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خالصة البحث
احلمد اهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني وعىل آله الطيبني

الطاهرين.

أما بعد ،فإن العالقات التي تربط بني األحداث عالقات خمتلفة ،ويمكن

حرصها وفق ًا للمعيار الزماين بعالقات ثالث؛ إذ َّ
إن احتامالت وقوعها الزماين

تفيض إىل حرص عالقاهتا الزمانية با ُملصاحبة والتعقيب والرتاخي ،فاحلدث إما أن

يقع مع غريه ويكون حينئذ ُمصاحب ًا له ،وإما أن يقع قبل احلدث َ
اآلخر أو بعده،
َ

ويفيض هذان االحتامالن إىل صورة مشرتكة تتمثل يف كون أحد احلدثني متأخر ًا عن
اآلخر ،إال َّ
أن تلك الصورة تنقسم عىل قسمني تبع ًا لوجود الفاصل الزماين الطويل

(املهلة) بني احلدثني وعدمه ،فمع عدم وجود املهلة بينهام تكون العالقة الزمانية بني
احلدثني التعقيب ،أما عند وجود املهلة فتكون العالقة الزمانية بينهام الرتاخي.

و ُتظ ِهر العبارة القرآنية َّ
أن هذه العالقات َتشرتك يف داللتها بداللة كل منها عىل

ُ
االقرتان يف املصاحبة ،والرسعة واالتصال يف التعقيب ،والبعد
داللة رئيسة ،هي
الزماين واملعنوي يف الرتاخي .فض ً
ال عن اشرتاكها يف الداللة عىل دالالت فرعية،

هي نتاج تواشج الدالالت الرئيسية مع دالالت السياق ،وما ُيلفت النظر َّ
أن داللة
واالستبعاد
االستبعاد كانت أحدى أبرز تلك الدالالت الفرعية للعالقات الثالث،
ُ

إنام يقع عىل احلدث الثاين ،إذ ُيظ ِهر السياق َّ
أن احلدث الثاين ُيعد َبعيد ًا مع وجود
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وقع معه ،بمعنى َّ
أن
حدث غريه ،سواء كان ذلك احلدث قد سبقَ ا ُملستبعد أو َ
َبعد قد َع َقب احلدث األول أو قد تراخى عنه ،أو صاحبه.
احلدث ا ُملست َ

ظهر من النصوص القرآنية  -أنّه يكون تار ًة
و ُيلمح يف ذلك االستبعاد -كام َي ُ

متأتي ًا من عدم تقدم ما يكون َمظن ًة لتحقق احلدث الثاين ،نحو تبشري مريم 
بعيسى  واستغراهبا من هذه ا ُملصاحبة واستبعادها أن يكون هلا ولدٌ مع ثبات

ووجود َحدث ينايف وقوعه ،وهو عدم مقربة الرجال إياها ،وكذا احلال يف استغراب
واستبعاد زوج إبراهيم  تبشري املالئكة إياها بالوالدة مع ما صاحب ذلك من

عقم هلا وشيخوخة هلا ولزوجها.

وتار ًة يكون االستبعاد ٍ
متأت من تقدم حدث ليس بموجب لوقوع الثاين الذي

ختتار العبارة القرآنية لفظة تؤدي الداللة
يعقبه بل قد يكون موجب ًا لنقيضه ،وهنا ُ

الرئيسية للتعقيب (الرسعة واالتصال) مع قدرهتا عىل أداء الداللة الفرعية التي

يوحي هبا السياق وهي االستبعاد .أما يف األحداث التي تعقب أحداث ًا أخرى دون
أن يكون بني احلدثني انتفاء وجود الثاين لوجود األول ،فلم تستعمل العبارة القرآنية

دالة تؤدي داللة االستبعاد مع االتصال والرسعة .ويظهر ذلك جلي ًا يف استعامل
(إذا) الفجائية للداللة عىل التعقيب واالستبعاد يف احلدث املفاجئ غري املتوقع ،بينام
كانت تستعمل (الفاء) يف األحداث املتوقعة والتي تربط بينها وبني ما سبقها عالقة
السببية.

وكذا احلال يف االستبعاد الذي يؤديه السياق باستعامل دالة الرتاخي (ثم) ،فقد

ِّ
وظ َ
ف فيه ما َيدل عليه الرتاخي املجازي من داللة عىل ال ُبعد املعنوي ،يف بيان ُبعد

احلدث الثاين وتأخره ُرتبي ًا يف إشارة إىل أنّه ليس من ُموجب احلدث ا ُملتقدم بل هو
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ُ
نقيض موجبه ،نحو ترتب الكفر بآيات اهلل عىل معرفتها ،فمعرفة اآليات توجب
االعرتاف واإليامن هبا ال الكفر ،فام كان من العبارة القرآنية إال أن استعملت (ثم)

للداللة عىل ال ُبعد املعنوي الذي يتواشج مع دالالت السياق فيفيض إىل داللة استبعاد
احلدث الثاين الذي يفيض هو اآلخر إىل داللة فرعية أخرى كالتهكم والتعجب.
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... Abstract ...
Different realationship in alang urge tissus contact different
events, and they can be collected according to atime balance in
three relations, for if the expectations of their times fallings result
to collect them by intermingle , commentary and sag . The Holly
Quran phrase appears or shows that this relations take place in
its indication which are to be coupled with comrades , speed , the
connection with commentary and with meaning fullness dimension
in sag . Besides their participation in amain indication with
subsieliary indications and that are the results of main indication
Harmony with the context indications.
The thing that draws attention is that the isolation indication
was the most distinguished among all the indications , the
subsidiary with the three relations .
The isolation falls on the second event , and the context shows
that the second event considers away with foundation of the other
event either that event preceds the isolated or falling with it , that′s
to mean the isolated event came after the first event or it may
come with it .
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مفهوم االستبعاد والعالقات الزمانية
القرب ،وما هلام حدّ حمدود ،وإِ َّنماَ
لفظ االستبعاد َمأخوذ من ال ُبعد (وهو ِضدُّ ُ

ولكن استعامله يف املحسوس
اعتباري .و ُيستعمل يف املحسوس ويف املعقول
هو َأمر
ّ
ّ
()2
َأكثر)( )1وحقيقته لألزمنة واألمكنة ،وقد ُيستعمل استعام ً
ال مجَ ازي ًا للمعاين املعقولة

ش ْك بِ هَّ
اللِ َف َقدْ َض َّل َض اً
تعاىل:و َم ْن ُي رْ ِ
نحو استعامل القرآن الكريم إياه يف قوله
لاَل
َ
َب ِعيدً ا ،)3(وال ُبعدُ احلقيقي يكون باملسافة الزمانية واملكانية ،ويكون املجازي يف
معان شتى منها احلب واملنزلة(.)4

واالستبعاد َمصدر استبعدَ ؛ ألن مصدر استفعل من ( َب ُعدَ ) استفعال( ،)5أما
ُ

صيغته فمن معانيها الن ُ
ِّسبة إىل اليشء ،قال سيبويه (ت 180هـ) :تقول :استجدته أي

أصبته جيد ًا ،واستكرمته أي أصبته كري ًام .واستعظمته أي أصبته عظي ًام ،واستسمنته

أي أصبته سمين ًا .)6(وجاء يف مغني اللبيب :صوغه عىل استفعل للطلب أو النسبة

كاستخرجت َ
املال ،واستحسنت زيد ًا ،)7(فيكون معنى االستبعاد اعتامد ًا
إىل اليشء
ُ

عىل الصيغة واملعنى املعجمي هو نسبة اليشء إىل ا ُلبعد سواء تعلق ذلك البعد يف
معنى معقول ،وهذا البحث يتناول من األحداث ما اتصف
يشء محَ سوس ،او يف
ً
بال ُبعد يف أم ٍر معقول عن حدث آخر تربطه به عالقة زمانية ،وقد تكون تلك العالقة
مجَ ازية لك ّنها تستند إىل حقيقة العالقة الزمانية.

وبذلك يكون ميدان دراسة داللة االستبعاد يف هذا البحث محُ دد ًا يف إطار ٍ
قيد
السياق إىل ُب ٍ
ٍ
ُ
ُ
حلدث ما ،وكان لذلك
معنوي
عد
يتحقق ذلك القيد متى ما أشار
معني،
ّ

ُ
تتمثل يف حدث آخر تربطه باحلدث الذي ُعدَّ بعيد ًا َعالقة زمانية
البعد َمرجعية
حقيقية أو جمازية.
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بمعنى آخر َّ
أن البحث يدرس داللة االستبعاد التي يتصف هبا احلدث الداخل

مع حدث آخر يف واحدة من ثالث عالقات زمانية ،وهذا ال يعني حرص العالقات
بني األحداث بالعالقات ا ُملشار إليها فقط؛ فاألحداث تربطها عالقات مخُ تلفة منها

عالقات غري زمانية وأخرى زمانية هي حمل البحث ،ويمكن حرصها بعالقات
ثالث؛ إذ َّ
وقوع األحداث الزماين تفيض إىل حرص عالقاهتا الزمانية
إن إمكانيات
ِ

باملصاحبة والتعقيب والرتاخي ،وهو ما ُيفهم من كالم املرزوقي (ت:)#421

حصل يف ٍ
َ
واعلم َّ
صح أن ُيقال فيه:
أن احلادث متى حصل فقد
وقت ،وا ُمل ُ
راد أنه َي ُ
وإن وقته َ
تأخر عماّ تقدمه َّ
أخر عنهَّ ،
ٌ
ألن وقته بعد وقته
إ َّنه
سابق ملا َت ّ
قبل وقتِه ،أو ُم ٌ

ٍ
أو ُم ِ
ُ
ُ
حينئذ ُمصاحب ًا
ويكون
يقع مع غريه،
صاح ٌب ما َحدث َمعه،)8(
فاحلدث إما أن َ
ٍ
صورة
يقع قبل احلدث اآلخر أو بعده ،و ُيفيض هذان االحتامالن إىل
له ،وإما أن َ

ُمشرتكة َتتَمثل يف كون ِ
أحد احلدثني ُمتأخر ًا عن اآلخر ،إال َّ
أن تلك الصورة تنقسم
عىل ِقسمني َتبع ًا لِ
ِ
وجود الفاصل الزماين الطويل (ا ُملهلة) بني احلدثني وعدمه ،فمع

ُ
تكون العالقة الزمانية بني احلدثني التعقيب ،أما عند وجود
عدم وجود ا ُملهلة بينهام
ُ
فتكون العالقة الزمانية بينهام الرتاخي.
ا ُملهلة

ُ
وأوىل العالقات التي ُتظ ِه ُر داللة االستبعاد يف أحد احلدثني املصاحبة وهي

ُ
وتنطبق عىل األحداث انطباقها عىل الذوات ،ففي
(املوافقة واملشاركة يف اليشء)(،)9

ُ
الس ْج َن َف َت َي ِ
صاحبة ذوات؛ فهي بني نبي اهلل
ان ،)10(هي ُم
قوله تعاىلَ :
و َد َخ َل َم َع ُه ِّ
يوسف  وبني الفتيني وقد تصاحبوا يف الدخول يف السجن ،أما يف قوله تعاىل
ار ِج ْع إِ َل ْي ِه ْم َف َلن َْأتِ َي َّن ُه ْم بِ ُجن ٍ
ُود لاَ ِق َب َل لهَ ُ ْم بهِ َ ا َو َلن ُْخ ِر َج َّن ُه ْم
عىل لسان سليامن ْ :
ِم ْن َها َأ ِذ َّل ًة َو ُه ْم َص ِ
اغ ُرونَ  ،)11(فاملصاحبة بني حدثني وقد عبرّ ت عنها (واو) احلال،

إخراج أهلِ سبأ ،وذلهُ م ،واألمر الذي تصاحبا به هو زمن الوقوع،
واحلدثان مها
ُ

328

أ.م.د.تراث حاكم مالك الزيادي  /م.م .حممد كريم جبار

فعالقة املصاحبة التي وجد البحث فيها داللة استبعاد أحد املتصاحبني ،هي عالقة

زمانية بني حدثني اشرتكا وتوافقا يف زمن الوقوع ،وهذا النمط من املصاحبة هو ما

هيم البحث ،فهو أحد العالقات الزمانية التي تظهر بعض السياقات القرآنية استبعاد
احلدث الثاين من املتصاحبني فيها.

إثر ٍ
وثاين العالقات هي َع ُ
ِ
آخر دون ُمهلة
القة
التعقيب وهو (أن يأيت ٌ
يشء َ
يشء َ

العالقة (الفاء) ومن املَواضع التي
بينهام)(،)12
وأشهر الدوال التي تؤدى هبا هذه َ
ُ

هنَالِ َك َد َعا َز َك ِر َّيا َر َّب ُه َق َ
ال َر ِّب هَ ْب ليِ ِم ْن
دلت فيها عىل التعقيب قو ُله تعاىلُ :
يع الدُّ َع ِ
اء * َفنَا َد ْت ُه المْ َلاَ ئِ َك ُة َو ُه َو َقائِ ٌم ُي َص يِّل فيِ المْ ِ ْح َر ِ
اب َأنَّ
َلدُ ن َْك ُذ ِّر َّي ًة َط ِّي َب ًة إِ َّن َك َس ِم ُ
هَّ َ
ش َك بِ َي ْح َيى ُم َص ِّد ًقا بِ َك ِل َم ٍة ِم َن هَّ
الل ُي َب رِّ ُ
الصالحِ ِ َ
ني،)13(
ورا َو َنبِ ًّيا ِم َن َّ
اللِ َو َس ِّيدً ا َو َح ُص ً

بالو ِ
لد كان َع ِق َب دعائه ُمتص ً
ال به ،قال اآللويس (ت :)#1270
فتبشيرُ زكريا َ 
ُّ
ُ
العطف بالفاء يف قوله تعاىلَ  :فنَا َد ْت ُه
دعاء واحدٌ ُم َتع َق ٌب بالتبشري
ويدل عىل أ َّن ُه ٌ

المْ َلاَ ئِ َك ُة ويف قوله سبحانه :فاستجبنا َل ُه َو َوهَ ْبنَا َل ُه حييى وظاه ِر قولِه َّ
جل شأ ُنه
يف َمريم :إِ َّنا ُن َب رّ ُ
ش َك اعتقاب التبش ِ
ري الدعا َء ال تأخره عنه .)14(وثمة دوال أخرى

دلت عىل التعقيب إىل جانب (الفاء).

احلدث الثاين عن األول يف زمن الوقوع ،ويشكل ذلك فاص ً
ُ
ال زمني ًا
وقد يبتعد

بينهام ،وهو ما ُيسمى با ُملهلة بينهام ،فتتغري  -عند ذلك  -العالقة الزمانية من التعقيب
وامتداد الزمن)
اىل الرتاخي وهو ثالث العالقات الزمانية ،والرتاخي هو (التمهل،
ُ

( ،)15وقال د .حممد التونخي :هو يف النحو ا ُملهلة واالنفصال الزمني ،)16(وأشهر

دوال الرتاخي حرف العطف (ثم) ،وتأيت للرتاخي احلقيقي (الزماين) والرتاخي
املجازي .ومن استعامل (ثم) للرتاخي الزماين ،قوله تعاىلَ :
ين َخ َر ُجوا
أ مَ ْل َت َر إِ ىَل ا َّل ِذ َ
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ال لهَ ُ ُم هَّ ُ
ت َف َق َ
وف َح َذ َر المْ َ ْو ِ
ِم ْن ِد َيا ِر ِه ْم َو ُه ْم ُأ ُل ٌ
اه ْم ،)17(فبنيَ موتهِ م
الل ُمو ُتوا ُث َّم َأ ْح َي ُ

عظامهم ،و َت َف َرقت فيها أوصالهُ م ،ثم جاء
وإحيائهم مد ٌة زمانية طويلة ُع ِّريت فيها
ُ

األمر اإلهلي بإحيائهم بعد مرور ذلك الزمن الطويل(.)18
ُ

ومل جيد البحث داللة استبعاد احلدث الثاين فيام كان من الرتاخي بني احلدثني

تراخي ًا حقيقي ًا ،يف حني كانت داللة االستبعاد واحدة من أبرز الدالالت الفرعية

للرتاخي املجازي .والرتاخي املجازي هو تراخ رتبي ،وكأن الثاين من احلدثني
ٍ
ُ
ري إىل أن
وتكون ا ُملهلة
مرتاخ عن األول يف الرتبة،
ٍ
حينئذ ُ
(مهلة ختييلية يف األصل تش ُ

املعطوف ب ُثم أعرق يف املعنى الذي تتضمنه اجلملة املعطوف عليها)( ،)19ويبقى وجه
الشبه بالرتاخي احلقيقي هو وجود الفاصل وبعد ما بني احلدثني.

وال ختتص عالقة التعقيب والرتاخي باألحداث فقط ،بل كان للذوات نصيب

من الربط هبا ،لكن ما خيص البحث هو تلك التي بني األحداث؛ ّ
الن داللة االستبعاد
إنام تقع عىل األحداث فقط.

أثر عالقة المصاحبة بين األحداث في إظهار داللة االستبعاد
ُ

ِ
وقوع أحد احلدث ِ
جيد البحث َّ
سياقات َتستبعدُ
ني
أن من املصاحبات ما جا َء يف
َ

ِ
ٌ
صاحبه؛ َّ
قائمة عىل
ألن النواميس الطبيعية
احلدث الذي
ا ُملتصاحبني مع وجود
َ

ِ
صاحب ذينك احلدثني يف زمن واحد ،من تلك املصاحبات تلك التي حكت
تنايف َت
ِ
ملظان ِ
ِ
ِ
الطبيعية ،وهي مع ذلك
حتققها
لعباد اهلل مع افتقارهم
اخلوارق التي حصلت

ِ
ِ
تحَ ُ
السؤال عن الكيفية ،يف قوله تعاىل عىل لسان
أخرى،كداللة
مل يف طياهتا دالل ًة
زكريا َ  :ق َ
ب َوا ْم َر َأ يِت َع ِ
اقر،)20(
ال َر ِّب َأ َّنى َي ُكونُ ليِ ُغلاَ ٌم َو َقدْ َب َل َغنِ َي ا ْل ِك رَ ُ
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ُ
َفكي ُي َ
َ
َ
خالف ما هو عليه ،جاء يف
وحال زوجته
يكون حا ُله
رزق بولدَ ،يتَطلب أن

روح املعاين :وإنام قال ذلك  مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة اهلل تعاىل
ِ
حصول الولد
عليه السيام بعدَ مشاهدتِ ِه  الشواهد السالفة استفسار ًا عن كيفية

أيعطا ُه عىل ما هو عليه من الشيب ونكاح امرأة عاقر أم يتغري احلال)21(؟.

و ُتلحظ مثل تلك الداللة يف قوله تعاىل عىل لسان مريم  يف سورة آل عمران:
َ ق َال ْت َر ِّب َأ َّنى َي ُكونُ ليِ َو َلدٌ َو مَ ْل َي ْم َس ْسنِي َب رَ ٌ
ش ،)22(وقوله يف سورة مريم:
َ ق َال ْت َأ َّنى َي ُكونُ ليِ ُغلاَ ٌم َو مَ ْل َي ْم َس ْسنِي َب رَ ٌ
ش َو مَ ْل َأ ُك َب ِغ ًّيا ،)23(فمريم  إنام تعجبت

َ
من ْ
غالم مع عد ِم وجود ما َيلزم ذلك ،قال الرازي(ت ... :)#606
يكون هلا
أن
ٌ

أهنا إنام تعجبت بام بشرّ ها جربيل  ألهنا عرفت بالعادة َّ
أن الوالدة ال تكون إال

جوزوا خالف ذلك يف
من رجل والعادات عند أهل املعرفة ُمعترب ٌة يف األمور وإن ّ

القدرة.)24(

ومثل تلك الداللة قوله تعاىل حكاية لقول امرأة إبراهيم َ  :ق َال ْت َيا َو ْي َلتَا
َأ َألِدُ َو َأ َنا َع ُج ٌ
وز َوهَ َذا َب ْع يِل َش ْي ًخا إِنَّ هَ َذا َل يَ ْ
يب ،)25(فهي إنام تعجبت من
ش ٌء َع ِج ٌ
حال هذه الوالدة التي صاحبت كوهنا عجوز ًا فض ً
ال عن كون بعلها شيخ ًا ،وهي
الطبيعة ال َب ِ
ِ
ٌ
رشية ،قال الزخمرشي(ت :)#538
عروف من ُسن َِن
ُمستَبعد ٌة فيام هو َم

وهو استبعاد من حيث العادة التي أجراها اهلل .وإنام أنكرت عليها املالئكة تعج َبها
فـ قالوا َأ َت ْع َجبِ َ
ني ِم ْن َأ ْم ِر اهلل ألهنا كانت يف بيت اآليات و َمه َبط املعجزات
واألمور اخلارقة للعادات.)26(

ِ
ِ
ِ
ّ
نقائضها الطبيعية ،التي
التصاحب مع
َبعد ُة
إن هذه ا ُمل
صاحبات بني أمو ٍر ُمست َ

ٌ
خارقة للعادة ،فهي
مصاحبات
ليس من شأهنا وقوع احلدث األول بوجودها ،هي
ٌ
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الرغم من كون احلدث
َك
ٌ
رامات ألنبياء اهلل وأوليائه؛ لذا كانت واقع َة الوجود عىل َّ
وع ِل َل وقوع احلدث مع كونه مستبعد ًا بأنه عائد إىل مشيئة اهلل
الثاين ُمستبعد ًاُ ،

سبحانه وتعاىل.

ويف ُقبا َل ِة ذلك جيد البحث َّ
أن َ
بعض املصاحبات ا ُملت ََح ِققة بني احلدثني ُيظ ِه ُر
ُ
ِ
السياق الذي وردت فيه َّ
أن الثاين ِمن احلدثني ُمس َتبعدٌ
ستوجب
وقوعه مع وجود ما َي
ُ

عدم وقوعهَ ،فمث ً
ال ُيرى َّ
أسامعهم ،وأعمى
أصم
أن ُع ُت َّو الك ّفا ِر وعنا َدهم قد
َ
َ
َّ
توقع منهم ،واقرتفوا ما هو ُمس َتبعدٌ بوجود
أبصارهم فجاءوا بخالف ما هو ُم ٌ
َ
ات هَّ
اللِ
و َك ْي َف َت ْك ُف ُرونَ َو َأ ْنت ُْم ُت ْتلىَ َع َل ْي ُك ْم َآ َي ُ
اآلخر ،وهو ما عبرّ عنه قوله تعاىلَ :
َو ِف ُ
ُ
ُ
َ
احلدث الثاين ا ُملستَبعد معه وقوع احلـدث
احلالية َمثّلت
فاجلملة
يك ْم َر ُسو ُل ُه،)27(
األول ،قال ابن عاشور(ت  :)#1393ومجلة {وأنتم تتىل عليكم آيات اهلل} حالية،
ِ
ِ
تالوة ِ
الر ِ
ألن ك ً
وهي ّ
حمط االستبعاد وال َّنفي ّ
الصالة
آيات اهلل
ال من
سول عليه ّ
وإقامة ّ
وازع هلم عن الكفر.)28(
والسالم فيهم ٌ
َّ

ِ
ٌ
ظه ُر فيها َد ُ
ِ
وثم َة مجَ
اللة استبعاد
النصوص
موعة أخرى من
القرآنية التي َت َ
ِ
إن مل يكن ُم ِ
حل ٍ
صاحب ًا َ
ُ
ُحصول احلدث ْ
لوقوع ِه ،ومنه قوله
يكون شرَ ط ًا
آخر
دث َ

تعاىلَ :
أ ْم َح ِس ْبت ُْم َأنْ َتدْ ُخ ُلوا الجْ َ َّن َة َولمَ َّا َي ْع َل ِم هَّ ُ
ين َجاهَ دُ وا ِم ْن ُك ْم َو َي ْع َل َم
الل ا َّل ِذ َ
الصابِ ِرين ،)29(قال ابن هشام (ت  :)#761والواو من قوله تعاىل( :وملا) واو
َّ

فاستبعاد
احلال والتقدير :بل أحسبتم أن تدخلوا اجلن َة وحا ُلكم هذه احلالة.)30(
ُ
احلدث ا ُمل ِ
ِ
ُ
صاحب له ،وهو ما َنفت اآلية
رشطه وهو
وقوع احلدث هنا لِعدم توفر
القرآنية وجوده.

ُ
واحلال أنه مل
وجاء يف فتح القدير :واملعنى :أم َحسبتم أن َتدخلوا اجلن َة،
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َ
ُ
املخاطبِني اجلنة باآلية
فدخول
اجلمع بينهام،)31(
يتحقق منكم اجلهاد ،والصرب ،أي:
ُ
ِ
ِ
ٌ
احلدث اآلخ ِر (اجلمع بني اجلهاد والصرب) ،ودخوهلا ُمس َتبعدٌ -
بمصاحبة
مرشوط

ِ
للمخاطبني َ -بل ُم ٍ
َ
احلدث الثاين.
وقوع
نتف ِعندَ َعد ِم
بالنسبة
ِ

فتكون َعالقة املصاحبة بني األحداث قد أظهرت استبعاد ِ
أحد احلدثني بِصور
ُ
ٍ
مخُ ٍ
ُ
ُ
حينئذ عىل السياق
التعويل
احلدث ا ُملس َتبعدُ واقع ًا ،ويكون
تلفة ،منها ما كان فيها
يف بيان عدم كون احلدث اآلخر ُموجب ًا لوقوع احلدث ا ُملستَبعد ،إ ّما لكونه ِخ َ
الف ما

ِ
ُ
صاحب احلدث املستبعد
احلدث الذي
احلدث ا ُملستَبعد للوقوع ،وإ ّما لكون
يتطلبه
َ
مهيئ ًا لوقوع ما هو خالف احلدث ا ُملستَبعد .وكانت ُ
عدم تحَ قق
بعض الصور ُتظهر َ

ِ
صاحبة بني احلدثني؛ ألن السياقات التي وردت فيها تلك املصاحبات تومئ إىل
ا ُمل
انتفاء وقوع احلدث ا ُملستَبعد إال أن ُي ِ
صاح َب احلدث الذي ُي ّ
شكل رشط ًا لوقوع

ِ
أثر َعالقة املصاحبة الزمانية يف بيان
احلدث الثاين .وهذه
ُ
الصور ا ُملخت َِلفة ُتظ ِه ُر َ
َ
وخليق بالذكر َّ
ٌ
أن
احلدث ا ُملستبعد يف صور شتى وفق ًا للسياق الذي وردت فيه.

ِ
ٍ
العبارة القرآنية زادت يف ِ
ألفاظ افتتحت هبا ا ُملصاحبات
داللة االستبعاد يف اختيار
بيان

ٍ
نس ِجم ًة مع داللة االستبعاد من َقبيل التَعجب والتوبيخ.
لتؤدي َد
الالت ُم َ
أثر عالقة التعقيب بين األحداث في إظهار داللة االستبعاد

هر ُ
بعض السياقات التي ورد فيها التعقيب دالل َة عدم توقع حصول احلدث
ُت ِظ ُ

َ
الثاين بعد األول؛ إذ َّ
يكون ُموجب ًا للثاين ،بل قد
إن األول منهام ليس من شأنه أن

ألن األول من األحداث  -حينئذ ُ -م ِ
ُ
يكون عىل العكس متام ًاَّ ،
وج ٌب لنقيض
احلدث الثاين .واحلدث الثاين غري ُمتو َق ٍع ،وقد اختارت العبار ُة القرآنية يف بعض
العدد اخلامس  ...ربيع الثاين / #1434آذار 2013م

333

أثر العالقات الزمانية بني االحداث يف اظهار داللة االستبعاد يف القرآن الكريم

النصوص للتعقيب الدال عىل تلك الداللة دال ًة جامع ًة للداللة الرئيسة للتعقيب
ِ
وداللة االستبعاد ،وتلك الدالة هي (إذا) الفجائية التي تدل
(الرسعة واالتصال)
عىل ا ُملبادرة إىل األمر غري ا ُملتوقع ،فمعناها يف تلك النصوص وقوع خالف املتوقع

من صاحب احلدث( ،)32ومعنى االستبعاد ٍ
متأت من «ترتّب اليشء عىل غري ما يظن
ِ
ُ
للداللة
القرآنية (إذا) الفجائي َة
يرتتب عليه»( ،)33وهذا يظهر دقة توظيف العبار ُة
أن
َ

ِ
هج ِم بني احلدثني ،وهو ما ال ُيلحظ
آخر متثَّل يف
عىل التعقيب،
داللة ال َّت ُّ
ومعنى َ
ً
يف دوال التعقيب األخرى كـ (الفاء) وغريها ،ففي قولِه تعاىلَ  :فإِنْ ُأ ْع ُطوا ِم ْن َها

َر ُضوا َوإِنْ مَ ْل ُي ْع َط ْوا ِم ْن َها إِ َذا ُه ْم َي ْس َخ ُطونَ ُ ،)34(يلحظ َّ
تعقيب،
أن احلدثني بينهام
ٌ
إظهار
لكن
قيب عد ِم اإلعطاءَّ .)35(
الس َخ َط َع َ
َ
وهت ٌ
َجم ،وهذا يعني :أنهَّ م ُيظهرون َّ

ِ
هجم ،وهو
قيب َعد ِم
وأصبح
السخط مل يكن ُمرت َقب ًا منهم،
إظهار ُه َع َ
َ
ُ
اإلعطاء كال َّت ُّ
َّ
ِ
ِ
اختيار (إذا) هنا َ
ِ
التعقيب
داللة
(الفاء) ولو كان النص ُمقترص ًا عىل
دون
ناس َب
ما َ
َ

ُ
ِ
الفجائية عىل ّ
أمر يفاجئ
جلي َء بـ(الفاء) ،قال ابن عاشور :ود ّلت {إذا}
أن َس َخطهم ٌ
َ
َ
ُ
ُ
تكون
وشأن األمور املفاجئة أن
يكون يف غري َمظ ّنة َس َخ ٍط،
العاقل حنيَ َيشهده ألنّه

غريب ًة يف باهبا.)36(

ِ
الفارق بني (اذا) وبني (الفاء) يف الربط
أشار الريض (ت  )#686إىل ذلك
وقد َ
أقل من ِ
ال :وأما (إذا) فاستعامهلا َ
بني اجلواب والرشط ،قائ ً
قبل االسمية ُ
الفاء لثقل

ِ
ِ
لتأويله َّ
بأن وجو َد
الفاء ،وذلك
لفظها ،وكون معناها من اجلزاء أبعد من معنى
()37
ِ
ُ
التهجم التي تؤدهيا (إذا)
.فداللة
تهج ٌم عليه
فاجئ
ِ
وم ِّ
لوجود اجلزاء ُ
الشرَّ ِط ُم ٌ

الداللة يف ِ
الفجائية ال ُت ُ
ني هبا ،و َتت ُ
ُ
ُ
التعقيب بني احلدثني املَربوط ِ
كون
َمثل تلك
فارق
َ
ِ
ري ُمنت ََظ ٍر.
ري ُمتو َق ٍع ،وغ َ
احلدث الثاين غ َ
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رع َ
ون وملئه من اآليات واالستهزاء هبا َع ِق َب جميئها
ويمكن أن ُيعدَّ َض ِح ُك ِف َ

إياهم مثا ً
ال ملا البحث بصدده من بيان إلظهار عالقة التعقيب بـ (إذا) الفجائية دالل َة

االستبعاد ،وهي الداللة التي َّأداها التعقيب يف قوله تعاىلَ  :ف َلماَّ َج َاء ُه ْم بِآ َياتِنَا إِ َذا

ُه ْم ِم ْن َها َي ْض َح ُكونَ  ،)38(فقد أرادت العبارة القرآنية بيان استبعاد وقوع الضحك
واالستهزاء باآليات فاختارت لذلك ما ُي ِ
فليس َّ
الض ِح ُك ُمتوقع ًا
ناسبه من الدوالَ ،

منهم بعد رؤية اآليات التي ِ
وصفت َّ
بأن إحداها أكرب من األخرى ،السيام أنه كان
َع ِق َب جميء اآليات دون مهلة تمُ ِّكنهم من التأمل فيها(.)39
إظهار رسعة وقوع َّ
الض ِحك بعد جميء اآليات الكتفت
راد
ولو كان املعنى ا ُمل ُ
َ

ري هكذا(:فلام جاءهم
العبارة بـ (ملا) الدالة عىل التعقيب الرسيع( ،)40ولكان التعب ُ
بآياتنا َض ِحكوا منها) ،وهو ما اكتفت به العبارة القرآنية يف مواضع مل يكن القصدُ

إظهار االستبعاد بني احلدَ َثني ،بل كانت لداللة أخرى ،نحو قوله تعاىلَ  :ف َلماَّ
فيها
َ
َن َّج ُ
ُ
فاإلعراض ليس النتيج َة
ورا،)41(
اك ْم إِ ىَل ا ْل رَ ِّ
ب َأ ْع َر ْضت ُْم َو َكانَ الإْ ِن َْسانُ َك ُف ً
وقوعه بدليل ذيلِ اآلية الذي ُيفهم
الطبيعية للتنجية ،لك ّنه مل يصل إىل َمرتبة ا ُملستبعد
ُ

ِ
منه َّ
ُ
اإلعراض ،فيكون
اإلنسان وليس ُمستبعد ًا منه بعدَ ذلك
أن ذلك من طبيعة
ِ
ُ
ِّ
حاكمة
سياق ا ُمل
ويعضد ُه
ورا كالتعليلِ لإلعراض،)42(
قولهَ :
و َكانَ الإْ ِن َْسانُ َك ُف ً
العقلية الذي َوردت فيه اآلية.

ِ
رع َ
ُ
استمرار داللة
البحث
ون وملئه ،جيد
وبالعودة إىل
سياق جميء اآليات إىل ِف َ
َ
ِ
ِ
ُ
رعون وملئه ،إذ تتصاعدُ
االستبعاد يف السياق
داللة
استبعاد األفعال
الصادرة من ِف َ

فيؤثر ذلك عىل اختيا ِر ِ
ٍ
قريب
دالة التعقيب يف َموضع
الذي وردت فيه اآلية املاضية،
ُ

اب إِ َذا ُه ْم َي ْن ُك ُثونَ ،)43(
ييل اآلي َة السابقة ،وهو قوله تعاىلَ  :ف َلماَّ َك َش ْفنَا َع ْن ُه ُم ا ْل َع َذ َ
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ُ
واقع بعد كشف العذاب عنهم بال فاصل
فاحلدث الثاين هو َنك ُثهم عهدَ هم ،وهو ٌ

زماين ،بشهادة (ملا) التي تفيد التعقيب ،وقد آزرهتا يف ذلك (إذا) الفجائية الواقعة يف

جواهبا .أما داللة االستبعاد فتتضح من أقل تأمل لسياق اآليات املاضية وذلك التأمل
دون (الفاء) َمث ً
رس اختيار (إذا) الفجائية رابط ًة للجواب َ
ال ،ولعله مما
يكشف أيض ًا ِ َّ
ِ
جميء اجلواب خالي ًا من الرابط بأن يقال( :فلام كشفنا عنهم العذاب
سبب َعدم
يبينّ
َ
ِ
َ
رع َ
اآليات باالستهزاء ،ومن َث َّم َبينَّ َ
االنتقال
ون وملئه
نكثوا)؛ فالسياق َبينَّ َ ُمقابلة ِف َ

حاجة العقلية إىل اإلصالح بمبدأ الثواب والعقاب لعلهم بذلك
من اإلصالح با ُمل َّ
العذاب رحا َل ُه عندهم حتى َف ِزعوا إىل الرسول ِ
يعاهدونه
ُيصلحون ،وما أن َح َّط
ُ

العذاب ،وما ان ُر ِف َع عنهم ما َنزَ َل بساحتهم من
فع عنهم
ُ
باإليامن هذه املرة إن ُر َ

العذاب جاءوا بِخالف ما ألزموا به أنفسهم ،وما كان ينبغي هلم دون إلزام ،فنكثوا

عهدهم وعادوا سريهتم األوىل( .)44فالداللة ُالرئيسية التي عبرّ ت عنها (ملا) و(إذا)
ُ
السياق بتلك الداللة إىل داللة االستبعاد بِ َمعونة
حتو َل
السعة وقد َّ
الفجائية هي رُّ
ِ
ِ
االرتقاب وهي ما تقوم عليه داللة
دالة التعقيب املناسبة ،التي أظهرت داللة َعد ِم

هجم فهو يمثل الرسعة واالتصال اللذين يشكالن داللة
استبعاد احلدث ،أما ال َّت ِ
التعقيب الرئيسية.

وقد يتفق أن يكون ذلك االستبعاد ناظر ًا إىل إدعاء املخاطبني ،فيؤتى بالتعقيب

دا ً
ّ
صح أن يكون خترجي ًا
ال عليه للتهكم باملخاطبني والتبكيت هبم،
ولعل هذا ما َي ُّ
ِ
ِ
ِ
ح َّتى إِ َذا َأ َخ ْذ َنا ُمترْ َ ِفي ِه ْم بِا ْل َع َذ ِ
اب إِ َذا
التعقيب عىل
لداللة
االستبعاد يف قوله تعاىلَ :

ُه ْم جَ ْي َأ ُرونَ  ،)45(فقد َضجوا وارتفعت أصواهتم من ِشدة العذاب َع ِق َب ُنزولِه هبم،
َبعد من ِج ِ
هة ص ِ
ربهم عىل َعذاب اهلل ُسبحانه وتعاىل،
توقع ِمنهم ،غري ُمست َ
أمر ُم ٌ
وهو ٌ
ظهر علينا
لك َّنه من جانب التهكم هبم ُيؤدي دالل َة االستبعاد؛ فقد كانوا يقولون :ال َي َ

336

أ.م.د.تراث حاكم مالك الزيادي  /م.م .حممد كريم جبار

أهل َ
أحدٌ ألنّا ُ
احلرم ،)46(ويؤ ّيد أن ذلك االستبعاد هتكم هبم ذكر استكبا ِرهم عىل
الناس ،وهو ا ُمل َبينّ فيام تال اآلية املباركة ،وهو قوله تعاىل :لاَ تجَ ْ َأ ُروا ا ْل َي ْو َم إِ َّن ُك ْم ِم َّنا

ِين
صونَ * َقدْ َكا َن ْت آ َي يِ
ات ُت ْتلىَ َع َل ْي ُك ْم َف ُك ْنت ُْم َعلىَ َأ ْع َقابِ ُك ْم َت ْن ِك ُصونَ * ُم ْست َْك رِب َ
لاَ ُت ْن رَ ُ
الغيبة إىل ِ
بِ ِه َس ِ
االلتفات من َ
اخلطاب،
وع َّضدَ ذلك أيض ًا
ُ
ام ًرا هَ ْت ُج ُرونَ َ ،)47(
ِ
سياق َ
الغيبة إىل اخلطاب لتشديد التوبيخ والتقريع ولقطع طمعهم
فالعدول عن
ِ
ُ
الداللة الرئيسية
فداللة التعقيب هنا اعتمدت عىل
يف النجاة بسبب االستغاثة،)48(

التي تعاونت مع قرائن السياق لتؤدي داللة فرعية هي االستبعاد التي أفضت هي

َّ
نفسها التي
األخرى إىل داللة التهكم والسخرية،
ولعل داللة التعقيب هذه هي ُ
ُّ
التعقيب يف قوله تعاىلَ  :ف َلماَّ َأ َح ُّسوا َب ْأ َسنَا إِ َذا ُه ْم ِم ْن َها َي ْر ُك ُضونَ ،)49(
يدل عليها
ُ
ظهر قوله تعاىل -الذي تال هذه اآلية املباركة :-لاَ َت ْر ُك ُضوا َو ْار ِج ُعوا إِ ىَل َما
و ُي ُ
يه َو َم َس ِ
ُأ ْت ِر ْفت ُْم ِف ِ
نيَّ )50(
اكنِ ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ُت ْس َأ ُلونَ * َقا ُلوا َيا َو ْي َلنَا إِ َّنا ُك َّنا َظالمِ ِ َ
أن ا ُملرا َد
داللة االستبعاد ا ُملفضية إىل َداللة الت ُ
ُ
َهكم والتبكيت.
من هذا التعقيب
وا ُمل ِ
ُ
الفجائية ،جيدُ أنهَّ ا مل ُتفا ِر ْق دالل َة
للمواضع التي جاءت فيها (إذا)
تأم ُل
ِ
ا ُملبا َد ِ
ِ
ِ
وإتيان غ ِ
استبعاد احلدث بعدَ
وقوع
ري ا ُملتَو َق ِع( ،)51وذلك ما تقوم عليه دالل َة
رة،
ِ

ث مخُ ٍ
وقوع َحدَ ٍ
َح ٍ
ُ
عكس ُه
يكون ا ُملت ََو َق ُع
واقع ،وقد
آخر ،من شأنِه
ِ
تلف عماَّ هو ٌ
َ
دث َ
نتظر من ِ
ِ
ٍ
فاعلِ
حدث قب َل ُه .ويلحظ
مر من
احلدث
ُ
متام ًا ،فلم يكن ُي ُ
القيام به بعدَ ما َّ

نح ِر ٍ
ٍ
ال َصادر ًة من ٍ
عىل تلك املواضع أن أغلبها كانت أفعا ً
تضع
فئات
إنسانية ُم َ
فةُ ،
ِ
ِ
الشك ِر الن َ
محَ ََل ُّ
والتسليم التويل
الطاعة
الكفر ،ومحَ َل
االعرتاف بالفضل
ُكران ،ومحَ َل
ِ
َ
واإلدبا ِر.

ِ
ومن َ
اس رُ ٌّ
ض َد َع ْوا َربهَّ ُ ْم ُمنِيبِ َ
ني إِ َل ْي ِه ُث َّم
تلك
ِ
املواضع قو ُله تعاىلَ :
س ال َّن َ
وإِ َذا َم َّ
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ِ
ش ُكونَ َ ،)52(ف َض ُ
إِ َذا َأ َذا َق ُه ْم ِم ْن ُه َرحمْ َ ًة إِ َذا َف ِر ٌ
يق ِم ْن ُه ْم بِ َربهِّ ِ ْم ُي رْ ِ
اإلنسان من الشدة
عف
ٌُ
ِ
َمل َ
بمكان أنّه ال يحَ ت ُ
ويلجأ إىل ر ِّبه بالدعوة مخُ ِلص ًا عند إصابتِه
البالء وأصغ ِره،
أقل

ٍ
بيشء من الضرُّ ِّ ؛ ولعل هذا ما دعا إىل خلو جواب الرشط األول من (إذا) الفجائية
الن احلدث الثاين متوقع وغري مستبعد فقالت اآلية املباركةَ (:د َع ْوا َربهَّ ُ ْم) ،بخالف
جواب الرشط الثاين الذي بدأ بـ(إذا) الفجائية؛ َّ
كر ر َّبه بعدَ
ألن األوىل باإلنسان ُش ُ

ِ
ِ
البالء عنه ،ال ا ُملبادر ُة إىل الشرِّ ك ،ومن هنا جاءت داللة االستبعاد ،قال الشيخ
إزالة
عودون إىل ِع ِ
ِ
َ
بادة غ ِ
ري
املفاجأة يف اآلية املباركة :أي َي
الطويس(ت  )#460يف معنى

بالشكر .)53(وتُعاضدُ دالل َة ا ُمل ِ
قابلة الن ِ
العقل يف ُم ِ
ِ
ُ
اهللِ بِ
ِّعمة ُُّ
بادرة يف
خالف ما َيقتيض
ِ
ِ
ِ
اإلذاقة ملا ُّ
ري ِف ُ
ُ
يدل
عل
داللة
الفجائية،
(إذا)
لفظة (أذاقهم) ،قال ابن عاشور :واختِ َ

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلرشاك عندَ
الرمحة هلم.)54(
إصابة
ابتداء
إرساعهم إىل
عليه من

ولو كانت أداة الربط (الفاء)َ ،
فقيل ثم إذا أذاقهم منه رمحة ففريق منهم برهبم

ُ
ُ
داللة
داللة االستبعاد ،وحلت حملها
التعقيب ،و َل ُض ّي َعت
يرشكونَ ل ُف ِه َم منها
ُ
َّ
ري ُمراد،
وكأن تلك اإلذاقة ستكون سبب ًا طبيعي ًا لإلرشاك ،وهو
السببية،
معنى غ ُ
ً

قال د.فاضل السامرائيَّ :
إن الفاء تفيد السبب ،وال تفيد املفاجأة ،وهناك فرق بني
وإِنْ مَ ْل ُي ْع َط ْوا ِم ْن َها إِ َذا ُه ْم
حتس فرق ًا يف املعنى بني قولهَ :
السبب واملفاجأة ،أال ّ
ِ
والقول (فهم يسخطون)؟ أال ترى َّ
أن يف األول رسع َة َتغري ومفاجأة
َي ْس َخ ُطونَ 
َ
يف املوقف ،أما الثاين فسبب محَ ٌ
تحصل من ذلك
ض وليس فيه معنى املفاجأة؟َ .)55(ف

َّ
شفوع بداللة السببية ،والتعقيب الذي تؤديه (إذا
أن التعقيب الذي تؤديه (الفاء) َم
ٌ

الفجائية) َمشفوع بداللة املفاجأة ،وهذا الفرق ظاهر يف االستعامل القرآين لكل

منهام.
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ومن النصوص التي ُتظ ِه ُر فيها عالقة التعقيب بني األحداث داللة االستبعاد
وإِ َذا ُد ُعوا إِ ىَل هَّ
اللِ َو َر ُسولِ ِه لِ َي ْح ُك َم َب ْين َُه ْم
باستعامل (إذا) الفجائية قو ُل ُه تعاىلَ :
()56
ِ
أن املَ
الس ِ
ري إىل َّ
إِ َذا َف ِر ٌ
كومة
دعوين إىل ُح
َ
ياق ُت ِش ُ
يق ِم ْن ُه ْم ُم ْع ِر ُضونَ  ، ف َقرائِ ُن ِّ
لبية الدَّ ِ
ِ
الرسول  أوىل هبم َت ُ
لكن ما َح َ
دم
عوة باالحتكام إليه َّ ،
دث هو َع ُ

ِ
رسول اهللِ
ِ
ِ
وح ُ
كومة
إعراضهم عن ُح
دث
َقبولهِ م تلك احلكوم َة فأعرضوا عنها(َ .)57

ُ
الفجائية هلذا املعنى؛ ألهنا
ريت (إذا)
وقع َع ِق َب َدعوتهِ م إليها،
َ
َ 
فناسب أن اخت َ
ِ
والتعقيب بنيَ احلدَ َث ِ
ِ
وح
االستبعاد،
هجم الذي تمَ َث ََّل يف
جمَ َ عت بنيَ ال َّت ِ
ني ،جا َء يف ُر ِ
حاك ِ
ِ
اإلعراض عن ا ُمل َ
لكون ِ
َ
فاجأ ٌ
احلق عليهم
مة إليه 
فريق منهم
املَعاين:أي َ

ِ
وم ٌ
ُ
ِ
بالغة فيه
باحلق،
كم إال
واجلملة الرشطية شرَ ٌح للتويل ُ
وعلمهم بأ َّنه  ال يحَ ُ
َ
ُ
قب الدَّ عوة.)58(
حيث أفادت مفاجأهتم
اإلعراض ِع َ
وجدير بالذكر أن ثمة مواضع دخلت فيها (الفاء) عىل (إذا) الفجائية وكان

للعلامء يف هذا االجتامع آراء خمتلفة( ،)59ويف قبالة ذلك كانت (إذا) الفجائية جمردة

من (الفاء) يف املواضع األخرى ،واملالحظ يف أغلب املواضع التي جتردت فيها (إذا)
ِ
ِ
احل ِ
استبعاد َ
ٌ
التعقيب فيها َد ٌ
ِ
دث
لداللة
صاحبة
اللة ُم
الفجائية عن (الفاء) أن َداللة

ِ
ِ
ِ
ِ
استبعاد
داللة
فمختَل َف ٌة عن
أغلب
الثاين يف
النصوص ،أما دالل ُتها ُمقرتن ًة بـ(الفاء) ُ

ِ
احل ِ
َ
َ
سياقات ُخم ٌ
ناهيك عن َّ
تلفة ،فلم
السياقات التي وردت فيها هي
أن
دث الثاين،
ٌ
َي ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
احلدث الثاين فيها صادر ًا من مجُ
نحرفة يف األغلب.
إنسانية ُم
موعة
عد
ومن أدلة البحث عىل اختصاص دالة التعقيب (إذا) الفجائية بالداللة عىل

االستبعاد فض ً
تبينه املوازنة بني بعض ُصور تضافر
ال عن داللة التعقيب الرئيسية ما ّ
ُ
كدخول (الفاء) يف جواب (ملا) تار ًة ،ودخول (إذا الفجائية) فيه تار ًة
دوال التعقيب،
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أخرى ،أما دالة التعقيب (ملا) فهي تفيد العلية فض ً
َّ
ولعل تلك
ال عن التعقيب(،)60

العلية ما ُ
تعزز ُه (الفاء) يف تضافرها مع (ملا) عند دخوهلا يف جواهبا ،نحو قوله تعاىل:
الظ َللِ َد َع ُوا هَّ َ
وإِ َذا َغ ِش َي ُه ْم َم ْو ٌج َك ُّ
الل مخُ ْ ِل ِص َ
ني َل ُه ِّ
ب َف ِم ْن ُه ْم
ين َف َلماَّ َن َّج ُ
الد َ
َ
اه ْم إِ ىَل ا ْل رَ ِّ

ُم ْقت ِ
ُ
فاحلدث الذي َع َقب تنجيتهم إىل
َصدٌ َو َما جَ ْي َحدُ بِ َآ َياتِنَا إِلاَّ ُك ُّل َخ َّتا ٍر َك ُفو ٍر،)61(
قسم ِمنهم ،و ا ُمل ِ
ُ
قتصدُ
سالك ال َقصد أي الطريق املستقيم واملراد به
الرب ،هو
ُ
اقتصاد ٍ
التوحيد الذي دلتهم عليه فطرتهُ م ،)62(وعىل هذا تكون (الفاء) يف إطار التعب ِ
ري عن
ببعيد عن ما ُتفيده (ملا) من ِ
فاقتصاد ٍ
ٍ
فئة من الذين نجوا
الع ّلية،
التسبيب ،وهو ليس
ُ

ِ
ِ
ٌ
ٌ
لتنجية اهلل إياهم من ا َهل َل َك ِة ،فكان
طبيعة
نتيجة
أهوال البحر،
بعد أن رأوا ما رأوا من

ِ
ُ
ُ
اختالف املعنى
البحث عىل ذلك
ودليل
تضافر (الفاء) مع (ملا) رعاي ًة هلذا املعنى،

ُ
خيتلف املعنى حينئذ من النتيجة الطبيعة إىل
عند تضافر (إذا الفجائية) مع (ملا)؛ إذ
فاع ِ
وقوعه؛ ألنّه غري ُمتوقع من ِ
ليه بعد الذي َسب َق ُه من أحوالهِ م.
ستبع ٍد
ُ
أم ٍر ُم َ
خول (إذا) الفجائية يف َجواب (ملا) ،ويف املَ
ظهر ِ
واضح ًا ِعندَ ُد ِ
وضوع
ِ
وذلك ما َي ُ
ُ
التنجية إىل الرب ،بعد ما أخلصوا
ذاتِه؛ فاحلدثان اللذان تع ّقب أحدمها اآلخر أولهُ ام

ستبعدٌ
الدعاء هلل تعاىل أثر رؤيتهم أهوال البحرّ ،
لكن احلدث الثاين هنا حدث ُم َ

وقوعه منهم بعد أن اخلصوا الدعا َء هلل ،وهو ما ُي ُ
لحظ يف قوله تعاىلَ  :فإِ َذا َر ِك ُبوا
ُ
ك َد َع ُوا هَّ َ
فيِ ا ْل ُف ْل ِ
الل مخُ ْ ِل ِص َ
ني َل ُه ِّ
ب إِ َذا ُه ْم ُي رْ ِ
ش ُكونَ ،)63(
ين َف َلماَّ َن َّج ُ
الد َ
اه ْم إِ ىَل ا ْل رَ ِّ

ومنجيهم( )64الذي مل َي ِ
زمن
مض ٌ
فالناجون مل يتأخروا زمن ًا حتى أرشكوا بِ ُمخلصهم ُ
ُ
واإلرشاك بعد التنجية ُمس َتبعدٌ  ،ال كاالقتصاد بعد
َبعيدٌ عىل َدعوتهِ م إياه خملصني،
التنجية فهو من نتائجها؛ لذا جيء بـ(إذا) الفجائية لتتضافر مع (ملا) بدخوهلا عىل

جواهبا ،رعاي ًة هلذا املعنى.
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ومنه قوله تعاىلَ :
ين ِق َ
الصلاَ َة َو َآ ُتوا
أ مَ ْل َت َر إِ ىَل ا َّل ِذ َ
يموا َّ
يل لهَ ُ ْم ُك ُّفوا َأ ْي ِد َي ُك ْم َو َأ ِق ُ
اس َك َخشْ َي ِة هَّ
الز َكا َة َف َلماَّ ُكتِ َب َع َل ْي ِه ُم ا ْل ِقت ُ
َال إِ َذا َف ِر ٌ
اللِ َأ ْو َأ َشدَّ
َّ
يق ِم ْن ُه ْم خَ ْي َش ْونَ ال َّن َ

َخشْ َي ًة َو َقا ُلوا َر َّبنَا مِ َل َكت َْب َت َع َل ْينَا ا ْل ِقت َ
يب ،)65(فمماَّ ِق َ
َال َل ْولاَ َأ َّخ ْر َتنَا إِ ىَل َأ َجلٍ َق ِر ٍ
يل
زول هذه ِ
بب ُن ِ
اآلية ا ُملباركةَّ ،
يف َس ِ
أن فريق ًا من املسلمني كانوا َيطلبون القتال ،وقد
لكن َ
توقع بعد أن ُأمروا
حال فريق منهم تغيرّ إىل غري ا ُمل ِ
ُكفوا عنه؛ إذ ُأمروا بالصربَّ ،
بأنفسهم ِ
بِقتال الكافرينَ ،ضن ًا منهم ِ
وحرص ًا عىل حياهتم( ،)66فخشيتهم الناس
وقعت َع ِق َب أمرهم بالقتال ،وهو ما أ ّدته دالة التعقيب (ملا) و(إذا) الفجائية ،وذلك
اخلوف من الناس واالمتناع عن القتال مل يكن ُمتوقع ًا منهم بعد طلبهم القتال،

وهذا ما عبرّ ت عنه ُ
دالة التعقب (إذا) الفجائية .قال ابن عاشور :وقد د ّلت (إذا)
ُ
َ
الفجائية عىل ّ
ظهرون
احلالة ،ألنهّ م كانوا َي
أن هذا الفريق مل يكن تُترَ ّقب منهم هذه
من َ
احلريصنيَ عىل القتال .)67(فتضافر الدالتني هنا أتاح للعبارة التعبري عن معنى

العلية والسببية ،وعدم التوقع واالستبعاد ،فض ً
ال عن داللة التعقيب التي ال ختلو من

الداللة عليها كلتا الدالتني.

معنى هو حصيلة اجتامع معنييهام وبذلك يكون لكل
فتضافر الدالتني عبرَّ عن
ً

دور يف تشكيل معنى العبارة التي تضافرا فيها .وذلك التضافر بني الدوال،
منهام ٌ

أظهر َّ
أن داللة بعض دوال التعقيب ال تنفك الزم ًة ملعنى مخُ تصة بهْ ،
وإن اجتمعت

مع دالة أخرى ،بل لعل اختصاصها بذلك املعنى هو الذي دعا الختيارها دون
ُ
صدق عىل (إذا) الفجائية التي ما انفكت دال ًة عىل
غريها من الدوال ،ولعل ذلك مما َي
ِ
االستبعاد ُمتضافر ًة مع (الفاء) ،ومع (ملا).
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أثر عالقة التراخي بين األحداث في إظهار داللة االستبعاد
تستثمر بعض السياقات دالل َة الرتاخي بني األحداث عىل ال ُبعد املعنوي -
ُ

وهي احدى داللتي الرتاخي الرئيستني  -للداللة عىل استبعاد احلدث الثاين مع

وجود احلدث األول ،و ُيلحظ ّ
أن تلك السياقات مل تكن ناظر ًة إىل احلدثني بمعيار
تراخ زماين.
زماين ،فقد يكون بني احلدثني مصاحبة زمانية أو يكون بينهام تعقيب أو ٍ
لكن النظر إليهام وفق ًا للمعيار الرتبي ُيظ ِه ُر َّ
أن بينهام تراخي ًا.

وقد عدَّ الزخمرشي االستبعاد من دالالت حرف العطف (ثم) يف بعض
و َم ْن َأ ْظ َل ُم مِم َّْن ُذ ِّك َر بِآ َي ِ
ات َر ِّب ِه ُث َّم َأ ْع َر َ
ض َع ْن َها
املواضع القرآنية منها قوله تعاىلَ :
ني ُم ْنت َِق ُمون ،)68(إذ قال يف تفسريهُ { :ث َّم َأ ْع َر َ
إِ َّنا ِم َن المْ ُ ْج ِر ِم َ
ض َع ْن َها} لالستبعاد.

واملعنىَّ :
أن اإلعراض عن مثل آيات اهلل يف وضوحها وإنارهتا وإرشادها إىل سواء

َبعدٌ يف العقل والعدل ،كام تقول
السبيل والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكري هبا ُمست َ

لصاحبك :وجدت مثل تلك الفرصة ثم مل تنتهزها استبعاد ًا لرتكه االنتهاز.)69(

وهي الداللة التي قال هبا يف بعض مواضع الرتاخي بـ(ثم)( ،)70وقال يف الوقت نفسه

بداللة (ثم) عىل التفاوت والبعد املعنوي ،والرتاخي يف احلال والرتبة( ،)71وأغلب

الظن َّ
أن الزخمرشي كان يذكر الداللة الفرعية يف بعض مواضع الرتاخي والداللة

ٍ
الرئيسية يف املواضع األخرى ،وهو ما يوهم َّ
دالالت خمتلفة ،نحو ما
أن (ثم) أ ّدت
ذهب إليه بعض الباحثني( ،)72واحلق أنهّ ا أدت داللة رئيسية شبيه بداللتها احلقيقية،

ٍ
دالالت فرعية مخُ تلفة ،فال ضري بعد ذلك
لكن السياق ُيظ ِه ُر للرتاخي الذي أفادته
ّ

من إدراج هذه التسميات مجيع ًا حتت تسمية البعد املعنوي )73(وهو داللة رئيسية
للرتاخي بمختلف الدوال.
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والعبارة القرآنية تعتمد عىل السياق يف بيان داللة استبعاد احلدث الثاين املرتاخي

عن احلدث الذي سبقه اعتامد ًا كبري ًا ،وهو ما التفت إليه أبو حيان (ت )#745؛ إذ
الظلُماَ ِ
السماَ َو ِ
ض َو َج َع َل ُّ
ات َوالأْ َ ْر َ
ت
قال يف تفسري قوله تعاىل :الحْ َ ْمدُ للِهَّ ِ ا َّل ِذي َخ َل َق َّ

فهوم من سياق الكالم
ور ُث َّم ا َّل ِذ َ
ين َك َف ُروا بِ َربهِّ ِ ْم َي ْع ِد ُلونَ  :)74(االستبعاد َم ٌ
َوال ُّن َ
ال من َمدلول (ثم) ،)75(وقد أوضح أثر سياق الكالم يف بيان داللة االستبعاد يف

موضع آخر ،بقوله :وهذا االستبعاد ال ُيستفاد من العطف بثم ،وإنام ُيستفاد من

جميء هذه ُ
سبب
اجلمل ووقوعها بعد ما تقدم مما ال يقتيض وقوعها .)76(وهبذا َيظهر ُ
ِ
االستبعاد يف بعض َمواضع الرتاخي؛ إذ يخُ لط بني
اخللط بني الرتاخي الرتبي وبني
ما ُيؤديه السياق من َمعنى َعدم ُمناسبة وقوع احلدث الثاين الذي عبرَّ عنه املعطوف
ُ
السياق ِمعيار ًا
بعد وقوع احلدث األول الذي عبرّ عنه املعطوف عليه ،وبني ما جعله
َيصح وفق ًا له الرتاخي بني احلدثني.

ِ
اخللط بني الرتاخي الرتبي وبني الداللة الفرعية
آخر أفىض إىل
وثم َة سبب ُ

ِ
ِ
السياق العناي َة
بعض املواضع ،وهو َيتمث ُّل يف َعدم َمنح
للرتاخي (االستبعاد) يف

ُ
اخللط ،وخري
قع
الكافية للوقوف عىل دالالت الرتاخي ،وليس بعيد ًا بعد ذلك أن َي َ

ين َظ َل ُموا
ولاَ َت ْر َكنُوا إِ ىَل ا َّل ِذ َ
دليل عىل ذلك َعدُّ الزخمرشي داللة (ثم) يف قوله تعاىلَ :
ون هَّ
َفت ََم َّس ُك ُم ال َّن ُار َو َما َل ُك ْم ِم ْن ُد ِ
صونَ  )77(استبعا َد وقوع ما
اللِ ِم ْن َأ ْولِ َي َاء ُث َّم لاَ ُت ْن رَ ُ

بعدها؛ إذ قال :فإن قلت :فام معنى ثم؟ قلت :معناها االستبعادّ ،
ألن النرصة من

َبعد ٌة مع استيجاهبم العذاب واقتضاء حكمته له ،)78(ولو أن السياق كان
اهلل ُمست َ

يشري إىل ّ
أن احلدث األول هو استيجاهبم العذاب لكان النرص ُمستبعد ًا ،لكنه يشري
إىل ّ
أن عدم وجداهنم أولياء من دون اهلل هو احلدث األول؛ إذ هو املعطوف عليه ال

استحقاقهم النار ،فض ً
ال عن كون احلدث الثاين هو عدم النرص ال النرصْ ،
وإن كان
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ٍ
اعرتاض
ثمة استبعاد فهو للنرص ال لعدمه ،وهذا ُيظ ِهر َصح َة ما ذكره اآللويس من
ِ
االستبعاد يف اآلية ا ُملباركة ،إذ قال :و ُتعقب َّ
بأن أثر احلرف إنام هو يف
عىل داللة

نرص اهلل تعاىل
َمدخوله و َمدخول { ُث َّم} عدم النرصة وليس بِ ُمستَبعد ،وإنام ا ُملستَبعد ُ
ِ
اآلية املباركة ومل
تابع الزخمرشي يف داللة الرتاخي يف
هلم ،)79(ومن ا ُملحدَ ثني من َ

ُيوكل َمهم َة كشف داللة الرتاخي الذي تؤديه (ثم) يف اآلية املباركة إىل السياقَ ،
فقال
بداللتها عىل االستبعاد أيض ًا(.)80

ٌ
تحَ ّصل من ذلك ّ
داللة فرعية هي نتاج تآز ِر الداللة الرئيسية
أن داللة االستبعاد

ُ
السياق من َّ
َبعدُ
شعر به
أمر ُمست َ
أن احلدث الثاين ٌ
(البعد املعنوي) بني حدثني مع ما ُي ُ

ُ
ُ
وحصول
فاحلدث األول ُم َه َّيأ لعدم حصول الثاين،
الوقوع بالنسبة للحدث األول،

ري مناسب للحدث األول ،والفيصل يف ذلك االستبعاد العقل
الثاين ُيعد بعيد ًا غ ُ
والعرف(.)81

َ
وبالرجوع إىل داللة الرتاخي الفرعية يف اآلية ا ُملباركة السابقة نجد َّ
السياق
أن

صونَ  ،عن
يومئ إىل ترقي احلدث الثاين وهو الذي عبرَّ عنه قوله تعاىل :ال ُت ْن رَ ُ
ون هَّ
ُرتبة احلدث األول الذي عبرّ عنه قو ُله تعاىلَ  :ما َل ُك ْم ِم ْن ُد ِ
اللِ ِم ْن َأ ْولِ َي َاء يف

الغرض املساق له الكالم وهو استحقاقهم العذاب بام قدمت أيدهيم ،فالظاهر ّ
أن

اآلية املباركة أرادت َّ
أن ُرتبة عدم نرص اهلل تعاىل أشد وأفظع من عدم نرصة غريه(،)82
وهذا ما يالئم داللة التهويل التي تنسجم مع داللة النهي عن فعل يرتتب عليه
أي داللة عىل االستبعاد ،إال بتأويالت
العذاب األليم ،وال َيرى البحث للسياق َّ
بعيدة عن رصيح اآلية املباركة.

ومن املواضع التي يظهر فيها السياق داللة االستبعاد بشكل واضح قوله تعاىل:
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الظلُماَ ِ
السماَ َو ِ
ض َو َج َع َل ُّ
ات َوالأْ َ ْر َ
ين َك َف ُروا
ور ُث َّم ا َّل ِذ َ
ت َوال ُّن َ
الحْ َ ْمدُ للِهَّ ِ ا َّل ِذي َخ َل َق َّ

بِ َربهِّ ِ ْم َي ْع ِد ُلون ،)83(فأن يكون احلمد مخُ تص ًا باهلل سبحانه وتعاىل ،الذي َخلق هذه

املخلوقات العظيمةُ ،ينايف وقوع الرشك والكفر باهلل تعاىل ،بل يوجب االعرتاف

ِ
له سبحانه بالتفرد باإللوهية والربوبية ،وهذا وجه َعدِّ
َبعد ًا( .)84ومل
العدول ُمست َ
ُتستَنفذ ُّ
كل دالالت الرتاخي الفرعية بإثبات داللة االستبعاد يف اآلية املباركة؛ إذ

يلوح هبا السياق ،ولعلها أظهر لداللة البعد املعنوي بني احلدثني
ثمة داللة أخرى ّ
أن َ
شوب بالتوبيخ واللوم( ،)85أي َّ
من سابقتها ،وهي داللة التعجب املَ ِ
اهلل سبحانه

ِ
الساموات واألرض وجعله الظلامت والنور ُمتوحدٌ باإلهلية ُمتفرد بالربوبية
بخلقه
أن الذين كفروا مع اعرتافهم َّ
ال يامثله يشء وال يشاركه ،ومن العجب َّ
بأن اخللق
والتدبري هلل بحقيقة معنى امللك دون األصنام التي اختذوها آهلة يعدلون باهلل غريه

من أصنامهم ويسوون به أوثاهنم فيجعلون له أنداد ًا ُتعادله بزعمهم فهم َملومون
ُ
السياق بداللة التعجب
عىل ذلك .)86(فلم تعد داللة االستبعاد ُمنفرد ًة؛ بل َشفعها

شعر بإفضاء االستبعاد إىل التعجب والتوبيخ.
واللوم .وثمة ترابط بني الداللتني ُي ُ

أما إظهار التعجب والتوبيخ الدالل َة الرئيسة فعائدٌ إىل وجود العجب يف

احلدثني ،فالكافرون يعلمون َّ
أن اهلل تعاىل خالق هذه املخلوقات العظيمة بدليل

رصيح القرآن( ،)87وعىل ما يدعو ذلك العلم إىل التعجب من حاهلم ،أو التعجب

من ذلك اخللق العظيمَّ ،
فإن حاهلم يف اإلرشاك مع العلم بذلك أعجب من السابق،
وهذا هو وجه الرتقي الرتبي الذي َيدل عىل ال ُبعد املعنوي بني احلدثني ،قال ابن

ّ
الدال عىل ّ
عنى من نوع ما
عاشور :فـ{ ثم} للرتاخي الرتبي
أن ما بعدها َي ّ
تضم ُن َم ً

أهم يف بابهّ ...
فإن عدول املرشكني عن عبادة اهلل مع علمهم بأنّه خالق
قبله ،وهو ّ

()88
سمى داللة
األشياء أمر غريب فيهم أعجب من علمهم بذلك ، ومن النحاة من ّ
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(ثم) يف اآلية املباركة التعظيم ،ويبدو انه أراد داللة االستبعاد والتعجب املَصحوبتني

بالداللة الرئيسية (ا ُلبعد املعنوي)َ ،يظهر ذلك من قوله  -يف التقديم لالستشهاد

باآلية املباركة  :-وقال يف استعظام الكفر بعد خلق الدالالت ا ُملفضية إىل ُمبادرة
ومسارعة اإلقرار ...فهي التي ُي ُ
قال فيها إهنا للتعظيم.)89(
االستدالل ُ

ومن مواضع الرتاخي التي ُتظهر داللة االستبعاد قوله تعاىلَ  :ي ْع ِر ُفونَ نِ ْع َم َت
هَّ
ونَا َو َأ ْك َث ُر ُه ُم ا ْل َك ِاف ُرونَ  ،)90(فاحلدث األول َمعرفة نعمة اهلل سبحانه
اللِ ُث َّم ُي ْن ِك ُر هَ
اإلنكار؛ َّ
ألن َحق
وتعاىل عىل اختالف مصاديقها( ،)91وهو مما َيبعدُ أن َيقع بعده
ُ

ملح إشارة السياق إىل داللة
من عرف النعمة أن َيعرتف ال أن ُينكر،)92(
ُ
ويمكن ُ

التعجب التي ُتظهرها غرابة احلدث الثاين الذي جعله ُمستبعد ًا وهو ما ُيشعر به
ُ
املهلة
ال ُبعد املَعنوي بني احلدثني الذي ُيشكل ُمهلة ُرتبي ًة ،قال ابن عاشور :وصارت

مهل ًة رتبية ألن إنكار نعمة اهلل أمر غريب ،)93(فداللة البعد املعنوي  -وهي داللة

ُي ّبينها السياق  -تآزرت مع دالالت السياق األخرى لتأدية الداللتني الفرعيتني
االستبعاد والتعجب التي ربام أفضت إحدامها إىل األخرى.

وربام َمكنت بعض السياقات الرتاخي من الداللة عىل االستبعاد املَشفوع

ٍ
دالالت َتنسجم مع داللة التوبيخ ،وذلك
بداللة التوبيخ بام يف تلك السياقات من

ما يبدو يف قوله تعاىلُ  :ق ْل َم ْن ُين َِّج ُ
يك ْم ِم ْن ُظلُماَ ِ
ب َوا ْل َب ْح ِر َتدْ ُعو َن ُه َت رَ ُّ
ض ًعا
ت ا ْل رَ ِّ
ين * ُقلِ هَّ ُ
الل ُين َِّج ُ
الش ِ
َو ُخ ْف َي ًة َلئِ ْن َأن َْجا َنا ِم ْن هَ ِذ ِه َلن َُكو َن َّن ِم َن َّ
يك ْم ِم ْن َها َو ِم ْن ُك ِّل
اك ِر َ

ُ
ُ
ب ُث َّم َأ ْنت ُْم ُت رْ ِ
َك ْر ٍ
ويدل عىل
فحدث اإلرشاك باهلل ُمس َتبعدٌ بعد التنجية،
ش ُكونَ ،)94(
ِ
عالمات اخلالص من عىل مرسح أنظارهم
استبعاده ما ألزموا به أنفسهم عند اختفاء

وانقطاع ِّ
كل أملٍ عنهم خال ما يتعلق باهلل تعاىل ،فقد ألزموا أنفسهم بالكون من
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الشاكرين هلل تعاىل إن حصل القيد (التنجية) ،لكن التنجية حصلت وصدر منهم
خالف ما تعهدوا به ،فجاء الرتاخي بـ(ثم) لبيان هذه الداللة باالتكال عىل ال ُبعد

املعنوي بني التنجية والشرُّ ك باهلل تعاىل( .)95قال اآللويس :وكلمة ثم ليس للرتاخي

الزماين بل لكامل البعد بني إحسان اهلل تعاىل عليهم وعصياهنم ،)96(ومتابعة سياق
اآليات ُتظهر االستدالل العقيل عىل لزوم طاعة اهلل واإلخالص له بالعبادة ،فيكون
صدور اإلرشاك منهم  -مع تعهدهم بأن يكونوا من الشاكرين  -موبق ًة استحقوا

عليها التأنيب والتوبيخ.

ُ
و ُيزيدُ
البيان القرآين دالل َة التوبيخ وضوح ًا بوضعه اإلرشاك بدل الشكر الذي
َ
أرشك يف عبادة اهلل تعاىل فكأنه مل يعبده رأس ًا إذ التوحيد
تعهدوا به؛ للتنبيه عىل أن من

مالك األمر وأساس العبادة ،)97(فيكون ما ألزموا أنفسهم به ،وهو الشكر فيه إشار ٌة
إىل اإليامن؛ َّ
ألن ُّ
لكن حقيقة أمرهم أنهّ م
الشكر عىل احلقيقة يتضمن اإليامنَّ .)98(

وظهر بعد ما جاءوا به،
يقوم عليها الشكر ،فتهاوى بنياهنم
مل يو ّفروا القاعدة التي ُ
َ
وهبذا يكون السياق قد أوضح داللة الرتاخي عىل االستبعاد والتوبيخ( ،)99بام كان

من تواشج داللته مع داللة ال ُبعد املعنوي.

ومن طريف َبالغة العبارة القرآنية أنهّ ا استعملت ملثل هذه الداللة  -أعني داللة

االستبعاد -ويف مثل هذا املوضع( ،إذا) الفجائية بني احلدثني ،وذلك قوله تعاىل يف
ك َد َع ُوا هَّ َ
سورة العنكبوتَ  :فإِ َذا َر ِك ُبوا فيِ ا ْل ُف ْل ِ
الل مخُ ْ ِل ِص َ
ني َل ُه ِّ
اه ْم إِ ىَل
ين َف َلماَّ َن َّج ُ
الد َ

ُ
ب إِ َذا ُه ْم ُي رْ ِ
فاإلرشاك باهلل ُمس َتبعدٌ وقوعه إثر التنجية( ،)101السيام
ش ُكونَ ،)100(
ا ْل رَ ِّ
أنهّ م كانوا قد َدعوا اهلل مخُ لصني له بالعبادة ،فجاءت (إذا) الفجائية للتعبري عن رسعة

مبادرهتم إىل أمر غري ُمتوقع ُي ّ
شكل مفاجأ ًة ُمس َتبعدَ ًة بعد ما سبقه من األحداث.
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ولعل النظر إىل احلدثني يف آية األنعام :التنجية وإرشاكهم باهلل تعاىل من جانب
ظهر َّ
أن بينهام تعقيب ًا ،وهو الذي ُأشري إليه يف آية العنكبوت بـ(إذا) الفجائية،
زماين ُي ُ
وهذا َيدعونا للبحث عن رس اختالف العالقتني رغم كوهنام بني احلدثني نفسيهام

ويف املوقف ذاته.

يبدو َّ
استبعاد ُمستند إىل
أن االستبعاد يف آية األنعام ا ُملؤدى بدالة الرتاخي (ثم)
ٌ

ُبعد احلدث الثاين َمعنوي ًا ،وهو املناسب ملا عليه السياق ،فلم تكن العناية باجلانب

الزماين لألحداث ،بل وردت األحداث يف معرض االستدالل والتحكيم العقليني

عىل لزوم عبادة اهلل وحده ،وهو ما دل عليه قوله تعاىل قبل اآليتني -محَ ل البحث:-
و ُه َو ا ْل َق ِ
اه ُر َف ْو َق ِع َب ِ
اد ِه َو ُي ْر ِس ُل َع َل ْي ُك ْم َح َف َظ ًة َح َّتى إِ َذا َج َاء َأ َح َد ُك ُم المْ َ ْو ُت َت َو َّف ْت ُه
َ
ُر ُس ُلنَا َو ُه ْم لاَ ُي َف ِّر ُطونَ * ُث َّم ُر ُّدوا إِ ىَل هَّ
س ُع
اللِ َم ْولاَ ُه ُم الحْ َ ِّق َألاَ َل ُه الحْ ُ ْك ُم َو ُه َو َأ رْ َ
الحْ َ ِ
اسبِني ،)102(وقوله تعاىل بعدمهاُ  :ق ْل ُه َو ا ْل َق ِ
اد ُر َعلىَ َأنْ َي ْب َع َث َع َل ْي ُك ْم َع َذا ًبا

ِم ْن َف ْو ِق ُك ْم َأ ْو ِم ْن تحَ ْ ِ
ت َأ ْر ُج ِل ُك ْم َأ ْو َي ْلبِ َس ُك ْم ِش َي ًعا َو ُي ِذ َ
س َب ْع ٍ
ض ان ُْظ ْر
يق َب ْع َض ُك ْم َب ْأ َ
ص ُف الآْ َي ِ
تضح َسبب َعدِّ بعض العلامء
َك ْي َف ُن رَ ِّ
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْف َق ُهونَ  ،)103(وهبذا َي ُ

(ثم) أعرق يف الداللة عىل التوبيخ من غريها( .)104ويتآزر مع داللة التوبيخ اخلطاب
املبارش( )105يف اآلية الكريمة بخالف آية العنكبوت.

دي بـ (إذا) الفجائية ،فهو ُمستند إىل
أ ّما االستبعاد يف آية العنكبوت الذي ُأ َ

بيان عنرص الزمن بني احلدثني ،ورسعة تقلب أحوال املرشكني ،وكأن اآلية املباركة
حكاية ملا عليه أحواهلم من رسعة ُم ِ
قابلة النعمة باجلحود واإلحسان بالرشك
والكفر ،وهو مناسب ملا عليه سياق ما سبقها من اآليات وما تالها؛ فقد سبقها
َ
عملون ْ
وإن
تزهيد شأن الدنيا ِق َبال اآلخرة ،وتالها توعدُ هم بوقوع َمغبة ما كانوا َي
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و َما هَ ِذ ِه الحْ َ َيا ُة الدُّ ْن َيا إِلاَّ لهَ ْ ٌو َو َل ِع ٌب َوإِنَّ
تمتعنيَ بالدنيا ،وهو قوله تعاىلَ :
كانوا ُم َ
ك َد َع ُوا هَّ َ
الدَّ َار الآْ ِخ َر َة لهَ ِ َي الحْ َ َي َوانُ َل ْو َكا ُنوا َي ْع َل ُمونَ * َفإِ َذا َر ِك ُبوا فيِ ا ْل ُف ْل ِ
الل مخُ ْ ِل ِص َ
ني

َل ُه ِّ
ب إِ َذا ُه ْم ُي رْ ِ
َاه ْم َولِ َيت ََم َّت ُعوا َف َس ْو َف
ين َف َلماَّ َن َّج ُ
ش ُكونَ * لِ َي ْك ُف ُروا بِماَ آ َت ْين ُ
الد َ
اه ْم إِ ىَل ا ْل رَ ِّ
َي ْع َل ُمون)106(؛ ففي اآلية األوىل إشارة إىل جهلهم ،بعدِّ هم احلياة الدنيا هي احلياة

ناسب رشكهم باهلل إثر تنجيته إياهم ،وكفرهم نعمة التنجية
الدائمة ،وجهلهم هذا
َ

تعلق ًا منهم بمتعة احلياة الدنيا ،لكن ذلك لن يدوم وسيعلمون مغبة ما اقرتفوا ،وهو
َ
أدخل يف حكاية ما مههم من أمور
ما تشري إليه اآلية األخرية( ،)107فيكون السياق

عنرص املفاجأة الذي
فاجتلب
الدنيا وما جعلهم َيعقبون نعمة اهلل كفر ًا وإحلاد ًا،
َ
َ

تعتمد العبارة القرآنية عىل عنرص الزمن يف إظهاره ،فيكون استعامل (إذا) الفجائية

رعاي ًة هلذا املعنى .وبذا يظهر رس اختيار عالقة التعقيب بني احلدثني يف موضع

والرتاخي يف موضع آخر مع َّ
لكن ما َصاحبها
أن املوقف واحدٌ  ،والداللة ُمتشاهبة َّ
ٍ
دالالت ال جيعلها ُمتامثِل ًة.
من
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الخاتمة
تعرض القرآن الكريم يف جمموعة من املواضع إىل نسبة بعض األحداث

إىل البعد ،وكان ذلك البعد بعد ًا معنوي ًا ،وقد ّ
شكل إدخال العبارة القرآنية تلك
األحداث املستبعدة يف عالقات مع أحداث أخرى َمرجعية للحدث املستبعد ،هبا
دخل معه يف عالقة زمانية ُي ِّ
فاحلدث الذي ُأ َ
ُ
شكل نقطة بدء
ُيسبرَ ُ ُبعدُ ُه ،و ُي َبينَّ ُ َبو ُن ُه؛
البعد املعنوي للحدث املستبعد.

وقد انحرصت تلك العالقات باملصاحبة والتعقيب والرتاخي ،وقد كان

لعالقة املصاحبة َم ٌ
زية عىل العالقتني األخريتني من جانب داللتها عىل االستبعاد؛
فقد انقسمت قسمني يف النصوص التي كانت داللتها الفرعية فيها استبعاد وقوع

قسم ظهر فيه حتقق احلدث ا ُملستَبعد مع عدم وجود
احلدث الثاين من املتصاحبنيٌ ،
ِ
ُ
احلدث اآلخر ،وتفيض داللة
ورشوطه ،وعبرَّ َ عن انتفاء ذلك الوجود
ُمقدماته
استبعاد احلدث يف هذا القسم إىل داللة أخرى كالتعجب ،وذلك ما ُيلحظ يف

مواضع كثرية منها حتقق الوالدة لزوجة إبراهيم  مع ُمصاحبة ذلك عقم الزوجة

القسم اآلخر فاحلدث ا ُملستَبعد غري ُمتحقق ،وتفيض فيه
وشيخوخة الزوجني .أما
ُ

ِ
حتقق دخول املخاطبني اجلنة
داللة االستبعاد إىل داللة التوبيخ ،ومن أمثلته نفي
ما مل يصاحب جهادهم وصربهم ،وهو الذي ع عنه قوله تعاىلَ :
أ ْم َح ِس ْبت ُْم َأنْ
برّ
َتدْ ُخ ُلوا الجْ َ َّن َة َولمَ َّا َي ْع َل ِم هَّ ُ
ين.أما يف عالقتي
الصابِ ِر َ
الل ا َّل ِذ َ
ين َجاهَ دُ وا ِم ْن ُك ْم َو َي ْع َل َم َّ
َ
يكون ُمتحقق ًا.
فيغلب عىل احلدث ا ُملستَبعد أن
التعقيب والرتاخي
ُ

350

أ.م.د.تراث حاكم مالك الزيادي  /م.م .حممد كريم جبار

ٍ
جانب آخر كان لعالقتي التعقيب والرتاخي َم ِز َّي ٌة عىل عالقة املصاحبة،
ومن

متثلت يف ختصيص العبارة القرآنية لكل َعالقة دال ًة واحدة للتعبري عن داللة
االستبعاد؛ فقد خصصت (إذا) الفجائية للتعبري عن تلك الداللة يف َعالقة التعقيب

بني األحداث؛ وكان ذلك التخصيص يركن إىل داللتها عىل الرسعة واملبادرة باألمر
امد داللة االستبعاد يف التعقيب ،وهي داللة تفتقر ملثلها دوال
غري ا ُملتَو َقع ،وهو ِع ُ
التعقيب األخرى ،ولعل ذلك رس اختيار العبارة القرآنية التعقيب بـ(إذا) الفجائية
يف املواضع التي ُي ِ
ِ
ُ
باستبعاد احلدث الثاين ،دون الدوال األخرى.
السياق فيها
شع ُر

وقد خصصت لداللة عالقة الرتاخي بني األحداث عىل استبعاد احلدث الثاين دال َة

الرتاخي (ثم) ملا َتدُ ُّل عليه من البعد املعنوي والتفاوت الرتبي.

َ
وخليق بالذكر ّ
البحث مل يجَ د للرتاخي الزماين بني األحداث داللة عىل
أن

ُ
َّ
ولعل ذلك عائد إىل
الداللة مخَ صوص ًة بالرتاخي املَجازي،
االستبعاد ،وكانت تلك

زوال اتصاف احلدث بالبعد املعنوي مع تأخره عن نقيضه زمان ًا طوي ً
ال ،وكأن ذلك
ِ
التأخر الزماين للحدث الثاين ُ
البعد املعنوي عن احلدث ا ُملتقدم .وهذا
يزيل سم َة
خالف ما بني األحداث يف عالقتي املصاحبة والتعقيب.

ِ
ٌ
للبحث َّ
ُ
يكتسب سمة ال ُبعد
فاحلدث
داللة سياقية
أن دالل َة االستبعاد
وظهر
ُ
َ

ِ
ِ
يكتف السياق يف بيان هذه الداللة فحسب ،بل َع َمدَ إىل
السياق ،ومل
املعنوي من
َمزج دالل َة االستبعاد مع ما فيه من دالالت أخرى ليفيض ذلك املزج دالالت فرعية

أخرى كالتعجب والتوبيخ.

.....................................
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.9
8888التحرير والتنوير.128 / 7 :
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المصادر والمراجع
1)1القرآن الكريم

(2)2إن)و(إذا)و(ملا) يف سياقات االبتالء
باخلري والرش يف القرآن الكريم،
د.رباب صالح مجال (بحث) جملة
جامعة أم القرى لعلوم الرشيعة واللغة
العربية وآداهبا ج( )17ع ( )33ربيع
األول  1426هـ.
3)3أحكام القرآن ،أيب بكر حممد بن عبد
اهلل ابن عريب ،ت  ،#543حتقيق :حممد
عبد القادر عطا (دار الفكر :بريوت).
4)4األزمنة واألمكنة ،أيب عيل املرزوقي
األصفهاين ،ت ( #421مطبعة جملس
دائرة املعارف :اهلند1332 ،هـ،ط.)1
5)5أساليب العطف يف القرآن الكريم،
د.مصطفى محيدة (الرشكة املرصية
العلمية للنرش  -لونجامن1999 ،م،
ط.)1

6)6أسباب النزول ،أيب احلسن عيل بن
أمحد الواحدي ،ت  ،#حتقيق :أمحد
صقر (دار الكتاب اجلديد1969 ،م،
ط.)1

7)7األصول يف النحو ،أيب بكر حممد بن
سهل بن الرساج النحوي البغدادي،
ت ،#316حتقيق :د.عبد احلسني الفتيل
(مؤسسة الرسالة :بريوت1988 ،م،
ط)3

8)8أنوار التنزيل وأرسار التأويل ،عبد اهلل
بن عمر بن حممد البيضاوي ،ت#685
(دار الفكر :بريوت).
9)9بدائع الفوائد ،أيب عبد اهلل حممد بن أيب
بكر ابن القيم اجلوزية ،ت ،# 751
حتقيق:عيل بن حممد العمران (دار عامل
الفوائد).

 1010بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب
العزيز ،جمد الدين حممد بن يعقوب
الفريوزابادي ،ت ،#817حتقيق :حممد
عيل النجار (املكتبة العلمية :بريوت).

1111البالغة القرآنية يف تفسري الزخمرشي
وأثرها يف الدراسات البالغية ،د .حممد
حسنني أبو موسى (دار الفكر العريب:
القاهرة).
1212التبيان يف تفسري القرآن ،أيب جعفر
حممد بن احلسن الطويس ،ت 460
هـ ،حتقيق :أمحد حبيب قصري العاميل
(مكتب اإلعالم اإلسالمي،#1409 ،
ط.)1
1313ترشيح العلل يف رشح اجلمل ،صدر
األفاضل القاسم بن اخلوارزمي،
ت ،#617حتقيق :عادل حمسن سامل
العمريي (معهد البحوث العلمية
وإحياء الرتاث اإلسالمي :مكة
املكرمة1998 ،م ،ط.)1
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1414تفسري البحر املحيط ،أيب حيان
األندليس ،ت ،#745حتقيق:الشيخ
عادل أمحد عبد املوجود وآخرون (دار
الكتب العلمية :بريوت2001 ،م).

1515تفسري التحرير والتنوير ،حممد الطاهر
بن عاشور ،ت ( #1393الدار
التونسية للنرش :تونس1984 ،م).

1616التفسري الصايف ،حمسن الفيض
الكاشاين ،ت  ،#1091صححه:
الشيخ حسني األعلمي (مكتبة الصدر:
طهران ،#1416 ،ط.)2
1717التفسري الكبري ،فخر الدين حممد بن
عمر التميمي الرازي ،ت ( #604دار
الكتب العلمية :بريوت2000 ،م).
1818التوقيف عىل مهامت التعاريف ،حممد
عبد الرؤوف املناوي ،ت،#1031
حتقيق :د .حممد رضوان الداية (دار
الفكر املعارص :بريوت،#1410 ،
ط.)1
1919روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم
والسبع املثاين ،أيب الفضل شهاب
الدين اآللويس ،ت ( #1270دار
إحياء الرتاث العريب :بريوت).

2020رس صناعة اإلعراب ،أيب الفتح عثامن
بن جني،ت  ،#392حتقيق ،د حسن
هنداوي (دار القلم :دمشق1993 ،م،
ط.)2

2121رشح الريض عىل الكافية ،ريض
الدين االسرتاباذي ،ت،#686حتقيق:
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يوسف حسن عمر(منشورات جامعة
قاز يونس :بنغازي1996 ،م ،ط.)2

فصل ،موفق الدين يعيش
2222رشح ا ُمل ّ
بن عيل بن يعيش ،ت( #643إدارة
الطباعة املنريية).

2323رشح شذور الذهب يف معرفة كالم
العرب ،ابن هشام األنصاري ،ت
 ،#761حتقيق :حممد حمي الدين
عبد احلميد (دار الطالئع :القاهرة،
2004م).

2424فتح القدير اجلامع بني فني الرواية
والدراية من علم التفسري ،حممد بن
عيل بن حممد الشوكاين ،ت #1250
(دار الفكر :بريوت).

2525الكتاب ،أيب برش عمرو بن عثامن
بن قنرب ،سيبويه ،ت  ،#180حتقيق:
عبد السالم هارون (مكتبة اخلانجي:
القاهرة1988 ،م ،ط.)3

2626الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
وعيون األقاويل ىف وجوه التأويل،
جار اهلل أيب القاسم حممود بن عمر
الزخمرشى ت( #538دار الكتاب
العريب :بريوت.)#1407 ،

2727الكليات ،أيب البقاء أيوب بن موسى
الكفوي ،ت  ،#1094حتقيق :عدنان
درويش وحممد املرصي (مؤسسة
الرسالة :بريوت1998 ،م ،ط.)2
2828جممع البيان يف تفسري القرآن ،أيب
عىل الفضل بن احلسن الطربيس،
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ت  ،#548حتقيق :جلنة من العلامء
(مؤسسة األعلمي :بريوت1995،م،
ط.)1

2929معاين النحو ،د .فاضل السامرائي
(رشكة العاتك :القاهرة).

3636مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع،
جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
السيوطي ،ت ،#911حتقيق :أمحد
شمس الدين (دار الكتب العلمية:
بريوت1998 ،م ،ط.)1

فصل يف النحو العريب ،د.
3030املعجم ا ُمل ّ
فوال (دار الكتب العلمية:
عزيزة ّ
بريوت).

3131املعجم املفصل يف علوم اللغة ،د.حممد
التنوخي ،مراجعة :أميل يعقوب (دار
الكتب العلمية :بريوت،#2001،
ط.)1
3232مغني اللبيب عن كتب األعاريب،
ابن هشام األنصاري ،حتقيق :د .عبد
اللطيف حممد اخلطيب (املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب:
الكويت ،السلسلة الرتاثية (.)21

3333مفردات غريب القرآن ،أيب القاسم
احلسني بن حممد األصفهاين ،ت
 ،#502حتقيق:حممد سيد كيالين (دار
املعرفة :بريوت).

3434امليزان يف تفسري القرآن ،السيد حممد
حسني الطباطبائي ت #1412
(منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة
العلمية :قم املقدسة).

3535نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور،
برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن
عمر البقاعي ،ت ( #885دار الكتاب
اإلسالمي :القاهرة).
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