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 التداولية بين التفجي واإليجاز في القرآن الكريم والعيد القديم
 الوصايا العشر أنموذجا  

 أمنية السعيد محمدد/ 
 مقدمة

أساسية، وعمى روابط  Structuresيقوم النص المغوي في عمومو عمى دعائم بنائية 
من  قد تكون صريحة أومستنبطة Rhetorical Conceitsمعنوية وفنيات شكمية وداللية 

 .النص فتخضع لمقياس أو لمذوق الخاص لممتمقي بصورة كبيرة
ومن ىنا فإنيا تتأثر بظروف ومالبسات خارج إطار النص الشكمي والبنائي ذلك الذي  

، وقد توجو النص وجيات عديدة، قد توافق أو تخالف Pragmaticsتتمركز حولو التداولية 
 .الغرض الذي ُخمق النص من أجمو

، نظام يتألف من مفردات تتحدد قيمة كل مفردة منيا بوجودىا مع (ٔ)بنوي""فالمغة نظام 
 .(ٕ)غيرىا من المفردات

، ومن ىنا " فإن البالغة (ٖ)وميكانيكية المغة ذلك النظام البنوي تعتمد عمى العالقات
والتداولية البرجماتية تتفقان في اعتمادىما عمى المغة كأداة لممارسة الفعل عمى المتمقي؛ 

ال  –ى أساس أن النص المغوي في جممتو إنما ىو )نص في الموقف(، مما يرتبط عم
نما  –بالتعديالت التي يفرضيا أشخاص المرِسل والمتمقي وموقعيما عمى معناه فحسب  وا 

 بالنظر إلى تمك التعديالت التي تحدث في سموكيما أيًضا بوجو عام"
(ٗ).  

 
 

                                                 
ٔ

و، ٕ٘ٓٓنهطجبػخ ٔانُشش كًبل يؾًذ، انزفكٛش انهغٕ٘ ثٍٛ انمذٚى ٔانغذٚذ، داس غشٚت(ثششاَظش: يظطهؼ )ثُٕٚخ(، ) 

 .   2ٖٕ ص
ٕ

 .3ٖ صو، 99ٓٔيؾًذ ؽغٍ، عٕعٛش سائذ ػهى انهغخ انؾذٚش، داس انفكش انؼشثٙ، انمبْشح، (ػجذ انؼضٚض) 
ٖ

ؽزٗ إٌ َظشٚخ انُؾٕ انزؾٕٚهٙ نهغٕ٘ األيشٚكٙ رشٕيغكٙ رشعغ ثظٕسح أٔ ثأخشٖ إنٗ فكشح د٘ عٕعٛش ػٍ انذساعخ  

 . ٙٔٔصل يؾًذ، انزفكٛش انهغٕ٘ ثٍٛ انمذٚى ٔانغذٚذ،كًب(ثشش)انجُٕٚخ نهغخ. اَظش : 
ٗ

)أَٛظ( ربيش ػجذ انؾًٛذ يؾٙ انذٍٚ، اإلؽبنخ فٙ انمشآٌ انكشٚى دساعخ َؾٕٚخ َظٛخ، يكزجخ اإليبو انجخبس٘ نهُشش،  

َمال ػٍ : طالػ فضم، ثالغخ انخطبة ٔػهى انُض، عهغهخ ػبنى انًؼشفخ، انكٕٚذ سلى  ،ٔٗص و،2ٕٓٓانمبْشح، 

 . 92و، ص 99ٕٔأغغطظ ،ٗٙٔ
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 ٕٕٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

ولكل نص لغوي بالغتو ، ارج البنية النصيةالمغة نظام يعتمد عمى العالقات داخل وخف
وفنياتو، لكن تتفاوت درجات البالغة وفق فنية وميارة استخدام التراكيب واألساليب، وبمعنى 

والعالقات  Sentagmaticآخر وفق التشكيل الفني لمعالقات "ويعني بيا العالقات األفقية 
 .  (٘)"Paradigmaticالرأسية 

ياقية تتمثل في أن عناصر الجممة أو وحداتيا تنتظم معا في فالعالقة األفقية أو الس
سياق أفقي متدرج زمنيا، يجئ كل عنصر أو وحدة منيا في عقب األخرى، فيي عالقة 
حضور؛ أما العالقة االقترانية أو الرأسية أو الجدولية فتكون بين كممة موجودة في السياق 

 .(ٙ)ائمة عمى التداعيوكممات أخرى غير موجودة فيو، فيي عالقة غياب ق
وألن العمميات التنفيذية المغوية ىدفيا اإلسيام في التواصل والتفاعل االجتماعي، فيي  

لذلك ال تتضمن فحسب صيغا ذات أشكال ثابتة، بل تقوم بوظائف ديناميكية خالل عمميات 
جراءات تداولية محددة، لذا فإن مفيوم )التنفيذ المغوي( يحتمل عدة تأويالت فم ن الممكن وا 

أن يشير إلى )شئ محدد( شفوي أو كتابي، ولكن من الممكن كذلك أن يشير إلى )عمل( ىو 
 .(ٚ)واقعة تحقيق أو تنفيذ ذلك الشئ

ذا تعمق األمر بظاىرة الحذف فإنيا تمثل إشكالية كبيرة خاصة إذا عرضت في   وا 
قد يعتبرىا البعض من النصوص المقدسة؛ والفنيات المغوية أو الروابط التضافرية تمك التي 

الشكميات التكميمية لمبناء المغوي في عمومو، فيناك أسس جوىرية تركيبية، وىناك مكمالت؛ 
لكنيا في النظرة التداولية بناء متكامل متماسك يعطي بشكمو الكائن عميو تفسيرات داللية 

 .محددة
لتشابك الداللي فاألساليب البالغية ما جاءت لزخرفة النص لكنيا جاءت لحمايتو من ا 

ولتوضيح التوجييات المقصودة لفظيا ودالليا، وإليضاح وتفسير القرائن المتداخمة في بنية 
 النصوص المقدسة داخل إطار تداولي. 

                                                 
٘

 . 23صكًبل يؾًذ، انزفكٛش انهغٕ٘ ثٍٛ انمذٚى ٔانغذٚذ، )ثشش( 
ٙ

 .ٖ٘،ٖٗ صيؾًذ ؽغٍ، عٕعٛش سائذ ػهى انهغخ انؾذٚش، (ػجذ انؼضٚض) 
3

 .ٕٓ،  9ٔ صو، 99ٕٔطالػ، ثالغخ انخطبة ٔػهى انُض، ػبنى انًؼشفخ، انكٕٚذ، (فضماَظش:) 
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أقسام المستويات الرئيسة في عمم المغة  ا " لإلشارة إلى أحدوالتداولية كانت تستخدم قديمً 
والتواصل بين المشاركين في  ،عل االجتماعيتحميل االستعمال المغوي في التفالالحديث 

وعمم المغة العام الحدث الكالمي؛ وبيذا المفيوم تقع التداولية في منطقة بين عمم المغة 
    .(ٛ)"االجتماعي

تحميل استعمال المغة في سياق الكالم من حيث  في " ى التداوليةأما حديثا فيعتمد عم
تكمم أو الكاتب( عند االستخدام الحي في الموقف األفعال التي يتداوليا منتج المغة )الم

الكالمي، واالستدالالت التي يبني بيا المتمقي )السامع أو القارئ( تفسيره لمرسالة المغوية التي 
ويربط كثير من المغويين بين التداولية )بيذا المفيوم(، ، وز ما يقال وما ُيكتب في الواقعتتجا

وألنيا تعني: تفسير العالقة بين معنى الرمز المغوي  (9)"و)عمم الداللة( أو )عمم المعنى( 
ا أيضً  حيث إن التداوليةومعنى مقصد المتكمم أو منتج النص عمى ضوء السياق والمقام، 

تيتم باستعمال المغة في المقامات التواصمية المختمفة، مع التركيز عمى مقصد المتكمم وأثر "
 .(ٔٔ)يات الزمانية والمكانية، والشخصية، والخطابيةمن خالل اإلشار  ؛(ٓٔ)"كالمو عمى المتمقي

وألن مقصد المتكمم ال يعمم حقيقتو الدقيقة غير المتكمم، فإن المتمقي قد يعمد إلى مختمف  
التأويالت وفق ثقافتو وموقفو من المتكمم، والحالة أو الوضع أو اإلطار الموقفي العام من 

 .الخطاب نفسو
فسيرية لمقرآن الكريم، ولمعيد القديم، وفقا العتبارات كثيرة، ومن ىنا تعددت المدارس الت 

لكن ما يحممو النص الواحد من عدة دالالت قد تخضع تمك الدالالت لمرؤية والمدرسة 
التفسيرية الواحدة يجعميا تبرز تحت التشكيالت البالغية صورا تستدعي الدراسة والتحميل 

 .والنقد لألشكال الفنية

                                                 
8
)Crystal ( David , (2008), A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell, p 379-380 

9
) Brown( Keith and James Edward Miller (2013),The Cambridge Dictionary of 

Linguistics, Cambridge University Press, p 352 
ٔٓ

خ، سعبنخ يبعغزٛش غٛش يُشٕسح،               )دسٔٚش( فبطًخ ػبدل يؾًذ ػجذِ: انًؼُٗ انزذأنٙ فٙ انؾٕاس انمشآَٙ دساعخ نغٕٚ 

 . ٖٗو، ص 2ٕٔٓكهٛخ داس انؼهٕو، عبيؼخ انمبْشح، 
ٔٔ

)يظطفٗ( ؽًبد٘، رذأنٛبد اإلشبسٚبد فٙ انخطبة انمشآَٙ، يغهخ األصش، كهٛخ اٜداة ٔانؼهٕو اإلَغبَٛخ ،  اَظش: 

 .ٗٙ، ٖٙو، ص ٕٙٔٓ، عجزًجش ٕٙعبيؼخ ٔسلهخ، انغضائش،ػذد 
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مدارس التدوينية لمنصوص المقدسة فينا تكمن مشكمة تحديد كاتب أما من ناحية ال 
ومتمقي النص والمخاَطب المركزي وعموم المخاطبين وتعيين القرائن والعيدية الذكرية 

 والذىنية بين نصوص القرآن الكريم والعيد القديم.
  :ومن ىنا فإن ىذه الدراسة تيدف إلى

عمى اعتبارىا المعيود من الزخارف تصويب النظرة المغوية لمفنيات البالغية 
المغوية واعتباريتيا وفق ىذه الدراسة من أساسيات األشكال واألنماط التركيبية )البنيوية( في 

عمى أساس من الموقعية عمى ضوء )التداولية( في ظل اإليجاز  ،النصوص المقدسة
 .بالحذف

ا سورة األنعام وسفر مالحظة مساحات التفريغ والتفجي من خالل وصايكذلك تيدف إلى  
 الخروج، ومن خالل اإلجابة عن ىذه التساؤالت سيدور إطار الدراسة النظري والتطبيقي:

ىل ُتعد بالغة القرآن الكريم من الفنيات المغوية في المنظور التداولي أم ُتعد من  -
 أساسيات التركيب والبناء عمى ضوء اإليجاز والحذف واإلضمار والتفجي؟ 

د مصادر تدوين العيد القديم بين اإللوىيمي، والييوي، والكينوتي، والتثنوي نظرا لتعد -
فيل ستأخذ التداولية ىنا منحنيات مختمفة عنيا في القرآن الكريم أحادي المصدر التدويني 

 عمى ضوء اإليجاز والحذف واإلضمار والتفجي؟ 
 أىمية الدراسة:

مية استرداد المضمر والمحذوف مع أمن يتسم النص القرآني بموقعية دقيقة أللفاظو وقاب 
المبس مع وجود اإلعراب المدعِّم لمموقعية، بينما يتسم النص التوراتي باالفتقار إلى اإلعراب، 
وتعدد المدارس التدوينية تمك التي تُباعد وتخمق الفجوات بين العيد الذكري والعيد الذىني 

 .والتشابك بين القرائن
مساحات و داولية لمبناء المغوي لكل من النصين وذلك لوصف لذلك كان البد من دراسة ت 

 التفريغ بين التفجي واإليجاز في وصايا القرآن الكريم والعيد القديم .
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  مجال الدراسة:
النص االفتتاحي التقديمي لموصايا العشر من سورة األنعام اآلية الواحدة والخمسين 

ايا العشر في سفر الخروج اإلصحاح العشرين بعد المائة، والنص االفتتاحي التقديمي لموص
 الفقرة الثانية.

 منيج الدراسة:
تقوم ىذه الدراسة عمى المنيج المقارن التحميمي لدراسة مدى توافق التداول المغوي بالنسبة 
إلى السياق والمقام في القرآن الكريم والعيد القديم؛ من خالل اإليجاز والتفجي في القرآن 

 :قديم تطبيقا عمى النصوص االفتتاحية التقديمية لموصايا العشر من حيثالكريم والعيد ال
ومساحات التفريغ، وبيان مدى وضوح القرائن واستيفائيا الضوابط المفظية والداللية  ،الموقعية

 في مدخل ومبحثين وخاتمة. 
 : ي مكانة التداولية فعن و التداولية لغة واصطالحا، مفيوم الحديث عن  -يتناول المدخل

في  واإليجاز الفنيات المغوية وظاىرة الحذف السياقية )التفجي(؛ وعن الدرس المغوي المقارن
  .العربية والعبرية

  : متفجي واإليجاز في وصايا القرائن الضابطة لالمبحث األول: المبحث األول بعنوان
ذلك تعيين من خالل داللة التضمين؛ كالفارق بين التفجي واإليجاز ؛ ويتناول سورة األنعام

 ، ولحظ العالقات النحوية الداللية، وموقع اإليجاز بين اإلحالة الذكرية والذىنية القرينة
 (.لتقديميالقرآن الكريم )النص اسورة األنعام في وصايا تطبيقا عمى 

 : سفر الخروج؛ متفجي واإليجاز في وصايا القرائن الضابطة ل المبحث الثاني بعنوان
، القرينةمن خالل داللة التضمين؛ كذلك تعيين لتفجي واإليجاز الفارق بين اويتناول 

ولحظ العالقات النحوية الداللية، وموقع اإليجاز بين اإلحالة الذكرية والذىنية تطبيقا عمى 
 (.لتقديمي)النص ا سفر الخروج من العيد القديموصايا 

  .وخاتمة الدراسة تمك التي تتضمن أىم النتائج 
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 مدخل
اولية مكانة كبيرة في الدرس المغوي عامة وفي الدراسات المقارنة بصفة تمثل التد

خاصة، حيث تقوم عمى تحميل شبكة من البيانات المغوية وغير المغوية المتعمقة بالنص، من 
 .حيث التركيب والداللة والمؤثرات في خروج النص عمى ذلك الشكل تحديدا

ذا ما تعمق التحميل المغوي بالتأصيل لمعر   فة الشكل التركيبي والدعائم الداللية وا 
لمساميات القديمة أو مجموعة المغات العربية إن صح التعبير؛ فإن التحميل بذلك يؤدي دوره 
في الفيم العميق لمنصوص المقدسة، والتعامل األمثل مع المالبسات المؤثرة في توجيو 

 .النص
يق الدراسات التداولية عمى مع األخذ في االعتبار أن ىناك من المدارس ما تؤيد تطب 

النصوص المقدسة، وعمى القرآن الكريم؛ وىناك َمن ينزه النصوص المقدسة عن ذلك حيث 
يؤخذ في االعتبار أن "المسانيات التداولية ىي مجرد مفاىيم معرفية تأسست لضبط وتقويم 

 .(ٕٔ)لمقدس"السموك اإلنساني أثناء عممية التواصل فيي ال تتخطى القول البشري إلى النص ا
وفي الحقيقة فإن التداولية أوسع وأعمق من مجرد تطبيقات وضوابط معيارية وأنماط  

وصفية، بل تقوم عمى ركائز استنباطية واستقرائية أيضا بشكل كبير، تسيم في وضوح 
 .(ٖٔ)دالالت النص

فمع تدوين النص المقدس والَحَظر وأخذ الحيطة لمحفاظ عمى الشكل األولي الذي أوحى  
اهلل بو إلى رسولو؛ أخذت مرحمة تدوين العيد القديم عدة وجيات تبعا لممدارس التدوينية بين 

 .(ٗٔ)الييوي واإللوىيمي والكينوتي والتثنوي
بينما حظي تدوين القرآن الكريم عمى اتجاه تدويني واحد؛ واعتبار التسمسل الشفيي مع  

لدعم الكتابي لمنصوص الموثقة بيد تحري السند إلى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم، مع ا
كتبة الوحي؛ فمم تتعدد المدارس التدوينية لمقرآن الكريم؛ ومع انتشار اإلسالم ودخولو لمبيئات 
غير العربية واستيعابيا لو، ظيرت الدراسات الميتمة بالتحميل الشكمي والجوىري آلياتو، 

                                                 
ٕٔ

 .ٗٙؽًبد٘، رذأنٛبد اإلشبسٚبد فٙ انخطبة انمشآَٙ، ص )يظطفٗ( 
ٖٔ

 .ٖٗ)دسٔٚش( فبطًخ ػبدل يؾًذ ػجذِ: انًؼُٗ انزذأنٙ فٙ انؾٕاس انمشآَٙ دساعخ نغٕٚخ ص اَظش:  
ٔٗ

و، ص ص 99ٙٔ)ؽغٍ( يؾًذ خهٛفخ، يذخم َمذ٘ إنٗ أعفبس انؼٓذ انمذٚى، داس انضمبفخ انؼشثٛخ، انمبْشح،  اَظش: 

ٖ2،ٖ9. 
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لية لو، واعتماد نماذج الفنيات المغوية واعتباره النموذج األمثل لمتطبيقات الفنية النثرية التا
 .(٘ٔ)والتقعيد ليا السابقة عميو

ومع ظيور المدارس المغوية قديما وتمسكيا باليدف العام في الحفاظ عمى لغة القرآن  
الكريم، ومع نشأة المدارس المغوية الحديثة تمك التي تسمقت عمى عموم النفس واالجتماع 

لفكر واألسموب، أخذت الدراسات التركيبية في التأرجح بين وبعض العموم اإلنسانية حديثة ا
المفيوم البنائي لمنص ودور وأثر المالبسات الخارجية عمى النص المغوي عند المدرسة 

، كما (ٙٔ)األلمانية التاريخية المقارنة، والمدرسة الوصفية األمريكية، والمدرسة األوروبية 
 سيتضح من خالل الدراسة. 

 واصطالًحا :التداولية لغة 
التداولية: مصدر صناعي منسوب إلى تداول عمى صيغة تفاعل التي تعني التأثير 
المتبادل بين طرفين أو عدة أطراف؛ من مادة )دول(، وفي تاج العروس" َتداَوُلوه: َأَخُذوه 

َوِتْمَك األَيَّاُم ُنَداِوُلَيا )؛ وقولو تعالى: (3ٔ)بالدَُّول، وَتَداَوَلْتو األيدي: َأَخَذْتو ىَذه َمرٌَّة وَىذه َمرٌَّة"
 . (9ٔ)أي ُنِديُرىا، ِمن داَل: أي داَر" (2ٔ)(َبْيَن النَّاسِ 

لى الموقف المغوي فإن التداولية تعني حالة  دالالتوبالنظر ل  التحول والدوران، وا 
التواصل بين أطراف الموقف المغوي من مرسل ومستقبل ورسالة، بما يشتمل عميو كل منيم 

 .ومتغيرات وعوارض؛ واآلثار المترتبة عمى ذلك من ثوابت
حيث إن التداولية " فرع من فروع عمم المغة يدرس استعمال المغة في المقامات  

 .(ٕٓ)التواصمية المختمفة، وييتم بمقصد المتكمم، وأثر كالمو عمى المتمقي"
                                                 

ٔ٘
 . 9٘و، ص 929ٔ، ٖ)شبٍْٛ( ػجذ انظجٕس، انؼشثٛخ نغخ انؼهٕو ٔانزمُٛخ، داس االػزظبو، انمبْشح، طـ اَظش: 
ٔٙ

اَظش: )عبيجغٌٕ(عٛفش٘، انًذاسط انهغٕٚخ انزطٕس ٔانظشاع، رشعًخ: أؽًذ َؼٛى انكشاػٍٛ، انًؤعغخ انغبيؼٛخ  

 .  ٕٖ،و، صٔطـ99ٖٔنهذساعبد ٔانُشش ٔانزٕصٚغ، ثٛشٔد، نجُبٌ، 
ٔ3

انزشاس  -، رؾمٛك: يؾًٕد يؾًذ انطُبؽٙيؾًذ يشرضٗ انؾغُٛٗ، ربط انؼشٔط يٍ عٕاْش انمبيٕط( ثٛذٖانض) 

 .3ٓ٘/  ص 2ٕ، عـ (دٔلو يبدح )99ٖٔػالو ،انكٕٚذ انؼشثٙ، ٔصاسح اإل
ٔ2

 .ٓٗٔآل ػًشاٌ : اٜٚخ    
ٔ9

انزشاس  -انطُبؽٙ ، رؾمٛك: يؾًٕد يؾًذيؾًذ يشرضٗ انؾغُٛٗ، ربط انؼشٔط يٍ عٕاْش انمبيٕط( انضثٛذٖ) 

 .3ٓ٘/  ص 2ٕ، عـ (دٔلو يبدح )99ٖٔػالو ،انكٕٚذ انؼشثٙ، ٔصاسح اإل
ٕٓ

)دسٔٚش( فبطًخ ػبدل يؾًذ ػجذِ، انًؼُٗ انزذأنٙ فٙ انؾٕاس انمشآَٙ دساعخ نغٕٚخ، سعبنخ يبعغزٛش، عبيؼخ  

اَظش: ٔ؛ ٖٗص و، 2ٕٔٓانمبْشح، كهٛخ داس انؼهٕو ، لغى ػهى انهغخ ٔانذساعبد انغبيٛخ ٔانششلٛخ، 

Yule(George),Pragmatic, Oxford University,Press,1996, p.3.  . 
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داولية والفنيات وألن ىذه الدراسة تتناول التداولية بين التفجي واإليجاز والعالقة بين الت
المغوية عمى ضوء البنوية فإنيا تركز عمى النص أو الرسالة بشكل مباشر، وأثر المرسل 
والمستقبل عمى الرسالة وعمى النمط التركيبي والشكل الداللي، بصورة مركزة دون االلتفات 

ك ألن إلى العكس من أثر الرسالة عمى المرسل والمستقبل؛ والذي تتضمنو التداولية أيضا؛ ذل
 .(ٕٔ)"النص ىو نتيجة العممية الكالمية بجممتيا"

أما السياق فيو حامل مؤشرات توجيو النصوص؛ ومع االىتمام الكبير بالضوابط  
والمعايير المتبعة في تدوين النص القرآني بمفظو، واعتماد المدارس التدوينية لمعيد القديم 

ة إذا تعمق األمر بظاىرة الحذف عمى المعنى العام، ظيرت إشكالية تداخل القرائن خاص
 وتقدير المحذوف! 

؛ (ٕٕ)وىنا ساىمت التداولية "بعناصرىا اإلشارية: الزمانية والمكانية والشخصية والخطابية"
في تجسيد الموقف الخطابي "ألن الكثير من الصفات المنسوبة إلى الجممة تنتمي في الواقع 

؛ ليس في الجممة وحسب بل في النص (ٖٕ)"Pragmaticإلى الوحدات الداللية والتداولية 
بشكل موسَّع؛ ومن ىنا يمكن تتبع أثر السياق في تقدير المحذوف وفق الموقف الخطابي في 

 العربية والعبرية.
 ظاىرة الحذف السياقية )التفجي( في العربية والعبرية : 

بط : إلحاق القول بتركيب سابق لكن دون أن يشتمل عمى فعل ير  Gapping" التفجي 
 .(ٕٗ)السابق بالالحق؛ أي إحداث فجوات في شبكة معمومات البنية السطحية لمنص"

وقد ُشغل النحاة والبالغيون والمفسرون بيذه الظاىرة، وتناثرت اإلشارات إلييا في  
مصنفاتيم، وقد تتبع بعض المحدثين مصطمح الحذف عند )سيبويو(، فمم يجدوا لو تحديدا 

 .(ٕ٘)يختمط بمصطمح آخر ىو )اإلضمار(واضحا، إذ إن ىذا المصطمح 

                                                 
ٕٔ

 ٕ٘ٔ עמי( מהו -טקסט، )929ٔ، הפתוחה האוניברסיטה، ٘-ٗ חידותי، לבלשנות מבוא:  נייר (רפאלنهًضٚذ: ) 
ٕٕ

و اإلَغبَٛخ ، عبيؼخ يغهخ األصش، كهٛخ اٜداة ٔانؼهٕ )يظطفٗ( ؽًبد٘، رذأنٛبد اإلشبسٚبد فٙ انخطبة انمشآَٙ، 

 .ٗٙو، صٕٙٔٓ، عجزًجش ٕٙٔسلهخ، انغضائش،ػذد 
ٕٖ

و،  992ٔ، ٔ)د٘ ثٕعشاَذ( سٔثشد، انُض ٔانخطبة ٔاإلعشاء، رشعًخ : رًبو ؽغبٌ، ػبنى انكزت، انمبْشح، طـ  

 .29ص
ٕٗ

؛ َمال ػٍ )د٘ ثٕعشاَذ( سٔثشد، انُض 2ٓٔ)ػهٙ(ْبعشيظطفٗ إثشاْٛى، انزُبص فٙ عفش األعبداِ، ص  

 .ٕٖٗٔانخطبة ٔاإلعشاء ص
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وُيعد الحذف )التفجي( من الظواىر السياقية، وىو ُيقصد لذاتو إلضفاء دالالت محددة  
حيث إن "الحذف آلية من آليات السبك، توظف داخل النص ألغراض عدة، ويختمف الحذف 

نما عن االستبدال بأن العنصر ال ُيعوَّض عنو بآخر لذلك يسمى  )باالستبدال ا لصفري(، وا 
قد ُيحذف العنصر لُيحِدث فراغا بنيويا ييدي المتمقي إلى ممئو اعتماًدا عمى النص، لذا فيو 

؛ وىو أعم من اإلضمار وييدف بصورة (ٕٙ)السامع(" اقد يتوقعي يات)نافع عند رفض محتو 
مباشرة لإليجاز حسب تنوع األغراض النصية وغير النصية من ذلك اإليجاز؛ أو األغراض 

 י''ע הצמצוםلتداولية عامة ولو أغراضو الكثيرة؛ واإليجاز الذي يتم عن طريق الحذف )ا
( הצמצום(، )מטהׁשהה(، أو الحذف في عمومو )תּופקּתההס(ـ أو االكتفاء )מטהׁשהה

 .(3ٕ)موجود في أماكن مختمفة في العيد القديم
ف الخطاب في مثل نموذج الوصايا العشر محل الدراسة حيث ُيقدر ما تعود إليو كا ذلك
ى يوضحو السياق مع عدم دقة قابمية ֱאֹלֶהיָךالتعبير ) ( عمى متعدد محذوف أو ُمتََفجَّ

االسترداد إلرادة العموم فقد تعود عمى موسى عميو السالم، وعمى المتمقي لمنص في كل زمان 
ومكان، وعمى بني إسرائيل عامة، وعمى الناجين مع موسى عميو السالم من فروعون وقومو 

 .(ٕٛ)(ֲעָבִדים ִמֵבית ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיָך ֲאֶׁשר ֱאֹלֶהיָך יְהָוה ָאנִֹכיحال انشقاق البحر )
عرف الييود الحذف ألول مرة في أشعارىم الدينية، حيث كانوا يكثرون من كما  

االقتباس والتضمين من العيد القديم، في أشعارىم الدينية عمى وجو الخصوص؛ ومن ذلك ما 
 :(ٜٕ)ْصفو إبراىيم عزرا عن رحمتو في البحر وَ 

 
  נַָטְׁשִּתי ֵביִתי ֶאת ָעזְַבּתי               ָעַבְרּתי ַבְמִדינָה ּוִבְטִפינָה

 وبسفينة عمى دولة مررت                  غادرت بيتي، تركت

                                                                                                                            
ٕ٘

، ص وٕٓٔٓيؾًذ عبنى، انغجك فٙ انؼشثٛخ انًؼبطشح ثٍٛ انًُطٕق ٔانًكزٕة، يكزجخ اٜداة، انمبْشح، ( أثٕ ػفشح) 

ٔٔٙ. 
ٕٙ

)ػهٙ(ْبعشيظطفٗ إثشاْٛى، انزُبص فٙ عفش األعبداِ نؾبٚٛى َؾًبٌ ثٛبنك ٕٔٚٓشٕاع ؽُب سفُزغكٙ دساعخ فٙ ػهى  

؛ َمال ػٍ )د٘ 2ٓٔو، ص ِٕٙٔٓ، عبيؼخ انًُظٕسح، كهٛخ اٜداة، لغى انهغبد انششلٛخ، نغخ انُض، سعبنخ دكزٕسا

 .ٖٖٗثٕعشاَذ( سٔثشد، انُض ٔانخطبة ٔاإلعشاء ص 
ٕ3

 ثزظشف. 93: 9ٖعالو( شؼجبٌ يؾًذ ػجذ هللا، انزأصٛشاد انؼشثٛخ فٙ انجالغخ انؼجشٚخ، ص ) 
ٕ2

 (ٕٓ/ ٕ)خشٔط  يبيٙأخشٖ أنٓخ آال ٚكٍ نك ، ٕدٚخسع يظش يٍ ثٛذ انؼجأخشعك يٍ أنٓك انز٘ إَب انشة أ 
ٕ9

 . 93: 9ٖعالو( شؼجبٌ يؾًذ ػجذ هللا، انزأصٛشاد انؼشثٛخ فٙ انجالغخ انؼجشٚخ، ص اَظش: ) 
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تبرنا أن )تركُت( إما أن تعود عمى )بيتي(، أو تعود عمى )ميراثي( إذا اع נַָטְׁשִּתיفكممة 
( )تركت بيتي، رفضت ميراثي( ٚ/ٕٔالمحذوف ىنا ىو ما جاء في العيد القديم )إرميا 

 .(ٖٓ)( נחלתי את נַָטְׁשִּתי ֵביִתי את עזְבתי)
لذلك فإن اإليجاز بحذف ما يعممو أو ُيقدِّره المستمع أو القارئ من سياق المعنى  

ة في األدبين العربي والعبري؛ سواء أو ما يعرفو من تراثو، من الظواىر الشائعة والموجود
ذا كان الحذف موجودا في العيد القديم،  بحذف حرف، أو مقطع، أو كممة، أو كممات؛ وا 
وعند الشعراء الييود، إال أن ىناك فرقا بين استخدام العيد القديم )المقرا( لمحذف أو االكتفاء، 

 .(ٖٔ)واستخدام الشعراء لو
ذلك الشعر العربي في الحذف عمى إدارك وفيم فبينما يعتمد العيد القديم، وك 

جاء الحذف في معظم  ، كماالمستمع أو القارئ، وقدرتو عمى فيم وتقدير ما ىو محذوف
األشعار العبرية في الكممات التي اقتبست من العيد القديم؛ إذ يكتفي الشعراء ببعضيا، وعمى 

 .(ٕٖ)القارئ أو المستمع أن يكمل لنفسو ما حذفو الشاعر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
ٖٓ

 . 93: 9ٖعالو( شؼجبٌ يؾًذ ػجذ هللا، انزأصٛشاد انؼشثٛخ فٙ انجالغخ انؼجشٚخ، ص اَظش: ) 
ٖٔ

 اَظش انًشعغ انغبثك ٔانظفؾخ . 
ٖٕ

 תורת، דוד(יליןثزظشف، ٔاَظش ) 93: 9ٖؼجبٌ يؾًذ ػجذ هللا، انزأصٛشاد انؼشثٛخ فٙ انجالغخ انؼجشٚخ، ص عالو( ش) 

 ،932ٔ، שלישית מהדורה، העברים האוניברסיטה، מאגנס י״ל ע״ש יםספר הוצאת: ירושלים. הספרדית השירה

 .ٕ٘ٔ ע׳
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 المبحث األول
 القرائن الضابطة لمتفجي واإليجاز في وصايا سورة األنعام.

وردت في سورة األنعام وصايا عامة تشتمل عمى المحرمات من حيث ما يشوب 
العبادات والعالقات اإلنسانية داخل وخارج إطار األسرة الواحدة، كذلك المحرمات في إطار 

 .قريب والجارالعالقات االجتماعية العامة مع ال
وقد تمت اإلشارات اإلحالية إلى توجيو اإليجاز بالحذف لقرائن مرتبطة بروافد العيد  

الذكري والعيد الذىني المتعمقة بالُمْسَتْقِبل المتفاعل مع النص أو الموجو إليو حيث إن ىناك 
الُمَمثِّل  "خمسة مسالك لمحظ القرينة في القرآن الكريم بناء عمى طبيعة العالقة بين المعنى

لمقرينة والمفظ الذي يفيم منو ىذا المعنى، وىي: داللة التضمين، داللة االلتزام، استعمال 
ضمير الغيبة لما سبق خطابو، تجريد المعنى الكمي لعبارة مركبة، لحظ العالقات النحوية 

 .(ٖٖ)الداللية"
وم مساحات لذلك فإن اإلضمار أو اإليجاز بالحذف في القرآن الكريم من قبيل مفي 

التفريغ داخل النص الواحد بمعنى " أن يحذف الكاتب جزءا من النص ليبرز جزءا آخر 
يوظفو وفق مكتوبو أو نصو العام؛ فيربط بين جزأين من النص الواحد مع حذف ما بينيما، 

َأْتُل ُقْل َتَعاَلْوا ، ففي افتتاحية الوصايا قولو تعالى: " (ٖٗ)كما أنو قد يقدم الالحق عمى السابق"
َم َربُُّكْم َعَمْيُكْم َأالَّ ُتْشِرُكوْا ِبِو َشْيًئا   (ٖ٘)..." َما َحرَّ

  : داللة التضمين 

ضمير مخاطب يعود عمى المفرد ( ٖٙ)( فاعمو مستتر تقديره )أنت(ُقلْ فعل األمر )
 (ٖٛ)–من قبيل إحالة العيد الذكري  -( ٖٚ)المذكر بعالمة صفرية وفق إشارة إحالية مذكورة 

                                                 
انكشٚى دساعخ َؾٕٚخ َظٛخ، يكزجخ اإليبو انجخبس٘ نهُشش، انمبْشح، اَظش: )أَٛظ( ربيش ػجذ انؾًٛذ يؾٙ انذٍٚ، اإلؽبنخ فٙ انمشآٌ  ٖٖ

 .9٘ٗ، 2٘ٗو،ص2ٕٓٓ
 ، ثزظشف.9ٓٔ)ػهٙ(ْبعشيظطفٗ إثشاْٛى، انزُبص فٙ عفش األعبداِ ، ص  ٖٗ
 .ٔ٘ٔعٕسح االَؼبو، اٜٚخ :  ٖ٘
سئب يؼُٛب؛ اَظش: ٚمطٍٛ)عؼٛذ(، فٙ ثُبء انُض ػهٗ انًغزٕٖ انخبسعٙ، ٚالؽع أٌ انكبرت فٙ انؼًٕو ْٕٔ ُٚزظ َظّ ٚزظٕس لب ٖٙ

 .3ٙو صٕٔٓٓ، ٕاَفزبػ انُض انشٔائٙ انُض ٔانغٛبق، انًشكض انضمبفٙ انؼشثٙ، انذاس انجٛضبء،انًغشة، طـ
ٚكٌٕ انزؾذٚذ انغهجٙ نهًؼُٗ ػٍ طشٚك انمٛى انخالفٛخ ؛ اَظش:)ؽغبٌ(رًبو، انهغخ ثٍٛ انًؼٛبسٚخ ٔانٕطفٛخ، ػبنى انكزت،  3ٖ

 .2ٖٔص  و،ٕٔٓٓ،ٗانمبْشح،طـ
انؼٓذ انزكش٘: ْٕ رهك انٕعٛهخ أٔ انمشُٚخ انذانخ ػهٗ انًؾبل إنّٛ، ٔرشًم كم انمشائٍ انُظٛخ انزٙ يٍ شأَٓب أٌ رششذ انًزهمٙ إنٗ  2ٖ

 .ٖٕٕص اإلؽبنخ فٙ انمشآٌ انكشٚى دساعخ َؾٕٚخ َظٛخ، )أَٛظ( ربيش،  انًشاد يٍ انؼُظش انًؾٛم؛ اَظش: 
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كاف الخطاب ضمير المخاطب البارز المتصل باعتبار المرجعية المتقدمة إلى قولو إلى 
 (ٜٖ)(ِمْنُيم مَّا َكاُنوْا ِبِو َيْسَتْيِزُؤونَ  َوَلَقِد اْسُتْيِزَئ ِبُرُسٍل مِّن َقْبِمَك َفَحاَق ِبالَِّذيَن َسِخُرواْ تعالى )

ة الجر )من( فيو رسول حيث إن الُمخاَطب شممو التبعيض باألداة السابقة عميو أدا 
من الرسل، وجزء من كل عمى سبيل التضمين ألن "التضمين يقوم عمى تقدير محذوف 

، حيث (ٔٗ)فشممت الرسالة المخاَطب المركزي (ٓٗ)تظيره القرينة المفظية ودليل التناسب قائم"
ن تعود كاف الخطاب عمى رسول متأخر زمنيا عن الرسل الذين عمتيم اآلية الكريمة؛ ذلك أل

الضمير" أو عموم الضمائر تكون ذات مراجع متقدمة عمييا في المفظ أو في الرتبة أو فييما 
 معا، واألغمب في ىذا المرجع أن يكون اسما ظاىرا محدد المدلول. 

 : تعيين القرينة 

إن تحديد االسم الظاىر قرينة لفظية تعين اإلبيام، الذي كان الضمير )المستتر في 
ويشتمل  -يشتمل عميو بالوضع، ألن معنى الضمير وظيفي وىو الحاضر(( ُقلْ فعل األمر )

أو الغائب عمى إطالقيما فال يدل داللة معجمية إال بضميمة المرجع  -عمى المخاَطب
وبواسطة ىذا المرجع يمكن أن يدل الضمير عمى معين، وتقدم ىذا المرجع لفظا أو رتبة أو 

ما أن لمضمائر أىميتيا في عالقة الربط، حيث ىما معا ضروري لموصول إلى ىذه الداللة، ك
إن رجوعيا إلى مرجع يغني عن تكرار لفظ ما رجعت إليو مما يقوي من تماسك أطراف 

 .(ٕٗ)الجممة "
لكن ال يعني الحذف أن عنصرا كان لو وجوده في الكالم ثم حذف بعد وجوده؛ فال  

( وألن القرينة متعينة ودالة عمى َتَعاَلْوا)(َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقليفترض بأن أصل اآلية كانت )
  .المحذوف سقط الوصف بالتفجي 
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 .ٓٔعٕسح االَؼبو، اٜٚخ :  
ٗٓ

اَظش: )انجهًٛٙ( يؾًذ ثٍ ػجذ انشؽًٍ ثٍ ػجذ هللا، انزضًٍٛ ٔأصشِ فٙ رفغٛش انمشآٌ انكشٚى دساعخ رطجٛمٛخ، سعبنخ  

 .ْٕٔـ، ص 2ٕٗٔيبعغزٛش غٛش يُشٕسح، كهٛخ انذػٕح ٔأطٕل انذٍٚ، عبيؼخ أو انمشٖ، لغى انزفغٛش ٔػهٕو انمشآٌ،  
ٗٔ

ل ػهّٛ انمشآٌ انكشٚى ثٕاعطخ عجشٚم ػهّٛ انغالو انًخبطت انًشكض٘ ْٕ انُجٙ يؾًذ طهٗ هللا ػهّٛ ٔ  عهى ألَّ َيٍ َُضِّ

َٔ لبل رؼبنٗ "  ِّ ْٚ ٍَ ََٚذ ْٛ ب ثَ ًَ لًّب نِّ ِ ُيَظذِّ ٌِ هللاَّ نَُّ َػهَٗ لَْهجَِك ثِئِْر ُ ََضَّ ا نِِّغْجِشَٚم فَئََِّّ ًّّٔ ٌَ َػُذ ٍَ لُْم َيٍ َكب ْؤِيُِٛ ًُ ثُْشَشٖ نِْه َٔ " عٕسح ُْذًّٖ 

َْمَهَْجزُْى َػهَٗ أَْػمَبثِكُ ٕنّ رؼبنٗ " ، ٔل9ٙانجمشح اٜٚخ ْٔ لُزَِم ا ٌْ َيبَد أَ ِ ُعُم أَفَئ ِّ انشُّ ٍْ لَْجهِ ٌذ إاِلَّ َسُعٌٕل لَْذ َخهَْذ ِي ًَّ َيب ُيَؾ َٔ ٍْ َي َٔ ْى 

 ٍَ بِكِشٚ ُ انشَّ َعَْٛغِض٘ هللاَّ َٔ ْٛئًّب  َ َش ٍْ َُٚضشَّ هللاَّ ِّ فَهَ ْٛ ُْمَهِْت َػهَٗ َػمِجَ  . ٗٗٔاٜٚخ " عٕسح آل ػًشاٌ َٚ
ٕٗ

 ثزظشف. ٖٔٔ، ٔٔٔو، صٕٗٓٓ، ٗ)ؽغبٌ(رًبو، انهغخ انؼشثٛخ يؼُبْب ٔيجُبْب، ػبنى انكزت، انمبْشح، طـ  
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"قرينة المنطوق والمكتوب مجال العالمة، فالبد أن يكون المبنى جزءا من وألن 
النظام وأن القواعد كميا ليست أكثر من تفصيل قصة الصمة بين المعاني والمباني، فوضوح 

، مع تحديد (ٖٗ)دراك الفرق بين المبنى وبين العالمة"المقصود بالمبنى يتوقف إذا عمى إ
 الموقع بشكل دقيق.

 :لحظ العالقات النحوية الداللية 

إن التفريق بين حالين لمقرآن الكريم، حال النزول وحال الجمع واالكتمال، يبنى عميو 
فميذا ضبط مفيوم العيد الذىني والتمييز بينو وبين العيد الذكري صاحب القرينة المتباعدة، 

التفريق أثره في اختالف تشكيل المحال إليو واستحضاره لدى المتمقي في الحالين؛ كما أن 
تحديد ثالثة روافد أساسية لمعيد الذىني في القرآن الكريم المشتممة عمى أسباب النزول، 

ين . بل ىو الفارق ب(ٗٗ)والسَِّير، والسياق العام لنزول القرآن يسيم في تشكيل القرينة وقوتيا"
مقررات النظام المغوي، وبين مطالب السياق الكالمي االستعمالي؛ فالحذف مثال عند توالي 
األمثال يخضع لمذوق االستعمالي؛ فيعمد االستعمال إلى اتخاذ اإلجراءات المطردة كمما 
حدث الموقع الذي يتطمبو، ومن ىنا يكون قاعدة فرعية، أو نظاما فرعيا بالنسبة لمنظام 

 .(٘ٗ)مالمغوي العا
وتتسم حدود المرجعية بضوابط معينة ال يغفميا النص بحال من األحوال فقد  

َيا اشتمل القرآن الكريم عمى قرب العيد الذكري لتركيب مشابو لمحل الدراسة في قولو تعالى " 
َْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنيَن ُيْدِنيَن َعَمْيِينَّ  ِمن َجالِبيِبِينَّ َذِلَك َأْدَنى َأن  َأيَُّيا النَِّبيُّ ُقل ألِّ

 .(ٙٗ)"ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْيَن َوَكاَن المَُّو َغُفوًرا رَِّحيًما

( ضمير مخاطب مستتر تقديره )أنت( يعود إلى محال إليو ُقلحيث إن فاعل ) 
 .(النَِّبيّ متقدم وىو)
نقاط يمكن "فالنص ذو بداية ومجال وسٍط قد يطول وقد يقصر، ونياية، وىي  

التوقف عند أي واحدة منيا وفصميا عن غيرىا، ولكنيا ال يمكن أن تفيم معزولة عنيا. فكل 
                                                 

ٖٗ
 ،ثزظشف. ٖ٘ٔانًشعغ انغبثك، ص 
ٗٗ

 . 9٘ٗ، 2٘ٗاَظش: )أَٛظ( ربيش ػجذ انؾًٛذ يؾٙ انذٍٚ، اإلؽبنخ فٙ انمشآٌ انكشٚى دساعخ َؾٕٚخ َظٛخ، ص 
ٗ٘

 .92ٕهغخ انؼشثٛخ يؼُبْب ٔيجُبْب، ص)ؽغبٌ(رًبو، ان اَظش: 
ٗٙ

 .9٘عٕسح األؽضاة ، اٜٚخ  
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مكون من مكوناتو يمثل َمْعَممًا أو نقطة تتقدم بيا األحداث إن كانت حدثًا، وتتعدد بيا الذوات 
ترتيب عالم إن كانت ذاتًا، وىي يمكن العودة إلييا عن طريق اإلحالة، وبالقياس عمييا يجري 

 .(3ٗ)الخطاب وبناء النص باالستتباع "

 : اإليجاز بين اإلحالة الذكرية والذىنية 

نما  ومما تجدر اإلشارة إليو أن "التقديم والتأخير ال يأتيان لالىتمام أو لمعناية، وا 
لذا فإن بعد المسافة في اإلحالة مع وحدة القرينة مضعفا ( 2ٗ)يأتيان لتحرير المعاني وضبطيا"

يين، أو محوال لإلحالة من ذكرية إلى ذىنية، غير أن قرب المسافة مع تعدد القرينة لمتع
وعند تغير اإلحالة من ذكرية إلى ذىنية يكون اإليجاز  (9ٗ)مرجحا من مرجحات تعيينيا؛

حيث إن وجود القرينة يعد من موانع التفجي، ومن ناحية أخرى فإن عالقة ىيئة النص وبنيتو 
جوانب المعنى التي ال تغطييا النظرية الداللية مثل االفتراض  ي يغطي"بيذا الشكل التداول

الُمْسَبق، ودراسة المبادئ التي تحكم االستخدام التواصمي لمغة في إنتاج أو تمقي النص أو 
الخطاب المغوي والتفاعل الذي ينشأ في السياقات )األحداث الكالمية( التي تكتمل فييا 

 .(ٓ٘)"الرسالة المغوية 

تحدد قيمة كل مفردة في القرآن الكريم بوجودىا مع غيرىا صراحة أو مع قابمية فت 
استردادىا عند الحذف دون تشعبات مانعة من إرادة المعنى األصمي ودون وجود فجوات 

 نصية.

اإليجاز ىو: جمع المعاني المتكاثرة تحت المفظ القميل مع اإلبانة واإلفصاح؛ و 
معاني كثيرة من غير حذف، ويسمى إيجاز ِقَصر؛ أما إذا  ويكون بتضمين العبارات القصيرة

؛ (ٔ٘)ُحذفت كممة، أو جممة، أو أكثر مع قرينة ُتعيِّن المحذوف كان ذلك إيجاز حذف
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َمال ػٍ : انضَبد)األصْش(،  ٖٓص  يؾًذ عبنى، انغجك فٙ انؼشثٛخ انًؼبطشح ثٍٛ انًُطٕق ٔانًكزٕة،( أثٕ ػفشح) 

 . ٖٗو، ص99َٖٔغٛظ انُض ثؾش فًٛب ٚكٌٕ انًهفٕظ ثّ َظب، انًشكض انضمبفٙ انؼشثٙ، ثٛشٔد،
ٗ2

 .3ٖٔ ص، وٕٓٓٓ، ٔٔطـ لٙ، انجالغخ رطٕس ٔربسٚخ، داس انًؼبسف، انمبْشح، شٕ( ضٛف) 
ٗ9

 .ٓٙٗاإلؽبنخ فٙ انمشآٌ انكشٚى دساعخ َؾٕٚخ َظٛخ، ص )أَٛظ( ربيش،  
50

) Crystal(David , (2008), A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell,  p 379-

380 
٘ٔ

الغخ انٕاضؾخ انجٛبٌ ٔانًؼبَٙ ٔانجذٚغ ٔدنٛم انجالغخ انٕاضؼ، انذاس انًظشٚخ )انغبسو(ػهٗ، ٔيظطفٗ أيٍٛ، انج 

 .  2ٕٓو، ص ٕٗٔٓانغؼٕدٚخ نهطجبػخ ٔانُشش، انمبْشح، 
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الفاعل التساع التقدير وفق السياق والمفعول  -حذف –( عمى )إضمار( َتَعاَلْوا ُقلفاشتممت )
 كذلك. 

ب ضمنا المناسبة بين النصين أو الوحدتين أما تفجي التناص، فيو أن يحذف الكات 
النصيتين المتين قد جمع بينيما بآلية من آلياتو، وىو يشبو إلى حد بعيد المقامية المكتسبة، 
أي إحداث فجوة ممموسة في التسمسل السياقي وفي عالقة الوحدة النصية بالعنوان، فالنص 

الفجوة السياقية كمما أعاد قراءة حين ذلك مقاميتو جامدة، وال يزال القارئ يستشعر تمك 
، وألن التفجي ىو افتعال الفجوة من الكاتب فيو من األنماط المستبعدة في القرآن (ٕ٘)النص

الكريم، ذلك لَضْبط مفيوم العيد الذىني بالقرآن الكريم؛ ولممفيوم المغوي حول التفجي حيث 
أما القرآن  (ٖ٘)الُفْرَجُة والُمتََّسُع َبْيَن الشَّْيَئْيِن"إن " َتَفاَجى الشَُّئ: َصار لُو َفْجَوة، والَفْجَوُة ىي 

الكريم فيو قائم عمى التسمسل، واالستتباع لألحداث، واالتصال المباشر بين المرسل 
والمستقبل المركزي مع وحدة المدرسة التدوينية؛ لذلك فيو ذا قرائن مانعة من وجود فجوات 

دون َتَشعُّب في مرجعية الضمير حيث عاد  بين نصوصو، وإلمكانية استرداد المحذوف
ِبُرُسٍل مِّن ( عمى داللة التضمين في قولو تعالى )ُقلالضمير المستتر تقديره أنت فاعل )

 (. َقْبِمكَ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

ٕ٘
 .9ٓٔ)ػهٙ( ْبعشيظطفٗ إثشاْٛى، انزُبص فٙ عفش األعبداِ، ص  

ٖ٘ 
نؼشثٙ، ٔصاسح اإلػالو ،انكٕٚذ انزشاس ا -، ربط انؼشٔط يٍ عٕاْش انمبيٕطيؾًذ يشرضٗ انؾغُٛٗ( انضثٛذٖاَظش:)

 ..3ٕٔ، ٕٙٔ،ص  9ٖعـ  ( ط ٔو يبدح )ف ٕٔٓٓ
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 المبحث الثاني
 القرائن الضابطة لمتفجي واإليجاز في وصايا سفر الخروج.

من حيث األمر والنيي مع  جاءت وصايا سفر الخروج عمى ىيئة تركيبية إنشائية
 .التتابع السردي لجممة المحرمات والتشريعات

حيث " يغطي ىذا السفر مرحمة زمنية تقدر بمائة وثالثين سنة تقريبا من موت  
يوسف عميو السالم إلى عيد بناء الييكل، وىو في نظر الكثيرين امتداد لسفر التكوين؛ 

فروعون بموسى عميو السالم، بل واتَِّباع  فيشتمل عمى معاناة الييود وتخميصيم من بطش
موسى عميو السالم بعد جممة من المعجزات، ثم اجتياز البحر وخروج بني اسرائيل من 

فإلى جانب حادثة الخروج  (ٗ٘)مصر، كما تناول السفر الحديث عن األعياد الدينية الييودية"
ي الرب لموسى عميو الرئيسية تمك " يحتوي السفر عمى عدة موضوعات أخرى، منيا تجم

السالم عمى جبل سيناء، وقطع العيد بين الرب وجماعة بني اسرائيل الخارجة من مصر، 
والقوانين المتصمة بيذا العيد باإلضافة إلى المجموعات القانونية األخرى التي تمقتيا الجماعة 

 .(٘٘)عمى يد موسى عميو السالم"

الن " اهلل أن إسرائيل سيكون وأىم ىذه األحداث ما اشتمل عميو السفر من إع 
بألفاظ ُمحكمة تتناسب مع أىمية ذلك العيد فجاءت  (ٙ٘)شعبو، وأعطاىم الوصايا العشر"

وفق أنماط تركيبية متميزة بين األمر والنيي والتعميل، اتسمت في أغمبيا باإليجاز، والتتابع، 
ن ظير خالليا التفجي بصورة أو بأخرى  . واالكتفاء في بعض األحيان، وا 

 : داللة التضمين 
 ֱאֹלֶהיָך יְהָוה ָאנִֹכיإن افتتاحية الوصايا بالخطاب المباشر لممفرد المذكر الحاضر 

... مع سياقية النصوص السابقة تؤكد عمى مرجعية )كاف الخطاب( إلى موسى عميو 
 :السالم حيث سبقو النص

                                                 
٘ٗ

و، ص ٕٕٓٓ)إدسٚظ( أػجٛضح، انٕافٙ فٙ َؾٕ انهغخ انؼجشٚخ، ٔصاسح األٔلبف ٔانشئٌٕ اإلعاليٛخ ثبنًغشة، انشثبط، 

 ثزظشف. ٔٔ،ٓٔ
٘٘

 .9ٖ،2ٖ)ؽغٍ( يؾًذ خهٛفخ، يذخم َمذ٘ إنٗ أعفبس انؼٓذ انمذٚى، ص  
٘ٙ

، ٖط( فشَغٛظ، ٔعًبػخ يٍ انالْٕرٍٛٛ، رفغٛش انكزبة انًمذط، داس يُشٕساد انُفٛش، ثٛشٔد، نجُبٌ، طـ)دافش 

 . ٕٕٔو، ص 92ٙٔ
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 ַאָּתה-ִכי  :ִסינָי ַהר-ֶאל ַלֲעֹלת, ָהָעם יּוַכל-ֹלא, יְהָוה-ֶאל, מֶֹׁשה ַויֹאֶמר כג " 
 ְוָעִליתָ , ֵרד-ֶלְך יְהָוה ֵאָליו ַויֹאֶמר כד  .ְוִקַדְׁשּתֹו, ָהָהר-ֶאת ַהגְֵבל, ֵלאמֹר, ָבנּו ַהֵעדָֹתה

-יְִפָרץ-ֶפן--יְהָוה-ֶאל ַלֲעֹלת יֶֶהְרסּו-ַאל, ְוָהָעם ְוַהכֲֹהנִים; ִעָמְך ְוַאֲהרֹן ַאָּתה
ֹ  ַויֵֶרד כה  .ָבם لكن النعت التالي لألحداث  (3٘)..." ֲאֵלֶהם, ַויֹאֶמר; ָהָעם-ֶאל, ֶׁשהמ

والمعايشين ليا يتنافى مع رجوع الضمير عمى موسى عميو السالم وحده، فيو من قبيل 
و لبني اسرائيل عامة متمثل في موسى عميو السالم  رادة الكل فالخطاب ُمَوجَّ التعبير بالجزء وا 

... " حيث إن الخروج كان لمشعب  ֲעָבִדים ִמֵבית ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיָך ֲאֶׁשר"... 
 ְלָך יְִהיֶה-ֹלאعامة؛ لكن مع التزام الخطاب لممفرد المذكر في سياق الوصايا كاممة "... 

... " ومع الرجوع بعد إتمام الوصايا إلى الخطاب لمطمق الجمع  ָפנָי-ַעל, ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים
... " ظير التفجي، ودعَّم صعوبة זָָהב ֵואֹלֵהי ֶכֶסף ֱאֹלֵהי  :ִאִּתי, ןַתֲעׂשּו ֹלא"... 

االسترداد، وأكد عمى االختالف في نمط الكتابة أو الكاتب نفسو لعدم اتحاد النمطية 
ال فالمقصود ىو توجيو الوصايا لكل إنسان حيث العموم في قولو )  יְהָוה ָאנִֹכיالسياقية؛ وا 

...( أبطل ذلك الزعم ورجح  הֹוֵצאִתיָך ֲאֶׁשר( لكن التحديد بذكر حادثة الخروج )...ֱאֹלֶהיָך
 ظيور التفجي حيث َتَشعُّب مرجعية ضمير المخاطب.

التكامل بين  عمى أساس أن تحميل المعنى المغوي )الظاىر والمضمر( يتطمب"
ق...( والداللة بمفيوميا التداولية )بإجراءاتيا المختمفة كأفعال الكالم واالفتراض الُمْسبَ 

 .(2٘)"العام
: قابمية االسترداد من السياق ومن ناحية أخرى فإن اإلضمار أو الحذف يتطمب
 المغوي وغير المغوي، وسيولة الفيم والتقدير مع عدم المبس.
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فقال  42 فقال موسى للرب ال يقدر الشعب ان يصعد الى جبل سيناء النك انت حذرتنا قائال اقم حدودا للجبل و قدسه 

له الرب اذهب انحدر ثم اصعد انت و هرون معك و اما الكهنة و الشعب فال يقتحموا ليصعدوا الى الرب لئال يبطش 
 (45:  42/ 91)خروج ...  فانحدر موسى الى الشعب و قال لهم 45 بهم
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 (Brown) Keith and James Edward Miller (2013),The Cambridge Dictionary of 

Linguistics, Cambridge University Press, p 352. 

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=2&chapter=19&vmin=24&vmax=24
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showVerses.php?book=2&chapter=19&vmin=25&vmax=25
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 2ٖٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

( من أن "الحذف" ٜٙٚٔوىذا ما يعمل ما ذىب إليو مايكل ىايداي ورقية حسن ) 
(9٘)صر التماسك النصي بيذا المفيوم ىو أحد عنا

 )إلى جانب عود الضمير والربط ...إلخ( 
فالربط والحذف من أساسيات البناء المغوي، وليست من الفنيات المتروكة لذوق وفنية الكاتب 
ال خرج النص من الوحدة والتماسك  وتقدير المتمقي؛ بدليل تضافر القرائن الذكرية والذىنية، وا 

 .إلى التخمخالت والتفجيات
 ين القرينة :تعي 

وردت الوصايا العشر في اإلصحاح العشرين من سفر الخروج وتكررت في 
اإلصحاح الخامس من سفر التثنية عمى نحو يبدو منو أنيا كانت عصب الشريعة 

، تشمل األربع األولى واجبات اإلنسان نحو اهلل، وتشمل الست األخرى واجبات (ٓٙ)الموسوية
مة وصايا في الترجمة لما يسميو الكتَّاب)الكممات العشر( واستعمال كم اإلنسان نحو قريبو؛

يضفي عمييا نغمة صارمة أكثر من الالزم فمقد أعطيت حتى يؤمن بيا الشعب، ويتبارك 
ولقد اتسمت الوصايا بوجود درجات متفاوتة لضمير المخاطب البارز المتصل بين  (ٔٙ)بيا؛

 ִמְצַריִם ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיָך ֲאֶׁשר, ֹלֶהיָךאֱ  יְהָוה ָאנִֹכיالحاضر لممفرد المذكر في النص " 
من خالل كاف الخطاب في  (ٕٙ)" ָפנָי-ַעל, ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ְלָך יְִהיֶה-ֹלא  :ֲעָבִדים ִמֵבית

 ֹלא(؛ وبين الحاضر لمطمق الجمع في النص " ֱאֹלֶהיָךموقع اإلضافة من التركيب االسمي )
من خالل واو الجماعة في  (ٖٙ)" ָלֶכם ַתֲעׂשּו ֹלא, זָָהב ֵואֹלֵהי ֶכֶסף ֱאֹלֵהי  :ִאִּתי, ַתֲעׂשּון

( حيث إن واو الجماعة ضمير متصل مبني في  ַתֲעׂשּוןموقع الفاعمية من التركيب الفعمي )
( المذكورة في יְִׂשָרֵאל ְבנֵי-ֶאל) (ٗٙ)فاعل؛ يعود عمى بني إسرائيل -محل رفع  -موقع 

                                                 
59 Sanders and Pander Maat, (2006), Cohesion and Coherence: Linguistic 

Approaches, in Encyclopedia of Language and Linguistics , p.1552 
ٙٓ

، ص 923ٔ، ٕ)ظبظب(ؽغٍ، انفكش انذُٚٙ انٕٛٓد٘ أطٕاسِ ٔيزاْجّ، داس انمهى ، ديشك، داس انؼهٕو ثجٛشٔد، طـ 

ٖٔ9. 
ٙٔ

 .ٖٕٗ/ ص ٔ)دافشط( فشَغٛظ، ٔعًبػخ يٍ انالْٕرٍٛٛ، رفغٛش انكزبة انًمذط، عـ  
ٕٙ

 (ٕٓ/ ٕ)خشٔط  يبيٙأخشٖ أنٓخ آال ٚكٍ نك ، سع يظش يٍ ثٛذ انؼجٕدٚخأخشعك يٍ أنٓك انز٘ إَب انشة أ 
ٖٙ

 (ٕٓ/ ٕٓ)خشٔط  ال رظُؼٕا يؼٙ انٓخ فضخ ٔ ال رظُؼٕا نكى انٓخ رْت 
ٙٗ

ء اإلػشاة يٍ ثمبٚب انغبيٛبد انزٙ اَذصشد ٔؽبفظذ ػهٛٓب انؼشثٛخ ػهٗ انشغى يٍ رخهٙ انؼجشٚخ ػُٓب ٔاالكزفب 

ثبنًٕلؼٛخ. اَظش: )ػجذ انشءٔف(ػَٕٙ لٕاػذ انهغخ انؼجشٚخ، انٓٛئخ انؼبيخ نهكزت ٔاألعٓضح انؼهًٛخ يطجؼخ عبيؼخ ػٍٛ 

 .2ٔو، ص 93ٔٔشًظ، انمبْشح، 
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-ְרִאיֶתם ַאֶּתם  :יְִׂשָרֵאל ְבנֵי-ֶאל תֹאַמר כֹה, מֶֹׁשה-ֶאל יְהָוה ַויֹאֶמר النص السابق عميو "
 . (٘ٙ)" ִעָמֶכם ִדַבְרִּתי, ַהָשַמיִם-ִמן ִכי-

وىذا التشكيل في الضمير بالنسبة لممخاطب قد يندرج تحت االلتفات أو 
أو  (ٛٙ)،ּסטיההأو االنحراف  (ٚٙ)،הפתאומי החּלוף؛ بمعنى التحول المفاجئ (ٙٙ)االستطراد

הּקפיצהالقفز 
، فيو يخمق التفجي بخروجو عن الرصف والنظم المتناوب والمتتابع الذي (ٜٙ)

ن عمد المتمقي إلى  يتسمسل فيو البناء ليخرج عمى ىيئة ِوحدة واحدة متماسكة ومترابطة؛ وا 
ن االستدالل حيث إن "االستدالل ال يختمف كثيرا في ظل التناص بالنسبة لممتمقي، إال أ

األمر قد يزداد تعقيدا بالنسبة لمكاتب حين يحدث ىذا التفجي في ظل التناص؛ حيث يتحمل 
المؤلف عمى عاتقو إنشاء روابط سياقية وداللية بين األجزاء المتناصة قبل إحداث تمك 

 .(ٓٚ)الفجوات في بنيتيا السطحية الجديدة "

ن كانت الروابط السياقية تمك من ِقَبل الشارح والمفسر  لمنص األصمي فيي بذلك  وا 
تصبح الداعم الرئيس لمتفجي؛ ومع ما ذىب إليو البعض إلى أن " الكممات العشر كانت في 

)أكرم أباك وأمك(، )ال تشتو بيت قريبك( فإذا ما صح ذلك فإن طق بيا: األصل حين نُ 
 .(3ٔ)الحجم المطول لموصايا يكون تعميقا موصى بو لموسى عندما أعمنيا لمشعب"

 (اإلضمار)أو   ellipsis (الحذف) " ؤكد عمى صعوبة االسترداد حيث إنمما ي 
لالسترداد  يةقابم، مع الُيستعمل في التحميل المغوي لإلشارة إلى حذف كممة أو أكثر

recoverable ال  قدولكن  بصورة مباشرة )من خالل السياق المغوي(، بشكل ال لبس فيو؛

                                                 
ٙ٘

 (ٕٓ/ 2ٔ)خشٔط  فمبل انشة نًٕعٗ ْكزا رمٕل نجُٙ اعشائٛم اَزى ساٚزى اَُٙ يٍ انغًبء ركهًذ يؼكى 
ٙٙ

 ٖٙٔذ هللا، انزأصٛشاد انؼشثٛخ فٙ انجالغخ انؼجشٚخ، صاَظش: )عالو(شؼجبٌ يؾًذ ػج 
ٙ3

  .9٘ٔ ע׳، 9ٕٗٔ שמיכל יוסף אברהם הוצאת: ליפסיה. ישראל שירת، ציון בן(הלפרاَظش: ) 
ٙ2

 . 2ٕٔ ע׳، העברית השירה על והדיונים העיונים ספר، יעקב בן משה(זראע אבןاَظش: ) 
ٙ9

، העברים האוניברסיטה، מאגנס י״ל ע״ש יםספר הוצאת: ירושלים. הספרדית השירה תורת، דוד(יליןاَظش: ) 

  .ٖٖٓ ע׳ ،932ٔ، שלישית מהדורה
3ٓ

 .ٙ٘)ػهٙ(ْبعشيظطفٗ إثشاْٛى، انزُبص فٙ عفش األعبداِ، ص  
3ٔ

 .ٖٕٗ/ ص ٔ)دافشط(فشَغٛظ، ٔعًبػخ يٍ انالْٕرٍٛٛ، رفغٛش انكزبة انًمذط، عـ  
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 ٓٗٓٔ مجمة بحوث كمية اآلداب  

نما ُيستخدم من باب االختصار في المغة ُيستخدم مصطمح "الحذف" بمفيومو الشائع ، وا 
  .(3ٕ)المحكية"

 : لحظ العالقات النحوية الداللية 
تعتبر إشكالية تعدد المدارس التدوينية من أكبر المشكالت المغوية التي تبرز في 
الدراسات الداللية والتداولية لمعيد القديم؛ كما أن الخالف وعدم القطع بالدليل عمى كاتب 

ج يعزز من تفاقم ىذه اإلشكالية؛ حيث إنو ىناك من يجزم بأن "سفر الخروج ىو سفر الخرو 
وال يوجد في السفر نفسو إشارة تتعارض مع ىذا  -عميو السالم–ثاني سفر كتبو موسى 

لكن بالنظر في مادة السفر نفسو ومن ثم التركيب المغوي ُيالحظ أن سفر "  (3ٖ)اإلثبات"
فو أكثر من كاتب ال يمكن تحديد ىويتيم، وقد تم إرجاع الخروج عمل مركب اشترك في تألي

التوراة بأكمميا إلى عدة مصادر أىميا األربعة المعروفة بالييوي، واإللوىيمي، والتثنوي، 
فيذا التنوع  (3ٗ)والكينوتي؛ وتعود مادة سفر الخروج تحديدا لتمك المصادر عدا التثنوي"

ن كان غير مقصود لذاتو بل استدعتو المصدري يعزز من تفاقم التفجي في النصوص و  ا 
ظروف التدوين المتفاوتة، وال يمكن أن يتم إرجاع ىذه الظاىرة إلى اإليجاز بالحذف في 
ذاتو، ذلك ألن اإليجاز بالحذف يتطمب إثبات القرائن الُمِعْيَنة عمى تحديد المحذوف في ذات 

ود الضمير والقرينة عمى النص ميما كانت درجة قربو أو بعده وأيا كانت المسافة بين ع
 .االسم الظاىر نفسو

 דרְך" ومع الثراء الترادفي في التراث العبري الذي احتواه ذلك المفيوم بين الحذف 
اتسعت ظاىرة التفجي بين نصوص  (3٘)" ההסתפקותواالكتفاء  הצמצוםواإليجاز  קצרה

 العيد القديم.   
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 . (Crystal)David , (2008), A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 

Blackwell, p166  
3ٖ

 .ٕٕٔ)دافشط( فشَغٛظ، ٔعًبػخ يٍ انالْٕرٍٛٛ، رفغٛش انكزبة انًمذط، ص  
3ٗ

 ثزظشف. 9ٖ)ؽغٍ( يؾًذ خهٛفخ، يذخم َمذ٘ إنٗ أعفبس انؼٓذ انمذٚى، ص   
3٘

 תל. 9٘ٗٔ ،ביאליק מוסד הוצאת:  ירושלים. ובפרובאנס בספרד העברית השירה. חיים( שירמן)اَظش:  

     .٘٘ ע׳، א׳ חלק، ראשון ספר،  שלישית הדפסה מתוקנת שניה מהדורה"، דביר:"אביב
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 : اإليجاز بين اإلحالة الذكرية والذىنية 

وقف الشبكة البيانية لإلحاالت النصية الذكرية والذىنية عمى مصادر الموقف تت 
ال دخمت في نطاق  الكالمي الرئيسة؛ فإذا اتضح موقع المرسل والمستقبل وضحت الرسالة؛ وا 
التعددية التأويمية والتفجيات، ذلك ألن مساحات التفريغ غير قابمة الستردادات محددة؛ لذلك 

م من التحديد الدقيق لمقرائن في نصوص العيد القديم فإن تعدد المدارس ال تدوينة قد َحجَّ
 خاصة عند رجوع الضمير عمى االسم الظاىر.

وألن البنية النصية في سفر الخروج تتسم بالكثير من اإلحاالت نظرا لمموضوعات  
ق التي يتناوليا ذلك السفر، حيث إنو" يمثل مع سفر التكوين امتدادا تاريخيا فيما يتعم

باستمراره في حكاية األصول التاريخية لجماعة بني إسرائيل، وىو موضوع بدأ بسمسمة 
األنساب في سفر التكوين التي تنتيي في سفر التثنية، ومن ىذه الناحية يعتبر سفر الخروج 
الفصل الثاني في تاريخ جماعة بني إسرائيل ويكون مع سفر التكوين وحدة واحدة تستمر 

 .( 3ٙ)توراة الخمسة"حتى نياية كتب ال

عند موسى بن عزرا  عمى   הרמיזיםلذلك فإن تتبع القرائن ومالحظة اإلشارات 
  (ٚٚ)سبيل المثال؛ يكون بالممحة الدالة، تمك التي تفسر المعنى الكثير لمفظ القميل

فإن ثبتت من خالل األلفاظ قرينة مانعة من إرادة ما سواىا فيي من باب اإليجاز، 
ال فيي من با لتتبع ولمالحظة القرائن واإلشارات  המסקנהب التفجي، لذلك يمزم االستدالل وا 

ألنو " يعني مالحظة الفجوات بين نقاط في مساحة المعمومات كنتيجة لمتنشيط الموسع حيث 
إن المتمقي حينئذ تنشأ لديو شبكة معموماتية ناتجة عن تداخل مساحة النص المعموماتية مع 

تمكن من خالليا من مالحظة الفجوات بين نقاط في مساحة مساحة ثقافة المتمقي في
المعمومات، فيستدل بما لديو من ثوابت عمى ما بالنص من معمومات والعكس، فاالستدالل 
يتمثل في تمك العممية الذىنية التي يجب عمى القارئ القيام بيا لالنتقال من المعنى السطحي 

  الخروج، والعيد القديم في ُمجممو. أو قصدية كتَّاب سفر (32)إلى قصدية الكاتب"
                                                 

3ٙ
 .9ٖ)ؽغٍ( يؾًذ خهٛفخ، يذخم َمذ٘ إنٗ أعفبس انؼٓذ انمذٚى، ص   
33

. יעקב בן משה( זראע אבןَمال ػٍ: ) ٔٗعالو(شؼجبٌ يؾًذ ػجذ هللا، انزأصٛشاد انؼشثٛخ فٙ انجالغخ انؼجشٚخ، ص ) 

: ירושלים.  הלקין שלמה הםראב הערות בצרוף ותרגם היהג ךרע. העברית השירה על והדיונים העיונים ספר

 . ٖٕٓ ע׳، ה”שלת، מיםרדנ מקיצי הוצאת
32

؛ َمال ػٍ )د٘ ثٕعشاَذ( سٔثشد، انُض ٔانخطبة ٙ٘)ػهٙ( ْبعشيظطفٗ إثشاْٛى، انزُبص فٙ عفش األعبداِ، ص  

ٙ( يؾًذ، نغبَٛبد انُض يذخم إنٗ اَغغبو انخطبة، انًشكض انضمبفٙ انؼشثٙ، ؛ َٔمال ػٍ : )خطبث٘ٔٔٔاإلعشاء ص 

 .9ٙو، ص 99ٔٔ، ٔطـ
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 الخاتمة
خمصت ىذه الدراسة إلى بيان الضوابط األساسيات لمتداولية بين التفجي واإليجاز في 
العربية الفصحى، والعبرية القديمة؛ متمثمة في وصايا سورة األنعام في القرآن الكريم، 

 والوصايا العشر في سفر الخروج؛ فكانت ىذه نتائج الدراسة:
أثر المدارس التدوينية عمى الوحدة والتماسك النصي ُيَقيِّد العيدية الذكرية والعيدية الذىنية  .ٔ

في القرآن الكريم حيث إنو يتسم بأحادية المدرسة التدوينية، ومركزية مصدر الوحي؛ لذلك 
ي فمحذوفاتو تندرج تحت اإليجاز بالحذف؛ أما العيد القديم فيتسم بالتعددية والتشعب التدوين

أو المحذوفات وفق مبدأ كل مدرسة، فال توجد  –لمساحات التفريغ  -ومن ثم حرية التقدير 
أية قيود ضابطة لمعيدية الذكرية والعيدية الذىنية بصورة حاسمة، التساع صالحيات قابمية 
 االسترداد لممحذوفات في وصايا سفر الخروج؛ فيعزز ذلك من وجود التفجي في العيد القديم.

ار اإلسالم ودخولو لمبيئات غير العربية، ظيرت الدراسات الميتمة بالتحميل الشكمي مع انتش .ٕ
ومع ذلك ، واعتباره النموذج األمثل لمتطبيقات النثرية التالية لو، القرآن الكريم والجوىري آليات

في  المفيوم البنائي لمنص ودور وأثر المالبسات الخارجيةتأرجحت الدراسات التركيبية بين 
ارس االجتماعية والنفسية ذات الظالل المغوية، لذلك ظيرت طائفة تنزه النصوص المد

 المقدسة عن التطبيقات التداولية. 

من خالل التداولية يتضح جميا مسرح الحدث الكالمي وعوامل التأثير في البناء المغوي، كما  .ٖ
عمات التماسك أن المسافات المحسوبة والمحددة بين االسم الظاىر ومرجعية الضمير من مد

النصي؛ ولكل ذلك أثره عمى وجود ولحظ القرائن المفظية وغير المفظية بين التفجي واإليجاز 
فالقرينة وقابمية االسترداد من الحدود الفاصمة بين التفجي واإلضمار أو اإليجاز بالحذف، 

 ومن األمور الضابطة لمصطمحات مساحات التفريغ والتفجي.

ن المعينة عمى تمييز التفجي من اإليجاز، فيي تعيين القرائن ومن داللة التضمين من القرائ .ٗ
 ثم تقوي لحظ العالقات النحوية الداللية وتوضح حدود اإليجاز بين اإلحالة الذكرية والذىنية.
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Research Summary : 

 

Linguistic text in general is based on basic building blocks, and 

on moral ties and formal and semantic techniques Rhetorical 

Conceits may be explicit or deduced from the text, subject to 

measurement or the special taste of the recipient greatly. 

 Hence, they are influenced by circumstances and circumstances 

outside the framework of the formal and structural text that are 

centered around the deliberative Pragmatics, may direct the text 

in many directions, may agree or contradict the purpose for 

which the text was created. 
 

 


