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 بسم اهلل الرضبن الرحيم كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ اؼبرسلُت

ال يقتصر اػبطاب القرآ٘ب ُب ؿباكراتو للقارئ على اإلستعماؿ اغبقيقي بل يبرؽ عن أصل 

الوضع، كتلك سنة اقتضاىا الكبلـ البشرم بصفة عامة نظرا لتناىي األلفاظ كما كاف متناىيا عجز أف 

يستوعب ما ٓب يتناه، إذ البحث ُب مسألة ؾباز القرآف ليس باألمر اعبديد، فمنذ القرف الثا٘ب للهجرة 

 اغبيواف ،البياف كالتبيُت كتاب –على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر - بدأ تأليف كتب مستقلة كعديدة أنبها 

القضايا اؼبختلفة كاؼبسائل كثَتا من   كتاب اػبصائص البن جٍت كاليت ضمت ُب جوىرىاللجاحظ،

التجوز كالتشبيو  بل كحىت كالتلميح،كالتعريض، كقليل اللفظ الذم يغٍت عن الكثَت، :اؼبتباينة 

 ...كاإلستعارة كالكناية 

 كسائل إٔب مستندين  ُب ذلك كمن أجل ذلك تعرض النقاد للتوسع ُب مصطلح اجملاز 

إجرائية عديدة ىي تبع ؼبرجعياهتم الثقافية كالدينية، فانربت  أقبلمهم ربلل النص اؼبعجز كبياف سر 

 .ببلغتو كفٌن إعجازه كفق ما سبليو الذات القارئة من شرح كتوضيح  ؽبذا اؼبصطلح

ف فبا ينبغي اإلشارة إليو أف اعبرجا٘ب أٌكد على ىذا اؼبصطلح ك اعتربه  ركنا أساسا ال يبك ك

كحبسب ىذا ،"طاب الشعرم كالنثرماْب"اإلستغناء عنو سواء ُب النص القرآ٘ب أك العمل األديب 

التصور أصبح كسيلة معتمدة ال يستهاف هبا ُب قراءة أم صنيع أديب،كؽبذا األمر شرفت قيمتو كعلت 

 .منزلتو

        فبواسطة ىذه اآللية استطاعت زمرة من النقاد تسليط معايَت اعبودة كالرداءةعلى النص كفك 

 كليدة الثقافة العربيةتعددت القراءات اليت كانت ُب ىذا اؼبضمار شفراتو بالتفسَت كالتأكيل ، ك
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ُب  صارت كينونة مركوزة اإذ إنو. دخيلة عليها جراء االحتكاؾ بالثقافات األخرل كالًتصبة عنهاكاؿ

 .الذىنية العربية 

كمن أجل أف نفهم كيفية تلقي الظاىرة اجملازية ُب سياقها التارىبي ككيف ربكمت اؼبعطيات   

التارىبية العقدية كالكشف على بعض اؼبنظورات اؼبتفرقة كالدالة على حضور طرائق تلقي اجملاز 

كاختبلؼ مفهومو من مستول إٔب آخر كمن زمن إٔب آخر، كاف السعي منا لتحقيق مشركع كاسع 

.  عاصرآبالتلقي  ةنظرماألفق يتماشى ك

 العربي القديممجاز القرآن في التراث النقدي تلقي : بػػ       فوقع اختيارنا على موضوع كسم 

كاليت   من ناقد آلخركآلياتو كتقنياتواختبلؼ اؼبفهـو مواطن إذ تتبعنا ، تأويل مشكل القرآن أنموذجا

 " كاليت تظهر جليا ُب كتابالقديبة، التفسَتات  اغبديثة، كذلك من خبلؿ بعض ة النظرمتتقاطع مع 

 اؼبوركث النقدم كالفكرم كاألديب  ذلك، ؿباكلُت عقد القراف بُتقتيبةالبن  " تأكيل مشكل القرآف

 ُب ؾباؿ النقدية اغبديثة من تقنيات كمقومات، كإجراءات ربليلية ةكبُت ما تٌوصلت إليو النظرم

 . تأسيس للمفهـو اؿ

ظاىرة اجملاز ُب الًتاث كعليو فإٌف إشكالية ىذا البحث تتوزع بُت اؼبقاربة النقدية لظاىرة تراثية ىي 

، كفق آليات حداثية متعلقة حبقل النقد، ـبتصة ُب مقاربة نسق النص كبُت النقدم العريب القدٙب

ربليل اػبطاب اٌلذم يبنح البحث بعده اإلجرائي، كيوٌجو جانبو التطبيقي من خبلؿ استقراء 

 الًتاث، مدكنةمن جتلب اكتاب تأكيل مشكل القرآف اؼبرجع اؽباـ الذم  من ىنا يعدالنصوص، ك

ما حقيقة اجملاز عند بعض : قارئ، فراكدتنا أسئلة كثَتة منهاألم كاليت ما فتئت  تفتح مصراعيها 
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النقاد باختبلؼ مذاىبهم كنزعاهتم؟كما الدافع إٔب القوؿ بالتجوز ُب النصوص كىل ىذا راجع إٔب 

طبيعتها ؟ ككيف تلقى ابن قتيبة النص القرآ٘ب كما موقفو من القوؿ باجملاز؟كما ىي آليات اجملازعنده 

 ؟كىل اؼبعرفة اللغوية كحدىا تؤمن باؼبعٌت السليم للنص؟

فأٌما الذاتية  كضوعي،كآبذاٌب اؿ فقد استقطبتنا ػبدمة ىذا البحث صبلة أسباب تًتكاح بُت 

 كانزكت إليها النفس ،ؿببة اإلطبلع على اؼبنجزات الًتاثية اليت مالت إليها اآلذاف ُب الصغرتتمثل ُب 

تأكيل مشكل كتاب ؿ  ذلك اختيارنا ضف إٔبأ ُب الكرب، بغية تطوير اؼبعارؼ العلمية كاؼبنهجية ،

الذم يعد ركنا من أركاف النقد األديب القدٙب يستدرج الباحث من خبلؿ عنوانو إال  القرآف البن قتيبة 

أف يتطلع فيو بالبحث كالقراءة ،حىت يزيد قيمة مضافة إٔب البحث العلمي خصوصا كأف الدراسات 

. اليت تناكلتو اعتربتو كمؤرخ للدراسات الببلغية  كقٌل أف قبد اىتمامها بو ليس غَت

 إليو، كىو سبي ننيتعلق دبجاؿ التخصص الذم، منها ما متنوعةكأما عن األسباب اؼبوضوعية فهي 

حيث ننشد من خبلؿ ىذا استنطاؽ تلكم اآللية " كمناىج القراءة اغبديثة العريب  النقدمالًتاث"

 كاؼبتمثلة ُب اجملاز، كالربط بينها كبُت ما سنو النقاد القدامى ُب قراءهتم للنص القرآ٘ب كفق ما  ببلغيةاؿ

 العريب للنقدُب اختيارنا ظهر جليا مؼ الًتاثي انب اِبأما مناىج القراءة النقدية اغبديثة،يتماشى مع

 اؼبتعلق دبناىج القراءة يتلخص انب، كاِب تأكيل مشكل القرآف كتابصوصالقدٙب كعلى كجو اْب

اؼببٍت على اقتناص صياغة اؼبفهـو ُب دراسات النقاد  مضمونو ُب قراءة  على ضوء منهج التلقي

 .القدامى 
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    كإيبانا منا بأف البحث العلمي عمل تكاملي، تتظافر فيو اعبهود السابقة كالبلحقة من أجل 

الوصوؿ إٔب نتائج كأحكاـ من شأهنا خدمة اؼبسار العلمي، كىي الغاية اليت توٌخاىا البحث العلمي، 

كلذلك كاف البد من الرجوع إٔب الدراسات كالبحوث اليت كتبت ُب  اؼبوضوع كلعل من الدراسات 

اجملاز  ككتاب،لطارؽ النعماف( مفاىيم اجملاز بُت الببلغة كالتفكيك)كتاب اليت تلقفت ىذا اؼبوضوع 

 .ت كغَتىا من الدراساكأثره ُب الدرس اللغوم حملمد بدرم عبد اعبليل 

 تتمثل ُب مقدمة كمدخل كثبلثة فصوؿ  منهجية السَت كفق خطةحبثنا ىذا كافُب ك 

حاكلنا فيو استجبلء " اجملاز بُت اؼبفاىيم العربية كالغربية "بعنواف   اؼبوسـوالفصل األكؿؼكخاسبة،

، كىو اتساعية اجملاز من خبلؿ اغباضنة اليت ترعرع فيها اؼبصطلح كعن أىم مشاغلو الركحية كاعبمالية

اؼببحث األكؿ شرح كربليل تلقي اجملاز ُب الفكر العريب ثبلثة مباحث حيث حاكلنا ُب موزٌع على 

القدٙب كأما اؼببحث الثا٘ب تناكلنا فيو مسألة التلقي اغبديث للمجاز كأثره على إنتاج اؼبعٌت،كاؼببحث 

 .الثالث فقد كاصلنا البحث ُب تلقي اجملاز عند احملدثُت كلكن من منظور النص اؼبدكف 

ؼببحث ااجملاز من منظور النقاد القدامى فتطرقنا  ُب   على قضية الفصل الثا٘بُب  ٍب انصب اىتمامنا 

األكؿ إٔب اجملاز بُت اؼبفهـو كالتأسيس عند أيب عبيدة متتبعا صور اختبلؼ الظاىرة كتشاهبها عنده 

كعند نقاد آخرين، انطبلقا من إرىاصاتو األكٔب كتناكلنا ُب اؼببحث الثا٘ب ظاىرة اجملاز عند الفراء  

كأما اؼببحث الثالث  ربدثنا فيو  فحاكلنا الكشف عن اآللية من جهة التأصيل كخرؽ اؼبعيارية النحوية

 من زاكية الفهم كاإلفهاـ اليت استهدفت بالدرجة األكٔب عن أثر اجملاز ُب الفعل البيا٘ب عند اعباحظ

 .القارئ 
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للقراءة التطبيقية اليت " آليات تلقي اجملاز عند ابن قتيبة"اؼبعنوف بػ  الفصل الثالث ٍب خصصنا 

تأكيل مشكل القرآف من ناحية التأسيس ُب كتاب استهدؼ مسألة اجملاز ،ةؿ السابقكلفصمشلت  ا

 ـبصصا لدراسة أثر اؼبعتقد ُب تلقي  األكؿ منو  فكاف اؼببحث،ث ثبلثحامب ، كقد تضمن نصلل

اجملاز حاكلنا فيو أف نستجلي  تلك العوامل اؼبتحكمة ُب كقائع  تلقي  ىذه الظاىرة كفهمها ابتداء 

خصصنا اؼببحث الثا٘ب للكشف عن  كبتحديد التصور اؼبفهومي للمجاز،قـو من سياؽ تارىبي معُت م

 مكوِّف أساسي اجملازباعتبار أٌف البياف ُب نظر ابن قتيبة اؼبتعلق باألحباث الببلغية اليت كردت ُب كتابو، 

ٍب تبله اؼببحث الثالث ك .تأكيل ربت مفهـو اؿابن قتيبة  كاٌلذم قٌدمو تلكم األحباث،من مكونات 

أقرت على ىذا كثَت  كما ا تطبيقيؼببحث ىذا االذم تضمن آليات التجوز ُب النص القرآ٘ب كقد كاف

.  بل إٌف ىذا الفصل كسابقيو، كٌل موٌحد لدراسة تطبيقية شاملة، الدراساتمن

كمن ىذا اؼبنطلق حاكلنا أف نعاِب ظاىرة تلقي اجملاز ُب الًتاث النقدم العريب القدٙب  كفق منهجية 

كصف ظاىرة اجملاز كتتبعها من حيث النشأة كالتطور كاالنتشار ٍب تطرقنا لبعض اآلليات كاألدكات 

اليت اتبعها النقاد ُب إرساء دعائم ىذه الظاىرة  ُب النقد العريب القدٙب من حيث التأصيل أك التعريف 

 .أك اؼبقارنة أك التطبيق 

 كضوع ٙب بعض اؼببلحظات، اٌليت من شأهنا أف تثرم آبدبعض النتائج، كتقنا البحث ب   ٍب ختم

 . كتكسبو بعده العلمي كاألكاديبي

.  ك ال يسعنا ُب ىذا اؼبقاـ إال أف نتقٌدـ جبزيل الشكر  إٔب األستاذة اؼبشرفة رئيسة اؼبشركع د

مكاكم خَتة، فإليها منا أظبى عبارات التقدير ،كاليت ما برحت تغدقنا  بنصائح كتوجيهات كنا ُب 
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حاجة ماسة إليها ، بغية  إخراج ىذا البحث ُب ىذه اغبلة اليت تليق دبقامو ، كما نتقدـ بالشكر إٔب 

 . على تكبدىا عناء قراءة البحث كتقييمو كمناقشتو– سلفا –عبنة اؼبناقشة 
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: المجاز لغة -1

شائعة اإلستعماؿ عند العرب ككيف ال كىم الذ ين عرفوا الصحراء كمتاىاهتا كاؼبهامة  (اجملاز )كانت مادة 

كمفازاهتا، كىي اليت كظبتهم دبيسمها فكاف تطاحنهم كتنازعهم بالغ األثر ينتجعوف إذا ما اؼبطر عز، كيصطرعوف 

سرافها ُب التنكيل إإذا ما النخوة استثَتت، فكاف هنارىم  أياما مشهورة كحركبا مسعورة أسرفو ُب اغبديث عنها 

كٓب يكن العريب بالذم يلُت إذا خوشن - هبم كالنيل منهم، فهم ينتصركف فيفخركف كيدككف،  أك يظلموف فيعاؼبوف

ككاف ليلهم -  بو ُب اؼبغازمىافكٓب يكن العريب بالذم يست-  أك يلجأكف  فيثأركف1"كىم ينهزموف فيفخركف– 

باغبياة مفعما من نار توقد إٔب ضباء تشول كضيف يرتقب ُب اإلسقرار، كمن سفر على الراحلة ربملو ُب الرضا 

عد تأموره كشاركتو نبومو كىي  كىي اليت قاظبتو - كالغضب راضية بدينو ىذا، كتناؿ منو حديثا يقصر أك يطوؿ

كسيلتو اليت يصل هبا، فلم يكن ىناؾ شيء ُب بيئتو  طٌيع لو طواعيتها حبلى كاررباال يبدأ هبا جسرة ليصل هبا 

  2<<فلم يكن غريبا مع ذلك كلو أف سبؤل الناقة شعر العريب كلغتو>> سانبة

كٓب يكن بد لقاطع الصحراء، كسالك البيد من أف يتودد إٔب الذين يبر هبم من القبائل يناؿ جوارىم ليجد إنفاذا 

ضاقت أرزاقهم كقلت مطالبهم، فكثرت رحبلهتم يتلمسوف غناء فيما نزؿ هبم ... كالسراب يعبث كسط الطريق

ىربا من ضيق إٔب فرج كمن حزف إٔب سهل كمن شدة إٔب رخاء كمن عسر إٔب يسر كمن قيد إٔب اإلتساع، 

كاتسعت لغتهم كعاء، كتلونت أساليبهم معربة من ـبزكف العقوؿ، كاشفة عن مكنوف النفوس ىربا من أٓب كاقع 

 .على أمل مثاؿ، ككاف ؽبم منها ما جعلها مناط األعجاز كمظنة التحدم

                                                 
 100، ص1431، 2دالئل اإلعجاز، تح ؿبمد رشيد رضا، مطبعة اؼبنار، ط: عبد القاىر اعبرجا٘ب- 1

 39، ص 1976، 1اجملاز كأثره ُب الدرس اللغوم، دار النهضة بَتكت،ط: ؿبمد بدرم عبد اعبليل -  2
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 اإلنفاذ كاإلجازة، كماقيل للطريق ؾباز  كعلى ىدم من قطع الشيء تدكر معا٘ب ىذه الصيغة على اختبلفها فنجد

: إال ألنو مكاف هبوزه الناس عند اإلنتقاؿ من أحد جانبيو إٔب اآلخر قاؿ امرئ قيس 

َقلٍ    * * * فـََلَما َأَجْزنَا َساَحَة الَحِي َوانـَْتَحى  1 بَِنا َبْطُن َ ْبٍث ِذي ِقَفاٍف َعَقنـْ

 دبعٌت "َوَجاَوْزنَا بَِبِني ِإْسَرائِيَل الَبْحرِ " كمنو قولو تعأب " فأكوف أنا كأميت أكؿ من هبيز عليو" كُب اغبديث الصراط 

 2جاز اؼبوضع

       كمن الركاية األخرل قبد  ربطا من  الراغب إذ جاز شيء كأنو لـز جوز الطريق كعليو كانت اعبوزاء ألنو 

 كعليو التخفيف كالتسهيل كالتيسَت 3يعًتض كسط السماء أك لبياض الوسط أك الكواكب الثبلثة اليت ُب كسطها 

 .دبا ىي كسط بُت الشدة كاليسر كما إٔب ذلك من معا٘ب

      ٍب استعمل اجملاز فيما يشبو الطريق من االمور اليت تتخذ كسيلة إٔب بعض األغراض فقالوا جعل ؿبمد ذلك 

األمر ؾبازا إٔب حاجتو أم ازبذه كسيلة إٔب قضائها مع شيء من ىذا الوسط، ٍب استعملت ىذه الكلمة ُب العلـو 

كاف ىذا اإلستخداـ استعماال ُب غَت ما كضعت لو بعامة أـ لونا من ألواٖب التخصيص، أ٘ب خاصة سواء اؼبع

كتساءلوا بعد ىذا ىل ىو مفعل دبعٌت فاعل أك مفعوؿ؟ 

يستعمل دبعٌت الزماف كقع فيو اغبدث فيكوف اسم زماف، : كقصارىا أف لفظ اجملاز مشًتؾ لفظي بُت ثبلثة معاف 

ك يستعمل دبعٌت اغبدث الذم ىو اعبواز فيكوف مصدرا ميميا دبعٌت اعبواز أم اإلنتقاؿ من حاؿ أكٓب يقل بو أحد 

إٔب غَتىا مبالغة ُب جوازه عن مكانو االصلي حىت كأنو عُت اعبواز حيث نصبت لو قرينة مانعة عن إرادة اؼبوضوع 

 كقاؿ بو صاحب األسرار، كدبعٌت مكاف كقع فيو اغبدث أم مفعل دبعٌت فاعل من جاز إذا تعدل كاؼبؤب دبعٌت ،لو

                                                 
 105،ص2،1966الشعر كالشعراء،تح أضبد شاكر، دار اؼبعارؼ دبصر،ط:  ابن قتيبة - 1

   -90- اآلية : سورة يونس* - 
 216 ص1، تح عبد علي مهنا، دار الكتب العلمية،بَتكت،ج(جوز)لساف العرب مادة : ابن منظور -  2
 39 اؼبرجع نفسو ص:ؿبمد بدرم عبد اعبليل -  3
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الوإب، ظبي بو ألنو متعد من ؿبل اغبقيقة إٔب ؿبل اجملاز أم معرب كطريق من جاز اؼبكاف ال دبعٌت ذباكزه بل دبعٌت 

 فإذا عدؿ باللفظ عما 1سلكو كسار فيو ككقع جوازه فيو فهو هباز فيو كالعاج كاؼبزار ألف اللفظ اجملازم ؿبل اعبواز

ك جاز ىو مكانو ألنو ليس دبوضع أصلي أهنم جاكزكا بو موضعو األصلي أيوجبو أصل اللغة كصف باجملاز على 

 فبا سار ُب تعريفاهتم للبياف دبا ىو إيراد اؼبعٌت 2ؽبذا اللفظ كلكنو ؾبازه كمتعداه يقع فيو، كاستظهر ذلك كثَتكف

.  الواحد بطرؽ ـبتلفة ُب كضوح الداللة 

يتصرؼ إٔب عدة معا٘ب ترتقي بو من - اجملاز– أف اعبذر اللغوم لكلمة ىنانص عليو ف             فالذم 

 اؼبرئي كقوؽبم ذبوز ُب الكبلـ إذا ابتعد عن اؼبعٌت يراحملسوس كالبُت  الواضح  الذم قد يراه اإلنساف إٔب اجملرد غ

كمعٌت اجملاز طريق القوؿ كمأخذه، كىو  " اجملاز بقولو (463تػ ) ابن رشيقاألكؿ اؼبتبادر إٔب الذىن لذلك عرؼ 

ؽ ُب القوؿ كاإلنتقاؿ من معٌت إٔب آخر يتضمن ضركرة م الطرا  فهذ3"مصدر جزت ؾبازا كما يقاؿ قمت مقاما

أغلب ماتستعمل ُب اإلنتقاؿ الذم " مؤداىا إف الكلمة ليس ؽبا استقرار على حالة كاحدة، فلذلك كانت الكلمة

فيو معٌت الصَتكرة اليت ىي فعل اإلنساف كقد تكوف متعلقة باألشياء دكف تدخل اإلنساف، تنقل الشيء إٔب غَته أك 

تسَت بو من مبتداه إٔب الغاية اليت ترجى منو، لكنو عملية ُب أصلها حقيقة كامنة أصالة ُب األشياء، كىي مًتتبة 

ققة بوجود اإلنساف، لكن ال ذبٌوز لئلنساف طاؼبا ٓب تكن األشياء قابلة كمستعدة، كإال فإف فعل اإلنساف حتـك

ُب استعماالهتا - اجملاز– ،فهذا العمل اإلنسا٘ب سيكوف أحد ؿبددات اللفظة 4مًتتب على مفعوؿ بو كىو الكبلـ

. التفسَتية كالنحوية

: المجاز في اإلصطالح- 2

                                                 
 170ص/1ج1973أصوؿ السرخسي، تح أبو الوفاء األفغا٘ب، دار اؼبعرفة، بَتكت، : أيب سهل السرخسي-  1
 25اجملاز اللغوم كأثره ُب إثراء اللغة العربية، رسالة ماجيستَتص: ؿبمد جوىر فلمباف-  2
 262، ص1964/ 1العمدة ُب ؿباسن الشعر كآدابو، تح ؿبي الدين عبد اغبميد، مطبعة اغبجاز، القاىرة،ط: ابن رشيق القَتكا٘ب-  3
 2008،  1اؼبعٌت القرآ٘ب بُت التفسَت كالتأكيل،مؤسسة اإلنتشار العريب،بَتكت،ط: عباس أمَت-  4
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هبمع الباحثُت أف نزكؿ القرآف كاف أىم حدث جٌد ُب تاريخ الشعوب العربية اإلسبلمية، كإلبراز قيمة ىذا اؼبنعرج 

حىت ليٌدؿ على النقلة اليت أحدثها ُب صنف  1(اغبدث) اغباسم ألصق بو بعض اؼبهتمُت باغبضارة الغربية لفظة

. القراءة الذم أتى ليبددىا كوبٌوؿ ؾبراىا على كافة اؼبستويات كاألصعدة

 كلذا ما ميز ىذا اغبدث إف صح ىذا التعبَت أنٌو ازبذ من شكلو اللغوم طابع القداسة، فكانت معجزتو من 

  كال ردبا قبد ؽبذا األمر االعًتاض خصائص اللغة ُب الرسالة كجودهتا فبا بدا التسليم لو شامبل بالتفوؽ كالسبق

  2<<يكوف على شخص الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أٌشد بركزا منو على الرسالة أك على اإلرساؿ ذاتو>> 

، كمن ضمنها بالطبع الببلغة ُب قطاعاهتا الكبلمية  إضافة إٔب  كمن ٍب فإنو ظل دبثابة اؼبركز العلـو اليت نعرفها اليـو

ما صاحب النشاط التأكيلي للمفسرين كاألصوليُت من ضركرة توظيف آلة الببلغة ُب فهم النص القرآ٘ب سواءا 

لتقريب النص للمتلقي أك لتأصيل بنية اغبكم انطبلقا من بنيتو اللغوية كما فرض ىذا اعبانب من مسانبات لغوية 

. كببلغية كتأكيلية ككذا مسانبة مضادة أيضا للببلغة كالتأكيل كاجملاز

    كصحيح أف مقابل ىذا اعبناح القرآ٘ب للببلغة كاف ىناؾ جناح آخر مشغوؿ باػبطاب اإلنسا٘ب، كىو جناح 

ُب ذباكز غبدكد الشعر، كلكن ىذا ال  ( 255تػ) الجاحظيبدأ من الشعر نفسو، كمن شركح الشعر كيتنوع مع 

يعٍت أف تلك اإلمتدادات قد استمرت بالكتابة، فإف ىذا اعبناح ٓب يكن دبقدكره أف يستغٍت عن شقو األصلي  أال 

. كىو الببلغة القرآنية 

    كهبذه الطريقة ٓب تتستطع الببلغة اإلنسانية أف تستقل جبدكؿ أعماؽبا اؼبستقل كظلت ؿبكومة باألكلويات 

كالرؤل اليت فرضتها اغبماسة الدينية كالعقائدية اليت صاغها كرسخها ىذا اعبناح، فكانت إذف الببلغة اإلنسانية ُب 

دكر التابع ُب معظم األحواؿ دكف قدرة لصياغة مقوالت خاصة هبا، على أساس أنو ٓب تكن ؽبا مقاربة  مستقلة 

عن تلكم اغبساسية الدينية، كلذا فبقدر ما أفادت صورة الببلغة كحق ؽبا ذلك، بقدر ما أثقلت دبعايَتىا بأساليب 
                                                 

1  -MOHAMED  ABDELLAH  DRAZ.INITAITION  AU  CORAN .PUF  p07 
 34 ص 1998نصر حامد أبوزيد،مفهـو النص، دراسات ُب علـو القرآف، اؼبركز الثقاُب العريب الطبعة الرابعة- 2
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إديولوجية على نوع من التعصب الكبلمي خصوصا كأف احملفل الثقاُب العريب اؼبعلن عن تفوقو البيا٘ب كاؼبصاحب 

لرسالة أشرؼ اؼبرسلُت يواجو صورا من عرقيات كإثنيات كعقائد ٓب تكن أقل شراسة ُب رد فعلها كاستجابتها، كىي 

كإف كانت تنتمي إٔب حضارات قد اهنارت كتقوضت فإف ـبزكهنا الثقاُب ال زاؿ حيا نابضا، فاستطاع ىذا العريب 

. الذم انشقت عنو ديانتو اعبديدة الذم أصبح كقتئذ سائد عصره ُب ؾبمل اػبطابات

     كُب ظل ىذا التهيأ التارىبي برزت اغباجة إٔب ضركرة تأسيس ترسانة ثقافية تقـو على صورة اجملاز كواحد من 

تلك الصور العقلية اليت تقول على الرد على أكلئك اػبصـو الذم بدأ عددىم يزيد كيكثرُب ظل ىذه اؽبجمة 

اؼبضادة ضد قضية اإلعجاز القرآ٘ب كؿباكلة زعزعة صبلحيتها فلم يكن لتلكم الذات سول لغتها اجملازية اؼباثلة ُب 

القرآف، كمن قبل ُب ؾبمع معارفها الشفاىية كاالرذبالية اؼبوركثة كعلى رأسها الشعر ديواف علمهم كمنتهى حكمهم 

 حىت تتشبت هبويتها، دبا ينتمي إٔب 1<<الذم بو يأخذكف كإليو يصَتكف كالذم ٓب يكن ؽبم علم أصح منو

 أليس ُب كسط ىذا  ىنا من سبيل إال تلك القوة الرمزية اليت يتمتع هبا، كلكن السؤاؿ الذم يطرحماثقافتها، ك

اؼبشهد اؼبواجو لؤلخر أف تكوف لوسيلة اجملاز صورة مبطية أخرل لرسم كصياغة القارلء؟ بالطبع ٓب يكن بوسع 

العقل القارئ أف يدرؾ إال فيما نذر، ما يبكن أف ينجم كيًتتب عن تثبيت كإسقاط ؾبموعة اؼبسلمات العقائدية 

اػباصة خبطاب مصدره إؽبي، على خطاب آخر مصدره إنسا٘ب كىو ما لعب كلردبا ما زاؿ يلعب أدكارا خطَتة 

كفعالة ُب تشكيل كصياغة العديد من التصورات كاؼبفاىيم حوؿ طبيعة اللغة كظواىرىا أك حوؿ اإلجراءات 

كحىت غبق األخرين ُب إعادة قراءة >> التحليلية اجملازية اؼبقًتحة من قبل القراء ُب قراءهتم ألنواع اػبطاب البشرم،

 كىذا فضبل أف استجابات القراء لتلك الظاىرة ربولت  إٔب  2<<اػبطاب القرآ٘ب من منظورات مغايرة للسلف

. حربة من حراب التشكيك اليت تبلعب هبا القارئ مشتغبل جهل األخر بلغتو

 
                                                 

 12، ص2009(د،،ت )، (د،ط )اؿبمد رضبا٘ب، قضية قراءة النص القرآ٘ب-  1
 24 ص1ابن  سبلـ اعبمحي، طبقات فحوؿ الشعراء ربقيق ؿبمد شاكر،مطبعة اؼبد٘ب، القاىرة د،ت ج-  2
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إٌف كل ىذه العوامل اليت تشكلت نظرة القارئ لؤلخركعبلقاتو بو كاف لو إنعكاس على تشكل صورة اجملاز كبلورت 

معناه، كمن شبة جعلت اجملاز كسيطا إجرائيا للخطاب اإلنسا٘ب ذاتو فبا فرض مبلؿبو عليو كترؾ آثارا جد  فبيزة 

على ـبتلف اػبطابات، لكن على الرغم من كل تلك احملاكالت لردبا اؼباحية لصورة اآلخر كاف ىذا اآلخر دكما 

 1"كثَتا ماظٌل ينظر إليها بوصفها ىوامش للببلغة أك لشيء آخر"يًتؾ آثره كؾبازه ُب ىذه اػبطابات 

   كلذا فإٌف تبٍت نظرية القراءة ُب مباشرة ىذا اؼبوركث سيمثل تفاعبل بينو كبُت اغبداثة قصد فهمو ُب ذاتو 

كاستجبلء أبعاده اليت يتضمنها، ٍب حملاصرة مظاىر اؼبعاصرة فيو اليت يبكن استحضارىا اليـو للمسانبة هبا ُب تغذية 

النقاش القائم، ىذا فضبل أنو ُب مقابل اجملاز أسئلة عديدة تتشكل حولو ال حل ؽبا، إضافة إٔب ماتصوغو طبيعة 

ىذه األسئلة من صور كمفاىيم للمجاز أم تلك األسئلة حوؿ اجملازات اؼبوجودة داخل الًتاث، كعما إذا كانت 

توجد أم رؤل رباكؿ حصر ىذا اؼبفهـو ُب نظاـ لغوم أك الظاىرة اللغوية، كحوؿ ما الذم يبنع أف تنشأ قراءات 

رباكؿ أف تساؤؿ كتقارب الظاىرة إنطبلقا من الًتاث كحبثا عن تصورات ضمنية ؼبفاىيم اجملاز اليت ما زالت ربوؿ 

بيننا كبينها حواجز كثَتة، إذ على الرغم من كل اإلدعاءات ككثرة ما كتب عن بعض ىذه النصوص فإهنا ٓب تتحوؿ 

إٔب أف تكوف جزءا من نسيج متننا الثقاُب ألننا قد دأبنا دكما أف نكتبها كهامش كلبضعها لوضعية >>بعد 

ُب حُت تغدك ىذه النصوص ىي اؼبرتكز اغباسم ُب تطور مفهومي اجملاز كبياف الًتابطات القائمة بُت  2"اؽبامش

ـبتلف حلقاتو دبا يكفي أف ينتج ؽبذه النصوص إعادة توظيفها من جديد عسى ُب كل ذلك أف نسكنو ـبزكهنا 

 .الفكرم كاألدب حىت تؤسس بذلك لنظرية أدبية تبلور فعبل للمفهـو اإلصطبلحي عرب التاريخ 

                                                 
 11ت ص.طو حسُت، البياف العريب من اعباحظ إٔب عبد القاىر، اؼبكتبة العلمية بَتكت،د-  1
 12 ص1996جابرعصفور، ببلغة اؼبقموعُت، ؾبلة ألف، العدد الثا٘ب عشر، اعبامعة األمريكية بالقاىرة -  2
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    كعرب ىذا كذاؾ اإلررباؿ داخل عوآب اجملاز كخارجو كانت أسئلة أخرل تتشكل حوؿ اجملاز كاللغة كالببلغة 

كغَتىا من أسئلة البداية كالنهاية اليت ال حٌل ؽبا، ىذا فضبل عن صور كمفاىيم اليت تبلورت داخل الًتاث لقراءة 

اجملاز كمدل اختبلؼ كل قراءة عن أخرل اليت كانت تصنع تا رىبا نقديا لظاىرة،كىو ما سيمكننا عرب ىذه الرحلة 

رعرب عدة تساؤالت تفرض نفسها على عنواف البحث من أجل الوصوؿ إٔب غاية اليت كانت ربرؾ تلك ظأف نن

كاف يكتب للمجاز مفهوميا ؟ كما الذم تعنيو مثل  القراءات كالكيفية اليت سبت هبا قراءة الفعل اجملاز كعن ماذا

ىذه الكتابة ؟ كؼباذا كاف يهرب اجملاز أك يتوارل حُت تتسلط عليو اؼبفاىيم ؟ أألٌف اؼبفاىيم ليست سول ؾبازات 

تكلست كمع ذلك ما زالت تدعى ألنفسها حقيقة اؼبقصد اإلؽبي أـ أٌف مستول ربديد الكبلـ ارتبط بوجود 

مىت : اغبقيقة ُب الشاىد أـ الغائب ؟كىذا القدر من األسئلة ىو ما نراه صاغبا لئلجابة على سؤاؿ يتعلق ربديدابػ

نشأ القوؿ باجملازالقرآ٘ب عند العرب أك بعبارة أخرل مىت عرؼ ظهورتلقيو؟ أك بعبارة أخرل من أين يبكن أف نبدأ 

اغبكي، حكي حكاية اجملاز؟ 

: المجاز في القرآن _ أ

استعمل النص القرآ٘ب األلفاظ بدقة ؿبكمة، قد يظهر ذلك على أنو استمرار للمنحة اإلؽبية عند من يؤمن بأف اهلل 

بُت للناس بوضع األظباء إزاء معلم آدـ أظباء األشياء، فكانت اللغة توقيفا منو، فالقرآف يرسخ مفهـو اؽبداية ك

مسمياهتا بدقة حىت الوبدث اللبس، كينقطع العذر، كتبلغ اغبجة مدارؾ السامعُت، كيتحقق معها التكليف، كال 

يكوف اؼبصطلح القرآ٘ب مشكبل يلتبس معو مراد اؼبتكلم من كبلمو، لذلك كاف البد ؼبن يريد فهمو من ضوابط 

كؽبذا ال " منها معرفة معا٘ب األلفاظ النص، فإف الزركشي يقوؿ ُب شركط اؼبفسر،يتوقف هبا على معٌت كبلمو تعأب

يستغٍت عن قانوف عاـ يعوؿ عليو ُب تفسَته عليو، كيرجع ُب تفسَته إليو، من معرفة مفردات ألفاظو كمركباهتا، 

اإلشكاؿ اؼبصطلحي إشكاؿ "  كحىت ال وبدث إشكاؿ ُب فهم دالالت األلفاظ فػػ1"كسياقو، كظاىره، كباطنو

                                                 
 15ص1،ج (ط كت.د)الربىاف ُب علـو القرآف، تح أبو الفضل إبراىيم، مكتبة الًتاث،: الزركشي-  1
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عظيم، ال يقدر قدره إال الراسخوف ُب العلم، كقد كاف ىم النبوات، منذ آدـ عليو السبلـ، تسمية األشياء 

دبسمياهتا، كضبط كلمات اهلل عزكجل لكيبل يعًتيها تبديل أكتغيَت، كالدين منذ كاف، تعريف كتثبيتا ؼبفاىيم 

  حبيث تضبط مدلوالت 1اؼبصطلحات األساسية اليت يقـو عليها التصور الصحيح للكوف كاغبياة كاإلنساف

الكلمات كما جاءت ُب النص، كال تكوف اؼبعرفة اللغوية اجملردة كحدىا سبيبل إٔب اؼبعرفة داللة اللفظ، ألف النص 

ىبرج اللفظ عن كونو ؾبرد لفظ، ألنو وبمل اللفظ طاقات داللية ٓب يعهدىا أحد ُب تلك األلفاظ قبل " القرآ٘ب

 2"نطق القرآف هبا

-فلما جاء اهلل" كمعرفتها شرط لفهم داللتها، كما كانت فيو اللغة من معا٘ب قبل النص فهي شرائط بنية قائليها

كنسخت األدياف، كأبطلت األمور، كنقلت من اللغة  ألفاظ من مواضع - باإلسبلـ حالت األحواؿ- جل ثناؤه

كلذلك احتيج لفهم  3" إٔب مواضع أخر بزيادات زيدت، كشرائع شرعت، كشرائط شرطت، فعفى اآلخر األكؿ

. عا٘ب جديدةمب النص القرآ٘ب  كسيلة أخرل نبها شحنالكلمات إٔب 

:   ميالد المجاز في حقل الخطاب القرآني_  ب

ربتل ىذه اآلية القرآنية مكانة بالغ األنبية ُب <<   َ يـَْعَلُم تَْأِويَلٌو ِإ َّال ااُ َوالَراِسُخوَن ِفي الِعْلمِ >>:قاؿ تعأب 

اءا على ىذه اآلية أصبح الرأم الذم يقسم القرآف إٔب فالوعي اإلسبلمي، ألهنا ربدد موقع كل فرقة من القرآف، كب

قسمُت، آيات ؿبكمات مفهومة كاضحة لذاهتا، كآيات متشاهبة، ال يبكن معرفة معناىا إال كفق قرائن خارجية، 

. اليت تعد من أىم اؼبفاتيح لتفسَت القرآف 

                                                 
، مؤلف مشًتؾ بالرابطة احملمدية للعلماء اؼبغرب، دار ايب رقراؽ للطباعة (مصطلح االمة بُت اإلقامة كالتقوٙب كاإلستقامة ): الشاىد البوشيخي-  1

 13 ،ص2008، 1كالنشر، الرباط، ط
 2008، 1خصائص لساف القرآف، مؤلف مشًتؾ، بالرابطة احملمدية للعلماء اؼبغرب، دار ايب رقراؽ للطباعة كالنشر، الرباط، ط :العلوا٘ب جابر طو-  2

 32،ص
 78،ص1963الصاحيب ُب فقو اللغة، تح مصطفى الشويصي، مؤسسة البدر للطباعة كالنشر، بَتكت، : أضبد بن فارس-  3
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    كقد اتفق الكثَت من اؼبتكلمُت اؼببكرين على أف اآليات اؼبتشاهبة هبوز التجوز فيها على ضوء اآليات 

 كلكنهم اختلفوا من جهة أخرل ُب ربديد احملكم كاؼبتشابو، فاعتقدت اؼبعتزلة مثبل أف احملكم ىو كل 1"احملكمة

مايشَت إٔب تنزيو اهلل تنزيها تاما يبعده عن أم مشاهبة مع خلقو، أما اآليات اؼبتشاهبة فهي اليت ربمل معٌت 

 2"اؼبشاهبة، كمن الضركرم  أخذ بو بالتجوز كفقا للمحكم

فاؼبتشابو من القرآف يعٍت الغامض الذم وبمل أكثر من معٌت ُب بنيتو كمن شبت وبتاج إٔب اؼبتلقي لَتجح معناه  

.  من طرؼ العلماء الراسخُت اليت ذكرهتم اآلية ُب ثناياىا 3"الذم يدؿ عليو كال يتضح األمر إال بالنظر الدقيق

كلقد حذرت األية ُب صعيد منها على اتباع اؼبتشابو ككصفت من يفعل ذلك بأنو يبتغي الفتنة لنشر الزيغ 

 ؼبا 4"كالضبلؿ كيصدؽ  ىذا على معارضة الكتاب بعضو ببعض باعبداؿ فيو، كأف اعبداؿ فيو مقيد باتباع اؼبتشابو

يتعلقوف بذلك كحده بأف ال " ُب قلب صاحبو من اؽبول كالشهوة، فيحمل األلفاظ على مراده ال مراد النص

ينظركا إٔب ما يطابقو من ؿبكم كيردكه إليو كىو إما بأخذ ظاىره غَت اؼبراد لو تعأب، أك أخذ أحد بطونو الباطلة 

 لذلك جاء عن النيب بعد 5"كحينئذ يضربوف القرآف بعضو ببعض كيظهركف التناقض بُت معانيو إغبادا منهم ككفرا

 6"فإذا رأيتم الذين هبادلوف فيو، فهم الذين عٌت اهلل فاحذركىم" أف قرأ ىذه اآلية 

ىل الراسخوف ىم " كما يعلم تأكيلو إال اهلل كالراسخوف ُب العلم"      كقد اختلف  النقاد ُب صدد شرح ىذه اآلية

 كقد كانت الآلية أنفة هلل علم متشاهبومن يعلموف معانيو اػبفية أـ أنو ـبتصة باهلل  كحده كأهنم داخلوف بالتسليم 

إال  )كمن حيث تردد الوقف فيها بُت على" الذكر  دخلت لغموض اؼبراد منها ُب اؼبتشابو نفسو كما قاؿ الزركشي

                                                 
 480اإلتقاف ُب علـو القرآف،  تح فواز زمرٕب، دار الكتاب العريب،بَتكت،ص: جبلؿ الدين السيوطي-  1
 30-28 ص(د،ت) (د،ط)متشابو القرآف، تح عدناف زرزكر، القاىرة،: عبد اعببار اؽبمذا٘ب-  2
 3/80ج(ت.د)،3 دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، طركح اؼبعا٘ب،: األلوسي-  3
 41ص/1،ج(ت.د) (ط.د)اإلعتصاـ، تح أضبد عبد الشاُب، دار الشريفة اعبزائر،: الشاطيب-  4
 3/82 جركح اؼبعا٘ب،: األلوسي-  5
 41، صاإلعتصاـ: الشاطيب-  6
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بُت اإلستئناؼ كالعطف كمن ٍب ثار ( كالراسخوف) كتردد الواك ُب ( كالراسخوف ُب العلم) كبُت أف يكوف على  (اهلل

. اػببلؼ

       كُب اغبقيقة فإف اعبمهور قد اعترب الواك للعطف كذلك انطبلقا من ركايات تؤيد ىذه الفكرة،نذكر منها قوال 

 األمر الذم يدؿ على أف الراسخُت ُب العلم "أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويلو" بن عباسال

. يعلموف تفسَت اؼبتشابو، أما القوؿ إف اؼبتشابو ال يعلمو إال اهلل فهذا خبلؼ اإلصباع 

   كمن ىذا اؼبنطلق يتضح لنا حقبقة مؤداىا من أف النصوص القرآنية ال ذبرم على ظواىرىا كلها إبتداءا من رؤل 

اآلية  بل ىناؾ ـبالفة للظاىر ال يفهم ىذه اؼبخالفة إال من أكٌب رسوخا ُب العلم الدنيوم كاللد٘ب، كما كقع فيو 

أصحاب الظاىر من عدـ اعتبار اجملاز ُب القرآف لتناقض صريح بينتو ىذه اآلية إذ كيف اعتقدكا بظاىر النص  من 

فكيف ىبالف الظاىر " جهة كاعتقدكا ُب الوقت ذاتو بأف ىناؾ معا٘ب للمتشابو ال يعلمها إال اهلل من جهة أخرل

 كلعل األمر الذم نربر بو اذباىهم ىو أف أىل الظاىر ٓب ينكركا اجملاز صبلة 1"كقد تقرر عنده معناه الظاىر

كتفصيبل بل أنكركا كابتعدكا عن ذلك النوع من اجملاز اؼببعد عن اؼبقاصد القرآنية، فنقد ىؤالء للمجاز من ىذا 

 2"فاإلنساف ال يبٍت قصرا كيهدـ مصرا" اؼبنطلق ؽبو جائز كلكن رفضهم للمجاز ككل أمر خاطئ

    كىذا األمر يعٍت أف أىل الظاىر لو عرفوا أشكاال أخرل من اجملاز الذم يبقى كفيا للمقاصد النص ؼبا كانوا 

رفضوه كىذا األمر يؤدم بنا إٔب سؤاؿ مفاده ماىو اجملاز الذم قصدت ُب اآلية القرآنية أف اهلل كالراسخُت ُب العلم 

يعلمونو؟ ككيف يكوف كفيا ؼبقاصد النص ؟ 

 إف اجملاز ىو الكشف عن اؼبعٌت اؼبراد، كإذا كاف احملكم يكشف عن معناه فإف اؼبتشابو ىو مناط التدبر كالًتجيح 

للمعٌت، كال يوجد شيء ُب القرآف ال يستطيع البشر معرفتو، فاؼبطلوب ُب اجملاز بوصفو كشفا عن اؼبعٌت، البدء من 

                                                 
 297، ص2011، 1ابن عريب كابن تيمية من فكر الوحدة إٔب فكر اإلختبلؼ، اؼبركز الثقاُب العريب، بَتكت ط )سؤاؿ العآب : عبد اغبكيم أجهر-  1
 ؾبموع الفتاكل، تح عبد الرضباف بن ؿبمد بن القاسم العاصمي، مطبعة دار اؼبرانية للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت،الطبعة ابن تيمية،-  2

 182ص1392األكٔب،
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مراد اػبطاب ٍب صياغة اؼبفاىيم اؼبتعلقة هبذا اؼبراد على عكس الفرؽ اؼبغالية ُب اجملاز اليت كانت تبد أ مشركعها ُب 

. التجوز من مفاىيم مسبقة ٍب تبحث عنها ُب النصوص لعلها توافق مفهومها

 ىذه الطريقة تضيع موضوعية اػبطاب كذبعلو تابعا للمتلقي كخاضعا ؼبفاىيمو اليت هبب أف يتلوف اػبطاب بلوهنا 

 1"طريق أىل الضبلؿ كالبدع هبعلوف األلفاظ اليت أحدثوىا ىي األصل، كهبعلوف ماقالو الرسوؿ كاهلل تبعا ؽبم" فػػػ

     كىذه ىي اؼبشكلة األساس اليت أبعدت البعض عن اجملاز دكف سبييز، فقصد النص ىو أمر موضوعي ال يبكن 

أف قبعلو نسبيا خاضعا ؼبيولنا ُب الفهم كُب الوقت نفسو فإف موضوعية النص ال تعٍت بأم حاؿ إلغاء دكرنا كبشر 

 .فيفهمو كلكن هبب أف يكوف ىذا الفهم مناسبة ؼبا نريد أف نسقط عليو من مفاىيم

:  المجاز عند مفسري القرآن1_2

قد تبدك مسألة تاريخ ظهور اجملاز، كظهور تباشَته األكٔب مسألة ملتبسة بعض الشيء ُب تصور دارسي الببلغة 

العربية، إذ يوجد مايشبو اإلصباع على أٌف ىذا الداؿ يقًتف ظهوره بظهور أكؿ كتاب وبمل جزءا من عنوانو كىو 

لكننا ُب الواقع، إذا ما رجعنا إٔب كراء قليبل لكي  ( ىػ208تػ )أليب عبيدة معمر بن اؼبثٌتمجاز القرآن كتاب 

كىو من أكائل اؼبفسرين - لوجدنا أٌف ابن عباسكبدد بعد ىذا اؼبفهـو كيف كاف يطلق عليو تبعا لواقع السياؽ؟ 

، فقد شاع عنو كاف  لديو إحساسا مبكرا بتعدد الوجوه ُب التعبَت القرآ٘ب ينبئ عن تصور ما إلمكاف تعدد الداللة

ُب ربليلو لبعض السور القرآنية،الذم كاف يهتدم بو إٔب زبريج اآليات على خبلؼ " اؼبثل"استخدامو ؼبصطلح 

َأيـَّوُد >> عمر ابن اػبطاب  عن معٌت قولو تعأب على ظاىرىا، كيظهر ىذا جليا ُب اإلشكاؿ الذم اعًتض 

 فكانت *<<َأَحدُُكُم َأْن َتُكوَن َلُو َجَنة ِمْن َنِخيٍل َوأْعَناٍب َتْجري ِمْن َتْحِتَها األَنـَْهاُ ر َلُو ِفيَها ِمْن ُكلّْ الّثَمَراتِ 

                                                 
 296 ؾبموع الفتاكل،صابن تيمية،-  1
 -265- سورة البقرة اآليةٍ -  *
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أيود أحدكم أف يعمل عمره بعمل أىل اػبَت حىت >>: ىذا مثل ضربو اهلل فقاؿ : اإلجابة من ابن عباس أف قاؿ

 1<<إذا ما كاف أحوج ما يكوف إليو كقرب أجلو ختمو بعمل أىل الشقاء

كاؼبتمعن ُب ىذه الركاية إف صحت،  أٌف اآلية الكريبة اليت حاكؿ ابن عباس تعديل قراءهتا ربدد مفهـو اؼبثل بأنٌو 

اؼبعٌت أك اؼبغزل من كراء القصة كأحداثها الظاىرية احملسوسة، كىو هبذا التحديد الىبرج عن نطاؽ اجملاز إذ إٌف كبلٌ 

. منهما فيهما معٌت التشبيو كالتجسيم  

كقد كاف  ىذا اإلحساس التأكيلي يهديو ُب كثَت من األحايُت إٔب زبريج اآليات على مقتضى اؼبفهـو من اللغة كما 

يتيحو من إتساع باإلستعماؿ، كإف ٓب ينص على ربديد الظواىر اللغوية بدقة كما سيفعل من سيأٌب بعده، يقوؿ 

الٌلو سبحانو ىادم أىل السموات >> :قاؿ *<<اللَّالُو نـُُور السَّالَمَواِت َواأَلْر ِ >> ُب قولو تعأب

 إذ إٌف ما كجد  ُب ىذا القرف من تأمبلت لغوية كؿباكالت لدراسة اؼبعٌت القرآ٘ب، كاف اغبافزعليها 2<<كاألرض

 .إسبلميا خالصا،ككانت ؿباكلة ابن عباس لتوسيع اؼبعٌت احملاكلة األكٔب ػبدمة النص القرآ٘ب

   كىذا ُب اغبقيقة جهد تأكيلي يتجاكز مطلب الفصاحة كالوضوح ُب تعويض األلفاظ بعضها ببعض، بل يتعداه 

ىذا التعدد ُب اؼبعا٘ب، أشار علي بن أيب  ذلك ليحمل اؼبؤكؿ معا٘ب اللفظة األصلية معا٘ب كدالالت جديدة،ك إٔب

"  كتوأب بعد ابن عباس مفسركف خطوا خطوات كاسعة ُب ىذا االذباه منهم 3"ضباؿ أكجو  القرآف: "طالب بقولو

تلميذه الذم يعد رائدا للمعتزلة ُب تأكيبلهتم اليت هتدؼ إٔب إعماؿ العقل ُب حرية كاسعة  خصوصا ُب " ؾباىد 

كذلك  اآليات اليت تبدك ظاىرىا بعيدا،كىي التأكيبلت كاجملازات اليت استنكرىا العلماء منو كجعلهم يتقوف تفسَته

                                                 
 295 ص 17ت ج. د2الطربم، جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، ربقيق ؿبمد شاكر، مكتبة ابن تيمية القاىرة ط-  1
 (35)سورة النور اآلية-  *
 909ص2002، البغوم،معآب التنزيل ُب تفسَت القرآف، دار ابن حـز الطبعة األكٔب -  2
 142جبلؿ الدين السيوطي، اإلتقاف ُب علـو القرآف ص-  3
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حيث  *{َوُجوٌه يـَْوَمِ ٍذ نَاِاَرٌة ِإَلى رَِبَها نَاِاَرةٌ  }:ُب عديد من اآليا ت اليت فسرىا تفسَتا ؾبازيا كقولو تعأب

 1<<تنتظر ثواب رهبا>> يقوؿ

 *{َوَلَقْد َعِلْمُتْم اّلِذيَن اْعَتُدوا ِمْنُكْم ِفي السَّالْبِت فـَُقْلَنا َلُهْم ُكونُوا ِقَرَدًة َ اِسِ ينَ  }كُب قولو تعأب من سورة البقرة 

  2<<مسخت قلوهبم كٓب يبسخوا قردة، كإمبا ىو مثل ضربو اهلل ؽبم>> ينقل الطربم عنو تفسَته أنو كاف يقوؿ 

    كل تلك التفسَتات ستجعل  ؾباىد يقًتب من اؼبنهج اإلعتزإب أكثر ما تباعده عنو، خصوصا ُب توظيفو 

بعض آليات جديدة ُب فهمو للنص القرآ٘ب اليت سيتناكلو البلحقوف على أهنا من صنف اجملاز، حىت عٌده جولد 

جعلوا الطريقة اجملاز تستوعب صبيع >> تسيهر رائدا ؽبم ُب مسائل كثَتة ُب اجملاز، كينحصرتأثَتىم عليهم ُب أهنم

 3<<دائرة العبارات القرآنية الدالة على التشبيو

كىو من أصحاب اؼبيوؿ ( ىػ150تػ )كقبل أف ينتهي القرف األكؿ من اؽبجرة كاف مقاتل بن سليماف      

ال "": كمعطى جديد رافعا شعارالرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم"األشباه كالنظائر"قد أخرج كتابو - االعتزالية

، فكاف ىذه االستعراض للوجوه ىو إثبات لؤلىلية الفقهية، 4"يكوف الرجل فقيها حىت يرل للقرآف كجوىا كثَتة

بامتبلؾ القدرة على تصريف كجوه اآليات،كبذلك استطاع مقاتل أف يتجاكز اغبظر اؼبفركض على علم 

فجاء ما قاـ بو ُب كتابو  كاخًتاؽ ؽبذا اغبظر، كلكن مع اػبضوع لو، فعرض النتائج، دكف أف يبُت اػبلفية ،التأكيل

اؼبنهجية اليت قادتو إٔب ىذه النتائج، كاليت يعرفها كل من عرؼ قواعد التأكيل القائم على إرجاع اؼبتشاهبات إٔب 

احملكمات بداللة التناظر القرآ٘ب، كعن طريق ىذا الرد النسخي يتم تصريف كتكثَت كجوه تلك األلفاظ، ُب عملية 

                                                 
 -22-سورة القيامة -  *
 428ص( د،ت )(طد، ) القرطيب، اعبامع ألحكاـ القرآف تح عبدهلل بن عبد احملسن الًتكي، مؤسسة الرسالة اعبزء الواحد كالعشركف-  1
 -64-سورة البقرة اآلية-  *
 283ص / 1ؿبمد األلوسي البغدادم، ركح اؼبعا٘ب ج-  2
 99ص1996دراسة ُب قضية اجملاز ُب القرآف عند اؼبعتزلة، اؼبركز الثقاُب العريب الطبعة الثالثة-نصر حامد أبوزيد، اإلذباه العقلي ُب التفسَت-  3
 100جبلؿ الدين السيوطي، اإلتقاف ُب علـو القرآف ص-  4
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عبورية ينتقل فيها من الوجو الظاىر إٔب الوجو الباطن، فلم يكشف منهجو ىذا، كإمبا كل الذم قاـ بو ىو تصريف 

كجوه اؼبفردات، ٍب االستشهاد عليها بنماذج قرآنية سبثلها كتدؿ عليها، عند التعويض فيها، كذلك اقتصر ُب 

كعندما يبدأ ُب تناكلو للمفردة ، تصريفو على صبلة من كلمات القرآف، كٓب يستهدؼ بالتصريف كل كلمات  كتاب

على طبسة كجوه، األكٔب كلها معاف فرعية، كأف يشارهبا ُب القرآف إٔب  (اؼبوت ) كلمةتفسَت: "القرآنية بالقوؿ مثبل

النطف، أك إٔب الضاؿ أك إٔب جدكبة األرض كقلة النبات أك إٔب ذىاب الركح، كىذا اؼبعٌت األخَت ىو اؼبعٌت 

اؼبوت،ذىاب الركح باألجاؿ، الذم اليرجع صاحبو إٔب الدنيا فذلك قولو >> األصلي الذم يشَت إليو بقولو

 *{ٍإنَّالَ  َمِيٌت َوِإنـَُهْم َمٍيُتونْ  }تعأب

انطبلقا من قناعة تنظر إٔب التفسَت بوصفو معادال إجرائيا كىكذا استمرت ىذه الدراسة  تقًتب خطوة إٔب األماـ 

 الوجوه، يرأف القرآف ُب ظل اجملاز ال يتناىى علمو، كما يدؿ على ذلك ظاىرة تكث مقاتل للمجاز، بدليل معرفة

كما يتيحو التعويض هبا ُب النصوص بصورة غَت قابلة لتخيل التحديد ؽبا، كينتج عن التعويض تعدد كجوه بصورة 

. تقع خارج اإلحصاء

      يضاؼ أب ذلك، أننا ُب عنواف نص كتاب االشباه كالنظائر، لنطلع على اعبانب الباطن اؼبسكوت عنو 

الذم ينطوم على الفكرة اؼبنهجية،أم علم اجملاز، لنجد الكتاب ُب الوقت الذم يتبدل أنو يصمت ُب الوجو 

الظاىر منو كيتقي اإلفصاح عن علم اجملاز باعتباره منهجا لفقو الكتاب، كعن كالية  أىل البيت باعتبارىا قضية 

ُب الوقت الذم هبهر   كجهو الباطن باؼبمنوع، كيفضح اؼبستور، كيصرخ باحملجوب، - القضايا ُب اغبياة السياسية

كتتصف ىذه القراءة حينها " كيعلو صوتو معلنا احملذكر متجاكزا كل اػبطوط اغبمر، كاغبواجز كاغبدكد كاحملرمات 

 حقيقية أم ذات أثر موضوعي كمن ىنا تبدل غَت إال  أنو مع ذلك تعطي للنص أبعادا تأكيلية 1"بأهنا غَت بريئة

                                                 
 -29-سورة الزمر اآلية-  *
 09 ص1948لوم ألتوسَت، قراءة رأس اؼباؿ  ترصبة تيسَت الشيخ، منشورات كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي،دمشق اعبزء األكؿ-  1
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الًتاث داخلو كخارجو ؿبموما دبثل ىذه التضمينات اؼبيتافزيقية نظرا ؼبا سبثل فيها من سرياف مقولة القصد كالنية 

على مستول عمليات التأكيل، حبيث ربوؿ كل فعل تأكيلي يعمل ُب ظلها إٔب فعل تفتيش كتنقيب عن الضمائر 

كالسرائر اػبفية اليت لن يعكسها اػبطاب بقدر ما يعكسها صورة مبطية عن خطاب آخر سابق أك خطاب آخر 

مشتهى سواء كاف قد سبق أك ما زاؿ يتم انتظاره، كىو ما هبعل النص اجملازم فعبل ميتافزيقيا خالصا كمنفصبل 

سباما كإٔب حد بعيد عن النص اؼبؤكؿ،إذ تبدكعملية األثر مذىيب ىنا كاضحة ُب إرجاع النص إٔب نص آخر أك حىت 

.                                                                         لنمط ما إٔب مبط آخر فبا تعطي ىذه اؼبقارنة بُت النصوص اؼبتعينة ركابط كحلقات حوارية تنمو يوما بعد يـو  

ٍب إف اغبديث عن اجملاز عند اؼبفسرين سيجرف إٔب اغبديث عن اجملاز عند علماء أصوؿ الفقو الذين استطاعوا أف 

يضعوا ؾبموعة من الضوابط كاؼبعايَت ُب شاف فهم النص القرآ٘ب كاليت أىلت النص أف يكوف قاببل للعملية اجملازية 

. من زاكية أصولية 

 : المجاز عند األصوليين2_2

لقد قاـ اجملاز ُب حقل التشريعي اإلسبلمي بدكر كبَت األنبية ببل منازع، ذلك أف الرأم يعد أصبل من األصوؿ 

األكٔب بعد حجية النص القرآ٘ب كالسنة النبوية 

  من ىذا اؼبنطلق، فإننا قبد ُب كثَت من السياقات أف أصحاب ىذا اإلذباه ٓب يتناكلوا األصوؿ الثابتة للمسائل 

اعبزئية الفرعية كإمبا كاف نبهم الوحيد منصبا إٔب مايتصل بالنص كىو موضوع حبثهم، كما معايَتىم اليت ارتضوىا 

. إال قواعد تنظم دراستو، كهتيئ الستنباط األحكاـ منو 

، فإف "القرآف كالسنة"    كؼبا كاف ىذا اإلذباه وبرص على كضع اؼبعايَت اليت تستنبط هبا األحكاـ كأنبها النصوص

الًتتيب موضوعات ىذا العلم يقـو ُب أساسو على فهم ىذا العلم، كقد ذبلى ذلك ُب ترتيب موضوعاهتم ككاف 
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كقد سلك ُب ترتيبو منهجا يقدـ لنا  1"كتاب اؼبعتمد أحد ىذه الكتب حىت لقب كتابو بقاعدة ىذا العلم كأركانو

. بنية علم أصوؿ الفقو كإف كاف بعض اؼبؤلفُت يسلكوف مسلكا آخر ُب ترتيب أبواب كتبهم

تقدٙب أقساـ الكبلـ،كذكر اغبقيقة منو كاجملاز كأحكامهما كما يفصل بينهما على " كأكجب صاحب ىذا الكتاب

 2"األمر كالنواىي ليصح أف نتكلم ُب أف األمر إذا استعمل ُب الوجوب كاف حقيقة

فدراسة اغبقيقة كاجملاز لدل األصوٕب ٓب تكن دراسة لذاهتا بل إهنا أحد اؼبعايَت اليت تتصل بتفسَت النص كغببوا 

الطريق  ؼبعرفة  اػبطاب اللغوم  دبعايَت مضبوطة لذلك حبث األصوليُت ُب اللغة كرأكا أهنو األصل الذم يبٌت عليو 

نصا ال وبتمل " اإلتصاؿ بُت اهلل تعأب كاالنبياء، كمعرفة اللغة ضركرة لفهم فحول اػبطاب، فإف كاف اػبطاب

 3"كفى معرفة اللغة

ف اػبطاب قد يتطرؽ إليو اإلحتماؿ كلذلك فإف معرفة اؼبراد منو حقيقة ال تكوف إال بانضماـ قرينة إٔب أبيد 

 *"َواتُوا َحَقُو يـَْوَم َحَصاِدهِ " اللفظ، كتعدد القرائن الدالة على فحول اػبطاب قد تكوف لفظا مكشوفا كقولو تعأب

 كحُت ال يكوف اؼبعٌت مكشوفا فإننا نعرؼ فحول اػبطاب باإلحالة على دليل العقل كقولو **كاغبق ىو العشر

قـَْلُب الُمْؤِمُن بـَْيَن ُأْصبـَُعْيِن ِمْن َأَصاِبِع " كُب قولو عليو الصبلة كالسبلـ *"َوالسَّالَمَواُت َمْطِويَّالاٌت بَِيِميَنوُ " تعأب

ذلك اف اهلل تعأب ال يبكن اف يوصف دبا يوصف بو اؼبخلو قوف، كلذلك ال ربمل الصفات ُب اآلية "الَرْحَمانِ 

                                                 
 98، ص1988، /1أسرار الببلغة، تح ؿبمد رشيد رضا،دار الكتب العلمية،ط: عبد القاىر اعبرجا٘ب-  1
 444ص/2ج(د،ط )،(ت.د)اػبصائص، تح علي النجار، دار اؽبدل، بَتكت : ابن جٍت -  2
 339ص/ 1، ج1اؼبستصفى من علم األصوؿ،تح سليماف األشقر، مؤسسة الرسالة بَتكت، ط: أبو حامد الغزإب-  3
 -142- سورة األنعاـ -  *

 أريد باغبق ما كاف يتصدؽ بو اؼبساكُت يـو اغبصاد، ككاف ذلك كاجبا حىت نسخو افًتاض العشر كنصف العشر-  **
 -64 -سورة الزمر اآلية -  *
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الغرض من ىذا الكبلـ إذا أخذتو كما ىو ُب صبلتو كؾبموعو " أف (تػ)كاغبديث على ظاىرىا، كيرد الزـبشرم 

  1"تصوير عظمتو كالتوفيق على كنو جبللو ال غَت، من غَت ذىاب بالقبضة كال باليمُت إٔب جهة حقيقة أك اجملاز

على التخييل كعلى ىذا فسر صاحب اإلتصاؼ التخييل ُب ىذا  *"والسَّالَمَواٌت َمْطِويَاٌت بَِيِميَنوِ " كضبل قولو تعأب

 2"اؼبوضع بالتمثيل

خرل تدؿ على مايقصد من الكبلـ، كىي قرائن خارجة عن النص نفسو، كإمبا يؤتى أكلفهم فحول اػبطاب قرائن 

هبا لتعُت على فهمو، ىي قرائن أحواؿ من إشارات كرموز كحركات كسوبق كلواحق التدخل ربت اغبصر 

كالتخمُت ىبتص بدركها اؼبشاىد ؽبا، فينقلها اؼبشاىد من الصحابة إٔب التابعُت بألفاظ صروبة أك مع قرائن من 

ذلك اعبنس أك جنس آخر حىت توجب علما ضركريا أك توجب ظنا، ككل ماليس لو عبارة موضوعة ُب اللغة 

فتتعُت فيو القرائن كلذلك يرل ابن يعيش أنو إذا ظهر اؼبعٌت بقرينة حالية أك غَتىا ٓب وبتج إٔب اللفظ اؼبطابق، فإف 

 3"أتى بو جاز ككاف كالتأكيد

كأفاد علماء الببلغة من القرائن اغبالية إفادة، كجعلت من حسنات اؼبتكلم الذم يرل مواضع الكلم، كما يعرؼ 

طرائق اإلبانة عن معانيها، كمن ىؤالء الببلغيُت ابن اؼبقفع كىو الذم صبع بُت تصوره للببلغة كإحساف اؼبتكلم للد 

٘ب ذبرم ُب كجوه اإسم جامع ؼبع" اللة على اؼبعٌت بواسطة القرائن اغبالية، فقد قاؿ ُب صدد حديث عن الببلغة

كثَتة، فمنها ما يكوف ُب السكوت، كمنها ما يكوف ُب اإلستماع، كمنها ما يكوف ُب اإلشارة، كمنها ما يكوف ُب 

اإلحتجاج، كمنها ما يكوف جوابا كمنها ما يكوف ابتداءا، كمنها ما يكوف سجعا كخطبة، كمنها مايكوف رسائل 

 4"فعامة مايكوف من ىذه األبواب للوحي فيها، كاإلشارة إٔب اؼبعٌت

                                                 
/ 3 ج1979الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع،: جار اهلل  ؿبمود بن عمرالزـبشرم-  1
 340ص
 408ص/ 3الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل، ج: جار اهلل  ؿبمود بن عمرالزـبشرم-  2
 165ص/1،ج(ت.د)شرح اؼبفصل، عآب الكتب،بَتكت، : اؼبوفق الدين ابن يعيش-  3
 40ص/ 1،  ج1975البياف كالتبيُت، تح عبد السبلـ ىاركف، الطبعة الرابعة، القاىرة اػباقبي،: اعباحظ -  4
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 كضع علماء األصوؿ طريقا لفهم النص كفق معايَت دقيقة مستندين ُب دراستهم إٔب القرآف الكرٙب، فكانت هبذاك

. أحباثهم تتميز دبنهج العلمي الذم يبكن األخذ بو ُب الدراسات الشعرية كالنثرية

أما منهجهم فيقـو على النظر ؼبعرفة الداللة الظاىرة تلك اليت التوحي  هبا ظاىرية النص، فيحمل دارسو على 

 **"التعمق فيها الكتشاؼ اؼبعٍت اػببيئة ما كراء األلفاظ

كعنوا هبا صيغتو اؼبكونة من مفراداتو كصبلو، كيفهم : عبارة النص: كربصلت ؽبم انواع من داللة النص، أحدىا

 1"اؼبعٌت الذم يتبادر من صيغتو، كيقصد من سياقو، فهو اؼبعٌت اغبرُب للنص: منها

كتعٍت لديهم اؼبعٌت الذم ال يتبادر فهمو من ألفاظو كال يقصد من سياقو، كلكنو معٌت : إشارة النص: كالثا٘ب

كىو اؼبعٌت الذم يفهم من " مفهـو النص" كظبوه أيضا: داللة النص: كالثالت " إلتزامي يفهم باإلشارة ال بالعبارة

اؼبعٌت اليستقيم الكبلـ إال بتقديره : كيراد دبا يفهم من اقتضاء النص: اقتضاء النص: كالرابع" ركح النص كمعقولو

لواقع ؿفصيغة النص ليس فيها لفظ يدؿ عليو، كلكن صحتها كاستقامة معناىا تقتضيو أك صدقها كمطابقتها 

 أم أىلها ألف القرية ال يصح سؤاؽبا عقبل فقدر ُب اعبملة ؿبذكؼ *"واْسأِل الَقْريَةَ "  كقولو تعأب 2"تقتضيو

 .كجعلت الداللة اجملازية

كتوضح ىذه التقسيمات مدل العناية اليت أكالىا األصوليوف لفهم النص، كىم إف كجهوا منهجهم ُب فهم النص 

. ف دراستهم يبكن أف تصبح ؽبا شأف لغايات آخرأجل الغاية استنباط األحكاـ إال أؼبعرفة داللتو من 

صورا من ىذه اإلفادة من ىذه اؼبعايَت اليت أشرنا إليها كيتضح االمر  (471تػ )كقبد لدل عبد القاىر اعبرجا٘ب 

ضرب أنت تصل منو إٔب الغرض بداللة اللفظ " أكثر حُت ننظر ُب تقسيمو للكبلـ حيث جعلو على ضربُت

كباإلنطبلؽ عن " خرج زيد" باػبركج على كجو اغبقيقة، فقلت- زيد- كحده، كذلك إذا قصدت أف زبرب عن
                                                 

 كىذا العمل أقرب ما يكوف إٔب مفهـو البنية السطحية كالبنية العميقة لدل الدارسُت احملدثُت-  **
 123، ص1966علم اصوؿ الفقو، الدار اؼبتحدة، دمشق، : عبد الوىاب خبلؼ -  1
 504ص/ 4،  ج1402مقاييس اللغة، تح عبد السبلـ ىاركف، مركز النشر، مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي، : ابن فارس -  2
  -82-سورة يوسف اآلية -  *
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انت ال تصل منو إٔب الغرض بداللة اللفظ كحده، : كعلى ىذا القياس، كضرب آخر" عمر منطلق" عمرك فقلت

كلكن يدلك اللفظ على معناه الذم يقتضيو موضوعو من اللغة ٍب ذبد لذلك اؼبعن داللة ثانية تصل هبا إٔب 

 1"الغرض

 بتقسيمات الداللة لدل األصوليُت، كيقابل الضرب  لدل عبد القاىر ما ذكره افذكره ؽبذين ضربُت يذكرف

 داللة اإلشارة لديهم، كقد جعل اعبرجا٘ب مدار األمر فتقابلوأما الضرب الثا٘ب - داللة عبارة النصباألصوليوف  

كقواـ نظرتو أف اؼبتكلم حُت يطلق اللفظ ال يفيد  2"على الكناية كاإلستعارة كالتمثيل" معٌت اؼبعٌت" فيما ظباه 

ذلك  كلكن يدؿ اللفظ على معناه الذم يوجبو ظاىره، ٍب يعقل السامع من" غرضو الذم يعنيو من ؾبرد اللفظ 

صوليُت ُب أحباثهم كما ذكره عبد القاىر األتى بو أعلى سبيل اإلستدالؿ معٌت ثانيا  كإف  مقارنة سريعة ىنا بُت ما 

 من ىذه الدراسات، بيد أف إحساسو اعبمإب جعلو وبمل ما أكرده علماء األصوؿ الجرجانيتبُت عمق ما أفاده 

ؿبمبل آخر، فنقل طريقتهم ُب اإلستدالؿ ليجعلها طريقة ببلغية لفهم داللة النص القرآ٘ب كالشعرم على كجو 

. صبإب خالص

فاجملاز يبقى دائما ىو اعبهد الذم يصدره اؼبتلقي عندما تكوف داللة النص يكتنفها الغموض بل ىو من صميم 

من صلب اإلجتهاد " فكر اؼبتلقي ألف التجوز ىو عملية ترجيح للمعٌت على إخراج معا٘ب أخرل من دائرتو فاجملاز

ُب نطاؽ النص، دبا ىو جهد عقلي ينصب على تفهم اؼبراد من النص ال على ضوء مايوحي بو منطق اللغة ُب 

كؽبذا عٌرؼ بقوؿ  3"معناه الظاىر، بل على أساس مايرشد إليو الدليل من معٌت آخر يصبح ىو الراجح األقول

                                                 
 262،ص(ت.د)دالئل اإلعجاز،تح ؿبمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية، بَتكت: عبد القاىر اعبرجا٘ب-  1
 263دالئل اإلعجاز، ص: عبد القاىر اعبرجا٘ب-  2
 40، ص1997، 3اؼبناىج األصولية ُب اإلجتهاد بالرأم ُب التشريع اإلسبلمي، مؤسسة رسالة، بَتكت، ط: الدريٍت  ؿبمد فتحي-  3
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بأنو كل كبلـ ذبوز بو عن موضوعو األصلي إٔب غَت موضوعو األصلي لنوع مقارنة بينهما ُب الذات أك " أحدىم

 ** 1"اؼبعٌت

كعليو فإف القواعد الدقيقة اليت كضعها علماء األصوؿ الستنباط األحكاـ كانت مدار عملهم فيما حبثوه من 

كا بدراسة اجملاز كأشكالو ؤقضايا اللغة كالداللة، كٓب يكونوا يلتفتوف إال إٔب دقة ُب استنباط األحكاـ، كلذلك ٓب يعب

كمواضعو كإمبا كاف ككدىم معرفة داللة الوصوؿ إٔب اؼبعٌت، كجاءت مقاييسهم للمجاز مضبوطة، فيها الكثَت من 

القواعد، كالقليل من التحليل اللغوم للنص، كقد نقلوا بقواعدىم ىذه دراسة اللغة بصورة عامة، كدراسة اجملاز 

بوجو اػباص إٔب معايَت كالقواعد، كأرسوا دعائم بالنظر إٔب اؼبعيار قبل النظر إٔب النص، كإف كانت اؼبعايَت 

مستنبطة من النصوص، إال أف القواعد أضحت ؾبردة عن النص، كصارت تقدـ على النظر فيو، كٓب يبق استقراء 

جديد للنصوص، ألف القواعد مضبوطة صارت تتحكم ُب ىذا اإلستقراء، كاغبقيقة أف ىذا يصح ُب ؾباؿ 

الدراسات األصولية، لكنو ال يتفق كالدراسات اللغوية، ألف ىذه الدراسات تبتغي من الدارس أال وبكم القاعدة 

. ُب النص بقدر ماهبعل النص حيا يؤدم لدارسيو مافيو من معايَت كقواعد

  : المجاز عند النحاة3_2

 اجملاز عند النحاة أعمق من التخرهبات اللغوية كالنحوية، إنو اكتشاؼ لبنية النصوص اليت ال يستطيع 

النص الذم وباكؿ القارئ أـ يكشف آلياتو " صاحبها أف ينسلخ من مبدأ القاعدة، ألف النحوم نبو كانشغالو

                                                 
 170ص/ 1أصوؿ السرخسي، ج: السرخسي-  1
ىي اؼبناسبة بُت اؼبعٌت اؼبنقوؿ عنو كاؼبنقوؿ إليو ظبيت بذلك ألف هبا يتعلق كيرتبط اؼبعٌت الثا٘ب باألكؿ فينتقل الذىن من األكؿ إٔب الثا٘ب : اؼبقارنة-  **

 كباشًتاط مبلحظة اؼبناسبة ىبرج اللفظ
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كبقدر الًتقي العآب ُب فهمو "  لذلك المندكحة أف يبدأ أحد شراح كتاب سبويو بالقوؿ 1"كصوال إٔب داللتو كمغزاه

 2"، يًتقى ُب علم التنزيل، كمشكبلت األقاكيل(الكتاب )

فاللغة تستقل دبنطق خاص هبا، ال يبكن أف تنفصل عن منطق العقل البشرم إنفصاال كليا، األمر الذم جعل من 

الذات اؼبتلقية ؽبذا الرصيد اللغوم رباكؿ العيش مع ىذه اغبقيقة لعلها تدرؾ مشكبلت األقاكيل كتذلل  مشكلة 

 كالعبارات اؼبسموعة كإف كانت ؿباكالهتم ىذه ؾبرد اجتهادات قد تقارب ظسوء الفهم كاإلنغبلؽ لبعض األلفا

اغبقيقة أحيانا كقد تبتعد عنها أحيانا أخرل، فهي إذف التدعي التخريج الصحيح ُب فهم مراد القوؿ فقد جاءعن 

اػبليل عن عللو كما اعتل بو فبا ظباه عربية ىل ىو مراد العرب  

إف العرب نطقت على سجيتها كطباعها كعرفت مواقع كبلمها، كقاـ ُب عقوؽبا عللو، كإف ٓب " أـ شيء رآه؟  فقاؿ

فإف سنح لغَتم علة ؼبا عللتو من النحو ىو أليق ... ينقل ذلك عنها، كاعتللت أنا دبا عندم أنو علة ؼبا عللتو منو

 3"فبا ذكرتو باؼبعلوؿ فليأت هبا

 إف ىذا النص يشَت بدقة إٔب اإلحتماؿ السابق، كيشَت أيضا إٔب أف النحويُت أمنوا بفكرة إف للغة نظاما ؿبكما 

هبب اكتشافو، كقد فسركا الظواىر اللغوية كفق ىذا التصور كالذم يبدك كاضحا أنو يتجاكب مع تصور العآب 

 .بوصفو نظاما ؿبكم الداللة داال على حكمة خالقو كمديره

 نريد التحدث عن اجملاز ُب نظرالنحاةال ضَت أف  نتوقف عند تلكم األمثلة اليت عرضها أستاذ  إذككبن

 كاليت كانت تصب ُب العملية التأصيلية ؼبفهـو اجملاز كذلك بقصد اكتشاؼ البعد ( ىػ208تػ )سيبويوالنحاة  

. التارىبي ؽبذه الظاىرة ككيف تػيليقيت من لدنو 

:  ككذا قولو * {يَاََأيـَُها الَنْمُل اُْدُ ُلوا َمَساِكَنُكْم }: ففي قولو تعأب 
                                                 

 83،ص1993، 2التأكيل ُب كتاب سبويو، ؾبلة ألف عدد اؽبَتمنيوطيقا كالتأكيل، الدار البيضاء، اؼبغرب،ط: نصر حامد أبوزيد-  1
، 1999النكت ُب تفسَت كتاب سبويو، تح رشيد بلحبيب، مطبعة فضالة، اؼبغرب، : األعلم الشنتمرم أبو اغبجاج يوسف بن سليماف-  2
 151ص/1ج
 66  ،ص1979 ،3اإليضاح ُب علل النحو، تح مازف اؼببارؾ،دار النفائس،بَتكت،ط: أبو القاسم الزجاجي-  3
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 فيزعم أهنا دبنزلة من يسمع كيعقل ؼبا  ذكرىم بلفظ السجود، كيرل ُب قوؿ *{وَُكٌل في  فـََلٍ  َيْسَبُحوْن  }

: النابغة

 1َشرٍْبُت ٍبَها َوالِديُ َ يْدُعوِ صَياَحُو                 ِإَذا َما بـَُنوا نـَْعٍش َدنـَْوا فـََتَصوَّالبُوا

كؽبذا     إٌف ىذه األشياء فبن تسمع كتعقل دبنزلة اآلدميُت، فهو فهم عميق يتماشى كطبيعة ربليل النص القرآ٘ب

فقد تعددت ضركب اجملاز كتسمياتو، حيث شكلت ىذه الضركب اؼبختلفة للمجازذات النربة اػبليلية دالالت 

أسلوبية ذبعل من النص ؾباالن للجدؿ كاغبوار كالتأكيل، حيث تتعدد معانيو كإوباءاتو، كتتعدد إمكانية التأكيل 

 .     كاالحتماؿ لدل دارسيو 

     كلذا فقد عٌد النحاة اغبذؼ ُب الًتكيب اللغوم للنص اإلبداعي ؾباالن ىامان من ؾباالت اجملاز، حيث يًتؾ 

وبذؼ الفاعل مثبل لعظمتو أك حقارتو اك بالعكس للجهل " :كلذلك قالوا. ىذا اغبذؼ للقارئ متعة كلذة عارمة

على أنو صيغة - اغبذؼ-  ككبو ذلك  كىو مايتماشى كنظرة البيانيوف الذين اعتربكا2"بو أك للخوؼ عليو منو 

تعبَتية مفادىا تقوية الكبلـ كتوكيده ٍبٌ إنٌو ؼبا كانت قراءة النص تنبثق أساسا من كاقع حركية اللغة اليت تثَت اىتماـ 

إلوباءات اليت تشعها ألفاظ النص القرآ٘ب، إذ كاف اؼبصطلح ؿالقارئ كجدنا سيبويو قد توسع أكثر ُب تقصيو 

 مصطلح فيما بعد إٔبالنواة اليت أنبتت دكح اجملاز ليؤكؿ دبثابة << سعةالكبلـ>> األكثر شيوعا على لسانو 

.           ظبي باجملاز ُب كتابات البلحقُت

مستقيم : ُب ىذا اإلطار حرص  ُب مفتتح كتابو على فرز كسبييز أمباط الكبلـ كفق تصنيف طباسي فمنوك

 .حسن، كؿباؿ، كمستقيم كذب، كمستقيم قبيح، كؿباؿ كذب

                                                                                                                                                         
 -18-سورة النمل اآلية-  *
 -39- سورة يس اآلية-  *
 141ص/2، ج.البياف كالتبيُت : أبو عثماف اعباحظ-  1
 213ص/1،ج(ت.د)1، الكتاب تح عبد السبلـ ىاركف، دار اعبيل، بَتكت،ط:أبو بشر عمر بن عثماف بن قنرب-  2
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كييعٌت بو الكبلـ <<  اؼبستقيم الكذب>>  :كاألمر الذم يستدعي التنبو ُب ىذا التصنيف ىو قولو

اػبارج عن أصل الوضع  حيث اليبكن أف يفهم من الكذب معناه اػبلقي الوضيع كإمبا يفهم منو التخييل الفٍت  

. كذلك يتوقف على فهم اؼبتلقي الذم ىو أسَت البحث عن اؼبعا٘ب كاؼبقاصد 

كمن ىذا اؼبنطلق، يبكن القوؿ بأٌف ىذا النمط  من الكبلـ كاف ؿبٌك الدراسة لكثَت من آيات الذكر 

اليت كجهت توجيها ؾبازيا، لوعيو بأٌف ىذه العبارات قد خرجت عن معناىا األصلي، فقد ضٌبل سبويو   اغبكيم

>>  : على اإلتساع كفسرىا بقولو*<<َواْسَأْل اْلَقْريََة الِّتي ُكنَّالا ِفيَها َواْلِعيَر الِّتي َأقْـبَـْلَنا ِفيَها>> قولو تعأب 

بنو فبلف تطؤىم : إمبا يريد أىل القرية فاختصر كعمل الفعل ُب القرية كما كاف عامبل ُب األىل كمٌثل لو بكبلمهم

 من خبلؿ ىذا التخريج تقدٙب تفسَتات مقبولة لشرح سبويو فقد حاكؿ 1<<الطريق، كإمبا يطؤىم أىل الطريق

الظاىرة اللغوية من خبل ؿ مبدأ اإلستقراء، سبهيدا لتصنيف الظواىر مع مثيبلهتا هبدؼ الكشف عن نظاـ 

 2<<اللغة

 أٌف النحاة ٓب يكونوا يعنوف إٔب  شَت إٌف مثل ىذه النصوص اليت أكردناىا على اختبلؼ أطرىا اؼبرجعية ت

بالبحث عن الشواىد اليت ثظهر قاعدة ما، كىم وبللوف تلكم الًتاكيب اؼبنضوية ربت باب اجملاز، كإمبا كانوا 

 خارجا عن  حينئذ ُب الداللة، فيكوف الكبلـربرؾ التغَت الذم حصل ُب ىذا الًتكيب كماانبٌت عليو من يتتبعوف

 اجملاز، كىو ما يطلب لو أف وبمل على غَت ظاىره لَتد إٔب أصلو  باباألصل أك يتجاكزه فيكوف أدخل ُب

قديرد ُب كبلـ العرب ضرب من الكبلـ على كجو شائع، كال يستقيم اؼبعٌت إال بتخرهبو على >> كيستقيم اؼبعٌت فػ

                                                 
 -82-سورة يوسف اآلية -  *
 215صسيبويو، الكتاب، -  1
 66الزجاجي، اإليضاح ُب علم النحو، ػ ص-  2
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 أٌف اجملاز أساسو اػبطاب اؼبخالف للبنية اؼبثالية النموذجية ػ اؼبفًتضة ػ كاألصلية  أك بتعبَت آخر1<<خبلؼ ظاىره

. كاليت البٌد لو من تأكيل حىت يرد إٔب أصلو 

مفهومو صراحة  عن كُب الواقع، فإٌف ىذه القراءات كإف أثارت عبارهتا ضمنيا طرح  مفهـو للمجازفإهنا ال ذبيبنا 

فرض " إبداع كلعب إهبايب ىبالف فيها اؼبنجز العقل عادة"أصبل، إال أٌف  من اؼبؤكد ىوأٌف ؼبا كانت  ىذه اللغة 

عليها مقاربة ـبتلفة تلغي إبتداءا أية إحتمالية للحديث عن الصواب القاعدة أك عدمها بل تؤخذ باإلتساع اليت 

رباكؿ تعيينو كنمط تعبَتم لو نظائره داخل النص القرآ٘ب ذاتو كداخل اػبطاب الشعرم، كىذا ُب الواقع، يأخذنا 

إٔب سؤاؿ خاص بوظيفة  مصطلح اإلتساع ُب اػبطاب النحوم ىل يبثل إجراءا ؾبازيا دبعٌت ما أـ ال؟ 

ٌف ىذا اؼبصطلح ظل يشَت إٔب نفسو، كما ظل ُب تقديرم ىو النقطة اؼبخصبة إُب ضوء ىذا يبكن القوؿ 

اغباضنة ؼبصطلح اجملاز،خصوصا كأٌف اجملاز كتب عليو كتبدل ذكره منذ القدٙب ُب ظل الشعر كالكتابة األدبية، إذ 

إٌف الرجل األديب >> يكفي أف نلمح ىذا النوع من التعبَت كاف حاضرا ُب دكلة األدب حيث يقوؿ دمنة لكليلة

األريب الدىي لو شاء أف يبطل اغبق كوبق الباطل أحيانا لفعل، كاؼبصور اؼباىر الذم يصور ُب اغبائط سباثيل كأهنا 

 2<<خارجة كليست خارجة، كأخرل داخلة كليست كذلك

كمن مستول اؼبضمر ،مصطلح اإلتساع إذا ظهر عند النحويُت من مستول الغياب إٔب مستول اغبضورؼ

 بأهنا نتاج اإلتساع، كمن  ذلكإٔب مستول اؼبعلن، إذ مع النحاة سيتم تفسَت كتربير ظواىر لغوية ـبتلفة كعديدة

ىنا أصبحت مقاربة ظاىرة اجملاز ؿبدكدة لديهم بسبب إرتباطها بفرضيات القاعدة احملكمة، كىي فرضيات 

حكموىا حىت على مواضع من آم القرآف الكرٙب خبركجها على كبو العربية حىت تنسجم تلك اؼبواضع بأساليبها 

الرائعة مع ما افًتضوا من قواعد كىو ما أفضى إٔب أف يكوف ىذا اإلتساع يشَت إٔب حد بعيد إٔب النص اؼبؤكؿ 

 رولد بلوم،إضافة إٔب مالو إساءة للقراءة إبداعية كما يقوؽبا  فضبل عن تكريسو إٔب ىيمنة اؼبفهـو اؼبعٌت الواحد
                                                 

 45 ـ ص1983ؿبمد اػبضر اغبسُت، القياس ُب اللغة العربية، دار اغبداثة، بَتكت  الطبعة الثانية -  1
 .15ـ ص1986عبد الوىاب عزاـ، دار اؼبعارؼ القاىرة الطبعة الثالثة  : ابن اؼبقفع، كليلة كدمنة،تح-  2
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كمن شبت سيكوف ىناؾ استبصارات لبعض الظواىر الداللية كاألسلوبية اليت ستقًتف الحقا دبصطلح اجملاز كاليت 

  .كانت مؤسسة بالكامل على تلك اؽبفوات

من ىذا اؼبنطلق حاكؿ ىؤالء النحاة مقارنة ماظبع مع ما تقرر من قواعد عندىم فكاف التجوز أحد 

ـبارجهم أماـ انكسار القاعدة النحوية اليت طبعوىا بطابع الشموؿ ككاف البد أف يصطدموا دبسائل كثَتة ال تنطبق 

 . اللغومكا بذلك إٔب اجملاز متخذين منو أداة لصنع النظاـؤ أحكامهم فلجاعليو

فاللغة بنية ؿبايثة للواقع كلذا فمن الصعب أك غَت اؼبمكن أف زبضع لقوالب جامدة كىي اؼبيزة اليت جعلت اجملاز 

اليت يًتكب ك القاعدة النحوية دإال أف يكوف رديفا ؽبا ُب انفتاحها كتطورىا الدائم، كعلى تعدد معانيها اليت هبا تتعد

 1"لذلك كاف اجملاز يتصاحب ُب حدكثو مع تغيَت ُب ربديد نوع العبلقة مع الكلمات،ؼمنها الكبلـ 

 كىذه العبلقة اإلسنادية اؼبتغَتة اليت يكوف فيها فعل اجملاز إمبا بنية احتمالية ُب العبارة قد تتضمن قدرا من النسبية 

تسمح للكبلـ، الذم يتم بو بناء اؼبعمار بقدر من اػبلخلة كما يسمح بتحولو كانتقالو، بالنظاـ كمن داخل 

 كما على 2"النظاـ، من بنية مقدرة كمعينة، صبلة أك نصا، إٔب بنية أخرل تكوف ىي أيضا مقدرة كمعينة صبلة كنصا

النحوم ُب ذلك إال أف وبًـت طبيعة النص أك وبتمي بالشواىد اؼبقررة كاقفا عليها جاء عن اؼبربد حُت سئل عن 

  فاللغة ؿبتملة اؼبعا٘ب 3"ال أتقلد مقالة، مىت لزمتٍت اغبجة قلت ما ذنيب، ىكذا قاؿ فبلف:" كثرة القواعد مابيانو

اليتوقف سيلها كنبعها ال تلتـز باؼبعٌت األحادم ألهنا حاملة لشرع ربنا كماداـ األمر كذلك كاف اجملاز ضركرة فيها 

فاجملاز ملكة يأنس هبا النص ليفتح هبا صبالو الفٍت على القراء من خبلؿ أدائو النحوم  ،حىت تساير اػبلق كاػبليقة

اؼبميز، كمىت راـ النحوم أف ينسلخ عن ىذا األمر كيتقيد بالقواعد كالقوانُت الثابتة فإنو سيحجب عن ىذا النص 

أم تلميحات أسلوبية كببلغية، كبدؿ أف يبنح النص سعة أفق ُب التعامل مع أساليب العربية قد اليشمل كل اللغة 

                                                 
 20، ص2003،  20التعدد النحوم بُت الفراءة الداللية كالنسبية اللغوية، ؾبلة الثقافات كلية اآلدابن جامعة البحرين عدد: منذر عياشي- 1
 20اؼبرجع نفسو، ص: منذر عياشي - 2

 123،   ص1984، 2ؾبالس العلماء، تح عبد السبلـ ؿبمد ىاركف، مطبعة الكويت، ط:  الزجاجي أبو القاسم عبد الرضباف بن إسحاؽ- 3
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 اليت ربمل صباال ُب قراءة النصوص هبدكف فيو حرجاالالذم از باؼبجأخذكا ،ؼستنبطوا من قواعد اكال يساير كل ما

ُب رصف معانيها كنظم مبانيها كحكمو على مواضع من آم القرآف خبركجها على كبو العربية، كركنو إٔب اجملاز 

حىت تنسجم تلك اؼبواضع  بأساليبها الرائعة بأساليبها الرائعة كتراكيبها الدقيقة مع ما افًتضوا من قواعد كمارسوا 

 1"للنحو من حدكد

 كغرضهم ُب ذلك ىو ؿبض اتباع القواعد دكف النظر إٔب صباؿ العبارة سبيلهم من التقدير ؿبض التوجيو للقاعدة 

ىذه الصناعة اليت قد تدخل الضيم على اللغة من حيث أرادت نفعها  2"النحوية كؿبض التزاـ للصناعة الكبلمية

فليس اطراد القياس مراد لذاتو، كال لتحققو وبكم على تعابَت أصيلة من نص الكتاب بالشذكذ كيطلب ؽبا التجوز 

. كإمبا اجملاز إظهار عبماؿ النص كاستخراج ؼبا سبيزت بو بنيتو النحوية على غَتىا من اإلستعماالت اؼبألوفة

:عند البالغيين  4_2 

حرص الببلغيوف العرب على اإلىتماـ هبذه الظاىرة من منطلق التدليل على تفوؽ العربية على ما عداىا من 

 عليو إظباعيل" اللغات،كأهنا ىذه اللغة ذات نسب إؽبي تنقطع عن ألسن أرضية مدنسة حيث جاء ُب األثر 

كشبت قوال الىبتلف كثَتا " كحيث أٌف اهلل أؽبم إظباعيل العربية إؽباما"  ىو أكؿ من فتق لسانو بالعربية اؼببينةالسبلـ

على صعيد ىذه اغبكاية إال من حيث إختبلفو النسيب ُب حسو التارىبي، كىوالقوؿ الذم قبد نسختو عند ابن 

 3" عليو السبلـأكؿ من تكلم بالعربية كنسي لساف أبيو إظباعيل:" سبلـ إذ يقوؿ

 فإف اغبكاية ًٌب توسيعها كتنويعها، كتأٌب كاردة ُب السياؽ إعجاز النص القرآ٘ب حيث لجاحظأما عند ا

ككيف خالف القرآف صبيع الكبلـ اؼبوزكف كاؼبنثور،كصار نظمو من أعظم الربىاف،كالبد أف نذكر شأف :"يقوؿ

                                                 
 05، ص1934كبو القرآف، مطبعة اجملمع العلمي العراقي، بغداد، : أضبد عبد الستار اعبوارم-  1
 26،صاؼبرجع نفسو: أضبد عبد الستار اعبوارم-  2
 9ص/1،ج(ت.د)طبقات فحوؿ الشعراء،تح ؿبمود ؿبمد شاكر، مطبعة اؼبد٘ب، القاىرة،: ابن سبلـ اعبمحي-  3
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العرب " كيأٌب ىذا النص مشفوعا بأفٌ " إظباعيل كانقبلب لغتو بعد أربع عشرة سنة ككيف نسي لغتو اليت رىب فيها

 1"أنطق، كأٌف لغتها أكسع

خصوصية العربية كفق ىذه الرؤل تتمثل ُب كوهنا ذات نسب إؽبي، إذ ىي الداللة اؼبتكررة ُب ىذه األقواؿ، ؼإذا 

فإٌف ىذه اػبصوصية ٓب تكن سول ؾبازيتها كاتساعها الذم يقرف بالبديع كبفتق الكبلـ، كىذا ما سنجد غبنو يعاد 

ذكر " يذكره ربت بابؿ ابن قتيبة مهد الطريق أماـ الناقدتوزيعو ككتابتو من نص إٔب نص،ذلك أف اعباحظ سي

 ."العرب كما خصهم اهلل بو من العارضة كالبياف كاتساع اجملاز

كعلى مثل  ىذا الشغف اللغوم ؽبذه الظاىرة سارأكثر الببلغيُت يعللوف البياف اليت اختصت بو العربية كيفردكف ؽبا 

فإف :  عن خصوصية ىذه اللغة إذ يقوؿئلُب جوابو حُت س (ىػ392تػ)  ابن جنيسبٌيزىا، كإٔب ىذا اؼبعٌت يذىب

". فإٌف العجم أيضا بلغتهم مشغوفوف كؽبا مؤثركف: "قلت

 

." لو أحٌست العجم بلطف صناعة العرب ُب ىذه اللغة، كما فيها من الغموض كالرقة كالدقة العتذرت: "قيل

بإستعارتو ض  ُب كبلمو إٔب أٌف اللساف العريب ىواألكسع كاأللطف، أما ؼباذا؟ فؤلنو األغم ابن جنيكيشَت

 ..البياف عندغَتهبكؾبازيتو،كىذا مايعد بالطبع توزيعا ـبتلفا على كبو ماعرؼ 

ُب ىذا السياؽ، يتوقف إزاء ؿباكلة اإلفادة من كل ما سبقو من طركح على ىذا  (ىػ466تػ)  ابن سنانكقبد

كما " اؼبستول، كىي ؿباكلة رباكؿ أف تعلل ؽبذا التفوؽ كتقرنو ببعض القضايا الًتصبة من كإٔب اللغة العربية إذ يقوؿ

أحسب أٌف العلة فيما ذكرتو عن النقل إٔب غَت اللغة العربية كتباين ذلك، إالٌ ألٌف لغتنا فيها من اإلستعارات 

                                                 
 373ص/1البياف كالتبيُت،ج: اعباحظ-  1
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كاأللفاظ اغبسنة ماليس مثلو غَتىا من اللغات،فإذا نقلت ٓب هبد الناقل ما يتوصل بو إٔب نقل تلك األلفاظ 

 1"اؼبستعارة بعينها، كعلى ىيئتها، لتعذر مثلها ُب اللغة اليت تنقل إليها

أف يًتجم ىذا اجملاز نظرا للفقر  شكالية ترصبة اجملاز، اليت ال يستطيع الناقل مهما أكٌب من فراسةإيثَت بالتأكيد  قإف

الناظم أك الناثر إذا حظر عليو موضع " اؼبتأصل ُب ىذه اللغات مقارنة بالعربية صاحبة اجملازات كاإلستعارات ألفٌ 

إيراد لفظة، ككانت اللغة اليت ينسج منها ذات ألفاظ كثَتة، أخذ ما يليق باؼبوضع من غَت عنت كال مشقة، كىذا 

 2"غَت فبكن لوال السعة ُب كثرة اؼبسميات للمسمى الواحد كتلك فائدة حاصلة ببل خبلؼ

لفظي اؿعند اجملاز كنوع من الثراء للغة بل تعداه إٔب ظواىر أخرل لعب اجملاز الدكر الفاعل فيو،كاؼبشًتؾ  كال يقف

ىذا كإف قٌل الداعي إليو إال ُب " ٓب يتصاّب مع اؼبشًتؾ اللفظي إذ يقوؿ معقبا عليوق كناية كعدـ التصريح، إال أفٌ اؿك

أما ؼباذا ٓب يهتم هبذه الظاىرة اىتمامو باجملاز؟ فإٌف اعبواب يبكن أف نلتمسو ُب مقدمات كتب " اليسَت من اؼبواضع

ىذا كتاب اغبركؼ اليت توقعها :"حيث يقوؿ (ىػ328تػ) األنباري  ابن قبد جوابو عندكىذا مااألضداد للغويُت، 

العرب على اؼبعا٘ب اؼبتضادة، فيكوف اغبرؼ منها مؤديا عن معنيُت ـبتلفُت، كيظن أىل البدع كاإلزراء بالعرب أف 

  كمن ىنا نستشف بوضوح ؼباذا كاف ابن سناف يتحرج من ىذا 3"كاف ذلك لنقصاف حكمتهم كقلة ببلغتهم

النوع  إال القًتانو بالبلعقبلنية كعدـ اإلحكاـ ُب تلقيو كىو ما ال يتماشى مع طبيعة تفكَته الببلغي القائم على 

الدقة كالوضوح ُب العبارة كلكن بغض النظر اآلف عن ىذا البعد  ستظل الولع باجملاز ىو الولع ُب حد ذاتو هبذه 

 سؤاال آخر، إذ كىو ما يفرض  ؟اللغة كصفاءىا كنقاءىا كنفي لآلخر، لكن إٔب أم مدل ستنجح ىذه اغبكاية 

ابن تظل صورة اؼبشًتؾ اللفظي اليت يوردىا ُب كتابو زبوف ىذا القصد كتفضحو كتشي بو، كمع ذلك فإٌف خطاب 

أما السعة فاألمر فيها كاضح، كمن تتبع صبيع " :ق يقوؿدغبن الذم قدمناه إذ نجاؿسيظل يؤكد نفس سنان 

                                                 
 284ص/1ج1969سر الفصاحة تح عبد اؼبتعاؿ الصعيدم، مكتبة صبيح، القاىرة،: ؿبمد بن عبد اهلل ابن سناف-  1
 41ص/ 1، ، جاؼبرجع نفسو: ؿبمد بن عبد اهلل ابن سناف-   2
 2، 1، ص1987األضداد، تح ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، اؼبكتبة العصرية،بَتكت،: ؿبمد بن القاسم ابن األنبارم-  3
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 كالغريب أف ىذا األمر ٓب يقتصر على الببلغيُت بل تعدل أمره إٔب بعض ،"اللغات ٓب هبد فيها على ما ظبعتو

العرب كثَتا ما تستعمل اجملاز كتعده من مفاخر كبلمها، فإنٌو دليل " : حيث قبده يقوؿابن رشيقالنقاد مثل 

ىنا يتناص مع كثَتين داخل الًتاث، فهو وابن رشيق 1"الفصاحة، كرأس الببلغة، كبو بانت لغتها عن سائر اللغات

ُب مقولتو عن اجملاز بأنٌو داؿ على شجاعة العربية، كردبا حىت مع ابن سناف الذم يقرف بعض ابن جني يتناص مع 

الظواىر من قبيل اؼبشًتؾ اللفظي دبفهـو اإلتساع كاجملاز، كأنو من اؼبؤكد ستظل صورة اجملازعنده تدؿ على الثراء 

اإلستعارة إمبا ىي من اتساعهم ُب الكبلـ اقتدارا كدالة، كليس ضركرة، ألٌف ألفاظ " كليس عبلمة اإلحتياج إذ يقوؿ

كعليو تبقى صورة اإلستعارة ليست كليدة فقر كالعوزبل ىي كليدة القوة كاإلستعراض " العرب أكثر من معانيهم

" كداللةاإلستعارة إمبا ىي من اتساعهم ُب الكبلـ اقتدارا " للقوة كىذا كفق عبارتو أف

 كغَته من الببلغيُت مفهوما للمجاز انطبلقا من قراءة قريبة عن ىيمنة اآلخر بتفنيد ابن رشيقكىكذا يصوغ 

خطاب اآلخر اؼبتحكم ُب صياغة : حججو كتبٍت رؤية لغوية اؼبنطق تقريبا، فكأٌف النص اؼبفهومي وبوم خطابُت

خطاب اقًتاف ىذه الظواىر ببعضها البعض، كىكذا كسع ىذا اؼبتلقي للخطاب معجزة نصو لتشمل ، اؼبفاىيم 

ا إال ؾبازىا  بدن الذم ىوصورة تبدك ككأهنا تناظر عرب انزالؽ ؾبازم بسيط مقولة شعب اهلل اؼبختار،   لسانو كٓب هبد ي

. فبا جعل البعض يسموا اجملاز بإتساع إلتساعو فعبل ُب لغتو كُب لغات الآلخر

 حينما هبعل اجملاز من قبيل اؼبشًتؾ اللفظي أك أنو اشكاال خاصإ طرحم (ىـ335تـ)ابن وىب كال شك أف نص  

فهم يعربكف عن اؼبعٌت الواحد بعبارات " : بالثركة اللفظية الزائدة عن ثركهتا اؼبعنوية كالداللية إذ يقوؿظبيتويبكن ت

بعض على اؿكثَتة ردبا كانت مفردة لو، كردبا كانت مشًتكة بينو كبُت غَته، كردبا استعملوا بعض ذلك ُب موضع 

 2"التوسع كاجملاز

                                                 
 265ص/1عر كآدابو كنقده،جالشالعمدة ُب ؿباسن :ابن رشيق القَتكا٘ب-  1
 142،ص1968الربىاف ُب كجوه البياف، تح أضبد مطلوب كخدهبة اغبديثي، بغداد،: ابن كىب -  2
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 فهل كاف ابن كىب اليفرؽ بُت اجملاز كظواىر ابن رشيقىنا ىبتلف  اختبلفا كليا عن ما كاف يراه ابن وىب إف 

لة  كاف كذه اؼبقلو  إصدارهاألمرالذم يبكن أف نتصوره عن الًتادؼ كاؼبشًتؾ اللفظي فالتبست عليو العبلقات ؟ ىذا

 اليت كانت ربتفي باجملاز كظواىره اؼبختلفة كيراىا كسيلة من نزعتو اؼبذىبيةيتحرؾ ُب ربديد تصور اجملاز انطبلقا من 

 يبدك اجملاز فيو كأنو ذم اؿ بن رشيقنص السابق ؿكسائل ضباية اإلنساف اليت ال تسمح باإلختبلؼ كإذا ماعدنا ؿ

 شبة انزياحا ما ُب عبلقة بعضها البعض، كىي داللة إذ إفصورة لئلضطرار كضركرة ألف الدكاؿ ليس إزاء اؼبدلوالت،

يبدك أف ابن رشيق استشعرىا ُب نص ابن كىب كخشي منها، كمن ٍب فإف ابن رشيق لن يكوف مستعدا مع هتديد 

 1"مثل ىذه الظبلؿ السلبية أف يتذكر بأف اغباجة أـ اإلخًتاع الذم يقرنو ُب كتابو ىذا باػبلق كاإلبداع

أال ترل أف للشيء عندىم "  لن ينتبو إٔب ىذا فحسب بل قبده يؤكد أف اللغة العربية لغة ثرية سبلك ما يكفيها 

كعليو فإف اجملاز ليس كليد  أظباء كثَتة كىم يستعَتكف لو مع ذلك؟ كىكذا فإف العرب ال تتجوز حاجة كافتقارا،

فقر ُب اللغة كإمبا كليد اقتدار كصباؿ، فالعربية ال سبارس اجملاز حبكم الفقر بل إنو عبلمة على قوة اللغة إذ كفق 

 2"فإمبا استعاركا ؾبازا كاتساعا" :عبارتو

عرب ؾباز  كىكذا كسع الوعي العريب معجزة النص القرآ٘ب كإعجازه لتمتد كتشمل اللغة أك اللساف النازؿ بو القرآف

مركب مؤسس ُب آف كاحد على عبل قات اؼبشاهبة، إال أف ىذا اجملاز ربوؿ ليصبح يقينا مطلقا مسقطا على 

الذات ليصوغ كعيها بذاهتا من جهة ككعيها باآلخر من جهة ثانية، كمن ٍب خٌوؿ للعربية سيادة شبو إؽبية على ما 

عداىا من لغات ٓب تكن ىي لغة اهلل اؼبختارة لكتابو اؼبعجز العزيز، فبا جعل صورة اللغة تبدك ككأهنا تناظر عرب 

إنزالؽ ؾبازم بسيط مقولة شعب اهلل اؼبختارفبا جعل ترسم اجملاز كمفهومو على مستول العبلقة باللغة كالنظرة إليها 
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بوصفها اتساعا،يستثَتىا النص ُب نفس قارئو لًتاثو الفٍت كصبالو من خبلؿ أدائو الببلغي اؼبميز، كمىت راـ القارئ 

. النص فإنو وبجب بعملو ىذا صباؿ أسلوب النص كتلميحاتو الببلغية كاألسلوبية.تقييد
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المبحث الثاني 
تلقي المجاز في الفكر الغربي الحديث 

 منطلقات نظرية التلقي كعبلقتها باجملاز  (1

 .اجملاز آلية ُب إعادة قراءة النص القرآ٘ب (2
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: منطلقات نظرية التلقي وعالقتها بالمجاز

: القواسم الممكنة-1

 نبـو ما أفرزتو ينضوم ربت على القارئ أف قراءتنا لكتابات القدامى ُب تعاملهم مع ظاىرة اجملاز  ال ىبفي 

  ىذاسنحاكؿ االستفادة من كىو ما . بل يكاد وبدد أحد مناحيها األكثر شهرة كسبيزا. صبالية التلقي اغبديثة

آخذين ما  1 مبادئو العامةفولفغانغ إيزر تطبيقات االذباه النصي، الذم صاغ  مفهـوٍب منتلقي اؼبفهـو العاـ لل

من جهة، كمساءلة اػبطاب الوصفي الدائر حولو أم الببلغة، من  من كل ذلك ُب قراءة النص القرآ٘بتناسب 

 كما الدكر الذم أنيط بو ُب تفعيل ىذا النص ؟ما مدل اىتماـ ىذه الببلغة بالقارئ دبفهومو النصيكجهة أخرل 

؟ كذلك كلو ُب حدكد ما تنالو الطاقة كتسمح بو اؼبناسبة انطبلقا من مبدأ منهجي عاـ ما زاؿ اقتناعنا بو يتأكد 

.. كىو اعتبار النص منطلقا كاؼبرسل كاؼبتلقي، ككل ما يتصل هبما امتدادا

كقد يثَته عند )إذا كاف تعامل صبالية التلقي مع أم نص ال يثَت إشكاال مبدئيا من الوجهة اؼبنهجية ك  

، فإف البحث عن دعم ببلغي ؽبذا التناكؿ قد يثَت االعًتاض مبدئيا من أكؿ كىلة، (التطبيق الختبلؼ االجتهادات

، باعتبارىا ثورة على مبط التأكيل الكبلسيكي، كسيزيد أةخاصة إذا نظرنا إٔب صبالية التلقي من خبلؿ أدبيات النش

 .األمر تعقيدا إذا قايضنا الكبلسيكي الغريب بالنص القرآ٘ب

   لذلك سيكوف من اؼبفيد التأكيد على التعامل مع اؼببادئ العامة كالتحليبلت التطبيقية اؼبلموسة كغض 

. الطرؼ عن الظرفية التارىبية اػباصة جبمالية التلقي األؼبانية كاػبلفيات الفلسفية اليت ربكم فرعا منها دكف آخر

بل قد يتعذر أيضا اغبديث عن . من القوؿ عن صبالية للتلقي ُب الببلغة القديبةرصبا فبدكف ىذا اإلجراء قد يعد 

 التوجهات  علىطلعُتآبدثُت اؼبحدارسُت اؿفمما ينبغي االعتبار بو، ُب ىذا السياؽ اقتناع . صبالية حديثة موحدة
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ال تقبل االنضواء ربت اسم كاحد، موحد كمشًتؾ إال بغض النظر عن بعض اؼبفاىيم اليت اغبالية ُب صبالية التلقي 

.  األساسية اليت يفًتض أهنا مشًتكة بينها

 أف من األحسن مرحليا عدـ التدقيق ُب اؼبفهـو اؼبركزم للنظرية، محمد الكردي ناقدنا اغبديثالحظ فقد 

ربوؿ العاـ من اإلىتماـ باؼبؤلف كالعمل اؿإف ما تشَت إليو إصباال أم نظرية ىو : " فقاؿ. أم مفهـو اؼبتلقي نفسو

 على أنو إذا كاف من غَت اؼبستبعد العثور على عنصر ما لبللتقاء يسمح باغبديث، مع ذلك، 1"إٔب النص كالقارئ

قتا أف توٕب صبيع الطرائق اليت ؤفيما ىبص صبيع ىذه الطرائق اؼبختلفة، فإنٍت أقًتح أف نقبل ـ" علم للتلقي"عن 

غَت أنو من ،قارئ اؿ بالنصوص األدبية كب نفسوفاآلتنسب لنظرية التلقي فتح حقل يكوف موضوعو متصبل، ُب 

فالنظرية ليست تارىبا لؤلدب  كلكنها ترتكز على التجربة اليت ا،مفتوح" القارئ"اؼببلئم اآلف، أف نًتؾ معٌت 

- بعد ىذا-ٍبٌ هبذه الركح نتعامل مع ىذه النظرية إذا صح ك  2"يكتسبها القراء من خبلؿ عبلقاهتم باألعماؿ أكال

 .نعمم الصفة

رغم كل ىذه االحتياطات كالتحفظات فإننا قبد أنسا كبَتا كارتياحا غبديث رائد االذباه النصي التأكيلي ك

عامة، بل نكاد نشعر أحيانا بأنو يعيد طرح األسئلة نفسها اليت طرحها " النص األديب"أك " النص اؼبخيل" عن إيزر

ببلغيوف العرب القدامى ُب سياؽ تارىبي ـبالف، كمع ذلك تبدك متجاكزة للسياقات كمرتبطة بآليات لغوية كفنية 

ككبن ال نرىب، مع ىذا . مسافرة مع اإلنساف ُب معاناتو مع الكوف كاللغة مهما اختلفت الصيغ كتبدلت الصور

اؼبوقف، النعوت القيمية، بل القدحية مثل التقعيدية كاؼبعيارية كاعبمالية الفلسفية اؼبثالية أك اؼبتافيزيقية ألف الفضاء 

كىذه قضية ال يسمح اؼبقاـ بالتوسع فيها، أك . العريب اإلسبلمي الذم ترعرعت فيو الببلغة العربية شيء آخر

. استقصاء أكجهها
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أف اؼبعٌت حباجة إٔب ذات :   على تأكيدىا ُب أصل النظرية مبدآف أساسياف أكؽبماإيزرفمن اؼببادئ اليت أصر 

ثانيا أف ىذا اؼبعٌت يكوف حدثا، أك ذبربة معيشة ألنو ينجم كتتصوره كتتمثلو ألنو نتيجة تفاعل بُت النص كالقارئ 

عن تأثَت معيش يبارسو النص كمادامت الداللة ال تنجلي من خبلؿ الكلمات، كما داـ مسلسل القراءة ال يبكن 

 فبكنا اؼبشكلة ىي اليت ذبعل فهم النصأكأف يتصور ُب مطابقة العبلمات اللسانية اؼبعزكلة فإف اجملموعات الشكلية 

  .كاضح الداللة ربتاج إٔب قارئ ليسرب أغوارىا

 فكثَت من النصوص تستطيع أف تتكلم . عدـ فقداف القدرة على التواصل ظاىرة صحية ُب النصوص األدبيةؼ

 .  معٌت كبَتا أملوكٓب يعد  كإف ماتت رسائلها حىت 

ليس ؼال ببلغة إال ُب اؼبركب، ؼ 1"عبد القاىر اعبرجا٘بعند ف يبثبلف سياج ببلغة آف اؼببداف ىذإكمن اؼبعلـو 

كنبا . احملتول أك الغرض على أنبيتو مكونا نوعيا للكبلـ البليغ، كمن ٍب ال يبكن البحث عن معٌت النص من خبللو

. معا ال يهتماف باعبانب الصوٌب اإليقاعي لسببُت ـبتلفُت

: اشتغال النص-2

ما داـ النص األديب ال "فػ. موضوع صبالية التلقي ىو اشتغاؿ على النصوص اجملازية، أم النصوص األدبية

قبل أف يقرأ فمن اؼبستحيل كصف أثره دكف عملية القراءة، فمهمة احمللل ىي - كما يقوؿ إيزر-يستطيع أف يعمل 

كصف العملية التحويلية اليت ذبرم حاؿ لقاء النص، كخطاطة إلمكانيات كامنة، بالقارئ مزكدا ىو اآلخر 

يصدر عن النص تأثَت ال يبكن أف يدرس، ال من "ففي ىذا اللقاء بُت طرُب العملية . بكفاءتو كمرجعياتو اػباصة

: كمن ىنا يبكن أف نستخلص قطبُت للعمل األديب، قد نسميهما. خبلؿ النص كحده كال من سلوؾ القارئ كحده

 2"القطب الفٍت كالقطب اعبمإب األكؿ ىو نص اؼبؤلف، كالثا٘ب ىو التحقق الذم ينجزه القارئ
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كاحدا من أطراؼ العبلقة اليت  (أك قطبا)النصوص سبثل، على اختبلؼ أمباطها طرفا "كبعبارة أخرل فإف 

كاالسًتاتيجيات تكتفي من النص برسم خطوطو العامة كإقامة  (اؼبعطيات)فالذخائر . تنعقد أثناء عملية التواصل

كالقارئ ىو كحده الذم يستطيع ربقيق كوامن النص كربيينها ُب كقائع، كلذلك فإف بنية . ىيكل قواه الكامنة

  1" موضوع بُت ذاٌب ُب بنيتو اػبطاطيةمالنص ق

فبل ىو ؿبدد بصورة هنائية، كال ىو مستقل بذاتو كما ىو اغباؿ مع اؼبوضوعات الواقعية كاؼبثالية احملددة 

كاؼبستقلة بذاهتا، صحيح أف النص موضوع كاقعي لكنو غَت ؿبدد بصورة هنائية تامة، كما أنو يعتمد على فعل 

الوعي، فهو إذف غَت مستقل بذاتو، حيث اؼبوضوعات القصدية ال كجود تاما ؽبا إال بفعل الوعي كاإلدراؾ، كبرغم 

خدركؼ عجيب ال " اغبديث االنقبليب، ٓب يفت إيزر أف يشَت إٔب ظهور الشعور بضركرة إشراؾ القارئ،إذ النص

كىو يدـك مادامت القراءة، كفيما بقو،كجود لو ُب اغبركة، كألجل استعراضو أماـ العُت ال بد من  عملية حسية تس

 2"عدا ىذا ال يوجد سول عبلمات سود على الورؽ

كلن يكوف ؽبذه اللعبة . كالتعليق  على ىذا الكبلـ يكوف أف الكاتب كالقارئ يقتسماف بالتساكم لعبة اػبياؿ

. ؿبل إذا ما ادعى النص أنو أكثر من قاعدة للعب

ككبن نستأذنو، من جهتنا، ما داـ الباب مفتوحا ُب العودة هبذا اإلشكاؿ إٔب أقدـ من ذلك بقركف إٔب القرف 

مع استحضار قولة ستَتف السالفة -كقبل ذلك ال بد أف نتسائل . الرابع اؽبجرم كما بعده/العاشر اؼبيبلدم

ما الذم تركو الشاعر الكبلسيكي للقارئ ليتخيلو؟ كإٔب أم حد اىتم الببلغي القدٙب هبذا - كاستشهاد إيزر هبا

اغبيز، كمدل توفيقو ُب كشفو؟ كىل اؼبشاركة الوحيدة اؼبمكنة للقارئ ىي كشف غموض النص؟ أـ إعادة بنائو 

. كربقيقو؟ ىذا ما نتناكلو ُب الفقرة اؼبوالية

                                                 
1 - Roman Ingarden"some EPistemologal problems in the cognition of aestheticK in twentieth-

centuryliterary theory A Reder.op.cit.p77 
 43، ص(ت.د)،(ط.د)ما األدب، تر ؿبمد غنيمي ىبلؿ، مكتبة النهضة مصر، : جاف بوؿ سارتر-  2
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كقبل ذلك نشَت إٔب أف تأكيد دكر القارئ على حساب النص أك إضرارا بو كثَتا ما ارتبط باؼبراحل األكٔب من 

تأسيس النظريات أم مراحل البحث عن موقع أك موطئ قدـ، أما حُت تضع حرب اؼبواقع أكزارىا، كيأمن كل 

على كجوده الشرعي كتبدأ اؼبفاكضات الواقعية لتحديد اغبصص اؼبستحقة لكل طرؼ فإف صبالية التلقي تكف عن 

ؿباباة اؼبؤكؿ كردكد أفعالو كتعيد االعتبار للنص الذم يصَت شريكا يلتبس أثره بدكر اؼبتلقي ُب عملية تفاعل 

" مبط"كبو " بشكل مسبق"كُب ىذا األفق تعطى للنص مزية التوجيو . يصعب فيها التمييز بينهما إف ٓب يتعذر

 ما الذم كاف قد قالو النص ُب السابق ؟ إٔب :القراءة اؼبناسب لو، حىت ينتقل القارئ بدكره من طرح السؤاؿ 

 1"ماذا يقوؿ ٕب النص ؟ كما الذم أقولو أنا بصدد النص؟ : السؤاؿ

 الظاىرة األدبية كصبالية التلقي على كجو التحديد حُت ينطلق من عينة ؿبددة غَت فبثلة لكل كاإف مينىظِّر 

صور التعبَت اعبمإب اؼبعترب أدبا عند اؼبتلقُت عرب األجياؿ يكوف كمن ىبفي شيئا ٍب يتسلى بالبحث عنو كاالنتشاء 

. لذلك ال بد لكل حبث ُب اعبمالية،جدير هبذا االسم أف يكوف تارىبيا بقدر ما ىو كظيفي. باكتشافو

ال نريد أف نصل من خبلؿ ىذه االحتياطات إٔب التشكيك ُب قيمة مبدأ انفتاح النص ُب حد ذاتو، كلكن 

السائد ؽبذا اؼبفهـو الذم هبد ؾبالو  (الطليعي)اؼبطركح بالنسبة إلينا ىو التشكيك ُب مدل جدكل تعميم الفهم 

األرحب ُب األدب األكثر رمزية كغموضا، كيغض الطرؼ عن غَته، خاصة حُت يصرؼ نظره إٔب اؼبضامُت 

كإال فقد حبثنا عن إمكانيات تعدد القراءة حىت ُب التمفصل الدالٕب كالتقطيع النظمي كاعتربناه صورة من . كاؼبغازم

. 2صور انفتاح النص القدٙب كقابليتو للتأكيبلت اؼبتعددة كما سيأٌب

فبل بد إذف من مناقشة مفهـو التأكيل داخل اإلشكالية األدبية ال خارجها، كتنقيتو من الركاسب  

 .البلىوتية اؼبتعلقة بالنص اؼبطلق

: ػ ُب ىذا اإلطار كؼبزيد من تعميق اإلشكالية نتساءؿ مع إيزر
                                                 

 75،ص2007، 2القراءة كتوليد الداللة،اؼبركز الثقاُب العريب، دار البيضاء، اؼبغرب،ط: ضبيد غبميدا٘ب-  1
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، أك ينبغي أف يبحث عنو؟ (اؼبؤكؿ)ػ ما الذم يبحث عنو الناقد 

سواء )ىل يبحث عن معٌت خفي كراء العبارة أك الصورة األدبية، معٌت أخفاه اؼبؤلف عن طريق اإللغاز  - 1

ىذا التصور يعزكه إيزر إٔب القرف التاسع عشر كيربطو دبفهـو لؤلدب . (ُب صور النص الببلغية أك ُب بنيتو ككل

هبعلو مطلقا كذا طبيعة كونية ُب طرح األسئلة العميقة ُب الوجود اإلنسا٘ب، كردبا ادعى حىت اإلجابة عنها، كىو ما 

. 1ُب حاشية سابقة" التدليل"دعاه ريفاتَت 

كقد يعترب توجو البحث إٔب اؼبعٌت الكامن ُب النص أقدـ من القرف التاسع عشر، فنحن قبد ُب الشركح 

كلكن . اْب يعقبها أحيانا اجتهاد إلرجاع اؼبعا٘ب إٔب مراجعها الواقعية.." يريد.." "يعٍت"القديبة عبارات دالة مثل 

.. ىذه العبارات قد تكوف خادعة حىت حُت كركدىا عند أكثر الببلغيُت مقصدية، كلذلك كجب االحتياط كاغبذر

لكونو ينطوم على اعتقاد . لقد انتقد إيزر اذباه البحث عن معٌت خفي ؿبدد، كىو جدير بذلك النقدؼ

. بإمكاف حصر النص كاالستغناء عنو باػببلصة النقدية اليت تدعي أهنا زبدتو كمغزاه (أك غركره أحيانا)الناقد 

من زاكية أنو لن هبد إال مهمة بسيطة كجزئية ينجزىا لصاّب الشعر - زيادة على ذلك-ككبن ننتقده 

. (كما تقدـ)الكبلسيكي الذم يضع ذلك اؼبعٌت كذلك اؼبغزل على األبواب إال ما ندر 

فاؼبؤكؿ يلتقي مع . أـ إف األمر ال يتعلق دبعٌت خفي موجود سلفا ُب النص، بل دبعٌت ينتج عرب القراءة - 2

النص عرب أسئلتو اػباصة مستحضرا، ُب الوقت نفسو، أسئلة غَته اليت ألقيت على النص عرب تاريخ تلقيو، كحُت 

ينتهي من عملو ال يكوف النص قد اعتصر كصار جثة ىامدة تغٍت عنو لغة الناقد الواصفة بل يكوف ؾبالو قد زاد 

كمعٌت ذلك أف أم تأكيل جديد ما ىو إال حلقة ُب مسلسل تشكل أدبية . اتساعا كقدرة على استيعاب األسئلة

لقد ثبت أف النصوص األدبية حىت اليت تتناكؿ الكوف تناكال تقريريا ال سبوت جملرد أهنا مباشرة كتقريرية بل . النص

. ربتفظ بوجودىا عرب األجياؿ
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لذلك كجب، ُب نظر إيزر، إعادة النظر ُب مفهـو النص األديب الذم اعترب منذ القدٙب نصا ؿباكيا زبييليا 

ُب  (أك التخييل)لكي يستوعب كل النصوص الكبلسيكية كُب ىذا اإلطار تدخل عودة إيزر لقراءة مفهـو اػبياؿ 

:  جاء فيو1عمل لو الحق

، أنو  بنية مليئة بالفراغات اليت " النص األديب تشكل زبييلي أك صيغة ـبيلة كنقصد بذلك على كجو العمـو

تتطلب من القارئ ملؤىا حيث إهنا تشتغل كمحفز اساسي على التواصل، كبطريقة مشاهبة فإف الفراغات ىي اليت 

". ربدث التواصل ُب عملية القراءة

كمن اؼبتوقع أف تؤدم ىذه االجتهادات إٔب إعادة النظر ُب مفهـو اؼبقاـ الشعرم كحدكد التداخل اؼبمكنة 

. كبينو كبُت اؼبقاـ اػبطايب اإلقناعي، ىذه اإلشكالية اليت أرقت الفبلسفة العرب ُب قراءهتم ألرجانوف أرسطو

بعد ىذا ال بد من التساؤؿ عن مشركعية تشغيل ذبوز ُب اؼبعٌت ال كإجراء مطلق كلكن كإجراء جزئي داخل 

فاؼبرحلة اؼبكوكية بُت ظاىر اؼبعٌت كباطنو سواء ادعي . يبدك أف ىذا أمر ال يبكن االستغناء عنو. عملية القراءة

البناء )أك بقي مًتددا حائرا أماـ عدة كجوه  (كما ُب البناء الكبلسيكي)ربديد ذلك الباطن ُب كجو كاحد 

كلذلك ينبغي أف يتجاكز التعامل مع النص . إمبا ىي مكوف شعرم يوضع ُب احمليط البناء العاـ (اغبداثي

تأكيل اؼبعا٘ب كاؼبقاصد إٔب اؼبكونات النصية من جهة، كشركط القراءة من  (أك النص الشعيب أيضا)الكبلسيكي 

 2جهة ثانية

 تعميم اؼببادئ فإف ؾباؿ التطبيق عند إيزر ىو النص  منفربغم. مع الذم تقدـ، ىناؾ صعوبات عملية تطبيقية

، أك ىو كذلك، على األقل، ُب األمثلة التطبيقية  السردم، كالنص السردم نص سبثيلي أك ؿباؾ على كجو العمـو

إف االعتماد شبو الكلي على : "كىذا أمر ال ىبفيو الباحث، بل يربره تربيرا بيداغوجيا قائبل. اؼبعتمدة عنده

                                                 
 55، ص1994 ، 1ألدب العصور الوسطى كنظرية االجناس،النادم الثقاُب جبدة طا:عبد العزيز شبل -  1
 77،صكضعية التأكيل، الفن اعبزئي كالتأكيل الكلي: فولفانغ ايزر-  2
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النصوص السردية ُب تفسَت مسلسل ربوؿ النص أثناء القراءة كبفعلها، راجع إٔب أف ىذه النصوص تسمح بتمييز 

. 1"اؼبشكل ُب أجلى صوره

لكل ذلك فإف تطبيق ىذه النظرية على الشعر عامة كالنص القرآ٘ب خاصة يقتضي النظر ُب مبادئها العامة، 

بل يلـز الدارس االحتياط من األحكاـ اليت يصدرىا ركاد صبالية التلقي ُب . ٍب التمييز بُت اجملاالت اؼبعتمدة

. ، كما تقدـ2"الشكل التقليدم الذم يعتمد على الكشف عن اؼبعٌت اػبفي"صراعهم من أجل تنحية ما يسمونو 

إذ ينصرؼ حديثهم إٔب النقد ُب القرف التاسع عشر، كإٔب النقد الكبلسيكي على كجو التحديد، حيث 

أف ىيجل يرل أف الفن كصل - إيزر حسب–فمن اؼبعركؼ . "يستحضركف تصورا صباليا مشوليا ذا خلفية مسيحية

كال ىبفى على أحد، أف ما كاف يعنيو ىو أنو ٓب يعد فبكنا رؤية الفن كمظهر فبيز للحقيقة، ليس ىناؾ . إٔب هنايتو

، كحىت العآب Schellingاليـو عمل فٍت يرجع الركح إٔب ذاهتا، كيغرقها ُب تأمل ذاهتا كما كاف يفعل شيلنج 

  .اؼبسيحي ال يبكنو أف يفهم الفن إال ُب السياؽ الشامل لئليباف

 :المجاز آلية في  قراءة النص القرآني-3

بناء على اػبصوصيات اليت حاكلنا استكشافها آنفا نتوقف اآلف عند ؾبموعة من اؼبداخل اؼبناسبة لقراءة 

النص األديب القدٙب كما يناسبها أك يؤيدىا من اجتهادات ببلغية كما بلورىا القدماء، أك كضع أسسها دكف أف 

 .يقتحموىا مباشرة إلكراه ما

 : بناء المعنى في قراءة النص  - 1 -3

عن اؼبعٌت الذم ىبفيو النص كيسعى الناقد الكتشافو، - ُب أدبيات التأسيس عبمالية التلقي-حُت يتحدث 

كباكتشافو يتعرض العمل األديب ػبسارة جسيمة، إف ٓب يقتل هنائيا كما سبق، كحُت يتحدث عن النص الوثيقة، 

                                                 
 24، ص2003، 1تلقي مقامات، اؼبؤسسة العربية للنشر كالتوزيع، بَتكت ط: نادر كاظم-  1
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كعن اؼبعٌت اعباىز سلفا، كعن اجملاز الكلي، كغَت ذلك من العيوب اليت تشوب التأكيلية القديبة، كبذلك فهو ال 

لذلك فليس ىذا ما يعنيو الببلغي حُت يتحدث عن الغوص ُب حبار اؼبعا٘ب الستخراج . يدخل ضمن نبـو الببلغة

بل ال يعدك الغرض . اؼبعٌت الذم يهم الببلغي يظل لصيقا بالنص ال يزايلو، كىو يأٌب بعد اؼبعٌت الغرض. كوامنها

كلتقريب ما نشَت إليو نتأمل مع عبد القاىر ىذا . أف يكوف سياقا أك مقاما كقرينة تطلق اؼبسلسل ٍب ال تتحكم فيو

: اؼبثاؿ

 1"كثَت الرماد"

إف اؼبدح ليس ىو هناية مسلسل القراءة ُب ىذا النص، حبيث يؤدم االنتباه إليو إٔب نفض اليد من النص أك 

اؼبدح ىو الذم ىبربنا بأف اؼبعٌت ليس ُب ظاىر . بل اؼبدح ىو بداية اؼبسلسل ترادؼ اؼبعا٘ب. احًتاقو كما يقاؿ

اللفظ كىذا ما أدل بنا إٔب طرح إشكاؿ مفاده ىو ؼباذا اؼبدح؟ كىل ىو بداية تردؼ كراءىا كثَتا من اؼبعا٘ب ؟  

 :انبعاث القارئ في طلب المعنى-3-2

فطلب اؼبعٌت الذم يسمح للنص باالستمرار ُب العيش كشغل القراء جيبل بعد جيل باسًتاتيجيات ـبتلفة إٔب 

اؼبقاـ يشكك ُب معٌت ظاىر اللفظ فينتقل : حدكد السخرية من اؼبعٌت نفسو كامن ُب رحلة الذىن عرب اؼبفارقة

، فبل يشفي غليلو، كال يرفع التعارض بُت ظاىر اللفظ كاؼبقاـ فتستمر (إحراؽ اغبطب)الذىن إٔب اؼبعٌت الثا٘ب 

، كمن خبلؿ الذخَتة تكتمل اغبلقة فنصل إٔب ما بدأنا (الكـر)فإٔب رابع  (إطعاـ الطعاـ)الرحلة كبو معٌت ثالث 

، بل "كثَت الرماد"بو، أم اؼبدح، لتبدأ رحلة أخرل ُب حواشي اؼبسار العاـ فليس اؼبدح إذف ىو اؼبعٌت الشعرم لػ

أخرل  اؼبعٌت ىو الذم يطلب النص من القارئ اؼبركر بو كاستحضاره اعتمادا على كفاءتو كذخَتتو، أك بعبارة
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فاؼبعٌت مفيد ببلغيا ما دامت يد الوضع األكؿ فبسكة بالوضع الثا٘ب؛ ٓب تتخل عنو أك ما داـ اؼبعٌت الثا٘ب مستندا 

. 1للمعٌت األكؿ ٓب ينفصل عنو

هبذا يتبُت أف االنتقاؿ من حديث صبالية التلقي عن اؼبعٌت كالفهم، ُب األعماؿ السردية، إٔب التعبَت عن 

 (اعتمادا على اؼبعا٘ب اللغوية للكلمات ُب ؾبالُت ـبتلفُت)اؼبقاصد كما ىبفيو السارد بشىت اغبيل ٍب يكتشفو الناقد 

فالتصور الذم هبعل العمل األديب يبوت عند كشف ـببوئو يصدؽ ُب أحسن األحواؿ . يؤدم ال ؿبالة إٔب اػبلط

. على القصص من النمط البوليسي اؼبكركر كما يصدؽ على األلغاز العارية أك اؼبغسولة حسب تعبَت القدماء

عجوز كمثل كلذلك يكتفى دبشاىدة الفيلم الذم من ىذا القبيل مرة كاحدة، كما يكتفى حبل اللغز مرة كاحدة،

لذلك . النص ىو بصمات غبظة أفلتت يسعى القارئ جاىدا إلعادة سبثلها كسبثيلها. 1ـبرفة، ال هتتم إال بإنبهار

. هبب االرتياب ُب عدد كبَت من اؼبصطلحات كالنعوت مثل القصد كاؼبعٌت منفصبل عن العبارة
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التلقي والمجاز الحديث 
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 :المجاز كالتلقي الحديث-1

 يرتبط اجملاز بالتلقي حبيث أف طريقة تلقي النص  ال تقـو ُب أغلب األحواؿ إال على عبلقات اجملاز، فالقارئ 

 يتوقعو منها ككيف أف سنن الكتابة الذم ألفو سيبل قيو اـكينطلق ُب عملية تلقي  النصوص من عمليات التدليل 

ـبتلف ىذا القارئ، كإذا بو يقـو بعملية التجوز ؼبعطيات النص انطبل قا من عمليات تلقيو لذلك كاف التلقي ىذا 

. النص ىو الوجو األخر لعملية اجملاز

  :المجاز الحديث-2

اجملاز ُب أدؽ معانيو ىو ربديد اؼبعا٘ب اللغوية ُب العمل األديب من خبلؿ ربليل كإعادة صياغة اؼبفردات كالًتاكيب، 

كمن خبلؿ التعليق على النص مثل ىذا اجملاز يركز عادة على مقطوعات غامضة أك يتعذر فهمها، أما ُب أكسع 

 كلذلك ال حدكد تؤطر ؾباؿ ىذا 1"معانيو فاجملاز ىو توضيح مرامي العمل الفٍت ككل كمقاصده باستخداـ اللغة

 فهو ال يقتصر على ؾباؿ النصوص، كلكنو 2"اؼبصطلح سول البحث عن اؼبعٌت كاغباجة إٔب توضيحو كتفسَته

يشمل كل نشاط فكرم ىدفو الوصوؿ إٔب اؼبعٌت، كما أنو ليس حكرا  على مذاىب بعينها، فقد أصبح نشاط 

لغوم كفكرم يتعلق  بالًتصبة كالتفسَت معناه الرجوع إٔب تشكيبلت األكٔب للمعٌت لتفسَته كفهم ؿبتوياتو، اجملاز 

. يبقى ىو النظر فيما ربوؿ إليو اؼبعا٘ب، أم صَتكهتا كما يؤكؿ ؽبا من أمر يشمل كل مناحي
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اجملاز يسعى اجملاز إلزالة اللبس كالغموض عن النصوص فهو ؿباكلة للفهم دبعناه الشامل، حيث يهدؼ لرفع      

الغموض كصياغة القوانُت مضبوطة لتحصيل اؼبعٌت من النصوص الفنية كغَتىا  فنحن حباجة ؽبا عندما ال يستعاب 

  لغموض ُب نفس النص اك تباعد زمن تلقيو أك غَتىا من عوامل سوء 1"داللة الشيء بصورة صروبة أك دكف لبس

. الفهم

 ىي ربقيق الفهم اؼبوضوعي لنص ما كالوصوؿ إٔب  ُب ىذا العصرإف معضلة األساسية اليت تواجهها اؽبَتكمنيطيقا

حقيقة مشًتكة أك فهم مشًتؾ ؾبمع عليو، أك مربر بقوانُت كاضحة ربفظ للقارئ دكره الفعاؿ ُب عملية ربديد 

اؼبعٌت كما سبنح ؼبعناه مصداقية كقبوال أماـ توإب القراءات اليت قد تكوف بعيدة عن ركح النص كال زبضع لقانوف 

ربريف مبتعدا  عن اؿاجملاز يسعى إٔب اغبصوؿ على فهم جديد للمعٌت ؼؿبكم يبنح الدقة ؼبا يدعيو القارئ،

 من طرؼ القراء عرب 2" سببو اإلعوجاج كالتشويهات كاإلستعماالت السيئة كغَت الوجيهة الذمفساداإلك

العصور،لذلك البد أف تقـو عملية ربديد اؼبعٌت ُب العصر اغبديث دبهمة التأسيس لقانوف عاـ للفهم الدقيق، 

سعى خصوصا ت الفهم الدقيق، ك إٔب بلورة دؼ تو اليتحبيث يؤدم استعمالو إٔب ربقيق اؼبوضوعية ُب النصوص 

  3"إٔب الكشف عن قاعدة مبوذجية سواء تعلق األمر بتبليغ رسالة إؽبية أك صياغة أحكاـ شرعية قصرية

ف كظيفتو بعيدا عن استعمالو كسبلح تشكيكي يستخدـ للتحضَت إلدراؾ أحسن ؼبا كاف عليو اؼبعٌت ؼبا قيل فيو إك

 من ؾبازات سادت على حساب الفهم الصحيح للنص أصبح اجملاز ُب العصر اغبديث مرادفا لفن 4"من قبل

 آلية أك فن لفهم النصوص كربليلها  كؽبذا بنية النص تبقى ىي مشًتؾ األساسي ىوتفادم سوء الفهم ك بذلك 

عن كسط لغوم ينقل فكر اؼبؤلف إٔب " بُت القارئ كقائل النص كال بد من اإلىتماـ بالنص الذم ىو عبارة 

للعملية اجملازية  بذلك  ك تتأسسكىنا يقـو اجملاز على ؿباكلة للبلوغ اؼبعٌت الذم ضمنو اؼبؤلف ُب نصو،3"القارئ
                                                 

 61،ص2006، 2فلسفة التأكيل األصوؿ كاؼببادئ كاألىداؼ،تر ؿبمد شوقي الزين، اؼبركز الثقاُب العريب، بَتكت،ط:  ىانس غادمَت-  1
 66،صنفسواؼبرجع :  ىانس غادمَت-  2
 70،صنفسواؼبرجع :  ىانس غادمَت-  3
 68نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة كآليات التأكيل، ص- 3 
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جانباف لغوم كذاٌب كوبتاج القارئ لؤلمراف للنفاذ إٔب اؼبعٌت، فالقارئ يبدأ من تعبَت ثابت مكتمل  كيذىب بو إٔب 

اللحظة اللغوية كاللحظة : ىو أماـ غبظتُت نبا طرفا حلقة التعبَت اجملازمإذ معٌت أخر قصد منو التعبَت، 

اللغة ربدد للمؤلف طرائق التعبَت " ككبل اللحظتُت يؤمناف القارئ من فهم النص، ُب اعبانب اللغوم  السيكولوجية

اليت يسلكها للتعبَت عن فكره، كللغة كجودىا اؼبوضوعي اؼبتميز عن فكر اؼبؤلف الذاٌب كىذا الوجود اؼبوضوعي ىو 

الذم هبعل عملية الفهم فبكنة  كمع أف اؼبؤلف يعدؿ من معطيات النص إال أنو ال يغَتىا بكامل كإال صار الفهم 

مع قصد .مستحيبل، فاجملاز يقـو على إيضاح العمل ُب عبلقاتو باللغة، كذلك من حيث بناء عبارتو كتفاعل أجزائو

 .ق اؼبؤلف ذات

 :آليات المجاز المدون-3

الكتابة مساحة ؿبدكدة بُت اؼبخاطب كاؼبتلقي، فهي تعكس تعابَت اغبياة الثابتة حسب ديلتام، إهنا تقتضي فعبل 

ؾبازيا خاصا يرتبط باػبطاب كالنص حيث ٓب تعد شركط الكبلـ اؼبباشرة متاحة بناء على تعاقب السؤاؿ كاعبواب 

، 1"كلذلك فنحن ُب اجملاز اؼبدكف أماـ تقنيات  خاصة لرفع سلسلة العبلمات اؼبكتوبة إٔب مستول اػبطاب

حالت ما كاف فعبل منقضيا ُب الزماف، كعرضا سياال إٔب ملفوظ مثبت ُب حيز اؼبكتوب، يتداكلو األفراد أالكتابة ؼ

على نطاؽ كاسع كيقرأ بقراءة متأنية، ُب النص اؼبكتوب تغيب كسائل الفهم الثانوية ُب اإلتصاؿ اؼبباشر، كتتوفر 

ُب اؼبقابل حرية للقارئ ُب تلقي معلومات النص كحجمها فبا ىبفف من ذاكرتو، كما يلعب التقسيم الواضح 

للنص الواسع تسهيبل ُب عملية استقبالو، كتعمل إشارات التقسيم اؼبناسبة كالعبارات اؼبؤشرة كالركابط العضوية على 

 2"زيادة فهمو

                                                 
 54ص،1،2004 أحباث التأكيل تر ؿبمد برادة كحساف بورقية دار األماف ، اؼبغرب ط من الفعل إٔب النص،بوؿ ريكور -  1
 مدخل على علم اللغة النصي، ترفاّب بن شبيب العجمي، مطابع جامعة اؼبلك سعود، اؼبملكة العربية ،ينظر، فولفجانج ىاينو من كديًتفيهفجر-  2

 379، ص1419 طالسعودية،   
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فاجملاز اؼبدكف يعٍت اإلشتغاؿ على نصوص ثابتة منتهية عملت الكتابة على ضبطها كأصبجت معركفة كؾبموعة ُب 

 كٍب من خبلؿ كتابتو ربيد 1"نسقا سيميوطقيا مرئيا كمكانيا" نص كاحد مؤطر ال تدخلو الزيادة حبيث أصبح النص

 كىي 2"ؾبموعة من مؤشرات البلنصية اؼبساعدة على الفهم كىو ما يصطلح عليو علماء اللساف بوضعية اػبطاب

مكتوبا كاف أك شفاىيا حيث يأخذ ىذا الفعل مكانو بُت اؼبخاطبُت " ؾبمل الظركؼ اليت جرل فيها فعل التلفظ

مع معرفة ىوياهتم كالفكرة اليت كوهنا كل الواحد عن اآلخر كما يبتلكو ىذا عما يعتقده األخر اذباىو، كاألحداث 

ىذه الظركؼ سياقية زبتفي من النصوص ؼاليت سبقت عملية التلفظ، ككذا العبلقات اليت ينخرط فيها اؼبتكلموف،

. البد أف تأخذ كل قراءة على حساهبا ىذه اؼبعا٘ب اليت اختفت غبظة تدكين النصمن ىنا اؼبكتوبة،ك

 :تفاعلية كتابة المجاز- أ

 ليست القراءة ؾبرد حبث عن معا٘ب النص، فتأثَت الكتابة فينا يتجاكز ؾبرد فهمنا ؽبا، ألف النصوص ليست ؾبرد 

تعابَت لغوية، بل ىي أيضا أداء كفعالية، ؽبا القدرة على ضبلنا على الفعل كما ؽبا القدرة على جعلنا نفهم اؼبعٌت 

 .3"الكامن فيها لذلك فالنظر ُب النص كالتجوز فيو يصبح حركية مرتبطة دبا يثَته فينا

تكشف لنا عن دينامية "     إف الكتابة تساعد على الفهم السريع كسبكننا من متابعة األفكار رغم تعقدىا كىي

الفكر، كحركة النفس، كما تدفعنا القراءة للفعل كالتفكَت فيما نقرأ، فاؼبتلقي أصبح أماـ اعتبارات جديدة تؤثر 

، كسيأخذ اؼبتلقي من ىذه اللحظة 4"على تلقيو للنص، كتدفعو للعمل على رفع متنو اؼبكتوب إٔب مستول الكبلـ

عٌت النص، فالتفاكت بُت الكلمات اؼبكتوبة كالفعل البشرم ؽبا موجود ـعُت اإلعتبار التفاكت بُت قصد اؼبؤلف كب

بصورة ظاىرة، كالنص الواحد نفسو يبكن أف يفهم باختبلؼ شديد من قبل أناس ـبتلفُت، ألف الفهم البشرم 

الكلمة اؼبكتوبة ربمل من ؼليس مرتبط باؼببادئ الكونية مشًتكة ىبضع ؽبا اعبميع كيقركف هبا كمسلمات، 
                                                 

 11، ص2009، 1 مفاىيم سردية،  ترعبد الرضبن،  منشورات اإلختبلؼ،  اعبزائر،ط ،تزفيطاف تودركؼ-:  1
 53اؼبرجع نفسو ص ،تزفيطاف تودركؼ  - 2
،بَتكت، طبعة ،مقدمة ُب اؽبرمنيوطيقا،: ينظر دايفيد جاسرب-  3  22ص ،1،1992 كجيو قانصو، منشورات اإلختبلؼ  اعبزائر، دار العريب للعلـو
 379مدخل على علم اللغة النصي،ص:  كديًتفيهفجرمنينظر، فولفجانج ىاينو -  4
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صعوبات الفهم الشيء الكثَت، فالنص ال يتكلم، كال يبكن أف نقـو باستجوابو، أك أف يطلب منو أف يشرح نفسو 

بوضوح مثلما نطلب من اؼبتحدث أف يتوقف كيعيد ما قالو بطريقة أكضح، أكيساعدنا على فهم كلمة غَت مألوفة، 

فالنص يبقى صامتا إزاء كل ىذا يستطيع القارئ ذباكز صعوبة الفهم بالعودة إٔب قائلو، كبدرس مقالو، كالتعرؼ 

كقد يشبو اإلسم اإلسم ُب صورة " منتبها إٔب ىذا اؼبأزؽ ُب إشادة بالكتاب (255تػ)على مراده قاؿ اعباحظ

تقطيع الصوت، كُب اػبط، كُب القرطاس، كإف اختلفت أماكنو كدالئلو، فإذا كاف كذلك فإمبا يعرؼ فضلو 

  1"باؼبتكلمُت بو كباغباالت كاؼبقاالت، كبالذين عنوا بالكبلـ

الذم يتسم باغبضور كيرتبط أساسو باهلل - الكبلـ- كحىت النصوص اؼبقدسة اليت ىي كبلـ اهلل، فإننا نطلق عليها 

ىو كبلـ اهلل - النص- الذم ىو حاضر ُب كل نفس، كمع ذلك ال نستطيع أف نسلم بأف ما يقولو األفراد عنو

القرآن إنما ىو  ط " كإمبا ىو فهمهم لو قاؿ علي بن أيب طالب يشكو فبن يظن أف فهمو ُب القرآف ىو مراد اهلل

 2"مسطور بين دفتي   ينطق، إنما يتكلم بو الرجال

 :تعددية القراءة في النص المكتوب -ب

 يرتقي من حيز  اؼبلفوظ حيث يكوف الكبلـ حيزا مغلقا كرؤية أحادية، كارتباط باالشياء إٔب حيز  حُت  إف النص

اإلشارة كالرمز، حيث يصَت اؼبكتوب نصا منفتحا كرؤل متعددة، كارتباطا بُت الصورة السمعية كالبصرية احملددة ُب 

نظامها كشكلها مع مفاىيم ذىنية غَت ؿبددة، فيخرج القارئ اؼبكتوب إٔب القراءة اؼبنتجة لنصوص ال تنتهي 

ال يقولو كبلمو، كلكن تقولو النصوص اليت " نو كائن كتايب كأ كيصبح اإلنساف مرتبطا هبذه النصوص 3"عددا

 . تسَته بلزاميتها كما تفرضو عليو من رؤية ؿبددة لنفسو كللوجود كللآلخرين4"حلت بو كاخًتعتو جسدا

                                                 
 306ص/1ج1969،  2، تح عبد السبلـ ىاركف، مكتبة اػباقبي، طبعةاعباحظ،  اغبيواف-  1
 22ص/5ج(د،ت)تح أبو الفضل إبراىيم ،دار اؼبعارؼ ،مصر، الطبعة الثانية، تاريخ الرسل كاؼبلوؾ،: الطربم-  2
 22الكتابة الثانية كفاربة اؼبتعة، ص: منذر عياشي-  3
 23اؼبرجع نفسو، ص: منذر عياشي-  4
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ؽبا القوة " لفاظ نفسها بقدر ما يوضح فإنو ىبفي أيضا كالكلمات كما يقوؿ سقراطألالنص اؼبكتوب ىومثل اؼ    

على الكشف مثلما ؽبا القوة على اػبفاء، كيبكن للكبلـ التعبَت عن األشياء صبيعا، كما يبكن أف وبٌوؿ األشياء 

  1"عن طريق اآلخر

 

: تداولية المجاز في النص المكتوب- ج

 يوضع النص ُب الكتب يصبح تداكلو بُت الذين يفهموف اؼبوضوع الذم يتحدث عنو كبُت من ال اىتماـ عندما

الكاتب، السابق أك " ال سبيز بُت القراء اؼبنسبُت كغَت اؼبناسبُت لذلك قاؿ افبل طوف حملاكره بأفإذ يصبح ؽبم بو، 

البلحق، الذم يدعي بأف البحث عن اغبقيقة الواضحة كاؼبشركعة، يكوف ُب اػبطاب اؼبكتوب، يعرض نفسو 

 2"لسوء الفهم

إف النص اؼبكتوب سيكوف حباجة إٔب شرح أكثر من الكبلـ دبا يبكن أف يساؽ  إٔب من يفهمو كإٔب من ال 

القراءة تستلـز قدرا " ساسا بالوعي فػأ يبنح النص اؼبدكف الكثَت لقضايا اجملاز الف قراءتو نفسها مرتبطة إذيفهمو،

كبَتا من تدخل الوعي، بل أكثر من ذلك فهي عملية ذىنية تقـو على ترصبة عنصر مادم إٔب عنصر معنوم، 

 3"فالقراءة ُب مقاـ األكؿ عملية كاعية

إف التعامل مع النص سيكوف خبطوات متأنية زبتلف عن تلقيو شفهيا، إنو يبدأ باإلدراؾ ٍب التعرؼ، فالفهم ٍب 

 إف إلتقاء اؼبتلقي مع النص اؼبتجوز فيو مدكنا ُب كتاب ىو كعي بالواقع الثقاُب كاغبضارم للمجتمع من 4"التفسَت

خبلؿ تشفَت كاقعو اؼبوضوعي ضمن نظاـ سيميوطيقي داؿ زبتزنو الكتابة كتستدعيو كتظهره كتتواضع على مدلوؿ 

. عبارتو ُب حدىا اؼبيسر للتواصل، الذم وبيل على الواقع اؼبادم صعودا إٔب مستول الرمز كاإلشارة
                                                 

 11،ص1،2008اغبلقة النقدية األدب كالتاريخ كاؽبَتمنيوطيقا الفلسفية، تر خالد حامد مركز اإلمباء اغبضارم، سورية،ط: د يفيد كوزنز-  1
 2 5ؿباكرات فيدركس تر كلًت ىاملتوف نقبل عن دايفيد جاسرب،مقدمة ُب اؽبَتمنيوطيقا،ص:أفبلطوف -  2
 12،ص2002طالقارئ كالنص كالعبلمة كالداللة، اجمللس األعلى للثقافة، مصر،: سيزا قاسم-  3
 12اؼبرجع نفسو، ص: سيزا قاسم-  4
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إف الكتابة زبتلف عن الكبلـ اؼبنطوؽ، من حيث القواعد كتنظيم العبلمات، كاؼبتلقي إذا كاف يستقبل الرسالة من 

إف الوعي بالعبلقة بُت ؼ الشفرتُت ةإلختبلؼ طبيع خبلؿ الكبلـ الشفهي يتوقع اختبلفات عما إذا تلقاىا كتابة

 .1"الشفاىية كالكتابة يؤثر ُب قضية اؼبعا٘ب األكٔب كالثوا٘ب

النص اؼبكتوب يقرا بصمت بعيدا عن اإلنشاد كاإللقاء كلكن اللغة مهما ابتعدت عن الشفاىية فإف ىذا األصل 

الشفاىي يبقى ظبة الصقة هبا، كحىت الكتابة لن تستغٍت عن الشفاىية ألف كل النصوص اؼبكتوبة مضطرة بطريقة 

ك غَت مباشرة على ارتباط بعآب الصوت اؼبوطن الطبيعي للغة كي تعطينا معانيها، كتصبح القراءة تعٍت أما مباشرة 

 2"ربويل النص إٔب الصوت

 :المجاز بين الشفاىية والكتابية - د

يستحضر القارئ كلحظة انبثاؽ خارج قيود الكتابة، كيظهر معها ما أصبح ـبتفيا من بعض العناصر الصوتية اليت 

ليس ؽبا مقابل ُب الكتابة، إضافة الحًتامو لكل ما استطاعت الكتابة إظهاره بتقنياهتا اعبديدة ُب تثبيت الصوت 

تعزيزا ؼبعٌت النص قبل التجوز ُب معانيو 

التحليل العميق اؼبتتابع اؼبطوؿ سيصبح أمرا فبكنا مع دخوؿ الكتابة ُب الكعي اإلنساف، كدراسة النصوص ؼ

الصيغ الشفاىية اؼبساعدة على  على  النص اؼبكتوب كليس  اليت تعتمد علىفالطريقة اعبديدة ُب زبزين اؼبعرفة كىي

كثر أصالة كذبريدا، ألف الثقافة الشفاىية تعتمد عملية التفكر داخل أمباط أالتذكر ستحرر العقل كتدفعو كبو فكر 

ك كلمات أشفاىية حافزة على التذكر صيغت بصورة متقابلة، قابلة للتكرار، ُب صبل متكررة أك متعارضة 

قرر تركيب اعبملة م فبااغباجة اغبافزة للتذكر بكوف مـ الذاكرة، كامسجوعة، كىذا الفكر الشفاىي اجملدكؿ مع نظ

                                                 
 37،ص1994الشفاىية كالكتابة، تر حسن البنا عز الدين، سلسلة عآب اؼبعرفة، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، الكويت،: كلًتج، لونج-  1
 44اؼبرجع نفسو،ص:كلًتج، لونج-  2
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نفسها  لذلك كاف اػبطاب اؼبكتوب يعتمد ُب نقل اؼبعٌت على البنية اللغوية ذاهتا، ألنو يفتقر إٔب سياقات كجودية 

 .1"عادية ربيط باػبطاب الشفاىي كتساعده على ربديد اؼبعٌت اؼبتجوز فيوككاملة 

النص سيكوف ؿبكوما بنظاـ الكتابة اعبامد، كاؼببتعد عن ظركؼ انتاجو ُب انفصاؿ تاـ عن منتجو، كىي ؿبددات ؼ

ُب صعوبة تفسَت كبلـ  (637تػ)يضعها اؼبتلقي ُب حسابو أثناء ؿباكلة للفهم أك التجوز قاؿ مشس الدين اػبويب

علم التفسَت عسَت يسَت، أما عسره فظاىر من كجوه أنو :" اهلل، ككبلمو ينطبق على كل النصوص اؼبكتوبة قاؿ 

كبلـ متكلم ٓب يصل الناس إٔب مراده بالسماع منو، كال إمكاف الوصوؿ إليو خببلؼ األمثاؿ كاألشعار، فإف 

ف فتفسَته على كجو القطع آ منو، أما القرعاإلنساف يبكن علمو باؼبراد اؼبتكلم بأف يسمع منو، أك يسمع فبن سم

 كما أف التعابَت  2"اليعلم إال بأف يسمع من الرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كذلك متعذر إال ُب آيات القبلئل

الشفاىية زبالف اؼبكتوب ألف الصيغ اليت تتسم هبا الشفاىية أكثر دقة من الكلمات اؼبكتوبة الرتباطها باؼبعيش 

كبعآب اغبياة اإلنسانية كمنو تكوف القراءة باعتبارىا آلية للمعرفة كفعبل ضبيما كمشاركة كجدانية بُت اؼبتلقُت،أما 

الكتابة فتفصل بُت العارؼ كاؼبعركؼ كتبٍت شركط للموضوعية، بعدـ اإلرتباط الشخصي للقارئ بالنص كالقدرة 

 يكوف استقباؿ النصوص اللغوية اليسَتة كاؼبتعلقة باإلستخدامات اغبياتية سهلة الفهم مع إذ 3"على اإلبتعاد عنو

دينية اؿطويلة ك اؿإحاطة اؼبتلقُت بظركؼ اإلنتاج، إال أف األمر سيزداد تعقيدا ُب حالة استقباؿ اؼبتلقي لنصوص 

 سيؤدم إٔب صعوبة تلقيها كىو ما اللغة اجملازية ُب تعبَت عن الواقع، على  حيث تعمل ىذه األخَتةشعريةاؿك

كاستعاهبا، فهي مقتطفة من سياقها كما أف اؼبتلقي يكوف ربت ضغط اؼبوقف اللسا٘ب حبيث تتطلب منو سرعة 

. الفهم كاغبفظ ؼبا يقاؿ كالقدرة على ترتيب اؼبوقف على أساس ما يدكر حوؿ الكبلـ

                                                 
 64اؼبرجع نفسو، ص: كلًتج، لونج-  1
 16ص/1الزركشي، الربىاف ج-  2
 90اؼبرجع نفسو، ص: كلًتج، لونج-  3
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التلقي الشفاىي للنصوص يفًتض قوة استثنائية ُب اغبفظ كالتذكر، فقد كاف النقد الشفاىي ُب ثقافتنا العربية ؼ 

عدية ربكم اقبل التدكين مثاال على كيفية استقباؿ النص كاغبكم عليو ُب اغبدكد ما تستدعيو اغبافظة من معايَت قو

على طريقة صياغة الكبلـ، كىي قواعد نابعة من اؼبمارسة كاؼبعرفة اللغوية الفطرية كاإلحتكاـ للقيم اعبمالية اؼبستقرة 

تة ُب كل إبداع ب فبارسة تقر بأشياء الواضحة كتعتربىا قواعد ثافهيُب اجملتمع للحكم على ما جاء ُب النصوص،

يتفاعل آنيا مع ما  هبد اؼبتلقي نفسو أماـ ضركرة إصدار حكم على ما ظبع، أكس كىو ماكاعبوانب الببلغية،

 .يقاؿ بانطباع كلي

 

: الكتابة آلية لقراءة المجاز-   ه

الكتابة ربد من حرية الفهم عكس اؼبنطوؽ، كسبيل للتخفيف كاإلهباز كاغبذؼ، لتخلق صعوبة كثَتة ُب الفهم، فقد 

ال ربملكم الرغبة ُب زبفيف على حذؼ معانيو كترؾ ترتيبو، كاإلببلغ فيو، كتوىُت " كانت الوصية للكتبة قديبا

 ألف النص اؼبدكف وبتاج إٔب ذبوز ُب معانيو ليفهم اؼبراد منو كليا كقد يكوف قصره أسرع للفهم قاؿ عمر 1"حججو

 ألف النص اؼبدكف خاصة إذا كاف طويبل وبتاج إٔب مهارات 2"أكجزالكتاب،فإنو أسرع للفهم" بن عبد العزيزلكاتبو

كل اؿال تواجهو إشكالية اؼبعا٘ب اؼبتعددة إال عندما يأخذ " القارئإذ للفهم كيتعرض إٔب ؾبازات بعيدة ُب الفهم 

تارىبية تتشكل كنسق كلي أم اؿطبيعية أك اؿبعُت اإلعتبار، حيث تتبُت أحداث كشخصيات كمؤسسات كحقائق 

كمجموعة دال لية كلية  

كمن ٓب يراعي ذلك سيكوف اجملاز ىو جعل النص ينطق دبا يريده القارئ جاء ُب سبب موت ابن اؼبقفع أنو كتب 

 )أمانا لعبد اهلل بن علي كقد كاف كاتبا ألخيو عيسى عندما خرج على أيب موسى فكاف قد احتاط ُب عملها

                                                 
كتاب الوزراء كالكتاب، تح عبد اهلل اظباعيل الصاكم، مطبعة عبد اغبميد أضبد اغبنفي : اعبيشارم أبو عبداهلل ؿبمد بن عبدكس-  1

 116،ص1،1357مصر،ط
 33اؼبرجع نفسو، ص: اعبيشارم -  2
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فالنص اؼبدكف يبنح لقارئ الوقت لتفهمو  كمن ىنا  1"كككدىا، كاحًتس من كل ؾباز يقع عليو فيها (مافاأل

كشرحو كمن ٍب التجوز فيو، كحىت البحث عما يريده فيو، فقد كاف كاصل بن عطاء يصلي كال سبر آية فيها حجة 

 2"على خصومو إال قطع الصبلة كدكهنا

 اؼبدكف على دقة اإلستنباط كضبل النص على بعضو البعض ككضعو ربت النقد كالتجوزفيما يستحق ز   يقـو اجملا

كتفسَت ،التجوز فيو لتحقيق اإلنسجاـ الكلي ؼبعانيو فحىت أنبياء بٍت اسرائيل كضعوا ما ديٌكف من قبل ربت النقد 

ىذا األدب الذم ًب صبعو كاكتسب درجة من القداسة ٓب يكن ليتم إال بعد دراسة متعمقة ُب كل أقسامو، كقد 

ك أكجد األنبياء اؼبتأخركف أقواؿ األنبياء السابقُت ؾبموعة أمامهم فعكفوا على دراستها كتنقيحها من أجل نقدىا 

  3"لئلعتماد عليها كتفسَتىا

يطرح مشاكل مرتبطة بالكتابة كاختبلؼ اػبطوط اؼبكتوب بو من اػبط العربم - كالعهد القدٙب–النص اؼبدكف ؼ

األصيل إٔب اػبط األشورم اؼبربع اؼبستخدـ األف، كٓب يتوقف الكتبة الذين كانوا يقرؤكف التوراة للجمهور عن تعديل 

النص لتوضيح أقدـ النسخ كالتدقيق ُب النص اؼبعًتؼ، حيث يقوموف بتعديبلت عديدة يدخلونو ُب اؽبوامش 

الصفحات كمقركء كليس كمكتوب إضافة إٔب زيادة ُب الكلمات كحذؼ فيها كتغيَت الكلمات غَت اؼببلئمة 

 .فضل ُب رأيهماألمكاف كلمات أخر مناسبة للمعٌت كىذا ىو 

ككلها فبارسات هتتم بالعبارة اجملازية ُب التعبَت حىت تربطها برغبات كفهـو اؼبتلقي كميولو النفسية كمذىبو العقدم، 

فالعقل الكتايب يسمح بإجالة الفكرة، كتقدير الكبلـ ُب أكساط اعبمل كزبرهبو على ما يظنو أنو مراد قائلو، فهو 

كوبيل الفكر كليس من السهولة دبكاف أف تقنعو األنساؽ الشفوية اليت كانت , يفحص اؼبكتوب كيدقق ُب اؼبعا٘ب

ال ردبا تسحر اؼبتلقي ُب الكبلـ، فالكتابة اؼبعٌت ستصبح كسيلة للتثبيت كحىت للحيلة، كالعقل الكتايب ىو عقل 
                                                 

 71اؼبرجع نفسو، ص: اعبيشارم -  1
 236ص،1986، تح فؤاد السيد، دار التونسية للنشر،تونس، الطبعة الثانية،  طبقات اؼبعتزلة ،القاضي عبد اعببار-  2
نقد العهد القدٙب من أقدـ العصور حىت العصر اغبديث، ترأضبد ؿبمد ىويدم، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمَتية، اجمللس األعلى : زؼباف شازار-  3
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ٓب يعلمو الكتابة لتمكن اإلنساف هبا من اغبيلة ُب " مفكر متأمل قاؿ العتيب مدافعا عن أمية النيب عليو السبلـ

 1"تأليف الكبلـ، كاستنباط اؼبعا٘ب، فيتوسل الكفار إٔب أف يقولوا اقتدر هبا على ما جاء بو

 :أىمية الكتابة في مجازية النص- و

أْم ِعْنَدَىْم الغَْيَب " عرايب يكتبوف ُب قولو تعأباألتصبح الكتابة مرادفة للعلم، كالكاتب ىو العآب لذلك فسر ابن 

إ٘ب بعثت إليكم "  أىل اليمنإٔبمعاذا بعث ثَت قوؿ النيب عندما األكفسر ابن "  دبعٌت يعلموف*"فـَُهْم َيْكتُُبونَ 

أم عاؼبا ألف الغالب على من كاف يعلم الكتابة أف عنده علما كمعرفة ككاف الكاتب عندىم قليبل كفيهم " كاتبا

عزيزا، ألف العقل الكتايب يفتح باب اؼبعا٘ب على مصرعيها كيزيد التساؤؿ ُب اؼبعٌت كيقدح زناد التجوز كيكوف لو 

متسع للتخَت بُت اؼبعا٘ب كمقارنة اللفظة بغَتىا كزيادة كحذؼ ُب عناصر اعبمل لتحقيق الفهم كلقد ظبى مسكويو 

الببلغة تكوف مع ركية كفكرة كزماف متسع إلنتقاد كالتخَت كالضرب كاإلغباؽ كإجالة الرٌكية "ذلك بببلغة قاؿ معرفا 

 .2"إلبداؿ الكلمة بالكلمة

فاغبرؼ  منها، على التواصل كمعايشة اغبقيقة ُب النصوص خاصة اإلؽبيةتلح إف الكتابة تفتح لتساؤؿ عن اؼبعٌت ك

ينقل كيبلغ الركح كُب نفس الوقت وبفظو من الضياع كبينما ينفتح العهد القدٙب ُب سفر التكوين على الظاىريات 

اؼبادية، كينفتح العهد اعبديد على عمليات التجسيد ينفتح القرآف على اعبانب العقلي باغبث على مواصلة القراءة 

ُب معانيو كستصاحب القراءة كالكتابة مثبل النص منذ غبظة تلقيو، كإليو سًتد ماسينتجو ىذا العقل الكتايب من 

 .ذبوز ُب الكبلـ كتقدير ُب اؼبعٌت

: مستويات التلقي-1

                                                 
 43ص/1ج1922دار الكتب اؼبصرية،طبعةصبح األعشى،: القلقشندم -  1
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كوف النص ليس إال عبلقة جدلية بُت مكؼبا كانت معطيات النص مفتوحة على ـبيلة القارئ فمن الضركرم  أف 

اسًتاتيجية إلنتاج : ماـ اسًتاجيتُتأفنحن  كمن ىنا ردكد فعلو ـبتلفة باختبلؼ استجابتو،  زبتلف النص كالقارئ 

 النص ال يقدـ معناه إال ُب ضور اؼبتلقي لعبلماتو، إذكأخرل للتلقي ربققاف ُب تكامل مقصدية النصوص، 

اؼبعٌت ال ؼال يبكن اغبديث عن اؼبعٌت بعيدا عن ذباكبات القراء كرد فعلهم، كيستطيع أف يقرأه كيستجيب لو، 

 1"نو اإلستجابة نفسهاأ أف يكوف داخليا، كإذا ٓب يكن اؼبعٌت داخليا فبل بد  إذفيتحقق دكف استجابة، فبل يبكن

 اؼببدأ العاـ مدخل كل النظريات اؼبهتمة بالقراءة على كجو عاـ، كإف اختلف البعض معها فإنو  ىوقد يكوف ىذا

، فاؼبعٌت  ال تشوهبا ريبةال شك يسلم بدكر القراء ُب تعدد فهم النصوص كحىت إساءة فهمها كىي حقيقة ملموسة

 .أصبح يدرؾ على أنو ُب موقع كسط بُت النص كقارئو، كمن ٍب يتحدد من تفاعلهما أثناء قراءة نشطة كمنتجة

 :تلقي القارئ للنص - أ

ثار تدخل القراء ُب آ ال من خبلؿ رصد البد منوأصبح استحضار القراء ُب عملية تلقي النصوص كذبوزىا أمرا 

النصوص الفنية تتضمن على كبو ثابت مفاتيح لكيفية ذبوزىا، فاعبمهور " : عملية الفهم كالتجوز فحسب بل ألف

 من خبلؿ بنيتها اؼبوجهة أساسا لقراء ؿبتملُت، أك 2"ييستحضر ُب النصوص، أك يبثل فيها بكفاية ُب األغلب

" سيصبح ك مفهـو اعبمهورأمتخيلُت سوؼ يكوف تدخلهم أثناء عملية القراءة بالتجوز أمرا مشركعا، كأف القارئ 

 ألف دكرىم وبدد مسار فهم النص الذم يعطي من خبل ؿ بنيتو 3"كيانا ال انفكاؾ لو عن مفهـو النصوص الفنية

.  تشكل غموضا لدل القارئ   حدةمناىتماما بقارئو مهما أظهر

النصوص اؼبتجوز فيها تدفع قارئها ليتأمل ما يقرأ، كتثَت فيو ردكد فعل يستعُت فيها خبيالو كذاكرتو، كلكنها ال ؼ    

الواعية عند القارئ أك أف ربمل منو اؼبركز الفعاؿ " أفعاؿ اغبرية" تعطي األنبية لػػػ" :ربدد لو بدقة مسار فهمو فهي

                                                 
 99 ص2003عبد العزيز ضبودة ف اػبركج من التيو، سلسلة عآب اؼبعرفة الكويت ط -  1
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لشبكة ال تنتهي من العبلقات، كىو يقـو من بينها بإقباز شكلو اػباص دكف أف تؤثر فيو أية ضركرة يفرضها 

ُب قراءة النص، ألف اؼبعٌت ٓب يصبح منعزال عنو كإمبا " النسبية" القارئ يشعر هبذه اغبريةؼ 1"التنظيم نفسو للعمل

 كأصبح الفهم منوطا بو كما على النص إال أف يكوف قادحا كؿبفزا للعمليات اإلدراكية للقراء، 2"أصبح أثر يعاش

 ألف عمليات الفهم ُب ق الذاٌب اإلدراكي لؤلفراد ال يستطيع حىت مراقبة تفسَتقأصبح النص حبكم استقبلؿإذ 

 تشييدىا متعلقة بالذات

 فمنذ أف أصبح النص مندرجا ضمن التعابَت اؼبثبتة كتابة، انفتح على إمكانيات متعددة للمعٌت، كربرر ىكذا من 

 تعددية معا٘ب النص الذم يدعو إٔب القراءة إٔبموقع ميبلده كفيما كراء تعددية معا٘ب الكلمات ُب التحدث، 

ال ؼ 3"اؼبتعددة، إهنا غبظة التجوز بُت الفهم اؼبراىن عليو من طرؼ القارئ كاقًتاحات اؼبعٌت الذم ُب النص نفسو

يستطيع القارئ فهم لغة النص إال إذا عرؼ كيف يقرأ ما بُت سطوره، كما ال تعرب عنو ذبلياتو بشكل كاضح حىت 

 .ىذا راجع لطبيعة النص الذم يبتنع عن تقدٙب اؼبعٌت بشكل ظاىرمؼيستطيع اإلمساؾ بشكل العمل كمعناه، 

: التلقي وأثره في تعددية المعنى - ب

نطق ستنو ىو الذم مألف مشاركة القارئ الفعالة ُب فهم النص ربدد مسار تلقيو كطرؽ فهمو، ألقد ظهر جليا 

صبح ينظر للقراءة أ كؽبذا 4"الشيفرة اليت كتبت هبا الرسالة ليحقق معناىا، كإال ظل ىذا اؼبعٌت ؾبرد إمكاف فحسب

على أهنا عملية ذىنية معقدة فيها يتفاكت مستول تعددية اؼبعا٘ب باختبلؼ القراء ُب طريقة تلقيهم للنصوص 

يتألف من أنشطة إذ كبنيتو الكربل اؼبندرجة ُب الثقافة، حيث يصبح  فعل القراءة ُب جوىره فعالية إلنتاج اؼبعٌت، 

تعديل التوقعات ُب ؾبرل عملية القراءة كأف اؿصياغة كاؿمتممة كمتزامنة من اإلختيار كالتنظيم، كاغبدس كاإلستياؽ ك

، كقد زبتلف لدل قارئ كاحد ُب أزماف ـبتلفة لذلك تتباين آلخركيفية إقباز ىذه الفعاليات زبتلف من قارئ 
                                                 

 17ص2001، تر عبد الرضباف بوعلي ، دار اغبوار ، سورية، ط،ا مبَتطو إيكو، العمل اؼبفتوح -  1
 58فولفجانج إيزر، كضعية التاكيل الفن اعبزئي كالتأكيل الكلي تر أضبد بوحسن، ص-  2
 133، تر أضبد بوحسن، ص ضمن كتاب نظرية األدبعن العقدية تقريض صغَت لفن التأكيل: ىانس ركبرت ياكس -  3
 16، ص1998 دار الطباعة، القاىرة، ،النظرية االدبية،تر جابر عصفور،ركماف سلدف ؾ -  4
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 للنص الواحد بتعدد أشخاصهم، كلكن اقراءات األفراد للنص نفسو من عصر ألخر، كما يقدموف فهما متعدد

رغم ذلك قد ينتج عصرا ما عددا أساسيا ؿبدكدا من القراءات النموذجية اؼبمثلة لتفكَت أفراده، فبا هبعل قراءات 

األفراد نفسها ليست خاضعة سباـ اػبضوع ألمزجتهم أنفسهم بل للتوجهات الفكرية كاإلديولوجية العامة لكل 

٘ب اؼبطركحة لتفاكت مستويات التلقي داخل إطار ا من إختبلؼ ُب اؼبعا لذلك نستطيع أف ترجع  جزء1"عصر

التوجهات الفكرية السائدة ُب فًتات ـبتلفة، حيث تتحكم البٌت الثقافية اؼبسيطرة على تلك الفًتة ُب فهم 

. النصوص

لقد نيظر للسياؽ الثقاُب على أنو عامل مهم ُب فهم النصوص، إنو يعمل على إنتاج سبلسل من التقييدات جبانب 

السلسلة اؼبتضمنة ُب النص نفسو كعدـ ذكر حوادث لداللة ماذكر عليها فهي ال ربتاج لتنبيو النص قصد سرب 

 سبب اختبلؼ اؼبعٌت عند األفراد يظهرا ممعانيو اػبفية ألنو أشياء مألوفة ُب اجملتمع كامنة فيو تتغَت مع الزمن كمعو

تاريخ "  كحىت عودة القارئ للنصوص السابقة قصد معرفة معانيها اػببيئة فيها ىو شعور أف2"من فًتة ألخرل

 3"إليو فكرة اإلستقبلؿ النصي  باذباه مقاربة مبادئ العمل اؼبعطاة كما توحي القراءات اؼبتكررة ليس ربسينا تقدميا

كلكنو قراءة جديدة كفق معطيات جديدة كالقراء اليعودكف إٔب نفس اؼبعٌت ألهنم يريدكف فهمو على كبو صحيح 

ف أهنم يريدكف تكرار قراءة صحيحة سابقة بل لشعورىم بأف القراءات السابقة ٓب تسلك قدرة العمل على ألأك 

ىذا اإلختبلؼ  كالتكرار للقراءة يكوف غبساب نشداف اؼبعرفة لذلك ال  4"يفهم بطرؽ جديدة كردبا غَتمتوقعة

ف سبثل تقدما ُب اؼبعرفة، كأف شبة معايَت للكفاءة أف وبدث ؾباز ما ٓب يفًتض القارئ أف القراءة يبكن أيبكن 

. على منزلة من قراءة اآلخريناألستمكن اآلخرين من معرفة سبب أف القراءة اليت يقًتحها شخص ما ىي 

 :تلقي المعنى وأصول المعرفة- ج
                                                 

 38زاف ركبُت سليماف، تنوعات النقد اؼبوجو إٔب اعبمهورصسو-  1
 29القراءة كتوليد القراءة ص: ضبيد غبميدا٘ب - –  2
 46، ص2009الطبعة األكٔب ، دار الكتاب اعبديد القراءات اؼبتصارعة التنوع كاؼبصداقية تر، فبلح رحيم: آرمينسًتكنغ .  ب. بوؿ -  3
 38، كص46القراءات اؼبتصارعة ص: آرميسًتكنغ. ب. بوؿ -  4
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ألف ،إف كل قراءة للنص ىي بشكل خاص فردية منسوبة للذات لذلك زبتلف بشكل قد ال يبكن التنبؤ بو

شخصية القارئ كفكره يتدخبلف ُب عملية إنتاج اؼبعٌت، كحىت ما يدركو الفرد من العمل ليس ىو العمل نفسو كمن 

ٔب اإلصباع على قراءة ؿبددة لنص معُت كرفض ما عداىا من  إ ذلكل، كإال جر1"اػبطأ اعتبارنبا شيء كاحد

. خر كاغبكم على أف تلك القراءة قد استنفذت إمكانيات النص اؼبمنوحةاألعا٘ب آب

 السوسيوثقاُب حيث ىمف يقدـ تفسَتا لتفاكت مستويات التلقي عند األفراد اعتمادا على تباينأ حاكؿ بعضهم 

يطبقوف منظومة إجرائية معقدة من التمييزات اليت  فراد ُب بيئتهم ال يتعاملوف مع الواقع كما ىو كإمبااألف أيرل 

"  ُب أكضاع مبوذجية من التفاعل مع اآلخرين، كيبكن سبييز بعض ىذه القيودينجزكهنااكتسبوىا كتعلموا كيف 

 كيقولو كوبس بو ىو مشبع بالنماذج كاإلمكانيات لقارئ  فكل ما يفعلو اؿ2"جتماعية، ثقافيةابيولوجية، نفسية، 

اليت انتهت إليو كعضو ُب النوع كاجملتمع كاجملموعة اللغوية كالثقافية اػباصة فالتطور كاللغة كالبنيات اإلجتماعية 

ف الفرد يتعرؼ على إمكانياتو إكاألنظمة الرمزية للثقافة سبكن كربدد األعراؼ اؼبتبعة ألمباط السلوؾ اػباص، أم 

 كيتصرؼ تبعا لذلك، إف ىذه األنشطة الثقافية تكتسي قيمة عبلمة، دبا اآلخرينجتماعيا ُب أنشطة الناس إاحملددة 

جتماعية األشكاؿ السيميائية  إلجتماعيا، كنظراإفيها بنية األشكاؿ السيميائية للعبارات حيث أصبحت مندؾبة 

ؽبذه العبارات، فإف النصوص يبكن أف ينظر إليها با عتبارىا متفقا عليها تقدح كتثَت العمليات اإلدراكية، كما 

كلكن على الوضعية الفردية ، وبدث ُب ميداف اإلدراؾ الفردم أثناء فهم النصوص ال يتوقف على النص فقط

العامة غبالة الذىن كنتيجة ؼباضيو كحاضره، فاؼبتلقي يستعمل النصوص إلنتاج اؼبعا٘ب ُب ميداف إدراكو كإف كانت 

كما يسميها  (نتاج الفهمإ )النصوص التثَت بشكل دقيق أك إٓب سَتكرة اإلدراؾ اػباصة بطريقة منتظرة، فعملية

فز االعوامل الوسيطة كاغبو: مشيدت معقدة تتداخل ؾبموعة من العوامل كالعناصر كالظركؼ ُب ربقيق منها

                                                 
 40ص1992 1 صفا، منشورات ارباد الكتاب اؼبغرب، الرباط ط تودركؼ، مقوالت السرد االديب، تراغبسُت سبحاف كفؤاد-  1
 86، ص2000، 1التأكيل بُت السيميائية كالتفكيكية، تر سعيد بنكراد اؼبركز الثقاُب العريب، اؼبغرب ط: أمبَتتو إيكو-  2
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 عوامل اإلستعداد اؼبرتبطة بسَتة : أيضامنهاكنتاج عملية الفهم إك احملددات اؼبتفق عليها ُب سَتكرة أكالبواعث 

 .حياة اؼبتلقُت كالتوقعات اؼبتعلقة دبقاصد اؼبنتجُت للعوامل الوسيطة

ذباه اإلدراكية مثل حالة بناءات العآب الفردية، كقدرات الذاكرة كدرجات التسامح ااإلستعدادات -

قامة البنيات الكربل كاسًتاتيجية اإلستدالؿ إالنصوص اؼبعقدة كاؼبتناقضة كاإلسًتاتيجيات مثل اسًتاتيجية 

نتاج الفهم ىو عمل اإلنساف كلو ُب كضعية سَتة حياتو كضمن سياقات متعددة كالنص إفالقراءة ك... كاإلنشاء

ىو القادح للسَتكرات اإلدراكية كمن دكف أف يستطيع مراقبتها كلها، ككل ما يتمتع بو القارئ من مؤىبلت سيعمد 

 1"إٔب توظيفها دبجرد أف يستثَته النص أثناء فعل القراءة باعتباره تفاعل مركب 

األىلية اليت يستدعيها النص لكي يقرأ  كبُت (معرفة الكوف الذم يتحرؾ داخلو القارئ )بُت أىلية القارئ

، فالنص ينحو إٔب بناء قارئ مبوذجي، قارئ مبوذجي من مستول أكؿ يطلق عليو إيكو القارئ 2"قراءة اقتصادية

الدالٕب، كلكن النص ال يكتفي بو بل يتوجو إؿ قارئ مبوذجي من مستول ثاف يسميو القارئ اعبمإب، كقراءتو ىي 

 3"قراءة نقدية ىبتلف فيها عن اآلخرين حيث يستهدؼ اكتشاؼ الطريقة اليت يشتغل هبا اؼبؤلف النموذجي

 كفيها الكثَت من اؼبعا٘ب اغبرفية كاجملازية ألف 3"فالقارئ الثا٘ب ال يبكن إرضاءه بسهولة ألنو يركز على لغة النص

. صاحبها فطن من الناحية اعبمالية كالنقدية

 إف القراءة اعبمالية تستدعي قارئا مزكدا باؼبعرفة لكي يفهم إحاالت النص كبنياتو السطحية كالعميقة، كحىت 

اؼبؤلف يدرؾ أف نصو لن يتجوز فيو كفق رغباتو، بل كفق اسًتاتيجية معقدة من التفاعبلت اليت تستوعب داخلها 

جتماعيا، على أف ال وبيل ىذا على اللغة باعتبارىا نسقا من القواعد االقراء دبؤىبلهتم اللسانية باعتبارىا موركثا 

فقط، بل يتسع اؼبفهـو ليشمل اؼبوسوعة العامة اليت أنتجها اإلستعماؿ اػباص ؽبذه اللغة ككذا تاريخ التأكيبلت 

                                                 
 140ص 2009آليات الكتابة السردية تر سعيد بنكراد، سورية،ط: أمبَتتو إيكو-  1
 142آليات الكتابة السردية، ص: أمبَتتو إيكو-  2
 285التأكيل بُت السيميائية كالتفكيكية، ص : أمبَتتو إيكو-  3
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قراءة النص اعبمالية تستند إٔب كثافة اؼبوسوعة النصية للقارئ، كىي إذ  ،السابقة للنصوص دبا فيها النص اؼبؤكؿ 

، ألف (قصد اؼبؤلف ) حيث ذبعلو يتعاكف مع النص ُب ربقيق مبتغاه اعبمإب الذم ىو1"كثافة متغَتة كغَت ثابتة

 .اؼبؤلف يقدـ للقارئ أثرا وبتاج إٔب أف يكملو، كيتم كل ذلك عن طريق اغبوار التأكيلي بُت النص كقارئو

  :ديناميات المجاز 2-

يعكس اغبديث عن ديناميات فعل اجملاز اإلوباء بضبط عمليات الفهم، كأف سَتكرة القراءة أصبحت تدرؾ 

موضوعيا خبطوات كاضحة، فأشد اإلنتقادات اؼبوجهة لظاىرة اجملاز أنو عقدم كيؤيد السلطة كأنو ذاٌب غَت نسقي 

طيع ربقيق اؼبوضوعية ُب ت لكن ىذا الفعل اجملازم ليس مذىبا باطنيا، كلكنو بفضلو نس2"كال ىبضع ألية نظرية

الفهم النصوص كاػبطابات حبيث ال يستطيع القارئ أف يستبد حبيز الفهم ُب قراءة النصوص، ككذلك يكشف 

ـ ذباكز يقدح زناد الفعل أىذا الفعل عن طريقة النص ُب دفاعو عما يريد قولو، سواء اعتربناه مقص لصاحبو 

اجملاز، كحينما يبدأ اجملاز يكوف ديناميتو اػباصة بو تبعا لعواطف اؼبتلقي كمعرفتو كمشاغلو كأىدافو ككفايتو، 

. 3"كللتمثيل الذاٌب، كؼبراعاة اؼبتلقُت كلقيود ظركؼ التلقي

فاجملاز ىبتلف باختبلؼ األفراد كاىتمامتهم كاؼببادئ كاألعراؼ اليت وبيوف ضمن أطرىا الفكرية كاإلجتماعية،  

كلكن رغم ذلك نيقٌر ُب مرات عديدة ككبكم بسوء بعض اجملازات اليت سبتاز بالبعد كالتحريف، كنرد ذلك لرغبة 

 كرغم اإلحتياطات 4"النصوص تراقب ىي بنفسها عملية البحث عن اؼبعٌت" القارئ ُب ذباكز ما يقولو النص ككأف

النصية كالدالئل السياقية اليت تتيحها النصوص لقارئيها قبد أنفسنا أماـ الكثَت من الدالالت االحتمالية كليس 

                                                 
 143آليات الكتابة السردية، ص : أمبَتتو إيكو-  1
 104، تر أضبد بوحسن،ص ضمن كتاب نظرية األدبكيل األديبأعن العقدية تقريظ صغَت لفن الت: ىانس ركبرت ياكس-  2
 31، ص2000،  1النص من القراءة إٔب التنظَت شركة النشر كالتوزيع، الدار البيضاء، اؼبغرب  ط:  ؿبمد مفتاح-  3
 67اؼبرجع نفسو ص: ؿبمد مفتاح-  4
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اإللزامية ُب النصوص اؼبتجوز فيها كما أننا ال نستطيع أف مبنع النص من اػبضوع لقراءات أخرل ذكية تلتفت إٔب 

 1"ما ٓب يلتفت إليو القراء السابقوف ُب قضايا اؼبعٌت النصي

" مشكل تأكيل النصوص يبقى رىُت خطوات ال نستطيع رٌدىا كلها لصرامة األنساؽ  اؼبتبعة ُب عملية التجوز فػػك

جراءات صامتة كحدسية تثبت مقاكمتها العالية إاؼبهارات اجملازية اليت يبديها أفضل دارسي النصوص تتضمن 

 2"ك شكليأللصياغة النسقية، كمن ىنا صعوبة نقلها على أم كبو مباشر 

 :القرائن الدالة في فهم المجاز- 3

 كرغم ذلك يبكن مبلحظة بعض اإلجراءات اجملازية اؼبتأنية كأمثلة للتفكَت ُب ظواىر أسلوبية كبعض التحوالت 

الداللية بوصفها ؾبازات أك خطوات بيد صبيع القراء، كمعٌت ذلك أننا نقر بالوضوح النسيب لبعض ىذه القوانُت 

غالبا ما قبد صعوبة ُب معرفة أم نوع من اػبطوات اليت تقودنا من النص إٔب " اليت ربكم أم فبارسة لفعل اجملاز

 فهي ال تستطيع أف تظهر كتكوف مثار 3" ك حىت خاصةأاجملاز، إال أف ذلك ال يعٍت أف ىذه اػبطوات فريدة 

مساءلة، ألهنا خطوات كاضحة، ؽبا صرامة القانوف كمركنة التعامل مع التجربة الفنية اإلبداعية، إهنا قوانُت زبترب من 

طرؼ الذكات كترتكز على اؼبشًتؾ بُت النص كمتلقيو من خبلؿ فحص ثوابت اللغة كالقيم، رغم فرادة اإلبداع ُب 

كحىت كلو كاف اؼبعٌت احملٌقق ُب كل حالة على حدة معٌت فرديا، فإف فعل صياغتو ستكوف لو دائما  )كل نص

نتاج اؼبعٌت منو ألف إ يسعى اجملاز للوصوؿ إٔب اؼبعٌت من النص أك 4"كد منها بطريقة تذاكتيةأخصائص يبكن الت

 معها استبعاد معاف ال تربرىا قوانُت التجوز  يتمحبيث، إضفاء اؼبعٌت على مقطع لسا٘ب" أبسط تعريف للمجاز ىو

كنعٍت بذلك أف للمجاز حدكدا كلو القدرة على ايقاؼ سلسلة اجملازات البلمتناىية ُب نقطة ؿبددة تعترب ىي 

قراءات اؼبنحازة صفة اؼبوضوعية الزائفة اليت تتغلف هبا اؿ ىااؼبعٌت، كىذا يستهدؼ الذاتية ُب قراءة النص كيزيل عن
                                                 

 34اؼبرجع نفسو ص: ضبيد غبميدا٘ب-  1
 21، ص1994،  1السيمياء كالتاكيل تر سعيد الغامبي، اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت، ط:  ربرت شولز-  2
 280مقدمات لنظرية ُب القراءة، ص:  جونثاف كلر-  3
 1فعل القراءة نظرية صبالية التجاكب، تر ضبيد غبميدا٘ب كجيبلٕب الكدبة، منشورات مكتبة اؼبناىل، فاس اؼبغرب،ص:  فولفانغ إيزر-   4
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ف اجملاز ال يبلك موضوعا، كأنو هبرم جرياف النهر ال لشيء ، ألمن كجهة اإلمكانية  القوؿ باجملاز الؿبدكد" فػػ

سول ذاتو، كالقوؿ بأف النص ال يبلك هناية من كجهة اإلحتمالية، ال يعٍت أف كل فعل للمجاز يبكنو أف وبوز هناية 

إننا ُب كثَت من اؼبرات نؤكد بطريقة  قد تكوف حدسية أك أف بعض اجملازات بعيدة، كأف حدكد خفية .  1"سعيدة 

قصد " قد قاـ هبا القارئ باخًتاقها حبيث ال تنسجم مع ما نعتقد أنو قصد مؤلف النص، كال حىت ما يسمى 

كإمبا يظهر ىذا اجملاز قصد القارئ الذم ليس لو مربر من النص سول خدمة أغراضو، إف ىذا سينزع الثقة " النص

النص كقدرتو على ضباية ما يقولو اؼبستمدة من بنائو اللغوم، كاليت ربميو من تبلعب / كما يقوؿ الغزإب عن اللفظ

قارئو قاؿ عن الباطنية أهنم إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواىر قدركا على اغبكم بدعول الباطن على حسب 

ما يوجب اإلنسبلخ عن قواعد الدين، إذا سقطت الثقة دبوجب األلفاظ الصروبة فبل يبقى للشرع عصاـ يرجع إليو 

عمليات اجملاز نفسها كقبل دخوؿ إٔب ء  كلذلك غالبا ما ربدد سَتكرة اجملازات كنتائجو قبل بد2"كيعوؿ عليو

كلما " سقاط بعض اؼبعٍت على النص، فكما يقوؿ ايزرإ ُب قبليات القارئ ككيف وباكؿ جلياًحلقها، كيظهر ىذا 

 كىذا أمر 3"صارت التأكيبلت اؼبختلفة حدا أكثر تضاربا، صارت الشركط اؼبسبقة اليت ربكم ُب تأكيل أكثر جبلء

ديولوجي اليت ميزت حقبا بأكملها كليس أفرادا معينُت كما ىو مشاىد ُب العمل مكاضح ُب كل اجملاز العقدم كاإل

  .الفرؽ الدينية حىت صار نفس النص نصَتا لكل رأم ديٍت يدعيو القارئ

ف ىبضع لو النص أاشتهرت نظرية اؼبعا٘ب األربعة ُب تفسَت نصوص العهد القدٙب ككانت دبثابة القانوف الذم هبب 

إف نصوص العهدين تشتمل على معنيُت، األكؿ إذ كيل الديٍت للعهدين أف كبصر آليات التأيبكن  كىنا اؼبقدس 

 (معٌت النص)ىو اؼبعٌت اغبرُب، كالثا٘ب اؼبعٌت الباطٍت أك اجملازم، كىو اؼبعٌت األساسي ألف اؼبعٌت اغبرُب يقتل النص 

 على أساس ىذا التفضيل برزت إٔب الوجود نظرية العصرية القديبة كالوسيطة كاغبديثة ُب اؼبعا٘ب قكاؼبعٌت اجملازم وبيي

                                                 
 178التأكيل بُت السيميائية كالتفكيكية، ص: أمبَتتو إيكو-  1
 255ص1964فضائح الباطنية، تح عبد اغبمن بدكم، الدار القومية، القاىرة، :  أبو حامد الغزإب-  2
 73آفاؽ نقد استجابة القارئ تر اضبد بوحسن ص:  فولفانغ إيزر-  3
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إف تعدد اؼبعا٘ب جعل بعض اؼبؤلفُت ٓب يكتفوا بعددىا اؼبذكور، كإمبا أعلن بعضهم أف معا٘ب   كلذلك ؼاألربعة

 غَت متناقضة، كإمبا كل منها يعزز األخر كال يلغيو، إذ بلف معا٘ب العهدين غَت منتهية   كماأالنص ليست ؿبدكدة

. هبد كل قارئ ضالتو من اؼبعا٘ب اليت يبحث عنها كُب شركحها بناء على مقدرتو اللغوية

لقد كاف اىتماـ بقصد النص كاضحا ُب ؿباكلة فهم الكبلـ اؼبقدس، كٓب يكن ذلك فبكنا إال بإخضاع ىذه 

أف كل ؾباز : لقد صاغ القديس أكغسطُت قانونا ؾبازيا مفادهؼالقصدية لسلطة النص نفسو باعتباره كبل منسجما، 

 فاإلنسجاـ ىناخرمن النص نفسو، كإال فإف ىذا اجملاز ال قيمة لو، كآق جزء تبثيعطي عبزئية نصية ما هبب أف م

 .1" القارئفهمالداخلي للنص ىو الرقيب على 

ية ُب تراثنا من ضوابط للفعل اجملازم قبد أنفسنا أماـ سَتكرات ؿبددة ق انتقلنا إٔب ما صاغتو اؼبدرسة الفقاكإذا ـ

قصد امتثالو، كضبط مستجدات الواقع بضابط النص للعمل على ربقيق غايات كربل،  (الشرع)لفهم مراد اؼبتكلم 

هبا  كفق  ما تقتضيو عبارات األحكاـ للعمل على لفاظ كداللتها األبياف معا٘ب "  نبوتفسَت األصوٕباؿ كاف إذ

كال يلجأ للمجاز  إال ُب حاالت ـبصوصة تتعذر فيها الداللة اؼبباشرة، لغموض  ُب اؼبعٌت اؼبقصود من   2"النص 

 3"الكبلـ أك إلتساع داللتو كفق دينا ميات ؿبددة

                                                 
 79التأكيل بُت السيميائية كالتفكيكية، ص : أمبَتتو إيكو-  1
 59،ص1413، 4تفسَت النصوص ُب الفقو اإلسبلمي، اؼبكتب اإلسبلمي، بَتكت، ط:  ؿبمد أديب صاّب-  2
 33 ص 1976، 6الوجيز ُب أصوؿ الفقو مؤسسة قرطبة،بغداد،ط: عبد الكرٙب زيداف-  3
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 : والتشابو/اإل تالف  :تلقي أبي عبيدة للمجاز_1

      إذا كاف ما يعنينا ىو تاريخ تلقي ىذه الظاىرة فإف معرفة ذلكم التلقي األكٕب كأخص بو تلقي النحاة للظاىرة 

أمر البد منو كليس لغياب اؼبصطلح ػ اجملاز ػ عند أكلئك باؼبربر لتجاىل تلك حقبة من التلقي ألف تلقي النص ُب 

اؼبعٌت الكجود لو >> :ألفكأبسط صوره ىو شكل من التجاكب كالتفسَت الذم يظهره ىؤالء اذباه ىذه الظاىرة 

الذين كونوا لنا تاريخ تلقي ىذه الظاىرة فلوال تلقي األكؿ ؽبذه الظاىرة ما 1<< إال بواسطة األخرين كمن أجلهم

كانت لتقعد كتدرس،فتسمية عديدة اليت أخذهتا ىذه الظاىرة لدليل على أصالتها كعلى حسن استقباؽبا فالبقاء 

  .مؤشر على حسن اإلستقباؿ

الخليل بن كمن ىنا  كاف بعض النحاة قد أشاركا إٔب  الظاىرة من بعيد كٓب يذكركىا دبصطلحها اؼبعهود كمثل 

كذكره تنزيل العاقل  {*رََأيـْتـُُهْم ِلي َساِجِديَن  }الذم ذكر عدة توجيهات تدخل ُب باب اجملاز (ىــ175تــ  )أحمد

يَا َأيُـَّها }و* {رََأيـْتـُُهْم ِلي َساِجِديَن }و* {َو كلٌّل ِفي فـََلٍ  َيْسَبُحونَ } قولو سبويو عنو ركل ،فقدمنزلة غَت العاقل 

أنو دبنزلة ما يقع كيسمع ؼبا ذكرىم  *{النَّالْمُل اْدُ ُلوا َمَساِكَنُكْم َ  َيْحِطَمنَّالُكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوُىْم َ  َيْشُعُروَن 

 2<<بالسجود،كصارالنمل بتلك اؼبنزلة ،حيث ربدث عنها كماربدث عن  األناسي 

ف يسميو ابأقل إسهاما أيضا ُب ىذا الباب فقد هتدل ُب ربليبلتو للنصوص إٔب اجملاز كإف ؾبويو ي سكٓب يكن

َواْسَأِل اْلَقْريََة الَّالِتي ُكنَّالا ِفيَها َواْلِعيَر }:  قولو تعأببويويسدبصطلح سعة الكبلـ كمن سبثيبلتو ُب ىذا األمر ضبلي 

أف اهلل تعأب يريد >> :آلية بقولو ا على االتساع الذم ىو مآؿ كل ؾباز كفسر{الَّالِتي َأقْـبَـْلَنا ِفيَها َوِإنَّالا َلَصاِدُقوَن 

                                                 
 62ص1982ؿبمد عابد اعبابرم،كبن كالًتاث،قراءات معاصرة ُب تراثنا الفلسفي،دار الطليعة،بَتكت - 1
 -82-سورة يوسف  - *
 240ص1 ج1318سبويو،الكتاب،ربقيق عبد السبلـ ىاركف،اؼبطبعة األمَتية القاىرة - 2
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بنو فبلف تطؤىم الطريق كإمبا يطؤىم : أىل القرية فاختصر كعمل الفعل ُب القرية كما كاف عامبل ُب األىل كمثالو 

 1<<أىل الطريق 

 ىنا كانا مدركُت لفعل اجملاز كصيغة مقابل اغبقيقة لكن سياققهما اؼبعرُب ٓب يسمح  الخليل بن أحمدكبويو يفس

ؽبما بذكر اؼبصطلح ربديدا انطبلقا من ؾباؿ اىتمامهما بتقرير القاعدة فجاء مصطلحهما ػػتنزيل العاقل منزلة غَت 

. العاقل ػأكػ اإلتساع ػإال نوع من التربير الذم ىبدـ اذباىهما النحوم 

 تؤسس إلرىاصات  األكلية حوؿ ٌبقراءات الضمنية حوؿ ىذه الظاىرة كاؿاؿكانطبلقا من ىذه التصورات ك

عبهم بن  كىذا النص ىو قبل األكائل،  يعطينا صورة أكلية لكيفية تلقيو منا صريحا قبد نصإذاجملاز،ـ ظهورمفهو

فعل ألحد ُب اغبقيقة إال اهلل كحده  إنو ال>>:صفواف حيث يذكر لنا األشعرم أف جهما بن صفواف كاف يقوؿ 

كما يقوؿ ربركت الشجرة كدار الفلك كزالت  ،كأنو ىو الفاعل ،كإف الناس تنسب إليهم أفعاؽبم على اجملاز،

  2<<.كإمبا فعل ذلك بالشجرة كالشمس اهلل سبحانو الشمس،

يقرركيكرر الرؤية ذاهتا متعلقة جبهم كإٔب جانب ىذا قبد  (اؼبلل كالنحل  ) ُب كتابو الشهرستانيكعلى ىذا قبد

إنو يتكلم بطريق :متكلما سنيا كابن تيمية يسند ىو اآلخر إٔب جهم أنو كاف يقوؿ إف اهلل تعأب اليتكلم أك يقوؿ 

إنو كاف >>  :بل حىت أف ابن تيمية يقطع بإسناد القوؿ باجملازإٔب جهم بن صفواف إسنادا حيث يقوؿ عنو ،اجملاز

     3<<حيا كال غَت ذلك إال على سبيل اجملاز كينكر أظباء اهلل تعأب فبل يسميو شيئا كال

كلعل مايلفت النظر ُب ىذا النص ىو أف ابن تيمية على الرغم من أنو يقرف ظاىرة اجملاز جبهم إال أنو يقوؿ 

ٓب >>  كُب نص آخريقوؿ لنا فيو إنو 4<<إف تقسيم األلفاظ إٔب حقيقة كؾباز إمبا اشتهر ُب اؼبائة الرابعة >>:

                                                 
 108سبويو، اؼبصدر نفسو ص - 1
 779أبو اغبسن األشعرم،مقاالت اإلسبلميُت كاختبلؼ اؼبصلُت،دار إحياء الًتاث العريب،ربقيق ىلموت ريًت الطبعة الثالثة بَتكت ص - 2
 149ص1جىػ ، 1413ابن تيمية،اإليباف،ربقيق ؿبمد ناصر الدين األلبا٘ب،اؼبكتب اإلسبلمي بَتكت الطبعة الرابعة - 3
 108 ص1ابن تيمية،اؼبصدر نفسو ج - 4
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كىذا اؼبعٌت آخر ،  1<<خرآيعرؼ لفظ اجملاز ُب كبلـ أحد من األئمة إال ُب كبلـ أضبد على أنو قصد معٌت 

 بلفظ قاؿإذ يقوؿ فيو أنو أكؿ من   (ؾباز القرآف)للمجاز ىوماوباكؿ ابن تيمية أف ينسبو أليب عبيدة ُب كتابو 

قسيم اغبقيقة كإمبا عٌت دبجازاآلية ما يعرب بو  ىو اجملاز أبو عبيدة معمر بن اؼبثٌت ُب كتابو كلكن ٓب يعن باجملاز ما

 .عنها 

 تناقضات ىوأف عبارات جهم أعيد تلقيها بعد مرحلة الحقة من الوعي بظاىرة اجملازاؿيعلل ىذه  كلعل ما

  كلكن السؤاؿ الذم يطرح،كخصوصا كأف ىذه النصوص اليت عرضت كانت ربمل فصبل بُت اغبقيقة كاجملاز،

كؼباذا استبدؿ   ؟.جهم بن صفوانؼباذا تأخر ظهور ىذا اؼبصطلح إٔب غاية ىذا الوقت رغم أنو ظهر مع  ،نفسو

ىل السبب يرجع إٔب حساسية القضية ؼ- كاإلتساع أك تنزيل منزلة العاقل غَت العاقل ىذا اؼبصطلح بعدة تسميات

 كمن شبت يكوف اؼبصطلح قد مسلم بن أحوز الذم قتل كما نعلم على يد جهماليت ربطتو بالنص اؼبنسوب إٔب 

 .غاب نتيجة العواقب الفاجعة الستخدامو

أنو يبكن أف نرد عليها بأف تغييب اؼبصطلح خاصة من كتاب ؾباز  ىذه األسئلة المبلك اذباىها إجابة ؿبددة إال ؼ

 يُر الُقُروِن الَقْرُن الِذي بُعْثُت >>ديولوجية سلطوية  نبها إتباع اؼباضي كحنُت إليو حيثمالقرآف كاف مدفوعا بإ

 *<<ِفيِو ثُّم الِذي يـٌَلونـَُهْم ،ثُّم الِذيَن يـَُلونـَُهْم 

 يصر على أف تقسيم اللغة إٔب حقيقة كؾبازمبتدع ؿبدث ٓب ينطق بو  السلف ابن تيميةكعلى ىذا نقوؿ إف 

ُب تأكيل كتاب اهلل  سعواتوكإمبا نطقتو قركف البدع كاإلكبطاط ُب القرف الرابع كتطرؽ بو بعض العلماء ؼ 1.<<

   2<<بالطاغوت اليت هبب ىدمو >>،كادعوا أف لكل لفظ من القرآف ظاىرا كباطنا فحقت عليو التسمية 

                                                 
 109ابن تيمية،اؼبصدر نفسو ص - 1
 346ص /2ج(ت.د)عبدالعظيم اؼبطعٍت،اجملاز ُب اللغة كالقرآف بُت اإلجازة كاؼبنع،مكتبة كىبة  - 2
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قراءات ٓب تكن مدفوعة بدكافع ابن تيمية كؿبركاتو ُب القراءة كىذا يعٍت أهنا كانت ؽبا ذه اؿ قكيبكن القوؿ بأف

دكافع خاصة اليت ردبا كانت ُب العديد من اغباالت ىي النقيض سباما لدكافع ابن تيمية أم ىي التحمس الشديد 

فالقارئ الذم رىب ذائقتو كمؤل خزينو من الكبلـ كالنصوص اؼبصاغة صياغة زبييلية  للمجاز كالدفاع عن قيمتو ،

قبد كبلٌ من ابن قتيبة كاألمدم كعبد القاىر اعبرجا٘ب >> وباكؿ جاىدا أف يستنبط من النص داللة ؾبازية فلذا 

1<<يؤكداف على كجود اجملازُب اللغة كالقرآف
 

: المصطلح والمفهوم 1_1

يعترب كل من اؼبفهـو كاؼبصطلح  من أىم اؼبؤشرات اليت تبُت هبا ما كصل إلينا من العلم باؼبصطلح كمن نضج فيو  

كسبكن، إذ اليتسٌت أف تبلغ ىذه الدرجة من التجريد العقلي إال بعد عمل سبهيدم طويل كمباشرة متواصلة ، فبل 

. يتصور أف تنشأ عن طفرة كإؽباـ

؟ ―مآب يكن قسيما للحقيقة (ؾباز القرآف )ف يكوف اجملاز ُبأكلعل السؤاؿ الذم يطرح نفسو اآلف ىو ماذا عسى 

ف استخداـ أيب عبيدة للمصطلح اجملاز هبعلو مقاربا إ"  منىاينريخأىو اغبقيقة ذاهتا عل كبو مايقوؿ لنا اؼبستشرؽ 

كلكن إذا كاف ،لبعض اآليات اؼبشكلة  2" إعادة كتابة تفسَتية يصبح اؼبصطلح عندهللمعٌت الكبلسيكي أم

ف نطلقو على ماتأٌب أ اغبقيقة ربديدا ؟ كما الذم عسانا ذاالتفسَت أك إعادة الكتابة التفسَتية ىي اغبقيقة ، فلما

 علما بأف اؼبصطلح قد يشَت إٔب ىذا مع مبلحظة  أف اغبقيقة قد تكوف غائبة عن ذلك اؼبنت -يةالكتابة التفسَت بو

الذم يعكس اؼبسارات كاألشياء ك  بالتحديدؼباذا ىذا العنوافؼك بعبارة أخرل أكما أشار أحد الباحثُت القدامى 

فبل ، قكإذا سلمنا جدال هبذه إمكانية كنفًتض صحت فيشَت على ما يفًتض أنو اغبقيقة باجملاز كليس باسم اغبقيقة

                                                 
  14 ص2008 ،  اجمللد الثامن2ضبزة فاضل يوسف، تأكيل القرآف سلطة القارئ أـ سلطة النص،ؾبلة القادسية ُب األداب كالعلـو الًتبوية،العدد - 1
 103 ص،اؼبرجع نفسو،طارؽ النعماف  - 2
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 الكلي على عُت قريب أف ىذا يدفع إٔب التساءؿ عن الدكافع إٔب مثل ىذا العنواف اؼبلقب باجملاز كالغياب الشب

. اغبقيقة

إزاء نسخة كبن  أـ ؟اجملاز/ تبلور لرؤية فريدة من ثنائية اغبقيقة جديدةنكوف أماـ نسخة ىل    كُب ىذه اغبالة 

مكررة كمتخفية من رؤل أخرل يعمل عليها النحاة إبتداءا كغاية دبا ُب ذلك فعل التأكيل ذاتو حىت كٓب يكن لو أم 

 لكن أال يعٍت ىذا لعبا لؤلدكار دبعٌت أف اػبطاب اغبقيقي سيكوف ؾبازا، كاجملاز ؟ىدؼ سول الوصوؿ إٔب اغبقيقة

 استبدؿ باغبقيقة إشارة إٔب اػبوؼ من اقًتاف اغبقيقة بفعل إنسا٘ب  قىو بذاتو سيكوف حقيقة كقد يكوف أف ؼبفهـو

اػبطاب  بذلك  أبو عبيدة أف النص اؼبؤكؿ ال يقل ؾبازية عن النص اؼبؤكؿ اؼبرتبط باإلنساف فيكوف إذ وبدثنا

.  صادرا عن فعل بشرم  ىذا اػبطابقيقة ماداـاّباز حبكم أنو خطاب الشارح كاجملاز ىو اؼبجالقرآ٘ب ىو 

ك متضاربة  تفضي لنا على   إجابة عن سؤاؿ كهذا ستكوف تبلور لقراءات متصارعةةتصور أف أم كهبذا يبكن 

تكوين  صورة جملاز القرآف كاستخداـ داؿ اجملاز فيو على ىذا النحو من اإللتباس كاإلثارة منذ ابن تيمية حىت يومنا 

  لنا ىذاىذا ، كمن شبت اتصور  اؼبزيد من القراءات اليت تكشف على ىذا النوع من اإلرث اؼبصطلحي إف صح

. التعبَت

: متن مجاز القرآن بين اإل تالف والتشابو -1-2

 إٔب أم مدل استجابت إشكالية اؼبصطلح لئلختبلؼ كالتشابو اليت يدرؾؾباز القرآف  كتاب لعل اعبدير بقراءة

مصطلح دبا جاء بو النحاة على ؿ ؿ تقعيده أك بعبارة أخرل ىل تأثر ُب؟ىيمنت على منظور التلقي لدل أبو عبيدة

كجو الدقة إنطبلقا من رصده لظواىر اسلوبية  

، فهل كانت تلك اؼبقاربة تنطلق من رؤية اؼبعيار (كاغبذؼ ، كالتقدٙب كالتأخَت كاللغو كالزيادة كاغبمل على اؼبعٌت )

. سلويب  ليس غَتأؾباز ؾـ أنو كاف ينظر إليها أكما ذبلت عند النحاة 
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موضوع الكتاب الذم يبكن :كؿ إختبلؼ يقًتض رصده ىنا ىو اإلختبلؼ بُت اؼبوضوع كل من اؼبشركعُتأ ييعدك

دبا لن ىبلو بالضركرة من درجة من درجات اإلجحاؼ لكن ُب الوقت ذاتو لن ىبلو من قدر غَت قليل من : إهبازه

، أم عن القواعد 1"داء اللغوم السليماألنو يبحث ُب اؼبقاـ ذاتو عن معايَت الصواب النحوم كأ ب ذلكالصحة

 اللغوم ُب األداءالذم يفًتض فيو باؼبقابل أنو يبحث عن تنوع أساليب  (ؾباز القرآف )اللغة اؼبعيارية، كموضوع 

عباتو طبيعة كغاية أك النص القرآ٘ب كمن ٍب فإف صاحب اؼبشركع األكؿ حىت كإف أخطاب ؿبدد ىو اػبطاب 

 ؿبكوما دكما  أبداموضوعو على اؼبقارنة كإٔب التعامل مع النصوص الربقق تصوراتو عما يبثل النحوية سيكوف

ف تكوف عليو النحوية ُب حُت أف صاحب اؼبشركع الثا٘ب فيما يفًتض سيكوف ؿبكوما أبتصور مثإب عما ينبغي 

ف يكوف ىذا النص ىو النص أ بالطبع عن ؾف يصف أليات عملو كإشتغالو، ناىيأأكثر بالنص الذم يرصده كب

ية احتمالية للحديث عن أنو يلغي إبتداء إف ىذا البعد األخَت ُب حد ذاتو يفرض كضعية ـبتلفة ، إذ أكال شك 

ك إٔب حد عدـ أ ردبا إٔب حد اإللغاء التاـ  بل ىذا اإلختبلؼإٔب يدعونو على ما يبدك شبة ماأعدـ الصواب إال 

 (ؾباز القرآف )ف ينتجو حبيث سنجد إحدل القراءاتأك عما يبكن أك حىت التساءؿ عنو أرؤية ىذا الفارؽ ابتداء 

 دكمبا انتباه على 2"كثر فبا حوت كتب اللغة األخرلأٓب وبو من اؼبعطيات الببلغية  إف ؾباز القرآف" تقوؿ لنا

مقاربة لغوية ربكمها بدرجة ما معايَت تقنينية كتصورات قبلية عن : ختبلؼ اؼبقاربتُت االفارؽ الذم يفرضو ابتداء 

ف الغالبية العظمى من خطاهبا احمللل أكثر حرية حبكم ألكنها ُب النهاية كالصحة كالصواب كعن الفصيح كاألفصح 

ف أىو اػبطاب البشرم ككذلك اػبطاب الذم تقنن لو، كمقاربة تفرض عليها طبيعة موضوعها كحساسيتو الدينية 

. كثر من ذلك تربيرية تفسَتية ألم تعبَت قد يبدك غَت متوافق مع اؼبعايَتأيضا أتكوف كصفية ما ٓب نقل 

                                                 
 20 ص ،ضبزة فاضل يوسف، تأكيل القرآف سلطة القارئ أـ سلطة النص  - 1
 108ص، 1981منشورات اعبامعة التونسية طبعة - التفكَت الببلغي عند العرب- ضبادم صمود  2

 



 الفصل الثاني                                      المجاز من منظور النقاد القدامى

 

122 
 

 

نعداـ الفارؽ بُت اؼبقاربتُت قد يكوف ناذبا فيما نتصور عن االذم يكاد الذم يفضي إٔب  ف ىذا اإللغاءأ   إال 

ف الحظها أسلوبية سبق أيتتبع ظوىر  (ؾباز القرآف )ف أمشكلة البحث عن خبايا اؼبصطلح، فالعامل األكؿ ىو 

 البد اكىي مصطلحات تعكس ضبولة إديولوجية ربمل حكما معياريا خفي... خَت أالنحاة كاإلضمار كالتقدٙب كالت

 كمأزؽ اغبمولة اإلديولوجية اليت كاف على ،شكالية اؼبصطلح داخل حقل الببلغةإف يوسع ؾباؿ السؤاؿ حوؿ ألو 

ىذين اغبقلُت دكما أف يرثاىا حبكم كالدهتا اؼبشركطة من زكاج النحو باؼبنطق كإذا ما زاؿ ؽبذا العامل التكويٍت أثاره 

كثر تعقيدا ُب ظل ببلغة كلدت من أاؼبمتدة إٔب اليـو ُب ؾباؿ األسلوبيات الغربية اؼبعاصرة فإف ىذا األمر يبدك 

 .زكاج النحو باؼبنطق لتخدـ نصا قرآنيا

ؾباز  )يب عبيدة ُبأفضى إٔب اإللتباس الذم يدفع على مساكاة منظور أ    أما العامل الثا٘ب الذم ردبا قد يكوف 

ككما أسلفت الغشاكة باػبطاب الشارح أليب عبيدة نفسو، - دبنظور من عداه من لغويُت فردبا كاف مرتبطا (القرآف

كبكونو يبدك خطابا إختزاليا ـبفضا كمقلصا لزخم كثراء دالالت الصور كالتعبَتات اليت وبللها كيفسرىا لكن مع 

ىذه الوظيفة  (ؾباز القرآف )ف تعاد قراءتو ُب ضوء الوظيفة اؼبهيمنة على مشركع أذلك فإف ىذا اإلختزاؿ يفًتض 

ف نقتصر أنو دكما قد قررنا استبعاد ىذه اغبكاية فيكفي أاليت ذبسدىا سباما اغبكاية اإلطار لتاليف الكتاب إال 

. ذاتو  (ؾباز القرآف )على مفتتح 

دركوا أفلم وبتج السلف كال الذين ... إمبا أنزؿ القرآف بلساف عريب مبُت "  ققوؿب  كتابو عبيدة ُبكبأ عرٌب حيث 

 1"ف يسألوا معانيو كعما فيو فبا ُب كبلـ العرب مثلو من كجوه كالتلخيصأكحيو على النيب صلى اهلل عليو كسلم 

ف شبة غاية تعليمية كاضحة هتيمن على الكتاب ردبا كانت مسؤكلة إٔب حد غَت قليل عن أكىو مايشَت ابتداء على 

 خطابو  ُبتكثيفإذ نلحظ ىذا اؿىذا التخفيض الذم يتمثل ُب عملية تعويض اػبطاب اؼبشركح خبطاب الشارح 

ف يقوؿ إف اجملاز أحد األسباب اليت دفعت ابن تيمية إٔب أ ت عوامل إديولوجية أخرل كافإٔباؼبشركح باإلضافة 
                                                 

 60 ص(د،ت)،(د،ط) ربقيق فؤاد سزكُت، مطبعة اػباقبي، القاىرة،، ؾبازالقرآف،أبو عبيدة - 1
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 عٌت دبجاز األية ما يعرب بو عن اآلية كما دفع بعض اٖبإلدل أيب عبيدة ٓب يكن يعٌت ما ىو قسيم اغبقيقة ك

ك يعيد كتابة أ" إف كلمة اجملاز عنده تعٍت الداللة الدقيقة لصيغ التعبَت القرآنية اؼبختلفة" ف يقولواأاؼبعاصرين إٔب 

" تلك اآليات ليشَت إٔب اؼبعٌت الكبلسيكي أال كىو اغبقيقة

ف يكوف عليو اػبطاب أ إف مثل ىذه النصوص على اختبلؼ مرجعيتها تطرح ُب الواقع سؤاال كىو كيف هبب 

آللية اجملاز العاملة ؿ ربليل  ىوـأ ؟ مواز بصورة ماخطابكأىو خطاب ؾبازم مكاَبء أالشارح للمجاز ُب نص ما 

. ُب التعبَت اؼبقركء

يركز على الشق الثا٘ب أم ربليل اآللية اجملازية ُب التعبَت اؼبقركء ؿباكال تعيينها  (ؾباز القرآف )ف كتاب أاؼبؤكد كمن  

 إٔب تساءؿ مرده رناكداخل اػبطاب الشعرم كىذا ُب الواقع يج كنمط تعبَتم لو نظائره داخل النص القرآ٘ب ذاتو

ىل كانت اإلستشهادات الشعرية سبثل سبثل ؾبازا؟ 

 (ؾباز القرآف)ف قبد مثبل ُب أ ُب ضوء ىذا يبكن القوؿ إف بؤرة الًتكيز ليست بؤرة تفسَتية على كبو مايبكن 

ليات العمل كاإلشتغاؿ آ ُب القرف الرابع اؽبجرم بقدر ما ىي بؤرة ربليلية تسعى إٔب توصيف للشريف الرضى

. داخل النص القرآ٘ب كداخل النص الشعرم

ف مشكل اػباص دبجاز إخطاب توصيفي ربليلي أكثر منو خطاب تفسَتم إال   (ؾباز القرآف ) إف خطاب  

 يتمثل ُب جانب منو ُب الكيفية اليت ًب  إذإف اجملاز فيو اليعٌت دبا ىو قسيم اغبقيقةبالقرآف الذم دفع إٔب القوؿ 

 .هبا تشغيل ىذا الداؿ ُب خطاب ؾباز القرآف

ف اجملاز ليس إال خطاب الشارح مثلما توىم أكهبذا اؼبعٌت فإف خطاب الشارح ذاتو ىو خطاب اؼبشركح، فهل يعٍت 

لية اشتغاؿ الظاىرة آ كتركز على - ربليلية-ف بؤرة تركيز الكتاب كما سبق كأشرناأ كباألخص 1 "ضيفعبارات 

هبذا يكوف اػبطاب الشارح مقربة للخطاب اؼبشركح إذ األسلوبية 

                                                 
 19 ص(د،ت)الببلغة تطور كتاريخ،دار اؼبعارؼ، الطبعة التاسعة،   شوقي ضيف ، - 1
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ُب كتابو يساكم تعبَت كذا ىل يعٍت اؼبساكاة التامة بُت اػبطاب  (ؾباز كذا )كلكن ؼباذا عرب أبو عبيدة بقولو 

الشارح كاؼبشركح؟ 

ف أكثر، إذ سنجد  أ أتصور أف اإلجابة على ىذا السؤاؿ ليست كحيدة كإف كانت  كحيدة ستكوف باإلهباب 

اجملاز قد اقًتف اقًتانا صروبا بالظواىر األسلوبية ذاهتا اؼبتضمنة ُب اػبطاب الشارح، كلعل مراجعة سريعة ؼبفتتح 

ما ُب الكبلـ العريب من الغريب كاؼبعا٘ب،  " : بأفبو عبيدة صراحةأ ؤكدالكتاب تكشف ىذا جببلء ال لبس فيو إذ م

)  لكن إذا كاف داؿ اجملاز ُب 1"ككل ىذا جائز قد تكلموا بو... كمن احملتمل من ؾباز ـبتصر، كؾباز ماحذؼ

 كٌظف ىذا االستخداـ اؼبراكغ اؼبزدكج حبيث إنو يشَت  إٔب كل من اػبطاب اؼبشركح كاػبطاب (مجاز القرآن

الشارح فهل ىذا يعٍت أننا إزاء تصور يتجاكز مقولة األصل كال يرل اػبطاب اجملازم اؼبشركح بوصفو اكبرافا عن 

. األصل اؼبفًتض 

كمن "  ألنواع اجملاز ُب ىذا النصقيفظُب الواقع  أف مقولة اإلحتماؿ اليت يستخدمها أبو عبيدة ُب بداية توؼ 

قد يغرم دبثل ىذا " ككل ىذا جائز قد تكلم بو العرب" كعبارتو اليت ىبتتم هبا النص السالف" احملتمل من ؾباز

. التفسَت كىل يعٍت أف ىناؾ فارقا بُت مشركع النحاة  كبُت مشركع أيب عبيدة

دماج إ يتمثل ُب ىذه اؼبفارقة ربديدا بُت الغايات كالوسائل، بُت السعي إٔب (مجاز القرآن ) إف مشكل خطاب 

 )الظواىر اجملازية كاألسلوبية بوصفها مكونا طبيعيا من مكونات الشفرة اللغوية للعربية  كىو ماسبثلو كل من مقوليت 

ديولوجيا كلكن مع ذلك ستتم مكبُت استخداـ جهاز لغوم مثقل بإ" كل جائز قد تكلموا بو" كأف (اإلحتماؿ

 . اإلشارة إٔب أف اػبطاب الشارح بوصفو خارجا عن األصل
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كإمبا ردبا أمكن القوؿ إنو كاف "كاف يرل اجملاز بوصفو اكبرافا عن األصل "  عبيدةا أبنزعم إفُب ظل ىذا فيما 

كفق ىذا يبكن القوؿ إف اجملاز  ، يراىا أصبل بوصفها اتساعا لؤلصل كلعل ذلك ناتج عن خصوصية النص اؼبقركء

ف اؼبفهـو الضمٍت للمجاز إ ة ٍبفيشَت إٔب ظواىر كأمباط أسلوبية متنوعة كأف ىذه األمباط كلها أك صبيعها جائزة ـك

أكبعبارة أخرل إف اجملاز حقل خاص بأسلوبية اللغة بأكسع معا٘ب "يتسع ليشمل الظواىر األسلوبية اؼبتنوعة 

. 1"الكلمة

: مجاز القرآن وإشكالية المعنى اإلصطالحي_1-3

 كىذا القوؿ غَت مسلم بو على ىو أبو عبيدة      من اؼبعركؼ بُت الباحثُت أف أكؿ من استعمل كلمةػ اجملاز ػ 

اؼبصطلح اجملاز >>إطبلقو ألنو ٓب يكن يعٍت باجملاز ماىوقسيم اغبقيقة على كبو ما يؤكد لنا شوقي ضيف من أف 

  2<<عند أيب عبيدة ٓب يكن يقصد بو اؼبعٌت الببلغي اإلصطبلحي 

     كلكن إذا ٓب يكن أبو عبيدة يستخدـ ىذا اؼبصطلح دبا ىوقسيم اغبقيقة فلماذا ىذه التسمية ربديدا باجملاز 

أليس من اؼبفًتض أف يسميو باغبقيقة كيتجنب تلك اؼبسارات كاألشياء اليت توقع ُب شبهات القراءة كلكن لعل ُب 

أف الفضل بن >>استخداـ أيب عبيدة ؽبذا اؼبصطلح مايوحي بو بيانو عن سرتأليفو ؽبذا الكتاب حيث يركل عنو 

 }ظباعيل الكاتب ُب قولو تعأبإبراىيم بن إ لئلستفادة من علمو كُب ؾبلسو أبي عبيدةالربيع كإب البصرة استقدـ 

أبو عبيدة قاؿ إمبا يقع الوعد كاإليعاد دبا عرؼ مثلو كىذا اليعرؼ فقاؿ *{طَْلُعَها َكأَنَّالُو رُُءوُس الشَّالَياِطيِن 

 :إمبا كلم اهلل تعأب العرب على قدركبلمهم أما ظبعت امرئ قيس>>:

 3<< أيـَْقتـُلُِني َوالَمْشرِِفي ُمَ اِجِعي         َوَمْسُنونٌَة  ُزْرٌق َكأنـَْياٍب َأْغَوِا لِ 
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كمن خبلؿ ىذا يتضح للقارئ أف اآلية اؼبسؤكؿ عنها قد ذباكزت اغبضور العيٍت أك دبا يسمى بالصورة اػبارجية 

كخلقت نوعا من الغياب ُب الصورة الذىنية للمتلقي فبا أدل إٔب إهباـ ىذه الصورة  (صورة الشياطُت )كىي 

نفتاح معانيها ،ككأف ىذه العبارة اليت يصف هبا أيب عبيدة مشركعو تكشف لنا عن كعي ضمٍت باجملاز ،فصحيح اك

 ال يسمي لنا النوع الببلغي الذم تتضمنو اآلية إال أنو ُب ؿباكلتو تقريب اآلية ببيت ينتمي إٔب نفس أبا عبيدةأف 

 فإنو يطلق على ةالظاىرة ذاهتا يعكس كعيا الفتا بإدراؾ النمط كمايقع من ظواىر مشاهبة ُب مصنفاتو كمن ٍب

 كغَتىا شوقي ضيف كابن تيميةمشركعو كلمة اجملاز، كلكن ؼباذا بعض القراءات تشكك ُب ىذا اؼبصطلح كقراءة 

من القراءات اؼبتوافقة معها ُب حكمها على اجملازبأنو ٓب يعٍت اؼبصطلح ربديدا ؟ 

تعبَت أك الوصوؿ إٔب اغبقيقة، فهو ؿ قد استخدـ مصطلح اجملاز ؿأبا عبيدةكقد  يتم الرد على ىذا اإلعًتاض بأف 

فعل اإلنسا٘ب ،كهبذا أصبح اؿاستبداؿ للمجاز باغبقيقة على مستول اإلشارة نتيجة للخوؼ من اقًتاف اغبقيقة ب

كل فعل تأكيلي فعل ؾبازم نظرا لعجز ىذه اللغة عن التعبَت عن ماىو مطلق أك البلمتناىي كلقد أدرؾ الداعي 

<< بأف اهلل اليوصف بصفات اؼبخلوقُت >>أضبد ضبيد الدين الكرما٘ب ىذا األمر حُت ىاجم اؼبعتزلة ُب قوؽبم 

بإطبلقهم على اهلل سبحانو كتعأب مايستحقو غَت اهلل تعأب من الصفات من القوؿ بأنو حي عآب قادر فسائر 

 فاألساس الذم كاف يعتمد عليو الكرما٘ب بأف اللغة ؿبدثة كمبتدعة فكيف جازلنا أف نعرب عن 1<<الصفات 

. ىذا الذم ىو أصل ؿبدثات كمبتدعات 

 قد أدرؾ أف األيات كالعبارات القرآنية ىي خطاب ؾبازم بالنسبة لتعبَت عن اهلل سبحانو أبوعبيدةُب ىذا يكوف 

. كتعأب فحق على كتابو أف وبمل تسمية أف تكوف اجملاز كيكوف اػبطاب الشارح ؾبازا ماداـ صادر عن كائن فاف 

 ُب فهمو للمجاز على أف اػبطاب ىو الوحدة اؼبرجعية لقراءة كمقاربة أبي عبيدةكلعل التحديد الذم انطلق منو 

ؾبازالقرآف كذلك إلختبلؼ الرؤية اليت -اجملاز،جعل الكثَت من السابقُت كالبلحقُت ينفوف اؼبعٌت اإلصطبلحي لػػ
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ؾباز القرآف على أنبية موضوعو كمنهجو ٓب وبو >>:  صمودمحماديشَت إٔب ىذا اؼبعٌت انطلقت منها القراءة ك

من اؼبعطيات الببلغية أكثر فبا حوت كتب اللغة األخرل كىي مسائل تتعلق بالًتكيب الدبا يطرأعلى اؼبعٌت 

  1<<الكلمات من تغيَت كتبديل،فكاف مصطلح اجملازُب غَت معناه اإلصطبلحي 

 ُب قراءتو للمعٌت اإلصطبلحي للمجازارتكز ُب مقاربتو حمادي صمودكىذا التصور الذم انطلق منو الباحث 

ىذه على معاينة اجملاز على مستول التارىبي ،كمثل ىذا التحديد ليس ىو باؼبقاربة الوحيدة أك األفضل لقراءة 

اجملاز كصورتو ُب الًتاث خاصة كأف كتاب ؾباز القرآف ىبتلف عن كتب اؼبعيارية األخرل اليت وباكؿ الباحث أف 

يصادره معها فالفارؽ بُت اؼبقاربتُت بُت ظاىر اليتطلب إنكارا 

فاؼبقاربة اؼبعيارأك القاعدة حكمتها معايَت الصحة كالصواب ككانت التبتعد ُب ربليلها عن اػبطاب البشرم،أما 

مقاربة ؾباز القرآف فإمبا حكمها التحليل الديٍت الذم يرتبط أكثر بالتفسَت كالتربيرلتعبَتات قد زبرج عن القاعدة 

  :منها النحاة قبلو عند   اطردت ظواىر سبق كأف من خبلؽبا كاف يرصداليت ؾباز ) هبذه القراءة اكبازالنحوية كلذا 

ناذبة عن اؼبعيار هبب مراعاتو كاألخذ بو ُب الكبلـ كىذا ما أفضى إٔب اؿاؼبقدـ كاؼبؤخر،ك اإلضمارك اإلختصار 

ككل ىذا ساىم سواء (ؾباز القرآف)القوؿ بأف اغبمولة اؼبعيارية اؼبوجودة عند النحاة قارة أيضا عند أيب عبيدة ُب 

. من قريب أك من بعيد ُب اإللتباس اغباصل ُب أف ؾباز القرآف ٓب يستخدـ اؼبعٌت اإلصطبلحي للمجاز

 ردبا كانت قف الغاية التعليمية اؼبهيمنة ُب كتابإكانطبلقا من ىذه التخرهبات ؼبفهـو اجملاز عند أيب عبيدة نقوؿ 

إمبا أنزؿ >>:ُب مفتتح الكتاب يقوؿقبده مسؤكلة إٔب حد غَت قليل ُب غموض معٌت ىذا اؼبصطلح عنده حيث 

فلم وبتج السلف كال الذين أدركوا كحيو إٔب النيب صلى اهلل عليو كسلم أف يسألوا عن ... القرآف بلساف عريب مبُت 

                                                 
 98ضبادم صمود،اؼبصدر نفسو ص  - 1



 الفصل الثاني                                      المجاز من منظور النقاد القدامى

 

122 
 

 

كُب القرآف مثل ماُب الكبلـ العريب من كجوه ... معانيو،كعما فيو فبا ُب كبلـ العرب مثلو من الوجوه كالتلخيص 

  1<<اإلعراب كمن الغريب كاؼبعا٘ب 

ىذا الدافع التعليمي ىو ماكبى بأيب عبيدة أف ىبتزؿ اػبطاب القرآ٘ب رغم زخم كثراء تعبَتاتو ،كُب ضوء ىذا إذ نرل 

بل ىي بؤرة ربليلية  ُب الكتابات البلحقة للمجاز يبكن القوؿ أف بؤرة الكتاب ليست بؤرة تفسَتية على كبو ماقبد

نطبلقا من اػبطاب القرآ٘ب كاػبطاب الشعرم من أجل سبكُت القارئ من اتسعى إٔب تشكيل كعي هبذه اآللية 

. مقاربة ىذا النص القرآ٘ب 

كهبذا اؼبعٌت يكوف أبو عبيدة قد انطلق من فهم معُت لظاىرة اجملاز يشَت من خبلؽبا إٔب عدـ تقييد الكبلـ اهلل 

كبراؼ عن اؼبعيار أك ذباكز لو بل اكُب ظل ىذا األمر كاف يرل اجملاز ليس  سبحانو كتعأب باؼبعيار أك ربديد معُت ،

ُب القرآف  >> :كاف يرل كل تلك الظواىر األسلوبية اؼبتضمنة ُب اػبطاب القرآ٘ب كاليت يعرضها ُب مفتتح كتابو 

ما ُب الكبلـ العريب من الغريب كاؼبعا٘ب كمن احملتمل من ؾباز ما اختصر،كؾباز ما حذؼ،كؾباز ما كف عن 

خربه،كؾباز ماجاء لفظو لفظ الواحد ككقع على اعبميع ،كؾباز ما جاء لفظو لفظ اعبميع ككقع معناه على 

اإلثنُت،كؾباز ماجاء لفظو خرب اعبميع على لفظ خرب الواحد كؾباز ما جاء اعبميع ُب لفظ الواحد إذا أشرؾ بينو 

كبُت اآلخر مفرد ،كؾباز ما خرب عن اثنُت أك عن أكثر من ذلك ،فجعل اػبرب للواحد أك للجميع ككف عن خرب 

اآلخر،كؾباز ما خرب عن اإلثنُت أك أكثر من ذلك فجعل اػبرب األكؿ منهما كؾباز ما خرب عن اإلثنُت أك عن أكثر 

كؾباز ما ... من ذلك فجعل اػبرب لآلخرمنهما،كؾباز ما جاء من لفظ خرب اغبيواف كاؼبوات على لفظ خرب الناس

ـباطبتو ـباطبة الغائب ،كؾباز ما يزاد من كجاءت ـباطبتو ـباطبة الغائب كمعناه ـباطبة الشاىد،كؾباز ما الشاىد 

ىاره كؾباز اؼبكرر للتوكيد،كؾباز اجململ ظحركؼ الزكائد كيقع ؾباز الكبلـ على إلقائو،كؾباز اؼبضمر استغناء عن إ
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استغناء عن كثرة التكرير،كؾباز اؼبقدـ كاؼبؤخر،كؾباز ماوبوؿ من خربه إٔب خرب غَته بعد أف يكوف من سببو فيجعل 

 1<<.خربه للذم من سببو كيًتؾ ىوككل ىذا جائز قد تكلموا بو

 ىذا يبكن القوؿ إف اجملاز يشَت إٔب الظواىر كاألمباط األسلوبية اؼبتنوعة كلها كما يقوؿ أبو عبيدة جائزة قد علىك

تكلمت هبا العرب ، كُب ىذا اإلطار يعرؼ أف اجملاز عند أيب عبيدة آلية ال تقتصر على أنواعو اؼبعركفة كاإلستعارة 

اؼبتنوعة سواءا على اؼبستول الًتكييب أك اؼبستول الدالٕب أك ب كاجملاز اؼبرسل كالتشبيو كالكناية بل ىوتلكم األسإب

  .اؼبعجمي

 :اواىر المجاز في مجاز القرآن1-4

: التشبيو_ أ

َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّالاُغوِت َويـُْؤِمْن بِاللَّالِو فـََقِد }      يذكر أبو عبيدة التشبيو على كبو صريح ُب شرحو لقولو تعأب 

َيانـَُهْم }ك كذلك بالنسبة آلية النحل  شبو  بالعرل اليت يتمسك هبا ،  { اْسَتْمَسَ  بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى فَأََتى اللَّالُو بـُنـْ

 مثل>> :ؾباز اؼبثل كالتشبيو كالقواعد األساس إذا استأصلوا شيئا قالوا ىذا كبلـ كىو ؾبازه { ِمَن اْلَقَواِعدِ 

 كعلى ىذا فأبو عبيدة يشَت إٔب البعد التصويرم 2<<القواعد كاحدهتا قاعدة كالقاعدة من النساء اليت ال ربيض

 ترابطات تقظملآلية كالذم يبدك ىؤالء اؼبشركوف كاؼبرأة اليت انقطع نسلها ،كأنو هبذه الداللة اؼبفهومة من التشبيو أ

 ُب كقت  اجملازرل أهنا نوع من التأكيل كىو ما يعٍت رصد أيب عبيدة لظاىرةفقد اليت  (القواعد)وباءات لكلمة إك

َنا طَائِِعيَن }مبكر ، ككذلك بالنسبة آلية  يقوؿ فيها ىذا من ؾبازاؼبوات الذم يشبو تقديرفعلو بفعل {قَالََتا َأتـَيـْ

كلعل مايبكن  {ُكلٌّل َيْجِري أِلََجٍل ُمَسمًّى}و{وَُكلٌّل ِفي فـََلٍ  َيْسَبُحونَ  }اآلدميُت كبنفس النظرة ينظر إٔب اآليات 

ىو أف أبو عبيدة يومىء إٔب أثر عبلقة اجملاكرة ُب إنتاج بعض التشبيهات  اليت تكشف  ُب ىذا اؼبقاـ ق بقوؿاؿ
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 ىذه اإلشارات اليت أدٔب هبا أبو عبيدة إال أهنا كانت  منرغمكباؿعنها طبيعة الداؿ عرب اإلستعماؿ البلكعي ، 

نظرات جامدة ٓب ربمل طابع اإلدراؾ غبقيقة التشبيو دبعناه اإلصطبلحي اؼبعركؼ ألنو ال يبكن لآليات السابقة أف 

تعد داخلة ُب نطاؽ التشبيو، لكن األمرالذم دعي إٔب ىذا اػبلط ُب ربديد اؼبصطلحات ىو أف مصطلح التشبيو 

عند أيب عبيدة كاف عاما مشل اإلستعارة كما مشل أم عبلقة مشاهبة كخَت ما نستدؿ بو على ذلك ىو توظيفو إٔب 

َنا طَائِِعيَن }جانب صيغة مصدرػ تشبيو ػ صيغة الفعل ػ يشبو ػ ُب ربليبلتو كما ُب األية  ىنا ؾباز اؼبوات  {قَالََتا َأتـَيـْ

 1<<الذم يشبو تقديره فعلو بفعل األدميُت

 التمـــثــــيـــــــــل_ب

كىذا مثل للكفار،ألهنم ال {ُصمٌّل َوبُْكٌم ِفي الظُُّلَماِت }ربث ىذا اؼبصطلح اؼبثل كالتمثيل فنجد قولو تعأب أما 

 2<<يسمعوف اغبق كىم قد يسمعوف غَته،كبكم اليقولونو،كىم ليسوا خبرس

كىنا يدرؾ أبو عبيدة لعبلقة البعد اؼبرجعي بالبعد التخييلي ُب الصورة حيث ىم ليسوا صم كبكم ككذلك اآلية 

ؾباز اآلية ؾباز التمثيل ألف مابنوه على التقول أثبت أساسا من البناء الذم بنوه على { َعَلى َشَفا ُجُرٍف َىارٍ }

الكفر كالنفاؽ ،كىو على شفا جرؼ ىار كىو ما هبرؼ من سيوؿ األكدية فبل يثبت البناء عليو ككذلك بالنسبة 

ُلَغ فَاهُ إِ  }إٔب اآلية ؾبازه إف الذم يبسط كفيو ليقبض على اؼباء حىت يؤديو إٔب فيو  { َّال َكَباِسِط َكفَّالْيِو ِإَلى اْلَماِء لَِيبـْ

: قال ضابىء بن الحارث البرمجي اليتم لو ذلك كال تسقطو أناملو أم ذبمعو ، 

فإّني َوإيَاُكْم َوَشْوقًا إلَْيُكْم  َكَقاِبٍض َماٍء َلْم َتْسْقُو أنَاِمَلُو 

                                                 
 200أبوعبيدة،اؼبصدرنفسو ص  - 1
- 256-سورة البقرة *
- 26-سورة النحل *
- 2-سورة األنعاـ  -* 40-سورة يس*
 -11-سورة فصلت*
 243أبو عبيدة،اؼبصدر نفسو ص - 2
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فأصبحت فبا كاف بيٍت :ليس ُب يدم من ذلك شيء،كما أنو ليس ُب يد القابض على اؼباء شيء كقاؿ>> يقوؿ

 1<<كبينها من الواد مثل القابض اؼباء باليد

كىنا ُب ىذه اآلية ال يتعرض أبو عبيدة للمصطلح بذكره بل اكتفى بالتحليل كإف كانت عدة مواضع من كتابو 

ؾبازاؼبثل كأنو قاؿ كإف كاف >>{َوِإْن َكاَن َمْكُرُىْم لِتَـُزوَل ِمْنُو اْلِجَباُل }يصرح فيها باؼبصطلح بالدقة فقولو 

كعلى ىذا فلم يبقى أبو عبيدة عند اؼبصطلح اؼبثل بل ذكر <<مكرىم تزكؿ منو اعبباؿ ُب اؼبثل كعند من ٓب يؤمن

  { َوتِْلَ  اأْلَْمثَاُل َنْ رِبـَُها لِلنَّالاس}الوظيفة التمثيل كىو ما يسمى باغبجاج،حيث يعلق أبو عبيدة على اآلية 

 :قال األعشى اضرب ٕب مثبل،:ىذه األشياء كالنظائر كبتج هبا،يقاؿ:ؾبازىا>>قائبل 

 2َىْل َتْذٌكُر الَعْهَد ِفي تـَنُُّمٍص ِإْذ          َتْ ُرُب ِلي قَاِعًدا ِبَها َمَثالً 

: اإلستعـــــــــــارة_ج

صروبا بل كاف يطلق عليها كلمة ؾباز مثل قولو ُب تفسَت قولو  (ؾباز القرآف )مصطلح اإلستعارة ٓب يرد ُب كتاب 

رََمْيَت ِإْذ َوَما }عليهم الصرب كينزلو عليهم فيثبتوف لعدكىم كُب قولو تعأب   ؾبازه يفرغ{َويـُثَبَِّت بِِو اأْلَْقَداَم }تعأب 

رمى اهلل لك أم :ؾبازه ماظفرت كال أصبت كلكن اهلل أظفرؾ كأصاب بك كنصرؾ،كيقاؿ{رََمْيَت َوَلِكنَّال اللَّالَو رََمى 

نصرؾ كصنع لك ، كلكن مع ذلك فإنا سنجد مصطلح اإلستعارة حضورا صروبا ُب شرح أيب عبيدة لنقائض 

: حيث يقوؿ لنا أبو عبيدة ُب سياؽ تعليقو على بيت الفرزدؽ

 َ قـَْوَم َأْكَرُم ِمْن َتِميِم ِإَذا َغَدْت         َعْوُد الِنَساِء َيُسْقَن َكاأَلَجاِل 

                                                 
  377أبو عبيدة، اؼبصدر نفسو ص  -1
 120 ص2أبو عبيدة،اؼبصدر نفسو ج  - 2
- 39-سورة األنعاـ * 
- 109-سورة التوبة * 
- 15-سورةالرعد* 
 -43-سورة العنكبوت -* 46-سورة إبراىيم * 
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النساء ىن البلٌب معهن أكالدىن، كاألصل ُب العوذ اإلبل اليت معها أكالدىا فنقلتو العرب إٔب ذ فقولو عو>>

 كلعل مرد كركد ىذا اؼبصطلح صروبا ُب ىذا الكتاب ُب حُت أنو ٓب يصرح بو ُب 1<<النساء،كىذا من اؼبستعار

 ؾباز القرآف كذلك يرجع إٔب أف كثَت من اإلستعارات ُب القرآف ثدخل ُب نطاؽ اغبرج ،فهي تتعلق بالذات اإلؽبية،

كىو األمر الذم جعل أبوعبيدة يتغاضى عن ذكر ىذا اؼبصطلح خصوصا كأف ربليبلتو ُب كتابو تتماشى ُب كثَت 

من األحياف بأخذ بظاىر اللفظ كالقوؿ إٔب أمد ؿبدكدغايتو اؼبعٌت القريب كىو األمر الذم أسقط عليو اؼبعٌت 

. اإلصطبلحي كجعل الكثَت من القراءات ال توافقو ُب حكم اجملاز

:  الكـــــــــــــنايــــــــــة_د

َأْو َجاَء }قولو تعأبب >>:استشهاده       قبد أبا عبيدة ينص ُب كتابو على الكناية ُب أكثر من موضع مثبل

ىي كناية   {َأْو َ َمْسُتُم النَِّساءَ  }ليس إال كناية عن حاجة ذم البطن، ككذلك فإف عبارة َأَحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط 

 2<<عن غشياف

        أبو عبيدة يستعمل فعل ػ كٌت ػ على كل ما فهم من الكبلـ كمن السياؽ من غَت أف يذكراظبو صروبا ُب 

الآلية ، فاللفظ الصريح اؼبوضوع للمعٌت مستور أك ـبتف كراء ىذا اللفظ اؼبكٌت عنو، كىذا اللفظ اؼبذكور ُب 

العبارة ٓب يوضع ُب األصل للداللة على ىذا اؼبعٌت،كإمبا فهمت تلك الداللة من ؾبرل الكبلـ بشيء من الركية 

عنده قريبة من استعماؿ الببلغيُت  للداللة على اإلصطبلح الببلغي >>كالعقل،كؽبذا كانت الكناية 

 3<<اؼبعركؼ

                                                 
 145ـ ، ص1996أبوعبيدة، شرح نقائض جريركالفرزدؽ، دار الفكر ، ط- 1
 117ص- دار اؼبعرفة القاىرة– أثر القرآف ُب تطور النقد العريب - ؿبمد زغلوؿ سبلـ- 2
- 17-11- األنفاؿ  سورة*
 -06- اؼبائدة سورة*
3
 145ص أبوعبيدة، شرح نقائض جريركالفرزدؽ،- 
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ِإْن َنَشْأ نـُنَـزِّْل َعَلْيِهْم ِمَن }لآليةكقد يستعمل اللفظ كناية ككٌت أيضا عنده ُب معٌت الضمَت كذلك ما يبينو تفسَته 

 فظلت أعناقهم إمبا ىي صنعة الكناية عن القـو اليت ىي ُب آخر *{السَّالَماِء آيًَة َفظَلَّالْت َأْعَناقـُُهْم َلَها َ اِضِعيَن 

.  األعناؽ ػ يقصد ضمَت اعبماعة ىم ػ يقوؿ فكأنو ُب التمثيل فظلت أعناؽ القـو خاضعُت

     كعلى ىذا اقتصرت الكناية عنده على اغبديث عن اؼبعٌت الغائب الذم ليس متكلما كال ـباطبا على أف 

النحويُت يطلقوف لفظ اؼبكٍت على كل ضمَت مطلقا سواءأكاف متكلما أـ ـباطبا أـ غائبا كقوؽبم ضبلت كقمت 

فهي كناية متصلة ،كمنفصلة قولنا أياه أردت كاؼبستجنة قوالنا قاـ زيد، فإذا كنينا عنو  قلنا ػ قاـ ػ فتستًت اإلسم ُب 

   .الفعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 -4- الشعراءسورة-  
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المبحث الثاني 
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 :منحى المجاز في قراءة الفـــــــــراء_ 1

إال أهنا بدت ُب على الرغم من تعدد اؼبفاىيم كالتصورات كالرؤل اليت تناكلت ظاىرة اجملاز بالبحث كالدراسة 

 فهم األبعاد اليت يرمي إليها النص بغرض ُب النظاـ اللغوم  اجملاز حصرؾبملها  ذات نسق إجرائي كاحد حاكلت

 أـ أهنا ؟ىل ما زالت آلية اجملاز نسخا سار على شاكلة أيب عبيدة: استوقفنا تساؤال مفاده ك ُب ىذا اؼبقاـ األديب 

 ؟كانت مطية فبتدة من أتى بعده 

كإذا كاف ذلك كذلك فإننا نرل ُب اؼبدكنة الًتاثية أف من اىتموا بالظاىرة كأذابوا فيها عصارة األياـ كالليإب اؼبفسر 

إذف ما ؼكالذم شكل طرحا جديدا جاعبل من النص قبلتو اليت فرٌع عليو ؾبمل نظرياتو النقدية ، " الفراء " اللغوم 

 كيف حاكؿ أف يكتب عن اجملاز مفهوميا ؟ كالفارؽ النصي بُت كتابة أيب عبيدة ككتابة الفراء ؟

سنحاكؿ تسليط الضوء ُب ىذا اؼبقاـ على الفعل اجملازم من خبلؿ األثر اؼبكتوب كاؼبخالفة كاإلختبلؼ ككيف 

. يتوالد اجملاز ُب حضن الكتابات اليت تناكلتو منطوقا كمفهوما 
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أيب عبيدة كاعباحظ فإف للفراء نظرة : إذا كانت الدالالت اؼبقًتنة بالتعبَت قد استخدـ فيها مصطلح اجملاز كل من ك

ىل من جديد ينضوم ربت ىذه كؿبايدة ترل بأف اجملاز من التجوز فيا ترل من صاحب ىذه التسمية اعبديدة ؟ 

التسمية ؟ 

أعانك اهلل على إجازة : قطعو ككما قد قيل : أجاز اؼبكاف أك اؼبوضع أك الطريق :فلما كاف اجملاز مأخوذا من قوؽبم 

استقراء اجملاالت ىذا العفو كالصفح كمن خبلؿ : الصراط ككاف أيضا مأخوذا من مادة ذباكزكاليت تعٍت فيما تعنيو

كمنو قوؽبم ذبوز عن ذنبو إذا ٓب يؤاخذ عليو " تفعل " الفعل ذبوز بوزف : الداللية لكلمة ؾباز قبد الفراء يشتقو من 

كاؼببلحظ على ىذا اإلشتقاؽ اللغوم للفظ كاجملاز الذم جاء بو الفراء يأٌب ؼبعاف قد يفهم منها اغبركية كالقبوؿ 

 1.كالتسويغ كلعل ىذا ىو السبب ُب توظيفو لو كإسقاطو على النص 

ينبئ حتما  ببنية ال كاعية تكسر " ذبوز"كىناؾ أمر يستدعي منا التنبو كىو أف ربٌرؾ الفراء كفق ىذا اؼبصطلح ؼبادة 

جذكر ؿباكالت تثبيت طرائق التعبَت كمدلوالت اؼبعا٘ب ، كعليو تفضي داللة اؼبصطلح حبركية الكبلـ كىو يسبح 

ألصل أف يوضع لو القبوؿ ُب بؤرة القراءة كمن شبة يكوف التسويغ ؿضمن نسقية اػبطاب كبإمكاف ىذ اإلخًتاؽ 

 من قيود القاعدة دليس التجوز عند الفراء إال ذبرإذ كضبل الكبلـ بعضو على بعض قصد اإلتساع كإنتاج الداللة 

كلكن ،" التواصل" كؿباكلة إهباد طريقة تربز الوظيفة اعبمالية للغة بعدما كانت ال تتجاكز حدكد اإلفهاـ كالتبليغ 

  . 2أال يعٍت ىذا أف أم تعبَتىو خركج عن األصل؟كمن شبة ىو ربفيزللقوؿ حبضورالفرع كغياب األصل

: مظاىر المجاز عند الفراء _ 2

من أىم آليات اللغة اليت ؽبا األثر البالغ ُب  عيٌدت من اعبدير بالذكرأنو يبكن القوؿ بأف التخرهبات النحوية 

 وباكؿ بكل ما يبلك أف هبعل من مظاىر آلية اجملاز ربديد العبلقة بُت  الفراءمقصدية اػبطاب القرآ٘ب إذ إننا قبد

                                                 
 133 ص2010 النص كالتأكيل، ديواف مطبوعات اعبامعية  ،منقور عبد اعبليل  - 1
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قواعد النظم كما وبتملو من معٌت كذلك ُب إطار ما تواضع العرب عليو من قوانُت ربكم لساهنم كمن ىنا جاء ىذا 

البحث ليكشف عن آلية اجملاز عند الفراء كما كاف يبلكو من زاد معرُب ديٍت مركزا على التقدٙب كالتأخَت  كأسلوب 

كجعلها ؿبورا للعملية التواصلية من جهة كخرقا ؼبعيارية الًتكيب من جهة أخرل يفتح األفق أماـ ... اإللتفات 

. اؼبتلقي ليستشف بفهمو مكامن النص 

: التقديم والتأ ير _ أ

يبكن القوؿ بأف ىذا الباب ىو من أشرؼ أبواب الببلغة كالنقد كقد أشار إليو ُب غَت ما  آية من القرآف كذلك 

إيَّالاَك :"  احملكمة اليت ال يكتنفها التنافر كلذلك كجدناه يعرض لقولو تعأب توبغرض إبراز عظمة كتاب اهلل كنسقي

كوبدث حوؽبا زبرهبات كثَتة منها تقدٙب العبادة على اإلستعانة ألف العبادة حبسبو سبب حصوؿ اإلعانة كُب "نـَْعُبُد 

ا تقدٙب الضمَت إياؾ تعظيم لذات اهلل تعأب كاإلىتماـ بذكره مع إفادة اختصاص العبادة بو سبحانو دكف غَته

 1. اعبمالية  عنوليصَت الكبلـ حسنا متناسقا كلو قاؿ نعبدؾ كنستعينك لذىب اإلحكاـ كزالت

إياؾ ُب اؼبوضعُت :"أف يشَت ؼبعٌت كبوم ببلغي      كقد يلمح القارئ اؼبتفحص ربريكا آخر لآلية وباكؿ فيو الفراء

 بعده كإمبا كاف التقدٙب إلفادة اغبصر ألف تقدٙب اؼبعموالت يؤتى بو ُب الكبلـ إلفادة اغبصر اؼبذكور فعلمفعوؿ باؿ

اعًتاؼ بالفقر " إياؾ نستعُت "  أف يعبد اهلل كحده ال شريك لو كقولو -إياؾ نعبد-فاقتضى قوؿ العبد لفظ .

كما قبده يعزز معانيو بشواىد مستنبطة من اػبطاب .كاغباجة أم طلب العوف منك على العبادة كعلى أمورنا كلها

  :الشعرم كذلك كاضح ُب قوؿ النابغة 

َجَزى رَبَّالُو َعّني َعِديُّ َحاتٍِم      َجَزاُء الِكاَلِب الَعاِويَّالاِت َوَقْد فـََعَل 

 نا      ففي األصل تقدٙب عدم كتأخَت ربو ألف الضمَت على الوجو األكؿ يعود إٔب عدم اؼبتأخر لفظا كرتبة كه

. اإلكبراؼ الدالٕب اػبارج عن أصل اللغة 

                                                 
 12  ، ص(د،ت)  القاىرة3نواؼ مسلم العودة ، اؼبسوغات النحوية بُت القاعدة كاإلستعماؿ ط   -1
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فالقاعدة اؼبعيارية توجب الفصل بُت اؼبفعوؿ بو بُت الفعل كالفاعل ُب حالة ما إذا اتصل الفاعل بضمَت يعود على 

اؼبفعوؿ بو لضماف صحة الًتكيب كمن أجاز اعبرم على األصل دكف تقدٙب اؼبفعوؿ بو على الرغم  من اتصالو 

بالفاعل فهو اكبراؼ مقصود ليس غَت كالقارئ اؼبتفحص ال يتوقف عند ىذا فحسب بل قبده أيضا يعرض شاىذا 

: آخر لزىَت 

َها َوِإْن يَُمْت      َفطَْعُنُو  َ َغسَّال و َ ِبُمْغمَّالرِ   فـََلْم َأْرَقُو ِإْن يـَْنُج ِمنـْ

فاألصل النحوم وبتم صدارة أداة الشرط ٍب يأٌب بعدىا الًتكيب الشرطي فبل هبوز أف هبعل ما قبلها عامبل فيها 

 . 1كما ال هبوز أف يعمل ما بعدىا فيما قبلها

: مجاز اإللتفات _ب
 مبلمح الظاىرة اجملازية فقد كشف عنو الفراء ُب النص اؼبعجز كاػبطاب الشارح كونو ىمفقد يعد ىذا اؼبلمح من أ

: يثَت حافظة القارئ كيشحنها كىذا اؼبلمح نراه ُب 

: ربوؿ أظباء اإلشارة كالضمائر  - أ

ّم َذِلَ  الِكَتاُب  َ رَْيَب ِفيِو "  ُب األصل للشاىد قولو تعأب ككمن ؾباز ما جاءت ـباطبتو ـباطبة الغائب كه ََ أَل

كجرين بكم ، كقد :  ؾبازه *"بِهمْ َِ َحّتى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي الُفْلِ  َوَجَرْيَن " : ىذا القرآف ، كقولو أيضا:  ؾبازه *"

أنو ربدث عن ـباطبة الغائب ٍب رجع فخاطب " مالك يـو الدين " ىباطب الشاىد كؾبازه اإلخبار عن الغائب 

: كيسوؽ الفراء شاىدا ؽبذا كىو قوؿ عنًتة " إياؾ نعبد :" الشاىد فقاؿ 

ُشْطَت َمَزاَر الَعاِشِقيَن فََأْصَبَحْت     ُعْسًرا َعَلى ُطالَِبَ  ابـَْنَة ُمَغّرِم 

:  كاستند أيضا إٔب قوؿ أيب كبَت اؽبذٕب 
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يَا َلْهَف نـَْفِسي َكاَن َجُدُه َ اِلُد      َوبـََياُ  َوْجَهَ  لِلتـَُراِب اأَلْعَفِر 

كىذا اؼبلمح من أىم " فسيحوا ُب األرض " ٍب خاطب شاىدا فقاؿ " براءة من اهلل " ككذا رآه ُب قوؿ ربنا 

ال لشيء إال ألنو وبدث تناسبا كتناسق بُت فقرات النص كبُت القارئ كيقرب كذكر ىنا كىناؾ اؼببلمح ُب الظاىرة 

 :    أيضا ُب منت كتابو 1صبالية الًتكيب من اؼبتلقي كمن اؼبظاىر اليت أشار إليها

: مجازية تعدد اللهجات والقراءات _ج

ؼبا كانت القراءات القرآنية من الشواىد الشواذ ُب نظر كباة البصرة كالكوفة كاف الفراء يستشهد ؽبا كيستهويها 

كوبتٌج ؽبا ، إال أف األمر اؼبلفت للنظر يشد انتباىو ذالكم اؼبوقف الفرائي من القراءات القرآنية كإف كاف قد نص 

حيث كقف عند كثَت من القراءات بوعي منو " الكتاب أعرب كأقول  ُب اغبجة من الشعر " ُب كتابو على أف 

َلْت :" راٌدا منكرا مشذذا مقبحا مضعفا أك مفاضبل فمن اليت أنكرىا كٓب يعتربىا قولو معلقا على من قرأ   َّ َوَما تـَنَـّز

الشياطوف ككأنو من غلط الشيخ  ظٌن أنو دبنزلة اؼبسلمُت كاؼبسلموف ، :  برفع النوف ، قاؿ اغبسن *"بِِو الَشَياِطيُن 

" ال ربسنب "قاؿ ال أشتهيها ألهنا شاذة، كمن اليت ضعفها " إف ابنك سٌرؽ " قراءة : كمن القراءات اليت شٌذىا 

كإذا كاف الفراء يتحرج  . 2ال وبسنب كىي القراءة الضعيفة ُب العربية  كالوجو الصحيح أف تقرأ بالتاء: فقرأىا ضبزة 

 للمجاز كعدـ العدكؿ عن ظاىر اللفظ ببل ا تقنُتتعترب  فإهنامن رٌد القراءة ككصفها بالقبح أك الضعف أك الشذكذ

 .مرجح ، كحيث ال مرجح امتنع العدكؿ 

:  مجازية الحذف _ د

     من ضمن ما سيلفت القارئ ُب قراءتو لظاىرة اجملاز ُب معا٘ب القرآف ىو ذلكم الوعي التجريدم الفريد من 

نوعو بنسقو الًتكييب كما زبفيو مكنوناتو فتحتم على القارئ قراءات متعددة فنجد الفراء يقدـ مباذج عن اؼبظهر 
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فانطلق اؼبؤل :" كمن ذلك قوؿ ربنا : اللطيف ، رصده ُب اػبطاب القرآ٘ب كحاكؿ أف يتتبعو ُب النص الشعرم 

كىذا ـبتصر فيو ضمَت ؾبازه كانطلق اؼبؤل منهم  ٍب اختصر فعلم أضمر فيو كتواصوا أف امشوا كتنادكا أف ..." منهم 

امشوا أك كبو ذلك  

فقاؿ ىذا من قوؿ الكفار ٍب اختصر إٔب قوؿ اهلل كأضمر فيو قل " ماذا أراد اهلل هبذا مثبل : " كأشار إٔب قولو تعأب 

  1يا ؿبمد يضل بو كثَتا فهذا من كبلـ اهلل

قبد الفراء  يعد ىذا من اؼبختصر احملذكؼ إذ " كبالوالدين إحسانا"      كينتمي إٔب ىذا ايضا قوؿ اهلل تعأب 

لشفرة العامة للغة  ؿف يرسخ فكرة اجملاز للقارئ كيعتربه جزء أف العرب تفعل ذلك كثَتا كىو هبذا وباكؿ أكيؤكد لنا 

: شار النابغة بقولوأكإٔب ىذا اؼبعٌت  

ِه ِبَشٍن أكَ  َْ َنَ  ِمْن ِجَماٍل بَِني قَِيِس      يـَُقِعُقُع َ ْلَف رِْجَلِي

نك صبل من أأم كأنك صبله كالشاىد ذاتو يستشهد بو الفراء على اغبذؼ اكتفاءا بعلم اؼبخاطب حيث يقوؿ ؾ

حىت إذا جاؤكىا " صباؿ بٍت قيس كلكنهم حذفوا ذلك زبفيفا كاكتفاءا بعلم اؼبخاطب كنراه يتجسد ُب قولو تعأب 

بواهبا فقاؿ ىذا ؾباز ماكف عن خربه استغناءا عنو كىذا يكثر ُب األسلوب العريب كيراه ماثبل ُب قوؿ أكفتحت 

: األخطل

 2َ الَ ِإْن َحًيا ِمْن قـَُرْيٍش تـََفَ ُلوا           َعَلى النَّالاِس َأْو َأّن ا َكارَِم نـَْهَشالً  

     كىكذا ُب كل ىذه النماذج يتم تعويض الصيغة اؼبستخدمة بالصيغة األصلية احملذكفة اليت دؿ عليها الدليل 

ييب هنا اؼبالك األصلي الذم يضمن نسقية الًتؾأكاليت يفًتض أف ربقق اؼبطابقة ك

: إسهام المجاز في بيان النص المعجز_ 3
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  نشأت صباعة من علماء اؼبسلمُت تسلحوا دبناىج عقلية كعرفوا بقوة البيياف كحسن الرأم كنفاذ البصَتة كقوة    

اغبجة كعلى رأسهم اؼبعتزلة ككاف من ىؤالء الفراء صاحب البياف الرائع كالقدـ الراسخة ُب الببلغة يدافع عن 

 ما الوسيلة اليت اعتمد عليها الفراء ُب ىذا الرد :القرآف كاإلسبلـ دفاعا مستميتا كلكن ىنا استوقفنا إشكاال مفاده

  ؟ علم الكبلـ أـ الببلغة أـ األدبل ما اؼبنهج اؼبعتمد ُب الرد على اػبصـو فهل اعتمد يا ترل علصح؟ أك بعبارة أ

 لكتاب معا٘ب القرآف هبد بأف الفراء كٌرس حياتو ُب خدمة القرآف كمن القرآف استمٌد ببلغتو حبسن قارئ      إف اؿ

فهم النص كحبسن التعبَت عن معانيو الكامنة فيو ببحثو فيما كراء األلفاظ من معا٘ب كصور ذىنية ؾبردة كعلى ىذا 

كاعبدير بالذكر أف كتاب معا٘ب القرآف يعترب الصورة األكٔب لكتب النقد ،جاءت تسمية كتابو معا٘ب القرآف

  اليت خٌلفها لنا الفراء كربمل خبلصة أفكاره اإلعتزالية كالنحوية كالصرفية كالببلغية منها بل األدبية 1"كالببلغة

كيعرب عن تلك اآلراء البيانية بأسلوب عقلي حر، أم ال وبكم اؼبنقوؿ ربكيما جامدا بل يوازف بُت اؼبنقوؿ 

كاؼبعقوؿ كقياـ اعبدؿ كاػبصاـ حوؿ بياف القرآف من زاكية اجملاز بينو كبُت أىل الظاىر حىت أف الصراع ٓب يقتصر 

على النص اؼبعجز بل خرج إٔب أشكاؿ نصية أخرل كتناكؿ أساليب الكبلـ كفنوف التعبَت، كىنا تساءؿ العديد من 

العلماء أىل الشرع كأىل النقد ىل ىناؾ ؾباز ُب القوؿ كىل ىذا اجملاز كاقع ُب كبلـ اهلل تعأب؟ كىل ىذا يعتربمن 

اؼببالغة أـ من الضركرة الكبلمية؟ أـ ىل يبكن أف نعترب اجملاز يعتمد على الصورة البيانية ؟ أـ نقيسو دبقياس 

الصدؽ كالكذب ؟  

من اؼبسلم بو أف الفراء ٓب يرض بأسلوب كاحد ُب معاعبة كمدارسة النص منثوره كشعره كاعترب احملاكالت       

األكٔب النافية لظاىرة اجملاز ؿباكلة قاصرة ال تتعمق ُب الوصوؿ إٔب اؼبعا٘ب كال تكشف عن حقيقة األلفاظ كؽبذا 

أظباىم بالظاىرية كما أنو ٓب يعترب التخرهبات التأكيلية األخرل باؼبرضية خصوصا كىي تتناكؿ النص القرآ٘ب كذلك 
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يتجلى ُب إنكاره لقراءة اغبسن كمن حذا حذكه ، كاعترب ىذه القراءات ىدامة تؤدم دبتلقي النص إٔب التجاكز 

 1."كالبعد عن أسرار البياف القرآ٘ب 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

المبحث الثالث 
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أثر المجاز في الفعل البياني عند الجاحظ 

 عبلقة اجملاز بالبياف  (1

 اعباحظ ككاقعية اػبطاب القرآ٘ب  (2

 ترابط فعل اجملاز مع القارئ  (3

       

 

 

 

 

 

: لنص القرآنيامسار تلقي 1_  

        إف اإلنتقاؿ من مبط تلٌق آلخر ٓب وبدث اعتباطا ُب تاريخ األدب بل يكوف ىذا اإلنتقاؿ نتيجة ؼبنعطف 

تارىبي مٌر بو الفكر العريب فًتؾ كراءه أثرا كبَتا ُب أمباط التلقي كىذا ما قبده ُب قراءات اعباحظ للنص القرآ٘ب 

. سألة البياف ٓببتناكلو 
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 ىبتلف صبلة إذراه ؾبٌسدا ُب تفهم بيانو كاستعاراتو كتشبيهاتو هنجا جديدا فكفيما ىبص التلقي عند اعباحظ        

كتفصيبل عن هنج اؼبفسرين ، كاللغويُت ، كالنحويُت بل حىت اؼبذىب اإلعتزإب كقبده شٌق لنفسو طريقا كارتضى 

ذبو تٓب  رأيا الءـ فيو بُت األسلوب القرآ٘ب كالبياف العريب بصفة عامة ، حيث قبد دراستو لفٌن التعبَت ُب اآلية ،

 باؼبعٌت العاـ لآلية ال اؼبعٌت اعبزئي القاصر ، ككاف حبثو يشمل السورة تاالذباه اللغوم اؼبعركؼ السائد ، بل شغل

. بأكملها 

: عالقة المجاز بالبيان عند الجاحظ 1_1

      إٌف التلقي للنص القرآ٘ب عند اعباحظ ُب أبسط صوره شكل من أشكاؿ الفهم كالتذكؽ كالتفسَت كالتقييم 

كالتجاكب ، كىو هبذا اؼبعٌت فعل مبلـز لظهور النص كضامن الستمراريتو ،ألف عملية الكتابة تستلـز عملية القراءة 

. كالتلقي بل عملية الكتابة تتضٌمن عملية القراءة الزما منطقيا ؽبا 

كمن ىذا اؼبنطلق يبكن القوؿ بأف الفعل القرائي للمجاز نشأ إثر احتداـ  مع الظاىرية حوؿ ؾبازية النص       

اؼبقدس،كذلك من خبلؿ تساؤؽبم ىل ىناؾ ؾباز ُب كبلـ اهلل تعأب؟ كىل من مسوٌغ لذلك ؟ حيث فٌند اعباحظ 

رؤل السابقُت ُب معاعبة قضية البياف ُب األدب كالببلغة عامة كُب النص الديٍت  خاصة  كاعترب ؿباكالت أصحاب 

. 1اللغة ؿباكلة ُب جوىرىا ال تتجاكز الظاىر كال تكشف عن مكامن األلفاظ كؽبذا ظبٌاىم بالظاىرية

 يبدك كاضحا للقارئ عناية اعباحظ بالنص القرآ٘ب كىذا ما يتجٌسد ُب كتبو اليت كانت تصدر كقتئذ كالذم     

كتتفٌحص قضية اإلعجاز كترل أف إعجازه ُب نظمو كتركيبو ، كيرل أف ىذا اإلعجاز ماىو إال  ربٌد عبهابذة 

ككذالك دىر ؿبمد كاف من أغلب األمور عليهم :" ... الفصاحة كأساطُت الببلغة يقوؿ ُب ىذا الشأف مابيانو

كأحسنها عندىم كأجٌلها ، فحُت استحكمت لغتهم كشاعت ببلغتهم بعث اهلل عز كجل فيهم نبيا فتحٌداىم دبا 

ال يشكوف أهٌنم ال يقدركف على أكثر منو فلم يزؿ يقرعهم كيعجزىم كينٌقصهم على نٌقصهم حىٌت تبٌُت لضعفائهم 
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كعوامهم  كما تبُت ألقويائهم كخواصهم ككاف ذلك من أعجب ما أتاه اهلل مع سائر ما جاء بو من اآليات 

 1.." كضركب الربىاف 

 رؤية إعجازية ُب النص اؼبقٌدس ليست إال رأهتا      فمن اؼبؤكد أف تلكم القراءات اليت اىتمت دبسألة البياف ك

جزءا من خطاب آخر يتظاىر دائما بأنو اؼبالك الوحيد للحقيقة اؼبطلقة كاؼبعرفة النهائية كالذم سيهتٌم باؼبعرفة 

. كيستعرضها كمعطيات جاىزة ُب ذاهتا كلذاهتا كفق رؤية ؿبايدة 

مسألة اإلعجاز ٓب تكن كاضحة عند كثَت كطرقت اعباحظ اليت جاء هبا قراءة ىذه اؿكالقارئ اؼبتفٌحص هبد بأف 

ف اعباحظ صٌنف نظم القرآف ٓب يزد فيو على ما قالو إ:"  يشَت إٔب ىذا اؼبعٌت بقولو الباقالني ذامن القراء كه

كاإلشكاؿ اؼبتبادرإٔب الذىن ما الذم دعى الباقبل٘ب للحط من عمل ،2" كٓب يكشف عما يلبس اؼبعٌت  اؼبتكلموف ،

  ؟اعباحظ كيعتربه اجًتارا للمتكٌلمُت

نعرؼ عن اعباحظ عرب العصور الطواؿ ٓب يكن يتناكؿ موضوعا من اؼبوضوعات إال  من اؼبؤٌكد من خبلؿ ماك    

كترؾ عليو بصماتو كاستأثر ُب معاعبتو بكتاباتو ، فيجعلو طريفا كلوكاف مبتذال كأثَتا على النفس كلو كاف عارضا 

فأبو عثماف حبسب توٌجهو ٓب يكن متشبثا دبا يبليو عليو ، مسًتذال فكٌيف اؼبوضوع حبسب إعجاز نصية القرآف 

اؼبذىب ،بل كاف وباجج كهبادؿ بغرض استيفاء اؼبسألة من كل جوانبها ، كالقوؿ بالصرفة الذم كاف سائدا ٓب 

 كىذه اؼبسألة فصلت بينو كبُت شيخو. يرتضو كٓب يقبل بو ، حيث طرؽ باب اإلعجاز ككجده ُب البياف ليس غَت 

ىذا الكتاب الذم ىو رفض للقائلُت بالصرفة كتفنيد " اإلحتجاج لنظم القرآف " فانربل لتأليف كتابوالنظام 

ألف رجبل من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم كبلغائهم سورة كاحدة :"  آلرائهم يعرب عن ىذا اؼبعٌت  بقولو 

سواء كانت طويلة أـ قصَتة ، لتبٌُت لو نظامها كـبرجها ، كلفظها كطبعها كأنٌو عاجز عن مثلها كلو ربٌدل هبا أبلغ 
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العرب لظهر عجزه عنها ، ككليس ذلك ُب اغبرؼ كاغبرفُت كالكلمة كالكلمتُت أال ترل أف الناس قد هتٌيأ ُب 

 ، "َعَلى اِا تـَوََكْلَنا " ، أك "ِإنَّالاَ لِّلِو "  ، أك "الَحْمُد للِِّو " طبائعهم كجرل على ألسنتهم ، أف يقوؿ الرجل منهم 

كىذا كٌلو ُب القرآف غَتأنو متفرؽ غَت ؾبتمع ، كلو أراد أنطق الناس أف يؤلف من ىذا الضرب " رَبـَُنا اللَّالوُ " أك 

 1"سورة كاحدة طويلة أك قصَتة على نظم القرآف كطبعو ؼبا قدر عليو ، كلو استعاف جبميع قحطاف بن معٌد عدناف 

      كيكشف لنا ىذا القوؿ أف اػبلة اليت ترحبو باؼبذىب قد هتتكت كأف من رمى بعقل صاحبو أيب إسحاؽ 

كطأة اؼبتثاقل كعلم أف االقتصار على تفسَت العجز بالصرفة مفض للهوس كإٔب ماىو  النظاـ ربت قدميو ككطئو

أبلغ منو كأفحش كأدرؾ إدراكا ال ريب فيو أف خليلو أبا إسحاؽ على ذكائو كبعض ما اكتسبو من تذٌكؽ للبياف ، 

فقد ختم على تذٌكقو ختما دبا ألف من اللدد كاعبداؿ كحٌب الغلبة على اػبصـو ، فانطمس حٌسو ، كؿبق ما 

اكتسب من التذٌكؽ ؿبقا ال حياة لو من بعده ، أما ىو فقد أقباه فزعو من مثل ما زبٌبط فيو خليلو كىذا ما فطر 

عليو من تذٌكؽ البياف ،كمن أجل أف يًتٌدد فيو مًتٌدد فإف البياف القرآ٘ب يهٌز القلوب ىزٌا كيهٌيجها على األروبية ، 

.        كيقرع األظباع قرعا يؤطٌرىا على اإلصغاء كاإلطراؽ أطرا ال ينكره إال اؼبعاند 
 

    كلعٌل اعباحظ قد استطاع أف وبٌلل مسألة اإلعجاز ُب رأينا كبن ليس ؾبٌرد انطبلؽ من اآليات القرآنية اليت 

يعرٌفها العريب كالعجمي كلكن انطبلقا من اغبجاج آليات التحٌدم كإثبات عجز العرب من خبلؿ ربليل عاداهتم 

كتقاليدىم ، فكيف بالباقبل٘ب يقع ُب ىذه اؼبغمزة دكف داع  كمع ما نعلم أنو اطٌلع على كتاب نظم القرآف كإف 

كاف ىذا الكتاب من خبلؿ ما نعرؼ من أحسن الكتب اليت كتبت عن قضية اإلعجاز ، كما كتبو ردبا عن 

. 2ليدٌؿ حاضره على غائبو كراىنو على غابره " حجج النبوة "إعجازية النص القرآ٘ب ُب كتابو 
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      كيبدك أف ىذه اؼببلحظات اليت أبداىا اعباحظ على النص القرآف قد تكوف من أكائل ما كتب عن النص 

ككاف ذلك سبهيدا للببلغة العربية تعٍت  ،رالقرآ٘ب من الوجهتُت الببلغية طورا ، كالصوتية كالداللية كاعبمالية طورا آخ

بالربىنة على اعبماؿ الفٌٍت العظيم ، فتبحث ُب إعجازه ٍب تنتقل منو إٔب النصوص األدبية بعامة ، فتلتمس فيها 

.  أسس كقواعد كضعتو منعناصر الببلغة كالبياف انطبلقا فبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الجاحظ وواقعية الخطاب القرآني_ 2

كذكر اهلل تبارؾ :"   لقد ذكر اعباحظ آيات تصور مواقف البياف كاإلفهاـ ككٌل ىذه اؼبيزات امتاز هبا القرآف فقاؿ 

 بالبياف "*الَرْحَماُن َعّلَم الُقْرآنَ :" كتعأب صبيل ببلئو ُب تعلم البياف كعظيم نعمتو ُب تقوٙب اللساف فقاؿ 

عريب  فهو يقوؿإٔب أف ... كاإلفصاح ، كوبسن التفصيل كاإليضاح ، كجبودة اإلفهاـ كحبكمة اإلببلغ كظباه فرقانا 

َيانًا ِلُكلِّ َشْيءٍ "" إنَّالاَ َأنـَْزْلَناُه قـُْرآناً َعَربًِيا" ، " مبُت  "*وَُكّل َشْيٍء َفّصْلَناُه تـَْفِصيالً "  ، *"َونـَّزْلَنا َعَلْيَ  الِكَتاَب تِبـْ
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كالداللة الظاىرة على اؼبعٌت اػبفي ، ىو البياف الذم ظبعت اهلل عزكجل : "   كيؤٌكد اعباحظ ىذه الفكرة بقولو.

. 1"كيبدحو ، كيدعو إليو ، كوبٌث عليو ، كبذلك نطق القرآف ، كبذلك تفاخرت العرب كتفاضلت أصناؼ العجم 

:"      فاإلفصاح كالبياف مهماف ُب إيصاؿ ما نريد كعٌوؿ اعباحظ عند عرضو لقصة سٌيدنا موسى كفرعوف فقاؿ 

كسأؿ اهلل عٌز كجٌل موسى بن عمراف عليو السبلـ حُت بعثو إٔب فرعوف بإببلغ رسالتو كاإلبانو عن حجتو 

 واْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِني يـَْفَقُهوا: "كاإلفصاح عن أدلتو فقاؿ عندما ذكر العقدة اليت كانت ُب لسانو 

 ََ ََ ََ ََ ِليَـ َق َِ َِ  .   رغبة منو ُب اإلفصاح باغبجة كاؼببالغة ُب الداللة *"ِو

اعباحظ كفق ىذه األقواؿ أٌف لغة القرآف ىي لغة البياف إذ قبد ىذه الداللة اؼبتكٌررة عرب ىذه اغبكايات على  كيؤكد

 من شأف األدب  ىذارفعتكالرغم فبا بينها من اختبلؼ، فهذه اػبصوصية الفائقة اليت اتسم هبا القرآف الكرٙب 

نراه يلـز اؼبتكٌلم اؼببلغ أف من كسائلو اليت يعتمد عليها ُب التبليغ إذ ك.عموما كمن شأف الببلغة كالنقد خصوصا 

اليت تعتمد ُب جوىرىا على اغبجة كاإلفصاح كبقدر الكشف عن معانيو النفسية  عما هبيش خبواطره ىو اإلبانة 

 .كبذلك تصبح رسالتو مشفرة ال معٌت ؽبا .يؤثر ُب سامعيو كبقدر ضعفو ُب اإلبانة عما ىباعبو يبٌجو سامعوه 

 تبعا لذلك بأمرين أحدنبا صوغ الكبلـ كمعايَته كمبدأ اإلختيار اللغوم،  اعباحظ كقد احتفت كتب أيب عثماف

ككبل األمرين يقوماف على أف اؼبتكٌلم أك صانع النص يقـو عملو على مبدأ عقلي كاضح ، فهو ال يلقي كبلمو 

استجابة ؼبا سبليو عليو عواطفو ،بل ىو مدقق فيما يقوؿ كاع ؼبا يصوغ ،كؽبذا نراه ينتهج لنفسو ُب تفسَت آيات 

ُهْم " القرآف منهجا عقليا ليثبت اغبجة أحيانا على من يتؤب الرد عليهم ، فنراه يتكلم ُب تفسَت قولو تعأب  َفِمنـْ

                                                 

 -1-الرضباف*- 
،  -1- الزخرؼ* 
 - 89- النحل*
 - 12-اإلسراء* 
 - 26-طو * 
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ُهْم َمْن يَْمِشي َعَلى َأْرَبٍع   ُب ذلك كقوؽبم*"  َتْسَعى أنـَّها" : ٍب ينتقل إٔب قولو تعأب*"َمْن يَْمِشي َعَلى َبْطِنِو َوِمنـْ

:" كُب ىذا الذم جهلتموه ضركب من اعبواب ٍب يعرض لقولو تعأب :  إٌف ذلك خطأ فيقوؿ ُب  ىذا الصدد كلو

  .المهم إف العذاب األكرب ال يكوف نزال كلكن أجرل ؾبرل ؾ:  قائبل *"َىَذا نـُُزُلُهْم يـَْوَم الِديِن 

،  حُت من الدىر انقلب فيو إٔب منهج جديد يو     كهبذا يكوف اؼبنهج العاـ  الذم سار عليو سابقوه قد أتى عل

فلم يعد األمر مقتصرا على  مشاكلة  األلفاظ  للمعا٘ب بل ىناؾ فنوف من القوؿ أك ضركب من التفٌنن ُب التعبَت 

 عن مدلوالهتا إٔب مدلوالت سباثلها كمن ىنا جاءت ضركب  األلفاظكالتجاكز عن ظاىر اللفظ ، فقد تنسحب

 كجها من أكجو  تعد اشتهر فيها اػببلؼا إذ أماجملاز معتمدة على مبدإ ربكيم الذكؽ الفٍت ُب أسلوب اآلية

دؼ إٔب إيضاح اعبوانب الداللية ُب النص ، كإبراز مدل ببلغة الًتكيب النسقي اؼبعجز توالطريقة اليت اتبعها ك

 ُب كصفو  مشَتا بذلك يعرٌب إذكتصنيفو ُب أعلى درجات الفصاحة اليت ٓب يعد ؽبم مثلها ُب تعبَتاهتم كأساليبهم 

ُب كتابنا اؼبنزؿ الذم يدلٌنا على أنو كٌلو صدؽ ُب نظمو البديع الذم ال يقدر على اإلتياف دبثلو :" لبياف القرآف 

           .1"أحد من العاؼبُت مع ما سول ذلك من الدالئل اليت جاء هبا من جاء بو 

كالقارئ اؼبتفحص هبد بأف اعباحظ استطاع دبقدرتو الفنية القائمة على تذكؽ النص كإدراؾ سر ترتيبها أف يبلور 

. فكرة اجملاز انطبلقا من حومتو الطفيفة ؼبفهوىا كصوال إٔب التعمق فيها كسرب جوانبها 

من اؼبسلم بو أف صانعوا الدرس البيا٘ب ككضع أسسو كمعاؼبو ىم اؼبتكلموف كلعل ذلك يرجع إٔب ترسيخ جذكر ك

يعد أكؿ من استعمل اجملاز القرآ٘ب باؼبعٌت اؼبقابل "  ىػ255تػ "  أبا عثمافقبدالبحث كاؼبعرفة كمن أجل ىذا 

للحقيقة كىو بذلك يتقاطع مع ما أشار إليهم البيانيوف اؼبتأخركف ُب كتبهم كعليو فاعباحظ من اؼبصنفُت األكائل 

                                                 

- 59-الوااقعة- * 43-النور*- 
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البياف " ك" اغبيواف " فرطوا من استعماؿ لفظ اجملاز كاإلستعارة يتجلى بصورة كاضحة ُب مؤلفيو اؼبشهورين أالذم 

" . كالتبيُت 

باب آخر ُب البياف كىو اجملاز كالتشبيو :"         فمن اللمع البيانية اليت تستهوم القارئ قولو ُب كتابو اغبيواف 

إنَّال الِذيَن يَْأُكُلوَن َأْمَواَل الَيَتاَمى اُْلًما إنَّالَما يَْأُكُلوَن ِفي بُطونِِهْم نَارًا َوَسيْصُلوَن َسِعيًرا :" باألكل كىو قولو تعأب 

 كقد ىباطبوف دبثل ىذا كإف شربوا بتلك األمواؿ األنبذة  * "أّكاُلوَن لِْلُسْحتِ :" كعلى مثاؿ ىذا قولو تعأب * "

إنَّالَما يَأُكُلوَن ِفي بُطُونِِهْم " : كلبسوا اغبلل كركبوا الدكاب كٓب ينفقوا منها درنبا كاحدا ُب سبيل األكل كسباـ اآلية 

. ؾباز آخر فهذا كلو ـبتلف كىو كلو ؾباز 1 *"نَارًا َوَسَيْصُلوَن َسِعيًرا 

از قد تبلور كتأسس بعد نقاش طويل كخبلؼ مرير مع أىل الظاىر من اللغويُت اؼبج مصطلحكعلى ىذا يكوف 

كأصحاب اغبديث كانبثق  على إثر ذلك كحدات إجرائية سبثلت أساسا ُب رٌد ما توٌىم إشكالو على كبلـ العرب 

 نتوءات  منكأشعارىم ، كاؼبسٌكن الحتداـ ىذا الصراع ىو فعل اجملاز الذم ىو إجراء يعيد اإلنسجاـ إٔب ما يبدك

َيْخُرُج ِمْن "  سورة النحل لتفسَت يعرض  يأخذ هبذا حُت النص ، حبيث قبده تظهرعلى سطحلغوية أك داللية 

 يقاؿ فالعسل ليس شرابا إمبا ىو شيء وبوؿ اؼباء شرابا أك باؼباء نبيذا فسٌماه كما ترل شرابا إذ *"بُطُونَِها َشَراٌب 

: هبيء منو الشراب فقد جاء ُب كبلـ العرب 

َناُه َوِإْن َكانُوا ِغَ ابًا  1 ِإَذا َسَقَط السَّالَماُء بَِأْرِ  قـَْوٍم    َرَعيـْ

فزعموا بكبلمهم أهنم يرعوف السماء كأف السماء تسقط كمىت خرج العسل من جهة بطوهنا كأجوافها كمن 

ضبل اللغة على ىذا ٓب يفهم عن العرب قليبل أك كثَتا ، كىذا الباب ىو من مفاخر العرب ُب لغتهم كبو كبأشباىو 

اتسعت دائرهتا كهبذا خوطب أىل هتامة كىذيبل كبعض كنانة كىؤالء صبيعا أصحاب عسل ، كاألعراب أعرؼ 

                                                 
 -  69- النحل -   *  44-اؼبائدة  -   *  10-النساء-  *
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بكل صمغة سائلة كعسلة ساقطة فهل ظبعتم بأحد أنكر ىذا أك طعن عليو من ىذه باغبجة ؟ كألف منشأ 

اػببلؼ يؤٌكد على أف لغة العرب ُب نظر اعباحظ تقـو على مبدإ التلميح ال التصريح كمن ىذا اؼبنطلق وباجج 

الطاعنوف على لغة القرآف بأف يأتوه بلغة تقـو على ظاىر اللفظ فقط كىو هبذا يرل بأف كل لغة تقـو على اإلوباء 

الذم يفضي إٔب التعدد القرائي ، كفق رؤل كأفكار تنَت البصَتة كالفهم كالتلقي للًتكيب اؼبعجز كمن أىم ىذه 

: الرؤل حبسب رأم أيب عثماف 

. أحسن الكبلـ ما كاف قليلو يغنيك عن كثَته  : يعرفو بقولو: اإلقالل 

" . فذكر احملذكؼ ُب موضعو كاؼبوجز كالكناية كالوحي باللفظ كداللة اإلشارة  : " ... اإليحاء اإلشارة المجاز

. بل رٌب الكناية تريب عن اإلفصاح  : الكناية

. قاؿ من ىذه اليت ترد إٔب قليل فتقنع كليس اؼبضمن كاؼبطلق : الت مين 

كلكن ىذا من منظور اعباحظ على أف لغة القرآف تقـو على فنية الغموض يقابلو اعباحظ دبقياس تواصلي صاـر 

ىو اإلبانة كاإلفهاـ كحكمة اإلببلغ الذم ىو أساس اللغة ككظيفتها حيث مدح اهلل القرآف جبودة اإلفهاـ كحكمة 

   1.اإلببلغ كعمم ذلك على اللغة الفنية ذاهتا فيصبح حذؼ الفصوؿ كتقريب البعيد جوىر كل عملية إبداعية 

     كمن ىنا فإف اعباحظ كىو يصوغ مفهومية اجملاز ابتغى ُب ذلك ؾبادلة اآلخر من الظاىرية كمن شاكلهم 

كفبا يقوم سند ، ليقٌدـ ؽبم حقيقة الفعل اجملازم كليحمل اؼبتلقي إٔب اؼبعرفة اؼبطلقة كالنهائية لقراءة اؼبعٌت القرآ٘ب 

كاليت كانت فيما يبدك كاضحة عبل القراء يومئذ " أبو عبيدة " ىذه الفكرة قبده يرجع إٔب اآلية اليت سئل عنها 

فزعم أناس أهنا شجرة ُب أرض اليمن كىنا تكمن خطورة .." إهنا شجرة :" مشَتا إٔب قولو تعأب : " حيث يقوؿ 

القراءات اليت تصدر عن ىذا الفهم اغبيادم الفريد ؼبفهومية اجملاز كىو هبذا اؼبنظور يرٌكز على اإلبانة كالوضوح اليت 

                                                 
 6 ص2010طبعة األكٔب اؿ ،اؼبقاييس األسلوبية ُب الدراسات القرآنية اؼبؤسسة اعبامعية- صباؿ حضرم-  1
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يستشفها القارئ من القرآف الكرٙب إذ أشارت إٔب ىذا اؼبعٌت كثَت من آم القرآف بأنو كاضح بٌُت كمن ذلك قولو 

 ".آيَاٌت بـَيـَِّناٌت " ..، " بِِلَساٍن َعَرِبٍي ُمِبين ٍ ...:" تعأب 

تكمن خطورة ىنا    كقبد أف عنصر اإلبانة كالوضوح شيئ مركوز ُب اللغة ككسيلة من كسائلها اإلجرائية ، كمن 

القارئ على حُت غفلة على تصديق كىم اؼبعرفة اؼبطلقة بتبلبيب الفعل القرائي من منظور اعباحظ فهي تأخذ 

كالقراءة النهائية ، فيتلقى تلكم القراءات ليس بوصفها قراءات فحسب بل عرضا بريئا كصادقا غبقيقة النص اؼبقركء 

ألف النص اؼبقدـ يقدـ ظبات ثابتة كصورة متعالية كما لو كانت القراءة " جوىر " ، ككشفا عبوىره اؼبكنوف نقوؿ 

قد كشفت بالفعل عن النص ، كال يلتفت أكلئك أهنم بذلك إمبا هبهزكف على النص كيؤذنوف بالقضاء على قراءاتو 

إذ ما داـ النص قد أغلق باب النظر فيو ، قد صٌبدت داللتو فإف النص القرآ٘ب حينئذ سيبقى حقيقة رغم ما 

استجٌد من الرؤل كالتغَتات ،ذلك بأف زماف القراءة كمكاهنا كاللحظة اغبضارية اليت سبت فيها األنبية باؼبكاف ، إذ 

إف اؼبعطيات ىي اليت تتحكم ُب القراءة فتحمل القارئ على أمر معُت كإعطاء األنبية عبانب من جوانب اؼبقركء 

.  كالتقليل من أنبية اعبوانب األخرل أك إبراز شيئ كإنباؿ شيء آخر

كإذا كانت ظاىرة اجملاز قد أخذت عند السابقُت مناىج متعٌددة كل حبسب موقعو التارىبي كالفٍت فإف ظاىرة 

الفعل اجملازم قد تكثٌفت تكثيفا عند اعباحظ  كىذا يظهر ُب صبلة النتائج اليت خلص إليها حوؿ ربليل النصوص 

  1 "الخليل وسيبويو" ربليبل لغويا ككبويا بدءا من ؿبلل نصوص القرآف من الصحابة إٔب اللغويُت

       فهذه القراءة تقدـ اجملاز كما ىو ُب اغبقيقة كالواقع اؼبطركح دبعٌت أف كتابات اعباحظ ربمل ُب طٌياهتا رٌدا 

ُب باب الطعن " اؼبعتزلة"على ىؤالء الذين اختاركا مفاىيم تتماشى كنزعتهم اإليديولوجية اليت ربرج الضمَت السٍت 
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ُب القرآف الكرٙب ، كىو األمر الذم دفعو إٔب أف يشًتط ؼبن يتعٌرض لقضايا الدين أف يكوف متكٌلما عاؼبا باللغة 

. 1"كلو كاف أعلم الناس باللغة ال ينفعك حىت تكوف عاؼبا بالكبلـ :" كذلك قولو

كمن ىنا يرل اجملاز يتضمن الفكرة لسيادة اعبماعة اليت ىي القطب للعملية الداللية كاليت ربمل على توحيد      

اجملتمع ؼبا كاف بينو من نشاز ، كتفنيد اآلراء اػبارجة عن اؼبذىب كىو هبذا يقٌبح كل زعم ىبرج عن دائرة اعبماعة 

كيبس النص الديٍت سواء من قريب أك من بعيد كيتجٌسد ىذا اؼبعٌت ُب رٌده على اؼبشبهة سالكا هنج أسبلفو 

. 2..." ُب الرد على اؼبشبهة كتابا ال يرتفع عنو اغباذؽ اؼبستغٍت ... قد كتبت: " اللغويُت قائبل

كمن جهتو رٌد على الظاىرية الذين صٌبدكا النص كٓب يسربكه إال دبواضعة اللغة كالشعر العريب يظهر ىذا ُب       

:" قولوبؿباكلة اعباحظ تأكيل سيدنا سليماف للهدىد بالذبح كيرل أف قوؽبم بتهديد اؽبدىد بالذبح ُب غَت ؿبلو 

كليس اجملاز إال ؿبلل كمفسر للمعٌت السائد كقتئذ الذم ٓب ...".على أنا لو تأكلنا الذبح على مثاؿ تأكيل قولنا 

يكن إال للنص اؼبعجز من جهة كاػبطاب الشارح من جهة أخرل ضمن حوالية ثقافية كاجتماعية تؤسس لفعل 

 كمن حذا حذكه حيث اعترب ىذا "غادمير"الفهم كاإلفهاـ ،ىذا الذم شغل دراسات اللغويُت الغرب حديثا 

ُب كيفية تناكؿ اؼبعٌت كفق بنية داللية معينة تارة كُب تبياف رٌدة " األخَت أف عملية الفهم امتداد بُت اؼباضي كاغباضر

 3".فعل القارئ حياؿ الرسالة اػبطابية تارة أخرل 

     كىذا ما يبكن إسقاطو على النص القرآ٘ب ُب إحداث ىذه اعبدلية ذات الشحنة اإلهبابية بُت نص القارئ 

كالنص اؼبقركء لدل الوعي اؼبعرُب القدٙب إذ أشار األصوليوف ُب حٌل إشكاليتهم اليت ذبدد اغبياة باغبركة مع ثبات 

فجعل من عمـو اللفظ قاعدة " العربة بعمـو اللفظ ال خبصوص السبب :" النص ُب منطوقو باؼبقولة الشهَتة 

                                                 
 255 ص /4اغبيواف ج– اعباحظ -  1
 111 ص 1996 3 اؼبركز الثقاُب العريب ط،اإلذباه العقلي ُب التفسَت- نصر حامد ابوزيد-  2
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للفهم كمن خصوص السبب قاعدة لئلفهاـ كلكن ىذا الذم توصل إليو ىؤالء ٓب يتجاكز حدكد آيات األحكاـ 

. كالتشريعات 

ال أرضا "       كىكذا سبثل القاعدة األصولية اؼبشار إليها قاصرة ُب نظر اعباحظ  تنطبق عليها اغبكمة القائلة 

، فهي غلق ؼبيكانيزمات النص كإذا قلنا غلق ؼبيكانيزماتو ،فهذا غلق لعملية الفهم كاإلفهاـ " قطع كال ظهرا أبقى 

اللذاف نبا ركيزتا العملية اؼبعرفية ، حقا إننا أماـ ربديد صريح كتقريع عظيم للظاىرية كمن شاكلهم كىو مؤشر 

كاضح يدؿ على مقدرة اعباحظ  على ربديد اؼبصطلح ربديدا ىو من القارئ قريب غَت مستبعد ، حيث أجاد فيو 

إجادة أىلتو ألف هبعلو موضوعا للتحدم كالتقريع اؼبوٌجهُت إٔب معاصريو من اللغويُت كالسؤاؿ الذم يستدعي منا 

 ىل فعل اجملاز مقتصر على القارئ ُب نظر اعباحظ ؟: الطرح

 

 

:  ارتباط فعل المجاز مع القارئ _ 3

    ارتبط الفعل اجملازم ُب الًتاث النقدم العريب قديبا كباألخص مع أيب عثماف بالقارئ إذ كانت ىذه الرؤية ىي 

اػبلفية األساسية اليت انطلق منها أيب عثماف كاؼبستشفة ُب مقولتو اؼبشهورة البياف كالتبيُت ،كقد ساىم بكل ما 

 أساسها النص  اليت متحاكرا انطبلقا من اؼبصادر القديبة كأف يقٌرب النص من القارئ متفاعبل" يبلك من مقومات

 حيث يبكن القوؿ أف من األسباب األساسية لبلىتماـ باؼبتلقي كجعلو قطبا للعملية اجملازية 1" كاؼبعٌت النصيأ

: ترجع إٔب 

. التمسك باؼبعٌت اغبرُب دكف التعمق ُب ؾباىل النص كسرب أغواره سواء النص القرآ٘ب أك النص األديب _ 

 التطور كالنمو اإلجتماعيُت كما صاحبهما من تطور للصراع الفكرم كالسياسي _ 
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الذم ينبغي فهمو كتفهميو للقراءة عامة بدؿ ...اإلشتغاؿ بالنص الديٍت ىو متجو بكليتو كبو التأثَت ُب اؼبتلقي _ 

. النص األديب الذم ٓب يكن لو اؼبكانة اليت كاف عليها من قبل 

مر كالغاية ألمدار ا:"ىذا ما يفسر احتجاج اعباحظ ؼبقياس السبلمة اللغوية اليت كاف ينظر إليها من مقولة مفادىا 

 1".اليت هبرم إليها القائل إمبا ىو الفهم كاإلفهاـ 

فأماـ ىذه اؼبقولة الصادرة عنو كاف من الطبيعي أف يزداد نفوذ القراءة السليمة للمجاز ُب نصها الديٍت      

كاألديب كإذا قلبنا النظر ُب اغبالة اإلجتماعية إٔب ما قبل أيب عثماف ألفيناىا معزكلة عن النص كفهمو ليس ؽبا منو 

إال البعد السطحي الظاىر خشية القوؿ على اهلل بغَت علم كإمبا اتسعت دائرة سوء الفهم للنص ُب القركف اليت 

تلت عصره حىت أننا قبد من اؼبفسرين على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر اإلماـ الطربم الذم ضٌمن تفسَته شرحا كتبيانا 

"   تأكيل آم القرآف :"لقارئ النص القرآ٘ب أظباه ب

من منظور  2" فكاف رفع الغموض كاإلهباـ عن النص اؼبعجز تأسيسا للممارسة الفعلية لعملية البياف كالتبيُت" 

اعباحظ كلكن كصف اؼبمارسة ؽبذه العملية ال تكفي كحدىا لبياف ما حدث من غموض كقتئذ ،األمر الذم أدل 

. بو إٔب حل اإلشكالية ، فضبل عن عملية اجملاز ُب حٌد ذاهتا 

      كىذا يقودنا إٔب القوؿ بأف عملية اإليضاح كاإلبانة ٓب تكن تتقبل بسهولة من طرؼ القارئ لبعد ما بينو كبُت 

 الواسع اؼبؤدم م أجٌل ابتعاد القارء عن عملية الفهم كالتأكيل إذ يبكن القوؿ بأف ىذا هبٌسد الرؽةالنص أك بعبار

بأيب عثماف إٔب إشراؾ القارئ ُب النص حىت تكوف لو كظيفة دينامية تستطيع أف تصل إٔب النص كربللو كتتفاعل 

. معو

                                                 
 76 ص/1البياف كالتبيُت ج- اعباحظ-  1
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فإذا كاف اجملاز مصاغا لدكافع أخبلقية كإيديولوجية فإف ىذه الدكافع يتصل اتصاال كثيقا دبستقبل اػبطاب     

الذم ىو حجر الزاكية ُب كل ما يصدر عن الفكر النقدم من آراء إذ بٌت ىذا الفكر ؾبمل تصوراتو كقوانينو على 

. ىيكل التلقي 

        كلقد شهدنا بوادر ىذا اإلىتماـ عند اعباحظ ُب مقولتو الفهم كاإلفهاـ كإخراج اػبفي ُب صورة اعبلي كما 

أف خركجو عن بعض مواضعات اللغة كاف بدافع اؼبتلقي ، كليس ُب ذلك تناقض كما قد يتوىم البعض ،ألف سنة 

. الفهم كاإلفهاـ أكجدت تغَتا ُب اإلبداع األديب إنتاجا كتقببل

    كإذا كاف القوؿ بفكرة اجملاز موقوفة على القارئ نتيجة دكاع فكرية كحضارية فإننا نراىا دكف شك مستقاة من 

منهج اإلعتزاؿ الذم ينظر إٔب اللغة من زاكية اعبداؿ كمدل قدرهتا على التأثَت كاإلقناع خدمة لغرض عقائدم ، 

كمن ىذا اؼبنظور حٌدد اعباحظ اؼبمارسة الفعلية لعملية البياف كىو ما يفسر تناكلو للتفنن ُب العبارة كضبط 

. اؼبقاييس األسلوبية لفصاحة النص كببلغتو فبا كلد ُب صلب اؼبوضوع نظريتو اؼبستهدفة للقارئ 

    كفبا يؤٌكد ىذه اغبقيقة أف أبا عثماف صاغ رؤيتو للمجاز من منطلق إشراؾ اؼبتلقي ُب بلورة اؼبعا٘ب يظهر ىذا ُب 

 حيث تنبو اعباحظ إٔب مزية اجملاز كاغباجة اؼباسة إليو  كإف كاف قد أعفا 1..."اؼبعا٘ب مطركحة ُب الطريق :" قولو 

اظبو ُب ىذا اؼبوضع فاتساع اؼبعا٘ب تدعو بالضركرة إٔب اجملاز كاأللفاظ ال تطابق اؼبعا٘ب ُب النص األديب كىنا يظهر 

التفاكت الكبَت بُت اإلثنُت ، حيث يقـو اجملاز بسٌد اؼبسافة بينهما كإف كاف حديثو السابق جاء عن اتساع اؼبعا٘ب 

. كقصور األلفاظ فبا يتطلب عملية التجوز 

: تجليات المعنى القرآني عند الجاحظ_4

إف اإلشارة الدالة على القراءة  اؼبتعددة للخطاب ُب الًتاث النقدم العريب كثَتة ، إذ قبد أبا عثماف من الذين 

َوَما يـُْهِلُكَنا  }:أعطوا ربريكا لكثَت من آم القرآف يتماشى كفهم القارئ حيث يورد اعباحظ ُب البياف قولو تعأب 
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  كفسر أيضا قولو عليو الصبلة كالسبلـ  ـباطبا حساف اامفسرا ىذه اآلية بقولو الدىر بزعمو ىو " {ِإ ّ الَدْىرُ 

َنا ِإلَْيَ   }:بالعصمة كالتوفيق ، مستندا إٔب قولو تعأب  {اىجهم كركح القدس معك  }:بن ثابت وََكَذِلَ  َأْوَحيـْ

بأف داللة الكشف كالساؽ توحي  *{يـَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق  }كما كقف عد قولو تعأب * {ُروحاً ِمْن َأْمرِنَا 

 1"بالفزع كاؽبوؿ

كىذا اؼبعٌت يكاد يتفق عليو جل القراء ، فحاكؿ أف . كلو أخذا بظاىر اآلية لوجدناه يتناَب كمقاـ الذات اإلؽبية 

يربط اجملاز بالقارئ ككأنو بذلك يشَت إٔب أف اجملاز عملية فكرية يبتزج فيها التأمل بالعقل ، إذ ليس حبوزة كل قارئ 

أف يبتلك آلية اجملاز إال إذا كاف ذا عقل راجح كفهم ثاقب لو اغبنكة بأساليب الكبلـ كضركبو كاإلشكاؿ الذم 

ىل النص القرآ٘ب ىو الذم فرض على اعباحظ القوؿ بانفتاحية القراءة أـ أف القارئ ىو :استوقفنا ُب ىذا اؼبقاـ 

الذم كجد حرية القراءة اؼبتاحة حبسب فهمو كتلقيو ؟ 

 :  المجاز في عرف القارئ1_4

إذا كاف اجملاز عند اعباحظ ىو كل ما كشف لك عن قناع اؼبعٌت فإنو ٓب يكن يعٍت أف نأخذ باؼبعا٘ب       

الغامضة احملتملة ُب كل مورد كمضرب ،بل ىو إزاحة الغموض الفٍت قصد الوصوؿ إٔب مقصدية اؼبتكلم إذ إف 

الكبلـ عن مقصدية اػبطاب ُب كتب اعباحظ كجدناه متورايا ُب ثنايا عباراتو ، خصوصا عندما يتعلق األمر 

: حبديثو عن فكرتو اليت ربمل ثنائية مؤداىا 

معٌت صريح ظاىر الداللة كمعٌت خفي بعيد الغور حبيث ال تقتصر ىذه الثنائية لشرح اؼبعٌت كتفسَته للقارئ على 

الصياغة اللفظية كحدىا ، بل قبد ذلك يصل إٔب حٌد ما التنقيب عن مرامي اؼبتكلم كأبعاده كلئن كاف ذلك يرجع 

إٔب أسلوب اؼبتكلمُت ُب صياغة كبلمهم كذلك كيظهر ىذا بارزا ُب تعليقو على بعض العبارات فقد علق على 

                                                 
 38ص1998مكتبة لبناف ، فلسفة اجملاز بُت الببلغة كالفكر اغبديث ،لطفي عبد البديع-  1
- 49-الشورل*-
 -42-القلم*-



 الفصل الثاني                                      المجاز من منظور النقاد القدامى

 

122 
 

 

 ىذا كبلـ ليس يعرؼ معناه إال الراسخوف ُب ىذه 1"ليس لو صديق ُب السر كال عدك ُب العبلنية بقولو :" عبارة 

كلوال أف تفسَت ىذه الكلمة يدخل ُب باب صياغة الكبلـ لفسرهتا " اإلشارة " الصنعة ، كقاؿ مرة ُب حديثو عن 

لكم كىذا يعٍت أف ازدكاجية التعبَت غاية هبرم كراءىا اؼبتكلم ليصل بالقارئ إٔب اؼبعٌت األصلي اؼبستًت سواء أكاف 

 كيتضح ىذا من خبلؿ التعليق ،كبلمو فبا هبرم على ألسنة الناس أك كاف كبلمو بليغا لو خصائص فنية معتمدة 

. على العبارة اؼبذكورة آنفا كاإلعجاب بازدكاجية الكبلـ كإدراجها ُب نطاؽ تصوره الكلي الذم يعلي شأف النص 

        فأبو عثماف يعترب أف اؼبعٌت اػبفي ىو درجة من درجات الفهم كمن اؼبعلـو أننا نراه يشٌنع قراءات معاصريو 

ُب ضبلهم الكبلـ على غَت ظاىره ، ال يتجاكزكف دائرة الركاية كإذا طرقوا فن اجملاز فهم فيو مبعدكف يظهر ىذا جليا 

جسد ىذا ُب كتابو البياف كالتبيُت كخصص لذاؾ فصبل كامبل يت ،كغَتهسيار األسواري ُب تفنيده لتفسَتات بن 

 كلردبا من الدكافع اليت أدت بو إٔب زبطئة ،كلعل ىذا التصور ضبلو للوصوؿ إٔب مقاصد اؼبتكلم كالكشف عنها 

ىؤالء كالتشنيع عليهم ىو اىتمامو باؼبعٌت األصلي الكامن كراء مقصدية اؼبتكلم كإف كاف ىذا ال يتوافق كالنظريات 

. النقدية اغبديثة اليت جعلت من مقصدية النص غايتها كباألخص نظرية التلقي 

:  فعل المجاز وسلطة المتكلم 2_4

     إف األمر الذم يستدعي منا التنبو أف الفكرة اليت يدافع عنها اعباحظ ىي أسبقية اؼبعا٘ب على األلفاظ 

فاؼبتكلم ال ينظم ألفاظا ليعرب هبا عن عن اؼبعا٘ب بل يتصور معاف ؽبا قوالب تسكن إليها كيتجلى ذلك من خبلؿ 

كىنا ذبدر اإلشارة إٔب جانب ىو ُب غاية الدقة كاألنبية كىو أف أسبقية ...." اؼبعا٘ب مطركحة ُب الطريق : " قولو 

اؼبعا٘ب ال تعٍت تأخر األلفاظ  بل إف اؼبتكلم عندما تأتيو اؼبعا٘ب يستدعي ألفاظا تناسبها األمر الذم يستدعي 
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حضور سلطة اؼبتكلم ألنو ىو أب اؼبعا٘ب كليس على القارئ إال السعي كراءىا ، كتتعزز سلطة اؼبتكلم عند 

. 1"اؼبفهم لك أفضل من اؼبتكلم ككذلك اؼبعلم أفضل من اؼبتعلم :" اعباحظ ُب قولو 

        كقبده يعتٍت دبقاـ اؼبتكلم أيا ما اعتناء بوضع اؼبعايَت كاألسس حىت يتسٌت لو ربقيق مبدأ الفهم كاإلفهاـ 

، التمتمة كاغببسة كإذا كاف هبذه الصفات فمعانيو ال تعرؼ إال باإلستدالؿ كىكذا أةاللثغة كالفأؼ" كابتعاده عن 

أف يكوف اإلسم وبيط دبعناؾ كهبٌلي عن مغزاؾ : " تزيد سلطة اؼبتكلم على غرار القارئ كذلك قصده من قولو

 2"كالذم البد منو أف يكوف سليما من التكٌلف 

      ففي نظره أف من أكٔب الغايات عنده أف اؼبتكلم اؼببُت ىو الذم يسعى إٔب اإلتصاؿ اللغوم الصحيح من 

" البليغ من طبق اؼبفصل كأغناؾ عن اؼبفسر :" اىد على ذلك ش إال جعفر بن يحيأقرب طريق كركايتو لقوؿ 

كليس القصد من كراء ىذا إال تأكيده على منتج اػبطاب الذم يعرب عن اؼبعٌت بطريقة سلسة كاضحة إما باإلشارة 

" . أك اإليباء أك الكناية 

  فأبو عثماف ٓب يكن هبذا الفهم بعيدا بأم حاؿ عن إطار الثقافة الدينية اليت تصر على ضركرة اإلىتماـ بالقائل 

كاعتباره مربط الفرس فكبلـ اهلل لو داللة مقبولة يستسيغها القارئ  كلكن ىذه الداللة ال تنكشف إال دبعرفة قصد 

عرفة العقلية أما أف يقع ُب كبلـ اهلل داللة قبل تلك اؼبعرفة العقلية فذلك من احملاؿ ال ٓباؼبتكلم كصفاتو الذاتية كا

كُب كجود اإلستطاعة كجود العقل كاؼبعرفة كليس يوجد كجودنبا " يتصور العلماء احملدقُت كىذا ماعرب عنو بقولو 

. 3"كجود اإلستطاعة 

                                                 
 68ص/ 1 اعباحظ  البياف كالتبيُت ج- 1
 85ص/ 1 جعباحظ ، اؼبرجع نفسو،ا-  2
 55ص/ 5 ج،اغبيواف اعباحظ ، - 3
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        كإذا كاف أبو عثماف ال يتوقف طويبل أماـ القوؿ كلكن ؾبرد الربط بُت األلفاظ كاؼبعرفة العقلية من جانب 

كاف مقدمة  بأف يعطي للمتكلم سلطة أكرب ألنو مصدر اغبقيقة كىو األمر الذم فعلو كل من كاف وبرص على 

. فكرة اإلعجاز القرآ٘ب كصبيع الذين كانوا كاقعُت ربت تأثَت النظرية اإلعجازية ساركا ىذا اإلذباه 

        ككل ما مر معنا أف أبا عثماف ال يعطي للقارئ أم دكر ُب اؼبعرفة كالداللة  كمع ذلك يرل أف عملية 

القراءة ليست  سلبية إٔب ىذا اغبد فهناؾ ضركرة ألف يتوفر ىذا القارئ ُب رأيو عملية فهم تأخذ بصنوؼ اجملاز 

كالكناية كاإلستعارة كالتشبيو ككل ما يستدعي تأكيبل مرحليا ال يقود إٔب ابتكار اؼبعا٘ب اػباصة كلكن يقوده إٔب 

معا٘ب أىل السنة كاعبماعة كالدليل على ذلك أنو كاف يضع حٌدا لبعض التفسَتات كاعتقد أف كبلـ اهلل تعأب ال 

يضمر كال ينول  كال ىبص كال يعم بالقصد ، كإمبا الداللة ُب بنية الكبلـ نفسو فضركرة الكبلـ ىو اإلرادة كىو 

. 1"القصد 

كما يقود إٔب ىذه اؼبعا٘ب غَت اؼبرضية لقصد الشارع نقص حاصل ُب قدرة اؼبتكلم كالقارئ كعدـ كفاية عملهم 

كأذكاقهم ُب أخذىم اؼبعا٘ب سواء من عدـ حصوؿ الفهم الكاُب للسامع كدالالت األلفاظ ُب سياقها أك عدـ إبراز 

. اؼبتكلم ؼبضموف كبلمو شيئ يوجد اؼبعٌت 

           كمن ىنا كاف على اعباحظ  ربديد مبط النصوص القرآنية قصدا كأف يبحث عن تناسق معا٘ب القرآف 

. ككاف فبا نوصل إليو إدراؾ كنو مكامن النص اؼبعجز الذم يثَت حافظة القارئ قصد بلوغ العملية اإلبداعية 

فدكر القارئ ىنا يبثل احملرؾ األساس لعملية اجملاز بصفتو معيارا ثابتا ؽبذا اإلكبراؼ اؼبقصود بينما 

يبثل النص الباعث الذم يرمي بالقارئ ُب النظر كاجملاز كلكن ىذا اجملاز غَت خاضع للزيادة من طرؼ اؼبتكلم بل 

ف اؼبعا٘ب اؼبتوصل إليها ىي نتاج اؼبعرفة اؼبتكررة ألهنا ال تدؿ إال على ما يبكن الوصوؿ إليو باألدلة العقلية القاىرة إ

 .
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كىنا يكمن جوىر الفرؽ بُت النظرية النقدية القديبة كاؼبعاصرة فليس من الضركرم أف تنقل نفس األفكار إٔب 

اؼبتلقي ألف ىناؾ ثلة عوامل تتدخل ُب سَتكرة اإلببلغ كالشركط الزمانية كاؼبكانية دبا تتيحو طبيعة اؼبقاـ من فهم ، 

إٔب جانب أٌف اؼبقصدية نفسها قد أعيد فيها النظر جذريا فالنص ال يعٍت لنا دكما أفكار كاضحة بل ىو رحلة 

ألنو ىو بدكره " حبث كاستكشاؼ كلذلك فليس من الضركرم أف تكوف ؾبرد رسالة ؿبددة يراد إببلغها للقارئ

 1"سيعيش ذبربة القراءة باعتبارىا مغامرتو اػباصة 
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الفصل الثالث 
آليات تلقي المجاز عند ابن قتيبة 

   أثر اؼبعتقد ُب تلقي اجملاز المبحث األول

 البياف ُب نظر ابن قتيبة  المبحث الثاني

     آليات التجوز ُب النص القرآ٘ب المبحث الثالث 
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: البالغة والعقيدة عند ابن قتيبة 1

:  الكرامية والتشبيو1-1

أثبتها لو عليو الصبلة  قد لنفسو كذاتو اؼبقدسة ك– عز كجل – يثبت أىل السنة كاعبماعة كل صفة أثبتها اهلل 

كالسبلـ من علم كقدرة كإرادة كظبع كبصر كحياة ككبلـ كجبلؿ كإكراـ كجود كعظمة كغَتىا من الصفات ، فهم 

ال يؤكلوف تأكيل اؼبعتزلة  ألف التأكيل مظنوف ، كالقوؿ ُب صفات البارئ بالظن غَت جائز كال يعطلوف ،ألف ذلك 

       كلقد قاـ ابن قتيبة 1*" َشْيءٌ  َكِمْثِلوِ  لَْيسَ  "كارد ُب النصوص اليت تنكر ذلك ، كال يشبهوف ألهنم يعتقدكف  أنو 

ىػػ على رأس أىل السنة اؼبناضلُت عن مذىبهم ضد تيارات الكبلـ كاإلعتزاؿ، كاشًتؾ ُب 3ُب منتصف ؽ 

مناقشات عصره الكبلمية ، مٌثل فيها أىل اغبديث كالسنة كنازؿ اؼبعتزلة كغَتىم من أصحاب الفرؽ  كاؼبذاىب 

كشهر ُب كجوىهم السبلح الذم جٌردكه ُب كجوه أصحابو ، كجاهبهم بالتجريب كالقياس كاؼبنطق ، كجادؽبم دبثل 

ما قالوا ُب الطبيعة كالفلسفة كاؼبنطق كقرأ إٔب جانب ىذا كلو بعض ما كقع ُب يديو من الكتب السماكية ككتب 

 . 2الديانات األخرل

  اكالىبفى على  الدارس أف الوازع الديٍت كاف حافزا مهما دعا العلماء إٔب شحذ اؽبمم للدفاع عن القرآف إثبات

عجازه ، كلكن ىذا الوازع نفسو جعل العلماء كالدارسُت يعزفوف عن ذكر مسائل مهمة أثناء دراستهم كىذا ما إل

حدث البن قتيبة كىو بصدد التنظَت للببلغة كال قبد الرجل وبيد عن  ذكر التشبيو ضمن األلواف الببلغية اليت 

.  نو ٓب ىبصو بباب فقد كانت نسبة تواتر اؼبصطلح ُب الكتاب ضئيلة أربدث عنها ُب كتابو فباإلضافة إٔب 

                                                 
 -116 -الشورل-  *
 1/842 2للشهرستا٘ب زبريج ؿبمد بن فتح اهلل بدراف اؼبلل كالنحل ، مصر ، مكتبة األقبلو مصرية ط-  1
 318ضبادم صمود التفكَت الببلغي عند العرب ، ص-  2
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 كُب ىذا اؼبقاـ ككبن بصدد اغبديث عن ابن قتيبة كأثر اؼبعتقد البارز الذم أثٌر على عقيدتو استوقفنا إشكاال 

مفاده فما سبب ىذا السكوت كقد رأيناه ُب الشعر كالشعراء كثَت اإلىتماـ بو حىت غدا مقياسا من مقاييس 

ككتاب اؼبعا٘ب الكبَت ُب "  تفسَت غريب القرآف "اعبودة ُب الشعر القارة ؟ بل إنو ربدث عنو ُب مواطن من كتابو 

 1.أبيات اؼبعا٘ب 

 كفبا ينبغي قولو أف تطور معا٘ب الببلغة كتاريخ تأليف الكتاب ال يفسراف ذلك فمن جهة تطور العلم قبد التشبيو 

 ىػػػ  ُب إرساء 3ىػ كبداية ؽ2مذكورا ُب صدر اؼبسائل الببلغية اليت اىتدل إليها العرب ، كقد ساىم علماء  ؽ

ٌؿ ُب دمعاؼبو كتوضيح أسسو كمعانيو ، فبل يعقل أف يكوف ابن قتيبة جاىبل بكل ىذه اؼبعلومات كال سيما أنو 

. عديد مواطن على معرفة دقيقة دبقاالت أئمة اللغة ُب ـبتلف العلـو العربية كاإلسبلمية 

يرفع اإلستغراب كال هبيب عن السؤاؿ كاغبجة " الشعر كالشعراء" أيلف قبل "  تأكيل مشكل القرآف "ف أكافًتاض 

فمن غَت اؼبعقوؿ أف يتفطن مؤلف جبهل الببلغة اليت من كسائلها التشبيو كاإلستعارة " ُب مادة الكتاب نفسو 

 خاصة أهنا أقل األبواب تبلورا ُب الفًتات  السابقة كوبتاج تصورىا إٔب اإلحاطة 2"باب ُب ذلكم الطور بكىبصها 

. بالتشبيو  ، ألف قسمها األكرب يقـو على عبلقة اؼبشاكلة كاؼبشاهبة 

عراض ابن قتيبة عن ذكر التشبيو يرجع إٔب  خوفو على عقيدتو من الزيغ أك أف إيبكن القوؿ بأف السبب الوحيد ُب 

يطعن فيها فقد اهتم بالتشبيو كاإلنتساب إٔب الكرامية كذلك لوقوفو عند ظاىر آيات الصفات ، كالرجل ليس  

بدعا ُب ىذا األمر بل ىو ملتـز دبا التـز بو الصحابة كالتابعوف ُب إمرار آيات الصفات على ظاىرىا دكمبا تأكيل 

  3.كال تعطيل كال تشبيو 

                                                 
. سيأٌب اغبديث عن التشبيو ُب موضعو -  1
 335صرجع نفسو ، ضبادم صمود، آب-  2
ذبسيم اؼبعبود ، ينظر الفرؽ بُت الفرؽ ، عبد : الكرامية تنسب إٔب ؿبمد  ابن كراـ السجستا٘ب  كىي فرقة دينية ؽبا ضبلالت دينية كثَتة منها _ -  3

 161ىػػ ، دار الكتب العلمية ، دط، دتا ص429القاىر بن طاىر بن ؿبمد البغدادم تػػ  



 الفصل الثالث                                      آليات تلقي المجاز عند ابن قتيبة

 

122 
 

 

كحرم بنا أف نشَت إٔب أمر مهم ىبص عقيدة ابن قتيبة إذ قبده يبالغ ُب كقوفو عند ظواىر النصوص كيرفض 

التأكيل كالتماس اؼبخرج من  مأزؽ تفسَتىا كمن ذلك أنو ؼبا يريد تأكيل حديث مثل حديث الصورة يبطل كل 

التأكيبلت اللغوية اليت تنفي مشاهبة اإللو ػبلقو كىبلص إٔب أف اغبديث ينبغي الوقوؼ عند ظاىره األمر الذم جعل 

  1.ابن فورؾ كىو أشعرم العقيدة وبمل عليو ُب مثل ىذا كينقده بعد أف يشرح اغبديث كوبملو على احملامل اغبسنة

كسواء سكت اؼبؤلف عن التشبيو تضليبل كتقية كخوفا على العقيدة من نفس اإلعتقاد اؼبتهم بو فالنتيجة كاحدة 

كىي ضركرة اإلحًتاز ُب استخبلص كاحًتاـ األسس العميقة اليت تتحرؾ عليها كل اإلفرازات الفكرية ألديب أك 

لعصر أك ألمة بأسرىا ، فبل يتسٌت  ُب رأينا قطع النصوص عن أصوؽبا كالتأليف فيما بينها  بدكف مراعاة ىذه 

 2. األصوؿ 

 :عالقة البالغة بالمجاز 1-2

ال يستنكف ابن قتيبة عن التوسل دبصطلح اجملاز الذم أحاطت دبفهومو صبلة من الريب لتوتره على لساف كبل 

اؼبؤلف الوحيد الذم اختَت لو ىذا " تأكيل مشكل القرآف "أخرل ال يثق السنيوف ُب سبلمة عقيدة نواياىم كليس 

الذم ال هتمنا تسميتو بقدر ما "  تأكيل ـبتلف اغبديث " العنواف فلو ُب اغبديث كتاب مشهور هبذا العنواف كىو 

بعاده رادا إياه إٔب أيهمنا ربرؾ الكلمة ُب سياقها النصي ، كلكن مؤلفنا ال يًتؾ للمصطلح إطبلقية فنجده وبدد 

فألفت ىذا الكتاب جامعا لتأكيل مشكل  :"  إذ قبده يقوؿ3حضَتة اإلتباع كاإلىتداء برأم األئمة من العلماء 

القرآف مستنبطا ذلك من التفسَت بزيادة ُب الشرح كاإليضاح ، حامبل ما ٓب أعلم فيو مقاال إلماـ مطلع على لغات 

 4."العرب ألرم اؼبعاند موضع اجملاز كطريق اإلمكاف ، من غَت أف أحكم فيو برأيي أك أقضي عليو بتأكيل 

                                                 
 . 7ـ ص1988ىػػ دار الكتب العلمية ، بَتكت 306مشكل اغبديث كبيانو  ، ت،أبو بكر بن فورؾ -  1
 335 ، صرجع نفسوٓبا ،ضبادم صمود-  2
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" كربط ابن قتيبة ربطا ؿبكما بُت ؾباالت التأكيل كاجملاز كاحملكم كاؼبتشابو كيظهر ىذا جليا فيمن تصفح كتابو 

تأكيل مشكل " كقد عٌت فيو بتفنيد آراء اعباحظ كتسفيهها  كتسمية ابن قتيبة كتابو " تأكيل ـبتلف اغبديث 

الغرض ظاىر ُب التسمية أما مفهـو اؼبتشابو عنده ليتسع فيشمل كل اآليات اليت كانت ؿببل للطعن ُب " القرآف 

القرآف أك إحداث الشك  ُب ببلغتو كعربيتو كىذا جدير بأنو كاف ضد اؼبعتزلة سباما ،ال يضع احملكم مناقضا 

كيلية أٔب طريق العرب ُب التعبَت ، كبذلك يعد اجملاز كحده ىو اؼبدخل للعملية التعللمتشابو  كال يرد اؼبتشابو 

. ذلك كاف من اؼبعقوؿ أف يتسع مصطلح اجملاز عنده ؿكنتيجة 

كاؼببلحظ أف ابن قتيبة يتفق مع علماء عصره من علماء النحل األخرل أنو ليس ُب القرآف شيء ٓب يفسره ؟ أك ٓب 

فإنا ال نعلم أهنم تركوا شيئا منو ، ألنو متشابو ال :" يؤكؿ لعدـ معرفة العلماء بو ال عند السلف ، كال عند اػبلف 

 1" .لوف عنو أيعلمو إال اهلل كال يتعاطونو كال يس

كاجملاز  ُب عرؼ  اؼبتأخرين من اؼبتفقهة كاحملدثة كاؼبتصوفة ككبوىم ىو صرؼ اللفظ  عن اؼبعٌت الراجح  إٔب اؼبعٌت 

: اؼبرجوح لدليل يقًتف بو كىذا التأكيل الذم يتكلموف عليو ُب أصوؿ الفقو كمسائل اػببلؼ ، فإذا قاؿ أحدىم 

تأكيل كالتأكيل الراجح وبتاج إٔب من اؿىذا نوع : ىذا اغبديث أك النص مؤكؿ أك ىو ؿبموؿ على كذا قاؿ األخر

:  الدليل ، كأما التأكيل ُب لفظ السلف فلو معنياف

أحدنبا تفسَت الكبلـ كبياف معناه  سواء كافق ظاىره أك خالفو ، فيكوف التأكيل كالتفسَت عند ىؤالء متقاربا أك 

القوؿ ُب :" مًتادفا كىذا ىو الذم عناه ؾباىد أف العلماء يعلموف تأكيلو كؿبمد بن جرير الطربم يقوؿ ُب تفسَت 

 2تأكيلو قولو كذا ككذا كاختلف أىل التأكيل كبو ذلك كمراد ق التفسَت 

ىو نفس اؼبراد بالكبلـ فإف الكبلـ إف كاف :  كاؼبعٌت الثا٘ب ُب لفظ السلف كىو الثالث من مسمى التأكيل مطلقا 

. 1طلبا كاف  تأكيلو نفس الفعل اؼبطلوب ، كإف كاف خربا كاف تأكيلو نفس الشيء اؼبخرب عنو
                                                 

 169اإلذباه العقلي ُب التفسَت،دراسة ُب قضية اجملاز ُب القرآف ص نصر حامد أبو زيد،-  1
 212 ص(د،ت)(د،ط ) ؿبسن خرابة:  كتب اؼبسائل كاألجوبة ُب اغبديث ، تح، ؿبمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبةكأب-   2
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فإف الذم قبلو يكوف اجملاز فيو من باب العلم كالكبلـ كالتفسَت كالشرح :" كبُت ىذا اؼبعٌت كالذم قبلو بوف 

كاإليضاح ، كيكوف كجود التأكيل ُب القلب كاللساف لو الوجود الذىٍت اللفظي الرظبي ، كأما ىذا اجملاز فيو نفس 

األمور اؼبوجودة ُب اػبارج ، سواء أكانت ماضية أك مستقبلة ، فإذا طلعت الشمس فمجاز مقدر ىذا بنفس 

طلوعها كعلى ىذا يكوف اجملاز من كجهة خارجية ترل بالعُت كؾباز الكبلـ ىو اغبقائق الثابتة ُب اػبارج دبا ىي 

عليو من صفاهتا كشؤكهنا كأحواؽبا ،ك تلك ال تعرؼ على ما ىي عليو دبجرد الكبلـ كاإلخبار إال أف يكوف 

اؼبستمع قد تصورىا أك تصور نظَتىا بغَت كبلـ كإخبار لكن يعرؼ من صفاهتا كأخبارىا قدر ما أفهمو اؼبخاطب 

 2.إما بضرب اؼبثل كإما بالتقريب كإما بالقدر اؼبشًتؾ بينها كبُت غَتىا كإما بغَت ذلك 

كعلى ىذا األساس فهم ابن تيمية اجملاز كىو عنده فبا ال يعلمو إال اهلل كإف كنا نفهم معناه كحقيقتو فحقائق البياف 

 تَأِويلُ  َىَذا :}ال  يرل ؾبازىا إال عند اؼبعاينة كالشواىد على ما ذىب إليو تؤكؿ إليو كما قاؿ يوسف عليو السبلـ 

 إ َّال  } أم ُب اؼبناـ *{ تـُْرزَقَانِوِ  طََعامٌ  يَأتِيُكَما  َ } كالعلم بتأكيلها الذم ىبربهبا كما قاؿ يوسف * {قـَْبلُ  ِمنْ  ُرؤيَايَ 

 3. أم قبل أف ياتيكما بالتأكيل *{بَِتْأِويِلِو قـَْبَل َأْن يَْأتَِيُكَما  نـَبَّالْأُتُكَما

كُب ىذا اؼبعٌت قبد ابن قتيبة  يرجح اغبكمة ُب إنزاؿ اهلل للمتشابو ُب القرآف إٔب شحذ اؽبمم كإعماؿ الفكر ليظهر 

ذا أراد اهلل بإنزاؿ اؼبتشابو ُب القرآف من أراد بالقرآف لعباده اؽبدل كالتبياف ؟ اكأما قوؽبم ، ـ:" التفاصيل بُت الناس 

طالة كالتوكيد كاإلشارة إفاعبواب عنو أف القرآف نزؿ بألفاظ العرب كمعانيها كمذاىبها  ُب اإلهباز كاإلختصار ك

. كإغماض بعض اؼبعا٘ب حىت ال يظهر عليها إال التفنن كإظهار بعضو كضرب األمثاؿ ؼبا خفي 

                                                                                                                                                         
 218ـ ، ص1985، 15مباحث ُب علـو القرآف ، ، مؤسسة الرسالة ط، مناع القطاف -  1
 كاآليات من سورة 289—288 ؾبموع الفتاكل ، ،صبع كترتيب ، عبد الرضباف بن ؿبمد ، مكتبة اؼبعارؼ الرباط اؼبغرب ص،أضبد بن تيمية-   2
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كلو كاف القرآف كلو ظاىرا مكشوفا حىت سيستوم ُب معرفتو العآب كاعباىل لبطل التفاضل بُت الناس كسقطت 

 1" احملنة كماتت اػبواطر كمع اغباجة تقع الفكرة كاغبيلة ، كمع الكفاية يقع العجز كالببلدة 

: كهبوز ابن قتيبة أف يكوف اؼبتشابو ؾبهوؿ عند العواـ كعند من اليعلم كيكوف معركفا عند أىل العلم كما نقوؿ 

ىذا خفي العلم ككبن النريد أنو خفي على صبيع الناس كإمبا نريد أنو ىبفى على صبيع الناس ، كإمبا نريد أنو ىبفى 

على بعضهم كاؼبتشابو ىو الذم أشبو غَته ، فاعبهلة بو تظن أف ىذا ذاؾ ، كذاؾ ىذا قاؿ اهلل تعأب ُب كصف 

 أم متفق اؼبناظر ـبلف الطعـو فإذا رأكه  قبل التذكؽ قالوا ىذا الذم رزقنا من * { َواتُوا بِِو ُمَتَشاِبهاً  }:اعبنة 

 2.قبل

كقد ذىب بعض الكاتبُت إٔب إدخاؿ اؼببهم ُب اؼبتشابو كجعلو قسيما لو كلكن مذىب من ميز بُت اؼببهم كاؼبتشابو 

أدؽ كأكجو ، إذ إنو أصح إدخاؿ بعض أنواع اؼببهم مثل فواتح السور ُب اؼبتشابو فهناؾ أنواع أخرل منو ال تدخل 

 . 3فيو كال يبكن أف تعترب منو 

كابن قتيبة فبن هبعل اؼبشكل مثل اؼبتشابو ال فرؽ بينهما كأصل التشابو عنده أف يشبو اللفظ اللفظ ُب الظاىر 

أم يشبو بعضها بعضا ُب الكفر كالقسوة كمنو يقاؿ اشتبو *{  َتَشابـََهْت قـُُلوبـُُهْم }:قاؿ تعأب :كاؼبعنياف ـبتلفاف 

علي األمر ، إذا اشبو غَته فلم تكد تفٌرؽ بينهما كشبهت علٌي إذا لبست اغبق بالباطل ،كمنو قيل ألصحاب 

. اؼبخاريق أصحاب الشبو ألهنم يشبهوف اغبق بالباطل 

ٍب قد يقاؿ لكل ما غمض كدؽ متشابو كإف ٓب تقع اغبَتة فيو من كجهة الشبو بغَته أال ترل أنو قد قيل للحركؼ 

. اؼبقطعة ُب أكائل السور ، متشابو كليس الشك فيها كالوقوؼ  عندىا ؼبشاكلتها غَتىا كالتباسها هبا 

                                                 
 86ابن قتيبة، تأكيل مشكل القرآف ،ص-  1
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م دخل ُب شكل غَته فأشبهو كشاكلو ٍب يقاؿ ؼبا غمض أكظبي مشكبل ألنو أشكل " اؼبشكل "كمثل اؼبتشابو 

 1كإف ٓب يكن غموضو من ىذه اعبهة مشكل 

كالتجوز ُب قضية اغباؿ يتصل بأشكاؿ التعبَت الظاىرة كركدىا غلى مستول أصلي لينكشف اؼبعٌت بالداللة 

الوضعية كبياف أف اػبركج عن مألوؼ العبارة اليبدؿ من ذات اؼبعٌت كإمبا ىو معٌت إضاُب يًتكب على اؼبعٌت 

األصلي ، كمن ىنا برزت ضركرة تزامن كصف األشكاؿ األصلية  كاألشكاؿ اؼبعدكلة  كالبحث ُب كل مرة عن 

اؼبصطلح اؼببلئم لنوع العدكؿ  أك اػبركج عن اؼبألوؼ كتعليقو دبعٌت من اؼبعا٘ب  قطعا لدار العبث  اللغوم خاصة 

كاألمر يتعلق بالنص القرآ٘ب فاجملاز من ىذا اؼبنظور استخراج ؾبهوؿ من معلـو يستوجب  اإلنطبلؽ  من مقدمات 

 .  2تصوف عن الزلل كتقنع بسبلمة النتيجة كاستقامة  اإلستنتاج 

:  ثنائية اللفظ والمعنى -2

إف فبا ينبغي التنبو لو بادئ ذم بدء ىو أف قضية اللفظ كاؼبعٌت ليست من القضايا اليت شغلت نقادنا القدامى 

كحدىم بل يبكن القوؿ دكف مبالغة أهنا شغلت النقاد ُب كل أدب لكن ما البد من تقريره ُب ىذا السياؽ ىو أف 

سالت كثَتا من اغبرب كاستهلكت ُب معاعبتها كثَتا من أىذه اؼبسالة تعد من كربيات النقد العريب القدٙب اليت 

اعبهود دكف أف يتوصل فيها إٔب رام موحد حاسم ، فضل اإلختبلؼ بشأهنا قائما ردحا طويبل من الزمن كما يزاؿ 

. موحد كحاسم اغبديث عنها يعود إٔب الظهور من حُت آلخر حىت ُب كقتنا الراىن 

كلعل اإلشكاؿ الذم استوقفنا ُب ىذا اؼبقاـ مىت بدأ اإلىتماـ هبذه اؼبسالة ؟  

يربط الدارسوف عادة بداية الكبلـ على اللفظ كاؼبعٌت دبا عرفو القرف الثا٘ب ىجرم من صراع عنيف حوؿ اؼبسائل 

اإلعتقادية اليت قادهتم إٔب إثارة قضية اإلعجاز القرآ٘ب كالبحث ُب عناصرىا ككبن إذا كنا نتجاىل أثر قضية 

                                                 
 . 102ابن قتيبة، تأكيل مشكل القرآف ص-  1
 -118 - البقرة* 
 329 صؼبرجع نفسو،ضبادم صمود ،ا-  2



 الفصل الثالث                                      آليات تلقي المجاز عند ابن قتيبة

 

122 
 

 

اإلعجاز ُب حبث مسالة اللفظ كاؼبعٌت حبثا حقيقيا فإف مانعتقده ىو أف اإلىتماـ بالعبلقة بُت ىذين العنصرين ُب 

ىػػ دبدة فسيحة ذلك أننا قبد ُب النقد اعباىلي ضربا من العناية هبا 2األدب كالشعر خاصة يرتفع إٔب أبعد من ؽ

: 1كما ىو اغباؿ ُب النقد الذم كجهو طرفة بن العبد إٔب اؼبسيب بن علس حُت ظبع قولو

َعرِيَّة ِمْكَدمِ   َوَقْد أتـََناَسى الَهمَّال ِعْنَد اْحِتَ ارِه      بَِناِج َعَلْيِو الّصيـْ

" استنوؽ اعبمل "فقد قاؿ معلقا ما أحسو من اختبلؿ بُت اللفظ اؼبستخدـ كالغرض العاـ من البيت 

كإذا كاف حديثنا منصبا على ابن قتيبة ُب ىذا فبل ننسى فضلو على الكتابة النقدية عصرئذ كالببلغة كاألدب لكن 

فضل م عليو يدكركف ُب نقدىم حوؿ القضية كأحيانا ينيصدر ُب منهجو عن عقلية منطقية فقد رأل السابق

 يقلب اؼبسألة  بن مسلمأحدىم اللفظ على اؼبعٌت كالعكس كما فعل اعباحظ مستعينا بتفكَته اؼبنطقي كأخذ ؿبمد

: على كجوىها  فرأل أهنا تنحصر ُب أقساـ أربعة 

لفظ مع معٌت  -- 

ال لفظ كال معٌت  -- 

لفظ دكف معٌت  -- 

معٌت دكف لفظ  -- 

تدبرت الشعر فوجدتو أربعة "كىذا ىو مقتضى القسمة العقلية كىكذا أكرد قولو ُب  مقدمة كتابو الشعر كالشعراء 

: ضرب منو حسن لفظو كجاد معناه كقوؿ الشاعر :اضرب 

ُزرَاٍن رِيَحُو عـَـــــْبٍق     ِمْن َكٍف َأْروٍَع ِفي َعَرنِيِنِو َشَمٌم  ِفي َكِفِو َ يـْ

يـَْغِ ي َحَياٌء َويـَْغِ ي ِمْن َمَهابَِتِو     َفالَ يُّكَلُم ِإ ّ ِحيَن يـَْبـــــــــــــَتِسُم 

: ٓب يقل ُب اؽبيبة أحسن منو ككقوؿ أكس بن حجر 

                                                 
 . 257ـ دار الكلمة للنشر ص2/1993ؾبلة اؼبوافقات ، ؾبلة دكرية اكاديبية يصدرىا اؼبعهد الوطٍت العإب ألصوؿ الدين ، اػبركبة ، اعبزائر ع-  1
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 1 َأيـٌَتهاَ النـَّالْفُس اْجِمِلي َجَزًعا     ِإّن الِذي َتْحَذرِيَن َقْد َوقـََعا

:  ٓب يبتدئ أحد مراثيو بأحسن منو ككقوؿ أيب ذؤيب

َوالنّـْفُس رَاِغَبٌة ِإَذا َرَغْبتَـَها      َوِإْن تـَُرّد ِإَلى َ ْيٍر تـَْقَنِع 

:  ىذا أبرع بيت قالتو العرب ككقوؿ ضبيد ابن ثور : حدثٍت الرياشي عن األصمعي أنو قاؿ 

َأَرى َبَصِري َقْد رَابَِني بـَْعَد صَِّحٍة      َوَحْسُبَ  َداٌء َأْن َتِصَح َوَتْسَلَما 

: ٓب يقل أحد ُب الكرب أحسن منو ككقوؿ النابغة 

 2َكِليِني َلُهْم يَا أَُمْيَمُة نَاِصٍب       َولَْيٌل أُقَاِصيِو بُْطَ  الَكَواِكبِ 

ٓب يبتدئ أحد من اؼبتقدمُت كال اؼبتأخرين أحسن منو ُب الشعر كال أعرب كمثل ىذا ُب الشعر كثَت ليس لئلطالة 

رب منو حسن لفظو كحبل فإذا أنت فتشتو ٓب ذبد ىناؾ طائبل كقوؿ ضُب ىذا اؼبعٌت كجو كسنراه عند ذكرنا ك

: الشاعر 

َنا ِمْن ِمًنى ُكلَّال َحاَجــــــٍة      َومَسَح بِاأَلرَْكاِن َمْن ُىَو َماِسُح  َوَلّما َقَ يـْ

َوّشَدْت َعَلى َحْدِب الَمهَاِري رَِحالَُنا    َوَلْم يـَْنظُِر الَغاِدي الِذي ُىَو رَِائًح 

نَـَنا       َوَساَلْت بَِأْعَناِق الَمِطِي األَبَاِطحُ   َأَ ْذنَا بِأْطَراِف الَحِديِث بـَــــــــيـْ

فهذه األلفاظ أحسن شيء مطالع كـبارج كمقاطع فإذا نظرت إٔب ما ربتها كجدتو كؼبا قضينا من مٌت أياما 

كساعات كاستلمنا األركاف كغالينا إبلنا األنضاء كمضى الناس ال ينظر من غدا الرائح ابتدأنا اغبديث كسارت 

: اؼبطي ُب األبطح كىذا الصنف ُب الشعر كثَت ككبو منو قوؿ جرير

ِإنَّال الِذيَن َغدوا بِلُِبَ  َغاَدُروا    َوَشالَ بَِعيِنَ   َ يـََزاُل َمِعيَنا 

 1َغّيْ َن ِمْن َعبَـَراتِِهنَّال َوقـُْلَن ِلي  َماَذا َلَقْيَت ِمْن الَهَوى َوَلِقيَنا

                                                 
 53 ص 2ؿبمد يوسف دار صابر بَتكت ط:  تح ،ديواف ابن حجر-  1
 09كـر البستا٘ب   دار صادر بَتكت دط دتا ص: ديواف النابغة الذبيا٘ب تح -  2
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:  ككقولو 

إنَّال الُعُيوَن الِّتي ِفي َطْرِفــــــــَها ُحوٌر    قَتـَـــــــلننا ثَّم َلْم ُيْحِييَن قـَْتالَنَا 

 2 َيّصُرَعْن َذاٍت اللُِّب َحّتى  َ ِحَراَك بِِو    َوُىنَّال َأْضَعُف َ ْلِق الَلِو َأرَْكاناَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: كضرب منو حاد معناه كقصرت األلفاظ عنو كقوؿ لبيد 

َما عاََتَب الَمْرُء الَكرِيُم لِنـَّالْفِسِو      َوالَمْرُء ُيْصِلُحُو الَجِليُس الّصاِلُح 
                                                                                                                                                         

 476ـ دار الكتب ، بَتكت للطباعة كالنشر ص1978ديواف جرير ، تح كـر البستا٘ب ط -  1
 492 نفسو صرجعديواف جرير، آب-  2
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: ىذا كإف جاد معناه فإنو قليل اؼباء كالركنق كقوؿ النابغة 

 1 َ طَاِطيٌف َحْجَن ِفي ِحَباٍل َمِتيَنٍة      َتُمُد ِبَها َأْيٍد إلَْيَ  نـََوازِعُ 

فاظو مبينة ؼبعٌت ألنو أراد أنت ُب قدرتك علي كخطاطيف كأنا كدلو ؿرأيت علماءنا يستجيدكف معناه كال أرل أ

: سبد بتلك اػبطاطيف كعليو أ٘ب لست أرل اؼبعٌت حسنا كقوؿ الفرزدؽ

 2َوالَشْيُب يـَنـُْهض ِفي الشَّالَباِب َكأنَّالُو     لَْيٌل صاٍَح ِبَجانِِبِو نـََهاُر 

: كضرب تأخر لفظو كمعناه كقوؿ األعشى

ِإنَّال َمْحالً َوِإنَّال ُمْرَتِحالً      َوِإنَّال السَّالَفَر ِإَذا َمُ وا َمْهاًل 

 3اْسَتْأثـََر الَلُو بِالَوفَاِء َوبِالَحْمـــ     ِد َوَولَّالى الَماَلَمِة الَرُجالَ 

ــَل اللَــ      ــُو َوَما ِإْن تـَُرْد فـََعالَ   َواأَلْرُ  َحمَّالاَلُة َلمَّالا َحمَّال

َعال ََ ًما تـََراُه َكَشَبِو َأرِديٍَة الَعــــ        ــْصِب َويـَْوًما َأِديُمَها َن َْ َِ   كىذا الشعر من منحوؿ ال أعرؼ فيو شيئا  ى يَِو

: يستحسن إال قولو 

: كىو معٌت لطيف كقوؿ اػبليل بن أضبد الفراىدم 

ِإنَّال الَخِليَط َتْصدَُع      َفطَّالَر ِبَدائِــــَ  َأْوَقُع 

َلْوَ  ِجَواُر ِحَساُن      ُحوٌر الَمَداِمِع َأْرَبُع 

ُأمُّ الَبِنيِن َواْسَما      ِء الرَّالبَاِب َوِبَوزَْع 

 َلُقْلَت لِْلَقْلِب اْرَحْل   ِإَذا بَـــَدا َلَ  َأْودَعْ 

                                                 
 82ص،ديواف النابغة -  1
 372ـ ص1996دط ،  بَتكت ،  دار الصناعة للطباعة كالنشر ، تح كـر البستا٘ب، ديواف الفرزدؽ-  2
 170ـ ص1980 دط ، دار صادر بَتكت للطباعة كالنشر، ديواف األعشى -  3
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كىذا الشعر بُت التكلف ردمء الصنعة ككذلك أشعار العلماء  ليس فيها شيء جاء عن أظباح كسهولة  كشعر 

األصمعي كابن اؼبقفع  كاػبليل خبل خلف  األضبر فإنو كاف أجودىم ، كأكثرىم شعرا ، كلو ٓب يكن ُب ىذا الشعر 

كقد يقدح ُب اغبسن قبح اظبو كيزيد ُب مهانة الرجل فظاظة اظبو كترد عدالة الرجل ... إال أـ البنُت كبوزع لكفاه 

 1بشاعة كنيتو 

كإمبا نقلنا ىذه الفقرات بتمامها ليتمكن  القارئ من متابعة اغبديث عن اذباه ابن قتيبة ُب موضوع اللفظ كاؼبعٌت 

كليكوف حكيما عندما تعرض للذين اعتمدكا على الفقرات كرموا ابن قتيبة بفساد الرأم ُب العبلقة بُت اللفظ 

كاؼبعٌت كبضيق النظر كضعف الذكؽ كسذاجة السليقة النقدية كبأنو رجل تفكَته خَت من ذكقو كنزعتو خَت  من 

  2.عملو كأنو حاكؿ أف يورد عن غَته بعض اؼبقاييس فلم يتبصر كٓب يعمل حسو كال عقلو ليصفها كصفها اغبقيقي 

فإذا كاف ابن قتيبة قد أغرؽ ُب الذاتية من خبلؿ النصوص اليت سقناىا كمن خبلؿ تقسيمو ألنواع الشعر كتعليقو 

على النماذج كاألمثلة اليت ساقها  مستشهدا هبا فإنو قد استند  إٔب قراءتو الطويلة كما اختزنتو ُب ذاكرتو من الشعر 

ثرم كال يستطيع الناقد اؼبنصف أف يبخس حق ىذا الناقد العريب الذم أالكثَت كاستمد العوف ُب نقده من ذكقو الت

. غلب عليو الطبع  كشاعت ُب نقده السليقة 

كمن جهة أخرل نرل ابن قتيبة موضوعيا بالغ باؼبوضوعية ُب نصوص متعددة يتبينها القارئ الرشيد ُب مقدمتو 

كٓب أسلك فيما ذكرتو من شعر كل شاعر ـبتار لو السبيل من قلد :" اؼبشهورة لكتاب الشعر كالشعراء كمنها قولو 

ت إٔب اؼبتقدـ منهم بعُت اعببللة كاإلقداـ لتقدمو كإٔب اؼبتأخر منهم بعُت رأك استحسن  باستحسانو غَته كال نظ

كٓب يقصر : " كقولو " اإلحتقار لتأخره بل نظرت بعُت العدؿ بُت الفريقُت كأعطيت كبل حظو ككفرت عليو حقو 

                                                 
ـ دار إحياء  2/1986 ؿبمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الشعر كالشعراء قد لو الشيخ حسن سبيم راجعو كأعد فهارسو عبد اؼبنعم العرياف ط كأب-  1

 28- 24ص، العلـو بَتكت 
 425ص،  1963 ط4 ج،ؾبلة شهرية جامعة تصدرعن شيوخ األزىر:ؾبلة األىراـ -  2
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اهلل العلم كالشعر كالببلغة على زمن دكف زمن كال خص بو قوما دكف قـو ،بل جعل ذلك مشًتكا مقسوما بُت 

 1" عباده ُب كل دىر ، كجعل كل قدٙب حديثا ُب عصره 

كليس ىذا دفاعا عن ابن قتيبة كجربا ألكجو القصور النقدية من خبلؿ تناكلو ؼبعٌت الشعر كأغراضو كأنواعو ، 

فالقصور عادة بشرية أك قل جبلة بشرية ، فابن قتيبة  الناقد كاف قصَت الباع ُب تناكلو للصورة الفنية ُب الشعر 

كيشاطر األستاذ فتحي أضبد األستاذ ، ؿبمد زكي العشماكم فيما ذىب إليو من أف ابن قتيبة قد علق جودة 

الشعر فيما ذىب إليو من أف ابن قتيبة  قد علق  جودة على مضمونو مستقبل عن الصياغة كالتصوير ، كمن أنو 

جعل لؤللفاظ دالالت مفردة ، أك مستقلة كٓب يفطن إٔب أف األلفاظ ُب الشعر ليست أنغاما أك ـبارج كمقاطع 

 تتداخل كتتجاكز بإشعاعاهتا حدكدىا العادية ، كتكتسب كل كلمة من اليت تليها معا٘ب  ألفاظ ىيكإمبافقط ، 

جديدة ما كانت لتكوف لوال السياؽ الذم صبعها  كالبناء الذم انتظمها كأف اؼبفارقات ُب اؼبعا٘ب ال تكوف إال 

اؼبفارقات ُب البناء كُب سياؽ األلفاظ كتداخلها كائتبلفها كمن أف اؼبعٌت ُب الشعر عنده ىو ؾبرد احملتول  اؼبنطقي 

للكبلـ ألف معٌت اللفظ ُب الشعر ليس ؾبرد اؼبوضوع اؼبقابل ؽبا بل ىو يشمل صبيع اإلرتباطات اليت تبعثها اللفظ 

 . 2مفردة كؾبتمعة مع غَتىا 

: كالقارئ لتقسيم ابن قتيبة للشعر هبد أف أحكامو القيمية تستند إٔب اغبكمُت تقريربُت سابقُت نبا اللذاف أملياىا 

:  أكؽبما 

. أف اللفظ ُب  خدمة اؼبعٌت كأف اؼبعٌت الواحد يبكن أف يعرب عنو بألفاظ ـبتلفة هبلو يعضها كيقصر اآلخر 

:  ثانيهما 

. أنو البد لكل بيت من الشعر من معٌت 

                                                 
 23 ،  ص، اؼبرجع نفسوابن قتيبة -  1
 282ـ اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب اإلسكندرية ص1978 3 ط،قضايا النقد األديب بُت القدٙب كاغبديث، ؿبمد  مندكر -  2
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ما حدكد اللفظ ؟ كما اؼبراد ؼ  1فأما اللفظ ُب خدمة اؼبعٌت فنظر جزئي أفسد الكثَت من أدبنا العريب كمن نقادنا 

باؼبعٌت ؟ كما سر جودتو عند ابن قتيبة ؟ كثَتا ما كتبوا ُب النقد بعد ابن قتيبة كخاصة احملدثُت من نقادنا حاكلوا  

كابن قتيبة " الشعر كالشعراء " اإلجابة عن ىذه األسئلة كلكنها كانت إجابات ناقصة ألهنا ٓب تعد النظر ُب مقدمة 

ٓب يقل لنا ماىو اللفظ اعبيد كال ما ىو اؼبعٌت الذم يريد كما سر جودتو ، كإمبا تؤخذ اإلجابة على كل ىذا من 

حديثو عن أقساـ الشعر كمن شواىده اليت ساقها ، كينبغي أف نضم إليها ما تتأثر ُب كتابو من نقد للشعر كأحكاـ 

الوضوح كاإلبانة ، فإنو يبدك من : على بعضو مرة باعبودة كأخرل باإلستقباح كلعل أكٔب األكصاؼ باإلعتبار 

خطا طيف )حديثو أف اإلبانة شرط أساسي ُب جودة الشعر ، كأهنا دليل الطبع ، كلذلك ؼبا عاب بيت النابغة 

. لفاظو غَت مبينة عن معناه أعابو بأف 1 (...حجن 

كليس كل الشعر : " كيبدك أنو يفرد التشبيو فيجعلو أمرا مستقبل هبود بو الشعر ، يدؿ على ذلك قولو ُب اؼبقدمة 

 فالظاىر 2"ىبتار كوبفظ على جودة اللفظ كاؼبعٌت كلكنو قد ىبتار على جهات كأسباب منها اإلصابة ُب التشبيو 

من الصنيع أنو هبعل التشبيو خارجا عن اللفظ ، كعن اؼبعٌت ، كيردد ذلك ُب أثناء الكتاب ، كمن ذلك ما جاء ُب 

: كمن بديع تشبيو قولو ُب اؼبرأة إذا مشت :حيث يقوؿ : ترصبة العباس بن األحنف 

َكأنـَّها ِحيَن َتْمِشي ِفي َوَصانَِفَها     َتْخطُـُو َعَلى البَـْيِض َأْو ُ ْ ِر الَقَوارِيِر 

: كقولو 

قَلِبي ِإَلى َما ُحْزِني َداِعي        َيْكثـُُر أْسَقاِمي َوَأْوَجاِعي 

" اإلستعارة"يعٍت قلبو ، كمن ىنا يظهر أنو يقصد بالتشبيو الصريح كما ظباه الذين جاءكا بعد من علماء الببلغة 

: كىو هبعل التشبيو ُب بيت بشار اؼبشهور 

                                                 
 19دراسة نصية نقدية ربليلية مقارنة ،الشعر كالشاعر، منشأة اؼبعارؼ باإلسكندرية ص: من قضايا الًتاث العريب ، فتحي أضبد عامر -  1
 23ص، ابن قتيبة،تأكيل مشكل القرآف -  2
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ُهْم       َوأْسَيافـَُنا لَْيٌل تـََهاَوى َكَواِكُبُو  َكأنَّال َمثَاَر النـَّالْقِع ِمنَّالا َوِمنـْ

من جيد التشبيو كقد أطاؿ اؼبتأخركف من علماء الببلغة ُب امتداح ىذا التشبيو مع أف اؼبشبو بو غَت كاقع على ما 

صور بشار  

الفكرة أك اؼبعٌت : كيكاد هبمع الكاتبوف من اؼبعاصرين على أف ابن قتيبة ال يعجبو من اؼبعا٘ب  إال أحد أمرين 

نرل ابن قتيبة استحسن كل اؼبعا٘ب اليت يستحسنها " الشعر كالشعراء " األخبلقي كاغبق أننا إذا تصفحنا كتاب 

أىل الذكؽ من األدباء فهو يستحسن معا٘ب الغزؿ كُب اؽبجاء ، كُب اؼبديح بل يستحسن ؾبرد التصوير البارع ، 

دكف أف يتضمن أم معٌت ؿببب  جبانب ما يستحسن من شعر الفكرة الشعر األخبلقي فقد جاء ُب ترجتمو أليب 

: الشيص 

َوَقَف الَهَوى ِبي َحْيُث أنَت فـََليَس ِلي     ُمَتأّ ُر َعْنُو َو َ ُمتَـَقّدُم 

يورده ُب أثناء شرحو كأمثلتو ، ُب اغبالتُت  يقصد إٔب  (األلفاظ ): كيستعمل اؼبصنف الناقد اللفظ مع مرادؼ لو 

ؾبموع اؼبفردات دكف تعيُت األحاد ،كال يستقيم لو مفهـو شامل للعناصر الشكلية وبصرىا ذباه اؼبعٌت فهو يعلق 

ىذا  كإف كاف جيد اؼبعٌت كالسبك فإنو : " فيقوؿ  (ظو عنو لفاجاد معناه ،ك قصرت أ )على مثاؿ الضرب الثالث 

كىذا ألصق باأللفاظ إذ ربلل مفردة ٍب  (الصياغة كالًتكيب )سبك مصطلح يقرب من  اؿ ؼ1"قليل اؼباء كالركنق 

من اغبسن كاغببلكة كالتقصَت كالتأخر  (اعبيد كالردمء:اليت يضمها التقسيم العاـ )مركبة كنلحظ أف سائر الصفات 

ال يراد هبا اللفظ الواحد كما قد يتبادر إٔب الذىن من داللتو ، بل إف الناقد يربط أجزاء العبارات بالغرض أك 

كيستوم ىنا معٌت البيت أم فكرتو العامة اليت  (اؼبعٌت)الفكرة اليت يدكر عليها الكبلـ ، كىذا ما يدعوه دبصطلح 

 : يعرب عنها  بالصياغة الشعرية كإف اشتمل على أفكار جزئية كما ُب قوؿ لبيد
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 1َما َعاَتَب الَمْرَء الَكرِيَم َكنَـْفِسِو      َوالَمْرُء ُيْصِلُحُو الَجِليُس الصَّالاِلُح 

كال قبد " اؼبعٌت " ككذلك ؾبموعة األبيات اليت يعرب عن فكرة مكونة من جزئيات فإهنا تنضوم صبيعها ربت كلمة 

ابن قتيبة حريصا على ذكر  مصطلح فرعي ىو اؼبعا٘ب ذلك أنو تشغلو النظرة العامة إٔب األلفاظ  كالنتيجة الكلية 

: أم الغرض أك اؼبغزل كما ُب األبيات اؼبشهورة ُب كتب النقد القديبة 

َنا ِمْن ِمَنى ُكلَّال َحاَجٍة   َوَمَسَح بِاألرَْكاِن َمْن ُىَو َماِسُح  وَلمَّالا َقَ يـْ

فإف الناقد ُب ىذه األبيات اليت ذكرناىا من قبل يهدر قيمة األلفاظ كمدلوالهتا الفردية عندما ينقل معانيو ينقل 

مغزاىا بعبارات أخرل زبتلف بدرجات متباينة عن العبارات أخرل زبتلف بدرجات متباينة عن العبارات اؼبذكورة 

ُب األبيات الشعرية ، فبذا تضيع اؼببلمح اػباصة بأدكات الشاعر اليت يكوهنا كىي اللغة بكل ما فيها من قيم 

أساسية لؤللفاظ ٍب مكتسباهتا السياقية كخصائصها اجملازية ، كتآلفها مع جو اغبديث حبيث يغدك موقع كل جزء 

زبيَت : " ىػػ يستعرض ابن قتيبة موقفا يفسر فيو عمرك بن عبيد اؼبعتزٕب الببلغة بأهنا 2فمن ؽ " عيوف األخبار" ُب 

 كيدعو إٔب أف يؤتى باأللفاظ اؼبستحسنة ُب اآلذاف اؼبقبولة عند األذىاف رغبة ُب سرعة 2" اللفظ ُب حسن إفهاـ 

استجابة اؼبستمعُت ، أم أف اإلشارة تظل عامة تشمل صبيع األلفاظ ، لكنها توضح اؼبراد كىو اإلنتقاء لؤلقصر 

من الصيغ الصرفية كلؤلكثر تداكال من بُت اؼبًتادفات كاؼبتقاربات ُب اؼبوضوعات اؼبطركقة كإف اؼبعا٘ب لدل ىذا 

 (تقرير حجة ُب عقوؿ اؼبكلفُت كاؼبوعظة اغبسنة من الكتاب كالسنة )اؼبعتزٕب ىي األفكار كموضوعات العقائد 

كإف الناقد ينقل ما ُب كتاب اؽبند من تعريف للببلغة ككذلك قولو عبعفر بن وبيي الربمكي الكاتب ككبلنبا ال 

.  3بن قتيبة اىبرج مضمونو عما كرد من حدكد اؼبعٌت كاللفظ ُب كلمة عمرك بن عبيد كآراء 
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كقد يبدك من كبلمو عن اؼبخارج كاؼبطالع كاؼبقاطع أنو يتحدث عن العنصر الزمٍت ُب الصورة األكٔب كأف تفتيشو عن 

  ىناؾاؼبعٌت هبذه اؼبثابة يعٍت حبثو عن عنصره اؼبكا٘ب ُب الصورة األكٔب أيضا فيكوف كبلمو ىنا ُب غَت موضعو

نو أنو كاف يفهم اؼبعا٘ب اليت اشتملت عليها ىذه  األلفاظ  كقد سردىا لنا بأسلوبو ليدلنا على أكلكننا نبلحظ 

فهمها فهما تاما كلكنو كاف يبحث عن  شيء آخر كراء كل ىذا كاف يبحث عن الفائدة كما قاؿ كىو ٓب وبدد 

لنا نوع الفائدة اليت فتش عنها كلكن ىذا يعٍت على كل حاؿ أنو كاف يبحث عن الصورة الثانية ؽبذه الصورة 

 1.اللفظية 

:   دواعي الشعر-3

عن تعريف منطقي ؿبدد للشعر ، كإمبا " الشعر كالشعراء"ٓب يقف ابن قتيبة ُب نصوصو النقدية اليت صدر هبا كتابو 

شغل بنفسو ُب تلك اؼبقدمة دبا يتعلق من مثَتات كدكافع كموضوعات كفنوف كأقساـ كاذباىات فهي نصوص 

  2.توصيفية تقريرية تثَت كثَتا من القضايا كاؼبسائل النقدية اليت ال تزاؿ ؽبا صداىا اؼبؤثر ُب النقد اؼبعاصر 

: يقوؿ ابن قتيبة 

كللشعر دكاع ربث البطيء كتبعث اؼبتكلف منها الطمع كمنها الشوؽ كمنها الشراب كمنها الطرب كمنها " 

"  الغضب 

. ىذا إذا طمع :أم الناس أشعر ؟ فأخرج لسانا دقيقا كأنو لساف حية فقاؿ : كقيل  للحطيئة

مدائحك حملمد بن منصور بن زياد ، يعٍت كاتب الربامكة  : كقاؿ أضبد بن يوسف الكاتب أليب يعقوب اػبريبي 

.  كبينهما بوف بعيد . كنا يومئذ نعمل على الرجاء ككبن اليـو نعمل الوفاء : أشعر من مراثيك فيو كأجود فقاؿ 
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مدائحك حملمد بن منصور بن زياد يعٍت كاتب الربامكة ، : كقاؿ أضبد بن يوسف الكاتب أليب يعقوب اػبزيبي 

كبينهما بوف . كنا يومئذ نعمل على الرجاء ، ككبن نعمل اليـو على الوفاء : أشعر من مراثيك فيو كأجود ،فقاؿ 

. شاسع 

كىذم عندم قصة الكميت ُب مدحو بٍت أمية كآؿ طالب فإنو كاف يتشيع كينحرؼ عن بٍت أمية بالرأم كاؽبول ، 

كشعره ُب بٍت أمية أجود منو ُب الطالبُت ، كال أجد علة ذلك إال قوة أسباب الطمع كإيثار النفس لعاجل الدنيا 

أطوؼ ُب الرباع : على أجل اآلخرة كقيل لكثَت يا أبا صخر كيف تصنع إذا عسر عليك قوؿ الشعر ؟ قاؿ 

إنو ٓب يستدع شارد الشعر دبثل اؼباء : اؼبخلية كالرياض اؼبعشبة فيسهل على أرصنة كيسرع إٔب حسنو ، كيقاؿ 

 1.اعبارم كالشرؼ العإب كاؼبكاف اػبضر اػبإب 

فمما يفهم من ىذا النص أف الدكافع النفسية البد منها إلثارة الشعر عند ابن قتيبة إذ البد من دافع يدفع الشاعر 

إٔب قوؿ الشعر كيدفع الشعر من خبلؿ الشاعر إٔب أف يكوف تعبَتا عما وبسو ُب كجدانو كما يعتمل ُب خاطره من 

كلقد أشار ابن قتيبة إٔب .ذبربة ذباربو أك قضية من قضاياه أك موقف من مواقف اغبياة أك منظر من مناظر الطبيعة 

معٌت اإلرتياح النفسي الذم يسًتكح ُب ظبللو الشاعر كتتهيأ قروبتو لقوؿ الشعر ، فاؿ يعكر عليو صفو كجدانو 

عامل مادم أك عامل معنوم كلعلو يريد بذلك ساعات الصفاء  الركحي عندما تأخذه حالة من التصوؼ هبد 

كللشعر إشارات يبعد فيها قريبو كيستصعب فيها " نفسو عندىا مستغرقا ُب فكرة من األفكار اليت تلح عليو  

ريضو ككذلك الكبلـ ُب الرسائل كاؼبقامات كاعبوابات فقد يتعذر على الكاتب األديب البليغ  اػبطيب  كال يعرؼ 

" . ذلك من عارض يعًتض على الغريزة من سوء غذاء أك خاطر أك غٌم 
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تيو كيسمح فيها أبيو ، منها أكؿ الليل قبل تغشي الكرل ، كمنها أيسرع ُب" كمن ىنا فهو ىبتار للشعر أكقاتا 

كؽبذه العلل زبتلف أشعار الشاعر " النهار قبل الغذاء ، كمنها يـو شرب الدكاء كمنها اػبلوة  ُب اغببس كاؼبسَت 

 1" .كرسائل الكاتب 

كإذا كاف األستاذ فتحي عامر يرل أف التوفيق جانب ابن قتيبة ُب ىذه الفكرة األخَتة اليت ربدد أكقاتا تنساب  

ؽ تلقائي ال يعرؼ كقتا ؿبددا فإننا نظن أف أبا ؿبمد كفق  ؼفيها خواطر الشاعر كيفيض كعاء شعره ألف الشعر تد

إٔب ما ذىب إليو ألف بعض األكقات ؽبا خصوصيات  سبتاز هبا عن غَتىا  يعرؼ ىذا اغبفاظ الذين يسهل عليهم 

اغبفظ ُب أكقات دكف أخرل ٍب إف بعض ما ذىب إليو شواىده قائمة ُب الشعر العريب كاػبلوة ُب اغببس فإهنا فبا 

يؤثر على نفسية الشاعر ، فتجيش عاطفتو كيسهل عليو قوؿ الشعر ،كتبقى البن قتيبة حالة التهيؤ أك الصفاء أك 

الشفافية اليت تسيطر على كل مناحي اعبسد كيبقي اعبسد خاضعا ألثرىا إٔب حٌد كبَت كىنا تنتظم اؼبعا٘ب الشعرية 

. 2كتتسق ، كتستجيب ؽبا الكلمات مؤتلفة ُب سلك من النظم ، لتربز ركعتها كهباءىا

كلقد أؼبح ابن قتيبة إٔب أنبية التأثَت ُب نفسيات اعبماىَت بالتناسب كاؼبشاركة العاطفية كربدث عن الشاعر متكلفا 

كمطبوعا ، كعن اؼبؤثرات  كاغبوافر اليت تفعل فعلها ُب نفسو ، ككاف من أكائل النقاد الذين ٓب يتهيبوا الوقوؼ عند 

 3.القضايا النقدية الكربل ،كما كاف من أبرزىم التفافا إٔب العوامل النفسية كاؼببٌت الفٍت الكلي 

كيؤكد ابن قتيبة قيمة الدكافع كأثرىا ُب اإلبداع الشعرم عن طريق األمثلة كالنماذج اليت يسوقها فيذكر قوؿ 

: األحوص 

َوأْشَرَفْت ِفي َنَشِز ِمَن اأَلْرِ  يَاِفُع     َوَقْد تَغِشُف األيـَْفاُع ِمْن َكاَن َمْقِصَدا  

. كإذا شفعتو اإليفاع مرتو كاستدرتو : كيعلق عليو بقولو 
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كيذكر قوؿ عبد اؼبلك بن مركاف ألرطأة بن ظبية ىل تقوؿ اآلف شعرا؟ 

كيف أقوؿ كأنا ال أشرب كال أطرب كال أغضب ، كإمبا يكوف الشعر بواحدة من ىذه الثبلث كقيل : فقاؿ 

 1اإلنشاد على حُت اؼبسرة : أنشد فقاؿ : للشنفرل حُت أسر

كىو ال يقصد هبذا  اؼبضموف النفسي البلـز ُب عمل الشعر كضع نظرية نفسية أك إقحاـ شيء خارج عن األدب 

عليو ، كإمبا أراد أف يؤكد صلة الشعر بالنفس كالوجداف  كتلك حقيقة قديبة كحديثة ال تزاؿ نرل صداىا ُب 

. دراسات األدب كالنقد اؼبعاصرين حوؿ اؼبذاىب التفسَتية لكل منها 

فاألدب موضوعو اإلنساف ُب ذاتو ، كُب استجابة ؼبا حولو كىو ُب ىذا شبيو بعلم النفس كلكن علم النفس يتناكؿ 

. الظاىر العامة أما األدب فهدفو  األكؿ إدراؾ العنصر الفردم اؼبميز لكل إنساف  عن أخيو اإلنساف 

كتبقى الدكافع  النفسية لقوؿ الشعر فبا وبسب البن قتيبة ُب موضوع علم النفس األديب كما سيبلور ىذا البحث 

. شعور عند الشعراء اؿليتطرؽ إٔب جوانب أخرل تساعد على استكناه 
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: البيان في الدرس البالغي عند ابن قتيبة 

 ستصبح  من القضايا اليت مهمةيةإف ابن قتيبة كىو بصدد اغبديث عن سبب إنزاؿ اهلل للمتشابو من القرآف لقض

كلو كاف كل فن من العلـو شيئا كاحدا ٓب يكن عآب :" فيما بعد مدار نقاش عند الذين أتوا من بعده فيقوؿ

كمتعلم كال خفي كال جلي ألف فضائل األشياء تعرؼ بأضدادىا فاػبَت يعرؼ بالشر كالنفع يعرؼ بالضر كاغبلو 

باؼبر كالقليل بالكثَت كالصغَت بالكبَت كالظاىر بالباطن كعلى ىذا اؼبثاؿ كبلـ رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ككبلـ 

صحابتو  كالتابعُت رضواف اهلل تعأب عليهم كأشعارالشعراء  ككبلـ اػبطباء ليس منو شيء إال كقد يأٌب فيو اؼبعٌت 

 1... "باللطيف الذم يتخَت لو العآب اؼبتقدـ كيقر بالقصور عنو النقاب اؼبربز

كيضرب لذاؾ أمثلة من كبلـ اؼبصطفى صلى اهلل عليو كسلم كأيب بكر كعمر كفصحاء العرب ٍب يومئ إٔب ما 

اشتملت عليو من غموض ُب اؼبعٌت ال يدرؾ كنهو إال العآب بأسرار الكبلـ كفنونو كيورد أمثلة من الشعر الذم 
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اختلف ُب معناه كىو بذاؾ يرل أف اؼبتشابو يكتنفو بعض الغموض كىذا الغموض نفسو لوف من  ألواف الببلغة 

 1يدفع إٔب البحث كالًتكم ٍب ارتياد اآلفاؽ كراء اؼبعا٘ب اؼبتبقية 

كقضية الغموض ُب البياف العريب شغلت كثَتا من النقاد عدد غَت يسَت قديبا كحديثا كالغرك فإف اؼبعٌت اؼبستًت 

بنقاب الرقيق من الصنعة أك الفن يشبو نقاب الغائية أصبل من اؼبعٌت السافر اؼبكشوؼ ألف ُب  بعض  الوضوح ما 

تكرىو النفس اإلنسانية أك تسرع باؼببلؿ منو كمن ذلك ما ذىب إليو  عن معٌت حديث رسوؿ اهلل ُب اؼبستحاضة 

كالذم عندم ُب ذلك كاهلل :"  فابن قتيبة يرفض تفسَتات الفقهاء ؽبذا اغبديث قائبل 2" خذم فرصة فبسكة" 

أعلم أف الناس يقولوف للحائض احتملي معك كذا يريد عاعبي بو قبلك كاحتشي بو كأمسكي معك كذا يكنوف 

". بو فيكوف ذلك أحسن  من اإلفصاح 

كللغموض آثار نفسية خاصة اؼبعا٘ب غَت احملدكدة كاغبديث عن عآب الغيب فكلما كاف الكبلـ مشوبا بشيء من 

الغموض كلما أدل ذلك إٔب تصور تلك الصور كاؼبشاىد ماثلة أمامو كأنو يراىا يلفها شيء من الرىبة كاعببلؿ 

كللقرآف دقة ُب ىذه الناحية ينبغي اإلشارة إليها إذ إنو  كثَتا ما يًتؾ جوانب الصور اليت تتعلق بيـو البعث 

كاؼببلئكة كغَتىا من الكائنات العليا مطلقة غَت مقيدة وبوطها الغيب بسًت كال تكاد تلمح إال خفقات تلقي ُب 

. 3الركح كال توضح األمر 

: كيؤسس بن قتيبة لقضية تتعلق بنظرية النص عندما يعرض لبيت امرئ القيس 

أغّرِك ِمّني أّنِ  قَاتِِلي      َوأّنَ  َمْهَما تَأُمِري الَقلَب يـَْفَعِل  

ألسره أغرؾ مٍت أ٘ب ُب :إذا كاف ىذا ال يغر فما الذم يغر إمبا ىذا كأسَت قاؿ :" فلقد عاب على النقاد القائلُت 

" . يديك كُب إسارؾ كأنك ملكت سفك  دمي 

                                                 
 121ص ،ؿبمد زغلوؿ سبلـ ، أثرالقرآف ُب النقد العريب -  1
 4/13 ،ج(دت( ) دط )،أبو اغبسُت مسلم بن حجاج بن مسلم القشَتم، الصحيح ، األزىر-  2
. 121 صاؼبرجع نفسو، ، ؿبمد زغلوؿ سبلـ-  3



 الفصل الثالث                                      آليات تلقي المجاز عند ابن قتيبة

 

122 
 

 

كيرد أبو ؿبمد رأيهم ىذا مشَتا إٔب ؾباز اؼبعٌت من طرؼ خفي أك ما أظباه النقاد معٌت اؼبعٌت كىو بذاؾ يشَت إٔب 

" حبك قاتلي " كال أرل ىذا عيبا كال اؼبثل اؼبضركب لو شكبل ألنو ٓب يرد بقولو : " فساد رأيهم قاؿ ُب ذلك 

قتلتٍت اؼبرأة بدؽبا كبعينيها كقتلٍت : القتل بعينو كإمبا أراد بو أنو قد برح بو  فكأنو قد قتلٍت كىذا كما يقوؿ القائل 

  1"فبلف بكبلمو 

إذف فالشكل الفٍت ال يقتصر على تصوير العآب اػبارجي تصويرا وبقق عبلقة اللغة باألشياء من منطلق اؼبواضعة 

فهناؾ عبلقة الشاعر باللغة كطريقتو اػباصة ُب ربسس العلم كالتعبَت عنو دبا يوافق ذلك فتخرج اللغة عن ؾباؿ 

: األشياء كالكلمات كتصبح أداة زبدـ اإلنفعاالت  النفسية كحاالت الشاعر كرغباتو الدفينة 

َفَما زَاَل بـَْرِدي طَيَبا ِمْن ثَِياِبَها     َعَلى الَحْوِل َحّتى أنـَْهَج البَـْرَد بَالِياٌ 

 2على التوىم لفرط العشق" هبب أال وبكم عليو باإلستجابة لدعواه كـبالفتها للمنطق فقولو وبمل 

: المجاز/ 1

يستأثر اجملاز بقسط كبَت من ابن قتيبة كذلك ؼبا لو من مزية التصوير كالتعبَت بأساليب ـبتلفة عما ىبلجو الصدر 

:" كيعتمل ُب العقل كىو يعترب اجملاز قاظبا مشًتكا بُت صبيع اللغات كضركرة ُب التعبَت ال مناص من ركوهبا إذ تبُت 

  3"ؼبن قد عرؼ اللغة أف القوؿ يقع فيو اجملاز 

 كما أشرنا ُب الفصل السابق إٔب براعة ابن قتيبة ُب ازباذه اجملازكسيلة لتصحيح بعض اؼبفاىيم الذكر ىنا بجديرك

كأما " اليت أخطأ فيها أىل الكتاب ، فحملوا الكبلـ على اغبقيقة فبا ترتب عنو اكبراؼ ُب العقائد ، كزيغ كإغباد 

  4"اجملاز فمن جهتو غلط كثَت من الناس ُب التأكيل كتشعبت هبم الطرؽ 

                                                 
.  كالبيت ٓب أجده ُب الديواف71ابن قتيبة ، الشعر كالشعراء ص-  1
. 263ابن قتيبة ، اؼبصدر نفسو ، ص-  2
. 109ابن قتيبة،تأكيل مشكل القرآف ص-  3
 103ابن قتيبة، اؼبصدر نفسو ،ص-  4
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كلئن كاف اجملاز من منظور ابن قتيبة  توسيع لدائرة البحث ُب القرآف بالكبلـ عنو ُب كبلـ اهلل ككتبو اؼبقدسة 

افتناف أىلها كشدة عارضتهم ُب البياف ككالتوراة كاإلقبيل ، فإنو ذكر تفوؽ اللغة العربية على سائر اللغات 

.  اجملاز إالكاتساعهم 

كإمبا يعرؼ فضل القرآف من كثر نظره كاتسع علمو كفهم مذاىب العرب  :" كقد اشار إٔب ىذا اؼبعٌت بقولو 

كافتناهنم ُب األساليب ، كما خص بو لغتها دكف صبيع الغات فإنو ليس ُب صبيع األمم أمة أكتيت من العارضة 

. 1كالبياف كاتساع اجملاز ما أكتيتو العرب

كلكي وبقق ابن قتيبة ما كانت هتفو إليو نفسو حبث ُب تراث السلف عن مفهومية اجملاز يتناسب مع ما نظر لو 

كيستعرض تلك اجملازات حىت تقـو اإلطار العاـ اؼبوضوعي الذم يتحرؾ منو  بغرض التأكيل كاإلقناع مدعما ذلك 

باغبجج النقلية التارىبية ، اؼبنتمُت إٔب فًتة ما قبل اعباحظ كالذين ازبذكا من اؼبدكنة القرآنية منطلقا ألحباثهم من 

أمثاؿ الفراء كأيب عبيدة فجاء مفهـو اجملاز ُب كتابو مطابقا ؼبفهـو اجملاز عند أيب عبيدة كما أف األساليب اليت 

. 2ضبطها ال زبرج عن كوف ما ضبطو ىذا األخَت كمعاصره الفراء

كللعرب ؾبازات ُب الكبلـ كمعناىا طرؽ القوؿ كمأخذه ففيها :" كيدخل ُب اجملاز جل فنوف الببلغة فيقوؿ 

اإلستعارة كالتمثيل كالقلب كالتقدٙب كالتأخَت كاغبذؼ كالتكرار كاإلخفاء كاإلظهار كالتعريض كاإلفصاح كالكناية 

كاإليضاح كـباطبة الواحد ـباطبة اعبمع كاعبميع  خطاب الواحد كالواحد كاعبميع خطاب اإلثنُت كالقصد بلفظ 

" اػبصوص ؼبعٌت  العمـو كبلفظ العمـو ؼبعٌت اػبصوص مع أشياء كثَتة سنراىا ُب أبواب اجملاز إف شاء اهلل تعأب 

:" كإذا استقر ىذا ُب خلد الباحث فابن قتيبة يرـك الوصوؿ إٔب الغاية  اليت كضع من أجلها مصنفو كىي قولو 

 كاؼبفهـو من كبلـ أيب ؿبمد أف القرآف ىو من جنس كبلـ  العرب فإف خرج 3" كبكل ىذه اؼبذاىب نزؿ القرآف 

                                                 
. 12ابن قتيبة،اؼبصدر نفسو ،ص-  1
. 329ضبادم صمود،  التفكَت الببلغي عند العرب ، ص-  2
 20ابن قتيبة ، تأكيل مشكل القرآف ،ص-  3
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عن مألوؼ الكبلـ فهو ليس خارجا عن أساليب العرب كعنده أف العرب ال يستوكف كلهم ُب معرفة الغريب 

ككذلك ىي ُب الغريب ليس كلها تستوم ُب العلم بو كال :" كاؼبشكل كما شاهبها فبا أدخلو ُب أبواب اجملاز فيقوؿ 

كبلمها كلو كاضحا عندىا ، بل منو اؼببتذؿ  كمنو الغريب الوحشي الذم إمبا يعرفو العآب منهم ، كقد ىبتلفوف ُب 

  1"ال أعرفو كيعرفو غَته ،فيخرب بو : اغبركؼ كما لبتلف كيقوؿ العآب ُب الشيء يسأؿ عنو ُب اللغة 

كمن أجل ذلك كجدنا كل احملاكالت الببلغية اليت كاف منشؤىا القرآف تصر إٔب أف ىذا الكتاب العزيز ينتمي إٔب 

اغبضَتة العربية  كهبرم على أساليبها كهبذا يكوف الوقوؼ على تلك األساليب كحصرىا كتبويبها أساسا ُب توفَت 

اؼبرجع التارىبي الثابت الداؿ على أف القرآف مسبوؾ من اؼبادة اللغوية اؼبشًتكة بُت صبيع العرب كىذا يصل بنا إٔب 

" . أف خركجو عن اؼبواضعة العامة ال يعٍت خركجو عن اؼبواضعة اػباصة 

فالقرآف نص أديب فٍت من حيث ربٌديو البلغاء كالفصحاء بادئ األمر كأساليبو ال زبرج عن إطار اؼبواضعة اػباصة 

كاؼبتمثلة أساسا ُب أساليب العرب الفصحاء كىو إياىا عدكؿ عن اإلستعماؿ اؼبألوؼ  كىذا ىبلصنا إٔب فكرة  تعد 

قطب الرحى ُب نظرية اإلعجاز عند العرب من حيث الشكل اللغوم بدكف شك ، كىي أننا ال قبد ُب تاريخ 

إعجاز القرآف كمؤلفاتو الكثَتة من ربط اإلعجاز هبذه الوجوه كاألساليب كاػبطب ُب ذلك سهل يسَت إذ للنص 

القرآ٘ب عدكؿ عن العدكؿ   فتفوؽ بذلك عن غَته من الكبلـ العادم كذلك سر إعجازه كبعد فإف ىذه الوجوه 

 .2" منحى كاغباؿ ىذه إال بالبحث عن مسالك أخرل يفسركنو هبا التتعلم كالعلم كاإلعجاز مقولتاف متضادتاف ؼ

كؼبا كاف ىم ابن قتيبة رفع اإلشكاؿ عن اآليات اؼببهمة اليت ادعى عليها التعارض كاإلستحالة فإنو قد قصر 

اىتمامو على دراسة أساليب العرب اليت تأثر هبا القرآف دكف أف يوٕب جوانب اإلعجاز القرآ٘ب عناية كبَتة من 

. 3ق نصاحيث اػبصائص اللغوية النوعية اليت جعلت منو نصا ال يضاىي

                                                 
 49ص، ابن قتيبة ، كتاب اؼبسائل كاألجوبة -  1
 318ضبادم صمود ، التفكَت الببلغي عند العرب ، ص-  2
 38ص،ـ 2/1989أدكنيس ، الشعرية العربية ، اؼبنشأة العامة للنشر كالتوزيع ط-  3
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ذىب  قـو ُب قوؿ اهلل عز كجل ككبلمو إٔب أنو ليس :" كلقد ناقش ابن قتيبة أقواؿ اؼبعتزلة كاؼبتكلمُت ُب اجملاز قائبل

 كينقل أقواؽبم ُب خطاب 1"قوال كال كبلما على اغبقيقة كإمبا ىو إهباد اؼبعٌت كصرفوه ُب كثَت من القرآف إٔب اجملاز 

يقاؿ ... ك:" اهلل للسماء كاألرض كعبهنم كذلك كغَتىا مع الشواىد اليت اعتمدكىا  ٍب يتؤب الرد عليهم بقولو

اغبائط فماؿ كقل برأسك أم أملو كقالت الناقة كقاؿ البعَت كال يقاؿ ُب ىذا اؼبعٌت تكلم كال يعقل الكبلـ إال 

بالنطق بعينو خبل موضع كاحد ىو أف نتبُت ُب شيء من اؼبوات عربة كموعظة فتقوؿ خرب كتكلم كذكر ألنو دؿ 

: دبعٌت فيو فكأنو كلمك  ، قاؿ الشاعر

َوَعْظتَ  أْحَداُث الّصْمِت       ونـَْعتَ  أْلِسَنُة  ــَــــْفت 

َلى َوَعْن ُصَوِرَسبْت  وَتَكّلْمَت َعْن أْوُجـــــِو         تـَبـْ

َرَك ِفي الُقُبو         ِر َوَأْنَت َحــّي َلْم َتُمْت  َوأرَْتَ  قـَبـْ

: كقاؿ الكميت يبدح رجبل

َها الَيَباُب َوالَمْعُمورَا  2َأْ بَـْرَت َعْن ِفَعاِلِو األْرُ       َواْستْنَطَق ِمنـْ

خر ال يبت لؤلكؿ بصلة إمبا آٔب معٌت عفاجملاز ُب القوؿ عنده ؾبازاف ؾباز لفظي كىو خركج اؼبعٌت األصلي للفظ 

 كؾباز معنوم كىوانتقاؿ من معٌت لفظ إٔب معٌت آخر لو صلة ،ىو التماثل ُب اللفظ كذلك مثل ميل اغبائط 

باؼبعٌت األكؿ ،مثلما كاف الشأف ُب لفظ القوؿ كذلك اغباؿ ُب مًتادفو كالشكول كالدعاء كالنداء كاإلستخبار ُب 

عربة كموعظة فتقوؿ خرب كتكلم كذكر، من األلفاظ اجملازية اليت ؽبا  موطن كاحد ىو أف تتبُت  ُب شيء من اؼبوات

. صلة كثيقة باؼبعٌت األكؿ 

 3.كلعل ابن قتيبة أكؿ من تعرض لتقسيم اجملاز على ىذا الوجو كما يذكره بعض الباحثُت 

                                                 
 106ابن قتيبة ،  تأكيل مشكل القرآف ، ص-  1
 78ص،ـ 1965/أبو العتاىية أخباره كأشعاره ، تح شكرم فيصل ، جامعة دمشق دط -  2
 124 ،صاؼبرجع نفسو ،ؿبمد زغلوؿ سبلـ -  3
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كال يطلق ابن قتيبة مصطلح اجملاز على عواىنو دكف قيد كال شرط كإمبا يتعامل معو ضمن اؼبسلمات العقدية اليت 

. يدين هبا كلذلك ألفيناه وبٌده  بإحكاـ ال يتعٌداىا 

: أحكام المجاز 

إف أفعاؿ اجملاز ال ىبرج منها اؼبصدر كال يؤكد بالتكرار فبل يقاؿ أراد اغبائط إرادة شديدة كقالت الشجرة قوال 

فوٌكد باؼبصدر معٌت الكبلـ كنفى عنو اجملاز كال يقاؿ أؽبمو اهلل   { وََكّلَم ااُ ُموَسى َتْكِليَما }:شديدا كقولو تعأب 

. كلمو 

كهبذا اؼبصوغ  ينتصر ابن قتيبة للمدرسة اليت ينتمي إليها ؿبتكما إٔب أحكاـ البياف كلطاؼبا أثارت ىذه اآلية 

كلوا كبلـ السموات كاألرض كخطاب  أكمثيبلهتا جدال بُت أىل السنة كاؼبعتزلة كُب السياؽ نفسو يرد على الذين

  فما وبوج إٔب التعسف * {َىِل اْمَت ِت َوتُقوُل َىْل ِمْن َمزِيدِ }: اهلل ؽبما ككذلك ـباطبة جهنم ُب قولو تعأب 

   1".كالتماس اؼبخارج الضعيفة ؟ كما ينفع من كجود ذلك ُب اآلية 

كبذلك يقرر أف كل ما كرد ُب كتاب اهلل من ىذا القليل ال وبمل على اجملاز إذ ال غرابة ُب نطق اغبيواف كأعضاء 

كسائر ما جاء ُب كتاب اهلل تعأب من ىذا اعبنس كُب :" اعبسم كغَتىا فبا ال يعقل كال ينطق قاؿ ابو ؿبمد 

كما نطق ُب جهنم كنطق السماء :" حديث رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو كسلم فبتنع على مثل اجملازات ٍب يقوؿ 

 2كاألرض من العجب ؟

                                                 
 - .30-ؽ- *
 111ابن قتيبة ، تأكيل مشكل القرآف ،ص -  1
 111ابن قتيبة ،تأكيل مشكل القرآف ،ص-  2



 الفصل الثالث                                      آليات تلقي المجاز عند ابن قتيبة

 

122 
 

 

إنّا َسّخْرنَا الِجبَاَل َمَعُو  }:كاهلل تبارؾ كتعأب ينطق اعبلود كاأليدم كاألرجل كالطَت بالتسبيح  قاؿ جل شأنو 

 أم  *{يَا ِجَباُل َأوِِّبي َمَعُو   }: كقاؿ ـباطبا اعبباؿ * {ُيَسّبْحَن بِالَعِشّي َواإلْشَراِق والطَّاليَر َمْحُشورَُة ُكلُّ َلُو َأوَّالابٌ 

 *{...َوِإْن ِمْن َشْيٍء ِإ َّال ُيسَّالبُِّح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن  َ تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم  }:سٌبحي كقاؿ : 

كلقد أشرنا إٔب ىذا من قبل إٔب أف ابن قتيبة تعامل مع الًتكيب النسقي اؼبعجز من منظور أىل السنة الذين 

يعتقدكف أف مثل نطق األعضاء كاغبيوانات كما شاكل ىذا ُب القرآف وبمل على اغبقيقة أما إذا تعلق باجملاز فإنو 

وبكم ذكقو األديب ليكشف عن ركعة البياف من غَت تعسف أك إرغاـ للنصوص ، فإف اهلل ال يعز عليو شيء كما 

. أنو ال يعجزه إنطاؽ اعبماد كغَته من اؼبخلوقات 

كيعرض إٔب لوف آخر ُب ثنايا كتابو إٔب لوف من ألواف اجملاز كثر حولو اعبدؿ بُت أىل السنة كاؼبعتزلة كيكمن ذلك 

ُب كركد صيغة  فٌعل كأفعل ُب القرآف إذ ذبرم عليها بعض األفعاؿ  أكؽبا اؼبعتزلة دبا يتماشى كعقيدهتم ُب العدؿ  

يقوؿ القدرية كىم اؼبعتزلة عند أىل السنة  إنو على    { ُيِ ُل َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاءُ  }:كمثالو قولو تعأب 

جهة التسمية كاغبكم عليهم بالضبللة كؽبم باؽبداية ،  كال يرضى ابن قتيبة هبذا التأكيل فَتل أنو متكلف ضبلت 

ٔب التناقض ؾباراة لعقيدهتم على حساب اللغة كقاؿ فريق منهم إفيو ألفاظ اللغة غَت ما ربتمل ٍب ينسب قائلو 

يضلهم ينسبهم إٔب الضبللة كيهديهم يبُت ؽبم كيرشدىم فخالفوا بُت اغبكمُت ككبن ال نعرؼ ُب اللغة أفعلت :

شجعت الرجل كجٌبنتو كشرٌفتو كخطٌأتو ككٌفرتو : الرجل نسبتو إٔب ، كإمبا يقاؿ إذا أردت ىذا اؼبعٌت فقلت تقوؿ 

.  ، أم نسب إٔب السرؽ * {ِإنَّال ابـَْنَ  َسرَِّق  }:كضٌللتو كفٌسقتو كفٌجرتو كغبٌنتو كقرئ

 1كال يقاؿ ُب شيئ من ىذا كلو أفعلتو كأنت تريد نسبتو إٔب ذلك 

                                                 
 - 18-ص -  *
- 10- سبأ -  *
 - 31-  اؼبدثر-  *
 -81- يوسف -  *
 124ابن قتيبة، تأكيل مشكل القرآف ،ص- 1
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صوؿ هبب مراعاهتا أكصبلة ما ذىب إليو ابن قتيبة أف اجملاز كاقع ُب القرآف ألنو فن قوٕب كلكنو ؿبدكد بقواعد ك

كالتوقف عندىا حىت ال يذىب بقيمتو الفنية  كال يتوصل إٔب فعل اجملاز إال بدراسة ما جاء مشاهبا ؽبا ُب كبلـ 

العرب األقحاح  كطرؽ التعبَت عندىم كال يتوسع فيو كال وبمل غَت ما وبتمل كإذا ٓب يعبأ بآيات العقيدة فيحمل 

بعضها على اجملاز فذلك ليس لضيق فكره كإمبا كاف يصدر عن قناعات جعلتو يقف عند ظاىر تلك اآليات 

موكبل أمرىا إٔب اهلل مع تفسَتىا على ما ربتمل اللغة كالسنن العريب  كلقد تابع صاحب العمدة ابن قتيبة كنقل عنو 

َقْض :" كلو قلنا للمنكر لقولو :" الفرؽ بُت اجملاز كالكذب قاؿ   كيف كنت أنت قائبل ُب "ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يـَنـْ

أك يكاد أف  " جدار رأيتو على شفا اهنيار ، رأيت جدارا ماذا؟ ٓب هبد بٌد من أف يقوؿ جدار يهم أف ينقض 

ينقض أك يقارب أف ينقض كأيا ما قاؿ فقد جعلو فاعبل كال أحسبو يصل إٔب ىذا اؼبعٌت ُب شيء من لغات العجم 

:" كلقد كقف ابن قتيبة عند صور من اجملاز ُب باب ـبالفة ظاىر اللفظ معناه فقاؿ     1.ال دبثل ىذه األلفاظ إ

أم ال  *{ َ َعاِصَم اليَـْوَم ِمْن َأْمِر الَلِو ِإ َّال ِمْن رَِحْم  }:كمنها هبيء  اؼبفعوؿ بو على لفظ الفاعل كقولو سبحانو  

  مرضى هبا كقولو *{ِفي ِعيَشٍة رَاِضَيٍة  }: كقولو2 أم مدفوؽ *{ِمْن َماٍء َداِفٍق  }:معصـو من أمر اهلل كقولو أيضا

مبصرا هبا  :  أم *{َوَجَعْلَنا آيََة النـَّالَهِار ُمْبِصَرًة  }كقولو تعأب. أم مأمونا فيو *{َأْو َلْم يـََرْو َأنَّالا َجَعْلَنا َحَرًما آِمًنا  }

:} كمنو أف يأٌب الفاعل على لفظ اؼبفعوؿ بو ، كىو قليل كقولو : كالعرب إمبا تقوؿ  ليل قائم كسر كاًب ٍب يقوؿ 

 .{ِإنَّالُو َكاَن َوْعُدُه َمْأتًِيا  

                                                 
 127 ،صاؼبرجع نفسوؿبمد زغلوؿ سبلـ، -  1
- 43- ىود -  *
- 6- الطارؽ -  *
 296ابن قتيبة،تأكيل مشكل القرآف ،ص -  2
- 21- اغباقة -  *
- 12- اإلسراء -  *
- 21- ؿبمد-  *
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َفَما رَِبَحْت  }: كإمبا يعـز عليو كيقوؿ تعأب *{فَِإَذا َعَزَم اأَلْمُر  }:كاهلل تعأب يقوؿ : كيقوؿ ُب موطن آخر 

. كإمبا كذب بو *{كىجىاءيكا عىلىى قىًميًصًو ًبدىـو كىًذبو  }:  كإمبا يربح فيها كيقوؿ أيضا *{ِتَجارَتـُُهْم 

ٔب ما انتهت العرب ألف اللغة ال يقاس عليها إكيشَت اآلمدم إٔب صور ىذا اجملاز كيرل أنو ينبغي أف ينتهي فيو 

فالدمع يذىب بعض جهد اعباىد لو كاف استقاـ  لو أف يقوؿ بعض اجملهود لكاف أحسن : يقوؿ ُب قوؿ الشاعر 

دبعٌت " عيشة راضية "كقد جاء أيضا فاعل دبعٌت مفعوؿ قالوا  }: كأليق كىذا أغرب كأظرؼ ٍب يقوؿ اآلمدم 

مرضية كؼبح باصر ،إمبا يبصر بو  

 1ف ينتهي  ُب اللغة إٔب حيث انتهوا  أكأشباه ىذا كثَتة ،كلكن ليس ُب كل حاؿ يقاؿ كإمبا ينبغي 

كلقد بقي اجملاز يضم ألوانا شىت من فن القوؿ عند ابن قتيبة كما كاف عند من سبقوه إال أنو كضع لو أحكاما 

ركاف الببلغة كمن بابو كقع اػبطأ ُب تأكيل آم القرآف الكرٙب كلسوؼ يطرؽ أبو أكشركطا ال يتعٌداىا إذ إنو أىم 

ؿبمد عناصر أخرل من عناصر البياف يكتفي باإلشارة إليها ُب القرآف كلكن يسهب ُب ذكرىا عند شرح بعض 

. األبيات الشعرية ، كلعل التشبيو موضوع يستحق كل العناية بعد اجملاز كلذلك تبعناه بو 

:  التشبيو /3    

ألسباب سبقت اإلشارة إليها ،كلكن ىذا " تأكيل مشكل القرآف "ذباَب ابن قتيبة عن ذكر فن التشبيو ُب مصنفو 

كليس " ال يعٍت أف الرجل أنبل اغبديث عنو ُب كتبو األخرل إذ جعلو من مزايا الشعر الفاضل الذم ىبتار كوبفظ 

كل الشعر ىبتار كوبفظ على جودة اللفظ كاؼبعٌت كلكنو ىبتار كوبفظ على أسباب منها اإلصابة ُب التشبيو كقوؿ 

: القائل يصف قمرا 

ِبَداٍن بَِنا َواْبُن الَلَياِلي َكأنُّو        ُحَساٌم َحلَّالْت َعْنُو الُعُيوُن َصِقيُل 

                                                 
- 16- البقرة -  *
- 18- يوسف -  *
 1/202جـ 1965/أضبد صقردار اؼبعارؼ دبصر دط :أبو قاسم بن بشر اآلمدم ، اؼبوازنة بُت الطائيُت أبو سباـ كالبحًتم تح-  1
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ذباه الشعر على أساس التشبيو كفاضلوا بُت الشعراء كسبقهم إٔب اكيؤكد لنا مرة أخرل أف النقاد بنو أحكامهم 

 1 " شعراأحسن الناس تشبيها أجودىم "  من اؼبتقدمُت ألنو قعدكذلك ذك الرمة 

كلعل أبا ؿبمد ُب كتابو الشعر كالشعراء أكٔب فن التشبيو عناية كبَتة كالغرك ، فإنو أكثر األساليب انتشارا ُب الشعر 

 فإف ىذا الفن ٓب يدرس دراسة شافية تلم  ىذاالعريب كأكثر األنواع الببلغية أنبية بالنسبة إٔب الناقد القدٙب ، كمع

جبوانبو ، كإمبا ازبذه  أكلئك النقاد كسيلة للمفاضلة بُت الشعراء كتصنيفهم ُب طبقات كال يكتفي أبو ؿبمد 

 بل يعرض 2بالتعليق  كال يكتفي بالتعليق السريع دكف ربليل  بعض التشبيهات كما زعم األستاذ ضبٌادم صمود 

. إٔب ما ُب األبيات الشعرية من تشبيهات 

: ففي بيت امرئ القيس اؼبشهور

 3َكأنَّال قـُُلوَب الطَْيِر َرْطًبا َويَاِبًسا      لَدى وَْكرَِىا الِعَناُب َوالَحْشُف الَباِلي 

شبو الرطب بالعناب كاليابس باغبشف كشبو بشيئُت ُب :" عد ابن قتيبة ىذا البيت من التشبيهات اغبسنة بقولو 

 4"بيت كاحد فأحسن التشبيو 

كإذا تصفحنا كتبو كجدناه " الشعر كالشعراء " كردبا اكتفى أبو ؿبمد أحيانا باإلشارة السريعة إٔب التشبيو ُب كتابو 

يقف عند بعض التشبيهات كوبللها  ربليبل ببلغيا يستوُب الصورة حقها ، كيربز خصائصها  الفنية فاؼبشبو كاؼبشبو 

 يقوؿ *{إنَّاـلَها تـَْرِمي ِبَشَرٍر َكالَقْصِر َكأَنَّالُو ِجَماَ ٌت ُصْفٍر  }:بو ال بد من تقارهبما ُب كجو الشبو ففي قولو تعأب 

ككقع التشبيو للشرر بالقصر ُب مقاديره ٍب شبو ُب لونو باعبماالت الصفر كىي السود كالعرب تسمي السود من 

 5كالشئ إذا تطاير فسقط كفيو بقية  من لوف النار أشبو شيء باإلبل السود ؼبا يشوهبا من الصفرة... اإلبل صفراء 

                                                 
 70ص ، ابن قتيبة،الشعر كالشعراء -  1
 325ص،  اؼبرجع نفسوضبادم صمود، -  2
 187 ص(ت،د()ط ، د)ديواف امرؤ القيس ،دار صادر-  3
 320ابن قتيبة، تأكيل مشكل القرآف ،ص-  4
 -33-اؼبرسبلت -* 

 167 ص1987،(ط.د)ابن قتيبة، تفسَت غريب القرآف ،تح أضبد صقر،دار الكتب العلمية،بَتكت،-  5
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ىم الصائموف اؼبمتنعوف من اإلستمتاع بالشهوات فشبهوا بالسائح ُب " السائحوف " كيرل ابن قتيبة أف معٌت 

الصائموف كاألصل ُب السائح الذاىب ُب األرض فبتنع من " السائحوف "األرض ال نقطاعها عن اؼبلذات يقوؿ 

 1الشهوات فشبو الصائم بو إلمساكو ُب صومو عن طعامو كشرابو كمنكوحو 

السائحوف ىم :كال يضيف الزـبشرم شيئا على ما ذكره ابن قتيبة بل ردبا نظر إٔب ما قالو ُب تفسَت اآلية فقاؿ 

  2الصائموف شٌبهوا بذكم السياحة ُب األرض يطلبونو ُب مظاهنم

كالقارئ اؼبتتبع لثنايا الكبلـ الذم فحصو ابن قتيبة هبد ق موظفا التشبيو لتسجيل جودة الشعر ، معتمدا ُب ذلك 

على إبراز مفهـو اإلبتداع أم البديع  الذم كاف متعارفا عليو كقتئذ كىو السبق إٔب الوجو كبذلك يكوف اؼبصطلح 

جامعا ؼبعنيُت السبق من جهة ، كالوجو الببلغي مطلقا من جهة أخرل ، كلقد أكرد نصوصا تشهد لذلك منها 

كىو أكؿ من شبو اػبيل " كقد سبق امرؤ القيس إٔب أشياء ابتدعها كاستحسنها العرب كاتبعتو عليو الشعراء:" قولو 

بالعصا كالقوة  كالسباع كالظباء كالطَت فتبعو الشعراء على تشبيهها هبذه األكصاؼ كىو أكؿ من شبو الثغر ُب لونو 

   .كشبو الطلل بوحي الزنبور ُب العسب... كأكؿ من شبو اغبمار دبقبلء الوليد ...بشكوؾ السياؿ 

: كيؤكد ابن قتيبة مقدرتو الفنية على تذكؽ النصوص عندما وبلل صورة فنية مثل قوؿ الشاعر

َكَأنَّال نِيَرانـُُهْم ِفي ُكِل َمْنزَِلٍة     َمْصبَـَغاٍت َعَلى َأْرَساِن ِقَصاُر 

 كصبلة 1األكٔب أف يشبو اؼبصبغات بالنَتاف ال النَتاف باؼبصبغات : الناس يستحسنوف ىذا كأنا أرل أف أقوؿ 

تدؿ على التمحيص ُب القوؿ كالدقة ُب اإلختيار كعدـ " حسن التشبيو "األبيات اليت اختارىا ضمن ما أظباه 

انسياقو أماـ ما أشار إليو من سبقوه ككجهة نظره ُب اؼبثاؿ الذم سقناه جيدة ، إذ إف كجو التشبيو ُب اؼبشبو بو 

. أقول كأًب منو ُب اؼبشبو ذاتو 

: كال يفرؽ بُت التشبيو كالتمثيل  كيعترب نبا شيئا كاحدا ، كذلك عندما راح وبلل قوؿ أيب نواس كاصفا الديار 
                                                 

 2/314الزـبشرم ، الكشاؼ عن حفائق التنزيل كعيوف األقاكيل ج-  1
 2/191جابن قتيبة ،عيوف األخبار -  2
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 1 َكأنَّاـلَها ِإَذا َ َرَسْت َجارٌِم        بـَْيَن َذِوي تـَْفِنيِدِه َمْطِرقٌ 

شبو ما ال ينطق أبدا ُب السكوت دبا قد ينطق ُب حاؿ كإمبا كاف هبب اعباـر إذا عذلوه فسكت كأطرؽ "

  2كانقطعت حجتو بالديار

مض البعيد عن فهم اكيشَت ابن قتيبة إٔب ما أظباه الببلغيوف بالتشبيهات العقم كالعقمي من التشبيهات الكبلـ الغ

: القارئ كفبا سبق إليو عنًتة كٓب ينازع فيو قولو 

َوَ الَ الُذبَاُب ِبَها فـََلْيَسْت بِِبارٍِج      َغْرًدا َكِفْعِل الَشاِرِب الُمتَـَرنِِم 

 َىْزًجا َيُحُ  ِذرَاُعُو ِبِذرَاِعِو      ِفْعَل الُمِكِب َعَلى الزِنَاِد اأَلْجَذمِ 

 3كىذا من أحسن التشبيو 

أف أبا عمرك بن العبلء كخلفا األضبر كيونس أصبعوا على التشبيهات العقم اليت انفرد : كنقل اغباسبي عن األصمعي 

" العمدة" هبا أصحاهبا كٓب يشركهم  فيها غَتىم فبن تقدـ معدكدات كسجل ابن رشيق ما ذكره اغباسبي ُب كتابو 

كترل اعبباؿ ربسبها جامدة  }:كمن ذلك تفطنو إٔب ما عرؼ  بالتشبيو اؼبشركط فلما كقف على تأكيل قولو تعأب 

يريد أهنا ذبمع فتسَت فهي لكثرهتا كأهنا جامدة كاقفة ُب رأم العُت :" يقوؿ ُب تفسَتىا  {كىي سبر مر السحاب  

كىي تسَت سَت السحاب ككل جيش غص الفضاء بو لكثرتو كبعد ما بُت أطرافو فقصر عنو البصر فكأنو ُب 

  4"حسباف الناظر كاقف كىو يسَت 

                                                 
 547 ص،ابن قتيبة، الشعر كالشعراء-  1
 547 ص،ابن قتيبة ،اؼبصدر نفسو-  2
 129 ص ،ابن قتيبة ،تأكيل مشكل القرآف-  3
 133ابن قتيبة، اؼبصدر نفسو ، ص-  4
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كيسمى ىذا التشبيو اؼبشركط باعتبار أداتو إما مؤكدة كىو ما حذفت منو األداة مثل اآلية :" كيعرفو القزكيٍت بقولو 

 قاؿ العرب تشبو النساء ببيض *{َكأنَّاـلُهنَّال بِيٌض َمْكُنونٌ  }:اؼبشار إليها سالفا ، كفبا ذكر ق ُب تفسَت قولو تعأب 

: النعاـ كقوؿ امرئ القيس 

َكِبْكٍر الِمْقَناِة  البَـَياِ  ِبُصْفَرٍة      َغّذاَىا نَِمُير الَماَء َغيِر الُمَعَلِل 

 1كاؼبكنوف اؼبصوف يقاؿ كننت الشيء إذا صنتو كأكننتو إذا  أخفيتو 

كمن ذلك تشبيو "كيصح تشبيو الشيء بالشيء صبلة كإف شاهبو من كجو كاحد :" كىذا ما عرفو أيب ىبلؿ بقولو

: ؼ مالشيء بالشيئُت كمنو قوؿ أكس بن حجر يذكر الس

َكأنَّال ُمدَّالَب النَّالْمِل يـَْلَتِمُس الُرَبى     َوُمْدرََج َذُر َ ْلٍف بـَْرًدا فََأْسَهاَل 

  2"شبو فريد السيف دبدرج الذر كمدب النمل " يقوؿ أبو ؿبمد 

كبكل ىذه الشواىد اليت أكردناىا يتبُت لنا مدل براعة ابن قتيبة ُب معايشة النصوص كسرب أغوارىا كالكشف عن 

بديع معانيها فرغم أنو ٓب يقسم التشبيو ُب الكبلـ فذلك يدؿ على فخامة قدرىا من ربليبلتو كحسبو بذلك فهو 

 .ُب علم البياف بصفة عامة كقد درس أيضا بابا ىاما من ابواب الببلغة كىو اإلستعارة .من الركاد األكائل 

 

 

: اإلستعارة -4

                                                 
 - 49- الصافات-  *
 124 ،صاؼبرجع نفسوؿبمد زغلوؿ سبلـ، -  1
 85ابن قتيبة ،عيوف األخبار ،ص-  2
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يبلحظ الباحث اؼبدقق ُب شؤكف الببلغة اليت تناكؽبا ابن قتيبة بالشرح كالتفصيل أنو أكٔب فن اإلستعارة اىتماما كبَتا 

كذلك ألف أكثر اجملاز يقع فيها كلقد فهم من اإلستعارة فهما كاسعا لذلك قبدىا قد اشتملت عنده على 

 1اإلستعارة اؼبقيدة كغَت اؼبقيدة كما مشلت الكناية كما عرؼ عند الببلغيُت اؼبتأخرين باجملاز اؼبرسل 

العرب تستعَت الكلمة فتضعها مكاف الكلمة إذا كاف اؼبسمى هبا بسبب من األخرل أك : يقوؿ معرفا اإلستعارة

نوء ألنو يكوف من النوء عندىم كىذا فاش ُب كبلمهم طاغ ُب تعبَتاهتم :ؾباكرا ؽبا أك مشاكبل فيقولوف للنبات 

 2كأساليبهم 

فالفرع األكؿ من ىذا التعريف ينطبق على اجملاز اؼبرسل كالفرع الثا٘ب  ينطبق على الكناية أما الثالث فيصدؽ على 

اإلستعارة  اليت كبن بصدد تتبعها عند ابن قتيبة ُب اػبطاب الببلغي كما تتبعو من مبلحظات نقدية معززين ىذا  

يقولوف للمطر ظباء ألنو من السماء ينزؿ :" جبملة من الشواىد تؤكد صحة  ما نذىب إليو فمن تلك الشواىد قولو

: فبقاؿ مازلنا ننتظر السماء حىت أتيناكم لقوؿ شاعرىم 

َناُه َوِإْن َكانُوا ِغَ ابَا  ِإَذا َسَقَط السَّالَماُء بَِأْرٍ  قـَْوٍم       َرَعيـْ

كسيدرج علماء الببلغة اؼبتأخرين ىذا البيت ُب اجملاز اؼبرسل اؼبؤسس على العبلقة السببية كإمبا ضبلو ابن قتيبة على 

ىذا الفهم اعتماده على أسبلفو كباألخص اعباحظ كيبدك متأثرا بو ُب إيراد الشواىد دكف أف يعيد النظر فيو 

كاإلستعارة عنده تكاد تكوف مرادفة لكلمة ؾباز كإف فهم من كبلمو أف اجملاز أىم كقد تشمل كذلك ألوانا من 

ضحكت األرض إذا أنبتت ألهنا تبدم عن حسن : البديع كاؼبشاكلة كاؼببالغة ككبوىا ،فاإلستعارة من منظوره مثل 

 3النبات كتتفتق عن الزىر كما يفًت الضاحك عن الثغر 

                                                 
 80ص،ابن قتيبة، اؼبسائل كاألجوبة -  1
 64ص، 1990(ت.د)أضبد صباؿ العمودم ، اؼبباحث الببلغية ُب ضوء قضية اإلعجاز القرآ٘ب،مكتبة اػباقبي،-  2
 150ابن قتيبة، تأكيل مشكل القرآف ،ص -  3
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كىذا " بُت أف إستعماؿ اغبطب ُب النميمة أمر شائع عن العرب  {َواَمَرَأتُُو َحمَّالاَلُة الَحَطِب  }:كُب قولو تعأب 

من قبيل فبلف وبطب علي إذا أغرل بو كشبهوا النميمة باغبطب كالعداكة كالشحناء بالنار ألهنما يقعاف بالنميمة 

فَِإّن  }:كما تلتهب النار باغبطب ، كيقاؿ نار اغبقد ال زببوا فاستعاركا اغبطب ُب موضع التسمية كُب قولو تعأب 

الذنوب اغبظ كأصل الذنوب الدلو فاستعَت ُب موضع : يقوؿ  {لَِلِذيَن اََلُموا َذنُوبًا ِمْثَل َذنُوِب َأْصَحاِبِهْم 

 1.النصيب 

كأشرنا إٔب أف ابن قتيبة ال يفرؽ بُت اإلستعارة اؼبقيدة اليت تأٌب لغرض ببلغي كاإلستعارة غَت اؼبقيدة اليت ىي من 

 {كعلى الذين ىادكا حٌرمنا كٌل ذم ظفر  }:باب التوسع اللغوم كال تأٌب لفائدة  ببلغية ففي قولو تعأب 

يستشهد بأمثلة من ىذا الطراز ككلها من اإلستعارة غَت اؼبقيدة إذا طبقنا عليها مقاييس عبد القاىر حيث إف ابن 

قتيبة يطلقها إطبلقا قاصرا دكف أف يبلحظ فيها اؼببالغة أك ىي من اجملاز اؼبرسل لعبلقة التقيد كاإلطبلؽ كما تقرأ 

: كذلك قوؿ الشاعر 2ذلك ُب كتب احملدثُت 

َفَما رََقَد الَوِلَداِن َحّتى رََأيـَْتُو      َعَلى الِبْكِر يَمُُّريِو ِبَساٍق َوَحاِفٍر 

: فجعل اغبافر موضع القدـ كقاؿ آخر 

َسَأْمنَـُعَها َأْو َسْوَف َأ ْجَعُل أْمَرَىا     ِإَلى َمِلٍ  أْااَلِفِو َلْم َتشَّالَقـَِق 

يريد باألظبلؼ قدميو كإمبا ىي ُب أصل كضعها للبقر كالشياه كالعرب تقوؿ للرجل غليظ اؼبشافر تريد الشفتُت  

: كاؼبشافر لئلبل كقاؿ اغبطيئة 

فـََرْوا َجاَرَك الَعْيمَاِن َلّما َجْفَوتُُو     َوقـَّلَص َعْن بـَْرِد الَشَراِب َمَشاِفرِِه 

                                                 
 150ابن قتيبة، اؼبصدر نفسو ص -  1
 30 ص،عبد القاىر اعبرجا٘ب ، أسرار الببلغة -  2
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فعندما يطلق ابن قتيبة أعضاء اغبيواف على اإلنساف دكف أف يشَت إٔب أف اؼبراد من ىذا اإلطبلؽ ىو اؼببالغة ُب 

 باؼبقياس اعبرجا٘ب ألهنا عندئذ ال ربمل معٌت من اؼبعا٘ب كال ةالذـ يعطينا اغبق ُب إدراجها ُب اإلستعارة غَت اؼبقيد

هتدؼ غلى غرض ببلغي كإمبا حاصل ىذا اإلطبلؽ ىو من باب التوسع اللغوم ليس غَت ، كيبدكأف كثَتا من 

العلماء كمنهم ابن قتيبة كانوا ال يركف ُب ىذه  األمثلة غَت ؾبرد الوضع أك بعبارة أخرل نقل اللفظ من  شيء إٔب 

 1آخر دكف قصد إٔب اؼببالغة ُب الذـ 

كسنذكر ما ُب كتاب " كبعد أف عرؼ اإلستعارة كجاء على ذلك بأمثلة عطف على ما جاء منها ُب القرآف فقاؿ 

أم شدة األمر كاحتدامو كأصل ىذا أف الرجل إذا كقع ُب أمر * {يـَْوَم يُْكَشُف َعْن َساٍق  }:اهلل ما جاء منها 

عظيم وبتاج إٔب اؼبعاناة كاعبد فيو مشر عن ساقو فاستعَت لفظ الساؽ ُب موضع الشدة كُب ىذا يقوؿ دريد بن 

: الصمة راثيا 

  2َكِميَش اإِلزَاِر َ ارَِج ِنْصَف َساِقِو      َصُبوٌر َعَلى الَجاَلِء َطاَلَع أَْنَجد

: كقاؿ اؽبذٕب 

ي   وَُكْنُت إَذا َجاَري َدَعى ِلَمْ َوَفِة اْشِمرْ  َِ َزِر  َحَتى يـُْنِصَف السَاُق ِم ـْ

كالفتيل  مايكوف ُب شق النواة كالنقَت ُب ظهرىا  *{َو َ يُْظَلُموَن نَِقيَرا } ، *{َو َ يُْظَلُموَن فَِتيالَ }:كمنو قولو تعأب 

كٓب يرد اهلل تعأب أهنم ال يظلموف ذلك بعينو كإمبا أراد أهنم إذا حوسبوا ٓب يظلموا ُب اغبساب شيئا باؼبقدار اؼبصرح 

ما رزأتو  زباال :" بو كىو مقدار حقَت ىُت كالعرب إمبا تقوؿ ذلك  ُب أغلب شؤكف حياهتم كمن ذلك قوؽبم 

                                                 
 39--38 صاؼبرجع نفسو،عبد القاىر اعبرجا٘ب ،-  1
- 42- القلم -  *
 118دتا ص/أبو زيد القرشي ، صبهرة أشعار العرب ، اؼبطبعة األمَتية ، بوالؽ دط-  2
 -76- النساء -  *
- 71- اإلسراء -  *
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كالزباؿ ما ربملو النملة بفيها يريدكف ما رزأتو شيئا كيتحقق ىذا من خبلؿ األمثلة  السابقة الذكر ُب التعريف كىو 

 :ربقق اإلستعارة بثبلث 

.  أف يكوف اؼبستعار من اؼبستعار لو  أكمن سببو 

. أف يكوف ؾباكرا لو 

 . 1أف يكوف مشاهبا لو

ُهْم  }:كُب ربليلو لئلستعارة ُب بعض آم القرآف يوضح كجها من كجوىها الثبلثة السابقة كمن ذلك قوؿ ربنا  َفِمنـْ

 أم قتل كالنحب النذر كأصل ىذا أف رجاال من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم *{َمْن َقَ ى َنْحَبُو 

ؼبن قتل قضى كببو كاستعَت النحب مكاف األجل : ف بقوا ليصدقن القتاؿ أك ليقتلن ىذا ككبوه فقتلوا فقيل إنذركا 

. ألف األجل كقع بالنحب ككاف لو سببا  

كعلى ىذا يبكن القوؿ بأف ابن قتيبة حاكؿ أف وبلل النص كيسرب مكامنو من خبلؿ ىذا الباب كىو باب 

اإلستعارة  الذم كاف يراه ىو كباب الكناية كجهاف ال ينفصبلف كال هبد فرقا بينهما من خبلؿ الشواىد كاألمثلة 

. اليت ساقها ليدلل على صحة رأيو 

  

 

 

 

 

 

                                                 
 173 ابن قتيبة ،تأكيل مشكل القرآف ،ص  1

- 23- األحزاب- *
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المبحث الثالث 
 آليات التجوز ُب النص القرآ٘ب  عبلقة اجملاز بالبياف         

 ؾبازيػػػػػػػػػػػةاغبػػػػػػػػػػػركؼ(1

 ؾبػػػػػػػػػازيػػػػػػػػػػػػة اؼبفػػػػػػػػػػػػردا ت(2

        
 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                                      آليات تلقي المجاز عند ابن قتيبة

 

122 
 

 

 

 

 

 

: مجــــــــــــازيــــــــــة الحـــــــــــــــروف - (1

 ،ليس باسم كال فعل،  حرؼ جاء ؼبعٌت ،اسم ،فعل:  الكلم :عرؼ سيبويو عند تقسيمو للكلم العريب فقاؿ

 كأكرد اؼبرادم تعريف اغبرؼ 1 معٌت ُب غَتىا علىفاغبرؼ ما يدؿ على معٌت غَت مستقل بالفهم أك ىو كلمة تدؿ

 فاغبركؼ زبتلف عن األظباء إهنا ذبيء ُب معٌت 2معيدا تعريف سيبويو اغبرؼ كلمة تدؿ على معٌت ُب غَتىا فقط 

معانيها ُب ؼاألفعاؿ أما ، من اؼبعا٘ب كاألظباء 3ُب غَتىا كإمبا ذبيء مؤثرة ُب غَتىا ُب النفي كاإلثبات كغَت ذلك

،  كضبل اغبركؼ بعضها مكاف بعض أمر 4كاغبرؼ ما جاء ؼبعٌت ليس باسم كال فعل،أنفسها قائمة صحيحة 

ىذا باب يتلقاه الناس ساذجا : وبتاط لو من يعرؼ القرآف ألف حكمة اهلل ظهرت ُب فصاحة  بيانو قاؿ ابن جٍت 

من : ذلك أهنم يقولوف إف إٔب دبعٌت مع كوبتجوف لذلك بقوؿ اهلل تعأب  من الصيغة كما أبعد الصواب عنو كأكقفو

كلسنا ندفع ذلك ما قالوا لكنا نقوؿ إنو يكوف دبعناه ُب موضع دكف موضع : أنصارم إٔب اهلل   أم مع اهلل،  قاؿ 

حبسب األحواؿ الداعية إليو كاؼبسوغة لو فأما ُب كل موضع كعلى كل حاؿ فبل أال ترل أنك أخذت بظاىر ىذا 

. 5نت معو كأف تقوؿ زيد ُب الفرس كأنت تريد عليوأسرت إٔب زيد ك: القوؿ غفبل  ال قوؿ لزمك عليو أف تقوؿ 

: في بمعنى على 

                                                 
 112 ص،سبويو ،الكتاب-  1
 453ص،ـ 1992ىػ 1413 1عزيزة فواؿ بابسيت  اؼبعجم اؼبفصل ُب النحو العريب ، دار الكتب العلمية ، بَتكت  ط-  2
 20 ص1992فخر الدين قباكة دار الكتب العلمية بَتكت :اغبسن بن القاسم اؼبرادم اعبٍت الدا٘ب ُب حركؼ اؼبعا٘ب تح -  3
 164، ص1،ج1999األعلم الشنتمرم شرح كتاب سيبويو تح رشيد بلحبيب ،اؼبغرب ،-  4
  394ص1ج ،1998أبو البقاء الكفوم،معجم الكليات ، تح عدناف دركيش  كؿبمد مصرم ،مؤسسة الرسالة، بَتكت،ط،-  5
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استعمل القرآف الكرٙب اغبركؼ جبمالية معربة خرجت دبوجبها ىذه اغبركؼ عن إرادة معانيها األصلية 

لبلستعماالت  اقتضى السياؽ أف تكوف ىنا لزيادة اؼبعٌت فإرادة ما ىبالف أصل كضعها أك غبمل األفعاؿ على 

: أم  *{َوأَلصَّالِلبَـنَّالُكْم ِفي ُجُذوِع الَنْخِل : ُب قولو تعأب ؼ ،معٌت ُب غَتىا ، أكؿ ابن قتيبة حرؼ اعبر ُب ػػػ  على

: على جذكع النخل كاستشهد بقوؿ الشاعر 

َوُىْم َصَلُبوا الَعْبِدي ِفي ِجذِْع َنْخَلٍة      َفالَ َعطَْفَت َجْدَعاَن ِإ َّال بَِأْجَدَعا 

: كقوؿ عنًتة 

 1َبَطٌل َكَأّن ثَِيابَُو ِفي َسْرَحٍة    ُيْحَذى نَِعاَل الَسْبِت لَْيَس بِتَـْوَأِم 

كالقوؿ ُب اآلية ىو لفرعوف يهدد السحرة بعد إيباهنم ؼبوسى عليو الصبلة كالسبلـ  مستعمبل حرؼ اعبر ُب بدؿ 

 كىذا من ؿباسن البياف القرآ٘ب كـبالفة ؼبا ينتظره التلقي كما ألفو أفق توقعو فالصلب يكوف على األشياء ،على

عاليا كاؼبصلوب يكوف على اػبشبة أك اعبذع ال فيها ، كؼبا كاف الصلب من اؼبقتدر يكوف بقوة كعـز كسبكن شبو 

شبو سبكن اؼبصلوب ُب اعبذع بتمكن الشيء اؼبوعى ُب كعائو :، قاؿ الزـبشرم 2اؼبصلوب دبن يوضع ُب الظرؼ 

يصلح على ُب موضع ُب كإمبا صلحت ُب ألنو يرفع اػبشبة ُب طوؽبا : فهي ىنا حرؼ استعبلء  لقوؿ الفراء 

ُلوا الَشَياِطيَن َعَلى ُمْلِ   } ، كقاؿ تعأب 3فصلحت ُب كصلحت على ألنو يرفع فيها فيصَت عليها َواتَّاـلبَـُعوا َما تـَتـْ

. ُب ملك سليماف :  كمعناه * {ُسَلْيَمَان 

: الباء بمعنى عن 

                                                 
- 71- طو -   *
 266 /1البيت منسوب لسويد بن أيب كاىل كنسب إٔب قراد بن حنش ُب مغٍت اللبيب -  1
 78 .567ابن قتيبة، تأكيل مشكل القرآف ،ص-  2
 3/225الزـبشرم، الكشاؼ - 3
- 100- البقرة -   *
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حرؼ اعبر الباء قد يأٌب دبعٌت عن حبسب كركده ُب اعبملة العربية فقد يقع لئللصاؽ ، كأما كركده دبعٌت عن اليت 

فاسأؿ بو  }بن قتيبة  يقوؿ معٌت الباء اعبارة دبعٌت عن لقولو عز كجل ا، أمر جعل 1تقتضي اجملاكزة اؼبضافة إليها 

:  أم عنو كأنشد لعلقمة بن عبدة *{خبَتا

فَِإْن َتْسأَُلوِني ِفي النِّسَاِء فَِإّني        َبِصيٌر بَِأْدَواِء الِنسَّالاِء طَِبيُب 

: عن النساء ، كأنشد البن أضبر : أم 

َنُو َأْم َحْمًرا ِزرَارًا   2َتَساَءَل ْبُن َأْحَمِر َمْن رَآُه      َأعَاَرْت َعيـْ

الباء عنده ليست على حقيقتها كلكنها ربمل معٌت اجملاكزة كىو اؼبعرب عنو دبوافقة عمل حرؼ اعبر عن كنسب 

القرطيب ىذا القوؿ عبماعة من أىل اللغة كعلى طليعتهم الزجاج كما نسبو أبو حياف لؤلخفش كخرٌج القرطيب ىذا 

التجوز على أف يكوف اػببَت غَت اهلل كاؼبعٌت فاسأؿ عنو خبَتا ، أم عاؼبا بو أم بصفاتو كأظبائو ، كأنكر علي بن 

كقاؿ أىل النظر ينكركف أف تكوف الباء دبعٌت عن ألف ُب ىذا إفساد ؼبعا٘ب ،سليماف ىذا التجوز كقاؿ القرطيب عنو 

 . 3قوؿ العرب كلو لقيت فبلنا للقيك بو األسد  

: عن بمعنى الباء 

عن حرؼ جر من معانيو اجملاكزة كما ذكرنا سالفا كىي األكثر استعماال مثل ذىبت عن البلد كما تأٌب دبعٌت 

 كىذا ما اختاره ابن قتيبة ُب قولو تعأب ، كربمل معٌت من4البعدية كاإلستعبلء كالتعليل كالظرفية كاإلستعانة كالبدلية

رميت بالقوس : رميت عن القوس أم :  أم باؽبول كاستدؿ على ذلك بقوؿ العرب*{َوَما يَنِطُق َعِن الَهَوى }:

                                                 
 36اؼبرادم ، اعبٍت الدا٘ب  ص-  1
- 59- الفرقاف ،-  *
 505بن قتيبة ُب أدب الكاتب صاالبيت ركاه -  2
. 506اؼبرادم ،اؼبصدر نفسو ص-  3
 145/ 13اعبامع ألحكاـ القرآف ج،القرطيب -  4
- 3- النجم -  *
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كعند الفراء معٌت اآلية أف الرسوؿ ال يقوؿ ىذا برأيو إمبا ىو كحي تكذيبا ؼبا قالتو قريش ُب حقو عليو الصبلة 

. 1كالسبلـ ،كتلميحا إٔب أف ما يأٌب عن النيب من اجتهاد ىو كحي ال نطق باؽبول

: إلى بمعنى مع 

َمْن َأْنَصاِرَي ِإَلى  } دبعٌت مع أمواؽبم كقاؿ أيضا*{َو َ تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم ِإَلى َأْمَواِلِهْم }:بن قتيبة ُب قولو تعأب اقاؿ 

القوؿ ُب اآلية الثانية ىو من قوؿ عيسى عليو السبلـ بعد أف أحس الكفر من اليهود علما  .2  أم مع اهلل*{اِا 

ال شبهة فيو كعلم ما يدرؾ باغبواس قاؿ الزـبشرم من أنصارم إٔب اهلل من صلة ، أنصارم مضمنة معٌت اإلضافة 

كأنو قيل من الذين يضيفوف أنفسهم إٔب اهلل ينصركنٍت كما ينصر٘ب أك يتعلق دبحذكؼ حاال من الياء أم من 

بن كثَت أف اؼبراد على ظاىره بتقدير ؿبذكؼ قاؿ كالظاىر إنو أراد من اأنصارم ذاىبا إٔب اهلل ملتجئا إليو كرجح 

دبعٌت إٔب اهلل يعٍت هلل مستدال بقولو : أنصارم ُب الدعوة إٔب اهلل كتكوف إٔب دبعٌت على كىي عند أيب علي الفارسي 

 3.يهدم إٔب اغبق دبعٌت يهدم  للحق : 

:  على بمعنى من 

بن ا كىذا رأم *{ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّالاِس َيْستَـْوُفوَن  } لقولو تعأب 4بن قتيبة حرؼ اعبر على معٌت مناجوز 

 كذكر اآلية كىي كذلك عند الفراء 5على دبعٌت على ؽبا تسعة معاف من معانيها موافقة من: ىشاـ ُب اؼبغٍت قاؿ 

إذا اكتالوا من الناس ، كنبا يتعاقباف من على  ُب ىذا اؼبوضع ألنو حق عليو ،  فإذا : تعليل قاؿ اؿ  منمع مزيد

                                                 
 145/ 12ج1993تح أضبد عبد اؼبوجود، دار الكتب العلمية بَتكف، الطبعة األكٔب ،األندلسي، البحر احمليط -  1
- 2- سورة النساء -  *
- 52- سورة آؿ عمراف -  *
 571ابن قتيبة،تأكيل مشكل القرآف -  2
 393 /1الزـبشرم ،الكشاؼ ج-  3
 573ابن قتيبة،تأكيل مشكل القرآف ،ص-  4
- 01- سورة اؼبطففُت-  *
 181181/ـ ، مج1999 1ابن ىشاـ ، مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ، تح يوسف بركات دار األرقم ، بَتكت ط-  5
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 ، 1استوفيت منك: اكتلت منك فهو كقولك : ؾ أخذت ما عليك كإذا قاؿ ؿقاؿ اكتلت عليك كأنو قاؿ 

كالبصريوف يذىبوف ُب ىذا إٔب : ا كاستوفواجاء ُب اعبٍت الدا٘ب ككالفراء يضمن معٌت الفعل اكتالوا معٌت أخذ

التضمُت أم إذا حكموا على الناس ُب الكيل كاضح أف معٌت على ىنا أصبل ما يبكن أف يبنحو نظم القرآف لآلية 

للداللة على ىذا البيع الذم يستوُب فيو ىؤالء حقوقهم من الناس بالقهر كالغلبة كاإلستعبلء لذلك حسن 

ؼبا كاف اكتياؽبم من الناس اكتياال يتحامل فيو عليهم كانت على دبعٌت :  ، قاؿ الزـبشرم 2استعماؿ اغبرؼ على

 . من 

 

: الباء بمعنى من 

ًنا َيْشُرُب ِبَها الُمَقرَّالبُونَ }جاء ُب جزاء عباد اهلل اؼبقربُت  بن قتيبة  الباء ىنا ا كأخرل يشرب هبا عباد اهلل قاؿ * {َعيـْ

: ُب ىذا اؼبوضع دبعٌت من ، كقوؿ أيب ذؤيب اؽبذٕب 

 شربن من ماء البحر، كىذا القوؿ أكده 3 َشرِْبَن ِبَماِء الَبْحِر ثُمَّال تـَرَّالفـََعْت    َكُلَجِج ُ ْ ٍر َلُهنَّال نَِ يٌج َأْي َسَحاِئبِ 

 ، كسياؽ اآلية  يتحدث سبحانو عن عُت مزاجها كافور يشرب هبا األبرار 4األصمعي الفارسي كالكوفيوف

 فما معٌت يشربوف ، إٔب غَت ما يتوقعو اؼبتلقي ألننا نشرب من العُت- كجاء حرؼ اعبر هبا*{فيفجرونها تفجيرا}

عينا على ىذين القولُت بدال ، ، أكرد الزـبشرم تعليبل الستعماؿ ىذا اغبرؼ كرأل أف الباء ُب اآلية لئللصاؽ  ؟هبا

يشربوف فيها طبرا طبر عُت أك نصب على اإلختصاص :من ؿبل من كأس على تقدير حذؼ مضاؼ كأنو قيل 

ٓب كصل فعل الشرب حبرؼ اإلبتداء أكال ، كحبرؼ اإللصاؽ آخر؟ قلت ألف الكأس مبدأ شرهبم كأكؿ : فإف قلت 
                                                 

 246 /3ـ ج1983 3الفراء، معا٘ب القرآف تح ؿبمد على النجار ،عآب الكتب ، بَتكت ط-  1
 487اؼبرادم، اعبٍت الدا٘ب  ،ص  -  2

- 28- اؼبطففُت - *
 575ابن قتيبة،تأكيل مشكل القرآف ص-  3
 1/175ابن ىشاـ، مغٍت اللبيب ، -  4
- 6- اإلنساف -  *
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  كالباء 1"يشرب عباد اهلل كما تقوؿ شربت اؼباء بالعسل:  غايتهم ، كأما العُت فيها يبزجوف شراهبم فكاف للمعٌت 

يدؿ على " يشرب هبا :" معناه يكونوف هبا كقولو " يشربوف بالعُت "على ىذا اؼبعٌت تكوف لئللصاؽ كأما القوؿ بػ

أهنم نازلوف بالعُت يشربوف منها فهو يدؿ على القرب كالشرب كالتمتع حاصل بلذٌب القرب كالشرب، كمن أجل 

العُت ىنا إشارة إٔب اؼبكاف الذم ينبع منو اؼباء ال إٔب اؼباء نفسو : ذلك أشار الزركشي إٔب معٌت القرب ُب قولو 

مكانا يشرب بو كال تضمُت ُب الفعل كالباء على أصلها حيث تتحقق متعة الشراب : كبو نزلت بعُت فصار كقولو 

 .كاؼبزج كالتفجَت 

 

:   م الجر بمعنى إلى 

 كقد استشهد 2" تعٍت فيما تعنيو أكحى إليها*{بَِأنَّال رَبَّالَ  َأْوَحى َلَها  }:قاؿ ابن قتيبة ُب قوؿ اغبق تبارؾ كتعأب 

َوَأْوَحى رَبَُّ  ِإَلى }: أم إٔب ىذا كقولو عز شأنو *{الَحْمُد لِلِو الَّالِذي َىَدانَا ِلَهَذا  }:على ذلك بقولو تعأب 

 ىي دبعٌت إليها كرأل أف الفعل {َأْوَحى َلَها  }ذكر العكربم ُب * {َوَىَداُه ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم  }، * {النَّالْحِل 

" إٔب  " بػ كلكن الغالب كاؼبشهور ػ حسبو ػ  ىو تعديتها ،أخرل مرة " إٔب " بػأكحى يتعدل حبرؼ البلـ  تارة ك

  كىذه التفاتة صبالية الستعماؿ اغبركؼ ٓب ينتبو 3"ؼبراعاة الفواصل" إٔب " كعدل الفعل أكحى ىنا بالبلـ ال  بػػػ 

. إليها ابن قتيبة كىو يدافع عن حركية الًتكيب النسقي اؼبعجز 

: مجازية المفردات

                                                 
 196/ 4الزـبشرم،الكشاؼ ، -  1
- 5- الزلزلة -  *
 572ابن قتيبة،تأكيل مشكل القرآف ص-  2
- 43- األعراؼ -  *
- 68- النحل  -  *
- 121- النحل -  *
 129ص/2  ج(ت، د()ط، د)أبو البقاء العكربم ، التبياف ُب إعراب القرآف ، تح ؿبمد اليجاكم ، مصر-  3
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خرج نظم القرآف عن مألوؼ إبداعات البشر إلحاطتو بطريقة استعماؿ اللغة فوضع األلفاظ ُب مواضعها 

الصحيحة ، كظهرت من خبلؽبا كجوه اغبكمة كببلغة اؼبعا٘ب ، كقد انتبو متلقو القرآف لتفاكت معا٘ب كلماتو بُت 

ظو ، لذلك كاف تأكيلها كمعرفة كجوه معانيها ُب سياقها أمرا مهما ، فقد جاء عن لفاإرادة اغبقيقة كاجملاز ُب أ

الصحابة أف الرجل ال يفقو كل الفقو حىت يرل للقرآف كجوىا لذلك ، جاء ُب كصية علي البن عباس كما مرأف 

القرآف ضباؿ أكجو كسوء الفهم الكلمة ىو ربريف للًتكيب اؼبعجز عن مواضعو بنص القرآف الذم ذـ اليهود ُب 

كثَت من اؼبواضع لتحريف كبلـ اهلل كالتحريف مرادؼ للتأكيل الفاسد للكبلـ أك تبديل حركفو دبا ىبرجو عن مراد 

. 1صاحبو منو

 لَتيد هبا الكلمة اليت تذكر ُب أماكن ـبتلفة كربمل 2(اللفظ الواحد للمعا٘ب اؼبختلفة  )بن قتيبة كلمة ااستعمل 

الوجوه : " معاف ـبتلفة كىي نظائر بعضها لبعض كمعانيها اؼبختلفة ىي كجوه تأكيلها قاؿ ُب ىذا اؼبعٌت الزركشي 

 كما أكرد عن البعض أف 3"اللفظ اؼبشًتؾ الذم يستعمل ُب عدة معاف كلفظ األمة ، كالنظائر كاأللفاظ اؼبتواطئة 

النظائر ُب اللفظ كالوجوه ُب اؼبعا٘ب ، كضعفو ، ألنو لو أريد ىذا لكاف اعبمع ُب األلفاظ اؼبشًتكة  ، كىم يذكركف 

ُب تلك الكتب اللفظ الذم معناه كاحد ُب مواضع كثَتة فيجعلوف الوجوه نوعا ألقساـ كالنظائر نوعا آخر 

معٌت الوجوه كالنظائر أف تكوف الكلمة الواحدة ذكرت ُب : " بن اعبوزم بقولو  اكاألمثاؿ  كيشَت إٔب ىذا اؼبعٌت 

مواضع كثَتة من القرآف على لفظ كاحد كحركة كاحدة كأريد بكل مكاف معٌت غَت اآلخر فلفظ  كل كلمة ذكرت 

ُب موضع نظَت للفظ الكلمة اؼبذكورة ُب اؼبوضع اآلخر ، كتفسَت كل كلمة  دبعٌت غَت اؼبعٌت اآلخر ىو الوجو ، 

   .4اسم للمعا٘ب فهذا  األصل ُب كضع كتب الوجوه كالنظائر: اسم لؤللفاظ  كالوجوه  : فإذف النظائر 

                                                 
 6/113تفسَت القرطيب ج-  1
 439ابن فتيبة، تأكيل مشكل القرآف ص -  2
 102ص/1الزركشي ، الربىاف -  3
 83ص (د،ت)، 3ابن اعبوزم،نزىة األعُت النواظرُب علم الوجوه كالنظائر تح، ؿبمد عبد الكرٙب ط-  4
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يدؿ مصطلح الوجوه على اؼبعا٘ب السياقية اؼبختلفة للفظ الواحد أك على اؼبقاصد اؼبختلفة اليت تفهم من كركد 

. الكلمة ضمن عبلقات اإلسناد ُب اعبمل فيتغَت معناىا تبعا لذلك 

لقد كسع ابن قتيبة من داللة كلمة مشكل لتدؿ على كل ظواىر الغموض كاإللتباس كاإلختبلؼ كالتناقض اليت 

وبسها القارئ حيث يكوف منشأ اؼبشكل من تشابو العبارات كالكلمات اليت زبفى ربتها تغاير اؼبعا٘ب ، يدركها 

القارئ الفطن ، حيث يتلقاىا كاستعماؿ جديد للغة ٓب يألفو من قبل ، إننا ننتبو لتغَت اؼبعٌت مع تغَت دكراف اللفظ 

كاستعماالتو حيث يبنحو الًتكيب اعبديد معاف جديدة ربفز الذىن على البحث عما كراء ىذا اإلستعماؿ  كُب 

أصل التشابو أف يشبو اللفظ اللفظ ُب الظاىر كاؼبعنياف ـبتلفتاف ، قاؿ عز كجل ُب : " بن قتيبة اىذا التشابو قاؿ 

أم  *{َتَشابـََهْت قـُُلوبـَُهْم  } أم متفق اؼبناظر ، ـبتلف الطعـو ، كقاؿ * {َواتُوا بِِو ُمَتَشاِبًها  }كصف شبر اعبنة 

. يشبو بعضها بعضا ُب الكفر كالقسوة 

اغبق بالباطل كمنو قيل بست ب إذ ؿمكمنو يقاؿ اشتبو علي األمر إذا أشبو غَته فلم تكد تفرؽ بينها ، كشبهت عل

. أصحاب الشبو ألهنم يشبهوف الباطل باغبق : ألصحاب اؼبخاريق 

ٍب قد يقاؿ لكل ما غمض كدؽ متشابو ، كإف ٓب يقع اغبَتة فيو من جهة الشبو بغَته ، أال ترل أنو قد قيل 

  1.متشابو ، كليس الشك فيها ، كالوقوؼ عندىا ؼبشاكلتها غَتىا كالتباسها هبا: للحركؼ اؼبقطعة ُب أكائل السور 

اؼبتشابو يقـو على اؼبطابقة فبل وبدث سبييز  كمن ٍب يغمض اؼبراد منو ، أما اؼبشكل فهو الذم يدخل ُب شكل 

غَته فيحدث لذلك لبس فيصبح ىو كاؼبتشابو على درجة كاحدة من الغموض تتطلب التفكَت كالتمعن ُب اؼبراد 

 من كجوه تصرفاهتا فقاـ بتأكيلها يوعل منو ،لذلك أكرد ابن قتيبة بعض الكلمات اليت غمض معناىا كأشكلت

. معتمدا على أصوؽبا اللغوية كسياؽ كركدىا 

 :النسيان
                                                 

- 25- البقرة -  *
- 118- البقرة -  *
 101ابن قتيبة، تأكيل مشكل القرآف ص -  1
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" النسياف " جعل ابن قتيبة لفظة النسياف  من باب اللفظ الواحد للمعا٘ب اؼبختلفة كما جعل بعض معا٘ب كلمة 

ِإنَّالَما َنْحُن ُمْستَـْهِزُؤوَن ااُ َيْستَـْهِزُئ  }:  كمثل بنحو قولو تعأب1"اعبزاء عن الفعل دبثل لفظو كاؼبعنياف ـبتلفاف 

َسِخَر ااُ  }: كقولو أيضا *{َوَمَكُروا وَمَكَرااُ }:أم هبازيهم جزاء اإلستهزاء ، كقولو جل شأنو :   قاؿ *{ِبِهْم 

ُهْم  ُلَها  }: كقولو *{ِمنـْ  كقولو ُب 2"ىي من اؼببتدئ سيئة ، كمن اهلل عز كجل جزاء :   ، قاؿ *{َجَزاُء َسيَِّ ِة ِمثـْ

 فالعدكاف األكؿ ظلم كالثا٘ب جزاء *{َفَمْن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِو ِبِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم  }:قولو تعأب 

  .كاعبزاء ال يكوف ظلما كإف كاف لفظو كلفظ األكؿ

ية على معٌت لوضبل األفعاؿ اؼبنسوبة إٔب الذات اإلقد كالقارئ اؼبتفحص ُب كتابو أدب الكاتب هبد بأف ابن قتيبة 

: اعبزاء فالفعل الثا٘ب ىو مثل األكؿ كعلى لفظو سباما كلكن اؼبعٌت ـبتلف ، قاؿ ابن قتيبة معربا عن كلمة النسياف 

كالنسياف الًتؾ  *{ َ تـَُؤاِ ْذِني ِبَما َنِسيُت  }:  كقولو أيضا{ِإنِّي َنِسيُت الُحوَت  }: النسياف ضد اغبفظ كقولو 

َفُذوُقوا ِبَما َنَسْيُتْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم  }:أم ترؾ كقولو تعأب  *{َوَلَقْد َعَهْدنَا ِإَلى آَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي }:كقوؿ ربنا 

َناُكْم  }:أم دبا تركتم اإليباف بلقاء ىذا اليـو قاؿ جٌل شأنو * {َىَذا   3 أم تركناكم {ِإنَّاـلَا َنَسيـْ

                                                 
 277ابن قتيبة، تأكيل مشكل القرآف ص-  1
 15-14البقرة -  *
- 54- آؿ عمراف -  *
- 79- التوبة -  *
- 174-  البقرة -  *
 277تأكيل مشكل القرآف ص ابن قتيبة ،-  2
- 63-   الكهف-  *
- 115-  طو -  *
- 14-  السجدة -  *
 277تأكيل مشكل القرآف ص ابن قتيبة ،-  3
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َنٌكْم  }: كقولو تعأب   أم ال تًتكوا ذلك ، كقد كقع الفعل نسي ُب تراكيب قرآنية ـبتلفة * { َ تـَْنُسوا الَفْ َل بـَيـْ

تتشابو من حيث إيقاع النسياف على أشياء ؿبددة كنسياف العهد من آدـ كنسياف الفضل كيـو اعبزاء من اإلنساف 

. كنسياف منسوب إٔب اهلل كنسياف الكفار 

فيجد القارئ أف ابن قتيبة ضبل معٌت اللفظ  على حسب ما جاء فيو من سياؽ اآليات فليست كلها على 

:}   كقوؿ موسى عليو السبلـ {ِإنِّي َنَسْيُت الُحوَت  }:حقيقتها أشار إٔب أف النسياف ُب قوؿ يونس عليو السبلـ 

ك قريب من معٌت السهو كالذىوؿ ق على معٌت الًتؾ للحفظ أك غياب التذكر للشيء ك{ َ تـَُؤاِ ْذِني ِبَما َنِسيُت 

عدـ للصورة اغباصلة عند العقل من شأنو مبلحظة ُب اعبملة أعم " كما قاؿ التهانوم ُب تعريف النسياف بأنو ىو 

 كىو ما حدث مع النيب كمرافقو  فقد اشتغل برؤية 1"من أف يكوف ، حبيث  يتمكن من مبلحظتها مىت ما شاء

" شًتاط  اػبضر ألنو ااألمارة عن اؼبكاف الذم يطلباف ، فكاف أف نسي اغبوت ككذلك نسي موسى عليو السبلـ 

 2"ٓب وبفظ ذكره 

ـ اغبفظ  كقد هنى عن األكل من دبن قتيبة على معٌت الًتؾ كليس عاأما نسياف آدـ عليو السبلـ فهو ُب نظر 

أنو ما كصى بو من "  كاؼبراد بالًتؾ 3"ترؾ العهد " ا ؼبا عوقب كإمبا عٌت بو أنو مالشجرة ، كلو كاف أكلو منها ناس

كما قد يراد بالنسياف الذم ىو نقيض الذكر ألنو ٓب يعن بالوصية العناية "  اإلحًتاس عن الشجرة كأكل شبارىا 

 استنتج أف اآلية ىي ألبناء آدـ  إذالصادقة كٓب يستوثق منها بعقد القلب كضبط  النفس كما يرل الزـبشرم لذلك

إف أساس أمر : كٓب يلتفت إٔب الوعيد كما ال يلتفتوف ، كأنو يقوؿ "  كأهنم ىم اؼبعنيوف ألهنم سائركف على أمرىم 

  ، كعليو تفهم اآليات اليت كصفت اإلنساف بالظلم كالًتشح غبمل4" ابن آدـ على ذلك كعرقهم راسخ فيهم 

                                                 
- 275-  البقرة -  *
 169 /2ـ ج 1996 1التهانوم ،كشف اصطبلحات الفنوف، تح علي الدحركج ، مكتبة لبناف ، ناشركف ط-  1
     169 /2 ج التهانوم ، اؼبرجع نفسو ،–  2
 249ـ ،  ص1988ىاركف بن موسى ، الوجوه كالنظائر، تح حاًب صاّب الضامن ، كزارة الثقافة بغداد العراؽ ، دط ،- 3
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ترؾ " األمانة العظيمة دكف تقدير العواقب فيكوف تركو األمانة حىت مع تذكرىا نسيانا ؽبا كتضييعا فالنسياف 

 1"اإلنساف ضبط ما استودع إما لضعف قلبو ، كإما عن غفلة ، كإما عن قصد حىت ينحذؼ عن القلب ذكره 

. فيكوف ُب حكم من نسي كيكوف اعبزاء من جنس الفعل كالعمل 

كعلى ىذا جعل ابن قتيبة النسياف من اهلل كىو جزاء من اهلل ؼبن نسي لقاءه بًتكو ُب العذاب كجاء ذلك معلبل 

 فجزاء اهلل من جنس ما عملوا كأشد ، فقد *{َفُذوُقوا ِبَما َنَسْيُتْم ِلَقاَء يـَْوِمُكْم َىَذا  }:بنسياف أكال قاؿ تعأب 

 كشدد 2اهنمكوا ُب الشهوات كأؽبتهم عن تذكر العاقبة فكانوا ُب حكم من نسي فكاف أف تركهم اهلل من رضبتو 

كاظبها تشديدا ُب اإلنتقاـ منهم ليذكقوا العذاب اؼبخلد ُب النار أك حىت تتداركهم  (إف )عليهم العذاب بتوكيد 

. رضبة اهلل 

: اإليمان 

إف حقيقة اإليباف ىي من اؼبسائل اػببلفية بُت الفرؽ اإلسبلمية، فأتباع جهم بن صفواف رأكا أف اإليباف ىو اؼبعرفة 

، كإف ٓب يصاحبها عمل ، كاؼبعتزلة أكجبوا العمل مع اإليباف حىت يستحق اؼبرء لقب اؼبؤمن الذم ىو مدح ، كقالوا 

من تأخر عنو عملو ىو ُب منزلة بُت اؼبنزلتُت كإف مات على السيئة مات كافرا ، كاػبوارج تشٌددكا ُب األعماؿ 

بن قتيبة من اؼبشكل لذلك أكرد اكعدكىا من اإليباف كمرتكب اؼبعاصي عندىم كافر ، فكاف ربديد اإليباف عند 

. تأكيل ىذه اللفظة ُب كتابو 

 ٍب *{َوَلْو ُكنَّالا َصاِدِقيَن  }أم دبصدؽ لنا  *{َوَما َأْنَت ِبُمْؤِمٍن لََنا }:  لقوؿ اغبق 3التصديق: اإليباف عنده ىو ؼ 

: وبدد كجوىا للفظة منها 

                                                 
 513 ،ص2008الراغب األصفها٘ب ، اؼبفردات ،تح ىيثم الطعيمي  ، دار إحياء الًتاث العريب بَتكت دط،  - 4
- 14 -  السجدة -  *
 517ص/3الزـبشرم ،الكشاؼ ،ج- 5
  صفحة نفسها/3الزـبشرم ،الكشاؼ ،ج-  6
 481ابن قتيبة،تأكيل مشكل القرآف ، ص-  3
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. العبد مؤمن باهلل أم مصدؽ_ 

. اهلل مؤمن عباده أم مصدؽ ما كعد عبده كقابل إيبانو _

  *{َذِلَ  بِأَنَّاـلُهْم آَمُنوا ثَُم َكَفُروا}التصديق باللساف دكف القلب كإيباف اؼبنافقُت :اإليباف _ 

اإليباف ىو اإلسبلـ ألنو يشمل اإلنقياد باللساف مع حضور التصديق ُب القلب أك بغيابو لذلك كاف من يصدؽ 

 كىو *{وما يؤمن أكثرىم باا إ  وىم مشركون  }:ببعض كيكفر ببعض مؤمنا مثل مشركي العرب قاؿ تعأب

َفُعُهْم ِإْيَمانـُُهْم َلمَّالا رََأْوا بَْأَسَنا  }:إيباف ال ينفع عند اهلل يـو القيامة يستدؿ ابن قتيبة بقولو تعأب   *{فـََلْم َيُكْن يـَنـْ

. ألهنم ٓب يؤمنوا بكل الرسل كالكتب 

 كاهلل اؼبؤمن يعٍت مصدؽ ما كعد عباده 1عٍت التصديقمبن قتيبة من التعريف اللغوم للفظ اإليباف اليت اانطلق 

اؼبؤمن اؼبصدؽ بعلمو كقولو كفعلو ، ألنو علم " كقابل إيباهنم ، كىو أيضا اؼبؤمن ؽبم من عذابو ، فاهلل ىو 

 كاإليباف عند ابن قتيبة وبصل تصديقا 2"بوحدانيتو كأخرب بذلك كأظهر من بدائع أفعالو ما يدؿ على توحيده 

رؽ بُت اإلسبلـ كاإليباف كالتصديق باللساف دكف القلب كىو النفاؽ ، كصاحبو قد ؼبالشيء ُب القلب ، كلذلك 

يوصف باإلسبلـ ألنو منقاد مستسلم باللساف كاعبوارح كلكنو ليس مؤمنا ، كىو اؼبعٌت اؼبشهور عند أىل اللغة قاؿ 

 ناكلفظ اإلسبلـ يعٍت اإلنقياد كاإلستسبلـ كيكوف باعبوارح كما يقر ق" اإلسبلـ باللساف كاإليباف بالقلب " ثعلب 

أما اإليباف فهو تصديق بالقلب كىو أمشل من اإلسبلـ ككاف اإلنقياد كالتسليم من شعار اؼبسلم : ابن قتيبة 

. 3 (اػبضوع كاإلنقياد دبا أخرب بو عليو الصبلة كالسبلـ  )فاإلسبلـ 

                                                                                                                                                         
- 17- يوسف -  *

 

- 3- ف كاؼبنافق-  *
 - 6-     يوسف-  *
- 85-     غافر-  *
 481ابن قتيبة،تأكيل مشكل القرآف ، ص-  1
  57ـ ص2008- ىػ 1430 1أضبد فريد القاىرة ط:  تح،اؼبقصد األسٌت ُب شرح أظباء اهلل اغبسٌت:عبد العزيز الدريٍت -  2
 23ـ  ص1987 ، (ط،د)اعبرجا٘ب ، التعريفات، مكتبة لبناف ، بَتكت -  3
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ككل ما كاف إقرارا باللساف مواطئا فهو إيباف كما كاف من غَت مواطئة ىو إسبلـ ككل إيباف إقرار كانقياد كليس كل 

 .قلب للانقياد إقرار كمواطئة 

: الهدى

أصل اإلشكاؿ ُب ىذه الكلمة ال يعود ػبفاء معانيها كلكن بالنسبة لفاعلها ، فإذا ما تعلقت بفعل اإلنساف أدت 

 القرآف يقر بأف اهلل يهدم بو من يشاء للخَت كأنو تعٍت التوفيق إذاؼبعا٘ب اإلرشاد ، كأما إذا تعلقت بفعل اهلل تعأب ؼ

كُب ىذا اإلسناد يقع ...  كما أنو ال يهدم القـو الكافرين *{ُي ُِّل بِِو َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي بِِو َمْن َيَشاُء  }:تعأب 

. الغموض كاإلشكاؿ 

أصل ىدل أرشد كقولو :  حيث قاؿ 1اإلرشاد : من اعبذر اللغوم كىو   (اؽبدل)بن قتيبة  ُب تأكيل لفظ اينطلق 

:   ٍب يقسم اؽبداية إٔب أقساـ حبسب كسائلها *(َعَسى رَبِّي َأْن يـَْهِديِني َسَواَء الَسِبيِل )

 * {َوَأمَّالا ثَُموَد فـََهَديـَْناُىْم  }: كقولو تعأب: ىداية بالبياف 

 * {َأَو َلْم يـَْهِد َلُهْم َكْم َأْىَلْكَنا  }كقولو أيضا 

  {َوِلُكلِّ قـَْوٍم َىادٍ  }:مثل ىداية األنبياء: ىداية بالدعاء

 *{اّلِذي َأْعَطى ُكلَّال َشْيٍء َ ْلَقُو ثَُّم َىَدى }:ىداية باإلؽباـ للمصلحة 

. أم ال يبضيو كال ينفذه  *{َوَأنَّال ااَ  َ يـَْهِدي َكْيَد الَخائِِنيَن  }كقولو : ىداية باإلمضاء 

                                                 
 - 8-فاطر-  *
 443تأكيل مشكل القرآف ،ص  ابن قتيبة،-  1
- 22- القصص -  *
- 17- فصلت -  *
- 26-  السجدة -  *
- 50- طو -  *
- 52- يوسف -  *
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أقبلت ىوادم اػبيل : التقدـ كعليو يقاؿ : يظهر أصل كلمة اإلرشاد كالبياف جليا ُب كلمة اؽبدل فأصلو ُب اللغة  

 1العصا ألهنا تتقدـ فبسكها بيده : إذا بدت أعناقها ،ك اؽبادية 

ىو ككاؼببلحظ على تقسيم ابن قتيبة اؽبداية إٔب أربعة أقساـ تتم بوسائل ـبتلفة كالبياف كالدعاء كاإلؽباـ كاإلمضاء 

سبييز ؽبا من خبلؿ إسنادىا لفاعليها فهداية اإلمضاء تعٍت تدخل اإلرادة اإلؽبية لكي ال يستطيع أحد أف يبضي 

عمبل ال يرضاه اهلل ، كأعماؿ اػبيانة أم أنو وبرمو توفيقو الذم اختص بو عباده الصاغبُت ، كىذا أمر مثَت للجدؿ 

قد ال يتقبلو متلقو النص على معناه كاؼبراد منو كما قاؿ الكفوم بعد أف قسم  اؽبداية أقساما قريبة من تقسيم ابن 

ككل ىداية ذكره اهلل تعأب أنو منع الظاؼبُت كالكافرين منها فهي اؽبداية الثالثة اليت ىي من التوفيق الذم " قتيبة 

. ؟ فكيف يهدم اهلل اؼبهتدين كيضل آخرين 2" ىبتص باؼبهتدين 

كاألمر الذم يستدعي التنبو أف ابن قتيبة كاف على دراية دبشكلة إسناد اؽبداية ُب مقابل الضبللة بإرادتو سبحانو 

يقصد أىل – كؼبا اطٌرد ؽبم القوؿ على ما أٌصلوا " قاؿ  (اإلختبلؼ ُب اللفظ)تعأب كىي مشكلة أكردىا ُب 

كرأكه أنو حسن الظاىر قريبا من النفوس يركؽ السامعُت ، كيشمل قلوب الغافلُت نظركا ُب كتاب اهلل —الرأم

تعأب فوجدكه ينقض ما قاسوا كيبطل ما أسسوا فطلبوا لو التأكيبلت اؼبستكرىة كاؼبخارج البعيدة كجعلوه عويصا 

 * {ُي ُِّل َمْن َيَشاءُ  }: كألغازا كإف كانوا ٓب يقدركا من تلك اغبيل على ما يصح ُب النظر كاللغة كقولو تعأب 

نسبتهم إٔب ذلك ؟ حىت يعيد  داللة  ينسبهم إٔب اؽبداية كما ُب *{َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء  }ينسبهم إٔب الضبلؿ 

 كؼبا كاف عدؿ ،كيبدم كلو أراد النسبة لقاؿ يضللهم كما يقاؿ ىبوفهم كيفسقهم كيظلمهم أم ينسبهم إٔب ذلك 

اهلل يبنع من أف يهدم فردا كيضل آخر ، فابن قتيبة حبكم مذىبو ال يرل ُب اآلية إشكاال ألف كل ىذا كاقع من 

                                                 
 728ص- مادة ىدل-ـ 1994  1ابن فارس أضبد ، كتا ب ؾبمل اللغة ، تح شهاب الدين ابو عمرك ، بَتكت ط-  1
 955 ص، الكلياتمعجمالكفوم ،-  2
- 4- إبراىيم -  *
 -8- فاطر-  *
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على *{أُ ولَِ َ  الَّالِذيَن َلْم يُرِْد ااُ َأْن يُطَّالِهَر قـُُلوبـَُهْم  }اهلل اؼبختار ُب ملكو يفعل ما يشاء ، كوبمل قولو تعأب 

ال "  كعند الزـبشرم * {ِإّن ااَ  َ يـَْهِدي َمْن ُي ِّلْ  }ظاىرىا  ألف اهلل عدؿ كىذا من عدلو ، قاؿ الفراء ُب اآلية 

 كعلى ىذا فاهلل عز كجل ال يضل إال من يعلم أنو لن يؤمن  كال يهدم إال من يعلم أنو يؤمن 1"يلطف دبن ىبذؿ 

 إذ أكؿ ابن قتيبة لفظة اإلضبلؿ ُب مشكل 2التوفيق كاللطف :  كباؽبداية إللطاؼكاؼبراد باإلضبلؿ التخلي كمنع ا

ٔب نسبتو هلل تعأب، كإمبا أتى دبعا٘ب الكلمة اللغوية كاغبية كالذىوؿ كالنسياف إالقرآف بعد لفظة اؽبدل كلكنو ٓب يشر 

كاؽبلكة كالبطبلف كإف كاف تأكيلو يقر بنسبة الكلمة على ظاىرىا هلل تعأب ، فقد قاؿ ذلك ُب غَت ما موضع كقالوا 

كيف يضل كيعذب كيكره كيريد كوبوؿ كيكلف؟ كىل قصر فاعل ىذا عن أفحش الظلم كنسوا ما يلزمهم ُب 

 إف اػبلق كلو هلل يبيت كوبي كيصح كيسقم ،اختبلؼ اغبكمُت كأف من ملك البعض ليس كمن ملك الكل

كيبتدئ بالنعم من شاء كيصطفي للرسالة من شاء كيؤيد بالتوفيق كيبؤل قلبو بالنور كيعصمو من الذنوب كهبعل من 

بُت يديو كمن خلفو رصدا من اؼببلئكة كأنو ٓب يرد اؼبعصية ؼبا ىيأىم للمعصية كؼبا ركب فيهم آلة الشهوة كما طبع 

 3..."اؼببلئكة كال سلط عليهم عدكىم ٍب أمرىم باإلحًتاس فبن حرست منو السموات بالنجـو 

: الق اء

خرل كالزمتها فأصبحت ال تفهم إال مقركنة هبا كىي كلمة القدر كاؼبسألة من أعقد أىذه اؼبفردة ارتبطت بكلمة 

كالفعل قضى ينصرؼ إٔب  (القدر سر اهلل)مر الدين كال يرد الناظر فيها اضطربا بشهادة اػبائضُت فيها حىت قالوااأك

فـَُيْمِسْ  الِّتي  }حتم كقوؿ اهلل :أصل قضى :" قاؿ"اغبتم "بن قتيبة أهنا تعود إٔب أصل كاحد ىو ال أكجوه ر

َها الَمْوُت  ربمل " قضى"ا ابن قتيبة من القرآف للفعل بوكلكل كلمة استشهد 4 أم حتمو عليها *{َقَ ى َعَليـْ

                                                 
- 41- اؼبائدة -  *
- 38- النحل -  *
 12ـ ، ص2001 ،1ابن قتيبة،اإلختبلؼ ُب اللفظ كالرد على اعبهمية تح ؿبمد زاىد الكوثرم ، اؼبكتبة األزىرية للًتاث ط-  1
 2/565الزـبشرم ،الكشاؼ ج-  2
 11ابن قتيبة ،اإلختبلؼ ُب اللفظ ص-  3

 -42- الزمر- *
 441ابن قتيبة،تأكيل مشكل القرآف ، ص-  4
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خر فإف أصلها عنده يعود لذلك اؼبعٌت اللغوم كىو فصل األمر كإبرامو آ ٗبف جاءت دبعإعنده معٌت اغبتم حىت ك

َوَقَ ى رَبَُّ  َأ َّال }األمر ُب : كجعلها تعربعن " قضى " فأكرد ابن قتيبة كلمة . كبلوغ آخره على التماـ كاإلحكاـ 

 * {تـَْعُبُدوا ِإ َّال ِإيَّالاُه 

َنا ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل ِفي الِكَتاِب  }اإلعبلـ كاإلخبار  * {َوَقَ يـْ

  *{َوَقَ اُىنَّال َسْبَع َسم َواٍت  } الصنع

 كل األعماؿ اليت *{فََأْجِمُعوا َأْمرَُكْم َوُشرََكاءَُكْم ثُمَّال  َ َيُكْن َأْمرَُكْم َعَلْيُكْم ُغمَّالٌة ثُمَّال اْقُ وا ِإَليَّال  }:كُب قولو تعأب 

. يعملها اإلنساف كيفرغ منها ىي أقضية قضاىا 

      :فاستقباؿ كلمة القضاء دبعٌت اغبتم ال يفهم معناىا الظاىر ُب اآلية الرابعة من سورة اإلسراء ألف قولو تعأب

َنا ِإَلى بَِني ِإْسَرائِيَل  }  ىي على معٌت  اإلعبلـ كاإلخبار ال اغبتم ألف اهلل ال يأمر باإلفساد لذلك قاؿ *{َوَقَ يـْ

 1هبوز أف يكوف القضاء ُب ىذه اآليات دبعٌت الوحي ،أم أكحينا إٔب أنبيائهم " أبو ىبلؿ العسكرم 

  كاإلخبار ليس وبتمل شبهة 2"أخربنا بٍت إسرائيل ُب التوراة لتفسدف ُب األرض مرتُت"  قاؿ ىاركف بن موسى 

األمر ألنو مرتبط بإرادة اهلل الشاملة ُب الكوف كبقدرتو تعأب ال ؾبرد العلم فقط ، كىو سر قدره ُب خلقو ، كمنو 

ليفعل " يعٍت  *{لِيَـْقِ َي ااُ َأْمًرا َكاَن َمْفُعو ً }:فإف كل اؼبقدكرات اإلؽبية ىي ُب علمو السابق قاؿ ُب األنفاؿ 

 كيكوف قدرة اهلل تعأب إرادتو سبحانو باألشياء ُب أكقاهتا اػباصة 3"منو أمرا كاف قضاء ُب علمو السابق أف يفعل 

 ىو التقدير  بذلك كيكوف القدر3"تعلق كل حاؿ من أحواؿ األعياف بزماف معُت كسبب معُت عبارة عن القدر ؼ" 

                                                 
- 23- اإلسراء -  *
- 2- اإلسراء -  *
-  12- فصلت  -  *
  -42-األنفاؿ -   * 2- اإلسراء  * -71- يونس-  *
 393ـ ص2007 1أبو ىبلؿ العسكرم ، الوجوه كالنظائر ، تح ،ؿبمد عثماف ط- 1
 226ىاركف بن موسى القارئ ، الوجوه كالنظائر ، ص- 2

 . 384ـ ص1983، 4عبد العزيز سيد األىل ، داراؼببليُت بَتكت  ط:قاموس القرآف إصبلح الوجوه كالنظائر تح :اغبسن بن ؿبمد الدامغا٘ب -  3
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كقاؿ  1كالقدر دبنزلة اؼبعد للكيل كالقضاء دبنزلة الكيل ، لذلك قاؿ اعبرجا٘ب بأف القضاء ُب األزؿ  كالقدر ال يزاؿ 

. إٔب معا٘ب اغبتم تعود ابن قتيبة قبلها أف معا٘ب اللفظة كلها 

: الخلق

 فكلمة اػبلق تعٍت ُب حقو ،إف استقباؿ ىذه الكلمة كتأكيلها يرتبط بالتغَت الكبَت الذم أحدثتو العقيدة ُب النفوس

َىْل  }:كيف يفهم من قولو تعأبإذ عدـ كما جاء ُب القرآف نسبة اػبلق لئلنساف اؿسبحانو اإلنشاء كاإلبداع من 

ُر اِا     * {َوَتْخُلُقوَن ِإْفًكا  }: كقولو تعأب *{ِمْن َ اِلٍق َغيـْ

 كىل اػبلق منو كاػبلق من اإلنساف فيتفاكت حسن اػبلق بينهما * {فـََتَباَرَك ااُ َأْحَسَن الخاَِلِقيَن  }:كقولو تعأب 

كاؼببلحظ على ابن قتيبة أنو عمد إٔب القوؿ دبجازية اػبلق من أجل تبياف معناىا بصورة أكضح عند اهلل ٍب نسبة 

 قاؿ اهلل 2"اػبلق كاإلنشاء كاإلبتداء :" اللفظة إٔب اإلنساف ، فاػبلق عند اهلل يعٍت اإلنشاء كاإلبتداء كالتقدير قاؿ 

َها َزْوَجَها  }:تعأب      *{ُىَو اّلِذي َ َلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ

: التقدير كمنو قيل خالقة األدٙب قاؿ زىَت: كأصل اػبلق 

َو َ َأْنَت تـَْفِري َما َ َلْقَت َوبـَْعــــ         ُ  الَقْوِم  َيْخُلُق ثَُم  َ يـَْفِري 

 : ٍب يؤكد أف اػبلق من اهلل يعٍت أيضا

أما من جانب اإلنساف فهو عنده وبمل {* َوآلُمَرنَّاـلُهْم فـََليـُغَيـَِّرنَّال َ ْلَق اِا }أصل ما قدره اهلل من خلق اإلنساف -

: معاف

                                                 
 181ص،اعبرجا٘ب ،التعريفات -  1
- 3- فاطر-  *
- 17- العنكبوت -  *
 -14- اؼبؤمنوف-  *

-  119- 1-النساء * - 
-    137- الشعراء*- 
 -48- آؿ عمراف  *- 

 181التعريفات،صاعبرجا٘ب ،-  2
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َِ َىَذا ِإ َّال ُ ُلُق اأَلَولِيَن  }التخرص كالكذب كقولو  *{ِإِن

  *{ ِمَن الِطيِن َكَهْيَ ِة الطَْيرِ إّنَي أْ ُلُق َلُكم} التصوير كقولو 

مقصورة ُب معانيها اغبقيقية على اهلل سبحانو كتعأب ال يستطيع اإلنساف أف يدعيها  (خلق)لقد أصبحت كلمة 

كعليو ال يكوف " اػبلق أصلو التقدير اؼبستقيم كيستعمل ُب إبداع األشياء من غَت أصل كال احتذاء " قاؿ الراغب 

أحدنبا معٌت التقدير : اػبلق الذم ىو إبداع إال لو سبحانو كاػبلق ال يستعمل ُب كافة الناس إال على كجهُت 

 كأنو ال يصح أف يوصف غَته باػبلق *{تـََباَرَك الُلُو َأْحَسُن الَخاِلِقيَن  }كالثا٘ب الكذب ٍب يتناكؿ اسم التفضيل 

أك على تقدير ما كانوا يعتقدكف كيزعموف أف غَت اهلل يبدع فكأنو قيل  (أحسن اؼبقدرين)أك أف يكوف على معٌت 

 . 1"فاحسب أهنا ىنا مبدعُت موحدين فاهلل أحسنهم إهباد على ما تعتقدكف 

٘ب ا مع منإف عمل اؼبسيح عليو السبلـ يعٍت اػبلق كما يصدر من اهلل تعأب كإمبا وبمل عند ابن قتيبة معٌت

التصوير ألنو يصور من الطُت كهيئة الطَت ، كاػبلق ابتداء ىو هلل كحده ، كىذا ما وبرص النص القرآ٘ب على إثباتو 

: النفي الشريك كالند هلل تعأب 

 * {يءِ َذِلُكْم ااُ رَّبُكْم  َ ِإَلَو ِإ َّال ُىَو َ اِلُق ُكّل شَ  }

ُب آية األنعاـ لتقدـ ذكر الشريك كزعم اؼبشركُت قبلها أف هلل  (اػبالق)لقد قدمت كلمة التوحيد على كصف 

 فجاء نفي الشرؾ كإثبات *{َوَجَعُلوا لِلِو ُشرََكاَء الّجنِّ َوَ َلَقُهْم َوَ رَّالُقوا َلُو بَِنيَن َوبَناٍت بِغَْيِر ِعْلٍم }البنات

َلَخْلُق  }ألهنا سبقت ذكر اػبلق قبلها  (اػبالق)التوحيد أكال ٍب تبله ذكر اػبلق ، أما ُب سورة غافر فقدـ كصف  

 فكاف الكبلـ على تثبيت خلق *{السَّالَمَواِت َواأَلْرِ  َأْكبَـُر ِمْن َ ْلِق النَّالاِس َوَلِكْن َأْكثـََر النَّالاِس  َ يـَْعَلُمونَ 

 1 أكٔب *(َ اِلُق ُكلَّال َشْيءٍ )اإلنساف ال على نفي الشريك عنو ىنا كما كاف ُب اآلية األكٔب تقدٙب 

                                                 
 164ص (خلق)الراغب األصفها٘ب ، اؼبفردات مادة -  1
 101- -102-األنعاـ *-

 - 57-غافر-   *
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إف اػبلق يتناكؿ كل شيء يراه اإلنساف كيفعلو ابتداءا من أحقر األشياء كما يتناكلو اإلنساف من اؼبأكل كاؼبشرب 

كانتهاء ػبلق السماكات كاألرض اليت ال يدعي خلقها أحد ككصوال إٔب اإلحاطة كالشموؿ ُب كصف قدرتو 

 . (ىبلق ما ال يعلموف)سبحانو على اػبلق اليت ذبعل اإلنساف مذىوال جائرا فاهلل تعأب ىبلق ما نعلم ك

: الوحي

" القارئ اؼبتفحص هبد بأف ابن قتيبة حٌرؾ كلمة الوحي ُب القرآف على عدة معا٘ب بدأىا بالتعريف اللغوم قاؿ 

 كىو عنده أنواع إرساؿ جربيل بالقرآف قاؿ 2"الوحي كل شيء دللت بو من كبلـ أك كتاب أك إشارة أك رسالة 

َنا ِإلَْيَ   }تعأب   * {ِإنَّالا َأْوَحيـْ

ُهْم َأْن َسبُِّحوا بُْكَرًة َوَعِشًيا }اإلشارة كاإليباء بالرمز   * {فََأْوَحى ِإلَيـْ

 .  {َوَأْوَحى رَبَُّ  ِإَلى الَنْحِل  } *{َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإَلى الَحَوارِييَن  }اإلؽباـ 

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن يُّكِلَمُو ااُ ِإ ّ َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب أْو يـُْرِسَل َرُسو ً  }:اإلعبلـ ُب اؼبناـ كقولو تعأب 

  .*{فـَُيوِحى بِِإْذنِِو َما َيَشاءُ 

  *(َوِإنَّال الشَّالَياِطيَن لَُيوُحوَن ِإَلى َأْولَِيائِِهمْ  )اإلعبلـ بالوسوسة كقولو 

 * {بَِأنَّال رَبَّالَ  َأْوَحى َلَها  }:األمر كالتسخَت كقولو تعأب 

                                                                                                                                                         

- 102- األنعاـ - *
درة التنزيل كغرة التأكيل ، تح ؿبمد مصطفى آيدين ، جامعة أـ القرل ، : ينظر اػبطيب اإلسكاُب ، أبو عبد اهلل ؿبمد بن عبد اهلل األصبها٘ب -  1

 1/535ـ 2001 1اؼبملكة العربية السعودية ط
 489ابن قتيبة، تأكيل مشكل القرآف ، ص- 2
- 63- النساء -  *
- 11- مرٙب  -  *
- 111- اؼبائدة-  *
–  56  - الشورل-  *
- 123- األنعاـ-  *
- 4- الزلزلة -  *
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تدؿ كلمة الوحي عند ابن قتيبة على ما يدؿ بو من كبلـ أك إشارة أك رسالة ، أكبالرمز كاإليباء دكف أف يبيل إٔب    

ربريك الشفتُت " اعتبار الكتابة نوعا من الوحي ألف كحي اهلل لنبيو زكريا جاء كصفو بالتسبيح كما كصفو بالرمز ك

.   حبسب منظور ابن قتيبة 1"أك اغباجبُت أك العينُت كال يكوف كتابا 

أصل الوحي اإلشارة يقاؿ كحيث إليو بطرُب أم أشرت ؼإف الوحي يعٍت التوصل للرسالة بالرمز أك الكبلـ أك غَتىا 

ٍب صار كل شيء دللت بو على شيء كحيا ، كحيت الكتاب كأكحيتو إذا كتبتو ، ألنك تشَت بالكتابة إٔب ... 

 كما أكد الراغب أف الوحي يتم بالكتابة أيضا 2اؼبعا٘ب اليت تريدىا كىو دبعٌت اإلهباـ ، كدبعٌت اإلرساؿ كدبعٌت الرؤيا 

أصل الوحي اإلشارة السريعة لتضمن السرعة قبل أمر كحي كذلك يكوف بالكبلـ على سبيل الرمز :" قاؿ 

 فالكتابة أيضا كحي كمن 3" كالتعريض كقد يكوف بصوت ؾبرد عن الًتكيب كبإشارة ببعض اعبوارح كبالكتابة 

 . األنبياء من يكوف كحيو كتابة تظهرلو 

جعل ابن قتيبة ما جاء ُب سورة الشورل من نوع الوحي أكاإلعبلـ ُب اؼبناـ كنرل أنو ضبلها على التعميم فهو يرل 

أهنا ليست خاصة باألنبياء ، رغم أهنا تضمنت  كل أشكاؿ الوحي اليت ينم من خبلؽبا التواصل بُت اهلل سبحانو 

 :كبُت األنبياء إذا ضبلت اآلية على اػبصوص كطرؽ الوحي اليت كصفتها ىي 

. الوحي من اهلل ببل كاسطة 

. الوحي من كراء حجاب 

. الوحي من خبلؿ رسوؿ من اؼببلئكة 

لقد جعل ابن قتيبة الوحي من اهلل ببل كاسطة من قبيل ما يتلقى ُب النـو  ، كقد أشكلت ىذه الكلمة كغمض 

معناىا مع مدلوالت القوؿ كالكبلـ الذم ىباطب بو سائر ـبلوقاتو ككذلك اإلؽباـ ، فقد ساكل البعض بُت ىذه 

                                                 
 489ابن قتيبة، تأكيل مشكل القرآف ص-  1
 491أبو ىبلؿ العسكرم ، الوجوه كالنظائر ، ص-  2
 538الراغب األصفها٘ب ، اؼبفردات ص-  3
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 لقد كاف ابن قتيبة يدرؾ ما يعنيو القوؿ بالتسوية بُت ،اؼبعا٘ب ، ككحي اهلل لؤلنبياء يشبو عندىم إؽباـ اهلل ؼبخلوقاتو

معا٘ب اإلؽباـ كالوحي ، كأف من وباكؿ ذلك يرـك التأكيد على أف الوحي منو سبحانو إهباد للمعا٘ب ، كىو باب 

. يفتح السؤاؿ عن حقيقة النص القرآ٘ب كما اؼبعجز فيو إف كاف كحيا للمعٌت 

إٔب أنو  ليس قوال كال كبلما على اغبقيقة :ذىب قـو ُب قوؿ اهلل ككبلمو :"كأشار ُب ىذا اؼبعٌت ابن قتيبة بقولو 

كقل برأسك " قاؿ اغبائط فماؿ "كإمبا ىو إهباد للمعا٘ب ،كصرفوه ُب كثَت من القرآف إٔب أف اجملاز كقوؿ القائل 

  ىو إؽباـ منو للمبلئكة  كقولو ُب *{ْسُجُدوا آِلَدَم ا}إٕب، يريد بذلك اؼبيل خاصة لقوؿ بعضهم عن اؼببلئكة 

كما كاف لبشر أف  }: أم أؽبمها  كقولو تعأب ُب سورة الشورل * {َوأْوَحى رَبَُّ  ِإَلى الَنْحِل  }:سورة النحل  

كذىبوا إٔب الوحي ىنا ىو اإلؽباـ كقالوا ُب قولو تعأب ـباطبا السموات  {يكٌلمو اهلل إال كحيا أك من كراء حجاب 

َنا طَائِِعيَن  }:كاألرض   َنا َطْوًعا أْو َكْرًىا قَالََتا أتـَيـْ ىذا  كٓب يقل اهلل كٓب يقوال ، ككيف ىباطب معدكما؟كإمبا *{ائـَتَـيـْ

: عبارة لكوهنما فكانتا قاؿ الشاعر حكاية عن ناقتو قاؿ اؼبثقب العبدم

 تـَُقوُل ِإَذا َداَرْت َلَها َوَضّيِني      أَىَذا ِديَنُو أبًَدا َوِديِني 

 َأْكُل الدَّالْىِر َحلٌّل َواْرِتَحاٌل        َأمَّالا يـُْبِقي َعلى َو َ يَِقيِني

كىي ٓب تقل شيئا من ىذا كلكنو رآىا ُب حاؿ من اعبهد كالكبلؿ فقضى بأهنا لو كانت فبن تقوؿ لقالت مثل 

 كإذا كاف اؼبعٌت مفهوما من ؟ُب حالة النص القرآ٘ب (كحي) على أم اؼبعا٘ب سيحمل اؼبتلقي كلمة 1الذم ذكر 

 أـ ىو ؟  كىل سيكوف دبعٌت اإلؽباـ؟كحي اهلل للجماد كلبعض ـبلوقاتو بأنو إؽباـ ؽبا ،فكيف معٌت الوحي لؤلنبياء

 بكبلـ مسموع كىو ما كانت اليهود كمشركو مكة  كما *{وََكّلَم ااُ ُموَسى َتْكِليًما  }:كبلـ حقيقي كقولو تعأب 

                                                 
 - 33-البقرة -  *

 -68- النحل *- 
 56ص/25األلوسي ، ركح اؼبعا٘ب ج-  1
  -164- سورة النساء- *
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 كأكرد القرطيب ُب 1 ُب معٌت تكليم  اهلل ؼبوسى فذىبت قريش كاليهود إٔب التجسيم فنزلت اضواكاف من الكفار خ

سبب ذلك أف اليهود قالوا للنيب صلى اهلل عليو كسلم أال تكلم اهلل كتنظر إليو إف كنت :"سبب نزكؿ اآلية قاؿ 

إف موسى }:نبيا كما كلمو موسى كنظر إليو  فإنا لن نؤمن لك حىت تفعل ذلك فقاؿ النيب عليو الصبلة كالسبلـ 

 فنيب اهلل موسى ظبع كبلما دكف أف * {َوَما َكاَن لَِبَشٍر أْن يُّكِلَمُو ااُ إ ّ َوْحًيا  }:ٓب ينظر إليو فنزؿ قولو تعأب 

كأف الوحي " كلم اهلل موسى تكليما " كعليو فإف ابن قتيبة أكد على اؼبعا٘ب اغبقيقية ُب الًتكيب .يرل اؼبتكلم 

كبلـ حقيقي ألف اعبملة اؼبؤكدة باؼبصدر كما الحظ ال ربتمل اجملاز ألف الفعل اجملازم ال ىبرج منو اؼبصدر كال 

راد اغبائط أف يسقط إرادة شديدة ، كقالت الشجرة فمالت أيؤكد بالتكرار فتقوؿ أراد اغبائط أف يسقط كال تقوؿ 

فوٌكد باؼبصدر  {وََكلَّالَم الُلُو ُموَسى َتْكِليًما  }:  كاهلل تعأب يقوؿ 2"قالت الشجرة فمالت قوال شديدا : كال تقوؿ 

كال يعقل الكبلـ إال بالنطق بعينو " معٌت الكبلـ كنفى عنو اجملاز كالقوؿ يدخلو اجملاز حسبو بينما الكبلـ ال يدخلو 

" خبل موضعا كاحدا ىو أف تتبُت ُب شيء من اؼبوات عربة كموعظة فنقوؿ خرٌب كتكٌلم كذكر ، ألف ذلك معٌت فيو
  كعليو يكوف الوحي  من اهلل ؼبوسى ىو كبلمو تعأب حقيقة عند ابن قتيبة ألف القوؿ قد يكوف دكف لغة كىو 3

. معٌت قولو يدخل اجملاز ، أما الكبلـ فهو اؼبعقوؿ كاؼبعركؼ كإذا كٌكد باؼبصدر تعٌُت أنو كبلـ حقيقي 

إف الذم ضبل البعض على اعتبار الوحي إؽباما من اهلل ىو اؽبركب فبا كقع التشبيو كمنو ضبلوا كلمة      

ألنو ال يستقيم معٌت الوحي للنيب موسى على أنو كبلـ حقيقة مثل كبلمنا الذم نقولو   (أؽبم)على معٌت (أكحى)

. رغم تأكيده تعأب بأنو كلم موسى تكليما ألف ذلك تشبيو 

                                                 
 16/48جالقرطيب،اعبامع ُب أحكاـ القرآف، -  1
 -57-الشورل -  *
 110ابن قتيبة  ،تأكيل مشكل القرآف ،ص -  2
 111 ،ص اؼبصدر نفسو  ،،ابن قتيبة-  3
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كاؼبتفحص للكبلـ هبد بأف نيب اهلل موسى عليو السبلـ فهم كبلـ اهلل  على ما يليق بتنزيهو سبحانو كعدـ مشاهبتو 

إال : قاؿ القاضي " ػبلقو فكاف كحيو ببل كاسطة ، كىذا ىو امتياز موسى عليو السبلـ ، جاء ُب ركح اؼبعا٘ب 

كحيا معناه إال كبلما خفيا يدرؾ بسرعة كليس ُب ذاتو مركبا من حركؼ مقطعة كىو ما يعلم مشافهة كما ركم ُب 

 كقاؿ 1"حديث اؼبعراج كما كعد بو ُب حديث الرؤيا ، كاؼبهتف بو كما اتفق ؼبوسى عليو السبلـ ُب الطور

 كما صٌح ألحد من البشر أف يكلمو اهلل إال على ثبلثة أكجو إما {َوَما َكاَن لَِبَشٍر  }ُب آية الشورل : الزـبشرم 

الوحي كىو اإلؽباـ كالقذؼ ُب القلب أك اؼبناـ كما أكحى إٔب أـ موسى كإٔب إبراىيم  عليو السبلـ ُب ذبح كلده 

أم كما يكلم اؼبلك احملتجب بعض خواصو كىو من كراء حجاب فيسمع :   مثل {ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب  }: كقولو 

صوتو كال يرل شخصو كذلك كما كلم موسى ككلم اؼببلئكة ، كإما على أف يرسل إليو رسوال من اؼببلئكة فيوحي 

 {َأْو يـُْرِسَل َرُسو ً  }كحيا كما أكحى إٔب الرسل بواسطة اؼببلئكة : اؼبلك إليو  كما كلم األنياء غَت موسى كقيل 

 ، كتأكيل الزـبشرم منسجم معرفيا مع منطلقاتو كقولو ُب نوع الوحي 2أم نبيا كما كلم أمم األنبياء على ألسنتهم

األكؿ بأنو إؽباـ ببل صوت كال كبلـ أك من كراء حجاب على أهنا سبثيل لو دبخاطبة اؼبلوؾ بأف يسمع صوتا دكف 

" أف يرل قائلو أك بواسطة اؼبلك كما كلم غَت موسى كىذا ينسجم مع اعتبار القرآف ـبلوقا فيكوف كبلمو تعأب 

من جنس الكبلـ ُب الشاىد كىو حركؼ منظومة كأصوات مقطعة كىو عرض  ىبلقو اهلل سبحانو ُب األجساـ 

على كجو يسمع كيفهم معناه ، كيؤدم اؼبلك ذلك إٔب األنبياء عليهم السبلـ حبسب ما يأمر بو عزكجل، كيعلمو 

 3" األقساـ ككبلـ العباد  كسائر كالنهي كاػبَت صبلحا كيشتمل على األمر

                                                 
 55ص/25األلوسي، ركح اؼبعا٘ب ج-  1
 238ص/4الزـبشرم، الكشاؼ ج-  2
 3ص/7،جـ 1961ىػػ 1380 1القاضي عبد اعببار ، اؼبغٍت ُب أبواب التوحيد كالعدؿ ، تح إبراىيم األبيارم ، مطبعة دار الكتب العلمية ط-  3
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فنجد ابن قتيبة يؤمن     معو ببل كاسطة ًبكعليو يبكن القوؿ بأال ميزة  لنيب اهلل موسى ُب ظباع كبلـ اهلل إال أنو 

 ألنو صفة ذاتو تعأب ال صفة فعل كأنو من علم اهلل غَت ـبلوؽ ، كقد أتى 1"بأف الوحي كبلـ اهلل القدٙب غَت ـبلوؽ

 *{ِإنَّالا َجَعْلَناُه قـُْرآنًا َعَربًِيا  }كقالوا ُب كبلـ اهلل أنو ـبلوؽ ألف اهلل تعأب قاؿ " حبجج من سند اآلثار كاللغة كقاؿ 

وََكّلَم  }ككل ؿبدث ـبلوؽ كأف معٌت* {َوَما يَأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن رَبِِّهْم  ُمْحَدٍث  }كاعبعل دبعٌت اػبلق كألنو قاؿ 

أكجد كبلما ظبعو ، فخرجوا هبذا التأكيل من اللغة كمن اؼبعقوؿ ألنو معٌت تكلم اهلل أتى  * {ااُ ُموَسى َتْكِليًما 

 كلكنو يؤكد بأف الكبلـ الذم ظبعو النيب موسى حقيقة كأف لفظ 2..."بكبلـ من عنده كترحم اهلل أتى بالرضبة 

 .الوحي تدؿ على حقيقة اإلعبلـ عن ذلك الكبلـ كلكن اؼبشكلة ىي ُب ىذا التسليم بأف الكبلـ قدٙب كحقيقي 

                                                 
 20ابن قتيبة ، اإلختبلؼ ُب اللفظ ، ص-  1
- 3- الزخرؼ-  *
- 164- النساء -  *
 54ـ ص2000سعد الدين التفتازا٘ب ،شرح العقيدة النسقية ، تح مصطفى مرزكقي ،دار اؽبدل عُت مليلة دط، -  2
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لقد حاكؿ حبثنا أف يستظهر كىبلص إٔب تقدٙب بعض اؼببلحظات كاالستنتاجات، كاٌليت ال ندعي بأهنا جديدة 

كتطرح ألكؿ مرة، بقدر ما كبسبها مهمة إلثراء اؼبوضوع ك اإلحاطة ببعض جوانبو اػبفية كىي ذبتمع ُب عناصر 

 :نذكر بعضا منها حبسب ما يأٌب 

سياؽ تارىبي ـبصوص ، كىذا ما يبكن ذبديد الكشف  موضوع  تلقي اجملاز من القضايا  اليت كانت ؿبك- 1 

 ، اإلجرائي بطابعو يتسم  اجملاز مصطلح أف ذلك ،كالبحث كالتمحيص فيها مع كل قراءة كبعد كل فبارسة تطبيقية 

 نظريات مع تقاطعو ك النص داخل اعبديدة استعماالتو بفضل ىذا ك ، قواعد ك أسس ك  أساليب من عليو يعتمد ؼبا

 . التلقي ك القراءة

 قائل بأف إلعتقاد ميبل كأظهركا ، الكبلـ بليغ من أمبوذجا فقدكا ألهنم  باالنبهار القرآ٘ب للنص العرب استقباؿ -2

 اليت القراءات من غَتىا أك ، باجملاز أك بالسجع قائل من فنياتو ربديد ُب اضطربوا كلكنهم ، بغَته يستعُت الكبلـ ىذا

 . قرائية لرؤل تؤسس

 عن بزعمو اكبرفت اليت  القراءات على حاظبا  ردا تعترب" القرآف مشكل تأكيل " كتابو ُب الناقدة قتيبة ابن قراءة -3

 ،بل الفصيح الفٍت  ألسلوبو كالتعليل التربير بغرض القرآ٘ب النص ُب  باجملاز القوؿ  إٔب بو أدل الذم األمر  اؼبراد اؼبعٌت

 . الفنية التعبَت ألساليب القرآ٘ب النص مطابقة  دببدإ  يأخذ  قبده  إننا

 عدة ُب تتجلى اليت الغموض ظاىرة بينها من معانيو، ربديد ُب درجات لو  القرآ٘ب النص أف قتيبة ابن إدراؾ-4

 أف إٔب يدعوه ىذا كاف كإف اإلسناد عبلقات من كغَتىا كاإلختصار كالتأخَت كالتقدٙب اغبذؼ  أسلوب منها أساليب

 سهبل سبيبل ليس بأخرل لفظة استبداؿ إف حيث ؽبا العرب  بإستعماؿ  األساليب ىذه فهم ُب اؼبتلقي وبتاط

 أف يريد ما كبُت قولو اؼبتلقي يريد ما بُت ثنائية عمليات على تقـو اؼبعا٘ب ضبل ظاىرة إذ النص ُب  اإلنسجاـ لتحقيق

.  " القرآف مشكل تأكيل " كتابو ُب اجملاز بظاىرة عميقة دراية على  قتيبة ابن كاف كلذلك ، اللفظ لو يؤمنو
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 لذلك  السٍت ؼبذىبو كانتصارا  القرآ٘ب النص عن الدفاع ىاجس  ربت يندرج   ؿبضا تربيريا موقفا قتيبة ابن سلك -5

 . أخرل جهة من النص بانسجاـ ،كالقوؿ جهة من  اػبصـو على للرد ، تارىبية  دبتطلبات ؿبكوما الرجل كاف

 العربية الثقافة ُب استقرارىا يعهد ٓب أسلوبية ميزات طياهتا ُب ربمل  كآلية اجملاز ظاىرة مع قتيبة ابن تفاعل -6 

 يشوهبا ال العليا  اؼبرتبة ُب فصاحتو تكوف أف على لو حدكد ال حرصا ذلك خبلؿ من القرآ٘ب النص أظهر إذ ، القديبة

 .  كالغموض اإلهباـ

 كيقـو  اعبلي الواضح كأفضلية اللغة ىذه أفضلية على يتأسس إنو إذ النقاد عند تعليليا مبحثا اجملاز مبحث يعترب-7 

 ىذه أشبلء على تتطفل اليت األخرل القراءات كتقبيح  كالفاعلة  السائدة  للقراءة اؼببلور اعبماعي الرأم تقدٙب على

 . القراءة

 تدعي ال اليت  األخرل للقراءات مناكئة كاحدة قراءة صياغة على أجربت  النقاد عند اجملاز لظاىرة التأصيل -8

 .معناه بياف ُب اغبقيقة امتبلؾ

 التلقي  نظرية تقره ما اؼبعٌت،كىذا ُب التعدد إٔب يبيل كإمبا األحادم التفسَت إٔب يستجيب ال اجملاز إف-9

 <<. آيزر و ياوس  >>  من كل قدمها اليت األحباث  مع  اغبديثة

 تقف  القداسة طابع ربمل مطلقة حقيقة ليس القدٙب النقد ُب للمجاز قراءة خبلؿ من رصدناه ما بأف القوؿ كيبكن

  الزماف عوامل حبسب تتغَت عبلقة النص مع القارئ عبلقة أف طاؼبا ، مستمرة  الدراسة تبقى كإمبا  األقبلـ عندىا

 .كالتلقي الفهم على تبٌت  كاؼبكاف
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 القرآن الكريم رواية ورش

ѻ  المصادر باللغة العربية 

أبو حياف األندلسي ، البحر احمليط ربقيق أضبد عبد اؼبوجود ، دار الكتب العلمية بَتكت  الطبعة األكٔب   -1

 12ـ ، ج 1993

 1965أبو العتاىية ، أخباره كأشعاره، ربقيق شكرم فيصل، جامعة دمشق، -2

 .ـ 1996أبوعبيدة،شرح نقائض جريركالفرزدؽ، دار الفكر ، - 3

 ؾباز القرآف، ربقيق فؤاد سزكُت، مطبعة اػباقبي، القاىرة، دكف تاريخ-

 ركح اؼبعا٘ب، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت، الطبعة الثالثة: األلوسي-4

الشعر كالشعراء ،ربقيق أضبد شاكر، دار اؼبعارؼ دبصر،الطبعة : اإلماـ أيب ؿبمد عبد اهلل بن مسلم ابن قتيبة -5

 ،1966الثانية،

تأكيل مشكل القرآف ،ربقيق أضبد صقر دار الًتاث ، القاىرة، الطبعة الثانية - 

. دكف طبعة ك كتاريخ .ؿبسن خرابة : اؼبسائل كاألجوبة ُب اغبديث ، الدينورم ربقيق-

ـ   1987تفسَت غريب القرآف ،ربقيق أضبد صقر ، دار الكتب العلمية بَتكت ،- 

.  عيوف األخبار نسخة مصورة من مطبعة دار الكتب العلمية دكف طبعة كتاريخ - 

اإلختبلؼ ُب اللفظ كالرد على اعبهمية ، ربقيق ؿبمد زاىد الكوثرم ، اؼبكتبة األزىرية للًتاث الطبعة األكٔب - 

اآلمدم أبو قاسم بن بشر ، اؼبوازنة بُت الطائيُت أبو سباـ كالبحًتم ربقيق،أضبد صقردار اؼبعارؼ دبصر - 5

 ـ1965

 1987األنبارم، ؿبمد بن القاسم األضداد، ربقيق ؿبمد أبو الفضل إبراىيم، اؼبكتبة العصرية،بَتكت، -6
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 1 ج1990الشنتمرم شرح كتاب سيبويو، ربقيق رشيد بلحبيب، احملمدية ، اؼبغرب ، األعلم - 7

 .1999النكت ُب تفسَت كتاب سبويو، ربقيق رشيد بلحبيب، مطبعة فضالة، اؼبغرب، - 

العمدة ُب ؿباسن الشعر كآدابو، ربقيق ؿبي الدين عبد اغبميد، مطبعة اغبجاز، القاىرة ، : ابن رشيق القَتكا٘ب- 8

 1994ابن فارس أضبد، كتاب ؾبمل اللغة ربقيق شهاب الدين أبو عمرك، بَتكت الطبعة األكٔب -9

  1963الصاحيب ُب فقو اللغة، ربقيق مصطفى الشويصي، مؤسسة البدر للطباعة كالنشر بَتكت، -

 ،  1402مقاييس اللغة، تح عبد السبلـ ىاركف ، مركز النشر ، مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي،  -

 1968ابن كىب، الربىاف ُب كجوه البياف، ربقيق أضبد مطلوب، كخدهبة اغبديثي،بغداد -10

ابن سبلـ اعبمحي، طبقات فحوؿ الشعراء، ربقيق ؿبمد شاكر، مطبعة اؼبديٍت، القاىرة - 11

 1969ابن سناف ؿبمد ابن عبد اهلل، سر الفصاحة، ربقيق عبد اؼبتعاؿ الصعيدم، مكتبة صبيح، القاىرة،- 12

 1413ابن تيمية، اإليباف ، ربقيق ؿبمد ناصر الدين األلبا٘ب، اؼبكتب اإلسبلمي، بَتكت، الطبعة الرابعة، - 13

ؾبموع الفتاكل، ربقيق عبد الرضباف بن القاسم العاصمي، مطبعة دار اؼبرانية، بَتكت، الطبعة  -

 1392األكٔب،

. علي النجار، بَتكت، دكف طبعة كتاريخ :ابن جٍت، اػبصائص، ربقيق - 14

 ـ 1986عبد الوىاب عزاـ ، دار اؼبعارؼ القاىرة الطبعة الثالثة  : ابن اؼبقفع ، كليلة كدمنة ،ربقيق- 15

 1999ابن ىشاـ، مغٍت اللبيب عن كتب االعاريب يوسف بركات، دار األرقم، بَتكت، الطبعة األكٔب،-16

ابن اعبوزم، نزىة األعُت النواظر ُب علم الوجوه كالنظائر ربقيق ؿبمد عبد الكرٙب،الطبعة الثالثة،دكف تاريخ - 17

 1979إعجاز القرآف ربقيق ؿبمد زغلوؿ سبلـ مكتبة القاىرة طبعة– الباقبل٘ب - 18
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البغوم أحكاـ القرآف كمعآب التنزيل ُب تفسَت القرآف ربقيق عبدهلل بن عبد احملسن الًتكي، مؤسسة الرسالة - 19

، دار ابن حـز ،الطبعة األكٔب، دكف تاريخ 

ـ  2000التفتازا٘ب سعد الدين ،شرح العقيدة النسقية ، ربقيق مصطفى مرزكقي ،دار اؽبدل عُت مليلة دط، -20

كشف اصطبلحات الفنوف، ربقيق علي الدحركج ، مكتبة لبناف ، ناشركف الطبعة اأٌلكٔب : التهانوم - 21

 2ـ ج 1996

 اؽبوامل كالشوامل، ربقيق اضبد امُت كالسيد أضبد صقر، اؽبيئة العامة للثقافة،مصر:  التوحيدم أبو حياف-22

اعباحظ، البياف كالتبيُت، ربقيق عبد السبلـ ىاركف، الطبعة الرا بعة،القاىرة -23

 1،ج1975اػباقبي،

 69ص1969 2 ج2عبد السبلـ ىاركف مكتبة اػباقبي مطبعة:  اغبيواف ربقيق -

    1988 ،1ؿبمد رشيد رضا،دار الكتب العلمية،ط: اعبرجا٘ب عبد القاىر أسرار الببلغة، ربقيق- 24

كتاب الوزراء كالكتاب، تح عبد اهلل اظباعيل الصاكم، مطبعة عبد : اعبيشارم أبو عبداهلل ؿبمد بن عبدكس-25

 ـ1357اغبميد أضبد اغبنفي مصر،طبعة 

درة التنزيل كغرة التأكيل ، تح ؿبمد : اػبطيب اإلسكاُب ، أبو عبد اهلل ؿبمد بن عبد اهلل األصبها٘ب - 26

ـ  2001مصطفى آيدين ، جامعة أـ القرل ، اؼبملكة العربية السعودية الطبعة األكٔب 

 2008الراغب األصفها٘ب ، اؼبفردات،ربقيق ىيثم الطعيمي  ، دار إحياء الًتاث العريب بَتكت -27

عبد العزيز سيد األىل ،داراؼببليُت :الدامغا٘ب اغبسن بن ؿبمد ،قاموس القرآف إصبلح الوجوه كالنظائر تح -28

 ـ 1983، 4بَتكت ، ط

 



 قائمة المصادر والمراجع                                                                                                 

185 

 

عبد السبلـ ؿبمد ىاركف، مطبعة : ؾبالس العلماء، ربقيق: الزجاجي أبو القاسم عبد الرضباف بن إسحاؽ-29

،    1984، 2الكويت، ط

  . 1979  ،3مازف اؼببارؾ،دار النفائس،بَتكت،ط: الزجاجي أبوالقاسم اإليضاح ُب علل النحو، ربقيق-30

 . أبو الفضل إبراىيم، مكتبة الًتاث: الربىاف ُب علـو القرآف ،ربقيق:  الزركشي-31

 الزـبشرم جار اهلل  ؿبمود بن عمرالكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل ُب كجوه التأكيل،دار الفكر -32

  .1979للطباعة كالنشر كالتوزيع،

 ـ 1973أبو الوفاء األفغا٘ب ، دار اؼبعرفة بَتكت ، ط:  السرخسي أيب سهل ، ربقيق -33

جبلؿ الدين اإلتقاف ُب علـو القرآف،  تح فواز زمرٕب، دار الكتاب العريب،بَتكت : السيوطي- 34

 (ت.د) (ط.د)اإلعتصاـ، تح أضبد عبد الشاُب، دار الشريفة اعبزائر،: الشاطيب-35

 1987 الشريف اعبرجا٘ب ، التعريفات ، مكتبة لبناف ، بَتكت دط ، -36

الشهرستا٘ب زبريج ؿبمد بن فتح اهلل بدراف اؼبلل كالنحل ، مصر ، مكتبة األقبلو مصرية - 37

. ػػ الطربم، جامع البياف عن تأكيل آم القرآف، ربقيق ؿبمد شاكر، مكتبة ابن تيمية القاىرة  38

 .تاريخ الرسل كاؼبلوؾ،تح أبو الفضل إبراىيم ، دار اؼبعارؼ ، مصر الطبعة الثانية  دكف تاريخ --

 2007 العسكرم أبو ىبلؿ ، الوجوه كالنظائر ، ربقيق ،ؿبمد عثماف الطبعة األكٔب -39

. اؼبستصفى من علم األصوؿ،ربقيق سليماف األشقر، مؤسسة الرسالة بَتكت: الغزإب أبو حامد- 40

 1964فضائح الباطنية، ربقيق عبد اغبمن بدكم، الدار القومية، القاىرة، - 

  3ـ ج1983 3الفراء ، معا٘ب القرآف ربقيق ؿبمد على النجار ،عآب الكتب ، بَتكت ط- 41
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طبقات اؼبعتزلة، ربقيق فؤاد السيد ، دار التونسية للنشر ، تونس ، اؼبؤسسة الوطنية : القاضي عبد اعببار-42

 .ـ 1986للكتاب اعبزائر، الطبعة الثانية  

اؼبغٍت ُب أبواب التوحيد كالعدؿ ، ربقيق إبراىيم األبيارم ، مطبعة دار الكتب العلمية الطبعة األكٔب - 43

. ـ1961ىػػ 1380

. القرشي أبو زيد، صبهرة أشعار العرب ، اؼبطبعة األمَتية ، بوالؽ دكف طبعة كتاريخ - 44

. ـ 1922صبح األعشى، دار الكتاب اؼبصرية  طبعة  : القلقشندم - 45

 . عدناف زرزكر، القاىرة: عبد اعببار متشابو القرآف، ربقيق : اؽبمذا٘ب-46

، بَتكت الطبعة األكٔب   الكفوم أبو البقاء، معجم الكليات ربقيق عدناف دركيش  مؤسسة الرسالة-47

1998 

 سيبويو ، بشر -49أبو شرح اؼبفصل، عآب الكتب،بَتكت،دكف طبعة كتاريخ : اؼبوفق الدين ابن يعيش- 48

. ، الكتاب ربقيق عبد السبلـ ىاركف، دار اعبيل، بَتكت،الطبعة األكٔب دكف تاريخ : عمر بن عثماف بن قنرب

: مراجع باللغة العربية

 1990أضبد صباؿ العمودم ، اؼبباحث الببلغية ُب ضوء قضية اإلعجاز القرآ٘ب، مكتبة اػباقبي،  -1

 ـ1978إحساف عباس تاريخ النقد األديب عند العرب، ، دار الثقافة ،الطبعة الثانية  -2

ابن عريب كابن تيمية من فكر الوحدة إٔب فكر اإلختبلؼ، اؼبركز  )سؤاؿ العآب : عبد اغبكيم أجهر -3

 2011، 1الثقاُب العريب، بَتكت ط

أضبد ضبيد الدين الكرما٘ب،راحة العقل،ربقيق ؿبمد كامل حسُت،ؿبمد مصطفى حلمي،دار الفكر  -4

 العريب،القاىرة
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 1989/أدكنيس ، الشعرية العربية ، اؼبنشأة العامة للنشر كالتوزيع الطبعة لثانية -5

 2008عباس أمَت، اؼبعٌت القرآ٘ب بُت التفسَت كالتأكيل، مؤسسة اإلنتشار العريب، الطبعة األكٔب بَتكت، -6

 ،1934كبو القرآف، مطبعة اجملمع العلمي العراقي، بغداد، : أضبد عبد الستار اعبوارم -7

 1988أبو بكر بن فورؾ مشكل اغبديث كبيانو ، ، دار الكتب العلمية ، بَتكت طبعة  -8

الدريٍت عبد العزيز،اؼبقصد األسٌت ُب شرح أظباء اهلل اغبسٌت ربقيق أضبد فريد القاىرة الطبعة األكٔب  -9

 ـ2008- ىػ  1430

الدريٍت ؿبمد فتحي، اؼبناىج األصولية ُب اإلجتهاد بالرأم ُب التشريع اإلسبلمي، مؤسسة الرسالة،  -10

 1997بَتكت، الطبعة الثالثة، 

 ، مؤلف مشًتؾ (مصطلح االمة بُت اإلقامة كالتقوٙب كاإلستقامة ): الشاىد البوشيخي -11

 بالرابطة احملمدية للعلماء اؼبغرب، دار ايب مشًتؾطو جابر العلوا٘ب، خصائص لساف القرآف، مؤلف  -12

  2008ٔب ، ، الرباط، الطبعة األكرقراؽ للطباعة كالنشر

 2010اؼبقاييس األسلوبية ُب الدراسات القرآنية اؼبؤسسة اعبامعية الطبعة األكٔب -  صباؿ حضرم -13

 1981منشورات اعبامعة التونسية طبعة - التفكَت الببلغي عند العرب- ضبادم صمود -14

القراءة كتوليد الداللة،اؼبركز الثقاُب العريب، دار البيضاء، اؼبغرب،الطبعة الثانية، : ضبيد غبميدا٘ب -15

2007 

مفاىيم اجملاز بُت الببلغة كالتفكيك ،مَتيت للطباعة كالنشر، القاىرة طبعة األكٔب : طارؽ النعماف -16

 ـ2003

 طو حسُت، البياف العريب من اعباحظ إٔب عبد القاىر، اؼبكتبة العلمية بَتكت، دكف طبعة كتاريخ -17
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 1998لطفي عبد البديع ، فلسفة اجملاز بُت الببلغة كالفكر اغبديث مكتبة لبناف  -18

تفسَت النصوص ُب الفقو اإلسبلمي، اؼبكتب اإلسبلمي، بَتكت،الطبعة الرابعة، :  ؿبمد أديب صاّب -19

1413 

 1976اجملاز كأثره ُب الدرس اللغوم، دار النهضة بَتكت،الطبعة ألكٔب، : ؿبمد بدرم عبد اعبليل  -20

 1964اجملاز اللغوم كأثره ُب إثراء اللغة العربية، رسالة ماجيستَت الطبعةاألكٔب، : ؿبمد جوىر فلمباف -21

ميجاف الركيلي كسعد البازغي، دليل الناقد األديب، اؼبركز الثقاُب العريب، اؼبغرب، الطبعة  -22

 2002الثالثة،

 ـ 1983ؿبمد اػبضر اغبسُت ، القياس ُب اللغة العربية ، دار اغبداثة ، بَتكت  الطبعة الثانية  -23

 ـ1980دار الصادر ، بَتكت  طبعة  - مداخل إٔب القرآف- ؿبمود اؼببل -24

 ـ1998الكتابة الثانية كفاربة اؼبتعة،اؼبركز الثقاُب العريب ، اؼبغرب طبعة األكٔب : منذر عياشي -25

 1982ؿبمد عابد اعبابرم،كبن كالًتاث،قراءات معاصرة ُب تراثنا الفلسفي،دار الطليعة،بَتكت -26
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 86، ص

  1،2009، دار الكتاب اعبديد طالقراءات اؼبتصارعة التنوع كاؼبصداقية تر، فبلح رحيم: بوؿ آرمينسًتكنغ - 2

، ـ 2004 1من الفعل إٔب النص أحباث التأكيل تر ؿبمد برادة كحساف بورقية ،دار األماف اؼبغرب ط: بوؿ ريكور - 3

 46ص
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 ـ2007 1بَتكت ط
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