أسلوبية االنزياح في النص القرآني
سورة محمد أنموذجا
د .حنان سعادات عبد المجيد عودة
ملخص البحث:
يسعععي ععذا البحععث لععر د ارسععة التععورة مععن مننععور ييبععدء في ع آليععة االنزيععاح فععي البنععا ال نععي
اليتعوير فعي سعورة محمعد ,وأثر عا فعي نقعإل ااحساسعات والعوالعت للميلقعي

ال رة بلريقة حيوية ,يزخر بالعال ة واليجربة واالن عاإل.

عي يعبعر التعورة ععن

فقعد يوزععت علععول العربيعة فععي رحعان القعرآن ,ويععددت فنوناعا ,ويبعععبت فروعاعا لععذله يسععر ععذ

الد ارس ععة ل ععر اس ععيناار م نون ععات الل ععة ف ععي القع عرآن ال ع عريل  ,واسي ب ععات أسع عرار ا ,وس ععبر أ وار ععا,

واسيبيان قيماا ال نية والجمالية.

ويعد نا رة االنزياح حجر األسعا

فعي الد ارسعات النتعية الحديثعة ,ويقتعد باعا خعرو المبعد ععن

النسق المثالي المألوت لل ة ليحقق من و ار ذله ونائت أسلوبية وجمالية يحدث يأثي ار خاتعا عنعد
الميلقي فيؤد

لر سر أفق اليوقع عند القارئ  ,فاي أسعلون معن أسعالين تعيا ة ال ع،ل ,ويقنيعة

مععن يقنيععات الل ععة ,ومناععر مععن منععا ر ااعجععاز البيععاني ,و ععي مععن أ ثععر الن عوا ر األسععلوبية فععي

القرآن ال ريل ,ل ناا لل ين عر بد ارسعات مسعيقلة يحعاوإل رتعد تعور ا ,واسعيج ،معا يبع م معن تعور
فني ععة وجمالي ععة ل ععذله يس عععر ععذ البح ععث ل ععر يحلي ععإل س ععورة محم ععد يحل ععي ،أس ععلوبيا لييب ععع موا ععع

االنزياح االسيبدالي والير يبي فياا .
فحاولت يلم

نا رة االنزياح األسلوبي في علمي البيان والبديع  ,وبعدأت بعلعل البيعان أوال معن

اسيعارة ,ومجاز ل و  ,ومجاز عقلي ,ويببي  ,وبعد ذله يلمست ذ النا رة في علل المعاني معن

يقععديل ويععأخير وحععذت ,وأخي ع ار ذتيلععت البحععث بخايمععة عر ععت فياععا أ ععل النيععائي اليععي يوتععلت لياععا,
مسيعينة بالمناي الوت ي اليلبيقي.
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Displacement as a style in the texts of Holy Quran
Surah Muhammad as a model
Dr. Hanan Sa'adat Abdel Majeed Odeh
Research Summary:
This research seeks to study the picture from the perspective of the displacement
mechanism manifests itself in the artistic construction in Surat Muhammad, and its

impact in the transfer of sensations and emotions of the recipient; in order to reflect
the image of the idea in an energetic manner, full of passion, experience and
emotion.
Arab Science has distributed in Holy Quran, varied arts and diverged branches; so this
study seeks to memorize the secrets of the language in the Holy Quran, and explore
its secrets, , and shows its artistic and aesthetic values.
The phenomenon of displacement is considered the cornerstone of modern textual
studies, and it intends to take the original writer away from the perfect familiar
language pattern; to achieve stylistic mechanisms and special aesthetic effect which
leads the recipient to break the horizon of expectation. it is a method of formulating

speech techniques, a language technique, and one of the most stylistic phenomena in
the Holy Quran Koran. But it did not achieve any particular studies to monitor the
forms and clarify the aesthetic images; so this research seeks to analyze Surah
Muhammad stylistically in order to track the displacement positions.

I tried to focus on displacement as a style in a scientific approach. First I began with
the science of knowledge reflecting my attention on metaphor, linguist images and
analogy, then I focused on the semantics approach of submission, delay and delete,
and finally I showed the most important findings, with the assistance of the Applied
Descriptive

Approach.
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مقدمة:

ن االنلباعات واليتورات المتا ة فيما ييعلق بداللة االنزياح وأنمال  ,ومميزاي

ومرجعياي  ,ينل عن المخزون الداللي ل ي يات األدا األسلوبي الميميز ,والقدرة ال امنة لمسيوياي

اليي يعجز بني األل ان المألوفة عن يحقيقاا ,و و ما يسيدعي وجود بنيات خارقة ومنزاحة ي ون
بنائاا ال لي في أساس انزياحا مللقا ييقدل بايجا خلق ننال رمز ينيج الع،قات ال يابية

والح ورية ,وحين يتبح االنزياح في ذا المسيوء اليجاوز  ,ت
فإن األمر يدعو لر ي افر لزامي
لي،حل داللي وير يبي في يب يإل بداعي جديد يي من اميحان القوء القارئة ب إل اسيراييجياياا

اليأويلية واليقبلية الواردة والمحيملة(iالمللن0991 ,ل ,ص.)38

ولعإل ما يؤ د أ مية االنزياح أن ال ينحتر في جز أو اثنين من أج از النص ,واتنما يبمإل

أج از

ثي ة مينوعة ميعددة ,فإذا ان قوال النص ال يعدو أن ي ون في النااية ال لمات وجم,،

فإن االنزياح قادر علر أن يأيي بمجموعة من ال لمات والجمإل.

واالنزياحات ينقسل لر نوعين رئيسيين يير ز فياما إل أب اإل االنزياح  ,فأ تما النو األوإل فاو ما

ي ون في

االنزياح ميعلقا بجو ر المادة الل وية مما سما

و ن"االنزياح االسيبدالي"

وأ تما النو اآلخر فاو ييعلق بير ين ذ مع جاراياا في السياق الذ يرد في سياقا قد يلوإل أو قد
سمي "االنزياح
يقتر,و ذا ما م

2
الير يبي" (المللن0991 ,ل ,ص ,24وي

4112 ,ل ,ص.)004

أولا:النزياح الستبدالي:

من أنمال االنزياح االسيبدالي يبرز من خ،إل أسلون المجاز ليميز الخاص ولقدري علر
عن لرق اليخييإل واليتوير ,و ي مسافة ي رض علر الميلقي والسامع
حداث األثر في الن

أب اال من اليأويإل واليأمإل .ويم ن اعيبار ما و ثابت وميحقق في الوعي الب ،ي ,وجود قلبين
من اليداوإل واليواتإل أحد ما يمثإل تورة الحقيقة بينما يبيمإل الثاني تورة المنحرت المجاز.وقد

ب لت ق ية الحقيقة والمجاز أزمة أفق الي ير الل و عند العرن  ,فقد ان يأمإل ابن جني في

الل ة يدور حوإل اعيبار أ ثر ا مجا از األمر الذ

زعز مبدأ الحقيقة باعيبار ا األتإل ومن ثمة

ثارة السؤاإل حوإل أفق الحقيقة وحدود المجاز ,و يت يسيدإل علر ال رق بيناما ,فإذا ان النقإل

والموا عة يجن ل لياما ,فإن أ إل الل ة ال يجدون مسل ا للحسل ير االسيعماإل ,و و السياق
ن س الذ

لجأت لي الحداثة في يحديد مسافة االنزياح ودرجاي  .3وأ د ابن جني أن اليوسع في

ٍ
لمعان ث،ثة:االيسا  ,واليببي  ,واليو يد ,فإذا
المجاز منار من منا ر العدوإل خص ب ال ،ل

اني ت ذ المعاني بللت معاا م انية العدوإل ويحقق  ,وفي ذا داللة علر أن الل ة ي الميتور

الذ ني لإلنسان الذ لل يت ب إل ما انينر من .و ذا معنا أي ا أن التورة الحقيقية أل ل ة أو
خلان ي قائمة في الن  ,وحين يأخذ يأياا النا رة في الواقع فإناا ال يقول بأ ثر من أدا ٍ
3

4
ل ني ال يجسد-يماما-ذله الميتور الذ ني (ابن جني0921 ,ل ,4 ,ص.)224-224

أ -الصورة الفنية مفهومها وأهميتها:
يعد التورة حدء وسائإل اليعبير الموجودة منذ القدل ,فقد ا يل القدما بدراسة التورة من

جميع الجوانن ,سوا من الجانن الل و أو الجانن النقد  ,فالتورة ل ة":يخيُّإل الايئة أو ال مب إل
الذ ييميز ب الموجودات علر اخي،فاا و ثرياا وألن ل مإل بي تورةٌ خاتة و يئة م ردةٌ ييميز
باا"(5ابن مننور ,مادة تور) .أ تما معنا ا عند النقاد ":فاي إل رن من رون المجاز ييجاوز

معنا ا النا ر ,ولو جا منقوال عن الواقع"(6عسات0934,ل ,ص.)84
ٍ
ويعد التورة األدبية بما يحمل من ٍ
ُّ
ومعنوية األسا الذ
قيل جمالية
ت
ألن مجاإل اليتوير في النص األدبي و الذ يخلق اليأثير في ن

األدن,فاعلل أتن ال بد مع من اليتوير ت
ألن الن

ييميز ب العمإل األدبي

السامع أو الميلقي",واذا قيإل

يخلق فيتور فيحسن التورة ,واتنما ي ون

أن
يمال الير ين وجماإل توري ودقة لمحاي ,فإذا خ ،من اليتوير عاد بابا من االسيعماإل بعد ْ
ان بابا من اليأثير"(7الرافعي0944,ل ,ص.)4 ,404-400

فالمعاني ينمو وييتاعد فيما بيناا ليب إل ذ التورة اليي ي من قيمياا عن لريق ب اا للمعنر
ٍ
خياإل فني ,فاي "يعمإل علر يننيل اليجربة
العميق الذ يداخإل األدين وذله بما يوحي من
اانسانية الباملة لل بت عن المعنر األعمق للحياة ,والوجود الميمثإل في الخير والجماإل من حيث
ٍ
ٍ
الم مون ,والمعنر بلر ٍ
مختبة من حيث الب إل"(8الرباعي0999,ل ,ص.)02
يجابية
يقة
ويساعد التورة في الربل بين العبارات المخيل ة ,والينسيق بين ال لمات المينوعة وذله

للولو لر بالن النص ومعرفة خ ايا .أ تما األدوات المختتة لليتوير اليي يعيمد علر الخياإل

فاي:اليببي  ,والمجاز ,وال ناية",فإذا ان يللق علر اليببي والمجاز وال ناية متللح التورة
ٍ
بدرجة أساسية معجونا بالوجدان
فألتناا األدوات المختتة لليتوير ,واليي يدخإل فياا الخياإل
والثقافة ,والماارة ,وليخلق بيئا لي

موجودا في الوجود بيمال موات اي اليي أبدعاا ال تنان في

التورة"(9سللان,د.ت,ص.)024
وأما عن ننرة األسلوبية للتورة فيرء فياا دو ار حاسما في يحديد األسلون فييميز التورة في

جميع أحوالاا بتي ياا اليب يلية ,وبيعدد ونائ اا ,و ثرة ع،قاياا مما يجعلاا من أقدر الوسائإل
علر يقديل الرؤية البختية والم از المي رد لل اين  ,فالل ة الببرية متو ة بب إل يجعإل من ذ

التورة األداة الرئيسية ليوتيإل يله الرؤية بب إل مبابر ,وأتبح قاب ،ل،سييعان واليلقي المر ز
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(ف إل0932,ل ,ص ,)423والتور عند ل قاعدة لننرية (الزخرفة) ذ الزخرفة اليي جا ت علر
نوعين  ,األولر( :الزخرفة السالة) ويقول علر اسيخدال األلوان الب ،ية أ :تور الير ين والي ير

,والثانية (:الزخرفة التعبة) وييميز باسيخدال االسيعارات"(11جيرو,د.ت .)44-41 ,والقرآن ال ريل
4

يسيعمإل التورة ال نية في موالن ثيرة لنقإل ال رة لر المليقر ويو يحاا ,وبعث يحا ات ميعلقة
بال رة األسا

في ن س  ,يقوإل سيد قلن":12اليتوير و األداة الم

لة في الم

لة في أسلون

القرآن ال ريل ,فاو يعبر بالتورة المحسة الميخيلة عن المعنر الذ ني والحالة الن سية ,وعن
الحادث المحسو

 ,والمباد المننور"(قلن0998 ,ل ,ص.)81

ٍ
معان مؤثرة يسيلال الوجدان
الميلقي من

فالتورة القرآنية تورةٌ مميزة لما يوحي في ن
فاي":يؤد دور ا علر مأناا لريقة في ااقنا  ,ويحرص علر ثارة االن عاالت في الن و
النحو الذ يؤثر في الميلقي ,ويسيميل لر القيل الدينية السامية"(13عت ور,د.ت ,ص.)884

علر

وي،حن علر التورة القرآنية يناسق الب إل والم مون مع بع اما بحيث يبدو المعنر

واحدا ,وبذله"ييناسق فياا اليعبير مع الحالة المراد يتوير ا ,فيساعد علر جماإل التورة الحسية أو

المعنوية"(14عت ور ,د.ت ,ص .)884وييسع معنر اليتوير في القرآن ليبمإل "اليتوير باللون
واليتوير بالحر ة ,واليتوير باليخييإل ,واليتوير بالن مة  ,اليي يقول مقال اللون في اليمثيإل ,
ويسال الوتت والحوار  ,وجر

التور" (15قلن ,د.ت ,ص.)84

ال لمات  ,ون ل العبارات ,وموسيقر السياق في براز ذ

 -0التشبيه:
ييميز اليببي بقدري علر يو يح المعنر ويقرين التورة ,فاو يادت لر ي اح ال رة

األساسيتة عن لريق ربل المعنر بالواقع ,وبذله يي ح التورة في ذ ن الميلقي .يقوإل

الجرجاني(ت 244ع) ":16واعلل أتن لي بي ٌ أبين وأو ح وأحرء أن ي بت البب عن ميأمل
من اليببي "(الجرجاني0919 ,ل ,ص ,)242ويذ ر ابن األثير فائدة اليببي بقول ":17أ تما فائدة
اليببي من ال ،ل فاي أتنه ذا مثتلت البي بالبي فإتنما يقتد ب ثبات الخياإل في التن
بتورة المبب ب أو بمعنا  ,وذله أو د في الير ين في أو الين ير عن

ص.)042

"(ابن األثير0929,ل,

وبما ت
أساسي في النتوص األدبية ,فاو في مجاإل الوعن واالعيبار الذ
عنتر
أن اليببي
ٌ
ٌ
ييجلر في القرآن ال ريل أ ثر يتاال لر المعاني الحقيقية ,فعن لريق يتإل الستامع لر

الللن المقتود ,باا افة لر ثاري لمباعر االريياح في ن

الميلقي.

فالتورة اليببياية في القرآن يبث الحياة في المعاني األتليتة ,بحيث يتبح ذ التورة حيتة
ٍ
وميجددة باا افة لر يو يحاا للمعنر
باختة في أذ اننا لما فياا من حر ٍة مسيمرة

األتلي,عن لريق نقإل الميلقي أو السامع من البي المألوت لر تورٍة أخرء لاا بب ٌ بالمعنر
م
األتلي.
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ومن األمثلة علر انزياحات اليببي الواردة في سورة محمد ,قول يعالر { :وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ

ويَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ األَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُم}[حممد ،]21:فبب يميع ال افرين بميا الحياة الدنيا وحلاماا وزينياا
جردوا
ال انية باألنعال اليي يأ إل دون وعي وادراه ل أمن الح،إل أو الحرال؟ و ذله حاإل ال افرين ,م

من الت ات اانسانية ,بإل نزلوا عناا درجات ,وتاروا األنعال ,اليي ال عقإل لاا وال ف إل ,بإل
جإل مال ومقتد ل اليميع بلذات الدنيا وباواياا ,فيرء حر ايال النا رة والبالنة دائرة حولاا,

ير ميعدية لاا لر ما في الخير والسعادة ,فال يأ لون ير م رين في عواقبال  ,ومنيار أمور ل

 ,وال معيبرين بما نتن اهلل لخلق في اآلفاق واألن

من األدلة والب ار ين والحجي المؤدية لر

عما
معرفة يوحيد  ,وتدق رسول  .فمثلال مثإل الباائل  ,يأ إل في معال اا ومسارحاا ,و ي افلة م
ي بتدد من النحر والذبح  ,و ذله حاإل ال افرين لي

لال ل سوء بلونال  ,سا ون عن

العاقبة ,ولاذا انت النار مثوء لال ,أ  :منزال معدا ,ال يخرجون مناا ,وال ي ير عنال من عذاباا.

وييجلر اليببي في قول يعالر { يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُم}[حممد , ]12:وذله بما

فبب ننريال لي ننرة من أتابي ال بية والس رة من أجإل
يوحي ذ التورة من ثارة الستامع ,م
حلوإل الموت ,فيبخص أبتار ل جبنا و لعا ,دأن من أتابي بية الموت ,أ س ري ذا نزإل
ب  ,وذله لجبنال عن القياإل ,وال بي :يعلإل القوء الميحر ة والحساسة ل عت القلن ,واجيما

الروح لي بسبن يحقق في داخإل ف ،يجد من ذا فيننرون ننر من بخص بتر عند الموت.

وفي قول يعالر{:إِنَّمَا احلَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ ولَهْوٌ }[حممد ,]63:بب الحياة الدنيا بأناا لعن ولاو ,وفي ذا

اليببي يز يد من اهلل لعباد في الحياة الدنيا بإخبار ل عن حقيقة أمر ا ,بأناا لعن ولاو ,لعن في
األبدان ولاو في القلون ,ف ،يزاإل العبد ال يا في مال  ,وأوالد  ,وزيني  ,ولذاي من النسا  ,والمآ إل

والمبارن ,والمسا ن والمجال  ,العبا في إل عمإل ال فائدة في  ,بإل و دائر بين البلالة وال لة

والمعاتي ,حير يسي مإل دنيا  ,ويح ر أجل  ,فإذا ذ األمور قد ولت وفارقت ,ولل يحتإل العبد

مناا علر لائإل ,بإل قد يبين ل خسران وحرمان  ,وح ر عذاب  ,فاذا موجن للعاقإل الز د فياا,

وعدل الر بة فياا ,واال يمال ببأناا ,ووج الع،قة بيناما أن لياما سرعان ما ينجلي وينياي.

 -2الستعارة:

يبدو التورة االسيعارية واحدة من أ ل مراين العملية اليتويرية الميعلقة بالمجاز ,ويقتد

باالسيعارة " نقإل البي من بخص آلخر ,يقاإل اسيعار ف،ن ساما من ناني :أ رفع وحول من
يد "(18ابن مننور ,ل ,01ص .)821وأما اتل،حا فقد عرفاا ابن المعيز(ت 194ع)":اسيعارة ال لمة
لبي لل يعرت باا من بي قد عرت"(19ابن المعيز0934 ,ل,ص ,)4ويادت التورة االسيعارية لر

يتاإل المعنر لر القارئ أو السامع ,حيث يجعل مي اع ،مع حيثياياا ,معايبا ألبعاد ا ,و ت
أن
ذ التورة ماثلة أمال عيني  ,فاي يعبر عن المعنر بإيجاز دقيق من ير أ
6

خلإل في المعنر

ُّ
الروح في الجمادات ليتبح حيتة
األتلي ذ يبد المعاني الخ ية لينار وا حة م
جلية ,ويبث م
نالقة",فاي يعلي ال ثير من المعاني باليسير من الل ن,حير يخر من التدفة الواحدة عدة من
,فإنه ليرء باا الجماد حيًّا نالقا,واألعجل
م
الدرر ,ويجني من ال تن الواحد أنواعا من الثمر م
فتيحا,واألجسال الخر بينة ,والمعاني الخ ية بادية جلية  ,ن بئت أريه المعاني الللي ة اليي
ي من خ ايا العقإل  ,أتناا قد جسمت حير رأياا العيون,وان بئت لل ت األوتات الجسمانية الت
الننون"(20الجرجاني0994,ل ,ص.)82

ما ت
أن االسيعارة من أ ثر األسالين الب ،ية اعيمادا علر جانن اليتوير ,فاي ييتدر

بب إل بير بنية ال ،ل اانساني ,ذ يعد عام ،رئيسا في الح ز والحث وأداة اليعبير ,ومتد ار
ليرادت يعدد المعنر ,وين سا للعوالت والمباعر االن عالية ,ووسيلة لمإل

المتللحات(21العدو 4112 ,ل ,ص.)00وبما ت
أن الن

ال ار ات في

الببرية ييوق لر البي الذ

يدخإل

االسيحسان لياا ,وييللن باسيمرار يقرين المعنر بأسلون مخيلت ,ت
فإن ذله جعإل النقاد يننرون
لر االسيعارة بوت اا عنت ار أساسيا في النتوص األدبية ليبرز القيمة الجمالية في .

وأما عن ننرة األسلوبية ل،سيعارة فاي يرء ت
أن االسيعارة عماد االنزياح االسيبدالي فيرء فياا

"اعيدا وجرحا لب رة الل ة أ

انحرافا عن االسيخدال الل و "(22ف إل0994,ل ,ص ,)821و ي من
أسما جان و ين(االنزياح االسيبدالي),فاو

قبيإل االنزياح الميعلق بجو ر المادة الل وية ,الذ

يقوإل" :فالمنبع األساسي ل إل بعر و مجاز المجازات و االسيعارة " (23و ن0998,ل ,ص,)24

ومن بأن ذا االنحرات أو االنزياح أن يبد ذ ن الميلقي ,وأن يثير حر ة في النص ين ي الريابة
عن  ,بتورة خ،بة جذابة ينبر في الن

جوا من الميعة والجماإل .

واألسلوبية يرء أن االسيعارة يعلي اسما لواقع لل يسل من قبإل ,وقد يقول ب سر حاجز الل ة

وقوإل ما ال يقاإل عن لريقاا(24ف إل0932 ,ل ,ص ,)442فاالسيعارة بحد ذاياا ي ثيت يعمد في لر
االيسا

في الداللة  ,واللجو لياا في اليعبير لي

انيقاتا من قدرة الل ة ,وانما ر بة في

اليوسع(25البسياني,د.ت,ص.)99ويري ز االسيعارة في أتلاا علر أسا

من اليببي  .فاليببي يقول

علر أتلين:المبب  ,والمبب ب  ,أ تما االسيعارة فإتناا يعيمد علر يناسي اليببي وادعا ت
أن المبب

و المبب ب ن س  ,واذا ان اليببي يأيي لبيان المعنر واي اح ال رة ,ت
فإن االسيعارة أ ثر ما

ي ون يسيعمإل في القوة ,وبدة اليأثير في السامعين ,علر ت
أن ال رق في البنية األسلوبية ل إل من

التورة اليببياية والتورة االسيعارية ال ي رض بال رورة فرقا أدائيا في القدرة علر اليعبير ,وقيمي
ال نية ,فل إل واحدة
ص.)004

من

ذ التور قيمياا وأثر ا في نقإل المعنر المللون(26وي 4112,ل,

ومن األمثلة علر انزياحات االسيعارة قول

يعالر{الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُم}[حممد،]2:

فيبدو التورة ال نية االسيعارية في يببي أعماإل ال افر باانسان الذ يحيد عن اللريق السليل ,أو
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رن لاا يح ناا ويحمياا ,ف أن إل ما يقول ب
باابإل اليي يعثرت في اللريق فاي ائعة يائاة ال م
اانسان في ذ الحياة ائع اإل محبل بال ر,فأعماإل الذين روا انت علر ير دء ورباد
ألناا عملت في سبيإل البيلان و ي علر ير اسيقامة  ,فاهلل عز وجإل أبللاا وأبقا ل بسبباا.
وقول يعالر:

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ

بَالَهُم}[حممد ,]1:ييجلر االسيعارة الم نية في يبخيص الباإل علر تورة نسان ييل ت،ح  ,و دايي ,
فترح بالمبب و و الباإل  ,وحذت المبب ب و و اانسان  ,والمعنر المراد نا أن أربد ل لر
م
لريق الحق والتوان ,فأتلح دينال ودنيا ل ,وقلوبال وأعمالال ,وأتلح ثوابال ,بينميي ويز يي ,
وأتلح جميع أحوالال ,والسبن في ذله أنال :ايبعوا اْل َح ُّ
ق الذ
فربا ل يعالر بالحق فايبعو  ,فتلحت أمور ل ,فلما انت ال اية المقتودة لال ,ميعلقة بالحق
و التدق واليقين ,ودبر ل بلل

المنسون لر اهلل الباقي الحق المبين ,انت الوسيلة تالحة باقية .وينار االسيعارة اليتريحية
في قول يعالر{ :ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ }[حممد , ]6:فبب ال ر وال ،إل بالبالإل  ,ألن ال يتإل
وترح بالمبب  .وفي قول يعالر:
باانسان لر اللريق التحيح السليل  ,فحذت المبب
م
وترح بالمبب ب علر
آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ }[حممد ,]6:بب اهلل يعالر اايمان بالحق ,فحذت المبب ,
م

{ وَأَنَّ الَّذِينَ

ذا القرآن العنيل,

سبيإل االسيعارة اليتريحية ,وييمثإل الحق نا بالتدق واليقين ,وما ابيمإل علي
ألن الوسيلة التحيحة للوتوإل لر ر ا اهلل يعالر التادر ِم ْن َرِّب ِا ْل الذ ربا ل بنعمي ,
ودبر ل بلل فربا ل يعالر بالحق فايبعو  ,فتلحت أمور ل ,فلما انت ال اية المقتودة لال,
ميعلقة بالحق المنسون لر اهلل الباقي الحق المبين ,انت الوسيلة تالحة باقية ,باقيا ثواباا.

وفي قول  { :حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا }[حممد،]4:اسيعارة م نية ألن يره البي من سمات اانسان ,فبب
يره القياإل ,وانق ا الحرن ,باانسان الذ

ييره س،ح  ,فيادأ الحرن ويعل األمن والس،ل ,

وترح بالمبب ب .
ووج االليقا بيناما و الر بة في وقت نزيت القيإل والدل  ,فحذت المبب ,
م
ويبدو التورة االسيعارية الم نية في قول يعالر{ :ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم}[حممد ,]9:في
أن  ،ما فاسد بالإل
يببي األعماإل بالبي الذ يسقل ويبلإل وينياي أثر  ,ووج الع،قة بيناما م
ائعة ال ن ع لال مناا ,
ال جدوء من وال من عة .واحبال األعماإل بلالاا  :أ جعلاا بل , ،أ

والمراد بأعمالال  :األعماإل اليي يرجون مناا الن ع في الدنيا ألنال لل ي ونوا يرجون ن عاا في اآلخرة
ذ ل ال يؤمنون بالبعث وانما انوا يرجون من األعماإل التالحة ر ا اهلل ور ا األتنال ليعيبوا

في سعة رزق وس،مة وعافية ,ويسلل أوالد ل وأنعامال ,فاألعماإل المحبلة بعض األعماإل الم للة

 ,واحبالاا و عدل يحقق ما رجو مناا فاو أخص من
ويبرز التورة االسيعارية في قول يعالر :

،إل أعمالال .

{ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُم}[حممد,]23:
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فجسد القلن,

يخيل ويلبع علي علر سبيإل االسيعارة الم نية ,واللبع علر القلن  :يمثيإل

وببا بالبي الذ

لعدل مخاللة الادء والربد لعقولال بحاإل ال يان الملبو علي  ,أو اانا المخيول بحيث ال يتإل
لي من يحاوإل الوتوإل لر داخل  ,فمعنا أن اهلل خلق قلوبال ,أ عقولال ير مدر ة ومتدقة

عن بعض أ ل في مدد مي اوية ويدول مع

للحقائق والادء .و ذا اللبع مي اوت يزوإل بع

بعض لر الموت ما وقع  ,وزوال بانياا ما في العقإل من باوة ال ،لة وبيوج للت اهلل بمن

با بح مي الللت ب المسمر باليوفيق ,ولبع علر قلوبال ,أ  :خيل علياا ,وسد أبوان الخير
اليي يتإل لياا بسبن ايباعال أ وا ل ,اليي ال ياوون فياا ال البالإل.
وفي قول يعالر :

{فَهَلْ يَنظُرُونَ إِالَّ السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً }[حممد,]21:

يبدو التورة االسيعارية وا حة في

يبخيص الساعة باانسان الذ

يأيي ويبا ت فجأة ,والمقتود بالساعة و يول القيامة ,فحذت

بتاحب

لر الا،ه ,ف ي الن اق يخر القلن عن حاإل تحي واعيدال ,

وترح بالمبب علر سبيإل االسيعارة الم نية.
المبب ب ,
م
وفي قول يعالر {:فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ حممد ،]12:يبدو االسيعارة جلية ووا حة في يببي الن اق وال ذن
بالمرض ,ألن يود

فترح بالمبب ب  ,وحذت المبب علر سبيإل االسيعارة اليتريحية.
م
و ذله في قول يعالر { :فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي األَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم}[حممد ,]11:يز و االسيعارة
اليتريحية في يببي تلة القرابة ووتلاا برحل المرأة الذ يحي ن الل إل ويرعا .
وجسدت القلون في قول يعالر :

{أَفَالَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}[حممد،]14:

المق لة ,فأ لق علر ما فياا من البر وأق لت ,ف ،يدخلاا خير أبدا

فببات باألبوان

ألناا ال يسيجين وال ين يح

لوعن أو رباد أ  :فا ،ييدبر ؤال المعر ون ل يان اهلل ,وييأملون حق اليأمإل ,فإنال لو
يدبرو  ,لدلال علر إل خير ,ولحذر ل من إل بر ,ولمأل قلوبال من اايمان ,وأفئديال من اايقان,

وألوتلال لر الملالن العالية ,والموا ن ال الية ولبين لال اللريق الموتلة لر اهلل ,والر جني
وم م،ياا وم سداياا ,واللريق الموتلة لر العذان ,وبأ

بي يحذر ,ولعرفال بربال ,وأسمائ

وت اي واحسان  ,ولبوقال لر الثوان الجزيإل ,ور بال من العقان الوبيإل.
وفي قول يعالر :

{ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُم}[حممد,]63:

بب األعماإل بالماإل الذ ي قد أو ي يع علر سبيإل

االسيعارة الم نية ,وعبر عن يره ااثابة في مقابلة األعماإل بالوير ,الذ
من األن

واألمواإل ,فاسيعار الوير الذ بمعنر

و

افة بي معيد ب

اعة الماإل ,ليره ااثابة علر األعماإل.

ييبين أن التور االسيعارية دفت لر يقرين المعنر عن لريق الجمع
من خ،إل ذ األمثلة م
الت ات مما يثير انيبا الميلقي عن لريق
بين األبيا الميباعدة عن بع اا في الختائص و م
سر أفق اليوقع لدي .
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 -8المجاز:

يقع المجاز عند اسيخدال ال لمة في ير ما و عت ل لع،قة ما  .مع قرينة مانعة من يراد

المعنر األتلي ,يقوإل عبد القا ر الجرجاني  ":فإذا عدإل الل ن عما يوحي أتإل الل ة وتت بأن

مجاز ,علر معنر أنال جازوا مو ع

و م ان

األتلي ,أو جاز

و ع في

الذ

أوال"(27الجرجاني ,)232,وعند الس ا ي(ت 141ع) و  ":ال لمة المسيعملة في ير ما ي مو وعة

ل باليحقيق ,اسيعماال في ال ير بالنسبة لر نو حقيقياا ,مع قرينة مانعة من رادة المعنر في ذله

النو "(28الس ا ي0930,ل,ص.)213
ويأيي المجاز علر نوعين :ل و وعقلي ,فأما الل و فمجاز عن لريق الل ة يقع في ال لمة
الم ردة  ,ومن  :االسيعارة والمجاز المرسإل  ,وأما المجاز العقلي فيأيي من لريق المعنر والمعقوإل

 ,ويوتت ب الجمإل في اليأليت وااسناد"(29الجرجاني0994,ل,ص.)229

أولا :المجاز المرسل:

وييجلر المجاز المرسإل في قول يعالر:

{فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ}[حممد,]4:

نا مجاز مرسإل

ولما ان قيإل
ع،قي جزئية حيث أللق الجز  ,وأريد ال إل ذله أن رن الرقان و القيإل ,م
اانسان أ ثر ما ي ون ب رن رقبي  ,ف ي ذ التورة يجسيد لما فياا من يتوير القيإل بأببع

تور  ,و و  :حز العنق ,واتابة الع و الذ في أعلر البدن ,و و من أبرت أع ائ .
وفي قول يعالر

{:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ

يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُم}[حممد , ]7:مجاز مرسإل حيث أللق

الجز وأراد ال إل ,فالع،قة جزئية ,ويثبت أقدام ل,أ  :يربل علر قلوبال بالتبر واللمأنينة
ألن الثبات واليزلزإل يناران فياما ذا أمر

وعبر باألقدال
والثبات ,ويتبر أجسامال علر ذله ,م
من يعالر للمؤمنين ,أن ينتروا اهلل بالقيال بدين  ,والدعوة لي  ,وجااد أعدائ  ,والقتد بذله وج

اهلل ,فإنال ذا فعلوا ذله ,نتر ل اهلل وثبت أقدامال ,ويعينال علر أعدائال ,فاذا وعد من ريل
تادق الوعد ,أن الذ

ينتر باألقواإل واألفعاإل سينتر موال  ,وييسر ل أسبان النتر ,من

الثبات و ير  .وفي قول يعالر:

{ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ }[حممد,]26:

مجاز مرسإل أللق المحإل وأراد الحاإل,

فالع،قة محلية ,والمقتود أ إل القرية الذين أخرجوه من قرييه.

ثاني ا :المجاز العقلي:

يعرت المجاز العقلي بأتن " سناد ال عإل أو معنا لر م،ب

م،بسات

بير

ي،ب

ال اعإل,

والسبن"(30القزويني0939,ل ,0 ,ص.)93

ب,

والم عوإل

ل

والمتدر,

ير ما و ل بيأوإل ,ولل عإل
والزمان

,

والم ان,

عرف الجرجاني بأنت  ":31ذا عدإل بالل ن ع تما يوجب أتإل الل ة وتت بأتن مجاز علر معنر أنتال
و ت
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جازوا ب مو ع األتلي أو جاز و م ان الذ

و ع في أوال"(الجرجاني,ص .)824وال يقع

المجاز العقلي في ال لمة ن ساا ألن ال لمة في ال يخر عن و عاا الل و  ,واتنما ي ون في
ااسناد ,إسناد ال عإل أو مافي معنا (اسل فاعإل ,واسل م عوإل لر ير ما و ل ),ول ع،قات
ميعددة

مثإل(السببية,

والم انية,

والزمانية,

والم عولية,

32
وال اعلية ...لخ) (عبا ,ص,028

والاابمي4114,ل ,ص.)842-842

ومن األمثلة علر انزياحات المجاز العقلي قول يعالر { :فَإِذَا عَزَمَ األَمْرُ }[حممد ,]12:فقد أسند العزل لر
األمر سنادا مجازيا ,والمقتود أ إل األمر أو أتحان األمر.

ثاني ا:النزياح التركيبي:

يحدث ذا االنزياح عن لريق الربل بين الدواإل بع اا ببعض في العبارة الواحدة أو في

الير ين وال قرة ,فالمبد الحق و من يميله القدرة علر يب يإل الل ة جماليا بما ييجاوز لار

المألوفات ,وبما يجعإل الينبؤ بالذ سيسل

أم ار ير مم ن .ومن بأن ذا أن يجعإل ميلقي النص

في انينار دائل ليب يإل جديد(33عبا 0993,ل,ص .)082واالنزياحات الير يبية ييمثإل أ ثر ما ييمثإل

في اليقديل واليأخير .و ذا يعني فيما يعني أن للمبد ميسعا ل ثير من ألوان اليترت دون أن
يخبر لبسا أو خ،ال بالداللة ,بإل ن ذا ال نر في الي ار ين و ميزة يجعإل المبد أ ثر وفا
ألدا ما يود الن

أدا  (34و ن,ص .)21ويرء جا بسون 35أن النقاد وعلما الل ة قلما يعرفوا علر

المنابع البعرية المسييرة في البنية الترفية والير يبية لل ة  ...أما ال يان المبدعون فعلر الع

من ذله ذ يم نوا في ال الن من أن يسيخلتوا مناا فوائد جمة .وي ُّ
عد اليريين من أبرز عناتر

اليتحويإل وأ ثر ا و وحا ,ي من و ار ا معان ب ،ية مامة ول يات جمالية بارزة ت
ألن المي لل يعمد
لر مورفيل حق اليأخير فيما جا عن العرن ,فيقدم  ,أو لر ما حق اليقديل فيؤخر للبا اناار

المعاني في الن

(وي 4112,ل,ص .)044ونا رة اليقديل واليأخير لألل ان داخإل النص األدبي ,ما

ذ ر العلما  ,ييل نييجة عمليات ذ نية سابقة لعملية ال ،ل والنلق ب  ,أ قبإل يب ل
وعبارات يامة,أو في نسق النص األدبي.

وي من و ار عملية اليريين من يقديل ويأخير للائت ب ،ية قد ال يلم

،ما منلوقا

أثر ا وفق اليريين

المعيار لي ار ين الل ة ,فقد وتت الزر بي(ت 492ع) أ مية اليقديل واليأخير فقاإل ":36و أحد
وملَ َ يِ ِال في ال ،ل وانقياد لال,ول
أسالين الب ،ة ,فإتنال أيوا ب داللة علر يم نال في ال تاحةَ ,
في القلون أحسن موقع وأعذن"(الزر بي0944,ل ,4 ,ص.)448
أما الجرجاني فقد عقد فت ،في "دالئإل ااعجاز"للقوإل في اليريين ملي يا لر أبعاد الب ،ية

37
ائد,ج ُّل المحاسن,واسع اليترت ,بعيد ال اية,ال يزاإل ي ير له عن بديعة,
يقوإل  ":و ٌ
بان بير ال و َ
وي ي به لر للي ة ,وال يزاإل يرء بع ار يروقه مسمع  ,ويللت لديه موقع  ,ثل يننر فيجد أن
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وحوإل الل ن من م ان لر م ان"(الجرجاني0994 ,ل,
سبن أن راقه وللت عنده أن ق تدل في بي
ت

ص )011فاليقديل عند مريبل بالمعنر في ذ ن المي لل.
فالجرجاني نا يربل بين اليقديل وأثر في ن

السامع"(38الجرجاني0994,ل ,ص .)084ويعد اليقديل

منا ار من منا ر ثيرة يمثإل قدرات بانة أو لاقات يعبيرية يدير ا المي لل دارة واعية ,فيسخر ا
يسخي ار من بلا للبوح بأف ار  ,وألوان أحاسيس  ,ومخيلت نوا ر  ,ومواقع ال لمات من الجملة
عنيمة المرونة ما ي بديدة الحساسية وأ

المعاني وألوان الح

ون،إل الن

ي يير فياا يحدث ي ييرات جو رية في يب يإل

(39أبو موسر0934 ,ل,ص.)041

بير في الل ة ,حيث يبيِّن أ مية ال ،ل المق تدل,
ايات ب ،ية ثيرةٌ,
ولليقديل واليأخير
ٌ
ٌ
وبأن ٌ
أو يو ِّ ح سبن ما يأخر من  ,وبذله يسيليع القارئ الوتوإل لر األبعاد الداللية لاذا ال ،ل من
خ،إل السياق الوارد في  .والقواعد النحوية لاا أثر في يحديد اليريين من يقديل ويأخير ,فينينل
م ردات النص األدبي من خ،لاا فيذ ر الجرجاني":40أن لي

الننل بيئا الت يوخي معاني النحو

وأح ام ووجو وفروق فيما بين معاني ال لل"(الجرجاني0994,ل ,ص.)049

ول ن النص األدبي ال يبقر مليزما ناجا واحدا وخلا معياريا بعين  ,بإل قد يخلق ل في أج از ٍ

من نحوا ثانويا ال ييعارض مع النحو المعيار بإل يحدث انزياحات مياحة ومم نة في قواعد الل ة

ونحو ا .وقد أدره القدما أن اليقديل واليأخير ييعلقان بالمعنر في ذ ن المي لل"فاألل ان يقي ي في
ننماا آثار المعاني .ويرييباا علر حسن يريين المعاني في الن

41
" (الجرجاني0994,ل ,ص.)031

فاليريين عنتر يحويلي يريبل بالبنية العميقة الميعلقة بالمعنر في ذ ن مسيعمإل الل ة.وييل بيقديل

ما حق اليأخير لليعبير عن ذله المعنر ونقل للسامع.

أن يقديل األل ان والعبارات أو يأخير ا ,يسال لر ٍ
وال به ت
حد بير في ال بت عن خبايا
ِ
لن,
الن و وسبر أ وار ا ,وفياا يوجي للمعنر ليحدث
المخالن األثر الذ يبا في المخا َ
فيخيزن ذ اآللية دالالت خاتة يخيلت باخي،ت السياق ,وحينما يذ ر اليقديل يذ ر اليأخير ,ف إل

يقديل يلي يأخير ,وي بت خاتية اليقديل واليأخير عن العناية المب رة ب ن اليب يإل النتي,
واعيبار في تلن جماليي اليي ييجاوز مجرد انحرات األتوإل لر ابيدا مسيويات من الي ار ين

يجدد يجربة الميلقي بالنص ونسيج المسيحدث ,وينبئ بين ال لمات أل ة جديدة ينقلاا من سياقاا

الير يبي المألوت لر سياق م اير ييل في عادة انينال الجمإل بب إل يل ت القارئ.وربما اعيبرت

ق ية اليقديل واليأخير ق ية أسلوبية ويقبلية في آن.فاي بقدر ما يوحي بذ ا المبد في ي يير
مواقع ال لمات ,واخراجاا في سلسلة من الع،قات المبي رة بقتد نعاش م وناا الداللي ,الت أتناا
يحيإل الميلقي

لر ينبيل حس

الجمالي في

الي يير(42اللليت0991,ل ,ص.)24
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دراه التورة المي يرة واسييعان فارق

وي من خاتية اليقديل واليأخير في يحوالت الداللة اليي ييولد بالتوغ اابداعي الذ أنيجاا,

في حين يبقر حيز المعنر ثابيا .فالع،قة اليي يؤس

لنا رة اليقديل واليأخير ال ي من في مجرد

خرق الرين.بإل يم ن رد ذله لر دخوإل الداللة.و ي في مسيوء معين من الير ين ,في حيز
اليحوإل والوتوإل بالل ة لر قمة النتية ذله أن ذا جا الير ين "بينا في أن ال يحيمإل الت الوج

الذ

و علي  ,حير ال يب إل ,وحير ال يحيا في العلل بأن ذله حق  ,وأن التوان لر ف ر

وروية ,ف ،مزية ,واتنما ي ون المزية ,ويجن ال

جا علي وجاا آخر ,ثل رأيت الن
وقبوال ال يعدماما ذا أنت ير ي

إل ذا احيمإل في نا ر الحاإل ير الوج الذ

ينبو عن ذله الوج اآلخر ,ورأيت للذ

لر الثاني

43

(المللن0991 ,ل,

جا علي حسنا

ص,)849وقد فال بعض النقاد

المعاترين مدلوإل ال ر والروية برد التيا ة في جو ر ا لر روح المبد  ,ما يب إل ذا

المدلوإل-بننر ل-بعدا د ار يا لوعي ذا المبد بالم ونات الميباب ة لجزئيات تيا ي و و لي

د ار ا آليا وذ نيا ,وانما و دراه خ،ق ي ثت المسيوء الجمالي لليعبير عن لريق خلق بنية

ييداخإل فياا الع،قات ب نية يسيمد قيمياا من النحو اابداعي ,فالي يرات اليي يل أر علر الدالالت

بانيقاإل ي ار يباا عبر سياقات يبادلية ,ي من المنا ر العدولية اليي اخيلت النحاة والب ،يون

ببأناا ,ومناا نا رة اليقديل واليأخير(44المللن0991,ل,ص.)849وانيااه قواعد الير ين يتبح
الادت ل إل عملية خلق ألناا يحيا

لر السبه واليتوير حيث يبدأ حرية المبد

في يب يإل

وابي ار أنمال ال مينا ية ينياي معاا إل حدود قواعد الير ين.

ومن خ،إل دراسة سورة محمد سينار نماذ مينوعة من اليقديل واليأخير مناا ما ي ر
القواعد النحوية العامة ,ومناا ما يب إل ليحقق دفا ب ،يا يل ت االنيبا لي فيب ِّ إل يله الي ار ين
العدولية فيما بيناا نا رة يح إل بالعديد من الدالئإل و الللائت الب ،ية
ومن األمثلة علر ذله قول يعالر:

الجملة االسمية من الير ين اآليي :الذين

{الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُم}[حممد]2:

ييألت ذ

روا ( المسند لي )  +أ إل أعمالال (المسند)  ,ف ان

ال رض من يقديل الذين روا علر ال اعإل أ إل و الينبي علر اسيحقاق المسند لي و ل رؤسا

ال ر ,وأئمة ال ،إل ,الذين جمعوا بين ال ر باهلل وآياي  ,والتد ألن سال و ير ل عن سبيإل اهلل,
العقان الذ

ييناسن مع أعمالال ذ اآليات ,والسبن في ذله أنال ايبعوا البالإل ,و و إل اية

ال يراد باا وج اهلل من عبادة األتنال واألوثان ,واألعماإل اليي في نتر البالإل لما انت باللة,
انت األعماإل ألجلاا باللة .وورد ذا المعنر في قول يعالر:

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى

مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُم}[حممد ،]1:فيقدل المسند لي (الذين آمنوا) علر المسند لي
( مر عنال سيئايال) للينبي علر اسيحقاق ال ئة المؤمنة اليي آمنت بما أنزإل اهلل علر رسل  ,وعلر
محمد تلر اهلل علي وسلل ختوتا ,بأن قاموا بما عليال من حقوق اهلل ,وحقوق العباد الواجبة
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أن َ تَر اهلل َع ْنا ْل َسي َِّئايِ ِا ْل  ,ف انت النجاة من عذابي الدنيا واآلخرة,
والمسيحبة ,ف ان الج از لال م
ما أنال يسيحقون نييجة اسيجابيال هلل ورسول أن يتلح اهلل دينال ودنيا ل ,وقلوبال وأعمالال,
وأتلح ثوابال ,بينميي ويز يي  ,وأتلح جميع أحوالال .ويجلر ذا المعنر أي ا في قول يعالر:
{ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُم}[حممد ،]4:يي ون ذ الجملة االسمية من المسند لي ( الذين قيلوا )

 +المسند ( سياديال ,ويتلح بالال) ف ان السبن في يقديل المسند لي  ,الينبي واابارة لر
اسيحقاق المسند لي الج از الذ

وعد ب  ,فيله ال ئة لال ثوان جزيإل ,وأجر جميإل ,وذله ألنال

قايلوا من أمروا بقيالال ,لي ون لمة اهلل ي العليا .فاؤال لن يحبل اهلل أعمالال  ,ولن يبللاا  ,بإل
ييقبلاا وينمياا لال ,وينار من أعمالال نيائجاا ,في الدنيا واآلخرة.
وييجلر معنر اليبريت واليعنيل هلل عز وجإل في

اآلية{إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مِن تَحْتِهَا األَنْهَارُ }[حممد ،]21:فقد أفاد يقديل المسند لي (اهلل) علر المسند لي ( يدخإل الذين آمنوا)  ,منزلة
المؤمنين ,فاهلل وليال ,ألنال اسيجابوا ل ف انت منزليال عنيمة عند اهلل يعالر فذ ر ما ي عإل بال
في اآلخرة ,من دخوإل الجنات ,اليي يجر من يحياا األناار ,اليي يسقي يله البسايين ال از رة,

واألبجار النانرة المثمرة ,ل إل زو بايي ,و إل فا اة لذيذة.

وينار ذا المعنر في قول يعالر{ :وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُم}[حممد ،]1:فاذ اآلية يي ون

من المسند لي ( الذين آمنوا )  +المسند ( فيعسا لال ) ف ان السبن في يقديل المسند لي  ,الينبي
واابارة لر اسيحقاق المسند لي الج از الذ

البالإل ,فاي في يع  ,أ  :اني ا

وعد ب  ,فيله ال ئة اليي

من أمر ا وخذالن ,والمقتود باليع

رت برباا ,ونترت

و الا،ه  ,والخيبة ,

واالنحلال  ,والسقول .

وقدل المسند (في قلوبال) علر المسند لي (مرض) في قول يعالر :

{ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ }[حممد]12:

التاد عن سبيإل اهلل خر عن حاإل تحي واعيدال  ,وملئ
لليأ يد والير يز علر أن قلن ال افر م
البد من االبي،
بال ر والحقد والعداوة لإلس،ل ,وحير يميز اهلل عز وجإل المؤمن من المنافق ,ان م
بالمحن ,اليي من ثبت علياا ,ودال يمان فياا ,فاو المؤمن حقيقة ,ومن ردي علر عقبي فلل

يتبر علياا ,وحين و ع ال افر في االميحان  ,جز و عت يمان  ,وخر ما في قلب من
ن ,ويبين ن اق .

ال

ثاني ا :الحذف:

حيث يرجع حسن العبارة في ثير من الي ار ين لر ما يعمد لي المي لل من حذت ال ي مض في

المعنر,واتنما و يترت يت ر ب العبارة ويبيد ب أسر ا و و من جاة أخرء دليإل علر قوة
الن

وقدرة البيان ,ويسيمد الحذت أ ميي

من حيث أنت يورد المنينر من األل ان ,ومن ثل ي جر
14

في ذ ن الميلقي بحنة ف رية يوقن ذ ن  ,ويجعل ييخيإل ما و مقتود .وعملية اليخيإل ذ اليي
لر حدوث ي اعإل من نو ما بين المرسإل ,والميلقي قائل علر اارساإل

يقول باا الميلقي يؤد

الناقص من المرسإل وي ملة ذا النقص من جانن الميلقي ,والحذت ال يحسن علر إل حاإل ذ
فساد في الير ين(45سليمان0933,ل,ص .)089وقد وقع الحذت في القرآن
ينب ي أالت ييبع خل ٌإل أو
ٌ
ال ريل في ثير من الموا ع.وقد اخيلت بع ال في وقو المحذوت ويقدير ,وقالوا تن ال يجوز أن

يقاإل تن في يان اهلل حذفا ,وأقوإل تن القرآن ال ريل جا علر أسالين العربية وي ار يباا لذله فإتننا
نجد في ما نجد في العربية من أسالين ,وال ي ْن ِقص ذله من القرآن بيئا فالحذت في القرآن ال ريل

للب ،ة واايجاز وأل راض أخرء .

فالل ة يميإل في لبيعياا لر أن يحذت ويسقل األل ان اليي يدإل علر معانياا ير ا في داخإل

الير ين أو ما يربد لي السياق والحاإل ,فيثير حسا

الميلقي ل بت السر فينبل خيال ويبعر

بالميعة في يله اللحنة والميذوق لألدن ال يجد ميا ن س في السياق الوا ح والم بوت ,واتنما

يجد ميعة ن س

حيث ييحره حس

وينبل ليسيو ح األسرار والمعاني و ار

اايحا ات

والرموز(46الملعني0994,ل,4 ,ص.)42وا تن مما ي قد أسلون الحذت فائدي ونبال وث ار النص أن
يحاوإل الميلقي أو السامع أن يعيد المحذوت ويقدر بعد أن حذت "فعليه أن ييناسر المحذوت

واسقال من الن

ما أسقل من الل ن ألن يللن منه أن يحذف من ن سه ف ،يخلر بو مه

ت
ألن ذا الخلور ي سد مذاق العبارة"(47أبو موسر ,د.ت ,ص.)000و ذا ال رق بين الل ن المحذوت
ل رض ب ،ي يحقق حذف أ ثر من ذ ر  ,وبين ال مير المسيير مث ,،فال مير المسيير موجود

في الذ ن مسيير في الل ن فقل.

وقد ع تد أتحان النحو اليوليد اليحويلي الحذت من وسائإل اليحويإل لي بت عن عمق العبارة,

ويحقق منحر ب ،يا عبر اايجاز والرمز,حيث يب إل باا قواعد يحويلية اخييارية في ون قواعد
أسلوبية(48موسر,د.ت ,ص .)049ويعد سياق الحذت من األنساق اليي ييل فياا االنزياح بال ،ل لر
ير ما ان علي  ,وع تد الجرجاني من الللائت اليي يأن

الخرو يبحث عن يقا

م قود يسيأن

لاا الن

 ,والل ة في االنزياح أو

وجود في سلسلة االخيراقات ليلابق الداإل والمدلوإل.

ويعز ذله لر بعرية النحو حيث يجر اليجوز في الح ل النحو علر اعيبار أن الم ردات في

أن ساا ال يؤد

لر اال يزاز الذ

لر نايي داللي ,وانما و عاا في سياق معين و الذ يسند لياا وني ياا اسينادا

ينتن علر الع،قات ال ائنة بين الدواإل ذاياا .واذا ان ذا اال يزاز و أحد

ينوعات الع،مة البعرية في مسيوا ا الداللي,فإناا ال ي اد يخلو من اليعدد في مسيوا ا
الير يبي.وقد ي ون الحذت

و أ ل

ذ

اام انات اليي ب لت الب ،يين والل ويين

والنحاة(49الجرجاني0994,ل ,ص.)004
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ومن األمثلة علر انزياحات الحذت في سورة محمد ,قول

يعالر {:ولَوْ يَشَاء اللَّهُ الَنتَصَرَ مِنْهُمْ

}[حممد ،]4:ذله  :خبر لمبيدأ محذوت يقدير  :األمر فيال ما ذ ر من القيإل واألسر ,وما بعد ما من
المن وال دا .
م
وفي قول يعالر

{طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ }[حممد،]12:

لاعة مبيدأ خبر محذوت ,واليقدير :لاعة اهلل

ورسول أمثإل ل ل وأف إل ,ف أن يعالر قاإل :لاعة مخلتة وقوإل معروت خير.
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الخاتمة
االنزياح األسلوبي ي نا رة يسيمد وجود ا من لرفين :األوإل ,و المبد المنبئ ,والثاني

و الميلقي ,وبين ذين اللرفين يننر لر االنزياح علر أتن ت ة المبد  ,أ تما ت ة الميلقي فاو

يتوين االنزياح سوا أدر

المبد أل لل يدر  .وأسلوبية االنزياح يحدث أسلون الم اجأة أو

الد بة لدء الميلقي فيبقر ل ح ور األ ثر برو از وذله للبيعة الم اجأة ال اعلة والمؤثرة ,وما
يحيإل من مواقع ميعددة وميميزة ,وما يحدث من أثر في النص األدبي وفي ن

الميلقي.

ويرء األسلوبية أ تن االسيعارة عماد االنزياح االسيبدالي ,واالسيعارة يعد اعيدا وجرحا لب رة الل ة

أ

انحرافا عن االسيخدال الل و و ي من قبيإل االنزياح الميعلق بجو ر المادة الل وية األسلوبية,

ويرء أن االسيعارة يعلي اسما لواقع لل يسل من قبإل ,وقد يقول ب سر حاجز الل ة وقوإل ما ال يقاإل
عن لريقاا ,فاالسيعارة بحد ذاياا ي ثيت يعمد في

اليعبير لي

لر االيسا

في الداللة ,واللجو لياا في

انيقاتا من قدرة الل ة ,وانما ر بة في اليوسع.

ولليقديل واليأخير فوائد ب ،ية مينوعة ,مناا ال بت عن البنية العميقة والداللة البعيدة ,وي من
أ مية اليقديل واليأخير في انياا

األتلية لر أما ن أخرء جديدة.

لننال الريبة النحوية ,فييل في يحريه ال لمات من أما ناا

ويعد سياق الحذت من األنساق الل وية اليي ييل فياا االنزياح بال ،ل لر ير ما ان علي ,

وع تد الجرجاني من الللائت اليي يأن
م قود يسيأن

لاا الن

 ,والل ة في االنزياح أو الخرو يبحث عن يقا

وجود في سلسلة االخيراقات ليلابق الداإل والمدلوإل.
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