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الشكر والتقدير
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم عمى سيدنا محمد خاتم األنبياء والمرسمين ،وعمى
آله وصحبه ,ومن سار عمى هديه إلى يوم الدين.
أما بعد :فأشكر ا﵀ -العمي القدير -الذم أعانني عمى كتابة ىذا البحث؛ فمو الحمد كالمنة،
ثـ أصؿ ذلؾ بالشكر الجزيؿ ألستاذي الفاضل األستاذ الدكتور أحمد فميح عمى قبوله اإلشراف
عمى هذا البحث ،فقد دأب عمى توجيهي ونصحي وارشادي بآرائه الحكيمة حتى أتممت هذا العمل
بعون اهلل وفضمه فجزاه ا﵀ عني خير الجزاء كأجزؿ مثكبتو كرفع درجتو في الداريف  .واليفوتني أن
أشكر أعضاء لجنة المناقشة ,عمى تفضميـ بأن يكونكا قارئيف كممتحنيف لمبحث.
وال أنسى أن أشكر ليذه الجامعة جامعة جرش  ,لما تقدمو لي مف فرصة قيمة في طمب
العمـ كتسييمو ,كلرئيسيا سعادة الفاضؿ
الذم أفرغ جيده مف أجؿ بناء كطنو,

األستاذ الدكتور عبد الرزاق بني ىاني,

رئيس الجامعة

واألستاذ الدكتور محمد ربيع عميد كمية اآلداب ,والدكتور

خمف الجردات رئيس قسم المغة العربية وآدابها  ,كجميع أعضاء ىيئة التدريس عمى مساعدتيـ لي
متكاضعيف ,وامدادي بكل ما احتجت إليه من معمومات واحصائيات وتقريرات  .كما ال يفوتني أن
أقدم شكري وتحياتي ألكاديمية الدراسات اإلسالمية والعربية بجامعة ناديواس جنكب-تايالند.
الدي العزيزين السيد عبداهلل عيسى جئ كا  ,والسيدة رفيعة أحمد سامي
وأخي ًار أشكر و ّ
المذين كانا سنداً لي في أثناء فترات طمب العمم كميا وكتابة البحث من خالل تشجيعهم لي بالنجاح،
فجزاهما اهلل عني خير الجزاء،

ككافة المنتسبيف إلييا ،عمى إتاحة الفرصة لي ،في إعداد ىذه

الرسالة ,كجزى اهلل عني كل من ساعدني إلتمام هذا البحث.
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الممخص
تضمنت ىذه الدراسة البناء الفني في السكر الست الطكيمة المختارة في القرآف الكريـ ،كقد جاءت
ىذه الدراسة في مقدمة كتمييد كفصميف كخاتمة .
كقد أشارت ىذه الدراسة إلى تحديد السكر الطكيمة كالتعريؼ بيا ،كما أشارت الدراسة إلى مفيكـ
البناء الفني لغة كاصطالحان ،كبياف ظكاىر الفنية كآلياتيا كالتشبيو كاالستعارة كالمجاز كالكناية
كالتكرار كالسجع كالفاصمة ...كغير ذلؾ .ثـ تطبيؽ عمى تمؾ السكر نمكذجان تحميميان.
ىذه الخالصة التي نراىا ليست بسيطة أك يسيرة التأثير عمى البحث في القرآف الكريـ ,الذم ال
يستطيع الباحثكف إلى اآلف كشؼ أس ارره كمو ,فاألمر عظيـ كالكتاب أعظـ مف أف يجاريو بشر أك
أف ينافسو منافس ,كا﵀ كلي التكفيؽ.
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Abstract
The artistic structure of the long chapters in the Holy Quran. This study
included the artistic structure of the long six chapters selected in the Holy
Quran. The study came with an introduction, preliminary, chapters and
conclusion. This study has indicated to determine the long chapters and the
definition. The study also pointed to the concept of the artistic structure in
term of language and idiomatically, and the statement of the artistic
structure and the mechanisms of simile, personification, metaphor,
repetition and rhyme. Then, this will be apply to those surah (chapters of
the Holy Quran) as a model analysis.
There result are not simple or with no effect on research in Holy Quran,
which researchers can not discover all its secrets until now. This holy
Quran is greater than for any one or anything to compete. … May Allah be
with us.

ز
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ

المقدمة
الحمد ﵀ الذم أنزؿ عمى عبده الكتاب ،كالصالة كالسالـ عمى عبده كرسكلو الممنكح مف
ربو الحكمة كفصؿ الخطاب ،كعمى آلو كصحبو الذيف أيدكا دعكتو كنصركا شريعتو  ,ككاف بعضيـ
لبعض ظيي نار ..كبعد:
فقد أرسؿ ا﵀ رسكلو باليدل كديف الحؽ

 ,ليظيره عمى الديف كمو  ,كأدبو خالقو فأحسف

تأديبو ،كأنزؿ عميو كتابان معج انز فيو تبياف كؿ شيء  ,كىدل كرحمة لقكـ يؤمنكف ،كبعيف ا﵀ كرعايتو
كحفظو ,صاف ا﵀ ىذا الكتاب مف كؿ ما يشيف  ,أك يؤدم إلى الشؾ في الثقة بو  ,كاالعتماد عميو،
فقاؿ تعالىٌ ﴿ :إنىا ىن ٍحف ىن ٌزٍلنىا ً
الذ ٍك ىر ى إكاٌنىا ىلوي ىلحاى ًفظي ٍك ىف
ي

﴾ .1ىذا الكتاب الذم كاف كال يزاؿ معجزة

الرسكؿ الخالدة  ,كالحجة الدامغة  ,كالبرىاف الساطع  ,عمى صدؽ الرسالة كالنبكة  ,إلى أف يرث ا﵀
األرض كمف عمييا ،كتاب بير العرب الفصح في بيانو ،كتحداىـ ببرىانو أف يأتكا

بمثمو ،قاؿ

اإلن يس ك ً
أف ىيأتيكا بً ًمثٍ ًؿ ىذا القي ٍر ً
ال ىيأتيٍك ىف بً ًمثٍمً ًو ىكىل ٍك كىا ىف
آف ,ى
اجتى ىم ىع ٍ
الج ُّنف ىعمى ٍ
تعالى ﴿ :يق ٍؿ ىلئً ٍف ٍ
ت ٍ ى
ضيي ٍـ لًىب ٍع و
ض ظى ًي ٍي انر ﴾ .2كما تحدل مف سيأتي بعدىـ  ,فمـ يسعيـ إال أف كقفكا دكنو مذىكليف
ىب ٍع ي
كظمكا بعظمتو حائريف ،كأدرككا بسميقتيـ كذكقيـ ركعة القرآف

الكريـ ,كأيقنكا مف نفكسيـ العجز

قاؿ إً ٍف ىىذا إًالَّال ًس ٍحهر ييؤثىير ﴾ ,3كقا ؿ
المطمؽ ،فانطمقت ألسنتيـ بالتحدم الفاشؿ  ,قاؿ تعالى ﴿ :ىف ى
أيضان﴿ :كقاى ىؿ ً
الذ ٍي ىف ىك ىف يركا الى تى ٍس ىم يعكا لًيىذا القير ً
آف ىكاٍل ىغكا ًف ٍي ًو ىل ىعمٌ يك ٍـ تى ٍغمً يب ٍك ىف﴾.4
ى

1

الحجر ,آية.9 :

2

اإلسراء ,آية88 :

3

المدثر ,آية.24 :

4

فصلث ,آية.26 :

س

فإف

كلما كانت آيات التنزيؿ  ,تحمؿ في طياتيا الكثير مف المسائؿ المغكية كالمعرفية,

الباحث يكد أف يككف ضمف خداـ كتاب ا﵀ ليستفيد أكالن  ,كيفيد دارسي المغة العربية ثانيان  ,كيساىـ
في خدمة المغة العربية ثالثان ,في تناكؿ ما احتكل عميو

النص القرآني مف بديع المحاسف كالجماؿ

لفظنا كمعنى  .فيذ قاؿدراسة ا لتي نقدمو ا إبشراؼ األستاذ الدكتكر أحمد فميح ,مف اؿدراسات الميـ ة
التي تحتاج إلى دراسة نظرية كتطبيقية .
مف ىذا المنطمؽ كىذا اإلدراؾ جعمت عنكاف البحث :البناء الفني في السور الطويمة في
القرآن الكريم (نماذج من سورة يوسف واإلسراء والكيف ومريم ومحمد والرحمن)  .معتمدنا عمى
كتب التفسير  ,كعمكـ القرآف  ,كالبالغة  ,كغيرىا مف المصادر كالمراجع المغكية كالبالغية

 ,فيما

استخرج مف اآليات التي متجمى فييا البناء الفني لفظان كمعنى ,كتيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة كبياف
حقائؽ البناء الفني كآلياتو في آيات التنزيؿ كالتشبيو ,كاالستعارة ,كالكناية ,كالمجاز ,كالتكرار,
كالجناس ,كالسجع كغيره ,...ثـ تطبيؽ ىذه اآلليات عمى الست السكر الطكيمة المختارة نمكذجنا
تحميميان.
كيعتقد الباحث أف أعظـ ما مف ا﵀ عميو ,أف ىداه ا﵀ إلى دراسة ىذا المكضكع ,إيمانان مني
بأىمية ىذا المكضكع ,كمسيس الحاجة إلى بياف أسرار لغكية راقية ,كفنكف بالغية عالية رائعة ,كقيـ
تعبيرية معجزة خالدة .أحب الباحث خدمة ليذه المغة المعجزة الكريمة ,أف يقؼ عمييا كينشرىا بيف
المتمقيف ,ليزداد إقباؿ الناس عمييا بعد فيميا كتدبرىا.
دوافع اختيار الموضوع:
إف الدكافع التي دفعت الباحث الختيار ىذا المكضكع كثيرة ,كمف بينيا-:
 -1ميؿ الباحث كرغبتو الشديدة في فيـ معاني القرآف الكريـ,

كإبراز ما فيق عمى ضكء الدراسات

البالغية كاألدبية ,كبياف فصاحتو إكاعجازه الخالد عمى مر العصكر.

ش

 -2ككف القرآف الكريـ كتابنا جامع نا لفنكف العمكـ المغكية كالبالغية كاألدبية كالمحسنات البديعية,
كباألخص جماليات البناء الفني كآلياتو فيق ,مما يمفت نظر اؿدارس لفيـ معانيو.
 -3قدر القرآف الكريـ كعمكه في نفس الباحث  ,مدعاة الختيار مكضكع لو صمة مباشرة بالقرآف
الكريـ كي يستفيد كيفيد.
مشكمة الدراسة:
مف الطبيعي أنو يمزـ عمى كؿ مف أراد أف يعرؼ شيئان  ,مما لو عالقة بالبناء الفني أف يككف
لو اطالع كمعرفة بالقرآف الكريـ ,كما فيو

مف المحاسف مبنى كمعنى ,كي يعرؼ حقيقة معاني

اآليات كما أراد ا﵀ سبحانو كتعالى.
كتتمثؿ مشكمة الدراسة في ٌأنيا تحاكؿ اإلجابة عف األسئمة التالية:
 -1ىؿ الجكانب الفنية في النص القرآني ىي ذاتيا التي في النصكص األدبية العربية ؟
 -2بـ امتاز البناء الفني في النص القرآني الكريـ حتى كصؿ حد اإلعجاز ؟
 -3تممس الطريؽ الفريد الذم يثبت عميو آيات القرآف في الست السكر الطكيمة المختارة ؟
أىداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة المتكاضعة أمكر عدة ,يمكف إجماليا في النقاط التالية :
اليدؼ الرئيس ىك :إلقاء الضكء عمى البناء الفني كآلياتو في الست السكر الطكيمة المختارة
في القرآف الكريـ.
كىناؾ أىداؼ أخرل منيا:
استعراض مفيكـ البناء الفني اصطالحنا كتطك نار عند النقاد العرب كغيرىـ ,كتقديـ صكر مف
نماذج الجانب التطبيقية.

ص

الدراسات السابقة:
لقد قمت بالبحث عف الدراسات السابقة في المراجع المختمفة ,كفي حدكد تمؾ المراجع ,لـ
أجد ما يشابو الدراسة المقترحة مف حيث العنكاف كالمضمكف ,إال ما كاف مف التقاطع في جكانب
فرعية قميمة لـ تصؿ إلى المحكر الرئيس لمدراسة المقترحة .كمف أىـ الدراسات السابقة لمكضكع
البحث:
 -1دراسة قدميا الطالب :معاذ مكسى يكسؼ البكريني  1434 ,ىػ2013-ـ.1
بعنكاف :البناء الفني لقصار السور في القرآن الكريم .
كتقع الدراسة في ثالثة فصكؿ ,درس الباحث فييا في الفصؿ األكؿ :السكر القصيرة في
القرآف الكريـ ,كتناكؿ بالدراسة في الفصؿ الثاني :التصكير الفني في السكر القصار ,كفي الفصؿ
الثالث :تناكؿ الباحث بدراسة ظكاىر فنية كأسمكبية في السكر القصار كالتكرار ,كالسجع ,كالمكازنة,
كالترصيع ,كالتطريز ,كتشابو األطراؼ.
كبعد االطالع عمى ىذه الدراسات السابقة ,كجد الباحث أنيا ال تخدمو بشكؿ مباشر ,بؿ إف
الباحث قد ابتعد عما جاء بو اآلخركف ,نأيان عف التكرار ,كابتعادان عف اجترار المكضكعات السابقة,
كتميي ناز لمبحث عف غيره مف البحكث.
منيج وىيكمو:
اعتمد الباحث في الدراسة عمى المنيج الكصفي االستقرائي التحميمي المرتكز إلى تشخيص
الظاىرة الفنية ثـ تعميميا ,كانتفع بالمنيج التاريخي ما تطمب األمر ذلؾ .قد جعمت ىذا البحث في
فصميف ,يسبقيما تمييد كيتبعيما خاتمة كنتائج.

1

البكريني ,معاذ مكسى يكسؼ  ,البناء الفني لقصار السور في القرأن الكريم  ,رسالة الماجستير في المغة العربية

كآدابيا ,قسـ المغة العربية ,كمية اآلداب ,جامعة جرش ,أيار2013 ,ـ.

ض

كبعد ,فإف ىذا الجيد جيد متكاضع جدنا مف الباحث ,كيطيب لي أف أكجو الشكر إلى قسـ
المتبعة  ,كالشكر المكصكؿ إلى
المغة العربية في جامعة جرش ,كشكرم إلى المشرؼ لتحممو أعباء ا
أعضاء لجنة المناقشة ,عمى تفضميـ بأن يكونكا قارئيف كممتحنيف لمبحث.
أسأؿ ا﵀ عز كجؿ أف يتقبمو مني ,كيجزيني عميو خير الجزاء ,فإف أصبت فيو فمف ا﵀
كتكفيقو ,إكاف أخطأت فمف نفسي كمف الشيطاف ,فأنا أعرض بحثان لكتاب معجز ,لف ينتيي إعجازه
إلى أبد اآلبديف ,كلف يحيط بعمكمو أحد ,ال ابتغي سكل اإلصالح ما استطعت ,كسأبقى متعممان إلى
آخر يكـ في عمرم ,كما يقكؿ تعالى:

ً
م ًعٍموـ ىعًم ٍيوـ ﴾ ,1كا﵀ كلي التكفيؽ كىك نعـ
﴿ ىكىف ٍك ى
ؽ يك ِّلؿ ذ ٍ

المكلى كنعـ النصير .

لقماف عبد ا﵀ عيسى جئ كا
الباحث

1

يوسف ,آية.76 :

1

التمييد
السور الطويمة في القرآن الكريم
المبحث األول :تحديد السور الطويمة:
كتاب ا﵀ سبحانو كتعالى ىك المصدر األكؿ لمتشريع اإلسالمي ,كالحافظ األكبر لمغة
العربية مف االنقراض ,كىك المرجع األىـ فيما غمض مف شأنيا ,كال تشكبو أية شائبة مف األباطيؿ,
كما كعد ا﵀ البارم جؿ كعال حفظو مف الباطؿ كمو ,ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو.
انطالؽ مف ىذا اعتنى العمماء النحاة كالبمغاء قديمنا كحديثنا بكتاب ا﵀ ,كجعمكه المعيار األمثؿ
نا
ك
لمقاييس القكاعد المغكية كالبالغية ,كالمرجع األعظـ في كؿ ما أشكؿ عمييـ مف أمر ىذه المغة,
كليذه المزية ذاتيا اىتـ بو كؿ مف يكتب شيئان مف العمكـ اؿمتعمقة بالمغة العربية قديـ ان كحديثان ,لككنو
جامعان مانعان .
كلـ يكف اإلحصاء كجمع آيات القرآف أك كمماتو أك حركفو باألمر الجديد ,فقد بدأ ذلؾ منذ
عصر الصحابة ككاصمو التابعكف– رضكاف ا﵀ عمييـ – ,ثـ لما صارت المعارؼ عمكمان ,كظيرت
المؤلفات في العمكـ اإلسالمية ,كاف عمـ العدد القرآني أحد عمكـ القرآف التي حظيت بعدد كبير مف
المؤلفات .ككاف مما اعتنى بو عمماء القرآف مف الصحابة كالتابعيف معرفة عدد اآليات لكؿ سكرة,
كعدد كمماتيا ,كعدد حركفيا ,كعدد ذلؾ في القرآف الكريـ كمو .كأفردكا لذلؾ مؤلفات خاصة ,ذكر
منيا ابف النديـ قريبان مف عشريف كتابان مف أكؿ عصر التأليؼ  ,إلى زمف تأليؼ كتابو (الفيرست)

2

سنة ( 377ق) .1كلعؿ مف أشيرىا كأكبرىا في زمننا كتاب أبي عمرك الداني عثماف بف سعيد
(ت444ىػ) اؿمكسكـ (البياف في عد آم القرآف ).2
السؤاؿ ىنا:
ما قك تعريؼ السكرة ؟ ككيؼ نريد أف نميز السكر الطكيمة مف القصيرة المكجكدة في
القرآف الكريـ ؟ كىؿ حدد العمماء تعريفنا معيننا ليذه التسميات ؟ ...
السكرة عند بعض المفسريف ىي ( :طائفة مف آيات القرآف  ,جمعت كضـ بعضيا إلى
بعض ,حتى بمغت في الطكؿ المقدار الذم أراده ا﵀ –سبحانو كتعاؿل -ليا ,كأقميا ثالث آيات ) كما
أيد ذلؾ السيكطي  .3كقد اختار الباحث بادئ األـ ر حصر السكر الطكيمة في القرآف الكريـ ,كتحديد
عدد آياتيا ,كما جاء في الحيث :قاؿ رسكؿ ا﵀ –صمى ا﵀ عميو كسمـ( :-أعطيت مكاف التكراة
السبع ,كأعطيت مكاف الزبكر المئيف ,كأعطيت مكاف اإلنجيؿ المثاني ,كفضمت بالمفصؿ

 .)4فيذا

الحديث يبيف أف ىذه األقساـ ليست مستحدثة ,كأف تقسيـ القرآف مأخكذ عف النبي –صمى ا﵀ عميو
كسمـ.5-
لقد حاكؿ القدماء أف يضعكا تفسي انر ليذه الظاىرة ,فقسمكا سكر القرآف إلى أربعة أقساـ,
الطكاؿ :سبع سكر كاختمفكا في السابعة ,كالمئكف :ىي السكر التي تزيد آياتيا عمى مائة أك تقاربيا,

1

الداني ,عثماف بف سعيد األمكم األندلسي ( ,ت444ىػ) ,الفيرست ,المحقؽ غانـ قدكرم الحمد ,مركز المخطكطات كالتراث

2

الداني ,عثماف بف سعيد األمكم األندلسي( ,ت 444ىػ) ,البيان في عد آي القرآن  ,المحقؽ غانـ قدكرم الحمد ,مركز

3

السيكطي ,جالؿ الديف( ,ت 911ىػ) ,اإل تقان في عموم القرآن الكريم  ,مركز الدراسات القرآنية ,مجمع الممؾ فيد لمطباعة

4

ركاه الطبرافم ,الحافظ أبي القاسـ ,سميماف بف أحمد( ,ت360ىػ) ,المعجم الكبير ،رقـ الحديث .)76/22( ,)187( :أحمد,

5

السيكطي ,جالؿ الديف( ,ت911ىػ) ,أسرار ترتيب القرآن  ,المحقؽ عبد القادر أحمد عطا ,دار االعتصاـ ,ط  1978 ,2ـ,

كالكثائؽ ,الككيت 1410 ,ىػ 1990-ـ ,ص.30

المخطكطات كالتراث كالكثائؽ ,الككيت ,ط1414 , 1ىػ 1994-ـ.
المصحؼ الشريؼ 1426 ,ـ.175-176/1 ,

أبك عبد ا﵀ أحمد بف حنبؿ الشيباني( ,ت 241ىػ) ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ,رقـ الحديث.)107/4( ,)17023( :
.72/1

3

كالمثاني :ىي التي تمي المئيف في عدد اآليات ,كالمفصؿ :ىك آخر القرآف الكريـ  .1 ...كعند النظر
إلى مفيكـ السكرة الطكيمة كالقصيرة عند عبدا﵀ إبراىيـ جمعكـ ,في كتابو (معجزة العصر-معادلتا
الترتيب القرآني)  ,2تختمؼ السكرة الطكيمة عف القصيرة في أف السكرة الطكيمة ما كاف عدد آياتيا
أكثر مف  39آية ,كالسكرة القصيرة ,ما كاف عدد آياتيا أقؿ مف

 39آية ,ىذا التعريؼ لـ يقؿ بو

أحد مف قبؿ.
كاحتار الباحث بادئ األمر في حصر الست السكر الطكيمة المختارة  ,كتحديد عدد آياتيا ,
كبعد تمعف كتدبر كتفؾ ر في تحديد عدد آياتيا في الست السكر الطكيمة المختارة في كتاب ا﵀
م مف عند ا﵀ -سبحانو كتعالى  ,-كأيد ذلؾ رأم اإلماـ جالؿ
تعالى ,الذم نعمـ أف ترتيبو أمر تك ؽمؼ
الديف السيكطي( :اختمؼ العمماء في ترتيب السكر  ,3ىؿ ىي بتكقيؼ  4مف النبي –صمى ا﵀ عميو
كسمـ ,-أك باجتياد مف الصحابة –رضكاف ا﵀ عمييـ– ,بعد اإلجماع عمى أف ترتيب اآليات تكقيفي
كالقطع بذلؾ).5
م ,لحديث أحمد كأبي دكأكد عف أكس الثقفي قاؿ:
كأيد ذلؾ( :أف ترتيب معظـ السكر تك ؽمؼ
كنت في كفد ثقيؼ ,فقاؿ :رسكؿ ا﵀ –صمى ا﵀ عميو كسمـ( -ط أر عمي حزبي مف القرآف ,فأردت
أال أخرج حتى أقضيو) .قاؿ أكس :فسألنا أصحاب رسكؿ –صمى ا﵀ عميو كسمـ -قمنا :كيؼ
تحزبكف القرآف ؟ قالكا :نحزبو بو ثالث سكر ,كخمس سكر ,كسبع سكر ,كتسع سكر ,إكاحدل عشرة
1

الزرقاني ,محمد بف عبد العظيـ  ,مناىل العرفان  ,المحقؽ فكاز أحمد زمرلي ,دار الكتاب العربي ,بيركت-لبناف ,ط ,1

2

جؿعكـ ,عبد ا﵀ إبراىيـ ,أسرار ترتيب القرآن :ترتيب سور وآيات القرآن الكريم قراءة معاصرة ,دار الجناف ,عماف-األردف,

3

عبيدات ,محمكد سالـ ,دراسات في عموم القرآن  ,دار عمار لمنشر كالتكزيع ,عماف-األردف ,ط 1411 ,1ىػ 1990-ـ,

4

ذىب بعض العمماء إلى أف معرفة ا آليات ,منو ما ىك سماعي تكقيفي ,كمنيا ما ىك قياسي ,كمرجع ذلؾ إلى الفاصمة.

 1415ىػ 1995-ـ.352/1 ,
ط.2005 ,1

ص.142-138

راجع :الزرقاني ,مناىل العرفان.341/1 ,
5

السيكطي ,جالؿ الديف( ,ت 911ىػ) ,ترتيب السور القرآن  ,المحقؽ السيد الجميمي ,مكتبة اليالؿ ,بيركت-لبناف ,ط ,1

 1986ـ ,ص.31

4

سكرة ,كثالث عشرة سكرة ,كحزب المفصؿ ,مف (ؽ) حتى نختـ ) .1ككاف فضؿ قراءتو عظيمنا ,كما
جاء في حديث أخرجو الترمذم ,عف ابف مسعكد مرفكعان( :مف ق أر حرفان مف كتاب ا﵀ فمو بو حسنة,
كالحسنة بعشر أمثاليا ,ال اقكؿ (آلـ) حرؼ ,كلكف ألؼ حرؼ ,كالـ حرؼ ,كميـ حرؼ)

 .2كيرل

الباحث أف ىذا يدؿ عمى أف ترتيب السكر عمى ما ىك عميو في المصحؼ اآلف  ,كاف عمى عيد
النبي –صمى ا﵀ عميو كسمـ.-
كإف ترتيب القرآف إحدل المسائؿ المتعمقة بكتاب ا﵀ ,مما يتطمب حذ انر شديدان  ,في رد تمؾ
الركايات أك قبكليا ,فقد تـ استبعاد (ترتيب القرآف) مف إعجاز القرآف

 .3كقاؿ ابف الحصار ( :4إف

ترتيب السكر  ,ككضع اآليات مكضعيا  ,إنما كاف بالكحي ) .5كجميع ىذا الرأم خالؼ جميكر
العمماء عمى الثاني  ,منيـ :مالؾ  ,كالقاضي أبك بكر في أحد قكليو  6كجزـ بو ابف فارس  .7كألخمص
كألخمص إلى نتيجة في ىذه القضية

كىي رأم الزرقاني بقكلو( :سكاء كاف ترتيب سكر القرآف

اجتيادينا مف الصحابة أك تكقيفينا مف عند ا﵀ فإنو يجب احترامو ).8

1

ركاه أبك داكد ,سنن أبي داود.140/1 ,

2

ركاه الترميذم ,الجامع الصحيح ,رقـ الحديث .)2912( :ابف أبي شيبة ,المصنف.153/7 ,

3

جؿعكـ ,عبد ا﵀ إبراىيـ ,أسرار ترتيب القرآن :ترتيب سور وآيات القرآن الكريم قراءة معاصرة ,دار الفكر لمنشر كالتكزيع,

4

ابف الحصار ىك عمي بف محمد ,أبك الحسف ,الحصار فقيو إشبيمي األصمي ,منشأه بفاس ,سمع بيا كبغيرىا كمصر ,كجاكر

عماف-األردف ,ط1414 ,1ىػ 1994-ـ ,ص.30

بمكة كتكفي بالمدينة ,كلو كتب في أصكؿ الفقو كالناسخ كالمنسكخ ,سمع منو الحافظ المنذرم( ,ت 611ىػ) .راجع :المكاسي,
أحمد بف القاضي( ,ت 1025ىػ) ,جذوة االقتباس في ذكر من حل من األعالم مدينة فاس  ,دار المنصكرة لمطباعة كالكراقة,

الرباط 1973 ,ـ ,ص.298
5

السيكطي ,ترتيب السور القرآن ,ص.31

7

السيكطي ,ترتيب السور القرآن ,ص.32

6

السيكطي ,االتقان.135/1 ,

8

الزرقاني ,مناىل العرفان.344/1 ,

5

إكاف مقتضيات البحث تفرض تحديد الحد األعمى  ,لعدد آيات الست السكر الطكيمة المختارة
في القرآف الكريـ  ,كنظ انر لككف السكر القصيرة بعامة ,تكجد في جزء

(عـ يتساءلكف ) .1كمف ىنا

نتساءؿ ,ىؿ يمكف أف فعد سكرة يكسؼ مثالن  ,ذات مئة إكاحدل عشرة (  )111آية ,باعتبارىا سكرة
مف السكر اؿطكيمة في القرآف الكريـ ؟ ,كىؿ يمكف أف نقارف كنعد بسكرة محمد  ,ذات عدد آياتيا فقد
ثمانية كثالثيف ( )38آية ,سكرة مف السكر الطكيمة في القرآف الكريـ أيضنا ؟.
كمف ثـ  ,فقد قرر الباحث أف يصنع متكسطان حسابيان

 ,لعدد آيات الست السكر الطكيمة

المختارة في القرآف الكريـ ,كالمراد الباحث بالطكيؿ ىنا :طكلو بالنسبة لمقصير منو  ,باعتبار عدد
ال.
اآليات في السكرة المعينة  ,كعدد آيات في سكرة يكسؼ مث ن
كألخمص إلى نتيجة تحدد طبيعة الست السكر الطكيمة المختارة ىنا  ,كمعرفة ما جاز تسميتو
سكرة طكيمة منيا  ,كحديث أخرجو ابف أبي داكد في كتاب (المصاحؼ) ,عف نافع ,عف ابف عمر,
أنو ذكر عنده المفصؿ ,فقاؿ :كأم القرآف ليس بمفصؿ ؟ ,كلكف قكلكا :قصار السكر كصغار
السكر .كقد يستدؿ بيذا عمى جكاز أف يقاؿ :سكرة قصيرة أك صغيرة ,كقياسنا عمى ذلؾ ,يقاؿ إف
السكرة الطكيمة ضد القصيرة أك الصغيرة ,كما جاء لفظ ممحقو في الحديث .2
كبناء عمى ىذه المعادلة كانت النتيجة ,عمى كفؽ ىذه المعادلة ,في ما يأتي:
 -1عدد آيات اؿسكر الطكيمة كالمختارة الست =  546آية.
 -2المعادلة النتيجة الحسابية 91( = 6÷546 :آية  /سكرة) .
كلذا ,نالحظ أ ف عدد آيات الست السكر الطكيمة المختارة في الدراسة,

التي أحصاىا

كمعددىا الباحث  ,بأنيا ما كاف عدد آياتيا  :كاحد كتسعكف ( )91آية أك تقريبنا ,كنظ نار سكرة يكسؼ

1

البكريني ,معاذ مكسى يكسؼ ,)2013 ( ,البناء الفني لقصار السور في القرأن الكريم  ,رسالة الماجستير ,جامعة جرش,

2

ركاه ابف أبي داكد ,المصاحف ,ص .17إكاسناده صحيح .السيكطي ,اإلتقان.214/ 1 ,

كمية اآلداب ,قسـ المغة العربية ,أيار 2013 ,ـ.

6

كعدد آياتو  111آية ,كاإلسراء كعدد آياتو  111آية ,كالكيؼ كعدد آياتو  110آية ,كمريـ كعدد
آياتيا  98آية ,كمحمد كعدد آياتو  38آية ,كالرحمف كعدد آياتو  78آية  .كبذا  ,يككف عدد مجمكع
آياتيا في الست السكر الطكيمة المختارة في القرآف الكريـ.

المبحث الثاني :بين يدي الست السور الطويمة المختارة:
حينما كنت أق أر القرآف الكريـ كيتدبر معانيو كجمالياتو الفنية ,فخطر لي أف أكتب بحثنا
عممينا ,ألدرس متعمقنا بعض السكر الطكيمة في القرآف الكريـ  ،فبدأت بػنظرات في البنية الفنية في
سكرة يكسؼ  ,كاإلسراء  ,كالكيؼ  ,كمريـ  ,كمحمد  ,كالرحمف) ،ثـ انتقمت خطكة أخرل إلى دراسة ما
فييا مف الصكر الفنية المعجزة الخالدة البيانية المكجكدة في تمؾ السكر,

ثـ اكتشفت أف دراستي

ؿىذه ا لسكر ,ك بيذه الطريقة خير ،فال استعجاؿ لمكقت ،كال قيكد شكمية في المنيج ،كال عممية
قدر لي كاختار.
(سمؽ) لمبحث الضخـ ،بؿ استمتاع كاستركاح .كحمدان ﵀ عمى ما ٌ
كبعد أف فرغت مف تحديد

الست السكر الطكيمة المختارة خصائصيا كمكضكعاتيا في

القرآف الكريـ ,يتناكؿ الباحث خالصة لممقاصد األساسية لمسكر الكريمة فيو ا :منيا التعريؼ بالسكر ,
كبنيتيا ,كفكاتحىا ,كخكاتيـ ىا ,كمكضكعاتىا ,كأغراضيا البالغية كالفنكنية  ,...كجرفتني عف كطني ,
كعف كؿ ما جمعتو مف مصادر كمكاد لمبحث :

7

المطمب األول :التعريف بسورة يوسف
تسمى ىذه السكرة (سكرة يكسؼ) ,كعدد آياتيا مئة إكاحدل عشرة آية  ,1كىي مكية .كاستثني
منيا ثالث آيات مف أكليا ,حكاه أبك حياف ,كىك كاه جدا ,ال يمتفت إليو

 .2كيضيؼ السيكطي في

مقدمة سكرة يكسؼ  :أخرج النحاس كأبك الشيخ كابف مردكيو عف ابف عباس  -رضي ا﵀ عنيما -
قاؿ :نزلت سكرة يكسؼ بمكة .
كركم أف الييكد سألكا رسكؿ ا﵀ -صمى ا﵀ عميو كسمـ -عف قصة يكسؼ فنزلت السكرة.
كقاؿ العمماء :كذكر ا﵀ أقاصيص األنبياء في القرآف ككررىا  ,بمعنى كاحد في كجكه مختمفة ،بألفاظ
متباينة عمى درجات البالغة ،كقد ذكر قصة يكسؼ كلـ يكررىا ،فمـ يقدر مخالؼ عمى معارضة ما
تكرر ،كال عمى معارضة غير المتكرر ،كاإلعجاز لمف تأمؿ.
المطمب الثاني :التعريف بسورة اإلسراء
تسـ ل ىذه السكرة (سكرة اإلسراء)  ,نظ انر لذكر اإلسراء

في صدرىا ,كسكرة (سبحاف) ,3

كتسمى أيضا سكرة (بني إسرائيؿ)  ,4لمحديث عنيـ في إفسادىـ في األرض  ,كعقكبة ا﵀ ليـ عمى
ىذا الفساد.5

1

الجالليف :المحمي ,جالؿ الديف بف محمد بف أحمد ,كالسيكطي ,جالؿ الديف بف أبي بكر ,تفسير الجاللين  ,دار المعرفة,

2

السيكطي ,اإلتقان.46-45/1 ,

بيركت-لبناف .302/12 ,السيكطي ,اإلتقان.226/1 ,
3

مصدر بمعنى التسبيح الزـ النصب ,كاإلضافة إلى مفرد ظاىر ,نحك﴿ :كسبحاف﴾ [يكسؼ ,آية ,]108 :كما أخرجو

ابف أبي حاتـ عف ابف عباس فقاؿ :تنزيو ا﵀ نفسو عف السكء﴿ ,كسبحاف الذم أسرل ﴾ [اإلسراء ,آية ,]1:السيكطي,
اإلتقان.583/1 ,
4

5

المصدر نفسو.184/1 ,

شحاتو ,عبدا﵀ محمكد ,تفسير سورة اإلسراء ,الييئة المصرية العامة لمكتاب 1986 ,ـ ,ص.13

8

سكرة اإلسراء مف السكر المكية التي تيتـ بشئكف العقيدة اتفاقنا  ,إال اآليات,57 ,32 ,26 :
كمف آية  73إلى آية  ,80كاستثنى منيا أيضا آية  85لما أخرج البخارم ,عف ابف مسعكد أنيا
نزلت بالمدينة ,في جكاب سؤاؿ الييكد عف الركح  ,1كما أخرجو البخارم عف ابف مسعكد ,قاؿ :كنت
أمشي مع النبي –صمى ا﵀ عميو كسمـ -بالمدينة ,كىك يتككأ عمى عسيب ,فمر بنفر مف الييكد,
فقاؿ بعضيـ :لك سالتمكه! فقالكا :حدثنا عف الركح ,فقاـ ساعة كرفع رأسو ,فعرفت أنو يكحى إليو,
حتى صعد الكحي ,ثـ قاؿ في سكرة اإلسراء:

﴿ يق ٍؿ الركح ًمف أىم ًر ربِّلي كمىا أيكتًيتيـ ًمف العٍمًـ إًالَّال
يٍي ٍ ٍ ى ٍ ى ٍ ٍ ٍ ى ى

ىقمً ٍيالن﴾ ﴿ٖٓ﴾ .2نزلت في السنة الحادية عشرة لمبعثة قبؿ اليجرة بسنة

 .3كنزلت بعد القصص ,4

فيي مف أكاخر ما نزؿ بمكة  ,كقد تميزت آياتيا بالطكؿ النسبي  ,كبسط الفكرة  ,كالدعكة إلى األدب
كمكارـ األخالؽ  ,عمى حيف تجد األيات المكية التي نزلت في أكائؿ البعثة تتميز بقصر الفكاصؿ,
كمراعاة السجع ,كالدعكة إلى التكحيد ,كسكؽ األدلة عمى اإليماف با﵀.
المطمب الثالث :التعريف بسورة الكيف
تسـ ل ىذه السكرة سكرة (أصحاب الكيؼ)  ,5كعدد آياتيا مئة كخمس ,كقيؿ :كست ,كقيؿ:
كعشر ,كقيؿ :مئة إكاحدل عشرة آية  ,6كىي مف السكر المكية  ,كتسمى بسكرة الكيؼ لما فييا مف
معجزة الربانية ,في تمؾ القصة العجيبة الغريبة قصة أصحاب الكيؼ  .كذا في حديث أخرجو ابف

1

م صحيح البخاري ,رقـ الحديث .)4721( :مسمـ ,صحيح مسمم ,رقـ الحديث .)2794( :السيكطي ,اإلتقان,
ركاق البخار ,

2

ركاه البخارم ,صحيح البخاري  ,رقـ الحديث  .)4721( :مسمـ ,صحيح مسمم  ,رقـ الحديث  .)2794( :الترميذم ,سنن

3

شحاتو ,تفسير سورة اإلسراء ,ص.13

5

السيكطي ,اإلتقان.184/1 ,

.47/1

الترمذي ,رقـ الحديث .)3141( :السيكطي ,اإلتقان.108/1 ,
4

الجالليف ,تفسير الجاللين ,ص.364

6

المصدر نفسو.228/1 ,

9

مردكيو ,كركل البييقي مف حديث ابف عباس مرفكعنا ,أنيا تدعى في التكراة الحائمة ,تحكؿ بيف
قارئيا كبيف النار ,كقاؿ إنو منكر .1
كسكرة الكيؼ ىي إحدل اؿسكر اؿخمس التي يبدئت ب (الحمد﵀) كىذه السكر ىي ( :سكرة
سب ,كفاطر) ,ككميا تبتدئ بتحميد ا﵀ كتقديسو ,كافتتحت بالتحميد عمى
الفاتحة ,كاألنعاـ ,كالكيؼ ,ك أ
ال مف ا﵀
إنزاؿ الكتاب  ,لمتنكيو بالقرآف تطاك ن

-سبحانو ك تعالى -عمى المشركيف  ,كممقنييـ مف أىؿ

الكتاب ,كاالعتراؼ لو بالعظمة كالكبرياء ,كالجالؿ كالكماؿ .2
مكضكعي بيف
ان
أما عالقة سكرة الكيؼ بسكرة اإلس ار ء :ؼالبد لي أف أكشؼ ترابط ان كتسمسالن
مضاميف سكر القرآف الكريـ ,لذلؾ مف كشؼ ىذا الترابط الكاقع بيف سكرتي الكيؼ كاإلسراء.

كقاؿ

بعضيـ :مناسبة كضعيا بعد سكرة اإلسراء :إقتتاح تمؾ بالتسبيح  ,3كىذه بالتحميد  ,4كىما مقترناف
في القرآف الكريـ  ,كسائر الكالـ بحيث يسبؽ التسبيح التحميد ,كمع اختتاـ ما قبميا بالتحميد أيضان:
كذلؾ مف كجكه المناسبة بتشابو األطراؼ.
المطمب الرابع :التعريف بسورة مريم
فمدني  ,5كقد نزلت بعد
ة
آم 71
تسمي ىذه اؿسكرة (سكرة مريـ ) ,كىي مف السكر المكية  ,إال ة
بعد سكرة فاطر  ,6كعدد آياتيا سبع كتسعكف ,كقيؿ :تسع كتسعكف ,كقيؿ :ثماف كتسعكف آية

1
2
3

.7

ركاه البييقي ,سنن البييقي الكبرى ,رقـ الحديث.)2448( :
الصابكني ,محمد عمي ,من أعالم المفسرين ,مكتبة الغزالي ,دمشؽ ,ط1401 ,1ىػ 1981-ـ ,ص.9

ابف حياف ,محمد بف يكسؼ األندلسي ( ,ت745ىػ) ,البحر المحيط  ,المحقؽ صدقس محمد جميؿ ,دار الكتب العممية,

بيركت-لبناف ,ط1413 ,1ىػ 1993-ـ.95/6 ,
4

السيكطي ,اإلتقان.387/3 ,

6

الزمخشرم ,جارا﵀ محمكد بف عمر بف محمد( ,ت 538ىػ) ,تفسير الكشاف ,المحقؽ محمد عبد السالـ شاىيف ,دار الكتب

7

السيكطي ,اإلتقان.228/1 ,

5

المصدر نفسو.47/1 ,

العممية ,بيركت-لبناف ,ط 2009 ,5ـ.3/3 ,

10

كتسمى بسكرة مريـ تخميدنا لتمؾ المعجزة الباىرة ,في خمؽ إنساف بال أب ,ثـ إنطاؽ ا﵀ لمكليد  ,كىك
طفؿ في الميد ,كما جرل مف أحداث غريبة رافقت ميالد عيسى –عميو السالـ.1 -
فقد نزلت ىذه السكرة الكريمة في السنكات األكلى مف البعثة النبكية الشريفة ,قبؿ أف يياجر
بعض الصحابة -رضكاف ا﵀ عمييـ -إلى الحبشة ف ار انر مف أذل المشركيف في مكة ,دؿ عمى ذلؾ ما
ركم عف أـ سممة أف جعفر ابف أبي طالب رضى ا﵀ عنو  ,أحد المياجريف إلى الحبشة ,ق أر صدر
سكرة مريـ عمى النجاشي ممؾ الحبشة كأصحابو  .2كغرضيا تقرير التكحيد ،كتنزيو ا﵀ جؿ كعال
كمحكر ىذه السكرة يدكر حكؿ التكحيد،
عما ال يميؽ بو ،كتثبيت عقيدة اإليماف بالبعث كالجزاء،
ي
كاإليماف بكجكد ا﵀ ككحدانيتو ،كبياف منيج الميتديف ،كمنيج الضاليف عف ىداية النبييف .3
المطمب الخامس :التعريف بسورة محمد:
تسمى ىذه السكرة ( سكرة محمد ) كتسمى أيضان (سكرة القتاؿ)  ,4ألنيا ذكرت فييا مشركعية
القتاؿ ,كىي مدنية باالتفاؽ  ,5كحكى النسفي ,قكالن غريبان أنيا مكية  ,6كىي تعنى باألحكاـ التشريعية ,
التشريعية ,كعدد آياتيا أربعكف ,كقيؿ :إال آية ,كقيؿ :إال آيتيف .7
كقد تناكلت السكرة الشكاية المكجزة مف الكفار في إعراضيـ عف الحؽ  ,كذكر آداب الحرب
كاألسرل كحكميـ  ,كاألمر ُّن
بالنصرة كاإليماف  ,كابتالء الكفَّالار في العذاب  ,كذكر أنعاـ الجنة مف
أنيار :مف ماء  ,كلبف ,كخمر ,كعسؿ ,كذكر طعاـ الكفَّالار كشرابيـ  ,كظيكر عالمة القيامة .كفي ىذه
1

الصابكني ,من أعالم المفسرين ,ص.51

2

السككني ,عمر بف محمد ,التمييز لما أودعو الزمخشري من االعتزال في تفسير الكتاب العزيز  ,المحقؽ السيد يكسؼ

3

الصابكني ,محمد عمي ,إيجاز البيان في سور القرآن ,مكتبة الغزالي ,ط1399 ,2ىػ 1979-ـ ,ص.79

5

القطاف ,مناع ,مباحث في عموم القرآن ,مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ,الرياض-مممكة السعكدية العربية ,ط1421 ,3ىػ-

6

السيكطي ,اإلتقان.37/1 ,

أحمد ,دار الكتب العممية ,بيركت–لبناف ,ط1426 , 1ىػ 2005-ـ.13/2 ,
4

السيكطي ,اإلتقان.185/1 ,

 2000ـ ,ص.53
7

المصدر نفسو.230/1 ,

11

بف ا﵀ ينبئ رسكلو -صمى
السكرة كشؼ ا﵀ المنافقيف ككصفيـ كحاؿ اندىاشيـ  .كتيديد المنافقيف أ
ا﵀ عميو كسمـ  ,-بسيماىـ كتحذير المسمميف مف أف يركج عمييـ نفاؽ المنافقيف  .كختمت السكرة
باالشارة إلى كعد المسمميف بنكاؿ السمطاف كحذرىـ  ,إف صار إلييـ األمر ,مف الفساد كالقطيعة.
المطمب السادس :التعريف بسورة الرحمن
تسمى ىذه السكرة ( سكرة الرحمف) ,كتكصؼ بعركس القرآف ,1لما ركاه البييقي ,عف عمي
مرفكعان ,في شعب اإليماف عف عمي أف النبي -صمى ا﵀ عميو كسمـ -قاؿ

( :لكؿ شيء عركس

كعركس القرآف سكرة الرحمف)  ,كعدد آياتيا سبع كسبعكف ,كقيؿ :ست ,كقيؿ :ثماف آية .2
كىي مف السكر المكية عند الجميكر ,يدؿ عمى ذلؾ ما ركاه الترمذم كالحاكـ عف جابر,
قاؿ :لما ق أر رسكؿ ا﵀ –صمى ا﵀ عميو كسمـ -عمى أصحابو سكرة الرحمف حتى فرغ .قاؿ( :مالي
آال ًء ىرِّلب يك ىما تي ىك ِّلذىب ً
اف﴾ إال
أراكـ سككتا! لمجف كانكا
أحسف منكـ ردان .ما قرات عمييـ مف مرة﴿ :فىبًأ ِّل
ىم ى
ى
قالكا :كال بشيء مف نعمتؾ ربنا نكذب ,فمؾ الحمد)  ,3كقيؿ مف السكر اؿمدنية.4
كابتدأت السكرة بتعديد آالء ا﵀ الباىرة ،كنعمو الكثيرة الظاىرة عمى العباد ،التي ال يحصييا
عد ،ثـ بعد ذلؾ االستعراض السريع لصفحة الككف المنظكر ،تطكل صفحات الكجكد ،كتتالشى
الخالئؽ بأسرىا ،فيمفيا شبح المكت الرىيب ،كيطكييا الفناء ،كال يبقى إال الحي القيكـ ،متفردان
بالبقاء .كختمت السكرة بتمجيد ا﵀ -جؿ كعال  -كالثناء عميو ،عمى ما أنعـ عمى عباده مف فنكف
النعـ كاإلكراـ ،كىك أنسب ختاـ لسكرة الرحمف

ِّلؾ ًذم اٍل ىج ىال ًؿ ك ًٍ
اإل ٍك ىرًاـ﴾ ,ك ىكذا
اس يـ ىرب ى
﴿تىىب ىار ىؾ ٍ
ى

يتناسؽ البدء مع الختاـ في أركع صكر البياف!!.

1
2

السيكطي ,اإلتقان.185/1 ,
المصدر نفسو.230/1 ,

3

ركاه الترميذم ,الجامع الصحيح ,رقـ الحديث .)3287( :الحاكـ ,المستدرك عمى الصحيحين.473/2 ,

4

السيكطي ,اإلتقان.230/1 ,

12

كمجـ ع بيف ىذه السكر الست كحدة المكاف فيي جميعنا مكية ,كليذا داللة ترابط بيف النسؽ
المكاني كالنسؽ المكضكعي ,الذم يتمحكر غالبان حكؿ التكحيد كالعقيدة ,كتمكينيا في النفكس,
كيتكقع الدارس أف يالقي ألكانان مف التركيز عمى الكحدانية ,كأصؿ العقيدة ,كصدؽ المسير في حياة
المسمـ كسمككو.
كلعؿ كحدة المكاف ,كتقارب المحتكل يقضي نمطنا لغكينا متقاربنا متساندنا ,تنسجـ المعطيات
الفكرية كاألدكات التعبيرية ,في نسؽ متكامؿ ,كسياؽ لغكم متألؼ.

13

الفصل األول :البناء الفني اصطالحاً وتطوراً
 ,كتطكر ىذا

سيتناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ البناء الفني في المغة كفي االصطالح
المصطمح تطك نار تاريخينا .كفيو ثالثة مباحث:
البناء الفني كممة حية مستعممة في أكثر مف ميداف عممي كحياتي

ال حقيقينا أك
 ,استعما ن

مجازيان .كيعد البناء الفني مدخالن ىامان في فيـ العمؿ األدبي  ,كمعرفة قيمتو الجمالية كالفنية  ,إنو
استخداـ كحدات تتكرر تك ار انر أحاديان أك متعددان إلنتاج عمؿ أدبي ,كقد شغمت ىذه القضية النقاد
ال حكؿ المصطمح كالمفيكـ  ,كلـ يتفؽ النقاد عمى مصطمح أك مفيكـ كاحد
المحدثيف ,كشيد النقد جد ن
يمثؿ ىذه القضية  ,مما أدل إلى ظيكر مصطمحات  ,كتسميات عدة في ىذا الصدد ,فتذىب نازؾ
المالئكة إلى تبني مصطمح

(ىيكؿ القصيدة ) ,كتقسمو إلى ثالثة أقساـ :ىيكؿ مسطح ,كىيكؿ

م القصيدة ) لكنو في
ذىني ,كىيكؿ ىرمي .كما يذىب عزالديف إسماعيؿ إلى تبني مصطمح (معمار ة
شرحو ليذا المكضكع ,يكرد كممة بناء العمؿ الفني ,كيتبنى بساـ قطكس مصطمح (كحدة القصيدة).1
كمف ىذه المجاالت التي تستعمؿ فييا كممة البناء األدب ,فيقاؿ :البناء الفني .فما ىك
البناء الفني ؟ كما عناصره كتطكره كمككناتو ؟ كصكالن إلى النتائج مف خالؿ أمثمة تطبيقية ,في
الست السكر الطكيمة المختارة كىك المجاؿ الرئيسي التطبيقي في ىذه الدراسة ؟

1

المالئكة ,نازؾ( ,ت1428ىػ) ,قضايا الشعر المعاصر ,دار العمـ لممالييف ,بيركت-لبناف ,ط ,5ص .214إسماعيؿ ,عز

الديف ,الشعر العربي المعاصر وقضاياه وظواىره الفنية والمعنوية  ,دار الفكر العربي ,ط  ,3ص .238بساـ ,قطكس ,وحدة
القصيدة في النقد العربي الحديث ,دار الكندم ,إربد-األردف 1999 ,ـ ,ص.7
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المبحث األول :مفيوم البناء الفني لغة
البناء الفني ىك مصطمح يدؿ عمى معاف متعددة ,منيا :كممة البناء إنو استخدـ كحدات
تتكرر بنظاـ ما  ,إلنتاج شيء ما ,فالكحدة البنائية تختمؼ في األمثمة السابقة بعضيا عف بعض

,

الختالؼ الماىية كالكظيفة .كخصائص ىذه الكحدات ىك االنسجاـ كالمالءمة  ,حتى يحدث التماسؾ
الذم يعطي الشكؿ كينفذ الكظيفة.
كالبناء الفني :مركب مف كممتيف

(البناء) ك (الفني) ,فكممة (البناء) في المغة حدد تو

المعجمات العربية  :بأنو نقيض اليدـ ،كبناه بنية كبناية .كالبناء :المبنى  ,كالجمع أبنية .كالثانية
(الفف) :جاء بمعنى  :التطبيؽ العممي لمنظريات العممية بالكسائؿ التي تحققيا ,كيكتسب بالدراسة
كالمرانة .ك -جممة القكاعد الخاصة بحرفة أك صناعة .ك -جممة الكسائؿ التي يستعمميا اإلنساف ,
إلثارة المشاعر كالعكاطؼ كبخاصة عاطفة اإلحساس بالجماؿ ,كالتصكير كالمكسيقي كالشعر .ك-
ميارة يحكميا الذكؽ كالمكاىب .كجمعو :فنكف .1
كالبًنية بكسر الباء كضميا ما بنيتو ،كالبنية :ىي الييئة التي يبنى عمييا .كبنية الكالـ :ىي
صياغتو ,ككضع ألفاظو  ,كرصؼ عباراتو  .2كاستعممت ىذه المفردة لمداللة عمى

إنشاء القصكر ,

كالسفف ,كيقاؿ :بناء السفف ,كبناء الطائرات ,كبناء الطرؽ ,كبناء السيارات ,كبناء البيكت ,كبناء
3
الب ً
نى ،يقاؿ:
البنى –بالضـ  -مقصكر ،مثؿ ي
العالقات ,كبناء الخطط ,كبناء المشاريع ,ك ...إلخ  .ك ي

1
2

مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط ,مصر ,مكتبة الشركؽ الدكلية ,القاىرة-مصر ,ط 1425 ,4ىػ 2004-ـ ,ص.703
ابف منظكر ,محمد بف مكرـ بف عمي جماؿ الديف األنصارم,

لسان العرب ,تصنيؼ يكسؼ خياط ,دار لساف العرب,

بيركت-لبناف ,مادة (بنى) .مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط ,ص.72
3

الجكىرم ,إسماعيؿ بف حماد الفاربي( ,ت393ىػ) ,الصحاح ,المحقؽ أحمد عبد الغفكر عطار ,دار العمـ لممالييف ,بيركت-

لبناف ,ط1407 ,4ىػ 1987-ـ ,مادة (بنى).
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يبنية كبنى ،كبً ٍنىيتو مفردة بًنى -بكسر الباء  -مقصكرة ،مثؿ جزية كجزل ،كفالف صحيح البنية أم
الفطرة.1
كيعرؼ زكريا إبراىيـ :كممة البناء أك البنية :بأنيا نظاـ أك نسؽ مف المعقكلية  ,أك القانكف
الذم مفسر تككيف الشيء كمعقكليتو  .2كمرل الدكتكر عزالديف اسماعيؿ إلى أف اىتماـ الفالسفة
االغريؽ بالكحدة العضكية عائد الى خاصية بناء الممحمة التي تمتاز بالطكؿ مف جية ،كتعدد
مكضكعاتيا مف جية أخرل .3
كفي المغات االكربية  :يرل صالح فضؿ أف يعكد إ لى المغة الالتينية ) ،(Stuereالذم
يعني البناء أك الطريقة التي يقاـ بيا مبنى ما ،ثـ امتد مفيكـ الكممة

 ,ليشمؿ كضع االجزاء في

مبنى ما  ,مف كجية النظر الفنية المعمارية  ,كبما يؤدم اليو مف جماؿ تشكيمي  .4كلعمو مف الكاضح
م األمر باليندسة المعمارية ,مع تطكر األدب
جميان أف المفيكـ األكؿ لمبناء أك البنية  ,قد ارتبط بدا ة
كالنقد ,دخؿ ىذا المصطمح حيز الدرس األدبي كالنقدم

 ,ليصبح مف أبرز القضايا النقدية في

العصر الحديث.
كعند النحاة :المراد بكممة البناء  ,بمعنى  :لزكـ أكاخر الكممة حالة كاحدة ,أم  :أف آخر
الكممة يمزـ عالمة كاحدة ,ال تتغير بتغير العكامؿ ,مع اختالؼ العكامؿ فييا .5

1

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (بنى).

3

إسماعيؿ عزالديف ,الشعر العربي المعاصر وقضاياه وظواىره الفنية والمعنوية ,ص.248

2

إبراىيـ ,زكريا ,مشكمة البنية وأضواء عمى البنيوية ,مكتبة مصر ,القاىرة 1990 ,ـ ,ص.33

4

فضؿ ,صالح ,نظرية البناية في النقد األدبي ,دار الشؤكف الثقافية العامة ,بغداد–العراؽ ,ط 1987 ,3ـ ,ص.176-175

5

الراجحي ,عبده ,التطبيق النحوي ,دار النيضة العربية ,لمطباعة كالنشر ,بيركت-لبناف ,ص  .29عبد الحميد ,محمد محي

الديف ,شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك  ,مكتبة دار التراث ,القاىرة 1426 ,ىػ 2005-ـ .27/1 ,الضناكم ,محمد أميف,
المعجم الميسر في القواعد والبالغة واإلنشاء والعروض ,دار العممية ,بيركت -لبناف ,ط 1420 ,1ىػ 1999-ـ ,ص.27
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المبحث الثاني :مفيوم البناء الفني اصطالحاً
المطمب األول :مفيوم البناء الفني قديماً
كرد لفظ (البناء) في المقكالت النقدية القديمة  ,كخصكصان في الدراسات النظرية التي كانت
تحاكؿ أف تحدد لمشاعر أسمكب النظـ (فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذم يريد بناء
الشعر عميو في فكره نث انر ,كأعد لو ما يميو مف األلفاظ التي تطابقو ,كالقكافي التي تكافقو ,كالكزف
الذم سمس لو القكؿ عميو ) .1كال بد أف يككف مثؿ ىذا القكؿ القديـ قد اعتمد عمى تراث مف سبقو ,
فالجاحظ مف قبمو قد عرؼ بمقكلتو المشيكرة في ككف المعاني مطركحة في الطريؽ ,كأف الشأف في
إقامة الكزف ,كتخير األلفاظ ,كسيكلة المخرج ,ككثرة الماء ,كفي صحة الطبع ,كجكدة السبؾ .2
إف ىذا المقكالت كغيرىا مف الدراسات  ,3أكدت الجكانب التي تدخؿ عناصر في تككيف
(البناء) ,كأف ىذا العناصر قد غدت معيا انر نقديان غنيان في الدراسات النقدية التي تتخذ جانب التطبيؽ
مبدأ كطريقان ,كيؤكد الدرس النقدم كالبالغي ضركرة مطابقة المفظ لممعنى ,كالمعنى لمفظ بكصفو
الجسـ الذم ركحو المعنى عمى حد تعبير ابف رشيؽ

 .4لقد تناكلت ىذه الدراسة الجانب المفظي ,

كاىتمت بدراسة المفظة كائتالؼ ىذه المفظة مع ما يجاكرىا  ,حتى ال يقع االختالؼ كالتنافر .كقد
شبو اؿجاحظ الكممات التي ال يقع بعضيا مماثالن لبعض في البيت  ,نتنافر ما بيف أكالد العالت .5

1

ابف طباطبا ,محمد بف أحمد بف محمد بف إبراىيـ( ,ت 322ىػ) ,عيار الشعر ,المحقؽ عباس بف عبد الساتر كنعيـ زرزكر,

2

الجاحظ ,أبك عثماف عمرك بف بحر( ,ت 255ىػ) ,الحيوان ,المحقؽ عبد السالـ ىاركف مصطفى البابي الحمبي ,ط ,2

3

قدامة بف جعفر ,قدامة بف زياد البغدادم( ,ت 337ىػ) ,نقد الشعر ,مطبعة الجكائب ,قسطنطينية ,ط 1302 ,1ق ,ص,23

4

اؿؽيركاني ,الحسف بف رشيؽ( ,ت 463ىػ) ,العمدة في محاسن الشعر ونقده  ,المحقؽ محمد محي الديف عبدالحميد ,دار

5

الجاحظ ,أبك عثماف عمرك بف بحر( ,ت255ىػ) ,البيان والتبيين ,مكتبة اليالؿ ,بيركت-لبناف1423 ,ق.66/1 ,

دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف ,ط1426 ,2ىػ 2005-ـ ,ص.8-7
 1384ىػ 1965-ـ.132-131/3 ,
.190-171

الجيؿ ,ط1401 ,5ىػ 1981-ـ.124/1 ,
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المطمب الثاني :مفيوم البناء الفني حديثاً
لـ يختمؼ مفيكـ البناء الفني  ,بعناصره المتعددة  ,عما كرد في المكركث النقدم كالبالغي ,
ض يم ٍك يف
الم ٍ
إال أنو أخضع عناصر المصطمح إلى الحصر كالترتيب  ,ضمف ما يسمى حديثان (ال ىش ٍك يؿ ك ى
الص ٍكىرةي):
ك ي
 -1الشكل :ىك ىيئة النص التي تضـ :المفظة المفرد ,كاأللفاظ المركبة التي تدخؿ ضمف
السياؽ ,كما أنو يمثؿ الكيفية التي تـ مف خالليا االلتحاـ كالترتيب بيف أبيات القصيدة  ,كأغراضيا
م عناصر التككيف النغمي كالتي منيا :الكزف كالقافية .1
عبر أساليب المغة  ,كالبياف ؼ
كتشتؽ ىذه اؿكممة (الشكؿ) أم :مصدر مف الفعؿ الجذر الثالثي

(شكؿ) ,كليا معاف

مختمفة في المعاجـ العربية القديمة ,كمف معانييا المتناسبة مع (تشكيؿ الصكرة ) ,كما ذكره ابف سيده
(458ىػ) يقكؿ( :كشكؿ الشيء صكرتو المحسكسة كالمتكىمة ,كالجمع كالجمع .كتشكؿ الشيء ,أم:
تصكره .كشكمو أم :صكره ) .2كيتفؽ الزبيدم في القرف الحادم عشر اليجرم مع ابف سيده في أف
الشكؿ :صكرة الشيء المحسكسة كالمتكىمة .يقكؿ األكؿ( :كالشكؿ أيضنا :صكرة الشيء المحسكسة,
كتشكؿ الشيء أم :تصكر ,كشكمو تشكيالن :صكره تصكي انر ,كتفترف الصكرة بالشكؿ كالييئة  ,كذلؾ
عند الزبيدم .يقكؿ :الصكرة  :بالضـ الشكؿ ,كالييئة ,كالحقيقة  ...فتصكر

أم :تشكؿ  ,كتستعمؿ

الصكرة بمعنى النكع كالصفة  .3إذف ,يرل الباحث أف المراد بالتشكيؿ ىنا

 ,ىك  :صكرة الشيء

المحسكسة كالمتكىمة.
1

إف تحديدنا لمصطمح (الشكؿ) ىك خالصة لمدراسات التي اىتمت بالبناء كمنيا :الزبيدم ,مرشد ,بناء القصيدة في النقد

العربي القديم والمعاصر  ,ك ازرة الثقافة كاإلعالـ ,كالشؤكف الثقافة عامة ,بغداد -العراؽ 1994 ,ـ .عباس ,إحساف ,فن الشعر ,
دار صادر ,بيركت-لبناف 1996 ,ـ ,ص ,201-190كغيرىا.
2

ابف سيده ,عمي ,المحكم والمحيط األعظم ,المحقؽ عبد الحميد ىنداكم ـ ادة (شكؿ) ,ـ .6دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف,

3

الزبيدم ,محمد ,تاج العروس من جواىر القاموس ,المحقؽ عبد المنعـ إبراىيـ ,ككريـ محمكد ,دار الكتب العممية ,بيركت-

ص.685

لبناف ,1971 ,مادة (شكؿ).155/15 ,
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 -2المضمون :ىك ما كراء النص مف مشاعر  ,كأحاسيس ,كقيـ كأفكار مرئية  ,كىذا التحديد
ال يختمؼ في حقيقتو عف المفيكـ القديـ

ؿلمعنى ,بكصفو الغرض الذم يقصد إليو المتكمـ

 ,أك

األفكار الفمسفية كالخمقية  ,أك التصكرات العامة  ,ضمف ىيكؿ الصياغة .1
 -3الصورة :تشتؽ ىذه اؿكممة (الصكرة) أم :مصدر مف الفعؿ الجذر الثالثي (صكر),
كليا معاف متنكعة ,بيد أف معانييا الـ ناسبة في ىذا المقاـ ,قكؿ الجكىرم :صكر قا﵀ صكرة حسنة,
أم :فتصكر .كرجؿ صير شير ,أم  :حسف الصكرة كالشارة .كتصكرت الشيء :تكىمت صكرت
الشيء :تكىمت صكرتو فتصكر لي ).2
(المصكر) كالمصكر :

كيقكؿ ابف منظكر في القرف الثامف اليجرم في أسماء ا﵀ تعالى:

كممة مشتقة مف صكر ,كتعني اختالؼ الصكر كالييئات التي تميز إنسانان عف غيره ,كىك الذم
صكر جميع المكجكدات كرتبيا  ,فأعطى كؿ شيء منيا صكرة خاصة  ,كىيئة مفردة يتميز بيا عمى
اختالفيا ككثرتيا .كقاؿ ابف سيده :مف أعالـ القرف الخامس اليجرم ( 458ىػ) :المراد بالصكرة ىنا
ىك :الشكؿ.3
كنمحظ في ضكء ما سبؽ  ,اقتراف كؿ مف الشكؿ كالصكرة في المعنى المغكم ,فالصكرة ىي
الشكؿ ,كالشكؿ ىك الصكرة ,ىذا عمى كجو العمكـ ,كلكف عمى كجو الخصكص ثمة تفريؽ أدؽ بيف
كؿ مف المفظيف ,فالصكرة ىي  :الييكؿ الؾؿ الشيء ميما كاف جنسو ,أما التشكيؿ فيي  :المكاد أك
األدكات المحسنة المضيفة عمى ىذا الشيء أك العنصر .كأما الصكرة
بحاستي السمع كالبصر  ,التي تمد الخياؿ بالحركة كاالنطالؽ ,فما:

1
2
3

 :فالمصطمح يرتبط غاؿ انب
(يتجمى أماـ العقؿ مف صكرة

ناصيؼ ,مصطفى ,نظرية المعنى في النقد العربي ,دار األندلس ,بيركت-لبناف ,ط ,2ص.38
الجكىرم ,الصحاح ,مادة (صكر) .717/2
ابف منظكر ,محمد,

.545/1

لسان العرب ,المحقؽ عامر حيدر ,دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف,

 2003ـ ,مادة (صكر),
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خيالية كعاطفية  ...يرتبط بالسمع كالبصر أكثر مف ارتباطو بباقي الحكاس ,فالسمع ندرؾ بو
الجماؿ المكسيقى ,كالبصر ندرؾ بو جماؿ التصكير ).1

المبحث الثالث :تطور البناء الفني تاريخياً
الصكرة البناء الفني ىي  :الجكىر الذم تؤديو لغة القرآف الكريـ كالشعر ,فقد امتازت بتعدد
زكايا النظر إلى طبيعتو كتش ٌكمو ,فأكرد الباحث كممة البناء الفني -حسب تطك نار تاريخينا , -بما جاء
بو العمماء رحميـ ا﵀ في مؤلفاتيـ المتعددة.
المطمب األول :البناء الفني في النقد القديم
ثمة إرىاصات قديمة لمصكرة ,ترد إلى أفالطكف ,حيث يمثؿ حديثو عف المحاكاة جانبان قد
يدؿ عمييا  ,2ك-كذلؾ -حديث أرسطك عف االستعارة  ,3كال يعني ذلؾ أف حضكر الصكرة في الفكر
القديـ مماثؿ  ,أك مكافؽ لما ىي عميو عند المحدثيف ,كظيفة ,كمفيكما .كيرل عمي البطؿ أف لفظة
الصكرة تسربت إلى العرب مف اليكناف ,إذ (سقطت كممة الصكرة – بمعناىا الفمسفي -إلى العرب
مع الفمسفة اليكنانية ) ,4كفي المكركث النقدم العربي تظير الصكرة في ثنائية المفظ كالمعنى

1

عبد الثكاب ,صالح الديف ,الصورة األدبية في القرآن الكريم  ,الشركة المصرية العممية لمنشر ,مصر ,ص  .12عبدا﵀,

2

أفالطكف ,الجميورية :المدينة الفاضمة  ,ترجمة عيسى حسف ,منشكرات ك ازرة الثقافة ,مطبعة السفير ,عماف–األردف,

محمد حسف ,الصورة والبناء الشعري ,دار المعارؼ ,القاىرة 1981 ,ـ ,ص.30-29

 2011ـ ,ص 441كما بعدىا ,الكتاب العاشر مف الجميكرية (المحاكاة في الشعر كالفف) .كانظر :ىالؿ ,محمد غنيمي ,النقد
األدبي الحديث  ,دار العكدة ,بيركت–لبناف ,ط  1982 ,1ـ ,ص  32كما بعدىا ,كنجدر اإلشارة إلى تبرـ أفالطكف بالشعر

كالبالغة .كانظر- :حكؿ ذلؾ ,-الكلي ,محمد ,االستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية  ,دار األماف ,الرباط– المغرب,

ط 2005 ,1ـ ,ص.352-347
3

أرسطك  ,فن الشعر ,نقؿ أبي بشر متى بف يكنس القنائي ,حققو مع ترجمة حديثة كدراسة لتأثيره في البالغة العربية شكرم

عياد ,المركز القكمي لمترجمة ,القاىرة-مصر 2012 ,ـ ,ص  93كما بعدىا- ,حكؿ بالغة أرسطك ,-الكلي ,محمد ,االستعارة
في محطات يونانية وعربية وغربية ,ص.354-352
4

البطؿ ,عمي ,الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني اليجري ,دراسة في أصوليا وتطورىا

 ,دار األندلس

لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,ط  1981 ,2ـ ,ص .15كاعتراض كامؿ حسف البصير عمى رأم عمى البطؿ ,كحاكؿ أف يثبت أف
الصكرة عند العرب نابعة مف فكرىـ .انظر- :ذلؾ ,-البصير ,كامؿ حسف,

بناء الصورة الفنية في البيان العربي موازنة

وتطبيق ,مطبعة المجمع العممي العراقي ,بغداد–العراؽ 1987 ,ـ ,ص.225-202
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بأشكاليا الجدلية ,فقد (طغى اىتماـ النقاد القدامى بالمفظ كالمعنى ,كضركرة تكافقيما منطقينا عمى
الصكرة كأبعادىا الفنية أك الجمالية في الشعر.
كأما اإلشارات البسيطة التي نجدىا عند بعض أكلئؾ النقاد  ,أمثاؿ  :الجاحظ  ,كابف قتيبة,
كابف طباطبا ,كقدامة بف جعفر,

كابف رشيؽ القيركاني ,كعبد القاىر الجرجاني ,فإنيا لـ تنفصؿ

عندىـ كثي نار عف معنى الشكؿ األدبي العاـ ,كما أنيـ ظمكا محافظيف عمى ارتباطيا الكثيؽ بالصيغة
الشكمية ,ذات الصمة الكثيقة بالعقؿ كالمنطؽ كالحقيقة أك الكاقع ).1
 -1أبو عثمان الجاحظ (ت255ىػ) :ي ارق لمصطمح التصكير (كمفيكـ مف خالؿ مسألة المفظ
كالمعنى ,كالعالقة الحميمية بينيما دكف تفضيؿ المفظ عمى المعنى كالعكس
( إكانما الشعر صناعة كضرب كجنس مف التصكير

) ,2كيقكؿ الجاحظ:

) ,3كيمنح الجاحظ –بإدخاؿ الصناعة في

التككيف الشعر -القدرة الفكرية خصيصة ابتكار التصكير ,فيعمؿ المبدع قدراتو في تمؾ العممية,
التي يسعى مف خالليا لمتأثير في القارئ ,فيك ال يقدـ إليو مصادمات لفظية ,دكف إعماؿ العقؿ
كشحذ الفكر.4

1

الرباعي ,عبد القادر ,الصورة الفنية في شعر أبي تمام  ,نشر بدعـ مف جامعة اليرمكؾ ,إربد–األردف ,ط  1980 ,1ـ,

2

الدخيؿ ,محمد ماجد ,مفيوم الصورة الفنية وأنماطيا في ضوء الموروث العربي الجاحظ وعبد القاىر الجرجاني  ,مؤتمر

ص. 15

فيالدلفيا الدكلي الثاني عشر :ثقافة الصكرة في األدب كالنقد ,جامعة فيالدلفيا ,كمية اآلداب ,جرش–األردف,

جامعة فيالفمديا ,ص.15

 2011ـ ,نشر

3

الجرجاني ,عبد القاىر( ,ت474ىػ) ,دالئل اإلعجاز ,قرأه كعمؽ عميو أبك فير محمكد محمد شاكر ,مطبعة المدني المؤسسة

4

خمؼ العايد المحمد ,حامد ا﵀  ,)2013( ,البناء الموضوعي والفني في شعر الخبزأرزي  ,رسالة الماجستير ,كمية اآلداب,

السعكدية بمصر ,القاىرة ,ط 1992 ,3ـ ,ص.508

قسـ المغة العربية كآدابيا ,جامعة اليرمكؾ ,الفصؿ الثاني 2013 ,ـ ,ص.196

21

 -2ابن قتيبة (ت276ىػ) كيتحدد في ضكء عامميف:
 -1غرض القصيدة ،ألف المديح بناء ،كاليجاء بناء .
 -2الخصائص الداخمية المش ٌكمة لمكضكعات القصيدة كعالقتيا بالكاقع
بالمتمقي ،فمقصد القصيد إنما ابتدأ بذكر الديار كالدمف كا

 ,ثـ تأثيرىا

ألثار ،فبكى كشكا ،كخاطب الربع

كاستكقؼ الرفيؽ ،ليجعؿ ذلؾ سببا لذكر أىميا الظاعنيف عنيا  ...ثـ كصؿ ذلؾ بالنسيب ،فشكا
شدة الكجد ،كإلـ الفراؽ ،كفرط الصبابة كالشكؽ ليميؿ نحكه القمكب ،كيصرؼ اليو الكجكه ،كليستدعي
بو إصغاء االسماع إليو ،ألف التشبيب قريب مف النفكس الئط بالقمكب .1
 -3ابن طباطبا (ت322ىػ) :نظر الى البناء الفني مف زاكية الكحدة العضكية لمقصيدة ،كىي
الزاكية نفسيا التي سبؽ لمفالسفة االغريؽ النظر مف خالليا الى بناء الممحمة الشعرية ،فأحسف
الشعر عنده (ما ينتظـ القكؿ فيو انتظامان يتسؽ بو أكلو مع آخره عمى ما ينسقو قائمو ،فاف قدـ بيت
عمى بيت دخمو الخمؿ ..ؼ إف الشعر إذ أسس تأسيس فصكؿ الرسائؿ القائمة بأنفسيا ،ككممات
الحكمة المستقمة بذاتيا ،كاالمثمة السائرة المكسكمة باختصارىا لـ يحسف نظمو ،بؿ يجب اف تككف
القصيدة كميا ككممة كاحدة في اشتباه أكليا بآخرىا نسجان كحسنان كفصاحة ،كجزالة ألفاظ ،كدقة معاف
كصكاب تأليؼ  ,كيككف خركج الشاعر مف كؿ معنى يصنعو الى غيره مف المعاني خركجا لطيفا،
حتى تخرج القصيدة كأنيا مفرغة افراغنا ..التناقض في معانييا كال ىي في مبانيو ).2
كجعؿ ابف طباطبا الكعي عامالن حاسمان في بناء القصيدة  ،فالشاعر اذا

أراد بناء قصيدة

مخض المعنى الذم يريد بناء الشعر عميو في فكره .
ٌ

1

ابف قتيبة عبد ا﵀ بف مسمـ ابف قتيبة الدينكرم( ,ت  276ـ) ,الشعر والشعراء ,دار الحديث ,القاىرة1423 ,ىػ-74/1 ,

2

ابف طباطبا ,عيار الشعر ,ص.131

.75,94
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 -4قدامو بن جعفر (ت337ىػ):
أما قدامة إؼنو أكد في رؤيتو لبناء القصيدة كجكد مككنيف رئيسيف:
( -1االيقاع) :كأشار في ىذا الصدد الى أف بنية الشعر ،إنما ىك التسجيع كالتقفية ،فكمما
كاف الشعر أكثر اشتماال عميو ،كاف أدخؿ لو في باب الشعر كأخرج عف مذىب النثر.
( -2المعنى) :إذ رأل أف بنية الشعر عمى أف ألفاظو مع قصرىا قد أشير بيا إلى معاف
طكاؿ.1
 -5ابن رشيق القيرواني (ت456ىػ) :كأكد ابف رشيؽ مكقؼ ابف طباطبا بشأف الكحدة العضكية ,
في بناء القصيدة مشبيا اجزاءىا بأعضاء جسـ االنساف ،فيي مثميا مثؿ خمؽ االنساف في اتصاؿ
بعض اعضائو ببعض ،فمتى انفصؿ كاحد عف ا

آلخر كباينو في صحة التركيب ،غادر الجسـ

تتخكف محاسنو .كتعفي معالـ جمالو ،ككجدت ح ٌذاؽ الشعراء ،كارباب الصناعة مف المحدثيف
عاىة ٌ
يحترسكف مف مثؿ ىذه الحاؿ ،احتراسان يحمييـ مف شكائب النقصاف كيقؼ بيـ عمى محجة
االحساف.2
 -6عبد القاىر الجرجاني (ت471ىػ) :كطرح الجرجاني قضية البناء لمقصيدة العربية  ,بكصفيا
عالقات تحققيا المعاني في أنساقيا ،مؤكدا أنو ال

نظـ في الكمـ  ,كال ترتيب ,حتى يعمؽ بعضيا

ببعض ,كيبنى بعضيا عمى بعض.
كجاء بعده متابعنا طريؽ الجاحظ ,فأعطى المعنى دك نار ميما في تشكيؿ نظـ الصكرة
بأسمكب تمثيمي ,حيث يقكؿ ( :كاعمـ أف قكلنا الصكرة إنما ىي تمثيؿ كقياس لما نعممو في عقكلنا
عمى الذم نراه بأبصارنا ,فمما رأينا البينكنة بيف آحاد األجناس تككف مف جية الصكرة ,فكاف يتبيف
إنساف مف إنساف ,فرس مف فرس ,بخصكصية تككف في صكرة ىذا ال تككف في صكرة ذلؾ ,ككذلؾ
1
2

قدامة بف جعفر ,نقد الشعر ,ص.75-60,74
الفيركاني ,العمدة.129/1 ,
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األمر في المصنكعات فكاف تبيف خاتـ مف خاتـ ,كسكار مف سكار بذلؾ ,ثـ كجدنا بيف المعنى في
أحد البيتيف كبينو في اآلخر بينكنة في عقكلنا كفرقا ,غيرنا عف ذلؾ الفرؽ كتمؾ البينكنة بأف قمنا:
لممعنى في ىذا صكرة غير صكرتو في ذلؾ)

 ,1كفي ىذا الرأم تبرز لفظة الصكرة مطكرة عف

اختيار الجاحظ لمتصكير ( ,2لقد اتخذ مصطمح الصكرة في منيج عبد القاىر الجرجاني أبعادان جديدة
لـ يبمغيا عند غيره ممف سبقو مف النقاد العرب ,فكسع دالالتو ,حتى يبدك كأنو يعد الصكرة تحديدا
لمشعر كتعريفان لو) .3
كلعؿ عبد القادر الجرجاني ىك أكؿ مف أعطى لمصكرة داللة اصطالحية ,كىي تعني لديو
الفركؽ المميزة بيف معنى كمعنى ،كشبييا بالفركؽ التي تميز ىيكؿ إنساف ما عف إنساف ،كخاتـ
عف خاتـ ،كسكار عف سكار ،كلكف ىذه الفركؽ بكقت انطباعيا ,عمى ىيئة الشيء فإنيا يستدؿ بيا
عمى حقيقتو .كعميو فالبناء الفني جزء ال يتج أز مف حضارة األمة العربية ,في القرنيف الرابع
كالخامس قبؿ اليجرة ،قبؿ أف تستحدث داللتيا المعاصرة عند األكركبييف بعدة قركف.
كأف النقد العربي القديـ المس مفيكـ الصكرة ,ككانت لو

إضاءات مشرقة ,كما ىك عند

الجاحظ كالجرجاني( ,فرآىا الجاحظ في الشكؿ كالمضمكف دكف انفصاؿ بينيما ,كتبعو عبد القاىر
الجرجاني في النظرة أكالن ,كرآىا –كذلؾ -الجرجاني المميزة عف الشيء أك المعرفة ,كقد تعني في
معارؼ البالغييف في التشبيو كالتمثيؿ كاالستعارة كالكناية كالمجاز ) ,4كيرل عبد القادر الرباعي ,إف
النقد العربي (اىتـ بكسائميا الفنية كأشكاليا البالغية ) ,بيد أف مفيكـ الصكرة لـ يحظ بتعقيد كاسع ,
يرافؽ الرسائؿ البالغية المشار إلييا.

1

الجرجاني ,دالئل االعجاز ,ص.508 ,143

3

عكض ,ريتا ,بنية القصيدة الجاىمية الشعرية ,لدى امرئ القيس ,دار اآلداب ,بيركت-لبناف 2008 ,ـ ,ص.71

2

الدخيؿ ,مفيوم الصورة الفنية وأنماطيا ,ص.17

4

ريتا ,بنية القصيدة الجاىمية الصورة الشعرية لدى امرئ القيس  ,ص :88-71حيث تناكلت الباحثة جكانب الصكرة عند

الجرجاني.
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المطمب الثاني :البناء الفني في النقد الحديث
ينظر إلى الصكرة الفنية في النقد الحديث نظرة تختمؼ

(عف نظرة القديـ ,بؿ نستطيع اف

نقكؿ :إف النقد الحديث يكاد يتجاىؿ كؿ مباحث البالغة العربية كمقاييسيا ,كيعتمد في تقسيمو
لمعمؿ األدبي عمى مقاييس كمكازيف جديدة ,تقكـ عمى أسس نفسية غاليان ) ,1كالصكرة البصرية ,أك
2
ال (لجميع أنكاع التجارب الحسية مف صكتية
السمعية ,أك الشمية ,أك الممسية  ,فالصكرة تقدـ تمثي ن

كبصرية تشمؿ المكف كالشكؿ كالذكؽ كالشـ كالممس  ...كما تشمؿ الحركة ) ,3كنغدك الصكرة رم انز إذا
ألح عمييا المبدع.4
 -1التطاوي :كعرفيا بقكلو( :إف الصكرة ىي :تركيبة لغكية ,تقكـ أساسنا عمى تنسيؽ فني
حي لكسائؿ التصكير كأدكاتو ,تمؾ التي يختارىا الشاعر ليبث مف خالليا مشاعره ,كعكاطفو,
كانفعاالتو ,لعميا تكشؼ حقيقة ما يريده مف معاف ,كترسـ ما يريد تكصيمو إلى المتمقي مف مشاىد
كمناظر تحرؾ عكاطفو ,كما سبؽ ليا أف صنعت بعكاطفو كمبدع مف قبؿ) .5
 -2نعيم الباقي  :كعرفيا بقكلو( :الصكرة الثيمة ىي تمؾ الصكر التي تتردد في أعماؿ
الفناف بأشكاؿ بيانية مختمفة تحمؿ أبعاد تجربتو الشعكرية ,كتعبر عف كجية نظره تجاه الحياة,
كيتبمكر فييا مكقفو العاـ كالخاص ) .6كمف التعريفات الحديثة لمصكرة أنيا

1

(تركيب لغكم لتصكير

نافع ,عبد الفتاح ,الصورة في شعر بشار بن برد ,دار الفكر لمنشر كالتكزيع ,عماف–األردف 1983 ,ـ ,ص.77

2

عبد الرحمف ,نصرت ,في النقد الحديث  ,دراسة في مذاىب نقدية حديثة كأصكليا الفكرية ,مكتبة األقصى ,عماف–األردف,

3

فضؿ صالح ,نظرية البناية في النقد األدبي ,ص.467

ط 1979 ,1ـ ,ص.77-66
4

كيميؾ ,ريميو ,كاريف ,اكستف ,نظرية األدب  ,ترجمة محي الديف صبيح ,كمراجعة بساـ الخطيب ,المؤسسة العربية لمدراسات

5

التطاكم ,عبدا﵀ ,الصورة الفنية في شعر مسمم بن الوليد ,دار الغريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,القاىرة 2002 ,ـ ,ص.7

كنشر ,بيركت– لبناف 1987 ,ـ ,ص.197-196
6

الباقي ,نعيـ ,الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث  ,دراسة صفحات لمدراسات كالنشر ,اإلصدار األكؿ,

 2008ـ ,ص.26

دمشؽ,
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معنى عقمي كعاطفي متخيؿ ,لعالقة بيف شيئيف ,كيمكف تصكيرىا بأساليب عدة عف طريؽ
المشابية ,أك التجسيد ,أك التشخيص ,أك التجريد ).1
 -3عبد القادر الرباعي :كعرفيا بقكلو( :الصكرة عنده أشبو ما تككف بالكالدة الجديدة ,التي
تبنى عمالن فنيان جديدان ممتحـ األجزاء ,كالصكرة الفنية مكلكد لقكة خالقة ىي الخياؿ ,كالخياؿ نشاط
ال فنيا متحد األجزاء كمنسجمنا ,فيو ىزة
فعاؿ يعمؿ عمى استنفار كينكنة األشياء ,ليبنى منيا عم ن
لمقمب كمتعة النفس ).2
 -4محمد قطب عبد العال  :كعرفيا بقكلو( :ىي السمة المميزة في القرآف الكريـ ,كأحد
المالمح التعبيرية األساسية في األسمكب القرآني ,كمنيج كامؿ كطريقة متبعة ال تخطئيا العيف ,مما
يصبح ظاىرة أدبية ليا تميزىا كتفردىا كمجاليا الخاص) .3
 -5سيسيل دي لويس  :كعرفيا بقكلو( :رسـ قكامو الكممات ) أم  :أف قراءة الكممات أك
سماعيا ىي طريقة المتمقى لرسـ تمؾ الصكرة التي يبغ مىا الشاعر ذىنيان مف خالؿ الخياؿ .4
 -6فان  :Vanكعرفيا بقكلو( :الصكرة كالـ مشحكف شحننا قكينا ،يتألؼ عادة مف عناصر
محسكسة ،خطكط ،ألكاف ،حركة ،ظالؿ ،تحمؿ في تضاعيفيا فكرة أك عاطفة

 ,أم  :أنيا تكحي

بأكثر مف المعنى الظاىر ،كأكثر مف انعكاس الكاقع الخارجي ،كتؤلؼ في مجمكعيا كالن
منسجمنا).5

1

الباقي ,تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ,ص.31

3

عبد العاؿ ,محمد قطب ,من جماليات التصوير في القرآن الكريم ,طبع بمطابع الييئة المصرية لمعامة لمكتب ,ص.11

2

الرباعي ,عبد القادر ,الصورة الفنية في النقد الشعري ,دار مكتبة الكتاني ,إربد-األردف 1984 ,ـ ,ص.69

4

لكيس ,سيسيؿ دم  ,الصورة الشعرية ,ترجمة أحمد الجنابي كآخركف ,سمسمة عالـ الكتب لمترجمة ,عدد (  ,)121منشكرات

5

ركز ,غريب ,تمييد في النقد الحيث ,دار المكشكؼ ,بيركت-لبناف ,ط 1971 ,1ـ ,ص 192كما بعدىا.

ك ازرة الثقافة كاإلعالـ العراقية ,بغداد ,دار الرشيد لمنشر 1982 ,ـ ,ص.21

26

كىذا يعني أنيا مجمكعة العناصر المحسكسة التي ينطكم عمييا الكالـ ،كتكحي بأكثر مما
تحممو مف تضاعيؼ المعنى الظاىر ،إكانيا تنحصر في جانبيف:
( -1الحسي) :المرتكز عمى الفكرة ,كالعاطفة ,كالمشاىدة.
( -2اإليحائي) :الذم يضفي عمى الشكؿ أكثر مف تفسيره الظاىرم.
 -7بوند :كعرفيا بأنيا( :ما ينقؿ عقدة فكرية أك عاطفية في لحظة زمنية)

 .1فيي عنده

إحساس عاطفي مرتبطيف بمحظة زمنية معينة.

المبحث الرابع :المقارنة والخالصة
المطمب األول :مقارنة وتحديد
يرل الباحث فمف ىذه التعريفات اؿمتعددة أف الصكرة الفنية الجميمة ترتبط ارتباطنا لغكينا,
كخياليان بالتعبير الحسي ,كىذا يؤدم إلى تعميؽ الداللة كتكضيحيا .كيصبح المعنى غنيان كمؤث انر في
الفني ناتجان عف تضافر الممكات الذىنية ,كالحسية تضاف انر كامالن .كالربط بيف
النفس .كجماؿ الصكرة ة
األشياء المتآلفة أك المتنافرة ,يثير العكاطؼ األخالقية كالمعاني الفكرية .كمف ثـ تصبح الصكرة
التعبيرية بياننا إشارينا لحقائؽ األشياء ,بما يكتنفيا مف جماليات في المعنى كاألداء .كارتبطت الصكرة
عند بشرم صالح بالرمز كاإلشارة ,فيي (الصكغ المساني المخصكص ,الذم بكاسطتو يجرم تمثيؿ
المعاني تمثيالن جديدان مبتك انر ,بما يحيميا إلى صكر مرئية معبرة ,كذلؾ الصكغ المميز كالمنفرد ىك
في حقيقة األمر عدكؿ عف صبغ إحالتو مف القكؿ إلى صيغ إيحانية ,تأخذ مادياتيا التعبيرية في
تضاعيؼ الخطاب األدبي) .2

1
2

عباس ،فن الشعر ,ص.90

صالح ,الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ,المركز الثقافي العربي ,بيركت-لبناف 1994 ,ـ ,ص.3
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كتحدث العمماء قديمنا كحديثنا عف الصكرة كالبناء الفني في العمؿ األدبي ,كتباينت آ ار ؤىـ,
كاختمفت في بيانيـ ,كتحديد المراد بيا ,فكاف لكؿ نظرتو الخاصة بو ,كفيمو المعيف بيا

 .1كعند

النظر في ىذه الصكرة نجد أنيا (تستقي حيثياتيا مف عمـ البياف كالتشبيو ,كاالستعارة ,كالمجاز,
كالكناية كغيرىا)  ,2كىذه الصكرة تظير بالغة األديب ,إذ يستطيع مف خالليا تأدية معانيو بأساليب
شتى ,حسب ذكقو كأدبق ,كعمى حسب مقتضى الحاؿ الذم تذكر فيو ىذه الصكرة.3
كيرل الباحث ىنا أف النظرة الحديثة لمصكرة ,لـ تنسمخ عف أشكاؿ البالغة العربية انسالخان
تامان ,بؿ بقيت حاضرة في شكميا األساسي ,ككاف التجديد الميـ في محاكلة اإلفادة مف ىذه الكسائؿ
في تأكيؿ النص ,كبياف دكرىا في حمؿ رؤية المبدع ,كما تسيـ بو مف إثارة القارئ ,كالمعكؿ عمى
القراءة ال يككف عمى التسمية الحديثة حسب ,بؿ يرتبط بمحاكلة القارئ في تأكيؿ النص .4
كال يخفى أثر الصكرة في سياقيا ,كفي أداء المعنى المنكط بيا ,فيي تكسب المعنى ركنقان
كبياء ,كتجعمو أقكل أث نار كتأثي نار ,إذ

(ال ريب أف ىناؾ فرقنا بيف أف تفيض الكممات بالمعاني

كالمقاصد ,كأف تفيض بيا األحداث كالصكر ,فرؽ بيف ما يدؿ عميو لفظة (الشجاعة)  ,كما تدؿ عميو
صكرة (األسد)  ,ببطشو كبأسو كشدتو ,المعاني الني تفيض بيا األحداث كالصكر

 ,أغزر كأبيف

كأمكف).5

1

الصغير ,محمد حسيف عمي ,الصورة الفنية في المثل القرآني ,فقد ذكر كثي انر مف التعريفات كاآلراء عف الصكرة لمعمماء في

2

التكنجي ,محمد ,المعجم المفصل في األدب ,دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف ,ط1419 ,2ىػ 1999-ـ ,ص.591

القديـ كالحديث ,ص.21
3

العمار ,عبد العزيز بف صالح ,التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن دراسة بالغية تحميمية ,سمسمة محكمة تصدر

4

خمؼ العايد المحمد ,رسالة البناء الموضوعي والفني في شعر الخبزأرزي ,ص.198

عف جائزة دبي الدكلية لمقرآف الكريـ ,ط1428 ,1ىػ 2007-ـ ,ص.9
5

أبك مكسى ,محمد ,التصوير البياني دراسة تحميمية لمسائل عمم البيان ,مكتبة كىبة ,القاىرة 1993 ,ـ ,ص.22
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المطمب الثاني :الخالصة
كخالصة ما تقدـ مف جكلتي مع القدامى كالمحدثيف مف النقاد،

أنني أكاد أخرج بنتيجة

تممييا المقارنة بيف النصكص  ,كىي:
أ -أ ف النقاد القدامى لـ ينيضكا بمفيكـ البناء الفني إلى المجاؿ االصطالحي الدقيؽ ،كلـ
يخرجكا بيا عف مدلكليا المغكم ،كلـ يتبمكر عندىـ بعدىا النقدم األصيؿ باستثناء عبد القاىر الذم
ابتدع لنا في استعماؿ الصكرة داللة اصطالحية جديدة  ،فكاف ما أعطاه ,كحده ,جدي انر بتحديد
االصطالح في خطكطو األكلى .كال يعطينا ذلؾ استعماؿ الجاحظ ليا ،كقدامة ,كالعسكرم ،كابف
األثير ،ألمريف ميميف ىما:
 -1أف كؿ مصطمح ميما كاف عريقان في القدـ ,فإنو ال يأخذ مف قدمو ىذا صيغة نيائية،
كال بد لو مف الصقؿ كالتطكير كالتيذيب ،كذلؾ لتقمب الركاد عميو ،كتمحيصيـ لو ،كتفريعيـ عف
أصكلو حتى يصؿ إلى حد التكامؿ .كالبناء الفني

أحد ىذه المصطمحات في تككينيا البدائي ,كقد

كاف صقميا كبمكرتيا مما انفرد بو عبد القاىر دكف سكاه ،كقد كاف بيذا الصقؿ كالتيذيب مكضع
تأثير كبير في نظريات النقاد المحدثيف مف العرب كالغربييف كالمستشرقيف.
 -2إف القدامى في معركتيـ البالغية ,لـ يفرغكا مف التفريؽ أك التكفيؽ بيف المفظ كالمعنى،
أك الشكؿ كالمضمكف ،أك الصكرة كالمادة ،لمكصكؿ إلى مقياس فني ,يعتمد عميو في التمييز بيف
أساليب الكالـ الجمالية ،كفي الرجكع بذلؾ المقياس إلى الصيغة كالتركيب ،أك إلى المادة
كالمضمكف ،أك ليما معان ،مما جعؿ عبد القاىر يرفض التطرؼ في الرأييف ,كينفرد بإدراؾ العالقة
القائمة بيف الشكؿ كالمحتكل ،فيعكد بذلؾ إلى ما أسماه بالنظـ تارة ،كبالتأليؼ تارة أخرل ،كىك ال
يريد بيذا إال البناء الفني في كثير مف حدكد صيغتيا االصطالحية ,كليستدؿ مف بعد ىذا عمى أف
البناء غير منفرد دكف فف ،إكانما تشمؿ فنكف القكؿ بعامة أم:

أنيا ال تنطبؽ عمى الشعر فحسب,
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بؿ تتعداه إلى العمؿ األدبي بشقيو كحسف تأليفو كتناسب نظمو ،كبذلؾ تستكعب الصكرة صنكؼ
البياف ،بدليؿ إخضاع مفيكميا عنده آليات القرآف الكريـ إكاثبات إعجازه ،كما ىك كاضح لمف استق أر
دالئؿ اإلعجاز كأسرار البالغة.
ب -إف مصطمح البناء عند النقاد المحدثيف ,ال سيما األكركبييف ممف عرضنا آلرائيـ
كتعاريفيـ ,قد بدا متأرجحنا بيف مداليؿ ال التقاء بيف أكثرىا ,كقد يتخمؿ تعبيرىا الغمكض كعدـ
التحديد ،كألفاظيا إكاف كانت ال تخمك مف طرافة كنعكمة ,إال أنيا عاجزة عف تحديد المصطمح تحديدان
عمميان ،فاؿظالؿ ،كاأللكاف ،كالحركة ،كالحس ،كالرسـ ،كالمشيد ،كالكائف ،كالحي ،كاإليحاء ،كالشحف،
كالعاطفة ،كالفكرة ،كفكؽ المنطؽ ,.. .كؿ أكلئؾ مف الكممات التي حشرت لتفسير معنى الصكرة ،كال
يتـ معيا الضبط العممي ،كال يعمـ المراد منيا عمى كجو التحقيؽ ،إال إنيا تحكـ حكؿ المصطمح كال
تفصح عنو.
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الفصل الثاني :ظواىر فنية وأسموبية في السور الطويمة المختارة الست
المبحث األول :أنواع الصور الفنية في السور الطويمة المختارة الست
المطمب األول :الصورة التشبييية ومكوناتيا
التشبيو في القرآن الكريم وأىميتو:
أما التشبييات في القرآف الكريـ ,فقد تفردت عف غيرىا كتميزت بعدة خصائص ,كذلؾ أنو
(ليس عنص انر إضافيان في الجممة ,كلكنو جزء أساسي ال يتـ المعنى مف دكنو  ,إكاذا سقط مف الجممة
انيار المعنى مف أساسو ,فعممو في الجممة أنو يعطي الفكرة في صكرة مكضحة مؤثرة ,فيك ال
يمضى إلى التشبيو كأنما ىك عمؿ مقصكد لذاتو ,كلكف التشبيو يأتي ضركرة في الجممة ,يتطمبو
المعنى ليصبح قكيان كاضحان).1
أىداؼ تسعى
كعند النظر في التشبييات الكاردة في آيات القرآف ,نجد أف ليذه التشبييات
ان
إلى تحقيقيا ,كأغراضا تحرص أف تصؿ إلى غاياتيا إكادراكيا فنراه بيذا التشبيو يرغب كيرىب,
كيبشر كينذر كيقبح كيزيف  2ليتقرر –بالتشبيو– ذلؾ األمر المرغب فيو حتى تقبؿ عميو النفكس,
كنؤمف بو ,حتى تنفر منو النفكس ,كتعرض عنو.3
كيرل الباحث أنو أىمية في

التعبير عف المعنى مع إضفاء الجماؿ عميو ( كتتمثؿ قيمة

التشبيو الفنية في أنو أسمكب شائؽ مف أساليب البياف ,يعمد إليو الشعراء ألداء المعنى المراد عمى
أكمؿ كجو ,كىناؾ إيحاءات شتى تستفاد مف التشبيو كتثرم األسمكب ,لذا كاف غيابو مف السياؽ,

1
2

العمار ,التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن ص.14
المطعني ,عبد العظيـ إبراىيـ محمد( ,ت

1429ىػ) ,خصائص التعبير القرآن وسماتو البالغية  ,مكتبة كىبة ,ط ,1

 1413ىػ 1992-ـ .205/2 ,العمار ,التصوير البياني ,ص.123
3

عباس ,حسف فضؿ عباس ,البالغة فنونيا وأفنانيا ,دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع ,األردف ,ط1417 ,4ىػ 1997-ـ.89/2 ,
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كيذىب بجماؿ الكالـ ,كينقص مقداره) .1كىذا يكضح مدل اىتماـ العرب بالتشبيو في ما مضى,
كأنو أساس في كالميـ ,كالقرآف الكريـ الذم ينزؿ بمساف العرب ,حافؿ بكسائؿ بيانية يألفكنيا
كيفتنكف في تكظيفيا في كالميـ كمنيا التشبيو ,ثـ إف القرآف الكريـ أراد أف يعجزىـ بما برعكا فيو.
شبو) بتضعيؼ
التشبيو لغة :التشبيو ىك مصدر مشتؽ مف أصؿ مادة الفعؿ الثالثي ( ى
الباء ( ,الشبو ,كالمشبو ,كالشبيو) :المثؿ ,كالجمع أشباه ,تقكؿ :أشبو الشيء :ماثمو ,كأشبيت عمي,
كتشابو الشيئاف كاشتبيا :أشبو كؿ كاحد منيما صاحبو ,كالتشبيو :التمثيؿ .2
التشبيو اصطالحاً :جاء تعريؼ التشبيو بالمعنى االصطالحي ,منيا:
فالتشبيو ىك( :أسمكب في تصكير المعنى يقكـ عمى مقارنة شيء بآخر) ,3كمقارنة القمكب
بالحجارة ,أك مقارنة السماء بالزيت  ,كالجباؿ بالصكؼ المنفكش .كيذكره أحمد الياشمي :أنو( :عقد
مماثمة بيف أمريف ,أك أكثر ,قصد اشتراكيما في صفة أك أكثر ,بأداة ,لغرض يقصده المتكمـ).4
إذان يرل الباحث أف يمتقى المعنى المغكم لمتشبيو :المثؿ كالمماثمة ,5مع المعنى
االصطالحي :صكرة تقكـ عمى تمثيؿ شيء حسي أك مجرد ,بشيء آخر حسي أك مجرد,
الشتراكيما في صفة حسية ,أك مجردة ,أك أكثر) ,6كالتماثؿ ال يعني المشاكمة التامة المتكافقة بكؿ
جكانبيا ,فمنطقيا إذا تشابو شيئاف في كؿ جكانبيما ,كخصائصيما ,فيما كاحد ,بؿ إف جمالية
التشبيو تكمف في ربط شيئيف ,بينيما تنافر كبير بالشكؿ عف كجو شبو غريب.

1

زنجير ,محمد رفعت ,فن التشبيو في الشعر العباسي ,دار األماف ,ط 2002 ,1ـ ,ص.542

2

ابف منظكر ,جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف عمي,

3

ىدارة ,محمد مصطفى ,في البالغة العربية عمم البيان ,دار العمكـ العربية ,بيركت-لبناف 1989 ,ـ ,ص.33

5

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (شبو).

(شبو),

لسان العرب  ,دار صادر ,بيركت-لبناف 1968 ,ـ , 503/13 ,مادة

4

الياشمي ,أحمد ,جوىر البالغة ,دار المعرفة ,بيركت-لبناف ,ط 2005 ,1ـ ,ص.225

6

أبك العدكس ,يكسؼ ,التشبيو واالستعارة :منظور مستأنف ,دار المسيرة ,ط 2007 ,1ـ ,ص.15
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الجانب التطبيقي :نموذج الصور الفنية التشبييية في سورة يوسف:
يـ﴾ ﴿ُّ﴾
﴿ما ىى ىذا ىب ىش نار إً ٍف ىى ىذا ًإ َّالال ىمىم ه
ؾ ىك ًر ه
 -1في قكلو تعاؿل :ى
كىذه اآلية نكع مف التشبيو البميغ :فقد شبيف يكسؼ بالممؾ مف دكف ذكر األداة ،كالمقصكد
منو إثبات الحسف ,ألنو تعالى ركب في الطبائع ,أف ال شيء أحسف مف الممؾ ،فمما أرادت النسكة
كصؼ يكسؼ -عميو السالـ -بالحسف شبينو بالممؾ.
كأما ىذه اآلية التي نحف بصددىا ,فيي مف القسـ المنفي فقد تجاكز التشبيو ،كما قمنا،
تشبيو العرب كؿ مف راعيـ حسنو مف البشر بالجف إلى تشبيو يكسؼ ,حيف كاف حسنو بادم
الركعة ,متجاك از في ائتالقو ,ككسامتو المألكؼ المعيكد مف ركائع الحسف ,كلو مع ركعتو البادية
نكر كركاة ،كطالقة كتيمؿ ،كعميو مسحة مف سكينة ,تؤمف ناظره مف تمؾ الركعة ,كتثبت قمبو بما
يسرم إليو مف سكينة كايماءة بالخير  ,كاستيكاء لما فيو راحة النفس كلذتيا ,فكاف كذلؾ تشبييو
بالممؾ الكريـ .1
كلكف األسمكب القرآني شاء أف يتجاكز المألكؼ مف تشبييات العرب ,لكؿ ما راعيـ حسنو
مف البشر بالجف ,فأدخؿ فيو فنا آخر ,ال يبدك لمناظر لمكىمة األكلى ,كىك فف عرفكه بأنو سؤاؿ
المتكمـ عما يعممو ,حقيقة تجاىال منو ,ليخرج كالمو مخرج المدح ,أك ليدؿ -كما ىنا -عمى شدة
الكلو في الحب ,كقد يقصد بو الذـ ,أك التعجب ,أك التكبيخ  ,أك التقرير  ,كيسمى ىذا الفف تجاىؿ
العارؼ.2

1
2

مطمكب أحمد ,كالبصير ,كامؿ حسف ,البالغة والتطبيق ,جامعة بغداد ,ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي.39/2 ,

العسكرم ,الحسف بف عبدا﵀( ,ت  395ـ) ,الصناعتين ,المحقؽ عمي محمد البجاكم ,ك محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,الناشر

عيسى البابي الحمبي ,ص  .396المصرم ,عبد العظيـ بف الكاحد بف ظافر ( ,ت654ىػ) ,تحرير التحبير في صناعة الشعر

والنثر وبيان إعجاز القرآن  ,المحقؽ حنفي محمد شرؼ ,الجميكرية العربية المتحدة ,المجمس األعمى لمشؤكف اإلسالمية ,لجنة
إحياء التراث اإلسالمي ,ص.135
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نموذج الصور الفنية التشبييية في سورة الكيف:
﴿كًاف يستى ًغيثيكا ي ىغاثيكا بًم و
اء ىكاٍل يم ٍي ًؿ ىي ٍش ًكم اٍل يك يجكهى﴾ ﴿ِٗ﴾
ي
 -1في قكلو تعالى :ى إ ٍ ى ٍ
ى
كىذه اآلية نكع مف التشبيو المرسؿ :كيسمى مرسالن مفصالن ،لذكر األداة ككجو الشبية .فقد
شبو الماء الذم يعاقبكف بو أنو مثؿ الميؿ ،كالميؿ :ما أذيب مف جكاىر األرض.
اء أ ٍىن ىزٍلىناه ًمف السَّالم ً
الد ٍنيا ىكم و
ً
ط بً ًو
اختىىم ى
اء ىف ٍ
اض ًر ٍ
﴿ك ٍ
ي ى
ى
ب ىليي ٍـ ىمثى ىؿ اٍل ىحىياة ُّن ى ى
 -2في قكلو تعالى :ى
ً
ات ٍاأل ٍىر ً
اف المَّالوي ىعمىى يك ِّلؿ ىش ٍي وء يم ٍقتىًد نرا﴾ ﴿ْٓ﴾
يما تى ٍذ يركهي ِّل
ىنىب ي
اح ىك ىك ى
الرىي ي
ض ىفأ ٍ
ىصىب ىح ىىش ن
ىذه اآلية نكع مف التشبيق ,فقد شبو ا﵀ سبحانو كتعالى الحياة الدنيا كما فييا مف زخارؼ
تعجب المتميي برؤيتيا ,كالمستمتع بزينتيا ,حتى إذا أفاؽ مف عمايتو ,كجد أف ما كاف يتميى
كيستمتع بو باطؿ ال حقيقة ،بالنبات الذم اختمط بو الماء الياطؿ مف السماء ,فربا ,كالتؼ ،كزىا,
كرؼ ،كأنبت مف كؿ زكج بييج ,كلـ تكد العيف تستمتع بو ,كالنفس تنشرح بمنظره ,حتى يبس
كتصكح ,ثـ جؼ كذبؿ ,ثـ أصبح ىشيما تذركه الرياح  ,فكأنو ما كاف.1
ٌ
اؿ ٍانفي يخكا ىحتَّالى إً ىذا
 -3في قكلو تعالى﴿ :آتيكنًي يزىب ىر اٍل ىح ًد ًيد ىحتَّالى إً ىذا ىس ىاكل ىب ٍي ىف َّال
الص ىد ىف ٍي ًف ىق ى
ط نرا﴾ ﴿ٔٗ﴾ ىذه اآلية نكع مف التشبيو البميغ :فقد شبيو كالنار
ىج ىعمىوي ىن نا
غ ىعمى ٍي ًو ًق ٍ
اؿ آتيكنًي أي ٍف ًر ٍ
ار ىق ى
في الح اررة كشدة االحمرار ،حذفت أداة التشبيو ككجو الشبو.

1

الدركيش ,محي الديف ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,دار اإلرشاد لمشؤكف الجامعية ,حمص-سكرية ,ط1424 ,9ىػ 2003/ـ,

ج.508/4 , 15
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نموذج الصور الفنية التشبييية في سورة محمد:
َّال ً
اـ﴾ ﴿ُِ﴾ فيذه اآلية
كف ىكىي ٍأ يكمي ى
يف ىك ىف يركا ىيتى ىمتَّال يع ى
﴿كالذ ى
كف ىك ىما تىٍأ يك يؿ ٍاأل ٍىن ىع ي
في قكلو تعالى :ى
الكريمة :شبو الكفار باألنعاـ في التمتع باألكؿ ،فيـ يأكمكف عف شره كنيـ شأف البيائـ كاألغناـ
كتحقير لحاليـ ،ككصفيـ بالدناءة كالبطنة مما تذمو العرب كتبغضو.
كالبقر كاإلبؿ  ،1ازدراء ليـ،
ان
نموذج الصور الفنية التشبييية في سورة الرحمن:
اإل ٍنس ً
صو
اؿ ىكاٍل ىف َّالخ ًار) ﴿ُْ﴾ ىذه اآلية نكع مف
﴿خمى ى
 -1في قكلو تعالى :ى
ؽ ًٍ ى ى
صٍم ى
اف م ٍف ى
التشبيو اؿمجمؿ :فكجو الشبو في ىذه اآلية الكريمة بيف الصمصاؿ المشبو ,كالفخار المشبو بو ,ىك
اليبس كلـ يأت صريحا كمنصكصا عميو.2
ىع ىالًـ﴾ ﴿ِْ﴾ ىذه اآلية نكع مف
﴿كىلوي اٍل ىج ىك ًار اٍل يم ٍن ىش ي
آت ًفي اٍلىب ٍح ًر ىك ٍاأل ٍ
 -2في قكلو تعالى :ى
التشبيو المرسؿ :فقد شبو سبحانو كتعالى السفف ،كىي تمخر عباب البحر ،رائحة جائية بالجباؿ
الشاىقة.3
َّال ً
ت ىكٍرىدةن ىك ِّل
الد ىى ً
اف﴾ ﴿ّٕ﴾ حيث أراد بالكردة:
اء ىف ىك ىان ٍ
َّالم ي
 -3في قكلو تعالى ﴿ :ىفًإ ىذا ٍان ىشقت الس ى
الغرس ،كالكردة تككف في الربيع أميؿ إلى الصفرة ،فإذا اشتد البرد كانت كردة حمراء ،فإذا كاف بعد
كشبيت الكردة في
ذلؾ كانت كردة أميؿ إلى الغبراء ،فشبو تمكف السماء حاؿ انشقاقيا بالكردةٌ ,
اختالؼ ألكانيا بالدىف ,كاختالؼ ألكانو .كالمشبو كالمشبو بو كالىما حسي ،أم :مف قبيؿ تشبيو
المحسكس بالمحسكس.4

1

حسيف ,عبد القادر ,التفسير البالغي الميسر الجزء السادس والعشرون من القرآن الكريم  ,دار غريب لمطباعة كالنشر

2

مطمكب ,البالغة والتطبيق.290/2 ,

4

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.380/7 ,27

كالتكزيع ,القاىرة-مصر 2001 ,ـ ,ص.59
3

السيكطي ,اإلتقان ,ص .373الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.374/ 7 ,27
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فالتشبيو تمثيمي :مركب مف قسميف ,أك صكرتيف متعاقبتيف :صكرة السماء منشقة ,كصكرة
الكردة ,ثـ صكرة الدىاف ,كالصكرتاف األخيرتاف  ,لتكضيع كجو الشبو ,كىك أحكاؿ تمكنيا فيي في
التمكف التدريجي مف المكف
الربيع صفراء ,كفي الشتاء حمراء ,ثـ غبراء داكنة عند الذبكؿ ,كىذا ٌ
الناصع إلى المكف الداكف ,كيشبو أيضان لكف الدىف ,كقد عممت فيو النار ,فاشتعؿ بمكف أصفر ,ثـ
يتحكؿ إلى رماد داكف.1
بدت ألسنتو
ٌ
محمرة إذ آذف باالنطفاء ,ثـ ٌ
اف﴾ ﴿ٖٓ﴾ ىذه اآلية نكع مف التشبيو المرسؿ
 -4في قكلو تعالى ﴿ :ىكأَّالىنيي َّالف اٍلىياقي ي
كت ىكاٍل ىم ٍر ىج ي
المجمؿ :فقد شبييف بالياقكت ،في حمرة الكجو ،كبالمرجاف أم صغار الدر ،في بياض البشرة
كصفائيا ،كتخصيص الصغار ألنو أنصع بياضنا مف الكبار .2

1
2

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.380/7 ,27

المصدر نفسو.385/7 ,
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المطمب الثاني :الصورة االستعارية ومكوناتيا
مقدمة االستعارة في القرآن الكريم:
قد تحدث العمماء عف االستعارة ,كأطنبكا فييا بذكر أقساميا ,كشكاىدىا المتعددة مف القرآف
الكريـ كشعر العرب  ,1كميما قيؿ عنيا إال أنيا تظؿ ( أمد ميدانان ,كأشد افتنانان ,كأكثر جريانان ,
كأعجب حسننا إكاحساننا ,كأكسع سعة ,كأبعد غك نار ,كأذىب نجدا في الصناعة كغك نار ,مف أف تيجمع
شعبيا كشعكبيا ,كتيحصر فنكنيا كضركبيا).2
كأما االستعارة في القرآف الكريـ كما ذكره سيد القطب في كتابو (التعبير الفني في القرآف),
فقد بمغت حد اإلعجاز فيو ,فيي لكف مف ألكاف التصكير التي اتخذىا ,كأداة مف األدكات المفضمة
في التعبير عف معانيو ,فيك ( يعمد إلى ىذه الصكرة التي رسميا فيعطييا ألكانيا كظالليا ,ثـ ال
يمبث بعد ذلؾ أف يضيؼ إلييا الحركة فالحكار ,فإذا ىي شاخصة تسعى).3
االستعارة لغة :قاؿ ابف منظكر( :استعار ,طمب العارية  ,كاستعار الشيء كاستعاره منو:
طمب منو أف يعيره إياه).4
كاالستعارة في المغة مف قكليـ ,استعار الماؿ ,إذا طمبو عارية .كىي رفع الشيء كتحكيمو
مف مكاف إلى آخر ,يقاؿ :استعار فالف سيما مف كنانتو  ,رفعو كحكلو منيا إلى يده .5كأنيا في

1

لالستزادة في ىذا انظر :الجرجاني ,أسرار البالغة  ,ص  ,28القزركيني ,اإليضاح ,ص ,93/3العمار ,التصوير البياني ,

2

الجرجاني ,أسرار البالغة ,ص.42

ص ,189مطمكب ,معجم المصطمحات البالغية ,ص ,82كغيرىا.
3

سيد القطب ,إبراىيـ حسيف الشاربي( ,ت 385ىػ) ,التعبير الفني في القرآن  ,دار الشركؽ الطبعة ,الطبقة الشرعية السابعة

4

ابف منظكر ,لسان العرب ,دار إحياء التراث العربي ,بيركت–,لبناف ,ط 1988 ,1ـ ,471/9 ,مادة (عكر) .أنيس ,إبراىيـ,

عشرة ,ص.197

المعجم الوسيط ,المحقؽ عبدالحميـ منتصر ,عطية الصكالحي ,محمد خمؼ ا﵀ ,دار إحياء التراث العربي ,بيركت–لبناف ,ط,1

 1972ـ.636/2 ,
5

عتيؽ ,عبد العزيز ,عمم البيان ,دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,بيركت-لبناف 1985 ,ـ .429/2 ,الياشمي,

جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع ,دار الكتب العممية ,بيركت–لبناف ,ص.239
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م مف خصائص
المغة مف العارية أم ىن ٍق يؿ الشيء مف شحص إلى آخر ,حتى تصبح تمؾ اؿعار ة
المعار إليو.
االستعارة اصطالحاً :جاء تعريؼ االستعارة بالمعنى االصطالحي ,منيا:
يعرؼ أسامة بف منقذ بقكلو ( :ىي أف يستعار الشيء المحسكس لمشيء المعقكؿ ,كما قاؿ
ظىم يم ٍك ىف
ال يي ٍ
ال يي ٍ
ال﴾ ﴿ُٕ﴾ ,كقكلو أيضنا في سكرة النساء ﴿ ى
ظىم يم ٍك ىف ىفتً ٍي ن
ا﵀ تعالى في سكرة اإلسراء  ﴿ :ى
ىنقيً ٍانر﴾ ﴿ُِْ﴾ .كاالستعارة أشد تأكيدان في النفس مف الحقيقة ,كنفعؿ في النفكس ما ال تفعمو
الحقيقة).1
كيعرؼ الرماني االستعارة بقكلو ( :االستعارة تعميؽ العبارة عمى ما كضعت لو في أصؿ
المغة ,عمى جية النقؿ لإلبانة) .2كيعرفيا أبك ىالؿ العسكرم ( :نقؿ العبارة عف مكضع استعماليا
في أصؿ المغة إلى غيره لغرض) .3كيعرفيا الجاحظ ( :تسمية الشيء باسـ غيره إذا قاـ مقامو).4
كأما تعريؼ االستعارة عند البالغييف المحدثيف منيا ( :المفظ المستعمؿ في غير ما كضع لو
لعالقة المشابية ,مع قرينة مانعة مف إرادة مف المعنى األصمي) .5كاالستعارة تشبيو حذؼ أحد
طرفيو.

1

منفذ ,أسامة ,البديع في البديع في نقد الشعر  ,المحقؽ عبدا عمي مينا ,دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف,

2

الرماني ,عمي بف عيسى ,النكت في إعجاز القرآن ضمن كتاب ثالث رسائل في إعجاز القرآن  ,المحقؽ محمد خمؼ ا﵀,

3

العسكرم ,الصناعتين ,ص.268

5

القزركيني ,اإليضاح.81/ 3 ,

ص.71

كمحمد زعمكؿ سالـ ,دار المعارؼ بمصر ,ط 1968 ,2ـ ,ص.79
4

الجاحظ ,البيان والتبيين.116/1 ,

,1987
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الجانب التطبيقي :نموذج الصور الفنية االستعارية في سورة يوسف:
َّال ً
 -1في قكلو تعاؿل﴿ :كىال تىيأ ً
ىس ًم ٍف ىرٍك ًح المَّال ًو﴾ ﴿ٕٖ﴾ ىذه اآلية
ىسكا م ٍف ىرٍك ًح المو إًَّالنوي ىال ىي ٍيأ ي
ى ٍ ي
مف االستعارة ,أم :ال تقنطكا مف فرجو –سبحانو -كتنفيسق ,كالمعنى :ال تيأسكا مف الظفر بيكسؼ
1
الرٍكح –بالفتح ,-كىك
-عميو السالـ -معتميف بطكؿ مدة البعد التي يبعد معيا المقاء عادة  .كأف ى

مصدر بمعنى الرحمة ,كالسركر ,كالفرح ,2ثـ أستعير لمفرج ،كفسر بالرحمة عمى أنو استعارة مف
معناىا المعركؼ ،ألف الرحمة سبب الحياة كالركح ،إكاضافتيا إلى ا﵀ تعالى ألنيا منو سبحانو.3
كاستعارة كممة الركح لمرحمة ,كأصمو :استراحة القمب مف غمو ،كالمعنى :ال تقنطكا مف راحة تأتيكـ
مف الٌمو.4
اؿ ىال تىثًٍريب عىم ٍي يكـ اٍليكـ ي ٍغ ًفر المَّالو ىل يكـ ك يىك أىرحـ َّال ً ً
يف﴾
 -2في قكلو تعاؿل ﴿ :ىق ى
الراحم ى
ى ى ي ىٍ ى ى ي
ي ٍ ى ى ٍ ىي
﴿ِٗ﴾ ىذه اآلية مف االستعارة ,كىي متمثمة في قكلو (ال تثريب) أم ( :ال تأنيب كال لكـ كال تقريع
(عميكـ) ,5كأصمو مف (الثرب ) ،كىك الشحـ الرقيؽ في الجكؼ كعمى الكرش كاألمعاء ،6كأستعير
لٌمكـ الذم يمزؽ األعراض كيذىب بياء الكجو ،ألنو بإزالة الشحـ يبدك اليزاؿ ,كما ال يرضى ،كما
أنو بالمٌكـ تظير العيكب ،فالجامع بينيما طرياف النقص بعد الكماؿ.7

1

ابف عاشكر ,محمد الطاىر بف محمد( ,ت 1393ىػ) ,تفسير القرآن التحرير والتنوير  ,دار سحنكف ,سكرة يكسؼ ,مسالة

2

مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط ,ص .380قعداف ,معجم القرآن ,ص. 293

4

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.36/4 ,13

6

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (ثرب).

الجزء الرابع عشر ,ص .46مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.140
3

أبك مكسى ,التصوير البياني ,ص.207

5

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.140

7

السيكطي ,جالؿ الديف( ,ت911ىػ) ,معترك األقران في اعجاز القرآن ,دار الكتب العربية ,ص.155
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نموذج الصور الفنية االستعارية في سورة اإلسراء:
اخ ًفض ىليما جىناح ُّن
الر ٍح ىم ًة﴾ ﴿ِْ﴾ فقد استعار الجناح
الذ ِّلؿ ًم ىف َّال
﴿ك ٍ ٍ ي ى ى ى
 -1في قكلو تعاؿل :ى
مف الطائر ,كالمستعار لو الذؿ ,كالمستعار الجناح .كاستعير لفظ ( جناح الذؿ) ؿ ( التكاضع) ,كالمراد
باآلية ىنا أف ا﵀ تعالى أمر المؤمف بطاعة الكالديف ,كبذؿ لكالديو رحمة ,فاستعير لمذؿ أكال جانب.
ال.
ثـ لمجانب جناح ,كتقدير االستعارة القريبة :كاخفض ليما جناح الذؿ ,أم :أخفض جانبؾ ذ ن
كحكمة االستعارة في ىذا :جعؿ ما ليس بمرئي مرئيان  ,ألجؿ حسف البياف .كىذه اآلية جاءت عمى
صكرة االستعارة المكنية كالتخييمية ,كاآلتي:
 -1االستعارة المكنية :ذكر المشبو ( :الذؿ) ,كحذؼ المشبو بو :الطائر ,كأبقى شيئنا مف
لكازمو (جناح) ليدؿ عميو ,ألف إثبات الجناح لمذؿ يخيؿ لمسامع أف ثمة جناحان يخفض ,كالمراد :ألف
ليما جانبؾ أك لً ٍف كالمقيكر ليما  ،1كتكاضع ليما تكاضعان يمصقؾ بالتراب ،كالجامع بيف ىذه
االستعارة كالحقيقة ,أف الجناح الحقيقي في أحد جانبي الطائر  ,كأف الطائر إذا خفض جناحو ,كىك
الذم بو يتقكل كينيض ،انحط إلى األرض ,كأسؼ إلى الحضيض ,كلصؽ بالتراب  ,فاالستعارة
مكنية إذ شبيت إالنة الجانب بخفض الجناح ,بجامع العطؼ كالرقة ,كىذه أجمؿ استعارة ,كأحسنيا,
ككالـ العرب جاء عمييا.2
 -2االستعارة التخييمية :كىي المكنية مف جية ( المستعار) ,فقكلو تعالى ( :جناح الذؿ) ,فقد
استعار الجناح مف الطائر ,كالجناح محس ( محسكس) ,كالذؿ معنكم عقمي ,فارتباط الجناح بالذؿ
قائـ عمى التخيؿ ,أم :العقؿ ,فالمالبسة عقمية خيالية  ,كليست مادية حسية ,كاجتماع المادم
بالمعنكم جزء مف عقؿ العرب ,منيج التكسط الجامع بيف المادة (جناح) كالمعنى (الذؿ).3

1

قعداف ,معجم القرآن ,ص.255-254

3

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.340/4 ,15

2

أيمف ,الكافي في البالغة ,ص.76
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كمجمكع ىذه االستعارة تمثيؿ  .1إكاذا كظؼ القرآف الكريـ االستعارة التخييمية –في اآلية التي
رأينا– لتخدـ غرض التخمؽ بشكر الكالديف ,اعترافا بصنيعيما  ,فإف المفسر ساؽ لنا آية أخرل ,ال
تقؿ أىمية عف الذم تضمنتو آية البر بالكالديف.2
ً
اف ىم ٍسئيكنال﴾ ﴿ّْ﴾ كىذه اآلية االستعارة
 -2في قكلو تعاؿل ﴿ :ىكأ ٍىكفيكا بًاٍل ىع ٍيد إً َّالف اٍل ىع ٍي ىد ىك ى
ال,
ال عنو عمى حذؼ الجار كالمجركر ،كيجكز أف ال يكجد حذؼ أص ن
المكنية التخييمية :أم :مسئك ن
كالكالـ عمى التخييؿ ،كأنو يقاؿ لمعيد :لـ نكثت كىالن كٌفي بؾ ،تبكيتان لمناكث ,كما يقاؿ لممكءكدة:
ت) ,كقد يعتبر فيو االستعارة المكنية كالتخييمية ,بأنو يشبو العيد بمف نكث عيده،
( أب ِّل
ىم ىذ ٍن وب قيتًمى ٍ
كنسبة السؤاؿ إليو تخييؿ .3
ً ً
ً
﴿كينىن ِّلز يؿ ًم ىف اٍلقي ٍر ً
يف﴾ ﴿ِٖ﴾ كىذه اآلية
اء ىكىر ٍح ىمةه لٍم يم ٍؤ ًمن ى
آف ىما يى ىك ش ىف ه
 -3في قكلو تعاؿل :ى
االستعارة التصريحية :حيث عد القرآف شفاء ,فحذؼ المشبو كىك الدكاء ,الذم يشبيو القرآف الكريـ
بجامع النفع ,إكازالة الضرر في كؿ ,كقاؿ ابف عاشكر ( :كالشفاء حقيقة زكاؿ الداء ,كيستعمؿ مجا ناز
في زكاؿ ما ىك فسؽ ,كضالؿ ,كعائؽ عف النفع مف العقائد الباطمة ,كاألعماؿ الفاسدة ,كاألخالؽ
الذميمة ,تشبييان لو ببرء السقـ) ,4كالمعنى ىذه اآلية :أف القرآف كمو شفاء كرحمة لممؤمنيف ,كيزيد
خسارة لمكافريف ,أم :ىالكة لمكافريف بسبب كفرىـ .5

1
2

ابف عاشكر ,تفسير التحرير والتنوير ,دار التكنسية لمنشر ,تكنس 1984 ,ـ.71-70/15 ,
الجزائرم ,حكاس برم ,المقاييس البالغية في تفسير التحرير والتنوير لمحمد الطاىر ابن عاشور  ,المؤسسة العربية

لمدراسات كالنشر ,ط 2002 ,1ـ ,ص.269
3

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.362/4 , 15

5

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص  .170كرد كممة (الخسر) في القرىف الكريـ عمى سبعة أكجو ,منيا :بمعنى

4

ابف عاشكر ,تفسير التحرير والتنوير.190-189/ 15 ,

العجز ,ككالغبف ,الخسراف ,نقصاف الكيؿ كالميراف ,كبمعنى ضد الربح ,العقكبة ,اليالؾ .راجع :قعداف,معجم القرآن ,ص.200
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نموذج الصور الفنية االستعارية في سورة الكيف:
كت﴾ ﴿ّٔ﴾ كىذه
ت إً ٍذ أ ىىكٍيىنا إًىلى َّال
اؿ أ ىأ
 -1في قكلو تعاؿل ﴿ :ىق ى
يت اٍل يح ى
الص ٍخ ى ًرة ىفًإِّلني ىن ًس ي
ىرٍىي ى
اآلية االستعارة اؿتصريحية اؿتبعية :إف الكممة (الرؤية) :ىي النظر بالعيف ,كبالقمب .كالرؤية تختمؼ
بحسب قيكل النفس :األكؿ :بالحماسة كما يجرل مجراىا ,كالثاني :بالكىـ كالتخيؿ ,كالثالث :بالتفكير ,
كالرابع :بالعقؿ  ,1كالمراد بالرؤية ىنا مستعارة لممعرفة التامة ,كالمشاىدة الكاممة .كألنيا أجريت في
فعؿ ,كقد حذؼ المشبو ,كأقيـ المشبو بو مقامو.2,
ضيي ٍـ ىيك ىمئً وذ ىي يمك يج ًفي ىب ٍع و
ض﴾ ﴿ٗٗ﴾ كىذه اآلية االستعارة
﴿كتىىرٍكىنا ىب ٍع ى
ٍ
 -2في قكلو تعاؿل :ى
اؿمكنية اؿتبعية المحسكسة :فإف أصؿ المكج :تحريؾ المياه  ,فاستعير لحركة يأجكج كمأجكج الشتراؾ
المستعار ,كالمستعار لو في الحركة ,كالجامع :سرعة االضطراب ,كتتابعو لكثرتيـ  ,3كتداخؿ بعضيـ
في بعض ،بمكج البحر المتالطـ ،كاستعار لفظ يمكج لذلؾ ,كالمراد ب(يمكج) ىنا بمعنى :يختمط.4
نموذج الصور الفنية االستعارية في سورة مريم:
المكني :كالمعنى
ة
ٍس ىش ٍينبا﴾ ﴿ْ﴾ كىذه اآلية االستعارة
﴿كا ٍشتى ىع ىؿ َّالأ
الر ي
 -1في قكلو تعاؿل :ى
الشيب :ىك بياض الشعر ,بفقداف مادتو الممكنة ,كتكجد ىذه المادة في الطبقة الكسطى مف الطبقات
الثالثة المككنة مف خاليا كيراتيبية ,كالتي تتركب منيا الشعرة سطح الجمد .5كيككف المستعار ىك
شبو انتشار الشيب بشكاظ النار في
االشتعاؿ ,كالمستعار منو ىك النار ,كالمستعار لو ىك الشيب ,ك ٌ
بياضو ,إكاثارتو  ,ككؿ ذلؾ محسكس ,6كانتشاره في الشعر ,كفشكه فيو ,كأخذه منو كؿ مأخذ ,كالجامع

1

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.259

3

السيكطي ,اإلتقان ,ص.375

5

مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط ,ص.502

2

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.518-517/4 ,15

4

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو.551/4 ,

6

السيكطي ,اإلتقان ,ص.375
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كالجامع بيف طرفي االستعارة مشابية ضكء النيار لبياض الثيب ,كال بد لالستعارة مف قرينة تدؿ
عمى أنيا ليست تعبي انر حقيقيان  ,1ثـ أخرجو مخرج االستعارة المكنية.
كأسند االشتعاؿ إلى مكاف الشعر كمنبتو كىك الرأس ,2كأخرج الشيب ممي انز ,3كلـ يضؼ
الرأس ,أم :لـ يقؿ رأسي اكتفاء بعمـ المخاطب أنو رأس زكريا ,فمف ثـ فصحت ىذه الجممة ,كشيد
ليا بالبالغة  .4كنزيد عمى ذلؾ كجكه الشبو األربعة الكامنة في ىذا الخياؿ البعيد ،كىي :السرعة,
كتعذر التالفي ,كاأللـ ,كالمصير .5
ىى ًد ىؾ ً
ً
ص ىارطنا
اءنًي ًم ىف اٍل ًعٍمًـ ىما لى ٍـ ىيأٍتً ىؾ فىاتَّالبً ٍعنًي أ ٍ
 -2في قكلو تعاؿل :ى
﴿يا أىىبت إًِّلني قى ٍد ىج ى
ىس ًكيًّا﴾ ﴿ّْ﴾ كىذه اآلية االستعارة التصريحية :حيث شبو ا﵀ إبراىيـ ,بيادم الطريؽ البصير
بالثنايا ,إكاثبات الصراط السكم ,أم :المستقيـ  ,6قرينة لمتشبيو كىك االستعارة التصريحية ,بأف شبو
االعتقاد المكصؿ إلى الحؽ كالنجاة ,بالطريؽ المستقيـ المبمغ إلى المقصكد .7
﴿كىرىف ٍعىناهي ىم ىك نانا ىعًميًّا﴾ ﴿ٕٓ﴾ كىذه اآلية االستعارة التصريحية :حيث
 -3في قكلو تعاؿل :ى
يؽ االستعارة التصريحية .8
شبو ا﵀ المكانة العظيمة ،كالمنزلة السامية ،بالمكاف العالي ،بطر ة
ٌ

1

مطمكب ,معجم المصطمحات البالغية ,ص .142الصابكني ,من أعالم المفسرين ,ص.60

3

الزمخشرم ,تفسير الكشاف.502/2 ,

5

الـصدر نفسو.571-569/4 ,

2

الجزائرم ,المقاييس البالغية في تفسير التحرير والتنوير ,ص.235

4

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.569/4 ,16

6

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.186

8

الصابكني ,من أعالم المفسرين ,ص.68

7

ابف عاشكر ,التحرير والتنوير.75/16 ,
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نموذج الصور الفنية االستعارية في سورة محمد:
 -1في قكلو تعالى﴿ :الَّال ًذيف ىك ىفركا كص ُّندكا عف سبً ً َّال ً
ىع ىماىليي ٍـ﴾ ﴿ُ﴾ كىذه اآلية
ىض َّالؿ أ ٍ
يؿ المو أ ى
ىٍ ى
ى ي ى ى
االستعارة المكنية :كالمراد ب(أضؿ أعماليـ) :أحبطيا كأبطميا ,1حيث شبو أعماليـ بالضالة مف
رب ليا يحفظيا ,كيعتني بيا ,أك بالماء الذم يضؿ في المبف.
اإلبؿ ،التي ىي مضيعة ،ال ٌ
كالمعنى :أف الكفار ضمت أعماليـ الصالحة في جممة أعماليـ السيئة مف الكفر كالمعاصي ,كحتى
صار صالحيـ مستيمكان في غمار سيئيـ ,كمقابمو في المؤمنيف ستر ا﵀ ألعماليـ السيئة ,في كنؼ
أعماليـ الصالحة مف اإليماف كالطاعة ,حتى صار سيئيـ مكف انر ممحقان في جنب صالح أعماليـ.2
ً
ب أ ٍىكىزىارىىا ﴾
 -2في قكلو تعالى ﴿ :ىف يش ُّندكا اٍل ىكثى ى
ض ىع اٍل ىح ٍر ي
اء ىحتَّالى تى ى
اؽ ىفًإ َّالما ىمًّنا ىب ٍع يد ى إكًا َّالما ف ىد ن
﴿ْ﴾ كىذه اآلية جاءت عمى االستعارتيف :المكنية :بأف شبو الحرب بمطايا ذات أكزار ,أم :أحماؿ
ثقاؿ ,كالتصريحية :حيث استعار األكزار آلالت الحرب ,كفيو مجاز في اإلسناد ,فقد أسند كضع
األكزار إلى الحرب ,إكانما ىك ألىميا . .3
آف أىـ ىعىمى يقمي و
كب أى ٍق ىفالييىا﴾ ﴿ِْ﴾ كىذه اآلية
 -3في قكلو تعالى﴿ :أى ىف ىال ىيتى ىدب يَّالر ى
كف اٍلقي ٍر ى ٍ
شبو قمكبيـ بالصناديؽ  ,كاستعار ليا شيئا مف لكازميا ,كىي األقفاؿ
االستعارة المكنية :حيث ٌ
المختصة بيا الستبعاد فتحيا ,كاستمرار انغالقيا ,فال تطمع مخباتيا عمى أحد ,كال يطٌمع عمى
ٌ
5
4
أمر منو –سبحانو–
مخباتيا أحد  .كالمراد ب(أقفاليا) ىنا أم :مغاليقيا  .كفي ىذه اآلية أيضنا ه

1

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.324

3

المصدر نفسو.192/7 ,

5

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص .326

2

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.192-191/7 ,26

4

المصدر نفسو.211-210/7 ,
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بتدبر القرآف كتفيمو ,كالنيي عف اإلعراض عنو ,كقد بدأت اآلية باالستفياـ اإلنكارم التكبيخي,
الذم يكشؼ كاقعيـ مع القرآف ,كيبيف حاليـ معو.1
نموذج الصور الفنية االستعارية في سورة الرحمن:
الن ٍجـ ك َّال
َّال
الش ىج ير ىي ٍس يج ىد ً
اف﴾ ﴿ٔ﴾ كىذه اآلية االستعارة التصريحية التبعية,
﴿ك ي ى
في قكلو تعاؿل :ى
كالمراد :بسجكدىما انقيادىما لو تعالى فيما يريد بيما طبعا ،كشبو جرييما عمى مقتضى طبيعتيما
بانقياد الساجد لخالقو كتعظيمو لو ,ثـ استعمؿ اسـ المشبو بو في المشبو .كالمراد ب( َّال
الن ٍج يـ) أم:
النبات ال ساؽ لو ,ك(ىي ٍس يج ىد ً
اف) أم :ينقاداز ﵀ فيما خمقا لو ,2ككؿ مجاز في الفعؿ فيي تصريحية.
المطمب الثالث :الصورة المجازية ومكوناتيا
المجاز في القرآن الكريم:
عند النظر في ىذا الخصائص ,نجد أنو ال يعدؿ عف الحقيقة إلى المجاز ,سكاء كاف ذلؾ
المجاز لغكيان أك مرسالن ,إال إلفادة أسرار متنكعة ,كتحقيؽ أغراض بالغية متعددة ,لككف ىذا المجاز
يؤدم كظيفة جميمة القدر في البياف العربي .ذلؾ أف لممجاز في القرآف الكريـ قد نار رفيعنا ,كمستكل
عاليان مف البياف ,كتميانز عف غيره ,كتفردان بخصائصق عف أسمكب البشر أجمعيف.
المجاز لغة :فالمعنى المغكل –حسب ما جاء في معاجـ المغة– اسـ لممكاف الذم يجاز
فيو ,يقاؿ :جزت الطريؽ ,كجاز المكضع جكا ناز ,كجاز بو ,كجاكزه ,كأجازه غيره  ,3كحقيقتو االنتقاؿ
مف مكضع إلى آخر ,فأخذ ىذا المعنى ,كجعؿ لنقؿ األلفاظ فيما بينيما ,لتحؿ كؿ كاحدة منيما
محؿ األخرل ,لمعاف شتى ,كأغراض متعددة.

1

الشيرازم ,محمد بف عبد الرحمف ,جامع البيان في تفسير القرآن ,المحقؽ عبد الحميد ىنداكم ,دار الكتب العممية ,بيركت-

لبناف ,ط 1424 ,1ىػ 2004-ـ .57/26 ,الشنقيطي ,محمد األميف بف محمد المختار الجكني,

القرآن بالقرآن ,دار الفكر لمطباعة ,بيركت-لبناف1415 ,ىػ 1995-ـ.429/7 ,
2
3

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.349
ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (جكز).

أضواء البيان في إيضاح
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المجاز اصطالحاً :جاء تعريؼ المجاز بالمعنى االصطالحي ,منيا:
يعرؼ الجرجاني المجاز ( :كؿ كممة أريد بيا غير ما كضعت لو في كضع كاضعيا
لمالحظة بيف ( الثاني) ك ( األكؿ) ,إكاف شئت قمت كؿ كممة جرت بيا في كضع الكاضع ,إلى ما
تكضع لو ,مف غير أف تستأنؼ فييا كضعان ,لمالحظة بيف ما تجكز بيا إليو ,كبيف أصميا الذم
كضعت لو في كضع كاضعيا) .1كال بد ليذا المجاز مف عالقتة كقرينة:
فأما فالقرينة :فيي التي تبيف أف المعنى الحقيقي غير مراد ,كأف المعنى المجازم ىك
المقصكد ,كقد كثرت ىذه القرائف كتعددت ,سكاء كانت لفظية أك عقمية ,كلكف يجمعيا كميا أمر
كاحد ,كىك ما يدؿ عمى تعذر حمؿ المفظ عمى معناه الحقيقي .2
كأما العالقة :فيي الصمة الكثيقة بيف المعنى الحقيقي كالمعنى المجازم ,كىي التي سكغت
نقؿ المفظة مف معناىا األصمي ,كاستخداميا في المعنى المجازم .3كمف خالؿ ىذه العالقات يتبيف
نكع المجاز ,فإذا كانت العالقة بيف المعنييف المشابية كاف ذلؾ المجاز استعارة  ,إكاف كانت تمؾ
ال ,كما بيف ذلؾ الخطيب في قكلو ( :كالمجاز ضرباف:
العالقة غير المتشابية ,كاف ذلؾ مجا ناز مرس ن
مرسؿ كاستعارة ,ألف العالقة المصححة إف كانت تشبيو معناه بما ىك مكضكع لو فيك استعارة ,إكاال
فيك مرسؿ).4
كمف ىنا يتبيف أف المجاز ضد الحقيقة ,كذلؾ أف الحقيقة ىي استخداـ األلفاظ فيما كضعت
لو في أصؿ المغة .كقد جاء ىذا المجاز كثي انر في كالـ العرب ,كفي القرآف الكريـ خاصة ,كىذه
كقفة مع بعض اآليات ,لتتبيف لنا بالغة ىذا المجاز ,كأثره في تحقيؽ أغراضو كمعانيو.

1

الجرجاني ,عبد القاىر ،دالئل اإلعجاز ,مطبعة المدني ،مصر ،ط1413 ،3ىػ ,ص.125

2

الجرجاني ,ركف الديف محمد بف عمي ,اإلشارات والتنبييات في عمم البالغة  ,المحقؽ غبراىيـ شمس الديف ,دار الكتب

3

التفتازاني ,سعد الديف ,شروح التمخيص ,دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف.24/4 ,

العممية ,بيركت-لبناف ,ص.185
4

القزركيني ,اإليضاح .81/ 3 ,العمار ,التصوير البياني ,ص.31
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الجانب التطبيقي :نموذج الصور الفنية المجازية في سورة يوسف:
اؿ أىح يدىما إًِّلني أىرانًي أىع ً
ِّلج ىف ىفتىىي ً
ص ير ىخ ٍم نار﴾
ٍ
﴿كىد ىخ ىؿ ىم ىعوي الس ٍ
ى
اف ىق ى ى ي ى
 -1في قكلو تعاؿل :ى
﴿ّٔ﴾ العالقة ما يؤكؿ إليو ،فقد سمى العنب خم انر ,ألنو يؤكؿ إلى الخمر ,1لككنو المقصكد مف
ابي حامالن عنبان في
العصر .كقيؿ :الخمر ىك العنب ,حقيقة بمغة عماف .كعف المعتمر :لقيت أعر ان
م ,كاألكؿ أرجح .كىك
خمر ,كعمى ىذا يككف الكالـ حقيقينا ال مجاز نا
نا
كعاء ,فقمت :ما تحمؿ ؟ فقاؿ:
مف المجاز المرسؿ .كسميت لككنيا خامرة لمقر العقؿ ,كىك عند بعض الناس اسـ لكؿ مسكر .2
ً
َّال
ِّل
كف﴾ ﴿َٕ﴾ كالمراد ىنا
ير إًَّالن يك ٍـ لى ىس ًارقي ى
 -2في قكلو تعاؿل﴿ :ثيَّالـ أىذ ىف يم ىؤذ هف أىيَّالتييىا اٍلع ي
ب(أصحاب العير) أم :أصحاب القافمة  ،3كىذ جاء عمى صكرة المجاز المرسؿ ,كعالقتو
المجاكرة.4
ىؿ اٍل ىقري ىة الَّالتًي يكَّالنا ًفييا كاٍل ًعير الَّالتًي أى ٍقبٍمىنا ًفييا إكًاَّالنا لى ً
كف﴾
صادقي ى
ى
اسأ ً ٍ ى
﴿ك ٍ
ى
ى ى ى
ى ى
 -3في قكلو تعالى :ى
﴿ِٖ﴾ كىذا مف المجاز المرسؿ :كاسأؿ القرية أم :كاسأؿ أىميا  .5كحذؼ المضاؼ ,إكاقامتو مقاـ
مجاز في القرية ،إلطالقيا عمييا بعالقة الحالية كالمحمية،7
نا
اآلخر ,6كعبارة عف سؤاؿ أىميا
كحاصؿ المعنى :أرسؿ مف تثؽ بو إلى أىؿ القرية ,كاسأليـ عف القصة .كقد تقدمت نظائر كثيرة

1

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.136

2

قعداف ,معجم القرآن ,ص.220

4

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.17/4 ,13

 3كالمراد بكممة (العير) في القرآف الكريـ :القكـ معيـ الميرة ,كذلؾ اسـ لمرجاؿ ,كالجماؿ الحاممة لمميرة ,إكاف كاف قد يستعمؿ
في كؿ كاحد منيما عمى حدة .قعداف ,معجم القرآن ,ص .542مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.138
5

فقد أكضحو سيبكيو ( ت180ىػ) بقكلو( :إنما يريد أىؿ القرية) ثـ يقكؿ سيبكيو( :كىذا الكالـ أكثر مف أف يي ٍحصى) راجع:

سيبكيو( ,ت180ىػ) ,عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي ,الكتاب ,المحقؽ عبد السالـ محمد ىاركف ,مكتبة الخانجي ,القاىرة-
مصر ,ط1408 ,3ىػ 1988-ـ.212/1 ,
6
7

مطمكب ,كالبصير ,البالغة والتطبيق ,ص.189

العمرم ,المباحث البالغية في ضوء قضية اإلعجاز القرآني ,ص.116
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ليذا المجاز ,كأراد بالقرية مصر ,أم :أرسؿ إلى أىميا فاسأليـ عف تفاصيؿ ىذه القصة ,ككذلؾ
قكلو( :كالعير التي أقبمنا فيوا) أم :أصحاب العير .1
نموذج الصور الفنية المجازية في سورة اإلسراء:
الني ًار مب ً
ص ىرةن﴾ ﴿ُِ﴾ ىذه اآلية مف المجاز العقمي:
﴿ك ىج ىعٍمىنا ىآي ىة َّال ى ي ٍ
 -1في قكلو تعاؿل :ى
النا ىق ىة مب ً
ص ىرةن ﴾ ﴿ٗٓ﴾ لما كانت الناقة
ىك مجاز بعالقة السببية ،كما قاؿ تعالى ﴿ :ىكآتىٍيىنا ثى يم ٍكىد َّال ي ٍ
سببان في إبصار الحؽ كاليدل ,نسب إلييا اإلبصار,

أك اإلسناد مجازم ،ألف النيار ال يبصر,

كالمراد :يبصر فيو ،فيك مف إسناد الفعؿ إلى زمانو أم :اإلسناد إلى النيار مجازم أيضان مف
اإلسناد إلى السبب العادم ،كالفاعؿ الحقيقي ىك ا﵀ تعالى .2
آف اٍل ىف ٍج ًر﴾ ﴿ٖٕ﴾ كىذقاآلية مف المجاز المرسؿ :أطمؽ الجزء
﴿كقي ٍر ى
 -2في قكلو تعاؿل :ى
عمى الكؿ .أم :قراءة الفجر ،كالمراد بيا الصالة يعني :صالة الصبح ،3ألف القراءة جزء منيا،
فالعالقة الجزئية.
نموذج الصور الفنية المجازية في سورة الكيف:
اؾ ىع ٍنيي ٍـ﴾ ﴿ِٖ﴾ ىذق اآلية مف المجاز العقمي :ألنو أسند
﴿كىال تى ٍع يد ىع ٍيىن ى
في قكلو تعاؿل :ى
فعؿ عدا ,أم :تجاكز كتصرؼ  4إلى العينيف ,كمف حقو أف يسندىما إليو ,ألف عدا متعد بنفسو كما
تقدـ ,كانما جنح إلى المجاز ,ألنو أبمغ مف الحقيقة ,فكأف عينيو ثابتتاف في الرنك إلييـ ,ككأنما
أدركتا ما ال تدركاف ,كأحستا بكجكب النظر إلى ىؤالء ,كصبر النفس ,كرياضتيا عمى مالزمتيـ .5

1

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو.26/4 ,

3

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.170

5

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.477/4 ,15

2

4

المصدر نفسو ,ج.330/4 ,15
اؿمصدر نفسو ,ص.175
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نموذج الصور الفنية المجازية في سورة مريم:
 -1في قكلو تعاؿل﴿ :كحىن نانا ًمف ىل يدَّالنا كىزىكاةن ك ىك ً
﴿كىب ًّار بً ىكالً ىد ٍي ًو ىكىل ٍـ ىي يك ٍف
ٍ
ى ى
ىى
اف تىقيًّا﴾ ﴿ُّ﴾ ى
ى
َّالار ع ً
صيًّا﴾ ﴿ُْ﴾ ىذقاآلية مف المجاز :كالمراد ب(حنانان) أم :رحمة كعطفنا 1ألبكيو كغيرىما,
ىجب نا ى
كتعطفان كشفقة .كقيؿ :حنانان مف ا﵀ عميو .كحف :في معنى ارتاح كاشتاؽ ,ثـ استعمؿ في العطؼ
كالرأفة ,كقيؿ ( :حناف) :بتشديد النيكف ,مف أسماء ا﵀ تعالى أم :ذك رحمة كالتعطؼ ,كما قيؿ:
بمعنى (رحيـ) ,عمى سبيؿ االستعارة .2
ً
َّال ً
ً
ض ىال وؿ يمبً و
يف﴾ ﴿ّٖ﴾ كىذقاآلية مف المجاز
كف اٍلىي ٍكىـ في ى
 -2في قكلو تعاؿل﴿ :لىك ًف الظال يم ى
المرسؿ :كالعالقة الحالية ,كالمراد :جينـ ,فأطمؽ الحاؿ كأريد المحؿ ,ألف الضالؿ ال يحؿ فيو ,إكانما
يحؿ في مكانو .ككذلؾ قكلو ( :كىـ في غفمة) ,كالغفمة ال يحؿ فييا أيضان ,إكانما يحؿ بالمتالؼ التي
تكقع الغفمة أصحابيا فييا .3
 -3في قكلو تعاؿل﴿ :كك ىى ٍبىنا لىيـ ًم ٍف ر ٍحمتًىنا كجعٍمىنا لىيـ لًساف ً
ص ٍد و
ؽ ىعمًيًّا﴾ ﴿َٓ﴾ كىذق
يٍ ى ى
ى ى ىىى
يٍ
ىى
اآلية مف المجاز :كيطمؽ عمى الرسالة الرائعة ,كما في قكؿ األعشى الباىمي( :إنني أتتني لساف ال
أسر بيا) كىنا ,مجاز مرسؿ :مف إطالؽ اسـ اآللة ,كىي المساف ,كاليد في العطية ،كلساف العرب
ٌ
لغتيـ ,كألنيا آلة الكالـ ,إكارادة ما ينشأ عنيا ,فعبر بالمساف  ,عما يكجد بالمساف كما عبر باليد ,عما
يطمؽ باليد ,كىك العطاء ,كعالقتو السببية.4
َّال
ب ما ىيقيك يؿ كىنم ُّند ىلوي ًم ىف اٍل ىع ىذ ً
اب ىم ًّدا﴾ ﴿ٕٗ﴾ كىذق اآلية
ى ي
 -4في قكلو تعاؿل﴿ :كال ىسىن ٍكتي ي ى
مف المجاز العقمي :كالمراد في اآلية :نأمر المالئكة بالكتابة ،فيك مف إسناد الشيء إلى سببو.5

1

قعداف ,معجم القرآن ,ص.181

3

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.606/4 ,16

5

الصابكني ,من أعالم المفسرين ,ص.75

2

الزمخشرم ,تفسير الكشاف ,ص.8

4

المصدر نفسو.613/4 ,
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ً ً
ً ً ً
يف ىكتيٍن ًذ ىر بً ًو ىق ٍك نما لي ًّدا﴾ ﴿ٕٗ﴾
 -5في قكلو تعاؿل ﴿ :ىفًإَّالن ىما ىيس ٍَّالرىناهي بًم ىسان ىؾ لتيىب ِّلش ىر بًو اٍل يمتَّالق ى
كشاىدنا في لفظة ( المساف) في اآلية ىك مجاز مرسؿ :فقد أطمؽ ىذا المفظ ,كأريد بو المغة,
كعالقة ىذا المجاز :اآللية ,فمما كاف المساف آلة ىذه المغة ,صح ىذا اإلطالؽ ,كتكمف بالغة ىذا
المجاز أف فيو إشارة إلى كسيمة مف أىـ كسائؿ الدعكة إلى ا﵀ ,كىك المساف ,فبو يبمغ الداعية دعكتو
إلى اآلخريف.1
المطمب الرابع :الصورة الكنائية ومكوناتيا
الكناية في القرآن الكريم:
الكناية أحد المصطمحات البالغية التي تعارؼ عمييا القكـ– ,في القرنيف الثاني كالثالث –
حيث كانت معركفة عندىـ .كىي ضركرة تعبيرية لمتعبير ,عما ال يراد إظياره لمناس كرىا ,لنبكه عف
الذكؽ ,أك لما فيو مف كشؼ غير مستحب كشفو ,أك محاكلة لمتأنؽ كاإلغراب في التعبير.
يقكؿ الدكتكر محمكد السيد شيخكف ,في كتابو ( األسمكب الكنائي في القرآف الكريـ) ( :فإنيا
فكؽ طاقة بني اإلنساف ,لما فييا مف ركعة التعبير ,كجماؿ التصكير ,كألكاف األدب كالتيذيب ,ما ال
يستقؿ بو بياف ,كال يدركو إال مف تذكؽ حالكة القرآف) ,2فال تجد معنى مف المعاني في القرآف
الكريـ ,جاء بيا األسمكب الكنائي إال كفيو نكت بيانية ,كأسرار بالغية ,ما كانت لتككف لك جاء
األسمكب عمى حقيقتو ,كما سيتضح أثر ىذا األسمكب في آيات القرآف ,مف خالؿ بعض اآليات
التي سأذكرىا ,لمنظر في بالغة ىذا األسمكب ,كأس ارره البيانية .كبعبارة أخرل ىي ( :عالقة التالزـ
بيف المعنى الذم يدؿ عميو ظاىر المفظ كالمعنى اآلخر المراد منو).3

1

العمار ,التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن ,ص.54

3

العمار ,التعبير البياني ,ص.139

2

شيخكف ,محمكد السيد ,األسموب الكنائي في القرآن الكريم ,ط1398 ,1ىػ 1978-ـ ,ص.101
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الكناية لغة :الكفاية :مصدر ( كنيت) أك ( كنكت) بكذا عف كذا ,أم :تتكمـ بشيء كتريد
غيره ,ككنى عف األمر بغير يكني كناية :إذا تكمـ بغيره مما يستدؿ عميو ,كبالمعنى المغكم يمتقى
لمكناية ىنا بمعنى ( الستر) :كستر المقصكد كراء لفظ ,أك عبارة ,أك تركيب .كمأخكذة مف الستر
كالتغطية ,يقاؿ :كنيت الشيء إذا سترتو ,كسميت بيذا االسـ ,ألنيا تستر معنى ,كتظير غيره,
كلذلؾ سميت كناية.1
الكناية اصطالحاً :جاء تعريؼ الكناية بالمعنى االصطالحي ,منيا:2
يعرؼ عبد القاىر الجرجاني ,الكناية ( :أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني ,فال يذكره
بالمفظ المكضكع في المغة ,كلكف يجئ إلى معنى ىك تاليو كردفو في الكجكد ,فيكمئ إليو كيجعمو
دليالن عميو ,3كلمصكرة الكنائية دكر ميـ في إبراز المعنى ,كالكشؼ عف رؤية المبدع.
كفي الكفاية معنياف :األكؿ :غير ظاىر ( مستكر) .كالثاني :ظاىر ( كاضح) .كالمستكر
فييما ىك المجاز ,ألف الحقيقة تفيـ أكالن ,كيتسارع الذىف إلييا قبؿ المجاز .كال يفيـ المعنى اآلخر
المقصكد إال بدليؿ مف سياؽ العبارة ,كمقتضى الحاؿ ,كالمقاـ .كأنو أقكل في أداء المعنى المراد,
مف التعبير الصريح ,كفيو تجسيد لممعاني كالمجردات ,إكاظيارىا بصكرة مادية محسة.4

1

الفيركز آبادم ,مجد الديف محمد ,القاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة ،بيركت -لبناف ،ط 1415 ،4ىػ( ،كني) ،ص.1713

الرازم ,زيف الديف محمد ،مختار الصحاح  ،مؤسسة الرسالة ،بيركت -لبناف1408 ،ىػ ,مادة (كني) ص  .58أبك العدكس,
يكسؼ ,المجاز المرسل والكناية األبعاد المعرفية والجمالية  ,دار األىمية ,عماف–األردف 1998 ,ـ ,ص  .141المؤيد با﵀,

يحيى حمزة بف عمي بف إبراىيـ( ,ت 745ىػ) ,الطرار األسرار البالغة وعموم حقائق االعجاز ,مكتبة النعصرية ,بيركت-لبناف,

ط1423 ,1ىػ.366/1 ,
2

طبانة ,بدكم ,معجم البالغة العربية ،دار ابف حزـ  ،بيركت-لبناف ،ط 1418 ،4ىػ ،ص.607-604

4

إسماعيؿ ,عمم البالغة التطبيقي ,ص.327

3

الجرجاني ,دالئل اإلعجاز ,ص.66
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كأما الكفاية في االستعماؿ :فأنؾ تريد المعنى كتعبر عنو بغير لفظو .1بعبارة أخرل ,بأنيا
لفظ أطمؽ كأريد بو الزـ معناه ,مع قرينة ال تمنع مف إرادة المعنى الحقيقي .2
الجانب التطبيقي :نموذج الصور الفنية الكنائية في سورة يوسف:
﴿ي ٍخ يؿ لى يك ٍـ ىك ٍجوي أىبًي يك ٍـ﴾ ﴿ٗ﴾ ىذه اآلية كناية تمكيحية عف خمكص المحبة.
في قكلو تعاؿل :ى
كالمراد بيا :سالمة محبتو ليـ ,ممف يشاركيـ فييا كينازعيـ إياىا .كالمراد ب(يخؿ لكـ) أم :يخمص
لكـ.3
نموذج الصور الفنية الكنائية في سورة اإلسراء:
﴿ك يك َّالؿ إً ٍن ىس و
كنام,
ة
طائً ىرهي ًفي يع ين ًق ًو ﴾ ﴿ُّ﴾ ىذه اآلية
اف أىٍل ىزٍمىناهي ى
 -1في قكلو تعاؿل :ى
4
جؿ
كعبارة ( ألزمناه طائره) أم :عممو المقدر عميو  ,كمنو طائر ا﵀ تعالى ال طائرؾ ،أم :قدر ا﵀ ٌ

شأنو الغالب الذم ينسب إليو الخير كالشر ,فكاف ذلؾ كناية عف اتصافو بالخير كالشر المقدريف لو
في لكح األزؿ ,إكايثاره باختياره جانب كاحد منيما كالذم يتبع السكانح ,كىي الطير الذاىبة متيامنة,
كالذم يتبع البكارح ,كىي الطير الذاىبة متياسرة.
طيىا﴾ ﴿ِٗ﴾ كىذه اآلية
﴿كىال تى ٍج ىع ٍؿ ىي ىد ىؾ ىم ٍغميكلىةن إًلىى يع ين ًق ىؾ ىكىال تىٍب يس ٍ
 -2في قكلو تعاؿل :ى
طيىا يك َّالؿ اٍلىب ٍس ًط) كما يستعمؿ الناس  ,كناية :عف التبدير
كناية عف الشح كالبخؿ  .كالمراد ب(تىٍب يس ٍ
كاإلسراؼ .فقد مثٌؿ البخيؿ بالذم حبست يده عف اإلعطاء ,كشدت إلى عنقو ,بحيث ال يقدر عمى
5
زجر
كشبو السرؼ ببسط الكؼ بحيث ال تحفظ شيئان ،تمثيالف لمنع الشحيح إكاسراؼ المبذر  ،ان
مدىاٌ ،

ليما عنيما ،كحمالن عمى ما بينيما مف االقتصاد كالتكسط بيف اإلفراط كالتفريط ،كذلؾ ىك الجكد
1

إسماعيؿ ,عمم البالغة التطبيقي ,ص.325

3

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.133

5

البيضاكم ,تفسير البيضاوي .569/1 ,أيمف ,الكافي في البالغة ,ص.95
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الممدكح ،كقد طابؽ في االستعارة بيف بسط اليد كقبضيا مف حيث المعنى ,ألف جعؿ اليد مغمكلة
ىك قبضيا كغميا أبمغ في القبض .1
نموذج الصور الفنية الكنائية في سورة الكيف:
ً ًً
ً ً
يف ىع ىد ندا﴾ ﴿ُُ﴾ كىذه اآلية
ض ىرٍبىنا ىعمىى آ ىذان ًي ٍـ في اٍل ىك ٍيؼ سن ى
 -1في قكلو تعاؿل﴿ :فى ى
كناية عف اإلنامة الثقيمة بضرب الحجاب عمى اآلذاف ،كما تضرب الخيمة عمى السكاف ,كالمراد
ض ىرٍبىنا ىعمىى آ ىذانً ًي ٍـ) ,أم :أنمناىـ ,كقيؿ :منعناىـ السمع ,ألف النائـ إذا سمع انتبو .2
اآلية ( :ىف ى
طىنا ىعمىى قيميكبً ًي ٍـ﴾ ﴿ُْ﴾ كىذه اآلية كناية ,كجاء كممة ( الربط)
﴿كىرىب ٍ
 -2في قكلو تعاؿل :ى
ىنا ,بمعنى :الحفظ  ,3كالشد بالحبؿ .كالمراد :شددنا كقكينا  4قمكبيـ بالصبر عمى ىجر األكطاف,
كالفرار بالديف إلى الكيكؼ كالغيراف ,كافتراش صعيدىا ,كجسرناىـ عمى قكؿ الحؽ ,كالجير بو أماـ
ممؾ دقيانكس الجبار .5
نموذج الصور الفنية الكنائية في سورة مريم:
ؾ ىب ًغيًّا﴾ ﴿َِ﴾
كف لًي يغ ىال هـ ىكىل ٍـ ىي ٍم ىس ٍسنًي ىب ىشهر ىكىل ٍـ أى ي
 -1في قكلو تعاؿل ﴿ :ىقاىل ٍ
ت أَّالىنى ىي يك ي
كالمراد بكممة (المس) في اآلية ىنا :كناية كتعبير ميذب عف النكاح الحالؿ ,ككناية عف المعاشرة
6
أف تى ىم ٌس ٍك يى ٌف﴾
الزكجية بالجماع  ,ألنو كناية لطيفة عنو .كقكلو تعالى في سكرة البقرة ً ﴿ :م ٍف قىٍب ًؿ ٍ
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الن ىساء ﴾ ﴿ّْ﴾ ,كالزنا ليس كذلؾ ,إنما يقاؿ
﴿ِّٕ﴾ ,كقكلو أيضنا في سكرة النساء ٍ ﴿ :أك ىال ىم ٍستيـ ٌ
فيو :فجر بيا ,كخبث بيا ,كما أشبو ذلؾ ,كليس بقمف أف تراعى فيو الكنايات كاآلداب.1
 -2في قكلو تعالى ﴿ :كجعٍمىنا لىيـ لًساف ً
ص ٍد و
ؽ ىعمًيًّا﴾ ﴿َٓ﴾ كىذه اآلية كناية عف الذكر
ى ى ى يٍ ى ى
الحسف ,كالثناء الجميؿ بالمساف ،ألف الثناء يككف بالمساف ،فمذلؾ قاؿ( :لًساف ً
ص ٍد و
ؽ) ,كما يكنى عف
ى
العطاء باليد .2
نموذج الصور الفنية الكنائية في سورة محمد:
ً َّال ً
الرىق ً
كى ٍـ﴾ ﴿ْ﴾ ىذه
ب ِّل
اب ىحتَّالى إً ىذا أىثٍ ىخ ٍنتي يم ي
ض ٍر ى
يف ىكفى يركا فى ى
 -1في قكلو تعاؿل ﴿ :ىفًإ ىذا لىقيتي يـ الذ ى
اآلية الكريمة كناية عف القتؿ ,كقد يككف القتؿ بغير ضرب الرقاب  ,بحيث ال يبقى في الصدر نفس
يتردد ,فيي ضربة كاحدة ,كينتيي بعدىا أمر الحياة .3
ب أ ٍىكىزىارىىا﴾ ﴿ْ﴾ كالمراد باآلية ىنا أم :آالتيا
ض ىع اٍل ىح ٍر ي
﴿حتَّالى تى ى
 -2في قكلو تعاؿل :ى
كمعداتيا مف سالح كخيؿ كركاب  ,فاستعار األكزار ليذه األشياء ,كالجممة كميا كناية عف تكقؼ
الحرب ,كانتصار المسمميف.4
 -3في قكلو تعاؿلَّ :ال ً
يف قيتًميكا ًفي س ًب ً
يؿ المَّال ًو﴾ ﴿ْ﴾ كىذه اآلية الكريمة كناية كتعبير:
﴿كالذ ى
ى
ى
عف االستشياد بكقكعيـ تحت سنابؾ الخيؿ ,أك بسياـ األعداء ( ,في سبيؿ ا﵀) أم :كناية عف
نصرة اإلسالـ ,كرفع كممتو.5
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المبحث الثاني :ظواىر فنية وأسموبية في الست السور الطويمة المختارة:
يممس قارئ سكر القرآف الكريـ ,نكعنا أخاذنا مف المكسيقى ,كاإليقاع ال يممسيما في غيرىا,
بؿ تعجز األنكاع األدبية عف مضاىاتو ,كيجدر بالباحثيف النظر كالبحث في سر ىذا اإلعجاز
القرآني ,كالبحث عف عناصر تشكمو عمى ىذا النحك الساحر ,الذم يبدك مف أفانينو ما يبير بعد كؿ
تالكة.
المطمب األول :التكرار ( )Repetition
التكرار ىك أساس اإليقاع بجميع صكره ,فنجده في المكسيقى بطبيعة الحاؿ ,كما نجده
أساسا لنظرية القافية في الشعر ,كسر نجاح الكثير مف المحسنات البديعية ,كما ىي الحاؿ في
العكس ,كالتفريؽ كالجمع مع التفريؽ ,كرد العجز عمى الصدر ,في عمـ العربي  .1كىك مف الظكاىر
التي تمفت النظر في القرآف ظاىرة .كقد تككف أشد كضكحان في السكر المكية منيا في السكر
المدنية .كلكف السكر المدنية كذلؾ ال تخمك مف التكرار .2
ردد كأعاد ىك التكرير ,أما
كرر إذا ن
التكرار لغة  :التكرار قياس مصدر الفعؿ كرر مصدر ن
التىكرار كىك (تى ٍف ىعاؿ) بفتح التاء ،كليس بقياس .بخالؼ (التن ٍفعيؿ) كىذا مذىب سيبكيو البصرم .أما
عكض عف الياء في التفعيؿ.
فعؿ) كاأللؼ
ه
الككفيكف ،فقالكا :ق ك مصدر ( ن

كقيؿ :ىك محكؿ عف

التكرير ,كقيؿ :ىك مأخكذ مف كرر لممبالغة كالتكثير كمعناه :إعادة الشيء مرة بعد أخرل ,كيقاؿ:
كررت الشيء تكري نار ,كتك ار نار .3
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التكرار اصطالحاً :قد اىتـ عمماء العربية ,بدراسة التكرار اصطالحنا ,فيعرفو الزبيدم بقكلو:
(إعادة الشيء مرة بعد مرة أخرل ,ىك قريب مف اصطالح أىؿ المعاني كالبديع)

 ,1كىذا التعريؼ

يؤكد أف التكرار عند البالغييف كالنقاد ال يبتعد عف معناه المغكم ,كىك إعادة الشيء مرة بعد أخرل.
التكرار في القرآن الكريم وأغراضو
التكرار في القرآف الكريـ أسمكب جدير باالنتباه ,كال يعدك ىذا األسمكب أف يككف لكننا مف
ألكاف التمكيف لخطاب ا﵀ تعالى ,يعمؿ عمى تعميؽ المعنى المقصكد في أذىاف الناس ,فإف التكرار
لك كقع في كالـ الناس قد ينزؿ بو عف درجة البالغة ,كيخؿ بمقتضيات الفصاحة ,كيكتنؼ الكالـ
بركدة كسماجة ,مما يؤدل إلى تأبى النفس أحياننا في قبكلو .2
كرد في القرآف الكريـ الحديث عف عدد مف المكضكعات في سكرة متعددة ,مثؿ قصص
عدد مف األنبياء –عمييـ السالـ – كعيسى كمحمد ,كمثؿ الحديث عف مشاىد القيامة كالجنة كالنار,
كالحديث عف الظكاىر الككنية كدالئؿ التكحيد  .3كنقؿ الدكتكر جكستاؼ لكبكف عف دائرة المعارؼ
البريطانية تحت مادة قرآف ,ىذه الكممة( :ليس ىناؾ ميارة أدبية عظيمة كاضحة في التكرير الذم
ال لزكـ لو لنفس الكممات كالجمؿ في القرآف) .4
كيرل الزمخشرم :أف كؿ تكرار جاء في القرآف الكريـ ,فيك مطمكب بو تمكيف المكرر في
النفكس كتقريره  .5كيرل الدكتكر السيد عبد الغفار في كتابو (دراسات قرآنية)( :كمكاضع التكرار في
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القرآف كثيرة تعمؿ عمى إظيار الغرض كالتأكيد لو ,كما تثير االنتباه إلى المكرر ,إكادراؾ أىميتو,
كمعرفة اليدؼ الذم كرر مف أجمو) .1
فحددكا أغراضو بالتككيد أك الترغيب أك التقريع أك التكبيخ ,كغيرىا  .2كىك لو حكـ كأسرار
في كؿ مكطف ,كقصده الجامع ىك تأكيد األمر ,إكاشعار المخاطب بأىميتو ,كتنبيو إليو المرة بعد
المرة حتى ال يغفؿ عنو ,فإف فعؿ كاف ظالما عمى عمـ ,كمحجكجا بالبياف المبيف .3
الجانب التطبيقي :في سورة الكيف:
ًً ً
ًَّال ً َّال ً
اب ىكلى ٍـ ىي ٍج ىع ٍؿ لىوي ًع ىك نجا﴾ ﴿ُ﴾
 -1في قكلو تعالى ﴿ :اٍل ىح ٍم يد لمو الذم أ ٍىن ىزىؿ ىعمىى ىع ٍبده اٍلكتى ى
﴿ ىقي ً ً
يدا﴾ ﴿ِ﴾ فإف نفي العكج عنو معناه إثبات االستقامة لو،
ٍسا ىش ًد ن
ِّلما ل يي ٍنذ ىر ىبأ ن
ن

كاألصؿ (عكجنا)

بمعنى( :اختالالن) أك (اختالفان) ,ك(قيمان) بمعنى( :مستقيمان معتدالن)  .4كقد جنح إلى التكرير لفائدة
منطقة النظير ,كىي التأكيد كالبياف  ،فرب مستقيـ مشيكد لو باالستقامة  ,كال يخمك مف أدنى عكج
عند السبر كالتصفح  .5ىذه اآلية الكريمة نكع مف تكرير المعنى.
في سورة مريم:
تكرر ذكر صفات ا﵀ (الرحمف) ,ست عشرة مرة في ىذه السكرة  ,معظميا في خكاتيميا ,
كالفائدة فيو أنو ىك الرحمف كحده  ,ال يستحؽ ىذا االسـ غيره  ,كخمؽ ليـ جميع متطمباتيـ التي بيا
ال عمى عينيو  ,كالكقر يغشى أذنيو ؟
قكاـ معايشيـ  ,فيؿ اعتبر اإلنساف ؟ أـ ال يزاؿ الغطاء مسدك ن
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فمف أضاؼ إليو كلدنا جعمو كا ألناسي المخمكقة  ,كأخرجو بذلؾ عف استحقاؽ ىذا االسـ الجدير بو
كحده.1
في سورة الرحمن:
النغـ المكسيقي الجميؿ الذم يسرم في جميع آياتيا ،الذم أحدثو السجع العالي
َّال
َّال
ؽ ًٍ
اف﴾ ﴿ْ﴾ ,
الرائعَّ :ال
﴿خىم ى
آف﴾ ﴿ِ﴾ ى
﴿عم ىموي اٍلىبىي ى
اف﴾ ﴿ّ﴾ ى
اإل ٍن ىس ى
﴿عم ىـ اٍلقي ٍر ى
﴿الر ٍح ىم يف﴾ ﴿ُ﴾ ى
فقرات قصار ،كصكت ندل ،كنشيد إليي ،كمعاف ربانية ،تأخذ سبيميا إلى القمكب كالعقكؿ ،في
أسمكب إيقاعي ،تبيرؾ مكسيقاه ،كتستكلي عمى الكجداف أنغامو كألحانو ،فيك السحر الحالؿ ،الذم
جمع بيف مزايا النثر كالشعر عمى السكاء ،فال تجد في السكرة قيكد القافية المكحدة ،أك التفعيالت
التامة ،بؿ تجد مكسيقان رائعة ،تتعانؽ مع حرية التعبير
يعرض مظاىر الككف ،كحقائؽ الكجكد.

الكاممة ,كجماؿ التصكير الطريؼ ،الذم

فكمما ذكر فصالن مف فصكؿ النعـ جدد إقرارىـ بو,

كاقتضاءىـ الشكر عميو ,كىي أنكاع مختمفة كفنكف شتى ,كاآلتي:
ىم ً
آالء ىرِّلب يك ىما تي ىك ِّلذىب ً
اف ﴾ ...اآلية بمعنى :فبأم نعـ ربكما عميكما
 -1في قكلو تعالى ﴿ :ىفبًأ ِّل
تكذباف ,كتكررت ىذه اآلية في سكرة الرحمف بعد ىذا المكضع ثالثيف مرة  .2كحاكؿ عدد مف العمماء
تعميؿ األعداد التي تكررت فييا آيات معينة ,مثؿ تكرر ىذه اآلية

ىم ً
آالء ىرِّلب يك ىما تي ىك ِّلذىب ً
اف ﴾
﴿فىبًأ ِّل

إحدل كثالثيف مرة ,خطابنا لإلنس كالجف المخمكقيف لإلمتحاف في ظركؼ الحياة الدنيا  .3كلكف الفخر
الرازم (ت 604ىػ) :لـ يجد في تمؾ التعميالت ما يقكـ دليالن عمى صحتيا ,كمف ثـ قاؿ( :كأما ىذا
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الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.651/4 ,16
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الخطيب ,محمد بف عبدا﵀ األصبياني ( ,ت420ىػ) ,درة التنزيل وعزة التأويل  ,المحقؽ محمد مصطفى آيديف ,جامعة أـ
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السيكطي ,اإلتقان ,المحقؽ محمد سالـ ىاشـ ,دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف ,ص.408

القرل ,ك ازرة التعميـ العالي ,مكة المكرمة ,ط

1422 ,1ىػ ,2001-ص  .463الكرماني ,محمكد بف حمزة بف نصر

(ت505ىػ) ,أسرار التكرار ,المحقؽ عبدالقادر أحمد عطا ,دار الفضيمة ,ص .198أيمف ,الكافي في البالغة ,ص.392

,
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العدد الخاص فاألعداد تكقيفية ,ال تطمع عمى تقدير المقدرات أذىاف الناس ,كاألكلى أال يبالغ
اإلنساف في استخراج األمكر البعيدة في كالـ ا﵀ تعالى) .1
نعماءه,
كقاؿ ابف قتيبة (ت 276ىػ)( :أما تكرار ىذه اآلية الكريمة فإنو عدد في ىذه السكرة
ى
أتبع ذكر كؿ ىخمة كصفيا بيذه اآلية,
أذكر عباده آالءه ,كنبييـ عمى قدرتو كلطفو بخمقو ,ثـ ى
ك ى
كجعميا فاصمة بيف كؿ نعمتيف ,ليفيميـ النعـ كيقررىـ بيا ...مثؿ ذلؾ تكرار قكلو تعالى في سكرة
القمر ﴿ :ىفيى ٍؿ ًم ٍف يم ٌد ًكر ﴾ ﴿َْ﴾ .2كقاؿ القاضي البيضاكم (ت 791ىػ) :تكررت ىذه اآلية
ىم ً
آالء ىرِّلب يك ىما تي ىك ِّلذىب ً
اف ﴾.3
(كاستئنافان لمتنبيو لئال يغمبيـ السيك كالغفمة ,كىكذا تكرير قكلو﴿ :فىبًأ ِّل
كخالصة القكؿ :أف ىذه اآلية تدؿ عمى أف ال يممؾ اإلنساف إالَّال أف يسجد عقمو ،كأف يزداد
يقينو ،كأف ينطؽ قمبو كلسانو قائال :كال بشيء مف نعمؾ ربنا نكذب .كىذه بعض األمثمة مف السكر
الطكيمة عمى تكرار الحركؼ فييا ,مما يضفي عمى النص مكسيقى ,كما يجدىا أيضان عمى ىذا
النحك في السكر القصيرة ,كتحقؽ تكازينا صكتينا بيف أجزاء األيات.

1

الرازم ,محمد بف عمر( ,ت606ىػ) ,التفسير الكبير ,دار إحياء التراث العربي ,بيركت-لبناف ,ط1420 ,3ىػ.79/29 ,

2

الدينكرم ,عبد ا﵀ بف قتيبة بف مسمـ( ,ت 276ىػ) ,تأويل مشكل القرآن  ,المحقؽ السيد أحمد صقر ,مكتبة دار التراث,

3

البيضاكم ,تفسير البيضاوي.449/2 ,

القاىرة-مصر ,ط1393 ,2ىػ 1973-ـ ,ص.239
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المطمب الثاني :السجع والفاصمة
يعد السجع كالفاصمة مف مميزات البالغة الفطرية ،فيك يجرم عمى ألسنة البشر في أكثر
المغات ,بصكرة فطرية كمطردة في أمثاليـ كحكميـ

كخطبيـ ,لما فيو مف مكسيؽ ل رائعة  ,ال ينكر

دكرىا في التأثير عمى العقكؿ كالقمكب .
أو ًال :مفيوم السجع)Rhymed prose ( :
سجع ىسجػعان :استكل كاستقاـ ،كأشبو بعضو بعضان.
السجع لغة  :يقكؿ ابف منظكر :ىس ىج ىع ىي ى
كس َّالج ىع تىسػجيع ان :تكمـ بكالـ لو فكاصؿ  ,كفكاصؿ
كالسجع :الكالـ المقفى ،كالجمع أسجاعه كأساجيع .ى
الشعر مف غير كزف  .1كقاؿ ابف دريد :إنو ىك مكاالة الكالـ عمى ركم كاحد .كسجعت الحمامة إذا
رددت صكتيا عمى كجو كاحد ،ككذلؾ سجعت الناقة في حنينيا ،كمدت حنينيا عمى جية كاحدة .2
السجع اصطالحاً :ىك اتفاؽ الفاصمتيف في الحرؼ األخير .كمع ٌػرفػو البػالغيػكف بقكليـ ,ىػك:
(أف تتػكاطأ الفػاصمتاف في النػثر عمى حرؼ كاحد

) .كبمعنى أكضح ىك  :تكافؽ الفاصمتيف في

الحرؼ األخير في الكالـ المنثكر  ,كىك في النثر  ,كالقافية في الشعر .كأصؿ السجع االعتداؿ في
مقاطع الكالـ  ,مما تميؿ إليو النفس ،كيستسيغو السمع ،كليس الكقكؼ في السجع عند االعتداؿ
فقط  ،كال عند تكافؽ الفكاصؿ عمى حرؼ كاحد ،فمك كاف األمر كذلؾ لغدا جميع األدباء يكتبكف
سجعنا.3
ؼ(السجع) كصؼ لظاىرة صكتية (إيقاعية) ,أم( :كصؼ إليقاع متردد في كممتيف
مفردتيف غير داخمتيف في تركيب جممة ,كقد تحتكم الجممة في سياقيا عمى كممتيف متفقتيف في آخر
حرؼ ,فييما كلكنيما ال يؤذناف بانتياء معنى ,كال يفصالف بيف شطريف في الكالـ ,كال يحسف
1

ابف منظكر ,لسان العرب ،المحقؽ عبد ا﵀ عمي الكبير كآخركف ,طبعة دار المعارؼ , 914/3 ،مادة (سجع).

2

ابف دريد ,محمد بف الحسف ,جميرة المغة ،طبعة مكتبة الثقافة الدينية ,القاىرة-مصر .93/2 ،الزمخشرم ,جارا﵀ محمكد

3

المراعف ,أحمد مصطفى ,عموم البالغة ,المطبعة العربية ,ط ,6ص .366ابف األثير ,المثل السائر.310-308/1 ,

بف عمر الخكارزمي( ,ت538ىػ) ,أساس البالغة ,طبعة دار الفكر ,بيركت-لبناف 1994 ,ـ ,ص.286
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الكقكؼ عندىما ,فياتاف الكممتاف (سجع)  .1كفائدتو :يعطي السجع جرسنا مكسيقينا ,يأخذ األسماع
كاألفياـ كيسعد النفس.2
قضية السجع في القرآن الكريم
ىؿ كرد السجع في القرآف ؟ كالجكاب :ىنا خالؼ بيف العمماء  ,...كلكف الجميكر عمي
المفع ,ألف أصمو مف سجع الطير  ,3كىك سجع الكياف الذم كاف محمد -صمى ا﵀ عميو كسمـ-
يبغضو بغضان شديدان .فشرؼ القرآف أف يستعار لشيء منو لفظ أصمو ميمؿ ,كألجؿ تشريفو عف
مشاركة غيره مف الكالـ الحادث في كضعو بذلؾ ,فال يجكز كصفو بصفة لـ يرد اإلذف بيا .4
تحرج بعض القدماء في استعماؿ السجع ،بؿ نفى البعض منيـ كجكده في القرآف الكريـ
نفيا قاطعا ،كسمى ىذا الذم ييظى ُّنػف َّالأنػو سجع فكاصؿ .ككاف عمى رأس ىؤالء منيـ:
نؼ كجكد السجع في القرآف
 -1عمي بن عيسى الرماني المعتزلي (ت314ىػ) :فقد اه
الكريـ ،كفرؽ بيف الفكاصؿ كالسجع ،كاعتبر السجع كالفكاصؿ بالغة ،فقاؿ في باب الفكاصؿ:
( الفكاصؿ حركؼ متشاكمة في المقاطع تكجب حسف إفياـ المعاني ،كالفكاصؿ بالغة ،كاألسجاع
عيب) .ثـ عمؿ ذلػؾ بقػكلو( :كذلػؾ أف الفػكاصؿ تابعػة لممػعػانػي ،كأما األسجاع فالػمػعػانػي تابػعػة
لػيا) .5ثـ يستطرد الرماني قائػالن:

(كفكاصؿ القرآف كميا بالغة كحكمة ،ألنيا طريؽ إلى إفياـ

المعاني التي تحتاج إلييا في أحسف صكرة يدؿ بيا عمييا ،إكانما أخذ السجع في الكالـ مف سجع
الحمامة ،كذلؾ أنو ليس فيو إال األصكات المتشاكمة ،كما ليس في سجع الحمامة إال األصكات
1
2
3

إسماعيؿ ,عمم البالغة التطبيقية ,ص.358
أيمف ,الكافي في البالغة ,ص.199

كغير بشرم أيضان :فيك صكت الحماـ أك الطير بكجو عاـ ,قاؿ الشاعر:
ترنم يا شجي الطير واسجع بذكر محمد خير األنام

4
5

نبي ذكره في كل أرض شفاء لمنفوس من السقام
السيكطي ,اإلتقان ,ص.455-454

الرماني ,إعجاز القرآن (ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن) ،المحقؽ محمد خمؼ ا﵀ ،كمحمد زغمكؿ سالـ ,طبعة دار

المعارؼ ،ط ، 4ص.97
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المتشاكمة ،إذ كاف المعنى لما تيػ يكػمِّلؼ مف غير كجو الحاجة إليو ،كالفائدة فيو لـ يعتد بو ،فصار
بمنزلة ما ليس فيو إال األصكات المتشاكمة ).1
 -2القاضي أبو بكر الباقالني (ت403ىػ) :يعد الباقالني مف أبرز أعالـ المؤلفيف في
إعجاز القرآف ،كما يعد كتابو (إعجاز القرآف ) عمدة الباحثيف فيو ،كقد عقد فصمو السادس منو عمى
نفي السجع مف القرآف .كقد شدد النكير عمى كجكد السجع في القرآف الكريـ ،كقد يككف دافعو إلى
ذلؾ مناصرة مذىب األشاعرة ،الذم كاف يديف بو ،كقد استيؿ فصمو بقكلو:

(ذىب أصحابنا كميـ

إلى نفي السجع مف القرآف الكريـ ،كذكره الشيخ أبك الحسف األشعرم في غير مكضع مف كتبو .2
ككانت حجتيـ كما يزعمكف أف الرسكؿ
عمى ذلؾ عمى ما ركم مف أف الرسكؿ

 -صمى ا﵀ عميو كسمـ  -قد نيى عنو ،كاستندكا

أمر رجالن بدفع ديػػة جنيف ،كبػيػَّالف لو مقدار ِّل
الديػة  ,3فقاؿ

الرجؿ :يا رسكؿ ا﵀ ،أنغرـ مف ال أكؿ ،كال شرب ،كال صاح ،كال استيؿ ،فمثؿ ىذا ييػطى ُّنػؿ؟! فقاؿ -
مستنكر ىذا التقعر في الكالـ أسجع كسجع الجاىمية ؟ كفي ركايات أخرل :أسجعا
نا
عميو السالـ -
كسجع الكيانة ؟! ،أسجاعة بؾ؟  ,أسجع كسجع األعراب ؟ ،لسنا مف أساجيع الجاىمية في شيء .
كقد قاؿ رسكؿ ا﵀ -صمي ا﵀ عميو كسمـ -لرجؿ تكمؼ في السجع أماـ الرسكؿ (أسجع كسجع
الكياف!).4
1

الرماني ,إعجاز القرآن ,ص.94

2

الباقالني ,محمد بف الطيب( ,ت 403ىػ) ,إعجاز القرآن ،المحقؽ السيد أحمد صقر ,طبعة دار المعارؼ ,ط  1997 ,5ـ,

3

كقصة ىذا الحديث :أف حمؿ بف مالؾ بف النابغة ،كاف قد تزكج بامرأتيف ،يقاؿ إلحداىما :مميكة ينت ساعدة ،كاألخرل :أـ

ص .57السيكطي ,اإلتقان ,ص.455

عفيفة بنت مسركح ،فتغايرتا كما ىك الشأف دائما بيف الدرتيف ،فضربت أـ عفيفة مميكة بمسطح بيتيا ،أك بعمكد فسطاطيا،

كىي حامؿ ،فألقت جنينيا .فرفعت قضيتيا إلى النبيى-صمى ا﵀ عميو كسمـ ،-فقضى عمى عاقمة الضاربة ب يػغ َّالػرة :عبد أك
أمة .فقاؿ أخكىا العالء بف مسركح :يا رسكؿ ا﵀! أنغرـ مف ال أكؿ ،كال شرب ،كال نطؽ ،كال استيؿ… الخ .راجع :الباقالني,
مقدمة إعجاز القرآن ،ص.78-74
4

ركاه مسمـ ,صحيح مسمم ( ,كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص ,باب دية الجنيف ككجكب الدية في قتؿ ) ,رقـ الحديث:

( .) 3192ابف حجر العسقالني ,فتح الباري في شرح صحيح البخاري ( ,كتاب الطب ,باب الكيانة) ,رقـ الحديث,)5426( :
دار الرياف لمتراث 1407 ,ىػ 1986-ـ ,ص ,227حديث مرفكع.

62

في

كالحجة الثانية في منع السجع في القرآف الكريـ ،ىي تمسؾ الذم منعو بقكلو تعالػى

ػصػىمت ىء ىاياتيػو ﴾ ﴿ّ﴾ فقاؿ :قد سماه فكاصؿ ،كليس لنا أف نتجاكز ذلؾ .1
اب في ِّل
سكرة فصمتً ﴿ :كػتى ه
إذان خالصة القكؿ أنو  :ال سجع في القرآف إجماعا  ,إكاف خالؼ بعض العمماء

اجتيادان,

كقالكا :بكجكد السجع في القرآف في بعضو كليس كمو  ,فالسجع مكجكد كلكف االسـ االصطالحي
تغير فصار (فكاصؿ) ,كا﵀ أعؿـ.
أقسام السجع:
اختمؼ العمماء في تقسيـ السجع كأنكاعو ،كما اختمفكا في كقكعو أك عدـ كجكده في القرآف
الكريـ ،فقاؿ قكـ منيـ :عمى (ثالثة أقساـ ىي :المتكازم ،كالمتطرؼ ،كالمستحسف) .2كقسمػو
آخػركف :عمػى (أربػعػة أقسػاـ ىػي :الػمطَّالرؼ ،كالػمكازم ،كالمػشطر ،كالػمرصع) .كفريػؽ ثالػث :قسمػو
إلى (خمسة أقساـ ىي( :مطرؼ ،كمتكازم ،كمرصع ،كمػماثؿ) .كقسمو بعضيـ ( :مف حيث الطكؿ
كالقصر إلى :قصير مكجز ،كمتكسط معجز ،كطكيؿ مفصح مبيف لممعنى مبرز) .3وكميا تسيـ في
صنع ظاىرة التكازم في اآليات .كسكؼ نعرض ليذه التقسيمات عمى ضكء ما كرد منيا في القرآف
الكريـ.
القسم األول -تقسيمات السجع وفقا ألنواعو:
 -1السجع المتوازي :ىك :كما يذكر العمماء( :أف يراعى في الكممتيف الكزف ,كحرؼ
السجع كالقمـ كالنسـ) ,كىك عند التطبيؽ عمى السكر يتمثؿ في أف تككف تساكم

1

الفاصمتيف في

ابف حجة الحمكدم ,خزانة األدب ،طبعة مكتبة اليالؿ ,بيركت-لبناف 1991 ،ـ.411/2 ,

2

ابف قيـ الجكزية ,محمد بف أبي بكر,

3

ش ّوق ،ص.251
السيكطي ,اإلتقان .104/2 ,ابف حجة الحمكدم ,خزانة األدب .411/2 ،ابف قيـ الجكزية ,الفوائد الم َ

ص.250

ش ّوق ،دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف ,ط 1393 ,2ىػ 1973-ـ,
الفوائد الم َ
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الكزف دكف التقفية) ,كما يعرفيا الخطيب القزكيني  ,1فال يعتد بالركم ىنا بؿ بكزف الكممة ,كيذكرىا
أيضان مصطفى الجكيني قائالن( :أف يككف المفظ مف فكاصؿ الكالـ المنثكر متساكيان كيأمف الكزف).2
كىك ظاىر صكره كداللتو

كما كرد في اآليات كالسكر الطكيؿ ,بشكؿ جمي ,ما يسمى

بالمكازنة ,كىي أنكاع مختمفة مف أنكاع البالغة ,كمف ىذه األنكاع المكازنة ,كىذا النكع مف أشرؼ
أنػكاع السجع.3
في سورة يوسف:
ً
ً
اؿ إًِّلني
كف﴾ ﴿ُِ﴾ ﴿قى ى
 -1في قكلو تعالى﴿ :أ ٍىرسٍموي ىم ىعىنا ىغ ندا ىي ٍرتى ٍع ىكىيٍم ىع ٍ
ب ى إكًاَّالنا لىوي لى ىحافظي ى
ً
ً
ً
ِّل
ِّل
ب
ىخ ي
ىف تى ٍذ ىى يبكا بً ًو ىكأ ى
اؼ أ ٍ
ىلىي ٍح يزينني أ ٍ
كف﴾ ﴿ُّ﴾ ﴿ ىقاليكا ىلئ ٍف أى ىكىموي الذ ٍئ ي
ب ىكأ ٍىنتي ٍـ ىع ٍنوي ىغافمي ى
ىف ىي ٍأ يكىموي الذ ٍئ ي
ً
كف﴾ ﴿ُْ﴾ ىذه اآليات مف السجع المتكازم ,كىي تكافؽ في الكزف بيف
صىبةه إًَّالنا إً نذا ىل ىخاس ير ى
ىكىن ٍح يف يع ٍ
الكممات األخيرة في اآليات ,كجاءت كميا عمى كزف اسـ فاعؿ ,كتجمع كميا عمى صكرة الجمع,
كتنتيي كميا بحرؼ كاحد النكف ,كذلؾ بيذا النكع مف السجع ,ككؿ ىذا يشكؿ تكازيان صكتيان في
اآليات كالسكر.
ؾ ٍائتيكنًي ًب ًو أ ً
اؿ ًإَّالن ىؾ اٍلىي ٍكىـ
صوي لًىن ٍف ًسي ىفمى َّالما ىكمَّال ىموي ىق ى
اؿ اٍل ىممً ي
﴿كىق ى
ىستى ٍخم ٍ
ٍ
 -2كفي قكلو تعالى :ى
ً
ً
يف أ ً
اج ىعٍمنًي ىعمىى ىخ ىزائً ًف ٍاأل ٍىر ً
يـ﴾ ﴿ٓٓ﴾
يف﴾ ﴿ْٓ﴾ ﴿قى ى
ىم ه
لى ىد ٍيىنا ىم ًك ه
اؿ ٍ
ض إًِّلني ىحفيظه ىعم ه

1

الحداكم ,زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف,

التوقيف عمى ميمات التعاريف  ,عالـ الكتب القاىرة,

ط 1990 ,1ـ .190/1 ,القزكيني ,الخطيب ,تمخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع  ,مكتبة مصطفى البياتي الحمبى

كأكالده ,ط 1938 ,1ـ ,ص .362ابف األثير ,المثل السائر ,ص.377
2

الجكيني ,مصطفى الصاكم ,البديع :لغة الموسيقى والزخرف  ,دار المعرفة الجامعية لمطبع كالنشر كالتكزيع ,ص .196

3

الزركشي ,بدر الديف محمد بف عبدا﵀( ,ت794ىػ) ,البرىان في عموم القرآن ،المحقؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,دار إحياء

ش ّوق ،
الركم مع نا ,راجع :ابف قيـ الجكزية ,الفوائد الم َ
كلكف ابف قيـ الجكزية أنو يجب رعاية الكممتيف األخيرتيف في الكزف ك ٌ
ص.250
الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركائو ,ط1376 ,1ىػ 1957-ـ.75/1 ,
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اآليتاف مف السجع المتكازم ,كىي تكافؽ في الكزف بيف الكممتيف األخيرتيف ,كجاءت عمى
كزف اسـ مبالغة ,كتنتيي الفاصمة األكلى بحرؼ النكف ,كالثاني بحرؼ الميـ ,ككؿ ىذا يشكؿ تكازيان
صكتيان في اآليات كالسكر.
في سورة اإلسراء:
ً
يد اٍل ىع ً
اء ًل ىم ٍف ين ًر ي
اف يي ًر ي
يد ثيَّالـ ىج ىعٍمىنا ىلوي
﴿م ٍف ىك ى
اجىم ىة ىع َّالجٍمىنا ىلوي فييىا ىما ىن ىش ي
 -1في قكلو تعالى :ى
ً
كر ﴿ُٖ﴾ ﴿كمف أىر ى ً
اف
كما ىم ٍد يح نا
اد ٍاآلخ ىرةى ىك ىس ىعى لىيىا ىس ٍعىييىا ىك يى ىك يم ٍؤ ًم هف ىفأيكىلئ ىؾ ىك ى
ىجيىَّالن ىـ ىي ٍ
ىىٍ ى
ص ىال ىىا ىم ٍذ يم ن
طً
كرا﴾
ىس ٍع يييي ٍـ ىم ٍش يك نا
كر ﴿ُٗ﴾ ﴿ يك ًّال ين ًم ُّند ىى يؤىال ًء ىك ىى يؤىال ًء ًم ٍف ىع ى
اء ىرب ى
اء ىرب ى
ِّلؾ ىك ىما ىك ى
اف ىعطى ي
ِّلؾ ىم ٍحظي ن
﴿َِ﴾ كىذه اآليات مف السجع المتكازم ,كىي تكافؽ في الكزف بيف الكممات األخيرة في اآليات,
كجاءت عمى كزف اسـ مفعكؿ ,ككؿ ىذا يشكؿ تكازيان صكتيان في اآليات كالسكر.
 -2السجع المتطرف كىك :أف تتفؽ الكممتاف األخيرتاف في حرؼ السجع األخير دكف
الكزف.1
في سورة مريم:
ً
 -1في قكلو تعالىً :
اء ىخ ًفيًّا﴾
﴿ذ ٍك ير ىر ٍح ىم ًت ىرب ى
ِّلؾ ىع ٍب ىدهي ىزىك ًريَّالا﴾ ﴿ِ﴾ ﴿إً ٍذ ىن ى
ادل ىربَّالوي ن ىد ن
﴿ّ﴾ كىاتاف اآليتاف مف السجع المتطرؼ ,ألنيما

قاف بيف الكممتيف األخيرتمف في الحرؼ
تتؼ

األخير ,ككؿ ىذا يشكؿ تكازينا صكتينا في اآليات كالسكر.
في سورة الرحمن:
﴿فييا فى ً
 -1في قكلو تعالى﴿ :ك ٍاألىرض كضعيا لً ٍْلىىن ًاـ﴾ ﴿َُ﴾ ً
اكيىةه ىك َّال
ات ٍاألى ٍك ىم ًاـ﴾
الن ٍخ يؿ ىذ ي
ى
ى ٍ ى ى ىىى
﴿ُُ﴾ كىاتاف اآليتاف مف السجع المتطرؼ ,ألنيما

قاف بيف الكممتيف األخيرتمف في الحرؼ
تتؼ

األخير ,ككؿ ىذا يشكؿ تكازينا صكتينا في اآليات كالسكر.

1

ش ّوق ،ص .256الضناكم ,المعجم الميسر ,ص.228
ابف قيـ الجكزية ,الفوائد الم َ
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﴿ب ٍيىنيي ىما ىب ٍرىزهخ ىال ىي ٍب ًغىي ً
﴿م ىرىج اٍلىب ٍح ىرٍي ًف ىيٍمتىًقىي ً
اف﴾ ﴿َِ﴾
اف﴾ ﴿ُٗ﴾ ى
- 2كفي قكلو تعالى :ى
قاف بيف الكممتيف األخيرتمف في الحرؼ األخير ,ككؿ
كىاتاف اآليتاف مف السجع المتطرؼ ,ألنيما تتؼ
ىذا يشكؿ تكازيان صكتيان في اآليات كالسكر.
القسم الثاني :تقسيم السجع من حيث الطول والقصر:
 -1السجع القصير الموجز :كمف ىذه األشكاؿ أيضنا التجزئة ,كالتجزئة بحسب قكؿ ابف
منقذ( :أف يككف البيت مج أز ثالثة أجزاء أك أربعة) .1كأيده ابف القيـ الجكزية في كتابو (الفكائد) باسـ
التجزمء ,كقاؿ ( :ىك ما تككف فيو كؿ فقرة مسجكعة مؤلفة مف ألفاظ قميمة ,إكا َّالف أقصر الفقرات
القصار فى السجع ما يككف مف لفظتيف).2
في سورة محمد:
 -1في قكلو تعالى﴿ :سيي ًدي ًيـ كي ً
﴿كيي ٍد ًخمييي يـ اٍل ىجَّالن ىة ىع َّالرفىيىا لىيي ٍـ﴾ ﴿ٔ﴾
ىى ٍ ٍ ى ي ٍ
صم يح ىبالىيي ٍـ﴾ ﴿ٓ﴾ ى
كىاتاف اآليتاف مف السجع القصير المكجز ,كما نرل في القفرة األكلى تتج أز مف ثالثة أجزاء ,كالثانية
أربعة أجزاء ,ككؿ ىذا يشكؿ تكازينا صكتينا في اآليات كالسكر.
 -2السجع الطويل المفصح :كىك ما تطكؿ األلفاظ فيو ،كتتفاكت درجاتو فى الطكؿ،
كأقصر الطكاؿ ما يككف مف أحد عشر لفظة ،كأطكليا غير مضبكط .ككمما طالت الفقرة زاد بيانيا،
إكافصاحيا ،كقد كقع في الفقر المطكلة ما ىك مف عشريف لفظة فما حكليا .3
في سورة محمد:
ً ً
ً
 -1في قكلو تعالىَّ :ال ً
آم ينكا بً ىما ين ِّلزىؿ ىعمىى يم ىح َّالم ود ك يىك اٍل ىح ُّن
ؽ
﴿كالذ ى
آم ينكا ىك ىعمميكا الصَّالال ىحات ىك ى
يف ى
ى ى
ى
اط ىؿ كأ َّال َّال ً
ىف الَّال ًذيف ىكفىركا اتَّالبعكا اٍلب ً
ً
ً
ىصمى ىح ىبالىيي ٍـ﴾ ﴿ِ﴾ ﴿ ىذلً ىؾ بًأ َّال
يف
ىف الذ ى
ىي ى
م ٍف ىرِّلب ًي ٍـ ىكفَّال ىر ىع ٍنيي ٍـ ىسيىِّلئات ًي ٍـ ىكأ ٍ
ى ي
ى
1
2
3

منقذ ,البديع في البديع في نقد الشعر ,ص.101
ش ّوق ,ص.251
ابف قيـ الجكزية ,الفوائد الم َ
المصدر نفسو ,ص.251
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ً َّال ً
ً
آم ينكا اتَّالبعكا اٍلح َّال ً
ب المَّالوي لً َّالمن ً
ب
ؽ م ٍف ىرِّلب ًي ٍـ ىك ىذل ىؾ ىي ٍ
ض ٍر ى
يف ىك ىف يركا ىف ى
ىمثىاىليي ٍـ﴾ ﴿ّ﴾ ﴿ ىفًإ ىذا ىلقيتي يـ الذ ى
ض ًر ي
ىي ى
اس أ ٍ
ى
ً
الرىق ً
ب أ ٍىكىزىارىىا ىذلً ىؾ ىكىل ٍك
ِّل
كى ٍـ ىف يش ُّندكا اٍل ىكثى ى
اب ىحتَّالى إً ىذا أىثٍ ىخ ٍنتي يم ي
ض ىع اٍل ىح ٍر ي
اء ىحتَّالى تى ى
اؽ ىفًإ َّالما ىمًّنا ىب ٍع يد ى إكًا َّالما ف ىد ن
ً
ض كالَّال ًذيف قيتًميكا ًفي سبً ً َّال ً
ً ً
ً
ي ىش َّال
ىع ىمالىيي ٍـ﴾
يؿ المو ىفمى ٍف ييض َّالؿ أ ٍ
ض يك ٍـ بًىب ٍع و ى ى
ص ىر م ٍنيي ٍـ ىكىلك ٍف لىيٍبمي ىك ىب ٍع ى
ى
اء الموي ىال ٍنتى ى
ى ي
﴿ْ﴾ كىذه اآليات مف السجع الطكيؿ المفصح ,ككؿ ىذا يشكؿ تكازيان صكتيان في اآليات كالسكر.
القسم الثالث :تقسيم السجع من حيث التساوي في الفقرا ت:
 -1الفقرة السجع المتساوي  :1كىك كما جاء عند الدكتكر إبراىيـ عالف( :ما تساكت فيو
الجممتاف في عدد الكممات)  ,2فإف تساكل عدد الكممات مع اآلية التي تمييا فيك ضرب مف السجع,
كىذا يظير في الكثير مف الفقرات القصار.
في سورة مريم:
ً
ً
﴿كىرفى ٍعىناهي ىم ىك نانا ىعمًيًّا﴾ ﴿ٕٓ﴾ ىاتاف
 -1في قكلو تعالى﴿ :إً ٍذ ىن ى
ادل ىربَّالوي ن ىد ن
اء ىخفيًّا﴾ ﴿ّ﴾ ى
اآليتاف مف السجع المتساكم ,فقد تساكت فيو الجممتاف في عدد الكممات ,كتساكت في الحرؼ
األخير الياء المفتكحة ,كالكقكؼ عمى التشديد الحرؼ قبؿ األخير ككسره ,كتساكت في عدد الكممات
بيف الفقرتيف ,كىي أربع كممات ,كذلؾ بيذا النكع مف السجع ,ككؿ ىذا يشكؿ تكازيان صكتيان في
اآليات كالسكر.
اىا ًم ٍف تى ٍحتًيا أ َّالىال تى ٍح ىزنًي ىق ٍد جع ىؿ رب ً
ُّنؾ تى ٍحتى ًؾ ىس ًريًّا﴾ ﴿ِْ﴾
 -2كفي قكلو تعالى ﴿ :ىفىن ى
اد ى
ىى ى
ى
﴿ك يى ِّلزم إًىل ٍي ًؾ بً ًج ٍذ ًع َّال
ط ىعىم ٍي ًؾ يرطىنبا ىجنًيًّا﴾ ﴿ِٓ﴾ كىاتاف الجممتاف متساكيتاف في عدد
الن ٍخىم ًة تي ىس ًاق ٍ
ى
الكممات في اآلية فيي ترد عمى ثماني كممات.
كلدا ،تعالى كتنزه عف ذلؾ ،فقاؿ
 -3في قكلو تعالى ينكر عمى مف زعـ أف لو ن

﴿كىقاليكا
 :ى

الر ٍح ىم يف ىكىل ندا ﴿ٖٖ﴾ ىل ىق ٍد ًج ٍئتي ٍـ ىش ٍينئا إً ًّدا﴾ ﴿ٖٗ﴾ كىاتاف الجممتاف متساكيتاف في عدد الكممات
اتَّال ىخ ىذ َّال
1
2

في عمـ المعاني :أف يككف المفظ عمى قدر المعنى ,ال ينقص عنو كال يزيد عميو .الضناكم ,المعجم الميسر ,ص.235

عالف ,إبراىيـ محمكد ,البديع في القرآن أنواعو ووظائفو ,دار الثقافة كاإلعالـ الشارقة ,ط 2002 ,1ـ ,ص.168
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في اآلية ,فيي ترد عمى أربع كممات .كالمعنى ىذه اآليات  :أنكر ا﵀ تعالى عمى مف زعـ أف لو
كلدان ،كتعالى كتقدس كتنزه عف ذلؾ ،فقاؿ ليـ ﴿ :ىل ىق ٍد ًج ٍئتي ٍـ ىش ٍينئا إً ًّدا﴾ ﴿ٖٗ﴾.1
في سورة الرحمن:
ِّلؾ يذك اٍلج ىال ًؿ ك ًٍ ً
ِّلؾ ًذم
اس يـ ىرب ى
﴿كىي ٍبقىى ىك ٍجوي ىرب ى
ى
اإل ٍك ىراـ﴾ ﴿ِٕ﴾ ﴿تىىب ىار ىؾ ٍ
ى
 -1في قكلو تعالى  :ى
اٍل ىج ىال ًؿ ك ًٍ
اإل ٍك ىرًاـ﴾ ﴿ٖٕ﴾ ىاتاف اآليتاف مف السجع المتساكم ,كىي تساكت فيو عدد الكممات في
ى
الجممتيف ,كىي ترد عمى ست كممات ,كجاءت عمى نفس الكزف أيضان ,كىما تنتيي بحرؼ كاحد
الميـ ,ككؿ ىذا يشكؿ تكازيان صكتيان في اآليات كالسكر.
وأما الفقرة المختمفة :فإف االختالؼ قد يككف بيف فقرتيف ،أك أكثر.
 -1المختمفة بين فقرتين  :فاألفضؿ أف تككف الفقرة الثانية أ زيد مف األكلى ،كال تزيد بقدر
كبير لئال يبعد عف السامع كجكد القافية –السجع  -فتذىب المذة.2
في سورة الكيف:
ً َّال ً
اكثً ً ً
ً
يف ىقاليكا اتَّال ىخ ىذ المَّالوي ىكىل ندا﴾ ﴿ْ﴾
﴿كيي ٍنذ ىر الذ ى
﴿م ى
 -1في قكلو تعالى :ى
يف فيو أىىب ندا﴾ ﴿ّ﴾ ى
ىاتاف اآليتاف مف السجع المختمؼ بيف فقرتيف ,الفقرة األكلى ترد عمى ثالث كممات ,كالثانية أكثر
كأطكؿ مف األكلى ,ككؿ ىذا يشكؿ تكازيا صكتيا في اآليات كالسكر .
ف في أكثر من فقرتين
 -2المختمِ ُ

 :كأحسنو أف تككف الفقرة الثالثة زائدة ،كاألكليتاف

متساكيتاف ،أك الثانية منو أزيد يسي نار .كأقؿ السجع حسننا ما يككف المتأخر مف الفقرات أقؿ مما
قبميا.3

1

الصابكني ,محمد عمي ,مختصر تفسير ابن كثير ،دار القرآف الكريـ ,بيركت-لبناف ,ط 1402 ,7ىػ 1981-ـ.124/3 ,

3

ش ّوق ,ص.252
ابف قيـ الجكزية ,الفوائد الم َ

2

ابف حجة الحمكدم ,خزانة األدب.412/2 ،
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في سورة الرحمن:
﴿عمَّال ىـ
 -1في قكلو تعالىَّ :ال
﴿الر ٍح ىم يف﴾ ﴿ُ﴾ ى

اإل ٍنساف﴾ ﴿ّ﴾ َّال
﴿خىم ى
آف﴾ ﴿ِ﴾ ى
﴿عم ىموي
ى
ؽ ًٍ ى ى
اٍلقي ٍر ى

الن ٍجـ ك َّال
َّال
َّال
الش ىج ير ىي ٍس يج ىد ً
﴿الش ٍم يس ىكاٍل ىق ىم ير بً يح ٍسىب و
اء ىرفى ىعيىا
اف﴾ ﴿ْ﴾
اٍلىبىي ى
َّالم ى
﴿كالس ى
اف﴾ ﴿ٔ﴾ ى
﴿ك ي ى
اف﴾ ﴿ٓ﴾ ى
ً
ط ىغ ٍكا ًفي اٍل ًم ىيز ً
اف﴾ ﴿ٖ﴾ كىذه اآليات مف السجع المختمفة أكثر مف
اف﴾ ﴿ٕ﴾ ﴿أ َّالىال تى ٍ
ض ىع اٍلم ىيز ى
ىكىك ى
فقرتيف في اآليات ,ككؿ ىذا يشكؿ تكازينا صكتينا في اآليات كالسكر .
ثانياً :مفيوم الفاصمة:
الفاصمة :يعرؼ األستاذ أحمد أحمد بدكم بأنيا( :الكممة التي ينتيي بيا معنى الجممة,
كيحسف السككت عندىا ,ألنيا تشير إلى أف معنى الجممة قد انتيى ,كألنيا أعطتنا فرصة الكقكؼ,
ال تامنا إكاما غير تاـ ,كأف تككف الجممتاف
إلراحة النفس عند القراءة ,كألنيا تفصؿ بيف معنييف فص ن
جزءان مف معنى كبير لـ يتـ بعد)  .1كيعرفيا اإلماـ السيكطي بقكلو( :كممة آخر اآلية ,كقافية الشعر ,
كقرينة السجع) ,2أك بعبارة أخرل ىي :الكممة األخيرة مف كؿ فقرة .3
كيرل الباحث :تقع الفاصمة عند االستراحة بالخطاب لتحسيف الكالـ بيا ,كىي الطريقة التي
يبايف بيا سائر الكالـ  ,كتسـ ل فكاصؿ  ,ألنو ينفصؿ عنده الكالماف  ,كذلؾ أف آخر اآلية  ,فصؿ
بينيا كبيف ما بعدىا  ...كال يجكز تسميتيا قكافي إجماعان  ,ألف ا﵀ تعاؿل لما سمب عنو اسـ الشعر ,
كجب سمب القافية عنو أيضنا  ,ألف القافية مف الشعر ,ككما يمتنع استعماؿ القافية في القرآف ,كيمتنع
أيضان استعماؿ الفاصمة في الشعر  ,ألنيا صفة لكتاب ا﵀ تعالي فال تتعدا ق.
كبعد تنحية تعريؼ الداني إذ يختص بالفكاصؿ المغكية ,ال االصطالحية ,كما قاؿ صاحب كتاب
(الفاصمة في القرآف الكريـ) ,في خمس نقاط ىي:

األكلى :مكقع الفاصمة في آخر اآلية .كالثانية:

1

سمطاف ,منير ,البديع في شعر شوقي ,المعارؼ ,االسكندرية-مصر ,جالؿ حزل كشركاه ,ط 1992 ,2ـ ,ص.82-81

3

كىبة ,كالميندس ,معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب ,ص.197

2

السيكطي ,اإلتقان ,ص.453
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التشاكؿ في الحركؼ كالمقاطع .كالثالثة :دكرىا في تحسيف المعاني .كالرابعة :دكرىا في استراحة
الكالـ .كالخامسة :تكضيحيا بالمقارنة إلى القافية أك السجع أك االثنيف معان .1
فأبك الحسف األشعرم ,بعد الخميؿ كسيبكيو كالفراء كالجاحظ ,أكؿ مف قاـ بنظاـ الفاصمة,
ليبتعد بيا عف السجع ,كالقافية في الشعر كالنثر ,كيقصرىا عمى نظـ القرآف الكريـ ,كالحاصؿ أف
مصطمح الفاصمة مغرؽ في القدـ ,ال يقؿ عمره عف مائتي سنة كألؼ ,عرفو أعالـ العربية األكائؿ
أمثاؿ سيبكيو كمف تبعو ,أم :لحقو ,ككذلؾ مف سبقو مثؿ :الخميؿ ,إلى تسمية الفاصمة ,لكف إطالؽ
التسمية في االصطالح شيء كاستقراء مدلكلو النيائي شيء آخر ,ككذلؾ اعتباره ظاىرة متميزة .2
كيرل الرماني أف (الفكاصؿ في القرآف كميا بالغة كحكمة ,ألنيا طريؽ إلى إفياـ المعاني,
التي يحتاج إلييا في أحسف صكرة يدؿ بيا عمييا ,كالفائدة في الفكاصؿ داللتيا عمى المقاطع,
كتحسينيا الكالـ بالتشاكؿ ,إكابداؤىا في اآلل بالنظائر)

 .3كيراه أيضان :أف الفكاصؿ بالغة,

كاألسجاع عيب ,كذلؾ أف الفكاصؿ تابعة لممعنى ,كأما األسجاع تابعة ليا  .4كقد عارض ابف سناف
الخفاجى ىذا الحكـ عمى السجع بأنو عيب ,كالفكاصؿ بالغة ,كأف السجع تتبعو المعاني ,كالفكاصؿ
تتبع المعاني ,كأشار بأال يؤخذ بيذا الحكـ عمى إطالقو .5
كعناية القرآف الكريـ عناية كبيرة بالفكاصؿ :مف تأثير كبير عمى السمع ,ككقع مؤثر في
النفس ,6كالقرآف الكريـ ال يعني بالفاصمة عمى حساب المعنى ,كال عمى حساب مقتضى السكرة
لسبب ما ,كاختار غيرىا أك شبييان بو في سكرة أخرل لسبب دعا إليو ,كجمع بيف كؿ ذلؾ كنسقو
1

صبرم ,إعجاز وبيان في فواصل القرآن الكريم ,ص.16

3

الرـ افم ,النكت في إعجاز القرآن ,ص.97

2

المصدر نفسو ,ص.18

4

الرماني كالخطابي ,ثالث رسائل في إعجاز القرآن  ,المحقؽ خمؼ ا﵀ ,كزعمكؿ سالـ ,دار المعارؼ بمصر

5

ابف سناف ,سر الفصاحة ,ص.96

ص.97
6

السامرائي ,فاضؿ صالح ,التعبير القرآني ,دار عمار ,ط1427 ,4ىػ 2006-ـ ,ص.195
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بطريقة فنية في غاية الركعة ,كالجماؿ ,حتى كأنؾ تحس أنيا ,جاءت بصكرة طبيعية ,غير
مقصكدة.1
كىنا يرل الباحث أف أساس االعتراض يدكر حكؿ تبعية المعنى ,فإف كانت المعاني تابعة
لْلسجاع أك الفكاصؿ فيذا ىك العيب ,كأما إذا كانت األسجاع الفكاصؿ تابعة لممعاني ,فإف ذلؾ مف
بميغ الكالـ .كنفيـ مف التعريفيف –الرماني كابف سناف ,-أنيما يقصد أف نيايات اآليات ,أك رءكس
اآليات.
الجانب التطبيقي :في سورة الكيف:
ىعىم يـ بً ًع َّالدتً ًي ٍـ ىما ىي ٍعىم يميي ٍـ إً َّالال ىقمًي هؿ ﴾ ﴿ِِ﴾ فكائد مستنبطة
 -1في قكلو تعالى ﴿ :يق ٍؿ ىربِّلي أ ٍ
مف اعتباره فاصمة بجانب التكقيؼ ,يعني :الفاصمة في ىذا المكقؼ ,دليؿ عمى قمة عدد العارفيف
بعدتيـ ,فميكف االستعداد لما ىك آت مف بيانات كتعميمات .2
 -2قكلو تعالى﴿ :قى ى ً
صا﴾ ﴿ْٔ﴾ كىذه اآلية
ص ن
اؿ ىذل ىؾ ىما يكَّالنا ىن ٍب ًغ فى ٍارتى َّالدا ىعمىى آثى ًارًى ىما قى ى
ليسا رأس آم ,ألف مراده الفكاصؿ المغكية ,ال الصناعية .3
في سورة مريم:
اىيـ إًَّالنو ىكاف ً
ً
في قكلو تعالى﴿ :كا ٍذ يكر ًفي اٍل ًكتى ً
ص ِّلديقنا ىنبًيًّا﴾ ﴿ُْ﴾ كىذه اآلية
اب إً ٍب ىر ى ي ى
ى ٍ
فاصمة بجانب التكقيؼ ىك :مشاكؿ لما قبمو غير متشاكؿ لما بعده ,كىك مف الكجية المعنكية
يستحؽ التنكيو كالذكر كاإلشارة ,أليس ىك أبا األنبياء ؟ كقد سمانا المسمميف ؟ ككاف أمة قانتا ﵀
حنيفان مسممان .4

1

السامرائي ,التعبير القرآني ,ص.211

3

السيكطي ,اإلتقان ,ص.454

2

صبرم ,إعجاز وبيان في فواصل القرآن الكريم ,ص.62

4

أيمف ,الكافي في البالغة ,ص.392
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في سورة الرحمن:
ىم ً
آالء ىرِّلب يك ىما تي ىك ِّلذىب ً
اف ﴾ ...اآلية .فجعمت ىذه العبارة فاصمة في
في قكلو تعالى ﴿ :ىفبًأ ِّل
السكرة ,كليذه الفاصمة تأثير فني جمالي مستطرؼ ,مع ما تشتمؿ عميو مف معنى ,يدؿ عمى حاجة
و
مكجة مف مكجبات نير حياتيـ ,سكاء أكانت مما يحبكف أك مما
العباد إلى ذكر نعـ ا﵀ عمييـ مع
يكرىكف ,مما يطمعكف فيو أك مما يحذركف منو .1
المطمب الثالث :الذكر والحذف
أوالً :مفيوم الذكر:
الذكر لغة :الذكر مصدر ,كضده اإلنصات ,ذالو مكسكرة ,كبالقمب ضد النسياف كذالو
مضمكنة ,كالذكر ىك الحفظ لمشيء تذكره ,كالذكر أيضنا :الشيء يجرم عمى المساف ,يقاؿ :ذكره,
يذكرهً ,ذك انر ,ك يذك انر .2كيأتي في المغة لمعاف:
المعنى األول :الشيء يجرم عمى المساف ،أم ما يينطىؽ بو ،يقاؿ :ذكرت الشيء أذكره يذك ار
ً
كذ نا
كر إذا نطقت باسمو أك تحدثت عنو ،كمنو قكلو تعالى في سكرة مريـ ً ﴿ :ذ ٍك ير ىر ٍح ىم ًت ىرب ى
ِّلؾ ىع ٍب ىدهي
ىزىك ًريَّالا﴾ ﴿ِ﴾.
المعنى الثاني  :استحضار الشيء في القمب ،ضد النسياف .قاؿ تعالى حكاية عف فتى
مكسى –عميو السالـ -في سكرة الكيؼ ﴿ :كما أ ٍىن ىسانًيوي إً َّالال َّال
ىف أى ٍذ يك ىرهي﴾ ﴿ّٔ﴾.
الش ٍي ى
اف أ ٍ
ط ي
ىى

1
2

صبرم ,إعجاز وبيان في فواصل القرآن الكريم ,ص.63
مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط ,ص.313
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الذكر اصطالحاً :يقكؿ الراغب ( :الذكر تارة يقاؿ كيراد بو ىيئةه لمنفس بيا يمكف لإلنساف أف
يحفظ ما يقتنيو مف المعرفة ،كتارة يقاؿ لحضكر الشيء القمب أك القكؿ ،كلذلؾ قيؿ :الذكر ذكراف:
ذكر بالقمب ،كذكر بالمساف) .1
الجانب التطبيقي :في سورة اإلسراء:
 -1في قكلو تعالى﴿ :سبح َّال ً
ىس ىرل بً ىع ٍب ًد ًه ىل ٍي نال ًم ىف اٍل ىم ٍس ًج ًد اٍل ىح ىرًاـ إًىلى اٍل ىم ٍس ًج ًد
يٍ ى ى
اف الذم أ ٍ
ً
ً
ً
ً
َّال ً
ً ً
ير﴾ ﴿ُ﴾ إف المراد ب(اإلسراء) في
ٍاألى ٍق ى
صى الذم ىب ىارٍكىنا ىح ٍكلىوي ل ين ًرىيوي م ٍف ىآياتىنا إَّالنوي يى ىك السَّالميعي اٍلىبص ي
اآلية :بمعنى :ال يككف إال بالميؿ  ,2فما معنى ذكر الميؿ ؟ الظاىر أف الغرض مف ذكر الميؿ ،إكاف
كاف اإلسراء يفيده ،تصكير السير بصكرتو في ذىف السامع  ,كيحتمؿ أمريف:
األمر األكؿ :أف اإلسراء لما دؿ عمى

أمريف :أحدىما :السير ،كاآلخر :ككنو ليالن .أريد

إفراد أحدىما بالذكر ,تثبيتا في نفس المخاطب  ,كتنبييا عمى أنو مقصكد بالذكر .
األمر الثاني :اإلشارة بتنكير (لى ٍيالن) إلى تقميؿ مدتو ,ألف التنكير فيو قد دؿ عمى معنى
البعضية ,كىذا بخالؼ مالك قيؿ :أسرل بعبده الميؿ ,فإف التركيب مع التعريؼ ,يفيد استغراؽ السير
لجمع أجزاء الميؿ .3
ثانياً :مفيوم الحذف)Deletion ( :
الحذؼ ظاىرة لغكية تشترؾ فييا المغات اإلنسانية ،لكنيا في المغة العربية أكثر ثباتنا
ككضكحا؛ ألف المغة العربية مف خصائصيا األصيمة الميؿ إلى اإليجاز كاالختصار ،كالحذؼ يعد
ن

1

الراغب األصفياني ,الحسيف بف محمد( ,ت 502ىػ) ,المفردات في غريب القرآن  ,دار القمـ ,دار الشامية ,دمشؽ بيركت,

2

ال .راجع مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص .163كالمراد بكممة (سرل) كما جاء في اآلية ,قيؿ:
أسرل :أم :سار لي ن

ط1412 ,1ىػ ,ص.179

إف (أسرل) ليست مف لفظة (سرل يسرم) ,إكانما ىي مف (السراة) كىي :أرض كاسعة كأصمو مف الكاك .راجع :قعداـ,

القرآن ,ص.344
3

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.325-324/4 ,15
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أحد نكعي اإليجاز كىما :القصر كالحذؼ ،كقد نفرت العرب مما ىك ثقيؿ في لسانيا ،كمالت إلى
ما ىك خفيؼ.
الحذف لغة :القطع كاإلسقاط؛ جاء في الصحاح( :حذؼ الشيء :إسقاطو .يقاؿ :حذفت
فقطعت منو قطعة).
الدابة ،أم أخذت ...كحذفت رأسو بالسيؼ ،إذا ضربتو
ى
مف شعرم كمف ذنب ى
كفي لساف العرب ( :حذؼ الشيء يحذفو حذفا قطعو مف طرفو كالحجاـ يحذؼ الشعر مف ذلؾ...
كالحذؼ الرمي عف جانب كالضرب).1
الحذف اصطالحاً :كنذكر مف أىـ ما قيؿ في تعريؼ الحذؼ قكؿ عبدالقاىر الجرجاني في
كتابو (دالئؿ اإلعجاز) ما يمي( :ىك باب دقيؽ المسمؾ لطيؼ المأخذ ،عجيب األمر شبيو بالسحر؛
فإنؾ ترل بو ترؾ الذكر أفصح مف الذكر ،كالصمت عف اإلفادة أزيد لإلفادة ،كتجدؾ أنطؽ ما
تككف إذا لـ تنطؽ ،كأتـ ما تككف بيانا إذا لـ تبف).2
كيذكر البالغيكف ضركرة تقدير المحذكؼ ,حتى ال ييحمؿ الكالـ عمى ظاىره ،كحتى يككف
امتناع ترؾ الكالـ عمى ظاىرق ,كلزكـ الحكـ بالحذؼ راجع إلى الكالـ نفسو ،ال إلى غرض
المتكؿـ.3

1

ابف منظكر ,لسان العرب .40/9 ,الجكىرم ,الصحاح في المغة.120/1 ,

3

الجرجاني ,أسرار البالغة.380/379 ,

2

الجرجاني ,دالئل اإلعجاز.121/1 ,
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الجانب التطبيقي :في سورة اإلسراء:
﴿كًا ىذا أىرٍدىنا أ ً
ىم ٍرىنا يمتٍىرًفييىا ىف ىف ىسقيكا ًفييىا﴾ ﴿ُٔ﴾ فقد حذؼ
ٍ
ىف ين ٍيم ىؾ ىق ٍرىي نة أ ى
 -1في قكلو تعالى :ى إ ى
المأمكر بو ،كلـ يقؿ بماذا أمرىـ إكايجا انز في القكؿ ،كاعتمادان عمى بديية السامع ،ألف قكلو( :ففسقكا)
يدؿ عميو ,كىك كالـ مستفيض .يقاؿ :أمرتو فقاـ ،كأمرتو فق أر  ,ال يفيـ منو إال أف المأمكر بو قياـ
تقدر غيره  ,فقد رمت مف مخاطبؾ عمـ الغيب .1
أك قراءة ،كلك ذىبت ٌ
ؼ اٍلمم ً
ً ً
اؾ ً
ات﴾ ﴿ٕٓ﴾ كالمراد باآلية,
 -2في قكلو تعالى﴿ :إً نذا ىألى ىذ ٍقىن ى
ض ٍع ى
ؼ اٍل ىحىياة ىكض ٍع ى ى ى
أم :لك ركنت إلييـ فيما استدعكه منؾ ,ألذقناؾ ضعؼ عذاب الحياة كضعؼ عذاب الممات  ,2فقد
حذؼ العذاب تكريمنا لمقاـ النبي -صمى ا﵀ عميو كسمـ ,-كىك في األصؿ ( :ألذقناؾ عذابنا ضعفنا
في الحياة ،كعذابان ضعفان في الممات ) .ثـ حذؼ المكصكؼ  ,كأقيمت الصفة مقامو كىك الضعؼ.
ثـ أضيفت الصفة إضافة المكصكؼ  ,فقيؿ :ضعؼ الحياة ،كضعؼ الممات ،كما لك قيؿ :ألذقناؾ
أليـ الحياة ,كأليـ الممات .3
في سورة الرحمن:
َّال
آف﴾ ﴿ِ﴾ ىذه اآلية نكع مف الحذؼ ,فقد حذؼ المفعكؿ األكؿ
﴿عم ىـ اٍلقي ٍر ى
في قكلو تعالى :ى
لداللة المعنى عميو  ,ألف النعمة في التعميـ  ,ال في تعميـ شخص دكف شخص  ,كما يقاؿ  :فالف
يبيف مف أطعمو .4
يطعـ الطعاـ ,إشارة إلى كرمو  ,كال ٌ

1

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.337/4 ,15

3

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو.394/4 ,

2

قعداف ,معجم القرآن ,ص .443مخموف ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.170

4

المصدر نفسو ,ج.370/7 ,27
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المطمب الرابع :التوكيد والقصر ()Emphasis and Thetorical restriction
أوالً :التوكيد ( )Emphasis
التوكيد لغة :مصدر مف ىك ٌكد ,السرج كالعيد :أككدىما ,كيقاؿ :أ ٌكدىما .1
التوكيد اصطالحاً :ىك تابع يقرر معنى المتبكع في ذىف السامع ,كيجعمو متحققان بعيدان عف
االحتماؿ ,بحيث ال يظف بو غيره ,كفائدتو إزالة الشككؾ إكاحاطة الشبيات

 ,2كقد سماه ابف جني

(االحتياط) إذ بيف أف العرب إذا أرادت الزيادة في إيضاح ما تريد تركت اإليجاز كاحتاطت لذلؾ
تككيدان ,3كمفيكـ التككيد عند الرضي :أنو كؿ ما يدفع التجكر الغفمة كالغمط

 .4كفائدتو :يقكم

المعنى ,كيزيد تأثيره في النفس .5
أقسامو :ينقسـ إلى قسميف :6
 -1توكيد لفظي  :كىك إعادة المفظ األكؿ بعينو ,كاف اسمان أك فعالن أك حرفان ,بمعنى تكرار
المتبكع بمفظو.
 -2توكيد معنوي  :كىك التابع الذم يرفع احتماؿ غير الظاىر ,كألفاظو محصكرة ىي:
النفس ,كالعيف ,ككال ككمتا ,ككؿ ,كجميع ,كعامة.
الجانب التطبيقي -1 :نونا التوكيد
يراد بيما :نكناف ,إحدىما :مشددة مبنية عمى الفتح ,كالثانية :مخففة مبنية عمى السككف,
كىما حرفاف مف أحرؼ المعاني ,كتتصؿ كؿ كاحدة منيما بأخر المضارع كأخر األمر ,لتخميص
1

مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط ,ص.1053

2

ىادم نير ,التراكيب المغوية والعربية :دراسة وصفية تطبيقية ,الجامعة المستنصرية ,كمية اآلداب ,مطبعة اإلرشاد ,بغداد,

3

ابف جني ,الخصائص ,المحؽؽ محمد عمي النجار ,دار اليدل ,بيركت-لبناف.103/3 ,

5

أيمف ,الكافي في البالغة ,ص.408

 1408ىػ 1987-ـ ,ص.101
4

الرضي األستراباذم( ,ت686ىػ) ,شرح الكافية ,مصر ,ط1310 , 1ىػ.329-328/1 ,

6

كىبة ,كالميندس ,معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب ,ص.127
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ىذيف الفعميف لمزمف المستقبؿ ,كال تتصؿ بيما أف كانا لغيره ,ككذلؾ ال تتصؿ بالفعؿ الماضي ,كال
بغيرىما مف األفعاؿ التي ال يراد منيا المستقبؿ الخالص ,كال بأسماء األفعاؿ المطمؽ ,كال سائر
األسماء كالحركؼ.
 -1النكف في آخر الفعميف حرؼ التككيد ,كيصح تشديدىا مع الفتح ,أك تخفيفيا مع
ً
التسكيف ,كقد اجتمعا في قكلو تعالى في قصة يكسؼ﴿ :ىليسجىن َّالف كىلي يك ن ً
يف﴾ ﴿ِّ﴾
كنا م ىف الصَّالاغ ًر ى
يٍى ىى
إكاف زيادتيما تفيد معنى الجممة قكة ,كتكسبو تأكيدان ,كمف أجمو سميت :ب (نكف التككيد) ,كالمشددة
أقكل في تأدية التككيد مف المخففة .كقد تفيد النكف –مع التككيد -لمداللة عمى االحاطة كالشمكؿ في
بعض الصكر .1
 -2كأما المضارع فيؤكد بيما كثي انر جكا انز :قكلو تعالى في سكرة مريـ ﴿ :ىف يكمًي ىكا ٍش ىربًي ىكىق ِّلرم
ىع ٍيننا فىًإ َّالما تىىريً َّالف﴾ ﴿ِٔ﴾ ,كقد كقعت الفعؿ المضارع السابقة شرطان بعد (أما) المككنة مف (أف)
الشرطية ,ك(ما) فأكدت بالنكف.
 -3قكلو تعالى في سكرة الكيؼ) :كىال تىقيكىل َّالف لً ىشي وء إًِّلني ىف ً
اع هؿ ىذلً ىؾ ىغ ندا﴾ ﴿ِّ﴾ كجاءت
ى
ٍ
تقكلف ألجؿ شيء ,كالشيء المقصكد بو
اآلية الكريمة مؤكدة (بنكف التككيد الثقيمة) ,كذلؾ بأف ال
ٌ
( ىغدان إًٌني ىف ً
اع يؿ ىذلً ىؾ) ,فيما يخص االستقباؿ مف الزماف .2
ٍ
ً
ً
ىح يد يى ىما أ ٍىك ًك ىال يى ىما﴾ ﴿ِّ﴾
 -4قكلو تعالى في سكرة اإلسراء﴿ :إً َّالما ىيٍبمي ىغ َّالف ع ٍن ىد ىؾ اٍلكىب ىر أ ى
ً
إما) ىي إف الشرطية ,زيدت عمييا (ما)
كجاءت اآلية الكريمة مؤكدة بمفظ (كال) أم :األب كاألـ ,ك( ٌ
تأكيدان ليا ,كلذلؾ دخمت النكف المؤكدة في الفعؿ كىي (نكف التككيد الثقيمة) ,كالمقصكد (عندؾ) ىك
أف يكب ار ,كيعج از ,ككانا ىك ًّ
ال أم( :تعب) عمى كلدىما ال كافؿ ليما غيره ,فيما عنده في بيتو ككنفو,

1
2

حسف ,عباس ,النحو الوافي ,المسالة  ,143دار المعارؼ بمصر ,ط 1974 ,3ـ.169-167/4 ,
المصدر نفسو.59/3 ,
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ال كصب نار ,ككانا يتكلياف منو في حاؿ الطفكلة فيك مأمكر بأف يستعمؿ معيما كطأة
كذلؾ أشد احتما ن
الخمؽ ,كليف الجانب كاالحتماؿ .1
 -2توكيد بالجممة
ً
ً
ً
ص ٍب نرا﴾ ﴿ِٕ﴾ في قصة
قكلو تعالى في سكرة الكيؼ﴿ :قى ى
يع ىمع ىي ى
اؿ أىلى ٍـ أىقي ٍؿ إَّالن ىؾ لى ٍف تى ٍستىط ى
قتؿ الغالـ ,كىذا بخالؼ قصة السفينة  ,فإنو قاؿ فييا  ( :أىىل ٍـ أى يق ٍؿ إًَّالن ىؾ ) ,كقاؿ في الثانية  ( :أىىل ٍـ أى يق ٍؿ ىل ىؾ
إًَّالن ىؾ) ,إكانما جيء بذلؾ لمزيادة في العتاب عمى رفض الكصية مرة بعد مرة

 ,كالكسـ بعدـ الصبر ,

كىذا كما لك أتى اإلنساف ما نييتو عنو فممتو كعنفتو  ,ثـ أتى ذلؾ مرة ثانية  ,أليس أنؾ تزيد في
لكمو كتعنيفو ؟.
ثاني ( :أىىل ٍـ أى يق ٍؿ
كالجكاب :كذلؾ فعؿ ىاىنا  ,فإنو قيؿ في المالمة أكالن  ( :أىىل ٍـ أى يق ٍؿ إًَّالن ىؾ ) ثـ قيؿ ان
لى ىؾ إًَّالن ىؾ ) كىذا مكضع يدؽ عف العثكر عميو بالنظرة العجيمة  ,كال يمكف اكتناه حسنو إال بعد التأمؿ
العميؽ ,كىذا فف جميؿ القدر ،بعيد الغكر ،فممضمائر أسرار ال يدركيا إال المميمكف كالمبدعكف
كىي ليست مجرد ضمائر .2
المبحث الثالث :توكيد المديح بما يشبو الذم وعكسه ,كينقسـ إلى قسميف:
القسـ األكؿ :أ ف يستثنى مف صفة ذـ منفية عف الشيء صفة مدح  ,لذلؾ الشيء بتقدير
دخكليا في صفة الذـ المنفية.
كالقسـ الثاني :أف تثبت لشيء صفة مدح  ,كتعقب ذلؾ بأداة استثناء يمييا صفة مدح أخرل
لذلؾ الشيء نحك :أنا أفصح العرب بيد أني مف قريش

 .كفائدتو :تنبيو المخاطب ,إكايقاظ الذىف,

إكاعماؿ العقؿ إلرساؿ المعنى بطريقة ىج ٌذابة ,تي ٍدخؿ السركر في النفس ,كتدفع الممؿ .3
1

الزمخشرم ,تفسير الكشاف.11-10/3 ,

3

أيمف ,الكافي في البالغة ,ص.270

2

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.533/4 ,16

,
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كف ًفييىا ىل ٍغ نكا إً َّالال ىس ىال نما
إذا عرفت ىذا فاعمـ أف اآلية الكريمة في سكرة مريـ  :ى
﴿ال ىي ٍس ىم يع ى
ىكىليي ٍـ ًرٍزقييي ٍـ ًفييىا يب ٍك ىرةن ىك ىع ًشيًّا﴾ ﴿ِٔ﴾ كىذه اآلية فييا ثالثة أكجو:
 -1أن يكون معناه  :إف كاف تسميـ بعضيـ عمى بعض  ,أك تسميـ المالئكة لغكان  ,كالمراد
ب(لى ٍغ نكا) في اآلية أم :قبيحان أك فضكالن مف الكالـ  ,1فال يسمعكف لغكان إال بذلؾ.
 -2أنيم ال يسمعون فييا إال قو ًال  ,يسممكف فيو مف العيب كالنقيصة  ,كىذا يتعيف فيو
االستثناء المنقطع.
 -3أن معنى السالم ىو الدعاء بالسالمة  ,كىي دار السالمة ألف السالمة الحقيقية ليست
إال في الجنة ,إذ فييا بقاء بالفناء ,كغنى بال فقر ,كعز بال ذؿ ,صحة بال سقـ ,كما قاؿ تعالى في
الـ ًع ٍن ىد ىرٌب ًي ٍـ ﴾ ﴿ُِٕ﴾ أم :السالمة  ,2كأىميا أغنياء عف الدعاء
الس ى
سكرة األنعاـ﴿ :ىليي ٍـ ىد يار ٌ
بالسالمة ,فكاف ظاىره مف باب المغك  ,كفضكؿ الحديث  ,لك ال ما فيو مف فائدة اإلكراـ  ,ففي الكجو
االكؿ كالثالث ,يتعيف االتصاؿ في االستثنا .
كأما الكجو األكؿ فمجعؿ ذلؾ لغكا عمى سبيؿ التجكز كالفرض  ,كأما الكجو الثاني فكاضح  ,ألنو فيو
اطالؽ المغك عمى السالـ ,كأما الكجو الثالث :فمحمؿ الكالـ عمى ظاىره مف دكف تجكز  ,أك فرض.3

1

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.187

3

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.625-623/4 ,16

2

قعداف ,معجم القرآن ,ص.356
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ثانياً :القصر
القصر لغة :القصر :الحبس ,كالقصر :كفؾ نفسؾ عف أمر ككفيا مف أف تطمح بو ىغ ٍرب
الطمع .1كما قاؿ تعالى في سكرة الرحمف:

(حكر م ٍقصكر ه ً
ً ً
قص ٍرىف
ات في اٍلخىياـ﴾ ﴿ِٕ﴾ ,أم :ى
ي ه ى ي ى

كحبس ىف أنفسيي َّالف ألزكاج ًي َّالف ,كمحبكس فييا .2
كخصص ىف
ٍ
ٍ
القصر اصطالحاً :ىك (تخصيص شيء بشيء بطريؽ مخصكص ,كالشيء األكؿ :ىك
المقصكر ,كالثاني :ىك المقصكر عميو .3
كأسمكب القصر في ىذه اآلية ,يفيد قصر العبادة إكاثباتيا ﵀ كحده ,بحيث ال يشاركو فييا
فر َّال
ب قائؿ يقكؿ :كنعبد غيره ,ألف باب العطؼ ىنا
أحد .فمك قالت االية( :كقضى ربؾ أف تعبدكه) ,ي
مفتكح لـ يغمؽ ,كما لك قمت :ضربت فالنان كفالنان كفالنان ,ىكذا باستخداـ العطؼ ,لكف لك قمت :ما
ضربت إال فالنان ,فقد أغمقت باب العطؼ .ألف مف فائدتو :يقكم المعنى ,كيزيد تأثيره في النفس .4
طرق القصر:
ذكر البالغيكف مف طرؽ القصر المعركفة

 ,5منيا :العطؼ ب(ال ,كبؿ ,كلكف) ,كالنفي

كاالستثناء ,إكانما ,كالتقديـ ,كتعريؼ المسند كضمير الفصؿ.
 -1العطف ب(ال ,وبل ,ولكن)  :ككؿ منيما يفيد أف حكـ المعطكؼ بيا يغاير المعطكؼ عميو,
بأف يككف متعاطفاىا مختمفيف إيجابنا كسمبنا ,فإذا كاف العطؼ ب (ال) أفاد النفي بعد اإلثبات,
كقكلؾ( :محمد خاتـ األنبياء ال غيره) ,إكاذا كاف العطؼ ب(بؿ ,كلكف) أفاد اإلثبات بعد النفي,
كقكلؾ( :ما زيد كاتب بؿ شاعر).

1

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (قصر).

2

أيمف ,الكافي في البالغة ,ص .408قعداف ,معجم القرآن ,ص.632

4

أيمف ,الكافي في البالغة ,ص.412

3

مطمكب ,كالبصير ,البالغة والتطبيق ,ص.169

5

السيكطي ,اإلتقان.140-135/3 ,

80

 -2إنما :كجميكر البالغييف عمى أنيا تفيد القصر لتضمنيا معنى (ما ,إكاال) ,كقكلو تعالى في
ً
الد ىـ ﴾ ﴿ُّٖ﴾ .بالنصب أم :ما حرـ عميكـ إال الميتة .1
الم ٍيتى ىة ىك ٌ
سكرة البقرة﴿ :إٌنمىا ىح ٌرىـ ىعىم ٍي يك ٍـ ى
كتأتي (إنما) في القصر بقسميو الحقيقي كاإلضافي ,كمكقع المقصكر عمييا معيا ىك المؤخر دائمان.
 -3تعريف المسند وضمير الفصل  :كىما طريقاف مف طرؽ القصر ليما أثر في أساليبو
كبالغتو ,كقكلؾ( :محمد ىك الشاعر) ,فمجئ (ىك) بعد قكلؾ (محمد) أفاد أنؾ تقصد إلى تحديده
كتمييزه كتخصيصو قبؿ أف تخبر عنو .2
المطمب الخامس :اإليجاز واإلطناب
أو ًال :مفيوم االيجاز ( )Brachylogy
كجز الكالـ كجازة ككج از كأكجز :قؿ في بالغة ,كأكجزه اختصره .يقاؿ :أكجز
االيجاز لغة :ي
فالف ايجا از في كؿ أمر ,كأمر كجيز ككالـ كجيز أم :خفيؼ مقتصر .3
االيجاز اصطالحاً :ىك التعبير عف المعاني الكثيرة ,بالمفظ القميؿ ,بشرط أف يككف المفظ أقؿ
ال يفسد الكالـ .كأسمكب االيجاز مف أىـ خصائص المغة
مف المعنى ,مع الكفاء بو ,إكاال كاف إخال ن
العربية ,كقد كاف العرب ال يميمكف إلى االطالة كاالسياب ,ككانكا يعدكف االيجاز ىك البالغة ,فمقد
صحار بف ىعٌياش العبدم ما تعدكف البالغة منكـ ؟ قاؿ :اإليجاز
ساؿ معاكية بف أبي سفياف ي

1

القزكيني ,اإليضاح.12/2 ,

3

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (كجز).

2

محمد ,محمد أبك مكسى ,دالالت التراكيب دراسة بالغية ,مكتبة كىبة ,ط1408 ,2ىػ 1987-ـ ,ص.93-92

4

كقاؿ ابف المقفع إنو ىك البالغة ,راجع :البيان .116/1 ,إسماعيؿ ,البالغة والتطبيق ,ص.179

.4

81

كيعرفو صاحب المفتاح بأنو( :أداء المقصكد مف الكالـ باقؿ مف عبارات متعارؼ األكساط)

.1

كينقسـ إلى قسميف :2اإليجاز الحذؼ ,كاإليجاز القصر.
القسم األول :إيجاز الحذف :كيككف بحذؼ كممة  ,أك جممة  ,أك أكثر  ,مع قرينة تعييف
المحذكؼ ,كتماـ المعنى أم :ال يختؿ المعنى  .أك ىك كما قاؿ ابف األثير( :ما يحذؼ منو المفرد
كالجممة ,لداللة فحكل الكالـ عمى المحذكؼ ,كال يككف بحذؼ إال فيما زاد معناه عمى لفظو)  .3كيقدـ
لو أمثمة عديدة منيا .4
الجانب التطبيقي :في سورة يوسف:
ؾ ٍائتيكنًي﴾ ﴿َٓ﴾ كفي ىذه اآلية حذؼ مف ىذا الكالـ
اؿ اٍل ىمًم ي
﴿كىق ى
 -1في قكلو تعالى :ى
جممة مفيدة ,كتقديرىا :فرجع الرسكؿ عمييـ فأخبرىـ بمقالة يكسؼ ,فعجبكا ليا أك فصدقكه عمييا,
كقاؿ الممؾ( :ائتكني بو) .5
اسأ ً
ىؿ اٍلقى ٍرىيةى﴾ ﴿ِٖ﴾ أم :أىمو .كحذؼ المضاؼ إكاقامتو مقاـ
﴿ك ٍ
 -2في قكلو تعالى :ى
اآلخر ,6فقد أكضحو سيبكيو (ت 180ىػ) بقكلو( :إنما يريد أىؿ القرية) ثـ يقكؿ سيبكيو( :كىذا
الكالـ أكثر مف أف يي ٍحصى) .7

1

السكاكي ,يكسؼ بف أبي بكر بف محمد بف عمي( ,ت 626ىػ) ,مفتاح العموم ,المحقؽ نعيـ زرزكر ,دار الكتب العممية,

بيركت-لبناف ,ط 1407 ,2ىػ 1987-ـ ,ص  .156-155الرـ افم ,النكت في إعجاز القرآن  ,ص  .76الجاحظ ,البيان
والتبيان.96/1 ,
2
3

السيكطي ,اإلتقان ,ص .388إسماعيؿ ,البالغة والتطبيق ,ص .185-182الضناكم ,المعجم الميسر ,ص.221
ابف حجة الحمكدم ,المثل السائر .78/2 ,إسماعيؿ ,البالغة والتطبيق ,ص.185

4

السممي ,عزالديف عبد العزيز عبد السالـ( ,ت 660ىػ) ,مجاز القرآن ,المحقؽ مصطفى محمد حسيف الذىبي ,تقديـ أحمد

5

مطمكب ,معجم المصطمحات البالغية.359/ 1 ,

7

سيبكيو ,الكتاب.212/1 ,

زكي يماني ,مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي ,لندف1419 ,ىػ 1999-ـ ,ص.355-351
6

إسماعيؿ ,البالغة والتطبيق ,ص.189
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في سورة اإلسراء:
النا ىق ىة مب ً
كد َّال
ص ىرةن﴾ ﴿ٗٓ﴾ بحذؼ المكصكؼ إكاقامتو مقاـ
﴿كآتىٍيىنا ثى يم ى
يٍ
في قكلو تعالى :ى
اآلخر .كقكلو( :مبصرة) في ىذه اآلية إيجا ز ,أم :آية مبصرة ,كلـ يرد الناقة فإنيا ال معنى ليا لك
كصفيا بالبصر .1
في سورة مريم :
ً ً
ً ً ً
يف ىكتيٍن ًذ ىر ًب ًو ىق ٍك نما لي ًّدا﴾ ﴿ٕٗ﴾ تتجمى
في قكلو تعالى ﴿ :ىفًإَّالن ىما ىيس ٍَّالرىناهي بًم ىسان ىؾ لتيىب ِّلش ىر ًبو اٍل يمتَّالق ى
في ىذا اإليجاز ,ففي كممة ( المتقيف) فقد قامت ىذه المفظة ( المتقيف) مقاـ عدة ألفاظ كجمؿ ,فيـ
متقكف بالنظر إلى ما يصيركف إليو ,كيؤكؿ إليو حاليـ بعد تدبر القرآف ,كتأممو كالعمؿ بما فيو ,فقد
قامت ىذه المفظة مقاـ عدة جمؿ ,إذ المراد أف ىذا القرآف ليبشر لمناس الذيف يصيركف متقيف بسبب
إيمانيـ بالقرآف الكريـ  ,إكاقباليـ عميو ,فقد أدل المجاز المعنى المراد تحقيقتو بألفاظ أقؿ مما تؤديو
الحقيقة ,فتأمؿ بالغة بيذا اإليجاز البديع ,كحسبؾ باإليجاز بالغة ,بؿ ىك البالغة نفسيا ,فكـ
تنافس فيو المتنافسكف ,ككـ تفاكت فيو القكـ ,كتباينت مراتبيـ فيو.2
كقد جاء كصؼ ىؤالء القكـ بأنيـ قكـ لد في السياؽ سياؽ الحديث عف القرآف ,كبياف
تيسيره كتسييمو ,كفي ىذا الكصؼ بياف لشدة جداليـ كعنادىـ كخصاميـ ,كبياف مدل إعراضيـ عف
الحؽ ,كعدـ قبكلو كاإلذعاف لو.3

1

إسماعيؿ ,البالغة والتطبيق ,ص.190

 2العمار ,التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن ,ص.133
 3لمكقكؼ عمى معاني (قى ٍكمان ليداًّ) [مريـ :آية ,] 97 :كاالستزادة منيا انظر :الطبرم ,محمد بف جرير( ,ت310ىػ) ,تفسير
القرطبي ,المحقؽ أحمد محمد شاكر ,مؤسسة الرسالة ,ط 1420 , 1ىػ 2000-ـ .133/16 ,القرطبي ,محمد بف أحمد
األنصارم( ,ت671ىػ) ,الجامع ألحكام القرآن ,دار الكتب المصرية ,ط 1353 ,2ىػ 1935-ـ ,148/11 ,كغيرىما.

83

ِ
ص ِر  :كىك تقميؿ األلفاظ كتكثير المعاني  ,1أك يككف بتقصير العبارة
القسم الثاني :إيجاز الق ْ
غير محذكؼ منيا ,أك يككف بتضميف العبارات القصيرة معاني كثيرة مف غير حذؼ

–في مفيكـ

الرماني – أغمض مف إيجاز الحذؼ الذم يعتبره غامضان لمحاجة إلى العمـ بالمحذكؼ ,كيرل ابف
األثير :أف التنبو ليذا النكع عسر ألنو يحتاج إلى فضؿ تأمؿ .2
كذلؾ يظير مف أربعة أكجو :أنو أكثر في الفائدة ,كأكجز في العبارة ,كأبعد مف الكمفة
بتكرير الجممة ,كأحسف تأليفان بالحركؼ المتالئمة ,فبإجماع ىذه األمكر جميعان ,صار أبمغ منو
كأحسف.3
الجانب التطبيقي :في سورة اإلسراء:
ظميكما ىف ىق ٍد جعٍمىنا لًكلًي ً
ً
الن ٍف ىس الَّالتًي ىح َّالرىـ المَّالوي ًإ َّالال بًاٍل ىح ِّل
﴿كىال تى ٍقتيميكا َّال
ِّلو
ؽ ىك ىم ٍف قيت ىؿ ىم ٍ ن
ىى ى
في قكلو تعالى  :ى
سٍمطى نانا فى ىال يس ًر ٍ ً
كرا﴾ ﴿ّّ﴾ كالمراد بكممة (سمطانان) بمعنى :تسمطا عمى
ؼ في اٍل ىق ٍت ًؿ إًَّالنوي ىك ى
يٍ
اف ىم ٍن ي
ي
صن
القاتؿ بالقصاص أك الدية  ,4فمعنى ىذه اآلية جاء مكج انز كما ؽاؿ تعالى في سكرة البقرة ﴿ :ىكلى يك ٍـ ًفي
ً
صاص ىحياةه﴾ ﴿ُٕٗ﴾ ,لكف األكؿ أطناب ،كالثاني إيجاز ،ككالىما مكصكؼ بالمساكاة .5
اٍل ًق
ثانياً :اإلطناب)Circumlocution perphrasis( :
اإلطناب لغة :مأخكذ في األصؿ مف (أطنب) في الشيء  ,أم :إذا بالغ فيو ،يقاؿ  :أطنبت الريح
إذا اشتدت في ىبكبيا ،كأطنب في السير إذا اشتد فيو.

1

كاإلطناب في البالغة المنطؽ ,كالكصؼ

إسماعيؿ ,البالغة والتطبيق ,ص.182

2

ابف األثير ,المثل السائر.78/2 ,

4

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.166

3

العمرم ,المباحث البالغية في ضوء قضية اإلعجاز القرآني ,ص.118-117

5

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.358/4 ,15
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مدحنا كاف أك ذمنا ,كأطنب في الكالـ :بالغ فيو ,كأطنب في الكصؼ :إذا بالغ كاجتيد .كأطنب في
الكالـ أيضان إذا أبعد ,كأطنب اإلبؿ :إذا تبع بعضيا بعضان في السير .1
اإلطناب اصطالحاً :التعبير عف المعاني القميمة بالكثرة مف األلفاظ .كيعرفو ابف األثير بأنو:
(زيادة المفظ عمى المعنى لفائدة ,أك لتقكية المعنى)  .2كال تقبؿ منو إال ماكانت الزيادة فيو لفائدة ،
ال  .كىك مف أقدـ الفنكف التي تحدث القدماء عنيا ,ككاف
فإذا لـ تكف في الزيادة فائدة  ,سمي تطكي ن
الجاحظ قد أشار إليو كثي انر ,كقاؿ( :إنو ليس بإطالة ما لـ يجاكز الكالـ الحاجة)  .3كيؤيده في ذلؾ
صاحب المباحث البالغية في ضكء قضية اإلعجاز القرآني( :فإف لإلطناب مكضعان يككف فيو أكلى
مف اإليجاز ,ألف الحاجة إليو أشد ,كاالىتماـ بو أعظـ) .4
كاإلطناب يككف بأمكر عدة  ,نكجزىا فيما يمي :
 -1الزيادة :في سورة يوسف:
ً
ً
كف﴾ ﴿ّٕ﴾ ىذه اآلية الكريمة نكع مف الزيادة ,حيث
﴿ك يى ٍـ بً ٍاآلخ ىرًة يى ٍـ ىكاف ير ى
في قكلو تعالى :ى
ً
ً
كف﴾.
﴿ك يى ٍـ بً ٍاآلخ ى ًرة يى ٍـ ىكاف ير ى
تأكيد الضمير المنفصؿ بمثمو ,كما جاءت صكرتو في األية ى
في سورة مريم:
ث ىحيًّا﴾ ﴿ّّ﴾ كىذه اآلية
﴿كالس ى
كت ىكىي ٍكىـ أ ٍيب ىع ي
ىم ي
َّالال يـ ىعمى َّالي ىي ٍكىـ يكلً ٍد ي
ت ىكىي ٍكىـ أ ي
في قكلو تعالى :ى
﴿كىي ٍكىـ
الكريمة نكع مف الزيادة أيضنا ,حيث جاءت اآلية ببياف الحاؿ المؤكدة .كمنيا الحاؿ المؤكدة  ,ى
ث ىحيًّا﴾.
أ ٍيب ىع ي

1

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (طنب) .الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو.358/4 ,

2

السيكطي ,جالؿ الديف ,الجامع الكبير ,المحقؽ مختار إبراىيـ اليائج ,عبد الحميد محمد ندا ,حسف عيسى عبد الظاىر,

3

الجاحظ ,الحيوان ,ص.7/6

األزىر الشريؼ ,مجمع البحكث اإلسالمية1426 ,ىػ 2005-ـ ,ص .146ابف األثير ,المثل السائر.128/2 ,
4

العمرم ,المباحث البالغية في ضوء قضية اإلعجاز القرآني ,ص.119
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 -2التذييل)Hypercatalexis( :
ثكبو تذييالن ,أم :طكلو .1
التذييل لغة :الذيؿ :آخر كؿ شيء ,كذيؿ ه
فالف ى
التذييل اصطالحاً  :يعرفو أبك ىالؿ العسكرم( :إعادة األلفاظ المترادفة عمى المعنى بعينو
حتى يظير لمف لـ يفيمو كيتككد عند مف فيمو ,كىك ضد اإلشارة كالتعريض) .2
في سورة اإلسراء:
ً
ً
اء اٍل ىح ُّن
اف ىزيىكنقا﴾ ﴿ُٖ﴾ كىذه اآلية
ؽ ىكىزىى ى
ؽ اٍلىباط يؿ إً َّالف اٍلىباط ىؿ ىك ى
﴿كيق ٍؿ ىج ى
في قكلو تعالى :ى
ً
اف ىزيىكقنا﴾ ىي :التذييؿ الذم خرج مخرج
مف أعظـ الشكاىد عميو  ,فالجممة األخيرة ﴿ ,إً َّالف اٍلىباط ىؿ ىك ى
المثؿ السائر الستقاللو بنفسو ,كىذا لتأكيد منطكؽ كالـ .3
المطمب السادس :الخصوص والعموم
أوالً :مفيوم الخصوص:
ص ,كالخصكص نقيض العمكـ ,كيستعمؿ بمعنى( :ال
ص ىي يخ ٌ
الخصوص لغة :مصدر ىخ ٌ
اص .4
سيما) ,تقكؿ :يعجبني فالف خصكصنا عممو كأدبو .كجمعو :ىخك ٌ
الخصوص اصطالحاً :كؿ لفظ كضع لمعنى معمكـ عمى االنفراد .5

1

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (ذيؿ).

2

العسكرم ,الصناعتين ,ص .373البغدادم ,خزانة األدب ,ص  .110ابف سناف ,سر الفصاحة ,ص .256 ,243

4

مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط ,ص.237

3

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو .400/4 ,إسماعيؿ ,البالغة والتطبيق ,ص.210-209

5

الجرجاني ,التعريفات ,ص.126 ,85
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ثانياً :مفيوم العموم:
المطر األرض .1
العموم لغة :مصدر ىع ٌـ ىي يع ٌـ يعمكمان ,بمعنى ىش ًم ىؿ ,كيقاؿ :ىع ٌـ
ي
.2

العموم اصطالحاً  :كما ذكر السيكطي أنو( :لفظ يستغرؽ الصالح لو مف غير حصر)
كقرر ابف أثير الجزرم( :أنو إذا كاف الشيئاف أحدىما خاصان ,كاآلخر عاما ,فإف استعماؿ العاـ في

حالة النفي ,أبمغ مف استعمالو في حالة االثبات ,ككذلؾ استعماؿ الخاص في حالة اإلثبات أبمغ مف
استعمالو في حالة النفي) .3
الجانب التطبيقي :في سورة الكيف:
اب ىال ي ىغ ًادر ً
﴿يا كٍيىمتىىنا م ً
اؿ ىى ىذا اٍل ًكتى ً
اىا﴾
ص ى
صغ ىيرةن ىكىال ىكبً ىيرةن إً َّالال أ ٍ
ىح ى
ي ي ى
ى
في قكلو تعالى  :ى ى
﴿ْٗ﴾ فإف كجكد المؤاخذة عمى الصغيرة  ,يمزـ منو كجكد المؤاخذة عمى الكبيرة  ,فينبغي أف يككف
(ال يغادر كبيرة كال صغيرة ) ,كالمراد ب(ال يغادر) في اآلية بمعنى :ال يترؾ

ألنو إذا لـ يغادر

صغيرة ,فمف األكلى أف ال يغادر كبيرة .4
في سورة مريم:
 -1في قكلو تعالى :مثاؿ

كف لًي يغ ىال هـ ىكلى ٍـ
تقديم العام عمى الخاص  ﴿ :ىقالى ٍ
ت أَّالىنى ىي يك ي

ؾ ىب ًغيًّا) 5يدؿ عمى أف مسيس
ؾ ىب ًغيًّا﴾ ﴿َِ﴾ بيف األميف أف قكلو ( :ىكلى ٍـ أى ي
ىي ٍم ىس ٍسنًي ىب ىشهر ىكلى ٍـ أى ي

1

مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط ,ص.629

3

ابف األثير ,نجـ الديف أحمد بف إسماعيؿ الحمبي( ,ت 737ىػ) ,جوىر الكنز  ,المحقؽ محمد زعمكؿ سالـ ,دار المعارؼ,

2

السيكطي ,اإلتقان ,ص.331

االسكندرية-مصر ,ص .292ابف حجة الحمكدم ,المثل السائر .32/2 ,السيكطي ,الجامع الكبير ,ص.169
4

5

قعداف ,معجم القرآن.548 ,

كرد كممة (البغي) في القرآف عمى خمسة أكجو :منيا :بمعنى الظمـ ,كالمعصية ,كالزنى ,كالطمب .راجع :قعداف,

القرآن ,ص.74

معجم
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ؾ
البشر المنفي عنيا ,شامؿ لممسيس بنكاح ,كالمسيس بزنى كما ىك الظاىر ,كقكلو تعالى ( :ىكىل ٍـ أى ي
ىب ًغيًّا) تخصيص بعد تعميـ ,ألف مسيس البشر يشمؿ الحالؿ كالحراـ .1
ً
َّال ً ً
اب ىك ىج ىعىمنًي ىنبًيًّا﴾ ﴿َّ﴾ بيف الدكتكر
 -2في قكلو تعالى﴿ :قى ى
اؿ إًِّلني ىع ٍب يد المو آتىان ىي اٍلكتى ى
فايز عارؼ القرعاف ,في كتابو( :التقابؿ كالتماثؿ في القرآف الكريـ) أف (حركة الخصكص كالعمكـ
اؿ ًإِّلني ىع ٍب يد المَّال ًو﴾ فيذا القكؿ
في ىذه اآليات كاضحة في البنية المغكية ,كذلؾ أف اآليات بدأت ب ﴿ ىق ى
يكشؼ بدقة عف خصكصية عيسى -عميو السالـ ,-مف خالؿ ضمير المتكمـ في:

﴿إًِّلني﴾ الذم

يمثؿ االنحسار نحك الذات كتحجيميا ,ليزيد ىذا التحجيـ خصكصية أخرل في قكلو:

﴿ع ٍب يد المَّال ًو﴾,
ى

فالعبد 2ىك :جزء خاص ,كصغير مف شريحة كبيرة ككاسعة ,ىي جزء مف عبادا﵀ الذيف يشكمكف
شريحة كمية كبيرة ,كيمتد السياؽ ىنا ليؤكد ىذه الخصكصية في:

ً
ً
اب﴾  ,فالكتاب الذم
﴿آتىان ىي اٍلكتى ى

ىك جزء مف ممككت ا﵀ سبحانو كتعالى ,يتنزؿ عمى عبده ىك عيسى -عميو السالـ ,-الذم يمثؿ
البعد الخاص بيف خمقو سبحانو كتعالى ,كمف ثـ يأخذنا السياؽ إلى الشريحة الكمية أك العمكمية في
﴿ك ىج ىعىمنًي ىن ًبيًّا﴾ فالنبكة أعـ مف الفرد (النبي) ,كىي معنى شامؿ إلرادة إليية أرادىا ا﵀
قكلو :ى
سبحانو كتعالى في ىذا الككف) .3
 -3في قكلو تعالى مثاؿ ذكر العام وارادة الخاص ﴿ :كىيقيك يؿ ًٍ
اف ىأإً ىذا ىما ًم ُّن
ؼ
ت لى ىس ٍك ى
اإل ٍن ىس ي
ى
يخ ىريج ىحيًّا﴾ ﴿ٔٔ﴾ كالمراد ب( ًٍ
اف) في اآلية :الكافر ,ألنو ىك المنكر لمبعث .4
أٍ
اإل ٍن ىس ي

1

الغرايبو ,محمد عقمو ,األمين الشنقيطي ومنيجو في التفسير  1393-1325ىـ ,دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع ,عماف-األردف,

2

فالمراد بكممة (عبد) في اآلية :بمعنى العبكدية إظيار التذلؿ ,كالعبادة أبمغ منيا ألنيا غاية التذلؿ ,كال يستحقيا إال مف لو

ط 2010 ,1ـ ,ص.200

غاية اإلفضاؿ كىك ا﵀ تعالى .راجع :قعداف ,معجم القرآن ,ص.475
3

القرعاف ,فايز عارؼ ,التقابل والتماثل في القرآن الكريم  ,المركز الجامعي لمنشر ,إربد-األردف ,ط 1415 ,1ق 1994-ـ,

4

الصابكني ,من أعالم المفسرين ,ص.75

ص.329-328
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في سورة الرحمن:
﴿في ًيما ىف ً
في قكلو تعالىً :
اف﴾ ﴿ٖٔ﴾ كقد اشتممت ىذه اآلية عمى تقديـ
اكيىةه ىكىن ٍخ هؿ ىكيرَّالم ه
ى
ً
اف﴾ .1
﴿كىن ٍخ هؿ ىكيرَّالم ه
ذكر العمكـ ﴿فىاكيىةه﴾ عمى الخصكص ى
المطمب السابع :التنكير والتعريف
التنكير والتعريف ىما مف األساليب البالغية ,التي حؽ البميغ أف يراعييما في الكالـ ,إذ
لكؿ منيما مكضعو الذم يتطمبو ,كال يحسف فيو غيره ,فقد يحسف تعريؼ الكممة في مكضع ال
يحسف فيو تنكيرىا ,بينما نرل العكس ىك الصحيح في مكضع آخر ,ذلؾ إف ما يفيده التنكير غير
ما يفيده التعريؼ ,كاألسباب التي تدعك إلى تنكير الكممة ,مخالفة لتمؾ التي تدعك إلى تعريفيا ,كمف
أىميتيما :إرادة النكع ,كالتعظيـ ,كالتنكير ,كالتحقير ,كالتقميؿ .2
أوالً :التنكير ( )Indefinite noun
غيره بحيث ال ييعرؼ ,نكره كجيو .3
التنكير لغة :مصدر مف ىن ٌكر تنكي انر ,نكر الشيء أمٌ :
التنكير اصطالحاً :ىك االسـ الداؿ عمى عاـ غير محدد ,كاألصؿ في األسماء التنكير
خالفان ,لبعض المغات اآلرية كالفارسية مثالن ,فإف األصؿ فييا التعريؼ .4
الجانب التطبيقي :في سورة اإلسراء:
في قكلو تعالى﴿ :س ٍبح َّال ً
ىس ىرل بً ىع ٍب ًد ًه ىل ٍي نال ًم ىف اٍل ىم ٍس ًج ًد اٍل ىح ىرًاـ﴾ ﴿ُ﴾ حيث أراد بقكلو
ي ى ى
اف الذم أ ٍ
مدة اإلسراء ،كأنو أسرل بو في بعض الميؿ مف مكة إلى الشاـ
(لي ن
ال) بمفظ التنكير :تقميؿ ٌ

1

الزركشي ,البرىان ,ص.781-780

 ,مسيرة

2

المراجعة كالزيادة مف المعمكمات ,انظر :عبد الرحيـ ,عبد الجميؿ ,لغة القرآن الكريم ,مكتبة الرسالة الحديثة ,عماف-األردف,

3

مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط ,ص.952

ط1401 ,1ىػ 1981-ـ ,ص.341-340
4

كىبة ,كالميندس ,معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب ,ص.419
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دؿ عمى بعض معنى البعضية .كيشيد لذلؾ قراءة عبد ا﵀
أربعيف ليمة ،كذلؾ أف التنكير فيو قد ٌ
كحذيفة مف الميؿ أم :بعض الميؿ.1
في سورة مريم :
 -1في سكرة مريـ :استعممت كممة (

ىك ىس ىال هـ) مرة بالتنكير كمرة بالتعريؼ ,عف نبييف

عظيميف ىما يحيى كعيسى -عمييما السالـ ,-كقيَّالد كال السالميف بيكـ الكالدة ،كيكـ المكت ،كيكـ
ث ىحيًّا﴾
كت ىكىي ٍكىـ يي ٍب ىع ي
البعث .قاؿ ا﵀ تعالى في تسميمو عمى يحيل ﴿ :ىك ىس ىال هـ ىعمى ٍي ًو ىي ٍكىـ يكلً ىد ىكىي ٍكىـ ىي يم ي
ت ىكىي ٍكىـ
﴿ُٓ﴾ ثـ قاؿ سبحانو عمى لساف المسيح في تسميمو عمى نفسو  ﴿ :ىكالس ى
َّالال يـ ىعمى َّالي ىي ٍكىـ يكلً ٍد ي
ث ىحيًّا﴾ ﴿ّّ﴾.
كت ىكىي ٍكىـ أ ٍيب ىع ي
ىم ي
أي
الصديقة مريـ ،التي جزاىـ ا﵀ عمييا
ىذه األكصاؼ الكريمة ألنبياء ا﵀ –عمييـ السالـ ,-ك ٌ
بمحبتو إكاكرامو ليـ في الدنيا كاآلخرة ،كانظر إلى ىذه العناية اإلليية التي أحاطت بسيدنا يحيى ,
فيك محاط باألمف كالسالـ اإلليي  ,في مختمؼ مراحؿ حياتو  ,كبعد مماتو  ,كمكمكء بالرحمة في كؿ
لحظة .كتحقيقو أف الالـ لمجنس ,فإذا قاؿ :كجنس السالـ عمي خاصة فقد عرض بأف ضده
عميكـ.2
اض إًىلى ًج ٍذ ًع َّال
الن ٍخمى ًة ﴾ ﴿ِّ﴾ التعريؼ لمنخمة ال
اء ىىا اٍل ىم ىخ ي
 -2في قكلو تعالى﴿ :فىأ ى
ىج ى
إما أف يككف مف تعريؼ األسماء الغالبة ،كتعريؼ النجـ كالصعؽ ،كأف تمؾ الصحراء كاف
يخمكٌ :
فييا جذع نخمة متعالـ عند الناس ،فإذا قيؿ :جذع النخمة ،فيـ منو ذلؾ ،دكف غيره مف جذكع
النخمؿ .إكا ٌما أف يككف تعريؼ الجنس ،أم :جذع ىذه الشجرة خاصة ،كأف المٌو تعالى ،إنما أرشدىا
إلى النخمة ،ليطعميا منيا الرطب  ,الذم ىك خرسة النفساء المكافقة ليا ,كألف النخمة أقؿ شيء صب ار

1
2

البيضاكم ,تفسير البيضاوي .563/1 ,الزمخشرم ,تفسير الكشاف.436/2 ,

الزمخشرم ,تفسير الكشاف ,ص.15
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عمى البرد ,كثمارىا إنما ىي مف جمارىا ,فممكافقتيا ليا مع جميع اآليات فييا اختارىا ليا ,كألجأىا
إلييا.1
في سورة محمد :
ً ً
ً
 -1في قكلو تعالىَّ :ال ً
آمنيكا بً ىما ين ِّلزىؿ ىعمىى يم ىح َّالم ود ك يىك اٍل ىح ُّن
ؽ
﴿كالذ ى
آمنيكا ىك ىعمميكا الصَّالال ىحات ىك ى
يف ى
ى ى
ى
ًم ٍف ىرِّلب ًي ٍـ﴾ ﴿ِ﴾ الحؽ جاء بالتعريؼ ,لحصر ما نزؿ عمى محمد-صمى ا﵀ عميو كسمـ -بأنو حؽ
ال باطؿ ,كصادؽ ال كاذب ,ففيو معنى االختصاص كالقصر .2
اء ىغي ًر ً
 -2في قكلو تعالى﴿ :مثى يؿ اٍلجَّالن ًة الَّالتًي ك ًع ىد اٍلمتَّالقيكف ًفييا أ ٍىنيار ًمف م و
آس وف ىكأ ٍىنيى هار
ٍ
ى
ي ى ى ىه ٍ ى
ى
ي
ً
ً
ط ٍعموي كأ ٍىنيار ًم ٍف ىخم ور ىل َّالذ وة لً َّال
صفًّى ىكىليي ٍـ ًفييىا ًم ٍف يك ِّلؿ
مش ًاربً ى
يف ىكأ ٍىنيى هار م ٍف ىع ىس وؿ يم ى
م ٍف ىلىب وف ىل ٍـ ىيتى ىغي ٍَّالر ى ي ى ى ه
ٍ
َّال
ً
الثَّالمر ً
ات ىك ىم ٍغ ًف ىرةه ًم ٍف ىرِّلب ًي ٍـ ىك ىم ٍف يى ىك ىخالً هد ًفي َّال
اء يى ٍـ﴾ ﴿ُٓ﴾
ىم ىع ى
الن ًار ىك يسقيكا ىم ن
يما ىف ىقط ىع أ ٍ
اء ىحم ن
ىى
اؿتنكير في (مغفرة) ,لبياف عظمتيا كقيمتيا في نفسيا ,كالمراد بيا في اآلية أم :إلباس ا﵀
تعالى العفك لممذنبيف ,كقاؿ( :مف ربيـ) تأكيدان لعظمتيا مف رضا ربيـ ,فكأنيا مغفرة مف تمقاء نفسو,
كمف إضفاء إحساف ا﵀ عمييـ بيذا الغفراف .كاؿتنكير في (ماء) ,إلظيار فظاعتو ,كأكد ىذه الفظاعة
بأنو حميـ أم :مبالغة في الح اررة .3
آف أىـ ىعمىى قيمي و
كب أى ٍقفىالييىا﴾ ﴿ِْ﴾ اؿتنكير في
 -3في قكلو تعالى﴿ :أىفى ىال ىيتى ىدب يَّالر ى
كف اٍلقي ٍر ى ٍ
قمكب ،إكاضافة األقفاؿ  ,لمداللة عمى أنيا أقفاؿ أم :مغاليقيا  4مخصكصة بيا  ,مناسبة ليا غير
مجانسة لسائر األقفاؿ المعيكدة  .فيك إما لتيكيؿ حاليا  ,كتفظيع شأنيا ،بإبياـ أمرىا في القساكة ,

1

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.594/4 ,16

3

المصدر نفسو ,ص.63

2

حسيف ,التفسير البالغة الميسر ,ص.50

4

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.326
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كالجيالة ,كأنو قيؿ :عمى قمكب منكرة  ,ال يعرؼ حاليا  ,كال يقادر قدرىا في القساكة ،إكاما ألف المراد
بيا قمكب بعض منيـ ،كىـ المنافقكف .1
المطمب الثامن :التقديم والتأخير ()Hyperbaton anastrophe inversion
باب تتبارل فيو األساليب ,كتظير المكاىب كالقدرات ,كىك داللة عمى التمكف في الفصاحة,
كحسف التصرؼ في الكالـ ,ككضعو الكضع الذم يقتضيو المعنى.
مفيوم التقديم والتأخير  :عبارة مركبة مف كممتيف (التقديـ) ك (التأخير) ,فكممة (التقديـ)
قدـ يقدـ تقديمان أم :جعمو قيدامان ,كيقاؿ :قدـ رجمؾ إلى ىذا األمر ,أقبؿ عميو .كالثانية:
مصدر مف ٌ
أخر يؤخر تأخي نار كيقاؿ :تأخر الشيء ,أم :جعمو بعد مكضعو
(التأخير) مصدر مف ٌ

 .2كيقكؿ

الزركشي :ىك( :أحد أساليب البالغة ,فإنيـ أتكا بو داللة عمى تمكنيـ في الفصاحة ,كممكتيـ في
الكالـ كانقياده ليـ ,كلو في القمكب أحسف مكقع ,كأعذب مذاؽ) .3
الجانب التطبيقي :في سورة الكيف:
ً و
ت أٍ ً
صنبا﴾ ﴿ٕٗ﴾
اء يى ٍـ ىممً ه
ؾ ىيأ ي
في قكلو تعالى ﴿ :ىفأ ىىرٍد ي
ىف أىع ىيبيىا ىك ىك ى
ٍخ يذ يك َّالؿ ىسف ىينة ىغ ٍ
اف ىكىر ى
ت أٍ ً
ٍخ يذ يك َّالؿ
اء يى ٍـ ىممً ه
ؾ ىيأ ي
ظاىر الكالـ يقتضي تأخير قكؿ ق ﴿ :ىفأ ىىرٍد ي
ىف أىع ىيبيا ﴾ عف قكلو ﴿ :ىك ى
كاف ىكر ى
ً و
ب﴾ ,ألف إرادة العيب مسببة عف خكؼ الغصب عمييا  ,فكاف حقو أف يتأخر عف السبب ,
ص ان
ىسف ىينة ىغ ٍ
كالجكاب عمى ذلؾ أنو سبحانو قدـ المسبب عمى السبب لمعناية بو  ,كألف خكؼ الغصب ليس ىك
السبب كحده ,كلكف مع ككنيا لممساكيف .4
في سورة الرحمن:

1

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.210/7 ,26

3

الزركشي ,البرىان في عموم القرآن.233/3 ,

2

أخر) :ص.8
قدـ) :ص ,720ك( ٌ
مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيطٌ ( ,

4

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.536/4 ,16
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﴿في ًيما ىف ً
في قكلو تعالىً :
اف﴾ ﴿ٖٔ﴾ كقد اشتممت ىذه اآلية عمى تقديـ
اكيىةه ىكىن ٍخ هؿ ىكيرَّالم ه
ى
العمكـ ( ىف ً
اف).1
اكيىةه) بالطبع عمى الخصكص ( ىن ٍخ هؿ ىكيرَّالم ه
المطمب التاسع :الطباق ()Antithesis
الطباق لغة :كضع طبؽ عمى طبؽ ,ككضع غطاء القدر منكفئا عمى فـ القدر حتى يغطيو
بإحكاـ ,كمنو إطباؽ بطف الكؼ عمى بطف الكؼ اآلخر ,تقكؿ :طابؽ الشيء عمى الشيء مطابقا
كطباقا ,أم :أطبقو عميو ,كعمى رأم الفراىيدم مف قكليـ( :طابقت بيف الشيئيف إذا اجتمعت ىما
عمى حذك كاحد).2
الطباق اصطالحاً :كما يعرؼ العسكرم( :المطابقة في الكالـ ىي :الجمع بيف الشيء
كضده في جزء مف أجزاء الرسالة ,أك الخطبة ,أك البيت مف بيكت القصيدة ,مثؿ :الجمع بيف
البياض كالسكاد ,كالميؿ كالنيار ,كالحر كالبرد)  .3كالعنصر الجمالي في الطباؽ :ىك ما فيو مف
التالؤـ بينو كبيف تداعي األفكار في األذىاف ,باعتبار أف المتقابالت أقرب تخاط انر إلى األذىاف مف
التشبييات كالمتخالفات .كفائدتو  :يساعد عمى تداعي األفكار في األذىاف ,باعتبار أف الطباؽ أقرب
تخاطي انر إلى األذىاف مف المتشابيات كالمخالفات .4
الجانب التطبيقي :في سورة اإلسراء:
اىتى ىدل ىفًإَّالنما ييتىًدم لًىن ٍف ًس ًو كم ٍف ض َّالؿ ىفًإَّالنما ي ً
ض ُّنؿ ىعىم ٍييىا ىكىال تىًزير
﴿م ًف ٍ
ى ى
ى
ى ىٍ
ىى
 -1في قكلو تعالى :ى
ث ىر يسكنال﴾ ﴿ُٓ﴾ ىذه اآلية فقد طابؽ سبحانو بيف
يف ىحتَّالى ىن ٍب ىع ى
ىك ًازىرةه ًكٍزىر أ ٍ
يخ ىرل ىك ىما يكَّالنا يم ىع ِّلذبً ى
(اليدل) ك (الضالؿ).5

1

الزركشي ,البرىان في عموم القرآن ,ص.781-780

2

ابف المعتز ,عبدا﵀ بف محمد المعتز با﵀( ,ت296ىػ) ,البديع في البديع ,دار الجيؿ ,ط1410 ,1ىػ 1990-ـ ,ص.36

4

أيمف ,الكافي في البالغة ,ص.178

3

العسكرم ,الصناعتين ,ص .307ابف حجة الحمكدم ,خزانة األدب ,ص .65الضناكم ,المعجم الميسر ,ص.229

5

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.331/4 ,15

93

ً
ً
ًً
 -2في قكلو تعالى﴿ :كمف ىك ً
يال﴾
ىض ُّنؿ ىسبً ن
ىع ىمى ىفييىك في ٍاآلخ ى ًرة أ ٍ
اف في ىىذه أ ٍ
ىع ىمى ىكأ ى
ىىٍ ى
﴿ِٕ﴾ كفي ىذه اآلية فقد طابؽ سبحانو بيف (أعمى) ك (أضؿ).
في سورة الكيف:
ًً ً
ًَّال ً َّال ً
اب ىكلى ٍـ ىي ٍج ىع ٍؿ لىوي ًع ىك نجا﴾ ﴿ُ﴾
 -1في قكلو تعالى ﴿ :اٍل ىح ٍم يد لمو الذم أ ٍىن ىزىؿ ىعمىى ىع ٍبده اٍلكتى ى
ىقي ً ً
يدا﴾ ﴿ِ﴾ في ىذه اآلية فقد طابؽ سبحانو بيف ( العكج) بمعنى :االختالؼ أك
ٍسا ىش ًد ن
ِّلما ل يي ٍنذ ىر ىبأ ن
ن
االختالؿ ,ك(االستقامة) بمعنى :المستقيـ أك المعتدؿ ,فيذا البياف كاف رائعان ال مجاؿ فيو لمنتؽد.1
 -2في قكلو تعالى:

الشم ً
ات ِّل
ات اٍلىي ًم ً
اؿ﴾
﴿كتى ٍح ىس يبيي ٍـ أ ٍىيقىاظنا ىك يى ٍـ يرقي ه
يف ىكىذ ى
كد ىكين ىقمِّل يبيي ٍـ ىذ ى
ى
ى

﴿ُٖ﴾ كفي ىذه اآلية بياف ا﵀ تعالى عف قصة أىؿ الكيؼ ,كفي ىذا النص طباقاف:
األكؿ :بيف( :أيقاظان) ك (رقكد) .كىك مف طباؽ ايجاب ,أم :الجمع بيف لفظيف مثبتيف
متضاديف .2الثاني :بيف( :ذات اليميف) ك (ذات الشماؿ) .3
َّال ً
كف ىك ٍجيىوي﴾
كف ىربَّاليي ٍـ اًٍل
ب ىغ ىد ًاة ىكاٍل ىع ًش ِّلي يي ًر ي
يد ى
يف ىي ٍد يع ى
اصبً ٍر ىن ٍف ىس ىؾ ىم ىع الذ ى
﴿ك ٍ
 -3في قكلو تعالى :ى
﴿ِٖ﴾ كىذه اآلية فقد طابؽ سبحانو بيف (بالغداة) ك(العشي).
في سورة مريم:
ث ىحيًّا﴾ ﴿ّّ﴾ ىذه
﴿كالس ى
كت ىكىي ٍكىـ أ ٍيب ىع ي
ىم ي
َّالال يـ ىعمى َّالي ىي ٍكىـ يكلً ٍد ي
ت ىكىي ٍكىـ أ ي
 -1في قكلو تعالى :ى
اآلية فقد طابؽ سبحانو بيف( أمكت) ك (أبعث) .4
 -2في قكلو تعالى:

ً
ً
يف ىكتيٍن ًذ ىر ًب ًو ىق ٍك نما لي ًّدا﴾
﴿ ىفًإَّالن ىما ىيس ٍَّالرىناهي بًمً ىسانً ىؾ ًتي
ؿىب ِّلش ىر ًبو اٍل يمتَّالق ى

﴿ٕٗ﴾ كىذه اآلية فقد طابؽ سبحانو بيف (تبشر) ك (تنذر) .5

1

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.438/4 ,15

3

أيمف ,الكافي في البالغة ,ص.172

5

المصدر نفسو ,ص.75

2

مطمكب ,البالغة والتطبيق ,ص.439

4

الصابكني ,من أعالم المفسرين ,ص.60
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ؼ يج ٍن ندا﴾ ﴿ٕٓ﴾
 -3في قكلو تعالى :ى إ
ىض ىع ي
كف ىم ٍف يى ىك ىشٌّرر ىم ىك نانا ىكأ ٍ
َّالاع ىة ىف ىسىي ٍعىم يم ى
﴿كًا َّالما الس ى
﴿كي ًز ي َّال َّال ً
ِّلؾ ثىىك نابا ىك ىخ ٍيهر ىم ىرًّدا﴾ ﴿ٕٔ﴾ كىذه
ات ىخ ٍيهر ًع ٍن ىد ىرب ى
ات الصَّالالً ىح ي
اىتى ىد ٍكا يى ندل ىكاٍلىب ًاقىي ي
يف ٍ
يد الموي الذ ى
ىى
اآلية فقد طابؽ سبحانو بيف (شر) ك (خير) .1
المطمب العاشر :الجناس ( )Paronomomasia pun
قد اىتـ أىؿ المغة العربية بالجناس كىك مف

المحسنات المفظية , )Schemes ( :كيعد

شكالن مف أشكاؿ البديع ,كبخاصة الصكتي كمو ,كما سمى ب(التجنيس) عند القدماء ,كىك يحدث
لذة في أسماع السامعيف ,نتيجة لممشابية المفظية ,كما يحدث تفك انر كتأمالن ,يجكؿ فيو العقؿ كؿ
مجاؿ.2
كيرل البالغيكف المتقدمكف ,منيـ األصمعي إلى أف الجناس ىك (أف تجيء الكممة تجانس
أخرل في بيت شعر ككالـ ,أم :تشبييا في تركيب حركفيا)

 .3كيرل ثعمب بأنو (تكرير المفظة

بمعنييف مختمفتيف)  .4كيرل الرماني بأنو (بياف بأنكاع الكالـ الذم يجمعو أص هؿ كاحد في المغة)
كينقسـ إلى قسميف :األكؿ :جناس مزاكجة ,الثاني :جناس مناسبة .5
كأما البالغيكف المتأخركف ,فيركف أف الجناس ىك( :أف يقكـ باستعماؿ لفظتيف تتشابياف في
النطؽ كتختمفاف في المعنى) أك (مقطعاف صكتياف متفقاف في اإليقاع مختمفاف في المدلكؿ)

1
2

الصابكني ,من أعالم المفسرين ,ص.75

العسكرم جيكد مف سبقكه في التجنيس ,كتاب

الصناعتين ,ص  .330الجرجاني ,قدـ لو عدة مصطمحات أخرل ,مثؿ:

المستكفى ,كالمطمؽ ,كالناقص ,...الوساطة ,ص 41كما بعدىا .ابف معصكـ( ,ت1120ىػ) ,صدر الديف المدني ,أنوار الربيع

في أنواع البديع ,المحقؽ شاكر ىادم شاكر ,ط1389 ,1ىػ 1969-ـ.97/1 ,
3

ابف المعتز ,البديع ,ص .25ابف سناف ,سر الفصاحة ,ص.190

4

ثعمب ,أحمد بف يحيى بف زيد الشيباني( ,ت291ىػ) ,قواعد الشعر ,المحقؽ رمضاف عبد التكاب ,مكتبة الخانجي ,القاىرة-

5

الرماني ,النكت في إعجاز القرآن ,ص 99كما بعدىا.

مصر ,ط 1995 ,2ـ ,ص.56
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ك(لفظاف متحداف في الشكؿ مختمفاف في المضمكف) .فقد أكجز بعضيـ ما تكصؿ إليو البالغيكف
السابقكف ,في تقسيـ الجناس ,كجمع بعضيـ اآلخر ,كمنيـ السكاكي  1مصطمحات الجناس.
كفائدتو :يعطي الجناس جرسان مكسيقيان ,مف خالؿ إيقاع الكزف بيف الكممتيف ,كما أنو ييعمؿ
الذىف ,حتى يصؿ لمفرؽ بيف المعنييف ,كيعطي لمعبارة نغمة جميمة تتكافؽ مع المعنى  .2كقد أشار
ى
الزمخشرم في أكثر مف مكضع في تفسيره (الكشاؼ)

3

إلى صكرة الجناس المطبكع ,قد كردت كثي نار

في القرآف الكريـ.
كىذا الشكؿ البديعي يظير في الست السكر الطكيمة ,كليسيؿ النظر فيو سيعكؿ البحث
عمى شكميف عاميف لمجناس ,كىما ما يعرؼ بالجناس التاـ ,كالجناس غير التاـ ,كالجناس بعامة ىك
أف يتشابو لفظاف في النطؽ ,كيختمفا في المعنى .كىك قسماف:
 -1الجناس التام  :كىك ما تشابو فيو المفظاف في أربعة أمكر ىي( :شكؿ الحركؼ,
كنكعيا ,ترتيبيا ,كعددىا) .4
 -2الجناس غير التام  :كىك ما اختمؼ فيو المفظاف في شكؿ الحركؼ ,أك نكعيا ,أك
ترتيبيا ,أك عددىا .إكاذا أخؿ (الجناس) بكاحد مف شركط األربعة المذككرة آنفان ,كأف يككف االختالؼ
في ذلؾ ,يسمى الجناس غير تاـ ,أك الجناس الناقص .5

1

الرازم ,فخر الديف محمد بف عمر الحسيف ,نياية اإليجاز  ,المحقؽ نصر ا﵀ حاجي مفتي أكغمي ,دار صادر ,بيركت-

لبناف ,ط1424 ,4ىػ 2004-ـ ,ص .28الطسي ,شرؼ الديف حسيف بف محمد ,التبيان في عمم البيان  ,المحقؽ ىادم عطية

مطر الياللي ,عالـ الكتب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,ص  166كما بعدىا .السكاكي ,مفتاح العموم ,ص  .181القزكيني,

اإليضاح ,ص  .535ابف حجة الحمكدم ,المثل السائر .342/1 ,ابف أبي اإلصبع ,بديع القرآن  ,ص .102المراعف ,عموم

البالغة ,ص .366سمطاف ,البديع في شعر شوقي ,ص.109
2

أيمف ,الكافي في البالغة ,ص.234

4

القزكيني ,اإليضاح ,ص .393السكاكي ,مفتاح العموم ,ص.181

3

الزمخشرم ,تفسير الكشاف.338/2 ,

5

إسماعيؿ ,عمم البالغة التطبيقية ,ص.364
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الجانب التطبيقي :في سورة يوسف:
ؼ﴾ ﴿ْٖ﴾ يقكؿ الزمخشرم  :في
﴿كتىىكلَّالى ىع ٍنيي ٍـ ىكىق ى
كس ى
ىس ىفى ىعىمى يي ي
اؿ ىيا أ ى
في قكلو تعاؿل :ى
ل) ك (يكسؼ)  ,مما يقع مطبكعا غير متعمؿ,
تحميؿ اآلية الكريمة( :التجانس بيف لفظتي ( أسؼ
فيممح كيبدع).1
في سورة الكيف:
ً
ص ٍن نعا﴾ ﴿َُْ﴾ ىذه اآلية الجناس بيف
كف أَّالىنيي ٍـ يي ٍحس ين ى
﴿ك يى ٍـ ىي ٍح ىس يب ى
كف ي
في قكلو تعاؿل :ى
(يحسبكف) ك (ي ً
حسنكف) كىك مف الجناس الناقص :ؿتغير الشكؿ كالنقط بيف الكممتيف  ,كيسمى أيضان
ي
ى ى
جناس التصحيؼ كىك أف يككف النقط فيو فارقا بيف الكممتيف .2
في سورة مريم :
ً
اء ىخ ًفيًّا﴾ ﴿ّ﴾ ىذه اآلية الجناس بيف (نادل) ك
 -1في قكلو تعاؿل﴿ :إً ٍذ ىن ى
ادل ىربَّالوي ن ىد ن
(نداء) كىك مف جناس االشتقاؽ.

3

الشيك ً
الص ىالةى كاتَّالىبعكا َّال
ؼ
اعكا َّال
ؼ ًم ٍف ىب ٍع ًد ًى ٍـ ىخٍم ه
ات ىف ىس ٍك ى
 -2في قكلو تعاؿل ﴿ :ىف ىخىم ى
ىض ي
ؼ أ ى
ى ي
ىى
ؼ) كىك مف الجناس غير التاـ :لتغير
ؼ) ك ( ىخٍم ه
ىيٍم ىق ٍك ىف ىغيًّا﴾ ﴿ٗٓ﴾ كىذه اآلية الجناس بيف ( ىخمى ى
الحركات كالشكؿ .4
ً
يف
يف ًإىلى َّال
﴿كىن يس ي
كؽ اٍل يم ٍج ًرًم ى
﴿ي ٍكىـ ىن ٍح يش ير اٍل يمتَّالق ى
 -3في قكلو تعاؿل :ى
الر ٍح ىم ًف ىكٍف ندا﴾ ﴿ٖٓ﴾ ى
إًىلى ىجيىَّالن ىـ ًكٍرندا﴾ ﴿ٖٔ﴾ كىذه اآلية الجناس بيف ( ىكٍف ندا) ك ( ًكٍرندا) كىك مف الجناس غير التاـ :لتغير
الحرؼ الثاني .5

1

إسماعيؿ ,عمم البالغة التطبيقية.484 /1 ,

3

الصابكني ,من أعالم المفسرين ,ص.60

5

المصدر نفسو ,ص.75

2

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.551/4 ,16

4

المصدر نفسو ,ص.68
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المطمب الحادي عشر :التقابل ()Tropes
التقابؿ أك المقابمة

ىك مف المحسنات المعنكية:

قبؿ أف أتحدث عف التقابؿ كالتضاد

كالتماثؿ ,ال بد لي أف أتحدث عف ذلؾ عند المغكييف في معاجميـ ,كذلؾ مف جيتي المعنى المغكم,
كالمعنى االصطالحي.
التقابل لغة  :اسـ أخذ مف األصؿ الثالثي (قبؿ) كقد تنكعت المعاني التي اشتقت مف ىذا
األصؿ .يقكؿ الخميؿ بف أحمد (ت 175ىػ)( :ك ً
القىبؿ :الطاقة ,تقكؿ :ال قبؿ ليـ .كفي معنى آخر
ىك التمقاء ,تقكؿ :لقيتو قبال ,أم :مكاجية) .كيعرفو البطميكسي (ت

521ىػ)( :ك ً
القىبؿ بالكسر:

الطاقة ,كالقبؿ :المكاجية) .1
نفيـ مما تقدـ أف المعنى مف ىذا األصؿ مرتكز عمى معنى الطاقة المقابمة لطاقة آخرل,
كذلؾ مف خالؿ معنى المكاجية ,فمعؿ الخميؿ يشير في قكلو( :لقيتو قبالن ,أم :مكاجية) إلى التقاء
طاقتيف متكاجيتيف .كال يخرج البطمكسي عف ىذا المعنى كما نرل.
التقابل اصطالحاً  :يعرفيا العسكرم بقكلو( :المقابمة :إيراد الكالـ ,ثـ مقابمتو بمثمو في
المعنى ,كالمفظ عمى جية المكافقة أك المخالفة) ,كيعرفيا الباقالني بقكلو( :أف يكفؽ بيف و
معاف
كنظائرىا ,كالمتضاد بضده) .كتحدث نجـ الديف بف األثير (ت 837ىػ) عف المقابمة أيضان ,فعرفيا
في قكلو( :فأما حد المقابمة :فيك أف تككف لفظة متقابمة ألختيا كمعناىما مختمؼ)  .2كفائدتو :إبراز
ِّلخو في الذىف .3
المعنى كتكضيحو مع دكاـ الحدث كشمكليو ,فمجئ المقابمة لمشيء إنما ىيرس ي
1

الفراىيدم ,الخميؿ بف أحمد( ,ت 170ىػ) ,كتاب العين  ,المحقؽ ميدم المخزكمي ,إكابراىيـ السامراني ,دار الرشيد لمنشر

بغداد-العراؽ 1982 ,ـ .166/ 5 ,البطميكسي ,ابف السيد عبد ا﵀ بف محمد( ,ت 521ىػ) ,المثمث ,المحقؽ صالح ميدم عمي
الفرطكسي ,دار الحرية لمطباعة ,بغداد-العراؽ1401 ,ق 1981-ـ.392/2 ,
2

القرشي ,ابف رشيث ,معالم الكتابة ومغاتم اإلصابة  ,المطبعة األدبية ,بيركت-لبناف 1913 ,ـ ,ص .82العمرم ,المباحث

البالغية في ضوء قضية اإلعجاز القرآني  ,ص  .224-223ابن األثير  ,جكىر الكنز ,ص  .85العسكرم ,الصناعتين,

ص.337
3

أيمف ,الكافي في البالغة ,ص.188
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الجانب التطبيقي :في سورة اإلسراء:
ىخ ًرجنًي م ٍخرج ً
ب أ ٍىد ًخٍمنًي م ٍد ىخ ىؿ ً
ص ٍد و
ص ٍد و
﴿كيق ٍؿ ىر ِّل
ؽ﴾ ﴿َٖ﴾ إف
ؽ ىكأ ٍ ٍ ي ى ى
ي
 -1في قكلو تعالى :ى
ىخ ًرجنًي م ٍخرج ً
كحدة التقابؿ تحدد لنا في ىذه اآلية ( :أ ٍىد ًخٍمنًي م ٍد ىخ ىؿ ً
ص ٍد و
ص ٍد و
ؽ) ,كىذه
ؽ) ك ( ىكأ ٍ ٍ
ي ىى
ي
المقابمة المطيفة.
ً
ً
اء اٍل ىح ُّن
اف ىزيىكنقا﴾ ﴿ُٖ﴾ و إف
ؽ ىكىزىى ى
ؽ اٍلىباط يؿ إً َّالف اٍلىباط ىؿ ىك ى
﴿كيق ٍؿ ىج ى
 -2في قكلو تعالى :ى
ؽ اٍلب ً
اء اٍل ىح ُّن
اط يؿ) ,كىذه المقابمة المطيفة.
ؽ) ك ( ىكىزىى ى ى
كحدة التقابؿ تحدد لنا أيضان في ىذه اآلية ( :ىج ى
في سورة الكيف:
في قكلو تعالى﴿ :كتىرل َّال
ات اٍلىي ًم ً
ت ﴾
الش ٍم ىس إً ىذا ى
يف ى إكًا ىذا ىغ ىرىب ٍ
طىم ىع ٍ
ت تىىزىاكير ىع ٍف ىك ٍي ًف ًي ٍـ ىذ ى
ىى
ً ً
الشم ً
ات ِّل
ات اٍلىي ًم ً
اع ٍي ًو
﴿كتى ٍح ىس يبيي ٍـ أ ٍىي ىقاظنا ىك يى ٍـ يرقي ه
يف ىكىذ ى
كد ىكين ىقمِّل يبيي ٍـ ىذ ى
اؿ ىك ىكٍم يبيي ٍـ ىباسطه ذ ىر ى
ى
﴿ُٕ﴾ ى
بًاٍلك ً
ص ًيد﴾ ﴿ُٖ﴾ إف كحدة التقابؿ تحدد لنا في ىذه اآلية( :
ى

ت) ك
ت) ك ( تىىزىاكير) ك ( ىغ ىرىب ٍ
طىمى ىع ٍ

(كني ىقمِّلبيـ) ك ( ب ً
اسطه).
ى
ى ي يٍ
في سورة مريم:
ث ىحيًّا﴾ ﴿ّّ﴾ إف
﴿كالس ى
كت ىكىي ٍكىـ أ ٍيب ىع ي
ىم ي
َّالال يـ ىعمى َّالي ىي ٍكىـ يكلً ٍد ي
ت ىكىي ٍكىـ أ ي
 -1في قكلو تعالى :ى
كحدة التقابؿ تحدد لنا في ىذه اآلية( :يكـ كلدت) ك (يكـ أمكت) ك (يكـ أبعث).
ً
يف
يف ًإىلى َّال
﴿كىن يس ي
كؽ اٍل يم ٍج ًرًم ى
﴿ي ٍكىـ ىن ٍح يش ير اٍل يمتَّالق ى
 -2في قكلو تعالى :ى
الر ٍح ىم ًف ىكٍف ندا﴾ ﴿ٖٓ﴾ ى
إًىلى ىجيىَّالن ىـ ًكٍرندا﴾ ﴿ٖٔ﴾ كىذه اآلية المقابمة بيف المتقيف كالمجرميف ,كبيف حاؿ األبرار كاألشرار .1
ات ىيتىىفطَّال ٍرىف ًم ٍنوي كتىٍن ىش ُّن
ؽ
 -3في قكلو تعالى﴿ :لى ىق ٍد ًج ٍئتي ٍـ ىش ٍينئا إً ًّدا﴾ ﴿ٖٗ﴾ ﴿تى ىك ي
َّالم ىاك ي
اد الس ى
ى
ىف ىد ىع ٍكا لً َّالمر ٍح ىم ًف ىكىل ندا﴾ ﴿ُٗ﴾ إكاف كحدة التقابؿ تحدد لنا في
ض ىكتى ًخ ُّنر اٍل ًجىبا يؿ ىى ًّدا﴾ ﴿َٗ﴾ ﴿أ ٍ
ٍاأل ٍىر ي
ىذه اآلية ( :ىيتىىفطَّال ٍرىف) ك ( تىٍن ىش ُّن
ؽ) ك(ى تى ًخ ُّنر اٍل ًجىبا يؿ ىى ًّدا).
1

الصابكني ,من أعالم المفسرين ,ص.75
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ً
ً
ً ً ً
يف ىكتيٍن ًذ ىر بً ًو ىق ٍك نما لي ًّدا﴾ ﴿ٕٗ﴾
 -4في قكلو تعالى ﴿ :ىفًإَّالن ىما ىيس ٍَّالرىناهي بًم ىسان ىؾ لتيىب ِّلش ىر بًو اٍل يمتَّالق ى
كىذه اآلية تقابؿ التكافؽ المعنكم بيف (لتبشر بو المتقيف) ك (كتنذر بو قكمان) .1
في سورة محمد:
ات جَّالن و
في قكلو تعالى﴿ :إً َّالف المَّالو ي ٍد ًخ يؿ الَّال ًذيف آمنيكا كع ًمميكا الصَّالالًح ً
ات تى ٍج ًرم ًم ٍف تى ٍحتًيىا
ى
ى
ى ى ىى
ى ي
َّال ً
اـ ك َّال
الن يار ىمثٍنكل ىليي ٍـ﴾ ﴿ُِ﴾ ىذه اآلية تقابؿ
كف ىكىي ٍأ يكمي ى
يف ىك ىف يركا ىيتى ىمتَّال يع ى
ٍاأل ٍىنيى يار ىكالذ ى
كف ىك ىما تىٍأ يك يؿ ٍاأل ٍىن ىع ي ى
التكافؽ المعنكم بيف (يدخؿ الذيف آمنكا الجنة) ك (يدخؿ الذيف كفركا النار) .2
المطمب الثاني عشر :التضاد ( )Words with two opposite meanings
التضاد لغة  :الضد مثؿ الشيء ,كالضد خالفو  .كىك مشتؽ مف األصؿ الثالثي (ضدد),
كىك مف مفردات التقابؿ الذم يجرم بيف الشيئيف ,فقد كرد مفيكـ التضاد عند القدماء العرب بمعاني
متعددة ,فمنيـ :مف (عد التضاد نكعان مف أنكاع االشتراؾ المفظي)  .3فعرفكه بقكليـ :ىك (عبارة عف
كممة كاحدة ذات معنييف ,يصؿ الخالؼ بينيما إلى حد التناقض .كقكليـ :باع بمعنى :باع كاشترل,
كالضد :خالؼ الشيء) .4
التضاد اصطالحاً  :ىك مصطمح أطمقو المغكيكف العرب عمى األلفاظ ,التي تتصرؼ عمى
معنييف متضاديف( ,كالمتضاداف :الشيئاف ال يجكز اجتماعيما في كقت كاحد ,كالميؿ كالنيار)

.5

1

القرعاف ,التقابل والتماثل في القرآن الكريم ,ص.150,151,157

3

السيكطي ,عبدالرحمف جالؿ الديف ,المزىر في عموم المغة ,المحقؽ فؤاد عمي منصكر ,دار الكتب العممية ,ط1481 ,1ىػ-

4

ابف السكيت ,يعقكب بف اسحاؽ( ,ت 244ىػ) ,إصالح المنطق ,المحقؽ أحمد محمد شاكر ,كعبدالسالـ محمد ىاركف ,دار

2

المصدر نفسو ,ص.150,151,157

 1998ـ .387/1 ,الزبيدم ,تاج العروس.405/2 ,

المعارؼ بمصر ,ط 1375 ,4ىػ 1956-ـ ,ص  .28ضاحي ,عبدالباقي ,لغة تميم دراسة تاريخية وصفية  ,الييئة العامة
لشؤكف المطابع األميرية ,مجمع المغة العربية ,القاىرة-مصر 1985 ,ـ ,ص  .596أبك الطيب ,عبد الكاحد بف عمي المغكم

الحمبي ,األضداد في كالم العرب ,المحقؽ عزة حسف ,دار طالس 1996 ,ـ.1/1 ,
5

ابف األنبارم ,محـ بف القاسـ,

األضداد ,محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,المكتبة العنصرية,

1407ىػ 1987-ـ ,ص .99

القزكريني ,الخطيب ,اإليضاح في عموم البالغة ,دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف ,ط 1985 ,1ـ .353/1 ,ابف فارس ,معجم

مقاييس المغة ,مادة (ضدد).
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كلعؿ مف أبرز الذيف تناكلكا معنى التضاد في كتاباتيـ أبا ىالؿ العسكرم ,يقكؿ( :كالمتضاداف ىما
المذاف ينتفي أحدىما عند كجكد صاحبو ,إذا كاف كجكد ىذا عمى الكجو الذم يكجد عميو ذلؾ
كالسكاد كالبياض) .1
أقسامو :ينقسـ إلى قسميف  :2األكؿ :التضاد المفظي :كىك قسماف :حقيقي ,كمجازم .الثاني :التضاد
المعنكم .كقسـ العمماء بصدد ىذه الظاىرة عمى رأييف :
 -1من أنكر وجودىا  :لذىابيـ عمى تأكيؿ المعنييف إكارجاعيما إلى أصؿ كاحد ,كمنيـ:
ثعمب (ت291ق) ,3كاآلمدم (ت370ق).4
 -2من قال بوجودىا  :بمعنى :أقركا بكقكع ظاىرة األضداد في المغة ,كمفىـ :ابف األنبارم
(ت328ق) ,5كابف فارس (ت395ق) ,6كابف سيدة (ت458ق).7

1

العسكرم ,الحسف بف عبدا﵀( ,ت395ىػ) ,الفروق المغوية ,المحقؽ حساـ الديف القدسي ,دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف,

1401ق 1981-ـ ,ص  .129القزكريني ,اإليضاح في عموم البالغة  .353/1 ,أحمد أميف ,لدار غفكر ,تفسير الكشاف
لمزمخشري ,دراسة لغوية ,دار الدجمة ,عماف-األردف ,ط 2007 ,1ـ  ,ص.105-103
2

ىذا التقسيـ اعتمد الباحث عمى التقسيمات أصحاب الدراسات البالغية ,حيث كضعكا ىذه التقسيمات إلى التضاد المفظي

كالتضاد المعنكم .القرعاف ,التقابل والتماثل في القرآن الكريم ,ص .39المصرم ,ابف أبي األصبع( ,ت654ىػ) ,بديع القرآن,
المحقؽ حنفي محمد شرؼ ,دار نيضة مصر لمطبع كالنشر ,الفجالة–القاىرة ,ط , 2ص .32,36-31الباقالني ,إعجاز القرآن,

ص .8العسكرم ,الصناعتين ,ص.347
3

ابف الجكاليؽ ,مكىكب بف أحمد( ,ت 540ىػ) ,شرح أدب الكتاب البن قتيبة ,المحقؽ مصطفى صادؼ الرافعي ,دار الكتاب

4

اآلمدم ,الحسف بف بشر( ,ت 370ىػ) ,الموازنة :بين الطائيين أبي تمام والبحتري  ,المحقؽ السيد أحمد صقر ,دار

5

ابف األنبارم ,األضداد ,ص.2

العربي ,بيركت-لبناف ,ص.177
المعارؼ ,ط.173/1 ,4
6

الرازم ,أحمد بف فارس بف زكريا القزركيني( ,ت 395ىػ) ,الصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنن العرب في

7

ابف سيده ,عمي بف إسماعيؿ المرسي458 ( ,ىػ) ,المخصص ,المحقؽ خميؿ إبراىيـ جفاؿ ,دار غحياء التراث العربي,

كالميا ,دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف ,ط1418 ,1ىػ 1997-ـ ,ص.97
بيركت-لبناف ,ط1417 ,1ىػ 1996-ـ.259/13 ,
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الجانب التطبيقي:
 -1تقابل التضاد المفظي :في سورة الكيف:
كد﴾ ﴿ُٖ﴾ ىذه اآلية تبيف لنا أف الطبيعة
﴿كتى ٍح ىس يبيي ٍـ أ ٍىي ىقاظنا ىك يى ٍـ يرقي ه
في قكلو تعالى :ى
التركيبية التي أشرت إلييا ,فقكلو (أيقاظان) يقابؿ بقكلو (رقكد) .1
 -2تقابل التضاد المعنوي :في سورة الكيف:
في قكلو تعالى ﴿ :ىفٍميعم ٍؿ عم نال صالًحا كىال ي ٍش ًر ٍؾ بً ًعب ى ً ً
ىح ندا﴾ ﴿َُُ﴾ ىذه اآلية
ادة ىربِّلو أ ى
ى
ى ن ى ي
ى ٍى ىى
تقابؿ التضاد المفظي بيف (يعمؿ عمالن صالحان) ك (يشرؾ بعبادة).
في سورة مريم:
ِّلحكا يب ٍك ىرةن ىك ىع ًشيًّا﴾ ﴿ُُ﴾ ىذه اآلية تقابؿ التضاد
 -1في قكلو تعالى ﴿ :ىفأ ٍىك ىحى إًىل ٍي ًي ٍـ أ ٍ
ىف ىسب ي
المفظي بيف (بكرة) ك (عشيان).
كف ًفييىا لى ٍغ نكا إً َّالال ىس ىال نما﴾ ﴿ِٔ﴾ كىذه اآلية تقابؿ التضاد
 -2في قكلو تعالى :ى
﴿ال ىي ٍس ىم يع ى
المفظي بيف (لغكنا) ك (سالمنا).
 -3في قكلو تعالى﴿ :إً ٍف يك ُّنؿ م ٍف ًفي الس ً
ات ك ٍاأل ٍىر ً
الر ٍح ىم ًف ىع ٍب ندا﴾ ﴿ّٗ﴾
ض ًإ َّالال آتًي َّال
ى
ى
َّالم ىاك ى
كىذه اآلية تقابؿ التضاد المفظي بيف (السمكات) ك (األرض).

1

القرعاف ,التقابل والتماثل في القرآن الكريم ,ص.94
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المطمب الثالث عشر :المبالغة ()Hyperbole
المبالغة لغة :بالغ فالف في أمر :إذا لـ يقصر فيو .كالمبالغة ىي :االجتياد في الشيء إلى
حد االستقصاء ,كالكصكؿ بق إلى غايتو ,كتأتي بمعنى المغاالة ,كىي الزيادة بالشيء عف حده الذم
ىك لو في الحقيقة ,يقاؿ لغة :بالغ في األمر مبالغة كبالغان ,إذا اجتيد فيو كاستقصى ,إكاذا غالي فيو
أيضنا.1
المبالغة اصطالحاً :فف يقاؿ لو المبالغة  ,كاإلفراط في الصفة  ,أف يدعى أف كصفا بمغ في
الشدة أك الضعؼ حدان مستحيالن أك مستبعدان ,فإف كاف المدعي ممكنا عقال كعادة فتبميغ ,كما سماىا
ال  ,لك كقؼ عندىا ألجزأت  ,فال يقؼ
ابف المعتز ,كالتسمية األكلى لقدامة  ,كه م :أف يذكر المتكمـ حا ن
عندىا ,حتى يزيد في معنى كالمو ما يككف أبمغ في معنى قصده  ,كعرفيا الرماني بأنيا( :الداللة
عمى ًكبر المعنى ,عمى جية التغيير عف أصؿ المغة لتمؾ اإلبانة) .2
الجانب التطبيقي :في سورة يوسف:
ًً
ىح ىالوـ كما ىن ٍح يف بًتىأ ًٍك ً
يف﴾ ﴿ْْ﴾ كفي ىذه
ىض ىغ ي
يؿ ٍاأل ٍ
في قكلو تعالى  ﴿ :ىقاليكا أ ٍ
ىح ىالًـ بً ىعالم ى
اث أ ٍ ى ى
اآلية الكريمة جمعكا الضغث ،فقالكا  :أضغاث أحالـ بمعنى :تخاليطيا كأباطيميا ,أك حزـ أخالط مف
األحالـ .3كجعمكه خي انر لمرؤيا ،مع أنيا كاحدة ،لممبالغة في كصؼ الحمـ بالبطالف .
في سورة الكيف:
ً
طىمنبا﴾ ﴿ُْ﴾ كفي ىذه اآلية
يع ىلوي ى
في قكلو تعالى ﴿ :أ ٍىك يي ٍ
صبً ىح ي
ماؤىا ىغ ٍكنار ىفىم ٍف تى ٍستىط ى
الكريمة حيث أطمؽ المصدر عمى اسـ الفاعؿ في ( ىغ ٍكنار) أم :غائ انر ذاىبان في األرض .4
في سورة مريم:
1

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (بمغ).

3

قعداف ,معجم القرآن ,ص.444

2

الرماني ,النكت في إعجاز القرآن ,ص.104

4

جاء كممة (الغكر) في القرآف بمعنى :المنيبط مف األرض .راجع :قعداف ,معجم القرآن ,ص.444
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 -1في قكلو تعالى:

ؾ ىب ًغيًّا﴾
كف لًي يغ ىال هـ ىكىل ٍـ ىي ٍم ىس ٍسنًي ىب ىشهر ىكىل ٍـ أى ي
﴿ ىقاىل ٍ
ت أَّالىنى ىي يك ي

﴿َِ﴾ في ىذه اآلية الكريمة مبالغة في البغي  1أم :الظمـ ,كاختارت صيغة المبالغة بغي ,كلـ تقؿ
باغية اإلعالـ بالمصدر المبالغة ,ألف باغية تتعمؽ بحقكؽ ما حكؿ العرض ,أما االعتداء عمى
العرض ذاتو ,فيناسبو المبالغة في ىذا الفعؿ.
اىيـ إًَّالنو ىكاف ً
ً
 -2في قكلو تعالى﴿ :كا ٍذ يكر ًفي اٍل ًكتى ً
يقا ىن ًبيًّا﴾ ﴿ُْ﴾ كجاء كممة
ص ِّلد ن
اب إً ٍب ىر ى ي ى
ى ٍ
(صديقان) في اآلية الكريمة مبالغان في الصدؽ ,صديقان :مف أبنية المبالغة ,كىك أبمغ مف الصدكؽ,
كالصدكؽ أبمغ مف الصادؽ ,فأعمى مراتب الصدؽ مرتبة الصديقية ,كىي :كماؿ االنقياد لمرسكؿ,
ً
ال .كنظيره
مع كماؿ اإلخالص
لممرسؿ .كمعناه :كثير الصدؽ ,أك مف لـ يصدر منو الكذب أص ن
الضحيؾ ,كالنطيؽ .كالمراد ب(صديقان) :أنو بميغ الصدؽ في أقكالو كأفعالو ,كفي تصديؽ غيكب ا﵀
كآياتو ككتبو كرسمو ,ككاف الرجحاف كالغمبة في ىذا التصديؽ لمكتب كالرسؿ ,أم :كاف صديقان بجميع
األنبياء ككتبيـ ,ككاف نبينا في نفسو .2
اف إً َّالف َّال
﴿يا أىىب ًت ىال تى ٍع يب ًد َّال
 -3في قكلو تعالى :عمى ً
اف لً َّالمر ٍح ىم ًف
الش ٍي ى
الش ٍي ى
اف ىك ى
ط ى
ط ى
لساف إبراىيـ ى
صيًّا﴾ ﴿ْْ﴾ كفي ىذه اآلية الكريمة صكرة مف اؿمبالغة في قكلو (ع ً
ع ً
صنيا) دكف ( ىع و
اص) ألف
ى
ى
(ع ً
صنيا) فييا مبالغةن لمعصياف أك كثيرة العصياف .3
ى
الشيك ً
الص ىالةى كاتَّالىب يعكا َّال
ؼ
اعكا َّال
ؼ ًم ٍف ىب ٍع ًد ًى ٍـ ىخٍم ه
ات ىف ىس ٍك ى
 -4في قكلو تعالى ﴿ :ىف ىخىم ى
ىض ي
ؼ أ ى
ىى
ى
كفرط بيا كاتٌبع شيكتو ,
ىيٍم ىق ٍك ىف ىغيًّا﴾ ﴿ٗٓ﴾ تأمؿ ىذا الكعيد كالتحذير  ,لكؿ مف أضاع الصالة ٌ ,
لمغي كالخسارة .كقد يعبر عف ىذا الجزاء بالمضارع
فيك عرضةه ٌ
1

ؼ ىيٍمقى ٍك ىف ) معناه :جزاء
) ,فى ىس ٍك ى

أصمو :بغكيان ,اجتمعت فيو الكاك كالياء ,كسبقت إحداىما بالسككف فقمبت الكاك ياء ,ثـ أدغـ الياء في الياء ,إكاال لك كاف

ال بمعنى :فاعؿ لحقتو التاء .كجاءه بمعنى (فاجرة) ,الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج .604/4 ,16قعداف ,معجم
فعي ن
القرآن ,ص.74
2
3

الصابكني ,من أعالم المفسرين ,ص .68الزمخشرم ,تفسير الكشاف ,ص.17

مخمكؼ ,كممات القرآن تفسير وبيان ,ص.186
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1
الغي متكرر في أزمنة المستقبؿ .كفي ىذا مبالغة في كعيدىـ
الضالؿ  ,ليدؿ عمى أف لقاءىـ ٌ

كتحذيرىـ مف اإلصرار عمى ذلؾ .
َّال
ِّلؾ لىوي ىما ىب ٍي ىف أ ٍىي ًد ىينا ىك ىما ىخٍم ىفىنا ىك ىما ىب ٍي ىف ىذلً ىؾ ىك ىما
ىم ًر ىرب ى
﴿ك ىما ىنتىىن َّالز يؿ إًال بًأ ٍ
 -5في قكلو تعالى  :ى
ُّنؾ ىن ًسيًّا﴾ ﴿ْٔ﴾ صيغة المبالغة مف نسي ,أم كثير النسياف أك شديده .كالنسياف :الغفمة عف
اف ىرب ى
ىك ى
تكقيت األشياء بأكقاتيا ,كقد فسركه ىنا بتارؾ ,أم :ما كاف ربؾ تاركؾ ,كعميو فالمبالغة منصرفة
إلى طكؿ مدة النسياف .كفسر بمعنى :شديد النسياف ,فيتعيف صرؼ المبالغة إلى جانب نسبة نفي
النسياف عف ا﵀ ,أم :تحقيؽ نفي النسياف .2
ً
ً
الر ٍح ىم ًف ًعتًيًّا﴾ ﴿ٗٔ﴾ قيؿ:
يع وة أىيُّنيي ٍـ أى ىش ُّند ىعىمى َّال
 -6في قكلو تعالى َّ :ال
﴿ثـ ىلىن ٍن ًزىع َّالف م ٍف يك ِّلؿ ش ى
(العتي) ىينا مصدر ,بمعنى :عصيانان أك جزاءة  .3كلـ اختير كصؼ الرحمف في اآلية  ,كلـ يصرح
بمفظ الجاللة ا السـ العمـ لإللو  ,فمـ يقؿ  :أييـ أشد عمى ا﵀ عتيا

؟ في ذكر صفة الرحمف ىنا :

حقيؽ  ,بالشكر لو كاإلحساف  ,ال بالكفر بو كالطغياف .
عتكىـ ,ألف شديد الرحمة بالخمؽ
ه
تفظيع لحالة ٌ

1

قعداف ,معجم القرآن ,ص.75-74

3

المصدر نفسو ,ص.480

2

قعداف ,معجم القرآن ,ص.760
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المطمب الرابع عشر :مراعاة النظير ( )Congeries
مراعاة النظير لغة :جممة مركبة مف كممتيف (مراعاة) ك (النظير) ,فكممة (مراعاة) مصدر
المناظر ,كالنظير المثؿ كالمساكل .يقاؿ :فالف منقطع النظير :منفرد
راعى .كالثانية( :النظير) أم :ي
في بابو ,كجمعو :ينظىراء .1
مراعاة النظير اصطالحاً :ىك أف يجمع بيف أمريف فأكثر ,بينيما تناسب كيقكم في المعنى,
ال عمى جية التضاد أك التضايؼ  ,2كيككف ىذا التناسب بيف معنييف فأكثر ,كالتناسب كالتالؤـ بيف
الشمس كالقمر ,كالظؿ كالشجر ,كاإلبؿ كالبقر ,كالعمـ كالكتاب ,إلى نحك ذلؾ مما ال يحصى.
فالقزكيني اعتبره مف مراعاة النظير ,فقاؿ( :كمف مراعاة النظير ما يسميو بعضيـ (تشابو
األطراؼ) ,كىك أف يختـ الكالـ بما ناسب أكلو في المعنى) .3
كتتحؽ تمؾ العالقات ضمف أساليب التعبير التي يسعى المتحدث فييا إلى إقامة نكع ما مف
التناسب  ,4كالتالؤـ  ,5كاالئتالؼ  ,6كالتكفيؽ بيف معاني الكالـ  .7فال يكجد في القرآف الكريـ ما ىك
غير مراعاة النظير ,في النظـ أك الترتيب أك البالغة ,فاإلعجاز سمتو كالبياف شعاره كالفصاحة
داره .كال يجد الباحث ما يفرؽ بيف قصار السكر كطكاليا.

1

مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط( ,مراعاة) :ص ,356ك(النظير) :ص.932

3

القزكيني ,اإليضاح ,ص.357-356

2

4

الضناكم ,المعجم الميسر ,ص.235

التناسب :في تعريؼ السيكطي( :المناسبة في المغة المشاركة كالمقاربة ,كمرجعيا في اآليات كنحكىا إلى معنى رابط بينيما,

عاـ أك خاص ,عقمي أك حسي أك خيالي أك غير ذلؾ مف العالقات أك التالزـ الذىني ,كالسبب كالمسبب ,كالعمة كالمعمكؿ,
كالنظيريف كالضديف ,كنحكه) .راجع :السيكطي ,اإلتقان ,ص.471
5

التالؤم :في تعريؼ الرماني( :التالؤـ نقيض التنافر ,كالتالؤـ تعديؿ الحركؼ في التأليؼ ,كالتأليؼ عمى ثالثة أكجو :متنافر

كمتالئـ في الطبقة الكسطى كمتالئـ في الطبقة العميا) ,كيذكر الرماني ( :كالفائدة في التالؤـ حسف الكالـ في السمع كسيكلتو

في المفظ كتقبؿ المعنى لو في النفس لما يرد عميو مف حسف الصكرة كطريؽ الداللة" كعد المتالئـ في الطبقة العميا ىك القرآف

كمو) .راجع :الرماني ,النكت في إعجاز القرآن ,ص.96-94
6
7

االئتالف :جمع المفظ الغريب مع المفظ الغريب.

إسماعيؿ ,عمم البالغة التطبيقي ,ص .393البغدادم ,خزانة األدب ,ص.131
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الجانب التطبيقي :في سورة يوسف :
َّال ً
ضا﴾ ﴿ٖٓ﴾ .في ىذا النص
كس ى
كف ىح ىر ن
ؼ ىحتَّالى تى يك ى
في قكلو تعالى ﴿ :ىقاليكا تىالمو تى ٍفتىأي تى ٍذ يك ير يي ي
ضا) في اآلية ,كما قاؿ قتادة :حتى تيرـ أك تمكت .كابف
كف ىح ىر ن
مف االئتالؼ ,كالمراد ب ( ىحتَّالى تى يك ى
عرفة :كىك الفساد يككف في البدف ,كالمذىب ,كالعقؿ .كمف غريب القرآف جاء أنو بمعنى :ما ال يعتد
بو كال خير فيو ,كلذلؾ يقاؿ لما أشرؼ عمى اليالؾ :حرض ,كالحرضة :مف ال يأكؿ إال لحـ
الميسر لنذالتو .1
في سورة اإلسراء:
ً
ً
ً
ير﴾ ﴿ُ﴾ قاؿ بعض المفسريف( :األظير أف
في قكلو تعالى﴿ :إَّالنوي يى ىك السَّالميعي اٍلىبص ي
الضمير عائد إلى محمد -صمى ا﵀ عميو كسمـ ,-كأف الصفتيف عمى أصؿ اشتقاقيما لممبالغة ,في
قكة سمعو كبصره كقبكلو ,لتمقي تمؾ المشاىدات المدىشة) ,كقد جمع السياؽ القرآف الكريـ بيف
أمريف (السمع) ك(البصير) ,كىما متناسباف في المعنى ,ال مف أعضاء الحكاس .كذىب جميكر
المفسريف إلى أف الضمير إلى ا﵀ ,كلعؿ احتمالو لممعنيف مقصكد ,أم :عمى تقدير ككنيما صفتيف
سمع) ك (الم ً
﵀ تعالى ,فالمناسب أف تؤكالن بمعنى( :الم ً
بصر) .2
ي
ي
في سورة الرحمن:
الن ٍجـ ك َّال
َّال
الش ىج ير ىي ٍس يج ىد ً
﴿الش ٍم يس ىكاٍل ىق ىم ير بً يح ٍسىب و
اف﴾ ﴿ٔ﴾ قد
 -1في قكلو تعالى:
﴿ك َّال ي ى
اف﴾ ﴿ٓ﴾ ى
تحدث الزمخشرم عنو عند تفسير اآلية الكريمة :النجـ :النبات الذم ال ساؽ لو ,كالشجر :النبات
الذم لو ساؽ  .3كقاؿ لو( :فإف قمت :أم :تناسب بيف ىاتيف الجممتيف حتى كسط العاطؼ بينيا؟
قمت :إف الشمس كالقمر سماكياف ,كالنجـ كالشجر أرضياف ,فبيف القبيميف تناسب مف حيث التقابؿ,

1

قعداف ,معجم القرآن ,ص.150

3

قعداف ,معجم القرآن ,ص.372,746

2

إسماعيؿ ,عمم البالغة التطبيقي ,ص.395
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كأف السماء كاألرض ال تزاالف تذكراف قرينتيف ,كأف جرل الشمس كالقمر بحسباف مف جنس االنقياد
ألمر ا﵀ ,فيك مناسب لسجكد النجـ كالشجر ).1
كىذا كقد رأينا الخطيب القزكيني –فيما بعد–  ,يطمؽ عمى ما جاء في ىذه اآلية ,مف فف
بديعى (إيياـ التناسب كىك :ممحؽ بمراعاة النظير)  .2إيياـ التناسب ,كأف يككف المفظ مشتركان بيف
معنييف :أحدىما يناسب ما جاء في الكالـ مف معاني ,إال أنو غير مراد ,كاآلخر ال يناسب كىك
المراد.
المطمب الخامس عشر :االلتفات ()Apostrophe
االلتفات لغة :لفت كجيو عف القكـ :صرفو ,كالتفت التفاتنا ,كالتمفت أكثر منو ,كتمفت إلى
الشيء كالتفت إليو صرؼ كجيو إليو ,كيقاؿ :لفت فالنان عف رأيو ,أم :صرفو عنو كمنو االلتفات .3
االلتفات اصطالحاً :كىي مف األساليب العريقة في المغة العربية ,بمعنى :االنتقاؿ الفجائي
أثناء الكالـ إلى مخاطبة شخص ,أك شيء حاضر ,أك غائب  .4كيعرفو قدامة( :اإلتياف بجممة أك
أكثر ال محؿ ليا مف اإلعراب ,في أثناء كالـ أك كالميف اتصال معنى ,لنكتة غير دفع اإليياـ).
كنفيـ مف ىذا التعريؼ أنيا ىي :التحكيؿ في التعبير الكالمي مف اتجاه إلى آخر  ,مف جيات أك
طرؽ الكالـ الثالث( :التكمـ

-كالخطاب -كالغيبة) ،مع أف الظاىر في متابعة الكالـ

 ,يقتضي

ال دكف التحكؿ عنيا .
االستمرار عمى مالزمة التعبير  ,كفؽ الطريقة المختارة أك ن
أغراض االلتفات :منيا:
 -1التنكيع في األسمكب( ،ألف الكالـ إذا ينقؿ مف أسمكب إلى أسمكب
تطرية لنشاط السامع  ,إكايقاظان لإلصغاء إليو عمى أسمكب كاحد) .
1

الزمخشرم ,تفسير الكشاف.444 /4 ,

3

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (لفت).

2

القزكيني ,اإليضاح ,ص.196

4

كىبة ,كالميندس ,معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب ,ص.58

 ,كاف ذلؾ أحسف
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تـ االلتفات إليو  ,أك االلتفات عنو ( ,تقدي نار أك تحقي نار  ,مدحنا أك ذمنا ,
 -2التنبيو عمى الذم َّال
ترغيبان أك ترىيبان) .
الجانب التطبيقي :في سورة اإلسراء:
ً
ً
ً
ًً
في قكلو تعالى﴿ :سبح َّال ً
ً
صى
يٍ ى ى
اف الذم أ ٍ
ىس ىرل بً ىع ٍبده لى ٍي نال م ىف اٍل ىم ٍس ًجد اٍل ىح ىراـ إًلىى اٍل ىم ٍس ًجد ٍاألى ٍق ى
ً
ً
ً
ً
َّال ً
ً ً
ير﴾ ﴿ُ﴾ .في آية االفتتاح كحدىا ثالثة
الذم ىب ىارٍكىنا ىح ٍكىلوي ل ين ًرىيوي م ٍف ىآياتىنا إَّالنوي يى ىك السَّالميعي اٍلىبص ي
التفاتات في كقت كاحد  ,كبيانيا كاآلتي:
 -1االلتفات في بداية اآلية ﴿ :سبح َّال ً
ىس ىرل بً ىع ٍب ًد ًه لى ٍي نال ﴾...المتكمـ ىك ا﵀ تعالى
يٍ ى ى
اف الذم أ ٍ
ال مف المتكمـ
يتحدث عف نفسو ،أم تكمـ بصيغة الغائب بد ن

 ،1فقاؿ ذلؾ كلـ يقؿ َّ -ال
عز كجؿ -

(سبحاني )..كال (سبحاننا ،)..كفي ذلؾ تنبيو لمسامع كالقار ئ أكالن ،كفيو ثانيان تعظيـ يميؽ بجاللو،
كليذا كرد في القرآف لفظ (سبحاف ا﵀ –سبحاف ربي -سبحاف الذم)

( )17سبع عشرة مرة ،كما

سبحان ىؾ) ( )9مرات ،كلفظ (سبحانو) ( )14مرة ،كلـ يرد المفظ بصيغة المتكمـ (سبحاني
كرد لفظ (
ى
– سبحاننا) مرة كاحدة.
 -2االلتفات في و سط اآلية  ...﴿ :الَّال ًذم ىب ىارٍكىنا ىح ٍكلىوي لً ين ًرىيوي ًم ٍف ىآياتًىنا﴾  ،انتقؿ مف ضمير
الغائب إلى ضمير المتكمـ ،فضالن عف االنتقاؿ مف المفرد إلى الجمع ،كفي ذلؾ تشريؼ لمبيت
األقصى المخصكص بااللتفات ،كما فيو تكريـ لمنبي محمد

–صمى ا﵀ عميو كسمـ -المقصكد

بالرؤية أيضان.
ً
ً
ير﴾  ،عاد مف التكمـ بضمير
 -3االلتفات في آخر اآلية  ...﴿ :إًَّالنوي يى ىك السَّالميعي اٍلىبص ي
المتكمـ إلى ضمير الغائب  ،2كأنو استأنؼ التكمـ بضمير الغائب الذم افتتح بو اآلية ،كلك حذفنا
الكالـ الذم فيو االنتقاؿ الثاني ،الطرد السياؽ مف حيث النسؽ
1
2

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.325/4 ,15

المصدر نفسو.325/4 ,

﴿س ٍبح َّال ً
ىس ىرل بً ىع ٍب ًد ًه ىل ٍي نال
ي ى ى
اف الذم أ ٍ
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ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ير﴾ ﴿ُ﴾ لكننا نخسر النكتة
م ىف اٍل ىم ٍس ًجد اٍل ىح ىراـ إًىلى اٍل ىم ٍس ًجد ٍاألى ٍق ى
صى ...إَّالنوي يى ىك السَّالميعي اٍلىبص ي
البالغية التي جاء بيا االلتفات الثاني  ,مف تشريؼ لممسجد كتكريـ لمنبم-صمى ا﵀ عميو كسمـ.-
في سورة مريم:
في قكلو تعالى ﴿ :لىقى ٍد ًج ٍئتي ٍـ ىش ٍينئا إً ًّدا﴾ ﴿ٖٗ﴾ كىذا الكالـ رد لمقالتيـ الباطمة ،كتيكيؿ ألمرىا
بطريؽ االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب المنبئ  ,عف كماؿ السخط كشدة الغضب ،كالمفصح عف
غاية التشنيع كالتقبيح ،كتسجيؿ عمييـ بنياية الكقاحة

 ,كالجيؿ كالج أر  ,كلمشافيتيـ باألمر الذم

اجترحكه ,كالبدع العجيب الذم ارتكبكه .1
المطمب السادس عشر :حسن التخمص ()Discovery heuresis
حسن التخمص لغة:

عبارة مركبة مف كممتيف (حسف) ك (التخمص) ,فكممة ( يح ٍسف):

الجماؿ كالحسف كؿ يم ٍبيج مرغكب فيو ,كجمعو :محاسف .كالثانية( :التخمص) مصدر تخمٌص:
مطاكع خمصو.2
حسن التخلص اصطالحاً  :ىك فف مشيكر ذائع في كالـ البمغاء ،كىك (امتزاج ما يقدمو
الكاتب مف البسط بأكؿ ما استيؿ بو كالمو ,ؾالفقرة االكلى مف المقالة ,عمى أف يختمس ذلؾ
اختالس رشيقان دقيؽ المعنى ,بحيث ال يشعر السامع باالنتقاؿ مف المعنى األكؿ ,إال كقد كقع في
ان
الثاني ,أك ىك أيضنا االنتقاؿ مف معنى إلى معنى برابطة) .3

1

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.652/4 ,15

3

الضناكم ,المعجم الميسر ,ص .227كىبة ,كالميندس ,معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب ,ص.77

2

مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط( ,حسف) :ص ,174ك(التخمص) :ص.249
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كنقؿ ابف الجكزية كالـ ابف األثير ,كقاؿ( :االنتقاؿ مف فف إلى فف كيسمى  :التخمص) ,1
كسماه التبريزم( :براعة التخمص  ,2)Skiful poetic transitionكسماه ثعمب ( :حسف الخركج) ,3
كتبعو في ذلؾ تمميذه ابف المعتز  ,فقاؿ  :كىك يتحدث عف محاسف الكالـ( :كمنيا حسف الخركج مف
معنى إلى معنى)  ,لشدة الممازجة كااللتئاـ ,كأنيما أفرغان في قالب كاحد.4
كأف عادة القرآف الكريـ إذا ذكر الكتاب المشتمؿ عمى عمؿ العبد -حيث يعرض يكـ
القيامة ,-أردفو بذكر الكتاب المشتمؿ عمى األحكاـ الدينية في الدنيا ,التي نشأ عنيا المحاسبة
عمالن كتركان .5
الجانب التطبيقي :في سورة اإلسراء :
في قكلو تعالى ﴿ :ىفم ٍف أيكتًي ًكتىابو بًي ًمينً ًو ىفأيكىلئً ىؾ ي ٍقرء ً
﴿كىل ىق ٍد
ى ىي ى
ى ىي ى
ى
كف كتى ىابيي ٍـ ﴾ ...إلى أف قاؿ :ى
ص َّالرٍفىنا لً َّالمن ً
اس ًفي ىى ىذا اٍلقي ٍر ً
آف ﴾ٖٗ-ُٕ﴿ ﴾ ...أف في ىذه السكرة :لـ أشتممت عمى اإلسراء الذيف
ى
كذب المشرككف بو النبي-صمى ا﵀ عميو كسمـ ,-كتكذيبو تكذيب ﵀ سبحانو كتعالى ,أتى
ب(سبحاف) لتتنزيو ا﵀ عما ينسب إلى نبيو مف الكذب .6
في سورة الكيف:
ضع اٍل ًكتىاب فىتىرل اٍلم ٍج ًرًميف م ٍش ًف ًق ً ً ً
ً
﴿كلىقى ٍد
ى
ى ي
ي
ي ى
﴿كيك ى
يف م َّالما فيو ﴾ ...إلى إف قاؿ :ى
في قكلو تعالى :ى
آف لً َّالمن ً
ص َّالرٍفىنا ًفي ىى ىذا اٍلقي ٍر ً
اس ًم ٍف يك ِّلؿ ىمثى وؿ .﴾ْٓ-ْٗ﴿ ﴾...أف في ىذه السكرة أيضنا :لما أنزلت
ى
بعد سؤاؿ المشركيف عف قصة أصحاب الكيؼ ,كتأخر الكحي ,نزلت مبنية أف ا﵀ تعالى لـ يقطع

1

ابف القيـ الجكزية ,الفوائد ,ص.140

3

ثعمب ,قواعد الشعر ,ص.50

5

السيكطي ,اإلتقان ,ص.474

2

الكاشاني ,الفيض ,الوافي ,مكتبة اإلماـ أمير المؤمنيف عميو السالـ ,اصفياف ,ط1321 ,1ىػ ,ص.285

4

الجرجاني ,البديع ,ص .60السيكطي ,اإلتقان ,ص.472

6

البيضاكم ,تفسير البيضاوي ,ص.563

111

نعمتو عف نبيو ,كال عف المؤمنيف ,بؿ أتـ عمييـ النعمة بإنزاؿ الكتاب ,فناسب افتتاحيا ب(الحمد)
عمى ىذه النعمة .1
المطمب السابع عشر :االحتجاج النظري
االحتجاج لغة :احتج بالشيء اتخذه حجة ,كالحجة البرىاف كالدليؿ ,كأحج خصمي أم أغمبو
بالحجة.2
االحتجاج النظري اصطالحاً :ىك لكف مف ألكاف الكالـ ,كسماه بيذا االسـ جماعة منيـ :أبك
حياف األندلسي ,كابف قيـ الجكزية ,كابف النقيب ,كالرزكشي( :إلجاـ الخصـ بالحجة)  ,3كلكف بعض
البالغييف يسمكنو (المذىب الكالمي) .ألنو يسمؾ فيو مذىب أىؿ الكالـ في استدالليـ ,عمى إبطاؿ
حجج خصكميـ.4
الجانب التطبيقي :في سورة يوسف :
كح ً
اء اٍل ىغ ٍي ًب ين ً
في قكؿق تعالى ﴿ :ىذلً ىؾ ًم ٍف أ ٍىنب ً
ىم ىريى ٍـ ىك يى ٍـ
يو إًلى ٍي ىؾ ىك ىما يك ٍن ى
ت لى ىد ٍي ًي ٍـ إً ٍذ أ ٍ
ى
ىج ىم يعكا أ ٍ
كف﴾ ﴿َُِ﴾ قاؿ بعض المحققيف :إف ىذا تيكـ بمف كذبو ،كذلؾ مف حيث
ىي ٍم يك ير ى

إنو تعالى نفى

ككف المشككؾ فيو -عميو السالـ  ,-حاض انر بيف يدم أكالد يعقكب -عميو السالـ  -ماكريف ،فنفاه
ت لى ىد ٍي ًي ٍـ ﴾ .كقصو ىذا القصص البديع ,لـ تقع شبية في أنو ليس منو .5
بقكؿق ﴿ :ىكما يك ٍن ى

1

السيكطي ,اإلتقان ,ص.479

3

الزمخشرم ,البرىان في عموم القرآن  .468/3 ,ابف حياف ,البحر المحيط  .350/ 5 ,305 ,89/3 ,ابف قيـ الجكزية,

2

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (حجج).

الفوائد ,ص  .136السيكطي ,جالؿ الديف( ,ت 911ىػ) ,شرح عقود الجمان في عمم المعاني والبيان ,دار الفكر لمطباعة

كالنشر كالتكزيع ,ص .123الدمنيكرم ,أحمد بف عبد المنعـ( ,ت1192ىػ) ,حمية المب المصون عمى الجوىر المكنون ,طابع

في مغرب1994 ,ىػ ,ص.124
4
5

المراد بأىؿ الكالـ أم :عمماء أصكؿ الديف .ابف األثير ,جوىر الكنز ,ص.302

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.46/4 ,13
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المطمب الثامن عشر :الجمع
الجمع لغة  :جمع الشيء عف تفرقة يجمعو جمعان ,كجمعت الشيء إذا جئت بو مف ىينا
كىينا.1
الجمع اصطالحاً :يعرفو السكاكي ىك( :أف تدخؿ شيئيف فصاعدا في نكع كاحد) .2
الجانب التطبيقي :في سورة الكيف:
كف ًز ىينةي اٍل ىحىي ًاة ُّن
الد ٍنىيا﴾ ﴿ْٔ﴾ .ىك كاضح في اآلية الكريمة,
في قكلو تعالى ﴿ :اٍل ىما يؿ ىكاٍلىب ين ى
حيث جمع (الماؿ كالبنكف) في حكـ أك بخبر كاحد ،كىك زينة الحياة الدنيا .3
الجمع مع التفريق  :يعرؼ السكاكي( :أف تدخؿ شيئيف في معنى أك حكـ كاحد ,كتفرؽ
جيتي اإلدخاؿ المشابية بينيما .4
في سورة اإلسراء
الني ًار م ٍب ً
َّال ً
﴿ك ىج ىعٍمىنا المَّالٍي ىؿ ىك َّال
ص ىرةن﴾
النيى ىار ىآيتىٍي ًف فى ىم ىح ٍكىنا ىآي ىة المٍيؿ ىك ىج ىعٍمىنا ىآي ىة َّال ى ي
في قكلو تعالى :ى
﴿ُِ﴾ قد حصؿ الجمع مع التفريؽ في اآلية  ,أف يجمع المتكمـ بيف شيئيف (الميؿ كالنيار ) في حكـ
كاحد ,ثـ يفرؽ بينيما في ذلؾ الحكـ (مبصرة).5

1

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (جمع).

3

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.409/4 ,15

5

المصدر نفسو.331/4 ,

2

السكاكي ,مفتاح العموم ,ص.200

4

المصدر نفسو.331/4 ,
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المطمب التاسع عشر :التخيير
التخيير لغة :خيرتو بيف الشيئيف ,أم :فكضت إليو الخيار ,كتخير الشيء :اختاره .1
التخيير اصطالحاً :ىك أف يؤتى بقطعة مف الكالـ  ,أك بيت مف الشعر جممة  ,كقد عطؼ
بعضيا عمى بعض بأداة التخيير  ,كأف يتضمف صحة التقسيـ  ,فيستكعب كالمو أقساـ المعنى الذم
أخذ المتكمـ فيو.2
الجانب التطبيقي :في سورة اإلسراء:
ً
ً
ص يد ً
كريك ٍـ﴾
كنكا ًح ىج ىارةن أ ٍىك ىح ًد ن
في قكلو تعالى ﴿ :قي ٍؿ يك ي
يدا﴾ ﴿َٓ﴾ ﴿أ ٍىك ىخٍمقنا م َّالما ىي ٍك يب ير في ي
﴿ُٓ﴾ فانظر إلى التخيير في ىاتيف اآليتيف  ,كصحة التقسيـ  ,كحسف الترتيب في االنتقاؿ ،عمى
طريؽ البالغة ،مف األدنى إلى األعمى  ,حتى بمغ –سبحانو  -النياية في أكجز إشارة  ,كأعذب عبارة ,
حيث قاؿ بعد االنتقاؿ مف الحجار ة( :أك حديدان ) فانتقؿ مف الحجارة إلى ما ىك أصمب منيا كأقكل ,
ً
ً
ص يد ً
كريك ٍـ) ,غير حاصر ليـ في صنؼ مف األصناؼ .3
ثـ قاؿ بعد ذلؾ( :أ ٍىك ىخٍمقنا م َّالما ىي ٍك يب ير في ي

1

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (خير).

3

المصدر نفسو.375/4 ,

2

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.375/4 ,15

114

المطمب العشرون :التيكم ()Sarcasm
التيكم لغة  :تيكـ عمى األمر كتيكـ بنا :زرل عمينا كعبث بنا .كقاؿ المدني( :التيكـ:
التيدـ في البئر كنحكىا ,كاالستيزاء ,كالطعف المتدارؾ ,كالتبختر

كالغضب الشديد  ,كالتندـ عمى

األمرالفائت ,كالمطر الكثير الذم ال يطاؽ كالتغني) .1
التيكم اصطالحاً :ىك( :الخطاب بمفظ االجالؿ في مكضع التحقير ,كالبشارة في مكضع
التحذير ,كالكعد في مكاف الكعيد ,كالعذر في مكضع المكـ ,كالمدح في معرض السخرية كاالستيزاء,
كنحكه ذلؾ).2
الجانب التطبيقي :في سورة اإلسراء:
ش ًفي ٍاأل ٍىر ً
في قكلو تعالى ﴿ :كىال تى ٍم ً
ض﴾ ﴿ّٕ﴾ فيو قكالف:
ض ىم ىر نحا إًَّالن ىؾ ىل ٍف تى ٍخ ًر ى
ؽ ٍاأل ٍىر ى
ى
أحدىما :لف تقطع ,كاآلخر :لف تنقب األرض إلى الجانب اآلخر ,اعتبا انر بالخرؽ في األذف,
كباعتبار ترؾ التقدير .3
في سورة الكيف:
﴿كًا ٍف يستى ًغيثيكا ي ىغاثيكا بًم و
اء ىكاٍل يم ٍي ًؿ ىي ٍش ًكم اٍل يك يجكهى﴾ ﴿ِٗ﴾ فقد سمى أعمى
ي
في قكلو تعالى  :ى إ ى ٍ
ى
أنكاع العذاب إغاثو ،ك (اإلغاثة) ىي  :اإلنقاذ مف العذاب ،تيكما بيـ ،كتشفيا منيـ
ب(كالميؿ) أم :كدردم الزيت .5

1

ابف معصكـ ,أنوار الربيع .185/2 ,البغدادم ,خزانة األدب ,ص .98

3

قعداف ,معجم القرآن ,ص.198

5

قعداف ,معجم القرآن ,ص.735

2

4

المصدراف السابقاف.

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو.484/4 ,

 ,4كالمراد
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المطمب الحادي والعشرون :التعجب
الع ىجب :انكار ما يرد عميؾ لقمة اعتياده ,كقد ً
يعجب
ب منو ى
عج ى
الع ي
جب ك ى
التعجب لغة  :ي
التعجب .1
عجبا كتعجب كاستعجب .كاالستعجاب :شدة
ي
التعجب اصطالحاً :ىك انفعاؿ يحدث في النفس عند الشعكر ,بأمر خفي سببو ,كليذا يقاؿ:
إذا ظير السبب بطؿ العجب ,كال يطمؽ عمى ا﵀ أنو متعجب ,إذ ال شيء يخفى عميو ,كما كقع مما
ظاىره ذلؾ في القرآف الكريـ ,فمحمكؿ عمى أنو مصركؼ إلى المخاطب .2
الجانب التطبيقي :في سورة الكيف
ً ً
ىس ًم ٍع﴾ ﴿ِٔ﴾ كفيو ذىب العمماء إلى ثالثة مذاىب:
 -1في قكلو تعالى﴿ :أ ٍىبص ٍر بًو ىكأ ٍ
المذىب األكؿ :أنو بمفظ األمر كمعناه الخبر ,كالباء مزيدة في الفاعؿ إصالحنا لمفظ ,فإف
قمت :كيؼ تككف الياء فاعالن ,كىي ضمير نصب أك جر؟ قمت :إنما ىك اصطالح ,كساغ ذلؾ
لكجكد الباء لفظا قبميا ,كألف الباء إنما زيدت ليصير عمى صكرة المفعكؿ.
المذىب الثاني :أف الفاعؿ ضمير المصدر.
المذىب الثالث :أف الفاعؿ ضمير المخاطب ,كاحتج القائمكف بذلؾ عمى أنو ال يعيد
استعماؿ األمر في الماضي ,إكانما التزـ إفراده كتذكيره ,فمـ يثف كلـ يجمع كلـ يؤنث ,ألنو كالـ
جرل مجرل المثؿ ,كىذه إحدل صيغ التعجب القياسية .3

1
2

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (عجب).

التعجب عند عمماء البالغة األكربييف في القرف السادس عشر ,صكرة بالغية تعبر عف شدة الدىشة ,لما ىك غاية في

الحسف أك القبح .راجع :الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.469/4 ,15
3

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو.470-469/4 ,
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في سورة مريم:
في قكلو تعالى﴿ :أىس ًمع بً ًيـ كأىب ً
ص ٍر﴾ ﴿ّٖ﴾ فيو ىذه اآلية ,صكرة مف الصكر التعجب,
ٍ ٍ ٍ ىٍ
كاعتبره أيضان صكرة مف صكر البناء الفنية البالغية .1
المطمب الثاني والعشرون :التجريد ()Abstraction
التجريد لغة :ىك مصدر مف جرد يجرد تجريدنا ,كمعناه نزع ,يقاؿ :لـ يكف مف السيؿ
تجريده مف السالح ,أم :نزع سالحو ,كجرد الجمد أم :نزع عنو الشعر .2
التجريد اصطالحاً :ىك أف ينتزع المتكمـ مف أمر ذم صفة أم انر آخر  ,بمثالو لو فييا  ,مبالغة
لكماليا فيو  ,كأنو بمغ مف االتصاؼ بتمؾ الصفة إلى حيث يصح أف ينتزع منو مكصكؼ آخر بتمؾ
الصفة.3
الجانب التطبيقي :في سورة مريم :
في قكلو تعالى ﴿ :فىي ٍ ً ً
ث ًم ٍف ً
كب﴾
﴿ي ًرثينًي ىكىي ًر ي
آؿ ىي ٍعقي ى
ب لي م ٍف لى يد ٍن ىؾ ىكلًيًّا﴾ ﴿ٓ﴾ ى
ى
كفي ,أم :بمغ مف
يكسؼ
﴿ٔ﴾ ىذه اآلية أف يككف ب(مف) التجريدية ,نحك :لي مف
ه
ى
صديؽ ه
الصداقة كالكفاء حدان صح معو أف يستخمص منو صديؽ كفي آخر .4

1

الصابكني ,من أعالم المفسرين ,ص.60

3

الضناكم ,المعجم الميسر ,ص.223

2

مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط ,ص.115

4

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.573-572/4 ,16
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المطمب الثالث والعشرون :االفتنان ()Rhetorical versatillity
االفتنان لغة  :يفنف الرجؿ الكالـ ,أم :يشتؽ في فف بعد فف ,كرجؿ مفف :يأتي بالعجائب
كامرأة مفنة ,كافتف الرجؿ في حديثو ,كفي خطبتو ,إذا جاء باألفافيف كىك مثؿ اشتؽ .كافتف الرجؿ
في كالمو :إذا تكسع كتصرؼ ,كافتف :أخذ في فنكف مف القكؿ .1
االفتنان اصطالحاً :ىك فف مف الفنكف التي ابتدعيا ابف أبي اإلصبع ,كقاؿ عنو ( :أف يفتف
المتكمـ فيأتي بفنيف متفاكتيف مف فنكف الكالـ في بيت كاحد أك جممة كاحدة) .2
الجانب التطبيقي :في سورة مريم:
َّال ً ً
َّال ً
يف ًفييىا ًجثًيًّا﴾ ﴿ِٕ﴾ المراد ب(جثينا)
يف اتَّالىق ٍكا ىكىن ىذ ير الظالم ى
في قكلو تعاؿل﴿ :ثيَّالـ ينىن ِّلجي الذ ى
أم :يصح أف يككف جمعنا ,كأف يككف مصد نار مكصكفنا بو

 ,3كىذه اآلية تبيف شأف المركر عمى

الصراط القائـ عمى متف جينـ  ,فقد جمعت ىذه المفظات التي ىي بعض آية الكعد كالكعيد ,كالتبشير
كالتحذير ,كما يمزـ مف ىذيف الفنيف ,مف المدح لممختصيف بالبشارة ,كالذـ ألىؿ النذارة

 .4كيالحظ

في ىذا النص أنو جمع بيف تينئة لممتقيف بالنجاة ,إكاخزاء لمظالميف بالقعكد في دار العذاب.

1

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (فنف).

3

قعداف ,معجم القرآن ,ص.108

2

المصرم ,تحرير التحبير ,ص .588ابف أبي اإلصبع ,بديع القرآن ,ص.295

4

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.632/4 ,16
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في سورة الرحمن:
ِّلؾ يذك اٍل ىج ىال ًؿ ك ًٍ
اإل ٍك ىرًاـ﴾ ﴿ِٕ﴾ قد جمع سبحانو بيف
﴿كىي ٍب ىقى ىك ٍجوي ىرب ى
ى
في قكلو تعالى  :ى
التعزية كالفخر  ,إذ عزل جميع المخمكقات ،كتمدح باالنفراد بالبقاء بعد فناء المكجكدات ،مع كصفو
ذاتو بعد انفراده بالبقاء كاالستغناء المطمؽ ,بالجالؿ كاإلكراـ .1
المطمب الرابع والعشرون :التنكيت
التنكيت لغة  :التنكيت مصدر نكت إذا أتى بنكتة ك أصمو مف النكت ,كىك أف تضرب في
األرض بقضيب كنحكه فتؤثر فييا  ,ألف المتكمـ إذا أتى في كالمو بدقيؽ احتاج السامع في
استخراجيا إلى ؼضؿ تأمؿ كتفكر ينكت معو األرض كما ىك شأف المتأمؿ .2
التنكيت اصطالحاً  :كما يعرفو ابف منقذ ىك( :أف تقصد شيئان دكف أشياء لمعنى مف
المعاني ,كلكال ذلؾ لكاف خطأ مف الكالـ كفسادان في النقد) .3
الجانب التطبيقي :في سورة اإلسراء :
و
ً
ً
ِّلح
َّالم ىاك ي
في قكلو تعالى  ﴿ :ي
ض ىك ىم ٍف في ًي َّالف ى إكًا ٍف م ٍف ىش ٍيء إً َّالال يي ىسب ي
ات الس ٍَّالبعي ىك ٍاأل ٍىر ي
تىسب ي
ِّلح ىلوي الس ى
ً
ًً ً
خص سبحانو  ( :تفقيكف) دكف
يحيي ٍـ إًَّالنوي ىك ى
كف تى ٍسبً ى
بً ىح ٍمده ىكلىك ٍف ىال تى ٍف ىقيي ى
كرا﴾ ﴿ْْ﴾ فقد ٌ
يما ىغفي ن
اف ىحم ن
تعممكف ,لما في الفقو مف الزيادة عمى العمـ ،ألنو التصرؼ في المعمكـ بعد عممو كاستنباط األحكاـ
منو ،كالمراد الذم يقتضيو معنى الكالـ :التفقو في معرفة التسبيح مف الحيكاف كالنبات كالجماد  ,ككؿ
ما يدخؿ تحت لفظة شي ء ,مما ال يعقؿ كال ينطؽ  ,إذ تسبيح ذلؾ بمجرد كجكده الداؿ عمى قدرة
مكجده كحكمتو.4

1

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو,ج.375-374/7 ,27

3

مؤيد الدكلة ,محي الديف أسامة بف مرشد بف عمي( ,ت 584ىػ) ,البديع في نقد الشعر  ,المحقؽ أحمد أحمد بدكم ,كحامد

4

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.368/4 ,15

2

ابف معصكـ ,أنوار الربيع.353/5 ,

عبد المجيد ,الجميكرية العربية المتحدة ,ك ازرة الثقافة كاإلرشاد القكمي ,اإلدارة العامة لمثقافة ,ص.56
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المطمب الخامس والعشرون :التوىيم
التوىيم لغة  :تكىـ الشيء :تخيمو كتمثمو ,ككىمت إلى الشيء :إذا ذىب قمبؾ إليو كأنت
تريد غيره ,ككىمت أم ظننت ,كأكىمت غيرم اييامان ,كالتكىيـ مثمو .1
التوىيم اصطالحاً :يعرؼ ابف أبي اإلصبع بأنو( :أف يأتي المتكمـ في كالمو بكممة ،يكىـ
ما بعدىا مف الكالـ أف المتكمـ أراد أف تصحيفيا كمراده عمى خالؼ ما يتكىـ السامع فييا) .2
الجانب التطبيقي :في سورة الرحمن:
الن ٍجـ ك َّال
َّال
َّال
الش ىج ير ىي ٍس يج ىد ً
﴿الش ٍم يس ىكاٍلقى ىم ير بً يح ٍسىب و
اف﴾ ﴿ٔ﴾ فإف
في قكلو تعالى :
﴿ك ي ى
اف﴾ ﴿ٓ﴾ ى
ذكر الشمس كالقمر يكىـ السامع  ,أف النجـ أحد نجكـ السماء .3
المطمب السادس والعشرون :االتساع
كسع ,يقاؿ :اتسع
االتساع لغة :ىك مصدر مف اتسع ,يتسع ,اتساعان ,كمعناه مطاكع ٌ
الشيء ,أم :امتده كطاؿ .4
االتساع اصطالحاً :يعرؼ ابف أبي اإلصبع بأنو( :أف يأتي الشاعر ببيت يتسع فيو التأكيؿ
عمى قدر قكم الناظر فيو كيحسب ما تحتمؿ ألفاظو)

 .5كيعرفو السبكي :بأنو( :كؿ كالـ تتسع

تأكيالتو فتتفاكت العقكؿ فييا لكثرة احتماالتو لنكتة ما كفكاتح السكر) .6

1

ابف منظكر ,لسان العرب ,مادة (كىـ).

3

الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.370/7 ,26

5

السجمماسي ,القاسـ األنصارم ,المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع  ,المحقؽ عالؿ الغارم ,الرباط ,مطبعة المعارؼ

2

4

المصرم ,تحرير التحبير ,ص .349ابف أبي اإلصبع ,بديع القرآن ,ص.131
مجمع المغة العربية ,المعجم الوسيط ,ص.1031

الجديدة1980 ,ىػ ,ص .429السيكطي ,بديع القرآن  ,ص  .173المصرم ,تحرير التحبير  ,ص .454الفيركاني ,العمدة,

.93/2
6

السبكي ,بياء الديف أبي حامد ,عروس االفراح في شرح تمخيص المفتاح ,المحقؽ خميؿ إبراىيـ خميؿ ,دار الكتب العممية,

بيركت-لبناف.469/4 ,
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كىذه التعريفات تشير إلى أف االتساع يشمؿ القرآف كالشعر ,كىك بمعنى :العدكؿ عف
الحقيقة إلى المجاز لغير مشاركة بيف المنقكؿ إليو .1
الجانب التطبيقي :في سورة الرحمن :
ُّن
ً
اف﴾ ﴿ِِ﴾ قد أسند الخركج إلى المؤلؤ
﴿ي ٍخ يريج م ٍنيي ىما الم ٍؤلي يؤ ىكاٍل ىم ٍر ىج ي
في قكلو تعالى :ى
كالمرجاف ,ألنو إذا أ ً
يخرج ذلؾ فقد ىخرج ,كقاؿ :يخرج منيما كلـ يقؿ :مف أحدىما ،ألنيما لما التقيا ,
كصا ار كالشيء الكاحد :جاز أف يقاؿ :يخرجاف منيما  ،2كما يقاؿ يخرجاف مف البحر ،كال يخرجاف
مف جميع البحر ،كلكف مف بعضو .كتقكؿ :خرجت مف البمد  ,إكانما خرجت مف محمة مف محالو ،بؿ
مف دار كاحدة مف دكره.

1
2

ابف األثير ,المثل السائر .81-80/2 ,مطمكب ,معجم المصطمحات البالغية.42/1 ,
الدركيش ,إعراب القرآن الكريم وبيانو ,ج.374/7 ,27
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الخاتمة والنتائج:
القرآف الكريـ ىك كالـ ا﵀ تعالى المعجز ,حيث عجزت العرب أف تأتي بآية كاحدة مثمو أك
عمى منكالو ,كىك معجز في كؿ شيء في ألفاظو كمعانيو كسياقو كتفصيمو كفي كؿ حرؼ منو.
كميما تعددت الدراسات كاألبحاث كالمناىج ,فيي تصب في قالب كاحد ,يقكؿ :إنو كالـ
ا﵀ المعجز لو ركنؽ كجماؿ كحالكة كطالكة ,يقؼ البميغ أماميا عاج ناز ,كيصمت الناقد أماميا
مندىشنا حائ نار ,كمنذ قركف عدة كالكتب في إعجازه كبالغتو كفصاحتو تؤلؼ كتدرس ,ككؿ كاتب
يسير في دراستو كىدفو عمى لياله ,كفي ىذا البحث ,حاكؿ الباحث أف يبحث كيتأمؿ في سر
الجماؿ الفني كالبالغي كاألدبي في القرآف الكريـ ,فالقرآف الكريـ احتضف البالغة العربية ,كلـ
شتاتيا ,كطكر أساليبيا ,كعدد طرقيا ,كأف يجمك صكرة تكضح لمناظر فييا كيؼ تميزت السكر
الطكيمة مف غيرىا مف السكر القصيرة.
كبعد النظر في السكر الطكيمة كما الذم جعميا تأتي بيذا الحجـ كالشكؿ المختصرة نكعان
ما ,عرض البحث لمتصكير الفني في ىذه السكر ,كتنقؿ بيف مفيكـ الصكرة كأنكاعيا ,محددنا ما جاء
منيا في الطكيمة مقارننا إياه بما أتى منو صكر في سياقات أخرل ,ال تماثؿ الصكر في السكر
الطكيمة ,كعرض بالدراسة لمتشبييات كأنكاعيا كما جاء في الست السكر الطكيمة المختارة مف
تشبييات محدد نكعيا.
كفي محاكلة مف الباحث لمتعرؼ عمى سر مف أسرار ىذه السكر الطكيمة ,عثر عمى ظاىرة
فريدة تكظؼ في النص القرآني بأشكاؿ متعددة جميمة ,أال كىي ظكاىر فنية كأسمكبية  ,كىذه الظاىرة
مكجكدة تحت أسماء متنكعة ذكرتيا البالغة العربية ,كليا الكثير مف األشكاؿ ,فدرسيا البحث ,كبيف
أشكاليا القديمة المكجكدة في إرثنا األدبي ,كفي كتاب ا﵀ العظيـ كبخاصة في السكر الطكيمة,
كذكر البحث العديد مف األمثمة عمييا .كقد تمخض البحث عف النتائج ؾاآلتية:
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 -1صكرة البناء الفني ىي :السمة المميزة كالجكىر الذم تؤديو لغة القرآف الكريـ ,كه م أحد
المالمح التعبيرية األساسية في األسمكب القرآني ,كىي أداة لمشحف الكامف كراء المغة ,كىي التي
تثير التمغط كالتفاعؿ بيف النص كالقارئ  ,كه م منيج كامؿ كطريقة متبعة ال تخطئيا العيف ,مما
يصبح ظاىرة أدبية ليا تميزىا كتفردىا كمجاليا الخاص  ,فقد امتازت بتعدد زكايا النظر إلى طبيعتو
كتش ٌكمو.
 -2بياف أف السكر الطكيمة في القرآف الكريـ معجز مف حيث بالغي كأدبي ,كبياف فييا
أسرار لغكية راقية ,كفنكف بالغية عالية رائعة,

كأنيا تميزت كاضحة عف السكر القصيرة في

خصائصيا كمميزاتيا كمضامينيا المختمفة.
 -3إف مقتضى البالغة ىك اإليجاز كاإلطناب ,فإذا راعي اإلنساف الحالة التي ىك فييا
فأعطاىا ما تستحقو كاف ىذا ىك البالغة ,فاألبمغ أف تأتي السكر مطكلة.
 -4جاء القرآف الكريـ مراعينا كمعتنينا بأحكاؿ الرسكؿ –عميو الصالة كالسالـ -كالصحابة –
رضكاف ا﵀ عمييـ -كالمسمميف جميعنا ,فكانت السكر طكيمة الحتكائيا عمى العديد مف العبر
كالمكاعظ ,حتى يرسخ كيستقر اإليماف في قمكبيـ.
 -5كفي ىذا النماذج الفنية مف القرآف الكريـ خير ما يكضح المثؿ األعمى في األدب
إكابداعو .كمف خالؿ تمؾ الكقفات التحميمية لبعض اآليات في القرآف الكريـ ,تتجمى كثير مف
الخصائص التصكيرية الفنية لتمؾ اآليات في السكر الست الطكيمة المختارة في مجاالت متعددة,
كفي مكاقؼ متباينة ,كأغراض شتى متفرقة.
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قائمة المصادر والمراجع
القرآف الكريـ
أوالً :التفسير القرآن الكريم وعمومو:
 .1الباقالني ,محمد بف الطيب( ,ت 403ىػ) ,إعجاز القرآن  ،المحقؽ السيد أحمد صقر ,طبعة
دار المعارؼ ,ط1997 ,5ـ.
 .2جمعكـ ,عبد ا﵀ إبراىيـ,

أسرار ترتيب القرآن :ترتيب سور وآيات القرآن الكريم قراءة

معاصرة ,دار الجناف ,عماف-األردف ,ط.2005 ,1
 .3حسيف ,عبد القادر ,التفسير البالغي الميسر الجزء السادس والعشرون من القرآن الكريم ,
دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,القاىرة-مصر2001 ,ـ.
 .4الحمد ,غانـ قدكرم,

أبحاث في عموم القرآن القراءات القرآنية -المصحف ورسمو–

إعجاز القرآن ووجوىو  ,دار عمار ,عماف-األردف ,ط1426 ,1ىػ2006-ـ.
 .5الخطيب اإلسكافي ,محمد بف عبدا﵀ األصبياني( ,ت 420ىػ) ,درة التنزيل وعزة التأويل ,
المحقؽ محمد مصطفى آيديف ,جامعة أـ القرل ,ك ازرة التعميـ العالي ,مكة المكرمة ,ط

,1

1422ىػ2001-ـ.
 .6الداني ,عثماف بف سعيد األمكم األندلسي( ,ت 444ىػ) ,البيان في عد آي القرآن  ,المحقؽ
غانـ قدكرم الحمد ,مركز المخطكطات كالتراث كالكثائؽ ,الككيت ,ط 1414 ,1ىػ1994-ـ.
 .7الداني ,عثماف بف سعيد األمكم األندلسي( ,ت 444ىػ) ,الفيرست ,المحقؽ غانـ قدكرم
الحمد ,مركز المخطكطات كالتراث كالكثائؽ ,الككيت1410 ,ىػ1990-ـ.
 .8الدركيش ,محي الديف,

إعراب القرآن الكريم وبيانو  ,دار اإلرشاد لمشؤكف الجامعية,

حمص-سكرية ,ط1424 ,9ىػ2003-ـ.
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 .9الدينكرم ,عبد ا﵀ بف قتيبة بف مسمـ( ,ت

276ىػ) ,تأويل مشكل القرآن  ,المحقؽ السيد

أحمد صقر ,مكتبة دار التراث ,القاىرة-مصر ,ط 1393 ,2ىػ1973-ـ.
.10

الرازم ,محمد بف عمر( ,ت 606ىػ) ,التفسير الكبير  ,دار إحياء التراث العربي,

بيركت-لبناف ,ط1420 ,3ىػ.
.11

الرماني ,عمي بف عيسى ,النكت في إعجاز القرآن ضمن كتاب ثالث رسائل في

إعجاز القرآن  ,المحقؽ محمد خمؼ ا﵀ ,كمحمد زعمكؿ سالـ ,دار المعارؼ بمصر ,ط ,2
1968ـ.
.12

الرماني كالخطابي ,ثالث رسائل في إعجاز القرآن  ,المحقؽ خمؼ ا﵀ ,كزعمكؿ

سالـ ,دار المعارؼ بمصر 1968ـ.
.13

الزركشي ,بدر الديف محمد بف عبدا﵀( ,ت 794ىػ) ,البرىان في عموم القرآن ،

المحقؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ,دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركائو,
ط1376 ,1ىػ1957-ـ.
.14

الزرقاني ,محمد بف عبد العظيـ ,مناىل العرفان  ,المحقؽ فكاز أحمد زمرلي ,دار

الكتاب العربي ,بيركت-لبناف ,ط 1415 ,1ىػ1995-ـ.
.15

الزمخشرم ,جارا﵀ محمكد بف عمر الخكارزمي( ,ت

538ىػ) ,تفسير الكشاف ,

المحقؽ محمد عبد السالـ شاىيف ,دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف ,ط 2009 ,5ـ.
.16

حسيف الذىبي ,تقديـ أحمد زكي يماني ,مؤسسة الفرقاف لمتراث اإلسالمي ,لندف,

1419ىػ1999-ـ.
.17

السيكطي ,جالؿ الديف( ,ت 911ىػ) ,اإلتقان في عموم القرآن الكريم

الدراسات القرآنية ,مجمع الممؾ فيد لمطباعة المصحؼ الشريؼ1426 ,ىػ.

 ,مركز
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.18

السيكطي ,جالؿ الديف( ,ت 911ىػ) ,أسرار ترتيب القرآن  ,المحقؽ عبد القادر

أحمد عطا ,دار االعتصاـ ,ط1978 ,2ـ.
.19

السيكطي ,جالؿ الديف( ,ت 911ىػ) ,ترتيب السور القرآن  ,المحقؽ السيد الجميمي,

مكتبة اليالؿ ,بيركت-لبناف ,ط 1986 ,1ـ.
.20

السيكطي ,جالؿ الديف( ,ت911ىػ) ,الجامع الكبير ,المحقؽ مختار إبراىيـ اليائج,

عبد الحميد محمد ندا ,حسف عيسى عبد الظاىر ,األزىر الشريؼ ,مجمع البحكث
اإلسالمية1426 ,ىػ2005-ـ.
.21

شحاتو ,عبدا﵀ محمكد ,تفسير سورة اإلسراء  ,الييئة المصرية العامة لمكتاب,

1986ـ.
.22

الشنقيطي ,محمد األميف بف محمد المختار الجكني,

أضواء البيان في إيضاح

القرآن بالقرآن ,دار الفكر لمطباعة ,بيركت-لبناف1415 ,ىػ1995-ـ.
.23

شيخكف ,محمكد السيد,

األسموب الكنائي في القرآن الكريم  ,ط 1398 ,1ىػ-

1978ـ.
.24

الشيرازم ,محمد بف عبد الرحمف ,جامع البيان في تفسير القرآن ,المحقؽ عبد

الحميد ىنداكم ,دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف ,ط 1424 ,1ىػ2004-ـ.
.25

الصابكني ,محمد عمي,

إيجاز البيان في سور القرآن,

مكتبة الغزالي ,ط ,2

1399ىػ1979-ـ.
.26

الصابكني ,محمد عمي ,مختصر تفسير ابن كثير  ،دار القرآف الكريـ ,بيركت-

لبناف ,ط1402 ,7ىػ1981-ـ.
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.27

الصابكني ,محمد عمي,

من أعالم المفسرين  ,مكتبة الغزالي ,دمشؽ ,ط

,1

1401ىػ1981-ـ.
.28

صبرم ,أحمد محمد ,إعجاز وبيان في فواصل القرآن الكريم  ,دار الصحابة لمتراث

بطنطا ,ط1429 ,1ق2008-ـ.
.29

الطبرم ,محمد بف جرير بف كثير بف غالب اآلممي( ,ت 310ىػ) ,جامع البيان في

تأويل القرآن ,المحقؽ أحمد محمد شاكر ,مؤسسة الرسالة ,ط 1420 ,1ىػ2000-ـ.
.30
.31

عبد الغفار ,السيد ,دراسات قرآنية ,دار المعرفة الجامعية1994 ,ـ.
عبيدات ,محمكد سالـ,

دراسات في عموم القرآن  ,دار عمار لمنشر كالتكزيع,

عماف-األردف ,ط1411 ,1ىػ1990-ـ.
.32

الغرايبو ,محمد عقمو ,األمين الشنقيطي ومنيجو في التفسير 1393-1325 ,ىػ,

دار قنديؿ لمنشر كالتكزيع ,عماف-األردف ,ط 2010 ,1ـ.
.33

القرطبي ,محمد بف أحمد األنصارم( ,ت

671ىػ) ,الجامع ألحكام القرآن  ,دار

الكتب المصرية ,ط1353 ,2ىػ1935-ـ.
.34

القطاف ,مناع ,مباحث في عموم القرآن  ,مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ,الرياض-

مممكة السعكدية العربية ,ط1421 ,3ىػ2000-ـ.
.35

محمد قطب ,دراسات قرآنية ,دار الشركؽ ,ط1400 ,2ىػ1980-ـ.

.36

مخمكؼ ,حسيف محمد ,كممات القرآن تفسير وبيان  ,ناصر خسرك ,طيراف-ايراف,

1344ىػ.
.37

المطعني ,عبد العظيـ إبراىيـ محمد( ,ت

1429ىػ) ,خصائص التعبير القرآن

وسماتو البالغية ,مكتبة كىبة ,ط1413 ,1ىػ1992-ـ.
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.38

المكاسي ,أحمد بف القاضي( ,ت 1025ىػ) ,جذوة االقتباس في ذكر من حل من

األعالم مدينة فاس ,دار المنصكرة لمطباعة كالكراقة ,الرباط1973 ,ـ.
ثانياً :الحديث النبوي الشريف وعمومو:
.39

ابف حجر العسقالني ,فتح الباري في شرح صحيح البخاري  ,دار الرياف لمتراث,

1407ىػ1986-ـ.
ثالثاً :مراجع المغة واآلداب:
.40

ابف األنبارم ,محـ د بف القاسـ بف بشار,

األضداد ,محمد أبك الفضؿ إبراىيـ,

المكتبة العنصرية1407 ,ىػ1987-ـ.
.41

الباقي ,نعيـ ,الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث  ,دراسة صفحات لمدراسات

كالنشر ,اإلصدار األكؿ ,دمشؽ2008 ,ـ.
.42

بساـ ,قطكس ,وحدة القصيدة في النقد العربي الحديث  ,دار الكندم ,إربد-األردف,

1999ـ.
.43

البصير ,كامؿ حسف ,بناء الصورة الفنية في البيان العربي موازنة وتطبيق

,

مطبعة المجمع العممي العراقي ,بغداد–العراؽ1987 ,ـ.
.44

البطؿ ,عمي ,الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني اليجري ,دراسة

في أصوليا وتطورىا ,دار األندلس لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,ط 1981 ,2ـ.
.45

التطاكم ,عبدا﵀ ,الصورة الفنية في شعر مسمم بن الوليد  ,دار الغريب لمطباعة

كالنشر كالتكزيع ,القاىرة2002 ,ـ.
.46

ثعمب ,أحمد بف يحيى بف زيد الشيباني( ,ت

291ىػ) ,قواعد الشعر ,المحقؽ

رمضاف عبد التكاب ,مكتبة الخانجي ,القاىرة-مصر ,ط 1995 ,2ـ.
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.47

الجاحظ ,أبك عثماف عمرك بف بحر( ,ت 255ىػ) ,الحيوان ,المحقؽ عبد السالـ

ىاركف مصطفى البابي الحمبي ,ط 1384 ,2ىػ1965-ـ.
.48

الجرجاني ,عبد القاىر( ,ت 474ىػ) ,دالئل اإلعجاز  ,قرأه كعمؽ عميو أبك فير

محمكد محمد شاكر ,مطبعة المدني المؤسسة السعكدية بمصر ,القاىرة ,ط 1992 ,3ـ.
.49

الجزائرم ,حكاس برم ,المقاييس البالغية في تفسير التحرير والتنوير لمحمد

الطاىر ابن عاشور  ,المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ,ط 2002 ,1ـ.
.50

ابف حجة الحمكدم ,خزانة األدب ،طبعة مكتبة اليالؿ ,بيركت-لبناف1991 ،ـ.

.51

حسف ,عباس ,النحو الوافي ,المسالة  ,143دار المعارؼ بمصر ,ط 1974 ,3ـ.

.52

 ,دار الفكر

الداية ,فايز ,جماليات األسموب الصورة الفنية في الشعر العربي

العربي ,ط2012 ,1ـ.
.53

الدمنيكرم ,أحمد بف عبد المنعـ بف صياـ( ,ت 1192ىػ) ,حمية المب المصون

عمى الجوىر المكنون ,طابع في مغرب1994 ,ـ.
.54

الرازم ,أحمد بف فارس بف زكريا( ,ت 395ىػ) ,الصاحبي في فقو المغة العربية

ومسائميا وسنن العرب في كالميا  ,دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف ,ط 1418 ,1ىػ-
1997ـ.
.55

الرازم ,فخر الديف محمد بف عمر الحسيف,

نياية اإليجاز  ,المحقؽ نصر ا﵀

حاجي مفتي أكغمي ,دار صادر ,بيركت-لبناف ,ط 1424 ,4ىػ2004-ـ.
.56

الرباعي ,عبد القادر ,الصورة الفنية في النقد الشعري  ,دار مكتبة الكتاني ,إربد-

األردف1984 ,ـ.
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.57

الرباعي ,عبد القادر ,الصورة الفنية في شعر أبي تمام  ,نشر بدعـ مف جامعة

اليرمكؾ ,إربد–األردف ,ط1980 ,1ـ.
.58

ركاشدة ,سامح ,التوازي في شعر يوسف الصائغ وأثره في اإليقاع والداللة  ,مجمة

أبحاث اليرمكؾ ,ج ,16العدد 1997 ,2ـ.
.59

ركز ,غريب ,تمييد في النقد الحيث

 ,دار المكشكؼ ,بيركت-لبناف ,ط

,1

1971ـ.
.60

الزمخشرم ,جارا﵀ محمكد بف عمر الخكارزمي( ,ت

538ىػ) ,أساس البالغة,

طبعة دار الفكر ,بيركت-لبناف1994 ,ـ.
.61

زنجير ,محمد رفعت ,فن التشبيو في الشعر العباسي  ,دار األماف ,ط2002 ,1ـ.

.62

 ,ك ازرة الثقافة

الزبيدم ,مرشد ,بناء القصيدة في النقد العربي القديم والمعاصر

كاإلعالـ ,كالشؤكف الثقافة عامة ,بغداد-العراؽ1994 ,ـ.
.63

السامرائي ,فاضؿ صالح ,التعبير القرآني ,دار عمار ,ط1427 ,4ىػ2006-ـ.

.64

السجمماسي ,القاسـ األنصارم ,المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع  ,المحقؽ

عالؿ الغارم ,الرباط ,مطبعة المعارؼ الجديدة1980 ,ىػ.
.65

السكاكي ,يكسؼ بف أبي بكر بف محمد بف عمي( ,ت

626ىػ) ,مفتاح العموم,

المحقؽ نعيـ زرزكر ,دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف ,ط 1407 ,2ىػ1987-ـ.
.66

السككني ,عمر بف محمد ,التمييز لما أودعو الزمخشري من االعتزال في تفسير

الكتاب العزيز  ,المحقؽ السيد يكسؼ أحمد ,دار الكتب العممية ,بيركت–لبناف ,ط
1426ىػ2005-ـ.
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.67

ابف السكيت ,يعقكب بف اسحاؽ( ,ت

244ىػ) ,إصالح المنطق  ,المحقؽ أحمد

محمد شاكر ,كعبدالسالـ محمد ىاركف ,دار المعارؼ بمصر ,ط 1375 ,4ىػ1956-ـ.
.68

سمطاف ,منير ,البديع في شعر شوقي ,المعارؼ ,االسكندرية-مصر ,جالؿ حزل

كشركاه ,ط1992 ,2ـ.
.69

سيبكيو ,عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي( ,ت

180ىػ) ,الكتاب ,المحقؽ عبد

السالـ محمد ىاركف ,مكتبة الخانجي ,القاىرة-مصر ,ط 1408 ,3ىػ1988-ـ.
.70

ابف سيده ,عمي بف إسماعيؿ المرسي458 ( ,ىػ) ,المخصص ,المحقؽ خميؿ إبراىيـ

جفاؿ ,دار إحياء التراث العربي ,بيركت-لبناف ,ط 1417 ,1ىػ1996-ـ.
.71

السيكطي ,جالؿ الديف( ,ت 911ىػ) ,المزىر في عموم المغة  ,المحقؽ فؤاد عمي

منصكر ,دار الكتب العممية ,ط 1481 ,1ىػ1998-ـ.
.72

صالح ,الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث

 ,المركز الثقافي العربي,

بيركت-لبناف1994 ,ـ.
.73

الصعيدم ,عبد المتعاؿ( ,ت 1391ىػ) ,بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عموم

البالغة ,مكتبة اآلداب1999 ,ـ.
.74

ضاحي ,عبدالباقي ,لغة تميم دراسة تاريخية وصفية

 ,الييئة العامة لشؤكف

المطابع األميرية ,مجمع المغة العربية ,القاىرة-مصر1985 ,ـ.
.75

ابف طباطبا ,محمد بف أحمد بف محمد بف إبراىيـ( ,ت

322ىػ) ,عيار الشعر ,

المحقؽ عباس بف عبد الساتر كنعيـ زرزكر ,دار الكتب العممية ,بيركت-لبناف ,ط
1426ىػ2005-ـ.
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.76

أبك الطيب ,عبد الكاحد بف عمي المغكم الحمبي ,األضداد في كالم العرب ,المحقؽ

عزة حسف ,دار طالس1996 ,ـ.
.77

عباس ,إحساف ,فن الشعر ,دار صادر ,بيركت-لبناف1996 ,ـ.

.78

عباس ,حسف فضؿ عباس ,البالغة فنونيا وأفنانيا  ,دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع,

األردف ,ط1417 ,4ىػ1997-ـ.
.79
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