
 ةـبيـــة الّشعـمقراطيـــديـة الـريــورية الجزائـــــالجمه
 وزارة التعليـم العـالي والبحـث العلمـي 

 -10 ةــباتن –جامعـــة الحاج لخضر 
 كليـة اللغة واألدب العربي والفنون

 اللغة واألدب العربيقسم 
          

 يـرآوـاب القـي الخطـي فـاجـان الحجــالبي      

 -ريم أوموذجاـرآن الكـه القـألخير مالّربع ا -
 

 

 غة العربية وآدابهااللّ في  لنيل درجة دكتوراه العلوم مقدمة أطروحة
 تخصص: لسانيات عامة

   :الدّكتور  األستاذ  فاشر إ                              إعداد الطالبة:   
 انــــورنـد الكريم بـعب            حـنعـيمة رواب 

 لجنة المناقشة:
 الصفـــة المؤسســة الرتبـــــــة االســم واللقـب الرقم
 رئيسا 1جامعة باتنة أستاذ التعليم العالي الدين صحراوي أ.د/عز 1
 مقررا 1جامعة باتنة أستاذ التعليم العالي أ.د/عبد الكريم بورنان 2
 عضوا 1جامعة باتنة أستاذ التعليم العالي أ.د/دليلة مزوز 3
 عضوا -قسنطينة-عبد القادر جامعة األمير أستاذ التعليم العالي أ.د/زين الدين بن موسى 4
 عضوا جامعة الطارف أستاذ محاضر "أ" د/محمد رضا بركاني 5
 عضوا المركز الجامعي ميلة محاضر "أ"أستاذ  عيسى قيزةد/ 6

 

 م7102/7101-ه0341/0341  السّنـة الجـــامعية:



 

 
 

 

 

﴿                                        

                                    

                                       

    ﴾  /51األحقاف. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



األخير مه القرآن الكريم أوموذجاالربع –البيان الحجاجي في الخطاب القرآوي   مقدمة 
 

 
 أ

 الّلغويةحقول ادلعرفة معظم الًتاث البالغي العريب وامتداده ادلعريف الذي استقطب تاريخ إن 
كّلما ذبّددت وسائل ىذه   تفسَتية، سيظّل مشروع قراءٍة متجّددةٍ ال، و اإلعجازيةو  النقديّةو  األدبيةو 

استكشافو وفق معارف العصر  عداث ما  م يُ أن نَِفيد من ىذا الًت  وأدواهتا، إذ كيف ديكن القراءة
 ومستجداتو؟.

سواء تعّلق األمر بفهمو  الّديٍت،لقد أضحى من البديهيات ارتباط البالغة العربية بالنص 
يٍت ىو اشتغال جازه، فاالشتغال باخلطاب الدّ فاع عنو وبيان إعأو بالدّ  وتفسَته أو تأويل مشكلو

 بالبالغة.

مّتخذة منحى  على تفسَت القرآن وبيان إعجازه زت اىتمامات البالغة العربيةتكر ا حيث
باجملاز والًتاكيب، لكن الّسمة احلجاجية لكثَت من سور القرآن  اليت هتتم الّدراسة البالغية األسلوبية

وعلماء الكالم الوقوف عند احلجاج القرآين، وىذا ما يظهر يف كثَت  رينالكرمي وآِيِو فرضت على ادلفسّ 
، ه(406)ت ، وتفسَت مفاتيح الغيب للرازيه(835)ت من التفاسَت؛ كتفسَت الكشاف للزسلشري

أن االختالف يف تفسَت  كماواالستداللية للقرآن الكرمي،   القوة احلجاجية تبُّت يف ىذين التفسَتينإذ ي
راعات الّدينية ىذا االختالف بالصّ تعّزز ا، و منو كان موضوعا حجاجي  الصها واستخاألحكام 
 . اإلسالمي حقالً حجاجيّا فاعالً قايف والّديٍتوادلعرفّية، شلا جعل احلقل الثّ  وادلذىبّية

قافة العربية اإلسالمية، وىو اخلطاب الذي خطابًا مركزي ا يف الثّ ديّثل  -إذن–اخلطاب القرآين ف
سبّيزت بالغتو يف قدرتو على ية األخرى، فهو خطاب عام وشامل، عنو كل اخلطابات الّدينستتفرع 
وتنجلي طبيعة  بهاواصل مع شرائح بشرية سلتلفة، لذلك جاءت ملفوظاتو دقيقة يف ربديد سلاطِ التّ 

 عنايةادلخاَطب عرب أسلوب النداء الذي يتصّدر رلموعة من اآليات القرآنية، وىو ما كان زلّط 
 دلشتغلُت باخلطاب القرآين على اختالف زبصصاهتم.ا
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، وما حيتويو من آليات لغوية تشّد االنتباه، عن طريق فهمو لتواصل مع اخلطاب القرآينا يتمّ 
واصلية اليت تتواشج مع اآلخر بسالسة، فيتفاعل سالة التّ ل، شلا يؤدي إىل ربّقق الرّ وتبعث على التأمّ 
 ذلك إىل االنسجام بينهما. ات ادلرسلة ليؤديمع قصدية الذّ 

مات تشًتط آليات حجاجية نصّية توافرت يف لغتو، مقوّ  انً ضمّ متاالتصال القرآين  ذلذا جاء
 عواتوالّدعوة إىل التوحيد وما سواىا من الدّ  ياِتٍّ يف موطن الّدفاع عن احلقوما ربملو من مضمون ح

 احلجاجية.عن طريق الّتمّكن اللغوي ادلدىش ادلشحون بالطاقة 

رلموعة من االسًتاتيجيات اخِلطابية، وادلكّونات البالغية اليت هتيمن عليو اخلطاب الّديٍت و 
فإذا كانت  لو يف الثقافة العربية اإلسالمية،ومازالت سبثّ  فق الّنصوص واألنواع اليت مثّلتوتشّكلت و 

يث النبوية، فإن تاريخ ىذه واألحاد دت ىذا اخلطاب ىي القرآن الكرميالنصوص الّنموذجية اليت جسّ 
إىل ما ىو عليو من القدرة الفنية ىذا اخلطاب  ا غنيّا من النصوص اليت أوصلتالثقافة أفرز رصيد

امتزجت فيو األغراض الّدينية  ن اخلطاب القرآين خطاب حجاجيّ ادلؤثّرة يف الّنفس البشرية؛ أل
يف إقامة احلّجة على  ّية، وقد اعتمدياة وعقيدة كونس دلنهج حفهو خطاب يؤسّ  باألغراض الفّنية،

نوعة، مستثمراً اللغة حنو قصدية التعّدد يف عرض حججو ضمن آليات متطرق عّدة تّتجو يف معظمها 
 بّث العظة والعربة واإلفهام واإلذعان والّتسليم يف خطابو. رة يف الّنفس، مناهتا الواسعة ادلؤثّ وإمكان

خطابات تعتمد عقائد ومناىج  و جاء رّدا علىواّتصاف اخلطاب القرآين باحلجاج؛ ألن
الثّابتة اليت ال نقاش فيها احلجج  ذلا أمرا أساسيّا يتمثل يف عقيدة الّتوحيد، ويقّدم منحرفة، فهو يبسط

وملحدين شركُت ون من ممدعمة ذلذا األمر ضد ما يعتقده ادلتلقباعتماد أساليب ومستويات سلتلفة 
 ومنكرين للنبوة.

من ادلعارف النظرية اليت تعاجل فّن اخلطاب ومكّوناتو البالغية اليت للوقوف على مجلة  وسعياً 
الربع –"البيان الحجاجي في الخطاب القرآني اوسوممادلوضوع  جاءاخلطاب القرآين فقد  ام عليهقا

؛ فالبالغة آلية من آليات احلجاج، وذلك العتمادىا "-األخير من القرآن الكريم أنموذجا
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 مجالية أساليبو  تشبيوو  وكناية واستعارة ازرلو التأثَت عن طريق احلجاج بالصور البيانية من مالة االست
أو الفعل القائم يف  ومشاعره مًعا حىت يتقّبل القضية إقناع ادلتلقي عن طريق إشباع فكره من أجل

 موضوع اخلطاب.

على أن الدراسة جنحت إىل اصطناع مصطلح )اخلطاب( دلا دلستو فيو من مشولية وكلية قياًسا 
إىل مصطلح )النّص (مثال؛ الذي يبدو أصغر حجًما، إضافة إىل ما ينطوي عليو مصطلح )اخلطاب( 

ى ألن الولوج إىل اخلطاب القرآين ادلوسوم ببالغتو احلجاجية ال يقف عند مستو ؛من بعٍد إجرائيٍّ 
فيو  بل يتعداه إىل مستوى تتواشجُ  ادلرصوفة، أو السياقات الت اللفظيةأو التقاب ت البديعيةاحملّسنا

 البٌت وادلعاين، وتتعاضد فيما بينها يف شكل نسيج منتظم للغة اخلطاب فيو.

 :سة إىل اختيار ىذا ادلوضوع ما يأِتاألسباب اليت دفعت الدرا ولعّل من أقوى

و خاصة ما يتعلق واستمرار تراكم معطياتو النظرية، وندرة تطبيقات احلجاجِجّدة مباحث -
 والقرآين على اخلصوص. باخلطاب الّديٍت

طبيعة اخلطاب القرآين دبا يفرضو من قدسية يف مواجهة نظريات حجاجية متشبعة بروح -
 الّدينيةأصول الًتاث وعدم االنفكاك عن  على الباحث اليقظة وبُعد الّنظر الفكر اإلنساين، شلا حيّتم

 العمل على انسجام بُت ىذا الطرف وذاك.زلاولة بادلوضوع، ومن مث  ةادلرتبط

بالتطرق إليو، بل جّل التقدير  راسةدت الدّ تفرّ  ال يعّد ابتكاراهبذا ادلوضوع  عنايةأن ال وال شكّ 
لتبقى ىذه الّدراسة رلرد ، سبقتها حبصانة واقتدار إىل اإلدلام جبوانب تّتصل بادلوضوع اليت تلك اجلهودل

اجتهاد علمي تكميلّي يهدف إىل ربّسس شيء من الّلمسات والّلطائف البيانية التصويرية اليت توّشح 
در ما جيعل بق ون عالة أو عبئًا على تلك اجلهودهبا اخلطاب القرآين وفق منظور معريّف ذوقّي ال يك

 ومرتكزًا تأسيسي ا لو. منها قبًسا يستنَت بو

 :ولعل أبرز ىذه الدراسات اليت تناولت موضوع احلجاج يف القرآن
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"الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه دراسة عبد اهلل صولة يف كتابو  -
 .األسلوبية"

 ."البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني"دراسة قدور عمران يف كتابو  -

 .اب اإلقناعي"" في بالغة الخطدراسة زلمد العمري ادلوسومة  -

تنظَتا  عّززت مفهوم احلجاج والبالغة عربية أو أجنبية مًتمجةفضاًل عن وجود دراسات 
 .وإجراء

إنو ال يعدم أن تشّق أي دراسة علمية سبيلها إىل الوجود انطالقا من ىاجٍس خيتمر بذىن 
الباحث اختمارا يُفًتض أن يكون واعيا دُيّكن من صياغة إشكالية تلك الدراسة، وترّسم أىدافها، 
عّضد وكذا ضبط منهجية إعدادىا، فضاًل عن ربديد ادلرجعية العلمية ادلتخصصة اليت تكون سندا ذلا ي

على  ةصياغة اإلشكالي سبّكنت من، إذ ربقيقو ىذه الدراسة وىو ما حاولتمشروعيتها األكادديية، 
االستراتيجيات الِخطابية والمكّونات البيانية الحجاجية التي اّتسم بها الخطاب  ما: النحو التايل

 .بع األخير؟القرآني في الرّ 

ادلرجوة من البحث مت تقسيمو إىل مخسة اإلشكالية، ولتحقيق األىداف لإلجابة عن ىذه 
 س رؤية خاصة حول موضوع البيان احلجاجي يف اخلطاب القرآين.فصول تتكامل فيما بينها لتؤسّ 

فهو حّيز جملموعة من  البيان والحجاج في الّدرس اللساني""ادلوسوم:  ولالفصل األفأما 
 الّدراسة، إذ سبّده ببع  ادلعطيات للولوج إىل قة وطيدة بالبحث؛ هتيئ القارئ ادلفاىيم ذات عال
حديٌث عن علم البيان يف الّدرس البالغي منها ثالثة: األول ال من خالل مباحثو، النظرية األساسية

أحد اآلليات اليت توظّفها البالغة لتحقيق غايتها  ويعّد يف الوقت نفسوالعريب ووظيفتو يف اإلقناع 
 اإلفهامية.
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الدراسة حديثها عن عالقة احلجاج بالبالغة وىو ما ُجّسد يف مشروع زت فيو كّ أما الثاين: فر 
وذبّسدت  وتيتكا، كما اشتمل ادلبحث حديثا عن عالقة احلجاج بالتداولية لبَتدلان البالغة اجلديدة

 مشروعو "احلجاج يف اللغة". ىذه العالقة مع ديكرو ضمن

ربية اإلسالمية شلثلة يف ادلدارس تناول فكرة احلجاج يف الثقافة العفأما ادلبحث الثالث: 
ختتم اإلسالمية دبختلف توجهاهتا واختصاصاهتا؛ كعلم الكالم، وعلم التفسَت واألصول وغَتىا، ليُ 

 أىم األبعاد احلجاجية يف اخلطاب الّديٍت.ادلبحث بعرض 

الربع األخير من القرآن الكريم –حجاجية المجاز وسوم" ادل :الفصل الثاني يف حُت تطّرق
بالغية  فنون ومصطلحات دافًعا قوي ا لبلورة الذي يعّد القرآن الكرمي وإعجازه يف از إىل اجمل "-أنموذجا

وقفة معلومة، ادلعٌت عند يقف الذي أسلوب احلقيقة  كثَتة وصياغتها وذبميعها، وىو هبذا خيتلف عن
لو أثر جليل يف اّتساع العربية  ؛ إذًقا بوساطة ادلّد التخييلي ضفي على ادلعٌت عماجملاز يُ أسلوب إن بل 

 لعرب تعريفًا وإجراًء على أساس أهناموقع اجملاز يف كتابات البالغيُت ا استعرض الفصل ومنوىا، وقد
احلجاجية للمجاز وطرق توّسعو  ىذه الطبيعة بالغية ذبمع بُت اآلليات الفّنية واآلليات اإلقناعية،أداة 

 ربع األخَت من القرآن الكرمي( حيثيف جانبها التطبيقّي )الىو ما كشفت عنو الّدراسة يف ادلعٌت 
 حبثت يف عالقات اجملاز ادلرسل وقيمتها احلجاجية.

الربع األخير من القرآن الكريم  –حجاجية االستعارة جاء معنونا " :الثالث الفصل
التقليد العريب موسوم "االستعارة كآلية رلازية بُت منها ، األول مباحث ةثالث ضمّ ، "-أنموذجا
 التقليد العريب قدديا وحديثاعلى االستعارة يف  ا، ترّكز ر الغريب"؛ جاء مّوزعا على عنصرينوادلنظو 

 واالستعارة يف ادلنظور الغريب.

نظريتُت أساسيتُت ؛ أشارت الّدراسة فيو إىل الثاين لنظريات االستعارة ادلبحث يف حُت تطرق
من النظرية التفاعلية قّدمو أرسطو خاصة، و  التصّور الذي ة( شُلثّلًة يفمها: النظرية االستبدالية )ادلقارن

من ريتشاردز وماكس بالك، واذلدف من ىذا كّلو إظهار مكانة االستعارة ضمن  خالل تصّورْي كلٍّ 
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على آلية اشتغال احلجاج باالستعارة والقوة  ةالتطبيقيالّدراسة  تز تكر اللسانية احلديثة.واالنظرية 
ربقق يف الشواىد ادلنتخبة من الرّبع األخَت من القرآن الداللية التأثَتية اليت سبنحها للخطاب وىو ما 

 الكرمي.

خير من القرآن الكريم الّربع األ–حجاجية التشبيه ": الفصل الّرابع وتناول
يشّكل اإلطار ادلعريف النظري للتشبيو من منها  األول، أربع مباحثقّسم الفصل إىل  حيث"،أنموذجا

لتشبيو بالّنظر إىل األساليب ربديد مصطلح ا مثحيث ادلصطلح وادلفهوم واألركان اليت يقوم عليها، 
حيث البيانية األخرى )ادلثل، اجملاز، االستعارة،..(، ورّكز ادلبحث الثالث على مكانة التشبيو وأمهيتو، 

ثانية بعد االستعارة من ناحية درجة الوضوح والغموض من جهة، ومن ناحية اإلقناع يقع يف ادلرتبة ال
ألن غرضو األساسّي ىو التوضيح الذي يقّرب ادلعٌت إىل ذىن ادلتلقي، ومن مث ؛ من جهة أخرى

وىو موضوع ادلبحث األخَت من الفصل؛ الذي حبث يف القيمة  -اإلقناع الذي ىو غاية كّل حجاج
 الظاىرة البالغية من خالل الشواىد القرآنية ادلنتقاة من الرّبع األخَت من القرآن الكرمي. احلجاجية ذلذه

الّربع األخير من القرآن الكريم –حجاجية الكناية : "فجاء موسوماأما الفصل الخامس 
دلصطلح يف كتب الفقهاء اشتمل على ثالث مباحث نظرية تناولت مفهوم ا الذي"-أنموذجا
ضبط مصطلح ثُت، و من أجل دراسات احملدَ و  الغيُت والّشراح وادللخّصُتويف كتب الب وادلفسرين

الكناية ُعقدت مقارنة بينو وبُت األساليب البيانية األخرى، أما ادلبحث األخَت فهو دراسة تطبيقية 
رآن الرّبع األخَت من الق شواىدحبثت يف موضوعات الكناية القرآنية ودالالهتا احلجاجية من خالل 

 الكرمي.

 اسبة مُجعت فيها أىم النتائج ادلتوّصل إليها.خب الّدراسة أُعقبتو 

بالغيا وصفيّا اعتمد أساسا على ربليل الّشواىد القرآنية للموضوع ربليال واتّبع البحث منهًجا 
األساليب البيانية من الرّبع األخَت من القرآن الكرمي، مث أُعيد توزيعها وفق مقتضيات كّل  مستخرجا

 مبحث )رلاز، استعارة، تشبيو، كناية،...(.



األخير مه القرآن الكريم أوموذجاالربع –البيان الحجاجي في الخطاب القرآوي   مقدمة 
 

 
 ز

تتصدرىا ، مؤسسة ومستنطقة للموضوعمراجع صادر و ولإلدلام بادلوضوع استعانت الّدراسة دب
، دون إغفال دلا قّدمتو ادلراجع احلديثة اليت تنبٍت ات الكتب اليت مثّلتها أحباث ادلفسرين والبالغيُتأم

 العربية واألجنبية وادلًتمجة.الكتب  موّزعة بُت وىي رية احلجاجية يف كثَت من جوانبهاعليها النظ

" عبد متنان الوفَت ألستاذي الكرميويف األخَت ال يسعٍت إال أن أتقّدم بالّشكر اجلزيل واال
اف العلمي على ىذا البحث، وعلى مالحظاتو وتوجيهاتو العلمية لقبولو اإلشر  الكريم بورنان"

 الّصائبة.

 واهلل نسأل التوفيق وسداد القول والرأي والفعل.
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ماين كادلكاين، بل ال ال خالؼ اليـو يف سعة الًتاث العريب اإلسالمي على ادلستويُت الزٌ   
خالؼ يف إسهامو على ادلستول اإلنساين يف حضارة تربٌعت على عرشها، كما تزاؿ، بُت األمم احلٌية 

 كاقع احلياة ادلعاصرة. الفاعلة يف

ـ على دً قٍ ـ على تناكؿ جانب من ذلك الًتاث، أك يػي دً قٍ كتلك مسؤكلية كبَتة أماـ من يػي          
ب منو، فهو كاسع شلتد، عميق متجٌذر، يف كاقعو ادلعيش، كيف صورتو ادلرسومة على صفحات التقرٌ 

بوف منو حبكم تأثَته فينا، كاستمدادنا منو ادلؤلفات، كإف كٌنا بعيدين حبكم الزمن عن كقائعو، فإننا قري
ثقافتنا كمعارفنا، كمن ىنا ال يستطيع من يبغي الٌتجديد أك ادلعاصرة أف يفلت من قبضتو، كأف 

 يتخٌلص من سطوتو.

كمع ذلك فللمعاصرة فعلها ادلؤثر، الذم يطبع الفكر بطابعو كيسمو دبيسمو، كيرمي بثقلو           
ادلعاصر ليس ىو العقل القدمي، بالرغم من ثبوت ادلكونات البيولوجية، كالفكر، الكبَت عليو، فالعقل 

 1ؼلتلف بُت ادلعاصرة كالقدـ، كمن مثٌ ؼلتلف التفكَت كىو يتشٌكل يف ظرؼ معُت. ،كىو منتىج العقل

اليت تعٌد أحد األبواب ادلركزية  ؛يف البالغة العربية أثناء البحثكغَتىا قد ذبمعت  كانت ىذه األفكار  
يقتضي  كمو الوعي أك الالكعي أك علا معاكالضركرية يف قراءة اخلطاب، فاالشتغاؿ على خطاب ػل

من الباحث أف يكوف قادرا على تفكيك أسرار البالغة كسلادعها كحيلها، كىذا عمل ال ؽلكن أف 
 يتحقق من دكف العودة إذل الًتاث البالغي.

مهداف كبَتاف أنتجا مسارين كبَتين علا: مسار البديع  -كما قاؿ زلمد العمرم–ية للبالغة العرب
 2يو اخلطابة.يو الشعر، كمسار البياف تغذٌ يغذٌ 

، كاإلقناع بُت الٌتخييلقد شٌكلت البالغة العربية جسور التواصل بُت الشعر كاخلطابة، ل     
إذ أحاطت  ؛متزايد كمن زكايا سلتلفةباىتماـ كادلالحظ أف الًتاث العريب اإلسالمي قد حظي 

                                                           
1
 .11م، ص2006، بٌروت، 1ٌنظر: البالغة والنقد، المصطلح والنشأة والتطور، محمد كرٌم الكواز، مؤسسة االنتشار العربً، ط 
2

  29م، ص2005البالغة الجدٌدة بٌن التخٌٌل والتداول، محمد العمري، أفرٌقٌا الشرق، الدار البٌضاء، ٌنظر: 
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الٌدراسات بتارؼلو كأعالمو كقضاياه، كالالفت للنظر أف ىذه الٌدراسات قد عرفت منعطفا ىاٌما يف 
جو يف معاجلة القضايا العقود األخَتة ،كذلك بالٌنظر إذل طريقتها يف قراءة الًتاث البالغي، ككيفية إدما

 1البالغة ادلعاصرة. بسطهااليت ت

 ،ناكؿ، متنازع بُت أكثر من علموع أكجو التٌ متعدد ادلداخل، متنٌ  رس البالغي درسه إف الدٌ     
)عريب كغريب(،  رس البالغي القدميت عامة الدٌ كىذا األمر ال تنفرد بو البالغة العربية، بل ىو مسة مٌيز 

كال أدٌؿ على ذلك من أف أكثر من باحث غريب رأل أف البالغة القدؽلة قريبة من رلاؿ اىتمامو، 
جذهبا صوب احلجاج،  Perelman بيرلمانربطاىا باألسلوبية، كDucrotتودوروف وديكرو ؼ
 2نظر من خالذلا إذل الشعرية. جان كوهن ضلا هبا منحىن نصٌيان، كVan Dijk فانديكك

لقد ترتب على التداخل بُت البالغة كالعلـو األخرل ااذية ذلا أف اٌتسعت مساحة الدرس    
قبل أف يستورل على مساحات شاسعة  -ؿ زلمد العمرمكما قا–البالغي القدمي الذم ناضل طويال 

يٌدعي  كفالسفة، كل   وف فيها قدؽلا كحديثا، من مناطقة كضلاة كلسانيُت كسياسيُتالطامعملتبسة كثير 
 3من كظائف الكالـ البليغ. مشركعية معاجلة كظيفةو 

ساع مساحة ادلفهـو كاالىتماـ، فمصطلح شعب كاتٌ ا يف ىذا التٌ دعن كليست البالغة العربية بً      
rhétorique يف الثقافة الغربية، بل ىو  ازلٌدد اكاحد امفهوم ظ )بالغة( العربية ليس لوادلقابل للف

 مًتدد بُت ثالثة مفاىيم كربل:

 ادلفهـو األرسطي الذم ؼلصصها جملاؿ اإلقناع كآلياتو.-

 يف صور األسلوب.كادلفهـو األديب الذم غلعلها حبثا -
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 .2م، ص 2006ٌنظر: الخطاب اإلقناعً فً البالغة العربٌة، حسن المودن، رسالة دكتوراه الدولة ، 
2
 .66البالغة الجدٌدة بٌن التخٌٌل والتداول، محمد العمري، ص 
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 .36، صالمرجع نفسهٌنظر:  
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 1سقي الذم يسعى جلعل البالغة علما أعلى يشمل التخييل كاحلجاج معا.كادلفهـو النٌ -

 كىكذا فإف البالغة العربية امتزجت فيها الغاية التخييلية بالغاية التداكلية.

كاالحتفارل  ، كإنتاج اخلطاب االستشارمدلا كانت البالغة الغربية مرتبطة باخلطابةك         
كالقوؿ البليغ  لعربية قد ارتبطت بالشعر كالقرآففإف البالغة ا 2كالقضائي، مث الشعرم فيما بعد،

لتفسَت اخلطاب، كدل هتدؼ إذل إنتاجو، كإف صارت فيما بعد آلة  عموما، كمن شبة كانت زلاكلةن 
 3إلنتاج اخلطاب يف رلاؿ اإلنشائية العربية )علم اإلنشاء كأدب الكاتب(.

       ، ، كنقطة التقائها، فهي خطاب اخلطابات، كعلم العلـو ثل كؽل 4إف البالغة ىي مفتاح العلـو
 مهيمنة، متشعبة احلقوؿ كادليادين، ذات مقصدية إيديولوجية بالغة نص   اخلطاب البالغي العريب

 5كمتعددة ادلفاىيم، كادلصطلحات الواصفة للصورة البالغية الواحدة.

كما تناكلو البالغيوف العرب يقود إذل استنتاج أٌكرٌل   إف البحث يف مفهـو الصورة البالغية   
كىو ال كجود دلصطلح جامع كشامل حصل االتفاؽ عليو الختزاؿ الصور البالغية، ذلك أف تراكم 
ىذا اإلرث البالغي قد أفرز تداخال اصطالحيا بُت زلاكر بالغية أساسية ىي: البياف كالبديع كالبالغة 

ت ادلنهجية اليت تواجو الباحث يف البالغة العربية ىي أف مباحثها دل كالفصاحة، ك أيكذل اإلشكاال

                                                           
1
 .12، صالمرجع السابق 
ن هناك فرق واضح فً التراث العربً بٌن البالغة والخطابة، فاألولى أشمل وأعم، أما الخطابة فهً جنس من أجناس التواصل وفن القول، إال أ

الرٌطورٌقا( وبٌن الشعر )البوٌتٌقا(، فالخطابة فً منظوره الخطابة كانت شدٌدة االرتباط بالشعر عند العرب. أما أرسطو فقد فصل بٌن الخطابة )
ار هً:" قوَة تتكلّف اإلقناع الممكن فً كل واحد من األمور المفردة". ٌنظر: الخطابة، أرسطو طالٌس، حققه وعلق علٌه: عبد الرحمن بدوي، د

، 2ة الخطابة العربٌة، محمد العمري، أفرٌقٌا الشرق، ط. وبالغة الخطاب اإلقناعً مدخل نظري وتطبٌقً لدراس9م،، ص 1979القلم، بٌروت، 

 .18م، ص2002المغرب، 
2
م، 1994، بٌروت، 2، حمادي صمود، دار الكتاب الجدٌد المتحدة، طه وتطوره إلى القرن السادس ٌنظر: التفكٌر البالغً عند العرب أسس 

 .194ص
3
 .182م، ص2011هرة، ، القا1اللغة والخطاب، عمر أوكان، رؤٌة للنشر والتوزٌع، ط 
4
 .190ٌنظر: المرجع نفسه، ص 
5

، المركز الثقافً 2ٌنظر: بنٌة العقل العربً، دراسة تحلٌلٌة نقدٌة لنظم المعرفة فً الثقافة العربٌة، محمد عابد الجابري، سلسلة نقد العقل العربً 

 وما بعدها.  13م، ص2009،بٌروت، 9العربً، ط
 البٌان كالتشبٌه واالستعارة والمجاز والكناٌة وغٌرها، وبهذه الصورة البٌانٌة تظهر بالغة األدٌب إذ ٌستطٌع من  تستقً الصورة حٌثٌاتها من علم

ث خاللها تأدٌة معانٌه بأسالٌب شتى، حسب ذوقه وأدبه، وعلى حسب مقتضى الحال الذي ُتذكر فٌه هذه الصورة. ٌنظر: التصوٌر البٌانً فً حدٌ

م، ص 2006، 1بً للقرآن الكرٌم، طبالغٌة تحلٌلٌة، عبد العزٌز بن صالح العّمار، سلسلة الدراسات القرآنٌة، جائزة د القرآن عن القرآن، دراسة

9. 
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تكن زلصورة يف ميداف البالغة ذاتو، بقدر ما تقامستو معو علـو عربية إسالمية أخرل مثل النحو 
 1كالفقو، كعلم الكالـ.

لقد نتج عن اختالؼ التصورات اليت أفرزهتا التنظَتات على تباعدىا الزمٍت، كتباين منطلقاهتا       
أسلوبيا  إجراء قناعي للبالغة؛ اإلمتاع كونوكاإل إلمتاعياكمقاصدىا، أف سبحورت حوؿ اجلانبُت 

فو، كيسعى إذل ربريك عواط اطب يف ادلقاـ األكؿ أحاسيس اجلمهور،كاسًتاتيجيا استهوائيا، ؼل
، يف مقابل اإلقناع ليوالتأثَت الفاعل للدفع إذل تبٍت مواقف معضدة للخطاب ادلتوجو إ مستهدفا

و ادلنبٍت على مسار استدالرل منظم، اتمل للمعقوؿ كجوىره األطركحة كاألطركحة ادلضادة ذات التوجٌ 
 2كادلقبوؿ من الرأم ادلخالف.

ما أكرده اجلاحظ عن ابن ادلقفع أنو قاؿ: "البالغة يللبالغة العربية ف تتجلى الوظيفة اإلقناعية      
اسم جامع دلعافو ذبرم يف كجوه كثَتة، فمنها ما يكوف يف السكوت، كمنها ما يكوف يف االستماع، 
كمنها ما يكوف يف اإلشارة، كمنها ما يكوف يف االحتجاج، كمنها ما يكوف جوابا، كمنها ما يكوف 

 3رسائل".

فنظرا لألعلية اليت تكتسبها البالغة فإهنا تكتسح ميادين أدبية كثَتة، فال خطاب كال رسائل        
كال شعر،.. إال كتظهر فيو دلسات بالغية تيسهم يف استمالة القارئ من الوىلة األكذل اليت يتناكؿ فيها 

 ذلك ادلوضوع.

اؿ الذم تقـو بو البالغة، لفعٌ شك يف ىذا الدكر اكعليو فليس ىناؾ من شيء غلعل الباحث ي     
كذل، كيتحقق ذلك عن طريق الوسائل البالغية ادلتنوعة من األدرجة الكىو دكر مٌوجو دلخاطبة العقوؿ ب
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 .14ٌنظر: بنٌة العقل العربً، محمد عابد الجابري، ص 
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فهم ادلؤثر إفهاما كتأثَتا من شأهنما ربقيق رلاز، كناية،...فالبالغة إذف ىي استعارة،
ي
"اإلبالغ ادل

 1اإلقناع كاالستمالة".

عن طريق  التمييز بُت بالغة اإلقناع كبالغة اإلمتاع على أساس سلاطبة األكذل للعقلإف مسألة       
، كسلاطبة األخرل للعاطفة عن طريق صباؿ العبارة كرقة األسلوب، إال أف ىذا التمييز الربىنة كاحلجاج

فالقوؿ إف الشعر ؼلاطب العواطف دكف العقل فيو حيفه شديد  -يقوؿ زلمد العمرم-ليس صحيحا
لى شعر زىَت بن أيب سلمى، كأيب العتاىية، كأيب سباـ، كادلتنيب كادلعرم، كغَتىم من الشعراء الذين ع

الشعر مثيال  وجود، إذل درجة أف أرسطو قد عدٌ اىتموا بشعر العقل؛ الذم ىو رؤيا الشاعر كرؤيا ال
 2للفلسفة.

ختزلة )حسب عبارة   
ي
إضافة إذل ىذا فإف التمييز بُت البالغتُت ىو سبييز أنتجتو البالغة ادل

 Cicéronشيشركف ك  Aristoteجونيت( اليت أعللت اجلانب اإلقناعي يف بالغة أرسطو 
رؼ بالوجوه البالغية اليت صارت ، لتهتم باأللواف كالزخارؼ أك ما عي  Quintilianoككنتلياف

 Fontanille.3كفونتانيي Dumarsaisرىا مع دكمارسياالستعارة زلو 

البالغة إذف آلية يتوٌسل هبا منتجو اخلطابات كالنصوص لتوصيل آرائهم، كإحداث التغيَت هبا،   
" قد تؤثر كتستميل كسبتع، كلكنها ال تيقنع كتيفحم إال إذا تالضبت مع احلجج -البالغة–كىذه اآللية 

تعتقد أف الصورة البالغية ىي دبثابة عملية أسلوبية تينشط  J.Russكااجة، كإذا كانت ج.ركس 
اخلطاب، كذات كظيفة إقناعية، فإف ىذه الصور على الرغم من أعليتها ال تستطيع أف تصمد أماـ 

                                                           
1
 .129م، ص2000البالغة واالتصال، جمٌل عبد المجٌد، دار غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة،  
  منذ العصور القدٌمة جرى التمٌٌز بٌن البرهنةDémonstration  والحجاجArgumentation وٌعود جوهر االختالف إلى أن الحجاج ،

وف ٌقتضً تفاعل الذوات، فً حٌن أن البرهنة تنفً الذات، وبالتالً فهً صارمة ألنها بمنأى عن جمٌع تأثٌرات اللغة والعواطف، وبمنأى عن ظر
للتواصل، لٌونٌل بلنجر، تر: عبد الرفٌق   ستمع والخطٌب. ٌنظر: اآللٌات الحجاجٌةالمكان والزمان التً ٌستعمل فٌها، وإجماال بمنأى عن دور الم

 بوركً، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجاالته، دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة فً البالغة الجدٌدة، إعداد وتقدٌم: حافظ إسماعٌلً علوي، عالم الكتب

 .5/90م، 2010، األردن، 1الحدٌث، ط
2
 .250ٌنظر: اللغة والخطاب، عمر أوكان، ص 
3

 .250ٌنظر: المرجع نفسه، ص
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العقل النٌفاذ، كالٌشك الوقٌاد ما دل تكن مدعومة باحلجج العقلية اليت زبضع ىي بدكرىا دلعيار القوة 
 1كالضعف".

تقدـ ، ؽلكن القوؿ إف البالغة ىي قبل كل شيء عتاد بنائي كتبليغي يتوٌسلو  على مابناء       
كالذم ال  كسب تأييد اآلخر أك التأثَت فيو،  اخلطيب أك القائل عموما لفرض موضوعو أك رأيو، كألجل

ن النظاـ يغيب على الباحث أف البالغة العربية قد بقيت يف الدراسات القدؽلة كاحلديثة مفصولة ع
الفكرم الذم نشأت فيو كترعرعت، فهي كثيقة الصلة بادلنطق كاألصوؿ كالنحو، كعلم الكالـ كعدـ 

صٍ  -يقوؿ زلمد مفتاح–ىذه الفركع ادلعرفية  مراعاة التفاعل بُت
ي
حُت أف يكتشفوا اآلليات لً عاؽ ادل
 2العميقة اليت ربكم النشاط االستدالرل اللغوم القائمة عليو تلك الفركع.

ىو البالغة  يكنكدلا كاف ىذا البحث يرل علم البياف األساس يف البالغة العربية، إف دل      
الفصل عن مكانة ىذا العلم يف الدرس البالغي العريب، كعن عالقة  يف ىذا بعينها سيكوف احلديث

 البالغة بالدرس احلجاجي.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .3/46الحجاج مفهومه ومجاالته،  كتاب الحجاج واالستدالل الحجاجً، عناصر استقصاء نظري، حبٌب أعراب، ضمن 

 .61-27م، ص2013، بٌروت، 1وٌراجع أكثر حول بالغة اإلقناع: بالغة اإلقناع فً المناظرة، عبد اللطٌف عادل، منشورات ضفاف، ط 

 .29م، ص2009، بٌروت، 1والفلسفة والبالغة مقاربة حجاجٌة للخطاب الفلسفً، عمارة ناصر، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، ط
2
 .11م، ص1990، المغرب، 1لالستزادة أكثر ٌنظر: مجهول البٌان، محمد مفتاح، دار توبقال للنشر، ط 
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 ربيــــــــــــالغي العـــــــالبرس ي الد  ــــــــان فـــم البيـــــعل المبحث األول:

أساليبو كآلياتو كأصنافو كاف من اختصاص علماء البالغة؛ فهو أحد االعتقاد بأف االىتماـ بالبياف ك   
زلمد يقوؿ –األقساـ الثالثة لعلم البالغة )علم ادلعاين، علم البياف، علم البديع( ىو اعتقاد خاطئ 

ألف البالغيُت الذين اذٌبهوا ىذا ادلنحى كانوا آخر من ظهر على مسرح الدراسات  -اجلابرمعابد 
ؾ لعلـو البالغة دل يتقرر يف صورة هنائية إال يف مرحلة متأخرة، فقبل مث إف تصنيفهم ذاالبيانية، 
ق( كاف مصطلح البياف شامال جلميع األساليب كالوسائل اليت تساىم ليس فقط 626)ت الٌسكاكي

 1؛ تبليغ ادلتكلم مراده إذل السامع.يف تكوين ظاىرة البالغة، بل أيضا يف كل ما يتحقق بو التبليغي 

يف اصطالح ركاد الدراسات البيانية اسم جامع لكل ما تتحقق بو عملية اإلفهاـ أك إف البياف 
 تبليغ، كأيضا ما تتم بو عملية الفهم كالتلقي، كبعبارة أخرل "الٌتبٌُت".ال

بتوضيح ىذا البياف الذم طيبعت بو اللغة العربية، فنثركا الكثَت من األفكار لقد اىتم الدارسوف         
"، اليت توٌضح مفاىيمو كأظلاطو، كطرقو كغَت ذلك، كٌكلد ذلك االىتماـ علما سلصوصا ىو "علم البياف

ككاف أكؿ مصٌنف يبحث يف قضاياه كتاب "البياف كالتبيُت" للجاحظ، الذم دل يعط على ما يبدك 
 دلفهـو آخر من األعلية يف ىذا ادلصٌنف ما أعطاه دلفهـو البياف.

ؤية اليت تقدمها ادلنظومة كلعل كلمة "البياف" أكثر الكلمات العربية تعبَتا عن خصائص الر    
العربية، ليس فقط ألهنا من الكلمات اخلاصة باللغة العربية، إذ ال صلد ذلا ما يقابلها يف  اللسانية

مرة(، بل  250اللغات األخرل، كال ألهنا من أكثر الكلمات استعماال يف القرآف )كردت مادة "بُت" 
مان على ًعلم ألهنا أيضا أصبحت عندما سبت عملية تقنُت اللغة العربية، كضبط أساليبها التعبَتية على 

من العلـو العربية اخلالصة )علم البياف(، كأكثر من ذلك ألهنا "أصبحت تدؿ على نظاـ معريف معُت 

                                                           
1
 وما ٌلٌها. 13حمد عابد الجابري، صٌنظر: بنٌة العقل العربً، م 
  ،1/76ٌنظر فً تعرٌفه: البٌان والتبٌٌن، الجاحظ، تحقٌق وشرح: عبد السالم هارون. 

وغٌرها من . 24م، ص2011والتلخٌص فً علوم البالغة، القزوٌنً، ضبطه وشرحه: عبد الرحمن البرقوقً، دار الكتاب العربً، بٌروت،  

 .الكتب
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مع األياـ داخل الثقافة العربية  أخذ الوعي بو كرؤية كمفاىيم كطريقة يف التفكَت يتبلور كيتعمق
 1اإلسالمية".

 كلمة "البيان" في اصطالح علماء العربيةأوال/  

قد انقسمت من قيامها إذل قسمُت: قسم يعٌت  2ؽلكن القوؿ إف األحباث البيانية عند علماء العربية 
 بقوانُت تفسَت اخلطاب، كقسم يهتم بشركط إنتاج اخلطاب. 

البالغة دراسة جلماليات اللغة، فحسب، ألهنا فضال عن ىذا ىي  أف تعدٌ  إنو من اخلطأ  
وبية للحوار كىذا سر اكتساهبا تلك الطبيعة ادلزدكجة اليت ذبمع فلسفة تفكَت كثقافة للمجتمع، كأسل

تعد كظيفتها ربليل  ى مستويي ادللفوظ كادلكتوب، إذ دلبُت اآلليتُت احلجاجية كالتفكَتية التأكيلية عل
 3النصوص فحسب، بل إنتاجها أيضا.

(، حينما كاف عليو كسٌلملى ا إذا كاف االىتماـ بالتفسَت ؽلكن الرجوع بو إذل زمن النيب )ص  
أك إذل جهد الصحابة يستفسركنو عن معاين بعض الكلمات، أك العبارات اليت جاء ذكرىا يف القرآف، 

كاف الناس يسألوف الصحابة عما استغلق عليهم من آم القرآف، فإف االىتماـ اخللفاء الراشدين حيث  
 ظهور األحزاب السياسية، كالفرؽ الكالمية إلنتاج اخلطاب البالغي ادلبُت دل يبدأ إال مع بوضع شركطو 

 4أين أصبحت اخلطابة كاجلدؿ من كسائل نشر الدعوة.

كادلتمثل يف  إف ااكالت األكذل اليت اذبهت بوعي إذل كضع قوانُت لتفسَت اخلطاب البياين       
اىتم  ق(، الذم150القرآف أساسا، إظلا بدأت مع عصر التدكين مع أمثاؿ مقاتل بن سليماف )ت

 الكرمي"، آفاألشباه كالنظائر يف القر بظاىرة تعدد داللة الكلمات كالعبارات يف القرآف كىذا يف كتابو "

                                                           
1
 .16، محمد عابد الجابري، صبنٌة العقل العربً 
2
وما  17م، ص1999، بٌروت، 1: أصول البٌان العربً فً ضوء القرآن الكرٌم، محمد حسٌن علً الصغٌر، دار المؤرخ العربً، طٌنظر  

 بعدها.
3
، لٌبٌا، 1لجدٌد المتحدة، طٌنظر: الحجاج فً البالغة المعاصرة، بحث فً بالغة النقد المعاصر، محمد سالم محمد األمٌن الطلبة، دار الكتاب ا 

 .9م، ص2008
4
 . 20ٌنظر: بنٌة العقل العربً، محمد عابد الجابري، ص 

 وما بعدها. وغٌرها من الكتب. 30م، ص1982والبحث البالغً عند العرب، أحمد مطلوب، منشورات دار الجاحظ للنشر، بغداد، 
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الذم تناكؿ فيو ظاىرة التجٌوز )أك اجملاز كىو مظهر من  ق( يف كتابو "معاين القرآف"؛207)تاء الفرٌ ك 
مظاىر البياف العريب( كاالتساع يف اخلطاب القرآين، كتبقى أىم زلاكلة يف ىذا اجملاؿ تلك اليت قاـ هبا 

ق( مع كتابو "رلاز القرآف"، الذم تناكؿ فيو األساليب البيانية 215تأبو عبيدة معمر بن ادلثٌت )
آف، كاليت أصبحت فيما بعد موضوع دراسات مفصلة، كمادة خصبة الستخالص البالغية يف القر 

 1قوانُت تفسَت اخلطاب البياين.

اء كغَتعلا قد أبرزكا كثَتا من خصائص التعبَت البياين كالفرٌ معمر بن ادلثٌت  كإذا كاف أبو عبيدة      
قد كاف على معرفة دقيقة ق( 204تإف اإلماـ الشافعي )يف القرآف خاصة ، ككالـ العرب عامة، ف

باللغة العربية كأساليبها التعبَتية،كما كاف مطٌلعا على اجملادالت الكالمية العقدية اليت عرفها عصره، 
كأكثر من ذلك كاف فقيها تشغلو قضايا التشريع كالتقنُت أكثر من أم شيء آخر، فلم ػلصر اىتمامو 

ا اىتم بادلضامُت التشريعية يف اخلطاب القرآين، كبكيفية يف اجلوانب البيانية البالغية يف القرآف، بل أيض
استخالص كاستنباط ىذه ادلضامُت، فكاف أكؿ كاضع لقوانُت تفسَت اخلطاب البياين، كبالتارل ادلشرٌع 

 2األكرب للعقل العريب.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 21ٌنظر: بنٌة العقل العربً، محمد عابد الجابري، ص 

 وما بعدها. 8م، ص1985وعلم البٌان، عبد العزٌز عتٌق، دار النهضة العربٌة، بٌروت، 
2
 وما بعدها. 100م،ص1984، بٌروت، 1(، دار الطلٌعة،ط1ٌنظر: تكوٌن العقل العربً، محمد عابد الجابري، سلسلة نقد العقل العربً ) 
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 ناعــــــــــــي اإلقـــــــه فــيفتـــان ووظـــــــــــــــالبيثانيـــــــــــا/ 

إذ ال تقف  1؛تفق عليو أف البالغة العربية قامت على معايَت حجاجية إقناعية كصباليةإف ادل  
مسات الكالـ البليغ عند حدكد صحة الًتكيب، كالتزاـ مراعاة مقتضى احلاؿ فحسب، بل إف كراء 

التصوير ق إليها األديب على أجنحة اخلياؿ، جاعال من ذلك غايات بعيدة الٌشأك، كاسعة األفق، ػللٌ 
أداتو يف زلاكلة رصد ذبربتو اإلبداعية، كشٌد معانيو بوثاؽ الكلمات، كيتم حينئذ التصرؼ يف فنوف 
القوؿ بإخراجها على طرؽ سلتلفة متعددة، كقد كضع علماء البالغة قواعد كقوانُت تنضبط هبا ىذه 

 العملية، تنتظم يف نطاؽ علم البياف.

اجلاحظ أىم  وظفها البالغة لتحقيق غايتها اإلفهامية، كيعدٌ يعد البياف من أىم اآلليات اليت ت  
ثا عن ركاد ىذا ادلصطلح يف كتابو "البياف كالتبيُت"، فقد كضعو دبنزلة الكشف كاإلفصاح، قاؿ متحدٌ 

البياف:" اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع ادلعٌت كىتك احلجاب دكف الضمَت، حىت يفضي 
صولو كائنا ما كاف ذلك البياف، كمن أم جنس كاف الدليل، ألف السامع إذل حقيقتو، كيهجم على زل

مدار األمر كالغاية اليت إليها غلرم القائل كالسامع إظلا ىو الفهم كاإلفهاـ، فبأم شيء بلغت اإلفهاـ 
 2كأكضحت عن ادلعٌت، فذلك ىو البياف يف ذلك ادلوضع".

تداكلٌيا، حبيث تعٌت بقضية اإلفهاـ ا يظهر من ىذا التعريف أف بالغة اجلاحظ تكتسي بعدن    
"إفهاـ السامع كإقناعو"، فاإلفهاـ هبذا ادلعٌت ينطوم على استحضار اآلخر من جهة، كاعتبار الوظيفة 

 3التواصلية للقوؿ من جهة أخرل.

ذبعل منو كسيلة  كحاجاتو  ق بأغراضو تكمن أعلية القوؿ، إذف، يف اإلبانة عن ادلقاصد كالتعلٌ      
 ربقق الرباط ادلطلوب بُت ادلتكلم كادلستمع.إجرائية، 

                                                           
1
ٌة ألسالٌب التأثٌر واإلقناع الحجاجً فً الخطاب النسوي فً القرآن الكرٌم، ٌنظر: تحلٌل الخطاب فً ضوء نظرٌة أحداث اللغة، دراسة تطبٌق 

 .50م، ص2013، القاهرة، 1محمود عكاشة، دار النشر للجامعات، ط
2
 .1/76البٌان والتبٌٌن، الجاحظ، تحقٌق وشرح: عبد السالم هارون،  
3
 .63ٌنظر: بالغة اإلقناع فً المناظرة، عبد اللطٌف عادل، ص 
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لفهم كالتبيُت، كمن شبة إف اإلصلاز الكالمي ال يتم عبثا، بل لتحقيق غايات منطلقها األكؿ ا   
دكف كظيفة، كالوظيفة ىي قطب الرحى يف أم تبليغ لغوم، إهنا غاية "ما يرـك ادلتكلم من فال كالـ 
 1سامعو".

إف الًتكيز على اإلفهاـ، كااللتزاـ دبراعاة ادلقاـ يعكساف دفاعان كاضحان لدل اجلاحظ عن    
االستَتاتيجية التبليغية يف شفافية اخلطاب كقوتو ادلرجعية من جهة، كما يًتصباف حرصو على صلاعة 

 2القوؿ لكي ؼلدـ غاياتو اإلقناعية.

، كالغور يف تفاصيلها دكف إهباـ، كبالتارل دلعاينا ىو آلية تيسهم يف فٌك غموض ،إذف،البياف        
فإف ىذا الكشف عن ادلعٌت ىو الذم يسمح للمتلقي باستيعاب فكرة ادلتكلم، كاالستجابة لو، ذلك 

 أف ادلعاين ادلكشوفة تكوف متداكلة كمفهومة على عكس ادلعاين الغامضة ادلنغلقة على نفسها.

" قد ربط البياف ق(  626)ت إضافة إذل ىذا فإف السكاكي   صاحب كتاب "مفتاح العلـو
، فقاؿ:" من أتقن ليل عنده يف االستمالة كاإلقناع  ة كالدٌ ليل؛ ألف البياف كمباحثو ىي دبثابة احلجٌ بالدٌ 

أصالن كاحدان من علم البياف كأصل التشبيو أك الكناية أك االستعارة، ككقف على كيفية مىسىاًقو 
 3على كيفية نظم الٌدليل". لتحصيل ادلطلوب بو، أطلعو ذلك

إذ إنو "يف الوقت الذم كاف فيو اجلاحظ مشغوال بتجميع  إف احلديث عن كظيفة البياف قدؽلة؛    
األمثاؿ، كاحلكم، كاخلطب اجلٌيدة ادلتضٌمنة لألفكار، كادلالحظات العميقة، كأشعار ادلذاكرة؛ أم اليت 
ربتوم على معافو كحججو من أجل تكوين اخلطيب ادلقتدر يف معركة احلجاج اليت ؼلوضها مع ادلعتزلة،  

األمثلة من القدمي، كاحلديث راء الٌنقاد غلمعوف الصور البيانية، كينتخبوف كاف الشعراء كالشع
 4لالحتجاج هبا يف معركتهم األدبية".

                                                           
1
 .200التفكٌر البالغً عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، حمادي صمود، ص  ٌنظر: 
2
 .67المرجع نفسه، ص 
3
 .435، ص، د تبٌروت د ط، مفتاح العلوم، السكاكً، ضبطه وكتب هوامشه وعلّق علٌه: نعٌم زرزور، دار الكتب العلمٌة، 
4
 .205م، ص1999أفرٌقٌا الشرق، المغرب، البالغة العربٌة أصولها وامتداداتها، محمد العمري،  
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 1يف ثالث كظائف رئيسية، ىي:  -كما زلمد العمرم–كعليو ؽلكن تلخيص كظائف البياف         

 كجو اإلخبار قصد الفهم. ة، دبعٌت إظهار األمر علىيالوظيفة اإلخبارية ادلعرفية التعليم -

 الوظيفية التأثَتية )حالة اختالؼ(، تقدمي األمر على كجو االستمالة كجلب القلوب. -

 الوظيفة احلجاجية )حالة اخلصاـ(، إظهار األمر على كجو االحتجاج كاالضطرار. -

رد تزيُت ستخلص شلا سبق أف الوظائف الثالث للبياف ىدفها األساس ىو ادلتلقي، كليس رليي       
اخلطاب، فهو يبحث عن كل الطرؽ لتحقيق قوة التأثَت يف ىذا العنصر ادلهم يف العملية التواصلية، 
"كقوة التأثَت نقصد هبا أف يًتؾ األسلوب أثره يف نفوس القارئُت كالسامعُت، كأف يدفع من يقرؤه إذل 

 2اإلؽلاف دبا آمن بو البليغ فكرة، أك رأم، أك عقيدة".

ريقة يف التأثَت تشمل تقريبا صبيع اخلطابات، كعلى ىذا األساس فإف البياف ليس كىذه الط   
تنميقا للكالـ، كال ربريفان لوظيفة اخلطاب، كإظلا ربقيقه ألقصى إمكانات التبليغ ربقيقان يؤدم إذل 

ملية كإذان كلما ربقق ىذا التبليغ حدث ىناؾ تكامل بُت طريف الع3انتهاض ادلخاًطب بالعمل كالتغيَت.
 ادلتكلم كادلتلقي.التواصلية كعلا 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .212،213، صٌنظر: المرجع السابق 
2
 . 139نحو بالغة جدٌدة، محمد عبد المنعم خفاجً وعبد العزٌز شرف الدٌن، مكتبة غرٌب، القاهرة، ص 

 .2م، ص2003، 3، مج2والرؤٌة البالغٌة فً قراءة النص، ماهر مهدي هالل، مجلة جامعة حضرموت، ع
3
 .293م، ص1998، بٌروت، 1ٌنظر: اللسان والمٌزان أو التكوثر العقلً، طه عبد الرحمان، المركز الثقافً العربً، ط 
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 القــــدمـــاء والمحـــــــدثين التــ ــــــــــداولييناج بين ـــــــــــــالحج المبحث الثاني:

يعٌد احلجاج علمان قدؽلان جٌدا ارتبط بالكثَت من اجملاالت، كيٌتخذ احلجاج أشكاالن سلتلفة كغَت متوقعة، 
مبحثان يتوزٌع بُت مباحث فلسفية، كبالغية، كاجتماعية متعددة ادلشارب كىذا ما غلعل منو 

 1كاألىداؼ، فهو ؽلٌثل حلمةى التواصل اللساين.

كسبثل البالغة منذ القدـ اإلطار ادلثارل لنظريات احلجاج، فهي يف جوىرىا تأٌمل شامل حوؿ     
 متلقيها.الطريقة اليت تبدأ من اكتشاؼ حجة ما، كقبوذلا، أك رفضها من 

 Délibérationاالستشارم السياسي كقد توٌسع رلاؿ اشتغاؿ البالغة من اخلطاب    

Politique  كالقضائيJudiciare  االستدالرل كEpidictique كىي األنواع الثالثة األساسية ،
طاب الرسائلي )يف القركف دلنشئو، ليتعداىا إذل اخلطاب الوعظي الديٍت )مع ظهور ادلسيحية( كاخل

 2كصوال إذل اإلعالف التجارم كاحلقل اإلعالمي )يف العصر احلديث(. الوسطى(

 ةــــــــالغــــــــاج والبـــــــــــــأوال : الحج

إف ارتباط البالغة باحلجاج دل يكن لينشأ لوال أف البالغة يف أصلها نشأت يف أحضاف   
تخاصمُت، كزلاكلة التأثَت فيهم بأساليب اخلطابة، كما تتميز بو ىذه األخَتة من مراعاة للمقاـ كادل

 تدفعهم إذل االقتناع بكالـ اخلطيب. لغوية، كتقنيات استداللية 

تنفذ معانيها إذل عقل كقلب كعليو فالبالغة إذان ىي الطريقة كالوسائل ادلتبعة يف الكالـ حىت   
. ، كإبانةو، كإقناعو  3السامع، كما يقتضيو ذلك من كضوحو كزلسناتو

                                                           
1
 .3/128ٌنظر: الحجاج والتبادل والتفاعل فً ضوء فلسفة القٌم، عز العرب لحكٌم بنانً، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجاالته،  
2
 .17م، ص2011، جدة، 1روتون، جٌل جوتٌٌه، تر: محمد صالح ناحً الغامدي، مركز النشر العلمً، طٌنظر: تارٌخ نظرٌات الحجاج، فٌلٌب ب 
  ٌنظر فً تعرٌف المصطلحArgumenter, Demontrer , Expliquer : continuite ou repture cognitive, Raymond 

Duval ,IREM de Strasbourg,p 38. 
3
 .3/43بٌب أعراب، ٌنظر: الحجاج واالستدالل الحجاجً، ح 
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يعٌد احلجاج طريقة يف استعراض احلجج كتنظيمها يف منظومة ربليلية تبحث عن فاعلية اللغة،    
:  فاألكذلكعقلية؛  ـو ىذا األخَت على طريقتُت: لغويةيقكأثرىا يف التواصل، كتقنية التأثَت كاإلقناع، 

قائق كالتأكيد، اإلقناع اللغوم كتستخدـ فيو الوسائل اللغوية كالًتاكيب الدالة على الثوابت كاحل
كاألساليب اإلقناعية ادلنطقية كالشرط، كاالستثناء، كالًتقي يف احلجاج حسب درجاتو اللغوية، كبناء 

 .نتائجاجلمل على ىيئة القضايا اليت تبدأ دبقدمات كتنتهي بادلسلمات كال

اإلقناع العقلي الذم ؼلاطب فيو ادلتكلم العقل باحلجة كالدليل كادلنطق، كالتسلسل الذم  كاألخرل:
مث أصل ادلشكلة، مث مث العرض،  ،يرتقي إذل النتيجة، كىو يبدأ بادلقدمة اليت ربدد ادلوضوع أك القضية

 الدليل كاحلجة، مث النتيجة كاحلكم، كلو آداب منها:

 كالتسلسل.التهيئة كحسن العرض بالًتتيب -

 التجانس مع مقتضى العقل كادلوضوع.-

 التلطف يف القوؿ-

 ككجدانو. مراعاة مقاـ ادلتلقي كحالو كمستواه العقلي-

 1تدعيم القوؿ باألدلة كاألمثلة الواقعية، فهي مدخل العقل، كىذا أصلع يف اإلقناع.-

ييعرؼ عادة " بكونو جهدان إقناعٌيان،   Michel Meyer إف احلجاج كما تصٌوره ميشاؿ مايَت  
 2كيعٌد البعد احلجاجي بعدان جوىريٌان يف اللغة لسعي كل سلاًطب إذل إقناع من يتوجو إليو".

كقد أخذ طو عبد الرضبن أيضا ىذا البعد اإلقناعي يف تعريفو للحجاج، كراعى فيو طبيعتو      
كحٌد احلجاج أنو  " دلخاًطب على اإلقناع، فقاؿ:التداكلية التواصلية اليت تستثمر كل ما قد يساعد ا

فعالية تداكلية جدلية، فهو تداكرل ألف طابعو الفكرم مقامي كاجتماعي؛ إذ يأخذ بعُت االعتبار 

                                                           
1
 .48،49ٌنظر: تحلٌل الخطاب فً ضوء نظرٌة أحداث اللغة، محمود عكاشة، ص 
2
 .82االستدالل الحجاجً التداولً وآلٌات اشتغاله، رضوان الرقبً، ص 
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مقتضيات احلاؿ من معارؼ مشًتكة، كمطالب إخبارية، كتوجهات ظرفية، كيهدؼ إذل االشًتاؾ 
بقدر احلاجة، كىو أيضا جدرٌل؛ ألف ىدفو إقناعي قائمه صباعٌيا يف إنشاء معرفة علمية إنشاء موٌجها 

 1بلوغوي على التزاـ صور استداللية أكسع كأغٌت من البنيات الربىانية الضٌيقة".

لقد ارتبط ىذا التصٌور بالبالغة اجلديدة خصوصا تيار نظرية احلجاج اليت ظٌلت اجلانب   
يف البالغة كطٌورتو لتدرلو يف رلاؿ البحث التداكرل ادلعاصر، كرائد ىذا التصٌور اجلديد ىو  اإلقناعي
 كفيما يلي نظرة على تصٌور ىذا العادل . Ch.Perelmanبَتدلاف 

 -ديدةــــــــالغة الجـــــــــــــبـمشروع ال –يتكا ــــــــــــان وتــــــرلمــتصو ر بي

يف الدراسات احلجاجية ىو   TytecaكتيتكاPerelmanمن أكثر ادلصٌنفات اليت اشتهر هبا بَتدلاف
 Traité de l’argumentation-la-البالغة الجديدة–مصن ف في الحجاج كتاب "

nouvelle rhétorique خراج احلجاج من سيطرة اخلطابة كاجلدؿ الذم حاكؿ فيو الباحثاف إ"؛
نفسو، كما كاف شائعا عند أرسطو، فأعادا صياغة مفهـو جديد مرادفا للمنطقظٌل لفًتات طويلة 

للحجاج ارتبط باحلوار كاحلرية كالعقل، لذلك "فاحلجاج عندعلا معقولية كحرية، كىو حوار من أجل 
حصوؿ الوفاؽ بُت األطراؼ ادلتحاكرة، كمن أجل حصوؿ الٌتسليم برأم آخر بعيدا عن االعتباطية 

الٌلذين يطبعاف اخلطابة عادة، كبعيدا عن اإللزاـ كاالضطرار الٌلذين يطبعاف اجلدؿ، كمعٌت كالالمعقوؿ 
 2ذلك كٌلو أف احلجاج عكس العنف بكل مظاىره".

 

                                                           
1
 .65م، ص2000، الدار البٌضاء، 2فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم، طه عبد الرحمان، المركز الثقافً العربً، ط 
  من كتبه أٌضا: إمبراطورٌة البالغةL’empire rhétorique. 

Voir : Logique et argumentation , Stefan Goltzberg, Université de Mons, p 32 . 
2
ظرٌات الخطابة الجدٌدة لبٌرلمان وتٌتكا، عبد هللا صولة، ضمن كتاب: أهم ن–الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنٌاته من خالل مصنف فً الحجاج  

 .298تونس، ص ،منوبة الحجاج فً التقالٌد الغربٌة من أرسطو إلى الٌوم، جامعة اآلداب



 الفصل األول البيــــــــان والحجــاج فــي الــّدرس اللّســاني
 

 
16 

يف كتاهبما بأف موضوعو " ىو درس تقنيات اخلطاب اليت من شأهنا  ػلٌدد الباحثاف احلجاج       
 1أف تؤدم باألذىاف إذل التسليم دبا ييعرض عليها من أطركحات، أك أف تزيد يف درجة ذلك التسليم".

يتبٌُت من ىذا التعريف أف اذلدؼ من احلجاج ليس فقط اإلقناع الفكرم، دبعٌت تقٌبل العقل دلا    
هدؼ أيضا إذل احلث على الفعل، يقوؿ بَتدلاف كتيتكا:" نقصد باحلجاج ادلؤثر يبسط عليو، بل ي

ذلك ادلتوجو إذل مستمعو خاص، كباإلقناعي ادلصٌوب ضلو كائن عاقل، فالفرؽ دقيق كرىُت دبفهـو 
 2اخلطيب للعقل أساسان". 

احلاالت " اإلقناع كاحد من :Philippe Breton فيليب بروتونكيف ىذا السياؽ يقوؿ      
األساسية للتواصل، كذلك تبعان لكوف القصد ىو التعبَت عن إحساسو أك حالةو أك نظرةو خاصة إذل 
العادل، أك إذل الذات، أك اإلخبار؛ أم الوصف ادلوضوعي إذل أقصى درجة دلقاـو ما، باإلضافة إذل 

 3.ذلك ، اإلقناع، أم التوجو إذل ادلستمع بادلربرات ادلقبولة لتبٍت رأمو ما"

ألهنا  إف البالغة من ىذا ادلنطلق ال ؽلكن أف تيستوعب ضمن حقلو حجاجي خالص    
متوجهة إذل ادلستمع، إهنا ال تستطيع أف تتجاىل طبائع اخلطيب كاستعدادات السامعُت ،باختصار، 

نىذىاِت كاحلوارم لالستعماؿ العمومي للخطاب،بول ريكول يقوؿ   :" إهنا تتموضع يف ادلستول البػىيػٍ
طللص من ىذا إذل أف اعتبارات االنفعاالت كاألىواء، كالعادات كادلعتقدات تظل رىينة بكفاءة 
اخلطابة، حىت سبتنع عن إبداؿ أكلية احلجة االحتمالية. إف احلجة اخلىطابية بادلعٌت اصور تراعي اآلف 

 4ق نوع ادلتحدث كادلستمع".ذاتو درجة االحتمالية ادلالزمة للمادة ادلعركضة للنقاش، كالقيمة اليت تواف

                                                           
 ٌمٌز الباحثان بٌن االستدالل والحجاج؛ فاألول عناصره أحادٌة المعنى ٌفهمها الناس دون اختالف، فهو غٌر موجه إلى مقام مخصوص، كما أن 

إلٌها تلك المقدمات بالضرورة ودون أٌة مشاكل، على عكس الحجاج الذي ٌتمٌز بالتعدد  االستدالل أٌضا تستنتج من مقدماته نتائج تفضً
تلك واالختالف فً المعنى، واالرتباط بمقام مخصوص، إلى جانب أن الحقٌقة فً الحجاج نسبٌة وذاتٌة، بمعنى أن كل متلٍق ٍ له الحرٌة فً فهم 

 الحقٌقة وتأوٌلها.
1
Traité de l’argumentation- la nouvelle rhétorique, Ch . Perelman et L. Olbrechts Tyteca , éd –univ de Bruxelles, 

2000 , p5. 
2
Ibid,p36. 

3
L’argumentation dans la communication, Philippe Breton, (3

e
 édition), éditions la Découverte, Paris, 2003 , p3. 

4
 .81م، ص2016، بٌروت، 1ل رٌكور، تر: محمد الولً، دار الكتاب الجدٌد المتحدة، طارة الحٌة، بواالستع 
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إف نظرية احلجاج اليت تبناىا الباحثاف عقدت صالت كاسعة مع مباحث علم النفس اليت    
كلذلك أكذل مصنفهما أعلية لألطر  ربكم الٌسلوكىٍُتً الفردم كاجلماعي يف تفاعلهما مع اخلطابات،

، جاء عنهما:" فليس احلجاج يف النفسية كاالجتماعية ككظيفتها يف ربقيق التأثَت الفعاؿ للخطاب
 حليازة النهاية سول دراسة لطبيعة العقوؿ، مث اختيار أحسن الٌسبل اكرهتا كاإلصغاء إليها، كزلاكلةن 

انسجامها اإلغلايب، كالتحامها مع البسط ادلقدـ، فإذا دل توضع ىذه األمور النفسية كاالجتماعية يف 
 1احلسباف فإف احلجاج يكوف بال غاية كبال تأثَت".

ادلالحظ على ىذا القوؿ ىو تأكيد الباحثُت على قيمة احلجاج كمكانتو يف احلياة اليومية، مع   
 الظركؼ اليت تتحكم يف توجيو خطاب ما.تركيزعلا على كل ادلالبسات ك 

 2يتميز احلجاج عند بَتدلاف خبمسة مالمح رئيسة ىي:      

 أف يتوجو إذل مستمع.-1

 أف يعرٌب عنو بلغة طبيعية.-2

 مسلماتو ال تعدك أف تكوف احتمالية.-3

 ال يفتقر إذل ضركرة منطقية دبعٌت الكلمة.-4

 ليست نتائجو ملزمة.-5

 

                                                           
 .إذا كان الخطاب فً البالغة القدٌمة قد ارتبط باستعمال اللغة الشفوٌة، فإن الباحثٌن قد قادهما االشتغال على النصوص المكتوبة أٌضا 

 .86ٌنظر أكثر: بالغة اإلقناع فً المناظرة، عبد اللطٌف عادل، ص 
1
Traité de l’argumentation, Ch. Perelman et Tyteca,p18. 

2
، بنٌته وأسالٌبه . والحجاج فً الشعر العرب2/182ًاألمٌن الطلبة،محمد محمد سالم مفهوم الحجاج عند بٌرلمان وتطوره فً البالغة المعاصرة،  

 .27صم،2011، األردن، 2عالم الكتب الحدٌث، طدرٌدي، سامٌة ال
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بالنظر إذل ىذه ادلالمح، فاحلجاج ال يعدك أف يكوف "عبارة عن تصٌور معُت لقراءة الواقع اعتمادا 
مع عدـ إغفاؿ  1على بعض ادلعطيات اخلاصة بكل من ااجج، كادلقاـ الذم ينجب ىذا اخلطاب".

 2السامع أك ادلعٌٍت باحلجاج، حيث يعٌده بَتدلاف "السبب الفعلٌي الذم لواله دلا كاف حجاجي أصالن".

يهدؼ بَتدلاف من خالؿ اىتمامو دبظاىر التواصل كالتجاكب )ادلكتوب كادلنطوؽ كاإلشارم( إذل  
معا، كإذا كاف اإلقناع ىو رلاؿ تأسيس بناء فكرٌم عميق تندمج فيو أبعاد ادلتكلم كالسامع كادلقاـ 

البحث احلجاجي، فإف الٌدفع إذل الفعل ىو أىم كظيفة حجاجية يف ىذا اجملاؿ، حيث تتطٌلب كعيان 
ٍعًنيُت بالكالـ صوب الفعل، كتغيَتو دبا ينسجم مع ادلقاـ، كتتطلبو "مقاصد 

ى
بآلياتو من شأهنا ربريك ادل

 لرؤيةو معٌينة يسعى إذل إرساذلا، أك جعلها راجحة يف الٌنص كطموحات اخلطيب، بوصفو مفٌكران حامالن 
 3مواجهة حججو أخرل مناكئة".

" من الصداقة إذل احلب، كمن -M-Meyerميشال ماييركما قاؿ –إف كل شيء أضحى تواصالن  
 4السياسة إذل االقتصاد؛ حيث صلد العالقات تيقاـ كتيفسخ بناءن على فشًل أك صلاًح البالغة".

لقد سعى بَتدلاف من خالؿ إقامتو لنظرية احلجاج إذل االىتماـ ليس فقط  -وؿ:خالصة الق 
باألساليب اللغوية ادلنشئة، بل أكذل اىتماما للظركؼ اخلارجية اليت تتعٌلق بكل من ادلخاطىب كادلقاـ، 

ـٌ يف د راسة أٌم دبا فيها الظركؼ الٌنفسية كاالجتماعية؛ ألف ربليل أكجو العالقة بينهما أمر ضركرٌم كىا
 خطاب حجاجي.

إف احلجاج البالغي يقـو على اسًتاتيجيات إقناعية سبٌثل عمود التشكيلة البالغية، كما أف ىذه -
األخَتة سبنح تلك التقنيات ما يصلها بالواقع، فاحلجاج موٌجو للقلب كالعقل معا؛ إذ غلمع بُت 

 سنات البيانية.ادلضموف للحجة كصورىا البيانية، أك بُت التربير العقلي كا

                                                           
1
 .51م، ص2013، الجزائر، 1الخطاب الحجاجً أنواعه وخصائصه، هاجر مدقن، منشورات االختالف، ط 
2
 .2/61مفهوم الحجاج عند بٌرلمان وتطوره فً البالغة المعاصرة، محمد سالم محمد األمٌن الطلبة،  
3
 .2/67، المرجع نفسه 

4
Questions de rhétorique, langage, raison et séduction, M.Meyer, libraire générale Française, Paris, 1993, p7. 
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 ــــــــــــيةداولـــاج والتـــــــــــثانيا/ الحج

العقًل كاللغًة فثمة  طاباى يعٌد احلجاج بيعدان جوىريٌا يف اللغة ذاهتا، شلا يعٍت أنو حيثما كيجد خً 
إسًتاتيجية معٌينة نعمد إليها، لغويا كعقليا، إما إلقناع أنفسنا أك إلقناع غَتنا، كىذه اإلسًتاتيجية ىي 

احلقل ىو ىذا الذم تتحقق فيو، كقد يكوف  ي تستمد خصائصها كقيمتها من احلقلاحلجاج ذاتو؛ كى
 1من أبسط درجاتو إذل أكثرىا تعقيدا كذبريدا. احلياة اليومية للناس كقيمهم، أك ىو الفكر كالتفكَت

إف احلجاج ال ينحصر يف استعماالت خطابية ظرفية، كإظلا ىو بيعده مالـز لكل خطاب على 
كجو اإلطالؽ؛ ألف كل خطاب حاؿه يف اللغة سبنحو ىذه األخَتة العناصر األكلية كالقاعدية لكل 

 2حجاج؛ أم عناصر االستدالؿ كالتدليل.

اؿ احلجاج يف فضاءات متشعبة سيضطرنا إذل االعًتاؼ بوجود أكثر من سياؽ إف استعم 
، كأكثر من حقل كظيفي لو، فهناؾ مثال احلجاج اخلطايب )البالغي(، كالقضائي  ذلذا ادلفهـو
)القانوين(، كالفلسفي،... شلا غلعل احلجاج كخطاب كعمليات استداللية إقناعية عالقات معقدة، 

 3الكالسيكية كاحلديثة، أك مع ادلنطق كالربىاف، أك مع اللسانيات كالتداكليات.كمتجددة مع البالغة 

كدبا أف احلجاج يعٌد ظاىرة متجسدة يف اخلطاب، كبو يتحقق، فقد اىتم زلٌللو اخلطاب داخل 
نظرية التواصل باجلانب البالغي كاجلانب اخلطايب عموما، دلا لو من حضور فٌعاؿ يف كل نشاط 

تعٌلق األمر بإنتاج الفكر أك شلارستو شلارسة تٌتجو باألساس إذل اآلخر؛ ألف اإلنساف يف إنسايٌن، سواء 
تواصل مستمر كفٌعاؿ مع زليطو اخلارجي، كما ػلتويو من مؤثرات كزلفزات كإكراىات، أك ما يبسطو 
من أسئلة كإشكاالت كافًتاضات... كمن ىنا يدخل اجلانب البالغي كآلية رئيسة يف تشكيل 

 4ب لتحقيق تواصل شلٌيز كمثمر بُت الناس.اخلطا

                                                           
1
 .3/33ٌنظر: الحجاج واالستدالل الحجاجً، عناصر استقصاء نظري، حبٌب أعراب،  
2

 .3/33ٌنظر: المرجع نفسه، 
3
 .3/33ٌنظر: المرجع نفسه،  
4
 .68ٌنظر: االستدالل الحجاجً التداولً وآلٌات اشتغاله، رضوان الرقبً، ص 
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إف إعداد دراسة احلجاج يف اخلطاب من شأف التداكلية لو ما يربره؛ إذ أف اخلطاب احلجاجي   
ؼلضع ظاىريا كباطنيٌا لقواعد شركط القوؿ كالتلقي، كبعبارة أخرل إف كل خطاب حجاجي تربز فيو 

كالتأثَت كالفعالية، كبغض النظر عن تداخل اختصاصات  (intentionnalité)مكانة القصدية 
ادلقاربة للتداكلية، فإف ىذه األخَتة رباكؿ اإلجابة عن أسئلة مهمة من قبيل: من يتكلم؟ كإذل من 
يتكلم؟ ماذا نقوؿ بالضبط حُت نتكلم؟ ما مصدر التشويش كاإليضاح؟ كيف نتكلم بشيء كنريد 

ئلة يتطلب استحضار مقاصد التكٌلم كأفعاؿ اللغة كبيعدىا قوؿ شيء آخر؟ كلإلجابة عن ىذه األس
 1التداكرل كالسياقي...اخل.

إف ارتباط اخلطاب احلجاجي بالبعد التداكرل يظهر يف عدة مستويات، ذلك أف احلجاج   
يف اخلطاب  ةيتلبس بألبسة لسانية كأسلوبية، على أساس أف الباحث إذا أراد رصد الصور األسلوبي

ذلا مرجعية مقالية  الصور البنائية االستداللية، فمبدئيا سيكوف بصدد أفعاؿ كالميةاحلجاجي أك 
 مشًتكة بُت ادلتكلم كادلستمع، أك بُت ادلخاًطب كادلخاطىب. كمقامية 

لقد حاكلت التداكلية أف تعاجل احلجاج باعتباره فعالن تداكلٌيا ال ؽلكن تفسَته من دكف إبراز   
يفتهم يف أفعاؿ الكالـ، كأعلية السياؽ التخاطيب، كما حاكلت أف تقف عند مراتب ادلتكلمُت، ككظ

الركابط احلجاجية كوهنا أدكات تسهم يف ربديد العالقة اخلطابية بُت ادلتكلمُت من جهة، كبُت أطراؼ 
 Les Echellesالنص من جهة أخرل، كباإلضافة إذل ذلك اىتمت التداكلية بالسالدل احلجاجية

Argumentatives  داخل ادلنطوقات كاألقواؿ، لذلك صلد التحليل التداكرل للحجاج قد ازٌبذ من

                                                           
1
 .3/35،36ٌنظر: الحجاج واالستدالل الحجاجً، حبٌب أعراب،  
  على مستوى أفعال اللغة المتداولة فً الحجاج هناك األفعال )العرضٌة( والتً تستعمل حسب أوستٌنAustin  ،لعرض مفاهٌم، وبسط موضوع"

 استعمال كلمات، وضبط مراجع، مثال ذلك: أّكد، أنكر، أجاب، اعترض، مّثل، فّسر،..".وتوضٌح 

 .11المقاربة التداولٌة، فرانسواز أرمٌنكو، تر: سعٌد علوش، مركز اإلنماء القومً، دت، ص 
  ٌكون ضمنٌا أو صرٌحا، وهكذا على مستوى السٌاق هناك أدوات وتعابٌر وصٌغ تضفً السمة الحجاجٌة على تخاطب ما، مما ٌجعل الحجاج

هذه "نجد تعابٌر إنجازٌة موجهة إلى ربط قول ما بباقً الخطاب وبكل السٌاق المحٌط، من هنا نعثر على "أجٌب" و"أستنبط" و"أستخلص"...وتأتً 

 . 65و، صالتعابٌر لتربط القول باألقوال السابقة وأحٌانا باألقوال الالحقة". المقاربة التداولٌة، فرانسواز أرمٌنك
 277ص،ن و التكوثر العقلً، طه عبد الرحمٌنظر فً تعرٌفها: اللسان والمٌزان أ. 
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النصوص ككيفية إنتاجها موضوعو اورم، كيسعى ىذا التحليل إذل ادلساعلة يف ربديد قواعد كمعايَت 
 1قراءة النصوص احلجاجية.

تتجٌسم لغويٌا إال دبهارات أسلوبية،  إف الفعالية احلجاجية كوهنا فعالية خطابية ال تظهر كال   
، كألبسة كتأثَتات بالغية، فهذه العوامل زبضع للشركط اإلبداعية، كاالبتكارية كوهنا متطلبات صبالية

 يتلٌبسها مسار احلجاج كعالقاتو الداخلية.

ىكذا تتفاكت قيمة ىذه العوامل من نص حجاجي إذل نص آخر، فاألساليب كمهارات   
ُت تيقٌوم احلجج، كتزيد من فعاليتها؛ أم تعمل لصاحل التأثَت كاإلقناع، كلذلك ؽلكن النظر البياف كالتبي

إليها كظواىر أدبية كخطابية قائمة الذات، كما ؽلكن النظر إليها يف عالقتها بأدكارىا احلجاجية 
 2كقيمتها اإلقناعية.

إلقاء نظرة على -ادلوارل من خالؿ العنصر -كإلبراز ادلظهر التداكرل للحجاج سيحاكؿ البحث  
احلديث، كىو مشركع ديكرك صاحب نظرية احلجاج يف  التصورات إسهاما يف الدرس اللساين أكثر

 اللغة.

 -الحجـــــاج فــي اللـــــــــــــغة–تصو ر ديـــــــــــــكرو 

تتعارض نظرية احلجاج يف اللغة مع كثَت من النظريات، كالٌتصٌورات احلجاجية الكالسيكية؛        
اليت تعٌد احلجاج منتميًّا إذل البالغة الكالسيكية )أرسطو(، أك إذل البالغة احلديثة )بَتدلاف كتيتكا، 

 Griss .)3ميشاؿ مايَت،...(، أك منتميًّا إذل ادلنطق الطبيعٌي )جاف بليز غرايس 

 

                                                           
1
 .87: االستدالل الحجاجً التداولً وآلٌات اشتغاله، رضوان الرقبً، ص ٌنظر 
2
 .3/41ٌنظر: الحجاج واالستدالل الحجاجً، حبٌب أعراب،  

3
  Voir: Perelman et Toulmin pour une rhétorique néo-dalectique , Corinne Hoogaert, CEEA , Université libre de 

Bruxelles . p156. 
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منذ سنة O.Ducrotاليت كضع أسسها اللغوم الفرنسي أكزفالد ديكرك  1هتتم ىذه النظرية       
ـ، بالوسائل اللغوية، كبإمكانات اللغات الطبيعية اليت يتوفر عليها ادلتكلم، كذلك بقصد 1773

مث إهنا تنطلق من الفكرة الشائعة  ،توجيو خطابًو كجهةن ما سبٌكن من ربقيق بعض األىداؼ احلجاجية
 2" أننا نتكٌلم عامة بقصد التأثَت".

فادلالحظ أف ىذه النظرية تسعى إذل إظهار أف اللغة الطبيعية ربمل صفة ذاتية، كجوىرية ىي    
 الوظيفة احلجاجية، دبعٌت آخر ىناؾ مؤشرات عديدة ذلذه الوظيفة يف بنية األقواؿ نفسها.

كثَتا من أفعاؿ القوؿ ذلا كظيفة حجاجية عندما هتدؼ إذل توجيو ادلتلقي، إما   أف ديكرويرل        
على ىذا احلجاج اخلطايب  Anscombreديكرو وأنسكومبربفعل شيءو ما، أك بًتكو، كذلذا يطلق 

"، دبعٌت أف األمر يتعٌلق حبجاج ؽلكن تسميتو دبنطق الكالـ؛ أم: تلك الحجاج داخل اللغةاسم " 
 3خلية للخطاب اليت تتحكم يف ترابطو كتسلسلو.القواعد الدا

إف احلجاج ليس عنصرا خارجا عن اللغة، أك ييضاؼ إليها، بل ىو يسرم فيها سرياننا طبيعٌيا،         
أف الوظيفة احلجاجية تتوافر على خصائص يف بنية اللغة ذاهتا؛ إذ إف ىذه إذل  ديكرو لذلك يذىب

القيمة احلجاجية لقوؿو ما، ليست ىي حصيلة ادلعلومات اليت يقٌدمها فقط "بل إف اجلملة بإمكاهنا 
أف تشتمل على مورفيمات كتعابَت، أك صيغ، كاليت باإلضافة إذل زلتواىا اإلخبارم تصلح إلعطاء 

 4للقوؿ، كتوجيو ادلتلقي يف ىذا االذباه أك ذاؾ". توجيو حجاجي

                                                           
1
 Voir: Etudes de communication , Jean-claude Anscombre et Oswald Ducrot, L ’argumentation dans la langue, 

Mardaga Coll",Philosophie et langue", Claude Gillet, 1983, P148. 
2

 .14م، ص2006، الدار البٌضاء، 1ٌنظر: اللغة والحجاج، أبو بكر العزاوي، ط
3
 Voir :Les Echelles Argumentatives , Oswald Ducrot, Editions de Munuit, Paris, 1989, P12 

4
 Ibid, p18 
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كاف احلجاج فعالن استدالليًّا يأِت بو ادلتكلم بغرض إفادة ادلستمع، كإقناعو خصوصا يف   فإذا       
األدكار اخلطابية، فإف اجملاؿ التداكرل يعٌد رلاالن أكسع للوصف االستدالرٌل للمتكلم كادلستمع؛ الذم 

 1تدؿ عليو يف احلجة أدكات لغوية خاصة.

لوصف االستدالرل احلجاجي كاجملاؿ التداكرل ينطلق األساس فإف ىذا االلتقاء بُت اكعلى ىذا   
من تصٌور ادلعٌت يف استثماره لعالقات متعددة تضم ادللفوظ، مع ربطو بظركؼ ادلقاؿ، كما يستتبع 
ذلك من ربديد للقرائن ادلعنوية اددة لطبيعة اخلطاب؛ أم االىتماـ باجملاؿ التداكرل، ككذلك 

ل، من حيث دراستها بالغيٌا لتحديد صدقها أك كذهبا، كىذه دبوضوع الداللة الذم يرتبط باجلم
اجلمل يسعى اجلانب التداكرل إذل ربليلها، كعدـ اختزاؿ كصف قيمتها اإلخبارية يف الوصف الدالرل 

، بل ليربىن على الطريقة اليت تسهم فيها قرائن العالقات بإعطاء اذباه تداكرل للجملة، كأيضا فقط
 2ب عن طريق التحاكر ادلتبادؿ يف الكالـ.لفرض نتيجة على ادلخاط

لقد حاكلت التداكلية أف تعاجل احلجاج كونو فعالن تداكليًّا ؽلكن تفسَته من دكف إبراز مراتب    
، فاحلجاج إذف يؤطٌره التفاعل ًإٍف ادلتكلمُت، ككظائفهم يف أفعاؿ الكالـ، كأعلية السياؽ التخاطيب

ىت ذباكبنا كجدانيًّا، على اعتبار أف اخلطاب كسيلة يتحقق هبا تبادالن، أك تناقالن للتغيَت، أك ح
 التخاطب، فهو ال ييقٌدـ بصورة كاحدة، بل يرد بطرؽ سلتلفة، كيتلٌوف بصور ككجوه متنوعة.

 

 

 

 

                                                           
1
 .255ن، صأو التكوثر العقلً، طه عبد الرحمٌنظر: اللسان والمٌزان  
2
 .86ٌنظر: االستدالل الحجاجً التداولً وآلٌات اشتغاله، رضوان الرقبً، ص 
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 ربي ـــــساني العـــــــــد رس الل  ــــــــي الـــاج فــــــالمبحث الثالث: الحج

 أوال/  الخطــــاب الحجــاجــي عنــد األصــوليين والمفسريـــن وعلمــــاء الكـــالم 

 وليين:ـــعند األصالحجــــــاج  -

استداللية دلختلف اخلطابات ؽلكن  إف ما كصل إليو البحث األصورل يف بناء نظرية حجاجية  
؛ ألف الوسائل اخلطابية اليت توٌصل إليها  البحث –كصفو بأنو ؽلثل حجر الزاكية لألحباث اللسانية اليـو

ييعتمد عليها يف فهم كينيو اخلطاب احلجاجي، كالنظرية احلجاجية، كتأسيس أبعادىا،  -األصورل
 و بتضافر جهود اللسانيُت كالبالغيُت كادلناطقة كالفالسفة.كربديد بنياهتا كمبادئها التداكلية، كىذا كلٌ 

 ن:ـــد المفسريــــعنالحجــــــــــــاج  -

كاف اىتمامهم منصٌبان على النص القرآين؛ كذلك بتفسَت آياتو كألفاظو، كتناسب اآليات مع   
عبو ادلتلقي دكف أسباب النزكؿ، كادلعركؼ أف احلجاج القرآين يقـو على األسلوب الٌسهل الذم يستو 

ق(:" اعلم أف القرآف العظيم قد اشتمل على 774إغراب، أك تعقيد، أك تنطٌع، قاؿ الزركشي )ت
صبيع أنواع الرباىُت كاألدلة، كما من برىاف كداللة، كتقسيم، كربديد شيءو من كليات ادلعلومات 

لى عادة العرب دكف دقائق العقلية كالسمعية، إال ككتاب ا تعاذل قد نطق بو، لكن أكرده تعاذل ع

 ﴿طريؽ أحكاـ ادلتكلمُت ألمرين: أحدعلا: سبب ما قالو:           

                                

{﴾/4إبراىيم} كاعلم أنو قد يظهر منو بدقيق الفكر استنباط الرباىُت العقلية على طرؽ...

..كمن ذلك االستدالؿ على أف صانع العادل كاحد، بداللة التمانع ادلشار إليو يف قولو  ادلتكلمُت،

﴿تعاذل:                          ﴾ 



 الفصل األول البيــــــــان والحجــاج فــي الــّدرس اللّســاني
 

 
25 

؛ ألنو لو كاف للعادل صانعاف لكاف ال غلرم تدبَتعلا على نظاـ، كال يٌتسق على {22األنبياء/}
 1إحكاـ...".

إف عمل ادلفٌسر يقـو على البياف، كىو عمل غلنح إذل اختيار احلجج كالرباىُت اليت يقـو عليها         
ذلك الٌنص، كاليت تقـو على منطق العقل الذم مهمتو اإلقناع؛ ألف ادلتلقي قد ال يعي الٌنص القرآين 

دلتلقي على التقٌيد دبا جاء من الوىلة األكذل، فيعمد ادلفٌسر إذل تبسيطو بطريقة حجاجية ربمل ذاؾ ا
فيو كالعمل بو، ذلذا "يراعي ادلفسركف عند الكالـ عن شركط ادلفٌسر ضركرة إدلامو بالظركؼ ايطة 
بالٌنص عند تفسَته، دلا ذلذه الظركؼ من أثر تعميم الداللة، أك احلكم الشرعي، أك زبصيصها، فبياف 

 2عزيز".سبب النزكؿ مثال طريقة إذل فهم معاين الكتاب ال

كيف ىذا اىتماـ بالسياؽ ، أيضا، حيث "يتمٌثل الٌسياؽ لدل ادلفسرين يف نسق اآليات كما   
يصل بينها من ركابط كالعطف، كادلضادة اليت تيظهر ذًكر "الرضبة" بعد "العذاب"، أك "الرغبة" بعد 

قطاع كترتيب "الرىبة"، أك حسن التخلص؛ كىو االنتقاؿ من مقاـ إذل آخر من غَت الشعور باالن
، ألف مراعاة ىذه العناصر من جهة كاحلجاج من جهة أخرل الغرض منها ىو الوقوؼ عند  3اآليات"

 أبعاد النص القرآين كتفسَت آياتو.

 

 

 

 

                                                           
1
 .24،25م، ص1984، القاهرة، 3البرهان فً علوم القرآن، الزركشً، تحق: محمد أبو الفضل إبراهٌم، مكتبة دار التراث، ط 
2
 .128صم، 2008، األردن، 1الخطاب القرآنً، دراسة فً العالقة بٌن النص والسٌاق، خلود العموش، عالم الكتب الحدٌث، ط 
3
 .129المرجع نفسه، ص 
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 1الم:ــــاء الكـــــــد علمــعنالحجـــــــــــاج  -

مفهـو يرتبط بو للحجاج معافو كثَتة زبتلف باختالؼ اجملاالت كاالستخدامات، كردبا أكثر   
قاؿ الزركشي:" ىو االحتجاج على ادلعٌت ادلقصود  احلجاج عند الفالسفة كادلتكلمُت ىو اجلدؿ

 2حبجة عقلية تقطع لو ادلعاًند فيو".

فادلذىب الكالمي يف بعده التواصلي اإلقناعي لوفه من ألواف احلجاج، يعمد فيو ادلتكلم إذل    
ىُت العقلية، كما يظهر االرتباط الوثيق بُت ماىية ادلذىب الكالمي إلزاـ خصمو كإقناعو باحلجج كالربا

كاحلجاج البالغي يف بعده اخلطايب، كىذا يومئ دبصادر البالغة العربية كمنطلقاهتا، كاذباىاهتا ادلختلفة 
 3)النحوية، اخلطابية كاحلجاجية(.

اليـو يف الدراسات اللسانية قٌدـ كتتقاطع التعريفات اليت قيٌدمت للمذىب الكالمي مع ما يي  
 احلديثة، فقد عاجل طو عبد الرضبن ادلنهج الكالمي يف شلارسة ادلتكلمُت فأثبت قضيتُت:

: اخلطاب الكالمي كاخلطاب الفلسفي التداكرل ال ؼلتلفاف من حيث شركطهما أكالعلا
 االستداللية احلجاجية.

فيها الفلسفة الربىانية، كما عاجل علم الكالـ يٌتصف خبصائص تداكلية ال تشاركو  ثانيهما:
االستدالؿ الكالمي يف صورة القياس من زاكية التحليل اخلطايب، فحٌدد مسلماتو كعملياتو كقواعده 

 4البيانية.

                                                           
1
ه( صاحب كتاب 403ه( صاحب كتاب "الّنكت فً إعجاز القرآن" و الباقالنً )ت386اشتهر من علماء الكالم: علً بن عٌسى الرمانً )ت 

 .وغٌرهم لقرآن""إعجاز ا
  هناك من ٌجعل الحجاج مرادفا للجدل، وهذا خاصة عند القدماء والمحدثٌن العرب، ومنهم من ٌجعله قاسما مشتركا بٌن الجدل والخطابة خاصة

الغرب اإلسالمً، ه(، تحق: عبد المجٌد تركً، دار 474)أرسطو على سبٌل المثال(. ٌنظر: كتاب المنهاج فً ترتٌب الحجاج، أبو الولٌد الباجً )ت

 فصل )فً معرفة جدله(. 27-2/24. والبرهان فً علوم القرآن، الزركشً، 7صط،  د
2
 .3/468البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،  
3
 .3/142ٌنظر: أسالٌب الحجاج فً البالغة العربٌة، محمد الواسطً، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجاالته،  
4
 .31ٌنظر: فً أصول الحوار وتجدٌد علم الكالم، طه عبد الرحمن، ص 
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أعلية  د "برزتؽلكن تصنيف ما تطٌرؽ إليو علماء الكالـ تأصيال للحجاج بامتياز، فق كبذلك 
كالمية ادلتعلقة بكالـ ا كقضية خلق القرآف كالصفات، احلجاج خاصة يف الربىنة على الفرضيات ال

كالسياقية  ،كالبالغية ،حيث بدأ مع تناكؿ ىذه القضايا االىتماـ الفعلٌي بتوظيف اآلليات اللغوية
 1ادلقامية من أجل ترجيح قضية على غَتىا".

جة إليو كيظهر من ىذا أف حاجة ادلتكلمُت للحجاج كآلياتو باتت ضركرية، ذلك أف "احلا 
كاالىتماـ بو قد برزا بشكل جلٌي يف فًتة االىتمامات الكالمية عندما صار التسٌلح بالوسائل 

ضد مزاعم ادلشبهُت، كادلتناكلُت للمتشابو من القرآف احلجاجية البالغية اللغوية أمرا ضركريا للدفاع 
 2ثانية".الكرمي من جهة، كدلقارعة الفرضيات ادلضادة اليت يقدمها اخلصـو من جهة 

 نيـــاب الديــــي الخطـــية فــاجـــــاد الحجــ/ األبعا ــثاني

قولو:" إف البالغة أداة تقرير حٌجة ا يف عقوؿ ادلتكلمُت، رغبة يف  جاء عن عمرك بن عبيد
 3سرعة استجابتهم، كنفي الشواغل عن قلوهبم".

–إف القرآف خطاب، ككونو خطابان يقتضي أنو إقناع كتأثَت، كالغرض األكرب للقرآف الكرمي  
" ىو إصالح األمة بأسرىا، فإصالح كفارىا بدعوهتم إذل اإلؽلاف، -كما جاء عن ابن عاشور

كإصالح ادلؤمنُت بتقومي أخالقهم، كتثبيتهم على ىداىم، كإرشادىم إذل طرؽ النجاح كتزكية نفوسهم، 
 4لذلك كانت أغراضو مرتبطة بأحواؿ اجملتمع يف مدة الدعوة".ك 

ألنو جاء رٌدان على خطابات تعتمد عقائد كمناىج فاسدة، ...فهو كالقرآف خطاب حجاجي 
يطرح أمران أساسيٌان يتمثل يف عقيدة التوحيد، كيقٌدـ احلجج دبستويات سلتلفة، كادلدعمة ذلذا األمر ضد 

 .كُت كملحدين، كمنكرين للنبوة، كادلعادين كاجملادلُتما يعتقده ادلتلقوف من مشر 

                                                           
1
 .261الحجاج فً البالغة المعاصرة بحث فً بالغة النقد المعاصر، محمد سالم محمد األمٌن الطلبة، ص 
2
 .216، صنفسهمرجع ال 
3
 .13م، ص2005، االسكندرٌة، 1رفة، طاإلعجاز البالغً فً القرآن الكرٌم عند المعتزلة، عماد حسن مرزوق، مكتبة بستان المع 
4

 .1/81م، 1984التحرٌر والتنوٌر، الطاهر ابن عاشور، الدار التونسٌة للنشر، تونس، تفسٌر 
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لتحاكر  -على حد تعبَت عبد ا صولة–كدبا أنو يهدؼ إذل تغيَت كضع قائم، فهو مسرح  
الذكات كرباججها كذبادذلا؛ إذ يكثر فيو بصورة الفتة لالنتباه حكاية أقواؿ الكافرين كالٌرد عليها 

 1كثر فيو حكاية أقواؿ ادلتخاصمُت كادلتخاطبُت على اختالفهم.)صيغة يقولوف/ قل، كغَتىا(، كما ت

 شلا يثبت أف القرآف خطابه كثرةي سلاطىبيو، كىؤالء ادلخاطىبوف فيو ثالثة أنواع على األقل: 

مذكور كمعٌُت بامسو، أك بضمَت اخلطاب الذم يعينو شأف خطاب الرسوؿ صلى ا عليو  قسم-1
 كسلم، كخطاب الكافرين، كىو ما يسمى ادلتلقي اخلاص.

 قسم آخر منو مذكور يف القرآف لكنو غَت معٌُت، كما صلد ذلك يف صيغة "يا أيها الناس".-2

النص القرآين، كلكنو مع ذلك معٌٍت خبطاب أما النوع الثالث من ادلخاطبُت فهو كاقع خارج -3
 2القرآف، كىو صبهور السامعُت كادلتلقُت على اختالؼ عصورىم، كأمكنتهم، أم ادلتلقي الكويٌن.

إف من ادلسائل اليت غلب مراعاهتا يف أم خطاب ىي مقتضى حاؿ ادلخاطىبُت، كىي مسألة  
ر عملية، كقوة حجاجية تؤدم إذل اإلقناع، كأكؿ كثَتا ما نٌبو عليها األصوليوف، دلا يًتتب عنها من آثا

:"إظلا يصح يف  تعٌد عماد احلجاج، يقوؿ الشاطيبمسألة تطفو على الٌسطح ىي مسألة اللغة؛ اليت
مسلك اإلفهاـ كالفهم، ما يكوف عاما جلميع العرب فال ييتكٌلف فيو فوؽ ما يقدركف عليو حبسب 

ليسوا على ًكزافو كاحد كال متقارب، إال  -كتأٌِت الٌتكليف فيويف الفهم، –األلفاظ كادلعاين، فإف الناس 
أهنم يتقاربوف يف األمور اجلمهورية...كدل يكونوا حبيث يتعمقوف يف كالمهم، كال يف أعماذلم، إال 

لُّ دبقاصدىم، الٌلهم إال أف يقصدكا أمران خاٌصان  ألناسو خاصة فذاؾ كالكنايات  دبقدار ما ال ؼلي
ز البعيدة اليت زبفى على اجلمهور، كال زبفى عٌمن قيصد هبا، كإال كاف خارجان عن الغامضة، كالرمو 

 3حكم معهودىا".

                                                           
1
 .42م، ص2007، بٌروت، 2ٌنظر: الحجاج فً القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبٌة، عبد هللا صولة، دار الفرابً، ط 
2
 .41،42، صنفسهٌنظر: المرجع  
3
بالغة الخطاب الدٌنً عند األصولٌٌن )أبو إسحاق الشاطبً نموذجا(، عبد الرحٌم وهابً، ضمن كتاب بالغة الخطاب الدٌنً، إعداد وتنسٌق:  

 .123م، ص1015، المغرب، 1محمد مشبال، دار األمان، ط
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ككالـ الشاطيب ىذا ػليل إذل بالغة اجلاحظ القائمة على البياف كالفهم كاإلفهاـ، فقد أثبت  
لعقل، كذبعل اخلفي بأف ادلعاين ال ؽلكن أف ذبد طريقها إذل ادلتلقُت "حىت تقٌرهبا من الفهم، كذبليها ل

ادلنعقد، كذبعل ادلهمل مقٌيدا، كادلقٌيد مطلقا،  منها ظاىرا، كالغائب شاىدا، كالبعيد قريبا...كربل  
 1كاجملهوؿ معركفا، كالوحشٌي مألوفا،...".

ما أكده زلمد الورل بقولو:" إف زلاكلة التحكم يف اإلنساف بواسطة اللغة، ىو  -أيضا–كىو   
ما أمسيو حجاجان، كحُت ينصب ىذا التأثَت اللغوم على الطبيعة كاألشياء فإننا طلٌصو بتسمية أخرل، 

 2أف التأثَت يف اإلنساف بأداة أخرل غَت اللغة ليس حجاجان".قد تكوف التقنية أك العلم، كما 

نازع النفسية كاألىواء، كإف كانت فطرية 
ى
ييضاؼ إذل ما سبق مسألة األحواؿ النفسية؛ ألف ادل

كمعلـو أف ىذا األساس  يف نشأهتا األكذل عند اإلنساف، فإنو يتم هتذيبها كترتيبها بالتعٌلم كالتعليم،
أك تثبيت موقف أك عيٌد أساسٌيا يف احلجاج باعتباره ذلك اخلطاب "الذم يسعى إذل تعديل العاطفي، 

سلوؾ ادلتلقي بالتأثَت فيو باخلطاب؛ أم بالكالـ، سواء أكاف ذلك الكالـ يغًتؼ من معُت العقل، أـ 
 3من معُت العواطف كاالنفعاالت".

تناسي ىذه األبعاد ادلقاصدية التداكلية كراء صبلة من األحكاـ اليت أبداىا صبلة من لقد كاف 
طاب الديٍت اإلسالمي، كمنهم زلمد أركوف يف مساءلتو ذلذا اخلطاب ادلفكرين الذين تعرضوا لنقد اخل

كفق ادلنهج التفكيكي، مع استحضار بعض منجزات اللسانيات كالسيميائيات، ككل ذلك قاده إذل 
صياغة خطاطة سيميائية درامية للخطاب القرآين، يكوف فيو اإلنساف مسلوب اإلرادة؛ ألف احلكم 

أيو حكمان مطلقان متعالينا، قاؿ :" كل كحدة نصٌية من كحدات اخلطاب الصادر من ا يعٌد يف ر 
القرآين مبنية على أساس سلسلة متسلسلة من األحداث ادلركبة على ىيئة بنية دراماتيكية أك مسرحية 

 مثَتة، كىذه األحداث ىي:

                                                           
1
 .1/75البٌان والتبٌٌن، الجاحظ،  
2
 .12، الكوٌت، ص2، ع40محمد الولً، مجلة عالم الفكر، مج  الحجاج، أفالطون وأرسطو وشاٌٌم بٌرلمان،مدخل إلى  
3
 .17، صالمرجع نفسه 
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 ا يطلق حكما أك يبٌلغ رسالة. -

يستمعوف إليها  االستماع إذل رسالتو، كبعضه بعض الذين توجو إليهم ا باخلطاب يرفضوف  -
يف العبادة  تباعهاايقبل الرسالة بصفتها معرفة، كلكنهم يرفضوف  كلكنهم يرفضوف اإلؽلاف هبا، كبعضه 

كاحلياة اليومية، فقط بعض األشخاص ادللهمُت جيدا يقبلوف بالرسالة سباما، كىؤالء ىم ادلؤمنوف، إهنم 
 حزب ا.

غليء ال زلالة، كعندئذ سوؼ يكافأ ادلؤمنوف عن طريق النجاة يف دار اآلخرة، يـو احلساب سوؼ  -
 1من قبل ا، كيكوف مصَتىم جهنم كبئس ادلصَت".كييعاقب العصاة، كيينبذكف 

إف العالقة بُت أطراؼ اخلطاب يف اخلطاب القرآين دل تكن كفق ىذا ادلخطط الذم حٌدده    
قية كعمودية شىت، أضفت على اخلطاب )القرآين( احلجاجي زلمد أركوف فقط، بل ىي "عالقات أف

حوارية ساخنة، كحركية نابضة، كخلقت من ادلقامات كالسياقات ما نٌوعت بو الطرؽ كاألساليب 
 2كلٌونت الدالالت".

كاحلقيقة يتعٌذر كلوج عادل اخلطاب القرآين دكف التسٌلح بالبالغة كمقوماهتا ادلؤسسة، كيف    
كوف ادلقاـ مكٌونا رئيسا يف ربط النص دبجالو التداكرل بغرض ، "لكل مقام مقال"مقدمتها مقولة 

إحداث التأثَت فاإلقناع، فمن ااؿ أف ييقنع القرآف إال إذا كاف كاعيا ألحواؿ ادلخاطىبُت ككضعياهتم 
يكها، كرٌكز اجلابرم كسبثٌلو دلٌا أسهب يف ربليل بالغة اجلاحظ كتفكعابد كمنازذلم، كىو ما أدركو زلمد 

 3على ما أمساه بالبيداغوجية البيانية، كشركط إحداث الفهم كاإلفهاـ أم اإلقناع.

                                                           
1
م، 2001، بٌروت، 1: هاشم صالح، دار الطلٌعة، طجمة وتعلٌقالقرآن من التفسٌر الموروث إلى تحلٌل الخطاب الدٌنً، محمد أركون، تر 

 .35ص
2
 .16م، ص2008ة المنى، تونس، سٌمٌائٌة القرآن بٌن الحجاج واإلعجاز، الصفار محمود، شرك 
3
 .25الجابري، ص عابد ٌنظر: بنٌة العقل العربً، محمد 
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إف اخلطاب القرآين مرتبط "ببيئة أجىل ت الكالـ، كرٌلدت فعلو، كبتقليد قبلي لو أنظمتو    
 1عتقادية، كمرامسو االقتصادية، كضوابطو االجتماعية".اال

إصالح يرمي إذل تغيَت كضع قائم، فمعٌت ذلك أنو خطاب  كما أف اخلطاب القرآين خطاب  
حجاجي يطلب التأثَت يف ادلتلقي، كيسعى إذل إقناعو للمساعلة يف تغيَت ذلك الواقع ادلنحرؼ، 
كلتحقيق ىذا الغرض توٌسل القرآف بآليات كثَتة كمتنوعة تساعد على اإلقناع، كاالطلراط يف سَتكرات 

 2كهتيئ النفوس لالذعاف بو.التغيَت، لنشر الدين اجلديد 

لقد أثبت البحث يف ىذا الفصل أف أقدر الصفات على سبييز احلجاج ىي انفتاحو على عوادل   
متباينة متداخلة، منها يستمد عناصره كيستقي مكوناتو، كأساليبو، كما أف احلجاج يعرٌب عن ذاتو 

ستكوف موضوع الفصوؿ -التمثيليةبواسطة رموزو ىي أساسان رموز اللغة، دكف استبعاد للصور 
، كغلٌند مقاصد كاسًتاتيجيات كنظريات اإلقناع، كىو إنو يعتمد العالقات بُت األشخاص -الالحقة

يتنٌزؿ يف سياقات سلتلفة )اجتماعي، اقتصادم، سياسي، إيديولوجي،...(كىذا الختالؼ النظم اليت 
 كعلم االجتماع، كعلم النفس،...إخل. يندرج فيها كادلنطق كالفركع ادلختلفة من دراسة اللغة،

                                                           
1
 .52م، ص2010، بٌروت، 1الحجاج والحقٌقة وآفاق التأوٌل بحث فً األشكال واالستراتٌجٌات ، علً الشبعان، الكتاب الجدٌد المتحدة، ط 
2
 .164ٌنظر: البالغة وحدود التأوٌل فً الخطاب القرآنً، محمد عابد الجابري، إدرٌس جبري، ضمن كتاب: بالغة الخطاب الدٌنً، ص 
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 توطــــــــــــــــــئة 

من ادلعركؼ أف أية لغة يف العامل ىي أضيق يف رلاذلا اللفظي من حقل األفكار اليت ترد على       
ذىن ادلتكلمُت ّٔا، كمن الصور كالضالؿ اليت ترد على أخيلتهم، كمن ىنا تصبح ادلعاين احلقيقية 

يما يف رلاؿ األفكار آّردة كالصور كاألخيلة، لأللفاظ قاصرة عن الوفاء دبطالب التعبَت اللغوم، كالس
   1كمن مث يغدك التعبَت اللغوم حباجة إىل جواز احلقيقة اللغوية إىل استعماؿ آخر للفظ يسمى آّاز.

على أنو مل تشهد أية لغة من اجلدؿ كالصراع حوؿ آّاز كالذم شهدتو اللغة العربية؛ إذ         
س دلفاىيم عقدية لية العربية معضلة كربل ذباكزت كضعها اللغوم، لتأسٌ شٌكل آّاز يف احلياة العق

 أنذرت بعهد جديد للفكر اإلسالمي.

إف مسألة اكم كادلتشابو كانت يف رلاؿ االعتقاد بؤرة اإلشكاؿ اليت  كلعلو من احلقيقة القوؿ        
عت لعقل، كىي اليت استدتشٌظت عنها سائر اإلشكاليات، فهي اليت اقتضت رٌد النص إىل حاكم ا

مقابال للحقيقة، حىت يسعهم أف جيوزكا اخلطاب من حٌيز يف احتماؿ ادلعٌت  ل دبفهـو آّاز كونوالتوسٌ 
قدير إىل اعتبار آخر عملوا على كضع شركطو إىل حٌيز ديكنو أف حيتملو، إذا ربولنا من اعتبار يف التٌ 

    2.كالتنظَت دلبادئو

ق( صلة بُت نشأة علم الكالـ كحَتة السلف إزاء ضربُت من آم 808)تيعقد ابن خلدكف         
فال  القرآف؛ أما األكؿ فهو يتعلق باآلم األسلوب اليت تعرب عن تنزيو الذات اإلذلية تنزيها مطلقا،

 ﴿ذبسيم يفهم منها كال تشبيو، كقولو تعاىل:              

                                 ﴾    

                                                           
1
 .49م، ص4991ٌنظر: اللغة العربٌة معناها ومبناها، تمام حسان، دار الثقافة، الدار البٌضاء،   

2
. وإعجاز القرآن الكرٌم عند شٌخ اإلسالم ابن 411م، ص1004، تونس، 4ٌنظر: علم الكالم والنظرٌة البالغٌة عند العرب، محمد النوٌري، ط  

حوٌة، تٌمٌة مع المقارنة بكتاب إعجاز القرآن للباقالنً، محمد بن عبد العزٌز العّواجً، تقدٌم: حكمت بن بشٌر بن ٌاسٌن ومحمد عمر عبد هللا 

 .153هـ، ص4111، الرٌاض، 4مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزٌع، ط
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   ﴿، كقولو تعاىل:11/الشورى                   

﴾ كالضرب الثاين ىو الذم يوىم التشبيو دلا جاء فيو من ذكر الوجو، كقولو 103/ األنعام .

     ﴿: تعاىل                                

       ﴾ قولو: ، كاليد يف88/القصص﴿           

                            

          ﴾ كالرؤية يف قولو: ،10/الفتح﴿               

     ﴾ كاالستواء يف قولو: 22،23/القيامة﴿            ﴾5/طو .

 1كما إىل ذلك شلا ييفهم منو أنو شٌبو ذاتو دبخلوقاتو.

نت ادلتكلمُت من أكؿ أمره من العناصر اليت مكٌ  كيرل زلمد النويرم أف مفهـو آّاز كاف         
إرساء األسس اليت يقـو عليها التأكيل، بغية إدراؾ متشابو النص على النحو الذم يوفر للعقيدة 

ا من كجوه اإلصلاز اللغوم، مات سالمتها، كمن ىذه الناحية فإف دفاعهم عنو ليس بوصفو كجهن مقوٌ 
س عليو على ضلوو كاف معو أك كاد، حبثا يف كجوه أكيل أف يتأسٌ كإمنا بوصفو مفهوما إجرائيا ديكن للت

  2آّاز اليت حيتملها القوؿ ادلتشابو.

أمره يف غَت نصوص ادلتكلمُت كما يؤكد النويرم أنو على الرغم من ظهور مصطلح آّاز أكؿ        
 3ستعمل فيها بداللتو البالغية اليت ازٌبذىا الحقا.مل يي 

 

                                                           
1
 .314دمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، بٌروت، دط، صٌنظر: مق  

2
 .11ٌنظر: علم الكالم والنظرٌة البالغٌة عند العرب، محمد النوٌري، ص  

3
 . 13ٌنظر: المرجع نفسه، ص  
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"، مجاز القرآن( ادلوسـو "ق210تظهور لكلمة آّاز عنوانا لكتاب أيب عبيدة )إف أكؿ          
عيرؼ عند البالغيُت  كقد أمجع الباحثوف على أف أبا عبيدة مل يستعمل ىذا ادلصطلح دبعناه الذم

  1ادلتأخرين.

فظ آّاز أبو ؿ من تنٌبو إىل تلك ادلسألة ابن تيمية، إذ قاؿ:" كأكؿ من عرؼ أنو تكٌلم بلكأكٌ         
عبيدة معمر بن ادلثٌت يف كتابو، كلكن مل يعًن بآّاز ما ىو قسيم احلقيقة، كإمنا عٌت دبجاز اآلية ما 

  2تعرٌب بو عن اآلية".

على أف أبا عبيدة استعمل آّاز أحيانا دبعناه عند البالغيُت، فيشَت بو إىل آّاز العقلي كآّاز         

﴿قولو تعاىل:"تمثيلية؛ فمن أمثلة آّاز العقلي تعليقو على ادلرسل كاالستعارة ال      

                       ﴾ 

و الليل ألنو الزمن الذم أيسندت إىل غَت ما ىو لو، كى بصرا(مي ففيو ما يشَت إىل أف ) ،67/يونس
 3."حيدث فيو اإلبصار

  ﴿ذكره خبصوص قولو تعاىل:كمن أمثلة آّاز ادلرسل ما             

              

                    ﴾ ففي اآلية 6/األنعام ،

 4رلاز مرسل يف لفظ )السماء( فادلراد ّٔا أك رلازىا على حد تعبَت أيب عبيدة )ادلطر(.

                                                           
1
. والبالغة العربٌة 115م، ص4935ٌنظر: التراث النقدي والبالغً عند المعتزلة حتى نهاٌة القرن السادس الهجري، ولٌد قّصاب، الدوحة،   

. وتلخٌص البٌان فً مجازات القرآن، الشرٌف الرضً، حققه وقدم له ووضع فهارسه: محمد عبد 95أصولها وامتداداتها، محمد العمري، ص

 .05م، ص4955، القاهرة، 4الغنً حسن، دار إحٌاء الكتب العربٌة، ط
2
م، 4939، القاهرة، 4د نحاة الحالة والنحاة التحوٌلٌٌن، محمد فتٌح، طمفهوم المجاز ومجاز القرآن ألبً عبٌدة، دراسة فً ضوء جهو  

 .14،11ص
3
 .4/119مجاز القرآن، أبو عبٌدة معمر بن المثنى، عارضه بأصوله وعلّق علٌه: محمد فؤاد سزكٌن، مكتبة الخانجً، القاهرة،   

4
 .4/431المصدر نفسه،   
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   ﴿يأيت احلديث عنها الحقا( فقد ذكر منها قولو تعاىل:أما االستعارة التمثيلية )س

                

           ﴾إذ نٌص أف رلازىا  ؛109/ التوبة

فاؽ، فهو ا من البناء الذم بنوه على الكفر كالنٌ "رلاز التمثيل ألف ما بنوه على التقول أثبت أساسن 
 1ألكدية فال يثبت البناء عليو".ى شفا جرؼ، كىو ما جيرؼ من سيوؿ اعل

ا من الفنوف القولية اليت غدت الحقا ف أبا عبيدة قد ذكر عددمن الذم تقدـ ديكن القوؿ: إ        
فنونا بالغية ذلا أصوذلا كتنظَتاهتا، دكف أف يسميها دبسمياهتا ادلتأخرة، كيف ىذا السياؽ يرل محادم 
صمود أف أبا عبيدة يندرج ضمن ما ديكن أف نطلق عليو بنحو التعبَت كاألساليب، كىو على أمهية 

ية أكثر شلا حوت كتب اللغة األخرل، كىي مسائل موضوعو كمنهجو مل حيو من ادلعطيات البالغ
تتعلق بالًتكيب ال دبا يطرأ على معٌت الكلمات من تغيَت كتبديل، لذا كانت دراسة األساليب لديو يف 

 2أغلب األحياف ال تتجاكز رلرد الوصف.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .4/119المصدر السابق،   

2
م، 4934الغً عند العرب أسسه وتطوره حتى القرن السادس ،حمادي صمو، منشورات الجامعة التونسٌة،دط، تونس، ٌنظر: التفكٌر الب  

 .93-91ص
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 ربـــــــــويين العـــــاث اللغــــالمجاز في أبح المبحث األول:

تعريفات البالغيُت العرب دلصطلح آّاز، كمع ذلك فهي ال تكاد زبرج عن معٌت لقد تعددت     
استخداـ اللفظة يف غَت ما كيضعت لو، لعالقة مع قرينة سبنع إيراد ادلعٌت احلقيقي  "كاحد كىو أف آّاز:

 1."ذلا

لكلمة أف تكوف كبالغةه، فال ييقٌلل من شأف ا كينبغي أف ييعلم أف احلقيقة يف بأّا بيافه          
مستعملة يف معناىا احلقيقي الذم كضعت لو، إذا كاف شلا يقتضيو ادلقاـ، بل إف البالغة حينئذ تكوف 
يف استخداـ ىذه األلفاظ على حقيقتها، أما إذا تطٌلب ادلقاـ آّاز فإف البالغة حينها تكوف يف 

 2آّاز.

سيلتاف من كسائل التعبَت، ال تغٍت إحدامها عن كال جداؿ يف ىذا، ذلك أف "احلقيقة كآّاز ك          
األخرل يف نقل ادلعٌت، أك رسم الصورة، فها ىو القرآف الكرًن حافل بأساليب احلقيقة كفنوف آّاز 

، كلو كاف أحدمها أمتع لألمساع، أك أمجع للفكرة القتصر عليو دكف اآلخر".  3جنبان إىل جنبو

مل ما نيقل عن كث        َت من العلماء من احلفاكة بآّاز، كالعناية بو، إذ ال زبفى مكانة كعلى ىذا حيي
آّاز كأثره يف التعبَت، كأداء ادلعاين يف ادلقامات اليت تتطلبو، كتستدعيو، كمن ىنا فقد شغف بو 
العرب، فكثير استخدامهم لو يف كالمهم حىت صار عندىم "منهالن موركدنا، عذبي االرتشاؼ، كسبيالن 

كذلذا كثير يف كالمهم حىت صار أكثر استعماال من احلقائق، كخالط بشاشة قلؤّم حىت أتوا مسلوكنا، 
 4منو بكل معٌت رائق، كلفظ فائق، كاشتٌد باعهم يف إصابة أغراضو فأتوا فيو اخلوارؽ".

                                                           
1
. وعلم البٌان بٌن القدماء والمحدثٌن، دراسة 11ه، ص4141نهاٌة  اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز، فخر الدٌن الرازي، مطبعة اآلداب،دط، القاهرة،   

 .11م، ص1001نً عبد الجلٌل ٌوسف، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر،دط،  االسكندرٌة، نظرٌة تطبٌقٌة، حس
2
 .13ٌنظر: البالغة العربٌة فً ضوء منهج متكامل، محمد علً بركات حمدي، ص  

3
اسات القرآنٌة، جائزة دبً للقرآن التصوٌر البٌانً فً حدٌث القرآن عن القرآن دراسة بالغٌة تحلٌلٌة، عبد العزٌز بن صالح العّمار، سلسلة الدر  

(، مكتبة الشروق الدولٌة، 1. وٌنظر أكثر: الوحدة البنائٌة للقرآن المجٌد، طه جابر العلوانً، سلسلة دراسات قرآنٌة )10م، ص1001، 4الكرٌم، ط

 .  11دط، القاهرة، ص
4
: زكرٌا سعٌد علً،  ه(، كشف عنها وعلى حواشٌها193ابن النقٌب )تتفسٌر مقدمة ابن النقٌب فً علم البٌان والمعانً والبدٌع وإعجاز القرآن،   

 .11،11مكتبة الخانجً، د ط، القاهرة، د ت، ص
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، كأف ادلعٌت كال بٌد ذلذا آّاز من عالقة كقرينة، فالقرينة ىي اليت تبٌُت ادلعٌت احلقيقي غَت ادلراد        
أكانت لفظية أك عقلية، كلكن جيمعها   آّازم ىو ادلقصود، كقد كثرت ىذه القرائن كتعٌددت، سواء

 1كلها أمر كاحد كىو ما يدٌؿ على تعٌذر محل اللفظ على معناه احلقيقي.

ت نقل كأما العالقة فهي الصلة الوثيقة بُت ادلعٌت احلقيقي كادلعٌت آّازم، كىي اليت سٌوغ        
 2اللفظة من معناىا األصلي كاستخدامها يف ادلعٌت آّازم.

يتبٌُت نوع آّاز، فإذا كانت العالقة بُت ادلعنيُت ادلشأّة كاف ذلك  3كمن خالؿ ىذه العالقات       
آّاز استعارة، كإذا كانت تلك العالقة غَت ادلشأّة كاف ذلك رلازا مرسال، كما بٌُت ذلك اخلطيب 

ٍت يف قولو:" كآّاز ضرباف: مرسل كاستعارة؛ ألف العالقة ادلصٌححة إف كانت تشبيو معناه دبا القزكي
 4ىو موضوع لو فهو استعارة، كإال فهو مرسل".

إف احلديث عن قضية آّاز يف اللغة العربية ىو حديث عن موقف علماء العربية منها،         
أف يذكر كل ما قيل من آراء متعددة كسلتلفة حوؿ  كاألكيد يف مثل ىذا ادلقاـ ال ديكن للباحث

ادلسألة، لذلك سيشَت البحث إىل رلموعة من العلماء لتوضيح قضية التباين اليت رافقت توظيف 
 مصطلح آّاز منذ ظهوره إىل غاية قيامو ظاىرة بالغية يف اللغة العربية.

 الجــــــــــــاحظ ونظرتو للمجاز: -

كىو إف كاف قد تناكؿ قضايا البياف لذين عرضوا دلوضوع " احلقيقة كآّاز"؛ يعٌد اجلاحظ من أكائل ا
العريب، إال أنو ال يهتم كثَتا بصٌبها يف قوالب التعريفات كالتحديدات على عادة أصحاب البالغة من 

ليق بعده، كإمنا تراه يسوؽ النماذج عليها من بليغ القوؿ نثرنا، كشعرنا مع شرح بعضها أحيانا، أك التع
 5عليها.

                                                           
1
 .15ٌنظر: موجز البالغة، محمد الطاهر ابن عاشور، المطبعة التونسٌة، د ط، تونس، د ت، ص  

2
 .14العّمار، ص ٌنظر: التصوٌر البٌانً فً حدٌث القرآن عن القرآن، عبد العزٌز بن صالح  

3
 سٌأتً تفصٌلها فً الدراسة التطبٌقٌة على الربع األخٌر من القرآن الكرٌم فً الفصول الالحقة.  

4
 .439اإلٌضاح فً علوم البالغة، الخطٌب القزوٌنً، تحقٌق وتعلٌق وفهرسة: غرٌد الشٌخ محمد، إٌمان الشٌخ محمد، ص  

5
 .415ٌنظر: البٌان عبد العزٌز عتٌق، ص  
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ففي كالمو عن احلقيقة كآّاز قاؿ: "كإمنا قالوا: أكلو األسد فإمنا يذىبوف إىل األكل ادلعركؼ،         

 ﴿، فإمنا يعنوف الٌنهش كالٌلدغ كالعٌض فقط، كقد قاؿ ا عز كجل :1كإذا قالوا: أكلو األسود     

                           

                 

   ﴾ ف يأكل الناس، كإف مل يكن يأكل من ؛ كيقولوف يف باب آخر: فال12/الحجرات

 طعامهم شيئا، ككذلك قوؿ دمهاف النهرم:

 َسألتِني َعْن أُنَاٍس أَكُلوا                َشِرَب الدَّْىُر َعَليُهم وَأَكل          

 2فهذا كلو سلتلف، كىو كلو رلاز".

بالتقٌيد فيما كرد عن الٌسلف،  إف ادلواقف البارزة للجاحظ ىي منع القياس على آّاز،  كإلزامو      
 3كاإلقداـ على ما أقدموا، كاإلحجاـ عما أحجموا.

يف الفكر  كاملو   إف موقف اجلاحظ صادر عن منظومة عقدية، فتصٌوره للقضية ىو تصٌور اذباهو        
ف إذ كاف قياس احلقيقة أمرا مشركعا يف تقديرىم بوصفو يدكر يف فضاء ادلواضعة، إاٌل أ 4االعتزايل؛

القياس على آّاز يتعٌذر؛ ألنو يرتقي إىل مستول احلقائق، كىو قاصر عنها، شلا يؤدم إىل تداخل 
ح أبو ىاشم اجلبائي معٌت قوذلم:) إف آّاز ال يقاس اللة، كالتباس ادلعٌت، كيوضٌ احلدكد، كاضطراب الدٌ 

ت اخلركج باللفظ أك العبارة من عليو(؛ بأف استعمالو مرتبط بتعارؼ أفراد آّموعة اللغوية، فإذا تعٌود
احلقيقة إىل آّاز يف مقاـ معٌُت، كموضع سلصوص فال ديكن حباؿو القياس على ذلك قياسنا تضطرب 

         ﴿اللة على أساس ذلك ساغ قولو تعاىل: لو الدٌ 

                                                           
1
ألسود: نوع خبٌث من األفاعً.  ٌنظر: الحٌوان، الجاحظ، تحقٌق وشرح: عبد السالم هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً وأوالده، ا  

 .5/11، مصر، 1ط
2
 .5/11،13ٌنظر: المصدر نفسه،   

3
 .4/141ٌنظر: المصدر نفسه،   

4
 .105ري، صٌنظر: علم الكالم والنظرٌة البالغٌة عند العرب، محمد النوٌ  
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         ﴾ /82يوسف ، ، كىو يريد أىلها، كمل يسيغ قوؿ القائل: سًل احلمارى

 1كىو يريد صاحبو.

ىو استعماؿ اللفظ يف غَت ما كيضع لو على سبيل  -باختصار–إف آّاز عند اجلاحظ          
ىا من الكثرة التٌوسع من أىل اللغة، كثقةه من القائل يف فهم ادلستمع كتبقى جهود اجلاحظ ال نرا

حبيث تكٌوف مذىبا بيانٌيا قائما بذاتو، كإمنا كانت معامل طريق دلن جاءكا بعده، فقد أفاد منها تلميذه 
 تأويل مشكل القرآن".ق( خاصة كىو يتحٌدث عن ألفاظ القرآف يف كتابو "276ابن قتيبة )ت

 ه( ضمن كتابو "تأويل مشكل القرآن":276المجاز عند ابن قتيبة )ت -

قي ضيف أف كلمة "آّاز" استعملت عند ابن قتيبة دبعناىا الواسع الذم استعملها أبو يرل شو 
 2عبيدة، كعليو فإف ابن قتيبة ال خيتلف عنو إال ما عيرؼ بو من دقة التبويب.

ناء مادة كتاب كىو أيضا ما ذىب إليو محادم صمود، الذم يرل أف ابن قتيبة قد أعاد ب        
للمجاز مطابقا  وبطريقة مبوبة كمنظمة، كقد جاء تعريف معمر بن ادلثٌت عبيدة "رلاز القرآف" أليب

 3الستعماؿ أيب عبيدة، كموٌضحا لو.

يؤكد زلمد العمرم أف ابن قتيبة قد كقع بُت تيارين مل ينفصال بعدي؛ تيار البحث آّازم كما           
على من جاء بعده، كتيار األسئلة اللغوم يف النص القرآين الذم شٌرعو أبو عبيدة، فبسط ظاللو 

الكالمية اليت ىيمنت على عصره، لذلك كيجد يف كتابو استمراره دلفهـو آّاز عند أيب عبيدة من 
  4جديد ىو آّاز الكالمي األصويل؛ أم آّاز ادلقابل للحقيقة. جهة، كبسطنا جديدا ّٓازو 

المي األصويل( تلميح إىل اإلشكاالت العقائدية كيبدك يف إشارة زلمد العمرم إىل )آّاز الك        
اليت نادل دبجملها ابن قتيبة يف كتابو، ككالـ العمرم يوحي بأف ادلواضع اليت حاكؿ فيها ابن قتيبة دفع 

                                                           
1
 .101ٌنظر: المرجع السابق، ص  

2
 .10، 59م، ص4931، القاهرة، 1ٌنظر: البالغة تطور وتارٌخ، شوقً ضٌف، ط  

م، 1041، بٌروت، 4ومناهج البحث البالغً عند العرب، دراسة فً األسس المعرفٌة، عماد محمد محمود البخٌتاوي، دار الكتب العلمٌة، ط

 .11،11ص
3
 .91لبالغً عند العرب، حمادي صمود، صٌنظر: التفكٌر ا  

4
 .413ٌنظر: البالغة العربٌة أصولها وامتداداتها، محمد العمري، ص  
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وّْز ّٔا إليو، كبُت أصلها الذم كضعت لو يف موضع  أف تستأنف فيها كضعنا، دلالحظة بُت ما ذبي
 1كاضعها فهي رلاز".

كيشًتط اجلرجاين يف اللفظ ادلنقوؿ عن أصلو "أف يقع نقلو على كجو ال يعرل معو من        
قع دلا تقوؿ أنو رلاز فيو بسبب بينو كبُت الذم ذبعلو مالحظة األصل، كمعٌت ادلالحظة أف االسم ي

 2حقيقة فيو".

كلعل اإلضافة اليت قٌدمها اجلرجاين ىي عدُّه آّاز ضربُت: لغوم، كعقلي؛ فآّاز إذا كصف بو        
الكلمة ادلفردة: كاليد يف الٌنعمة، كاألسد يف الٌشجاع، فذلك حكم أيجرم على ما جرل عليو من 

ة؛ ألف ادلتكلم جاز باللفظة أصلها اللغوم، كأكقعها على غَته، تشبيها أك لصلة كمالبسة طريق اللغ
بُت ما نقلها إليها كما نقلها عنو، أما إذا كصف بو اجلملة فذلك رلاز عن طريق العقل ال اللغة؛ ألف 

كاضع األكصاؼ الالحقة للجمل من حيث ىي مجل ال يصح رٌدىا إىل اللغة، كال كجو لنسبتها إىل 
فيو دعول يف ظاىر اللفظ أف للربيع فعالن أك ، خطٌّ أحسن مما وشاه الربيعاللغة، فمثال قولك: 

صنعنا، كأنو شارؾ احلٌي القادر يف صحة الفعل منو، كذلك ذبوُّزه بو من حيث ادلعقوؿ ال من حيث 
 3القادر دكف اجلماد.اللغة، كإال لصرنا كأنٌا نقوؿ: إف اللغة ىي اليت أكجبت أف خيتص الفعل باحلٌي 

أباف فيو منشأ خطئهم، كبٌُت كلإلماـ عبد القاىر اجلرجاين موقف حكيم من منكرم آّاز،           
قيمة آّاز، كحاجة ادلشتغلُت يف رلاؿ الدعوة إليو، قاؿ:" كمن قدح يف آّاز، كىىمَّ أف يصفو بغَت 

، كلو مل جيب البحث عن حقيقة آّاز كالعناية الٌصدؽ، فقد خبط خبطنػا عظيما، كهتدَّؼ دلا ال خيفى
ٌصل ضركبو كتيضبط أقسامو إال للسالمة من مثل ىذه ادلقالة، كاخلالص شلا ضلا ضلو ىذه  بو، حىت ربي
الٌشبهة، لكاف من حق العاقل أف يتوفر عليو، كيصرؼ العناية إليو، فكيف كبطالب الٌدين حاجة 

                                                           
1
 . 154م، ص1041، بٌروت، 4أسرار البالغة، الجرجانً، اعتنى به: مٌّسر عقاد، مصطفى شٌخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط  

2
 .119ص المصدر نفسه،  

3
 .131،133ٌنظر: المصدر نفسه، ص  
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طاف من جانب اجلهل بو مداخله خفٌيةه يأتيهم منها فيسرؽ ماسة إليو من جهات يطوؿ عٌدىا، كللشي
 1دينهم من حيث ال يشعركف، كييلقيهم يف الضاللة من حيث ظٌنوا أهنم يهتدكف".

ديكن القوؿ إف الوعي آّازم الذم أدركو اجلرجاين، كمٌيز فركقو كخصائصو من أبلغ ما توٌصل        
أنتجو النقد ادلوضوعٌي يف صياغة ادلنهج ادلنظور لدقائق  إليو العمق البالغي للمجاز، كمن أفضل ما

 االصطالح البالغي.

 ه(:626المجاز عند الّسكاكي )ت -

" ما نٌصو :" مث إف آّاز  من حيث إهنا من فركع  -أعٍت االستعارة–جاء يف كتابو "مفتاح العلـو
، بل ال  بد فيها من تقدمة تشبيو شيء التشبيو ال تتحقق دبجرد حصوؿ االنتقاؿ من ادللزـك إىل الالـز

بذلك ادللزـك يف الـز لو، تستدعي تقدًن التعٌرض للتشبيو، فال بد من أف نأخذه أصال ثالثا كنقٌدمو، 
 2فهو الذم إذا مىهىرت فيو ملكتى زماـ التدرب يف فنوف الٌسحر البياين".

البالغة ك أصحاب الصياغة  كعرٌب السكاكي عن الوظيفة النفسٌية للمجاز بقولو:" إف أرباب          
للمعاين، مطبقوف على أف آّاز أبلغ من احلقيقة، كأف االستعارة أقول من التصريح بالتشبيو، كأف 

 3الكناية أكقع من اإلفصاح بالذٌكر".

كتعود ىذه القوة التأثَتية للمجاز إىل أنو ال يؤدم كظيفة حجاجية استداللية خالصة، أم أنو         
ادلستمع عقلو كذىنو فحسب، بل خياطب النفس كاالنفعاؿ أيضا، كال شك أف قوة  ال خياطب يف

آّاز أك قيمتو تعود عند البالغي إىل قدرتو على التأثَت يف الوقت نفسو على عقل ادلخاطب 
 4كنفسيتو.

 

                                                           
1
 .111المصدر السابق، ص  

 .11م، ص4939، بٌروت، 4وٌنظر: مجاز القرآن خصائصه الفنٌة وبالغته العربٌة، محمد حسٌن علً الصغٌر، دار المؤرخ العربً، ط
2
 .114مفتاح العلوم، السكاكً، ضبطه وكتب هوامشه وعلق علٌه: نعٌم زرزور، ص  

3
 . 141در نفسه، صالمص  

4
 .1/459ٌنظر: حجاجٌة المجاز واالستعارة، حسن المودن، ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجاالته،   
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 إبــــالغية المجـــاز المــــــــــــــرسل

 نفوس ادلتلقُت، كليس أدٌؿ على ذلك من شيوع آّاز من ضركب البالغة ذات الوقع اجلميل يف      
بشكل كبَت يف لغة التعامل اليومية، كىو ييسهم دبا حيملو من طاقات  -آّاز ادلرسل–ىذا اللوف 

إبالغية تأثَتية يف نقل ادلعٌت من الداللة احلرفية للغة إىل داللة جديدة أكثر اتساعنا شلا كيضعت عليو 
 األكؿ.اللغة يف مستواىا اإليصايل 

إف األديب بلجوئو إىل آّاز يعٍت امتالكو حلرية إضافية يف التعبَت من خالؿ استخداـ آّاز        
بعالقاتو ادلختلفة، فًتاه يبدع كيتفٌنن يف صوره اليت يبدعها خيالو "كىو من قبيل اإلغناء لأللفاظ، إذ 

 1ستوحى من سياؽ الكالـ".دينحها قدرةن على ذباكز معانيها األصلٌية إىل معافو أخرل تي 

إف آّاز كسيلة يسعى ادلبدع من خالذلا إىل توظيف الطاقات اإلبالغية للغة، ّٔدؼ إثارة          
ادلتلقي، يسعى األديب إىل "تشكيل لغتو تشكيال مجاليِّا خاصِّا بو، دكف غَته، بل يفًتؽ فيو عن 

شيئا شبيهنا بغَت ادلألوؼ، كىو يف ذلك يتعامل غَته، كذلك بأنو خيًتؽ إطار ادلألوفات أك يصنع منها 
مع مواد أٌكلٌية ذات خواص معجمية قابلة ألف تيزرع يف السياؽ بشكل متطٌور، كأف تيبادؿ اخلواص 

 2الداللية بينها يف نقطة زلددة، ديكن أف تضيف عيمقنا إىل الداللة".

ديد للغة، حيث يعمد ادلبدع إليها فإف استخداـ آّاز ادلرسل ىو عبارة عن تشكيل جكعليو        
دث تبادالن جديدا بُت معطيات اللغة، حبيث تتغٌَت الداللة يف  فيخًتؽ ادلعتاد من الٌصيغ كالًتاكيب، كحيي
ا عن عيرؼ اللغة كاصطالحها، فهي تراكيب جديدة تأيت على كجو سلصوص غَت  الًتكيب اجلديد بعيدن

عن أناة كابتكار محل زمامها ادلبدع ليفرز ادلستول الفٌٍت الًتاكيب العادية، فادلستول اجلديد سبخض 
 3الراقي من االستخداـ اللغوم.

 4لذلك ديكن إمجاؿ األغراض اليت ذبعل من آّاز أبلغ من احلقيقة يف اآليت:         

                                                           
1
 .401م، ص4933، عمان، 4المجاز المرسل والكناٌة، ٌوسف أبو العدوس، األهلٌة للنشر والتوزٌع، ط  

2
 .51م، ص1001، االسكندرٌة، 4سن الشٌخ، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنٌة، طالمجاز العقلً بٌن الترابط التركٌبً واالستبدال، عبد الواحد ح  

3
 .91م، ص1001ٌنظر: اإلبالغٌة فً الشاهد البالغً دراسة وتحلٌل، نادر عبد الرحمن محمد الوقفً، جامعة مؤتة،   

4
 .19البالغة العربٌة فً ضوء منهج متكامل، محمد علً بركات، ص  
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أف ربتاج إىل تقريب ادلعٌت إىل ذىن ادلتلقي أك تقريب حقيقة معينة، كأف تثبت صفة احلسن -
 لصديق لك فتقوؿ: حديثو كالٌشهد؛ أم طالكة كحالكة كقبوال مثل العسل.كاجلماؿ 

، كذلك إذا استعرت معٌت لشيء أكضح يف ذلك ادلستعار منو، كوصفك إلنساف 1االتساع يف ادلعٌت -
. ، فتقوؿ: زارنا حبره اليـو  باجلود كالكـر

، كذلك أف تيعٌرؼ بسجية لشخصو ال تتأتى لصاحب الن- ظرة العىجلى، فتقوؿ: إبراز ما ىو خاؼو
 معركؼ لذم البالغة، كأىل ادلعرفة كاألدب كالنقد.فالفه اجلاحظي يف بيانو، إذ بياف اجلاحظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
ٌّز فنتانًٌ    بٌن المعنى المجازي والمعنى التوّسعً بناء على قصد المتكلم، فالمعنى ٌكون مجازٌا إذا لم ٌكن الدافع شًء آخر غٌر  fontanierٌم

ٌّا إذا أصبحت داللته الجدٌدة داللة مألوفة.  رغبة المتكلم فً الخروج عن المألوف، وٌكون توسع

 .115م، ص1041، األردن، 4الجلٌل العشراوي، عالم الكتب الحدٌث، طآلٌات الحجاج القرآنً دراسة فً نصوص الترغٌب والترهٌب، عبد  



- أوموذجا الكريم الربع األخير مه القرآن – حجاجية المجاز           الفصل الثاوي 
 

 
46 

 القرآن الكريم الرّبع األخير من المجاز في حجاجية المبحـــــــــــــــث الثانــــــــــــــــــي:

، ينطلق آّاز يف الفكر اإلسالمي من الرؤية         اليت تشَت إليها الكلمة : جاز، جيوز،..أم: عىربى
. كلئن كاف الٌتحليل اللغوم للمجاز يقود دائما إىل " االختيار الكاشف عن الفرؽ بُت ادلسلمُت،  يعربي

 1الذين يصٌركف على احلياة "يف" العامل، كبُت أكلئك الذين يعدكف العامل رلٌرد "معرب" أك "رلاز".

التأكيلية لفعل رلاز اللغة يصبح أكثر إحلاحا على بسط مسألة األثر -للسانيةفإف االستعادة ا      
ادلًتتب عن استقباؿ الذات ّٓازية الٌصور اليت يىبًنيها عامًلي اللغة، فعلى قدر انفتاح عامًل اللغة يكوف 

 2استباقية )سابقة( يف الفهم. قعانفتاح عامل الذات، كالكشف عن موا

وير كالتخييل يرتبطاف ضمنٌيا بآّاز كحده دكف خطاب احلقيقة، أال ديكن أف كإذا كاف التص        
نتساءؿ فنقوؿ: أليس يف اخلطابات التقريرية )كوف غايتها األكىل ىي التواصل دبعناه الٌضيق( تصوير 

ق( الذم يقوؿ بأف أكثر اللغة رلاز، " فبعد طوؿ 392كزبييله؟ خصوصا إذا سيٌلم برأم ابن جٍت )ت
ةو للغة يرل ابن جٍت أف أكثر كالـ العرب إمنا رلاز، كذلك ناتج عن دكراف اللفظ على األلسنة معاين

بداللتو آّازية اكتسب مسة احلقيقية، كتلك الًتاكيب اللغوية اليت زباذلا ذات داللة حقيقية ىي يف 
 3كالتوكيد كالتشبيو". األصل ذات داللة رلازية، زلققة لتلك ادلعاين الثالثة اليت ذكرناىا، أم االتساع

معوف        –إف فكرة قبوؿ آّاز يف القرآف الكرًن مل تكن أمرا سهال عند ادلسلمُت مجيعا، فهم جيي
على كقوع احلقيقة فيو، كاحلقيقة ىي كل لفظو بقي على موضوعو، كال  -على اختالؼ ًمللهم كضًللهم

از فاجلمهور على أنو كاقع يف القرآف، كإف كاف تقدًن فيو كال تأخَت، كأكثر القرآف من احلقائق، أما آّ

                                                           
1
م، 4995، بٌروت، 4النص، السلطة، الحقٌقة، الفكر الدٌنً بٌن إرادة المعرفة وإرادة الهٌمنة، نصر حامد أبو زٌد، المركز الثقافً العربً، ط  

 .415ص
2
م، 1001، بٌروت، 4والتأوٌل العربً اإلسالمً، عمارة ناصر، دار الفارابً، طٌنظر: اللغة والتأوٌل، مقاربات فً الهرمنٌوطٌقا الغربٌة   

 .93،99ص
3
 .400،404م، ص1044، بٌروت، 4البالغة وتحلٌل الخطاب، حسٌن خالفً، دار الفارابً، ط  
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، كالقرآف منزٌه عن الكذب، فادلنكركف 1أنكره بعضهم  ، كشيبهتهم أف آّاز غَت احلقيقة فهو كذبه
 لوقوع آّاز اللغوم كالعقلي يف القرآف حيتٌجوف لذلك حبٌجتُت:

اؿ على ا. ، كالكذب زلي  أكالمها: أف آّاز كذبه

 2االلتجاء إىل آّاز ىو عجز عن التعبَت باحلقيقة، كالعجز زلاؿ على ا. كثانيهما: أف

ق( معقبا على من قاؿ دبنع استعماؿ آّاز القرآين، بقولو:" كىذا 794كيؤكد الزركشي )ت        
باطله، كلو كجب خيلو القرآف من آّاز لوجب خلوه من التوكيد كاحلذؼ كتثنية القصص، كغَته، كلو 

 3ّٓاز من القرآف سقط شىٍطر احلسن".سقط ا

فاستعماؿ آّاز يف القرآف نابع من احلاجة إليو يف بياف زلٌسنات القرآف البالغية فهو ك          
 احلقيقة يتقامساف شطرٍم احلسن يف الذائقة البيانية كما أشار الزركشي.

قيقة، أك عجز عن تسخَتىا يف ربقيق إف ادلورد آّازم يف االستعماؿ القرآين ال تضيق يف احل        
ادلعٌت ادلراد، بل لغاية التحرر يف األلفاظ، كإرادة ادلعاين الثانوية البكر، فيكوف بذلك قد أضاؼ إىل 
احلقيقة يف األلفاظ إضاءة جديدة، كاأللفاظ ىي ىي، كىذا بعيد عن ملحظ الكذب يف التقرير، أك 

 4رآف لكاف رلردا عن ىذه اإلضافات البيانية.العجز عن تسخَت احلقيقة، كلو خال منو الق

فليس آّاز رلرد ًحلية أسلوبية، كإمنا ىو غرضه يقتضيو ادلقاـ، كتتبناه الضركرة، كأعجب ما يف       
 5أهنا تنقل السامع عن خلقو الطبيعي يف بعض األحواؿ. العبارة آّازية 

                                                           
1
 رآن، ٌنظر:للوقوف على أطراف هذه القضٌة وتقصٌها تقصٌا تاما، لمعرفة صحة من ذهب إلى وجود المجاز فً اللغة والق  

 .01م، ص1001الحقٌقة والمجاز، ابن تٌمٌة )تقً الدٌن أحمد(، تحق: أبو مالك محمد بن حامد بن عبد الوهاب، دار البصٌرة، د ط، االسكندرٌة، 

 .1/143والمجاز فً اللغة والقرآن الكرٌم بٌن اإلجازة والمنع، عبد العظٌم المطعنً، 
2
 .55ن، الشرٌف الرضى، صٌنظر: تلخٌص البٌان فً مجازات القرآ  

 .1/111والمجاز فً اللغة والقرآن الكرٌم بٌن اإلجازة والمنع، عبد العظٌم المطعنً، 
3
 .1/155البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   

4
 .11ٌنظر: مجاز القرآن خصائصه الفنٌة وبالغته العربٌة، محمد حسٌن الصغٌر، ص  
   ٌقول كنتلٌانQuintiliano جاز المرسل ٌمكن أن ٌضفً التنوٌع على الخطاب، وذلك بجعلنا نفهم عدٌدا من األشٌاء عبر شًء واحد، :" إن الم

 أي نفهم الكل عبر الجزء، والجنس عبر النوع، والالحق عبر السالف أو العكس". 

 .11م، ص1001، المغرب، البالغة مدخل لدراسة الصور البٌانٌة، فرانسوا مورو، تر: محمد الولً، عائشة جرٌر، أفرٌقٌا الشرق
5
 .11م، ص4933، 4ٌنظر: التصوٌر المجازي والكنائً، تحرٌر وتحلٌل: صالح الدٌن محمد أحمد، مكتبة سعٌد رأفت، ط  
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ٍت ذلك أنو أبلغ من احلقيقة؟ قاؿ البالغيوف ما يوىم كإذا كاف آّاز لو من ىذا الثراء فهل يع         
ذلك بقوذلم: قد أمجع اجلميع على أف الكناية أبلغ من اإلفصاح، كالٌتعريض أكقع من الٌتصريح، كأف 

 1االستعارة مزية كفضال كأف آّاز أبدا أبلغ من احلقيقة.

يغ كمظهر من مظاىر اإلثراء اللغوم ف آّاز طريق من طرؽ التعبَت البلالٌدراسة إىل ألص زب        
الذم يتم بو إشباع رغبة ادلتكلم يف اإلبانة عن أحاسيسو، كانفعاالتو، مث إف احلقيقة كآّاز ككجودمها 
يف القرآف كسائر الكالـ ىو ادلساير لواقع األساليب، كأما ىذه اآلراء ادلتطرفة فالواقع يشهد بعدـ 

 ثباهتا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .11، صلسابقاالمرجع   
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 مـن خـــــالل الـــــــــربع األخــــير من القـــــرآن الكــــريمالمرسل لمجـــــاز عالقــــــــــات ا
لقد شٌكل آّاز ادلرسل بعالقاتو ادلختلفة مناذج أساسية لتغٌَت ادلعاين، كابتكار معافو جديدة تلفت 

عفوٌم بُت ادلستول  ، كالتلٌذذ باالنتقاؿ بشكلانتباه ادلتلقي، كتدفعو إىل االستجابة إلبالغية الصورة
ادلباشر للغة، كادلستول الفٌٍت ادلعتمد على خرؽ قواعد اللغة ادلعيارية، حيث األثر يبدك جليٌا الختالؼ 

 الًتكيب اجلديد عما جرت عليو العادة يف التعبَت البسيط الٌشائع.
 ما يلي:من العالقات الكثَتة للمجاز ادلرسل ادلذكورة يف الربع األخَت من القرآف الكرًن، 

 إطالق المسبَّب وإرادة الّسبب )المسببية(: -1

 :قولو تعالى﴿                             

     ﴾/13غافر. 

ء سبب يف مجيع األرزاؽ، فهو من باب يف اآلية رلاز مرسل أطلق )الٌرزؽ( كأراد بو )ادلطر(؛ ألف ادلا
 1إطالؽ ادلسٌبب كإرادة الٌسبب.

" النتيجة          " 

"- 2ح          " 

"- 1ح         " 

 ادلقٌدمة       االستدالؿ على قدرتو تعاىل.

ف ىذه احلجج ىي حجج استداللية برىانية دالٌة على كماؿ ا عٌز كجٌل كسباـ قدرتو،كاليت فادلالحظ أ
تؤدم إىل نتيجة مفادىا أهنا آيات لذكم العقوؿ النٌَتة إىل معرفة ا كتقديره حٌق قدره، كىي كما 

                                                           
1
ٌّد وآخرون، مؤسسة قرطبة، ط   التنزٌل وعٌون . والكشاف عن حقائق 41/411م، 1000، 4تفسٌر القرآن العظٌم، ابن كثٌر، تحق: نصطفى الس

، 4األقاوٌل فً وجوه التأوٌل، الزمخشري، تحقٌق وتعلٌق ودراسة: عادل أحمد عبد الموجود، علً محمد معوض، مكتبة العبٌكات، ط

 .5/111م، 4993الرٌاض،
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اإلشكاالت اليت يثَتىا النص القرآين كالسيما النصوص اليت تتحدث عن الذات اإلذلية، ىو حديث 
  1يقة.عن آّاز دبعناه ادلقابل للحق

يػىعيٌد ابن قتيبة آّاز سلتصرا للصور البالغية، كخاصية لغوية قبل كل شيء، قاؿ :" كأما          
، ألف اجلدار ال يريد، كالقرية ال تسأؿ، كىذا من  الطاعنوف على القرآف بآّاز فإهنم زعموا أنو كذبه

از كذبنا، ككل فعلو يينسب إىل أشنع جهاالهتم كأدذٌلا على سول نظرىم، كقلة أفهامهم، كلو كاف آّ
ا، ألننا نقوؿ: نبت البقل، كطالت الشجرة، كأينعت الثمرة،  غَت احليواف باطالن  كاف أكثر كالمنا فاسدن

 2كأقاـ اجلبل،...".
اقتصر على آّاز العقلي، كأنو يرد على الطاعنُت يف القرآف  كظاىره من كالـ ابن قتيبة أف سبثيلو       

عل الطاعنُت الذين كاجههم ابن قتيبة ىنا قد أخذكا شبهة القوؿ بالكذب شلن منع آّاز بآّاز، كل
كىو غَت طاعن يف القرآف، فالفريقاف مواجهاف ّٔذا الكالـ مع حسن نٌية الٌنافُت كخيبث نٌية 

 3الطاعنُت.
يف الكالـ،  مث إف ابن قتيبة ييفصح عن ىذه آّازات كيفٌسرىا قائال:" كللعرب آّازات        

كمعناىا: طرؽ القوؿ كمآخذه، ففيها االستعارة كالتمثيل كالقلب، كالتقدًن كالتأخَت، كاحلذؼ 
كالتكرار، كاإلخفاء كاإلظهار، كالتعريض كاإلفصاح، كالكناية كاإليضاح، كسلاطبة الواحد سلاطبة 

اخلصوص دبعٌت اجلمع، كاجلميع خطاب الواحد، كالواحد كاجلمع خطاب االثنُت، كالقصد بلفظ 
، كبلفظ العمـو دلعٌت اخلصوص مع أشياء كثَتة".  4العمـو

 ه(471المجاز عند عبد القاىر الجرجاني )ت -
كٌل كلمة أيريد ّٔا غَتىا ،كقعت لو يف موضع كاضعها دلالحظة بُت الثاين آّاز عند اجلرجاين ىو "

ضع إىل ما توضع لو، من غَت كاألكؿ... كإف شئت قلت: كلمة جيزت ّٔا ما كقعت لو يف موضع الوا

                                                           
1
 .49مناهج البحث البالغً عند العرب، عماد محمد محمود البخٌتاوي، ص  

2
 .409م، ص4934، بٌروت، 1ط تأوٌل مشكل القرآن، ابن قتٌبة، تحق: أحمد صقر، دار الكتب العلمٌة،  

3
 .1/111ٌنظر: المجاز فً اللغة والقرآن الكرٌم بٌن اإلجازة والمنع، عبد العظٌم المطعنً،  مكتبة  وهبة، د ط، القاهرة، د ت،  

4
 .10،14تأوٌل مشكل القرآن، ابن قتٌبة،   



- أوموذجا الكريم الربع األخير مه القرآن – حجاجية المجاز           الفصل الثاوي 
 

 
50 

 كصفها تعاىل: "        "ف االىتداء ال يتحٌقق إال عتبار أصله يف التفكَت؛ أل، فاال

  باالستدالؿ البٌُت.

 قولو تعالى :﴿             

               ﴾ /مٌسى ا ادلطر رزقا؛ ألنو  .5الجاثية

 1بسببو حيصل الٌرزؽ، ففي اآلية رلاز عالقتو ادلسببية.

:              "نتيجة            ." 

"  -             2ح               "   

"- 1ح       " 

:  " مقّدمة كبرى      " 

ذم ( تالزمية شرطية كىي كذلك بُت احلجتُت كالنتيجة، كال2ك1إف العالقة بُت ادلقٌدمة كاحلٌجتُت )
على الرٌبط  فعمال )الواك كالفاء( اللذاف يُت احلجاجيُتالرابط ييظهر ىذه العالقة احلجاجية مها

 كالًتتيب.

 عالى: قولو ت و﴿                ﴾ /أطلق )الٌرزؽ( على ، 22الذاريات

الغيث، كالٌرزؽ مسٌبب عنو، كذلك لإلشعار بقوة الٌسبب، كالداللة على أف ا تعاىل بيده األمر كٌلو، 
 2فأرزاؽ العباد بيده يقسمها كيف يشاء.

                                                           
1
 .100م، ص1009اإلبداع البٌانً فً القرآن العظٌم، محمد علً الصابونً، المكتبة العصرٌة، بٌروت،   

 .104م، ص1001، القاهرة، 4غً فً القرآن الكرٌم، محمد حسن سالمة، دار اآلفاق العربٌة، طواإلعجاز البال
2
 . 11/151تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور، الدار التونسٌة للنشر، دط، تونس،  

 .191، 195م، ص1040، القاهرة، 4ومن بالغة النظم القرآنً، بسٌونً عبد الفتاح فٌود، مؤسسة المختار للنشر والتوزٌع، ط
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سبب األقوات، كعن سعيد بن جبَت: ىو الثٌلج ككٌل عُت دائمة جاء يف الكشاؼ :"ىو ادلطر؛ ألنو 
 1منو. أك أراد: أف ما ترزقونو يف الٌدنيا كما توعدكف بو يف العقىب كٌلو مقٌدره مكتوبه يف الٌسماء".

إف لكٌل صورة فٌنية يف اخلطاب القرآين كظائف تداكلية تكوف ميتضٌمنة فيو، كتتمثل ىذه الوظائف يف 
احليلة يف إلقاء الكالـ من الٌنفوس دبحٌل القبوؿ،  عبارة عن إعماؿ "قصد؛ الذم ىوالغرض أك ادل

 2لتتأثٌر دبقتضاه".
إف العناية بالقصد يف اآليات السابقة لو أثر يف توجيو الدالالت اللغوية للفظة "الٌرزؽ" للوقوؼ على 

اد كالٌتذكَت، كىنا تظهر ريق الوعظ كاإلرشادلضمر منها، كلعل أىم ىذه ادلقاصد ىي التوجيو عن ط
 الطاقة احلجاجية للغة اليت تقًتف بادلمارسة العقلية ذلا.

 قولو تعالى :﴿            

                           ﴾ /6التحريم. 

بذكر ادلسبَّب كإرادة الٌسبب؛ أم: امحوا أنفسكم كصونوىا من نار جهنم اليت كقودىا  رلاز مرسل
 احلجر كالبشر، كذلك دبالزمة اإلدياف كالطاعة، كالبيعد عٌما حرـٌ ا تعاىل، فاإلدياف سبب صلاة اإلنساف

 3من النار.

تظهر القيمة احلجاجية للمجاز يف اآلية الكردية يف حرص اخلطاب القرآين على توجيو سلوؾ 
 ادلخاطىب كتعديل مواقفو، سواء كاف ىذا التوجيو بغرض الًتغيب يف أمر ما، أك بغرض الٌتنفَت منو.

 

 

                                                           
1
 .5/141الكشاف، الزمخشري،   

2
 .110م، ص4911منهاج البلغاء وسراج األدباء، حازم القرطاجنً، تحق: محمد الحبٌب خوجة، دار الكتب الشرقٌة، دط، تونس،   

3
لبالغً فً القرآن الكرٌم، محمد . واإلعجاز ا153. واإلبداع البٌانً فً القرآن العظٌم، محمد علً الصابونً، ص1/414الكّشاف، الزمخشري،   

 .114حسن سالمة، ص
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 صلاة اإلنساف من نار جهنم النتيجة 

"-        2ح             " 

"- 1ح        " 

 ادلقٌدمة                مالزمة اإلدياف كالطاعة

  :قولو تعالى﴿       ﴾ /5المدثّر. 

 جاء يف تفسَت التحرير كالتنوير:")    :) ّْبكسر الرٌاء كضٌمها لغتاف فيو كادلعٌت كاحده  جزالر

عند مجهور أىل اللغة، قاؿ الكسائي: الرّْجز: بالكسر العذاب كالٌنجاسة كادلعصٌية، كبالضٌم الوثن، 
مل الرّْجز ىنا على ما يشمل األكثاف كغَتىا من أكل ادليتة كالٌدـ.  كحيي

 1أف ينفي عنها اإلذلية".كاألمر ّٔجر الرّْجز يستلـز أف ال يعبد األصناـ ك 

 2."أم عبادة األصناـ؛ ألف العذاب مسٌبب عنهاكزاد الزركشي بقولو:" 

 بادلخطط التايل:آّازية ديكن سبثيل ىذه العالقة 

 احلجاجية العالقة        النتيجة                 ثقافة/ بيئة                                    تركيب

 مسببية           العذاب    األكثاف             عبادة األصناـ           زالٌرج

 ادلدلوؿ الثاين يف عالقتو بادلدلوؿ األكؿ كىي أف العذاب سببو عبادة األصناـ() الوسائط/ اللواـز   اللفظ الداؿ) مدلوؿ حريف(

 

 

                                                           
1
 .19/193تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

2
 .1/114البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   
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 (الّسببيةإطالق الّسبب وإرادة المسّبب ) -2
أصلح العالقات احلجاجية، كأقدرىا على التأثَت يف ادلتلقي؛  ذلك أف تعٌد العالقة الٌسببية من 

ااجج يسعى من كرائها إىل جعل أحداثو سببان ألحداث أخرل، أم أف احلجج تكوف أسبابنا 
 للنتائج.

كقد أٌكد بَتدلاف أنو ديكن "أف نربز تارة الٌسبب كطوران النتيجة، كذلك حسب تصٌورنا للتتابع 
، فإذا أردنا التقليل من شأف عملو يكفي بغايةو  ، أك كسيلةو بنتيجةو   شكل عالقة سببو الٌسبيب إما يف

 1أف نربزه كنتيجة، كإذا أردنا تضخيم أمهيتو كجب تقدديو كغاية".

  :قال تعالى﴿           

         ﴾ /رلاز مرسل عالقتو الٌسببية؛ ألف الٌدعاء سبب  60الزمر،

 2العبادة.
 3اجلامع ألحكاـ القرآف:" الٌدعاء ىو العبادة".جاء يف 

 4الزسلشرم يف الكٌشاؼ :"ادعوين: اعبدكين، كالدعاء دبعٌت العبادة كثَت يف القرآف". كنقل
كتكمن قيمتو احلجاجية ىنا يف خركج اللفظتُت )العبادة  ية،القتو الٌسببع مرسل ففي اآلية رلاز

 كالٌدعاء( من دائرة ادلشأّة إىل غَت ادلشأّة؛ إذ تتحقق العبادة بوجود أحد أسبأّا كىو الٌدعاء.

"               نتيجة          " 

 جاجي: ضمٍتٌ العالقة احلجاجية: سببية              الرابط احل

" احلٌجة                                " 

                                                           
1
 .111الحجاج فً الشعر العربً القدٌم بنٌته وأسالٌبه، سامٌة الدرٌدي، ص  

2
 .1/401م، 4934، بٌروت، 1كرٌم، طصفوة التفاسٌر، محمد علً الصابونً، دار القرآن ال  

 .131واإلعجاز البالغً فً القرآن الكرٌم، محمد حسن سالمة، ص
3
 .43/115م، 1001، بٌروت، 4ه(، تحق: عبد هللا بن عبد المحسن التركً، مؤسسة الرسالة، ط114الجامع ألحكام القرآن الكرٌم، القرطبً )ت  

4
 .5/151الكّشاف، الزمخشري،   
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إٌف رٌد احلقائق إىل أسبأّا يتضمن فعالن حجاجيِّا جيعل تلك احلقائق أمورا ميتمٌكنة، ليغدك بذلك كٌل 
بب )الٌدعاء( مضموف حجاجٌي ريدَّ إىل سببو ادث حقيقة كٌلية، كىو ما ذبٌسد يف اآلية أف جيعل السٌ 

 زلورا للمحاججة على )العبادة(.

 :قال تعالى﴿                   

   ﴾ 19-17/التكوير.  

 إىل الٌنيٌب صلى ا ف جربيل برسوؿو ألنو مرسله من اصً يراد بو جربيل عليو السالـ، كي  جيوز أف"
 1عليو كسٌلم بالقرآف".

نتيجة                                            "        " 

 إف كالالـإذا ك الواك ك الرابط احلجاجي :                العالقة احلجاجية: سببية

"- 2احلجة       "    

"-  1حلجة ا    " 

ففي احلٌجتُت قسمه كتكراره يف ادلوضع الثاين من باب التأكيد، كالعالقة بُت احلجج كالنتيجة ربققت 
 بواسطة الرابطُت احلجاجيُت )إف كالالـ(.

بار أنو القرآف إىل جربيل، كىو يف احلقيقة قوؿ ا تعاىل، فإسناده إليو رلاز باعت ا أضاؼلقد  

   ﴿بب يف نزكلو، كما قاؿ سبحانو:السٌ      ﴾ /كإسناده إليو  ،193الشعراء

                                                           
1
 .10/455رٌر والتنوٌر، ابن عاشور، تفسٌر التح  
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باعتبار السببية يف اإلنزاؿ كاإليصاؿ، كشلا يدؿ على ذلك كصف جربيل بالقوة، كادلكانة عند رب 
 1العرش جٌل كعال، كأنو أمُت على الوحي.

 المحلّ  ةرادطـــالق اسم الحال وإإ/ الحـــــــــــــــــالية -3

  :قال تعالى﴿              ﴾  /المرسالت

41،42. 

 2دبعٌت :"ىم مستقركف يف ظالؿ". 

 قتو احلالية.كىو رلاز مرسل عال 3فادلراد " أهنم مستقركف يف فنوف الًتفو كأنواع التنعم".

         " 

 معٌت ضمٍت معٌت ظاىر 

 

 "ية             إرادة اٌل "الظالؿ كالعيوف"       العالقة احلجاجية: احلالإطالؽ احلاؿ "الًٌتؼ كالٌنعم

  :قولو تعالى﴿          ﴾/سم ا بو، كمنو من فٌسر )الٌتُت ىذا قسمه أق، 1التين

كالزيتوف( بأنو قسمه بادلواقع اليت تنبت فيها، كىي بالد الٌشاـ كفلسطُت كبيت ادلقدس؛ اليت كانت 
ا للٌرساالت الٌسماكية بدليل أف ا عطف عليها )جبل الطور(، كىو من باب آّاز ادلرسل من  مهدن

 4ثر ادلفسرين.باب إطالؽ احلاؿ كإرادة اٌل على رأم أك

                                                           
1
 .191اإلبداع البٌانً فً القرآن العظٌم، محمد علً الصابونً، ص  

2
 .1/194الكشاف، الزمخشري،   

3
 .10/131. ومفاتٌح الغٌب، الرازي، 19/413روح المعانً، األلوسً،   

4
، 4عبد هللا بن عبد المحسن التركً، هجر للطباعة والنشر، طه(، تحق: 140تفسٌر الطبري جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن، الطبري )ت  

 .1/104. والكشاف، الزمخشري، 11/501م، 1004القاهرة، 
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 )التُت كالزيتوف(       العالقة احلجاجية: احلالية     إرادة اٌل )ادلواقع اليت تنبت فيها( إطالؽ احلاؿ 

 كمن الشواىد الشعرية قوؿ ادلتنيب يف ذـٌ كافور:

َفُهم              َعن القِ  ابِيَن َضيـْ  َرى وَعن التِّرَحاِل َمْحُدودِإنِّي نـََزْلُت ِبَكذَّ

كالذم قصده ادلتنيب أنو نزؿ ببلد كٌذابُت، ألف )الكٌذابُت( ال يينزؿ ّٔم، كإمنا ينزؿ دبكاهنم، فكلمة 
 1)كٌذابُت( رلاز مرسل عالقتو احلالية حللوذلم يف ادلكاف، كالقرينة )نزلت(.

 الحالالمحلــــــــــــّية/ إطـــــــــــــالق المحّل وإرادة  -4

  :قولو تعالى﴿            

          ﴾ /30الجاثية. 

ة ا، كالٌرمحة ال رلاز مرسل عالقتو الية؛ أم: يدخلهم رّٔم يف اجلنة؛ ألهنا مكاف تنزُّؿ رمح يف اآلية
ديكن أف يسكنها أحد؛ ألهنا أمر معنوم، أما اجلنة فهي مكاف سيكٌت ادلؤمنُت األبرار، كىي مكاف 

 2نزكؿ الٌرمحة كالٌرضواف.

 الشعرية قوؿ الشاعر العباسي زلمد بن عبد ادللك الزيات: الشواىدكمن 

 بَِعيَد الِكَرى َعْيناُه تـَْنَسِكبانِ ِإالّ َمن رَأى الطِّفَل الُمفاِرَق أُمََّو               

فقد أراد بلفظة )عيناه( دمعهما؛ ألنو ىو الذم ينسكب، فالعالقة زللٌية، ألف الٌدمع حاؿ يف العينُت، 
 3كالقرينة )تنسكباف(.

                                                           
1
 .441م، القاهرة، ص4939، حسن البنداري، مكتبة األنجلو المصرٌة، -علم البٌان–ٌنظر: فً البالغة العربٌة   

2
 .104لقرآن العظٌم، محمد علً الصابونً، ص. واإلبداع البٌانً فً ا139/ 5الكشاف، الزمخشري،   

3
 .441، حسن البنداري، ص-علم البٌان–ٌنظر: فً البالغة العربٌة   
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  :قال تعالى﴿         ﴾ /34الواقعة. 

 ، كىو ما ييفرش.: مجع ًفراش بكسر الفاء" الفيرش
ة: أم ليست مفركشة يف األرض، كجيوز أف يراد رَّ كمرفوعة: كصفه ؿ)فرش( أم مرفوعة على األسً 

 1بالفرش األسرٌة من تسمية الشيء باسم ما حيٌل فيو".
 2."أم: نساؤه: "فيرش "الربىاف يف علـو القرآف"كجاء يف  

لٌنساء؛ ألف ادلرأة ييكٌٌت :" فيرش: مجع فراش، كقيل ىي: ا، قاؿ الكٌشاؼ كىو ما نقلو الزسلشرم يف
 3عنها بالفراش مرفوعة على األرائك".

     

 لية       إرادة احلاؿ )كصفه للفيرش(إطالؽ اٌل )الٌنساء أك األسرٌة(     العالقة احلجاجية: ا    

  :قال تعالى﴿            

           ﴾/8الطالق. 

 4: "كثَت من أىل قرية".أم

 5ادلراد: أىل القرية، من باب تسمية احلاؿ باسم اٌل.ف 

        

 الية         إرادة احلاؿ )كثَت من أىل القرية(إطالؽ اٌل )القرية(           العالقة احلجاجية:     

                                                           
1
 .100/ 11تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

2
 .1/134البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   

3
 .1/11الكّشاف، الزمخشري،   

4
 .13/410روح المعانً، األلوسً،   

5
 .159إلعجاز البالغً فً القرآن الكرٌم، محمد حسن سالمة، صا  
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  :قال تعالى﴿              ﴾ /11نوح. 

 1"كثَت الٌدر كرأل السيالف كالسماء كالسحاب أك ادلطر". أم:

طلق اٌل على احلاؿ، ادلراد بالسماء ادلطر؛ ألف ادلطر ينزؿ من جهة الٌسماء، ففي اآلية رلاز مرسل أي ف
كعالقتو الٌية، كمعٌت اآلية: إذا رجعتم إىل ا أغدؽ عليكم أبواب الٌرزؽ، فأنزؿ عليكم ادلطر بكثرة 

 2ككفرة فأخرج لكم بو الٌزرع.

  :قال تعالى﴿          ﴾ /17العلق. 

نصاره من عشَتتو كقومو، كالنادم ىو جاء يف تفسَت الطربم: "فليدع أبو جهل أىل رللسو، كأ 
 3آّلس".

       

 إطالؽ اٌل )آّلس أك النادم(      العالقة احلجاجية: الية          إرادة احلاؿ: أىل آّلس

 :اعتبـــــــــــار مـــا كــــان -5

  :قال تعالى﴿                                    

  ﴾ /11غافر. 

رلاز مرسل؛ ألف ادلراد بادليتتُت االثنتُت خلقهم أمواتا أكال مث إمامتهم عند انقضاء آجاذلم  يف اآلية
ة البعث، ففي تسمية خلقهم أمواتا إماتة رلاز ثانيا، كادلراد باإلحياء من اإلحياءة األكىل، كإحياء

 4مرسل ألنو باعتبار ما كاف.

                                                           
1
 .19/11روح المعانً، األلوسً،   

2
 .111اإلبداع البٌانً فً القرآن العظٌم، محمد علً الصابونً، ص  

3
 .10/511تفسٌر الطبري، الطبري،   

4
 .5/111زمخشري، . الكشاف، ال43/115. الجامع ألحكام القرآن، القرطبً، 10/190المصدر نفسه،    
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 (احياء مث أمواتاعتبار ما سيكوف )أ               العالقة احلجاجية: اعتبار ما كاف            مث أحياء(     ااعتبار ما كاف )أموات

 كمن الشواىد الشعرية، قوؿ الشاعر:

 ال َأركُب الَبحَر ِإنِّي                        َأخاُف ِمنُو الَمعاِطبَ      

 ِطيٌن أنا وىو َماٌء                          والطِّيُن ِفي الَماِء َذاِئب     

قة اعتبار ما كاف؛ ألف أصل اإلنساف الطُت فكلمة )الٌطُت( رلاز مرسل؛ ألنو جسم آدمٌي، كالعال
 1حيث خلق منو.

 :باعتبــــــــــــــار مــــــــــــا سيكون -6

  :قال تعالى﴿               ﴾  /الّصافات 

100.101.  

 ﴾            ﴿وقولو عز وجل:

 .28الّذاريات/

حيث كصف الغالـ بصفيٍت احلًلم كالًعلم، حُت مولده، كىو ال يكوف كذلك إال بعد حُت، ككراء 
ة آّاز يف اآليتُت طمأنة إبراىيم عليو السالـ بأف الغالـ سيبلغ مبلغ الٌرجاؿ، كأنو سييؤتى احلكم

 2كيكوف حليمنا عليمنا.

                                                           
1
 .441علم البٌان، حسن البنداري، ص–ٌنظر: فً البالغة العربٌة   

2
. والكشاف، الزمخشري، 11/454م، 4934، 4تفسٌر الفخر الرازي المشهور بالتفسٌر الكبٌر ومفاتٌح الغٌب، فخر الدٌن الرازي، درا الفكر، ط  

5/110. 
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 :قولو تعالى﴿            ﴾ 

 .27نوح/
يف اآلية رلاز مرسل عالقتو باعتبار ما سيكوف، أم يلدكا أكالدنا مآذلم كمصَتىم أف يصبحوا فٌجارا  

 1كٌفارا عند بلوغهم.
الرازم:" فإف قيل: كيف عرؼ نوح ذلك؟ فاجلواب أنو عرؼ ذلك باالستقراء، فإنو لبث  قاؿ الفخر

عليو –فيهم ألف سنة إال مخسُت عاما، فعرؼ طباعهم كجٌرّٔم، ككاف الرجل ينطلق بابنو إىل نوح 
وت الكبَت فيقوؿ لو: يا بٌٍت احذر ىذا فإنو كٌذاب، كإف أيب أكصاين دبثل ىذه الوصٌية، فيم -السالـ

 2كينشأ الصغَت على ذلك، لذلك حكم عليهم أهنم سيصَتكف كٌفارا فٌجارا".

 :في قولو تعالى﴿                      

            ﴾ /73الّزمر. 

أم:" ادخلوىا مقدرين اخللود فيها، فإف من دخل مدخال كرديا مقٌدرا أاٌل خيرج منو أبدا، كاف ذلك 
 3أمٌت لسركره كنعيمو، كلو توٌىم انقطاعو لتنغٌص عليو الٌنعيم الناجز شلا يتومهو من االنقطاع الالحق".

 ء على الكّل:إطالق اسم الجز  -7
 مناذجو يف الرٌبع األخَت من القرآف الكرًن على كثرهتا، منها:

 :قولو تعالى﴿                  ﴾/28الّزخرف. 

زء كىي ادلراد بالكلمة ىنا كلمة التوحيد كىي "ال إلو إاٌل ا"، ففي اآلية رلاز مرسل أطلق اجل
 4)الكلمة( كأراد الكٌل كىي كلمة التوحيد اخلالص.

 

                                                           
1
 .1/113. والبرهان فً علوم القرآن، الزركشً، 1/149الكشاف، الزمخشري،  .19/141تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

2
 .10/411مفاتٌح الغٌب، الرازي،   

3
 .1/130البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   

4
غً فً القرآن . واإلعجاز البال191. واإلبداع البٌانً فً القرآن، محمد علً الصابونً، ص15/491تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

 .195الكرٌم، محمد حسن سالمة، ص
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 إطالؽ اجلزء )الكلمة(      العالقة احلجاجية: اجلزئية          إرادة الكٌل )كلمة التوحيد(

 :قال تعالى﴿                    ﴾ 

 .07محمد/

" تثبيت األقداـ: سبثيله لليقُت كعدـ الوىن حبالة من ثبتت قدمو يف األرض فلم قاؿ ابن عاشور:
ٌثل االهنزاـ كاخليبة كاخلطأ بزلل القدـ".يىزؿ، فإف الزٌلل كىىىنه ييسقط صاحبو، كلذلك   1ديي

ىو تثبيت األقداـ كرسوخها يف مواطن القتاؿ كمواضع كأٌكد ىذا الٌنص "بتكرار معٌت الفعل ك 
احلرب، شلا يؤدم إىل الٌنصرة؛ أم أف ا يقابل رلرد األخذ بأسباب الٌنصر كمؤازرة دين ا كنصرة 

 2رسولو، بنصرو جازـو زلٌقق من قبلو تعاىل للمؤمنُت".

ل باألقداـ ألف الثٌبات كالزٌلرٌب دبعٌت: يثبٌتكم، كع في اآلية ،إذف، رلاز مرسل عالقتو اجلزئيةف
 .يظهراف فيها

 :قولو تعالى﴿                     ﴾ 

 .26،27الّرحمن/

 "          " 

 معٌت ضمٍتٌ  معٌت ظاىر

 إرادة الكٌل )ذات ا(           العالقة احلجاجية: اجلزئية       الؽ اجلزء )الوجو( إط

                                                           
1
 .1/130. البرهان فً علوم القرآن، الزركشً، 11/35تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

2
 .11/55،51التفسٌر البالغً المٌّسر، عبد القادر حسٌن، دار غرٌب للطباعة والنشر، دط، القاهرة، د ت،   
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طلق الوجو كأراد بو ذات ا جٌل كعال، كادلعٌت: كل من على كجو األرض ديوت كيبقى احلٌي أ
، كىذا آّاز مشهور عند  نو دبعٌت: أرسل الٌرجاؿ يأتو  العرب يقولوف: أرسل األمَت عيونوالقٌيـو

 1باألخبار.

 ﴿قاؿ ابن كثَت:" عرٌب بالوجو عن الٌذات كمثل ىذه اآلية قولو تعاىل:         

                    ﴾ 

 .88القصص/

 2إخبار بأنو ىو احلي الدائم الباقي الذم سبوت اخلالئق كال ديوت". أم: إال ا، فهو 

 :قولو تعالى﴿                     ﴾ /12/13البلد. 

قبة( يف بالرقبة: العبد أك األىمىة من الرٌقيق، أطلق اجلزء كأراد الكٌل، كإيثار التعبَت ّٔذا اجلزء )الر فادلراد 
مثل ىذا ادلقاـ، مقاـ احلٌث على ربرير الرٌقيق كإنقاذىم من ذٌؿ العبودية ىو ادلالئم ألنو يشَت إىل 

 كىذا مكمن القيمة احلجاجية لتوظيف آّاز يف اآلية. 3موضع كضع األغالؿ كىو الرٌقاب.

       

 معٌت ضمٍت معٌت ظاىر                 

 إرادة الكٌل )األمة أك العبد(      (        العالقة احلجاجية: اجلزئيةزء )الرقبة إطالؽ اجل    

  :قولو تعالى﴿              ﴾ /48المرسالت. 

 عرٌب عن الصالة بالقياـ كالرٌكوع، كتلك أجزاء من الصالة كركن من أركاهنا. فقد
                                                           

1
 .10/414. والجامع ألحكام القرآن، القرطبً، 11/151عاشور،  تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن  

2
 .41/110تفسٌر القرآن العظٌم، ابن كثٌر،   

3
 .194. ومن بالغة الّنظم القرآنً، بسٌونً عبد الفتاح فٌود، ص1/53الكشاف، الزمخشري،   
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 ﴿عاىل:ككذلك يف قولو ت          ﴾ /19العلق. 

يف موضعو، ككأف معناه  عرٌب عن الصالة بالٌسجود، فكل جزء يف اآليتُت عرٌب بو عن الصالة مهمّّ  إذ
 1ىو ادلراد ربقيقو.

      

 قة احلجاجية: اجلزئية            إرادة الكٌل )الصالة(إطالؽ اجلزء )الٌسجود(        العال

 :قولو تعالى﴿                  ﴾ /22،23القيامة. 

. "فالوجو ادلراد بو مجيع ما تقع بو ادلواجهة ال الوجو كحده 2أطلق الوجوه كأراد ّٔا أصحأّا ادلؤمنوف.
اختلف يف تأكيل "الوجو" الذم جاء مضافنا إىل ا يف مواضع من القرآف، فنقل ابن عطية عن  كقد

احلذاؽ أنو راجع إىل الوجود، كالعبارة عنو بالوجو رلاز؛ إذ ىو أظهر األعضاء يف ادلشاىدة كأجٌلها 
فات ا ، زائدة على ما توجبو العقوؿ من صىي صفة ثابتة بالٌسمع -كىو الصواب–قدران، كقيل 

 3". تعاىل

  ﴿ما أشار إليو ا تعاىل يف موضع آخر، يقوؿ:  كىو            

    ﴾ /ففي اآلية رلاز مرسل أطلق الوجوه كأراد ّٔا أصحأّا؛ أم  .38،39عبس

 4أصحاب تلك الوجوه.

 ﴿ككذلك قولو يف موضع آخر:                  ﴾2،3/ الغاشية  .

 ﴿قاؿ الزركشي:"يريد األجساد؛ ألف العمل كالنَّصىب من صفاهتا، كأما قولو:        

                                                           
1
 .1/115البرهان فً علوم القرآن، الّزركشً،   

2
 .1/110الكشاف، الزمخشري،   

3
 .1/111البرهان فً علوم القرآن،، الزركشً،   

4
 .195. واإلبداع البٌانً فً القرآن العظٌم، محمد علً الصابونً، ص1/149الكشاف، الزمخشري،   
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 ﴾ فيجوز أف يكوف من ىذا؛ عرٌب بالوجوه عن الٌرجاؿ، كجيوز أف يكوف من كصف 8/الغاشية ،

 1فة الكٌل ألف التنٌعم منسوب إىل مجيع األجساد".البعض بص

 قوؿ الشاعر:ذلذا النوع من عالقات آّاز ادلرسل كمن الٌشواىد الٌشعرية 

 َكم بـََعثْـَنا الَجْيَش َجرَّا                     رًا َو َأْرَسْلَنا الُعُيونا

عيوف كحدىا، كإذنا فقد عرٌب بالعيوف ادلراد حقيقةن العيوف، بقرينة )أرسلنا(، الستحالة إرساؿ ال فليس
كمن ذلك إطالؽ القافية  2عن )اجلواسيس( رلازا مرسال عالقتو اجلزئية، ألف العُت جزء من اجلاسوس،

 معن بن أكس ادلزىن يف ابن أختو:على القصيدة يف قوؿ 

 ُدُه رََماِنيُأَعلُِّمُو الرِّمايََة ُكلَّ َيوٍم                       فـََلمَّا اشَتدَّ َساعِ 

َلّما قَال قَاِفيًة َىَجاِني  َو َكم َعلَّمُتُو َنْظَم الَقواِفي                    فـَ

 3فقد ذكر لفظ )القافية( كىو يريد )القصيدة( ، كالقافية جزء منها، فأطلق اجلزء كأراد الكٌل.

  :قولو تعالى﴿              ﴾ /1،2العصر. 

 4جاءت لفظة )العصر( معرفة بالالـ كىو تعريف العهد الٌذىٍت؛ أم: كل عصر.

 5فادلراد بالعصر: الوقت كالزماف، كال يراد بو كقت العصر الذم يعقبو ادلغرب.

 6جاء يف التفسَت الكبَت:"العصر ىو الٌدىر". 

 
                                                           

1
 .1/111البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   

2
 .441ٌنظر: فً البالغة العربٌة، حسن البنداري، ص  

3
 .441، صنفسهٌنظر: المرجع   

4
 .10/510سٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور، تف  

5
 .1/111الكشاف، الزمخشري،   

6
 .10/141مفاتٌح الغٌب، الرازي،   
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 ء )كقت العصر(       العالقة احلجاجية: اجلزئية        إرادة الكٌل )كل عصر أك الٌدىر(إطالؽ اجلز 
 إطالق اسم الكّل على الجزء -8

 :قولو تعالى﴿                       

          ﴾ /7نوح. 

يف تفسَت ابن عاشور:" أطلق اسم األصابع على األنامل على كجو آّاز ادلرسل بعالقة البعضية،  جاء
عل يف ا صابع للمبالغة يف إرادة سٌد رٌب عن األنامل باألألذف األمنلة ال األصبع كٌلو، فعفإف الذم جيي

 1أمكن ألدخلوا األصابع كٌلها".حبيث لو  امعادلس
 2فادلراد: رؤكس األصابع، فهو إطالؽ الكٌل كإرادة اجلزء.

      

 إطالؽ الكٌل )األصابع(       العالقة احلجاجية: الكلية        إرادة اجلزء )رؤكس األصابع(

  :قولو تعالى﴿              

                           ﴾ 

 .4المنافقون/
 
 
 
 

                                                           
1
 .19/495تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

2
 .144البالغً فً القرآن الكرٌم، محمد حسن سالمة، ص . واإلعجاز1/111البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   
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 )األجساـ(     العالقة احلجاجية: الكٌلية       إرادة اجلزء )الوجوه( إطالؽ الكلٌ          
لتهم.ف  1ادلراد: كجوىهم؛ ألهنم مل يػىرى مجي

 إطالق اسم الخاص وإرادة العام -9

 :قولو تعالى﴿                        

                   ﴾ 

 .4المنافقون/
 2أم: األعداء.

إف انفلتت دابة، –دّْمُّ: أم: إذا نادل منادو يف العسكر فاآلية تصفهم "باجلينب كاخلىوىر.قاؿ مقاتل كالسُّ 
كيف قولو تعاىل "فاحذرىم" {...}ظٌنوا أهنم ادلرادكف، دلا يف قلؤّم من الٌرعب  -أك أينشدت ضالٌة

ايلتهم ألعدائك،  كجهاف: أحدمها: فاحذر أف تثق بقوذلم، أك سبيل إىل كالمهم. كالثاين: فاحذر شلي
 3كزبذيلهم ألصحابك".

  :قولو تعالى﴿          ﴾/14التكوير. 

 4أم: كٌل نفس.
 
 
 
 

                                                           
1
 .1/111البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   

2
 .1/415الكشاف، الزمخشري،   

3
 .10/504،501الجامع ألحكام القرآن، القرطبً،   

4
 .1/144البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   
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 إطالق اسم العام وإرادة الخاص -10

 :قال تعالى﴿                       

            ﴾ /5الشورى. 

 ﴿أم للمؤمنُت، بدليل قولو تعاىل يف موضع آخر:                

             

                      ﴾ /7.1المؤمن 

        

 إرادة اخلاص )ادلؤمنوف(         من يف األرض(       العالقة احلجاجية: العمـو  العاـ )مجيع إطالؽ 
 فأطلقت لفظة )دلن يف األرض( على العمـو كأريد منها )ادلؤمنُت( بصفة خاصة.

 :قولو تعالى﴿                    ﴾/42الّذاريات. 

 ﴿أم: شيء حيكم عليو بالذىاب، بدليل قولو تعاىل:                  

                  ﴾/25.2األحقاف 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 .1/144نفسه،  المصدر  

2
 .1/141ن، الزركشً،البرهان فً علوم القرآ  
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 إطالق اسم الجمع وإرادة المثنى -11

 :قولو تعالى﴿                

                     ﴾/4التحريم. 

      

 ادة ادلثٌت )قلوبكما()القلوب(     العالقة احلجاجية: إضافة ادلثٌت إىل اجلمع      إر  اجلمع إطالؽ   
  1أطلق اسم القلوب على القلبُت.

 مجاز بالحذف/ النقصان -12

  :قولو تعالى﴿                    ﴾/3ص. 

ذؼ ادلضاؼ القرف: مائة عاـ كىو زماف ال ييهلك، كادلراد إىالؾ أىلو، ففي اآلية رلاز حذؼ؛ ح
 2كأقيم ادلضاؼ إليو زللو.

 جاء يف ركح ادلعاين:" )         :)كاستكبارىم ببياف ما  كعيده ذلم على كفرىم

 أصاب أضرأّم.
 3ك)كم(: مفعوؿ )أىلكنا(، ك)من قرف( سبييز. كادلعٌت: قرننا كثَتا أىلكنا من القركف اخلالية".

 ى:قولو تعال﴿               

                ﴾/22الّزمر 

 

                                                           
1
 .1/141نفسه،  المصدر  

2
 .143. واإلبداع البٌانً فً القرآن الكرٌم، الصابونً، ص43/411الجامع ألحكام القرآن، القرطبً،   

3
 .11/411روح المعانً، األلوسً،   
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ور البصَتة، كدٌؿ كمن ىو أعمى القلب، مطموس ن"اآلية رلاز باحلذؼ حيذؼ جوابو، كتقديره: يف 

 ﴿اذكؼ ما بعده، كىو قولو تعاىل: على ىذا                    

   ﴾ الذين مل يشرح ا صدكرىم لإلسالـ فكانت قلؤّم قساكة فيطركا عليها فال  كىم

 تسلك دعوة اخلَت إىل قلؤّم.
 1ت )على( استعارة تبعية أك سبثيلية للتمٌكن من النور".كاستعَت 

 مجاز بالزيادة -13

  :قولو تعالى﴿                           

                          ﴾ /11الشورى. 

التحرير كالتنوير:" )ليس كمثلو شيء( أقحمت كاؼ التشبيو على )مثل( كىي دبعناه؛ ألف جاء يف 
 معٌت ادلًثل ىو الشبيو، فتعٌُت أف الكاؼ مفيدة تأكيدا دلعٌت ادلًثل، كىو من التأكيد اللفظي باللفظ 

 2ادلراد من غَت جنسو".
 صوليوف، كللنحويُت فيها قوالف: أحدمها: أف "مثل" زائدة كالتقدير: ليس كهو شيء.ذكره األ"كقد 

كالثاين: كىو ادلشهور: أف الكاؼ ىي الزائدة كأف "مثل" خرب) ليس(، كال خفاء أف القوؿ بزيادة 
 3."احلرؼ أسهل من القوؿ بزيادة االسم

 إطالق اسم الضدين على اآلخر -14

  :قولو تعالى﴿            ﴾ /60الرحمن. 

 
 

                                                           
1
 .5/199. الكشاف، الزمخشري، 41/411. تفسٌر ابن كثٌر، 11/134تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

2
 .15/11تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

3
 .1/145البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   
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 1جاء يف الكشاؼ:" )ىل جزاء اإلحساف(  يف العمل )إال اإلحساف( يف الثواب".
مسي األكؿ إحسانا ألنو مقابل جلزائو كىو اإلحساف، كاألكؿ طاعة، كأف قاؿ: ىل جزاء الطاعة إال 

 2الثواب.

       

 جواب الشرط) إال اإلحساف(   الضدية حساف(   العالقة احلجاجية:فعل الشرط)ىل جزاء اإل       
 إطالق صيغة مقام أخرى -15

 كلو صور منها:

 ﴿فاعل بمعنى مفعول كقولو تعالى:                    ﴾ 

 .40اريات/الذّ 
 3دبعٌت: "الذم جيعل غَته الئما عليو، أم: كىو مذنب ذنبنا يلومو ا عليو".

ميليم: آتو دبا ييالـ عليو من كفره كعناده". جاء يف الكشاؼ:"
4 

 ﴿ومنو أيضا قولو تعالى:           ﴾/7القارعة. 

راضي صاحبها راضو ّٔا، فوصفت بو العيشة ألهنا سبب كصف احلياة بأهنا "راضية رلاز عقلي؛ ألف ال
 5الٌرضى أك زماف الٌرضى".

 
 
 
 

                                                           
1
 .1/43الكشاف، الزمخشري،   

2
 .1/131البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   

3
 .14/40تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

4
 .41/110. وتفسٌر ابن كثٌر، 5/144الكشاف، الزمخشري،   

5
 .10/541تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   
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 ومنو مجيء المصدر على فعول:

 ﴿كقولو تعالى:                       ﴾ /9اإلنسان. 

(          :) ُّعيوؿ كالقعود كاجللوس، كإمنا اعترب : مصدر بوزف الفي كور"الش

؛ ألف فعل الٌشكور ال يتعدل للمشكور بنفسو غالبا بل  بوزف الفيعوؿ الذم ىو مصدر )فىعل( الالـز
 1بالالـ، يقاؿ: شكرت لك".

 2فادلراد يف اآلية ليس اجلمع ىنا، بل ادلراد: ال نريد منكم شكرا أصال.

 ومنها إقامة الفاعل مقام المصدر:

 .2الواقعة/﴾       ﴿عالى: كقولو ت

 أم: تكذيب.

كاذبة:" جيوز أف يكوف اسم فاعل من )كذب( آّرد، جرل على الٌتأنيث للداللة على أنو كصف 
 ذكؼ مؤنث اللفظ، كتقديره ىنا )نفس( أم: تنتفي كل نفس كاذبة.

قوذلم: كذىبىت فالننا نفسو، أم: حٌدثتو نفسو،  كجيوز أف يكوف من )كذىب( ادلتعدم مثل الذم يف
كإطالؽ كصف الكذب يف مجيع ىذا استعارة؛ بتشبيو الٌسبب للفعل غَت ادلثمر بادلخرب حبديث  

 3كذب".

 ومنها إقامة المفعول مقام المصدر:

 .6القلم/﴾      ﴿كقولو تعالى:
                                                           

1
 .19/135،131، السابقالمصدر   

2
 .1/135البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   

3
 .11/131تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   
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 تنة. ك"ادلفتوف: اسم مفعوؿ، كىو الذم أصابتو الفتنة، كجيوز أف يكوف )ادلفتوف( مصدرنا على أم: الف
 1كزف ادلعقوؿ دبعٌت العقل، كآّلود دبعٌت اجلىٍلد، كادليسور لليسر...".

 ومنها مجيء المصدر بمعنى المفعول:

                ﴿كقولو تعالى:

         ﴾ /30الّنجم. 

.  2أم: من العلـو
 ومنو فعيل بمعنى الجمع:

  ﴿كقولو تعالى:                          

           ﴾ /4التحريم. 

 3"ظهَت: فوجه مظاىر لو، كأهنم يد كاحدة على من يعاديو، كقرئ: تظاىرا، كتتظاىرا كتظاىرا".
 إضافة الفعل إلى ما ليس لو في الحقيقة -16

  :قولو تعالى﴿         ﴾ /46الّرحمن. 

 4أم: مقامو بُت يدٌم.

  :قولو تعالى﴿            ﴾ /17المزمل. 

 
 
 

                                                           
1
 .19/11،14المصدر نفسه،   

2
 .1/133البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   

3
 .1/459ي، الكشاف، الزمخشر  

4
 .1/191البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   
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ٍولو.  1نسب الفعل إىل الظرؼ لوقوعو فيو، كحيتمل معناه: جيعل ىى

يتسٌبب عنها لشٌدهتا  الن ؤه أحداث مرعبة سبأل الٌنفس ىو لأنو دلا كاف يـو القيامة سب: كمعٌت اآلية
ٌدة الشيب، ككاف ىذا اليـو ظرفا لتلك األحداث صٌح أف ييسند الٌشيب إليو، كقد أجاز ذلك ش

 2.االرتباط بُت األحداث كظرفها

إيقاع  يتيح للمخاطب ميتَّسعنا يف تصريف الكالـ إىل كجهة زبييلية يف سبيلآّاز  إف اعتماد         
 -من آّاز اللغوم اليت أتت عليها الٌدراسة–األثر الٌنفسٌي يف القارئ أك ادلتلقي، كىذه الصور 

ادلالحظ أهنا ربٌرر العبارة من حدكد الٌداللة كالوضع اللغوم الٌضيق، ليكوف كقعها على متلقيها أبلغ؛ 
اللغة كييبعد عنها الٌنمطية  فإضفاء صفة بشرية على اسم جامد يباغت القارئ كيقنعو، كبذلك يوٌسع

 3كالقولبة فيما يبدك بُت االتساع يف اللغة كالفعالية احلجاجية تفاعلية.

تٌتخذ كظيفة حجاجية أكثر من غَتىا، كيف جانبها  -آّازم–إف الصور من ىذا النوع           
، بل تؤخذ بعُت احلجاجي جيب أاٌل تيفهم ىذه الوظيفة فقط يف معناىا االستداليل العقلي اض

األثر الذم يًتكو آّاز دبعناه الواسع يف الٌنفس فيجعل ادلخاًطب  االعتبار الوظيفة الٌنفسية؛ أم ذلك
 4منخرطنا يف ما يٌدعيو اخلطاب آّازم من دعول.

كعليو فإف الٌتصوير يف اخلطاب القرآين ىو دبثابة آلية حجاجية ربضر فيو بكثافة انسجامنا مع         
 صية أىلو، أىل البالغة كالبياف.خصو 

إضافة إىل األقساـ الكثَتة كالعالقات ادلتعددة للمجاز اللغوم، ىناؾ ،أيضا، صور يف الرٌبع        
األخَت من القرآف الكرًن للقسم الثاين من أقساـ آّاز كىو آّاز العقلي، كقد جعلو البالغيوف يف 

                                                           
1
 .1/151،191، السابق المصدر  

2
 .414م، ص1005ٌنظر: من بالغة القرآن، أحمد بدوي، نهضة مصر للطباعة والتوزٌع، القاهرة،   

3
 .141ٌنظر: آلٌات الحجاج القرآنً، عبد الجلٌل العشراوي، ص  

4
 .111ٌنظر: المرجع نفسه، ص  
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ـي ما أيسند إليو إسناد الفعل أك ما يشبهو إىل غَت فاعلو  األصيل دلالبستو لو، كحكمة ىذا اإلسناد قيا
 1الفعل بدكر رئيسي يف اجلملة، كقد يكوف ىو الرٌكن الذم ال يتم العمل بدكنو.

 يف الرٌبع األخَت من القرآف الكرًن ما يلي: من شواىد آّاز العقلي

  :قولو تعالى﴿               

               ﴾/61غافر. 

من ادلعلـو أف النهار ليس لو عيناف يبصر ّٔما، ألنو ليس بذم ركحو ييبصر األشياء، كإمنا إلشراقو 
اء، ففي اآلية رلاز عقلي كىو من إسناد الشيء إىل زمانو؛ ألف النهار كضيائو ييبصر النٌاس فيو األشي

زماف لإلبصار، دبعٌت جيعل النهار مضيئان لتبصركا فيو مصاحلكم، كمن باب إطالؽ اسم الفاعل كإرادة 
 2اسم ادلفعوؿ؛ أم تيبصر فيو األشياء، كتيرل فيو مجيع األمور.

      

 (إرادة اسم ادلفعوؿ )ما تيبصر فيو األشياء      العالقة احلجاجية: الفاعلية        لفاعل )مبصرا(   إطالؽ اسم ا  

 قولو تعالى:أحد أفراده كما يف  -على احلقيقة-كمن آّاز العقلي اإلسناد إىل اجلنس كالفاعل 

﴿            ﴾/29القمر. 

ولوف:" بنو فالفو قتلوا فالننا، كالقاتل أحدىم، كإسناد الفعل إىل اجلنس كلو كىو ألحد أفراده فهم يق
 3ينبئ بأنو قد مٌت بعلمهم، ككقع برضاىم".

                                                           
1
 .131ٌنظر: أسرار البالغة، عبد القاهر الجرجانً، ص  

2
 .135اإلبداع البٌانً فً القرآن العظٌم، محمد علً الصابونً، ص ٌنظر:  

3
 .5/110،114ٌنظر: الكشاف، الزمخشري،   
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كالتعاطي: "ييطلق كييراد بو اإلقداـ على الفعل العظيم كالتحقيق ىو أف الفعل العظيم يقدـ كٌل أحدو 
لو كييقدـ عليو يقاؿ تعاطاه، كأنو كاف فيو تدافعه فأخذه ىو بعد فيو صاحبو كيربئ نفسو منو، فمن يقب

 1الٌتدافع".

 :قولو تعالى﴿                           ﴾ 

 .3-1الواقعة/

 ﴿ قولو:الواقعة: اسم من أمساء القيامة؛ مسيت كاقعة لتحقق كقوعها، كيف    ﴾  رلاز

ألف القيامة ال زبفض كال ترفع، إمنا اخلافض كالرٌافع ىو رب العزة كاجلالؿ، أم خيفض ا  "عقلي؛
ة )اخلفض( إليها رلاز عقلي، فيها أقواما إىل أسفل الٌسافلُت، كيرفع فيها أقواما إىل أعلى عليُت، فنسب

نبت ىو ا تعاىل ال الرٌبيعالعرب: أنبت الرٌبيع الٌزرع كقوؿ
ي
 2."، كادل

كمن آّاز العقلي ما يدؿ عليو اإلسناد إىل الزماف من ادلبالغة يف كقوع األحداث، فكأف الزماف يشارؾ 
 يف صنعها كإحداثها.

 ﴿: قولو تعالىتأمل                        ﴾17/مزملال. 

 3إف إسناد اجلعل إىل اليـو )ظرؼ زماف( ينبئ بشٌدة األىواؿ اليت تشيب الولداف.

 :قولو تعالى﴿                   ﴾/5،6الطارق. 

 

                                                           
1
 .19/55مفاتٌح الغٌب، الرازي،   

2
 .111. واإلبداع البٌانً فً القرآن العظٌم، الصابونً،ص1/10.والكشاف، الزمخشري، 11/134تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

3
 .53م،ص 1040، القاهرة، 4المكنٌة والتبعٌة والمجاز العقلً، بسٌونً عبد الفتاح، مؤسسة المختار، ط بٌن  
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فالفاعل احلقيقي للٌدفق ىو أيسند اسم الفاعل )دافق( إىل ادلاء كادلاء ليس فاعالن للٌدفق بل مفعوالن، 
ىي كقوع الٌدفق عليو، كما أف بُت ادلاء كصاحبو مالبسة ىي الٌدفق كادلاء مالبسة  صاحب ادلاء، كبُت

 1تعٌلق الٌدفق بكل منهما.

يف اآلية الكردية بإسناد اسم الفاعل )دافق( إىل مفعولو )ادلاء( داللة على سرعة اندفاع  ككراء الٌتجٌوز
فٌقو، كأف صاحبو مل يعد بوسعو الٌتحكم فيو كالٌسيطرة عليو بعدما أخذ يف التدفق، كىذا ادلاء كشٌدة تد

ينبئ برجوع اخللق  كحده، كيؤذف بعجز اإلنساف كضعفو، فا كحده خالق ادلٌت، كسلرجو من 

 ﴿اإلنساف، كدليلو قولو تعاىل يف موضع آخر:                   

       ﴾58،59.2/الواقعة 

  ﴿كمن آّاز العقلي أيضا قولو تعاىل:                    

   ﴾1،2/الزلزلة. 

رج منها أ ثقاذلا ىو ا تعاىل، ككل من ادلسند أيسند اإلخراج إىل )األرض( كىي مكانو، كالذم خيي
 )أخرج( كادلسند إليو )األرض( مستعمل يف معناه احلقيقي.

كيف ىذا اإلسناد زبييل زلٌرؾ كمثَته، فأنت ترل األرض فاعلة جاىدة زبرج أثقاذلا، كىذه اإلضافة يف 
اذلائل الٌضخم الذم قولو )أثقاذلا( تيشعر بأهنا أثقاؿ ىائلة ًجساـ من حيث كانت أثقاؿ ىذا الكوكب 

ـي ذًكر الٌساعة كما فيها من ىوؿ كفزع، كتىصوُّر األرض كىي  محل اجلباؿ كالبحار،... كادلقاـ مقا
جاىدة زبرج األثقاؿ يف ىذا الوقت الفزع كاقعه أحسن موقع، مث فيو إشارة إىل أهنا ال تيبقي يف باطنها 

 3شيئا؛ ألهنا تقذؼ بنفسها كٌل ما انطول يف طٌياهتا.

                                                           
1
 .53، صالسابقٌنظر: المرجع   

2
 .59ٌنظر: المرجع نفسه، ص  

3
 .33، صنفسهٌنظر: المرجع   
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حركة األرض كاضطرأّا؛ "ألف ىذا أدخل يف الٌتهويل كأنو على فتوظيف آّاز العقلي يف اآلية يدؿ 
 1آف لك أف تضطرب كتتيقظ من غفلتك".تعاىل يقوؿ: إف اجلماد يضطرب ألكائل القيامة، أىمىا 

 :قولو تعالى ﴿                     ﴾/10اإلنسان. 

 2أيسند العبوس إىل اليـو من باب إسناد الشيء إىل زمانو، كنهاره صائم.

               

 

 اليـو       العالقة احلجاجية: إسناد الشيء إىل زمانو            العبوس       

 :قولو تعالى﴿          ﴾ /7القارعة. 

العيشة: ادلراد ّٔا صاحبها، ففي اآلية رلاز عقلي، كادلعٌت: ىو يف عيشة ىنيئة سعيدة يرضى عنها 
 3صاحبها.

، فأسند )الرضا( إىل ففي اآلية أيسند اسم الفاعل )راضية( إىل )عيشة(، كالعيشة مرضية ال راضية
 سها بصاحبها من حيث تعٌلق )الرضا( بكل منهما.)العيشة( لتلبسو ّٔا من حيث كقوعو عليو، كتلبٌ 

شعر بكماؿ الرضا كيدؿ ىذا التجٌوز على ًعظم الٌنعيم الذم أعٌده ا للمؤمنُت يف اجلٌنة، كما يي 
 4كاأللفة، فادلؤمن يألفي عيشتو كىي تألفو، كما بيٍت على الٌرضا كاأللفة كابة فإنو يدـك كيبقى.

فيها إىل اإلسناد كاإلشادة بقوة  أف القصد -للمجاز العقلي-ثلة السابقة مادلالحظ على األ         
ادلالبسات )الفاعلية، ادلفعولية، إسناد الفعل إىل اجلنس، اإلسناد إىل الزمن،...( ال إىل تصويرىا 

                                                           
1
 .11/53مفاتٌح الغٌب، الرازي،   

2
 .131مة، صاإلعجاز البالغً فً القرآن الكرٌم، محمد حسن سال  

3
 .119، صنفسهالمرجع   

4
 .11بٌن المكنٌة والتبعٌة والمجاز العقلً، بسٌونً عبد الفتاح فٌود، ص  
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كتشبيهها، لذلك كجب على الباحث يف موضوع آّاز العقلي أف يقف على ادلغزل الذم يٌتجو إليو 
 اجلملة، كيعرؼ مواضع االىتماـ فيها كًجهة الًٌتكيز، عندئذ يتسٌت لو ربديد نوع آّاز آّاز يف

كاحلكم عليو بأنو رلاز عقلي حىت ال يلتبس مع األساليب البيانية األخرل )خاصة االستعارة التبعية 
 كادلكنية(.

الرٌبع األخَت من يف ( )بنوعيو ادلرسل كالعقليخالصة القوؿ بعد ىذا العرض لصور آّاز          
 :الكرًن القرآف

إف الصورة يف القرآف الكرًن سبتلك طاقة حجاجية نظرا لتنوعها بتنوٌع سلاطبيها، كتباين كفاياهتم  -
النفسية كالثقافية كالعقدية، كمراعاهتا ذلذه ادلكٌونات يبعث فيها كىجنا يضيء طريق ادلعٌت دلتلقيها، كإذ 

ة خياؿ ادلخاطب كذبعلو ينخرط إجيابا يف اكتشاؼ ادلعٌت ادلراد كبنائو، تعتمد آّاز توٌسع من دائر 
 لتعٌزز فرص التوٌجو ضلو الفعل أك عدمو.

كذلك فإف اخلطاب القرآين ال يٌتجو إىل العقل كحده، كال يلقي ادلعاين يف الٌنفس رلردة من ظالذلا -
ة، ليعٌزز مناطق الٌشعور اإلنساين بتصويره،  ككقعها، كإمنا يسعى إىل الٌتأثَت الوجداين بعد احلٌجة ادلقنع

 كما غزا مناطق التفكَت العقلي حبججو.

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 -أمنوذجًا الكرمي األخري من القرآن الرّبع –حجاجية االستعارة 
 : االستعارة كآلية جمازية بني الّتقليد العريب واملنظور المبحث األول-

 .الغريب

 .: نظريات االستعارةالمبحث الثاني-

الرّبع األخري –حجاجية االستعارة يف القرآن الكرمي المبحث الثالث: -
 -أمنوذجا
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 تقديــــــــــم:

 ال خيفى على الباحث يف عادل االستعارة تلك اذليمنة اليت فرضتها على سائر اخلطابات          
اإلنسانية أدبية كانت، أـ غَت أدبية، بل ذباوزهتا إذل اللغة اليومية. وىذا ما يًتجم األمهية البالغة ذلذه 

أصل استعاري التصق بو على كثرة استعمالو،  ادلسألة؛ إذ صلد كثَتا من االستعماالت اللغوية ذات
إال ما ىو  -القضية-وىنا توضع الدراسة أماـ القضية الشائكة قضية اللفظ وادلعٌت، وال يعنيها منها

 مسّلم بو، وىو أف ادلعاين أوسع من األلفاظ، فاللغة ال سبلك زماـ ادلعاين إال إذا جلأت إذل االستعارة.

ين غَت متناىية كما تقدـ القوؿ إذا قورنت باأللفاظ اليت ال ديكن أف ربتوي فلما كانت ادلعا          
حاجة اللغة الدائمة إذل التوّسع والتجديد، فيلجأ اإلنساف إذل البحث  عاين واألمساء ادلتجددة، كانتادل

ظي عن أنسب األلفاظ ذلذه ادلعاين واألشياء ليكوف االستعماؿ االستعاري ىو احلل ذلذا القصور اللف
استعارية جديدة تصبح ملتصقة هبا، بل تصبح يف  "فتحيد األلفاظ عن معناىا األصلي إذل معافٍ 

  1حقيقية". الغالب معافٍ 

االستعماؿ االستعاري على اللغة بصفة عامة إذل درجة العدوؿ عن  وال ديكن إنكار          
 ديكن ألّي لغة اماية نفسها من االستعماؿ احلقيقي لبعض ادلعاين إذل االستعماؿ االستعاري، إذ ال

ادلعاين، والنتيجة يف مثل ىذا احلاؿ ىي تقلص ادلسافة بُت ادلعٌت احلقيقي  ىذا االنزالؽ الذي ديسّ 
وادلعٌت االستعاري، بل قد يذوب ادلعٌت احلقيقي يف ادلعٌت االستعاري، وىذا ما صلده غالبا يف اللغة 

 2األدبية والفنية.

هيات من نقاش حوؿ االستعارة ىو تاريخ مجلة من التنويعات على بعض البديإف تاريخ ال         
إف  3أف "االستعارة حيلة سبّكن من احلديث رلازيّا"،الباحثوف على يتفق  قبيل ربصيل احلاصل،إذ

                                                           
1
 .633البالغة وتحلٌل الخطاب، حسٌن خالفً، ص  

2
 .634ٌنظر: المرجع نفسه، ص  

3
 .532م، ص5002، بٌروت، 6السٌمٌائٌة وفلسفة اللغة، أمبرتو إٌكو، تر: أحمد الصمعً، مركز دراسات الوحدة العربٌة، ط  
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تقتضيها جّل الكتابات على اختبلفها وذلك لكثافتها ضرورة أدلع الصور البيانية، وألهنا االستعارة ىي 
 1قبل كل شيء موضوع تفكَت فلسفي، ولغوي ومجارل ونفسي. من ذلك فهي ية، بل أكثرادلعنو 

رلموعة من األنساؽ ادلفهومية، فكل حقل يتعامل  -االستعارة–لقد ذباذب ىذا ادلصطلح        
معها من حيث أهنا أداة للمعٌت وفق تصوراتو، وأساليبو يف الفهم والتفسَت، وىذا ما ستحاوؿ الدراسة 

 حو.توضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .533ٌنظر: المرجع السابق، ص  
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 التقليد العربي والمنظور الغربي االستعارة كآلية مجازية بينالمبحث األول: 

لعل من بُت األسباب اليت دعت الباحثُت إذل إثراء النقاش يف أمر االستعارة ىو أف البحث فيها ىو 
اللساين لعهد ذاتو انعكاس لتطورات يف حقوؿ معرفية كثَتة، فالفلسفة ادلوضوعية اليت سادت الفكر 

طويل زبتزؿ االستعارة يف طبيعتها اللغوية؛ أي إحبلؿ كلمة زلل أخرى على أساس التشابو بُت دالليت 
–الكلمتُت، كما أدت النظريات اليت تركز على مجالية وشعرية االستعارة إذل ظهور نظرية التفاعل 

ل بتأثَتىا أو وقعها اجلمارل على اليت ال هتتم بطبيعة االستعارة اللغوية فقط ب -سيأيت احلديث عنها
 1القارئ أو ادلستمع.

إال أنو ال ينبغي عدـ عّد ذلك نقصا يف رؤية االستعارة من قبل الباحثُت، بل يستحسن         
 2اعتبار النظريات ادلتعددة رؤى تركز على جانب واحد أو أكثر من قضية متعددة األبعاد واجلوانب.

  العربياالستعارة في التقليد  أوال/

 :عند القدماء 

غوي للفعل "استعار"، وىو طلب العارية ارسُت العرب لبلستعارة بادلعٌت اللّ تأثرت معاجلة الدّ        
عار 

ُ
)وىي نقل الشيء من حيازة شخص إذل شخص آخر حىت تصبح تلك العارية من خصائص ادل

رفت بو لدى علماء الذي عُ  إليو واإللصاؽ بو، وهبذا ادلعٌت كانت ذات صلة بادلعٌت االصطبلحي
فظ، عرؼ بو ىذا اللّ فظ من معٌت ُعرؼ بو يف أصل اللغة إذل معٌت آخر دل يُ الببلغة، دلا يف نقل اللّ 

، ، أي الشيء ادلستعار3فظ(الئل عليو، وذلك ادلعٌت من لواـز ىذا اللّ فظ من الدّ حىت يصبح ىذا اللّ 
لفة أو القرض يتم بُت الكلمات اليت تتشابو من السّ  عٍ لنو  عبَت االستعاري ىو مظهرٌ وىو ما يعٍت أف التّ 

قل كانت معانيها، ورغم االختبلفات يف فهم االستعارة بُت ناقد أو كاتب وآخر، إال أف فكرة النّ 
 مركزية يف فهم االستعارة.

                                                           
1
 .65م، ص5005، عمان، 3فً االستعارة المفهومٌة، عبد هللا الحراصً، مإسسة عمان للصحافة واألنباء والنشر واإلعالن، ط ٌنظر: دراسات  

2
 .63ٌنظر: المرجع نفسه، ص  

3
 .2م، ص6661، القاهرة، 5االستعارة وأثرها فً األسالٌب العربٌة، محمود السٌد شٌخون، دار الهداٌة، ط  
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حديدات الببلغية لبلستعارة حوؿ مفهـو واحد، وإف تباينت صيغ التعبَت عنو لقد دارت التّ         
ظر إذل االستعارة بوصفها استعارة شيء لشيء آخر، أو بوصفها تسمية شيء باسم شيء بل بالنّ ثّ شل

آخر، أو تعليق العبارة على غَت ما ُوضعت لو يف أصل اللغة، وىو ما سيتضح مع آراء بعض علماء 
 العربية.

 ه(: 276ابن قتيبة )ت_

قاؿ يف باب االستعارة:"فالعرب  -احلديث عنوسبق –مسألة اجملاز يف القرآف  امن األوائل الذين تناولو 
تستعَت الكلمة فتضعها مكاف الكلمة، إذا كاف ادلسمى بسبب من األخرى، أو رلاورا ذلا أو مشاكبل، 

 1ألنو عن النوء عندىم...". فيقولوف للنبات نوءٌ 

و يف أكثر فهو يربط يف ربليلو لبلستعارات القرآنية دبا روي من تفسَت ذلا يف بعض ادلواضع، لكن
فمن االستعارة يف كتاب ا قولو "ادلواضع يذكر األصل الذي يرى أف االستعارة قد اشتقت منو، 

 ﴿تعاذل:                    ﴾/أي 42 القلم ،

مشّر عن  يم حيتاج إذل معاناتو واجلّد فيواألمر، وأصل ىذا أف الرجل إذا وقع يف أمر عظمن عن شدة 
 2.ساقو، فاستعَتت الساؽ يف موضع الّشدة"

 ه(: 386_الّرماني )ت

:"تعليق العبارة على غَت ما ُوضعت لو يف أصل اللغة على جهة النقل لئلبانة، والفرؽ  االستعارة عنده
كبلـ فهو على أصلو دل يُغَّت عنو يف بُت االستعارة والتشبيو أف ما كاف من التشبيو بأداة التشبيو يف ال

أصل االستعماؿ، وليس كذلك االستعارة، ألف سلرج االستعارة سلرج ما العبارة ليست لو يف 
ال تنوب منابو احلقيقة، وذلك أنو لو كانت  وكل استعارة حسنة فهي توجب ببلغة بيافٍ {...}اللغة

                                                           
1
 .634ابن قتٌبة، صتؤوٌل مشكل القرآن،   

2
 .610، صنفسهالمصدر   
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، وكل استعارة فبل بد ذلا من حقيقة، وىي أصل تقـو مقامو احلقيقة، كانت أوذل بو، ودل ذبز االستعارة
 1اللة على ادلعٌت يف اللغة".الدّ 

 ماين يضع اجملاز )االستعارة( مقاببل للحقيقة، وخروجا عن األصل أو الوضع.رّ فال

 ه(:395_أبو هالل العسكري )ت

رة عن موضع تضمن تعريف العسكري بيانا لوظيفة االستعارة ، وفائدهتا، قاؿ:" االستعارة نقل العبا
استعماذلا يف أصل اللغة إذل غَته لغرٍض، وذلك إما أف يكوف شرح ادلعٌت وفضل اإلبانة عنو، أو 
تأكيده وادلبالغة فيو، أو اإلشارة إليو بالقليل من اللفظ، أو ربسُت ادلعرض الذي يربز فيو، وىذه 

من تضمن ما ال تتضمنو احلقيقة تادلصيبة األوصاؼ موجودة يف االستعارة ادلصيبة، ولوال أف االستعارة 
 2كانت احلقيقة أوذل منها استعماال".زيادة فائدة ل

وعرض العسكري بعض الشواىد القرآنية لبلستعارة، ووازف بُت بعض ادلتشابو من اآليات، ورأى أف 

 ﴿ما فيو رلاز أو استعارة أبلغ شلا جاء على احلقيقة. قاؿ:" ومن ذلك قولو تعاذل:     

                              ﴾ 

   ﴿،124 النساء/                        

﴾/أبلغ من قولو تعاذل: 49 النساء﴿                    

           ﴾/أنفى لقليل  ﴾ال يظلموف شيئا﴿، وإف كاف يف قولو تعاذل:60مرمي

 3الظلم وكثَته يف الظاىر".

                                                           
1
 ثالث رسائل فً إعجاز القرآن، الرمانً والخطابً وعبد القاهر الجرجانً، حققها وعلق علٌها: محمد خلف هللا أحمد، محمد زغلول سالم، دار  

 .42،43، مصر، ص3المعارف، ط
2
 .535م، ص6625، 6براهٌم، دار إحٌاء الكتب العربٌة، طالصناعتٌن، العسكري، تحق: علً محمد البجاوي، محمد أبو الفضل ا  

3
 .535المصدر نفسه، ص  
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 ه(: 399_ابن المعتز )ت

  ﴿يف كتابو "البديع"، فقاؿ:" من الكبلـ البديع قولو تعاذل: ّدث ابن ادلعتز عن االستعارة رب 

               ﴾وإمنا ىو استعارة الكلمة لشيء دل  {....}،4/ الزخرف

  1اح الّذؿ"".يعرؼ هبا من شيء قد ُعرؼ هبا، مثل "أـ الكتاب" ومثل "جن

ويكشف تعريف ابن ادلعتز لبلستعارة عن فهم موضوعي ذلا، إذ دل يضع االستعارة يف مقابل احلقيقة 
 وإمنا وضعها يف مقابل العرؼ واالستعماؿ الشائع.-باعتبارىا نوعا من اجملاز–

 ه(:474ه أو 471_عبد القاهر الجرجاني )ت

ظهرت نظريات أخرى حاولت تفسَت  -حلديثتقّدـ ا كما–إضافة إذل فكرة النقل االستعاري 
اليت طرحها اجلرجاين، وىي فكرة تقـو على "نظريتو حوؿ  كاف أبرزىا فكرة االّدعاء،االستعارة 

 2ظم، فاجملاز لديو ال يتم على مستوى األلفاظ، وإمنا على مستوى ادلعاين".النّ 

ومعٌت ادلعٌت، حيث تعٍت بادلعٌت  وحبسب ىذه الرؤية ىناؾ نوعاف من أنواع الداللة مها: ادلعٌت ،
ادلفهـو من ظاىر اللفظ والذي تصل إليو بغَت واسطة، ودبعٌت ادلعٌت أف تنقل من اللفظ معٌت، مث 

  3يُفضي بك ذلك ادلعٌت إذل معٌت آخر.

فالتعبَت: )خرج زيد (، يدؿ داللة مباشرة على معٌت اللفظ وىو خروج زيد، أما قولك: )رأيت أسدا(، 
 4يت يف إنساف أنو أسد وجعلتو إياه، وال يكوف اإلنساف أسدا.فقد اّدع

                                                           
   مخ ٌذكر أن ابن المعتز رأى أن هناك نوعٌن من االستعارة، إحداهما بدٌعٌة )ابتكار( واألخرى غٌر بدٌعٌة، قال:" ومثل قول القائل: الفكرة

فكرة مخ العمل كانت خرقا للمعتاد، وتغرٌبا للمؤلوف من القول، فالعالقة جدٌدة بٌن اللفظ العمل، فلو كان قال: لب العمل لم تكن بدٌعا". فقوله: ال

 .66م، ص5065، بٌروت، 6ط والمعنى. ٌنظر: كتاب البدٌع، ابن المعتز، شرحه وحققه:عرفان مطرجً، مإسسة الكتب الثقافٌة،

 .35م، ص6665، القاهرة، 6المصرٌة اللبنانٌة، طواألسلوبٌة والبٌان العربً، محمد عبد المنعم خفاجً وآخرون، الدار 
1
 .31. وعلم البٌان بٌن القدماء والمحدثٌن، حسنً عبد الجلٌل ٌوسف، ص66ٌنظر: كتاب البدٌع، ابن المعتز، شرحه وحققه:عرفان مطرجً، ص  
 لٌب الحجاج فً البالغة العربٌة، محمد الواسطً، معنى االّدعاء أن المشبه ٌدخل فً المشبه به وٌساوٌه فً الصفة المشتركة بٌنهما. ٌنظر: أسا

 .3/623ضمن الحجاج مفهومه ومجاالته، 
2
 .61دراسات فً االستعارة المفهومٌة، عبد هللا الحراصً، ص  

3
 .26ٌنظر: البالغة وتحلٌل الخطاب، حسٌن خالفً، ص  

4
 .34شاكر، مكتبة الخانجً، القاهرة، ص ٌنظر: دالئل اإلعجاز، عبد القاهرالجرجانً، قرأه وعلق علٌه: محمود محمد  
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 ه(:606_فخر الدين الّرازي )ت

ماين لبلستعارة فقاؿ: قاؿ علي بن تعريف الرّ يف كتابو "هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز" ناقش الرازي 
 من وجوه أربعة:" وىذا باطل عيسى:" االستعارة استعماؿ العبارة لغَت ما وضعت لو يف أصل اللغة

من االستعارة، وألنو  األوؿ: أنو يلـز أف يكوف كل رلاز لغوي استعارة، وىو باطل، ألف اجملاز أعمّ 
 ليس كل رلاز من باب البديع، وكل استعارة من باب البديع.

 الثاين: أف تكوف األعبلـ ادلنقولة من باب اجملاز.

 ب أف يكوف رلازا.الثالث: استعماؿ اللفظ يف غَت معناه للجهل بذلك جي

 الرابع: أنو ال يتناوؿ االستعارة التخييلية.

فاألقرب أف يقاؿ:" االستعارة ذكر الشيء باسم غَته، أو إثبات ما لغَته لو ألجل ادلبالغة يف التشبيو" 
ولك أف تقوؿ: االستعارة عبارة عن جعل الشيء الشيء، أو جعل الشيء للشيء ألجل ادلبالغة يف 

 1التشبيو".

 ند المحدثيـــــــــــنع 

تتجاوز الرؤية ادلعاصرة اإلطار الذي وضع فيو القدماء االستعارة من كوهنا نقل العبارة من موضع 
لسنا إزاء  -يف كل استعارة أصلية–استعماذلا يف أصل اللغة، يقوؿ جابر عصفور:" من ادلؤكد أننا 

ا مع اآلخر ويعدؿ منو، إف كل طرؼ من طرفُت ثابتُت متمايزين، وإمنا إزاء طرفُت يتفاعل كل منهم

                                                           
   فً قال ابراهٌم أنٌس:" إننا ننظر إلى ما ٌسمى بالحقٌقة والمجاز على أنه مظهر للتطور الداللً فً كل لغة من اللغات، وأبرز نواحً الضعف

تهم نحو نشؤتها، فتصوروا ما سموه بالوضع األول، عالج القدماء للحقٌقة والمجاز أنهم وجهوا كل عناٌتهم إلى نقطة البدء فً الداللة، وركزوا نظر
وتحدثوا عن الوضع األصلً كؤنما قد تم هذا الوضع فً زمن متعٌن، وفً عصر خاص من عصور التارٌخ، ولم ٌدركوا أن حدٌثهم عن نشؤة 

الطبٌعة، والتً هجرها المحدثون بعد أن الدالالت لٌس فً الحقٌقة إال خوضا فً النشؤة اللغوٌة لإلنسان، تلك التً أصبحت من مباحث ما وراء 

ًّ مرّجح..". داللة األلفاظ، مكتبة األنجلو المصرٌة، ط  .655م، ص6651، القاهرة، 2ٌئسوا من إمكان الوصول فً شؤنها إلى رأي علم
1
 .56،55نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز، فخر الدٌن الرازي، ص  
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طريف االستعارة يفقد شيئا من معناه األصلي، ويكتسب معٌت جديدا نتيجة لتفاعلو مع الطرؼ اآلخر 
 1داخل سياؽ االستعارة الذي يتفاعل بدوره مع السياؽ الكامل للعمل الشعري أو األديب".

يف – رلازي ىو ترمجة لؤلوؿ، بل ىوعٌت إزاء معٌت حقيقي وم وعلى ىذا األساس فادلتلقي ليس
إزاء معٌت جديد نابع من تفاعل السياقات القددية لكل طرؼ من طريف االستعارة داخل  -احلقيقة

السياؽ اجلديد الذي ُوضعت فيو، وهبذا الفهم ال تصبح االستعارة من قبيل النقل أو التعليق أو 
:"عبارة عن -Richaedsيقوؿ ريتشاردز لو أخذنا أبسط أشكاذلا فيما -االّدعاء، وإمنا  تصبح 

فكرتُت لشيئُت سلتلفُت يعمبلف معا خبلؿ كلمة أو عبارة واحدة تدعم كلتا الفكرتُت، ويكوف معناىا 
 2زلصلة لتفاعلهما". -أي االستعارة–

وقد خلص يوسف أبو العدوس إذل أف النظرية التفاعلية لبلستعارة ترتكز "على أف االستعارة         
يف اللغة، ولغة داخل لغة، فيما تقيمو من عبلقات جديدة بُت الكلمات، وهبا  جديدٍ  خلقٍ عملية 

ربدث إذابة لعناصر الواقع من أجل تركيبها من جديد، وىي يف ىذا الًتكيب اجلديد كأهنا منحت 
 3ذبانسا كانت تفتقده، وىي بذلك تثبت حياة داخل احلياة اليت تعرؼ أمناطها الرتيبة".

 ص يوسف أبو العدوس أىم ادلرتكزات اليت تعتمد عليها النظرية التفاعلية يف النقاط التالية:وقد خل    

 االستعارة تتجاوز االقتصار على كلمة واحدة.-1

 الكلمة أو اجلملة ليس ذلا معٌت حقيقي زلدد بكيفية هنائية، وإمنا السياؽ ىو الذي ينتجو.-2

ها ربصل من التفاعل أو التوتر بُت بؤرة االستعارة االستعارة ال تنعكس يف االستبداؿ، ولكن-3
 واإلطار ايط بو.

 أف ادلشاهبة ليست العبلقة الوحيدة يف االستعارة فقد تكوف ىناؾ عبلقات أخرى.-4

                                                           
1
 .553،554م، ص6665، بٌروت، 3غً عند العرب، جابر عصفور، المركز الثقافً العربً، طالصورة الفنٌة فً التراث النقدي والبال  

2
 .554، صنفسهالمرجع   

3
 .16م، ص6660النظرٌة االستبدالٌة لالستعارة، ٌوسف أبو العدوس، حولٌات كلٌة اآلداب، الكوٌت،   
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االستعارة ليست مقتصرة على اذلدؼ اجلمارل والقصد التشخيصي، ولكنها ذات قيمة عاطفية -5
 1يا هبا".وصفية ومعرفية، أو بتعبَت شامل "ضل

قامت على مقابلة النظرية االستبدالية مع  ا أف دراسة يوسف أبو العدوس اجلدير بالذكر ىن        
تلك النظريات احلديثة اليت ظهرت يف الغرب، وأمهها النظرية التفاعلية، والنظرية السياقية؛ فاالستبدالية 

ا يف ذلك شأف التشبيو، ولكنها تتمايز تتلخص يف أف االستعارة عبلقة لغوية تقـو على ادلقارنة شأهن
عنده بأهنا تعتمد على االستبداؿ، أو االنتقاؿ بُت الدالالت الثابتة للكلمات ادلختلفة، أي أف ادلعٌت 
ال يُقدـ بطريقة مباشرة، بل يقارف أو يستبدؿ بغَته على أساس من التشابو، فإذا كنا نواجو يف التشبيو 

االستعارة نواجو طرفا واحدا حيّل زلّل طرؼ آخر، ويقـو مقامو لعبلقة  طرفُت جيتمعاف معا، فإننا يف
 2اشًتاؾ شبيهة بتلك اليت يقـو عليها التشبيو.

وقد أشار الباحث أيضا إذل أوجو االختبلؼ بُت النظريتُت االستبدالية والسياقية عند         
لسياؽ، وعبلقتها مع الكلمات تُفهم إال من خبلؿ اريتشاردز؛ الذي يرى أف الكلمة ال ديكن أف 

ينفصل عن ادلضموف، ويرى ريتشاردز أف االستعارة:" تعٍت أنو توجد األخرى، والشكل ال ديكن أف 
عندنا فكرتاف لشيئُت سلتلفُت يعمبلف معا ادلشبو وادلشبو بو، مرتكزين على فكرة أو على عبارة، 

الستعارة ليست فقط ربويبل أو نقبل لفظيا ين أو الشيئُت يأيت ادلعٌت، فاونتيجة التفاعل بُت احلدّ 
 3لكلمات معينة، إمنا ىي كذلك تفاعل بُت السياقات ادلختلفة".

 االستعارة في المنظور الغربي ــــا/ثاني

االستعارة بوصفها "زلّسنا   les tropesيف سلتصره "اجملازات" Dumarsaisيعّرؼ دديارسيو 
ية السم ما إذل داللة أخرى ال تناسبها إال بفضل تشبيو بفضلو الداللة احلقيق transporteتُنقل 

                                                           
1
 .16،20، صالسابقٌنظر: المرجع   

2
 .24المحدثٌن، حسنً عبد الجلٌل ٌوسف، ص ٌنظر: علم البٌان بٌن القدماء و  

3
 .26النظرٌة االستبدالٌة لالستعارة، ٌوسف أبو العدوس، ص  
  ى لقد ساهم هذا المإلَّف فً تقوٌة االهتمام بصور التعبٌر المعنوٌة القائمة على المجاز، وبذلك وضع التعارض بٌن المعنى الحقٌقً والمعن

 .41..كما جعل البالغة تفكٌرا فً التصوٌر التعبٌري. ٌنظر: البالغة بٌن التخٌٌل والتداول، محمد العمري، صالمجازي فً مركز التفكٌر البالغً.
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احلقيقية وتكتسب داللة جديدة ال يوجد يف الذىن. إف كلمة مستخدمة دبعٌت استعاري تفقد داللتها 
تتبادر إذل الذىن إال بفضل ادلقارنة اليت يقاـ هبا بُت ادلعٌت احلقيقي ذلذه الكلمة وبُت ادلعٌت الذي 

ن يف الغالب بألواف احلقيقة، صلد أف ل ادلثاؿ فعندما يقاؿ: إف الكذب يتزيّ يقارف بو: وعلى سبي
"األلواف" يف ىذه اجلملة دل تعد ذلا داللتها احلقيقية واألولية، إف ىذه الكلمة دل تعد تِسم ىذا الضوء 

 1ادلغَت الذي جيعلنا نرى األشياء بيضاء أو امراء أو صفراء، وإمنا أصبحت تدؿ على ادلظاىر".

اؿ االستعاري يفقد جزء من عناصره ادلكونة لداللتو الشاملة، أي أنو أف الدّ  ديمارسيهيبُّت و       
القائلة:"  إ. كونرادوقد تبٌت ىذه الفكرة الببلغيوف ادثوف مثل ، sèmesيفقد جزء من معامنو 

يستدعيها اللفظ فات اليت حينما نستخدـ استعارة ما، فإننا نكوف رلربين على إمهاؿ كثَت من الصّ 
 2االستعاري يف استعمالو العادي".

فة نفس احلذو :"إنو دلن الضروري أف نستحضر مفهـو الصّ  م.لوكيرنوكذلك حيذو        
attribut  ّاالنتقاء {...}فة ادلهيمنة ىي مسة ادلشاهبة اليت تُػّتخذ أساسا إلقامة االستعاريةوىذه الص

 3ستعارية يقتضي إذف انتظاما لعناصر الداللة".ادلعنمي الذي يتحقق بفضل األوالية اال

يعٍت أننا نقوؿ إنو يّتصف بقوة األسد وأهّبتو وخيبلئو، إال أف  (أسد)فحينما نقوؿ عن شخص ما إنو 
 شارلالسياؽ وحده الذي يسمح بضبط الصفة ادلختارة بالقصد، وتعود ىذه الواقعة إذل ما يسميو 

 4التحويل ادلعجمي. بالي

 Wolf Parpotte وولف باربوتو  Rene Dirven رينيه ديرفنحُت يرى كل من  يف         
سنة كل زلاوالت تطويرىا داخل 2000ـ( أف االستعارة "موضوع مراوغ، فقد قاومت طواؿ 1985)

                                                           
1
 .36م، ص5003البالغة مدخل لدراسة الصور البٌانٌة، فرانسوا مورو، تر: محمد الولً، عائشة جرٌر، أفرٌقٌا الشرق، المغرب،   

2
 .35، 36المرجع نفسه، ص  

3
 .35ص المرجع نفسه،  

4
 .35ٌنظر: المرجع نفسه، ص  
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نظر إليها على أهنا تقرير ميتافيزيقي عن نظرية متماسكة، وستظل تفعل ذلك دوما، إف االستعارة يُ 
 1ك دائما مبادئ اخلطاب العلمي يف الوضوح والدقة وادلمكن إثباتو".العواطف، وىي تنته

إف جزء ىاما من ذبارب اإلنساف وسلوكاتو وانفعاالتو استعاري من حيث طبيعتو، وإذا كاف        
األمر كذلك فإف نسقو التصوري يكوف مبنيا جزئيا بواسطة االستعارة، وهبذا لن تكوف االستعارات 

حقائق" أصلية، بل تكوف ىي نفسها عبارة عن حقائق )ىذه احلقائق ادلثبتة يف تعابَت مشتقة من "
النسق التصوري لئلنساف ىي اليت ذبعلو يدرؾ العادل من حولو وديارس فيو ذباربو بشكل استعاري( 

 2بصدد الفكر البشري والنسق التصوري البشري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .145،146م، ص5003، جدة، 63، مج 16التفكٌر االستعاري فً الدراسات الغربٌة، أحمد صبرة، مجلة عالمات، ج   

2
 .65م، ص6663، 6ٌنظر: االستعارات التً نحٌا بها، جورج الٌكوف، مارك جونسن، تر: عبد المجٌد جحفة، دار توبقال للنشر، ط  
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 المبحث الثــــانـــي: نظريات االستعارة

نيف نظريات االستعارة منذ أرسطو إذل اليـو إذل تصورين أساسيُت مها: ادلقارنة والتفاعل، ديكن تص
ففي ادلقارنة تظل احلدود بُت األشياء كما ىي، حبيث حيتفظ كل عنصر استعاري دباىيتو، ويتم ربطو 

شيئا مع غَته يف سياؽ يؤدي دورا زلددا، أما يف التفاعل فإف ىذه احلدود تذوب وتتبلشى لتنتج 
 جديدا، وقد خرج عن ىذين التصورين عدة نظريات ديكن رّدىا كلها إذل واحدة منهما.

 النظرية االستبدالية )المقارنة(: -١

تؤكد ىذه النظرية أف االستعارة عبلقة لغوية تقـو على ادلقارنة شأهنا شأف التشبيو، ولكنها تتمايز عنو 
االنتقاؿ بُت الدالالت الثابتة للكلمات ادلختلفة، ، أو substitutionبأهنا تعتمد على االستبداؿ 

 1أي أف ادلعٌت ال يقدـ فيها بطريقة مباشرة بل يقارف أو يستبدؿ بغَته على أساس من التشابو".

وفكرة االستبداؿ القائمة على النقل تتضمن طرفُت ربدث بينهما عملية مقارنة، إذف فادلقارنة ىي     
دعي التشبيو، وحسب التصور الغريب لبلستعارة فإف كثَتا من رنة تستنظرية االستبداؿ، وادلقا لبّ 

 Werner Abrahem "Like ورنر أبراهاماألمثلة ديكن أف تستخدـ معو أداة التشبيو أو ما يسميو 
relation"  لتتحوؿ اجلملة من استعارة إذل تشبيو، ويرى ىذا األخَت أف التداخل بُت االستبداؿ

كل األمثلة اليت تصلح لبلستبداؿ تصلح أيضا للمقارنة، إف ادلقارنة ىي إحدى   وادلقارنة تاـ حبيث إف
 2النظريات اليت ما تزاؿ ذبد ذلا أنصارا حىت اآلف.

 

 

 

                                                           
1
 .6: النظرٌة االستبدالٌة لالستعارة، ٌوسف أبو العدوس، صٌنظر  

2
 .165: التفكٌر االستعاري فً الدراسات الغربٌة، أحمد صبرة، ص ٌنظر  
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 التصّور األرسطي لمفهوم االستعارة:

سيطر ادلعتقد األرسطي دلفهـو االستعارة يف العديد من الدراسات الببلغية القددية واحلديثة على أهنا 
أي ما يستعملو أىل  ؛أي ما نستعملو كلنا، أو لغة ؛نقل، إذ يرى أرسطو أف كل اسم إما أصيل رلرد

 1بلد آخر، أو استعارة أو زينة، أو موضوع،...اخل.

 2اسم شيء إذل شيء آخر". وقد عرؼ أرسطو االستعارة بقولو:" ىي نقل 

لفظ بلفظ وقد تعٍت كذلك فكلمة "نقل" يف تعريف أرسطو ديكن أف تعٍت استبداؿ، أي استبداؿ 
 نقل ادلعٌت من تعبَت إذل تعبَت آخر.

إف حديث أرسطو عن االنتقاؿ اللغوي يف االستعارة، وأشكاؿ ىذا التبديل يف مواقع الدالالت      
ببلغية بعد ذلك لدى الدارسُت وادلدلوالت يعّد أساسا مركزا تفرعت منو الفروع يف األحباث ال

يها النظرات اللغوية والنقدية والببلغية، إذل أف بدأ علم الداللة ينحو منحاه بيُت، وقد تداخلت فر و األ
  ورُكبت، Pauleبول و دارمستيتروبريال علما مستقبل بقضاياه ومناىجو، ومنطلقاتو على يد 

مسائل جديدة من تفاعل التصنيفات اليت وضعها ىؤالء وأسبلفهم لضروب اجملاز ادلرسل واالستعارة، 
 3.-الداللة–بتغَتات ادلعٌت وتطوراتو ودلا ُعرؼ 

حيّلل أصحاب النظرية االستبدالية األمثلة االستعارية اليت تواجههم بطريقة تعتمد على اإلبداؿ        
 مثبل على النحو التارل: محمد أسد(إذ حيللوف مجلة ) -كما سبق القوؿ–وادلقارنة 

 

                                                           
1
 .21. وكتابه أٌضا:االستعارة فً النقد األدبً، ص66ٌنظر: النظرٌة االستبدالٌة لالستعارة، ٌوسف أبو العدوس، ص  
  التالً:تقوم فكرة النقل عند أرسطو ك 
 النقل من الجنس إلى النوع: أي استبدال الجنس بالنوع، ومثال ارسطو فً ذلك: )هنا توقفت سفٌنتً( باعتبار أن اإلرساء ضرب من التوقف.-6

مكان  النقل من النوع إلى الجنس: مثال ذلك: )لقد قام أودٌسوس بآالف من األعمال المجٌدة( ألن )آالف( معناها )كثٌر( والشاعر استعملها-5

. واالستعارة الحٌة، بول رٌكور، 25،26)كثٌر(. ٌنظر فً بقٌة األنواع: فن الشعر، أرسطوطالٌس، تر: عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، لبنان، ص

 وما بعدها. 26م، ص5063، بٌروت، 6تر: محمد الولً، دار الكتاب الجدٌد المتحدة، ط
2
 .66لعدوس، صالنظرٌة االستبدالٌة لالستعارة، ٌوسف أبو ا  

3
 .63ٌنظر: المرجع نفسه، ص  
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أسلويب، والتعبَت االستعاري ديكن أف يشَت  إف الغرض من إبداؿ كلمة مباشرة بأخرى استعارية غرض
إذل شيء رلّسم ال يوجد على ىذا النحو سباما يف التعبَت احلريف، ومن ادلفروض أف يعطي ىذا سرورا 

غَت ادلقصود، مث استمتع حبل ىذه ادلشكلة،  (األسد)إذل ىذا  (زلمد)للقارئ، لقد ربولت أفكاره عن 
 1ن معناه.والحظ براعة الكاتب يف إخفاء جزء م

جون راسات الغربية على الرغم من أف إف فكرة ادلقارنة يف االستعارة ما تزاؿ ذلا أصداؤىا يف الدّ        
قد وّجو ذلا طعنا حاّدا يف أثناء حديثو عن تداولية االستعارة، كما وّجو طعنا  John Searleسيرل 

الذي كتب حبثا  Samuel Levinين صامويل ليفشلاثبل لفكرة التفاعلية، وقد رّد على ىذا اذلجـو 
 Standard Approches and litraryعن "ادلناىج ادلعيارية واالستعارات األدبية 

metaphores ويرى يف نقد سَتؿ ذلذه النظرية نقدا مصطنعا، لذلك حاوؿ أف يبُت مواطن القوة ،"
 2يف ىذه النظرية، والكيفية اليت تعمل هبا يف االستعارات.

تقّدـ احلديث فيو توصلت الدراسة إذل أنو ال يكاد تركيز أصحاب النظرية االستبدالية  بعد الذي    
 خيرج عن نقطتُت مهمتُت مها:

إف االستعارة تزيُت ووشٌي الحٌق باللغة، وأثرىا ينبع من سبازج ادلألوؼ مع غَت ادلألوؼ، ومن ىذا -1
تستقى من األداء اللغوي، واإلدىاش  التمازج ديكن احلصوؿ على عنصري التجلية واإلدىاش؛ التجلية

 ينبثق من تقدمي لذة ذىنية يُتوّصل إليها من إدراؾ ادلشاهبة الناذبة بواسطة البناء االستعاري.

إف االستعارة ال تتعلق بكلمة معجمية واحدة، وىي ربصل باستبداؿ لفظة استعارية بلفظة -2
 حقيقية.

 

 
                                                           

1
 .50ٌنظر: المرجع السابق، ص  

2
 .206ٌنظر: التفكٌر االستعاري فً الدراسات الغربٌة، أحمد صبرة، ص  
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  النظرية التفاعلية: -٢

  لالستعارةتصّور ريتشاردز: 

جاء عن ريتشاردز ما نّصو:"... تبلحظ النظرية التقليدية أمناطا قليلة من االستعارة، وربصر ادلصطلح 
ببعض ىذه األمناط، ولذلك ذبعل االستعارة مسألة لفظية؛ أي مسألة ربويل أو استبداؿ للكلمات، 

نسأؿ: كيف تعمل اللغة؟ يف حُت أهنا يف األساس استعارات وعبلقات بُت األفكار )...( وعندما 
ىٍت، كيف نتعلم أف نعيش؟ شاط الذّ فإننا يف الواقع نسأؿ: كيف يعمل الفكر والشعور وكل أمناط النّ 

وكيف ديكن أف ننقل ذلك الشيء العظيم، أعٍت ملكة االستعارة إذل اآلخرين؟ وىو عظيم ألنو يف 
 1و".حقيقة األمر ادللكة اليت ضليا هبا على الرغم شلا يقولو أرسط

يقّر ريتشاردز من خبلؿ نصو ىذا أف االستعارة مسألة طبيعية يف اللغة والتفكَت اإلنساين، وىو        
ما ديكن الربىنة عليو بادلبلحظة اجملردة، إذ من الصعب صياغة ثبلث مجل يف أي حديث اعتيادي 

اجلاؼ الذي ال  سلس دوف اللجوء إذل االستعارة، فهي ظاىرة ال خيلو منها حىت اخلطاب العلمي
 ديكنو االستغناء عنها، وىو ما جيعل من االستعارة ادللكة اليت ضليا هبا.

 2ورّكز الباحث لبناء تصّوره عن االستعارة على فكرتُت أساسيتُت مها:      

نقد االعتقاد الذي يطلق عليو خرافة ادلعٌت اخلاص؛ والذي يرى أف الكلمات ذات معاين ثابتة -1
ريتشاردز ىذا احلصر للكلمات يف إطار وحيد ومقنن، ودعا إذل ضرورة فتح رلاؿ وزلّددة، فرفض 

تعدد ادلعاين واختبلفاهتا؛ إذ أف طريقة استعماؿ اللغة تؤكد ذلك، فالكلمات رُبّوؿ معانيها حسب 
 السياؽ الذي وردت فيو واالستعماؿ ادلتعدد.

 

                                                           
1
 .62،63فلسفة البالغة، إٌبور أرمسترونغ رٌتشاردز، تر: سعٌد  الغانمً، ناصر حالوي، منشورات إفرٌقٌا الشرق، الدار البٌضاء، ص  

2
 .62-63ٌنظر: المرجع نفسه، ص  
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بينهما، ويؤكد على ضرورة التفاعل بُت القوؿ بتفاعل اللغة والفكر، حيث يرفض ريتشاردز الفصل -2
كوهنا مجعا لفكرتُت سلتلفتُت تعمبلف معا، وتستنداف   الطرفُت، وىو ما يفضي إذل تعريفو لبلستعارة 

التعبَت  إذل كلمة واحدة، أو عبارة واحدة، يكوف معناىا حاصل تفاعل ىاتُت الفكرتُت، وبذلك يعدّ 
انطبلقا شلا تفعلو   لوب ألنو يعطينا فكرتُت يف فكرة واحدةاالستعاري عنده مسة رفيعة من مسات األس

 كل فكرة يف األخرى، أو ما تفعلو الفكرتاف معا فينا. 
إننا صلد تنوعا ىائبل من أمناط التفاعل بُت األفكار بتداخل سلتلف أجزاء البٌت الغائبة، والذي          

ور ادلتلقي يف الكشف عن جوانب يعمل الّسياؽ على استدعائها، ومن ىنا يطرح ريتشاردز د
السياقات ادلختلفة دلعٌت الكلمة، والذي خيتلف من واحد آلخر باختبلؼ مهارات األشخاص 

 وقدراهتم ادلعرفية.
لى تعّدد إف ملخص أحباث ريتشاردز حوؿ االستعارة تكمن يف أف ىذه األخَتة تنفتح ع        

ُنو تعّد بذلك وسيلة للفهم وادلعرفة للكشف عن كُ فهي  تفاعل اجلوانب الثقافية واالجتماعية والنفسية،
االستعارة أداة ال ديكن تفاديها يف أي رلاؿ خطايب، شعريا كاف أـ خطابا ف األشياء. ضف إذل ىذا

 يومّيا، أـ خطابا علمّيا، بل إهنا مكّوف أصلّي ومتجّذر يف اللغة، فاللغة ال تقـو بدوهنا.
  تصّور ماكس بالكMax Black 

االستعارة بقولو:" وبصفة عامة فحينما نتحدث عن استعارة يف صيغتها البسيطة نسبيا  بالكّدد حي
حيث تستعمل بشكل استعاري بعض الكلمات، يف حُت أف  -أو عبارة–فإننا ضليل على مجلة 

الكلمات األخرى مستعملة بشكل غَت استعاري، وحينما تستخدـ كلمات ما باعتبارىا كلها 
 .énigme"1أو األحجية  allégorieأو التمثيل  proverbeا نكوف بصدد ادلثل استعارية فإنن

، فادلتلقي ىنا بصدد حالة من لقد صرف الرئيس المناقشة(مثاال لذلك: ) بالكويعطي         
حاالت االستعارة وىي واقعة يف كلمة واحدة على األقل )إهنا ىنا كلمة "صرؼ"( ادلستعملة بشكل 

                                                           
   ،ٌطلق رٌتشاردز على طرفً االستعارة" الحامل والمحمول"، والتمٌٌز بٌن الطرفٌن عنده ٌعد من الخطوات المهمة فً التحلٌل االستعاري

نا إٌاهما االستعارة بؤبسط الفكرتٌن اللتٌن تعطٌ جونسونٌقول:" الخطوة األولى أن نضع مصطلحٌن نستطٌع بهما التمٌٌز بٌن ما سماه الدكتور 

 .606أشكالها، دعونا نسمٌها الحامل والمحمول". فلسفة اللغة، ص
1
 .50االستعارة الحٌة، بول رٌكور، تر: محمد الولً، ص  
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 -يقوؿ ببلؾ–ة واحدة من الكلمات األخرى مستعملة بشكل حريف، إننا سندعو استعاري، وأف كلم
 1على بقية اجلملة اليت تتحقق فيها. frameإطار وسنطلق  ،focusاالستعارة بؤرة الكلمة )صرؼ( 

إف النظرية التفاعلية لبلستعارة تورل اىتماما بادلتلقي يف عملية فهم وتأويل االستعارة؛ حبيث         
فاعل، على اعتبار أف االستعارة ياقية واخلارجية دورا مركزيا للكشف عن ىذا التّ الظروؼ السّ  تلعب

يتم بواسطتها إدراؾ الشيء غَت ادلعتاد يف طريف االستعارة عن طريق  عملية ذىنية بُت فكرين نشيطُت
 2.ظر إذل ىذا ادلعتاد نفسو نظرة جديدة غَت مألوفةشيء آخر معروؼ، كما سبّكن من النّ 

يتلخص إصلاز ماكس ببلؾ حوؿ االستعارة أنو أخرجها من أحياز اللعبة اللفظية الزخرفية        
 وأدرجها يف رلاؿ أرحب يشمل باإلضافة إذل الشعر ولغة التداوؿ اليومي اجملاالت العلمية والفلسفية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .50، ص السابقٌنظر: المرجع   

2
 وما بعدها. 656ٌنظر: االستعارة فً النقد األدبً الحدٌث، ٌوسف أبو العدوس، ص  
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 ممن القرآن الكري بع األخيرالرّ اجية االستعارة في حجالمبحث الثالث: 

ذا اعتمد القرآف الكرمي يف ها كل إنساف فَتى فيها اجلديد، وذلإف القرآف لغة لكل عصر يسمع
 استعاراتو على صفات ثابتة يف الشيء ال تتبدؿ عرب األجياؿ، وأسباب ثباهتا وذبّددىا تعود إذل:

لظواىر اعتمد القرآف الكرمي على صفات ثابتة ال تتغَت يف الشيء ادلستعار، كاالستعارة من ا-1
 الكونية، أو صفات ثابتة يف ادلخلوقات واجلمادات والنباتات اليت يعرفها كل عريب.

االستعارة من صور ذىنية ثابتة واضحة يف عقل كل عريب، ومرتبطة ببيئتو وذباربو احلياتية، -2
 وتوظيفها كوسيلة توضيح وبناء مفاىيم عن أشياء وأفكار جديدة.

إذل صفة ثابتة فيو ال تتغَت، ألف النص القرآين يصدر حكما ثابتا عليو  ادلستعار لو تتحوؿ استعارتو-3
 ال ديكن أف يبّدؿ أو يتغَّت.

اذلدؼ من أغلب االستعارات إصدار أحكاـ أبدية تنطبق على قطاعات كبَتة شلن تشملهم ىذه -4
 ىر.االستعارات ال يتغَت على مدى الدّ 

فهي  1تفهيمية، وبناء بنية تصويرية ألشياء جديدة،الغاية أيضا من االستعارات القرآنية غاية -5
استعارات مفهومية وليست مجالية فحسب، وىو ما يدخل ضمن نظرية االستعارة ادلفهومية اليت نادى 

حيث تصبح "االستعارة أداة َمفَهمة وسبثيل وتصّور يعّم كل مظاىر الفكر دبا ، Lakoffاليكوف هبا 
 اجملاالت األساسية من قبيل الزمن واألوضاع وادلكاف والعبلقاتلة بيف ذلك ادلفاىيم اجملردة، وادلتص
 .2واألحداث، والتغَتات وما إليها"

فاالستعارة إذف "ظاىرة مركزية غالبة يف داللة الكبلـ العادي اليومي، وىي جزء من الفكر من    
 3حيث مثلت أداة يف تصّور العادل واألشياء وسبثّلها يف مجيع مظاىرىا".

                                                           
1
 .65تعارة القرآنٌة والنظرٌة العرفانٌة، عطٌة سلٌمان أحمد، جامعة السوٌس، دط، دت، صٌنظر: االس  

2
 .615،613م، ص5060، تونس، 6نظرٌات لسانٌة عرفنٌة، األزهر الزناد، دار محمد علً للنشر، ط  

3
 .615، صنفسهالمرجع   
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لوف من ألواف التصوير اليت لقد بلغت االستعارة يف القرآف الكرمي حّد اإلعجاز فيو، فهي       
ىا، وواحدة من األدوات اليت استعملها يف التعبَت عن معانيو، فهو "يعمد إذل ىذه الصورة اليت ازّبذ

، فإذا ىي شاخصة رمسها فيعطيها ألواهنا وظبلذلا، مث ال يلبث بعد ذلك أف يضيف إليها احلركة فاحلوار
  1تسعى".

 :ع األخير من القرآن الكريم من نماذج االستعارة في الرب

ىي ما استعَت فيها تركيب لًتكيب، وكاف اجلامع فيها ىيئة منتزعة من عدة االستعارة التمثيلية: 
 2أمور.

ن ادلعٌت الّذىٍت صوير وسبثيل ادلعٌت، تبدع يف انتقاء اللغة واألساليب للتعبَت عفهي إذف تقـو على التّ 
 اىر األسلوبية لًتاكيب االستعارة التمثيلية يف الرّبع األخَت من القرآف مايلي:و ادلراد بيانو، ومن الظ

توظيف التوكيد يف االستعارات التمثيلية توكيد للمعٌت ادلراد سبثيلو، شلا يزيد االستعارة التوكيد:  -
 ها :ومن 3.دقًة وببلغًة يف التعبَت عن ادلعٌت ادلقصود

 تعالى قوله:﴿                     ﴾ 

 .08يس/

         

 ت يده إذل عنقو(الذي ُغلّ ادلستعار لو )من نفور(                                  حاؿ الكافرينادلستعار )

 ة احلجاجية: سبثيل تركيب بًتكيبالعبلق 

                                                           
1
 . 34مار، صالتصوٌر البٌانً فً حدٌث القرآن عن القرآن، عبد العزٌز بن صالح الع  

2
 .35م، ص6661، القاهرة، 5ٌنظر: االستعارة وأثرها فً األسالٌب العربٌة، محمد السٌد شٌخون، دار الهداٌة للطباعة والنشر، ط  

3
 .652م، ص5003، عمان، 1ٌنظر: التعبٌر القرآنً، فاضل السامرائً، دار عمار، ط  
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دبن ُغّلت يده إذل حيث شّبو حاؿ الكافرين يف امتناعهم عن اذلدى واإلدياف  ؛استعارة سبثيليةففي اآلية 
واألغبلؿ فأصبح رأسو مرفوعا ال يستطيع خفضا ذلا، ودبن ُسّدت الطرؽ يف وجهو  عنقو بالسبلسل

 1فلم يهتد دلقصوده، وذلك بطريق االستعارة التمثيلية.
نقوؿ ادلغلوؿ حىت جُيعل كناية؟ يقوؿ الرازي:" قلنا: كيف يُفهم من الغّل يف العنق ادلنع من اإلدياف  فإذا

الذي بلغ الغّل إذل ذقنو وبقي مقمحًا رافع الرأس ال يبصر الطريق الذي عند قدمو، وذكره بعده أف 
د ذكر من قبل أف ادلرسل بُت يديو سّدا ومن خلفو سّدا، فهو ال يقدر على انتهاج السبيل ورؤيتو، وق

جعل شلنوعا كادلغلوؿ  على صراط مستقيم فهو الذي يهديو النيب )ص( إذل الصراط ادلستقيم العقلي
الذي جيعل شلنوعا من إبصار الطريق احلّسي. وحيتمل وجها آخر وىو أف يقاؿ: األغبلؿ يف األعناؽ 

على اخلط، وخضع عنقو والذي يف رقبتو  عبارة عن عدـ االنقياد، فإف ادلنقاد يقاؿ فيو إنو وضع رأسو
الغّل الّثخُت إذل الذقن ال يطأطئ رأسو، وال حيركو ربريك ادلصّدؽ، ويصدؽ ىذا قولو 

  ﴿تعاذل:"مقمحوف"، فإف ادلقمح ىو الرافع رأسو كادلتأىب وكأنو تعاذل قاؿ:       

            ﴾."2ال خيضعوف الرّقاب ألمر ا 

  ﴿وىذه اجلملة بدؿ اشتماؿ من مجلة               ﴾ 

 ، فإف انتفاء إدياهنم يشتمل على ما تضمنتو ىذه اآلية من جعل أغبلؿ يف أعناقهم حقيقة أو 7/يس
 سبثيبل.

 

                                                           
1
. واإلعجاز البالغً 2/633، ه(، تحقٌق وتعلٌق ودراسة: عادل أحمد عبد الموجود، علً محمد معّوض، 235ٌنظر: الكشاف، الزمخشري )ت  

نً فً القرآن العظٌم فً األمثال والتشبٌه . واإلبداع البٌا533م، ص5005،القاهرة، 6فً القرآن، محمد حسن سالمة، دار اآلفاق العربٌة، ط

 .536، صوالتمثٌل واالستعارة والكناٌة مع اإلمتاع بروائع اإلبداع، محمد علً الصابونً، 
2
 .26/11،12مفاتٌح الغٌب، الرازي،   
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أي جعلنا حاذلم كحاؿ من يف أعناقهم أغبلؿ، فهي إذل األذقاف فهم  1واجلعل: تكوين الشيء،
يف القرآف، ودعوة اإلسبلـ  مقمحوف، فيجوز أف يكوف سبثيبل بأف ُشّبهت حالة إعراضهم عن التدبّر

 بلؿ غليظة.والتأمل يف حججو الواضحة حباؿ قـو جعلت يف أعناقهم أغ

( لتحقيق كوف األغبلؿ ملزوزة إذل عظاـ األذقاف حبيث إذا أراد ادلغلوؿ منهم وذكر )فهي إذل األذقاف
االلتفات أو أف يطأطئ رأسو وجعو ذقنو، فبلـز السكوف وىذه حالة زبييل ىذه األغبلؿ وليس كل 

 األغبلؿ مثل ىذه احلالة.

من احلالُت جبزء من احلالة  جزءٍ  كل    مثيلي إذل تشبيوِ لتوزيع أجزاء ادلركب الت وىذا التمثيل قابلٌ 
األخرى، بأف يشّبو ما يف نفوسهم من الّنفور عن اخلَت باألغبلؿ، ويشّبو إعراضهم عن الّتأمل 

 2واإلنصاؼ باإلقماح.

على مجلة )جعلنا يف أعناقهم أغبلال(، أي جعلنا أغبلال،  والفاء يف قولو )فهي إذل األذقاف( عطف
 بلغناىا إذل األذقاف.أي فأ

مقمح: بصيغة اسم ادلفعوؿ اجملعوؿ قازلا، أي رافعا رأسو ناظرا إذل فوقو، يقاؿ: قمحو الُغّل: إذ 
ُ
وادل

  3جعل رأسو مرفوعا وغّض بصره، فمدلولو مرّكب من شيئُت.

 :في قوله تعالى﴿                         ﴾  

 .71/يس

يسعى ادلرسل إذل إصلاز فعل إقناعي بتوّسلو أسلوب االستفهاـ؛ فاجلمهور يعتقد شيئا وادلرسل يصوغ 
طريق االستفهاـ، وحبسب نظرية األفعاؿ الكبلمية ينهض االستفهاـ من  عن ما يريد إقناعهم بو

                                                           
1
 .665م، ص6654محٌط المحٌط، بطرس البستانً، مكتبة لبنان، بٌروت،   

2
 .55/316تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور ،  
  ه(، حققه وخرج شواهده: مازن المبارك، محمد علً حمد هللا، راجعه: 436األعارٌب، ابن هشام األنصاري )ت ٌنظر: مغنً اللبٌب عن كتب

 .6/151م، 6631، دمشق، 6سعٌد األفغانً، دار الفكر، ط
3
 .2/644. والكشاف، الزمخشري، 55/320تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   
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ا اعتقاد ادلتكلم أو من يطرح التساؤؿ أف ادلتلقي ديلك اإلجابة الناحية التخاطبية على فكرة مفادى
عنها، لكنو سيلـز هبا لفظا ومعًٌت، "فكثَتا ما يكشف االستفهاـ عما يريده الّسائل ضمنّيا، عن طريق 

 1التنغيم أو ادلوقف الذي ورد فيو".

 الكشف عن مقاصد معٌت ذلك أف الّسياؽ ادلقامي الذي يعّد أىم مرتكزات التداولية لو دور يف
 عبارة عن معطيات مشًتكة بُت طريْف اخلطاب. -السياؽ–ادلتكّلم؛ ألنو 

 3.إنكار وتعجيب من عدـ رؤيتهم شواىد الّنعمةوىو  2استفهاـ:واآلية الكردية افتتحت ب

وتربز قيمة ىذه الروابط يف كوهنا أدوات ربقق الّنظم، وربّقق العبلقة ادلرجعية يف داخل النصوص، 
نص واخلطاب ىو رلموعة من األبنية اللغوية ادلختلفة، ىذه األخَتة عبارة عن "خليط من الروابط وال

والعوامل تتطلب الّنظر يف الوجود والفروؽ بينها للوقوؼ على أيها أقوى حجاجيا، أو ما يتولد عن 
 4تعاملها من فروؽ".

أصوؿ األجناس بدوف سابق منشأ عمل األيدي الذي ىو ادلتعارؼ يف الّصنع إذل إجياد  ةر إف استعا
من توالد، أو ضلوه فأسند ذلك إذل أيدي ا تعاذل لظهور أف تلك األصوؿ دل تتولد عن سبب،  

 يناىا بأيٍد".ن"والسماء ب: كقولو

ؼ)من( يف قولو )شلا عملت( ابتدائية ألف األنعاـ اليت ذلم متوّلدة من أصوؿ حىت تنتهي إذل أصوذلا  
لتقريب  استعارة تمثيليةا كما خلق آدـ، فعرّب عن ذلك اخللق بأنو بيد ا  األصلية اليت خلقها

شأف اخللق اخلفّي البديع مثل قولو:" دلا خلقُت بيدي"، وقرينة ىذه االستعارة ما تقرر من أف ليس  
 5.اإلسبلـكمثلو شيء وأنو ال يشبو ادلخلوقات، فذلك من العقائد القطعية يف 

                                                           
1
 .636م، ص5062، بٌروت، 6ثنى كاظم صادق، منشورات االختالف، طأسلوبٌة الحجاج التداولً والبالغً، م  
2
 .6/66ٌنظر: مغنً اللبٌب، ابن هشام،  
3
 .53/34تفسٌر التحرٌر والتنوٌر،ابن عاشور،    

4
 .344نظرٌة الحجاج فً اللغة، شكري المبخوت، سلسلة كلٌة اآلداب منوبة، المطبعة الرسمٌة للجمهورٌة التونسٌة، د ط، د ت، ص  

5
 وما بعدها. 2/666. والكشاف، الزمخشري، 53/35تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   
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 الكوف( الذي ىو متعلقو لزيادة استحضار األنعاـ عند السامعُت قبل مساع متعلقووتقدمي )ذلا( على )م
. وعدؿ عن أف يقاؿ: فهم الفاصلة ، وقضى بذلك مراعاةوبالتشويق بالتقدمي ليقع كبلمها أمكن وقعٍ 

لك؛ مالكوىا إذل )فهم ذلا مالكوف( ليتأتى التنكَت فيفيد بتعظيم ادلالكُت لؤلنعاـ الكناية عن تعظيم ادل
 أي بكثرة االنتفاع وىو ما أشار إليو تفصيبل وإمجاال قولو تعاذل:)وذلّلناىا ذلم( إذل قولو )وذلم فيها

 1منافع ومشارب(.

 :في قوله تعالى﴿                         

                             ﴾ 

 .50-48الّدخاف/

 ليدؿ ، القرآين اخلطابيف  راألم فعل شيوع وإف ، لئلصلاز قاعدة بوصفو حجاجياً  بعداً  األمر يضفي
 2.واالعتبار مالتعلي إذل ذلك مرد ولعل ، والزمن احلدث استمرارية على

 .مجلة )خذوه( إخل مقوؿ لقوؿ زلذوؼ دّؿ عليو السياؽ، أي يقاؿ دلبلئكة العذاب: خذوه

والَعْتل: القْود وىو أف يؤخذ بتلبيب أحد فيقاد إذل سجن أو عذاب، وماضيو جاء بضم العُت 
 3وكسرىا.

( لتضمنهما: سوقوه سوقا وقولو ) إذل سواء اجلحيم( بتنازعو يف الّتعّلق كّل من فعلي )خذوه فاعتلوه
 عنيفا.

 ألف صّب احلميم على رأسو أشّد عليو من أخذه وعتلو. 4و)مث( للًتاخي الرّتيب

والصّب: إفراغ الشيء ادلظروؼ من الظرؼ، وفعل الّصب ال يتعدى إذل العذاب ألف العذاب أمر 
األثيم حُت مسعها.  معنوي ال يصب. فالّصب مستعار للتقوية واإلسراع فهو سبثيلية اقتضاىا ترويع

                                                           
1
 .53/36تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

2
 .611ٌنظر: أسلوبٌة الحجاج التداولً والبالغً، مثنى كاظم صادق، ص   

3
 .2/143ٌنظر: الكشاف، الزمخشري،   

4
 .6/652ٌب، ابن هشام، ٌنظرفً معنى )ثم(: مغنً اللب  
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فلما كاف اكي ىنا القوؿ الذي يسمعو األثيم ِصيغ بطريقة التمثيلية هتويبل، خببلؼ قولو )يصب من 
 1ىم غَت سامعيو. فوؽ رؤوسهم احلميم( الذي ىو إخبار عنهم يف زمنٍ 

            

 (ثيلية    ادلستعار لو)التقوية واإلسراعيء(       العبلقة احلجاجية: استعارة سبادلستعار) إفراغ الش   

 الغرض: التهويل والًتويع                                     

 :في قوله تعالى﴿                           

                      ﴾ /12المجادلة. 

معناه: قبل صلواكم بقليل، وىي استعارة سبثيلية جرت رلرى ادلثل للقرب من الشيء  )بُت يدي صلواكم(
هبيئة وصوؿ الشخص بُت يدي من يرد ىو هت ىيئة قرب الشيء من آخر بّ قبيل الوصوؿ إليو، شُ 

 2عليو، تشبيو معقوؿ دبحسوس.ويستعمل يف قرب الزماف بتشبيو الزماف بادلكاف كما ىنا.

 ﴿التقديم والتأخير: كقوله تعالى: -                     

               

     ﴾23/الجاثية. 

كاف الًتتيب يف أدوات التمييز )القلب فالسمع فالبصر( سببو شرُؼ اإلدراؾ، فلماذا ُقّدـ الّسمع   إذا
ة؟ ."إنو دلّا ُأخرب فيها باإلضبلؿ، وكاف الّضاؿ أحوُج على القلب يف االستعارة التمثيلية يف اآلية السابق

إذل مساع صوت اذلادي منو إذل غَته نفاه فأصبح ال فهم لو يف اآليات ادلسموعة، ودلا كاف األصّم قد 
–يفهم باإلشارة فيعي ما من حّقو وعُيو قاؿ )وقلبو( فُبطل كلُّ وعٍي يتعّلق بذلك، على أف األصّم 

                                                           
1
 .52/362،363تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

2
 .3/34. والكشاف، الزمخشري، 11/ 55نفسه،  المصدر  
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يُبصر بعض مضاره ومنافعو فيباشرىا مباشرة البهائم، لذلك ختم بقولو ) قد -ولو كاف رلنونا  

   ) 1يُبصر اآليات ادلرئية". فصار ال 

وشلا يبُت براعة ىذا الًتتيب وما حيققو من داللة يف االستعارة التمثيلية يف اآلية السابقة أف سورة 
هي بذلك هتدؼ إذل الدعوة إذل الدين اجلديد من خبلؿ أسلوب الًتغيب اجلاثية من السور ادلكية، ف

 والًتىيب.

 2من األساليب الببلغية، ويراد بو الّتوكيد واإلفهاـ. الّتكرار: -

 ﴿ومن مناذج تكرار االستعارة التمثيلية قولو تعاذل:               

               

          ﴾واآلية 20/محمد .﴿     

          ﴾29/محمد. 

فهي استعارة تبُّت حاؿ ادلنافقُت، ويف تكرارىا فضٌح ذلم وربذير للنيب صل ا عليو وسّلم وللمؤمنُت 
 من أولئك الذين يسًتوف الُكفر ويتظاىروف باإلدياف.

ما يكوف يف ادلعٌت دوف اللفظ، وإذا كاف التكرار يف االستعارة السابقة يف اللفظ وادلعٌت، فإف منو 

 ﴿، قاؿ تعاذل:سورة فاطرومثالو االستعارات ادلتوالية يف              

                                

                     ﴾22-19/فاطر. 

                                                           
1
 .606م، ص5066االستعارة التمثٌلٌة فً القرآن، صفاء حسنً عبد المحسن الترك، جامعة النجاح الوطنٌة، نابلس،   

2
 .532شرحه ونشره: أحمد صقر، ص تؤوٌل مشكل القرآن، ابن قتٌبة،  
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وىي لبياف الفرؽ بُت حاؿ ادلؤمن وحاؿ الكافر، وورودىا يف سياؽ االستفهاـ اإلنكاري ينفي االستواء 
 1بُت احلالُت؛ أي فيو تفضيل حلاؿ ادلؤمن.

ح فيها بلفظ ادلشبو بو دوف ادلشبو، وكاف اللفظ ادلستعار فيها اسم رّ صُ ىي ما  التبعية: االستعارة
 2جنس أو فعبل أو حرفا ذا معٌت أو صفة مشتقة.

  :يف قولو تعاذل﴿                       ﴾37/يس. 

              

 ادلستعار لو) سلخ النهار من الليل(    استعارة سبثيلية     ادلستعار )نزع اجللد عن الشاة(     العبلقة احلجاجية: 

 () ادلستعار فيها :فعلٌ  

ؿ الّسلخ: إزالة اجللد عن حيوانو، وفعلو يتعدى إذل اجللد ادلزاؿ بنفسو على ادلفعولية، ولذلك يقاو 
للجلد ادلزاؿ من جسم احليواف: ِسلخ )بكسر السُت وسكوف البلـ( دبعٌت مسلوخ، ويتعدى فعل َسَلخ 

ويتعدى حبرؼ )عن( أيضا دلا  3إذل اجلسم الذي أزيل جلده حبرؼ اجلر، واألكثر أنو )ِمن( االبتدائية،
 4يف الّسلخ من معٌت ادلباعدة واجملاوزة بعد االتصاؿ.

)الليل( وعّدي الّسلخ إذل ضمَت )الليل( ب )من( فصار ادلعٌت: الليل آية  فمفعوؿ )نسلخ( ىنا ىو 
ذلم يف حاؿ إزالة غشاء نور النهار عنو، فيبقى عليهم الليل، فشّبو النهار جبلد الّشاة وضلوىا يغطي ما 
 ربتو منها كما يغطي النهار ظلمة الليل يف الصباح، وشّبو كشف النهار وإزالتو بسلخ اجللد عن ضلو

                                                           
1
 .663االستعارة التمثٌلٌة فً القرآن الكرٌم، صفاء حسنً عبد المحسن الترك، ص  

2
. و االستعارة وأثرها فً األسالٌب 356م، ص6656ٌنظر:فً البالغة العربٌة علم البٌان، حسن البنداري، مكتبة األنجلو المصرٌة،د ط، القاهرة،  

 .35شٌخون، صالعربٌة، محمد السٌد 
3
 .6/323ٌنظرفً معانً )من(: مغنً اللبٌب، ابن هشام،   

4
 .53/64تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   
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الشاة، فصار الليل دبنزلة جسم احليواف ادلسلوخ منو جلده، وليس الليل دبقصود بالتشبيو، وإمنا 
 1ادلقصود تشبيو زواؿ النهار عنو فاستتبع ذلك أف الليل يبقى شبو اجلسم ادلسلوخ جلده.

ا فليس يف اآلية دليل على أف أصل أحواؿ العادل األرضي ىو الظلمة، ولكنها ساقت للناس اعتبار 
 هم )فإذا ىم مظلموف( بناء على ما ىو متعارؼ.يعل وداللة حباؿ مشاىدة لديهم ففرعٌ 

ويظهر التوّجو العملي لبلستعارة يف اآلية السابقة يف ارتكازىا على ادلستعار منو، إذ تكوف االستعارة 
 2بذلك أدعى من احلقيقة لتحريك مهة ادلرسل إليو إذل االقتناع.

االستعارة يف اآلية أصلية تبعية، ودل جيعلوىا سبثيلية، من أف ادلقصود بالتشبيو ىو  وقد اعترب أئمة الببلغة
حالة زواؿ نور النهار عن األفق فتخلفها ظلمة الليل لقولو )فإذا ىم مظلموف(، وإسناد )مظلموف( 

 3إذل الناس من إسناد إفعاؿ الذي اذلمزة فيو للدخوؿ يف الشيء مثل أصبح وأمسى.

 لى:في قوله تعا﴿                      ﴾70/يس. 

 ﴿نذر(بقولو )عّلمناه( يف قولو تعاذل:يتعلق قولو )لي                    

          ﴾كرا ما اتصل بو من نفي كونو شعرا مث إثبات كونو ذِ  ، باعتبار69/يس

 وقرآنا.

 4مستعار لكامل العقل وصائب اإلدراؾ، وىذا تشبيو بليغ، أي من كاف مثل احلي يف الفهم. واحلّي:

 5وادلقصود منو: التعريض بادلعرضُت عن دالئل القرآف بأهنم كاألموات ال انتفاع ذلم بعقوذلم .

                                                           
1
 ،540. واإلبداع البٌانً فً القرآن العظٌم، محمد علً الصابونً، ص53/65، السابق المصدر  

2
 .163م، ص5003، بٌروت، 6الشهري، دار الكتاب الجدٌد المتحدة، ط استراتٌجٌات الخطاب مقاربة لغوٌة تداولٌة، عبد الهادي بن ظافر  

3
 .53/66تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

4
 وما بعدها. 2/660ٌنظر: الكشاف، الزمخشري،   

5
 .543ٌنظر: اإلبداع البٌانً فً القرآن العظٌم، محمد علً الصابونً، ص  
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نذر( عطف اجملاز على احلقيقة، ألف البلـ النائب عنو وحيق القوؿ على الكافرين( على )ليوعطف )
استعارة تبعية، فالتقدير: لتنذر من كاف  1واو العطف ليس الـ تعليل ولكنو الـ عاقبة كبلـ، ففي الواو

 2و القوؿ.حّيا فيزداد حياة، بامتثاؿ الذّكر فيفوز من كاف ميتا فبل ينتفع باإلنذار، فيحق علي

 :في قوله تعالى﴿                            ﴾ 

 .22/الزخرف

ىذا الكبلـ مسوؽ مساؽ الّذـ ذلم إذ دل يقارنوا بُت ما جاءىم بو الرسوؿ )ص( وبُت ما تلقوه من 
 ل أف ديّيز ما يلقى إليو من االختبلؼ ويعرضو على معيار احلق.آبائهم، فإف شأف العاق

  ﴿واألمة ىنا: دبعٌت ادلّلة والّدين، كما يف قولو تعاذل يف سورة األنبياء:        

        ﴾/92. 

             

 ادلستعار )األُّمة(      العبلقة احلجاجية: استعارة تبعية       ادلستعار لو )ادلّلة والّدين(           

 ادلستعار فيها : حرٌؼ )على(                                      

 : استعارة تبعية للمبلبسة والتمّكن.3)على( ؼ

خرب ثاف، وجيوز أف يكوف )على آثارىم( متعّلقا  ب)مهتدوف(وقولو: )على آثارىم( متعّلقا
ب)مهتدوف( بتضمُت )مهتدوف( معٌت )سائروف(، أي أهنم ال حجة ذلم يف عبادهتم األصناـ إال تقليد 

 آبائهم، وذلك ما يقولونو عند ااّجة إذ ال حجة ذلم غَت ذلك.

                                                           
1
 .362/ 6هشام، حققه وخرج شواهده: مازن المبارك،  ٌنظرفً معانً الواو: مغنً اللبٌب، ابن  

2
 .33،34/ 53تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

3
 وما بعدها. 6/625ٌنظر فً معانٌه: مغنً اللبٌب، ابن هشام،   
  وما بعدها. 102ٌنظر فً مصطلح التعلق: دالئل اإلعجاز، الجرجانً، ص 
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 1يتأملوف مصادفة أحواذلم للحق. وجعلوا اتباعهم إياىم اىتداء لشّدة غرورىم بأحواؿ آبائهم حبيث ال

 :في قوله تعالى﴿                                

                 ﴾21/الحشر. 

التعريض ذلم بأف القرآف غَت بعيد عنهم، وأنو يف متناوذلم، )ىذا(:  باسم اإلشارة القريب فائدة اإلتياف
 ره ولكنهم قصدوا اإلعراض عنو.وال كلفة عليهم يف تدبّ 

األشياء صبلبة، وقلة تأثر دبا يقرعو، وإنزاؿ القرآف مستعار للخطاب بو، عرب عنو  اجلبل: مثاؿ ألشدّ و 
 ، تشبيها لشرؼ الشيء بعلو ادلكاف، وإلببلغو للغَت بإنزاؿ الشيء من علو.باإلنزاؿ على طريقة التبعية

وادلعٌت: لو كاف ادلخاطب بالقرآف جببل، وكاف اجلبل يفهم اخلطاب لتأثر خبطاب القرآف تأثرا ناشئا 
 من خشيتو  خشية تؤثرىا فيو معاين القرآف.

ثر األجساـ الصلبة أف تنشّق وتتصدّع، إذ ال وضرب التصدّع مثبل لشدة االنفعاؿ والتأثر ألف منتهى تأ
 2حيصل ذلك ذلا بسهولة.

واخلطاب يف )لرأيتو( لغَت معُّت، فيعّم كل من يسمع ىذا الكبلـ، والرؤية بصرية، وىي منفية لوقوعها 
 جوابا حلرؼ )لو( االمتناعية.

  ومجلة )       سيق مساؽ ادلثل، فُذّيل بأف األمثاؿ  ( تذييل ألف ما قبلها

اليت يضرهبا ا يف كبلمو مثل ادلثل، أراد منها أف يتفكروا فإف دل يتفكروا هبا فقد ُسّجل عليهم 
عنادىم ومكابرهتم، فاإلشارة بتلك إذل رلموع ما مّر على أمساعهم من األمثاؿ الكثَتة، وتقدير 

 3رهبا للناس.الكبلـ: ضربنا ىذا مثبل، وتلك األمثاؿ نض

                                                           
1
 .2/132. والكشاف، الزمخشري، 52/654ر، تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشو  

2
 .663/ 55تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

3
 .3/52ٌنظر: الكشاف، الزمخشري،   
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 :في قوله تعالى﴿             ﴾/48الذاريات 

      

 )تكوين األرض(      العبلقة احلجاجية:استعارة تبعية         ادلستعار لو) فرش البساط( ادلستعار  

ادلستعار فيها: فعٌل )   ) 

 لقوؿ يف تقدمي )األرض( على عاملو ويف رليء طريقة االشتغاؿ كالقوؿ يف )والسماء بنيناىا(.ا

للجلوس واالضطجاع، ويف )فرشناىا( استعارة تبعية، شّبو تكوين اِ  هوالفرش: بسط الثوب وضلو 
 األرض على حالة البسط بفرش البساط وضلوه.

ذ جعل األرض مبسوطة دلّا أراد أف جيعل على ويف ىذا الفرش داللة على قدرة ا وحكمتو، إ
سطحها أنواع احليواف ديشي عليها، ويتوّسدىا ويضطجع عليها، ولو دل تكن كذلك لكانت زلدودبة 

 1.تؤدل ادلاشي بلو ادلتوّسد وادلضطجع

 :في قوله تعالى﴿                         

                             

                           ﴾14/الصف. 

)إذل ا( متعلق ب)أنصاري( ومعٌت )إذل( االنتهاء اجملازي أي متوجهُت إذل ا، شّبو دعاؤىم إذل 
الدين وتعليمهم الناس ما يرضاه ا ذلم بسعي ساعُت إذل ا لينصروه، كما سعى ادلسَتنَجد هبم إذل 

 2مكاف مستنجدىم لينصروه على من غلبو.

                                                           
1
 .54/63،64تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

2
 .3/605الكشاف، الزمخشري،   
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،ولذلك كاف اجلواب اكي عن احلواريُت مطابقا لبلستفهاـ، إذ قالوا: ستعارة تبعيةاففي حرؼ )إذل( 
 ضلن أنصار ا، أي ضلن ننصر ا على حاّده وشاّقو، أي ننصر دينو.

واحلواريوف: مجع حواري بفتح احلاء وزبفيف الواو، وىي كلمة معربة عن احلبشية )حواريا(، وىو 
 1األصل، وال مشتقة من مادة عربية.الصاحب الصفي، وليست عربية 

 ﴿ومن استعارة ادلشتقات قولو تعاذل:                         

              ﴾41،42/الّذاريات. 

           

 ادلستعار لو )صفة يف الرّيح(     تبعية    العبلقة احلجاجية: استعارة  ادلستعار )صفة يف ادلرأة(      

 (العقيمالّصفة ) ادلستعار فيها:

( وىو صفة يف ادلرأة سبنع املها، ويف الّرجل سبنع إصلابو، لصفة يف الرّيح وىو ادلنع فقد استعَت) الُعقم
من إنشاء ادلطر وإلقاح الّزرع والّشجر، مث أثبتت تلك الصفة للرّيح؛ حيث اشتق من )العقم( )عقيم( 

 2دبعٌت: مانعة من إرساؿ ادلطر.

 ﴿: التكاثرومنها أيضا قولو تعاذل يف سورة                   ﴾1،2. 

 موت واإلقبار، مث اشتق من )الزّيارة( الفعل )زار( دبعٌت: مات وأقرب.فقد استعَتت الزيارة لل

 

                                                           
1
 .55/500،506تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

 
2
 .23المكنٌة والتبعٌة والمجاز العقلً، بسٌونً عبد الفتاح فٌود، ص ٌنظر: بٌن  
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بادلشركُت الذين أنكروا البعث، فاالستعارة ىنا واقعة يف زمن الفعل دوف معناه؛  ويف اآليتُت تعريضٌ  
 1فهي تعرب عن الّداللة الزمانية للفعل بصيغة ادلاضي إلثبات غرٍض من األغراض )إنكار البعث(.

 2ىي اليت اختفى فيها لفظ ادلشبو بو واكتفى بذكر شيء من لوازمو دليبل عليو.االستعارة المكنية: 

 :في قوله تعالى﴿                    

                    ﴾/67الّزمر. 

- النتٌجة          

- 5الحجة          الرابط الحجاجً: الواو 

-               6الحجة                      العالقة الحجاجٌة: استعارة مكنٌة 

-المقّدمة الكبرى                         

 -جيوز أف تكوف مجلة )     ُعطف )  ٍانُتقل بو إذل وصف  على غرضٍ  غرض

يـو القيامة، وأحواؿ الفريقُت فيو، ومجلة )       اعًتاضا، وىو سبثيل حلاؿ )

فنقصها عن مقدارىا، فصار معٌت )قدروا ا(: ما  اجلاىل بعظمة شيء حباؿ من دل حيقق مقدار ُصربة
 3يتو.ال يليق زجبللو من الشريك يف إذل عرفوا عظمتو حيث دل ينّزىوه عما

 

                                                           
1
 .23ٌنظر: المرجع نفسه، ص  

2
 .35شٌخون، صٌنظر: االستعارة وأثرها فً األسالٌب العربٌة، محمد السٌد   
  غامض، ودقٌق صعب( إال وعلم هذا البا ًّ ب قال الجرجانً متحدثا عن العطف:" واعلم أنه ما من علم من علوم البالغة أنت تقول فٌه: )إنه خف

ا قبله(". دالئل أغمض وأخفى وأدق وأصعب، وقد قنع الناس فٌه بؤن ٌقولوا إذا رأوا جملة قد ُترك فٌها العطف )إن الكالم قد استإنف وقُطع عم

 .6/151. ٌنظر أٌضا: مغنً اللبٌب، ابن هشام، 536، صعلٌه: أبو فهر محمود محمد شاكر اإلعجاز، قرأه وعلق
3
 .544. واإلعجاز البالغً فً القرآن، محمد حسن سالمة، ص2/350ٌنظر: الكشاف، الزمخشري،   
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 ﴿و)أمجع(، قاؿ تعاذل:  1وبذلك استعمل توكيدا مثل )كّل(ومجيع: أصلو اسم مفعوؿ مثل قتيل،   

                               

وقد وقع )مجيعا( ىنا حاال من األرض، واسم األرض مؤنث، فكاف ذبريد )مجيع( ، 6/المجادلة﴾
  2من عبلمة التأنيث جريا على الوجو الغالب يف جرياف فعيل دبعٌت مفعوؿ على موصوفو.

 3القاؼ ادلرّة من الَقْبض، وبالضم: ادلقدار ادلقبوض بالكف.ة: بفتح والقبض
ولفُّ بعض  ؿ أبعاد أجرامها، فإف الطّي ردُّ لتشويش تنسيقها واختبل ،وطّي السموات: استعارة مكنية

مناسب للمقصود من  بعد أف كانت مبسوطة منتشرة على نسقٍ  شقق الثوب، أو الورؽ على بعضٍ 
 طوي ادلنشور، وإثبات الطّي زبييل.نشره، فإذا انتهى ادلقصود 

 4والباء يف )بيمينو(: لآللة والسببية.
 5واليمُت: وصف لليد وال يد ىنا، وإمنا ىي كناية عن القدرة ألف العمل يكوف باليد اليمُت.

وادلقصود من ىاتُت اجلملتُت سبثيل عظمة ا تعاذل حباؿ من أخذ األرض يف قبضتو، ومن كانت 
أفبلكها وآفاقها بيده تشبيو ادلعقوؿ بادلتخّيل، وىي سبثيلية تنحل أجزاؤىا إذل السموات مطوية 

 6استعارتُت.
       مكنية استعارة     لفُّ الثوب أو الورؽ             سبثيل  طّي السموات 

 :في قوله تعالى﴿                        

              ﴾5/ فصلت. 

 

                                                           
1
 .6/566لبٌب، ابن هشام، ٌنظر فً معانٌها: مغنً ال  

2
 .51/36تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

3
 .2/355الكشاف، الزمخشري،   

4
 .6/605ٌنظر فً معانً حرف الباء: مغنً اللبٌب، ابن هشام،   

5
 .2/353. والكشاف، الزمخشري، 51/35تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

6
 .51/33تفسٌر التحرٌر والتنوٌر،   
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 أو األغطية( و )األكنةاجية: استعارة مكنية       ادلستعار لالعبلقة احلج ادلستعار)القلوب(            
ادلراد بالقلوب: العقوؿ. واألكنة: مجع كناف، مثل: غطاء وأغطية وزنًا ومعًٌت، أثبتت لقلوهبم أغطية 
على طريقة التخييل، وُشّبهت القلوب باألشياء ادلغطاة على طريقة االستعارة ادلكنية، ووجو الشبو 

 1تناوؿ ما ربتو.حيلولة وصوؿ الدعوة إذل عقوذلم كما حيوؿ الغطاء والغبلؼ دوف 
علت القلوب يف أكنة جُ يف توجيو ادلعٌت؛ إذ  لروابط واألدوات وما تؤديووتأمل الدور احلجاجي ل

معٌت إحاطة الظرؼ بادلظروؼ، وكذلك جعل الَوقر يف القلوب إلفادة تغلغلو يف  2إلفادة حرؼ )يف(
 إدراكهم.

قلوبنا يف أكنة فهي بعيدة عما تدعونا إليو ال وادلعٌت:  3و)من(: يف قولو )شلا تدعونا إليو( دبعٌت )عن(،
 ينفذ إليها.

والوقر: بفتح الواو ثِقل الّسمع وىو الّصمم، وكأف اللغة أخذتو من الوِقر بكسر الراء، وىو احِلمل، 
 .ألنو يثقل الدابة عن الّتحّرؾ، فأطلقوه على عدـ ربّرؾ الّسمع عند قرع الصوت ادلسموع

يف قولو )من بيننا حجاب وبينك حجاب( لتقوية معٌت احلجاب بُت  4واجتبلب حرؼ )من(
الطرفُت، وسبّكن الزمو الذي ىو بُعد ادلسافة اليت بُت الطرفُت ألف )من( ىذه زائدة لتأكيد مضموف 

 5اجلملة. وضمَت )بيننا( عائد إذل ما عاد إليو ضمَت )أكثرىم(.
 
 
 
 

                                                           
1
 .51/533، المصدر السابق  

2
 وما بعدها. 6/655ٌنظر فً معانٌه: مغنً اللبٌب، ابن هشام،   

3
 وما بعدها. 6/626نفسه،  ٌنظر: المصدر  

4
 .2/334ٌنظر: الكشاف، الزمخشري،   

5
 .51/531تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   
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 2.عليو استعماؿ )بُت( أف يكوف معطوفكثر امغنية عنو وأ 1وعطف )وبينك( تأكيد ألف واو العطف
إف ىذه الروابط )الواو، الفاء،..( ىي " مكونات ذات خصائص معجمية زلددة تؤثر يف التعليق 

 3النحوي وتتوزع يف مواضع متنوعة من اجلمل، وىي كلها عناصر ضلوية تسمى روابط حجاجية".

 :في قوله تعالى﴿                   ﴾23/ محمد. 

 ﴿قلوهبم مرض على أسلوب قولو آنفا:اإلشارة إذل الذين يف            

                                    

      ﴾وال يصح أف تكوف اإلشارة إذل ما يؤخذ من قولو:16/محمد ،﴿   

               ﴾ألف ذلك ال 22/محمد ،

يستوجب اللعنة وال أف مرتكبيو دبنزلة الصم، على أف صيغة ادلضّي يف أفعاؿ: لعنهم، وأصّمهم، 
 4وأعمى، ما ال يبلقي قولو )فهل عسيتم(، وال ما يف حرؼ )إْف( من زماف االستقباؿ.

كما استعَت واستعَت الّصمم لعدـ االنتفاع بادلسموعات من آيات القرآف، ومواعيظ النيّب )ص(،  
العمى ىنا لعدـ الفهم، على طريقة التمثيل؛ ألف حاؿ األعمى أف يكوف مضطربا فيما حييط بو ال 
يدري نافعو من ضارّه إال دبعونة من يرشده، وكثُر أف يقاؿ: أعمى ا بصره، مرادا بو أنو دل يهده، 

، إذ دل يقل: هم(وىذه ىي النكتة يف رليء تركيب )وأعمى أبصارىم( سلالفا لًتكيب )فأصمّ 
 5وأعماىم.

 
 

                                                           
1
 .6/363اللبٌب، ابن هشام،  ٌنظر فً أنواع العطف بالواو ومعانٌها: مغنً  

2
 .532/ 51تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

3
 .61،62م، ص5005فً فن الحجاج والجدل، هدى وصفً، دار الهانً للطباعة والنشر، د ط، القاهرة،   

4
 .2/253ٌنظر: الكشاف، الزمخشري،   

5
 .53/665،663تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   



-األخير مه القرآن الكريم أوموذجا  الربع -تعارة حجاجية االس لثالــثاـل الفص   
 

 
115 

 

          

 الًتكيب الثاين     الًتكيب األوؿ

 ر لوادلستعا         ادلستعار                                ادلستعار      ادلستعار لو

 الّضبللة        الَعَمى                                      اإلعراض عن مساع القرآف          الّصمم  

 العبلقة احلجاجية يف الًتكيبُت: االستعارة ادلكنية                         

 :في قوله تعالى﴿                    ﴾/24زلمد. 

ز ادلتلقي، السيما وأنو يرتبط تأّمل استهبلؿ اآلية باالستفهاـ وىو من الوسائل احلجاجية اليت ربفّ 
بالقصدية اليت تكمن وراءىا ردود أفعاؿ منتظرة، وىذا ما جيعل االستفهاـ شديد اإللزاـ دلشروطية 

 1اإلصلاز.

 من سوء علمهم بالقرآف، ومن إعراضهم عن مساعو. جبيف اآلية غرضو الّتع  2ستفهاـاالف

وحرؼ )أـ( لئلضراب االنتقارل، وادلعٌت: بل على قلوهبم أقفاؿ وىذا الذي سلكو مجهور ادلفسرين، 

 ﴿وىو اجلاري على كبلـ سيبويو يف قولو تعاذل:                   

     ﴾/3، خبلفا دلا يومهو أو تومهو ابن ىشاـ يف مغٍت اللبيب.52الزخرؼ 

 

                                                           
1
 .636ٌنظر: أسلوبٌة الحجاج التداولً والبالغً، مثنى كاظم صادق، ص  

2
 وما بعدها. 6/66ٌنظر: مغنً اللبٌب، ابن هشام،   

3
 وما بعدها. 6/10، : المصدر السابقٌنظر  
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 ادلستعار)القلوب(       العبلقة احلجاجية: استعارة مكنية      ادلستعار لو) األبواب أو الصناديق(   

ي العقوؿ يف عدـ إدراكها ادلعاين واألقفاؿ: مجع قُػْفل، وىو استعارة مكنية إذ شّبهت القلوب، أ
 باألبواب، أو الصناديق ادلغلقة.

 1وتنكَت )قلوب( للتنويع أو التبعيض، أي على نوع من القلوب أقفاؿ.

بديع أشار إذل اختصاص األقفاؿ بتلك القلوب، أي  وإضافة )أقفاؿ( إذل ضمَت )قلوب( نظمٌ 
 2مبلزمتها ذلا فدّؿ على أهنا قاسية.

 ى:في قوله تعال﴿                              

                    ﴾2/الحجرات. 

رض واإلشعار بأنو غرض جدير بالتنبيو عليو خبصوصو، فإف ىذا من لبلىتماـ هبذا الغ 3إعادة النداء
 .آداب سلوؾ ادلؤمنُت يف معاملة النيب )ص(، ومقتضى الّتأدب 

 ﴿وىذا أيضا توطئة لقولو:               

﴾إليهم دلناسبة طرؼ من أطراؼ خرب وفد بٍت سبيم. ، وإلقاء لًتبية ألقيت4/الحجرات 

 

 
                                                           

1
 .2/253ٌنظر: الكشاف، الزمخشري،   

2
 .53/663،661تفسٌر التحرٌر والتنوٌر،   

3
 .6/163ٌنظر: مغنً اللبٌب، ابن هشام،   
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و جهر الصوت بإعبلء اجلسم يف أنو والرفع: مستعار جلهر الصوت جهرا متجاوزا دلعتاد الكبلـ، شبّ 
 أشّد بلوغا إذل األمساع، كما أف إعبلء اجلسم أوضح لو يف اإلبصار، على طريقة االستعارة ادلكنية، أو 

 1ّي بإلقائو من مكاف مرتفع كادلئذنة على طريقة االستعارة التبعية.شّبو إلقاء الكبلـ جبهر قو 

 :في قوله تعالى﴿                        ﴾/19ق. 

ه بأنو اجمليء: رلاز يف احلصوؿ واالعًتاء، ويف ىذه االستعارة هتويل حلالة احتضار اإلنساف وشعور 
 مفارؽ احلياة اليت ألفها وتعّلق هبا قلبو.

والسَّكرة: اسم دلا يعًتي اإلنساف من أدل أو اختبلؿ يف ادلزاج حيجب من إدراؾ العقل فيختل اإلدراؾ 
كوف، وىو الغلق ألنو يغلق العقل ومنو جاء من السَّكر بفتح فسُ  ةويعًتي العقل غيبوبة، وىي مشتق

 2وصف الّسكراف.

  قولو )باحلق( للمبلبسة، وىي إما حاؿ من )َسكرة ادلوت( أي متصفة بأهنا حق.يف 3والباء

واحلق: الذي حّق وثبت فبل يتخّلف، أي الّسكرة اليت ال طمع يف امتداد احلياة بعدىا، وإما حاؿ من 
 )ادلوت( أي ملتبسا بأنو احلق، أي ادلفروض ادلكتوب على الناس فهم زلقوقوف بو، أو الذي ىو اجِلدّ 

 4ضد العبث.

 .5وتقدمي )منو( على )ربيد( لبلىتماـ دبا منو احلياد، وللرعاية على الفاصلة

 :في قوله تعالى﴿                ﴾ /40الطور 

 
                                                           

1
 .53/566تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

2
 .2/265ٌنظر: الكشاف، الزمخشري،   

3
 وما بعدها. 630/ 6.وٌنظر فً معانٌه: مغنً اللبٌب، ابن هشام، 2/265للتعدٌة. ٌنظر: جاء فً الكشاف للزمخشري أنها   

4
 .53/302تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   
  604ٌنظر: دالئل اإلعجاز، الجرجانً، ص. 
5
 .53/303تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   
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من أف يسأذلم مستعمل يف الّتهكم هبم بتنزيلهم منزلة من يتوجس خيفة  1االستفهاـ ادلقّدر بعد )أـ(
 الرسوؿ )ص( أجرا على إرشادىم.

، وادلقصود ما يف التهّكم من معٌت أف ما نشأ عن التهّكم أمر ال 2والّتهّكم استعارة مبنية على التشبيو
 ينبغي أف خيطر بالباؿ.

وجيء بادلضارع يف قولو )تسأذلم( إلفادة التجدد، أي تسأذلم سؤاال متكررا ألف الدعوة متكررة، وقد 
 هت بسؤاؿ سائل.شبّ 

وتفريع )فهم من مغـر مثقلوف( دلا فيو من بياف ادلبلزمة بُت سؤاؿ األجر وبُت ذبّهم من يسأؿ والتحرّج 
 منو.

، وىو ما يفرض على أحد من عوض يدفعو. : بالفتح مصدر ميمي، وىو الُغـر غـر
َ
 وادل

عليو أداؤه، شّبو طلبو أداء  وادلثقل: أصلو اّمل بشيء ثقيل، وىو ىنا مستعار دلن يطالب دبا يعسر
 ما يعسر عليو حبمل الشيء الثقيل على من ال يسهل عليو املو.

  4؛ أي مثقلوف من أجل مغـر اُمل عليهم.3و)من( للتعليل

 :في قوله تعالى﴿                    ﴾ /1،2الواقعة 

، افتتاح بديع ألنو يسًتعي األلباب لًتّقب ما بعد ىذا الشرط 5ظرؼ ادلتضمن الشرطافتتاح السورة بال
 6الشرط الزماين، مع ما يف االسم ادلسند إليو من التهويل بتوقع حدث عظيم حيدث.

                                                           
1
 .6/10ٌنظر، مغنً اللبٌب، ابن هشام،   

2
 وما بعدها. 120: دالئل اإلعجاز، الجرجانً، صٌنظر  

3
 .6/321ٌنظر فً معانٌها: مغنً اللبٌب، ابن هشام،   

4
 .42،43/ 54تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

5
 وما بعدها. 6/65ٌنظر: مغنً اللبٌب، ابن هشام،   

6
 .556/ 54تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   
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  ﴿:و)إذا( ظرؼ زماف وىو متعلق بالكوف ادلقّدر يف قولو     ﴾/12الواقعة ،

  ﴿:وقولو     ﴾/وضّمن )إذا( معٌت الشرط.42الواقعة ، 

والواقعة: أصلها احلادثة اليت وقعت، أي حصلت، يقاؿ: وقع أمر، أي حصل. كما يقاؿ: ِصدؽ 
اخلرب مطابقتو للواقع، أي كوف ادلعٌت ادلفهـو منو موافقا دلسمى ذلك ادلعٌت يف الوجود احلاصل، أو 

 1ادلتوقع على حسب ذلك ادلعٌت.

 يف تأنيثها معٌت احلادثة أو الكائنة أو الساعة، وىو تأنيث كثَت يف اللغة جار على ألسنة العرب افراعو 
 ال يكونوف راعوا فيو إال معٌت احلادثة أو الساعة أو ضلو ذلك.

 وادلراد بالواقعة ىنا: القيامة، فجعل ىذا الوصف علما ذلا بالغلبة يف اصطبلح القرآف، قاؿ تعاذل
وقعت الواقعة(، كما مسيت الّصافة والطامة واآلزفة، أي الساعة الواقعة، وهبذا االعتبار صار )فيومئذ 

 2يف قولو )إذا وقعت الواقعة( زلّسن الّتجنيس.

و)كاذبة( جيوز أف يكوف اسم فاعل من )كذب( اجملرد، جرى على التأنيث للداللة على أنو وصف 
 نتفي كل نفس كاذبة.ذوؼ مؤنث اللفظ، وتقديره ىنا: نفس، أي ت

وجيوز أف يكوف من )كذب( ادلتعدي مثل الذي يف قوذلم: كذبت فبلناً نفسو، أي حّدثتو نفسو، أي 
نفسو حّدثتو  تقاد سّولو لو عقلو القاصر، فكأفرأيو حبديث كذب، وذلك أف اعتقاد ادلنكر للبعث اع

 حديثا كذبتو بو.

السبب للفعل غَت ادلثمر بادلخرب حبديث كذب، وإطبلؽ وصف الكذب يف مجيع ىذا استعارة بتشبيو 
  3أو تشبيو التسبب بالقوؿ.

                                                           
1
 .3/50زمخشري، ٌنظر: الكشاف، ال  

2
 .54/553تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

3
 .54/553نفسه،  المصدر  
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 :في قوله تعالى﴿                           

                                    ﴾  

 .12الحديد/

اخلطاب يف )ترى( لغَت معُّت، ليكوف على منواؿ ادلخاطبات اليت قبلو، أي يـو يرى الرائي، والرؤية 
 بصرية.

( مبٍت على الفتح ألنو ُأضيف إذل مجلة فعلية، وجيوز كوهنا فتحة إعراب ألف ادلضاؼ إذل  و)يـو
 1ادلضارع جيوز فيو الوجهاف.

 وإضافة )نور( إذل ضمَتىم وجعل مكانو من بُت أيديهم وبإدياهنم يبُت أنو نور لذواهتم ُأكرموا بو.

وانظر معٌت ىذه اإلضافة لضمَتىم،وما يف قولو )يسعى( من االستعارة، ووجو زبصيص النور باجلهة 
 األماـ وباإلدياف.

واقتصر على ذكر األدياف تشريفا ذلا، وىو من االكتفاء أي  2ن(والباء يف )وبأدياهنم( دبعٌت )ع
 وجبانبهم.

والبشرى: اسم مصدر )بّشر(، وىي اإلخبار خبرب يسّر ادلخرَب، وأطلق ادلصدر على ادلفعوؿ وىو 
إطبلؽ كثَت مثل: اخلْلق دبعٌت ادلخلوؽ، أي الذين تبّشروف بو جنات، والكبلـ على حذؼ مضافُت 

  3بدخوؿ جنّات كما دّؿ عليو قولو )خالدين فيها(. تقديرمها: إعبلـ

 

                                                           
1
 .346/ 54السابق،  المصدر  

2
 .6/626ٌنظر: مغنً اللبٌب، ابن هشام،   

3
 .54/350تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   
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، والتقدير: يقاؿ ذلم، أي يقاؿ من جانب القدس، 1ومجلة )بّشرناكم( إذل آخرىا مقوؿ قوؿ زلذوؼ
  2تقولو ادلبلئكة، أو يسمعوف كبلما خيلقو ا يعلموف أنو من جانب القدس.

 :في قوله تعالى﴿                      

                               

                                     

                     ﴾1/ الممتحنة. 

يف قولو )            ( عطف على مجلة النهي يف قولو تعاذل ) 

        نتهاء بأف دل ينتو عما (، ُعطف على النهي التوّعد على عدـ اال

 هُني عنو ىو ضاّؿ عن اذلدى.

لك بعد وضمَت الغيبة يف )يفعلو( عائد على االزباذ ادلفهـو من )ال تتخذوا عدوي(، أي ومن يفعل ذ
 ىذا النهي والتحذير فهو قد ضّل سواء السبيل.

و)سواء السبيل( مستعار ألعماؿ الصبلح واذلدى لشبهها بالطريق ادلستوي الذي يبلغ من سلكو إذل 
 بغيتو، ويقع من اضلرؼ عنو يف ىلكة، وادلراد بو ىنا ضّل عن اإلسبلـ وضّل عن الّرشد.

د للذين يفعلوف مثل ما فعل حاطب بعد أف بلغهم و)من( شرطية الفعل بعدىا مستقبل وىو وعي
 3النهي والتحذير والتوبيخ.

                                                           
1
 .5/133ابن هشام، ٌنظر فً وقوع الجملة بعد القول غٌر محكٌة به: مغنً اللبٌب،   

2
 .54/356تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   

3
 .636/ 55نفسه،  المصدر  
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  ﴿ويف قولو تعاذل:                       

      ﴾2/ الممتحنة . 

         

 (ارة مكنية     ادلستعار لو )الضرب والتقييدادلستعار )عمل اليد الّضار(    العبلقة احلجاجية: استع  

 الغرض ىو التهكم والّشتم                                     

وتشبيو ضده، وىو القبض بضد  البسط: مستعار لئلكثار دلا شاع من تشبيو الكثَت بالواسع والطويل،ف
 ذلك، فبسط اليد اإلكثار من عملها.

وادلراد بو ىنا: عمل اليد الذي يضّر، مثل الضرب والتقييد والطعن، وعمل اللساف الذي يؤذي مثل 
الشتم والتهكم، ودّؿ على ذلك )بالسوء(، فهو متعلق ب)يبسطوا( الذي مفعولو )أيديهم 

 وألسنتهم(.

كفروف( حاؿ من ضمَت )يكونوا(، والواو واو احلاؿ، أي وىو قد وّدوا من اآلف أف ومجلة )ووّدوا لو ت
تكفروا، فكيف لو يأسرونكم أليس أىم شيء عندىم حينئذ أف يردوكم كفارا، فجملة احلاؿ دليل 

 على معطوؼ مقّدر على جواب الشرط.

 1و)لو( ىنا مصدرية، ففعل )تكفروف( مؤوؿ دبصدر، أي وّدوا كفركم.

  قوله تعالى:في﴿                      ﴾ 

 .10الصف/

                                                           
1
 .55/610تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   
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الضمَت ادلستًت يف )أدّلكم( عائد إذل ا تعاذل، ألنو ظاىر اخلطاب أنو موجو من ا تعاذل إذل 
نيب )ص( على تقدير قوؿ زلذوؼ، وعلى اختبلؼ االحتماؿ ادلؤمنُت، وجيوز أف جيعل الضمَت إذل ال

 خيتلف موقع قولو اآليت )وبّشر ادلؤمنُت(.

واالستفهاـ مستعمل يف العرض رلازا ألف العارض قد يسأؿ ادلعروض عليو ليعلم رغبتو يف األمر 
 1ادلعروض، كما يقاؿ: ىل لك يف كذا؟ أو ىل لك إذل كذا؟.

 إذل األمر ادلعروض، وىو داللتو إياىم على ذبارة نافعة. والعرض ىنا كناية عن التشويق

وألفاظ االستفهاـ زبرج عنو إذل معاف كثَتة ىي من مبلزمات االستفهاـ كما نّبو عليو السكاكي يف 
 ادلفتاح.

 وجيء بالفعل )أدّلكم( إلفادة ما يذكر بعده من األشياء اليت ال يهتدي إليها بسهولة.

                

 ادلستعار )التجارة(       العبلقة احلجاجية: استعارة مكنية      ادلستعار لو )العمل الصاحل( 

أطلق على العمل الصاحل لفظ التجارة على سبيل االستعارة ،دلشاهبة العمل الصاحل التجارة يف طلب 
 لكّد فيو.النفع من ذلك العمل ومزاولتو وا

ووصف التجارة بأهنا تنجي من عذاب أليم، ذبريد االستعارة لقصد الصراحة هبذه الفائدة، ألمهيتها 
  2وليس اإلصلاء من العذاب من شأف التجارة، فهو من مناسبات ادلعٌت احلقيقي للعمل الصاحل.

 

 

                                                           
1
 .630/ 3. والكشاف، الزمخشري، 55/661، لسابقا المصدر  

2
 .55/661تفسٌر التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،   
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 خاتمة الفصل:

ا على أف القرآف الكرمي كتاب ىذه منتخبات من شواىد كثَتة انتهت إليها الدراسة لبلستدالؿ هب
س على اسًتاتيجيات إقناعية عّدة سبّثل االستعارة بصورىا ادلختلفة وجها من مؤسّ  ، وخطابٌ بيافٍ 

 أوجهها. وقد توّصلت الدراسة إذل مجلة من النتائج أمهها:

يفة إف الصور الببلغية ومنها االستعارة ىي عبارة عن عملية أسلوبية ربّرؾ اخلطاب، وسبنحو وظ-
 إقناعية.

( شلا أدى إذل ربويل خاصة غٌت الصور االستعارية بالعوامل والروابط احلجاجية )حروؼ ادلعاين-
الطاقة احلجاجية للملفوظات يف زلتواىا الدالرل، فكانت ىذه الروابط آلية من آليات اإلقناع اليت 

 انبٌت عليها اخلطاب القرآين.

اليت تظهر فيها االستعارات بصورىا ادلصطلح عليها عند لقوة تظهر براعة البياف القرآين يف درجات ا-
 -كما تبُّت مع الشواىد–علماء البياف )تصرحيية، مكنية، سبثيلية، تبعية،...(

ألف اللغة آلة لنقل األفكار، فكلما كانت تكمن ببلغة االستعارة يف القرآف الكرمي يف إجيازىا، -
دفت موضعها، وطابقت حاؿ سامعها، أّدت فاعليتها يف أجزاؤىا أبسط تركيبا، وأتقن ترتيبا، وصا

 س السامعُت ووصلت إذل ادلقصود منها.و نف

 لمي البياف وادلعاين يف آيات الذكر احلكيم وىو وجو من أوجو اإلعجاز يف القرآف الكرمي.تداخل عِ -

من الواقع  كثرة توظيف احلجاج بالتمثيل أو األمثاؿ ؛ ألف ىذه األخَتة عبارة عن بنيات مستمدة-
ادلاضي دبا خيتزنو من ذبارب إنسانية، وأحداث تارخيية، ذات قيم رلتمعية ربظى باىتماـ األفراد، 
وتستخدـ داخل القوؿ احلجاجي لئلقناع دبا تقدمو من تصور وذبريد لؤلشياء، وما تتضمنو من 

األىداؼ من  مشاهبة يستدعيها سياؽ القوؿ احلجاجي، نظرا دلا ربدثو من سباثبلت بينها وبُت
 إدراجها وسوقها.



 

 
 

 

 

 

 

 

 الرّبع األخري من القرآن الكرمي-حجاجية التشبيه              
 -أمنوذجا

 التشبيه: املصطلح واملفهومالمبحث األول: 

 يف الفرق بني التشبيه واألساليب البيانية األخرى. المبحث الثاني:

 كانة التشبيه وأمهيته.م المبحث الثالث:

 حجاجية الّتشبيه يف الرّبع األخري من القرآن الكرمي. المبحث الّرابع:
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 / التشبيو: المصطلح والمفهومالمبحث األول

ق( بقولو:" ىو العقد على أف أحد الشيئُت يسٌد مسٌد اآلخر يف حسٍّ أك 384عرٌفو الٌرماين )ت
، كال ؼللو التشبيو من أف يكوف يف القوؿ أك يف النفس . فأما القوؿ فنحو قولك: زيد شديد  عقلو

كاألسد، فالكاؼ عقدت ادلشبو بو بادلشبو... كأما التشبيو النفسي فنحو تشبيو قوة زيد بقوة عمرك، 
 1".علم ساٌدة مسٌد أخرل فتشبوشاىد كلكنها تي فالقوة ال تي 

وب ني  يػى ق( بقولو:" التشبيو: الوصف بأف أحد ادلوصوفُت395كزاد عليو أبو ىالؿ العسكرم )ت   
ابو أـ دل ينب، كقد جاء يف الشعر كسائر الكالـ بغَت أداة التشبيو، نى مناب اآلخر بأداة التشبيو، ناب مى 

كذلك قولك: زيد شديد كاألسد، فهذا القوؿ ىو الصواب يف العرؼ كداخل يف زلمود ادلبالغة، كإف 
 2دل يكن )زيد( يف شدتو )كاألسد( على حقيقتو".

 3ق( بقولو:" التشبيو: الداللة على مشاركة أمر آلخر يف معٌت".739القزكيٍت )تكعرٌفو اخلطيب    

كللتشبيو تعريفات أخرل كثَتة تتفق كلها على أنو بياف أف شيئا أك أشياء شاركت غَتىا يف صفة      
و أك أكثر، بأداة ىي الكاؼ أك ضلوىا ملفوظة أك مقدرة كالغرض التقريب بُت ادلشبو كادلشبو بو يف كج

 الشبو.

 أركان التشبيو: -

 تواضع البالغيوف على أف للتشبيو أربعة أركاف ىي: 

ىو الركن الرئيس يف التشبيو، ختدمو األركاف األخرل، كيغلب ظهوره، لكنو قد ييضمر المشبو: -١
 للعلم بو على أف يكوف مقٌدرا يف اإلعراب.

                                                           
1
 .8?،8?ثالث رسائل في اإلعجاز الرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، حققها وعلق عليها: محمد خلف هللا أحمد، محمد زغلول، ص  

2
 . @:9الصناعتين، أبو هالل العسكري، تحق: علي محمد البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، ص  

3
 .<;8، تحقيق وتعليق وفهرسة: غريد الشيخ محمد، إيمان الشيخ محمد، صاإليضاح في علوم البالغة: القزويني  
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صورة ادلشبو، كال بد من ظهوره يف التشبيو، يشًتؾ مع ادلشبو يف صفة أك  تتوٌضح بو المشبو بو:-٢
 1أكثر إال أهنا تكوف بارزة فيو أكثر من بركزىا يف ادلشبو.

و بو أقول كأظهر شلا ىي عليو يف ىي الصفة ادلشًتكة بُت الطرفُت، كتكوف يف ادلشبٌ وجو الشبو: -٣
ذؼ.و، كقد ييذكر كجو الشٌ ادلشبٌ   2بو، كقد ػلي

ىي كل لفظ دٌؿ على ادلشاهبة، كقد تكوف حرفا أك امسا أك فعال، قاؿ ابن أداة التشبيو: -٤
، كضلوىا، كىي إما ظاىرة ضلو: ىو كالبحر، ككالمو  كشبو، كمثل، عاشور:" كأداتو الكاؼ، ككأفٌ 

 3كالدٌر، أك مقدرة ضلو: ىو أسد".

 في الفرق بين التشبيو واألساليب البيانية األخرى -

 :و التمثيل لالتشبيو والمث-١

... شاخصه  :أم ؛ايف خاطر اإلنساف أبدن  نو "ماثالن لقي توظيف ادلثل عند العرب رلاال كاسعا، كو    
 4على البياف". أعوف شيءو  ادلثلي ك 

رشيق  ابن جتدر اإلشارة إذل أف من علماء العربية من جعل التمثيل نوعا من أنواع التشبيو، كمنهم 
القَتكاين، يتضح ذلك يف قولو:" كالتمثيل كاالستعارة من التشبيو، إال أهنما بغَت أداتو، كعلى غَت 

  5أسلوبو".

بينهما، كأنو  إذل آخر دلشاهبةو  تمثيل بأنو:" تعدية احلكم من جزءو كاكي فقد عٌرؼ الأما السٌ         
 6ة احلكم".بو ىو علٌ لشٌ أيضا شلا ال يفيد اليقُت إال إذا علم بالقطع أف كجو ا

                                                           
1
 .<;8م، ص:988، لبنان، 8ينظر: علوم البالغة )البديع والبيان والمعاني(، محمد أحمد قاسم، محي الدين ديب، المإسسة الحديثة للكتاب، ط  

2
 .<;8ينظر: المرجع نفسه، ص  

3
 .::، تونس، دت، ص8موجز البالغة، ابن عاشور، المطبعة التونسية، ط  

4
 .<?;/8البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تحق: محمد أبو الفضل إبراهيم،   

5
 .8?9م، ص9<@8، بيروت، ;العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني، تحق: محمد محي الدين عبد المجيد، دار الجيل، ط  

6
 .;8>مفتاح العلوم، السكاكي، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، ص  
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:" بقولوق( 471عبد القاىر اجلرجاين )تكالتمثيل من أضرب التشبيو، ىذا ما عٌّب عنو        
كالتمثيل ضرب من ضركب التشبيو، كالتشبيو عاـ كالتمثيل أخص منو، فكل دتثيل تشبيو، كليس كل 

    1تشبيو دتثيال".

كتتميم للبياف، كلضرب العرب  فهذا الزسلشرم يؤكد :"أف األمثاؿ ىي زيادة يف الكشف        
ليس باخلفٌي يف إبراز خبيات ادلعاين، كرفع األستار عن  األمثاؿ كاستحضار العلماء ادلثل كالنظائر شأفه 

نو مشاىد، كفيو م يف معرض ادلتٌيقن، كالغائب كأاحلقائق، حىت تريك ادلتخٌيل يف صورة اقق، كادلتوىٌ 
 2".تبكيت للخصم األلٌد، كقمع لسورة اجلامح األبٌ 

كأما أغراض ادلثل فكثَتة منها " التذكَت، كالوعظ، كاحلث، كالزجر، كاالعتبار، كالتقرير،         
كتقريب ادلراد للعقل، كتصويره بصورة اسوس، فإف األمثاؿ تصٌور ادلعاين بصورة األشخاص ألهنا 

ذىاف، الستعانة الذىن فيها باحلواس، كمن مث كاف الغرض من ادلثل تشبيو اخلفٌي باجللٌي، أثبت يف األ
 3اىد".كالغائب بالشٌ 

بذكر عواقبها،  كيرجع اىتماـ العرب القدامى باألمثاؿ إذل نيٌتهم "جعل األخبار مقركنةن         
 4إذل نتائجها". مات مضمومةن كادلقدٌ 

الزركشي لتوظيف ادلثل، إذ "يستعمل إلخراج ما ال ييعلم ببديهة العقل كإذل ىذا ذىب تقدير        
إذل ما يعلم بالبديهة، كما دل جتر بو العادة إذل ما جرت بو العادة، كما ال قوة لو من الصفة إذل ما لو 

 5قوة".

                                                           
1
 .;<غة، عبد القاهر الجرجاني،اعتن  به: مصطف  شيخ مصطف ، صأسرار البال  

2
 .8@8،8@8/8الكشاف، الزمخشري،   

3
هد لطباعة المصحف الشريف، دط، المملكة العربية السعودية، اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي، تحق: مركز الدراسات القرآنية، مجمع الملك ف  

</8@::،8@:;. 
4
 .@88البرهان في وجوه البيان، ابن وهب، ص  

5
 .=?;/8البرهان في علوم القرآن، الزركشي،   
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كىو بتحديد  بالغي   إف ادلثل ،إذف، يقـو يف البالغة مقاـ االستقراء يف ادلنطق، أم أف ادلثل استقراءه    
ة تقـو على ادلماثلة بُت حالتُت يف مقدمتيهما، كييراد استنتاج هناية إحديهما زلمد العمرم "حجٌ 

  1بالنظر إذل هناية شلاثلتها".

 مثيل:ن المثل والتّ ـــرق بيـــي الفــــف

مفهـو ادلشاهبة من حيث درجتو احلجاجية،  أما عن الفرؽ بُت ادلثل كالتمثيل، فإف التمثيل يفوؽ قيمةن 
إذ ال يرتبط التمثيل بعالقة ادلشاهبة دائما، كإظلا بتشابو العالقة بُت أشياءو ما كاف ذلا أف تكوف مًتابطة 

 2أبدا.

كمن مث يعتّب عامال أساسا يف عملية اإلبداع، يستعمل يف احلجاج دكف أف تكوف لو عالقة          
نو ينطلق من التجربة هبدؼ إفهاـ فكرة، أك العمل على أف تكوف الفكرة مقبولة، بادلنطق الصورم، أل

 3ا على مبدأ االستعارة.مغاير، جرين  إذل رلاؿو  كذلك بنقلها من رلاؿو 

ق( 471كقد مزج البالغيوف العرب بُت مفهـو ادلثل كالتمثيل، كمنهم عبد القاىر اجلرجاين )ت        
ما ال يصح أف يسمى دتثيال فلفظ ادلثل ال يستعمل  كاحد، قاؿ:" إف كلٌ باعتبارعلا يدالف على معٌت 

 4فيو أيضا".

فهو يعتّب ادلثل كالتمثيل شيئا كاحدا منتزعا من رلموعة تشبيهات عالقة مبواضع متعددة، كبضم        
يف إحداث صورة كاحدة،  ة صورو ب، من خالؿ امتزاج عدٌ ػلدث تشبيو مركٌ  بعضها إذل بعضو 

 5دة ال تدرؾ بانفصاذلما، ألهنا حتصل من توافر عدة رتل كعبارات.دتثيلية موحٌ  ناف حقيقةن فيكوٌ 

                                                           
1
 .?=م، ص=?@8، الدار البيضاء، 8في بالغة الخطاب اإلقناعي، محمد العمري، دار الثقافة، ط  

2
 Traité de l’argumentation-la nouvelle rhétorique, Perelman et Tyteca, p501 . 

3
 .@;م، ص=988، بيروت، 8ينظر: آليات الحجاج القرآني، عبد الجليل العشراوي، عالم الكتب الحديث، ط  
4
 .><أسرار البالغة، الجرجاني، ص 
5
. والحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية، عبد هللا صولة، 8>صينظر: آليات الخطاب الحجاجي، عبد الجليل العشراوي،   

 .:?;ص
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شبيو عده عن التٌ ذل بأف يسمى دتثيال، لبي كٍ على أف " ادلثل احلقيقي كالتشبيو الذم ىو األى          
 1.من رتلة من الكالـ، أك رتلتُت، أك أكثر" ريح، ما جتده ال ػلصل لك إاللصٌ اىر االظٌ 

ق( انطلق يف تناكلو للعالقة بُت التشبيو 471كجتدر اإلشارة ىنا إذل أف اجلرجاين )ت         
منو،  من ضركب التشبيو، كالتشبيو عاـ كالتمثيل أخصٌ  كالتمثيل من فكرة مؤداىا "أف التمثيل ضربه 

 2دتثيل تشبيو، كليس كل تشبيو دتثيل". فكلٌ 

مسألة التفريق بُت التمثيل كالتشبيو، من حيث "أف التفرقة تقع من جهة  يف حُت تناكؿ العلوم       
أف الوجو اجلامع إف كاف متفرعا من عدة أمور فهو التمثيل، كإف كاف مأخوذا من أمر كاحد فهو 

 3االستعارة".

حلكم من تعدية ا كارتباطا مبا يفيده التمثيل كقيمتو البالغية كاالستداللية، فالسكاكي يرل أنو:"       
أنو أيضا شلا ال يفيد اليقُت إال إذا علم بالقطع أف كجو الشبو ىو علة ك إذل آخر دلشاهبة بينهما،  جزء

 4احلكم".

الذين تعرضوا دلسألة ادلثل كالتمثيل األدلاين "ركدلف زذلامي" الذم حبث يف كجو كمن ادثُت         
، يقوؿ يف ىذا الصدد:" أما البالغيوف... فإف ادلثل ؿ التمثيل مثالن العالقة بينهما، ككذا مسار حتوٌ 

عندىم حالة خاصة من حاالت التمثيل، كىو تشبيو، أك استعارة، أخذ كجو الشبو فيها من أشياء 
ٌي مثالن    5".سلتلفة، أم أنو بعبارة أخرل رتلة استعارة، فإذا شاع مثل ىذا التمثيل على األلسنة مسي

يف كلمة التمثيل أك ادلثل داللة على التشبيو، الذم يعٍت ادلساكاة يف  يٌتضح من ىذه اآلراء أف      
 بعض اجلوانب على اختالؼ نسبة ادلساكاة اليت ػلددىا السياؽ، كما فيو من قرينة، ككذلك فهمي 

 راد بو أيضا تقوية الصفة أك ادلبالغة فيها.امع، كقد يي السٌ 

                                                           
1
 .;?،:?أسرار البالغة، الجرجاني، ص  

2
 .;<صنفسه،  المصدر  

3
 .>;:،;;:الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، العلوي، ص  

4
 .;8>نعيم زرزور، ص مفتاح العلوم، السكاكي، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه:  

5
 .=9م، ص8<@8، لبنان، 8األمثال العربية القديمة، رودلف زلهايم، تر: رمضان عبد التواب، مإسسة الرسالة، ط  
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 التشبيو والمجاز:-٢

العلماء اختلفوا يف صلة التشبيو كقربو باجملاز أك بعده عنو، فقد عٌده بعض راسة إذل أف و الدٌ نبٌ تي     
 1ق(.606ق( كابن األثَت )ت463البالغيُت من قبيل اجملاز كابن رشيق )ت

كأما كوف التشبيو داخال حتت اجملاز فؤلف كلعل ابن رشيق أشهر من صرٌح بذلك فقاؿ:"          
 2.تشاهباف بادلقارنة على ادلسازلة كاإلصالح ال على احلقيقة"ادلتشاهبُت يف أكثر األشياء إظلا ي

كأما البعض اآلخر فقد ذىب إذل أف التشبيو ليس رلازا، كمن الذين صٌرحوا بذلك اجلرجاين         
  3ق( كتبعو السكاكي كغَته.471)ت

علماء ىذه ق( إذل ىذا بقولو:" ذىب اققوف من متأخرم 698كقد أشار ابن النقيب )ت        
 4الصناعة كحيٌذاقها إذل أف التشبيو ليس من اجملاز؛ ألنو معٌت من ادلعاين كلو ألفاظ تدؿ عليو".

كالواقع أف ما ذىب إليو ابن النقيب يثبت أف كتب البالغة اليت تعٌرضت لعلم البياف خاصة        
 ا مستقال عن اآلخر.منها ادلتأخرة، دل جتعل التشبيو جزء من اجملاز بل جعلت كل مبحث منهم

 التشبيو واالستعارة-٣

مل ال يقبل االستبداؿ، إال إف التشبيو شأنو شأف االستعارة يشكل حامل الفكر التشاهبي، كىو حا   
كىم يدرسوف االستعارات فقط، أك التشبيهات -غي االعًتاؼ بأف بعض النقاد ال يبصركف بنأنو ي

إال جزئيا اخلياؿ التصويرم اخلاٌلؽ لدل الكاتب ادلدركس، كعلى غرار ما  -كحسب يف أثر أدب ما
يالحظ ستيفن أكدلاف :"فإف ادلشاهبة يتم التعبَت عنها يف نفس النص، بالتشبيهات تارة، كاالستعارات 
طورا آخر، كإف الفصل ادلطرد بُت ظلطي الصورة؛ على غرار ما يفصل بعض ادلؤلفُت، يضل سبيل 

                                                           
1
 .8<9/8ه، <9;8معجم المصطلحات البالغية، أحمد مطلوب، الدار العربية للموسوعات، دط، بيروت،   

2
 . ?=9/9ه، 89;8، بيروت، >تحق: محمد محي الدين عبد المجيد، دار الجيل، ط العمدة في محاسن الشعر، ابن رشيق القيرواني،  

3
 .8<9/8ينظر: معجم المصطلحات البالغية، أحمد مطلوب،   

4
. والتصوير البياني دراسة ;>ه، ص<8;8، بيروت، 9الفوائد المشّوق إل  علوم القرآن وعلم البيان، محمد ابن النقيب، دار الكتب العلمية، ط  

 .=<8م، ص:@@8، القاهرة، :يلية لصور البيان، محمد أبو موس ، مكتبة وهبة، طتحل
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زعات العميقة ادلتحكمة يف أف ؽلنع الناقد من إدراؾ الشبكة العامة للصور كالنٌ البحث ؽلكن 
 1نشوئها".

إف فكرة قدؽلة موركثة عن البالغة القدؽلة تنظر إذل االستعارة بوصفها تشبيها سلتصرا، يبدك أف          
تشبيو  ىو أكؿ من دافع عن فكرة كوف "االستعارة ىي على كجو العمـو Quintilianoكنتلياف 
  2سلتصر".

إذ يوجد بُت ادلشاهبة كالتطابق االستعارم فارؽ  -فرانسوا مورك–ىذا ادلنظور سطحي يقوؿ         
أبعد من أف ييغٌض عنو الطرؼ، كال ؽلكن تفسَته مبجرد كجود أك حذؼ أداة التشبيو، كال شيء يّبىن 

بل ىناؾ من دافع عن فكرة كوف على أف الفكر ؽلر بالضركرة عّب التشبيو ألجل خلق االستعارة، 
"االستعارة أقدـ من التشبيو، ؽلكن للوىلة األكذل أف نذىب إذل عكس ذلك، كضلن نعتّب ىومَتكس 
كتشبيهاتو الشهَتة بوصفها قائمة منذ بدأ أصل التاريخ اإلنساين... رغم أنو يف مرحلة ما قبل 

رم بواسطة احلكايات كاألمثاؿ ىومَتكس بكثَت يتزاحم عادل إنساين يتكلم دكما بشكل استعا
 3كالقصص الرمزم، كالتماثيل كادلعابد".

ن األسبق على اآلخر بالرجوع إذل أصوؿ ىو تعيُت اسٌ  -من قوؿ فرانسوا–كليس الغرض       
اإلنسانية، كلكن األكيد أف تقدمي االستعارة بوصفها حالة أرقى من التشبيو كأكثرىا رشاقة كأشدىا 

 طابق الواقع.عصرية لشيء ال ي

، كبعبارة فكرو  ني ، أم رلازا، كإظلا ىو زلسٌ كلمةو   ني إف التشبيو يف نظر البالغة التقليدية ليس زلسٌ         
و غَت "منحرؼ عن الٌسنن ادلعجمي"، فالكلمة ال تدؿ أخرل فإف التشبيو يتميز عن االستعارة بكون

                                                           
1
 .:9م، ص:988البالغة المدخل لدراسة الصور البيانية، فرانسوا مورو، تر: محمد الولي وعائشة جرير، أفريقيا الشرق، دط، المغرب،   
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 .;9المرجع نفسه، ص  

3
 .>9المرجع نفسه، ص  
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يف حُت أف االستعارة دتتلئ بداللة يف التشبيو على شيء آخر سلتلف عما تدؿ عليو يف العادة، 
 1جديدة.

اف ضمن م  تً إف االستعارة تتصف باالختصار كادلركنة، مث إف االستبداؿ أك ادلطابقة بواسطتها يى         
، يف حُت أف التشبيو يتوزع يف الغالب بُت رتلتُت سواء أكانت أداة propositionنفس اجلملة 

 التشبيو بارزة، أـ كانت زلذكفة.

شلا تقٌدـ القوؿ فيو، يالحظ أف التشبيو كاالستعارة شيئاف؛ مبعٌت ىناؾ فركؽ تفصل بُت      
ق( يف مقٌدمة 698ادلصطلحُت حسب أقواؿ العلماء، كمن ىذه الفركؽ ما ذكره ابن النقيب )ت

 تفسَته، منها:

 سدان "، فهذه أف التشبيو حكمه إضايف  ال بد فيو من ذكر مشبو كمشبو بو، فإذا قلت: "رأيت أ
استعارة دل تذكر شيئا حىت تشبهو باألسد، كلو كاف تشبيها لتعٌُت على القائل أف يقوؿ:" زيده أسده "، 

 أك "زيده كاألسد"؛ إذ دل يكن غرضو يف قولو: "زيد أسد" إال ادلبالغة يف مدح )زيد( بالشجاعة. 

 بو يد الٌصبا"  ذل أداة، فإذا قلت: " لعبتٍ أف التشبيو ال يكوف إال بأداة غالبا، كاالستعارة ال حتتاج إ
 دل يكن كقولك: "فالفه لو خلقه كالٌصبا".

  أف االستعارة أكجز من التشبيو، فإذا قلت :"زيد أسده"، كاف أكجز من قولك: "زيد يف بسالة
 2األسد"، فثبت على ىذا التقدير أف التشبيو أحد غرضي االستعارة.

 

 

 
                                                           

1
 .?9السابق، ص المرجع  

2
 ينظر: مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن، ابن النقيب، كشف عنها وعلق حواشيها: زكريا سعيد علي،  

 .;:8،::8ص
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 توـــــيو وأىميــــانة التشبــــــــــ/ مكانــيـــــحث الثــــالمب

حىت كإف تعددت تعريفات البالغيُت للتشبيو، كاختلفوا إال أهنم أرتعوا على أعليتو كأثره يف الكالـ، 
ا، كييكسبو البالغة، كذلك "أنو يزيد ادلعٌت كضوحن  فقد اتفقوا على شرؼ قدره، كفخامة أمره يف فنٌ 

   1منهم عنو". ادلتكلمُت من العرب كالعجم عليو، كدل يستغن أحده ا، كذلذا أطبق رتيع تأكيدن 

دل يكن التشبيو فنٌان طارئان، كال علمان مدخوالن يف البالغة العربية، بل ىو من األسس البيانية اليت         
كٌطدت دعائم الفن البالغي بعامة، كىذا بفضل اخلصائص كادلميزات اليت التصقت بو فجعلتو يف 

ة من الفنوف عند العرب، يضاؼ إذل ذلك تأثَته النفسي كالعقلي؛ إذ ينتقل باإلنساف من أفقو الٌذرك 
، عدا اجلانب البالغي الذم غلمع إذل جنب ادلبالغة ادلهٌذبة اإلغلاز الٌساحر، كإذل جنب البياف  إذل أفقو

 2الرصُت التصوير الدقيق.

غرك أف يكوف للتشبيو ىذه ادلكانة، كتلك ادلنزلة، فقد كثير كركده يف كالـ العرب،  كال       
ما جاء التشبيو يف كاستخدامهم لو يف مواضع متنوعة، كمقامات متعددة، كال عجب يف ىذا فكل

 3كرتاالن. ، ككساىا حٌلةن أفادىا كماالن  أعطاؼ ادلعاين

احية اجلمالية أك ا، سواء من النٌ كعمقن  ه مساحةن أفردك كقد خٌص اجلرجاين التمثيل من التناكؿ        
:" كاعلم أف شلا ؿكعن مكانتو يف البالغة، قاأثَتم كاحلجاجي، ق باجلانب التٌ الوظيفية، خاصة ما تعلٌ 
مثيل إذا جاء يف أعقاب ادلعاين، أك برزت ىي باختصار يف مىٍعًرضو، كنقلت اتفق العقالء عليو أف التٌ 

إذل صورتو، كساىا أهٌبة، ككسبها منقبة، كرفع من أقدارىا، كشٌب من نارىا، عن صورىا األصلية 
كضاعف قيواىا يف حتريك النفوس ذلا، كدعا القلوب إليها، كاستثار ذلا من أقاصي األفئدة صبابة 

 4ككىلىفان، كقىسىر الطِّباع على أف تعطيها زلبةن، كشغفان".

                                                           
1
 .:;9الصناعتين، أبو هالل العسكري، تحق: محمد علي البجاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، ص  

2
 .@<م،  ص@@@8، بيروت، 8ان العربي في ضوء القرآن الكريم، محمد حسين علي الصغير، دار المإرخ العربي، طينظر: أصول البي  

3
 .;8،:8ينظر: التصوير البياني في حديث القرآن عن القرآن، عبد العزيز بن صالح العّمار، ص  

4
 .??صأسرار البالغة، عبد القاهر الجرجاني، اعتن  به: مصطف  شيخ، ميّسر عقاد،   
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كقد أيٌده زلمد حسُت  1يو من ادلبالغة كالبياف كاإلغلاز.كما أشار ابن األثَت إذل فوائد التشب       
قد غلمع إذل جنب البياف ادلبالغة  -كىو أداة بيانية–يف قولو :" فالتشبيو هبذا االعتبار  الصغَت 

هما بلغ مادلشبو بو، كقولك: كجهك كالقمر، ف كاإلغلاز، أما ادلبالغة فيو فاالرتفاع بادلشبو إذل حدٌ 
الوجو كهباؤه فإنو ال يبلغ مستول القمر يف سنائو كإشراقو. كأما اإلغلاز فهاتاف الكلمتاف مع  حسني 

أداة التشبيو تقوماف مقاـ إطنابك يف صفة الوجو بالنور كاجلماؿ كاالستدارة، كاإلشراؽ، كالصفات 
 2لغت بو ادلراد".ادلناسبة األخرل. كأما البياف فبحسبو أنو عٌّب عما يف نفسك تعبَتا مؤثرا سليما ب

ليس عنصرا إضافيا يف  نزلتو يف البالغة عامة، ذلك أنوفهذا إذف أثر التشبيو يف الكالـ، كتلك م      
اجلملة، كلكنو جزء أساسي ال يتم ادلعٌت بدكنو، كإذا سقط من اجلملة اهنار ادلعٌت من أساسو، فعملو 

 ؽلضي إذل التشبيو كأظلا ىو عمل مقصود يف اجلملة أف يعطي الفكرة يف صورة كاضحة مؤثرة، فهو ال
 .يتطلبو ادلعٌت ليصبح كاضحا قويا لذاتو، كلكن التشبيو يأيت ضركرة يف اجلملة،

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 >89،;9/89المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن األثير، مطبعة مصطف  الباني الحلبي، دط، مصر، دت،   

2
 .>=أصول البيان، محمد حسين الصغير، ص  
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 القرآن الكريم جاجية التشبيو في الربع األخير منح/ المبحث الثالـــث

من أكثر الظواىر شيوعا يف اللغة العربية، ككثير يف الٌنظم القرآين، كاحلديث النبوم، لذلك عٌت  التشبيو
 بو الباحثوف، كاىتمت بو الدراسات البالغية.

إنو ال ختلو آية من آيات القرآف من نكتة لطيفة، أك حكمة طريفة، أك بياف مفحم، فعباراتو         
اذلا كبالغتها، كهبذا كاف بيانو كالٌسحر يستورل على عقل السامع، تأخذ األلباب، كحتٌَت العقوؿ جبم
 1كيسلبو إرادتو، كيسٌخره ألغراضو.

كيكمن البياف القرآين يف بالغة التصوير؛ الذم يعتّب أداة من أدكات أسلوب القرآف، كىو يعّب        
بالصورة اٌسة ادلتخٌيلة عن ادلعٌت الذىٍت، كاحلالة النفسية، كعن احلادث اسوس، كادلشهد ادلنظور، 

ة، فإذا ادلعٌت الذىٍت ىيئة أك مث يرتقي بالصورة اليت يرمسها فيمنحها احلياة الشاخصة، أك احلركة ادلتجدد
حركة، كإذا احلالة النفسية لوحة أك مشهد، كأما احلوادث كادلشاىد كالقصص كادلناظر فَتدىا شاخصة 

 2حاضرة فيها احلياة كاحلركة.

لذلك كاف للصورة البيانية أثرىا يف ادلعٌت، ككقعها يف اإلبانة عن ادلقصود من خالؿ انتظامها يف        
العالقات اليت تنشأ بُت كلماهتا، كالركابط اليت تربط الكالـ بعضو ببعض، كجتمع بُت سياقها، ك 

، كل ذلك يف تساند كتناظر كانسجاـ لتأدية ادلعٌت  عناصره، فَتل ما بينها من تنافر أك تضاد أك تالـؤ
 3.ادلقصود

 إف دراسة التشبيو يف النظم القرآين هتدؼ إذل:    

تتكوف منها الصور التشبيهية يف النظم الكرمي، ككيف تتالءـ العناصر  الوقوؼ على العناصر اليت-1
 كتينٌسق مع السياؽ، كمع ادلعٌت ادلراد تصويره.

                                                           
1
 .?=9هـ، ص9:;8ينظر: من بالغة القرآن، أحمد علي عبد العزيز، دار اليقين، دط، مصر،   

2
 .?=9ينظر: المرجع نفسه، ص  

3
 .@=9ينظر: المرجع نفسه، ص  
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 إدراؾ ما يكمن كراء التشبيهات من أسرار كمزايا.-2

 الوقوؼ على مقاصد التشبيو القرآين، كعلى أغراضو اليت يرمي إذل حتقيقها...اخل-3

أف التشبيو يوٌضح ادلعٌت، كيكسوه حيوية، فهو يكشف الغامض، كيزيل  إنو دلن ادلعلـو       
االلتباس، كيقٌرب البعيد، كغلعل الغريب مألوفا، كادلستوحش مأنوسا، كفيو أيضا تأكيد؛ فهو يريك 
ادلعٌت يف ادلشبو كادلشبو بو، كذلذا أطبق رتيع ادلتكلمُت من العرب كالعجم عليو، كدل يستغن أحد منهم 

 1فو، كفضلو، كموقعو من البالغة.عنو لشر 

أنو يسٌهل على الذاكرة حفظ البيانات اليت تتلقاىا، ما  كظائف عدة، منها لتشبيوكما أف ل        
غلعل القارئ يكتفي بالقليل الستحضار الكثَت، كمن ىذه الناحية يفيد يف احلجاج، كرمبا اكتسب 
التشبيو ىذه الطاقة احلجاجية من خلقو فضاء كاسعان يراكد اخلياؿ، كيسمح بتوسيع أفق ادلعلومات اليت 

 2ية.تضمنتها الصورة التشبيه

إذل  -كغَته من الوسائل احلجاجية  -كالقرآف الكرمي كاف يهدؼ من كراء استخدامو للتشبيو     
توضيح ادلعاين، كتعميق أثرىا يف النفوس، فمجيئو مع آيات النعيم ليشٌوؽ ادلتلقي لو، كيف اجلداؿ 

تقريب صورة  ليقنع، كيف احلجاج ليدمغ، أما رليئو مع آيات التعذيب فلَتٌىب ادلتلقي من خالؿ
 العذاب.

من خالؿ النماذج ادلنتخبة من الربع األخَت  و ادلشهورةتشبيستحاكؿ الدراسة الوقوؼ على أنواع ال    
 من القرآف الكرمي.

عرٌفو العلوم بقولو:" ما كاف التشبيو فيو مقصورا على صورة بصورة من غَت  التشبيو المفرد:-1
 4الشيء بالشيء بوجو من الوجوه، أك جانب من اجلوانب".أك "ىو تشبيو  ،3زيادة، أك صورة مبعٌت"

                                                           
1
 .<<9ينظر: المرجع السابق، ص  

2
 .88:ينظٍر: آليات الحجاج القرآني، عبد الجليل العشراوي، ص  

3
 .?;8الطراز المتضمن ألسرار البالغة، العلوي، ص  

4
 .=?9/8م، =@@8، دمشق، 8البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حبّنكة، دار القلم، ط  
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 1كمن تعريفاتو أيضا "ما يكوف فيو الوصف ادلشًتؾ زلققا يف شيءو كاحدو".

 يف الرٌبع األخَت من القرآف: من ظلاذجو

  يسقولو تعاذل يف سورة:﴿                ﴾ 39. 

شٌبو القمر يف هناية رحلتو بالعرجوف القدمي؛ ألف العرجوف القدمي ال يشارؾ القمر يف الشكل  
كأنو شيء تائو ال ييلتفت إليو، ككذلك    -العرجوف القدمي–فحسب، كإظلا ىناؾ معافو أخرل منها أف 

األبصار، كمنها أف كاٌل منهما كاف موضع  القمر يف ىذه ادلرحلة تراه ضاال يف السماء ال تتعٌلق بو
العناية كميتعٌلق األبصار، فالعرجوف كاف حامل الٌثمر كالٌنفع، كالقمر كاف مرسل النور كاذلداية، كقولو 

... كىذه 2)حىت عاد( يطوم قصة رحلة طويلة بدأىا ىالالن مث مضى يف مسَتة طويلة حىت عاد،

 ﴿ات يف آيات السياؽ، يف قولو :النهاية متالئمة كل التالـؤ مع النهاي         

                                

                 ﴾ 39-37اآليات. 

سلخ من الليل فتبقى الظلمة فادلتأمل لآليات األكذل غلد أهنا تفوح بريح العدـ، فالنهار حبركتو يي 
كاجلمود، كالشمس جترم أكالن مث تقف عند مستقرىا األبدم، كالقمر يبدأ قصة مسَتتو، حىت ينتهي 

 3عود كأنو موات.نوره كي

،إذف، تشبيو مرسل رلمل كجو الشبو فيو مركب من ثالثة أشياء: الرقة، االضلناء، الصفرة، كدلا  يف اآلية
 .فيو كجو الشبو فهو رلملدل ييذكر ذيكرت فيو األداة فهو مرسل، ك 

 

                                                           
1
 .=9م، ص:@@8، القاهرة، :التصويرالبياني دراسة تحليلية لمسائل البيان، محمد أبو موس ، مكتبة وهبة، ط  

2
 .?<:/9م، :?@8، بيروت، :ه(، عالم الكتب، ط<98ينظر: معاني القرآن، الفّراء )أبي زكريا يحي بن زياد )  

3
 .>8/:م ، 8?@8، بيروت، ;ينظر:  صفوة التفاسير، الصابوني، دار القرآن الكريم، ط  
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 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهبةادل  العالقة احلجاجية:                                    

 العرجوف                                              القمر                       

 العود الذم خترجو النخلة-                 الشهر ضئيال قليل النور يطلع أكؿ-

 حامل للثمر- يزداد نوره كيرتفع منزلة-

 يصفٌر العود كينحٍت كغلف-   يشرع يف النقص آخر الشهر-

                                     

 كجو الشبو: الرقة، االضلناء، الصفرة                                  

كقد عرض القرآف الكرمي يف مواقف كثَتة لوصف أحواؿ يـو القيامة، مصطنعا التشبيو كسيلة كاشفة، 

 ﴿:القمرمن ذلك قولو تعاذل يف سورة                      

        ﴾ 6،7. 

اعي، كينفخ فيو، أخرل، فيبعث ادلوتى من فاآليات تصف كاحدا من أىواؿ يـو القيامة حُت يدعو الدٌ 
ادلشهد احلافل، كالذم تراه مصٌورا يف ىذه الكلمات أدؽ تصوير: قبورىم، ليخرجوا منتشرين يف ىذا 

شبو الناس حُت خركجهم من جوؼ األرض كانتشارىم على ظهرىا باجلراد ادلنتشر يف الكثرة، 
كالتدافع، الكٌل يتحرؾ كؽلوج من غَت حتديد، كمن غَت تعٌقل، كيف كلمة )ٌنكرو( ثقله ػلكي صعوبة 

  1ىذه اللحظات.

ا يتناكؿ الكثرة كاالنتشار على غَت نظاـ، كىو يسلط األضواء على معٌت التخاذؿ فالتشبيو ىن
 كالضعف كالوىن الذم يكوف عليو الناس حُت خركجهم من قبورىم يف جو من اذلوؿ كاخلوؼ.

                                                           
1
 .?9ينظر: المصدر السابق، ص  
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 :كليتأمل القارئ ركعة التصوير كدقة البياف يف قولو تعاذل﴿            ﴾ 

. إذ شٌبو )طلع الشجرة( كىو حسٌي ب)رؤكس الشياطُت( كىو عقلي، كاستعماؿ 65 /الصافات
 1القرآف ذلذا التشبيو جارو على عادة العرب يف استعماالهتا، دلا تتخٌيلو يف الشياطُت من صورة مرعبة.

كجاء يف "معاين القرآف":")        ،)العربية ثالثة أكجو: أحدىا: أف تشٌبو يف  فيو

طلعها يف قيبحو برؤكس الشياطُت؛ ألهنا موصوفة بالقبح كإف كانت ال تيرل. كاآلخر: اف العرب تسٌمي 
الشياطُت، كاألكجو الثالثة يذىب إذل بعض احلٌيات شيطاننا. كيقاؿ: إنو نبت قبيحه يسٌمى برؤكس 

 2معٌت كاحد يف القيبح".

 رلمل دل يذكر فيو كجو الشبو.كرت فيو األداة )الكاؼ(، ك هو تشبيو مرسل ذي ف

 شػػػػػػػػػػػػػػاهبةادل  العالقة احلجاجية: 

 رؤكس الشياطُت                                           طلع الشجرة                 

   

 اذلوؿ كالشناعة                                  

إف التشبيو حامله لشحنة حجاجية إقناعية أكثر منها رتالية، تيعٌت بزخرفة األلفاظ كتقريب ادلعاين، 
فلٌذة القارئ ال تكوف يف العبارات الٌسطحية ادلتعارؼ عليها، كإظلا يف العبارات اليت يلٌفها الغموض؛ 

بَته، كلو كاف األمر عكس "الذم يدفع القارئ إذل زلاكرة ىذه الصورة كاالقتناع حبجج القائل يف تع

ق( بالٌتأكيل الٌسطحي لآلية الكرؽلة )208ذلك الكتفى سائل أب عبيدة البالغي )ت     

    لكنو حاكرىا قصد تبياف حٌجتها، فقاؿ: إظلا يقع الوعدي كاإليعاد مبا قد عيرؼ مثلو )

                                                           
1
 .=:،ص:مجينظر: صفوة التفاسير، الصابوني،   

2
 .<?:/9معاني القرآن، الفراء،   
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كىذا دل ييعرؼ. فقاؿ أبو عبيدة: إظلا كٌلم ا العرب على قدر كالمهم، أما مسعت قوؿ امرئ 
 1القيس:

 أْغَوالِ كأَنَياِب   زُْرقٍ  ةٌ سُنونَ ومَ              َضاِجِعيمُ  ِفي  الَمْشرَ لِني و أَيَقتُ 

كىم دل يركا الغوؿ قٌط، كدلٌا كاف أمر الغوؿ يهوذلم أكعدكا بو، فاستحسن الفضل ذلك كاستحسنو 
 2الٌسائل".

  الرحمن تعاذل يف سورة قولوكيف:﴿                   ﴾37. 

مرة، كادلراد هبا: النور القيامة، )فكانت كردة كالدىاف(، أم: كالوردة يف احلي  " أم: انصدعت يـو
 ماء على ما قيل من حرارة بو الذكباف، كىو يف السٌ ادلعركؼ، كيف الكالـ تشبيو بليغ.... ككجو الشٌ 

 3معاف".جهنم ككذا احلمرة، كقيل: اللٌ 

بليغ، أم: كانت كوردة. ككجو الشبو قيل شدة احلمرة،  قاؿ ابن عاشور:" كقولو: فكانت كردة، تشبيو
أم بتغَت لوف السماء ادلعركؼ أنو أزرؽ إذل أبيض، فيصَت لوهنا أزتر، كغلوز عندم: أف يكوف كجو 

 الشبو كثرة الشقوؽ كأكراؽ الوردة.

 4للسماء يف التموج كاالضطراب". ىاف: بكسر الداؿ: ديرًًدٌم الزيت، كىذا تشبيو ثافو كالدِّ 

 

 

                                                           
1
 .::د ت، ص، القاهر، >ديوان امرئ القيس، تحق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط  

2
واآلداب،  التشبيه بين الجمالية والحجاجية نظرات في تراثنا العربي القديم، أمحمد تركي، المجلة العربية مداد المإسسة العربية للتربية والعلوم  

 .@8م، ص<988، 8مصر،ع
3
لباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين األلوسي، تحق: علي عبد ا  

 .;88،:88/<9هـ ، >8;8
4
 .8=9/<9تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،   
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 تشبيو الٌسماء بالٌدىاف تشبيو الٌسماء بالوردة 

 كجو الشبو: الٌتمٌوج كاالضطراب أك كثرة الشقوؽ كجو الٌشبو: احليمرة    

 العالقة احلجاجية:     ادلشاهبة    

 ﴿:المعارجكمثل ىذا التشبيو ما ذكره تعاذل يف سورة                  

         ﴾ 8-9. 

كادلعٌت" تشبيو السماء يف اضلالؿ أجزائها بالزيت. كالعهن: الصوؼ ادلصبوغ، قيل ادلصبوغ مطلقا، 
... ككجو الشبو بالعهن تفٌرؽ اغب كالزسلشرمرج عليو الرٌ ا سلتلفة، كىو الذم دى كقيل ادلصبوغ ألوانن 

 ﴿األجزاء، كما جاءت يف آية القارعة             ﴾  فإيثار ،

احلالة حُت  كر إلكماؿ ادلشاهبة، ألف اجلباؿ ذات ألواف، كإظلا تكوف السماء كاجلباؿ هباتوالعهن بالذِّ 
 1ينحٌل دتاسك أجزائها عند انقراض ىذا العادل كادلصَت إذل عادل اآلخرة".

  الحاقةكمن ركائع التشبيهات أيضا قولو تعاذل يف سورة :﴿              

                

            ﴾ 6-8 

إنو تصوير حلاؿ ادلعاندين يف كل زماف كمكاف، ىؤالء عاد عندما كفركا بأنعيم ا كاف اإلىالؾ 
، كذتانية أياـ حسوما،  شأهنم، إذ سٌلط ا عليهم ريح الد بور، كىي ال تفًت كال تنقطع سبع لياؿو

صرعى فكانت تقطع رؤكسهم، كتدخل يف من أفواىهم، كخترج من أدبارىم، فًتل القـو فيها 
                                                           

1
 .=98/=. والكشاف، الزمخشري، @>/@9. وروح المعاني، األلوسي، @>8/<9المصدر السابق،   
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ىالكُت، كأهنم أعجاز طلل خاكية؛ كىي أصوؿ النخل ادلتآكلة األجواؼ، فهل جتد ذلم أثرا؟ لقد 
 1ىلكوا عن آخرىم.

يف ىالكهم بالنخل ادلتآكلة األجواؼ ادللقاة  -كىم طواؿ األجساـ-ففي اآلية تشبيو: شبو القـو 
األداة، كحذؼ منو كجو  على األرض، جبامع الطوؿ ادلفرط، كىو تشبيو مرسل رلمل ذيكرت فيو

 الشبو.

قولو تعاذل: كمن الصور التشبيهية أيضا﴿            ﴾/9القارعة  

 2أم:" فمأكاه: ىاكية، عٌّب عن ادلأكل باألـ على التشبيو هبا".

  3إذ شٌبو النار باألـ "ألف أىلها يأككف إليها كما يأكم الولد إذل أمو".

موطن األمن، كالراحة، كاحلناف، كالدؼء، بينما اذلاكية ىي  هتٌكم هبم، ذلك أف األـكيف ىذا التشبيو 

 ﴿النار احلامية، قاؿ تعاذل:        ﴾/4إذ ال أمن كال راحة كال دؼء فيها.،  11القارعة 

 كىو تشبيو بليغ.

حلاؿ من خٌفت موازينو يـو  على أف ابن عاشور فٌسر ىذه اآلية تفسَتا آخر، فهو يرل أهنا:" دتثيله 
وف عن حاؿ ادلرء حباؿ أمو يف اخلَت كالشر، لشدة زلبتها القيامة حباؿ اذلالك يف الدنيا، ألف العرب يكنٌ 

البنها، فهي أشٌد سركرا بسركره، كأشٌد حزنا حبزنو )...( فاستعمل ادلركب الذم يقاؿ عند حاؿ 
اذلالؾ، كريمز إذل التشبيو بذلك ادلركب كما تضرب هة حباؿ اذلالؾ، كسوء ادلصَت يف احلالة ادلشبٌ 

 5األمثاؿ السائرة".

                                                           
1
 .8>9م، ص;@@8، دمشق، 8ذق، دار المؤمون للتراث، طينظر: أسلوب القرآن بين الهداية واإلعجاز البياني، عمر محمد عمر باحا  

2
 .@;;/>8روح المعاني ، شهاب الدين األلوسي،   

3
 . 88>/88روح البيان في تفسير القرآن، اسماعيل االستانبولي، دار الفكر، دط، بيروت، دت،   

4
 .@;;/>8ينظر: روح المعاني، األلوسي،   

5
 .;8>/8:التحرير والتنوير، ابن عاشور،  تفسير  
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كمنهم من ذىب إذل أف اآلية استعارة تصرػلية، إذ "عٌّب عن ادلسكن باألـ على سبيل االستعارة 
التصرػلية، فحذؼ ادلسكن كىو ادلشبو، كصرٌح باألـ كىي ادلشبو بو، كذلك ألهنم أىلها الذين يأككف 

الولد  األـ كلدىا، فلما كانت األـ كافلة هم النار كما تضمٌ أكم الولد إذل أمو، فتضمٌ إليها، كما ي
زتة كانت النار كذلك للكافر، فحملت لفظة األـ اليت ىي داللة على الرٌ كغايتو، كمأكاه، كمبيتو،  

كالعطف معٌت العذاب األليم، فأصبحت ىذه النار أمهم اليت تنتظرىم بفارغ الصّب بعد طوؿ 
  1ب".غيا

عجز ففي البياف القرآين من دقة التشبيو، كركعة التمثيل، كبالغة اإلرتاؿ كالتفصيل، كقوة احلجاج، ما يي 
 طوؽ البشر، كيرمي ادلعارضُت بالعٌي كاحلصر.

 الشعرية قوؿ الشاعر:الشواىد من ك 

 الّسَماَك فأْبَصَراوَأرٍض َكأْخََلِق الَكرِيِم َقطَعتـَُها              وقد َكحَل اللَّيُل 

 2باخليلق الكرمي. األرض عطرففي البيت تشبيو 

 3كقوؿ امرئ القيس:

 ُنونٌَة زُْرٌق َكأنَياِب أغَوالِ يَّ ُمَضاِجعي          وَمسْ فِ رَ شْ أَيَقتـُلُِني والمَ 

شلا ال يدركها احلٌس لعدـ حتقيقها، مع أهنا لو أدركت دل تيدرؾ إال حبس البصر، كعليو  فأنياب األغواؿ

 قولو تعاذل :)         .)4 

 

                                                           
1
 .><هـ، ص8:;8بالغة الحذف التركيبي في القرآن الكريم، اإلحتباك أنموذجا، عدنان عبد السالم أسعد، دار غيداء، عمان،   

2
 .8>ينظر: في البالغة العربية علم البيان، حسن البنداري، ص  

3
 .::يم، صديوان امرئ القيس، تحق: محمد أبو الفضل إبراه  

4
 .8>، صينظر: في البالغة العربية، حسن البنداري  
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ابن عاشور بقولو:" اعلم أف كجو الٌشبو إذا كاف كصفنا مينتزعنا من أمرين  عرٌفو :المرّكب التشبيو-2
 1فأكثر مسي ذلك التشبيو تشبيو الٌتمثيل سواء كاف طرفاه مركبُت، أـ كاف أحدعلا أك كالعلا مفردا".

 فمثاؿ ادلركب قوؿ بشار بن برد:

 ، لَيٌل تـََهاَوى َكواِكُبوَكأنَّ ُمثَاَر النـَّْقِع َفوَق ُرُؤوِسنا           وَأسَيافـَُنا

كجو الٌشبو يف البيت ىو اذليئة ادلنتزعة من سقوط أجراـ )أجساـ( مشرقة، مستطيلة، متناسبة ادلقدار، 
متفرقة يف جوانب شيءو مظلم، كعلى ىذا فإف كجو الشبو مركب، ككذلك الطرفاف؛ ألنو دل يقصد 

 تشبيو ىيئة السيوؼ كقد سيٌلت من تشبيو الليل بالٌنقع، كال الكواكب بالسيوؼ، بل عمد إذل
أغمادىا، كىي تعلو كتنخفض، كتضطرب اضطرابا شديدا كتتحرؾ بسرعة إذل جهات سلتلفة، كعلى 
أحواؿ تنقسم بُت االعوجاج كاالستقامة، كاالرتفاع كاالطلفاض، مع التالقي كالٌتداخل كالٌتصادـ ككذا 

عنا كتداخالن كاستطالة ألشكاذلا.يف جانب ادلشٌبو بو، فإف للكواكب يف هتاكيها تواق
2 

 أما ادلفرد كقوؿ النابغة:

 لَكلَّفَتِني َذْنَب امِرٍئ وتـَرَكَتُو            َكِذي الُعرِّ َيْكِوي َغيَرُه وىو رَاِتعُ 

ككال  فإنو "شبو نفسو بالبعَت ادلكوٌم دلرًض غَته؛ ألف ذلك ىو ادلقصود، كما شٌبو ادلرء بذم العيرٌ 
 3ادلشٌبهُت مفرد كادلشٌبو بو اذليئة كترٌكب الطرفُت معا يستلـز ترٌكب كجو الٌشبو".

كشلا نقلو اجلرجاين يف كتابو "أسرار البالغة" قولو:"... أف يكوف الكالـ معقودا على تشبيو شيئُت 
 4القيس:بشيئُت ضربةن كاحدة، إال أف أحدعلا ال ييداخل اآلخر يف الٌشبو كمثالو قوؿ امرئ 

 َكأنَّ قـُُلوَب الطّيِر َرطًبا ويَاِبًسا        َلدى وَكرَىا الُعنَّاُب الَحَشُف الَباِلي
                                                           

1
 .?;8. والطراز، العلوي، ص;:موجز البالغة، ابن عاشور، ص  

2
. وفي البالغة العربية علم <>8ينظر: اإليضاح في علوم البالغة، القزويني، تحقيق وتعليق وفهرسة: غريد الشيخ محمد، إيمان الشيخ محمد، ص  

 .>=لبنداري، صالبيان، حسن ا
3
 .;:موجز البالغة، ابن عاشور، ص  

4
 .?:ديوان امرئ القيس، تحق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ص  
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كذلك أنو دل يقصد إذل أف غلعل بُت الشيئُت اٌتصاال، كإظلا أراد اجتماعا يف مكاف فقط. كال يكوف 
ضاٌمة الٌرطب من القلوب إذل اليابس ىيئةن ييقصد ذًكرىا، أك ييعٌت بأ

ي
مرىا، كما يكوف ذلك لتباشَت دل

الٌصبح يف أثناء الظٌلماء، ككوف الشقيقة على قامتها اخلضراء، فيؤدم ذلك الٌشبو احلاصل من مداخلة 
أحد ادلذكورين اآلخر كاتصالو بو، كذلك اجتماع احلىشف البارل كالعيٌناب إذ ال فائدة من أف ترل 

، كلو أف اليابسة من القلوب كانت رلموعة العيٌناب مع احلىشف أكثر من كوهنما يف مكاف كاحد
ناحيةن، كالٌرطبة كذلك يف ناحية أخرل، لكاف التشبيو حبالو، كلذلك لو فرقت التشبيو ىهنا فقلت:  

، دل تر أحد التشبيهُت موقوفا يف الفائدة كأف الٌرطب من القلوب عيٌنابه  ، ككأف اليابس حىشفه باؿو
 1على اآلخر".

تشبيو صورة بصورة، حبيث تكوف الصورة الواحدة ييفهم من كالـ اجلرجاين أف التشبيو ادلركب ىو 
مكونة من عدد من العناصر ميزج بعضها ببعض حىت تصَت شيئا كاحدا ال ؽلكن فصل أجزائو، 

 كيدخل ضمن ىذا النوع من التشبيو: التشبيو الضمٍت، كالتمثيلي.

فيو ادلشبو كادلشبو بو يف صورة من صور التشبيو ادلعركفة، بل  : فهو "تشبيو ال يوضعالضمنيأما 
ييلمحاف يف الًتكيب، كيفهماف من ضمن القوؿ كسياؽ الكالـ".

2 

كيرل البالغيوف أف ىذا الضرب من التشبيو يؤتى بو لبياف إمكاف كجود ادلشبو، كذلك يف أمر       
  3غريب ؽلكن أف ؼلالف فيو، كيدعى امتناعو.

فهم من كالـ اجلرجاين أف التشبيو الضمٍت غلئ يف عقب معٌت "غريب بديع ؽلكن ا الذم يي كىذ      
 4أف ؼلالف فيو كيدعي امتناعو، كاستحالة كجوده".

                                                           
1
 .8;8أسرار البالغة، الجرجاني، اعتن  به: مصطف  شيخ مصطف ، ص  

2
 .::م، ص@988التشبيهات القرآنية وأثرها في التفسير، استشهاد أسامة صالح حريري، جامعة أم القرى،   

3
 .?;8/:ينظر: أساليب الحجاج في البالغة العربية، محمد الواسطي، ضمن الحجاج مفهومه ومجاالته،   

4
 .:@أسرار البالغة، الجرجاني، اعتن  به: مصطف  شيخ مصطف ، ص  
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"أف التمثيل يفيد فيو الصحة،  -كما قاؿ اجلرجاين–كفائدة ىذا الضرب كسبب األنس بو        
ادلخاًلف، كهتٌجم ادلنًكر، كهتٌكم ادلعًتض، كموازنتو كينفي الريب كالٌشك، كيؤمن صاحبو من تكذيب 

خّبى عنو حىت ييرل كييبصر، كييعلم كونو على ما أثبتتو الصفة 
ي
حبالة كشف احلجاب عن ادلوصوؼ ادل

ظاىرةه صحيحةه".  1عليو موازنة ه

ىو التمثيل احلسٌي ادلركب، الذم يذكر لالحتجاج كاالستدالؿ على صحة  فالتشبيو الضمٍت     
 مقولة ادلشبو من أجل نفي إنكار ادلنكر ذلا، كإقناعو، كىذا ىو الفرؽ الذم ؽليزه عن التشبيو التمثيلي.

عرفو السكاكي بقولو:" اعلم أف التشبيو مىت كاف كجهو كصفا غَت حقيقي، ف التشبيو التمثيلي:أما 
 2ككاف منتزعا من عدة أمور خٌص باسم التمثيل".

 بع األخَت، كمن شواىده:على كثرهتا يف الرٌ  -ادلركب –و كأمثلة ىذا النوع من التشبي

 الّصفأيضا ما جاء يف قولو تعاذل يف سورة  كمن صور التشبيو ادلرٌكب :﴿         

                   ﴾8. 

"كالكالـ دتثيل داؿ  على حالة ادلمٌثل ذلم، كالتقدير: يريدكف عوؽ ظهور اإلسالـ   يقوؿ ابن عاشور:
 كمثل قوـو يريدكف إطفاء الٌنور، فهذا تشبيو اذليئة باذليئة تشبيو ادلعقوؿ باسوس.

كالتشبيو قابل للتفرقة على أجزاء اذليئة؛ فاليهود يف حاؿ إرادهتم عوؽ اإلسالـ عن الٌظهور مشٌبهوف 
، كادلشركوف مثلهم ".بقو   3ـو يريدكف إطفاء نور اإلسالـ فشٌبو مبصباحو

  المرسَلتقولو تعالى في سورة :﴿                     ﴾ 

32 ،33. 

                                                           
1
 .;@، صلسابقا المصدر  

2
 .=;:مفتاح العلوم، السكاكي، ص  

3
 .8@8/?9تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،   
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﴿يكوف ىذا من دتاـ ما ييقاؿ للمكذبُت الذين قيل فيهم :          ﴾ 

، فإنو بعد أف حصل ذلم اليأس شلا يينٌفس عنهم ما يلقوف من العذاب قيل ذلم: انطلقوا إذل 29/

 ﴿دخاف جهنم يف قولو تعاذل:            ﴾ 30/المرسَلت. 

ال تٌتضح منو األشياء،  رمبا شاىدكا جهنم تقذؼ بشررىا فَتكعهم ادلنظر، أك يشاىدكهنا عن بيعدو  أك
فيزدادكف رىكعان كهتويالن، فيقاؿ ذلم: "إف النار ترمي بشرر   ،فيظهر عليهم توٌقعهم بأهنم بالغوف إليها

  1كالقصر كأنو رتاالت صفر"، كقد يكوف اعًتاضاى يف أثناء حكايتهم.

لو:" كالقصر: تشبيو لشرر النار بالقصر، أم: كل شررة منها كأهنا قصر مشَت من عظمها، كيف قو 
 .2كقيل ىو الغليظ من الٌشجر"

 كقولو: كأنو رتاالت صفر: اجلماالت: رتع رتالة، كىو اسم رتع طائفة من اجلماؿ.

 3كالصفرة: لوف الشرر إذا ابتعد عن ذليب ناره.

كالضمَت يف )كأنو(عائد على )الشرر(، كبو يكوف فيو تشبيو )الشرر( ب)اجلماالت الصفر(، أم: 
 يشبو طوائف من اجلماؿ ادلتوزعة ًفرقان يف لونو كحجمو كحركة تطايره.

ق(:" شٌبو الشرارة أكال حُت تنقض من النار بالقصر يف الًعظم، كثانيا حُت 743قاؿ الطييب )ت 
النبساط فتنشق من أعداد ال هناية ذلا باجلماالت يف الٌتفرؽ كاللوف كالعظم تأخذ يف االرتفاع كا

 4كالثقل، كخٌص احليواف لقصد احلركات".

 

                                                           
1
 .=:;/@9ينظر: تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،   

2
 .?<98/8نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، إبراهيم بن أبي بكر البقاعي، دار الكتاب اإلسالمي، دط، القاهرة، دت،   

3
 .;:;/@9ينظر: تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،   

4
 .::8ه، ص88;8، بيروت، 8البالغة، ط التبيان في البيان، شرف الدين الطيبي، دار  
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كقد ذىب ابن عاشور إذل أف التشبيو يف اآليات تشبيو مركب ،" ألنو تشبيو يف ىيئة احلجم مع لونو 
 1كحركتو".

               

 اجلماالتشٌبو القصر ب                       بالقصر شٌبو شرارة النار                 

 العظم كاالرتفاع                                 اللوف كالتفٌرؽ                   

 العالقة احلجاجية : ادلشاهبة     

مهٌوؿ كمرىب للنار اليت ترمي بشررىا  النار بالقصر كاجلماالت تصويره إف يف تشبيو ا عٌز كجٌل لشرر 
فيتطاير كيتطاكؿ، كىنا تكمن بالغة ىذا التشبيو الذم جٌسد لنا ىذه الصورة ، كقٌرهبا إذل أذىاننا 

  بربطها بشيء مألوؼ كمعركؼ.

ال شك فيو أف آليات التمثيل من أكسع الطرؽ االستداللية استعماالن، ألنو "يزيد يف الكالـ  كشلا      
 2معٌتن يدؿ على صحتو ذًكر مثاؿ لو".

يتوخى ادلتكلم  استعماؿ التمثيل يف االحتجاج فيقٌدمو على أنو "دليل أقول لصاحل النتيجة إذ        
التشبيهي أك االستعارم جتعلو فوؽ اإلبطاؿ؛ كلذلك أٌكد ادلتوخاة، كىذه اخلاصية ادلميزة للقوؿ 

الدارسوف أنو يعسر على ادلرء أف يتصور إمكاف كركد دليل مضاد بعد التشبيو أك االستعارة، ؼلدـ 
 3النتيجة ادلعاكسة".

                                                           
1
 .;:;/@9تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،   

2
 .><9صم،9?@8، بيروت، 8دار الكتب العلمية، ط، ه(==;)ت الخفاجي سنان سر الفصاحة، ابن  

3
 .;=9الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، سامية الدريدي، ص  
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من ىنا عمد القرآف إذل التمثيل عند احلجاج بعقد الصلة بُت صورتُت، ليتمكن من االجتماع       
فس اليت دتيل غالبا إذل حجتو؛ ألف قيمة التمثيل تتأتى من ىذا االجتماع، كمدل تأثَته يف النٌ لبياف 

 مثيلية الواقعية، كبالنتيجة رسوخها يف النفس.ور التٌ االقتناع بالصٌ 

 ﴿:الجمعة كمن صور التمثيل يف الربع األخَت من القرآف الكرمي ، قولو تعاذل يف سورة    

                            

                  ﴾00. 

، ذلك  ضرب ا ذلؤالء مثال حباؿ احلمار ػلمل أسفارا ال حظ  لو منها إال احلملي دكف علمو كال فهمو
أف علم اليهود مبا يف التوراة أدخلوا فيو ما صَته سللوطا بأخطاء كضالالت كمتٌبعا فيو ىول نفوسهم 

عاء إذل تزكية الٌنفس، كقد  كما ال يعدك نفعهم الٌدنيوم، كدل يتخلقوا مبا حتتوم عليو من اذلدل كالدٌ 
 1كتموا ما يف كتبهم من العهد باتباع الٌنيب الذم يأيت لتخليصهم من ربقة الضالؿ.

كإطالؽ احلمل كما تصٌرؼ منو على ىذا ادلعٌت استعارة بتشبيو إيكاؿ األمر حبمل احلؤمل على ظهر 
للمعٌت اجملازم بادلعٌت احلقيقٌي. كىو الٌدابة، كبذلك كاف دتثيل حاذلم حباؿ احلمار ػلمل أسفارنا دتثيال 

 2من لطائف القرآف.

 ) نتيــــــــــــجة    ) 

 : مثل، الذين، مث، دل، الكاؼ                   الروابط الحجاجية: دتثيل           العَلقة الحجاجية

 )                    مقّدمات               ) 

                                                           
1
 .:98/?9عاشور،  تفسير التحرير والتنوير، ابن  

2
 .;98/?9المصدر نفسه،   
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 الفتح قولو تعاذل يف سورة :﴿                     

                                

              

              

         ﴾ 29. 

 )يف اآلية تشبيو دتثيلي يف قولو:                ) 

ككجو الشبو فيو منتزع من متعدد، كقد اجتمع ادلشبو كادلشبو بو يف االلتفات كالتكاثر كالتكالف، كيف 
 ذلك دعوة إذل التآزر كاجلماعة كاالستعانة. 

يف اإلصليل أيضا،  كادلقصود: ذلك الوصف ادلذكور يف التوراة الذم كيصف بو للصحابة، كما كيصفوا بو
 1 كىم كانوا ًضعافان قليلي العدد، فازدادكا كتقىويكا؛ مثل الٌزرع الذم أخرج فركخو كفركعو على جوانبو.

كىذا التمثيل " قابل العتبار جتزئة التشبيو يف أجزائو، بأف ييشٌبو زلمد صلى ا عليو كسلم بالزارع كما 
 2ٌكلوف حببات الٌزرع اليت يبذرىا يف األرض".و ادلؤمنوف األمٌثل موسى يف اإلصليل، كيشبٌ 

ىذا إذف مثله ضربو ا لبدء أمر اإلسالـ كترقيو يف الزيادة إذل أف قوم كاستحكم، ألف النيب عليو 
شلا  الصالة كالسالـ قاـ كحده، مث قٌواه ا مبن آمن معو كما يقٌوم الطاقة األكذل من الٌزرع ما ػلتف هبا

 3يتوٌلد منها حىت يعجب الزارع.

إف ادلثل يعٌد قيمة حجاجية؛ ألف لو القدرة الكبَتة على جعل ادلتلقي قادران على فهم ادلعٌت،           
كاستيعابو من خالؿ معناه التشبيهي، لينفتح على حقيقة باطنة تؤثر يف النفس، كعليو فإف " الوظيفة 

                                                           
1
 .<:>-;:>/:8ينظر: التفسير المنير، وهبة الزحيلي،   

2
 .?99، ص:مج . وصفوة التفاسير، الصابوني، 988،@98/=9تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،   

3
 .:>>/>ينظر: الكشاف، الزمخشري،   
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ان يف معاجلتو البالغية كافة؛ إذ بكل باب من أبواب البياف نلمس النفسية للمثل ملتصقة فيو التصاق
 1األثر النفسي رفضان أك استجابةن، من خالؿ رصد ادلثل دلهمتو التعبَتية".

ىذه ادلهمة تقٌر بأف استعماؿ التمثيل استعماال حجاجيًّا مبا يقٌدمو للمتلقي من تصٌور          
لؤلشياء؛ ألف للمثل قاعدة تشٌكل قانونا يقوم درجة الٌتصديق بتقدمي حالة خاصة، توٌضح القوؿ 

دة قصد بطابعو العاـ، كتقٌوم حضور ىذا القوؿ يف الذىن؛ إذ إف ادلثل يؤتى بو للّبىنة، كلتأسيس قاع
 2تقوية حضور احلجة.

ييقصد فيو اشًتاؾ الطرفُت يف عٌدة أمور كل منها كجو شبو على حدتو، كهبذا التشبيو المتعّدد:  -3 
  3ؼلالف ادلرٌكب ادلنٌزؿ منزلة الواحد، فإف كجو الٌشبو فيو اذليئة ادلنتزعة من عٌدة أمور.

: قولو تعاذل﴿              ﴾ الصافات /

48،49. 

ٍددفى طىٍرفان إذل غَتىم،   جاء يف الكشاؼ :" قاصرات الطرؼ: قىصىٍرفى أبصارىن على أزكاجهن، ال ؽلى

 ﴿كقولو تعاذل :       ﴾كالعُت: الٌنجل، العيوف شبههن ببيض النعاـ 37/الواقعة . 

 4ادلكنوف يف األداحٌي، كهبا شٌبو العرب الٌنساء، كتسميهٌن بيضات اخلدكر".

كفٌسر ابن عاشور اآليتُت بقولو:" قاصرات الطرؼ: أم حابسات أنظارىن حياءن كغنجان. كالطرؼ: 
العُت: كىو مفرد ال رتع لو من لفظو، ألف أصل الطرؼ مصدر: طىرىؼ بعينو من باب ضرب، إذا 

ت العُت طرفا، فالطرؼ ىنا األعُت، أم: قاصرات األعُت، كتقٌدـ عند قولو حٌرؾ جفنيو، فسمي

 يف سورة ﴾              ﴿تعاذل: 
                                                           

1
 .8>:م، ص8?@8الصورة الفنية في المثل القرآني، محمد حسين الصغير، منشورات دار الثقافة واإلعالم،دط، الجمهورية العراقية،   

2
 .?::ينظر: الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته، عبد هللا صولة، ص  

3
 .=?9/8الميداني،  البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حسن حبّنكة  

4
، 8.و التفسير الصحيح، حكمت بن بشير بن ياسين، دار المآثن، ط?88/<9. وروح المعاني، األلوسي، 988/>الكشاف، الزمخشري،   

 .989، ص;م، مج@@@8المدينةالمنورة، 
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              ﴿، كقولو:43/إبراىيم

                  

                      ﴾ 40/النمليف سورة. 

كذكر )عند( إلفادة أهنن مالبسات ذلم يف رلالسهم اليت تيدار عليهم فيها كأس اجلنة، ككاف حضور 
 1اجلوارم رلالس الشراب من مكمالت األنس كالطرب عند سادة العرب.

 العالقة احلجاجية:  ادلشػػػػػػػػػػػػاهبة                         

 قاصرات الطرؼ                                البيض ادلكنوف      

 

 كجو الشبو:احلسن كاجلماؿ، كاحلفظ                

كالبيض ادلكنوف: ىو بيض النعاـ، كالنعاـ ييكنُّ بيضو يف حيفرو يف الرمل، كيفرش ذلا من دقيق ريشو، 
، كاحدهتا: أيد حٌية، فيكوف ا لبيض شديد دلعاف اللوف، كىو أبيض مىشوب كتسمى تلك احلفر: األداحي 

 2بياضو بصفرة، كذلك اللوف أحسن ألواف النساء، كقدؽلا شٌبهوا احًلساف ببيض النعاـ.

كجاء يف مفاتيح الغيب:" كمعٌت ىذا التشبيو أف ظاىر البيض بياض يشوبو قليل من الصُّفرة...فكاف 
 3ىذا اللوف يف غاية احليسن".

الوصف كالتشبيو يف ىاتُت اآليتُت من الًتاصف كإثارة النفس ضلو التعليق مبن فليتأمل القارئ ما يف 
تتحقق فيو ىذه األكصاؼ اليت تطمئن إليها الركح، كيتطلع إليها الفكر مع نقاء الصورة، كلطف 

                                                           
1
 .;88/:9ينظر: تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور،   

2
ه(، تحق: عبد هللا بن عبد المحسن التركي،هجر للطباعة والنشر والتوزيع 88:بيان، الطبري )ت.وجامع ال>88/:9ينظر: المصدر نفسه،   

 .;:/?8ه(، 8<=. والجامع ألحكام القرآن، القرطبي )ت?:>،<:>/ @8م، 9888، القاهرة، 8واإلعالن، ط
3
 .?:8/=9مفاتيح الغيب، الرازي،   
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االستدراج، كرقة الًتغيب ادلتناىي؛ فقد كصف نساء اجلنة حبسن العيوف الناظرة إذل أزكاجهن 
هارةن، كشٌبههن بالبيض ادلكنوف على عادة العرب، يف كصف كتشبيو من اشتد فحسب، عفةن كط

 1حجابو، كتزايد سًته بأنو يف كنٍّ عن التّبٌج.

فهذا التشبيو )طرفاه: ادلشبو كادلشبو بو حسياف أيدركا بواسطة إحدل احلواس اخلمس(، ككجو الٌشبو  
ياض، كاحلفظ، كالصيانة، ذيكرت فيو فيو متعٌدد يشمل عدة صفات منها: احلسن، كاجلماؿ، كالب

األداة، كحذؼ كجو الٌشبو، ككما مٌر فإف سياؽ اآليات يف بياف نعيم أىل اجلنة، كيدؿ تقييد ادلشبو بو 
 )البيض ادلكنوف( على أف نساء أىل اجلنة زلفوظات كالٌدرة ادلصونة. 

 القارعةيف قولو تعاذل يف سورة:﴿                     

            ﴾4-5 

إهنم يف ضعفهم كهتافتهم كالفراش ادلبثوث، كىم مستخفوف من ىوؿ ادلوقف، كتكوف اجلباؿ كالعهن 
كالصوؼ   ادلنفوش، مبعٌت كالصوؼ ادلنتشر ادلتطاير، تتفرؽ أجزاء اجلباؿ كتتطاير يف اجلو حىت تكوف

ادلتطاير عند الندؼ، كإظلا رتع عز كجل بُت حاؿ الناس كحاؿ اجلباؿ تنبيها على أف تلك القارعة 
أثٌرت يف اجلباؿ العظيمة، ادلتصلبة، حىت أصبحت كالصوؼ ادلندكؼ مع كوهنا غَت مكل فة، فكيف 

 .2حاؿ اإلنساف الضعيف ادلقصود بالتكليف كاحلساب؟

يقوؿ البيضاكم:" )              يف كثرهتم كذلٌتهم كانتشارىم )

 3كاضطراهبم".

                                                           
1
 .8?ر، صينظر: أصول البيان العربي، محمد حسين علي الصغي  

2
 .>@>، ص:ينظر: صفوة التفاسير، الصابوني، مج  

3
 .:::/>تفسير البيضاوي،   
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اآلية تشبيو مرسل رلمل، ألنو حذؼ كجو الٌشبو، كيف ىذا كجوه التشبيو كثَتة منها: الطيش  ففي 
الذم حلقهم، كانتشارىم يف األرض، كركوب بعضهم بعضا الكثرة اليت ال غناء ذلا، كالٌضعف كالتذٌلل 

  1كالٌتطاير إذل النار من حيث ال تريد االحًتاؽ.

 2كخفة سَتىا، ذكر أداة التشبيو، كحذؼ كجو الشبو.كمثلو: كالعهن ادلنفوش يف تطايرىا، 

 يٌتضح إذف من كل ما تقٌدـ احلديث فيو ما يلي:      

حتسينية، بل ليزيد ادلعٌت كضوحا فيقتنع ادلتلقي،  إف التشبيو احلجاجي ال ييؤتى بو ليكوف زينة زخرفية-
ذلك أف الصورة التشبيهية أك التمثيلية تتعاكف قول النفس )الفكر كاخلياؿ( يف فهمها، لذلك كاف 

 التشبيو أداة ناجحة يف الوصوؿ إذل اذلدؼ.

طمس ما إف قوة التشبيو تتأتى من قدرتو على التقريب بُت عنصرين سلتلفُت مع زلاكلة جاىدة ل-
 بينهما من فركؽ.

نظم األمثاؿ مظهر من مظاىر اإلعجاز البياين يف القرآف الكرمي؛ فهي حتٌرؾ ادلشاعر، كاألحاسيس -
مبا تقٌدمو من ألواف ادلمثالت يف صورة ملموسة فتجذب النفوس للتفاعل معها، كاالستفادة من صور 

 ر كاالبتعاد عنو.اذلداية اليت تعزم بفعل اخلَت كالعمل بو، ككذلك جتنب الش

عن طريقها ؽلكن حتقيق أىداؼ الًتبية اليت ريقة من طرؽ الًتبية اإلسالمية تتضح فعالية األمثاؿ كط-
تسعى إليها خاصة عندما تعرض بطريقة القرآف يف أسلوب رقيق غلذب النفوس جذبان، كمبا دتتاز بو 

 اإلنساف عاطفتو، كميولو، كاجتاىو ضلو من نظم معجزو مؤثرو ينفذ إذل أعماؽ النفوس، كبالتارل ػلٌرؾ يف
  ثرات إذل طريقة استخداـ األمثاؿ يف حتقيق األىداؼ الًتبوية.اخلَت كاحلق، كىذه كلها مؤ 

  

                                                           
1
 .>>>/=8، بيروت، ;إعراب القرآن وبيانه، محي الدين بن أحمد مصطف  درويش، دار اليمامة، ط  

2
 .?;9ينظر: أسلوب القرآن بين الهداية واإلعجاز البياني، عمر محمد عمر باحاذق، ص   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرّبع األخري من القرآن الكرمي–حجاجية الكناية 
 -أمنوذًجا

 الكناية املصطلح واملفهوم.المبحث األول: -  

  الكناية واألساليب البيانية األخرى.يف الفرق بني المبحث الثاني:-  

 الكناية: بالغتها، خصائصها، أقسامها. المبحث الثالث:-  

بع األخري من القرآن الكرمي : موضوعات الكناية يف الرّ المبحث الرابع-
 ودالالهتا احلجاجية.
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 /  الكناية : المصطلح والمفهومالمبحث األول

أسهم صبعه من العلماء  إف الباحث يف فن الكناية غلد أقواالن كثَتة متناثرة يف مصادر متنوعة،        
كأدباء، أسهموا صبيعا يف تطوير الداللة للكناية، حىت استقرت بداللتها  من مفسرين كلغويُت كضلويُت

 االصطالحية عند البالغيُت ادلتأخرين.

 / في كتب الفقهاء والمفسرين: أوال

 ه( :209مجاز القرآن ألبي عبيدة )ت-

من  من خالؿ تفسَته للعديد من آيات الذكر احلكيم، فقد فٌسر ادلفرداتتناكؿ أبو عبيدة الكناية 
خالؿ الًتاكيب تفسَتا يؤكؿ إذل الكناية، كلكنو ال يشَت إذل ذلك مكتفيا ّٔذه التفاسَت اللغوية، كما 

               ﴿يف قولو تعاذل:

                                 

                                 

            ﴾/؛64ادلائدة . سىكه  1قاؿ: خَتي ا شلي

قاؿ: رلازه:  ﴾فىسىيينًغضيوفى إلىيكى ريؤيكسىهيم﴿كقد يعترب الًتكيب رلازا كما يف قولو تعاذل:          
 2فسَتفعوف كػلركوف استهزاء منهم.

إف الكناية بادلعٌت النحوم ىو االستعماؿ األساس عند أيب عبيدة؛ أم أهنا تؤدم مفهومان            
ضلويا ال بالغيان، بوصفها كسيلة تعبَت تصويرية، أك تركيبا يشمل رلموعة إشارات لغوية تدؿ على 

إحدل  مدركات ينتقل ادلتكلم بوساطتها إذل ادلعٌت ادلطلوب، إذ إف مفهـو الكناية عنده يفيد أهنا
 كسائل لغة القرآف الفنية.

                                                           
1
 . 1/131مجاز القرآن، أبو عبٌدة،   

2
 .1/243المصدر نفسه،   
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من ادلعٌت اللغوم للكناية؛ أم الداللة على الشيء من غَت أف يصرٌح أبو عبيدة كأحيانا يقًتب         

 ﴿بو، كما يف قولو تعاذل:                         

                              

                  

                               

                   ﴾ /6 المائدة .

قاؿ: كناية عن إظهار لفظ قضاء احلاجة من البطن، كقولو: )أك المستم الٌنساء( كناية عن 
 1."الغشياف

لقد كانت ىذه النظرات من أيب عبيدة دبثابة اخلطوة األكذل على طريق التأليف يف الكناية،             
بُت القبض كالبسط، مع كما أف من جاءكا بعده مباشرة كاف موضوع الكناية يتفاكت يف حبوثهم 

 اختالؼ مصطلحاهتم الدالة عليو.

 ه(:276تأويل مشكل القرآن البن قتيبة )ت-

ذكر ابن قتيبة يف باب " ذكر العرب كما خىٌصهم ا بو من العارضة كالبياف كاتساع آّاز"         
الة، أك زبصيص، أك قولو: "فاخلطيب من لح، أك ما أشبو صي  العرب إذا ارذبل كالما يف نكاح، أك ضبى

ُّ فيختصر تارة إرادة التخفيف، كييطيل تارة إرادة اإلفهاـ،  ذلكن دل يأت بو من كادو كاحد، بل يىفَتى
في بعض معانيو حىت يغمض على أكثر السامعُت، كيكشف بعضها  كيكٌرر تارة إرادة التوكيد، كؼلي

 2حىت يفهمو بعض األعجميُت، كيشَت إذل الشيء كيكٌت عن الشيء".

                                                           
1
 .1/111المصدر السابق،   

2
 .12تؤوٌل مشكل القرآن، ابن قتٌبة، شرحه ونشره: أحمد صقر، ص  
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إف الكناية عند ابن قتيبة، كما ىو مالحظ، ذات مدلوؿ لغوم؛ دبعٌت عدكؿ عن لفظو إذل          
 آخر داؿو عليو، إلظهار ادلعٌت دبا يليقي زيادةن يف الداللة، كتعظيمان للمخاطىب.

كقد خٌص ابن قتيبة الكناية كالتعريض بباب أشار فيو إذل أنواع الكناية كمواضعها، كفوائد         
التعبَت ّٔا، كشلا ذكره يف ذلك قولو:" الكناية أنواع كذلا مواضع: فمنها أف تىٍكٌت عن اسم الٌرجل 

تتفق، أك لتعٌظمو يف  باألبوة، لتزيد يف الداللة عليو إذا أنت راسلتو أك كتبت إليو، إذ كانت األمساء قد
رب عن االكتماؿ".  1ادلخاطبة بالكينية، ألهنا تدؿ على احلينكة كزبي

       ﴿كما ذكر ابن قتيبة أمثلة للكناية، منها قولو تعاذل:        

              ﴾ الفرقان /

. كعقب على ذلك بقولو: "ففالف كناية عن كل ما يطاع يف معصية اخلالق، كالظادل كناية 27،28
 2عن صباعة الظادلُت".

 يين ــــــــــــــــــــفي كتب البالغ /ثانيا 

 ه(255احظ )تــــــــــالج-

اجلاحظ مصطلح الكناية بادلعٌت اللغوم، كذلك بالكناية عن الشيء الذم ييقٌبح استخدـ        
ذكره، "فيقاؿ دلوضوع الغائط: اخلالء، كادلذىب، كادلخرج، كالكنيف، كادلرحاض، كادلرفق، ككل ذلك  

 3كناية كاشتقاؽ..".

، إما تنويهان، كإما ليق ة التعبَت الكنائي كىو: "أف يظهر ادلعٌت بأكاف يشَت إذل علٌ كأحيانا         لفظو
 4ال، كما مٌسوا ادلعزكؿ عن كاليتو مصركفان، كادلنهـز عن عدٌكه منحازان".تفضي

                                                           
1
 .312المصدر السابق، ص  

2
 .321،321المصدر نفسه، ص  

3
 .1/351الحٌوان، الجاحظ، تحقٌق وشرح: عبد السالم هارون،   

4
 .2/141رسائل الجاحظ، الجاحظ، تحقٌق وشرح: عبد السالم هارون، مكتبة الخانجً، د ط، مصر، د ت،   
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قاـ، كىو ما صرٌح بو يف قولو:" لكل ضربو كما أف الكناية عنده مرتبطة باحلاؿ كاقتضاء ادل        
خيف للٌسخيف، كاخلفيف من احلديث ضربه من الٌلفظ، كلكل نوع من ادلعاين نوع من األمساء: فالسٌ 

كاالسًتساؿ يف موضع اإلفصاح يف موضع اإلفصاح، كالكناية يف موضع الكناية، للخفيف، ك 
 1".االسًتساؿ

 ه(471"دالئل اإلعجاز"لعبد القاىر الجرجاني )ت-

مادة غزيرة عن الكناية، كاجلرجاين يف أغلب النصوص اليت تناكؿ فيها ادلصطلح يضم الكتاب         
إما زلٌددا معرٌفا ذلا، أك كاشفا عن بالغتها كدكرىا يف أداء ادلعاين، إضافة إذل إيراده بعض تراه 

النصوص العامة اليت أكرد فيها الكناية مع أساليب أخرل منٌبها ّٔا إذل جوانب أساسية يف داللتها 
 على ادلعاين.

كشلا ساقو اجلرجاين يف تعريف الكناية قولو:" كادلراد بالكناية أف يريد ادلتكلم إثبات معٌت من       
ادلعاين، فال يذكره باللفظ ادلوضوع لو يف اللغة، كلكن غليء إذل معٌت ىو تاليو كرًدفيو يف الوجود، 

: يريدكف طويل القامة، ككثَت فيومئ بو إليو، كغلعلو دليال عليو، مثاؿ ذلك قوذلم: ىو طويل النّْجاد
 2رماد القدر: يعنوف كثَت الًقرل، كيف ادلرأة )نؤـك الضحى(: كادلراد أهنا ميًتفة سلدكمة".

 قوؿ شاعر: لشعرية اليت استدؿ ّٔاكمن الشواىد ا

 َوماَ َيُك ِفيَّ ِمن َعْيٍب فَِإنِّي             َجَباَن الَكْلِب َمْهُزوُل الَفصيلِ 

معٌلقا عليو:" فكما أنو إظلا كاف من فاخر الشعر، كشلا يقع يف االختيار، ألجل أنو أراد  قاؿ اجلرجاين
أف يذكر نفسو بالًقرل كالضيافة، فكٌٌت عن ذلك جبينب الكلب، كىيزاؿ الفصيل، كترؾ أف ييصرٌح 

                                                           
1
 .2/25الحٌوان، الجاحظ،   

2
 .22دالئل اإلعجاز،الجرجانً، قرأه وعلق علٌه: أبو فهر محمود محمد شاكر، ص  
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، ككليب مؤٌدبه ال يًهرّّ يف كجوه من يغشاين من األضيا ؼ، كأيٌن فيقوؿ: "قد عيرؼ أٌف جىنايب مألوؼه
تارل من ًإبلي، كأدع ًفصاذلا ىٍزذل".

ى
 1أىضلر ادل

كمن النصوص اليت أكردىا متحٌدثا عن بالغة الكناية كصبالياهتا قولو:" قد أصبع اجلميع على         
 2أف الكناية أبلغ من اإلفصاح، كالتعريض أكقع من الٌتصريح".

إذا كاف عن ٌسبب يف أٍف كاف يكوف لإلثبات أما تفصيل ىذا اإلصباؿ فيظهر يف قولو :" كال        
ٌنيتى عن كثرة الًقرل بكثرة رماد  طريق الكناية مزية ال تكوف إذا كاف عن طريق التصريح، أنك إذا كى
الًقدر، كنت قد أثبت كثرة الًقرل بإثبات شاىدىا كدليلها، كما ىو عىلىمه على كجودىا، كذلك ال 

كذلك ألنو يكوف سبيلها حينئذ سبيلى الٌدعول تكوف مع زلالة يكوف أبلغ من إثباهتا نفسها، 
 3شاىد".

يتبٌُت من ىذه النصوص أف نظرة اجلرجاين فيها تركيز على حٌد الكناية الذم يفرؽ بينها كبُت          
سائر األساليب البيانية األخرل، كفيها كقفة أدؽ على كظيفة ىذا اللوف البياين كونو أسلوبا سلصوصا 

 ادلعاين، كالتعبَت عنها.يف أداء 

 / في كتب الّشراح والملخصين ثالثا

 ه(637" المثل السائر" البن األثير )ت-

الكناية عند ابن األثَت "تقتضي ادليل مع ادلعٌت كترؾ اللفظ جانبا، كقد يتجاذّٔا كل من احلقيقة 
 4كآّاز، حبيث غلوز ضبلها على الوجهُت معا".

                                                           
1
 .214المصدر السابق، ص  

2
 .31المصدر نفسه، ص  

3
 .343،344المصدر نفسه، ص   

4
 .3/152ه ،1214طبعة مصطفى الحلبً، دط، مصر، المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر، ابن األثٌر، تحق: محمد محً الدٌن عبد الحمٌد، م  
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قد أف تعبُت مصطلحي الكناية كآّاز بل يكادلالحظ على قوؿ ابن األثَت أنو ال يرل خالفا           
كىي قضية لقيت اىتماما من قبل علماء العربية  ،الكناية قد تكوف حقيقة ، كما قد تكوف رلازا
 سيأيت التفصيل فيها أكثر يف ادلباحث الالحقة.

 ه(739"اإليضاح في علوم البالغة" للقزويني )ت -

القزكيٍت من علماء البالغة العربية ادلتأخرين؛ الذين ساعلوا يف حصر مباحثها، ككاف ميعتمدىم ما      
كتب أسالفهم من البالغيُت، كىذه ادلرحلة من تاريخ الٌدرس البالغي كاف االىتماـ فيها منصٌبا على 

 اجلمع كالٌشرح كالٌتلخيص دلباحث البالغة. 

طلح الكناية، كىي عنده :"لفظه أيريد بو الـز معناه )أم الـز معناه احلقيقي تناكؿ القزكيٍت مص        
طويل القامة، كفالنة نؤـك  الٌصرؼ(، مع جواز إرادة معناه حينئذ، كقولك: فالفه طويل النٍّجاد، أم:

 1الٌضحى،أم: ميرٌفهة سلدكمة، غَت زلتاجة إذل الٌسعي بنفسها يف إصالح ادلهمات".

إف ادلتتبع ذلذه التعريفات لدل علماء العربية يلحظ إصباعان بينهم على أف الكناية ضربه من         
إخفاء ادلعاين، كزببئتها كراء ركادفها، ذلدؼ ربقيق أغراض يقصد إليها ادلتكلم، حيث يًتؾ الٌتصريح 

 بادلعٌت الذم يريده، كيعمد إذل ركادفو كتوابعو فيومئ ّٔا إليها.

غة الكناية إذل أهنا دبثابة إقامة الٌدعول مشفوعةن بدليلها، فادلعٌت إذا جاء مصحوبا كترجع بال       
 بدليلو كاف أقول تأثَتان، كأشٌد إقناعان، كلذا قيل: الكناية أبلغ من الٌتصريح.

 / في كتب المحدثـــــــــــــينرابعـــــــــــــا

 ُت:عرٌفها ادلراغي بقولو:" كيف االصطالح تطلق على معني

ادلعٌت ادلصدرم الذم ىو فعل الكالـ، أعٍت ذكر اللفظ الذم يراد بو الـز معناه مع جواز إرادتو -1
 معو.

                                                           
1
 .331اإلٌضاح فً علوم البالغة، القزوٌنً ، تحقٌق وتعلٌق وفهرسة: غرٌد الشٌخ محمد، إٌمان الشٌخ محمد، ص  
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لينتقل منو إذل الزمو اللفظ ادلستعمل فيما كضع لو، لكن ال ليكوف مقصودا بالذات، بل -2
 1ادلقصود، دلا بينها من العالقة كاللزـك العريف".

بقولو:" الكناية لفظه أطلق كأهريد بو الـز معناه، مع قرينة ال سبنع من إرادة تبعو أضبد اذلامشي ك        
ادلعٌت األصلي ضلو: )زيد طويل الٌنجاد( تريد ّٔذا الًتكيب أنو شجاع عظيم، فعدلت عن التصريح 
ّٔذه الصفة إذل اإلشارة إليها، كالكناية عنها، ألنو يلـز من طوؿ ضًبالة السيف طوؿ صاحبو، كيلـز 

طوؿ اجلسم الشجاعة عادة، فإذا ادلراد طوؿ قامتو، كإف دل يكن لو صًلاد، كمع ذلك يصٌح أف ييراد  من
ادلعٌت احلقيقي، كمن ىنا ييعلم أف الفرؽ بُت الكناية كآّاز صحة إرادة ادلعٌت األصلي يف الكناية، دكف 

 2آّاز فإنو ينايف ذلك".

ادلعٌت األصلي يف الكناية خلصوص ادلوضوع، كقولو  كيضيف يف موضع آخر :" قد سبتنع إرادة      

           ﴿تعاذل:

        ﴾ /تعاذل:ككقولو  ، 67الزمر 

﴿            ﴾ /3، كناية عن سباـ القدرة كقوة التمٌكن كاالستيالء".5طو 

مع على أف من شليزات األسلوب  -قدماء كزلدثُت–إف ادلتتبع لتعريفات العلماء           غلدىا ذبي
عن طريق الدالالت ليصل بو إذل ادلعٌت  الكنائي أنو ال يدؿ على ادلعٌت مباشرة، كلكنو ينقل ادلتلقي

ادلقصود كراء ظالؿ الًتاكيب، دكف إغفاؿ للوسائط كاألكضاع اخلارجية )غَت اللغوية( فهي أيضا سبب 
 من أسباب قوة ادلعٌت.

 

                                                           
1
 .211م، ص1552، بٌروت، 2علوم البالغة البٌان والمعانً والبدٌع، أحمد مصطفى المراغً، دار الكتب العلمٌة، ط  

2
جواهر البالغة فً المعانً والبٌان والبدٌع، أحمد الهاشمً، ضبط وتدقٌق وتوثٌق: ٌوسف الصمٌلً، المكتبة العصرٌة، دط، بٌروت،   

 .343،344ص
3
 .344، صنفسهالمرجع   
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 في الفرق بين الكناية واألساليب البيانية األخرى المبحث الثاني:

 / الكنـــاية والمجـــــــــاز أوال

ق(، إذ يرل 626البالغيُت العرب الذين طرقوا موضوع التفرقة بُت الكناية كآّاز السيوطي )تمن 
 يظهر من كجهُت: أف ما بُت الكناية كآّاز من فرؽو 

(، أف تريد جادفالف طويل النّْ أف الكناية ال تنايف إرادة احلقيقة بلفظها، فال ؽلنع يف قولك: ) أحدعلا:
يف ضلو:  ارتكاب تأٌكؿ مع إرادة طوؿ قامتو، كآّاز ينايف ذلك، فال يصحٌ )طوؿ صلاده(، من غَت 

)رعينا الغيث( أف تريد معٌت )الغيث( من غَت تأٌكؿ، ألف آّاز ملزـك قرينة معاندة إلرادة احلقيقة، 
 كملزـك معاند الشيء معانده لذلك الشيء.

، كمبٌت آّاز على االنتقاؿ من ادللزـك إذل إف مبٌت الكناية على االنتقاؿ من الالـز إذل ادل كالثاين: لزـك
.  1الالـز

ق( عما نقلو السيوطي يف التفرقة بُت ادلصطلحُت، جاء عنو 739كال ؼلتلف القزكيٍت )ت        
قولو:" الفرؽ بينها كبُت آّاز من ىذا الوجو؛ أم من جهة إرادة ادلعٌت مع إرادة الزمو، فإف آّاز ينايف 

يف ضلو ذلك: )يف احلماـ أسد( أف تريد معٌت األسد من غَت تأٌكؿ؛ ألف آّاز ملزـك  ذلك، فال يصح
  2قرينة معاندة إلرادة احلقيقة كما عرفت، كملزكـي معانًد الشيء معانده لذلك الشيء".

ا مأضبد يوسف علي من أف الفرؽ بينه الذين أثاركا ىذه ادلسألة ما نٌص عليوكمن ادثُت        
، أما آّاز فال يراد فيو ادلعٌت يف "أف الكناية غلوز فيها إرادة ادلعٌت احلقيقييكمن  ، كادلعٌت الالـز

 3األصلي حُت تقوؿ: )أتاؾ الربيع الطٌلق ؼلتاؿ ضاحكا(، بل إرادة ادلعٌت آّازم لوجود قرينة لغوية".

                                                           
1
 . 412ٌنظر: مفتاح العلوم، السكاكً، ص  

 .3/13لحم، دار الكتب العلمٌة، د ط، بٌروت، د ت، ٌنظر أٌضا: نهاٌة األرب فً فنون األدب، أحمد النوٌري، تحق: علً بوم   
2
 .331اإلٌضاح فً علوم البالغة، القزوٌنً، ص  

3
 .45البالغة العربٌة، أحمد ٌوسف علً، جامعة الزقازٌق، د ط، ص  
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...يف صور آّاز ز بقولو:" كيضيف صالح الدين زلمد أضبد موٌضحا الفرؽ بُت الكناية كآّا        
فال معٌت إلخراج  {....}صلد أف ادلعٌت احلقيقي ىو ادلتوارل، كأف ادلعٌت آّازم ىو ادلقصود باإلعالـ 

ا الناس من الظلمات احلسية إذل النور احلسٌي، كال معٌت لتعٌلق الصدع احلسٌي بتبليغ الرسالة، كال 
غَت مرادة، كال  ةرائيل....، فكل ىذه الدالالت ادلباشر معٌت لوقوع التقطيع احلقيقي عن بٍت إس

يستقيم معناىا يف الٌنفس كالعقل إال على أساس من التأكيل كالتجٌوز، كذلك خبالؼ تراكيب الكناية  

 ﴿قولو تعاذل:كما يف                 

            ﴾ /07نوح. 

فاآلية تعرب عن موقف الرفض كالعناد كاالستكبار لقـو نوح عليو السالـ، كترسم أفعاذلم رمسان          
ادلباشر يستقيم  كىذا الًتكيب كناية، كمعناهيكشف عن أحواذلم النفسية، كما تكٌنو صدكرىم للحق..

 1بيل إذل ادلعٌت اآلخر ادلقصود من كراء الداللة ادلباشرة".يف العقل كأنو السٌ 

ىم إليها الٌنظر العقلي، كاجلدؿ ادلنطقي، إف ادلتأمل ذلذه التعريفات غلد أهنا خالفات لفظية جرٌ         
(، كمن )طوؿ الٌنجاد( كال تتجاكز رلرد الٌتسمية، ألف ذىن الٌسامع ينتقل من )كثرة الرماد( إ ذل )الكـر

، كىل ىو حقيقة أك رلاز، ففي ىذه  إذل )طوؿ القامة(، كليس يف حاجة إذل معرفة الالـز كادللزـك
 التعريفات كغَتىا إغفاؿ كاضح للجانب التذكقي للبالغة، كتغليب للجانب العقلي ادلنطقي.

 الكناية واالستعارة ثـــــانيا/

ما نٌصو:" اعلم أف التفرقة بُت الكناية كاالستعارة ظاىرةه،  يف كتابو "الطراز" العلومػلي بن ضبزة نقل 
كذلك أنك إذا قلت: )جاءين أسده( فهذا كما شاكلو ذبٌوز باالستعارة، فأنت إذا أطلقتو فادلراد بو 

رينة، حقيقتو كىو )الٌسبع(، فال ربتاج فيو إذل قرينة، كإذا أردت بو )الٌشجاع( فأنت ربتاج فيو إذل ق

                                                           
1
 .322التصوٌر المجازي والكنائً، صالح الدٌن محمد أحمد، ص  
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فهما باحلقيقة كضعاف: أحدعلا رلازه، كاآلخر حقيقة، فمىت أفاد احلقيقة فإنو ال يفيد آّاز، كمىت أفاد 
 1آّاز فإنو ال يفيد احلقيقة خبالؼ الكناية".

لقد كضع العلوم للكناية تعريفا جامعا مانعا يدٌؿ على سبٌكنو من ادلنطق كخربتو التامة حبدكده         
اياه، كحديثو عن الفرؽ بُت االستعارة كالكناية من اجلديد الذم دل يسبق إليو، فأكثر كرسومو كقض

القدماء دل يتعرضوا للفرؽ بينهما، كإف كانت الفركؽ اليت ذكرىا تبدك عليها الٌصبغة ادلنطقية 
 2الفلسفية.

 كؽلكن إصباؿ الفركؽ بُت الكناية كاالستعارة يف أمور ثالث ىي:      

 : االستعارة عامة، كالكناية خاصة، فكل استعارة كناية، كليس كل كناية استعارة.األمر األكؿ-

األمر الثاين: الكناية يتجاذّٔا أصالف: حقيقة كرلاز، كتكوف دالة عليهما معا عند اإلطالؽ خبالؼ -
االستعارة، فإف لفظ )األسد( يستعمل يف )الٌسبع( فيكوف داال عليو، مث يستعمل يف )الشجاع( 

 ف داال عليو، فأما الكناية فهي دالة على احلقيقة كآّاز صبيعا عند اإلطالؽ.فيكو 

األمر الثالث: أف لفظ االستعارة صريح، كداللتها على ما تدؿ عليو من احلقيقة كآّاز على جهة -
التصريح، خبالؼ الكناية فإف داللتها على معناىا آّازم ليس من جهة التصريح، بل من جهة 

 3الكناية.

 

 

 

                                                           
1
 .1/151الّطراز، العلوي )حمزة بن ٌحً(،   

2
 .43م، ص1534، مصر،1ٌراجع أكثر: األسلوب الكنائً نشؤته تطوره بالغته، محمود الّسٌد شٌخون، مكتبة الكلٌات األزهرٌة، ط  

3
 .42ٌنظر: المرجع نفسه، ص  
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 بيوـــــاية والتشــالكن ثــــــــــــــالثا/

ق( الفرؽ بُت الكناية كالتشبيو يف قولو:" أما الكناية فقد حيٌدت حبدٍّ، فقيل: 637ذكر ابن األثَت )ت
ىي اللفظ الٌداؿ على الشيء على غَت الوضع احلقيقي بوصف جامع بُت الكناية كادلكٌت عنو،  

اسم موضوع حقيقي، كالٌلمس كناية عنو، كبينهما الوصف اجلامع؛ إذ كالٌلمس كاجلماع، فإف اجلماع 
 1عليو بالوضع آّازم". ، فكاف داالٌ كزيادةه  اجلماع دلسه 

مث يضيف يف موضع آخر :" كىذا احلٌد فاسده؛ ألنو غلوز أف يكوف حٌدا للتشبيو، فإف التشبيو          
ىو اللفظ الداؿ على غَت الوضع احلقيقي جلامع بُت ادلشبو كادلشبو بو، كصفة من األكصاؼ؛ أال ترل 

)زيد(  أننا إذا قلنا: )زيد أسد(، كاف ذلك لفظا داال على غَت الوضع احلقيقي، بوصف جامع بُت
ك)األسد(، كذلك الوصف ىو )الشجاعة(، كمن ىهنا كقع الغلط دلن أشرت إليو يف الذم ذكره يف 

 2حٌد الكناية".

فابن األثَت رٌكز يف تفريقو بُت ادلصطلحُت على تعريفهما كاستغالؿ ادلفاىيم ادلتقاربة للكناية كالتشبيو 
 دلزيد من توضيح داللتها. 

 ريضــاية والتعـــــــــالكنــــ رابـــــــــــعا/

   ﴿قولو تعاذل::"لفظه استيعمل يف معناه للتلويح بغَته، ضلو  التعريض       

         ﴾ٌتخذة آذلة،  63/األنبياء
ي
؛ نيسب الفعل كبَت األصناـ ادل

تلوػلنا لعابدىا بأنو ال تصلح أف تكوف آذلة دلا يعلموف إذا نظركا  كأنو غىضب أف تيعبد الٌصغار معو
 3بعقوذلم عن كبَتىم عن ذلك الفعل، كاإللو ال يكوف عاجزا فهو حقيقة أبدا".

                                                           
1
 .3/153المثل السائر، ابن األثٌر،  

2
 .3/153المصدر نفسه،   

3
 .4/1122اإلتقان فً علوم القرآن، السٌوطً،   
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الكناية كالتعريض معا من أساليب التعبَت عن ادلعٌت ؼلتلف عن الكشف كاإلفصاح ألف إف        
 .تأثَتعلا أك عملهما يف العقوؿ سلتلف

 ق(255، ابتداء من اجلاحظ )تية مثلما اقًتف ّٔا مصطلح التعريضكدل يقًتف أسلوبه بالكنا       
، كقد كرد يف "ادلثل السائر" ق(637، كانتهاء ببعض ادلتأخرين كابن األثَت )ت"البياف كالتبيُتيف "

من باب كاحدو كما فعل قد ذلما ىذاف األسلوباف مقًتنُت إما يف التعبَت كما عند اجلاحظ، أك فيما عي 
، أك من حاكؿ التفريق بينهما، كعاب على من قبلو اخللط بينهما "تأكيل مشكل القرآف" ابن قتيبة

 كدل ترد الكناية منفصلة عن التعريض إال يف بعض ادلصادر ادلتأخرة. ،فجعلهما بابا كاحدا
 جاء يف الفرؽ بينهما ما ذكره العلوم يف "الطراز" من أكجو ثالثة: فمما       

أف الكناية كاقعة يف آّاز كمعدكدة منو، خبالؼ التعريض فال يعٌد منو، كذلك من أجل   الوجو األكؿ:
 كوف التعريض مفهوما من جهة القرينة، فال تعٌلق لو باللفظ، ال من جهة حقيقتو، كال من رلازه.

 أف الكناية تقع يف ادلفرد كادلركب، خبالؼ التعريض فإنو ال موقع لو يف باب اللفظ ادلفرد. الثاين: الوجو

أف التعريض أخفى من الكناية؛ ألف داللة الكناية مدلوؿ عليها من جهة اللفظ بطريق  الوجو الثالث:
يدؿ عليو اللفظ   ما كافكل  والقرينة كاإلشارة، كال شك أن آّاز، خبالؼ التعريض فإف داللتو من جهة

 1لم بداللة أخرل.فهو أكضح شلا يدؿ عليو باللفظ، كإف عي 

كمن البالغيُت من ذىب إذل التقريب بُت الكناية كالتعريض كالذم ذكره العسكرم          
ق( يف التعريف بباب الكناية كالتعريض معان، قاؿ:" كىو أف يكٌت عن الشيء كيعٌرض بو كال 395)ت
 2ح".يصرٌ 

                                                           
  3/151السائر، ابن األثٌر،  ٌنظر: المثل. 
  ه(.232ه(، ومفتاح العلوم للسكاكً )ت212من هذه المصادر: نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز للفخر الرازي )ت 

1
 .151-153الطراز، العلوي، ص  

2
 .224الصناعتٌن، العسكري، ص  
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ٌدد فيو ما للكناية           كمظهر آخر من مظاىر االقًتاف يبدك من خالؿ التمثيل ذلما، كالذم دل ػلي
الذم أكرد مثاال ذلما  ق(403اب "إعجاز القرآف" للباقالين )ت كما للتعريض، كالذم جاء يف كت

 قوؿ القائل:دكف أف ينٌص على كونو كناية أك تعريضا، قاؿ:" كمن البديع )الكناية كالتعريض( ك

 لُ محوَ فَ  وُ ضُ رْ ا أَ فرياً، وأمَّ              هُ اؤُ مَ ا سَ مَّ ، أَ اجِ يبَ الدِّ كَ   رُ مَ حْ وأَ 

 1كمن ىذا الباب )حلن القوؿ(".

إف ىذا التقارب الذم نلفيو بُت مصطلحي الكناية كالتعريض، كالذم ازٌبذ لو مظاىر سلتلفة         
يف مصادر الٌدرس الكنائي، فهما إما مقركنُت يف التعريف أك التمثيل ذلما بنفس األمثلة دكف سبييز، 

 خالؼ التصريح، كالذم يٌتضح من النصوص السابقة أنو كلما ذكرت ذلك ألف داللة التعريض
ف دلا بينهما من تقارب الكناية كالتعريض نيفي التصريح عن داللتهما، شلا يعٍت أف ادلفهومُت متداخال

يف الداللة ،كما يدٌؿ أيضا على أف إدراؾ الكناية كمفهـو دل يتبلور بعد، كذلذا استغلت ادلفاىيم 
 ادلقاربة للكناية كالتعريض كاحدا منها دلزيد من توضيح داللتها.

ق( يف كتابو "الربىاف يف 794من البالغيُت من فٌرؽ بُت ادلصطلحُت كما فعل الزركشي )تك         
تصريح بامسو، كىي عند أىل البياف  لشيء :"ىي الداللة عليو من غَتعلـو القرآف"، إذ الكناية عن ا

ء إذل معٌت أف يريد ادلتكلم  إثبات معٌت من ادلعاين فال يذكره باللفظ ادلوضوع لو من اللغة، كلكن غلي
 2ىو تاليو كرديفو يف الوجود فيوميء بو إليو، كغلعلو دليال عليو فيدؿ على ادلراد من طريق أٍكذل".

، كمسي تعريضان          أما التعريض الذم مسٌاه تلوػلان فهو :"الداللة على ادلعٌت من طريق ادلفهـو
ف ادلتكلم يلٌوح منو للسامع ما يريده،  باعتباره ييفهم من عيرض اللفظ؛ أم من جانبو، كمسي تلوػلان ؛أل

 ﴿كقولو تعاذل:                   ﴾ 

، ألف غرضو بقولو )فاسألوىم( على سبيل االستهزاء، كإقامة احلجة عليهم دبا عٌرض ذلم 63األنبياء/
                                                           

1
 .54م، ص1531إعجاز القرآن، الباقالنً، مطابع دار المعارف، د ط، مصر،  

2
 .3/211البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   
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الفعل، مستدال على ذلك بعدـ إجابتهم إذا سيئلوا، كدل يرد بقولو )بل بو من عجز كبًَت األصناـ عن 
فعلو كبَتىم ىذا( نسبة الفعل الصادر عنو إذل الٌصنم، فداللة ىذا الكالـ عجزي كبًَت األصناـ عن 

 1الفعل بطريق احلقيقة".

ية كغَتىا من يلفت االنتباه حوؿ النصوص السابقة أف ادلعٌوؿ عليو يف فهم الكنا إف الذم        
األساليب ىو التمثيل أكثر من احلٌد كالتعريف، إال أف ىذه األمثلة كانت، أيضا، متداخلة تداخل 

 األساليب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .3/211المصدر السابق،   
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 امهاــــوأقس الغــــــــــــــــتها، خصائصهاالكناية: ب المبحث الثالث:

 بالغة الكناية وخصائصها أوال/

:" الكناية مظهر من مظاىر البالغة، كغاية ال يصل إليها إال يقوؿ فيو أف أضبد اذلامشي  نصّّ عن  جاء
من لىطيفى طىبعيوي، كصىفىت قرػلىتيو، كالٌسر يف بالغتها أهنا يف صور كثَتة تعطيك احلقيقة مصحوبة 

 1بدليلها، كيف طٌيها برىاهنا".

ذبٌنب الٌتصريح رء من خالذلا أسلوب الكناية من أكثر أساليب البياف اليت يستطيع ادل إف          
 ا االمشئزاز، أك اخلوؼ من الٌنقد كالتعنيفكالعبارات ادلستهجنة اليت قد يكوف باعثه باأللفاظ اخلسيسة

 كغَتىا، شلا يدفع ادلرء باخلركج عن آداب آّتمع الذم يعيش فيو.

كانت الكناية الوسيلة اليت تيٌسر للمرء أف يقوؿ كل شيء، كأف يعرٌب بالٌرمز، كاإلػلاء   لذلك         
 عٌما غلوؿ خباطره.

؛ ألهنا تقٌدـ احلقيقة مشفوعة باألدلة، كادلعقوؿ متلبسان ثوبى            إف الكناية مظهر بالغٌي راؽو
معرٌبة عن ثقافة آّتمع  ة راقيةبأحاديث يومي اسوس، كالكنايات تعبَت عن احلياة االجتماعية

 2كذكقو.

 ام الكنايةـــــأقسثانيا/ 

 تيقٌسم الكناية تبعا دلا تدؿ عليو إذل ثالثة أقساـ ىي: -١

3ىي الكناية اليت يستلـز لفظها صفة.كناية عن صفة: ال 

                                                           
1
 .352جواهر البالغة، أحمد الهاشمً، ص  

2
 .313م، ص3112، لبنان، 1ٌنظر: علوم البالغة، محمد أحمد قاسم، محً الدٌن دٌب، المإسسة الحدٌثة للكتاب، ط  

3
، طهران، 5لنبوي الشرٌف، حجت رسولً، علً أكبر نور سٌده، مجلة إضاءات نقدٌة، ع. وصور الكناٌة فً الكالم ا342المرجع نفسه، ص  

 .21، ص3112
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 ﴿قولو تعاذلكمثاؿ ذلك                       

 1. كىي كناية عن شدة اذلوؿ.42/القلم﴾

 كقد كردت الكناية كثَتا يف الشعر العريب القدًن كاحلديث، كقوؿ ادلتنيب )الطويل(:

 بِليُت بَِلى اأَلْطاَلِل ِإْن َلْم َأِقْف ِبَها                ُوُقوَف َشِحيٍح َضاَع ِفي التـُّْرِب َخاَتُموُ 

 الثاين كناية عن طوؿ الوقوؼ كىي كناية عن صفة.ففي الشطر 

 كينقسم ىذا النوع من الكناية عند البالغيُت إذل قسمُت:

كىي اليت ال ػلتاج فيها لالنتقاؿ من ادلعٌت احلقيقي للكالـ إذل ادلعٌت آّازم إذل أكثر أ/ كناية قريبة: 
 2من خطوة كاحدة.

 3إذل ادلقصود بال كاسطة بُت ادلنتقل عنو، كادلنتقل إليو. أك ىي ما ينتقل الذىن منها

  ﴿كقولو تعاذل:                       

        ﴾/كناية عن صفة؛ إذ كٌٌت عن صفيت التكرٌب كالفخر بتصعَت اخلٌد ؛ 18لقمان

 كادلرح يف األرض دلا بُت الٌصفتُت ادلذكورتُت من تالـز كارتباط.

 4ما يكوف فيها االنتقاؿ إذل ادلطلوب بواسطة أك بوسائط.ب/ كناية بعيدة: 

 5كمن شواىدىا يف الشعر: قوؿ اخلنساء ترثي أخاىا صخر:

 الرََّماِد ِإذا َما َشَتا َماِد                    َكِثيرَ العِ  َطوِيَل النِّجاِد رَِفيعَ 
                                                           

1
 .221اإلعجاز البالغً فً القرآن الكرٌم، محمد سالمة، ص  

2
 .341علوم البالغة العربٌة، محمد أحمد قاسم، محً الدٌن دٌب ،ص  

3
 .344جواهر البالغة، أحمد الهاشمً، ص  

4
 .344المرجع نفسه، ص  

5
 البٌت فً الدٌوان:  

 ًطِوٌَل النِّجاِد، ًرفٌَع الِعماِد                     ساَد َعِشٌَرَتُه أًْمرَدا 

 .21م، ص3114، بٌروت، 3دٌوان الخنساء، اعتنى به وشرحه: حمدو طّماس، دار المعرفة، ط
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 يف البيت ثالث كنايات:

فيها كصف لصخرو بالقوة، كلكن ذلك دل يدرؾ إال من خالؿ كسائط عدة تنتهي طويل الّنجاد :
 إذل الـز ادلقصود، كؽلكن توضيح ذلك كما يلي:

 بيئة/ ثقافة    تركيب                         

 القوة                           القامة    السيف  طويل الٌنجاد 

 اللفظ الداؿ                الوسائط/ اللواـز                                         ادلدلوؿ  

 كطوؿ القامة( ادلدلوالت اليت تربط ادلدلوؿ األكؿ بادلدلوؿ الثاين كىي طوؿ السيفمدلوؿ حريف     )

:كناية عن علٌو  رفيع العماد ، مكانة صخر يف قومو، ك)رفيع العماد( دبعٌت أف بيتو كاسع عاؿو
كاالتساع كالعلو يدؿ على صالحو لدخوؿ الضيوؼ على اخليوؿ، كدخوؿ الضيوؼ على اخليوؿ يدؿ 
، كدخوؿ كبار القـو عليو يلـز أف يكوف عارل ادلكانة يف قومو، ؽلكن توضيح  على أهنم من كبار القـو

 ىذا بادلخطط التارل:

 تركيب                                ثقافة/ بيئة

 بيتو كاسع     يدخلو كبار القـو     صاحبو عارل ادلكانة يف قومو    رفيع العماد 

 ادلدلوؿ     الوسائط/ اللواـز      اللفظ الداؿ

 مدلوؿ حريف

:كلكن صفة الكـر ال تيدرؾ إال عرب مركر الكناية بوسائط أك   كثير الرماد ، كناية عن الكـر
مدلوالت تقود الفكر إذل ادلعٌت األخَت الذم انتهت إليو، كىو ادلعٌت ادلقصود؛ إذ الرماد ناتج عن 
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اآلكلُت،  طب كاستعمالو للطبخ تدؿ على كثرةاشتعاؿ النار يف مادة اخلشب مثال، ككثرة إحراؽ احل
، كىذا ما يشرحو ادلخطط التارل:أك ا  لضيوؼ، ككثرة الضيوؼ تدؿ على اتصافو بصفة الكـر

 تركيب                                ثقافة/ بيئة  

 التدفئة                                                     

 الكـر الضيوؼ  الطهي      النار   كثَت الرماد

 الوسائط/ اللواـز        الداؿ  اللفظ

 ادلدلوؿ                                                          مدلوؿ حريف

يتطلب من إف الوقوؼ على ادلعاين األكلية اليت ال تتعلق دبطلب ادلتكلم، كالتوصل إذل معٌت ادلعٌت 
القات غَت اللغوية اليت يتوقف فهم بالع -إذل جانب العالقات اللغوية -ادلتلقي أف يكوف زليطان 

 ادلتلقي على معرفتها، كمرجعية ىذه العالقات ماثلة يف أكضاع البيئة العربية.

  :1ىي الكناية اليت يستلـز لفظها ذاتنا، أك مفهومان.كناية عن موصوف 

الكناية اليت ال يراد ّٔا صفة كال نسبة، بل يكوف ادلكٍتُّ  عنو موصوفا، إما معٌتن كاحدان أك ىي 

        ﴿)كموطن األسرار( كناية عن القلب، كقولو تعاذل :

       ﴾/18الزخرف 

  ﴿: ففي قولو     ﴾ ،:كناية عن موصوؼ ىو البنات.  يف الزينة أم 

 

                                                           
1
 .341علوم البالغة، محمد أحمد قاسم، ص  
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؛ فهي كناية للتصغَت كالتحقَت إذ ليس 1/المسدّ  ﴾       ﴿كقولو أيضا:  

 2.كىو الٌلهب تنبيو على مصَت أيب ذلبكجاءت لل 1يب جهل.أكادلراد تكرًن أيب ذلب بل تشهَته  

 3يف قوؿ الشاعر:ك 

َناَىا وَدبَّ َدبِيبـَُها                      إَلى َمْوِطِن األْسَراِر قـُْلُت َلَها ِقِفي  فـَلََّما َشرِبـْ

 4كقوؿ ادلتنيب )البسيط(:

ُر َمْن َتْسَعى ِبِو َقًدمُ   َسيَـْعَلُم الَجْمُع ِممَّْن َضمَّ َمْجِلَسناَ               بِأنَِّني َخيـْ

 قولو )تسعى بو قدـ( كناية عن موصوؼ ىو اإلنساف. ففي

، كقولك: جاءين حيّّ مستوم القامة، عريضي األظفار، كناية عن اإلنساف  كإما رلموع معافو
 الختصاص رلموع ىذه األكصاؼ الثالثة.

كيشًتط يف ىذه الكناية أف تكوف الصفة أك الصفات سلتصة بادلوصوؼ، كال تتعداه، ليحصل االنتقاؿ 
 5ا إليو.منه

 ﴿:القمر قولو تعاذل يف سورةك         ﴾13 فقد كٌت "ألواح كدسر" ؛

 6.السفينة" ألف رلموع األمرين رلتمعُت كصف سلتص بالسفينة"عن 

 7نسبة بُت الصفة كصاحبها ادلذكورين يف اللفظ. ىي الكناية اليت يستلـز لفظهاكناية عن نسبة: ال 

 
                                                           

1
 .443ٌنظر: اإلعجاز البالغً فً القرآن الكرٌم، محمد حسن سالمة، ص  

2
 .3/214البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   

3
 غٌر منسوب القائل.  

4
 .223م، ص 1542دٌوان المتنبً، دار بٌروت للطباعة والنشر، د ط، بٌروت،   

5
 .342محمد أحمد القاسم، ص. وعلوم البالغة، 345ٌنظر: جواهر البالغة، أحمد الهاشمً، ص  

6
 .32/351، 2صفوة التفاسٌر، الصابونً، مج  

7
 .343علوم البالغة، محمد أحمد القاسم، ص  
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 1أك ىي "الكناية اليت يراد ّٔا نسبة أمر آلخر إثباتا أك نفيا، فيكوف ادلكٍتُّ عنو نسبة".

 2من شواىدىا قوؿ البحًتم )الكامل(:

 يـََتَحوَّلِ َأَو َما رَأَْيَت الَمْجَد أَْلَقى رَْحَلُو                ِفي آِل طَْلَحَة ثُمَّ َلم 

ففي قولو )آّد ألقى رحلو يف آؿ طلحة( كناية عن نسبة، إذ جعل آّد ػلٌط رحالو يف ديار آؿ 
 طلحة، فنىسىب آّد إليهم.

 ككقوؿ الشاعر:

 ِإنَّ الُمُروءة والسََّماَحَة والنَّدى                 ِفي قـُبٍَّة ُضرَِبت َعلى ابن الَحْشَرجِ 

فإف الشاعر جبعلو ذلذه األشياء الثالثة )ادلركءة، السماحة، الٌندل( يف مكاهنا ادلختص بو، استلـز 
 3إثباهتا لو.

( كالسياؽ: -٢  تنقسم إذل أربعة أقساـ الكناية باعتبار الوسائط )اللواـز

 ييفهم من السياؽ.كىو خالؼ التصريح، كىو الكالـ الذم ييشار بو إذل معٌت آخر  التعريـــــــــــــض:-أ

 ﴿كقولو تعاذل:                    ﴾ 

؛ تعريضا بأف قومو أشركوا كاتٌبعوا أىواءىم كزٌلوا فيما مضى من الٌزماف؛ ألف الرسوؿ )ص( 209/البقرة
 غَت احلاصل يف معرض احلاصل اٌدعاءن.دل يقع منو ذلك، فأبرز 

 كقولو )              ) فإف اخلطاب للمؤمنُت كالتعريض ألىل ؛

 4الكتاب؛ ألف الزٌلل ذلم ال للمؤمنُت.

                                                           
1
 .344جواهر البالغة، أحمد الهاشمً، ص  

2
 .1345دٌوان البحتري، د ط، د ت، ص  

3
 .344ٌنظر: جواهر البالغة، أحمد الهاشمً، ص  

4
 .3/213البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   
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 ﴿كيف قولو:                             

                       ﴾ ؛ ادلراد: ما 22،23/يس

لكم ال تعبدكف، بدليل قولو تعاذل)      ) .)1كلوال التعريض لكاف ادلناسب )كإليو أرجع 

 2قوؿ ادلتنيب معٌرضا بسيف الدكلة كىو ؽلدح كافورا )الطويل(: كمن الشواىد الشعرية 

 ِإَذا الُجوُد لم يـُْرَزْق َخالصاً ِمن اأَلَذى            َفال الَحْمُد َمكُسوباً وال الَماُل بَاِقيا

 كمنو قوؿ احلٌجاج معٌرضا دبن تقٌدمو من األمراء يف كالية العراؽ )الرجز(:

 َلْسُت ِبَراِعي إبٍل وال َغَنٍم                   وال ِبَجزَّاٍر عل َظْهِر َوَضم 

 3ال ػلسن التعريض إال ثىلبنا )ذمِّا(، كىو أخفى من الكناية. كذلذا قيل:

كىو ما ييشار بو إذل ادلطلوب من بيعدو مع خفاءو، كييعٌت بالبعد أف ينتقل من ادللزـك التلويح: -ب
، كمسي تلوػلان لبعد ادلطلوب.بواسطة   4لواـز

 5تقـو على اإلشارة من بعيد. فهذه الكناية إذنا

     ﴿كمثالو قولو تعاذل:           ﴾ ؛ 25/سبأ

يقاؿ: )ال تسألوف فحصل ادلقصود يف قالب التلٌطف، ككاف حق احلاؿ من حيث الظاىر، لواله أف 
 عما عملنا كال نسأؿ عما ذبرموف(.

                                                           
1
 .3/212المصدر السابق،   

2
 .443دٌوان المتنبً، ص   
 .ٌُقطع من خشبة وسواها  الوضم: ما 
3
 .345. وجواهر البالغة، أحمد الهاشمً، ص344ٌنظر: علوم البالغة، محمد أحمد القاسم، ص  

4
 .332اإلٌضاح فً علوم البالغة، القزوٌنً، ص  

5
 .345علوم البالغة، محمد أحمد القاسم، ص  
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   ﴿ككذلك مثالو :                   

          ﴾ ؛ حيث رٌدد الٌضالؿ بينهم كبُت نفسهم؛ كادلراد:  24/سبأ

إنٌا على ىدل كأنتم يف ضالؿ كإظلا دل يصرٌح بو لئال تصَت ىنا نكتة، ىو أنو خولف يف ىذا اخلطاب 
بُت )على( ك)يف( بدخوؿ )على( على احلق، ك)يف( على الباطل؛ ألف صاحب احلق كأنو على فرس 

 1جواد يركض بو حيث أراد كصاحب الباطل كأنو منغمس يف ظالـ ال يدرم أين يتوجو.

منصف: أم ألنو يوجب أف يينصف ادلخاطب إذا 
ي
قاؿ السكاكي: "كيسمى ىذا النوع اخلطاب ادل

رجع إذل نفسو استدراجا الستدراجو اخلصم إذل اإلذعاف كالتسليم، كىو شبيو باجلدؿ ألنو تصٌرؼ يف 
 2."ادلغالطات اخلطابية

 ﴿:يف موضع آخر ككقولو تعاذل                

  ﴾ /إذ نسب الفعل إذل كبَت األصناـ كأنو غضب أف تيعبد األصناـ . 63األنبياء

 3الصغار معو تلوػلا لعابدىا، بأهنا ال تصلح أف تكوف آذلة.

 قوؿ الشاعر )الوافر(:كمن شواىده الشعرية 

 ِفيَّ من َعْيٍب فَإنِّي                    َجَباُن الَكْلِب، َمْهزوُل الَفِصيلِ  َوَما َيكُ 

 4فادلراد بقولو: جباف الكلب كمهزكؿ الفصيل: كناية عن كـر الرجل بأسلوب التلويح.

كناية تتوٌسط بُت التلويح كالرمز، بقلة الوسائط فيها، كبوضوح نسيٌب يف اإليماء أو اإلشارة: -ج
 بُت ادلعٌت احلريف كادلعٌت ادلراد.العالقة 

                                                           
1
 .3/212البرهان فً علوم القرآن، الزركشً،   

2
 .3/214المصدر نفسه،   

3
 .4/1122ٌنظر: اإلتقان فً علوم القرآن، السٌوطً،   

4
 .214ٌنظر: دالئل اإلعجاز، الجرجانً، ص  
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 1تتميز بأهنا قليلة الوسائط، لذلك فهي تدؿ على ادلعٌت داللة مباشرة، كأهنا تومئ إليو. اكما أهن

 ﴿قولو تعاذل:  من شواىدىا،                        

     ﴾ كب كالٌشمس كالقمر يف فهل ادلقصد بالكوا  ؛4/يوسف

لشيء آخر؟ ككيف رأل  إشارة ذلكيف يف الٌسماء؟ أـ أفَّ  ي الكواكب اجلمادات ادلعركفةالنَّصّْ ى
النيب يوسف صورة سجودىم؟ ىل كاف سجود الشمس كالقمر سجود جبهة، أـ دبعٌت اخلضوع 

.كاإلتباع لو؟
2 

 3قوؿ أيب سباـ يف كصف اإلبل )الوافر(:ك  

 أَبـَْيَن َفَما يـَُزْرَن ِسَوى َكرِيٍم                َوَحْسُبَك َأن يـَُزْرَن أبَا َسِعيدٍ 

 كناية على أف أبا سعيد كرًن ال ؼلفى كرمو على أحد.

عريض القفا، أم: ىو الذم قلَّت كسائطو مع خفاءو يف اللزـك بال تعريض، ضلو: فالف مز: رّ ـــال-د
 4عريض الوسادة، كناية عن بالدتو كبالىتو.

   ﴿كقولو تعاذل:                           

               ﴾  جاءت الكناية دبفهـو ؛ إذ 41/عمرانآل

ية الصوت اخلفي الذم ال يكاد يفهم( كىو ما دلت عليو اآل صلوكأخفي من الكالـ أي الرمز كىو)ما 
 5.الكرؽلة

                                                           
1
 .351أحمد الهاشمً، ص. وجواهر البالغة، 311ٌنظر: علوم البالغة، محمد أحمد قاسم، ص  

2
 .14/44،45ٌنظر: مفاتٌح الغٌب، الرازي،   

3
 .1م.ج1554، بٌروت، 3لم ٌعثر على البٌت فً : شرح دٌوان أبً تمام،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: راجً األسمر، دار الكتاب العربً، ط  

4
 .345جواهر البالغة، أحمد الهاشمً، ص  

5
 .4/44ٌنظر: مفاتٌح الغٌب، الرازي،   
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 1أك كقوؿ الشاعر )الكامل(:

 اهرََمَزْت ِإليَّ َمخاَفَة بـَْعِلَها                   ِمن َغيِر َأن تـُْبِدي ىناك كاَلم

 على سبيل اخلفية. الشاعر إذل حبيبةو  فقد أشار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .323البٌت منسوب البن هانئ. ٌنظر: اإلٌضاح فً علوم البالغة، القزوٌنً، تحقٌق وتعلٌق وفهرسة: غرٌد الشٌخ محمد، ص  
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 من القرآن الكريم ودالالتها الحجاجية : موضوعات الكناية في الربع األخيرالمبحث الرابع

دائما ما تؤدم صور الكناية دكرا ىاٌما يف تصوير ادلعاين، كنقلها على كجو أبلغ كأنسب         
للمقاـ، فهي تربز ادلعاين آّردة يف صور زلسوسة، فًتسم ادلعاين يف أشكاؿ كصور تراىا العُت فال 

 تشٌك النفس يف كقوعها، فيكوف ذلك أدعى إذل قبوذلا.

فيو ادلعاين اليت يتحرٌج ادلتكلم من الٌتصريح ّٔا، كما أهنا ربٌرؾ كىي أيضا "ثوب كرداء تستًت        
الفكر، كتبعث النفس على التأمل يف ادلعٌت ادلباشر لظاىر الكالـ، مث ادلركر منو إذل ادلراد عن طريق 

 1العالئق كالصالت بُت ظاىر الكالـ كادلعٌت الكنائي ادلراد".

صوير باالستعارة، فكل منهما يتصٌدر ذائقة فنٌية، كقيمة بالغية إف التعبَت بالكناية لو منزلة الت       
تتعٌلق بفن القوؿ، كللكناية يف الدرس البياين العريب عموما، كالبياف القرآين خصوصا مرتبة متميزة، قاؿ 

ق(:" قد أصبع اجلميع على أف الكناية أبلغ من اإلفصاح، كالتعريض أكقع من 471اجلرجاين )ت
ستعارة مزية كفضال، كأف آّاز أبدا أبلغ من احلقيقة، إال أف ذلك ، كإف كاف معلوما التصريح، كأف لال

على اجلملة، فإنو ال تطمئن نفس العاقل يف كل ما يطلب العلم بو حىت يبلغ فيو غايتو، كحىت ييغلغل 
 2الفكر إذل زكاياه، كحىت ال يبقى عليو موضع شبهةو كمكاف مسألة".

كنائي ػلمل دالالت متعددة ربيل على ادلنشأ الذم نشأ فيو، كادلوقف الذم مٌت إف التعبَت ال        
التعبَت فيو عنو )السياؽ(، كالقرآف الكرًن دل ؼللي من تلك الدالالت ذات البعد األخالقي، 
كاالجتماعي، فداللة الًتاكيب الكنائية تستند إذل حد بعيد إذل ظاىرة التواضع االجتماعي ألف 

 م من خالؿ ذبزمء مفاىيمها.بعضها ال يفه

للكناية تضيق بسردىا كاستقصائها ىذه السطور، كىي  عدة صورلقد صبع القرآف الكرًن ك         
 حاكلت الدراسة توزيعها حبسب موضوعاهتا فجاءت على الصورة اآلتية:على كثرهتا يف الربع األخَت، 

                                                           
1
 .341التصوٌر المجازي والكنائً، صالح الدٌن محمد أحمد، ص  

2
 .31دالئل اإلعجاز، عبد القاهر الجرجانً، ص  
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 الكناية الجنسية:-١

الكناية اجلنسية ييقصد ّٔا الكناية الدالة على العالقة اجلنسية بُت الزكج كزكجتو، كقد عرٌب عنها   
عنو بألفاظ  ا الفعل يف القرآف كٌلو، كإظلا ييكٌٌت القرآف الكرًن باألسلوب الكنائي ادلوحي، كدل ييصرٌح ّٔذ

...إخل، كادلباشرة، كالدخوؿ كاإلتياف اءيو؛ فهو مرة يكٌت عنو بادلالمسة كادلٌس كالتقٌرب كاإلفضتدٌؿ عل
 كالفرش ادلرفوعة،...إخل.كمرة ييكٌٌت عنو بالطمث 

كإذ ال يصرٌح القرآف الكرًن بالفعل اجلنسي فإنو يعمد باستبداؿ األلفاظ القبيحة الفاحشة        
الكناية  بألفاظ حسنة يف التعبَت عن ادلقصود، كبذلك " يتجلى البيعد التهذييب الذم تنطوم عليو

القرآنية اجلنسية،... كتبعث جوا نفسٌيا إػلائٌيا خاٌصا عند ادلتلقي ذلا، ؼلتلف عٌما تبعثو الداللة اليت 
  1يؤديها التعبَت ادلباشر".

كالقرآف الكرًن ؼلتار الكناية اختيارا دقيقا يف التعبَت عن ادلعٌت ادلراد؛ إذ إف كل كلمة يف القرآف       
 2موضوعة يف موضعها الالئق ّٔا، تؤدم معناىا، كربقق يف سياقها أبعادا معنوية كنفسية كصبالية.

 كىذا ما ستوضحو الدراسة التطبيقية يف ادلباحث التالية. 

 :ّطمثالالكناية ب -

 ﴿كردت الكناية يف قولو تعاذل:                ﴾ 

. ففي قولو)56/الرحمن    ( كناية عن اجلماع بلفظة) الطمث( ،" كذكره ا تعاذل بلفظ

رلازم مستور يف غاية اخلفاء بالكناية إشارة إذل قبحو، كيف اآلخرة ذكره بأقرب األلفاظ إذل التصريح 

                                                           
1
 .35م، ص3114، 1الكناٌة فً القرآن الكرٌم، موضوعاتها ودالالتها البالغٌة، أحمد فتً رمضان الحٌانً، دار غٌداء للنشر والتوزٌع، ط  

2
 .13. ومن بالغة القرآن، أحمد بدوي، ص35ٌنظر: المرجع نفسه، ص  
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أك بلفظ صريح؛ ألف الطمث أدؿ من اجلماع كالوقاع ألهنما من اجلمع كالوقوع إشارة إذل خلوه عن 
 1كجوه القبح".

 كناية بالُفرش المرفوعة:ال-

 ﴿ قولو تعاذل:                                

         ﴾  /38-34الواقعة 

 2مرفوعة(: الفراش ملزـك كأيريد بو الزمو، كىي الزكجة يف اجلنة؛ ألف ادلرأة ييكٌٌت عنها بالفراش. )فيرش

 3كقاؿ أبو ىالؿ العسكرم:" ك)فرش مرفوعة( كناية عن الٌنساء".

﴿كقد دٌؿ على ذلك قولو تعاذل:                   ﴾ 

 4ىٌن كما قاؿ ابن عباس: متحببات إذل أزكاجهن".. " 37-35الواقعة/

كفضال عن الداللة اجلنسية اليت أفادهتا "كفيرش مرفوعة"، فإهنا موحية بالرٌفعة كالطهارة، كىي داللة 
 معنوية فوؽ الداللة احلٌسية تستدعي إحداعلا األخرل.

 داللة حٌسية اجلماع  

 داللة معنوية  الطهارة كالرٌفعة  فيرش مرفوعة 

    ) (   الفراش  )ملزـك  الٌنساء )الـز

 

                                                           
1
ه(، إعداد وتقدٌم: محمد 251ٌن الشٌرازي الشافعً البٌضاوي )ت. وأنوار التنزٌل وأسرار التؤوٌل، ناصر الد35/121مفاتٌح الغٌب، الرازي،   

 .1/134، بٌروت، 1عبد الرحمن المرعشلً، دار إحٌاء التراث العربً، ط
2
 ..2/33الكشاف، الزمخشري،   

3
 .224الصناعتٌن، أبو هالل العسكري، ص  

4
 .231، ص12تفسٌر القرآن العظٌم، ابن كثٌر، مج   
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 الكناية بالفاحشة:-

 ﴿كيف سياؽ الكناية عن الزٌنا بلفظة الفاحشة يقوؿ تعاذل:           

                       

                 ﴾ 15/النساء.  

فقولو )      )": يفعلنها، يقاؿ: أتيت أمرنا قبيحنا، أم فعلتو كيف التعبَت عن األقداـ  أم

على الفواحش ّٔذه العبارة لطيفة، كىي أف ا تعاذل دلا هنى ادلكلف عن فعل ىذه ادلعاصي فهو 
تعاذل ال يعُت ادلكٌلف على فعلها، بل كأنو ذىب إليها من عند نفسو، كاختارىا دبجرد طبعو )...( 

1على الزٌنا اسم الفاحشة لزيادهتا يف القبح على كثَت من القبائح".كإظلا أطلق 
 

 الكناية الّلونية-٢

العُت كسيلة االتصاؿ ادلباشر مع الكوف، غلذّٔا اللوف بتنوعو شلا غلعل اإلنساف يتأثر  تعدٌ          
 2فحينا تتحقق البهجة كالسركر، كحينا الكآبة كاحلزف كالٌنفور، فلأللواف تأثَتاهتا ادلختلفة.

من  -غلبيف األ–األلواف من الوسائل ادلهمة اليت تيوٌظف يف التعبَت كالفهم، كييلحظ اللوف ف        
خالؿ ذكر األلفاظ الٌدالة عليو بوصفو ميدركا بصريٌا، إذ يستثَت ذكر اللوف حاسة البصر اخلاصة 

ذبذبات اللوف اإليقاعية إذل ادلخ، كذلك من جرٌاء استثارة ادلراكز العصبية، كربريكها بواسطة وصيل بت
 التخييل.

توظيف األلواف يف أهنا تدعو ادلتلقي إذل إدراؾ اللوف بعملية ذىنية أكثر  كتكمن إسًتاتيجية       
 3منها عملية رصد أللواف مرئية كما ىي يف األلواف ادلباشرة.

                                                           
1
 .5/324ي، مفاتٌح الغٌب، الراز  

2
 .123م، ص3111، 1، ع11ٌنظر: التدبٌج فً القرآن الكرٌم، عبد القادر عبد هللا فتحً الحمدانً، مقال، مجلة كلٌة التربٌة األساسٌة، مج  

3
 .115ٌنظر: الكناٌة فً القرآن الكرٌم، أحمد الحٌانً، ص  
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سواء كاف زلٌصال بصورة مباشرة من ادلفردات، أك يتداعى –قيمة اللوف يف التعبَت األديب إف           
ية عن العناصر األساسية األخرل يف بنائو كادلوسيقى، ال يقل أعل -منها يف صورة غَت مباشرة

كالعاطفة، كاخلياؿ، لذلك كاف حضوره يف الشعر أعلية يف تلوين صوره، كيف ربريك أجوائو منذ عصر 
.  1ما قبل اإلسالـ كحىت اليـو

كألعلية اللوف يف الٌنص القرآين ،يسعى البحث إذل دراسة الكناية القرآنية اللونية يف حدكد ما         
الكناية باللوف بنوعيو؛  اكردت فيو من نصوص قرآنية يف الربع األخَت، مربزا اآليات اليت تشٌكلت فيه

دلتنوعة،  كادلواقف النفسية ا شاىدوف مباشرة يف التعبَت عن ادلعاين كادلإما بذكر اللفظ الٌداؿ على الل
كاألخضر،... أك التعبَت باللوف بصورة غَت مباشرة، إذ ييدرؾ اللوف  كالكناية باللوف األبيض كاألسود

للمتلقي بطريقة ذىنية، مشَتا بذلك  فيها من خالؿ الصورة الكنائية اليت يتغلغل فيها اللوف، فيتداعى
اإلػلاء بادلعاين مسة من مسات الكناية باللوف، دلا فيها من قوة إذل ادلعاين كاإلػلاءات ادلتنوعة، إذ 

 تعبَتية تتجاكز مدلوذلا الظاىر إذل صبلة من ادلعاين ادلوحية، فتتصل بالقلوب كالنفوس فتلٌوهنما بألواهنا.

 الكناية باللون األسود واألزرق 

 ﴿قال تعالى: -                 ﴾ / 41الرحمن. 

﴿ الصورة الكنائية         ﴾ ، فللمجرمُت عالمة لونية سبٌيزىم ييعرفوف ّٔا، فقولو

)بسيماىم( :فيو إشارة إذل الكناية باللوف األزرؽ فضال عن الكناية باللوف األسود، فهما من 
 عالماهتم.

 2قاؿ الزسلشرم :" يعرفوف بسيما آّرمُت؛ كىي سواد الوجوه، كزرقة العيوف". 

                                                           
1
ٌال قاسً حاجً آبادي، مهدي ممتحن، مقال، مجلة دراسات األدب المعاصر، ٌنظر: الجمال اللونً فً الشعر العربً من خالل التنوع الداللً، ل  

 .41هـ، ص1251، 5ع
2
 .2/11الكشاف، الزمخشري،   
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فمن دالالت اللوف األزرؽ احلزف كالكآبة، كقد كظٌفو العرب قدؽلا يف أشعارىم، ككانوا يطلقونو على 
 1األعاجم، كما كصف األعشى الٌنبيط بالٌزرؽ يف قولو:

 َعمَّدِ المُ  ِديَاراً تـَُروَّى بِاألَِتيِّ                    راتِِو َو يـُْرِوي النَِّبيُط الزُّْرُق ِمن َحجَ 

 2كقاؿ يف قصيدة أخرل يصف ساقي اخلمر بأنو أزيرؽ داللة على أنو أعجمٌي:

 تـَْنَخُلَها ِمن ِبَكاِر الِقطَاِف               ُأزَيـَْرٌق آِمُن ِإْكَساُدَىا

 ذلك أهنم يصفوف عيوف الغرباء بالٌزرقة.كسبب 

كللوف األزرؽ دالالت عٌدة فهو تارة يوحي بالعنف كالقسوة، خاصة يف رلاؿ الٌصراع، كتارة يوحي 
 3بالطمأنينة كالٌسكينة، كما يف كصف ادلياه الصافية الٌساجية يف قوؿ زىَت ابن أيب سلمى:

 اِضِر الُمَتَخيِّمِ الحَ  َوَضْعَن َعِصيَّ                  ماُمُو   فـََلمَّا َوَرْدَن الَماَء زُْرقًا جِ 

فإطالؽ الزُّرقة على ادلاء دلا ىو معركؼ من انعكاس األلواف على ادلياه إذا كانت زلاطة باألشجار، أك  
 4كانت السماء صافية، كل ذلك ينعكس لونو على ادلاء، فيبدك كأنو مٌياؿ إذل الٌزرقة.

كبالرجوع إذل اآلية الكرؽلة، فإف اجتماع اللونُت األسود كاألزرؽ فيو داللة عميقة على الكآبة،        
كالغٌم، فهما ذبسيد دلا يعتمل يف نفوسهم من شٌدة ادلوقف كىولو، كىو ما صٌورتو الكناية األخرل يف 

 ﴿ قولو تعاذل      ﴾ ،شدة العذاب كعنفو، دبعٌت :"غلمع  كىي كناية عن

رة تأخذ بالنواصي، كتارة ااء ظهره، كقيل تسحبهم ادلالئكة، تر ك ة من بُت ناصيتو كقدمو يف سلسل
 5تأخذ باألقداـ".

                                                           
1
 .153دٌوان األعشى الكبٌر )مٌمون بن قٌس(، شرح وتعلٌق: محمد حسٌن، مكتبة اآلداب، دط، د ت، ص  

2
ٌُعثر على هذا البٌت فً دٌوان األعشى.    لم 

3
 .111م، ص1544، بٌروت، 1دٌوان زهٌر بن أبً سلمى، شرحه وقدم له: علً حسن فاعور، دار الكتب العلمٌة، ط  

4
 .53ٌنظر: الجمال اللونً فً الشعر العربً، لٌال قاسً، ص  

5
 .2/12الكشاف، الزمخشري،   
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 1كقاؿ ابن عباس :" يؤخذ بناصية آّـر كقدميو فيكسر كما ييكسر احلطب، مث يلقى يف النار".

اليت تواشجت معها الكناية )ييعرؼ آّرموف  -باللوف األزرؽكتكمن القيمة احلجاجية للكناية 
بسيماىم( بادلعٌت كالصورة، فضال عن الكناية اليت صٌورت عذأّم يف نار جهنم )فيؤخذ بالنواصي 

أهنا تيظهر على ضلو سلصوص العذاب بنوعيو ادلادم كالنفسٌي الذم يواجهو آّرموف يـو  -كاألقداـ(
 القيامة.

 الكناية باللوف األزرؽ كاألسود                                        

 يعرؼ آّرموف بسيماىم                                           يؤخذ بالنواصي كاألقداـ

 كناية عن شٌدة العذاب كناية عن سواد الوجوه كزرقة العيوف                   

 العذاب بنوعيو ادلادم كالنفسي                                      

  :قولو تعالى﴿                       ﴾ /4،5األعلى 

ادلرعى إشارة إذل كل نبات، كما من نبات إال كىو صاحله خللقو شلا خلق ا، فهو ىنا أمشل شلا عهده 
فا خلق ىذه األرض كقٌدر فيها أقواهتا لكٌل حٌي يدٌب فوؽ ظهرىا، أك اإلنساف من مرعى أنعامو، 

 2ؼلتبئ يف جوفها، أك يطَت يف جٌوىا.

﴿كالكناية باللوف يف قولو        ﴾ كاألحول ىو اللوف األسود الذم يؤكؿ إليو ،

 ادلرعى عند ذبولو كموتو. 

 3اسوٌد من الًقدـ كالًعتق. كاألحول: األسود من اخلضرة". جاء يف لساف العرب:" األحول: الذم

                                                           
1
 .354، ص2صفوة التفاسٌر، الصابونً، مج  

2
 .131ٌنظر: الكناٌة فً القرآن الكرٌم، أحمد الحٌانً، ص  

3
 .313، )مادة حوا(، ص14لسان العرب، ابن منظور، مج   
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أما كلمة )غثاء(: " غثا: الغيثاء اذلالك البارل من كرؽ الشجر الذم إذا خرج السيل رأيتو سلالطا زىبىده. 

  ﴿كقاؿ الزجاج يف قولو تعاذل                   ﴾  قيل: معناه أخرج

 1أخضر فجعلو غثاء بذلك أم يابسا". :ادلرعى أحول أم

كقد دٌؿ على ىذا التحٌوؿ السريع من اخلضرة كاحلياة إذل ادلوت كالبىلى حرؼ العطف )الفاء( يف 
 )فجعلو( الذم يفيد التعقيب؛ أم تعقيب على اخلركج بالذبوؿ كادلوت.

هو سرعة زكاؿ احلياة الدنيا اليت يغًت ّٔا اإلنساف، كىذا ادلعٌت أما ادلعٌت الكنائي البعيد ذلذه الصورة ف

 ﴿ادلكٌٌت عنو يٌتسق مع جو السورة كاحلديث عن احلياة الدنيا كاحلياة اآلخرة يف قولو تعاذل:  

                   ﴾ /تساؽ اال كيف ىذا. 16،17األعلى

 تكمن بالغة الكناية.

 معٌت قريب       معٌت بعيد )سرعة زكاؿ الدنيا(    كناية عن احلياة كاخلضرة  أخرج ادلرعى 

 كناية عن ادلوت كالبلى  جعلو غثاء أحول 

  الكناية باللون األخضر 

من الًتبة ادليتة، أما الكناية تشَت الكناية باللوف األخضر يف معناىا احلقيقي القريب إذل احلياة ادلنبثقة 
 باللوف األصفر فتشَت إذل ادلوت، كالتحٌطم بعد احلياة النامية الزاىية.

كال ؼلفى ما يف الكناية باللوف األخضر من بعدو صبارٌل زلسوس؛ ألف ىذا اللوف أكثر سحرا،          
رض ادلمتدة على طوؿ البصر، كأبعد عمقا يف تقبلو كتأثَته يف ادلتلقي من أم لوف آخر، كىو يصبغ األ

                                                           
1
 .112، )مادة غثا(، ص11المصدر السابق، مج  
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ىذا البيعد اجلمارٌل يتجلى يف ارتباطو باحلقوؿ كاحلدائق، كاألشجار، كىذا ارتباط يشَت إذل اخلصب 
  1كالٌرزؽ.

 ﴿: قولو تعالىكصفي مالبس أىل اجلنة باخلضرة، كما يف  كقد كرد يف القرآف الكرًن             

                

                       ﴾ 

 ﴿كيف قولو أيضا : .31الكهف/                   

      ﴾ /21اإلنسان 

  ﴿: تعالى قولوكيف             ﴾  /76الرحمن. 

تشَت إذل معناىا ادلكٌت عنو البعيد، كالذم يتمثل يف اخللود، أم خلودىم يف  فاللوف األخضر ىنا كناية
 جنات النعيم، فهو لوف يشَت إذل النعيم ادلادم كالركحي سواء.

 كناية عن اخللود رفرؼ خضر 

  ﴿قولو تعالى:كيف                     ﴾ 

 . 80يس/

كناية جاءت يف سياؽ إنكار البعث بعد ادلوت، كالذم جعل منها كناية ىو "طبيعة األسلوب 
الكنائي الذم غلوز ضبلو على جانيب احلقيقة كآّاز، كما يف ىذا التعبَت الذم جاء يف ىذا ادلثل 

 2القرآين".

                                                           
1
 .51ٌنظر: الجمال اللونً فً الشعر العربً، لٌال قاسً، ص  

2
إدراكً لجمالٌات العلوم اإلنسانٌة والتطبٌقٌة "دراسة موازنة"، أشرف فتحً عبد  . ومدخل133الكناٌة فً القرآن الكرٌم، أحمد الحٌانً، ص  

 .5العزٌز، مقال، كلٌة التربٌة باإلسماعٌلٌة، جامعة قناة السوٌس، ص
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كذلك أبدعي شيءو، كىو اقتداح النار من الشيء كادلعٌت القريب للكناية :" إبراز الشيء من ضٌده، 
 1األخضر، أال ترل ادلاء يطفئ النار كمع ذلك خرجت شلا ىو مشتمل على ادلاء".

ا.  2كادلعٌت اآلخر ىو قدرتو تعاذل على إحياء العظاـ البالية كإعادهتا خلقنا جديدن

ٌت ادلكٌت عنو يف أعمق صورة؛ فالتعبَت الكنائي قائم على التضاد، "كالتضاد من شأنو أف غللي ادلع
فالٌشجر األخضر دبا فيو من ركاء كماء ىو نقيض )النار(، كما تعرضو الكناية ىو حالة زلسوسة 
مشاىدة يف صورهتا كمعناىا لكنها تشَت إذل ادلعٌت البعيد ادلكٌت عنو كىو إخراج احلياة من ادلوت، 

من ىذه اسوسات يف الطبيعة ر فهو غلعل كىكذا يقٌرب القرآف إذل األذىاف حقيقة البعث كالٌنشو 
القرآنية دليال حسيٌا شاخصنا للعياف يستدؿ ّٔا على أهنم سيبعثوف كأهنم سيحاسبوف على ما 

 3يقًتفوف".

             

 معٌت بعيد معٌت قريب           

 البعث بعد ادلوت                اقتداح النار من الشيء األخضر            

كقد كٌظف الشعراء العرب الكناية باللوف األخضر، ككأهنم يركف يف توظيفهم ذلذا اللوف معادال 
ق( مادحا 421القسطلي )شاعر أندلسي تويف  موضوعٌيا يتمثل يف الشجاعة كالقوة. يقوؿ ابن درٌاج

 4نفسو:

 الرََّدى                  رَِكْبُت َلَها في اللَّْيِل َأْظَلَم َأْدَىَماوََكْم ُلجٍَّة َخْضَراَء ِمن ُلَجِج 

                                                           
1
 .1/153الكشاف، الزمخشري،   

2
 .15/445تفسٌر الطبري،   

3
 .125التدبٌج فً القرآن الكرٌم، عبد القادر عبد هللا فتحً الحمدانً، ص  

4
 .444، دمشق، ص3دٌوان ابن دراج القسطلً، حققه وعلّق علٌه: محمد علً مكً، المكتب اإلسالمً، ط  
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فالشاعر خاض كثَتا من ادلصاعب كاخلطوب، عرٌب عنها بقولو )جلٌة خضراء(، ىذه األخَتة كانت من 
و األٍسوىد.  جلج ادلوت اليت تغٌلب عليها بركوبو ألدعلًى

إف حجاجية الكناية اليت كظٌفها الشاعر ىنا تكمن يف أف ىذه ادلفردة اللونية )جلٌة خضراء(           
ضبلت داللتُت: األكذل: العمق الذم ىو رمز لويٌن يوحي بالظالـ. كالثانية: األخضر الكثيف، فجاءت 

 ادلفردة اللونية قاسبة مقًتنة بالدالالت السابقة.

 1كيف قوؿ أيب سباـ:

َتَجعتـَُها                   َغَدا فَاِرِطي ِفيَها َصُدوقاً ورَاِئِدي َلُكم َساَحةً   َخْضَراُء أَنِّي انـْ

، فما مائي قليل حىت سبقٍت إليو نازحه دل يبق رل يف ساحتكم ماء،  دبعٌت: رل يف ساحتكم ماءه كنبته
 2كال نػىٍبيًتى بقليل.

 الكناية باللون األصفر 

تعالى في بعد احلياة، كىو ما عرٌب عنو  اللوف األصفر يف أكثر دالالتو إذل ادلوت كالفناء يشَت    

 ﴿ :قولو                          

                

 ﴾ /21الزمر. 

استهل ا تعاذل اآلية باالستفهاـ الذم يفيد التعجب ليلفت االنتباه إذل ىذه الظاىرة الطبيعية     
 ادلتكررة يف كل زماف كمكاف.

                                                           
1
 .1/332شرح دٌوان أبً تمام، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه: راجً األسمر،   

2
 .1/332ٌنظر: المرجع نفسه،   
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( :فًتاه من بعد خيضرتو كرطوبتو قد يىًبس فصار أصفرا، ككذلك  يقوؿ الطربم:" كقولو )

(، كاحلطاـ: فتات الٌتنب كاحلشيش، يقوؿ: مث غلعل ذلك   الٌزرع إذا يىًبس اصفرَّ )

 1الٌزرع بعدما صار يىبسنا فيتاتنا متكسّْرا".

يدؿ على أف اللوف األصفر يرتبط بقرب اذلالؾ كادلرض كيأيت معرٌبا عن كونو نذيرا لفقداف احلياة  شلا
 كاحليوية.

كقد زبرج لفظة األلواف عن داللتها العادية إذل التعبَت عن النوع "األصناؼ أك األجناس أك        

ق( يقوؿ:" )310الطربم )تاذليئات"، كىو ما فعلو         يعٍت: أنواعا سلتلفة من )

 2بُت ًحنطة كشعَت كمسسم كأيرزو، كضلو ذلك من األنواع ادلختلفة"

صنافو :" سلتلفا ألوانو: ىيئاتو من خضرة كضبرة كصفرة كبياض كغَت ذلك، كأ وقولب الزسلشرمكتبعو  
 3".من بٌر كشعَت كمسسم كغَتىا

 ق( بقولو:")691كفٌسره البيضاكم )ت                 أصنافو من بٌر كشعَت :)

 4كغَتىا، أك كيفياتو من خضرة كضبرة كغَتعلا".

             ﴿في قولو تعاذلف       

   ﴾  ؽلثل حقيقيت: احلياة ادلتجددة )مث ؼلرج بو زرعا سلتلفا ألوانو( يف أزىى صورىا، كحقيقة

مصفرٌا مث غلعلو حطاما( يف صورة حسية مشهودة تتمالىا العُت، كػلسها فًتاه ادلوت كالفناء )مث يهيج 
 5الفكر كالوجداف، كذلك يف عادل النبات الذم يرتبط باإلنساف ارتباطا مصَتيا.

                                                           
1
 .31/144تفسٌر الطبري،   

2
 .31/144المصدر نفسه،   

3
 .1/354،355الكشاف، الزمخشري،   

4
 .1/41تفسٌر البٌضاوي،   

5
 .132الكناٌة فً القرآن الكرٌم، أحمد الحٌانً، ص  
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أما الذم يهم يف ىذا ادلقاـ فهي الكناية باللوف األصفر )مث يهيج فًتاه مصفرٌا( إشارة إذل          
لو من ذركة احلياة يف معناىا القريب كىو ادلوت ادلرتبط بالٌزرع يف كل ىيئاتو، كأشكالو، كألوانو بعد ربوٌ 

 كزكالو. تشكيلها اجلمارل يف ألوانو كخضرتو كنضرتو، إذل ادلوت يف جفافو كتيبسو

أما عن ادلعٌت البعيد للكناية فقد أشار إليو عدد من ادلفسرين، قاؿ ابن كثَت :" ىكذا الدنيا،         
تعود عجوزا شوىاء، كالشاب يعود شيخا ىرما كبَتا ضعيفا، كبعد ذلك كٌلو تكوف خىضرة حسناء، مث 

 1ادلوت".

ة اإلنساف باحلياة الدنيا، فمهما طاؿ عمر كفٌسرىا القرطيب بقولو:" كاآلية فيها سبثيل حليا       
اإلنساف فال بد من االنتهاء، إذل أف يصَت مصفر اللوف، متحطم األعضاء، متكٌسرا كالزرع بعد 

 2نضرتو".

إف القيمة احلجاجية للكناية يف ىذه اآلية الكرؽلة أهنا سبٌثل ادلعٌت بالطريقة احلسٌية ادلألوفة         
الذىٍت مؤثرا يف احلٌس كالٌنفس، كليحقق بذلك االستجابة النفسية اليت يهدؼ  لإلنساف، ليكوف ادلعٌت

القرآف ربقيقها يف ادلتلقي، فاحلياة الدنيا كالزرع سباما يف تقٌلبو كربٌولو من احلياة إذل ادلوت، كاإلنساف 
سو، كىو ّٔا كال ينسى نف س ىذا التحوؿ يف مشهده ادلتكرر، فال يغًتٌ يشاىد ىذا التقٌلب، كيتحسٌ 

ادلعادؿ  -يف هناية ادلطاؼ–يقطع رحلتو بُت احلياة كادلوت، فاحلياة البشرية ال تعدك أف تكوف 
 اإلنساين لعادل النبات.

          

 كناية عن ادلوت كالفناء                                            كناية عن احلياة 

 ذبسيد لقدرة ا على اإلماتة كإعادة البعث                  

                                                           
1
 .133، ص13تفسٌر القرآن العظٌم، ابن كثٌر، مج   

2
 .32، ص2صفوة التفاسٌر، الصابونً، مج  
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يف قولو  20/سورة الحديدكقد كيٌظف ىذا اللوف يف عدة مواضع يف القرآف الكرًن منها ما كرد يف 

 ﴿تعاذل:                              

                

                                ﴾. 

 ﴿كقولو تعاذل يف سورة ادلرسالت:        ﴾33. 

        

 تصوير لشرار النار ادلتطاير

 داللة على القوة كشدة احلرارة

 يوحي بالعذاب كسوء ادلآؿ

:الكناية باللون األبيض 

 ﴿قولو تعالى: كاستخدمو القرآف الكرًن يف أكثر من موضع تارة منفردا      ﴾ 

 .49/الّصافات

شٌبههن ببيض الٌنعاـ ادلصوف عن الغبار كضلوه يف الٌصفاء كالبياض ادلخلوط بأدىن  قاؿ البيضاكم:"
 1صفرة فإنو أحسن ألواف األبداف".

 ﴿كتارة مقًتنا مع اللوف األسود كما يف قولو تعاذل:                  

                              ﴾  

                                                           
1
 .1/11البٌضاوي،  تفسٌر  
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. يقوؿ الطربم يف تفسَته:" )27فاطر/            فسقيناىا أشجارا يف :)

األرض فأخرجنا بو من تلك األشجار شبرات سلتلفا ألواهنا؛ منها األضبر كمنها األسود كاألصفر كغَت 
 1ذلك من ألواهنا".

 ﴿قولو تعاذل يف سورة البقرة:  أك كما يف                   

                        

                

                

                              

       ﴾187. 

دلا يف ذلك من تقريب ادلعٌت، إذ األبيض لوف الصفاء ففي اآلية تضاد بُت اللونُت األبيض كاألسود 
 2كالقتامة.كالنقاء كالوضوح كاألسود لإلعتاـ 

 الكناية باللون غير المباشر 

إضافة إذل ظلاذج الصور الكنائية السابقة اليت كٌٌت فيها القرآف الكرًن باللوف مباشرة ىناؾ كنايات       
يف مشاىد يـو القيامة، لونية ييدرؾ فيها اللوف يف صورة غَت مباشرة، كأكثر ىذه الكنايات غَت ادلباشرة 

ادلؤمنُت كفوزىم دبا توحي بو من إػلاءات اإلشراؽ كالتهٌلل كاجلماؿ كاالستبشار، للداللة على ثواب 
كمنها للداللة على عقاب الكافرين كخسراهنم دبا ربمل من إػلاءات الغٌم كاحلسرة كاالكتئاب. من 

 ذلك:
                                                           

1
 .15/223تفسٌر الطبري،   

2
ٌنظر أكثر فً دالالت اللون األبٌض: األلوان دورها، تصنٌفها، مصادرها، رمزٌتها وداللتها، كلود عبٌد، مراجعة وتقدٌم: محمد محمود،   

 وما بعدها. 15م، ص3112، بٌروت، 1المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، ط
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  :قال تعالى﴿                             

                         ﴾ /42-38عبس 

ادلتأمل ىذا التقابل القائم على التضاد بُت حاؿ الفريقُت )ادلؤمنوف كالكافركف(، ىذا فليتأمل        
الذم يربز ادلشهد، كيكشف عن عمق ادلعاين كاإلػلاءات للكنايات ادلتضادة األخَت ؽلثل اإلطار الفٌٍت 

 اليت ذبٌسد احلالة النفسية لكل من الفريقُت دبا يرتسم على الوجوه يف صورة حيوية مؤثرة.

فكناية )األسفار( تصٌور ادلؤمنُت يف ىذه الصورة ادلشرقة )كجوه يومئذ مسفرة(؛ إذ يتداعى          
 1ن كجوىهم، قاؿ الزسلشرم:" مسفرة: مضيئة متهللة، من )أسفر الصبح( إذا أضاء".لوف مشرؽه م

كجاءت الكناية )مسفرة( بصيغة )اسم الفاعل( لتوحي بتمٌكن ىذا الوصف منهم، كيعٌمق          
ىذا ادلعٌت كيصٌعده اآلية )ضاحكة مستبشرة( بصيغة )اسم الفاعل( أيضا، لتدؿ على الثبات كالدكاـ؛ 

 2فرحة مسركرة دبا رأتو من كرامة ا، كرضوانو، مستبشرة بذلك الٌنعيم الٌدائم".أم: "

كأكثر األلواف اليت تعكس ذلك ادلوقف ىي اللوف األبيض؛ فهو من األلواف الناصعة، يعمل          
 على تكثيف تلك احلالة النفسية ادلسركرة ادلبتهجة اليت ىم فيها.

 إشراقها كسعادة أىلها الصورة الكنائية القاسبة اليت ترتسم على كجوه كيقابل ىذه الصورة يف         

﴿الكافرين                                  ﴾ 

، إذ اجتمعت كنايتاف لونيتاف )غربة( ك)قًتة( يف إخراج صورة الكافرين الفٌجار،  42-40عبس/
 فمن كناية )غىربة( يتداعى لوف الغبار، كىو من األلواف غَت الناصعة.

 

                                                           
1
 .2/215الكشاف، الزمخشري،   

2
 .133، ص2صفوة التفاسٌر، الصابونً، مج  
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قاؿ األصفهاين:" كمن الغبار اشتق الغىربة، كىو ما يعلق بالشيء من الغبار، كما كاف على لونو، 

 ﴿قاؿ:            ﴾/1كناية عن تغٌَت الوجو للغٌم".  40عبس 

، كىو الٌدخاف الساطع من الٌشواء  كالعود كضلوعلا، كقاؿ تعاذل: كالقًتة أصلها " من القيتار كالقىًتى

﴿       ﴾/2ضلو غربة، كذلك ًشبو دخاف يغشى الوجو من الكذب". 41عبس 

 كقاؿ الزسلشرم:" كال ترل أكحش من اجتماع الغربة كالسواد يف الوجو، كما ترل من كجوه الزنوج إذا 

 3اغربت، ككأف ا عٌز كجل غلمع إذل سواد كجوىهم الغربة، كما صبعوا الفجور إذل الكفر".

فالكنايتاف تشَتاف إذل تلك احلالة النفسية ذلؤالء )الكافركف( يف ذلك ادلوقف الذم يواجهونو،        
 كىي حالة ؽلألىا الغٌم كاحلزف، كمصَتىا اخلسراف كاخليبة.

 كناية باللوف األبيض غَت ادلباشر      كناية عن اإلشراؽ كالسعادة   كجوه مسفرة        

 عالقة التضاد

 غَت ادلباشر اللوف األسودكناية ب     ه عليها غربة     كناية عن احلزف كالغٌم كجو        

كللكناية باللوف األبيض كاألسود بطريقة غَت مباشرة صور كثَتة يف الربع األخَت من القرآف الكرًن، 

 ﴿: قولو تعالىمنها                                 

          ﴾/25-22القيامة. 

 ﴿: وفي قولو             ﴾/24المطففين. 

                                                           
1
 .3/422المفردات فً غرٌب القرآن، الراغب األصفهانً، مكتبة نزار مصطفى الباز،   

2
 .3/114المصدر نفسه،   

3
 .2/215الكشاف، الزمخشري،   
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 ﴿وفي قولو أيضا:         ﴾/8الغاشية. 

ادلؤمنُت كالكافرين يف مشهد من مشاىد يـو القيامة، كتنبٍت ىذه األساليب كىي كنايات تصٌور حاؿ 
 الكنائية على التقابل بُت الفريقُت.

يتبٌُت شلا سبق أف الكناية باللوف ادلباشر أك غَت ادلباشر كانت غنية بإػلاءاهتا، فهي قيمة فنية          
، ادلعٌت، فتوحي أكثر من داللتها الظاىرةيف تصويرىا للمعاين كادلشاىد فيما ترمسو من ظالؿ حوؿ 

كىذا النوع من الكنايات يعٌد أسلوبا ذا قوة تعبَتية يف ذبسيد ادلعاين العقلية كالنفسية يف حيوية كقوة 
 1تأثَت كإمتاع.

 الكناية الّنفسّية:-٣

يعٌد التصوير األداة الشائعة يف القرآف، فهو " يعرٌب بالصورة اٌسة ادلتخٌيلة عن ادلعٌت الٌذىٌٍت،       
اإلنساين ، كالطبيعة كاحلالة الٌنفسية، كعن احلادث اسوس، كادلشهد ادلنظور، كعن النموذج 
ادلتجددة، فإذا ادلعٌت البشرية، مث يرتقي بالصورة اليت يرمسها فيمنحها احلياة الشاخصة، أك احلركة 

الذىٌٍت ىيئة أك حركة، كإذا احلالة النفسية لوحة أك مشهد، كإذا النموذج اإلنساين شاخص حٌي، 
أما احلوادث كادلشاىد كالقصص كادلناظر فَتدىا شاخصة حاضرة، فيها احلياة، كفيها احلركة، فإذا 

 2أضاؼ إليها احلوار فقد استوت ذلا كل عناصر التخييل".

فالكناية القرآنية زبرج فيها ادلعنويات كآّردات، كاالنفعاالت النفسية باللباس احلٌسي؛         
الذم يكوف تأثَته يف النفس كالذىن أعمق من آّردات، كيف ذلك يقوؿ الرازم:" إًلف النفس مع 

ثيل احلسٌي مث عقبتو بالتم احلٌسيات أمٌت من إلفها مع العقليات، فإذا ذكرت ادلعٌت العقلي اجلليٌ 
 3قد نقلت النفس من الغريب إذل القريب". فكأنك

                                                           
1
 .122ٌنظر: الكناٌة فً القرآن الكرٌم، أحمد الحمدانً، ص  

2
 .22م، ص3114، القاهرة، 13وٌر الفنً فً القرآن، سٌد قطب، دار الشروق، طالتص  

3
 .31نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز، الرازي، ص  
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كالكناية النفسية يف القرآف الكرًن باعتمادىا التصوير احلسٌي تسعى إذل إظهار ادلشاعر        
الباطنة، كاخللجات الشعورية يف حركات حسٌية نابضة باحلياة، كتيعرض كل ىذه ادلعاين النفسية يف 

مشاىد يف احلياة الدنيا، يف مواقف متنوعة، كيف اآلخرة يف بعض  سياقات سلتلفة، كأحواؿ متباينة
 يـو القيامة ادلركعة.

 من صور الكنايات النفسية يف الربع األخَت من القرآف الكرًن:

 :قال تعالى﴿             

         ﴾/18غافر. 

فإظلا ترتفع عن أماكنها فتلتصق حبلوقهم فال تعود فيًتكحوا كال زبرج  البيضاكم:"يقوؿ 
 1فيسًتػلوا".

فكأف القلوب يف ىذا ادلشهد تفارؽ مواضعها، كتبلغ احلناجر فعالن من شٌدة الٌضيق، كالكرب 
، كما الذم صٌورتو الكناية )إذ القلوب لدل احلناجر(، كىي إشارة إذل احلالة النفسٌية للظادلُت

، كخوؼو من شٌدة ادلوقف كىولو. ، كىلعو  ينتأّا من ىوؿو

 تعالى:قال﴿                  ﴾ 

 .7القمر/

 الكناية يف )   ؛ دبعٌت يغٌضوف أبصارىم عند خركجهم من األجداث، ال يرفعوهنا) 

إذل شيء، كذلك كناية عن ذيذٌلم كىواهنم، قاؿ الزسلشرم:" كخشوع األبصار: كناية عن الٌذؿ 
 2كاالطلزاؿ، ألف ذلٌة الٌذليل كعزٌة العزيز تظهراف يف عيوهنما".

                                                           
1
 .1/14تفسٌر البٌضاوي،   

2
 .1/211الكشاف، الزمخشري،   
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كأضاؼ البيضاكم :" )            أم: ؼلرجوف من قبورىم )

 1أبصارىم من اذلوؿ، كإفراده كتذكَته ألف فاعلو ظاىر غَت حقيقي التأنيث".خاشعا ذليالن 

فادلتأمل ذلذه الصورة الكنائية دبا ربملو من شحنة داللية تعرٌب عن احلالة النفسٌية ذلؤالء، كاليت 
 ذبٌسدت يف عيوهنم فهي خاشعة ذليلة.

التشبيهية بعدىا، فقد أضافت كالذم صٌعد من قيمتها احلجاجية ما أضافتو الصورة          
ملمحان جديدا زادت الصورة توضيحا كتقريبا إذل األذىاف؛ فقد شٌبو ا خركجهم من القبور 
باجلراد ادلنتشر، كفيو داللة على الكثرة؛ إذ ؼلرجوف صبوعا منتشرة من ىنا كىناؾ. قاؿ الزسلشرم 

: جاءكا كاجلراد :" اجلراد مىثىل يف الكثرة كالتمٌوج، يقاؿ يف اجليش الكثَت  ادلائج بعضو يف بعضو
 2منتشر يف كل مكاف لكثرتو".

كقاؿ الٌصابوين :" قاؿ ابن اجلوزم: كإظلا شٌبههم باجلراد؛ ألف اجلراد ال جهة لو يقصده، فهم 
 3عُت ليس ألحد منهم جهة يقصدىا".زً ؼلرجوف من القبور فى 

 .9النازعات /، كسورة 43كمثلو ما ذكره عٌز من قائل يف سورة القلم/ 

شلا سبق ؽلكن القوؿ إف الكنايات النفسٌية تعتمد على حركات حسٌية متباينة يف ذبسيد         
احلاالت النفسٌية، إذ تيظهر بالتصوير احلسٌي احلركي ما ؼلتلج يف النفوس من مشاعر كانفعاالت، 

أعضاء جسم اإلنساف، كىي سواء كانت احلركة الكنائية باليد، أك العُت، أك الرأس، أك غَتىا من 
يف ذلك كسائل تعبَتية تيقصد إذل التأثَت يف النفس كالذىن، أكثر من كوهنا رلرد تعبَتات ذىنية 

 رلردة.

 

                                                           
1
 .1/121تفسٌر البٌضاوي،   

2
 .1/211الكشاف، الزمخشري،    

3
 .33/341، 2صفوة التفاسٌر، الصابونً، مج   
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 الكنايات الُخلقّية:-٤

ييقصد ّٔا الكناية اليت تتناكؿ موضوعان يتعٌلق بقيمة خيلقية، إغلابية كانت أـ سلبية، كموضوعاهتا يف 
حوؿ: الغيبة كالنميمة، البخل كالتبذير، التكرٌب كالتواضع،...كغَتىا من ادلوضوعات  القرآف الكرًن تدكر

 1ادلرتبطة بأخالؽ اإلنساف كسلوكو.

لقد عرض القرآف الكرًن ذلذه ادلوضوعات باستخداـ األسلوب الكنائي ادلصٌور للمعٌت، فكاف         
دث االستجابة الٌشعورية، كالوجدانٌية يف ادلتلقي )قارئان أك  أكثر حيوية كتأثَتان، كالذم من شأنو أف ػلي

 سامعان(، كىو يتلقى ىذه ادلوضوعات اليت يسعى القرآف إذل تثبيتها يف ذىنو، كنفسو، أك تنفَته منها.

 كىذا ما سيتٌضح من خالؿ النماذج القرآنية ادلنتخبة من الربع األخَت:

 :قال تعالى﴿                          

               

              ﴾ /12الحجرات. 

 ﴿الكناية يف قولو:              ﴾  كىي كناية عن ،

 الغيبة؛ عرضها القرآف الكرًن يف صورة تثَت كل االمشئزاز كاخلوؼ يف النفس.

         

 معٌت قريب ظاىر                                                 معٌت بعيد 

 الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبة                 العالقة احلجاجية: سبثيلأكل اإلنساف حلم أخيو      

                                                           
1
 .122ٌنظر: الكناٌة فً القرآن الكرٌم، أحمد اللحٌانً، ص  
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كٌٌت عنو كالصورة الكنائية ىنا تقـو على التشبيو التمثيلي؛ الذم من كرائو ييفهم ادلعٌت        
ي
ادل

، كىو أكله عن رغبةو كاختيارو.  )الغيبة(؛ إذ شٌبو ادلغتاب أخاه بشخص يعمد إذل أكل حلمو آدميٍّ

 1قاؿ ابن عباس:" الغيبة إداـ كالب الناس".

كقاؿ الزسلشرم:" سبثيله كتصويري دلا ينالو ادلغتاب من ًعرض ادلغتاب على أفظع كجو كأفحشو، كفيو 
 2االستفهاـ الذم معناه التقرير".مبالغات شىت منها: 

غتاب من عرض ادلغتاب على أفحش كجو من البيضاك  كىو أيضا ما ذىب إليو
ي
م:" سبثيل ما ينالو ادل

مبالغات االستفهاـ ادلقرر، كإسناد الفعل إذل أحدو للتعميم كتعليق ابة دبا ىو يف غاية الكراىة، كسبثيل 
وؿ أخنا كميتنا كتعقيب ذلك بقولو )فكرىتموه( تقريرا كربقيقا االغتياب بأكل حلم اإلنساف كجعل ادلأك

 3لذلك".

الصورة التشبيهٌية يف تداخلها مع الصورة الكنائية صنعت نسيجان فنٌػيٌان بديعان يف التعبَت  هذهف       
ٌصل االستجابة ادلطلوبة، فجعلت صورة ادلشٌبو بو كناية عن صفة  ٌسد ادلعٌت، كربي القرآين حىت ذبي

 الغيبة.

ػلرص عليها القرآف   تجلى القيم كاألبعاد االجتماعية، كىي أبعادكّٔذا التصوير القرآين ت       
كٌل احلرص، ليس يف ىذه الصورة الكنائية فحسب، كإظلا يف السورة اليت انتظمت فيها، ىذا 

 ﴿الربط الذم بُت الغيبة كالبعد االجتماعي جٌسدتو اآلية الكرؽلة              

                               

   ﴾  /13الحجرات. 

                                                           
1
 .1/144الكشاف، الزمخشري،   

2
 .1/144المصدر نفسه،   

3
 .1/122تفسٌر البٌضاوي،   
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ربصر "الغرض من اختالؼ النوع البشرم من الذٌكر كاألنثى، كاختالؼ األماكن  فاآلية      
اليت تعمل الغيبة –كالشعوب، كالقبائل يف غاية كاحدة ىي )التعارؼ(، كربط الٌصالت االجتماعية 

 1على كل طبقاهتا، كمراحلها بُت األفراد، كاجلماعات كاألمم". -على سبزيقها

 :قال تعالى﴿                            

           ﴾ /4-1المسد. 

 ﴿ادلعٌت القريب للصورة الكنائية             ﴾   كما أشار إليو ادلفسركف: أف

زكج أيب ذلب "كانت ربمل حزمةن من الٌشوؾ كاحلسك فتنثرىا بالليل يف طريق النيب صٌلى ا عليو 
 2كسٌلم إليذائو".

أما ادلعٌت البعيد لصورة )ضبل احلطب(، فإنو يشَت إذل معٌت آخر ميكٌٌت عنو كىو)          
عٌت فيما حكاه عن ابن عباس قولو: "احلطب: النميمة، النميمة(، كقد أكرد ابن قتيبة ىذا ادل

(، إذا أغرل بو؛ شٌبهوا النميمة ككانت تػىنيمُّ كتػيؤىرّْش بُت الناس . كمن ىذا قيل : )فالف ػلطب عليَّ
باحلطب، كالعداكة كالٌشحناء بالنار؛ ألهنما يقعاف بالنميمة، كما تلتهب النار باحلطب. كيقاؿ: 

 3تعاركا احلطب يف موضع النميمة".نار احلقد ال زببو، فاس

فسًد بُت الناس: كأضاؼ           
ي
الزسلشرم :" كانت سبشي بالنميمة. كيقاؿ للمٌشاء بالنمائم ادل

 4ػلمل احلطب بينهم؛ أم :يوقد بينهم النائرة كييورثي الٌشر".

 

                                                           
1
 .121الكناٌة فً القرآن الكرٌم، أحمد اللحٌانً، ص  

2
 .2/413الكشاف، الزمخشري،  

3
 .322. وروح المعانً، األلوسً، دار إحٌاء التراث العربً، د ط، بٌروت، ص121، 115تؤوٌل مشكل القرآن، ابن قتٌبة، ص  

4
 .413/ 2الكشاف، الزمخشري،   
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الراغب األصفهاين :" ) -أيضا -كىو ما ذىب إليو            /كناية عن   4( ادلسد

 1النميمة. كحىطىبى فالفه بفالفو سعى بو، كفالفه ييوقد باحلطب اجلىٍزؿ كناية عن ذلك".

   

 معٌت بعيد معٌت ظاىر قريب 

 النميمة   زكج أيب ذلب كىي تضع حزما من الٌشوؾ يف طريق النيب )ص(

 الٌنميمة للحطباستعارة          

لقد جٌسدت الصورة الكنائية )                  ) القريب كالبعيد داللة الٌسخرية دبعنييها

ـٌ صبيل زكج أيب ذلب، فضالن عن خلق النميمة الذم كانت تسعى لنشره بُت الناس لينقلبوا أعداء  من أ
 على رسوؿ ا صٌلى ا عليو كسٌلم.

  ﴿كالذم صٌعد من ىذه الداللة، ما ضبلتو الصورة الكنائية بعدىا يف قولو تعاذل :            

     ﴾ /أم :" يف عنقها حبله من لىيفو قد فيتل فٍتالن شديدان، تيعٌذب بو 5المسد .

ذلا قالدة فاخرة من الٌذىب، يـو القيامة. قاؿ رلاىد: ىو طوؽه من حديد. كقاؿ ابن ادلسيب: كانت 
 2فقالت: كالاٌلت كالعزل ألنفقنها يف عداكة زلمد، فأعقبها ا منها حبالن يف جيدىا من مسد النار".

ىذا الذم أشار إليو ادلفسركف ىو ادلعٌت القريب ذلذه الكناية، لكن اآلية تشَت إذل معٌت           
 األذل، كاالنتقاـ من رسوؿ ا كادلسلمُت، كقد عرٌب ميكٌٌت عنو بعيد ىو صفة االنقياد األعمى إذل

 3عنها القرآف يف مواضع أخرل.

                                                           
1
 .1/123المفردات فً غرٌب القرآن، الراغب األصفهانً،   

 .235، ص4م، مج1555لمنورة، ، المدٌنة ا1والتفسٌر الصحٌح، حكمت بن بشٌر بن ٌاسٌن، دار المآثر، ط 
2
 .215/ 21،  2صفوة التفاسٌر، الصابونً، مج   

3
 .124ٌنظر: الكناٌة فً القرآن الكرٌم، أحمد اللحٌانً، ص  
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كيتجلى يف سورة )ادلسد( ملحظه فٌٍتّّ كصبارلّّ للكناية السابقة، يظهر يف تناسق اللفظ، كتناسق       
زلمد  الصورة "فجهنم ىنا نار ذات ذلب يصالىا أبو ذلب، كامرأتو ربمل احلطب، كتلقيو يف طريق

إليذائو )دبعناه احلقيقي أك آّازم(... كاحلطب شلا ييوقد بو الٌلهب، كىي ربـز احلطب، فعذأّا )ص(
يف النار ذات اللهب أف تيغٌل حببلو من مسدو، ليتم اجلزاء من جنس العمل، كتتم الصورة دبحتوياهتا : 

 1احلطب، كاحلبل، كالنار كاللهب".

تظهر يف تلك الصورة اليت ارتسمت يف ذىن القارئ أك السامع عن إف براعة ىذه الكناية          
زكجة أـ صبيل، كىي يف حركة دائبة ربمل احلطب، كتيضـر النار، دكف أف تدرم بأف زكجها ىو من 

 سيصالىا.

 معٌت قريب: حـز احلطب كإضراـ النار.                                                  

 معٌت بعيد: النميمة ضبٌالة احلطب 

 كناية عن االنقياد إذل األذل كاالنتقاـ. حبل من مسد 

 :قال تعالى﴿                         

              ﴾  /7-4الماعون. 

كعال يف ىذه اآليات صفة خيلقية أخرل كىي كناية عن )البخل(، الذم ينشأ بسبب  يعرض ا جلٌ 
 2الٌسهو عن الٌصالة، كمراءاة الناس.

 

                                                           
1
 .125الكناٌة فً القرآن الكرٌم، أحمد الحٌانً، ص  

2
 .134ٌنظر: الكناٌة فً القرآن الكرٌم، أحمد اللحٌانً، ص  
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 ﴿يف قولو تعاذل:         ﴾ كناية ذلا دالالت كثَتة، منها ما ذكره ادلفسركف من :

"ادلاعوف: الزكاة. كعن ابن مسعود: ما يتعاكر يف العادة من الفأس كالقدر كالدلو كادلقدحة أف :
 1كضلوىا. كعن عائشة: ادلاء كالنار كادللح".

ىذه الصفة )البخل( آٌّسدة يف ىذه الصور كاألشكاؿ اليت دٌلت عليها اآلية ناشئة كما يقرر          

    ﴿القرآف عن الٌسهو يف الصالة      ﴾ ؛ ألف إقامة الصالة على

كجهها الصحيح تنشئ آثارىا العملية اخليلقية اإلغلابية من خالؿ تنميتها لغرائز اخلَت، فالكناية يف 
 اآلية عن البخل بوصفو قيمة خلقية سلبية.

إف القيمة احلجاجية ذلذه الكناية تكمن يف التهذيب اخليلقي الذم تبعثو يف نفوس ادلؤمنُت        

﴿فتنٌفرىم من البخل كالٌشح، كتدعوىم إذل اإلنفاؽ يف سبيل ا، فتكوف بذلك الكناية    

     ﴾  قق يف سياقها القرآين االستجابة النفسٌية اليت يهدؼ القرآف إذل بعثها يف قلوب ربي

 ادلؤمنُت، كادلتمثلة يف ذبٌنب البخل بوصفو قيمة خلقية سلبية.

  :قال تعالى﴿                    ﴾  /32القيامة-

33. 

  ﴿الكناية يف قولو تعاذل:       ﴾ كىي كناية عن مشية اإلنساف الكافر؛ ،

دَّد. كالتَّمىطّْي: التبخًت كمدُّ اليدين يف  طَّى الٌرجل: سبى ألف :" ادلٌط: ادلدُّ. مىطاى بالقـو مىٍطوان: مدَّ ّٔم، كسبى

                                                           
1
 .21/215، 2. وصفوة التفاسٌر، الصابونً، مج2/444الكشاف، الزمخشري،   
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  ﴿ادلصغرات اليت دل يستعمل ذلا مكرب. كقولو تعاذل :ادلشي. قاؿ ابن األثَت : كىي من    

    ﴾ ."1أم: يتبخًت 

 2كجاء يف "مفاتيح الغيب":" يتمطط، أم: يتمدد، ألف ادلتبخًت ؽلدُّ خيطاه".

جٌسدىا السياؽ فاآلية تصٌور التكرٌب ادلنبعث من اإلعجاب بالنفس من خالؿ الصورة احلسٌية اليت 
 القرآين كىي حركة اجلسم كٌلو، ففي الصورة الكنائية داللة كراىية التصٌنع يف ادلشية )يتمطى(.

كالذم زاد من بالغتها ىو ىذا النسق اخلاص للسياؽ الذم ألقى الضوء على ىذه الشخصية ادلغركرة 
 3كالغفلة. الغافلة يف تبخًتىا، كإعجأّا بنفسها فكاف مصَتىا إذل التيو كالضالؿ

 كناية عن التبخًت كالتباىي. ذىب إذل أىلو يتمطى  

. 28) احلج/كذلذا النوع من الكناية )اخللقية( صوره أخرل يف الربع األخَت من القرآف كىي على كثرهتا 
 ....(4. غافر/30،31. النور/7زلمد/

يٌتضح من صور الكنايات اخليلقية أف للكناية كظيفة تعبَتية، كتصويرية يف أداء األفكار كادلعاين         
اليت يهدؼ القرآف إذل تثبيتها يف ذىن ادلتلقي، كنفسو، كقد عرٌب القرآف عن تلك ادلعاين الذىنية آّردة 

دث التأثَت بطريقة الكناية بوصفها أسلوبا مؤثرا؛ باعتبارىا أداة فٌنية ربي  سن التصوير، كأداة إقناعية ربي
 كاالستجابة الوجدانية ادلناسبة يف القارئ أك السامع، كىنا مبلغ كماذلا كبالغتها.

 

 

 
                                                           

1
 .344،341، مادة )مطا(، ص11لسان العرب، ابن منظور، مج   

2
 .333، ص2. والكشاف، الزمخشري، ج322، ص21مفاتٌح الغٌب، الرازي، ج  

3
 .135ٌنظر: الكناٌة فً  القرآن الكرٌم، أحمد اللحٌانً، ص  
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 الكنايات المعرفّية:-٥

ييراد ّٔا الًتاكيب الكنائية ادلتعلٌقة باحلواس؛ من مسًع، كبصرو، كفؤادو، كاليت ّٔا يتم ربصيل العلم كادلعرفة 
 1بوصفها أداةن ىادية إذل اإلؽلاف با، لينفرد ّٔا اإلنساف عن بقية ادلخلوقات األخرل.

كيف القرآف من اآليات الكثَتة اليت ربٌث على ربريك العقل، كآيات تدعو اإلنساف إذل          
التفكَت العميق لكل ما ػليط بو من موجودات على اعتبار أف احلواس مداخل، كمنافذ للتعقل 
كالٌتفٌكر، كمن شبة ادلعرفة ىي اليت تعطي اإلنساف قيمتو كتفٌرده، كتبوئو مركزه ادلسئوؿ سٌيدا على 

 2العادلُت، كخليفة ا يف أرضو.

إف القرآف ىو ادلعجزة العقلية الكربل، كيف ذلك قاؿ السيوطي :"... كأكثر معجزات بٍت          
م، كأكثر معجزات ىذه األمة عقلية، لفرط ذكائهم، إسرائيل كانت حسٌية لبالدهتم، كقٌلة بصَتهت

ككماؿ أفهامهم، ألف ىذه الشريعة دلٌا كانت باقية على صفحات الٌدىر إذل يـو القيامة، خيٌصت 
 3بادلعجزة العقلية الباقية لَتاىا ذكك البصائر".

صٌور القرآف حاؿ الذين عطٌلوا حواسهم، كعقوذلم، كبصائرىم من الكافرين، كادلنافقُت كقد          
كادلشركُت، فهم يف ضالؿ كعمى، كأهنم سيلبوا كسائل ادلعرفة كاإلدراؾ، فهم دبنزلة البهائم كاألنعاـ بل 

  ﴿أضٌل،مصداقا لقولو تعاذل:                 

                                   

              ﴾/179األعراف. 

 صور الكنايات ادلعرفية يف الربع األخَت من القرآف الكرًن النماذج التالية: منك 

                                                           
1
 .315ٌنظر: المرجع السابق، ص   

2
 .331ٌنظر المرجع نفسه، ص  

3
 .1/1432اإلتقان فً علوم القرآن، السٌوطً،   
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 :قال تعالى﴿              

       ﴾/05 فّصلت. 

لي العادل  ذبتمع يف اآلية الكرؽلة ثالث كنايات كصفية متواشجة يف إخراج ادلعٌت ادلكٌت عنو؛ الذم غلي
، الداخلي كالنفسٌي للكافرين، كاشفان عن موقفهم إزاء ما يدعوىم إليو الرسوؿ صٌلى ا عليو كسٌلم

، ﴾   ﴿، ك﴾       ﴿فهم يصموف أنفسهم بقوذلم :

؛ فلما تعطٌلت قلؤّم بديهي أت تتعٌطل آذاهنم عن الٌسمع، فضال ﴾    ﴿ك

، ككلها كنايات تيظهر ﴾    ﴿عن حاسة الٌسمع اليت دٌلت عليها الكناية 

 على الكفر.إصرارىم 

 1كاألكٌنة: األغطية كالواحد كناف.

 كىي كناية تصٌور ادلعٌت ادلراد بأسلوب رلازٌم، فليس شبة أغطية زلسوسة على قلؤّم، أك عقوذلم.

: "الوىٍقر: الثٌقل يف األذف، يقاؿ: كىقػىرىت أذنو تىًقري كتػىٍوقػىري".﴾   ﴿كذلك الكناية يف 
2 

( أهنا للدكاب، مث استعملت يف ثقل الٌسمع.   كاألصل يف استعماؿ مادة )كىقػٍره

: الوىٍقر: احلمل للحمار كللبغل". "كىقػٍره
3 

إف الٌتصوير ّٔذه الطريقة كناية عن غفلة قلؤّم، كإعراضهم عن احلق، كإصرارىم على الكفر،     
كتكتمل الصورة مع الكناية الثالثة أين عميت أبصارىم، فويضع حجاب بينهم كبُت الرسوؿ )ص( 

﴿        ﴾ . 

                                                           
1
 .3/125. والمفردات فً غرٌب القرآن، الراغب األصفهانً، مادة )كن(، 221، ص12لسان العرب، ابن منظور، مادة )كنن(،مج  

2
 .1/242المفردات فً غرٌب القرآن، الراغب األصفهانً، مادة )وقر(،   

3
 .243/ 1فسه، المصدر ن  
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رسوؿ ا )ص( كما ىو عليو: حجابان ساترا كحجابا قاؿ الزسلشرم :"كأف بينهم كما ىم عليو، كبُت 

﴿منيعا من جبلو أك ضلوه. فإف قلت: ىل لزيادة )ًمٍن( يف قولو:           ﴾  فائدة؟

قلت: نعم؛ ألنو لو قيل: بيننا كبينك حجاب، لكاف ادلعٌت: أف حجابا حاصال كسط اجلهتُت، كأما 
بزيادة )من( فادلعٌت: أف حجابا ابتدأ منا كابتدأ منك، فادلسافة ادلتوسطة جلهتنا كجهتك مستوعبة 

 1باحلجاب ال فراغ فيها".

كافرين، كقد أقاموا بينهم كبُت رسوؿ ا )ص( فعلى ىذا تكوف الكناية قد صٌورت حاؿ ال         
حجابا ؽلنعهم من مساع دعوتو إذل اخلَت، فتكوف بذلك تعطلت لديهم كسائل ادلعرفة كالعلم ّٔذه 
احلجب الثالث اليت صٌورهتا الكنايات: حجاب األغطية اليت تلٌف قلؤّم، كحجاب الٌصمم يف 

ه الصور الكنائية يف الداللة اليت يهدؼ السياؽ أمساعهم، كحجاب العمى يف أبصارىم، لتجتمع ىذ
 2القرآين إذل تصويرىا، كىي عناد الكفار كإصرارىم على الكفر.

كشلا ال ؼلفى على الباحث ىو اجلانب احلجاجي ذلذه الصور الكنائية؛ الذم يظهر يف أثرىا      
الذم أحدثتو يف نفس ادلتلقي من حيث ترسيخ ادلعاين، كالصفات بإكسأّا ثوب ادلاديات اسوسة، 

 ككأنو كقف على القضية مشفوعة بدليلها، كعلى الدعوة يف طٌي برىاهنا.

قال تعالى :﴿                     ﴾ 

 .3المنافقون/

 ﴿يف قولو تعاذل :      ﴾ كناية قائمة يف بنيتها على االستعارة، كاخلتم، إذ شٌبو قلوب ،

 ادلنافقُت بالوعاء ادلطبوع عليو.

                                                           
1
 1/22. وتفسٌر البٌضاوي، 1/223الكشاف، الزمخشري،   

2
 .333ٌنظر: الكناٌة فً القرآن الكرٌم، أحمد اللحٌانً، ص  
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ابن منظور:" الطٍَّبع: بالسكوف: اخلتم. كبالتحريك: الدَّنىس، كأصلو من الوسخ كالدَّنىس يغشياف قاؿ 
السيف، مث استعَت فيما يشبو ذلك من األكزار كاآلثاـ كغَتىا من ادلقابح. كالطٍَّبعي: مىٍلؤيؾ السّْقاء حىت 

 1ال تزيد فيو من شدة ملئو".

 2قاؿ الراغب األصفهاين:" كىو أكسع من اخلتم".كالطٍَّبعي أكسع يف داللتو من اخلتم، 

فقلوب ادلنافقُت تناسبها استعارة )الطَّبع( دكف اخلتم، ألف قلؤّم قد ملئت باألكزار كغَتىا من 
، دبعٌت تتعٌطل حواسو السمعية كالبصرية فال تؤدم كظيفتها ادلقابح، مث إف فساد اجلسد يفسد القلب

 3جى منها اإلؽلاف.احلقيقية، فهي قلوب مريضة ال ير 

 كنــايات عـن يـوم القيامــــــة-٦

 كثَتة ىي الكنايات يف القرآف الكرًن عن يـو القيامة، كيستخدـ القرآف يف التعبَت عن ىذا اليـو
انفراط عقد ىذا الكوف ادلنظور، باختالؿ ركابطو كضوابطو اليت سبسك ألفاظا متعددة، ككلها تشَت إذل 

 4.ائو بعد انغالقها من قيد الناموسالبديع الدقيق، كتناثر أجز بو يف ىذا النظاـ 

كالربع األخَت من القرآف الكرًن فيو من ىذه ادلشاىد كاألحداث، كىي كلها كنايات ربمل يف        
طياهتا دالالت موحية هتدؼ إذل تأسيس أصوؿ الدين الكربل يف القلوب كالنفوس، كاليت منها: 

 كربوبيتو للكوف، كاخلالئق صبيعا.توحيد ا يف ألوىيتو 

كمهمة البحث ىنا ىي إجالء بعض ىذه ادلعاين كبسطها أماـ القارئ بطريقة ذبمع بُت        
 التصوير الفٍت كاجلمارل، كبُت التأثَت الوجداين النفسي، كمن ظلاذج الكنايات:

                                                           
1
 .322، ص4لسان العرب، ابن منظور، مادة )طبع(، مج   

2
 .3/252المفردات فً غرٌب القرآن، الراغب األصفهانً، مادة )طبع(،   

3
 .331قرآن الكرٌم، أحمد اللحٌانً، صٌنظر: الكناٌة فً ال  

4
  .21/2411، 2م، مج3112، 23ٌنظر: فً ظالل القرآن، سٌد قطب، دار الشروق، ط  
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قال تعالى :﴿                            

                                   

 ﴾ /7-1الواقعة. 

 ﴿كما ذيكرت لفظة )الواقعة( يف قولو تعاذل:                 

                          ﴾ /15-13الحاقة. 

الواقعة: "ادلراد: القيامة، كصفت بالوقوع؛ ألهنا تقع ال زلالة، فكأنو قيل: إذا كقعت اليت ال بد  كقعت
 1من كقوعها، ككقوع األمر: نزكلو".

ىذا العدكؿ عن التصريح بلفظ )القيامة( إذل الكناية عنو بلفظ )الواقعة( إظلا إلثبات الشاىد           
 2إذا كقعت دل تكن ذلا رجعة كال ارتداد". كالٌدليل، كىو حتمية كقوعها، فهي "

كربمل ىذه الصورة الكنائية من التهويل كتفخيم شأهنا، كىذا ظاىر يف مطلعها الذم استهل          
ب)إذا( الشرطية اذكؼ جوأّا، زيادة على أف لفظة )الواقعة( تفيد العمـو كالشموؿ، كالٌشدة 

صفية إذل األمساء ادلختومة بتاء التأنيث )انتقلت من الو كادلبالغة يف إثبات ادلعٌت كصورتو، فهي من 
 3االمسية(، لذا كانت أغلب أمساء احلشر مؤنثة: كالقارعة، كاحلاٌقة، كالطٌامة، كالٌصاخة،.....

كالتعريف يف )الواقعة(:" تعريف اجلنس لتمييزىا من بُت األجناس ألف يف استحضاره زيادة هتويل ألنو 
 4حقيق بالتدبٌر".

                                                           
1
 .1/133. وتفسٌر البٌضاوي، 2/31الكشاف، الزمخشري،   

2
 .2/31الكشاف، الزمخشري،   

3
 .331ٌنظر: الكناٌة فً القرآن الكرٌم، أحمد الحٌانً، ص  

4
 .33/115التحرٌر والتنوٌر، ابن عاشور،  تفسٌر  
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امة من رٌج األرض، كبٌس اجلباؿ، لتشٌكل مقدمة كتتواذل ادلشاىد ادلعرٌبة عن ىوؿ يـو القي        
 مركعة، فضال عن اجلرس ادلوسيقي للفظة )الواقعة( الذم يتناسب كالٌسياؽ.

زاد  إف بالغة ىذه الصورة الكنائية كامن يف مضامنها، إذ اجتمع فيها من األساليب البيانية ما        

﴿ : قولومن درجة إقناعها، فهي صورة مرٌكبة من رلاز عقلٌي يف    ﴾  كالقيامة ال زبفض

 ﴿كال ترفع، كإظلا اخلافض كالرٌافع ىو رٌب العزٌة كاجلالؿ، كمن تشبيو يف قولو:           

         ﴾  كاجتماع ىذه الٌصور لتأكيد ذلك ادلعٌت )ىوؿ يـو القيامة( كترسيخو يف ،

 الذىن كاحلٌس، كإقرار حبقيقة كقوعها.

 رلاز عقلي )خافضة رافعة( 

 كناية عن ىوؿ يـو القيامة الواقعة 

 تشبيو )بٌست اجلباؿ بٌسا فكانت ىباء منبثا  

 :قولو تعالى﴿                                  

                        ﴾/5-1القارعة. 

كأصل )القرع(: تصوير آخر دلشهدو من مشاىد يـو القيامة، عرٌب عنو القرآف بلفظة )القارعة(، " 
 1الٌضرب بشدة كقوة، تقوؿ العرب: قرعتهم القارعة، كفقرهتم الفاقرة، إذا كقع ّٔم أمر فظيع".

فمن شأف الكناية )القارعة( دبا ربملو من شحنة داللية تنم عن أىواذلا العظيمة أف ربدث االستجابة 
، 37-33، عبس/4-1/النفسية اليت يهدؼ القرآف إثارهتا يف نفوس ادلتلقُت.)ينظر: احلاقة

 ...(18، غافر/58-57، النجم/7-1، الغاشية/ 35-34النازعات/ 

                                                           
1
 .21/151، 2صفوة التفاسٌر، الصابونً، مج  
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 :قال تعالى﴿                 

       ﴾/40-38المدثر 

       :1ابن عباس: ىم ادلؤمنوف. قاؿ 

 2األلوسي: ىم ادلسلموف كادلخلصوف. كزاد

 3كيقاؿ: "فالف ميموف النقيبة، إذا كاف ميموف األمر، ينجح فيما حاكؿ كيظفر بو".

 4كمن آّاز: "ىو عنده باليمُت، أم: دبنزلة حسنة".

 5كاليمُت أيضا: القوة، قاؿ الٌشماخ:

َقِطَع الَقرِينِ رَأَْيُت َعرابََة اأَلوِسيَّ  َراِت، ُمنـْ  َيْسُمو                 ِإَلى الَخيـْ

 ينِ ـــــُة بِالَيمِ ــــاَىا َعَرابـــــتـََلقَّ   ِإذا َما رَايٌَة رُِفَعت ِلَمْجٍد                  

 6أم: بالقوة.

استعماؿ )اليمُت( يف ىذا ادلوضع للداللة على القوة، على سبيل آّاز ادلرسل ىو عالقة  غكمسوٌ 
 السببية، فاليمُت سبب القوة.

: داجلكذكر عبد القاىر اجلرجاين أف "الناس يقولوف للرجل إذا أرادكا حثٌو على األمر كأف يأخذ فيو ب
ليت ال غناء لألخرل دكهنا، فال عهٍت إنساف اك  ،أخرج يدؾ اليمٌت. كذاؾ أهنا أشرؼ اليدين كأقواعلا

                                                           
1
 .21/311مفاتٌح الغٌب، الرازي،   

2
 .35/121روح المعانً،   

3
 .211صشرح وتحقبق: أحمد محمد شاكر، عبد السالم هارون، دار المعارف، د ط، مصر، د ت، ، ه(344)ت إصالح المنطق، ابن السكٌت  

4
 .3/253، مادة )ٌمن(،م1554، بٌروت، 1ه(، تحقٌق: محمد باسل عٌون السود، دار الكتب العلمٌة، ط124)ت أساس البالغة، الزمخشري  

5
 .222، 221دٌوان الّشّماخ بن ضرار الذبٌانً، حققه وشرحه: صالح الدٌن الهادي، دار المعارف، د ط، مصر، د ت، ص  

6
 .421، ص12ن(، مجلسان العرب، ابن منظور، مادة )ٌم  
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بشيء إال بدأ بيمينو فهٌيأىا لنيلو، كمىت ما قصدكا جعل الشيء يف جهة العناية جعلوه يف اليد 
  1اليمٌت".

 فلفظة )اليمُت( مرتبطة بدالالت اخلَت كالربكة، كالقوة كالعناية.

هنا تدؿ على أف ىؤالء ادلؤمنُت ىم أما كناية )أصحاب اليمُت( إضافة إذل الدالالت السابقة فإ
كٌل نفس رىن بكسبها عند ا غَت مفكوؾ "ادلطلقوف من الرٍَّىن )كل نفس دبا كسبت رىينة( دبعٌت: 

أطابوه من كسبهم، كما ؼلٌلص الراىن رىنو بأداء )إال أصحاب اليمُت(، فإهنم فكوا عنو رقأّم دبا 
 2احلق".

   ﴿د من داللة تكرًن ادلؤمنُت، كىذا يف قولو تعاذل: كيف السياؽ القرآين ما ييصعٌ          

     ﴾/استفهاـ يوحي بإىانة آّرمُت، ألف ا خٌوؿ ادلؤمنُت حٌق سؤاذلم  كىو .42اآلية

عن مصَتىم الذم انتهوا إليو، كتتعمق ىذه الدالالت أكثر من خالؿ السياؽ الذم يعرض إجابتهم 

 ﴿كاعًتافهم                            

                                  

           ﴾ كىي كناية تشَت إذل أعلية الصالة يف 48-43اآليات ،

 اإلؽلاف كدليلو، كإنكارىا يدؿ على الكفر. اإلسالـ، فالصالة رمز

إف القيمة البالغية كاحلجاجية ذلذه الكنايات ىي ادلقابلة اليت جٌسدىا القرآف بُت صورة        
ادلؤمنُت )أصحاب اليمُت(، كمصَت الكافرين، ىذا التقابل قائم على عالقة التضاد، كىي عالقة تعٌمق 

 التارل حصوؿ األثر كاالستجابة.ادلعٌت يف حٌس ادلتلقي ككجدانو، كب

                                                           
1
 .313أسرار البالغة، الجرجانً، اعتنى به: مصطفى شٌخ مصطفى،ص  

2
 .2/323الكشاف، الزمخشري،   
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 من النتائج اليت خليص إليها البحث يف موضوع الكناية :         

فالوضوح، كمن العمـو إذل التخصيص،  تراكح مصطلح الكناية عند القدماء بُت الغمور كالغموض-
لي، مث فهي عند أيب عبيدة غامضة عامة، إذ حصرىا يف سًت ادلعٌت كراء لفظ آخر غَت اللفظ األص

خطت خطوات كاسعة على يد عبد القاىر اجلرجاين فأخذت صورة ادلصطلح العلمي، حيث اشًتط 
فيها العبور إذل ادلعٌت ادلقصود باستعماؿ معٌت غَت مقصود، كلكنو رًدؼه لو كتاليو، مث دخلت الكناية 

خصصت زبصيصا تاٌما يف دائرة آّاز على يد ابن األثَت فقد ضبلها على جانيب احلقيقة كآّاز، مث 
 على يد القزكيٍت.

دراسة الكناية عند القدماء تكاد تكوف يف أغلب األحياف دراسة تقليدية، فادلتأخر يقٌلد ادلتقٌدـ يف -
تعريف ادلصطلح كيف تقسيمو، كينقل شواىده، كأحيانا ينقل تعليقاتو على ىذه الشواىد دكف أف يأيت 

يكوف زلصورا يف الصياغة بأف يستبدؿ لفظا بآخر، كذبدر جبديد، كأحيانا قد يتصٌرؼ لكن تصرٌفو 
اإلشارة ىنا أف دراسات اجلرجاين كابن األثَت للكناية كانت فيها الكثَت من التجديد كاالبتكار يف 
تعريف ادلصطلح، كيف الشواىد، ككذا التناكؿ كالصياغة، فإذا كاف اجلرجاين قد كضع أسس االذباه 

كضع أسس اذباه جديد يف الدرس البالغي مزج فيو بُت االذباىُت األديب  األديب، فإف ابن األثَت قد
 كالكالمي.

ؼلتار القرآف الكرًن الكناية اختيارا دقيقا يف التعبَت عن ادلعٌت ادلراد، إذ إف كل كلمة يف القرآف -
 الية.موضوعة يف موضعها الالئق ّٔا، تؤدم معناىا، كربقق يف سياقها أبعادا معنوية، كنفسية، كصب
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والتشبيو  واالستعارة لبحث ىذه أغلب ادلباحث البيانية كاجملازراسة يف رحلة القد صحبت الدّ         
أىم  وبّينت خصائص اشتغال آليات احلجاج يف اخلطاب القرآين، كما شرحت وغَتىا، الكنايةو 

بتنوع األساليب، ورقي اللغة  بع األخَت من القرآن الكرمي؛ حيث اّتسمتالرّ أدواتو اإلجرائية يف 
 وجزالتها، وبالغة اخلطاب. أما عن أىم النتائج اليت سجلتها الّدراسة فهي كاآليت: 

  يسوا سواء واللغة على اجملاز، على أهنم يف ذلك ل الكرمي ن العرب إىل اشتمال القرآنذىب البالغيو
قلُّ، فمن الذين بالغوا يف وجود

ُ
كثر، ومنهم ادلعتدل، ومنهم ادل

ُ
 يف اعتماد التأويل اجملازي؛ فمنهم ادل

 عدّ ؛ إذ أما ابن فارس فقد جرى عكس ابن جٍت ،وتلميذه ابن جٍت الفارسي اجملاز يف اللغة أبو علي
 وابن األثَت والرازي العربية كالسكاكيعتدل فيمثلو أغلب علماء احلقيقة أكثر الكالم، أما الفريق ادل

لغة سواء لغة القرآن أو أن اجملاز واقع يف عموم اللغة،  الذين اتفقوا على؛ والزسلشري والقزويٍت والعلوي
 العرب.

 ن اجملاز بأنواعو ادلختلفة من استعارة وتشبيو وكناية حيمل قيًما حجاجية برىانية، نظرا لكونو القول إ
احلقيقة، وأحسن موقًعا يف األذىان واألمساع، وأسرع وصواًل إىل القلوب، وسبياًل حجاجيّا أبلغ من 

 لبلوغ ذروة اإلقناع، فهذه االستعماالت اجملازية ىي مبثابة حجج وأدلة لإلثبات واحلجاج.

  احلجاجي و  بُت اذلدف اجلمايل  أحد مسالك احلجاج وىو جيمعيف الّنص القرآين يعّد اجملاز
 بطريقة توظيف وجوىو من استعارة وتشبيو وكناية،...إخل. وال يتأتى ىذا إالناعي، اإلق

   تتصدر االستعارة بشكل كبَت بنية الكالم اإلنساين واخلطاب القرآين خصوصا، فهي عامل رئيس
للعواطف وادلشاعر  د ادلعٌت، وُمتنفسٌ ، وأداة تعبَتية، ومصدٌر للًتادف وتعدّ ز واحلثّ يحفتّ يف ال

 نفعالية.اال

   إىل قدرهتا على ختطي الواقع العياين، وإحداث عالقات   الستعارة يف التصوير القرآينقيمة اتعود
جديدة بُت األشياء، والكشف عن العالقات اخلفية، والتعاطف بُت األشياء، فهي تدعو اخليال ألن 

 دلتلقي.جيمع بُت أشياء مل توجد بينها عالقة من قبل، وذلك مناط التأثَت يف ا
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  فيو دورا  البيانية فهي كثَتة يف القرآن الكرمي، ومؤديةاالستعارة مبا ىي شكل من أشكال الصورة
 بارزا يف احملاجة واإلقناع ترغيباً وترىيباً.

  تعّد االستعارة احلجاجية من ضمن الوسائل اللغوية اليت يستغلها ادلتكلم بقصد توجيو ادلتلقي إىل
وجهٍة للخطاب زلّددة، ومن ذتة حتقيق أىدافو احلجاجية، كما أن االستعارة احلجاجية أكثر 

فة إىل السمات انتشارا الرتباطها مبقاصد ادلتكلمُت وبسياقاهتم التخاطبية والتواصلية، إضااالستعارات 
اجلمالية اليت تتحلى هبا، فمىت رفد احلجاج اجلمال أضحى اخلطاب أكثر إقناعا، وأقدر على اقتحام 

 عامل ادلتلقي وتغيَته.

  تستمد االستعارات ادلستخدمة يف الربع األخَت من القرآن الكرمي جانبا من جوانب حجاجيتها من
 -جّل ثناؤه-النفوس، فهذه االستعارات تصّور اقتدار اهلل انصهارىا يف بناء صورة ادلتكّلم ادلؤثرة يف

أو  االستعارات على بناء حجةوسلطانو الّنافذ حىت تعظم مهابتو يف نفوس ادلتلقُت، وتعمل ىذه 
صورة ادلتكلم بوصفها رتلة من الصفات واألفعال القادرة على التأثَت يف ادلخاطب، واجتذابو لتصديق 

 اخلطاب، والعمل بدعواه.

 بل جتاوزهتا فحسب تسجيل وجوه الّشبو ادلادية بُت األشياء تشبيهات القرآنية مل تقف عندإن ال ،
ادلماثلة النفسية ، وتعمقت فيها حىت أضفت عليها حياة شاخصة، وحركة متجددة وذاك جانب إىل 

و، شلا مهم يف حجاج التشبيو القرآين، إذ يستحضر الذىن هبذا الطابع احلركي للصورة ما غاب عن
 ي لديو القدرة على تفاصيل ادلوقف وحيويتو.يقو 

  القرآن الكرمي يسَت بأسلوب التشبيو إىل غاية بعيدة من الصدق والقوة، وروعة التأثَت، وجودة
يبلغ يف ذلك  البعيدة يف صورة حسية مألوفة، حيث التصوير، وتقرير الشبو بُت األشياء، وإبراز ادلعاين

 اإلعجاز.غاية اإلجياز ومنتهى 

 دقة البناء ادلركب يف التصوير، وما حيشده من طاقة  البالغة العربية منذ عهد مبكر على تنبو علماء
إحيائية تأثَتية، وُعرف بعناوين سلتلفة منها: التشبيو التمثيلي، والتشبيو ادلركب، وغَتىا، والًتكيب فيها 
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ار على زاوية واحدة يف التصوير، وهبذا حيتاج إىل ضرب من التأول نظرا إىل التعدد، وعدم االقتص
 تظهر وظيفتو احلجاجية.

  مرتكزا حيويا تتأسس عليو الصورة الفنية يف اخلطاب  تشبيهية بوصفها مظهرا بيانياالصور التعّد
بعث الّلذة لدى  القرآين، وبذلك فالتشبيو يضطلع بوظيفة رتالية ضمن الًتاكيب األدبية، إذ يتقصد

 ادلتلقي، ولفت انتباىو وإثارتو فنيّا.

  م هبا ترغيبًا وترىيًبا، على أساس تنبع القيمة احلجاجية للمثل القرآين من الوظائف واألدوار اليت يقو
وتتوافر فيو قصدية التأثَت، ليجد ادلتلقي نفسو  بو، لو ُمْلٍق ومتلقٍ  أن ادلثل القرآين خطاٌب متلفظٌ 

 القتناع بصحة ما توصل إليو من نتائج، وأىم تلك الوظائف:مطالبا با

بعظة ضارب ادلثل وىو اهلل سبحانو وتعاىل، وكذلك مبكانة من نزل عليو  التصديقيةالوظيفة ترتبط -١
 (.عليو السالم )جربيلبينهماوحياً )زلمد عليو الصالة والسالم( ومن كان واسطة 

بادلتلقي إىل مستوى آخر، وىو التأثَت يف سلوكو وزتلو على إصلاز  يتم االنتقال يف الوظيفة الفعلية-٢
 فعل، أو التزام ُمعتقٍد، أو تركهما بناء على تلك السلطة التصديقية احملققة.

  ّتكون ي لتدخل يف حّيز اإلدراك لدى ادلتلقي مثيل منتزعة من اجملال احلسّ كلما كانت عناصر الت
 تأديهامنو إىل العقليات، وىذا لزيادة ألفها، ولكثرٍة  احملسوسات أتّ ألن ميل النفس إىل  ؛أكثر فاعلية

 إليها من أجل كثرة طرقو وىي احلواس ادلختلفة ادلؤدية إليها.

  دتثل بنية الصورة الكنائية يف حّد ذاهتا عامال حجاجيا فيها، إذ تدفع ادلتلقي إىل إعمال العقل
 إليو. والروية للكشف عن قناع ادلعٌت الذي تلّمح

 يو يف نظر ادلتلقي، يف أهنا ترفع من قيمة ادلعٌت البعيد الذي تشَت إل ل القيمة احلجاجية للكنايةتتمث
 يده يف نفسو، واالعتزاز بو وتفخيمو.وتعمل على تأك
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  إذا كانت االستعارة ترتكز على مبدأ التشابو، فإن الكناية تعتمد على مبدأ التجاور؛ أي االنتقال
 آخر رلاور لو. من شيء إىل

 اهتم وعها بتنوع سلاطبيها، وتباين كفاءدتتلك الصورة البيانية يف القرآن الكرمي طاقة حجاجية نظرا لتن
 النفسية، والثقافية، والعقدية، ومراعاهتا ذلذه ادلكونات يبعث فيها وىجا يضيء طريق ادلعٌت دلتلقيها.

 عض اآلخر، وىو ما خلق تنوعا ضد بعضها البلقد تضافرت سبل احلجاج ومستوياتو يف القرآن، يع
بو اخلطاب، وتقوى طاقتو احلجاجية اإلقناعية، وذاك جوىر اإلعجاز البالغي  ا وخطابيا يشتدّ يبأسلو 

 يف اخلطاب القرآين.

 يعّد مالذا آمنا لفهم كتاب اهلل،  -سيما ذات التوجو البالغي–التفسَت  إن التعامل مع مصادر
للمعاين القرآنية، ومن مث تقدميها للجمهور عقائد ثابتة قوية حىت يسهل  ومنو التدبر احلجاجي

ريب أغٌت حجاجيا شلا قد يتخيلو االقتناع، وىذا مؤشر قوي على أن الًتاث البالغي واألصويل الع
 .همبعض

 بنتائج  دُ عِ يزال رلاال حيتاج دلن ينربي لو بالدراسة ألنو يَ  البحث يف حجاج اخلطاب القرآين ال إن
 علمية قّيمة ختدم الدراسات القرآنية عموما، وخباصة البالغية منها واإلعجازية.
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 .م3112، بريوت، 1منشورات ضفاف، ط بالغة اإلقناع يف املناظرة، عبد اللطيف عادل، -1
 .م3111والنشر والتوزيع، القاىرة، واالتصال، مجيل عبد اجمليد، دار غريب للطباعة  بالغةال -3
 .لطباعة والنشر، دط، القاىرة، د تتفسري البالغي امليّسر، عبد القادر حسني، دار غريب لال-2
 جواىر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، أمحد اهلامشي، ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميلي، -4

 املكتبة العصرية، دط، بريوت.
 م.1984، القاىرة، 5مكتبة األجنلو املصرية، طإبراىيم أنيس،داللة األلفاظ،  -5
 م.3111، القاىرة، 1لغة واخلطاب، عمر أوكان، رؤية للنشر والتوزيع، طال -6
ه(، حتق: عبد اجمليد تركي، دار الغرب 474)ت نااج يف ترتيب اجحااج، أبو الوليد الباجيامل -7

 .اإلسالمي، دط
 م.3119بداع البياين يف القرنن العييم، محمد علي الصابوين، املكتبة العصرية، بريوت، اإل-8
بالغية يف الشاىد البالغي دراسة وحتليل، نادر عبد الرمح  محمد الوقفي، جامعة متتة، اإل-9

 م.3117
تقان يف علوم القرنن، السيويي، حتق: مرك  الدراسات القرننية، مجمع املل  هاد لطباعة اإل-11

 املصحف الشريف، دط، اململكة العربية السعودية.
ه(، حتقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، 528أساس البالغة، ال خمشري )ت-11
 م.1998، بريوت، 1ط
لغوية تداولية، عبد اهلادي ب  ظاهر الشاري، دار الكتاب اجلديد  اسرتاتيايات اخلطاب مقاربة-13

  م.3112، بريوت، 1املتحدة، ط
ستعارات ال ي يحيا اها، جورج اليكوف، مارك جونس ، تر: عبد اجمليد جحفة، دار توبقال اال-12

 م.1996، 1للنشر، ط



والمراجع المصادر قــــائمة   
 

 
225 

امعة النااح الوينية، نابلس، ستعارة التمييلية يف القرنن، ففا  حس ي عبد اسحمس  الرتك، جاال-14
 م.3111

، بريوت، 1ستعارة اجحية، بول ريكور، تر: محمد الو،ي، دار الكتاب اجلديد املتحدة، طاال-15
  م.3116

 ستعارة القرننية والنيرية العرهانية، عطية سليمان أمحد، جامعة السويس، دط، دت.اال-16
، القاىرة، 3اهلداية، طالسيد شيخون، دار  ستعارة وأثرىا يف األساليب العربية، محموداال-17

 .م1994
أسرار البالغة، اجلرجاين، اعتىن بو: ميّسر عقاد، مصطفى شيخ مصطفى، متسسة الرسالة -18

 م. 3112، بريوت، 1ناشرون، ط
أسلوب القرنن بني اهلداية واإلعااز البياين، عمر محمد عمر باحاذق، دار املأمون للرتاث، -19
 م.1994، دمشق، 1ط
، بريوت، 1أسلوبية اجحااج التداو،ي والبالغي، ميىن كاظم فادق، منشورات االختالف، ط-31

 م.3115
، 1سلوبية والبيان العر،ي، محمد عبد املنعم خفاجي ونخرون، الدار املصرية اللبنانية، طاأل-31

 م.1993القاىرة، 
مد شاكر، عبد السالم ق: أمحد محيوحتقه(، شرح 344إفالح املنطق، اب  السكيت )ت-33

 .ىارون، دار املعارف، د ط، مصر، د ت
، 1أفول البيان العر،ي يف ضو  القرنن الكرمي، محمد حسني علي الصغري، دار املترخ العر،ي، ط- 32

 م.1999بريوت، 
عااز البالغي يف القرنن الكرمي عند املعت لة، عماد حس  مرزوق، مكتبة بستان املعرهة، اإل-34
 م.3115االسكندرية، ، 1ط
، القاىرة، 1عااز البالغي يف القرنن الكرمي، محمد حس  سالمة، دار افآهاق العربية، طاإل-35

 م.3113



والمراجع المصادر قــــائمة   
 

 
226 

إعااز القرنن الكرمي عند شيخ اإلسالم اب  تيمية مع املقارنة بكتاب إعااز القرنن للباقالين، -36
اسني ومحمد عمر عبد اهلل حوية، مكتبة محمد ب  عبد الع ي  العّواجي، تقدمي: حكمت ب  بشري ب  ي

 ىـ.1437، الرياض، 1دار املنااج للنشر والتوزيع، ط
 .، بريوت4إعراب القرنن وبيانو، محي الدي  ب  أمحد مصطفى درويش، دار اليمامة، ط-37
لوان دورىا، تصنيفاا، مصادرىا، رم يتاا وداللتاا، كلود عبيد، مراجعة وتقدمي: محمد محمود، األ-38
 م.3112، بريوت، 1ملتسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، طا

نليات اجحااج القرنين دراسة يف نصوص الرتغيب والرتىيب، عبد اجلليل العشراوي، عامل الكتب -39
 م.3116، األردن، 1اجحديث، ط

، لبنان، 1ميال العربية القدةمة، رودلف زهلامي، تر: رماان عبد التواب، متسسة الرسالة، طاأل-21
 م.1971

يااح يف علوم البالغة، اخلطيب الق وي ي، حتقيق وتعليق وهارسة: غريد الشيخ محمد، إةمان اإل-21
 الشيخ محمد.

 .م1983دار اجلاحظ للنشر، بغداد،  بحث البالغي عند العرب، أمحد مطلوب، منشوراتال-23
، 2إبراىيم، مكتبة دار الرتاث، طربىان يف علوم القرنن، ال ركشي، حتق: محمد أبو الفال ال-22

 م.1984القاىرة، 
  .م3115بالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، محمد العمري، أهريقيا الشرق، الدار البياا ، ال-24
بالغة اجحذف الرتكييب يف القرنن الكرمي، اإلحتباك أمنوذجا، عدنان عبد السالم أسعد، دار -25

 ىـ.1421غيدا ، عمان، 
اخلطاب اإلقناعي مدخل نيري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية، محمد العمري، أهريقيا بالغة -26

 م.3113، املغرب، 3الشرق، ط
، دمشق، 1كة، دار القلم، طبالغة العربية أسساا وعلوماا وهنوهنا، عبد الرمح  حبنّ ال-27

 .م1996
 م.1999الشرق، املغرب، بالغة العربية أفوهلا وامتداداهتا، محمد العمري، أهريقيا ال-28
، عمان، 1، دار البشري، طناج متكامل، محمد علي بركات محديبالغة العربية يف ضو  مال-29

 م.1993



والمراجع المصادر قــــائمة   
 

 
227 

 بالغة العربية، أمحد يوسف علي، جامعة ال قازيق، د ط.ال-41
 م.1982، القاىرة، 6بالغة تطور وتاريخ، شوقي ضيف، طال-41
ية، هرانسوا مورو، تر: محمد الو،ي، عائشة جرير، أهريقيا بالغة مدخل لدراسة الصور البيانال-43

 م.3112الشرق، املغرب، 
، 1بالغة والنقد، املصطلح والنشأة والتطور، محمد كرمي الكواز، متسسة االنتشار العر،ي، طال -42

 م،.3116بريوت، 
 م.3111، بريوت، 1بالغة وحتليل اخلطاب، حسني خالفي، دار الفارا،ي، طال-44
ية العقل العر،ي، دراسة حتليلية نقدية لنيم املعرهة يف اليقاهة العربية، محمد عابد اجلابري، بن-45

 م. 3119،بريوت، 9، املرك  اليقايف العر،ي، ط3سلسلة نقد العقل العر،ي 
 بيان والتبيني، اجلاحظ، حتقيق وشرح: عبد السالم ىارون، دار اجليل، بريوت.ال-46
، القاىرة، 1بني املكنية والتبعية واجملاز العقلي، بسيوين عبد الفتاح، متسسة املختار، ط-47

 م.3111
تاريخ نيريات اجحااج، هيليب بروتون، جيل جوتييو، تر: محمد فاحل ناحي الغامدي، مرك  -48

 م.3111، جدة، 1النشر العلمي، ط
، بريوت، 2الكتب العلمية، طتأويل مشكل القرنن، اب  قتيبة، حتق: أمحد فقر، دار -49

 .م1981
 ه.1411، بريوت، 1تبيان يف البيان، شرف الدي  الطييب، دار البالغة، طال-51
حتليل اخلطاب يف ضو  نيرية أحداث اللغة، دراسة تطبيقية ألساليب التأثري واإلقناع اجحااجي -51
، القاىرة، 1للاامعات، طشر طاب النسوي يف القرنن الكرمي، محمود عكاشة، دار الناخل-يف 

 .م3112
رتاث النقدي والبالغي عند املعت لة حىت هناية القرن السادس اهلاري، وليد قّصاب، الدوحة، ال-53

 .م1985
حل حريري، جامعة أم القرى، تشبياات القرننية وأثرىا يف التفسري، استشااد أسامة فاال-52

 .م3119



والمراجع المصادر قــــائمة   
 

 
228 

، القاىرة، 2مكتبة وىبة، ط لبيان، محمد أبو موسى،تصوير البياين دراسة حتليلية لصور اال-54
 .م1992

تصوير البياين يف حديث القرنن ع  القرنن، دراسة بالغية حتليلية، عبد الع ي  ب  فاحل ال-55
 م.3116، 1العّمار، سلسلة الدراسات القرننية، جائ ة د،ي للقرنن الكرمي، ط

 م.3114، القاىرة، 17تصوير الف ي يف القرنن، سيد قطب، دار الشروق، طال-56
، 1تصوير اجملازي والكنائي، حترير وحتليل: فالح الدي  محمد أمحد، مكتبة سعيد رأهت، طال-57

 م.1988
 .م3116، عمان، 4رائي، دار عمار، طتعبري القرنين، هاضل السامال-58
 م.1984ب  عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، تفسري التحرير والتنوير، الطاىر ا-59
 .م1999املنورة،  ، املدينة1تفسري الصحيح، حكمت ب  بشري ب  ياسني، دار املآث ، طال-61
ه(، حتق: عبد اهلل ب  عبد 211الطربي جامع البيان ع  تأويل ني القرنن، الطربي )ت تفسري-61

 م. 3111، القاىرة، 1اسحمس  الرتكي، ىار للطباعة والنشر، ط
تفسري الفخر الرازي املشاور بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب، هخر الدي  الرازي، درا الفكر، -63
 م. 1981، 1ط
، 1ونخرون، متسسة قريبة، ط م، اب  كيري، حتق: نصطفى السّيدتفسري القرنن العيي-62

 . م3111
ه(، دار الفكر للطباعة والنشر 614)ت الرازي هخر الدي مفاتيح الغيب،تفسري الكبري و ال-64

 م.1981، ، بريوت1والتوزيع،ط
 تفسري مقدمة اب  النقيب يف علم البيان واملعاين والبديع وإعااز القرنن، اب  النقيب-65
 : زكريا سعيد علي، مكتبة اخلاجني، د ط، القاىرة، د ت. ه(، كشف عناا وعلى حواشياا698)ت
تفكري البالغي عند العرب أسسو وتطوره إىل القرن السادس ، محادي فمود، دار الكتاب ال-66

 م.1994، بريوت، 3اجلديد املتحدة، ط
، منشورات دالسادس ،محادي فمو تفكري البالغي عند العرب أسسو وتطوره حىت القرن ال-67

 م.1981اجلامعة التونسية،دط، تونس، 



والمراجع المصادر قــــائمة   
 

 
229 

، 1(، دار الطليعة،ط1تكوي  العقل العر،ي، محمد عابد اجلابري، سلسلة نقد العقل العر،ي )-68
 م.1984بريوت، 

تلخيص البيان يف مجازات القرنن، الشريف الرضي، حققو وقدم لو ووضع هاارسو: محمد عبد -69 
 م.1955، القاىرة، 1دار إحيا  الكتب العربية، ط الغ ي حس ،

تلخيص يف علوم البالغة، الق وي ي، ضبطو وشرحو: عبد الرمح  الربقوقي، دار الكتاب العر،ي، ال-71
 م.3111بريوت، 

ثالث رسائل يف إعااز القرنن، الرماين واخلطا،ي وعبد القاىر اجلرجاين، حققاا وعلق علياا: -71
 ، مصر.2، محمد زغلول سالم، دار املعارف، طمحمد خلف اهلل أمحد

ه(، حتق: عبد اهلل ب  عبد اسحمس  الرتكي،ىار للطباعة والنشر 211جامع البيان، الطربي )ت-73
 .م3111، القاىرة، 1والتوزيع واإلعالن، ط

ه(، حتق: عبد اهلل ب  عبد اسحمس  الرتكي، 671امع ألحكام القرنن الكرمي، القرييب )تاجل-72
 م.3116، بريوت، 1الرسالة، ط متسسة

ااج يف البالغة املعافرة، ثحث يف بالغة النقد املعافر، محمد سامل محمد األمني الطلبة، اجح-74 
 م.3118، ليبيا، 1دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط

، األردن، 3ااج يف الشعر العر،ي بنيتو وأساليبو، سامية الدريدي، عامل الكتب اجحديث، طاجح-75
 .م3111

، 3ااج يف القرنن م  خالل أىم خصائصو األسلوبية، عبد اهلل فولة، دار الفرا،ي، طاجح-76
 م.3117بريوت، 

ااج واجحقيقة ونهاق التأويل ثحث يف األشكال واالسرتاتيايات ، علي الشبعان، الكتاب اجح-77
 م.3111، بريوت، 1اجلديد املتحدة، ط

ااج وبنا  اخلطاب يف ضو  البالغة اجلديدة، أمينة الدىري، شركة النشر والتوزيع املدارس، اجح-78
 م.3111، الدار البياا ، 1ط
قيقة واجملاز، اب  تيمية )تقي الدي  أمحد(، حتق: أبو مال  محمد ب  حامد ب  عبد الوىاب، اجح-79

 م.3113دار البصرية، د ط، االسكندرية، 
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يوان، اجلاحظ، حتقيق وشرح: عبد السالم ىارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا،ي اجح-81
 ، مصر.3وأوالده، ط

 .م3116طاب اإلقناعي يف البالغة العربية، حس  املودن، رسالة دكتوراه الدولة ،اخل-81
، اجل ائر، 1طاب اجحااجي أنواعو وخصائصو، ىاجر مدق ، منشورات االختالف، طاخل-83

  م.3112
طاب القرنين، دراسة يف العالقة بني النص والسياق، خلود العموش، عامل الكتب اجحديث، اخل-82
 م.3118، األردن، 1ط
  .م1979طابة، أرسطو ياليس، حققو وعلق عليو: عبد الرمح  بدوي، دار القلم، بريوت، اخل-84
للصحاهة واألنبا  والنشر دراسات يف االستعارة املفاومية، عبد اهلل اجحرافي، متسسة عمان -85

 م.3113، عمان، 2واإلعالن، ط
د شاكر، مكتبة اخلاجني، اجلرجاين، قرأه وعلق عليو: محمود محم دالئل اإلعااز، عبد القاىر-86

 .القاىرة
، 3مكي، املكتب اإلسالمي، ط ديوان اب  دراج القسطلي، حققو وعّلق عليو: محمد علي-87

 .دمشق
مد حسني، مكتبة افآداب، دط، د )ميمون ب  قيس(، شرح وتعليق: محديوان األعشى الكبري -88
 .ت
 م.3114، بريوت، 3ديوان اخلنسا ، اعتىن بو وشرحو: محدو يّماس، دار املعرهة، ط-89
ديوان الّشّماخ ب  ضرار الذبياين، حققو وشرحو: فالح الدي  اهلادي، دار املعارف، د ط، -91

 مصر، د ت.
 م.1982بريوت للطباعة والنشر، د ط، بريوت، ديوان املتنيب، دار -91
 ، القاىر، د ت.5ديوان امرئ القيس، حتق: محمد أبو الفال إبراىيم، دار املعارف، ط-93
، 1ديوان زىري ب  أ،ي سلمى، شرحو وقدم لو: علي حس  هاعور، دار الكتب العلمية، ط-92

 م.1988بريوت، 
ن، مكتبة اخلاجني، د ط، مصر، د لسالم ىارو رسائل اجلاحظ، اجلاحظ، حتقيق وشرح: عبد ا-94
 .ت
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 روح البيان يف تفسري القرنن، امساعيل االستانبو،ي، دار الفكر، دط، بريوت، دت. -95
دار  ،ه(1371البغدادي )ت ، األلوسييف تفسري القرنن العييم والّسبع املياين روح املعاين-96

   .إحيا  الرتاث العر،ي، د ط، بريوت، دت
 م.1983، بريوت، 1ه(، دار الكتب العلمية، ط466صاحة، اب  سنان اخلفاجي )تسر الف-97
 م.3118سيميائية القرنن بني اجحااج واإلعااز، الصفار محمود، شركة املىن، تونس، -98
، 1سيميائية وهلسفة اللغة، أمربتو إيكو، تر: أمحد الصمعي، مرك  دراسات الوحدة العربية، ط-99

 م.3115بريوت، 
، 3الكتاب العر،ي، طشرح ديوان أ،ي متام،قدم لو ووضع ىوامشو وهاارسو: راجي األمسر، دار -111

 .م1994بريوت، 
 م.1981، بريوت، 4ففوة التفاسري، محمد علي الصابوين، دار القرنن الكرمي، ط-111
صناعتني، العسكري، حتق: علي محمد البااوي، محمد أبو الفال ابراىيم، دار إحيا  ال-113
 م.1953، 1تب العربية، طالك

صورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، جابر عصفور، املرك  اليقايف العر،ي، ال-112
 م.1993، بريوت، 2ط

م،دط، صورة الفنية يف امليل القرنين، محمد حسني الصغري، منشورات دار اليقاهة واإلعالال-114
 .م1981اجلماورية العراقية، 

حتق: عبد العلوي،حيي ب  إبراىيم املتام  ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعااز، طراز ال-115
 م.3113، بريوت، 1اجحميد ىنداوي، املكتبة العصرية فيدا، ط

علم البيان بني القدما  واسحمدثني، دراسة نيرية تطبيقية، حس ي عبد اجلليل يوسف، دار الوها  -116
 م.3117ية، لدنيا الطباعة والنشر،دط،  االسكندر 

 م.1985علم البيان، عبد الع ي  عتيق، دار النااة العربية، بريوت، -117 
 م.3111، تونس، 1علم الكالم والنيرية البالغية عند العرب، محمد النويري، ط-118
علوم البالغة )البديع والبيان واملعاين(، محمد أمحد قاسم، محي الدي  ديب، املتسسة اجحديية -119

 م.3112لبنان،  ،1للكتاب، ط
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، 2علوم البالغة البيان واملعاين والبديع، أمحد مصطفى املراغي، دار الكتب العلمية، ط-111
 م.1992بريوت، 
عمدة يف محاس  الشعر وندابو ونقده، اب  رشيق القريواين، حتق: محمد محي الدي  عبد اجمليد، ال-111

 م.1973، بريوت، 4دار اجليل، ط
إيبور أرمسرتونغ ريتشاردز، تر: سعيد  الغامني، نافر حالوي، منشورات هلسفة البالغة، -113

 إهريقيا الشرق، الدار البياا .
فلسفة والبالغة مقاربة حااجية للخطاب الفلسفي، عمارة نافر، الدار العربية للعلوم ال-112

 م.3119، بريوت، 1ناشرون، ط
 اليقاهة، لبنان.ه  الشعر، أرسطوياليس، تر: عبد الرمح  بدوي، دار -114
، 3فوائد املشّوق إىل علوم القرنن وعلم البيان، محمد اب  النقيب، دار الكتب العلمية، طال-115

 ه. 1417بريوت، 
، الدار 3يف أفول اجحوار وجتديد علم الكالم، يو عبد الرمحان، املرك  اليقايف العر،ي، ط-116

 م.3111البياا ، 
 .م، القاىرة1989األجنلو املصرية، ، حس  البنداري، مكتبة -علم البيان–يف البالغة العربية -117
 .م3113اعة والنشر، د ط، القاىرة، يف ه  اجحااج واجلدل، ىدى وففي، دار اهلاين للطب-118
قرنن م  التفسري املوروث إىل حتليل اخلطاب الدي ي، محمد أركون، ترمجة وتعليق: ىاشم ال-119

 م.3111، بريوت، 1احل، دار الطليعة، طف
، 1كتاب البديع، اب  املعت ، شرحو وحققو:عرهان مطرجي، متسسة الكتب اليقاهية، ط-131

 م.3113بريوت، 
كشاف ع  حقائق التن يل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، ال خمشري، حتقيق وتعليق ال-131

 م.1998، الرياض،1ودراسة: عادل أمحد عبد املوجود، علي محمد معوض، مكتبة العبيكات، ط
ي رماان اجحياين، دار حكناية يف القرنن الكرمي، موضوعاهتا ودالالهتا البالغية، أمحد هتال-133

 م.3114، 1ر والتوزيع، طغيدا  للنش
 .دار فادر،د ط، بريوت، د تلسان العرب، اب  منيور، -132
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، بريوت، 1ليقايف العر،ي، طلسان واملي ان أو التكوثر العقلي، يو عبد الرمحان، املرك  اال-134
 .م1998
 م.1994لغة العربية معناىا ومبناىا، متام حسان، دار اليقاهة، الدار البياا ، ال-135
لغة والتأويل، مقاربات يف اهلرمنيوييقا الغربية والتأويل العر،ي اإلسالمي، عمارة نافر، دار ال-136

 م.3117، بريوت، 1الفارا،ي، ط
طفى الباين اجحليب، دط، مصر، يل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، اب  األثري، مطبعة مصامل-137
 .دت

از العقلي بني الرتابط الرتكييب واالستبدال، عبد الواحد حس  الشيخ، مكتبة ومطبعة اجمل-138
 م.3113، االسكندرية، 1اإلشعاع الفنية، ط

مجاز القرنن خصائصو الفنية وبالغتو العربية، محمد حسني علي الصغري، دار املترخ العر،ي، -139
 م.1989، بريوت، 1ط

ب  امليىن، عارضو بأفولو وعّلق عليو: محمد هتاد س كني، مكتبة  مجاز القرنن، أبو عبيدة معمر-121
 اخلاجني، القاىرة.

 .م1988، عمان، 1للنشر والتوزيع، طاز املرسل والكناية، يوسف أبو العدوس، األىلية اجمل-121
مكتبة وىبة، د ط،  ،جازة واملنع، عبد العييم املطع ياز يف اللغة والقرنن الكرمي بني اإلاجمل-123

 القاىرة، د ت.
 م.1991، املغرب، 1مجاول البيان، محمد مفتاح، دار توبقال للنشر، ط-122 

 م.1987محيط اسحميط، بطرس البستاين، مكتبة لبنان، بريوت، -124
، بريوت، 2(، عامل الكتب، طه317معاين القرنن، الفرّا  )أ،ي زكريا حيي ب  زياد )-125

 .م1982
بية للموسوعات، دط، بريوت، أمحد مطلوب، الدار العر  معام املصطلحات البالغية،-126

 .ه1437
ه(، حققو وخرج شواىده: 761مغ ي اللبيب ع  كتب األعاريب، اب  ىشام األنصاري )ت-127

 م.1964، دمشق، 1مازن املبارك، محمد علي محد اهلل، راجعو: سعيد األهغاين، دار الفكر، ط
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مفتاح العلوم، السكاكي، ضبطو وكتب ىوامشو وعّلق عليو: نعيم زرزور، دار الكتب -128
 العلمية،د ط، بريوت، د ت.

 .ين، مكتبة ن ار مصطفى البازفردات يف غريب القرنن، الراغب األففااامل-129
مفاوم اجملاز ومجاز القرنن أل،ي عبيدة، دراسة يف ضو  جاود يحاة اجحالة والنحاة التحويليني، -141

 م.1989، القاىرة، 1محمد هتيح، ط
 قاربة التداولية، هرانسواز أرمينكو، تر: سعيد علوش، مرك  اإلمنا  القومي، د ت.امل-141
 مقدمة اب  خلدون، عبد الرمح  ب  خلدون، بريوت، دط.-143
 م.3115م  بالغة القرنن، أمحد بدوي، هناة مصر للطباعة والتوزيع، القاىرة، -142
، 1م  بالغة النيم القرنين، بسيوين عبد الفتاح هيود، متسسة املختار للنشر والتوزيع، ط-144

 م.3111القاىرة، 
البخيتاوي، مناىج البحث البالغي عند العرب، دراسة يف األسس املعرهية، عماد محمد محمود -145

 م.3112، بريوت، 1دار الكتب العلمية، ط
منااج البلغا  وسراج األدبا ، حازم القرياج ي، حتق: محمد اجحبيب خوجة، دار الكتب -146

 م.1966الشرقية، دط، تونس، 
 موج  البالغة، محمد الطاىر اب  عاشور، املطبعة التونسية، د ط، تونس، د ت.-147
شرف الدي ، مكتبة غريب،  عبد املنعم خفاجي وعبد الع ي  يحو بالغة جديدة، محمد-148
 . القاىرة
نص، السلطة، اجحقيقة، الفكر الدي ي بني إرادة املعرهة وإرادة اهليمنة، نصر حامد أبو زيد، ال-149

 م.1995، بريوت، 1املرك  اليقايف العر،ي، ط
 .م3111، تونس، 1ط محمد علي للنشر،نيريات لسانية عرهنية، األزىر ال ناد، دار -151
ليات كلية افآداب، الكويت، نيرية االستبدالية لالستعارة، يوسف أبو العدوس، حو ال-151

 .م1991
نيرية اجحااج يف اللغة، شكري املبخوت، سلسلة كلية افآداب منوبة، املطبعة الرمسية -153

 للاماورية التونسية، د ط، د ت.
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براىيم ب  أ،ي بكر البقاعي، دار الكتاب اإلسالمي، نيم الدرر يف تناسب افآيات والسور، إ-152
 .دط، القاىرة، دت

 . ه1217مطبعة افآداب،دط، القاىرة، هناية  اإلجياز يف دراية اإلعااز، هخر الدي  الرازي، -154
هناية األرب يف هنون األدب، أمحد النويري، حتق: علي بوملحم، دار الكتب العلمية، د ط، -155

 بريوت، د ت.
(، مكتبة الشروق 2وحدة البنائية للقرنن اجمليد، يو جابر العلواين، سلسلة دراسات قرننية )ال-156

 الدولية، دط، القاىرة.  
  باللغة األجنبية:-

 - 157 Traité de l’argumentation- la nouvelle rhétorique, Ch . 
Perelman et L. Olbrechts Tyteca , éd –univ de Bruxelles, 2000 . 
158- Argumenter, Demontrer , Expliquer : continuite ou 
repture   cognitive, Raymond Duval ,IREM de Strasbourg. 

-159 Etudes de communication , Jean-claude Anscombre et 
Oswald Ducrot, L ’argumentation dans la langue, Mardaga 
Coll, "Philosophie et langue", Claude Gillet, 1983. 

-161 L’argumentation dans la communication, Philippe Breton, 
(3e édition), éditions la Découverte, Paris, 2003 . 

-161 Les Echelles Argumentatives , Oswald Ducrot, Editions de 
Munuit, Paris, 1989 

-163 Logique et argumentation , Stefan Goltzberg, Université 
de Mons. 

-162 Perelman et Toulmin pour une rhétorique néo-
dalectique , Corinne Hoogaert, CEEA , Université libre de 
Bruxelles . 
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Questions de rhétorique, langage, raison et séduction,-164 
M.Meyer, libraire générale Française, Paris, 1993. 

 والّدوريات: المجالت

، ضم  كتاب اجحااج مفاومو ومجاالتوأساليب اجحااج يف البالغة العربية، محمد الواسطي، -165
دراسة نيرية وتطبيقية يف البالغة اجلديدة، إعداد وتقدمي: حاهظ إمساعيلي علوي، عامل الكتب 

  م.3111، األردن، 1اجحديث، ط
تر: عبد الرهيق بوركي، ضم  كتاب اجحااج ليات اجحااجية للتوافل، ليونيل بلنار، افآ-166

  .مفاومو ومجاالتو
بالغة اخلطاب الدي ي عند األفوليني )أبو إسحاق الشاييب منوذجا(، عبد الرحيم وىا،ي، -167

، املغرب، 1، دار األمان، طضم  كتاب بالغة اخلطاب الدي ي، إعداد وتنسيق: محمد مشبال
 .م1115
اخلطاب القرنين، محمد عابد اجلابري، إدريس جربي، ضم  كتاب: بالغة وحدود التأويل يف ال-168

  بالغة اخلطاب الدي ي.
تدبيج يف القرنن الكرمي، عبد القادر عبد اهلل هتحي اجحمداين، مقال، مجلة كلية الرتبية ال-169

  م.3111، 1، ع11األساسية، مج
قدمي، أمحمد تركي، اجمللة العربية مداد تشبيو بني اجلمالية واجحااجية نيرات يف تراثنا العر،ي الال-171

  م.3117، 1املتسسة العربية للرتبية والعلوم وافآداب، مصر،ع
، 12، مج 49المات، ج تفكري االستعاري يف الدراسات الغربية، أمحد فربة، مجلة عال-171
 . م3112جدة، 
حاجي نبادي، مادي مال اللوين يف الشعر العر،ي م  خالل التنوع الدال،ي، ليال قاسي اجل-173

  ىـ.1291، 9ممتح ، مقال، مجلة دراسات األدب املعافر، ع
اخلطابة اجلديدة لبريملان –ااج أيره ومنطلقاتو وتقنياتو م  خالل مصنف يف اجحااج اجح-172

وتيتكا، عبد اهلل فولة، ضم  كتاب: أىم نيريات اجحااج يف التقاليد الغربية م  أرسطو إىل اليوم، 
 ب منوبة، تونس.جامعة افآدا
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  .م3112، ياران، 9نقدية، ع
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  الع ي ، مقال، كلية الرتبية باإلمساعيلية، جامعة قناة السويس.
مدخل إىل اجحااج، أهاليون وأرسطو وشاييم بريملان، محمد الو،ي، مجلة عامل الفكر، مج -181
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 )أ(..................................................................................مقّدمة
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 27ص............إطالق ادلرّبب وإرادة الربب )ادلرّببية(...............................-1

 31ص............................إطالق الربب وإرادة ادلرّبب )الّرببية(................-4

 33ص..............................................احلالية/ إطالق اسم احلال وإرادة احمللّ -1

 34ص.........................احمللية/ إطالق احملّل وإرادة احلال..........................-2

 36ص................................باعتبار ما كان..................................-3

 37ص.....................................................باعتبار ما سيللن..........-4
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 47................................................صجماز بالزنادة....................-01
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 54.......................صإضافة الفعل إىل ما ليس له يف احلقيقة.....................-04

  -الّربع األخير من القرآن الكريم أنموذجا–حجاجية االستعارة  :الفصل الثـالث

 ن الّتقليد العربي والمنظور الغربيالمبحث األول: االستعارة كآلية مجازية بي -

 64....................ص...............................االستعارة يف التقليد العريب أوال/ -

 64.........................صعند القدماء........................................... -

 64...............................ص...عند احملدثٌن................................. -

 66..............................صاالستعارة يف ادلنظلر الغريب......................ثانيا/ 
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 المبحث الثاني: نظريات االستعارة -

 70....................صالنظرنة االستبدالية )ادلقارنة(............................... -0
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 المبحث الثالث: حجاجية االستعارة في الّربع األخير من القرآن الكريم

 76.............................صاالستعارة التمثيلية................................ -
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 045التشبيه وادلثل والتمثيل............................................................ص-
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 037اجلاحظ.......................................................................ص-

 041دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين..............................................ص-

 111ن...............................................صثالثا/ في كتب الّشراح والمفسري
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 050أوال/ بالغة اللنانة وخصائصها.....................................................ص

 050ثانيا/ أقرا. اللنانة:..............................................................ص
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 064اللنانة اجلنرية..............................................................ص-0

 062اللنانة الّللنية................................................................ص-4
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