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Abstract 
One of the important issues in the rhetoric subject of the definition, which falls under the 

issues of semantics, and because of its use of high rhetorical purposes that can be discerned 

in the Qur’an, that is, tracing the use of the word is a likely knowledge of what it contains 

of meaning that cannot be expressed in denial. Expression is considered one of the 

rhetorical methods that are required by the conditions of the addressees and the speaker 

intends it, and grammarians have spoken about it in purely syntactic terms, and rhetoric 

scholars spoke about it from another angle and another field where they talked about the 

purposes and reasons for which the definition is. 

Each science has its own terminology that helps to control and codify it, and these 

terms are not a product of science itself, but rather a manifestation of the semantic 

development of the word, so the word "term" comes to rise in a new meaning that carries 

with it previous connotations that it passed through in its long history. The term 

“definition” has moved from grammar to rhetoric with its wording and connotation. 

Rhetoric scholars have benefited from these meanings and employed them in a way that 

serves their study of the rhetorical issues related to them. It is noticed that the term 

“definition” is more common in rhetoric books than in grammar books because the 

definition is related to the discursive and rhetoric more. Adhesion to the addressee of 

grammar. 
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The issue of definition has received great attention among rhetoricians, as there is 

hardly a book on rhetoric in the past or recent, and this issue began like other issues of 

rhetoric that are not codified or disciplined, and they are only fragments here and there, and 

the ruling on them is due to good character and good taste, as we see when Al-Jarjani in his 

evidence, and Al-Zamakhshari in his interpretation. After that, I took this matter with 

discipline and constraint, so it was specific rules and matters of order, and this codification 

began since al-Sakaki in the Book of Muftah, where the third part of it was devoted to the 

sciences of rhetoric, then came al-Qazwini and summarized the third part of al-Muftah and 

refined it in the book of summary, then put an explanation for this The summary is in the 

book of clarification, and the matter continued for those who followed it between an 

explanation, a summary and a regulator of this art through the key, its summarization, and 

the clarification of the summary. 

The rhetoricians dealt with this issue within the science of meanings when talking 

about the conditions of the predicate to it and the musnad, and they began with the 

predicate to it, dealing with its definition first and then denying it, unlike the grammarians 

who used to deny it because it is their original and then the definition because it is a branch 

of denial, and it seems that the rhetoricians started talking about the definition because the 

original In the Musnad to be knowledge, then they dealt with the Musnad speaking about 

its denial and its definition. 

 In light of the purposes contained in Surat Al-Makkma, we will stand before some of 

the definition contained in it, to reveal the secrets of its expression, committed to the 

opinions of scholars. To achieve this goal, we relied on the analytical-descriptive method. 

That is why we enumerated this phenomenon and clarified its aesthetics throughout the 

surah, and we mentioned the wonderful meanings of it in some verses, such as 

glorification, reprimand, brevity, brevity, bashing the addressee and ... 
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 الملخص
علـــم  مـــن ضـــمنحـــدی القضـــايا اهلامـــة يف البالغـــة موضـــوع التعريـــف والـــذي ينـــدرج إ

ميکـــن استشـــفافها يف القـــرآن أي  کثـــريةأغـــراض بالغيـــة   التعريـــف املعـــانی والســـتخدام
استشفاف والستخدام الکلمة معرفة أرجحية ملا حيتويه من معنـی الميکـن التعبـري عنـه 

البالغيــة الــيت تقتضــيها أحــوال املخــاطبني بــالتنکري. وإن التعريــف يعتــرب مــن األســاليب 
أمـا و يقصدها املتکلم وقد تکلم النحاة عنها من الناحية اإلعرابية احملضـة والبيـانيون و 

علمــــاء البالغــــة کــــان حــــديثهم مــــن زاويــــة أخــــری و جمــــال آخــــر حيــــث حتــــدثوا عــــن 
 كاليت يکون من أجلها التعريف. ويف ظل ما تضـمنته سـورة امللـي األغراض و الدواع

الکرمية من أغراض سـنقف أمـام بعـض مـا ورد فيهـا مـن التعريـف لنکشـف عـن اسـرار 
بــآراء العلمــاء. للوصــول علــی هــذا اهلــدف اعتمــدنا علــی املــنهج  ســتعيننيالتعبــري بــه م
ـــا يف خـــالل التحليلـــي -  الوصـــفي . هلـــذا قمنـــا بإحصـــاء هـــذه الظـــاهرة وتبيـــني مجاليا

ا يف بعـض اآليـات کـالتعظيم والتـوبيخ واالختصـار السورة وأوردنا املعاين الرائعة هلـهذه 
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حيانـــا أواالجيـــاز وتقريـــع املخاطـــب و... ونتـــائج البحـــث تشـــري إلـــی أّن الضـــمري يـــّدل 
علـــی متييـــز للمـــتکلم واإلشـــارة تـــدّل علـــی القـــرب احلقيقـــي وقـــد تـــأيت لتـــوبيخ الکفـــار 

  فاملوصول قد يأيت يف السورةإلفادة عظمة وحتقق الغرض من اآلية.
  البالغة، التعريف.، كالقرآن الکرمي، سورة امللالکلمات الرئيسية: 

  
  المقدمة. 1

من أساليب معانی النحو ولکن يوجد اخـتالف بـني مفهـوم الکلمـة مها مع أن التعريف والتنکري 
يف التعريف عما هي عليه يف التنکري، وهو اختالف يف کثري من األحوال الينشأ من بنيتها فقط 

يضــا مــن داللتهــا واخــتالف اســلوب اســتعماهلا. ولعــل الفــارق األســاس بــني التعريــف وإمنــا ينشــأ أ
أن التنکري اليعـرف بـأداة معينـة وإمنـا يکـون لفـظ اللفـظ مطلقـا مـن قيـود التعريـف أو هو والتنکري 

اإلطــالق وحيــد وجــوه اللفــظ يف داللتــه واســتعماله. وقــد  كد ذلــمــن املعــارف والتعريــف يــأيت ليقّيــ
ذا املفهوم البالغی کتب النقد و البالغة منذ القدمي وأدرجو يف طيات علم املعانی إلی ه تتطرّق

للدراســــات قضــــية التعريــــف للمســــنداليه واملســــند واستشــــهدوا بکثــــري مــــن اآليــــات واســــتخدموها 
  للتعبري عن هذا األمر وما يدعی أحيانا بالدراسات الداللية واالسلوبية.البالغية 

  
  مسئلة البحث 1.1
املصـطلحات ليسـت وليـدة  كعلم مصطلحاته اخلاصة الـيت تعـني علـی ضـبطه وتقنينـه وتلـ لکلّ 

» املصــــطلح«العلــــم ذاتــــه وإمنــــا هــــی مظهــــر مــــن مظــــاهر التطورالــــداللی للکلمــــة فتــــأتی الکلمــــة 
ــــا دالالت ســــابقه مــــرّ  ــــا يف تارخيهــــا الطويــــل. فــــإّن لتــــنهض بداللــــة جديــــدة حتمــــل يف طيا ت 

من النحو إلی البالغـة بلفظـه وداللتـه. فإنـه يـدّل علـی التعيـني و  قد انتقل» التعريف«مصطلح 
بالتــايل فأنــه يتضــمن معنــی التمييــز والتخصــيص والوضــوح وقــد اســتفاد علمــاء البالغــة مــن هــذه 

ـــا ويالحـــظ علـــی مصـــطلح ااملعـــاين ووظفوهـــا فيمـــا خيـــدم دراســـ م للقضـــايا البالغيـــة املتصـــلة 
لبالغـــــة منــــه فـــــی کتــــب النحـــــو ألن التعريــــف يـــــرتبط أنـــــه أکثــــر شـــــيوعا يف کتــــب ا» التعريــــف«

  باملخاطب وعلم البالغة أکثر التصاقا باملخاطب من النحو.
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نالـــت مســـألة التعريـــف اهتمامـــا كبـــريا عنـــد البالغيـــني، فـــال يكـــاد خيلـــو منهـــا كتـــاب يف لقـــد 
و أو حـــديثا، وبـــدأت هـــذه املســألة كغريهـــا مـــن مســـائل البالغـــة غـــري مقننـــة أکـــان البالغــة قـــدميا  

ويرجـــع احلكـــم فيهـــا إىل الطبـــع الســـليم والـــذوق ، كمنضـــبطة ومـــا هـــي إال شـــذرات هنـــا و هنـــا
الرفيـــع، كمـــا نـــرى عنـــد اجلرجـــاين يف دالئلـــه، والزخمشـــري يف تفســـريه. وبعـــد ذلـــك َأخـــذت هـــذه 

يـــد، فـــإذا هـــي قواعـــد حمـــددة، ومســـائل مرتبـــة، وبـــدأ هـــذا التَّقنـــني منـــذ قاملســـألة باالنضـــباط والتع
 كتـاب املفتـاح حيـث خصـص القســم الثالـث منـه لعلـوم البالغـة، مث جـاء القــزويين السـكَّاكي يف

فلخَّـص اجلـزء الثالـث مـن ا ملفتـاح وهذَّبـه يف كتـاب التلخـيص، مث وضـع توضـيحا هلـذا امللخَّـص 
يف كتــاب اإليضــاح، واســتمر األمــر فــيمن تــاله مــا بــني شــارح و خمتصــر ونــاظم هلــذا الفــن مــن 

  وإيضاح التَّلخيص.خالل املفتاح وتلخيصه 
وتنـــاول البالغيـــون هـــذه املســـألة ضـــمن علـــم املعـــاين عنـــد حـــديثهم عـــن أحـــوال املســـند إليـــه 
واملسند، وبدؤوا باملسند إليه، فتناولوا تعريفـه أوال مث تنكـريه، علـى خـالف النَّحـويني الـذين كـانوا 

يبــدو أّن البالغيــني بــدؤوا يبــدؤون بــالتنكري ألنَّــه األصــل عنــدهم مث التعريــف ألنَّــه فــرع التنكــري، و 
احلــديث عــن التعريــف ألّن األصــل يف املســند إليــه أن يكــون معرفــة،مث تنــاولوا املســند متحــدثني 

  عن تنكريه وتعريفه.

واعتمـد البالغيــون يف ذلــك علــى بيـان الوظــائف والــدالالت الَّــيت تسـتعمل مــن أجلهــا كــّل مــن 
م مبينــني وظائفــه ودالالتــه َلــالَّــيت تــأيت مــن أجلهــا مث العَ املعرفــة والنَّكــرة، فتنــاولوا الضــمائر والوظــائف 

وهكذا باقي املعارف... مث انتقلوا إىل التنكري وبينوا وظائفه ودالالته... مث انتقلـوا إىل املسـند وكـان 
  احلديث فيه مقتضبا ألّن أكثر الدالالت مت تناوهلا يف املسند إليه وهي منطبقة على القسمني.

ال يعـــين أّن هـــذه الـــدالالت إنّـــه هـــذه املســـألة ضـــمن املســـند واملســـندإليه  نو وتنـــاول البالغيـــ
منحصــرة فيهمــا وال تكــون يف غريمهــا، ومل يكــن هــذا قصــدهم، بــل هــي عامــة فيهمــا ويف بــاقي 

مــن غــري هــذين البــابني مــع اإلشــارة لــذلك غالبــا، وقــال  ةبأمثلــة كثــري  أتونأجــزاء اجلملــة، وكــانوا يــ
حنصـــار: كثـــري ممـــا يف هـــذا البـــاب والـَّــذي قبلـــه غـــري خمـــتص باملســــند القـــزويّين مصـــرحا بعـــدم اال

واملســندإليه، كالــذِّكر، واحلــذف، والفطــن إذا أتقــن اعتبــار ذلــك فيهمــا ال خيفــى عليــه اعتبــاره يف 
  )194/1: 1989 غريمها (القزوينی،
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لـــذا وقـــف الـــدرس البالغـــي أمـــام األســـباب الـــيت تـــدعو املـــتکلم إلـــی التعبـــري بـــالتعريف دون 
الطـرق الـيت يتبعهـا املخاطـب لفهـم مـا  كالتنکري أو التعبري مبعرفـة دون غريهـا مـن املعـارف وکـذل

يشــري إليــه التعريـــف يف ظــل مقولــة املقـــام، فعنــدما يســـتعمل املــتکلم االســم املعرفـــة فإنــه يهـــدف 
ـــــه مبـــــا يعـــــرف عنهـــــا و هـــــذا  ـــــة املشـــــار إلي ـــــی إلـــــی أن يستحضـــــر املخاطـــــب هوي بالدرجـــــة األول

کن املخاطب مـن اسـتقبال مـا سـيتبع هـذا التعريـف مـن معلومـة جديـدة مل يکـن االستحضار مي
قـــد حصـــلها مـــن قبـــل، فتـــتمکن لديـــه مـــع املعلومـــات الســـابقة. ولکـــي يســـتطيع املـــتکلم اختيـــار 
التعريف أو طريقة التعريف املناسبة فالبّد أن يکون علی علم مبا لـدی املخاطـب مـن معلومـات 

للتعبـري املناسـب يسـاعدان  كم املـتکلم و اختيـاره السـديد بـذلسابقة عن املتحدث عنه ألن عل
املعلومـات لـدی املخاطـب ملـا متـّر بـه مـن عمليـات عقليـة تتمثـل يف  كعلـی متکـني تلـاملخاطب 

أخذ علماء البالغة يبحثـون عـن  اجلانب يف الذاکرة. يف إطار هذا ملکةاالستحضار والربط مث 
تعـــاجل التعريـــف و  حاولـــت هـــذه الدراســـة أن يـــف. لـــذامـــواطن اجلمـــال ومکـــامن االســـراريف التعر 

مجالياتـــه يف ســـورة امللـــک املبارکـــة مشـــريا إلـــی انـــواع التعريـــف و بعـــض أغراضـــه يف هـــذه الســـورة 
  الوصفي. - املنهج التحليلي بمستعينا 

  
  خلفية البحث 2.1

أصـــــــبحت جـــــــديرة  اهـــــــتم البـــــــاحثون مبســـــــألة التعريـــــــف منـــــــذ القـــــــدم ويف الدراســـــــات احلديثـــــــة
  منها:  هتمامباال

، التعريــــف والتنکــــري يف آيــــات دالئــــل القــــدرة، جملــــة 2016عبــــاس محيــــد جميــــد الســــامرائی، 
، درس الباحـــث فـــی هـــذه املقالـــة انـــواع التعريـــف و 21جامعـــة االنبـــار للغـــات واآلداب، العـــدد 

  التنکري يف اآليات املذکورة.
، رســـالة يالنبـــو ، أســـرار التنکـــري والتعريـــف فـــی احلـــديث 2005امحـــد حممـــد نـــور امحـــد، 

دکتــــــوراه، جامعــــــة أم درمــــــان، درس الباحــــــث يف هــــــذه الرســــــالة مفهــــــوم احلــــــديث و بالغــــــة 
  الرسول(ص)، مث اقسام املعارف و انواع التنکري مع ذکر شاهد من حديث النبوی الشريف.
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، جــاء ري، التعريــف يف البالغــة العربيــة، رســالة ماجســت1989، يحامــد صــاحل خلــف الربيعــ
مفهــوم التعريــف وطرقــه مث تعريــف املســنداليه و طرقــه مث تعريــف املســند وخــروج يف هــذه الرســالة 

  التعريف عن مقتضی الظاهر ومظاهره و اسراره.
، التعريف والتنکـري فـی بعـض مواضـع املتشـابه اللفظـي 1433عبداهللا بن حممد السليمانی، 

  .13، العدد معهد اإلمام الشاطيب ةيف القرآن الکرمي، جمل
، التعريـــف يف التعبـــريات العدديـــة، جملـــة کليـــة اآلداب جلامعـــة 1386فـــرد،  يغالمرضـــا کرميـــ

  طهران، درس الباحث يف هذه املقالة تعريف العدد واملعدود فی اشکاله املختلفة.
دراســــة تفســــريية  ك، الظــــواهر البالغيــــة يف ســــورة امللــــ2015ريــــاض حممــــود جــــابر قاســــم، 

الســــالمية، اشــــار الباحــــث يف هــــذه املقالــــة إلــــی حتليليــــة، جملــــة اجلامعــــة االســــالمية للدراســــات ا
  التعريف يف مخسة أسطر فقط.

  

  التعريف في السورة دراسة و تحليل. 2
  تعريف بالضمائر 1.2

:ذيـــل ضـــمر) وهـــو عکـــس اإلظهـــار وصـــفة 1399،ياإلضـــمار يـــدل علـــی اإلخفـــاء (الزخمشـــر 
 كاملقصـود باإلخفـاء ذلـالتعريف يف الضمري مکتسـبة مـن السـياق أو املقـام الـذي فيـه، إذ لـيس 

ام الذي يوقع السامع يف حرية  إمنا تضمر امسا بعدما تعلم أن من حيّدث قـد عـرف  كألن«اال
)مـن مث نقـول إن الضـمائر 6/2: 1979(سيبويه، » تريد شيئا يعلمه كوأن وما تعين مکن تعين

الکالم العريب وأمهها: تعد نائبة عن األمساء الظاهرة لتؤدي جمموعة من الوظائف و الدالالت يف 
االجيـاز و  أوال: االجياز واالختصار: يری النحويون أن الغـرض األساسـي مـن وضـع الضـمائر هـو

) و يقول ابن يعيش: إمنا أتانی باملضـمرات کلهـا لضـرب مـن 302: 2002االختصار(الکوفی، 
ــــه. (ابــــن يعــــيش،  اإلجيــــاز ألنــــک تســــتغين  )292، 2001بــــاحلرف الواحــــد عــــن االســــم بکمال

ا أوجز. ثانيا: التعيني و رفع االلتبـاس: مبـا أن الضـمائر  فالضمائر تنوب عن األمساء الظاهرة أل
ــا لتعيــني مــدلوهلا و فصــله مــن جنســه دون حــدوث لــبس. يقــول  قســم مــن املعــارف فانــه يــؤيت 
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إعلم أن املقصود مـن وضـع املضـمرات رفـع االلتبـاس فـإن (أنـا) و (أنـت) اليصـلحان : «يالرض
ضــمري الغائــب نــص يف أن املــراد هــو املــذکور بعينــه فــی حنــو جــاء زيــد وإيّــاه  كعنيــني وکــذلإال مل

) مث أن تعريــف املســنداليه بالضــمري إمنــا يکــون بقرينــة وهــذه 8/3 (الرضــي، د.ت:» ضــربت...
القرينـــة تـــأيت يف ثـــالث مقامـــات لتحقيـــق ثالثـــة أغـــراض بالغيـــة عامـــة وهـــی کمـــا جـــاءت فـــی 

م للـتکم حنـو: أنـا ضـربت أو اخلطـاب حنـو: أنـت ضـربت أو الغيبـة حنـو: إما ألن املقا«اإليضاح 
)أمــا األول فــأذا کــان املقــام مقــام الــتکلم. کقولــه 10/1، د.ت: (اخلطيــب القــزويين» هــو ضــرب

﴿إن  هو مقام اخلطـاب کقولـه تعـالی: ) واملقام الثاين26، كتعالی: ﴿إمنا أنا نذير مبني﴾ (املل
) أمــا مقــام الثالــث فهــو مقــام الغيبــة کقولــه تعــالی: ﴿هــو 9، كلــانــتم إال يف ضــالل کبــري﴾ (امل
) أمـا فـی 2 ،ك) و کقولـه تعـالی: ﴿هـو العزيـز الغفـور﴾ (امللـ1 ،كعلی کّل شیء قدير﴾ (امللـ

﴾ وفيــه متييــز للمــتکلم،  مبــني نــذير أنــا إمنــا مقــام الــتکلم جــاء التعريــف بالضــمري أنــا فــی قولــه﴿
وظيفــة الرســول(ص) و هــی اإلنــذار دون العلــم واألنــذار غــري العلــم کمــا أن  كلتتحــدد بعــد ذلــ

م الســـابق حينمـــا خـــاطبوا اجلماعـــة فالرســـالة  فـــی الضـــمري إشـــارة إلـــی خطـــأ الکفـــار فـــی خطـــا
منوطـــة بالرســـول(ص) و هـــو املخصـــوص بـــالتبليغ عـــن اهللا جـــل شـــأنه.ويف مقـــام اخلطـــاب جـــاء 

 ضــالل کبــري﴾ فضــمري اخلطــاب (أنــتم) فيــه وجهــان، التعريــف يف قولــه تعــالی: ﴿إن انــتم إال يف
م للمنذرين واآلخر أن يکـون مـن کـالم اخلزنـة للکفـار  أوهلما أنه من مجلة قول الکفار و خطا

) ألن الضمري قـد وقـع فـی مجلـة مـا 300/8: 1403، يواألول هو الراجح. (ابوحيان االندلس
م فکـان مقتضـی الظـاهر أن يقـال: حکاه الکفار عـن تکـذيبهم للرسـل علـيهم الصـالة و السـال

 ابوالســـعود الســـر فـــی وضـــع ضـــمري اجلماعـــة إن أنـــت، ألن خماطـــب کـــل أمـــة نـــذيرها وقـــد بـــّني 
موضع ضمري املفرد قال: مجع ضمري اخلطاب مع أن خماطب کل فوج نذيره لتغليبه علـی أمثالـه 

رک ذکـر املنـزل عليـه مبالغة يف التکذيب و متاديا فـی التضـليل کمـا ينبـئ عنـه تعمـيم املنـزل مـع تـ
  )361/5: 1401فإنه ملوح بعمومه حتما. (ابی السعود، 

وضــمري الغائــب فــی قولــه تعــالی: ﴿وهــو علــی کــل شــیء قــدير﴾ مبــا فيــه مــن ســعة املــدلول 
الذي يستدعي اإلمعان يف التخيل، جاء لريبط ما بعده مبا قبله، فما قبله يـدل علـی عظمـة اهللا 

 كومـا بعـده يـدل علـی مشـول القـدرة اإلهليـة الـيت تصـرف ذلـو عال وعظمة ملکه واتسـاعه  جلّ 
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الشمول يتمثل فی کلمة(شیء) النکرة و اضافة (کـل) إليهـا. وأيضـا کقولـه تعـالی  كوذل كاملل
(وهو العزيز الغفور) والضمري (هو) جاء مبتدأ لريبط بني االبتالء و بـني مـا يناسـبه مـن صـفات 

و کقولــه أيضــا  ةون فــی عمــل الطاعــتلفــّن املکلفــني خيوعــال و هــی (العزيــز الغفــور) أل اهللا جــلّ 
) و فائده التعريف بضـمري الغائـب يف هـذه اآليـة، مـا 13﴿إنه عليم بذات الصدور﴾ (امللک، 

بــني مــا ســبقه وبــني مــا يــأتی بعــد لينــتظم املعنــی دون  عالقــةوال وجــلّ يتضــمنه مــن التعظــيم هللا عزّ 
واملــراد بقولــه (ذات الصــدور) أی بضــمائرها قبــل  اســتئناف ألن مــا بعــده تقريــر و اثبــات ملــا قبلــه

الغائب الـذی نتحـدث عنـه يکـون « ) إ137/4: 1392أن ترتجم األلسنة عنها. (الزخمشری، 
) 29داللة اللفـظ حتقيقيـا علـی ضـمري الغيبـة کقولـه تعـالی: ﴿آمنـا بـه و عليـه توکلنـا﴾ (امللـک، 

ــذا التوکــل  ــذا اإلميــان و يتوکــل عليــه   يــؤمن بــاهللا ومل والتعــريض مبــن ملفإنــه يــدل علــی االعتــداد 
جـــاء ضـــمري  كلـــذل )140/4: 1392، ينکفـــر کمـــا کفـــرمت. (الزخمشـــر  کانـــه قيـــل: آمنـــا و مل

ـــــذي يســـــتدعي حضـــــور  ـــــد ال ـــــد و الوعي ـــــه (فســـــتعلمون) علـــــی ســـــبيل التهدي املخـــــاطبني يف قول
:فســـيعلمون أو يقل وقعـــا يف الـــنفس وهلـــذا مل املخـــاطبني ألن التهديـــد فـــی مقـــام اخلطـــاب أشـــدّ 

  اليکون موجها إلی معني. كفسنعلم ألن التهديد فی ذل
ألّن آيـات  كضمائر املخاطب کثرية جدا ال تکاد ختلو منها آية من آيات القـرآن، وذلـإّن 

تکلم، فــاألمر والنهــی، والتوجيــه والنصــح، أن يســتخدم فيهــا ضــمري املــ البــدّ  امــوراالقــرآن تعــاجل 
 البـدّ  كختلفـة، وخطـاب النـّيب (ص) کـي يوجـه أيضـا أمتـه کـل ذلـوالتحذير ومعاجلـة القضـايا امل

، ولکنهــا مل تصــل إلــی اري أن يســتخدم فيهــا ضــمائر املخاطــب. وضــمائر الغيبــة اســتخدمت کثــ
ألن معاجلـة القضـايا االجتماعيـة يف آيـات القـرآن حتتـاج إلـی ضـرب  كحد ضمائر اخلطـاب ذلـ

  طبيعي. هو امرضمري الغيبة و  يتطلب كاألمثلة و حکاية بعض أحوال من سبق، وذل
ســـياق آيـــات القـــرآن ملـــا کـــان مل يکـــن حباجـــة ماســـة إلـــی تکـــرار ضـــمري املـــتکلم جـــاء هـــذا 
الضمري قليال، إشـارة إلـی مـا منحـه اهللا تعـالی للنـاس مـن نعـم کثـرية وإشـارة إلـی التعريـف بـذات 

ائر الـتکلم، اهللا تعالی ونعمه وعظمته وسننه وأحکامـه؛ أمـا ضـمائر اخلطـاب اختلطـت مـع ضـم
ومــع ضــمائر الغيبــة وضــمائر اخلطــاب مــع الغيبــة اختالطــا معجــزا اقتضــاه املقــام وکــان لکــل مــن 

  سابه رونقا ومجاال، الخيفي علی أصحاب العقول.تذلک أثر يف إيضاح املعنی وإک
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  التعريف بالعلم 2.2
خيتلــف العلــم عــن ســائر املعــارف بأنــه يعــني مســماه بــال قرينــة فهــو يکتســب التعريــف بالوضــع 

فهـــو طـــارئ ال  كعـــني يف جنســـه ال يشـــمل غـــريه فـــإن حـــدث اشـــرتامحيـــث يوضـــع ليـــدّل علـــی 
غنيا عـن الصــفات العديـدة ويـأيت أيضـا لتحديــد سـتوضـعّي ويـأيت ليحـدد مسـماه مبجــرد اللفـظ م

ذه الوظيفة األساسية للعلم وهـي حتديـد مسـماه وضـعا وفصـله مـن املسمی ومتييزه من جنسه وه
  يف األعالم الشخصية اليت وضعت حملّدد اليشارکه غريه وضعا. كسائر جنسه ويکون ذل

اهتمـامهم  مل يتطرق البالغيون لدواعی العلم البالغـة فـی سـياق اجلملـة و إمنـا انصـب جـلّ  
يرجـع أساسـا إلـی أن العلـم معـني  كو لعل ذلـعلی الدواعي الذاتية املستخلصة من ذات العلم 

دون حاجة إلی داللة قرينة خارجة عنه و هذا ما مييزه عن غريه من املعارف األخری الـيت هـی: 
) و العلــم مــن 293/1، د.ت: يغــري معينــة يف اصــل الوضــع بــل تعينهــا باالســتعمال. (الدســوق

بقولــه:اعلم أن العلــم  يشــر مــا ذهــب إليــه الزخم كأصــناف االســم علــی حــد قــول النحــاة مــن ذلــ
) و لــذکر االســم أثــر  931/1: 2001هــو االســم اخلــاص الــذي ال أخــّص منــه. (ابــن يعــيش، 

کبري يف استدعاء کل ما حيمله املخاطب جتاهه من تقـدير أو کـره أو إزدراء أو سـخرية أو فخـر 
تعمال أو مـــدح أو حنوهـــا. مـــن مث نقـــول إن العلـــم کغـــريه مـــن املعـــارف األخـــری مـــن ناحيـــة االســـ

االديب حيـــث ينظـــر إليـــه يف اطـــار مـــن مقولـــة االختيـــار و اختيـــار العلـــم دون غـــريه للداللـــة علـــی 
شــخص معــني البــد وأن يکــون لــه أغــراض اليؤديهــا ســواه مــن املعــارف ألن األعــالم حتمــل يف 
ـــا تـــداعيات کثـــرية جـــدا فمنهـــا التارخييـــة ومنهـــا العاطفيـــة ومنهـــا االســـلوبية وهـــذه مـــن أهـــم  طيا

العمـــل األديب و علـــی الـــرغم مـــن هـــذا جنـــد مـــن البـــاحثني مـــن يهمـــل تنـــاول التعريـــف  مکونـــات
وال يتصــــل بالناحيــــة البالغيــــة. (حممــــد ظنــــا مــــنهم بأنــــه مــــن ضــــمن الدراســــات النحويــــة بــــالعلم 

يهــتم بــه ألنــه يــری أن فوائــده هامشــية و مصــطنعة.  ) ومــنهم مــن مل146: 1400ابوموســی، 
علمــــاء البالغــــة حيــــث  مــــن قبــــل الکثــــري مــــن و مل يهمــــل) 220: 1407(عبــــدالعزيز قلقيلــــة، 

 كتنـاولوه مــن خــالل املقامــات واألحــوال الــيت تسـتدعي تعريــف املســنداليه بالعلميــة ومــا يتبــع ذلــ
: إذا کــان املقــام يکونــه علمــا فهــ  يمــن أغــراض بالغيــة. يقــول الســکاکی: أمــا احلالــة التــی تقتضــ

) و 180: 1987ريـــق خيصـــه. (الســـکاکی،مقـــام إحضـــار لـــه بعينـــه يف ذهـــن الســـامع ابتـــداء بط
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التعيـــني  ياملقـــام الـــذی يقتضـــ هــذا يرجـــع إلـــی املـــتکلم و دقتـــه يف اختيـــار العلـــم ليکـــون معـــربا يف
  بأخص األمساء.

فــالتعريف بــالعلم اذا يکثــر يف املقامــات الــيت تتطلــب مزيــدا مــن التعيــني والتخصــيص وتتعــدد 
املسنداليه بالعلم بتعـدد األغـراض الـيت تـدعو إلـی السياقات اليت يتجه فيها املتکلم إلی التعريف 

)حيـث جـاء لفـظ اجلاللـة وهـو 1 کما فی قوله تعـالی: ﴿قـل هـو اهللا احـد﴾ (االخـالص،  كذل
علــــــم علــــــی األرجــــــح ألن املقــــــام هنــــــا مقــــــام التوحيــــــد والعلميــــــة أنســــــب مــــــن ســــــائر املعــــــارف. 

الــــــــرمحن﴾  ﴿مــــــــا ميســــــــکهن إال: ) وکقولــــــــه تعــــــــالی296/1، د.ت: يعقــــــــوب املغــــــــريب  (ابــــــــن
) و جـاء التعريــف باسـم الــرمحن دون غـريه مـن األمســاء احلسـنی لســر بالغـی، أبــرزه 19  (امللـک،

يــــروا إلــــی الطــــري  إنــــه تعــــالی قــــال فــــی النحــــل: ﴿أمل«الفخــــر الــــرازی فــــی تفســــريه لآليــــة. قــــال: 
) وقــــال ههنــــا (مــــا ميســــکهن إال 79مســــخرات يف جــــو الســــماء مــــا ميســــکهّن إال اهللا﴾ (حنــــل،

کـان إن  ا الفرق؟ قلنـا ذکـر فـی النحـل أن الطـري مسـخرات يف جـو السـماء فـال جـرم الرمحن) فم
ا صـافات وقابضـات فکـان إهلامـا إلـی کيفيـة البسـط  كامساکها هنا حمض اإلهلية وذکر ههنا أ

) 71/30: 1405، ي(الفخــر الــراز » و القــبض علــی الوجــه املطــابق للمنفعــة مــن رمحــة الــرمحن
وذکـر الرمحـة يناسـب السـياق هنـا ألن الطـري فـی آيـة النحـل  كهنـا فذکر اإلهلية يناسـب السـياق

ــ ليســت فــاعال فــان الطــري مبــا هلــا مــن خصــائص  كوإمنــا هــو التســخري اإلهلــی أمــا فــی ســورة املل
خلقيــة تســاعدها علــی الطــريان تــداوم علــی البســط والقــبض والتســقط بقــدرة اهللا و رمحتــه الــيت 

   خبلقه.وسعت کل شیء فعوامل البقاء من رمحة اهللا
  
  التعريف باسم اإلشارة 3.2

ــا: أوال يــؤتى بأمســاء اإلشــارة لتكــون  ألمســاء اإلشــارة وظــائف و دالالت ومــن وظائفهــا ودالال
وصــلة خلــروج مــا فيــه أداة التَّعريــف مــن العهــد العلمــي إىل احلضــوري؛ ألن األداة تــدخل للعهــد  

ــيء حبضــرة كــأن تقــول: بعــت الفــرس، تقصــد الفــرس الــذي يعهــده املخاطــب، و  قــد يكــون الشَّ
ـــيء، فيتوصـــل إىل  اثنـــني وال عهـــد بينهمـــا فيـــه، فـــإذا أراد أحـــدمها اإلخبـــار عنـــه يقـــول: هـــذا الشَّ

  تعريف احلاضر باسم اإلشارة.
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ـــيء وتعيينـــه بـــالعني والقلـــب: تســـتخدم أمســـاء اإلشـــارة حملســـوس مشـــاهد يف  ثانيـــا حتديـــد الشَّ
ومن جهـة القلـب، وتكـون علـى مـرتبتني علـى  األصل لتعيينه وحتديده يف جنسه من جهة العني

األرجــح عنــد ابــن مالــك، وهــي: قريــب، حنــو: ذا وذاء وذي وذه  وذان وتــان وأوالء، ومــا جــاوز 
القريــب، حنــو: ذاك وذلــك وتيــك وتلــك وذانــك وتانــك وأوالئــك وأواللــك...، واجلمهــور علــى 

ا ثالث مراتب: قريب ومتوسط وبعيـد، فمـا خـال مـن الـالم والكـاف  فهـو للقريـب، ومـا كانـا أ
  فيه فهو للبعيد، وما كان فيه الكاف وحدها فهو للمتوسط.

البالغية ألمساء اإلشارة إذا متثلنـا وظيفتهـا يف متييـز الـذات احملسوسـة،  أو املعـانی  أمهيةتتضح 
ا فی سياق الکالم مـع مراعـاة معـانی القـرب والبعـد الـيت تـالزم تلـ  كاليت سبق للمخاطب علم 

. وانطالقا من معانی احلس والقرب والبعد اليت تؤديها أمسـاء اإلشـارة اکتسـبت أمهيتهـا يف األمساء
 ك، ألن هذه املعاين تلتمس فی کل سياق يرد فيه اسـم اإلشـارة مبـا يتناسـب وذلـيالدرس البالغ

ا وألن أمســاء اإلشــارة تقــرتن  الســياق. لــذا فــإن النکــات البالغيــة لإلشــارة تتعــدد بتعــدد اســتعماال
حيــث يــرتبط احلــس «باإلشــارة احلســية باألعضــاء وهــو عنصــر هــام مــن عناصــر إدراک اجلمــال. 

ــا احلســن مــن القــبح. ) 201: 1404(عبــدالرمحن،  »اجلمــايل عنــد العــرب بــاحلواس الــيت يتميــز 
ــدي املخاطــب إلــی دقــائق و جزئيــات اليــدرکها مبعــزل عــن تلــ اإلشــارة.  كفــإن اإلشــارة احلســية 

ومبلـــغ اإلشــارة أبعـــد مــن مبلـــغ الصــوت فهـــذا ايضــا بـــاب تتقــدم فيـــه «ويف هــذا يقـــول اجلــاحظ: 
اإلشارة الصوت.والصوت هو آلة اللفظ واجلـوهر الـذي يقـوم بـه التقطيـع وبـه يوجـد التـأليف ولـن 
تکــون حرکــات اللســان لفظــا والکالمــا موزونــا وال منثــورا إال بظهــور الصــوت، والتکــون احلــروف  

المــا إال بــالتقطيع والتــأليف وحســن اإلشــارة باليــد والــرأس مــن متــام حســن البيــان باللســان، مــع ک
  )79/1(اجلاحظ، د.ت: » اإلشارة من الدّل والشکل والتقّتل والتثّين...الذي يکون مع 

فاإلشـارة احلســية أکثـر تعبــريا مـن اإلشــارة اللفظيـة، فــإذا اجتمعـت اإلشــارة اللفظيـة واإلشــارة 
أکثـــر تـــأثريا يف املخاطـــب وأکثـــر دقـــة يف إدراکـــه للمشـــار إليـــه ملـــا يصـــحب  كان ذلـــاحلســـية کـــ

  اإلشارتني من متييز و ختصيص للمراد.
واإلشـــارة واللفـــظ « اجلـــاحظ أمهيـــة اإلشـــارة احلســـية اذا صـــحبت اخلطـــاب بقولـــه وقـــد بـــّني 

 عنـه. ومـا أکثـر مـا تنـوب عـن اللفـظ ومـا تغـين يشريکان ونعم العون هی له و نعـم الرتمجـان هـ
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عن اخلط وبعد فهل تعدو اإلشارة أن تکون ذات صورة معروفة وحلية موصـوفة علـی اختالفهـا 
ـــا. ويف اإلشـــارة بـــالطرف واحلاجـــب وغـــري ذلـــ ـــا ودالال مـــن اجلـــوارح مرفـــق کبـــري و  كيف طبقا
ا م ن اجلليس و غـري اجللـيس ولـوال معونة حاضرة يف أمور يسرتها بعض الناس من بعض وخيفو

 )78املصــدر نفســه، »(يفهــم النــاس معنــی خــاص اخلــاص وجلهلــوا هــذا البــاب البتــة. اإلشــارة مل
وهذه األبعاد البالغيـة لإلشـارة ترجـع إلـی مـا فيهـا مـن احلسـية ومـا يصـحبها مـن دقـة يف الداللـة 

ا عن کثري من الکالم الذي رمبا کان    املقام يأباه.علی املشاراليه واالستغناء 
تتضــــمن معنــــی احلســــية فاملخاطــــب هـــي واحلقيقـــة أن اإلشــــارة اللفظيــــة منطوقــــة أو مکتوبــــة 

اإلشــارة مبجــرد ورود اللفــظ الــداّل عليهــا ومــن مث يلــتمس األغــراض البالغيــة الــيت  كيتصــور تلــ
عــن هــذه األبعــاد عنــدما  ييفغــل الســکاک  عنهــا مــن خــالل الســياق الــذي تــرد فيــه. وملتعــّرب 

ره يمتی صح إحضا«حني قال:  كحدد احلالة اليت تقتضي جمیء املسنداليه اسم إشارة و ذل
» داع كـــــ أي املســـــنداليه ـ يف ذهـــــن الســـــامع بوســــاطة اإلشـــــارة إليـــــه حســـــا واتصـــــل بـــــذل

عليهـــا دراســـة أمســـاء اإلشـــارة مـــن  ) هـــذه هـــی األســـس الـــيت تتبـــين183 :1987  ،ي(الســـکاک
لبالغية وهی أسس مجالية فنية الرتباطها بـاحلس وباملقـام ومـا يسـتدعيه مـن املعـاين الـيت ا ناحيةال

لــه خصائصــه و ميزاتــه. وقــد ذکــر  يتصــحب اإلشــارة أو ميکــن أن تستشــف منهــا کعنصــر لغــو 
علمــاء البالغــة کثــريا مــن األغــراض والــدواعی الــيت تــدعو إلــی تعريــف املســندإليه باســم اإلشــارة 

طريــق إلــی املســندإليه ســوی  كتدعي ذلــک کــأن ال يکــون لــک أو لــيس معــواملقامــات الــيت تســ
ـــــيت ذکرهـــــا السکاک ياإلشـــــارة وهـــــذا مـــــن الـــــدواع ـــــه تعـــــالی: 183 .(املصـــــدر نفســـــه،يال ) قول

ـــ ) جـــاء التعريـــف باســـم اإلشـــارة 25 ،ك﴿ويقولـــون متـــی هـــذا الوعـــد إن کنـــتم صـــادقني﴾ (املل
املکانـة ال قـرب املکـان وهـذا ينبـئ عـن أن  (هذا) ألنه يدل علی القرب واملراد بالقرب هنا قرب

يقــع مـــن نفوســهم موقــع التصــديق فهــم اليـــرون فيــه غــري جمــرد وعـــد ال  يــؤثر فــيهم ومل الوعــد مل
) و لتــوبيخ الکفــار 27، كأکثــر. ومنــه قولــه تعــالی: ﴿وقيــل هــذا الــذي کنــتم بــه تــدعون﴾ (امللــ

کنــتم بــه تــدعون) فجــاء اســم اإلشــارة   يعلــی تکــذيبهم وانکــارهم قــال ســبحانه (وقيــل هــذا الــذ
و تــزداد وظيفــة اســم اإلشــارة ظهــورا اذا ربطنــاه مبقــولتهم الســابقة: (متــی  كأمت مــا يکــون يف ذلــ

هذا الوعد) عندما کانوا يستهزئون فأشاروا إليه اشارة معنوية تدل علـی عـدم تصـديقهم أمـا فـی 
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ألّن الوعـــد أصـــبح حقيقـــة ملموســـة هـــذا املقـــام فاإلشـــارة تـــدل علـــی القـــرب احلقيقـــي و املعاينـــة 
يشـــارإليه إشـــارة حســـية ال معنويـــة واإلشـــارة إليـــه باســـم اإلشـــارة املوضـــوع للقريـــب فيهـــا تعظـــيم 

ويل للمشارإليه وقرب يفقدون معه کل أمل يف النجاة.   و
  
  التعريف بالموصول 4.2

حتــت مصــطلح تعــد األمســاء املوصــولة مــن املبهمــات وذکرهــا بعــض النحــويني مــع أمســاء اإلشــارة 
واعلـــم أن املوصـــوالت ضـــرب مـــن املبهمـــات وإمنـــا کانـــت مبهمـــة «املـــبهم. يقـــول ابـــن يعـــيش: 

لوقوعها علی کل شیء من حيوان ومجاد وغريها کوقـوع هـذا وهـؤالء وحنومهـا مـن أمسـاء اإلشـارة 
) فهی عامـة فـی أصـل وضـعها التفصـل شـيئا مـن 372: 2001(ابن يعيش، » علی کل شیء

ـا 187/2: 1992، يمـة وتسـمی أيضـا ـ األمسـاء النـواقص ـ (السـهيلشیء لذا مسيـت مبه ) أل
ـــا مبهمـــة فهـــ ـــا اليـــتم معناهـــا إال بصـــلة. ومبـــا أ تکتســـب التعريـــف مـــن خـــالل  يناقصـــة يف ذا

ــا معرفــةّ بــاألداة  الســياق الــذي تــرد فيــه واختلــف النحويــون يف جهــة تعريفهــا علــی قــولني: اوال أ
االمجــاع عليــه و نســبه لســيبويه و الفــرّاء وتکــون األداة عنــدهم مقــدرة  ييف أوهلــا و زعــم الزجــاج

ا معرفة بالصلة حيث ُوضعت لتکـون معـارف بصـلتها وهـذا رأی  يف (ما ومن وذو...) ثانيا: أ
  اجلمهور خالفا لزعم الزجاجني.

جمموعــةمن الوظــائف والــدالالت فــی اجلملــة کمــا ذکرهــا النحويــون  يتــأيت املوصــوالت لتــؤد
) يـری النحـاة 261اوال: أن تکون وصـلة لوصـف املعـارف باجلمـل.(ابن السـراج، د.ت:  :يوه

أن  كأن الغرض االساسي من وضـع املوصـوالت هـو الـتمکن مـن وصـف املعـارف باجلمـل وذلـ
ألن اجلمـــل  كيتمکنـــوا مـــن ذلـــ النکـــرات توصـــف باجلمـــل فـــأرادوا أن تکـــون املعـــارف مثلهـــا ومل

ت فـــإذا قلـــت جـــاء زيـــد ابـــوه قـــائم علـــی الوصـــف هلـــا ارتـــبط و املعـــارف التوصـــف بـــالنکرا ةنکـــر 
الکــالم ألن کــال منهمــا مســتقل قــائم بنفســه فجــاؤوا باســم مــبهم معرفــة اليــتم معنــاه إال بصــلة 
ـــا فقـــالوا: جـــاء زيـــد الـــذي قـــام ابـــوه و ذهبـــت هنـــد الـــيت  فوصـــلوه باجلمـــل ليـــتم وصـــف املعرفـــة 

هــو الغالــب فيهــا ويشــرتط حينهــا أن تکــون جــاءت اّمهــا... ثانيــا للداللــة علــی معهــود معــني و 
صــلتها معروفــة ألن وضــع املوصــول علــی أن يطلــق علــی مــا يعتقــد املــتکلم أن املخاطــب يعرفــه 



 157   )يداهللا رفيعيو  رمضان رضائي( ... املبارکة كاملل سورة مجالية التعريف فی

) حنــو قولــه تعــالی: ﴿و إذ تقــول للــذي 524: 1998حمکومــا عليــه حبکــم معلــوم. (ابوحيــان، 
قصــــود مــــن (ص) و امل ) فخطــــاب هــــذا للنــــيب37 أنعــــم اهللا عليــــه وأنعمــــت عليــــه﴾ (أحــــزاب،

حنـو  كاملوصول شخص معروف وهو زيد بن حارثة. ثالثا: أن يراد به اجلنس فتوافقه صـلته وذلـ
) 171قولـــه تعـــالی: ﴿ومثـــل الـــذين کفـــروا کمثـــل الـــذي ينعـــق مبـــا اليســـمع إال دعـــاء﴾ (بقـــره، 

 فاليُقَصد بـ ـ الذي ـ معني و هـذه الوظيفـة خمالفـة لداللـة املعـارف ألن املعـارف تـدل علـی معـني
واملوصــول فــی هــذه احلالــة اليــدّل علــی معــني والــذی أراه أّن املوصــول هنــا نکــرة وقــد جــاء علــی 
ـــام وعـــدم التعيـــني وهـــذا يـــدّل علـــی أن املوصـــول يتعـــّرف مـــن خـــالل صـــلته ومـــن  أصـــله يف اإل

يــرد فيــه و ميکــن أن يصــّنف ضــمن املعــارف اللفظيــة والنکــرات معنــی  يخــالل ســياق املقــام الــذ
احـــد بـــني املعـــارف والنکـــرات. رابعـــا: التفخـــيم والتهويـــل، قـــد يـــؤتی باملوصـــول ويــدرج يف بـــاب و 

ليــدّل علــی التفخــيم وهــو التعظــيم أو التهويــل وهــو التخويــف فتــبهم حينهــا صــلته ليتحقــق املــراد 
) وقولـــــه تعـــــالی: 10 ومـــــن التفخـــــيم قولـــــه تعـــــالی: ﴿فـــــأوحی إلـــــی عبـــــده مـــــا أوحـــــی﴾ (جنـــــم،

ــا معــني 16 يغشــی الســدرة مــا يغشــی﴾ (جنــم،  ﴿إذ ) فــإن املوصــوالت يف هــذه اآليــات اليــراد 
ويــل وهــذا  ا لتبقــی عامــة ليتصــور املــرء مــا يتصــوره يف خيالــه مــن عظمــة أو  مــت صــال لــذا أ
خمــالف لداللـــة التعريــف ألن املعـــارف تـــدل علــی معـــني والـــذي أراه أن املوصــول يف هـــذه احلالـــة 

ت معنــــــی. أمــــــا يف قولــــــه تعــــــالی: نکــــــرة وميکــــــن أن يضــــــاف ضــــــمن املعــــــارف اللفظيــــــة النکــــــرا
) إفـادة ي) فـالغرض مـن التعريـف باالسـم املوصـول(الذ1 ،ك﴾ (امللـ كالـذی بيـده امللـ  ك﴿تبار 

) يفيـــد اجلـــنس وهـــو يـــدّل علـــی كالـــذي الميلکـــه إال عظـــيم و تعريـــف (امللـــ كامللـــ كعظمـــة ذلـــ
ــ ك) تــدل علــی أنــه ملــكاهليمنــة التامــة، ألن کلمــة (امللــ علــی  كواحــد وکــل مــا عــداه لــيس مبل

 كاحلقيقـــة وهـــذا فيـــه تعظـــيم هللا ســـبحانه وتعـــالی فـــالتعريف باالســـم املوصـــول يفيـــد عظمـــة امللـــ
  سبحانه ويدل علی قدرته وهيمنته. كيفيد عظمة املال كوتعريف املل

) تتضمن اثبـات القـدرة االهليـة بالـدليل 2 ،كخلق املوت واحلياة﴾ (املل يوهذه اآلية ﴿الذ
) ملــا للصــلة مــن مضــمون يلقــاطع وهــو خلــق املــوت واحليــاة وقــد تصــدر االســم املوصــول (الــذا

يتحقــق بــه الغــرض مـــن اآليــة وتــزداد هـــذه الفائــدة البالغيــة وضــوحا إذا الحظنـــا مــا فــی االســـم 
إلــی مــا يــأيت بعــده فاملوصــول مــبهم إذا مسعــه املخاطــب بقــی منتظــرا لعقــب  ثّ املوصــول مــن احلــ
  تشويق واالنتظار متکني ملضمون الصلة يف نفس املخاطب.الکالم وفی هذا ال
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) االسـم املوصـول (الـذي) 3 ،كوات طباقـا﴾ (امللـاويف قوله تعالی: ﴿الـذي خلـق سـبع مسـ
جـــاء ليــــؤدی دوره فـــی اثبــــات قـــدرة اهللا تعــــالی مـــن خــــالل مـــا تتضــــمنه صـــلته مــــن املخلوقــــات 

ا أکــرب مــن أن ينکــره اجلاحــدون احملسوســة التــی تعتــرب شــاهدا واضــحا علــی تلــک القــدرة وبرهانــ
) يتکــرر ويف کــل مــرة يتضــمن مقصــدا بالغيــا وتعجيــزا للکــافرين. وقــد يفاالســم املوصــول (الــذ

م عــــذاب جهــــنم و بــــئس املصــــري﴾  تصــــدر االســــم املوصــــول هــــذه اآليــــة ﴿وللــــذين کفــــروا بــــر
مـــن  ) ملـــا فيـــه مـــن العمـــوم ملـــن اتصـــف بـــالکفر فيکـــون املعنـــی ولکـــل مـــن کفـــر بـــاهللا6 ،ك(امللـــ

  )63/30: 1405الشياطني و غريهم عذاب جهنم. (الفخر الرازی، 
إن معاين املوصول وصلته تتزايد وتغـىن يف الرتاكيـب القرآنيـة أمـام مـن أجـال طـرف الفكـر 
ـــا ووجـــوه معانيهـــا وأغراضـــها، معتمـــدا علـــى بصـــرية وذوق وحـــس مـــن  وأدام النظـــر يف دالال

لنـزول ومعرفـة اآلشـخاص الـذين حييـل إلـيهم درجة رفيعـة، كمـا يتطلـب استحضـار مناسـبات ا
الــــــنص القــــــرآين، والعقيــــــدة الــــــيت تــــــتحكم يف تفكــــــري وســــــلوك األشــــــخاص الــــــذين خيــــــاطبون 

  األساليب. بتلك
وإن التعريف باملوصـولية هـو اختيـار أسـلويب يهـدف إىل التعبـري عـن أفعـال إجنازيـة، أو معـان 

ـــا اقتناعـــا وســـلوكا الشـــيء الـــذي تداوليـــة يقصـــد إليهـــا املـــتكلم، ويطالـــب املخاطـــب أن  يتـــأثر 
ــم يستقصــون املعــاين العمليــة الــيت تعــرب عــن التكــاليف املوجهــة  توصــل إليــه بعــض املفســرين، أل

  إىل العباد.
ا األغراض واملعاين البالغية وتظهر هذه األفعال الكالمية يف صيغ العناوين اليت َمسَّ  ينا 

ر مــــع الرغبــــة يف التســــرت علــــى االســــم، التعظــــيم، للتعريــــف باملوصــــولية، وهــــي: زيــــادة التقريــــ
التعليـــل، التنبيـــه علـــى خطـــأ املخـــاطبني قصـــد تنـــدميهم، اإلميـــاء إىل الوجـــه الـــذي بـــين عليـــه 
احلكــم، التقريــر والــذم، الــتهكم، إثــارة التعجــب وتشــنيع احلــال، تنزيــل اجملهــول منزلــة املعلــوم 

  للتنويه به.
ــا أبنيــة قائمــة علــى اإلفعــال والتفعيــل ــا إثــارة املخاطــب والتــأثري يف  إ ــا يقصــد  مبــا يعــين أ

مشاعره وحواسه، وإقناعه وإقامة احلجة عليه لينقاد عقليا وسـلوكيا. وبعبـارة أخـرى سـيقت هـذه 
  األغراض لتنتظم يف أسلوب الدعوة إىل سبيل اهللا بالرتغيب والرتهيب.
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  التعريف باألداة 5.2
معرفــة بــاألداة لــداللتني رئيســيتني يتفــرع عــن کــل منهمــا عــدة يــری البالغيــون أن املســندإليه يــأيت 

) ويُقصـد بـه تعيـني الشـیء خـارج 186: 1987،يدالالت: األولی: العهد اخلـارجی (السـکاک
ـ حصـة املعهـود مـن احلقيقـة ـ أي لتعيـني قـدر مـن  يالـذهن يف واقـع الوجـود ويسـميها السـکاک

العهــد  - فــأکثر، وهــذا النــوع ثالثــة أقســام: أحقيقــة الشــیء قــد يکــون واحــدا أو اثنــني أو ثالثــة 
ا مـــذکورا صـــراحة حنـــو قولـــه تعـــالی: ﴿إِنَّـــا أَْرَســـْلَنا  الصـــريح، ويقصـــد بـــذلک أن يتقـــدم مصـــحو

نَاُه إِلَــْيُكْم َرُســـوًال َشـــاِهًدا َعلَـــْيُكْم َكَمــا أَْرَســـْلَنا ِإَىلٰ ِفْرَعـــْوَن َرُســـوًال* فـََعَصــٰى ِفْرَعـــْوُن الرَُّســـوَل فََأَخـــذْ 
ــــيًال﴾ (مزمــــل،  العهــــد  - )ويســــّمی عنــــد أکثــــر النحــــويني العهــــد الــــذکری.ب15- 16َأْخــــًذا َوِب

ا کنايـــة ال صـــرحيا ومثالـــه قولـــه  ك) وذلـــ258: 2003 ،ي(الســـبک يالکنـــائ أن يتقـــدم مصـــحو
ـــــْيَس الـــــذََّكُر َكـــــاْألُنـَْثٰى﴾  ـــــُم ِمبـَــــا َوَضـــــَعْت َوَل ـــــْت َربِّ ِإينِّ َوَضـــــْعُتَها أُنـْثَـــــٰى َواللَّـــــُه أَْعَل تعـــــالی: ﴿قَاَل

) فــاألداة يف (الــذکر) للعهــد الکنــائي إذ تقــدم الــذََّکر بشــکل غــري صــريح فــی 36 عمــران،  (آل
(ِإْذ قَالَـــِت اْمـــرََأُت ِعْمـــرَاَن َربِّ ِإينِّ نَـــَذْرُت لَـــَك َمـــا ِيف َبْطـــِين ُحمَـــرَّرًا) وکـــانوا خيصـــون  قولـــه تعـــالی:

) و هـــو أال جيـــری 121: 1991 العهـــد العلمـــی (اإلجيـــی، - ذلـــک بالـــذکور دون اإلنـــاث. ج
ا، ولکنه يکـون معلومـا لـدی املخاطـب بسـبق علـ  کمـا يف قولـه تعـالی: ﴿إذ مهـا  لذکر ملصحو

) أو يکـــون حاضـــرا مبصـــرا حنـــو: أغلـــق البـــاب يـــا فتـــی، ملـــن کـــان داخـــال 40يف الغـــار﴾ (توبـــه، 
والنحويـــون کمـــا مـــّر بنـــا جيعلـــون کـــال مـــن هـــذين قســـما خاصـــا بذاتـــه، فمـــا کـــان معلومـــا لـــدی 

ومـــا کـــان  يوبعضـــهم يســـميه العلمـــ املخاطـــب غـــري املـــذکور أو حاضـــر يســـمونه العهـــد الـــذهين
  وری.حاضرا يسمونه العهد احلض
ـــا احلقيقــة مـــن  - ) وهـــي ثالثــة أقســـام: أ210: 1983 ،الثــاين: احلقيقـــة (البــابريت أن يــراد 

حيث هي هي، ال ما تصدق عليه أفراد و تسمی الم اجلـنس حنـو: املـاء ضـرورّی للحيـاة ومنهـا 
املعرفــــات حنــــو: االنســــان حيــــوان وهــــذا القســــم يســــميه أکثــــر النحــــويني الم املاهيــــة و بعضــــهم 

ــا إلــی احلقيقــة ضــمن فــرد  العهــد الــذهين - عضــهم الطبيعــة. باحلقيقــة وب وذلــک بــأن يشــار 
ـا ال تـدخل وال اجلـنس کلــه  مـبهم حنـو ادخـل السـوق حيـث ال سـوق حمــّددة واليـراد احلقيقـة أل

  ) 13 الســــــــتحالة ذلــــــــک و حنــــــــو قولــــــــه تعــــــــالی: ﴿أخــــــــاف أن يأکلــــــــه الــــــــذئب﴾ (يوســــــــف،
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ـا إلـی احلق - ج يقـة ضـمن مجيـع أفرادهـا، وهـي قسـمان: االول: االستغراق، و هي الـيت يشـار 
االستغراق احلقيقي وتأيت لتناول مجيـع األفـراد الـيت يتناوهلـا اللفـظ حقيقـة حسـب اللغـة حنـو قولـه 

) أي کـــــل غيـــــب و کـــــل شـــــهادة. الثـــــاين: 73تعـــــالی: ﴿عـــــامل الغيـــــب والشـــــهادة﴾ (األنعـــــام، 
ـا إلــی حقيقـة ضــمن مجيــعاالسـتغراق العــريف األفـراد الــيت يتناوهلـا اللفــظ عرفــا  : وهـي الــيت يشــار 

  ه ال صاعة الدنيا الستحالة ذلک.حنو: مجع األمري الصاعة بلده أو مملکت
) بـاألداة يفيـد اجلـنس ك) تعريـف (امللـ1، ك﴾ (امللـكبيـده امللـ يالذ كوقوله تعالی: ﴿تبار 

واحـد و کـل مـا عـداه لـيس  ك) تدل علی أنه ملـكوهو يدل علی اهليمنة التامة ألّن کلمة (املل
علــی احلقيقــة وهــذا فيــه تعظــيم هللا ســبحانه وتعــالی وقولــه تعــالی: ﴿وهــو العزيــز الغفــور﴾  كمبلــ
) وتعريف (العزيز) و (الغفور) بأل اجلنسية يفيد قصر اخلـرب علـی املبتـدأ قصـرا حقيقـا 2 ،ك(املل

أی العـــّز مـــع عـــزّه وال  وعـــال ال إدعـــاء والمبالغـــة ألن هـــذين اجلنســـني اليکـــتمالن إال هللا جـــلّ 
) تعريـف اخلـرب (اللطيـف 14 ،كغفران مع غفرانـه. وقولـه تعـالی: ﴿وهـو اللطيـف اخلبـري﴾ (امللـ

اخلبــري) يــدّل علــی أنــه مقصــور علــی املبتــدأ فيکــون املعنــی أن مــن يوصــف بأنــه اللطيــف اخلبــري 
لکـم االرض علی احلقيقة هو اهللا سبحانه وتعـالی دون سـواه. وقولـه تعـالی: ﴿هـو الـذي جعـل 

) وتعريــف األرض بــأل لالســتغراق أي کــل األرض و 15 ،كذلــوال فامشــوا فــی مناکبهــا﴾ (امللــ
يقــل فيهــا ألن منکــب البعــري أرق أعضــائه وأنباهــا عــن أن يطــأه  قــال ســبحانه (فــی مناکبهــا) ومل

 يبــق منهـا شــیء مل الراکـب بقدمـه فــإذا جعـل األرض يف الــذل حبيـث يـأيت املشــي يف مناکبهـا مل
) وقولــه تعـــالی: ﴿هــو الــذي أنشـــأکم وجعــل لکـــم 363/5: 1401 لل. (ابــی الســـعود،يتــذ

ـــ ـــه (الســـمع واالبصـــار واألفئـــدة) 23، كالســـمع واالبصـــار واألفئـــدة﴾ (املل ) التعريـــف يف قول
للعهد أي ما عهدمتوه من هذه األمور الثالثـة هـی مـن فضـل اهللا علـيکم واعلـم أن يف ذکرهـا 

کأنه تعالی قال: أعطيتکم هذه األعطيات الثالثة مع ما فيهـا   هاهنا تنبيها علی دقيقة لطيفة
من القوی الشريفة لکنکم ضيعتموها فلم تقبلوا ما مسعتموه وال اعتربمت مبا أبصرمتوه والتأملتم 

 ي(الفخـــر الـــراز  يف عاقبـــة مـــا عقلتمـــوه فکـــأنکم ضـــيعتم هـــذه الـــنعم وأفســـدمت هـــذه املواهـــب.
) جــــاء التعريــــف بــــأل 26 ،كالعلــــم عنــــد اهللا﴾ (امللــــ) و قولــــه تعــــالی ﴿إمنــــا 73/30 :1405

ينـد عنـه شـیء مهمـا  يالعلـم الـذ كاجلنسية ملا فيها من داللة علی الشمول لعلم کل شیء ذلـ
  دق أو کرب بل إنه مقصور علی اهللا وحده اليشارکه فيه أحد.
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  التعريف باإلضافة 6.2
ـــا نســـبة أو عالقـــة بـــني امســـني توجـــب اجنـــرار  ثانيهـــا دائمـــا حنـــو: هـــذا کتـــاب تعـــرف اإلضـــافة بأ

التلميذ ويسمی األول مضافا والثانی مضاف اليه. فـاحلرف املمکـن تقـديره يف مثالنـا هـو الـالم: 
) وممــا ســبق يتضــح لنــا أن اإلضــافة عالقــة بــني 213: 2018، يهــذا کتــاب للتلميــذ. (االنطــاک

له باسـم معرفـة امسني تشرتط وجود حرف جر بينهمـا والبـد أن يکـون املضـاف اسـم نکـرة وتصـ
فقـد  كفيکتسب التعريف حنو: اشرتيت کتابا فکتاب هنـا نکـرة ولکـن غـدا قلـت اشـرتيت کتابـ

صار معينا أي صـار معرفـة بسـبب اإلضـافة إلـی الضـمري کمـا قـد تکـون اإلضـافة باسـم علـم أو 
  لف والالم.اسم إشارة أو اسم املوصول أو املعرف باأل
دالالت التی تکمن وراء التعريف باإلضـافة وهـی: حدد البالغيون جمموعة من الوظائف وال

ــــد  - أ ــــادة يف املعنــــی تفي إرادة اإلجيــــاز واإلختصــــار: اإلضــــافة هــــي إســــناد کلمــــة إلــــی غريهــــا لزي
التعريف والتخصيص والکلمة اليت تفيد هذا احلکم تسمی مضـاف اليـه. أمـا الکلمـة االساسـية 

ن مرتبـــة املضـــاف هـــي مرتبـــة مـــا وأ«الـــيت تقيـــدت بنســـبة کلمـــة أخـــری إليهـــا فتســـمی (مضـــاف) 
 ) ويـــراد باإلضـــافة غالبـــا االختصـــار إذا مل344/1، د.ت: (ابـــن يعقـــوب املغـــريب» اضـــيف اليـــه

ألنــه لــيس للمــتکلم إلــی احضــاره يف ذهــن الســامع طريــق «يکــن للمــتکلم طريــق ســواه اصــال. 
ـــازاين» أخصـــر منهـــا ـــه: جـــاء غالمـــ56: 1411، (التفت ـــ ي) کقول جـــاء  كفإنـــه أخصـــر مـــن قول

  الغالم الذي يل.
ـا أفـادت التعظـيم والتفخـيم وهـذا  - ب إفادة التعظيم والتشريف: وقـد تـأيت اإلضـافة مـرادا 

  إمنا يکون للمضاف إليه کما تقول: عبد اخلليفة حضر.
إفــادة التحقيــري والتــوبيخ: وقــد يقصــد باإلضــافة حتقــري شــأن املضــاف أو املضــاف إليــه  - ج

» إي اإلضـافة حتقـريا للمضـاف، حنـو ولـد احلجـام حاضـر لتضمنها«علی ما جاء يف املختصر: 
  )57(نفس املصدر، 

إرادة االســتعطاف واحلــث علــی الشــفقة: وقــد تــوحی الکلمــة املضــافة إلــی مــا يثــري فــی  - د
 يالنفس کوامن العطف والوجدان فيوقظ الفطرة وحيث علی الرمحة والشـفقة ولقـد کـان الزخمشـر 

الدقيق. فرتاه مـثال يف قولـه تعـالی: (ال تضـار والـدة بولـدها وال تبه إلی هذا املعنی انهو أول من 
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يـت املـرأة عـن «) يقـول:133 مولود له بولده) (البقـره، فـإن قلـت: کيـف قيـل بولـدها قلـت ملـا 
املضارة إضيف إليها الولد استعطافا هلا عليه وإنه ليس بأجنيب منها فمـن حقهـا أن تشـفق عليـه 

) و يف قولـــــه تعـــــالی: ﴿واعتـــــدنا هلـــــم عـــــذاب 371/1: 1392، يوکـــــذلک الوالـــــد. (الزخمشـــــر 
) لقــد قــد جــاء العــذاب معرفــا بإضــافته إلــی الســعري والســعري أشــد احلريــق 5 ،كالســعري﴾ (امللــ

) فعـذاب يف اآلخـرة أشـد 18/211: 1966 يقال سعرت النار فهـی مسـعورة وسـعري (قرطبـی،
تعــرب عــن شــدة مــا أعــد هلــم يف الســر يف التعريــف باإلضــافة فهــي  كعــذاب وأقــواه ومــن هنــا نــدر 

ملا للکلمة السعري من داللة فهي تدل علی النار يف أقوی وأشد صورة هلـا والغـرض  كاجياز وذل
من اإلضافة هنا اليؤديه قولنا: النار أو عذاب النار أو عذاب جهنم ألن هـذه األمسـاء التـؤدي 

  معنی الشدة والقوة الذي تضمنه قوله سبحانه: عذاب السعري.
م عـذاب جهـنم وبـئس املصـري﴾ (امللـوکقو  ) ويف إضـافة  6 ،كله تعالی: ﴿وللذين کفروا بر

م  ـــم کفـــروا بـــر ـــم) تـــوبيخ وتقريـــع الولئـــک الکفـــار أل کلمـــة (رّب) إلـــی الضـــمري يف قولـــه: (ّر
مـــن اجلـــزاء وأنـــه أشـــد  الـــذي خلقهـــم وربـــاهم ويف االســـم املوصـــول وصـــلته اميـــاء إلـــی مـــا ســـيأيت

اب جهــنم وجمــيء التعريــف بإضــافة العــذاب إلــی جهــنم لــيعم عــذاب عــذاب وأقســاه وهــو عــذ
السعري وغريه فالذم موجه إلی عذاب جهنم علی اطالقه والخيتص به منزلة دون منزلة بـل کلهـا 
م  داخــــل يف قولــــه (بــــئس املصــــري) ويف ذلــــک مــــا الخيفــــی مــــن التهديــــد والوعيــــد ملــــن کفــــروا بــــر

  والتنضري من إی طريق يؤدی إلی جهنم.
) املــراد بقولــه (ذات الصــدور) أي 13، كلــه تعــالی: ﴿إنــه علــيم بــذات الصــدور﴾ (امللــوقو 

) فـــالتعريف باإلضــــافة 137/4: 1392، يبضـــمائرها قبــــل أن تـــرتجم األلســــنة عنهـــا (الزخمشــــر 
جاء للداللة علی مشول علمه سبحانه و هذا التعريـف هـو الـذي يتناسـب مـع مـا ورد يف صـدر 

العلــم واستقصــائه ملــا کــرب ومــا دق ومــا أعلــن ومــا أخفــی ولــو قيــل  كاآليــة مــن ذکــر لشــمول ذلــ
حتليـة الصـدور «يکن له من الداللـة مـا يف اإلضـافة کمـا أن يف  األسرار أو اخلفايا أو القلوب مل

بــالم االســتغراق ووصــف الضمائربصــاحبتها مــن اجلزالــة مــا ال غايــة وراءه کأنــه قيــل إنــه مبــالغ يف 
اس واســرارهم اخلفيــة املســتکنة يف صــدورهم حبيــث التکــاد تفارقهــا اإلحاطــة مبضــمرات مجيــع النــ

) و قولـــه 363/5: 1401أصـــال فکيـــف خيفـــی عليـــه مـــا تســـرونه وجتهـــرون بـــه (ابـــی الســـعود، 
) وإضــــافة الــــرزق إلــــی الضــــمري فيهــــا داللــــة علــــی أنــــه 15 ،كتعـــالی: ﴿وکلــــوا مــــن رزقــــه﴾ (امللــــ



 163   )يداهللا رفيعيو  رمضان رضائي( ... املبارکة كاملل سورة مجالية التعريف فی

عنـــده ويف التعبـــري باإلضـــافة اختصـــار  الـــرزق وأن مـــا بـــني أيـــديهم مـــن كســـبحانه هـــو الـــذي ميلـــ
م وهــو أخصــر مــن قولنــا: ممــا خلقــه اهللا  وإجيــاز ألن قولــه (رزقــه) يشــمل کــل شــیءمما هــو حبــوز

  رزقا لکم أو مما رزقکم اهللا فاملراد عموم الرزق و الرزاق إال اهللا سبحانه.
اء التعريـف ) وجـ30 ،كقوله تعالی: ﴿إن اصبح ماؤکم غورا فمن يأتيکم مباء معـني﴾ (امللـ

باإلضافة يف قوله (ماؤکم) إلدخال اخلوف إلی نفوس املخـاطبني ألن املـاء أهـم مقومـات احليـاة 
وإضافة املاء إليهم تدل علی امللکية أي املاء الذي تدعون ملکيتـه وأن غـري اهللا يـرزقکم بـه فـإذا 

م علـی إعـادة مـا ميلکونـه وأنـه ال كتدبروا ذل م اليقـدرون وال أوثـا  يقـدر عليـه إال اهللا علموا أ
ما ميلکـون. فإضـافة املـاء إلـيهم يف سـياق التعجيـز تشـعرهم باخليبـة وضـياع  كالذي ميلکهم وميل

اإلمــل فالميلکــون أمــا قولــه: فمــن يــأتيکم مبــاء معــني إال االعــرتاف باحلقيقــة وهــي أن اهللا وحــده 
  .كهو القادر علی ذل

رّا مــن أســرار القــرآن الکــرمي الــذي جــاء وکــان ترکيــب اإلضــافی أحــد أســرار اللغــة العربيــة وســ
بصــيغ متباينــة يف کــل مقــام؛ ليصــور املشــاهد تصــويرا حيّــا ويــربز خفاياهــا وأجزاءهــا يف کــل إطــار 
متکامــل متجــانس فاســتطاعت اإلضــافة أن تصــور ســاحات خمتلقــة مبراحلهــا املختلفــة وأحواهلــا 

ئر اإلنســان يف (علــيم بــذات املتباينــة فصــورت حرقــة العــذاب يف (عــذاب الســعري) والعلــم بضــما
الصــــدور) ومشــــهد القيامــــة يف(يــــوم القيامــــة). وقــــد تنوعــــت أغــــراض اإلضــــافة بتنــــوع املشــــاهد 
والســياقات الــواردة فيهــا واســـتطاعت اإلضــافة أن تــدور مــع األغـــراض التــی مــّرت، إال أّن هـــذه 

نـــان لتصـــور ؛ ليســـتنبط ويتأمـــل ويــدع خليالـــه العياألغــراض کانـــت تعمـــق املعـــاين وتغــوص بـــاملتلق
  املشاهد والوعد والوعيد وغريها حبيويتها ونبضها.

  
  نتائج البحث. 3

ــياغة  وتصــــبح قضــــية التعريــــف أو التنكــــري حالــــة مــــن حــــاالت اللغــــة يف عمليــــة التشــــكيل والصـــ
وعالقتـها بالداللة؛ فهي حبق أثر فين ممتـع ورسـالة تـؤدي وظـائف حمـددة وقـد أدرك مجاليـة ذلـك  

البالغيون مسألة التعريف والتنكري حيـث تنـاولوا وظـائف ودالالت لغويـة كله البالغيون. تناول 
  العالقة هلا بالبالغة، مما جعل البحث البالغي عندهم مصبوغا بصبغة حنوية إىل حد كبري.
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ـا يف اجلملـة العربيـة، وأغلبهـا العالقـة  لكل قسم من أقسام املعـارف وظـائف خاصـة يقـوم 
  له باجلانب الداليل للتعرِيف.

التفــت كثــري مــن املفســرين إىل الــدالالت البالغيــة "اللطيفــة" للتعريــف مــن خــالل تعرضــهم 
لتفســـري آيـــات مـــن القـــرآن الكـــرمي حتتـــوي معـــارف اســـتعملت اســـتعماالً بليغـــا لـــدالالت خمتلفـــة 
منها: فالضمري يّدل إحيانا علی متييز للمتکلم وأحيانا يدل علی العظمة ويتضـمن مـن التعظـيم 

فالعلمية کـان يف السـورة أنسـب مـن سـائر املعـارف. فاإلشـارة تناسـب السـياق وقـد . وجلّ هللا عزّ 
تدل علی القرب وإحيانا تدّل علی القرب احلقيقـي وإحيانـا أخـری علـی قـرب املکانـة وقـد تـأيت 

عظمــة وحتقــق اللتــوبيخ الکفــار علــی تکــذيبهم وانکــارهم. فاملوصــول قــد يــأيت يف الســورة إلفــادة 
تعجيـزا للکـافرين. فـاألداة قـد تـأيت للهيمنـة التامـة وقصـر اخلـرب علـی املبتـدأ الغرض من اآليـة بـه و 

ا الإدعــــاء والمبالغــــة. فاإلضــــافة تــــأيت للتــــوبيخ والتقريــــع الولئــــک الکفــــار وإحيانــــا يــــقصــــرا حقيق
  جاءت للداللة علی مشول علمه.

  
  المراجع والمصادر

  القرآن الکرمي.
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  زيباشناسي معارف در سوره ملك
  ***رمضان رضائي
  ††**يداهللا رفيعي

  چكيده
در ذيل مباحث علم معاني قرار دارد.  هله معارف است كئيكي از مسائل مهم در بالغت مس

آنها را در قرآن نيز توان  ميكه به كارگيري معارف داراي اغراض بالغي زيادي است 
مالحظه كرد. در به كار گيري كلمه به صورت معرفه ترجيحي است كه در به كار گيري 

هاي بالغي است كه  آن به صورت نكره آن ترجيح وجود ندارد. معارف يكي از اسلوب
شود. نحويان از جنبه اعراب و بالغيان از جنبه بالغي از  متناسب با مقتضاي حال آورده مي

شود،  آن كلمه معرفه آورده مي سببهايي كه به  ث نموده و از اغراض و انگيزهآن بح
، مقاله حاضر اند. از آنجا كه معارف در سوره ملك نيز داراي اغراضي است صحبت كرده

. در آن را تبيين كنداسرار معارف  كرده است تااين سوره را مورد بررسي قرار داده و سعي 
تحليلي بهره گرفته شده است. لذا اين پديده  ـ روش توصيفيبراي رسيدن به اين هدف از 

بالغي در اين سوره بررسي شده و معاني زيباي آن در برخي آيات مثل تعظيم، توبيخ، 
اختصار، ايجاز، تقريع مخاطب و غيره تبيين شده است. نتايج به دست آمده حاكي از آن 

داللت دارد و اشاره بر قرب  ضمائر به عنوان يكي از معارف گاهي بر تمييزكه است 
آيد. موصول نيز در سوره براي افاده عظمت و تحقق  حقيقي و گاهي براي توبيخ كفار مي

  . بقيه معارف نيز اغراض خاص خود را دارند.رفته استغرض از آيه به كار 
  قرآن كريم، سوره ملك، بالغت، معارف. ها: كليدواژه
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