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، وهو  العرب األوائل ااستخدمه ة التًببلؼٌال مذاهبالأحد  ولالعد
القول ٌخرج فٌه المتكلم عما هو مؤلوؾ فً نظم الكبلم إلى  ؼٌر  أسلوٌب من

ومما  . ولتحقٌق سمة جمالٌة فً الكبلم . المؤلوؾ لؽاٌة معنوٌة ٌقصدها المتكلم
ارات ، من مرونة وخٌلما ٌتصؾ به النحوي للؽة العربٌة  ٌساعد علٌه النظام

الكبلم  جرىوهو بهذا المفهوم ٌضفً على الكبلم خصائص ومزاٌا لم تكن لو 
 .المعتاد على النمط

القول وفن الكبلم، ال ٌتقنه إال أسالٌب والعدول أسلوب راق من 
وال ٌقع على أسراره ولطائفه إال ، أصحاب الببلؼة والفصاحة  الموهوبون من

 .وأسالٌبهم فً التعبٌر، والدراٌة فً تدبر كبلم العرب  من أوتً حظاً من الفهم

ٌتناول هذا البحث جانبا واحدا متعددة ،  وللعدول صور كثٌرة وأنواع
من تلك الصور ، من خبلل نماذج من القرآن الكرٌم لبٌان الدواعً الببلؼٌة 

 ا من أسالٌب التعبٌر فٌه .مطردوالجمالٌة العتماده أسلوبا 

 احا العدول لغة واصطال

فااً معجاام مقاااٌٌة اللؽااة  ل عاادل  العااٌن والاادال والاابلم أصاابلن جااا  
، واآلخر ٌدل  صحٌحان، لكنهما متقاببلن كالمتضادٌن  أحدهما ٌدل على استوا 

 .(ٔلعلى اعوجاج( 

ل ِعْدل الشً   نظٌره ... والَعْدل أن َتْعِدل الشً  :وفً كتاب العٌن  
أقمته حتى اعتدل ... وعدلت الدابة إلى  عن وجهه فتمٌله ... وَعَدْلُت الشً  

 . (ٕل كذا   أي   عطفتها فانعدلت . والَعْدل   الطرٌق ... واالنعدال   االنعراج (

ْعِدلُه َعْدالً وعاَدله واَزَنه وعاَدْلُت  ٌَ وفً لسان العرب   ل وَعَدَل الشًَ  
ْعِدُل  ٌَ ٌْت بٌنهما ... وَعَدَل عن الشً   بٌن الشٌئٌن وَعَدْلت فبلناً بفبلن إِذا َسوَّ
َعْدالً وُعدوالً حاد ، وعن الطرٌق جار ، وَعَدَل إِلٌه ُعُدوالً رجع ، وما لَه َمْعِدٌل 

دوٌل أَي َمْصِرٌؾ ، وَعَدَل الطرٌُق مال ... وفً الحدٌث " ال ُتْعَدل وال َمعْ 
ساِرحُتكم " أَي ال ُتْصَرؾ ماشٌتكم وُتمال عن الَمْرعى وال ُتمَنع ... والَعْدل أَن 
َة إِلى  َتْعِدل الشًَ  عن وجهه تقول  َعَدْلت فبلناً عن طرٌقه ، وَعَدْلُت الدابَّ

ْعَوج  ، واْنَعَدل عنه ضع كذا ، فإِذا أَراد االمو ٌَ ْنَعِدل أَي  ٌَ ْعِوجاَج نفَسه قٌل   هو 
وعاَدَل اْعَوجَّ (
  .(  ٖل 

والمبلحظ على ما سبق اتفاق المادة اللؽوٌة على أن من معانً العدول  
المٌل واالنحراؾ ، أو التحول واالنصراؾ ، وهً معاٍن شدٌدة الصلة بالمعنى 

حسان بؤنه ل خروج عن أصل ، أو مخالفة االصطبلحً الذي عرفه  د. تمام 
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لقاعدة ، ولكن هذا الخروج وتلك المخالفة اكتسبا فً االستعمال األسلوبً قدراً 
 .(ٗل (من االطراد رقً بهما إلى مرتبة األصول التً ٌقاة علٌها

 مفهوم "العدول" فً التراث  

أسلوب العدول ٌعد من سنن العرب التً حرصوا علٌها فً كبلمهم ، 
وقد شاع فً التراث اللؽوي والنحوي والببلؼً وتعددت أنماطه، وأكثر العلما  
من استخدامه فً مإلفاتهم ، ولكن بمسمٌات مختلفة اللفظ وإن اتفقت فً الداللة 

 ، وقد ارتبط مفهوم العدول عندهم ؼالًبا بالتوسع فً المعنى .

 وممن استخدم مصطلح "العدول" بمعنى "االتساع" سٌبوٌه
، والمجاز لون من (٘لهـ( ، ونبلحظ أن "السعة" عنده تعنً "المجاز"  7ٓٔلت  

العدول من حٌث هو خروج عن األصل ؛ إذ المجاز انحراؾ بالمعنى عن 
الحقٌقة لفائدة ، أو لنكتة ببلؼٌة، وهو لم ٌبعد كثًٌرا عن فهم الببلؼٌٌن من بعده ، 

اع" بهذا المعنى عند هـ ( "االتس 8ٔٗفقد استخدم عبد القاهر الجرجانً لت
حدٌثه عن الكناٌة واالستعارة والمجاز فً مواضع متفرقة من كتابه دالئل 

 .(ٙلاإلعجاز

من جا  بعد سٌبوٌه   –أعنً العدول بمعنى المجاز  -وتؤثر بهذا الفهم 
هـ(، فإنه ٌعد كل عدول أو انِحراؾ ٕٓٔمثل  أبً عبٌدة معمر بن المثنى لت

"المجاز"، والؽاٌة التً أرادها أبو عبٌدة ِمن توسع عن مقتضى الظاهر من 
ِحد فً معجمه أو  ٌَ مفهوم المجاز  هً التدلٌل على أن البٌان القرآنً المعجز لَم 

. وعلى أساة تلك الؽاٌة (8لفً أسالٌبه عن سنن العربٌة فً التَّعبٌر والبٌان "
ن العدول على اقتصر تناُول أبً عبٌدة لظاهرة المجاز بوصفها لوًنا من ألوا

د اإلشارة إلٌها ، واالستشهاد لها بما ورد على مثالها من كبلم العرب  مجرَّ
 المنظوم والمنثور .

هـ( فً كتابه " تؤوٌل مشكل 8ٕٙوعلى النهج نفسه ٌسٌر ابن قتٌبة لت
القرآن " ، فقال مقارًبا بٌن لؽة الخطاب القرآنً وؼٌره من أنواع الخطاب          

ازات فً الكبلم ، ومعناها طرق القول ومآخذه ، ففٌها االستعارة ل وللعرب المج
، والتمثٌل ، والقلب ، والتقدٌم والتؤخٌر، والحذؾ ، والتكرار، واإلخفا  
واإلظهار، والتعرٌض ، واإلفصاح ، والكناٌة ، واإلٌضاح ، ومخاطبة الواحد 

االثنٌن ... مخاطبة الجمٌع، والجمٌع خطاب الواحد ، والواحد والجمٌع خطاب 
 . (7لوبكل هذه المذاهب نزل القرآن" (
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وابن قتٌبة فً كل هذه األبواب ٌوافق سابقٌه فً أنَّ القرآن جا  على 
سنن العربٌة ، وأن لؽة العرب عرفت كل هذه األبواب ؛ ألن للؽة العرب من 
االتساع فً المجاز ما لٌة لسائر اللؽات ، وٌإٌد ذلك بالنصوص من شعر 

 نثرهم .العرب  و

ا ابن جنً لت هـ( فاستعمل مصطلحات  "العدول" و 8ٕٖأمَّ
لقد عالج ابن جنً كثًٌرا من ظواهر  "االنحراؾ"  و "الخروج عن األصل ". و

ٌَّة، وقدم  ٌَّة إلى دالالت أخرى مجاز  -لمن جا  بعده  -االنحراؾ بالداللة الحقٌق
( ، 8لبـ "شجاعة العربٌة" مادة جٌدة فً مسؤلة الداللة المجازٌة فً بابه المعروؾ

والذي ٌقول فً باب ٌلٌه عن الفرق بٌن الحقٌقة والمجاز لفاالتساع فاٍش فً 
 .(ٓٔل جمٌع أجناة شجاعة العربٌة ( "

ٌسلكونه  الذيهـ( ٌفصل الحدٌث عن سنن العرب 8ٖ٘وابن فارة لت 
القرآن ، وٌرى أن العجم لم تتسع فً  به نزل الذيفً أشعارهم ومخاطباتهم و

 (ٔٔلالمجاز اتساع العرب ، فٌقول  ل أٌن لسائر اللؽات من السعة ما للؽة العرب؟ (
 ًَ ٌُعلم توسع العرب فً مخاطبتها لَُعٌٍ ، ثم  ٌبٌن قٌمة االتساع فٌقول     ل لو أنه لم 

ساع واإللمام ، ٌرٌد بذلك أن معرفة االت (ٕٔلبكثٌر من علم محكم الكتاب والسنة(
بخباٌاه شً  ضروري لمن ٌرؼب فً فهم النص القرآنً وتذوقه ، وإال فسٌظل 

ٌُفهم . النص مستؽلقا  ال 

هو كل انحراؾ عن  -عند هإال  اللؽوٌٌن والنحاة  -إذن ؛ "العدول" 
 أصل مثالً، ٌتحقق به التوسع فً المعنى .

ا  معنى العدول فقد ج -وٌكفً منهم عبد القاهر مثاال  -أما الببلؼٌون 
األول من قسمً الكبلم الفصٌح   ل فالقسم  مقرونا باللفظ عنده ، وهو ٌذكر القسم

على حد االستعارة ، وكل ما كان فٌه  األول الكناٌة واالستعارة والتمثٌل الكائن
وهذا ٌنطبق   .(ٖٔلعلى الجملة مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر...( 
تعرٌفه  ٌنطبق علىبصورة واضحة على المعنى الذي نحن بصدده . وكذلك 

اللؽوي حٌن ٌقول    ل المجاز  مفَُعل من جاز الشً  ٌجوزه ، إذا تعداه  للمجاز
وإذا عدل باللفظ عما ٌوجبه أصل اللؽة ، وصؾ بؤنه مجاز، على معنى أنهم  ،

 . (ٗٔل ه الذي وضع فٌه أوال(األصلً ، أو جاز هو مكان جازوا به موضعه

وعلى هذا بنى من جا  بعده ، فافترضوا أصبل نموذجٌا مستمدا من 
، وجعلوه معٌارا للعدول ، وسموه   االستعمال األصلً ، أو أصل  كبلم العرب

 الوضع أو  مقتضى الظاهر ونحو ذلك ، وسموا كل خروج علٌه عدوال .
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 مصطلاحات ذات صلة بالعدول  

ذات الصلة بظاهرة العدول التً تدور فً كتب القدما   من المصطلحات

والمحدثٌن التحوٌل ، واالتساع، والمجاز،
(٘ٔل

والتؽٌٌر، واالنحراؾ ،  

والتحرٌؾ، والخروج ، واللحن،
(ٙٔل

والنقل ، واالنتقال ، والرجوع ، وااللتفات  
، والصرؾ ، واالنصراؾ ، ومخالفة مقتضى الظاهر، وشجاعة العربٌة ، 

لى المعنى ، والترك ، ونقض العادةوالحمل ع
(8ٔل

فهذه المصطلحات كلها ، 
 عندهم تتناول مفهوما واحدا هو العدول عن أصل مفترض إلى استعمال خاص .

 -خاصة  األسلوبٌٌن -وهو ما ٌقابل عند النقاد والدارسٌن المحدثٌن 
مصطلح االنزٌاح الذي ل ٌتمثل فً رصد انحراؾ الكبلم عن نسقه المثالً 

لوؾ ، أو كما ٌقول ج كوهٌن ل االنتهاك ( الذي ٌحدث فً الصٌاؼة ، والذي المؤ
ٌمكن بواسطته التعرؾ على طبٌعة األسلوب ، بل ربما كان هذا االنتهاك هو 
األسلوب ذاته ، وما ذلك إال ألن األسلوبٌٌن نظروا إلى اللؽة فً مستوٌٌن األول 

  مستواها اإلبداعً الذي ٌعتمد   مستواها المثالً فً األدا  العادي ، والثانً 

على اختراق هذه المثالٌة وانتهاكها (
 .(7ٔل 

 :العدول فً القرآن الكرٌم

إّن العدول فً النص القرآنً ، لٌة خروجاً عن نظام العربٌة إنما هو 
مكانٌاتها ، فإسناد الفعل إلى ؼٌر فاعله الحقٌقً كما فً قوله إلاستؽبلل أمثل 

{ تركٌب مؤلوؾ ٌتفق مع النظام ٘} مرٌم  واشتعل الرأة شٌباً  تعالى   
النحوي لكنه ؼٌر مؤلوؾ من الناحٌة الداللٌة ، فالرأة ال ٌشتعل بالشٌب ، لكن 
هذا التركٌب الصحٌح نحوٌاً المعدول داللٌاً أدى معنى ثانٌاً بلٌؽاً واسعاً ال ٌإدٌه 

على كثرة الشٌب فً الرأة  التركٌب المؤلوؾ من الناحٌة الداللٌة ، إذ ٌدل
  .وسرعة انتشاره

فإذن العدول فً القرآن هو نظام العربٌة نفسه فً أعلى درجاته الببلؼٌة 
ألدا  معاٍن ال تإدى إال فً ضو  أنظمة العربٌة المختلفة   الصرفٌة والنحوٌة 
والببلؼٌة وؼٌرها. وهو بذلك أحد وجوه إعجاز القرآن ، وسر التحدي للبشر 

 .ذٌن لم ٌبنوا لؽاتهم على نظام مطرد معجزعامة ال

 العدول فً اإلسناد  

وهو عند الببلؼٌٌن مجاز فً اإلسناد ، وٌطلق علٌه اسام المجااز العقلاً 
. وحقٌقة  اإلسناد  بنا   الجملة  أو  ضم  الكلمة  إلى  الكلمة  لٌتؤلؾ  من  ذلاك  
كبلم  مفٌد ،  وهذا  اإلسناد  ال  ٌؤتً على  أسلوب  الحقٌقة  دائما ،  فقاد  ٌنحاو  
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حاداث  واألفعاال  لؽٌار  فاعلٌهاا  الحقٌقٌاٌن ،  المتكلمون  إلى العدول بإساناد  األ
وذلااك  حٌنمااا  ٌتوسااعون  وٌتجااوزون  بااإجرا   اإلسااناد  علااى  ؼٌاار  الطرٌقااة  
المؤلوفاة ،  انطبلقاا  ماع  الخٌاال  ، وتؤنقاا  فاً  أدا   المعاانً ،  وباذلك  ٌنقساام  

 هما    (8ٔلاإلسناد  إلى  قسمٌن  وضحهما  الخطٌب

إلى  ما  هو  له    (ٕٓلو إسناد  الفعل  أو  ما فً معناه/ إسناد حقٌقً   وهٔ

اَث  فً  الحقٌقة  وعلى  هذا قوله تعاالى    ٌْ ُل اْلَؽ َنازا ٌُ ااَعِة َو َ ِعناَدهُ ِعْلاُم السَّ إِنَّ َّللاَّ

ْعلَااُم َمااا ِفااً األَْرَحاااِم  ٌَ [ فااالفعبلن  ٌناازل وٌعلاام  قااد  أسااندا  إلااى  ٖٗ] لقمااان  َو
 و  َّللا  تعالى.فاعلهما  الحقٌقً  وه

/ إسناد مجازي   وهو إسناد  الفعل أو ما فً معناه إلى ؼٌار ماا هاو لاه   ٕ

َجااَرُتُهْم    قولاه تعااالى  فاً الحقٌقااة  كماا فااً [ ، إذ ٙٔ] البقاارة   َفَماا َرِبَحاات تا
أسند الربح إلى التجارة بدال من إسناده إلى أصحابها وهم الفاعل الحقٌقً . وهذا 
ما ٌدخل فً باب العدول ، وهو ما ٌسامى  إسانادا  مجازٌاا ،  أو مجاازا  عقلٌاا. 
وقد عرفه  الخطٌب  قائبل   لهو  إسناد  الفعل  أو  معناه  إلى  مبلبة  له  ؼٌر  

،  وبذا  ٌكاون  الفارق  باٌن  اإلساناد  الحقٌقاً  واإلساناد  (ٕٔل بتؤول( ما  هو  له 
المجازى  أنه  فً  الحقٌقً  إسناد  الفعال  إلاى  ماا  هاو  لاه ،  وفاى  المجاازى  
إسناده  إلى  مبلبة  له.  وعند العدول  بإسناد  الفعل  إلى  المبلباة  ال باد  أن  

تدل  على  أن  المتكلم  قد  عدل وتجوز  ٌكون  هذا  اإلسناد  بتؤول ، أي قرٌنة  
فً  اإلسناد ، وقد تكون القرٌنة لفظٌة ، وهو ما عبر عنه عبد القاهر بإطبلق ما 

 .(ٕٕلٌكشؾ عن قصد المجاز  فٌه

 عالقــاته  

ولتحدٌاااد  هاااذه    العبلقاااات  ٌنظااار  الببلؼٌاااون إلاااى  ماااا  باااٌن  الفعااال    
وواضااااااح  أنااااااه  إذا  كاناااااات   والفاعل المجازي  من  تعلق  وارتباط ،  

وشبهه والمسند إلٌه  المجازي  فإنه  ٌلزم  أهناك  عبلقة  بٌن  المسند  من  فعل  
أن  تكون  هناك  عبلقة  بٌن  الفاعل  المجازي  والفاعل  الحقٌقً  كماا  رأٌناا. 
فلذلك من  الببلؼٌٌن  من  ٌنظر  فً  العبلقة  إلى  الصلة  باٌن  الفعال  وفاعلاه  

ازى ، وماانهم  ماان  ٌنظاار  إلااى  الصاالة  بااٌن  الفاعاال  الحقٌقااً  والفاعاال  المجاا
 المجازى . 

مااع  ( ٖٕلوفٌمااا  ٌلااً  وقفااة  عنااد  أهاام  العبلقااات  التااً  أوردهااا  الخطٌااب       
األمثلة  القرآنٌة  التً  ذكرها العلما  ، ثم نضٌؾ إلٌها بعض العبلقات  التاً لام  
ٌشر إلٌها الخطٌب ، وفً كل نبٌن وجه العدول فً اإلساناد ، وماا ناتج مان ذلاك 
من مجاز ٌزخار بلطاائؾ بٌانٌاة ، وأسارار ببلؼٌاة دقٌقاة أداهاا ذلاك العادول فاً  
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ٌحدث  انحرافا  ذهنٌا  عن  الماؤلوؾ  لادى   اإلسناد ، لكون العدول  فً اإلسناد 
العقل ، وذلك  مما  ٌثٌر  انتباه  العقل  والتفاته  لٌبحث  عن  الؽاٌاة  التاً  الباد  

 أن  ٌكون  بسببها  قد  حدث  هذا العدول  .

َهاا  ففً  قوله  تعالى     ،   [ٕ٘] إباراهٌم ُتْإِتً أُُكلََها ُكالَّ ِحاٌٍن ِباإِْذِن َربا

اُتُه َزاَدْتُهْم إٌَِماًنا تعالى   وقوله ٌَ ِهْم آ ٌْ ْت َعلَ ٌَ  ، أو قوله         [ٕ]األنفال َوإَِذا ُتلِ

[ ، األفعااال  قااد  أساندت  إلااى  فاعاال  ال ٕ] الزلزلاة َوأَْخَرَجاِت األَْرُض أَْثَقالََهااا 
عقاول  ٌُوجد  الفعل  وال ٌقوم  به  ،  ومن هنا  فإن  فٌها عدوال عماا  تقتضاٌه  ال

،  وذلك  مما  ٌثٌر  االنتباه  ، وٌحرك  الشعور ، وٌلفت  النظر  إلى  عبلقة  ما  
أسااندت  إلٌااه  بمااا  كااان  حقهااا  أن  تسااند  إلٌااه ؛ فٌصاال  بااذلك  سااامعها  إلااى  

 الؽاٌة  التً  ٌبتؽٌها  المتكلم  من  ورا   هذا  العدول  فً  اإلسناد.

ثاال لااه  الخطٌااب  بقااولهم   " بنااى  األمٌاار     وقااد  م أ ـ اإلسننناد  ىلننى  السننبب
المدٌنة "،  وحقٌقة  الكبلم  بنى  العمال  المدٌنة  بؤمر  األمٌر،  فعدل إلى إسناد  
البنااا   إلااى  األمٌاار  ؛ ألنااه  سااببه  أو اآلماار  بااه  علااى  ساابٌل المجاااز العقلااً  

،  وهذا  ما  ٌدل  على مدى  عناٌة  األمٌر ، واهتمامه  بشؤن  (ٕٗللعبلقة  السببٌة

ا َهاَمااُن  المدٌنة  حتى  كؤنه  فاعل  البنا  . ومثله من القرآن اآلٌة    ٌَ َفؤَْوِقْد لًِ 

ٌِن َفاْجَعل لًا َصْرًحا  [.  إذ  أسند  اإلٌقاد  إلاى  هاماان  7ٖ] القصص  َعلَى الطا
 ،  فٌكون  هو  السبب  فٌه.   ، وهو  إنما  ٌحصل  بؤمره

و العدول بإسناد  الفعل  إلاى ساببه  ٌفٌاد  قٌاام  الفاعال  المجاازي  الاذي  
أسند  إلٌه  الفعل  بدور  رئٌة  فً  الجملة ،  وقد  ٌكون  هو  الركن األساسً  

ِض إِنَّ ِفْرَعْوَن َعابل ِفاً األَرْ  الذي  ال  ٌتم  العمل  بدونه ،  ففً  قوله  تعالى  

ًٌِ ِنَسا ُهْم  ْسَتْح ٌَ ُح أَْبَنا ُهْم َو ٌَُذبا ْنُهْم  ْسَتْضِعُؾ َطاِئَفًة ما ٌَ ًعا  ٌَ ]        َوَجَعَل أَْهلََها ِش
، فقااد جااا  فااً هااذه اآلٌااة إسااناد تااذبٌح أبنااا  المستضااعفٌن إلااى   [ٗالقصااص 

بذلك  ما كان ٌؤمر جنودهنفرعون، مع أنه لم ٌكن هو الذي ٌقوم بؤعمال التذبٌح، إ
فٌطٌعون أمره. والعبلقة هً السبِبٌة ، لٌدل هذا المجاز العقلً بعبارتاه الماوجزة 
على أن فرعون كان هو اآلمر المطاع فً أعماال تاذبٌح أبناا  المستضاعفٌن فاً 
مصاار، وأن جنااوده كااانوا ٌقومااون فعاابلً بهااذا العماال اإلِجرامااً الشاانٌع، طاعااة 

إلسااناد أهمٌااة صاادور األماار ماان . فؤفاااد هااذا العاادول فااً ا(ٕ٘للسااٌدهم فرعااون
فرعون  ودوره فً وقاوع الفعال الاذي  لاواله  ماا  حادث ،  وأن جناوده  مجارد  

 منفذٌن  ما  أمروا  به.

لُوْا نِْعَماَة َّللّاِ ُكْفاًرا َوأََحل ااوْا  وكاذلك فاً قولااه  تعاالى      أَلَاْم َتااَر إِلَاى الَّاِذٌَن َباادَّ

، فقد جا  فاً هاذا الانص أن الاذٌن بادلوا نعماة َّللا  [ 7ٕ] إبراهٌم َقْوَمُهْم َداَر اْلَبَوارِ 
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كفرا أحلوا قاومهم دار الباوار ألنهام كاانوا مان العوامال الرئٌساة التاً جعلات قاومهم 
دار الباوار ـ  ٌكفرون بربهم، فٌدخلون جهنم . فً حٌن أن الذي أحل هاإال  وهاإال 

شاؤنه ، فهناا عادول فاً اإلساناد أي   على سبٌل العقوبة والمجازاة ـ هو َّللا تعالى جل
مجاز عقلاً مبلبساته التسابب عان طرٌاق القٌاام بؤعماال اإلِؼاوا  واإلِؼارا  والمكار 

 .(ٕٙلالتً تؽرٌهم وإن كانت استجابتهم تؤتً من قبل إراداتهم الحرة 

َوإَِذا َماا   ومن  ذلك  ما  ذكره  سٌد  قطب  فً  تفساٌر  قولاه  تعاالى    
ا الَِّذٌَن آَمُنوْا َفَزاَدْتُهْم إٌِمَ  ُكْم َزاَدْتُه َهِذِه إٌَِماًنا َفؤَمَّ  ٌ قُوُل أَ ٌَ ن  اًنا أُنِزلَْت ُسوَرةٌ َفِمْنُهم مَّ

ْسَتْبِشاااُروَن  ٌَ َوُهاااْم 
إذ  ٌقاااول   ل  إن  الساااإال  ٌحمااال  رائحاااة   [ٕٗٔ] التوباااة  

  (8ٕل والتشاكٌك  فاً  أثرهاا  علاى  القلاوب( التهوٌن  من  شؤن  السورة  النازلة 

ْسَتْبِشاُروَن   قوله  تعالى     وٌعد ٌَ ا الَِّذٌَن آَمُنوْا َفَزاَدْتُهْم إٌَِماًنا َوُهاْم  جواباا    َفؤَمَّ
 حاسما  لتؤكٌد  دورها الرئٌة فً زٌادة اإلٌمان .

ب وعند تؤمل اآلٌاات التاً عادل فٌهاا اإلساناد إلاى السابب نلحاظ إلاى جانا
قضااٌة بٌااان أهمٌااة هااذا الساابب كااذلك القصااد إلااى التركٌااز علٌااه بنااا  علااى هااذه 

 األهمٌة ، فمما  جا   فً  القرآن  من  هذا  الضرب  

ااا َزاَدُهاْم إاِل ُنفُااوًر  قولاه تعااالى  - ااا َجاا ُهْم َنااِذٌٌر مَّ [ ، فؤسااندت ٕٗ] فاااطر  َفلَمَّ
إسانادا مجازٌاا لألناه هاو  زٌادة النفاور إلاى الناذٌر ، وهاو  ماا ساماه الزمخشاري

، والعبلقاااة (7ٕل الساابب فااً أن زادوا أنفسااهم نفااورا عاان الحااق  وابتعااادا عنااه(
 السببٌة، وفى التجوز هنا بٌان  ألهمٌة  النذٌر  فً  زٌادة  نفورهم.

اُتُه َزاَدْتُهْم إٌَِماًنا  َوإَِذا ومنه  قوله  تعالى    - ٌَ ِهْم آ ٌْ ْت َعلَ ٌَ ُتلِ
[ ، ففً ٕ] األنفال  

اآلٌة  أسندت الزٌادة إلى سببها وهو اإلٌمان، ولما كان األصل فً اإلٌمان 
الصادر عن َّللا عز وجل ، علم بالضرورة أن نسبة  وزٌادته هو التوفٌق اإللهً

لتركٌز علٌها ، إعبل  منه تعالى لشؤن إلٌه ، ل زٌادة اإلٌمان إلى اآلٌات بإضافتها
. وكؤن هذه اآلٌات المإثر (8ٕل.  بٌان لتوقؾ زٌادة  اإلٌمان علٌها، وهذه اآلٌات 

كان األثر من َّللا ، والتؤثٌر بتوفٌقه ، ولعل فً ذلك إشارة واعٌة  الحقٌقً ، وإن
تبلوة اآلٌات أو االستماع إلٌها ، أو اإلنصات  المتوقفة علً اإلٌجابٌة  إلى النتائج

علٌها بهذا األسلوب الجدٌد ، وكؤنه أمر بصٌؽة اإلخبار ،  لدقائقها ، فٌكون الحث
  .( ٖٓلوتحضٌض عن طرٌق اإلنبا 

كما نجد فً هذا الضارب مان العادول  توجهاا للحادث ذاتاه بإضافا  الفاعلٌاة 
و سبب فً حادوث الفعال كماا فاً على من ال ٌتصؾ بها أصبل ، لكنه فً األصل ه

َتَوفَّاااُهنَّ اْلَمااْوُت  قولااه تعااالى    ٌَ ااَى  ااوِت َحتَّ ٌُ [. إذ ٘ٔ] النسااا     َفؤَْمِسااُكوُهنَّ ِفااً اْلُب
جعل المتوفً هو الماوت ، والماوت ال ٌتاوفى ، ألن المتاوفً هاو ملاك الماوت باؤمر 



- 78ٙ - 
 

علااى طرٌااق المجاااز َّللا تعااالى ، فهااو المتااوفً الحقٌقااً ل فنقاال الفعاال إلااى المااوت 
. ولكان طاوى   (ٖٔل قبض األرواح مان األجساام ( ًواالتساع ، ألن حقٌقة التوفً ه

إسناده إلى سببه تؤكٌادا علاى حقٌقاة  عنذكر الفاعل الحقٌقً فً هذا المجال ، وعدل 
 . (ٕٖلالموت وطواعٌة حدوثه ، فكؤنه ٌحدث ذاتٌا ، وٌقع تلقائٌا

عدول فً اإلسناد إلى السبب  ، وهذا ما كما تظهر مزٌة  المبالؽة  عند ال  
الحظااه عبااد القاااهر عنااد إرادة تفخااٌم المعنااى ، قارنااا بااٌن هااذا النااوع والمجاااز 

، وقاد كاان الرماانً  مان  ( ٖٖلالمرسل  من حٌث اشتمال كلٌهما على هذه المزٌة 
قبله  قد  ذكر  أمثلة  من هذا اللون  فً  أثنا   حدٌثه  عن  ضاروب  المبالؽاة ، 

ذلك  ما  سماه  بالضرب  الثالث  ، وهو  إخراج  الكبلم  مخرج  اإلخباار    فمن
عن  األعظم  األكبار  للمبالؽاة ، كقاول  القائال   جاا   الملاك ، إذا  جاا   جاٌش  

] الفجار  َوَجا  َرب َك َواْلَملَُك َصّفًا َصّفًا  عظٌم  له.  وجعل  منه  قــوله  تعالى 
دالئاال  اآلٌااات  مجٌئااا  لااه  علااى  المبالؽااة  فااً    قااال  ل  فجعاال  مجااً   [ٕٕ

َن اْلَقَواِعاِد  ، كما ذكر  منه  أٌضا  قوله  (ٖٗل الكبلم( اَنُهم ما ٌَ ]النحال  َفؤََتى َّللّاُ ُبْن
 وقال   ل أي  أتاهم  بعظٌم  بؤسه  فجعل  ذلك  إتٌاناا  لاه  علاى  المبالؽاة(  [ٕٙ

 .(ٖ٘ل

واإلتٌان هنا ألمر َّللا وقدرته وقوته وإرادته المجً    والذي ٌنبه إلٌه أن
بالذات المتنقلة تعالى عن ذلك علوا كبٌرا  ، ولٌة لذاته القدسٌة ، ألنه ال ٌوصؾ

ًَ ِباْلَحقا َوَخِسَر  َفإَِذا َجا  أَْمرُ     وإنما هذا على سبٌل من قوله تعالى  ، ِ قُِض َّللاَّ

ا إِْبَراِهٌمُ   له   وقو  [87] ؼافر  ُهَنالَِك اْلُمْبِطلُونَ  ُه َقْد َجا   ٌَ أَْعِرْض َعْن َهَذا إِنَّ

نُظُروَن إاِلَّ أَن وقوله     [8ٙ] هود  أَْمُر َرباك  ٌَ ًَ  َهْل  ؤْتِ ٌَ ُهُم اْلَمبلِئَكُة أَْو  ٌَ َتؤِْت

 .  [ٖٖ] النحل  أَْمُر َرباَك 

 ى كما ال ٌجوزوهنا نكتة ببلؼٌة ٌجدر بنا تؤملها ، فاهلل سبحانه وتعال   
علٌه المجً  بالوجه الذي بٌناه ، فإن أمره ال ٌمكن أن ٌؤتً أو ٌجً  إال على 

ولما كان  مجازي ، فؤمر َّللا تعالى ٌصدر ، وال ٌؤتً ، وٌنفذ وال ٌجً  ، ، وجه
التعبٌر عنه فً القرآن باإلتٌان تارة ، والمجً  تارة أخرى ، دل ذلك ل على 

باإلتٌان والمجً  للتعبٌر عن حتمٌة  قضٌا ، قد أكدتؤكٌد صدوره وكونه قدرا م
 .( ٖٙل قادم آت متمثل قائم( وقوعه جزما ، وتجسٌد نفاذه فورا حتى شخص وكؤنه
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   ب/ اإلسناد  ىلى  الزمان

ٌمثل  له  الببلؼٌون بقولهم   " نهاره  صائم" " ولٌله  قائم "،  إذ  أسند    
القٌااام  إلااى  اللٌاال ،  وأصاال  الكاابلم  فاابلن  الصااوم  إلااى  النهااار،  كمااا  أسااند  

صائم فً  النهار  وقائم  فً  اللٌل ،  ولكنهم  أسندوا  الحدث  إلى  الزمان  مان  
حٌااث  وقوعااه  فٌااه  وٌفٌااد  هااذا  التجااوز  المبالؽااة  فااً  تمااام  الصااٌام  وكمااال  

 القٌام.

ِل إَِذا َسَجى ومنه  قوله   - ٌْ َحى َواللَّ َوالض 
واللٌل  إن  وصاؾ   [ٕـ ٔالضحى ]  

هنا  بالسكون عن طرٌق العدول فً اإلسناد فسكونه  مجازي  ؛ ألنه  ؼٌر  قابل  
للحركات المباشرة التً توصؾ  بالهدو   حٌنا  ، وبالفاعلٌة  حٌنا  آخر،  وإنما  
المراد  سكون  الناة  واألصوات  فٌه.  وفى  التعبٌر  هنا  داللاة  علاى  كماال  

  .( 8ٖلالهااادو   والساااكون  الاااذي  ٌلاااؾ  كااال ماااا اشاااتمل علٌاااه اللٌااال ذلاااك 

ْوٍم أَلٌٍِم  وقوله  تعالى    - ٌَ ُكْم َعَذاَب  ٌْ ًَ أََخاُؾ َعلَ ٌقااااااول فٌااااااه  [. ٕٙ] هود إِنا
األلوسً ل ووصفه  باأللٌم  أي  المإلم  على  اإلسناد  المجاازي  ؛ ألن  الماإلم  

نزلاة  الفاعال  نفساه ،  لكثارة  وقاوع  الفعال  هو  َّللا  سبحانه  نازل  الظارؾ  م
فٌااه  فجعاال  كؤنااه  وقااع  الفعاال  منااه ،  ولااذا  وصااؾ العااذاب  بااذلك  فااً  ؼٌاار  

 .( 7ٖل موضع من القرآن العظٌم(

أمااا  سااٌد  قطااب  فٌاارى  بااؤن  ل  الٌااوم  لااٌة  ألٌمااا  إنمااا  هااو  مااإلم    
ؤلومون  فااً  ذلااك  الٌااوم  واأللااٌم  اساام  مفعااول  أصااله  مااؤلوم هه  إنمااا  هاام  الماا

ولكن  التعبٌار  ٌختاار  هاذه  الصاٌؽة  هناا  لتصاوٌر  الٌاوم  ذاتاه  بؤناه  محمال 
 .( 8ٖل باأللم،  شاعر  به  فما  بال  من فٌه(

ْوًماا َعُبوًساا َقْمَطِرٌاًرا  وفى  اآلٌاة     - ٌَ َناا  با اا َنَخااُؾ ِمان رَّ إِنَّ
[ ٓٔ] اإلنساان   

أسند  العبوة  إلى  ضمٌر  الٌوم  ألنه  زمانه  فوصؾ  لذلك  بصفة أهله  مان  
،  وفى  هذا  التعبٌار  تصاوٌر  لهاذا الٌاوم  (  ٓٗلاألشقٌا   كما  ٌقول  الزمخشري

 بشدة  الهول  وعظم  األمر حٌث تعبة  فٌه  الوجوه  من  شدة  مكارهه  .

ْجَعااُل     وكااذلك  الحااال فااً قولااه تعااالى ٌَ ْوًمااا  ٌَ قُااوَن إِن َكَفااْرُتْم  ااَؾ َتتَّ ٌْ َفَك

[ فقاد  أساند  الفعال لٌجعال(  إلاى  ضامٌر  الٌاوم،  8ٔ ]المزمال   اْلِوْلَداَن ِشاًٌبا 
والٌوم  زمان ٌقع  فٌه  الفعل ،  وحقٌقة  اإلسناد   ٌوما  ٌجعل  َّللا فٌه  الولادان  

سابٌل  المجااز  العقلاً.  وهاذا  اإلساناد  شٌبا،  فؤسند  الفعل  إلى  زماناه  علاى  
.  ( ٔٗل ٌبٌن  مدى  الهول  فكؤن ل الٌوم  هو  الذي  ٌفعل هاذا  مان  شادة  هولاه(

ولماا بما فٌه من أحداث مرعبة ، تمؤل النفوة هوال ٌتسبب عنها لشدتها الشاٌب ،
  .   ( ٕٗلكان هذا الٌوم ظرفا لتلك األحداث ، صح أن ٌسند الشٌب 
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أمثلة هذا العدول باإلسناد إلى زمان الفعل ماا ٌتحاول باه  ونجد فً بعض
الزمان متحركا مشخصا ومجسادا ، مماا ٌضافً علاى التعبٌار الحٌوٌاة والحركاة 

 التً ٌنتج منها قدر عظٌم من التخٌٌل المإثر ، ومن  ذلك  فً  القرآن  

َل لَِتْسُكُنوْا فِ  قوله  تعالى   - ٌْ َهاَر ُمْبِصاًرا ُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم اللَّ ] ٌاونة  ٌِه َوالنَّ
[.    فقااد عاادل إلااى إسااناد  اإلبصااار إلااى  الاازمن  الااذي  ٌكااون  فٌااه  وهااو  8ٙ

،  لعبلقة  الزمنٌة ،  وكما ٌقول  سٌد  قطب    ل والتعبٌر  على  هاذا  (  ٖٗلالنهار
النحو تعبٌر  مشخص  وكؤنما  النهار  حً  ٌبصر  وٌرى  ، وإنماا  النااة  هام  

 .( ٗٗل الذٌن  ٌبصرون  فٌه  ؛ ألن  هذه  هً  الصفة  الؽالبة (

اْوٍم   وقوله    - ٌَ ٌُح ِفاً  ْت ِباِه الارا ِهْم أَْعَماالُُهْم َكَرَمااٍد اْشاَتدَّ َثُل الَِّذٌَن َكَفاُروْا ِباَربا مَّ

فٌعلاق  الزمخشاري  بقولاه  ل  جعال  العصاؾ  للٌاوم     [7ٔ] إبراهٌم َعاِصٍؾ 
ٌقاول األلوساً  ل  العصاؾ  اشاتداد  الارٌح    ( ٘ٗل وهاو  الارٌح(  وهو  لماا  فٌاه

وصؾ  به  زمان  هبوبها على  اإلسناد  المجازى  كنهااره  صاائم  ولٌلاه  قاائم  
،  و التعبٌااار  هناااا  إلاااى جاناااب المبالؽاااة ٌجسااام  معناااى  ضاااٌاع  ( ٙٗل للمبالؽاااة(

   منهاا  وال  األعمال  سدى  بحٌاث  ال  ٌقادر  أصاحابها  علاى  اإلمسااك  بشاً
االنتفاع به ، وهو  ما  ٌجسده  هذا  المشهد  العاصؾ  المتحارك  الاذي  ٌتحاول  
فٌاه  الٌااوم  نفسااه  لٌكااون  عاصاافا .  فٌبلاػ  فااً  تحرٌااك  المشاااعر  لااه  مااا  ال  

؛ ألن (  8ٗلٌبلؽه  التعبٌر  الذهنً  المجارد  عان  ضاٌاع  األعماال وذهابهاا  باددا
لنفة لتركز فاً تصاور شادة ذلاك الٌاوم ، لالٌوم ، توجٌها فً إسناد الفاعلٌة إلى 

وعصؾ ذلك الٌوم ، وحدٌث ذلك الٌوم ، دون التفكٌر فاً أشاٌا  جانبٌاة ، فكاؤن 
وقد ٌكون هذا التعبٌر علاى سابٌل المبالؽاة  المراد هو الٌوم فنسب إلٌه العصؾ ،

ٌهاام فااً تصااوٌر شاادة األماار ، وقٌااام العصااؾ علااى أشااده فااً ذلااك الٌااوم ، ممااا 
 اإلنسان ، فارتبط الحدث به نفسٌا ، فعدل إلى إسناد الفعل إلٌه .

ْوٌم  وقول َّللا عّز وجّل   - ٌَ ًة لاَمْن َخاَؾ َعَذاَب اآلِخَرِة َذلَِك  ٌَ إِنَّ ِفً َذلَِك آل

ْشُهوٌد  ْوٌم مَّ ٌَ اُة َوَذلَِك  ْجُموٌع لَُّه النَّ [  ، والشهود  هو الحضور ٖٓٔ] هود  مَّ
فجا  فً هذا النّص ،  بإدراك الحواة فبل ٌكون إال لشً  مجسم المصحوب 

إسناد إمكانٌة المشاهدة للٌوم ، مع أن الٌوم اسم لزمن ، وهو ال ٌدرك بالحواة 
، لكن الذي ٌشهد وٌدرك بالحواة هو ما ٌحصل فً الٌوم من أشٌا  وأحداث 

شهوداً ترى أو تسمع أو تلمة ، ولما كان كل شً  فً ذلك الٌوم سٌكون م
ٌَِّة على الٌوم تجسٌما له للداللة على  محضوراً ؼٌر ؼائب ، كان إطبلق المشهود

 .( 7ٗلهذه المشهودٌة الشاملة لكل ما ِفٌه بؤوجز عبارة ، على سبٌل المجاز العقلً
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   ج/ اإلسناد  ىلى  المكان

 " طرٌااق  سااائر"  و " نهاار  جااار"،  إذ  أسااند  ( 8ٗلوٌمثاال  لااه  بقااولهم  
إلى  ضمٌر  الطرٌق  والجري  إلى  ضمٌر  النهر،  والسائر  هم  الناة   السٌر 

والذي  ٌجرى  هو  الما   والطرٌق  مكاان للساٌر، والنهار مكاان لجرٌاان الماا  
فؤسند الفعل إلٌهما تجوزا ، وٌفٌد  هذا  المجاز المبالؽة فً  كثارة ازدحاام النااة  

هار  حتاى  لٌتخٌال أن  الطرٌاق هاو  فً الطرٌق ،  وشدة  اندفاع  الماا   فاً  الن
 الذي  ٌسٌر،  وأن  النهر هو  الذي ٌجرى ،  ومن ذلك  قول الشاعر 

 ملكنا  فكان  العفو  منا  سجٌة      فلما ملكتم  سال  بالدم أبطح

فقااد  أسااند  الشاااعر  الفعاال  " سااال" إلااى  األبطااح مبالؽااة  فااً  كثاارة    
    سالت  الدما  باألبطح .الدما   التً  أرٌقت  وأصل  اإلسناد 

 ومنه فً القرآن  

حٌاان باؤن   به[. ٌرى  ا8٘] القصص أََولَْم ُنَمكان لَُّهْم َحَرًما آِمًنا  قوله  تعالى     -
أي    ( ٓ٘لاإلسناد  هنا  مجاازي ؛ ألن  األصال  فاً  التعبٌار " حرمااً  آمناا سااكنوه "

أسااند  اساام  الفاعاال " آمنااا "  إلااى  الضاامٌر  العائااد  إلااى  الحاارم  ، والحاارم  مكااان  
األماان  علااى  ساابٌل اإلسااناد المجااازي لعبلقااة  المكانٌااة .  وٌفٌااد  هااذا  التجااوز  فااً  
اإلسااناد  المبالؽااة  فااً  كمااال  نعمااة  األماان  التااً  تفضاال  َّللا  بهااا  علااى  سااكان  

 الحرم .

وقااد  ذكاار  العااز باان عبااد الساابلم ممااا ٌشاابه  الشاااهد السااابق عااددا ماان    
(  ٔ٘لٌشتمل علٌه وٌقاع  فٌاه " وصؾ المكان بصفة مااآلٌات فً فصل  سماه  " 

 ، وقوله     [ٖ٘] إبراهٌم َربا اْجَعْل َهَذا اْلَبلََد آِمًنا  ،  فمن ذلك قوله تعالى   

ٌقااول   وصااؾ  البلااد  باااألمن  وهااو   [ٕٙٔ] البقاارة   َربا اْجَعااْل َهااَذا َبلَااًدا آِمًنااا

ِقاٌَن ِفاً َمَقااٍم أَِماٌٍن  صفة  ألهلاه. ومناه  قولاه  تعاالى   [  ٔ٘] الادخان  إِنَّ اْلُمتَّ

َبٌة  ٌقول  وصفه  بذلك  وهو  صفة  ألهله. وقوله  تعالى    ٌا  [ ٘ٔ] سبؤ َبْلَدةٌ َط

 ، وصفها  بالطٌب  وهو  صفة  لهوائها.

ااٍت َتْجاِري ِمان َتْحِتَهاا األَْنَهااُر  و فً قوله  جال  ثنااإه    - ] البقارة أَنَّ لَُهاْم َجنَّ
[ ٌشٌر  إلى  المجاز  هنا  الزمخشري  بقوله  ل وإسناد الجري إلى  األنهاار ٕ٘

.  ٌشاٌر بهاذا  ( ٕ٘ل من اإلسناد المجازي كقاولهم    بناو  فابلن  تطاإهم  الطرٌاق(
وهو  الوادي  الاذي  تجارى  فٌاه  المٌااه ـ ال  ٌجارى ،  وإنماا    إلى  أن  النهر ـ

ٌجاارى  المااا   واألنهااار  مكااان  لااه ،  وذلااك  علااى  ساابٌل اإلسااناد المجااازي  
 وعبلقته  المكانٌة.
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وقد  جاا   كثٌار  مان  اآلٌاات  الكرٌماة  وقاد  أساند  فٌهاا  الجرٌاان  إلاى         

 [ ٙ] األنعاام َجَعْلَنا األَْنَهاَر َتْجِري ِمن َتْحِتِهْم وَ  األنهار  دون  مائها  فمن  ذلك 

اٍت َتْجِري ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َخالِِدٌَن  ، وقوله    َوَعَد َّللّاُ اْلُمْإِمِنٌَن َواْلُمْإِمَناِت َجنَّ

ِفٌَها 
 [.8ٕ]التوبة  

ة  وتكمااان  ببلؼاااة  المجااااز  فاااً  هاااذه  اآلٌاااات  فاااً  أن  المٌااااه  لكثااار  
فٌضااانها  وشاادة  جرٌانهااا  تاارى  وكااؤن  محلهااا  هااو  الااذي  ٌجاارى ،  أي  أن  
الجري  تجاوز  الماا   إلاى  مكاناه ،  وقاد  ٌكاون  فاً  ذلاك  إشاارة  إلاى  أنهاا  

 .   ( ٖ٘لجارٌة  فً  ؼٌر  أخادٌد

ولعاال  فااً  كاال  هااذا  مااا  أشاارنا  إلٌااه  فٌمااا  ساابق  ماان  المبالؽااة  فااً    
بحٌث  تتناهى  حتى  تصبح  صفة  للمكاان  الاذي  فٌاه  صااحبه  كمال  الصفة  

األنهار دون مائها  وهو فاعل الجرٌان الحقٌقً  الحقٌقً. وفً إسناد الجرٌان إلى
التصوٌر الفنً ، أضعاؾ ما فً االساتعمال الحقٌقاً مان الداللاة علاى  من عظٌم

 .  ( ٗ٘لتماما  المعنى المراد أداإه

ٌة ِبَقَدِرَها  ومن هذا اللون قوله   ٌَ [. إذ أسند فٌاه 8ٔ] الرعد  َفَسالَْت أَْوِد
ناا حااٌن نقاؾ هاذا الكاابلم  الساٌبلن إلاى األودٌااة، ماع أنَّ الساٌبلن للمااا  فٌهاا، ولكنَّ
نلَمة المقصود به مان ورا  سااتر المجااز، إِذ أُساِند الساٌبلن للمحال ، وهاو هناا 

بجماال، وبفكارة مضاافة،  را  الساتر نحاةواألودٌة ، ومع تحصٌل  المراد من 
وهً أن الناظر إلى تدفق الما  فً األودٌة ، وتدافع أمواجه ، ٌتوهم فً لحظات 
االنبهار أن األودٌة تجري أٌضاً مع الما  ، وهذا معنى بدٌع ٌضفً علاى الكابلم 

 .( ٘٘لزٌنة ، وٌصور حالة التخٌل التً تعتري الناظرٌن المندهشٌن

لحسن  لهذا  النوع  من  العادول فاً اإلساناد  كما أن  القٌمة  الببلؼٌة  وا
قااد  ٌتااؤتى  ماان  ناحٌااة  التخٌٌاال التااً ٌشااٌر إلٌهااا  الزمخشااري  كمااا  فااً  قولااه  

ْمِع َحَزًنااا تعااالى    ااُنُهْم َتِفااٌُض ِمااَن الاادَّ ٌُ أَْع َتَولَّااوْا وَّ
[  ، إذ ٌقااول          8ٕ] التوبااة  

هو  أبلػ  من  ٌفٌض  دمعها  ألن  ل  تفٌض  من  الدمع  كقولك  تفٌض  دمعا  و
 .( ٙ٘ل العٌن  جعلت  كؤن  كلها  دمع  فائض(

فمرجع  الحسن  فً  إسناد  الفعل  "تفاٌض"  إلاى  األعاٌن  ناشان  مان    
تخٌٌل  أن  المكان  ٌقع  منه  الحدث ،  وفٌه  من  المبالؽاة أٌضاا التاً ذكرناهاا  

 وقوة  التؤثٌر  ما  لٌة  فً  ؼٌره .

ٌُوًنا   هذا  واضح  فً  قوله  تعالى   ومثل    ْرَنا األَْرَض ُع ] القمر َوَفجَّ
[ فؤسااند  التفجٌاار  للعٌااون  فااً  المعنااى  وأوقااع  علااى  األرض  فااً  اللفااظ  ٕٔ
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لٌفٌااد  معنااى  الشاامول  وأن  األرض  قااد  صااارت  عٌونااا  كلهااا.  وكمااا  ٌقااول  
فقٌاال    وفجرنااا  عٌااون  عبااد القاااهر  ل  ولااو  أجاارى  اللفااظ  علااى  ظاااهره  

األرض  أو  العٌااون  فااً  األرض  لاام  ٌفااد  ذلااك.. ولكااان  المفهااوم  منااه  أن  
 . ( 8٘ل الما   قد  كان  فار  من  عٌون متفرقة  فً  األرض(

وإن  اكتفى  عبد القاهر  بناحٌة  الجمال  من  ناحٌة  النظم  فسٌد  قطب    
ٌة  التخٌٌل  حٌن  ٌقاول  باؤن  الجماال  ٌوضح  لنا  سر  جمال  التعبٌر  من  ناح

ٌُوًنا   فً  اآلٌة    ْرَنا األَْرَض ُع ل  هو  هذه  الحركة  التخٌٌلٌة  السارٌعة  َوَفجَّ
،  التً  ٌصاورها  التعبٌار ... حركاة  التفجٌار  التاً  تفاور  بهاا  األرض  فاً  

وتشاارك   ومضااة ،  فهااذه  الحركااة  التخٌٌلٌااة  تلمااة  الحااة ، وتثٌاار  الخٌااال 
 .(  7٘ل النظر  والمخٌلة  فً  تذوق  الجمال(

وماان ببلؼااة هااذا الضاارب  تلااك الفاعلٌااة التااً ٌكتساابها المكااان ماان هااذا 
العدول فً اإلسناد ، وهاً فاعلٌاة تكساب المكاان أوصاافا تتناساب ماع الساٌاق ، 

ْعلَاُم َمااا َتْحِمااُل ُكاال  أُنَثااى  وتثاري المعنااى كمااا جااا  فااً اآلٌااة    ٌَ َوَمااا َتِؽااٌُض َّللّاُ 

[. ٌقول  الزمخشري   ل فؤسند  الفعال  إلاى  األرحاام  وهاو  7] الرعد األَْرَحاُم 
أي  الجنٌن ، فاألرحاام ال تؽاٌض وال تازداد ، وإنماا الاذي ٌطلاق (   8٘ل لما  فٌها(

علٌه  هذا  الوصؾ هو الجنٌن الذي بداخل الرحم وهو مكانه ، فاإلسناد مجازي 
وفٌااه تنوٌااه بشااؤن األرحااام وتصااوٌرها كؤنهااا هااً فاعلااة   وعبلقتااه  المكانٌااة ،
 الزٌادة والنقصان.

، أسند اإلخراج إلى    [ٕ] الزلزلة َوأَْخَرَجِت األَْرُض أَْثَقالََها  وقوله  تعالى   -
األرض مجازا ؛ ألن المخرج هو َّللا سبحانه وتعالى واألرض مكان لهذا اإلخراج 

المكانٌة . وفً هذا اإلسناد تخٌٌل محرك ومثٌر، فؤنت ترى ، ولٌست فاعله فالعبلقة 
ا مما حملته  ماألرض فاعلة جاهدة تخرج ما ٌثقلها من أجساد ومعادن وخبلفه

طوٌبل وكؤنها تتخفؾ من هذه األثقال ، والتعبٌر ٌصورها فاعلة تقذؾ بشدة ما  
الحدث ، كؤنه  تقرٌر تلقائٌة مضٌا فًبداخلها من أثقال فً مشهد حً ٌخلع القلوب 

 .( ٓٙلفً ؼٌر حاجة إلى محدث ، وتركٌزاً لبلنتباه فٌه" 

   د/ اإلسناد  ىلى  المفعول

وٌقصد  به  إسناد  ما  ُبنً  للفاعل  إلاى  المفعاول  كقاولهم "سار كااتم"    
أي  مكتااوم  وذلااك  مبالؽااة  فااً  كتمانااه  وإخفائااه  إذ  األصاال  " كااتم  الرجاال  
الساار "،  فلمااا  أرٌااد  المبالؽااة  فااً  حفااظ الساار  وكتمانااه  أسااند  الفعاال  إلااى  

اد  لبٌااان  أن  الكتمااان  بلااػ  مفعولااه  فقٌاال  " ساار  كاااتم"  وتجااوزوا  فااً  اإلساان
مبلؽا  صار  فٌه  السر  كاتما  ال  مكتوما.  ومثلاه   " منازل  عاامر "، " وأمار  
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ٌائة "،  و " طرٌق  مضً  " ،  فاالمنزل  ٌكاون  معماورا،  واألمار  مٌئوساا  
 لهذا  الضرب  بقول  الشاعر (  ٔٙلمنه،  والطرٌق  مضا ،  وقد  مثل  الفرا 

 ال  ترحل  لبـؽٌتها      واقعد  فإنك أنت الطاعم الكاسًدع  المكارم  

فهو  ٌطلب  من  المهجو  أن  ٌظل  قاعدا  فهو  المطعوم  المكساو  أي    
الااذي  ٌطعمااه  ؼٌااره  وٌكسااوه ،  وأسااند  الشاااعر " الطاااعم  والكاسااً"  إلااى  

 ضمٌر  المفعول  مبالؽة  فً  تحقٌره  والحط  من  شؤنه  واالستهزا   به.

ابلَلََة ِباْلُهاَدى َفَماا َرِبَحات  ومنه  قوله  جال  وعابل    - أُْولَِئاَك الَّاِذٌَن اْشاَتُرُوْا الضَّ

فالتجارة  لٌست  هً  الفاعل  الحقٌقً   [.ٙٔ] البقرة تاَجاَرُتُهْم َوَما َكاُنوْا ُمْهَتِدٌنَ 
بهااا  ماان    للفعاال  المنفااى " ربااح"  فعاادل إلااى إسااناد  الفعاال المنفااً إلٌهااا  لتلبسااه

حٌث  وقوعه  علٌها ،  واألصل  " فما  ربحوا  فً  تجاارتهم"،  والعبلقاة التاً 
. وال ٌخفى ما أداه هذا العدول من إٌجاز مع ل المبالؽة  فً   صّححت هذا اإلِسناد

وفاوق  ذلاك  ( ،   ٕٙل تخسٌرهم  لما  فٌه  من  اإلشعار  بكثرة  الخسار  وعموماه(
ل أنه ٌنبؽً لصاحب العقل ،     إشارة إلى معنى دقٌق هو نجد  أن  التعبٌر  فٌه 

ابَللََة ِباْلُهاَدى      والدٌن أن ٌدع هذه البٌعة الماذكورة فاً قولاه     اْشاَتَرُوا الضَّ
 .( ٖٙل ( ، وهً لٌست رابحة حتى ولو كانت سببا أكٌدا للربح ، فما بالك بها

ِحاَم  ومنه قولاه تعاالى    - اْوَم ِماْن أَْماِر َّللّاِ إاِلَّ َمان رَّ ٌَ ] هاود   َقااَل الَ َعاِصاَم اْل
ٌقااول  القرطبااً  بااؤن   عاصااما  بمعنااى  معصااوم  مثاال  مااا   دافااق  أي   [ٖٗ

 مدفوق،  وٌستشهد  على  ذلك  بقول  الشاعر 

 بطن  القٌام  رخٌم  الكبلم     أمسى  فـإادي  به  فاتنا

وعلااى  قولااه  هااذا  ٌكااون  قااد  أسااند  اساام  الفاعاال  " عاصاام"   . ( ٗٙلأى  مفتونااا
إلى  ضامٌر  اسام  المفعاول  علاى  سابٌل  اإلساناد المجاازي لعبلقاة  المفعولٌاة.  

 والتعبٌر  ٌفٌد  المبالؽة  فً  نفى  العصمة  عمن  كفر.

وإلى جانب المبالؽة فً هذا الضارب مان العادول فاً اإلساناد نجاد كاذلك 
ي ٌؤتً  فً  هذا  اللون  متضمنا  دعوى  مإٌدة  ببرهانها  ، فمثبل  التوكٌد ، الذ

ااْوَم ِمااْن أَْمااِر َّللّاِ  اآلٌااة السااابقة     ٌَ فٌهااا  توكٌااد  لنفااى  العصاامة    الَ َعاِصااَم اْل
عماان  كفاار،  وبالضاارورة  إذا  انتفااى  وجااود  العاصاام  انتفااى  كااذلك  وجااود  

ٌة  مصحوبة  بادلٌلها. وهاذا  مفهاوم  مان  المعصوم . فالعبارة  بذلك  كؤنها  قض
كبلم  عبد القااهر  حاٌن  قاال  عان  هاذا  المجااز  ل  وإثباات  ماا  أثبات  للفارع  
الااذي  لااٌة  بمسااتحق  ٌتضاامن  اإلثبااات  لؤلصاال الااذي  هااو  المسااتحق ، فاابل  
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ٌتصاااور  الجماااع  باااٌن  شاااٌئٌن  فاااً وصاااؾ  أو  حكااام  مااان  طرٌاااق  التشااابٌه  
 .( ٘ٙل دأ  باألصل  فً  إثبات  ذلك  الوصؾ  والحكم  له(والتؤوٌل  حتى  ٌب

ومضاامون  عبارتااه  هااذه  أن  اإلسااناد  إلااى  الفاعاال  المجااازي  تؤكٌااد  
لصدور  الفعل  من  الفاعل  الحقٌقً  ؛ ألناه  إذا  صاح  أن  ٌكاون  الفعال  مان  

ي  أ -فاااإن  حدوثاااه  مااان  الفاعااال  الحقٌقاااً  -أي  الفااارع  -الفاعااال  المجاااازي  

ةٍ  آكد .  ومثال  ذلك  قوله  تعالى  –األصل  ٌَ اِض   [ٕٔ] الحاقة َفُهَو ِفً ِعٌَشٍة رَّ
والذي  ٌرضى  هو  صاحب  العٌشة  ولٌست  العٌشة  نفسها ، وأصال  التعبٌار 
عٌشة  راض  صاحبها ،  فؤسند  الرضا إلى العٌشاة  لمبلبساة الرضاا  لهاا  مان  

مجااز  هناا  المبالؽاة  فاً  بٌاان  النعاٌم  الاذي  حٌث  وقوعاه  علٌهاا ،  وٌفٌاد  ال
أن تلك العٌشة لما كانت  بحٌاث  ٌرضاى   (أعده  َّللا  للمإمنٌن فً  الجنة  حتى 

. فإثباات  ( ٙٙل) اإلنسان  فٌها حاله جاز أن توصاؾ هاً بالرضاا  فٌقاال  راضاٌة
الرضااا  إلااى  العٌشااة  وهااى  الفاارع  تإكااد  رضااا  صاااحبها  وهااو  األصاال .  

وق  ذلااك نجااد  فااً  هااذا  اإلسااناد  توكٌاادا  لشاادة  االرتباااط  بااٌن  العٌشااة  وفاا
 وصاحبها  مما  ٌصحح  أن  توصؾ  هً  بالرضا.

ومما تلفت النظر إلٌه الدكتورة بنت الشاطن فً ببلؼة هاذا الضارب مان 
العدول فً اإلسناد أنه حٌن ٌرٌد المجاز القرآنً تنبٌه العقول ، وتوجٌه المشاعر 
نحو الحدث بالذات ، فإناه ٌشاٌر إلٌاه وحاده لٌثٌار االنتبااه حولاه ، فٌضافً صافة 

ى ؼٌاار المرٌااد حٌنااا آخاار ، الفاعلٌااة علااى ؼٌاار الفاعاال حٌنااا ، وساامة اإلرادة علاا
وٌضٌؾ ضجٌج الحركة علاى ؼٌار المتحارك ، عان طرٌاق العادول عان صاٌؽة 

اِجَفااُة    الفاعال إلااى المفعاول ، وٌتجلااى ذلااك فاً قولااه تعااالى    اْوَم َتْرُجااُؾ الرَّ ٌَ
قُولُونَ  ٌَ ْوَمِئٍذ َواِجَفٌة   أَْبَصاُرَها َخاِشَعٌة    ٌَ اِدَفُة   قُلُوٌب  ا لََماْرُدوُدوَن  َتْتَبُعَها الرَّ أَِئنَّ

ًَ َزْجَرةٌ  َما ِه ةٌ َخاِسَرةٌ   َفإِنَّ ِخَرًة   َقالُوا ِتْلَك إًِذا َكرَّ ا ِعَظاًما نَّ ِفً اْلَحاِفَرِة   أَِئَذا ُكنَّ

اِهَرِة     . [ٗٔ -ٙ] النازعات  َواِحَدةٌ   َفإَِذا ُهم ِبالسَّ

، الحااافرة ، الخاساارة ، فاانحن هنااا أمااام هااذه األلفاااظ   الراجفااة ، الرادفااة 
الساااهرة ، وكلهااا بصااٌؽة الفاعاال مااع أن األصاال أن تكااون بصااٌؽة المفعااول ، 
فاااألرض مرجفااة ال راجفااة ، وأن التابعااة مردفااة ال رادفااة ، وأن حفاارة القباار 
محفااورة ال حااافرة ، وأن الكاارة خساار أصااحابها ، وأن الساااهرة سااهر أربابهااا ، 

ا االطااراد ظاااهرة أساالوبٌة ال ٌهااون وعاادول القاارآن عاان هااذا األصاال بمثاال هااذ
إؼفالها ، قد ٌكون المراد وهً تتكرر فً القرآن لفت النظر نحاو الحادث بماا لاه 
من طواعٌة وتلقائٌة مساتؽنٌا فٌاه عان ذكار المحادث وهاو َّللا تعاالى ، فااألرض 
راجفاة وهااً مرجوفااة ، والرادفااة التابعااة وهااً مردوفااة ، وهكااذا القااول بالنساابة 

رة والساهرة ، فهنا طواعٌة تتمثل فً أن ترجؾ األرض ذاتهاا ، للحافرة والخاس
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وهنا تلقائٌة تؽنً عن ذكر المحدث جل شؤنه ، بما أودع سبحانه فً األرض من 
قااوة التسااخٌر لمااا ٌرٌااد لهااا ، وهنااا أٌضااا مباؼتااة ، ال ٌاادري معهااا اإلنسااان ٌااوم 

ئرة إلى ما ساخرت القٌامة ، وتركٌز لبلنتباه فً أخذ الرجفة بحركة تلقائٌة ، صا
 .( 8ٙلله

وتؤخذ بنت الشاطن على أكثر المفسرٌن عدم االنتباه إلى هذا الملحظ   
الدقٌق ، وهذه الظاهرة األسلوبٌة المطردة ، وانشؽالهم بالخوض فً تفصٌبلت 

  .(  7ٙلالفاعل ، وتؤوٌل صدور الفعل عنه
فمن ذلك ما  كما قد ٌفٌد هذا اللون من العدول  فً اإلسناد المدح أو الذم  

  [ٕٔ] الحاقة عٌشة  راضٌة  ذكره الطبري حٌن وقؾ  عند  قوله  تعالى   

فقال   ل فوصفت  العٌشة  بالرضا  وهى  مرضٌة  ألن   ذلك  مدح  للعٌشة  
والعرب  تفعل  ذلك  فً  المدح  والذم فتقول   هذا " لٌل  نائم " و"سر  كاتم " 

إلٌه  وهو  فً  األصل  مفعول  لما  ٌراد  من  و"ما   دافق"  فٌوجهون  الفعل  
 .( 8ٙل المدح  أو  الذم(

ا  َداِفقٍ  وفً قوله جل شؤنه    نُظِر اإلِنَساُن ِممَّ ُخلَِق ُخلَِق ِمن مَّ ٌَ َفْل
      [

نجد  أن  الادفق  أساند  إلاى  الماا  ، وهاو  لصااحبه  علاى  سابٌل  [ٙـ٘الطارق 
أن هاااذا التعبٌااار مااان اساااتعماالت العااارب  اإلساااناد المجاااازي ، وٌقااارر الطباااري

األصااٌلة وهااو  ممااا  أخرجتااه  العاارب  بلفااظ  فاعاال  وهااو  بمعنااى  المفعااول ،  
ن  أكثر من  ٌستعمل ذلك من أحٌاا  العارب ساكان الحجااز إذا كاان فاً إوٌقال  

 . ( 8ٓلمذهب النعت

أما  الشارٌؾ  الرضاً  فٌنظار إلاى هاذا المجااز لٌحللاه مان طرٌاق آخار 
ٌقول  ل وعندي فً ذلك وجه آخر، وهو أن هذا الما  لماا كاان فاً العاقباة حٌث 

ٌإول إلى أن ٌخرج منه اإلنساان المتصارؾ القاادر الممٌاز جااز أن ٌقاوى أماره 
فٌوصااؾ بصاافة الفاعاال ال صاافة  المفعااول  ، تمٌٌاازا لااه عاان ؼٌااره  ماان  المٌاااه  

. فٌشاٌر باذلك إلاى ( 8ٔلالمهراقة ، والمائعات  المدفوقة  وهذا  واضح  عند تؤملاه
إكسابه الفاعلٌاة الذاتٌاة تنوٌهاا بشاؤنه ، وتمٌٌازا لاه عان ؼٌاره مماا ال ٌاإول إلاى 

 شً  فً قٌمة اإلنسان .

   هـ/ اإلسناد  ىلى  الفاعل

وهااو  أن  ٌعاادل إلااى إسااناد  الفعاال  المبنااى  للمفعااول  إلااى  الفاعاال  ،   
ْفَعام"  فاالمفَعم  هاو  المملاو   بقاولهم  "ساٌل  مُ (  8ٕلوٌمثل  له  الخطٌب القزوٌنً

ٌُفَعام  أي  ٌماؤل   والسٌل  فً  حقٌقته    ُمفِعم  أي  مالن ،  والوادي  هاو  الاذي  
بالما  ،  وأصل  اإلسناد    أفعم  السٌل  الوادي ،  فعدلوا  فً  اإلسناد  فجعلاوا  
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ة  المبالؽاة  السٌل  مفعما  على  سبٌل اإلسناد المجازي ، لعبلقة  الفاعلٌة  ، إلفاد
فً  فٌضان الما   وامتبل   الوادي  به  حتى  أصبح  السٌل  مملو اً  ال  مالئاا،  
ومثل  ذلك  قولهم   " ما   مؽمور " واألصل  أن  ٌكون  الما   ؼاامرا  ولاٌة  
مؽمورا  ، فاستعمل  اسم  المفعول  هنا  بمعناى  اسام الفاعال لعبلقاة  الفاعلٌاة .  

لعدول فً اإلسناد إلى هذا النوع مرتبطا فً الؽالب بالمبالؽاة وفى  القرآن  نجد ا
 فً أدا  المعنى أو توكٌده أو بهما معا ، ومن ذلك   

اً   قوله  تعالى   - ًٌّ ُه َكاَن َوْعُدهُ َمؤِْت  . وهو عند  المفسرٌن     [ٔٙ] مرٌم إِنَّ

مؤتٌااا  إلااى    ، أي  أسااند  اساام  المفعااول(  8ٖل لمفعااول  فااً  اللفااظ  بمعنااى  آت (
ضاامٌر  الوعااد  الااذي  هااو  فاعلااه  حقٌقااة  ؛ ألنااه  ٌااؤتً  وال  ٌااإتى ،  ولكاانهم  
تجوزوا  وأسندوا  اسم  المفعاول  إلاى  ضامٌر  الفاعال  للمبلبساة  باٌن  الفاعال  
الاذي  هاو  الوعاد  والماؤتى  الاذي  هاو  اسام  مفعاول  لعبلقاة  الفاعلٌاة،  وٌفٌاد 

. وكاؤن الوعاد ٌساعى ( 8ٗل بؤن  وعاد  َّللا  عبااده  منجاز(التجوز هـنا ل  التؤكٌد  
 . ( 8٘لإلى الناة الذٌن ٌسٌرون إلى قدر َّللا فٌهم 

َفإَِذا َعَزَم األَْمُر  وقوله  تعالى    -
[ العْزم على القتال واإلِلازاُم باه ٕٔ] محمد  

ُساول صالى َّللا علٌاه وسالم ، ثام مان شاؤن أولٌاا  األمار مان بعاده  ، من شؤن الرَّ
فاألمر هو أمرهم . وقد جا  فً هذا النص إساناد العازم إلاى األمار، بادل إساناده 

،  واألسلوب الحقٌقً هو   فاإذا عازم (  8ٙلإلى صاحب األمر على طرٌق المجاز
اإلنسااان  علااى األماار، والعبلقااة فاعلٌااة وقااد حقااق األساالوب المجااازى تؤكٌااد أن 

ل  إشااعارا  بااؤن الضاارورة أو األماار واقااع  ال  محالااة .  كمااا أن فااً هااذا العاادو
المصاالحة الشاادٌدة لجماعااة المساالمٌن هااً التااً تجعاال ولااً األماار ٌعاازم األماار 
ِبالقتال إلزاماً، حتاى كاؤن أمار المسالمٌن العاام هاو صااحب العازم ، وهاذا معناى 

 .( 88لدقٌق قد أدته العبارة القرآنٌة بؤبلػ إٌجاز

ٌُْإِمُنوَن ِبااآلِخَرِة َوإَِذا َقَرْأَت اْلقُرآَن  وقوله  تعالى    - َن الَِّذٌَن الَ  ٌْ َنَك َوَب ٌْ َجَعْلَنا َب

ْسُتوًرا وهنا ٌرى  الزمخشري أن  قوله  تعالى " حجاباا    [٘ٗ] اإلسرا  ِحَجاًبا مَّ
،  أي  ماان  إسااناد  اساام  المفعااول  إلااى  (  87لمسااتورا "  كقااولهم  "سااٌل  مفعاام"

إساناد  اسام  المفعاول "مساتورا" إلااى  الفاعال  فٌكاون  علاى  ذلاك  قاد عاادل إلاى 
ضمٌر  الفاعل  ؛ ألن  الحجاب  ٌكون  ساترا  ولٌة  مستورا .  وٌفٌد  اإلسناد  
هنا  المبالؽة  فً  وصؾ ل كبرا   قرٌش  الذٌن  ٌستمعون إلى القارآن  ولكانهم  

  بالطؽٌاان(  88ل ٌجاهدون   قلوبهم  أال  ترق  له وٌمانعون  فطرتهم أن  تتؤثر به(
والمكابرة إلى حد أنهام لام ٌعاودوا مساتورٌن بالحجااب ، بال صاار الحجااب هاو  

 المستور بطؽٌانهم .
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ٌَُول اوَن األَْدَبااَر َوَكااَن َعْهاُد   وقوله  جل  وعبل   - َ ِمن َقْبُل ال  َولََقْد َكاُنوا َعاَهُدوا َّللاَّ

ِ َمْسُإوال َّللاَّ
مسئوال "  إلى  ضامٌر  العهاد  [. أسند  اسم  المفعول  " ٘ٔ] األحزاب  

والعهد  ال  ٌسؤل  بل  المسئول  صاحبه ،  فكان  ذلك  على  سبٌل  المجاز  العقلاً  
والعبلقة  الفاعلٌة ،  والعادول فاً اإلساناد  هناا  ٌفٌاد  كماال  المبالؽاة  فاً  وجاوب  

ولاى  ساإال  االلتزام  بالعهد ،  وفوق  ذلك  التؤكٌد  فإذا  كان  العهد  ٌسؤل  فمن  األ
 .   ( 7ٓلصاحبه ،  مع  ما  فً  الكبلم  من  التوعد

[   فؤسااند  8ـ 7] التكااوٌر َوإَِذا المااو ودة ُسااِئلَْت ِبااؤَيا َذنااٍب قُِتلَااْت  ومنااه      -
الفعل  المبنى  للمجهول "سئلت"  إلى  ضمٌر  المو ودة  وهاى  لان  تساؤل  بال  

 مجازي عبلقته  الفاعلٌة.وائدها  هو  الذي  ٌسؤل  واإلسناد 

وتظهاار  لنااا  فائاادة  التجااوز  هنااا  فااً  قااول  األلوسااً  بااؤن  المااو ودة    
تسؤل ل  دون  الوائد  مع  أن  الذنب  له  دونها  لتسلٌتها  وإظهار  كمال  الؽٌظ  
والسخط  لوائدها  وإسقاطه  عن  درجة  الخطاب  والمبالؽة  فً  تبكٌته ،  فاإن  

إذا  سئل  بمحضر  الجانً  ونسبت  إلٌه  الجناٌاة  دون  الجاانً   المجنً  علٌه 
كان  ذلك  بعثا  للجانً  علاى  التفكار  فاً  حاال  نفساه  وحاال  المجناً  علٌاه  
فٌرى  برا ة  ساحته  وأنه  هاو  المساتحق  للعتااب  والعقااب  وهاذا  ناوع  مان  

أَأَناَت قُلاَت  تعاالى  االستدراج  واقع  على  طرٌق  التعرٌض  كما  فاً  قولاه  

ِن ِمن ُدوِن َّللّاِ  ٌْ ًَ إِلََه ِخُذوِنً َوأُما اِة اتَّ  .( 7ٔل [(ٙٔٔ] المائدة لِلنَّ

   و/ اإلسناد  ىلى  المصدر

ماان  ذلااك  عبااارة   " ثااارت  ثورتااه "، " وضاال  ضاابلله "،  فقااد عاادل    
ا  المصادر  بؤسناد  الفعل  فً  كال  مثاال  إلاى  مصادره  إسانادا  مجازٌاا،  وهاذ

لٌة  هاو  الفاعال  الحقٌقاً ،  بال  الفاعال  الحقٌقاً  هاو  الرجال  الاذي  ٌثاور  
   ( 7ٕلوٌضاال ،  والعبلقااة  المصاادرٌة.  وقااد  ٌمثاال  لهااذا  النااوع  أٌضااا  بقااولهم

 شعر  شاعر،  كما  جعل  منه  قول  أبى  فراة 

 البدرسٌذكرنً قومً إذا جد  جدهم      وفى  اللٌلة  الظلما  ٌفتقد 

فؤسند  الفعل  " جاد "  إلاى  مصادره  " جادهم "  وهاو لاٌة  الفاعال  الحقٌقاً،  
وإنمااا  الفاعاال  الجاااد  أي  الرجاال  الااذي  ٌجااد  فاإلسااناد  هنااا  مجااازي عبلقتااه  

 المصدرٌة.

وٌذكر  هذا  النوع  العز بن عبد السبلم  فً  فصل  وصؾ  األعراض    
ولهم  هذا  شاعر  شااعر،  ووصافوا  الشاعر  بصفة  من  قامت  به  فٌقول   ل  ق
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(  7ٖل بصفة  الشاعر مبالؽة  ومثله  قولهم جد جده  وصفوا  الجد  بصافة  الجااد(

 ، ولم  ٌؤت  بشاهد  له  من  القرآن  على  ؼٌر  عادته.

ولكننااا  ال  نعاادم  فااً  كاابلم  بعااض  العلمااا   مااا  ٌشااٌر  إلااى  وجااوده    

َصاْفَرا  َفااِقٌع  مخشري  ٌقؾ  عند  قوله  تعالى   على  نحو  ما،  فها  هو  الز

قائبل   ل فهبل  قٌل  صافرا   فاقعاة  وأي  فائادة  فاً  ذكار    [8ٙ]البقرة  لَّْوُنَها 
اللون  لقلت( ،  الفائدة فٌاه  التوكٌاد ؛ ألن  اللاون  اسام  للهٌئاة  وهاى  الصافرة  
فكؤنه  قٌال  شادٌدة  الصافرة  صافرتها،   فهاو  مان  قولاك  جاد  جاده  وجنوناك  

ً . وأن تمثٌال لٌة مان المجااز العقلاً فاً شا. وٌرى بعضهم أنه ( 7ٗل مجنون(
 .( 7٘لصاحب الكشاؾ بقوله جد جده فهو تنظٌر فً مجرد إفادة التؤكٌد

وٌشٌر  أبو  السعود  إلى  خاصٌة  التوكٌد  هذه  حٌنما  عرض  لآلٌاة   

  إِّنَها َبَقَرةٌ َصْفَرا  َفاِقٌع لَّْوُنَها فقال   ل  الفقوع  نصوع  الصافرة     [8ٙ] البقرة
كد  به  ، وٌقال  أصفر  فاقع  كما  ٌقال  أساود  حالاك ... وخلوصها  ولذلك  ٌإ

وفى  إسناده  إلى  اللون  مع  كونه  من  أحاوال  الملاون  لمبلبساته  باه  ماا  ال  
ٌخفى  من  فضل  تؤكٌد  ، كؤنه  قٌال  صافرا   شادٌدة  الصافرة  صافرتها  كماا  

 .( 7ٙل فً  جد  جده(

لَِئَك ِفً َضبلٍَل َبِعٌادٍ أُوْ  وٌقؾ  الزمخشري  عند  اآلٌة     
[   ٖ] إباراهٌم  

فٌقااول  ل  فااإن  قلاات   فمااا  معنااى  وصااؾ  الضاابلل  بالبعااد؟  قلاات  هااو  ماان  
اإلسناد  المجازي ،  والبعد  فً  الحقٌقة  للضال  ألنه  هاو  الاذي  ٌتباعاد  مان  

إلااى  بقولااه  ل ... أسااند  فٌهااا   ، وٌزٌااد األلوسااً األماار وضااوحا (  78ل الطرٌااق(
المصدر  ما  هو  لصاحبه  مجازا  كجد  جاده ، إال  أن  الفارق  باٌن  ماا  نحان  
فٌه  وذلك أن المسند إلٌه فً األول مصدر ؼٌر المساند ،  وفاى ذاك  مصادره ، 

. وواضاح  أن  التعبٌار  ٌفٌاد  المبالؽاة  فاً  تؤكٌاد  بعاد  ( 77ل ولٌة بٌنهماا  بعاد(
 الضال  عن  سبل  الهدى .

   ٌةصور  ىضاف

ما  ذكرناه  فٌما  سبق  من صور العدول فً اإلسناد  هً  التاً  تادور    
 -فً  كتب  الببلؼة  التً  اعتمدت  علاى  تعرٌاؾ  الخطٌاب لئلساناد المجاازي 

الذي  جا   فً  صدر  هذا  البحث ،  وجعل  فٌه  اإلساناد   -أي المجاز  العقلً 
ولكننا  إذا  أعدنا  النظار  فاً  تعرٌاؾ  مقٌدا  بالفعل  أو  ما  فً  معناه  فقط ،  

عبد القاهر  لهذا  الضرب  من  المجاز  وهاو   ل  كال  جملاة  أخرجات  الحكام  
لوجادنا  أن  (  78ل المفاد  بها  عن  موضوعه  فاً  العقال  لضارب  مان  التاؤول(
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هذا النوع من المجاز ٌتسع  لمبلبساات  وعبلقاات  أخار  بخابلؾ  التاً  ذكرهاا  
 .  الخطٌب 

وقاااد  التفااات  د.  محماااد أباااو  موساااى  إلاااى  أن  المجااااز  العقلاااً  عناااد  
قاد  اتساع  لكال  إساناد    -الذي  اعتمد  على  تعرٌاؾ  عباد القااهر -الزمخشري 

،  وهو  القائل   ل ألن  المجااز  الحكماً  ٌكتفاى  فٌاه  بناوع (  8ٓلولكل  مبلبسة
ً  هذا  المجاز  ٌكتفى  فٌه  بنوع  ٌعنى  بذلك  أن  اإلسناد  ف(  8ٔل من  المبلبسة(

ماان  المبلبسااة  لٌصااح  اإلسااناد ، ولااذلك  ٌشاامل  كثٌاارا  ماان  التراكٌااب  التااً  
تعتمد  ألوانا  من  المبلبسات  التً  تصح  بها  الاروابط  واألساانٌد  ، وهاذا ماا 
ٌتناسب مع موضوعنا أي مفهوم  العدول فاً اإلساناد ، إذ تتعادد صاوره لتاإدي 

ؼااراض الببلؼٌااة التااً الحظناهااا فااً العبلقااات األساسااٌة . وماان  تلااك معظاام األ
 الصور اإلضافٌة  

 ، وهو  فً  الحقٌقة  مسند  إلى  بعضه   ـ ىسناد  الفعل  ىلى  الجنس  كله 1

اَقااَة  وذلااك كمااا  فااً  قولااه  تعااالى     [  ،  ٌقااول  88] األعااراؾ َفَعَقااُروْا النَّ
جمااٌعهم  ؛ ألنااه  كااان  برضاااهم  ، وإن  لاام    الزمخشااري   لأسااند  العقاار  إلااى

، وقااد  ٌقااال  للقبٌلااة  الضااخمة  أنااتم  فعلااتم  كااذا ، ومااا  (  8ٕلٌباشااره  إال بعضااهم
 . (   8ٖل فعله  إال  واحد  منهم (

كتبت  على  الجمٌع  ،  فهم مإاخذون    ةخطٌئالوهذا اإلسناد  ٌفٌد  أن    
فااً  قولااه  (  8ٗلار  إلااى  ذلااك سااٌد  قطاابجمٌعااا  بهااذا  اإلثاام  العظااٌم  كمااا  أشاا

 [.8٘ٔ] الشعرا  َفَعَقُروَها َفؤَْصَبُحوا َناِدِمٌنَ  تعالى  

َواتََّخاَذ   ومما ذكاره  الزمخشاري  مان  هاذا  الناوع  كاذلك  قولاه  تعاالى    

ٌاِهْم ِعْجبلً  فقال  معلبل  لنسبة  الفعل    [ 7ٗٔ] األعراؾ َقْوُم ُموَسى ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحلِ
ماانهم  باشااره  ووجااد  فٌمااا  بااٌن  (  8٘للقااوم  موسااى  وهااو  ألحاادهم   لألن  رجاابل

ظهرانٌهم ، كما  ٌقال  بنو  تمٌم  قالوا  كذا  ، وفعلوا  كذا  والقائال  والفاعال  واحاد 
 .( 8ٙل ؛ وألنهم كانوا مرٌدٌن التخاذه ،  راضٌن  به ، فكؤنهم  أجمعوا  علٌه(

قُاوُل اإلِنَسااُن أَِئاَذا َماا ِمات    ومثله  ما  ذكره  ابن  حٌان  فً  اآلٌة     ٌَ َو

ااا ًٌّ إذ  أسااند  القااول  إلااى  جاانة  اإلنسااان  كلااه ،    [ٙٙ] ماارٌم لََسااْوَؾ أُْخااَرُج َح
،  فهذا  عنده  مان  إساناد  المقالاة  للجانة  بماا  صادر    ( 88لوهو  لرجل  واحد

 . ( 87لمن  بعضهم

أن العاادول فااً اإلسااناد ماان هااذا النااوع ٌفٌااد تعظااٌم الجاارم ،  وواضااح
 وإشراك الجمٌع فٌه لموافقتهم علٌه ، فهم والفاعل الحقٌقً سوا  .
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   كقولناا    " هاذا  ماا  قالاه  ـ ىسناد  الفعنل  ىلنى  الجاراحنة  التنً  هنً  آلتنه 2
 د.لسانً "  فؤسند  القول  إلى  آلته  وهى  اللسان  لمزٌد  من  التوكٌ

ُه آِثاٌم َقْلُباُه  من  ذلك  قوله  تعالى  عن  الشهادة         ْكُتْمَها َفإِنَّ ٌَ ] البقارة َوَمن 
[.  ٌقول  الزمخشري ل  فإن  قلت    هبل  اقتصر  على  قوله  آثام ؟  وماا  7ٖٕ

فائاادة  ذكاار  القلااب  والجملااة  هااً  اآلثمااة  ال  القلااب  وحااده ،  قلاات    كتمااان  
أن  ٌضامرها  وال  ٌاتكلم  بهاا ، فلماا  كاان  آثماا  مقترفاا  بالقلاب    الشهادة  هً

أسااند  إلٌااه ؛ ألن  إسااناد  الفعاال  إلااى  الجارحااة  التااً  ٌعماال  بهااا  أبلااػ ،  أال  
تااراك  تقااول  إذا  أردت  التوكٌااد   هااذا  ممااا  أبصاارته  عٌنااً ،  وممااا ساامعته  

 .( 88ل ،  ومما  عرفه  قلبً( أذنً

عنده  ٌدل  على  أن  اإلثم  تمكن  من  أصل  نفساه  ، وملاك  والتعبٌر    
أشاارؾ  مكااان  فٌهااا،  وفااوق ذلااك  ٌاادل  علااى أن  كتمااان  الشااهادة  لااٌة  ماان  

 اآلثام المتعلقة  باللسان  فقط .

   ـ ىسنناد  الفعنل  ىلنى  منا لنه  مزٌند  اختصناى  وقربنى  بالفاعنل  الاحقٌقنً 3

َهاا لَِماَن اْلَؽااِبِرٌنَ  وذلك  فً  قولاه  جال  ثنااإه    ْرَنا إِنَّ ] الحجار  إاِلَّ اْمَرأََتاُه َقادَّ
قال  الزمخشري  ل فإن  قلت  فلم  أسند  المبلئكة  فعل  التقدٌر  وهاو  هلل    [ٓٙ

وحااده  إلااى  أنفسااهم  ولاام  ٌقولااوا  قاادر َّللا ل قلاات(    لمااا  لهاام  ماان  القاارب  
رهم ،  كمااا  ٌقااول  خاصااة  الملااك  واالختصاااص  باااهلل  الااذي  لااٌة  ألحااد  ؼٌاا

دبرنا  كذا،  وأمرنا  كذا ،  والمدبر  هو  الملك  ال هام  ، وإنماا ٌظهارون باذلك 
 .( ٓٓٔل اختصاصهم(

ِباُع  وفى  قوله  تعالى     تَّ ٌَ َها إاِلَّ لَِنْعلََم َمان  ٌْ َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبلََة الَِّتً ُكنَت َعلَ

ُسااوَل  ، وبمااا أن َّللا تعااالى علمااه سااابق بكاال شااً  ٌكااون    [ٖٗٔ] البقاارة الرَّ
المعنااى   لااٌعلم رسااول  َّللا  والمإمنااون ، وٌعلاال  الزمخشااري لهااذا العاادول فااً 
إساناد العلاام بقولاه   ل وإنمااا أساند علمهاام إلاى ذاتااه ألنهام خواصااه وأهال الزلفااى 

 .( ٔٓٔل عنده(

 ل الحقٌقً .إذن فً مثل هذا العدول بٌان لمكانة الفاعل المجازي من الفاع

  وٌساامى  هااذا  النااوع  بالنساابة  ـ ىضننافة  الشننًل  ىلننى  مننا  لننه  تلننبس  بننه 4
، فإضافة  المضاؾ  إلى  ؼٌر  ماا   ( ٕٓٔلاإلضافٌة كما ذكر ابن ٌعقوب المؽربً

حقاااه أن  ٌضااااؾ  إلٌاااه  مجااااز،  ألناااه جااااز  موضاااعه  األصااالً  كماااا  قاااال        
 . ( ٖٓٔلالتفتازانً
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َوَقااَل الَّاِذٌَن اْسُتْضاِعفُوا  ونجد  هذا  الضارب  فاً  نحاو  قولاه  تعاالى  

َهااِر  اِل َوالنَّ ٌْ [. والتقادٌر  بال  مكاركم  فاً  ٖٖ] سابؤ لِلَِّذٌَن اْسَتْكَبُروا َباْل َمْكاُر اللَّ
اللٌل  والنهار ، فؤضٌؾ  المكر  إلى  اللٌل  والنهار ، وهما  زماان لاه  ، وكاان  

ٌضاؾ  إلى  الناة.  وقد أشار  إلاى  وجاود المجااز  فاً  اآلٌاة  هاذه  حقه  أن  
الزمخشااري  حااٌن  قااال   ل ومعنااى مكاار  اللٌاال  والنهااار  مكااركم  فااً  اللٌاال  
والنهار  فاتسع  الظرؾ  بؤجرائه  مجرى  المفعول  به ،  وإضافة  المكار  إلٌاه  

 .( ٗٓٔل ازي(أو  جعل  لٌلهم  ونهارهم  ماكرٌن  على  اإلسناد  المج

أي إساناد المكار    -التعبٌار أن سار جماال هاذا  الرضاًوٌذكر الشارٌؾ   
أن  فٌااه زٌااادة  فائاادة وهااى    -والنهااار عاان طرٌااق مبلبسااة اإلضااافة اللٌاال   إلااى

 .( ٘ٓٔلوالنهار اللٌل فً على أن مكرهم كان متصبل ؼٌر منقطعالكبلم داللة 

َوإِْن ِخْفاُتْم  ه  تعاالى   وجعل  الزمخشري  من  هذا  اللون  أٌضا  قولا  

ْن أَْهلَِها  ْن أَْهلِِه َوَحَكًما ما ِنِهَما َفاْبَعُثوْا َحَكًما ما ٌْ ِشَقاَق َب
فٌشاٌر  إلاى    [ٖ٘] النسا   

وجود  المجااز ومشاابهة  هاذا  المثاال  لساابقه  بقولاه   ل  أصاله  شاقاقا  بٌنهماا  
فؤضٌؾ  الشقاق  إلى  الظرؾ  على  طرٌق  االتساع كقوله    بال  مكار  اللٌال  

 .( ٙٓٔل والنهار(

إماا   إلٌهماا األمار أكثار بقولاه   ل وإضاافة الشاقاق وٌوضح  لنا األلوسً  
  ٌااا سااارق اللٌلااة أهاال الاادار،  فااً قولااه  جاارى المفعااول كماااإلجاارا  الظاارؾ م

 ، واألصاال شااقاق بٌنهمااا ... فللمبلبسااة بااٌنصااام  نهاااره والفاعاال  كقااولهم   
الظارؾ  والمظااروؾ  نازل  منزلااه الفاعال  أو  المفعااول ، وشابه  بؤحاادهما  ثاام  

 .( 8ٓٔل عومل  معاملته  فً اإلضافة  إلٌه(

وٌسامى ابان   ى  غٌر  ما  احقه  أن  ٌقن   علٌنه ـ وقوع  الفعل  المتعدي عل 5
     ، وفٌاه  ٌقاول  التفتاازانً   ( 7ٓٔلٌعقوب المؽربً هذا الناوع  بالنسابة  اإلٌقاعٌاة

ل فكما  أن  إسناد  الفعال  إلاى  ؼٌار  ماا  حقاه  أن  ٌساند  إلٌاه  مجااز،  فكاذلك  
 . ( 8ٓٔل إٌقاعه على  ؼٌر  ما حقه  أن  ٌوقع  علٌه  مجاز  أٌضا(

َوال ُتِطٌُعاوا  وقد  أشار  الزمخشاري  إلاى هاذا  الناوع  فاً  قولاه  تعاالى       

[  فقال   ل جعال  األمار  مطاعاا  علاى  المجااز  ٔ٘ٔ] الشعرا   أَْمَر اْلُمْسِرِفٌنَ 
واألصل  فً  التعبٌر  وال  تطٌعوا  المسارفٌن  بسابب  أمارهم ،  (  ٓٔٔل الحكمً(

علاااى  المفعاااول  "أمااار"  علاااى  سااابٌل اإلساااناد وقاااد  وقاااع  الفعااال "تطٌعاااوا"  
 المجازي.
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وٌسمى  هذا  النوع  بالنسبة  الوصفٌة،   ـ وصف  الشًل  بوصف  صااحبه  6
فكما  كان  إسناد  الفعل  إلاى  ؼٌار  ماا  حقاه  أن  ٌساند  إلٌاه  مجااز  ، فكاذلك  

 .( ٔٔٔلأٌضا  اوصؾ  الشً   بؽٌر  ما  حقه أن ٌوصؾ  به  مجاز

ااُت اْلِكَتااِب  ومما  ذكره  الزمخشري  من  هاذا  الناوع  اآلٌاة      ٌَ ِتْلاَك آ

فٌقول   ل  ذو  الحكماة  الشاتماله  علٌهاا  ونطقاه  بهاا ، أو     [ٔ] ٌونة اْلَحِكٌمِ 
.  فالحكمااة  فااً  الحقٌقااة  لٌساات  وصاافا  للكتاااب  ( ٕٔٔل وصااؾ  بصاافة  محدثااه(

 وإنما  هً  وصؾ  لصاحب  الكتاب.

ابن عاشور عدة معان منها ما ٌدخل فً هذا الضرب من صور  وٌذكر
العدول ، وذلك قوله  ل وإما بمعنى ذي الحكمة الشتماله على الحكمة والحق 
والحقائق العالٌة، إذ الحكمة هً إصابة الحق بالقول والعمل فوصؾ بوصؾ ذي 

 الحكمة من الناة على سبٌل التوسع الناشن عن البلٌػ كقول األعشى 

 ٌبة تؤتً الملوك حكٌمة     قد قلتها لٌقال من ذا قالهاوؼر

وإما أن ٌكون وصؾ بوصؾ منزله المتكلم به ، كما مشى علٌه 
 . (   ٖٔٔل صاحب الكشاؾ(

وذلاك  مثال  قولناا  " رجال  عادل " ،  و"  ـ  اإلسناد  بنٌن  المبتندأ  والخبنر  7

ُتْم إِْن  ما   ؼور"،  وقد  سماه  الزمخشري  حٌنما  وقؾ  عند  اآلٌة    ٌْ قُْل أََرأَ

ِعااااٌٍن  ااااؤِْتٌُكم ِبَمااااا  مَّ ٌَ [  بالوصااااؾ  ٖٓ] الملااااك أَْصااااَبَح َماااااُإُكْم َؼااااْوًرا َفَماااان 
وقد  الحظ  ابن  جنً  ؼرض  المبالؽة  فً  الوصاؾ    .( ٗٔٔلبالمصدر

] إِْن أَْصااَبَح َماااُإُكْم َؼااْوًرا  بالمصاادر  وذلااك  حااٌن  عاارض  لقولااه  تعااالى   
 .( ٘ٔٔل فقال   ل  فإنما  ساغ  ذلك  ألنه  أراد  المبالؽة(   [ٖٓالملك 

َقاى  كما  وقؾ  عند  قولاه  تعاالى      [   78ٔ]البقارة  َولَِكانَّ اْلِبارَّ َماِن اتَّ
وٌقااول  بااؤن  األصاال   ل ولكاان  ذا  الباار  ماان  اتقااى  أو  لكاان  الباار  باار  ماان  

 . ( ٙٔٔلاتقى( فؤسند    "  اتقى"  إلى " البر"  إسنادا  مجازٌا  إلفادة  المبالؽة

ولعل  هاذه  األناواع  التاً  ذكرناهاا،  فاوق  ماا  ناص  علٌاه  الخطٌاب    
ؾ  عبااد القاااهر  الااذي  اعتمااد  علٌااه  الزمخشااري  القزوٌنااً ،  تإكااد  أن  تعرٌاا

كان  أرحب  مجاال  الستٌعاب  كثٌر  من  العبلقات  والمبلبسات  التً  ٌضاٌق  
 -عنها  تعرٌؾ  الخطٌاب ،  وٌإكاد  اتسااع هاذا الناوع مان العادول فاً اإلساناد 

لمجااز  لهذه  الصور  التً  ذكرناها  قول  التفتازانً   ل  إن  ا -المجاز  العقلً 
 .( 8ٔٔل العقلً  أعم  من  أن  ٌكون  فً  النسبة  اإلسنادٌة  أو  ؼٌرها(
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  مزاٌا  العدول فً اإلسناد فً القرآن

نااوه عبااد القاااهر بببلؼااة هااذا النااوع ماان العاادول فااً حدٌثااه عاان المجاااز 
الحكمً ل العقلً ( ، مشٌرا إلى حسن موقعه ، وأهمٌته فً اتساع فنون القاول ، 

 .( 7ٔٔل بؤنه ل كنز من كنوز الببلؼة(وواصفا له 

وهذا ما وضح لنا من  خبلل صفحات هذا البحث وهو أن أي عدول فاً 
اإلسناد ، وأٌة عبلقة من عبلقات المجاز  العقلً  فٌها  سبب  ٌتصل  بالببلؼة ،  
ومع  ذلاك  نجاد  أن  للادكتور  بادوى  طباناة  رأٌاا  آخار  حاٌن  ٌقاول   ل لٌات  

ا  ماان  األثاار  فااً  صااناعة  األدب  أو  فااً  النقااد...  وهااذا  لهااذا  البحااث  شااٌئ
 .( 8ٔٔل البحث  أولى  به  أن  ٌضم  إلى  مباحث  علم  الكبلم(

وال  نشك  أن  فً  هذا  الحكم  شٌئا  من  اإلجحاؾ  ال  سٌما  بعد  أن   
  رأٌنا نماذج  مختلفة أللوان  من  الجمال  الببلؼً  لهذا  الضرب  من  المجااز.

وقد  ٌكون  العذر  للكاتب  فً  هذا  الحكم  أنه  قد  نظر  إلاى  هاذا البااب  مان  
خااابلل  كتاباااات  المتاااؤخرٌن مااان  أصاااحاب  الشاااروح  الاااذٌن  أفرطاااوا  فاااً  
التقساااٌمات والتفرٌعاااات واالحتااارازات  ؛ مماااا  ناااؤى  بالببلؼاااة  عااان  الاااذوق  

عبد القاهر الجرجاانً   الفطري ،  واإلحساة  الفنً  عند  سابقٌهم ، وباألخص
 بؤنه    كنز  من  كنوز  الببلؼة. -كما ذكرنا  -الذي  حكم  على  هذا  المجاز  

وهااذا  الحكاام ماان عبااد القاااهر لاام  ٌااؤت  اعتباطااا ، باال  لؤلسااباب  التااً    
ُذكاارت  ولؽٌرهااا  ممااا  لاام  ناادرك  ماان  ألااوان  الجمااال،  ألن  إبااراز  مظاااهر  

نؤى  علاى  التعلٌال  ٌمن  المجاز  أو  ؼٌره  كثٌرا  ما  الحسن  فً  هذا  اللون  
المستقصى  والتوضٌح  األمثل ،  وهناك  مواضع  تكمن  فٌها  أسباب  الجماال  
فً  العبارة  ٌحة اإلنسان  بما  فٌها  مان  الحسان ، وٌإخاذ  باه  وال  ٌساتطٌع  

اإلسناد المجازي مع  ذلك  بٌانه،  ولعله  من  هنا  جا   حكم  عبد القاهر  على 
بؤنه  ل ٌدق  وٌلطؾ   حتى  ٌمتنع  مثله  إال  على  الشاعر  المفلق ،  والكاتاب  

 . ( ٕٓٔل البلٌػ  ، وحتى  ٌؤتٌك  بالبدعة  لم  تعرفها ، والنادرة  تؤنق  لها(

ن كثٌارا ممان تعرضاوا لدراساة أوقد زعام كاذلك الادكتور أحماد بادوي   
الكاارٌم ل قااد مضااوا ٌلتمسااون أمثلتااه ، ٌبّوبونااه فااً القاارآن  -بعامااة  -المجاااز 

وٌذكرون أقسااما كثٌارة لاه ، حتاى بلؽاوا مان ذلاك حاد التفاهاة ، ومخالفاة الاذوق 
 .  ( ٕٔٔل اللؽوي (

النحاو إلاى  بساببوٌصح هذا القول ، وقاول مان سابقه إن كاان مؤخاذهما 
هاذا إن كاان كاذلك التقسٌم والتفرٌع الذي ٌضاطر صااحبه إلاى تكلاؾ األمثلاة ، و

فً مجاز القرآن بمعناه  المإلفونالزعم جارٌا على  بعض النماذج التً جا  بها 
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االصااطبلحً علااى ساابٌل المثااال ال الحصاار واالستقصااا  ، والمثااال قااد ٌتكلااؾ 
لكنه  ال ٌشكل حكما عاماا ، ، مقحما به ، إلثبات صحة ما ٌرى ، فٌؤتً  صاحبه

ببلؼتاه ماا ٌادل علاى بطابلن ولعل فٌما عرضنا من نماذج هاذا العادول وأسارار 
ماع تفوقاه ، وٌوضح بجبل  موافقة القرآن لسنن العرب فاً كبلمهاا  ،هذا الزعم 

تكسبه عالٌة ، وأدا  الكبلم بفنٌة  السنن لخدمة المعنى . اعلٌهم فً اإلفادة من هذ
 جماال وتؤثٌرا .

 الخاتمة

وبعد ٌمكن  القاول  باؤن  هاذا  الضارب مان  العادول فاً اإلساناد ٌجارى 
، بكثرة فً القرآن الكرٌم  الاذي لام ٌاؤت منفصابل  عان أساالٌب العارب المؤلوفاة 

 مؤلوفا.القرآن حسنا  فًق  كبلمهم، فلذا كان  التعبٌر به ائطرو

مشاهورة تادور  فاً الكتاب  هصور لعدول فً اإلسناد ل المجاز العقلً (ل
اعتمادا  على  تعرٌؾ  الخطٌب لئلسناد المجاازي وهاً   اإلساناد إلاى السابب ، 
اإلسناد إلى الزمان ، واإلسناد إلى المكاان ، اإلساناد إلاى المفعاول ، اإلساناد إلاى 

 .  ، وكل هذه الصور وجدت فً القرآن الفاعل ، اإلسناد إلى المصدر 

صااها ماان وإلااى جانااب هااذه الصااور هناااك صااور إضااافٌة ٌمكاان استخبل
الاذي  اعتماد  علااى  فهام  عباد القااهر  القاائم  علااى أن  ، تطبٌقاات الزمخشاري  

  ،لٌصاح  اإلساناد ؛فٌاه  بناوع  مان  المبلبساة   ىكتفاإلسناد  فً  هذا  المجاز  ٌُ 
وذلك  ٌشمل  كثٌرا  مان  الصاور مثال   إساناد  الفعال  إلاى  الجانة  كلاه وهاو 

الجارحة  التً  هً  آلته ، إسناد  الفعل  إلى  ما له  إسناد  الفعل  إلى  لبعضه ، 
مزٌد  اختصاص  وقربى  بالفاعل  الحقٌقً ... الخ من الصور التً وقفنا عندها 

 . من خبلل صفحات هذا البحث مع ذكر أمثلتها القرآنٌة وأسرارها البٌانٌة

هاً التاً دفعات عباد القااهر ، مزاٌاا ببلؼٌاة بٌناة هذ النوع مان العادول ل
لنا مان تلاك المزاٌاا ماا ٌإكاد  وضح وقد،  للحكم علٌه بؤنه كنز من كنوز الببلؼة

ومخالفته للذوق ، خبلفا لبعض من رأى عدم أهمٌته ، القٌمة الببلؼٌة لهذا اللون 
اإلٌجااز  بٌان األهمٌاة ،، ومن أهم مزاٌاه فً اآلٌات القرآنٌة التً وقفنا عندها   

إضاافا  صاافة الفاعلٌااة علااى األشااٌا  ، التركٌااز ،  التخٌٌاال، المبالؽااة ، التوكٌااد ، 
وتحقٌااق مقصااد خاااص ، أو حتمٌتهااا علااى الحاادث ، تصااوٌر تلقائٌااة األحااداث 

  كالمدح والذم ...الخ .
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 ، مكتبة الخانجً بالقاهرة ، ل د . ت (. ٙٔ -7ص ٔ

.  ٕٔ -ٌٕٓبة ، تؤوٌل مشكل القرآن ، تحقٌق السٌد أحمد صقر ، ص ( ابن قت 7ل 
 م . 88ٖٔ ٕ، دار التراث القاهرة ، ط

 -ٖٓٙص   ٕ( ابن جنً الخصائص ، تحقٌق   محمد علً النجار ج  8ل 
 بٌروت ، ل د . ت (. -. ، عالم الكتب  ٔٗٗ

 . 8ٗٗص  ٕ( المصدر نفسه   ج ٓٔل 

 م . 8ٔٓٔ. ط المكتبة السلفٌة ، القاهرة ٕٔ( ابن فارة ، الصاحبً، ص  ٔٔل 

 . ٖ( الصاحبً ص  ٕٔل 

 . ٖٓٗ( دالئل اإلعجاز ص  ٖٔل 
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( عبد القاهر الجرجانً ، أسرار الببلؼة ، تحقٌق محمود محمد شاكر ص  ٗٔل 
 ، مطبعة المدنً ، ل د . ت (. 8ٖ٘

، منشؤة 8ٔ( مصطفى السعدنً، العدول أسلوب تراثً فً نقد الّشعر ، ص٘ٔل
 م . 88ٓٔارؾ ، اإلسكندرٌة ،.المع

وما  8ٖأحمد محمد وٌة، االنزٌاح فً التراث النقدي والببلؼً ، ص (ٙٔل
 بعدها. اتحاد الكتاب العرب ، دمشق.ل د . ت(. 

.، دار الفكر ٔٔطبل  أسلوب االلتفات فً الببلؼة القرآنٌة ، ص حسن( 8ٔل
 م 887ٔهـ/7ٔٗٔ، العربً ، القاهرة

، الهٌئة المصرٌة   87ٔ، محمد عبد المطلب ، ص  الببلؼة واألسلوبٌة( 7ٔل
 م .87ٗٔالعامة للكتاب  

، تحقٌق  د.  محمد  عبد المنعم   88ص ٔ( القزوٌنً ، اإلٌضاح ج  8ٔل 
 م.87ٖٔ، دار  الكتاب  اللبنانً ،  بٌروت  ٘خفاجً،  ط 

 ( كاسم الفعل واسم المفعول والمصدر ... الخ . ٕٓل 

 .87ص    ٔج   ( اإلٌضاح ٕٔل 

 .78ٖ( أسرار  الببلؼة  ص   ٕٕل 

 وما بعدها. 87ص    ٔ( اإلٌضاح  ج ٖٕل 

 .87ص    ٔج   ( اإلٌضاح ٕٗل 

 ٕ( عبد الرحمن المٌدانً ، الببلؼة العربٌة أسسها وعلومها وفنونها ج   ٕ٘ل 
 م .88ٙٔ،  دار القلم دمشق ، ط األولى  87ٕص 

 . 88ٕص ٕ( الببلؼة العربٌة أسسها وعلومها وفنونها ج   ٕٙل 

. الطبعة الخامسة  7٘ص    ٔٔ( سٌد قطب ، فً  ظبلل  القرآن  ،  ج  8ٕل 
 م.8ٙٙٔ

دار  87ٕص  ٖ( الزمخشري ، الكشاؾ عن حقائق التنزٌل ، ج   7ٕل 
 المعرفة ،  بٌروت ،   ل د . ت ( .

اإلٌجاز فً  بعض  أنواع  المجاز،  ( العز بن عبد السبلم ، اإلشارة  إلى  8ٕل 
 ، دار  الحدٌث ،  القاهرة  . ٙٗص 
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( د . محمد حسٌن الصؽٌر ، مجاز القرآن خصائصه الفنٌة وببلؼته   ٖٓل 
 ، دار المإرخ العربً ، بٌروت ، ل د . ت (. 8ٔٔالعربٌة ، ص 

( الشرٌؾ الرضً ، تلخٌص البٌان فً مجازات القرآن ، تحقٌق محمد   ٖٔل 
، دار  إحٌا   الكتب  العربٌة ،  الطبعة   8ٕٔالؽنى  حسن ، ص عبد 

 م.8٘٘ٔاألولى  

 . ٖٔٔ( مجاز القرآن خصائصه الفنٌة وببلؼته العربٌة ص   ٕٖل 

 .8ٕٗ( دالئل  اإلعجاز  ص    ٖٖل 

( الرمانً ، النكت  فً  إعجاز  القرآن لضمن  ثبلث  رسائل  فً    ٖٗل 
إعجاز  القرآن(  تحقٌق  محمد  خلؾ  َّللا ،   د.  محمد  زؼلول  سبلم 

 . 8ٙ7ٔ،  الطبعة  الثانٌة دار  المعارؾ  .   ٗٓٔ، ص  

 .٘ٓٔ( المصدر نفسه ،  ص    ٖ٘ل 

 . ٕٔٔ( مجاز القرآن خصائصه الفنٌة وببلؼته العربٌة ص   ٖٙل 

 . 8ٔٔالمصدر نفسه ،  ص  (  8ٖل 

( األلوسً ، روح  المعانً فً  تفسٌر  القرآن  العظٌم  والسبع  المثانً   7ٖل 
، طبعة  دار  إحٌا   التراث  العربً ،  بٌروت ،  ل  ٖٙص    ٕٔ، ج

 د . ت ( .

 .ٗ٘ص    ٕٔ( فً  ظبلل  القرآن  ج   8ٖل 

 .7ٙٔص    ٗ( الكشاؾ  ج  ٓٗل 

 م.8٘ٓٔ. دار  الكتب، ٗٙٔص    8ٔ( القرطبً ، جامع  األحكام ، ج   ٔٗل 

. نهضة مصر  8ٔٔ( أحمد أحمد بدوي ، من ببلؼة القرآن ، ص   ٕٗل 
 م ٕ٘ٓٓ

 .8ٙص  ٕ( مجاز  القرآن  ج   ٖٗل 

 .8ٔ ص   ٕٗ( فً  ظبلل  القرآن ج   ٗٗل 

 .88ٕص  ٕ( الكشاؾ  ج   ٘ٗل 

 .ٕٗٓص    ٖٔ( روح  المعانً  ج  ٙٗل 

 .8ٗٔص    ٖٔ( فً  ظبلل  القرآن  ج   8ٗل 
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 . ٕٓٓص  ٔ(  الببلؼة العربٌة أسسها وعلومها وفنونها ، ج   7ٗل 

 .87ص   ٔ(  اإلٌضاح  ج  8ٗل 

. مكتبة  النصر  الحدٌثة ،  ٕٙٔ ص 8(  ابن حٌان ، البحر  المحٌط ، ج  ٓ٘ل 
 الرٌاض ،  ل د . ت (.

 .ٖٙـ   ٕٙ(  اإلشارة إلى اإلٌجاز  ص    ٔ٘ل 

 .ٕ٘ص    ٔ(  الكشاؾ  ج  ٕ٘ل 

. الطبعة  8ٓٔص    ٔ(  الطبري ، جامع  البٌان عن تؤوٌل آي القرآن ج  ٖ٘ل 
 م.8٘ٗٔالثانٌة  ،  الحلبً ،  

 8ٔٔ(  مجاز القرآن خصائصه الفنٌة وببلؼته العربٌة ص   ٗ٘ل 

 ٘ٗ - ٗٗص ٔ( الببلؼة العربٌة أسسها وعلومها وفنونها ، ج   ٘٘ل 

 .8ٙٔص    ٕ( الكشاؾ  ج  ٙ٘ل 

 .ٕٓٔ( دالئل  اإلعجاز  ص    8٘ل 

 ٖٔ، دار الشروق ، ط  ٖٖ( سٌد قطب ، التصوٌر الفنً فً القرآن ص   7٘ل 
 م.88ٖٔ، 

 .7ٕٔص    ٕ( الكشاؾ  ج  8٘ل 

، القاهرة  دار المعارؾ ، 7٘ص  ٔج  ( بنت الشاطى ، التفسٌر البٌانً ،  ٓٙل 
 ل د . ت (.

. تحقٌق  محمد على النجار،   ٘ٔص  ٕ( الفرا  ، معانً  القرآن  ج  ٔٙل 
 ل د . ت ( .الطبعة  األولى ، الدار  المصرٌة 

ص  ٔ( أبو السعود ، إرشاد  العقل  السلٌم إلى  مزاٌا  الكتاب  الكرٌم ج   ٕٙل 
 هـ.8ٖٗٔ،  دار  الفكر،   8٘

دارسة تحلٌلٌة لمسائل  -( محمد محمد أبو موسى ، خصائص التراكٌب   ٖٙل 
 ، الطبعة السابعة ، مكتبة وهبة ل د . ت (. 8ٓٔعلم المعانً ، ص 

 .ٓٗص    8( جامع  األحكام  ج  ٗٙل 

 .78ٖ( أسرار  الببلؼة  ص    ٘ٙل 
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 .ٖٗٗ( تلخٌص  البٌان  ص   ٙٙل 

 . ٖٔٔص  ٔ( التفسٌر البٌانً ، ج  8ٙل 

 . 7ٔص ٔ( المصدر نفسه ج  7ٙل 

 .ٔٙص    8ٕ( جامع  البٌان  ج  8ٙل 

 .ٖٗٔص  ٖٓ( المصدر نفسه ج  8ٓل 

 .ٖٗٙـ    ٖٖٙ( تلخٌص  البٌان  ص    8ٔل 

 .87ص    ٔ( اإلٌضاح  ج  8ٕل 

. تحقٌق  السٌد عبد العال 8ٙٗص  8( ابن عطٌة ، المحرر الوجٌز ج  8ٖل
السٌد إبراهٌم ، طبعة  المجلة األعلى للشئون  اإلسبلمٌة ،  قطر 

 .88ٔٔـ  87ٗٔ

 .ٕٔٔص    ٙٔ( روح  المعانً  ج   8ٗل 

 . 8ٓٔ( خصائص التراكٌب دارسة تحلٌلٌة لمسائل علم المعانً ص   8٘ل 

 .7ٙص    8ٕ( روح  المعانً  ج   8ٙل 

 ٖٔٓ-ٖٓٓص ٕ( الببلؼة العربٌة أسسها وعلومها وفنونها ج   88ل 

 .ٖٖٙص    ٕ( الكشاؾ  ج  87ل 

 .ٓٗص  ٘( فً  ظبلل  القرآن  ج   88ل 

 .8ٕص    ٕٔ( المحرر  الوجٌز  ج   7ٓل 

 .ٖ٘ص    ٖٓ( روح  المعانً  ج  7ٔل 

 .87ص    ٔ( اإلٌضاح  ج  7ٕل 

 .ٖٙ( اإلشارة إلى اإلٌجاز ص    7ٖل 

 .8ٗص    ٔ( الكشاؾ  ج  7ٗل 

. الطبعة األولى ،  ٖ٘٘ص  ٔ( ابن عاشور ، التحرٌر والتنوٌر ، ج   7٘ل 
 م. ٕٓٓٓهـ/ٕٓٗٔمإسسة التارٌخ العربً ، بٌروت ، 

 .ٖ٘ٔص    ٔ( إرشاد  العقل  ج  7ٙل 
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 .8ٖٕص   ٕ( الكشاؾ  ج  78ل 

 .7ٗٔ ص   ٖٔ( روح  المعانً  ج   77ل 

 .7ٖ٘( أسرار  الببلؼة  ص    78ل 

. طبعة دار الفكر 8ٗٗ( الببلؼة  القرآنٌة  فً  تفسٌر  الزمخشري ص   8ٓل 
 ل د . ت ( .

 .ٖٖٔص    ٖ( الكشاؾ  ج  8ٔل 

 ( وٌسمى  فً التفاسٌر قدار.  8ٕل 

 .  8ٕص   ٕ( الكشاؾ ج   8ٖل 

 .8ٓٔص   8ٔج   ( فً  ظبلل  القرآن   8ٗل 

 ( وٌسمى  السامري.  8٘ل 

 .8ٖص    ٕ( الكشاؾ  ج  8ٙل 

 ( ٌقال  هو  أبً  بن  خلؾ .  88ل 

 .ٕٙٓص    ٙ( البحر  المحٌط  ج  87ل 

 .8ٔٔص    ٔ( الكشاؾ  ج  88ل 

 .ٖٙٔص  ٕ( الكشاؾ  ج   ٓٓٔل 

 .ٓٓٔص  ٔ( المصدر نفسه ج  ٔٓٔل 

( ابن  ٌعقوب  المؽربً مواهب  الفتاح  لضمن  شروح  التلخٌص( ،    ٕٓٔل 
الطبعة الثانٌة ، مطبعة السعادة   ٕص ٔتحقٌق فرج َّللا  زكى، ج 

 هـ.ٖٖٗٔبمصر، 

. منشورات مكتبة 8٘التلخٌص ص ( التفتازانً ، المطول على   ٖٓٔل 
 . الداوري ، قم ، إٌران ، ل د . ت (

 .ٕٔٙص    ٖ( الكشاؾ  ج  ٗٓٔل 

 .8ٕٙ( تلخٌص  البٌان ص    ٘ٓٔل 

 .8ٕٙص    ٔ( الكشاؾ  ج  ٙٓٔل 

 .ٕٙص    ٘( روح  المعانً  ج  8ٓٔل 
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 .ٕٓٗ، صٔ( مواهب  الفتاح ضمن  الشروح ج  7ٓٔل 

 .8٘( المطول  على  التلخٌص  ص    8ٓٔل 

 .ٖٕٔص    ٖ( الكشاؾ  ج  ٓٔٔل 

 .ٕٓٗص  ٔ( شروح  التلخٌص ج  ٔٔٔل 

 .7ٔص    ٕ( الكشاؾ  ج  ٕٔٔل 

 7ص  ٔٔ( التحرٌر والتنوٌر ج   ٖٔٔل 

 .ٕ٘ٔص    ٗ( الكشاؾ  ج  ٗٔٔل 

 .78ٔص    ٖ( الخصائص  ج  ٘ٔٔل 

 .8ٔٔص    ٔ( الكشاؾ  ج  ٙٔٔل 

 .8٘( المطول  ص    8ٔٔل 

 .8ٕ٘( دالئل  اإلعجاز  ص    7ٔٔل 

. األنجلو المصرٌة، 8ٕٓ - 8ٕٙ( بدوى  طبانة ، البٌان  العربً ص   8ٔٔل 
 .8٘ٙٔالطبعة األولى 

 .8ٕ٘( دالئل  اإلعجاز  ص    ٕٓٔل 

  . 8ٔٔ( من ببلؼة القرآن ، ص   ٕٔٔل 

 المصادر  والمراج  

 . القرآن  الكرٌم 

  م ٕ٘ٓٓد . أحمد أحمد بدوي ، من ببلؼة القرآن ، نهضة مصر 

  د . أحمد محمد وٌة ، االنزٌاح فً التراث النقدي والببلؼً ، اتحاد
 الكتاب العرب ، دمشق.ل د . ت(. 

  محمود بن عبد َّللا الحسٌنً( روح المعانً فً تفسٌر القرآن األلوسً ل
العظٌم والسبع المثانً ، طبعة دار إحٌا  التراث العربً ، بٌروت ،  ل 

 د . ت ( .

  د . بدوى أحمد طبانة ، البٌان العربً ، األنجلوالمصرٌة ، الطبعة
 .8٘ٙٔاألولى 
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 د َّللا( ، المطول  التفتازانً ل سعد الدٌن  بن  مسعود  بن  عمر  بن  عب
 على  التلخٌص ، منشورات مكتبة الداوري ، قم ، إٌران ، ل د . ت (

  د . تمام حسان ، البٌان فً روائع القرآن ، ط األولى ، عالم الكتب
 م.88ٖٔ

  ابن جنً ل أبو الفتح  عثمان  بن  جنً ( الخصائص ، تحقٌق   محمد
 بٌروت ، ل د . ت (. -علً النجار ، عالم الكتب  

 أسلوب االلتفات فً الببلؼة القرآنٌة ، دار الفكر ،  د . حسن طبل
 م 887ٔهـ/7ٔٗٔالعربً ، القاهرة ، 

  ابن حٌان ل محمد بن ٌوسؾ بن على بن ٌوسؾ بن حٌان(  البحر
 المحٌط ، مكتبة النصر الحدٌثة ،  الرٌاض ،  ل د . ت (.

 .إبراهٌم  الخلٌل بن أحمد ، العٌن   تحقٌق   د. مهدي المخزومً ود
 .ل د . ت (السامرائً ، دار ومكتبة الهبلل 

  الرمانً ، ل علً بن عٌسى ( النكت فً إعجاز القرآن لضمن ثبلث
رسائل فً إعجاز القرآن( ، تحقٌق  محمد  خلؾ  َّللا ،   د.  محمد  

 . 8ٙ7ٔزؼلول  سبلم ،  الطبعة  الثانٌة دار  المعارؾ  .  

   بن  عمر(  الكشاؾ عن حقائق  الزمخشري ل أبو  القاسم  محمود
 التنزٌل ، دار المعرفة ،  بٌروت ،   ل د . ت ( .

   أبو السعود ل محمد  بن  محمد  بن  مصطفى  العمادي( ، إرشاد  العقل
 هـ.8ٖٗٔالسلٌم إلى  مزاٌا  الكتاب  الكرٌم ،  دار  الفكر،  

 د سٌبوٌه ل أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر( ، الكتاب ، تحقٌق عب
 السبلم هارون ، دار الجٌل ـ بٌروت ، ل د . ت (.

  ٖٔسٌد قطب ، التصوٌر الفنً فً القرآن ، دار الشروق، الطبعة  ،
 م.88ٖٔ

 م.8ٙٙٔفً  ظبلل  القرآن  ، الطبعة الخامسة  

  ، )الشرٌؾ الرضً لأبو الحسن  محمد  بن  الحسٌن  بن  موسى
عبد الؽنى  حسن ، تلخٌص البٌان فً مجازات القرآن ، تحقٌق محمد 

 م.8٘٘ٔدار  إحٌا   الكتب  العربٌة ،  الطبعة  األولى  

   الطبري ل أبو  جعفر  محمد  بن  جرٌر  بن  ٌزٌد ( ، جامع البٌان عن
 م.8٘ٗٔتؤوٌل آي القرآن ، الطبعة الثانٌة ،  الحلبً ، 
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  ، ًدار د . عائشة عبد الرحمن ل بنت الشاطى  ( ، التفسٌر البٌان
 ، القاهرة ل د . ت (.المعارؾ 

  ابن عاشور ل محمد الطاهر بن عاشور ( ، التحرٌر والتنوٌر ، الطبعة
 م مإسسة التارٌخ العربً ، بٌروت .ٕٓٓٓهـ/ٕٓٗٔاألولى ، 

  عبد الرحمن المٌدانً ، الببلؼة العربٌة أسسها وعلومها وفنونها ،  دار
 م .88ٙٔالقلم دمشق ، الطبعة األولى 

  الجرجانً ل عبد القاهر بن عبد الرحمن( ، أسرار الببلؼة ، عبد القاهر
 تحقٌق محمود محمد شاكر ، مطبعة المدنً ، ل د . ت (.

م 878ٔدالئل اإلعجاز، تحقٌق  محمود  محمد  شاكر،  الطبعة  الثانٌة 
 ، مكتبة  الخانجً  بالقاهرة .

 كٌن ، أبو عبٌدة معمر بن المثنى ، مجاز القرآن ،  تحقٌق د. فإاد سز
 مكتبة الخانجً بالقاهرة ، ل د . ت (.

  العز بن عبد السبلم ل أبو محمد عز الدٌن بن عبد العزٌز بن عبد
السبلم(، اإلشارة  إلى اإلٌجاز فً  بعض  أنواع  المجاز، ، دار  

 الحدٌث ،  القاهرة  .

  ابن عطٌة ل عبد الحق بن ؼالب  بن عطٌة  المحا ربى(، المحرر
الكتاب العزٌز، تحقٌق  السٌد عبد العال السٌد إبراهٌم  الوجٌز فً تفسٌر

 .88ٔٔـ  87ٗٔ، طبعة  المجلة األعلى للشئون  اإلسبلمٌة ،  قطر 

  ، ابن فارة ل أحمد بن  فارة  بن  زكرٌا( ، الصاحبً فً فقه اللؽة
 م . 8ٔٓٔطبعة  المكتبة السلفٌة ، القاهرة 

د هارون ، دار الفكر ، معجم مقاٌٌة اللؽة ، تحقٌق عبد السبلم محم
 م.888ٔ -هـ 88ٖٔ

  ، الفرا  ل أبو زكرٌا ٌحٌى  بن  زٌاد  بن  عبد َّللا  ( ، معانً القرآن
ل د . ت ( تحقٌق محمد على النجار، الطبعة  األولى ، الدار  المصرٌة 

. 

  ابن قتٌبة ، ل أبو محمد عبد َّللا بن مسلم الدٌنورى ( تؤوٌل مشكل القرآن
أحمد صقر ، دار التراث القاهرة ، الطبعة الثانٌة ، تحقٌق السٌد 

 م .88ٖٔ
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   القرطبً ، ل أبو  عبد َّللا  محمد  بن أحمد  بن أبى  بكر  ( جامع
 م.8٘ٓٔاألحكام ، دار  الكتب، 

  ًل جبلل  الدٌن  أبو  المعالى  محمد بن  عبد الرحمن ( القزوٌن ،
المنعم  خفاجً، اإلٌضاح فً علوم الببلؼة ، تحقٌق  د.  محمد  عبد 

 . دار  الكتاب  اللبنانً،  بٌروت .87ٖٔالطبعة  الخامسة  

  د . محمد حسٌن الصؽٌر ، مجاز القرآن خصائصه الفنٌة وببلؼته
 العربٌة ، دار المإرخ العربً ، بٌروت ، ل د . ت (.

  . محمد عبد المطلب ، الببلؼة واألسلوبٌة ، الهٌئة المصرٌة العامة د
 م .87ٗٔللكتاب  

  ، د . محمد محمد أبو موسى ، الببلؼة القرآنٌة فً تفسٌر الزمخشري
 ل د . ت (.دار الفكر ، 

دارسة تحلٌلٌة لمسائل علم المعانً  ، الطبعة  -خصائص التراكٌب 
 السابعة ، مكتبة وهبة ل د . ت (.

  د . مصطفى السعدنً ، العدول أسلوب تراثً فً نقد الّشعر، منشؤة
 م . 88ٓٔالمعارؾ ، اإلسكندرٌة ،

  ابن منظورل جمال الدٌن  محمد بن  مكرم ( ، لسان العرب ، الطبعة
 ل د . ت (.األولى ، دار صادر، بٌروت ، 

 ة أحمد بن محمد بن محمد بن ٌعقوبابن ٌعقوب  المؽربً ل أبو العبا  )
مواهب  الفتاح  لضمن  شروح  التلخٌص( ،  تحقٌق فرج َّللا  زكى ، 

 هـ.ٖٖٗٔ، الطبعة الثانٌة ، مطبعة السعادة  بمصر، 

 


