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  اقرز الد عبيا غ ادم بالت أن



 عرفان شكر و                                 

كاعترافان بفضمو  "،يشكر هللا مف ال يشكر الٌناسال " -صٌمى هللا عميو كسٌمـ -انطبلقان مف قكلو 
عمى ىذا البحث المتكاضع أتقٌدـ بالشكر الجزيؿ كالثناء الطكيؿ إلى أستاذم الفاضؿ الٌدكتكر 

لي خدمةن لمقرآف الكريـ كلغتو العربية،  وعبد القادر بف زٌياف عمى تفٌضمو كنصائحو كتكجييات
بؿ ال زاؿ يبذؿ مف جيده ككقتو كراحتو حتى استكل ىذا  فيك جازاه هللا خيران كٌؿ خيرو لـ يبخؿ

البحث عمى سكقو فمو الشكر عكدان كبدءان، كما أشكر عٌماؿ مكتبتي األغكاط المركزية كمكتبة 
 الينقطعتىٍترىل حفاكة االستقباؿ ككـر الخدمة،  كال أنسى األىؿ فميـ مٌني شكر الكمٌية عمى 

عمى صبرىـ كتفٌيميـ،  كما أشكر أيضا كؿَّ مف ساىـ مف قريبو أك بعيدو في إخراج ىذا 
 العمؿ الذم أتمناه خالصا لكجو هللا الكريـ .

 كهللا مف كراء القصد                               
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 مـــة:مقد  

بيف  ميثاؽو  آخرً  نا بإنزاؿً أف خصٌ  اسً كعمى النٌ  -العربى  –هللا عمينا  كاف مف فضؿً  
ـي تفيك خ ،ى ذلؾ الحيفو حتٌ مثمى  الخاليةي  لقركفي ـ تعرؼ ال كاألرضً  ماءً السٌ   المسؾ ككاسطةي  ا

باني ىذا الكنز الرٌ  عدناف ىي كعاءي  أف تككف بنتي  -كجؿٌ  عزٌ -البارم  كشاءت إرادةي  ،العقد
يـ ليككف بمسانً  سكؿي ؿ فييـ الرٌ رسى الماضيف، يي  فـ ممع مف تصرٌ  أبي ذلؾ ىك الدٌ  ألفٌ  ،المقدسً 

  مف طرفيـ عو دافى غير مي  ،خران تمك اآلة كاحدالحجٌ  يـ حجرى نمقمنيـ كيستطيع بذلؾ أف يي  قريبان 
 ؟ ى ليـ أف يستطيعكا ذلؾكأنٌ 

ه أزرى  بما يشدٌ  الكراـً  سؿً مف ىؤالء الرٌ  كاحدو  د كؿ  ؤيَّ البالغة أف يي  ككاف مف الحكمةً  
نيـ ما يدفع المؤمنيف بو إلى تيقٌ  ريف كالمجرميف، في مقابؿً المتجبٌ  طغيافً  لمكقكؼ في كجوً 

عف  منفصميف  كمعجزةن  ىؤالء منيجان  هللا أف جعؿ لكؿًٌ  يـ، فكاف مف عمـً ذلؾ في نفكسً  كرسكخً 
 كيأتي بعدىا برىافي  ،مرسؿو  بكؿٌ  ةً الخاصٌ  ريعةً في الكحي كالشٌ  ى المنيجي يتجمٌ  بعضيما بعضو 

        كبني إسرائيؿى  إلى فرعكفى  -بلـ عميو السٌ  -مكسى  ، كىذا ما يظير في رسالةً المعجزةً 
 بلـعمييما السٌ  - ، كعيسى بف مريـسعي التٌ  ىي اآلياتي  كمعجزةه ىك شريعتو مع الٌتكراة،  لو منيجه 

براءي كشريعتو مع اإلنجيؿ أيضا،  – حياءي  كا   كشاءت قدرةي  ىما كثيره كغيري  ،المكتى المرضى كا 
مع  تحمؿ المنيجى  ك األرضً  ماءً بيف السٌ  رسالةو  أف تككف آخري  كاألرضً  ماكاتً السٌ  فاطرً 

ـي  ، فكاف القرآفي كاحدةو  ف لصكرةو كجيي المعجزةً  في ذلؾ ما  ، كال غرابةى مبيفو  عربيٌو  بمسافو  الكري
قد ناليا ما ناليا مف  كصحؼو  ككتبو  و مف شرائعى ما سبقى  ككذلؾ أفٌ  ،عيدو  ىذا آخرى  داـ أفٌ 
 ه كطيًٌ حمايتو في أثناءً  و ككسائؿى حفظً  أف يحمؿ عكامؿى  ، قمنا فبل غرابةى يؼو كتزيٌ  تحريؼو 
 و في أقؿًٌ أف يأتكا بمثمً  ،ةن خاصٌ  كالعربي  ةن عامٌ  كمعيـ الجف   البشرً  ل كؿَّ و، فكاف أف تحدٌ كشحً 
 يـ عجزكا.منو، لكنٌ  سكرةو  أقصرً  لو حجـو 

ـي  القرآفي   ؼ منيا التي يتألٌ  الحركؼً  ، مف نفسً ميا العربي غة التي كاف يتكمٌ جاء بالمٌ  الكري
 ماءً مف قاؿ لمسٌ  مف إبداعً  و ببساطةو رل، ألنٌ ه الثٌ ا، كغيري ريٌ الث  ىك و مع ذلؾ كاف يـ، لكنٌ كبلمي 



 

 ب
 

و و كركعتً جمالً  ، كسحري  ١١فصلت:چۇئ  وئ  وئ    ەئ   ەئ  ائ  ائ  چ كاألرضً 
البياف  أربابى  ه سحرى ذلؾ كغيري  عنيا، كؿ   رةً عبٌ الم ه لؤللفاظً اختيارً  ةً لممعاني كدقٌ  وً نظمً  ةً كطريقً 
 أفٌ  يـ، إالٌ أعمت بصيرتى  مفباإلثـ ىي  ةي كالعزٌ  مكابرةي يا الالفصاحة مف قريش، كلكنٌ  كممكؾى 
و، التي انطمقت مف داخمً  الفطرةً  بكممةً  ، كصدعى الممجوج  ىذا العارضى  بى الى مف غى    ىناؾ 

 لتبلكةً  ه مف االستماع ليبلن المغيرة، ككالذم كاف يفعمو أبك جيؿ كغيري  بفي  كالذم قالو الكليدي 
 في كصؼو  يـ، فانبعث أشقاىا قائبلن لكف غمبت عمييـ شقكتي  -ـى هللا عميو كسمٌ صمٌ  – هللاً  رسكؿً 
ىذا كليتو ترؾ ، سحره  -يعني القرآفى  – ىذا الكبلـى  ، إفٌ بعد أف غالب ىذه الفطرة وً ككجيً  كالحو 

 ، عرى أك الشٌ  ثرى النٌ  يـ سكاءن مف كبلمً  و ليس كأحدو و أنٌ نفسً  ةً و يعرؼ مف قرار ألنٌ ، نداءى يفصحي ال
 أف يقكؿ ما قاؿ، جازاه هللا جزاءى  ـو كى حى التي أكقعكه فييا كى  ص مف ىذه الكرطةً مٌ خفأراد أف يت

 الكبلب العاكيات كقد فعؿ.

ـي  القرآفي كبقي   ، ما شاء ا كبعدىما القمكبً م، كقبميكقبميا العقكؿً  فكسً يفعؿ في النٌ  الكري
 ، ففتح هللاي بلن تأمٌ تدٌبران ك ك  كتبلكةن  مدارسةن  حكلوكا كالتفٌ إليو المسممكف  تى فى تى أف يفعؿ فالٍ لو  هللاي 

أف  -سبحانو كتعالى - ما شاء هللاي ب يـ، كأيضان يـ كثقافتى يـ كأفيامى ما ناسب عقكلى ب جيؿو  عمى كؿًٌ 
 ا طريان ال زاؿ غض  ىذا  ، كمع كؿًٌ كسيبقى إلى ما شاء هللا يعرفكا منو، كال زاؿ ذلؾ متكاصبلن 

 .هلتك  و نزؿ كأنٌ 

 لو الذم ال ساحؿى  ال تنفد كىك في ىذا البحري  غكيةى كالمٌ  الكريـ الببلغيةى  القرآفً  كنكزى  إفٌ  
، ككما وً كمكنكناتً  هً الستخراج دررً  كاءً الذٌ  ثاقبةً  افذةً النٌ  كالفيكـً  ةً الفذٌ  يحتاج فقط إلى ذكم القرائحً 

 عصرو  كؿًٌ  بدىي أف تختمؼ نظرةي  ، ككالمعرفيةي  و الحضاريةي و كمككناتي ثقافتي  عصرو  قمنا فمكؿًٌ 
    حاريرً النٌ  ، كىذا ما حدا بالعمماءً كنقصان  إضافةن  كعمكـو  لما كاف قبميـ مف معارؼى  كمصرو 

 ككشؼً   هللاً  كتابً  منيـ في خدمةً  إسيامان  أك ممؿو  كمؿو  ماأف دكنىذا الشٌ ىـ في أعمارى أف يفنكا 
   مناحي الحياةً  يشمؿ مختمؼى  القرآني كاإلعجازي  ،باني الخالدً الرٌ  ستكرً في ىذا الدٌ  اإلعجازً 
 لغكيةن  معجزةن  العصكرً  األياـ كمر   كسيبقى عمى كر   ، كال زاؿ ىذا الكتابي نيا كاآلخرةً في الدٌ 
 و.بيا خمقى  أفحـ هللاي  باىرةن  كببلغيةن 
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 عمى بعضً  الكقكؼى  أف أختارى  و آثرتي مكضكعً  مف شرؼً  العمـً  شرؼى  كبما أفٌ  
  هً رً مف سكى  في سكرةو  كالببلغيةً  الٌمغكيةً  احيةً مف النٌ  –و كذلؾكم   كالقرآفي  – الجزئيات المعجزةً 

 ، كرجاءن وً كلغتً  العظيـً  ليذا لكتاًب  خدمةن  دً الممرَّ  رحً في ىذا الصٌ  كلك صغيرةن  ي أضيؼ لبنةن لعمٌ 
 سبحانو ك تعالى. رضى هللاً  لنيؿً 

 مفرداًت  في اختيارً  ةً يٌ المز  لتبياف كجوً  كحديثان  البياني قديمان  االعجازً  لقد تبارل عمماءي  
  ىذا الجانب ىا فيرً دى بقى  مف ذلؾ أكديةن  ماءي مفسالت الع يا،كعبلقاتً  وكتراكيبً  ياتيبً كتر  القرآفً 

نذكر منيا  ،ياتطرح نفسى  ألسئمةً  بيؿ، إجابةن في ىذا السٌ  ى كئيدةو بخطن  جي ري دٍ كجاء بحثي ىذا يى 
 مثيؿ:عمى سبيؿ التٌ 

 ؟ ف الجكانب االعجازية في القرآف الكريـغكية األسمكبية لتبياالمٌ  ةى راسما جدكل الدٌ  -
غكم عمى سائر ده المٌ لنقؼ عمى تفرٌ  كأسمكبيان  ص القرآني نحكيان النٌ  كيؼ نقارب -

 ؟ صكصالنٌ 
 ؟ مف بعضو  ـ أبمغى الكبل كيجعؿ بعضى  ؟  بميغان  لذم يجعؿ الكبلـى ا ما -

حكية كاألسمكبية في المدكنة المختارة أكجو االعجاز النٌ  فيدؼ ىذا البحث ىك كشؼي  
العبارة حك كالببلغة لخدمة مف النٌ  ؿٌو ة تضافر كتجميٌ  ىراء، كمحاكلةي كىي سكرة آؿ عمراف الزٌ 

     معنى( -فظ ة )المٌ ركيز عمى ثنائيبالجممة، مع التٌ  ران ص مرك بالنٌ  مف الكممة كانتياءن  بدايةن 
 ؿي مت في فصميف األكٌ تمثٌ  ةن خطٌ  كلئلجابة عف ىذه األسئمة اقتضى ذلؾ ضركرةن  ،ظـأك النٌ 

كم النحو لبلختيار صتي خصٌ  ؿي ع إلى مبحثيف، األكٌ حكم، تفرٌ غكم النٌ كمكضكعو اإلعجاز المٌ 
ا ـ أيضن سَّ قى يي ك  ،حكؿ االختيار األسمكبي هر ادمف اآلخري الفصؿي ا مٌ كأداكلي، اني لبلختيار التٌ كالثٌ 

  الليباالنزياح الدٌ  اني خاٌص كالثٌ  ،ياقيعمى االختيار السٌ  كرديبدكره إلى مبحثيف، أكالىما كاف 
      ناليضعى  مكجزو  اريخ بشكؿو اإلعجاز عبر التٌ  ع سيركرةى تتبٌ  يمييا مدخؿه  ،مةه كقبؿ ذلؾ مقدٌ 

نحك  مجمكعة نتائج كخبلصات قد تككف منطمقاتو بذلؾ  البحث، كختمتي  في صكرة مكضكعً 
 بإذف هللا. ةو بحثيٌ  آفاؽو 
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       سؽي يتٌ  د بمنيجو قيٌ ة التٌ راسات العمميٌ كغيرىا مف الدٌ  راسةي مت عمينا ىذا الدٌ لقد حتٌ  
 المنيجً  انتياجي  عميَّ  ، فكاف لزامان فكريةو  كجدكلن  معرفيٌو  عمؽو  ذا كيصيري  خبللو البحثي  مف

مكو الت الكصفي  وتحليل وصف في المدو حليلي جزئياتهانات على للوقوف المختارة نة

ب، كذلؾ لفتح راكيؽ بالتٌ ة في جانبو المتعمٌ ي خاصٌ إضافة إلى المنيج األسمكب ودقائقها،هذا
ظيار كجو المزيٌ األسمكبية في السٌ نى مغاليؽ البي  رىا ز فييا مقارنة مع غيميٌ ة كالتٌ كرة الكريمة كا 

يات مقاـ الكبلـ أك الخطاب، كمف داكلي لكشؼ تجمٌ ني استعنت بالمنيج التٌ مف الكبلـ كما أنٌ 
ـي  الكبلـ ىك الفيـي  مدارى  ىا في المخاطب ألفٌ ـ، كأثرً المتكمًٌ  إبراز مقاصدً  ثـٌ  كما  كاإلفيا
 متاع.مف إقناع كا  ما نفييكت

جد دراستيف أ، راسة التي بيف يدمٌ ابقة ليذه الدٌ راسات السٌ حدث عف الدٌ التٌ  أردناإذا  
األكلى مكسكمة بػ: المعجزة الكبرل في القرآف الكريـ لصاحبيا أحمد عمر أبك شكفة، كقد بذؿ 

غكم كالببلغي كاف االعجاز المٌ  أفٌ  لكشؼ جكانب اإلعجاز في كبلـ هللا، إالٌ  بان طيٌ  فييا جيدان 
راسة الدٌ أٌما  لذاتو، بالدراسة  أم: لـ يكف مقصكدان  ،ضمف األكجو االعجازية األخرل عرضيان 

اف، كىي بىيَّ د ىي ى محمٌ نَّ ثى مي  بعنكاف: مف ركائع البياف في سكر القرآف لمميندسكانت األخرل ف
 ةن يتبنٌ و مي ىما في تناكليا لكبلـ هللا كمًٌ كغيرً  كنحكو  غة مف ببلغةو عمـك المٌ  كؿَّ  كٌظفت رائعةه  دراسةه 
 كشيادةي  ،ضيٍ ض مف فى يٍ ىي غى  راسةى ىذه الدٌ  أفٌ  ، إالٌ في ذلؾ ؤاؿ كالجكابطرح السٌ  طريقةى 
 أخرل. ي قراءاتو أف تيمغ بحاؿو ال يمكف لو  شخصيةه  قراءةه  ياعمى أنٌ  يا الذم أكدٌ صاحبً 

 األخرل صادؼ راساتمف الدٌ  مضمار، بؿ كغيرهفي ىذا ال بدعان  ليس اىذ بحثناا طبعن  
يا كممة أخطٌ  ىذا البحث، فكؿٌ  حفظ الذم الزمني طيمةى صيا في التٌ ، نمخٌ ك صعكباتو  عقباتو 
أككف راية كالعقؿ، لكي ال الدٌ مصفاة قؿ قبؿ كاية كالنٌ عمى غرباؿ الرٌ  رىاتيا يجب أف أمرٌ ثبٌ أك أي 

راسات في بعض كالدٌ  ة المراجعإلى قمٌ  إضافةن في زمرة مف قاؿ برأيو في القرآف الكريـ، 
ؿ لذلؾ بمبحث كنمثٌ  ،ص القرآنيغة الحديث كالنٌ ـ المٌ معفركع  الجكانب التي ليا عبلقة ببعضً 

في بعضيا ا يا تمامن ، ككذا ندرتً -رحمو هللا -ائدة لعبد هللا صكلة راسة الرٌ الدٌ  الحجاج، عداى 
فسير المعمكمات في كتب التٌ  مف ا ىائبلن أجد كم  نفسيا حظة ني كفي المٌ أنٌ  إالٌ  ،كحقؿ االستعارة
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يا، كىنا يا كثرائً عً لتنكٌ  نظران  جدير بالتأخيريا كأيٌ  ،ـقدٌ يا أي يٌ أ تيحت لي تجعمني أقؼ حائران التي أ
يمكف أف أذكر طرفا مف  المصادر كالمراجع التي اعتمت عمييا كتفسير الزمخشرم الكشاؼ 

المحيط كالتفسير الكبير كمفاتيح الغيب إضافة إلى كتابي أسرار كالتحرير كالتنكير كالبحر 
كا عجاز القرآف كالببلغة النبكية ككذا الظاىرة القرآنية كمف  لمجرجاني الببلغة كدالئؿ االعجاز

كتاب ببلغة القرآف ككتاب النبأ العظيـ ككتاب النقد كالببلغة المعاصرة ككتاب الحجاج ك 
ائع البياف ككتاب االسمكبية كالتداكلية كاستراتيجيات الخطاب االعجاز القرآني ككتاب مف رك 

 كاالبحاث الرائعة لفاضؿ السامرائي ككتاب االستعارة في النقد األدبي الحديث  كغيرىا كثير .

ؿ تمثٌ  ،راخٌ ىذا البحر الزٌ  ة في، كىك محاكلة بحثيٌ المقؿٌ  دي ؿ  كاألخير ىذا جيكفي األكٌ  
صار حقيقة كلك في الجزء ، قد يككف اتو كمرٌ  اتو راكدني مرٌ  ان إليو، كحمم تي كٍ بى طالما صى  إسيامان 

  انيةرجة الثٌ غة العربية بالدٌ ؿ، كلمٌ لكتاب هللا الكريـ في المقاـ األكٌ  ىذا خدمةن  كؿٌ اليسير منو، 
ف أخطأتي  أصبتي إٍف ي ىذا كذاؾ أنٌ  كعذرم في  فمي أجر كاحد. فمي أجراف كا 

 .٨٨هود:چىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئېئ  چ
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 مدخل :
إٌف بداية البحث في اإلعجاز البياني أك الببلغي عمى حٌد الٌسكاء  في القرآف الكريـ     

كانت مف مناقشة كتخريج المسائؿ المشكمة التي كقؼ المتذٌكقكف في بادئ األمر كالعمماء 
عمـو لئلعجاز القرآني في ىذا الحقؿ المعرفٌي  فيما بعد عندىا كقفاتو كانت الٌسبب في نشكءً 

  ي األطراؼ، كأتى ىذا المفيكـي مف الٌتأثير الذم يتركو القرآفي الكريـ في الٌنفسالمترام
و أك بيافى أمره بتعريؼو  ، كاف أك تحديدو  فالٌسامع يحٌس إحساسان،  ثـ إٌنو ال يستطيع إيضاحى

و في نشأة البحث الببلغي كالٌمغكم عمكمان،  كال بٌد مف ذلؾ ألنٌ  إذف لمقرآف الكريـ أثريه البالغي 
جاء بمغة العرب، كتأٌلؼ مف جنس الحركؼ كالكممات التي تأٌلؼ منيا شعري الٌشعراء كنثري 

حكاـ تراكيخطباء لكٌنو فاقىيا ببراعة نظمو ال عف  بو، كظير ذلؾ في عجز فصحاء العربكا 
 منو. (1)-الٌنسج عمى منكالو ك لك في أقصر سكرة ػػػػػػػػ ثبلث آيات

   أٌكؿى مف أٌلؼ نظـ القرآف الذم أٌلفو لمفتح بف خاقاف يعد   ىػ( بكتابو 255إٌف الجاحظ )ت 
فيو  يحمؿ عنكانان  في ىذا الباب رغـ أٌف ىذا الكتاب قد ضاع،  إاٌل أٌف أٌكؿ مف أٌلؼ كتابان 

القرآف لصاحبو أبي عبد هللا محمد بف يزيد الكاسطي المعتزلي  كممةي إعجاز ىك كتاب إعجازً 
      لـ يختمفكا كما قمنا في كقكع كجو اإلعجاز  كحديثان  ف قديمان اإلعجازٌيك  ك  ،ىػ( 306)ت 

 أربابى  في القرآف الكريـ ألٌف ىذا األمر قد تـٌ كصار حقيقةن منذ أف تحٌدل هللا عٌز كجٌؿ العربى 
   إليو نككلييـ  أف يأتكا بما يضارعو  كلك في الجزء اليسير منو،  مضافان  كالبيافً  الفصاحةً 

 اإلعجازٌيكف إلى شيعو  صار في كجو اإلعجاز، كقد انقسـ  االختبلؼ  عف ذلؾ، لكفَّ 
 في ذلؾ يمكف لنا أف نكردىا عمى الٌنحك التالي:     كمذاىبى 

رفة:  -1 ٍرؼي هللا لمعرب عمى أف القكؿ بأٌف كجو اإلعجاز تحٌقؽ بالص  رفة ىي صى كالص 
 .(2)يأتكا بمثؿ القرآف الكريـ كلك لـ يصرفيـ لجاؤا بمثمو

                                                           

– لبناف -بيركت –مؤسسة االنتشار العربي  -جديد( شأة كالتٌ قد )المصطمح كالنٌ الببلغة كالنٌ  -محمد كريـ الككازينظر:  - (1)
 .109ص   - 2006ط 
 . 125ص  - 2006ط  -ثالمكتب الجامعي الحدي -ابي كاإلعجاز القرآني الخطٌ  -عبد العاطي محمد شمبي - (2)
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رفة أخٌص مف المنع، ألف المنع ال يمـز اندفاع الممنكع عف جية بخبلؼ الٌصرؼ"   (1)ك"الص 

رفة"ىي رٌد الٌشيء مف حالة إلى حالة)...( يقاؿ : صرفتو فانصرؼ "  .(2)كقد تككف الص 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  :كىذا القكؿ ييبًطؿ بعضى القرآف حيث قاؿ تعالى 

٨٨اإلسراء:چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
كزعيـ  ،(3) 

 255يذه أبك عثماف الجاحظ )ت ىػ(،  كتمم 231ىذا القكؿ ىك المعتزلي إبراىيـ النٌػظاـ )ت 
إاٌل فرقان جكىريان بيف األستاذ كتمميذه في ىذا األمر،  فالجاحظ يرل مع  في أحد قكليو ،ىػ(

رفة عدـى قدرة البشر عكس الٌنظاـ الذم يرل القدرة لكال الٌصرفة، كمف ىنا فالجاحظ يمٌيز  الص 
 بيف الٌنص القرآني كالٌنص البشرم سكاء المنظـك أك المنثكر، كىذا سٌر إعجازه بالٌنسبة إليو.

ف يقكؿ بالٌصرفة إاٌل أٌنو زاد معيا سٌتة أكجو أخرل لئلعجاز، المعتزلي أبا كنجد ممٌ  
ىػ(، إاٌل أٌف مفيـك الٌصرفة عنده ىك أٌنو لما كاف القرآف الكريـ  386الحسف الر ماني )ت 

رً  فت اليمـي عف معجز كبقية المعجزات فيك خارج عف العادة كدليؿ عمى الٌنبٌكة، كمف ىنا صي
 معارضتو .

ىػ(، كىك  446سناف الخٌفاجي )ت  ف قاؿ بيذا الكجو في اإلعجاز ابفي كأيضا ممٌ  
مع الببلغة كالفصاحة، غير أٌف ذلؾ " ال يمنع عنده مف البحث  كالجاحظ يضـٌ إليو الٌنظـى 

 .(4)ؽ القرآف الكريـ عمى الخطاب البشرم"تفكٌ  عف سرًٌ 
ا ليذا الكجو كبيانان لفساده نقكؿ إفٌ   معجز لذاتو  ،القرآف الكريـ كبلـي هللا كمف ىنا كنقضن

       ىكمعجزة لنفسو، كلك لـ يكف كذلؾ لما كاف بو لتحٌدم هللا ػػػػػػػػ عٌز كجٌؿ ػػػػػػػػ لمعرب معنن 
ك الستحاؿ أف يصرفيـ عنو كيطمب منيـ معارضتىو إف استطاعكا، كلك كاف كذلؾ لزاؿ 

                                                           

 .472ص -2012 2ط -لبناف -بيركت –مؤسسة الٌرٌسالة ناشركف  -الكٌميات – أبك البقاء الكفكم - (1)
 –المكتبة الٌتكفيقية  –مراجعة كتقديـ : كائؿ أحمد عبد الرحمف – المفردات في غريب القرآف –صفياني الٌراغب اإل - (2)

 . 283ص - 2015 4 ط  –مصر – القاىرة
 –عماف أمانة –مكازنة بيف مذىبي  الباقبلني كالجرجاني  في كتابييما إعجاز القرآف كدالئؿ اإلعجاز –ارشذل جرٌ   - (3)

 .26ص   –2005  ط –األردف –عٌماف
ص  - 2010ط  -المغرب  -الدار البيضاء -إفريقيا الشرؽ -الببلغة العربية أصكليا كامتداداتيا -محمد العمرم  - (4)

309. 
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معجزان كأٌنو نزؿ  طريا   القرآف الزاؿ غضا  اإلعجاز بزماف الٌتحدم كىذا ال يقكؿ بو عاقؿ، ف
، كما أٌف ىناؾ شاىدان آخرى كمف أىميا فمك كاف ه، كلـ تمٌر عميو قرابةي خمسة عشر قرنان لتكًٌ 

في مستكل كبلـ القرآف الكريـ لترككا كبلمان قبؿ صرفيـ يشيد لذلؾ،  كاحتٌجكا بو بعد  العربي 
كمف ىنا يتبيف أٌف القرآف الكريـ معجز ككجو إعجازه  ،  لكف بعدت عمييـ الشػ ػقة،  (1)صرفيـ

رفة .  ليس الص 
     كالبياف كالٌنظـ ىما الٌمغة الفنٌية كالببلغة الرافمة القكؿ باإلعجاز البياني كالٌنظمي:  - 2

أسمكب  في حمؿو مف األلفاظ الفصيحة المفٌصمة عمى قدر قدكد المعاني الخرائد،  ينتظميا
بان  رى  يقطر حسنان برحيؽ امتزجت فيو رقةي الببلغة كعذكبةي المعاني النحكية فيككف ختاميو ضى

كقد ابتدأ القكؿي بالٌنظـ مع الجاحظ إاٌل   ،مف أطايب اإلعجاز البياني ) العسؿ البٌرم (شييان 
العرب،  كمف أٌنو استكل عمى سكقو مع عبد القاىر،  الذم رأل أٌف القرآف الكريـ تحٌدل كبلـ 

ىنا كجب عمينا أف نبٌيف ببلغةى كبلـ العرب المتمٌثؿ في ديكانيـ الٌشعر، كنظير مستكاىا 
التي زاكجت بيف المعاني (2)ليٌتضح بعد ذلؾ بصكرة طبيعية المكقعي الرفيعي لمببلغة القرآنية

 كاأللفاظ في دٌقة مطمقًة التٌناىي .
احظ في رأيو اآلخر كما قمنا،  كالٌنظـ ف قاؿ بيذا الكجو في اإلعجاز نجد الجكممٌ  

عنده " إقامة الكزف، كتمٌيز الٌمفظ،  كسيكلة المخرج ككثرة الماء، كصٌحة الٌطبع،  كجكدة 
ٌتة لئلعجاز التي ىي " ترؾ يو السٌ جأك ،  كىناؾ أيضا الر مَّاني الذم يذكره في بقٌية (3)الٌسبؾ"

ك الببلغة )التي جعميا  ٌتحٌدم لمكاٌفة كالٌصرفةكشٌدة الحاجة كال المعارضة مع تكٌفر الٌدكاعي
 (4)كقياسو بكٌؿ معجزة" ار الٌصادقة عف األمكر المستقبمة كنقض العادةعشرة أقساـ( كاألخب

أٌما ما دكنيا  ىي مرتبة القرآف الكريـ كىي مرتبة اإلعجاز كمراتب الببلغة عنده ثبلث أكالىفٌ 
 كبلميـ.فبإمكاف البشر أف يرتقكا إلييما في 

                                                           

 . كما بعدىا -129ص  -ابي كاإلعجاز القرآني الخطٌ  –محمد شمبي  :ينظر - (1)
 .179ص  - الببلغة العربية –محمد العمرم  – (2)
 . 29ص  -مكازنة بيف مذىبي الباقبلني كالجرجاني  –شذل جٌرار  – (3)
 .132ص  -الخطابي كاإلعجاز القرآني  –محمد شمبي – (4)



 

10 
 

ـي اآلخر مف أعبلـ اإلعجازٌييف مٌمف يقكؿ بيذا الٌرأم ىك الخٌطابي الذم يعني   كالعىمى
 . (1)عنده اإلعجازي كالببلغة " فصاحةى المفظ كحسفى الٌنظـ كالتأليؼ كصٌحةى المعاني"

 :(2)كالببلغة عنده في ثبلث طبقات
ة الكبلـ الفصيح القريب الٌسيؿ، كثالثيا فأٌكليا طبقة الكبلـ البميغ الٌرصيف الجزؿ، كثانييا طبق

ـي ىي جمعىو ىذه األنكاع  طبقة الكبلـ الجائز الٌطمؽ الٌرسؿ، كالمزٌية التي حازىا القرآفي الكري
،  كىذا سٌر إعجازه عند (3)كٌميا كىي كالمتضادة، "فببلغتو إذف في انتظاميا كامتزاجيا"

      لٌطبقات الثبلثى مف الببلغة ميما أكتي الخٌطابي ألٌنو لـ يجمع أحده قبؿ القرآف ىذه ا
        مف فصاحة كدراية بالٌمغة كأسرارىا، ليبقى قاصران في ذلؾ، كىذا سٌر عجز العرب 
دراؾى جميع المعاني  عف معارضتو، ألٌف اإلحاطة " بجميع ألفاظ الٌمغة مفرداتو كتراكيبى كا 

إلى المعرفة التاٌمة بترتيب ىذه المفردات  التي تيحمؿ عمييا تمؾ المفرداتي كالتراكيبي إضافة
 ال يدركيا (4))الٌنظـ( في الكضع بحيث تككف كٌؿ لفظة في محٌميا البٌلئؽ ليا كالخاٌص بيا"

 إاٌل مف قاؿ لمٌسماء كاألرض إيتيا طكعان أك كرىان.
تكرة ألٌنو عٌبر عف المعاني المب (...)"إٌف اإلعجاز إٌنما حصؿ لمقرآف مف جية نظمو الممتنع

كىذا ما منحو الخصكصيةى البيانيةى، ىذا ىك الٌرأم الثٌالث لمباقبٌلني  (5)بالمتغٌير مف األلفاظ"
ٌمنو القرآف ضكجو ليذا الٌنظـ البديع الذم تفي أكجو إعجاز القرآف الكريـ كىك يذكر عشرةى أ

الكجو الذم سار عميو القاضي عبدي الجٌبار  أيضا الكريـ في كتابو إعجاز القرآف،  ك ىك
   ىـىـ كنثرً المعتزلي كزاد معو رتبةى الفصاحة التي خرجت عمى العادة في كبلـ العرب شعرً 

                                                           

 .178ص  - الببلغة العربية –محمد العمرم   - (1)
 .30ص  -مكازنة بيف مذىبي الباقبلني كالجرجاني   –شذل جٌرار   - (2)
 .178ص  - الببلغة العربية –محمد العمرم  – (3)
جميكرية مصر   -القاىرة -الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات -إعجاز القرآف -فضؿ حسف عباسينظر:  – (4)

 .70ص  -2009ط  -العربية 
بف  -ديكاف المطبكعات الجامعية - عجازم(رد اإلة تكصيفية لجماليات السٌ بالخطاب القرآني )مقار  -سميماف عشراتي - (5)

 .25ص  -1998ط  -الجزائر -عكنكف
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كنجده قد قصرىه عمى " الصياغة الٌنحكية مف حركات كمكاقع إعرابية مع المعنى الٌدقيؽ الذم 
 .(1)تؤديو المفردةي دكف مرادفاتيا"

ـي ا لببلغة العربية عبدي القاىر الجرجاني فطٌكر ىذا الكجوى مف كجكه اإلعجاز كجعمو كجاء إما
    نظرٌيةن لمف أراد الببلغة أك سعى في سبيؿ الفصاحة،  كالٌنظـ عنده ىك ترتيبي األلفاظ 
في الٌنطؽ حسب ترتيبيا في الٌنفس كفؽ معاني الٌنحك حسب الكضع العربي،  ثـ جاء بعده 

ـي جاري هللا  الٌزمخشرم "فطبٌػؽ نظريةى ىذا الكجو اإلعجازم تطبيقان عمميان عمى جميع سكر اإلما
 في تفسيره الكٌشاؼ بعد أف كانت ال تعدك آياتو بعينيا في القرآف أك سكرةو ( 2)القرآف الكريـ"

 أك سكرتيف في أحسف األحكاؿ حتى كاف ىك الذم عٌمميا في القرآف الكريـ كمًٌو.
إلعجازييف مٌمف قالكا بيذا الكجو ألٌف ذلؾ سيخرجنا عف الغرض كال نطيؿ في تقٌصي ا 

   مف ىذا البحث فضبلن عمى تجاكزه سبيؿى الٌتمثيؿ لو بمف قالكا بو مف اإلعجازييف القدماء
كأريد أف أذكر طرفان مٌمف قاؿ بو كتناكؿ إعجازى القرآف في العصر الحديث، كيأتي عمى رأس 

عد االجتيادات التي قٌدميا كٌؿ مف محمد عبده،  كرشيد ىؤالء مصطفى صادؽ الٌرافعي " ب
  رضا، كفريد كجدم ك عبد الحميد بف باديس،  كمحمد الطاىر بف عاشكر، كآخريف)...(

 الذم يحمؿ ركح العصر . (3)كالتي اىتمت في مجمميا بالمنحى الٌتفسيرم لمخطاب القرآني"
    ككمماتيو كجمميو، كينتج مف الكمماًت كلمٌنظـ عند الٌرافعي ثبلثي جيات ىي حركفيو  

       في حركًفيا  كالجمًؿ في كمماًتيا أصكاته ثبلثةه ىي: صكت الٌنفس )اإليحاء( كينشأ 
   كىك ينشأ مف تركيب الكممات  كصكت العقؿ )العمميات الفكرية( ،مف الكممات كمعانييا

 ككف عمى قدر قدكد المعاني في الجمؿ،  كصكت الحٌس كىك تقدير الكممات تقديران بحيث ت
،  كىذا األخير لـ تعرفو العربي (4)ال فضفاضةن كال ضيقةن تمجئ إلى المعنى إلجاءن كتدفع إليو

 قبؿ القرآف الكريـ.
                                                           

 .35 - 34ص   –مكازنة –شذل جٌرار – (1)
 . 33ص  -2007ط  -األردف  -د بر إ -عالـ الكتب الحديث  -اإلعجاز البياني في القرآني الكريـ  -ار ساسي عمٌ  - (2)
 .50ص  -الخطاب القرآني  –سميماف عشراتي  – (3)
 - 2005ط  –لبناف –بيركت  -دار الكتاب العربي -ك الببلغة النبكية  إعجاز القرآف -افعي : مصطفى صادؽ الرٌ ينظر – (4)

 .ك ما بعدىا 147ص 
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  كتبنت ىذا الكجوى في اإلعجاز  ،كمف الجيكد الطٌيبة التي بػيػذلت في ىذا الحقؿ الثرٌ  
لٌنبأ العظيـ، كسٌيد قطب في كتبو كمقاالتو التي منيا ما قاـ بو محمد عبد هللا دٌراز في كتابو ا

الٌتصكيري الفنٌي في القرآف، ك مشاىدي يـك القيامة كتفسيريه الٌظبلؿ كبيذا أقاـ صرحى نظريًة 
الٌتصكير الفنٌي التي تقـك عمى الٌتجسيـ المحسكس كالٌتخييؿ المجٌنح لما ىك مجٌرد كالمعاني 

 كالحكادًث التاريخيًة كالقصًص كاألمثاًؿ ىذا دكف إغفاؿ الٌتناسؽى المجٌردة كالحاالًت الٌنفسيًة 
 .(1)بيف ألفاظيا كمعانييا بيف أجزاءىا،  كتبلزـو  الفنٌي في اآليات مف إيقاعو 

 (مف ببلغة القرآف)م خدمةن لرسالة اإلعجاز في كتابوىذا كدكف أف نغفؿ ما بذلو أحمد بدك  
 .(2)كىك يقكؿ بيذا الكجو اإلعجازٌم في تبياف مزايا القرآف كجماؿ أسمكبو

       ء(ىحمف )بنتي الشاطف أدلى بدلكه في ىذا البحر الٌزٌخار عائشةي عبد الرٌ كممٌ  
مؤٌلفيا اإلعجاز  البياني الذم دار حكؿ سٌر الحركؼ، كزيادتيا كنيابتيا عف بعضيا  في

ـ البعض، كحكؿ دالالًت  األلفاظ كمعانييا كحكؿ بعًض أساليب الٌتعبير كحذؼ الفاعؿ كالقىسى
يرل قدرةى  الذممالؾي بف نبي  ، كيمكف أف نختـ  بالجيكد التي بذليا المفٌكري (3)كالفاصمة)...(

ذابتيا  تتناسب مع ركح خطابو كلغتو، كما أٌنو لالقرآف الٌتعبيرية تتجٌمى في تجريده  لممفاىيـ كا 
آف جٌدد عمى مستكل األلفاظ كعمى مستكل تداكلٌيتيا، ىذا فضبلن عف مبدأ يرل أٌف القر 

" كمف بيف طرؽ يكمف سٌر إعجازه البياني كما يرلكىنا  ،االستمرارية الذم مٌيز ىذا القرآفى 
إقرار ىذا السٌر قياسان لئلنساف  المعاصر االستنادي إلى المعطى الٌنفسي كالمكضكعي لآليات 

ا المعطى الٌنفسي ما ىك إاٌل الٌتأثير الٌنفسي الذم عٌده بعضي اإلعجازييف  ، كىذ(4)القرآنٌية"
      كجيان مف كجكه اإلعجاز، إاٌل أٌف فضؿ حسف عٌباس عٌده مف صكر اإلعجاز البياني 

 في كتابو إعجاز القرآف .

                                                           

 ك ما بعدىا. 36ص  -2004 17ط -مصر -القاىرة -ركؽدار الشٌ  -صكير الفني في القرآفالتٌ  -ينظر: سيد قطب – (1)
 .47ص -2005ط  -مصر -القاىرة  -نيضة مصر -القرآف مف ببلغة  -ينظر: أحمد بدكم - (2)
د  -مصر -دار المعارؼ - اإلعجاز البياني لمقرآف ك مسائؿ ابف األزرؽ -حمف بنت الشاطيءينظر: عائشة عبد الرٌ  – (3)
 .168  - د ت -ط
 –سكرية –دمشؽ  -الفكردار  –بكر شاىيفتر: عبد الصٌ  -مشكبلت الحضارة )الظاىرة القرآنية( -ينظر: مالؾ بف نبي – (4)
 .كما بعدىا 53 ص –  2000 4ط
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ـي الٌنظاـ كمف شايعو  في ذلؾ القكؿ باإلعجاز الغيبي:  - 3 ىذا الكجو تزٌعمو إبراىي
ٌماني كالباقبٌلني كالٌزمخشرم كغيريىـ.  كالر 

قاؿ بيذا الكجو مف القدماء الخٌطابي، كالقاضي القكؿ بإعجاز التٌأثير الٌنفسي:  - 4 
كمف المحدثيف الٌرافعي، إاٌل أٌنو جعمو تابعان لمٌنظـ كحادثان عنو،  كمنيـ أيضا محمد  عياض

 نعيـ الحمصي، كالبكطي، كسٌيد قطبب، ك عبد هللا دٌراز كأحمد بدكم، كعبدي الكريـ الخطي
 كغيريىـ آخركف.

كمٌمف قالكا بيذا الكجو مف القدماء أبك حامد الغزالي كالفخر الٌرازم : اإلعجاز العممي - 5
رضا كالٌرافعي كدراز كقطب كالٌشعراكم  المحدثيف محمد عبده كمحمد رشيد كالٌسيكطي، كمف

)...( (1). 
لقد كاف القرآف الكريـ  معجزة تشريعية يتحٌدل القكانيف كالمقٌننيف " اإلعجاز الٌتشريعي:  - 6

كماني ما يقاربي ثبلثة ككبار الفبلسفة كرجاؿ القانكف كاالجتماع؛ كقد مضى عمى القانكف الرٌ 
لفرؽ شاسع كالبكفى كاسع الذم بمغ مف اإلصبلح كالٌتيذيب مبمغان كبيران، إاٌل أٌف اعشر قرنا 

مف الٌسمبيات  المطمؽ الخمكٌ كالٌنظرة اإلنسانية، فضبلن عف  مك كالٌشمكليةمف حيث السٌ  بينيما،
 كلكؿًٌ   ،(3)، إضافة "لتناكلو مختمؼى جكانب الحياة جميعان في كٌؿ زماف كمكاف"(2)كالٌثغرات"

مف المحدثيف محمد يكسؼ  ؿ لمف تبٌنى ىذا الكجوى اإلعجازم في مؤلفاتو ، كنمثٌ كجافٌو  إنسو 
  القرآف حسف عباس في كتابو إعجازفضؿ ك مكسى في كتابو الٌتركة كالميراث في اإلسبلـ، 

 ك محمد أبك زىرة في كتابو المعجزة الكبرل.
رغـ اجتزائنا اريخية لئلعجاز، كبعد ىذه اإلطبللًة الٌسريعًة مف نافذة الٌزمف عمى الٌسيركرة التٌ 

نا في ذلؾ خكؼي اإلطالة كالخركجي عف اليدؼ مف ىذا البحث. ،بأمثمة فقط  كعذري
إٌف أعظـ كجو لئلعجاز في القرآف الكريـ ىك إعجاز  -كلسنا بدعنا في ذلؾ - يمكننا أف نقكؿ 

البياف كالٌنظـ،  كذلؾ ألٌف كٌؿ كجكه اإلعجاز األخرل تككف في اآلية كاآليات كربما الٌسكرة إاٌل 
                                                           

 كما بعدىا. 290ص  -إعجاز القرآف   –فضؿ حسف عباس  :ينظر – (1)
 كما بعدىا. 319ص -المرجع  نفس :ينظر – (2)
   .66ص -2006 3ط -ليبيا -بنغازم -دار الكتب الكطنية -المعجزة الكبرل في القرآف الكريـ -أحمد عمر أبك شكفة – (3)
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شمؿ جميع آياًت كسكًر القرآف الكريمًة، ىذا في المقاـ األكؿ، أما ثانيان فؤلٌف  أٌف البياف كالٌنظـ
ىا فناسب أف يككف الٌتحدم أك غيرً  عمميةو  أك حقائؽى  تشريعو  العرب أٌمةي بياف كفصاحة ال أٌمةى 

بو مكافقان لما جبمكا عميو،  كثالثان ألٌف ىذا الكجو مف اإلعجاز محؿي إجماع عند جميكر 
ييف، ىذا زيادة عمى أٌف حسف الٌتأليؼ في القرآف كبراعةى الٌنظـ كجكدةى الٌسبؾ كلطؼى اإلعجاز 

 مف محاسنو اإلشارة كنبؿى الٌتمميح كمبلحةى الٌتصريح كعذكبةى الكبلـ كحبلكةى المعاني كغيرىىا
 ال تظير إاٌل مف طريؽ ىذا الكجو الببلغي، كما قاؿ الخٌطابي كالعسكرم. التي
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 تمييد:
 ب المنطؽ اليكناني إليو جافا  بعد تسرٌ  حكم خاصةن كالنٌ  غكم عمكمان صار البحث المٌ        
ىبي ه الذٌ غكم كما كاف عيدي في قكاعد معيارية تجريدية بعيدة عف كاقع االستعماؿ المٌ  بان متصمٌ 

غة الخالدة كىذا ما ظير كأثناء تقعيد ىذه القكاعد لمٌ  ر،ة البكثرٌ يا الظانٌ ف مغة مأثناء جمع المٌ 
  حك.في كتابو قرآف النٌ  وحاة سيبكيمع شيخ النٌ 

ـي غكم كالببلغي حث المٌ مف أعبلـ الب أماـ ىذا الكضع انبرل عمـه  عبد القاىر  ىك اإلما
حكية ابؽ كذلؾ بربط القكاعد النٌ المياه إلى مجارييا عمى عيد العربية السٌ  الجرجاني فحاكؿ ردَّ 

ظـ التي تقـك عمى النٌ  نظريةي ك مف ىنا اٌتسقت ياقات كمقتضياتيا فيعة كالسٌ باألساليب الرٌ 
كمف حكية بقكاعد االختيار النٌ   كمراميو كسياقو محككمان كفؽ دالالتو في الٌنفس ترتيب الكبلـ 

 كتحميةالكبلـ كترصيع المنطكؽ كالمكتكب   القكؿ لتكشية أماـ ففٌ  فسيحان  فتح البابي ػي ىنا ي
أدية دكف نسياف حسيف ك التٌ غة بمختمؼ ضركب الببلغة ك أصناؼ التٌ األداء الفعمي لمٌ 

 غة أك مراعاة عبلقتيا بمستعممييا في تمؾ البيئة.قناعي العقبلني كذلؾ بربط المٌ الجانب اإل
إلى فيمو كتجميتو  كالحاجةي  دافعيا كاف أكبري  ظرية الفٌذة لتقـك لكال أفٌ كما كانت ىذه النٌ 

ه الذم شغؿ العمماء الكريـ كا عجازي   القرآفي افع ما ىك إالٌ كىذا الدٌ  ةن الفكر كالذىف كانت ماسٌ  ـأما
 ػػػػػػػػ ك نخص  بالذكر عمماء اإلعجاز ػػػػػيـ مف أمثاؿ ىـ ككقتى فكرى حتى ذلؾ الحيف كمؤل عمييـ  

كانقسـ  المعتزلي،ني كالقاضي عبد الجبار اني كالباقبٌل ابي كالٌرمٌ أبي سميماف الخطٌ 
كآخر يرل ذلؾ  ،في لفظو اإلعجاز في القرآف الكريـ  كامفه  فمنيـ مف يرل كجوى  ؛اإلعجازيكف

مرٌد ذلؾ راجع إلى األمريف مف  التي رأت أفٌ  ظريةي ه النٌ ذحتى كانت ى ،ة اختيار معناهدقٌ في 
كمعناه ، (1)اإلعجاز القرآني كامف في حسف نظمو كجكدة تأليفو" فظ كالمعنى" كىذا يعني أفٌ المٌ 
مف الباحثيف المحدثيف  بعض ؾأليؼ ىناظـ كالجكدة في التٌ ئتبلؼ في النٌ ىذا اإل ،اميالسٌ 

 كانطبلقان  ،ـاأللفاظ كالمعاني التي ترد في القرآف الكري فٌ إ: "حيث يقكؿ ،(2)بالتناسبيسمييا 
                                                           

 .142ص  - 2009  1ط -األردف  -افعمٌ  -دار دجمة -الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ -شكر محمكد عبد هللا  - (1)
 . 209ص  - 2015 1ط -الجزائر  -سطيؼ -العممة -بيت الحكمة -األسمكبية كالببلغة العربية -دكخةك مسعكد ب -(2)
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ؿ كركدىا يا كيعمٌ ؽ انسجامى كيحقٌ  ،ؼ بينيايؤلٌ  ،أف يككف بينيا رابط ما البدٌ  ،ناسبمف مبدأ التٌ 
  . -مجتمعة -"مقترنةن 

كبيف كمماتو بؿ بيف  ،ناسب بيف تراكيب القرآف الكريـ كجمموذلؾ االنتقاء كالتٌ  إفٌ 
 دحض فكرةي كمف ىنا تي  ،ذلؾ االنتقاء تنسفو مف أساسو أدنى محاكلة تمٌس   فٌ إ بحيث ،حركفو

ككاف مف بيف  ،ه كفمقة البدر في ىذا الجانبرادؼ في القرآف الكريـ كيظير إعجازي التٌ 
في كتابو األسمكبية كالببلغة  المجاؿ ما أكرده مسعكد بكدكخة ىذا المحاكالت البحثية في

مف الكممات التي تبدك  كبيرةن  ا قاـ بو عبد العظيـ المطعني مف مقارنتو مجمكعةن العربية ممٌ 
مف دكف مرادفاتيا مف   حي ميا األصكممة في سياقاتيا أنٌ  ع كؿٌ ف مف خبلؿ تتبٌ كبيٌ  ،مترادفةن 

 ىناؾ مف أكدٌ  كما أفٌ  ،تحمميا العاطفية التي حنةي اللية كالشٌ الدٌ  الفركؽي  ك ةي قحيث الدٌ 
 .(1)دكف غيره صيغة كتفردىا بالمعنى المناسب في سياؽ ما كؿًٌ  خصكصيةى 

ناسب أليؼ بيف أجزاء الكبلـ تقـك عمى محكريف مف التٌ ظـ أك االختيار كالتٌ ك فكرة النٌ 
القدرة عمى تحقيؽ  فٌ إكتطابقيا مف حيث  ص داخميان " تناسب جزئيات النٌ  كاـؤ ىما:ك التٌ 
خر مف كع اآلكالنٌ  ،فاكت بيف أصحاب الفنكف القكليةكرة ىي ميداف التٌ ناسب بيف أجزاء الصٌ التٌ 
نو كينطكم عميو مف  تضمٌ يياؽ  بما سانية كالمقاـ أك السٌ طابؽ بيف البنية المٌ ناسب ىك التٌ التٌ 

كاب كىذه المناسبة شرط آخر يسمك بو الكبلـ مف مرتبة الصٌ  (...)ـ كمقاصده ظركؼ المتكمٌ 
 ص القرآني .مو مف زينة كتحسيف لمنٌ بما يمثٌ ،  (2)الببلغي" حكم إلى مرتبة الففٌ النٌ 

كاحي حكية إلى درجة " النٌ حة النٌ الصٌ  ظـ ما فاؽ درجةى القاىر بمراتب النٌ  عبدي  ىى نً لقد عي 
كما ػػػػ كىي أمكر  ،إعجازه تبرز عف طريقيا مبلمحي التي  ،الجمالية في تركيب القرآف الكريـ

 .(3)قعيدم بيا"حك التٌ ال عيد لمنٌ  ػػػػ قمنا
 

                                                           

 . 208ص  -السابؽ المرجع  -سمكبية كالببلغة العربية ألا –مسعكد بكدكخة  -(1)
 . 217ص  -المرجع  نفس  -(2)
 . كما بعدىا 314ص  – لببلغة كالنقدا  –محمد كريـ الككاز  -(3)
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 حكمؿ : االختيار النٌ المبحث األكٌ 
ف بينيا عبلقات  كتتككٌ إالٌ  أك نٌص  ف منيا تركيب ما جممةه المفردات التي يتككٌ  كؿٌ 

ىذه العبلقات تنشأ عف طريؽ ترتيب ىذه المفردات في  ،داخمية  تخدـ المعنى المراد منيا
لمغرض المراد مف تأدية ىاتو المفردات  خدمةب عمى صعيد الكبلـ كىذا رتٌ فس قبؿ أف تي النٌ 

ركيب  عف كجكدىا في التٌ  يككف سابقان  معجميان  معنىن  لفظةو  لكؿًٌ  ا ال يغيب عف أذىاننا أفٌ كممٌ 
ظـ بعينو كما دعاه عبد كىذا ىك النٌ   ،لكجكدىا فيو ةن ككف الحقت نحكيةن  أك كظيفةن  كمعنىن 
 القاىر.

إلى مرحمتيف: غير لغكية كىي ترتيب  القاىر عبدً عند  ظـي كمف ىذا المنطمؽ ينقسـ النٌ 
كيطمؽ عمى   ،ىففس أك الذٌ في النٌ  عنيا كىذا يتـٌ  ري األلفاظ بإزاء المعاني أك األفكار المعبَّ 

غة أك أدية الفعمية لمٌ ىي التٌ ك  ،لغكيةه  المرحمة األخرل ىي مرحمةه ك  ىذه المرحمة مرحمة االختيار
 أليؼ.بمرحمة التٌ  كتسمى ىذه المرحمةي  ،الكبلـ

راكيب كما قمنا قبيؿ بيف الكممات في الجمؿ كالتٌ  ظـ يقـك عمى عبلقاتو النٌ  كبما أفٌ 
ما كانت فكمٌ  ،ياد أحكالكتعدٌ  ،إبراز المعنى كتصكيره يتفاكت حسب تفاكت ىذه العبلقات "فإفٌ 

فنف مف التٌ  ا عظيمان كن بمغ األسمكب شأ، متناسبةن  سقةن سج متٌ النٌ  العبلقات بيف الكممات محكمةى 
 . (2)ـ كصدؽ مشاعره"كبذلؾ "يككف األسمكب صكرة صادقة إلحساس المتكمٌ  ،(1)كاإلبداع"

خدمة  راته يأف تحدث تغي غكم كالكاقع الكبلمي البدٌ كلتحقيؽ ذلؾ في االستعماؿ المٌ 
أخير كالحذؼ قديـ كالتٌ كالتٌ  غكيةي المٌ  كمف ىنا تبدأ الظكاىري  ،لمقاصدنا مف ىذا االستعماؿ

كم تحت باب عمـ المعاني الذم ىك أقرب إلى ضا ينكالذكر كالفصؿ كالكصؿ كغيرىا ممٌ 
إلى كصيمية العادية غة التٌ ات عف المٌ زياحىي إن )الظكاىر الٌمغكية(حك منو إلى الببلغة كالتيالنٌ 
  إلى المتمٌقي )المعاني الثانية( مضاعفةو  ك دالليةو  أسمكبيةو  جماليةو  حمكلةو  ا إيصاؿى تتغيٌ  يةو فنٌ  لغةو 

ال تعارض   كركيةو  إليية خطيرة في تؤدةو  ك أسراران  دقيقةن  كىي في القرآف الكريـ تؤدم معافو 
                                                           

 . 22ص  -الجزائر – 2016أفريؿ -802عدد ال -البصائر -نظرية الٌنظـ عند عبد القاىر الجرجاني -عمي إبراىيـ -(1)
دار الكتب  -حكم كالببلغي ركيبي النٌ ظاـ التٌ اإلعجاز القرآني في أسمكب العدكؿ عف النٌ  -حسف منديؿ حسف العكيمي -(2)

 . 113ص  - 2009ط  - لبناف -بيركت  -ةالعمميٌ 



19 
 

عمى  كال يمرٌ  قمبو  كالغيب الذم ال يخطر عمى، بينيا كبيف قكانيف الككف كالحقيقة المطمقة
المعنى  المبنى كسعةي  و مركزيةي كشٌد عمى ساعد ذلؾ كمًٌ ، أك قصكرو  أك تعقيدو  دكف لبسو  خياؿو 

ماء السٌ  ك ربًٌ  كىذا ىك اإلعجاز الخالد بحؽٌو  ،ي المطمؽالمتمقٌ  اإلنساف كحركتيو حسب
 كاألرض.

 / الفصؿ كالكصؿ:1
ك الفصؿ تركو، كىما مف مباحث عمـ  الكصؿ عطؼ بعض الجمؿ عمى بعض،
بعضيا المعايير التي تحكـ ربط المعاني المعاني كعمى جانب كبير مف األىمية الظاىرة في 

بمكاضع الفصؿ  الببلغة إذا اعتزلتيا المعرفةي  فٌ فإبعض بعد تخٌير األلفاظ المناسبة، كليذا ب
يا معرفة الفصؿ مف لببلغة بأنٌ ا فكاككاف الفيرسي قد عرٌ  ،ببل نظاـ ئلآٌل لكالكصؿ كانت كا

كما ذكرناه ينبئ عف مكانة ىاتيف الظاىرتيف في كبلـ العرب  ،الكصؿ كاألمر في ذلؾ يطكؿ
ًرـى معرفةى  ًرـى معرفةى ممكاضعي فمف حي جية" تفصيؿ الجزع ك إف غاص في سبيمو البحار المٌ  ا حي

دٌ ، (1)معاني الببلغة"ؿ لسائر  كمي إالٌ  أحده  ؿ إلحراز الفضيمة فيوو ال يكمي ألنٌ   ت )عيرًٌفىت(كما حي
  لخطرىما.إالٌ  بيما الببلغةي 

كالفصؿ قطع لممعنى  ،بالمكضكع العاـ ؿ كىما معان الكصؿ ربط لممعنى الثاني باألكٌ  " إفٌ 
 ؿ فصبلن ضٌ سؽ القرآني ال يفكالنٌ   ،(2)بالمكضكع العاـ " ذيف يرتبطاف معان ؿ المٌ اني عف األكٌ الثٌ 

كال  و ال خمطى أ مكانى يتبكٌ  كالذم يؤدم الغرضى  ،كالجماؿى  كالجبلءى  يؤثر الكضكحى  ماإنٌ  صؿو ك عمى 
 .(3)لبسى 

يربطو بيا  ركرة يحتاج أثناء كبلمو إلى ركابطى كما ىك معمكـ مف الكاقع بالضٌ  ـي ك المتكمٌ 
ـى تحقٌ  ك آلياتو  و كبلمً مف ليصؿ إلى الغرض الذم رامو ، لحمتو مع سداه كنسجى  ؽ لو االنسجا

                                                           

 -2005 5ط  – مصر -القاىرة  –مكتبة الخانجي   –تح : محمكد شاكر  – دالئؿ اإلعجاز -عبد القاىر الجرجاني -(1) 

 . 222ص 
  2ط -مصر -اإلسكندرية -نشأة المعارؼ  -دراسة في األسمكب  -الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ -منير سمطاف -(2)

 . 77ص  -1997
 . 135ص  -المرجع  نفس  -(3)
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 فٌ ب ألة القشيبة كالمعرض الخبٌل مع الحمٌ  أك غمكضو  خاطبو دكف لبسو مإيصالو إلى  كقصدى 
البميغ   معي األصيؿ كنبا عنيا السٌ  بعي منيا الطٌ  ياب نفرأك رٌثة الثٌ  المعاني إذا كانت عاريةن 

"الذم ىك قطع معنى عف معنى ، ؽ بمعرفة مكاضع الفصؿؽ ذلؾ في جممة ما يتحقٌ كيتحقٌ 
الذم ىك ربط معنى بمعنى بأداة لغرض كبدراية مفاصؿ الكصؿ ، (1)لغرض ببلغي"بأداة 

 ببلغي.
و مف كبلـ العرب في ذلؾ ألنٌ  و شأفى لقد كرد الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ شأني 

 كخدمةً  ،المعاني  لتحقيؽً داف بيف المفردات كالجمؿ إالٌ رً ال يى ك  ،نتجألية نسج ك تيـ األكٌ مادٌ 
ة  حاصرة فنيٌ  ليمىحو ك  ،ةكفي ميمىحو بيانيٌ  ،ىذا فصبلن  ةو ة آسر ة ببلغيٌ تعبيريٌ  المقاصد في أسرارو 
 اقيا كمف ىاـ بجماليا.لعشٌ  عف حسنيا كصبلن 
مخضكه ليصمكا إلى قكاعد تضبط الفصؿ  ك ،ل الببلغيكف كبلـ العربكلقد تقرٌ 

 :  (2)دكا لمفصؿ قكاعد خمسان ىيحدٌ  كالكصؿ  ككاف أفٍ 
منزلة ال انية مف األكلىبحيث تنزؿ الثٌ  تامان  صاؿ: كىك أف تٌتحد الجممتاف اتحادان كماؿ االتٌ 

 .نفسيا

 .كماؿ االنقطاع : كىك أف يككف بيف الجممتيف تبايف تاـٌ 

 .لىفيـ مف األكٌ عف سؤاؿ يي  صاؿ: كىك أف تككف الجممة الثانية جكابان شبو كماؿ االتٌ 

 حداىما كال يصحٌ إعطفيا عمى  بجممتيف يصحٌ  سبؽ جممةي بو كماؿ االنقطاع : كىك أف تي ش
  .عطفيا عمى األخرل لفساد المعنى

 .ط بيف الكماليف مع قياـ المانع مف الكصؿالتكسٌ 

 :(3)ثبلثان  قكاعدى لمكصؿ دكا يـ حدٌ كما أنٌ 
 .اإلعرابي انية ىذا الحكـى الثٌ  إعطاءي  ريدمف اإلعراب ك أي  األكلى ليا مكقعه  أف تككف الجممةي  *

                                                           

 . 219ص  -الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ  -منير سمطاف  -(1)
 . 164ص  -المرجع  نفس  -(2)
 .  165ص  - المرجع نفس  -(3)
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 .فقط مع كجكد المناسبة بينيما أك معنىن  كمعنىن  لفظان  ،أك إنشاءن  فؽ الجممتاف خبران أف تتٌ  *

 االنقطاع مع إيياـ الفصؿ خبلؼ المقصكد. أف يككف بيف الجممتيف كماؿي  *

يا تناكلت فصؿ كجو القصكر في ىذه القكاعد كما قاؿ خمؼ الببلغييف أنٌ   أفٌ إالٌ 
كما  ،و أيضا يدخؿ بينيا الفصؿ كالكصؿألنٌ ، اىتماـ  تعر المفردات أمٌ  كلـ ككصميا الجمؿ

عمى اإلنشائية بينما ىذا  غكم كعدـ عطؼ الجممة الخبريةيا لـ تراع كاقع االستعماؿ المٌ أنٌ 
يـ قصركا الفصؿ عمى طرح الكاك ىذا إضافة إلى أنٌ  ،الكصؿ مكجكد في القرآف الكريـ بكثرة

ؼ حتى بعض األفعاؿ حركؼ العطؼ كالربط ككظٌ  الكريـ استعمؿ لذلؾ كؿٌ بينما نجد القرآف 
 ا.م" كغيرىالمشعرة بالفصؿ أك بالقطع كاالستئناؼ كقاؿ كاالسـ المشبو بالفعؿ "إفٌ 

مع تذكؽ  ،ىراء آؿ عمرافكرة الزٌ سكاآلف نبدأ في ذكر أمثمة لمفصؿ كالكصؿ في 
 ية كالفضؿ كسرٌ ؼ عف كجو المزٌ ليذه األمثمة يظير مف خبلؿ شرح بسيط يكشئ مبتد

الفصؿ ىنا  ،٥٦آلعمران:چۇ  ۆ       ۆ  ۈ    چعبير كاالختيار كهللا المستعافالتٌ 

أم  بلـ حنيفان يء الكاحد فإبراىيـ عميو السٌ يما بمنزلة الشٌ بطرح الكاك بيف الحنيؼ كالمسمـ ألنٌ 
 محة.ة السٌ ية اإلسبلـ الحنيفحؿ الكفر إلى ممٌ رؾ كنً مؿ الشٌ عف مً  مائبلن 

چڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ    چ  آيات  ىفمقاـ إبراىيـ عطؼ بياف عم  ،٧٦آلعمران:

 ح تخصيص الجماعة بالكاحدككيؼ يصٌ  ،بينات ليذا فيك تفسير ليذه اآليات كتخصيص ليا
ؿ أف ييجعؿ لكحده بمنزلة اآليات صيما في الكجو األكٌ اؼ كجييف لذلؾ ممخٌ ذكر صاحب الكشٌ 

نات كأثر قدمو مالو عمى آيات بيٌ شتكالكجو اآلخر ا ،ة إبراىيـلقدرة هللا كنبكٌ  الكثيرة إظياران 
ف يتيا مة دليؿ عمى أىمٌ كذكر ىذه اآلية كطكل ذكر البقيٌ  ،(...)خرة كغيرىاريفة في الصٌ الشٌ 

 .ىذا ىك كجو الفصؿ في ىذه اآلية الكريمة  ،جية كتكاثر اآليات مف جية أخرل

چۉ  ې  ې  ې     ې   ى  ى  ائ  ائ       ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉچ 

عمى بياف ما ىك  فيو داللةه  ،ات تجرم مف تحتيا األنيار كبلـ مستأنؼ" فجنٌ   ١٤آلعمران:



22 
 

  ١٣آلعمران:چ  ...ڻ  چ  ا ذكر في اآلية التي قبميا كىي قكلو :أم ممٌ  (1)خير مف ذلؾ"

مبتدأ محذكؼ  ربيا خات ألنٌ كترتفع جنٌ  ،كبياف لما أجممو في كممة خير  تفسيركما ذلؾ إالٌ 
 ر.ية مف خيعمى البدل جناتو  كجيو اإلعرابي قراءة مف قرأ بجرد ىذا التٌ ره"ىك" كيعضٌ يتقد

الكريمة أنكاع  ىذه اآلية في،  ٧٦آلعمران:چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵    چ 
اس ال هلل في رقاب النٌ  فيك حؽٌ  ، الحراـهللابيت  شديد لمكبلـ عف كجكب حجٌ ككيد كالتٌ مف التٌ 

مف استطاع إليو  ثـ أبدؿ عنو  ،اسو ذكر النٌ نٌ أكمنيا  ،أدائو كالخركج مف عيدتو فينفككف ع
 اني أفٌ اإلبداؿ تثنية لممراد كتكرير لو  كالثٌ  أكيد أحدىما أفٌ كفيو ضرباف مف التٌ  ،سبيبلن 

صمت كفي ( 2)لو في صكرتيف مختمفتيف فصيؿ بعد اإلجماؿ إيراده اإليضاح بعد اإلبياـ كالتٌ 
يصمو  عف كاصؿ استغنتا "بصمة معناه، فمة كثيقةه كالصٌ  ةه ابطة بينيما قكيٌ الرٌ  الجممتاف ألفٌ 
 . (3)ما يصمو بالمؤكد"إلى  ألف التأكيد ال يفتقر كرابط يربطو

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

  ١١١-١١١آلعمران:چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڌ     ڃ  چ   چچ
 خبار بتكليتيـ تسميط الخذالف عمييـ أعظـ مف اإل في اآلية الكريمة يفيد أفٌ  راخي بثـٌ فالتٌ 

و سبحانو فيما استطراد ألنٌ ، چڃ  چك  چڄ  ڄ چا جممتا أمٌ  ،(4)اإلدبار
كليذا لـ ترد ىاتاف  ،الجممتيف عنيـذكر أىؿ الكتاب استطرد بياتيف ى كتعالى حيف أتى عم

 بب.الجممتاف بعاطؼ أك كصؿ بؿ فصمتا ليذا السٌ 

فالجممة االسمية  ،١١٦آلعمران:چائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 

كذلؾ  ،قديرممخشرم بالكصؿ الخفي التٌ "استئناؼ أك ما يسميو جار هللا الزٌ ۇئ  ۆئ  ۆئ   "
                                                           

  –ادميكسؼ الحمٌ  :شرح كضبط كمراجعة -أكيؿنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التٌ اؼ عف حقائؽ التٌ الكشٌ  -مخشرمالزٌ -(1)
  . 316ص – 1ج – 2010 1ط –مصر -القاىرة -مصرمكتبة 

 . 359ص  -1ج - نفس المرجع -(2)
 .  227ص  - دالئؿ اإلعجاز  -ينظر: عبد القاىر الجرجاني  -(3)
 .  367ص  -1ج - الكٌشاؼ -الٌزمخشرم  – (4)
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  (1)ىـ فييا خالدكف ال يظعنكف فييا كال يمكتكف" يككنكف فييا؟" فقيؿ:"كيؼ  و طرح سؤاالن كأنٌ 
 إزالة الغمكض كتكضيح اإلبياـ. ىك كدكر ىذا الفصؿ

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ 

چک  گ  گ   گ  گڳ   عمران:          لكنكـ صفة لبطانة ككذلؾأفبل ي،  ١١٨آل

يا كىي كمٌ  ،بادية بغضاؤىـ ليكـ خباالن آكتقدير ذلؾ: بطانة غير  ،چک ک ڑچ
، "ألف الصفة ال تحتاج في اتصاليا بالمكصكؼ إلى شيء أكصاؼ مستأنفات )مفصكلة(

خاذىـ بطانة كىذا أحسف مف الكصؿ يي عف اتٌ عميؿ لمنٌ يا عمى كجو التٌ كمٌ كىذه  ،(2)يصميا بو"
 .  (3)الغرض ىك تعداد صفاتيـ القبيحة التي تنافي  اتخاذىـ أصفياء فٌ ك أبمغ أل

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

 چڃ  ڃ  چ   چ  چچ  چ جممة فٌ إ  ،١٧-١٨آلعمران:چڃ  چ   چ  چچ  

حد ركائع أكىذا االستئناؼ ىك "، چٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  چدة لجممة جممة مستأنفة مؤكٌ 
كفائدتو تنبيو  ،أك بني معناه عمى قطع ،األساليب القرآنية التي ىي كصؿ قائـ عمى فصؿ

لك جرل الكصؿ فييا بحرؼ العطؼ لما بمغ أثره   ،ي إلى عبلقة كثيقة بيف أجزاء الكبلـالمتمقٌ 

ركيب عمى فرض ا التٌ ذكى، (4)چڃ  چتمكه حرؼ تككيد كتقكية مبمغ ما يككف في القطع الذم ي
ىذا السؤاؿ  ؿى سائ ، ك"جعؿ نفسو كأنو يجيبؿ يحمؿ سؤاالن جزءه األكٌ  صكر كأفٌ التٌ 

دد  لدفع ىذا الترٌ  فٌ إد بفيؤكٌ  دو و جكاب متردٌ نٌ أ لو إالٌ  اني جكابان فيككف جزؤه الثٌ  ،(5)"المفترض
 ماعدا اإلسبلـ ليس مف هللا في شيء. د ىنا أفٌ كمنو تأكٌ 

                                                           

 . 265ص  -1ج - الكٌشاؼ -الٌزمخشرم   -(1)
 . 227ص  - دالئؿ اإلعجاز  -عبد القاىر الجرجاني  -(2)
 .              371-370ص - 1ج -الكٌشاؼ   -الٌزمخشرم  :ينظر -(3)
 . 167-166ص  -الفصؿ كالكصؿ   -منير سمطاف  -(4)
 . 237ص  - اإلعجازدالئؿ   -عبد القاىر الجرجاني  -(5)
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نزيو كقع الفصؿ ىنا لمتٌ  ، ١٧١آلعمران:چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          چ 

ما خمقو هللا  شنيع عمى مف يقكؿ بأفٌ كفيو التٌ  ،عظيـنزيو كالتٌ ض سبحانؾ بغرض التٌ افاعتر 
 . كبيران  تعالى هللا عف ذلؾ عمكان  (1)باطؿ

 تأتي،  ١٥٧آلعمران:چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 
فيي قطعت معنى  ،ؿكفي ىذه اآلية الكريمة جاءت بالمعنى األكٌ ، لئلضراب كلبلستدراؾ بؿ

اني مكصكؿ قتمكا في سبيؿ هللا كأثبتت ليـ الحياة مقابؿ ذلؾ فإثبات المعنى الثٌ  فٍ المكت عمٌ 
ريعة بمجرد االستشياد يركرة السٌ ة اإلضراب تفيد الصٌ غيصك ، ؿاألكٌ باإلضراب عف المعنى 
 ة كفضؿ الجياد في سبيؿ هللا.كىذا ما يظير مزيٌ  ،بؿ عمى الفكر يصيركف أحياءن دكف تراخو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

المنقطعة التي  (ـٍ أى )ىنا ىي (ـٍ أى )ؼ ،١٣١-١٣١آلعمران:چٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
يا تقع كسميت بالمنقطعة ألنٌ ؟،  لمعطؼ أـ الىي كاختمفكا ىؿ ، ر بمعنى)بؿ( ك)اليمزة(تقدٌ 

نكار الحسباف كاستبعادهكاليمزة فييا لمتٌ  ،تيفبيف جممتيف مستقمٌ  پ    چكجاءت  ،قرير كا 

 كأبيف لشٌد االنتباه كتركيزه. بمغ فنيان أعمى طريقة االلتفات لتككف  چپ

و يفصؿ الخبر عف ألنٌ بذلؾ ي ضمير الفصؿ سمٌ  ،٥١آلعمران:چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ    چ 
ا أمٌ   كتسمية ضمير الفصؿ بصرية، ال صفة فإف دخؿ الجممة صار ما بعده خبران  ،فةالصٌ 

فائدة المسند ثابتة  ككيد كيكجب أفٌ كضمير الفصؿ يفيد التٌ ، الككفيكف فيسمكنو ضمير العماد
كحده دكف غيره ال ما  ىذا ىك القصص الحؽٌ  فمراد اآلية الكريمة أفٌ  ،لممسند إليو دكف غيره

صات أىؿ الكتاب كمف تخرٌ  ك، بلؿفات أىؿ الضٌ اكخر ، اصصٌ يرد في كتب اإلخبارييف كالقي 
 .فاؽشايعيـ مف أىؿ النٌ 
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ىراء الببلغي في الزٌ  الفصؿ لصكرة في ىذا القدر كفاية لما أكردناه مف أمثمة حيٌ  ك
  كرة الكريمةمف الغرر الببلغية ألسمكب الكصؿ في ىذه السٌ  ف طرفان آلاكنذكر   ،آؿ عمراف

ففي ، ١٨آلعمران:چٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ     چ كمف ذلؾ 
حاة كقد بحث النٌ ، لجبللةالعمـ عمى لفظ ا مف المبلئكة كأكلك ؿٌ عطؼ ك ىذه اآلية الكريمة تـٌ 

كرة شريؾ في الحكـ الذم مداره فكرة اإلسناد كالصٌ مسألة ىذا العطؼ في حدكد معنى التٌ 
ي صاؿ بإيحائيا الفنٌ ال تخمك مف اتٌ ، صؿ بما ذكرقدر ما تتٌ بكالمسألة دقيقة ف، المنطقية لمعبارة

رجة أك ما في المرتبة كالدٌ شريؾ المعنكم أم االشتراؾ مع االختبلؼ الذم يفيد التٌ ، كالجمالي
ىي عينيا شيادة  ليست  -كجؿٌ  عزٌ  -فشيادة هللا ، يةيتناكلو الفبلسفة في مباحث األلفاظ الكمٌ 

و في الكجكد عمى فشيادة هللا ىي ما نصٌ ، العمـ يلك كمثؿ شيادة أ اكىما ليس، المبلئكة الكراـ
عمى  ألف المراد أنو سبحانو دؿٌ ، "عمى سبيؿ االستعارة كذلؾ باإلظيار كاإلثبات، توكحدانيٌ 
ه)...( فشٌبو سبحانو تمؾ ة التي ال يقدر عمييا غيري نيتو بؿ كسائر كماالتو بأفعالو الخاصٌ كحدا
اىد في البياف ك الكشؼ، ثـ استعير لفظي المشبو بو لممشبو ثـ اللة الكاضحة بشيادة الشٌ الدٌ 

  عمى االسـ الجميؿ ك أكلك العمـ عطؼه  مف المصدر إلى الفعؿ، كالمبلئكةي  سرت االستعارةي 
يادة عمى معنى مجازم شامؿ لما يسند إلى ىذيف مف حمؿ الشٌ  ذو حينئ ك ال بدٌ 

مف المبلئكة ف ،(1)مراد منو ما يصح نسبتو إلى ما أسند إليو" چٿ چالجمعيف  فمفظ 

 ري فالسٌ  (،...)يـ عمى كحدانيتو يـ كاحتجاجي أىؿ العمـ ىي إيماني  كشيادةي ، ىـ بذلؾىي إقراري 

 ءك مجي  چٿ چ مة المستفادة مف لفظ الفعؿى في الصٌ الببلغي في ىذا الكصؿ يتجمٌ 

مة بكضكح بيف كمف ىنا تظير الصٌ ، (2)ؼ بو"ىذا الفعؿ كالمتصٌ  لفظ الجبللة ليبيف فاعؿى 
 المتعاطفيف في اآلية الكريمة.

                                                           

 –بيركت  –دار إحياء الٌتراث العربي  - ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ ك الٌسبع المثاني -محمكد شكرم اآللكسي -(1)

 .   105-104ص  -3ج- دت -دط -لبناف
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ک     ک    گ        گ   گ        گ  ڳ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ    ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ    ڑ          ککچ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹  ﮺  ﮻    ﮼  ﮽  ﮾  ﮿       ﯀  ﯁      

المكصكؿ باالسـ  ففي اآليتيف الكريمتيف كصؿى ، ٦-٥آلعمران:چ              

كىذا  ،ىي صمتو لو جممةن  ألفٌ  ،ؿ بو إلى كصؼ المعارؼ بالجمؿكىذا ليتكصٌ  ،چڈ چ
ك لـ يأًت  ،شادو عمى خمقو كإنشائيـ مف العدـ ثـ ىدايتيـ سبيؿ الرٌ و ك امتنانى ليظير فضمى 

 كحدىا. ميا المفردةي مضافة ال تقدٌ  ـ فائدةى كؿ إال ليقدٌ بيذا الشٌ  ركيبي ىذا التٌ 

ۀ   چ ، ٦٣آلعمران:چڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  چ  ،  ٣آلعمران:چڃ  ڃ  ڃ  چ    چ 

. ١٦٣آلعمران:چڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  چ  ، ١٤١آلعمران:چۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  
   كىي بمعنى صاحب كذا ،"المضافة لما بعدىا مالكصؿ بذ ففي ىذه اآليات تـٌ  

ىي مع اسـ الجنس المضاؼ  (1)لما قبميا" نعتان  كتككف، مف المعنى ما يؤديو المشتؽٌ فأٌدت 
يا لغيره كاآليات ا إضافتي أمٌ ، مشتؽٌ  ظاىر غيرً  جنسو  ضاؼ السـً كالغالب فييا أف تي  ،إلييا

 و إفادةي عت ىنا ما داـ لمعرفة ىك لفظ الجبللة فغرضي كالنٌ  ،ماععمى السٌ  التي معنا فمقصكرةه 
كىك صاحب الفضؿ ، اإليضاح ك رفع االحتماؿ فاهلل عزيز كفكؽ ذلؾ ذك انتقاـ شديد أليـ

فيذه  ،نسب إليوػيػأك ي ػػػػػػػػ عادة ػػػػػػػػ ف ينسب الفضؿ إلى نفسوه ممٌ المكصكؼ بالعظمة ال غيري 
 ستحقاؽلما كصؼ بو عمى سبيؿ اال الحؽ   ة أظيرت مف ىك المستحؽ  ييغة الكصمالصٌ 

 رة.كالجدا

مف ركائع  فٌ إالكصؿ ب ، ١٧آلعمران:چڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ    چ 
و كصؿ قائـ عمى فصؿ أك ى ذلؾ في أنٌ " كيتجمٌ  ،ة في القرآف الكريـاألساليب الببلغية الفذٌ 
بيف أجزاء  كثيقةو  ي إلى عبلقةو متمقٌ الة كالجمالية ىي تنبيو كفائدتو الفنيٌ   ،بني معناه عمى قطع

                                                           

ص  - د ت -د ط -مصر -القاىرة - )مع ربطو باألساليب الٌرفيعة ك الحياة الٌمغكية المتجٌددة(حك الكافيالنٌ  -عباس حسف -(1)
340- 341. 
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                              أف تعكض  ة يصحٌ بينيما عبلقة سببيٌ  ،كما بعدىا مف عبارات، چ ٱ چفما قبؿ( ...) الكبلـ

 ك االستئناؼى  ى القطعى أك ما يسمٌ  الكصؿ بإفٌ  ىنا نبلحظ أفٌ مف ك   ،(1)ة"ببيٌ بفاء السٌ  چٱ چ

الجممة األكلى تتناسؿ كتتكالد  ككأفٌ  ،ككيدى عمى إفادة الكصؿ بيف الجممتيف يفيد التٌ  إضافةن 
كتة النٌ ىي ىذه  ،حمة بينيماالمٌ  ىك عف معنى تثيره األكلى يفي بً كىذه األخيرة تي  بالجممة الثانية

 الببلغة. ةً قفتات الجمالية سامالبيانية الخطيرة في مثؿ ىذه المٌ 

ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  چ  في قكلو تعالى: يفتكىذا ما تكاردت عميو اآلي

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ  كعبل: كقكلو جؿٌ  ،٨٧آلعمران:چھ  ے  ے  ۓ  

كليذا فيي تبايف   ،كصؿ بالعاطؼ كىك الفاءيما و في أنٌ إالٌ  ،١٨٥آلعمران:چۆئ   ۆئ  
 ظاىرة قامت بيا الفاءي  خارجيةن  لمكبلـ فييا عبلقاتو  القطع كاالستئناؼ مف جية أفٌ  أسمكبى 
الفصؿ " ألطؼ  هك نؿ مع صخير كبلىما مف باب الكصؿ الذم يشكٌ ؿ كاألكفي األكٌ ، العاطفة

بركنقو  بالكبلـ كذىابه  قكط فييما إخبلؿه السٌ  ،كأشدىا زلقان  ،أكعرىا مسمكان  ك، مذاىب القكؿ
حالةه   .(2)لبيجتو" كا 

 أخير:قديـ ك التٌ / التٌ 2
دراؾ كا عماؿً  فظي ال يتـٌ رتيب المٌ التٌ  إفٌ  كما  -عقؿ في بنيتو قبؿ إخراجو  دكف كعي كا 
 ئي القصد الذم رمى إليو منش  خدمةي إاٌل  ركيبً كالتٌ  رتيًب كما الغرض مف ذلؾ التٌ  -قمنا آنفا

أثير عمى مستقبؿ ىذه بعد الحدكد في التٌ أىاب إلى ص ىذا إضافة إلى الذٌ الحديث أك النٌ 
فإذا ، كعمى كتر اإلمتاع تارة أخرل، اإلقناع عنده تارةكاستمالتو بالعزؼ عمى كتر ، سالةالرٌ 

كف كالمبدعكف مكليذا يسعى المتكمٌ  ،ص قد بيًمغىتٍ حدث ذلؾ كانت الغاية مف ىذا الكبلـ أك النٌ 
 .يحفدكف كالخطباء ك
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تنظيـ ألفاظو  حة مف منشئ الخطاب يجب عميو مراعاةي غبة الممٌ كلنقؿ القصد كالرٌ 
ـى التٌ  ،كتراكيبو حاؿ تعالقيا  ر إاٌل فبل يقٌدـ كال يؤخٌ  يرمي، إليوم الذم يفي بالغرض الذ نظي

لفظة  لكؿٌ  ألفٌ  تبميغو،  عمى ىدل كبصيرة مف أمره فيما يريدبشيء إالٌ ك ال يأتي  لقصدو 
 فٌ إ :أك لنقؿ ،ة المعجميةداللية إضافة إلى داللتيا المركزيٌ  داخؿ تركيب كسياؽ معيف حمكلةن 

         كمف ىذا المنطمؽ كاف القرآف الكريـ  ،سياؽ ترد فيو حسب كؿٌ  يان تداكل ليا استعماالن 
 فكؿٌ  ،المعجز يسالليدفو الرٌ  شديدة خدمةن  مراعاةن  يراعي ىذا الجانبى  -كىك أرقى خطابو  -

كال يمكف أف ، باني البميغ المعجزد الرٌ قٍ زة في ىذا العً يا المميٌ  كليا إضافتي مفردة بؿ دٌرة إالٌ 
ه و كبياءى كمف ىنا يضفي ذلؾ جبللى ، أقربي مرادفات ىذه المفردة إلييا اإلضافةى تؤدم ىذه 

كمف ىنا ال  ،صؼرٌ كال ؾبالذم يكتسي كشاح الجزالة كدثار السٌ  راكيب بؿ األسمكبً عمى التٌ 
 :(1)أربعة أخير مف أحكاؿو قديـ كالتٌ يخمك التٌ 

ك إليو   ،لغاية القصكلاكذلؾ ىك ، فظفي المٌ  في المعنى مع تحسيفو  ما يفيد زيادةن  ل :األو  

ٺ        ٺ  ٺ     ڀ     چ  ، كقكلو تعالى:الكريـ ىك العمدة في ذلؾ كالكتابي  ،في فنكف الببلغة المرجعي 

هلل  ظر ال يككف إالٌ النٌ  خصيص، ك أفٌ ، نجد أف تقديـ الجار في ىذا قد أفاد التٌ ١٢:القيامةچ
 جع. ياغة ك تناسؽ السٌ مع جكدة الصٌ 

، نحك ه المرادى ؿ في ذلؾ رغـ استيفاءً كىك دكف األكٌ  ،في المعنى فقط : ما يفيد زيادةن اني الث  

، فتقديـ المفعكؿ في ىذا ٥٥الزمر:چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ    قكلو تعالى:
رى ما أفاد الكبلـ ذلؾ .  لتخصيصو بالعبادة، كأنٌ   و ينبغي أف ال تككف لغيره، كلك أيخًٌ

ـي يتكافأ فيو التٌ ما  الث :الث    طؼرب عمى شيء مف المبلحة كالمٌ كليس ىذا الضٌ ، أخيري كالتٌ  قدي
 ، نحك قكؿ أحدىـ : كىك دكنيما
 يبي مً إليي ك ىي منو سى  بحمدً      تٍ حى بى صٍ ل  بو ثـ أى ؤٍلى ككانت يدم مى             

                                                           

 1ط -مصر  -القاىرة -مكتبة كىبة -دراسة تحميمية  -أخير في القرآف الكريـ قديـ كالتٌ دالالت التٌ  -منير محمكد المسيرم -(1)
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ىي  التي ،المعاظمةي فظي أك المٌ  عقيدي كذلؾ ىك التٌ ، بو المعنى كيضطرب ما يختؿٌ  ابع :الر  
فيو كال  ةى ال مزيٌ  األخيرى ىذا  أفٌ  كظاىره ، استعماؿ الٌمفظة في غير مكضعيا مف المعنى

مف أكابد  لغكية ًغٌرة فشردت بيا آبدةه  صاحبو أراد أف يبرز مقدرةن   أفٌ مف كراءه إالٌ  غرضى 
الذم  الكريـً  و غيرً حصانً  ؿي ى كبلؿ الببلغة عمى رؤكس الفصحاء كتجمٌ ففافتضح في حغة المٌ 

 كليتو لـ يفعؿ . ،ؿمحٌ التٌ  ؼ ككمٌ أليبو بسكط التٌ 
 كقكؿ الفرزدؽ : 
 وأبكهي يقاربي  و حي  أبك أمًٌ        إالٌ ممٌمكان  و في الٌناسً ا مثمي مى  كى               

 فترتيب األلفاظ في ىذا البيت : 
 أبك أم و أبكه كان مممٌ و      إاٌل يقاربي  حي   و في الٌناسً ا مثمي مى  كى              

بيدؼ خدمة الغرض   كاعيان رتيب ال يككف إالٌ أخير أك التٌ قديـ كالتٌ التٌ  فإفٌ  ناككما أسمف
 تقديـ كتأخير مف دكافع ينتج لكؿٌ  كبيذا االعتبار فبل بدٌ  ،يعمى المتمقٌ  ركيبمف إلقاء ىذا التٌ 

يا ال تعدك غير أنٌ ، يـ إلى تسعة عشريـ في عشرة ككصؿ بيا بعضي حصرىا  بعضي  ،عنيا
 ماف.الزٌ  –تبة الرٌ  –رؼ الشٌ  –ات الذٌ  –ة : العمٌ (1)كىي ليا كما فضؿ فيك فرعه  يا خمسةى ككنى 
ـي قصى كيي : ة/ العم  1 لما يأتي بعدىا مف األجزاء  كسببان  ةن أجزاء الكبلـ التي تككف عمٌ  د بيا تقدي

 .كعقبلن  كاف أسبؽ في الكجكد عرفان  ةن األخرل ك ما كاف عمٌ 
تبة كاألعداد مثبل في الرٌ  فما كاف أكالن  ،دات كالحسابعالـ المجرٌ  كىك ترتيبي : ات الذ  / 2

ڀ  چ  فقكلو تعالى في سكرة المجادلة : ،أيضا كعقبلن  ـ عميو ما كاف بعده عرفان فبل يتقدٌ 

بلثة قبؿ فالثٌ  ،٦المجادلة:چٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      
 ة.تٌ كىي األخرل قبؿ السٌ  ،قبؿ الخمسة هكىذ ،األربعة

                                                           

 . 49ص  -دالالت  التقديـ كالتأخير  -محمكد المسيرم  -(1)
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كنجد مف  ،الكبلـ أبدان  فمو صدارةي  ؼ بكاسطةو ر  في نفسو أك شي  فما كاف شريفان :  رف/ الش  3
ـى  عمى الكافر   ائعى كالطٌ   ،مكضع المسمميف عمى الكافريف في كؿًٌ  ذلؾ في القرآف الكريـ " تقدي

 .(1)عمى المكت كىكذا" كالحياةى 
غة كتقديـ الفاعؿ كتأخير الكضع في المٌ  أخير كما يقتضيو أصؿي قديـ كالتٌ كىي التٌ : تبة/ الر  4

ـي أك التٌ  ،المفعكؿ كغيره المعنى  ي في تجميةً اإلغبلؽ عمى المتمقٌ  بس كدفعً المٌ  ألمفً  أخيري كالتٌ  قدي
 القصد. ك إبانةً 

الكبلـ  و صدارةى عمى كجكد ما بعده في الكبلـ فحيازتي  ان ه سابقفما كاف كجكدي : مان/ الز  5
األنبياء  كر كترتيًب الظممة عمى النٌ  كتقديـً  عف العدًٌ  ؿ  ىذا في القرآف الكريـ تجً  كأمثمةي  ،كاجبةه 
 .طريفةو  ةو إعجازيٌ  كأسرارو  لطيفةو  ببلغيةو  كلحكـو ،  في بعض المكاضع ىـ إالٌ كغيرً 

ـي كالتٌ  ؿ عندما تتبدٌ  ساعد عميو في العربية اإلعرابي قد يككف مف جممة ما  أخيري كالتٌ  قدي
 إلظيار كممة كال يككف ىذا األمر إاٌل  ،يايا كشجاعتي ت عمى العربية مركنتي ظى فً ليذا حي  تبي الرٌ 

أك إحداثو   ،أخيرقديـ كالتٌ حداث التٌ إ بالقصد منو إالٌ  ال يمكف إظياري ك  ،ركيبالتٌ  ىي مداري 
بداعان ك ة تزيد مزيٌ فٌذة لمفتة أسمكبية  ـي فالتٌ  ك عميو  ثـٌ  كمف ،ركيبليذا التٌ  ا  ال يككف  أخيري كالتٌ  قدي

 لمقصد العاـ مف الكبلـ كتأثيران  ة خدمةن كشعريٌ  ةن خبار العادم بؿ يزيد عف ذلؾ فنيٌ لمجرد اإل
 ل شعران "كال تزاؿ تر  :عبد القاىرأف  يقكؿ كفي ىذا الشٌ  كجمبو عقبلن  مبو عاطفةن خي بفي المتمقٌ 
ٌدـ فيو عندؾ أف قي  ؼى طي أف راقؾ كلى  تنظر فتجد سببى  و  ثـٌ كيمطؼ لديؾ مكقعي ، وسمعي ميركقؾ 
 ةً ية كالقكٌ الفنٌ  بيف القيمةً   ربطه كما ىذا إالٌ  ،( 2)"إلى مكافو  ف مكافو ع فظي ؿ المٌ كًٌ كحي  ،شيءه 

 ان كتأخير  ان ىناؾ تقديم نا ىنا نمفت االنتباه إلى أفٌ أنٌ  لببلغية في أداء المعنى بفاعمية غيرى ا
أسماء  ـً كتقدٌ  ،غكم العربيالمٌ  ظاـً كيرجع إلى طبيعة قكانيف النٌ  ،صرفةه  نحكيةه  تكجبو قرائفه 

المبتدأ  رً المفعكؿ عمى الفاعؿ المضاؼ إلى ضمير المفعكؿ كتأخٌ  ـً كتقدٌ  ،رطاالستفياـ كالشٌ 

                                                           

 . 139ص  -دالالت  التقديـ كالتأخير  -محمكد المسيرم   -(1)
 . 106ص  -دالئؿ اإلعجاز   -عبد القاىر الجرجاني  -(2)
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 المراتب الذم يحصؿ بسببً  ضى ى نقىذا يسمٌ  إفٌ  (...) عنو ظرفان  ككاف الخبري  إذا كاف نكرةن 
كال يككف ىذا مف قبيؿ االختيار   ،كيحدث عمى سبيؿ الكجكب أك نحكيةو  لغكيةو  قرينةو 

 .(1)األسمكبي الفني
أخير في قديـ ك التٌ عجازية عف طريؽ التٌ كنبدأ اآلف في استعراض بعض الٌمفتات اإل

ڃ  ڃ    چ  چ  مف ذلؾ قكلو تعالى : ؿ آية فييا أسراره ك أكٌ ، ىراء سكرة آؿ عمراف الكريمةالزٌ 

  ٣١آلعمران:چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  
ففي   ،ه في سكرة مريـحالو عمى ذكر حاؿ امرأتو عمى عكس ما ذكرى  ـ ذكرى و قدٌ نبلحظ ىنا أنٌ 

 كفي سكرة مريـ بدأ بذكرً  ،وامرأتً  ى بحاؿً و ثـ ثنٌ  مف حاؿ نفسً بو أكالن آؿ عمراف بدأ بذكر تعجٌ 
إلى  و قد سبؽ ذلؾ اإلشارةي و ىك بعدىا ألنٌ و كعطؼ بحالً الكلد بحاؿ امرأتً  بو مف كجكدً تعجٌ 

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  :وه كشيخكختً حاؿ كبرً 

في حيف يذكر في سكرة مريـ  (...) وو كبمغى الكبر أدركى  " كما ذكر أفٌ  ، ٣مريم:چڤ  ڤ  

ابتداءن منذ  أم ىي عاقره  ،٤مريم:چڄ   چ  و زاد لفظةى كما أنٌ  ، و ىك الذم بمغ الكبرى نٌ أ

 ڍ   چ ڇ  ڍ چا في آؿ عمراف فقاؿ شبابيا أمٌ  يا كانت أنٌ  فيي محتممةه ، ٣١آلعمران:
و أتى نٌ أكما  ،(2)مف آية مريـ ـ  عآية آؿ عمراف أ  أم أفٌ  ،فاآل يا عاقره أك أنٌ  ،ابتداءن  ان عاقر 

 إاٌل  فبل يحدث معيا حمؿه  انيةي ا الثٌ أمٌ  األكلى قد يعقبيا حمؿه  ألفٌ  عقيـو  بمفظة عاقر بدؿ كممةى 
و سبحانو كنبلحظ أنٌ ػػػػػػػػ  بلـعميو السٌ  ػػػػػػػػ إبراىيـ الخميؿً  كما حدث مع سارة زكجةً  ،بحبؿ مف هللا

كعكس ذلؾ في سكرة مريـ مع  ،فياعمى اإلبكار في آؿ عمراف كعرٌ  ـ العشيَّ قدٌ  كجؿٌ  عزٌ 
كاف ف"  ثبلثة أياـ " و في سكرة آؿ عمراف ذكر اليكـى ألنٌ  ػػػػػػػػ كهللا أعمـ ػػػػػػػػذلؾ  كسرٌ  ،تنكيرىا
ـي  فيا كعرٌ  كتسبيحو  ؿ مف دكف ذكرو اليـك األكٌ  لذىب عشي   ـ البكرةى و لك قدٌ أكلى ألنٌ  العشيًٌ  تقدي

                                                           

 -الدار البيضاء -إفريقيا الشرؽ - الببلغة كاألصكؿ )دراسة في أسس التفكير الببلغي العربي( -محمد مشباؿ :ينظر -(1)
 . 157ص  -2007ط  -المغرب

 .كما بعدىا 28ص -3ج -2014ط  -لبناف -بيركت -دار الفكر -مف ركائع البياف في سكر القرآف  -افيَّ بى ى محمد ىي ثنٌ مي  -(2)
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كر ة الذٌ كعمى تطاكؿ مدٌ  ،عمى االستمرار ( تفيد العمـك كتدؿٌ ػ)ال ألفٌ  ،كاإلبكارً  العشيًٌ  :أم

چ  ا في سكرة مريـ فقاؿ :أمٌ  ،مز فقطه بالرٌ و أمرى سبيح كربما استمرارىا دكف انقطاع ألنٌ كالتٌ 

 البكرةي يؿ تأتي و بعد المٌ ألنٌ  فناسب ذلؾ تقديـ بكرة عمى عشيٌو  ،١١مريم:چٴۇ  ۋ  ۋ    
أم  كعشيان  بكرةن رى كٌ و نى كما أنٌ   كتسبيحو  األكلى مضت مف دكف طاعةو  كلك عكسيا لكانت البكرةي 

في اآلية فقط  كما  المذككرةً  الثبلثةً األياـ  كعشيًٌ  ديف أم بكراتً خصكصيف محدٌ م كعشيان  بكرةن 
و  أف مف طمب مف قكمً  ا في مريـ فيكأمٌ  سبيحي كالتٌ  كري ا الذٌ مف زكريٌ  بى مً و في آؿ عمراف طي نٌ أ

ية مف جية الذرٌ  ـ مانعى و في سكرة آؿ عمراف قدٌ . ألنٌ (1)ذلؾ وب منو طيمً كلـ يذكر أنٌ ، حكايسبٌ 
 ال ندرم؟ أك طبيعةو  أك عارضو  ىكذا دكف تفصيؿ ىؿ بسبب كبرو  و عاقره امرأتى  و ألفٌ نفسً 

التي  البشارةً  لعظـً  كاإلبكار مناسبةن  سبيح بالعشيًٌ كالتٌ  كري ا الذٌ ب مف زكريٌ فناسب ىذا أف طيمً 
 أصبلن  ان يا كانت عاقر الزكجة( ألنٌ  ه )عقري غيرً  مف جيةً  ـ في سكرة مريـ المانعى ا قدٌ كلمٌ  ،اىاتمقٌ 

 .كهللا أعمـ ،(2)كعشيان  و بكرةن مي سبيح كىـ قك ه بالتٌ غيرً  فناسب ذكري ، ال عرضان 
ا عميو زكريٌ  نداءى  كىي أفٌ  ،في سكرة مريـ لياؿو  ثبلثً  ذكرً  كال يفكتنا أف نذكر مناسبةى 

 يذكب رجاءن  جو متيدٌ  بصكتو  طبؽه مي  ككفي يؿ كالسٌ المٌ  بو في جكؼً  أرج ،خفيان  بلـ كاف نداءن السٌ 
ليجانب  "كال يبعد أف يككف نداءن خفيان ، يء كف فيككففي استجابة مف يقكؿ لمشٌ  ك أمبلن  كشفقةن 

  رةالمتأخٌ  فًٌ عمى طمب الكلد في ىذه السٌ   يبلـي أك لئبٌل  )...( في اإلخبلص كيككف أدخؿى  ياءى الرٌ 
 داءً في سبب ىذا النٌ  ه كارده ىذا كغيري  ككؿ   ،(3)و"و كىرمً أك لضعفً ، مف مكاليو ه خكفان أك أسرَّ 
 .الخفيًٌ 

                                                           

 كما بعدىا . 31ص  -3ج -مف ركائع البياف  -افيَّ بى ى محمد ىي ثنٌ مي   -(1)
 ص - د ط -األردف -افعمٌ  -كزيعشر كالتٌ دار عمار لمنٌ  -عبير القرآنيببلغة الكممة في التٌ  -يئامرافاضؿ صالح السٌ  -(2)

 ك ما بعدىا. 124
  . 5ص - 3ج -اؼ الكشٌ  -الزمخشرم  -(3)



33 
 

في سكرة آؿ  كاألياـً  ،يالي في سكرة مريـالمٌ  نا إذا أردنا أف نجمع بيف ذكرً كما أنٌ 
بيف اآليتيف  كالمقارنةي  ،(1)"بميالييفٌ  اـو أيٌ  بو  " ثبلثةى  المنع مف الكبلـ استمرٌ  فٌ إ :عمراف نقكؿ
ا في ممٌ  ك أعظـي  في آؿ عمراف أكمؿي  ،-بلـعميو السٌ  -ى البشارة بيحي ف " أفٌ الكريمتيف تبيٌ 

 .(2)و"كر ككمالً الشٌ  فاقتضى ذلؾ عظـى   ،مريـ

وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ 

- بلـعميو السٌ  -كرو ذي نبلحظ في اآلية الكريمة أنٌ  ،٣٤آلعمران:چی  جئ  حئ  مئ   
الجماؿ  ـ صفةى أك قدٌ ، وو كذيكعي ذلؾ شيرتي  و كسببي و ككنيتً ـ عمى اسمً بمقبو المسيح الذم تقدٌ 

و كاف يمسح عمى المرضى كذكم عيب أك ألنٌ  مف كؿًٌ  أك الممسكحي  ىك المبارؾي  المسيحى  ألفٌ 
الجماؿ ىذه  كصفةي  ،كعبادةن  سياحةن  و مسح األرضى كف بإذف هللا تعالى أك ألنٌ شفى العاىات فيي 

ديؽ درجتو كالصٌ  أك " ليفيد عمكَّ  ،واؿ عمى ذاتو كخمقً االسـ الدٌ  ه قبؿ ذكرً عمى عظيـ قدرً  تدؿٌ 
 . (3)بلثة"ىذه الثٌ  ؼ بو ىك مجمكعي عر و قيؿ : الذم يي فكأنٌ  ،كالفاركؽ

ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  چ 

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  

 .٣٧آلعمران:چڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ           ہ  ھ   
ـي  الذم جاءت عميو اآليةي  رتيبي التٌ  عمى العجيب  األعجًب  الكريمة حدث فيو تقدي
فبدأ  )...(أ فيو بذكر األعمى ثـ األدنىدى بٍ رقي الذم يي عمى الغريب كىك "مف باب التٌ  كاألغربً 

 عمي أك ىك  ممسكحي أ ى بإبراء األكمو كىك الذم كلد في اإلعجاز كثنٌ  و أعظـي بالخمؽ ألنٌ 
ه بإذف هللا ياء المكتى كىك خارؽ شاركو فيو غيري بإح كأتى ثالثاٌ ، كعطؼ بإبراء األبرص ،العيف

 ال طيره  طيرو  كىي تمثاؿي  چڈ     ژ چقاؿ  - بلـعميو السٌ  -كنبلحظ عيسى ، (4)تعالى"
                                                           

  . 8ص   - 3ج  -اؼ الكشٌ  -الزمخشرم   -(1)
  .  132ص   -ببلغة الكممة   -فاضؿ السامرائي  -(2)
 . 51 - 50ص   - 3ج  -مف ركائع البياف   -مثٌنى ىبٌياف -(3)
 . 264ص   -دالالت التقديـ كالتأخير   -محمكد المسيرم -(4)
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العربية في ألفاظيا  ةي ى دقٌ كىنا تتجمٌ ، بعد أف ينفخ فيو بإذف هللا ، چڑ  ک چبينما قاؿ 
 ة.قٌ في الدٌ  قصدية متناىيةو  كمعانييا كما يخالجيا مف ظبلؿ داللية كشحناتو 

 ٤٤آلعمران:چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ 

و ثبت بما ال ي ىنا قبؿ ذلؾ؟ ألنٌ كفٌ فع؟ كما معنى التٌ ي عمى الرٌ كفٌ ـ التٌ لماذا تقدٌ  سؤاؿه  حي رى طٍ يي 
فيقتؿ  عدالن  ماف حكمان سينزؿ في آخر الزٌ  - بلـعميو السٌ  -عيسى  ؾ أفٌ لمشٌ  يدع مجاالن 

 ةي مَّ ي عميو ىذه األي كبعد ذلؾ يمكت كتصمٌ  ،كيضع الجزيةى  ميبى كيكسر الصٌ  جاؿى الدٌ  خى المسي
  ؟تيفأم مرٌ  كسيمكت الحقان  مات قديمان  - بلـعميو السٌ  -المسيح  ىؿ يعني ذلؾ أفٌ  ،كتدفنو

يؾ أك فٌ كى زائدة أم مي  عممو كالتاءي  كفي يعني نيايةى ىذا التٌ  ترل بأفٌ  ىناؾ آراءن   أفٌ إاٌل   ،كهللا أعمـ
خرقت   - بلـعميو السٌ  -ة بو خاصٌ  أك ىك حالةه ، وو أم قبضى مف كٌفى دينى  و يعني القبضى نٌ أ

بف اكر ذلؾ كىذا رأم نٍ فبل يي  و مف قبؿ معجزةه في ذلؾ فخمقي  ةكال مشاحٌ   ة،المعركف كاميسى النٌ 
ىا ماء كغيري ريؼ إلى السٌ الشٌ  و بجسدهىك رفع المكانة كرفعي  فعي كالرٌ  -ما رضي هللا عني -عباس 
كىذا ما ثبت  - بلـعميو السٌ  -ؽ ماه السٌ و كقدرى ا ال ينافي مقامى ة األخرل ممٌ الالت الحافٌ مف الدٌ 

يا ح مف ىذه اآلراء كمًٌ كيترجٌ  - ى هللا عميو كسمـصمٌ  - بي  لتقاه النٌ ااإلسراء كالمعراج حينما  ليمةى 
ه في بدنو أك ما يضرٌ  ره مف كؿٌ إليو بعد أف طيٌ  رفعو هللاي  -بلـعميو السٌ  -عيسى  ىا أفٌ كغيرً 

 ال تفيد ترتيبان  - حاةككما ىك معركؼ عند النٌ  - الكاك يؤذيو في مقامو الكريـ كنبلحظ ىنا أفٌ 
بلـ اىرة بما يناسبو عميو السٌ ركحو الطٌ ل اه بقبضو كقبؿ ذلؾ تكفٌ ، بط كالعطؼمطمؽ الرٌ لبؿ ىي 
مف  أفٌ  - بلـعميو السٌ  -لو  كىنا في ىذه اآلية بشارةه ، كهللا أعمـ ك أحكـ كال بكفاةو  ليس بنكـو 

مف  كجؿٌ  عزٌ  فيك أم هللاي ،  أذلإالٌ  صارل أىكف مف أف ينالكه بقتؿو ه مف الييكد كالنٌ كٍ عادى 
حيث يعبد هللا  كريمان  كمقامان  كرامتو ليناؿ عزان  ه ثـ يرفعو إلى سماءه كمحؿٌ ى أمرى اه كيتكلٌ يتكفٌ 

 ان مف تبعو ظاىر  ؿً جعٍ بكختـ لو ، ىـ لوار كضررً ره مف أذل الكفٌ مع األنبياء كالمبلئكة كيطيٌ 
و ة نفسً و بدأ بو في البشارة بخاصٌ ببلغية كىي أنٌ  اآلية لفتةه في ك ، مف المشركيف هي أ عمى مف ناك 
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 كىكذا ليككف مطمئنان ، بقكموؽ ثـ ثنى بما يتعمٌ ، ؿو في المقاـ األكٌ و نفسي إنساف تيمٌ  كؿَّ  ألفٌ 
 .(1)وي اعى بى تٍ أى  ما يخٌص عمى ك ، خصيعيديف الشٌ عمى الصٌ 

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ        چ 

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی

 ١٤٦-١٤٥آلعمران: چجب  حب  خب  مب  ىب   يب  جت  حت    خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث   

رب في األرض كالغزك لترتيب الضٌ  عمى القتؿ مراعاةن  لى قٌدـ المكتى نبلحظ ىنا في اآلية األكٌ 
عقائد ظر إلى فساد النٌ  بيانية كىي لفتي  كىنا لفتةه ، ر جاء عمى ترتيب الٌمؼشالن أم أفٌ 

ثـ األقرب  فري عف المكت كىك السٌ  فبدأ  بما ىك أبعد سببان  ،يـ بالقضاء كالقدرالمنافقيف كتكذيبً 
 و الغالبي أك ألنٌ  ،عند هللا أجران  ك أعظـي  ثكابان  و أكثري ألنٌ  انية قٌدـ القتؿى كفي اآلية الثٌ ، لبياف ذلؾ

في سبيؿ هللا  ككف القتؿً  ي أفٌ ببلغية كى كىنا أيضا لفتةه ، عمى حاؿ المجاىديف في سبيؿ هللا

ٱ  چ  مستبعد خفيٌ  أمره  - مثؿ ذلؾ -كلككف المكت في سبيؿ هللا  ،قريب لممغفرة أمره  سببان 

 أفٌ  ظافٌ  بل يظفٌ ىنا لئٌ  مت المكتي تقدٌ ، ١٤٨آلعمران:چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
عمى المجركر إلفادة  الجارٌ ـ  كتقديـ د ذلؾ بالبٌل كٌ ك أي ، القتؿ في سبيؿ هللا ال يعقبو حشره 

كجعؿ القتؿ  ٌصدرالعجز عمى ال في القكؿ كمف ردٌ  فً فنٌ مع ما فيو مف التٌ ، الحصر كالقصر
 .(2)هالكبلـ كعكدً  مبدأى 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

 ـي فتقدٌ  ، ١٤٧آلعمران:چڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
غير ذلؾ مف أحكاليـ كىك بمع القصر أم برحمة مف هللا ال  الجار كالمجركر يفيد الحصرى 

                                                           

ص  -دالالت الٌتقديـ كالٌتأخير -محمكد المسيرم :كينظر ، كما بعدىا  81ص  -مف ركائع البياف -: مثٌنى ىبٌيافينظر -(1)
265- 266 . 

 . 280 -279ص  - دالالت الٌتقديـ كالٌتأخير -محمكد المسيرم :ينظر -(2)
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 دت فييا أقكاؿي ىنا تعدٌ  (ما)ك، (1) عمييـ الغمظةى  يا كانت مستكجبةن بيا ألنٌ   عريضى يفيد التٌ 
أك  مكصكفة برحمةو  أك نكرةه ، رحمةو  ة أم: بشيءً تامٌ  يا نكرةه زيادتيا كعدميا كفي أنٌ بحاة النٌ 

 (ما) كىناؾ مف يرل أفٌ ، ف باإلبداؿو أبيـ بما ك بيٌ بدؿ منيا كأنٌ  كرحمةه  ،مكصكفة غيري  نكرةه 
 فبأم رحمةو ب تقديره: لمتعجٌ  يقكؿ: أنو يجكز أف تككف )ما( استفيامان ازم الذم كالرٌ  استفياميةن 

فكاف ذلؾ  البتةى  تغميظان  ثـ ما أظير ليـ الرسكؿي  يـ عظيمةه مف هللا لنت ليـ، ألف جنايتى 
از مف حيث جك ال ـاف بعدعميو أبك حيٌ  ردٌ ف ( 2)سديد أييد ك التٌ التعجب مف كماؿ التٌ  مكضعى 
 .(3)ال مف حيث المعنى، نعة اإلعرابيةالصٌ 

ما مف مٍ سً  عادكا -ى هللا عميو كسمـصمٌ  -بي و بعد عفك النٌ فالمعنى في اآلية الكريمة أنٌ 
 حقيقيف بالمشكرة.صاركا ك بعات التٌ  كؿٌ 

كقاؿ هللا تعالى في سكرة  ، ١٧١آلعمران:چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  چ 

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ                 ھ  چ  انية عشريكنس اآلية الثٌ 

 ١١يونس:چھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲﮳  ﮴          ﮵   ﮶  ﮷  ﮸        ﮹  ﮺  
لقد قٌدـ في آية آؿ عمراف ما ، كيرقص لو القمبي  اإلعجاز الذم يأسر الٌمبى  - كهللا -و إنٌ 

ـي  يا ا آية يكنس فإنٌ أمٌ  ،القياـ أفضؿ العبادة حينما يطيؿ اإلنسافي  أفٌ  كال شؾٌ ، يقتضيو المقا
كىي   ،كلذا بيدئ  بالحالة األخيرة كالمرضي  عؼي ر كىك الضٌ ثت عف اإلنساف في حالة الضٌ تحدٌ 

 .(4)ر الذم ىك فيوىذا ىك الذم يتناسب مع الضٌ  ككنو عمى جنبو ألفٌ 

                                                           

 . 280ص  -3ج - مف ركائع البياف -مثٌنى ىبٌيافك ،  281ص  - دالالت الٌتقديـ كالٌتأخير -محمكد المسيرم -(1)
 -لبناف  -بيركت -كزيعشر كالتٌ باعة كالنٌ دار الفكر لمطٌ  -تفسير الكبير كمفاتيح الغيب الٌ  -الٌرازميف محمد فخر الدٌ  -(2)
 .   65ص - 9ج -19811ط
 - -تح: عادؿ أحمد عبد المكجكد ك عمي محمد معٌكض -تفسير البحر المحيط -محمد بف يكسؼ أبك حٌياف األندلسي  -(3)

     .104ص  -3ج-1993 1ط -لبناف  -بيركت -دار الكتب العممٌية
 . 221ص  -إعجاز القرآف  -فضؿ حسف عباس  -(4)
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كقد قاؿ في ،  ١٤٣آلعمران:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  چ 

حيث ، ١١األنفال:چڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  چ  في سكرة األنفاؿ: عرضو لغزكة بدر سياؽ
عكف ىجـك المشركيف المسمميف كانكا خائفيف كيتكقٌ  ألفٌ ، في األنفاؿ عاسى الكريـ النٌ  قٌدـ القرآفي 

ال يناـ   الخائؼى  ألفٌ ، ليأمنكا كينامكا عاسي يـ النٌ فغشيٌ ، شديد كىـ في تعبو  لحظةو  عمييـ في كؿٌ 
فكيؼ  كساؽو  المعركة بيف المسمميف كالمشركيف كانت عمى قدـو  ه في سكرة آؿ عمراف ألفٌ كأخرٌ 

ـى ، ثانيان  عاسى ػ  اىـ الننيـ أكال ثـ غشٌ ػٌػفأم ،؟ ليـ أف ينامكا عمى ىذه الحاؿ كممة  فناسب تقدي
 إيصالو لمقارئ كهللا أعمـ ك أحكـ. سياؽ بالمعنى الذم أراد هللاي  كؿَّ  اكتأخيرى عاسً النٌ 
 / الٌزيادة كالحذؼ:3
، ألٌف الٌزيادة لغك في إٌف إطبلؽ لفظ الٌزائد عمى ما في القرآف يتحٌرج منو العمماءي  

 .(1)القرآف الكريـ ال يناسب فصاحةى الكبلـ 
 و بيف مؤيدو قديمان كحديثان في القكؿ بالٌزيادة في الٌنص القرآني كعدمً  لقد اختمؼ العمماءي 

، أٌما مف أٌيد فصدر عف "الٌصنعة الٌنحكية التي تعتمد عمى المنيج المنطقي كمعارضو 
 ، كبالتالي ىـ ييحكًٌمكف اإلعرابى (2)الٌناحية الٌشكمية" االفتراضي، ال الكاقع اإلستعمالي ك سيطرةً 

في كتاب هللا تسمو بالحشك  تبر نقيصةن عٍ ال المعنى، أٌما مف عارض ذلؾ ككضعو فؤلٌف ذلؾ يي 
 ه كىك سداهي ه الذم عميو مداري و كمف ثٌمة يذىب بإعجازً و ك أسمكبى كالٌمغك، كىذا ما يضعؼ لغتى 

ٌزيادة بمسألة أصؿ المعنى، أم أٌف الٌمفظ المزيد قد يخرج عف بال و، كقد ارتبط القكؿي كلحمتي 
افتراضي يقاس عميو  مثبلن، كما أٌنو ارتبط كذلؾ بأصؿو  معناه الكظيفي ليفيد معنى ىك الٌتككيدي 

، كنذكر مف المؤيديف لمقكؿ بالٌزيادة في كتاب هللا أبا عبيدة معمر بف (3)كىك المساكاةي  الكبلـي 
ك أبا حياف ىذا مف القدماء، أٌما مف المحدثيف فنكرد  قتيبة، كاألخفشى  كابفى  المثٌنى كالفٌراءى 

                                                           

دراسة بيانية إلعجاز القرآف  -يادة كالحذؼ في القرآف اف ك ركائع البياف في نفي الزٌ لطائؼ المنٌ  -اس فضؿ حسف عبٌ  -(1)
 . 69ص  - 2010  1ط -األردف  - افعمٌ  -فائسدار النٌ  -الكريـ كنظمو كأسمكبو 

 .117ص  -اإلعجاز القرآني في أسمكب العدكؿ  -حسف منديؿ العكيمي -(2)

 . 117ص  -اإلعجاز القرآني -فضؿ حسف عباس -(3)
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بذلؾ إاٌل أٌف  ىما كثير، أٌما مٌمف رٌد القكؿى العمارم، كغيري  ان عمي عبد الخالؽ عضيمة ك محمدى 
جرير الٌطبرم كالٌزمخشرم كالٌرازم فقد قالكا بيا في مكاضع مف  عند بعضيـ ترٌددان كابفً 

بحر األصفياني   األثير كأبي مسمـ ابفً  القاىر الجرجاني، كابفً  كاإلماـ عبدً تفاسيرىـ، ك 
ىـ هللا دٌراز، ك أحمد بدكم كغيرً  محمد عبده، ك مصطفى صادؽ الٌرافعي، ك عبدً  كالٌشيخً 

تكشؼ معاني  ممف نفاىا نفيان قاطعان مف كتاب هللا، كما كرد منيا يكىـ بذلؾ ييعٌمؿ بعمؿو 
 دٌرةً الٌزبير الثٌقفي في تفسيرييما  ك أسراران تعبيرية كما فعؿ اإلسكافي كابفي  عاليةن  ببلغيةن 

 الٌتأكيؿ عمى الٌتكالي . التٌنزيؿ كمبلؾً 
كنجد فضؿ حسف عباس يقكؿ بالٌتضميف الذم ىك مف األبحاث الببلغية ألٌنو ال 

كيشحنيا دالليان  حاؼٌو التي دخميا عف معناىا المركزم، ك إٌنما ينقميا إلى معنى  ييٍخرج الكممةى 
 لتحٌمؽ في سماء المعاني المتكاثرة، كىذا قد يككف أكلى مف القكؿ بالٌزيادة.

 مف الٌنحاة كمف جاراىـ ينتحمكف القكؿى  كيمكف أف نكرد األسباب التي جعمت شرذمةن    
 :(1)هزً هللا كا عجا بالحشك لٌيان بألسنتيـ كطعنان في ببلغة كبلـً  بالٌزيادة كيتمٌحمكف الٌتخرصى 

 القرآف الكريـ. كتطبيقيا عمى آياتً  القاعدة الٌنحكية ىي األصؿى  ؿى جعٍ  .1

 ما جاء في الٌشعر عمى القرآف الكريـ. قياسى  .2

و، كمف حيث كعدمي  مف القرآف الكريـ عمى أخرل منو، مف حيث الٌذكري  آيةو  قياسى  .3
 و .اإلعرابي كحكمي  الكجوي 

 اآلية عمى ىذا الٌتصكر. معنى الكممة القرآنية كتفصيؿى  تٌصكرى  .4

في تفسير بعض الكممات القرآنية، مع عدـ الٌتفرقة بيف  ك المأثكرً  الٌسياؽً  إىماؿى  .5
 األساليب العربية .

 قاس عميو .يا أصبلن يي شاٌذة ك جعمً  بقراءةو  الٌتمسؾى  .6

 أسمكب الٌتضميف. إىماؿى  .7

                                                           

 كما بعدىا . 79ص  -لطائؼ المناف كركائع البياف -فضؿ حسف عباس -(1)
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بالمصطمح  الٌنحكم الذم يقابمو اإليجازي  ىذا المصطمحي  ،كننتقؿ اآلف إلى الحذؼ  
 ىـ، كمحاكلةً الٌنحاة كقكاعدً  في كبلـ العرب إاٌل عف طريؽً  الببلغي، كما ظير ىذا القكؿي 

كما نٌد مف  عمى قكاعدىـ المنطقية االفتراضية ليحٌققكا ليا االٌطرادى  الٌتداكلي لٌمغةً  خياطة الكاقعً 
ٌد إليو بسمطاف التٌ  عربي يجرم  الكريـ بما أٌنو كبلـه  قدير ك الٌتأكيؿ، كالقرآفي ذلؾ عٌما سٌطركه ري
يـ، فالٌنحكيكف قالكا بمكاطف الٌنحاة كتقنيني  ، أم قكاعدي فو نى عميو ما جرل عمى كبلميـ مف سى 

الٌنحاة  في كبلـ هللا كشايعيـ لغكيكف كمفٌسركف كمعربكف لمقرآف الكريـ، كسيبكيو إماـً  حذؼو 
ـي  كابفي  اءي كالفرٌ  دي كالمبرَّ  كثعمبي  ما القاىر الجرجاني كالٌزمخشرم  الببلغة عبدي  السٌراج، كا 

 المرتضى. كالٌسٌكاكي ك الٌزركشي كالٌشريؼي 
 ، كرعايةً ، كالٌتخفيؼً األىـٌ  ، كذكرً تدعك إليو في الكبلـ، كاالختصارً  كلمحذؼ أسبابه  

عقمي، كذلؾ  لغرضو  بياني، كىناؾ الحذؼي  لغرضو  الفاصمة، أك ما يمكف أف نسميو الحذؼى 
بدفع المتمٌقي إلى الٌتفكر ك الٌتأمؿ ك إثارة الفكر كالحٌس بالٌتعكيؿ عمى الٌنفس في إدراؾ 

األىـٌ مف ىذه الٌظاىرة األسمكبية  الحفظ، كالغرضي  الفيـ كتيسيري  ه تقريبي المعنى المراد، كقصدي 
متمٌقي لتذٌكؽ ىذا الٌنص أماـ ال إلى الٌتدبر ك الٌتأمؿً  الٌنفسي كذلؾ كأٌنو دعكةي  ىك الغرضي 

ما تجٌمى مذككران أك  ما احتجب حذفان في شفكؼ  بجمالو الفٌني سكاءن   الٌرباني ك االستمتاعً 
 .(1)االستحياء الببلغي

جممة، أٌما بحسب  كممة كحذؼي  كما أٌف لو قسميف بحسب " الٌشكؿ كالٌصيغة ىما: حذؼي  
 "، كال بٌد لمحذؼ مف قرينةو تركيبو  كحذؼي  إفرادو  فمو قسماف أيضا ىما حذؼي  البساطة كالٌتركيبً 

 ىا.تدٌؿ عميو في الكبلـ كالٌسياؽ كالمقاـ كالمعنى كغيرً 
الكريمة كما ىي بزيادة  في ىذه الٌسكرةً  كفيما يمي سنذكر طرفان مف أمثمة الحذؼ ك الٌزيادةً 

گ  گ    گ  گ  چ  ،و االٌتصاليةو كشركطي كمبلبساتي  تداكلية اقتضاىا الٌتركيبي  بؿ ىي إضافةه 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  كقبمو قكلو تعالى :  ١٣٤آلعمران:چڳ  ڳ    ڳ   ڳ  ڱ        ڱڱ  

                                                           

الفكر ناشركف  دار -لكريـ ك أثره في المعنى كاإلعجازأسمكب الحذؼ في القرآف ا -كؼمصطفى شاىر خمٌ  :ينظر -(1)
 كما بعدىا . 159ص  -2009 1ط -األردف -اف عمٌ  -عكفكمكزٌ 
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في اآليتيف ليست زائدة، ألٌنيا  (كافكالكاقع أٌف)، (كاف)، فقالكا بزيادة  ١١١آلعمران:چٿ  
ألٌننا إذا قمنا في غير  كما أٌف الٌتركيب يتطمبيا (ينبغي)في اآلية األكلى تضٌمنت معنى الفعؿ 

انية فيي لمٌداللة عمى الحاؿ، أم ، أٌما في اآلية الثٌ القرآف )ما لنفس( ظيرت في العبارة ركاكةه 
 كـ ىكذا إاٌل لخيرو ، كما صار حالي عالمية ك ليست عرقيةن  كـ ألٌنكـ أٌمةه كـ ككينكنتي ىذا كجكدي 

في عمـ هللا أزالن أك أٌنيا ذيكرت  سبؽ ليا الخيريةي  ، كال ينافي ىذا أٌف ىذه األٌمةى (1)أيريد لكـ كبكـ
 لؤلمـ الٌسالفة بحاليا ىذا.

، فمك  ٥١آلعمران:چٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ  ٿ  چ 
صكتي لتمٌدد الكبلـ  القرآف )كما إلو إاٌل هللا( لحدث في إتماـ اآلية انكساره  قيؿ في غيرً 

 القكؿً  ، كمف ىنا نبلحظ مدل فسادً (2)وأدائً  و كجماؿً و، يذىب بركنقً الي  أصكاتً و كتك كتسمسمً 
ٍرًسًو في أذف بعد كسر إيقاعً  و الحسفى و كمعرضى بالٌزيادة ىنا الذم يفسد المعنى كببلغتى  و كجى

 ىنا استغراقية كردت في سياؽ نفيو  (ًمفٍ )ؼى  متمٌقيو، كمف جية أخرل أم مف حيث اإلعرابي 
سبحانو عٌز كجٌؿ، كىذا ما رمى  و ميما كاف ضئيبلن إاٌل هللاى اآللية كمًٌ  فيي تستغرؽ نفي جنسً 

 الة عند الٌنصارل.إليو جٌؿ كعبلى في سياؽ رٌده عمى عقيدة التٌثميث الضٌ 

مف  ، الباء ىنا بمعنى سبب أم )سبب رحمةو  ١٤٧آلعمران:چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  چ 
و فكٌفى بيذا مف تصكير الٌنبي لقكمً  الباء في اآلية لو لكفه  هللا( فيي في مكضع اسـ، كدخكؿي 

عمى ذلؾ تشعر  و، كزيادةن كيفٌخمى  المعنى المد  الذم جاء في )ما( كالذم يؤٌكد معنى الٌميفى 
، ىذا فضبلن عمى أٌف بعطؼ الٌنبي ػػػػػػػػ صٌمى هللا عميو كسمـ ػػػػػػػػ ، كعنايتو بيـ مف ليجة الٌنطؽ

عمى قيمة  دخكؿ )ما( بيف الجاٌر كالمجركر مٌما يمفت االنتباه إلى تدٌبر المعنى كينٌبو الفكرى 
 فيو. الٌرحمةً 

                                                           

 . 177 -176ص  - 3ج -مف ركائع البياف  -مثٌنى ىبيٌاف  :ينظر -(1)

 . 248ص  -لمرجع نفس ا -(2)
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، قالكا  ١٨٦آلعمران:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  چ 

أٌف  الٌصحيحى  ىا، كلكفٌ تغني عنيا كتسٌد مسدَّ        چپ  پ چألٌف  چڀ  ڀ چبزيادة 
، فىييبٌيف الكتابي  لكؿٌو  ألٌكؿ مٌرة، ثـ  مف الجممتيف معنى كغرضان فالبياف لمٌناس قد ال يدـك

فيـ مف لمعنى جديد يي  مؤٌسسةن  (كال تكتمكنو) ييتىغاضى عف ذلؾ فيما بعد، فجاءت جممةي 
 ، كىك استمراري في الحاؿ كاالستقباؿ كاالمتدادى  المضارع الذم يعني االستمراريةى  صيغة الفعؿً 

في جميع األكقات ك األحكاؿ كفي المنشط كفي المكره، كمف ىنا فيذه  ىذا البياف لمكتاًب 
 أعمـ. ، كهللاي (1)ليست لمٌتأكيد الجممةي 

  ٢٥آلعمران:چڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉې    چ 

ىا كتظير مف امرأة عمراف تبدم بيا اعتذارى  ىي مف تماـ كبلـً   چۅ  ۉ  ۉ چفجممة 
الٌذكر  ىـ، كأىميةي ىا كىي التي نذرت ما في بطنيا محٌرران خالصان لخدمة معابدً خبلليا تحٌسرى 

اًكلةن   الٌتغمب عمى ذلؾ الٌشعكرً  عمى األنثى كذلؾ ال تخفى، فمٌما كضعتيا أنثى قالت ذلؾ ميحى
 بأٌف في بداية اآلية كىك ليس تأكيده  يظيره الٌتأكيدي كىذا ما  ياالذم كاف يعرض ليا أثناء حممً 

ليا ىي كتحٌسران عمى ما رأت مف خيبة رجاءىا، فتحٌزنت  بالٌنسبة هلل سبحانو، بؿ ىك تأكيده 

، فيي ال چۅ  ۉ  ۉ چ، ثـٌ تقكؿ : إلى رٌبيا لتمحك ما استقٌر في نفسيا مف أٌنو ذكره 
 تصمح إذف لمكفاء بيذا الٌنذر الذم نذرتو.

 ، ذيكرت كممةي ٣١آلعمران:چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ چ 
مف )عمى( لذلؾ ال يمنع أف يكجد معيا فيو آخركف  األٌكؿ مجرده  اصطفاؾ مرتيف فاالصطفاءي 

الطيب، أك اصطفاؾ حيف  كالخمؽً  كالٌصبلحً  لمخدمة في مجاؿ العبادة باإليمافً  ألٌنو اصطفاءي 
فىًؾ ستقذى بالكرامة الٌسنية كطٌيرؾ مٌما يي تقٌبمؾ مف أمًٌؾ كرٌباؾ كاختٌصؾ  ر مف األفعاؿ كمٌما قىرى

أٌما اصطفاؾ الثٌانية فيك اصطفاء عمى نساء العالميف بأف ك  مف اإلفؾ كالباطؿ بو الييكدي 

                                                           

 . 30ص  -لطائؼ المناف  -: فضؿ حسف عباسينظر -(1)
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، كمف ىنا نبلحظ منيفٌ  كلـ يكف ذلؾ ألحدو  مف غير أبو  كىب ليا عيسى ػػػػػػػػ عميو الٌسبلـ ػػػػػػػػ
 .(1)الذم أٌدتو األخرل الجممتيف معنىن غيرى كيؼ أٌدت كمتا 

، إٌف الفائدة التي أتت بيا  ٣٥آلعمران:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   چ 

عميو الٌسبلـ  مريـ ػػػػػػػػ عمييا الٌسبلـ ػػػػػػػػ أٌف عيسى ػػػػػػػػ بشارةي  افيي اىي أٌني چٻ چكممةي  
الكيكلة ىذا مع أٌف كبلمو ػػػػػػػػ عميو الٌسبلـ ػػػػػػػػ كىك في الميد ككبلمو كىك  سيبمغ مرحمةى ػػػػػػػػ 
بكبلـ النبٌكة  ، بمعنى أٌنو يكٌمـ الٌناسى (2)الٌصحيح" الٌسميـ كالمنطؽي  "عمى ما يقتضيو العقؿي  كيؿي 

سينتقؿ مف حاؿ إلى حاؿ، كىذا ما ينقض  تبٌيف أٌف المسيحى  چٻ چفي الحالتيف كما أفٌ 
 ثميث الٌضالة.التٌ  تو فيما بعد عف طريؽ عقيدةً بألكىيٌ  دعكل القكؿً 

المسيح في آخر الٌزماف إلى  ىي نزكؿي  چٻ چ التي تمفت إلييا كممةي  كالٌمطيفةي 
كىمان عدالن، ألٌف المعركؼ أٌف عيسى ػػػػػػػػ عميو الٌسبلـ ػػػػػػػػ ريفع إلى  الٌسماء كىك شابه  األرض حى

مف القرآف الكريـ ال  تظاىرت الكثيري مف األحاديث لتأكيدىا فضبلن عف آياتو  كىذه الٌمطيفةي 
 نا ىذا إليرادىا.يٌتسع مقامي 

 ، ىذا الكبلـي  ١٥٦آلعمران:چڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ
كىك يقصد أٌنو بعث إليو  فبلنان  كرد عمى الحقيقة كليس مجازان، ألٌف الٌرجؿ قد يقكؿ كمٌمتي 

ألٌف القرآف الكريـ  چڃ چأك رسكالن أك غير ذلؾ، لكف ىنا في اآلية الكريمة ذكر كتابان 

 إاٌل بنكعو  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ چ أراد أف يبٌيف أٌف ىؤالء المنافقيف ما قالكا ىذه الكممة
بى إلييـ الخكؼي  ٌترفع كالمراكغةً مف ال في القتاؿ   أك الجبفي  كالٌتعالي ألٌنيـ لـ يرتضكا أف ييٍنسى

ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ   چ يـ المدغكلةى كدكاخمى  عٌز كجٌؿ نكاياىـ المريضةى  ففضح هللاي 

                                                           

 :أيضا ك ينظر ، 332ص  - 1ج -الكشاؼ  -الٌزمخشرم  ك ، 29ص  -لطائؼ المناف  -فضؿ حسف عباس :ينظر -(1)
 . 39ص  -3ج -مف ركائع البياف  -مثٌنى ىبٌياف 

 . 29ص  -اف كركائع البياف لطائؼ المنٌ  -فضؿ حسف عباس -(2)
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لٌنفس إلى الٌتيمكة كليس با ، "ال ما اٌدعكه مف أف الخركج مف المدينة ىك إلقاءه چڄڄ  
 كنكتفي بيذا القدر تمثيبلن لمٌزيادة. ، عمى حٌد قكليـ، (1)قتاالن"

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ بزعميـ فنكرد منو باقةن في ىذه الٌسانحة الٌسريعة  أٌما الحذؼي 

چۀہ   عمران: فيما  )ىي( يعكد إلى كممة آياتو  ، فتقدير المحذكؼ ىك الٌضميري  ٧٦آل
اإلفراد  إليو )مبتدأ( كتندرج في إطار حذؼً  المسندً  كممةً  حذؼي  سبقيا، كىي مف حيث الٌشكؿي 

شأنو  عمى تكاثر اآليات كظيكرً  الٌذكر داللةن  و الببلغية ىي طي  البساطة، كمزٌيتي  مف ناحيةً 
 .(2) إبراىيـ ػػػػػػػػ عميو الٌسبلـ ػػػػػػػػ داللتو عمى قدرة هللا عٌز كجٌؿ، كعمى نبٌكةً  كقٌكةً 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  چ 

﮴  ﮵    ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾    ﮿  ﯀  ﯁        

                             ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

 ذؼ أحدي ، ففي ىذه اآليات الكريمات حي  ١٧٣-١٧١آلعمران:چۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   
 مبلبستيـ الحدث كىك الحاؿي  المتكٌمميف لحظةى  مف القيكد يبٌيف حاؿى  قات اإلسناد كىك قيده متعمٌ 

إال مف أكلي األلباب  ذكر ىذا الفعؿي دعاء، كلـ يي  ، ألٌنو في محؿًٌ يقكؿي  )قائميف( ألٌف: مف يذكري 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ، كفي ختاـ اآليات الكريمة (3)"تتميمان لمٌنسؽ الفٌني في صياغة المعجزة"

، لـ  ٧آلعمران:چجب   حب  خب  مب  ىب     چ يا بينما في اآلية الٌتاسعة مف الٌسكرة نفسً  چ
ـي هللا سبحانو في اآلية األكلى كجيء بضمير الخطاب بدلى  ذكر اسـي يي  ـي  و، فالمقا  دعاءو  مقا

ـى  كتضٌرعو  ر كٍ القيامة فذً  اإلليية يكـى  الييبةً  اآلية الثٌانية التي جاءت في سياؽ بيافً  يبايف مقا
الكعد منو  خمؼً  ىـ استشكاالن كىك استحالةي لذلؾ، كنبلحظ في دعاءً  اسـ الجبللة مناسبه 
كقكلو  كالعبكديةً  الخضكع كالٌذلةً  الفعؿ، بؿ قصدكا إظيارى  ىـ ليس طمبي تعالى، إاٌل أٌف مرادى 

                                                           

 . 286 -285ص - 3ج -ركائع البياف مف  -مثٌنى ىبٌياف :ينظر -(1)
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 ١١١األنبياء:       چې   ې  ې      ىى  چ  تعالى:
 يا كما رأينا حذؼي في ىذه اآليات كمًٌ  كالحذؼي ، (1)
 إفراد. فيك حذؼي  كممة مف ناحية الٌشكؿ، أٌما مف حيث البساطةي 

بأحد المتبلزميف، ففي  ، ففي اآلية اكتفاءه  ١٥آلعمران:چڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ      چ 
في ىذا الٌسياؽ تنزييان لمٌذات العمٌية عمى ذكر ذلؾ ، كلـ يي كالٌشري  غير القرآف نقكؿ: بيدؾ الخيري 

عف حكمة  صادره  كضار   عادة القرآف في ذلؾ، أك أٌف كٌؿ ما يجريو هللا في كجكده نافعه 
جممة، كمف  و، كىذا في الٌشكؿ حذؼي في حقيقتو كباطنً  مطمقة كبالٌتالي فيك خيره  كمصمحةو 

 إفراد كما مٌر معنا قبيؿ.حذؼي  حيث البساطةي 

چڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  چ  تقديره:)فإف  ، ففي اآلية حذؼه  ٢١آلعمران:
إفراد لبساطتو  الٌشرط كىي حذؼي  المحذكفة ىي جممةي  ، كالجممةي اتبعتمكني( يحببكـ هللاي 

جميع  إلى الٌنتائج دكف ذكرً  ك االنتقاؿي  الببلغي مف ىذا الحذؼ ىك االختصاري  كالغرضي 
لمشاعرىـ  لمكبلـ معيـ كخمبو  كتطريةو  ما فيو مف تشكيؽو كفي ذلؾ  المقٌدمات كالحقائؽ

 أعمـ. كعكاطفيـ كهللاي 

الكريمة حيذؼ منيا  ، فاآليةي  ١١٥آلعمران:چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          چ 
الٌشرط الذم تقديره لك كاف في غير القرآف الكريـ )فيقاؿ ليـ( أكفرتـ بعد إيمانكـ   جكابي 

ىنا " لئليجاز كاالختصار كطرح فضكؿ  و، كالحذؼي بو مقامى  كأقاـ المفعكؿى  فحذؼ القكؿى 
ذا قمنا بأٌف الحذؼ في (2)العبارة كتصفٌيتيا كصيانتيا مف الٌتمٌدد الثٌقيؿ" الكبلـ، كلتزكيؽً  ، كا 

و إليصاؿ المعنى إلى المستقبؿ بأسرع طريؽ كىك أٌف سكاد كجكىيـ سببي  اآلية الكريمة ناشئه 
إيمانيـ كىذا لمٌتركيز عمى ما فعمكه إلظيار شناعة ما أتكا كقبح ما باءكا بو، كهللا  ىـ بعدكفري 

 المستعاف.
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﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                            چ 

الكبلـ  في ىذه اآلية الكريمة محذكؼ كتقديري  ، المضاؼي  ١٨آلعمران:چ         
في  مف كالية هللا، فالحذؼي  كاالة هللا في شيء يعني أٌنو منسمخه في غير القرآف، فميس مف م

 الكبلـ أكحى بالحذؼ 
، ك ىذا ما يسٌمى بالمطابقة بيف (1)أك بالقطع في العبلقة بيف مف يتكٌلى الكافريف كبيف هللا

 المبنى كالمعنى في أغراض الحذؼ اإلعجازية.

چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸       ﮹  ﮺  ﮻     ھ  ھ  ھےچ 

 قائمة أك  غيري  تقديره في غيرىا مف كبلمنا كأٌمةه  ، كفي اآلية الكريمة حذؼه  ١١٢آلعمران:
اكتفى بذكر األكلى دكف ىذه لئلشعار  أك عمى نقيض ىذه الٌصفات المذككرة، كالقرآفي  كافرةه 

لٌمساف كتطييران لو مف درف ذكرىا ألٌف الكفر  بإىماليا كتركيا كازدرائيا تحقيران ليا كتنزييان 
 .(2)رجسه 

، فقدركا اآلية عمى الٌنحك ١١٨آلعمران:چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ں   چ 
لكنكـ خباالن، كىذا يؤٌدم إلى أٌف ىذه البطانة فييا مف مف دكنكـ كال يأ ال تٌتخذكا بطانةن التالي: 

 ما تقصد إليو اآليةي، ك إٌنما رامت اآليةي  لمٌنظـ كغيري  ذلؾ، كىذا مفسده  يألكننا خبااٌل كفييا غيري 
نيينا عف ذلؾ مٌما تكالى بعدىا مف مسارعة في  مف دكننا ثـ بٌينت أسبابى  أال نٌتخذ بطانةن 
 ىـ.البغضاء مف أفكاىيـ مع كبر ما تخفيو صدكري  عمينا ك إبداءً  ما يشؽٌ  إفسادنا كمحٌبةً 

چٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   چ  ، قالكا في ىذه اآلية كالمعنى يخٌكؼ  ١٦٤آلعمران:
كلكف ًلمىاال يككف المعنى يخٌكفكـ أكلياءىه، كىذا ما يشير إليو  بدليؿ فبل تخافكىـ، بأكليائو،
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أٌف الفعؿ )خٌكؼ( يمكف أف يتعٌدل لممفعكليف بنفسو ، كما چٹ  ٹ چ و سبحانو فبل قكلي 
 .(1)دكف كجكد حرؼ الجرٌ 

 ليس عمى عكاىنو فيناؾ قكؿه  كأكردنا ىذيف المثاليف لمٌنص عمى أٌف الحذؼ كالٌتقديرى 
الكبلـ  كيزرم بالبياف إذا كاف تمحبلن كلٌيان ألعناؽً  بالحذؼ قد يخٌؿ بالمعنى كيفسد الٌنظـى 

 ىي منو بريئةه. بعيدو  أك تأٌكؿو  إلكراىيا عمى قصدو 
 
 
 
 
 

 داكلي المبحث الثاني : االختيار التٌ 
كذلؾ مف خبلؿ  ،ييا في الممارسةغة أثناء تجمٌ كمنيج لمقاربة المٌ  داكليةي لقد قامت التٌ          
صاؿ يا ىي دراسة االتٌ داكلية "بأنٌ كمف ىنا جاء تعريؼ التٌ  ،ليياغة بمستعممييا كمؤكٌ مٌ عبلقة ال

رمكزه  كمرجعً ، ياؽ في بنية الخطابكىذا ما يسمح بدراسة أثر السٌ ( ...)ياؽغكم في السٌ المٌ 
 .(2)"ما يقصد المرسؿي كغكية كمعناه المٌ 
بحسب حقؿ ، (3)بتداكلياتو  إذ يمكف القكؿي ، بكاسع كمتشعٌ  مجاؿه  داكلية الشؾٌ التٌ  مجاؿي   

داكلية نا ىنا مف ىذه الدراسات التٌ ما ييمٌ   أفٌ إالٌ  ،ىاكغيرً  كمنطؽو  كببلغةو  البحث مف لسانياتو 
راسات في مسار القصد أك المعنى دة ىك تطبيقات ىذه الدٌ بجكانب الخطاب المتعدٌ  ىعنى التي تي 
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 . 22ص - 2004 1ط  -لبناف
 1ط -األردف -إربد -عالـ الكتب الحديث -عند سيبكيوالٌنحكم  ظرداكلية لمنٌ كالتٌ  جيةمكلك ستباألسس اإل -إدريس مقبكؿ -(3)
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ككذا ما يمكف أف تنشئو مف تأثيرات ، ده محدٌ  داكلي الذم "يككف فيو لؤلحداث الكبلمية قصده التٌ 
 .(1)"إلقناعا أك بعبارة أخرل تداكليةي ( ...)امعفي السٌ 

الفعؿ   ماديةي لو إالٌ  غة ال ىـٌ مف اتجاىات دراسة المٌ  ىذا االتجاهى  ال يفكتنا ىنا أفٌ  
شيء إلى  زك كؿَّ عالتي ال ت العربيةي  قافةي لما درجت عميو الثٌ  كمف ىنا فيك مبايفه  ،وككاقعيتي 

 بحث. مجاالتً كحي لثقافتنا فيما تتناكلو مف الرٌ  كمف ىنا يظير الجانبي ، انطباقو عمميان 
ييا أثناء تجمٌ  غةى لـ تراع المٌ  نتيجة قصكر ما سبقو مف مقارباتو  لقد ظير ىذا المنيجي  

االستدالؿ  د مسالؾى صى رى "كىك  ،تكاصمية في عممياتو  الحقيقي أم حيف استعماليا كظيفيان 
 غةيا ىي الكفيمة بتحقيؽ ىذه الغاية )دراسة استعماؿ المٌ معالجة الممفكظات ألنٌ  كطرؽى 
 .(2)" فاعميةو التٌ كاصؿ كمقتضياتً في إطار التٌ  (تكاصميان 

ي بالمتمقٌ "كاصمية التٌ  مةى في عقده الصٌ  ،ـكضع اليد عمى مقاصد المتكمٌ  ة محاكلةً كمف ثمٌ  
متينة  التي تجعؿ مف المقصد كالمقاـ قاعدةن  ىاتو األخيرةي ، ركؼ كالمبلبساتتحت طائمة الظٌ 

شاسع مف  يا مشركعه داكلية مف حيث إنٌ التٌ  يةي تظير أىمٌ ، ك (3)"في مقاربة الخطابات المختمفة
 كالحذؼً  صية فيو كالمحادثة كالحجاجً بالخطاب ك مظاىر النٌ  ييتـٌ  ،صيةسانيات النٌ مشاريع المٌ 

بدراسة  أيضا كييتـٌ ( ...)ىاكغيرً  أخيرً ك التٌ  قديـً ك التٌ  ضميفً كالتٌ  كرارً المسبؽ كالتٌ  ك االفتراضً 
  -كما قمنا آنفان  -ـ فيو المتكمٌ  الممفكظ إلى تحديد مقاصدً  مف عممية إنتاجً  بدءان  كاصؿة التٌ عمميٌ 

 .(4)يوإلى ما يتركو مف تأثير عمى سامعو أك متمقٌ 
كشرائط مخصكصة  ،دةز بو مف قكاعد محدٌ تكمف في ما يتميٌ  ،داكليقيمة المنيج التٌ  إفٌ  

مقامية  منصير في سياؽ أك ظركؼو  نٌصو   نتيجةي الخطاب ما ىك إالٌ  كبما أفٌ ، صكرية كآلياتو 
كبيذا  ،صمف النٌ  غة في الخطاب أكثرى الفعمية لمٌ  ىذا ييٍظًيري جانب االستعماؿ كالممارسةً  فإفٌ 

                                                           

 -الجزائر -العممة-بيت الحكمة -رس العربي القديـ  داكلية مع محاكلة تأصيمية في الدٌ سانيات التٌ في المٌ  -خميفة بكجادم -(1)
  . 109ص -2012 2ط
 -داكلية عند عمماء العرب)دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في الٌتراث الٌمساني العربي( التٌ  -مسعكد صحراكم -(2)

 . 15ص -2005 1ط - لبناف  -بيركت -دار الطميعة
 -2009 1ط -الجزائر -العممة  -بيت الحكمة - في تداكلية الخطاب األدبي)المبادئ كاإلجراء( -نكارم سعكدم أبك زيد -(3)

 . 16ص
 . 189-188ص  - مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي في الٌمسانيات التداكلية -خميفة بكجادم  :ينظر -(4)
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قيقة مات الخطابية الدٌ بؿ تظير فيو السٌ  ،خطاب ص القرآنيكالنٌ  - ،المفيـك صار الخطابي 
البحث في ىذا  داكلية إلشباع فضكؿً التٌ راسات لمدٌ  خصبان  حقبلن  - ى في غيرهالتي ال تتجمٌ 

 الجانب.
      لما بيف المنطكؽ  مكتكب إشكاالن  عف نٌصو  الخطاب القرآني عبارةي  أفٌ  تطرح فكرةي  

المقامات  و بكاسطة افتراضً دفعي  تـٌ  ىذا اإلشكاؿى    أفٌ إاٌل  كاختبلؼو  ك المكتكب مف تبايفو 
ليصبح المعنى  ،رة في بنية الخطاب الكريـكاصمية التي تستند إلى المعطيات المتكفٌ التٌ 
الخطاب الكريـ  ىذا دكف أف نغفؿ أفٌ  ،(1)غكيةالمٌ  بالمقاـ مف اختصاص التداكليةً  صؿي المتٌ 

ذلؾ  كؿ  ، ة بإصبلحيا كتقكيـ أخبلقيا كىدايتياأثير في األمٌ تداكلية كالتٌ  ككظائؼى  يحمؿ قيمان 
 يف.و التبيٌ الذم غايتي  في كالبيا ،باالستناد إلى الببلغة بيدؼ اإلببلغ

د حقكؿ البحث بتعدٌ  دةه متعدٌ  داكليةي التي تبحث فييا التٌ  كالقضايا كاالىتماماتي  
كيمكف أف ، ياكالدتً  بيئةً  عً ( كتنكٌ داكليةي يا)التٌ ساعيا ىي نفسي عف اتٌ  ىذا فضبلن ، وكمكضكعاتً 
 :(2)مف قضاياىا فيما يمي نكجز بعضان 

 كقد طرحيا، داكليةالتٌ  سانياتي األكلى التي نشأت منيا المٌ  ىي الجذكري الكبلـ:  أفعاؿي  -*
 سانييف.رىا بعدىما بعضي المٌ ه سيرؿ كطكٌ أكستيف كاستأنفيا تمميذي 

غة عبلقة المٌ  شرحى  كبلـ( كتحاكؿي  - لثنائية سكسير)لساف جادٌ  ىي تطكيره الممفكظية:  -*
 ـ.بالمتكمٌ 

يا ى ذلؾ في نظاـ بنيتً يتجمٌ  ،حجاجي في جميع مستكياتيا عدو ذات بي  غةي المٌ  الحجاج: -*
 ف.معيٌ  منو في مقاـو  و ك القصدي راد تبميغي كبحسب ما يي 

                                                           

 -العممة  -بيت الحكمة - دراسة تطبيقية( -في المسانيات التداكلية)مقاربة بيف التداكلية كالشعر -خميفة بكجادم :ينظر -(1)
 . 25-24ص -2012 1ط -الجزائر

 .ك ما بعدىا 70ص –في الٌمسانيات الٌتداكلية -خميفة بكجادم  -(2)
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 غة أثناء تمييزىـ بيف الفعؿ كالعمؿالمٌ  لو فبلسفةي  ضى رى عى  فاعؿي التٌ ياؽ: فاعمية كالسٌ التٌ  -*
 فاعؿ بانجاز أفعاؿو ىذا التٌ  غة ىي تحقيؽي المٌ  ككظيفةي ، داكليةالتٌ  كبذلؾ فيك مف إرىاصاتً 

 اجتماعية.
ظر إلى بنيتيا اإلخبارية مع ربطيا الجممة بالنٌ  مككناتً  ىي تحديدي داكلية: الكظائؼ التٌ  -*

 ياؽ كالمقاـً بالسٌ  مرتبطةن  ابقةً غة السٌ المٌ  لبحكث كظائؼً  ىي امتداده  ؛نجز فيو أمبمقاميا الذم تي 
  كاصؿ.غة في كاقع التٌ كمدل انجازية المٌ 

 حكم كالببلغي: ركيب النٌ تداكلية التٌ  -1
ينجز ىذا  ـى ىذا المتكمٌ  ألفٌ ، تداكلية بو ـ ميما كاف مف عنايةو المتكمٌ  ال يخك كبلـي        
 ىذا في مقاـو  كؿ  ، ؿه أك افتراضي متخيٌ  حاضره  سكاءه  كيكجيو إلى سامع أك متمؽٌ  الكبلـى 

عمى تركيب العبارات  القدرةي " ـً المتكمٌ ة كمف ىنا فميس مف ميمٌ  ،يستدعي ذلؾ الكبلـى 
 كاصميةعمى استخداـ مثؿ ىذه العبارات في بعض المكاقؼ التٌ  بؿ كالقدرةي  ،فقط حيحةً الصٌ 

 ف دايؾ .ابحسب ف (1)التكاصمية"  األخيرة الكفاءةى  ، ك تسمى ىذه القدرةي مطابقان  استخدامان 
كرة راكيب في السٌ مستكل بنية التٌ ي الذم يظير عمى عمى حضكر المتمقٌ  كنذكر أمثمةن  

                    ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   چ  الكريمة

 ." ٧-٨آلعمران:چۋ  جئ      حئ    مئ  ىئيئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب   

﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾    ﮿  ﯀  ﯁                چ 

ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ                        ڭ 

 .١٧٢آلعمران:چٴۇ   
سبحانو  ػػػػػػػػالمخاطب  تداكلية ىي إثارةي  عاء( نجد قيمةن اإلنشائية )الدٌ  راكيًب ففي ىذه التٌ  

فيذا  ،كطمعان  رجاءن  الممتمئً  ككجبلن  ةن رقٌ  داء المرتجؼً و عف طريؽ النٌ كاستعطافي  ػػػػػػػػ كتعالى
                                                           

-2011 1ط -األردف -إربد -عالـ الكتب الحديث - (مدخؿ لتحميؿ الخطاب )داكليةاألسمكبية كالتٌ  -صابر محمد الحٌباشة -(1)

 . 72ص
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ب كيضمف اطى المخى  إثارةى  ػػػػػػػػ كما قمنا ػػػػػػػػحدث األساليب اإلنشائية األخرل يي ه مف كغيري  األسمكبي 
 الية مباشرةذلؾ ما جاء في اآلية التٌ  كمصداؽي  ،مب المعركض عميوو إلى الطٌ و كميمى استجابتى 

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  چ الكريمة  ما قمناه اآليةي  كنظيري  ،چٱ  ٻ  ٻ  چ 

الكارد في صيغة دعاء مف  داءي فيذا النٌ ، چۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ    

ٺ      چ :كىك القائؿي  ،إلييـ مف أقرب قريبو  كريـ أقربي  إلى ربٌ  وه مؤمنيف مكجٌ  قبؿ عبادو 

چٺ  ٺٿ    في اآلية التي بعدىا مباشرة في قكلو  و فكريةن فجاءت استجابتي  ، ٥١غافر:

 .١٣٨آلعمران:چىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  یجئ  چ  تعالى:
  ومني كمبلبساتً مب الضٌ ي الطٌ لو لتمقٌ  كاستدراجان  ،يفي الكصؼ لتييئة حاؿ المتمقٌ  يادةي الزٌ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٺ  ٺ  چ  قيفه المتٌ كىذا ما جاء في قكلو تعالى في كصؼ عبادً 

ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  

قيف بحاؿ عباده المتٌ   اىتماـه كما ذلؾ منو إالٌ  ،  ١٢٤-١٢٣آلعمران:چڍ  ڍ  ڌ  
ز يا لمفك فات كمخالطتً ؿ تمؾ الصٌ يف عمى تمثٌ لنا في المقابؿ كمتمقٌ  كحض   ،يـ يـك القيامةكمآلً 

 أثير ماال يخفى مف قيـو اإلثارة كالتٌ  كأسمكبً  ،كفي طريقة عرض ذلؾ ،بالجائزة يـك القيامة
 غة كتكظيفيا خدمة لذلؾ اليدؼ.تداكلية في استعماؿ المٌ 

ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  ك ،  ٢٨آلعمران:چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  چ 

د لغرض رً الكارد في اآليتيف الكريمتيف لـ يى  فاألسمكبي  ، ٣١آلعمران:چڇ  ڇ  ڍڍ  
نٌ ، مبقبؿ إرساؿ الطٌ  - كجؿٌ  سبحانو عزٌ  -امعالسٌ  تييئةً  الكبلـ أم  و غرضي ما ىك نفسي كا 
 ككل كاالستعطاؼ.الشٌ 
الخطاب مف خبلؿ تفصيمو في مكاف إف  تداكليةً  ي مراعاةي االىتماـ بالمتمقٌ  كمف صكرً  
اكية المعنكية و حسب الزٌ يً يكتكج، ما يناسب المقاـو حسب و كقبضً جمؿ في آخر كبسطً أي 
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الببلغة  إمبراطكريةفي  لو مشيئةي  ردٌ ال تي  آسرة كتأثيرو  أك المقصكدة في فصاحةو  المرادةً 

                                                                    چڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ    چ :كقاؿ .المترامية

ٻ  ٻ  چ في قكلو الكتاب مجمبلن  إنزاؿً مف ر في البقرة كً لما ذي  فيذا تفصيؿه ، ٦آلعمران:

 . ١البقرة:چ

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ   مو في قكلوكفصٌ  مجمبلن ، ٣البقرة:چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  كقاؿ: 

 كرةى السٌ  ألفٌ ، تصريحو بذكر اإلنجيؿ ىنا كمناسبةي  ،٣-٢آلعمران:چ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ
نٌ ، بو في سكرة البقرة بطكليا صريحي كلـ يقع التٌ  صارللمنٌ  خطابه  كراة التٌ  ح فييا بذكرً رًٌ ما صي كا 
كما  -يالمتمقٌ  فنية في مراعاةً  كفي ذلؾ ما ال يخفى مف قيـو ، (1)لمييكد يا خطابه ألنٌ ، خاصة

 .ككذا نفسيان  كثقافيان  و اجتماعيان لو كلحالً  بناء الخطاب المناسبً  ككيفيةً  -قمنا

چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  چ  :كقاؿ 

   ككذلؾ قكلو: ال تصريحان  عمى الييكد تعريضان  ةً بيا عمى تفضيؿ ىذه األمٌ  فدؿٌ  ،١٢٧البقرة:

 فيو يسيري  عمى سائر األمـ بمفظو  في تفضيؿو  ،" ١٣٢البقرة: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

آلعمران:چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ  كأتى في آؿ عمراف بصريح البياف فقاؿ:، إبياـو 

  چ ڤ چالفعمية األخرل يغةً ذلؾ مف داللة الصٌ  ـً دى أٍصرىحي في قً  چ ٺچ:فقكلو ، ١١١

آل  چٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ   چ الخيرية بقكلو: بسط كجوى  ثـٌ 

  ١١١عمران:
ـي  ره العمماءي ر بما قرٌ كًٌ ذى كال يفكتنا أف ني ، (2) و ر بعضي القرآف يفسٌ  مف أفٌ  الكرا

داكلي ا مف حيث المستكل التٌ أمٌ " .في آخر كالعكس صحيح ؿى في مقاـ فيصًٌ  ؿى مً جٍ فما أي ، بعضان 
ىذا  فيأتي بيافي ، امعلدل السٌ  ي كاىتمامان لدل المتمقٌ  حدث انتباىان ي مجممةن  األفكارً  فعرضي 

بكيفية  و لك حصؿ الحديثي امع ما لـ يكف يضمني و جزءنا جزءنا ليضمف مف السٌ المجمؿ كتفصيمً 
                                                           

دار المعرفة  - الجانب الببلغي( -الجانب األسمكبي -اريخيراسات القرآنية)الجانب التٌ في الدٌ  -ارالٌسيد أحمد عبد الغفٌ  -(1)
 .111ص -2006ط -مصر -اإلسكندرية -الجامعية

 . 113ص - في الدراسات القرآنية -السيد أحمد عبد الغفار -(2)
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 كبيافً  لمكممةً  حكيةً النٌ  تساعد في تحديد الكظيفةً  الغرض مف الكبلـ قرينةه  كمراعاةي ، (1)"أخرل
عمييا المعاصركف باسـ كىي المعاني التي تعارؼ ، لمجممة حكيةً راكيب النٌ ىا في التٌ دكرً 

 .  (2)القصدية
  نجازية ليذه الجمؿاإل ةً القكٌ  مفيكـي ، داكلية لمجمؿراسات التٌ مف بيف االىتمامات في الدٌ  

 (3)غكية"مفصؿ المٌ "أك أثناء تأديتنا لعممية التٌ ، كاصؿما يكاكبيا مف مقاصد أثناء التٌ  كىي كؿ  
إلى مكجياتو كأدكات  في الخطاب إضافةن اىر عف مقتضى الظٌ  خركجو  كيمكف أف تشمؿ كؿَّ 

 ىا.كغيرً  كالعرضً  االستفياـً 
كمف أنكاع القكل ، كرة الكريمةض ليذه اآللية في آيات السٌ كنحاكؿ اآلف أف نتعرٌ  
       ةمف القكٌ  كذلؾ لخمؽ نكعو  راكيًب لمجمؿ كالتٌ  الذم يككف مصاحبان  عاءى نجازية نجد الدٌ اإل

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ  :كالعباراتً  ىذه الجمؿً  لتقكية انجازية ؿٍ قي نى أك لً 

ۈئ  چ ك  ،" ١١٧آلعمران:چ﮴  ﮵  ﮶﮷  چ  ك ، ٨٦آلعمران:چڳ  ڳ  ڱ  

چى  ى  ائ      ائ  ەئ  ەئ  وئچ ك ،" ٥١آلعمران:چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

 بصيغة خبريةو  عاءى أكرد سبحانو كتعالى الدٌ  ابعةً كالرٌ  الثةً كلى كالثٌ األ ففي اآليةً  ، ٢٥آلعمران:
 عاءً نجازية لمدٌ التي زادت مف القكة اإل يغةً ليذه الصٌ  كتقكيةه  فيو تأكيده  عجيبه  كىذا التفاته 

عمييـ  ك"ىك دعاءه ، )أمر( فقد كردت بصيغة إنشائيةو  انيةي الثٌ  ا اآليةي أمٌ  ،ابؽ لوالسٌ  ركيبً كلمتٌ 
دىل بصيغةً  خطابيةه  تكاصمي ككظيفةه  غرضه  عاءي كالدٌ ،(4)يـ حتى ييمككا بو"بأف يزداد غيضي   تيؤى
 ىا كما ذكرنا.األمر أك بغيرً 

ڎ  ڈ      ڈ          ژ  چ كرة الكريمة مثؿ:في السٌ  داءي نجازية أيضا النٌ اإل لكمف صكر القكٌ  

ائ  ائ  ەئ  چ  ك ، ٢٥آلعمران:چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ ك ، ١٥آلعمران: چ

                                                           

 . 39ص - في المسانيات التداكلية -خميفة بكجادم -(1)
 . 201 -200ص - التداكلية عند عمماء العرب - مسعكد صحراكمينظر:  -(2)
 . 88ص -في تداكلية الخطاب األدبي -سعكدم أبك زيدنكارم  -(3)
 . 371ص -1ج - الكٌشاؼ -الٌزمخشرم  -(4)
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ىف لما مع كالذٌ بالسٌ  اإلقباؿً   فيك طمبي  ؼي رَّ عى كما يي  داءي كالنٌ  ،١١١آلعمران:چەئ   وئ     
سالة لمرٌ  كتأكيده  ،العبارة في تحقيؽ مقصدً   إسياـه كما ذلؾ منو إالٌ  ،داءبعد النٌ  ركيبي يحممو التٌ 

 .(1)وـ عمى إنجازه ك أدائً مف المتكمٌ  إلى الخطاب حرصان  زائدو  كالتفاتو ، إضافي النتباهو  كطمبه 
كنذكر منو عمى ، في الخطاب ةنجازيمف القكل اإل بي أك المركٌ  المفردي  سكاءه  عتي كالنٌ  

ٺ  ٺ        ٺ  چ  ،" ٢٦آلعمران:چۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ    چ :سبيؿ المثاؿ

چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   چك  ،  " ١٢٣آلعمران:

چں  ڻ      ىا إليضاح عت بنكعيو في ىذه األمثمة كغيرً النٌ  كري كذً  ، ١٧١آلعمران:
و إلى عمى بمكغً  كالحرصي ، بالخطاب كمف ىنا تبدك العنايةي ، وأك لتخصيصً ، وكبيانً  المنعكًت 

 و بيذا الغرض.نجازيتي إؽ تتحقٌ  كاضحان  نان ي بيٌ المتمقٌ 
بأداء  الحاؿ مرتبطةه  كذلؾ مف جية أفٌ ، بالغةن  تداكليةن  نجازية لمحاؿ تحمؿ قيمةن اإل ةي كالقكٌ  

كمف ىنا فيي ، الفعؿ كقكعً  يا لحظةى صاحبً  تصؼ ىيئةى  ػػػػػػػػ كما ىك معمـكك  ػػػػػػػػفيي ، الفعؿً 
 كاىدى الشٌ  كنصكغي ، (2)"استعماليا عمى كاقعً  إحالةو  كأكثري  غةً بأداء المٌ  ارتباطان  أكثري  بيذا المفيكـً "

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  داكلي لمحاؿ :التٌ  عمى األداءً  كأمثمةو الية مف اآليات التٌ 

      چٿ     مف الكتاب حاؿو  قاف بمحذكؼً متعمٌ  چ ٺ چ كالمجركري  فالجار  ،  ٢آلعمران:
 نزكؿً  زمفً  في ىذه اآلية الكريمة استغرقت كؿَّ  فالحاؿي ، كذلؾ مف الكتاب حاؿه  (مصٌدقان )ك

و كاف كىذا كم  ، ىاكغيرً  كصحؼو  لما سبقو مف  كتبو  ؽه كمصدٌ  الكتاب كىك ينزؿ بالحؽًٌ 
 :كجؿٌ  كرة مف الحاؿ كقكلو عزٌ ك ينسحب عمى ما يرد في السٌ  ،غة الكظيفيالمٌ  لفعؿً  مصاحبان 

چې  ې   ى  ى  ائ    چ كقكلو: ، ٥٤آلعمران:چک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  چ 

الكبلـ  كتكراري  ، ١٧٧آلعمران:چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇۋ    چ  كقكلو:  ٧٨آلعمران:

                                                           

 . 50ص - مقاربة بيف التداكلية كالشعر -خميفة بكجادم -(1)
 . 51ص - مقاربة بيف التداكلية كالشعر -خميفة بكجادم -(2)
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ه في كمقصكدً  إليوو كبإيصاؿ رسالتً  ،يبالمتمقٌ  ـً المتكمًٌ  تداكلية تعكس مدل اىتماـً  فيو قيمةه 
لممعنى  سالة خدمةن مف ىذه الرٌ  ليحصؿ المقصكدي  ىيئةو  ك أبمغو  معرضو  ك أجمؿً  أحسف صكرةو 

مف  ىا مف األغراض التي يصاغي أك غيرً  فنيدً كالتٌ  فعً أك بالدٌ  ،ثبيتً باإلقرار كالتٌ  سكاءه  المرادً 

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  و تعالى:كمف ذلؾ قكلي   أجميا الكبلـي 

 چ ٹ   ٹ   ٹ     ڤ   چ:ور ىنا قكلي فتكرٌ      ،١٨آلعمران:چڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
 اتي  تمؾ الذٌ و ال إلو إالٌ كأنٌ ، عمى اختصاصو بالكحدانية اللة"لمدٌ رى كً ة األكلى ذي ففي المرٌ 

فيك  وألكىيتً  لحقيقةً  كتأكيدان ، ـً كىٌ لمتٌ  كدفعان  لمشؾًٌ  انية إزالةن ة الثٌ في المرٌ  رى كً ذي  ثـٌ ، (1)"زةي المتميٌ 
فٍ  الكحيدي  بحؽٌو  اإللوي   .يا باطمةه عبد فيي كم  تي  ه آليةه كجدت غيري  كا 

 د إاٌل التي ال تتحدٌ  ،ةً بداللتو العامٌ  ارتباطان  تككف أكثرى  ،انجازيةه  لكاحؽه  تركيبو  لكؿًٌ  
معنى في  مف أمٌ  يا خاليةه ألنٌ "كىذا  ،داكليالتٌ  ظر إلى داللتيا ىي في سياؽ الخطابً بالنٌ 

 في تككيف بنيةً  ىاـ   كىي عامؿه  (...)ثابتو  و غيري  أنٌ غـ مف ارتباطيا بمرجع إالٌ بالرٌ  ،ذاتيا
نذكر  كاحؽً مف ىذه المٌ  ،(2)"الليةً يا الدٌ ككظيفتً ، حكمىا النٌ بدكرً  مف خبلؿ القياـً  الخطابً 

كقكلو  كاحؽً اآلف ليذه المٌ  كنكرد أمثمةن ، ىارط كغيرى الشٌ  االستفياـ كأسماءى  كأدكاتً  االشارياتً 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  كقكلو:، ٢آلعمران:چٿ  ٿ  ٿ  چ  تعالى:

 ١٨١آلعمران:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   چ  كقكلو:  ١١١آلعمران:
 -ففي اآلية األكلى يشير ، خصيةى أك الشٌ  شخيصيةى التٌ  تسٌمى مف االشاريات األمثمةي فيذه  ،

ا في اآليتيف أمٌ  ،ذلؾ إدراؾي  امعً كعمى السٌ ، ةً و العميٌ لدل ذاتً  سابؽو  إلى عمـو  -كجؿٌ  سبحانو عزٌ 
كما عمى ىذا  ،امعبينو كبيف السٌ  مشتركةو  يشير إلى معرفةو  -سبحانو كتعالى - األخرييف فالحؽ  

 .كاممةن  اللةً ىا لحصكؿ الدٌ سكل استحضارً  األخير

                                                           

 . 318ص -1ج - الكٌشاؼ -الزمخشرم  -(1)
 . 81- 80ص - استراتيجيات الخطاب -عبد اليادم بف ظافر الشيرم  -(2)
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ۀ  ہ  ہ  چ  مف قائؿ: و عزٌ كقكلي ،  ١١٢آلعمران:چٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  چ  و تعالى:كقكلي 

ہہ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ  و:كقكلي  ،" ١٤٤آلعمران:چہ    ہ  ھ  ھ

مف  ففي اآليتيف األكلييف إشارةه  ، ١٨٤آلعمران:چہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  
 مانيةً كالزٌ  شاريات المكانيةً كىما مف اال ػػػػػػػػنيف معيٌ  كزمافو  إلى مكافو  ػػػػػػػػ هللا سبحانو كتعالى

يء الشٌ  كنفسي  دو حي أي  التقاء الجمعيف كىك يكـي  طبيف ككذلؾ يكـي اعند المخ معركؼه  مكافه  فبدره 
ف كانتا مبيمتيف مف حيث  ةً كالجنٌ  ارً النٌ  مكافً  شاريةً ا  ك  القيامةً  يكـً  زمافً  مع إشاريةً  كا 
إيماف   أفٌ إالٌ  ،ارة كالنٌ الجنٌ  ككذلؾ مكافي  ،ي متى يككف؟القيامة ال يعمـ المتمقٌ  فيكـي   مرجعيتيما

 "كينقبلف المركزى  ،يحسماف ىذا األمرى  ػػػػػػػػ كجؿٌ  عزٌ  ػػػػػػػػـ لممتكمٌ  المطمؽى  دؽى ي كالصٌ المتمقٌ 
  (1) "ٌص عمى النٌ  أك القارئي  امعي مع فيو السٌ ماني ك المكاني الذم يطٌ الزٌ  إلى اإلطارً  اإلشارمى 

 كتتـٌ  ينجح ىذا األخيري  ،ف في الخطابيماني كالمكاني المقصكدز الزٌ الحيٌ  كمف ىنا كبتحديدً 
 كالعمميةً  ما يفضياف بو في بنية ىذا الخطابً  ىذا مع استغبلؿ كؿًٌ   تيابرمٌ  كاصميةي التٌ  العمميةي 

 .ككؿٌو  كاصميةً التٌ 
كىذه ، راكيببالتٌ  ؽ في العادةً التي تتعمٌ  كاحؽً ة المٌ مف بقيٌ  كفيما يمي نذكر بعضان  
 اللة يبقى مرتبطان مف الدٌ  يسيرو  غيرى  حجمان  كمع ذلؾ فإفٌ ، في اإلسناد "ليست طرفان  كاحؽي المٌ 

 .(2) "ليا امعً السٌ  بمدل فيـً 
يف( مف ( ك )السٌ ا)بؿ( ك )إذ األداةى مثيؿ نذكر عمى سبيؿ التٌ  األدكاتً  كاحؽً كمف ىذه المٌ  

چٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ  قاؿ تعالى:، ركيب القرآنيخبلؿ كركدىا في التٌ 

  كقكلو تعالى: ، ١٥٧آلعمران:چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   چ  كقكلو تعالى:،  ١٤١آلعمران:
ڃ   ڃ  چ  ك قكلو تعالى: ، ٣٦آلعمران:چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ     چ 

چڃ      چچ   چڀ  ٺ  ٺ  چ  كقكلو تعالى: ،  ١١آلعمران: ففي ،  ١٨١آلعمران:

                                                           

 .84ص - الخطاباستراتيجيات  -عبد اليادم بف ظافر الشيرم  -(1)
 . 59ص - داكلية كالشعرة بيف التٌ بمقار  -خميفة بكجادم  -(2)
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انية ففي كلئلضراب االنتقالي في الثٌ ، لئلضراب في األكلى چڱ چاآليتيف األكلييف جاءت 
انية "فظاىرىا يدؿ كفي الثٌ  ،كـناصري  بما بعدىا أم هللاي  ا قبميا كاستأنؼى عمٌ  أضربى األكلى 
 بعد ذلؾ عدكؿه  يـ سيصيركف أحياءن عمى أنٌ  وي مي مٍ كحى  الكريمةً  عند نزكؿ اآليةً  يـ أحياءن عمى ككنً 

رط ف معنى الشٌ يتضمٌ  مستقبؿو  ظرؼي  چڤ چ ا في اآليتيف الثانيتيف فإفٌ أمٌ  ،(1)عف الظاىر"
انقسمتـ ) :هانية تقديري في اآلية الثٌ  محذكؼه  ،في اآلية األكلى چ ڦ چبالجكاب  ؽه متعمٌ 

ا باقي اآليتيف فالفعبلف المضارعاف )تغمبكف ك نكتب( ىما صالحاف لمحاؿ أمٌ   (2)(فريقيف
  ما لبلستقباؿ المحضً يي تٍ صى مى خٍ أى يف( فى سكيؼ )السٌ التٌ  ا كقد دخمت عمييما قرينةي أمٌ  ،كاالستقباؿ
 كهللا أعمـ.

 اختياره  كىي تداكليان ، كرة الكريمةيا في السٌ د استخدامي فقد تعدٌ ، الببلغية كرً ا عف الصٌ أمٌ  
 إلى القصد مف الكبلـ( 3)يا لمكصكؿغة ذاتً لمٌ   استغبلؿه الخطاب كما ذلؾ إاٌل  عرضً  لطريقةً 
ي ييتـ يجعؿ المتمقٌ  ،الببلغية( كرةً عبير المجازم )الصٌ الحقيقي إلى التٌ  عبيرً عف التٌ  كالعدكؿً 

 بعممياتو  كالقياـً  ،كتبعثو عمى االستدالؿ ،بالخطاب في ذاتو قبؿ أف يقؼ عمى المقصكد منو
عمى االختيارات ك اإلنتقاءات التي كردت فيو  كالكقكؼً  فحكل الخطابً  إلدراؾذىنية 

تشبيو( ، كناية، )استعارةكر الببلغية لمقصد كفيما يمي نعرض لعدد مف الصٌ  ( خدمةن )الخطابي 
ەئ   وئ  وئ  چ  قاؿ تعالى: ،داكلية التي تحمميا في أثناءىا كنبدأ باالستعارةلمقيـ التٌ  ةن تجميٌ 

                                       چائ  ەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ     چ  قاؿ: ، ك ٦٦آلعمران:چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ     

ڌ   ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  چ  كقاؿ أيضا ،٤١آلعمران:

 ياتداكليتى فاالستعارة في اآلية "تكتسب ،١١١آلعمران:چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   
   ذلؾ المكرً  عاقبةً  المتاجرة بعيد هللا كتيكيؿً  ي بتشنيع فعؿً أثير الذم تحدثو في المتمقٌ مف التٌ 

 انية فالفعؿي الثٌ  ا في اآلية الكريمةً أمٌ ، (4)سـ المقصكدي كحي داكلية التٌ  صرت جميع القيـً كمف ىنا حي 
 مادم   شيءه  الكفرى  ككأفٌ  ،لمفعؿ الماديةى  اللةى ركيب االستعارم يحمؿ الدٌ في التٌ  (أحسَّ )

                                                           

 . 287ص -3ج - مف ركائع البياف -مثٌنى ىبٌياف  -(1)
 .69ص -2006 2ط -لبناف -بيركت  -فائسدار النٌ  -رإعراب القرآف الكريـ الميسٌ  -ب اإلبراىيـمحمد الطيٌ  -(2)
 . 61ص - عرداكلية كالشٌ مقاربة بيف التٌ  -خميفة بكجادم  -(3)
 . 70ص -المرجع  نفس -(4)
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عميو  -مف عيسى  مان و ليس تكىٌ منيـ ك أنٌ  الكفر البكاحً   إلظيار كضكحً كما ذلؾ إالٌ  محسكسه 
و في حيف داللتي  ،جٌسدت المعنى ماديان  فاالستعارةي  ،إلى اآلية األخيرةا إذا جئنا أمٌ  ، -بلـالسٌ 

 كما ذلؾ منو إالٌ  ،كىما معنكيتاف شيئيف مادييف كالمسكنةً  ةً لٌ معنكية كذلؾ بجعؿ الذٌ  المقصكدةي 
ربت أطنابييا  أك خيمةو  لياتيف الخصمتيف الذميمتيف في صكرة خباءو  كتشخيصه  تجسيده  ضي

 .دان حكليـ ال تفارقيـ أب
آلچڳ  ڳ    ڳ    چ الببلغية كىي الكناية فنجد قكلو تعالى: كرً ثاني الصٌ  إلىأتي نك  

ڌ  ڎ  چ  كقكلو تعالى:،٦٨آلعمران:چٻ  ٻ  پ    چ : كقكلو  ،١١عمران:

مباشرة  فظ الكنائي في اآلية األكلى يحيؿ إحالةن فالمٌ  ، ١١٢آلعمران:چڎ  ڈ  ڈ  ژ        
"أخمصت نفسي :أم  اإلسبلـ،فيك كناية عف انتسابو لديف  ،عمى معنى مباشر في الكاقع

 .(1)"ه شريكان كلـ أجعؿ فييا لغيرً  هكجممتي هلل كحد
الكتاب  يـ )فتميا( بشبوً عف عطؼ ألسنتً  فيي كنايةه ، انيةفي اآلية الكريمة الثٌ  ا الكنايةي أمٌ  

اإلسبلمية ككاف  عكةً الييكد نيضكا بمناكأة الدٌ  إلى أفٌ   تمميحه كما ذلؾ إالٌ ، كراة( المحٌرؼً )التٌ 
 ت معنا في ىذه اآلية الكريمة.التي مرٌ  التي أكردتيا الكنايةي  كرةي تمؾ الصٌ  ىامف مظاىر 

كالكفر ىنا ، سيف بوعف الكفر الذم كانكا متمبٌ  الكنايةً  لفظى  كفي اآلية األخيرة نجد أفٌ  
و ي لمكقكؼ عمى مدل شناعتً لممتمقٌ  مناسبان  مدخبلن  -كجؿٌ  هللا عزٌ  - جعمو ،معنى نفسي

يا بعضي  ـي ط  حي يى  تمظى ممئت ناران  مف يقؼ عمى شفا حفرةو  س بو كصكرةً اـ مف تمبٌ ميقى  كخطكرةً 
 .في إيصاؿ المراد مف الخطاب فييا مف الببلغة الفٌذةً  كرة ماكفي ىذه الصٌ   ،بعضان 

آلچڈ     ژ   چ في قكلو تعالى: شبيوي كىك التٌ كر الببلغية ث بآخر الصٌ كاآلف نثمٌ   

ۅ  ۉ  چ  كقكلو تعالى: ، ٢٥آلعمران:چۅ  ۉ  ۉې  چ  كقكلو تعالى: ، ٣٧عمران:

فصيؿ حيث عمى التٌ  قائـه  الٌتشبييي ركيبي ففي اآلية األكلى التٌ  ،١٤٥آلعمران:چۉ  ې   
 نعتو  بمحذكؼً  قان و متعمٌ حاؿ ككنً  بً االستدالؿ كذلؾ بإيراد ىذا المركٌ  اللة كتقريبي الدٌ  كضكحي 

                                                           

 . 319ص -1ج - لكٌشاؼا -لٌزمخشرم اا -(1)
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 ركيبي انية فالتٌ ا في اآلية الكريمة الثٌ أمٌ  ،(1)يرالطٌ  كييئةً  كائنان  شيئان  أم: لمفعكؿ بو مقٌدرو 
 (بما كضعت ) -كهللا أعمـ -لما في قكلو  أم "ىك بيافه  ،فصيؿأيضا عمى التٌ  شبييي قائـه التٌ 

 . (2)منو" فعً عظيـ لممكضكع كالرٌ مف التٌ 
ذا أتينا اآليةى   الذيف  اعتقادً  شبييي ييدؼ إلى بياف فسادً التٌ  ركيبي فالتٌ  األخيرةى  الكريمةى  كا 

بدأ يذكر  ثـٌ  ،في القمب كال يدفع إرادةن  ةن صٌ فس كغي في النٌ  ب حسرةن ذلؾ يسبٌ  ألفٌ  يـككبلمً  كفركا
 كبيافو  كذلؾ في كضكحو  ،ر منيا المؤمنيف ليجتنبكىاليحذٌ  يـ الفاسدةً يـ ك اعتقاداتً قكلً  عناصرى 
يجازو  كتككيدو   داكلية.و التٌ كتمؾ ىي قيمتي  البميغي  ركيبي يا حمميا ىذا التٌ كم   ،كا 

 األفعاؿ الكبلمية: - 2
اجتماعي  حدثو  بؿ ىك إنجازي ، منطكؽ لغكم فقط غكم ليس ىك إبرازي االستعماؿ المٌ  

فقط بؿ ىك في الكاقع  لغكيةن  بالخطاب ليس أصكاتان  ظي مفٌ فالتٌ  ،(3)ف أيضا في الكقت نفسومعيٌ 
 غة ال ينفؾٌ مستعمؿ المٌ  ألفٌ  ، مف خبللياىا إالٌ غة ال يمكف إنجازي نقكـ بيا مف خبلؿ المٌ  أفعاؿه 

ركيبي غة التٌ لنظاـ المٌ  صكيت طبقان لغكم عف طريؽ التٌ  عف ثبلثة أحكاؿ فيك يقـك بفعؿو 
االستعماؿ كالكعد أك  كىك الذم يبرز اعتباراتً  ،إنجازم قت يقـك بفعؿو كفي نفس الك ، الليكالدٌ 

عمى  ى باديان تأثيرم يتجمٌ  ككذلؾ يقـك أيضا بفعؿو  (...)ًب عجٌ أك التٌ  أك اإلخبارً  الكعيدً 
 مف قبمو. فضي أك الرٌ  ذلؾ القبكؿي  ةي كآي( 4)يالمتمقٌ 

 كغيرً  ككذا حرفيةو  ،ك تخاطبيةو  ككضعيةو  ،مباشرةو  كغيرً  الكبلـ إلى مباشرةو  كتنقسـ أفعاؿي  
قافي الثٌ  ياؽى ه كالسٌ قصدى  لخطابو مراعيان  ـي اإلنجازية التي يريدىا المتكمًٌ  ةً كذلؾ حسب القكٌ  ،حرفيةو 

                                                           

 . 56ص - رإعراب القرآف الكريـ الميسٌ  -محمد الطيب االبراىيـ  -(1)
 . 328ص -1ج- لكٌشاؼا -لزمخشرم ا -(2)
 . 72ص - في الٌمسانيات الٌتداكلية -خميفة بكجادم  -(3)
 1ط -لبناف -بيركت -دار الكتاب الجديد المتحدة -خاطبمقٌدمة في عممي الٌداللة كالتٌ  -ينظر: محمد يكنس عمي -(4)

 . 35ص -2004
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العبلمات  عبلقةً  ةً نسقيٌ  يمكننا دراسةي  ظريةً كاالجتماعي في ذلؾ كعف طريؽ ىذه النٌ 
 .(1)في الخطاب أكيؿي ما يقكـ بو التٌ  كشرحً  ا،لييكمؤكٌ  ابمستعمميي

كرة غة التي كردت في السٌ مف أفعاؿ المٌ  انحة مف البحث نذكر طرفان كفي ىذه السٌ  
لمقصد  خدمةن  راكيبً التٌ  حنت بيا أساليبى داكلية التي شى الكريمة مع الكقكؼ عمى أغراضيا التٌ 

نجاحان   و.فرضً  طرؽً  عرضو كتنكيعً  لمخطاب بتمكيف صكرً  كا 

  / األفعاؿ اإليقاعية:/ األفعاؿ اإليقاعية:11
  ـيا إلى المتكمٌ كمف شركطيا نسبتي ( ...)طؽ بيايا بمجرد النٌ د داللتي كىي التي تتحدٌ " 

پ  پ      چ في قكلو تعالى: جاءي كالرٌ  عاءي الدٌ  األفعاؿكمف ىذه  ،(2)"أك المستقبؿي  يا الحاضري كزمني 

  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲چ  كقكلو تعالى: ،٢٨آلعمران:چپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  

ىاتاف اآليتاف الكريمتاف اشتممتا عمى أفعاؿ ،  ١٧١آلعمران:چ﮳  ﮴  ﮵    ﮶  ﮷  
كىذه  ،ؿ كىمةو منيا ألكٌ  امعي كىذا ما يدركو السٌ  ،عاء المشتركةكبلمية تحيؿ إلى داللة الدٌ 

 ةً كنيٌ  أك جماعةن  ـ مفردان إلى المتكمٌ  األفعاؿ اإليقاعية مف نسبةو  قت فييا شركطي قد تحقٌ  األفعاؿي 
 .مف الحاضر أك المستقبؿً عمى الزٌ  يا تدؿٌ ككذا ككنً  كاإلببلغً  القصدً 

چڃ  ڃ  چ  چ چ  في قكلو تعالى: كري ككذلؾ الشٌ     كقكلو: ، ١١٢آلعمران:

چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  )أشكر(  كىك لـ يرد بصيغتو المعركفةً  ، ١١١آلعمران:
نٌ  و ه عمييا )نعمي بغرض شكرً  ة اإلسبلـً عمى أمٌ  هللاي عـ التي أنعميا النٌ  تعديدً  ما كرد في أسمكبً كا 

و معكـ؟ يعي صنكر فكيؼ ال تشكركف مف ىذا ك أدعى لمشٌ  ،و( كىذا ما يككف آكدك أفضالي 

كالزلتـ(  -ٺ - ڃفعمي في كبل اآليتيف ) كر )المدح( في تركيبو الشٌ  ككردت صيغةي 

چ  چ  :العتاب في قكلو كفعؿي  ،(3)ي"الكبلم "كىذا ما يقضيو الفعؿي  كاالستمرارى  دى جدٌ لتفيد التٌ 

                                                           

 . 76ص - داكليةمسانيات التٌ في الٌ  -ينظر: خميفة بكجادم  -(1)
 .142ص - عرداكلية كالشٌ مقاربة بيف التٌ  -خميفة بكجادم  -(2)
 .143ص - عرداكلية كالشٌ مقاربة بيف التٌ  -خميفة بكجادم  -(3)
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 إال ػػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػػكما ذلؾ منو  ،١٣٣آلعمران:چڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  
  (1)"-ـى هللا عميو كسمٌ صمٌ  - عف رسكؿ هللا عمييـ فيما كاف منيـ مف الفرار كاالنكشاؼً  "تغميظه 

ڤ     ڦ  ڦ  چ  :كجؿٌ  القسـ في قكلو سبحانو عزٌ  كىناؾ أيضا فعؿي  

چڦ ڦ  ڄڄ ڄ ڄ عمران:  ڤ چـ فيفالبٌل  ،١٧٤آل

كىذا  ،(2)الذيف" خبرً  رفعً  و في محؿًٌ ىك كجكابي  رو مقدٌ  ـو سى في جكاب قى  "كاقعةه   چڦ
يـ كاألذل يـ كأنفسً المسمميف في أمكالً  نت ابتبلءى اآلية الكريمة التي بيٌ  اقتضاه سياؽي  ـي سى القى 

ا عمٌ  كعكضو  بو هللاي  سيكافئيـلما  دان ليذا جاء مؤكًٌ  ،ارأعدائيـ الكفٌ يـ مف الذم ينالي  الكثيرً 
 فقدكا.

  ة :ة :مبيٌ مبيٌ / األفعاؿ الطٌ / األفعاؿ الطٌ 22
يا كغرضي  ،ظر عف صيغتياالنٌ  مب بغٌضً عمى الطٌ  الةً الدٌ  األفعاؿً  كىي "تشمؿ كؿَّ  

كمف صيغيا  ،(3)"عف شيءو  أك يخبرى  فيو ليفعؿ شيئان  أثيرى المخاطب كالتٌ  اإلنجازم ىك حمؿي 

ٱ  چ  و تعالى:كقكلي  ، ١٨آلعمران:چٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  چ  و تعالى:في الماضي قكلي 

 مبيةي الطٌ  ، فاألفعاؿي  ١٨٦آلعمران:چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ    
     ذلؾ  كلو ظركؼي  ،األكامرً  ف يمكنو إصداري تصدر ممٌ  يا أفٍ أىم   ،الستعماليا ليا "شركطه 
 تافالكريم افرت عميو اآليتكىذا ما تكفٌ  ،يبالمتمقٌ  (4)"كىي ليا ارتباطه (، ...)ياكمكاصفاتي 

ف خرج األمرعمى  فداال افلفظ  ماى چ ٻ چك  چ ٿ چبلففالفع تاف المذككر   اكا 
 ي أف يشيد كيأخذى لممتمقٌ  كحض   كأكلي العمـ ىي طمبه  كالمبلئكةً  هللاً  فشيادةي   اإلخبار مخرجى 

مف  ألفٌ  ،مف الذيف آمنكا  مف قرأ ىذه اآليةى  كتمانو لكؿًٌ  كعدـً  بتبياف الكتابً  أيضا فيك طمبه 

                                                           

 . 385ص -1ج - اؼالكشٌ  -الٌزمخشرم  -(1)
 .76ص - رإعراب القرآف الكريـ الميسٌ  -محمد الطيب االبراىيـ  -(2)
 .145ص - عرداكلية كالشٌ مقاربة بيف التٌ  -خميفة بكجادم  -(3)
 .172ص -المرجع  نفس -(4)
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إلى  عكةي أك كما جاء في األثر كقبمو في اآلية األكلى الدٌ  مف نارو  بمجاـو  ألجمو هللاي  كتـ عممان 
 .- كجؿٌ  هللا عزٌ  -بكحدانية  صديؽً التٌ 

ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     چ و تعالى:قكلى نجد  كالمستقبؿً  ا كرد منيا بصيغة الحاضرً كممٌ  

و كقكلى  ، ٤٢آلعمران:چپ  پ   پ    چ  و:كقكلى ،  ٣٦آلعمران:چڦ      ڦ  ڄ   

چ  و تعالى:كقكلى  ، ١٨آلعمران:چ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    چ  تعالى :

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  چ  و تعالى:كقكلى  ،١٨١آلعمران:چڀ  ٺ  ٺ  

ففي ىذه اآليات الكريمات  ، ١٧١آلعمران:چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     
 ابعة جاء فعؿي انية كالرٌ ففي اآليات األكلى كالثٌ   يا طمبيةن ر أفعالى يًٌ صى التي تي  ركطي رت الشٌ تكفٌ 

ىذه األفعاؿ تقتضي الحكـ  ككؿ  ، (ڀ،  پ ،ڦمب بصيغة المضارع )الطٌ 
 مبي الثة فقد جاء الطٌ ا في اآلية الثٌ أمٌ  ،لو في داللتو كىك مطابؽي  ،بشيء في العالـ الخارجي

يا في ىذه  أنٌ إالٌ  فييا أصالةن  ييي النٌ  يغةي كىذه "الصٌ  ،عمى الفعؿ المضارعً  اخمةً اىية الدٌ ببل النٌ 
مًٌ  اآليةً   الخطابي كالكظيفةي  كىذا ىك الغرضي  ،ياحذير في قكلً التٌ  ف فييا فعؿي الكريمة ضي
 .(1)"يغةي التي تحمميا ىذه الصٌ  كاصميةي التٌ 
ظر إلى سياؽ بالنٌ  طمبيان  فجاءت بصيغة اإلخبار الذم يحمؿ غرضان  األخيرةي  ا اآليةي أمٌ  

سبحانو  -العقؿ لبلىتداء إلى هللا  فكر ك إعماؿً إلى التٌ  في اآلية تحمؿ دعكةن  فاألفعاؿي  اآليةً 
 كهللاي  ،داكليةيا التٌ ظر إلى كظيفتً بالنٌ  الكريمةي  الكبلمي الذم أنجزتو اآليةي  كىك الفعؿي  - كتعالى

 عمـ.أ 

  / األفعاؿ اإلخبارية:/ األفعاؿ اإلخبارية:33
يا اإلنجازم كغرضي  ،في العالـ الخارجي ك األحداثى  التي تصؼ الكقائعى  ىي األفعاؿي   

 كذلؾ بقصدىا اإلببلغي. ،(2)أمينان  ىذه الكقائع نقبلن  ىك نقؿي 
                                                           

 .111ص - داكلية عند العمماء العربالتٌ  -مسعكد صحراكم  :ينظر -(1)
 .172ص - في المسانيات التداكلية -خميفة بكجادم :ينظر -(2)
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چ و تعالى: قكلى  جدكمف صيغ ىذه األفعاؿ التي أخبرت عف كاقع مضى ك انقضى ن 

ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  

آلچېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ی  ی  یی     چ  و تعالى:كقكلى  ، ٢٦آلعمران:چحئمئ  

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  و تعالى :كقكلى  ، ١١١عمران:

ک   ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 فاألفعاؿي  ، ١٤١آلعمران:چںں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  
 كما حصمت تمامان   ،ماضو  حصمت في زمفو  ك أحداثان  في تراكيب ىذه اآليات تعرض كقائعى 

 الماضيةي  سكاء في ذلؾ األفعاؿي  ،المطمقةي  ةي الحقيقيٌ  المثاليةي  ةي هللا عنده القصٌ  بتفاصيميا ألفٌ 
الٌ ألنٌ  المضارعةي  كاألفعاؿي  مف حياة  ماضيةن   فيي تسرد تفاصيؿى يا كردت عمى سبيؿ الحكاية كا 

و يحدث الماضي ينبض بالحياة ككأنٌ  ؿى عٍ اإلنجازم مف ذلؾ جى  عاشكا في الكاقع كالغرضي  أفرادو 
مب المتمقٌ  ه كمف ثـ يحصؿ كدمجو في سياؽ األحداث ليعيشيا بخيالو كمشاعرً ي اآلف لجى

 مف أفعاؿ اإلخبار عف الكاقع الحاضر نحك قكلو تعالى: سالة كنذكر صكران مف ىذه الرٌ  القصدي 

ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵  ﮶  ﮷  چ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ  كقكلو تعالى: ، ١٦آلعمران:چ﮸     ﮹  ﮺   

آلچې   ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ       وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یی  ی  جئ  چ  كقكلو تعالى: ، ١١١عمران:

راكيب في ىذه التٌ  فاألفعاؿي  ،  ١٨١آلعمران:چحئ      مئىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىبيب      
ـي  هللاى  كىذا ال يستغرب ألفٌ  ،أك المستقبؿً  عف الكاقع الحاضرً  جاءت مخبرةن   الغيًب  عال

الكبلمية نقمت  كىذه األفعاؿي  ،ماءة في األرض كال في السٌ ذرٌ  ال يعزب عنو مثقاؿي  يادةً كالشٌ 
الكبلمية في عبلقة  سبةي كمنو فالنٌ  ،مطمؽو  كصدؽو  متناىيةو  الخارجي بأمانةو  كصكرت الكاقعى 

 )في الكاقع(. الخارجيةً  سبةً مع النٌ  نسجاـو ك ا مطابقةو 
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  / األفعاؿ اإللتزامية:/ األفعاؿ اإللتزامية:44
ـى  ـي يقصد بيا المتكمٌ  "ىي أفعاؿي    الكعيدً  ،الكعد نحك أفعاؿً  ،بفعؿ شيءو  طكعان  االلتزا

 .ةً مع اإلخبلص في القصد كالنيٌ  أك مستقببلن  كذلؾ حاضران ، (1)"اإلنذارً  ،مافً الضٌ ، المعاىدةً 

     چ  كرة الكريمة نحك قكلو تعالى:عف ىذه األفعاؿ في السٌ  ك اآلف نكرد أمثمةن  

ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ      چ كقكلو تعالى: ، ١٨آلعمران:چ            

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ كقكلو سبحانو كتعالى:،  ٢٤آلعمران:چےے  

ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ     چ كقكلو تعالى: ، ٥٣آلعمران:چچ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  

آلعمران:چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   

ففي تركيب اآلية ،  ٥٣آلعمران:چڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     چ  كقكلو تعالى:،  ٥١
 ا اآلياتي أمٌ  ،ار دكف المؤمنيفمف مكاالة الكفٌ  ك اإلنذاري  حذيري كبلمي ىك التٌ  األكلى فعؿه 

 بيف الكعد كالمعاىدةً  كالفرؽي  عاىدي أك التٌ  ىك المعاىدةي  كبلميان  فيي تحمؿ فعبلن  األخيرةي  بلثي الثٌ 
بيف طرفيف  فيي عيده  ـ( بينما المعاىدةي مف طرؼ كاحد )المتكمٌ  ده الكعد تعيٌ  ىك أفٌ  دقيؽه  فرؽه 

صارل عف المباىمة النٌ  ؿى كى ـ كليذا نى أك أكثر ك االلتزاـ يقع عمى جميع األطراؼ ال عمى المتكمٌ 
يـ تستأصؿ شأفتى  كالمباىمةي  ،كاذبكف يـأنٌ يـ عممكا ألنٌ  ، ػػػػػػػػ ـى هللا عميو كسمٌ صمٌ  ػػػػػػػػبي مع النٌ 

 ىـ.كتبيد خضراءى 
ه مف كغيري  كىذا الفعؿي  ،ؿ في فعؿ الكعديتمثٌ   كبلميان فتحمؿ فعبلن  انيةي الثٌ  ا اآليةي أمٌ  

عمى الحاضر أك  فعاؿ اإللتزامية مف داللةو األ ر فييا شركطي األفعاؿ التي مٌرت معنا قبيؿ تتكفٌ 
          -دً أكيحقيؽ كالتٌ كىذا إلفادة التٌ  داللةن  مضارعه   في ىذه اآلية فيك ماض صيغةن إالٌ -،المستقبؿ

 .أك الجماعةي  الفردي  ـي في ذلؾ المتكمٌ  سكاءه  اإلنجازيةي  لديو اإلمكانيةي الذم ـ إلى المتكمٌ  نسبةو  ك

  عبيرية:عبيرية:األفعاؿ التٌ األفعاؿ التٌ / / 55
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 كحزفو  عف مشاعره مف رضان  ـي ر بيا المتكمٌ األساليب كالعبارات التي يعبٌ  ىي كؿ   
ما يحدث لممشاركيف في الفعؿ  و يدخؿ فيو كؿ  كما أنٌ ، (...)كفشؿو  كنجاحو  كسركرو  كغضبو 
 لحصكؿ ىذه األفعاؿ ىك اإلخبلصي  شرطو  كأىـ   ،و عمييـ فيما يظير في بنية الخطابكانعكاسي 

 .(1)في إببلغيا

آلچۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ  مف ىذه األفعاؿ نحك قكلو تعالى: كفيما يمي نذكر طرفان  

كقكلو  ، ٣٦آلعمران:چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ     چ  كقكلو تعالى: ، ٢٥عمران:

ٱ  ٻ   چ  كقكلو تعالى: ، ٥٧آلعمران:چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ     چ  تعالى:

ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲﮳    چ  كقكلو تعالى: ، ٦٨آلعمران:چٻ  ٻ  ٻ  پ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  چ  :كقكلو تعالى ،١١٧آلعمران:چ

چوئ  وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئچ  كقكلو تعالى:، ١٤٢آلعمران:چ﮲  ﮳  ﮴  

 ١٧١آلعمران:چڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  گچ كقكلو تعالى: ، ١٤٥آلعمران:
كىي التي  مف ككنيا كلدت بنتان  حٌسري األكلى ىك التٌ  التعبيرم الذم تحممو اآليةي  الفعؿي  
          البتكؿي  انية فالعذراءي ا في اآلية الثٌ أمٌ  ،لمقياـ عمى مكاف عبادتيـ محٌرران  ذكران  كلدان  تٍ مى مَّ أى 
  بان ذلؾ كاف منيا تعجٌ  كلكفٌ  ،-سبحانو كتعالى -في قدرة هللا  مطمقان  لـ تشؾٌ  -بلـعمييا السٌ  -

ٌشرت ت كجييا حينما بي لما ضحكت كصكٌ  - بلـعميو السٌ  -الخميؿ زكجةي  سارةي كما فعمت قبميا 
ؽ ذلؾ ليـ حتى ينقطع منيـ كىييات يتحقٌ  ،منيتعبيرم ىك التٌ  الثة فييا فعؿه الثٌ  كاآليةي  ،بالكلد
ذا جئنا لآلية الرٌ  ،الكتيفي  حاليـ أثناء تخرٌصيـ بقراءة  عبيرم ىك تصكيري يا التٌ ابعة كجدنا فعمى كا 

القرآف الكريـ  مبتغاىـ مناكأةي  ببل طحيفو  جعجعةن  ،يـ يمكككف ألسنتيـكراة التي حٌرفكىا كأنٌ التٌ 
ىـ يذكركف أكلي األلباب ك  ر حاؿى امنة فيي تصكٌ الثٌ  عبيرم اآليةي يا في الفعؿ التٌ فقط كتشاركي 

ة ؿ في شدٌ تعبيرم يتمثٌ  الخامسة فييا فعؿه  كاآليةي  ،فبل ينفككف عف ذلؾ في جميع أحكاليـ هللاى 
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ادسة عبيرم في اآلية السٌ التٌ  كالفعؿي  ،فيـ لما يفكتيـ مف إذاية المؤمنيفالكتاب ك تأسٌ  أىؿً  غيظً 
 -ـى هللا عميو كسمٌ صمٌ  -سكؿالرٌ  حينما عصكا أكامرى  دو حي المسمميف يـك أي  ة خكؼً شدٌ  ىك تصكيري 

ألـ عف إخكانيـ حسر كالتٌ يدؿ عمى التٌ  اآلية األكلى تحمؿ تعبيران  ابعة فيي مثؿي السٌ  ا اآليةي أمٌ 
 الذيف قتمكا كهللا أعمـ.

ىراء مف كرة الزٌ الكبلـ في السٌ  أفعاؿً  لبعض أغراضً  كبعد ىذا نعرض في عجالةو  
كعف  ،كذلؾ "بالبحث في صيغ أفعاؿ الكبلـ تحديدان داكلية التٌ  راساتً الدٌ  الجانب الذم ييـٌ 

 الخطاب. كأ( 1)"أداء الحديث ة كشركطي كاصؿ العامٌ التٌ  دىا ظركؼي اللة التي تحدٌ الدٌ 
 
 
 
 أغراض أفعاؿ الكبلـ: - 3

  أ/ أغراض اإلنشاء:أ/ أغراض اإلنشاء:
 / االستفياـ:1
 بالمخاطب كتحقيؽو  غة مف اىتماـو داكلية الرتباطو بكاقع استعماؿ المٌ ىك غني بالقيـ التٌ  

كقد يخرج عف ىذا المعنى الذم كضع  ،كىك يأتي لطمب الفيـ أك الخبر ،(2)ىافي الذىف كغيرً 
 .(3)راكيب التي يرد فيياستفاد مف سياقات التٌ تي  لو إلى الخبر ألغراضو 

ـي   عمى معاني  قسماف حقيقي )طمب الفيـ( كاستفياـ غير حقيقي )يدؿٌ  كاالستفيا

 چ خبمبيئ  جب  حب چ عمى القسميف نحك قكلو تعالى: كاآلف نعرض أمثمةن  ،أكخبرية( إنشائية

 نحك قكلو تعالى : ك،  ٤١آلعمران:چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ     چ  كقكلو تعالى: ، ٢٦آلعمران:
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ـي ،  ١٤٣آلعمران:چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ     چ حقيقي  في ىذه اآليات استفياـه  فاالستفيا
ـى ألنٌ   رزؽً  مكافً  معرفةً  ليـ مف قبؿ ففي اآلية األكلى طمبي  بشيء لـ يكف معمكمان  يـ طمبكا العم

معرفة  كفي اآلية األخيرة طمبي  ،ف(ك هللا )الحكاري معرفة أنصارً  انية طمبي كفي اآلية الثٌ  ،مريـ
 و تعالى:كمف أمثمة القسـ اآلخر قكلي  ؟،ىـعمى عدكٌ  كظيكره  ىؿ يككف لممسمميف نصره 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  و تعالى :ك قكلي  ،١٤آلعمران:چچ   چ  چ   ڃ  ڃ      ڃ   چ چ

آلعمران:چڑ  ک  ک     ک      چ  و تعالى:كقكلي  ، ٣٦آلعمران:چٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  

چ  ڇ  ڇ  چ  و تعالى:كقكلي  ،٨٢آلعمران:چى  ائ  ائ  ەئ    چ  و تعالى:كقكلي  ،٥٤

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ        چ و تعالى:كقكلي  ، ٨٥آلعمران:چڇ  ڇ  

آلعمران:چھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ﮲  چ  و تعالى:كقكلي  ،١١٣آلعمران:چڃ      ڃ 

اىر في الظٌ  ( كىكچحقة اإلنجازية )الرتباطو بالبٌل  ففي اآلية األكلى استفياـه  ، ١٣٥
مي ىذا كليذا سي  لخبرو  بقدر ما ىك تحقيؽه  و في الحقيقة ليس استعبلمان لكنٌ  ،إنشائي أسمكبي 

ـي كفي اآلية الثٌ  قريرً أك التٌ  مف االستفياـ باستفياـ اإلخبارً  كعي النٌ   ألفٌ  تعجبو  انية استفيا
االستفياـ ىك  الثة فغرضي الثٌ  ا اآليةي أمٌ  ب مف كجكد كلد بغير أبو تتعجٌ  -بلـعمييا السٌ  -العذراء

 كاإلنجيؿكراة التٌ  نزكؿً  رً الكتاب عمى االعتراؼ بما استقر عندىـ مف تأخٌ  أىؿً  كحمؿي  قريري التٌ 
 قريعً كالتٌ  كاإلنكارً كبيخ لمتٌ  ابعة تحمؿ استفيامان الرٌ  كاآليةي  ، - بلـعميو السٌ  -عف زماف إبراىيـ 

ـي  كاآليةي  هللا لمذيف كفركا  كىدايةي  فييا إلى غرض االستبعاد أم استبعادي  الخامسة خرج االستفيا
-ـى هللا عميو كسمٌ صمٌ  -سكؿمف طرؼ الرٌ  االستفياـ فييا ىك اإلنكاري  فغرضي  األخيرةي  ا اآليةي أمٌ 
امع إلى تدعك السٌ  حجاجيةه  ففي استفياـ اإلنكار قضيةه ر، صسيف مف النٌ ئيـ كانكا كاآلألنٌ 
ادسة كما في اآليتيف السٌ  -كذلؾ  و بنفسولو ليحاجج نفسى  كفي ذلؾ استدراجه  ،فييا هفكرً  عماؿإ 

خرج إلى  يا تحمؿ استفيامان كم   كاآلياتي   كحده إلى المقصكد امعي كمف ىنا يصؿ السٌ ، -ابعةكالرٌ 
ـي  انيةي الثٌ   اآليةي الخبر إالٌ    عمـ.أ كهللا  ،عجبي كىك التٌ  اإلنشاءً فييا خرج إلى  فاالستفيا



67 
 

 / األمر:2
كمف ىذا المعنى يكتسب  ،الحاؿ أك االستقباؿغة في ر عف استعماؿ المٌ يعبٌ  األمري         
لزامان   الفعؿ استعبلءن  حصكؿً  ىك طمبي  كاألمري  ،داكليةمف القيـ التٌ  العديدى   أسمكبه  كاألمري  ،(1)كا 

ستفاد مف و يخرج مف معناه الحقيقي إلى معاف تي اللة عمى الخبر كما أنٌ و يخرج لمدٌ إنشائي لكنٌ 

في ىذه اآلية لبلعتبار  األمري ف ،١١١آلعمران:چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : الخطاب كقكلو تعالى

في  فاألمري  ، ٧٢آلعمران:چڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ ككقكلو تعالى: ،لئلخبارقد خرج كىك 
 كليس حادثه  قديـه  ـ عمييـ تحريـه ر  ما حي  بأفٌ  ،كذيب لدعكاىـو التٌ اآلية خرج إلى الخبر كغرضي 

يحمؿ  فيذا أمره  ،١١٧آلعمران:چ﮴  ﮵  ﮶﮷  چ  كقكلو تعالى: ،يـيـ كبغيً بسبب ظممً ك 
 يـ.ىـ ك تمييفً و تحسيرً كغرضي  ،عمى المنافقيف عاءً ؿ في الدٌ يتمثٌ  إنشاءن 

و أنٌ  فيو األمري  ىذه اآليات أف يككف ناجحان  داكلية فما يخٌكؿ خطابي التٌ  احيةً كمف النٌ  
 ىـ بقكؿ ذلؾ.عمى لساف مف أمرى  كتمقينان  -سبحانو كتعالى -مف هللا  صادره 

 داء:/ النٌ 3
كقد يككف  قد يككف حقيقيان  كىذا اإلقباؿي  ،(2) اإلقباؿ بالحرؼ )يا( ك إخكتو ىك طمبي  

كقد  ،لطمب اإلقباؿ -كما قمنا - كغيره مف األساليب اإلنشائية يككف حقيقيان  داءي كالنٌ  ،مجازيان 
 كنكرد أمثمةن  ،ـالمتكمٌ  ك قصكدً  ياؽً إنشائية أخرل بحسب السٌ  ة أك إلى معافو يخرج إلى الخبريٌ 

كقكلو   ٢٦آلعمران:چىئ  يئ  جب  حب  خبمب      چ داء نحك قكلو تعالى:كعيف مف النٌ لكبل النٌ 

چۀ  ہ  ہ  ہ  چ  تعالى: آلچے  ۓ  ۓ  چ   كقكلو تعالى: ، ٣١آلعمران:

اإلقباؿ  كطمبي  االنتباه و لفتي حقيقي غرضي  في ىذه اآليات الكريمة ىك نداءه  داءي فالنٌ  ٣٢عمران:

كقكلو تعالى:  ، ١٥آلعمران:چڎ  ڈ      ڈ      ژ    چ المجازم فنحك قكلو تعالى:  داءي ا النٌ أمٌ 

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ  كقكلو تعالى: ، ٢٨آلعمران:چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  چ 
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دة كضت بالميـ المشدٌ ذفت )يا( كعي ففي اآلية األكلى حي   ،١٤٥عمران:آلچۉ  ۉ  ې   

ذفت منيا انية فقد حي الثٌ  ا اآليةي أمٌ  ،أكيدي كالتٌ  قريري ىك التٌ  ( كىك يحمؿ معنى خبريان ٹفي كممة )
خرج إلى معنى إنشائي ىك  داءي كىذا النٌ  ،داءالنٌ  أسمكبى  مشربان  ركيبي داء )يا( كبقي التٌ النٌ  أداةي 
مف  داء )يا( مع المنادل كىي تحمؿ معنى خبريان صيغة النٌ باألخيرة كردت  كاآليةي  عاءي الدٌ 

.كاإلرشادي  صحي و النٌ داء الذم غرضي خبلؿ النٌ 
 يي:/ النٌ 4
يي كلمنٌ  ،(1)كاإللزاـعنو عمى كجو االستعبلء  االمتناعً عف الفعؿ أك  الكؼٌ  ىك طمبي  

چڄ  ڃڃ   چ  ؿ قكلو تعالى:فمف األكٌ  ،الخطاباد مف ستفى مجازم يي  آخري ي ك يضا معنى حقيقأ

 چہ   ہ  ہ  ہ  چ  كقكلو تعالى: ، ١١٢آلعمران: كنحك قكلو  ، ١١٤آلعمران:

حقيقي  يي نييه النٌ  ،ففي ىذه اآليات ،١١٨آلعمران:چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  تعالى :

چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ  اني فنحك قكلو تعالى:الثٌ  كعي ا النٌ أمٌ  ،لـ يخرج إلى المجاز

كقكلو  ، ١٦٥آلعمران:چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  چ  كقكلو تعالى: ، ١١١آلعمران:

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  چ  كنحك قكلو تعالى:  ١٧٣آلعمران:چڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  چ  تعالى :

 ك اإلرشادي  ( خرج إلى معنى خبرم ىك النصحي ١١١فالنيي في اآلية ) ، ٦٢آلعمران:چڄ   
 و صادره ألنٌ  و الدعاءي غرضي  فيي تحمؿ معنى خبريان  الثالثةي  ا اآليةي أمٌ  ،التي بعدىا ككذلؾ اآليةي 

ذا جئنا إلى اآلية األخيرة ففييا معنى خبرم غرضي  ،كمنزلةن  مف األدنى إلى األعمى شأنان  و كا 
 رتبتي طرفي الخطاب متساكيتاف. ألفٌ  االلتماسي 

  ب/ أغراض الخبر:ب/ أغراض الخبر:
زيادة تككف  ىك محضي  لكف ىناؾ استثناءه  ،بالمخاطى  لمخبر ىي إفادةي  األصميةي  اللةي الدٌ  
 و كظركؼً امع كاستداللً السٌ  كتأكيؿً  ،هـ كقصدً بيف ما في ذىف المتكمٌ  عةن فيو متكزٌ  اللةي الدٌ 
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أك إلى  ،الخبرم إلى اإلنشاء كمف ىنا قد يخرج األسمكبي  ،كاصمية ك ما يكتنفياالتٌ  العمميةً 

ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  چ  ؿ قكلو تعالى :فمف األكٌ  ،آخر خبرو 

كقكلو ، ٧آلعمران:چجب   حب  خب  مب  ىب  يب     چ كقكلو تعالى: ، ٦آلعمران:چ﮵  

ہ  ہ  ہ  ہ         چ كقكلو تعالى: ، ٧٦آلعمران:چھ  ھ  ے   ے  ۓ      چ  تعالى:

كقكلو  ،١٥٨آلعمران:چڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  چ  تعالى: اني قكلوكمف الثٌ  ،١٧١آلعمران:چھ   

ڀ    چ كقكلو تعالى:،   ٥٧آلعمران:چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   چ  تعالى :

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  چ  كقكلو تعالى ، ١٨١آلعمران:چٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   چ  كقكلو تعالى: ، ١٨١آلعمران:چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

إلى األمر أم ال  ففي اآلية األكلى خرج الخبري  ، ٣١عمران:آلچھ  ھ  ھ  ے  
إنشائي  إلى غرضو  خرج فييا الخبري  انيةي الثٌ  كاآليةي  ،يـيـ كذلؾ دأبي تككنكا مثؿ مف كاف ىذا حالي 

 فخركج الخبر إلى األمر كالكجكًب  الثةي الثٌ  ا اآليةي أمٌ  ،إليو عي ضرٌ يـ كالتٌ لربٌ  ؿي ذلٌ كالتٌ  عاءي ىك الدٌ 
عاء( كذلؾ فييا يتسربؿ بسرباؿ اإلنشاء )الدٌ  فالخبري  ابعةي الرٌ  اآليةي ا أمٌ ؽ حقٌ اليف عمى التٌ الدٌ 
عف قتؿ  فجعً حسر كالتٌ فخرج معنى الخبر فييا إلى التٌ  الخامسةي  ا اآليةي أمٌ  ،نزيوعظيـ كالتٌ لمتٌ 

فمعنى الخبر فييا ابعة السٌ  ا اآليةي أمٌ  ،منيادسة معنى الخبر فييا ىك التٌ السٌ  كاآليةي  ،إخكانيـ
 كاف إلى بياف عاقبةً  فييا فخركج معنى الخبر امنةي الثٌ  ك اآليةي  ،رىيبخكيؼ كالتٌ خرج إلى التٌ 

 األخيرةي  ا اآليةي أمٌ  ،أىؿ الكتاب في اآلية التي سبقت فٍ يـ اآلثمة مً يـ ك أفعالى أكرد كصفى  فٍ مى 
 .كهللا أعمـ ، -بلـالسٌ عمييا  -يدة العذراءسٌ ال ك إطراءً  فمعنى الخبر خرج إلى مدحً 

في خركجيا عف  ،لبنيتيا مخالفةى  ت أغراضان التي أدٌ  الخبريةي  لقد اعتمدت األساليبي  
امع في إنتاج عمى مشاركة السٌ   ، - إلى اإلنشاء أك إلى أخبار أخرل سكاءه  -معنى الخبرية 

 داًت بمختمؼ المحدٌ  - كجؿٌ  عزٌ  -ـعمى قصد المتكمٌ  ة كاالستدالؿً ينبكذلؾ بتأكيمو لم الخطابً 
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الذم أتى بو بكؿ  كفعامنو بمبدأ التٌ  ى في جانبو كىذا ما يسمٌ  ،ىاكغيرً  ياؽ كالمقاـً كالسٌ 
                                     غرايس.

 ة:نى الحجاجيٌ البي  - 4
بعضيا بمثابة  ،ؿ "الحجاج في إنجاز متكاليات مف األقكاؿ داخؿ الخطابيتمثٌ         

مرسؿ يسعى إلى  فكؿٌ  ،(1)ستنتج منيا"تائج التي تي كبعضيا اآلخر بمثابة النٌ  ،غكيةالحجج المٌ 
ى لو ذلؾ بطريقة لدل المرسؿ إليو كال يتأتٌ ، (2)"إحداث تغيير في المكقؼ الفكرم أك العاطفي"

 عف طريؽ اإلقناع أك االقتناع ككسيمة المرسؿ في إالٌ  ،عف القسر ك اإلكراه حضارية بعيدان 
ؽ أىدافو كيصؿ إلى قصكده التي كمف ىنا يحقٌ  ،أدكات كآليات لغكية كغير لغكيةذلؾ ىي 

 .(3)و "حكار عممي بعيد عف العنؼ"ى الحجاج بأنٌ كبيذا يتجمٌ  ،مف أجميا صاغ رسالتو
كرة الكريمة باستخداـ بعض المفاتيح نى الحجاجية في السٌ ل بعض البي كنحاكؿ أف نتقرٌ  

ياؽ الذم يكتنؼ بنية خدمة لمسٌ  -سبحانو كتعالى - هللا الذم كٌظفو ،مف تقنيات الحجاج
 كرة.الخطاب في السٌ 

  غكية:غكية:أ/ األدكات المٌ أ/ األدكات المٌ 
غكية التي تظير فييا كاألفعاؿ المٌ  ،أدكاتو  أك ان عميؿ سكاء ألفاظكالتي منيا صيغ التٌ  

كنبدأ بصيغ  ،فة كاسـ المفعكؿ كاسـ الفاعؿ كغيرىاكصيغ الكصؼ كالصٌ  ،ةالجكانب الحجاجيٌ 

آلچھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  چ  عميؿ نحك المفعكؿ ألجمو في قكلو تعالى:التٌ 

             چ كقكلو تعالى :، ١٧آلعمران:چڈ  ژژ     چ كقكلو تعالى: ، ٦عمران:

اآلية  شابو فية تىتىٌبع التٌ فالمفعكؿ ألجمو ذكر في ىذه اآليات لبياف عمٌ  ، ١٨آلعمران:چ    
منيـ أم ال   خكفان ي الكافريف إالٌ ة تكلٌ انية كعمٌ ة االختبلؼ بيف أىؿ الكتاب في الثٌ األكلى كعمٌ 

                                                           

 . 57ص -1ج -2010 1ط -األردف -إربد -عالـ الكتب الحديث - الحجاج )مفيكمو كمجاالتو( -حافظ إسماعيمي عمكم -(1)
 . 444ص - استراتيجيات الخطاب -عبد اليادم بف ظافر الشيرم  -(2)
دار الكتاب  - قد المعاصر(الحجاج في الببلغة المعاصرة )بحث في ببلغة النٌ  - مبةالطٌ  محمد سالـ محمد األميف -(3)

 . 107ص -2008 1ط -لبناف -بيركت -حدة الجديد المتٌ 



71 
 

 ػػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػػفاهلل  ،قية منيـ لمخكؼ تي كىـ بسبب مف األسباب إاٌل لكـ أف تتكلٌ  يحؿٌ 
اختبلؼ أىؿ  ككذا أفٌ  ،عيـ لممتشابو لغرض كحيد ىك الفتنة كصرفو عف كجيويقنعنا بتتبٌ 

 كأف ال نتكلى الكفار إاٌل  ،ال يقـك عمى أدنى سند مف حؽ ك ديف ك ظممان  الكتاب كاف بغيان 
 نكراف بالقمب.المنيـ مع  خكفان 

چک  ک  گگ  چ  عميؿ كقكلو تعالى:كالـ التٌ   چ كقكلو تعالى: ، ١١٥آلعمران:

ففي اآلية األكلى  مت حججان قدٌ ـ في اآليتيف بٌل لفا ، ١٣١آلعمران:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ة كىزيمة يـك أحد حجٌ  ،ة لبلطمئنافميف حجٌ عمٌ اإلمداد بخمسة آالؼ مف المبلئكة المي 

 لتمحيص المؤمنيف كغربمتيـ مف المشركيف كالمنافقيف .

ڱ  ڱ       ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ        ڻۀ  ۀ  ہ        چ بب كقكلو تعالى :كالسٌ  

ة كافية ليضرب ة فما كراءىا حجٌ فالباء في اآلية سببيٌ  ،١١١آلعمران:چہ  ہ  ہ    

 ة كالمسكنة كيغضب عمييـ.عمييـ الذلٌ  - كجؿٌ  هللا عزٌ  -
 الحجاج أشدٌ  ؿ ليا باالستفياـ لنقؼ عمى حجاجيتو ألفٌ غكية يكفي أف نمثٌ كاألفعاؿ المٌ  

ٻ  ٻ   ٻ  چ  تعالى: و يثير الجداؿ كذلؾ نحك قكلوألنٌ  ،ساؤؿؤاؿ أك التٌ ى في السٌ ما يتجمٌ 

چپ  پ  پ  پ  ڀ چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  كقكلو تعالى: ، ٦١آلعمران:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ  كقكلو تعالى:، ٨٥آلعمران:چڇ  

  اإلفحاـ ة إلى حدٌ كأقكل حجٌ  ،إقناعان  ففي ىذه اآليات األسئمة أشدٌ ، ١١١آلعمران:چپڀ  
فأىؿ الكتاب يعممكف  ،ال يختمؼ فيو عاقبلف ر كاقعان يقرٌ  وألنٌ  ،قريرمكىذا ىك االستفياـ التٌ 
كالمسممكف ال  ، مف تاب ك أسمـإالٌ  كالكفار ال ييدييـ هللا مطمقان  ،داذلؾ مف أنفسيـ جيٌ 
سبحانو  -هللا  آية فعؿ حجاجي بالقصد المضمر فيو ألفٌ  ففي كؿٌ  ،يكفركف كىذا حاليـ

كمف خبلؿ ىذه األمثمة يعٌد االستفياـ مف  ،مف أجكبة ىذه األسئمة ال يجيؿ شيئان  -كتعالى
 في.عنو في ذلؾ أسمكب النٌ  كال يقؿٌ  ،غة حجاجان أنجح أفعاؿ المٌ 
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فة ك اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ بو غكية كالصٌ مف األدكات المٌ  ا الكصؼ فيشمؿ عددان أمٌ  

چڦ  ڦ  ڦ          چ كقكلو تعالى: ،٥٣آلعمران:چڦ    ڦ  ڦ  چ  نحك قكلو تعالى:

ٿ    چ، ك١١٣آلعمران:چ ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ كقكلو تعالى:، ٤٤آلعمران:

چۅ  ۉ  ۉ   چ، ك١١١آلعمران:  چ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ 

كاء يزيؿ الكثير مف األسئمة التي كانت الكممة بالسٌ  ؼي صٍ ففي اآلية األكلى كى ، ١١٣آلعمران:

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چكىي ما كٌضحتو اآلية فيما بعد  ،ستطرح عف ماىية ىذه الكممة

انية الكصؼ كفي اآلية الثٌ  ،  ٥٣آلعمران:چڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ    

ة تسٌكغ لو كقد كرد في اآلية بكصفو حجٌ  ،بلثي )جعؿ(ىك اسـ فاعؿ مف الفعؿ الثٌ  (ڦ)
ا اآلية األخيرة ففييا كصؼ ىك اسـ مفعكؿ كىك مف أمٌ  ،الجعؿإصدار ىذا الحكـ كىك 

ف عمى معنى مجٌرد اف يداٌل فالمعركؼ كالمنكر اسماف مشتقٌ ، ة المستعممةاألكصاؼ الحجاجيٌ 
فبل نستطيع إنكار المعركؼ كال تعريؼ المنكر  ،كعمى الذم كقع عميو ىذا المعنى ،حادث

 (.)بمعنى تصييره معركفان 
ـ أكثر في الفعؿ الحجاجي كعبلمة عميو )...( ليمارس المتكمٌ  جانبان فالكصؼ "يمثؿ  

قكيـ( كبتكجيو انتباه المرسؿ إليو إلى ما يريد أف يقنعو بو في صنيؼ )التٌ مف فعؿ كاحد بالتٌ 
 .(1)" حجاجو

  ة:ة:ات شبو المنطقيٌ ات شبو المنطقيٌ ب/ اآلليٌ ب/ اآلليٌ 
ـ جاء مف مَّ كمصطمح السٌ  ،الحجاجي بأدكات لغكية ك آليات استداللية ـي مَّ دىا السٌ يجسٌ  

كمف ىنا يككف الحكـ أك االختيار مف قبؿ  ،ة متسمسمةكقكٌ  تراتب الحجج كتدرجيا ضعفان 
دات  عف المحدٌ راتب ليس معزكالن كىذا التٌ  ،دؽ أك الكذب في ذلؾأم ال دخؿ لمصٌ  ،يالمتمقٌ 

 .(2)ف القكؿ كالمقكؿم تيجة المنبثقة عف كؿٌ كصؿ إلى النٌ ياقية التي تي الببلغية كالعقمية كالسٌ 
                                                           

 .487ص - استراتيجيات الخطاب -عبد اليادم بف ظافر الشيرم -(1)
 .195 -194ص - الحجاج في الببلغة المعاصرة -محمد األميف الطمبة :ينظر -(2)
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ڱڱ  ڱ  ں  چ  مـ الحجاجي بأدكات لغكية نحك قكلو تعالى:كنبدأ بذكر أمثمة عف السٌ  

ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ          ۆ  ۈ  ۈ  چ  كقكلو تعالى: ،" ١٥٧آلعمران:چ

آلچٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  چ  كقكلو تعالى: ، ٥٦آلعمران:چٴۇ       ۋ  ۋ  ۅ  

ما كقع بعدىا جممة فاهلل  ألفٌ  االنتقاليفي اآلية األكلى حرؼ لئلضراب  (ڱػ:)ف ،٧١عمران:

ينفي حسباف مكت مف قتؿ في سبيؿ هللا كبذلؾ يصير في أدنى درجات  - سبحانو كتعالى -
أم: يـ اللة عمى أنٌ ا جعمو في درجة أعمى ك أقكل لمدٌ كمنو أثبت حياتيـ ممٌ  ،مـ الحجاجيالسٌ 

متكسطة بيف  لبلستدراؾانية فيي في اآلية الثٌ  (ۇ)اأمٌ  ،اآلف أحياء يرزقكف يداء()الشٌ 
غاير في كالتٌ  ،فيكاإليجاب بالنٌ  ،في باإليجابفنستدرؾ بيا النٌ  ك إيجابان  كبلميف متغايريف نفيان 
 -بلـعميو السٌ  -نفى أف يككف إبراىيـ -كجؿٌ  سبحانو عزٌ  -فالمكلى  (1)فظالمعنى بمنزلتو في المٌ 

ارتقى في  ثـٌ  ،مـ الحجاجيفي في درجة أدنى في السٌ كىذا ما يجعؿ النٌ  ،أك نصرانيان  ييكديان 

إبراىيـ لـ يكف مف  :و قاؿ ليـكأنٌ  ،ةكأقكل حجٌ  چۈ  ٴۇ       ۋ  ۋ چدرجاتو ليكرد قكلو 
فكيؼ بو يككف منكـ اآلف؟ ك أنتـ عمى  ،ـ عمييماو متقدٌ صرانية الحقيقيتيف ألنٌ الييكدية ك النٌ 

عمى ديف  مسممان  و حنيفان كاستدرؾ خبلؿ ذلؾ بأنٌ  ،(2)بلؿما أنتـ عميو مف غضب هللا كالضٌ 
 ىذا فضبل عمى أف يككف مف المشركيف .  ،كحيد اإلسبلـالتٌ 

د هي اإلنفاؽ  فنيؿ البرٌ  ،ة أم تعني انتياء الغاية( جارٌ ٻ)ػ ا اآلية األخيرة فأمٌ   غايتو كحى
ا حتى نفقتكـ أك إنفاقكـ ممٌ  لف تنالكا البرٌ ) :فتقدير اآلية الكريمة ،مف األشياء المحبكبة

المكصكؼ ىك  مـ الحجاجي فالبٌر الحؽٌ ( ىي األقكل في السٌ ٻة بعد )فالحجٌ  (كفتحبٌ 

لما بعدىا  إثباتان تأتي  كىي ،( التي تفيد القصرں) كمف األدكات أيضان  ،كفا تحبٌ إنفاقكـ ممٌ 

                                  چں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   چ  ( نحك قكلو تعالى:لغيره ك تيضٌمف معنى )ما ك إالٌ  كنفيان 

                                                           

  -1ج -الحجاج  -حافظ اسماعيمي عمكم ك  ،509ص - استراتيجيات الخطاب -عبد اليادم بف ظافر الشيرم  -(1)
 .103-102ص
 . 342ص  -1ج- اؼالكشٌ  -الزمخشرم  :ينظر -(2)



74 
 

  ١٨٤آلعمران:چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  چ  ك قكلو تعالى: ، ١٦٨آلعمران:
فاإلمبلء في اآلية األكلى ليس  ،ـمٌ ا كتككف في أعمى السٌ ة ىي ما بعد إمٌ ة القكيٌ الي الحجٌ كبالتٌ 
كفي اآلية األخرل تكفية األجكر  ،لمذيف كفركا بؿ ىك لزيادة إثميـ كنيميـ العذاب المييف خيران 

 كتكميميا يككف يـك القيامة كليس عقيب المكت مباشرة.
لخالي  ابتدائيا ي كمقاـ الكبلـ إمٌ الخطاب الخبرم لو ثبلث درجات بحسب المتمقٌ  

مٌ  ،الذىف منو كنضرب لو أمثمة عمى  ،عنو لو صادو  رو كً نٍ مي ك إنكارم لً  ،د فيوا طمبي لمتردٌ كا 

ائ  ەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  چ  كالي نحك قكلو تعالى :التٌ 

چ    ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    چ  كقكلو تعالى: ،" ٤١آلعمران:چېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  

ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى  ى  چ  كنحك قكلو تعالى: ،١١٧آلعمران:

ىف ي خالي الذٌ المتمقٌ  في اآلية األكلى دكف مؤكدات ألفٌ  يؽى فالخبر سً  ، ٥٨آلعمران:چائائ  
في عمـ هللا  الثانية فأيكًٌدى بمؤٌكدو كاحد ىك)إٌف( لمتمؽو مترددو شاؾ   ا في اآليةأمٌ  ،مف ىذا الخبر

عاء أىؿ الكتاب انتسابيـ ا كاف ادٌ األخيرة فممٌ ك اطبلعو بما يحاكي في الصدكر ، أما اآلية 
نكارىـ كالية  ان،أك نصراني ان و كاف ييكديكأنٌ  ، - بلـعميو السٌ  - إلى إبراىيـ  دى ما سكاىـ لو أيكًٌ  كا 
 كدحض تخرٌصيـ. ـٍ يً يً بى المزحمقة لنفي شي  (ـالبٌل )ك (إفٌ )ف ىما دىيٍ بمؤكًٌ  ليـ الخبري 

فضيؿ كصيغ المبالغة كالتي منيا أفعاؿ التٌ  ،ـ الحجاجيمٌ كنعطؼ اآلف بآليات السٌ  
بلثي ليا داللة ة عمى كزف أفعؿ مف الثٌ فضيؿ ىي أسماء مشتقٌ فأفعؿ التٌ  ،كفحكل الخطاب

كذلؾ نحك قكلو  ،شيئيف اشتركا في معنى كزاد أحدىما عمى اآلخر في ىذا المعنى عمى أفٌ 

گ  گ   گ    چ تعالى: ك  ،  ٥٨آلعمران:چۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  چ  تعالى:

ففي  ، ١٥٦آلعمران:چڦ  ڦ     ڦ  ڄ  چ  كقكلو تعالى: ،١١٨آلعمران:چگڳ  
بعكا فضيؿ باإلضافة كىذا دليؿ عمى تصنيؼ الذيف اتٌ اآلية األكلى كردت صيغة أفعؿ التٌ 

سبة ألىؿ الكتاب باليقيف بالنٌ  ؾٌ اس كىذا لقطع الشٌ ـ مقارنة مع بقية النٌ مٌ السٌ إبراىيـ في أعمى 
( ػػفضيؿ المجٌردة مف )البصيغة التٌ  االثة فقد جاءتانية كالثٌ ا اآلية الثٌ يـ ليسكا عمى شيء أمٌ ألنٌ 
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ك اإلضافة كقد أثبتت عظـ البغضاء كالحقد الذم يكنو ىؤالء في قمكبيـ لممؤمنيف في اآلية 
ا يخفكف لعظمتو ممٌ  ميان كفضحت سريرتيـ كجعمت ما يظير مف العداكة أدنى سمٌ  ،كلىاأل

ا كاف ك نظير ذلؾ في اآلية األخرل فالمنافقكف كانكا مف قبؿ يظيركف اإليماف فممٌ  ،توكشدٌ 
كشايعكا أىؿ الكفر بانخزاليـ عف  ،فةيـ المزيٌ يـك أحد ظيركا عمى حقيقتيـ كسقطت أقنعتي 

كمف ىنا كاف ىذا منيـ ىك قٌمة قربيـ مف الكفر في أجمى صكرىا  ،معسكر المسمميف
 ا صيغ المبالغة فنحك قكلو تعالى:أمٌ  ،ـ الحجاجي في مقامياكبالتالي فيك أعمى درجات الٌسمٌ 

   ١٨١آلعمران:چڦ  ڦ  ڦ      چ كقكلو تعالى:،  ٨آلعمران:چۇ   ۇ  ۆ      چ 

فاآلية األكلى كردت فييا صيغة مبالغة  ١٨٧آلعمران:چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    چ   كقكلو تعالى:
ا ال تفي بو صيغة اسـ الفاعؿ أفادت درجة المكىكب ككثرتو ممٌ قد كىي  ،عمى كزف )فٌعاؿ(
ما يمنحو هللا مف رحمة كمعكنة كغيرىما مف دكف  يغة أيضا ليدخؿ فييا كؿٌ كجاءت ىذه الصٌ 

 - كالبارمء  (،ظالـ)أعمى درجة مف ( ظبٌلـػػ)انية فتخصيص شيء عمى آخر كمثميا اآلية الثٌ 
كما تفيد  (،ظبٌلـ)يريد إظيار عدلو المطمؽ كىذا ما تظيره صيغة المبالغة  -سبحانو كتعالى

و ال يقع ألنٌ  ،(1)"ةة ال الكيفيٌ فيك نفي باعتبار الكميٌ  ،فرد مع كثرة العبيد نفي ظيممو عف كؿٌ "

مكات ( مناسبة لممكيتو السٌ ڎاألخيرة فصيغة المبالغة )ا اآلية أمٌ  ،ميما جؿٌ  منو ظمـ بتاتان 
في قدرتو لك كانت بصيغة  شاؾٌ   يشؾٌ كاألرض ككذا إليصاؿ العذاب األليـ لمف يستحقو لئبٌل 

 )فاعؿ( كهللا أعمـ.
ذا  تستمـز فعبلن  صيغ المبالغة الحجاجية باعتبارىا أكصافان  ةي ا سبؽ تظير مزيٌ كممٌ  

       فيك مضمكف فكرة الخطاب ا فحكل الخطاب "أمٌ  ،ياؽكالسٌ  اللةمية حسب الدٌ درجة سمٌ 
كىذا يككف "التمفظ فيو بالدرجة العميا كنفي ما عداىا  ،(2)"ؼ مغزل الكبلـ أك الخطابك يؤلٌ 
 كقد يككف بالعكس. ،(3)ياؽ"ابقة كمناسبتيا لمسٌ )...( كذلؾ بتكظيؼ المعرفة السٌ  ضمنيان 

                                                           

 . 305ص -3ج - ف ركائع البياف في سكر القرآفم  -ثٌنى ىبٌياف م -(1)
 . 682ص -2ج -1999 2ط -لبناف -بيركت -دار الكتب العممية -المعجـ المفٌصؿ في األدب -كنجيمحمد التٌ  :ينظر -(2)
 . 121ص -1ج - الحجاج  -حافظ اسماعيمي عمكم -(3)
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ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  چ  فنحك قكلو تعالى:ا األمثمة عمى فحكل الخطاب أمٌ  

عدؿ عف ذكر كممة طيف التي ىي  - سبحانو كتعالى -فاهلل  ، ٤٧آلعمران:چے  ے  ۓ  
نحك  إلى كممة تراب التي ىي أدنى المككنىٍيف نزكعان  ،مجمكع عنصريف ىما الماء ك التراب

 . - بلـعميو السٌ  -مريــ لنفي ألكىية عيسى بف رجة القصكل في السمٌ بمكغ الدٌ 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    چ كنحك قكلو تعالى: 

چکک   عمران: ( كذلؾ ڎمانية )فاآلية الكريمة كٌظفت اإلشارية الزٌ  ، ١٨٢آل

چڄ         ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇڇ     چ  لدحض كذبيـ بقكليـ:

كمف ىنا دحض  ،مبقكا ليـ ىذا الطٌ حقٌ  فيـ قتمكا رسبلن  ،فعميـ يناقضو ألفٌ ،  ١٨٢آلعمران:
كذلؾ  كال إنكاران  ،كمف تاريخيـ ال يستطيعكف ليا دفعان  ،زيفيـ ككذبيـ عمى هللا بسابقة منيـ

 مف.مية الزٌ مٌ بكاسطة ما يسمى بالحجاج بسي 

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  چ  كنحك قكلو تعالى: 

الكريمة كرد ( في اآلية ٿسكير )فمفظ  العمكـ كالتٌ  ، ٧٢آلعمران:چڦ  ڦ  ڦ  ڄ         ڄڄ  
عاـ عمييـ لـ يكف ليـ يد عاء أىؿ الكتاب أف تحريـ بعض الطٌ ـ لنفي إدٌ مَّ كحجة في أعمى السٌ 

 ما حٌرمو إسرائيؿ عاـ إالٌ الطٌ  ( لتستغرؽ كؿٌ ٿفجاءت لفظة ) ،ىـ كمكرىـ كعنادىـفيو بغمكٌ 
كهللا أعمـ.    ،كتكذيبيــ بعده كاف بسبب كفرىـ كما حيرًٌ  ،عمى نفسو - بلـعميو السٌ  -)يعقكب( 
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  تمييد:

إٌف القرآف الكريـ قائـ عمى نسؽ لغكم فريد، زكاج بيف فنية أسمكبية عذبة كتشكيؿ  
لغكم نادر في بابو، ك فريد في استعمالو، ىذه الفنية األسمكبية التي غرضيا التأثير 

أٌخاذ، خمقت ليذا الخطاب المعجز سمةن ببلغيةن ليس  كاالستمالة بطريقة راقية كمعرض
 كمثميا شيء في غيره مف الكبلـ.

كاألسمكب "ىك المرشد إلى اختيار ما يجب أخذه مف الٌمغة لمٌتكصؿ إلى الٌتأثير في  
 .(1)المتمٌقي شريطة احتراـ قكاعد الٌمغة"

ما يريد ما داـ مقتنعا بأٌف فاالختيار األسمكبي عممية متعٌمقة بالمبدع فيك لو أف يختار  
اختياره أكثرى تعبيران عف تجربتو كمكقفو كرؤيتو)...( كماداـ اختياره يحٌقؽ لو ىدفىو كميرادىه"
(2) .

كيتجٌمى ىذا الغرضي كاضحان مف استعماؿ الٌمغة، ىذا الغرضي ىك الفيـ ك اإلفياـ، كفي ىذا 
ٌرؽ بعضي الباحثيف بيف نكعيف مف المقاـ تظير شخصية المتمٌقي جميةن. كبيذا االعتبار ف

االختيار أحديىما محكـك بسياؽ المقاـ كاآلخري تتحٌكـ فيو مقتضياتي الٌتعبير الخالصة  كمف 
، كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو بإلحاح اآلف ىك (3)المعمـك أٌف أكلىيا اختيار أسمكبي كالثاني نحكم"

 كيؼ أف نمٌيز بيف االختيار كاالضطرار؟

ؾ ىك أٌنو في الٌشعر اضطرار كفي الٌنثر اختيار، كلكي يككف ىذا الجكاب عف ذل 
 نكجزىا فيما يمي: (4)االختيار أسمكبيان يجب أف تتكٌفر فيو شركط 

                                                           

 .  143 -142ص  - اإلعجاز القرآني -حسف العكيمي  -(1)
 .168ص  -2010 2ط -األردف -عٌماف -دار المسيرة - طبيؽ(ؤية كالتٌ األسمكبية )الرٌ  -يكسؼ أبك العدكس -(2)
 .34ص  -كالببلغة العربية  األسمكبية -خميفة بكجادمينظر:  -(3)
ة القبٌ  -(2011)مام  10العدد  -ة دراسات أدبيةمجمٌ  -األسمكبيةراسات أسمكب االختيار في الدٌ  -سامية محصكؿ -(4)

 .130ص  -الجزائر -القديمة
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 أف يككف غير عفكم أك اعتباطي بؿ لو مبٌرراتو كمراميو . -
 أف ال يككف مف بيف دالالت متعٌددة، أم بينيما فركؽ بؿ مف دالالت متقاربة. -
 سياؽ مقامي نفعي، ألٌف الٌسياؽ عنصر ميـٌ في عممية االختيار.أف يرتبط ب -
أف ال يتعارض االختياري مع مقكمات الٌمغة )صكتي، صرفي، تركيبي، داللي   -

 معجمي، ببلغي...( بؿ كفقيا يككف االختيار.
 أف ال يتعارض مع قيـ جميكر المتمٌقيف ذكم الٌرغبات المتعٌددة. -
 ة تخدـ الٌداللة في العبارة كالٌنص، بؿ كالٌتراكيب.أف تككف األلفاظ مختارة بعناي -
 أف ييٍسبىؽى كؿ  ىذا كذاؾ بحسف اختيار الفكرة كالمكضكع. -

كاالختيار األسمكبي ال يقع إاٌل "في البنية الٌسطحية دكف المساس بالٌداللة الثٌابتة لمٌنص  
فتككف الٌتحكالت االختيارية مٌما يعني أٌف األسمكب ىك اختيار في الٌتحكالت الٌنحكية الٌسطحية 

قائمةن بكصفيا تفرعات أسمكبية، كاالختيار في ىذا المقاـ يككف انتخابان كاعيان في إطار محٌدد 
 .(1)مصطمح عمى صٌحتو"

 

 

 

 

 
 

 
                                                           

مجد المؤسسة  - قد العربي الحديث )دراسة في تحميؿ الخطاب(األسمكبية في النٌ  -ينظر: فرحاف بدرم الحربي -(1)
 .21ص  -2003 1ط -لبناف -بيركت -الجامعية
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 : االختيار الٌسياقي  ؿاألكٌ المبحث 

كلدراسة ، (1)دكران ميٌمان في عممية الفيـ كالٌتأكيؿ" الٌسياؽ ذك مفيكـ لساني، "يحتؿٌ  
عبلقتو مع خصائص أٌم خطاب أدبي كفٌني، ككذا درجة تأثير لغتو في المخاطبيف، "ال بٌد 

 . (2)مف الكعي بتقنيات الخطاب الببلغي عاٌمة كاالستعارم عمى كجو الخصكص"

أف  كٍ رى كبما أٌف االستعارة مرتبطةه بطبيعة الٌتككيف الثٌقافي كالٌسمككي لؤلفراد، فبل غى  
فاألمر في االستعارة لـ يعٌد يتعٌمؽ " ر ريادم تمارس بو الٌتأثير عبر الخطابات،يككف  ليا دك 

ٌنما )...( بتفاعؿ بيف الٌسياقات كىذا الٌتفاعؿ ىك في الحقيقة   .(3)"بنقؿ بسيط لمكممة كا 
أك  مشترؾ، كيتدٌعماف مف كممة مفردة استحضار مفيكميف مختمفيف يرتبطاف معان في تفاعؿ

تحٌكؿ مفرد، كيككف معناىما ىك محٌصمة تفاعميما معان، ىذا الٌتٌصكر ىك ما أطمؽ عميو 
 .(4)ريتشاردز تفاعمية االستعارة

كالخطاب االستعارم ىك قسـ مف المجاز الذم ىك قسيـ الحقيقة، كال يتـٌ االنتقاؿ مف  
ة تككف أبمغ حجاجيان الحقيقة إلى المجاز إاٌل لغرض فرضو الٌسياؽ ك القصد كصياغة مجازي

أك صكرة فٌنية تككف أبمغ كأكسع تخٌيبلن ك أعمؽ أثران مف حقيقة تسمج في مقاميا ذاؾ، كقد 
يككف "ىذا الغرض أيضا إٌما الٌشرح، أك الٌتأكيد، أك اإلشارة بالٌمفظ القميؿ، أك تحسيف طريقة 

ال لكانت الحقيقة أكلى منيا باالستعماؿ"  ـ .في ذلؾ المقا (5)العرض، كا 

                                                           

 . 239ص  -لحجاج في الببلغة المعاصرة ا -محمد األميف الطمبة  -(1)
 . 237ص  - نفس المرجع :ينظر – (2)
 . 240ص  -المرجع  نفس - (3)
 - 2002 2ط  -مصر -دمنيكر -دار المعرفة الجامعية  -التفكير االستعارم كالدراسات الببلغية  -أحمد حسف صبره  - (4)

  . 99 -98ص 
 1ط -الجزائر -منشكرات االختبلؼ  - ص كالخطاب (مات لمعرفة بديمة بالنٌ قابمي )مقدٌ أكيؿ التٌ نظرية التٌ  -محمد بازم  - (5)

 . 142ص  -2013
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في الٌتعبير مف الحقيقة إلى المجاز كسائؿ كفنكنان كثيرةن مف طرائؽ  يحتاج االنتقاؿي  
، الذم لو قسماف، "داخمي أك لغكم كىك ما الٌصياغة كاألشكاؿ الٌنفسية، التي منيا الٌسياؽي 

تركيبية معٌينة مف الكحدات الٌمغكية، كسياؽ خارجي كىك الٌظركؼ  يسبؽ أك يمحؽ كحدةن 
ة التي يقع فييا حدث معٌيف كتحٌدد معناه كيشمؿ سياؽ المكقؼ )المقاـ( كالٌسياؽ المختمف

 .(1)الثٌقافي، كاألٌكؿ متغٌير كاألخر ثابت"

كمف ىنا يساعد الٌسياؽ عمى إنتاج دالالتو زائدةن عف الٌداللة الحرفية كما في مباحث  
رىا مف المجازات األخرل نابع ، كالتركيز عمى االستعارة دكف غيالمجاز التي منيا االستعارةي 

ثـ   الببلغية لؤلنكاع األدبية أٌكالن مف تعٌمؽ "دراسة الخصائص  ػػػػػػػػإضافة إلى ما قمتو قبيؿ  ػػػػػػػػ
. (2)األعراؼ االجتماعية كاألدبية في إجراء الٌداللة كالتعبير بحسب المقامات كالسياقات ثانيان"

 . ككذا درجات تأثير الٌمغة في المخاطبيف

كالمتكٌمـ يبٌمغ المتمٌقي أكثرى مٌما يقكؿ حرفيان فعبلن، كيتـٌ ذلؾ باستناده ) المتكٌمـ ( إلى  
معمكمات خمفيةو، لغكيةو كغيًر لغكيةو، مشتركةو فيما بينيما كما أٌنو يستند إلى إمكانية المتمٌقي 

 .(3)العقبلنية كاالستداللية

ال الغالي فيو ال يمكنو أٍف يغمط إٌف الباحث المنصؼ غيرى المجافي عف بحثو ك  
 كيأتي عمى رأس ىؤالء عبدي ىذا الميداف مف البحث الببلغي،  الببلغييف العرب جيكدىىـ في

القاىر الجرجاني الذم "أٌكد قبؿ ريتشاردز ك سيرؿ كماكس ببلؾ كمارؾ بركس كغيرىـ مف 
ارة، كبٌيف أٌف المبالغة التي الٌنقاد الغربييف المعاصريف أىمٌيةى الٌسياؽ الذم كجدت فيو االستع

تيٌدعى لبلستعارة ليست في المعني نفسو الذم يقصد إليو المتكٌمـ، كلكف في طريقة إثباتو 
                                                           

د المجمٌ  - مجٌمة كيراال -المثؿ المكجز في الٌمغة العربية ) دراسة في ضكء نظرية الٌسياؽ (  -عرفات فيصؿ المٌناع  - (1)
 . 110 - 109ص  -اليند- 2015 - 1العدد  - 04
 . 236ص  -لحجاج في الببلغة المعاصرة ا -محمد األميف الطمبة – (2)
 . 304 -303ص  -قد الببلغة كالنٌ  -محمد كريـ الككاز  – (3)
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، كمف ىذا المنطمؽ فبل مزٌية كال فضؿ لكممة مفردة، إاٌل إذا كانت في (1)لممعنى كتقريره إٌياه"
ف في مكضع تركيب كىنا تأتي دٌقة الٌتخٌير كعمؽ االنتقاء ألٌف ىذه ا لكممة نفسيا قد تىٍحسي

 كتىقبيح في آخر، كالذم يبرز ذلؾ ىك الٌسياؽ الذم ترد فيو .

، مف زاكية -عمى العكس عند الغرب -لقد فٌرؽ الجرجاني بيف االستعارة كالٌتشبيو  
الٌتصريح كاإلخفاء فمثبلن : إذا أردت الٌتصريح في كصؼ فرس تقكؿ : "كأٌف سيرىه سباحة ه  

ذا أردت اإلخفاء كاالستعارة قمت : يسبح براكبو، كيطير بفارسو  ككأٌف جر  يىو طيرافي طائر، كا 
كما نجده فٌرؽ أيضا بيف االستعارة، ك مطمؽ المجاز مف زاكية االنتماء إلى البديع أك عدـ 
االنتماء إليو في سياؽ تدقيقو لمفيكمي المجاز كاالستعارة إلخراجيما مف الخمط الذم كقعىا 

 .                                                                    (2)عمماء الكبلـ مف جية المجاز كعمماء الٌمغة مف جية االستعارة"فيو عند 

كما أٌف الببلغييف العرب رٌكزكا في تأصيميـ الٌنظرم لمفيـك االستعارة ككذا في  
مصطمحيف ىما مصطمح الٌنقؿ أك االنحراؼ تحميميـ لمٌنماذج الفٌنية ليا، رٌكزكا كألٌحكا عمى 

بالكممة عف معناىا الكضعي إلى معنى آخر، كمصطمح االٌدعاء الذم ىك انحراؼ بمعنى 
 الكممة إلثبات معنىن آخر بو .

ىك كجكد سبب بيف المنقكؿ منو كالمنقكؿ  -في الٌنقؿ -فالمنطمؽ األٌكؿ نحك المجاز  
الٌتفريؽ بيف المجاز البديعي كالمجاز غير البديعي، "إٌف لو، كطبيعة ىذا الٌسبب تككف أساسى 

الخطكة األكلى مكٌجية إلى المتكٌمميف لحٌثيـ عمى الٌتمييز بيف ما يمكف تأكيمو كماال يمكف 
تأكيمو، في حيف أٌف الخطكة الثٌانية تخاطب الٌمغكييف مباشرة مف منطمؽ بديعي، أم مف 

قؿ الذم تظير لو خمفيةه تشبيييةه ىك ما يسمى باالستعارة  ، كىذا النٌ (3)منطمؽ القيمة الببلغية"
                                                           

  -كزيع شر كالتٌ األىمية لمنٌ  - (بعاد المعرفية كالجماليةأل)اقد األدبي الحديث االستعارة في النٌ  -بك العدكس أيكسؼ  -(1)
 .117 ص -1997 1ط -المممكة األردنية الياشمية  -ف اعمٌ 

 . 377ص  -لببلغة العربية أصكليا كامتداداتيا ا -محمد العمرم  -(2)

 . 379ص  -المرجع   نفس -(3)
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في حيف أٌف الٌنقؿ اآلخر الذم يٌتسع لكٌؿ صكر الٌنقؿ لمبلبسات غير تشبييية، ىك ما سٌماه 
 الببلغيكف المتأٌخركف مجازان مرسبلن .

 :(1)كيمكف استنباط ثبلثة مستكيات لمٌنقؿ مف كبلـ اإلماـ عبد القاىر الجرجاني
لٌنقؿ اتفاقان، ككقكع العقيرة لمٌصكت في قكليـ : رفع فبلفه عقيرتىو، كذلؾ أٌنو شيء جرل ا – 1

 اتفاقان كال معنى يصؿ بيف الٌصكت كالٌرٍجًؿ المعقكرة .
الٌنقؿ لمبلبسة ضعيفة  مثؿ : الٌشاة العقيقة، كىي الٌشاة التي تيذبح عف الٌصبي إذا  – 2

ًمقىت عقيقتيو .  حي
 لمستكييف الٌسابقيف، كىك الذم نجده فيما يمي مف أمثمة :نقؿ أقكل مف ا – 3

پ  پ  پ     چ  بيف اليد كالٌنعمة كبينيما كبيف القدرة  مثؿ : أيادم فبلف، كقكلو تعالى : ـ      

 .١١الفتح:چ   ڀڀ   
 بيف الٌظير الحامؿ كالمحمكؿ في نحك تسميتيـ المزادةى راكيةن،  كىي اسـ لمبعير الذم  ـ      
 يحمميا في األصؿ .       
 العبلقة بيف الٌنبت كالغيث، كبيف الٌسماء كالمطر في قكليـ : رعينا الغيث يريدكف  ـ      
 الٌنبت الذم الغيث سببه في ككنو، كقكليـ: أصابتنا السماءي، يريدكف المطر.       
 ك"ىذه األمثمة ترجع كما ترل إلى عبلقاتو سببية أك زمنية أك كٌمية أك جكارية، مٌما  ـ      
 .(2)يدخؿ في باب المجاز المرسؿ عند المتأخريف"       

أٌما مصطمح االٌدعاء فقد استخدمو عبد القاىر بدالن مف مصطمح الٌنقؿ ال لتغير مفيكـ  
  االستعارة القائـ عمى فكرة االنحراؼ في نظره، بؿ"ألٌنو كاف يحٌس بقصكر ىذا المصطمح

، ككذا (3)كبأٌنو مظٌنةه لٌمبس في تصٌكر مزٌية االستعارة كمناط القيمة الفنية ليا مف جية أخرل"

                                                           

 . 381-379ص  - لببلغة العربيةا -محمد العمرم  -(1)
 381ص   -المرجع   نفس -(2)
 .126ص  -1998 1ط -مصر -القاىرة -بير فكر العلر ااد -المعنى في الببلغة العربية -حسف طبؿ -(3)
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القكؿ بالبناء عمى الٌصكرة كتكسيع مجاليا عف طريؽ التٌناسي كاالٌدعاء  ىذا المنحى كاف 
الذم قادت إليو الٌتجربةي الٌشعرية الجديدة في العصر العٌباسي، كاف يجافي القكؿ بالٌنقؿ 

 .     (1)المعتمد في بناء العبلقة االستعارية، إضافة إلى عدـ كفايتو في تفسير كٌؿ صكر االنزياح

الٌنقؿ يتجٌمى في عدـ انطباقو عمى مختمؼ ألكاف االستعارة المختمفة   فقصكر مصطمحً  
فيك ال يىٍصديؽ مثبل عمى االستعارة المكنٌية، ألٌننا إذا تصٌكرنا فييا نقبلن دخمنا في نكع مف 

بو باألفكاه كنقؿ في لفظت ب و بالٌنكاجذ، كشيء قد شي ي المحاؿ، فبل يككف في المنايا شيء قد شي
 )الٌنكاجذ ك األفكاه( في بيت الحماسة القائؿ: 

                                       ؾ                   احً كى ا الضَّ ايى نى المى  اهً كى فٍ أى  ذي اجً كى نى      تٍ مى مَّ يى تى  فو رٍ قى  ـً ظٍ ي عى فً  هي زَّ ا ىى ذى إً                     

"إٌنو أراد أف يبالغ في سركر كاستبشار المنايا  فميس لنا باعتبار االٌدعاء إاٌل أف نقكؿ : 
 .   (2)فجعميا في صكرة مف يضحؾ حتى تبدك نكاجذيه اٌدعاءن" إذا ىك ىٌز الٌسيؼى 

فؤلٌنو قد يكىـ بأٌف مزٌية االستعارة  ػػػػػػػػفي تصكر عبد القاىر  ػػػػػػػػأٌما ككنو مظٌنة لٌمبس  
تتعٌمؽ بالٌمفظ فحسب كمقتضى ذلؾ أٌف متعٌمؽ المزٌية في االستعارة ىك المعنى كالٌمفظ تبع لو 

 .     (3)في ذلؾ، كىذا ما يخدـ نظرية الٌنظـ كيدفعيا قدمان في مدارج اإلعجاز الببلغي الٌنحكم

قاىر عمى مصطمح االٌدعاء، كذلؾ ألٌنو لقد كاف الكازع الٌديني كراء إلحاح عبد ال 
يستطيع عف طريقو تكجيو المعنى في الٌنماذج القرآنية التي كردت فييا االستعارة متعٌمقة 

ڤ  ڤ    چ  بالٌذات اإلليية، فاإلصرار عمى تمٌثؿ الٌنقؿ في االستعارة في مثؿ قكلو تعالى :

                                                           

 . 382ص  -لببلغة العربية ا -محمد العمرم -(1)
 .127ص  - المعنى في الببلغة العربية -حسف طبؿ  :ينظر -(2)
 . 127ص  - المرجع نفس :ينظر -(3)
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، "قد يجر  إلى الٌتشبيو   ٢٦هود:چىب      حب  خب  مب    چ  :كقكلو،   ٢٧طه:چڦ    
 . (1)كالحمؿ عمى الٌظاىر،  كارتكاب ما يقدح في الٌتكحيد"

اٌل لـ تقـ ليا قائمةي    إٌف كجكد العبلقة لمٌصكر المجازية ضركرة كشرط أكيد، كا 
كاالستعارة ليست بمعزؿ عف ذلؾ، فيي تقكـ عمى عبلقة المشابية في أصؿ كضعيا بيف 

فتمؾ العبلقة في نظر الببلغييف ىي التي تبٌرر نقؿ الٌمفظة "المستعار لو كالمستعار منو، 
 .( 2)"ناىا لممستعار لوالمستعارة أك اٌدعاء مع

مف إيرادىا في الكبلـ، لكف يزيد المعنى االستعارم  كمف ىنا كاف ىذا ىك الغرضي  
ا ذا تأثير لمعنى  تقٌرر إثباتو، ىذا دكف إغفاؿ دكر تفاعؿ عمى المعنى  التٌ  شبييي ككنيو إببلغن

 كردت فيو .الٌدالالت داخؿ سياؽ االستعارة  الذم يتفاعؿ بدكره مع سياؽ الٌنص الذم 

ترٌتب عف القكؿ بأصمية الٌتشبيو في االستعارة إخراجييا مف دائرة الٌتخٌييؿ الذم يقكـ  
عمى اإليياـ كالمخادعة، كىذا ما يتنافى مع المعنى االستعارم في القرآف الكريـ، ألٌنو ال يقكـ 

نى عقمي إاٌل عمى الٌصدؽ كالحٌؽ المطمؽ، كمف ىنا قامت استعارة القرآف الكريـ عمى مع
صادؽ كٌؿ الٌصدؽ ال تراكده ذٌرةي كذب أك خداع، كىذا ال يطعف في القيمة الفنٌية لبلستعارة 

 كعمؽ تأثيرىا الفٌني في المتمٌقي .

ما في الٌصكرة الفٌنية ) االستعارة ( مف المزايا الٌداللية كالممٌيزات الفٌنية عف  إذان كؿ   
ه إلى دٌقة اختيار ألفاظيا مف ناحية، كحسف ة مرد  غيرىا مف الكبلـ العاطؿ عف ىذه الًحٍميى 

الٌمفظ تتمثؿ في كثير  مف ناحية أخرل، "فمزٌيةي  الٌترتيب أك الٌنسؽ الذم تنتظـ فيو ىذه األلفاظي 
الٌنظـ )الٌترتيب أك الٌنسؽ ( فإٌنيا  مف األحياف في الٌتجٌكز أك االنحراؼ في داللتو، أٌما مزٌيةي 

لمغرض الفٌني  كأكثري مبلئمةن  ر بيف كجكه الٌنحك كفركقو لما ىك أدؽ  تأديةن تتمٌثؿ في دٌقة الٌتخيٌ 

                                                           

 . 127ص  -المعنى في الببلغة العربية   -حسف طبؿ :ينظر -(1)
 . 129ص  -المرجع  نفس –(2)
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كال يمكف االقتصار عمى الٌمفظ ألٌنو "يؤدم إلى القصكر عف استشفاؼ ثراء ، (1)الخاص"
فضبلي عف ككنو  ػػػػػػػػ ، كليذا فالٌنحك(2)الٌتعبير الفٌني، كاإلحساس بما يحفؿ بو مف قيـ جمالية"

فيك كسيمة إلبراز الٌصكر الٌذىنية كالمعاني التي ىي "  ػػػػػػػػ لبياف صٌحة الكبلـ أك خطئو آلةن 
ألكاف نفسية تأتمؼ داخؿ الٌسياؽ، ندركيا مف كجكه استعماؿ الكبلـ،  كمف الفركؽ التي تبدك 
ا حي ا مف  بيف استعماؿ كآخر مف خبلؿ ارتباط بعضيا ببعض بحيث تجتمع لتشٌكؿ معنا نسيجن

 .(3)"الكجدانية الٌذىنية، كاألحاسيسً  لمشاعر اإلنسانية، كالٌصكرً ا

ذا أردنا الٌتحدث عف القيمة الفٌنية التي تنطكم عمييا االستعارةي   فيمكف أف نكجزىا  كا 
يتحٌقؽ فييا مف تفاعؿ كتداخؿ في الٌداللة، كما يظير فييا مف قدرة أيضا عمى إدخاؿ " فيما

 الٌنص أك الخطاب كالتي تككف الزمةن  (4)"عة داخؿ نسيجعدد كبير مف العناصر المتنكٌ 
انفرادىا دكف الٌتشبيو بقدرتيا عمى اإلشارة إلى عناصر خارج " الكتمالو، ىذا فضبلن عف

ثارة قدر أكبر مف  الٌسياؽ الٌنصي )...( كمف ثـ تصبح أكثرى  منو قدرة عمى اإليحاء، كا 
الٌتداعيات في ذىف المتمٌقي )...( كىي بحكـ طبيعتيا تمؾ أكثر فائدة فيما يٌتصؿ بالٌتعامؿ مع 

الٌتجارب كالٌظكاىر التي ال يمكف لٌمغةو استيعابييا أك الٌتعبيري عنيا"
 . كىذا دكف أف نيٍغًفؿى (5)

،  إاٌل أٌنيا )االستعارة( (6)"بغيرىا مف عناصر الٌتعبير األدبي يا عمى االمتزاج كاالنصيارقدرتى "
تشترؾ في ذلؾ مع بقٌية أنكاع المجاز األخرل لكٌنو فييا يككف أدخؿ كأغمض كىذا لتحقيؽ 

ثارة فضكلو المعرفي لمكقكؼ عمى كامف المعنى في أثناء لطائؼ إشارتيا   شدًٌ  انتباه المتمٌقي كا 

                                                           

 . 157ص  - المعنى في الببلغة العربية -حسف طبؿ  -(1)
 . 158ص  -المرجع  نفس -(2)
 . 119-118ص  -االستعارة في النقد األدبي الحديث  -يكسؼ أبك العدكس  :ينظر -(3)
 -الدار البيضاء  -المركز الثقافي العربي  -الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب  -جابر عصفكر -(4)

 . 247ص  - 1992  3ط -المغرب
  . 248ص  -المرجع  نفس :ينظر -(5)
 . 123ص  -االستعارة في النقد األدبي الحديث  -يكسؼ أبك العدكس  -(6)
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يسعى مف خبلؿ كدًٌ ذىف المتمٌقي إلى تحقيؽ الٌمذة كالمتعة لو بعد  ىذا االنجاز الٌمغكم كؿ  
 كقكفو عمى المعنى،  كىذا ما يمكف أف ندعكىه الٌتداعي الٌداللي .

كذلؾ بتكظيؼ الٌسياؽ الفيـ االستعارم أىميةن كبرل،  كالٌنظرة الٌسياقية تعطي عمميةى  
كف االستعارة أكثر مف ككنيا مجردى مقارنة  كالقرينة، "كىي تيًعيف عمى تحميؿ االستعارة، إٍذ تك

تيًبيف عف نقطة ما، أك تشير إلى قاعدة ما، كذلؾ بإعادة تككينيا تككيننا جذابنا، لتصبح بو 
،  قد يككناف بعيديف أك عمى األقؿ ال (1)"االستعارة ىي العنصر الذم ال بٌد منو لربط سياقيف

 يكجد بينيما رابط في الظركؼ العادية .
الٌنظرة الببلغية المعاصرة لبلستعارة ال تراىا معنىن مجازيان يقـك عمى معنى حقيقي إٌف  

)حرفي( ىك أصؿ لو، بؿ تراىا معنىن جديدان سائغان لذةن لممتذٌكقيف، نابعان مف تفاعؿ سياقىٍي 
المعنى الحرفي كالمعنى المجازم، لييٍخًرجاى سياقان جديدان أنتجتو ىذه االستعارةي 
(2). 

كاالستعارة ليست منفصمة عف الٌمغة، بؿ ليا عبلقة عضكية منبٌثة داخؿ البناء "      
 ، تداخؿ ىذه العبلقة في الٌسياؽ ينتج المعنى المقصكدى، كبما أٌف االستعارة صكرةه (3)"الٌمغكم

 تككف خارقةن  مف كممات نشأت بينيا عبلقاته  - كما ذكرنا -يا الٌمغة فيي تتكٌكف فنية أداتي 
معنى نمطي حرفي كآخر  -ككما ىك معركؼ -لمعرؼ الٌسائد في تمؾ الٌمغة، كلبلستعارة 

و كانحرافو االستعمالي كالمجازم غايتي  مراد، كالثٌاني ىك المرادي  ؿ غيري استعارم فني، فاألكٌ 
  المعنى ىنا ليس ىك معنى األجزاء التي تكٌكف ىذه البنية االستعارية"ك االنتباه، الٌتأثير كشد  

ٍدس الذم ىك ضركرم الكتشاؼ العنصر الخيالي )الٌتصكيرم( الذم  بؿ يجب إعماؿي  الحى
ىك ما سماه ماكس ببلؾ بنظاـ المكاقع المشتركة  يربط بيف طرفي االستعارة، ىذا العنصري 

ٍدس ىنا ليس إاٌل سرعة االنتقاؿ في الفيـ، أك ىك ضربه  مف  المعرفة الثٌاقبة  المترابطة، كالحى

                                                           

 .  99ص   –الحديث الستعارة في النقد األدبيا -يكسؼ أبك العدكس  -(1)
 . 227–226الصكرة الفنية ص   -جابر عصفكر :ينظر –(2)
 . 112ص   –االستعارة في النقد األدبي الحديث -يكسؼ أبك العدكس  –(3)
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التذٌكؽ كاختبلؼ التذٌكؽ باختبلؼ المتذكقيف، كما أٌف دكر  ، كيتجٌمى ىنا دكري (1)"كالبصيرة
ٍدس الذم يمعبو في عممية التحميؿ االستعارم ىك تجسير الييكة بيف االستعماالت الحرفية "الحى

االستعارية المنبثقة كالٌناشئة مف التقاء جميع  الٌسابقة لمعناصر المكٌكنة لمجممة، كاالستعماالتً 
 ، مع بعضيا البعض. (2)"عناصر الجممة

 

ىك معادؿ مكضكعي لما  ػػػػػػػػكاالستعارة جزء منو  ػػػػػػػػإٌف الٌتعبير بالٌتصكير الفٌني،  
تحٌسو الٌنفس اإلنسانية  ك يستشكؿ الٌتعبير عنو بالعبارات الٌنمطية، فميجأ إلى الٌتصكير 

يا، ىذا في كبلـ البشر كما فيطركا عميو كريًكزى في إلخراج تمؾ الغكامض التي ال تيدرؾ حقيقتي 
يخالطو  أف فيك يىًجٌؿ عف الغمكض أك ػػػػػػػػ سبحانو كتعالى ػػػػػػػػطبائعيـ، أٌما بالٌنسبة إلى كبلمو 

عمى عادة العرب في جريان  ما يخالط كبلـ البشر مٌما ذكرنا قبؿ قميؿ، كلكٌنو أكرد الٌتصكيرى 
، حتى يحتاج في  الكبلـ كٌمما لىطيؼى معناه كدؽَّ "تطريةن لمكبلـ كتميينان لو، كألٌف كذا كبلميا ك 

جالة الٌذىف فيو، كانت الٌنفسي   بما يظير ليا منو، أكثرى  إخراجو، إلى غكص الفكر عميو كا 
عمى تغذية شكقيا إلى معرفة  ، ىذا فضبلن (3)"التذاذان كأشٌد استمتاعان، مٌما تفيـ في أٌكؿ كىمة

شباع الفضكؿ حتى  مزيد مٌما تجيؿ مف لطائؼ المعاني كدقيؽ القصكد كجميؿ الٌداللة، كا 
داخؿ  اىمف إيراد درجة االرتداد عمى بصيرة بيذه الٌصياغة الفٌنية البديعة في قصدىا كاليدؼً 

ألٌنيا  لممعنى الذم تعرضواالنتباه "التركيب، كمف ىنا فاالستعارة تفرض عمينا نكعان مف 
، ال يمكف (4)"مباشرة التقاء الٌسامع بالمعنى كتمٌكه عميو بإشارات فرعية غيرً  تبطئ إيقاعى 

 الخمكص إلى المعنى دكنيا . 

                                                           

 .114–113ص  –االستعارة في النقد األدبي الحديث -يكسؼ أبك العدكس  :ينظر –(1)
 . 115ص  –المرجع نفس –(2)
 . 325ص   –الصكرة الفنية -جابر عصفكر  –(3)
 . 328ص   –المرجع  نفس  –(4)
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ـٌ انتقاؿ الفكر مف المعنى االستعارم لمكبلـ الٌتصكيرم في االستعارة إلى   كىكذا يت
و المتمٌقي كفضكلى  االستدالؿ كالقياس، يثير ذىفى  المعنى األصمي كال يتـٌ ذلؾ إاٌل بنكع مف

عمى  لمبحث عف المعنى الٌسابؽ في كجكده عمى الٌصكرة التي لبسيا بعد أف استكل قائمان، ك
الذىنية  ذىف المتمٌقي كتناسبو مع قدر ىذا المعنى المتكٌصؿ إليو تتحٌدد المتعةي  قدر كد  

 .(1)ياىذه االستعارة كأىميتي  مف طرؼ المتمٌقي، كمف خبلليا تتحٌدد قيمةي  المستشعرةي 

إٌف الغرض مف إيراد الٌصكرة الفٌنية عمكمان، كاالستعارة خصكصان في الكبلـ ال يخرج  
ٌما المتعةي  عف أمريف إٌما المنفعةي  الٌشكمية الخالصة، ىذا في الكبلـ العادم الذم  المباشرة، كا 

 فيك ال يكرد كغايةو لنفسيا بؿ يكرد -سبحانو عٌز كجؿٌ  -أٌما في كبلـ هللا يستعممو البشر، 
و أك غيرى  أبعد قد تككف إيضاحى فكرة أك إقناعان بيا أك تحسيفى أمرو  لغايةو  ككسيمةو  أك تقبيحى

يراد الٌشكمية لغرض الٌنفع المباشر،  ذلؾ، كمف ىنا نبلحظ أٌف القرآف الكريـ استخدـ المتعةى  كا 
مٌتأثير كاإلقناع أساليبه متنٌكعة ل، يعقبو تأثيره كاستجابةه مف المتمٌقي، ك  - كما قمنا -رة االستعا

 :(2)نكردىا فيما يمي

 الٌشرح كالٌتكضيح : – 1

إٌف مف يريد أف يقنعؾ بفكرة أك يستميمؾ نحك رأم، يشرحو لؾ في بادئ األمر كيكٌضحو      
تكضيحان يغرم بقبكلو كالٌتصديؽ بو، أم الٌتعبير عف المعنى بطريقة تقٌرب بعيده، كتحذؼ 
فضكلىو كتصٌكره في نفس المتمٌقي أبيف تصكير ك أكضحو، كمف ىذا المقاـ فالقدماء 

ىا، كبالٌتالي فاالستعارة كىي إلى اإلبانة جانبان كبيران مف ببلغة الٌصكرة كتأثيرً كالمحدثكف رٌدكا 
عف طريؽ الجمع بيف شيئيف  جزء مف الٌصكرة تكجب ببلغةى بيافو ال تنكب منابو الحقيقةي 

                                                           

 .328ص  –الصكرة الفنية -عصفكرجابر  :ينظر –(1)
 كما بعدىا . 332ص  –المرجع نفس :ينظر –(2)
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بي بيافي  عف طريؽ الٌتشبيو أك الٌتفاعؿ بيف أحدىما باآلخر  بمعنى مشترؾ بينيما، ييٍكسى
أك الٌسياؽ الٌناتج عف صير الٌتراكيب مع بعضيا البعض، كمف ىنا تتحٌرؾ عناصر الٌتركيب 

الٌداللية في الٌصكرة االستعارية في طريؽ صاعد، مف األدنى إلى األعمى كمف الكاضح  الٌنقمةي 
 مف  المستعار لو . منو أبيفى  إلى األكضح، فيصبح المستعاري 

 المبالغة :  – 2

يؤٌثر في المتمٌقي كيساىـ في عممية إقناعو، فإٌف المبالغة تفعؿ إذا كاف الٌشرح كالٌتكضيح      
و، كالٌصمةي بينيما كبيف الٌشرح كالٌتكضيح كثيقةه  ، ألٌنيا تصبح كسيمةن لئلبانة إذا أيريد الٌشيء نفسى

مف  بعض عناصره الياٌمة، كمف ىنا فاالستعارة القرآنية أسمكبه  المعنى أك تأكيدي  تمثيؿي 
يا و كمغزاه، كيتجٌمى حسني خدـ لمتأكيد في كصؼ حاؿ أك مكقؼ، لو أىمٌيتي تى سٍ يي أساليب المبالغة 

 في ما كرد قبيؿ مع اإليجاز. إذا تضٌمنت المبالغةى 

 الٌتحسيف ك التٌقبيح: – 3

إٌف لمكبلـ البميغ قدرةن عمى تشديد كطأة كقع المعاني كاألفكار عمى نفس المتمٌقي، مٌما     
    صكرةن  مف طرفو إزاء مكضكع الكبلـ، كعندىا تصبح االستعارةي  سمككيةن  يترٌتب عميو كقفةن 

 ي في أمر ما أك تنفيره منوم إلى ترغيب المتمقٌ قبيح كمف ىنا تؤدٌ حسيف كالتٌ أك كسيمة لمتٌ 
أك  قبحان  ليا، لكنيا أشد   كيككف ذلؾ عف طريؽ ربط المعاني األصمية بمعافو أخرل مماثمةو 

 انكية إلى المعاني األصمية.لحسف أك القبح مف المعاني الثٌ ا فتسرم صفاتي   حسنان 

 غةي مف الحقائؽ تعجز المٌ  زو متميٌ  الدراؾ نكعو  حتميةن  "كسيمةن  كبالتالي تصبح االستعارةي  
 ي قرينةى االستعارية لممتمقٌ  التي تمنحيا الصكرةي  العادية عف إدراكو، أك تكصيمو، كتصبح المتعةي 
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ة أك الحقائؽ كاألسرار الككنيٌ  (1)ة مف التجربة اإلنسانية"خفيٌ  الكشؼ، كالتعرؼ عمى جكانب
 المطمقة.

إضافية  إلييا "إيحاءاته  ىي أصكؿ المعاني مزيده  -كما أسمفنا -إف المعاني الفنية  
شاعاته  حدة دة بصياغاتيا، متٌ ية، متجسٌ غة الفنٌ )معاف ركحية( كامنة في خصائص المٌ  كا 

، أم أٌف تذكؽ تمؾ المعاني (2)ال تشع  إالَّ منيا كال تيتىذكؽ بدكنيا"ة عبيرية الخاصٌ بأشكاليا التٌ 
جالة الفكر في تمؾ الصٌ  ية  ياغة الفنٌ الفنية كاألغراضى الجمالية يككف بإمعاف الٌنظر كا 

عبيرية األٌخاذة، ألٌف الٌسحر البياني كالتأثير البميغ طي  أعطافيا كيستتر في كاألشكاؿ التٌ 
ياغات ة،  كىك ال يجب أف نترجـ ىذه الصٌ األىميٌ  تنا أف نشٌدد عمى أمر بالغً أكنافيا، كال يفك 

فصاحتيا ك كذا  ية أك نسقط عمييا تفسيراتو حرفيةن ألٌف ذلؾ يذىب بمٌب ببلغتيا كلبابً الفنٌ 
 في المعنى. تغيره  ألٌف تغٌير المبنى يتبعو حتمان 

جالةى   كيؤتياف  ظر ىذه ال يغنياف فتيبلن النٌ  يجب أف نشير ىنا إلى أف إمعاف الفكر ىذا كا 
ية الفنٌ  كالصياغاتي  عابيري بالمقاـ أك الحاؿ الذم تساؽ فيو تمؾ التٌ  ما لـ  يساعدىما "كعيه  ثماران 

ربة التي ييٍستىٍنبىتي فييا المعنى"ألٌف ىذا المقاـ أك الحاؿ ىك بمثابة التٌ 
 ، كالحاؿ ىك "الكاقع (3)

ـي المحيطة بإنتاج ىذه التٌ أك المبلبسات الخارجية كالظركؼ       فيك المعنى  عابير أٌما المقا
  ة ليذا الكاقعؤية الخاصٌ ؿ الرٌ جربة التي تمثٌ ، أك بعبارة أخرل ىك التٌ (4)أك الغرض الخاص"

ـ كالٌسامع كالعبلقات كالظركؼ االجتماعية كاألحداث كما يمكف أف نعٌرفو بقكلنا : "ىك المتكمًٌ 

                                                           

 .383ص  –لصكرة الفنيةا -جابر عصفكر  –(1)
 .121-120ص  –ةالمعنى في الببلغة العربي -حسف طبؿ –(2)
 .200ص  –المرجع نفس –(3)
 .نفس الصفحة ك المرجع نفس –(4)
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قاليد كالمعتقدات راث كالفمكمكر كالعادات كالتٌ ثـ التٌ حاضر الكاردة في الماضي ك ال
 .(1) "تي بلى بى عٍ زى كالخي 

ة العبلقات المسانية كما تؤديو مف كظيفة داخؿ النص، تظير مف خبلؿ ك"أىميٌ  
العبلقات التي تقـك بيف الكممات في التركيب، كمف ىنا يتجٌمى إيحاؤىا كتظير داللتييا، كىذا 

ياؽ ، كىك يسمى بالسٌ ، كالمجازم خصكصان عمكمان  (2)ياؽ في المعنى"عمى أىمية السٌ  تككيده 
سانية التي ذكرناىا قبيؿ أٌما ياؽ الداخمي، كيكمف في العبلقات المٌ غكم أك المقاـ، أك السٌ المٌ 

قافية التي تحيط بيذا المنتج ياؽ الخارجي، أم المبلبسات االجتماعية كالثٌ الحاؿ فيك السٌ 
داخمي يتمٌثؿ في  آية ليا سياؽه  زكؿ في القرآف الكريـ، فكؿ  ؿ لذلؾ بأسباب النٌ كقد نمثٌ  صيالنٌ 

جي قد يككف سبب نزكليا كقصةو خار  ركيًب، كسياؽه المعاني التي تينتج مف خبلؿ عبلقاًت التٌ 
، أك تحد   حدثو  الكتاب )الييكد(  ىا أىؿي مف طرؼ ثقافةو أخرل ركادي  أك سؤاؿو يبحث عف إجابةو
 .ىـأك غيري 

ف كاف الذم ييمٌ ة السٌ كمف خبلؿ ىذا نستطيع أف نممس مدل أىميٌ   نا ياؽ بنكعيو، كا 
، كتزداد أىميتي ىنا نكعيو الدٌ   كخطكرةن  و عمقان اخمي فقط، في إظيار المعنى المراد كالقصد المرـك
التي تمنع مف إرادة المعنى ألٌنو ال بٌد مف الكقكؼ عمى القرينة  مجازيان  ركيبي إذا كاف التٌ 

 ياؽ .الحقيقي كالتي ال تظير إاٌل خبلؿ السٌ 

غة)...( فنحف ال نستطيع أف نصكغ في المٌ  االستعارة ىي المبدأ الحاضر أبدان  "إفٌ  
جكء إلى االستعارة )...( كعندما نسأؿ كيؼ في أم حديث اعتيادم سمس دكف المٌ  جمؿو  ثبلثى 

شاط الذىني،)...( أنماط النٌ  ككؿ   كالشعكري  نسأؿ كيؼ يعمؿ الفكري  نا في الكاقعفإنٌ  غةي تعمؿ المٌ 
االستعارة إلى اآلخريف  كىك عظيـ  العظيـ، أعني ممكةى  ككيؼ يمكف أف ننقؿ ذلؾ الشيءى 

                                                           

 .53ص  –إلعجاز القرآنيا -حسف العكيمي  –(1)
  –2016صيؼ  –120العدد  –دة عكد النٌ مجمٌ  –اللية في المجاز كاالستعارة كالكنايةالعبلقات الدٌ  –بيعينجكد ىشاـ الرٌ   –(2)

 .3ص  –الجزائر
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ىذا النص يتحٌدث عف المبمغ الذم بمغتو  ،(1)التي نحيا بيا" ةي كى مى و في حقيقة األمر المى ألنٌ 
رم كالحضارم في المغة، ىذا فضبل عف الدكر الخطير الذم االستعارة في الجانب الفك

ينزع حينما يككف أماـ نا اليكمي، "فاإلنساف تضطمع بو في حياتنا ككؿٌو فاالستعارة ىي خبزي 
جربة التي كانت في البدء استعماؿ أنساًؽ عبلقاتو معركفة، كذلؾ بغاية جعؿ التٌ حدث ماإلى 

                     . متكاصًؿ االمتداد تساىـ االستعارة في تطكيع الٌمغة لعىالىـو غريبةن، مفيكمةن ذىنيان كمف ىنا 

 إلى ذراعنا الذىني تصؿ إلى تخـك تحقيؽ الخكارؽ  كىي إضافةه  إٌف فعالية االستعارة      
راث المعرفي كالفمسفي الغربي مف اختزاليا في ا تراكـ في التٌ يذا فاالستعارة كعمى العكس ممٌ لك 

ـي غة صارتخرفي مف المٌ الزٌ  زييني كانب التٌ الج باإلحباط  ابي صى كيي  " تنجح حيث يخيب العم
جراءن لممعرفة حيث ييسجَّ ( كمف ىنا أصبحت طريقةن أساسيةن لمعقمنًة )... ؿ قصكري المفيكـً كا 

التي طالما قصكران ذىنيان، إذف ىذا الدكر الككني كاألسطكرم لبلستعارة صٌحح النظرةى القاصرةى 
القديمة، إلى أف ردت ليا االعتبارى الببلغةي الحديثةي التي فتحت  عانت منيا في الببلغةي 

 .(2)عيكنياى عمى كاقعو عنيدو يمتنع عف تسميـ مفاتيًحو لحؿًٌ ألغازه بدكف االستعانة باالستعارة"

ما مٌر معنا في ىذه العجالة نصؿ إلى أٌف "االستعارة ال تقتصر عمى البناء  مف كؿًٌ  
ٌنما ىي مكجكدةه المٌ  مككات اليكمية كالكثير مف في األفكار كالحركات كاالنفعاالت كالسٌ  غكم كا 

، كمف ىذا المقاـ نستطيع أف نرل الٌدكرى الخطيرى كالمكانةى المرمكقة التي (3)المظاىر الحياتية"
في عالمنا اليكـ، بعد أف كانت نسيان منسيان إاٌل باعتبارىا مف الٌترؼ الٌمغكم  ا االستعارةي تبكأتي

 كالفكرم المتمٌثؿ في الٌزخارؼ كالمحٌسنات التي يتزٌيف بيا الٌمفظ كالمعنى.

   إلى حمكلتيا الجمالية المحٌمقة ية القرآنية، إضافةن كرة الفنٌ ، فالصٌ كمثمما أكردنا سابقان  
، كبالتالي  ـ الخياؿ كالحسف البعيدة، تحمؿ طبيعةن حجاجيةن ال تقؿ  في عكال عف ذلؾ بحاؿو

 فيي محشكدة لغرض أكبر رغـ خدمتيا لمغرض األصغر الكاردة مف أجمو في ذلؾ المقاـ. 
                                                           

 .31-30ص  –2015 1ط –الجزائر –منشكرات االختبلؼ –ببلغة الخطاب الديني –محمد مشباؿ –(1)
 بعدىا.كما  28ص  –نفس المرجع ينظر:  –(2)
 .111ص  –التأكيؿ التقابمي -محمد بازم  ينظر: –(3)
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  كالتأثير، كغيره مف كبلـ العرب، كالمحاججي  كالحجاج في القرآف الكريـ ىدفو اإلقناعي  
ة إاٌل إذا اٌتصؼ بصفاتو إضافةن إلى ما يقٌدمو مف أدٌلة كبراىيف، كمف ال يصؿ إلى ىذه الدرج
الكريـ  كجييات التي تككف معقكلةن لمف  يخاطبيـ كمف ىنا جاء القرآفي ذلؾ إيجادي الحجج كالتٌ 

"باستراتيجيةو حجاجيةو تقـك عمى تشكيؿ صكرةو لمٌذات اإلليية جديرةو باإليماف كالٌتصديؽ كالثٌقة  
ى تكجيو المتمٌقي إلى المظاىر التي تتجٌمى بيا الذاتي في الٌنص لخدمة الٌدعكل كتعتمد عم

كالتصديؽ، دكف الفصؿ بيف الكجكد الحقيقي لمٌذات اإلليية كبيف مظيرىا  الدينية كىي اإليمافي 
فات التي يحاجج -عٌز كجؿٌ -الخطابي، فالمظير الذم يتجٌمى بو هللا  بيا  ىك كجكديه، كالصًٌ

المشار إلييا عند  ىي حقيقتيو، كىي ال تنفؾ عف ذاتو العمٌية، كمف ىنا تنتفي تمؾ الثٌنائيةي 
، في حديثيـ عف األخبلؽ الخطابية كاألخبلؽ (1)الببلغييف كالتداكلييف ك محممي الخطاب"

ترغيبان ـ المطمقة سميـ لسمطة المتكمًٌ التٌ  كالكاقعية، كبالتالي فميس أماـ المخاطب المؤمف إالٌ 
ا كقطعان لمطريؽ عٌما قد يساكره مف ىكاجس ك كترىيبان  ٌما دحضن ٌما تأكيدان لئليماف في نفسو كا  ا 
 نتيجة تخبطو في لٌجة ىذه الحياة الصاخبة.  كفتكرو 

الببلغية لمكجكه  القيـً  ياؽ الٌتكاصمي الحجاجي مف ربطً مف ىنا يظير تأثيري السٌ  
 في الٌنفكس. المؤثرةً  -عٌز كجؿٌ -ـ المتكمًٌ  صكرةً ب األسمكبية  كالتي منيا االستعارةي 

لقد صارت الصكرةي الفنية عقدةن تتشابؾ فييا الٌدالالت الفكرية كالعاطفية في لحظةو مف  
     الزمًف فيي تكثيؼه داللي بغبلؼو جمالي أٌخاذ يريد الكصكؿ إلى عقؿ المتمٌقي كشعكًره 

في اآلف نفسو.

   ه د  شي ظرية في االختيار السياقي الذم يككف عمى أى النٌ  كبعد تناكلنا لبعض الجكانب 
عمى القيمة الفنية لبلستعارة، كالتي  في االستعارة كاستعماؿ فني لمغة، سنحاكؿ الكقكؼى 

إلييا مف جماؿ عف طريؽ  ظـي حسف مكقعيا في الجممة، كما يضيفو النٌ "ىا مف تستمدٌ 
                                                           

 كما بعدىا. 198ص  –ببلغة الخطاب الديني -محمد مشباؿينظر:  –(1)
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 ، كذلؾ في استعراضنا لمجمكعة مف فرائد االستعارات الكاردة (1)"الصياغة االستعماؿ دقيؽً 
 ظـ في إبراز تفرد ياؽ كالنٌ ة السٌ ركيز عمى إظيار مزيٌ في سكرة آؿ عمراف الكريمة ، مع التٌ 

الخفي الذم يحاكلف  نيا في إظيار حسنيفٌ اىذه الحساف في مكاقعيا، كاإلضافة التي يضًفي
ية ىما مف االستعماالت الفنٌ اللي أك غيرً أك االنحراؼ الدٌ  ه دالالن بكسر عبلقات اإلسنادسترى 

چڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھھ     چ  ية، كنبدأ بقكلو تعالى :كرة الفنٌ غة إلنتاج ىذه الصٌ لمٌ 

  كمماتيا ة اختيار مكاقعً يا جاء مف دقٌ عجيبة كحسني  ففي اآلية الكريمة استعارةي    ١٦آلعمران:

عمى  ( دكف صيغتو الماضية ليدؿٌ ڻكبصفاتيا تمؾ دكف غيرىا، فاختار الفعؿ المضارع )
  يار منذ األزؿ كسيستمر إلى األبديؿ كالنٌ د كىذا  ما ىك مبلحظ مف حاؿ المٌ جدٌ الحدكث كالتٌ 

( ىك اختيار دكف غيره مف األفعاؿ التي تؤدم معناه كيدخؿ كغيره، ألٌف ڻكما أٌف الفعؿ )

  (2)"كاحد منيما في اآلخر بمطيؼ الممازجة كشديد المبلءمة إلفادتو إدخاؿ كؿًٌ  أبمغ"( ڻ)
ضميران كاجبى االستتار، مع تعريؼ الٌميؿ   -سبحانو عٌز كجؿٌ  -ىذا مع جعؿ الفاعؿ كؿ  
.كالنٌ   يار إلفادة العمـك

، فحسف ىذه االستعارة المائسة، إٌنما أتى ٢٦آلعمران:چۈئ  ۈئ  ېئچ  كقكلو تعالى :
يشبو نمك الٌزرع في  ػػػػػػػػ عمييا الٌسبلـ ػػػػػػػػمف اختيار الماضي )أنبت( دكف سكاه ألٌف ًكبىرى مريـ 

بؽ الفعؿي  فيو، كزاده تككيدان عف طريؽ  ككذا مبالغةه  باليمزة لتعديتو ألٌنو قاصره  أطكاره، كسي

، كزاد أحسفي  : ىناؾ نباته ( كجاء بو منٌكران لئبٌل يقكؿ قائؿه ۈئ) المصدر المفعكؿ المطمؽ اسـً 

( كىذا لتخصيص ىذا الٌنبات بيذا الكصؼ ېئ( بػ )ۈئكؿَّ ذلؾ ركعةن كلطافةن كصفيو )
العذب اآلخذ بنكاصي الحسف كالببلغة جاء ليمفت االنتباه  الٌساجي دكف غيره، فيذا الكبلـي 

                                                           

ص  -20021ط  –مصر -القاىرة  –دار اآلفاؽ العربية  –في القرآف الكريـاإلعجاز الببلغي  -محمد حسيف سبلمة  –(1)
60. 
 .60ص   –المرجع نفس –(2)
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فاختار  - عمييا الٌسبلـ -في مراحؿ عمرىا  البتكؿي  العذراءي نحك الٌتربية الٌصالحة التي تمٌقتيا 
ألٌف مدار القرينة في الفعؿ "ة، ىذا الكبلـ في صكرة استعارة تبعيٌ  سبحانو كتعالى إخراجى  الحؽ  

 )مريـ( . (1)بو"منو عمى المفعكؿ  كما ايشتؽَّ 

اآلية الكريمة ، في ىذه ٤١آلعمران:چائ  ەئ   ەئ   وئ  وئ   ۇئ   چكقكلو تعالى : 
ال ييحس   يا بكاسطة ما يسٌمى بتراسؿ الحكاس كتداخميا، فالكفري رقيقة يتجٌمى حسني  استعارةه 

 تاٌمة كتكتٌـو  و بينيـ في سٌريةو كلكف ييٍفطىفي لو كييعمـ، كلكٌف القرآف الكريـ أراد أف يظير دبيبى 
ىذه الٌدقة في  فيو، كؿ   ال شبيةى  حقيقةن  ، كما أٌف ىذا األمر كاقعه ةه حسيٌ  شديد حتى كأٌنو إشارةه 

فىى بيا الفعؿي  ( الماضي ألٌنو مناسب لزماف األحداث، كتعٌدل الفعؿ ەئ) نقؿ الٌصكرة كى

كذلؾ في جنس الفعؿ لتأكيده، كأسنده لفاعؿ اسـ  ( كمبالغةن ۇئ   باليمزة لينصب مفعكالن بو )

رآف الكريـ معو  دكف كصؼ أك كنية عمى عادة الق -عميو الٌسبلـ  - (وئظاىر ىك )

و بيف الفاعؿ كالمفعكؿ بالجارًٌ  رى ذلؾ كمَّوي اعتراضي ( الٌمذيف ليما تعٌمؽ    وئكالمجركر ) كنىصى
يـ عيسى كافريف، كمف ىنا أم: فمٌما أحسَّ  (2)"إٌما بالفعؿ أحسَّ أك بحاؿ محذكفة مف الكفرى  "

عمى  أخرل داٌلةن  بقيمة انتقائو دكف نظكـو  مكجب المزٌية في الٌنظـ ىك اإلحساسي  "نبلحظ أفٌ 
 ، كهللا أعمـ .(3)"أصؿ معناه

 

في  االستعارةي  ،٦٦آلعمران:چەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ چ  كقكلو تعالى :

في العبارة الكريمة  ، ك"المزٌيةي  (4)"يستبدلكف "( التي بمعنى وئاآلية الكريمة في صيغة )

                                                           

 . 96ص   –الببلغة المعجـ المفصؿ في عمـك -إنعاـ عٌكاكم  –(1)
 .56ص   –إعراب القراف الكريـ -محمد الطٌيب اإلبراىيـ  –(2)
 . 159ص  –المعنى في الببلغة العربية -حسف طبؿ  –(3)
 .345ص   – 1ج  –اؼالكشٌ  -الٌزمخشرم  –(4)
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ياؽ الذم الٌشراء لبلستبداؿ، بؿ تعكد إلى صكرة الٌنظـ كالسٌ ( 1)ال ترجع إلى مجرد استعارة"
اختيارىـ فالفعؿ جاء بمفيـك الٌربح كالخسارة ليبٌيف شديد غبنيـ في ىذه  كدٌقة كردت فيو

عمى تكٌرر ىذا األمر منيـ كتجٌدده، كاسند الفاعؿ  و المضارعة تدؿ  كصيغتي  فقة البائرةالصٌ 
 ؿى صى الٌميالي، كفى  األياـ ك كرًٌ  عمى مرًٌ  مف فىعىؿى ىذا الجرـى  ضميران مٌتصبلن ليدخؿ في ذلؾ كؿ  

هللا ىك اإليماف بالٌرسكؿ  (، ك"عيدي ۇئ  ۇئ  ۆئ  ( كبيف المفعكؿ بو بقكلو : )وئبيف )
ًمفيـ باهلل ليؤمنٌف بيذا الٌرسكؿ كلينصرٌنو"اني مى يٍ كأى  المصدؽ لما معيـ يـ ىي حى

 الجار   ،(2)

( مضاؼ إليو كالكاك ی(، كالعيد مضاؼ كلفظ الجبللة )وئبػػػ) ؽه كالمجركر ليما تعم  

( اسـ مجركر كمضاؼ كمضاؼ إليو أيضا، كقٌدميما لمزيد االىتماـ بيما ۆئعاطفة ك)
كلئليحاء بالخسارة القادمة في مقابؿ الٌثمف الذم ميما عبل يبقى قميبلن، كنٌكر المفعكؿ بو     

بالكصؼ قميبلن، كالٌثمف القميؿ المراد ىك "متاع  ، كخٌصصو(3)" لتحقير شأنو كتيكيف قدره"
 . (4)الٌدنيا مف الٌترؤس كاالرتشاء كنحك ذلؾ"

، فحبؿ هللا جاء عمى  ١١٢آلعمران:چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ  كقكلو تعالى :
ىذه الٌصكرة  ، كجماؿي (5)منيما" سبيؿ "االستعارة الٌتصريحية لمقرآف الكريـ بجامع الٌنجاة في كؿًٌ 

   (  دكف غيره مف األفعاؿ )كتمسككا أك ارتبطكاڦ  الفٌنية يتجٌمى في اختيار الفعؿ )
أك غيرىما( ألٌف ىذا الفعؿ يزيد عمييا بالكثكؽ في ىذا الحبؿ كاألمف مف انقطاعو قبؿ 
الٌتمسؾ بو كبعده، كجاءت صيغة الفعؿ باألمر لمكجكب كالٌتأكيد، كأضاؼ الحبؿ إلى لفظ 

( بالجمع الكامؿ عمى سبيؿ ڄبللة لمٌتشريؼ كالٌتعظيـ كأكرد بعدىا "الحاؿ المؤٌكدة )الج

                                                           

 .161ص   –العربيةالمعنى في الببلغة  -حسف طبؿ –(1)
 . 346ص   – 1ج  – الكشاؼ –الٌزمخشرم  :ينظر  –(2)
  . 113ص   –3ج  –ف ركائع البيافم -ثٌنى ىبٌيافم  –(3)
 . 346ص   –1ج  – اؼالكشٌ  -الٌزمخشرم –(4)
 .65ص   –إلعجاز الببلغيا -محمد حسيف سبلمة –(5)
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 (ڄ  ڃكختـ ذلؾ بقكلو )  ،(1)العمـك كاالستغراؽ إلرادة الٌتشديد عؿ االلتزاـ بيذا األمر"
فيذه الٌصيغة تدٌؿ عمى الٌنيي عف التفٌرؽ ميما كاف قميبلن، ككذا لئليجاز ألٌف األٌمة المحٌمدية 

   صيغة ليا كىي )تتفٌرقكا(  عددان في جنب األمـ األيخرل كىذا ما ال تفي بو أقربي  أصغري 
 في مقاميا ىذا في سياقيا ىذا في داللتيا المرادة منيا في تركيبيا ىذا .

، في ىذا الٌتركيب البديع   ١١٢آلعمران:چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        چ  كقكلو تعالى :
حيث شٌبو  الخالقيف، كىي "تمثيميةه  أحسفي  مف الحسف الفطرم، فتبارؾ هللاي  إالٌ  عاطمةه  استعارةه 

 كىٌكةو  عميقةو  حالىيـ الذم كانكا عميو آنئذو في الجاىمية بحاؿ مف كاف مشرفان عمى حفرةو 
 يجمسكف عمى حرؼً  فٍ يـ رأم العيف مى يكشؾ أف يترٌدل فييا، فينا نبلحظ ككأنٌ   (2)"سحيقةو 
 تصكير كأفصحى  أبمغى  ػػػػػػػػبرٌبكـ  ػػػػػػػػعمى الصيركرة في باطنيا أليس ىذا  مشٌفيف سحيقةو  حفرةو 

ـٌ ليذه االستعارةً  كىيئتو، كصؼ لحاؿ مف مات عمى الكفر  آخذيف في ذلؾ بعمكـ الٌمفظ، كت

(  ڈ  ژ ) كالمجركري  ( مكصكفة بمحذكؼ يتعٌمؽ بو الجار  ڈ( إلى)ڎبإضافة) الجبلؿي 

 (  كبيانيا .ڈالػػ)كذلؾ لتكضيح حاؿ ىذه 

في ىذا الٌتعبير الكجيز إٌف ،  ١١١آلعمران:چڌ   ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  چ  كقكلو تعالى :
ما يطكؿ في مقامو مف كبلـ البشر لك تناكؿ بياف حاؿ أىؿ الكتاب بعد  المعجز بيانان كببلغةن 

  غضب هللا عمييـ كضبلىـ.

، كىذا الٌتعبير أخرج األمر مخرج يريد الكماؿى  ذٍ مف ذلؾ مف حيث إً  بشيءو  كقد يخؿ   
مٌتصكير في نقؿ المعنى كامبلن مع المعرض الحسف كالٌتأثير تمطيفان لة االستعارة المكنيٌ 

  حكليـ خيمةه ىي في الكاقع الٌذلةي  تٍ بى الٌساحر، كذلؾ لتصكير حاؿ أىؿ الكتاب كقد نيصً 

                                                           

 .162ص   – 3ج  – مف ركائع البياف  –مثٌنى ىبٌياف  –(1)
 . 65ص   –الببلغي اإلعجاز –محمد حسيف سبلمة  –(2)
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و تنزييان عمى الماضي كبالبناء لما لـ يسـٌ فاعمي  ( جاءت بيذه الٌصيغة داللةن ڌ   ، ك)كالميانةي 
بمعنى"اإللصاؽ كالتٌثبيت كعدـ  يا تستكفي المرادى كتعظيمان لو، كما أنٌ  - سبحانو كتعالى -هلل 

دكف غيرىا عكضان ليـ "عف الحرص  عمى نيابة الفعالية، كالٌذلةي  ، كريفعت الٌذلةي (1)المفارقة"
 معاممةن  مكافو  ككؿًٌ  زمافو  ليـ في كؿًٌ  العمـك ك"تككف مبلزمةن  ، كعٌرفيا لتفيد(2)ئاسة"عمى الرٌ 

  (، ألٌنو ڌ( المتعٌمقيف بػػػ)ڎ، كفصؿ بالجار كالمجركر )(3)منيـ ليـ بضٌد ما أرادكا"
في معرض الحديث عنيـ، ككذلؾ لقٍصرىا عمييـ ىـ فقط، فيؿ يمكف لتركيب آخر أف يفي 

كالٌسمك الببلغي كاستيفاء المعنى كامبلن ؟ ال يمكف ، مع اإليجاز بما جاءت بو ىذه العبارةي 
 بأم حاؿ.

آلعمران:چڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ  كقكلو تعالى :

، ال يرجع الحسف في ىذه االستعارة لمٌنيي عف اٌتخاذ البطانة، كلكف في العبلقات ١١٨
فيو، مضافان إلى ىذه الخمطة الببلغية الخارجية لمكبلـ كتفاعميا مع الٌسياؽ أك المقاـ الكاردة 

أك القصد مف ىذا الكبلـ، فالكبلـ ابتدأ بصيغة الٌنيي الحقيقية كىي ال  الٌسحرية الغرضي 
الٌناىية مع الفعؿ المضارع كذلؾ لتأكيد الٌنيي، كالفعؿ أفاد الٌتجٌدد بتجٌدد الٌزمف كعاضد ذلؾ 

لداللة ما سبؽ  اد أف اضمر الفاعؿى ، كز كاالستئثارى  ( الذم يفيد االصطفاءى ڍ) الفعؿي 

( ڌ( في محٌؿ نصب مفعكؿ بو، ك الػػػػ)ڌ) ك ((،ڇ  ڇعميو)فالضمير يعكد عمى )
كايستعيرت ىنا لخاصة الٌرجؿ كمف يفضي إلييـ  تمي الجسدى  أصميا ما ييمبس مف ثيابو 

ىذه صفت يو، ككي ذلؾ عم إطبلؽي  يصح   فردو  لتشمؿ أمَّ  ةن رى كَّ نى بدخيمتو، فزادت الكبلـ بياءن مي 

                                                           

 . 187ص   – 3ج  –مف ركائع البياف –مثٌنى ىبٌياف  –(1)
جميكرية مصر  –القاىرة  –دار ابف الجكزم –المتشابيات اآلياتفات مف ببلغة  استدراؾ ما –سعد عبد العظيـ محمد –(2)

 .326ص – 2015 1ط  –العربية
 . 326ص  – المتشابيات اآلياتفات مف ببلغة  استدراؾ ما –سعد عبد العظيـ محمد –(3)
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(، الٌمذاف ڎ  ڈ  ڈ   ( كجممة )ڌ  ڎكالمجركر ) ؽ بو الجار  بالٌنعت المتعمًٌ  الٌنكرةي 

ا ىذه الػػػ)  (  كبٌياناىا دكف سائر البطانات األخرل كالتي يجكز االستبطاف بيا.ڌكضحَّ

چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑڑ    چ كقكلو تعالى:

 آل ىذا الٌتركيب في قٌمة الببلغة كاإلعجاز مف حيث تخٌير عباراتو، كألفاظو  ١٣٣عمران:
مناسبة لسياقو، تصكيران بيا لشيء معنكم )الٌردة( في مشيد محسكس مرئي عمى سبيؿ 
االستعارة مبالغة في إظيار ما يجنكف عمى أنفسيـ، فجماؿ ىذه الٌصكرة الفٌنية أتى مف 

ة غاية في الجماؿ كالٌركعة مع تمازج بديع بالٌصياغة الٌمغكية  إصابة كبد المعنى بفٌني
كجزئيات ىذا الحسف البٌمكرية ىي مجيء اليمزة اإلنكارية، كبعدىا الفاء لمعطؼ الداخمة عمى 

( دكف الفعؿ )تكفى( أك )قبض(أك غيرىما ڇإف الٌشرطية الجازمة، كبعدىا الفعؿ الماضي )
كجاء  فقط، كزاد طريقة أخرل لزكاؿ الحياة كىي القتؿ بعطفيا بأك( 1)إلرادة "زكاؿ الحياة"

( لتحق ؽ كقكع ىذا الفعؿ ڇبعدىا بجكاب الٌشرط المجزكـ متمٌثبلن في الفعؿ الماضي)
منيـ، كالفعؿ )انقمب( يحمؿ زيادة داللية ىي االنصراؼ الٌتاـ عما كانكا فيو كاإلنكار لو 

 كرجعتـ )ىذا ماال يفي بو غيره مف األفعاؿدبرىه، ك  كييئة مف أدار ظيره لشيء ما ك كاٌله

( لبياف ڍ  ڍ( الجاٌر كالمجركر)ڇفررتـ أك درتـ أك غيرىا(، كعٌمؽ بالفعؿ )أك 
يقـك بو مف  - صٌمى هللا عميو كسمـ -ىيئة االنقبلب، "الذم ىك اإلدبار عٌما كاف رسكؿ هللا 
 -صٌمى هللا عميو كسمـ -النكشاؼ عنوأمر الجياد كغيره )...( كما كاف منيـ مف الفرار كا

سبلمو، أم: خذالف المنافقيف لو كتخيميـ عف نصرتو"      كرب قائؿ مرتاب يقكؿ :   (2)كا 
 "إٌف في اآلية شٌكان، كأٌنى لو أف يقع ىذا فييا ألٌف صدؽ الٌشرط ال يقتضي صدؽ الجزاء

                                                           

 . 723ص   – ياتالكمٌ  –الكفكم  –(1)
 .385ص   –3ج  – الكشاؼ –الٌزمخشرم –(2)



 
 

101 
 

قع كالٌشٌؾ عمى هللا ال يجكز، كأما المراد مف اآلية  كالقتؿ كرد  ىذا )المكت أك القتؿ(سكاء أكى

ژ  ژ    ڑ   چلككنو مجٌكزان عند المخاطبيف )مف انقمبكا( ألٌننا كٌمنا نعرؼ قكلو تعالى : 

 .  (1)، فبل تأثير ليما في ضعؼ الٌديف ككجكب االرتداد" ٥٦المائدة:چڑک    

في ىذه اآلية الكريمة ،  ١٤٥آلعمران:چې        ى  ى  ائ  ائ  ەئ      ەئ    چكقكلو تعالى : 
، بالٌسابح الٌضارب في البحر ألنو يضرب بأطرافو في غمرة رًٌ "تشبييان لممسافر بالبً  فٌذةه  استعارةه 

الحاصمة ليذا الٌتركيب أتت مف إبرازه  ، كالمزٌيةي (2)الماء شق ا ليا كاستعانة عمى قطعيا"
خراجو في شكمو الٌتعبيرم ذم الٌتأثير الفٌني في المتمقٌ    ي، كالذم يظير) الٌشكؿ الٌتعبيرم(كا 

بصيغة ماضية يدٌؿ  ضربيـ في األرض، كالفعؿي  ( الٌدالة عمى الٌتحقيؽ المفيد كثرةى ېفي )
ىـ في تقرير ىـ كاجتيادً د  عف جً  فعبلن، كالمقصكد أيضا اإلخباري  و حاصؿه عمى المستقبؿ "ألنٌ 

قد  أف يككف الكبلـي  دي عى بٍ تى سٍ كما ال يي بية، كليس اإلخبار عف صدكر ىذا الكبلـ منيـ، ىذه الش  
مف  ، كأضمر الفاعؿ "ليدخؿ معيـ في اآلخرة كؿ  (3)خرج عمى سبيؿ حكاية الحاؿ الماضية"

( كىما ى  ائ) كالمجركري  ، ككرد بعد ذلؾ الجار  (4)اٌتفؽ معيـ في الجنس أك الٌنسب"

  رض لمٌسفر كالتجارة( ألٌف الضرب في األائ(، كعطؼ بػػ)ىقاف بمحذكؼ حاؿ مف )متعمًٌ 

( كاسمو المضمر  ەئاقص ) الماضي النٌ  ، كالفعؿي كالغزك كالجياد في سبيؿ هللا ليسكا سكاءن 

 غازو . ( جمعي ەئكبعدىما الخبر ) -كما أسمفنا -عمى الماضي،  داللةن 

، احتكت ىذه  ١٥١آلعمران:چہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ    چ كقكلو تعالى : 
عمى استعارة بديعة، "فجٍعؿ شرع هللا دليبلن يٌتبعو مف ييتدم بو، كفي المقابؿ جٍعؿ  اآليةي 

                                                           

 . 244ص   – 3ج  –مف ركائع البياف –مثٌنى ىبٌياف :ينظر –(1)
  .68ص  –الببلغي اإلعجاز –محمد حسيف سبلمة  –(2)
 . 276ص  –3ج –مف ركائع البياف –مثٌنى ىبٌياف  –(3)
 .   391ص   –1ج  –الكشاؼ –الٌزمخشرم   –(4)
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، كبدأ ىذا الٌتركيب (1)العاصي كالذم آمف بأف يتٌبع شيئان فنكص عف إتٌباعو كرجع بدكنو" 
لمعاقؿ   المكصكؿ المشترؾي  بيمزة اإلنكار لنسؼ ىذه المقارنة مف أصميا، كجاء بعدىا االسـي 

 مف سار في سبيؿ هللا، كربط ىذا بما قبمو بفاء االستئنافية، كاختار الفعؿى  تكفي كؿَّ ( ليسڦ)

(، فأعاد ڦألٌنو مذككر قبمو ) في االقتفاء كاالنقياد ك أضمر الفاعؿى  ( مبالغةن ھ  الماضي)
ه الٌرضا كأشد   ىك أعظـي  عميو الٌضمير كأضاؼ الٌرضكاف إليو لمٌتشريؼ،  ك"لٌما كاف الٌرضكافي 

 ، كنكٌره إلفادة "الٌتيكيؿ أم بسخط عظيـو  (2)خط"الغضب كىك الس   اسبو أف يككف ضٌده اشد  ن

( تخصيصان  ےكالمجركر المتعٌمقاف بمحذكؼ صفة لو ) ، زاده الجار  (3)ال يكصؼ"

ه، كال يفي ( ما كاف ينقص ىذا الٌتركيب لتكتمؿ داللتيو كمقصكدي ےالماضي ) كأضاؼ الفعؿي 
أك  المعنى كالفعؿ رجع أك استكجب أك انصرؼ ألٌف المراد ىك الٌرجكعو في بو مرادفي 

 ( ليكحي بيذه الٌداللة الحاٌفة، كهللا أعمـ .ےمناسبة الفعؿ ) االنصراؼ بشرٌو 

في ىذه العبارة الكجيزة الحائزة عمى  ، ١٦٥آلعمران:چڦ  ڄ  ڄڄ  چ  كقكلو تعالى :
تمثيمية بارعة، فالفعؿ المضارع يسارعكف يفيد التجٌدد في المسارعة  مراتب الببلغة، استعارةه 

في  و  يكحي بداللة تنافسيـ(، كما أنٌ ڦكما أٌنو يفيد المبالغة، التي ال يفيدىا الفعؿ )
المسارعة كمف يككف المسرع، كزاد حسف ىذه المميحة الببلغية لما تعٌدل ىذا "الفعؿ بفي 

في الكفر أٌنيـ لـ يكتفكا بالكفر بؿ تكٌغمكا في أعماقو حيث فأفادت يسارعكف  عف إلى عكضان 
دخاؿ الشؾًٌ يـ كحرصى شٌبو حالى  عمى المؤمنيف بحاؿ مف يسارع إلى  يـ عمى تكفير الٌناس كا 

 .           (4)تحصيؿ شيء يىخشى فكاتىو"

                                                           

 . 69ص   –الببلغي اإلعجاز –محمد حسيف سبلمة  –(1)
 . 341ص   –تشابياتببلغة اآليات الم –سعد عبد العظيـ محمد –(2)
 . 69ص   –اإلعجاز الببلغي –محمد حسيف سبلمة –(3)
 .297ص  –3ج –مف ركائع البياف –مثٌنى ىبٌياف :ينظر –(4)
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چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ كقكلو تعالى :   ٌناصعً  عبير، في ىذا التٌ  ١٦٦آلعمران:
 ، ىي االستعارة المكنية، حيث شٌبو الكفرى في جماؿ أٌخاذو  رافمةه  ك الفصاحة تتبٌدل غادةه  البياف

 الٌتجارة، كحذؼ ىذه األخيرةى  كعركضي  كىما شيئاف معنكياف بشيء مادم كىك الٌسمعي  كاإليمافى 
ىك  كابقي عمى الـز مف لكازميا كىك الفعؿ اشترل، كالجامع بيف الٌشيء المادم كالمعنكم

 في كؿٌو . كالخسارةي  حي الٌرب

 ( ىنا بمعنى استبدلكا بعكض، ك بئس العكض عكضيـ ألٌف شرائيـ خاسره ژفػػػػ) 
كاستعير لمف  ، فيـ قد غيًبنيكا كسيندمكف ال محالة، كالكفر ىك الٌتغطية لغةن كتجارتيـ كاسدةه 

هللا عميو كسترىا، فناسب ذكره ىنا دكف غيره كالٌشرؾ كالٌضبلؿ كغيرىما ألٌف مف  جحد نعـى 
 ، كعٌرؼ الكفرى نعمة هللا عميو قبؿ ذلؾ، كىي اإليمافي  يكفر فكأٌنما يحاكؿ يائسان تغطيةى 

 الستغراؽ الجنس.

چڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇۇ  چ كقكلو تعالى :  ، في ىذه الجممة "استعارة ١٦٧آلعمران:
، كالذم يدؿ عمى ذلؾ (1)ة حيث المراد بالخبيث الكافر أك المنافؽ، كبالطيب المؤمف"تصريحي

، أم: " المصٌدقيف مف أىؿ اإلخبلص چھ    ھ  ھ  ہ  ھ چما يٌتصؿ بو الكبلـ مف قبؿ 
ر ذلؾ كمَّو الفعؿي (3)، كمف ىنا "فإٌف لمٌسياؽ أىىىًميةن كبرل في ىذه الحالة"(2)كالمنافقيف " ، كناصى

في ذلؾ  ( بمعنى يعزؿ عمى حد قكؿ صاحب الكٌشاؼ، كىذا يشير إلى دٌقةو ڭ    المضارع )
فيو، كالمضارع يفيد "تحٌقؽ ىذا األمر في الٌمحظة أك الٌمحظات التي يعيشيا أك  اىتماـو  كمزيدً 

ـي   اسـ فيو عمى عادة القرآف الكريـ في عدـ مباشرةً  ، كأضمر الفاعؿى ( 4)"يقصد تصكيرىا المتكٌم

                                                           

 . 70ص  –الببلغي اإلعجاز –محمد حسيف سبلمة :ينظر –(1)
 . 405ص   –1ج  –الكشاؼ –الٌزمخشرم  –(2)
 . 122ص   –الحديثاالستعارة في النقد األدبي  –يكسؼ أبك العدكس –(3)
 .   170ص   –المعنى في الببلغة العربية –حسف طبؿ  –(4)
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ـى الحسًف الجار  كالمجركري ) ( ڭ  ۇۇ  الجبللة لممفعكؿ بو تنزييان كتعظيمان، كضـٌ إليو تما

. (، كؿ  ڭ  المتعٌمقاف بمحذكؼ حاؿ مف )  ىذا مع تعريؼ الخبيث كالطٌيب إلفادة العمـك

ترل ىذه االستعارة "عمى لطفيا  ، ١٨٢آلعمران:چڇ       ڇ  ڇڇ    چكقكلو تعالى : 
ـٌ ليا الحسف كانتيى إلى حيث انتيى، بما تيكيًخي في كضع الكبلـ مف الٌتقديـ  كغرابتيا إٌنما ت

، كآية ذلؾ نحاكؿ تغيير ىذا (1)كالٌتأخير، كتجدىا قد مميحت كلطيفت بمعكنة ذلؾ كمؤازرتو ليا"
ـى  الٌتركيبى  قربانان يأتينا بو، ففي الٌصياغة  بقكلنا : لف نؤمف لرسكؿ حتى تأكؿ الناري  الكري

 الكريمة تظير داللةه فنية زائدة عمى الٌداللة الٌنمطية، ىي أٌف ىذا األمر تكٌرر منيـ مٌراتو 
في الٌتعبير  دأبييـ فيما مضى مع أنبيائيـ، في حيف أيغفمت تمؾ الٌداللةي ىذا عديدة، ككاف 
النار لو تعجيزان لرسكليـ، كىذا ما تحممو  إلى أٌنيـ يطمبكف قربانان قبؿ أكؿً  فةن األخير إضا

منو الٌتقميؿ، أم: بقرباف ميما كاف كقٌدمو لمزيد  األخيرة، فتنكير قرباف الغرضي  العبارةي 

( يفيد تجٌدد ىذا األمر في اآلف أك ڇاالىتماـ بو في ىذا الٌسياؽ، كالفعؿ المضارع )
، كزاد مٌتصؿ، كأٌخر الفاعؿى  بو ألٌنو ضميره  ـ، ك قٌدـ المفعكؿى راد المتكمًٌ المستقبؿ حسب م

عمى تعدية  (، زيادةن ڇ  ڇحسفي الٌتعبير حيف خٌصص القرباف بكصفو بالجممة الفعمية )
الفعؿ يأتينا بالباء "لككنيا أبمغ لما فييا مف معنى المصاحبة بخبلؼ الٌتعدية باليمزة فإٌنيا 

 ؟  ، ىؿ بعد ىذا البياف بيافه (2)ىا"كضد   بةي يجكز فييا المصاح

 (3)الٌتذكؽ إٌنما تككف بالٌمساف" ، "حقيقةي  ١٨٤آلعمران:چں  ڻ  ڻڻ       چكقكلو تعالى : 
 (4)أٌما عف الٌذكؽ في األصؿ "فيك تعٌرؼ الٌطعـ، ثـٌ كثر حتى جيعؿ عبارة عف كٌؿ تجربة"

                                                           

 . 122ص  –األدبي الحديثاالستعارة في النقد  –يكسؼ أبك العدكس –(1)
 . 684ص   –ياتالكمٌ  –الكفكم   –(2)
 . 70ص   –ز الببلغياإلعجا –محمد حسيف سبلمة –(3)
  . 386 –385ص   –ياتالكمٌ  –الكفكم –(4)
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ًبٍرتيو أك فيقاؿ جٌربتيو، كىي استعارة تتفٌجر لطافةن كرٌقةن، ىذا ما كرد في : ذقت فبلنان بمعنى خى

( كبما أٌنيا أيضيفت إليو ں( كىي "اسـ الستغراؽ أفراد المينىكَّر بعدىا )ںتركيبيا فبدأت بػػػػ)
فيي تفيد عمـك األفراد فيككف ىذا العمـك تأسيسان، كجاء الضمير بعدىا مؤٌنثان مراعاة 

ثة تأنيثان معنكيان، كزاد المعنى إطراءن حيف خٌصص نفسان بالكصؼ أم: الٌنفس مؤنٌ  (1)لمعناىا"
ذائقة عمى صيغة اسـ الفاعؿ، دكف غيرىا مف الٌصيغ إلفادة المبالغة كاالستمرارية في الٌزماف 

الٌطعكـ   ، كحقيقة الٌذكؽ "ىك إدراؾي (2)إاٌل أٌف معناه "في الحاضر أقكل منو بمعنى المستقبؿ"
و أٌف الٌذكؽ في العرؼ يستتبع و اإلطبلؽ كنكتتي بالمكت فعبلقتي  حساسً كايستعمؿ ىنا في اإل

ٍف أيضيفت  ، كذائقةه (3)"األكؿي  وتكٌرر ذلؾ اإلحساس ألٌف الٌذكؽ يتبع فاعمة مف الٌذكؽ، كىي كا 
في الحقيقة، ألٌف المعنى عمى االنفصاؿ كأٌنو قيؿ: ذائقيف المكت  إلى المعرفة إاٌل أٌنيا نكرةه 

أيريد بو  الفاعؿ سكاءن  طمبان لمخٌفة، كاسـي  )في محؿ نصب عمى الحاؿ(، إاٌل أٌنيـ حذفكا النكفى 
ف كاف مكصكالن  ػػػػػػػػكما قمنا قبؿ قميؿ  ػػػػػػػػالحاؿ أك االستقباؿ  "فقد يككف مفصكالن في المعنى كا 

ذلؾ تضافر ليخرج ىذا المعنى الٌمطيؼ  ،  كؿ  (4)"ال معنكيةه  ٌمفظ، فاإلضافة ىنا لفظيةه في ال
 في تمؾ الٌصكرة القشيبة كالمعرض الحسف مع دٌقة الٌتعبير عف القصد المراد .

آلعمران:چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ  كقكلو تعالى :

ترجع إلى مجرد استعارة الٌنبذ ك االشتراء لعدـ الٌتمسؾ ، المزٌية ىنا  في اآلية الكريمة ال ١٨٦
بما جاء في كتابيـ ككتماف آيات هللا، بؿ إلى صكرة الٌتركيب الذم جاءت عميو كما قاـ بينيا 

معانان في تجمية  حٌسي زيادةن  مف عبلقات نحكية خمقت داللةن مف خبلؿ تصكيرو  في الٌتأثير كا 
المييمة،  كجاء  كعدـى  يـ، فالعطؼ بالفاء يفيد الٌسرعةى أحبلمً  يـ كسفاىةً أخبلقً  يـ كسفالةً جرمً 

                                                           

 . 626ص   – ياتالكمٌ  –الكفكم  –(1)
 . 73ص    –المرجع  نفس  –(2)
 .  184ص   –4ج  –1984ط  –تكنس –الدار التكنسية لمنشر  –الٌتحرير كالٌتنكير –محمد الٌطاىر بف عاشكر  –(3)
 .   12ص  – 11ج  –فسير الكبير كمفاتيح الغيبالتٌ   –الٌرازم   –(4)
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يـ بو، كما أٌف في ىذا عف أمر مضى كتأٌكد قيامي  ( ألٌنو حكايةه ڀبالفعؿ الماضي )
االعتداد بميثاؽ هللا، كزاد تأكيدنا لشٌدة طرحيـ  الفعؿ تأكيدنا كتمٌكننا في الٌطرح كاإللقاء كعدـً 

ؿ عى في اإلضاعة كاإلىماؿ، ألٌف شأف الميٍيتىـ بو أف ييجٍ  ( مبالغةن ڀ  ٺلذلؾ بقكلو: )

( الذم يعني االستبداؿ أك األخذ ٺ) س، كعطؼ بالكاك الفعؿى رى العيف ك ييحٍ  نصبى 
و باعكىا بعىرىضو إلى نبذىـ آيات هللا أك ميثاقى  مثمما رأينا فيما سبؽ أم: أٌنيـ إضافةن  بعكضو 

لذم ال يسمف كال يغني، كليذا كردت )باءي العكض( زائؿ مف أعراض الدنيا كحطاميا الفاني ا

( كنكٌره إلبراز حقارتو ككضاعتو إلى جنب ٺ  عمييـ بإيراده ) زاد التشنيعى ك  لمضمير،  ةن جارٌ 
آيات هللا كميثاقو، كإلظيار شٌدة غبنيـ في ىذه الخسارة الفادحة، كزاد المعنى شحنان دالليان 

، كاستأنؼ بػػ)الفاء( ليككف أم: ميما بمغ فيك قميؿه (، ٿٿ  بتخصيصو ىذا الٌثمف بالٌنعت )

( كناسب المعنى ٿ    الماضي المنشئ لمذـٌ ) أدخؿ في الٌنكير عمييـ، كىذا ما كفى بو الفعؿي 

( الٌنكرة المكصكفة أك المصدرية المؤكلة مع ما بعدىا بمصدر، يينصب في الحالتيف ٿ) إيرادي 
شراءن يشتركف، كقد تككف  ي )بئس( أم: بئس الٌشراءي عمى الٌتمييز لمفاعؿ المستتر كجكبان ف

كزاد المعنى لطفان كناسب المقاـ ( "1) )بئس( ، كىي في ىذه الحالة فاعؿي مبيمةن  ( مكصكليةن ٿ)
 كينتيي بنفس المعاني، فأكرد الجممةى  لييٍفتىتىحى الكبلـي  مف جنس ما بيًدأ بو الكبلـي  بعبارةو  ـى تى خٍ أف يي 

 لمٌداللة عمى تجٌدد ذلؾ منيـ باستمرار ك أضمر الفاعؿى  يا مضارعه (، كفعمي ٹ) الفعميةى 
ما يصمح فيو ذلؾ كيصدؽ عميو، كقد  كضرب صفحان عف ذكر المفعكؿ ليدخؿ تحتو كؿ  

عمى الفعؿ دكف فاعمو أك مفعكلو كبغض الٌنظر  ىك الٌتركيزي  مف الكبلـ كالمقصكدي  يككف المرادي 
العناية عمى إثبات الفعؿ  الجرجاني تكٌفري  القاىرً  عمف فرط منو، أك عمى حٌد تعبير عبدً 

 و ، كهللا أعمـ .لفاعمً 

                                                           

 . 75ص   –الكريـ إعراب القراف  –محمد الطٌيب اإلبراىيـ   –(1)
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 الٌداللينزياح المبحث الثاني: اال

بمصطمح االختيار األسمكبي، كال يمكف أف نتحٌدث عف أسمكب  ةه قكيٌ  لو صمةه  االنزياحي  
مف  ، كالغرضي (1)تعبيرية" صيغو  إاٌل إذا تعٌددت عند المتكٌمـ "إمكانيةي االختيار مف بيف عٌدةً 

 الفٌني. الجمالي، كاإلقناعي  و الٌتأثيري اختيار تمؾ الٌصيغة عف ىذه أك العكس ىدفي 

حٌقؽ في االستعماؿ الٌمغكم عف طريؽ الٌصكرة الفنٌية الجمالي كالفٌني يت ىذا الٌتأثيري  
األسمكبي كالببلغي لمٌسمة الٌمغكية  ىا عمى االستعارة كالكناية ك الٌتشبيو، ىذا "التحٌقؽي التي مداري 

ري عف طريؽ أحد المفيكمات الذم ىك االنزياح" ييفىسَّ
       الٌداللي، الحامؿ لداللة الٌتجاذب (2)

قاعدة الٌمغكية كاألداء الفعمي في الكاقع الٌمغكم، ىذه الٌداللة التي ىي عمكد أك التٌنازع بيف ال
. اختيارو  أمً   أسمكبي مقصكدو ككاعو

أك ىك  ىك نظاـ العربية -ًبعىد ه انحرافان عف أصؿو  - كالمعيار الذم يقاس عميو االنزياح 
الٌنفعية كاإلبداعية لدل كاقعيا االستعمالي، كليس ىك األصؿ كالفرع لدل القدامى، أك الٌمغة 

 .(3) المعاصريف، أك نظرية تضافر القرائف لدل بعض الٌدارسيف )تٌماـ حساف(

  كاالنزياح الذم ذكرناه ما ىك إاٌل مظيره أك تجؿٌو لبلختيار الذم يريده مستعمؿ الٌمغة 
تكلدىا كالٌسر في الٌتركيز عمى االنزياح الذم ىك اختيار مف متعٌدد يكمف في الٌدىشة التي 

"يعني ذلؾ فرقان لممعيار ، ك(4)مفاجأة القارئ بما لـ يعيده كلـ يتكٌقعو مف الٌتراكيب الٌمغكية"

                                                           

 .127ص  –لببلغة كاألصكؿا –محمد مشباؿ -(1)
 .167ص  -المرجع  نفس -(2)
 .181ص  - اإلعجاز القرآني –العكيميحسف  -(3)
 .36ص  -األسمكبية كالببلغة العربية   –مسعكد بكدكخة  -(4)
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)نظاـ العربية( كالٌرخص الٌشعرية أك الٌتمثيؿ الٌداللي في االستعارة، أك مكٌكنات مف تقييد 
 .(1)إضافي لممعيار كاستخداـ الٌتكازم ك الٌتقابؿ كغيرىا"

ف اختمفت طريقةي  لظاىرة االنزياح  "كىك  تحميمو، فيك لو ىدفيو الخاص   أثره جمالي، كا 
الٌنكعي لممعنى المكصكؼ، مف معنى  الكظيفة االٌتصالية ليا، كالٌتحكيؿي  بناء الٌمغة كرفضي  فؾ  

 .(2)تصكرم إلى معنى شعكرم"

لؤلسمكب الذم يتمٌيز عف غيره بما يحممو مف  االنزياح ما ىي إاٌل تفسيره  كنظريةي  
ـ  لو ذلؾ إاٌل بمقارنتو بغيره مف األساليب، ألٌنو ال يمكف و كتمٌيزى تحمؿ فرادتى  اختياراتو  ه، كال يت

أف يتجٌمى تفرديه إاٌل مف خبلليا "الستحالة استخراج الخكاٌصً الممٌيزة لمكضكع ما، بمبلحظة 
، كفيـ الخكاٌصً األسمكبية (3)أخرل" بينو كبيف مكضكعاتو  المكضكًع نفًسو دكف أٌم مقارناتو 

أك كصفيا يتـ  بتحديد تمٌيزىا عف نظاـ الٌمغة أك كاقعيا االستعمالي، كىك ما يسمى بالبنية 
 العميقة أك األصؿ المفترض في مقابمة البنية البسيطة أك البنية الكاقعية لٌمغة، كىذا تحديده 

 بالكصؼ. ىك تحديده أك بالغير،  أك تحديده  سمًبي لؤلسمكب، أم تىٍمًييزه 

رصؼ  الٌتركيب أك طريقةي  إٌف االنزياح يظير في جانبيف اثنيف مف الٌمغة، ىما جانبي  
الكممات أك الجمؿ، كيشمؿ أيضا العبلقاًت الكظيفية التي تنشأ بيف ىذه الجمؿ ك الٌتراكيب 

ما ييحدثو  الٌداللة ككؿ   اآلخر فيك جانبي  كيسٌمى ىذا الٌنكع باالنزياح الٌنحكم، أٌما الجانبي 
ترتيبيا مف اختبلؼو في معانييا كلطائًؼ اإلشارات كالٌدالالًت  المباني أك تغييري  تغييري 

ة يتمٌثؿ بصكرة خاصٌ  اليامشية الٌزائدة عف المعاني المركزية لمكممات كالعبارات، كىذا الٌنكعي 
ا كعدكالن عف  الٌتعبير الحقيقي أك الٌنمطي، كما ذلؾ إاٌل لرقي في المجاز الذم يمٌثؿ انزياحن

                                                           

 .  19ص  -ألسمكبية في النقد العربي الحديثا –يكسؼ أبك العدكس   -(1)
 .51ص   - األسمكبية كالببلغة العربية –مسعكد بكدكخة -(2)
 .35ص   -المرجع  نفس -(3)
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و اإلببلغية عف الدىرجة الٌتكصيمية البحتة، كألٌف الٌمغة الفنية كأٍسميكبىيا الٌراقي تتجٌمى كذلؾ درجتً 
 .إلى ما قمناه آنفان  مف خبلًؿ ىذه الٌظاىرة )االنزياح( ىذا إضافةن 

القرآًف الكريـ  إليو ىك دراسةي  ٌدافعي ببلغي كاف ال كال يخفى عمينا أٌف المجاز كمبحثو  
 اءى دى الٌنقدية التي اندلعت بيف أنصارًه كمف ناصبو العى  كعمكًمو كال ييٌمنا في ىذا المقاـ المعارؾي 

ـي  كالقرآفي  و؛ يماثمو مف حيث إٌنو عمى و يبايني العرب كفي اآلف نفسً  كبلـى  ك كما قمنا، يماثؿي  الكري
عٌما عيرؼ عند العرب مف أجناس  فيك يختمؼ تمامان  المفارقةي طريقة العرب في تعبيرىا، أٌما 

 ؿ انزياحان عف كبلميـ كاستعماليـ الٌمغكم.األدب كالخطاب، كىذا في حٌد ذاتو يمثٌ 

في درسنا الببلغي يتمٌثؿ في األنكاع التي درسيا الببلغيكف  ككما ىك معركؼه  كالمجازي  
مختمفة  المعنى الكاحد بطرؽو  رؼ بيا إيرادي ضمف عمـ البياف مف حيث ىك "أصكؿ كقكاعد ييعٍ 

ـى البياف ذا بي  ، فيذا اإليرادي (1)في كضكح الٌداللة عميو"  دو عٍ المختمؼ لممعنى ىك ما يجعؿ عم
عف  مجٌردةو  نمطي مفترض لٌمغة، أم "داللةو  عدكلي فٌني، الذم يظير في االنحراؼ عف أصؿو 

الٌدنيا مف الٌداللة عمى  ىذا األصؿ الٌنمطي، ىي أٌنو يمٌثؿ الٌدرجةى  أصًؿ مىعناىا، ككظيفةي 
ظكاىر عمـ البياف ال تتجٌمى إاٌل قياسان بيذا  ، كمف ثٌمة فقيمةي (2)المعنى المستفاد مف صكرتو"

 األصؿ المفترض.

لة إٌف الٌداللة في أمًٌ استعماؿ لغكم ىي المداري كالمركزي كقد يككف ىناؾ تعٌدد في الٌدال 
    كالفيصؿي في ذلؾ ىك الًسياؽ، كتكظيؼ الجمالية لتحديد الغرض منيا لكي ال تيصرىؼ 

                                                           

 1ط -جميكرية مصر العربية -القاىرة -دار ابف الجكزم -مئتا سؤاؿ كجكاب في عمـك الببلغة -عمي صقر األزىرم -(1)
 .101ص  -2013

 .155ص  - لمعنى في الببلغة العربيةا –حسف طبؿ  -(2)
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و عمى الٌداللة، فكجب إلى غير مقصًدىا، كبما أٌف مدار الٌنص أك الٌمفظ أك الٌتراكيب كمًٌ 
 .(1)، حتى تكضح المقصكدى كتقٌربي اليدؼى المنشكدى، كتيؤٌثر في القارئكعنايةو  ىا بدٌقةو اختياري 

الحٌجة  ىا تقكٌيةي الكسائؿ، كالتي تعني المجازات، ك"دكري  كالعدكؿ الٌداللي يسٌمى اختيارى  
في إبراز الفكرة كتكضيح المعنى كتقريب  عمى الفيـ كالٌتخٌيؿ كتساىـي  الٌرأم، كتساعدي  كتزكيةي 

مَّنىةو ىي الٌدال الفرصةى  ، كبالتالي فيك "يتيحي (2)المفاىيـ" ـي  لةي لتكليد داللة ميتىضى المجازية التي تيٍفيى
 .(3)بكاسطة االستدالؿ كالٌتأكيؿ"

ـي   االستعمالي لمٌنص  ، إذ ساير الكاقعى كحيكيةو  عربية القرآف بمركنةو  لقد امتاز نظا
القرآني، فيك يضيؽ ك يٌتسع بحسب الحاجة كالمستكل الٌمغكم كالمخاًطب ك المخاطىب كنكع 

لفظي كداللي   فجعؿ نيٍصبى عينيو ما يصحبوي مف تغٌيرو  الٌمغكمى  الخطاب، كلـ ييمؿ التطكرى 
كقد ساعده مف بيف عكامؿو عٌدةو االشتقاؽي ك بقاءي جذر الكممة في مختمؼ تقميباتو بمعنى أٌف 

رغـ عكامؿ الٌزمف كعكادم  فتٌيةن  غٌضةن  القرآف شاٌبةن  ىذا الٌتطكر كاف داخميان لتبقى عربيةي 
و كخفاءىه كتعقيداًتو  عنى كالعكامؿى المكاف، كال يخفى أٌف سعةى الم المختمفة المؤثرة فيو، ككضكحى

كقكتىوي كضعفىو بحسب الٌرسالة التي يبعثيا المخاًطب لمٌتعبير عف حاجتو الٌنفسية مرتبطةه 
ع مف خبلؿ حمؿ األلفاظ  بالمقامات كاألحكاؿ، كؿ  ىذا كغيريه يتطٌمب نظامان لغكيان مرنان، يتكسى

يا عمى بعض، لتأديةً كالٌتراكيب كالٌدال نشاءً  الت بعضى رسالةو  معافو دقيقةو كأسرارو إلييةو، كا 
خالدةو متحٌركًة المعنى مع المتغٌيرات الٌزمانية كالمكانية، قد تككف فكؽ قدرة استيعاب العقؿ 
البشرم في بعض األحياف، كمتناغمةو مع أنظمة الككف كالحقيقًة المطمقًة، كلمٌتعبير عف الغيب 

 .(4)يٌطمع عميو اإلنسافي المتمٌقي المطمؽي في كؿًٌ العصكًر لمرسالة الخالدة الذم لـ

                                                           

 .127ص  - سمكب االختيارأ –سامية محصكؿ  -(1)
 .128ص  -المرجع نفس -(2)
 .161ص  -لببلغة كاألصكؿا –محمد مشباؿ -(3)
 .59-58ص  -اإلعجاز القرآني  –حسف العكيميينظر:  -(4)
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وى   كالعدكؿ الٌداللي ليس خركجان عف الٌنظاـ الٌنحكم كالٌصرفي في العربية، لكٌف كىجى
مف  انتباهو  أك لفتً  الغرابة فيو يككف في خرقو لنظاـ الٌداللة عمى طريقة المنٌبو لخمؽ استجابةو 

فإٌنما يدؿ   ف دٌؿ عمى شيءو ذلؾ، كىذا إ نتيجةى  كتكٌترو  طرؼ المتمٌقي كما يحدث لو مف انفعاؿو 
بو، كما أٌف العدكؿ  ـً كالٌتبر   كمكٌررو  عمى أٌف الٌنفكس مفطكرةه عمى حٌب الٌتغيير كالكره لكؿًٌ ميعىادو 

       كقصكًر ىمَّةو  يىًردي لدفع الٌسآمة ك الممؿ عف المخاطىب كما قد يساكره مف فتكًر عزيمةو 
ما يعكر صفكى داللتو    ي عمى إببلغو إليو خاليان مف كؿًٌ إلى معنى يحرص الميٍمقً  أك اإلشارةً 

نا مف لما يعتمؿ داخؿ نفكسً  أك يكٌدر سكينةى معناه، فاستعمالنا الٌمغكم ليس إاٌل انعكاسه 
يةن نفسيةن معينةن، "إذف غايات  مشاعر كأحاسيس، أك بعبارة أخرل ىك مرآةه  تعكس خاصًٌ

ثارتً  ، تيدؼ إلى شد  جماليةه  االنزياح ىي في معظميا نفسيةه  ضافً انتباه المتمٌقي كا   ة صكرةو و، كا 
 ال يدركيا إاٌل مف تسٌمح بذكؽو  في الٌنص، خفيةو  تعٌبر عف مكاطفى جماليةو  لممكضكعً  إيحائيةو 
عمى المعاني المعجمية المألكفة الٌظاىرة، كىذه الكظيفةي االنفعاليةي التي تثيرىا  ، زيادةن رفيعو 

الٌمغة الٌشعرية بانزياحيا عمى الٌنسؽ المثالي، تهٍحًدث ما يسٌمى عند ركالف بارت بػػػػ)لٌذة 
 قببلن عف كظيفة العدكؿ أك االتساع بالمصطمح الت راثي. ، ىذا إضافة إلى ما قمناه (1) الٌنص("

ًف، حتى  كتسٌنمكا القٌمةى  لقد اعتقد العرب أٌنيـ بمغكا الغايةى   في الببلغة كالفصاحة كالمَّسى
ـي بأسمكبو الفٌذ كاختياره الدَّقيؽ لممعاني كاأللفاًظ، فحدث بذلؾ انزياحه  عف  فاجأىـ القرآفي الكري

ٌمغة التي كانكا يستعممكنيا، ىذا إضافةن إلى الطرؽ الفنٌية التي استعمميا انزياحيـ ىـ عف ال
نتاجً  و تناسب أغراضى  جديدةن  دالالتو  ىذا الٌنصي الميعجزي " لمٌربط بيف المفردات كالٌتراكيب، كا 

 اإلعجازية)...(، كما ال يفكتنا أٌف االنزياح القرآني ال يكمف في مجرد تكظيؼ االستعارةً 
فىت يا تشكًٌؿ انزياحان في حٌد ذاًتيألنٌ  كالتشبيوً  كالكنايةً  ظًٌ ا، كلكف في تمؾ الطريقة الفٌذة التي كي

                                                           

المممكة األردنية  -عٌماف -كزيعشر كالتٌ األكاديميكف لمنٌ  -ص القرآنيأسمكبية االنزياح في النٌ  -أحمد غالب الخرشة -(1)
 .36ص  -2014 1ط -الياشمية
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يا عمى إيصاؿ المعنى ىا في المكاف المناسب، كمدل قدرتً بيا في  الٌنص القرآني، ك كجكدً 
 .(1)"ؼو دكنما تكم  

ـي   المتفٌرد الذم ال عيد لمعرب بو في استعماليـ الٌمغكم، كاف مف نفس  ىذا االستخدا
المادة التي منيا ينسجكف، كجريان عمى قكاعدىـ في الكبلـ التي كفقيا ينتجكف، ألٌنو لك كاف 

ا مى ى عمييـ فيميو ك لكجدكا حٌجةى إنكاًره طيَّو، كلى بَّ أى تى عف مألكفيـ لى  مف طبيعة أخرل خارجةو 
، فيك في ىذا االنزياح عف كبلميـ معجزه سكاءن في ذلؾ كبلمييـ  صار لمٌتحدم بو معنىن

 الفنٌيةى  الٌراقيةى  العادم الذم كانكا يستعممكنو لغاية الٌتكاصؿ، أك الٌشعري الذم مٌثؿ عندىـ الٌمغةى 
مف أجناس الكبلـ  كليذا نجد ػػػػػ كال غرابة ػػػػػ أٌف كٌؿ مف سمعو منيـ تمٌكأ في نسبتو إلى جنسو 

الكليد بف المغيرة عمى أٌف ىذا القرآف سحره أسفميو مغدؽه كأعبله  التي يعرفكف، حتى استقٌر رأمي 
 مكرؽه، كعميو طبلكةه كلو حبلكةه.

 بالمجاز فمو عبلقةه  الٌداللي ػػػػػ ككما قمنا ػػػػػ يككف في المعاني، كبما أٌنو خاٌص  حي انزياال 
ياقية التي مف الٌدال أيضا بمعنى المعنى، أم االنتقاؿي  لة المعجمية لؤللفاظ إلى الٌداللة السًٌ

د معنى الجممة كاممةن، كال يغيب  عف أذىاننا  ياؽ الذم ترد فيو كيحدًٌ  تأخذىا مف خبلؿ السًٌ
ياقي الذم يدخؿ  ال يختفي تمامان  أٌف المعنى األساسي لٌمفظةو  لكٌنو يتراجع خمؼ المعنى السًٌ

، كالذم "يمٌثؿ عمميةن كاعيةن  ك تماهو، كمف ىنا يظير لنا العدكؿي  معو في تفاعؿو  في تجؿٌو سافرو
بلت المشتركة بيف المعنى األٌكؿ ك المعنى الثٌاني، أك المعنى المباشر        تقـك عمى رصد الصًٌ

 .(2)ك معنى المعنى"

لقرآني كاآلف سنحاكؿ الكقكؼ عمى مظاىر كتجٌميات االنزياح الٌداللي في الٌنص ا 
ممٌثبل في الٌزىراء )آؿ عمراف(، كىذا ما يكٌجو دعكةن كريمةن إلى الٌتأٌمؿ العميؽ كالٌتدبر الٌسحيؽ 

                                                           

 .47ص  -سمكبية االنزياحأ –حمد غالب الخرشة أ -(1)
 .57ص  -المرجع نفس  -(2)
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يحاءاتو كصكالن   إلى عمؽ الٌداللة بدؿ الكقكؼً  إلدراؾ ما كراء المعاني الٌشريفة مف مقاصدى كا 
 عند عتبًة ظاىر العباراًت.

 أكال: االنزياح المجازم

كممة أيًريد بيا غىٍيري ما كقعت لو في كضع كاضعيا لمبلحظةو بيف  ؿ  كىك في تعريفو "ك 
ف شئت قمت: كٌؿ كممة جيٍزتى بيا ما كقعت لو في كضع الكاضع  الثٌاني كاألٌكؿ فيي مجاز كا 
إلى ما لـ تيكضع لوي مف غير أف تستأنؼ فييا كضعان لمبلحظةو بيف ما تجكز بيا إليًو كبيف 

، كيظير مف خبلؿ ىذا الٌتعريؼ (1)كاضعيا فيي مجاز"أصميىا الذم كضعت لو في كضع 
ـي مف ظاىر األلفاظ، كيضـٌ  أٌف ىناؾ نظاميف داللييف يضـٌ األٌكؿي  الٌداللة الحقيقٌية التي تيٍفيى

الثٌاني الٌداللة المجازية )معنى المعنى( كبيا يحدث االنزياحي الٌداللي، كيحسف بنا ىنا أف 
  لًة كالمعنى، "فالٌداللة ىي ما ينتج عف تحميؿ الجممة باحتساب نذكر فرقان جكىريان بيف الٌدال

نة )اإلعراب ػػػػػ المعجـ بالخصكص( أٌما المعنى فينتج عف  الٌمغكيةي  ما تكٌفره المعطياتي  الميحىصًٌ
 ، فالمجازي (2)تحميؿ القكؿ في مقامو بحساب ما يقـك عمى ما تكٌفره المعطياتي المقامٌية"

مف المجاز الٌمغكم "يمٌثؿ ضربان مف الٌتغيير في الٌداللة أك المعنى، ألٌنو  سـه الذم ىك ق المرسؿي 
عالمان يتحٌرؾ مف خبللو لتأدية كظيفتو الببلغية)...( فيمنح الكممةى طاقةن متجٌددةن  يٌتخذ الٌمغةى 

ال يقـك عمى عبلقة المشابية بؿ لو  المرسؿي  ، كالمجازي (3)إضافةن إلى معناىا المعجمي"
الٌيةى قاؿ  متعٌددةه  كثيرةه  ته عبلقا بى مكقعو في الٌتركيب، كمف ىذه العبلقات نذكر الحى سى حى

      ١١٦آلعمران:چائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ تعالي: 

                                                           

 -لبناف -بيركت -دار الكتب العممية -تح: عبد الحميد ىنداكم -أسرار الببلغة في عمـ البياف -عبد القاىر الجرجاني  -(1)
 .249ص  -2001 1ط
 . 193ص  - لحجاج في الببلغة المعاصرةا –محمد األميف الطمبة  -(2)
 .60 - سمكبية االنزياحأ –حمد غالب الخرشةأ -(3)
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ىك الجٌنة، كالٌرحمةي  ، كالجزاء(1)معناىا في نعمة هللا، كىي الٌثكاب المخمًٌد چ وئ وئ  ۇئ چ
فكردت الٌرحمةي بدؿ الجٌنة تسمٌية لمٌشيء باسـ الحاؿ  فيو، ألٌف الٌرحمة شيء معنكم  تحٌؿ فييا

 المانعةي  حدث في ىذه الكممة، كالقرينةي  نزياحي ال يمكف أف يحٌؿ فيو شيءه مادمه كمف ىنا فاال

ـي   ألٌف خمكد المؤمنيف   چۇئ  ۆئ  ۆئ    چاآلية الكريمة  مف إرادة المعنى الحقيقي ىي ختا
إٌف  ككف إاٌل في الجٌنة كما ىك معركؼ مف الٌديف بالٌضركرة "كىذه الجممةي ىي خبري ال ي

الٌشٍرط)...(، كلـ ييعىٍب بيذا الٌناسخ ألٌنو  لما يتضٌمف المكصكؿي مف معنى اسـً  كدخمت الفاءي 
 .(2)لـ يغيًٌر معنى االبتداء"

الٌتعبير الكريـ أطمؽ الكجوى   ، في ىذا ١١آلعمران:چڳ  ڳ    ڳ  ڱ      چ كقكلو تعالى:
، كذى  رادة الكؿًٌ   جزءو  ألٌنو أشرؼي  الكجوى  رى كى ك أراد الكؿَّ كىك مجاز مرسؿ مف إطبلؽ الجزء كا 

ي ك  أفضمو عند اإلنساف، فإذا أسمـ كجيىو فما عداه مف باب أكلى، كالعربي كانت تسمًٌ
"كييٍحتىمىؿي أف يككف معنى اآليًة أسممت جكىان، ناظرةن إلى ىذا المعنى، األشراؼى ككبراءى القـك ك 

إذ الكجو أشرؼ أعضاء  -كما قمنا -شخصي كذاتي ككيمًٌيًَّتي كجعمت ذلؾ هلل، كعٌبر بالكجو 
"الٌشخص كأجمعي    .(3)يا لمحكاٌسً

   ١٢١آلعمران:چى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  چ  كقكلو تعالى:

المبدلية، حيث سٌمى األخذى أكبلن ألٌنو مجاز مرسؿ عبلقتو  چەئ  ەئ   ائچفقكلو تعالى: 
ال مف أخذ ماالن ربان  داللي بكممة  األخذ إلى األكؿ، ألٌف كؿَّ  يؤكؿ إليو، كفي ىذا انزياحه 

األمر )...( كلكٌنو نٌبو باألكؿ عمى ما  ألٌنو معظـي  غرض لو إاٌل أٌنو يريد أكمىو "كخص األكؿى 
                                                           

 .365ص  -1ج- لكشاؼا –لٌزمخشرم ا -(1)
 .430ص  -2ج - لبحر المحيطا –أبك حٌياف  -(2)
دار  -افي محمدبلـ عبد الشٌ تح: عبد السٌ  -ر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرٌ  -عبد الحؽ بف عطية األندلسي -(3)

 .414ص  -1ج -2001 1ط -لبناف -بيركت -الكتب العممية
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مف صكر االنتفاع األخرل سكاء مف قريب أك مف بعيد، كقد يككف سبحانو كتعالى  (1)سكاه"

رىهو"  چ ەئچ، فاستعمؿ كممة(2)أراد أف يبٌيف لنا حرصى المرابي عمى أخذ ىذا الماؿ بشى
بدؿ غيرىىا مف مرادفاتيا لتيظير شٌدةى جشعيـ كمدل تيافتيـ عمى حطاـ الٌدنيا الفانٌية بأخذ 

 كحاطب بميؿو ييمؾ نفسوي مف  حيث يريد سبلمتىيا. الماؿ مف غير حم وً 

 ١٨١آلعمران:چٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  كقكلو تعالى:

رادة  چ ڤ  چداللي تجٌمى في المجاز المرسؿ بإطبلؽ الجزء  ففي اآلية الكريمة انزياحه  كا 
ؿي بيٌف فجعؿ الكؿًٌ  عمؿو كالكاقع باأليدم عمى  كؿَّ ، "فىذىكىرى األيدم ألٌف أكثر األعماؿ تيزىاكى

أٌف اإلنسافى ىك الذم يباشر األعماؿى سكاءن صالحةن أك طالحةن   ، فالعادةي (3)سبيؿ الٌتغميب"
كبيذا االعتبار يقاؿ إٌنو قٌدـ لما سيجده أمامىو في الٌدار اآلخرة كيجازىل عنو خيران أك شٌران، إاٌل 

ية إلى المستكل العميؽ دالليان لتبٌيف شٌدةى عدؿ أٌنو حدث عدكؿه عف الكاقع أك البنية الٌسطح
هللا، كزادتو صيغةي المبالغة )ظبٌلـ( قٌكةن كشٌدةن، أم أٌنو ال ييقٌدـ جزاءن ألٌم كاحدو إاٌل بما اجترحو 
اٌل فالمداري عمى  كارتكبو، كليذا جاء بذكر ما ييناسب ىذا في العيٍرؼ كىك مباشرةي ذلؾ باليًد، كا 

 الجكارًح. كؿًٌ 

 انيا: االنزياح االستعارمث

ًمكىةى  مرمكقةو  لقد أصبحت االستعارة في الٌنقد الحديث ذاتى مكانةو   فصارت تسٌمى مى
عمى اإلبداع الفٌني)...( ألٌنيا  في نفس المتمٌقي كمف داللةو  الٌصكر البيانية، "لما ليا مف أثرو 

مف في المعنى الذم يقصده كفييا ال يالمزٌية  ، ككجوي (4)لعممٌيات ذىنٌية كنفسٌية معٌقدة" مبلزمةن 

                                                           

 .91ص  -7ج  -كمفاتيح الغيبفسير الكبير لتٌ ا –لٌرازم ا -(1)
   .308ص  -2ج  - ف ركائع البيافم  –ثٌنى ىبٌيافم -(2)
 .407ص  -1ج –لكشاؼا –لٌزمخشرما -(3)
 . 86ص  -سمكبية االنزياح أ –حمد غالب الخرشةأ -(4)
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ىي تمؾ التي تزحزحت داللتييا عٌما  المستعارةي  ه، "فالكممةي و كتقديرً صاحبييا، بؿ في طريقة إثباتً 
ًمـو خارجةو عف دائرة تكاردىا" كيًضعت لمٌداللة عميو لتضاٌميا مع كى
، كمف ىنا تحدث المفارقةي (1)

ىذا االنزياح الذم ييٍنًتج أنكاعان مف االستعماالت الٌمغكية  المعجميةي التي تككفي قرينةن دالةن عمى
 التي تيبٌيف عف أنكاع مف ترابط األفكار كتداعييا كىذا ىك لبي لغة االستعارة.

، كتترابط ىذه الكمماتي   الكممات التي ليا عبلقاته مع بعضيا بعض تنشأ عنيا دالالته
)...( أيضان "بكسا طكؿ ىذه المسافًة بيف كممتيف يقٌرر مدل ك طة مسافاًت تبايفو كتكت رو

ترابطيما كقربيما، إذ إٌف الكممات المرتبطةى بشكؿ قريب في المعنى تأخذ مسافةن قصيرةن)...( 
ذا طالت ىذه المسافةي نسبيان بيف كممات غير مرتبطة بشكؿ عادم كمألكؼ صار عندنا  كا 

" إنتاجي استعاراتو مختمفةو
(2).  

االستعارة يمكف اكتشاؼ العبلماًت الٌداللية لعناصرىاى، كتفسيرىا "عند الحديث عف  
       بكساطة القيـ الٌداللية الحقيقٌية )الحرفٌية(، أٍم أٌف المعنى ال ييقٌدـ فييا بطريقة مباشرة
      بؿ ييقارف أك ييستبدؿ بغيره عمى أساس مف الٌتشابو، فإذا كٌنا نكاجو طرفيف مجتمعيف معان 

يو، فإٌننا في االستعارة عمى العكس مف ذلؾ ال نكاجو إاٌل طرفان كاحدان يحؿ  محؿَّ في الٌتشب
ياؽ الٌمغكم  طرؼ آخر لعبلقة اشتراؾ بينيما، كمف ىنا ييٍصرؼ مدلكلييا إلى المجاز بفعؿ السًٌ
الذم يضميو)...(، إذف: غمبة المجازية عمى االستعارة تنحدر مف المصافحة االسنادية 

ا بشكؿ يشعرؾ بأٌف المقصكد مف المحصكالًت االستعارٌيًة ىك معناىا المجازم لممعاني فيي
(3)كليس الحقيقي"

 كىذا ما يسٌمى في الٌنقد الغربي باالنزياح االستبدالي. -كما أسمفنا -

                                                           

 .124ص  - لمعنى في الببلغة العربيةا –حسف طبؿ  -(1)
 .38 -37ص  - قد األدبي الحديثالنٌ االستعارة في  –يكسؼ أبك العدكسينظر:   -(2)
 ك ما بعدىا. 30ص  -المرجع  نفسينظر:  -(3)
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إٌف تناكؿ الببلغييف العرًب لبلستعارة كاف عمى أساس أٌنيا لكفه مف ألكاف الببلغة، إاٌل  
لجرجاني تناكليا بكصفيا أصبلن مف أصكؿ نظرية المعنى كقطبان مف األقطاب أٌف عبدى القاىر ا

ذلؾ  الكبرل، كىذا يعكد إلى المحيط العاـ الذم ىك المعنى المتفرعة عنو معافو أخرل، ككؿ  
يعكد عمى الكبلـ بالحسًف، حتى يؤدم إلى كظيفة إقناع طالب الٌتحقيؽ في عدـ اقتصاره 

تعٌد)...(، بؿ ينبغي مع ذلؾ الٌتحميؿي كالٌنظري إلى اتفاًؽ المعاني عمى أمثمةو تذكر، كنظائر 
يا كأثًرىا  يا كخاصًٌ كاختبلًفيا كاجتماًعيا ك افتراًقيا، كتفصيؿي أجناس المعاني كطبقاًتيا كعامًٌ

 .(1)في المتمٌقي، كتمك نيا مف عقمو كالعبلقاًت بينيمىا

قامت عمى مصطمحيف ىما الٌنقؿ  كما ال يفكتنا أٌف نظرية االستعارة عند العرب 
كاالٌدعاء، فبالمصطمح األٌكؿ "فٌسركا االنتقاؿ مف المعنى الحرفي إلى المعنى المجازم 
)االنزياح الٌداللي(، كبو فٌرقكا بيف القيـ الببلغية، كما أٌنيـ فٌرقكا بو أيضان بيف الٌنقؿ 

سًؿ القائـً عمى مبلبسةو غيًر االستعارم القائـ عمى مبلبسة تشبييٌية، كٌنقًؿ المجاًز المر 
الثٌاني فجاء لسٌد قصكر الٌنقؿ في تفسيره لكٌؿ صكر االنزياح كخاٌصة  تشبييٌية، أٌما المصطمحي 

 .(2)تكجيًو معنى االستعاراًت القرآنيًة ذاًت المعاًني المتعٌمقة بالٌذات العمٌية"

ال نريد ىنا أف نقؼ في بياف الجماؿ الفٌني ليذا الٌمكف مف التىصكير عمى طريقة  
األقدميف عندما تحٌدثكا عف االستعارة في القرآف الكريـ حينما اقتصركا عمى ذكر أنكاعيا 
، كمف استعارة محسكسو لمعقكؿ كمف  كاستعارة محسكسو لمحسكسو بجامعو محسكسو أك عقميو

، كمف استعارةو تصريحيةو أك مكنيةو، كمف مرٌشحة استعارة معقكؿو لمعقك        ؿو أك لمحسكسو
    ىا، كىـ قد يكتفيكف بذلؾ أك مجٌردة، كمف تبعٌية أك أصمٌية، كمف كفاقٌية أك عنادٌية كغيرً 

الٌنظر  في دراسًتيـ ليا بعد تمثيميـ ليا مف الٌنص القرآني، أٌما في بحثنا ىذا فسنحاكؿ إمعافى 

                                                           

 .90ص  -1999 1ط -األردف -عٌماف -دار كائؿ -؟تراثنا الببلغينقرأ كيؼ  -محمد حمدم بركات أبك عمي -(1)
 .127ص  - المعنى في الببلغة –حسف طبؿ، كينظر:  379ص  - الببلغة العربية –محمد العمرم ينظر:  -(2)



 
 

118 
 

القرآنية مف خبلؿ سكرة )آؿ عمراف( الكريمة إلظيار دكًرىا الٌداللي كالجمالي  في االستعارة
في الٌتعبير القرآني، كلئلشارًة إلى األثًر الٌنفسي الذم تبعثوي، كذلؾ بالكشؼ عف المفارقة بيف 

 نتعٌرض إلى ذكر أنكاعيا كأقسامياالبنية الٌسطحية الٌظاىرة، كدالالًت البنية العميقة ليا، كلف 
بؿ نمقي الٌضكء عمى نماذجى مختارةو مف ىذه االستعاراًت يتسٌنى لنا مف خبلليا إظياري انزياح 
الٌتعبير القرآني عف داللة األلفاظ المألكفة أك الٌشفافة التي تسمح لممتمٌقي باختراقيا سريعان إلى 

يا كالكصكؿ إلى ناتجيا الٌداللي، إلى تمؾ الٌدالالت العميقة أك الكثيفة التي ال يمكف اختراق
 .(1)محصكًليا الٌداللي إاٌل بعميًؽ الٌتدبر كطكيًؿ الٌتفكرً 

بعد ىذه اإلشارة الممٌيدة لبلنزياح الٌداللي لبلستعارة كقسـ مف أقساـ البياف، نحاكؿ أف  

كرة  الكريمًة مجمٌكة كالعرائس الخرائد، كنبدأ بقكلو تعالى:  ې     چنستجمي فرائدى في  الس 

چې  ې آل ، األصؿ في الًبشارة أف تككف في اإلخبار بما ييدخؿ الفرحى ١١عمران:
كالٌسركرى عمى الٌنفس، لكف كردت في اآلية الكريمة بعكس استعماليا، كحدث ليا انزياحه 
داللي فالٌتضاد الذم تحممو كمماتي ىذه الجممة يعكس داللةن حاٌفةن ىي االستيزاءي كالٌسخريةي 

ؾ ليـ جزاءن كفاقان فقيف الذيف أظيركا اإليماف كأبطنكا الكفر، كجاء ذلكىذا قميؿ في حٌؽ المنا
ك قد حٌققت المفارقةى الٌصياغيةى بتحٌكليىا مف معنى الًبشارة إلى معنى اإلنذار  "كمعادؿ لفظي

ثراءن في العبارة عف طريؽ تجاكر األضداد، كاالنتقاؿ مف الكعد إلى الكعيد، كمف الٌترغيب 
 لعميـ يرجعكف. (2)إلى الٌترىيب"

، في ىذه اآلية ١١٢آلعمران:چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ چ  كقكًلو تعالى:
إلى المؤمنيف  الكريمة انزياحه استعارم  بديعه، حيث أراد البارم جٌؿ كعبل أف يمفت أنظارى 

ًمو عمييـ، فصكَّر حالى  يـ التي كانكا عمييا قبؿ مجيء اإلسبلـ مف الكفر إنعاًمو كتفض 
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  فنا عمى طرًؼ ىٌكةو سحيقةو مف نارو يكشؾ أف يترٌدل فيياشً كالٌضبللة كحاؿ مف كاف يقؼ مي 
الٌتصكير كأكفى مف ىذا الٌتجسيـ ليذا المعنى البارع ؟، كما أٌف فيو  مف ىذا يؿ ىناؾ أبمغي ف

كمف التقط  امتنانان منو سبحانو كتعالى بتدارًكيـ بمطًفو كرحمًتو، ىذا ك هلل المثؿي األعمى، 
صكرةن فكتكغرافيةن تحمؿ كٌؿ ما ينكم قكلىو معننى ك داللةن بدؿ أف يتكٌمـ، "لكٌنؾ ما كنت لتتخٌيؿ 

عٌز  - ذا المكقًؼ كحاؿى إنقاًذؾ منيا دكف ىذه الٌصكرًة الٌرائعًة، فما أكمؿى بيافى هللاً شناعةى ى
   .(1) "!-كجؿٌ 

چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  چ كقكًلو تعالى:  باًرة ، في ىذه الع١٣٣آلعمران:
فبدؿ أف تقكؿ: أفإف مات أك قيًتؿ كفرتـ أك ارتددتـ أك غيرىا مف  القرآنٌيًة انزياحه دالليه 

  العبارات، "كقد  كثر في استعارات الٌنص القرآني االنزياحي عف األمكًر المعقكلًة المعنكيًة 
حظ عمى ىذه (2)إلى األمكًر المحسكسًة زيادةن في تصكيًر المعنى كتمثيًمو لمٌنفس" ، كما ييبلى

االستعارًة ىك االنزياحي مف المعنى الٌظاىرم إلى المعنى العميًؽ، أم فراراًىـ مف المعركة يكـ 
بحمد  -أحد، أخذه سبحانو كتعالى إلى داللةو أعـٌ كأشمؿو كىي الٌردةه عف الٌديًف، كىذا لـ يكف 

كا عمى حقيقًتيـ، كالٌصكرةي التي بؿ كاف مف المنافقيف الذيف ظير  ، مف مؤمفو يكمئذو  -هللا 
قٌدمتيا ىذه العبارةي ىي تجسيده الكفر في صكرًة مف يكٌلي دبرىه لئليماف كىذا أبمغ بيافو لذلؾ 

  كأبدع تشخيصو لممعنى في ذىًف المتمٌقي.

، الٌضربي في ىذا الٌتعبيًر  ١١١آلعمران:چڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  چ كقكًلو تعالى: 
ٍربى  ، كالٌضربي ىنا بمعنى "ضى جاء في غير مجاًلو الٌداللي، كىذا ما أحدث االنزياحى الٌدالليى
ًربت  ٍرب أكتاًدىا بالمطرقة)...( أم: التحفتيـ الٌذلةي التحاؼى الخيمًة بمف ضي الخيمة" بضى
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، فالٌتعبيري القرآني استعار لفظى (2)فارقًة"كقد يككف بمعنى "اإللصاًؽ كالتٌثبيًت كعدـً الم (1)عميو"
الٌضرًب لمٌداللًة عمى شٌدًة المبلزمًة كدكاـً اإلقامًة كجامًع اإلحاطًة كالٌشمكًؿ ليـ كبيذا انزاح 
لفظي الٌضرًب عف مدلكًلو الحقيقي إلى ىذا المدلكًؿ المجازم كالقرينةي المانعةي مف إرادًة المدلكًؿ 

رًب بالٌذلًة كىي شيءه معنكم، كما ذلؾ منو إاٌل ليجٌسـ ىذا الجرـى الحقيقي ىي اقترافي الضٌ 
الذم باءكا بو في صكرةو محسكسةو كنتيجةو مباشرةو مبلزمةو ليـ ما دامكا مقيميف في مضارًب 
الكفًر بآياًت هللا، كمتمبسيف بجرـً قتؿً األنبياًء، كتعٌدييـ لحدكًده، فيذا الٌتجسيدي الحسي  

ما يستثير خياؿى المتمٌقيف كييٌز كجداناتيـ، كيجذبيـ إليو في لحظاتو مف المتعًة لممعنكٌياًت إنٌ 
الفٌنيًة التي ىي أشبو بما يجده المتأٌمؿي في الٌتصاكيًر كالفنكًف الٌتشكيميًة الٌساحرًة"
، فيؿ (3)
شةى بعد يستطيع الييكدي كمف شايعيـ في مٌمتيـ أف ييٍنكركا دكاخمىيـ المدغكلةى كطكٌيتىيـ المغشك 

يـ ؟ يـ كضربكا عنو صفحى  ىذا اإلخراًج الفٌني لما طككا عميو كشحى

آلعمران:چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  كقكًلو تعالى:

ٌنما أراد سبحانو رؤيةى ى كال ييرل ك قى تى ييمٍ  الكريمًة استعارةه "ألٌف المكتى ال ، في ىذه اآليةً ١٣٢ ا 
ًة كالٌسيكًؼ الميٍختىرىطىًة"أسباًبو )...(أك رؤيةى آالًتو كالٌرماًح الميٍشرىعى

، لقد حدث انزياحه داللي (4)

، فالمكتي شيءه معنكم ال يمكف أف ييرل أك ييمقى  فما چ ڦ چ ك چ ڤچفي كممتي 
ما  ضر بدران، ككانكا يتحٌرقكف لشرؼً الٌسري البياني في ذلؾ ؟، ىذا الخطابي مكٌجو لمف لـ يح

نالىو البدريكف، كأكلئؾ ىـ الذيف أشاركا بالخركًج مف المدينًة لمبلقاًة المشركيف في غزكًة أحد  
ـى المشركيف ك الٌشٌدًة التي قاساىا رسكؿي هللا  صٌمى هللا عميو  -كعاينكا مف أىكاًؿ االنكفاًء أما
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ا كاف فيو المكتي يبدم كقتًؿ اإلخكاًف كاألقارًب، كالمشارفًة عمى اليبلًؾ، كؿ  ىذ   - كسٌمـ
األزرًؽ، فاهلل سبحانو كتعالى أراد أف يصٌكر شٌدة ما عانكه كعاينكه " ()كيصٌد عف أنيابو كالٌزجٌ 

فساؽ ذلؾ في صياغًة ىذه الٌصكرًة الفٌذًة، فكانت ىي مبلقاةي المكت كجياى لكجوو دكف مقٌدماتو 
ؼ عف ساؽو بينيما  ، فمف يمقى عدك  (1)ك"تعٌرفكا شٌدتىو كصعكبةى مقاساًتو" ا يطمبو حتما سييكشى

في ىذا  كيمقى كؿ  كاحدو منيما عىنىتنا مف الٌطرًؼ اآلخر، كىذا ما رآه ىؤالء جيرةن كنيًقؿى إلينا
 المشيًد الفنًٌي الحافًؿ بشٌتى صنكًؼ الجماًؿ كالببلغًة كالٌركعًة في دٌقًة الٌتصكيًر المناسًب.

 ثالثا: االنزياح الكنائي: 

    الكنايةي عمى االنزياًح مف لفظةو إلى أخرل، غيرى أٌف االنزياحى عف ىذه الٌمفظةً  تقـك 
ال يعني  االستغناءى عنيا، بؿ يظؿ  معناىا ماثبلن كفاعبلن في األسمكب الكنائي)...( يعني ىذا 
  أٌف المعنييف الحقيقي ك المجازم مطركحاف في الٌسياؽ، كعنصر القصد مف ًقبىًؿ المرسؿ 

الذم يرٌجح مجاكزةى المستكل الٌسطحي لؤلسمكًب الكنائي إلى المستكل العميًؽ الذم ييٍدرؾ ىك 
 .(2)مف خبلؿ الزـً المعنى مف ىذه الٌمفظة

 فالكنايةي كما يعٌرفيا عبدي القاىر:

ـي إثباتى معننى مف المعاني فبل يذكره بالٌمفظ المكضكًع لو في الٌمغة    "أف يريد المتكٌم
  ى معنى ىك تاليو كردًفو في الكجكد، فيكميء بو إليو، كيجعمو دليبلن عميوكلكف يجيء إل

مثاؿ ذلؾ قكليـ : ىك طكيؿي الٌنجاد يريدكف طكيؿى القامًة، ككثيرى رماًد القدًر يعنكف كثيرى 
فىةه مخدكمىةه ليا مف يكفييا أمرىىا، فقد أرا دكا الًقرىل، كفي المرأًة نؤكـي الٌضحى كالمرادي أٌنيا ميٍترى
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في ىذا كٌمو كما ترل معننى ثـ لـ يذكركه بمفظو الخاٌص بو كلكٌنيـ تكٌصمكا إليو بذكر معننى 
 .(1) آخر مف شأنو أف يردفىو في الكجكًد)...("

مف خبلؿ تعريؼ الجرجاني في ىذا يتجٌمى أٌف الكنايةى شكؿه مف أشكاًؿ االنحراؼ  
اراًت التي ذكرىا في تعريفو تدٌؿ عمى معننى الٌداللي، "فاأللفاظي في كٌؿ عبارةو مف تمؾ العب

بحيث يككف ليذا المعنى داللتيو عمى المعنى أك الغرًض المراًد لمرادفًتو لو كاستتباًعو إٌياه 
     ، لكٌف ىذا االنحراؼى (2)"اإلرداًؼ أك الٌتتبيعً  كمف ثٌمة أطمؽ عمى ىذا األسمكًب مصطمحي 

أللفاًظ بؿ يككف في الٌدالالًت الٌتركيبيًة أك داللًة البنيًة ال يككف في الٌداللة اإلفرادية ليذه ا
 الكٌمٌيًة كيككف ذلؾ عف طريؽ االستدالؿ.

المزٌيةي التي تحكزىا الكنايةي ككنييا صكرةن مف صكًر االنحراًؼ أك االنزياًح الٌداللي   
عمى الٌتصريًح المباشًر، ىي أٌف إثباتى المعنى أك الٌداللًة فييا يككف أبمغي إضافةن إلى كجازًة 

ك اًت شاىًدىا ف كثرًة الًقرىل بإثبالقكًؿ، كفي ىذا المعنى يقكؿ عبدي القاىر: "إٌنؾ إذا كىنىٍيت ع
ـه عمى كجكًدىا، كذلؾ ال محالةى يككف أبمغي مف إثباًتيا بنفًسيا، كذلؾ ألٌنو مى دليًميا، كماىك عى 

يككف سبيمييا حينئذو سبيؿى الٌدعكل تككف مع شاىًدىا كدليًميا"
 فبل مفٌر مف قبكليا. (3)

متيـ العربي أربابي كبما أٌف لمقرآًف الكريـً ما يمٌيزه عف سائًر كبلـً البشًر كفي مقدٌ  
الفصاحًة كالبياًف، كيتركو يقتطع تأشيرةى الخمكًد األبدٌيًة، كامفه في ثنايا ألفاًظو كتضاعيًؼ 

، كلكؿًٌ    زمافو كمكافو كلمبشًر كاٌفةن، كالٌصكرةي الكنائية  معانيو، كالمناسبًة بينيما في كؿًٌ شيءو
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فيي األخرل ليا ما يمٌيزىا في ىذا البياًف لـ تشٌذ عف ذلؾ،  -بما أٌنيا كجو مف أكجو البياف  -
 :(1) المعجًز مف خصكصياتو ىي

 أكال: خمكدي العبلقة 

ىك ارتداد عبلقًة الٌرمًز بالمعنى في الٌصكًر الكنائيًة إلى األعراًؼ اإلنسانيًة العاٌمًة  
ىنا بقيت ىاتو التي ىي في كؿًٌ مجتمعو أك عصرو بمثابًة القكائـً الٌراسخًة التي ال تتبٌدؿ كمف 

ـي  الٌصكري الكنائيةي محتفظةن بشحناًتيا الٌدالليًة كطاقاًتيا الٌتصكيريًة منذ أف نزؿ ىذا الكتابي الكري
 إلى أف يرث هللاي األرضى كمف عمييا.

 ثانيا: مثالية الكضكح 

    -ال المعنى الحرفي أك الكسيط -كىك أف يحٌس المتمٌقي أف الٌصكرى الكنائيةى ذاتىيا 
التي تنقمو نقبلن مباشران إلى المعنى المراًد، أك يخٌيؿ إليو لسرعةي كصكًؿ ىذا المعنى إليو  ىي 

اؽ  الٌمفًظ أك بنيًتو ال غير، فبقدر ما تسارع ىذه الٌصكرةي إلى تمثيًؿ       أٌنو قد فيمىو مف حى
لٌصكرةي المثمى ىذا المعنى لمف يتمٌقاىا، بقدر ما يككف سميكىا في مراتًب الكضكًح، كىذه ىي ا

 كالغايةي القصكل لو.

 ثالثا: التٌناسب السياقي 

المقصكدي بيذا ىك مبلءمةي الٌردًؼ أك الٌصكرًة لممعنى المىٍكًني عنو، كدٌقةي مبلءمًة  
الٌصكرًة أيضاى في كٌؿ منيا، بطاقاًتيا الٌتصكيريًة كالٌدالليًة الخاٌصًة ال المعنى الذم تصٌكره 

كقًع كخصكصيًة الٌسياًؽ الذم ترد فيو، كالٌردؼي ىك المعنى الثٌاني فحسب، بؿ لطبيعًة الم
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الذم يبلـز المعنى األٌكؿ أك الحقيقي في "كاقع الحياة، أك باألحرل في عرًؼ االستعماؿ 
 .(1)الٌمغكم"

كاآلف كبعد ىذا المياًد الٌنظرم نبدأ في الجانًب الٌتطبيقي عمى ىذا القسـً مف الٌتصكيًر  

، في ىذه اآليًة ٢آلعمران:چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  الكريمًة، كنبدأ بقكًلو تعالى: في الٌسكرةً 
ـى، كسبقو مف الكتًب الٌسماكيًة  الكريمًة كنايةه بارعةه عٌما تقٌدـ الكتابى أم: القرآفى الكري

ـي  چٺ    چكالٌتكراًة ً ك اإلنجيًؿ  كالٌزبكًر كغيًرىـ،  قد  ىي التي مضت لكف لٌما كاف القرآفي الكري
اشتمؿ عمى ما جاء فييا كزاد عمى ذلؾ حتى ىيمف عمييا، ككشؼ ما لحقيا مف تحريؼو 
كتبديؿو صارت كأٌنيا حاضرةه اآلف بيف يدم ىذا الكتاًب العظيـً الذم ال يأتيو الباطؿي مف بيف 
يديًو كال مف خمفًو، أك"أٌنو جعؿ القرآفى أماـ الكتًب الٌسابقًة جميًعيا كجعميا في شرًفو 

"كض  فبل منافاة بينيما كهللا أعمـ بمراده. (2)يافًتو)...( كقكلنا: جمس الٌناسي بيف يدم فبلفو

، كردت جممةي  ٣٦آلعمران:چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  چ كبعده قكليو تعالى: 

جممةن حالية ن مبينةن الحالةى أك الييئةى التي يككف فييا الكلدي في عرًؼ  چٺ  ٺ  ٺٿ   چ
     (3)الٌناًس كىي إٌما نكاحه أك سفاحه، ك"المسيسي في ىذه العبارًة الكريمًة كنايةه عف الكطًء"

  أك "بمعنى يجامع  كالمسيسي الجماعي" ذكر ذلؾ صاحبي الٌتفسيًر الكبيًر كمفاتيًح الغيًب 

  ليفيد العمكـى بإطبلؽو  چٺچىك اإلفضاءي إلى الجسًد أك البشرًة، كنيكًٌرى فاعؿي المٌسً كالمس  
ألٌف مف تتكٌمـ ىي العذراءي البتكؿي أفضؿي نساًء العالميف، كقد تككف ذكرت المسَّ مف باًب 

المسو فضبلن األىٍكلىى أك الٌتنبيًو باألدنى عف األعمى، ككأٌنيا أرادت أف تقكؿ إٌنيا لـ تتقٌراىا يدي 

                                                           

 .163ص  - حكؿ اإلعجاز الببلغي  –حسف طبؿ  -(1)
 .378ص  -2ج - مف ركائع البياف –مثٌنى ىبٌياف  -(2)
 .484ص  -2ج - المحيطبحر ال  –ٌرازمال -(3)



 
 

125 
 

ككاف  ،كىك الذم في العادة ينتج عنو الكلدي  -عمييا الٌسبلـ  -عمى أف تتعٌرض لممحذكًر األكبرً 
 ىذا منيا عمى سبيؿ الٌتعجًب كاالستغراًب كليس الٌشؾًٌ كاالرتياًب.

، في ىذه اآليًة الكريمًة كردت ١١١آلعمران:چچ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  كقكليو تعالى:
اليزيمًة كاالنكشاًؼ كلكف في صكرةو مقٌززةو كىي صكرةه تشمئٌز منيا الٌنفكسي  كنايةه جميمةه عف 

كهللاي سبحانو كتعالى أراد أف يقٌمؿ مف شأًف الييكًد كيميبى الحمٌيةى في نفكًس المسمميف 
لمٌتصدم ليـ ك الكقكًؼ في كجًو مكًرىـ، كدفًع تكىـً أٌنيـ أىؿي خبرةو بالحرًب كبصرو بالمعارًؾ 

ذا مجٌردى اٌدعاءو افتركه عشيةى كقكًع معركًة بدرو كعكدًة المسمميف إلى المدينًة كالٌنصري ألٌف ى
ـى ليـ بالحرًب ك فنك   ًنيا، كلك تمتقكف بنا تعممكف ذلؾيحدكىـ فقالكا ليـ: لقد قاتمتـ أناسان ال عم

، فكيؼ يَّ ذه الًفرٍ فكشؼ الحؽ  سبحانو بطبلفى ى ًة التي ال يسترىا الٌميؿي ك ال يغطييا الٌذيؿي
غاًر مف ال يستطيع حمايةى دبًره كىي العكرةي التي خمفىو، كقد  يحمي الٌضمارى كيدافعي عف الصًٌ

 عدؿ القرآفي ليذه الٌمفظًة ليضفيى ىذه الٌداللةى الحاٌفةى كهللاي أعمـ بقصًده كمراًده. 

چۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼        ھ  ھ  ے  ے  ۓ چ  كقكليو تعالى:

ٌنما حدث ١١٧آلعمران: ، فعض  األنامًؿ في اآليًة الكريمًة ليس ىك المقصكدي مف العبارًة كا 
، كىك ما يفعمو مف أصيب بالٌندـً كخيبًة األمًؿ إذف: فيذا كنايةه  عدكؿي مف البٌلزـً إلى الممزكـً

كالغيًظ لما يركنو مف ائتبلًؼ لمسمميف كاجتماًع كممًتيـ  عف الٌندـً كاألسًؼ، ك "شٌدًة األلـً 
إلى سبيبلن إلى الٌتشفي حتى اضطٌركا  كنصرًة هللًا تعالى إٌياىـ بحيث عجز أعداؤىـ أف يجدكا

ميدىارىاًتيـ"
كنايةه عف "الغيًظ كالحسرًة، ألٌنيا مف ركادًفيا، فيذكر الٌرادفةى  -كما قمنا -. كىي (1)

في نفًسو مف  المردكًؼ، فيرتفع الكبلـي في طبقًة الفصاحًة، كيجد الٌسامعي عنده كيدٌؿ بيا عمى 
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ٍكًني عنو" الٌركعًة كاالستحساًف ما ال يجد عند لفًظ المى
، كمف ىنا تظير لنا ثنائيةي الحضكًر (1)

( غائبه   كالغياًب الذم تسيطر عمى صياغةي اآليًة الكريمًة، فالمىٍكًني عنو )الٌندـي كاألسؼي
إلى المعنى الحاضًر  ، كاالنزياحي عف المعنى الغائبً كالمعنى الحقيقي )عض  اليديف( ظاىره 

" يحٌقؽي الجماؿى كيمٌتع الٌنفسى
ألٌف ذلؾ يمفت االنتباه إلى أٌف مف يحمؿ حقدان كغيظان كال  (2)

الٌندـً لعدـً  يستطيع أف ييٍنًفذىىما عبلنيةن يمجأ إلى أف ينٌفس عمى نفًسو سر ا بالعٌضً عمى أصابعً 
سنكًح فرصًة الٌنيًؿ مف المسمميف أك عدـً تمٌكنو منيا، فنقكؿ ليـ: مكتكا بغيظكـ إٌف هللاى مخرجه 

 ما كنتـ تكتمكف كهلل الحمد كالمٌنة.

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          ې  چ كقكليو تعالى: 

، لقد كنى البيافي القرآني باسكداد الكجًو عف ١١٥آلعمران:چې  ې  ې         ى  ى  
معنى الغـٌ كشٌدًة الحزًف، فيي تثبت حدكثى الٌسكاًد في الكجًو، بعد أف لـ يكف، كجاء بصيغًة 
الفعًؿ لمٌتعبير عف تجٌدًد ىذه الٌصفًة، كسر  ىذه الٌصياغًة ىك إظياري أٌف سكادى بشرًة الكجًو 

كاخؿى صاحًبو مف الغٌـً كالحزًف عمى ما رأل كآؿ إليو أمريه عارضه كطارئه كناتجه عٌما اعترل د
في عرصاًت يكـً القيامًة، فإظبلـي الكجًو كنايةه عف إظبلـً نفًس صاحًبو، كىذا مناسبه لحاًؿ 

 .(3) چۅ  ۉ  ۉ       چ مف كاف عمى اليدل ثـ تنٌكبو إلى الٌضبلًؿ كالعمىى كليذا يقاؿ 

 رابعا: االنزياح المعجمي:

، فتشترؾ كممتاف يظي       ر ىذا الٌنكعي مف االنزياح في األلفاظ التي ليا شٍبو ترادؼو
، كتتمٌيز كؿ  كممةو بخصكصٌيةو دالليةو تتمٌثؿ في قٌكةو تعبيرٌيةو  أك أكثر في معنى داللي عاٌـو

منيما  كطاقةو إيحائٌيةو تناسبو، فيما يشتركاف في الٌداللة المعجمٌية أك األساسٌية، كيستقٌؿ كؿ  
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عف اآلخر فيما يصطمحكف عميو بالٌداللة اليامشٌية أك الٌظبلؿ، كاأللكاف العاطفية كالجمالية 
     لممعنى األمر الذم يجعؿ االنزياح عف أحد األلفاظ إلى رديفو في الٌداللة العاٌمة يعكد 

، كمف ىذا (1)إلى مبلئمة كؿٌو منيما بداللتو الخاٌصة لممكقع الذم أكثر فيو مف سياؽ الكبلـ
المنطمؽ ال يمكف الحديثي عف الٌترادؼ الٌتاـ ألٌف المترادفيف إذا تطابقىا في الٌداللة العاٌمة فبل 
   بٌد أف يختمفا في الٌداللة الخاٌصة التي تشٌكؿ مممحان مميًٌزان لكؿٌو منيما عف اآلخر كيعطي 

 اللة المراديف.لو اإلضافةى الٌنكعيةى كالٌدٌقةى الٌتعبيريةى عف المعنى كالدٌ 

          كنكٌد أف نتكٌقؼ اآلف إزاءى تمثيؿو مف سكرة آؿ عمراف يظير فيو ىذا الٌنكع  

ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  مف االنزياح، فمف تمؾ المكاطف قكلة تعالى:

، في ىذه اآلية  ١٢٥آلعمران:چڑ  ڑ  ک     ک   کک  گ  گ  گ  گ  

، ككما ىك مبلحظ فإٌف ىاتيف چگچإلى لفظة  چ ڎ چالكريمة حدث انزياحه عف لفظة 
، لكف كٌؿ لفظة منيما تنفرد  الكممتيف تٌتفقاف في الٌداللة العاٌمة التي تعني المكافئةى أك الٌثكابى

چ بعد قكلو:چ گ  گچ بداللة خاٌصة تضفييا عمى الٌسياؽ الذم يحمميا، ك"إٌنما قاؿ: 

، كأجرو مستحؽٌو عميو، فسٌمي  چ ڎ لزيادة التٌنبيو عمى أٌف ذلؾ جزاءن ترٌتب عمى عمؿو
الجزاءي أجران ألٌنو كاف عف كعدو لمعامؿ بما عمؿى 
(2). 

فالمبلحظ عف اآلية الكريمة أٌف اآليات التي قبميا لٌما كانت تتحٌدث عف الٌتائبيف المشار إلييـ 

آثر الٌسياؽي  ،١٢٤آلعمران:چڄ  ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ في قكلو: 
في  لحسنة كالٌسيئة ألٌف الجزاء يككفالقرآني لفظةى )الجزاء( التي تناسب مقابمةى أعماليـ ا

ٺ  چأٌما عندما تحٌدثت عف المحسنيف المشار إلييـ في قكلو تعالى:  الٌثكاب كالعقاب
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ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

چ ، آثر الٌسياؽي االنزياحى إلى لفظة )األجر( التي تناسب مقابمةى أعماليـ ١٢٣آلعمران:
الحسنة، ألٌف األجر ال يقابؿ إاٌل الٌثكاب، فيبدك جمي ا جماؿ ىذا العدكًؿ كىك يجكؿ بنا في 

ا بدأ يان في رفعةو كخيبلء ال ييدانيافرياضو مف الحسف البياني ميٍمًرعىةو ببلغ بو اآلياًت  فرٌتب ًلمى
 ما يناسبيو كأتى ًلمىا عطؼ بو ما يشاكميو في الخاتمة فتبارؾ هللاي أحسف القائميف.

آلعمران:چٹ  ٹ         ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ كقكلو تعالى: 

إلى  ألٌنيا ىي المقصكدة في اآلية چڑچفي اآلية الكريمة عدكؿ عف كممة   ١٣٢

اءى المشركيف ألٌف: "ىذا الكبلـ جاء في معرض الٌمـك لممسمميف الذيف أحبكا لق چٹ چكممة 
القاضي بالٌتحصف في  -صٌمى هللا عميو كسٌمـ -كلـ ينزلكا عمى رأيو  كلك كاف فيو المكتي 

المدينة، لذلؾ نزع سبحانو كتعالى عف ىذه المكًت صفةى الٌتشريؼ كىي ككنييا بأٌنيا في سبيؿ 
لـ يحضر ، كما أٌنو قد يريد سبحانو كتعالى الٌتركيز عمى جزئيًة تمٌنييـ المكتى )مف (1)هللا"

د رأيتمكه كيعرفكا شٌدتىو كصعكبةى مقاساًتو، فقاؿ ليـ مكٌبخان: ىا ق بدران(، "قبؿ أف يشاىدكه
كشارفتـ أف   قيًتؿى بيف أيديكـ مف قيًتؿى مف إخكاًنكـ كأقارًبكـ معاينيف كمشاىديف لو حيث

و نفي كؿًٌ   (2)ٍقتىميكا"تي  فاالنزياح عف كممة )الٌشيادة في سبيؿ هللا( إلى كممة )المكت(، غرضي
يـ كاف بطراى كرئاءى الٌناس، كنقصد مف ىؤالء  ىذه الٌصفة مف أساسيا عنيـ ألٌف خركجى

ع كترككه قائمان لكحده م - صٌمى هللا عميو كسٌمـ -ا عف رسكؿ هللا ؤي فى كى نٍ المنافقيف الذيف اً 
المسمميف الٌصادقيف الذيف لـ يفٌر منيـ أحده بحمد هللا لقٌكة إيماًنيـ كثبات عقيدًتيـ، فكممةي 

ألٌف خركج ىؤالء مع المسمميف  –إذا صٌحت العبارة  –)المكت( في اآلية تعني القتؿ المجاني 
  !الفتنةى بقكًليـ الخبيث: أىالى إٌف محٌمدان قد قيًتؿ أكضعكا خبللىيـ يبغكنيـ ما زادىىـ إاٌل خباالن، ك
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ا قيًتؿ، كغيًر ذؾ مف الترىاًت الٌدالة عمى عمى البصر  كتخٌرًصيـ الٌضاؿ: لك كاف نبٌيان لىمى
 كطمًس البصيرة، كالعياذ باهلل.

 خامسا: االنزياح الٌتمثيمي:

م ىك قسـ مف أقساـ البياف  الٌتمثيؿي كمصطمحو يدخؿ في بابو أعٌـو منو ىك الٌتشبيو الذ 
أٌما عف الفرؽ بينيما إذا أردنا ذلؾ، "فيتمٌثؿ في تمايز الٌداللة في الٌتمثيؿ عنيا في الٌتشبيو  
فيي في الٌتشبيو في صكرتو المجٌردة داللةي لفظو عمى معننى، أٌما في الٌتمثيؿ فيي داللةه 

مى ىذه الٌداللة المنحرفة بما ، كيمكف الكقكؼ ع(1)منحرفةه أك داللةي معنىى عمى معنى"
ييٍصطىمىحي عميو بمصطمح )الٌتأٌكؿ( أم أٌف تحصيؿ الٌداللة في ىذا الٌضرب مف الٌتشبيو ال تتـٌ 
إاٌل بعد إعماًؿ فكرو ككدًٌ ذىفو في طريقةو تخالؼ تحصيؿى المراد في الٌتشبيو العادم الذم 

.  يتحٌقؽ دكف تأٌمؿو أك تأٌكؿو

تي مراتبي الٌصكرة الٌتمثيمية في الجماليًة كاإلبداعيًة الفٌنية كمف ىذا المنطمؽ تتفاك  
بحسًب درجًة تأٌكًليا، كمدل الٌترٌكم في استخراج كيٍنًو مزٌيتيا كفضؿ تمٌيزىا، كالكبلـي في ذلؾ 
يَّف  أنكاعه، منو العامٌي الذم أىٍخمىدى إلى أدنى دركاًت الٌركاكة كاإلسفاًؼ، كمنو الخاص  الذم زى

رى كتكمًٌ  مفارقىو و مي ك دىبَّجى أعاليىو بكشاًح الحسًف، كمنو خاص  الخاٌصً كىك دٌرةي الغٌكاص، كم و ديرى
رى يحٌمؽ مائسان في دالؿو بيف نجكـً الكضاءًة ك الحسًف الفنًٌي البديًع.   الغيرى

ٍبًد القاىر الجرجاني ألٌنو ال يىٍسييؿ إدراكيو ال  رتباط كالٌتمثيؿي ىك تشبيوه عقمي  عٍند عى
الٌتشابو فيو بمدارًؾ الٌتجريًد، بمعنى أٌنو ليس مف المحسكسات التي ييٍدرىؾي الٌتشابوي بينيا بدييةن 
ذا أردنا أف نتساءؿى عف القيمًة المضافًة التي يقٌدميا الٌتمثيؿ لمكبلـً الذم  ، كا  دكف جيدو فكرمٌو

ـي عبدي ال  قاىر بقكلو: "إٌف الٌتمثيؿ إذا جاء يرد فيو، فبل ننيي ىذا الٌتساؤؿى حتى يجيبىنا اإلما

                                                           

 .134ص  - لمعنى في الببلغة العربيةا –حسف طبؿ   -(1)



 
 

130 
 

    في أعقاًب المعاني أك برزت ىي باختصارو في معًرًضًو، كنيًقمىت عف صكًرىا األصميًة 
بَّ مف ناًرىا، كضاعؼ ًقكىاىىا  ٍنقىبىةن، كرفع مف أقداًرىا، كشى بىيىا مى اىىا أيبَّيةن، ككىسى إلى صكرًتًو كىسى

ا فن مى ككى  صبابةن  ي األفئدةً صإلييا، كاستثار ليا مف أقا القمكبى ا عى ليا، كدى  فكسً النٌ في تحريؾ 
  اللةً الدٌ  مف طرؽً  يةه فنٌ  طريقةه " مثيؿي ، فالتٌ  (1)"كشغفان  ةن يا محبعمى أف تعطيى  باعى الطٌ  كقصرى 

برازً تي يٌ ؿ فنٌ عمى المعنى تتمثٌ   يا في إثارةً ليا فعاليتي  ةو حسيٌ  ىا في صكرو يا في تجسيد المعاني كا 
 ى ىذه القيمةي كتتجمٌ ،  "يةً الفنٌ  أك المتعةً  مف المعاناةً  و إلييا في لحظاتو ي كجذبً قً المتمٌ  خياؿً 
كرة البيانية، يمكف يـ ليذه الصٌ ز عمييا الببلغيكف في دراستً معايير ركٌ  مف خبلؿ ثبلثةً  يةي الفنٌ 

 :(2)اإليجازأف نذكرىا بشيء مف 

، ففي ىذه مثيؿً التٌ  بيف طرفيٌ  الجامعةً  ةً شبيييٌ التٌ  العبلقةً  ؽ بطبيعةً ىذا المعيار يتعمٌ  / البعد:1
 األشياءً  إلى بكاطفً  بيا المبدعي  في البعد، ينفذي  ةو نى عً مٍ مي  مشابياتو  إزاءى  نككف شبيوً مف التٌ  كرةً الصٌ 

     قي، فبقدر المتمٌ  ييا مف مدارؾً نطتيا، كتدابكس ةً يا الخفيٌ يا كعبلقاتً ضً كيكشؼ عف غكامً 
 .المبدعً  و عمى ميارةً مثيؿ كداللتي التٌ  يةي مدل الغكص بقدر ما تككف فنٌ  ، كيعمؽي المسمؾي  ؽ  دً ما يى 

 الجامعةً  شبيييةً التٌ  العبلقاتً  قو بطبيعةً ابؽ لتعمٌ ىذا المعيار لو عبلقة بالمعيار السٌ  / الغرابة:2
 القاىر، عمى أساسً  دً بٍ د عى عنٍ  مثيميةً التٌ  كرةً الصٌ  يةً لفنٌ  معياره  ، كىك أيضان بيف طرفي المماثمةً 

 إدراؾً  ىي مف طريقةً  كرةً ىذه الصٌ  داللةى  قي، أم أفٌ التمٌ  ى سيككلكجيةى ية بما يسمٌ ىذه الفنٌ  ربطً 
 ىا.و إزاءى إحساسً  قي ليا، كطبيعةً المتمٌ 

 كرةً لمصٌ  ةً الجكىريٌ  خصائصً المف  يعتبر خصيصةن  صىذا المعيار  ي:صوير الحس   / الت  3
يا لممعاني كتقديمي  تجسيده  ما ىي إالٌ  كرةي يا، فيذه الصٌ ؼ عمييا كظيفتي التي تتكقٌ  مثيميةً التٌ 

و ىا في نفسً و في تقريرً تككف لو فعاليتي  يان حسًٌ  يا إدراكان يستطيع إدراكى  قي في صكرةو لممتمٌ 

                                                           

 .58ص  - أسرار الببلغة  –عبد القاىر الجرجاني  -(1)

 كما بعدىا. 140ص  - المعنى في الببلغة –حسف طبؿ  -(2)
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كال تناقض بيف ىذه  بيعيةً ىا الطٌ كنكافذً  المشاعرً  ىي أبكابي  و، فالحكاس  يا في كجدانً كترسيخً 
    ، بؿ كرةً بيف طرفي الصٌ  العبلقةً  دً عٍ ي ال يتنافى مع بي الحسٌ  صكيرى التٌ  ، ألفٌ ةى البتٌ  المعاييرً 

، كائتمفت إذا تآخت بو المتباعداتي  يا إالٌ فعاليتي  بي كتسى ى كال تي ال تتجمٌ  صكيرً ىذا التٌ  قيمةى  إفٌ 
 يا. يا كطرافتً تً دٌ جً بً  اإلحساسً  ىك رىفي  كرةً الصٌ  ةً ي لحسيٌ الفنٌ  أثيرى التٌ  ، كما أفٌ المختمفاتي 

المعنى في ىذه  ، ألفٌ كالمقارنةً  مف القياسً  ىك ضربه  مثيؿ مف ىذا المنظكرً فالتٌ  
 غةً يتمايز بيا عنو في المٌ  ةن كقكٌ  كضكحان  مثيميةي التٌ  كرةي أكسبتو ىذه الصٌ  ره مقرٌ  ثابته  كرةً الصٌ 
كع مف االنزياح في سكرة كنكرد اآلف مثاليف ليذا النٌ   ،صكيرً كالتٌ  مثيؿً مف التٌ  الخاليةً  جريديةً التٌ 

، ففي اآلية الكريمة قاؿ: ٣٧آلعمران:چڈ     ژ       چؿ ىك قكلو تعالى: آؿ عمراف، األكٌ 

ير، كىذا منو الطٌ  ما صكرةى  تشبو إلى حدًٌ  ، فيي صكرةه چ ژچ  ػػػػك :قؿي، كلـ  چ ڈچ 

 أمًٌ  لدحضً  ، إضافةن و بشران مف ككنً  لو أكثرى  صفةو  أمًٌ  انتحاؿً  لطريؽً  قطعه  - بلـعميو السٌ  -
ما  منو لشأفً  تحقيره  و، كما ىذا إالٌ نفسً  و بذلؾ مف تمقاءً في ككف قيامً  ميما كاف يسيران  شؾٌو 

نجده قد ذىكَّرىىيـ في بداية  ، كليذامبدعيفال أحسفي  فتبارؾ هللاي  هللاً  خمؽً  بديعً  أتى بو في جنبً 

كزادىـ قبؿ   ىذه مصنكعةه مف مادةو أكلٌيةو متكفًٌرةو كىي الٌطيفي چڈ   ژ  چية بأٌف اآل

كلـ يقؿ: أيٍكًجدي، ألٌف ذلؾ يعني  (1)كىي "بمعنى: الٌتككيف أك الصنع"   چڌ چذلؾ كممةى 
ٍبيىةو أك ريبةو حٌتى  اإلخراجى مف العدـً كعمى غيًر مثاؿو سابؽو، كىذا كم و إمعانان في دفًع أمًٌ شي
قبؿ نشكءىا قطعان لدابًر االعتقاًد المريًض كما ذكرنا، فيذا الٌتمثيؿ فيو الٌشبوي منتزعه مف عٌدًة 

يا إلى بعضو  كما أٌف  ، فيذه الييئةي ليست منفصمةن عف ككًنيا تشبوي الٌطيرى أمكرو ييٍجمىعي بعضي
، فمف قىًدر )هللا( عمى مثًؿ ىذه الييئًة كجعمىيا  ىذا الٌطيرى لـ ييٍنسى فيو أصؿي خمقًتو كىك الٌطيفي

 في شكًؿ طيرو ىك قادره عمى غيًر ذلؾ بطريؽو أكلى، كهللا أعمـ كأحكـ.

                                                           

 .62ص  -3ج - مف ركائع البياف –مثٌنى ىبٌياف -(1)
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، ىذا الٌتمثيؿي مف كبلـً امرأًة عمراف  ٢٥آلعمران:چۅ  ۉ  ۉې    چ كاآلخر قكلو تعالى: 
ـى  مف قصد مقارنةن بيف الٌذكًر كاألنثى ، كىي لـ ت-عمييا الٌسبلـ  -حيف كضعت ابنتىيا مري

ٌنما تكٌممت مف منطمًؽ شرًعيـ ككذا ظنًٌيا أٌف هللاى استجاب  حيث القٌكةي الماديةي أك الٌصكرة، كا 
ذكران تنذره خالصان لخدمًة المسجًد )بيت المقدس(، فمٌما خاب ظن يا دعاءىىا ككىب ليا كلدان 

ـي  قالت ىذا الكبلـى عمى سبيًؿ االعتذاًر، فأبدليا هللاي خيران منو زكاةن كأقربى ريٍحمنا كىي مري
الحًة بأمره إكرامان ليذه األٌـً الصٌ  -عميو الٌسبلـ –الٌطاىرةي أفضؿي نساًء العالميف، "ككىفَّمىيىا زكرياءى 

كتطييبان لخاطًرىا، ألٌنو لـ ييٍقبىٍؿ قبميا أنثى في ىذا األمر قط "
(1). 

فيذا تمثيؿه يذىب خمؼى ما يتبادري إلى األذىاًف مف العبارًة ألٌكؿ كىمةو، كىك ككف الٌذكًر  
مقٌدمان عف األنثى، لكٌف األمرى حقيقةن ليس عمى إطبلقو، فمنيف الكثيراتي البلئي ال يشؽ  ليٌف 
  غباري في الٌتقكل كالٌصبلًح كاالستقامًة، كىٌف أفضؿي مف كثيرو مف الٌذككًر، فًقكىامىةي الٌرجًؿ 
، مٌثمنا ليا، كما  عمى المرأًة بحٌقيا ك ليا مكانييا كزمانييا، فالٌذكري ال يشبو األنثى مف عٌدة أمكرو

 ه.     أٌنيا ال تشبيو ىي أيضان مف أمكر أخرل تفٌردت بيا كهللا أعمـ بمراد
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 كالحمدي هلل أٌكالن ك آخػػران .

ـٌ الٌصالحاتي .                        الحمدي هلًل الذم بفضًمًو تت

 الٌميـ أجعؿ ىذا الجيدى كمَّو خالصان لكجًيؾ الكريـً .                    

الكالًد الكريـً عميو مف هللا شآبيبي الٌرحمًة كالٌرضكاًف.                               الٌميـ اجعؿ مثؿى ثكاًبو في ميزاًف حسناًت 
 الٌميـ ثٌقؿ بو ميزافى حسناًتنا يكـى القيامة.

الٌميـ اجعؿ مثؿى ذلؾ في ميزاًف كالدينىا كمربينىا كمف عٌممنا كمف لو فضؿه عمينا مف قريبو    
 أك بعيدو عرفناه أك لـ نعرٍفو. 

 الٌميـ عمى سيًدنا محٌمدو كعمى آًؿ سيًًٌدنا محٌمدو كأصحاًبو أجمعيف. كصؿٌ 

 قندكزة :                                    

 ىػ . 1438الٌسبت : الخامس مف جمادل اآلخرة                                          

  ـ. 2017مٌرابع مف مارس المكافؽ ل                                                  
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 خاتمة :ال

 يا:أف نخمص إلى نتائج مف ىذا البحث نذكر أىمٌ في األخير يمكف  ك 

إٌف االختيار الٌنحكم يمٌر عبر مرحمتيف، غير لغكية كتتـٌ في الٌذىف بترتيب األفكار إزاء  
المعاني، كلغكية كىي كضع األلفاظ إزاء المعاني ىذا عند البشر، أٌما لغة القرآف الكريـ فيي تجٌؿ 

سراران إلييةن خطيرةن في تؤدة كركٌية ككاف لزامان عمييا أف تمجأ عف ذلؾ، جاءت لتؤدم معافو دقيقةن كأ
مٌما  ،إلى بعض الٌظكاىر المكٌكنة  لٌمغة  كالٌتقديـ كالٌتأخير كالحذؼ كالٌذكر كالفصؿ كالكصؿ كغيرىا

   ينضكم تحت باب عمـ المعاني، ىذا الباب األقرب إلى عمـ الٌنحك منو إلى الببلغة، كٌؿ ذلؾ 
 الكفاء بالمعنى كالٌداللة المرجٌكة .مف أجؿ 

لقد تـٌ دفع اإلشكاؿ الذم يحدث نتيجةى المباينة بيف المنطكؽ كالمكتكب في الخطاب  
القرآني، عف طريؽ افتراض المقامات الٌتكاصمية التي تقـك عمى المعطيات المكجكدة في بنية 

كالٌتأثير في األٌمة باليداية كاإلصبلح  الخطاب الكريـ ، ىذا إضافة إلى القيـ الٌتداكلية التي يحمميا
متاعان، ىذا إضافة إلى مراعاة الكفاءة الٌتكاصمية  ًمكىةي الٌمغة في ذلؾ إقناعان كا  مع تكظيؼ الببلغة مى

ك المقاـ أك مبلبسات الخطاب بعيف االعتبار، كقد  ،التي تىعني أخذ كؿٌو مف المتمٌقي أك المخاطىب
 ظير في ىذا الجانب.كاف الخطاب القرآني منقطع النٌ 

 غتباطو ا  ك كبارو إبتعارة قد أخذت مكانةن مرمكقةن إٌننا إذا أتينا إلى العصر الحديث نجد أٌف االس 
سكاء في ذلؾ الفكر المعاصر أك الٌتفكير الٌمغكم الحديث، كىي جديرة بيذه المكانة ألٌف الكاقع 

 و لحٌؿ ألغازه إاٌل بيا.يمتنع كيتمٌنع عف تسميـ مفاتيحً 

خمفيةو لغكيةو تو حرفيان، كذلؾ باالستناد إلى معمكماٌمغ المتمٌقي أكثر مٌما يقكؿ لو كالمتكٌمـ يب 
كغيًر لغكيةو، مشتركة بينيما، ىذا إضافة إلى االٌتكاؿ عمى اإلمكانية العقبلنية كاالستداللية ليذا 

فييا المعنى، كدكره في ذلؾ  تي بى نٍ تى المتمٌقي، كال يمكننا أف نيغفؿ الٌسياؽ ألٌنو ىك الٌتربة التي ييسٍ 
 خطير.
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   كالمزٌية في الكبلـ االستعارم عف غيره مف الكبلـ العاطؿ عف ىذه الحمية الفنٌية ترجع  
إلى دٌقة اختيار ألفاظيا مف ناحية، كحسف الترتيب أك النسؽ الذم تنتظـ فيو ىذه الحمية مف ناحية 

ى صكرة كأحسف معرض خدمة لمغرض مف كالمعنى أخرل، كبذلؾ يتعانؽ الٌنحك مع الببلغة في أبي
ٌنفع المباشر كالٌتأثير المقصكد، كالقرآف الكريـ لـ يستخدـ ىذا الٌتشكيؿ الفٌني مرادا لذاتو بؿ بيدؼ ال

 ، ألٌنو ىك الفيصؿ في قضية تعٌدد الٌداللة، كتكظيؼ الجمالية لتحديد الغرض منيا لكي الكاالقناع
    .   تيصرىؼ إلى غير مقصًدىا

 كاالستعارة القرآنية إضافةن إلى زينتيا الشكمٌية في ظاىر الكبلـ ليا أيضا إضافةه حجاجية ك      
قناعية ال تقٌؿ بحاؿ عف تمؾ الٌزينة التي كردت خدمة لغرضو داللي أكبر ييراد مف الكبلـ الذم إ

 جاءت فيو ىذه االستعارة .

إٌف االختيار األسمكبي ىك انتخاب كاعو في إطار القاعدة الٌمغكية الٌناظمة لمكبلـ ، غير أٌنو       
لممراد مف ىذا الكبلـ، كمف ىذا االختيار  تأديةن  (االستعماؿ)ينزع نحك األداء الفعمي لٌمغة في الكاقع 

ٌمغكم الحديث كرٌكزنا ىنا نجد العدكؿى كما يسٌمى في تراثنا الٌمغكم، أك االنزياح باصطبلح الٌدرس ال
الٌتشبيو  -االستعارة)عمى  الجانب الٌداللي منو لدخكلو في دراستنا ىذه، كيتمٌثؿ في الٌصكرة الفنٌية 

ٍمًتو في الكبلـ لمفاجأةً (المجاز المرسؿ -الكناية  ه كلـ القارئ بما لـ يعيدٍ  ، كاليدؼ مف انتحاء سى
إليو ىك دراسة القرآف الكريـ كالكقكؼ عمى تمٌيزه عف غيره  و مف الٌتراكيب الٌمغكية، ك الٌدافعيتكقعٍ 

مف الكبلـ، مف حيث إٌف الكاقع االستعمالي لمٌنص القرآني يضيؽ كيٌتسع بحسب الحاجة كالمستكل 
، كلـ ييمؿ الٌتطكرى  الٌمغكم كالمخاًطب ك  المخاطىب كنكع الخطاب، لكي يكاكب كٌؿ زمافو كمكافو

لفظي كداللي، كىذا ما نممسو  في القرآف الكريـ  رما يصحبو مف تغيٌ عينيو  بى الٌمغكم فجعؿ نصٍ 
 ، كرٌبما قد ساعد عمى ذلؾ مركنةي اآلف كسيبقى إلى ما شاء هللا في المستقبؿ بإذنو سبحانو كتعالى

كالخطاب  أخذت بعيف االعتبار كبل  مف المخاطىب كالمخاًطب، التي أخذت ايعربية القرآف  كحيكيتي 
، كىذه المركنة كتمؾ الحيكية جاءت مف خصائص ىذه  فيي تمبس لكٌؿ مقاـو ما يناسبو مف مقاؿو

 .الٌمغة الخالدة كاالشتقاؽ كبقاء جذر الكممة رغـ تعدد التقميبات كغيرىا 
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كالمعيار الذم ييقاس عميو ىذا االنزياح ىك نظاـ العربية أك ما يمكف تسميتو بالكاقع       
لي لٌمغة كليس ىك الٌمغة الٌنفعية كما درجت عميو الٌدراساتي عند الغرب في ىذا الشأف كىنا االستعما

ييفتح البابي عمى مصراعيو عمى تكظيؼ االختيارات البٌلمحدكدة في لغة القرآف سكاء عمى مستكل 
ى إلى البنيات العميا كنفس الكبلـ يصدؽ عم عمى مستكل الكممات أك الجمؿ صعكدان  األصكات أك

 كـي ري المستكل الٌنحكم كالٌداللي ك الببلغي، لتتضافر كم يا مف أجؿ إخراج المعنى المراد كالقصد المى 
 كىذا ىك الٌنظـ بعينو .
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 2ط -لبناف -بيركت -دار الكتب العممية -المعجـ المفٌصؿ في األدب - )محمد(كنجي التٌ  -12

1999.                                                                                 



 

 
 

دار الكتب  -تح: عبد الحميد ىنداكم -أسرار الببلغة في عمـ البياف - )عبد القاىر( الجرجاني -13
                                                             .2001 1ط -لبناف -بيركت -العممية

 -القاىرة  –مكتبة الخانجي   –تح: محمكد شاكر – دالئؿ اإلعجاز -الجرجاني عبد القاىر  - 14
 .2005 5 ط –مصر
قافي العربي المركز الثٌ  -قدم كالببلغي عند العرب راث النٌ ة في التٌ كرة الفنيٌ الصٌ  -)عصفكر(جابر -15

 .1992 3ط -المغرب -ار البيضاء الدٌ  -
مكازنة بيف مذىبي  الباقبلني كالجرجاني  في كتابييما إعجاز القرآف كدالئؿ  –)شذل (ارجرٌ  -16

                                               . 2005  ط –األردف –عٌماف –افعمٌ  أمانة –اإلعجاز
تح: عادؿ أحمد عبد المكجكد  -تفسير البحر المحيط -)محمد بف يكسؼ األندلسي(اف أبك حيٌ  - 17

 .1993 1ط -لبناف -بيركت  -دار الكتب العممية -ضك عمي محمد معكٌ 
 -عالـ الكتب الحديث - داكلية) مدخؿ لتحميؿ الخطاب(األسمكبية كالتٌ  - )صابر محمد(الحٌباشة  -18

 .2011 1ط -األردف -إربد
 - دة(غكية المتجدٌ فيعة ك الحياة المٌ حك الكافي)مع ربطو باألساليب الرٌ النٌ  -)اسعبٌ (حسف  - 19

 د ت. -د ط -مصر -القاىرة
 - الحديث )دراسة في تحميؿ الخطاب( قد العربياألسمكبية في النٌ  - )فرحاف بدرم( الحربي - 20

 .2003 1ط -لبناف -بيركت -مجد المؤسسة الجامعية
 1ط -األردف -عٌماف -دار كائؿ -؟تراثنا الببلغينقرأ كيؼ  -)محمد بركات أبك عمي(حمدم  - 21

1999. 
 -كزيعشر كالتٌ األكاديميكف لمنٌ  -أسمكبية االنزياح في النص القرآني -)أحمد غالب(الخرشة  - 22

  .2014 1ط -المممكة األردنية الياشمية -عٌماف
 -أسمكب الحذؼ في القرآف الكريـ ك أثره في المعنى كاإلعجاز  - )مصطفى شاىر(كؼ خمٌ  - 23

 . 2009 1ط -األردف-عٌماف  -عكفدار الفكر ناشركف كمكزٌ 
 –الرحمفدمراجعة كتقديـ : كائؿ أحمد عب – المفردات في غريب القرآف – )األصفياني(الٌراغب  -24

 .2015 4 ط –مصر – القاىرة –ة المكتبة الٌتكفيقيٌ 
شر باعة كالنٌ دار الفكر لمطٌ  -فسير الكبير كمفاتيح الغيب التٌ  - )يفمحمد فخر الدٌ (الٌرازم -25
 . 19811ط -لبناف  -بيركت -كزيعكالتٌ 



 

 
 

 –بيركت  -دار الكتاب العربي -إعجاز القرآف ك الببلغة النبكية  - )مصطفى صادؽ(افعي الرٌ  -26

    .2005ط  –لبناف
 -أكيؿنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التٌ اؼ عف حقائؽ التٌ الكشٌ  - )محمكد بف عمر( مخشرمالزٌ -27

 .2010 1ط -مصر -القاىرة -مكتبة مصر -ادميكسؼ الحمٌ  :شرح كضبط كمراجعة
 -كزيعشر كالتٌ ار لمنٌ دار عمٌ  - عبير القرآنيببلغة الكممة في التٌ  -)فاضؿ صالح  (امرائيالسٌ  – 28

 .تد  - د ط -األردف -عٌماف
 –دار ابف الجكزم –استدراؾ ما فات مف ببلغة اآليات المتشابيات – )عبد العظيـ محمد(سعد  - 29

 .2015 1ط  –جميكرية مصر العربية –القاىرة 
 -األردف -ربد إ -عالـ الكتب الحديث  -اإلعجاز البياني في القرآني الكريـ  - )ارعمٌ (ساسي 30 - 

 .2007ط 
 -نشأة المعارؼ  -دراسة في األسمكب  -الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ - )منير(سمطاف  - 31

 .1997  2ط -مصر -اإلسكندرية
العممة  -بيت الحكمة - في تداكلية الخطاب األدبي)المبادئ كاإلجراء( -)نكارم أبك زيد(سعكدم -32

 .2009 1ط -الجزائر -
منشكرات دار  - دتح: عمي محمد مقمٌ  -تمخيص البياف في مجازات القرآف -)ضيالرٌ (ريؼ الشٌ  –33

 د ت. -د ط  -لبناف -بيركت -مكتبة الحياة
دار الكتاب  - استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغكية تداكلية( - )عبد اليادم بف ظافر(الٌشيرم  -34

 .2004 1ط -لبناف -بيركت  -حدة الجديد المتٌ 
 -ليبيا -بنغازم -دار الكتب الكطنية -المعجزة الكبرل في القرآف الكريـ - )أحمد عمر(أبك شكفة – 35
 .2006 3 ط

 -المكتب الجامعي الحديث -الخٌطابي كاإلعجاز القرآني  - )عبد العاطي محمد(شمبي  -36
 2006ط  -مصر -اإلسكندرية 

 -دار المعرفة الجامعية  -راسات الببلغية فكير االستعارم كالدٌ التٌ  - )أحمد حسف(صبره  - 37
 .2002 2ط  -مصر -دمنيكر

ة في داكلية عند عمماء العرب)دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلميٌ التٌ  - )مسعكد(صحراكم - 38
 .2005 1ط -لبناف  -بيركت -دار الطميعة -الٌتراث الٌمساني العربي( 

 .1998 1ط -مصر -القاىرة -دار الفكر العربي -المعنى في الببلغة العربية - )حسف(طبؿ - 39



 

 
 

 -القاىرة -مكتبة اإليماف -قضايا كمباحث -حكؿ اإلعجاز الببلغي لمقرآف  - )حسف( طبؿ -40
 .2005 1ط -مصر
قد الحجاج في الببلغة المعاصرة )بحث في ببلغة النٌ  - )محمد سالـ محمد األميف(الطمبة  - 41

 .2008 1ط -لبناف -بيركت -حدة دار الكتاب الجديد المتٌ  - المعاصر(
بلـ تح: عبد السٌ  -ر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرٌ  -)األندلسي عبد الحؽٌ (ة بف عطيٌ  - 42

       .2001 1ط -لبناف -بيركت -ةدار الكتب العمميٌ  -افي محمدعبد الشٌ 

 .1984ط  –تكنس –الدار التكنسية لمنشر  –الٌتحرير كالٌتنكير –)محمد الٌطاىر(بف عاشكر -43
دار الكتب  - المعجـ المفٌصؿ في عمـك الببلغة )البديع كالبياف كالمعاني( - )إنعاـ نكاؿ(عٌكاكم - 44

  .2014 4ط -لبناف -بيركت -العممية
ركيبي ظاـ التٌ اإلعجاز القرآني في أسمكب العدكؿ عف النٌ  - )حسف منديؿ حسف ( العكيمي – 45
 .2009ط  -لبناف  -بيركت  -دار الكتب العممية -حكم كالببلغيالنٌ 
الجانب  -الجانب األسمكبي -اريخيراسات القرآنية)الجانب التٌ في الدٌ  - )الٌسيد أحمد(ار عبد الغفٌ  - 46

 .2006ط -مصر -اإلسكندرية -دار المعرفة الجامعية - الببلغي(
ديكاف  - رد اإلعجازم(ة تكصيفية لجماليات السٌ بالخطاب القرآني )مقار  -)سميماف  (عشراتي - 47

 .1998ط  -الجزائر -بف عكنكف -المطبكعات الجامعية
 1ط -األردف -عٌماف -دار دجمة -الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ - )شكر محمكد(عبد هللا  - 48

2009. 
  -القاىرة -كريداتسكيؽ كالتٌ حدة لمتٌ ركة العربية المتٌ الشٌ  -إعجاز القرآف -)فضؿ حسف ( اسعبٌ  -49

 .2009ط  -جميكرية مصر العربية
 -يادة كالحذؼ في القرآف لطائؼ المناف ك ركائع البياف في نفي الزٌ  - )فضؿ حسف (اسعبٌ  – 50

 .2010 1ط -األردف -عٌماف  -فائسدار النٌ  -دراسة بيانية إلعجاز القرآف الكريـ كنظمو كأسمكبو 
 -المغرب -ار البيضاءالدٌ  -رؽإفريقيا الشٌ  -الببلغة العربية أصكليا كامتداداتيا - )محمد(العمرم  -51
 .2010ط 
 .2004 17ط -مصر -القاىرة -ركؽدار الشٌ  -القرآفي في صكير الفنٌ التٌ  - )سيد(قطب  -52
 .2012 2ط -لبناف -بيركت –مؤسسة الٌرٌسالة ناشركف  -الكٌميات –)أبك البقاء(الكفكم  -53
 –مؤسسة االنتشار العربي  -الببلغة كالنقد )المصطمح كالنشأة كالتجديد(  - )محمد كريـ (الككاز -54

 .2006ط  -لبناف -بيركت



 

 
 

 -قد األدبي الحديث )األبعاد المعرفية كالجمالية( االستعارة في النٌ  -)يكسؼ (أبك العدكس  -55  

 .1997 1ط -المممكة األردنية الياشمية  -عٌماف   -كزيع شر كالتٌ األىمية لمنٌ 
 2ط -األردف -عٌماف -دار المسيرة - ؤية كالتطبيؽ(األسمكبية )الرٌ  - )يكسؼ (أبك العدكس -56

2010. 
 -القاىرة -دار الفكر العربي - البياف )في ضكء أساليب القرآف الكريـ( - )احعبد الفتٌ (الشيف  -57

 .1985 2ط -مصر
عالـ الكتب  -حكم عند سيبكيوظر النٌ داكلية لمنٌ األسس اإلبستمكلكجية كالتٌ  - )إدريس( مقبكؿ -58

  .2006 1ط -األردف-إربد-الحديث
  .2015 1ط –الجزائر –منشكرات االختبلؼ –الدينيببلغة الخطاب  – )محمد(مشباؿ  -59
 -رؽإفريقيا الشٌ  -فكير الببلغي العربي(الببلغة كاألصكؿ )دراسة في أسس التٌ  - )محمد( مشباؿ -60
 .2007ط  -المغرب -ار البيضاءالدٌ 
مكتبة  -دراسة تحميمية  -أخير في القرآف الكريـ قديـ كالتٌ دالالت التٌ  - )منير محمكد(المسيرم  -61
 .2005 1ط -مصر -القاىرة -كىبة
  .2014ط  -لبناف -بيركت -دار الفكر -مف ركائع البياف في سكر القرآف  -)ى محمد مثنٌ (افيَّ بى ىي  -62
 -حدة دار الكتاب الجديد المتٌ  -خاطبمقٌدمة في عممي الٌداللة كالتٌ  -)محمد عمي(يكنس  -63

 .2004 -1ط -لبناف -بيركت
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