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 ملخص البحث
صور المغايرة التي تقػ  فػي صػيأل اافعػاؿ فػي  ليقؼ عمىلقد جاء هذا البحث 

 ؾالعكػس، وكػذلالمضػارع أو  الماضػي إلػىبالمغايرة مف الفعؿ  ؾالقرآني، وذلالسياؽ 
 وهكذا في السياؽ نفسه. ،إلى اامر ومف اامر إلى الماضي مف الماضيالمغايرة 

ومقاصػػد  دالليػػة،ؽ القرآنػػي الواحػػد لبػػا أبعػػاد وهػػذا المغػػايرة للفعػػاؿ فػػي السػػيا
البيػاني فػي  اإلعجػازوتكشػؼ عػف وجػه مػف وجػوا  ،الػنظـ القرآنػي إليبػابيانية يعمد 
 .القرآف الكريـ

ومحمػال بػا كاشػفا عػف دالالت اافعػاؿقد تتب  الباحث أشكاؿ هػذا المغػايرة فػي و 
 . لبذا المواض  في اآليات القرآنية

 ؿ الدالليالتعمي إلىود التعميؿ النحوي فقط بؿ يتجاوزا الباحث عند حد ؼوال يق
وال مف خالؿ ذلؾ ربػط التركيػب بػالمعنى والوقػوؼ عمػى دالالت محا ،والتحميؿ البياني

وعػػدـ االقتصػػار عمػػى الداللػػة الصػػرفية   ،مػػف خػػالؿ السػػياؽ القرآنػػي اافعػػاؿ أزمنػػة
 .خارج السياؽ للفعاؿ

عرضت في المقدمة اهمية الموضوع  مقدمة ومبحثيف:  وقد تكوف البحث مف
ودواعي دراسته، وفي المبحث ااوؿ عرضت لصيأل اافعاؿ عند النحاة وفي المبحػث 
 الثاني تناولت صور المغايرة في اافعاؿ كاشفا عف أثرها الداللي في البياف القرآني.
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Research Summary 

This research came to stand on the images of the contradiction 
that fall in the form of acts in the context of the Koran, in contrast to 
the past act to the present or vice versa, as well as from the past to 
the command and the order to the past, and so in the same context. 

This heterogeneity of acts in the context of the Qur'an has a 
symbolic dimension, and the purposes of the graphic used by the 
Koranic systems, and reveal the face of the miraculous graphic in the 
Koran. 

The researcher has followed the forms of this heterogeneity in 
acts revealing their meanings and analyzing these positions in the 
Koranic verses. 

The researcher does not stop at the limits of grammatical 
reasoning only, but transcends it to semantic reasoning and graphic 
analysis, trying to connect the structure in the sense and to identify 
the meanings of the times of the acts through the Qur'anic context, 
and not only to the morphological significance of acts outside the 
context. 

The research may be from the introduction and two papers 
presented in the introduction to the importance of the subject and 
reasons of study, and in the first subject presented to the forms of 
acts in the grammar and in the second section dealt with images of 
the contrary in the acts revealing the semantic effect in the Quranic 
statement. 
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 مقذمت البحث
الذي عمـ اإلنساف، وانزؿ كتابه لمبداية والبياف، وأصمي وأسػمـ عمػى  هللالحمد 

خير رسمه وأنبيائه،  محمد صمى اهلل عميه وسمـ  وعمى آلػه وصػحبه ااخيػار، ومػف 
 سار عمى درب خطاهـ واهتدى ببديبـ إلى يـو الديف .

 -وبعد :
عممػاء وكممػا فالقرآف الكريـ كتاب اهلل الػذي التنقضػي عجائبػه وال يشػب  منػه ال

 أمعف المتأمموف النظر فيه والفكر وجدوا أنفسبـ أماـ بحر مف المعاني ال ساحؿ له،
فمعانيه متجددة حية، تتجدد بتجػدد الزمػاف والمكػاف، ومػ  كونػه معجػزة بيانيػة 

معجػػزة تشػػريعية ربانيػػة،  لػػذلؾ انصػػرفت إليػػه جبػػود عممػػاء  -مػػ  ذلػػؾ -خالػػدة هػػو
 وبالغة بيانه، فبو كتاب العربية ااوؿ والبياف الخالد. المغة والبياف لمعرفة أساليبه

والمقصود بمغايرة اافعاؿ في السياؽ القرآني هي المغايرة الحاصمة مػف إعػادة 
ذكر الفعؿ عمى نسؽ مخػالؼ لمػا سػبؽ ذكػرا فػي السػياؽ نفسػه، وهػذا الظػاهرة مػف 

 أبرز الظواهر ااسموبية في التعبير القرآني.
رآنػػي كثيػػرا مػػا يغػػاير فػػي اسػػتعماؿ اافعػػاؿ كػػأف يػػرد السػػياؽ إذ نجػد التعبيػػر الق

ابتػػداء بالفعػػؿ الماضػػي ثػػـ يتحػػوؿ عنػػه إلػػى المضػػارع أو اامػػر فػػي السػػياؽ نفسػػه، 
وكػػذلؾ العكػػس بػػأف يػػرد الفعػػؿ فػػي السػػياؽ مضػػارعا ثػػـ يتحػػوؿ عنػػه إلػػى الماضػػي 

 وهكذا.
اَلةَ َوالَِّذيَف ُيَمسَُّكوَف ِباْلِكتَ مف ذلؾ مثال قوله تعالى" ]ااعراؼ،  اِب َوَأَقاُموْا الصَّ

[؛ إذ نجػػػد التعبيػػػر القرآنػػػي قػػػد تحػػػوؿ عػػػف الفعػػػؿ المضػػػارع  يمسػػػكوف  إلػػػى ٓٚٔ
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الماضي  أقاموا ، وقد كاف المتوق  لدى المتمقي اطراد السػياؽ عمػى سػبيؿ المطابقػة 
 ويقيموف … في اافعاؿ فيكوف  يمسكوف 

 : أهميت املوضوع ودواعي دراسته
مغايرة فػي السػياؽ القرآنػي، تفػاجم المتمقػي وتثيػر دهشػته؛ لخروجبػا هذا ال 

عف المتوق  لديػه مػف اطػراد السػياؽ عمػى نمػط واحػد مػف المطابقػة والمشػاكمة، ممػا 
 يدعو ذلؾ المتمقي البحث عف مثيراتبا السياقية، وأبعادها الداللية.

اللي  فػي لذلؾ حاوؿ هذا البحث الوقوؼ عمى صور هذا المغػايرة وأثرهػا الػد 
التعبير القرآني، فبذا ظاهرة نحوية داللية، تبرز وجبًا مف وجوا اإلعجاز البياني في 
القػػرآف، وتػػدلؿ عمػػى مػػا وهػػب المػػولى عزوجػػؿ هػػذا المغػػة، لغػػة التنزيػػؿ مػػف إمكانػػات 

 عديدة، وقدرات فائقة في التصرؼ في التعبير، والتعدد في الدالالت.
و حػػديثا تتنػػاوؿ أشػػكاله ودالالتػػه فػػي  وهػػذا الموضػػوع لػػـ يحػػظ بدراسػػة قػػديما

القرآف الكريـ حسب عممي المتواض ، غير ما نجدا مف إشارات عابرة عند البالغييف 
والمفسػػريف مبثوثػػة هنػػا وهنػػاؾ، ويمكػػف أف ندخمػػه ضػػمف مػػا أسػػماا عممػػاء البالغػػة 
قديما بااللتفات، غيػر أف االلتفػات مصػطمص قصػد منػه البالغيػوف المغػايرة الحاصػمة 

الضمائر مف غيبة إلى مخاطب والعكس، وقد وس  ابف ااثير مصػطمص االلتفػات  في
 ليشمؿ أيضا االلتفات في اافعاؿ كما أشار إلى ذلؾ في كتابه الشبير "المثؿ السائر"

فيػه مػف الجػدة والطرافػة ال سػيما أف  اغير أنػي آثػرت مصػطمص " المغػايرة" لمػ 
ؿ اتفػاؽ عنػد عممػاء البالغػة، كمػا هػو مصطمص االلتفات عند ابف ااثير لـ يكػف محػ

معمػػوـ مػػف مصػػنفاتبـ، فكػػاف مصػػطمص المغػػايرة أوسػػ  وأشػػمؿ لكػػؿ أنػػواع المغػػايرة  
 الحادثة في السياؽ القرآني

والمغايرة في السياؽ القرآني ظاهرة بارزة تشمؿ كؿ مظاهر المغايرة في اافعاؿ 
 والحروؼ والتراكيب والصور والمشاهد.
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 البحث هو المغايرة في اافعاؿ عمى وجه الخصوص. وما يعنينا في هذا
فبو موضوع طريؼ لـ يسػتوعب بالدراسػة والبحػث وتصػنيؼ الصػور والتحميػؿ 

 المقصودة لبذا المغايرة في أزمنة الفعؿ. ةلكؿ هذا الصور واستنباط اابعاد الداللي
 وقد جاءت خطة البحث عمى النحو اآلتي : 

 ودواعي دراسته.فيبا اهمية البحث  ت: عرضمقذمت
 : صيأل اافعاؿ عند النحاة.املبحث األول

 : صور المغايرة في اافعاؿ.املبحث الثاني
 ذكرت فيبا أهـ ماتوصمت إليه مف نتائج وتوصيات. خبامتتثـ ختمت البحث 

واهلل أسأؿ عز وجػؿ أف يكتػب لػي أجػر هػذا العمػؿ، وأف يجعمػه خالصػا لوجبػه 
 يه توكمت وعميه فميتوكؿ المتوكموف.الكريـ، وما توفيقي إال باهلل عم

 
 
 
 
 
 
 

  املبحث األول
 صيغ األفعال عنذ النحاة
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قسـ النحاة الفعؿ ثالثة أقساـ هي: "ماٍض وهو ما دؿ عمى الزمف الماضػي،  
ومضػػارع وهػػو مػػا دؿ عمػػى زمػػف الحاضػػر أو المسػػتقبؿ، وجعمػػوا القسػػـ الثالػػث وهػػو 

 . ٔ اامر يدخؿ ضمف الداللة عمى زمف المستقبؿ"
وفي تقسيمبـ هذا انطمقوا مف أف اازماف ثالثػة: مػاٍض وحاضػر ومسػتقبؿ،  

هػػػ : "وأمػػا الفعػػؿ فأمثمػػة أخػػذت مػػف لفػػظ أحػػداث ااسػػماء، ٓٛٔيقػػوؿ سػػيبويه  ت 
 . ٕ وبنيت لما مضى، ولما يكوف ولـ يق ، وما هو كائف لـ ينقط "

الماضػػي فالنحػػاة قسػػموا الفعػػؿ عمػػى أسػػاس تقسػػيـ الػػزمف الفمسػػفي، وهػػو  " 
والحاضر والمسػتقبؿ، وخصػوا كػؿ زمػف بصػيغة معينػة، هػو معناهػا فػي حالػة اإلفػراد 

 . ٖ والتساوؽ عمى السواء"
وقد انتقد بعض الباحثيف المعاصريف النحاة لتركيزهـ عمى الػزمف فػي صػيغة  

همػػاؿ السػػياؽ الػػذي وردت فيػػه، فيػػرى فاضػػؿ السػػاقي : "أنػػه كػػاف عمػػى  ٗ الفعػػؿ، وام
ا أف اافعاؿ مجرد صيأل وألفاظ تدؿ عمى زمف ما، هو جزء مف معنػى النحاة أف يدركو 

الصػػػيغة ال عمػػػى زمػػػف معػػػيف، وأف السػػػياؽ أو الظػػػروؼ القوليػػػة بقرائنبػػػا المفظيػػػة 
 والحالية هي وحدها التي تعيف الداللة الزمنية وترشحبا لزمف بعينه".

 الزمف عمى نوعيف هما:  ٘ وعميه فقد قسـ هؤالء الباحثوف 
 الزمف الصرفي وهو الزمف الذي تدؿ عميه الصيغة المفردة خارج السياؽ.: أولا 

                                           

 .ٜٕٕ  أقساـ الكالـ العربي، فاضؿ الساقي، ٔ 
 .ٕٔ/ٔ  الكتاب، ٕ 
 .ٖٕٔ  أقساـ الكالـ العربي، ٖ 
 .ٕٖٕ  السابؽ، ٗ 
-ٖٕ٘، أقسػاـ الكػالـ العربػي، ٖٛ، الزمف والمغة، ٕٓٗ  انظر: المغة العربية معناها ومبناها، ٘ 

ٕٖٙ. 
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: الػزمف النحػوي، أو يسػمى "الػزمف السػياقي التركيبػي" "وهػو الػذي ُتَحػدّْدا ثانياا 
 . ٔ القرينة المفظية أو الحالية، أي: هو معنى الفعؿ في السياؽ"

"مجػاؿ النظػػر  ولممقارنػة بػيف الػػزمف النحػوي والػػزمف الصػرفي يمكػف القػػوؿ: إف
في الزمف النحوي هو السياؽ، وليس الصيغة المفردة، وبناء الجممة العربية أخصػب 
مجاؿ لبذا النظر بينما ال يكوف مجاؿ النظػر فػي الػزمف الصػرفي إال الصػيغة منفػردة 

 . ٕ خارج السياؽ"
يرى مالؾ المطمبي: "أف الصيأل في المغػة العربيػة تخمػو مػف الداللػة عمػى زمػف 

. وأف "وقوع الصيأل المتغايرة في مستوى تركيبي واحد يعنػي  ٖ وى الصرفي"في المست
تفريػػأل صػػيغة مػػا، دوف غيرهػػا مػػف الػػزمف حيػػث تشػػير إلػػى وجػػه مػػف وجػػوا داللتبػػا 
الحدثية، ومف هنا يكوف مف الخطأ إسناد الزمف إلى مثؿ هذا الصيأل بوصفبا "شػكاًل 

 . ٗ ة والمعنوية"زمنياً"؛ اف الزمف يكتسب مف قرائف السياؽ المفظي
ويػػػرى الباحػػػث أف داللػػػة السػػػياؽ عمػػػى الػػػزمف النحػػػوي ال تنفصػػػؿ عػػػف داللػػػة 
المفردة لمصيغة الصرفية، فبما متعالقتاف، وأف الصػيغة الصػرفية ال تخمػو مػف داللػة 
زمنيػػػة، غيػػػر أف السػػػياؽ يضػػػفي داللػػػة إضػػػافية لمداللػػػة الصػػػرفية المفػػػردة يحػػػددها 

تيف، وال تمغػي إحػدى الػداللتيف ااخػرى، أو تفرغبػا السياؽ نفسه، فُيجمػ  بػيف الػدالل
 مف محتواها.

 َأتَػى َأْمػُر المّػِه َفػاَل َتْسػَتْعِجُمواُ فمف ذلؾ مػثاًل: الفعػؿ "أتػى" فػي قولػػه تعػالى: 
[. يدؿ بصيغته الصرفية عمى المضي المطمػؽ، فػي زمػف مضػى وانقضػى، ٔ]النحؿ، 

                                           

 .ٓ٘  اإلعجاز الصرفي، ٔ 
 .ٖٕٚربي،   أقساـ الكالـ العٕ 
 ٕٛ  الزمف والمغة، ٖ 
 .ٔٚ  السابؽ، ٗ 
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ياقية يقتضيبا السياؽ ويدؿ عميبػا، إال أف  ورودا في السياؽ "يفرض عميه داللة س
وهػػي داللػػة االسػػتقباؿ؛ اف القرينػػة المفظيػػة "فػػال تسػػتعجموا" فػػي السػػياؽ النحػػوي 
التركيبي تشير إشارة واضحة جمية إلى أنه لما يق  بعد. ومػ  كونػه فعػاًل ماضػيًا فػي 
الصػػػيغة الصػػػرفية، ف ننػػػا ال نفػػػرغ هػػػذا الصػػػيغة الصػػػرفية مػػػف داللتبػػػا الزمنيػػػة وال 

خضعبا لمداللة السياقية فقط، كما ذهب إلػى ذلػؾ بعػض البػاحثيف، إذ لػو كػاف ذلػؾ ن
هو المراد لجاءت الصيغة صريحة بقولػه: "سػيأتي أمػر اهلل". ومػ  ذلػؾ ال نقػؼ عنػد 
حػػدود الداللػػة الصػػرفية المفظيػػة لنقػػوؿ: بأنػػه فعػػؿ مػػاٍض قػػد وقػػ  وحصػػؿ؛ فالقرينػػة 

نمػا نجمػ  بػيف الػداللتيف الصػرفية السياقية تمن  ذلؾ وهي قولػه: "فال تستع جموا"، وام
والنحويػػة، اإلفراديػػة والتركيبيػػة، لنقػػوؿ: إف المػػراد "هػػو توظيػػؼ الصػػيغة فػػي معنػػى 
االستقباؿ متضمنة معنى المضي وموظفة له فػي الوقػت نفسػه، فكػأف مقصػود اآليػة 

وأتػى أف تقوؿ: سيأتي أمر اهلل ال محالة مجيئًا مقطوعًا به، بؿ هو في حكـ مػا وقػ  
 بالفعؿ.

ونمحػػػظ أف مجػػػيء اافعػػػاؿ فػػػي السػػػياؽ القرآنػػػي كثيػػػرًا مػػػا يخػػػرج عػػػف الػػػنمط 
المألوؼ لمغة مف حيث التصرؼ في أزمنة الفعؿ، وذلؾ كالتعبير عف الحدث الماضي 
بالمضػػارع والتعبيػػر عػػف الحػػدث المسػػتقبؿ بػػالزمف الماضػػي، وكثيػػرًا مػػا نجػػد السػػياؽ 

لمطابقة الزمنية بيف اافعاؿ، إذ يحصؿ تصػرؼ القرآني ال يجري عمى نمط واحد في ا
في المغايرة الداخمية لمسياؽ نفسه بالمخالفة في أزمنة اافعاؿ، كأف يرد في السػياؽ 
ذكر الفعؿ المضارع ثػـ ينكسػر النسػؽ السػياقي بمجػيء الفعػؿ الماضػي فػي السػياؽ 

ا التعبيريػة نفسه أو العكس، مما يثير التساؤؿ عف معرفة سبب تمؾ المغايرة وداللتب
 في السياؽ القرآني.
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وهذا المغايرة "تكشؼ عػف تصػادـ اازمنػة عمػى مسػتوى البنيػة السػطحية ممػا 
يػدف  المتمقػي إلػػى االنتبػاا والتفاعػػؿ مػ  الػنص، ومحاولػػة إعػادة التوافػػؽ بػيف صػػيأل 

  . ٔ اافعاؿ وأزمنتبا في البنية العميقة"

عػػػؿ فػػػي السػػػياؽ المغػػػوي، فالبنيػػػة العميقػػػة تسػػػتوجب المطابقػػػة فػػػي أزمنػػػة الف
والمغايرة الحاصمة في البنية السطحية التي برزت عمى سطص النص، تسػتدعي تغيػرًا 

 في المعنى يرافؽ هذا المغايرة في المبنى.

وقد توقؼ عمماؤنا عند هذا النوع مف المغايرة وعّدوا ضربًا مف البالغة، يقػوؿ 
عمػـ البيػاف أف التحػوؿ عػف  هػػ : "واعمػـ أيبػا المتوشػص لمعرفػةٖٙٙابف ااثيػر  ت 

صيغة مف االفاظ إلى صيغة أخرى ال يكوف إال لنوع خصوصػية، اقتضػت ذلػؾ، وهػو 
ال يتوّخاا في كالمه إال العارؼ برمػوز الفصػاحة والبالغػة الػذي اّطمػ  عمػى أسػرارها، 
وفّتش عف دفائنبا، وال تجد ذلؾ في كػؿ كػالـ، ف نػه مػف أشػكؿ ضػروب عمػـ البيػاف، 

 . ٕ وأغمضبا طريقاً" وأدقبا فبماً 

ونحػػف فػػي تناولنػػا لبػػذا المغػػايرة فػػي صػػيأل اافعػػاؿ، ال نتناولبػػا مػػف الناحيػػة 
نما نتناولبا مف حيث داللة الزمف النحوي الذي وردت فيه في السياؽ.  الصرفية، وام

إذ تناوؿ هذا الصيأل مفردة خػارج السػياؽ المغػوي يعػد تنػاواًل صػرفيًا، وتناولبػا 
فيه مف حيث الداللة الزمنية يعد تنػاواًل نحويػًا دالليػا، كمػا سػبقت  في السياؽ الواردة

 اإلشارة إليه.

                                           

 .ٕٖٓ  تحوُّالت البنية في البالغة العربية، ٔ 
 .ٜٗٔ-ٖٜٔ/ٕ  المثؿ السائر، ٕ 
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 املبحث الثاني
 صور املغايزة يف األفعال 

 تتمثؿ المغايرة في اافعاؿ في ست صور هي عمى النحو اآلتي:
 الصورة األوىل: املغايزة من الفعل املاضي إىل املضارع:

ا الضرب مػف المغػايرة يكػوف عمػى نػوعيف مجيء المضارع بعد الماضي في هذ
: نوع يستعمؿ فيه المضارع لمداللة عمى حدث قد مضػى وانقضػى، ونػوع آخػر  ٔ هما

 يستعمؿ فيه المضارع لمداللة عمى حدث يق  في الحاؿ واالستقباؿ.
أما النوع ااوؿ: فمجيء المضارع فيه لمداللة عمى حػدث قػد مضػى، وقػد قػرر 

ع فػػي الحالػػة هػػذا يقصػػد بػػه استحضػػار الصػػورة لمحػػدث عممػػاء البالغػػة أف المضػػار 
: "واعمػػـ أف الفعػػؿ  ٕ الماضػػي، وكأنػػه أمػػر مشػػاهد بػػارز لمعيػػاف، يقػػوؿ ابػػف ااثيػػر

المستقبؿ إذا أتي به في حالة اإلخبار عػف وجػود الفعػؿ، كػاف ذلػؾ أبمػأل مػف اإلخبػار 
، ويستحضػر بالفعؿ الماضي، وذلؾ اف الفعؿ المستقبؿ يوضص الحاؿ التي يقػ  فيبػا

تمؾ الصورة حتى كأف السام  يشاهدها، وليس كذلؾ الفعؿ الماضي". وهذا مػا أطمػؽ 
هػػ  مصػطمص "حكايػة الحػاؿ". يقػوؿ الزمخشػري عنػد قولػػه ٖٛ٘عميه الزمخشري  ت 

َيػػاَح َفُتِثيػػُر َسػػَحابًا َفُسػػْقَناُا ِإَلػػى َبَمػػٍد ميّْػػٍت َفَأْحيَ تعػػالى:  ْيَنػػا ِبػػِه َوالمَّػػُه الَّػػِذي َأْرَسػػَؿ الرّْ
" عمػػػى َفُتِثيػػػرُ [. فػػػ ف قمػػػت لػػػـ جػػػاء "ٜ]فػػػاطر،  اَاْرَض َبْعػػػَد َمْوِتَبػػػا َكػػػَذِلَؾ النُُّشػػػورُ 

المضارعة دوف ما قبمػه ومػا بعػدال قمػت: ليحكػي الحػاؿ التػي تقػ  فيبػا إثػارة الريػاح 
 . ٖ السحاب، وتستحضر تمؾ الصورة البديعة الدالة عمى القدرة الربانية"

                                           

 .ٜٗٔ/ٕ  انظر: المثؿ السائر، ٔ 
 .ٜٗٔ/ٕ  السابؽ/ ٕ 
 .ٖٔٓ/ٖ  الكشاؼ، ٖ 
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ذي أضػػفى عمػػى الفعػػؿ المضػػارع فػػي هػػذا الحالػػة داللػػة زمنيػػة فالسػػياؽ هػػو الػػ
معينػػة، وذلػػؾ مػػف عطػػؼ الفعػػؿ المضػػارع عمػػى الفعػػؿ الماضػػي، إذ يقتضػػي السػػياؽ 
بموجػػب المطابقػػة الزمنيػػة أف تجػػري اافعػػاؿ الػػواردة فيػػه عمػػى نسػػؽ واحػػد، يقػػوؿ 

: "ومػػا عطػػؼ عمػػى حػػاؿ أو مسػػتقبؿ أو مػػاٍض أو عطػػؼ  ٔ هػػػ ٜٔٔالسػػيوطي  ت 
 ه ذلؾ فبو مثمه؛ الشتراط اتحاد الزماف في الفعميف المتعاطفيف".عمي

فمجيء الفعؿ المضارع في الحالة هذا خارجًا عف النسؽ العػاـ لمسػياؽ يػؤدي 
إلى توليد داللتيف بارزتيف في السياؽ، داللة نحوية متمثمة في الفعؿ المضارع الداؿ 

ثمػػة فػػي اإلشػػارة إلػػى الػػزمف عمػػى الػػزمف الحاضػػر أو االسػػتقباؿ، وداللػػة سػػياقية متم
الماضػػي، وذلػػؾ بػػالعطؼ عمػػى الماضػػي أو مجيئػػه بعػػدا، فالداللػػة السػػياقية تقتضػػي 
مضيه والداللة النحوية لمصيغة تقتضي استحضارا، فيجم  بيف الداللتيف ليقاؿ: إنػه 
الماضػػي الحاضػػر، أو بعبػػارة  فنػػدريس  هػػو "المضػػارع التػػاريخي"، وذلػػؾ "اسػػتعماؿ 

ة حيػػث يسػػمى بالحاضػػر التػػاريخي، وفيػػه يجػػد المثقفػػوف سػػحرًاَ  شػػائ  فػػي الحكايػػ
خاصًا، يقولوف بأف الحاضر أكثر تعبيرًا أو أبمأل حتى ليجعػؿ المنظػر يحيػا مػف جديػد 

 . ٕ أماـ عيني القاريء، ويرج  بفكرنا إلى المحظة التي دار فيبا الحديث"
عتيػؾ حػيف  ومف أمثمة هذا المضارع التاريخي ما جاء في حػديث عبػد اهلل بػف

ؿ عمى أبي راف  اليبودي حصنه، قاؿ: فانتبيت إليه، فػ ذا هػو فػي بيػت مظمػـ ال ػدخ
أدري أنػػى هػػو مػػف البيػػت، فقمػػت: أبػػا رافػػ ، فقػػاؿ: مػػف هػػذال فأهويػػت نحػػو الصػػوت 

 . ٖ فأضربه بالسيؼ وأنا دهش"

                                           

 .ٖٕ/ٔ  هم  البوام ، ٔ 
 .ٖٛٔ  المغة، فندريس، ٕ 
 .ٕٙٓ  دالئؿ اإلعجاز، ٖ 
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ففػػي هػػذا الػػنص نجػػد أف الفعػػؿ المضػػارع  أضػػرب  يػػدؿ فػػي معنػػاا عمػػى حػػدث 
داللة السياؽ عمػى ذلػؾ، إذ كػؿ أحداثػه ماضػية  فانتبيػت .. فقمػت مضى وانقضى، ب

.. فأهويػػت .. ، وكػػاف حػػؽ الفعػػؿ  أضػػرب  أف يػػرد ماضػػيًا فيكػػوف  فأهويػػت نحػػو 
الصػػوت فضػػربته وأنػػا دهػػش  لكنػػه تحػػوؿ عػػف الماضػػي إلػػى المضػػارع؛ الستحضػػار 

 الحدث وكأنه مشاهد لمعياف؛ اف الموقؼ موقؼ تعجب ودهشة.
 : ٔ قوؿ تأبط شراً ومنه أيضًا 

 أال َمػػػػػػػػػْف ُمْبمػػػػػػػػػأٌل ِفَتيػػػػػػػػػاَف َفْبػػػػػػػػػـِ 
 ِبػػػػػَأنّْي َقػػػػػْد َلِقيػػػػػُت الُغػػػػػوَؿ َتْبػػػػػويَ 

 تْ رَّ َخػػػػػػػفَ  شٍ َهػػػػػػػدَ  الَ با ِبػػػػػػػفأضػػػػػػػربُ 
 

 ِبَمػػػػػػػػػا اَلَقْيػػػػػػػػػُت ِعْنػػػػػػػػػَد َرحػػػػػػػػػى ِبَطػػػػػػػػػافِ  
ػػػػػػػػػػػِحيَفِة َصْحَصػػػػػػػػػػػَحافَ   ِبَسػػػػػػػػػػػْبٍب كالصَّ
 َصػػػػػػػػػػػػػػػػػػِرْيَعًا لميػػػػػػػػػػػػػػػػػػدْيف َوِلْمِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَافِ 

 

 تقتموف        كذبتـ فالمستوى السطحي  : 
 مضارع         ماضٍ    

 قتمتـ    كذبتـ والمستوى العميؽ: 
  ماضٍ           ماضٍ     

فالسػياؽ الزمنػي للبيػات يسػػير عمػى جبػة اإلخبػػار بالماضػي  القيػت، لقيػػت ، 
والشػػاعر فػػي هػػذا الموقػػؼ يريػػد أف يخبػػر عمػػى سػػبيؿ السػػرد والحكايػػة عػػف واقعػػة 

 أال  االسػتفتاحية ليشػد انتبػاا السػامعيف لسػماع السػرد مدهشة حصمت لػه، فػأتى بػػ 
والحكاية، ثـ يذكر المكاف "رحى بطاف" ويثير الرعب والخوؼ بذكر اسـ "الغوؿ"، وأنه 
لقػػاا بمكػػاف خػػالء ال ممجػػأ فيػػه وال احتمػػاء، ثػػـ بعػػد السػػرد الحكػػائي بصػػيغة المضػػي 

، فقػاؿ: "فأضػرببا" تحوؿ إلػى الفعػؿ المضػارع. لحظػة المواجبػة الحاسػمة مػ  الغػوؿ
وذلؾ أنه "قصد أف يصػور لقومػه الحػاؿ التػي تشػج  فيبػا عمػى ضػرب الغػوؿ، كأنػه 

                                           

، وانظػػر: ديػػواف تػػأبط شػػرًا، ضػػمف ديػػواف الصػػعاليؾ، ت: يوسػػؼ شػػكري ٜٕٔ/ٕٔ  ااغػػاني، ٔ 
 .ٕٚٔ-ٔٚٔفرحات، ص 
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يبصرهـ إياها مشاهدة، لمتعجب مػف جراءتػه عمػى ذلػؾ البػوؿ، ولػو قػاؿ: "فضػربتبا" 
 . ٔ عطفًا عمى ااوؿ؛ لزالت هذا الفائدة المذكورة"

يضًا يتخيؿ منه السام  مػا : "ف ف قيؿ: إف الفعؿ الماضي أ ٕ ويقوؿ ابف ااثير
يتخيمه مف المستقبؿ، قمػت فػي الجػواب: إف التخيػؿ يقػ  فػي الفعمػيف معػًا، لكنػه فػي 
أحػػدهما وهػػو المسػػتقبؿ أوكػػد وأشػػد تخػػّياًل؛ انػػه يستحضػػر صػػورة الفعػػؿ، حتػػى كػػأف 
السػػام  ينظػػر إلػػى فاعمبػػا فػػي حػػاؿ وجػػود الفعػػؿ منػػه، أال تػػرى لمػػا قػػاؿ تػػأبط شػػرًا 

ؿ لمسػام  أنػه مباشػر لمفعػؿ، وأنػه قػائـ بػ زاء الغػوؿ، وقػد رفػ  سػيفه "فأضرببا" تخّيػ
لضرببا، وهػذا ال يوجػد فػي الفعػؿ الماضػي؛ انػه ال يتخيػؿ السػام  منػه إال فعػاًل قػد 
مضى مف غير إحضػار لمصػورة فػي حالػة سػماع الكػالـ الػداؿ عميػه، وهػذا ال خػالؼ 

 فيه".
أصػاًل بالغيػًا ثابتػًا إذا اقتضػى هػ  هذا النوع مف المغػايرة ٕٙٙوعد السكاكي   

نػػػه  ٖ السػػػياؽ المجػػػوء إليػػػه، فقػػػاؿ أي االنتقػػػاؿ مػػػف التعبيػػػر بالماضػػػي إلػػػى -: "وام
 طريؽ لمبمغاء ال يتحولوف عنه، إذا اقتضى المقاـ سموكه". -المضارع

ويرد هذا النػوع مػف المغػايرة بكثػرة فػي الكتػاب العزيػز، ويعػد مػف روائػ  البيػاف 
الكػػريـ إلػػى صػػورة مغرقػػة فػػي القػػدـ فاسػػتدعاها مػػف الماضػػي فيػػه، إذ عمػػد القػػرآف 

السػػحيؽ إلػػى الػػزمف الحاضػػر؛ لتصػػبص كأنبػػا مشػػاهدة ماثمػػة لمعيػػاف، مػػف ذلػػؾ قولػػػه 
ـْ َفَفِريقػًا تعالى مخاطبًا اليبػود:  ـُ اْسػَتْكَبْرُت ـْ َرُسػوٌؿ ِبَمػا اَل َتْبػَوى َأنُفُسػُك َأَفُكمََّمػا َجػاءُك

ـْ َوَفِريقًا تَ   [.ٚٛ]البقرة،  ْقُتُموفَ َكذَّْبُت

                                           

 .ٜٙٔ/ٕ  المثؿ السائر، ٔ 
   السابؽ الصفحة نفسبا.ٕ 
 ٖ ،  .ٕٚٗ  مفتاح العمـو
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ففي هذا السياؽ حصؿ تحوؿ مف الفعػؿ الماضػي "كػذبتـ" إلػى الفعػؿ المضػارع 
"تقتموف" وكاف مقتضى السياؽ بموجب المطابقة الزمنية بيف اافعػاؿ أف يكػوف عمػى 

 النحو "ففريقًا كذبتـ وفريقًا قتمتـ".
ب اليبػػود ال سػػيما أنػػه يتحػػدث عػػف أمػػر حػػدث فػػي الػػزمف الماضػػي، مػػف تكػػذي

للنبيػػاء وقػػتمبـ إيػػاهـ، لكػػف السػػياؽ تحػػوؿ مػػف الماضػػي إلػػى المضػػارع؛ اف قتػػؿ 
 . ٔ اانبياء أمر فظي ، فأراد استحضارا في النفوس وتصويرا في القموب

ـْ آِمُنػوْا وسياؽ هذا اآلية يشاببه سياؽ آخػر وهػو قولػػه تعػالى:  َذا ِقيػَؿ َلُبػ َواِم
ؽُّ ُمَصػدّْقًا لَّْمػا ػَو اْلحَ ػا َورَاءُا َوهُ ػْؤِمُف ِبَما ُأنِزَؿ َعَمْيَنا َوَيْكُفروَف ِبمَ ِبَما َأنَزَؿ الّمُه َقاُلوْا نُ 

ـَ َتْقُتُموَف َأنِبَياَء الّمِه ِمف َقْبُؿ ِإف ُكنتـُ مُّْؤِمِنيفَ  ـْ ُقْؿ َفِم  [.ٜٔ]البقرة،  َمَعُب
الزمػاف "قبػُؿ"  إذ جاء الفعؿ المضارع "تقتموف" الػداؿ عمػى الحػاؿ مقترنػًا بظػرؼ

الػػداؿ عمػػى الماضػػي، ممػػا يجعػػؿ داللػػة الفعػػؿ المضػػارع دالػػة عمػػى الػػزمف الماضػػي، 
نمػػا يػػدؿ عمػػى زمػػف اإلخبػػار، فممفعػػؿ الماضػػي  فالفعػػؿ ال يػػدؿ عمػػى زمػػف الحػػدوث، وام
زمانػػاف؛ زمػػف حػػدوث ووقػػوع، وزمػػف إخبػػار عنػػه، وهػػو مػػا أشػػار إليػػه الزجػػاجي  ت 

مػا تقضػى وأتػى عميػه زمانػاف، ال أقػؿ مػف ذلػؾ،  : "والفعؿ الماضي ٕ هػ  بقولػهٖٖٚ
 زماف وجد فيه، وزماف خبر فيه عنه".

ونجػػد أف السػػياؽ القرآنػػي قػػد نسػػب جريمػػة القتػػؿ إلػػى ااحفػػاد عنػػدما خػػاطببـ 
فقػػاؿ: "فمػػـ تقتمػػوف أنبيػػاء اهلل مػػف قبػػُؿ"، فػػي حػػيف أف القتػػؿ قػػد حصػػؿ فػػي الػػزمف 

لقرآنػػي، إذ أفػػاد الفعػػؿ "تقتمػػوف" الماضػػي مػػف ااجػػداد، وذلػػؾ مػػف بالغػػة السػػياؽ ا
االسػػتمرارية لمحػػدث، كمػػا أفػػاد الحضػػور لممشػػبد فػػي ااذهػػاف، إشػػارة إلػػى أف نزعػػة 

 القتؿ واإلجراـ تسري في دماء ااحفاد كما سرت في دماء ااجداد.
                                           

 .ٜٕ٘/ٔ  انظر: الكشاؼ، ٔ 
 .ٚٛ  اإليضاح في عمؿ النحو، أبي القاسـ الزجاجي، ٕ 
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وفػػي ذلػػؾ تنبيػػه فػػي الوقػػت نفسػػه عمػػى أنبػػـ ذريػػة بعضػػبا مػػف بعػػض، وأنبػػـ 
، فعمى أيبـ وضع ت يدؾ فقػد وضػعتبا عمػى الجػاني ااثػيـ؛ انبػـ سواسية في الجـر

ال ينفكوف عف االستناف بسنة أسالفبـ، أو الرضى عف أفػاعيمبـ، أو االنطػواء عمػى 
 . ٔ مثؿ مقاصدهـ"

وأضػفى ظػرؼ الػػزمف الماضػي "قبػُؿ" عمػػى السػياؽ داللتػيف، داللػػة تفيػد إرجػػاع 
وداللة أخػرى تػوحي  السياؽ المغوي لمفعؿ إلى الزمف الحقيقي لمحدوث وهو الماضي،

بأف قتؿ اانبياء قد كاف في الزمف الماضي في حؽ مف سمؼ مػنبـ، أمػا هػذا النبػي 
: "ولقػد كػػاف التعبيػر ببػػذا  ٕ فػال يمكنػوف منػػه، فػاهلل يعصػػمه مػف النػاس، يقػػوؿ دراز

الصيغة م  ذكر اانبياء بمفظ عػاـ ممػا يفػتص بابػًا مػف اإليحػاش لقمػب النبػي العربػي 
مف ااطماع اعدائه فػي نجػص تػدابيرهـ ومحػاوالتبـ لقتمػه، فػانظر كيػؼ الكريـ وبابًا 

أسعفنا باالحتراس عف ذلؾ كمه بقولػه "مف قبػُؿ" فقطػ  ببػذا الكممػة أطمػاعبـ وثبػت 
 ببا قمب حبيبه، إذ كانت بمثابة وعدا إياا بعصمته مف الناس".

 دمػػوف "تفيػػ"فػػ ذا أخػػذنا بداللػػة الماضػػي لمظػػرؼ "قبػػُؿ" كانػػت داللػػة الفعػػؿ "تقت
ذا أخػذنا بمػا توحيػه داللػة "قبػُؿ" مػف  استحضار الصورة لحػدث مضػى فػي الزمػاف، وام
استحالة حصوؿ الفعؿ وتحققه بالنسبة لبذا النبي، كانت داللة الفعػؿ "تقتمػوف" تفيػد 
تجدد محاولة الفعؿ منبـ واالستمرار، والجم  بينبما نوع مف االنفتاح الداللي لمنص 

 القرآني.
سياقًا آخر في القرآف الكريـ يرد فيه اإلخبار بصيغة ضػمير الغائػب  ولكننا نجد

َلَقْد َأَخْذَنا ِميثَاَؽ َبِنػي في الحديث عف بني إسرائيؿ، كما هو الحاؿ في قولػه تعالى: 

                                           

 .ٗ٘ٔبأ العظيـ، نظرات جديدة في القرآف،   النٔ 
 .٘٘ٔ  السابؽ، ٕ 
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ـْ فَ  ـْ َرُسػػوٌؿ ِبَمػػا اَل َتْبػػَوى َأْنُفُسػػُب ـْ ُرُسػػاًل ُكمََّمػػا َجػػاءُه ِريقػػًا َكػػذَُّبوْا ِإْسػػرَاِئيَؿ َوَأْرَسػػْمَنا ِإَلػػْيِب
 [.ٓٚ]المائدة،  َوَفِريقًا َيْقُتُموفَ 

وهػػذا السػػياؽ تنسػػجـ فيػػه الداللػػة الزمنيػػة لمسػػياؽ الػػداخمي مػػف خػػالؿ اإلخبػػار 
عمػػف سػػبؽ مػػف بنػػي إسػػرائيؿ بصػػيغة ضػػمير الغائػػب "إلػػيبـ، جػػاءهـ، أنفسػػبـ" مػػ  

المضػػارع السػػياؽ الخػػارجي لمػػزمف الماضػػي، وبنػػاًء عمػػى ذلػػؾ فتنصػػرؼ داللػػة الفعػػؿ 
"يقتموف"، في الحالة هذا إلى استحضار الصػورة ال غيػر، ولػيس فيػه داللػة اسػتمرار 

: "جيء "يقتموف" عمى حكاية الحػاؿ  ٔ هػ ٖٛ٘الحدث وتجددا، يقوؿ الزمخشري  ت 
 الماضية استفظاعًا لمقتؿ واستحضارًا لتمؾ الحالة الشنيعة لمتعجيب منبا".

الالت هذا السياقات المختمفػة، لنقػوؿ: إف ومما سبؽ ذكرا يمكننا الجم  بيف د
داللػػة الفعػػػؿ "يقتمػػوف" تفيػػػد استحضػػػار صػػورة قتػػػؿ ااجػػػداد للنبيػػاء تبشػػػيعًا لقػػػبص 
فعمػػتبـ، وذلػػؾ مػػف سػػياؽ اإلخبػػار عػػنبـ بضػػمير الغائػػب، وفيػػه داللػػة عمػػى اسػػتمرار 
الحدث وتجدد حصوله مػف اابنػاء وااحفػاد وذلػؾ مػف سػياؽ الخطػاب، وفيػه تيئػيس 

 .صمى اهلل عميه وسمـتحقؽ ذلؾ وحصوله في حؽ هذا النبي مف 
وهذا يعد مف بالغة تصريؼ القػوؿ فػي القػرآف الكػريـ، فقػد تػـ توظيػؼ القيمػة 
 الزمنية في صياغة الفعؿ لمحصوؿ عمى مساحة تتعدد فيبا الدالالت لمنص وتتس .

وكمػػا أف وظيفػػة استحضػػار الصػػورة فػػي سػػياؽ اآليػػات السػػابقة كػػاف لغػػرض 
ير فظاعػػة الحػػدث وقبحػػه، فكػػذلؾ نجػػد استحضػػار الصػػورة فػػي سػػياؽ آخػػر يػػرد تصػػو 

َوالمَّػُه الَّػِذي َأْرَسػَؿ لمفت اانظار إلى موض  القدرة واالعتبار، مف ذلؾ قولػػه تعػالى: 
َيػػػاَح َفُتِثيػػػُر َسػػػَحابًا َفُسػػػْقَناُا ِإَلػػػى َبَمػػػٍد مَّيّْػػػٍت َفَأْحَيْيَنػػػا ِبػػػِه اَاْرَض َبْعػػػَد َمْوتِ  َبػػػا َكػػػَذِلَؾ الرّْ

[. ف نػه إنمػا قػاؿ: "فتثيػر، مسػتقباًل، ومػا قبمػه ومػا بعػدا مػاٍض؛ ٜ]فػاطر،  النُُّشورُ 

                                           

 .ٖٖٙ/ٔ  الكشاؼ، ٔ 
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لذلؾ المعنى الذي أشرنا إليه وهو حكاية الحاؿ التي يقػ  فيبػا إثػارة الػريص السػحاب، 
 . ٔ واستحضار تمؾ الصورة البديعة الدالة عمى القدرة الباهرة"

لمضػارع المنفػي فيفيػد الفعػؿ المضػارع فػي هػذا ويتحوؿ الماضي المنفي إلى ا
الحالة تأكيد النفي، وليس استحضػار الصػورة كمػا هػو الحػاؿ مػ  المضػارع المثبػت، 

: "ومنه قولػبـ: لـ يقـ زيد، جاءوا  ٕ هػ  إذ قاؿٕٜٖوهو ما ذهب إليه ابف جني  ت 
ف كاف معناا المضي؛ وذلؾ أف المضارع أسبؽ رتبة في النفس  فيه بمفظ المضارع وام

مف الماضي، أال ترى أف أوؿ أحواؿ الحوادث أف تكوف معدومة، ثػـ توجػد فيمػا بعػد، 
فالمضارع معدـو باعتبار أنه لـ يقػ  بعػد، أمػا الماضػي فقػد وقػ  وانتبػى، فػ ذا نفػي 
المضارع الذي هو ااصؿ فما ظنؾ بالماضي الذي هو الفػرع". "وفػي هػذا النفػي نػوع 

رع المنفػػي بػػداًل مػػف الماضػػي ال يفيػػد عنػػد ابػػف جنػػي مػػف التوكيػػد، فػػالتعبير بالمضػػا
استحضػػار الصػػورة، كمػػا يفيػػد التعبيػػر بالمضػػارع بصػػفة عامػػة، ولكنػػه يػػأتي إلرادة 

 . ٖ التوكيد"
َوَلَقػػْد وبنػػاء عمػػى مػػا تقػػدـ يمكننػػا فبػػـ سػػر المغػػايرة فػػي سػػياؽ قولػػػه تعػػالى:  

[. فالمتوق  مف ٙٚ  ]المؤمنوف، ـْ َوَما َيَتَضرَُّعوفَ َأَخْذَناُهـ ِباْلَعَذاِب َفَما اْسَتَكاُنوا ِلَربّْبِ 
سياؽ هذا اآلية أف تكوف عمى النحو اآلتي: "فما استكانوا لػرببـ ومػا تضػرعوا" لكػف 
-السياؽ القرآني تحوؿ مف الماضي المنفي إلى المضارع المنفي. والسبب في ذلػؾ 

السػتكانة نفسػبا، إذ أف حالة التضرع هي مرتبة أعمى في الخضوع مػف ا -واهلل أعمـ
التضرع ضرب مف اإلمعاف فػي االبتبػاؿ والمجػوء إلػى اهلل تعػالى، فنفػي مػا هػو أدنػى 
يستمـز مف باب أولى التأكيد في نفي ما هو أعمى رتبة، ف ذا انتفت االستكانة منبـ، 

                                           

 .ٜ٘ٔ/ٕ  المثؿ السائر، ٔ 
 .٘ٓٔ/ٖ  الخصائص، ٕ 
 .ٖٙٓ  أثر النحاة في البحث البالغي، ٖ 
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فمف باب أولى ينتفي حصػوؿ أدنػى تضػرع مػنبـ، لػذا تحػوؿ السػياؽ فػي النفػي عػف 
كمػػا سػػبؽ -ع؛ فنفػػي المضػػارع أشػػد تأكيػدًا مػػف نفػػي الماضػػي، الماضػي إلػػى المضػػار 
 فوافؽ المقاؿ مقتضى الحاؿ. -ذكرا عند ابف جني

: "والتعبير بالمضارع فػي "يتضػرعوف"  ٔ ولعؿ ذلؾ ما قصدا ابف عاشور بقولػه
لداللته عمى تجدد انتفاء تضرعبـ". إذ يفبـ مػف قولػه: "تجػدد االنتفػاء" تكػرار النفػي 

لؾ ضرب مف التأكيد، وكأني بالسياؽ يقوؿ: "ما تضرعوا، ومػا تضػرعوا، واستمرارا وذ
:  ٕ ، فقاؿ: "وما يتضرعوف"، وهو ما يفبـ أيضًا مف قػوؿ االوسػي…"وما تضرعوا، 

 ي التضرع بالمضارع ليفيد الدواـ، إال أف المراد دواـ النفي، ال نفي الدواـ".ػر فػوعب "
اء "فمػا اسػتكانوا لػرببـ ومػا تضػرعوا" ولو جرى السياؽ عمى النمط المتوق  فج

ومػػا تضػػرعوا التضػػرع المطمػػوب لرفػػ  الػػبالء وكشػػؼ  -واهلل أعمػػـ-لكػػاف المقصػػود 
نما جاء "وما يتضرعوف" لنفي حصوؿ أدنى شيء مف التضرع أصاًل".  العذاب، وام

اْلَعػَذاِب َحتَّى ِإَذا َأَخْذَنا ُمْتَرِفيِبـ بِ وال منافاة فيما قررناا هنا وبيف قولػه تعالى: 
ـْ َيْجػػَأُروَف  نَّػػا ال ُتنَصػػُروفَ  *ِإَذا ُهػػ [. ٘ٙ-ٗٙ]المؤمنػػوف،  ال َتْجػػَأُروا اْلَيػػْوـَ ِإنَُّكػػـ مّْ

 فبناؾ فرؽ بيف الجؤار والتضرع.
: "فالتضرع يستعمؿ فيما إذا كاف عف  ٖ هػ ٜٙٓٔيقوؿ الشباب الخفاجي  ت 

ـ أواًل بػالجؤار الػذي هػو مػف صميـ القمػب ال بالمسػاف فقػط، ولػذا عبػر عػف اسػتغاثتب
 صوت الحيواف، فال منافاة بينبما كما توهـ".

                                           

 .ٔٓٔ/ٛٔ  التحرير والتنوير، ٔ 
 .ٙ٘/ٛٔ  روح المعاني، ٕ 
 .ٜٛ٘/ٙ   حاشية الشباب الخفاجي عمى تفسير البيضاوي،ٖ 
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ٗٗٛ 

ف داللػة استحضػار الصػورة إلػى ػولمتحوؿ إلى المضارع  أبعاد دالليػة تخػرج عػ
معاٍف أخر يوحي ببػا السػياؽ القرآنػي الكػريـ، مػف ذلػؾ داللػة التمطػؼ فػي الخطػاب، 

فمف داللة التمطؼ في الخطاب قولػه  رارا،ػوكثرة وقوع الفعؿ وتكرارا، أو تجددا واستم
 . [ٕ٘]سبأ،  ُقؿ ال ُتْسأَُلوَف َعمَّا َأْجَرْمَنا َوال ُنْسَأُؿ َعمَّا َتْعَمُموفَ تعالى: 

ري السياؽ عمػى نمػط واحػد فيكػوف" ػي أف يجػدى المتمقػ  لػف المتوقػاف مػلقد ك
اؽ القرآنػي تحػوؿ عػف ػف السيػـ"، ولكػقؿ ال تسألوف عما أجرمنا وال نسأؿ عما أجرمت

" إلػى لفظػة "عمػؿ"، وتحػواًل  الظاهر والمتوق  تحوليف، تحواًل معجميًا عف لفظػة "أجػـر
 نحويًا عف الماضي "أجرمنا" إلى المضارع "تعمموف".

: "وهذا أبمأل في اإلنصاؼ، حيث عبػر عػف البفػوات  ٔ وعمؿ ذلؾ االوسي فقاؿ
ئـ وأسػند إلػى الػنفس، وعػف العظػائـ التي ال يخمو منبا مؤمف بما يعبر به عف العظا

مف الكفر ونحوا بما يعبر عف البفوات، وأسند لممخاطبيف، وزيادة عمى ذلؾ أنه ذكر 
اإلجػػراـ المنسػػوب إلػػى الػػنفس بصػػيغة الماضػػي الدالػػة عمػػى التحقػػؽ، وعػػف العمػػؿ 

 المنسوب إلى الخصـ بصيغة المضارع التي ال تدؿ عمى ذلؾ".
لمخصـ إلػى جانػب المتحػدث، وطريػؽ بػارع فػي "وهذا أسموب غاية في الكسب 

التغاضي عف هفوات الخصـ، ووسيمة لتحريؾ دواف  التفكير في المقػوؿ، ممػا يشػير 
 . ٕ إلى وعي الداعية إلى اهلل في ااسموب الذي يدعو به الناس"

                                           

 .ٔٗٔ/ٕٕ  روح المعاني، ٔ 
، رسالة دكتوراا، مخطوطة عبداهلل الجيوسػي، الجامعػة ٜٜٔ  التعبير القرآني والداللة النفسية، ٕ 

 ـ.ٕٔٓٓاإلسالمية، ماليزيا، 
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ٜٗٗ 

ومػػف السػػياقات القرآنيػػة التػػي تػػرد فيبػػا هػػذا المغػػايرة لمداللػػة عمػػى كثػػرة وقػػوع 
ِلػيَف ولػه تعالى: الفعؿ وتكرارا ق ـْ َأْرَسْمَنا ِمف نَِّبيٍّ ِفػي ااوَّ َوَمػا َيػْأِتيِبـ مّْػف نَِّبػيٍّ  *َوَك

  [.ٚ-ٙ]الزخرؼ،  ِإال َكاُنوا ِبِه َيْسَتْبِزُئوف
ففي هذا اآليػة نجػد المغػايرة مػف الفعػؿ الماضػي "أرسػمنا" إلػى الفعػؿ المضػارع 

اافعػػاؿ أف يػػرد السػػياؽ عمػػى النحػػو "يػػأتيبـ"، وكػػاف المتوقػػ  بموجػػب المطابقػػة بػػيف 
"؛ انه يخبر عػف حػدث مضػى، إال استبزؤا به… وما أتاهـ … التالي: "وكـ أرسمنا 

وذلػػؾ بقرينػػة لفظيػػة، وهػػي قولػػػه "فػػي ااّولػػيف"، ولكػػف المغػػايرة إلػػى الفعػػؿ المضػػارع 
"يػػأتيبـ" فػػي هػػذا السػػياؽ دؿ عمػػى الكثػػرة والتكػػرار، فكثػػرة مجػػيء الرسػػؿ قوبػػؿ بكثػػرة 
االسػػػتبزاء، والفعػػػؿ الػػػداؿ عمػػػى ذلػػػؾ "يسػػػتبزؤف" مسػػػبوقًا بػػػػ  كػػػاف  "وسػػػبؽ الفعػػػؿ 
المضارع بػ  كاف  قد يفيد الداللػة عمػى اعتيػاد اامػر فػي الماضػي، ووقوعػه بصػورة 

: "والمعنػى أف عػادة اامػـ مػ  اانبيػاء الػذيف يػدعونبـ إلػى  ٕ . قاؿ الػرازي ٔ متكررة"
 ء".الديف الحؽ هو التكذيب واالستبزا

والفرؽ بيف هذا النوع مف المغايرة الداؿ عمى الكثرة والتكرار والنوع اآلخر الذي 
ف كانػت متقاربػة فػي  يميه الداؿ عمى االستمرار، أف التكػرار يتخممػه فتػرات انقطػاع، وام

 الزماف، في حيف أف االستمرار يقتضي االتصاؿ.
َوَمػػا ػه تعػػالى: ومػػف أمثمػػة مجػػيء هػػذا المغػػايرة لمداللػػة عمػػى االسػػتمرار، قولػػ

ـْ ِإال َأف ُيْؤِمُنوا ِبالمَِّه اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ   [.ٛ]البروج،  َنَقُموا ِمْنُب
لقػػد تحػػوؿ السػػياؽ القرآنػػي مػػف الفعػػؿ الماضػػي "نقمػػوا" إلػػى المضػػارع "يؤمنػػوا" 
وكاف يتوق  أف يػرد السػياؽ عمػى النحػو التػالي: "ومػا نقمػوا مػنبـ إال أف آمنػوا بػاهلل 

لحميد؛ انه يخبر عف حػدث مضػى وانقضػى، وهػو مػا حصػؿ لمفئػة المؤمنػة العزيز ا
                                           

 .ٜٖٔ/ٖ  معاني النحو، ٔ 
 .ٜٔٙ/ٕٚ  تفسير الرازي، ٕ 
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ٗ٘ٓ 

عمى أيدي أعدائبـ، والالفت لمنظر، هو مجيء الفعؿ المضارع "إال أف يؤمنوا" وليس 
ُقػْؿ َيػا َأْهػَؿ اْلِكتَػاِب َهػْؿ َتنِقُمػوَف ِمنَّػا "إال أف آمنوا"، كما هو الحاؿ في قولػه تعػالى: 

ـْ َفاِسػُقوفَ ِإالَّ َأْف آَمنَّا ِبا ]المائػدة،  لّمِه َوَمػا ُأنػِزَؿ ِإَلْيَنػا َوَمػا ُأنػِزَؿ ِمػف َقْبػُؿ َوَأفَّ َأْكثَػَرُك
ٜ٘.] 

فما السر في مجيء الفعػؿ "نقمػوا" ماضػيًا فػي سػياؽ سػورة البػروج، والمغػايرة 
منه إلى المضارع "يؤمنوا" في السياؽ نفسه، في حيف ورد العكس في سورة المائػدة 

 عؿ "تنقموف" مضارعًا وتحوؿ عنه إلى الماضي "آمنا"ل!إذ جاء الف
أف السػػػياؽ هػػػو الػػػذي يفػػػرض التعبيػػػر المقصػػػود  -واهلل أعمػػػـ-والػػػذي يظبػػػر 

لممعنى المسوؽ له، فيكوف كؿ سياؽ قد اختص بتركيب قصد إليه لمعنػى، وهػو مػف 
 البالغة بمكاف؛ انه يقتضي موافقة الكالـ لمقتضى الحاؿ.

ا" ماضػػيًا فػػي سػػياؽ اآليػػة السػػابقة مػػف سػػورة البػػروج إف مجػػيء الفعػػؿ "نقمػػو 
يشػػير إلػػى أف هػػذا النقمػػة مضػػت وانتبػػت ببػػالؾ الػػذيف ُفِتُنػػوا مػػف المػػؤمنيف، فمػػيس 
فيبػػا تجػػدد واسػػتمرار، ودلػػت المغػػايرة إلػػى صػػيغة المضػػارع "إال أف يؤمنػػوا" عمػػى أف 

يف دؿ سػياؽ . فػي حػ ٔ أعداءهـ نقمػوا مػنبـ اسػتمرارهـ عمػى اإليمػاف وثبػاتبـ عميػه
اآلية مف سورة المائدة عمى أف نقمة أهؿ الكتاب متجددة مسػتمرة ضػد المسػمميف ال 
تنقطػػػ  عػػػنبـ بحػػػاؿ، بداللػػػة الفعػػػؿ المضػػػارع "تنقمػػػوف"، ودؿ المغػػػايرة إلػػػى الفعػػػؿ 
الماضي "آمنا" أف إيماف المسمميف حاصؿ متحقؽ، فبو في حكـ الماضي في تحققه 

ارتػػدادهـ عنػػه. ويبػػرز االنفتػػاح الػػداللي لمػػنص وحصػػوله، فػػال مطمػػ  اعػػدائبـ فػػي 
القرآنػػي فػػي هػػذا السػػياؽ، ليضػػيؼ داللػػة أخػػرى لمفعػػؿ الماضػػي مفادهػػا أف إيمػػاف 
نمػػػا هػػو امتػػػداد لقافمػػػة اإليمػػاف التػػػي مضػػت فػػػي تػػػاري   المسػػمميف لػػػيس حادثػػًا، وام

 البشرية.
                                           

 .ٚٚٗ/ٙ  انظر: غرائب القرآف ورغائب الفرقاف، ٔ 
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ٗ٘ٔ 

يػه وما سبؽ ذكرا مف اآليات القرآنيػة هػي نمػاذج لمنػوع ااوؿ الػذي يسػتعمؿ ف
 المضارع لمداللة عمى حدث مضى وانقضى.

وأمػػػا النػػػوع الثػػػاني: فيػػػرد فيػػػه المضػػػارع لمداللػػػة عمػػػى حػػػدث يقػػػ  فػػػي الحػػػاؿ 
 واالستقباؿ.

ويقػػرر البالغيػػوف أف مجػػيء المضػػارع لمداللػػة عمػػى الحػػاؿ واالسػػتقباؿ يفيػػد 
:  ٔ التجػدد والحػدوث، وأف هػذا الحػدث مسػتمر الوجػود ولػـ يمػض، يقػوؿ ابػف ااثيػػر

عطؼ المستقبؿ عمى الماضي ينقسـ إلى ضربيف: أحدهما بالغي، وهو إخبار عف "و 
نمػا هػو  ماٍض بمستقبؿ، واآلخر غيػر بالغػي: ولػيس إخبػارًا بمسػتقبؿ عػف مػاٍض، وام
مستقبؿ دّؿ عمى معنى مستقبؿ غير ماٍض، ويػراد بػه أف ذلػؾ الفعػؿ مسػتمر الوجػود 

 لـ يمِض".
نػوع مػف المغػايرة لػيس ضػربًا مػف ضػروب وُيفبـ مف كالـ ابف ااثير أف هذا ال

البالغة، وما ذهب إليه ليس صحيحًا، إذ البالغة هي موافقة المقاؿ لمقتضى الحاؿ، 
وقد جاءت هذا المغايرة لتوافؽ مقتضى الحاؿ الذي سػيؽ مػف أجمػه، كمػا سنوضػحه 
 في هذا البحث، وقد استعمؿ في النصوص اادبية الراقية ال سيما القػرآف الكػريـ، وال
يكػػوف ذلػػؾ إال لمنحػػى داللػػي، إذ ال يقػػ  مػػا لػػيس بميغػػًا فػػي كػػالـ اهلل عزوجػػؿ، وقػػد 
اعتػػرض محمػػد أبػػو موسػػى عمػػى ابػػف ااثيػػر إلخراجػػه هػػذا النػػوع مػػف المغػػايرة مػػف 

: "ولست أدري لماذا كاف هذا القسـ غير بالغيل أليست البالغة نظرًا  ٕ البالغة فقاؿ
والبا إلبراز معانيبا وبياف لطائفبا ومطابقتبا فيما تنطوي عميه خصائص االفاظ وأح

 لبياف الكالـل وأليس هذا داخاًل في أحواؿ المفظ التي ببا يطابؽ مقتضى الحاؿل"

                                           

 .ٜٗٔ/ٕالسائر،   المثؿ ٔ 
 .ٚٗ٘  البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري، ٕ 
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ٕٗ٘ 

بؿ إف ابف ااثير نفسه عند تحميمػه لنمػاذج قرآنيػة مػف هػذا الػنمط، أشػار إلػى 
 . ٔ وجه البالغة والبياف فيبا، مما يوحي بالتضارب لديه

 وع مف المغايرة في السياؽ القرآني إلى دالالت متعددة منبا:ويشير هذا الن
 الداللة عمى التجدد واالستمرار لمحدث. -
 الداللة عمى إطالة مشبد الحدث. -
 التركيز عمى نتيجة الحدث. -

فمػػف السػػياقات التػػي تػػدؿ هػػذا المغػػايرة فيبػػا عمػػى التجػػدد واالسػػتمرار قولػػػه 
]الرعػد،  ُقُموُبُبـ ِبِذْكِر الّمِه َأاَل ِبِذْكِر الّمِه َتْطَمػِئفُّ اْلُقمُػوبُ  الَِّذيَف آَمُنوْا َوَتْطَمِئفُّ تعالى:
ٕٛ.] 

فقد حصمت المغايرة مف الفعؿ الماضي  آمنوا   إلى المضارع  تطمئف  لداللته 
 ، ولػو جػرى السػياؽ ٕعمى تجدد االطمئناف واستمرارا؛ وأنه ال يتخممه شؾ وال تردد" 

طمأنت قموببـ" لما أفاد معنى التجػدد واالسػتمرار الػذي نجػدا عمى نمط واحد فكاف "وا
فػػػي زمػػػف المضػػػارع الػػػذي أضػػػفى داللػػػة الػػػزمف المفتػػػوح فػػػي الماضػػػي والحاضػػػر 
واالستقباؿ، فقموببـ قد اطمأنػت بػذكر اهلل منػذ الػزمف الماضػي ومػا تػزاؿ تطمػئف فػي 

فػػادة معنػػى الحػػاؿ واالسػػتقباؿ، فػػي حػػيف ورد ذكػػر اإليمػػاف بصػػيغة المضػػي "آمنػػوا" إل
 الحصوؿ والتحقؽ، فبو ثابت متحقؽ كتحقؽ الماضي.

اَلَة َوَأنَفُقوْا ِممَّا ومنه قولػه تعالى:  ـْ َوَأَقاُموْا الصَّ َوالَِّذيَف َصَبُروْا اْبِتَغاء َوْجِه َربِّْب
ـْ ِسػػرًّا َوَعاَلِنَيػػًة َوَيػػْدَرُؤوَف ِباْلَحَسػػَنِة السَّػػيَّْئَة ُأْوَلِئػػَؾ لَ  ـْ ُعْقَبػػى الػػدَّارِ َرَزْقَنػػاُه ]الرعػػد،  ُبػػ

[. فقػػػد تحػػػوؿ عػػػف الماضػػػي الصػػػمة "صػػػبروا" ومػػػا عطػػػؼ عميػػػه إلػػػى المضػػػارع ٕٕ
"يػػدرؤوف"، وذلػػؾ "القتضػػاء المقػػاـ إفػػادة التجػػدد إيمػػاء إلػػى أف تجػػدد هػػذا الػػدرء ممػػا 

                                           

 .ٜٛٔ-ٜٚٔ/ٕ  انظر: المثؿ السائر، ٔ 
 .ٖٛٔ/ٖٔ  التحرير والتنوير، ٕ 
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يحرص عميه، اف الناس عرضة لمسػيئات عمػى تفػاوت، فوصػؼ لبػـ دواء ذلػؾ بػأف 
 . ٔ حسنات"يدفعوا السيئات بال
رد فيبا هػذا المغػايرة لمداللػة عمػى إطالػة مشػبد الحػدث ػي تػات التػومف السياق

ف ُيْشػِرْؾ ِبالمَّػِه َفَكَأنََّمػا َخػرَّ ِمػَف ػَ َومد قولػه تعالى:  ػلما في ذلؾ مف التخويؼ والتبدي
يُص ِفي َمَكاٍف َسحِ  السََّماءِ   [.ٖٔ]الحج،   يؽٍ َفَتْخَطُفُه الطَّْيُر َأْو َتْبِوي ِبِه الرّْ

إذ حصػػػؿ فػػػي هػػػذا السػػػياؽ تحػػػوؿ مػػػف الفعػػػؿ الماضػػػي "خػػػّر" إلػػػى المضػػػارع 
"فتخطفػػه" أو "تبػػوي"، ولػػـ يػػأِت السػػياؽ عمػػى نمػػط واحػػد فيكػػوف "خػػّر مػػف السػػماء 
فخطفته الطير أو هوت بػه الػريص"، وذلػؾ أف الفعػؿ الماضػي يشػير فػي هػذا السػياؽ 

الػػة حالػػه حػػاؿ الماضػػي فػػي تحققػػه، إلػػى تحقػػؽ حصػػوؿ الخػػرور مػػف المشػػرؾ ال مح
فقػػاؿ: "خػػّر مػػف السػػماء"، وفيػػه داللػػة عمػػى سػػرعة حصػػوؿ الخػػرور والسػػقوط دوف 
تماسؾ أو انتظاـ، كما يوحي به جرس المفظة "خّر" وقصػرها وخفتبػا، وتكػرار صػوت 
الراء فيبا إشارة إلى تكرار السػقوط والبػوي والتقمػب فػي البػواء، ومػا أضػفاا التفخػيـ 

والػراء مػف تفخػيـ لمشػبد البػوي نفسػه "فػالممحوظ هػو سػرعة الحركػة مػ  في الخاء 
 . ٕ عنفبا وتعاقب خطواتبا في المفظ بػ "الفاء" وفي المنظر بسرعة االختفاء"

"ثـ تحوؿ إلى المضارع "فتخطفه" و"تبوي" الستحضار صورة خطؼ الطير إياا 
 . ٖ وهوي الريص به"

طالتػه، فكانت المغايرة إلى المضارع "فتخطفه" و "تبوي"  الستحضار المشػبد وام
وأمعف في إطالة مشبد البوي أيضًا مجيء الحرؼ "في" الػذي أفػاد هنػا اإلمعػاف فػي 
تصوير التسفؿ والسقوط، وكأف المكاف السحيؽ قد أصبص ظرفػًا ووعػاًء لػه ال ينتبػي 

                                           

 .ٜٕٔ/ٖٔالتحرير والتنوير،   ٔ 
 .ٕٕٔٗ/ٗ  في ظالؿ القرآف، ٕ 
 .ٜٚٔ/ٕ  المثؿ السائر، ٖ 
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، فيه إلى قرار. ولو قاؿ: "إلى مكاف سحيؽ" افاد انتباء البوي به إلى منطقة معينػة
 وذلؾ يوحي بالتبديد الشديد واإليعاد لمف كاف هذا حاله.

ولػػو جػػرى السػػياؽ عمػػى الػػنمط نفسػػه مػػف المضػػي لمضػػى السػػياؽ كمػػه عمػػى 
 عجالة دوف أف يتمكف المتمقي مف إمعاف النظر والفكر في مشبد الخطؼ والبوي.

ـْ اْعَمُموا َأنََّما اْلَحَياُة الدُّْنَيا َلِعػٌب َولَ ومثمه قولػه تعالى:  ْبػٌو َوِزيَنػٌة َوَتَفػاُخٌر َبْيػَنُك
َـّ َيِبػيُج َفتَػرَاُا ُمْصػَفرًّا ثُػ َـّ َوَتَكاُثٌر ِفي اَاْمَواِؿ َواَاْوالِد َكَمَثِؿ َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّػاَر َنَباتُػُه ثُػ

 [.ٕٓ]الحديد،  َيُكوُف ُحَطاماً 
وف"، ولػو لقد تحوؿ السياؽ عػف الماضػي "أعجػب" إلػى المضػارع "يبػيج" و"يكػ

جرى السياؽ عمى نمط واحد لجاء: "كمثؿ غيث أعجب الكفار نباته ثػـ هػاج ثػـ كػاف 
حطاماً"، لكف المغايرة مف الماضي إلى المضارع في هذا الموض  جاء لمنحى داللػي 
مقصود، فالسياؽ القرآني تجاوز لحظة اإلعجاب ببذا الػزرع، باإلخبػار عنبػا بػالزمف 

ف تريث أو إمباؿ، تالها عمػى الفػور مشػبد الفنػاء الماضي، وكأنبا لحظة مضت دو
والػزواؿ، مخبػػرًا عنػػه بػالزمف الحاضػػر، حتػػى يظػؿ مشػػبد االنػػدثار كأنػه حاضػػر ماثػػؿ 
لمعيػاف، وال ينػافي ذلػؾ مجػػيء حػرؼ العطػؼ "ثػـ"، فبػػو هنػا يفيػد التراخػي الرتبػػي ال 

 . ٔ الزمني
ات، إلػى مرحمػة إذ يوحي المشبد بالتدرج مػف لحظػة السػرور والفػرح ببػذا النبػ

شديدة عمى النفس متمثمة في هيجاف الزرع وذبوله، تميبا مرحمػة أشػد مػف سػابقتبا 
 .  ٕ وهي مرحمة االصفرار واالحتضار

وترد هػذا المغػايرة لمتركيػز عمػى نتيجػة الحػدث نفسػبا، مػف ذلػؾ قولػػه تعػالى: 
 ُـْ َتَر َأفَّ المََّه َأنَزَؿ ِمَف السََّماِء َماًء َفُتْصِبص  اَاْرُض ُمْخَضرًَّة ِإفَّ المََّه َلِطيٌؼ َخِبيػرٌ  أََل

                                           

 .ٗ٘ٔ/ٗالرتبي في الكشاؼ،    انظر: رأي الزمخشري في  ثـ  التي تفيد التراخئ 
 .٘ٓٗ/ٕٚ  انظر: التحرير والتنوير، ٕ 
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ػا ِفػي اَاْرِض َواْلُفْمػَؾ َتْجػِري [.  وقولػه تعالى: ٖٙ]الحج، َر َلُكػـ مَّ ـْ َتَر َأفَّ المََّه َسخَّ أََل
َه ِبالنَّػػػاِس ِفػػي اْلَبْحػػِر ِبػػػَأْمرِِا َوُيْمِسػػُؾ السَّػػػَماء َأف َتَقػػَ  َعَمػػى اَاْرِض ِإال ِبِ ْذِنػػػِه ِإفَّ المَّػػ

[،  ففي اآليتيف السابقتيف نجد أنه قد تحوؿ عػف الماضػي ٘ٙ]الحج، َلَرُؤوٌؼ رَِّحيـٌ 
"أنزؿ" و"سّخر" إلى المضارع "يمسؾ" "فتصػبص" واختيػرت صػيغة الماضػي فػي "سػّخر 
لكػػـ مػػا فػػي اارض" و"أنػػزؿ مػػف السػػماء"، وذلػػؾ اف "الرؤيػػة الباعثػػة عمػػى التأمػػؿ 

 . ٔ ؽ بتمؾ ااحداث بذاتبا بؿ بنتائجبا أو آثارها المترتبة عميبا"واالعتبار ال تتعم
نما مظاهر هذا الفعؿ  فمحؿ التأمؿ في اآلية ااولى ليس فعؿ التسخير نفسه وام

 وآثارا، ومف أهمبا إمساؾ السماء بغير عمد.
بينما جاءت المغايرة إلى المضارع  فتصػبص  فػي اآليػة الثانيػة "ِلُتَثبّْػَت المشػبد 

.  ٕ نقطة مبمة، ينبغي لممتمقي أف يقؼ عندها ويستحضػرها دائمػًا أمػاـ عينيػه" عند
وفيػػه داللػػة عمػػى "بقػػاء أثػػر المطػػر زمانػػًا بعػػد زمػػاف، فػػ نزاؿ المػػاء مضػػى وجػػودا، 

 . ٖ واخضرار اارض باؽ لـ يمض"
ومنظػػر الخضػػرة فػػي اارض يشػػي  الببجػػة فػػي الػػنفس ويطمػػئف النفػػوس عمػػى 

، فبػو لطيػؼ بعبػادا، إف اهلل لطيػؼ خبيػرقيب بقولػه تعػالى: أرزاقبا، لذا جاء التع
 خبير بما يصمص أحوالبـ.

 الصورة الثانيت: املغايزة من الفعل املضارع إىل املاضي:
ويرد هذا النوع مػف المغػايرة فػي مواضػ  عديػدة مػف القػرآف الكػريـ، وفػي حػيف 

د آخػريف مػنبـ نجد بعض النحاة يجيز عطؼ الماضي عمى المضارع أو العكس، نجػ
يذهبوف إلى تأويؿ الفعؿ الماضي في هذا الحالة بالمضػارع لينسػجـ السػياؽ لػديبـ، 

                                           

 .ٜٚ  أسموب االلتفات في البالغة القرآنية، ٔ 
 .ٕٖٔ  تحوالت البنية في البالغة العربية، ٕ 
 .ٜٛٔ/ٕ  المثؿ السائر، ٖ 



 

  

 

 
 ة "أثر المغايرة في أزمنة الفعؿ في القرآف الكريـ " دراسة بالغية تحميمي

 

ٗ٘ٙ 

: "ويعطؼ الماضػي عمػى  ٔ فممَّف أجاز العطؼ مطمقًا الرضي في شرح الكافية بقولػه
ػ، خالفًا لبعضبـ، قاؿ تعالى:  سػارع وبالعكػالمض وْا ػُكوَف ِباْلِكتَػاِب َوَأَقاُمػَوالَّػِذيَف ُيَمسّْ
اَلةَ   . ["ٕ٘]الحج،  ِإفَّ الَِّذيَف َكَفُروا َوَيُصدُّوفَ [، ونحو: ٓٚٔ]ااعراؼ،  الصَّ

، إذ يشػػترط لصػػحة عطػػؼ  ٕ هػػػ ٜٔٔوممػػف ذهػػب إلػػى التأويػػؿ السػػيوطي  ت 
الماضػػػي عمػػػى المضػػػارع أو العكػػػس، اتحادهمػػػا فػػػي التأويػػػؿ، بػػػأف يكػػػوف الماضػػػي 

أو المضػػارع ماضػػي المعنػػى ليصػػص  مسػػتقبؿ المعنػػى ليصػػص عطفػػه عمػػى المضػػارع،
عطفػػه عمػػى الماضػػي، فيػػذهب إلػػى تأويػػؿ الماضػػي بالمضػػارع والعكػػس، وينقػػؿ عػػف 
السػػػبيمي عػػػدـ جػػػواز التعػػػاطؼ "بػػػيف فعػػػؿ واسػػػـ ال يشػػػببه، وال فعمػػػيف اختمفػػػا فػػػي 

 . ٖ الزماف"
هػػػػػ  والشػػػػباب الخفػػػػاجي ٗ٘ٚوذهػػػػب إلػػػػى التأويػػػػؿ أيضػػػػًا أبػػػػو حيػػػػاف  ت 

هػ ، فمػف ذلػؾ مػثاًل ٙٔٙهػ  وأبو البقاء العكبري  ت ٕٚٓهػ  والفراء  ت ٜٙٓٔ ت
ـْ َأَحػدًا rقوله تعالى ـْ ُنَغػاِدْر ِمػْنُب ـْ َفَمػ َوَيْوـَ ُنَسيُّْر اْلِجَباَؿ َوَتَرى اَاْرَض َباِرَزًة َوَحَشْرَناُه

 . ٗ [، أي؛ ونحشرهـ ويعرضوف"ٛٗ-ٚٗ]الكبؼ،  َوُعِرُضوا َعَمى َربَّْؾ َصّفاً  *
ـْ َلَبػا تعالى:  ونحو قولػه ْؿ َعَمْيِبـ مّْػف السَّػَماء آَيػًة َفَظمَّػْت َأْعَنػاُقُب ِإف نََّشْأ ُنَنزّْ

 . ٘ [، أي: فتظؿ"ٗ]الشعراء،  َخاِضِعيفَ 

                                           

 .ٚٛ/ٖ  شرح الكافية، ٔ 
 .ٕٔٚ/٘  انظر: هم  البوام ، ٕ 
 .ٕٕٚ/٘انظر: هم  البوام  ،   ٖ 
 .٘ٛٔ/ٙ، وحاشية الشباب، ٖٗٔ/ٙ  انظر: البحر المحيط، ٗ 
، وحاشػػػػية الشػػػػباب، ٘/ٚ، والبحػػػػر المحػػػػيط، ٖٜٜ/ٕ  انظػػػػر: التبيػػػػاف فػػػػي إعػػػػراب القػػػػرآف، ٘ 

ٚ/ٔٙٗ. 
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إلػى "أف وقػوع  -كمػا سػبقت اإلشػارة إليػه-ويذهب بعض الباحثيف المعاصػريف 
دوف غيرهػا مػف الصيأل المتغايرة في مسػتوى تركيبػي واحػد، يعنػي تفريػأل صػيغة مػا، 

ـُ النَّػاَر َوِبػْئَس اْلػِوْرُد ، ففي قولػه تعالى: …الزمف،  ـُ َقْوَمػُه َيػْوـَ اْلِقَياَمػِة َفػَأْوَرَدُه َيْقػُد
[، فالفعؿ "يقدـ" مفرغ مف داللته عمى الزمف وكذا الفعؿ "أورد"، ٜٛ]هود،  اْلَمْوُرودُ 

نمػػػا قصػػػد بػػػااوؿ استحضػػػار صػػػورة الحػػػدث ال غيػػػر، وبػػػاآلخر تحقػػػؽ حصػػػوؿ  وام
 .   ٔ الحدث"

ويػػرى الباحػػث أنػػه ال داعػػي لتأويػػؿ الماضػػي بالمضػػارع أو العكػػس، فمػػو أراد 
المػػولى عزوجػػؿ أف يػػرد التعبيػػر بالمضػػارع أو الماضػػي لجػػاء السػػياؽ السػػابؽ عمػػى 
نحػػو: "إف نشػػأ ننػػزؿ عمػػيبـ مػػف السػػماء آيػػة فتظػػؿ أعنػػاقبـ لبػػا خاضػػعيف"، ولجػػاء 

القيامة عمى نحو" سيقدـ قومه يـو القيامة فسيوردهـ قولػه مصورًا حاؿ فرعوف يـو 
نمػػػا ورد التعبيػػر القرآنػػػي عمػػػى هػػػذا النحػػػو لداللػػػة  النػػار وبػػػئس الػػػورد المػػػورود"، وام
ف لػـ يظبػر  مقصودة فال داعي لمتأويؿ، فالعطؼ بيف اافعاؿ المختمفة في اازمنػة وام

نبا تناسب معنوي بيف هذا المتعاطفات تناسب لفظي بموجب الصنعة النحوية ف ف بي
 . ٕ يقتضيه السياؽ، وهو مبدأ نبجه البالغيوف في بحثبـ لموصؿ والفصؿ

وقػػد عنػػي البالغيػػوف والمفسػػروف باإلبانػػة عػػف دالالت هػػذا المغػػايرة، فيػػذكر 
: "أف إيثػػار الماضػػي والتحػػوؿ إليػػه يػػدؿ عمػػى مبالغػػة فػػي  ٖ العمػػوي صػػاحب الطػػراز

 الثوابت واالستقرار".

                                           

 بتصرؼ. ٕٚ  انظر: الزمف والمغة، ٔ 
 ، وشػػػػػػػػروح التمخػػػػػػػػيص،٘ٛ/ٕ  انظػػػػػػػػر: موضػػػػػػػػوع الوصػػػػػػػػؿ والفصػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي: اإليضػػػػػػػػاح، ٕ 

 .ٕٛٗبالغي لمقراءات، ، والتوجيه الٕٚ-ٕ/ٖ 
 .ٓٗٔ/ٕ  الطراز، ٖ 
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نما السياؽ هػو الػذي يحػدد الداللػة المناسػبة، فقػد  وال يسمـ له ببذا ، وام العمـو
يدؿ التحوؿ إلى الماضي عمى االستقرار كما قاؿ، وقد يدؿ عمى غير ذلؾ مػف تحقػؽ 
الفعؿ أو التقميؿ واالنقطاع، وغيػر ذلػؾ ممػا يػدؿ عميػه السػياؽ ويقتضػيه، فمػف هػذا 

 الدالالت التي يقتضيبا السياؽ:
 حصوؿ الفعؿ وحدوثه.الداللة عمى سرعة تحقؽ  -
 الداللة عمى أف الفعؿ سابؽ لممضارع في التحقؽ والحصوؿ. -
 الداللة عمى االختصاص بوصؼ ثابت. -
 إظبار الرغبة في حصوؿ الفعؿ. -
 إظبار الرغبة في انقطاع الفعؿ وتغييبه. -

مف السياقات القرآنية التي يدؿ التحػوؿ فيبػا إلػى الماضػي عمػى سػرعة تحقػؽ 
وِر َفَفِزَع َمف ِفي السََّماَواِت َوَمف ِفػي تعالى: الفعؿ وحدوثه قولػه  َوَيْوـَ ُينَفُ  ِفي الصُّ

[. فقػػد تحػػوؿ السػػياؽ ٚٛ]النمػػؿ،  ِإال َمػػف َشػػاء المَّػػُه َوُكػػؿّّ َأتَػػْوُا َداِخػػِريَف ِ  اَاْرض
القرآني عف الفعؿ المضارع "ينف " إلى الماضي "ففزع" وكاف مقتضى الظاهر لمسياؽ 

نمػا هػو حػديث أف يجري عمى  نسؽ واحد فيكػوف "فيفػزع" اف الحػدث لػـ يقػ  بعػد، وام
عف المستقبؿ البعيد وهو يـو القيامة، فدؿ المغايرة إلػى الماضػي عمػى سػرعة تحقػؽ 
الفعػػؿ وحصػػوله مثػػؿ تحقػػؽ الماضػػي فػػي حدوثػػه، وكأنػػه يتحػػدث عػػف أمػػر قػػد حػػدث 

شػور وداللػة عمػى وفيه مزيد مف تأكيد امر البعػث والن  ٔ وحصؿ في الزمف الماضي
 السرعة والدهشة والذهوؿ، بداللة مجيء حرؼ العطؼ  الفاء .

والتعبير بالفعؿ الماضي عف المسػتقبؿ هػو أسػموب مػف البالغػة بمكػاف، يقػوؿ 
: "واإلخبار بالفعؿ الماضي عػف المسػتقبؿ فائدتػه أف الفعػؿ الماضػي إذا  ٕ ابف ااثير

                                           

 .ٔٙٔ/ٖ  انظر: الكشاؼ، ٔ 
 .ٜٛٔ/ٕ  المثؿ السائر، ٕ 
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د كػػاف ذلػػؾ أبمػػأل وأوكػػد فػػي تحقيػػؽ أخبػػر بػػه عػػف الفعػػؿ المسػػتقبؿ الػػذي لػػـ يوجػػد بعػػ
نمػا يفعػؿ  يجادا؛ اف الفعؿ الماضي يعطي مف المعنى أنػه قػد كػاف ووجػد، وام الفعؿ وام

 ذلؾ إذا كاف الفعؿ المستقبؿ مف ااشياء العظيمة التي يستعظـ وجودها".
وأفاد الفعؿ المضارع "ينف " استحضار صورة الحدث مف المستقبؿ البعيػد وهػو 

لكأنبا ماثمة أماـ اانظار، فكمػا أفػاد المضػارع فػي سػياقات سػابقة  يـو القيامة حتى
استحضار صورة الحدث مف الماضي السحيؽ، كذلؾ أفاد هنا استحضار الصورة مف 
المسػػػػتقبؿ البعيػػػػد، ويجمػػػػ  االستحضػػػػاريف عنصػػػػر الػػػػزمف، وهنػػػػاؾ فػػػػرؽ بينبمػػػػا، 

الػػنفس، فاستحضػػار الماضػػي اسػػترجاع لػػزمف قػػد حػػدث بالفعػػؿ إلفػػادة تصػػويرا فػػي 
 واستحضار المستقبؿ استباؽ لمزمف كوف الحدث لـ يحصؿ إلفادة تحقؽ وقوعه.

فػي هػذا السػياؽ أف الفعمػيف المضػارع "يػنف " والماضػي "ففػزع"  -أيضاً -ونجد 
قػػد اسػػتعمال لرخبػػار عػػف المسػػتقبؿ، ولكػػف تختمػػؼ داللتاهمػػا، فداللػػة المضػػارع فػػي 

دث، وداللػػة الماضػػي تفيػػد تحقػػؽ اإلخبػػار عػػف المسػػتقبؿ تفيػػد استحضػػار صػػورة الحػػ
 حدوثه وحصوله.

ِبػيفٍ ومنه قولػه تعالى:  ِإَلػى ِفْرَعػْوَف  * َوَلَقػْد َأْرَسػْمَنا ُموَسػى ِباَياِتَنػا َوُسػْمَطاٍف مُّ
ـُ َقْوَمػُه َيػْوـَ اْلِقَياَمػ  *َوَمَمِئِه َفاتََّبُعوْا َأْمَر ِفْرَعْوَف َوَما َأْمُر ِفْرَعْوَف ِبَرِشيٍد  ـُ َيْقُد ِة َفػَأْوَرَدُه

 [.ٜٛ-ٜٙ]هود،  النَّاَر َوِبْئَس اْلِوْرُد اْلَمْوُرودُ 
لقد تحوؿ السياؽ عف المضارع "يقدـ" إلى الماضي "فأوردهـ"، ولو جرى عمػى 
مقتضى الظاهر لكاف عمى النحو: "سػيقدـ قومػه يػـو القيامػة وسػيوردهـ النػار"؛ اف 

جيء المغايرة إلى الماضي  فأوردهـ  الحديث عف زمف مستقبؿ وهو يـو القيامة، وم
فيه داللة عمى القط  والتأكيد بوقوع الحػدث وحصػوله، وُصػدَّْر الفعػؿ بحػرؼ  الفػاء  

 ليدؿ عمى سرعة الورود؛ لما في ذلؾ مف التبديد والتخويؼ.
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وهػػذا النػػوع مػػف المغػػايرة يخبػػر عػػف نتػػائج محققػػة احػػداث سػػابقة لبػػا، تحمػػؿ 
َفَزُع مف في السموات واارض حدث مفاجيء مترتػب عمػى طاب  الدهشة والمفاجأة، فَ 

الػػنف  فػػي الصػػور، وكػػذلؾ ورود فرعػػوف وقومػػه النػػار يعقػػب مشػػبد قدومػػه لبػػـ إلػػى 
. ويػرد غالبػًا فػي مشػاهد البعػث والقيامػة والحشػر؛ لػذا  ٔ ساحة الحشر بذلػة وصػغار

 . ٕ صولباأضفى عميبا ااسموب القرآني زمف الماضي في حدوثبا لتأكيد تحققبا وح
ويػػػرد التحػػػوؿ إلػػػى الماضػػػي لمداللػػػة عمػػػى أنػػػه سػػػابؽ لممضػػػارع فػػػي التحقػػػؽ 

ـْ والحصوؿ، مف ذلؾ قولػه تعالى:  َوَيْوـَ ُنَسيُّْر اْلِجَباَؿ َوتَػَرى اَاْرَض َبػاِرَزًة َوَحَشػْرَناُه
ـْ َأَحداً  ـْ ُنَغاِدْر ِمْنُب  [.ٚٗ]الكبؼ،  َفَم

نسػػير  "لمداللػػة عمػػى أف حشػػرهـ قبػػؿ فقػػد جػػيء بػػػ  حشػػرناهـ  ماضػػيًا بعػػد  
 . ٖ التسيير وقبؿ البروز ليعاينوا تمؾ ااهواؿ العظائـ، كأنه قيؿ: وحشرناهـ قبؿ ذلؾ"

ـْ َوِجْئَنػا ومنه قولػه تعالى:  ػْف َأنُفِسػِب ػٍة َشػِبيدًا َعَمػْيِبـ مّْ َوَيْوـَ َنْبَعُث ِفي ُكػؿّْ ُأمَّ
ا َعَمْيػَؾ اْلِكتَػاَب ِتْبَيانػًا لُّْكػؿّْ َشػْيٍء َوُهػًدى َوَرْحَمػًة َوُبْشػَرى ِبَؾ َشِبيدًا َعَمى َهػػُؤالء َوَنزَّْلَنػ

[. جػػاءت هػػذا اآليػػة فػػي سػػياؽ ذكػػر بعػػث اانبيػػاء والرسػػؿ ٜٛ]النحػػؿ،  ِلْمُمْسػػِمِميفَ 
ناية وتكريـ بمزيد ع صمى اهلل عميه وسمـشبداء عمى قومبـ، وخصص خاتـ الرسؿ 

بػػأف جعمػػه اهلل عزوجػػؿ شػػبيدًا عمػػى هػػذا اامػػـ كمبػػا، وهػػو مػػا ذهػػب إليػػه بعػػض 
صػمى اهلل ، ويدؿ عمى هػذا العنايػة أيضػًا المغػايرة إلػى الخطػاب لمرسػوؿ  ٗ المفسريف
بعد اإلخبار عف البعث بالغيبة "وجئنا بؾ"، والمغايرة المعجمػي عػف كممػة  عميه وسمـ

صػمى -يثار لفظ المجيء عمى البعث لكماؿ العناية بشأنهالبعث إلى المجيء، وفي "إ

                                           

 .ٕٚ  انظر: الزمف والمغة، ٔ 
 .ٖ٘ٔ  انظر: مف أساليب التعبير القرآني، طالب الزوبعي، ٕ 
 .ٚٛٗ/ٕ  انظر: الكشاؼ، ٖ 
 .ٖٕٔ/ٗٔ، وروح المعاني، ٖ٘ٔ/٘  انظر: تفسير أبي السعود، ٗ 
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. وفيه المغايرة الذي نحف بصددا عف الفعؿ المضػارع "نبعػث" إلػى  ٔ "اهلل عميه وسمـ
عمػػى سػػائر  صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـالماضػػي "جئنػػا"، وفػػي كػػؿ ذلػػؾ "إشػػعار بأفضػػميته 

ذا وذاؾ يجػاء بػه المرسميف، وأفضمية شبادته في هذا اليـو عمى شباداتبـ، وأنه لبػ
 . ٕ شاهدًا قبؿ بعث هؤالء الرسؿ في أمبـ شبداء"

لقػػد أفػػادت المغػػايرة إلػػى الماضػػي فػػي هػػذا السػػياؽ أف الفعػػؿ الماضػػي سػػابؽ 
لممضارع في تحققه وحصوله، فقولػه: "وجئنا بؾ عمى هػؤالء شػبيداً" أي: وجئنػا بػؾ 

 شبيدًا قبؿ أف نبعث في كؿ أمة شبيدًا عميبـ.
ـْ عػػالى: ومنػػه قولػػػػه ت ـْ َأْيػػػِدَيُب ـْ َأْعػػػَداء وَيْبُسػػُطوا ِإَلػػػْيُك ـْ َيُكوُنػػػوا َلُكػػ ِإف َيْثَقفُػػػوُك

[، فنجػػػد المغػػػايرة مػػػف الفعػػػؿ ٕ]الممتحنػػػة،  َوأَْلِسػػػَنَتُبـ ِبالسُّػػػوِء َوَودُّوا َلػػػْو َتْكفُػػػُروفَ 
 المضارع الواق  جوابًا لمشرط "يكونوا ويبسطوا" إلى الماضي "ووّدوا".

ف كػػاف يجػػري فػػي جػػواب  ٖ خشػػري هػػذا التغيػػر فيقػػوؿويعمػػؿ الزم : "والماضػػي وام
الشرط مجرى المضػارع فػي عمػـ اإلعػراب، فػ ف فيػه نكتػة، كأنػه قيػؿ: ووّدوا قبػؿ كػؿ 
شيء كفركـ وارتدادكـ، يعني: أنبـ يريدوف أف يمحقوا بكـ مضار الدنيا والديف جميعًا  

ردُّكـ كفارًا أسبؽ المضػار عنػدهـ؛ مف قتؿ اانفس، وتمزيؽ ااعراض وردّْكـ كفارًا، و 
لعممبـ أف الديف أعز عميكـ مف أرواحكـ؛ انكـ بذالوف لبا دونه، والعدو أهػـ شػيء 

 عندا أف يقصد أعّز شيء عند صاحبه".
وقد بيف الزمخشري في هذا السياؽ نكتة المغايرة مف زاويػة النظػر إلػى عنصػر 

المضػارع، ونجػػد بالمقابػػؿ الػزمف، وذلػػؾ مػف كػػوف الماضػي أسػػبؽ فػػي الحصػوؿ مػػف 
هػ  وغيرهما يفسػروف هػذا المغػايرة مػف ٜٔ٘هػ  وأبا السعود  ت ٕٙٙالسكاكي  ت 

                                           

 .ٖ٘ٔ/٘  تفسير أبي السعود، ٔ 
 .ٓٓٔ  أسموب االلتفات، ص ٕ 
 .ٜٓ/ٗ  الكشاؼ، ٖ 
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زاوية النظر إلى الحدث، فالماضي يدؿ عمى تحقؽ الحدث وحصػوله ال محالػة، يقػوؿ 
: "وتػػرؾ يػػود إلػػى لفػػظ الماضػػي؛ إذ لػػـ تكػػف تحتمػػؿ ودادتبػػـ لكفػػرهـ مػػف  ٔ السػػكاكي

أعداء لبـ، وباسطي اايدي واالسنة  -أي يثقفوهـ-مبا كونبـ الشببة ما كاف يحتم
 إليبـ لمقتؿ والشتـ".

ويفيد حرؼ الشرط  إْف  الداخؿ عمى الفعؿ المضارع "يثقفوكـ" الشؾ فػي وقػوع 
الحدث، فظفر الكفار بالمسمميف ليس مؤكدًا فبو متوقؼ عمى مدى تمسػكبـ بػدينبـ 

، فػي حػيف أف ودادة أعػدائبـ كفػرهـ أمػر قوة وضعفا، وهذا يختمؼ مف حاؿ إلى حاؿ
محقؽ وحاصػؿ فػي كػؿ حػاؿ، سػواء قبػؿ الظفػر ببػـ أـ بعػدا، فمػيس متعمقػًا بالشػرط 
ومترتبًا عميػه، فػدؿ المغػايرة إلػى الماضػي عمػى تحققػه فػي الحػدوث وحصػوله سػابقًا 
لمشرط والجواب، ولو جػاء مضػارعًا اوهػـ تعمقػه بالشػرط، فيكػوف ُودُّ أعػدائبـ كفػرهـ 

: "ووّدوا لػو تكفػروف" أي:  ٕ أمرًا حاصػاًل بعػد الظفػر ببػـ ال غيػر، يقػوؿ أبػو السػعود
 تمنوا ارتدادكـ، وصيغة الماضي لريذاف بتحقؽ ودادتبـ قبؿ أف يثقفوهـ أيضاً".

َأيَُّبػا الَّػِذيَف آَمُنػوا ال َيػا ونجد أف اآلية السابقة لبذا اآلية وهػي قولػػه تعػالى: 
ػَف اْلَحػؽّْ َتتَِّخُذوا َعُدوّْ  ـْ َأْوِلَياء ُتْمُقوَف ِإَلػْيِبـ ِبػاْلَمَودَِّة َوَقػْد َكَفػُروا ِبَمػا َجػاءُكـ مّْ ُك ي َوَعُدوَّ

ـْ ِجَبػػادًا ِفػػي َسػػِبيِمي  ـْ َخػػَرْجُت ـْ ِإف ُكنػػُت ـْ َأف ُتْؤِمُنػػوا ِبالمَّػػِه َربُّْكػػ يَّػػاُك ُيْخِرُجػػوَف الرَُّسػػوَؿ َواِم
وفَ  ـْ َوَمػف َيْفَعْمػُه  َواْبِتَغاء َمْرَضاِتي ُتِسرُّ ـْ َوَمػا َأْعَمنػُت ـُ ِبَما َأْخَفْيػُت ِإَلْيِبـ ِباْلَمَودَِّة َوَأَنا َأْعَم

ـْ َفَقْد َضؿَّ َسَواء السَِّبيؿِ  [. جاء التعبير فيبػا عمػا قػد يصػدر مػف ٔ]الممتحنة،  ِمنُك
ف المسمميف مػف وٍد لمكفػار بصػيغة الفعػؿ المضػارع "تمقػوف إلػيبـ بػالمودة"، و"تسػرو

إليبـ بالمودة" وذلؾ في سياؽ نبػي المػؤمنيف عػف فعػؿ ذلػؾ، فػي حػيف ورد التعبيػر 
عما يودا الكفار لممؤمنيف مف ارتداد عف دينبـ بالفعػؿ الماضػي "ووّدوا لػو تكفػروف" 

                                           

 ٔ ،  .ٕٓٗ  مفتاح العمـو
 .ٖٕٙ/ٛ  تفسير أبي السعود، ٕ 
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وفي ذلؾ "إبراز لممفارقة أو البوف الشاس  بيف ما قد يصدر مف المسمميف مف موالة 
. وذلػؾ أف داللػة المضػارع تفيػد  ٔ ف ضػغينة وحسػد"هؤالء، وما يضمرا الكفار لبـ م

كمػػػا -التجػػػدد، فػػػي حػػػيف أف الماضػػػي "ووّدوا لػػػو تكفػػػروف" أفػػػاد التحقػػػؽ والرسػػػوخ 
فكأف السياؽ القرآني يخاطب المسمميف قائاًل لبـ: إنه مبما تجددت  -أوضحنا سابقاً 

ف تغيػػر مػػا هػػذا المػػودة مػػف قػػبمكـ واسػػتمرت لبػػؤالء الكفػػار سػػرًا أو عالنيػػة، ف نبػػا لػػ
اسػػتقر فػػي قمػػوببـ ونفوسػػبـ مػػف كػػراهيتكـ ورغبػػتبـ فػػي ارتػػدادكـ عػػف ديػػنكـ الػػذي 

 تنعموف به دونبـ.
ويرد التحوؿ إلى الماضي لمداللة عمى االختصاص بوصؼ ثابت مف ذلؾ قولػه 

ػػتعػػالى:  ػػاَلَة ِإنَّػػا اَل ُنِضػػيُ  َأْجػػَوالَّػػِذيَف ُيَمسّْ  َر اْلُمْصػػِمِحيفَ ُكوَف ِباْلِكتَػػاِب َوَأَقػػاُموْا الصَّ
 [.ٓٚٔ]ااعراؼ، 

فاالنتقاؿ في هذا السياؽ عف الفعؿ المضارع "يمسػكوف" إلػى الماضػي "أقػاموا" 
فيػػه داللػػة عمػػى "أف التمسػػؾ بالكتػػاب أمػػر مسػػتمر فػػي جميػػ  اازمنػػة بخػػالؼ إقامػػة 

 . ٕ الصالة ف نبا مختصة بأوقاتبا"
رار استمسػاكبـ بكتػاب اهلل ومعنى هذا أف التعبير بالمضارع قد دّؿ عمػى "اسػتم

وتجددا، كمما عّف لبـ في حياتبـ أمر يبرعوف إليه طمبػًا لبدايتػه وتطبيقػًا لمنبجػه، 
أما الصػالة ف نبػا لمػا "كانػت عمػى المػؤمنيف كتابػًا موقوتػاً" عبػر عػف إقامتبػا بالفعػؿ 
الماضػػي لمداللػػة عمػػى ثباتبػػا، حتػػى صػػارت إقامتبػػا عمػػى وجببػػا فػػي وقتبػػا صػػفة 

 . ٖ لبـ"

                                           

 .ٓٓٔ  انظر: أسموب االلتفات، ص ٔ 
 .ٕٛٛ/ٖ  تفسير أبي السعود، ٕ 
 ٗٛٔ  التوجيه البالغي لمقراءات القرآنية، ٖ 
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ومف السياقات القرآنية التي يرد فيبا التحوؿ إلى الماضي لمداللة عمػى إظبػار 
ػْف َخْيػٍر الرغبة في حصوؿ الفعؿ قولػه تعالى:  َيْسأَُلوَنَؾ َماَذا ُينِفُقوَف ُقْؿ َما َأنَفْقػتـُ مّْ

َوَما َتْفَعُموْا ِمْف َخْيٍر َفِ فَّ الّمَه ِبػِه َفِمْمَواِلَدْيِف َواَاْقَرِبيَف َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِف َواْبِف السَِّبيِؿ 
 [.ٕ٘ٔ]البقرة،  َعِميـٌ 

لقػػد حصػػؿ التغيػػر مػػف المضػػارع "ينفقػػوف" إلػػى الماضػػي "أنفقػػتـ". ولػػو جػػرى 
اف …" السياؽ عمى مقتضى الظػاهر لكػاف "يسػألونؾ مػاذا ينفقػوف، قػؿ مػا تنفقػوف 

يؤولوف فعؿ الشػرط  ، والنحاةالجواب جاء بأسموب الشرط، والشرط يقتضي االستقباؿ
ف كػػاف معنػػػاا  ٔ الماضػػي باالسػػتقباؿ . "ولكػػف القصػػد مػػف مجػػيء الشػػرط ماضػػيًا وام

 . ٕ االستقباؿ، هو إنزاؿ غير المتيقف منزلة المتيقف، وغير الواق  منزلة الواق "
: "وكػػذلؾ قولػػػبـ:  إف قمػػَت قمػػُت  فيجػػيء بمفػػظ الماضػػي  ٖ يقػػوؿ ابػػف جنػػي
رع، وذلػػؾ أنػػه أراد االحتيػػاط لممعنػػى، فجػػاء بمعنػػى المضػػارع والمعنػػى معنػػى المضػػا

المشكوؾ في وقوعه بمفظ الماضي المقطوع بكونه، حتى كأف هذا قد وق  واستقر، ال 
 أنه متوق  مترقب".

ومما سبؽ ذكرا يتضص لنا سر المغايرة إلػى الفعػؿ الماضػي فػي الشػرط، فػي  
ف كػاف مسػػتقباًل فػػ ومػػا أنفقػػتـقولػػه تعػػالى:  ي معنػػاا، وذلػؾ إلظبػػار الرغبػػة فػػي وام

حصوله وحثبـ عمى فعمه، فكأنه حاصؿ منبـ متقرر، متجاوزًا مسافة الزمف في ذلؾ 
ليشػػد االنتبػػاا إلػػى حقيقػػة الحػػدث نفسػػه وهػػو اإلنفػػاؽ، مشػػيرًا إلػػى وجػػوا مصػػارفه 

 الحقة، ليصرؼ عف النفس أدنى تردد أو ُشصٍّ في اإلنفاؽ والعطاء.

                                           

 .ٙٔ/ٗ، وحاشية الصباف، ٕٕٔ/ٕوحاشية الخضري،  ،ٜٕٗ/ٕ  انظر: التصريص، ٔ 
 .ٙ٘/ٗ  معاني النحو، ٕ 
 .٘ٓٔ/ٖ  الخصائص، ٖ 
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ِإفَّ الَِّذيَف َيْكُتُموَف َما َأنَزْلَنا ِمَف اْلَبيَّْناِت َواْلُبػَدى ِمػف َبْعػِد ومنه قولػه تعالى:  
ـُ الالِعُنػوَف  ـُ المّػُه َوَيْمَعػُنُب ِإالَّ الَّػِذيَف تَػػاُبوْا  *َمػا َبيَّنَّػاُا ِلمنَّػاِس ِفػي اْلِكتَػاِب ُأوَلػػِئَؾ َيمَعػُنُب

ـْ َوَأَنا التَّوَّاُب الرَِّحيـُ وْا َوَبيَُّنوْا َفُأْوَلػِئَؾ َأتُ ػَوَأْصَمحُ   [.ٓٙٔ-ٜ٘ٔ]البقرة،  وُب َعَمْيِب
الػذيف كتمػوا مػا فػي التػوراة مػف صػفات   ٔ نزلت هذا اآلية في أحبػار اليبػود 
 ، ودينه الخاتـ، ودالئؿ صدؽ نبوته.صمى اهلل عميه وسمـالرسوؿ 

جممػة وقد حصػمت المغػايرة فػي اآليػة الكريمػة عػف الفعػؿ المضػارع الواقػ  فػي 
الصػػػمة  الػػػذيف يكتمػػػوف  إلػػػى الماضػػػي الصػػػمة  الػػػذيف تػػػابوا ، ومػػػا عطػػػؼ عميػػػه 

ه فػي مقتضػى الظػاهر لكػاف  إال ػى أصمػػ وأصمحوا ، و بّينػوا ، ولػو جػاء السػياؽ عمػ
، ال سػيما  ٕ فيػأتي فعػاًل مضػارعًا دااًل عمػى االسػتقباؿ…  الذيف يتوبوف ويصمحوف، 

يراد به االسػتقباؿ؛ "اف  يكتمػوف   أصمحوا وبّينواإال الذيف تابوا و أف قولػه تعالى: 
 . ٖ فعؿ مضارع وهذا بعدا، فالتوبة بعد الكتماف"

أف مجيء المغػايرة إلػى الفعػؿ الماضػي فػي هػذا  -واهلل أعمـ-والذي يظبر لي 
السياؽ أفاد الحث عمى التوبة والحض عمى اإلصػالح والتبيػيف، فالماضػي يػدؿ عمػى 

صالح قد كاف، تحقؽ وقوع الفعؿ وحصول ه، وكأنه يخبر عف توبة قد حصمت منبـ وام
 أو هكذا ينبغي أف يكوف.

                                           

، ٕٚ-ٕٙ/ٕ، وروح المعػػاني، ٕٛٔ/ٔ  انظػػر فػػي أسػػباب نػػزوؿ ذلػػؾ: تفسػػير أبػػي السػػعود، ٔ 
 .٘ٙ/ٕوالتحرير والتنوير، 

لنحػاة مػف ذلػؾ مػا   الفعؿ المضارع يدؿ عمى الحاؿ واالستقباؿ وهو ما نػص عميػه جمبػرة مػف إ 
، "تقػوؿ: زيػد يأكػؿ" فيصػمص أف يكػوف فػي حػاؿ أكػؿ، وأف يأكػؿ ٕ/ٕذكرا المبرد في المقتضب 

: "ويشػرؾ فيػػه الحاضػػر والمسػػتقبؿ والػػذي يحػػدد ٖٚٔ/ٕفػي مػػا يسػػتقبؿ"، وجػػاء فػػي المفصػػؿ 
 كونه لمحاؿ أو االستقباؿ قرينة السياؽ.

 .ٖٙٔ/ٖ  معاني النحو، ٖ 
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: "أنػه لمداللػة عمػى  ٔ وأما التعبير بالفعؿ المضارع "يكتموف" فيرى ابف عاشور
 فػػي الحػػاؿ كػػاتموف لمبّينػػات والبػػدى، ولػػو وقػػ  بمفػػظ  -أي: عممػػاء اليبػػود-أنبػػـ 

مضوا، م  أف المقصود إقامة الحجة عمػى  الماضي لتوهـ السام  أف المعِنيَّ به قـو
 الحاضريف".

ويػػػرى الباحػػػث أف داللػػػة الفعػػػؿ "يكتمػػػوف" تتجػػػاوز داللػػػة الحػػػاؿ إلػػػى داللػػػة 
االسػػتمرار، فالكتمػػاف لمبينػػات والبػػدى حاصػػؿ مػػنبـ حػػاؿ نػػزوؿ القػػرآف، ويتجػػدد ذلػػؾ 

 منبـ ويستمر إلى قياـ الساعة، فكتماف الحؽ صفة فيبـ عمى الدواـ.
ذا كان ت المغػايرة مػف المضػارع إلػى الماضػي فػي السػياقات السػابقة قػد دلػت وام

عمى الرغبة في حصوؿ الحدث وتحققه، ف نبا قػد تػرد فػي سػياقات أخػرى لتػدؿ عمػى 
النقيض وهو الرغبة في االنصراؼ عف الفعؿ وتركه، وهذا يػدؿ عمػى أف السػياؽ هػو 

َوَمف َيْشُكْر َفِ نََّمػا َيْشػُكُر  الذي يحدد الداللة المناسبة لمتحوؿ، مف ذلؾ قولػه تعالى:
 [.ٕٔ]لقماف،  ِلَنْفِسِه َوَمف َكَفَر َفِ فَّ المََّه َغِنيّّ َحِميدٌ 

سبقت اإلشارة في هذا البحػث أف فعػؿ الشػرط إذا جػاء ماضػيًا، وحقػه أف يػأتي 
مضػػارعًا كمػػا هػػو ااصػػؿ المغػػوي، ف نػػه يػػدؿ عمػػى تحقػػؽ الحػػدث وحصػػوله، وقػػد يػػرد 

"أو  -كمػا سػمؼ ذكػرا-ب أخرى كالتفاؤؿ أو إلظبار الرغبػة فػي وقوعػه ماضيًا اسبا
لمداللة عمى حصوؿ الحدث مرة واحدة، في حػيف أف المضػارع قػد يفيػد تكػرار الحػدث 

 . ٕ وتجددا"
هػو الػذي  -كمػا أسػمفنا-وكؿ الدالالت السابقة قد يقبمبػا الفعػؿ ولكػف السػياؽ 

فقػد ذكرنػا فػي سػياؽ سػابؽ أف التحػوؿ يحدد الداللة المناسبة لمتحوؿ إلى الماضي، 
ػْف َخْيػٍر َفِمْمَواِلػَدْيفإلى الماضي "أنفقػتـ" فػي قولػػه تعػالى:  ]البقػرة،  ُقػْؿ َمػا َأنَفْقػتـُ مّْ

                                           

 .ٙٙ/ٕ  التحرير والتنوير، ٔ 
 .ٛ٘/ٗ  معاني النحو، ٕ 
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ف كاف مستقباًل في المعنػى، ٕ٘ٔ [ قد أفاد الرغبة في هذا اإلنفاؽ فأتى به ماضيًا وام
ونؾ مػػاذا ينفقػػوف" عمػػى فػػي حػػيف دؿ المضػػارع السػػابؽ لػػه فػػي السػػياؽ نفسػػه "يسػػأل

الرغبػػة عنػػد المكمفػػيف فػػي  -عزوجػػؿ-التجػػدد واالسػػتمرار فػػي النفقػػة، فػػأراد المػػولى 
تحقؽ الحدث وحصوله عمػى صػورة التجػدد واالسػتمرار، فنكػوف بػذلؾ قػد جمعنػا بػيف 
أكثػػر مػػف داللػػة فػػي سػػياؽ واحػػد إذا احتممبػػا السػػياؽ، وكػػذلؾ الحػػاؿ نفسػػه فػػي هػػذا 

، فيػػرى فاضػػؿ السػػامرائي أف سػػر مجػػيء الفعػػؿ  يشػػكر  اآليػػة التػػي نحػػف بصػػددها
بصيغة المضارع، و كفر  بصػيغة الماضػي؛ "اف الشػكر يتجػدد ويكثػر، ولػيس كػذلؾ 
الكفر، ف ف الكفر يحصؿ ابتداء ويبقػى صػاحبه عميػه إال إذا شػاء اهلل، فالشػكر عمػؿ 

 . ٔ يومي متجدد بخالؼ الكفر الذي هو االعتقاد"
امرائي فػػي هػػذا السػػياؽ ينقضػػه مػػا ورد فػػي سػػياقات ولكػػف مػػا ذهػػب إليػػه السػػ

ـُ اْلِكتَاَب َيْتُموَنُه َحػؽَّ ِتاَلَوِتػِه ُأْوَلػػِئَؾ قرآنية أخرى، مف ذلؾ قولػه تعالى:  الَِّذيَف آَتْيَناُه
ـُ اْلَخاِسُروفَ   [.ٕٔٔ]البقرة،  ُيْؤِمُنوَف ِبِه َومف َيْكُفْر ِبِه َفُأْوَلػِئَؾ ُه

]آؿ عمػػراف، َمػف َيْكفُػػْر ِباَيػاِت المّػِه َفػِ فَّ المّػػِه َسػِريُ  اْلِحَسػابِ وَ وقولػػه تعػالى: 
َوَمف َيْكُفْر ِبالّمِه َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِمِه َواْلَيْوـِ اآلِخِر َفَقْد َضػؿَّ [، وقولػه تعالى: ٜٔ

َيْكفُػػُروَف ِباَيػاِت المّػػِه  ِإفَّ الَّػِذيفَ [، ومنػػه قولػػه تعػػالى: ٖٙٔ]النسػاء،  َضػاَلاًل َبِعيػػداً 
ٍب َوَيْقُتُموَف النَِّبيّْيَف ِبَغْيِر َحؽٍّ َوَيْقُتُموَف الِّْذيَف َيْأُمُروَف ِباْلِقْسِط ِمَف النَّاِس َفَبشّْػْرُهـ ِبَعػَذا

َف َأف ِإفَّ الَِّذيَف َيْكُفُروَف ِبالّمِه َوُرُسِمِه َوُيِريُدو[، وقولػه تعالى: ٕٔ]آؿ عمراف،  أَِليـٍ 
الّمِه َوُرُسِمِه َويُقوُلوَف ُنْؤِمُف ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدوَف َأف َيتَِّخُذوْا َبْيَف بيف  ُيَفرُّْقوْا 

 [.ٓ٘ٔ]النساء، َذِلَؾ َسِبيالً 

                                           

 .ٛ٘/ٗمعاني النحو،   ٔ 
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ففي السياقات السػابقة وغيرهػا ورد التعبيػر عػف الكفػر بصػيغة المضػارع الػذي 
فًا لزعمه أف الكفر يرد مػرة واحػدة وال يتجػدد؛ لػذا ورد يدؿ عمى التجدد والحدوث، خال

 التعبير عنه في سياؽ اآلية بالماضي.
والحقيقػػة أف داللػػة المغػػايرة إلػػى الماضػػي ينبغػػي فبمبػػا مػػف السػػياؽ نفسػػه، 
وبالمقارنة بالفعؿ المتحوؿ عنه، م  افتراض بقاء التركيب عمى أصمه ثػـ النظػر إلػى 

ي السياؽ وما أضفته مف بعد داللي جديد، فسياؽ اآلية البدائؿ ااسموبية الحاصمة ف
يذكر الشكر بصيغة المضارع  مف يشكر  ثـ تحوؿ عنه إلى الماضي، بقولػه:  ومػف 
كفر ، فالسياؽ سياؽ ترغيب وحث عمى الطاعػة والشػكر وتنفيػر مػف الشػرؾ والكفػر، 

ْر ِلمَِّه َوَمف َيْشُكْر َفِ نََّما َيْشػُكُر ِلَنْفِسػِه َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَف اْلِحْكَمَة َأِف اْشكُ بدليؿ سياؽ  
 [.ٕٔ]لقماف،  َوَمف َكَفَر َفِ فَّ المََّه َغِنيّّ َحِميدٌ 
ْذ َقاَؿ ُلْقَماُف الْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ ال ُتْشػِرْؾ ِبالمَّػِه وجاء بعدها عمى التو:  َواِم

ـٌ َعِظيـٌ  َوَمػف َيْشػُكْر َفِ نََّمػا َيْشػُكُر [، فجاء قولػه تعػالى: ٖٔقماف، ]ل ِإفَّ الشّْْرَؾ َلُظْم
[، بيف أمر ونبػي، فبػو مسػبوؽ ٕٔ]لقماف،  ِلَنْفِسِه َوَمف َكَفَر َفِ فَّ المََّه َغِنيّّ َحِميدٌ 

"، فالسػػياؽ كمػػه أمػػر ال ُتْشػػِرْؾ ِبالمَّػػهِ "، وممحػػوؽ بنبػػي "َأِف اْشػػُكْر ِلمَّػػهِ بػػأمر بالشػػكر "
والشكر ونبي عف الكفر والشرؾ. فدؿ المضارع في الحالة هذا عمى التجػدد  باإليماف

واالستمرار لمحث عمى تجدد الشكر واستمرارا، ومحاولة الوصوؿ فيػه إلػى مرتبػة مػف 
الكماؿ والتماـ، ثـ تحوؿ عف ذلؾ في التعبير عف الكفر بالماضي "ومف كفر"، تغييبػًا 

 نصراؼ عنه والترؾ.لحدث الكفر، وعدـ التوقؼ عندا رغبة لال 
: "وفػػي هػػذا اآليػػة قػػاؿ فػػي الشػػكر  ومػػف يشػػكر   ٔ هػػػ ٙٓٙقػػاؿ الػػرازي  ت 

ف كػػاف الشػػرط  بصػػيغة المسػػتقبؿ، وفػػي الكفػػراف "ومػػف كفػػر فػػ ف اهلل غنػػي حميػػد"، وام
يجعؿ الماضػي والمسػتقبؿ فػي معنػى واحػد، كقػوؿ القائػؿ: مػف دخػؿ داري فبػو حػر،  

                                           

 .ٙٗٔ/ٕ٘  تفسير الرازي، ٔ 
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رشاد إلى أمر، وهػو أف ، فنقوؿ: ف ٔ ومف يدخؿ داري فبو حر يه إشارة إلى معنى، وام
الشكر ينبغي أف يتكرر في كؿ وقت لتكرر النعمة، فمف شكر ينبغي أف يكرر، والكفر 

 ينبغي أف ينقط ، فمف كفر ينبغي أف يترؾ الكفراف".
 الصورة الثالثت: املغايزة من املاضي إىل األمز:

في حػيف يمثػؿ فعػؿ اامػر  ويمثؿ الفعؿ الماضي في هذا الحالة  جممة خبرية 
جممة  إنشائية طمبية ، "والمغايرة مف ااسموب الخبري إلى ااسموب اإلنشائي يبدؼ 
إلػػػى تحقيػػػؽ أغػػػراض بالغيػػػة تتػػػوزع عمػػػى الوظيفػػػة االنفعاليػػػة  المػػػتكمـ  والوظيفػػػة 
االفبامية  المتمقي  كداللة الرضػا بػالواق  الصػياغي حتػى كأنػه مطمػوب تحقيقػه فػي 

 . ٕ عؿ"الواق  بالف
ـْ ِعنػَد ُكػؿّْ َمْسػِجٍد مف ذلؾ قوله تعػالى:  ُقػْؿ َأَمػَر َربّْػي ِباْلِقْسػِط َوَأِقيُمػوْا ُوُجػوَهُك

ـْ َتُعوُدوفَ   [.ٜٕ]ااعراؼ:  َواْدُعوُا ُمْخِمِصيَف َلُه الدّْيَف َكَما َبَدَأُك
حصمت المغايرة فػي هػذا السػياؽ مػف الماضػي إلػى اامػر  وأقيمػوا  "ولػو جػاء 

 . ٖ ياؽ عمى أسموب واحد، لقاؿ:  أمر ربي بالقسط وأمركـ أف تقيموا وجوهكـ "الس
 : ٗ فالمستوى السطحي

                                           

  ليس كذلؾ، بؿ بينبما فرؽ في المعنى كما سبقت اإلشارة إليه في هذا البحث، وهو أف مجػيء الشػرط ٔ 
ماضيًا دليؿ عمى الرغبة في تحققه وحصوله، ومجيئه عمى أصػمه المضػارع شػرط مطمػؽ، فقولػػه: مػف 

خؿ داري فبو حر، فم  داللة الشرط، فيه مزيد حث وحظ عمى الدخوؿ، وقولػه: مف يدخؿ داري فبو د
حر، شرط محػض، ولػيس فيػه مزيػد تأكيػد عمػى ذلػؾ، وسػياؽ المقػاـ هػو الػذي يحػدد الػنظـ المناسػب 

 لمكالـ.
 .ٕٖٔ  تحوالت البنية في البالغة العربية، ٕ 
 .ٖٚٔ/ٕ  الطراز: ٖ 
نمػا   أي: عمى سطص الٗ  ال فما جاء عمػى سػطص البنيػة هػو العمػؽ فػي الداللػة نفسػبا، وام بنية، وام

 هذا االفتراض عمى مقتضى المطابقة في السياؽ.
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 أقيموا            أمػػر  
 أمر         ماضٍ 
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 والمستوى العميؽ:
  أمر  ب قامة               أمػر

 ماضٍ            ماضٍ 
قبمبا، إذ هي رد عمى مقولػة  وندرؾ سر هذا المغايرة مف ارتباط هذا اآلية بما

َذا َفَعمُػػوْا َفاِحَشػػًة َقػػاُلوْا َوَجػػْدَنا َعَمْيَبػػا الكفػػار التػػي ذكرهػػا المػػولى عزوجػػؿ بقولػػه:  َواِم
آَباءَنػػػا َوالمّػػػُه َأَمَرَنػػػا ِبَبػػػا ُقػػػْؿ ِإفَّ المّػػػَه اَل َيػػػْأُمُر ِباْلَفْحَشػػػاء َأَتُقولُػػػوَف َعَمػػػى المّػػػِه َمػػػا اَل 

 [.ٕٛؼ: ]ااعرا َتْعَمُموفَ 
ف كػػاف متضػػمنًا معنػػى  وجػػاء الحػػديث عػػف اامػػر بالقسػػط بأسػػموب خبػػري، وام
اإلنشاء  أمر ربي بالقسػط  إذ معنػى ذلػؾ  أقسػطوا  ولكنػه جػاء بأسػموب خبػري ولػـ 

 يأِت أمرًا مباشرًا.
 فمـ يقؿ: "قؿ أقسطوا وأقيموا" وذلؾ لمداللة عمى أمريف:

يػػدؿ عمػػى تحقػػؽ ذلػػؾ اامػػر : أف فعػػؿ الماضػػي فػػي  أمػػر ربػػي بالقسػػط  األول
وحصوله، فبو "مبدأ موغؿ في القدـ، به قػاـ ميػزاف السػموات واارض، ولػذلؾ أسػند 
الفعؿ الماضي إلى الذات العمية  ربػي ، ليعمػؽ اإلحسػاس بالقػدـ والتمػاـ، اف اامػر 

 . ٔ صدر عف الذات اازلية"
به أـ لـ يمتزموا،  : أف القسط هو ما أمر اهلل به وشَرَعه، سواء التزمواوالثاني

فال يغيػر ذؾ مػف أمػرا شػيئًا، فبػو أمػر أزلػي اسػتقاـ عميػه أمػر الكػوف والحيػاة، ولػو 
قاؿ: "أقسطوا" لكػاف اامػر موجبػًا إلػيبـ عمػى وجػه الخصػوص، ولػـ يفػد تحققػه فػي 
الػػزمف الماضػػي واسػػتمرارا فػػي الحاضػػر والمسػػتقبؿ، فالفعػػؿ  أمػػر  فعػػؿ سػػمب منػػه 

مػػر بالقسػػط مطمقػػًا، ثػػـ تحػػوؿ إلػػى اامػػر  وأقيمػػوا  لمداللػػة الػػزمف، فبػػو داؿ عمػػى اا
عمػػى أنػػه مػػا داـ أمػػر اهلل بالقسػػط أمػػرًا أزليػػًا كونػػًا وشػػرعًا، فحقكػػـ أف تنفعمػػوا امػػرا 

                                           

 .ٕٖٗ  تحوالت البنية في البالغة العربية، ٔ 
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الكوني، ومرادا الشرعي، فتحققوا معنى القسط في حياتكـ ب قامة وجوهكـ لمصالة له 
 عند كؿ مسجد.

ميقػة مػ  البنيػة السػطحية "فالمحافظػة عمػى وفي هذا السياؽ تتوافؽ البنية الع
تنفيػػذ اامػػر بالصػػالة فػػي الحاضػػر والمسػػتقبؿ  كمػػا هػػي داللػػة اامػػر  تػػؤدي إلػػى 
التمسػػؾ بػػ قرار مبػػدأ المغػػايرة، سػػواء فػػي التعامػػؿ مػػ  المػػنعـ ااعمػػى عزوجػػؿ؛ اف 
الصالة صمة بيف العبد وربه، أو في التعامػؿ مػ  النػاس، انبػا تنبػى عػف الفحشػاء 

 . ٔ لمنكر"وا
لذا كاف التغير إلى اامر ليدؿ عمى طمب الفعؿ عمى سبيؿ الوجوب ويحمؿ فػي 
طياته الزمف الحاضر والمستقبؿ، وأفاد المتمقيف "العناية بتوكيػدا فػي  نفوسػبـ، فػ ف 

 . ٕ الصالة مف أوكد فرائض اهلل عمى عبادا"
ه. مػف ذلػؾ ومف دالالت هذا المغايرة الداللة عمى سرعة تحقؽ الحدث وحصول

ـْ ِفػي السَّػْبِت َفُقْمَنػا قولػه تعالى مخاطبًا بني إسرائيؿ:  ـُ الَّػِذيَف اْعتَػَدوْا ِمػنُك َوَلَقْد َعِمْمُت
ـْ ُكوُنوْا ِقَرَدًة َخاِسِئيفَ  َفَجَعْمَناَها َنَكااًل لَّْما َبْيَف َيَدْيَبا َوَما َخْمَفَبػا َوَمْوِعَظػًة لّْْمُمتَِّقػيَف * َلُب

 البقرة[ :ٙ٘-ٙٙ.] 
نجػػد السػػياؽ كمػػه يػػدؿ عمػػى أف ااحػػداث الػػواردة فيػػه قػػد حصػػمت فػػي الػػزمف 
الماضػػي، بقػػرائف لفظيػػة:  ولقػػد عممػػتـ، اعتػػدوا، فجعمنػػاهـ، فقمنػػا، فجعمنػػا ، فػػالزمف 
المسيطر عمى السػياؽ هػو زمػف الماضػي، ولكػف السػياؽ تحػوؿ عػف الفعػؿ الماضػي 

مر "كونوا" شدًا لالنتباا بالمغػايرة الحاصػمة إلى اامر بقوله: "كونوا قردة"؛ اف في اا
في السياؽ؛ مما جعؿ اامر مركزًا عمى بػؤرة الحػدث البامػة وهػي تحػوؿ ذواتبػـ إلػى 
قردة خاسئيف، وفيه داللة عمى سرعة تحقؽ الحدث وحصوله مسػتمدًا ذلػؾ مػف قػدرة 

                                           

 .ٕٖٗتحوالت البنية في البالغة العربية،   ٔ 
 .ٖٜٔ/ٕ  المثؿ السائر، ٕ 
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 ًا َأْف َيقُػوَؿ َلػُه ُكػْف َفَيُكػوفُ ِإنََّمػا َأْمػُرُا ِإَذا َأرَاَد َشػْيئالقائػؿ للشػياء:  -اآلمر عزوجؿ
قػػد أمػػر الحػػدث نفسػػه أف يكػػوف فكػػاف، فػػ ذا  -عزوجػػؿ-[، وكػػأف المػػولى ٕٛ]يػػس: 

بػػذواتبـ قػػد انفعمػػت لبػػذا اامػػر اإللبػػي عمػػى وجػػه السػػرعة فانمحػػت معػػالـ البشػػرية 
واإلنسػػانية مػػنبـ ليصػػبحوا مسػػخًا حقيقيػػًا حاصػػاًل فػػيبـ، ففػػي اامػػر داللػػة عمػػى قػػوة 

الحػػدث وتحققػػه ال تكػػوف فػػي الماضػػي فػػي مػػا لػػو كػػاف السػػياؽ عمػػى نحػػو  إيقػػاع
"فجعمناهـ قردة خاسئيف"؛ اف اامر يػدؿ عمػى شػدة غضػب الجبػار عمػيبـ، وصػدور 

 اامر منه عمى وجه السرعة والقوة والجبروت.
وهػػذا السػػياؽ سػػياؽ تحػػوؿ وتغييػػر، فكمػػا حصػػؿ تحػػوؿ فػػي أشػػكالبـ وذواتبػػـ 

 بير عف ذلؾ الحدث، فوافؽ تحوَؿ المبنى تحوٌؿ في المعنى.رافؽ ذلؾ تحوؿ في التع
: "فقمنا لبـ "كونوا" أمر مػف الكػوف، ولػيس بػأمر  ٔ هػ ٘ٗٚقاؿ أبو حياف  ت 

حقيقة؛ اف صيرورتبـ إلى ما ذكر ليس فيه تكسب لبـ؛ انبػـ ليسػوا قػادريف عمػى 
لػػه تعػػالى: قمػػب أعيػػانبـ قػػردة بػػؿ المػػراد منػػه سػػرعة الكػػوف عمػػى هػػذا الوصػػؼ، كقو 

 ُِإنََّما َأْمُرُا ِإَذا َأرَاَد َشْيئًا َأْف َيقُػوَؿ َلػُه ُكػْف َفَيُكػوف  :[. ومجػازا أنػه لمػا أراد ٕٛ]يػس
 منبـ ذلؾ صاروا كذلؾ".

وقػػد تػػرد المغػػايرة إلػػى اامػػر لمداللػػة عمػػى كيفيػػة وقػػوع الحػػدث، كمػػا فػػي قولػػه 
ـْ َتَر ِإَلى الَِّذيَف َخَرُجػوْا ِمػف تعالى:  ـُ المّػُه أََل ـْ أُلُػوٌؼ َحػَذَر اْلَمػْوِت َفَقػاَؿ َلُبػ ـْ َوُهػ ِدَيػارِِه

ـْ ِإفَّ المّػػَه َلػػُذو َفْضػػٍؿ َعَمػػى النَّػػاِس َوَلػػػِكفَّ َأْكثَػػَر النَّػػاِس اَل َيْشػػُكُروفَ  َـّ َأْحَيػػاُه  ُموتُػػوْا ثُػػ
 [.ٖٕٗ]البقرة: 

يخبػػػر السػػػياؽ عػػػف حػػػدث مضػػػى، وكػػػاف يقتضػػػي أف يكػػػوف "فأمػػػاتبـ اهلل ثػػػـ 
حيػاهـ"، ولكنػه تحػوؿ عػػف الماضػي إلػى اامػر "موتػػوا"، لمداللػة عمػى أف الحػدث قػػد أ

وقػػ  بسػػرعة وقػػوة شػػممت جميػػ  المخػػاطبيف فمػػـ يتخمػػؼ عنػػه أحػػد، وأف المػػوت قػػد 
                                           

 .ٕٙٗ/ٔ  البحر المحيط،: ٔ 
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تمبسبـ جميعًا في لحظة واحدة، ولو قاؿ: "فأماتبـ" لما كاف في الماضي داللة عمػى 
: "فقػاؿ  ٔ هػػ ٖٛ٘ؿ الزمخشػري  ت ذلؾ، ولكاف المعنى أنبػـ قػد مػاتوا فحسػب، يقػو

لبـ اهلل موتوا ثػـ أحيػاهـ"، فػ ف قمػت: مػا معنػى قولػه: فقػاؿ لبػـ موتػوا قمػت: معنػاا 
نما جػيء بػه عمػى هػذا العبػارة لمداللػة عمػى أنبػـ مػاتوا ميتػة رجػؿ واحػد  فأماتبـ، وام

ثػااًل بأمر اهلل ومشيئته، وتمؾ ميتة خارجة عف العادة كأنبـ أمروا بشيء فامتثموا امت
مػػف غيػػر إبػػاء وال توقػػؼ كقولػػه تعػػالى: "إنمػػا أمػػرا إذا أراد شػػيئًا أف يقػػوؿ لػػه كػػف 

 فيكوف".
ثـ مثَّؿ الفعؿ الماضي "فأحياهـ" تحواًل عػف اامػر إلػى الماضػي، لداللػة تػوحي 
بأف القدرة اإللبيػة هػي التػي أحيػت كمػا أماتػت، إذ لػيس بمقػدور اامػوات أف يكونػوا 

امر إليبـ فيما لو قاؿ ثـ  احيوا  وفيه إشارة إلى مطؿ الػزمف أهاًل لمخطاب وتوجيه ا
م  التراخي الذي يشي به الحرؼ  ثـ  م  فعؿ اإلحياء، حتػى يشػاهد بعضػبـ بعضػًا 

 لحظة اإلحياء فيكوف ذلؾ أشد وقعًا عمى النفس وأثرًا.
وترد المغايرة مف الماضي الذي يمثؿ جممػة خبريػة إلػى فعػؿ اامػر الػذي يمثػؿ 

ـُ إنشائية بقصد التفريؽ بيف مضمونبما، منه قوله تعالى: جممة  ـُ اْاَْنَعػا َوُأِحمَّػْت َلُكػ
ورِ  ـْ َفاْجَتِنُبوا الرّْْجَس ِمَف اْاَْوثَاِف َواْجَتِنُبوا َقْوَؿ الزُّ  [.ٖٓ]الحج:  ِإالَّ َما ُيْتَمى َعَمْيُك

ى اامر  فاجتنبوا   الذي هو جممة خبرية إلُأِحمَّتْ حققت المغايرة مف الماضي  
الػػذي يمثػػؿ جممػػة إنشػػائية طمبيػػة دالػػة التفريػػؽ بػػيف الخبػػر واإلنشػػاء، …  الػػرجس 

فالخبر بصيغة الماضي في قوله تعالى: "وأحمت لكـ ببيمة اانعاـ" يشير إلػى تحقػؽ 
حصوؿ الحؿ وتمبسبـ به منذ زمف، وفي ذلؾ مزيد فضؿ عميبـ وامتناف، ثـ استثنى 

ما يتمى عميبـ فأتى بصيغة المضارع، وحقه أف يأتي بالماضي مما أحمه مف اانعاـ 
لمطابقػػة السػػياؽ فيكػػوف "إال مػػا تمػػي عمػػيكـ". فأفػػاد المضػػارع هنػػا االحتػػراز؛ أي: مػػا 

                                           

 .ٖٛٚ-ٖٚٚ/ٔؼ،   الكشأ 



 

  

 

 
 ة "أثر المغايرة في أزمنة الفعؿ في القرآف الكريـ " دراسة بالغية تحميمي

 

ٗٚ٘ 

يتمى عميكـ مف المحرمات في هذا اآليات وما سيعقببا مف محرمات الحقة ال مػا قػد 
شػػاء والطمػػب فقػػاؿ: ذكػػر فػػي آيػػات سػػابقة فحسػػب، ثػػـ تحػػوؿ عػػف اإلخبػػار إلػػى اإلن

"فاجتنوا الرجس مف ااوثاف"، وفي المغايرة مف اإلخبار إلى اإلنشػاء، وهمػا أسػموباف 
مختمفػاف مػػف أسػاليب العربيػػة إشػػارة إلػى اخػػتالؼ مضػػمونبا مبنػًى ومعنػػًى، فػػالحالؿ 
يختمػػؼ تمامػػًا عػػف الحػػراـ وبينبمػػا بػػوف شاسػػ ، لػػذلؾ حسػػف مجػػي اامػػر باالجتنػػاب 

في ااسموب الفتًا لمنظر إلى االخػتالؼ بينبمػا، وأف الػرجس مػف  ليكوف هذا المغايرة
 ااوثاف وقوؿ الزور ال يدخالف في الحالؿ.

ولػػو جػػاء السػػياؽ عمػػى نسػػؽ واحػػد مػػف اإلخبػػار، فقػػاؿ: "وأحمػػت لكػػـ ببيمػػة 
اانعػػاـ وحػػـر عمػػيكـ الػػرجس مػػف ااوثػػاف وقػػوؿ الػػزور"، لمػػا كػػاف فيػػه مػػف الداللػػة 

 ا في هذا التعبير.المذكورة في المفارقة م
وازداد االنفتاح الػداللي ب يجػاد العالقػة السػببية بػيف ااسػموبيف، فكػأف السػياؽ 

هي سبب في حفظ ما أحمػه  -عزوجؿ-القرآني يشير أيضًا إلى أف امتثاؿ أوامر اهلل 
اهلل، وسبب في بقاء نعمته عمػى العبػد، فبينبمػا عالقػة السػببية مػف وجػه والمفارقػة 

 مف وجه آخر.
 ورة الزابعت: املغايزة من املضارع إىل األمزالص

ويتحػػوؿ عػػف المضػػارع إلػػى اامػػر لمداللػػة عمػػى اخػػتالؼ الفعمػػيف، نحػػو قولػػػه 
َقاُلوْا َيػا ُهػوُد َمػا ِجْئَتَنػا ِبَبيَّْنػٍة َوَمػا َنْحػُف تعالى حكاية عف هود عميه السالـ وقومه: 

ِإف نَّقُػوُؿ ِإالَّ اْعتَػرَاَؾ َبْعػُض آِلَبِتَنػا  *َؾ ِبُمػْؤِمِنيَف ِبتَاِرِكي آِلَبِتَنا َعف َقْوِلَؾ َوَما َنْحػُف َلػ
[. فػأتى ٗ٘-ٖ٘]هود:  َواْشَبُدوْا َأنّْي َبِريٌء مّْمَّا ُتْشِرُكوفَ  ِبُسَوٍء َقاَؿ ِإنّْي ُأْشِبُد الّمهَ 

بالفعؿ المضارع ابتداء فقاؿ: "ُأْشِبُد اهلل" ثـ تحوؿ عنه إلى فعػؿ اامػر عنػد مخاطبػة 
ومه فقاؿ:  واشبدوا ، ولـ يقؿ: "وُأْشِبُدكـ" فخالؼ في المطابقة بػيف اافعػاؿ، عمػى ق

 نحو مف التبايف بيف البنية السطحية والعميقة، عمى النحو التالي:
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 المستوى السطحي:
 اشبدوا          ُأْشِبدُ 

 أمر       مضارع
 المستوى العميؽ:

 ُأْشِبُدُكـ          ُأْشِبدُ 
 مضارع       مضارع

لقػػد تضػػمف هػػذا السػػياؽ تحػػواًل عػػف صػػيغة المضػػارع  أشػػبد اهلل  إلػػى صػػيغة 
اامػر  واشػبدوا ، وذلػؾ إلبػػراز البػوف الشاسػ  بػػيف اإلشػباديف، ف شػبادا اهلل إشػػباد 
نما هػو عمػى  شبادا إياهـ ليس إشبادًا حقيقيًا وام صحيص وثابت عف اعتقاد ويقيف، وام

، لػػذا أتػػى بػػه بصػػيغة اامػػر  واشػػبدوا   ٔ رادتبػػـسػػبيؿ السػػخرية والػػتبكـ والتحػػدي إل 
ليشير إلى البوة الكبيرة بيف الطرفيف: طػرؼ آمػر وحقػه أف يطػاع وهػو  هػود  عميػه 

 السالـ، وطرؼ آخر مأمور حقير الشأف وهـ قـو هود.
ففػػي اامػػر  اشػػبدوا  داللػػة واضػػحة عمػػى البػػراءة التامػػة بػػيف الطػػرفيف وعمػػى 

هلل هػود لقومػه، فػأبرزت هػذا المغػايرة "مواقػؼ الطػرفيف التحدي القوي مف قبؿ نبػي ا
المتباعديف عف طريؽ ذكر صيغة المضارع التي توضص تشريؼ الطرؼ ااوؿ وقوته 
وعظمتػه ثػػـ المغػايرة منبػػا إلػػى صػيغة اامػػر الدالػة عمػػى حقػػارة شػأف الطػػرؼ الثػػاني 

 . ٕ وبطالف موقفبـ الذليؿ"
يحتمػػؿ أف يكػػوف إشػػبادا لبػػـ حقيقػػة : " ٖ هػػػ ٜٛٙويػػرى ابػػف المنيَّػػر أنػػه  ت 

نما تحوؿ إلى صيغة اامر عف صيغة الخبر لمتمييز  والغرض إقامة الحجة عميبـ، وام

                                           

 .ٕٙٚ/ٕ  انظر: الكشاؼ، ٔ 
 .ٕٖٙ  تحوالت البنية في البالغة العربية، ٕ 
 .ٖٜٔ/ٕ، وانظر: المثؿ السائر، ٕٙٚ/ٕ  حاشية ابف المنير عمى الكشاؼ، ٖ 
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بػيف خطابػه هلل تعػالى وخطابػه لبػـ، بػأف يعبػر عػف خطػاب اهلل تعػالى بصػيغة الخبػر 
 التي هي أجؿ وأوقر لممخاطب مف صيغة اامر".
ة عمػى أف الفعػؿ المضػارع يػراد بػه وقد يتحػوؿ عػف المضػارع إلػى اامػر لمداللػ

ػػَف اْلَخػػوؼِ اامػػر، مػػف ذلػػؾ قولػػػه تعػػالى:  ـْ ِبَشػػْيٍء مّْ ػػَف  َوَلَنْبمُػػَونَُّك َواْلُجػػوِع َوَنْقػػٍص مّْ
اِبِريفَ   [.٘٘ٔ]البقرة:  اَاَمَواِؿ َواانُفِس َوالثََّمرَاِت َوَبشِّْر الصَّ

فعػػؿ اامػػر  وبشػػر  أتػػى بالفعػػؿ المضػػارع المؤكػػد  ولنبمػػونكـ  ثػػـ تحػػوؿ إلػػى
الصابريف ، ولػـ يقػؿ:  ولنبشػرفَّ الصػابريف  حتػى يكػوف السػياؽ مطػردًا عمػى نسػؽ 

 ولنبشرفَّ .… المضارع المؤكد عمى نحو:  ولنبمونكـ 
هػػػػ  أف قولػػػه:  وبشػػػر الصػػػابريف  معطػػػوؼ عمػػػى ٕٓٚٔويػػػرى االوسػػػي  ت 

حاصػػؿ لكػػـ  ولنبمػػونكـ  مػػف قبيػػؿ عطػػؼ المضػػموف عمػػى المضػػموف، "أي: االبػػتالء 
 . ٔ وكذا البشارة، لكف لمف صبر منكـ"

وهذا العطؼ بيف اإلنشاء والخبر هو مػا عػرؼ عنػد الزمخشػري بعطػؼ القصػة 
عمى القصة، فالزمخشري ال يمن  عطؼ اإلنشاء عمى الخبر ما داـ المعتمد بالعطؼ 
نمػا تطمػب  هو مضموف الجمؿ ال االفاظ، وحينئذ ال تطمػب المشػاكمة بػيف االفػاظ، وام

 . ٕ المناسبة بيف المعاني"
"فبػػو عطػػؼ معنػػى الكػػالـ ومفبومػػه ومضػػمونه الكمػػي المنبثػػؽ مػػف جزئيػػات 

نشاء عمى مضموف كمي مثمه"  . ٖ متعددة مختمفة الصور خبرًا وام
والذي يظبر أف قوله تعالى: "ولنبمػونكـ" فيػه معنػى إنشػائي، هػو طمػب الصػبر 

الصػػبر عمػػى ذلػػؾ الػػبالء، فيكػػوف مػػنبـ عمػػى الػػبالء؛ اف اإلخبػػار بػػذلؾ مالػػه طمػػب 

                                           

 .ٖٕ/ٕ  انظر: روح المعاني، ٔ 
 .ٖٖ٘  انظر: البالغة القرآنية في تفسير الزمخشري، ٕ 
 .ٙٔء والخبر،   مسالؾ العطؼ بيف اإلنشاٖ 
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 بشر  معطوفػًا عمػى  لنبمػونكـ  لمػا فيػه معنػى الطمػب، "ولكنػه تحػوؿ عػف أف يقػاؿ: 
فاصبروا وأبشروا إلى ما عميه النظـ ليكوف الخبر المؤكد في  لنبمونكـ  مفجرًا الرغبة 

 . ٔ والعـز عمى الصبر ومقابمة البالء به"
ـْ َتنَتِه َاَْرُجَمنََّؾ  َقاَؿ َأرَاِغبٌ ومنه قولػه تعالى:  ـُ َلِئف لَّ َأنَت َعْف آِلَبِتي َيا ِإْبراِهي

 [.ٙٗ]مريـ:  َواْهُجْرِني َمِمّياً 
ففي هذا اآلية تحوؿ عف الفعؿ المضارع  أرجمنؾ  إلى اامػر  واهجرنػي  ولػـ 

 يقؿ:  واهجرنؾ .
وقػػد عمػػؿ الزمخشػػري وغيػػرا أف فعػػؿ اامػػر  اهجرنػػي  "معطػػوؼ عمػػى محػػذوؼ 

 . ٕ يدؿ عميه ارجمنؾ؛ أي: فاحذرني واهجرني؛ اف ارجمنؾ تبديد وتقري "
مضمونه إنشػاء،  -عميه السالـ-فالفعؿ  ارجمنؾ  فيه تبديد ووعيد ب براهيـ 

 يراد به تحذيرا مف سب آلبتبـ المزعومة، وكأنه يقوؿ: إذا لـ تنته فاحذرني.
 الصورة اخلامست: املغايزة من األمز إىل املاضي

ـَ نه قوله تعالى: م َقاـِ ِإْبػرَاِهي ْذ َجَعْمَنا اْلَبْيَت َمثَاَبًة لّْمنَّاِس َوَأْمنًا َواتَِّخُذوْا ِمف مَّ َواِم
ْسػػَماِعيَؿ َأف َطبّْػػرَا َبْيِتػػَي  ـَ َواِم والركػػ  َواْلَعػػاِكِفيَف  لمطػػائفييفُمَصػػمِّى َوَعِبػػْدَنا ِإَلػػى ِإْبػػرَاِهي

 [.ٕ٘ٔ]البقرة: السجود
ياؽ القرآنػػي تحػػػوالف: تحػػػوؿ عػػػف الماضػػي  جعمنػػػا  إلػػػى اامػػػر فػػي هػػػذا السػػػ

  اتخذوا ، ثـ إلى الماضي  عبدنا ، وذلؾ عمى النحو اآلتي:
  عبدنا          اتخذوا            جعمنا 
 ماض        أمر           ماض

                                           

 .ٕٓ  السابؽ، ٔ 
، وتفسػير أبػي ٕٙٓ/ٕٔ، ونظػـ الػدرر، ٖٗ/ٔٔ، والمحػرر الػوجيز، ٔٔ٘/ٕ  انظر: الكشاؼ، ٕ 

 .ٖٛ، ومسالؾ العطؼ بيف اإلنشاء والخبر، ٕٛٙ/٘السعود، 
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ففعػػؿ اامػػر  اتخػػذوا  مثػػؿ تحػػواًل عػػف ااصػػؿ السػػياقي وهػػو الفعػػؿ الماضػػي 
ثػػـ أصػػبص يمثػػؿ أصػػاًل سػػياقيًا جديػػدًا لمفعػػؿ الماضػػي  عبػػدنا  فمثػػؿ الفعػػؿ  جعمنػػا ، 

  عبدنا  تحواًل عف اامر إلى الماضي.
والمغايرة مف الماضي  جعمنا  إلى فعؿ اامر  اتخذوا  فيه شد النتبػاا المتمقػي 
لمػػػنص القرآنػػػي، وذلػػػؾ "لتقويػػػة" روابػػػط االتصػػػاؿ بينػػػه وبػػػيف الػػػنص؛ اف السػػػياؽ 

نما يحتوي عمى أمور تبمه وتتصؿ بػه، يجػب القصصي المر  وي ليس غريبًا عنه، وام
حياؤها، لتكوف مسيرته موصولة بتراث سابقيه"  . ٔ الحرص عميبا وام

أف هناؾ فعاًل ماضيًا محذوفًا تقػديرا: "قمنػا" قبػؿ فعػؿ اامػر   ٕ ويرى الزمخشري
ياؽ، ولتختفػػي  اتخػػذوا ، أي: وقمنػػا اتخػػذوا، وذلػػؾ الطػػراد اافعػػاؿ الماضػػية فػػي السػػ

قػد أظبػر  -رأي الزمخشػري-المخالفة في اافعػاؿ، والحقيقػة أف الحػذؼ نفسػه عمػى 
كمػا -فعؿ اامر بارزًا في السياؽ لداللة مػرادا ينبغػي التوقػؼ عنػدها وفبمبػا، وهػي 

مقصود منبا شد انتباا المتمقي لمعمؿ ببػذا التوجيػه اإللبػي مػف اتخػاذ مقػاـ  -ذكرنا
 مر السياؽ في السرد الحكائي للحداث الماضية بعد ذلؾ.إبراهيـ مصمى، ثـ است

ويحسف التنويه في هػذا السػياؽ إلػى قػراءة نػاف  وابػف عػامر بصػيغة الماضػي 
 واتََّخػػُذوا  بفػػتص الخػػاء، وعمػػى هػػذا القػػراءة تنتفػػي المغػػايرة، إذ يصػػبص السػػياؽ كمػػه 

فػورود القػراءة  سياؽ سرد ماٍض، وتمثؿ كؿ قراءة وجبًا مف وجوا اإلعجػاز القرآنػي،
بصيغة الماضي  واتََّخُذوا  تفيد اإلخبار عف اامـ السابقة مف المؤمنيف أنبػـ اتخػذوا 

 مف مقاـ إبراهيـ مصمى.

                                           

 .ٕٖٚ  تحوالت البنية في البالغة العربية، ٔ 
 .ٖٓٔ/ٔ  انظر: الكشاؼ، ٕ 
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: "أف اهلل أمر بذلؾ المسمميف مػف هػذا اامػة  ٔ هػ ٖٓٚويرى ابف خالويه  ت 
 ضة الثانية".مبتدئًا ففعموا ما أمروا به فأثنى بذلؾ عميبـ وأخبر به، وأنزله في العر 

فتكوف القراءة باإلخبار عف وقوع الفعؿ قد تنزلت بعد قػراءة اامػر بػه، وترتبػت 
عميبػا، فجمػ  نسػػؽ اآليػة هػػذيف المعنيػيف بقراءتيػػه، أي: قػاؿ لبػػـ المػولى عزوجػػؿ: 

 اتخذوا مف مقاـ إبراهيـ مصمى فاتخذوا مصمى.
 الصورة السادست: املغايزة من فعل األمز إىل املضارع

ي فعػػؿ اامػػر ابتػػداء ثػػـ يتحػػوؿ عنػػه إلػػى الفعػػؿ المضػػارع فيكػػوف فػػي قػػد يػػأت
المضارع مزيد حث عمى تنفيذ هذا اامر، وذلؾ مف خالؿ استحضارا مشػبد الحػدث، 

ـَ ِلَربّْ اْلَعاَلِميَف نحو قوله تعالى:  الَة َواتَُّقوُا َوُهَو الَِّذَي  *َوُأِمْرَنا ِلُنْسِم َوَأْف َأِقيُموْا الصَّ
 [.ٕٚ-ٔٚ]البقرة: ِه ُتْحَشُروفَ ِإَليْ 

 : ٕ فنجد حركة اافعاؿ في السياؽ عمى النحو اآلتي

                                           

 .ٚٛ،   الحجة في القراءات السب ٔ 
 .ٕٖٛ  انظر: تحوالت البنية في البالغة، ٕ 
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 المستوى السطحي:
 تحشروف    أقيموا، واتقوا

 مضارع     أمر
 المستوى العميؽ:

 نحشر  انه هو الذي إليه نحشر          لنسمـ، وأف نقيـ ونتقيه
 مضارع      مضارع
لمسػػياؽ وفػػؽ مطابقػػة اازمنػػة فػػي اافعػػاؿ تقتضػػي أف أي: أف البنيػػة العميقػػة 

 تكوف عمى نحو:
 وأمرنػػا لنسػػمـ لػػرب العػػالميف وأف نقػػيـ الصػػالة ونتقيػػه؛ انػػه هػػو الػػذي إليػػه 

 نحشر .
وبذلؾ تطػرد اافعػاؿ عمػى نسػؽ واحػد وهػو زمػف المضػارع، إال أف السػياؽ فػي 

معنػى الفػرض، والوجػوب  بنيته السطحية قد أبرز فعؿ اامر  أقيموا، واتقػوا  ليجسػـ
عنػػد ذكػػر الصػػالة والتقػػوى، ثػػـ تحػػوؿ إلػػى المضػػارع  تحشػػروف  ليفيػػد االستحضػػار 
الػػدائـ لمشػػبد الحشػػر المسػػتقبمي بأهوالػػه الجسػػاـ، وجعمػػه متجػػددًا دائمػػًا أمػػاـ عػػيف 
قامػة الصػالة،  المتمقي، لكي يقبؿ ببمة عمى تنفيذ ااوامػر السػابقة وهػي اإلسػالـ، وام

 . ٔ والتقوى
يتحوؿ عف فعؿ اامر إلى المضارع لمداللة عمى أف اامر فػي معنػى الخبػر  قد
 ال الطمب.

ػاَلَلِة َفْمَيْمػُدْد َلػُه الػرَّْحَمُف َمػّدًا َحتَّػى  مف ذلؾ قوله تعالى:  ُقْؿ َمف َكاَف ِفي الضَّ
مَّػا السَّػاَعَة َفَسػَيْعَمُموفَ  َمػْف ُهػَو َشػرّّ مََّكانػًا َوَأْضػَعُؼ  ِإَذا رََأْوا َما ُيوَعُدوَف ِإمَّا اْلَعػَذاَب َواِم

 [.ٙٚ-٘ٚ]مريـ:  َوَيِزيُد المَُّه الَِّذيَف اْهَتَدْوا ُهًدى *ُجندًا 
                                           

 .ٚٗ/ٕ، والفتوحات اإللبية، ٜٕٖ  انظر: السابؽ، ٔ 
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جاء السياؽ القرآني بفعؿ اامر  فميمدد  ثـ تحوؿ عنه إلػى المضػارع  ويزيػد  
 وذلؾ عمى النحو اآلتي:

 المستوى السطحي:
 ويزيد     فميمدد
 مضارع     أمر 

 وى العميؽ:المست
 وليزد     فميمدد

 أمر     أمر       
وليػزد اهلل … ولو جاء السياؽ عمى نسؽ واحػد لكػاف  فميمػدد لػه الػرحمف مػدا 

الذيف اهتدوا هدى ، ويكوف فػي الفعمػيف حينئػذ معنػى الػدعاء  فميمػدد وليػزد ، ولكػف 
 بر ال اإلنشاء.السياؽ خالؼ بينبما لمداللة عمى أف فعؿ الطمب  فميمدد  يراد به الخ

: " ويزيػد  معطػوؼ عمػػى موضػ  فميمػدد؛ انػه واقػ  موقػػ   ٔ يقػوؿ الزمخشػري
 الخبر، تقديرا: مف كاف في الضاللة مّد أو يمد له الرحمف ويزيد".

وعندئذ يصبص السياؽ مطردًا تقديرا مف كاف في الضػاللة يمػد لػه الػرحمف مػدا 
 .. ويزيد اهلل الذيف اهتدوا هدى.

د وضػػ  موضػػ  الخبػر، أي: جػػيء بالطمػػب والمػػراد بػػه الخبػػر، فيكػوف الطمػػب قػػ
نما تحوؿ به عف أسموب الخبر إلى اإلنشاء الطمبي مبالغة في تأكيد ذلؾ وحصوله  وام

 . ٕ وكأنه أمر واجب تحققه ووقوعه

                                           

 ٕٖٔ، وانظر: تحوالت البنية، ٕٕ٘/ٕ  الكشاؼ، ٔ 
 .ٕٔ٘/ٕ  انظر: الكشاؼ، ٕ 
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 اخلامتت 
 -توصل الباحث يف ختام حبثه هذا إىل نتائج وتوصياث هي:

مػف أبػرز الظػواهر ااسػموبية مغايرة اافعاؿ في السياؽ القرآني هػي  -ٔ
في التعبيػر القرآنػي، وأكثرهػا ورودًا، وتمثػؿ مظبػرًا مػف مظػاهر اإلعجػاز البيػاني فػي 

 القرآف الكريـ.
توصػػؿ الباحػػث مػػف خػػالؿ تحميػػؿ سػػياقات هػػذا المغػػايرة إلػػى أف كػػؿ  -ٕ

 تحوؿ في المبنى يصحبه تحوؿ في المعنى قطعًا.
الزمنيػػة مػػف السػػياؽ  تكتسػػب اافعػػاؿ فػػي السػػياؽ القرآنػػي داللتبػػا -ٖ

 الواردة فيه، ال مف بنيتبا الصرفية فحسب 
ينبغي الػربط بػيف البنيػة العميقػة لمتركيػب والبنيػة السػطحية؛ ليظبػر  -ٗ

 مف خالؿ ذلؾ جماليات التركيب، ووظيفته البالغية.
ظاهرة المغايرة في اافعػاؿ والخػروج عػف مقتضػى الظػاهر هػي وجػه  -٘

 مف وجوا شجاعة العربية وروعتبا.
كشػػػفت هػػػذا المغػػػايرة فػػػي اافعػػػاؿ فػػػي الػػػنص القرآنػػػي عػػػف دالالت  -ٙ

نفسػػية، وتربويػػة،و فكريػػة، كمػػا هػػو الحػػاؿ فػػي السػػياقات القرآنيػػة التػػي تصػػؼ حػػاؿ 
المؤمنيف و المنافقيف و الكفار، وكذلؾ اآليات التي خاطب المولى عز وجؿ ببا هػذا 

و يقـو التصور والفكر، وكػذلؾ ااصناؼ الثالثة، فجاء المغايرة فيبا يمثؿ أثرًا نفسيًا 
 اآليات التي وصفت مشاهد الخمؽ في الكوف و الحياة.

أبػػػرزت هػػػذا المغػػػايرة أيضػػػًا الجوانػػػب الغيبيػػػة فػػػي صػػػورة المشػػػاهد  -ٚ
هو الحاؿ في السػياقات القرآنيػة  ابحدوثبا و حصولبا، كم المحسوسة المرئية، قطعاً 

و الحسػاب وغيرهػا مػف العػوالـ التي تحدثت عف عوالـ الجنة و النار.ومشاهد البعػث 
 الغيبية.
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ُوّظفػػػت هػػػذا المغػػػايرة للفعػػػاؿ فػػػي التعبيػػػر القرآنػػػي لتوافػػػؽ ببنيتبػػػا  -ٛ
مػف خػالؿ ذلػؾ موافقػة المقػاؿ  زالمتحولة الوقائ  المحسوسة في مشاهد الحياة، فبر 

 تمؾ هي البالغة. ولمقتضى الحاؿ، 
مغػػػة يوصػػػي الباحػػػث باالهتمػػػاـ بالدراسػػػات المغويػػػة التػػػي توظػػػؼ ال -ٜ

توظيفًا دالليًا و اجتماعيا،و ذلؾ مف خالؿ التعامؿ م  النصػوص عػف قػرب بالتحميػؿ 
والتعميؿ،ال سيما النص القرآني المعجز في نظمه و معناا، والذي كػؿ مفػردٍة فيػه بػؿ 
كػػؿ حػػرٍؼ أو حركػػٍة إعرابيػػة تحمػػؿ رسػػالًة تتجػػاوز حػػدود الكممػػة و الجممػػة إلػػى عػػالـ 

 النفس و الحياة.
ث إلػػػى أف هنػػػاؾ مواضػػػي  لغويػػػة بالغيػػػة بحاجػػػة إلػػػى يشػػػير الباحػػػ -ٓٔ

دراسات مستقمة، تسبـ في إبراز جوانب مضيئة مف إعجاز النص القرآنػي، وعبقريػة 
لغتػػه، لغػػػة التنزيػػػؿ، مػػػف تمػػػؾ الموضػػػوعات، موضػػػوع المغػػػايرة الصػػػوتية، والمغػػػايرة 

البالغيػة المعجمية ومغػايرة التركيػب النحػوي فػي السػياقات القرآنيػة، وكػذلؾ المغػايرة 
 الفنية في الصور و التشبيبات و غيرها مف موضوعات البالغة المختمفة.

والحمػػد هلل فػػي ااولػػى واآلخػػرة، وصػػمى اهلل وسػػمـ عمػػى عبػػدا ورسػػوله سػػيدنا  
 محمد، وعمى آله وصحبه أجمعيف.
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 قائمت املصادر واملزاجع
 لقػػػاهرة، أثػػر النحػػاة فػػي البحػػث البالغػػػي، عبػػدالقادر حسػػيف، دار غريػػب، ا

 ـ.ٜٜٛٔ
  ، ٜٜٓٔأسموب االلتفات في البالغة القرآنية، د. حسف طبؿ،  د.ف. 
  اإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ، دراسة نظرية تطبيقية لمتوظيؼ البالغػي

لصيغة الكممة، عبدالحميد أحمد يوسؼ هنداوي، المكتبة العصػرية، بيػروت، 
 ـ.ٕٔٓٓ-هػ ٕٕٗٔ، ٔط
 ني، ت: إبػػراهيـ العزبػػاوي ومحمػػد أبػػو الفضػػؿ ااغػػاني، أبػػو الفػػرج ااصػػفبا

 إبراهيـ، دار إحياء الكتاب العربي، ومؤسسة جماؿ، بيروت،  د.ت .
أقساـ الكالـ العربي، مف حيث الشكؿ والوظيفة، د.فاضػؿ مصػطفى السػاقي،  

 ـٜٚٚٔمكتبة الخانجي، القاهرة، 
  هػػػ ، ت: مػػازفٖٖٚاإليضػػاح فػػي عمػػؿ النحػػو، أبػػو القاسػػـ الزجػػاجي  ت 

 ـ.ٜٜٚٔ، ٖالمبارؾ، دار النفائس، بيروت، ط
  دار الفكػر، بيػروت، ٕهػ ، طٗ٘ٚالبحر المحيط، أبو حياف ااندلسي،  ت ،

 ـ..ٖٜٛٔ
  ،البالغػػة القرآنيػػة فػػي تفسػػير الزمخشػػري، محمػػد أبػػو موسػػى، مكتبػػة وهبػػة

 . ـٜٛٛٔ -هػٛٓٗٔ، ٕعابديف، القاهرة، ط
 بػػػػف الحسػػػػيف العكبػػػػري، التبيػػػػاف فػػػػي إعػػػػراب القػػػػرآف، أبػػػػو البقػػػػاء عبػػػػداهلل             

 هػ ، ٙٔٙ ت 
  ،التحريػػػػػػر والتنػػػػػػوير، الطػػػػػػاهر بػػػػػػف عاشػػػػػػور، الػػػػػػدار التونسػػػػػػية لمنشػػػػػػر

 ـ.ٜٗٛٔتونس،
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  ،تحوؿ البنية في البالغػة العربيػة، د. أسػامة البحيػري، دار الحضػارة، مصػر
، ٕ، التعبير القرآنػي، د. فاضػؿ صػالص السػامرائي، دار عمػار، ااردف، طٔط

 ـ.ٓـ ٕٕٓٓ
  تفسػػػير أبػػػي السػػػعود، المسػػػمى ب رشػػػاد العقػػػؿ السػػػميـ إلػػػى مزايػػػا الكتػػػاب

هػػ ، دار المصػحؼ، ٜٔ٘الكريـ،أبو السعود محمد بػف محمػد العمػادي،  ت 
 .ت.دالقاهرة، 

  تفسير الفخر الرازي، المشتبر بالتفسػير الكبيػر ومفػاتيص الغيػب، فخػر الػديف
 ـ.ٜٔٛٔ، ٔوت، طهػ ، دار الفكر، بير ٗٓٙمحمد بف عمر الرازي  ت 

  حاشػػية الشػػباب الخفػػاجي عمػػى تفسػػير البيضػػاوي، المسػػماة عنايػػة القاضػػي
وكفاية الراضي عمى تفسػير البيضػاوي، القاضػي شػباب الػديف الخفػاجي  ت 

 ـ.ٜٜٚٔهػ ، ت: عبدالرزاؽ المبدي، دار المكتبة العممية، بيروت، ٜٙٓٔ
 بػػف خالويػػه،  الحجػػة فػػي القػػراءات السػػب ، أبػػو عبػػداهلل الحسػػيف بػػف أحمػػد

، دار الشػػػػػروؽ، طٖٓٚ ت ، بيػػػػػروت، ٖهػػػػػػ ، ت: عبػػػػػدالعاؿ سػػػػػالـ مكػػػػػـر
 ـ.ٜٜٚٔ

  ،ت. محمػػد عمػػػي هػػػ ٕٜٖ ت  يبػػف جّنػػأبػػو الفػػتص، عثمػػاف الخصػػائص ،
 ـ.ٕٜ٘ٔ، دار الكتاب العربي، بيروت، جارالنّ 

   هػػػػ ، ت: محمػػػود محمػػػد ٗٚٗدالئػػػؿ اإلعجػػػاز، عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػاني ت
 ـ.ٕٜٜٔ، ٖلقاهرة، طشاكر، مكتبة الخانجي، ا

  هػػػ ، إحيػػاء ٕٓٚٔروح المعػػاني، شػػباب الػػديف السػػيد محمػػود االوسػػي  ت
 التراث العربي، بيروت،  د.ت 

  ،ـٜٙٛٔالزمف والمغة، مالؾ المطمبي، البيئة المصرية لمكتاب، مصر.     
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  شػػرح الكافيػػة فػػي النحػػو، رضػػي الػػديف محمػػد بػػف الحسػػف االسػػتراباذي  ت
، عالـ الكتب، القاهرة، طهػ ، ت: د. عبدالٙٛٙ  ـ.ٕٓٓٓ، ٔعاؿ سالـ مكـر

  الطػػراز، المتضػػمف اسػػرار البالغػػة وعمػػـو حقػػائؽ اإلعجػػاز، يحيػػى بػػف حمػػزة
 ـ.ٜٗٔٔهػ ، مطبعة المقتطؼ، مصر، ٘ٗٚالعموي،  ت 

  غرائػػب القػػرآف ورغائػػب الفرقػػاف، نظػػاـ الػػديف الحسػػف بػػف محمػػد بػػف حسػػيف
زكريػػػا عميػػػرات، دار الكتػػػب  هػػػػ ، ضػػػبطه وخػػػرج أحاديثػػػهٕٛٚالقّمػػػي،  ت 

 ـ.ٜٜٙٔ -هػ ٙٔٗٔ، ٔالعممية، بيروت، ط
 هػػػػ ٗٔٗٔ، ٕٕفػػػي ظػػػالؿ القػػػرآف، سػػػيد قطػػػب، دار الشػػػروؽ، بيػػػروت، ط- 

 ـ.ٜٜٗٔ
  هػػ ، ت: ٓٛٔالكتاب، لسيبويه، أبي بشر بف عمرو بف عثماف بػف قنبػر،  ت

 ـ.ٜٛٛٔ، ٖعبدالسالـ هاروف، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
 ئؽ التنزيؿ وعيوف ااقاويؿ في وجوا التأويؿ، أبو القاسـ جار الكشاؼ عف حقا

 ـ.ٜٚٚٔهػ ، دار الفكر، ٖٛ٘اهلل محمود بف عمر الزمخشري،  ت 
المغة،: ج. فندريس، ترجمػة عبدالحميػد الػدواخمي ومحمػد القصػاص، مكتبػة  

 ـٜٓ٘ٔاانجمو المصرية، 
افػة، الػدار البيضػاء، المغة العربية معناها ومبناهػا، د. تمػاـ حسػاف، دار الثق 

 ـ.ٜٜٗٔ
  هػػ ، ٖٙٙالمثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر ضياء الديف بف ااثيػر  ت

 ـ.ٖٜٛٔ، ٕت: أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار الرفاعي، الرياض، ط
  ،مسالؾ العطؼ بيف اإلنشاء والخبر، د. محمود توفيؽ سعد، مطبعة اامانػة

 ٖٜٜٔمصر، 
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 ٔالسػػػػػامرائي، دار الفكػػػػػر، ااردف، ط معػػػػػاني النحػػػػػو، د. فاضػػػػػؿ صػػػػػالص ،
 ـ.ٕٓٓٓ-هػٕٓٗٔ

  أبو يعقوب يوسؼ بف أبي بكر محمد بػف عمػي السػكاكي،  ت ، مفتاح العمـو
 ـ.ٖٜٛٔ، ٔهػ ، ت: نعيـ زرزور، دار الكتب العممية، بيروت، طٕٙٙ

  ،مف أساليب التعبير القرآني، دراسة لغوية وأسموبية في ضوء النص القرآني
 ـ.ٜٜٙٔسماعيؿ الزوبعي، دار النبضة العربية، بيروت، د. طالب محمد إ

  النبػػأ العظػػيـ، نظػػرات جديػػدة فػػي القػػرآف، د. محمػػد عبػػداهلل درَّاز، ت: محمػػد
 ـ.ٜٜٚٔعبدالحميد الدخاخني، دار طيبة، الرياض، 

  هػػ ، ت: د. عبػدالعاؿ ٜٔٔهم  البوام ، اإلماـ جالؿ الديف السػيوطي،  ت
، مؤسسة الرسالة،   ـ.ٜٚٛٔ، ٕطسالـ مكـر


