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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

كلمة الدكتور عبد العزيز عبد اهلل تركي ال�شبيعي .

متـــون 

15 حمي الدين حم�شب  املقاربة الإدراكية للرمزية ال�شوتية: �شعرية ال�شتقاق يف جتربة ال�شاعر اأمل دنقل 

33 اإح�شان بن �شادق اللواتي  النبعاث يف �شعر خليل حاوي: )قراءة يف ديوانيه الأّولني: »نهر الرماد« و»الناي والريح«( 

53 �شيميائية ال�شخ�شية يف رواية »مملكة الفرا�شة« لوا�شيني الأعرج  مفرح بن �شعبان ع�شريي 

75 زهري القا�شمي  مت يف احلوار »رواية مو�شم الهجرة اإىل ال�ّشمال« للّطيب �شالح منوذجا  ال�شّ

93 حممد عدناين  الذاكرة والإبداع يف جمموعتْي »�شرية نعل« و»من اأحاديث القرى« عبد اهلل حممد النا�شر 

 قـراءات 

117 ر�شى عبد اهلل عليبي  احلجاج يف خطاب جرير ال�ّشاكي 

133 اأمري فا�شل �شعد العبديل  بنية احلجاج واآليات بيانها يف �شورة »النباأ« )درا�شة تطبيقية( 

151 طاطة بن قرماز  �شمات التالقي والتنايف بني الأ�شلوبية والبالغ 

171 ح�شن املودن  َمـوٌت ُمـخَتِلـٌف: روايـُة الوريِث الإ�شـكايل َمْن اأنا؟ وكيف للذات اأن تـ�شـتـرّد َذاَتـها؟ 
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دللت 

187 اأحمد املتوكل  الوظيفية وهند�شة الأنحاء 

207 �شابر احلبا�شة  منظورات نقدّية لال�شرتاك الّدليّل ونظرّياته )را�شتيه- �شتيفن�س- رمير( 

229 جمعة �شبيحة  احلراك امل�شطلحي البالغّي اإىل حدود القرن اخلام�س للهجرة 

247 �ُشلَيَمان ُح�َشني الُعَمرْيات  َثُر الَفّراء يف تاأ�شي�س الِبناء البالغّي العربيّ 
َ
اأ

ترجمات 

269 حافظ اإ�شماعيلي علوي  الل�شانيات الإدراكية وتاريخ الل�شانيات 

291 اإبراهيم عامر  الدرا�شة الإدراكية للفن واللغة والأدب 
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َأَثُر الَفّراء في تأسيس الِبناء البالغّي العربّي
ات د. �ُسلَيَمان ُح�َسني الُعَميرْ

جامعة اإزمري كاتب �سلبي، تركيا

sulimanomirat@gmail.com
02/15/ 2017م تاريخ اال�ستالم: 

03/20/ 2017م تاريخ القــــــبول: 

�ص البحث: ُملخَّ

هم  اإنَّ بع�َس َمن كتُبوا يف تاريخ علم البالغة ذهُبوا اإىل اأنَّه ترعرع يف رحاب املتكلِّمن والفال�سفة، وا�ستطَّ بع�سُ

من  احلقيقّين  اأ�سحاِبه  اإىل  البالغة  علم  ن�ساأة  وا  ردُّ الذين  واأّما  اليونان.  ُعلماء  به  جاء  ملا  ترجمٌة  اأّنه  زَعَم  حّتى 

البالغّين امل�سهورين؛ اأمثاِل: اأبي هالل الع�سكرّي )ت395هـ/1005م( وعبد القاهر اجلرجايّن )ت471هـ/1078م( 

رين االأوائل الذين يف كنِفهم  النُّحاة واملف�سِّ اأثر  اأو تغاَفَل عن  َغَفَل  هم  والّزخم�سرّي )ت538هـ/1144م( فاإنَّ بع�سَ

ن�ساأت ُبذوُر هذا العلم؛ اأمثاِل: �سيبويه )ت180هـ/796م(، والَفّراء )207هـ/822م( وغرِيهما من االأوائل الذين 

نت كتُبهم اإ�ساراٍت بالغّيًة نفي�سة؛ كان لها اأثُرها يف ن�سوء علم البالغة. ت�سمَّ

ر�ِس البالغيِّ العربّي يف كتاِبه »معاين القراآن«، من خالل  لذا َدَر�َس البحُث جهوَد الفّراء يف تاأ�سي�س الدَّ

درا�سة جمموعٍة من الّظواهر البالغّية التي عاجَلها الفّراُء يف الكتاب، وبّنَ البحُث منهَج الفّراء يف درا�سة 

زادوه من ُم�سطلحاٍت  وما  رون،  املتاأخِّ اإليه  و�سَل  وما  الفّراُء  قاَله  ما  الفرَق بن   َ وبنَّ البالغّية،  واهر  الظَّ

وُحدوٍد وتعريفاٍت واإي�ساحاٍت وتق�سيمات، وحاَوَل البحُث اأْن ُيبَن موقَع الفّراء يف علم البالغة العربّية.

ُف بُكُتب معاين القراآن، ومبنهج  ُف بالفّراء، وَيذكُر الباعَث على البحث، وُيعرِّ وابُتِدئ البحُث بتمهيٍد؛ ُيعرِّ

وااللتفات،  وامل�ساَكلة،  احلذف،  واإيجاز  العقلّي،  املجاز  فنوَن  دَر�َس  ُثمَّ  القراآن«،  »معاين  كتاِبه  يف  الفّراء 

والكناية عنَد الفّراء. ُثّم انتهى بخامتة.

الكلمات املفتاحّية:

البالغة - الفّراء - القراآن الكرمي - املجاز - امل�ساكلة - احلذف.
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Ferrâ’s contribution to the field of Arabic Rhetoric

Suliman Omirat
izmir Kâtip Çelebi University
sulimanomirat@gmail.com

Abstract:
The article focuses on the Arabic Language scholar Ferrâ’s contribution to the field 

of Arabic Language and Rhetoric in his book Maâni’l-Kurânan explores his analysis 
of a set of rhetorical phenomena dealt with in this book. In addition, the difference 
between the approaches in the study of rhetorical phenomena of Ferra and that of the 
ones following him is put forward. Finally, the place of Ferra in the science of Arabic 
Language and Rhetoric is attempted to be determined.

The work consists of an introduction, main section of the article and conclusion. 
The main reason for leading the author to do a research in this area is explained in the 
introduction. The background knowledge of Ferra’s life, the method followed in the 
works on the genre of Maâni’l-Kurân in general, and the one that of Ferra are explored 
in the introduction as well. The main section of the article focuses on Ferra’s approach 
to such rhetorical arts such as maJâzu’l-aklî, hazf, mushâkala, iltifat and kinaya. The 
article comes to the end with a conclusion where a general assessment of the study is 
made.

Keywords: 
Rhetoric- Ferra- Kur’an-l Karim
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التَّمهيد:

)207-144ه�  ب���ال���َف���ّراء  ت��ع��ري��ف 

=822-761م(:

اإماُم  َزَكِرّيا،  اأبو  ْيَلِمّي،  الدَّ زياد  بن  يحيى  هو 

)ت189هـ/805م(،  الــِكــ�سائــّي  بعَد  ــَن  الــُكــوِفــيِّ

ب�ساأِن  واأّما  االأَدِب.  وُفنوِن  واللُّغِة  حِو  بالنَّ واأعَلُمهم 

َيخيُط  َمن  هو  الَفّراَء  اأّن  فمعلوٌم  »الــَفــّراء«  َلَقِبه 

�َسِب؛  النَّ �سيغِة  من  يتباَدُر  كما  يبيُعها؛  اأو  الِفراَء 

يف  اآبائه  اأحُد  وال  الَفّراُء  َيُكِن  ومل  وَعّطاٍر،  كَبّزاٍز 

الأّنــه كان  ْطــِلــَق عليه؛ 
ُ
اأ اإّنــه  ِمن هــذا. وقيل:  �سيٍء 

 ،
)1(

وتف�سيَله تقطيَعه  ُيـْح�ِسُن  اأي:  الكالَم؛  َيْفِري 

اأو الأّنه كان ُيْح�ِسُن َنْظَم امل�سائِل.

َخَذ الَفّراُء العلوَم واملعارَف عن ُكراِء الُعَلماء 
َ
اأ

)ت189هـ/805م(،  الِك�َسائيِّ  اأمثاِل  زماِنه؛  يف 

وُيقاُل:  )ت198هـ/814م(،  ُعَيْيَنَة  بِن  و�ُسْفياِن 

َخَذ عن يوُن�َس بِن َحبيٍب )ت182هـ/798م(، 
َ
ه اأ اإنَّ

ـــاَب �سيـــبـــويـــِه  ـــت ــــــــالِزُم ك ــــــه كـــــاَن ُي وُيـــحـــكـــى اأّن

الفّراُء  مــاَت  عنَدما  ـــه  واأّن )ت180هـ/796م( 

َوجُدوا كتاَب �سيبويِه حتَت راأ�ِسه.

اللُّغة«،  »ُمــ�ْسِكــل  منها:  عٌة؛  متنوِّ اآثــاٌر  وللَفّراء 

واملوؤّنث«،  ر  و»املذكَّ القراآن«،  يف  والتَّثنية  و»اجَلمع 

واملمدود«،  ــقــ�سور  و»امل ــال«،  ــث االأم يف  و»الــفــاِخــر 

الذي  الكتاُب  وهو  القراآن«  »َمعاين  ُكُتِبه:  واأ�سهــُر 

.
)2(

را�سة ههنا �سنتناوله بالدِّ

داد، �س159. )1( انظر: االأنبارّي، اأبو بكر )ت328هـ/940م(، االأ�سّ

1/91. وعبد  الّندمي )ت438هـ/1047م(،الِفْهِر�ست،  )2( انظر ترجمته يف: ابن 

بن  الرحمن  االأن�ساب، حتقيق: عبد  ْمعايّن )ت562هـ/1167م(،  ال�سَّ الكرمي 

يحيى املعلمي اليماين وغريه، 10/156. وياقوت احلموّي )ت626هـ/1229م(، 

َوَفَياُت  )ت681هـ/1282م(،  االإربلّي  خلكان  وابن   .8/131 االأدباء،  معجم 

ِرْكِلّي 8/145-146. ين الزِّ االأعيان واأنباُء اأبناِء الزمان، 6/176. وخري الدِّ

الباعث على البحث:

الكوفّين  النُّحاة  اإمـــاُم  بــاأّنــه  الــفــّراُء  ُيــ�ستــَهــُر 

والنَّحو  الــلُّــغــة  يف  ــه  فــ�سُل ــْنــَكــُر  ُي وال  عــــ�سِره،  يف 

اأراَد  اإذا  الــبــاحــثــن  ــعــ�َس  ب ــكــنَّ  ول ـــــْرف،  والــــ�سَّ

اأبا  َيذُكُر  تــراُه  البالغِة  علوِم  نــ�ساأِة  على  الكالَم 

»جماز  كتاب  �ساحَب  )ت209هـ/824م(  ُعَبْيدَة 

اجلاحِظ  واإىل  َل،  ــ�سْ ــَف ال اإليه  ــنــ�ُسُب  وَي الــقــراآن«، 

والّتبين«،  »البيان  �ساحــب  )ت255هـ/869م( 

�ساحــب  )ت296هـ/909م(  املــعــتــزِّ  ابــن  واإىل 

كتاب »البديع«، وغري هوؤالء مّمن كان لهم الف�سُل 

العربّية؛  البالغة  لعلم  االأوىل  املالمح  ر�سم  يف 

»تاأويل  �ساحــب  )ت276هـ/889م(  ُقَتْيَبَة  كابن 

)ت286هـ/889م(  د  والـــــُمــرِّ الــقــراآن«،  ُمــ�سِكــل 

بِن  وُقــدامــَة  واالأدب«،  اللُّغة  يف  »الكامل  �ساحــب 

عر«،  ال�سِّ »َنْقد  �ساحب  )ت337هـ/948م(  جعفر 

)ت207هـ/822م(  الَفّراء  ِذكر  عن  َيْغُفُل  لكّنه 

ِع  �ساحب »معاين القراآن«، وف�سِله ال�ّسابق يف َو�سْ

اللَِّبنات االأوىل يف بناء املعرفة البالغّية واجلمالّية 

عنَد العرب.

تعريف بُكُتب معاين القراآن:

القرون  واللُّغوّين يف  ْحويِّن  النَّ اهتمَّ عدٌد من 

ا�سم  حتت  الُكُتِب  من  كثرٍي  بــو�سِع  االأوىل  الّثالثة 

»معاين القراآن«، ومنها: »معاين القراآن« للِك�سائّي 

ر  �سْ للنَّ الــقــراآن«  و»مــعــاين  )ت189هـ/805م(، 

القراآن«  و»معاين  )203هـ/819م(،  �ُسَمــْيــل  بن 

لُقْطُرب حمّمد بن الـُم�سَتِنري )ت206هـ/821م(، 

االأو�سط  لــــالأخــــفــــ�س  ــــــراآن«  ــــــق ال و»مـــــعـــــاين 



250
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

واإعرابه«  القراآن  و»معاين  )ت215هـ/830م(، 

القراآن«  و»معاين  )ت311هـ/923م(،  للّزّجاج 

وكاَن  )ت338هـ/950م(،  ا�س  حَّ النَّ جعفر  الأبــي 

الَفّراُء – كما تلحُظ – �َسّباًقا يف هذا املجال.

منهج الفّراء يف كتابه »معاين القراآن«:

، ولكْن ن�ستطيُع القوَل:  ُي�سَتهُر الفّراء باأّنه نْحويٌّ

ن و�سُعوا ُبُذوَر علِم البالغة؛ فكتاُبه »معاين  اإنَّه ممَّ

فَعَل  كما  الغريب  �سرِح  على  ْر  َيْقَت�سِ مل  القراآن« 

امل�سهور  كتابه  يف  )ت209هـ/824م(  عبيدَة  اأبو 

االألفاِظ  بع�َس  يـــ�سرُح  كــان  بل  الــقــراآن«،  »جمــاز 

النَّحوّي  بالتَّخريج  ويعتني  ُلغويًّا،  �سرًحــا  الغريبة 

ــات  االآي املــ�سِكــلــة يف  ع  املــــوا�سِ لبع�ِس  واالإعـــرابـــّي 

واأحياًنا  رفّيَة،  ال�سَّ امل�سكالِت  وُيعالُج  الكرمية، 

على  ُمِعيَنًة  قرينًة  النُّزول؛  ــاب  اأ�سب اإىل  �ُس  يتعرَّ

اهتماًما  القراآنّيَة  القراءاِت  ُيويل  وكان  الّتف�سري، 

املعاين  د  تعدُّ القراءاِت يف  ِد  تعدُّ اأثَر   ُ وُيبنِّ كبرًيا، 

الكرمي،  القراآن  يف  الواحدة  للعبارة  والّتف�سريات 

ُح بن القراءات بح�َسب موافقِتها املعنى  وهو ُيرجِّ

القراآينَّ وقواعَد العربّية.

الّطاَبُع  هــذا  كتاِبه  على  يغُلُب  احلقيقة  ويف 

ٌع من اإماِم النَّحويِّن الكوفّين  ويُّ -وهذا ُمتوقَّ النَّحرْ

كثرًيا  يــ�سرُح  نف�ِسه  الوقِت  يف  ولكّنه  عــ�سِره-  يف 

من املوا�سِع التي حتتاُج اإىل تاأويٍل �سرًحا بالغيًّا، 

عليها  ــفــَق  اتَّ التي  مب�سطلحاِتها  ها  ُي�َسمِّ مل  واإْن 

تاأ�سي�س  الفّراء يف  اأثَر  واإنَّ  رون،  املتاأخِّ البالغيُّون 

اًل، و�سوف  علوم البالغِة العربّية ي�ستحقُّ كتاًبا ُمطوَّ

يهتدي  معدودٍة  مناذَج  باإيراِد  البحُث  هذا  يكتفي 

َل البحَث ُم�ستقَباًل. بها َمن �ساَء اأْن ُيف�سِّ

املو�ضوع:

اأّوًل: ال�َمجاز الَعْقلّي.

يف  ــَجــوُّز  والــتَّ ـــ�ساِع  االتِّ ُروِب  �سُ من  ْرٌب  �سَ هو 

ما  اأو  الفعَل  املتكلِِّم  ــاُد  اإ�سن وهو  ؛  العربيِّ اللِّ�سان 

هو  ما  غرِي  اإىل  وامل�ستّقات(  )كامل�سدر  معناُه  يف 

له يف اعتقاِده؛ ملاُلَب�َسٍة بيَنهما. كقولك: »�سليماُن 

االأّيام،  اإىل  ال�ّسعادة  اأ�سنــْدَت  فقد  �سعيدٌة«  اأّياُمه 

اأو  قلٌب  لها  ولــيــ�س   ،
ً

عــاقــال لــيــ�ست  ـــام  االأّي اأّن  مــع 

وَظْرُفها،  عادة  ال�سَّ زماُن  االأّيــام هي  واإمّنا  �سعــوٌر، 

واملق�سوُد: �سليماُن �سعيٌد يف اأّيامه. فاملالَب�َسة التي 

»الّزمانّية«  هي  االأّيام  اإىل  ال�ّسعادة  اإ�سناد  جّوزت 

»الَقِلُق  قلَت:  اإن  وكذلك  ال�ّسعادة.  ظرُف  فاالأّيام 

وليلًة  �سعيًدا،  در�ًسا  لك  و«اأمتّنى  م�ستيقٌظ«،  ليُله 

هانئًة...«.

اإًذا يكوُن املجاُز العقليُّ باإ�سناِد �سيٍء اإىل �سيٍء 

؛ الأنَّ االإ�سناَد نوعان: اآخَر اإ�سناًدا غرَي حقيقيٍّ

ٌد(.●● ؛ )َرِبَح حممَّ حقيقيٌّ

ٍد(.●● ؛ )ربَحْت جتارُة حُممَّ وغرُي حقيقيٍّ

بح اإىل التِّجارة ن�سبٌة غرُي حقيقّيٍة،  فاإنَّ ن�سبَة الرِّ

الأنَّ  جمازّيٌة؛  ن�سبٌة  هي  اأي:  بها؛  يقوُل  ال  والعقُل 

ربح  واملق�سوُد  َتْرَبُح،  ال  والتِّجارة  َيْرَبُح،  حمّمًدا 

حمّمد ب�سبب جتارِته.

:
)1(

ولهذا املجاز م�سطلحاٌت عّدٌة

ــاد  ن االإ�س●● يف  التَّجوَُّز  الأّن  عقليًّا؛  جَمــاًزا  ــى  ُيــ�َسمَّ

العقِل  َل من جهِة  اإليه ح�سَ وامل�سَند  امل�سَند  بن 

�س591،  وتطّوره،  البالغّية  امل�سطلحات  معَجم  مطلوب،  اأحمد  انظر:    )1(

و�س598، و�س599.
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َز  والفكِر ال من جهة اللُّغة، فالعقُل هو اّلذي َجوَّ

وَحَكَم  اللُّغة  حلقائِق  املــخــاِلــَف  ــــاَد  االإ�سن هــذا 

ّحِته. ب�سِ

َل  َ ح�س●● فيه  املجاَز  الأّن  اإ�سناديًّا؛  جماًزا  ى  وُي�سمَّ

مع  حقيقّي(؛  غري  ـــاد  )اإ�سن ـــاد  االإ�سن جهة  من 

عالقٍة.

اإثبات  يف  وِله  حُل�س●● االإثبات:  يف  املجاز  ى  وُي�سمَّ

َرَفن لالآخر. اأحِد الطَّ

قد  فيه  الكلمَة  الأنَّ  ــا؛  ــْكــمــيًّ ُ ح●● جمـــاًزا  ــى  وُيــ�سمَّ

ُز  التَّجوُّ ـــا  واإمّن ظــاهــِرهــا،  على  مــرتوكــًة  تــكــوُن 

قوله  ففي  الكلمة.  هــذه  على  يــجــري  حكم  يف 

فيِ  لاَ  عاَ ۡوناَ  فيِرۡعاَ {إيِنَّ  فرعوَن:  �ساأِن  يف  تعاىل 

ٗة  يِفاَ آئ طاَ اَۡستاَۡضعيُِف  ي ياَٗعا  شيِ ا  ۡهلاَهاَ
اَ
أ لاَ  عاَ واَجاَ ۡرضيِ 

اَ
ٱۡل

إيِنَُّهۥ  آءاَُهۡمۚ  يِساَ ن ۦ  اَۡستاَۡحيِ ي واَ ۡبناَآءاَُهۡم 
اَ
أ يُِّح  ب يُذاَ ۡنُهۡم  ميِّ

هنا  ]الق�س�س:4[   {
يناَ ديِ ٱلُۡمۡفسيِ ميِناَ  ناَ  كاَ

ُح«  »ُيَذبِّ الّلفظ  ذات  يف  لي�س  لكّنه  جماٌز،  يوجُد 

املجاَز  ولكنَّ  حقيقِتها،  على  ُم�ستعَملٌة  فالكلمة 

اإىل  اإ�سنــاُدهــا  هو  لها؛  لي�س  ُحكًما  اإعطائها  يف 

يكْن  فاعٍل غرِي حقيقيٍّ )فرعون(؛ ففرعون مل 

ُجنوَده  ياأمُر  كاَن  واإمّنــا  بنف�ِسه،  االأطفاَل  يذبُح 

بذلك، فُيطيعون اأمَره. والعالقة بن )الّتذبيح( 

و)فرعون( هي عالقُة ال�ّسببّية؛ الأّن فرعوَن هو 

واأ�سُل  حدوِثه.  يف  ال�ّسبُب  وهو  بالّتذبيح،  االآِمُر 

وا�ستحياء  اأبناِئهم  بتذبيِح  ِفرعوُن  اأَمَر  الكالم: 

ن�سائهم.

وال نن�سى اأْن ُن�سرَي اإىل اأنَّ املجاَز العقليَّ باعتبار 

طرَفيه )امل�سَند وامل�سَند اإليه( اإىل اأربعة اأق�سام:

الّطرفان حقيقّيان: )�ساَل الوادي(.●●

بـــاُب  �س●● االأر�َس  ــا  حــي
َ
)اأ ـــان:  جَمـــاِزّي الــّطــرفــان 

الّزمان(.

ُواْ  اَ اََ ٱۡشَتَت امل�سَنـــد حقيقـــة وامل�سنـــد اإليه جماز: {●●

ُتُهَتَتۡم}  ٰراَ يِّجاَ َتَتت ت يِحاَ ب َتَتا راَ ماَ ٰى فاَ يِٱلُۡهَتَتداَ ٰلاََتَتةاَ ب لاَ ٱلضَّ
]البقرة : 16[

عاَ  ٰ تاَضاَ تَّ حاَ امل�سَند جماز وامل�سند اإليه حقيقة: {●●

اۚ} ]حمّمد : 4[ ۡوزاَاراَهاَ
اَ
ٱۡلاَۡرُب أ

نن�سى  ال  حمّمد(  جتــارُة  )َرِبَحْت  قوِلنا:  ففي 

)التِّجارة(  اإىل  بــِح(  )الــرِّ اإ�سنـــاَد  َغ  �سوَّ اّلــذي  اأّن 

اإمّنا هو عالقٌة  �ساحِبها احلقيقيِّ )حمّمد(  دون 

امَلجازّي  والفاعل  )ربــح(  الفعل  بَن  ُمــالَبــ�سٌة  اأو 

�سبُب  فالتِّجارُة  ال�ّسببّية؛  العالقة  )جتارة(، وهي 

»املجاز  اأو  العقليِّ  املــجــاِز  يف  ــدَّ  ُب ال  اإًذا  بــح.  الــرِّ

الكلمتن،  ُمــالَبــ�َسٍة بن  اأو  االإ�سنـــادّي« من عالقٍة 

عًة يف  وقد ذكَر البالغيُّون يف ُكُتِبهم عالقاٍت ُمَتنوِّ

؛ منها: املجاز العقليِّ

ِف رجـــٍل  الإ�سنـــاُد اإىل الّزمـــان: كقوِلـــِك يف و�س●●

ٍد: )نهاُر فالن �سائٌم، وليُله قائٌم( فالّنهاُر  متعبِّ

ال يـــ�سوُم، والّليـــُل ال يقوُم، واملقـــ�سوُد اأّن فالًنا 

َغ اإ�سناَد  �سائٌم يف نهاره، وقائٌم يف ليِله؛ فاّلذي �سوَّ

يام،  هار، هو اأّن الّنهاَر زماُن ال�سِّ يام اإىل النَّ ال�سِّ

وكذلـــك يف اإ�سناد القيـــام اإىل اللَّيـــل؛ الأّن الّليل 

زمـــان القيـــام، واالإ�سناد احلقيقـــّي قبل املجاز: 

)فـــالٌن �سائـــٌم كلَّ الّنهـــار، وقائـــٌم كّل الّليل(. 

ۡرُتۡم  فاَ ۡيفاَ تاَتَُّقَتَتوناَ إيِن كاَ وكقوِله تعـــاىل: { فاَكاَ

َتَتيًبا } ]املّزّمل : 17[  ٰناَ شيِ َتَتُل ٱلۡويِۡلَتَتداَ ۡعاَ ياَۡوٗمَتَتا ياَ
ـــا لفعِل ت�سييب  فيـــوُم القيامة لي�س فاعاًل حقيقيًّ

�سِنَد اإىل )يوم القيامة(؛ 
ُ
الولـــدان، ولكنَّ الفعَل اأ

الأّنه زماُن �َسْيِب الِولدان.
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ۡلناَا  عاَ واَجاَ الإ�سنـــاُد اإىل املـــكان: كقوِلـــه تعـــاىل: { ●●

ۡتيِهيَِتَتۡم } ]االأنعـــام : 6[؛  َۡتَتريِي ميِن تاَ َٰتَتراَ تاَ نۡهاَ
اَ
ٱۡل

�سِنـــَد يف االآية 
ُ
فاجَلَريـــاُن هو ِفعُل املـــاِء، ولكّنه اأ

اإىل االأنهـــار؛ الأّن االأنهاَر مـــكاُن جرِي املاِء. ومن 

آٗء  آءيِ ماَ َتَتماَ لاَ ميِناَ ٱلسَّ نَتَتزاَ
اَ
ذلـــك قوُلـــه تعـــاىل: { أ

�سِنَد 
ُ
ا } ]الّرعد : 17[ اأ ريِهاَ داَ يِقاَ ۡوديِياَُۢة ب

اَ
َتَتالاَۡت أ فاَساَ

َيـــالُن( اإىل )االأودية(، مـــع اأّنه للماء الذي  )ال�سَّ

فيهـــا، واملالبـــ�سُة هـــي: املكانّيُة. ولعـــّل الغر�س 

البياينَّ االإِ�سعاُر باأّن الّناظَر اإىل االأودّية املغمورة 

ا  ُل اإليـــه اأّن االأوديَة َت�ِسيُل اأْي�سً يول، ُيَخيَّ مباء ال�سُّ

مـــع املياه التـــي ت�سيل فيهـــا؛ لبيـــان عظمة ذلك 

َيالن. ال�سَّ

واَقاََتَتالاَ  بـــب: كقوِلـــه تعـــاىل: { ●● الإ�سنـــاُد اإىل ال�سَّ

بۡلَُتَتُغ 
اَ
ٓ أ َتَت�يِّ ۡٗحَتَتا لَّعاَ َٰتَتُن ٱبَۡتَتنيِ ليِ صاَ ٰماَ ٰهاَ َتَتۡوُن ياَ فيِرۡعاَ

} ]غافر : 36[؛ وكذلك قوُله تعاىل: 
ٰباَ ۡسَتَتباَ

اَ
ٱۡل

 ّ
َتَتنيِ فاَٱۡجعاََتَتل ليِ اَ ٱلطيِّ َٰتَتُن عاَ ٰماَ ٰهاَ ۡوقيَِتَتۡد ليِ ياَ

اَ
{  فاَأ

ۡٗحا  } ]القـــ�س�س : 38[ فـــاإّن اإيقـــاَد الّنار  صاَ
رح من �ساأِن الَعَملِة ال ِمن  على الّطن، وبناء ال�سّ

�سِنَد االإيقاُد والِبناُء 
ُ
�ساأن الوزير هامـــان، ولكْن اأ

اإىل هاماَن وزيـــِر فرعوَن، دون الفاعل احلقيقّي 

»الَعَملـــة«؛ الأنَّ هاماَن هو االآِمـــُر باالإيقاد والِبناء 

بُب يف ذلك. والقرينُة الّدالُة على وجوِد  وهو ال�سَّ

املجـــاز العقلّي هنا قرينٌة فكرّية هي ا�ستحالُة اأْن 

يقوَم الوزيُر بنف�ِسه ببناء �سرٍح عظيم، وخُماَلفة 

العادات التي جَرت باأّن الَعَملة هم الذي ُيبا�سرون 

اأعمال البناء ال امللوك والوزراء. 

بحاَنه  اإ�سناُد ما ُبني للفاعل اإىل املفعول: كقوِله �س●●

يف �ساأِن َمـــن ُيوؤَْتـــى كتاَبـــه بيميِنه يـــوَم القيامة: 

ياََتَتةٖ } ]احلاّقـــة : 21[  اضيِ َتَتةٖ رَّ ُهَتَتواَ فيِ عيِيشاَ { فاَ

ُف املوؤمـــِن يف  ـــٍة. جـــاء يف االآيـــة و�سْ يَّ اأي: َمْر�سِ

اجلّنة باأّن ِعي�سَتُه را�سيـــٌة. واالأ�سُل اأْن يكوَن هو 

ٍة(.  يَّ الّرا�سي بها، ونقـــوُل: فهو يف عي�سٍة )َمْر�سِ

�سا اإىل العي�سة؛ فهـــذا جماٌز  �سِنـــَد الـــرِّ
ُ
ولكـــْن اأ

عقليٌّ عالقُته املفعولّية. ولعلَّ الغر�َس البيايّن يف 

�سا لكلِّ  هذا املجاِز هو »االإِ�سعـــاُر مب�ساَحبة الرِّ

اأجزاء عي�سِة املوؤمن يف اجلّنة، فال ُيوَجُد ُعْن�سٌر 

منهـــا، وال اأجـــزاٌء َزَمنّيـــٌة مراِفَقٌة لهـــا تخُلو من 

الـــّر�سا، وهذا املعنـــى ال توؤّديه عبارة: فهو را�ٍس 

نـــ�سان قد ير�سى عن  عـــن عي�سته، وذلك الأّن االإِ

�ساٌت؛ اإْذ هو ينظر  ْمَنها ُمنغِّ عي�سته ولو دخَلت �سِ

اإىل عي�سته باعتباِر االأغَلِب من اأحوالها، بخالف 

العي�سة نف�ِسها التي مترُّ اأجزاًء مع توايل االأزمان، 

اإْذ ُكلُّ جـــزء منها ُمْنَفٌك عن �سابقه وعن الحقه، 

�سا اإليها يدلُّ علـــى اأنَّ ُكلَّ اأجزائها  فاإ�سناد الـــرِّ

. ومثُله قوُله �سبحاَنه: { ُخليِقاَ 
)1(

مغموٌر بالر�سا«

افيِٖق } ]الّطارق : 6[ اأي مدفوق. آءٖ داَ ميِن مَّ
كقوِلـــه  اإ�سنـــاُد مـــا ُبنـــَي للمفعـــول اإىل الفاعـــل: ●●

ا }]مرمي : 61[  تيِّيٗ
ۡ
أ ناَ واَۡعُدهُۥ ماَ �سبحاَنه: { إيِنَُّهۥ كاَ

املفعـــول  ا�سم  وا�ستعمـــاُل  تـــّي.  َماأْ ال  اآٍت،  اأي: 

يف مـــو�سِع ا�سم الفاعـــل جمـــاٌز عقلـــيٌّ عالقُتـــه 

تاَ 
ۡ
أ الفاعلّيـــُة. وكذلـــك قولـــه تعـــاىل: { ِإَوذاَا قاَراَ

يِيناَ لاَ يُۡؤميُِنوناَ  باََتَتۡناَ ٱلَّ ۡلناَا باَۡيناَكاَ واَ عاَ ٱۡلُقَتَتۡرءاَاناَ جاَ
ۡسَتَتُتوٗرا} ]االإ�سراء : 45[ اٗبَتَتا مَّ ةيِ حيِجاَ َتَتراَ يِٱٓأۡلخيِ ب

 

اأي: ِحجاًبا �ساتًرا.

وعلومها،  )اأ�س�سها،  العربّية  البالغة  امليدايّن،  َكة  َحَبنَّ الّرحمن  عبد  انظر:    )1(

وفنونها(، 2/300.
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ّي اأبي  الإ�سناد اإىل امل�سدر: كقوِل ال�ّساعر العّبا�س●●

ِفرا�س احَلْمدايّن: ]البحر الّطويل[

ُهُم �َسَيْذُكُريِن َقْوِمي اإَِذا َجدَّ ِجُدّ

ْلماِء ُيْفَتَقُد الَبْدُر ويف اللَّيلِة الظَّ

االإنـــ�ساِن  ِفعُل  هو  ــذي  اّل  ) )َجــدَّ الفعُل  ـــَد  �سِن
ُ
اأ

اإذا  الكالِم:  واأ�سُل  )اجِلــّد(،  املــ�سدر  اإىل  اجلادِّ 

ا. َجدَّ اجلادُّ ِجدًّ

وُتوَجز قرينُة املجاز العقلّي مبا ياأتي:

ْمَهَر 
َ
اأ ُمــ�ستــاأِجــًرا  بيَته  �سالـــٌح  بنى  لــفــظــّيــة:   .1

ائن. الَبنَّ

2. غي لفظّية: من دليل العقل، اأو دليل العادة، 
اأو دليل احلال.

ُتك جاءت بي اإليك(. ) اأ ( دليل العقل: )حَمبَّ

الوليمة  �ساحـــُب  )طبخ  الــعــادة:  دلــيــُل  )ب( 

ل�سيوِفه الكثريين طعاًما لذيًذا(.

ي  مِّ
ُ
اأ رُجــٍل  تكلَّمَت عن  اإذا  احلــال:  دليل  )جـ( 

ا�سمه زيد؛ بقوِلك: )كتَب زيٌد ر�سالًة اإىل 

َوَلِده امل�ساِفر(.

ْعنا قلياًل يف ِذْكر املجاز العقلّي؛ ولكنَّ  لعّلنا تو�سَّ

وَع البالغيَّ مّما يحتاُج اإىل االإي�ساِح عادًة،  هذا النَّ

فقد اأوَرْدنا ُموَجًزا ي�سرًيا عن مبحث املجاز العقلّي 

رين؛ لنعرَف  كما ا�ستوى يف كُتِب البالغّين املتاأخِّ

اأين و�سَل البالغيُّون يف درا�سِة هذا املبحث،  اإىل 

من حيُث تعريُفه، وُم�سطلحاُته، واأنواُع ُمالب�ساِته، 

ذلك  ولنقي�َس  وقرائنه.  طرَفيه،  باعتبار  واأنواُعه 

اأّن املجاَز العقليَّ  مبعاجلِة الفّراُء له �سابًقا؛ علًما 

كثرُي الُوروِد يف القراآن الكرمي، مّما َبَعَث البالغّين 

على االهتمام به.

القاهـــر  عبـــد  البالغّيـــن  اإمـــاُم  واله 
َ
اأ وقـــد 

اجُلْرجايّن )ت471هــــ/1078م( عنايًة كبريًة يف 

َله  كتاَبيـــه اأ�سرار البالغـــة ودالئل االإعجـــاز، وَف�سَ

ه: اأّن ُكلَّ  ، وقال يف تعريِفه: »وَحدُّ عن املجاز اللُّغويِّ

خرْجَت احلكَم الـُمـفاَد بها عن مو�سِعه من 
َ
جملٍة اأ

. وكذلك 
)1(

وُِّل، فهي جماٌز«
َ
ْرٍب مـــن الّتاأ العقل ل�سَ

ّكاكيُّ )ت626هـ/1229م( اإْذ  فَعَل اأبو يعقوب ال�سَّ

ل �سْرَحه يف  اأوَرَد املجاَز العقليَّ يف علم البيان وف�سَّ

َم�سقيُّ  ، وكذلك اخلطيُب الدِّ
)2(

كتاِبه مفتاح العلوم

الَقزوينـــيُّ )ت739هـ/1338م( الذي اأخرَجه من 

البيـــان و�َسَلَكـــه يف مباحث علم املعـــاين يف كتاَبيه 

 ،
)4(

، و�سْرِحه الـُم�سّمى االإي�ساح
)3(

تلخي�س املفتاح

اُح كتابـــه تلخيـــ�س املفتـــاح؛  وتاَبَعـــُه يف ذلـــك �ُسرَّ

ْبكـــّي )ت763هــــ/1362م( يف  ين ال�سُّ كبهـــاء الدِّ

 ،
)5(

كتاِبه عرو�س االأفراح يف �سرح تلخي�س املفتاح

يـــن التَّفتـــازاينُّ )ت793هــــ/1390م(  و�سعـــد الدِّ

، وُن�سرُي هنـــا اإىل عناية ال�ّسيخ 
)6(

ل يف كتاِبـــه املطوَّ

م�سقّي  كة امليـــدايّن الدِّ العاّلمة عبـــد الّرحمن َحَبَنّ

)ت2004م( بهـــذا الّنوع البالغّي وبغرِيه من جهِة 

االأغـــرا�ِس البيانّيـــة اجلمالّية التي اأفـــاَد فيها من 

ليم. ُكُتب البالغة والّتف�سري ومن ذوِقه ال�سَّ

فات   مبحَث املجاز العقلّي يف ُم�سنَّ
ُ
وعنَدما نقراأ

ون  البالغـــة املختلفة نـــرى معظَم البالغّيـــن يردُّ

البالغة،  اأ�سرار  )ت471هـ/1078م(،  القاهر  عبد  اجلرجايّن،  انظر:    )1(

�س385.

انظر: ال�ّسّكاكّي، اأبو يعقوب )ت626هـ/1229م(، مفتاح العلوم، �س393.   )2(

انظر: اخلطيب القزوينّي )ت739هـ/1338م(، تلخي�س املفتاح، �س21.   )3(

البالغة،  علوم  االإي�ساح يف  القزوينّي )ت739هـ/1338م(،  انظر: اخلطيب    )4(

ط3، 1/80.

�سرح  يف  االأفراح  عرو�س  )ت763هـ/1362م(،  ين  الدِّ بهاء  ْبكّي،  ال�سُّ انظر:    )5(

تلخي�س املفتاح، 1/140.

ل، �س197. ين )ت793هـ/1390م(، املطوَّ انظر: التَّفتازايّن، �سعد الدِّ   )6(
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الفـــ�سَل يف درا�سة املجاِز العقلّي اإىل عبِد القاهر، 

فهذا يحيى بن حمزة العلوّي )ت745هـ/1344م( 

ـــراز الأ�سراِر البالغـــِة وعلـــوم  يقـــوُل يف كتاِبـــه الطِّ

حقائق االإعجـــاز: »اعلْم اأّن ما ذكْرنـــاه ِمن املجاِز 

حرير  ره ال�ّسيُخ النِّ االإ�سنـــاديِّ العقليِّ هو الذي قـــرَّ

عبـــُد القاهـــِر اجلرجـــايّن، وا�ستخرَجـــه بفكرِتـــه 

افيـــة، وتاَبَعـــه علـــى ذلك اجلهابـــذُة من اأهل  ال�سّ

ناعـــة، كالّزخمـــ�سرّي، وابـــن اخلطيب  هـــذه ال�سّ

، وتاَبعـــه د. طـــه حـــ�سن 
)1(

الـــّرازّي، وغريهمـــا«

)ت1393هـ/1973م( بقوله: »اأّما الـمجاُز العقليُّ 

.
)2(

فهو من ابتكاِر عبد القاهر«

للمجاِز  القاهر  عبد  درا�سَة  اأنَّ  ُننكُر  ال  ونحُن 

العقلّي كانت درا�سًة عميقًة وتف�سيلّيًة ا�ستفاَد منها 

من  لي�س  ولكن  بعُد،  فيما  والبالغّيون  رون  املف�سِّ

اأْن نقوَل: اإنَّ عبَد القاهر هو الذي اكت�سَف  العدِل 

َنْغُفل  نف�ِسه  الوقِت  ويف  ابتكَره،  اأو  العقلّي،  املجاَز 

عن اأثِر الفّراء يف الّتاأ�سي�س لهذا املبحث البالغّي، 

فاإّن َمن يقراأْ كتاب معاين القراآن كاماًل يجْد فيه 

، و�سنورُد  ماّدًة غنّيًة تّت�سُل مببحث املجاِز العقليِّ

اأمثلًة على ذلك:

ُتُهۡم}  ٰراَ يِّجاَ ت ت يِحاَ ب ا راَ ماَ ففي بيان قوِله تعاىل: {فاَ

القائُل:  قاَل  ـما  »ُربَّ الَفّراء:  يقوُل  ]البقرة : 16[ 
الّتاجُر؟  جُل  الرَّ َيربُح  واإّنـما  التِّجارُة  تربُح  كيَف 

بيُعك،  وَخ�ِسَر  َبْيُعك  َرِبَح  العرِب:  وذلك ِمن كالم 

اإّنـما  واخُلــ�ْسراَن  ْبَح  الرِّ الأّن  بذلك؛  القوُل  فَح�ُسَن 

كالِم  ِمن  وِمثُله  َمعناه.  فُعِلَم  التِّجارة،  يف  يكونان 

راز الأ�سرار البالغة  انظر: الَعَلوّي، يحيى بن حمزة )ت745هـ-1344م(، الطِّ   )1(

وعلوم حقائق االإعجاز، 3/143.

)2(  انظر: ح�سن، طه، مقالَته: )البيان العربّي من اجلاحظ اإىل عبد القاهر( يف 

مقّدمة كتاب نقد الّنرث لقدامة بن جعفر، �س29.

نــائــٌم. ومثُله مــن كــتــاب اهلل:  لــيــٌل  ــعــرِب: هــذا  ال

ۡمُر} ]حمّمد : 21[، واإمنا العزميُة 
اَ
زاَماَ ٱۡل { فاَإيِذاَا عاَ

اإّل حتليٌل وا�سٌح  الَفّراء  فهل كالُم   .
)3(  

للّرجال«

ه  ُي�َسمِّ الَفّراء مل  اأّن  العقلّي، مع  املجاِز  لأ�سلــوِب 

ون  البالغيُّ عليها  ا�سطــلــح  الــتــي  بامل�سطلحات 

الذين اأَتوا بعده بُقروٍن.

ويف قوِلـــه جلَّ وعال يف حكايِة نوٍح عليه ال�ّسالم 

آءيِۚ  ُمنيِ ميِناَ ٱلۡماَ ۡعصيِ باَٖل ياَ ٰ جاَ وابِنـــه: {قاَالاَ ساَ أَاويِٓي إيِلاَ

 { ۚ ماَ ن رَّحيِ يِ إيِلَّ ماَ ۡمَتَتريِ ٱللَّ
اَ
ماَ ٱۡلاَۡوماَ ميِۡن أ صيِ قاََتَتالاَ لاَ عاَ

]هود : 43[ اأي: ال مع�سوم، الأّن املرحوَم مع�سوم. 
َ الَفـــّراُء املجاَز العقلـــيَّ يف االآية الكرمية؛  وقـــد َبنَّ

َم يِف تاأويِل مع�سوٍم؛ كاأّنك  بقوِله: »لو جعلَت العا�سِ

قلَت: ال مع�سوَم اليـــوَم ِمن اأمِر اهلِل...، وال ُتْنِكَرنَّ 

آءٖ  اأْن يخرَج املفعوُل على فاعل، اأال ترى قوَله {ميِن مَّ

افيِٖق} ]الّطارق : 6[ فمعناه واهلل اأعلم: مدفوق.  داَ
ياََتَتةٖ} ]احلاّقة : 21[  اضيِ َتَتةٖ رَّ ُهواَ فيِ عيِيشاَ وقوَله {فاَ

يَّة...، ت�ستدلُّ علـــى ذلك اأّنك تقوُل:  معناهـــا َمْر�سِ

َيـــْت(،  ْيـــُت هـــذه املعيـــ�سَة( وال تقـــوُل: )َر�سِ )َر�سِ

.
)4( 

و)ُدِفق املاء( وال تقوُل: )َدَفق(«

اريِ}  َۡتَتليِ واَٱنلَّهاَ ۡكَتَتُر ٱلَّ ويف قوِلـــه تعـــاىل: {باََتَتۡل ماَ

للَّيـــِل  ليـــ�س  »املكـــُر  الَفـــّراُء:  قـــال  ]�سبـــاأ : 33[ 
هاِر، اإمّنـــا املعنى: َبْل مكُركم بالّليل والّنهار.  وال للنَّ

وقـــد َيجـــوز اأْن ُن�سيَف الفعـــَل اإىل اللَّيـــل والّنهار، 

ويكونا كالفاعَلن؛ الأّن العرَب تقوُل: نهاُرك �سائٌم، 

هاِر،  وليُلك نائـــٌم، ُثّم ت�سيُف الفعـــَل اإىل اللَّيِل والنَّ

وهـــو يف املعنـــى لالآدمّيَن، كمـــا تقوُل: نـــام َلْيُلَك، 

انظر: الفراء )ت207هـ-822م(، َمعاين القراآن، 1/14.   )3(

انظر: املرجع نف�سه، 2/16.   )4(
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وَعـــَزم االأمُر، اإمنا َعَزمه القـــوُم. فهذا مـّما ُيعَرُف 

.
)1(

معناه، فَتتَّ�ِسُع ِبِه العرُب«

انظْر كيف كان الفّراُء وعلماُء زماِنه ينظرون 

، يقولون: »هو مّما ُيعَرُف معناه،  اإىل املجاِز العقليِّ

الّنا�َس  الأنَّ  ؛  طبيعيٌّ ــذا  وه ــعــرُب«؛  ال بــه  ــ�ِسُع  فــتــتَّ

الفحول  ــاِر  ــاأ�سع ب عهٍد  بعيدي  لــيــ�سوا  زمــاِنــه؛  يف 

اجلــاهــلــّيــن، وبــالغــِة املــ�سطــفــى ملسو هيلع هللا ىلص، ومـــا زاَل 

َتْف�ُس  وَلـّما  بليًغا،  ف�سيًحا  ُم�ستقيًما  لــ�ساُنــهــم 

َل يف  الُعْجَمُة على األ�سنة القوِم يف زماِنه كما ح�سَ

باأ�ساليِب  عامِلَن  الّنا�س  وكــاَن  الاّلحقِة،  االأزمنِة 

العرِب يف ت�سريِف كالِمها؛ لذلك مل َيحتِج الفّراُء 

اأو التَّطويِل يف �سرح املجاز  و�سحُبه اإىل االإ�سهاِب 

وغـــريه مــن املــ�سائــل الــبــالغــّيــة؛ فلم يــ�سعــوا لها 

احلدوَد والتَّعريفاِت واالأنواَع والتَّق�سيماِت والقيوَد 

رون. واال�ستثناءاِت؛ كما فعَل املتاأخِّ

ُبذوَر  ــوا  و�سُع مّمن  الفّراَء  اإّن  ُقلنا:  هنا  ومن 

�سياأتي  َمْن  اأمــاَم  الّطريَق  ُدوا  وعبَّ البالغة،  علوِم 

كاجلرجايّن  البالغة؛  علم  م�ساهرِي  من  بعَدهم 

والّزخم�سرّي وال�ّسّكاكّي وغريهم.

ا يف  اأي�سً �سيبويِه  اأثَر  نن�سى  اأْن  ينبغي  ولكْن ال 

امل�ساألُة  وهــذه  العربّي،  البالغّي  البناء  تــاأ�سيــ�س 

�سيبويِه  اأّن  فــاحلــقُّ  ُمـــ�ستـــِقـــال،  بــحــثــًا  تــ�ستــحــقُّ 

حِو قد اأطلَق يف كتاِبه  )ت180هـ/796م( اإماَم النَّ

رَب  الدَّ اأ�ساءت  التي  البالغّية  االإ�سارات  بع�َس 

اإذ  العقلّي؛  املجاز  ِلاّلحقن، ومن ذلك كالُمه يف 

ْجِرَي جُمرى هذا يف �َسَعِة الكالم 
ُ
يقوُل: »ومثُل ما اأ

ۡليِ  ٱلَّ ۡكُر  ماَ { باَۡل  وجــّل:  عــّز  قوُله  واال�ستــخــفــاِف 

انظر: املرجع نف�سه، 2/263.   )1(

مَيُكراِن،  ال  والّنهاُر  فالّليُل  ]�سباأ : 33[  اريِ}  واَٱنلَّهاَ
.

)2( 

ولكّن املكَر فيهما«

ثانيًا: ال�ُم�ضاَكلة

الـــ�ّسيَء بلفـــِظ غـــريه؛  َتذُكـــَر  اأْن  الـُم�ساَكلـــة: 

ّكاكـــيُّ  فـــه ال�سَّ ، هكـــذا عرَّ
)3(

حبِتـــه لوقوِعـــه يف �سُ

)ت626هــــ/1229م( يف مفتاح العلـــوم، ومثََّل له 

يِميِۡثليِ  لاَۡيَتَتهيِ ب لاَۡيُكَتَتۡم فاَٱۡعتاَُدواْ عاَ ٰى عاَ َتَتنيِ ٱۡعتاَداَ ماَ بــ{ فاَ

لاَۡيُكَتَتمۚۡ } ]البقـــرة : 194[، وقوله:  ٰى عاَ َتَتا ٱۡعتاَداَ ماَ
ۖ} ]اآل عمران : 54[، وقوله: 

ُ َتَتراَ ٱللَّ كاَ ُرواْ واَماَ كاَ { ماَ

 {ۚ
َتَتكاَ ا فيِ ناَۡفسيِ ۡعلاََتَتُم ماَ

اَ
لاَ أ َتَتا فيِ ناَۡفَتَت�يِ واَ {تاَۡعلاََتَتُم ماَ

. وهكـــذا تابَعه البالغيُّون 
)4(

]املائـــدة : 116[...«
ك�ساحـــِب تلخي�سِ املفتـــاح وَمن �َسَرُحـــوه، وتاَبَعُه 

احلمـــوّي  ِحّجـــة  كابـــن  البديعّيـــات؛  اأ�سحـــاُب 

)ت837هــــ/1433م( يف �سرحه لبديعّيِته امل�سّمى 

، وابن مع�سوم املديّن 
)5(

خزانة االأدب وغاية االأَرب

)ت1119هــــ/1707م( يف �سرحـــه لبديعّيته اأنوار 

خُم  الّربيـــع يف اأنواع البديع، وُيَعدُّ هذا الكتاُب ال�سَّ

.
)6(

َف يف علم البديع نِّ من اأكر ما �سُ

�سَبَق  )ت538ه/1144م(  خمــ�سريَّ  الــزَّ واإّن 

هوؤالء، وعاَلَج كثرًيا من موا�سِع امل�ساكلة يف القراآن 

الكرمي يف تف�سريه الك�ّساف، ومن ذلك اأنَّه عنَدما 

اَ  ُعوناَ ٱللَّ ٰديِ ٰفيِقيِناَ يُخاَ َر قوَله �سبحاَنه: {إيِنَّ ٱلُۡمناَ ف�سَّ

»ُيَخاِدُعوَن  قاَل:  ]الن�ساء : 142[  ُعُهۡم}  ٰديِ خاَ واَُهواَ 
انظر: �سيبويه )ت180هـ-796م(، الِكتاب، 1/176.   )2(

انظر: مطلوب، اأحمد ، معجم امل�سطلحات البالغّية وتطّورها، �س621.   )3(

انظر: ال�ّسّكاكّي، اأبو يعقوب، مفتاح العلوم، �س424.   )4(

انظر: احلموّي، ابن ِحّجة )ت837هـ/1433م(، خزانة االأدب وغاية االأرب،    )5(

.2/252

اأنواع  يف  الّربيع  اأنوار  )ت1120هـ-1707م(،   مع�سوم  ابن  املديّن،  انظر:    )6(

البديع، 5/284.
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: يفعلون ما يفعل الـُمخاِدُع؛ من اإظهار االإمياِن، 
َ َّ
اهلل

ما  بهم  فاِعٌل  وهو  َخاِدُعُهْم:  َوُهَو  الُكْفِر،  واإبطان 

َتَرَكهم مع�سومي  اخِلــداع؛ حيُث  الغاِلُب يف  يفعُل 

ْرَك  الـــدَّ لهم  ـــدَّ  َع
َ
واأ نيا،  الدُّ واالأمـــواِل يف  مــاِء  الــدِّ

.
)1( 

االأ�سفَل من الّناِر يف االآخرة«

نن،  ولكنَّ الَفّراَء �َسَبَق هوؤالِء جميًعا مبئاِت ال�سِّ

َل َمن اأماَط اللِّثاَم عن هذا االأ�سلوِب اللُّغويِّ  وكاَن اأوَّ

ِر باأ�ساليب العرِب  الذي َيخفـــى اإاّل على ذوي الَب�سَ

ِع  وبالغِتهـــا واآداِبها، فرتاُه عالَج كثـــرًيا من موا�سِ

ها با�سم  امل�ساكلـــة يف القراآن الكـــرمي، واإْن مل ُي�سمِّ

امل�ساكلـــة الذي تعاَرَف عليـــه البالغيُّون فيما بعُد، 

واإليك مناذَج من ذلك:

اَ  إيِلَّ عاَ ٰناَ  ُعَتَتۡدواَ فاََتَتلاَ  �سبحاَنـــه: {●● قوِلـــه  ففـــي 

} ]البقـــرة : 193[ يقوُل الَفّراء: »فاإْن 
ٰليِميِناَ ٱلظَّ

اَ  ٰناَ إيِلَّ عاَ راأيَت قوَلـــه: {فاَلاَ ُعَتَتۡدواَ
َ
قـــاَل قائـــٌل: اأ

 لهم؟ 
ُ َّ
ُعـــْدواٌن هو، وقد اأباَحـــُه اهلل

َ
} اأ

ٰليِميَِتَتناَ ٱلظَّ
ُقْلنـــا: ليـــ�َس بُعـــدواٍن يف املعنـــى، اإمنا هـــو لفٌظ 

نيِ  ماَ على ِمْثِل ما �َسَبَق قبَلـــه. اأال َترى اأّنه قاَل: {فاَ

ٰى  ا ٱۡعتاَداَ يِميِۡثليِ ماَ لاَۡيهيِ ب لاَۡيُكَتَتۡم فاَٱۡعتاَُدواْ عاَ ٰى عاَ ٱۡعتاَداَ
مـــن  فالُعـــدواُن  ]البقـــرة : 194[   { لاَۡيُكَتَتۡمۚ عاَ
الـُم�سركـــَن يف اللَّفـــِظ ظلٌم يِف املعنـــى والُعدوان 

الـــذي اأباَحـــه اهلل واأَمـــَر بـــه امل�سلمـــَن اإمّنا هو 

ِق�سا�ٌس. فـــال يكوُن الِق�سا�ُس ُظْلًمـــا، واإْن كاَن 

ِ تبـــارَك وتعاىل: 
َّ

لفُظـــه واحـــًدا. وِمْثُله قـــوُل اهلل

ورى : 40[  اۖ} ]ال�سُّ ۡثلُهاَ َتَتييِّئاٌَة ميِّ َتَتييِّئاَةٖ ساَ ُؤاْ ساَ ٰٓ زاَ {واَجاَ

ء؛ 
ْ
 على مثـــِل معناها من الـُم�ِسي

َّ
ولي�َست من اهلل

.
)2( 

الأّنها جزاٌء«

غوام�س  حقائق  عن  اف  الَك�سَّ )ت538هـ/1144م(،  �َسِرّي  خَمْ الزَّ انظر:    )1(

الّتنزيل وعيون االأقاويل يف وجوه الّتاأويل، 2/166.

انظر: الفّراء، معاين القراآن، 1/116-117.   )2(

 ۖ ُ َتَتراَ ٱللَّ كاَ ُرواْ واَماَ كاَ ويف بيـــان قوِلـــه تعـــاىل: {واَماَ

} ]اآل عمـــران : 54[ يقـــوُل 
ٰكيِريِيَتَتناَ َتَتۡ�ُ ٱۡلماَ ُ خاَ واَٱللَّ

راُدوا َقْتَله، 
َ
الَفـــّراء: »َنَزَل هذا يِف �ساأِن ِعي�سى؛ اإْذ اأ

 تبارَك وتعاىل 
َّ

ـــَده اهلل يَّ
َ
ٌة، وقد اأ فَدَخـــَل بيًتا فيه َكوَّ

ِة، ودخَل عليه  بجريَل، فَرَفَعه اإىل ال�ّسماِء ِمن الَكوَّ

جُل   علـــى ذلك الرَّ
ُ
َرجـــٌل منهم ليقتَلـــه، فاألقى اهلل

�َسَبـــَه ِعي�َسى بِن مرمَي. فلّما دخـــَل البيَت فلم يجْد 

فيـــه ِعي�سى خـــرَج اإليهم، وهو يقوُل: مـــا يف البيِت 

اأحـــٌد، فقتُلوه، وهم يَرون اأّنـــه ِعي�سى. فذلك قوُله: 

ُر مـــن اهلِل ا�ستدراٌج،  ۖ } واملَكرْ
ُ راَ ٱللَّ كاَ َتَتُرواْ واَماَ كاَ { واَماَ

.
)3( 

ِر الـَمخلوقني« ل على َمكرْ

 { ياَُهۡمۚ اَ فاَناَسيِ اَُسَتَتواْ ٱللَّ ويف تف�سري قوِله تعاىل: { ن

َتركـــوه  »يريـــُد:  الفـــّراء:  قـــال  ]الّتوبـــة : 67[ 
راَ  خيِ ُروناَ ميِۡنُهۡم ساَ ، ويف تف�سري: {فاَياَۡسَتَتخاَ

)4(

فرتَكهم«

َتَتٌم} ]الّتوبة:79[ يقوُل:  ليِ
اَ
اٌب أ ذاَ اَُهۡم عاَ ل ُ ميِۡنُهَتَتۡم واَ ٱللَّ

ْخـــِريُّ مـــن اهلل كمعنـــاُه مـــن العبـــاد،  »وليـــ�َس ال�سُّ

يِهيِۡم} ]البقرة : 15[  اَۡستاَۡهزيُِئ ب ُ ي وكذلـــك قوُله: {ٱللَّ

.
)5(

لي�َس ذلك من اهلل كمعناُه من الِعباد«

َتَتُن ميِناَ  ۡحساَ
اَ
ۡن أ يِ واَماَ ةاَ ٱللَّ ۡبغاَ ويف قوِلـــه تعاىل: {صيِ

} ]البقرة : 138[ قال 
ٰبيُِدوناَ ُۥعاَ ُۡن لاَ ناَ ٗةۖ واَ ۡبغاَ يِ صيِ ٱللَّ

خمـــ�سريُّ )ت538هـ/1144م( يف تف�سرِيهـــا:  الزَّ

ُر النُّفو�َس.  ، الأّن االإمياَن ُيَطهِّ
َّ

»واملعنـــى: تطهرَي اهلل

واالأ�سُل فيه اأّن الّنـــ�سارى كاُنوا َيْغِم�سون اأوالَدهم 

ـــَة، ويقولون: هو  ونه الـَمْعُموِديَّ يف مـــاٍء اأ�سفـــَر ُي�سمُّ

تطهـــرٌي لهـــم، واإذا َفَعَل الواحُد منهـــم بولِده ذلك 

ِمَر امل�سلمون باأْن 
ُ
ا، فاأ ا َحقًّ رانيًّ قـــاَل: االآَن �ساَر َن�سْ

انظر: املرجع نف�سه، 1/218.   )3(

انظر: املرجع نف�سه، 1/64.   )4(

انظر: املرجع نف�سه، 2/384.   )5(



257
املجــلد  الأول  ❁  العــدد  الأول  ❁  مايو  2017م

َبَغنا اهلل باالإميان  يقولوا لهم: قولوا اآَمّنا باهلل، و�سَ

َرنـــا به تطهرًيا ال مثَل  ْبَغـــًة ال مثَل �سبغتنا، وَطهَّ �سِ

 باالإميان 
َّ

َبَغنا اهلل تطهرِينا. اأو يقول امل�سلمـــون: �سَ

�سبغَتـــه ومل ن�سبـــْغ �سبغتكـــم. واإمنا جـــيء بلفظ 

.
)1(

بغة على طريقة امل�ساكلة« ال�سِّ

ْبَغ ليـــ�س مبذكوٍر يف كالِم اهلل، وال يف  فاإنَّ ال�سِّ

ـــ�سارى، لكـــْن ملّـــا كاَن َغْم�ُسهـــم اأوالَدهم  كالم النَّ

ْبًغا، واإْن مل  ـــى �سِ يف املـــاِء االأ�سفِر ي�ستحقُّ اأْن ُي�سمَّ

يتكّلمـــوا بذلك حن الَغْمـــ�س، وكاَنِت االآيُة نازلًة يف 

بغ« كاأّنه مذكوٌر،  �سياق ذلك الفعِل؛ كاَن لفُظ »ال�سِّ

 تعاىل 
ُ
َبَغنا اهلل ِمروا اأْن يقولوا: �سَ

ُ
اإذ اإّن امل�سلمـــن اأ

ْبَغَتكم. ِبْغ �سِ ْبَغًة، ومل َن�سْ باالإميان �سِ

ٍف قـــال الَفـــّراُء: »واإمّنا  وقبـــل ثالثة قـــروٍن وَنيِّ

ْبَغَة اهلِل(؛ الأّن بع�َس النَّ�سارى كاُنوا اإذا  قيـــل: )�سِ

ُوِلد املولوُد جعُلوه يف ماٍء لهم يجعلون ذلك تطهرًيا 

.
)2(

له كاخِلتانة«

ْلنـــا االآياِت القراآنّيَة الكرميَة التي فيها  واإذا تاأمَّ

عِة  ْبناهـــا يف التَّفا�سري املتنوِّ اأ�سلـــوُب امل�ساكلِة وتعقَّ

ويف ُكُتـــب البالغـــة وجْدنا اأّنهم جميًعـــا اأفادوا من 

جهود الفـــّراء يف جتلية اأ�سلوب امل�ساكلة وتو�سيحه 

يف القراآن الكرمي، ولكنَّ الفارَق الوحيَد بيَنهم وبَن 

خم�سرّي قبل  الفـــّراء هو –كما راأينـــا يف كالِم الزَّ

هـــم يف نهاية كالِمهم يذكرون امل�سطلح  قليل – اأنَّ

)امل�ساكلة(، واأّمـــا الَفّراء في�سرُح امل�ساكلة بو�سوٍح 

دون ِذْكِر امل�سطلح الذي اتَّفقوا عليه الحًقا.

ومن خـــالل قراءتنـــا يف كتاب معـــاين القراآن 

نـــرى اأّن الَفـــّراء مل َي�سبـــْق البالغّيـــن بتو�سيـــح 

خم�سرّي، الك�ّساف، 1/335. انظر: الزَّ   )1(

انظر: املرجع نف�سه، 1/83.   )2(

اأ�سلـــوب امل�ساكلة يف القراآن الكرمي فح�ْسب، بل هو 

اأ لهـــم م�سطلح )امل�ساَكلـــة(؛ ومن ذلك  الـــذي َهيَّ

 {
ٰليِميِناَ اَ ٱلظَّ ٰناَ إيِلَّ عاَ قوُله يف تفـــ�سري: {فاَلاَ ُعَتَتۡدواَ

]البقرة : 193[: »لي�َس بُعدواٍن يف املعنى، اإمّنا هو 
رَح  لفـــٌظ على ِمْثِل ما �َسَبَق قبَله«، نظنُّ اأنَّ هذا ال�سَّ

هـــو البّوابُة التي َنَفَذ منها البالغيُّون اإىل و�سِع حدِّ 

امل�ساكلـــة الـــذي تعارفوه بعـــُد، ويف التَّعريف يقول: 

)لفٌظ على ِمْثِل ما �َسَبَق قبَله( األي�َسْت هذه املماثلُة 

اّلتي اأ�ساَر اإليها الفّراُء مبعنى امل�ساكلة؟

ثالثًا: اإيجاز احلذف.

احلـــذف من اأهـــمِّ االأ�ساليِب اللُّغوّيـــة يف ل�سان 

العـــرب، ومن اأكرثها خفاًء وَخَطـــًرا، وهو اأحوُجها 

اإىل املهـــارِة يف َفْهِم الكالِم ومالحظـــِة ما فيه ِمن 

قرائَن لفظّيٍة اأو حالّيٍة اأو عقلّيٍة تدلُّ على املحذوف، 

�سواء كان املحـــذوُف حرَف هجـــاٍء اأم حرَف معًنى 

ا  اأم ا�سًما اأم ِفْعـــاًل اأم جملًة، ويحتاُج احلذُف اأي�سً

اإىل براعٍة يف ربِط الكالِم ب�سياِقه و�سباِقه، ف�ساًل 

ـــُم؛ لكي  عـــن ربِطـــه مبرمـــاه الـــذي قـــ�سَده املتكلِّ

ي من حتديد مو�سِع احلذف، ثّم بياِن  َن املتلقِّ يتمكَّ

ُحكِمـــه يف النَّحو، ُثمَّ تقديره تقديًرا ُينا�سُب املعنى 

حـــو(، ُثّم بيـــان احلكمة  )البالغـــة( واملبنـــى )النَّ

البالغّية واجَلمالّية من حذِفه.

واأ�ساليـــُب احلذف تتفاوُت فيما بيَنها من حيُث 

هـــوُر واخلفاُء، فبع�ُس احلذوِف تكوُن قد جرت  الظُّ

بهـــا العاداُت حّتـــى اأِلَفهـــا الّنا�ُس، وهـــذه ي�ستطيُع 

ـــَه لهـــا َمن له اأدنـــى نَظٍر يف الـــكالم العربّي.  التَّنبُّ

ولكـــنَّ بع�َس احلذوف يكتنُفها خفـــاٌء وَلب�ٌس �سديٌد 

ـــُه لـــه ويحيُط بـــه اإاّل ذو فقٍه بلـــ�ساِن العرِب  ال يتنبَّ

ونظاِمه اللُّغويِّ املتكامِل �سرًفا ونحًوا وبالغًة.
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وقد امتاَز الَفّراُء بالتَّنبُّه اإىل موا�سِع احلذوف 

ا  يف البيان القراآيّن، ومل يكتِف بذلك، بل متيَّز اأي�سً

بتقدير املحذوِف يف كلِّ مو�سٍع، وتعّداه اأحياًنا اإىل 

بيـــان احلكمة من هذا احلـــذف يف بع�ِس املوا�سع، 

ْحوّيـــن  واإ�ساراُتـــه هـــذه كانـــت نـــوًرا ِللُّغوّيـــن والنَّ

والبالغّين ِمن بعِده.

ُل بـــكلِّ  ـــ�سِ وال ريـــَب يف اأّن اأ�سلـــوَب احلـــذِف يتَّ

علٍم وباٍب وفنٍّ ومبحـــٍث و�سنعٍة من علوم البالغِة 

�سوا له  العربّيـــة، بيَد اأّن البالغيِّن اآَثروا اأْن ُيخ�سِّ

كالًمـــا م�ستِقالًّ يف علـــم املعاين، يف بـــاب االإيجاز 

واالإطناب واملـــ�ساواة، عنَدما تكّلمـــوا على االإيجاز 

باحلذف، وق�ّسمـــوه اإىل: اإيجاز احلرف، اأو اال�سم 

امل�ساف، اأو املـــ�ساف اإليه، اأو اال�سم املو�سوف، اأو 

فـــة، اأو الـُم�سنـــد، اأو الـُم�سند اإليـــه، اأو ُمتعلَّق،  ال�سِّ

اأو فعـــل الـــ�ّسرط، اأو جوابه، اأو ُجملـــة، اأو اأكرث من 

جملة. على اأّن غـــرَي قليٍل من االآياِت القراآنيِة التي 

يذكُرها البالغيُّون يف هـــذا الباب قد �سبَق للفّراء 

ًة املوا�سَع امل�سِكلَة على الَفْهم. اأْن اأو�سَحها، وخا�سّ

ومن ذلك اأّن القزوينـــيَّ )ت739هـ/1338م( 

يف اأثنـــاء كالِمه علـــى االإيجاِز باحلـــذف يف كتاِبه 

ـرِط بقوِله  تلخي�س املفتاح؛ َمثََّل حلذِف جواِب ال�سَّ

ا  يُكۡم واَماَ يۡديِ
اَ
ا باَۡناَ أ اَُهُم ٱتَُّقَتَتواْ ماَ تعـــاىل: {ِإَوذاَا قيِيلاَ ل

ۡن ءاَاياَةٖ  تيِيهيِم ميِّ
ۡ
ا تاَأ ُوناَ ٤٥ واَماَ لَُّكۡم تُرۡحاَ ُكَتَتۡم لاَعاَ ۡلفاَ خاَ

ناَ ٤٦} َتَتا ُمۡعريِضيِ ۡنهاَ نُواْ عاَ يِّهيَِتَتۡم إيِلَّ كاَ ب َٰتَتتيِ راَ َتَتۡن ءاَاياَ ميِّ

 

َح احلـــذَف بقوِلـــه: »اأي:  ]يـــ�س : 45-46[، واأو�سَ
وا؛ بدليِل ما بعَدُه، اأو للّداللة على اأّنه �سيٌء  اأعـــَر�سُ

ال يحيـــُط به الو�سُف، اأو لتذهَب نفـــ�ُس ال�ّسامِع كلَّ 

.
)1(

مذهٍب مُمكٍن«

انظر: الَقزوينّي، تلخي�س املفتاح، �س67.   )1(

والفـــّراء قبَل خم�سِة قـــروٍن علََّق على هذه االآيِة 

} جواٌب 
ناَ ا ُمۡعريِضيِ ۡنهاَ نُواْ عاَ بقوِله: »وقولـــه: {إيِلَّ كاَ

اَُهُم ٱتَُّقواْ}؛ فلّما  لالآيِة، وجواٌب لقوِلـــه {ِإَوذاَا قيِيلاَ ل

اأْن كاُنوا ُمْعِر�سَن عن ُكّل اآيٍة كفى جواُب واحدٍة ِمن 

ْعَر�سوا، 
َ
ثنتـــن؛ الأّن املعنى: واإذا قيل لهـــم: اتَّقوا اأ

.
)2(

ْعَر�سوا«
َ
واإذا اأتتهم اآيٌة اأ

بعـــَد هذا مُيكُنك اأن ت�سنَع ُمقاَي�َسًة بن تعليَقي 

ُح لَك الفرَق يف زاويِة  الَفّراء والقزوينّي؛ فهي ُتو�سِ

رين؛ واإّن َمن  َظِر بَن الفـــّراء والبالغيِّن املتاأخِّ النَّ

يقراأْ كتاَب معاين القراآن للفـــّراء، وُيحلِّْل تعليقاِته 

على امل�سائل البالغّية؛ يعلْم يقيًنا اأّن الَفّراَء ينظُر 

بعِن النَّحويِّ اللُّغويِّ اّلذي يهتمُّ بتاأ�سيِل االأ�ساليِب 

اللُّغويِة من حذٍف وا�ستعـــارٍة وت�سبيٍه وجماز وقلب 

وزيـــادة وتعريـــ�ٍس وجتريد، ويبحُث عـــن نظائِرها 

من ف�سيِح كالم العرب، وينظُر اإىل هذه االأ�ساليِب 

َد بدّقـــٍة ُحكَمها اأجائزٌة هي  بنظـــرٍة معيارّية؛ لُيحدِّ

اأم ممتِنعٌة اأم واجبة؟

َر  فمثـــاًل يف اأ�سلـــوب احلـــذِف ُيحـــاوُل اأْن ُيقـــدِّ

بالّدليـــل  ُم�ستعيًنـــا  �سحيًحـــا  تقديـــًرا  املحـــذوَف 

والقرائـــن، بينمـــا يبحـــُث البالغيُّون عـــن القيمة 

اجلمالّيـــة اّلتـــي اأ�سفاهـــا احلـــذُف علـــى الّنـــ�ّس 

القـــراآيّن، فـــكاأّن الفـــّراَء كان ي�ساأُل نفـــ�َسه �سوؤااًل: 

اأيـــن موطـــُن احلـــذف؟ ومـــا ُحكم هـــذا احلذف؟ 

ومـــا تقديـــُر املحـــذوف؟ ومـــا الّدليـــُل علـــى هـــذا 

احلذف وعلى �سّحة تقديـــر املحذوف؟ بينما كان 

البالغيُّون ي�ساألـــون اأنف�َسهم: ما احلكمة البالغّية 

واجلمالّيـــة التـــي اأراَدها البياُن القـــراآينُّ من وراِء 

هذا احلذف؟

انظر: الفّراء، معاين القراآن، 2/379.   )2(
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ف�ساًل عن كوِن البالغّين يح�ِسدون هذه االأمثلَة 

يف بـــاب االإيجـــاِز باحلـــذِف مثـــاًل، بيَنمـــا الفّراُء 

-كغـــرِيه مـــن ُنحـــاِة زماِنـــه- ُيعالـــُج كلَّ م�ساألٍة يف 

ورَة القراآنّيَة كاملًة، وال  �سياِقها عنَدما ي�سرُح الـــ�سُّ

ُيفِرُد لكّل م�ساألٍة باًبا ُم�ستِقالًّ كما فعَل البالغّيون، 

فالفـــّراُء تكلَّـــَم كثـــرًيا علـــى التَّ�سبيه ومل ُيفـــِرْد له 

باًبا، وتكلَّـــم كثرًيا عن الكناية ومل ُيفـــِرْد لها باًبا؛ 

الأّن الهـــدَف من كتابه لي�س تعليَم البالغِة العربّية، 

واإمّنـــا كاَن الهدُف مـــن كتاِبه بياَن مـــا قد ي�ستغلُق 

علـــى الّنـــا�س وُيـــ�سِكُل عليهـــم مـــن معـــاين كلمات 

القـــراآن الكرمي، وُجَمِلـــه، واأ�ساليِبـــه، ويف معِر�ِس 

َطها  دٍة تلقَّ بياِنـــه هذا تعّر�َس مل�سائَل بالغّيـــٍة متعدِّ

وا لها امل�سطلحاِت  �سُ البالغّيـــون فيما بعُد، وخ�سّ

وها باحلدود الّدقيقـــِة، ومثَّلوا لها  املنا�سبـــَة، وحدُّ

حة. باالأمثلة املو�سِّ

وال ريـــَب يف اأنَّ ُكُتـــَب البالغـــِة الّتعليمّيـــَة عند 

رين؛ كال�ّسّكاكّي والقزويني والّتفتازايّن كاَن  املتاأخِّ

لها فائدٌة عظيمة يف تي�سري تعليم البالغة؛ اإاّل اأّنها 

حن �سنعت اأبواًبا مثل )اال�ستعارة( اأو )االإطناب( 

بـــاق( وجمَعت  اأو )اأحـــوال امل�سنـــد اإليـــه( اأو )الطِّ

حتَتهـــا االأمثلَة واالأ�سباَه والّنظائـــَر؛ وقْعنا يف خطاأٍ 

كبري يف تدري�س البالغة؛ اإذ راَعينا قواَعَد البالغة 

 االآيَة 
ُ
واأهَمْلنـــا ُروَحهـــا. فاأ�سبَح طالُب العلِم يقـــراأ

نعة البالغّية معزولـــًة عن �سياِقها  التي فيهـــا ال�سّ

و�سباِقهـــا واملقام الـــذي قيَلت فيه و�سبـــب النُّزوِل 

خـــرى لبعـــ�س كلمات االآيـــة، وهذا 
ُ
والقـــراءات االأ

ـــَي مـــن ُفـــر�سِة الفهم العميـــق لالآية  يحـــرُم املتلقِّ

ويحرمـــه مـــن معرفـــة الغـــر�س البيايّن مـــن هذه 

نعـــة البالغّية؛ لذا فـــاإّن درا�سَة البالغة اأمتُع  ال�سَّ

واأنفُع ما تكوُن يف ُكُتِب التَّف�سرِي؛ الأّنها تدر�ُس بالغة 

االآية يف �سياِقها؛ ولي�س كجزيرة معزولة؛ كما تفعُل 

عـــر  ريـــن. كمـــا اأّن درا�سة بالغـــة ال�سِّ كُتـــُب املتاأخِّ

اأجمُل مـــا تكـــوُن يف الُكُتب الّنقديـــة البالغّية مثل 

عر وَنْقِده البن ر�سيق  ناعـــة ال�سِّ كتاب الُعمدة يف �سِ

الَقريواين )ت463هـ/1071م(، واأ�سرار البالغة 

لعبـــد القاهر اجلرجـــايّن )ت471هــــ/1078م(، 

واملثـــل ال�ّسائر يف اأدب الكاتب وال�ّساعر البن االأثري 

)ت637هـ/1239م(. ونحن نحتاُج من الّدار�سن 

يف اأّياِمنـــا اأن يـــدر�ُسوا بالغـــة القـــراآن واحلديـــث 

وال�ّسعـــر والّنرث يف �سياقاِتهـــا، واأن ُيحلِّلوها حتلياًل 

رف والّنحو وقواعد البالغة  بالغيًّا ينظُر اإىل ال�سّ

ـــرات  واإىل االأ�سوات واملو�سيقـــى واخُلطـــوط واملوؤثِّ

الّثقافّية واملعرفّية والّدينية والّتاريخية يف الكالم، 

وال قيمَة اإطالًقا للقول: هنا يوجُد ا�ستعارة مكنّية، 

م؛  هنا يوجد طباق، وهنا تاأكيد املدح مبا ي�سبه الذَّ

طة،  فهـــذا كالٌم ُيح�ِسُنه طالٌب يف املـــدر�سة املتو�سِّ

بل املطلـــوب من دار�س االأدب هـــو الّتحليل العميق 

واأ�سراِره  وخياِلـــه  الّنـــ�ّس  عاطفـــِة  يف  والغـــو�س 

واأبعـــاِده ومراميـــه ومقا�سِده الوا�سحـــة واخلفّية، 

وباخت�ساٍر �سديد نقوُل: ينبغي للبالغّي اأن يقراأ ما 

طور. بن ال�سُّ

َح منهُج الَفـــّراء يف معاجلة امل�سائل  ولكـــي يتَّ�سِ

البالغّية �سُنورُد منوذًجا اآخَر من اأ�سلوِب احلذف؛ 

يِكاَ  ٰل ذاَ اۚ كاَ هاَ يِباَۡعضيِ ُقۡلناَا ٱۡضيُِبَتَتوهُ ب ففـــي قوِله تعاىل: {فاَ

 {
لَُّكۡم تاَۡعقيِلُوناَ ٰتيِهيۦِ لاَعاَ ُيريِيُكۡم ءاَاياَ ٰ واَ ۡوتاَ ُ ٱلۡماَ يُۡحيِ ٱللَّ

ُقۡلناَا ٱۡضيُِبوهُ  ]البقرة : 73[ قال الفّراُء: »قوُله: { فاَ
ِرَب بالَفِخـــِذ الُيْمنـــى،  َتَتاۚ } ُيقـــال: اإّنـــه �سُ هاَ يِباَۡعضيِ ب
 عّز 

َّ
َنب. ُثـــمَّ قال اهلل ِرب بالذَّ هـــم يقـــوُل: �سُ وبع�سُ

} معناه، واهلل  ٰ َتَتۡوتاَ ُ ٱلۡماَ يِكاَ يَُتَتۡحيِ ٱللَّ ٰل ذاَ وجـــّل: {كاَ

يِكاَ يُۡحيِ  ٰل ذاَ اۚ}، فيحيا، { كاَ هاَ يِباَۡعضيِ اأعلـــم: {ٱۡضيُِبوهُ ب
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} اأي: اعتِروا، وال جتَحـــدوا بالَبْعث.  ٰ َتَتۡوتاَ ُ ٱلۡماَ ٱللَّ
اكاَ  يِّعاَصاَ نيِ ٱۡضيِب ب

اَ
واأ�سَمـــَر )فيحيا(، كما قـــال: {أ

عـــراء : 63[ واملعنى، واهلل  } ]ال�سُّ
لاََتَتقاَ ۖ فاَٱنفاَ ٱۡلاَۡحراَ

.
)1(

اأعلم: ف�سرب البحَر، فانفلق«

فالقزوينيُّ يف باب االإيجاز باحلذف، يذكُر اأنواَع 

احلذف، في�سُل اإىل حذف اأكرَث من جملٍة، فيقوُل: 

ويِيليِهيۦِ 
ۡ
يِتاَأ ناَبيُِّئُكم ب

ُ
ناَا۠ أ

اَ
»واإّما اأكرُث ِمن جملٍة، نحُو: { أ

َتَتلُونيِ ٤٥ يُوُسَتَتُف } ]يو�سف : 45 - 46[ اأي:  رۡسيِ
اَ
فاَأ

وؤيا، ففعُلوا، واأتاُه، فقال  ُه الرُّ �ْسَتْعِرَ
َ
اإىل ُيـــو�ُسَف؛ اِلأ

.
)2(

له: يا يو�سُف«

وقـــد كان الفـــّراء قبـــَل ُقـــروٍن اأ�ساَر اإىل هـــذا 

 ٣٩ ٓ ۡينيِ ٰ عاَ اَ ُۡصناَعاَ عاَ ليِ احلذِف؛ اإْذ قـــال: »قوُله: { واَ

تاَُقوُل } ]طـــه : 39-40[ َذَكَر  ۡخُتكاَ فاَ
ُ
ٓ أ إيِۡذ تاَۡمَتَت�يِ

املـــ�سَي وحـــَده، ومل َيذُكـــْر اأّنها مـــ�سْت حّتى دخلْت 

ْئـــِر. وهذا يف  ْتُهـــم علـــى الظِّ علـــى اآل فرعـــوَن فدلَّ

ويِيليِهيۦِ 
ۡ
يِتاَأ ناَبيُِّئُكم ب

ُ
ناَا۠ أ

اَ
التَّنزيل كثـــرٌي؛ مثله قوله: { أ

ْر�ِسَل، 
ُ
لُونيِ } ]يو�سف : 45-46[، ومل يُقْل: فاأ رۡسيِ

اَ
فاَأ

فَدَخـــَل، فقـــاَل: يو�سُف. وهو مـــن كالِم العرِب: اأْن 

جتتـــزَئ بحذِف كثرٍي من الـــكالم وبقليِله؛ اإذا كاَن 

.
)3(

املعنى معروًفا«

ُر فيه قـــوَل اهلل تعاىل:  ويف مـــو�سٍع اآخـــَر ُيفـــ�سِّ

يِهيَِتَتُم  قُلُوب ۡشيُِبَتَتواْ فيِ 
ُ
أ واَ ۡيناََتَتا  صاَ َتَتميِۡعناَا واَعاَ ساَ { قاَالَُتَتواْ 

يُِكۡفريِهيِۡمۚ } ]البقرة : 93[ قـــاَل الفّراُء:  ٱۡلعيِۡجَتَتلاَ ب
ۡيناَا } معناه: �سمْعنا قولك،  صاَ َتَتميِۡعناَا واَعاَ »قوله: { ساَ

يِهيُِم  ۡشيُِبَتَتواْ فيِ قُلُوب
ُ
أ ينـــا اأمـــَرك. وقولـــه: { واَ وَع�سَ

يُِكۡفريِهيِۡمۚ }؛ فاإّنه اأراد: ُحبَّ الِعْجِل، ومثُل  ٱۡلعيِۡجلاَ ب
انظر: املرجع نف�سه، 1/49.   )1(

انظر: القزوينّي، تلخي�س املفتاح، �س67.   )2(

انظر: الفّراء، معاين القراآن، 2/179.   )3(

ۡس أَليِ  هذا مّما حتذُفـــه العرُب كثريًا؛ قال اهلل: { واَ

اۖ }  ۡقباَۡلناَا فيِيهاَ
اَ
ٓ أ ا واَٱۡلعيِ�اَ ٱلََّتَتتيِ ۡرياََتَتةاَ ٱلَّتيِ ُكنََّتَتا فيِيهاَ ٱۡلقاَ

]يـــو�سف:82[، واملعنـــى: �َسْل اأهَل القريـــِة، واأهَل 
.

)4(

الِعرِي«

رابعًا: اللتفات.

االلتفـــاُت: هـــو التَّعبـــرُي عن معًنـــى بطريٍق من 

ُرق الّثالثـــة )التَّكلُّم، واخِلطاب، والَغيبة( بعَد  الطُّ

ُرق  الّتعبرِي عن ذلك املعنى بطريٍق اآخَر من تلك الطُّ

الّثالثة؛ ب�سرِط اأن يكوَن الّتعبرُي الّثاين على خالِف 

ُبه ال�ّسامُع. ما يقت�سيه الّظاهُر، ويرتقَّ

ومـــن اأمثلـــِة االلتفات التـــي �ساَقهـــا البالغّيون 

ۡيباَ  اَۡوٖم لَّ راَ اميُِع ٱنلَّاسيِ ليِ بَّناَآ إيِنَّكاَ جاَ قوُله تعاىل: { راَ

اداَ } ]اآل عمران : 9[  اَ لاَ ُيۡليَِتَتُف ٱلۡميِيعاَ فيِيهيِۚ إيِنَّ ٱللَّ
وا عن اهلل جلَّ وعـــال اأّواًل بطريِق  فاملتكلِّمـــون عـــرَّ

وا  نا اإّنك...( ُثمَّ عرَّ اخِلطاب )اإنََّك(، يعني: )يا ربَّ

اداَ }  اَ لاَ ُيۡليُِف ٱلۡميِيعاَ ثانيـــًة بطريِق الَغيبة { إيِنَّ ٱللَّ

علـــى خالِف مـــا يقت�سيه منهم ظاهـــُر احلال من 

ا�ستمـــرار اخِلطـــاب؛ كاأْن ُيقـــال: )اإّنـــك ال ُتخِلُف 

ُبه. امليعاد(، وهو ما ينتظُره ال�ّسامُع ويرتقَّ

دٍة؛ منها: موا اللتفاَت اإىل �سوٍر متعدِّ وق�سَّ

يِي  ۡعُبُد ٱلَّ
اَ
اَ لاَ أ ا ليِ واَماَ من الّتكلُّم اإىل اخلطاب: {●●

} ]ي�س : 22[.
ُعوناَ ۡهيِ تُرۡجاَ نيِ ِإَولاَ راَ فاَطاَ

ۡوثاَراَ ١●●  ٰكاَ ٱۡلكاَ ۡيناَ ۡعطاَ
اَ
من التَّكلُّم اإىل الَغيبة: {إيِنَّآ أ

يِّكاَ واَٱۡناَۡر ٢ } ]الكوثر : 2-1[. ب يِراَ ّ ل
ليِ فاَصاَ

بَُّكۡم ُثمَّ  واَٱۡستاَۡغفيُِرواْ راَ من اخلطاِب اإىل الّتكلُّم: {●●

ُدوٌد} ]هود : 90[. يٌم واَ بيِّ راَحيِ ۡهيِۚ إيِنَّ راَ تُوُبٓواْ إيِلاَ
انظر: املرجع نف�سه، 1/61.   )4(
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ٗة  مَّ
ُ
ُتُكۡم أ مَّ

ُ
ٓ أ يۦِ ه َٰتَتذيِ إيِنَّ هاَ من اخِلطـــاب اإىل الَغيبة: {●●

ۡمراَُهم 
اَ
ُعٓواْ أ طَّ تاَقاَ بُُّكَتَتۡم فاَٱۡعُبَتَتُدونيِ ٩٢ واَ ناَا۠ راَ

اَ
أ ٗة واَ َتَتداَ ٰحيِ واَ

ُعوناَ ٩٣} ]االأنبياء : 93-92[. ٰجيِ ۡناَا راَ باَۡيناَُهۡمۖ ُكٌّ إيِلاَ
َتَتلاَ  رۡساَ

اَ
أ يِٓي  ٱلَّ  ُ واَٱللَّ ــم: {●● الّتكلُـّ اإىل  الَغيبـــة  مـــن 

ييِّٖت  ٖ مَّ ٰ باََتَت�اَ ُٰه إيِلاَ اٗبا فاَُسَتَتۡقناَ َتَتحاَ ُتثيَِتَتُ� ساَ َٰتَتحاَ فاَ ياَ ٱلريِّ
يِكاَ ٱلنُُّشَتَتوُر}  ٰل ذاَ اۚ كاَ يِهاَ ۡوت ۡرضاَ باَۡعداَ ماَ

اَ
يِهيِ ٱۡل ۡحياَۡيناَا ب

اَ
فاَأ

]فاطر : 9[.
ٰليِكيِ ياََتَتۡوميِ ٱدّليِينيِ ٤●●   مـــن الَغيبـــة اإىل اخِلطـــاب: {ماَ

اَۡستاَعيُِن ٥} ]الفاحتة : 5-4[. إيِيَّاكاَ ناَۡعُبُد ِإَويَّاكاَ ن
ولعلَّ اأو�َسَع درا�سٍة بالغّية الأ�سلوِب االلتفاِت هي 

ما اأورَدُه ابُن االأثري )ت637هـ/1239م( يف كتاِبه 

املثل ال�ّسائـــر يف اأدِب الكاتِب وال�ّساعر، وفيه اأ�ساَر 

اإىل �سبـــب ت�سميـــِة اأ�سلـــوب االلتفات بهـــذا اال�سم 

بقوِلـــه: »وحقيقُته ماأخوذٌة من التفاِت االإن�ساِن عن 

مييِنـــه و�ِسماِله، فهـــو ُيْقِبُل بوجِهه تـــارًة كذا وتارًة 

ًة؛  كـــذا. وكذلك يكوُن هذا الّنوُع مـــن الكالِم خا�سّ

الأّنه ُيْنَتَقُل فيه ِمـــن �سيغٍة اإىل �سيغٍة، كانتقاٍل من 

ِخطاٍب حا�سٍر اإىل غائٍب، اأو من خطاٍب غائٍب اإىل 

.
)1(

حا�سٍر«

ّكاكيُّ )ت626هـ/1229م( اأَدَخَل االلتفاَت  وال�سَّ

يف علـــم املعـــاين، وتبَعه يف ذلك القزوينـــّي و�سائُر 

ّكاكـــّي يف جمالّية  �ُسّراح التَّلخيـــ�س، وقـــد قال ال�سَّ

االلتفـــات: »والعرُب َي�ستكرثون منه، ويَرون الكالَم 

ْدَخَل يف الَقبول 
َ
اإذا انتقَل مـــن اأ�سلوٍب اإىل اأ�سلوٍب اأ

مالأ 
َ
عنـــد ال�ّسامـــع، واأحـــ�َسَن تطريـــًة لن�ساِطـــه، واأ

الـَمَثل ال�ّسائر يف اأدب  انظر: ابن االأثري، �سياء الدين )ت637هـ/1239م(،    )1(

الكاتب وال�ّساعر، 2/135.

با�ستدرار اإ�سغائه. وهم اأحرياُء بذلك؛ األي�س ِقرى 

َبهم  يف َداأْ االأ�سياِف �َسِجّيَتهم، وَنْحـــُر الِع�سار لل�سَّ

ًما، 
ْ
ِديـ

َ
ْدواِر لهـــم اأ

َ
َقْت اأيدي االأ رياهـــم -ال َمزَّ وِهجِّ

َفرتاُهـــم ُيْح�ِسنون ِقرى 
َ
وال اأباَحـــْت لهم َحِرمًيا - اأ

االأ�سبـــاِح؛ فُيخالفـــون فيـــه بَن لـــوٍن ولـــوٍن، وَطْعٍم 

وطعـــٍم، وال ُيْح�ِسُنـــوَن ِقرى االأرواِح، فـــال ُيخاِلفون 

. فقد 
)2(

فيـــه بَن اأ�سلوٍب واأ�سلوٍب، واإيـــراٍد واإيراٍد«

اجتهـــَد ال�ّسّكاكيُّ يف اإظهار االأثـــر الّنف�سّي اجلميل 

ي. الذي يفعُله اأ�سلوب االلتفات عنَد املتلقِّ

َه على اأ�سلوِب  واأّما الفّراُء فاإّنه ِمن اأوائِل َمن نبَّ

َف  ه، فعلى �سبيِل املثال عنَدما توقَّ االلتفاِت ومل ُي�سمِّ

ناَ لاَُكۡم ءاَاياََتَتٌة فيِ فيِئاَتاَۡنيِ  عنـــَد قوِله تعاىل: { قاََتَتۡد كاَ

ۡوناَُهم  ةٌ ياَراَ فيِراَ ٰى كاَ ۡخراَ
ُ
أ يِ واَ َتَتبيِيليِ ٱللَّ ٰتيُِل فيِ ساَ تاَاۖ فيِئاٌَة تُقاَ ٱۡلاَقاَ

آُءۚ إيِنَّ فيِ  اَشاَ ن ي يۦِ ماَ يِناَۡصيِه يُِّد ب ي ُ يُؤاَ ۚ واَٱللَّ ۡنيِ ياَ ٱۡلعاَ
ۡ
أ ۡثلاَۡيهيِۡم راَ ميِّ

ٰريِ} ]اآل عمران : 31[. بۡصاَ
اَ
ْوليِ ٱۡل

ُ يِكاَ لاَعيِۡباَٗة ليِّ ٰل ذاَ

هـــذه االآيُة الكرميـــُة -كما يـــدلُّ �ِسباُقها، وكما 

رون - ُتخاِطـــُب اليهـــوَد؛ وُتوِعُدهـــم  ذَكـــَر املفـــ�سِّ

باخُلـــ�سران والهالك، وتدعوهـــم الأخِذ العرِة من 

اأهـــل َبْدر، كيـــَف ن�سَرُهم اهلل وهـــم ِقّلٌة، وقد كان 

امل�سلمون َيَرون بعيوِنهم جي�َس امل�سركن الذين بلَغ 

عدُدهـــم ت�سَعمئـــٍة وخم�سن رُجـــاًل، على حن كان 

عدد امل�سلمن ثالَثمئٍة واأربعَة ع�َسَر رُجاًل.

نافـــع  االإمـــام  قـــراءة  علـــى  الفـــّراُء  فعلَّـــَق 

: )َتَرْوَنهم( 
َ
)ت169هــــ/785م( بقوِله: »وَمْن قَراأ

َذَهـــَب اإىل اليهـــوِد؛ الأّنـــه خاَطَبهـــم، وَمـــن قـــاَل: 

)َيَرْوَنُهـــْم(؛ َفَعلى ذلك ]يقـــ�سد: تبقى داّلًة على 

 ٰٓ تَّ اليهود؛ ولكن عن طريق االلتفات[ كما قال: {حاَ

انظر: ال�ّسّكاكّي، اأبو يعقوب، مفتاح العلوم، 1/199.   )2(
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يِهيِم} ]يون�س : 22[، واإْن  ۡيناَ ب راَ إيِذاَا ُكنُتۡم فيِ ٱۡلُفۡلكيِ واَجاَ
.

)1(

�سئَت جعلَت )يرونهم( للم�سلمن دوَن اليهود«

ُلها هو  ون�ستنتُج من هذا االقتبا�س ثالثة اأمور: اأوَّ

تنبُّه الفّراء اإىل اأ�سلوب االلتفات دون ت�سميته، ودون 

و�سِع حـــدٍّ اأو تعريٍف وا�سٍح له، وثانيهـــا: اأّن الفّراء 

كان يـــ�سرُح االأ�سلوب البالغّي يف اآيـــٍة ّما عر اإيراد 

َخر، وثالثها: براعة 
ُ
نظائـــِر هذا االأ�سلوب يف اآيـــاٍت اأ

الفـــّراء يف الّتوجيه البالغـــّي للقـــراءات القراآنّية، 

وهذا اأمٌر جليٌّ يف كّل كتابه معاين القراآن.

لاَةاَ ٢٠  اجيِ َّ باََتَتۡل ُتيِبُّوناَ ٱۡلعاَ ويف قوِلـــه تعاىل: { كاَ

} ]القيامـــة : 20-21[ »رويت 
ةاَ َتَتراَ ُروناَ ٱٓأۡلخيِ تاََتَتذاَ واَ

بُّوَن(،  : )َبْل حُتِ
َّ

عـــن علّي بن اأبي طالب، رحمه اهلل

)َوَتـــَذُروَن( بالّتـــاء، وقراأهـــا َكِثرٌي: )بـــل يحبون( 

بالياء، والقراآن ياأتي على اأن يخاطب املنزل عليهم 

 ٰٓ تَّ اأحياًنـــا، وحينا ُيجعلـــون كالَغَيب؛ كقولـــه: { حاَ

 { ييِّباَةٖ يِريِيَتَتٖح طاَ يِهيِم ب ۡيَتَتناَ ب راَ إيِذاَا ُكنُتَتَتۡم فيِ ٱۡلُفۡلَتَتكيِ واَجاَ
. وُيلَحـــُظ اأّن الفـــّراَء مل يدر�ْس 

)2( 

]يونـــ�س : 22[«
رون،  ُكلَّ اأنـــواِع االلتفاِت التـــي ا�ستق�ساهـــا املتاأخِّ

ْز جمـــاَل االلتفاِت وبالغَتـــه يف كلِّ موطٍن  ومل ُيـــْرِ

َوَرَد فيه.

خاِم�ضًا: الِكناية

الِكنايـــُة فنٌّ راٍق من فنون القـــوِل عنَد العرِب، 

العـــرب يف كالِمهـــا وطرائـــق  �َسَنَ  ْخـــُرْ 
َ
يـ ومـــْن 

�سلـــوب الكناية من قيمٍة 
ُ
تعبريها يعلـــْم يقيًنا ما الأ

جمالّية وبالغّية عنَدهم. وقد اهتّم علماُء العربّية 

باأ�سلـــوب  ال�ّسريعـــة  علمـــاء  وُمعَظـــُم  رون  واملفـــ�سِّ

انظر: الفّراء، معاين القراآن، 1/195.   )1(

انظر: املرجع نف�سه، 3/211.   )2(

الكنايـــة، واجتهـــدوا يف درا�سِتـــه ب�سبـــب اّت�سالـــه 

الوثيق بتف�سري القراآن الكرمي، وبعلم الفقه، وغري 

�سول الفقه تهتمُّ مببحث 
ُ
ذلك؛ فوجدنا ُم�سّنفاِت اأ

الكناية، وكذلـــك م�سّنفات علوم القـــراآن، ف�ساًل 

فات البالغة. عن ُم�سنَّ

مـــه الّزمنـــّي- �سهٌم يف  وكان للفـــّراء -مـــع تقدُّ

اإ�ساءة مبحِث الكنايـــة؛ فقد ورَد م�سطلُح الكناية 

َتَتن لَّ  ٰكيِ لاَ يف كتاِبـــه غـــرَي مـــّرة؛ كقوِلـــه: »...{واَ

كاح.  ]البقرة : 235[، يريُد: النِّ ا}  ًّ تُواَاعيُِدوُهنَّ سيِ
 { يِطيِ آئ َتَتناَ ٱۡلغاَ نُكم ميِّ ٌد ميِّ حاَ

اَ
َتَتآءاَ أ ۡو جاَ

اَ
وكمـــا قال: {أ

حـــراء، واملراد من  ]الّنـــ�ساء : 43[ والغائط: ال�سّ
.

)3( 

ذلك: اأو ق�سى اأحد منكم حاجًة«

رون االآَخرون والبالغيُّون فاأفاُدوا  ُثّم جاَء املف�سِّ

ِمن �سرِحه هذا:

ا  لاَۡيُكۡم فيِيماَ لاَ ُجناََتَتاحاَ عاَ واَ ففـــي قوله تعـــاىل: { ●●

 ٓ ۡكناَنُتۡم فيِ
اَ
ۡو أ

اَ
َتَتآءيِ أ يِّساَ ۡطباَةيِ ٱلن يَِتَتهيۦِ ميِۡن خيِ رَّۡضُتم ب عاَ

ن  ٰكيِ لاَ تاَۡذُكُروناَُهنَّ واَ نَُّكۡم ساَ
اَ
ُ أ ليِماَ ٱللَّ ُكۡمۚ عاَ نُفسيِ

اَ
أ

ۡعُروٗفاۚ }  ن تاَُقولُواْ قاَۡوٗل مَّ
اَ
ا إيِلَّ أ ًّ لَّ تُواَاعيُِدوُهَتَتنَّ سيِ

]البقرة : 235[
م(: »اختلَف اأهُل  قال الّطرّي )ت310هـ/ 923●●

( الذي نهى اهلل تعاىل  رِّ الّتاأويـــِل يف معنى )الـــ�سِّ

هم: هو  عباَده عن ُمواَعَدة املعَتّدات به؛ فقال بع�سُ

نا...، وقال اآَخرون: بل معنى ذلك ال تاأخذوا  الزِّ

َيْنِكْحـــَن  اأاّل  ِعَدِدِهـــّن  وُعُهوَدهـــن يف  ميثاَقُهـــّن 

غرَيكـــم؛ كاأن يقـــول: )اإين عـــا�سق، وعاهدينـــي 

اأاّل َتَتَزوَّجي غريي( ونحو هذا، وقال اآخرون: بل 

ا...،  ِتِهـــنَّ �ِسرًّ معنى ذلـــك: وال َتْنِكُحوُهنَّ يف ِعدَّ

انظر: املرجع نف�سه، 3/16.   )3(
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واب يف تاأويل ذلك تاأويُل َمن  وىل االأقوال بال�سّ
َ
واأ

.
نا ]...[)1( ( يف هذا املو�سع: الزِّ رُّ قال: )ال�سِّ

م(:  )ت538هــــ/1144●● خمـــ�سريُّ  الزَّ وقـــال 

رُّ َوَقَع كنايًة  ا(. والـــ�سِّ »)ولكـــْن ال ُتواِعدوُهّن �ِسرًّ

 . كاح الـــذي هو الـــوطُء، الأّنه مّمـــا ُي�َسرُّ عـــن النِّ

وقيـــل معنـــاه: ال ُتواعدوُهـــنَّ ِجماًعـــا، وهـــو اأْن 

يقـــوَل لها: اإْن َنَكْحُتـــِك كان َكْيَت وكيت، يريد ما 

يجري بينهما حتت اللِّحاف. )اإاّل اأْن تقولوا قواًل 

معروًفـــا( يعنـــي: من غـــري َرَفـــٍث وال اإفحا�س يف 

ّر؛  الكالم. وقيل )التواعدوهن �سرًا(: اأي يف ال�سِّ

رِّ عبارٌة عـــن املواعدِة  علـــى اأّن املواعـــدَة يف ال�سِّ

َتُهـــنَّ يف الغالـــب مبـــا  مبـــا ُي�ْسَتْهَجـــُن؛ الأّن ُم�َسارَّ

ُي�ْسَتحيا من املجاَهَرِة به. وعن ابن عبا�س ر�سي 

ْن َتُقوُلوا َقْواًل َمْعُروفًا(: هو اأن 
َ
 عنهمـــا )اإِالَّ اأ

َّ
اهلل

.
)2(

يتواثقا اأاّل تتزّوج غريه«

َمْعَنى  وقـــال الّرازّي )ت606هــــ/1210م(: »ما ●●

ْهِر َوااْلإِْعاَلِن،  دُّ اجْلَ رَّ �سِ نَّ ال�سِّ
َ
َواُب: اأ ؟ َواجْلَ رِّ ال�سِّ

ْن َيُكوَن ال�سر هاهنا �سفة املواعدة على 
َ
َفَيْحَتِمُل اأ

ْن 
َ
ًة َوَيْحَتِمُل اأ يَّ معنـــى: َواَل ُتَواِعُدوُهنَّ ُمَواَعَدًة �ِسرِّ

َفًة ِلْلَمْوُعوِد ِبِه َعَلى َمْعَنى َواَل ُتواِعُدوُهنَّ  َيُكوَن �سِ

ا،  ِف َكْوِنِه �ِسرًّ وًفا ِبَو�سْ ـــِذي َيُكوُن َمْو�سُ ْيِء الَّ ِبال�سَّ

ْقِديَرْيِن،  ْظَهـــُر التَّ
َ
ِل َوُهَو اأ وَّ

َ
ْقِديـــِر ااْلأ ـــا َعَلى التَّ مَّ

َ
اأ

ْن ُيَواِعَدَها يِف 
َ
ُل: اأ وَّ

َ
]...[، َوَهاُهَنـــا اْحِتَمااَلٌت ااْلأ

َل ااْلآَيِة اإِْذٌن يِف  وَّ
َ
نَّ اأ

َ
َكاِح َفَيُكوُن امْلَْعَنى اأ رِّ ِبالنِّ الـــ�سِّ

ِريِح  ْطَبِة َواآِخَر ااْلآَيِة َمْنٌع َعِن التَّ�سْ ْعِري�ِس ِباخْلِ التَّ

َماِع  ْن ُيَواِعَدَهـــا ِبِذْكـــِر اجْلِ
َ

ـــايِن: اأ ْطَبـــِة الثَّ ِباخْلِ

رّي )ت310هـ/ 923م(، جامع البيان يف تاأويل القراآن، �س5/105  انظر: الطَّ   )1(

وما بعدها.

خم�سرّي، الك�ّساف، 284. انظر: الزَّ   )2(

ِة  ْجَنِبيَّ
َ
ْجَنِبيِّ َوااْلأ

َ
نَّ ِذْكَر َذِلَك َبـــَن ااْلأ

َ
َفـــِث، اِلأ َوالرَّ

 َعَلْيِه 
ُ َّ
لَّى اهلل ِبيِّ �سَ ْزَواِج النَّ

َ
َغرْيُ َجاِئٍز، َقاَل َتَعاىَل اِلأ

ْي 
َ
ْحَزاِب : 32[ اأ

َ
ْعَن ِباْلَقْوِل ]ااْلأ َو�َسلََّم: َفال َتْخ�سَ

َفِث �َسْيًئا َفَيْطَمَع الَِّذي يِف َقْلِبِه  ْمِر الرَّ
َ
اَل َتُقْلَن ِمْن اأ

�َسُن:  ْحـــَزاِب : 32[ الثَّاِلُث: َقـــاَل احْلَ
َ

َمَر�ٌس ]ااْلأ

ي يِف  َنا َطَعَن اْلَقا�سِ ا ِبالزِّ َولِكْن اَل ُتواِعُدوُهنَّ �ِسرًّ

َمٌة ِبااْلإِْطاَلِق  رَّ َهَذا اْلَوْجِه، َوَقاَل: اإِنَّ امْلَُواَعَدَة حُمَ

ِة  اِطُب َحاَل اْلِعدَّ فحمل الـــكالم َما ُيَخ�سُّ ِبِه اخْلَ

 َتَعـــاىَل َنَهى َعْن 
ُ َّ
ـــَواُب: ]....[ َفـــاهلل ْوىَل. َواجْلَ

َ
اأ

ْن ُي�َسارَّ 
َ
ْن َيُكـــوَن َذِلَك َنْهًيا َعـــْن اأ

َ
اِبُع: اأ َذِلـــَك الرَّ

نَّ َذِلَك ُيوِرُث َنْوَع ِريَبٍة 
َ

َة، اِلأ ْجَنِبيَّ
َ
َة ااْلأ

َ
ُجـــُل امْلَْراأ الرَّ

َحًدا 
َ
َج اأ ْن اَل َيَتَزوَّ

َ
ْن ُيَعاِهَدَها ِبـــاأ

َ
اِم�ُس: اأ ِفيَهـــا اخْلَ

رَّ َعَلى امْلَْوُعوِد ِبِه َفِفيِه  ا اإَِذا َحَمْلَنا ال�سِّ مَّ
َ
�ِسَواَها. اأ

.
)3( 

َماُع...« رُّ اجْلِ ُل: ال�سِّ وَّ
َ
ُوُجوٌه ااْلأ

اأردنـــا من اإيـــراد هـــذه االأمثلة مـــن تف�سريات 

ريـــن لهـــذه الكنايـــة القـــول بـــاأّن املف�ّسريـــن  املف�سِّ

والبالغّيـــن فيمـــا بعـــُد اأفاُدوا مّمـــا قالـــه الفّراُء 

ًرا قبل قروٍن. خُمت�سَ

اخلامتة:

وختاًما نرى اأّن الفّراء يف كتاِبه »معاين القراآن« 

قد َفَتح البـــاَب اأماَم درا�سة البالغة القراآنّية، وقد 

َع البـــذوَر االأوىل لكثرٍي مـــن امل�سائل البالغّية،  و�سَ

مـــن خالل التَّوقُّف عند املوا�سع التي فيها اأ�ساليُب 

ة  بالغّيٌة ُم�سِكلـــٌة على بع�س االأفهـــام، اأو هي َمِظنَّ

احلـــذف  اأو  الكنايـــة  اأو  املجـــاز  مثـــل  االإ�سكال، 

اأو امل�ساكلة وغري ذلك مّما يحتاُج اإىل اإي�ساح.

انظر: الّرازّي، فخر الّدين )606هـ/1210م(، مفاتيح الغيب، 6/471.   )3(
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وكان الفـــّراُء يعتنـــي بهـــذه االأ�ساليب من حيُث 

تاأ�سيُلها ون�سبُتها اإىل العرب القدماء، وا�ستح�ساُر 

نظائرها من القراآن الكرمي ومن احلديث ال�سريف 

ومـــن اأ�سعار العرب، ومل يكـــن يعتني بها كثرًيا من 

حيُث اإظهاُر اجلوانب اجلمالّية والوظائف البالغّية 

التي حّققْتها تلك االأ�ساليُب.

وكان الفّراُء يعالُج امل�ساألَة البالغّيَة كااللتفاِت 

مثاًل؛ بـــ�سرح ماهيتها، وا�ستح�سار نظائرها، دون 

ًنـــا، دون ت�سمية  ًدا وُمعيِّ اأن يـــ�سع لها تعريًفـــا حُمدِّ

هـــذه الفنون البالغّيـــة بامل�سطلحات التـــي تواَفَق 

عليها علماُء البالغة فيما بعُد.

وكان الفّراُء ُيويل القـــراءاِت القراآنّيَة اهتماًما 

د املعاين  د القـــراءات يف تعدُّ كبـــرًيا، وُيبُن اأثَر تعدُّ

والّتفـــ�سريات للعبارة الواحـــدة يف القراآن الكرمي، 

ُح بن القـــراءات بح�َسب موافقِتها املعنى  وهو ُيرجِّ

ُج اأكرَثها تخريًجا  القراآينَّ وقواعـــَد العربّية، وُيخرِّ

ـــا ُيـــ�سرُي اإىل �َسَعـــِة اّطالِعه وخرِتـــه بل�سان  بالغيًّ

العرب.

بيبليوغرافيا

القراآن الكرمي. ●●

رار  اجلرجـــايّن، عبد القـــاهـر )ت471هـ/1078م(، اأ�س●●

البالغـــة، ط1، حتقيـــق ال�ّسيـــخ حممـــود �ساكـــر، مطبعة 

املديّن بجّدة، 1991م.

داد، حتقيق:  االأنبارّي، اأبو بكر )ت328هـ/940م(، االأ�س●●

حمّمد اأبو الفـــ�سل اإبراهـيم، املكتبة الع�سرّية، بريوت – 

لبنان، 1987م.

م(، االأعالم،  ِرْكلـــّي، خري الديـــن )ت1396هـ/1976●● الزِّ

دار العلم للمالين، ط15، 2002م.

اب،  ْمعايّن، عبد الكرمي )ت562هـ/1167م(، االأن�س●● ال�سَّ

ط1، حتقيـــق: عبـــد الرحمن بـــن يحيى املعلمـــي اليماين 

وغـــريهـ، جملـــ�س دائرة املعـــارف العثمانية، حيـــدر اآباد، 

1962م.

بيع  املديّن، ابن مع�سوم )ت1120هـ1707-م(، اأنوار الّر●●

يف اأنواع البديـــع، ط1، حتقيق �ساكر هـادي �سكر، مطبعة 

الّنعمان، العراق- النَّجف، 1968م.

اح  القزوينّي، جالل الّديـــن )ت739هـ/1338م(، االإي�س●●

يف علـــوم البالغـــة ط3، عّلـــق عليهـ د.حممـــد عبد املنعم 

خفاجي، دار اجليل -بريوت، بال تاريخ.

عـــر اأبي مّتام  ِ العمـــريات، �سليمان، االإيـــهـام البالغّي )�س●●

والبحـــرتّي اأمنوذًجا(، اأطروحة دكتوراهـ، جامعة دم�سق، 

2013م.

م(، البالغة  َكـــة امليدايّن، عبـــد الّرحمـــن )ت2004●● َحَبنَّ

�ُس�ُسهـا، وعلومهـا، وفنونـــهـا(، ط4، دار القلم 
ُ
العربّيـــة )اأ

بدم�سق، 2013م.

القزوينّي، جالل الّديـــن )ت739هـ/1338م(، تلخي�س●● 

املفتـــاح )مطبوع يف بداية املطـــوَّل( ط2، حتقيق: د. عبد 

احلميد هـنداوّي، دار الكتب العلمّية بريوت، 2007م.

م(، احُلّجة للُقّراء  الفار�سّي، اأبـــو علـــّي )ت377هـ/987●●

بـــدر الديـــن قهـوجـــي -بـــ�سري  ال�ّسبعـــة، ط2، حتقيـــق: 

جويجابي، دار املاأمون للرتاث، دم�سق، 1993م.

(، خزانة االأدب  احلموّي، ابن ِحّجـــة )ت837هـ/1433م●●

وغاية االأرب، حتقيق: ع�سام �سقيو، دار ومكتبة الهـالل-

بريوت، دار البحار-بريوت، 2004م.

رح  العمـــريات، �سليمـــان، ُدَرُر الفرائـــد امل�ستح�سنـــة يف �س●●

جامعـــة  ماج�ستـــري،  ر�سالـــة  حنـــة،  ال�سِّ ابـــن  منظومـــة 

دم�سق،2010م.

راز  (، الطِّ العلـــوّي، يحيى بن حمـــزة )ت745هـ1344-م●●

الأ�سرار البالغـــة وعلـــوم حقائـــق االإعجـــاز، ط1، املكتبة 

الع�سرّية- بريوت، 1423م.

يـــن )ت763هـ/1362م(، عـــرو�س●●  ْبكـــّي، بـــهـاء الدِّ ال�سُّ

االأفـــراح يف �سرح تلخيـــ�س املفتـــاح، ط1، حتقيق: د.عبد 

احلميـــد هـنـــداوي، املكتبـــة الع�سرّية للّطباعـــة والّن�سر، 
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بريوت – لبنان، 2003م.

 ، ط2●● الِفـــهـِر�ست،  )ت438هـ/1047م(،  الّنـــدمي  ابـــن 

حتقيـــق: اإبراهـيم رمـــ�سان، دار املعرفة بريوت – لبنان، 

1997م.

، الكتاب، حتقيق: عبد  �سيبويهـ )ت180هـ796-م(، ط3●●

الم هـارون، مكتبة اخلاجني، القاهـرة، 1988م. ال�سَّ

اف عن حقائق  َّ الّزخمـــ�سرّي )ت538هـ/1144م(، الك�س●●

غوامـــ�س الّتنزيل وعيون االأقاويل يف وجوهـ الّتاأويل، ط1، 

حتقيـــق: عادل اأحمد عبد املوجـــود، وعلّي حمّمد معّو�س، 

يـــا�س، 1998م. وطبعة دار الكتاب  مكتبـــة العبيكان -الرِّ

العربّي – بريوت، ط3، 1407هـ.

م(، املثل  ابـــن االأثـــري، �سيـــاء الديـــن )ت637هـ/1239●●

ال�ّسائر يف اأدب الكاتب وال�ّساعر، حتقيق د. اأحمد احلويف، 

ود. بـــدوي طبانة، نهـ�سة م�سر للّطباعة والّتوزيع والّن�سر 

بالقـــاهـرة، وهـذهـ الّطبعـــة فـــهـار�ُسهـا م�سطربـــة وغري 

فحات، )د.ط.ت(. متوافقة مع ترقيم ال�سَّ

ل،  (، املطوَّ يـــن )ت793هـ/1390م●● التَّفتـــازايّن، �سعد الدِّ

ط2، حتقيق: د. عبد احلميد هـنداوّي، دار الكتب العلمّية 

بريوت، 2007م.

د  ـــا�سّي، عبـــد الّرحيـــم )ت963هـ/1556م(، معاهـ●● العبَّ

التَّن�سي�س علـــى �سواهـد التَّلخي�س، حتقيق ال�ّسيخ حمي 

الّدين عبد احلميد، مطبعة ال�ّسعادة - م�سر، 1947م.

، حتقيق:  اء )ت207هـ822-م(، معاين القراآن، ط1●● الَفرَّ

الّنجاتـــي والّنّجـــار وال�ّسلبـــّي، الـــّدار امل�سرّيـــة للّتاأليـــف 

والرّتجمة – م�سر.

م(، معجم االأدباء،  احلمـــوّي، ياقـــوت )ت626هـ/1229●●

ط1، حتقيـــق: اإحـــ�سان عّبـــا�س، دار الغـــرب االإ�سالمـــّي، 

بريوت، 1993م.

ا،  مطلوب، اأحمـــد، معجم امل�سطَلحات البالغّية وتطّورهـ●●

ط2، مكتبة لبنان نا�سرون، 2000م.

م(، مفاتيح الغيب،  الـــّرازّي، فخر الّدين )606هـ/1210●●

ط3، دار اإحياء الرتاث العربّي، بريوت، 1420هـ.

مفتـــاح  م(،  )ت626هـ/1229●● يعقـــوب  اأبـــو  ال�ّسّكاكـــّي، 

العلـــوم، ط2، عّلق عليهـ نعيـــم زرزور، دار الكتب العلمّية، 

بريوت – لبنان، 1987م.

ـــرث،  م(، نقـــد النَّ ابـــن جعفـــر، ُقدامـــة )ت337هـ/948●●

)د.ط(، دار الكتـــب العلمّية -بريوت، 1995م. )ويف اأّول 

الكتاب بحٌث للدكتور طه ح�سن بعنوان: »متهـيد يف البيان 

العربّي من اجلاحظ اإىل عبد القاهـر« ترجَمهـ عن االأ�سل 

الفرن�سّي عبد احلميد العّبادي(.

ـــكان )ت681هـ/1282م(، وفيات االأعيان●● واأنباء  ابن َخلِّ

اأبنـــاء الزمـــان، ط1، حتقيق: اإح�سان عّبـــا�س، دار �سادر 

-بريوت، )ت�سوير عن طبعة قدمية بتاريخ 1900م(.

 مقالت: 

ليمان  بالغـــة الت�سبيه عـــن مقا�سد القراآن الكـــرمي، د. �س●●

 ) EKEV AKADEMI DERGISI( ،ح�سن العمريات

ال�سنة:19، العدد:64، 2015م.

ليمان  عالقة علـــم البالغة بتف�سري القراآن الكـــرمي، د. �س●●

Sultan Mehmet İlmîAraştırmal( ،ح�سن العمريات

arinasanVeToplumBilimleri  Dergisi(، ال�سنة:4، 

العدد: 7، 2016م.

يـــل علوم  ــم الّلغـــة العربّيـــة وبالغتـــهـا و�سيلـــة لتح�س●● تعلُـّ

Dinbilim( ،ال�ّسريعـــة، د. �سليمـــان حـــ�سن العمـــريات

ال�سنـــة:16،   ،) leriAkademikAraştırmaDergisi

العدد:-16 اجللد:1، 2016م.
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