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ملخص البحث:
علم البديع فن من فنون البالغة العربيّة ورد يف القرآن الكرمي كثرياً ،يف سوره وآياته ،وخاصةً السور
عم وجزء تبارك .وإن كان لدى البالغيني القدامى خالف يف تسميته أو وجوده.
القصار من جزء ّ
ولكن فنون البالغة ليست شيئاً غريباً عن لغتهم ،فالعرب أصحاب بيان ،وفصاحة فاقت طوق
الشعوب اليت متاثلهم آنذاك ،فال غرو أهنم يعرفون هذا الفن .ومشكلة البحث تكمن يف عدم فهم
دالالت هذا الفن ،أي ما وراء املعاين أو إن شئت فقل املعاين الثانية ،فقد صعب استباطها لكثري من
طلبة العلم ،ولذا سوف نستخدم -هنا -املنهج االستقرائي ،واملنهج التحليلي .يهدف البحث إىل بيان
أمهية علم البديع يف القرآن الكرمي ،وكيفية تناول فنونه ،وحتليلها حتليالً منهجيّاً للكشف عن دالالهتا
البالغية ،ومعانيها البيانيّة .خلصت الدراسة إىل ما يأيت :أن الدالالت البالغية يف القرآن الكرمي كثرية
جداً ،وال ميكن فهم هذه الدالالت إال بإتقان فنون البالغة العربية وخاصة فن البديع ،وأن هذه
الدالالت البديعية هي اليت تكشف مفهوم اخلطاب القرآين ،وأن حتليل الدالالت يفيد أؤلئك الذين
ختصصوا يف البالغة القرآنيّة ،وتفسري القرآن الكرمي؛ فهي تساعد طالب العلم والتخصص على فهم
أساليب القرآن الكرمي املختلفة.
الكلمات المفتاحية :علم -البديع -البالغة -القرآن -التحليل.
Abstract:
Al-Badi’ is a branch of an Arabic Rhetoric and there are many occurrences
of al Badi’ in the verses of the Holy Quran especially in the chapters:
‘Amma and al-Mulk despite of classical rhetoricians disputes over its
name and existence. Rhetoric is not new in the Arabic Language. The
Arabs are eloquent and this attribute placed them far beyond those of their
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era. There is no doubt that they are well versed in this subject. The
research question focuses on the misunderstanding of al Badi’s meaning
i.e. what lies beyond meaning or the underlying meaning that students
find it hard to understand. This research is based on analytical and
inductive methodologies. It aims to explain the importance of al Badi’ in
the Holy Quran and the ways it is being discussed for the purpose of
unveiling its rhetorical meanings. The research concludes that: the use of
rhetoric in the Holy Quran stands out; this shows that the only way to
fully understand the Holy Quran is by mastering Rhetoric, specifically al
Badi’. It is by understanding the later that the Quran is understood. The
experts of Rhetoric and Exegesis of al Quran and the students alike would
benefit from the analysis of rhetorical meanings in understanding different
styles of the Holy Quran.
Keywords: Knowledge- Al-Badi’- Al-Balaghah- Holy Quran- Analysis.
Abstrak:
Terdapat banyak ciri ilmu Badi’ yang merupakan salah satu cabang ilmu
Balaghah di dalam al-Quran, khususnya surah-surah pendek daripada Juz
‘Amma dan Tabarak, walaupun terdapat banyak perselisihan pendapat
tentang jenisnya di kalangan ulama balaghah. Balaghah tidak asing dalam
bahasa Arab kerana bangsa Arab memiliki kefasihan mengatasi bangsa
lain. Permasalahan kajian terletak pada kurangnya pemahaman tentang
makna tersirat dan pelajar menghadapi kesukaran dalam merangkanya.
Justeru itu, kajian ini menggunakan pendekatan induktif dan analisa
supaya kepentingan ilmu Badi’ dalam al-Quran dapat dinyatakan,
pendekatan terbaik dalam menganalisa makna-makna tersirat dapat
diketahui. Kesimpulan kajian ialah untuk memahami makna-makna
tersirat yang terdapat dalam al-Quran dengan banyak sekali, seseorang itu
hendaklah memahami ilmu Balaghah dengan terperinci khususnya ilmu
Badī’. Indikasi-idikasi dalam Badī’ memainkan peranan dalam mendalami
konsep-konsep dalam wacana al-Quran dan analisa semantik memberikan
manfaat kepada mereka yang mengkhusus dalam retorik serta pentafsiran
al-Quran di mana ia membantu mereka memahami pelbagai gaya bahasa
al-Quran.
Kata kunci: Ilmu- Badi’– Balaghah- Al-Quran- Analisa.

:مقدمة
 أو خالف العلماء يف قبوله أو، أو تاريخ نشأته،ليست قضيتنا هنا أن نتتبع تعريف مصطلح البديع
 وإمنا قضيتنا هنا الكشف عن مجال هذا الفن،رفضه أو اجلدل الذي دار حوله بالنسبة إىل لقرآن الكرمي
 ولكن وروده مل، فإن هذا الفن ورد يف القرآن الكرمي، وبطبيعة احلال. ودالالته البالغيّة،يف القرآن الكرمي
،عريب مبني
ّ  أُنزل بلسان، وإمنا جاء عفو اخلاطر مع مالحظة أن القرآن الكرمي،يكن عن صنعة وتكلّف
 ونقوم، وحسبنا هنا أن نعرض بعض فنون البديع يف القرآن الكرمي.وأن هذا الفن جاء يف أشعار العرب
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بتحليلها وشرحها ،والوقوف وراء الدالالت البالغية فيها؛ الستنباط املعاين اخلفية ،أو املعاين الثانية اليت
تكمن وراء األسلوب البديعي يف القرآن الكرمي .وكذلك إبراز األفكار اليت حتيط باخلطاب البالغي فيما
خيتص بعلم البديع.
أولا-الجناس

ورد فن اجلناس يف القرآن الكرمي يف سور خمتلفة ،ومثال ذلك قوله تعاىل من سورة الضحى :ﭽ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ،حيث جاء األسلوب يف غاية من الدقة والفصاحة ،ومراعاة
مقتضى احلال .فاليتيم خيتلف عن الفقري ،فاليتيم املقصود يف هذه اآلية هو الذي فقد والديه منذ الصغر،
صون ثروته حىت يبلغ سن الرشد ،وحىت ال تذهب ثروته أدراج
ومل يبلغ سن الرشد بعد ،ولذا فال ب ّد من ْ
الرياحّ .أما السائل فهو احملتاج الذي يسأل الناس ماالً أو غريه ،من أجل مساعدته ،ألنه حقاً حيتاج إىل
مساعدة اآلخرين .وال ميكن أن نعكس احلال ،فنجعل "تنهر" لليتيم ،و"تقهر" للسائل ،والسبب يف
استعبادا؛ ّأما السائل فهذا ليس ماله بل
قهرا و
ً
ذلك أن هذه أموال اليتيم وهي ّ
حق له ،فأخذها منه يُعترب ً

مال الغري ،وهو يلتمس منه أن يعطيه منه .وهذا اجلناس هو جناس الالحق ،وهو (ما اختلف فيه
اللفظان املتشاهبان يف نوع حرف واحد منهما غري متقاربني يف النطق ،يف األول أو الوسط أو اآلخر،
مثل( :تَ ْقهر ،وتَْنهر) ،فالقاف والنون غري متقاربني يف النطق).
ومثل هذ ا الفن البديعي كثري يف القرآن الكرمي ،ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ ،حيث جند أن الساعة األوىل هي يوم
القيامة ،وهذا يظهر من السياق يف اآلية ،ألن من أمساء يوم القيامة لفظ الساعة .وذكر الزخمشري أهنا
مسيت بذلك ألهنا تقوم يف آخر ساعة من ساعة الدنيا ،أو ألهنا تقع بغتةّ .أما لفظ (ساعة) بالتنكري
فجاء ليدل على الزمن احملدود ،ولذا عُّرف لفظ (الساعة) األول ألنه معرفة لدى البشر وال ينكره مسلم

أيًا كان ،بينما لفظ (ساعة) بالتنكري ،يدل على أي ساعة زمن ،وأسلوب اجلناس يشري إىل دهشة
املشركني حنو الزمن الذي ذهب كلمح البصر ،والذي أضاعوه يف اللعب والعبث ومتاع احلياة الدنيا حىت
جاءهتم حلظات احلق ،فانقلبوا خاسرين ،فخسروا الدنيا واآلخرة ،وهذا الطباق يُسمى الطباق التام.
يرى اإلمام عبد القاهر أن ما يعطيه التجنيس من الفضيلة أمر ال يتم إال بنصرة املعىن ،إذ لو
كان باللفظ وحده ملا كان فيه مستحسن ،وملا وجد فيه إال معيب مستهجن ،ولذلك ذم االستكثار من
والولوع به ،فاأللفاظ خدم للمعاين ،واملعاين هي اليت متلك زمام األلفاظ ،فمن نصر اللفظ على املعىن
كان كمن أزال الشيء عن جهته ،وأحاله عن طبيعته .ومن أجل ذلك ال يضحي القرآن باملعىن من
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أجل اللفظ ،أو باملضمون من أجل الشكل ،بل كالمها يتكامالن عند اخلطاب القرآين ،ومن ذلك قوله
تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ ،حيث أشار
الزخمشري إىل هذه اآلية ،إذ قال( :والنبأ :اخلرب الذي له شأن.وقولهِ ( :م ْن َسبٍَإ بِنَبٍَإ) من جنس الكالم
مطبوعا ،أو
الذي مساه احملدثون البديع ،وهو من حماسن الكالم الذي يتعلق باللفظ ،بشرط أن جييء
ً
ائدا على الصحة فحسن
يصنعه عامل جبوهر الكالم حيفظ معه صحة املعىن وسداده ،ولقد جاء ههنا ز ً
وبدع لفظًا ومعىن .وقد أشار اجلرجاين إىل أنه لو وضع مكان بنَبٍَإ خبرب ،لكان بذلك املعىن صحيحاً،
وهو كما جاء أصح ،ملا يف النبأ من الزيادة اليت يطابقها وصف احلال،وهذا اجلناس غري تام ،ويسمى
املردد ،وهو أن يلي أحد املتجانسني اآلخر.
عنده املزدوج أو املكرر أو ّ
ويعد اجلناس من األساليب اليت متنح النص األديب نوعاً من االنسجام املوسيقي ،والتوازن يف
العبارات ،وهذا يساعد على التأثري يف وجدان القارئ ،وجيعله يشعر بشيء ما عندما يستمع ملثل هذه
العبارات اليت يتخللها هذا الفن ،ولذا جند هذا الفن قد برز خاصةً يف السور القصار يف القرآن الكرمي،

وإن كان يأيت يف القرآن الكرمي عفو اخلاطر ،دون تكلّف وتعقيد ،الحظ مثال قوله تعاىل :ﭽ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ .إذ رصدت اآلية املشركني والكفار الذين
وجل ،وشغلوا بعبادة أصنامهم ،وأوثاهنم ،وهلتهم هذه احلياة الدنيا ،ومن معهم
أهلو عن عبادة احلق ّ
عز ّ
عن عبادة الواحد القهار ،وسعوا يف احلياة لعباً ،فجاء اجلناس غري التام يف نوع احلروف؛ إذ تب ّدلت الفاء
يف (تفرحون) ،إىل ميم يف (مترحون) ،ونلحظ التكامل يف الشكل واملضمون ،فلم يأت الشكل على
عما تقصده اآلية .واملرح هو أعلى درجة من الفرح ،ولذا
حساب املضمون ،بل جاء املعىن واضحاً ّ
معرباً ّ
كلمة (املرح) ،لتأكيد وقت هلوهم ،واخنراطهم يف هذه احلياة الفانيّة ،حىت أتاهم اليقني ،وتفتحت أبواب
النار الستقباهلم ،والت ساعة عتاب.
ّأما الصنف الثاين من الناس ،فقد جاء يف قوله تعاىل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ.
فهم الذين أتوا رهبم بقلب سليم ٍ
خال من الذنوب واألفك والكذب والنفاق ،وهم أهل النعيم الذين
نضرت وجوههم ،وزادها نضارة النظر إىل وجه رّهبا ،وهي ال متيل عنه مييناً أو مشاالً ،ويذهب الزخمشري
يدل على االختصاص ،مث يقول( :ومعلوم أهنم ينظرون إىل أشياء ال حييط هبا احلصر ،وال
إىل أن التقدمي ّ
تدخل حتت العدد يف حمشر جيتمع فيه اخلالئق كلهم ،فإن املؤمنني نظارة ذلك اليوم ،ألهنم اآلمنون الذين
ال خوف عليهم وال هم حيزنون ،فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه حمال ،فوجب محله على
معىن يصح معه االختصاص ،والذي يصح معه أن يكون من قول الناس :أنا إىل فالن ناظر ما يصنع
يب ،تريد معىن التوقع والرجاء) .ونرى هنا اجلناس غري التام بني (ناضرة ،وناظرة) يف نوع احلروف،
حيث تب ّدلت الضاد إىل ظاء ،ولكن هذا األمر جاء مبنتهى املهارة والدقّة ،فقد ربط بني نضارة الوجه اليت
ديسمرب 3112م
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وجل،
هتدف إىل النعيم والطمأنينة ،والسكون واهلدوء ،وراحة البال ،وصفاء النفس ،بالنظر إىل اهلل ّ
عز ّ

وجل – ّأال يصرف عنّا
ألن الوجوه عندما تنظر إىل خالقها وبارئها ،تزداد نضارة ونعيم .نسأل اهلل – ّ
عز ّ
وجهه.
وهناك مثال آخر من هذا الفن البالغي ،نلمس دالالته البالغيّة يف قول اهلل تعاىل :ﭽ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥﭼ ،إذ تعين مهز( :اغتاب ،وغض منه .وملز :طعن ،وقدح ،وعاب) .وجتد هناك
جتانساً يف اللفظ واملعىن .ففي اللفظ احتاد لللفظتني؛ (مهز ،وملز) ،وما فيهما من انسجام موسيقي،
معربة؛ وفيها تناسب وتقابل يف املعىن ،فاهلمز يؤدي دائما إىل اللمز ،وكل منهما مرتبط
ونربات صوتية ّ
باآلخر ،فاملعاين متقاربة يؤدي فيها األول إىل اآلخر.

وجند نوعاً آخر من اجلناس ورد يف القرآن الكرمي ،يف قوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀﭼ .ويرى اخلطيب القزويين بأنه إذا اختلفا اللفظان يف أعداد احلروف ُمسّي اجلناس
ناقصاً مثل قوله تعاىل يف( :الساق ،املساق) ،وهذا يُسمى املردوف :وهو ما كان احلرف األول فيه هو
الناقص يف أحدمها ،فلفظة (املساق) ،زيدت حروفها بزيادة امليم ،فأصبحت أربعة .كما ال يفوتنا اجلانب
املوسيقي يف ظاهر األلفاظ ،وتكرار حرف السني والقاف بني الكلمتني ،وحرف السني من احلروف
اخلفيفة يف النطق ،وهلذا ملا كانت الساق هي آلة السري ،اختري هلا كلمة املساق لتناسبها يف املضمون
والشكل .وحركة االلتفاف داللة على ش ّدة اخلوف ،واهلول واهللع اليت يكون فيها اإلنسان يف تلك
اللحظات.
ذكر الطربي أن املعىن هو التفاف ساق ال ّدنيا بساق اآلخرة؛ وذلك لش ّدة كرب املوت ،بش ّدة
وجل – بقوله هذا:
هول املطلع .والعرب تقول( :لكل أمر اشت ّد :قد مشّر عن ساقه ،وعين – ّ
عز ّ
التصقت إحدى الش ّدتني باألخرى ،واملساق ،يعين مساقه).

ثانيا-مراعاة النظير

ومراعاة النظري هو االئتالف والتلفيق والتناسب والتوفيق واملؤآخاة ،ولكن معظم البالغيني يسمونه مراعاة
وعرفها بقوله( :مراعاة النظري ،وهو عبارة
النظري .وأشار إليها الفخر الرازي ،ووضعها يف أقسام النظمّ ،
وشراح التلخيص يف احملسنات املعنوية.
السكاكي والقزويينّ ،
عن مجع األمور املتناسبة) .وقد أدخله ّ
ومراعاة النظري تسمى :التناسب ،والتوافق ،واالئتالف ،وهي اجلمع بني أمرين أو أمور متناسبة

11
وإما بني أكثر
ال على جهة التضاد ،وذلك ّإما بني اثنني حنو قوله تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧﭼّ .

حنو قوله تعاىل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼ 31،وحنو قوله تعاىل:
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ﭽﮆ ﮇ ﮈﭼ 31،والنجم هنا :هو النبات الذي ينجم أي يظهر من األرض ال ساق له
كالبقول ،والشجر الذي هو الشمس والقمر حبسبان ،والنجم والشجر يسجدان له ساق .فالنجم هبذا
املعىن ،وإن مل يكن مناسباً للشمس والقمر ،لكنه قد يكون مبعىن الكوكب وهو مناسب هلما ،ويف هذه
احلالة يكون املثال من (إيهام التناسب) ،وباملعىن األول يكون التناسب بني الشمس والقمر ،وبني النجم
والشجر .ويلحق مبراعاة النظري ما بين على املناسبة يف املعىن بني طريف الكالم ،يعين أن خيتم الكالم مبا
يناسب أوله يف املعىن ،حنو قوله تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭼ .فإن (اللطيف) يناسب عدم إدراك األبصار له ،و"اخلبري" يناسب إدراكه سبحانه وتعاىل
لألبصار.
أ ّكد اخلطيب القزويين يف كتابه اإليضاح في علوم البالغة ،مراعاة النظري ،وهي مراعاة مقتضى

احلال ،والبالغة يف علمنا هي مراعاة احلال وقد ذكر يف ذلك أنواعاً كثرية ملراعاة النظري؛ وعلى سبيل
املثال منها :التناسب ،واالئتالف ،والتوفيق ،ومنها تشابه األطراف ،وإيهام التناسب ،والتفويف،
واإلرصاد أي التسهيم ،واملشاكلة ،أي إيهام االستطراد ،واملزاوجة ،والعكس والتبديل ،والتورية أي
اإليهام ،واالستخدام ،والتفريف ،والتقسيم ،والتجريد ،واملبالغة ،واملذهب الكالمي ،وحسن التعليل،
والتفريع ،وتأكيد املدح مبا يشبه الذم ،وتأكيد الذم مبا يشبه املدح ،واالستتباع ،واإلدماج ،والتوجيه،
واهلزل ،والتحقري ،والقول باملوجب ،واجلناس ،والسجع ،واملوازنة .ووقفنا عند ذكر كل فنون مراعاة
النظري ،ألن مراعة النظري هي قلب البالغة ،والذي يهمنا هنا أن نربز بعض الفنون البالغيّة اليت متيّز هبا

هذا الفن ،وهذا يساعدنا على الكشف عن الدالالت البالغيّة يف القرآن الكرمي ،وما حتمله من تصوير
رائع جعل القرآن الكرمي فوق طوق البشر.

ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ.
وهذا ما يسمى بتشابه األطراف ،وهو( :أن خيتم الكالم مبا يناسب أوله يف املعىن ،فإن اللطف يناسب
ماال يدرك بالبصر ،واخلربة تناسب من يدرك شيئاً ،فإن من يدرك شيئاً يكون خبرياً به) .وذكر
الزخمشري( :أن األبصار ال تتعلق به وال تدركه؛ ألنه متعال أن يكون مبصراً يف ذاته ،ألن األبصار إمنا
تتعلق مبا كان يف جهة أصالً أو تابعاً ،كاألجسام واهليآت .وهو يدرك األبصار :وهو للطف إدراكه
للمدركات يدرك تلك اجلواهر اللطيفة اليت ال يدركها مدرك .وهو اللطيف :يلطف عن أن تدركه
األبصار .واخلبري :بكل لطيف فهو يدرك األبصار ،ال تلطف عن إدراكه ،وهذا من باب اللطف) .يف
قوله أيضاً :وهو يدرك األبصار ،هناي ة متوقعة تتالءم وتتناسب مع بداية اآلية ،فإذا كانت ال تدركه
األبصار ،يكون من املتوقع يف العبارة وهو يدرك األبصار.
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وجل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ.
ومن ذلك قوله ّ
عز ّ
حيث إن قوله :إن تغفر هلم ،يوهم أن الفاصلة تكون العزيز احلكيم ،ولكن إذا أنعم النظر ،علم أنه جيب
أن تكون ما عليه التالوة ،ألنه ال يغفر ملن يستحق العذاب إال من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه ،فهو
عز ّبز ،أي
عزاً إذا غلبه ،ومنه املثل من ّ
يعزه ّ
عزه ّ
العزيز ،ألن العزيز يف صفات اهلل هو الغالب من قوهلمّ :
من غلب سلب ،ووجب أن يوصف باحلكيم أيضاً ،ألن احلكيم من يضع الشيء يف حمله ،واهلل تعاىل
كذلك إال أنه قد خيفى وجه احلكمة يف بعض أفعاله ،فيتوهم الضعفاء أنه خارج عن احلكمة ،فكان يف
الوصف باحلكيم احرتاس حسن ،أي وإن تغفر هلم مع استحقاقهم العذاب ،فال معرتض عليك ألحد
يف ذلك ،واحلكمة فيما فعلته .واملغفرة ال تكون للكفار ،فكيف قال :وإن تغفر هلم؟ ألنه ما قال إنك
تغفر هلم ،ولكنه بىن الكالم على :إن غفرت ،فقال :إن عذبتهم عدلت ،ألهنم أحقاء بالعذاب ،وإن

غفرت هلم مع كفرهم مل تعدم يف املغفرة وجه حكمة ،ألن املغفرة حسنة لكل جمرم يف املعقول ،بل مىت
كان اجلرم أعظم جرماً كان العفو عنه أحسن.
ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ .وهذا النوع

من مراعاة النظري يسمى بالتناسب أو يلحق به ،ويسمى أيضاً بإيهام التناسب ،والنجم :النبات الذي
ينجم من األرض ،ال ساق له كالبقول ،والشجر :يعين الشجر الذي له ساق ،وسجودمها :انقيادمها هلل
فيما خلقا له ،فالنجم هبذا املعىن ،وإن مل يكن مناسباً للشمس والقمر ،فقد يكون مبعىن الكوكب وهو

مناسب هلما ،وهلذا مسي إيهام التناسب ،ظنّاً منه أن النجم كوكب ،وليس نوعاً من النبات ،ولكن عندما
جاء بالشجر هنا جاء التفكر والتأمل ،وهو تساؤل :ما عالقة الشجر بالنجم؟ ومها جنسان خمتلفان
متاماً :إذاً هذه هي القرينة والدليل بأن يكون النجم نوعاً يتقارب يف اجلنس مع الشجر ،وهكذا كشفت
بالغة القرآن الكرمي ،والدالالت هذه كشفت عن تلك املعاين اخلفيّة اليت جاءت خمتفية وراء اآليات
القرآنيّة.

ومن ذلك قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ.
وهذا النوع من مراعاة النظري يسمى اإلرصاد ،ويسمى أيضاً التسهيم ،وهو أن جيعل صدر العبارة أو
الفقرة ما يدل على العجز .فإذا مل يظلمهم اهلل -سبحانه وتعاىل -ومل تظلمهم األنبياء بتبلغيهم الرسالة،

وجل ،وبلّغته األنبياء هلم،
إذاً هم الذين ظلموا أنفسهم بعدم اتباعهم للحق الذي جاء من عند اهلل ّ
عز ّ
صح منه أن
ولكنهم مل يؤمنوا به .فكان حتماً أن ختتتم اآلية هبذا املفهوم .ويقول الزخمشري( :فما ّ
يظلمهم وهو حكيم ال جيوز عليه القبيح ،وأن يعاقبهم بغري جرم ،ولكن ظلموا أنفسهم حيث كفروا به
فاستحقوا عقابه).
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فالف كرة والذوق يعينان صاحبهما على بلوغ هذه املنزلة،أخرج ابن أيب حامت من طريق الشعيب
عن زيد بن ثابت ،قال :أملى علي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هذه اآلية :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ .فق ال مع اذ بن جب ل:
(فتب ارك اهلل أحسن اخلالق ني) .فضحك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،فقال معاذ( :مم ضحكت يا
رسول اهلل؟ قال" :هبا ختمت" .وهذا أيضاً ما يسمى برعاية الفاصلة.
ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﭼ .وهذا يدخل يف باب ائتالف اللفظ مع املعىن ،وهي (أن تكون ألفاظ املعىن املراد
يالئم بعضها بعضاً ،ليس فيها لفظة نافرة عن أخواهتا غري الئقة مبكاهنا ،كلها موصوف حبسن اجلوار،

حبيث إذا كان املعىن مولداً كانت األلفاظ مولدة ،وإذا كان املعىن متوسطاً ،كانت األلفاظ كذلك ،وإذا
كان غريباً كانت األلفاظ غريبة ،وإذا كان متداوالً كانت األلفاظ معروفة مستعملة ،وإذا كان متوسطاً
بني الغرابة واالستعمال كانت ألفاظه كذلك) .وهنا جاءت اآلية بأغرب ألفاظ القسم بنسبة املألوف
إىل أخواهتا ،فإن التاء أقل استعماالً ،وأبعد من أفهام العامة ،والباء والواو أعرف عند الكافة ،ومها أكثر
دوراناً على األلسنة ،واستعماالً يف الكالم ،أتى سبحانه بأغرب صيغ األفعال اليت ترفع األمساء ،وتنصب
األخبار بالنسبة إىل أخواهتا ،فإن (كان) وما قارهبا أعرف عند الكافة من (تفتأ) ،وهم ل ( :كان) وما
قارهبا أكثر استعماالً منها ،وكذلك لفظ (حرضاً) أغرب من مجيع أخواهتا من ألفاظ اهلالك .فاقتضى

حسن الوضع يف النظم أن جتاور كل لفظة ،بلفظة من جنسها يف الغرابة أو االستعمال توخياً حلسن
اجلوار ،ورغبة يف ائتالف املعاين باأللفاظ ،ولتتعادل األلفاظ يف الوضع وتتناسب يف النظم .أال ترى أنه
وجل قال يف غري هذا املكان( :واقسموا باهلل جهد أمياهنم) ،ملا كانت مجيع ألفاظ هذا الكالم اجملاورة
ّ
عز ّ
هلذا القسم كلها مستعملة متداولة مل ِ
تأت فيها لفظة غريبة تفتقر إىل جماورة ما يشاكلها يف الغرابة
ويالئمها.
ويقول اهلل سبحانه وتعاىل أيضاً :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ .فلما كان الركون إىل الظامل دون فعل الظلم وجب أن يكون
ومس النار يف احلقيقة دون اإلحراق ،وملا كان اإلحراق عقاباً للظامل
العقاب عليه دون عقاب الظاملّ ،

وجل عن قوله( :وال تركنوا إىل
املس عقاب الراكن إىل الظامل ،فلهذا عدل ّ
عز ّ
أوجب العدل أن يكون ّ
املس ليشري به إىل ما يقتضي الركون
الذين ظلموا فتدخلوا النار) ،لكون الدخول منظمة اإلحراق ،وخص ّ
مس النار
من العقاب ،ومييز بني ما يستحق الظامل ،وبني ما يستحق الراكن إليه من العقاب ،وإن كان ّ
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املس أول مالقاة
قد يطلق ويراد به اإلحراق ،ولكن هذا اإلطالق جماز ،واحلقيقة ما ذكرناه ،ألن حقيقة ّ

اجلسم حرارة النار ،وإذا احتمل اللفظ احتماالت صرف منها إىل ما تدل عليه القرائن ،واالئتالف يف
هذه اآلية معنوي ،وهو يف اليت قبلها لفظي .ومن هنا جند أمهيّة هذه الفنون البالغيّة يف كشف
الدالالت اليت ختتفي املعاين من ورائها ،فبالغة القرآن تلبس األلفاظ واملعاين زيّاً زاهياً مجيالً جتعله متفوقاً
على كالم البشر ،يكسب اللغة العربيّة شأواً عظيماً ،ومكانة مرموقة بني لغات العامل.
ثالثا-السجع

ذكر اخلطيب القزويين يف "اإليضاح" أن السجع هو( :تواطؤ الفاصلتني من النثر على حرف واحد ،وهذا
معىن قول السكاكي األسجاع من النثر كالقوايف يف الشعر ،وهو ثالثة أضرب؛ مطرف ومتوا ٍز ،وترصيع،
ألن الفاصلتني إن اختلفا يف الوزن فهو السجع املطرف كقوله تعاىل :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ 11،وإال فإن كان مايف إحدى القرينتني من األلفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله
من األخرى يف الوزن والتقفية فهو الرتصيع ،وإال فهو السجع املتوازي ،كقوله تعاىل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ،

11

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ،
ﭙﭼ،

12

وأحسن السجع ما تساوت قرائنه كقوله تعاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
13

مث ما طالت قرينته الثانية كقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

أو الثالثة كقوله تعاىل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ.

11

وقد اجتمعا يف قوله تعاىل :ﭽ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭼ.

ومهما اختلف البالغيون يف مسألة السجع يف القرآن ،ويف تسمياته؛ كالفاصلة ،والتوازن،

والتماثل ،إال أن احلقيقة تثبت الواقع ،فالسجع موجود يف القرآن الكرمي ،ولكنه يأيت عفو اخلاطر.
ذكر زكي مبارك أن السجع عندما خياطب الوجدان والقلب يف القرآن فإنه يسلك طريقة العرب
يف العصر اجلاهلي حيث يقول( :وال ينكر متعنت أن القرآن وضع للصلوات والدعوات ومواقف الثناء
سورا مسجوعة متاثل ما كان يرتله املتدينون من النصارى واليهود والوثنيني ،وال ننسى أن
واخلوف والرجاء ً
الوثنية كانت دينًا يؤمن به أهله يف طاعة اخلشوع ،وكانت هلم طقوس يف هياكلهم وكانت تلك الطقوس
تُؤدى على حنو قريب مما كان يفعله أهل الكتاب من النصارى واليهود ،والقرآن وضع ألهله صلوات
وترنيمات تقرب يف صيغتها الفنيّة مما كان ألهل الكتاب من صلوات وترنيمات ،الفرق بني امللتني يرجع

إىل املعاين ،ويكاد ينعدم فيما يتعلق بالصور واألشكال ،ولو دخلت كنيسة يف باريس ،ورأيت كيف تتلى
الدعوات بعد الصالة ،لتذكرت الصورة يف مساجد القاهرة ،ذلك بأن الديانات الثالث اإلسالم
والنصرانية واليهودية ترجع إىل مهد واحد هو اجلزيرة العربية .فاللون الديين واحد ،وصورة األداء تكاد
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غري مناهج الناس يف يوم وليلة ،وتذكر أنه مل يشأ إال أن يصلح من
تكون واحدة ،فال حتسب أن القرآن ّ

عقائد من دعاهم إىل اهلل ،وأن يروضهم على فكرة واحدة هي التوحيد .ومعىن هذا أن القرآن يسجع؛
ألن السجع كان فنًا من فنون القول والدعاء عند اجلاهلية ،والصلوات بطبيعتها حتتاج إىل لون من الفن
يتمثل يف السجع؛ ألن فيه استجابة للموسيقى الوجدانية يف قلوب املتبتلني).
إذن السجع أو الفاصلة أو التوازن كان شيئًا كائنًا يف الديانات السماوية اليت هبطت يف اجلزيرة
العربية ،ولذا استقبلها العرب بارتياح وطمأنينة ،حيث اخرتقت حاجز احلس والوجدان لديهم ،فتعاملوا
معها كما يتعاملون مع شيء مألوف لديهم ،ولكن بالطبع ،طريقة السجع يف القرآن الكرمي وأدائه،
عما عند هؤالء ،وذلك الختالف نوعيّة اخلطاب األسلويب ،واملعريف للقرآن الكرمي ،فطريقة
خيتلف ّ
التوظيف ختتلف ،وهذا ما متيّز به القرآن الكرمي عن غريه من ديانات مساوية.
فقرا أو
ولألستاذ أمحد حسن الزيات رأي يف ذلك إذ يرى (أن تقطيع املنثور من الكالم مجالً أو ً
فواصل عمل بالغي تقضيه حالة النفس وحركة الذهن ،وطبيعة التنفس ،وهذا التقطيع وإن نشأ يف اللغة
على مقتضى الطبع فله فلسفة وهندسة وموسيقى ،هن عناوين علم البالغة وبراهني فن البليغ .فاهلندسة

واملوسيقى ،مالكهما التالؤم بني أجزاء الفقر وفواصلها ،فإن كانت الفواصل متعادلة فهو التوازن ،وإن
كانت متماثلة فهو السجع .مثال األول :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

فبني املستبني واملستقيم
ﮨﭼ .ومثال اآلخر :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼّ .
تعادل ،وبني نعيم وجحيم متاثل .إذن االزدواج على إطالقه ،والسجع على تقييده يؤلفان املوسيقى يف

األسلوب البليغ ،منذ كان للعرب ذوق ،وللعربية أدب ،فليس احلال فيهما هي احلال يف سائر األنواع
البديعية اليت نشأت يف احلضارة ومنت بالرتف ،ومسجت بالفضول وفسدت بالتكلف ،فالذين ينكرون
على من حيسنون التأليف بني األصوات واملزاوجة بني الكلمات واجملانسة بني الفواصل إمنا ينكرون مجال
البالغة يف دهر العروبة كله).
ومن ذلك قول اهلل تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ.
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ويذهب سيد قطب إىل أن (هذه فواصل متساوية يف الوزن تقريباً –على نظام غري نظام الشعر

العريب– متحدة يف حرف التقفيّة متاماً ،ذات إيقاع موسيقي متحد تبعاً هلذا وذلك ،وتبعاً ألمر آخر ال
يظهر ظهور الوزن والقافية؛ ألنه ينبعث من تآلف احلروف يف الكلمات ،وتناسق الكلمات يف اجلمل،
ومرده إىل احلس الداخلي واإلدراك املوسيقي الذي يفرق بني إيقاع موسيقي وإيقاع ،ولو احتدت الفواصل
واألوزان .واإليقاع املوسيقي هنا متوسط الزمن تبعاً لتوسط اجلملة املوسيقية يف الطول ،متحد تبعاً لتوحد
الروي كجو احلديث الذي يشبه التسلسل القصصي .وهذا كله ملحوظ.
األسلوب املوسيقي ،مسرتسل ّ
ِ
ويف بعض الفواصل يبدو ذلك جليّاً مثل( :أَفَرأَيْتُم ا
ُخَرى) .فلو أنك
ت َوالْعُازى ﮰ َوَمنَا َة الثاالثَ َة ْاأل ْ
الال َ
َ ُ
قلت :أفرأيتم الالت والعزى ،ومناة الثالثة ،الختلت القافية ،ولتأثر اإليقاع .ولو قلت :أفرأيتم الالت
والعزى ،ومناة األخرى ،فالوزن خيتل .وكذلك يف قوله( :أَلَ ُك ُم ال اذ َك ُر َولَهُ ْاألُنْثَى)؟ تلك –إذن– قسمة
ضيزى) ،فلو قلت :ألكم الذكر وله األنثى؟ تلك قسمة ضيزى ،الختل اإليقاع ،املستقيم بكلمة (إذن).
وال يعين هذا أن كلمة (األخرى) أو كلمة (الثالثة) أو كلمة (إذن) زائدة جملرد القافية أو الوزن ،فهي
ضرورية يف السياق لنكت معنوية خاصة .وتلك ميزة فنية أخرى :أن تأيت اللفظة لتؤدي معىن يف السياق،
وتؤدي تناسباً يف اإليقاع ،دون أن يطغى هذا على ذاك ،أو خيضع النظم للضرورات .ومالحظة اتزان

اإليقاع يف اآليات والفواصل تبدو واضحة يف كل موضع على على حنو ما ذكرنا أو قريباً من هذه الدقة
الكربى .ودليل ذلك أن يعدل يف التعبري عن الصورة القياسية للكلمة إىل صورة خاصة ،أو أن يبىن
النسق على حنو خيتل إذا قدمت أو أخرت فيه .أو عدلت يف النظم أي تعديل).
مستخدما يف
إذن السجع من آداب العرب وفنوهنا ،وهو من مميزات البالغة الفطرية ،وكان
ً

مقصودا لذاته ،ولكنه يأيت
بعض خطب الرسول  ،وخطب اخللفاء ،وأدباء العرب ،ولكنه مل يكن
ً
عفو اخلاطر ،دون تكلف أو تصنّع ،والقرآن أنزل بلسان عريب مبني ،ومعىن هذا أن القرآن يسجع؛ ألن
السجع كان فنّاً من فنون القول والدعاء عند اجلاهلية.
ومن السجع قوله تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ.
وهنا نلحظ تكرار الفاصلة أو السجع ،وتكرار السجع إمنا يأيت يف القرآن عفو اخلاطر ،دون
كل يكمل اآلخر .ويعلل
التضحية باملعىن؛ ألن اللفظ واملعىن ،أي الشكل واملضمون يتكامالن ،أي ٌّ
131

العدد الثاين

علم البديع وبالغته يف ضوء القرآن الكرمي :دراسة بالغيّة حتليلية

األستاذ علي اجلندي تكرار قوله تعاىل يف سورة الرمحن( :فبأي آالء ربكما تكذبان)؛ بأن اهلل سبحانه
ع ّدد يف السورة نعماءه ،وذَ َكَر آالءه ،ونبّه عباده على قدرها ،وقدرته عليها ،ولطفه فيها ،وجعلها فاصلة
بني كل نعمة ،ليعرف موضع ما أسداه إليهم منها مث فيها – إىل ذلك – معىن التقريع والتوبيخ ،فإن
تعديد اآلال ء من الرمحن تبكيت ملن أنكرها ،كما يبكت من ينكر أيادي الناس عليه ،بتعديد النعم
له).
وقد سلكت السورة أسلوب اإلقناع واحلجة يف قسوة صارمة عند مواجهة الكافرين ،ويف لني
التبصر املتأملة اليت تقتضي دوام النظر ،وطول التفكري يف
هادئ عند مواجهة املؤمنني ،وهناك وقفات ّ
جوهر الوجود وخالقه العظيم ،وفيما وراء الوجود مما ال تراه العني ،وتضل فيه األفهام ،وتبقى مع ذلك
شعارا تتنفس به البشرية حني تضل وتزيغ ،وتستلهم به طريقها الصحيح ،ومنزلتها الراقيّة حني هتدأ
وتستقر ،واألديان مبا فيها من هداية واسرتشاد مناط يتعلق به الوجود البشري إذ حييق به الضياع ،وختنقه
عز
الشهوات السوداء ،ومتسك بتالبيبه سطوة املادة ،ويؤكد هذا املعىن أحد القدامى ،إذ يقول( :ع ّدد اهلل ّ
قدما من ضروب آالئه وأصناف نعمائه ،وهي نعمة
وعال آالءه ،فأراد أن يق ّدم ّأول شيء ما هو أسبق ً

الدين ،فق ّدم من نعمة الدين ما هو يف أعلى مراتبها وأقصى مراقيها ،وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه،
ألنه أعظم وحي اهلل رتبة ،وأعاله منزلة ،وأحسنه يف أبواب الدين أثراً ،وهو سنام الكتب السماوية
ومصداقها والعيار عليها ،وأَ اخَر ذكر خلق اإلنسان عن ذكره ،مث أتبعه إياه :ليعلم أنه إمنا خلقه للدين،

وليحيط علماً بوحيه وكتبه وما خلق اإلنسان من أجله ،وكأن الغرض يف إنشائه كان مق ّد ًما عليه وسابقاً
له ،مث ذكر ما متيز به من سائر احليوان من البيان ،وهو املنطق الفصيح املعرب عما يف الضمري).
ومن الدقة يف التقسيمات والتفصيالت لدى علمائنا القدامى تقسيمهم السجع إىل ع ّدة أقسام
هداهم إليها واقع األمثلة اليت نظروا يف شرحها وحتليلها ،مع النظر يف االحتماالت العقلية اليت تتعرض هلا

اجلمل املسجوعة يف اللسان العريب .فقسموا السجع إىل ع ّدة أقسام ،ووضعوا أمساء اصطالحيّة هلا كما
يأيت:
املرصع :وهو أن تكون األلفاظ املتقابلة يف السجعتني متفقة يف أوزاهنا ،ويف أعجازها ،أي يف
-1السجع ّ

وجل :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
احلرف األخري من كل متقابلني فيها ،مثل قول اهلل ّ
عز ّ
ﯹﭼ .فالتقابل يف كلمات الفقرتني ،يُالحظ فيه االتفاق يف األوزان ،ويف احلرف األخريّ ،أما

كلمة (مث) فهي مبثابة املشرتك بني الفقرتني.
-3السجع املتوازي :وهو أن تكون الكلمتان األخريتان من السجعتني متفقتني يف الوزن ،ويف احلرف

وجل :ﭽ ﮛ
األخري منهما ،مع وجود اختالف ما قبلهما يف األمرين ،أو يف أحدمها؛ مثل قول اهلل ّ
عز ّ
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لكن
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ .كلمتا( :مرفوعة) و (موضوعة) متفقان يف الوزن واحلرف األخريّ ،
ما قبلهما ومها( :سرر) و (أكواب) غري متفقتني فيهما.
طرف :وهو أن تكون الكلمتان األخريتان من السجعتني خمتلفتني يف الوزن ،متفقتني يف
-2السجع املُ ّ
وجل :ﭽ ﭠ
احلرف األخري ،وعندئذ ال ينظر إىل ما قبلهما يف االتفاق أو االختالف؛ مثل قول اهلل ّ
عز ّ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ .كلمتا( :وقاراً) و (أطواراً) خمتلفتان يف الوزن ،متفقتان يف

احلرف األخري.

املرصع؛
ونلحظ أن هناك دالالت بالغيّة تكمن وراء هذه النصوص القرآنيّة ،ففي مثال السجع ّ
استخدام (إن) ،و (مث) ،فاألوىل جاءت للتأكيد ،فاهلل ال خيلف وعده ،وجاءت أضرب اخلرب هنا لتؤكد
هلؤالء املرتددين أمراً واقعاً ال حمالة ،وجاءت (مث) هنا لتفيد التأين ،أي أن األمر سوف حيدث ،ولو بعد
حني ،وكلمة (إلينا) ،تفيد التوجه واحلضور واملثول أمام اهلل سبحانه وتعاىل ،بينما كلمة (علينا) ،تفيد
احلكم والتنفيذّ .أما يف السجع امل توازي ،فعندما جاء بالسرر ،وضع ما يناسبها وهو العلو الذي ميكن
املؤمن من رؤية ما يريد أن يراه ،وعندما جاء باألكواب ،فالذي يناسبها أن تكون موضوعة هلم حيث
املطرف أن السبب مرتبط باملسبب،
شاؤوا ،والطباق يعطي صورة مجيلة بديعة .ونلحظ يف السجع ّ
فالوقار واالحرتام والتبجيل مرتبط بسبب جوهري وهو اخللق.

رابعا-التورية

التورية هلا أمساء كثرية ،ومنها :اإليهام والتوجيه والتخيل واملغالطة .والتورية تعين أن يذكر املتكلم لفظاً
مفرداً له معنيان حقيقيان أو حقيقة وجماز ،أحدمها قريب وداللة اللفظ عليه ظاهرة ،واآلخر بعيد وداللة
ويوري عنه باملعىن القريب فيتوهم السامع مع أول وهلة أنّه
اللفظ عليه خفية ،فرييد املتكلم املعىن البعيد ّ
يريد القريب وليس كذلك ،ولذلك ُمسي هذا الفن إيهاماً .وتنقسم التورية إىل ثالثة أقسام:
 .1التورية اجملردة :وهي اليت مل تقرتن مبا يالئم املعىن القريب ،وال مبا يالئم املعىن البعيد.
 .3التورية املرشحة :وهي اليت اقرتنت مبا يالئم املعىن القريب ،سواء أكان هذا املقارن قبل اللفظ
املستعمل يف التورية أو بعده.
 .2التورية املبيّنة :وهي اليت اقرتنت مبا يالئم املعىن البعيد املقصود باللفظ.

ومن ذلك قول اهلل سبحانه وتعاىل :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭼ .فاالستواء معناه القريب اجللوس ،ومعناه البعيد االقتدار واالستيالء ،واملراد البعيد ،وهي هنا
تورية جمردة ،فلم يذكر يف الكالم ما جيامع املعىن القريب .واالستواء ال يعدى ب ( :إىل) إال إذا كان املراد
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به االستيالء واالقتدارّ ،أما إذا كان املراد به االستقرار فال يعدى ب ( :إىل) ،وهذا ما دلت عليه كتب
اللغة ،ففي كل تلك اآليات الكرمية أطلق االستواء وأراد منه االستيالء واالقتدار والغلبة ،وهو املعىن
البعيد ،وقد أغفل املعىن القريب ،وهو اجللوس واالستقرار ،حىت ال يشابه اهلل سبحانه وتعاىل احلوادث،
وهذا ما قصده به املتأخرون بالتورية اجملّردة ،حيث يفهم من هذا التوجيه الكناية ،فيقال :إن االستواء
كناية عن االستيالء واالقتدار.
ومن ذلك قول اهلل سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﭼ.

حيث جند التورية يف عبارة( :إنك

لفي ضاللك القدمي) ،وهذه العبارة هلا معنيان؛ املعىن األول القريب الذي أرادوا اإليهام به ،وهو :أنّه ما
زال ضاالً مع أوهامه ،طامعاً بعد نيف وثالثني سنة من غياب يوسف يف أن يعود إليه أو يلتقي به،
حىت يكون حرضاً (أي :شديد املرض) ،أو يكون من اهلالكني.
وضاالً يف شغل نفسه باحلزن عليه ّ
واملعىن الثاين البعيد الذي قصدوه :وهو أنّه ما زال ضاالً يف إيثاره يوسف وشقيقه بنيامني على سائر بنيه،
اجلب ،وقد أبانه اهلل بقوله يف أوائل
وهذا املعىن هو املعىن الذي كانوا ذكروه قبل أن يُل ُقوا ُ
يوسف يف غيابة ّ

السورة :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ ،والتورية يف
هذا املثال من نوع التورية اجملردة.
ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ .وهذا إيهام
التناسب ،وأحلقه القزويين مبراعاة النظري ،وهو خيل يف باب التورية ،فكلمة (النجم) فيها تورية ،ألنه ملا
ذكر لفظ الشمس والقمر ذكر النجم واملراد به النبات ،فذكر النجم بعد ذكر الشمس ،والقمر يوهم
التناسب ،ألن النجم أكثر ما يطلق على جنم السماء املناسب للشمس والقمر بكونه يف السماء.
فاملعىن الظاهر الواضح القريب لكلمة (النجم) ،هو جنم السماء ،والقرينة على فهم هذا املعىن هكذا،
وهو اإلشارة إىل (الشمس والقمر) ،ومها كوكبان ،والنجم كوكب ،ولكنه عندما جاء بكلمة (الشجر)،
بدأ النظر يف العالقة بينهما ،حيث اتّضح أن النجم نوع من النبات يتخذ شكل النجم ،وهذا هو املعىن
البعيد الذي ال يلّم به إال من أُيت حصافة وذكاء .وهكذا تتجلى الفنون البالغيّة لكي تكشف عن هذه
الدالالت البالغية الكامنة وراء النص القرآين ،لتؤكد أن أسلوب القرآن فاق طوق كل البشر يف التعبري.

خامس ا-الطباق

الطباق يعين يف اللغة :اجلمع بني معنيني متضادين ،أو هو اجلمع بني الشيء وض ّده ،مثل اجلمع بني
البياض والسواد ،والليل والنهار ،واحلر والربد.
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ومن ذلك ،قول اهلل سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﭼ.

وهذا هو طباق

اإلجياب بني الشيء وضده ،ويكون اجلمع فيه بني االمسني ،وهو يسمى الطباق احلقيقي ،ألن الطباق يف
اللفظ الكائن الظاهر يف الشكل ،فاليقظة تدل على القيام ،والرقود يدل على النوم عموماً ،والبالغة يف

استقر عليه احلال هو النوم.
استخدام اللفظ وضده حلالة ثابتة مستقرة ،فما ّ

ومن ذلك ،قول اهلل سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ.

وهذا خيرج على أنه طباق

إجياب ،وهو من نوع اجلمع بني الفعلني .وهو يسمى طباق حقيقي .فالطباق واضح يف هذه األفعال
وتعز وت ّذل) .والبالغة يف أن اآلمر واحد أحد وهو اهلل سبحانه وتعاىل،
على التتايل( :تؤيت وتنزع) ،و( ّ
وجاءت هذه األفعال متناسقة يف الشكل واملضمون ،حيث ال يوجد خلل أو لبس أو غموض ،مع
تناسق موسيقي له تأثريه يف الوجدان اإلنساين.
ومن ذلك ،قول اهلل سبحانه وتعاىل :ﭽ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠﭼ .وجند
هذا طباق إجياب ،وهو من نوع اجلمع بني الفعلني .وهو يسمى طباق حقيقي.
كما جند يف قول اهلل سبحانه وتعاىل :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﭼ.

وهذا طباق االجياب ،ويكون اجلمع هنا بني حرف وحرفن وهو يسمى طباق حقيقي.

دل عليه احلرف يف (عليها)،
دل عليه احلرف يف (اهلاء) ،واملعىن الذي ّ
وجند الطباق بني املعىن الذي ّ
دل
دل على املؤاخذة أو العقاب .وطباق بني املعىن الذي ّ
دل على الثواب ،ولفظ (عليها) ّ
فلفظ (اهلاء) ّ

دل عليه فعل (اكتسب) ،وهو املعصية
عليه فعل (كسب) ،وهو الطاعة ،وفعل اخلري ،واملعىن الذي ّ
والذنب.
ومن ذلك قول اهلل تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ .واملقصود به هنا أنه مثل
الذي هداه اهلل بعد الضاللة ومنحه التوفيق لليقني الذي مييز به بني احملق واملبطل واملهتدي والضال ،مبن
كان ميتاً فأحياه اهلل ،وجعل له نوراً ميشي به يف الناس مستضيئاً به ،فيميّز بعضهم من بعض ،ويفصل

بني حالهم ،ومن بقي على الضاللة باخلابط يف الظلمات ال ينفك منها وال يتخلص .وهذا طباق
جمازي ،أي من كان ضاالً فهديناه ،فاملوت واإلحياء متقابل معنامها اجملازيان ،ومها الضالل واهلدى ،وهذا
على وجه اجملاز.

وجل :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ومن ذلك قول اهلل ّ
عز ّ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ .يذهب احلموي إىل أ ّن املطابقة اليت يأيت هبا
123

العدد الثاين

علم البديع وبالغته يف ضوء القرآن الكرمي :دراسة بالغيّة حتليلية

الناظم جمردة ليس حتتها أمر كبري  ،وهناية ذلك أن يطابق الضد بالضد وهو شيء سهل ،اللهم إال أن
ترتشح بنوع من أنواع البديع وتشاركه يف البهجة والرونق ،ففي العطف بقوله تعاىلَ ( :وتَ ْرُز ُق َم ْن تَ َشاءُ
بِغَ ِْري ِحس ٍ
اب) داللة على أ ّن من قدر على األفعال العظيمة قدر على أ ْن يرزق بغري حساب من شاء من
َ
عباده ،وهذه مبالغة التكميل املشحونة بقدرة الرب سبحانه وتعاىل .فانظر إىل عظم كالم اخلالق هنا فقد
اجتمع فيه املطابقة احلقيقية والعكس ومبالغة التكميل اليت ال تليق بغري قدرته.
وجل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ومن ذلك قول اهلل ّ
عز ّ
يصرح فيها بإظهار الض ّدين ،وإمنا كان
ﯿﭼ .وهذا الطباق بني السلب واإلجياب ،والذي مل ّ

أحد اللفظني موجباً ،واآلخر سالباً ،فاملطابقة يف هذه اآلية الكرمية حاصلة بني إثبات العلم ونفيه ،أو
بني العلم واجلهل ،فالذين ال يعلمون ،إحياء باجلهل ،أي جهلهم عن إدراك احلقائق.
ومن هنا جند فن الطباق فن كائن عند العرب ،استخدم لديهم لتحسني الكالم ،أي االهتمام
باجلانب الشكلي ،ولذلك أطلق على هذا الفن فن البديع ،ويدخل الطباق يف جانب احملسنات البديعية.
ولكن القرآن الكرمي ال حيتاج إىل حمسنات؛ ألنه من عند اهلل سبحانه وتعاىل ،ففن البديع يأيت فيه عفو
اخلاطر ،دون أدىن تكلف ،فالنص القرآين يتكامل فيه الشكل واملضمون ،فال يطغى الشكل على
املضمون ،وال يطغى املضمون على الشكل .ولذا تأثريه يقع مباشرة على اإلنسان ،فيحرك وجدانه،
وشعوره وإحساسه ،ويدفعه إىل العمل والفالح.

سادسا-المقابلة

من أنواع ا ملعاين وأجناسها صحة املقابالت ،وهي أن يصنع الشاعر معاين يريد التوفيق بني بعضها
وبعض أو املخالفة فيأيت يف املوافق مبا يوافق ،ويف املخالف مبا خيالف على الصحة أو يشرط شروطاً
ويُع ّدد أحواالً يف أحد املعنيني فيجب أن يأيت فيما يوافقه مبثل الذي شرطه ،وع ّدده وفيما خيالف بأضداد
ذلك.

ومعرفاً هبذا الفن الفريد الذي ورد
وقال العسكري يف كتابه (الصناعتني) :مشرياً إىل فن املقابلةّ ،
يف القرآن يف ع ّدة مواضع.
وذكر الرازي أن املقابلة أن جتمع بني شيئني متوافقني بني ض ّديهما مث إذا شرطتهما بشرط
وجب أن تشرط ض ّديهما بضد ذلك الشرط .وقال احلموي ر ًّادا كالم من ذهب إىل أ ّن الفنني لون
أعم من املطابقة ،وهي التنظري بني شيئني فأكثر وبني ما خيالف
واحد( :وهو غري صحيح فإ ّن املقابلة ّ
أعم من املطابقة ،فإن التنظري بني ما يوافق ليس
وما يوافق .فبقولنا (وما يوافق) صارت املقابلة ّ
مبطابقة).
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ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ.
وهذه تسمى مقابلة اثنني باثنني .ذكر اخلطيب القزويين( :ودخل يف املطابقة ما خيص باسم املقابلة وهو
أن يؤيت مبعنيني متوافقني أو معان متوافقة مث مبا يقابلها أو يقابلها على الرتتيب ،واملراد بالتوافق خالف
ض َح ُكوا
التقابل وقد ترتكب املقابلة من طباق وملحق به مثال مقابلة اثنني باثنني ،ومنه قوله تعاىل( :فَ ْليَ ْ
قَلِ ًيال َولْيَْب ُكوا َكثِ ًريا) ،حيث أتى بالضحك والقلة املتوافقني ،مث البكاء والكثرة املتماثلني ،وقد قابل األول
األول وهو الضحك ،والثاين وهو الكثرة من ذلك
من الطرف الثاين وهو البكاء باألول من الطرف ّ
األول وهو القلة.
الطرف يقابل الثاين من ّ
وقوله تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ .وذهب
الزخمشري أن سباتًا تعين :موتاً ،واملسبوت ،امليت ،من السبت وهو القطع؛ ألنه مقطوع عن احلركة .وملا

جعل النوم موتاً ،جعل اليقظة معاشاً ،أي :حياة أي وقت معاش تستيقظون فيه وتتقلبون يف حوائجكم
عدو ،أو بياتاً له ،أو
ومكاسبكم .وقيل السبات الراحة ،و(لباسا) يسرتكم عن العيون إذا أردمت هرباً من ّ
إخفاء ما ال حتبون االطالع عليه من كثري من األمور .فالليل سكون وسرت وراحة ،والنهار يقظة
وحركة وعمل ،وقُ ّدم الظالم يف الليل ،على النور يف النهار؛ ألن الظالم سابق يف الزمن على النور أو
النهار ،سواء كان ظالماً معنوياً أو مادياً .وجاء الفعل (جعلنا) لتأكيد قدرة اهلل سبحانه وتعاىل ،وجاءت
الواو يف أسلوب الوصل ،لتفيد التتايل.
وجل :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ .وهذه مقابلة
ومن ذلك ،قوله ّ
عز ّ

ثالثة بثالثة .وهي مقابلة يف غاية من الدقّة ،والفصاحة والبيان ،باإلضافة إىل ذلك التوازن بني العبارتني،
والذي زاد العبارتني حسناً وهباء .مث جاءت بالغة التقدمي؛ حيث ق ّدم الطيّبات على اخلبائث ،وهو تقدمي
الشرف ،فالطيبات أشرف من اخلبائث ،واحلالل أشرف من احلرام ،ويف كلمة (هلم) اطمئنان وزيادة،
وفرحة وسرور ،ومكسب عكس كلمة (عليهم) ،وفيها خسران ،وحزن ،ودين متطاول .والتشديد بني
وحيرم) ،يدل على العزم واملضاء يف األمر ،وفيه زيادة يف املعىن.
حيلّ ،
الفعلني ( ّ

ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ .وهذه مقابلة أربعة بأربعة .فإن املراد باستغىن أنه
يتق أو استغىن بشهوات الدنيا عن نعيم اجلنة فلم ِ
زهد ،زهد فيما عند اهلل كأنه مستغ ٍن عنه فلم ِ
يتق...
وهنا جتمع بني شيئني متوافقني أو أكثر وضديهما ،مث إذا شرطت هنا شرطاً ،شرطت هناك ضده ،وذلك
ملا جعل التيسري مشرتكاً بني اإلعطاء االتقاء والتصديق جعل ضده وهو التعسري مشرتكاً بني أضداد تلك
وهي املنع واالستغناء والتكذيب.
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ويرى حازم القرطاجين يف مفهوم املقابلة تكون يف الكالم بالتوفيق بني املعاين املتطابقة بعضها
ببعض ،واجلمع بني املعنيني اللذين تكون بينهما نسبة تقتضي ألحدمها أن يذكر مع اآلخر من جهة ما
بينهما من تباين أو تقارب على صفة من الوضع تالئم هبا عبارة أحد املعنيني عبارة اآلخر كما الءم كال
املعنيني يف ذلك صاحبه.
ومن ذلك قوله تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

قل أساكم على الفائت
ﯵ ﯶﭼ .ويعين أنكم إذا علمتم أ ّن كل شيء مق ّدر مكتوب عند اهلل ّ
وفرحكم على اآليت؛ ألن من علم أن ما عنده مفقود ال حمالة مل يتفاقم جزعه عند فقده ،ألنه وطّن

نفسه على ذلك ،وكذلك من علم أ ّن بعض اخلري واصل إليه ،وأن وصوله ال يفوته حبال :مل يعظم فرحه
عند نيله .وهنا مجع بني احلزن والفرح ،واملاضي واملستقبل يف نسق مجيل فاق طوق البشر ،وكشف عن
املعاين اخلفيّة عن طريق هذه الدالالت البالغية يف فن املقابلة .فكلمة (تأسوا) ،فيها دالالت على احلزن

مستقرة .بعكس كلمة (تفرحوا) اليت حتمل السكينة واإلطمئنان
واألمل والضياع ،تنبؤ عن حالة نفسية غري
ّ
واهلدوء.
ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ .ونلحظ يف املقابلة استشعاراً بالفرح والسرور ،وانشراح القلب ملن يلطف
به اهلل ،ويهده اهلل إىل اإلسالم ،فهو السعيد املختار املهتدي .ومن مل يلطف به جيعله يف ضيق وحزن
وأسى ،واضطراب دائم ،سريع الغضب ،تضيق به نفسه ،إذن اآلية تشري إىل احلاالت النفسيّة اليت تالزم

حتجر قلبه ،ومجد
اإلنسان عندما يفتح اهلل عليه بنعمة اإلسالم ،ويلطف به ،وذلك النوع من البشر الين ّ
إحساسه ،وتركته اهلداية ،واستب ّد به الشيطان ،وأغمضت الدنيا يف وجهه؛ ألعماله السيئة.
الخاتمة:

خنلص من هذا البحث إىل أن الدالالت البالغية يف القرآن الكرمي كثرية جداً ،وال ميكن فهم هذه
الدالالت إال بإتقان فنون البالغة العربية؛ ومن ذلك فن البديع .كما أن هذه الدالالت البديعية اليت
تكمن وراء املعاين الثانية لإلسلوب القرآين هي اليت تكشف مفهوم اخلطاب القرآين .وحتليل الدالالت
يفيد أؤلئك الذين ختصصوا يف البالغة القرآنيّة ،وتفسري القرآن الكرمي ،فهي تساعد طالب العلم
أخريا نسأل اهلل سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد.
والتخصص على فهم أساليب القرآن الكرمي املختلفة .و ً
هوامش البحث:
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(القاهرة :اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر1111 ،م) ،ج ،3ص.131

 11مطلوب ،أمحد ،معجم المصطلحات البالغيّة وتطورها ،ط( ،1لبنان :مكتبة لبنان ناشرون ،عام 3111م ،).ص.111
 11الرازي ،فخرالدين ،نهاية اليجاز في دراية اإلعجاز ،ط( ،1القاهرة :مطبعة اآلداب1211 ،ه) ،ص.112
11

السكاكي ،أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر ،مفتاح العلوم ،ط( ،1القاهرة :مصطفى البايب احلليب وأوالده1121 ،م) ،ص .311

واخلطيب ،اإلمام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين ،اإليضاح في علوم البالغة :المعاني والبيان والبديع :مختصر تلخيص
المفتاح ،ط( ،1بغداد :منشورات مكتبة النهضة ،د.ت) ،ص.212

سورة الشورى ،اآلية.11
 31سورة البقرة ،اآلية.11
 31سورة الرمحن ،اآلية.1
33سورة األنعام ،اآلية.112
32

انظر :اخلطيب ،اإلمام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين ،التلخيص في علوم البالغة ،ص  .211وطبانة ،بدوي ،معجم

31

انظر :اخلطيب ،اإلمام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين ،اإليضاح في علوم البالغة :المعاني والبيان والبديع :مختصر

البالغة العربيّة( ،الرياض :دار العلوم للطباعة والنشر1113 ،م) ،ج ،1ص.311
تلخيص المفتاح ،ص 111و.331

31سورة األنعام ،اآلية.112
 31السابق نفسه ،ص.111
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31
شاف ،ج ،3ص.13
الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،الك ّ
31سورة املائدة ،اآلية.111
31

انظر :اخلطيب ،اإلمام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين ،اإليضاح في علوم البالغة :المعاني والبيان والبديع :مختصر

تلخيص المفتاح ،ص.111

21
شاف ،ج ،1ص.131
انظر :الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،الك ّ

21سورة الرمحن ،اآلية1و.1
23سورة التوبة ،اآلية.11
 22السابق نفسه ،ج ،3ص.311
21سورة املؤمنون ،اآلية13إىل.11

 21السيوطي ،جالل الدين ،اإلتقان في علوم القرآن( ،القاهرة :طبعة حجازي1211 ،ه ) ،ج ،3ص.111
21سورة يوسف ،اآلية.11

 21طبانة ،بدوي ،البيان العربي ،ط( ،1،بريوت :دار العودة – دار الثقافة1113 ،م) ،ص. 13
21سورة هود ،اآلية.112

 21انظر :ابن أيب األصبع ،بديع القرآن ،حتقيق :حفين شرف( ،القاهرة :مطبعة الرسالة1111 ،م) ،ص.11
سورة نوح ،اآلية 12و.11
سورة الغاشية ،اآلية12و.11
سورة الواقعة ،اآلية.21-31
سورة النجم ،اآلية1و.3
سورة احلاقة ،اآلية21و.21
11

سورة العصر ،اآلية .2-1انظر :اخلطيب ،اإلمام جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين ،اإليضاح في علوم البالغة :المعاني

والبيان والبديع ،ص.333

 11مبارك ،زكي ،النثر الفني القرآن الرابع ،ط( ،1القاهرة :مطبعة دار الكتب املصرية ،د.ت ،).ج ،1ص.11
11سورة الصافات ،اآلية111و.111
11سورة االنفطار ،اآلية12و.11
 11الزيات ،أمحد حسن ،دفاع عن البالغة( ،القاهرة :مطبعة الرسالة ،د.ت ،).ص.111
11سورة النجم ،اآلية.33-1

 11قطب ،سيد ،التصوير الفني في القرآن ،ط( ،1القاهرة :دار املعارف مبصر1111 ،م) ،ص.11-11
13سورة الرمحن ،اآلية.11-1
 12اجلندي ،علي ،من صور البديع ،ط( ،1القاهرة :دار الفكر العريب ،د.ت) ،ج ،3ص.111
 11الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،الكشاف ،ج ،1ص.112-113
11سورة الغاشية ،اآلية31و.31
11سورة الغاشية ،اآلية12و.11
11سورة نوح ،اآلية12و.11

 11امليداين ،عبد الرمحن حسن حبنكه ،البالغة العربية :أسسها وعلومها وفنونها ،ج ،3ص.111-111
 11انظر :مطلوب ،أمحد ،معجم المصطلحات البالغية وتطورها ،ص.121-122

 11انظر :امليداين ،عبد الرمحن حسن حبنكه ،البالغة العربية :أسسها وعلومها وفنونها ،ج ،3ص.211-212
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 11سورة الرعد ،اآلية.3

 13انظر :الشني ،عبد الفتاح ،بالغة القرآن في أثار القاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات البالغيّة ،ط( ،1القاهرة :الناشر دار
الفكر العريب ،مطبعة دار القرآن1111 ،م) ،ص.111–111
12سورة يوسف ،اآلية.11–11
11سورة يوسف ،اآلية.1
 11انظر :امليداين ،عبد الرمحن حسن حبنكه ،البالغة العربية :أسسها وعلومها وفنونها ،ج ،3ص.211-211
11سورة الرمحن ،اآلية1و.1

 11انظر :مطلوب ،أمحد ،معجم المصطلحات البالغية وتطورها ،ص.311
 11انظر :احلموي ،أبو بكر علي بن حجة ،ط( ،1القاهرة :مطبعة بوالق1312 ،ه ).ص11؛ وما ذكره العسكري ،أبو هالل احلسن بن
عبد اهلل ،كتاب الصناعتين ،حتقيق :علي حممد البيجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،ط( ،1القاهرة ،مصطفى البايب اجلليب1113 ،م)،
ص211؛ والسيوطي ،جالل الدين ،عقود الجمان في المعاني والبيان ،ط( ،3القاهرة ،مصطفى الباب احلليب 1111م) ،ج ،3ص11؛

والعلوي ،حيي بن محزة ،الطراز( ،بريوت :دار الكتب العلمية1111 ،م)،ج ،3ص211؛ واملدين ،على صدر الدين بن معصوم ،أنوار
الربيع في أنواع الربيع ،حتقيق :شاكر هادي شكر( ،العراق :النجف األشرف1112 ،م) ،ج ،3ص.21
11سورة الكهف ،اآلية.11
11سورة آل عمران ،اآلية.31
11سورة النجم ،اآلية12و.11
13سورة البقرة ،اآلية.311
12سورة األنعام ،اآلية.133
 11انظر :الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،الكشاف ،ج ،3ص.11
11سورة آل عمران ،اآلية.31

 11انظر :احلموي ،أبو بكر علي بن حجة ،خزانة األدب وغاية األرب ،ط( ،1القاهرة :دون طبعة1211 ،ه) ،ص.11
11سورة الزمر ،اآلية.1

 11انظر :البغدادي ،قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،حتقيق :كمال مصطفى ،ط( ،1القاهرة :دون طبعة1112 ،م) ،ص.113
 11انظر :الرازي ،فخرالدين ،نهاية اليجاز في دراية اإلعجاز ،ص.111

 11احلموي ،أبو بكر علي بن حجة ،خزانة األدب وغاية األرب ،ص.11
11سورة التوبة ،اآلية.13

 13انظر :اخلطيب ،جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين ،اإليضاح في علوم البالغة :المعاني والبيان والبديع :مختصر تلخيص
المفتاح ،ص.111
12سورة النبأ ،اآلية.11-1

11
شاف ،ج ،1ص.111-111
انظر :الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،الك ّ
11سورة األعراف ،اآلية.111

11سورة الليل ،اآلية.11-1

 11انظر :اخلطيب ،جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين ،اإليضاح في علوم البالغة :المعاني والبيان والبديع :مختصر تلخيص
المفتاح ،ص.111

 11انظر :القرطاجين ،أبو احلسن حازم ،منهاج البلغاء وسراج األدباء ،حتقيق :حممد احلبيب بن اخلوجة ،ط( ،1تونس :دون طبعة،
1111م) ،ص.13
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