
وإنكار
أما اتهامه البالغيني بلسويلهم بني األسلوبني ففيـه مـن اللجـوز ال كـثري ،إذ هـو غـض النظـر عمـا ذكـره اجلرجـاني ومـن تبعـه مـن
البالغيني (اجلرجاني ،1515 ،ص  211ـ 233؛ القـزويين ،1109 ،ص  131ــ 120؛ اللفلـازاني ،د ت ،ج ،3ص )91وأخـريا يف جمـال هـها
اللفريق بني الصيغلني ،ميكننا أن نزيد على ذلك فرقني مهمني يف البنية النحوية شكال ومعنى
أوال  :إن صيغة (النفـي و االسـلثناء) حتقـق بنـاء جديـدا يف وضـع الرتـب النحويـة ضـمن السـياق ،فضـال عمـا حتققـه مـن معـان
وأغراض للجملة ال تكون بـ(إمنا)؛ و ذلك أن (ما) جتعل االبلداء بالنكرة جـائزا؛ ملـا يف النفـي مـن مسـوغ لالبلـداء بهـا (األمشـوني،

 ،1599ج  ،1ص ،)51ويف ذلك يلحقق غرض يلمثل يف بلوغ النفي متامه؛ ألن نفي النكرة يكون نفيا مطلقا من حيث داللة النكرة ـ
أحيانا ـ على العموم واإلطالق ،ومن ثم اسلثناء ما يراد إثباته يف الكالم ،ولعل ذلك حيقـق للمعنـى مبالغـة وللسـياق تناسـبا ،ومـن
حهد( املائدة  )92 :9فواضح أن لفظة (إله) ما كـان
ذلك قوله تعاىل :لَقَدْ كَفَ َ الَّيِي َن قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَالثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَه وَا ِ

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 5418هـ .ق5111 /هـ .ش) ـ العدد 51
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ليبلدأ بها لوال اعلمادها على نفي ألنها نكرة ،وواضح أيضا ،أن نفي النكرة هنا يراد منه اإلطالق إلثبات إله واحد بصيغة االسلثناء
بعده
ولعل هلهه البني ة صلة بالسياق ،فلقد ابلدأت اآلية حبكم اهلل على الهين أشركوا بالكفر ،لقوهلم( :إن اهلل ثالـث ثالثـة) فـرد اهلل
عليهم ردا معجزا مبطلق النفي وخمصص اإلثبات
ثانيا  :إن صيغة (النفي واالسلثناء) تكوِّن مساحة أوسع يف القصر من خالل جتاوز قصرها من اسم على اسم أو فعل على اسـم
خه ْينَا
ِلها َأ َ
اي إ َّ
سه ْلنَا ِفهي َق ْ َيه ٍة ِمه ْن َن ِبه
إىل مجلة فعلية على مجلة فعلية أخرى ،وهها ال يكون بـ(إمنا) ،ومـن ذلـك قولـه تعـاىلَ  :و َمها َأ ْر َ

َضه َّعُونَ( األعراف ،)51 :9فإن القصر يف اآلية مل يكن بني لفظني مفردين ،بل كـان بـني مجلـلني،
َأ ْهلََْا بِالْبَ ْسَاءِ وَالضَّ َّاءِ لَعَلَُّْمْ ي َّ
وهها ما ال يكون بغري ههه الطريقة أبدا
2ـ 3ـ اللمييز بني القصر بـ(النفي واالسلثناء) والقصر بـ(حريف العطف بل ولكن)
يقوم القصر يف هاتني الطريقلني على النفي واإلثبات ،فبينهما تشابه من حيث األسـاس الـهي يقـوم عليـه القصـر ،ولكـن هنـاك
اخـلالف يف األمــر املنفــي مــن جهــلني :اجلهــة األوىل ،تلمثــل يف أن النفـي يف الصــيغة األوىل يكــون عامــا مطلقــا ،خبالفــه يف الصــيغة
األخرى فإنه يكون خاصا مقيدا ،واجلهة األخـرى ،تلمثـل يف أن األمـر املنفـي يف الصـيغة األوىل يكـون حمـهوفا ؛ إجيـازا واخلصـارا
للعلم به ولعدم الفائدة من ذكره ـ لكونه مطلقا ـ خبالفه يف الصـيغة األخـرى فـإن األمـر املنفـي يـهكر وجوبـا لعـدم العلـم بـه ـ لكونـه
خمصوصا ـ وال جيوز إثبات ضد الشيء ونقيضه إذا كان معدوما من الكالم
فالنفي الهي يسبق ههين احلرفني هو نفي خمصوص ،ولها ترد ههه الصيغة يف األمر الهي حيلاج إىل تفصيل لشيء معني من قول
َّها ِل ُك ْم
حه ٍد ِمه ْن ِر َ
َمهد َأ َبها َأ َ
كها َن ُمح َّ
وظن واعلقاد ،فلنفيه وتثبت ضده ،بل وتقصر األمر عليه و مما جاء على ذلك قوله تعاىلَ  :مها َ

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَهاتَمَ النَّ ِبهيِّنيَ( األحـزاب ،)10 :22فـإن هـها اللفصـيل وذكـر األمـر املنفـي ينبـ عـن أهميلـه للنبيـه النـاس عليـه،
وللأكيد كون اآلية مقصودة يف أمرهم للصحيح ما ذهبوا إليه ،و لو عدنا إىل مظـان املفسـرين لوجـدنا سـر ذكـر األمـر املنفـي وإثبـات
ضده على هها النحو من اللفصيل ،فقد ذكر املفسرون أن رسول اهلل  ملا تـزوج زينـب ـ زوجـة ابنـه بـاللبين ـ قـال النـاس( :إن
حممدا قد تزوج امرأة ابنه) فنـزلت اآلية (القرطيب ،1519 ،ج  ،11ص )151وقد وضح بعضهم األمر املنفي بقوهلم« :أي مل يكن أبوا

رجل منكم على احلقيقة حتى يثبت بينه وبني ما يثبت بني األب وولده من حرمة الص ر والنكاح» (الزخمشري ،1582 ،ج  ،2ص ،)311ووضح
بعض آخر القول املثبت فقالوا« :أي لو مل أختم به النبي ني جلعلت له ولدا يكون بعده نبيا» ( اجلوزي،1511 ،ج  ،1ص)252
و من هنا يلضح سرَّ هها اللفصيل ،و وجوب ذكر األمر املنفي ،وعدم العدول عنه إىل لغة اإلجياز واللعبري بــ(النفي واالسـلثناء)
فيقال مثال (ما حممد إال رسول وخامت النبيني) ألنها ـ وال شك ـ ال حتقق تلك الدالالت واألغراض اليت اضطلعت صيغة (العطـف)
بلأديلها
أما ما وقع من خالف بني النحاة يف عدَّ (لكن) هنا عاطفة أو غري عاطفة بناء على اقرتان الواو بها (ابن هشام ،د ت،ج  ،1ص353

ـ  ،)352فإننا مع الرأي الهي يعدها عاطفة؛ ملا يأتي من أسباب:
ـ سالمة اللفظ من اللقدير مع متام املعنى بها ،إذ إن الهين يعدونها غري عاطفة يقدرون حمهوفا ليسلقيم هلم الكالم ،حنو (ولكـن
كان رسول اهلل)
ـ إن الواو ـ عند القائلني بالعطف ـ زائدة الزمة أو غري الزمة ،فال يضري ذاك االقرتان
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ـ إن الواو ـ يف تقديري ـ ال تلعارض مع (لكن)؛ ألنها وإن اشرتكت معهـا يف صـيغة العطـف حنـوا ،بيـد أنهـا ختللـف عنهـا داللـة
ومعنى ،فـ(الواو) ذات داللة على اللشريك بني املعطوف واملعطوف عليه مطلقا لفظا وحكما ،خبالف (لكن) فهي ذات داللة علـى
اللشريك بينهما لفظا فحسب ،فال مانع إذن من اقرتانهما معا
ـ إن معنى القصر ملحقق فيها هنا ،فهي أداة واقعة بني نفي وإثبات وبني مقصور ومقصور عليه
2ـ 2ـ اللمييز بني القصر بـ(إمنا) والقصر بـ(حرف العطف ال)
ميَّز اجلرجاني بني صيغيت القصر بـ إمنا) والقصر بـ(ال) فقال« :واعلم أن ا و أي (إمنا) و تفيد الكالم بعدها إجياب الفعل لشيء ونفيه عون
غريه ،فإذا قلت( :إمنا جاءني زيد) عقل منه أنك أردت أن تنفي أن يكون اجلائي غريه ،فمعنى الكالم مع ا [ ]...إجياب الفعل لشيء ونفيه عن غريه

دفعة واحدة [ ]...وليس كذلك األمر يف( :جاءني زيد ال عمرو) فإنك تعقل ما يف حالني» (اجلرجاني ،1515 ،ص  )230؛ ولعل هها هو السر
يف قلة ورود ههه الصيغة يف القرآن الكريم ،خبالف صيغة (إمنا) فإن ورودها كثري فيه
2ـ 1ـ اللمييز بني القصر بـ(تعريف اجلزأين) والقصر بـ(ضمري الفصل)
إن هاتني الطريقلني تكادان تلشابهان لوال أن يف الثانية اخلصاصا وتأكيدا أكثر ممـا عليـه األوىل ،وذلـك مـن خـالل وقـوع ضـمري
الفصل بني اجلزأين املعرفني ،فقولنا( :حممد الناجح) فيه اخلصاص وتأكيد ،ولكنه خيللـف عـن قولنـا( :حممـد هـو النـاجح) إذ فيـه
املبالغة يف االخلصاص واللأكيد
وعلى أساس من هها ،ميكن قياسهما على الصيغلني (إمنا) و(النفي واالسلثناء) ـ كما مر آنفا ـ من حيث إن يف األوىل إثبات أمر
ال جيهله املخاطب وال ينكره ،وإن يف الثانية فضل مبالغة عليها للثبت أمرا جمهوال أو ترد على إنكار
ولعل يف ذلك دليلني :أحدهما ،حنوي معنوي ،ويلضح من زيادة الضمري يف الثانيـة دون األوىل ،إذ هـو يف حكـم تكريـر املبلـدأ
مرتني تأكيدا ،واآلخر ،نقلي ،ويلضح من خالل ورود الصيغلني يف القرآن الكريم ،فملى ما كان الكالم للقريـر أمـر ال جاهـل وال
منكر فيه وقع القصر بـ(تعريف اجلزأين) وملى ما كان الكالم خالف ذلك فـ(ضمري الفصل) هو صيغة القصر فيه
فمن األول ،ما جاء يف قوله تعاىل :رَضِيَ اللَّهُ َعنُْْمْ َورَضُوا َعنْ ُه ذَلََِ الْفَ ْوزُ الْ َعظِيم( املائدة ،)115 :9ومن اآلخر ،ما جاء يف
قوله أيضا :قُلْ أَنَ ْدعُو مِ ْن دُونِ اللَّهِ مَا ال َينْفَ ُعنَا وَال يَضُ ُّنَا وَنُ َدُّ َعلَى َأعْقَا ِبنَا َبعْدَ ِإذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّيِي اسْتَْْوَتْهُ الشَّيَاطِنيُ فِي الْ َ ْرضِ

حَيْ َانَ لَهُ أَصْحَا يَ ْدعُونَهُ إِلَى الُْْدَى ائْ ِتنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الُْْدَى وَأُمِ ْنَا ِلنُ ْسلِمَ لِ َ ِّ الْعَالَمِنيَ( األنعام)91 :1
فإذا كان الكالم يف اآلية األوىل خاصا باملؤمنني وال يسللزم زيادة قص ر فيـه ،إذ وقـع بــ(تعريف اجلـزأين) يف قولـه( :ذلـك الفـوز
العظيم) فإنه يف اآلية األخرى حوار مع املنكرين الكافرين ،وهها هو الهي يسـللزم قـوة اللأكيـد ،فوضـع لـهلك ضـمري الفصـل بـني
ههين اجلزأين املعرفني يف قوله( :قل إن هدى اهلل هو اهلدى) ليقصر هدى اهلل على اهلدى كله قصرا تاما ومؤكدا ومبالغـا فيـه؛ ردا
على الكافرين املعاندين وال سيما الهي ضرب به املثل يف احلرية واإلنكار
وقد تلفق الصيغلان (ضمري الفصل) و(النفي واالسلثناء) ضمن سياق واحد ،وهها إمنا يؤكد ما ذهبنا إليه من اتفاقهما يف الداللة
سهبْحَانَََ
ت ُقلْتَ لِلنَّاسِ اتَّلِيُونِي وَأُمِّيَ إِلََْيْنِ مِ ْن دُونِ اللَّ ِه َقهالَ ُ
واملعنى ،ومن ذلك قوله تعاىل :وَِإذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَ ْيَمَ أَأَنْ َ
ت ع ََّلها ُم ا ْل ُغ ُيهو ِ َمها
َ َأ ْنه َ
َ إ َِّنه َ
سه َ
ت ُقلْتُ ُه فَقَدْ َعلِمْتَهُ تَ ْعلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَال َأ ْع َله ُم َمها ِفهي َن ْف ِ
كنْ ُ
ا إِنْ ُ
مَا يَكُونُ لِي أَنْ َأقُولَ مَا لَ ْيلَ لِي بِحََ
ب َع َله ْي ِْمْ وَأَ ْنهتَ
ت ال َّ ِقيه َ
ت َأ ْنه َ
ك ْنه َ
َف ْي َتنِي ُ
َمها َتهو َّ
ت ِفه ي ِْ ْم َفل َّ
كنْتُ َعلَيِْْمْ شَِْيداً َمها دُ ْمه ُ
ُقلْتُ لَُْمْ إِلَّا مَا أَمَ ْ َتنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّ َه رَبِّي َورَبَّكُمْ وَ ُ

َعلَى كُلِّ شَيْءٍ َشهِْيد( املائدة ،)119 ،111 :9فهها احلـوار يكـون بـني اهلل ونبيـه يـوم القيامـة (ابوحيـان ،1598 ،ج  ،1ص ،)98ردا
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على من ادعى األلوهية لعيسى وأمـه  وتربئـة هلمـا مـن ذاك االدعـاء ،فضـال عـن أن إنكـار عيسـى بعـد السـؤال يكـون أبلـ يف
تكهيبهم وأشد يف تقريعهم وتوبيخهم (القرطيب ،1519 ،ج  ،1ص)299

ولعل وقوع أسلوب القصر بصي خمصوصة مع اإلنكار يف جواب عيسى كان تأكيدا منه إلنكار ما وقع يف السؤال أمام اهلل وأمام
الناس ـ ألنهم معنيون به أيضا ـ فقد أثبت أن قوله هلم كان مقصورا على ما أمره اهلل بـه مـن توحيـد ،وهـو نفـي يف الوقـت نفسـه أن
يكون دعاهم إىل اختاذه وأمه اهلني ،فجاءت الصيغة بـ(النفي واالسلثناء)؛ ملا تفيده من مبالغـة يف الـردَّ علـى اإلنكـار ،إذ قـال( :مـا
قلت هلم إال ما أمرتين به)
وقد جاءت نظريتها ،وهي القصر بـ(ضمري الفصل) يف إثبات األلوهية هلل ـ قبل تلك الصيغة وبعدها ـ وذلك بوقوع ضمري الفصل
بني اسم الناسخ وخربه اللهين يعـودان علـى اهلل ،وذلـك يف قولـه :إنهَ أنهت عهالم الغيهو  وقولـه أيضـا  :كنهت أنهت ال قيهب

عليْم ،ألجل تأكيد اخلصاص اهلل تعاىل بههين اخلربين الصفلني دون سواه؛ ألن القصر بـ(ضمري الفصل) يثبت أن اهلل هـو الـهي
خيلص بعلم الغيب ،وهو الرقيب دون سواه ،ويف هها نفي ـ يف الوقت نفسه ـ ما زعـم مـن ألوهيـة عنهمـا ،فاتفـاق الصـيغلني وهـها
املقام يؤكد صلة ما بينهما يف الوظيفة واملعنى
وقد تأتي ههه الصيغة من دون وجود إنكار ،ولكنـه يكـون تعريضـا بغريهـم فيسـللزم تأكيـد اخلطـاب ،ومـن ذلـك قولـه تعـاىل:
وَالَّيِينَ آ َمنُوا بِاللَّهِ َورُ ُسلِهِ أُولَئََِ هُمُ الصِّدِّيقُونَ( احلديـد ،)15 :99فمع أن اخلطـاب موجـه إىل املـؤمنني ،بيـد أنـه تعـريض بأهـل
الكلاب أيضا ،إذ إنهم مل يؤمنوا برسل اهلل مجيعا ،فأبطلت صيغة القصر أن يكونوا من الصديقني
وقد تأتي للمبالغة أيضا حنو قوله تعاىل حكاية عن سليمان :قَا َل رَ ِّ اغْ ِف ْ لِي َوهَبْ لِي ُملْكاً ال َينْبَغِي لِ َحَدٍ مِهنْ بَ ْعهدِي إ َِّنهََ أَ ْنهتَ

الْوَهَّا ُ( ص  ،)29 :28فإن سليمان ملا طلب ملكا عظيما من اهلل قصر ذلك عليه ،مبعنى أنه ال يقدر على ذلك إال أنـت ،وهـو يف
الوقت نفسه دل على املبالغة ،فاملعنى أنك عظيم امللك واسع العطاء
1ـ اخلامتة
لقد بلغت الرحلة يف أحضان فروق طرق القصر نهايلها ،فبعد مسرية تناولت الفروق بني طرق القصر املشهورة وأكثر اسلعماال،
ميكن تأشري بعض النلائج اليت توصل إليها البحث إن البحث يف خطله تنجم عنه النلائج اللالية:
إن تعدد طرق احلصر والقصر دليل على ثراء أسلوب القصر وتنوع صيغها ،وهي ليست من قبيل الرتادف ،بل بينها فروق يف
النحو واملعنى ،حبيث ال جيوز أن يسلعمل أي من ههه الطرق مكان أخواتها ،فإن القصر بـ«إمنا» خيللف عن القصر بالنفي
واالسلثناء ،وذلك الخلالفهما حنوا وداللة؛ فإن صيغة (النفي واالسلثناء) حتقق بناء جديدا يف وضع الرتب النحوية ضمن السياق،
فضال عما حتققه من معان وأغراض للجملة ال تكون بـ(إمنا)؛ وذلك أن (ما) جتعل االبلداء بالنكرة جائزا؛ ملا يف النفي من مسوغ
لالبلداء بها ،ويف ذلك يلحقق غرض يلمثل يف بلوغ النفي متامه؛ ألن نفي النكرة يكون نفيا مطلقا من حيث داللة النكرة ـ أحيانا ـ
على العموم واال طالق ،ومن ثم اسلثناء ما يراد إثباته يف الكالم ،ولعل ذلك حيقق للمعنى مبالغة وللسياق تناسبا ومن جهة
أخرى ،إن صيغة (النفي واالسلثناء) تكوِّن مساحة أوسع يف القصر من خالل جتاوز قصرها من اسم على اسم أو فعل على اسم إىل
مجلة فعلية على مجلة فعلية أخرى ،وهها ال يكون بـ(إمنا)
وكهلك األمر بني أسلوب القصر بالنفي واالسلثناء والقصر حبريف العطف؛ «بل» و«لكن» وهها االخلالف يف األمر املنفي من
جهلني :اجلهة األوىل ،تلمثل يف أن النفي يف الصيغة األوىل يكون عاما مطلقا ،خبالفه يف الصيغة األخرى فإنه يكون خاصا مقيدا،
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واجلهة األخرى ،تلمثل يف أن األمر املنفي يف الصيغة األوىل يكون حمهوفا؛ إجيازا واخلصارا للعلم به ولعدم الفائدة من ذكره لكونه
مطلقا خبالفه يف الصيغة األخرى فإن األمر املنفي يهكر وجوبا لعدم العلم به لكونه خمصوصا وال جيوز إثبات ضد الشيء ونقيضه إذا
كان معدوما من الكالم
وأيضا تعرضنا إىل تبيني الفرق بني القصر بـ«إمنا» والقصر حبرف العطف «ال» وقلنا إنَّ القصر بـ«إمنا» يفيد يف الكالم بعْدها إجياب
الفعل لشيءٍ ونفيه عن غريه ،فإذا قلت مثال( :إمنا جاءني زيدٌ) ،عُقِل منه أنك أردت أن تنفي أن يكون اجلائي غريه ،فمعنى الكالم
معها شبيهٌ باملعنى يف قولك( :جاءني زيدٌ ال عمرو)؛ إال أنَّ هلا مزيَّةً وهي أنَّك تعقل معها إجياب الفعل لشيء ونفيه عن غريه دفعة
واحدة ويف حال واحدة ،وليس كهلك األمرُ يف( :جاءني زيد ال عمرو)؛ فإنك تعقلهما يف حالني ومزية ثانية وهي أنها جتعل األمر
ظاهرا يف أنَّ اجلائي زيدٌ ،وال يكون هها الظهور إذا جعلت الكالم بـ«ال» فقلت( :جاءني زيدٌ ال عمرو)
والقسمني األخريين من طرق القصر أجرينا املقارنة بينهما وتناولنا فروقهما هما القصر بلعريف اجلزأين والقصر بضمري الفصل
وذكرنا فرقهما بأنَّ اللأكيد واالخلصاص يف القصر بضمري الفصل أكثر مما كان عليه القصر بلعريف اجلزئني وذلك من خالل وقوع
ضمري الفصل بني اجلزأين املعرفلني

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
 1ابن هشام األنصاري ،أبو حممد عبد اهلل ( د ت) مغين اللبيب عن كلب األعاريب (حققه حممد حميي الدين عبد احلميد) القاهرة:
مطبعة املدني
 3ابن عقيل ،بهاء الدين عبد اهلل (1251هـ ـ1591م) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد)
(ط )11بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر
 2ابوحيان االندلسي ،أثري الدين أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن علي (1258هـ ـ 1598م) البحر احمليط (ط )3بريوت :دار الفكر
للطباعة والنشر
 1األزهري ،خالد بن عبد اهلل ( د ت ) شرح اللصريح على اللوضيح بريوت :دار الفكر
 9األمشوني ،علي بن حممد (1299هـ ـ1599م) شرح األمشوني على ألفية ابن مالك املسمى ( منهج السالك إىل ألفية ابن مالك)
(حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد) بريوت :دار الكلاب العربي
 1أنيس ،إبراهيم (د ت) من أسرار اللغة (ط )2القاهرة :مطبعة األجنلو املصرية
 9اللفلازاني  ،سعد الدين بن مسعود بن عمر بن عبد اهلل (د ت) خملصر املعاني يف علوم البالغة (حتقيق حممد حميي الدين عبد
احلميد) مصر :مكلبة حممد علي صبيح
 8ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (د ت) شروح الللخيص مصر :مطبعة عيسى البابي احلليب
 5ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1220ه) املطول على تلخيص املفلاح تركيا :د ن
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 10اجلرجاني ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن (1285هـ ـ1515م) دالئل اإلعجاز (تعليق وشرح حممد عبد املنعم خفاجي)
د م :مكلبة القاهرة
 11اجلندي ،درويش (1281هـ ـ1513م) علم املعاني (ط )3مصر :مكلبة النهضة
 13اجلوزي ،أبو الفرج عبد الرمحن بن أبي احلسن بن حممد بن علي (1511م) زاد املسري يف علم اللفسري د م:املكلب اإلسالمي
للطباعة والنشر
 12الرازي  ،فخر الدين حممد بن عمر (1589م) نهاية اإلجياز يف دراية اإلعجاز (حتقيق إبراهيم السامرائي وحممد بركات محدي
أبو علي) عمان :دار الفكر للنشر

 11الزخمشري ،جار اهلل حممود بن عمر (1102هـ ـ1582م) الكشاف عن حقائق اللنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه اللأويل
بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر
 19السكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن حممد بن علي (1100هـ ـ1581م) مفلاح العلوم (حتقيق أكرم عثمان يوسف)
بغداد :مطبعة دار الرسالة
 11سيبويه ،ابوبشر عمرو بن عثمان ( )1599الكلاب (حتقيق عبد السالم هارون) القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكلاب
 19السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر (د ت) همع اهلوامع شرح مجع اجلوامع لبنان :دار املعرفة
 18ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1519م) اإلتقان يف علوم القرآن (حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم) القاهرة:
مكلبة ومطبعة املشهد احلسيين
 15ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1108هـ ـ1588م) معرتك األقران يف إعجاز القرآن (ضبطه وصححه أمحد
مشس الدين) بريوت :دار الكلب العلمية
 30القرطيب ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري (1289هـ ـ1519م) اجلامع ألحكام القرآن (حتقيق أمحد عبد العليم
الربدوني) (ط )2القاهرة :دار الكاتب العربي
 31القزويين ،اخلطيب حممد بن عبد الرمحن (1109هـ) اإليضاح يف علوم البالغة (املعاني والبيان والبديع) بريوت :دار الكلب
العلمية
 33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1103هـ ـ1583م) شرح الللخيص يف علوم البالغة (شرحه وخرج شواهده حممد
هاشم دويدري) (ط )3بريوت :دار اجليل
 32املربد ،أبو العباس حممد بن يزيد (د ت) املقلضب (حتقيق حممد عبد اخلالق عضيمة) بريوت :عامل الكلب
 31اهلامشي ،أمحد (1510م ) جواهر البالغة يف املعاني والبيان والبديع مصر :املكلبة الكربى

