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 االستهالل

 لِي رَأَيْتُهُمْ وَالْقَمَرَ وَالشَّمْسَ كَىْكَبًا عَشَرَ أَحَدَ رَأَيْتُ إِنِّي أَبَتِ يَا لِأَبِيهِ يُىسُفُ قَالَ إِذْ}
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 كلمة الشكر والتقدير
إّن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا. من يهده هللا، فال 

عبده  ملسو هيلع هللا ىلصمضّل لو، ومن يضلل فال ىادي لو. أشهد أن ال إلو إاّل هللا، وأشهد أّن دمحما 
ت   تِْلك   الرورسولو. "  "(ٕ) ت  ْعِقل ون   ل ع َلك مْ  ع ر بِيًّا ق  ْرآانً  أ نْ ز ْلن اه   ِإانَ ( ٔ) اْلم ِبيِ  اْلِكت ابِ  آَي 

ر اط   اْىِدان  . و"[ٕ ،ٔ: يوسف]  غ رْيِ  ع ل ْيِهمْ  أ نْ ع ْمت   اَلِذين   ِصر اط  ( ٙ) اْلم ْست ِقيم   الصِّ
 . آمي.[ٚ ،ٙ: الفاحتة] (ٚ) الَضالِّي   و ال   ع ل ْيِهمْ  اْلم ْغض وبِ 

 أّما بعد،
يوسف )دراسة  وب احملادثة يف قصة"أسللقد مّت ىذا البحث حتت العنوان 

، بعون هللا. وكان شرطا من الشروط اليت يتّم هبا تعّلمي يف قسم اللغة العربية وأدهبا "أسلوبية(
بكّلية العلوم اإلنسانية، جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج يف عام 

 .(S1)، ومقدما حلصول على درجة سرجاان ٕٙٔٓ—ٕ٘ٔٓالدراسي 
فال يكون ىذا البحث متاما إاّل إبذن هللا، ومبساعد عدة جهات. فلذلك كنت مريدا 

 أبن أقدم الشكر دلن ساعدين يف إمتام ىذا البحث، وىم:
فضيلة األستاذ موجيا راىارجو كمدير جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية  .ٔ

 احلكومية ماالنج، شكرا لك على مساحتك؛
ة العلوم اإلنسانية الدكتور إستعاذة ادلاجستري، اليت أعطاين كّلما فضيلة عميدة كّليّ  .ٕ

 أحتاجو يف تعّلمي حىت وصلت إىل ىذه ادلرحلة األخرية.
فضيلة رئيس شعبة اللغة العريية وأدهبا أستاذي دمحم فيصل ادلاجستري، ىو  .ٖ

 مشجعي.
 ، الذين صحح البحث وأرشدين عنو.اجلامعي البحث عن ادلناقشة جلنةفضيلة  .ٗ
فضيلة الدكتور حلمي سيف الدين ادلاجستري، الذي اليزال أرشدين وأشرفين يف  .٘

 عملية البحث حىت مّت البحث.
 



 الدينية الشئون وزارة
 اإلنسانية العلوم كلية
 وأدهبا العربية اللغة قسم

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة
 

 املشرف تقرير
 : قدمو الذي اجلامعي البحث ىذا إن

 فخرجيال : االسم
 ٖٔٗٓٓٔٔ : القيد رقم

 أسلوب احملادثة يف قصة )دراسة أسلوبية( : العنوان
 ادلطلوب الشكل على ليكون الالزمة واإلصالحات التعديالت بعض فيو وأدخلنا نظران قد

 اإلنسانية العلوم لكلية (S1)  سرجاان درجة على واحلصول النهائي شروط الختبار الستيفاء
 م. ٕٙٔٓ—ٕ٘ٔٓللعام الدراسي  وأدهبا العربية اللغة قسم يف
 

 م ٕ٘ٔٓديسيمرب       مباالنج، حتريرا

 ادلشرف
 
 

 ستريالدكتور حلمي سيف الدين، ادلاج
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 الدينية الشئون وزارة
 اإلنسانية العلوم كلية
 وأدهبا العربية اللغة قسم

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة
 
 

 اجلامعي البحث عن املناقشة جلنة تقرير

 : قدمو الذي اجلامعي البحث ىذا مناقشة متت لقد
 : فخرجيال  االسم

 ٖٔٗٓٓٔٔٔ:   القيد رقم
 )دراسة أسلوبية(أسلوب احملادثة يف قصة يوسف  : العنوان
 العلوم لكلية وأدهبا العربية اللغة قسم يف (S1) سرجاان درجة واستحقاقها جناحها اللجنة وقررت

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جبامعةة اإلنساني
 

 م ٕ٘ٔٓ ___ ديسيمرب  مباالنج، حتريرا
 (   ) الدكتور سواتمان، ادلاجستري  -ٔ
 (   ) معرفة ادلنجية، ادلاجستري  -ٕ
 (   ) ادلاجستريالدكتور حلمي سيف الدين،  -ٖ

 
 ادلعرف
 اإلنسانية العلوم كلية ةعميد

 
 ادلاجستري ة،ذاستعا الدكتور

  ٕٕٖٕٜٜٖٖٜٓٓٓٔٔٓٚٙٔف: التوظي رقم



 الدينية الشئون وزارة
 اإلنسانية العلوم كلية
 وأدهبا العربية اللغة قسم

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة
 

 اإلنسانية العلوم كلية عميد تقرير

 البحث ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة وأدهبا العربية اللغة قسم تسلم
 :الباحث كتبوي  الذ اجلامعى

 : فخرجيال االسم
 ٖٔٗٓٓٔٔٔ:  القيد رقم

 : أسلوب احملادثة يف قصة يوسف )دراسة أسلوبية( نالعنوا
لكلية العلوم اإلنسانية  (S1) سرجاان درجة على واحلصول النهائي االختبار شروط ستيفاءال

 .وأدهبا العربيةيف قسم اللغة 
 

 ٕ٘ٔٓ، __ ديسيمرب مباالنج تقريرا
 االنسانية كلية عميدة

 
 

 ادلاجستري إستعاذة الدكتورة
 ٕٕٖٕٜٜٖٖٜٓٓٓٔٔٓٚٙٔ: التوظيف رقم

 

 
 



 الدينية الشئون وزارة
 اإلنسانية العلوم كلية
 وأدهبا العربية اللغة قسم

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة
 

 وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس تقرير

 البحث ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالان جامعة وأدهبا العربية اللغة قسم تسلم
 :الباحث كتبوي  الذ اجلامعى

 : فخرجيال االسم
 ٖٔٗٓٓٔٔٔ:  القيد رقم

 : أسلوب احملادثة يف قصة يوسف )دراسة أسلوبية( نالعنوا
لكلية العلوم اإلنسانية  (S1) سرجاان درجة على واحلصول النهائي االختبار شروط ستيفاءال

 .وأدهبا العربيةيف قسم اللغة 
 

 ٕ٘ٔٓ، __ ديسيمبري مباالنج تقريرا
 وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس

 
 

 تريادلاجس فيصل، دمحمالدكتور
 ٕٖٕٜٗٓٓٔٔٓٓٔٓٔٔٗٚٔ: التوظيف رقم

 
 
 



 طالبال راقر إ

 : لباالط أبنين علما أفيدكم
 فخرجيال :  االسم

 ٖٔٗٓٓٔٔٔ : القيد رقم
: أسلوب احملادثة يف قصة يوسف يف القرآن الكرمي سورة يوسف  ث البح موضوع

 )دراسة أسلوبية(
 يف أحد ادعى وإذا .األخر أتليف أو غريي إبداع من دتوز  وما بنفسي وكتبتو وتحضر 

 تكون ولن ذلك على ادلسؤولية أحتمل فأان حبثي من فعال أنو وبي أتليفو من أنو ادلستقبل
 موالان جامعة اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم مسؤويل أو ادلشرفة على ادلسؤولية

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك
 

 ٕ٘ٔٓ ___ ديسيمرب مباالنج، حتريرا
 احثالب
 
 

 فخرجيال
 ٖٔٗٓٓٔٔٔ : القيد رقم

 
 
 
 
 
 



 امللخص
البحث  )دراسة أسلوبية(". يوسف أسلوب احملادثة يف قصة. "ٕ٘ٔٓ. ٖٔٗٓٓٔٔٔ فخرجيال.

اجلامعي. كلية العلوم اإلنسانية بشعبة اللغة العربية وأدهبا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 
 الدكتور حلمي سيف الدين ادلاجستري املشرف:احلكومية ماالنج. 

 الكلمات ادلفتاحية: األسلوبية، اخلربية، اإلنشائية، القرآن الكرمي، أسلوب احملادثة
 

يف سورة يوسف كانت ذلا خصوصيات، فيها احملاداثت بي األشخاص اليت أسلوب احملادثة 
تدور كمسرحية، ذلك خالف احملاداثت يف سور أخرى. ألّن يف القرآن ال يوجد القصة التامة إال يف 

 سورة يوسف. فاختار الباحث ىذه السور درسا. وأراد الباحث أن يعاجل كيفية أساليب احملاداثت فيها.
البحث هنجا كيفيا وصفيا مبقاربة علم األسلوب أو األسلوبية. ورّكز يف نظرية اختيار واستخدم 

اجلملة، وهبا حّلل البحث يف خربية اجلملة. فالبياانت من ىذا البحث ىي احملاداثت بي األشخاص يف 
واليت ليس فيها سورة سورة يوسف. وطريقة مجع البياانت وحتليلها أوال نفرق بي اآلَيت اليت فيها احملادثة 

احملادثة، مث قام الباحث بتحليلها ابستخدام النظرية األسلوبية ادلذكورة. وهبا أجاب الباحث أسئلة 
( ما ىي وظيفة أساليب إختيار ٕ( كيف أساليب احملادثة بي األشخاص يف قصة يوسف؟ )ٔالبحث، )

 اجلملة يف احملاداثت بي األشخاص يف قصة يوسف؟

ة يف حتليل البياانت ىي إختيار اجلملة. وركزه يف اخلربية اإلنكارية. اخلربية والنظرية ادلستخدم
اإلنكارية ىي مجلة اليت تتضمن على الكذب أو الصدق، لذلك نستطيع أن نقول لقائلها أم ىو صادق 

 أو كاذب يف خربه؟ وألهنا إنكارية، ففيها التوكيدان أو أكثر.

مجلة. وتنقسم أضرهبا إىل قسمي  ٗٔاإلنكارية عددىا  وحصل البحث إّن اجلملة اليت كانت بضرب
أخرى تقع يف أواخر القول. وليس فيها  ٜتقع اجلملة يف أوائل القول، و  ٘حسب موقعها يف القول، 

العالقة بي موقع اجلملة بظهور األضرب اإلنكارية، إمنّا يؤثرىا السياق. والوظيفة للجمل، ىي ليحاّج هبا 
 ليقي، ولإلمتناع، والنفي اجلملة اليت أتت قبلها، ولالهتام، ولفائدة اخلرب، ولإلنكار.ادلتكلم، وإلحضار ا

 
 
 



Abstract 

Fahrizal. 11310041. 2015. "The Conversation Style in Story of Joseph (Stylistics 

Study)". Thesis of University. Faculty of Humanity, Islamci State University 
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Style of conversation in story of Joseph has unique style. Although it was a part of 

surah in the Holy Quran, but the characteristics seems like a drama texts. It recited 

completely in a single surah named Surah Yusuf (Joseph), it's different if we compare 

it with other stories of prophets like Moses, Noah, Abraham etc. that separately 

recited in many different surah. That's what made the researcher want to analyze 

about how the stylistics characteristics of conversation in the story of Joseph. 

The research was descriptive qualitative research, and it used stylistics theory as an 

approach. The source of data of this research is surah Yusuf, and the data is the 

conversations are exist in the surah Yusuf. The researcher started to analyze the data 

by categorizing the conversations are had an accord form with Jumlah Khobariah 

theory. And by using the method, the research can answer: 1) How the conversation 

style between the actors in the story of Joseph?; 2) What the function of preference of 

sentences (Jumlah khobariah) in the conversations in story of Joseph?. 

This research took a concern in preference of sentences, and focusing in 

declarative/informative sentences theory (Jumlah khobariah), that is a kind of the 

Arabic stylistics theory. The researcher specifically analyze the data by using Jumlah 

Khobariah Inkariyah as an approach. Khobariah Inkariah ( كاريتخبريت إن ) is a sentence it 

may contain between honest information or lie information, so the listeners of the 

sentence can ask the speaker "Are you lie or honest in that information?".  And 

because it's Inkariyah, so there are more than one emphasis tools ( اة التوكيدآد ) installed 

in every sentences. 

The results of this research: there are 14 sentences with khobariah inkariyah forms. 

And it divided in to the two, according to the positions of sentences when it spoken. 5 

sentences are in the beginning of spoken, and the last 9 are in the late of spoken. But, 

there are no relations between the positions and the functions of sentences, in the 

context of spoken. Contexts the only one what caused the functions of sentences 

identifiable. And the functions of the sentences are, 1) to argue by using the sentence; 

2) to make the listener trust the speaker; 3) to deny or refuse; 4) to deny the sentences 

are before; 5) to charge; 6) to give information; 7) to show disbelief, or negation. 
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Gaya bahasa percakapan dalam surah Yusuf memiliki sebuah keunikan tersendiri. 

Percakapan antartokohnya tersusun sebagaimana teks drama. Berbeda dari pada kisah-kisah 

lain yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti Nuh, Ibrahim dan Musa, yang biasanya 

dikisahakan dalam surah-surah terpisah sebagai 'ibroh atau percontohan, sementara kisah 

Yusuf dikisahakan secara utuh dalam satu surah, yakni surah Yusuf, seperti sebuah cerita 

atau drama. Oleh karena keunikan tersebut peneliti memilih surah Yusuf sebagai objek kajian 

penelitian stilistika. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

stilistik. Peneliti mengambil fokus pada teori stilistika bahasa Arab, yakni preferensi kalimat. 

Data penelitian adalah percakapan antartokoh dalam kisah Yusuf yang didapatkan dari Al-

Quran surah Yusuf. Setelah data terkumpul, peneliti menentukan data yang mana yang sesuai 

dengan teori, kemudian dianalisis untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1) Bagaimana gaya bahasa percakapan antartokoh dalam kisah Yusuf?; 2) Apa fungsi gaya 

bahasa preferensi kalimat yang terdapat dalam percakapan dalam kisah Yusuf? 

Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah preferensi kalimat, berfokus pada teori 

khobariah inkariah. Khibariah Inkariah ialah bentuk kalimat yang mengandung informasi 

benar atau bohong. Sehingga penutur kalimat dalam bentuk kalimat tersebut bisa 

dipertanyakan apakah perkataannya benar atau berdusta. Penelitian ini membatasi kajiannya 

pada kalam khobariah inkariah, sehingga kalimat yang dikaji hanya kalimat yang di 

dalamnya terdapat lebih dari satu huruf taukid (Arab: kata penegas) 

Hasil dari penelitian ini adalah: kalimat dalam bentuk khobariah inkariah di dalam surah 

Yusuf ada 14 kalimat. Ia terbagi atas dua jenis berdasarkan posisi dituturkannya dalam 

sebuah ungkapan. 5 kalimat dituturkan di awal setiap ungkapan, dan 9 sisanya dituturkan di 

belakang atau akhir setiap ungkapan. Tidak ada keterkaitan antara posisi kalimat tersebut 

dengan fungsi gaya bahasanya. Fungsi gaya bahasa hanya dipengaruhi oleh konteks 

percakapan. Dan fungsi dari kalimat-kalimat tersebut adalah: untuk berargumentasi, 

meyakinkan pentutur, menolak permohonan, menafikan kalimat yang ada sebelumnya, 

menuduh, memberikan informasi (faidatul khobar), dan memungkiri pernyataan. 

 
 



 حمتوايت البحث

 الغالف صفحة
 فارغة ورقة

 أ  ..................................................... العنوان صفحة
 ب  ......................................................... االستهالل

 ج  ............................................................ اإلىداء
 د  ............................................... والتقدير الشكر كلمة
 ه  ...................................................... ادلشرف تقرير

 و  ..................................... ادلناقشي جلنة طرف من االعتماد
 ز  .................................... إلنسانيةوا وملالع كلية عميد رريقت

 ح  .................................. دهباوأ  يةعربال اللغة قسم يسرئ ريتقر 
 ط  ....................................................... الطالب إقرار

 ي  ........................................................... ادللخص
 ك  .................................................... البحث حمتوَيت

 
 ٔ  ............................................... الفصل األّول: ادلقدمة

 ٔ  ............................................... خلفية البحث .ٔ
 ٘  ............................................... أسئلة البحث .ٕ
 ٘  ............................................. أىداف البحث .ٖ
 ٘  ................................................ فوائد البحث .ٗ
 ٙ  ............................................. الدراسة السابقة .٘
 ٚ  ............................................... منهج البحث .ٙ



 
 ٓٔ  ......................................... الفصل الثاين: إيطار النظري

 ٓٔ  ............................................. مفهوم األسلوبية .ٔ
 ٕٔ  ........................................... واألسلوبيةالبالغة  .ٕ
 ٗٔ  ............................................. األسلوبية العربية .ٖ
 ٚٔ  ............................................. ميدان األسلوبية .ٗ

 ٚٔ  ........................................ حسب األصوات ٔ.ٗ
 ٛٔ  ............................................ اختيار اللفظ ٕ.ٗ
 ٛٔ  ............................................اختيار اجلملة ٖ.ٗ

 ٜٔ  ............................................... اجلملة اخلربية .٘
 ٜٔ  ............................................ أغراض اخلرب ٔ.٘
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Style of conversation in story of Joseph has unique style. Although it was a part of 

surah in the Holy Quran, but the characteristics seems like a drama texts. It recited 

completely in a single surah named Surah Yusuf (Joseph), it's different if we 

compare it with other stories of prophets like Moses, Noah, Abraham etc. that 

separately recited in many different surah. That's what made the researcher want 

to analyze about how the stylistics characteristics of conversation in the story of 

Joseph. 

The research was descriptive qualitative research, and it used stylistics theory as 

an approach. The source of data of this research is surah Yusuf, and the data is the 

conversations are exist in the surah Yusuf. The researcher started to analyze the 

data by categorizing the conversations are had an accord form with Jumlah 

Khobariah theory. And by using the method, the research can answer: 1) How the 

conversation style between the actors in the story of Joseph?; 2) What the function 

of preference of sentences (Jumlah khobariah) in the conversations in story of 

Joseph?. 

This research took a concern in preference of sentences, and focusing in 

declarative/informative sentences theory (Jumlah khobariah), that is a kind of the 

Arabic stylistics theory. The researcher specifically analyze the data by using 

Jumlah Khobariah Inkariyah as an approach. Khobariah Inkariah (خبريت إنكاريت) is a 

sentence it may contain between honest information or lie information, so the 

listeners of the sentence can ask the speaker "Are you lie or honest in that 

information?".  And because it's Inkariyah, so there are more than one emphasis 

tools (آداة التوكيد) installed in every sentences. 

The results of this research: there are 14 sentences with khobariah inkariyah 

forms. And it divided in to the two, according to the positions of sentences when 

it spoken. 5 sentences are in the beginning of spoken, and the last 9 are in the late 

of spoken. But, there are no relations between the positions and the functions of 

sentences, in the context of spoken. Contexts the only one what caused the 

functions of sentences identifiable. And the functions of the sentences are, 1) to 

argue by using the sentence; 2) to make the listener trust the speaker; 3) to deny or 

refuse; 4) to deny the sentences are before; 5) to charge; 6) to give information; 7) 

to show disbelief, or negation. 
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Gaya bahasa percakapan dalam surah Yusuf memiliki sebuah keunikan tersendiri. 

Percakapan antartokohnya tersusun sebagaimana teks drama. Berbeda dari pada 

kisah-kisah lain yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti Nuh, Ibrahim dan Musa, 

yang biasanya dikisahakan dalam surah-surah terpisah sebagai 'ibroh atau 

percontohan, sementara kisah Yusuf dikisahakan secara utuh dalam satu surah, 

yakni surah Yusuf, seperti sebuah cerita atau drama. Oleh karena keunikan 

tersebut peneliti memilih surah Yusuf sebagai objek kajian penelitian stilistika. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan stilistik. Peneliti mengambil fokus pada teori stilistika bahasa Arab, 

yakni preferensi kalimat. Data penelitian adalah percakapan antartokoh dalam 

kisah Yusuf yang didapatkan dari Al-Quran surah Yusuf. Setelah data terkumpul, 

peneliti menentukan data yang mana yang sesuai dengan teori, kemudian 

dianalisis untuk menjawab dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) 

Bagaimana gaya bahasa percakapan antartokoh dalam kisah Yusuf?; 2) Apa 

fungsi gaya bahasa preferensi kalimat yang terdapat dalam percakapan dalam 

kisah Yusuf? 

Teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah preferensi kalimat, berfokus 

pada teori khobariah inkariah. Khibariah Inkariah ialah bentuk kalimat yang 

mengandung informasi benar atau bohong. Sehingga penutur kalimat dalam 

bentuk kalimat tersebut bisa dipertanyakan apakah perkataannya benar atau 

berdusta. Penelitian ini membatasi kajiannya pada kalam khobariah inkariah, 

sehingga kalimat yang dikaji hanya kalimat yang di dalamnya terdapat lebih dari 

satu huruf taukid (Arab: kata penegas) 

Hasil dari penelitian ini adalah: kalimat dalam bentuk khobariah inkariah di 

dalam surah Yusuf ada 14 kalimat. Ia terbagi atas dua jenis berdasarkan posisi 

dituturkannya dalam sebuah ungkapan. 5 kalimat dituturkan di awal setiap 

ungkapan, dan 9 sisanya dituturkan di belakang atau akhir setiap ungkapan. Tidak 

ada keterkaitan antara posisi kalimat tersebut dengan fungsi gaya bahasanya. 

Fungsi gaya bahasa hanya dipengaruhi oleh konteks percakapan. Dan fungsi dari 

kalimat-kalimat tersebut adalah: untuk berargumentasi, meyakinkan pentutur, 

menolak permohonan, menafikan kalimat yang ada sebelumnya, menuduh, 

memberikan informasi (faidatul khobar), dan memungkiri pernyataan. 



 ي

 امللخص
البحث  .")دراسة أسلوبية( يوسف أسلوب احملادثة يف قصة". 5312. 11013311 فخرجيال.

اجلامعي. كلية العلوم اإلنسانية بشعبة اللغة العربية وأدهبا جبامعة موالان مالك إبراهيم 
 الدكتور حلمي سيف الدين ادلاجستري املشرف: اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 القرآن الكرمي، أسلوب احملادثة األسلوبية، اخلربية، الكلمات ادلفتاحية:
 
فيها احملاداثت بني األشخاص اليت  ،ادثة  ي سورة يوسف كان  ذلا صوويياتوب احمللأس

 ي القرآن ال يوجد القوة التامة إال  ي ألّن  ، ذلك صالف احملاداثت  ي سور أصرى.حيةكمسر   تدور
رسا. وأراد الباحث أن يعاجل كيفية أساليب احملاداثت فاصتار الباحث هذه السور د سورة يوسف.

 فيها.
نظرية   ي واستخدم البحث هنجا كيفيا ويفيا مبقاربة علم األسلوب أو األسلوبية. ورّكز

فالبياانت من هذا البحث هي احملاداثت بني  صربية اجلملة.اصتيار اجلملة، وهبا حّلل البحث  ي 
ها يبني اآلايت اليت ف مجع البياانت وحتليلها أوال نفرق األشخاص  ي سورة سورة يوسف. وطريقة

وهبا  النظرية األسلوبية ادلذكورة. احملادثة واليت ليس فيها احملادثة، مث قام الباحث بتحليلها ابستخدام
( ما 5كيف أساليب احملادثة بني األشخاص  ي قوة يوسف؟ )( 1أجاب الباحث أسئلة البحث، )

 هي وظيفة أساليب إصتيار اجلملة  ي احملاداثت بني األشخاص  ي قوة يوسف؟

اخلربية اإلنكارية. اخلربية  ي  هظرية ادلستخدمة  ي حتليل البياانت هي إصتيار اجلملة. وركز نوال
دق، لذلك نستطيع أن نقول لقائلها أم هو اإلنكارية هي مجلة اليت تتضمن على الكذب أو الو

 يادق أو كاذب  ي صربه؟ وألهنا إنكارية، ففيها التوكيدان أو أكثر.

مجلة. وتنقسم أضرهبا  11وحول البحث إّن اجلملة اليت كان  بضرب اإلنكارية عددها 
صر أصرى تقع  ي أوا 9تقع اجلملة  ي أوائل القول، و  2إىل قسمني حسب موقعها  ي القول، 

القول. وليس فيها العالقة بني موقع اجلملة بظهور األضرب اإلنكارية، إمنّا يؤثرها السياق. والوظيفة 
للجمل، هي ليحاّج هبا ادلتكلم، وإلحضار اليقني، ولإلمتناع، والنفي اجلملة اليت أت  قبلها، 

 ولالهتام، ولفائدة اخلرب، ولإلنكار.
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 الفصل األول
 املقدمة

 خلفية البحث .1

و فيو بشَت ونذير وذكر  وكافالذي أنزلو هللا تعاىل على الناس. إمنّا القرآف حقّ 
 او اجلّنة. والسيمأعذاب الشديد دار البقاء إما ال اي ادلعاد يف ادلماتعن احلياة و أخرب 

صّلى هللا عليو —فيو الدعوة إىل هللا وتوحيده. وأوحى هللا القرآف على رسولو زلّمد
سورة، مكّية كانت أو مدنّية.  ٗٔٔ، كاف يتكّوف على درجابوسيلة جربيل مت—وسلمّ 
معجزة، على سبيل ادلثاؿ نيب هللا موسى عليو السالـ  لوعروؼ عند ا أّف لكّل رسوؿ  ادلو 

ث. وأّما نبيّنا يـ بسيينتو، ويوس  عليو السالـ بتوويل احأحادبعصاه، ونوح عليو السال
 لو معجزات أيضا فمنها القرآف.—صّلى هللا عليو وسّلم—زلّمد

صّلى هللا عليو وسلّم ؟  إذف، فكي  كاف القرآف يقاؿ أبنّو معجزة للرسوؿ
يف أوائل الـز علينا أف ننظر كي  كاف القرآف حُت أنزؿ بُت أىل مكة اجلاىلية اجلواب ف

 وتبليغو.—صّلى هللا عليو وسّلم—بعثة النيبّ 

ما زاؿ النيّب يبلغ الوحي الذي أوحى هللا عليو إىل أىل مّكة حّق اإلبالغ. فكاف إذ 
تليت حأىل مّكة اآلايت فإذا ىم يدىشوف. الكالـ مثل ما قالو زلّمد قبل. كاف أسلوبو 

 1أجود وأحسن شلا أتى حبّمد. ال كالـ وال قوؿ وال شعر  غريب معّجب، مجيل مؤثر.
ولكن إلّف القرآف أييت أبخبار اآلخرة اليت ينذرىم ويدعوىم إىل توحيد اإللو وأف يًتكوا 

 احأصناـ فبعضهم آمنوا فوسلموا واآلخروف عجبوا فكيروا فحسب.

كوهنم متعجبُت ابلقرآف ليس جاء بال سبب. كاف العرب ىم أىل اللغة العربية، 
وكانوا أئمة اليصاحة، وفرساف البالغة، بضاعتهم الكالـ والتيّنن يف إجادتو. وصناعتهم 

                                                           
)القاىرة، دار الشروؽ: التصوير اليٍّت يف القرآف تستطيع أف نقرأ الشرح على وجو اتـ يف الكتاب لسيد فطب،  1

ٕٕٓٓ ،)ٔٔ 
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وكانوا حيتيلوف ادلسابقات يف احأشعار  2التنافس يف النثر وديباجتو، والشعر ورونقة.
الشعر ادلختار ادليضل سيتعلقونو على الكعبة كمعلقات. أّما والشعراء يف أسواقهم، فمن 

الشعراء فلهم مكاف عظيم بُت قومهم، حيسبوف أهّنم كمداميعي قومهم، فبشعرىم يرتيعوف 
درجة قـو أو رجل درجات، وبو يهينوهنم. فلذلك، عندما مّستهم اآلايت اليت تالىا 

حسب شكلها اليت التستوي  الرسوؿ، لقالوا ىذا سحر عظيم! خلروجها عن العادة
 ابللغة ادلستخدمة العامة بينهم أو الشعر أو النثر بل ىي أقوى وأعلى.

وقّصة إمياف عمر بن اخلطاب و توّّل الوليد بن ادلغَتة منوذجاف من قصص كثَتة 
لإلمياف والتوّّل؛ وكلتامها تكشياف عن ىذا السحر القرآين الذي أخذ العرب منذ حلظة 

عن مدى ىذا السحر القاىر، الذي يستوي يف —يف اجتاىُت سلتليُت—فاحأوىل؛ وتبينا
فكاف عمر عندما مّسو اآلايت من القرآف أتثر قلبو  3اإلقرار بو ادلؤمنوف والكافروف.
 أّما الوليد بن ادلغَتة فكاف متوليا بكيره. بعظمة ما بُت يديو، فآمن بو.

أّوؿ ما يتظاىر من إحدى  ومن البيا ات السابقة ، ميكننا أف نستخلص على أفّ 
ة. فكانت لغة القرآف تعجز أىل مكة الذين للقرآف الكرمي ىي من  احية اللغادلعجزات 

ىم أئمة اليصاحة، وفرساف البالغة. فالقرآف بينهم فعال، يعجز شعرىم ونثرىم ادلعّظم 
 عندىم قبل رليئتو مبكة.

لشرعية اليت تيسرت يف ىذا الصدد، النتطاوؿ يف البحوث الدقيقة عن العلـو ا
من القرآف وال أف نبحث العالقعات بينو والعلـو الطابعية، حأف ليس موضع إبراده، 
فالقرآف حُت أوائل نزولو ال لإلعراض واإلفراض ذلك، بل إلنذار الناس وتبشَتىم بعذاب 
يـو اآلخر ونعمو، وحأف يؤمنوا ابهلل وحده ال شريك لو. والواقع، أّف لغة القرآف تعجز 

 ياخرىم بكماؿ أشكاذلا، وبليغ معانيها، وعظيمها.م

                                                           
 (ٜٜ٘ٔجزء احأّوؿ: —لكتاب العريب)بَتوت، دار ا رفاف يف علـو القرآف.عمناىل الشيخ زلّمد عبد العظيم الزرقاين:   2
ٙٗ 
 .ٔٔىذه ما قالو سيد قطب يف ادلرجع نيسو،   3
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إعتمادا على ذلك، كاف ادلدخل ادلستخدـ ادلناسبة ذلذا البحث ىو اللغوية 
 ااحأسلوبية دلعالجة ما تيسر من القرآف ليهم ما فيو يف ىذه الدراسة. فاحأسلوبية أو نقوذل

 صرفيتها ومعانيها. بعلم احأسلوب ىو الدراسة اليت تدرس اللغة من حيث صوتيتها حيت
ُد الدراسة احأسلوبية يف دراسة النصوص احملددة، حسب اختيار ليظها، أو  غالبا ما حتدَّ
مجلتها أو أشكاذلا. وبذلك ادلدخل، حنلل كي  احأسلوبية يف النصوص، حيث صرفيتها، 

 4أو اختيار ليظها أو بالغية كانت أو احألتيات.

نشوت إلجل عزمية العلماء يف أف ييهموا  قاؿ قليويب: "إّف احأسلوبية العربية
يف يف ىذا البحث، كانت احأسلوبية نظرية مهّمة  إفّ  ،وكذلك الواقع ٘."النصوص الدينية
و نستطيع أف نعرؼ دلاذا تستخدـ أي كلمة أ . وهباأو النصوص القرآنية حتليل اآلايت

 .يف اآلية شكل اجلملة يف تعبَت مقصود ما

حأّف  وبية مدخال ليحّلل بو سورة يوسَ ،الدراسة احأسلواختار الباحث ىذه 
قبل ىذا، مل  ابستخداـ ىذا ادلدخل البحوث الذي أخذ سورة يوس  موضوعا أو هنجا

مبدخل علم البالغة، والنحوي، والصرؼ. فالبحث هبذا ادلدخل   هايكن يقاـ. أكثرىا حبث
 .دورىا أو وظائيها يظواىر احأساليب يف القرآف، وما ى كاف مهما، لكي نعرؼ كي 

لقد كانت يف سورة يوس  خصوصيات تدعم الباحث حأف جيعلها درسا يف ىذا 
آية. مسيت هبا  ٔٔٔسورة يوس  سورة ادلكية تتكوف على  كانت ،االوىل البحث.

صّلى هللا —إليراد قصتو فيو. فهذه من احدي القصص الغائبة اليت أوحى هبا هللا الرسوؿ
 6ومع أنّو مل يدرؾ ىذه القصة قبلو.كمعجزة لو —عليو وسّلم

                                                           
4 Ahmad Muzakki. Stilistika Al-Quran Gaya Bahasa Al-Quran dalam Konteks 

Komunikasi. (Malang: UIN-Malang Press, 2009) hlm. 27 
5
  Sihabudi Qalyubi. Teks Pidato Pengukuhan Guru Besar: Kontribusi 'ilm Al-Uslu<b 

(stilistika) dalam pemahaman komunikasi politik.(UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 

2010) hlm 8 
 .ٛٛٔ، دار اليكري: ( )الدمشق التيسَت ادلنَت يف العقيدة والشريعة وادلنهج  وىبة بن مصطيى الزحيلي، .د  6
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من عند هللا عّز وجّل، يعٍت يف اآلية الثالثة من تلك السورة:  تجاء والثانية، إهنا
َنا مبَا اْلَقَصصِ  َأْحَسنَ  َعَلْيكَ  نَػُقص   حَنْنُ }  َلِمنَ  قَػْبِلوِ  ِمنْ  ُكْنتَ  َوِإفْ  اْلُقْرآفَ  َىَذا إِلَْيكَ  َأْوَحيػْ

. فإذا ىي ما أثبتو هللا أنّو أحسن القصص، فال قّصة [ٖ: يوس ({ ]ٖ) اْلَغاِفِلُتَ 
 أحسن منها أخرى، فالتعمق ما فيها الستيادة احلكم، يكوف أمرا إجيابيا مهّما.

 7:والثالثة، منها شيء الذي يدعم الباحث يف أف حيَللها ىو ما قالو الزحيلي
ابحأنس والرمحة، واللط  والسالسة، ال وابلرغم من أهنا سورة مكية، فوسلوهبا ىادئ شلتع، مصطبغ "

الغالب يف السور ادلكية. قاؿ عطاء: ال يسمع سورة  حيمل طابع اإلنذار والتهديد كما ىو الشوف
يوس  زلزوف إال اسًتاح إليها. وروى البيهقي يف الدالئل عن ابن عباس أف طائية من اليهود حُت 

 "السورة، أسلموا دلوافقتها ما عندىم.مسعوا رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسّلم يتلو ىذه 

الرابعة، من  احية احأسلوبية، تشتمل احملادثة فيها احأسلوبية ادلهتّمة. على سبيل 
من  ٚٔادلثاؿ من اختيار اجلملة، وجد ا كثَتا من اجلمل ذلا أسلوب جّيد، منها يف اآلية 

. ، أظهرت اجلملة اليت قاذلا إخوة ({ٚٔ) ُتَ َصاِدقِ  ُكنَّا َوَلوْ  لََنا مبُْؤِمن   أَْنتَ  َوَما}السورة: 
حملة بل إهّنا ليس من كالـ اخلرب ابعتبار  (declarative)يوس  حأبيو، شكلها كالـ اخلرب 

سياؽ وقوعها، وَمن اخلاطب وادلخاطب. فكاف ادلخاطب يعقوب إابىم الذي يظّن أّف 
ـ ليست كما ىي من أوالده كاذبوف وال يؤمتن يهم. فذلك يدّؿ على أّف وظيية الكال

حيث شكلها بل إهّنا مبعٌت الطليب، كوّف إخوة يوس  سولوا أابىم كي يثق إىل قوذلم، 
 وكوهّنم قالوا: "اي أاب ا ائتمن مبا قلنا، إ ّا كّنا لصادقوف."

 َوالشَّْمسَ  َكوَْكًبا َعَشرَ  َأَحدَ  رَأَْيتُ  ِإيّنِ  أََبتِ  ايَ }ويف آية أخرى، قاؿ يوس  حأبيو: 
. ىذه اجلملة من كالـ اخلرب، وابتدأ [ٗ: يوس ({ ]ٗ) َساِجِدينَ  ّل  رَأَيْػتُػُهمْ  َواْلَقَمرَ 

بػػػػػ"إّف" للتوكيد أنّو قد رأى يف منامو، ولكن اليكيي بذلك التوكيد فكّرر كلمة "رؤية" 
حىت كونّو رأى رأي العُت. ولذا نستخلص أّف تلك اجلملة من كالـ اخلرب اإلنكاري 

                                                           
 .ادلرجعنيس  7
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حأف ال ينكره ادلخاطب، أو حأف يهتّم مبا قالو  8ب. فالوظيية منها للتوكيدواإلطنا
 للمخاطب.

استنادا على ما ذكر ، اعتقد الباحث على أّف فيها كثَت من احأسلوبية العظيمة. 
فاراد الباحث ليكوهنا درسا يف البحث على مدخل احأسلوبية وابلًتكيز إىل كييية أسلوب 

 احملادثة فيها.

 بحثأسئلة ال .2

أساسا  اليت تكوف الدراسة، فهناؾ أسئلة البحثبعدما عرض الباحث أمهية ىذه 
 فهي : ،لًتكيز الدراسة

 ؟شخاص يف قصة يوس ب احملادثة بُت احأاليأس كي  (ٔ

 ؟احأشخاص يف قصة يوس أساليب إختيار اجلملة يف احملاداثت بُت  وظيية ما ىي (ٕ

 البحث أهداف .3

 ىي: ا أىداؼ ىذا البحثأمّ 

 أسلوب احملادثة الذي يدور بُت احأشخاص يف قصة يوس .لوص   (ٔ

أساليب إختيار اجلملة يف احملاداثت بُت احأشخاص يف قصة  لوص  وظيية (ٕ
 يوس  يف سورة يوس .

 فوائد البحث .4

 أما اليوائد ادلستيادة  من ىذا البحث تنقسم إىل قسمُت كما ستويت:

                                                           
 ٚٔ—ٙٔ(،ٜٜ٘ٔادلنّورة: ، )مدينة تيسَت البالغةالشيخ أمحاد قالش،  8
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 ابعتبار النظرية (ٔ

إضافة مدى العلـو احأسلوبية جبامعة موال ا يرجى ىذا البحث أف يكوف  افعا يف 
مالك إبراىيم احأسالمية احلكومية ماالنق. فهذا البحث احأسلويب يقع يف رلاؿ 

 إختيار اجلملة تركيزا حأف مل جيد ىذا البحث إال قليال.

 ابعتبار التطبيقي (ٕ

أّما تطبيقيا فَتجو الباحث أف يكوف ىذا البحث مضييا لوجهة النظرية يف 
 واليهم ما تيسر من القرآف حأنو ادلبادئ التوجيهية للمسلمُت يف العامل. التعمق

 حتديد البحث .5

واسعة، فاالختيار اجلملة ذلا كثَتة أقسامها. لوال حيدد  دارسة كانت احأسلوبية
ال ينتهي. فلذلك تقصَتا للوقت  الباحث البحث، لكاف البحث حبثا طويال صعبا

دد الباحث البحث يف حتليل احأسلوبية، يعٍت فقط وتسهيال لبحث وتركيزا للتحليل، ح
 .ضرب اإلنكاريةال يف ،كالـ خرب  ىي لل الباحث البيا ات مبدخل اختيار اجلملة،حي

 سيشرحها الباحث يف إطار النظري.

 الدراسة السابقة .6

لقد اسبق الباحث حبثا لدراسة سورة يوس  و ىو كثَت. وكل البحث يتعلق هبا 
 لو اخلصوصية منها:  :

يف مقالتو،  لقد حبث سورة يوس  ابستنخداـ هنج البنيوية  9(ٕٓٔٓ) الواحدي (ٔ
قّصة حمّبة يوسف عليه السالم وزليخاء يف سورة "التليدية حتت ادلوضوع 

. فهو استنتج أّف قّصة يوس  ذلا خّط الذي ينتهى ابلنهاية ادلسرورة. و يوسف"

                                                           
جامعة موال ا  ٕٓٔٓالبحث اجلامعي، خلَت الوحيدي "قصة زلبة يوس  عليو السالـ وزليخاء يف سورة يوس "  9

 مالك إبراىيم احلكومية اإلسالمية ماالنق
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نيوية التوليدية، ليس من ما حدث بُت يوس  وزليخاء  اعتبارا إىل النظرية الب
 قّصة زلبة يوس  بل ىو ادلكر لزليخاء.

"األفعال املتعدية بنفسها قد حبثت يف مقالتها بعنواف  10(ٕٚٓٓفائقة ) (ٕ
فهذا البحث يعاجل سورة يوس  بنهج واملتعدية بغريها يف سورة يوسف" 

 الصريف فحسب. 

 11(ٕٛٓٓىداية )فالبحث احأخر الذي كاد يصيغ مثل ما حبثنا ىنا أتت من  (ٖ
 "اإلجياز يف سورة يوسف عند املفسرين"فهي تعاجل سورة يوس  حتت ادلوضوع 

 ابستخداـ هنج البالغة فتعاجلها ابحأجياز على الًتكيز.

 منهج البحث .7

ال يتم البحث إال ابدلنهج الواضح. فينبغي لكل البحث العلمي لو منهج لكي 
 ادلنهج ادلستخدـ لدي الباحث:يكوف صحيحا مييدا يف البحث. فهناؾ تيصيل عن 

 نوع البحث (ٔ

فالنوع من ىذا البحث ىو البحث ادلكتيب وىو من التحليل الواثئق أي القرآف 
الكريػم. استخدـ الباحث طريقة حتليل النّص مث تصنييو إىل أقساـ حسب احأسلوب 

فهذه الدراسة، تعاجل النصوص القرآنية، واجملالت، والكتب أو   12ادلعّينة أو تصنييو.
كّلما لو مطابقة ابلبحث الذي مصادرىا توجد من ادلكتبة مث جعلها الباحث مرجعا 

 ليساعد البحث.

                                                           
جامعة  ٕٚٓٓاحأفعاؿ ادلتعدية بنيسها وادلتعدية بغَتىا يف سورة يوس  "  البحث اجلامعي، حأـّ ربيع مهة اليائقة " 10

 موال ا مالك إبراىيم احلكومية اإلسالمية ماالنق
جامعة موال ا مالك إبراىيم  ٕٛٓٓاإلجياز يف سورة يوس  عند ادليسرين "  البحث اجلامعي، ذلداية الرفيقة " 11

 احلكومية اإلسالمية ماالنق
12 Surahmat Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Tehnik  ( Tarsito: 

Bandung, 1994( hlm 144—145 
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 مصادر البيتنات (ٕ

أّما مصادر البيا ات تنقسم إىل قسمُت احأصلّية والثانوية. فالبيا ات احأصلية ىي 
أصلية أو مصادر رئيسية. والثناويّة ىي البيا ات ادلوجودة  اليت أتخذ من مصادر

فيي ىذا البحث، كانت البيا ات الرئيسية ىي  13فكانت مضيية للرئيسية.
احأساليب اليت توجد يف أايت سورة يوس . والثانيوية، ىي من الكتب اليت 

 تبحث يف سورة يوس ، من التياسَت واللغة وما لو تناسب هبذا البحث.

 مجع البيا اتطريقة  (ٖ

والطريقة ادلستخدمة يف مجع البيا ات ىي ادلالحظة، ويالحظ الباحث كييية 
واحأسلوب يف زلادثة بُت احأشخاص يف قصة يوس  يف سورة  14استخداـ اللغة

يوس . فاخلطوات ذلا ثالثة احأوىل ىي مجع البيا ات من مصدرىا، فيي ىذه 
يف سورة  ت بُت احأشخاصاليت فيها زلاداث اخلطوة جيمع الباحث اآلايت

يوس . والثانية، قاـ الباحث بيحص البيا ات، ويف ىذه اخلطوة فحص الباحث  
كييية أساليب احملادثة يف سورة يوس ، مث صّنيها تصنييا ابعتبار موضوعها. 
والثالثة التدوين: بعدما مضت اخلطواتف السابقتاف، دّوف الباحث البيا ات مث قاـ 

 ادلناسبة ابلنظرية ادلستخدمة يف ىذا البحث.بتيصيلها إىل اليصوؿ 

 حتليل البيا ات (ٗ

قاـ الباحث بتحليل البيا ات بعدما مّت جبمعها، وتيصيلها، وجعلها يف أصناؼ 
ة، ونظمها إىل أساليب وأصناؼ ووحدات البيا ات مث مابعتبار النظرية ادلستخد

طوة، استخدـ الباحث طريقتُت، ادلقارنة اللغوية الداخلية فيي ىذه اخليؤّوذلا. 
                                                           

13 Adi Prastowo. Memahami Metode-Metode Penelitian. (Arruz Media: Yogyakarta, 

2011) hlm 27 
14 Sudaryanto. Metode dan  Analisis Bahasa . (Duta Wacama Press: Yogyakarta, 1993) 

hlm 133. 
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وادلقارنة اللغوية اخلارجية. فاحأوىل فوظييتها دلقارانة بُت العناصَت اللغويّة ادلتنوعة، 
وهبذه الطريقة صّن  الباحث اآلايت يف سورة يوس  ابعتبار النظرية ادلستخدمة 

ىو التحليلية الوصيية. استخدـ  فمنهج حتليل البيا ات يف ىذا البحث 15لتوويلها.
 16الباخث ىذا ادلنهج لوص  وجود ادلتغَت، والظواىر ال الختبار الظنّػّية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

15
 Mahsun M. S. Metode Penelitian Bahasa, Tahapan, Metode dan Strategi . (Raja 

Gafindo Persada: Jakarta, 2007) hlm 117 
16

 Suharsismi Arikunto .Manajemen Penelitian. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003) hlm 

310 
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 القصل الثاين

 طار النظريإ

 مفهوم األسلوبية .1

لقد ذكران أف النهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو األسلوبية، فلذلك دعنا نتعمق 
 ساعة عما حيتويو من األسلوبية.

قاؿ صالح فضل: ابإلشارة اجلذر اللغوم من كلمة "أسلوب" يف اللغات 
كىو  Stilusاألكركبية كاللغة العربية، فقد الشتقت يف ىذا اللغات من األصلي الالتيٍت 

يعٍت "ريشة" مث انتقل عن طريق اجملاز إىل مفهومات تتعلق كلها بطريقة الكناية؛ فارتبط 
ال على ادلخطوطات، مث أخذ يطلق على التعبَتات اللغوية أكال بطريقة الكتابة اليدكية، دا

كاستعارة —يف أايـ خطيبهم الشهَت "شيشَتكف"-األدبية؛ فاستخدـ يف العصر الرماين
تشَت إىل صفات اللغة ادلستعملة؛ ال من قبل الشعراء، بل من قبل اخلطباء كالبلغاء، كقد 

 17اآلف يف ىذه اللغات. حىت Styleظلت ىذه الطبيعة عالقة إىل حّد ما بكمة 

أّف  (Shipley)كما ذكره فضل؛ كزاد شبلي   (Shipley)ككذلك رأل شبلي 
األسلوبية ىي علم يتعمق عن أسلوب اللغة. فاألسلوبية ىي الدراسة اليت حّلت "دلاذا 

أك ادلتكلم عن نفسو بطريقة خاصة" ك "أكلكّل عبارة خاصة قيمة ككظيفة   عّّب ادلصنف
 18خاصة؟"

ح فضل قوؿ ابن منوور عن تعريف األسلوب يعٍت أف األسلوب كنقل صال
حىت استطاع أف يقوؿ قائل: "أنت يف أسلوب سوء"، كجيمع  19طريق، ككجو، كمذىب.

أساليب، كاألسلوب الطريق أتخذ فيو، كاألسلوب فن، يقاؿ أخذ فالف يف أساليب من 
                                                           

 ٖٜ( ص ٜٜٛٔ)القاىرة: دار الشركؽ،  علم األسلوب مبادئو كإجراءاتود. صالح فضل،  ٚٔ
18  

Nyoman Kuntha Ratna, Stilistika Kajian Puitika dan Bahasa, Sastra dan Budaya 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 8
 

 ٜٗ، ص مرجع من نفس د. صالح فضل،  ٜٔ
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ال مفر من استكماذلا  ىذا من الوجهة اللغوية البحتة، لكن  القوؿ أم يف أفناف منو.
يرجع —على أتخره—ابدلفهـو الداليل لألسلوب يف الًتاث العريب، كلعّل أدؽ حتديد لو
 إىل ابن خلدكف الذم يقوؿ يف مقدمتو عن األسلوب، كما يلي:

"إنو عبارة عن ادلنواؿ الذم ينسج فيو الًتاكيب، أك القالب الذم يفرغ فيو، كال يرجع إىل الكالـ 
أفادتو كماؿ ادلعٌت من خواص الًتكيب الذم ىو كظيفة البالغة كالبياف، كال ابعتبار الوزف كما ابعتبار 

استعملو العرب فيو الذم ىو كظيفة العركض، كإمنا يرجع إىل صورة ذىنية للًتاكيب ادلنتومة كلية 
يب كأشخاصها، ابعتبار انطباقها على تركيب خاّص. كتلك الصورة اليت ينتزعها الذىن من أعياف الًتاك

كيعيدىا يف اخلياؿ كالقلب كادلنواؿ، مّث ينتقي الًتاكيب الصحيحة عند العرب ابعتبار اإلعراب كالبياف، 
فَتصها فيو رصا، كما يفعل البناء يف القالب كالناسخ يف ادلنواؿ، حىت يتسع القالب حبصوؿ الًتاكيب 

ر ملكة اللساف العريب فيو، فإّف لكّل فن من الوافية مبقصود الكالـ، كيقع على الصورة الصحيحة ابعتبا
 20الكالـ أساليب ختتص فيو على أرماء ادلختلفة."

ككاف أبسط دما قالو ابن خلدكف  (Gorys Keraf)كقاؿ مبثل ذلك غوريش كَتاؼ 
أف األسلوب جزء من البالغة أك البياف الذم يشتغل يف تناسب استعماؿ الكلمة، أك 

فلذلك، حتتوم أحوؿ األسلوبية على مجيع مستول اللغة: شبو اجلملة لسطح سياؽ ما. 
 21يعٍت من إختيار الكلمة، كشبِو اجلملة، كالعبارات، حىت اخلطاب كما يتضمن فيو.

إعتبارا مبا قد ذكر، نستخلص أف األسلوبية دراسة كاسعة، فإهنا ال تدرس عناصر 
بالغية معينة الكلمات اليت يتضمن بشرات معينة فحسب، بل ىي أكسع ال كمثل ال

 فحسب، بل ىي أكسع ال كمثل البالغية الكالسيكية.

يشتق من أصل الالتيٍت، كاف اليواننيوف قد طّوركا  (style)رغم أف لفظ األسلوبية 
 نورايهتا عندىم. فادلذىباف ادلشهراف فيهم مها:

مذىب األفالطونية: إهنم قالوا أّف األسلوب جودة العبارة: فقالوا ىناؾ عبارة  (ٔ
 األسلوب كليس ذلا األسلوب. ذلا

                                                           
 د. صالح فضل، من مرجع نفسو.  ٕٓ

21
 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2010) hlm 112 
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مذىب أريسطو: إهنم يذىبوف أّف األسلوب جودة متأصلة، كاف يوجد يف   (ٕ
 كل العبارات.

معتمدا مبا قاؿ أفالطونيوف، إذف ىناؾ ادلصنفات ذلا أسلوب كليس ذلا أسلوب. 
كابلعكس أّما مذىب أريسطو قالوا أّف لكّل عبارة أسلواب، كلكن جودتو متنوعة، رمبا  

جودهتا جيدة كرمبا كانت غَت جيدة، كرمبا كاف أسلوهبا قواي كرمبا كاف ضعيفا أك كانت 
 قبيحا.

  بعدما أتّملنا من مقاالت علماء األسلوبية عن تعريفها، نستخلص أّف األسلوبية
ىي مالمح اللغة كتابيتة كانت أك شفاىية اليت قاذلا اخلطاب أك كتبها الكتاب. أخذ 

يسطو، أف األسلوبية ىي طريقة تعبَت األفكار أك الشعور الباحث مييل إىل مذىب أر 
بوسيلة اللغة، بطريقة معينة، كيف سياؽ معُت، كبُت يدم ادلستمعُت ادلعُت أك القراء 
ادلعينة. فبذلك تكوف ادلصنفات ذلا األساليب الشخصية يف تعبَت كّل األفكار، ككانت 

 توصف صفة كاتبها.

 البالغة واألسلوبية .2

األسلوبية متحَتة عندما نقارهنا بُت البالغة، كأهنما تتشاهباف. ككانت كانت 
األسلوبية كالبالغة أخذات األدب درسا مبناىج تكاد متشاهبا بينهما. على سبيل ادلثاؿ، 

(، ككانت ٙ—٘ )الشرح: مع العسر يسرا، إن مع العسر يسراإن ف قولو تعاىل:
وبية، كحتسب البالغة أهنا من اإلطناب، كىي عند األسل (repetition)اجلملة من التكرار 

 من التكرير لتوكيد ادلعٌت، فما الفرؽ؟

عن تعريف األسلوبية، أهنا  (Gorys Keraf)لقد نقل الباحث رأاي لغوريش كَتاؼ 
. كأضاؼ أّف اليواننيُت كانوا يطّوركهنا، كانت تنقسم 22ال تستوم ابلبالغية الكالسيكية

إىل ادلذىبُت أريسطو كاألفالطوف. فالتعريف عند األفالطوف كاف مييل إىل البالغة أك 
                                                           

22  
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البالغية الكالسيكية كما أشاره كَتاؼ، فبذلك حصحص الفرؽ بينهما. إّف يف البالغة: 
لكّل عبارة أسلواب، بل جودهتا  ليس لكّل عبارة أسلواب، فبالعكس فاألسلوبية ترل أفّ 

 متنوعة.

(. إّف البالغة يف ٜٕٓٓلعل أدّؽ الشرح عن فرؽ بينهما ىو ما شرحو قليويب )
العربية أسبق نشأة من األسلوبية، فكانتا تتشاهباف. على سبيل ادلثاؿ، إستخدمت 

مجلة  دآلة على الوقوع ادلسبب يف استخداـ إم كلمة ما أك مقتضى احلالالبالغة عبارة 
مستواي يف ادلعٌت مبقتضى احلاؿ. رغم أّف  ابدلوقف، ما اليت تناسب بو. فقالتو األسلوبية 

كالمها كذلك، فال ينبغي لنا أف نقف يف ىذه النقطة، إلّف بينهما فراؽ، علينا أف 
 :23نالحوها كما يلي

كاف البالغة علما ساكػػػػنا، كإهّنا اشتدت اإلىتماـ بتناسب كّل عبارة  (ٔ
دراسة فإهنا كأّما األسلوبية  احلاؿ، كىي متعلقة ابلزمن كنوع اللغة. مبقتضى

 تستطيع أف تعاجل ظواىر اللغة من كجهُت، فاألّكؿ جديدة، دينامية كمتطورة.
أفقي: توصف األسلوبية العالقات بُت ظواىر لغة ما كاألخرل يف قركف 

 لفة.معُت. كالثاين عمودّم: تعاجل ظواىر اللغة من كجهة أزماف خمت

كانت القواعد البالغية ساكنة، ليس ذلا التطور. البد لكّل اختيار اجلمل  (ٕ
موافق للقواعد البالغية مثل علم النحو. لذلك، إذا كانت العبارة ختتلف 
ابلقواعد فكانت خاطئة. أّما األسلوبية تدرس اللغة لتوصيفها ال لتحكمها 

، ابعتبار أىداؼ ىل ىي خاطئة أـ ال. فإهنا توصف تطوراهتا، كظواىرىا
انطقها كمستمعيها. إضافة ذلك، استخدمت األسلوبية نوريتُت: اإلختيارية 
كاإلرمراؼ. فألجل ذلك، عند ما نالحظ نصوصا ما، نستطيع توصيفها، 

 ىل فيها اإلختيارية أكاإلرمرافات.
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بٍت علم البالغة على أساس العقلي كنواـ الفكرم العلمي )مهما كاف  (ٖ
. فالعناصر الغالبة استختدامها (retorics) تركيز يف البالغةاألديب( فهي أكثر 

فيها ىي كيفية تنسيب العبارات ابدلخاطب. كأما األسلوبية كانت تنشأ 
كتتطور يف حُت انتشار علم النفسي يف سائر جوانب احلياة. كألجل ذلك،  

 كانت كلمة موقف أدّؽ مفهوما من مقتضى احلاؿ.

اليت عّّبت. كظهرت كنشأت بعدما ظهرت تشتغل األسلوبية ابلعبارات  (ٗ
التصانيف األدبية. كذلك خمتلف ابلبالغة فإّف العبارات فيها مؤسسة على 

 النواـ كالقواعد ادلعيارية، ألّف ظهورىا قبل ظهور األدب.

 األسلوبية العربية .3

ألّف الدرس ىذا البحث ىو القرآف ككاف عربية، فالفهم عن األسلوبية مدل 
ما، ألّف تطور مستها خاصة يف ثقافة العربية. كاعتقد الباحث أّف ىذا العربية كاف مه

 الفصل سيساعد يف معاجلة البحث كحتليلو.

ابتدأت نشأة األسلوبية العربية منذ عصر قبَل األسالـ أك عصر اجلاىلي، نعرفو 
ابألشعار ادلشهورة اليت تتعلق ابلكعبة كحتتفل يف أسواقهم حينئذ. مث جاء يف عصر 

الـ، تضمن القرآف اللغة، كلو أحسن اللغات، كأعلى الفصاحة من قبل. كاستخدـ اإلس
األلفاظ كاجلمل القومية يف تعبَت األىداؼ كيسَت للحفظ، مثل استخداـ تكرار األلفاظ 

. فكاف ذلك ادلميزات جيعلهم أم أىل مكة 24أك اجلمل، كاستختداـ التضاد، كالقوايف
 ة.يدىشوف، ال سيما الوالد بن ادلغَت 

عندما انتشرت الفتوحة اإلسالمية، فدخل الناس يف اإلسالـ من كّل قبيلة 
كاجلنسية، فتالقى ثقافة اإلسالـ ابلثقافة حوذلا. فطلعت ادلشاكل منها: "ىل كالـ هللا 
قدًن أـ خملوؽ؟"، ك"ىل كالمو صفتو أـ فعلو؟". فتطلع العالماء إىل حّل تلك ادلشاكل 

                                                           
 ٓٗ-ٖٖ( ص ٕٕٓٓ. )لوندكف: دار الساقي، كالـ هللا، اجلانب الشفهي من موهرية القرآنيةدمحم كرًن اخلواز،   ٕٗ
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فهذا ىو  25ذلك ما فعلو أىل الكالـ من ادلعتزلة كاألشعاريية.ابلقرآف من كجو اللغوية. ف
منشأ األسلوبية مدل الثقافة العرب، بدئ من أدراؾ اخلطاابت كاألشعار، مث اجلانب 

 اللغوم من القرآف.

كاف اجلاىز أشد من تعمق يف القرآف بالغيتو. كرّكز يف دالليتها، يعٍت من 
ينا. مث ركز يف اإلجياز كاحلذؼ. ككاف القرآف الكلمات عّب سياقها حىت تضمنت معٌت مع

 ٕٙعند رأيو دمتلئ ابدلزااي. من ذلك أسس نوارايت لعلم البالغة.

فكاف قبلو تعمق ابن قتيبة يف األسلوبية. كعّرؼ أّف األسلوبية ىي قطيع من 
الكلمات أك اجلمل اليت تتعلق أبىداؼ نطقها. فعلى ذلك، أّكؿ خطة يف إثبات 

إثبات ميداف ادلعٌت الواسع، مث اختيار الطريقة ادلناسبة بو، جلمع الكلمات األسلوب ىي 
حىت تقدر إيصاؿ أفكار ادلتكلم. فبذلك، عدد األساليب مؤسسة على عدد السياؽ، 

 27كميداف ادلعٌت، كمهارة ادلتكلم يف تنويم ادلنطوؽ.

الرائعة ىي  مّث حبث اجلرجاين األسلوبية يف القرآف من كجو إعجازه. كمن نوارايتو
 ٕٛالنوم الذم قّدمو يف دالئل اإلعجاز. أما الشرح دما قدمو كما يلي:

النوم ىو التعلق بُت عناصر اجلمل، يعٌت كانت فيها عنصور معلق بعنصور  (ٔ
 آخر. ككانت عنصور مسبب ابآلخر.

الكلمات يف النوم اتبع للمعٌت، فادلعاين قبل النطق يف الكالـ كانت  (ٕ
 29موجودة يف األفكار.

                                                           
 ٖٙٔ( ص. ٕٜ٘ٔ، )القاىرة: مكتبة رمضة ادلصرية، ضحى اإلسالـأمحد أمُت،  ٕ٘

26
 Sihabudin Qalyubi. Op. Cit. hlm 8 

 ٖ٘( ص. ٜٚٚٔكل القرآف. )القاىرة: احلليب، ا ابن قتيبة، أتكيل مش ٕٚ
28

 Op. Cit. hlm 6 
 ٖٛ)القاىرة( ص. قضااي احلداث عند عبد القاىر اجلرجاين. حمّمد عبد اللطيف،  ٜٕ
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البد على الكلمات موافقة ابلقواعد النحوية، لتعرؼ العناصر كظائفها يف  (ٖ
 اجلملة.

فاحلركؼ اليت تتعلق مبعاف ما، كانت ذلا كظائف خاصة يف حمل آخر، حىت  (ٗ
تستخدـ حسب خاصية معانيها. على سبيل ادلثاؿ "ما"، كاف حرؼ نفي 

 عند اتصالو ابلسياؽ احلاؿ، ك"ال"، كاف نفي عند ادلستقبل.

انت الكلمات إّما نكرة، كإّما معرفة، إّما مقدمة كإّما مؤخرة، إّما حمذكفة، ك (٘
 ككلًّ يعامل حسب قدره. 30كإّما تكرارية.

خصوصيات الكلمات التعتّب من كجو قليل ادلعاىن اليت حتملها ككثَت. بل  (ٙ
 31تعتّب حسب كموافقتها ابلسياؽ كمقتضى احلاؿ، كأىداؼ اجلملة.

ا ما قدمو اجلرجاين من طرؽ التحليل، خصوصا يف كتابو فزاد قلييب: إذا أتملن
دالئل اإلعجاز، كجدان أّف عمليات حتليل األسلوب فيو دقيقة عميقة. لقد سبق ذلك ما 

( من نوارايتو األسلوبية. فال حرج ٜٗٚٔ—٘ٙٛٔ Charles Baleyقدمو شارليز ابيل )
 ٕٖأف اجلرجاين ىو مؤسس األسلوبية. إذف، إذا قلنا

يف احلقيقة، الفرؽ كبَت بُت األسلوبية العربية كاألسلوبية غَتىا. فكاف ما يفرؽ 
بينهما، أّما األسلوبية العربية فتعاجل نصوص العربية، كنشأت من إرادات العلماء اللغوية، 
يف أف يعاجلوا معاين النصوص. أّما األسلوبية غَت العرب، عامة نشأت من األفكار 

بارة أخرل، كانت األسلوبية العربية نشأت من احلضارة النص أّما الفلسفي ألريسطو. كبع
غَت العربية عامة نشأت من احلضارة الفكرية. ففي تطورىا فال فرؽ بينهما. عالكة على 
ذلك، أسرعت نشأة األسبوبية حُت ترجم كتب األسلوبية الغربية إىل اللغة العربية مثل ما 

                                                           
 ٖٛ. ص. ٜٛٚٔقاىرة: إعجاز القرآف:   الباقالين، ٖٓ
 ٙ٘—٘٘( ص. ٕٗٓٓاخلاذمي: القاىرة. . )ادلكتبة كتاب دالئل اإلعجازعبد القاىر اجلرجاين،  ٖٔ
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ذلك، فال حرج إذف، إف استخدمت النورية فعلو أمحد سليماف كصالح فضل. من أجل 
 33األسلوبية الغربية كحتليلها يف عالج نصوص العربية، ككذلك العكس.

 ميدان األسلوبية .4

كانت األسلوبية تدرس سائر ظواىر اللغة من انحية صوتياهتا حىت دالليتها. 
ّل أكاخر كلكن عامة، حتدد يف معاجلة النصوص، من كجو صوتياهتا، كموافقة القوايف يف ك

، كغَت ذلك، الكلمة أك اجلمل أك شبهها، أك من إختيار األلفاظ مثل الًتادؼ، كالتضاد
 34غَت ذلك.كإنشائية ك ية خّب  أك من إختيار اجلملة يعٌت اختيار شكل مجلة مثل

 األصواتحسب  4.1

هبا يتكلم ادلتكلم أبسلوب خاص.  كانت األصوات من أرماء األسلوبية اليت
لو  لصائت. فبهما كجد األسلوب الذماوت تبٌت على الصوت الصامت كالص ككانت
ككاف العلماء العربية  يف األصوات الصامتة كالذم لو الوفاؽ يف األصوت الصائتة.الوفاؽ 

قاموا ابلبحوث عن األسلوب حسب صوتيتو كما يتأثر هبا منذ زمن قدًن. فالتأثر منها 
 ٖ٘كؼ كتغَت ادلعٌت.يبدك من كجو الوفاؽ يف تراكيب احلر 

اختيار احلركؼ كاجلمع بُت األصوات الصائتة كالصامتة كاف أعلى قوميا يف 
 القرآف. على سبيل ادلثاؿ يف سورة اإلخالص:

 (ٗ)َأَحده  ُكُفونا لَوُ  َيُكنْ  َكلَْ ( ٖ)يُوَلدْ  َكلَْ  يَِلدْ  لَْ ( ٕ)الَصَمدُ  اّللَُ ( ٔ)َأَحده  اّللَُ  ُىوَ  ُقلْ 

السورة الوفاؽ يف حورؼ الصاد يعٍت من حركؼ الصامت. فهذه كانت يف تلك 
 ىي األسلوبية حسب صوتيتها.

                                                           
33 
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34 

Akhmad Muzakki, Stilistika Al-Quran Gaya Bahasa dalam Al-Quran dalam Konteks 

Komunikasi. (UIN-Malang Press: Malang, 2009) hal. 37 
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 ختيار األلفاظا 4.2

اختيار اللفظ متعلق أبم كلمة أك لفظ أحسن استخدامها يف سياؽ معُت 
اليت تعّب األفكار فقط،  ةكلمالأم  ذكرستخدـ لي أبىداؼ معُت. فهذا اإلصطالح ال

  ٖٙ.اليب، كالعباراتشبو اجلمل، كاألسبل إنو حيتوم على أحواؿ 

اليت فظ ثالثة تعريفات. األكىل، اختيار أم ألفاظ كقاؿ كَتاؼ، إّف الختيار الل
كىي مناسبة حبواؿ  خدمها يف أم سياؽ ما لتعبَت األفكار أك االجتاهستىي أحسن ا

ار اليت تراد ادلعاين من األفك اختيار اللفظ ىو اإلستطاعة يف تفريق ظالؿكاقعة. كالثانية، 
تعبَتىا، كىو أيضا اإلستطاعة يف توليد األلفاظ ادلناسبة ابلوقائع كثقافة اجملتمع حيث 
منطقتو. فالثالثة، ال ميكن اختيار اللفظ إاّل ابلقدرة كاإلمكاف يف كثَت من ادلفردات، 

 ٖٚكادلقصود ابدلفردات ىنا ىي سائر ادلفردات يف لغة ما.

 اختيار اجلملة 4.3
"إّف اختيار اجلملة يدّؿ على مفهـو اختيار ادلتكلم إىل أّم أشكاؿ قاؿ قلييب: 

اجلمل ذلا أشكاؿ   تمن اجلمل يف تعبَت مقاصده كأفكاره". اتبعا هبذا القوؿ، فكان
 38كثَتة. إّما إمسية أك فعلية، كإّما اإلنشائية أك اخلّبية كغَتىا.

من  ّف ىذا الشكلاخلّبية. طبعا، إ يف استعماؿ اختيار اجلملة ثر الباحثكأت
حبث األسلوبية، فال حرج  مبحث علم البالغة، كلكن من أجل أف ىذا البحث

من قوؿ قليويب يف الفرؽ بُت البالغة  ا يف التحليل كما قد حلونا قبلهماستخدا
ا ىا خطأ أـ يف حتليل البياانت كتوصيفها، ال ألف نقوؿ أهنّ  كاألسلوبية. ألهّنا تستخدـ

 صحيحة.
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ث، استغٌت الباحث أف حيلل سورة يوسف ابستخداـ نورية اختيار في ىذا البحف
. رغم أّف اختيار اجلمل تستطيع أف يستعمل بو من كجو خّبركز يف مدل كالـ اجلملة، كت

سف ىي قرىب آخر مثل رمويتو، أك صرفيتو أـ غَته، فمعاجلة أساليب احملادثة يف سورة يو 
ابستخداـ اختيار اجلملة. ألّف عالج احملادثة البد يتعلق بسياؽ الكالـ،  دقيق اإلستنتاج

 .كدلاذا ادلتكلم استخدـ شكل مجلة ما يف كالمو كمن ادلتكلم كمن ادلستمعُت

  اخلربيةاجلملة  .5

و صادؽ فيو أك كاذب، فإف كاف الكالـ مطابقا ىو ما يصّح أف يقاؿ لقائلو إنّ 
: ك قاؿ أبو طيب ٜٖبو، كاف قائلو كاذاب. كاف غَت مطابق، كإف  اصادق كاف قائلو  ابلواقع
 -أك العتقاد ادلخّب عند البعض -ؽ إف كاف مطابقا للواقعىو الذم حيتمل الصد اخلّب

أّما اجلاحظ يرل أف  .يف رأم -أك العتقاد ادلخّب -كالكذب إف كاف غَت مطابق للواقع
 ال ىو ابلصادؽ كال ( خّبٖ( خّب كاذب؛ ٕ( خّب صادؽ؛ ٔاخلّب ثالثة أقساـ؛ 

كظهر أف تعريف اخلّب كالـ أك مجلة اليت حيتمل احلكم، إّما صادؽ كإما   ٓٗابلكاذب.
 كاذب كإّما الحيتمل كالمها.

 أغراض اخلرب 5.1
 األغراض ال يلقى ادلتكلم اخلّب إاّل معو أغراض. فاألغراض نوعاف إنو إعلم،

 لقى ألحد الغرضُت،اخلّب ت ة يفيفاألصلاألغراض اليت تفهم حيث السياؽ. ك  ةاألصلي
إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضّمنتو اجلملة،  ففائدة اخلّب ىو الـز الفائدة.ك  فائدة اخلّب

 ٔٗ.ف ادلتكلم عال ابحلكم أيضاأإفادة ادلخاطب . كأّما الـز الفائدة ىو ا كاف جاىال لوإذ
                                                           

ـ(  ٜٔٙٔ. )توكو بوكو ىداية: سورااباي، البالغة الواضحة البياف كادلعاين كالبديععلي اجلاـز كمصطفى آمُت.   ٜٖ
ٖٜٔ 

ادلؤسسة احلديثة ). «البديع كالبياف كادلعاين»علـو البالغة . الدكتور دمحم أمحد قاسم، الدكتور حميي الدين ديب  ٓٗ
 ٜٕٙـ(  ٖٕٓٓ، لبناف –طرابلس : للكتاب

ككالة . )ادلعاين –البالغة  -أساليب بالغية، الفصاحة . أمحد مطلوب أمحد الناصرم الصيادم الرفاعي  ٔٗ
 ٜٜ( ـ ٜٓٛٔ، الكويت –ادلطبوعات 
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 :ٕٗغراض اليت تفهم حيث سياؽ الكالـ أمههاكاأل

كمثاذلما: إيّن فقَت إىل عفو ريّب. فليس الغرض ، واإلستعطافاإلسرتحام  -أ 
ىنا إفادة احلكم، كال الـز الفائدة، ألف هللا تعاىل عليم، كلكّنو طلب عفو 

 ربّو.
 كاحلضّ  اذلّمة حتريك إىل يرمي اخلّب فكأف، احلّث على السعي واجلد -ب 

 ابحلثّ  يوحي فالكالـ. كجهوؿ عال سواء ليس: رمو حتصيلو، جيب ما على
 .فوارؽ من كاجلهل العلم بُت مبا اإلخبار ال ادلعرفة، كطلب العلم على

كمنو قولو تعاىل حكاية عن زكراي عليو السالـ ، إظهار الضعف واخلشوع -ج 
فسّيدان زكراي عليو  .(ٗمرًن: )َربِّ ِإيّنِ َكَىَن اْلَعْوُم ِمٍتِّ َكاْشتَػَعَل الرَْأُس َشْيبان 

 ضعفو كنفاد قّوتو قبل كل شيء آخر.السالـ يرمي إىل إظهار 
فاآلية تنفي اإلخبار، ألّف هللا تعاىل يعلم ما كضعت، كلكّن  ،إظهار التحسر -د 

الغرض إظهار التحّسر على شيء حمبوب، فقد كانت حتّب أف تضع ذكرا، 
 فلما كضعت انثى أبدت حسرهتا.

 كمثالو قوؿ عمرك بن كلثـو )الوافر(:، الفخر -ق 
 ختّر لو اجلبابر ساجدينا …إذا بلغ الفطاـ لنا صيّب 

فعمرك بن كلثـو ال يهدؼ إىل اإلخبار، بل كاف ىدفو الفخر بقومو، 
 كادلباىاة مبا ذلم من أبس كقّوة.

كمثالو قولو تعاىل: جاَء احلَْقُّ َكَزَىَق اْلباِطُل ِإَف اْلباِطَل كاَف  ،إظهار الفرح -ك 
 .(ٔٛاالسراء: )َزُىوقان 

الشمس  كمنو قولك للكسوؿ اخلموؿ ادلًتّدد يف النهوض من فراشو:، التوبيخ -ز 
 طالعة.

                                                           
 ادلرجع السابق  ٕٗ
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أبغض احلالؿ »دلصّمم على الطالؽ:  رسوؿ هللا قوؿككمنو  ، التحذير -ح 
 «.إىل هللا الطالؽ

 كقوؿ النابغة الذبياين )الطويل(:،  ادلدح -ط 
 إذا طلعت ل يبد منهّن كوكب. …فإّنك مشس كادللوؾ كواكب 

 .ألغراض أخرل، كادلرجع يف معرفة ذلك الذكؽ كالعقل السليمكقد أييت 

 أضرب اخلرب 5.2

ختتلف صور اخلّب يف أساليب اللغة ابختالؼ أحواؿ ادلخاطب الذم يعًتيو 
 ٖٗ:ثالث حاالت ىي

؛ أف يكوف ادلخاطب خايل الذىن من اخلّب، غَت مًتّدد فيو، كال منكر لو -أ 
يف ىذه احلالة يلقى إليو اخلّب خاليا من ادكات التوكيد، لعدـ احلاجة 

يلجأ إليو حُت يكوف  .ابتدائياإليو. كيسّمى ىذا الضرب من اخلّب 
 .ادلخاطب خايل الذىن من مدلوؿ اخلّب فيتمكن فيو دلصادفتو إاّيه خاليا

؛ معرفتوأف يكوف ادلخاطب مًتّددا يف اخلّب، طالبا الوصوؿ اىل اليقُت يف  -ب 
يف ىذه احلالة يستحسن توكيد الكالـ ليتمّكن من نفس ادلخاطب، 
كيطرح اخلالؼ كالًتّدد كراء ظهره. كيسّمى ىذا الضرب من اخلّب طلبيّا 

 كيتضّمن كسيلة توكيد كاحدة.
يف ىذه احلاؿ جيب أف ؛ خالفو معتقدا للخّب، منكرا ادلخاطب يكوف أف -ج 

إنكاره قّوة كضعفا. كيسّمى ىذا  يؤّكد اخلّب مبؤّكد أك أكثر على حسب
 الضرب إنكاراي كيتضّمن اكثر من كسيلة توكيد كاحدة.

                                                           
 ادلرجع السابق  ٖٗ
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 خروج اخلرب عن مقتضى الظاهر 5.3
عرفنا سابقا أف اخلّب إذا ألقي خاليا من التوكيد خلايل الذىن، كمؤّكدا استحساان 

لكّن  الواىر.للسائل ادلًتّدد، كمؤكدا كجواب للمنكر، كاف ذلك اخلّب جاراي على مقتضى 
 ٗٗاخلّب قد جيرم على خالؼ ما يقتضيو الواىر العتبارات يلحوها ادلتكلم. من ذلك:

أّف ينّزؿ خايل الذىن منزلة السائل ادلًتّدد إذا تقّدـ يف الكالـ ما يشَت  -أ 
 كمثالو قولو تعاىل:  ؛اىل حكم اخلّب

 .(ٖٚىود: ) "وفَ .. َكال خُتاِطْبٍِت يف اَلِذيَن ظََلُموا ِإنَػُهْم ُمْغَرقُ "
ختاطب اآلية نوحا عليو السالـ، كنوح خايل الذىن من احلكم اخلاص 

كاآلية  ابلوادلُت، ككاف مقتضى الواىر أف يلقى إليو اخلّب غَت مؤكد.
جاءت ابلتوكيد، كذلك ألف هللا تعاىل عندما هنى نوحا عن خماطبتو يف 

فنزؿ لذلك منزلة شأف خمالفيو دفعو ذلك اىل التطلع إىل ما سيصيبهم، 
 السائل ادلًتّدد، فأجيب بقولو: إهّنم مغرقوف.

كمثالو قولو ؛ أف جيعل غَت ادلنكر كادلنكر لوهور أمارات اإلنكار عليو -ب 
ادلخاطبوف يف ىذه  .(٘ٔادلؤمنوف: ) "مُثَ ِإَنُكْم بَػْعَد ذِلَك َلَميُِّتوفَ " تعاىل:

أمارات اإلنكار اآلية ال ينكركف احلكم الذم تضمنّتو، كلكن ظهور 
 عليهم نّزذلم منزلة ادلنكرين، فألقي إليهم اخلّب مؤكدا مبؤكدين.

أف جيعل ادلنكر كغَت ادلنكر إف كاف لديو دالئل كشواىد لو أتّملها  -ج 
البقرة: ) "َكِإذلُُكْم إِلوه كاِحده " كمثالو قولو تعاىل:؛ الرتدع عن إنكاره

سبحانو، كألقت إليهم اآلية ختاطب منكرم كحدانية اخلالق  .(ٖٙٔ
اخلّب بال توكيد، ألف ادلنكرين عندىم من األدلة كالّباىُت ما لو أتّملوىا 
 لوجدكىا مقنعة اإلقناع كّلو، كلذلك ل يقم هللا تعاىل إلنكارىم كزان.

                                                           
 ادلرجع السابق  ٗٗ
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فادلخاطب ليس حباجة إىل  كمثالو قولك دلن يؤذم أابه: ىذا أبوؾ.
إيذاء أبيو ككّف عنو، لذلك ألقي أتكيد اخلّب، لكّنو لو أتّمل الرتدع عن 

 إليو اخلّب خاليا من التوكيد.
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 الفصل الثالث
 ض البياانت وحتليلهاعر 

 حملة سورة يوسف .ٔ

 إليراد يوسف، سورة مسيتأية.  ٔٔٔكانت سورة يوسف نزلت مكية.  وىو 
 عليو هللا صلى هللا رسول سألوا اليهود أن روي فيها، الّسالم عليو يوسف النيب قصة
 فيما -عنو هللا رضي وقاص أيب بن سعد وقال .السورة فنزلت يوسف قصة عن وسّلم
 عليهم فتاله وسّلم، عليو هللا صلى هللا رسول على القرآن أنزل: -وغَته احلاكم عنو رواه

 الكهف) و (ٖ/ ٕٔ يوسف) َعَلْيكَ  نَ ُقص   ََنْنُ : فنزل علينا قصصت لو: فقالوا زماان،
 الزمر) احْلَِديثِ  َأْحَسنَ  نَ َزلَ  اّللَُ : فنزل حدثتنا لو: فقالوا زماان، عليهم فتاله (ٖٔ/ ٛٔ
ٖٜ /ٕٖ).ٗ٘ 

 قريش، مع مكة يف وسّلم عليو هللا صلى النيب على األزمة اشتداد بعد نزلت وقد
 كان الذي طالب أاب وعمو خدجية، الطاىرة زوجتو النيب فيو فقد الذي احلزن عام وبعد
 ٙٗ.لو نصَتا

 والرمحة، ابألنس مصطبغ شلتع، ىادئ فأسلوهبا مكية، سورة أهنا من وابلرغم
 السور يف الغالب الشأن ىو كما والتهديد اإلنذار طابع حيمل ال والسالسة، واللطف

 يف البيهقي وروى. إليها اسًتاح إال زلزون يوسف سورة يسمع ال: عطاء قال. ادلكية
 وسّلم عليو هللا صلى هللا رسول مسعوا حُت اليهود من طائفة أن عباس ابن عن الدالئل

 ٚٗ.عندىم ما دلوافقتها أسلموا السورة، ىذه يتلو
 ادلفرحة ادلثَتة، فصوذلا جبميع الّسالم، عليو يوسف قصة السورة ىذه تضمنت

 إبخوتو عالقتو مث بو، وصلتو يعقوب أبيو عند منزلتو ببيان فبدأت آخر، حينا واحملزنة حينا
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 ٛٛٔ، من نفس ادلرجع. وىبة بن مصطفى الزحيلي .د  
 ٛٛٔ، نفس ادلرجع  ٙٗ
 ٜٛٔنفس ادلرجع،   ٚٗ
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 ادلرة يف منو الطعام وشراؤىم مصر، شرطة لرئيس وبيعو البئر، يف وإلقاؤه عليو، مؤامرهتم)
 أبخيهم أيتوه مل إن الثانية ادلرة يف الطعام شراء ومنعهم مقابل، دون إايه ومنحهم األوىل

حيلة مدروسة وسرقة مزعومة، حىت أيتوه أبخيهم  يف لديو بنيامُت أخيو وإبقاء( بنيامُت)
تعريفو نفسو إلخوتو( ، وزلنة يوسف ومجالو الرائع، وقصة يوسف مع امرأة ألبيهم، مث 

العزيز، وبراءتو ادلطلقة، يوسف يف غياىب السجون يدعو لدينو، بوادر الفرج وتعبَت رؤاي 
ادللك، توليتو وزيرا للمالية والتجارة ورائسة احلكم، إبصار يعقوب حُت جاء البشَت 

 ٛٗمع أبويو ومجيع أسرتو.بقميص يوسف، لقاء يوسف يف مصر 
مث إيراد العربة من ىذه القصة، وإثبات نبوة دمحم صلى هللا عليو وسّلم، وتسليتو، 
وبشائر الفرج بعد الضيق، واألنس بعد الوحشة، فإن يوسف عليو الّسالم انتقل من 
السجن إىل القصر، وجعل عزيزا يف أرض مصر، وكل من صرب على البالء فال بد من أن 

الفرج والنصر، وحتذير ادلشركُت من نزول العذاب هبم كما حدث دلن قبلهم، أيتيو 
والدروس واألخالق ادلستفادة من قصة يوسف عليو الّسالم، وأمهها نصر الرسل بعد 

 ٜٗاالستيئاس.
دثة بُت يوسف اآايت. فيها احمل ٚٛداثت يف سورة يوسف مضمونة يف فاحملا

بُت العزيز وزوجتو، وبُت يوسف وامرأة العزيز، وأبيو، وبُت إخوة يوسف، وىم وأبيهم، و 
وبُت امرأة العزيز ونسوة يف ادلدينة، وبُت يوسف وصاحبيو السجن، وبُت ادللك وادلأل، 

 وبُت العزيز ويوسف، وبُت يوسف وإخوتو.
 عرض البياانت وحتليلها .ٕ

 ٗٔمجلة، تتكون على  ٕٙ يف سورة يوسف كانت عددىا ربيةاخلواألسلوبية 
  . ويف ىذا البحث، حدد الباحثخربية إنكارية ٗٔخربية طلبية، و ٖٗإبتدائية، وة خربي

                                                           
 ٜٓٔنفس ادلرجع،   ٛٗ
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 ٜٓٔنفس ادلرجع،   
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 يف حتديد البحث يف فصل األّول. قد بُّت  ايف أن حيلل اخلربية اإلنكارية فقط، كم
 فالبياانت من اخلربية اإلنكارية، كما يلي:

وقوع اجلملة يف أوائل الكالم أو أواخره  وبعدما الحظ الباحث البياانت، وجد أنّ 
وسيأيت حتليلها   ي إىل وظيفتها يف الكالم وتبُت األغراض ادلضمونة فيها.مهم وىو يؤدّ 

 كما يلي:

 
  

 منرة اآلية

 ٔ [ٔٔ: يوسف{ ]لََناِصُحونَ  لَوُ  َوِإانَ }
 ٕ [ٕٔ: يوسف{ ]حَلَاِفظُونَ  لَوُ  َوِإانَ }
 ٖ [ٖٔ: يوسف{ ]بِوِ  َتْذَىُبوا َأنْ  لََيْحزُُنٍِت  ِإّنِ }
 ٗ [ٗٔ: يوسف] {خَلَاِسُرونَ  ِإًذا ِإانَ }
 ٘ [ٖٓ: يوسف{ ]ُمِبُتٍ  َضاَللٍ  يف  لَنَ رَاَىا ِإانَ }
 ٙ [ٔ٘: يوسف{ ]الَصاِدِقُتَ  َلِمنَ  َوِإنَوُ }
 ٚ [ٔٙ: يوسف{ ]َلَفاِعُلونَ  َوِإانَ }
 ٛ [ٖٙ: يوسف{ ]حَلَاِفظُونَ  لَوُ  َوِإانَ }
 ٜ [ٓٚ: يوسف{ ]َلَسارُِقونَ  ِإَنُكمْ }
َنا َما َعِلْمُتمْ  َلَقدْ  ََتّللَِ }  ٓٔ [ٖٚ: يوسف{ ]اأْلَْرضِ  يف  لِنُ ْفِسدَ  ِجئ ْ
 ٔٔ [ٜٚ: يوسف{ ]َلظَاِلُمونَ  ِإًذا ِإانَ }
 ٕٔ [ٕٛ: يوسف{ ]َلَصاِدُقونَ  َوِإانَ }

 ٖٔ [ٜٗ: يوسف{ ]يُوُسفَ  رِيحَ  أَلَِجدُ  ِإّنِ } 
 ٗٔ [ٜ٘: يوسف{ ]اْلَقِديِ  َضاَلِلكَ  َلِفي ِإَنكَ  ََتّللَِ }
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 [ٔٔ: يوسف] لََناِصح ونَ  َله   َوِإانَ  -أ 
 ية اليت ىي فيها:اآلو 
 "لََناِصُحونَ  لَوُ  َوِإانَ  يُوُسفَ  َعَلى ََتَْمنَا اَل  َلكَ  َما َأاَبانَ  ايَ  قَاُلوا"

يف منزل  وىي ما قاذلا إخوة يوسف ليعقوب أبيهم الذي ال أيمن هبم، وكان
 ادلنكر. ولذلك، اخلربية ىنا حتتاج إىل التوكيد اإلنكاري.

أن ألّن يعقوب قد علم أّن عليهم  فائدة اخلربل ليس والغرض من إلقاءىا
 ونيكونوا انصحُت لو، ولكن إنو عامل أيضا أبهنم حسدوا بيوسف، وسيكيد

 ِإْخَوِتكَ  َعَلى ُرْؤاَيكَ  تَ ْقُصصْ  اَل  بُ ٍَتَ  ايَ  قَالَ  ، حىت ال أيمن هبم.ليوسف كيدا
ْنَسانِ  الَشْيطَانَ  ِإنَ  َكْيًدا َلكَ  فَ َيِكيُدوا ، ويكفي [٘: يوسف] ُمِبُتٌ  َعُدو   ِلْْلِ

فظهر إذن أّن اجلملة تلقى لطلب  ىذه اآلية لتبُت أّن يعقوب الأيمن هبم.
 اإلئتمان من يعقوب.

نعرفها منطقيا، من . هوحياّجو أ، ووظيفة ىذه اجلملة ليجعلوا يعقوب أيمن هبم
وقيل أّن الناصحُت ىنا مبعٌت زلبون  ،أهنم لو لناصحون يدىمكَت

 ُتانصح ، فال بد علينا أن نكونزلبيو ومشفقيو وكأهنم قالوا إانّ  ٓ٘مشفقون.
 ََتَْمنَا اَل  َلكَ  َما َأاَبانَ  ايَ " —منطقيا—. حىت يطلع منهم قوذلمولوحافظُت 

 ، مع أهنم إخوتويعقوب إذن أن ال أيمن هبمفما ابل " يعٍت يُوُسفَ  َعَلى
 ؟ال بد عليهم أن يكونون انصحُت لو الذين

 [ٕٔ: يوسف]ََلَاِفظ وَن  َله   َوِإانَ  -ب 
 :، ىياليت كانت اجلملة فيها ةياآلو 
 "حَلَاِفظُونَ  َلوُ  َوِإانَ  َويَ ْلَعبْ  يَ ْرَتعْ  َغًدا َمَعَنا أَْرِسْلوُ "

                                                           
)الربانمج احلاسوبية حبر العلوم. . ى (ٖٖٚأبو الليث نصر بن دمحم بن أمحد بن إبراىيم السمرقندي )ادلتوىف:   ٓ٘

 ٕٛٔادلتبة الشاملة( 
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ولكن  أابىم إلن أيذهنم حبمل يوسف.ىذه قول إخوة يوسف عند طلبهم 
وكان يف منزلة  ،قد وضح السياق من اآلية السابقة، إّن يعقوب اليثق هبم

ستخدام حىت البد على إخوة يوسف اب ،يوسف سيحفظونو ادلنكر بكوهنم
 ضرب اإلنكاري.

د بو، أو لتشديد احلكم، ال لفائدة اخلرب، لتأكيد ما يؤكَ وغرض إلقائها ىي 
ولكن، ليس مبثل  حيفظ بعضهم بعضا. أن اإلخوة على م كانألنّو معلو 
ال  ذا ما يسببو، ىحسدوا يوسف ىمو أوالده،  يعقوب ما رأى ذلك عند
أمام إخوة يوسف، حىت من أنّو ال أيمن  ما يف يعقوبوظهر  أيمن هبم.

 يشّددون أهنم حلافظون لو.
من  يعقوب. نعرفهاادثة لْلحضار اليقُت والثقة يف قلب ووظيفتها يف احمل

اليت ، يف اآلية السابقة، يعٍت "ايأابان ما لك ال َتمّنا؟"، سؤال إخوة يوسف
 تظهر أهنم سألوا اإلذن من أبيهم ومل أيذن، ألنو الأيمنهم، فتطّلبوه.

 فتستخدم تلك اجلملة "إاّن لو حلافظون" لكي يثقهم أبوىم.
 [ٖٔ: يوسف] ِبهِ  َتْذَهب وا َأنْ  لََيْحز ن ِن  ِإّنِ  -ج 

 فالكامل من تلك قطعة اجلملة ىي:
  "َغاِفُلونَ  َعْنوُ  َوأَنْ ُتمْ  الذِّْئبُ  أَيُْكَلوُ  َأنْ  َوَأَخافُ  ِبوِ  َتْذَىُبوا َأنْ  لََيْحزُُنٍِت  ِإّنِ  قَالَ "

بوا الذين قد تطلّ  وقال هبذه اجلملة يعقوب، جوااب ألولده أي إخوة يوسف
ىذه اجلملة، فإهنا ليس يف موقف  . لو َتملنا موقفيف أن يذىبوا مع يوسف

، لكان ، ولكن للمجادلة. وإذا كان الكالم لتجادل أوالدهإخبار اخلرب
 األوالد يف منزلة ادلنكر تلقائيا. فاستخدام ضرب اإلنكاري ىنا زلتاج.

والغرض من إلقاء تلك اجلملة فائدة اخلرب. ألهّنا جواب من سؤال إخوة 
لذلك، نعرف أّن ادلخاطب ىنا خايل ؟". يوسف؛ "ايأابان ما لك ال َتمّنا
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وكوهنا بشكل  الذىن عن احلكم. واجلواب طلقائيا يكون فائدة اخلرب.
 إنكاري، ىو لتشديد احلكم إي احلزن بذىابو.

، لكانت بعد تطلب، وجتادل شديد من إخوة يوسف لو َتملنا تلك اجلملة
"إّن . فقال واليريد ذىابو ؛الذين يطلبو اإلذن، لكي أيذن ذىاهبم مع يوسف

فهذا ىو وظيفة . اه إمتناعونومع(  euphemismليحزنٍت" يف شكل تلطيفي )
 اجلملة يف احملادثة، يعٍت لْلمتناع.

 [ٗٔ: يوسف] ََلَاِسر ونَ  ِإًذا ِإانَ  -د 
 واآلية:

 "خَلَاِسُرونَ  ِإًذا ِإانَ  ُعْصَبةٌ  َوََنْنُ  الذِّْئبُ  َأَكَلوُ  لَِئنْ  قَاُلوا"
وذلك ما فيها.  ينورأينا إّن شكلة تلك اجلملة خربية إنكارية، حلريف التوكيد

لتأكيد قالوه إخوة يوسف، ألبيو ادلنكر هبم وىو مل أيمن هبم. فطبعا، 
من مل يكن واثق مبا قالوا، فاستخدام كي أيمن ، لإمكانيتهم يف حفظ يوسف

 كان حاجة.  اخلربية اإلنكارية
ادلخاطب مبا كانوا  إىل إلظهار القوة أو اإلمكانيةوالغرض من إلقائها ىي 

اليت تدّل على  ،ةنعرف ذلك من األي يطلبون، يعٍت حبمل يوسف معهم.
حاّج إخوة  اليت فيهاواآلية  مهوم يعقوب، وىو خياف أن أيكلو الذئب،

هم، ذلك حجتيف و قوذلم، "لئن أكلو الذئب وَنن عصبة"  يوسف أابىم؛
 .إهّنم خلاسرون، فذلك الديكن. لو حدث

كما ذكران، يف   .لنفي اجلملة اليت أتت قبلها والوظيفة من تلك اجلملة ىي
اآلية السابقة، إّن أابىم يعقوب مل يكن أيمن إبخوة يوسف يف ذىاهبم مع 

 ما ىو جتاه والقيوسف، وىو خياف أن أيكلو الذئب وىم غافلون. وقالوا 
. قوذلم، "لئن أكلو الذئب وَنن عصبة" ٗٔ قول أبيهم، يعٍت اليت يف اآلية 
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". وتنفي خلاسرون ، ذلك الديكن. لو حدث ذلك، "إاّن إًذاويف حجتهم
 اجلملة األخَتة ما قبلها.

 [ٖٓ: يوسف] م ِبي   َضََلل   ِف  لَنَ َراَها ِإانَ  -ه 
 وآيتها:

 ُحبًّا َشَغَفَها َقدْ  نَ ْفِسوِ  َعنْ  فَ َتاَىا تُ رَاِودُ  اْلَعزِيزِ  اْمَرَأتُ  اْلَمِديَنةِ  يف  ِنْسَوةٌ  َوقَالَ "
 "ُمِبُتٍ  َضاَللٍ  يف  لَنَ رَاَىا ِإانَ 

 م ضرب اإلنكارياواستخد ثرثرن عن امرة العزيز.تلك قول نسوة يف ادلدينة، 
يف اجلملة كان خارجا من مقتضى ظاىره. ال يكون ادلخاطب خايل الذىن 

لو  ، اليت قد عرفن احلكم.، ألّن الكالم كالم الغيبةوالينزل يف منزلة ادلنكر
نالحظ اآلية إمجاليا، فيها ثالثة مجل، أبضرب سلتلفة. اجلملة األوىل "امرأت 

ابلغرض فائدة اخلرب. مّث "قد العزيز تراود فتاىا"، وىي بضرب األصلي، 
ختصرن أبذىاهنن، يعٍت إّن شغفها حبّا" يف شكل طليب اخلرب، ذلك ما ا

ابجلملة إنكارية: "إاّن لنراىا  ابلتأكيد. مّث يؤكدنامرأة العزيز قد شغفها حبّا 
 فتاىا حبها من ىذا صنيعها يف أهنا ونعلم لنعتقد إان أييف ضالل مبُت" 

 يتناىف وجهل الصواب عن وبعد واضح خطأ لفي نفسو عن إايه ومراودهتا
 ٔ٘.مكانتها مع

يعٍت  وغرض إلقائها ىي لتقرير ما يف رأي ادلتكلم. فذلك ما ظهر من اآلية،
احلال  نسوة يف ادلدينة اجلملتان األوىل، كانتا البيان شلا حدث، مث اختصرن

 بذلك اخلرب يعٍت امرة العزيز يف ضالل، ابلتوكيدين لتقرير ما يف أذىاهنن.
عن اخلرب ادلذكور قبلو. نعرفها  ادلخاطب يقُتىي إلحضار  فالوظيفة للجملة

 مث ارتفع بتوكيدين.ارتفع مؤكدا من أّن اخلرب األول بغرض فائدة اخلرب، مث 

                                                           
: دمشق، دار الفكر ادلعاصر. )والشريعة وادلنهجالتفسَت ادلنَت يف العقيدة . د وىبة بن مصطفى الزحيلي  ٔ٘

 ٖٕ٘ص. —ٕٔه( اجلزء  ٛٔٗٔ
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 [ٔ٘: يوسف] الَصاِدِقيَ  َلِمنَ  َوِإنَه   -و 
 واآلية:

 َعَلْيوِ  َعِلْمَنا َما ّلِلَِ  َحاشَ  قُ ْلنَ  نَ ْفِسوِ  َعنْ  يُوُسفَ  رَاَوْدُتنَ  ِإذْ  َخْطُبُكنَ  َما قَالَ "
 َوِإنَوُ  نَ ْفِسوِ  َعنْ  رَاَوْدتُوُ  َأانَ  احلَْق   َحْصَحصَ  اآْلنَ  اْلَعزِيزِ  اْمَرَأتُ  قَاَلتِ  ُسوءٍ  ِمنْ 

 "الَصاِدِقُتَ  َلِمنَ 
وتلك اجلملة ما قالتو امرأة العزيز بعدما أظهرت احلق عن يوسف. وكانت 

 .منزلة السائل ادلًتّدد نزل خايل الذىن ألنّ  خارجة من مقتضى الظاىر،
تلقى بال توكيد. واجلملة اليت  "نَ ْفِسوِ  َعنْ  رَاَوْدتُوُ  َأانَ كانت اجلملة قبلها: "

جاءت ابلتوكيدين، ألّن ادلعلوم بينهم يوسف اجملرم، لذلك ىو يف السجن. 
ولكن بعدما حصص احلق، كان ادلستمعون مًتددا، فاستخدمت امرأة العزيز 

 ضرب اإلنكاري.
، أّن يوسف هتقرير ادلقول. أي أرادت امرأة العزيز وغرض إلقائها لتقرير 

لتأكيد اجلمل ادلذكورة  الوظيفة إلقاء تلك اجلملة ىيو  رودتو. صادق وأن أان
 قبلها.

 [ٔٙ: يوسف] َلَفاِعل ونَ  َوِإانَ  -ز 
 اآلية:

 "لََفاِعُلونَ  َوِإانَ  َأاَبهُ  َعْنوُ  َسنُ رَاِودُ  قَاُلوا"
ه أخاىم بنيامُت. اآلية ىي قول إخوة يوسف عندما طلبهم العزيز ألن أيتو 

د عنو أابه"، وكانت اجلملة خربية تلقى غَت "سنراو وتلك اجلملة وقعت بعد 
يعلمون أن أابىم  القول يف أذىان إخوة يوسف، ألهنموقف ففيها.  متأكدين

يشكون يف إيتاء و عندىم،  ىو دلّا مل يكن أيمن هبم بعدما كان بيوسف
ادلنكر، واستخدام خرب  العزيز نزل منزلة ذلك ما جيعل ادلخاطب بنيامُت.

 إنكاري ىنا واجب.
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والغرض من إلقاء اجلملة ىي للعهد. لو َتملنا تلك اآلية، كان إخوة يوسف 
يشكون مبا قالوا، "سنراود عنو أابه" مث لئال يشك العزيز هبم، يعهدون أهنم 

 لفاعلون ذلك.
فالوظيفة من تلك اجلملة يف احملادثة، ىي إلحضار يقُت ادلخاطب، أي 

 اجلملة قبلها. عزيز، واجلملة مؤكدةال
 [ٖٙ: يوسف] ََلَاِفظ ونَ  َله   َوِإانَ  -ح 

 َنْكَتلْ  َأَخاانَ  َمَعَنا َفَأْرِسلْ  اْلَكْيلُ  ِمنَا ُمِنعَ  َأاَبانَ  ايَ  قَاُلوا أَبِيِهمْ  ِإىَل  َرَجُعوا فَ َلَما"
 "حَلَاِفظُونَ  َلوُ  َوِإانَ 

يذىب معهم بنيامُت اىل مصر تلك ما قالو إخوة يوسف، طلبوا أابىم ألن 
، ألجل ما حدث يف أخيو قبل، يعٍت ليكتلوا. ولكن ال أيذهنم أبوىم

يوسف. ونزل ادلخاط ىنا منزل ادلنكر، حىت حيتاج ادلتكلم َتكيدىا 
 بتوكيدين.

الغرض من إلقاءىا ىي لتأكيد ادلقول. إستنادا مبا قد فعلوا بيوسف، 
مرة أخرى، ولكن عليهم أن يفعل  أيمن هبم ديكن أن فيعلمون أّن أابىم ال

 ذلك حلاجاهتم يف الكيل. 
 ووظيفتها إلحضار اإلئتمان يف يعقوب هبم.

 [ٓٚ: يوسف] َلَسارِق ونَ  ِإَنك مْ  -ط 
َقايَةَ  َجَعلَ  جِبََهازِِىمْ  َجَهَزُىمْ  فَ َلَما"  اْلِعَتُ  أَيَ تُ َها ُمَؤذِّنٌ  أََذنَ  مثَُ  َأِخيوِ  َرْحلِ  يف  السِّ

 "َلَسارُِقونَ  ِإَنُكمْ 
سرقوا. ففي السياق، ال ديكن  قد تستخدم ىذه اجلملة الهتام العَت أهنم

 غَت منكر مبا اهتمهم بو. فاستخدام اخلرب اإلنكاري ىنا واجب.ادلتهم 
فائدة اخلرب. ألن ادلخاطب خايل الذىن عن لوغرض ىذه اجلملة ىي 

 احلكم.
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 ت صوع ادللك.قد سرق العَت ووظيفتها ىي الهتام ادلخاطب، أي أن
َنا َما َعِلْمت مْ  َلَقدْ  ََتّللَِ  -ي   [ٖٚ: يوسف] اْْلَْرضِ  ِف  لِن  ْفِسدَ  ِجئ ْ

ف لرّد ما اهتمهم بو مؤذن. كان ادلخاطب نزل ستلك اجلملة قول إخوة يو 
والقسم يف رد االهتام. نعرف   يننكر، حىت احتاج ادلتكلم ابلتوكيدمنزلة ادل

ُتمْ  ِإنْ  َجزَاُؤهُ  َفَما قَاُلواكونو منكرا من اآلية بعدىا "  ".َكاِذِبُتَ  ُكن ْ
 رّد االهتام.. ووظيفتها للْلنكارها ىي ئوغرض إلقا

 [ٜٚ: يوسف] َلظَاِلم ونَ  ِإًذا ِإانَ  -ك 
 "َلظَاِلُمونَ  ِإًذا ِإانَ  ِعْنَدهُ  َمَتاَعَنا َوَجْدانَ  َمنْ  ِإاَل  ََنُْخذَ  َأنْ  اّللَِ  َمَعاذَ  قَالَ "

غَت ادلنكر كادلنكر لظهور  ارجا من مقتضى الظاىر. ألنّ ختستختدم اجلملة 
غَت ادلنكر ولكن  أي إخوة يوسف . كان ادلخاطبأمارات اإلنكار عليو

طلبهم ألن أيخذ يوسف أحدىم مكان بنيامُت تكون أمارات من أهنم 
 الشكل اإلنكاري.ينكرون. فاستخدم ذلك 

أن َنخذ إاّل من وجدان متاعنا معاذ هللا وغرضها نفي ما قد قيل يعٍت "
 ٕ٘.عنده" لو فعلنا األخذ من ال وجدان متاعنا عنده "إّن إذا لظادلون"

 وظيفتها لْلمتناع، يعٍت لْلمتناع ما طلبو إخوة يوسف.
 [ٕٛ: يوسف] َلَصاِدق ونَ  َوِإانَ  -ل 

بَ ْلَنا فِ َواْسَأِل اْلَقْريََة "  "يَها َوِإاَن َلَصاِدُقونَ اَليِت ُكَنا ِفيَها َواْلِعََت اَليِت أَق ْ
قال ذلك كيرب إخوة يوسف دلّا تيأسوا، وىو أمر إخوهتا أن خيرب ما حدث 

ما ألجل أبخيهم بنيامُت. كان ادلخاطب خايل الذىن عن ذلك، ولكن 
خربه إخوة يوسف. ا مبا أحدث بيوسف من قبل يسبب أابىم ال يزال منكر 

 ولذلك استخدم اإلنكاري.

                                                           
  ٕ٘ٓص  ٕادلرجع السابقة، جزء   ٕ٘
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. وكوهنا بتوكيدين ىي لتأكيد من إلقاء اجلملة ىي لتقرير ادلقول والغرض
 احلكم، وىو وظيفتها.

 [ٜٗ: يوسف] ي وس فَ  رِيحَ  َْلَِجد   ِإّنِ  -م 
 "تُ َفنُِّدونِ  َأنْ  َلْواَل  يُوُسفَ  رِيحَ  أَلَِجدُ  ِإّنِ  أَبُوُىمْ  قَالَ  اْلِعَتُ  َفَصَلتِ  َوَلَما"

قول  من  م اإلنكارية ىنا ألن ادلخاطب كان يف منزلة ادلنكر. نعرفوتستخد
أوضح ذلك أن ادلخاطب  ٖ٘.وجتهلون تعَتون أنيعٍت "لو ال أن تفندون" 

منكر. يعٍت إخوة يوسف جتهلوا أابىم بقوذلم. وأشار إىل ذلك اآلية بعدىا؛ 
 .[ٜ٘: يوسف] "(ٜ٘) اْلَقِديِ  َضاَلِلكَ  َلِفي ِإَنكَ  ََتّللَِ  قَاُلوا"

والغرض من إلقاء تلك اجلملة ىي لفائدة اخلرب. ادلخاطب ىنا خايل الذىن 
 عن اخلرب. ووظيفتها أيضا لفائدة اخلرب.

 [ٜ٘: يوسف] اْلَقِديِ  َضََلِلكَ  َلِفي ِإَنكَ  ََتّللَِ  -ن 
 ريح يوسفاآلية قول ألقاه إخوة يوسف لذم يعقوب ألنو يقول إّن ألجد 

ألهنم يعرفون أّن أابىم . فاستخدم ضرب إنكاري وكانوا جتهلوه، فينكروا قولو
  ال يزال يتمسك مبا قالو وىم ينكرونو.

ها لكون يعقوب عندىم قد كان ىرما. وظيفتم.  والغرض من إلقاءىا ىي للذ
 لتنكر القول السابق من قول يعقوب.

 املناقشة .ٖ
، أهنا تنقسم إىل احملاداثت يف ىذه السورة، فوجد اإلنكارايت يف الباخث الحظو 

اجلملة اإلنكارية اليت تقع يف أوائل القول ادلتكلم، واآلخر قسمُت حيث موقعها. األول 
أكثر أغراضها ىي غَت األصلي أي األغراض اليت تعرف ووجد  اليت تقع يف أواخر القول.
 . يعٍت يف: يف ثالثةال يوجد إال وىو فائدة اخلرب من سياقها. وأّما األصلي

 [ٖٔ: يوسف{ ]بِوِ  َتْذَىُبوا َأنْ  لََيْحزُُنٍِت  ِإّنِ } (ٔ
                                                           

 ادلرجع السابق.  ٖ٘
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 [ٓٚ: يوسف{ ]َلَسارُِقونَ  ِإَنُكمْ } (ٕ
 [ٜٗ: يوسف{ ]يُوُسفَ  رِيحَ  أَلَِجدُ  ِإّنِ }  (ٖ

أي إخوة  بو ادلخاطبتطلّ أي يعقوب تلقى اآلية األوىل يف السياق، أّن ادلتكّلم 
كان   . ففي ىذا احلال،يف محل يوسف. حىت صارت احملادثة رلادلة وذنألن أي يوسف

احملادثة كانت زلادثة فكون كذلك الثانية تو  ادلخاطب ال بد نزل منزلة ادلنكر مطلقا.
 ، فلذلك تستخدم اإلنكارية.ومؤذرلادلة بُت أىل العَت 

سف، أي إخوة يو  بمعلوم أن ادلخاطوألنو  ادلةاجملسياق اليف كذلك  والثالثة،
ألهنم قد و نكريون قول يعقوب عن يوسف. ألن يوسف عندىم غَت موجود ال يزالون ي

ولذلك قال يعقوب "لوال أن تفندون". فاستخدام التوكيدين ىنا  طرحوه يف غيابة اجلب.
 زلتاج.

خايل الذىن عن ألن ادلخاطب  فاجلواب لو سئل دلاذا أغراضها فائدة اخلرب،
فمن داء احملادثة. تإلجابة السؤال، وألهنا تلقى إلب اجلملة تلقى نّ ألاحلكم، ونعرفو من 

قول أم أواخره، تعلق اجلملة اإلنكارية مبوقعها، يعٍت يف أوائل التذلك، طلع السؤال ىل 
ئل القول تقع يف أواأم ال؟ فجوابو ال. ألّن اجلملة اليت  ةاألغراض األصليّ  يف فعالية تكرر

يف أوائل  . فإن اجلمل اإلنكارية اليت تقعالثالثة ادلذكورةليس كلها أبغراض أصلية مثل 
وغرضامها يعٍت لْلنكارين. ومها  .ُتأصلي ُت، واجلملتان منها ليس بغرض٘القول عددىا 

 يف سياق اجملادلة.
 سياق أغراض اآلية منرة

 اجملادلة فائدة اخلرب )أصلي( [ٖٔ: يوسف{ ]بِوِ  َتْذَىُبوا َأنْ  لََيْحزُُنٍِت  ِإّنِ } ٔ

 اجملادلة فائدة اخلرب )أصلي( [ٓٚ: يوسف{ ]َلَسارُِقونَ  ِإَنُكمْ } ٕ

 اجملادلة فائدة اخلرب )أصلي( [ٜٗ: يوسف{ ]يُوُسفَ  رِيحَ  أَلَِجدُ  ِإّنِ }  ٖ
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َنا َما َعِلْمُتمْ  َلَقدْ  ََتّللَِ } ٗ { اأْلَْرضِ  يف  لِنُ ْفِسدَ  ِجئ ْ
 [ٖٚ: يوسف]

 اجملادلة لْلنكار )عرف من السياق(

 اجملادلة لْلنكار )عرف من السياق( [ٜ٘: يوسف{ ]اْلَقِديِ  َضاَلِلكَ  َلِفي ِإَنكَ  ََتّللَِ } ٘

 
لو َناول أن نلخص تلك ظواىر اإلنكرية، فاجلملة اليت تقع يف أوائل القول 

 اجملادلة تؤثر إختيار ، فإنواجلمل أضرب السياقبل يؤثر  .ةثر أغراضها يف احملادثتؤ ال
 األخرى يعٍت: ُتثنسابقة واإلال الثالثة مثلةاألكما كان يف   .أضرب إنكارية

َنا َما َعِلْمُتمْ  َلَقدْ  ََتّللَِ } (ٔ  [ٖٚ: يوسف{ ]اأْلَْرضِ  يف  لِنُ ْفِسدَ  ِجئ ْ
 [ٜ٘: يوسف{ ]اْلَقِديِ  َضاَلِلكَ  َلِفي ِإَنكَ  ََتّللَِ } (ٕ

ىي قول إخوة يوسف عندما  ٖٚ. كما قد علمنا أّن األية  ينوغرضامها لْلنكار 
ىي قول من أنكر قول  ٜ٘اهتمهم مؤذن أن أحد منهم ىم سرق، مّث اليت تليها اآلية 

 يعقوب أبنو وجد ريح يوسف.
قال الباحث أّن السياق يثبت األغراض، فال يف النظارية يقول ذلك، ولكن 

الحظنا ليس مقتضى الظاىر من السياق؟ لو األغراض ثبتها مقتضى ظاىرىا، فهل 
إّن ذلك ذلك، نظر مقتضى الظاىر أحوال ادلخاطب، ىل ىو من منكر أو غَت منكر. ف

من السياق، ألّن السياق ىو رلرى القول، تتكون على مىت يقال القول، ومن قائلو، ومن 
 سامعو، وأين يقال، دلاذا يقال.

للتأكيد،  كانت تقع يف أواخر القول أبغراضها ادلتنوعة ىي  اليت والبياانت األخرى
 وظهر أهنا سبب آخر يف استخدام اإلنكارية. وإلظهار القوة، وللتقرير، وللعهد، والنفي.

كان قائلها إخوة   .ٖٙو ٕٔيف آييت  "لتأكيد كان يف مجلة "إان لو حلافظونا
 َما َأاَبانَ  ايَ  قَاُلوا ، وكان مل أيذهنم. فتطلبوا و"مع يوسف وايوسف يف استئذان أبيهم ليذىب

 لَوُ  َوِإانَ  َويَ ْلَعبْ  يَ ْرَتعْ  َغًدا َمَعَنا أَْرِسْلوُ  .لََناِصُحونَ  َلوُ  َوِإانَ  يُوُسفَ  َعَلى ََتَْمَنا اَل  َلكَ 
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وىم يؤكدون أهنم حلافظونو، وجاء كمثل ذلك اآلية  [ٕٔ ،ٔٔ: يوسف] ""حَلَاِفظُونَ 
 َمَعَنا َفَأْرِسلْ  اْلَكْيلُ  ِمنَا ُمِنعَ  َأاَبانَ  ايَ " قَاُلوا، عند طلبهم اإلذن ليأتوا بنيامُت العزيز ٖٙ

، وكان يعقوب حزينا مبا حدث يف يوسف، [ٖٙ: يوسف] "حَلَاِفظُونَ  لَوُ  َوِإانَ  َنْكَتلْ  َأَخاانَ 
الغرض ذلما للتأكيد ادلقول، كان مث طلبوا أخاه، أّّن ليؤمن هبم؟ فمن ذلك األحوال  

 مثل ىذا. واإلنكارية ىنا مناسبة يف كون ادلخاطب ادلنكر
يف أواخر القول، واجلملة اليت  انتقع تالو َتملنا الشكل جلملتُت ادلذكورتُت، كان

إّما أن  قبلها ىي مجلة إنشائية طلبية، يعٌت من دعاء. ذلك يشَت إىل أّن من  سئل 
يكون رليبا وإما مانعا. لو ظّن ادلتكلم أن ادلخاطب سيمنع دعاءه ألنّو الأيمن بو، كان 

وزعم الباحث أن الغرض مثل ىذا التأكيد سيتكرر يف  .ليأمنو ادلخاطب هعليو َتكيد
 أشكال مثلو، من الدعاء، مث اقًتن التأكيد.

 خَلَاِسُرونَ  ِإًذا ِإانَ  ُعْصَبةٌ  َوََنْنُ  الذِّْئبُ  َأَكَلوُ  لَِئنْ  قَاُلوا}كان يف اآلية وإلظهار القوة،  
هم. وحاّجو أبوىم وشكدلّ  ا أىب  ؛ تلك ما قالو إخوة يوسف[ٗٔ: يوسف({ ]ٗٔ)

 ادلة.إبظهار قوهتم ألهنم عصبة. ىذا يف سياق اجمل
 وللتقرير، كان يف ثالثة آايت ىي:

 [ٖٓ: يوسف{ ]ُمِبُتٍ  َضاَللٍ  يف  لَنَ رَاَىا ِإانَ } (ٔ
 [ٔ٘: يوسف{ ]الَصاِدِقُتَ  َلِمنَ  َوِإنَوُ } (ٕ
 [ٕٛ: يوسف{ ]َلَصاِدُقونَ  َوِإانَ } (ٖ

ذلك جيعل يقول الباحث إهنا للتقرير ألهنا تقع بعد قول شرح اخلرب، ووضحو. 
 اجلمل ليس لفائدة اخلرب، بل ىي لتقرير ما قبلها. إنظر اىل اآلايت الكاملة:

 ُحبًّا َشَغَفَها َقدْ  نَ ْفِسوِ  َعنْ  فَ َتاَىا تُ رَاِودُ  اْلَعزِيزِ  اْمرََأتُ  اْلَمِديَنةِ  يف  ِنْسَوةٌ  َوقَالَ } -
 [ٖٓ: يوسف({ ]ٖٓ) ُمِبُتٍ  َضاَللٍ  يف  لَنَ رَاَىا ِإانَ 
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 َعَلْيوِ  َعِلْمَنا َما ّلِلَِ  َحاشَ  قُ ْلنَ  نَ ْفِسوِ  َعنْ  يُوُسفَ  رَاَوْدُتنَ  ِإذْ  َخْطُبُكنَ  َما قَالَ } -
 َوِإنَوُ  نَ ْفِسوِ  َعنْ  رَاَوْدتُوُ  َأانَ  احلَْق   َحْصَحصَ  اآْلنَ  اْلَعزِيزِ  اْمَرَأتُ  قَاَلتِ  ُسوءٍ  ِمنْ 

 [ٔ٘: يوسف({ ]ٔ٘) الَصاِدِقُتَ  َلِمنَ 
 َوَما َعِلْمَنا مبَا ِإاَل  َشِهْدانَ  َوَما َسَرقَ  ابْ َنكَ  ِإنَ  َأاَبانَ  ايَ  فَ ُقوُلوا أَبِيُكمْ  ِإىَل  اْرِجُعوا} -

بَ ْلَنا اَليِت  ِعَتَ َوالْ  ِفيَها ُكَنا اَليِت  اْلَقْريَةَ  َواْسَألِ ( ٔٛ) َحاِفِظُتَ  لِْلَغْيبِ  ُكَنا  ِفيَها أَق ْ
 [ٕٛ ،ٔٛ: يوسف({ ]ٕٛ) َلَصاِدُقونَ  َوِإانَ 

شكل الفقرة أو القول الذي ىي  ،(climaxتلك اجلمل تشكل بشكل َتوجية )
أّما يف  ٗ٘.الفكرة الفكرة أو إىل مجلة مهمة غَت مهمة من مجلة ب كّل مجلة فيوتركّ 

العربية، نعرف األفكار ادلفّضلة ألمهيتها من أضرهبا. فاآلايت السابقة، كانت تًتكب 
 أفكار كّل مجلتها من أمهلها إىل أمهها. واجلملة ادلهمة ىنا كانت بضرب إنكاري.

 وتستخدم ىذه الشكل لتقرير احلكم.
 .حتليل البياانت . لقد بُت الباحث يف[ٔٙ: يوسف{ ]َلَفاِعُلونَ  َوِإانَ } ؛وللعهد

. كان قائلها ىو يوسف عندما طلبو [ٜٚ: يوسف{ ]َلظَاِلُمونَ  ِإًذا ِإانَ }والنفي؛ 
 َمنْ  ِإاَل  ََنُْخذَ  َأنْ  اّللَِ  َمَعاذَ : "قَالَ إخوة يوسف ألن أيخذ أحدىم مكان بنيامُت، وأىب مث 

، ذلك قد بينو الباحث يف حتليل [ٜٚ: يوسف] "َلظَاِلُمونَ  ِإًذا ِإانَ  ِعْنَدهُ  َمَتاَعَنا َوَجْدانَ 
 البياانت.
 
 

 
 

                                                           
54 Keraf, Gorys. Diksi dan Gaya Bahasa. (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2010)  
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 الفصل الرابع
 اخلامتة

 نتائج البحث .1
البحث يف أسلوبية احملادثة اليت كانت يف سورة يوسف. واستخلص  ىلقد انته

 :فيها حث، أّن األسلوبية احملادثةاالب
مجلة. وتنقسم أضرهبا إىل  14نكارية عددىا ضرب اإلاجلملة اليت كانت ب  (1

أخرى  9تقع اجلملة يف أوائل القول، و  5حسب موقعها يف القول،  قسمني
قة بني موقع اجلملة بظهور األضرب وليس فيها العال تقع يف أواخر القول.

  اإلنكارية، إمنّا يؤثرىا السياق.
ذلك كما   إنكارية ىو اجملادلة. ستخدموالسياق الذي يؤثر اجلملة حىت ت

 اأغراض ياانتبال كانت يف األمثلة اخلمسة األوىل يف ادلناقشة. وليس يف
، ألهنا إلجابة أصلية إّّل يف ثالثة، وىي اجلمل اليت تقع يف أوائل القول

 أّن من يف وتعين السؤال وّلبتداء احملادثة، وكان ادلخاطب خايل الذىن.
 اجملادلة كلها منكر احلكم.

يسبب استخدام اإلنكارية ىو موقع القائل والسامع. أو   لسياق اآلخر اليتوا
مّث القول  كما يف النظارية، اجلملة يف مقتضى الظاىر واليت خارجت منو.

 الذي بشكل التأّوجية.
إلظهار القوة، و واألضرب من اجلمل اليت ظهرت يف السورة ىي للتأكيد، 

 للتقرير، واإلنكار، والعهد، والنفي.
ليحاّج هبا ادلتكلم، وإلحضار اليقني، ولإلمتناع،  والوظيفة للجمل، ىي (2

 \والنفي اجلملة اليت أتت قبلها، ولالهتام، ولفائدة اخلرب، ولإلنكار.
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 ااا اقت  .2
كان ىذا البحث قطعة قليلة من حبر العلوم اللغة، ّلبتم شيء ولو قليال. وحاول 

احملادثة يف قصة يوسف. يف أن يكون مليء يف مدى األسلوبية، بتحليلو أسلوبية البحث 
واقًتح الباحث إىل من يريد اليقيم البحث األسلوبية، يف إمتام النقصان من ىذه البحث. 
ردبا البحث يف سورة يوسف دبدة األسلوبية األخرة، أو مثلها خبالف ادلوضوعها، وىو 

 تطورا يف األسلوبية.سيكون إمتاما البحث و 
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 الفصل األول
 ادلقدمة

 خلفية البحث .ٔ

ك فيو بشَت كنذير كذكر  ككافالذم أنزلو هللا تعاىل على الناس. إمنٌا القرآف حقٌ 
 اك اجلٌنة. كالسيمأعذاب الشديد دار البقاء إما ال ام ادلعاد ُب ادلماتعن احلياة ك أخرب 

صٌلى هللا عليو —فيو الدعوة إىل هللا كتوحيده. كأكحى هللا القرآف على رسولو زلٌمد
سورة، مكٌية كانت أك مدنٌية.  ُُْ، كاف يتكٌوف على درجابوسيلة جربيل مت—كسلمٌ 
معجزة، على سبيل ادلثاؿ نيب هللا موسى عليو السالـ  لوعركؼ عند ا أٌف لكٌل رسوؿو ادلك 

ث. كأٌما نبيٌنا يـ بسيينتو، كيوس  عليو السالـ بتوكيل احأحادبعصاه، كنوح عليو السال
 لو معجزات أيضا فمنها القرآف.—صٌلى هللا عليو كسٌلم—زلٌمد

صٌلى هللا عليو كسلٌم ؟  إذف، فكي  كاف القرآف يقاؿ أبنٌو معجزة للرسوؿ
ُب أكائل الـز علينا أف ننظر كي  كاف القرآف حُت أنزؿ بُت أىل مكة اجلاىلية اجلواب ف

 كتبليغو.—صٌلى هللا عليو كسٌلم—بعثة النيبٌ 

ما زاؿ النيٌب يبلغ الوحي الذم أكحى هللا عليو إىل أىل مٌكة حٌق اإلبالغ. فكاف إذ 
تليت حأىل مٌكة اآلايت فإذا ىم يدىشوف. الكالـ مثل ما قالو زلٌمد قبل. كاف أسلوبو 

 1أجود كأحسن شلا أتى حبٌمد. ال كالـ كال قوؿ كال شعر  غريب معٌجب، مجيل مؤثر.
كلكن إلٌف القرآف أيٌب أبخبار اآلخرة اليت ينذرىم كيدعوىم إىل توحيد اإللو كأف يًتكوا 

 احأصناـ فبعضهم آمنوا فوسلموا كاآلخركف عجبوا فكيركا فحسب.

كوهنم متعجبُت ابلقرآف ليس جاء بال سبب. كاف العرب ىم أىل اللغة العربية، 
ككانوا أئمة اليصاحة، كفرساف البالغة، بضاعتهم الكالـ كالتيٌنن ُب إجادتو. كصناعتهم 

                                                           
)القاىرة، دار الشركؽ: التصوير اليٌٍت ُب القرآف تستطيع أف نقرأ الشرح على كجو اتـ ُب الكتاب لسيد فطب،  1
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ككانوا حيتيلوف ادلسابقات ُب احأشعار  2التنافس ُب النثر كديباجتو، كالشعر كركنقة.
الشعر ادلختار ادليضل سيتعلقونو على الكعبة كمعلقات. أٌما كالشعراء ُب أسواقهم، فمن 

الشعراء فلهم مكاف عظيم بُت قومهم، حيسبوف أهٌنم كمداميعي قومهم، فبشعرىم يرتيعوف 
درجة قـو أك رجل درجات، كبو يهينوهنم. فلذلك، عندما مٌستهم اآلايت اليت تالىا 

حسب شكلها اليت التستوم  الرسوؿ، لقالوا ىذا سحر عظيم! خلركجها عن العادة
 ابللغة ادلستخدمة العامة بينهم أك الشعر أك النثر بل ىي أقول كأعلى.

كقٌصة إدياف عمر بن اخلطاب ك توٌّل الوليد بن ادلغَتة منوذجاف من قصص كثَتة 
لإلدياف كالتوٌّل؛ ككلتامها تكشياف عن ىذا السحر القرآين الذم أخذ العرب منذ حلظة 

عن مدل ىذا السحر القاىر، الذم يستوم ُب —ُب اذباىُت سلتليُت—فاحأكىل؛ كتبينا
فكاف عمر عندما مٌسو اآلايت من القرآف أتثر قلبو  3اإلقرار بو ادلؤمنوف كالكافركف.
 أٌما الوليد بن ادلغَتة فكاف متوليا بكيره. بعظمة ما بُت يديو، فآمن بو.

أٌكؿ ما يتظاىر من إحدل  كمن البيا ات السابقة ، ديكننا أف نستخلص على أفٌ 
ة. فكانت لغة القرآف تعجز أىل مكة الذين للقرآف الكرًن ىي من  احية اللغادلعجزات 

ىم أئمة اليصاحة، كفرساف البالغة. فالقرآف بينهم فعال، يعجز شعرىم كنثرىم ادلعٌظم 
 عندىم قبل رليئتو دبكة.

لشرعية اليت تيسرت ُب ىذا الصدد، النتطاكؿ ُب البحوث الدقيقة عن العلـو ا
من القرآف كال أف نبحث العالقعات بينو كالعلـو الطابعية، حأف ليس موضع إبراده، 
فالقرآف حُت أكائل نزكلو ال لإلعراض كاإلفراض ذلك، بل إلنذار الناس كتبشَتىم بعذاب 
يـو اآلخر كنعمو، كحأف يؤمنوا ابهلل كحده ال شريك لو. كالواقع، أٌف لغة القرآف تعجز 

 ياخرىم بكماؿ أشكاذلا، كبليغ معانيها، كعظيمها.م

                                                           
 (ُٓٗٗجزء احأٌكؿ: —لكتاب العريب)بَتكت، دار ا رفاف ُب علـو القرآف.عمناىل الشيخ زلٌمد عبد العظيم الزرقاين:   2
ْٔ 
 .ُُىذه ما قالو سيد قطب ُب ادلرجع نيسو،   3
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إعتمادا على ذلك، كاف ادلدخل ادلستخدـ ادلناسبة ذلذا البحث ىو اللغوية 
 ااحأسلوبية دلعالجة ما تيسر من القرآف ليهم ما فيو ُب ىذه الدراسة. فاحأسلوبية أك نقوذل

 صرفيتها كمعانيها. بعلم احأسلوب ىو الدراسة اليت تدرس اللغة من حيث صوتيتها حيت
غالبا ما ربدَّدي الدراسة احأسلوبية ُب دراسة النصوص احملددة، حسب اختيار ليظها، أك 
مجلتها أك أشكاذلا. كبذلك ادلدخل، ضللل كي  احأسلوبية ُب النصوص، حيث صرفيتها، 

 4أك اختيار ليظها أك بالغية كانت أك احألتيات.

نشوت إلجل عزدية العلماء ُب أف ييهموا  قاؿ قليويب: "إٌف احأسلوبية العربية
ُب ُب ىذا البحث، كانت احأسلوبية نظرية مهٌمة  إفٌ  ،ككذلك الواقع ٓ."النصوص الدينية
ك نستطيع أف نعرؼ دلاذا تستخدـ أم كلمة أ . كهباأك النصوص القرآنية ربليل اآلايت

 .ُب اآلية شكل اجلملة ُب تعبَت مقصود ما

،الدراسة احأسلكاختار الباحث ىذه  حأٌف  وبية مدخال ليحٌلل بو سورة يوس ى
قبل ىذا، مل  ابستخداـ ىذا ادلدخل البحوث الذم أخذ سورة يوس  موضوعا أك هنجا

دبدخل علم البالغة، كالنحوم، كالصرؼ. فالبحث هبذا ادلدخل   هايكن يقاـ. أكثرىا حبث
 .دكرىا أك كظائيها يظواىر احأساليب ُب القرآف، كما ى كاف مهما، لكي نعرؼ كي 

لقد كانت ُب سورة يوس  خصوصيات تدعم الباحث حأف جيعلها درسا ُب ىذا 
آية. مسيت هبا  ُُُسورة يوس  سورة ادلكية تتكوف على  كانت ،االكىل البحث.

صٌلى هللا —إليراد قصتو فيو. فهذه من احدم القصص الغائبة اليت أكحى هبا هللا الرسوؿ
 6كمع أنٌو مل يدرؾ ىذه القصة قبلو.كمعجزة لو —عليو كسٌلم

                                                           
4 Ahmad Muzakki. Stilistika Al-Quran Gaya Bahasa Al-Quran dalam Konteks 

Komunikasi. (Malang: UIN-Malang Press, 2009) hlm. 27 
5
  Sihabudi Qalyubi. Teks Pidato Pengukuhan Guru Besar: Kontribusi 'ilm Al-Uslu<b 

(stilistika) dalam pemahaman komunikasi politik.(UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 

2010) hlm 8 
 .ُٖٖ، دار اليكرم: ( )الدمشق التيسَت ادلنَت ُب العقيدة كالشريعة كادلنهج  كىبة بن مصطيى الزحيلي، .د  6
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من عند هللا عٌز كجٌل، يعٍت ُب اآلية الثالثة من تلك السورة:  تجاء كالثانية، إهنا
نىا دبىا اٍلقىصىصً  أىٍحسىنى  عىلىٍيكى  نػىقيص   ضلىٍني } يػٍ ا إًلىٍيكى  أىٍكحى  لىًمنى  قػىٍبًلوً  ًمنٍ  كيٍنتى  كىًإفٍ  اٍلقيٍرآفى  ىىذى

. فإذا ىي ما أثبتو هللا أنٌو أحسن القصص، فال قٌصة [ّ: يوس ({ ]ّ) اٍلغىاًفًلُتى 
 أحسن منها أخرل، فالتعمق ما فيها الستيادة احلكم، يكوف أمرا إجيابيا مهٌما.

 7:كالثالثة، منها شيء الذم يدعم الباحث ُب أف حيلىلها ىو ما قالو الزحيلي
ابحأنس كالرمحة، كاللط  كالسالسة، ال كابلرغم من أهنا سورة مكية، فوسلوهبا ىادئ شلتع، مصطبغ "

الغالب ُب السور ادلكية. قاؿ عطاء: ال يسمع سورة  حيمل طابع اإلنذار كالتهديد كما ىو الشوف
يوس  زلزكف إال اسًتاح إليها. كركل البيهقي ُب الدالئل عن ابن عباس أف طائية من اليهود حُت 

 "السورة، أسلموا دلوافقتها ما عندىم.مسعوا رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسٌلم يتلو ىذه 

الرابعة، من  احية احأسلوبية، تشتمل احملادثة فيها احأسلوبية ادلهتٌمة. على سبيل 
من  ُٕادلثاؿ من اختيار اجلملة، كجد ا كثَتا من اجلمل ذلا أسلوب جٌيد، منها ُب اآلية 

. ، أظهرت اجلملة اليت قاذلا إخوة ({ُٕ) ُتى صىاًدقً  كينَّا كىلىوٍ  لىنىا دبيٍؤًمنو  أىٍنتى  كىمىا}السورة: 
حملة بل إهٌنا ليس من كالـ اخلرب ابعتبار  (declarative)يوس  حأبيو، شكلها كالـ اخلرب 

سياؽ كقوعها، كمىن اخلاطب كادلخاطب. فكاف ادلخاطب يعقوب إابىم الذم يظٌن أٌف 
ـ ليست كما ىي من أكالده كاذبوف كال يؤسبن يهم. فذلك يدٌؿ على أٌف كظيية الكال

حيث شكلها بل إهٌنا دبعٌت الطليب، كوٌف إخوة يوس  سولوا أابىم كي يثق إىل قوذلم، 
 ككوهٌنم قالوا: "اي أاب ا ائتمن دبا قلنا، إ ٌا كٌنا لصادقوف."

بنا عىشىرى  أىحىدى  رىأىٍيتي  ًإيٌنً  أىبىتً  ايى }كُب آية أخرل، قاؿ يوس  حأبيو:   كىالشٍَّمسى  كىوٍكى
. ىذه اجلملة من كالـ اخلرب، كابتدأ [ْ: يوس ({ ]ْ) سىاًجًدينى  ّل  رىأىيٍػتػيهيمٍ  كىاٍلقىمىرى 

بػػػػػ"إٌف" للتوكيد أنٌو قد رأل ُب منامو، كلكن اليكيي بذلك التوكيد فكٌرر كلمة "رؤية" 
حىت كونٌو رأل رأم العُت. كلذا نستخلص أٌف تلك اجلملة من كالـ اخلرب اإلنكارم 

                                                           
 .ادلرجعنيس  7
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حأف ال ينكره ادلخاطب، أك حأف يهتٌم دبا قالو  8ب. فالوظيية منها للتوكيدكاإلطنا
 للمخاطب.

استنادا على ما ذكر ، اعتقد الباحث على أٌف فيها كثَت من احأسلوبية العظيمة. 
فاراد الباحث ليكوهنا درسا ُب البحث على مدخل احأسلوبية كابلًتكيز إىل كييية أسلوب 

 احملادثة فيها.

 بحثأسئلة ال .ٕ

أساسا  اليت تكوف الدراسة، فهناؾ أسئلة البحثبعدما عرض الباحث أمهية ىذه 
 فهي : ،لًتكيز الدراسة

 ؟شخاص ُب قصة يوس ب احملادثة بُت احأاليأس كي  (ُ

 ؟احأشخاص ُب قصة يوس أساليب إختيار اجلملة ُب احملاداثت بُت  كظيية ما ىي (ِ

 البحث أهداف .ٖ

 ىي: ا أىداؼ ىذا البحثأمٌ 

 أسلوب احملادثة الذم يدكر بُت احأشخاص ُب قصة يوس .لوص   (ُ

أساليب إختيار اجلملة ُب احملاداثت بُت احأشخاص ُب قصة  لوص  كظيية (ِ
 يوس  ُب سورة يوس .

 فوائد البحث .ٗ

 أما اليوائد ادلستيادة  من ىذا البحث تنقسم إىل قسمُت كما ستوٌب:

                                                           
 ُٕ—ُٔ(،ُٓٗٗادلنٌورة: ، )مدينة تيسَت البالغةالشيخ أمحاد قالش،  8
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 ابعتبار النظرية (ُ

إضافة مدل العلـو احأسلوبية جبامعة موال ا يرجى ىذا البحث أف يكوف  افعا ُب 
مالك إبراىيم احأسالمية احلكومية ماالنق. فهذا البحث احأسلويب يقع ُب رلاؿ 

 إختيار اجلملة تركيزا حأف مل جيد ىذا البحث إال قليال.

 ابعتبار التطبيقي (ِ

أٌما تطبيقيا فَتجو الباحث أف يكوف ىذا البحث مضييا لوجهة النظرية ُب 
 كاليهم ما تيسر من القرآف حأنو ادلبادئ التوجيهية للمسلمُت ُب العامل. التعمق

 حتديد البحث .٘

كاسعة، فاالختيار اجلملة ذلا كثَتة أقسامها. لوال حيدد  دارسة كانت احأسلوبية
ال ينتهي. فلذلك تقصَتا للوقت  الباحث البحث، لكاف البحث حبثا طويال صعبا

دد الباحث البحث ُب ربليل احأسلوبية، يعٍت فقط كتسهيال لبحث كتركيزا للتحليل، ح
 .ضرب اإلنكاريةال ُب ،كالـ خرب  ىي لل الباحث البيا ات دبدخل اختيار اجلملة،حي

 سيشرحها الباحث ُب إطار النظرم.

 الدراسة السابقة .ٙ

لقد اسبق الباحث حبثا لدراسة سورة يوس  ك ىو كثَت. ككل البحث يتعلق هبا 
 لو اخلصوصية منها:  :

ُب مقالتو،  لقد حبث سورة يوس  ابستنخداـ هنج البنيوية  9(ََُِ) الواحدم (ُ
قّصة حمّبة يوسف عليه السالم وزليخاء يف سورة "التليدية ربت ادلوضوع 

. فهو استنتج أٌف قٌصة يوس  ذلا خٌط الذم ينتهى ابلنهاية ادلسركرة. ك يوسف"

                                                           
جامعة موال ا  ََُِالبحث اجلامعي، خلَت الوحيدم "قصة زلبة يوس  عليو السالـ كزليخاء ُب سورة يوس "  9

 مالك إبراىيم احلكومية اإلسالمية ماالنق
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نيوية التوليدية، ليس من ما حدث بُت يوس  كزليخاء  اعتبارا إىل النظرية الب
 قٌصة زلبة يوس  بل ىو ادلكر لزليخاء.

"األفعال ادلتعدية بنفسها قد حبثت ُب مقالتها بعنواف  10(ََِٕفائقة ) (ِ
فهذا البحث يعاِب سورة يوس  بنهج وادلتعدية بغريها يف سورة يوسف" 

 الصرُب فحسب. 

 11(ََِٖىداية )فالبحث احأخر الذم كاد يصيغ مثل ما حبثنا ىنا أتت من  (ّ
 "اإلجياز يف سورة يوسف عند ادلفسرين"فهي تعاِب سورة يوس  ربت ادلوضوع 

 ابستخداـ هنج البالغة فتعاجلها ابحأجياز على الًتكيز.

 منهج البحث .ٚ

ال يتم البحث إال ابدلنهج الواضح. فينبغي لكل البحث العلمي لو منهج لكي 
 ادلنهج ادلستخدـ لدم الباحث:يكوف صحيحا مييدا ُب البحث. فهناؾ تيصيل عن 

 نوع البحث (ُ

فالنوع من ىذا البحث ىو البحث ادلكتيب كىو من التحليل الواثئق أم القرآف 
الكريػم. استخدـ الباحث طريقة ربليل النٌص ٍب تصنييو إىل أقساـ حسب احأسلوب 

فهذه الدراسة، تعاِب النصوص القرآنية، كاجملالت، كالكتب أك   12ادلعٌينة أك تصنييو.
كٌلما لو مطابقة ابلبحث الذم مصادرىا توجد من ادلكتبة ٍب جعلها الباحث مرجعا 

 ليساعد البحث.

                                                           
جامعة  ََِٕاحأفعاؿ ادلتعدية بنيسها كادلتعدية بغَتىا ُب سورة يوس  "  البحث اجلامعي، حأـٌ ربيع مهة اليائقة " 10

 موال ا مالك إبراىيم احلكومية اإلسالمية ماالنق
جامعة موال ا مالك إبراىيم  ََِٖاإلجياز ُب سورة يوس  عند ادليسرين "  البحث اجلامعي، ذلداية الرفيقة " 11

 احلكومية اإلسالمية ماالنق
12 Surahmat Winarno. Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Tehnik  ( Tarsito: 

Bandung, 1994( hlm 144—145 
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 مصادر البيتنات (ِ

أٌما مصادر البيا ات تنقسم إىل قسمُت احأصلٌية كالثانوية. فالبيا ات احأصلية ىي 
أصلية أك مصادر رئيسية. كالثناكيٌة ىي البيا ات ادلوجودة  اليت أتخذ من مصادر

فيي ىذا البحث، كانت البيا ات الرئيسية ىي  13فكانت مضيية للرئيسية.
احأساليب اليت توجد ُب أايت سورة يوس . كالثانيوية، ىي من الكتب اليت 

 تبحث ُب سورة يوس ، من التياسَت كاللغة كما لو تناسب هبذا البحث.

 مجع البيا اتطريقة  (ّ

كالطريقة ادلستخدمة ُب مجع البيا ات ىي ادلالحظة، كيالحظ الباحث كييية 
كاحأسلوب ُب زلادثة بُت احأشخاص ُب قصة يوس  ُب سورة  14استخداـ اللغة

يوس . فاخلطوات ذلا ثالثة احأكىل ىي مجع البيا ات من مصدرىا، فيي ىذه 
ُب سورة  ت بُت احأشخاصاليت فيها زلاداث اخلطوة جيمع الباحث اآلايت

يوس . كالثانية، قاـ الباحث بيحص البيا ات، كُب ىذه اخلطوة فحص الباحث  
كييية أساليب احملادثة ُب سورة يوس ، ٍب صٌنيها تصنييا ابعتبار موضوعها. 
كالثالثة التدكين: بعدما مضت اخلطواتف السابقتاف، دٌكف الباحث البيا ات ٍب قاـ 

 ادلناسبة ابلنظرية ادلستخدمة ُب ىذا البحث.بتيصيلها إىل اليصوؿ 

 ربليل البيا ات (ْ

قاـ الباحث بتحليل البيا ات بعدما ًٌب جبمعها، كتيصيلها، كجعلها ُب أصناؼ 
ة، كنظمها إىل أساليب كأصناؼ ككحدات البيا ات ٍب مابعتبار النظرية ادلستخد

طوة، استخدـ الباحث طريقتُت، ادلقارنة اللغوية الداخلية فيي ىذه اخليؤٌكذلا. 
                                                           

13 Adi Prastowo. Memahami Metode-Metode Penelitian. (Arruz Media: Yogyakarta, 

2011) hlm 27 
14 Sudaryanto. Metode dan  Analisis Bahasa . (Duta Wacama Press: Yogyakarta, 1993) 

hlm 133. 
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كادلقارنة اللغوية اخلارجية. فاحأكىل فوظييتها دلقارانة بُت العناصَت اللغويٌة ادلتنوعة، 
كهبذه الطريقة صٌن  الباحث اآلايت ُب سورة يوس  ابعتبار النظرية ادلستخدمة 

ىو التحليلية الوصيية. استخدـ  فمنهج ربليل البيا ات ُب ىذا البحث 15لتوكيلها.
 16الباخث ىذا ادلنهج لوص  كجود ادلتغَت، كالظواىر ال الختبار الظنٌػٌية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

15
 Mahsun M. S. Metode Penelitian Bahasa, Tahapan, Metode dan Strategi . (Raja 

Gafindo Persada: Jakarta, 2007) hlm 117 
16

 Suharsismi Arikunto .Manajemen Penelitian. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003) hlm 

310 
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 القصل الثاين

 طار النظريإ

 مفهوم األسلوبية .ٔ

لقد ذكر ا أف النهج ادلستخدـ ُب ىذا البحث ىو احأسلوبية، فلذلك دعنا نتعمق 
 ساعة عما حيتويو من احأسلوبية.

قاؿ صالح فضل: ابإلشارة اجلذر اللغوم من كلمة "أسلوب" ُب اللغات 
كىو  Stilusاحأكركبية كاللغة العربية، فقد الشتقت ُب ىذا اللغات من احأصلي الالتيٍت 

يعٍت "ريشة" ٍب انتقل عن طريق اجملاز إىل ميهومات تتعلق كلها بطريقة الكناية؛ فارتبط 
ال على ادلخطوطات، ٍب أخذ يطلق على التعبَتات اللغوية أكال بطريقة الكتابة اليدكية، دا

كاستعارة —ُب أايـ خطيبهم الشهَت "شيشَتكف"-احأدبية؛ فاستخدـ ُب العصر الرماين
تشَت إىل صيات اللغة ادلستعملة؛ ال من قبل الشعراء، بل من قبل اخلطباء كالبلغاء، كقد 

 17اآلف ُب ىذه اللغات. حىت Styleظلت ىذه الطبيعة عالقة إىل حٌد ما بكمة 

أٌف  (Shipley)كما ذكره فضل؛ كزاد شبلي   (Shipley)ككذلك رأل شبلي 
احأسلوبية ىي علم يتعمق عن أسلوب اللغة. فاحأسلوبية ىي الدراسة اليت حٌلت "دلاذا 

أك ادلتكلم عن نيسو بطريقة خاصة" ك "أكلكٌل عبارة خاصة قيمة ككظيية   عرٌب ادلصن 
 18خاصة؟"

ح فضل قوؿ ابن منظور عن تعري  احأسلوب يعٍت أف احأسلوب كنقل صال
حىت استطاع أف يقوؿ قائل: "أنت ُب أسلوب سوء"، كجيمع  19طريق، ككجو، كمذىب.

أساليب، كاحأسلوب الطريق أتخذ فيو، كاحأسلوب فن، يقاؿ أخذ فالف ُب أساليب من 
                                                           

 ّٗ( ص ُٖٗٗ)القاىرة: دار الشركؽ،  علم احأسلوب مبادئو كإجراءاتود. صالح فضل،  ُٕ
18  

Nyoman Kuntha Ratna, Stilistika Kajian Puitika dan Bahasa, Sastra dan Budaya 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 8
 

 ْٗ، ص مرجع من نيس د. صالح فضل،  ُٗ
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ال مير من استكماذلا  ىذا من الوجهة اللغوية البحتة، لكن  القوؿ أم ُب أفناف منو.
يرجع —على أتخره—ابدليهـو الدالّل لألسلوب ُب الًتاث العريب، كلعٌل أدؽ ربديد لو
 إىل ابن خلدكف الذم يقوؿ ُب مقدمتو عن احأسلوب، كما يلي:

"إنو عبارة عن ادلنواؿ الذم ينسج فيو الًتاكيب، أك القالب الذم ييرغ فيو، كال يرجع إىل الكالـ 
أفادتو كماؿ ادلعٌت من خواص الًتكيب الذم ىو كظيية البالغة كالبياف، كال ابعتبار الوزف كما ابعتبار 

استعملو العرب فيو الذم ىو كظيية العركض، كإمنا يرجع إىل صورة ذىنية للًتاكيب ادلنتظمة كلية 
يب كأشخاصها، ابعتبار انطباقها على تركيب خاٌص. كتلك الصورة اليت ينتزعها الذىن من أعياف الًتاك

كيعيدىا ُب اخلياؿ كالقلب كادلنواؿ، ٌٍب ينتقي الًتاكيب الصحيحة عند العرب ابعتبار اإلعراب كالبياف، 
فَتصها فيو رصا، كما ييعل البناء ُب القالب كالناسخ ُب ادلنواؿ، حىت يتسع القالب حبصوؿ الًتاكيب 

ر ملكة اللساف العريب فيو، فإٌف لكٌل فن من الوافية دبقصود الكالـ، كيقع على الصورة الصحيحة ابعتبا
 20الكالـ أساليب زبتص فيو على أضلاء ادلختلية."
ككاف أبسط شلا قالو ابن خلدكف  (Gorys Keraf)كقاؿ دبثل ذلك غوريش كَتاؼ 

أف احأسلوب جزء من البالغة أك البياف الذم يشتغل ُب تناسب استعماؿ الكلمة، أك 
فلذلك، ربتوم أحوؿ احأسلوبية على مجيع مستول اللغة: شبو اجلملة لسطح سياؽ ما. 

 21يعٍت من إختيار الكلمة، كشبًو اجلملة، كالعبارات، حىت اخلطاب كما يتضمن فيو.
إعتبارا دبا قد ذكر، نستخلص أف احأسلوبية دراسة كاسعة، فإهنا ال تدرس عناصر 

بالغية معينة الكلمات اليت يتضمن بشرات معينة فحسب، بل ىي أكسع ال كمثل ال
 فحسب، بل ىي أكسع ال كمثل البالغية الكالسيكية.

يشتق من أصل الالتيٍت، كاف اليو انيوف قد طٌوركا  (style)رغم أف ليظ احأسلوبية 
 نظرايهتا عندىم. فادلذىباف ادلشهراف فيهم مها:

مذىب احأفالطونية: إهنم قالوا أٌف احأسلوب جودة العبارة: فقالوا ىناؾ عبارة  (ُ
 احأسلوب كليس ذلا احأسلوب. ذلا

                                                           
 د. صالح فضل، من مرجع نيسو.  َِ

21
 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2010) hlm 112 
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مذىب أريسطو: إهنم يذىبوف أٌف احأسلوب جودة متوصلة، كاف يوجد ُب   (ِ
 كل العبارات.

معتمدا دبا قاؿ أفالطونيوف، إذف ىناؾ ادلصنيات ذلا أسلوب كليس ذلا أسلوب. 
كابلعكس أٌما مذىب أريسطو قالوا أٌف لكٌل عبارة أسلواب، كلكن جودتو متنوعة، ردبا  

جودهتا جيدة كردبا كانت غَت جيدة، كردبا كاف أسلوهبا قواي كردبا كاف ضعييا أك كانت 
 قبيحا.

  بعدما أتٌملنا من مقاالت علماء احأسلوبية عن تعرييها، نستخلص أٌف احأسلوبية
ىي مالمح اللغة كتابيتة كانت أك شياىية اليت قاذلا اخلطاب أك كتبها الكتاب. أخذ 

يسطو، أف احأسلوبية ىي طريقة تعبَت احأفكار أك الشعور الباحث دييل إىل مذىب أر 
بوسيلة اللغة، بطريقة معينة، كُب سياؽ معُت، كبُت يدم ادلستمعُت ادلعُت أك القراء 
ادلعينة. فبذلك تكوف ادلصنيات ذلا احأساليب الشخصية ُب تعبَت كٌل احأفكار، ككانت 

 توص  صية كاتبها.

 البالغة واألسلوبية .ٕ

احأسلوبية متحَتة عندما نقارهنا بُت البالغة، كوهنما تتشاهباف. ككانت كانت 
احأسلوبية كالبالغة أخذات احأدب درسا دبناىج تكاد متشاهبا بينهما. على سبيل ادلثاؿ، 

(، ككانت ٔ—ٓ )الشرح: مع العسر يسرا، إن مع العسر يسراإن ف قولو تعاىل:
وبية، كربسب البالغة أهنا من اإلطناب، كىي عند احأسل (repetition)اجلملة من التكرار 

 من التكرير لتوكيد ادلعٌت، فما اليرؽ؟

عن تعري  احأسلوبية، أهنا  (Gorys Keraf)لقد نقل الباحث رأاي لغوريش كَتاؼ 
. كأضاؼ أٌف اليو انيُت كانوا يطٌوركهنا، كانت تنقسم 22ال تستوم ابلبالغية الكالسيكية

إىل ادلذىبُت أريسطو كاحأفالطوف. فالتعري  عند احأفالطوف كاف دييل إىل البالغة أك 
                                                           

22  
Ibid.  
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البالغية الكالسيكية كما أشاره كَتاؼ، فبذلك حصحص اليرؽ بينهما. إٌف ُب البالغة: 
لكٌل عبارة أسلواب، بل جودهتا  ليس لكٌل عبارة أسلواب، فبالعكس فاحأسلوبية ترل أفٌ 

 متنوعة.

(. إٌف البالغة ُب ََِٗلعل أدٌؽ الشرح عن فرؽ بينهما ىو ما شرحو قليويب )
العربية أسبق نشوة من احأسلوبية، فكانتا تتشاهباف. على سبيل ادلثاؿ، إستخدمت 

مجلة  دآلة على الوقوع ادلسبب ُب استخداـ إم كلمة ما أك مقتضى احلالالبالغة عبارة 
مستواي ُب ادلعٌت دبقتضى احلاؿ. رغم أٌف  ابدلوقف، ما اليت تناسب بو. فقالتو احأسلوبية 

كالمها كذلك، فال ينبغي لنا أف نق  ُب ىذه النقطة، إلٌف بينهما فراؽ، علينا أف 
 :23نالحظها كما يلي

كاف البالغة علما ساكػػػػنا، كإهٌنا اشتدت اإلىتماـ بتناسب كٌل عبارة  (ُ
دراسة فإهنا كأٌما احأسلوبية  احلاؿ، كىي متعلقة ابلزمن كنوع اللغة. دبقتضى

 تستطيع أف تعاِب ظواىر اللغة من كجهُت، فاحأٌكؿ جديدة، دينامية كمتطورة.
أفقي: توص  احأسلوبية العالقات بُت ظواىر لغة ما كاحأخرل ُب قركف 

 لية.معُت. كالثاين عمودٌم: تعاِب ظواىر اللغة من كجهة أزماف سلت

كانت القواعد البالغية ساكنة، ليس ذلا التطور. البد لكٌل اختيار اجلمل  (ِ
موافق للقواعد البالغية مثل علم النحو. لذلك، إذا كانت العبارة زبتل  
ابلقواعد فكانت خاطئة. أٌما احأسلوبية تدرس اللغة لتوصييها ال لتحكمها 

، ابعتبار أىداؼ ىل ىي خاطئة أـ ال. فإهنا توص  تطوراهتا، كظواىرىا
 اطقها كمستمعيها. إضافة ذلك، استخدمت احأسلوبية نظريتُت: اإلختيارية 
كاإلضلراؼ. فألجل ذلك، عند ما نالحظ نصوصا ما، نستطيع توصييها، 

 ىل فيها اإلختيارية أكاإلضلرافات.
                                                           

23
 Syuhabuddin Qalyubi, Kontribusi ‘ilm Al-Uslu<b (Stilistika) dalam Pemahaman 

Komunikasi Politik Pidato pengukuhan Guru Besar dalam ilm al-Uslu<b (stilistika 

Arab). (UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta. 2010) hlm 8 
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بٍت علم البالغة على أساس العقلي كنظاـ اليكرم العلمي )مهما كاف  (ّ
. فالعناصر الغالبة استختدامها (retorics) تركيز ُب البالغةاحأديب( فهي أكثر 

فيها ىي كييية تنسيب العبارات ابدلخاطب. كأما احأسلوبية كانت تنشو 
كتتطور ُب حُت انتشار علم النيسي ُب سائر جوانب احلياة. كحأجل ذلك،  

 كانت كلمة موق  أدٌؽ ميهوما من مقتضى احلاؿ.

اليت عرٌبت. كظهرت كنشوت بعدما ظهرت تشتغل احأسلوبية ابلعبارات  (ْ
التصاني  احأدبية. كذلك سلتل  ابلبالغة فإٌف العبارات فيها مؤسسة على 

 النظاـ كالقواعد ادلعيارية، حأٌف ظهورىا قبل ظهور احأدب.

 األسلوبية العربية .ٖ

حأٌف الدرس ىذا البحث ىو القرآف ككاف عربية، فاليهم عن احأسلوبية مدل 
ما، حأٌف تطور مستها خاصة ُب ثقافة العربية. كاعتقد الباحث أٌف ىذا العربية كاف مه

 اليصل سيساعد ُب معاجلة البحث كربليلو.

ابتدأت نشوة احأسلوبية العربية منذ عصر قبلى احأسالـ أك عصر اجلاىلي، نعرفو 
ابحأشعار ادلشهورة اليت تتعلق ابلكعبة كربتيل ُب أسواقهم حينئذ. ٍب جاء ُب عصر 

الـ، تضمن القرآف اللغة، كلو أحسن اللغات، كأعلى اليصاحة من قبل. كاستخدـ اإلس
احألياظ كاجلمل القودية ُب تعبَت احأىداؼ كيسَت للحيظ، مثل استخداـ تكرار احألياظ 

. فكاف ذلك ادلميزات جيعلهم أم أىل مكة 24أك اجلمل، كاستختداـ التضاد، كالقواُب
 ة.يدىشوف، ال سيما الوالد بن ادلغَت 

عندما انتشرت اليتوحة اإلسالمية، فدخل الناس ُب اإلسالـ من كٌل قبيلة 
كاجلنسية، فتالقى ثقافة اإلسالـ ابلثقافة حوذلا. فطلعت ادلشاكل منها: "ىل كالـ هللا 
قدًن أـ سللوؽ؟"، ك"ىل كالمو صيتو أـ فعلو؟". فتطلع العالماء إىل حٌل تلك ادلشاكل 

                                                           
 َْ-ّّ( ص ََِِ. )لوندكف: دار الساقي، كالـ هللا، اجلانب الشيهي من مظهرية القرآنيةدمحم كرًن اخلواز،   ِْ
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فهذا ىو  25ذلك ما فعلو أىل الكالـ من ادلعتزلة كاحأشعاريية.ابلقرآف من كجو اللغوية. ف
منشو احأسلوبية مدل الثقافة العرب، بدئ من أدراؾ اخلطاابت كاحأشعار، ٍب اجلانب 

 اللغوم من القرآف.

كاف اجلاىز أشد من تعمق ُب القرآف بالغيتو. كرٌكز ُب دالليتها، يعٍت من 
ينا. ٍب ركز ُب اإلجياز كاحلذؼ. ككاف القرآف الكلمات عرب سياقها حىت تضمنت معٌت مع

 ِٔعند رأيو شلتلئ ابدلزااي. من ذلك أسس نظارايت لعلم البالغة.

فكاف قبلو تعمق ابن قتيبة ُب احأسلوبية. كعٌرؼ أٌف احأسلوبية ىي قطيع من 
الكلمات أك اجلمل اليت تتعلق أبىداؼ نطقها. فعلى ذلك، أٌكؿ خطة ُب إثبات 

إثبات ميداف ادلعٌت الواسع، ٍب اختيار الطريقة ادلناسبة بو، جلمع الكلمات احأسلوب ىي 
حىت تقدر إيصاؿ أفكار ادلتكلم. فبذلك، عدد احأساليب مؤسسة على عدد السياؽ، 

 27كميداف ادلعٌت، كمهارة ادلتكلم ُب تنظيم ادلنطوؽ.

الرائعة ىي  ٌٍب حبث اجلرجاين احأسلوبية ُب القرآف من كجو إعجازه. كمن نظارايتو
 ِٖالنظم الذم قٌدمو ُب دالئل اإلعجاز. أما الشرح شلا قدمو كما يلي:

النظم ىو التعلق بُت عناصر اجلمل، يعٌت كانت فيها عنصور معلق بعنصور  (ُ
 آخر. ككانت عنصور مسبب ابآلخر.

الكلمات ُب النظم اتبع للمعٌت، فادلعاين قبل النطق ُب الكالـ كانت  (ِ
 29موجودة ُب احأفكار.

                                                           
 ُّٔ( ص. ُِٓٗ، )القاىرة: مكتبة ضلضة ادلصرية، ضحى اإلسالـأمحد أمُت،  ِٓ

26
 Sihabudin Qalyubi. Op. Cit. hlm 8 

 ّٓ( ص. ُٕٕٗكل القرآف. )القاىرة: احلليب، ا ابن قتيبة، أتكيل مش ِٕ
28

 Op. Cit. hlm 6 
 ّٖ)القاىرة( ص. قضااي احلداث عند عبد القاىر اجلرجاين. زلٌمد عبد اللطي ،  ِٗ
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البد على الكلمات موافقة ابلقواعد النحوية، لتعرؼ العناصر كظائيها ُب  (ّ
 اجلملة.

فاحلركؼ اليت تتعلق دبعاف ما، كانت ذلا كظائ  خاصة ُب زلل آخر، حىت  (ْ
تستخدـ حسب خاصية معانيها. على سبيل ادلثاؿ "ما"، كاف حرؼ نيي 

 عند اتصالو ابلسياؽ احلاؿ، ك"ال"، كاف نيي عند ادلستقبل.

انت الكلمات إٌما نكرة، كإٌما معرفة، إٌما مقدمة كإٌما مؤخرة، إٌما زلذكفة، ك (ٓ
 ككلًّ يعامل حسب قدره. 30كإٌما تكرارية.

خصوصيات الكلمات التعترب من كجو قليل ادلعاىن اليت ربملها ككثَت. بل  (ٔ
 31تعترب حسب كموافقتها ابلسياؽ كمقتضى احلاؿ، كأىداؼ اجلملة.

ا ما قدمو اجلرجاين من طرؽ التحليل، خصوصا ُب كتابو فزاد قلييب: إذا أتملن
دالئل اإلعجاز، كجد ا أٌف عمليات ربليل احأسلوب فيو دقيقة عميقة. لقد سبق ذلك ما 

( من نظارايتو احأسلوبية. فال حرج ُْٕٗ—ُٖٓٔ Charles Baleyقدمو شارليز ابّل )
 ِّأف اجلرجاين ىو مؤسس احأسلوبية. إذف، إذا قلنا

ُب احلقيقة، الفرؽ كبَت بُت احأسلوبية العربية كاحأسلوبية غَتىا. فكاف ما ييرؽ 
بينهما، أٌما احأسلوبية العربية فتعاِب نصوص العربية، كنشوت من إرادات العلماء اللغوية، 
ُب أف يعاجلوا معاين النصوص. أٌما احأسلوبية غَت العرب، عامة نشوت من احأفكار 

بارة أخرل، كانت احأسلوبية العربية نشوت من احلضارة النص أٌما اليلسيي حأريسطو. كبع
غَت العربية عامة نشوت من احلضارة اليكرية. فيي تطورىا فال فرؽ بينهما. عالكة على 
ذلك، أسرعت نشوة احأسبوبية حُت ترجم كتب احأسلوبية الغربية إىل اللغة العربية مثل ما 

                                                           
 ّٖ. ص. ُٖٕٗقاىرة: إعجاز القرآف:   الباقالين، َّ
 ٔٓ—ٓٓ( ص. ََِْاخلاصلي: القاىرة. . )ادلكتبة كتاب دالئل اإلعجازعبد القاىر اجلرجاين،  ُّ
32

 ادلرجع السابق  
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ذلك، فال حرج إذف، إف استخدمت النظرية فعلو أمحد سليماف كصالح فضل. من أجل 
 33احأسلوبية الغربية كربليلها ُب عالج نصوص العربية، ككذلك العكس.

 ميدان األسلوبية .ٗ

كانت احأسلوبية تدرس سائر ظواىر اللغة من  احية صوتياهتا حىت دالليتها. 
ٌل أكاخر كلكن عامة، ربدد ُب معاجلة النصوص، من كجو صوتياهتا، كموافقة القواُب ُب ك
، كغَت ذلك، الكلمة أك اجلمل أك شبهها، أك من إختيار احألياظ مثل الًتادؼ، كالتضاد

 34غَت ذلك.كإنشائية ك ية خرب  أك من إختيار اجلملة يعٌت اختيار شكل مجلة مثل

 األصواتحسب  ٔ.ٗ

هبا يتكلم ادلتكلم أبسلوب خاص.  كانت احأصوات من أضلاء احأسلوبية اليت
لو  لصائت. فبهما كجد احأسلوب الذماوت تبٌت على الصوت الصامت كالص ككانت
ككاف العلماء العربية  ُب احأصوات الصامتة كالذم لو الوفاؽ ُب احأصوت الصائتة.الوفاؽ 

قاموا ابلبحوث عن احأسلوب حسب صوتيتو كما يتوثر هبا منذ زمن قدًن. فالتوثر منها 
 ّٓكؼ كتغَت ادلعٌت.يبدك من كجو الوفاؽ ُب تراكيب احلر 

اختيار احلركؼ كاجلمع بُت احأصوات الصائتة كالصامتة كاف أعلى قوديا ُب 
 القرآف. على سبيل ادلثاؿ ُب سورة اإلخالص:

 (ْ)أىحىده  كيييونا لىوي  يىكينٍ  كىملىٍ ( ّ)ييولىدٍ  كىملىٍ  يىًلدٍ  ملىٍ ( ِ)الصَّمىدي  اّللَّي ( ُ)أىحىده  اّللَّي  ىيوى  قيلٍ 

السورة الوفاؽ ُب حورؼ الصاد يعٍت من حركؼ الصامت. فهذه كانت ُب تلك 
 ىي احأسلوبية حسب صوتيتها.

                                                           
33 

Syuhabuddin Qalyubi, ibid,. 
34 

Akhmad Muzakki, Stilistika Al-Quran Gaya Bahasa dalam Al-Quran dalam Konteks 

Komunikasi. (UIN-Malang Press: Malang, 2009) hal. 37 
35

 Ibid. 
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 ختيار األلفاظا ٕ.ٗ

اختيار الليظ متعلق أبم كلمة أك ليظ أحسن استخدامها ُب سياؽ معُت 
اليت تعرب احأفكار فقط،  ةكلمالأم  ذكرستخدـ لي أبىداؼ معُت. فهذا اإلصطالح ال

  ّٔ.اليب، كالعباراتشبو اجلمل، كاحأسبل إنو حيتوم على أحواؿ 

اليت يظ ثالثة تعرييات. احأكىل، اختيار أم ألياظ كقاؿ كَتاؼ، إٌف الختيار الل
كىي مناسبة حبواؿ  خدمها ُب أم سياؽ ما لتعبَت احأفكار أك االذباهستىي أحسن ا
ار اليت تراد ادلعاين من احأفك اختيار الليظ ىو اإلستطاعة ُب تيريق ظالؿكاقعة. كالثانية، 

تعبَتىا، كىو أيضا اإلستطاعة ُب توليد احألياظ ادلناسبة ابلوقائع كثقافة اجملتمع حيث 
منطقتو. فالثالثة، ال ديكن اختيار الليظ إاٌل ابلقدرة كاإلمكاف ُب كثَت من ادليردات، 

 ّٕكادلقصود ابدليردات ىنا ىي سائر ادليردات ُب لغة ما.

 اختيار اجلملة ٖ.ٗ
"إٌف اختيار اجلملة يدٌؿ على ميهـو اختيار ادلتكلم إىل أٌم أشكاؿ قاؿ قلييب: 

اجلمل ذلا أشكاؿ   تمن اجلمل ُب تعبَت مقاصده كأفكاره". اتبعا هبذا القوؿ، فكان
 38كثَتة. إٌما إمسية أك فعلية، كإٌما اإلنشائية أك اخلربية كغَتىا.

من  ٌف ىذا الشكلاخلربية. طبعا، إ ُب استعماؿ اختيار اجلملة ثر الباحثكأت
حبث احأسلوبية، فال حرج  مبحث علم البالغة، كلكن من أجل أف ىذا البحث

من قوؿ قليويب ُب اليرؽ بُت البالغة  ا ُب التحليل كما قد حلظنا قبلهماستخدا
ا ىا خطو أـ ُب ربليل البيا ات كتوصييها، ال حأف نقوؿ أهنٌ  كاحأسلوبية. حأهٌنا تستخدـ

 صحيحة.

                                                           
36

 Gorys Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2010) hlm 
37

 Ibid 
38

 Syuhabuddin Qalyubi, Kontribusi ‘ilm Al-Uslu<b (Stilistika) dalam Pemahaman 

Komunikasi Politik Pidato pengukuhan Guru Besar dalam ilm al-Uslu<b (stilistika Arab). 

(UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta. 2010) hlm 8 
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ث، استغٌت الباحث أف حيلل سورة يوس  ابستخداـ نظرية اختيار يي ىذا البحف
. رغم أٌف اختيار اجلمل تستطيع أف يستعمل بو من كجو خربركز ُب مدل كالـ اجلملة، كت

س  ىي قرىب آخر مثل ضلويتو، أك صرفيتو أـ غَته، فمعاجلة أساليب احملادثة ُب سورة يو 
ابستخداـ اختيار اجلملة. حأٌف عالج احملادثة البد يتعلق بسياؽ الكالـ،  دقيق اإلستنتاج

 .كدلاذا ادلتكلم استخدـ شكل مجلة ما ُب كالمو كمن ادلتكلم كمن ادلستمعُت

  اخلربيةاجلملة  .٘

و صادؽ فيو أك كاذب، فإف كاف الكالـ مطابقا ىو ما يصٌح أف يقاؿ لقائلو إنٌ 
: ك قاؿ أبو طيب ّٗبو، كاف قائلو كاذاب. كاف غَت مطابق، كإف  اصادق كاف قائلو  ابلواقع
 -أك العتقاد ادلخرب عند البعض -ؽ إف كاف مطابقا للواقعىو الذم حيتمل الصد اخلرب

أٌما اجلاحظ يرل أف  .ُب رأم -أك العتقاد ادلخرب -كالكذب إف كاف غَت مطابق للواقع
 ال ىو ابلصادؽ كال ( خربّ( خرب كاذب؛ ِ( خرب صادؽ؛ ُاخلرب ثالثة أقساـ؛ 

كظهر أف تعري  اخلرب كالـ أك مجلة اليت حيتمل احلكم، إٌما صادؽ كإما   َْابلكاذب.
 كاذب كإٌما الحيتمل كالمها.

 أغراض اخلرب ٔ.٘
 احأغراض ال يلقى ادلتكلم اخلرب إاٌل معو أغراض. فاحأغراض نوعاف إنو إعلم،

 لقى حأحد الغرضُت،اخلرب ت ة ُبيفاحأصلاحأغراض اليت تيهم حيث السياؽ. ك  ةاحأصلي
إفادة ادلخاطب احلكم الذم تضٌمنتو اجلملة،  فيائدة اخلرب ىو الـز اليائدة.ك  فائدة اخلرب

 ُْ.ف ادلتكلم عامل ابحلكم أيضاأإفادة ادلخاطب . كأٌما الـز اليائدة ىو ا كاف جاىال لوإذ
                                                           

ـ(  ُُٔٗ. )توكو بوكو ىداية: سورااباي، البالغة الواضحة البياف كادلعاين كالبديععلي اجلاـز كمصطيى آمُت.   ّٗ
ُّٗ 
ادلؤسسة احلديثة ). «البديع كالبياف كادلعاين»علـو البالغة . الدكتور دمحم أمحد قاسم، الدكتور زليي الدين ديب  َْ

 ِٗٔـ(  ََِّ، لبناف –طرابلس : للكتاب
ككالة . )ادلعاين –البالغة  -أساليب بالغية، اليصاحة . أمحد مطلوب أمحد الناصرم الصيادم الرفاعي  ُْ

 ٗٗ( ـ َُٖٗ، الكويت –ادلطبوعات 
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 :ِْغراض اليت تيهم حيث سياؽ الكالـ أمههاكاحأ

كمثاذلما: إيٌن فقَت إىل عيو ريٌب. فليس الغرض ، واإلستعطافاإلسرتحام  -أ 
ىنا إفادة احلكم، كال الـز اليائدة، حأف هللا تعاىل عليم، كلكٌنو طلب عيو 

 ربٌو.
 كاحلضٌ  اذلٌمة ربريك إىل يرمي اخلرب فكوف، احلّث على السعي واجلد -ب 

 ابحلثٌ  يوحي فالكالـ. كجهوؿ عامل سواء ليس: ضلو ربصيلو، جيب ما على
 .فوارؽ من كاجلهل العلم بُت دبا اإلخبار ال ادلعرفة، كطلب العلم على

كمنو قولو تعاىل حكاية عن زكراي عليو السالـ ، إظهار الضعف واخلشوع -ج 
ٍيبان  فسٌيد ا زكراي عليو  .(ْمرًن: )رىبًٌ ًإيٌنً كىىىنى اٍلعىٍظمي ًمٍتًٌ كىاٍشتػىعىلى الرٍَّأسي شى

 ضعيو كنياد قٌوتو قبل كل شيء آخر.السالـ يرمي إىل إظهار 
فاآلية تنيي اإلخبار، حأٌف هللا تعاىل يعلم ما كضعت، كلكٌن  ،إظهار التحسر -د 

الغرض إظهار التحٌسر على شيء زلبوب، فقد كانت ربٌب أف تضع ذكرا، 
 فلما كضعت انثى أبدت حسرهتا.

 كمثالو قوؿ عمرك بن كلثـو )الوافر(:، الفخر -ق 
 زبٌر لو اجلبابر ساجدينا …إذا بلغ اليطاـ لنا صيٌب 

فعمرك بن كلثـو ال يهدؼ إىل اإلخبار، بل كاف ىدفو اليخر بقومو، 
 كادلباىاة دبا ذلم من أبس كقٌوة.

كمثالو قولو تعاىل: جاءى احلٍىق  كىزىىىقى اٍلباًطلي ًإفَّ اٍلباًطلى كافى  ،إظهار الفرح -ك 
 .(ُٖاالسراء: )زىىيوقان 

الشمس  كمنو قولك للكسوؿ اخلموؿ ادلًتٌدد ُب النهوض من فراشو:، التوبيخ -ز 
 طالعة.

                                                           
 ادلرجع السابق  ِْ
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أبغض احلالؿ »دلصٌمم على الطالؽ:  رسوؿ هللا قوؿككمنو  ، التحذير -ح 
 «.إىل هللا الطالؽ

 كقوؿ النابغة الذبياين )الطويل(:،  ادلدح -ط 
 إذا طلعت مل يبد منهٌن كوكب. …فإٌنك مشس كادللوؾ كواكب 

 .حأغراض أخرل، كادلرجع ُب معرفة ذلك الذكؽ كالعقل السليمكقد أيٌب 

 أضرب اخلرب ٕ.٘

زبتل  صور اخلرب ُب أساليب اللغة ابختالؼ أحواؿ ادلخاطب الذم يعًتيو 
 ّْ:ثالث حاالت ىي

؛ أف يكوف ادلخاطب خاّل الذىن من اخلرب، غَت مًتٌدد فيو، كال منكر لو -أ 
ُب ىذه احلالة يلقى إليو اخلرب خاليا من ادكات التوكيد، لعدـ احلاجة 

يلجو إليو حُت يكوف  .ابتدائياإليو. كيسٌمى ىذا الضرب من اخلرب 
 .ادلخاطب خاّل الذىن من مدلوؿ اخلرب فيتمكن فيو دلصادفتو إاٌيه خاليا

؛ معرفتوأف يكوف ادلخاطب مًتٌددا ُب اخلرب، طالبا الوصوؿ اىل اليقُت ُب  -ب 
ُب ىذه احلالة يستحسن توكيد الكالـ ليتمٌكن من نيس ادلخاطب، 
كيطرح اخلالؼ كالًتٌدد كراء ظهره. كيسٌمى ىذا الضرب من اخلرب طلبيٌا 

 كيتضٌمن كسيلة توكيد كاحدة.
ُب ىذه احلاؿ جيب أف ؛ خالفو معتقدا للخرب، منكرا ادلخاطب يكوف أف -ج 

إنكاره قٌوة كضعيا. كيسٌمى ىذا  يؤٌكد اخلرب دبؤٌكد أك أكثر على حسب
 الضرب إنكاراي كيتضٌمن اكثر من كسيلة توكيد كاحدة.

                                                           
 ادلرجع السابق  ّْ



22 

 

 خروج اخلرب عن مقتضى الظاهر ٖ.٘
عرفنا سابقا أف اخلرب إذا ألقي خاليا من التوكيد خلاّل الذىن، كمؤٌكدا استحسا ا 

لكٌن  الظاىر.للسائل ادلًتٌدد، كمؤكدا كجواب للمنكر، كاف ذلك اخلرب جاراي على مقتضى 
 ْْاخلرب قد جيرم على خالؼ ما يقتضيو الظاىر العتبارات يلحظها ادلتكلم. من ذلك:

أٌف ينٌزؿ خاّل الذىن منزلة السائل ادلًتٌدد إذا تقٌدـ ُب الكالـ ما يشَت  -أ 
 كمثالو قولو تعاىل:  ؛اىل حكم اخلرب

اًطٍبًٍت ُب الًَّذينى ظىلىميوا ًإنػَّهيٍم ميٍغرىقي "  .(ّٕىود: ) "وفى .. كىال زبي
زباطب اآلية نوحا عليو السالـ، كنوح خاّل الذىن من احلكم اخلاص 

كاآلية  ابلظادلُت، ككاف مقتضى الظاىر أف يلقى إليو اخلرب غَت مؤكد.
جاءت ابلتوكيد، كذلك حأف هللا تعاىل عندما هنى نوحا عن سلاطبتو ُب 

فنزؿ لذلك منزلة شوف سلالييو دفعو ذلك اىل التطلع إىل ما سيصيبهم، 
 السائل ادلًتٌدد، فوجيب بقولو: إهٌنم مغرقوف.

كمثالو قولو ؛ أف جيعل غَت ادلنكر كادلنكر لظهور أمارات اإلنكار عليو -ب 
يًٌتيوفى " تعاىل: ادلخاطبوف ُب ىذه  .(ُٓادلؤمنوف: ) "ٍبيَّ ًإنَّكيٍم بػىٍعدى ذًلكى لىمى

أمارات اإلنكار اآلية ال ينكركف احلكم الذم تضمنٌتو، كلكن ظهور 
 عليهم نٌزذلم منزلة ادلنكرين، فولقي إليهم اخلرب مؤكدا دبؤكدين.

أف جيعل ادلنكر كغَت ادلنكر إف كاف لديو دالئل كشواىد لو أتٌملها  -ج 
البقرة: ) "كىًإذليكيٍم إًلوه كاًحده " كمثالو قولو تعاىل:؛ الرتدع عن إنكاره

سبحانو، كألقت إليهم اآلية زباطب منكرم كحدانية اخلالق  .(ُّٔ
اخلرب بال توكيد، حأف ادلنكرين عندىم من احأدلة كالرباىُت ما لو أتٌملوىا 
 لوجدكىا مقنعة اإلقناع كٌلو، كلذلك مل يقم هللا تعاىل إلنكارىم كز ا.

                                                           
 ادلرجع السابق  ْْ
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فادلخاطب ليس حباجة إىل  كمثالو قولك دلن يؤذم أابه: ىذا أبوؾ.
إيذاء أبيو ككٌ  عنو، لذلك ألقي أتكيد اخلرب، لكٌنو لو أتٌمل الرتدع عن 

 إليو اخلرب خاليا من التوكيد.
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 الفصل الثالث
 ض البياانت وحتليلهاعر 

 حملة سورة يوسف .ٔ

 إليراد يوس ، سورة مسيتأية.  ُُُكانت سورة يوس  نزلت مكية.  كىو 
 عليو هللا صلى هللا رسوؿ سولوا اليهود أف ركم فيها، الٌسالـ عليو يوس  النيب قصة
 فيما -عنو هللا رضي كقاص أيب بن سعد كقاؿ .السورة فنزلت يوس  قصة عن كسٌلم
 عليهم فتاله كسٌلم، عليو هللا صلى هللا رسوؿ على القرآف أنزؿ: -كغَته احلاكم عنو ركاه
 الكه ) ك (ّ/ ُِ يوس ) عىلىٍيكى  نػىقيص   ضلىٍني : فنزؿ علينا قصصت لو: فقالوا زما ا،
 الزمر) احلٍىًديثً  أىٍحسىنى  نػىزَّؿى  اّللَّي : فنزؿ حدثتنا لو: فقالوا زما ا، عليهم فتاله (ُّ/ ُٖ
ّٗ /ِّ).ْٓ 

 قريش، مع مكة ُب كسٌلم عليو هللا صلى النيب على احأزمة اشتداد بعد نزلت كقد
 كاف الذم طالب أاب كعمو خدجية، الطاىرة زكجتو النيب فيو فقد الذم احلزف عاـ كبعد
 ْٔ.لو نصَتا

 كالرمحة، ابحأنس مصطبغ شلتع، ىادئ فوسلوهبا مكية، سورة أهنا من كابلرغم
 السور ُب الغالب الشوف ىو كما كالتهديد اإلنذار طابع حيمل ال كالسالسة، كاللط 
 ُب البيهقي كركل. إليها اسًتاح إال زلزكف يوس  سورة يسمع ال: عطاء قاؿ. ادلكية
 كسٌلم عليو هللا صلى هللا رسوؿ مسعوا حُت اليهود من طائية أف عباس ابن عن الدالئل
 ْٕ.عندىم ما دلوافقتها أسلموا السورة، ىذه يتلو

 ادليرحة ادلثَتة، فصوذلا جبميع الٌسالـ، عليو يوس  قصة السورة ىذه تضمنت
 إبخوتو عالقتو ٍب بو، كصلتو يعقوب أبيو عند منزلتو ببياف فبدأت آخر، حينا كاحملزنة حينا

                                                           
45

 ُٖٖ، من نيس ادلرجع. كىبة بن مصطيى الزحيلي .د  
 ُٖٖ، نيس ادلرجع  ْٔ
 ُٖٗنيس ادلرجع،   ْٕ
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 ادلرة ُب منو الطعاـ كشراؤىم مصر، شرطة لرئيس كبيعو البئر، ُب كإلقاؤه عليو، مؤامرهتم)
 أبخيهم أيتوه مل إف الثانية ادلرة ُب الطعاـ شراء كمنعهم مقابل، دكف إايه كمنحهم احأكىل
حيلة مدركسة كسرقة مزعومة، حىت أيتوه أبخيهم  ُب لديو بنيامُت أخيو كإبقاء( بنيامُت)

تعرييو نيسو إلخوتو( ، كزلنة يوس  كمجالو الرائع، كقصة يوس  مع امرأة حأبيهم، ٍب 
العزيز، كبراءتو ادلطلقة، يوس  ُب غياىب السجوف يدعو لدينو، بوادر اليرج كتعبَت رؤاي 
ادللك، توليتو كزيرا للمالية كالتجارة كرائسة احلكم، إبصار يعقوب حُت جاء البشَت 

 ْٖمع أبويو كمجيع أسرتو.بقميص يوس ، لقاء يوس  ُب مصر 
ٍب إيراد العربة من ىذه القصة، كإثبات نبوة دمحم صلى هللا عليو كسٌلم، كتسليتو، 
كبشائر اليرج بعد الضيق، كاحأنس بعد الوحشة، فإف يوس  عليو الٌسالـ انتقل من 
السجن إىل القصر، كجعل عزيزا ُب أرض مصر، ككل من صرب على البالء فال بد من أف 

اليرج كالنصر، كربذير ادلشركُت من نزكؿ العذاب هبم كما حدث دلن قبلهم، أيتيو 
كالدركس كاحأخالؽ ادلستيادة من قصة يوس  عليو الٌسالـ، كأمهها نصر الرسل بعد 

 ْٗاالستيئاس.
دثة بُت يوس  اآايت. فيها احمل ٕٖداثت ُب سورة يوس  مضمونة ُب فاحملا

بُت العزيز كزكجتو، كبُت يوس  كامرأة العزيز، كأبيو، كبُت إخوة يوس ، كىم كأبيهم، ك 
كبُت امرأة العزيز كنسوة ُب ادلدينة، كبُت يوس  كصاحبيو السجن، كبُت ادللك كادلأل، 

 كبُت العزيز كيوس ، كبُت يوس  كإخوتو.
 عرض البياانت وحتليلها .ٕ

 ُْمجلة، تتكوف على  ِٔ ُب سورة يوس  كانت عددىا ربيةاخلكاحأسلوبية 
  . كُب ىذا البحث، حدد الباحثخربية إنكارية ُْخربية طلبية، ك ّْإبتدائية، كة خربي

                                                           
 َُٗنيس ادلرجع،   ْٖ
49

 َُٗنيس ادلرجع،   
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 ُب ربديد البحث ُب فصل احأٌكؿ. قد بٌُت  اُب أف حيلل اخلربية اإلنكارية فقط، كم
 فالبيا ات من اخلربية اإلنكارية، كما يلي:

كقوع اجلملة ُب أكائل الكالـ أك أكاخره  كبعدما الحظ الباحث البيا ات، كجد أفٌ 
كسيوٌب ربليلها   م إىل كظييتها ُب الكالـ كتبُت احأغراض ادلضمونة فيها.مهم كىو يؤدٌ 
 كما يلي:

 
  

 منرة اآلية

 ُ [ُُ: يوس { ]لىنىاًصحيوفى  لىوي  كىًإ اَّ }
 ِ [ُِ: يوس { ]حلىىاًفظيوفى  لىوي  كىًإ اَّ }
بيوا أىفٍ  لىيىٍحزينيًٍت  ًإيٌنً }  ّ [ُّ: يوس { ]بًوً  تىٍذىى
 ْ [ُْ: يوس ] {خلىىاًسريكفى  ًإذنا ًإ اَّ }
ؿو  ُب  لىنػىرىاىىا ًإ اَّ }  ٓ [َّ: يوس { ]ميًبُتو  ضىالى
 ٔ [ُٓ: يوس { ]الصَّاًدًقُتى  لىًمنى  كىًإنَّوي }
 ٕ [ُٔ: يوس { ]لىيىاًعليوفى  كىًإ اَّ }
 ٖ [ّٔ: يوس { ]حلىىاًفظيوفى  لىوي  كىًإ اَّ }
 ٗ [َٕ: يوس { ]لىسىارًقيوفى  ًإنَّكيمٍ }
نىا مىا عىًلٍمتيمٍ  لىقىدٍ  اتىّللًَّ }  َُ [ّٕ: يوس { ]احٍأىٍرضً  ُب  لًنػيٍيًسدى  ًجئػٍ
 ُُ [ٕٗ: يوس { ]لىظىاًلميوفى  ًإذنا ًإ اَّ }
 ُِ [ِٖ: يوس { ]لىصىاًدقيوفى  كىًإ اَّ }
ىًجدي  ًإيٌنً }   ُّ [ْٗ: يوس { ]ييوسي ى  رًيحى  حأى
ًلكى  لىًيي ًإنَّكى  اتىّللًَّ }  ُْ [ٓٗ: يوس { ]اٍلقىًدًنً  ضىالى



27 

 

 [ٔٔ: يوسف] لََناِصح ونَ  َله   َوِإانَ  -أ 
 ية اليت ىي فيها:اآلك 
 "لىنىاًصحيوفى  لىوي  كىًإ اَّ  ييوسي ى  عىلىى أتىٍمىنَّا الى  لىكى  مىا أىابى اى  ايى  قىاليوا"

ُب منزؿ  كىي ما قاذلا إخوة يوس  ليعقوب أبيهم الذم ال أيمن هبم، ككاف
 ادلنكر. كلذلك، اخلربية ىنا ربتاج إىل التوكيد اإلنكارم.

أف حأٌف يعقوب قد علم أٌف عليهم  يائدة اخلربل ليس كالغرض من إلقاءىا
 كفيكونوا  اصحُت لو، كلكن إنو عامل أيضا أبهنم حسدكا بيوس ، كسيكيد

ؾى  تػىٍقصيصٍ  الى  بػيٍتىَّ  ايى  قىاؿى  ، حىت ال أيمن هبم.ليوس  كيدا  ًإٍخوىًتكى  عىلىى ريٍؤايى
ا لىكى  فػىيىًكيديكا ٍيدن ، كيكيي [ٓ: يوس ] ميًبُته  عىديك   ًلإٍلًٍنسىافً  الشٍَّيطىافى  ًإفَّ  كى

فظهر إذف أٌف اجلملة تلقى لطلب  ىذه اآلية لتبُت أٌف يعقوب الأيمن هبم.
 اإلئتماف من يعقوب.

نعرفها منطقيا، من . هكحياٌجو أ، ككظيية ىذه اجلملة ليجعلوا يعقوب أيمن هبم
كقيل أٌف الناصحُت ىنا دبعٌت زلبوف  ،أهنم لو لناصحوف يدىمكأت

 ُت اصح ، فال بد علينا أف نكوفزلبيو كمشيقيو ككوهنم قالوا إ اٌ  َٓمشيقوف.
 أتىٍمىنَّا الى  لىكى  مىا أىابى اى  ايى " —منطقيا—. حىت يطلع منهم قوذلمولكحافظُت 
 ، مع أهنم إخوتويعقوب إذف أف ال أيمن هبمفما ابؿ " يعٍت ييوسي ى  عىلىى
 ؟ال بد عليهم أف يكونوف  اصحُت لو الذين

 [ٕٔ: يوسف]حَلَاِفظ وَن  َله   َوِإانَ  -ب 
 :، ىياليت كانت اجلملة فيها ةياآلك 
ا مىعىنىا أىٍرًسٍلوي "  "حلىىاًفظيوفى  لىوي  كىًإ اَّ  كىيػىٍلعىبٍ  يػىٍرتىعٍ  غىدن

                                                           
. . ىػ(ّّٕأبو الليث نصر بن دمحم بن أمحد بن إبراىيم السمرقندم )ادلتوَب:   َٓ )الرب امج احلاسوبية حبر العلـو

 ُِٖادلتبة الشاملة( 
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كلكن  أابىم إلف أيذهنم حبمل يوس .ىذه قوؿ إخوة يوس  عند طلبهم 
ككاف ُب منزلة  ،قد كضح السياؽ من اآلية السابقة، إٌف يعقوب اليثق هبم

ستخداـ حىت البد على إخوة يوس  اب ،يوس  سيحيظونو ادلنكر بكوهنم
 ضرب اإلنكارم.

د بو، أك لتشديد احلكم، ال ليائدة اخلرب، لتوكيد ما يؤكَّ كغرض إلقائها ىي 
كلكن، ليس دبثل  حييظ بعضهم بعضا. أف اإلخوة على ـ كافحأنٌو معلو 
ال  ذا ما يسببو، ىحسدكا يوس  ىمك أكالده،  يعقوب ما رأل ذلك عند
أماـ إخوة يوس ، حىت من أنٌو ال أيمن  ما ُب يعقوبكظهر  أيمن هبم.

 يشٌددكف أهنم حلافظوف لو.
من  يعقوب. نعرفهاادثة لإلحضار اليقُت كالثقة ُب قلب ككظييتها ُب احمل
اليت ، ُب اآلية السابقة، يعٍت "ايأاب ا ما لك ال أتمٌنا؟"، سؤاؿ إخوة يوس 

 تظهر أهنم سولوا اإلذف من أبيهم كمل أيذف، حأنو الأيمنهم، فتطٌلبوه.
 فتستخدـ تلك اجلملة "إ ٌا لو حلافظوف" لكي يثقهم أبوىم.

 [ٖٔ: يوسف] ِبهِ  َتْذَهب وا َأنْ  لََيْحز ن ِن  ِإيّنِ  -ج 
 فالكامل من تلك قطعة اجلملة ىي:

بيوا أىفٍ  لىيىٍحزينيًٍت  ًإيٌنً  قىاؿى "   "غىاًفليوفى  عىٍنوي  كىأىنٍػتيمٍ  الذًٌٍئبي  أيىٍكيلىوي  أىفٍ  كىأىخىاؼي  ًبوً  تىٍذىى
بوا الذين قد تطلٌ  كقاؿ هبذه اجلملة يعقوب، جوااب حأكلده أم إخوة يوس 

ىذه اجلملة، فإهنا ليس ُب موق   . لو أتملنا موق ُب أف يذىبوا مع يوس 
، لكاف ، كلكن للمجادلة. كإذا كاف الكالـ لتجادؿ أكالدهإخبار اخلرب

 احأكالد ُب منزلة ادلنكر تلقائيا. فاستخداـ ضرب اإلنكارم ىنا زلتاج.
كالغرض من إلقاء تلك اجلملة فائدة اخلرب. حأهٌنا جواب من سؤاؿ إخوة 

لذلك، نعرؼ أٌف ادلخاطب ىنا خاّل ؟". يوس ؛ "ايأاب ا ما لك ال أتمٌنا
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ككوهنا بشكل  الذىن عن احلكم. كاجلواب طلقائيا يكوف فائدة اخلرب.
 إنكارم، ىو لتشديد احلكم إم احلزف بذىابو.

، لكانت بعد تطلب، كذبادؿ شديد من إخوة يوس  لو أتملنا تلك اجلملة
"إيٌن . فقاؿ كاليريد ذىابو ؛الذين يطلبو اإلذف، لكي أيذف ذىاهبم مع يوس 

فهذا ىو كظيية . اه إمتناعونكمع(  euphemismليحزنٍت" ُب شكل تلطييي )
 اجلملة ُب احملادثة، يعٍت لإلمتناع.

 [ٗٔ: يوسف] خَلَاِسر ونَ  ِإًذا ِإانَ  -د 
 كاآلية:
 "خلىىاًسريكفى  ًإذنا ًإ اَّ  عيٍصبىةه  كىضلىٍني  الذًٌٍئبي  أىكىلىوي  لىًئنٍ  قىاليوا"

كذلك ما فيها.  ينكرأينا إٌف شكلة تلك اجلملة خربية إنكارية، حلرُب التوكيد
لتوكيد قالوه إخوة يوس ، حأبيو ادلنكر هبم كىو مل أيمن هبم. فطبعا، 

من مل يكن كاثق دبا قالوا، فاستخداـ كي أيمن ، لإمكانيتهم ُب حيظ يوس 
 كاف حاجة.  اخلربية اإلنكارية

ادلخاطب دبا كانوا  إىل إلظهار القوة أك اإلمكانيةكالغرض من إلقائها ىي 
اليت تدٌؿ على  ،ةنعرؼ ذلك من احأي يطلبوف، يعٍت حبمل يوس  معهم.

حاٌج إخوة  اليت فيهاكاآلية  مهـو يعقوب، كىو خياؼ أف أيكلو الذئب،
هم، ذلك حجتُب ك قوذلم، "لئن أكلو الذئب كضلن عصبة"  يوس  أابىم؛

 .إهٌنم خلاسركف، فذلك الديكن. لو حدث
كما ذكر ا، ُب   .لنيي اجلملة اليت أتت قبلها كالوظيية من تلك اجلملة ىي

اآلية السابقة، إٌف أابىم يعقوب مل يكن أيمن إبخوة يوس  ُب ذىاهبم مع 
 ما ىو ذباه والقيوس ، كىو خياؼ أف أيكلو الذئب كىم غافلوف. كقالوا 

. قوذلم، "لئن أكلو الذئب كضلن عصبة" ُْ قوؿ أبيهم، يعٍت اليت ُب اآلية 
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". كتنيي خلاسركف ، ذلك الديكن. لو حدث ذلك، "إ ٌا إذناكُب حجتهم
 اجلملة احأخَتة ما قبلها.

 [ٖٓ: يوسف] م ِبي   َضاَلل   يف  لَنَ َراَها ِإانَ  -ه 
 كآيتها:
ًدينىةً  ُب  ًنٍسوىةه  كىقىاؿى " ا تػيرىاًكدي  اٍلعىزًيزً  اٍمرىأىتي  اٍلمى  حيبًّا شىغىيىهىا قىدٍ  نػىٍيًسوً  عىنٍ  فػىتىاىى
ؿو  ُب  لىنػىرىاىىا ًإ اَّ   "ميًبُتو  ضىالى

 ـ ضرب اإلنكارماكاستخد ثرثرف عن امرة العزيز.تلك قوؿ نسوة ُب ادلدينة، 
ُب اجلملة كاف خارجا من مقتضى ظاىره. ال يكوف ادلخاطب خاّل الذىن 

لو  ، اليت قد عرفن احلكم.، حأٌف الكالـ كالـ الغيبةكالينزؿ ُب منزلة ادلنكر
نالحظ اآلية إمجاليا، فيها ثالثة مجل، أبضرب سلتلية. اجلملة احأكىل "امرأت 

ابلغرض فائدة اخلرب. ٌٍب "قد العزيز تراكد فتاىا"، كىي بضرب احأصلي، 
ختصرف أبذىاهنن، يعٍت إٌف شغيها حبٌا" ُب شكل طليب اخلرب، ذلك ما ا

ابجلملة إنكارية: "إ ٌا لنراىا  ابلتوكيد. ٌٍب يؤكدفامرأة العزيز قد شغيها حبٌا 
 فتاىا حبها من ىذا صنيعها ُب أهنا كنعلم لنعتقد إ ا أمُب ضالؿ مبُت" 

 يتناَب كجهل الصواب عن كبعد كاضح خطو ليي نيسو عن إايه كمراكدهتا
 ُٓ.مكانتها مع

يعٍت  كغرض إلقائها ىي لتقرير ما ُب رأم ادلتكلم. فذلك ما ظهر من اآلية،
احلاؿ  نسوة ُب ادلدينة اجلملتاف احأكىل، كانتا البياف شلا حدث، ٍب اختصرف

 بذلك اخلرب يعٍت امرة العزيز ُب ضالؿ، ابلتوكيدين لتقرير ما ُب أذىاهنن.
عن اخلرب ادلذكور قبلو. نعرفها  ادلخاطب يقُتىي إلحضار  فالوظيية للجملة

 ٍب ارتيع بتوكيدين.ارتيع مؤكدا من أٌف اخلرب احأكؿ بغرض فائدة اخلرب، ٍب 

                                                           
: دمشق، دار اليكر ادلعاصر. )كالشريعة كادلنهجالتيسَت ادلنَت ُب العقيدة . د كىبة بن مصطيى الزحيلي  ُٓ

 ِّٓص. —ُِق( اجلزء  ُُْٖ
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 [ٔ٘: يوسف] الَصاِدِقيَ  َلِمنَ  َوِإنَه   -و 
 كاآلية:
 عىلىٍيوً  عىًلٍمنىا مىا ّللًَّ  حىاشى  قػيٍلنى  نػىٍيًسوً  عىنٍ  ييوسي ى  رىاكىٍدتينَّ  ًإذٍ  خىٍطبيكينَّ  مىا قىاؿى "
 كىًإنَّوي  نػىٍيًسوً  عىنٍ  رىاكىٍدتيوي  أى اى  احلٍىق   حىٍصحىصى  اآٍلفى  اٍلعىزًيزً  اٍمرىأىتي  قىالىتً  سيوءو  ًمنٍ 
 "الصَّاًدًقُتى  لىًمنى 

كتلك اجلملة ما قالتو امرأة العزيز بعدما أظهرت احلق عن يوس . ككانت 
 .منزلة السائل ادلًتٌدد نزؿ خاّل الذىن حأفٌ  خارجة من مقتضى الظاىر،

تلقى بال توكيد. كاجلملة اليت  "نػىٍيًسوً  عىنٍ  رىاكىٍدتيوي  أى اى كانت اجلملة قبلها: "
، لذلك ىو ُب السجن.  جاءت ابلتوكيدين، حأٌف ادلعلـو بينهم يوس  اجملـر
كلكن بعدما حصص احلق، كاف ادلستمعوف مًتددا، فاستخدمت امرأة العزيز 

 ضرب اإلنكارم.
، أٌف يوس  هتقرير ادلقوؿ. أم أرادت امرأة العزيز كغرض إلقائها لتقرير 

لتوكيد اجلمل ادلذكورة  الوظيية إلقاء تلك اجلملة ىيك  ركدتو. صادؽ كأين أ ا
 قبلها.

 [ٔٙ: يوسف] َلَفاِعل ونَ  َوِإانَ  -ز 
 اآلية:
نػيرىاًكدي  قىاليوا" هي  عىٍنوي  سى  "لىيىاًعليوفى  كىًإ اَّ  أىابى

ه أخاىم بنيامُت. اآلية ىي قوؿ إخوة يوس  عندما طلبهم العزيز حأف أيتو 
د عنو أابه"، ككانت اجلملة خربية تلقى غَت "سنراك كتلك اجلملة كقعت بعد 

يعلموف أف أابىم  القوؿ ُب أذىاف إخوة يوس ، حأهنموق  ففيها.  متوكدين
يشكوف ُب إيتاء ك عندىم،  ىو دلٌا مل يكن أيمن هبم بعدما كاف بيوس 

ادلنكر، كاستخداـ خرب  العزيز نزؿ منزلة ذلك ما جيعل ادلخاطب بنيامُت.
 إنكارم ىنا كاجب.



32 

 

كالغرض من إلقاء اجلملة ىي للعهد. لو أتملنا تلك اآلية، كاف إخوة يوس  
يشكوف دبا قالوا، "سنراكد عنو أابه" ٍب لئال يشك العزيز هبم، يعهدكف أهنم 

 لياعلوف ذلك.
فالوظيية من تلك اجلملة ُب احملادثة، ىي إلحضار يقُت ادلخاطب، أم 

 اجلملة قبلها. عزيز، كاجلملة مؤكدةال
 [ٖٙ: يوسف] حَلَاِفظ ونَ  َله   َوِإانَ  -ح 

ٍيلي  ًمنَّا ميًنعى  أىابى اى  ايى  قىاليوا أىبًيًهمٍ  ًإىلى  رىجىعيوا فػىلىمَّا"  نىٍكتىلٍ  أىخىا اى  مىعىنىا فىوىٍرًسلٍ  اٍلكى
 "حلىىاًفظيوفى  لىوي  كىًإ اَّ 

يذىب معهم بنيامُت اىل مصر تلك ما قالو إخوة يوس ، طلبوا أابىم حأف 
، حأجل ما حدث ُب أخيو قبل، يعٍت ليكتلوا. كلكن ال أيذهنم أبوىم

يوس . كنزؿ ادلخاط ىنا منزؿ ادلنكر، حىت حيتاج ادلتكلم أتكيدىا 
 بتوكيدين.

الغرض من إلقاءىا ىي لتوكيد ادلقوؿ. إستنادا دبا قد فعلوا بيوس ، 
مرة أخرل، كلكن عليهم أف ييعل  أيمن هبم ديكن أف فيعلموف أٌف أابىم ال

 ذلك حلاجاهتم ُب الكيل. 
 ككظييتها إلحضار اإلئتماف ُب يعقوب هبم.

 [ٓٚ: يوسف] َلَسارِق ونَ  ِإَنك مْ  -ط 
قىايىةى  جىعىلى  جًبىهىازًًىمٍ  جىهَّزىىيمٍ  فػىلىمَّا"  اٍلًعَتي  أىيػَّتػيهىا ميؤىذًٌفه  أىذَّفى  ٍبيَّ  أىًخيوً  رىٍحلً  ُب  السًٌ

 "لىسىارًقيوفى  ًإنَّكيمٍ 
سرقوا. فيي السياؽ، ال ديكن  قد تستخدـ ىذه اجلملة الهتاـ العَت أهنم

 غَت منكر دبا اهتمهم بو. فاستخداـ اخلرب اإلنكارم ىنا كاجب.ادلتهم 
يائدة اخلرب. حأف ادلخاطب خاّل الذىن عن لكغرض ىذه اجلملة ىي 

 احلكم.
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 ت صوع ادللك.قد سرق العَت ككظييتها ىي الهتاـ ادلخاطب، أم أف
َنا َما َعِلْمت مْ  َلَقدْ  ََتّللَِ  -ي   [ٖٚ: يوسف] اأْلَْرضِ  يف  لِن  ْفِسدَ  ِجئ ْ

  لرٌد ما اهتمهم بو مؤذف. كاف ادلخاطب نزؿ ستلك اجلملة قوؿ إخوة يو 
كالقسم ُب رد االهتاـ. نعرؼ   يننكر، حىت احتاج ادلتكلم ابلتوكيدمنزلة ادل

تيمٍ  ًإفٍ  جىزىاؤيهي  فىمىا قىاليواكونو منكرا من اآلية بعدىا " اًذًبُتى  كينػٍ  ".كى
 رٌد االهتاـ.. ككظييتها للإلنكارها ىي ئكغرض إلقا

 [ٜٚ: يوسف] َلظَاِلم ونَ  ِإًذا ِإانَ  -ك 
 "لىظىاًلميوفى  ًإذنا ًإ اَّ  ًعٍندىهي  مىتىاعىنىا كىجىٍد اى  مىنٍ  ًإالَّ  َنىٍخيذى  أىفٍ  اّللًَّ  مىعىاذى  قىاؿى "

غَت ادلنكر كادلنكر لظهور  ارجا من مقتضى الظاىر. حأفٌ ختستختدـ اجلملة 
غَت ادلنكر كلكن  أم إخوة يوس  . كاف ادلخاطبأمارات اإلنكار عليو

طلبهم حأف أيخذ يوس  أحدىم مكاف بنيامُت تكوف أمارات من أهنم 
 الشكل اإلنكارم.ينكركف. فاستخدـ ذلك 

أف َنخذ إاٌل من كجد ا متاعنا معاذ هللا كغرضها نيي ما قد قيل يعٍت "
 ِٓ.عنده" لو فعلنا احأخذ من ال كجد ا متاعنا عنده "إٌف إذا لظادلوف"

 كظييتها لإلمتناع، يعٍت لإلمتناع ما طلبو إخوة يوس .
 [ٕٛ: يوسف] َلَصاِدق ونَ  َوِإانَ  -ل 

بػىٍلنىا فً كىاٍسوىًؿ اٍلقىٍريىةى "  "يهىا كىًإ اَّ لىصىاًدقيوفى الَّيًت كينَّا ًفيهىا كىاٍلًعَتى الَّيًت أىقػٍ
قاؿ ذلك كيرب إخوة يوس  دلٌا تيوسوا، كىو أمر إخوهتا أف خيرب ما حدث 

ما حأجل أبخيهم بنيامُت. كاف ادلخاطب خاّل الذىن عن ذلك، كلكن 
خربه إخوة يوس . ا دبا أحدث بيوس  من قبل يسبب أابىم ال يزاؿ منكر 

 كلذلك استخدـ اإلنكارم.

                                                           
  َِٓص  ِادلرجع السابقة، جزء   ِٓ
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. ككوهنا بتوكيدين ىي لتوكيد من إلقاء اجلملة ىي لتقرير ادلقوؿ كالغرض
 احلكم، كىو كظييتها.

 [ٜٗ: يوسف] ي وس فَ  رِيحَ  أَلَِجد   ِإيّنِ  -م 
ىًجدي  ًإيٌنً  أىبيوىيمٍ  قىاؿى  اٍلًعَتي  فىصىلىتً  كىلىمَّا"  "تػييىنًٌديكفً  أىفٍ  لىٍوالى  ييوسي ى  رًيحى  حأى

قوؿ  من  ـ اإلنكارية ىنا حأف ادلخاطب كاف ُب منزلة ادلنكر. نعرفوتستخد
أكضح ذلك أف ادلخاطب  ّٓ.كذبهلوين تعَتكين أفيعٍت "لو ال أف تيندكف" 

منكر. يعٍت إخوة يوس  ذبهلوا أابىم بقوذلم. كأشار إىل ذلك اآلية بعدىا؛ 
ًلكى  لىًيي ًإنَّكى  اتىّللًَّ  قىاليوا"  .[ٓٗ: يوس ] "(ٓٗ) اٍلقىًدًنً  ضىالى

كالغرض من إلقاء تلك اجلملة ىي ليائدة اخلرب. ادلخاطب ىنا خاّل الذىن 
 عن اخلرب. ككظييتها أيضا ليائدة اخلرب.

 [ٜ٘: يوسف] اْلَقِديِ  َضاَلِلكَ  َلِفي ِإَنكَ  ََتّللَِ  -ن 
 ريح يوس اآلية قوؿ ألقاه إخوة يوس  لذـ يعقوب حأنو يقوؿ إيٌن حأجد 

حأهنم يعرفوف أٌف أابىم . فاستخدـ ضرب إنكارم ككانوا ذبهلوه، فينكركا قولو
  ال يزاؿ يتمسك دبا قالو كىم ينكركنو.

ها لكوف يعقوب عندىم قد كاف ىرما. كظييتـ.  كالغرض من إلقاءىا ىي للذ
 لتنكر القوؿ السابق من قوؿ يعقوب.

 ادلناقشة .ٖ
، أهنا تنقسم إىل احملاداثت ُب ىذه السورة، فوجد اإلنكارايت ُب الباخث الحظك 

اجلملة اإلنكارية اليت تقع ُب أكائل القوؿ ادلتكلم، كاآلخر قسمُت حيث موقعها. احأكؿ 
أكثر أغراضها ىي غَت احأصلي أم احأغراض اليت تعرؼ ككجد  اليت تقع ُب أكاخر القوؿ.
 . يعٍت ُب: ُب ثالثةال يوجد إال كىو فائدة اخلرب من سياقها. كأٌما احأصلي

بيوا أىفٍ  لىيىٍحزينيًٍت  ًإيٌنً } (ُ  [ُّ: يوس { ]بًوً  تىٍذىى
                                                           

 ادلرجع السابق.  ّٓ
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 [َٕ: يوس { ]لىسىارًقيوفى  ًإنَّكيمٍ } (ِ
ىًجدي  ًإيٌنً }  (ّ  [ْٗ: يوس { ]ييوسي ى  رًيحى  حأى

أم إخوة  بو ادلخاطبتطلٌ أم يعقوب تلقى اآلية احأكىل ُب السياؽ، أٌف ادلتكٌلم 
كاف   . فيي ىذا احلاؿ،ُب محل يوس . حىت صارت احملادثة رلادلة وذنحأف أي يوس 

احملادثة كانت زلادثة فكوف كذلك الثانية تك  ادلخاطب ال بد نزؿ منزلة ادلنكر مطلقا.
 ، فلذلك تستخدـ اإلنكارية.كمؤذرلادلة بُت أىل العَت 
س ، أم إخوة يو  بمعلـو أف ادلخاطكحأنو  ادلةاجملسياؽ الُب كذلك  كالثالثة،
حأهنم قد ك نكريوف قوؿ يعقوب عن يوس . حأف يوس  عندىم غَت موجود ال يزالوف ي

كلذلك قاؿ يعقوب "لوال أف تيندكف". فاستخداـ التوكيدين ىنا  طرحوه ُب غيابة اجلب.
 زلتاج.

خاّل الذىن عن حأف ادلخاطب  فاجلواب لو سئل دلاذا أغراضها فائدة اخلرب،
فمن داء احملادثة. تإلجابة السؤاؿ، كحأهنا تلقى إلب اجلملة تلقى فٌ حأاحلكم، كنعرفو من 

قوؿ أـ أكاخره، تعلق اجلملة اإلنكارية دبوقعها، يعٍت ُب أكائل التذلك، طلع السؤاؿ ىل 
ئل القوؿ تقع ُب أكاأـ ال؟ فجوابو ال. حأٌف اجلملة اليت  ةاحأغراض احأصليٌ  ُب فعالية تكرر

ُب أكائل  . فإف اجلمل اإلنكارية اليت تقعالثالثة ادلذكورةليس كلها أبغراض أصلية مثل 
كغرضامها يعٍت لإلنكارين. كمها  .ُتأصلي ُت، كاجلملتاف منها ليس بغرضٓالقوؿ عددىا 
 ُب سياؽ اجملادلة.

 سياؽ أغراض اآلية منرة

بيوا أىفٍ  لىيىٍحزينيًٍت  ًإيٌنً } ُ  اجملادلة فائدة اخلرب )أصلي( [ُّ: يوس { ]بًوً  تىٍذىى

 اجملادلة فائدة اخلرب )أصلي( [َٕ: يوس { ]لىسىارًقيوفى  ًإنَّكيمٍ } ِ

ىًجدي  ًإيٌنً }  ّ  اجملادلة فائدة اخلرب )أصلي( [ْٗ: يوس { ]ييوسي ى  رًيحى  حأى
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نىا مىا عىًلٍمتيمٍ  لىقىدٍ  اتىّللًَّ } ْ { احٍأىٍرضً  ُب  لًنػيٍيًسدى  ًجئػٍ
 [ّٕ: يوس ]

 اجملادلة لإلنكار )عرؼ من السياؽ(

ًلكى  لىًيي ًإنَّكى  اتىّللًَّ } ٓ  اجملادلة لإلنكار )عرؼ من السياؽ( [ٓٗ: يوس { ]اٍلقىًدًنً  ضىالى

 
لو ضلاكؿ أف نلخص تلك ظواىر اإلنكرية، فاجلملة اليت تقع ُب أكائل القوؿ 

 اجملادلة تؤثر إختيار ، فإنواجلمل أضرب السياؽبل يؤثر  .ةثر أغراضها ُب احملادثتؤ ال
 احأخرل يعٍت: ُتثنسابقة كاإلال الثالثة مثلةاحأكما كاف ُب   .أضرب إنكارية
نىا مىا عىًلٍمتيمٍ  لىقىدٍ  اتىّللًَّ } (ُ  [ّٕ: يوس { ]احٍأىٍرضً  ُب  لًنػيٍيًسدى  ًجئػٍ
ًلكى  لىًيي ًإنَّكى  اتىّللًَّ } (ِ  [ٓٗ: يوس { ]اٍلقىًدًنً  ضىالى

ىي قوؿ إخوة يوس  عندما  ّٕ. كما قد علمنا أٌف احأية  ينكغرضامها لإلنكار 
ىي قوؿ من أنكر قوؿ  ٓٗاهتمهم مؤذف أف أحد منهم ىم سرؽ، ٌٍب اليت تليها اآلية 

 يعقوب أبنو كجد ريح يوس .
قاؿ الباحث أٌف السياؽ يثبت احأغراض، فال ُب النظارية يقوؿ ذلك، كلكن 

الحظنا ليس مقتضى الظاىر من السياؽ؟ لو احأغراض ثبتها مقتضى ظاىرىا، فهل 
إٌف ذلك ذلك، نظر مقتضى الظاىر أحواؿ ادلخاطب، ىل ىو من منكر أك غَت منكر. ف

من السياؽ، حأٌف السياؽ ىو رلرل القوؿ، تتكوف على مىت يقاؿ القوؿ، كمن قائلو، كمن 
 سامعو، كأين يقاؿ، دلاذا يقاؿ.
للتوكيد،  كانت تقع ُب أكاخر القوؿ أبغراضها ادلتنوعة ىي  اليت كالبيا ات احأخرل

 كظهر أهنا سبب آخر ُب استخداـ اإلنكارية. كإلظهار القوة، كللتقرير، كللعهد، كالنيي.
كاف قائلها إخوة   .ّٔك ُُِب آييت  "لتوكيد كاف ُب مجلة "إ ا لو حلافظوفا

 مىا أىابى اى  ايى  قىاليوا ، ككاف مل أيذهنم. فتطلبوا ك"مع يوس  وايوس  ُب استئذاف أبيهم ليذىب
ا مىعىنىا أىٍرًسٍلوي  .لىنىاًصحيوفى  لىوي  كىًإ اَّ  ييوسي ى  عىلىى أتىٍمىنَّا الى  لىكى   لىوي  كىًإ اَّ  كىيػىٍلعىبٍ  يػىٍرتىعٍ  غىدن
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كىم يؤكدكف أهنم حلافظونو، كجاء كمثل ذلك اآلية  [ُِ ،ُُ: يوس ] ""حلىىاًفظيوفى 
ٍيلي  ًمنَّا ميًنعى  أىابى اى  ايى " قىاليوا، عند طلبهم اإلذف ليوتوا بنيامُت العزيز ّٔ  مىعىنىا فىوىٍرًسلٍ  اٍلكى
، ككاف يعقوب حزينا دبا حدث ُب يوس ، [ّٔ: يوس ] "حلىىاًفظيوفى  لىوي  كىًإ اَّ  نىٍكتىلٍ  أىخىا اى 

الغرض ذلما للتوكيد ادلقوؿ، كاف ٍب طلبوا أخاه، أىٌن ليؤمن هبم؟ فمن ذلك احأحواؿ  
 مثل ىذا. كاإلنكارية ىنا مناسبة ُب كوف ادلخاطب ادلنكر

ُب أكاخر القوؿ، كاجلملة اليت  افتقع تالو أتملنا الشكل جلملتُت ادلذكورتُت، كان
إٌما أف  قبلها ىي مجلة إنشائية طلبية، يعٌت من دعاء. ذلك يشَت إىل أٌف من  سئل 

يكوف رليبا كإما مانعا. لو ظٌن ادلتكلم أف ادلخاطب سيمنع دعاءه حأنٌو الأيمن بو، كاف 
كزعم الباحث أف الغرض مثل ىذا التوكيد سيتكرر ُب  .ليومنو ادلخاطب هعليو أتكيد

 أشكاؿ مثلو، من الدعاء، ٍب اقًتف التوكيد.
 خلىىاًسريكفى  ًإذنا ًإ اَّ  عيٍصبىةه  كىضلىٍني  الذًٌٍئبي  أىكىلىوي  لىًئنٍ  قىاليوا}كاف ُب اآلية كإلظهار القوة،  

هم. كحاٌجو أبوىم كشكدلٌػػا أىب  ؛ تلك ما قالو إخوة يوس [ُْ: يوس ({ ]ُْ)
 ادلة.إبظهار قوهتم حأهنم عصبة. ىذا ُب سياؽ اجمل
 كللتقرير، كاف ُب ثالثة آايت ىي:

ؿو  ُب  لىنػىرىاىىا ًإ اَّ } (ُ  [َّ: يوس { ]ميًبُتو  ضىالى
 [ُٓ: يوس { ]الصَّاًدًقُتى  لىًمنى  كىًإنَّوي } (ِ
 [ِٖ: يوس { ]لىصىاًدقيوفى  كىًإ اَّ } (ّ

ذلك جيعل يقوؿ الباحث إهنا للتقرير حأهنا تقع بعد قوؿ شرح اخلرب، ككضحو. 
 اجلمل ليس ليائدة اخلرب، بل ىي لتقرير ما قبلها. إنظر اىل اآلايت الكاملة:

ًدينىةً  ُب  ًنٍسوىةه  كىقىاؿى } - ا تػيرىاًكدي  اٍلعىزًيزً  اٍمرىأىتي  اٍلمى  حيبًّا شىغىيىهىا قىدٍ  نػىٍيًسوً  عىنٍ  فػىتىاىى
ؿو  ُب  لىنػىرىاىىا ًإ اَّ   [َّ: يوس ({ ]َّ) ميًبُتو  ضىالى
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 عىلىٍيوً  عىًلٍمنىا مىا ّللًَّ  حىاشى  قػيٍلنى  نػىٍيًسوً  عىنٍ  ييوسي ى  رىاكىٍدتينَّ  ًإذٍ  خىٍطبيكينَّ  مىا قىاؿى } -
 كىًإنَّوي  نػىٍيًسوً  عىنٍ  رىاكىٍدتيوي  أى اى  احلٍىق   حىٍصحىصى  اآٍلفى  اٍلعىزًيزً  اٍمرىأىتي  قىالىتً  سيوءو  ًمنٍ 
 [ُٓ: يوس ({ ]ُٓ) الصَّاًدًقُتى  لىًمنى 

 كىمىا عىًلٍمنىا دبىا ًإالَّ  شىًهٍد اى  كىمىا سىرىؽى  ابٍػنىكى  ًإفَّ  أىابى اى  ايى  فػىقيوليوا أىبًيكيمٍ  ًإىلى  اٍرًجعيوا} -
اًفًظُتى  لًٍلغىٍيبً  كينَّا بػىٍلنىا الَّيًت  ًعَتى كىالٍ  ًفيهىا كينَّا الَّيًت  اٍلقىٍريىةى  كىاٍسوىؿً ( ُٖ) حى  ًفيهىا أىقػٍ
 [ِٖ ،ُٖ: يوس ({ ]ِٖ) لىصىاًدقيوفى  كىًإ اَّ 

شكل اليقرة أك القوؿ الذم ىي  ،(climaxتلك اجلمل تشكل بشكل أتكجية )
أٌما ُب  ْٓ.اليكرة اليكرة أك إىل مجلة مهمة غَت مهمة من مجلة ب كٌل مجلة فيوتركٌ 

العربية، نعرؼ احأفكار ادليٌضلة حأمهيتها من أضرهبا. فاآلايت السابقة، كانت تًتكب 
 أفكار كٌل مجلتها من أمهلها إىل أمهها. كاجلملة ادلهمة ىنا كانت بضرب إنكارم.

 كتستخدـ ىذه الشكل لتقرير احلكم.
 .ربليل البيا ات . لقد بُت الباحث ُب[ُٔ: يوس { ]لىيىاًعليوفى  كىًإ اَّ } ؛كللعهد
. كاف قائلها ىو يوس  عندما طلبو [ٕٗ: يوس { ]لىظىاًلميوفى  ًإذنا ًإ اَّ }كالنيي؛ 

 مىنٍ  ًإالَّ  َنىٍخيذى  أىفٍ  اّللًَّ  مىعىاذى : "قىاؿى إخوة يوس  حأف أيخذ أحدىم مكاف بنيامُت، كأىب ٍب 
، ذلك قد بينو الباحث ُب ربليل [ٕٗ: يوس ] "لىظىاًلميوفى  ًإذنا ًإ اَّ  ًعٍندىهي  مىتىاعىنىا كىجىٍد اى 
 البيا ات.
 
 

 
 

                                                           
54 Keraf, Gorys. Diksi dan Gaya Bahasa. (Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2010)  
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 الفصل الرابع
 اخلامتة

 نتائج البحث .ٔ
البحث ُب أسلوبية احملادثة اليت كانت ُب سورة يوس . كاستخلص  ىلقد انته

 :فيها حث، أٌف احأسلوبية احملادثةاالب
مجلة. كتنقسم أضرهبا إىل  ُْنكارية عددىا ضرب اإلاجلملة اليت كانت ب  (ُ

أخرل  ٗتقع اجلملة ُب أكائل القوؿ، ك  ٓحسب موقعها ُب القوؿ،  قسمُت
قة بُت موقع اجلملة بظهور احأضرب كليس فيها العال تقع ُب أكاخر القوؿ.

  اإلنكارية، إمنٌا يؤثرىا السياؽ.
ذلك كما   إنكارية ىو اجملادلة. ستخدـكالسياؽ الذم يؤثر اجلملة حىت ت

 اأغراض يا اتبال كانت ُب احأمثلة اخلمسة احأكىل ُب ادلناقشة. كليس ُب
، حأهنا إلجابة أصلية إاٌل ُب ثالثة، كىي اجلمل اليت تقع ُب أكائل القوؿ
 أٌف من ُب كتعٍت السؤاؿ كالبتداء احملادثة، ككاف ادلخاطب خاّل الذىن.

 اجملادلة كلها منكر احلكم.
يسبب استخداـ اإلنكارية ىو موقع القائل كالسامع. أك   لسياؽ اآلخر اليتكا

ٌٍب القوؿ  كما ُب النظارية، اجلملة ُب مقتضى الظاىر كاليت خارجت منو.
 الذم بشكل التوٌكجية.

إلظهار القوة، ك كاحأضرب من اجلمل اليت ظهرت ُب السورة ىي للتوكيد، 
 للتقرير، كاإلنكار، كالعهد، كالنيي.

ليحاٌج هبا ادلتكلم، كإلحضار اليقُت، كلإلمتناع،  كالوظيية للجمل، ىي (ِ
 \كالنيي اجلملة اليت أتت قبلها، كلالهتاـ، كليائدة اخلرب، كلإلنكار.
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 اخاتاقرت  .ٕ
كاف ىذا البحث قطعة قليلة من حبر العلـو اللغة، البتم شيء كلو قليال. كحاكؿ 

احملادثة ُب قصة يوس . ُب أف يكوف مليء ُب مدل احأسلوبية، بتحليلو أسلوبية البحث 
كاقًتح الباحث إىل من يريد اليقيم البحث احأسلوبية، ُب إسباـ النقصاف من ىذه البحث. 
ردبا البحث ُب سورة يوس  دبدة احأسلوبية احأخرة، أك مثلها خبالؼ ادلوضوعها، كىو 

 تطورا ُب احأسلوبية.سيكوف إسباما البحث ك 
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