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ملخص  :تعد األلفاظ الركيزة األساسية يف بناء شكل النص أو اخلطاب؛ الذي يتم من خالله فهم داللة أو معين اللفظ ضمن
التعبري املوضوع فيه ألن اللفظ ال يتحقق معناه وال يتحدد بدقة ؛ إال إذا كان ضمن تركيب معني وخاصة عندما يتعلق األمر بالبيان
ألنه يقتضي توضيح الكالم وفق متطلبات العوامل املؤثرة يف النص أو اخلطاب من مقام ومقتضى احلال ؛ حىت يتسىن للمخاطب
أو صاحب النص توظيف ما أمكن من األلفاظ املعربة املؤدية للمعىن املراد توضيحه أو بيانه بتصوير املوقف لتقريب الصورة لدي
املتلقي ،وهذا ال يتم إال بتوظيف الصور البيانية املتمثلة يف اجملاز والتشبيه واالستعارة والكناية .
الكلمات المفتاحية :القرآن الكرمي  ،اللفظ  ،الكالم ،البيان ،التعبري ،الداللة  ،املعىن  ،اجملاز  ،التشبيه  ،االستعارة  ،الكناية .
Abstract: Words are considered as the milestone in constructing the form of the or discourse
through which the meaning of the word is understood in its context and it is not precisely
defined unless it is within a specific composition, especially when it is related to rhetoric
because it needs the clarification of the speech according to the requirements of the influential
factors in the text or discourse according to the situation so that the speaker or the author can
employ a lot of expressive words clarifying the meaning or showing it by depicting the
attitude in order to approximate the image for the recipient via employing rhetoric images,
such as figuration, comparison, metaphors and metonymy.
key words : The Holy Quran ,Pronunciation , Speech , Statement , expression, Significance ,
the meaning , Trope , Simile , Metaphor , Metonymy .

مقدمة :
تتمثل األلفاظ والكلمات يف عملية النطق وكيفية صدور الصوت "فإذا ربط بني هذه األصوات املنطوق هبا وما
أمكن أن َّ
تكونت يف رأيهم الكلمة  ،أي َّ
أخص ألهنا لفظ َد َّل على معىن "(.)1
أن الكلمة ُّ
تدل عليه من معىن َّ ،
واأللفاظ هي املكون أساس يف بناء النص فتنشأ عن انتقاء والبد للمنتقي أن ينتقي املناسبة ملا يريد قوله
مبعىن لكل دال مدلول  ،وهبذا تكون الداللة بني اللفظ واملعىن وهو مناط الفهم إذن فالنص جيمع بني الداللة
وأساسها املعجمي ،فارتبط هذا النوع من الداللة بالقرآن الكرمي واجلهود اليت بذلت يف سبيل استيعاب معاين
القرآن وبالغته.



املؤلف املرسل
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والداللة كعلم يدرس نظام دالالت األلفاظ يف الرتاكيب (التعابري) وتغريها وتنوعها يف مستوى من مستويات
واحلال يف ذلك يتسع ويذيق حبسب الظروف اليت يقتضيها احلال واملقام.
ومنه ف ـ " إن االرتباط بني اللفظ واملعىن  ،إمنا هو ارتباط الداللة فيعترب اللفظ بالنسبة إىل املعىن من جهة داللته
عليه  ،ويعترب بالنسبة إىل اللفظ من جهة ما هو مدلول اللفظ  ،لذلك فمدار األمر البالغي على اعتبار الرتاكيب

اللغوية  ،فاأللفاظ املفردة  ،وال تستعمل إلفادهتا مدلوالهتا املعنوية إال عند الرتكيب " (. )2
وال يتحقق معىن الكلمة إال بوجودها يف الرتكيب أي (تعبري) مما جيعلها متباينة وخمتلفة عن شبيهاهتا ومرادفتها أو
تبدو قريبة منها باإلضافة إىل الوظائف الداللية األخرى املرتبطة باحمليط والثقافة اللذين يعربان عن داللة اللفظ
املستقلة عن كل كلمات اللغة اليت تفرضها هذه العوامل .
 التعبير البياني في القرآن الكريم:تعترب داللة األلفاظ و الكلمات من أهم صور تعبري البالغة البيانية اللفظية اليت تشكل الكالم وتتحدد داللته من
خالله وهي على أنواع منها  :التشبيه ،اجملاز،االستعارة،الكناية.
-1التشبيه:

أ -تعريف التشبيه :هو أسلوب يف تصوير املعىن يقوم على مقارنة شيء بأخر كمقارنة القلوب باحلجارة يف قوله
ِ
ِ ِ
ك فَ ِهي َكال ِ
ْح َج َارِة أ َْو أَ َش ُّد قَ ْس َوة ﴾( ،)3ويف أسلوب التشبيه الذي يقوم
تعاىل﴿ ثُ َّم قَ َس ْ
ت قُ لُوبُ ُك ْم م ْن بَ ْعد َذل َ َ
على املقارنة-كما بينا-جند موضوعاً يوصف ،سواء أكان هذا املوضوع شيئا حمسوساً أم معىن ندر بالعقل ،وهذا
املوضوع ال يوصف وصفا مباشراً ،بل يقرن بشيء آخر تكون هذه الصفة فيه أقوى وأوضح وأقرب إىل إدرا
السامع أو القارئ وجتربته(.)4
التشبيه:يعين الداللة على مشاركة أمر ألخر يف املعىن.

واملراد بالتشبيه ههنا :ما مل يكن على وجه االستعارة التحقيقية ،وال االستعارة بالكناية وال التجريد.
فدخل فيه ما يسمى تشبيها بال خالف ،وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه كقولنا":زيد كاألسد" أو "كاألسد"
"زيد" لقيام قرينة.
والتشبه يف القرآن الكرمي كثري الورود وبشىت أنواعه مما جاء على أهبى وأحلى بيانية إعجازية فهو ينبه ويقرب الفهم
لدى السامع وينب معىن الكالم ،وإذا تنقلنا بني آيات سورة هود عليه السالم وجدنا العديد من ذلك:
يف قوله تعاىل﴿  ،)5(﴾     تشبيه بليغ ،أي كالسحر فالكالم من باب التشبيه البليغ،
حيث شبهوا نفس البعث أو القرآن املتضمن لذكره بالسحر يف اخلديعة ،حيث زعموا أنه إمنا ذكر ذلك ملنع الناس
عن لذات الدنيا ،وصرفهم إىل االنقياد له ،ودخوهلم حتت طاعته ،أو يف البطالن فأن السحر الشك أنه متويه،
وختييل باطل ،فشبهوا األمور املذكورة من البعث ،واحلساب ،واجلزاء يف البطالن بالسحر(.)6
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الصفحة413-311:
()7

تشبيه متثيلي ،ألنه تشبيه مركب

تصامهم عن استعمال احلق ،وبنو أمساعهم عنه مبن ال يستطيع السمع ،وذلك لوجوه
مبركب ،شبههم يف فرط َّ
عديدة:
أوهلما :يضاعف هلم العذاب مبا كانوا يستطيعون السمع فال يسمعون ،ومبا كانوا يستطيعون اإلبصار فال يبصرون
عناداً و إصراراً منهم على اخلطل والصدوف عن احلق وهذا يقضي أن تكون ما مصدرية ،واملصدر املؤول منصوب
ينزع اخلافض ،وهو الباء على حد قول الشاعر:
ضي ِ
ِ
ور
اف نَ ْيئا
َونَ ْب ُذلُه إذَا نَ َ
نُغَالي الل ْ
ّح َم لأل ْ َ
ض َج ال ُق ُد ُ
أراد :نغايل باللحم ،وقد ذهب إىل هذا املذهب الفراء.
ثانيها :أنه الستثقاهلم استماع آيا اهلل ،وكراهتهم تذكرها وتفهمها ،جروا جمرى من ال يستطيع السمع ،وأن
أبصارهم هلم تنفعهم ،مع إعراضهم عن نذر اآليات ،فكأهنم ومما جيري هذا اجملرى قول األعشى يف مطلع معلقته:
)(8
ع ُهريرَة َّ
الر ُج ُل؟!
تطيق وداعا أيُّها َّ
َو ِّد ْ
إن ُم ْرتَ ِح ُل وهل ُ
ومن املعلوم أن األعشى كان يقدر على الوداع ،وإمنا نفى الطاقة عن الطاقة عن نفسه من حيث الكراهة
واالستثقال.
ثالثهما :أن هنا ظرفية مصدرية ،جتري جمرى سأذكر ما حييت ،واملعىن أهنم معذبون ما داموا أحياء(.)9

وقوله تعاىل
﴾

()10

﴿            

التشبيه املرسل اجململ يف

مثل الفريق

الكافر﴿

قوله﴿﴾ 
﴾

لوجود أداة التشبيه وحذف وجه الشبه ،أي

يف عدم البصر والسمع ،ومثل الفريق

املؤمن﴿

 ﴾ كالسميع والبصري ،وهذا التشبيه تشبيه معقول مبحسوس فأعمى البصرية أصمها ،شبه بأعمى البصر
متحسر ال يهتدي إليها(. )11
السمع ذلك يف ظلمات الضالالت مرتدد تائه ،وهذا يف الطرقات
ّ
أصم ّ
تشبيه كذلك متثيلي أي مثل فريق املسلمني كالبصري والسميع ،ومثل فريق الكافرين كاألعمى األصم ،وقد زادت
اآلية على مجيع أمثلة التشبيه التمثيلي ،كقوله امرئ القيس:
()12
كأ َّ
والحشف البَالي
َّاب
َن قُلوب الطَّير رطبا ويابسا
ُ
لُ َدى وُك َ
رها العن ُ
ِ ()13
َن مثار النَّ ْفع فَ َ ِ
َسيافُنَا ،لَْي ٌل تَ َه َاوى َكواكبُ ْه
وق ُرؤوس ِهم وأ ْ
وقول بشار :كأ َّ ُ َ
ففي التشبيه األول تشبيه قلوب الطري الرطبة بالعناب ،وتشبيه قلوب الطري اليابسة باحلشف البايل ،ويف البيت
تنفض فيه الشهب والكواكب ،أما اآلية فقد زادت
الثاين تشبيه الغبار القائم والسيوف امللتمعة فيه ،وبالليل الذي ّ
بتشيب اثنني بأربعة كما هو واضح ،فقد شبهت كل واحد من الكافر واملؤمن تشبيهني.
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هذا ،ولو جاءت اآلية على وجه الطباق خالف نظمها ،بأن يقال كاألعمى والبصري ،واألصم والسميع ،لفسد
املعىن ،وإن حصل الطباق يف اللفظ ،ألنه سبحانه قسم املشبه به إىل قسمني كاملشبه ،ألنه قسمان مبتلى ومعاىف،
وضاد بينهما ليصبح السؤال بينهما على قصد التوبيخ(.)14
َّ
( )15
كل موجه من ذلك باجلبل يف عظيمها وارتفاعيها على املاء
ويف قوله تعاىل﴿ ﴾   شبه ّ

وتراكمها(.)16
ويف قوله

تعاىل﴿

 )17(﴾   تشبيه بليغ،أي كالزرع القائم على ساقه ،وكالزرع احملصود باملناجل،

فشبه ما بقي من آثار القرى وجدراهنا بالزرع القائم على ساقه ،وشبه ما عفى منها باحلصيد( ،)18أي ما بقي
وعاش كالزرع القائم ،وما أفين ومات كالزرع احملصود.
التشبيه يف القرآن الكرمي كثري الورود ملاله من أمهية يف إيضاح املعىن لدى السامع والتأثري فيه ملا يتميز به من بيان
يثري انتباه ودهشة املتلقي من دقة يف التعبري واختيار لألمثلة اخلاصة بالتشبيه.

-2االستع ارة:

تعد االستعارة من أهم الصور البالغية البيانية اليت ترقى بالكالم يف فصاحته وبالغته من خالل اختيار األلفاظ
املعربة على ذلك،و االستعارة جزء أو نوع من أنواع اجملاز تقوم فيه بني املعىن األول للكلمة ومعناها الثاين الذي
انتقلت إليه على املشاهبة ،وقد التفت إليها البالغيون منذ عهد بعيد ووضعوا تعريفا لتحديدها.
فاجلاحظ يقول":االستعارة تسمية الشيء باسم غريه إذا قام مقامه" ،وقد عرفها ابن املعتز بأهنا ":استعارة الكلمة
لشيء مل يعرف هبا من شيء قد عرف هبا ،وأتى بأمثلة للحسنة منها واملعيبة" ،وعرفها القاضي اجلرجاين يف قوله":
وإمنا االستعارة ما اكتفى فيها باالسم املستعار على األصل ،ونقلت العبارة فجعلت يف مكان غريها" ،ويقول
الرماين تعليق العبارة على غري ما وضعت له يف أصل اللغة إىل غريه ويكاد أبو هالل يستخدم التعريف نفسه يف
قوله":االستعارة نقل العبارة موضع استعماهلا يف أصل اللغة إىل غريه لغرض".
أما السكاكي فقد عرف االستعارة بقوله":هي أن تذكر أحد طريف التشبيه وتريد به الطرف اآلخر مدعيا دخول
املشبه يف جنس املشبه به داال على ذلك بإثباتك للمشبه ما خيص املشبه به" ،ويعد هذا من أدق التعريفات اليت
وصلت إلينا ،وقد أخذ به املتأخرين(.)19
أ-االستعارة لغة :من قوهلم استعار املال ،طلبه عارية.

ب-اصطالح ا :هي استعمال اللفظ يف غري ما وضع له لعالقة مشاهبة بني املعىن املنقول عنه واملعىن املستعمل
فيه مع قرينة صارفة عن إرادة املعىن األصلي ،واالستعارة ليست إال تشبيها خمتصرا ولكنها أبلغ منه ،كقولك :رأيت
أسداً يف املدرسة ،فأصل هذه االستعارة (رأيت رجالً شجاعاً كاألسد يف املدرسة) ،فحذف املشبه (لفظ رجل)
وحذفت األداة (الكاف) ،وحذف وجه الشبه (الشجاعة) وأحلقته بقرينة (املدرسة) لتدل على أنك تريد باألسد
شجاعا ،فأصل االستعارة :تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه شبه وأداته.
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وجند أن البالغيني قسموا االستعارة إىل عدة أقسام لعدة اعتبارات منها باعتبار الطرفني وباعتبار اجلامع ،وباعتبار
طرفيها واجلامع معا ،وباعتبار اللفظ وباعتبار اخلارج بينما جند القاهر اجلرجاين قد حتدث عن االستعارة من حيث
هي مفي دة أو غري مفيدة ،كما حتدث عن االستعارة التحقيقية والتخيلية والتمثيلية ،أما السكاكي فقد عرض
لالستعارة التصرحيية واملكنية والتحقيقية والتخيلية والتمثيلية واألصلية والتبعية(.)20
والقرآن الكرمي أبلع كالم وأفصحه وقد ورد فيه الكثري من صور االستعارة اللفظية البيانية وإذا ما تنقلنا بني آيات
سورة هود عليه السالم وجدناه غنية ومن ذلك:
يف قوله

تعاىل﴿

 ،)21(﴾   استعارة مكنية :أي أعطيناه نعمة من صحة وأمن وجدة،

واإلذاقة يف األصل تناول الشيء بالفم إلدرا الطعام مث استعري للذات تشبيها هلا مبا يذاق مث يزول بسرعة كما
تزول الطعوم(.)22
ويف قوله

تعاىل﴿﴾              

()23

استعارة تصرحيية تبعية ألن الذوق حقيقة يف معرفة طَ ْع َم املطعوم باللسان ،فهو هنا كناية عن اإلعطاء(.)24
واستعارة مكنية ألنه يف األصل تناول الشيء بالفم إلدرا الطعام ،مث استعري للذات تشبيهاً هلا مبا يذاق ،مث يزول
بسرعة ،كما تزول الطعوم(.)25
ويف قوله تعاىل﴿ ،)26(﴾    استعارة تصرحيية تبعية أي أهنم يستثقلون مساع احلق الذي
جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم ويستكرهونه إىل أقصى الغايات ،حىت كأهنم ال يستطيعونه وهو نظري قول
القائل العاشق ال يستطيع أن يسمع كالم العاذل(.)27
ويف قوله

تعاىل﴿﴾  

()28

شبه الذي ال يهتدي باحلجة خبفائها عليه مبن سلك منارة ال يعرف طرقها

وال مسالكها واتبع دليال أعمى على سبيل االستعارة التمثيلية(.)29
وهي استعارة تصرحيية تبعية،شبه َخ َفاء الدليل بالعمى يف أن كال مينع الوصول إىل املقاصد فاشتق من العمى مبعىن

اخلفاء ﴾ ﴿ ،مبعىن خفيت على طريقة االستعارة التصرحيية التبعية ،وميكن أن تكون استعارة متثيلية بأن شبه
الذي ال يهتدي باحلجة خلفائها عليه ،مبن سلك مغازة ال يعرف طرقها ومسلكها ،واتبع دليال أعمى فيها على

سبيل االستعارة التمثيلية(.)30
ويف قوله

تعاىل﴿

 ،)31(﴾     اخلزائن :مجع خزانة-بكسر اخلاء-وهي بيت أو ِمشكاة

كبرية جيعل هلا باب ،وذلك خلزن املال أو الطعام ،أي حفظه من الضياع ،وذكر اخلزائن هنا استعارة مكنية،
شبهت النعم واألشياء النافعة باألموال النفيسة اليت تُدخر يف اخلزائن ،وركز إىل ذلك بذكر ما هو من روادف
املشبه به وهو اخلزائن وإضافة ﴿  ﴾إىل ﴿  ﴾الختصاص اهلل هبا(.)32
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ويف قوله

تعاىل﴿             

 ،)33(﴾    فقوله﴿ ﴾استعارة تصرحيية تبعية،شبه تغرير املاء وشربه يف بطنها ببلع
احليوان ،أي إزدراره لطعامه وشرابه يف جوف جبامع الوصول إىل اجلوف يف كل ،فاشتق منه ابلعي مبعىن غوري على
طريق االستعارة التصرحيية التبعية ،واستعري البلع الذي هو من فعل احليوان للنَّشف داللة على أن ذلك ليس من
النشف املعتاد الكائن على سبيل التدرج(.)34
ويف قوله﴿  ﴾   استعارة تصرحيية أصلية ،والبعد هنا مستعار للهال (.)35
االستعارة :استعارة مكنية والكائنة يف نداء األرض والسماء ،مبا ينادي به احليوان املميز على لفظ التحضيض
واإلقبال عليهما باخلطاب من بني سائر املخلوقات ،وهو

قوله﴿﴾﴿،﴾

مث أمرمها مبا يؤمر به أهل

التمييز والعقل من قوله﴿﴾﴿،﴾  من الداللة على االقتدار العظيم ،والبلع :عبارة عن تغدير املاء
وشربه يف بطنها ،مستعار هلذا املعىن مع بلع احليوان ،أي :ازدراده لطعامه وشرابه ،والبلع :هو أثر القوة اجلاذبة يف
املطعوم لكمال الشبه بينهما ،وهو الذهاب إىل مقر خفي ومع هذا فهي قرينة لالستعارة املكنية اليت يف املاء:
استعارة املاء للغذاء جلامع تقوي األرض باملاء يف اإلنبات وتقوي اآلكل بالطعام(.)36
واالستعارة متكررة :فإذا أضفت ما تقدم أن االستعارة وقعت فيها يف موقعني ومها استعارة االبتالع واإلقالع(.)37
ويف قـوله

تعاىل﴿                  

﴾ 

فقوله

﴿ ﴾       


()38

استعارة متثيلية شبه اخللق وهم يف قبضة اهلل

وملكه وحتت قهره وسلطانه باملالك الذي يقود املقدور عليه بناصيته كما يقاد األسري والفرس بناصيته(.)39
وقوله ﴿ ﴾     استعارة لطيفة عن الكمال العدل يف ملكه تعاىل فهو مطلع على أمور
العباد ال يفوته ظامل وال يضيع عنده معتصم به(.)40
ويف قوله﴿ )41(﴾   استعارة مكنية ختييلية على اجملاز كأن الواعد قال له :أيف بك ،فإن وىف به
صدقه وإال كذبه ،فهنا استعارة مكنية ختييلية وقيل جماز مرسل جيعل (مكذوب) مبعىن باطل ومتخلف ،وال خيفى
ما يف تسمية ذلك وعدا من املبالغة يف التهكم(.)42
ويف قوله

()43

تعاىل﴿﴾      

استعارة متثيلية جعـل عدم الوصول استعـارة المتناعهم عن

األكـل واملعنـى ال ميدون أيدهم إىل أكله فهـو ال يريد أن ينفي الوصول الناشئ عن امل ّد(.)44

ويف قوله تعاىل﴿ )45(﴾   االستعارة التصرحيية شبّه اليوم الذي اشتمل على الشر ،واألذي
صب بالعصابة ،جبامع االشتمال يف كل(.)46
بالرأس الذي عُ َ
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 )47(﴾    استعارة تصرحيية.

قال الشريف الرضي":وهذه االستعارة واملرادية قومه ،وعشريته جعلهم ركنا له ،ألن اإلنسان يلجأ إىل قبيلته،
ت بينكم وبني ما مهمتم به
ويستند إىل أعوانه كما يستند إىل ركن البناء الرصني وجاء جواب لو حمذوفا تقديرهَ ،حلُلْ ُ
من الفساد ،واحلذف ههنا أبلغ ،ألن يوهم بعظيم اجلزاء ،وغليظ النكال"(.)48
واستعارة :أي أجلأ إىل عشرية قوية متنحين منكم والركن حقيقة يف أركان البناء اليت يعتمد عليها البناء ،مث جتوز به
عن العشرية املعتمدة عليها يف النصرة واملؤازرة ،تشبهها لالعتماد عليها باعتماد البناء على األركان.
استعارة الركن للمعني أبلغ ألن الركن مرئي وملموس يف اعتماد البناء عليه خبالف املعني فهو ال حيس من حيث
هو معني ،فاالستعارة أصلية(.)49
ويف قوله تعاىل﴿ )50(﴾   استعارة تصرحيية تبعية إذا أريد به األمحق السفيه ّنزلوا التضاد
منزلة التناسب على سيب اهلزء ،فاالستعارة واحللم والرشد للسفه والغواية ،مث سرت االستعارة منهما إىل احلكم
الرشيد(.)51

ويف قوله

تعاىل﴿﴾  

()52

استعارة متثيلية ،شبه اهلل سبحانه وتعاىل بالشيء املرمي وراء

الظهر ،وال يكرتث به جبامع اإلعراض يف كل والعرب تقول :لكل ما ال يعبؤ بأمر ،قد جعل فالن هذا األمر
بظهره( ،)53أو الشيء الذي يلقى وراء الظهر وال يهتم به.
()54

فقوله﴿

ويف قوله

تعاىل﴿﴾          

﴾ 

استعارة مكنية ألن الورد يف األصل يقال للمورود على املاء لالستسقاء منه فشبه النار مباء يورد وحذف

املشبه ورمز له بشيء يدل عليه ،وشبه فرعون يف تقدمه على قومه مبنزلة من يتقدم على الواردين إىل املاء ليكسر
العطش وقوله

﴿ ﴾   
تعاىل 

تأكيدا له ألن الورد إمنا يورد لتسكني العطش ويف النار إليها

للعطش وتقطيع اإلكبار(.)55
ويف قوله تعاىل﴿ )56(﴾   شبه ما بقي من آثار القرى وجدراهنا بالزرع القائم على ساقه وشبه
ما هلك ومل يبق له أثر بالزرع احملصور على طريق االستعارة املكنية(.)57
ويف قوله تعاىل﴿ ،)58( ﴾    استعارة تصرحيية أصلية شبه صراخ أهل النار وأنبئهم بأصوات
احلمري جبامع االرتفاع والشناعة وعدم الفائدة يف كل فاستعار له اسم املشبه به على طريقة االستعارة التصرحيية
األصلية كما ورد يف روح البيان ،املراد الداللة على كرهبم وغمهم ،وتشبيه حاهلم حبال من استولت على قلبه
احلرارة واحنصر فيه روحه ،أو تشبيه أصواهتم بأصوات احلمري ،ففي الكالم استعارة متثيلية أو استعارة مصرحة(.)59
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االستعارة كثرية الورد يف القرآن الكرمي،وهذا ما مييز كالم اهلل تعاىل باإلعجاز البياين ومجال البيان وبيان احلق به
والدعوة إليه من خالل هذا النظم البديع يف ألفاظه ومعانيه الذي أدهش أهل الفصاحة والبالغة من قرش زمان
كانت العربية يف أوج عطائها.

-3المج از:

اجملاز هو أحد أبرز عناصر البالغة البيانية اللفظية اليت يتميز هبا الكالم البليغ الفصيح ،وتعين الداللة اللغوية لكلمة
(اجملاز) تعين االنتقال من مكان إىل مكان أو ذات الشيء الذي نقل من موضع إىل موضع آخر ،ومن مثة
االنتقال من معىن إىل معىن آخر ،وهذا امل عىن الذي انتقلت منه الكلمة هو الذي يسميه البالغيون احلقيقة ،فكأن
(اجملاز) عدول عنها وانتقال من داللة إىل أخرى.
أ-تعريف المج از:
ويعرف ابن سنان اخلفاجي(ت 666ھ) احلقيقة بقوله":اللفظ املوصوف بأنه حقيقة هو ما أريد به ما وضع
إلفادته"و"اجملاز هو اللفظ الذي أريد به مامل يوضع إلفادته"(.)60
وأما عبد القاهر اجلرجاين فاحلقيقة عنده هي كل كلمة أريد هبا ما وقعت له يف وضع واضع ،وإن شئت قلت :يف
مواضعته وقوعاً ال يستند فيه إىل غريه...مثال ذلك كلمة (األسد) تزيد به (السبع) فإنك قد أردت به ما وضعه

الواضع هلذه الكلمة.
َّأما اجملاز فهو كل كلمة أريد هبا غري ما وقعت له يف وضع واضعها املالحظة بني الثاين واألول ،:ويقول أيضا:
الغرض املقصود هبذه العبارة أعين اجملاز أن تبني أن اللفظ أصال مبدوءاً به يف الوضع ومقصوداً ،وأن جريه على
الثاين إمنا على سبيل النقل إىل شيء آخر(.)61
و َّأما السيوطي فيقول يف التفريق بني احلقيقة واجملاز يف كتابه املزهر" :اعلم أن الفرق بني احلقيقة واجملاز ال يعلم من

جهة العقل وال السمع ،وال يعلم إال بالرجوع إىل أهل اللغة ،والدليل على ذلك أن العقل يتقدم على وضع اللغة،
فإذا مل يكن فيه دليل على أهنم وضعوا االسم ملسمى خمصوص امتنع أن يعلم به أهنم نقلوه إىل غريه ،ألن ذلك
فرع العلم بوضعه ،وكذلك السمع إمنا يرد بعد حصول املواظبة ومتهيد التخاطب واستمرار االستعمال وإقرار بعض
األمساء فيها وضع له واستعمال بعضها يف غري ما وضع له ،فيمتنع لذلك أن يقال إنه يعلم به أن استعمال أصل
اللغة ل بعض الكالم هو يف غري ما وضع له المتناع أن يعلم الشيء مبا يتأخر عنه"( ،)62وحيدد التطور الداليل عند

الباحثني واالنتقال من اجملاز إىل احلقيقة أو العكس يف صور أربع:
أوال :أن يغلب استعمال اللفظ يف معىن على سبيل اجملاز لعالقة املشاهبة أو غريها حىت يصري املعىن اجملازي هو
الذي ينساق إليه الذهن عند إطالق اللفظ.
ثانيا :أن يغلب استعمال اللفظ املوضوع يف األصل ملعىن كلي يتناول عدة جزئيات يف جزء خاص من هذه
اجلزئيات حىت تصري هذا املعىن اجلزئي هو املتبادر منه عند اإلطالق.
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ثالثا :أن يغلب اللفظ الدال على معىن يف مدلول عام على طريق التوسع حىت يصري هذا املعىن العام هو املتبادر
من اللفظ عند إطالقه.
رابعا :أن ينقل اللفظ مقصودا من معناه األصلي اللغوي إىل معىن اصطالحي لعالقة بني املعنيني فال ينتجه الذهن
عند استخدامه إىل غري مهناه اجلديد ومن ذلك ألفاظ الصالة ،الصوم ،الزكاة ،والفاعل واملفعول...اخل(.)63
واجملاز يف القرآن الكرمي كثري الورود والوقوع نظراً ملا يتميز به من بالغة و بيان إلدارة احلجج واإلقناع الذي حيدثه
لدي السامع وإذا تنقلنا بني آيات سورة هود عليه السالم وجدناه مليئة ومن ذلك:
يف قوله تعاىل﴿ )64(﴾        اجماز مرسل مبعىن قلبك حيث
أطلق احملل ،وأراد احلال(.)65
ويف قوله

تعاىل﴿﴾      

()66

جماز عقلي،ألن شبه اإليالم إىل اليوم جماز عقلي

نظري قوهلم :نـَ َه ُاره صائم(.)67

وختزن فكانت جديرة بالتحليل لدفع خرج ما
وجماز عقلي حتليل لـ (نذير) ألن شأن الندارة أن تثقل على النفوس ُ
يالقونه.
ووصف اليوم باألليم جماز عقلي وهو أبلغ من أن يوصف العذاب باألليم ألن شدة العذاب ملا بلغت الغاية جعل
زمانه أليما ،أي مؤملا(.)68
ويف قوله

تعاىل﴿              

)69(﴾     يف

إسناد﴿﴾ 

إىل البينة جماز عقلي ،تنزيال هلا منزلة من يعقل

وحقيقته ،أن احلجة والسنة جعلت بصرية ،ومبصرة ،ألن األعمى ال يهتدى ،وال يهدي غريه ،فعميت عليكم
البينة ،فلم هتدكم ،كما لو عمي القوم رائدهم ،الذي يسري هبم يف املتاهات املظلمة والبوادي املشعبة ،فبقوا حائرين
يتخبطون ،ويلتمسون النجاة من حريهتم ،ومحله بعضهم من باب القلب ،أي :أهلم هم الذين عموا ،فيكون من
باب :أدخلت اخلامت يف اصبعي ،وأدخلت القلنسوة يف رأسي ،وقال الشاعر:
()70
الش ْم ِ
َو َسائُِر بَ ٍاد إلى َّ
تَرى َّ
َج َم ُع
الش َ
وك فِ َيها َم ْد َخال َّ
ظل َرأْ ُسهُ
سأْ

ويف قوله

تعاىل﴿                 

 )71(﴾      فقوله

﴿        

﴾إسناد االزدراء إىل األعني وإمنا هو من أفعال النفس جماز عقلي ألن األعني سبب االزدراء غالبا ،ألن االزدراء
عن مشاهدة الصفات احلقرية عند الناظر ،ونظريه إسناد الفرق إىل األعني يف قول األعشى:
َك َذلِك فَافْ ِعل ِما حي ْي ِ
ت إذَا َشتُّوا وأَق ِْدِم إذَا َما أَ ْعيُ ُن الن ِ
َّاس تَ َف َّر ُق
ََ
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تعاىل﴿﴾            

معىن اآلية ،وإمنا سحروا عقوهلم ولكن األعني ترى حركات السحرة فتؤثر رؤيتها على عقول املبصرين(.)72
ويف قوله

تعاىل﴿﴾             

()73

فقوله﴿ ﴾      جماز باحلذف،أي عقوبة إجرامي وجاء بأن الدالة على الشك
ببيان أنه على سبيل الغرض﴿ ﴾ خبالف إجرامهم فهو حمقق﴿.)74(﴾   
ويف قوله

تعاىل﴿﴾             

()75

اجملاز

املرسل ألن املراد به حبراستنا وحفظ نا فعينه إطالق السبب الذي هو األعني ،وإرادة املسبب الذي هو احلراسة
احلفظ ألن األعني آله للحراسة مبالغة يف احلفظ(.)76
ويف قوله تعاىل﴿ )77(﴾ جماز مرسل ،فإن احلقيقة :ويا مطر السماء اقلعي ،والعالقة يف هذا اجملاز السببية،
ألن املاء سبب املطر أو احمل لية ،ألهنا حملها مبا يتجمع فيها من سحب ،وإضافة املاء إىل األرض جماز أيضا ،تشبيها
التصاله هبا باتصال امللك باملالك ،وفيها نكتة أخرى وهي التنبيه على حدوث هذا املاء من األرض أيضا ،ال من
السماء فقـط ،كما يدل عليه قـولـه
ويف قوله

تعـاىل﴿ 

تعاىل﴿﴾   

﴾(.)79(،)78

()80

اجملاز املرسل،ألن املراد بالسماء املطر ،فهو إطالق احملل

وإرادة احلال ،أل ّن املطر ينزل من السماء( ،)81ولفظ مدرارا للمبالغة أي كثري الدر.

ويف قوله تعاىل﴿ ،)82(﴾             فقوله

﴿﴾ 

إسناد جمازي ،اإلشارة للبعيد احملسوس واإلسناد اجملازي ،أو هو من جماز احلذف أي تلك قبور

عاد(.)83
ويف قوله

﴿﴾ 

اجملاز املرسل،أي عصوا رسلهم هودا من باب إطالق الكل وأراد البعض وفيه تفظيع

حلاهلم ،وبيان أن عصياهنم له عصيا ٌن جلميع الرسل السابقني ،والالحقني( ،)84فهو جماز مرسل من باب إطالق
الكل وإرادة البعض.
ويف قوله

تعاىل﴿

 )85(﴾     اإلسناد اجملاز ،فإسناد الريب إىل الشك جماز ،ألن

املوقع يف الريب مبعىن القلق واالضطراب هو اهلل سبحانه وتعاىل ال شك ولكن أسنده إليه للمبالغة كجد جده(.)86
ويف قوله

()87

تعاىل﴿﴾   

اجملاز ،أي من مينعين وحيفظين من عذاب اهلل ،ألن النصرة هنا

مستعملة يف الزم معناها ،وهو املنع واحلفظ(.)88
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تعاىل﴿﴾            

()89

جماز

مرسل،ألن العاقرة واحد منهم ،وهو قدَّار بن سالف فأطلق ما للبعض على الكل ،لرضاهم بفعله وأمرهم له(.)90
ويف قوله

()91

تعاىل﴿﴾      

جماز ،أي جتادل رسلنا وحاهلم وشأهنم ففيه

جماز يف اإلسناد(.)92
ويف قوله

تعاىل﴿

 )93(﴾   جماز عقلي أسند اإلحاطة لليوم مع أن اليوم ليس جبسم

باعتبار أن العذاب يكون فيه فهو من إسناد ما للحال إىل احملل كنهاره صائم(.)94
ويف قوله

تعاىل﴿                
( )95

﴾   

جماز مرسل فقوله

﴿﴾ 

أي لقتلنا من إطالق السبب الذي هو الرجم

باحلجارة وإرادة املسبب الذي هو القتل ،وإن مل يكن باحلجارة(.)96
ويف قوله

تعاىل﴿              

﴾  

()97

فقوله﴿﴾ 

جماز مرسل،ألن اإلحاطة حقيقية يف األجسام كإطاحة اجلدران بإطاحة اهلل

باألعمال جماز عن علمها وإدراكها بكماهلا(.)98
اجملاز يف القرآن الكرمي من أحسن الوسائل البيانية اليت توضح املعىن واملقصود من الكالم حىت إذا مسعه السامع
انتبه واطمأن مندهشا لبيانه ألنه يظهـر دقائق التأويل ودالئل اإلعجاز،و إزالة غوامـض مجلة اإلجياز.

 -4الكناي ة:

الكناية عنصر من أهم العناصر البالغة البيانية اليت جتعل من الكالم كالماً بليغاً يف لفظه ومعناه وواضحاً يف
فصاحته وبيانه.
أ-تعريف الكناية
والكناية عن شيء:

لغة :تر التصريح به ويف اصطالح :البالغيني :لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز أن يراد حقيقة طول
النجاد أيضا وهي محائل السيف ألن طوله يستلزم طول القائمة وجعل املربد الكناية
على ثالثة أوجه :فهي إما للتحمية والتعطية ،وإما للرغبة عن اللفظ اخلس املفحش إىل ما يدل على معناه من
غريه ،وهذا النوع يف نظره أحسن أنواع الكناية.
وأشار ابن املعتز إىل الكناية وأتى بأمثلة هلا من الشعر والنثر ،ومساها قدامه بن جعفر يف كتابه(نقد الشعر)
األرداف وعرفها بقوله ":هو أن يريد الشاعر داللة على معىن من املعاين فال يأيت باللفظ الدال على ذلك املعىن ،بل
بلفظ يدل على معىن هو ردفه وتابع له ،فإذا دل على التابع أبان عن املتبوع" ،ويعرفها عبد القاهر اجلرجاين
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بقوله":أن يريد املتكلم إثبات معىن من املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة ،ولكن جييء إىل املعىن هو
تاليه وردفه يف الوجود فيومئ به إليه وجيعله دليال عليه"(.)99
وال شك أن الكناية متثل املعىن للخيال بإدرا حي أو وجداين ،وتثري الذهن للبحث عن املعىن املسترت وراء الصورة
إىل جانب ما فيها من طرفة التعبري(.)100
والقرآن الكرمي غين بالكناية ملا يكتسيه من بالغة و فصاحة يف اإلعجاز البياين وإذا تفحصنا سورة هود عليه
السالم وجدنا فيها الكثري ومن ذلك:
قوله

تعاىل﴿

ويف قوله

 )101(﴾  كناية ألن تثين الصدور كناية عن اإلعراض( ،)102والتويل واإلدبار،

تعاىل﴿ 

()103
اهلم واحلزن( ،)104والغم الذي
﴾
كناية ،ألن الضيق هنا كناية عن ِّ

يصيب القلب.
ويف قوله

()105

تعاىل﴿ ﴾               

كناية واخلطاب للنيب صلى اهلل عليه وسلم و النهي ستعمل،كناية تعريضية بالكافرين بالقرآن ألن النهي يقتضي
فساد املنهي عنه ونقصه(.املرية والشك).
ويف للظرفية اجملازية املستعلمة يف متكن التلبس نظرا حلال الذين استعمل النهي كناية عن ذمهم فإهنم متلبسون مبزية
شديدة يف شأن القرآن(.)106
وقوله تعاىل﴿  )107(﴾   نفي لشبهة

قوهلم﴿﴾    

()108

ولذلك أعاد معه

فعل القول ألنه إبطال دعوى أخرى ألصقوها به ،وتأكيده بـ( َّ
إن) ألنه قول ال يقوله قائله إال مؤكداً لشدة إنكاره
لو ادعاه م ّدٍع ،فلما نفاه نفي صيغة إثبات ،وملا أراد إبطال

قوهلم﴿      

﴾أبطله بطريقة التغليط ألهنم جعلوا ضعفهم وفقرهم سبباً النتفاء فضلهم ،فأبطله بأن ضعفهم ليس حبائل بينهم
وبني اخلري من اهلل إذ ال ارتباط بني الضعف يف األمور الدينوية من فقر وقلة وبني احلرمان من نوال الكماالت
النفسانية والدينية ،وأعاد معه فعل القول ألنه أراد من القول معىن غري املراد منه فيما قيل ،فالقول هنا كناية عن
االعتقاد ألن املراد إمنا يقول ما يعتقد وهي تعريضية باملخاطبني ألهنم يضمرون ذلك ويقدرونه(.)109
ويف قوله

تعاىل﴿

 )110(﴾ كناية عن الرعاية واحلفظ يقال للمسافر صحبتك عني

اهلل أي رعاية اهلل وحفظه(.)111
وقوله

تعاىل﴿              

)112(﴾     ومجلة ﴿ ﴾  بيان جلملة ﴿ ﴾ وهي إرشاد له ورفق به،
وأما مجلة ﴿ ﴾    فهي معطوفة على مجلة﴿ ﴾ ال عالمة بأ ّن إعراض
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عن الركوب جيعله يف صف الكافرين إذ ال يكون إعراضه من الركوب إال أثراً لتكذيبه بوقوع الطوفان ،فقول نوح-
عليه السالم-له﴿ ﴾ كناية عن دعوته إىل اإلميان بطريقة العرض والتحذير وقد زاد ابنه داللة على
عدم تصديقه بالطوفان قوله متهكما ﴿.)114(،)113(﴾      
وقوله

تعاىل﴿                    

)115(﴾      وكان قوله

تعاىل﴿﴾     

حمتمال لظاهره ،وحمتمال

ألن يكون كناية عن العلم بصده أي فال تسألين ما علمت أنه ال يقع(.)116
وقوله

()117

تعاىل﴿﴾         

جعل اخلطاب لقومه لئال يكون خطابه ملا

ال يعقل وال يسمع ،فأمر قومه بأن يكيدوه ،وأدخل يف ضمري الكائدين أصنامهم جماراة العتقادهم واستقصاء
لتعجيزهم ،أي أنتم وأصنامكم ،كما دل عليه التفريع على البالءة من أصنامهم.
واألمر بـ﴿﴾مستعمل يف اإلباحة كناية عن التعجيز بالنسبة لألصنام وبالنسبة لقومه كقوله
 )118(﴾    وهذا إبطال لقوهلم

﴿

تعاىل﴿ 

،)119(﴾     

و()

للرتاخي الرتتييب ،حت ّداهم بأن يكيدوه مث ارتقى يف رتبة التعجيز واالحتقار فنها هم عن التأخري يكيدهم إياه ،وذلك
هناية االستخفاف بأصنامهم ووهبم وكناية عن كوهنم ال يصلون إىل ذلك(.)120
ويف قوله
ويف قوله

تعاىل﴿

 )121(﴾ األمر كناية عن العذاب.

تعاىل﴿    

﴾( )122كناية عن العذاب الذي أنزله اهلل هبم( ،)123واألمر هو وعد اهلل

بالعذاب ملن عصاه وخالف أمره وآذى رسله.
وقوله

تعاىل﴿

 )124(﴾ كناية ،ألن األمر كناية عن العذاب(.)125

ويف قوله تعاىل﴿  )126(﴾   كناية،ألن األخذ بالناصية عبارة عن الغلبة والقهر ،أو فيه استعارة
متثيلية ،شبه اخللق وهم يف قبضة اهلل وملكه وحتت قهره وسلطانه ،باملالك الذي يقود املقدور عليه بناصيته ،كما
يقاد األسري والفرس بناصيته(.)127
ويف قوله تعاىل:

﴿

 )128(﴾    كناية عن أهنم ال ميدون إليه أيدهم ،ويلزمه أهنم ال

يأكلون( ،)129أي يلح عليهم ال يأكلون الطعام ألهنم من املالئكة.
يف قوله

تعاىل﴿

 )130(﴾ كناية،ألنه كناية عن ضيق الوسع ،والطاقة( ،)131وقيل احلوف من أن

يروهم قومة ملا كان فيهم من منكر يفعلوه فذاق هبم ،وقيل ملا أخربوه بقرب هال قومه ،أي مل يطقهم مل
يتحملهم.
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الكناية كثرية الورود يف القرآن الكرمي ملا هلا من بيان إعجاز يف نظمه ومجاله وقوة يف التأثري على السامع وهي من
ألطف األساليب البالغية وأدقها يف متكني الدعوة حبكمة وبينة.
كما أهنا متكن املتكلم عن أمور ال يريد هو اإلفصاح عنها لغاية يف نفسه وهذا من أغراض البالغة ولطائف
الكناية.
خاتمة
إن الصور البيانية من أروع الصور التعبري يف القرآن الكرمي اليت بني فيها مجال إعجازه يف نظم سياق هذه األلفاظ
اليت تتمتع بقوة التأثري يف املتلقي وهي من أرق وألطف التعابري واألساليب وأدقها يف جذب وميل الناس إليها ملا
حتتويه من بينة وحكمة يف الدعوة إىل اهلل على بصرية من األمر .
 التهميش .3على جنيب إبراهيم :مجاليات اللفظة بني السياق ونظرية النظم  ،دار كنعان ،ط، 3دمشق سورية ، 2222،ص. 33
 .2ماهر مهدي هالل  :الرؤية األسلوبية  ،دار احلوار  ،دمشق . 3811 ،
 .3سورة البقرة :اآلية .47
 .7حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية ،دار العلوم العربية ،بريوت ،لبنان ،ط1191 ،1م ،ص .37،33
 .5سورة هود:اآلية.74
 .6حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي الشافعي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13دار طوق النجاة ،بريوت ،لبنان،
الطبعة األوىل ،2223،ص .75وينظر :م حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه،ج ، 70دار الرشيد،
مؤسسة اإلميان ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة ،3885 ،ص .224
 .4سورة هود:اآلية .27
 .1ميمون بن قيس أيب بصري األعشى  :ديوان األعشى الكبري ،مجع وحتقيق وشرح حممد حسني ،رمل اإلسكندرية ،
 ، 3852ص. 55
 .8حمي الدين درويش :إعراب القرآن الكرمي وبيانه ،ج ،3دار ابن كثري ودار اليمامة ،دمشق ،الطبعة السابعة، 3888 ،
ص.626،625
 .32سورة هود:اآلية .26
 .33حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،33ص .65وينظر :حممد حسني سالمة:
اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،دار اآلفاق العربية ،الطبعة األوىل ،2222 ،القاهرة ،مصر ،ص .333
.32امرؤ القيس ُحندج بن حجر بن احلارث  :ديوان امرئ القيس ،ضبطه وصححه ،مصطفى عبد الشايف  ،دار الكتب
العلمية ،ط ،5بريوت لبنان ، 2226،ص. 328
.33بشار بن برد بن مهمن  :ديوان بشار بن برد،ج ، 3مجع وحتقيق وشرح ،حممد الطاهر بن عاشور،سحب طباعة الشعب
للجيش  ، 2222،ص.63
.36ينظر :الطاهر بن عاشور :تفسري التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر  ،تونس ، 3816 ،ص62، 62،63
.63،وينظر :حمي الدين درويش :إعراب القرآن وبيانه ،ج ،3ص .628
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 .35سورة هود:اآلية .62
.10ينظر :أيب القاسم عبد اهلل بن ناقية البغدادي :اجلمان يف تبسيط القرآن ،حتقيق وشرح ،حممود رضوان الداية،3883 ،
ص.323
 .32سورة هود:اآلية.322
.19حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،33ص.266
.38ينظر :حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية ،دار العلوم العربية ،بريوت ،لبنان ،ط ،3818 ،3ص .61 - 66
.22ينظر :حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية ،ص .61
 .23سورة هود :اآلية.28
.22حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ج ،6ص.221
 .23سورة هود :اآلية .32
 .26حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،33ص.65
.25حمي الدين درويش :إعراب القرآن ،ج ،3ص.382
 .26سورة هود :اآلية .22
.22حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ج ،26ص.263
 .21سورة هود :اآلية .21
.28حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.333
 .32حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي:تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،33ص .16،13وينظر :حممود صايف:
اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ج  ،26ص .256
 .33سورة هود ،اآلية.33
.32ينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير،ج ،32ص.52
 .33سورة هود ،اآلية .66
 .36حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي:تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،33ص.322، 323
.35املصدر نفسه ،ص.322، 323
.36حمي الدين درويش :إعراب القرآن ،ج ،3ص.636
.32املرجع نفسه ،ص.636
.39سورة هود:اآلية .50
 .31حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص .131وينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير،
ج ،12ص.171
.77حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.132
.71سورة هود :اآلية.05
 .72حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ج ،12ص.379
.73سورة هود :اآلية .47
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.77حمي الدين درويش :إعراب القرآن ،ج ،3ص .707وينظر :وينظر :الطاهر بن عاشور:التحرير والتنوير،ج،12
ص.92-49
.75سورة هود :اآلية .44
.70حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،13ص271
.74سورة هود :اآلية .97
 .79حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،13ص .271وينظر :حممد حسني
سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.132
.68حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ج ،32ص.325
 .52سورة هود :اآلية .12
 .53حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،33ص265
 .52سورة هود :اآلية.82
 .53حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،33ص .265وينظر :حممد حسني
سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.332
 .56سورة هود:اآلية .81
.55حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.332
.50سورة هود:اآلية .177
 -.54حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.132
.59سورة هود :اآلية .170
.51حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج،13ص .219وينظر :حممود صايف:
اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه،ج ،70ص .359
.62األمري أيب حممد عبد اهلل بن سعيد بن سنان اخلفاجي احلليب  :سر الفصاحة  ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان
 ، 3812،ص. 63
.01ينظر حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية ،دار العلوم العربية ،بريوت ،لينان ،ط ،1191 ،1ص .71 ،57
.02حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية ،ص.51 ،57
.03حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية ،ص.52، 15
.07سورة هود:اآلية .12
.05حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .70
.00سورة هود :اآلية.20
.04حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .93
.09الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،12ص .77
.01سورة هود :اآلية .29
.47حمي الدين الدرويش :اإلعراب يف القرآن الكرمي ،ج ،3ص .713
.41سورة هود :اآلية . 31
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 .42الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،12ص .59
.43سورة هود:اآلية .35
.47حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .120و ينظر :حممد حسني سالمة:
اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.133
.45سورة هود :اآلية.34
.40ينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص .133وحممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي:
تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .121
.44سورة هود :اآلية . 77
.49سورة هود:اآلية . 77
.41حمي الدين الدرويش :اإلعراب يف القرآن الكرمي ،ج ،3ص.737
.97سورة هود :اآلية 152
 -.91ينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.133
.92سورة هود ،اآلية .51
.93حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ج  ،0ص.211
.97حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .121، 127
.95سورة هود:اآلية .02
.90حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .151،159
.94سورة هود :اآلية .03
.99حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .151،159
.91سورة هود:اآلية .05
 .17حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .151،159
.11سورة هود ،اآلية .47
.12حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ج  ،0ص.319
.13سورة هود :اآلية .97
 .17ينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.272
.15سورة هود ،اآلية .11
.10ينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.272
.14سورة هود ،اآلية .12
 .19ينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.133
.88ينظر :حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية،ص .13، 12، 28وينظر :السيد أمحد اهلامشي :جواهر البالغة ،ص253
.252،
ينظر :حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية،ص .، 15، 16، 13، 12وينظر :السيد أمحد اهلامشي :جواهر
.322
البالغة ،ص.216، 213
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.171
.172
.173
.177

سورة هود ،اآلية .75
حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،12ص.771
سورة هود :اآلية .12
حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،13ص.70

.175
.170
.174
.179
.171
.117

سورة هود:اآلية .14
ينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،13ص.37
سورة هود :اآلية.31
سورة هود:اآلية.24
ينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،12ص.59
سورة هود :اآلية .34

.111
.112
.113
.117
.115

حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن ،ص .132
سورة هود:اآلية .72
سورة هود :اآلية .73
ينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،12ص.40
سورة هود :اآلية .70

ينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،12ص.94
.110
سورة هود :اآلية .55
.114
سورة املرسالت :اآلية .31
.119
سورة هود:اآلية .57
.111
ينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،12ص.177
.127
سورة هود :اآلية .59
.121
سورة هود:اآلية .40
.122
حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن ،ص ،133وحممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي:
.123
تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص.159
سورة هود :اآلية .00
.127
حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،13ص.159
.125
.120
.124
.129
.121
.137

سورة هود :اآلية .50
حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،13ص.154
سورة هود :اآلية .47
حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي وصرفه وبيانه،ج ، 0ص .312
سورة هود :اآلية .44

.131

حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،13ص.271

القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.
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قائمة المصادر والمراجع:

 .1امرؤ القيس ُحندج بن حجر بن احلارث  :ديوان امرئ القيس ،ضبطه وصححه ،مصطفى عبد الشايف  ،دار الكتب
العلمية ،ط ،5بريوت لبنان .2226،
 .2األمري أيب حممد عبد اهلل بن سعيد بن سنان اخلفاجي احلليب  :سر الفصاحة  ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان . 3812،

 .3بشار بن برد بن مهمن  :ديوان بشار بن برد،ج ، 3مجع وحتقيق وشرح ،حممد الطاهر بن عاشور،سحب طباعة الشعب
للجيش .2222،
 .4السيد أمحد اهلامشي ،جواهر البالغة ،دار الفكر ،بريوت  ،لبنان.

 .5عبد اهلل أيب القاسم بن ناقية البغدادي :اجلمان يف تبسيط القرآن ،حتقيق وشرح ،حممود رضوان الداية.3883 ،

 .6على جنيب إبراهيم :مجاليات اللفظة بني السياق ونظرية النظم  ،دار كنعان ،الطبعة األوىل ،دمشق سورية .2222،
 .7الطاهر بن عاشور :تفسري التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر  ،تونس.3816 ،

 .8حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي الشافعي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،دار طوق النجاة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
األوىل.2223 ،
 .9حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،دار الرشيد ،مؤسسة اإلميان ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة.3885 ،
 .11حمي الدين درويش :إعراب القرآن الكرمي وبيانه  ،دار ابن كثري ودار اليمامة ،دمشق ،الطبعة السابعة3888 ،
 .11املهلهل بن ربيعة :ديوان املهلهل بن ربيعة ،شرح وتقدمي ،طالل حرب ،الدار العاملية(،ب.ت)( ،ب ط) .
 .12ماهر مهدي هالل  :الرؤية األسلوبية  ،دار احلوار  ،دمشق . 3811 ،

 .13حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية ،دار العلوم العربية ،بريوت ،لبنان ،ط3818 ،3م.

 .14ميمون بن قيس أيب بصري األعشى  :ديوان األعشى الكبري ،مجع وحتقيق وشرح حممد حسني ،رمل اإلسكندرية ..3852 ،
 .15حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،دار اآلفاق العربية ،الطبعة األوىل ،2222 ،القاهرة ،مصر.

 .16النابغة الذبياين  :ديوان النابغة الذبياين  ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم  ،دار املعارف ،الطبعة الثانية ،القاهرة .2228،
 -1على جنيب إبراهيم :مجاليات اللفظة بني السياق ونظرية النظم  ،دار كنعان ،ط، 3دمشق سورية ، 2222،ص. 33
 -2ماهر مهدي هالل  :الرؤية األسلوبية  ،دار احلوار  ،دمشق . 3811 ،
 -3سورة البقرة :اآلية .47
 -4حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية ،دار العلوم العربية ،بريوت ،لبنان ،ط1191 ،1م ،ص .37،33
 -5سورة هود:اآلية.74
 -6حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي الشافعي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13دار طوق النجاة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،2223،
ص .75وينظر :م حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه،ج ، 70دار الرشيد ،مؤسسة اإلميان ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة،3885 ،
ص .224
 -7سورة هود:اآلية .27
 -8ميمون بن قيس أيب بصري األعشى  :ديوان األعشى الكبري ،مجع وحتقيق وشرح حممد حسني ،رمل اإلسكندرية  ، 3852 ،ص. 55
 -9حمي الدين درويش :إعراب القرآن الكرمي وبيانه ،ج ،3دار ابن كثري ودار اليمامة ،دمشق ،الطبعة السابعة ، 3888 ،ص.626،625
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 -10سورة هود:اآلية .26
 -11حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،33ص .65وينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن
الكرمي ،دار اآلفاق العربية ،الطبعة األوىل ،2222 ،القاهرة ،مصر ،ص .333
 -12امرؤ القيس ُحندج بن حجر بن احلارث  :ديوان امرئ القيس ،ضبطه وصححه ،مصطفى عبد الشايف  ،دار الكتب العلمية ،ط ،5بريوت لبنان

، 2226،ص. 328
 -13بشار بن برد بن مهمن  :ديوان بشار بن برد،ج ، 3مجع وحتقيق وشرح ،حممد الطاهر بن عاشور،سحب طباعة الشعب للجيش ، 2222،
ص.63
 -14ينظر :الطاهر بن عاشور :تفسري التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر  ،تونس ، 3816 ،ص.63، 62، 62،63وينظر :حمي الدين
درويش :إعراب القرآن وبيانه ،ج ،3ص .628
 -15سورة هود:اآلية .62
 -16ينظر :أيب القاسم عبد اهلل بن ناقية البغدادي :اجلمان يف تبسيط القرآن ،حتقيق وشرح ،حممود رضوان الداية ،3883 ،ص.323
 -17سورة هود:اآلية.322
 -18حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،33ص.266
 -19ينظر :حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية ،دار العلوم العربية ،بريوت ،لبنان ،ط ،3818 ،3ص .61 - 66
 -22ينظر :حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية ،ص .61
 -21سورة هود :اآلية.28
 -22حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ج ،6ص.221
 -23سورة هود :اآلية .32
 -24حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،33ص.65
 -25حمي الدين درويش :إعراب القرآن ،ج ،3ص.382
 -26سورة هود :اآلية .22
 -27حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ج ،26ص.263
 -28سورة هود :اآلية .21
 -29حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.333
 -30حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي:تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،33ص .16،13وينظر :حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن
وصرفه وبيانه ،ج  ،26ص .256
 -31سورة هود ،اآلية.33
 -32ينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير،ج ،32ص.52
 -33سورة هود ،اآلية .66
 -34حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي:تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،33ص.322، 323
 -35املصدر نفسه ،ص.322، 323
 -36حمي الدين درويش :إعراب القرآن ،ج ،3ص.636
 -37املرجع نفسه ،ص.636
 -38سورة هود:اآلية .50
 -39حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص .131وينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،12ص171.
 -77حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.132
 -41سورة هود :اآلية.05
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 -42حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ج ،12ص.379
 -43سورة هود :اآلية .47
 -44حمي الدين درويش :إعراب القرآن ،ج ،3ص .707وينظر :وينظر :الطاهر بن عاشور:التحرير والتنوير،ج ،12ص.92-49
 -45سورة هود :اآلية .44
 -46حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،13ص271
 -47سورة هود :اآلية .97
 -48حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،13ص .271وينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف
القرآن الكرمي ،ص.132
 -49حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ج ،32ص.325
 -50سورة هود :اآلية .12
 -51حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،33ص265
 -52سورة هود :اآلية.82
 -53حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،33ص .265وينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف
القرآن الكرمي ،ص.332
 -54سورة هود:اآلية .81
 -52حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.332
 -56سورة هود:اآلية .177
 -54حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.132
 -58سورة هود :اآلية .170
 -59حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج،13ص .219وينظر :حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن
وصرفه وبيانه،ج ،70ص .359
 -60األمري أيب حممد عبد اهلل بن سعيد بن سنان اخلفاجي احلليب  :سر الفصاحة  ،دار الكتب العلمية بريوت لبنان  ، 3812،ص. 63
 -01ينظر حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية ،دار العلوم العربية ،بريوت ،لينان ،ط ،1191 ،1ص .71 ،57
 -02حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية ،ص.51 ،57
 -63حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية ،ص.52، 15
 -64سورة هود:اآلية .12
 -65حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .70
 -66سورة هود :اآلية.20
 -67حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .93
 -68الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،12ص .77
 -69سورة هود :اآلية .29
 -70حمي الدين الدرويش :اإلعراب يف القرآن الكرمي ،ج ،3ص .713
 -71سورة هود :اآلية . 31
 -72الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،12ص .59
 -73سورة هود:اآلية .35
 -74حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .120و ينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف
القرآن الكرمي ،ص.133
 -75سورة هود :اآلية.34

411

التعبير البياني في القرآن الكريم سورة هود -أنموذجا-

صالح زيدور

 -76ينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص .133وحممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،
ج ،13ص .121
 -77سورة هود :اآلية . 77
 -78سورة هود:اآلية . 77
 -79حمي الدين الدرويش :اإلعراب يف القرآن الكرمي ،ج ،3ص.737
 -80سورة هود :اآلية .52
 -81ينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.133
 -82سورة هود ،اآلية .51
 -83حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ج  ،0ص.211
 -84حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .121، 127
 -85سورة هود:اآلية .02
 -86حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .151،159
 -87سورة هود :اآلية .03
 -88حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .151،159
 -89سورة هود:اآلية .05
 -90حممد أمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج ،13ص .151،159
 -91سورة هود ،اآلية .47
 -92حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،ج  ،0ص.319
 -93سورة هود :اآلية .97
 -94ينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.272
 -95سورة هود ،اآلية .11
 -96ينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.272
 -97سورة هود ،اآلية .12
 -98ينظر :حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي ،ص.133
 -99ينظر :حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية،ص .13، 12، 28وينظر :السيد أمحد اهلامشي :جواهر البالغة ،ص.252، 253
 -100ينظر :حممد مصطفى هدارة :البالغة العربية،ص .، 15، 16، 13، 12وينظر :السيد أمحد اهلامشي :جواهر البالغة ،ص.216، 213
 -101سورة هود ،اآلية .75
 -102حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،12ص.771
 -103سورة هود :اآلية .12
 -104حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،13ص.70
 -105سورة هود:اآلية .14
 -106ينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،13ص.37
 -107سورة هود :اآلية.31
 -108سورة هود:اآلية.24
 -109ينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،12ص.59
 -110سورة هود :اآلية .34
 -111حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن ،ص .132
 -112سورة هود:اآلية .72

412

جسور املعرفة )(Djoussour El-maaréfa

املجلد 8 :عدد( 1 :مارس )2022

الصفحة413-311:

 -113سورة هود :اآلية .73
 -114ينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،12ص.40
 -115سورة هود :اآلية .70
 -116ينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،12ص.94
 -117سورة هود :اآلية .55
 -118سورة املرسالت :اآلية .31
 -119سورة هود:اآلية .57
 -120ينظر :الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،ج ،12ص.177
 -121سورة هود :اآلية .59
 -122سورة هود:اآلية .40
 -123حممد حسني سالمة :اإلعجاز البالغي يف القرآن ،ص ،133وحممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان ،ج،13
ص.159
 -124سورة هود :اآلية .00
 -125حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،13ص.159
 -126سورة هود :اآلية .50
 -127حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،13ص.154
 -128سورة هود :اآلية .47
 -129حممود صايف :اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي وصرفه وبيانه،ج ، 0ص .312
 -130سورة هود :اآلية .44
 -131حممد األمني بن عبد اهلل اآلرمي العلوي :تفسري حدائق الروح والرحيان،ج ،13ص.271

413

