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امللخص
امتاز القرآن الكريم بأسلوبه الذي خيتص به عن سائر النصوص الدينية فنرى فيه أن لكل حرف وكلمة ومجلة دالالت جديدة ،ألنه
يعطي للكلمة ما ال تعطيه كلمة أخرى .كثريا ما نرى أن القرآن الكريم يستخدم التقنيات املنزاحة عن املعيار اللغوي ومن أهم هذه التقنيات
املنزاحة "التناوب" الذي يكمن هدفه الرئيسي يف توليد معانٍ مبتكرة بالعدول عن النظام اللغوي أو عن األصل وهو يعين إحالل كلمة أو
مجلة حمل غريها مما يناظرها فتؤدي معناها.
قد أصبح مفهوم "التناوب" ظاهرة أسلوبية يف القرآن الكريم بسبب تواترها يف اآليات الكرمية واستعان القرآن الكريم بهذه التقنية ليحقق
الغايتني معا ،أي :اجلانب الداللي وهو التوسع يف املعاني والتنوع األسلوبي وهذا أبرز مسة أسلوبية اختص بها القرآن .إذن ،قمنا بدراسة
هذا املفهوم يف سورة "األعراف" املباركة على املنهج الوصفي التطبيقي ،وقد درسنا حقيقية أمناط من التناوب يف الفعل (التضمني النحوي)
واالسم والصيغ واجلملة ،حيث تبني لنا أن التناوب الفعلي أو التضمني قد مشل مساحة أكثر بالنسبة إىل األمناط الثالثة األخرى وقد ظهر أن
هناك صلة ما بني الكلمتني املنوب عنها والنائبة وقد بين أكثر العالقات على أساس الرتادف واللزوم .كذلك تبني لنا أن السياق ـ لغوياً كان أم
مقامياً ـ ركن من األركان الرئيسة لكشف التناوب واملعاني الثانوية اليت تكمن يف الكلمة أو اجلملة املنتقاة.
الكلمات املفتاحية :سورة األعراف ،التناوب ،التضمني،العدول ،البنية العميقة والسياق.

1ــ تاريخ التسلم1394/6/28 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1395/5/10 :هـ .ش.
* أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة «بوعلي سينا»
** طالب الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة «بوعلي سينا».

Email: s.abdi57@gmail.com
Email: jauadmohammadzade59@yahoo.com
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املقدمة
إن القرآن الكريم يشمل نصا ذا قوّة وإبداع ،ويسلك يف تراكيبه ونظمه مسلكا واحدا ،وهو النص السماوي املعجز الذي ال
يستطيع أحد أن جياريه بأسلوبه ونظمه أو ببالغته وفصاحته ألن اهلل تعاىل قد اختار ألفاظ القرآن وتراكيبه يف أحسن صورة وأدق
نظم وكما يقال إن كل كلمة حتمل يف طيّها معنى ال حتمله كلمة أخرى وأحيانا ترتادف الكلمات والرتاكيب فتأتي مبعنى واحد
وختتلف يف البناء ،وإذا نظرنا إىل السياق الذي وردت اآلية فيه جند فلسفة هذا االختالف واملعاني الدقيقة واخلفية يف بطنها.
جند يف مواضع كثرية من القرآن الكريم اختالفاً يف معنى الكلمة الواحدة يف البناء والصيغة بإضافة كلمة أو حرف إليها ،كقوله
تعاىل :إن أَحسَنتُم أحسَنتُم لِأَنفُسِكم( اإلسراء ,)7 :فالفعالن متحدان يف الصيغة واملادة وإسنادهما إىل ضمري املخاطبني
(أحسنتم) ،ومع ذلك اختلف معناهما لدخول الثاني يف عالقة جديدة؛ إذ تعلق به جار وجمرور (لِأَنفُسِكم) ،فاختلف معناه عن
األول ،ولذلك اليصح أن يقال« :إن أحسنتم ألنفسكم أحسنتم ألنفسكم» ،ألن معنى الفعلني سيكون واحداً يف احلالتني .كما ال
يصح أن يقال« :إن أحسنتم أحسنتم» ،إال أن يضمر يف الثاني شيء ليس يف األول كأن يكون املقصود :إن أحسنتم أحسنتم (حبق)
مثال ،وهنا يلزم يف النطق تغيري التنغيم حتى يربز هذا املعنى املضمر (عبد اللطيف2000 ،م ,ص .)16

إن امليزة األوىل للنص القرآني هي عدوله عن املألوف؛ بعبارة أخرى كثرياً ما خيرج القرآن الكريم يف تراكيبه وألفاظه من
املتعارف املألوف يف القانون اللغوي ،ويرفع كالمه من املستوى العادي إىل املستوى الفين .توجد طرق كثرية إليراد الكالم على
املستوى الفين أو العدولي ،منها ظاهرة التناوب اليت تعدّ من أكثر الظواهر النحوية تردداً وأوسعها انتشاراً يف القرآن الكريم وقد
ذكر النحويون كثرياً من صور تلك الظاهرة يف القرآن الكريم ولكن مل يعاجلوها من أجل حتليلها والوقوف على دورها التعبريي
والتأثريي يف السياقات اليت وردت فيها ،بل من أجل التمثيل بها ،كما جاء بها ابن قتيبة يف كتابه تأويل مشكل القرآن .ومبا أن
التناوب أصبح ظاهرة أسلوبية يف القرآن الكريم اخرتنا سورةً من سوره الكرمية وعاجلنا هذه الظاهرة فيها وخصصناها بالدراسة
والتحليل .أمّا هدف هذه الدراسة فيكمن يف تفسري ظاهرة التناوب وحتليل أنواعها حيث بينت الدراسة أن ظاهرة التناوب يف القرآن
الكريم ال تأتي إال للتوسع يف املعاني وال تدل إال على مرونة واتساع يف قواعد اللغة.
إذن ،قمنا بدراسة هذا املفهوم يف سورة األعراف املباركة وقد كان منهجنا يف كتابة هذه الدراسة املنهج الوصفي التطبيقي الذي
يقوم على الدراسة والبحث يف األسلوب القرآني للوقوف على أسرار التقنيات اللغوية فيه معتمداً على كتب التفسري والبالغة
والنحو واجته البحث يف إطارين :اإلطار األول وهو اإلطار النظري ندرس فيه مصطلح التناوب لغة واصطالحا ونكشف عن
عالقته بعلم األسلوب وقد حتدّثنا فيه عن نشأة مفهومه عند احملدثني وبيان أشكاله وأنواعه ,أمّا اإلطار الثاني فهو عبارة عن التطبيق
العلمي ملا سبقت اإلشارة إليه يف اإلطار األول؛ حيث يتم البحث يف سورة األعراف املباركة للكشف عن أسرار البنى التحتية بني
السورة وآياتها .وفيما يبدو ،إن هذه الدراسة فريدة بنوعها؛ ألنها كتبت لتغطي مساحة دراسية مل متأل من قبل الدراسني يف فرع
األدب العربي وألنها اختصت بدراسة التناوب وهو ظاهرة أسلوبية شائعة يف القرآن الكريم بأنواعه املختلفة اليت مل تؤثر يف جذب
انتباه القارئ فحسب ،بل تعني أسلوب القرآن الكريم يف إيراد املعاني بطرق ليس هلا نظري.
يسـعى هـذا البحث إىل اإلجابة عـن عـدة أسئلة رئيسـة وهـي:
 1ـ أي منط من أمناط التناوب يعدّ أكثر انتشاراً يف السورة؟
2ـ ما هي مجالية التناوب والغرض الرئيس من هذا العدول يف النص القرآني؟
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 2ـ خلفية البحث
مل يسبق لدراسة أن تتناول التناوب يف سورة "األعراف" ,رغم ذلك مثة حبوث سابقة على هذا البحث قد عرضت للتناوب يف
األفعال واحلروف ،نذكر منها:
ـ «ظاهرة التناوب اللغوي بني املشتقات الدالة على الفاعلية واملفعولية واملصدر» ،هذا املقال كتبه مالك حييا وطبع سنة 2010م
يف جملة دراسات يف اللغة العربية وآدابها ،فصلية حمكمة يف العدد الثاني .حتاول هذه الدراسة أن توضح أن ظاهرة التناوب اللغوي
اليت وردت يف النصوص اللغوية تشيع يف العربية ،إذ قد تأخذ صيغة صرفية ما األحكام النحوية الداللية لصيغة أخرى وتتبادل معها
مبنى ومعنى.
ـ «حروف اجلر بني النيابة والتضمني» ،كتب هذا املقال أمحد مطر املطية ،وطبع سنة 2008م يف العدد الـ 112يف جملة الرتاث
العربي بدمشق .قد أشار الكاتب يف هذا املقال إىل تعاريف التضمني والنيابة من قبَل النحويني والبالغيني وجاء بأمثلة من القرآن
الكريم.
ـ «ظاهرة التضمني يف القرآن» ،كتب هذا املقال الكاتبان :خليل

ومجيل جعفري ،وطبع سنة 2004م يف العدد الـ11

يف جملة العلوم االنسانية .قام الكاتبان يف هذه املقالة بتحليل مفهوم التضمني فدرسا حد التضمني الكويف والبصري وصورهما
املختلفة وكذلك دور التضمني اإلجيابي.
ـ «تناوب حروف اجلر يف ديوان امرئ القيس دراسة وصفية حتليلية» ،كتب هذا املقال أمحد عبد الرمحن الذنيبات ،ونضال
حممود الفراية .طبع يف جملة كلية اآلداب واللغات ،سنة 2011م يف العدد الـ .9يف هذه الدراسة مل يقتصر الباحثان على الشعر
وحده ،بل قرناه بنماذج من اآليات الشريفة يف القرآن الكريم.
ـ «التناوب الداللي بني صيغ الوصف العامل» ،كتاب ألّفه طه حممد اجلمدي ،وطبع يف نشر دار الكتب املصرية ،القاهرة سنة
1998م .يف هذا الكتاب يتناول الدكتور اجلمدي مناذج من العدول يف صيغ املشتقات حتت عناوين أخرى تناقش كلها داللة
التنويع بني الصيغتني املشتقتني .إذا أمعنا النظر يف هذه الدراسات ـ رغم مساعيهم اجليدة ـ جند أنهم تطرقوا بشكل إمجالي ,لذا ،قد
اختصت هذه الدراسة بهذه الظاهرة بأشكاهلا املتعددة يف سورة األعراف املباركة وعاجلتها من أجل حتليلها والوقوف على دورها
التعبريي والتأثريي يف السياقات اليت وردت فيها.
 3ـ اإلطار النظري
التناوب يف اللغة فيه معنى التبادل وتقسيم األمر الواحد وتوزيعه ،وفيه ـ أيضاً ـ معنى اإلحالل ،أي إحالل شيء حمل شيء آخر

وجاء أيضاً يف لسان

العرب« :تناوب القوم املاء ،أي تقامسوه على املقلة وناب الشىء عن الشيء ينوب :قام مقامه» (ابن منظور ،د.ت,

«نوب») ,ويف االصطالح هو إحالل كلمة ـ قد تكون امساً أو فعالً أو حرفاً ـ حمل غريها مما يناظرها ،فتؤدي معناها .قيمة التناوب
أنها ال تثبت املعنى الكامن يف الكلمة الواردة يف السياق فحسب ،بل تتم يف ذات الوقت عملية استحضار للكلمة املنوب عنها ،وما
ينجرّ عنها من معان ،فتحدث عملية مزاوجة بني الكلمتني املنوب عنها والنائبة ومن ثمَّ تزاوج املعنيني ،مما يؤدّي يف النهاية إىل إثراء
املعنى (سليمان2008 ،م ,ص .)91
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أما األسئلة اليت جيب االنتباه بها يف عملية التناوب فهي :ما هو القانون أو املعيار الذي به يتحقق التناوب؟ ما األصل أو
القاعدة اليت تتم النيابة عنها؟ هل هي القاعدة املعيارية املتواضع عليها أو أنها القاعدة السياقية اليت يفرضها السياق اللغوي؟ ما
هي العالقة بني الكلمتني املنوب عنها والنائبة؟
يعرّف املعيار على أنه النظام اللغوي الذي ينبغي على املتكلم إتباعه ليحقق أداءا لغوياً فصيحاً ،واعتماداً على هذا املعيار حتدّد
درجة الفصاحة عند كل فرد ،ويطلق على هذا املعيار الذي خيرج عنه العدول مبسميات كثرية منها« :االستعمال الدارج واملألوف

والشائع والوضع اجلاري والدرجة الصفر والسنن اللغوية» (سامح ربابعة2003 ،م ،ص  ,)35إن مصطلح "درجة الصفر للكتابة" الذي أطلق
عليه روالن بارت هو مفهوم حديث يلتقي مع حديث القدماء عن "األصل" و"أصل الوضع" وإن درجة الصفر صفة تطلق على
اخلطاب الذي تدل فيه كل كلمة على ما وضعت له يف أصل اللغة (املصدر نفسه ،ص .)55

لعل موازنة بني عبارتني مثل" :الدم األمحر" و"الدم األبيض" تظهر الفرق الكبري بني املعيار واالحنراف عنه" ،فالدم األمحر"
عبارة يظهر فيها األصل ودرجة الصفر؛ ألنها متتلك معنى معجميا فقط ولكن عبارة "الدم األبيض" تعد خروجاً عن األصل اللغوي
املعتاد وهنا نابت كلمة "أبيض" مناب كلمة "األمحر" وهذا هو التناوب .أمّا العدول عن األصل فهو مظهر من مظاهر األسلوبية،
حيث يشمل مجيع مستويات اللغة ،السيما املستوى النحوي.
الغرض من النحو هو النحو التوليدي التحويلي الذي ملخص نظرياته ينبين على أن هناك تركيبات أساسية تشرتك فيها اللغات
مجيعاً وأنّ وظيفة القواعد التحويلية يف هذه النظرية حتويل تلك الرتاكيب األساسية إىل تراكيب سطحية وهي الرتاكيب املنطوقة
فعالً ،ويسمعها السامع وعملية وصف العالقة بني الرتكيب الباطين والرتكيب الظاهري تسمى حتويالً والعالقة بني الرتكيبني تشبه
عملية كيمياوية يتم التعبري عنها مبعادلة أحد طرفيها املواد قبل تفاعلها "  "inputوالطرف اآلخر هو الناتج بعد التفاعل " "output
ومبعنى آخر فإنها القواعد اليت تضفي على كل مجلة تولدها تركيبني :أحدهما باطين أساسي واآلخر ظاهري سطحي وتربط
الرتكيبني بنظام خاص (املنصوري2013 ،م ,ص .)236

إن الكفاية اللغوية واألداء الكالمي من الركائز األصلية يف معرفة التناوب واملقصود بالبنية العميقة هو املعنى الكامن يف نفس
املتكلم بلغته األم ومقياسه املقدرة أو الكفاية اللغوية أما البنية السطحية فهي ما ينطقه اإلنسان فعال وميثلها األداء الفعلي للكالم
(ميشال1986 ،م ,ص  26ـ  ,)27أمّا السؤال الرئيسي يف مسألة التناوب فهو كيف نفهم أن هناك تناوباً يف الكلمة أو اجلملة؟
نفهم عملية التناوب إما عن طريق القواعد اللغوية احلامسة يف علم النحو وإما عن طريق السياق .قد الحظ فان ديك van

 Dijkأن اجلملة تركيب شديد التعقيد يستمد وجوده مما يوجد أمامه وبعده ،ووصفُ اجلملة وحده غريُ كافٍ ،والبد من أن
يتصدّى النحو لدراسة بنية أكرب هي النص ,فقولنا "تلك الطاولة صاخبة" لو وردت وحدها دون أن توضع يف سياق ملا كان هلا أي
معنى مع أنها من الناحية النحوية مقبولة .على أننا لو كنا جنلس يف مقصف ،وكان اجلالسون حول الطاولة يضحكون يف صخب،
ثم قلنا هذه اجلملة مشريين إليها فإن املعنى يغدو مفهوماً جداً مع أن الرتكيب النحوي للجملة مل يتغري يف قليل أو كثري ,بناء على هذا
فإن املقام جيعل من الرتكيب املرفوض تركيبا مقبوال ذا معنى (حممود خليل2011 ،م ,ص .)161

فالكلمة ـ حسب ما يرون ـ هي املوجودة يف السياق ،مبعنى أنّه ال يتحدد معناها حتديدًا دقيقًا إال من خالله ،وهي ال تدل
مستقلةً بنفسها على شيء .قال اللساني الفرنسي ميلي« :إن الكلمة احلقيقية هي الكلمة يف السياق» (حسام الدين2001 ،م ,ص .)48
كان مفهوم السياق متضحا عند نقاد العرب القدامى ومنهم عبد القاهر اجلرجاني حيث قال يف موضع« :فلو كانت الكلمة إذا حسنتْ
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من حيث هي لفظ ،وإذا استحقت املزية والشرف استحقت ذلك يف ذاتها وعلى انفرادها ،دون أن يكون السبب يف ذلك حالٌ هلا مع أخواتها
اجملاورة هلا يف النظم ،ملا اختلف بها احلال ،ولكانت إمّا أن حتسن أبدًا أو ال حتسن أبدًا ،ومل تَر قوالً يضطرب على قائله حتى ال يدري كيف يعبّر،
وكيف يُورد ويصدّر» (اجلرجاني1978 ،م ,ص .)96

مبا أن التناوب يعدّ احنرافاً عن األصل فينبغي على املؤلف معرفة وافية باللغة األصلية ويف عملية التناوب هناك احرتاس جيدر
باملبدع أن يأخذه بعني االعتبار ،وهذا االحرتاس متمثل يف أن ليس كل احنراف يظهر قيمة فنية تكشف عن القدرة على اإلبداع
واخللق ،إذ ال بد أن يصاحبه وظيفة مجالية وتعبريية وكما قال شفيعي كدكين يف كتابه موسيقى شعر جيب على أي ظاهرة عدولية
أن يكون متصفاً مبيزتني :األول :مراعاة األصل اجلمالي ,والغرض منه أن هذا التجاوز يسبب شعوراً مجالياً لدى القارئ ,والثاني:
صميم اإليصال وهو يتيح للمخاطب فرصة ليفهم احساس الكاتب يف حدود الشعر )شفيعي كدكين ،1386 ،ص .(13
 4ـ اإلطار التطبيقي
تأخذ ظاهرة التناوب يف سورة األعراف املباركة أشكاال متعددة ،إذ تظهر على مستوى بناء اللفظة املفردة ،كما تظهر على
مستوى الوظيفة النحوية ،أما األوىل فقد حتدثنا عنها بإسهاب يف حبثنا عن التناوب يف األفعال واألمساء وأما الثانية فإنها تدخل يف
نطاق ما أطلق عليه التناوب يف الصيغ والتناوب يف اجلمل.
 4ـ 1ـ التناوب يف األفعال
من الظواهر اللغوية املشهورة اليت يلعب فيها املعنى دوراً بارزاً ظاهرة التناوب يف األفعال واليت يسمى أيضا بالتضمني النحوي
وهو يعين إشراب فعل معنى فعل آخر ليعامل معاملته ،وجيري جمراه كما أشار إليه ابن هشام« :قد يشربون لفظاً معنى لفظٍ فيُعطونه

حكمه ،وذلك يسمّى تضمينا وفائدته :أن تؤدي كلمةٌ مؤدّى كلمتني» (ابن هشام ،التا ,ص  .)305قال الزخمشري :ويضمنون الفعل معنى
فعل آخر فيجرونه جمراه مع إرادة معنى املتضمن والغرض من التضمني إعطاء جمموع املعنيني (الزخمشري1998،م ،ص .)581

إن املعيار الرئيسي يف التضمني هو أننا ال نقول إن املعنى اللغوي السابق هو عني املعنى االصطالحي وإمنا نقول أن هناك صلة ما
بني املعنى اللغوي واملعنى االصطالحي مهما كانت طبيعة تلك الصلة ،بعبارة أخرى إن املعنى اللغوي يعدّ قاعدة ينطلق منها املعنى
االصطالحي للتضمني و«هذا ال يع ي أن يتررد الفع اوأول من معناه ليكسب معنى جديداً ،وإمنا القصد أن جيمع هذا الفع بالتضمني بني

الداللتني :داللته اوأوىل ،وداللة الفع الذي أشرب معناه» (الزعبالوي1980،م ،ص  ,)62فباب التضمني النحوي ما هو إال دراسة للمعنى؛
ألن االعتماد على األلفاظ املنظومة فحسب ال يكفي يف تفسري األسلوب.
جاء هذا النمط من التناوب يف هذه السورة الكرمية بأشكال خمتلفة منها قوله تعاىل :فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُو ْا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ

ظلِمُونَ( األعراف ,)۹ :كما نالحظ أن الفعل "يظلمون" عدّي بالباء وحنن ال نقول :ظلمت به وإمنا :ظلمته ،لكنه هنا
بِآيَا ِتنَا ِي ْ
مبعنى اجلحود والتكذيب ،هلذا جاء سبحانه بالباء إيذاناً بأن فعل "يظلم بآياتنا" هنا يف معنى التكذيب أي كذّبوا بها وجحدوا بها كما
ظلَمُواْ بِهَا( األعراف« )103 :والظلم هنا ضد العدل أي يظلمون
جيء بهذا الفعل يف اآلية  103من هذه السورة الكرمية حيث يقالَ  :ف َ

اآليات فال ينصفونها حقها من الصدق وضمّن "يظلمون" معنى يكذّبون فلذلك عدّي بالباء» (ابن عاشور1984 ،م,ص  ,)32فكأنّه قيل :مبا كانوا
ظلْمًا َو ُعلُوًّا( النمل ،)14 :أما العالقة بني الظلم
يظلمون ويكذّبون بآياتنا على حد قوله تعاىل :وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْ َقنَتْهَا أَن ُفسُهُمْ ُ
والتكذيب هي اللزوم؛ ألنه كل تكذيب ال حمالة ظلم وجور؛ ألن الذي يكذّب بالدين وباآليات ،يظلم نفسه وآخرين يف حتقيق
هدفه الباطل.
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  1436ـ 1437هـ .ق1394 /هـ .ش) ـ العدد 13

أما املثال اآلخر للتضمني النحوي فهو اآلية الكرمية :فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ َوقَالُواْ يَا صَالِحُ ائْ ِتنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ
سلِنيَ( األعراف ،)77 :قال الزخمشري يف معنى فعل عتوا عن :تولّوا عنه واستكربوا عن امتثال أمره (الزخمشري1988 ،م،
مِنَ الْمُرْ َ

ص  )466إن فعل "عتا يعتو عتواً وعتياً" الزم ال يتعدى وتعديته حبرف "عن" محلته على التضمني ،حيث يأخذ معنى فعل استكرب
وتوىل.
أمّا التضمني النحوي يف هذه السورة الكرمية فال ينحصر يف األفعال اليت تأتي مع حروف اجلر األخرى بل يتعدى إىل تضمني
فعل معنى آخر كقوله تعاىل :وَأَ ْمطَرْنَا َعلَيْهِم َّمطَرًا( األعراف ,)84 :فقد بيّن اهلل تعاىل يف هذه اآلية عذاب قوم لوط ونوعه بقوله
(وَأَ ْم َطرْنَا عَ َل ْيهِم َّم َطرًا) أي :أنزل عليهم نوعا من احلجارة يشبه املطر وعدي بــ"على" ألنه ضمّن معنى أرسلنا كما قال الزخمشري:
«وأرسلنا عليهم نوعا من املطر عريبا ،يع ي احلرارة» (الزخمشري1998،م ,ص  .)471وأكده بقوله مطرا ونكر تهويال وتعظيمًا له ،مما سبب
عنه األمر بالنظر والتأمل يف هول عذابهم وعاقبتهم فقال( :فانظر كيف كان عاقبة اجملرمني) أما الفرق بني "مطر وأمطر" فهو أن
مجلة "مطرتهم العذاب" مبعنى نزل عليهم املطر وأمطر مبعنى نزل عليهم من اجلو ما يشبه املطر وليس هو مبطر ،كما قال تعاىل:
وَأَمطَرنا َعلَيهِم حِجَارَةً مِن سِجّيلٍ( احلجر.)74 :
طرَ وأمطِرَ ،أنّ مُطرَ للرّمحة وأمطر للعذاب وقد كثر اإلمطار يف معنى العذاب (ابن عاشور1984،م ,ص
وقيل أن التفرقة بني ُم ِ

 .)237وإن اهلل تعاىل شبه العذاب باملطر املدرار وبدل أن يقول :وأرسلنا عليهم املطر قال :وأمطرنا والغرض من هذا التناوب إبراز
تصوير العذاب بأحسن شكل وأنه تعاىل قد صوّر لنا قطرات املطر من نوع الكربيت قطرة فقطرة حتى يؤثر على املخاطب تأثريا وافرا
ويتمكن يف باله كيف كان عاقبة من يقرتف معاصي اهلل وكذّب رسله.
وكذلك قول اهلل تعاىل :فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَا ِرهِمْ جَاثِمِنيَ( األعراف .)78 :يف هذه اآلية ،حتقق التناوب يف فعل
"أخذ" واهلل تعاىل بدل أن يقول" :أهلكتهم الرجفة" قال" :فأخذتهم" .كما نعلم أن األخذ أصله تناول الشيء باليد «اوأخذ :خالف

العطاء ،وهو أيضا التناول .أخذت الشيء آخذه أخذا :تناولته ،وأخذه يأخذه أخذا» (ابن منظور ،د.ت« ،أخذ») .ويستعمل أيضاً يف القهر وأخذ
الرجفة :إهالكها إياهم وإحاطتها بهم إحاطة اآلخذ (ابن عاشور1984،م ,ص  ,)227إذن ،فعل "أخذ" هنا كلمة تؤدي مؤدّى
كلمتني :األخذ ثم اإلهالك .وإذا أمعنا النظر يف سورة األعراف املباركة نرى أن هذا الفعل اكتسب داللة أخرى حسب السياق وجاء
الثمَرَاتِ( األعراف ،)130 :فكلمة "أخذ" اكتسبت داللة
ِالسنِنيَ وَنَقْصٍ مِّن َّ
مبعنى فعل آخر كقوله تعاىل :وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِ ْرعَونَ ب ِّ
أخرى وأدت معنى فعل آخر يف السياق وبالتالي هي مبعنى ابتلى وامتحن وعدّي بالباء.
يف عملية فهم املعنى ،يكون للمقام واملوقعية دور هام وإمنا تنكشف معاني الكلمة حسب موقعيتها ويظهر تعدد مدلوالتها مع
تغيري صياغتها يف تراكيبها فمزية املقام أكشف وأوضح يف بيان معناها .وهذه أفعال "ترى وتنظر" يف مساقاتها املتعددة يف هذه السورة
الكرمية  :وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَا ِتنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ َأرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَ ِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ

فَسَ ْوفَ تَرَانِي( األعراف .)143 :يف تفسري هذه اآلية جيب أن نالحظ معنى "الرؤية" ومعنى "النظر" وما يوجد من االختالف بينهما.
إن النظر ال إدراك معه لكن الرؤية هي اإلدراك (الزخمشري1998،م ،ص  ,)502بعبارة أخرى إن الرؤية عام ويشمل اإلدراك ببعض
احلواس لكن النظر هو اخلاص وال يشمل اإلدراك وينحصر يف احلاسة البصرية؛ هلذا السبب نرى أن اهلل تعاىل قال يف هذه اآلية "لن
تراني" ومل يقل "لن تنظر إلي" وال ميكن لإلنسان رؤية ذات اهلل املقدسة ألن هذه البنية البشرية ال طاقة هلا إذن ،نرى أن اهلل جتلى ملا
هو أقوى منه وهو اجلبل «فلما ظهر من نور اهلل قدر نصف أمنلة اخلنصر اندك اجلب وتفتت» (الصابوني1981،م ،ص .)470
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إن القرائن حتدد معنى الكلمة اليت يوظّفها الرتكيب وهذه القرائن هي اليت تساعدنا يف معرفة التناوب يف األفعال .على سبيل
املثال قال تعاىل:وَلُوطًا ِإذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِنيَ( األعراف ,)80 :إذا أمعنا النظر يف هذه
اآلية الكرمية نرى أن فعل "تأتون" مل يأت يف معناه احلقيقي الوضعي؛ ألن كلمة "الفاحشة" ليست من األشياء اليت تستحق الذهاب
إليها ،بل تضمن معنى فعل آخر وهو "متارس" أي :أمتارسون الفاحشة .أما السؤال فهو :ملاذا عدل اهلل تعاىل عن استخدام فعل
"متارسون" إىل استخدام فعل "تأتون"؟ إذا رأينا إىل معاجم اللغة نرى أن فعل "أتى" مصدره اإلتيان أي :اجمليء وإذا أخذ هذا الفعل
مفعوالً به يضمن معنى وافق مثل أتيته على ذلك األمر :أي وافقته وطاوعته (الزبيدي ،د.ت« ،أتا») .وقيل أيضاً« :اجمليء كاإلتيان،

لكن اجمليء أعم ،وأن اإلتيان جميء بسهولة» (الراغب ،د.ت« ,أتى») وأتى املرأة مبعنى "باشرها وجامعها" واآلية اليت تصدّق رأينا قوله
تعاىل :فَِذَا َتطَهَّرنَ فَأتُوهُنَّ مِن حَيثُ أَمَرَكمُ اهللُ( البقرة )222:لذا؛ نفهم من هذه اآلية أن قوم لوط  كانوا ميارسون هذا
العمل القبيح بسهولة وعن ميل؛ فجمع التضمني املعنيني :اإلقبال عليه وقبوله.
إن النوع اآلخر من التناوب يف األفعال هو تضمني فعل معنى الفعل الناسخ فيتعدّى إىل مفعولني ،أصلهما مبتدأ وخرب ويشيع يف
َالسلْوَى( األعراف )160 :نالحظ يف هذه اآلية الكرمية أن فعل
الصريورة؛ كقوله تعاىل:وَظ ََّللْنَا َعلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَ ْلنَا َعلَيْهِمُ الْمَنَّ و َّ
"ظلل" هنا مبعنى "جعل" لذلك عدّي باملفعولني أصلهما مبتدأ وخرب وهما( :عليهم الغمام) كما نرى أن اهلل تعاىل عدل عن
استخدام فعل "جعل" إىل استخدام فعل "ظلل" وما هو الغرض من هذا العدول؟ إذا دققنا النظر إىل سياق اآلية نرى أنه ملا ذكر تعاىل
ما دفعه عنهم من النقم ،شرع يذكرهم مبا أسبغ عليهم من النعم فقال( :وظَلّلنَا عليهم الغمام) ومل يقل (وجعلنا عليهم السحاب)
وعلينا بالدقة إىل الفرق بني الكلمتني( :الغمام والسحاب) .إن الغمام هو مجع غمامة ،مسّي بذلك ألنه يغم السماء ،أي:
يواريها ويسرتها .وهو السحاب األبيض ،ظللوا به يف التيه ليقيهم حرّ الشمس (ابن كثري1997،م ،ص  ،)266أمّا السحاب من
السَّحب وأصل السَّحب اجلرّ كسحب الذيل واإلنسان على الوجه ومنه السّحاب إمّا جلرّ الريح له أو لِجرّه املاءَ والسّحاب الغيم فيها
ماءٌ (الراغب،د.ت« ,سحب») إذن ،يصبح معنى هذه اآلية :وجعلنا هذا الغمام ظليال عليهم يف التيه ومن ثم أن هذا السحاب مل
يأت إال لوقاية القوم حرّ الشمس؛ فجاء اهلل تعاىل بفعل "ظلل" بدل فعل "جعل" لريينا شدة تالؤم اللفظ مع املعنى.
النموذج اآلخر هلذا النوع من التناوب قوله تعاىل :تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَ َتنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا( األعراف)74 :

نالحظ أن فعل "تنحتون" يضمن معنى ما يتعدّى الثنني ،أي :وتتخذون اجلبال بيوتاً بالنحت أو تصريونها بيوتاً بالنحت كما أشار
إليه القرطيب« :اختذوا البيوت يف اجلبال لطول أعمارهم» (القرطيب2006،م ،ص  ،)239أمّا السؤال الرئيسي فهو :ملاذا مل يقل اهلل تعاىل
(وتتخذون اجلبال بيوتاً) وعدل عن هذا الفعل إىل استخدام فعل "تنحتون"؟ تشري املعاجم اللغوية إىل أن فعل (تنحت) من النحت
أي :حنت احلجرَ واخلشبَ وحنوهما من األجسام الصلبة (الراغب ،د.ت« ،نحت») واجلبال من األجسام الصلبة امللتوية مع الصخور
الغليظة وبناء البيوت من هذه اجلبال عمل شاق جدا وهم صيّروا اجلبال بيوتاً بالنحت لتقيهم هذه البيوت املنحوتة من اجلبال من
الربودة لطول أعمارهم ألنه قيل :كانوا يسكنون يف الصيف قصوراً ،ويف الشتاء البيوت املنحوتة يف اجلبال (الزخمشري1998 ،م ،ص
.)465

 4ـ 2ـ التناوب يف األمساء
تعدّ ظاهرة التناوب بني األمساء من الظوهر األسلوبية والغرض منها ورود اسم يف اآلية بديال عن نظري له وال يعين ذلك أن أي
اسم من األمساء يصلح ألن ينوب عن غريه ،إذ البد أن تكون هناك مشابهة أو عالقة بني االسم النائب الوارد يف السياق واآلخر
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املنوب عنه (سليمان2008 ،م ،ص  .)113جاء هذا النوع يف مواضع من هذه السورة املباركة ،منها ما ورد يف قوله تعاىل :لَهُمْ ُقلُوبٌ

الَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ َأعْيُنٌ الَّ يُبْصِرُونَ بِهَا( األعراف .)179 :نالحظ أن التناوب يف تركيب (هلم قلوب ال يفقهون بها) والقياس ال
يقال :القلب يفهم بل نقول :العقل يفهم ويدرك ،والقلوب اسم ملوقع العقول« ,واملراد منها هنا اوألباب والعقول ،والعرب تطلق القلب
على اللحمة الصنوبرية ،وتطلقه على اإلدراك والعق  ،وال يكادون يطلقونه على غري ذلك بالنسبة لإلنسان وذلك غالب كالمهم على احليوان ،وهو

املراد هنا ،ومقره الدماغ ال حمالة ولكن القلب هو الذي ميده بالقوة اليت بها عم اإلدراك» (ابن عاشور1984 ،م ،ص  .)255طبقا لقانون
املصاحبة اللفظية نقول( :هلم عقول ال يفقهون بها) لكن عدل اهلل تعاىل عن هذا القانون لنقطة داللية ال ميكن لكلمة عقل أن تعبّر
عنها .و القرينة اليت تسوقنا الختيار التناوب يف (القلب) هنا فعل يفقهون .الفقه يف األصل اللغوي هو التوصل إىل علم غائب بعلم
شاهد فهو أخص من العلم والفِقه هو العلمُ بأحكام الشريعة وفَقه أي :فهم (الراغب ،د.ت« ,فقه») .على أساس هذه القرينة ،نرى
أن اإلتيان بالقلوب هنا بدل العقول أفضل؛ ألن فهم أحكام الشريعة والتأمل يف الوحدانية وصدق الرسول كلها ال ميكن احنصارها
باإلدراك العقلي دون إدراكها بالقلب والقلب كما قيل هو الذي ميده بالقوة اليت بها عمل اإلدراك.
تكرر هذا النوع يف موضع آخر من هذه السورة املباركة حيث قال اهلل تعاىل :وَ َنطْبَعُ َعلَى ُقلُوبِهِمْ فَهُمْ الَ يَسْمَعُونَ( األعراف:

 )100كما نالحظ أنّ اهلل تعاىل جاء بالقلوب ومل يأت باآلذان وفعل (ال يسمعون) هو القرينة اليت تدلنا على أن القلب هنا مبعنى
األذن ،لكن ما هو الغرض الرئيسي هلذا العدول يف اآلية الكرمية؟ جاء اهلل تعاىل بالقلب؛ ألنّه مكان للحفظ والفهم وهذا يعين أنّ
الكفار ال يفهمون ما يسمعون .إن سياق املوقف هنا ينبين على الكناية التعريضية للكفار الذين جعلهم اهلل تعاىل يف عداد املوتى
الذين ال يسمعون صوتاً ،وال يعقلون دعاءً ،وال يفقهون صوتاً ،تهكماً وإزراءً عليهم؛ ألنّ املؤمنني هم الذين يفهمون ما يسمع
من الكالم ويقبلونه ويعملون به دون الكفار الذين قد يسمعون لكن ال يفهمون.
وكذلك من التناوب االمسي ما ورد يف قوله تعاىل:حَقِيقٌ َعلَى أَن الَّ َأقُولَ َعلَى اللّهِ إِالَّ الْحَقَّ( األعراف )105 :كما نرى أنَّ
اسم (حقيق) عدّي بـ(على)؛ وال يقال" :فالن حقيق على اإلكرام" بل "حقيق باإلكرام" وهو حقيق به وحمقوق به أي :جدير
وخليق به (الزبيدي،د.ت« .حقق») ولكن ملا كان احلقيق هنا يف معنى "حريص" جاء باحلرف (على) إيذاناً وإشعاراً بأنَّه يف معناه؛ ألنه
قد روي أن عدوّ اهلل فرعون قال له ملّا قال إِنّي رَسُولٌ مِن رَبّ العَالَمِنيَ ،كذّبتَ فقال :أنا حقيق على قول احلق أي :واجب علي
قول احلق أن أكون أنا قائله والقائم به (الزخمشري1988 ،م ،ص  )484وإمنا القصد بإتيان هذه الكلمة بدل كلمة "حريص" هو أن جيمع
هذا االسم بالتناوب بني الداللتني :داللته األوىل ،وهي اخلليق وداللة االسم الذي أشرب معناه وهي احلرص والوجوب.
ومنه أيضاً قوله تعاىل على لسان هارون  عندما يرى يف وجه أخيه موسى  الغضب حيث قال :وَأَلْقَى األلْوَاحَ وَأَخَذَ

بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي( األعراف .)150 :إن شاهدَ التناوب يف هذه اآلية الكرمية هو تركيب "ابنَ أمَّ".
كما نعلم أن اهلل سبحانه عدل عن "يا أخي" إىل ذكر كلمة "ابن أم"؛ ألن ذكر األم تذكري بأقوى أواصر األخوة وهي آصرة الوالدة
من بطن واحد والرضاع بلبان واحد (ابن عاشور1984،م ،ص  )117ملا رأى هارون  يف وجه أخيه الغضب واحلدة لعبادة اليهود،
وهم عاكفون على عبادة العجل ،سلك يف خطابه مسلك االستعطاف إلزالة ثورة الغضب عن نفس موسى  فابتدر أخاه
بالنداء "ابن أم" وخص األم باإلضافة استعطافاً حلقها وترقيقاً لقلبه «وليس ملا قي بأنه كان أخاه وأمه ب على أنهما كانا شقيقني» (ابن
كثري1997،م ،ص .)477

التناوب ظاهرة أسلوبية يف القرآن الكريم (دراسة يف سورة "األعراف" منوذجا)
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إن من أهم أغراض النيابة التوسّع يف املعنى ،فاإلتيان بنائب املصدر قد يوسّع املعنى توسيعا ال يؤدّيه ذكر املصدر وذلك كاجمليء
بصفة املصدر بدال منه فإنك إذا حذفت املصدر وجئتَ بصفته فربّما احتمل معنى جديدا مل يكن ذكر املصدر يفيده وال حيتمله وقد
يكون التوسع على حنو آخر ،وذلك أن يؤتى مبالقي الفعل يف االشتقاق فنكتسب معنيني (السامرائي2003،م ،ص  ,)138وذلك حنو
قوله تعاىل :اللّهُ مُ ْهلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا( األعراف )164 :كما نالحظ ،فقد جاء تعاىل بالوصف (معذّب) لكن مل جيئ
مبصدره ،والقياس أن يقول :معذِّبُهم تعذيبا شديدا؛ ألن مصدر فعل عذَّب هو التعذيب كعلّم تعليم ،أما العذاب فهو مصدر
(عذب) مثل خرب خرابا فجاء بالوصف (معذّب) ولكن مل جييء مبصدره فجمع معنيني يف آن واحد واملعنى :اهلل معذِّبهم فيعذبوا
عذابا شديدا وقد مجع املعنيني؛ التعذيب والعذاب يف آن واحد واملعنى أن اهلل يريد أن يعذِّبهم ثم يريدهم بعد ذلك أن يعذبوا هم
بأنفسهم أي دون استئصاهلم باملرة ألن التعذيب هو عذاب االستئصال والعذاب دون االستئصال وهو اإلجياع الشديد (الراغب،
د.ت« ،عذب»).

 4ـ 3ـ التناوب يف الصيغ
جتمع هذه السورة املباركة بعض مواطن التناوب يف جمال الصيغ (املصدر ،واجلملة والعدد) ونود فيما يلي أن نتوقف إزاء بعض
هذه املواطن .جند تلك الشواهد ـ على سبيل املثال ـ يف قوله  :وَكَم مِّن قَرْيَةٍ َأ ْهلَ ْكنَاهَا فَجَاءهَا بَأْ ُسنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآ ِئلُونَ
(األعراف ،)4 :كما نرى أن اهلل تعاىل جاء بكلمة "بياتا" مصدراً وقع موقع احلال مبعنى بائتني لكن عدل سبحانه عن هذا األسلوب
بعد حرف عطف "أو" وجاء جبملة ا مسية .وفقا لقانون العطف ينبغي أن يأتي الكالم يف غري كالم اهلل بهذا الشكل (فجاء ها بأسنا
بياتا أو قيلولة) أو (فجاءها بأسنا وهم بائتون أو هم قائلون) و«يف التعبري يف احلال اوأوىل باملصدر وجعلها عني البيات ويف احلال الثانية

باجلملة االمسية املفيدة يف املشهور للثبوت مع تقديم املسند إليه املفيد للتقوى ما ال خيفى من املبالغة» (آلوسي ،د.ت ،ص  ,)15وإمنا خولف بني
العبارتني على ما قيل وبنيت احلال الثانية على تقوى احلكم والداللة على قوة أمرهم فيما أسند إليهم ألن القيلولة أظهر يف إرادة
الدعة وخفض العيش فإنها من دأب املرتفني دون من اعتاد الكدح و« إمنا خص هذان الوقتان :وقت البيات ووقت القيلولة؛ وأنهما وقت

الغفلة والدعة ،فيكون نزول العذاب فيهما أشد» (الزخمشري1998 ،م ،ص  .)424ميكن أن ننظر إىل هذه اآلية من الوجهة األخرى وهي أن
اهلل تعاىل مل يقل ليالً ونهاراً كأنّه لإلشارة إىل أخذ العذاب إياهم وهم آخذون يف النوم آمنون مما كمن هلم من البأس اإلهلي الشديد
غافلون ،مغفلون (الطباطبائي1997 ،م ،ص .)9

والنموذج اآلخر من هذا النوع من التناوب يظهر يف قوله تعاىل :قَالُواْ يَا مُوسَى إِمَّا أَن ُتلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْ ُملْقِنيَ
(األعراف ,)115 :على أساس قانون العطف ينبغي بإتيان الكالم يف غري كالم اهلل بهذا املنوال (إما أن تلقي وإما أن نلقي) أو بشكل
آخر وهو (إما أن تكون أنت امللقي وإما أن نكون حنن امللقني) لكن نرى يف هذه اآلية عدوالً عن هذا األسلوب ,ففي ضوء قانون
العطف يصبح جتانس املتعاطفني أمراً مألوفاً يف األسلوب العربي ،فيكون احلكم بوجود ظاهرة عدولية يف اآلية أمراً مقبوالً لكن
ما هو الغرض الرئيسي هلذا العدول؟ إن التأمل الدقيق يف بنية املعدول إليه يكشف عن قيم داللية حتققها ظاهرة العدول إىل
صيغة أخرى وهي أن تغيريهم للنظم بتعريف اخلرب ،وتوسيط ضمري الفصل وتأكيد ضمري املتصل ينبئ عن رغبتهم يف التقديم وقد
جاءوا بكالم يسرتهب موسى  ويهول شأنهم يف نفسه واعتنوا مبا يدل على ذواتهم بزيادة تقرير الداللة يف نفس السامع املعرب
عنها يف حكاية كالمهم بتأكيد الضمري (الزخمشري1998 ،م  ,ص ,)486وإذا كان الكالم مستساغا مع قانون العطف ،مل يكشف عن
هذه املعاني الدقيقة واخلفية يف اآلية الكرمية.
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يوجد النمط اآلخر من هذا العدول الذي حتقق مبنى التناوب يف هذه السورة وهو قوله تعاىلَ  :فلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ َعنْهُ ُق ْلنَا

لَهُمْ كُونُواْ قِ َردَةً خَاسِئِنيَ( األعراف ,)166 :وفقا لقانون النحو ينبغي أن تأتي اجلملة يف غري كالم اهلل بهذه الصورة( :كونوا قردة
خاسئة) المتناع اجلمع بالواو والنون يف غري ذوي العلم؛ لكن اهلل تعاىل أتى باجلملة (كونوا قردة خاسئني) وعدل عن هذا القانون,
ملاذا؟ أجيب بأن ذلك على تشبيههم بالعقالء ،أو باعتبار أنهم كانوا عقالء ،أو بأن املسخ إمنا كان بتبدل الصورة فقط ،وحقيقتهم
ساملة (آلوسي ،د.ت ،ص .)225

ومن مناذج التناوب يف الرتاكيب اليت وردت يف النص القرآني قوله تعاىل :سَوَاء َعلَيْكُمْ َأ َدعَوْتُمُوهُمْ َأمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ
(األعراف ,)193 :فقد حقق التناوب هنا يف الرتكيب النحوي بني الفعلية واالمسية؛ ألن يف اآلية عدوال عن اجلملة الفعلية إىل اجلملة
االمسية والبنية التحتية هنا (أدعومتوهم أم صمتم) وإن اجلملة الفعلية (دعومت) متثل القاعدة السياقية اليت مت العدول عنها؛ فإن
إيثار اجلملة الفعلية هذه ابتداءاً فيه إشعار ضمين بتوجه السياق إىل بناء نسق متتابع من األفعال املاضية ،ويأتي قانونا املعادلة
والعطف ليعززا هذه الفكرة لدى املتلقي؛ ففي ضوء هذين القانونني يصبح جتانس املتعاطفني أمراً مألوفاً يف األسلوب العربي،
فيكون احلكم بوجود ظاهرة عدولية يف اآلية أمراً مقبوالً .لكن ما هو الغرض الرئيسي هلذا العدول؟ فاجلملة االمسية يلجأ إليها
املبدع للتعبري عن احلاالت اليت حتتاج إىل التوصيف والتثبيت ،ذلك أن االسم خيلو من الزمن ،ويصلح للداللة على عدم
التجدّد وإعطائه لونا من الثبات أما الفعل فيدخل فيه عنصر الزمن واحلدث ،خبالف االسم الذي خيلو من عنصر الزمن ،وألنّ
عنصر الزمن داخل يف الفعل ،فهو ينبعث يف الذهن عن النطق بالفعل ،وليس كذلك االسم الذي يعطي معنى جامدا ثابتا ،ال
تتحدد خالله الصفة املراد إثباتها (درويش ،د.ت ,ص .)153

وقيل :إن مجلة ( سَواءٌ عَ َليْكُمْ أَ َدعَوْتُمُوهُمْ َأمْ أَْنتُمْ صا ِمتُونَ) استئناف مقرر ملضمون ما قبله ومبني لكيفية عدم االتباع ،أي
مستو عليكم يف عدم اإلفادة دعاؤكم هلم وسكوتكم؛ فإنه ال يتغري حالكم يف احلالني كما ال يتغري حاهلم حبكم اجلمادية ،وكان
الظاهر اإلتيان بالفعل فيما بعد َأمْ ألن ما يف حيز همزة التسوية مؤول باملصدر ،لكنه عدل عن ذلك لإليذان بأن أحداث الدعوة
مقابل باستمرار الصمات ،وفيه من املبالغة ما ال خيفى (آلوسى ،د.ت ،ص  .)563وقيل أيضا :وقع قوله (أم أنتم صامتون) معادل
(أدعومتوهم) مع اختالف األسلوب بني اجلملتني بالفعلية واالمسية ،فلم يقل( :أم صمتم) ألنه رأس اآلية أي جملرد الرعاية على
الفاصلة وأن اجلملتني بني البليغ سيان وهذا العدول إىل االمسية من مقتضى الفصاحة ألن الفواصل واألسجاع من أفانني الفصاحة
(ابن عاشور1984 ،م ،ص .)219

والنموذج اآلخر للعدول يف الرتاكيب قوله تعاىل :فَرِيقًا هَدَى َوفَرِيقًا حَقَّ َعلَيْهِمُ الضَّالَلَةُ( األعراف ,)30 :ويالحظ أن
السياق يعرب عن قضية اهلداية بصيغة املاضي (هدى) وعن قضية الضالل بصيغة االسم (الضاللة) فهل هلذا املنحى األسلوبي ما
يربره؟ نقول :ومل يقل عنهم :وفريقًا أضل؛ ألن فيه إشارة إىل استحقاقهم اإلضالل هلم من اهلل لتوليهم الشيطان «وبذلك يظهر
حسن موقع لفظ "حق" هنا دون أن يقال أضله اهلل وأنّ ضالهلم قديم مستمر اكتسبوه وأنفسهم وليس تغيري اوأسلوب بني "فريقاً هدى" وبني "فريقا
حق عليهم الضاللة" حتاشياً عن إسناد اإلضالل إىل اهلل» (ابن عاشور1984،م ،ص .)91

 4ـ  4ـ التناوب يف اجلملة
من الواضح يف هذا القسم أن اجلمل يف املستوى السطحي ستنوب عن اجلمل يف املستوى العمقي من قبيل التضمني ،مبعنى أنها
الثِنيَ لَ ْيلَةً وَأَتْمَ ْمنَاهَا بِعَشْرٍ( األعراف:
تضمنت مجال حمذوفة سدت مسدها يف السياق .مثال ذلك قوله تعاىل :وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَ َ
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 )142إذا أمعنا النظر يف هذه اآلية الكرمية ،نرى أن اهلل تعاىل بدل أن يقول( :وواعدنا موسى أربعني ليلة) قال( :وواعدنا موسى
ثالثني ليلة وأمتمناها بعشر) ما الفرق بني هذين القولني؟ نقول :إن اهلل تعاىل أمره بصوم ثالثني يوما وأن يعمل فيها مبا يقرّبه من اهلل
ثم أنزلت عليه التوراة يف العشر وكلّم فيها هلذا نالحظ أن اهلل تعاىل فصل مجلة (وأمتمناها بعشر) وهو ضم عشرة إىل ثالثني لتصري
بذلك أربعني ،ليبني كيفية نزول التوراة على موسى ( الزخمشري1998 ،م ،ص  ,)500وقيل :جيء به رمزا إىل أنه مل يقع يف تلك
العشر ما يوجب اجلرب (آلوسي ،التا ،ص  )336إذا دققنا النظر إىل التناوب يف اجلمل ،يظهر لنا أن هذا النمط من التناوب يأتي كثريا ما
يف اجلمل الكنائية واليت أبلغ من التصريح.
نالحظ يف مواضع عديدة يف السور الكرمية أن القرآن الكريم استعان بهذا األسلوب؛ ألنه تعجز احلقيقة أو البنية العميقة كثريا
ما أن تؤدي املعنى كما أدته الكناية ،مثل قوله تعاىل :وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِي ِهمْ( األعراف ,)149 :إن األصل االفرتاضي املتخيل يف
مجلة (وملا سقط يف أيديهم) هو (وملا ندموا) أو بعبارة أخرى إن األصل بني قطيب الظاهرة العدولية هو (املعدول عنه :وملا ندموا)
و(املعدول إليه :وملا سقط يف أيديهم) ولكن ما هو الغرض هلذا العدول؟
إن القرآن الكريم قام بإتيان هذه البنية لتحويل كالمه إىل عمل فين متميز وجيعل لغة القرآن مسةً بارزةً .وأما تركيب (وملا سقط
يف أيديهم) فقد ورد ذكره يف القرآن الكريم مرة واحدة وفعل (سقط) مسند إىل (يف أيديهم) ،وهو من باب الكناية؛ ألن هذه اجلملة
تصوّر لنا شدة ندم قوم موسى  وحسرتهم على عبادة العجل ،ومن شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعضّ يده غمَّا ،فتصري
يده مسقوطاً فيها ألن فاه قد وقع فيها (الزخمشري1998 ،م ،ص  )510فإن العادة أن اإلنسان إذا ندم على شيء عضَّ بفمه على
أصابعه فسقوط األفواه على األيدي الزم للندم ،فأطلق اسم الالزم ،وأريد امللزوم على سبيل الكناية.
والرتكيب الكنائي اآلخر الذي حيقق تناوبا يف هذه السورة الكرمية قوله تعاىلَ  :و َقطَ ْعنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَا ِتنَا( األعراف:

 ,)72إن األصل اللغوي يف معاجم اللغة حول كلمة (دابر) وهي من الدبُر نقيض القبُل والدُّبُر من كل شيء عقبُه والدَّبرُ خلفُ
الشيء والدَّبرِ :املوت ودابر الرجل :مات (الزبيدي ،التا« :دبر») ,فقطع دابر القوم أي استوصل ،قال األصمعي وغريه ،الدابر:
األصل (املصدر نفسه« ,دبر»).

إذا نظرنا إىل كتب التفسري نرى أنها ذهبت إىل ما ذهبت إليه معاجم اللغة من حيث إن معنى (قطعنا دابرَ الذين كذبوا بآياتنا)
كناية عن االستئصال .والدابر اآلخر أي أهلكناهم بالكلية ودمرناهم عن آخرهم .واستدل به بعضهم على أنه ال عقب هلم (آلوسي،
د.ت ،ص  .)195قال الطباطبائي « :اآلية كناية عن إهالكهم وقطع نسلهم فإن الدابر هو الذي يلي الشيء من خلفه» (الطباطبائي1997 ،م ،ص
.)184

إن البنية العميقة هلذا الرتكيب هي (استأصلنا القوم الذين كذبوا) لكن نرى يف البنية السطحية (قطعنا دابرَ الذين كذبوا) ,فما هو
الغرض يف هذا العدول؟ قد اشتق القرآن الكريم من معنى (استئصال القوم) تركيب (قطعنا دابر املكذبني) ليدل به على العقاب
الذي ينزله اهلل تعاىل بالقوم الكافرين الذين ومسهم بالكافرين يف اآلية وهو استئصال من األصول وهذا الرتكيب الكنائي أبلغ من
التصريح وأوىل ألداء معنى االستئصال حيث يرينا أن القوم الكافرين مل تبق هلم باقية.
ومن األمور األخرى اليت تدل على التناوب يف اجلمل ،ما يرتبط بأسلوب الشرط أو شبهه ,فإن كلمة الشرط تطلب مجلتني،
يلزم من وجود مضمون أوالهما فرضا حصول مضمون الثانية ،وأدوات الشرط كلمات وضعت لتدل على التعلق بني اجلملتني،
واحلكم بسببية أوالهما ومسببية الثانية (ابن هشام ،د.ت ،ص  ,)272، 271وهذا يعين أن الشرط سبب واجلواب مسبب عنه .فكثريا ما
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نرى أن القرآن الكريم حيذف جواب الشرط فيجعل الدليل نفس اجلواب وهذا األمر جائز إن كان يف الكالم ما يدل عليه ,كقوله
صلِحِنيَ( األعراف ,)170 :ليست هذه اآلية الكرمية من باب
تعاىل :وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وََأقَامُواْ الصَّالَةَ إِنَّا الَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُ ْ
أسلوب الشرط بل هي شبيهة باجلملة الشرطية وإذا أمعنا النظر فيها نشاهد أن القرآن الكريم حذف جواب الشرط أو خرب املوصول
الرئيسي وهو (فأولئك هم املوجورون) وجاء باجلملة األخرى مكانه وهي (إنا ال نضيع أجر املصلحني) لكن ما هو الغرض من هذا
التناوب؟ كما أسلفنا الذكر ،إن جواب الشرط أو شبهه جيب أن يكون مسببا عنه وهذا األمر هو الدليل الرئيسي لوجود التناوب يف
اآلية الكرمية ألن مجلة (إنا ال نضيع أجر املصلحني) ال ميكن أن يكون مسببا عن املوصول وإعادة الشرط أو املبتدأ مبعناه لتأكيد اخلرب
من أجل رسوخه يف الذهن هو الدليل الرئيسي هلذا التناوب ,فإن املصلحني هم الذين ميسكون بالكتاب وطوي ذكرهم اكتفاء
بشمول الوصف هلم وثناء عليهم على طريقة اإلجياز البديع (ابن عاشور1984 ،م ،ص .)164
وشبيه بهذا الباب قوله تعاىل :وَالَّذِينَ عَ ِملُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْ ِدهَا وَآ َمنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْ ِدهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ( األعراف:

 .)153هذه اآلية الكرمية منط آخر من أمناط التناوب يف اجلملة حيث تأتي مجلة جواب الشرط بدل أخرى فلم يقل اهلل تعاىل:
(غفرهم اهلل) فلم خيصص املغفرة والرمحة بهم بل جعلها عامة ،ومل يواجههم بغفران ذنوبهم ،وإمنا ذكر صفة املغفرة والرمحة
فعسى أن تناهلم ،ففي حذف اخلرب (غفرهم اهلل):
الف) اتساع صفة املغفرة والرمحة ومل يقيدها بهم بل هي شاملة عامة.
ب) مل يواجههم صراحة باملغفرة ،وإمنا ذكر صفة املغفرة والرمحة فعسى أن تناهلم وذلك ليبقوا يف حالة طاعة وخشية من
معصية أخرى (السامرائي2003،م ,ص .)184

5ـ اخلامتة
تثبت دراسة التناوب فى سورة األعراف أن ظاهرة التناوب يف األفعال أكثر انتشاراً يف السورة قياساً مع األمناط األخرى وهو
يأتي إما بتضمني الفعل معنى آخر وإما بتضمني الفعل الذي ال يأتي مع حرف اجلر املختص به ،وهذا التنوع األسلوبي حيقق معنيني
يف آن واحد وال يلغي معنى الفعل املنوب عنه .أمّا التناوب يف االسم فالغرض منه ورود اسم يف اآلية بديال عن نظري له؛ فتناولنا
عددا من تلك األمساء بالتحليل والدراسة ،حيث حتقق لنا بأن التدبّر يف هذه األمساء النائبة قد هدانا إىل اختصاص كل منها بداللة
أو أكثر من الدالالت اهلامشية اليت جتعله متتاز من األلفاظ األخرى اليت تشاركه يف املعنى العام وأن تكون هناك مشابهة أو عالقة بني
االسم النائب الوارد يف السياق واآلخر املنوب عنه واليت أكثرها يقوم على الرتادف كإقامة اللفظ مقام مرادفه والعموم واخلصوص.
أمّا التناوب يف الصيغ فهو النوع الث الث من التناوب يف هذه السورة املباركة والذي جاء أكثره يف شكل العدول من االسم إىل
اجلملة ومن املسوغات األسلوبية اليت نتكئ عليها يف افرتاض وجود ظاهرة التناوب يف هذا النوع ،وقوع طريف بنية العدول حتت
سلطة قانون العطف ،وهو من املرجحات األسلوبية للتماثل الصيغي بني الدوال اللغوية .أمّا التناوب يف اجلمل فالغرض منه إقامة
مجلة مقام مجلة أخرى وهو النمط البديع يف نوعه وال يأتي إال للتوسع يف املعاني اليت ال نراها يف البنية العميقة؛ املعاني الدقيقة
اليت يرينا السياق والبنية السطحية واملستوى الفين من الكالم .كان التوسع يف املعاني ،نقطة مشرتكة من مجالية التناوب يف اآليات
الكرمية بأسرها ،أما الغرض الرئيسي من التناوب يف اآليات خيتلف باختالف املعاني والسياقات اليت وردت فيها اآلية وأيضاً كانت
عالقة الرتادف واللزوم بني الكلمة النائبة واملنوب عنها ،أكثر انتشاراً بني اآليات الكرمية يف السورة املباركة.
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اهلوامش
* املراد باألعراف أعالي احلجاب الذي بني اجلنة والنار وهو احملل املشرف على الفريقني أهل اجلنة وأهل النار مجيعاً
(الطباطبائي1997 ،م ،ص .)123

** النحو التوليدي هو من املباحث اهلامة اليت ينادي بها التحويليون وهدف هذه النظرية اليت عرضها تشومسكي يف كتابه
" syntactic structuresاألبنية النحوية" الذي صدر سنة 1957م قد متثل بصورة أساسية يف شرح الرتكيب ،أي يف تعيني القواعد
النحوية الكامنة وراء بناء اجلمل (عبد اللطيف2000 ،م ،ص .)34
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