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¢

ِ
الرحيم
رب العالمين،
ا ْلحمدُ هلل ّ
الرحمن ّ

ِ
صل وس ّل ْم ِ
اللهم ّ
وصحبِه و ُأ ّمته.
محمد وع َلى آله َ
رسولك س ّيدنا ّ
وبارك على ُ
ّ

َّأما بعدُ :

حقيق بمزيد االعتناء به يف ٍ
باب من أبواب العلم المراجع ُة المنهجية
مما هو
ٌ
ّ
جدير
جمع من طالبه ،ل ُيب َّين ما هو
لما ُأثِر عن بعض أهل العلم وما َدرج عليه
ٌ
ٌ
ِ
ْ
للعلم وأهلِ ِه
مما هو موجو ٌد؛ ما ليس بموجود خدم ًة
ستثمر ،ف ُي
ستخرج به ّ
َ
بأن ُي َ
ب.
و َط َلبته ،فذلك هو السبيل
ب المح َّب ُ
الملح ُ
َّ
ِ
العلماء يف القول يف المسألة أو
والمراجع ُة المنهج ّية ُتعنَى بالبصر بمداخل
القض ّية يف ٍ
باب من أبواب العلم ،وبالبصر بحركتهم إلى غايتهم ،وبالبصر بأدواهتم
التي يتخذوهنا لتحقيق ما ُيراد تحقي ُقه.

العربي ال ُتعنَى بتحليل األساليب وتأويلها
فالمراجعة المنهجية يف علم البالغة
ّ
وتذوق ما فيها واستطعامه ،إال بمقدار ما يعين على حسن النَّظر النَّاقد ِ
تفس ًيرا
ُ
ُ ُ
ّ
ِ
وتقويما لمنهجية التَّفكِير والتَّعبير لدَ ى العلماء يف المسألة أو القض ّي ِة.
ً

الرئيس ْ
َ
هبذا يتب َّين لك َّ
تعمدَ إلى تأويل وتد ّبر
أن هذه
أن َ
همها َّ
األوراق ليس ّ
ٍ
ِ
المعجز (بيان القرآن) ،بل هي إلى مناقدة
العلي
البيان
يف
البديع
أساليب
من
شيء
ِّ
مفسرة
المنهج الذي يسلك إلى تحقيق تد ّبر هذه األساليب فيه مناقد ًة متّسم ًة بأنَّها ِّ
فسر شي ًئا فقد حكم عليه ِضمنًا على ما عليه األعيان
حينًا وبأهنا ِّ
مقومة حينًا ،ومن َّ
ّاص ِبة الم ِ
من أهل العلم ،وبأنَّها هادية إلى الحسنَى حينًا ،فهي مناقد ٌة أشبه بالن ِ
قيمة
ُ
ُ
ُ
واإلحسان م ًعا.
الحس ُن
تحسب أنّه
معالم على الطريق إلى ما
ُ
َ
sss

)(2

www.tafsir.net

ت َمن َْه ِ
ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

وإذا ما كان بذل الجهد يف تحقيق النصيحة لكتاب اهلل تعالى من الدّ ين ،وكان
ِ
النصيحة النصيح ُة يف ُحسن اتخاذ المنهج األمثل يف تد ّبر بيان القرآن
من تلك
رب العالمين قانتين مستعذبين
الهدَ ى إلى العباد ليقوموا بين يدي ّ
الحامل معاين ُ
َ
قيامهم بين يديه -سبحانه وبحمده ،-إِ َذا ما كان هذاّ ،
األوراق شاءت أن
فإن هذه

َ
مجال اجتهادها
يسمى عند أهل العلم بالبيان بأساليب (البديع) يف القرآن
يكون ما َّ
ِ
أبواب علم
باب مِن
تفسيرا
وتقويما وإرشا ًدا إلى التي هي َأقو ُم ،ذلك أنّه لم َ
يلق ٌ
ً
ً

الهجري
العربي يف ُصورته التي جاء هبا علماؤنا فيما بعد القرن السادس
البالغة
ّ
ّ
غير قلي ٍل من المحدَ ثِين الم ِ
والسلب من ِ
مِن ال َقدْ حِ وال ّث ِ
حدثين المشتغلين
ُ
ُ
لب ّ
ِ
باب البديع.
بالنَّظر يف علوم العربية كمثل ما لق َي ُ
ومن أهل العلم يف زماننا َمن قام إلى هذا العلم (علم البديع) يف مدونة متأخري
البالغيين ،فنظر نظرة ِ
منصفة إلى هذا العلم ،ولم يره دون قرينَ ْيه( :علم المعاين)،
و(علم البيان) -منزل ًة يف ِصناعة ُصورة المعنى المكنون يف الصدور؛ ألنّه َعلِم ّ
أن
األعيان من أهل العلم ينظرون إلى ما سمي (علم البديع) على إنه جماع ِ
الع ْل َمين:
ُ
ٍ
ألسلوب بدي ٍع
(المعاين ،والبيان) م ًعا ،فهو فسطاطهما ،وال قيام له إال هبما ،فأنّى

ال يشتمل على تركيب ومنهاج داللة (تصوير)؟! وأنَّى لنا أن نو ّفي أسلو ًبا من
ً
معزول عما قام فيه من تركيب
والتذوق
أساليب البديع ح َّقه يف التّبصر والتّدبر
ّ

وتصويرّ ،
علما
سماه
كاكي كان
(محسنات) ً
ِّ
حكيما حين لم يجعل ما ّ
ً
ولعل َّ
الس ّ
ً
قسيما لـ(علم
معادل لـ(علم المعاين ،وعلم البيان)؛ فكما أن (علم البيان) ليس
ً

قسيما لـ(علم
المعاين) بل هو جز ٌء من منظومة ُك ِّلية ،كذلك (علم البديع) ليس
ً
المعاين) ،وال لـ(علم البيان) ،بل هو الذي ال يقوم إال إذا َقام فيه من ِ
الع ْل َمين ما
يح ِّقق له وجوده الفاعل يف اإلعراب عن المعنى.

هذه الرؤية إذا ما استُحضرت يف فقه معاين الهدى يف القرآن من خالل الوعي
الصورة ومساقاهتا المحققة قدرهتا إلى إِيصال المعنى إلى
الجمعي لمكونات ّ
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ٍ
ٍ
ثمين يف تحقيق القيام ببعض
مكين
القلب وتمكينه فيه كانت هذه الرؤية ذات مقا ٍم
فريضة النصيحة لكتاب اهلل ّ
-جل جالله.-

واقتصار المتأخرين على القول يف ٍّ
كل دون استحضار اآلخر يف أثناء التأليف

هنج اقتضته أصول التعليم والرتبية،
لطالب العلم أو يف أثناء التدريس إنما هو ٌ
ٌ
مرهون هبا ،وال يمثل حقيقة العالقة بين األبعاد الثالثة :الرتكيب ،والتصوير،
فهو
والتحبير (تحسين المعاين يف النفوس) لما ُي ِ
بالصدق
عرب عن المعنى إعرا ًبا يتّسم ّ

واألمانة كما هو َس ْمت ِّ
كل كالم بليغ.

وتسميتهم ٍّ
علما ال يعني أهنا عندهم متفاصلة أو هي أقاسيم متقابلةَّ ،
كل،
لكل ً
لكل ب ٍ
ِ
َ
لفت إلى ْ
المعرب عن
المكونة للكالم
عد من األبعاد
أن
وإنّما ذلك منهم ٌ
ّ
يكون ِّ ُ

المعنى ح ّظه وح ّقه ،فليس أحدهما عمدة واآلخر فضلة؛ فليس يف الكالم يف العقل
البالغي ما هو عمدة ،وما هو فضلة ،فقد يكون ما يسميه اآلخرون فضلة هو عند العقل

البالغي رأس األمر ،على نحو ما تراه من شأن الجملة الحالية يف ما رواه الشيخان من
ِ ِ
حديث َأبِى هرير َة َ ق َال النَّبِي ِ َ :
ين َيزْنِي َو ْه َو
(ل َيزْني الزَّاني ح َ
ُ َ َْ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َي ْسرِ ُق َو ْه َو ُم ْؤ ِم ٌن،
ين َي ْش َر ُب َو ْه َو ُم ْؤم ٌنَ ،و َل َي ْسرِ ُق ح َ
ُم ْؤم ٌنَ ،و َل َي ْش َر ُب ا ْلخَ ْم َر ح َ
ِ
ِ ِ
ين َينْت َِه ُب َها َو ْه َو ُم ْؤ ِم ٌن).
َّاس إِ َل ْيه ف َيها َأ ْب َص َار ُه ْم ح َ
ب ن ُْه َب ًة َي ْر َف ُع الن ُ
َو َل َينْت َِه ُ
الرغم من أهنا
فجملةُ :
«وهو مؤم ٌن» هي مركز دائرة المعنى يف الحديث على ّ

جملة حالية توسم بأهنا فضلة يف غير العق ِل البالغي(((.
البالغيون يف وس ِمهم ّ ٍ
علم إنّما َي ُرومون
كل بعد من أبعاد بناء صورة المعنى بأنّه ٌ
َ ْ
إلى ِ
سمونه (علم البديع) ،أو (علم البيان) عنايتهم
حفز طالب العلم إلى العناية بما ُي ُّ
مناط ٍ
نظر ،هو ّ
سمونه (علم المعاين)؛ فإِ َّن ٍّ
لكل َ
محل العناية به يف أثناء التأليف
بما ُي ُّ
وفهما.
فقها
والتدريس ،وليس يف أثناء التل ِّقي ً
ً

((( ينظر كتاب :شرح أحاديث من صحيح مسلم ،دراسة يف َس ْمت الكالم األول .تأليف شيخنا محمد
أبي موسى ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط( )1عام 1436هـ ،ج ،1ص.29 :
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رأيت يف المنتسبين إلى علم البالغة أو علم التفسير والتأويل َمن يقرأ
وإذا
َ
ِ
العلي
المعجز؛ بيان الوحيُ :قرآنًا ،وسنَّة .أو البيان
العلي العظيم
النَّص من البيان
ِّ
ِّ
ونثرا؛ على مراحل ثالث :مرحلة لمسائل (علم
شعراً ،
البديع؛ البيان البشريً :
المعاين) ،وثانية لمسائل (علم البيان) ،وثالثة لمسائل (علم البديع) ،فاعلم َّن أنّه
ممن ال يؤخذ عنه العلم.
َّ

َ
محصل القول ّ
األوراق تس َعى إلى أن ت ُكون رؤي ُة المتدبر البيان القرآين
أن هذه
ّ
أن َّ
قائم ًة على ّ
مكو ٍن من مكونات صورة المعنى أ ًّيا كان قدره ولو صوت
كل ّ
ٍ
حركة على حرف مبنى ذو أثر مكين يف تكوين المعنى وتمكينهّ ،
ولعل مقالة أهل

إن َّ
كل قراءة بمثابة آية جديدة ،مما يقرر هذه الحقيقة؛ َّ
العلمّ :
ألن ُع ْظ َم القراءات
القرآنية قائمة يف األداء ،وق َّلما تجد قراءة متواترة تخالف أخرى بتقديم كلمة أو
تأخيرها ،أو حذف كلمة أو زيادهتا ،مما ِ
ً
تأويل وتل ّق ًيا
يهدي إلى أهمية االعتناء
ّ
بما تتنوع به القراءات المتواترة ولو كان صو ًتا صائتًا على حرف من حروف مباين
ال َكلِم ،فالقراءات الواردة يف قول اهلل تعالى﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ﴾ [البقرةٌّ ،]280:
دال على ِصدق ما

أن َّ
تذهب إليه هذه األوراق من ّ
أي
مكونات صورة المعنى على ّ
مكون من ّ
كل ّ
ٍ
قائم بتكوين المعنى (وتمكينه) وتحسينه يف قلب السامع
وجه من وجوه األداء هو ٌ
ٍ
معان أو أساليب بديع.
يسمى أساليب
البصير ،ال فرق يف هذا بين ما َّ
واهلل الهادي إلى سواء السبيل

وكتبه
ُ ّ َ
حممود توفيق ممد سعد
األستاذ يف جامع ِة األزهر
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املبحث األول
العربي
البالغة
علم
ّ
ِ
وال ّم ْ
رآني َّ
الن ْشأة ْ َ
ٌ
والََأ ّم
علم ُق ّ

ٍ
أي ُأ َّمة ِ
متحفظ إلى ّ
غير مسلمة،
غير
نظير البتة يف ّ
ُ
أن َث َّم علو ًما ليس لها ٌ
أذهب َ

من تلك العلوم:

َّبوي) ،وعلم أصول الفقه ،وعلم
علم اإلسناد (علم أصول الحديث الن ّ
ُ
العربي)َ ،ن َعم (علم البالغة العربي).
القراءاتُ ،...،ث َّم (علم البالغة
ّ

ف يف التَّسليم ّ
العربي
بأن (علم البالغة العربي) من خصائص العقل
قد ُيتَو َّق ُ
ّ
التبصر يف نشأة
قديما وحدي ًثا ،ولك َّن ُّ
المسلم الذي ليس له نظير يف أي أ ّمة أخرى ً
العلم ويف غايتِه التي يسعى إليها ي ِ
هذا ِ
هدي َصاح َبه إلى ّ
العلم إنّما نشأ
أن هذا
َ
َ
أحسنه مهار َة الفهم عن اهلل  ،والفهم عن رسوله -صلى اهلل
لمن َ
ليح ِّقق َ
عليه وعلى آله وصحبه وسلم.-

ِ
ذات َ ٍ
كل أم ٍة ِ
ٍ
أي منها
علم بالغة ذلك اللسان ،وليس يف ٍّ
حضارة ولسان ُ
يف ّ ّ

علم بالغة نشأ لفهم كتاب اهلل -سبحانه وبحمده-
خال أ ّمة العرب المسلمةُ -ِ
ِ
فتاحا من مفاتح خزائن
اإلبداعي فيها
البيان
تذوق
ونثرا) م ً
وجعل ُّ
(شعراً ،
ً
ّ
ِ
الهدَ ى يف ذلك الكتاب العلي الم ِ
قلتّ :
إن هذا العلم فريدٌ
عجز؛ م ْن هنا ُ
معاني ُ
ّ ُ
ٍ
َ
تكون جميع محاوالت تجديده
يستوجب أن
أخرى ،وهذا
ُ
نظير له يف ّ
أي أمة َ
ال َ
وتطويره وتثويره ال بدَّ أن تكون مِن داخله ال من خارجه.
معتلج يف
عما هو
ٌ
علم َف ْه ٍم يف المقام األول ،وليس علم إفها ٍم :إبانة َّ
فهو ُ

الصدر من المعاين.
َّ
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علم آخر
علم البالغة
الرئيسة صناعة األدباء ،فلذلك ٌ
العربي ليست ِرسالتُه َّ
ّ
وهو َأ ْد ُ
خل يف الدَّ راسات األدبية اإلبداعية ،ويمكنك أن تسميه علم البالغة
األدبي).
اإلنشائية (أو علم التعبير
ّ

َ
نصيب من علم البالغة إفها ًما إِ َذا لم يكن
يكون للمرء
وليس َيخ َفى أنَّه لن
ٌ
ِ
فهما،
وفير
له
ٌ
فهما ،فإن الكالم إفها ًما من الكالم ً
نضير من علم البالغة ً
ٌ
نصيب ٌ
فكما َتسمع من غيرك ُتس ِمع غيرك؛ فاخرتْ ِ
لنفسك.
ْ َ ُ
َ
ْ

ِ
علم ٍ
فريضة
األو ِل ،الغاي ُة منه تحقيق
فهم يف المقام َّ
الذي ننحو إليه هنا هو ُ
ِ
وفهما عن اهلل -سبحانه وبحمده.-
وفقها
النَّصيحة
لكتاب اهلل تعالى تلق ًيا ً
ً

ِ
بالكلمة َّ
نظما ون ًَثرا،
السابغ
وهذا مِن أدوات تحقيقه
الشاعرة ً
البصر النَّافذ َّ
ُ
ك ٍ
يكون بم ْل ِ
ّ
جل جالله-أحد أن يحوم َحول ِحمى علم الفهم عن اهلل
فلن
َ َ
العربي)ّ ،إل إذا كان ذا قدم يف حسن تذوق ال َكلمة ّ
الشاعرة ،فذلك
(علم البالغة
ّ
واحد من مِالك األمر وقوامِه يف هذا الباب.

ِ
البالغة العربي واحدٌ من علوم القرآن بل هو يف ذروهتا ،فالحديث يف
علم
ُ

وتندرج يف فسطاط علم البالغة
منهجه هو حديث يف علم من علوم القرآن،
ُ
العربي علوم قرآنية أخر ،كعلم (الوجوه والنّظائر) ،وعلم (التناسب) ،وعلم
ّ

اللفظي
(مقاصد البيان) ،وعلم (توجيه القراءات بيان ًّيا) ،وعلم (توجيه المتشابه
ّ
ِ
والنّظمي) ،وعلم (الوقف واالئتناف)ّ ،
البالغة
كثير هو إلى علم
كل ذلك وغيره ٌ
ّ
ً
ومجال وأدا ًة وغاية.
منهجا
العربي
ً
ّ
النصيب األو َف ُر،
العربي إذا لم يكن له من تلك العلوم
وطالب علم البالغة
ُ
ُ
ّ

فلن يتح ّقق من هذا العلم شي ٌء يكون له به عند ربه ّ
ذكر حس ٌن.
جل جاللهٌ -)(7
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ت َمن َْه ِ
ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

وتأسيسا على هذاّ ،
فكل ما يحقق للمرء النَّصيب األوفر من ُحسن فهم البيان
ً

العربي.
القرآين هو من أدوات علم البالغة
ّ

العربي :العلم بمنهج القرآن يف
يستوجب على طالب علم البالغة
وهذا
ُ
ّ
ِ
قلب ِ
اإلبانة عن معاين الهدى ،وتكاثرها يف ِ
ومستطعم ِه ،وأن يسعى
متلقيه

إلى اإلحاطة ّ
تنوعه
بكل ما اتخذه القرآن سب ًبا إلى إيصال المعنى القرآين على ّ
قلب متل ِّقيه ،وهذا جدُّ ٍ
وتكاثره إلى ِ
غير قلي ٍل من طالب العلم عن
كثير قد يغ ُفل ُ
ِ
ٍ
البيان
الهدى المكنوزة يف
األسباب تتعدّ ُد
كثير منه ،فهذه
وتتنوع بتعدّ د معاينِ ُ
ّ
ُ
ِ
ُ
وح ِسينِه.
بفتي
التدبر َ
القرآينّ وتنوعها ،وتكاثره ّ
sss
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ت َمن َْه ِ
ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

املبحث الثاني
املعنى القرآني
وتنوع َّ
الدوال عليه وتكاثرها
وموقع ذلك من القول البالغي يف بديع القرآن
معاين الهدَ ى يف القرآن ضربان ُك ِّليان:
ّ
ّ
الض ُ
اجلمهوري:
رب األوّل :هو املعنى

يسميه أصوليو الحنف ّية (داللة
ُ
يغلب عليه أنّك تتل َّقاه من منطوق العبارة ،أو ما ّ

العبارة) ،وهي داخلة يف ما يسميه غيرهم من األصول ّيين (المنطوق) ،أي المعنى
ُ
(المنطوق) ،فداللة المنطوق عند الجمهور من األصوليين أوسع من
الدّ ال عليه

داللة (العبارة) عند الحنفية(((.

الجمهوري من َّ
متأهلون ألن
السامعين
أن
وتسميتي له المعنى
ّ
ّ
جمهور َّ
َ
ِ
الجمهوري يف قوله تعالى﴿ :ﭖ ﭗ ﭘ
سماع العبارة ،فالمعنى
ّ
يدركوه بمجرد َ

العربي ليدركه -وإن كان من الدَّ هماء -غير أن
يحتاج
ﭙﭚ﴾ [الفاتحة ،]2 :ال
ُ
ّ
يسم َعه ،ي ُقول اهلل ﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ﴾ [التّوبة ،]6 :فسماعه كالم اهلل
 َع ّز وعال -يح ّقق له إدراك المعنى الجمهوري لهذا الكالم ،وهذا المعنى ِكف ٌيل
ّ

النص متناول له».
((( داللة العبارة عند الحنفية« :ما كان السياق ألجله ،ويعلم قبل التأمل أن ظاهر ّ

رخسي .تأليف :أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ،تحقيق :أبي الوفا األفغاين .ط:
الس
ينظر :أصول ّ
ّ
عام 1372هـ ،دار الكتاب العربي -ج ،1ص.236

وداللة المنطوق عند غيرهم« :ما فهم من داللة اللفظ قط ًعا يف ّ
محل النطق».

ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام .تأليف :أبي الحسن اآلمدي :علي بن أبي علي بن محمد بن سالم
الثعلبي اآلمدي (ت631 :هـ) ،تحقيق :عبد الرزاق عفيفي .نشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق-
لبنان .ج ،3ص.66
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ت َمن َْه ِ
ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

ِ
ِ
رحمة اهلل -سبحانه وبحمده -ورأفته
سطاط اإلسال ِم ،وهذا مِن
يقيمه يف ُف
بأن َ
ِ
ُ
بعباده ْ
بمجرد
درك
الهدى التي هبا
أن جعل معاين ُ
َّ
يدخل العبدُ ُفسطاط اإلسالم ُت َ
سماع كالم اهلل ّ
-جل جالله.-

الضرب من المعاين ّ
تدل عليه صورة المعنى ا ّللفظية يف سياق القول،
وهذا
ُ
ِ
تيسر
وأكثر هذا ّ
الضرب إذا ُذك َرت صور ُته خارج سياقها ،فإنّها َتدل عليه؛ ولذا ّ
ُ
لجمهرة الناس إدراك هذا المعنى ،وهو ٌ
أصل ُيبنى عليه الضرب اآلخر من معاين

الهدى يف القرآن الكريم.

الجمهوري ال دخل لخصائص األساليب التّركيب ّية والتَّصويرية
وهذا المعنى
ّ

يف الدَّ اللة عليه ،فكيف بالفنون البديعية؟! فليس البصر بالخصائص التّركيبية
الضرب من المعنى؛ ولذا لم يكن العقل
والتّصوير ّية عمدة يف تحقيق إدراك هذا َّ

فضل عن ْ
البالغي يف تلقيه البيان القرآينّ بالمكتفي بهً ،
أن يستغني بهَّ ،إل أنَّه فريضة
الضرب اآلخر لتو ّقف
عليه تحصيله واستحضاره ليبني عليه استدراكَه وتحصي َله ّ
الض ِ
رب اآلخر على البصر الحديد الجديد هبذه َ
الخصائص التّركيبية
إدراك هذا ّ
والتّصويرية.

أي
وهذا الضرب من المعنى يف البيان القرآين هو الذي يمكن ترجمته إلى ّ
عربي؛ ألنه ال يعتمد إدراكه على فقه خصائص اإلبانة بالعربية.
لسان غير
ّ
َّ
والض ُ
اإلحساني:
رب اآلخر :املعنى
ّ

ّ
وتدق حينًا وتل ُطف،
وتتنوع،
رب تتعدّ د الدّ وال عليه يف البيان القرآينّ
هذا ّ
َّ
الض ُ

مما يجعل تفاوت العباد يف إدراكه تفاو ًتا بال ًغا.
َّ

ِ
للعبد إدراكه إال إِ َذا امتلك
سميته (المعنَى اإلحسانِي) مِ ْن أنّه معنى ال يتحقق

حسية
مهارات وأدوات وقدرات وعوامل عدة،
ّ
حسية وغير ّ
وتطهر من عوائق ّ
)(10

www.tafsir.net

ت َمن َْه ِ
ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

ٍ
وترصد سياقات القول
والمفاتشة
ّ
مما ُيح ّقق له إحسان النّظر والمراجعة ُ
كثيرةّ ،
والمقام ّية ،فهو ك ّلما تم َّي َز يف ذلك كان إدراكه من هذه المعاين اإلحسانية
المقال ّية َ

ومقدارا.
متميزا نو ًعا وكي ًفا
ً
ً

ِ
تحقيق المنهج بتلك
يفتقر إلى إحسان األدوات والمنهج ومهارة
ضرب
هو
ٌ
ُ
ٍ
لكثير من
كثير منه
األدوات وفق ضوابط تحكم حركته يف التل ّقي ،وهذا ال يتوفر ٌ

طالب العلم.

استبصارا زادك عطا ًء ،فهو معنًى متكاثر،
وهذا المعنى اإلحساينّ ك َّلما زدته
ً

الرشيدُ  ،إنه معنًى له مبد ٌء وال منتهى له،
غي ُثه المستنبتُه
والمثمره إنّما هو التَّد ّب ُر َّ
ُ
ُ
عظيم.
وتفاضل العلماء فيه
ٌ

الضرب من المعنى ال سبيل إلى ترجمته من العربية إلى لسان آخر ،فهو
وهذ
ُ

كثير منها
معنًى
مستمدٌّ من ُحسن فقه خصائص اإلبانة بالعربية التي قد ال يتحقق ٌ
َ
على النحو الذي تكون فيه يف العربية.
منهج األداء
والــدّ وال َع َلى هذا الضرب يف البيان القرآين كثيرة ،يدخل فيها
ُ

والتّرتيل ،ومنهج رسم الكلم ،ومنهج الوقف واالئتناف.

وغير قليل من األساليب البالغية يف سياقاهتا هو المحقق الدَّ اللة عليه ،وال
ُ
س ّيما ما ُسمي باألساليب البديع ّية عند المتأخرين على ما سرتى ِنز ًيرا منه -إن

شاء اهلل تعالى -يف المبحث الخامس.

sss
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ت َمن َْه ِ
ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

املبحث الثالث
سي بأساليب البديع
داللة حضور ما ُ ِّ
يف البيان القرآني

مما يدركُه ِصغار طالب العلم وهم يرتلون كتاب اهلل تعالى أن ما يسمى
ّ
بأساليب البديع حاضر يف هذا البيان الم ِ
وحضوره يف ما نزل يف العهد
عجز،
ُ
ُ
تنوع تلك األساليب ،وما نزل من القرآن يف العهد
المكي
ظاهر ِجدًّ ا على ّ
ٌ
ّ

المكي كانت عنايتُه بتقرير العقيدة اإلسالمية يف القلوب بالغةً ،وذلك يهدي
ّ
ِ
إلى أنّه إذا ما كانت أساليب البديع حاضرة يف هذا المقام يف البيانّ ،
فإن لهذه

اقتدارا فت ًّيا على تحقيق الغاية من الخطاب القرآين يف العهد المكي،
األساليب
ً
ولن يكون ذلك من قِ َب ِل ما فيها من تحسين بمفهومه المعهود عند كثير من
الناشئة ،والذي يعادل عندهم ِ
والزينة ،ذلك ّ
أن هذا الجانب لن يكون هو
الح ْلية ّ

مما يتعلم فيه من شأن العقيدة اإلسالمية ،فكان لزا ًما
وحدَ ُه الذي يح ّقق الغاية َّ

أن يوقن النّاظر بأمور ،منها:

= َّ
السمة الرئيسة يف هذه األساليب،
أن التَّحسين والتّحلية والتّزيين ليس هو ّ

أمور أخرى قائمة بفريضة التّكوين والتّمكين.
بل مع ذلك ٌ

= أن التّحسي َن الذي يف هذه األساليب يف سياق البيان القرآين ليس زين ًة

عاطلة ،بل هو تحسي ٌن جاء خدم ًة للمعنى والغرض ،فهو يح ّقق لها تحسينها

يف أفئدة المتل ِّقين ،فتتمكن منها وتعمل فيها لتعمل هبا ما فيه استعمار الكون
ٌ
إحسان للمعنى القرآينّ واألفئدة المتلقية ،والتكوين
والحياة ،ويف هذا التحسين

يتم ُم هذا التَّحسين يف
والتمكين للمعاين واجب يف فريضة اإلفهام ،ومما ّ
واجب.
القلوب ،وهذا ما ُتعين عليه األساليب البديع ّية ،وما يتم الواجب به هو
ٌ
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ت َمن َْه ِ
ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

= ّ
أن ما ُسمي بأساليب البديع شأنُها شأن سائر األساليب يف ذاهتا ،وأنّها إِ َذا
ما كانت يف سياقات ُأ َخر على غير الكمال ،فمر ُّد ذلك إلى منهج استعمالها

واختيار سياقات االستعمال ،فاختصاص أساليب البديع باشرتاط عدم التك ُّلف

ينص عليه يف هذا الباب
مما ّ
وأن يكون المعنى هو الذي يطلبها ،ونحو ذلك ّ

من الشروط ليس من قبل اختصاص أساليب البديع هبذه الشروط ،سواء ما
ٍ
حسن ،بل ّ
كل أنواع األساليب ُيشرتط فيها
كان منها شرط ِصحة وما كان شرط
ذلك ،فهذا التّخصيص يف باب أساليب البديع إنّما هو من قبيل ما ُيعرف عند

البالغيين بتخصيص اإلثبات ال ال ّثبوت ،أي التخصيص ِّ
صري.
الح
ّ
ْري ال َ
الذك ّ

= عناية المفسر لبيان الوحي والمتدبر له بما سمي األساليب الرتكيبية،

والتقصير يف منح األساليب البديعية ما منحت الرتكيبية من االعتناء هو من
أن ٍّ
الجور ،ذلك َّ
لكل رسالته التي يقوم هبا ،وال سبيل لغيره أن ُيغنِي عنه فيها،
أن للتقديم رسال ًة دالليةّ ،
فكما ّ
واللف والنشر ونحو
فإن للجناس والتسجيع
ّ

أيضا.
ذلك رسالة َداللية ً

sss
وظهور حضور أساليب البديع يف ما نزل من القرآن يف العهد الم ّك ّي ُيمكن

السياقات التي استعملت فيها تلك
أن يلفتنا إلى أن تقام
ٌ
دراسات ُتعنى برصد ّ

األساليب فكانت على كمالها يف تحقيق الغاية من الخطاب القرآين.

أن عبد القاهر الجرجاينّ قد لفت إليه مؤكدً ا َّ
نزعم َّ
أن
وهذا ما ُيمكن أن
َ
ليست ٍ
ألمر فيها
الحسن واإلحسان يف األساليب والفروق والوجوه
ْ
مرجع َّية ُ
ٍ
والصنعة واستدراك صواب
االختيار
ألمر يف منهجية االستعمال:
ِهيْ ،بل
ّ
ُ
ِ
والصنعة.
جمالي بِهذا
االختيار َّ
ّ
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www.tafsir.net

ت َمن َْه ِ
ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

أمر (الن ْظم) على معاين النحو ،وعلى الوج ِ
مدار ِ
يقول« :وإِ ْذ قد عر ْف َت َّ
وه
ُ
َ
أن َ
وال ُفروق التي من ْ
َ
فاعلم َّ
َ
ليس لها غاي ٌة
أن
تكون فيه،
شأهنا َأ ْن
الفروق والوجو َه كثير ٌة َ
ْ

تقف عندها ،وهناي ٌة ال تجدُ لها ازديا ًدا َب ْعدها.
ُ

ٍ
ِ
حيث هي على ِ
ُ
ثم ّا ْع َل ْم ْ
اإلطالق،
بواجبة لها يف أ ْن ُف ِسها ،ومِ ْن
ليست المزي ُة
أن
ِ
بح َس ِ
ِ
ب موق ِع
واألغراض التي ُي
بسبب المعاين
تعرض
ولك ْن
ُ
وضع لها الكال ُم ،ثم َ
ُ
ِ ِ
ِ
ٍ
ٍ
مع
بعض،
بعضها من
بعض»(((.
واستعمال بعضها َ

ِ
ِ
وضع لها الكال ُم،
بسبب المعاين واألغـ
تعرض
تأمل قوله« :ولك ْن
ُ
ـراض التي ُي ُ
ِ ِ
ب موق ِع ِ
ٍ
ٍ
بح َس ِ
بعض» ،يهديك هذا إلى
مع
بعض،
بعضها من
واستعمال بعضها َ
ثم َ

مرجع ما يتحقق من المزية باستعمال األساليب ،أ ًّيا كان تصنيفها يف شرعة العلماء،

فال فرق يف هذا بين (تقديم) و(تعريف) و(سجع) و(جناس) و(تورية) و(استخدام)
ِ
جرى على ِ
ٍ
وسنَّتِها يف اإلبانة
و(احتباك) ،...فما من
نحو العربية ومنهجها ُ
أسلوب َ
وفهما َّإل وله موضع يحس ُن فيه ِ
فيورق ويثمر ،وموضع يقبح فيه.
إفها ًما
ً

ّ
ولعل هذا قد استقاه عبد القاهر من الجاحظ حين ذهب إلى أنّه ما م ْن كلمة َّإل
ِ
حسن البصر بذلك الموضع ،وحسن
فاألمر مرج ُعه إلى
موضع تحس ُن فيه،
ولها
ٌ
ُ

البصر بمنهج االستعمال.

قلتّ :
إن حضور أساليب البديع يف البيان القرآين عامة ،ويف بيان العقيدة اإلسالمية
ُ

مما يتواءم مع
ّ
الصحيحة يهدي إلى أن يكون القول البالغي يف هذا البديع القرآين ّ
القدرة الوظيفية المكنونة يف هذه األساليب ومع منهج القرآن يف تثوير هذه القدرة،

وتوظيفها فيما يبين عن منزلة القرآن ،وفيما ُيحقق الغاية منه على نحو ما هدى إليه
مفتتح سورة البقرة﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [البقرة.]2 ،1 :

محمد َشاكر .نشر مطبعة المدين
((( دالئل اإلعجاز .تأليف :عبد القاهر الجرجاين .قرأه وعلق عليه محمود ّ
بالقاهرة -دار المدين بجدة .ط( )3عام1413 :هـ ،ص ،87فقرة (.)80
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فإذا كان قو ُله تعالى﴿ :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ بيانًا لحقيقة الكتاب
وتنزههّ ،
أمورا من أظهرها رسالة هذا
و َقدْ ره ومكانته ّ
فإن يف قوله﴿ :ﭚ ﭛ﴾ ً

الكتاب ووظيفته ،وبيان َمن يكون لهم هدً ى ،ليس َعى المرء إلى امتالك تلك
األسباب التي تجعله ً
أهل ألن يكون القرآن له هدً ى.

والهداية هنا تتجاوز هداية اإلبانة؛ ّ
ألن منطق العدل يقضي بأن تكون هداية
اإلبانة مكفولة للناس ّ
كل الناس كما جاء يف قوله تعالى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾ [البقرة ،]185 :واهلل تعالى يقول﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [يونس ،]25 :جعل الدّ عوة التي هي هداية
التّبيين عامة ،فلم يقيد الفعل بمفعول ،وجعل الهداية ا ّلتي هي هداية إعانة مق َّيدة

عزة األلوهية وجاللها
بمفعول﴿ :ﰇ ﰈ﴾ ؛ ويف قوله﴿ :ﰇ ﰈ﴾ تتجلى لك ّ
رب العالمين.
وسلطاهنا مما يحملك إلى تسنُّم مدارج العبودية واإلخبات هلل ّ

البالغي يف تد ّبر بديع القرآن على نحو غير
من هنا كان َح ًرى أن يكون القول
ّ

الذي درج عليه كثير يف ذلك ،من العناية بحانب التّحسين دون اعتناء ببيان مخرج
ِ
المستقبِلة ذلك المعنى.
التحسين ،ومآله وأثره يف المعنى ويف النفس ْ
sss
استحقاقات حضور البديع يف القرآن:

رش ٍ
مما ال يتوقف يف التسليم به أحدٌ ممن له بالبيان القرآين صحبة تدب ٍر ِ
يد ّ
أن
ُ
ّ
َ
ّ
ّ
ٍ
ِ
َّ
حركة على حرف مبنى
صوت
صورة المعنَى وإن كان
مكونات
َ
مكون من ِّ
كل ّ
ِ
ِ
ٌ
الهدَ ى
أصيل يف
إنّما هو
تكوين صورة المعنى وتشكيلها ،التي هي مج َلى معاين ُ
بلس ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم ِ
الذي﴿ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
العلي
البيان
هذا
يف
المكنوزة
المعج ِز ُ
العزيز ُ
ِّ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ﴾ [فصلت ،]42 :فهو ٌ
بيان ليس كمثله بيان
ّ
قط مِن أنّه كالم اهلل تعا َلى ا ّلذي ليس كمثلِه شي ٌء .
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ِ
الوفاء هبا يف
استحقاقات منهج ّية وإجرائية ال بدَّ مِن
هذه الحقيق ُة يرت َّتب عليها
ٌ
ِ
غير ِ
حضوره يف ِ
ُ
بيان الوحي
يكون
دارسة هذا البيان القرآينّ ،وال س ّيما دراس ُة ما
ُ
ورا غير منتج الدَّ اللة على المعنى ،ومِن هذا ما ُيسمى
غير فاعلٍُ :
حض ً
حضورا َ
ً
ُ
القول َّ
حضورها يف غير قلي ٍل
بأن
عند البالغيين باألساليب البديع ّية ،تلك ا ّلتي ك ُثر
َ
ونثرا مما الينتج الدَّ اللة على المعنى ،وأنّها ال تكا ُد
شعرا ً
من البيان اإلبداعي ً
تعدو أن تكون ِحليةً؛ وإن كنت َأرى ّ
غير
أن َق ْو َل هذا يف شأن البيان العالي البديع ُ
قويم ،فليس فيما أذهب ِ
ٍ
إليه َّ
ً
العلي
البيان
عن
فضل
العالي
البيان
يف
هنالك
أن
ُ
ّ
المعجز ما هو إال ِ
ِ
نصيب.
للحلية ،وليس له يف إنتاج الداللة على المعنى
ٌ
ّ
كل عنصر وإن َّ
أي من القراءات العشر المتواترة إنّما
دق يف البيان القرآين على ٍّ
الصورة وتشكيلها ،ويف َداللتها على المعنى التي هي
هو ذو َأثر بال ٍغ يف تكوين ّ
ِ
القلب وتوطينه
مجاله ومشهده ومرآته ،وذو أثر بال ٍغ يف تمكين هذا المعنى يف
َ

وتفعيله(((.

العلي ال ّعظيم المعجز عدَّ ته ،واكتسب
يتج ّلى هذا لمن اتخذ لتل ّقي هذا البيان
ّ

العلمي والثقايف ومهارات التّبصر وأدواته ومن اتقاء صراط المغضوب
الزاد
من ّ
ّ
عليهم وصراط الضالين ما يمكنه أن ُيحسن البصر بفاعل ّية هذا العنصرْ ،
عجز
فإن َ
فأمر يرجع إليه هو ،وال يرجع َّن األمر إلى ُعقم هذا العنصر عن تحقيق شيء يف
ٌ
تكوين الصورة وتشكيلها ويف إنتاجها الدّ اللة على المعنَى.

لما كانت الصورة هي مشهد المعنى ومجاله ومرآته فإن عبد القاهر قد ُعني عناية بالغة ببسط ما يجب
((( ّ
ُ
حيث هي ومن حيث داللتها على المعنى ،فأوجب فيها دالة على
أن تكون عليه صورة المعنى من
المعنى أن تدون حسنة الداللة تامتها متربجة (محكمة الداللة عليه) وأوجب فيها أن تكون هي أهبى
بأن تستولي على َهوى النفسَ ،
َّ
حق ْ
األوفر من َم ْيل القلوب ،وأولى
الحظ
وتنال
ب و َأ ُّ
ْ
وأز َي ُن وآن َُق و َأ ْع َج ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ
خص
لسان الحامد ،و ُتط َيل ر ْغ َم الحاسد ،وهذا ال يتحقق لها إال بأن ُيختار له
بأن ُت ْطل َق
اللفظ الذي هو َأ ُّ
تم له ،و َأحرى بأن َيكسبه ن ً
ُبل ،ويظهر فيه مزية.
به ،و َأك َْش ُ
ف عنه و َأ ُّ
دالئل اإلعجاز ( .م.س) ،ص 43:فقرة.35 :
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ّ
بحوث

كل بيان ٍ
ومن أصول النَّظر الصحيح الفسيح يف البيان القرآينّ بل ويف ّ
عال أن

بالجمع الذي ال ُّ
ينفك ب ْين أمرين
يلتزم النَّاظر يف سعيه يف تل ّقي هذا البيان وتأويله َ
رئيسين:

ّ
مؤو ًل الجمل َة وإن امتدَّ ت،
األولَّ :أل يكون
محط َرحله يف سفره متلق ًيا ّ
األمر َّ
ّجم وإن تعدَّ دت آيا ُته ،...بل عليه ْ
يطلق ِعنان
واآلي َة وإن
أن َ
ْ
كثرت جم ُلها ،والن َ
ؤية الس ِ
الر ِ
ّص ك ّله.
ابغة
المتغورة يمدُّ ها حتَّى ت ْبلغ أقطار دائرة الن ّ
ّ
ّ
ُّ

األمر اآلخر :أن يستصحب المس ِ
الس َ
(المقالي)
ه
ي
ب
ر
بض
:
ياق
تحضار
اس
ر
تبص
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
ْ
ُ
ْ
ّ

وتنوعه.
على امتداده،
و(المقامي) على تعدّ ده ّ
ّ

ِ
الصورة ّ
أثر ٌ
بكل
فعول يف إحسان
البصر بالمعنى وبِحركته وبِقدرة ُّ
فهذان لهما ٌ
ٍ ِ
المعنى مهما بل َغت فِي اللطف
مكون من ِّ
مكوناهتا على الدَّ اللة على ك ُِّل ّ
ِّ
مكونات َ
والتَّخ ّفي والتَّداخل.

ِ
األوراق المطروحة
ّعليمي ،وال س َّيما يف
البالغي الت
األول لم يك ْن للدرس
األمر ّ
ّ
ّ
ِ
بالش ِ
سمى َّ
واألمثلة
واهد
ب ْين يدَ ي النَّاشئة ،عناي ٌة ق ّيمة به ،فك ُثر االعتما ُد على ما ُي َّ
ٍ
مفارقة فِي تعاملهم مع ّ
غير قلي ٍل
على
سم ُ
الشاهد وتعاملهم مع المثال ،وكذلك ا ّت َ
من األوراق المطروحة بين يدَ ي الن ِ
َّاشئة يف مساقات تل ّقي العلم على تعدّ دها
َ ْ
ِ
الرغم مِن أنَّك تجدُ هذا َّ
باجرتار َّ
الشاهد والمثال ليس هو
الشواهد واألمثلة ،على ّ
َ
األفضل فيما يتع َّل ُق بما ُأورد من أجله ،بل هنالك ما
األوحدَ يف بابه ،بل وليس هو

هو أفضل يف هذا ،وأوفر عطا ًء فيما هو فوقه ،ثم إنك تجد ناسخي أو سالخي هذه
األوراق المطروحة بين يدَ ي الن ِ
َّاشئة ال يصنعون يف ّ
الشاهد أو المثال شي ًئا جوهر ًّيا
َ ْ
السابقون لقلنا
مما صنع َمن سلخوه منه ،ولو أهنم أضافوا إلى ما استخرج منه ّ
أكثر ّ
َ
أوردوه لذلك.
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ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
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لم ُي ْع َن أولئك بمجاوزة الجملة والجملتين والبيت والبيتين واآلية واآليتين،
اعتِما ًدا على أنّهم يف مساقات تعليمية تربوية ،وليسوا يف مساقات تأويل
النّصوص.

نكف عن اجــرار ما سبق صنعه يف مرحلة التعليم قبل
فريضة ع ْين أن
ّ
ِ
استثماره ال اجرتاره ،وما قدّ م للناشئة يف طلب العلم بعلم
الجامعي؛ لنبدأ يف
البالغة العربي يف ما قبل التعليم الجامعي ٍ
كاف بل ٍ
مما
مغن قاعد ًّيا ونظر ًّياّ ،
يستوجب استثمار هذا العطاء يف ُمخادنة الواقع البياين سواء يف الكلمة اإلبداع
ُ
ٍ
ونثرا ،أو الكلمة الوحي ُقرآنًا وسنّة،
وحينئذ ال سبيل َّإل ممارسة استثمار
شعرا ً
ً
النص على كماله ويف سياقه ك ِّله
هذا المحصول القاعدي (النظري) يف قراءة ّ
وأن يستحضر فيه ّ
مقال ًّيا ومقام ًّياْ ،
وتصويرا،
كل األساليب على تنوعها تركي ًبا
ً

واالعتناء الفائق بتعاوهنا يف تحقيق فريضة إيصال المعنى إلى القلب لتحقيق
بالنص ومتل ّقيه.
التَّواصل بين المتكلم
ّ

الجمع بين األمرين :اإليصال وثمرته المتمثلة يف تحقيق التَّواصل الف ّعال
ُ
بين المتكلم ومستمعه ،هو َ
المأ ّم الرئيس من ممارسة الفعل الكالمي.
ذلك َّ
قديما وحدي ًثا -عبارة عن أداة
أن الكالم يف ُبعده الوظيفي -كما قيل ً

اتصال ب ْين النّاس كيما يتحقق لهم أهدافهم ،أو كما يقول ابن جني وعبد القاهر(((،
((( يقول ابن جني عن اللغة« :أما حدُّ ها :فإهنا أصوات يعرب هبا ّ
كل قوم عن أغراضهم» .الخصائص .تأليف:
أبي الفتح عثمان بن جني ،تحقيق :محمد علي النجار ،الهيئة ِ
المصر ّية ال َعا ّمة ل ِ ْل ِ
كتاب ط( - )4ج،1:
ص.34
ي ُقول عبد القاهرَ « :ف ْصل يف تحقيق القول على (البالغة) و(الفصاحة) ،و(البيان) و(الرباعة)ّ ،
وكل
ٍ
ِ
ُ
حيث نَطقوا وتك َّلموا ،وأخبروا
بعض ،من
بعض القائلين على
ما شاكل ذلك ،مما ُيع َّبر به عن فض ِل
السامعين عن األغراض والمقاصد ،وراموا ْ ِ
ويكشفوا لهم عن ضمائر
أن ُي ْعل ُموهم ما يف نفوسهم؛ َ
قلوبهم» .دالئل اإلعجاز (م.س) ص ،43 :فقرة .34
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ّ
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فبهذا التّأثير يف المستمع يستحق القول بأن يسمى كال ًما((( ،وقيمة األشياء ليست
يف ذاهتا بل يف وظائفها(((.

ألي مكون من مكونات صورة المعنى ومنهج
وبناء على ذلك ك ّله ال قيمة ّ
التكوين إال إذا كان ذا أثر مكين يف التكوين والتمكين ،ويف إنتاج الدّ اللة على
بالح ْسن والتّمام واإلحكام.
المعنى داللة تتسم ُ
فليس ٌ
فرق يف هذا بين أسلوب وأسلوب :ال فرق بين (تقديم) و(تشبيه)
أي يف ما يح ّققه من إنتاج الداللة على المعنى،
و(تجنيس) أو (تسجيع) ،...فقيمة ٍّ
ِ
القلب وتحقيق التّواصل بين المتكلم ومستمعه.
ويف تمكين المعنى يف

((( مِن َث َّم ا ْلت َف َت العلماء إلى حكمة اإلعراب عن هذا الفعل بالتكلم« ،يؤثر يف الذهن بواسطة القرع يف
السمع» .شرح المفصل للزمخشري .تأليف :أبي البقاء :يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا (ت:
643هـ) ،نشر مكتبة المتنبي ،القاهرة (د.ت) (.)21/1

ويقول الطيبي« :يف تركيب (ك ل م) بحسب تقاليبه الستة يفيد القوة والشدة ،وسمي الكالم به؛ ألنه يؤثر
يف الذهن بواسطة القرع يف السمع ،ومنه الكلم :الجرح»( .فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب)
حاشية الطيبي على الكشاف .تأليف :شرف الدين الحسين بن عبد اهلل الطيبي (ت 743 :ه) ،المشرف
العام على التحقيق :محمد عبد الرحيم سلطان العلماء .نشر :جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم( .ط)1:
عام 1434هـ.)617( ،

أثرا ،ووقع تواصل شعوري وعقلي بين
فـ(القول) ال
ُ
يعرب عنه بأنه (كال ٌم) إال إذا حقق يف مستمعه ً
أثرا
المتكلم ومستمعه ،فالكال ُم من ال َك ْلم الذي هو الجرح ،فكأن القول حين ُيحدث يف نفس مستمعه ً
كل ٍ
هو عديل الجرح يف بدنه .فليس ّ
أخص من البيان؛ ألن اإلبانة قد
أخص ،بل هو
قول بكالم ،فالكالم
ّ
ّ
تتحقق بالقول وال يتحقق التأثير (التواصل).

اهلل
((( يقول اهلل تعالى﴿ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ﴾ [الحجرات ،]13 :ومما قرره سيدنا رسول اهلل -صلى ُ
وصحبه وس ّلم -يف خطبته يف حجة الوداع ما رواه أحمد يف مسنده بسنده َع ْن َأبِى ن َْض َر َة
ع َل ْيه وع َلى آله َ
ِ
ِ
ِ
َحدَّ َثنِى م ْن س ِم َع ُخ ْط َب َة رس ِ
َّاس َأ َل إِ َّن َر َّب ُك ْم
ول اهَّلل  فى َو َسط َأ َّيا ِم الت َّْش ِر ِيقَ ،ف َق َالَ ( :يا َأ ُّي َها الن ُ
َ ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
و ِ
ِ
ِ
احدٌ َوإِ َّن َأ َباك ُْم َواحدٌ َ ،أ َل َل َف ْض َل ل َع َرب ٍّي َع َلى َأ ْع َجم ٍّي َو َل ل َع َجم ٍّي َع َلى َع َرب ٍّي َو َل ألَ ْح َم َر َع َلى َأ ْس َو َد
َ
ِ
ول َأ ْس َو َد َع َلى َأ ْح َم َر إِ َّل بِال َّت ْق َوىَ ،أ َب َّل ْغ ُت؟) َقا ُلواَ :ب َّل َغ َر ُس ُ
َ
ول اهَّلل .
مؤسس لمبدأ االعتداد بال ُبعد الوظيفي لألشياء ،فإذا كان هذا يف اإلنسان صانع
فاآلية والحديث أصل ّ
الكلمة ،فمصنوعه (الكلمة) أولى بذلك ،فاالتجاه الوظيفي يف درس الكالم -وال سيما الدرس
أمر أصيل يف ممارسات العقل البالغي ،والتغافل عنه مظلمة.
البالغيٌ -
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البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

ِ
أي أسلوب مضار ًعا
الموقف يف
يستوجب أن يكون
وهذا
ُ
الدرس البالغي من ّ
ُ

للموقف من سائر األساليب األخرى ،فليس هذا لكذا وهذا لكذا ،وهذا عمدة
وهذا فضلة ،وهذا ال بدّ من اقتضاء المعنى والمقام له ،وهذا حسن ُ
حيث َح ّل...

إلخ؛ ولذا تجد األسلوب كـ(التَّقديم) أو (التَّشبيه) أو (التَّسجيع) يرو ُقك ويؤنسك
ِ
َ
آخر ،وما ذاك َّإل لما ب ْينَه
يف موضعٍ ،ثم َتراه بعينِه ي ْث ُق ُل
عليك ويوح ُشك يف موض ٍع َ
ٍ
ٍ
وغرض وما كان بينهما من ُأ ٍ
وحشة.
نس أو
وب ْين ما قام يف مساق

كل هذا يم ّك ُن يف ِ
ّ
أن عليه ْ
قلب المتد ّبر َّ
هنجا
أن يتخذ من األساليب جمي ًعا ً
دائما ِحلية يفسده
دائما هو عمدة ،وأسلوب كذا ً
سواء ،فال يقال :إن أسلوب كذا ً
ِ
ٍ
ٍ
فإن ّ
اإلكثارّ ،
وغرض.
مساق ومقا ٍم
اقتضاء
كل أسلوب يفسده اإلكثار لغير
sss
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املبحث الرابع
م ُ
ديع عمو ًما وبديع القرآن ّ
خاص ًة
القول يف
َداخل ِ
ِ
أساليب ال َب ِ

ِ
ِ
ِ
علماء البالغة فيما بعد القرن
أساليب البديع بمفهومِه لدى
العلمي يف
للقول
ّ
ٍ
ِ
ُ
ُ
مداخل عدَّ ةٌ ،أوج ُزها يف ثالثة مداخل:
السادس
َّ
 التّكوين.

 التّوصيل.
 التّمكين.

المداخل يمكن بل يجب الجمع بينها يف ِ
ِ
الممارسة التَّأويلية التَّذوقِية
أثناء
هذه
ُ
ُ ُ ُ َ ُ
للبيان البليغ يف ُأف َق ْيه:
= ِ
ِ
ِ
وسنَّة.
المعجز :بيان
العلي
اإللهي
أفقه
الوحي ُقرآنًا ُ
ّ
ّ
ِ
ِ
ونثرا.
شعرا ً
= وأفقه اإلنساينِّ البديعِ :بيان اإلبدا ِع ً
sss
أوًّل :املدخل التكويين:

ِ
األساليب التي ُجمعت بعدُ يف فسطاط علم البديع أل َف ْي َت َّ
أن
نظرت يف
إذا ما
َ
جمهر ًة منها ُ
نظمها على نحو ما ترى يف أسلوب (ال ِّطباق)،
مناط اإلبداع فيها إنّما هو ُ

و(المقابلة) ،و(مراعاة النَّظير) ،و(اإلرصــاد) ،و(المشاكلة) ،و(االستطراد)،
و(الرجوع) ،و(ال َّلف والنّشر) ،و(الجمع
و(المزاوجة) ،و(العكس والتَّبديل)،
ُّ
و(السجع)،
والتَّفريق) ،و(التَّقسيم) ،و(التفريع) ،و(االحتباك) ،... ،و(الجناس)
ّ

الصدْ ر)... ،إلخ.
و(ر ّد ال َع ُجز على َّ
)(21

www.tafsir.net

ت َمن َْه ِ
ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

ِ
لسلطان النَّظم (العالقات اإلسناد ّية
تراكيب خاضع ٌة
هذه األساليب يف حقيقتها
ُ
فبم ْلكِك ْ
أن
وما وراء اإلسنادية ب ْين المعاين على وفق
َ
السياق والقصد)َ ،
مقتضى ّ
ِ
أي منْها مِن ُ
والحذف
تمارس النَّظر يف التَّقديم والتَّأخير،
حيث ما
ُ
تمارس النّظر يف ٍّ
َ

ِّ
والذكْر ،والفصل والوصل ،...وقد هدَ ى علماؤنا إلى ذلك حين رأيناهم ُيوردون

ومرة يف ما سموه (علم البديع)،
َ
مرة يف ما سموه (علم المعاين)ّ ،
األسلوب الواحد َّ
أن التَّصنيف مرجعه إلى ِ
فهذا ُي ِ
ٍ
جهة النّظر إلى األسلوبّ ،
فه ُم َّ
جهات
أسلوب
فلكل
ُ
ُ
ٍ
نظر يصنّف على ِ
ٍ
واحد
يف
ها
وفق
البالغي
َّظر
ن
ال
إليها
انتهى
التي
الثالثة
العلوم
هذه
من
ّ
السادس.
فيما بعد القرن ّ
(الرتكيبي) ألساليب البديع هو رأس األمر ،ذلك
واالعتناء بالمدخل التكويني
ّ

أن َّ
ّ
سمى بـ(علم
سمى بـ(علم البيان) ،أو ما ُي ّ
كل أسلوب سواء كان منتم ًيا إلى ما ُي ّ

يكون ،وهذا ما أ َّكدَ ه عبد القاهرْ :
ُ
«فإن قيل :قو ُل َكَّ :
(إل
البديع) ،إنما عن النظم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هو
وضروب
االستعارة
القرآن مِن
إخراج ما يف
النّظم) ،يقتضي
المجاز من جملة ما َ
َ
به م ْع ِ
األمر كما ظنن َْت؛ بل ذلك يقتضي ُد َ
ج ٌز؛ وذلك ما ال َمسا َغ لهَ .
خول
قيل :ليس
ُ
ُ
ِ
االستعارة ون ِ
جز؛ وذلك َّ
ألن هذه المعاين التي هي (االستعارة)
َظائرها فيما هو ِبه ُم ْع ٌ
ِ
وسائر ُض ِ
َضيات (النظم)،
روب (المجاز) مِن َب ْع ِدها من ُم ْقت
و(الكناية) و(التمثيل)،
ُ
ُ
تصور أن َي ُ
دخ َل شي ٌء منها يف ال َكلِم ،وهي أفرا ٌد لم
وعنه يحدث وبه
يكون؛ ألنه ال ُي َّ
ُيت َّ
َوخ فيما بينَها ح ْك ٌم من أحكام النّحو»(((.
يتعلق
فإن يكن كالم عبد القاهر يف شأن االستعارة والمجاز ،فاألمر كمثله يف ما
ُ

بفنون البديع ،بل إن عبد القاهر كمثل ما كان العلماء يف زمانه يعدّ ون (االستعارة) رأس
البديع ،وهي ح ًّقا كذلك :هي أداة ٍ
خلق وإبداع ،وتحسين للمعنى يف ِ
السامع(((.
نفس َّ
((( دالئل اإلعجاز( .م .س) .ص ،393فقرة (.)464

((( َج ْعلهم (االستعارة) رأس البديع ،كما تراه يف كتاب (البديع) البن المعتز يف التفات إلى ما تمتاز به
ِ
االستعارة يف أن فاعليتها يف خلق المعاين يف
نفس المتكلمَّ ،ثم تصوير تلك المعاين على وفق ما هي =
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ِ
بل َّ
ّظر،
إن عبدَ القاهر قد جعل نم ًطا من النّظم هو النّمط
العلي الذي فيه يد ّق الن ُ
ّ
«أن تت ِ
ٍ
َّحدَ أجزا ُء الكال ِم و َي َ
لك إلى ْ
الم ْس ُ
بعضها يف
بعض ،ويشتدَّ
دخل ُ
و َي ْغ ُمض َ
ارتباط ٍ
ُ
تض َعها يف الن ْفس وض ًعا واحدً ا،
ثان منها بأول ،وأن تحتاج يف الجملة إِلى أن َ
ضع بيمينه ههنا يف ِ
حال ما َي َض ُع ب َي ِ
يكون حا ُل َك فيها َ
َ
ساره هناك.
وأن
حال الباين َي ُ
مكان ٍ
نَعم ،ويف ِ
ثالث وراب ٍع َيض ُعهما َب ْعدَ األَ َّو َل ْين .وليس لِما ْ
َ
شأن ُه أن
حال ما ُي ْبصر

ٍ
ِ
وقانون ُي ُ
ٌ
وجوه شتَّى،
حيط به ،فإِنه يجي ُء على
صره،
يجي َء على هذا الوصف َحدٌّ َي ْح ُ
وأنحاء مختلفة»(((.

سبيل لك أن ِ
ِ
المهم أنَّه ال َ
البديعي مِن التَّحسين
األسلوب
تحسن ال َب َصر بما فِي
ّ
ّ
ِ ِ
ِ
للمعنى يف ِ
اشتم َل َعلى
السامع إال م ْن بعد أن ُتحسن فقه َمنْهج بِناء البيان الذي َ
قلب ّ
ِ
ِ ِ
َاء الب ِ
ُّ
يان ا َّل ِذي
األدق
َذل ِ َك ال َبديعَِ ،أ ْو بِعبارة ِهي
واألحكم أن ُتحسن ف ْقه َمن َْهجِ بِن َ
ُ
اشرتَك َذل ِ َك الب ِديع يف َت ِ
حق ِيق ِه.
َ ُ
طاقات ِ
ِ
تحسين المعنى يف ِ
ّ
يعرف بأساليب (علم
قلب السامع من خالل ما
إن
ُ
ِ
تركيب صورة المعنى من خالل ما ُيعرف بمسائل (علم
البديع) ممزوجة يف منهجية

ِ
تركيب الصورة ً
قليل من طاقات التمكين (التّحسين)
المعاين) ،ولئن خلت منهجية
ِ
بعض السياقات البيانية ،فإنّه لن يتأ ّتى البتة أن تخلو طاقاته من منهجية
البديعي يف
تركيب الصورة حتى فيما يسمى عند المتأخرين بالمحسنات اللفظية (الصوتية).
sss
النفس يف هذا الجعل ما ِ
ِ
يهدي إلى أن البديع الذي يف (االستعارة) ليس هو هو البديع الذي يف
= قائمة يف
مختلف؛ البديع يف (االستعارة) إبداع يف خلق المعنى وتزيينه يف ِ
قلب السامع،
(الجناس) ،فمناط اإلبداع
ٌ
(الجناس) لم يكن مناطه خلق معنى ،بل مناطه منهجية التأثير يف ِ
ِ
نفس السامع على ما
والبديع يف أسلوب
ِ
هدَ ى عبد القاهر يف بيانه أثر الجناس يف (الجناس) في كتابه (أسرار البالغة).

((( دالئل اإلعجاز .ص ،94 ،93 :فقرة (.)83
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َثان ًيا :املدخل التوصيلي (الداللي):

ُ
(إيصال المعنى إلى القلب يف أحسن ُصورة من
رأس األمر يف البالغة فنًّا هو
ُ

الرماينّ (ت386 :هـ)(((.
اللفظ) كما هدَ ى إليه أ ُبو الحسن ّ

المركزية العالية يف هذا
وكلمةُ( :إيصال) ،و(أحسن صورة) مِن الكلمات
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّمحك.
َّورك والت ُّ
التَّعريف الذي َترى فيه منطق َّية ال َعقل الف ّ
طري المعا َفى من داء الت ُّ

أن للبيان مغزى ومعنى يراد توطينه يف ِ
وكلمة( :إيصال) تتضمن َّ
قلب السامعِ،

نصية البيان ،وهو ما ُيعرف عندهم
وهو ما يعدُّ ه المحدَ ثون واحدً ا من معايير ّ

بـ(اإلعالمية)(((.

منظور فيها
الرأس يف تعريف البالغة هنا هي كلمة( :إيصال) ،وهي
ٌ
والكلمة َّ

َ
يكون ال ُبعد الوظيفي
إلى القيمة الوظيفية لف ّن البالغة هداي ًة لدارس هذا الف ّن أن

يف دراسته للبيان هو رأس األمر ،وأن تكون عنايته فيه بكيف ّية تحقيق هذا ال ُبعد
الوظيفي ومستوياته وأدواته عناية بالغة؛ ِ
فق َيم األشياء بوظائفها ال بذواهتا.
ّ

الرماين يف تعريفه هذا َ
بالغ الحكمة العقل ّية وبالغ الوجازة
وقد كان أبو الحسن ّ

شئت أن تنظر يف التعريفات التي جاءت من بعدُ للبالغة يف
يف البيان ،ولو أنك
َ
ِ
المدونة البالغية ،لكان بم ْلكِك أن ِ
تبص َر موقِ َع هذه ِ
(الرماينّ)
التعريفات من مقالة ّ
َ
أو ًل -إلى منزل هذا العالم يف هذا الباب ،ويهديك -تال ًيا -إلى ّأن
مما يهديك َّ
َّ
((( النكت يف إعجاز القرآن( .ضمن كتاب ثالث رسائل فِي إعجاز ال ُقرآن) .تحقيق :محمد خلف اهلل،
ومحمد زغلول سالم .نشر :دار المعارف بِمصر .ط( )2عام 1387هـ( .ص ،)75:وانظر معه كتاب:
الصناعتين ،تأليف :أبي هالل الحسن بن عبد اهلل العسكري (ت395 :هـ) ،تحقيق :علي محمد البجاوي
ومحمد أبو الفضل إبراهيم .نشر :المكتبة العصرية -بيروت .عام 1419هـ( .ص.)10 ،6:

((( ينظر :يف اللسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفة .تأليف :سعد عبد العزيز مصلوح .نشر عالم
الكتب بالقاهرة ،ط( )2سنة 2015م( .ص.)218
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الحقيقة العلمي َة تتن ّقل يف بصائر أهل العلم ،فيضيف ٌّ
كل إ َلى ما سب َقه ،وذلك مِ ْن
خدمة ِ
ِ
الع ْلم.
فقول عبد القاهر (ت471 :هـ) يف الدالئل يف َشأن مصطلحات( :البالغة)،
ِ
و(الفصاحة) ،و(البيان) ،و(الرباعة)« :ومِن المعلو ِم أن ال معنى لهذه ِ
بارات
الع
َ
َّعت والص ِ
لفظ بالن ِ
ِ
ُ
مما ُيفرد فيه ا َّل ُ
الفضل
فة ،و ُينسب فيه
ّ
وسائر ما َي ْجري َمجراهاَّ ،
دون المعنى -غير وص ِ
والمز ّي ُة إليه َ
ف الكالم بِ ُح ْس ِن الدَّ اللة وتمامِها فيما له
ُ ْ
ٍ
حق ْ
بأن
كانت َداللةٌُ ،ث َّم َتربُّجها يف
ب ،و َأ ُّ
صورة هي أ ْب َهىْ ،
وأز َي ُن ،وآن َُق ،و َأ ْع َج ُ
ِ
تستولِي ع َلى َهوى النَّفسَ ،
َّ
وأو َلى بأن ُت ْطلِ َق
الحظ
وتنال
األوفر من َم ْيل القلوبْ ،
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ (((
لِ َ
(الر َّمان ّي) ال َعل ّية،
سان الحامد ،و ُتط َيل ر ْغ َم الحاسد» ،
ٌ
خارج من َرحم عبارة ُّ
ِ
الرماينّ والعالقة بين المتن والشرح أو
فهو من قبيل الشرح والتفصيل لمقالة ّ
الخ ِ
اإلجمال والتفصيل هو من قبيل ما يعرف بـ(التناص)ُ ،ث َّم جا َءت ِعبار ُة َ
طيب
الحال» ،كاشف ًة
ال َق ْز ِوين ِ ّي (ت739 :هـ)« :البالغ ُة ُمطابق ُة ال َكال ِم ال َفصيح ُم َ
قتضى َ
ِ
ِ
ِ
أي( :إحكامها ومحاجزهتا عن
طريق
َعن
تحقيق ُح ْسن الدّ اللة و َتمامها وتربُّجهاْ ،
اللبس وااللتباس)((( ،فأضاف الخطيب القزويني إلى ساب َق ْيه جديدً ا.
((( دالئل اإلعجاز( :ص ،)43 :فقرة (.)34

أذهب إلى أن كلمة( :وتربجها) يف عبارة عبد القاهر من قول اهلل تعالى﴿ :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ﴾
(((
ُ
[النساء ،]78:وليس من قوله تعالى﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ﴾ [األحزاب.]33:
ِ
الشاعر َأ ْن ُيوقِ َع المعنى يف َن ْفس السام ِع إيقا ًعا َيمن ُعه به
وآية هذا عندي قول عبد القاهر« :مِ ْن ِح ْذق
ِ
ِ
ِ
مِ ْن ْ
المراد» .دالئل اإلعجاز( ،ص،) 172:
ينصرف إلى
المراد ،ثم
غير
ُ
أن َ
يتو َّهم يف بدء األمر شي ًئا َ
فقرة.)178( :
ِ
األمر شي ًئا
يتوهم يف بدْ ِء
يمن ُعه من أن ّ
وهذا هو إحكام الدّ اللة المعرب عنه بالتربّج .تأمل قوله« :إيقا ًعا ْ
ٌ
منسول
غير المرادُ ،ثم ينصرف إلى المراد» ،فهذا هو إحكام الداللة وتربجها ،أو بروجه إن شئت .وهو
َ
علي بن عبد اهلل بن عباس (ت132 :هـ) التي
العباسي :إبراهيم بن
من رحم عبارة الحفيد
ّ
محمد بن ّ
ّ
استحسنها الجاحظ« :يكفي من حظ البالغة أن ال يؤتى السامع من سوء إفهام الناطق ،وال يؤتى الناطق
ْ
من سوء فهم السامع».
=
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أن لك ْأو عليك ْ
قلت هذا ليتب ّين لك ّ
أن تتخذ موق ًفا استثمار ًّيا وتكميل ًّيا
ُ
ِ
األهم هنا َّ
خالل هذه
أن (اإليصال) ال يتحقق إال من
لما جاءك عن أسالفك.
ّ
المقومات الثالثة :حسن الداللة ،وتمامها ،وإحكامها (تربجها)؛ ولذا ي ُقول
يغ الم ِ
ِ
تناهي فِي ال َبال َغ ِة َم ْن إذا أخربَ َعن
شارح رسالة (النكت للر ّماين)« :ال َبل ُ ُ
ف ح َقائقه كش ًفا يقرر َعند السام ِع مغزاه فِ ِ
ِ
بعض المعاين َ
يه ،وإن َل ْم َي ُك ْن َق َر َن ُه
كش َ
َ
ّ
ُ ُّ
ِ
ِ
بِدَ لِي ٍل َيدُ ُّل َع َلى ِص َّحة َد ْعواه إذا َ
خبار.
كان َل ْم َيقصد َّإل اإل َ
كش ًفا يقرر ِعندَ ص ِ
اس ْ
تخ َب َر َع ْن َمعنًى َ
احبِ ِه ُب ْغ َي َت ُه مِنْه؛
كش َ
َ
ف ا ْل ُم ْستَخ َب َر َعنْ ُه ْ ُ ّ ُ
وإذا ْ
ِ
لئل َي َ
جعل له َس ً
َّ
بيل إلى
االنحراف َعن جوابِه.
باألمرِ ،
ِ
أمر بِ ٍ
وضحه ِعند المخا َط ِ
المأمور بِه منْه ْ
ب
كشف
أمر
َ
وعنْدَ
كش ًفا ُي ّ
َ
وإذا َ
ِ
للمأمور ٌ
أمر بِ ِه ،وال يجعل
َغ ْي ِر ِه مِ َّم ْن َي ْس َم ُع حتّى ال َيب َقى
عما َ
سبيل إلى االنحراف ّ
األمر ذريعة إلى االن ِْس ِ
ِ
عض
الل مِ َّما أوج َبه عل ْي ِه وندَ َبه َله.
َب َ
ف معانِيه التي ِ
يقصدها ْ
االحتجاج َوالمناقض َة لِم ْن ُيخاطبه َ
كش ًفا
قصد
كش َ
َ
وإذا َ
يؤدي إلى ِصح ِة َقول ِ ِه ،وفس ِ
اد َق ِ
ول َخ ْص ِمه»(((.
ّ
ُ ّ
َ
=

محمد
(البيان والتبيين .تأليف :أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255 :هـــ) ،تحقيق :عبد السالم
ّ
هارون .ط( )5عام1405 :هـ .نشر مكتبة الخانجي ،بالقاهرة ،ج.)87 / 1 :

والسامع خدمة للبيان ،ومنه تنسل نظرية
وهذه الكلم ُة العباس ّية كلمة عل ّية جدًّ ا تؤسس للعالقة بين المتك ّلم َّ
(بالغة السامع والتل ّقي).
ِ
يذهب إلى ّ
أنّ :
ب به»( .الحيوان
والجاحظ يف كتابِه (الحيوان)
أفهم عَن َشكلِهَ ،و َأ ْسك ُن إليه و َأ َص ُّ
«الشكل َ
ُ
للجاحظ ،تحقيق :عبد السالم هارون ،ج ،1 :ص ،)45وهذه إذا حملت إلى ِ
باب اإلبانة كانت دالة على
أي أن َي َ
(السامع) مِن شك ِل المتك ّل ِم قدرة ع َلى
كون
ُ
وجوب التشاكل المهاري بين (المتكلم) و(السامع)ْ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
رسالته الفهم ّية ع َلى قدر المتك ّلم يف أداء ر َسالته اإلفهامية؛
ما هو
الس ُ
منوط بِهْ ،
امع في أداء َ
أي أن يكون َّ
ِ
يستوجب ْ
ُ
يكون حال
ومتبصر بيانه على قدره يف مهارته الفهمية .فكيف
أن يكون سامعه
فالمتك ّلم بالبديع
ِّ
ُ
المتبصر َشأن (البديع) يف بيان الوحيُ :قرآنًا وسنة ،وهذا يهديك إلى أن دراسة أساليب البديع يف بيان الوحي
ّ
أمر جد عظيم.
ٌ

كشف عنه وع ّل َق ِ
ٍ
عليه :زكريا َسعيد على .ط( )1سنة
لعالم مجهول.
((( شرح رسالة الرماين يف إعجاز القرآن،
َ
1997م ،نشر :دار الفكر العربي ،بالقاهرة ،ص.73 ،37
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األهمية يف تحقيق (اإليصال) ِ
ِ
أمر ُ
الذي ُهو
بالغ
فإحكا ُم الدَّ اللة (تربّجها) ٌ
عمود األم ِر الوظِيفي يف البِ ِ
الغة فنًّا :كمال الدّ اللة على المعاين واألغراض التي
ُ ُ ْ َ
ّ
ُ
يكون لها الكالم.
sss

الهجري حين َعر ُفوا ِ
الس ِ
(علم البيان) بأنّه:
ادس ِ ّ
َّ
والبالغيون فيما ب ْعدَ ال َقرن ّ
بالز ِ
ٍ
ِ
معرف ُة إيـ ِ
الواحد يف ُط ٍ
يادة يف ُوضوح الدّ اللة عليه
رق ُم
ـراد المعنى
ختلفة ِّ
ِ
ِ
يحرتز بالو ُق ِ
وبالنُّقصان؛ ل ِ
المراد
طابقة الكال ِم لِتما ِم
وف ع َلى ذلك َعن الخطأ يف ُم
َ
مِنه .كما قال السكاكي يف (المفتاح) ،أو بعبارة أوجز َقا َلها ا ْل َخطِ
يب ا ْل َ
ويني:
ز
ق
ْ
ُ
ّ
ُّ
ُّ
عرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة يف وضوح الدّ اللة».
«علم ُي َ

ووضوح الدّ اللة إنَّما هو وليدُ ّ
توخي معانِي النحو فيما بين معاين الكلم على
ِ
والمعانِي التي يراد بِها الكالم.
َوفق مقتَضى
األغراض َ

ِ
المر ُء
وهذا ال يعنى (الوضوح) الذي هو كمال االنكشاف على نحو ال يفتقر ْ
ألن َ
ٌ
يتبصر؛ ّ
حرمان للمتل ّقي
السفور
البالغي
العقل
ُ
م َعه إلى أن ّ
السفور ،ففي ّ
يمقت ّ
ّ
ِ
غيره
م ْن نعمة التأمل والتد ّبر ،وهي النَّعمة ال َفارقة ب ْين اإلنسان وغ ْي ِره ،فمن حرم َ
ِ
ج ّل َجال ُله -هبا:كرم اهلل َ
منها ،فإنّما هو ا ْلحارمه من حليته التي هي من بعض ما ّ

﴿ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [اإلسراء.(((]70 :

«ومــا َ
كان لف ُظه َس ً
هل ،ومعناه
يقول أبو هالل العسكري (ت395 :هــ)َ :
ِ
َم ُ
المردود»(((.
كشو ًفا ب ِّينًا فهو من جملة الرديء َ
تبصر قوله تعالى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾  ،فهو ناظر إلى قوله تعالى﴿ :ﮏ
((( ّ
جنس واحدٍ.
ٍ
ﮐ ﮑ ﮒ﴾ فكان بينهما ر ّد عجز على صدر المعنوي؛ فالتّكريم والتفضيل من
ِ
كري ،ص. 64:
العس ّ
((( الصناعتين ألبي هالل ْ
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فسهول ُة اللفظ (التَّركيب الذي ال صنعة فيه) ،وانكشاف المعنى؛ ألنه لم يجر
ُ

ً
مبتذل،
فطيرا غير خمير ،إنّما تجعله بيانًا
فيه َصاحبه صنعة التَّأمل والت ّ
َّبصر ،فكان ً
كل ٍ
مبتذل ،وتتناوله ّ
ً
يد.
واألشراف يف باب تل ّقي البيان يتع َّففون عن ما كان

«ومِن المركوز يف ال ّطبع ّ
أن َّ
الشي َء إذا نِيل بعد ال َّطلب له أو االشتياق إليه،
ِ
وبالمز َّية أولى ،فكان موقعه من النَّفس
ومعاناة الحنين نحوه ،كان نَيله أح َلى،

أض َّن و َأ ْش َغف ،ولذلك ُضرب المثل ّ
َّ
لكل ما َل ُطف
أجل وألطف ،وكانت به َ
موقعه بربد الماء على ال َّظمأ ،كما قال:
ِ
ـن بِـ ِـه
ـــو ٍل ُيــص ـ ْبـ َ
ـــن َي ـنْ ـبِـ ْـذ َن مــن َق ْ
وه َّ
ُ

الماء ِمن ِذي ال ُغ َّل ِة الص ِ
ِ
ادي
َم َو ِاق َع
َّ
ْ

ِ
مكابدة الحاجة إليه ،وتقدُّ م المطالبة من النفس به،...
مما ُينال بعد
وأشباه ذلك ّ
كل ٍ
فإنّك تعلم على ّ
الصدَ ف ال يربز
حال أن هذا َّ
الضرب من المعاين ،كالجوهر يف َّ
ِ
َ
لك َّإل أن ُ
تستأذن عليهُ ،ث َّم
الم ْحتجب ال ُيريك وجهه حتى
تش َّقه عنه ،وكالعزيز ُ
ِ
ِ
عما اشتمل عليه ،وال ك ُُّل خاطر يؤ َذن له يف
ما ك ُُّل فكر يهتدي إلى وجه ال َك ْشف َّ
كل ٍ
الوصول إليه ،فما ُّ
الصدَ فة ،ويكون يف ذلك من أهل المعرفة،
أحد ُيفلح يف ّ
شق َّ
كما ليس ُّ
كل من دنا من أبواب الملوك ُفتحت له»(((.
مستوى الجالء والخفاء يف الدَّ اللة ذلك
البالغيون حين عمدوا إلى اختصاص
َ
ٍ
ِ
ٍ
ُ
لطف لِيتح َّق َق
اإليصال يف
درجات (اإليصال) ،وهو
درجة مِن
كانُوا ين ُظرون إلى

ِ
للمعنى تدسسه يف ِ
الق ِ
ستوى
فيملِك عليه
أقطاره ،ومن َث َّم التفتُوا إ َلى ُم َ
َ
لبْ ،
ّ
وكل واضح هو خفي بالنسبة إلى ِ
الو ُضوح يف الدّ اللةُّ ،
غيره.
ُ
ولداللة الكالم مستويات منها مستوى الجالء والخفاء ،و َث َّم مستويات ُأخر
رب والب ِ
من نحو مستوى ال ُق ِ
عد ،وال ُقرب واإلحكام واالحتمال ،ولعلماء أصول
ُ
((( أسرار البالغة .عبد القاهر الجرجاين (م.س) ،ص.141 -139 :
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ِ
ُ
الفقه اعتنا ٌء ٌ
والعقل
الحنفي،
المذهب
بالغ بمستويات الدّ اللة ،وال س ّيما أصول ّيو
ّ
ٍ
اورا يتح َّقق به ّ
لكل منْهما
العقل
ع
م
يتحاور
أن
إلى
بحاجة
البالغي
األصولي َ
تح ً
َ
َ
ّ
ُّ
ترابحا وتراح ًبا.
ً
األهم هنا ّ
مستوى الجالء والخفاء
أن حصر النّظر يف مسائل (علم البيان) يف
َ
ّ

َض َّي َق واس ًعا.

ُ
أغفل عن َّ
الصور العليا،
أن البالغيين قد
لس ُت
يخصون بالنَّظر بعض ُّ
ُّ
ْ
ِ
ِ
إبرازا لما
الصور يف
ويتجاوزون كمال العناية
الباب الذي ُهم بصدده ً
بأتراب هذه ُّ
يف هذا الذي اختصوه بمزيد ِ
العناية مِن الفضيلة والمز َّية ،وكأنّهم يرغبون إلى َمن
ُّ
َ
شرف استكمال
ليكون لهم
هم ،فيوفونَه ح ّقه؛
ُ
بعدهم بأن يعمدوا إلى ما تجاوزوه ْ
البناء من ٍ
جهة ،مِن بعد أن تح َّقق لهم إبراز فضيلة ما اصطفوه بكمال العناية به.
السابقون
وهذا يهدينا إلى أن نخرج نح ُن أحفادهم عن الفسطاط الذي أقام فيه َّ

يف دراستهم علم البيان حاصرين نظرهم يف مستوى الدَّ اللة جال ًء وخفاء ،وهبذا
ُ
لقضايا ومسائ ِل (علم البيان) ح َّقها ،ولنا مِن علم أصول الفقه ،ومن علم
نبذل َ
تنظيرا ،ولنا يف بيان الوحي :قرآنًا وسنَّةً،
بالحق
(الدَّ اللة) ما ُيعين على هذا الوفاء
ّ
ً

ً
وتأويل.
وتذو ًقا
حق تلك القضايا تد ّب ًرا
ونثراَ ،ما نو ِّفي به ّ
ّ
شعرا ً
ومن بيان اإلبداعً :
sss

فسطاط ما َس َّموه (علم
السادس
ّ
الهجري يف ْ
ما أدخله البالغيون فيما بعد القرن َّ
البديعِ) ،يمكن أن ينظر إليه من ِ
جهة مستوى َداللة األسلوب على معناه ومسلك
ُ
ُ
ِ
القلب ،سواء مستوى الجالء والخفاء ْأو اإلحكام واالحتمال،
إيصال المعنى إلى
أو القرب وال ُبعد...

)(29

www.tafsir.net

ت َمن َْه ِ
ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

أنت ترى يف أسلوب مثل أسلوب (التورية) ،و(المشاكلة) ،و(الجناس)،

و(االستخدام) ،و(اإلرصــاد) ،و(التجريد) ،و(المذهب الكالمي) ،و(حسن

التعليل) ،و(تأكيد الشيء بضدّ ه) و(االستتباع) ،و(اإلدم ــاج) ،و(التوجيه)،
و(الهزل الذي يراد به الجد) ،و(تجاهل العارف) ،و(القول بالموجب)َ ،...ترى
ً
واحتمال ،و ُقر ًبا و ُبعدً ا...
يف ذلك ُبعدً ا دالل ًّيا ،يتنوع جالء وخفاء ،وإحكا ًما
sss
ثالثا :املدخل ّ
ً
التمكيين:

ُ
«إيصال
الرماين يف بيانه حقيقة البالغة فنًّا ،إهنا:
إِ َذا ما كان يف قول أبي الحسن ّ

اللي) يف
المعنى إلى القلب يف أحسن ُصورة من اللفظ» ،إشار ٌة إلى ال ُبعد (الدّ ّ
«صورة»؛ ّ
فإن يف قوله« :أحسن» ُبعدً ا
كلمة« :إيصال» ،وال ُبعد
(الرتكيبي) يف كلمةُ :
ّ
تمكين ًّيا (تحسين ًّيا)؛ ذلك أن غاية التحسين إنما هو تمكين ما يحسن يف األفئدة
وتوطينه وتفعيله ليتحقق له أداء رسالته التي ُخلِق من أجلها ،فالتمكين -تحسينًا-

موقع الثمرة من ّ
الشجرة
نظما وتركي ًبا ،ومن (التوصيل) داللةً،
َ
ُ
يقع من (التكوين) ً

(التكوين) وأزاهيرها (التّوصيل).

ِ
القلب؛ ليتحقق ٍّ
لكل األُنس باآلخر ،ومن
والتحسين إنما هو تحسي ُن المعنى يف
ِ
ِ
القلب ،وتلك هي الغاي ُة العظمى
خالل هذا األُنس يتح َّقق للمعنى فعله يف هذا

ّ
لكل بيان بليغ.

ي ُقول الرماين يف (النكت)« :والفائدة يف التالؤم حسن الكالم يف السمع،

وسهولته يف اللفظ ،وتق ّبل المعنى له يف النفس لما يرد عليها من حسن الصورة
وطريق الداللة»(((.

((( النكت للرماين .ص.96 :
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ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

ِ
تبصر وتفهم ،ويف
مثمر إلقبال
السمع
القلب على البيان إقبال ّ
ُ
ٌ
فالحسن يف ّ
حملت ذلك مِ َّما رواه
السامع؛ وقد
هذا من حسن رعاية المعنى قبل رعاية ّ
ُ
حق َّ
أبو داود يف كتاب (الوتر) من ُسننه بسنده عن ا ْل َب َر ِاء ْب ِن َع ِ
از ٍ
ب َ ق َالَ :ق َال
رس ُ ِ
(ز ِّينُوا ا ْل ُق ْر َ
آن بِ َأ ْص َواتِ ُك ْم)(((.
ول اهَّلل َ :
َ ُ

الحسن يف التّالوة يزين المعنى يف ِ
ُ
فيقبل عليه إقبال
قلب السامع،
فالصوت
َّ
َ
متشوف لما فيه من معاين الهدى؛ ّ
فكل بيان يريد َصاحبه أن يمكنه يف قلب سامعه،
ِّ
وأن يوطنه ويفعله فيه ليفعل به ما يريد أن يفعل ،عليه أن يحسنه يف سمع من
يخاطبه به ً
أول.
ٍ
يقول شارح رسالة (النكت للرماين)ُّ :
ّظم ُح ْسنًا مِ َّما ال ُيقصدُ
«كل َشيء زا َد الن َ
البيان من ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
المخاطب بِه إ َلى
جهة إسرا ِع
جنس
راجع إلى
البيان ،فإنّه
بِه الزياد ُة فِي
ْ
ٌ
تحسانه إياه ،كما ّ
النفوس -وإن َل ْم
المتنافر الذي تست ْب ِشعه
النظم
أن
ُ
َ
َ
الس َ
َقبوله ْ
يه نقص مِن ِ
يكن فِ ِ
ِ
بعض ال َّل ْبس؛ َّ
َفرت
جهة البيان -يؤ ّدي إلى
فإن الن َ
ٌ
ْ
ّفوس إذا ن َ
الفهم مِن ِ
ِ
ِ
ِ
القلب م ْن
جهة نفار
بالقبول ،وإذا كانت كذلك َب ُعدَ ت َعن
مِنْ ُه َل ْم َتتَل َّق ُه
كان ال ْإش َ
وإن َ
تل ِّقيهْ ،
كال فِي معانيه»(((.

قبل يف ٍ
وأنت تسمع ابن جنّي (ت392 :هـ) يؤذن فينا من ُ
باب ع َقد ُه للر ّد على
(الخصائص)
َمن ا َّدعى على العرب عنايتها باأللفاظ وإغفالها المعاين ،مِن كتابه
َ
أن عناية العرب بمعانيها هي َ
المأ ُّم ،وال ِّط ْلبةَّ ،
فقرر َّ
وأن عنايتها بألفاظها خدم ٌة
َّ
لما كانت األلفاظ عنوان المعاين وطري ًقا
لمعانيها وتمكي ٌن لها يف القلوب ،ذلك أنَّه ّ
إلى إظهار أغراض المتكلمين ومراميهم أصلحوها ور َّتبوها ،وبالغوا يف تحبيرها
وتحسينها؛ ليكون ذلك أوقع لها يف السمع ،وأذهب هبا يف الداللة على القصد.
((( قال األلباين« :قلت :إسناده صحيح ،وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وابن كثير» .صحيح أبي
داود ،تأليف :أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين األلباين (ت1420 :هـ) ،نشر :مؤسسة غراس للنشر
والتوزيع ،الكويت .ط( )1عام1423 :هـ .ج( ، 208/5:رقم.)1329 :
((( شرح رسالة الرماين يف إعجاز القرآن .ص.101 :
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البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

وح َم ْوا حواشيها َّ
وهذبوها
«فإذا رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظها
وحسنوها َ
َّ
وص َق ُلوا ُغروهبا وأرهفوها فال َت َر َي َّن أن العناية إذ ذاك إنما هي باأللفاظ بل هي
عندنا ِخدمة منهم للمعاين وتنويه هبا وتشريف منها»(((.

قائما يف ّ
الس ِو ّي
كل ممارسات المرء ّ
هذا الذي أبان عنه ابن جنّي أنت تراه ً
ِ
ِ
ِ
ِ
الجوهر والمخرب ُيعنى بِ
خدمة
خدمة
وغير اللساينّ ،فهو من
يف عالمه اللساينّ
الوعاء والمظهر ،وهذا ما هدَ ى إليه البيان القرآين ،قال ﴿ :ﭑﭒ
تبصر قوله﴿ :ﭕ﴾  ،وقوله:
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ[ ﴾...األعــرافّ ،]31 :

﴿ﭘ﴾ ،فهذه الزينة المأمور بأخذها إنما هي خدمة لما تضمنه قوله﴿ :ﭘ﴾

الزينة يف ِ
نفسه غاية ،هو خدمة لما يتضمنه
الز ْل َفى إلى اهلل تعالى ،فليس أخذ ّ
من ُّ
الزينة أو ق َّلل من الوفاء بحق ما تضمنه قوله:
قوله﴿ :ﭘ﴾  ،فإذا أعاق أخذ هذه ّ
﴿ﭘ﴾  ،لم يكن هذا َ
أخذ زينةْ ،بل أخذ قبحٍ (((.

ومثل هذا قوله تعالى﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ﴾

الزينة
[األعراف ،]32 :إِضافة قوله﴿ :ﭦ﴾ إلى اسم الجاللة أبان عن حقيقة هذه ّ

((( الخصائص البن جني.216 /1 :

حسن استحضار ما رواه البخاري
((( يف سياق فقه معاين الهدى يف هذه اآلية﴿ :ﭔﭕﭖﭗﭘ﴾ َ ،ي ُ
ِ
ِ
يف كتاب (التّيمم) مِن ص ِ
يت
حيحه بسنده عن َجابِر ْب ِن َع ْب ِد اهَّلل َ أ َّن النَّبِ َّى َ ق َالُ « :أ ْعط ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ْع ِ
وراَ ،ف َأ ُّي َما
ب َمس َير َة َش ْه ٍرَ ،و ُجع َل ْت ل َى األَ ْر ُض َم ْسجدً ا َو َط ُه ً
َخ ْم ًسا َل ْم ُي ْع َط ُه َّن َأ َحدٌ َق ْبلى :نُص ْر ُت بِ ُّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يت َّ
الش َفا َعةَ،
الصالَ ُة َف ْل ُي َص ِّلَ ،و ُأح َّل ْت ل َى ا ْل َم َغان ُم َو َل ْم َتح َّل ألَ َحد َق ْبلِىَ ،و ُأ ْعط ُ
َر ُج ٍل م ْن ُأ َّمتى َأ ْد َر َك ْت ُه َّ
ِِ
اصةًَ ،و ُب ِع ْث ُت إِ َلى الن ِ
َوك َ
َّاس َعا َّمةً».
َان النَّبِ ُّى ُي ْب َع ُث إِ َلى َق ْومه َخ َّ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
الصالَ ُة َف ْل ُي َص ِّل»،
وراَ ،ف َأ ُّي َما َر ُج ٍل م ْن ُأ َّمتى َأ ْد َر َك ْت ُه َّ
قوله َ :
«و ُجع َل ْت ل َى األَ ْر ُض َم ْسجدً ا َو َط ُه ً
يجعلنا مأمورين باتخاذ زينة اهلل المعنوية والحسية يف ّ
كل بقعة من األرض يكون فيها المسلم ،فال ّ
ينفك
ٌ
جميل ُيحب الجمال
العبد المسلم عن اتخاذه زينة اهلل تعالى المعنوية والحسية ،ذلك أن اهلل تعالى
المعنوي والحسي م ًعاّ ،
يقوم حركة َو ْعيِنَا
كل هذا استحضاره يف دراستنا ما ُيسمى األساليب البديعية ّ
ّ
ّ
العربي عامة.
خاصة ،وعلم البالغة
هبذه األساليب ،ويف ّعلها على نحو يحقق خدمة علم البالغة القرآنية ّ
ّ
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ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

الزينة مستحضرة جالل األلوهية وجمال الربوبية
وعن رسالتها ،فإذا لم تكن هذه ّ
مباحا.
ولم يكن أخذها ً
يف من اتخذها لم تكن ِزينة اهلل تعالىْ ،
هذا الذي نستجديه من البصر بما يف البيان القرآين من معاين الهدَ ى هو الذي

واستطعام معاين الهدى
بتذوق ّ
يجب أن نستحضره ،ونحن نستجلي البصر ّ
وتبصر ْ
وسنَّة.
القائمة يف أساليب البديع يف بيان الوحيُ :قرآنًاُ ،
sss

علم التصريف رافــد من روافــد العقل البالغي العربي يف الوعي بمنهاج

قائم لتحسين اللفظ خدم ًة
التحسين .وباب (اإلعالل واإلبدال) يف (علم الصرف) ٌ

للمعنى ،فهذا التّحسين على مستوى بناء الكلمة من أصواهتا الصامتة (الحروف)،
وأصواهتا الصائتة (الحركات) ،هو مبدأ األمر الذي ُيرت َقى منه إلى ما فوقه من بناء
الجملة من الكلم ،وبناء الفقرة من الجمل ،ثم بناء الفصل (المعقد) من ِ
الف َقر،
النص من المعاقد.
وبناء ّ

رأيت بعض طالب العلم ضائ ًقا صدره هبذا الباب (باب اإلعالل واإلبدال)
وقد ُ
ِ
عقيم ،ال يستمد منه ما ينفع ،ولو أنّه أحسن
باب
من علم الصرفَ ،
وحسب أنَّه ٌ
ٌ
التبصر لرأى األمر على ِ
غير ما َح ِسب.
ُّ
وقد كان ابن جني عبقر ًّيا حين نظر يف حكمة ترتيب أصوات الحروف لبناء

الكلمة على ترتيب مراحل أحداثها ،فيما يعرف بـ(باب يف إمساس األلفاظ أشباه

المعاين)(((.

فجاء ال ُعقاب أبو فِ ْهر محمود شاكر ليخطو خطوة أخرى ،فرأى أن ألصوات

الحروف يف العربية عالقة بمعانيها النفسية ،فكتب عدة مقاالت تحت عنوان (علم
((( السابق .154 /1
)(33

www.tafsir.net

ت َمن َْه ِ
ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

صوت الحرف
معاين أصوات الحروف) ُمريدً ا به كما يقول« :ما يستطيع أن يحتمله
ُ
تنبض هبا موجة اندفاعه من
-ال الحرف نفسه -من المعاين النفسية التي ُيمكن أن َ

مخرجه ،...وما يتصل ّ
بكل هذه من مقومات نعت الحرف المنطوق ...إلخ»(((.

وما خدمتهم لمعانيهم إال لتقتدر على أن تتو ّطن يف قلب المخاطب لتفعل فيه

وبه ما يرا ُد منه أن يفعل قيادة لمسلك َصاحبه على وفق مراد المتك ّلم منه.

ومحج ُه األقدس هو
التّحسي ُن هو سبيل من ُسبل التمكين ،مأ ّم ُه األ ْن َفس
ّ
يعرف الفكاك منه إال
السامع ،وأسيره ال
ُ
المعنى الذي هو عتاد المتكلم لغزو ّ

بإنفاذ ما يراد منه أن يفعل.

السامع إِذا لم يدرك أنّه يف مرمى سهام المتكلم ،وأن المتكلم الذي يعرف
َّ

الحريص على نفاذها يف قلب
قدر فاعلية الكلمة ال يحرك لسانه بالكلمة إال وهو
ُ
واستبشارا.
نسا
ً
السامع نفا ًذا ال يولد فيه مباغضة بل يولد فيه ُأ ً
ِ
ِ
تلك هي َم ُ
أساليب ال َبديعِ.
القول يف
داخل

sss

وبناء على هذا تدرك ّ
عرفوا علم البديع
أن البالغيين فيما بعد القرن السابع حين َّ
ِ
مقتضى الحال
عر ُ
ف به وجوه تحسين الكالم بعد رعاية تطبيقه على َ
لم ُي َ
بأنه« :ع ٌ
ووضوح الداللة» ،كانوا آ ّمين العناية بتمكين المعنى يف األفئدة ،غير غافلين عن
ّ
َّركيبي والدَّ الليَّ ،إل أنّهم هنا يفرغون
أن ما قام فيه التحسين قام معه الجانب الت
ّ

ً
تأويل كل ًّيا للبيان بجانب التمكين ،فالذين عمدوا إلى معاتبة علماء
علم ًّيا ال

البالغة العرب على متجههم هذا ،واهتامهم بقصور النّظر ،وأنّهم لم يدركوا،
محمد شاكر ،جمعها وقرأها وع َّلق عليها :الدّ كتور عادل سليمان
((( جمهرة مقاالت األستاذ محمود
ّ
جمال .نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة .ط( )1سنة 1993م( ،ج.)708/2/
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البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

ِ
البناء النَّصي للبيانَّ ،
وأن جمهرة أساليب
أو لم يعنوا بأثر أساليب البديع يف تحقيق

(الح ْبك)
(الس ْبك) ،ومنها ما ُيحقق له عامل َ
البديع منها ما يحقق للبيان عامل ّ
َ
السبع لنصية الكالم(((.
اللذ ْين هما مقومان من المقومات ّ

قرأت ما جرى به قلم أولئك العاتبين على منهج البالغيين يف مدارستهم
وقد
ُ

أساليب البديع.

ال ريب يف أنّا إذا ُعنينا يف دراستنا التحليل ّية التّأويل ّية للبيان باستجماع المداخل
وتأويلّ ،
ً
ً
فإن ذلك هو
تحليل
الثالثة للقول يف البيان الذي هو مناط المدارسة
ُّ
األجل مقا ًما ،األكر ُم عطاء.

sss
((( (السبك) هو الر َّبط الكلمي بين مكونات الكالم يف وجوده الكلي المكتمل ،بينا (الحبك) هو الربط
الدّ اللي بين مكونات الكالم على تنوع مستوياهتا الرتكيبية يف الوجود الكلي المكتمل للكالم.

يقول سعد مصلوح يف بيان منزلة األساليب التي سماها المتأخرون (علم البديع)ّ :
«إن له يف نظرية
ِ
شأن ،ومن ي ِ
(نحو النص) شأنًا أي ٍ
الرتاث البديعي يجد َّ
أن ُج َّل فنونه -بل كلها -معقو ٌد
النظر يف
نعم
ّ
ّ
ْ ُ
َ
ّ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
(الجناس) بأنواعه و(الطباق)،
محضا ،فهنالك يقو ُم
ّص حتّى ما كان منها لفظ ًّيا
ً
ُ
عليها األمل يف سبك الن ّ
ِ
ِ
َ
و(المشاكلة)،
الصدْ ر)ْ ،أو ما ُسمي (التعطف) ،و(االشتقاق)،
و(التّكرار) بأنواعه ،و(ر ّد ال َع ُج ِز ع َلى ّ
بدور ٍِ
حاس ٍم يف (ان ِْسباك)
و(أسلوب الحكيم) ،وغير ذلك مِن فنون البدي ِع
و(االلتفات) ،و(التورية)،
ُ
ُ
ِ
ّص ،و(احتباك) مفاهيمه الباطنة»( .يف اللسانيات العربية المعاصرة :دراسات ومثاقفات)،
ظاهر الن ّ
تأليف :سعد مصلوح ،ص.251 ،242:

وانظر يف (السبك) ،و(الحبك) إن شئت الكتاب السابق لسعد مصلوح( :يف اللسانيات العربية المعاصرة:
(النص والخطاب واإلجــراء) ،تأليف :روبرت دي
دراســات ومثاقفات) ،ص ،241 ،240وكتاب
ّ
بوجراند ،ترجمة :تمام حسان .نشر عالم الكتب .عام 1428هـ .ص ،171 ،127وكتاب (مدخل إلى
علم لغة النص؛ تطبيقات لنظرية روبرت ديبو جراند ،وولفجانج دريسلر) ،تأليف :إلهام أبو غزالة،
وعلي خليل حمد .سلسلة األلف كتاب الثاين -الهيئة المصرية العامة للكتاب .سنة 1999م ،ص،71 :
 .129وكتاب (علم لغة النص؛ النظرية والتطبيق) .تأليف :عزة شبل محمد .نشر مكتبة اآلداب .القاهرة،
ط(1439 )2هـ ،ص ،184 ،99وكتاب (األمثال القرآنية؛ دراسة يف معايير النصية ومقاصد االتصال)،
تأليف :فتحي محمد اللقاين .نشر دار المحدثين ،القاهرة ،ط( )1عام1429هـ .ص.73،285
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ّ
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املبحث اخلامس
صور من بيان أثر فقه أساليب البديع
يف ُحسن تلقي معاني اهلدى عن اهلل 
لما كانت هذه األوراق قائمة ألداء فريضة المراجعة المنهج ّية ل ِ َما ُأثِر عن
جمع من طالبه من مجاوزة
العربي ،ول ِ َما َد َرج عليه
بعض أهل علم البالغة
ٌ
ّ
رؤيتهم موقع أساليب البديع من تكوين المعنى وتشكيله وتوصيله وتمكينه ،كان
ٍ
بسيط
لها أن تنيخ عبسها ،وأن َتحط رحالها ،ولكنّها رأت أن تشفع الفريضة بنافلة

ٍ
ً
تكميل للفريضة وتمكينًا ،فكان هذا الفصل القائم
رحيب َع َرصا ُتها؛
فسطا ُطها
ٍ
بشيء من المقاربة التّأويلية لبعض صور فاعلية أساليب البديع تكوينًا لمعاين
الهدى وتوصيلها وتمكينها تحسينًا يف أفئدة المتل ِّقين.

ولئن كانت الفصول السابقة أدخل يف الموضوعية العلمية فإن هذا الفصل

َ
ُ
تفاضل
التفاضل فيه بين أهل النظر
أدخل يف ما هو ذايت رشيد؛ ولذا ال يكون

تضاد ،بل تفاضل تكام ٍل وف ًقا ألمور ُع ْظمها ذايت ،من أظهرها :جهة النظر،
ومدخل القول ،وأدواته(((.

sss

معظم األساليب التي ينتهجها البيان عن جليل المعاين وجميلها هي أساليب

وغير قليل من هذه األساليب
تكوين المعاين وتشكيلها وإيصالها إلى القلوب،
ُ
سعي لممارسة مهارة التأويل
((( رغبت هنا يف التصريح هبذا؛ لفتًا لبصائر طالب العلم إلى أن يكون لهم ٌ

الرشيد والتدبر الحكيم ّ
لعل اهلل تعالى يبعث يف قلوهبم من العلم و ُيجري على ألسنتهم ما لم يبعثه يف

غيرهم﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾ [اإلسراء.]20:
ِ
حديث َأبِى ُهرير َة َ ع ِن النَّبِى َ ق َال( :يا نِساء ا ْلمسلِم ِ
ات َ
روى الشيخان من
ال َت ْح ِق َر َّن
َ َْ
َ َ َ ُ ْ َ
ِّ
ٍ
ِ
ِ
َج َار ٌة ل ِ َج َارتِ َهاَ ،و َل ْو ف ْرس َن َشاة).
)(36

www.tafsir.net

ت َمن َْه ِ
ج َّيةٌ
ال َقو ُل
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تبلغ فيه الصنعة مبل ًغا فريدً ا ،فكان حسنًا أن اصطفاها أهل العلم فأعربوا عنها
ٍ
بضرب من الصنعة؛
إعراب عن تم ّيزها على أقراهنا وأتراهبا
بأساليب البديع ،فهو
ٌ
لصواب جمالي ٍ
ٍ
فريد يف فاعليته.
استدراكًا
ّ
يسمى عند
مما ُس ِّمي بأساليب البديع إال ومر ّد أ ْمره إلى ما َّ
ال تكاد تجد أسلو ًبا ّ

األحفاد بأساليب (علم المعاين) ،أو (علم البيان).

وال يتسع المقام الستقراء هذه األساليب واإلشارة إلى ما لها من فاعلية يف

مما يحمل على
تكوين المعنى وتشكيله وتأصيله وتمكينه وتفعيله يف األفئدةّ ،
ٍ
ٍ
لمكتف بالوقفة ال َع ْج َلى مع أسلوب واحد:
بشيء من ذلك .وإين هنا
األخذ
أسلوب المقابلة؛ ً
مقتضى المقام الذي ال يأذن ببسطة قول.
نزول على َ
sss

فاعلية أسلوب املقابلة يف بناء املعنى وإيصاله ومتكينه وتفعيله يف األفئدة:

ُ
عمد اإلبانة واإلفهام.
رئيسا من ُ
يمثل أسلوب المقابلة يف بيان الوحي عمو ًدا ً

وأسلوب المقابلة يف القرآن ذو مستويات ُك ِّلية أربعة(((:

المستوى األول :المقابلة المفردة :كما يف قوله تعالى﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
َ

ﯚﯛ ﯜ ﯝ﴾ [األنعام ،]50:وهو ما يسميه البالغيون بالطباق.

((( ليس يخفى عليك ما يذهب إليه البالغيون من التفريق بين (الطباق ،والمقابلة) غير أين ُأوثر مصطلح
(المقابلة) جاعله أربعة مستويات :مقابة مفردة (الطباق عند البالغيين) ،ومقابلة متعددة (الطباق
المتعدد) ،والمقابلة المركبة (وهي التي يطلق عليها البالغيون مقابلة) ،كما يف سورة﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ﴾،
ومقابلة ُك ِّلية ،كالمقابلة بين حال أهل اإليمان وحال أهل الكفران ،وهي يف القرآن كثير ،كما يف سورة

(الواقعة).

ِ
وال تحسبن أين هبذا ِ
مبتدع ِ
اصطفي ،بل هذا إجراء ألسلوب المقابلة مجرى
أخرق المعهود ،فتنفر مما
َّ
أسلوب التشبيه؛ ف َث َّم تشبيه مفرد ،وآخر متعدد ،وآخر مركب...
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المستوى ال ّثاين :المقابلة المتعددة :كما يف قول اهلل تعالى﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ
َ

ﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ﴾ [فاطر.]23 -19 :
وهذا يشبهه قول الشاعر المرقش األكرب يف باب التشبيه:

ٌ
ـــســـك ،والــــوجــــوه دنــا
َّـــشـــر ِم
الـــن
ُ

ِّ
ُــــــــف َعــنَــم
وأطــــــــراف األَك
نـــيـــر
ُ
ٌ

المستوى الثالث :المقابلة المركَّبة :كما يف قول اهلل تعالى﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
َ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [الليل ،]2 -1:فقوله﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ﴾ بجملته ،يقابل قوله:
﴿ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ﴾ بجملته ،فهو مقابلة حال بحال ،وليس مقابلة ﴿ﭗ﴾ مفر ًدا
بـ﴿ﮦ﴾ مفر ًدا ،و(الغشيان) بـ(التجلي) ،بداللة قوله﴿ :ﮗ﴾ يف ٍّ
كل ،فهذا قيدٌ
ٍ
ٍ
بمفرد .وهذا يلفتنا إلى أهمية االعتناء بالقيود
مفرد
يمنع من الذهاب إلى مقابلة
والقرائن يف َس ْعينا إلى تحليل ُصورة المعنى؛ فالغفلة عن هذا قد تفضي إلى فساد
يف الفهم .وهذا يشبهه قول ّ
بشار بن برد يف باب التشبيه التمثيلي:
مــثــار ال ـنَّــقــع فـــوق رؤوســنــا
كــــأن
َّ
َ

َـــهـــاوى كــواك ـ ُبــه
وأســيــا َفــنــا لــيـ ٌـل ت
َ

تشبيهاّ ،
فإن مقصد ّ
الشاعر ال
فهو وإن صح صنع ًة أن يقابل المفرد بالمفرد
ً
(((
بصيرا بمقصد
مما يستوجب على المتلقي أن يكون
ً
يتحقق من وراء ذلك ؛ َّ
المتكلم ،وال يجعل اإلمكان صنعة يف التحليل هو المعتمدُ عنده ،فما جاز
عربي ًة يف التحليل قد ال يجوز مقصدً ا ،واالعتداد بمقاصد المتكلمين أصل مكي ٌن
ُ
األعيان من أهل العلم ،كما تراه يف ما رواه
صرح هبذا
من أصول التل ِّقي ،وقد
َ
الجاحظ يف البيان والتبيين« :كان عبد الرحمن بن إسحاق القاضي يروي عن جده

((( ينظر :أسرار البالغة لعبد القاهر الجرجاين .ص ،195:وانظر معه :درسات تفصيلية لبالغة عبد القاهر
يف التشبيه والتمثيل -التقديم والتأخير -تأليف :عبد الهادي العجدل ،ضبطه وعلق حواشيه :عبد السالم

أبو النجا سرحان .دار الفكر الحديث للطبع والنشر( .د،ت) ،ص .40 ،35 :والتصوير البياين؛ دراسة تحليلية

لمسائل علم البيان .تأليف :محمد أبي موسى ،مكتبة وهبة .ط( )5عام1425 :هـ .ص.166 - 162:
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إبراهيم بن سلمة ،قال :سمعت أبا مسلم يقول :سمعت اإلمام إبراهيم بن محمد

يقول :يكفي من ّ
السامع من سوء إفهام الناطق ،وال يؤتى
حظ البالغة أن ال يؤتى َّ

الناطق من سوء فهم السامع.

قال أبو عثمان :أما أنا فأستحسن هذا القول جدًّ ا»(((.

الرابِع :المقابلة الكلية :كما يف قول اهلل تعالى﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
َ
المستوى َّ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ﴾ [يونس ،]108 :وقوله تعالى﴿ :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑ ﰒﰓﰔﰕﰖﰗ ﭑﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [الحا ّقة.]37 -19 :

وهذا المستوى قد يقع بين السور كما تراه يف مقابلة سورة (النساء) بسورة

(المسد) ،ومقابلة سورة (النساء) بسورة (الحج) ،ومقابلة سورة (المسد) بسورة

(النصر) ،والمقابلة بين سورة (األنعام) (وسبأ) من وجه ،والمقابلة بين سورة
(األنعام) و(الكهف) من ٍ
وجه آخر ،والمقابلة بين سورة (الكهف) وسورة (فاطر)

من وجه ،والمقابلة بين سورة (سبأ) وسورة (فاطر) من ٍ
وجه آخر(((.

((( البيان والتبيين .تأليف :أبي عثمان الجاحظ .ج ،1ص.87-86
ِ
جلي أو غير مكين يف باب العلم ،ولكنه حين يصابر ويثابر يف
((( قد يبدو لطالب العلم ال َعجل أن هذا غير ّ
قائما االلتفات إليه واالعتناء به يف أسفار أهل العلم ،على ما ال يخ َفى يف
التدبر
ُّ
والتبصر ،سيرى األمر ً
تفسير (نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور) لربهان الدين البقاعي (ت885:هـ)؛ فإن حسن التلقي لما
ً
قلت وإلى ما خير منه إن شاء اهلل تعالى.
منهجايف هذا التفسير
وتأويل -يهديك إلى ما ُ
ً
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هكذا ُيمكن أن تقيم مقابلة كلية تشمل مقابلة بين المواقف ومقابلة بين
المقاصد واألغراض ،فتتسع دائرة المقابلة.

(التفاعلي) متح ّق ٌق
والبعد الوظيفي للمقابلة بوجهيه :التّصويري ،والتأثيري
ّ
ِ
يف ِّ
أساليب البديع يف
بالمتدبر
يحسن
َ
كل مستوى من مستويات المقابلة ،وهذا ما ُ

القرآن ُصور ًة وفاعلي ًة أن ُيعنى به ،وال يقتصر على ما تداوله البالغيون يف أسفارهم
ِ
طلب العلم.
المرقونة لرتبية ذائقة الناشئة يف

ِ
غير قلي ٍل من المعاين اإلحسانية بالتد ّبر
بِ َم ْلكك أن تستطعم َ -ن َعم تستطعمَ -
الرشيد يف مكونات ّ
كل طرف من أسلوب (المقابلة) ،األهم هنا أنك إِ َذا تبصرت
َّ
هذا األسلوب وترتيب مكوناته المتقابلة كان لك أن تتل َّقى منه غير قلي ٍل من

المعاين اإلحسانية ،على نحو ما تجده يف تدبرك قول اهلل تعالى﴿ :ﮤﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [فاطر.]17-15 :

السوري لهذه اآليات؛ هذه اآليات
حس ٌن أن يكون ّأو َل أمرك
السياق ُّ
استحضار ّ
ُ
َ
جرت يف سياق سورة (فاطر) ،واإلعراب عنها هبذا االسم ٍ
هاد إلى اإلنباء بجليل
َ
نعمة اإليجاد وجميلها ،الدّ الة على عظيم صفة العلم والقدرة والحكمة؛ ولذا
كان مستهل هذه السورة قوله تعالى﴿ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ

ﰈ ﰉ﴾ [فاطر.]3 -1 :

السورة قوله تعالى﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
والجملة المركزية يف ُّ

رأس المعنى ،وخاتمتُه قو َله تعالى:
ﯙ﴾  ،هي أم القرى ،وعمود فسطاطها ،وكان ُ
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﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ﴾ [فاطر ،]44 :وليس

يخ َفى عليك عظيم التناسب والتآخي بين هذه اآلية التي هي رأس المعنى وذروته

السورة ،ثم ما ب ْين المفتتح والمختتم وقوله تعالى:
وزبدته ،وبين ما استفتحت به ّ

﴿ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ﴾ [فاطر.]17-15 :

المقابلة ما ب ْين قوله﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ﴾ َ ،وقوله﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ ،

رأيت موقعك عبدً ا من اهلل تعالى؛
بعضا من ح ّقه،
َ
إذا ما و ّف َ
يت التّبصر والتَّدبر ً

شكرا
اهلل المنعم هبا عليك
فافتقارك إليه وحده نعمة عليك تستوجب
ً
َ
شكرك َ
وعمل وبيانًا ،فماذا لو أنك كنت الفقير إلى ِ
ً
غيره؟!
عمل ًّيا بأركانه الثالثة :معت َقدً ا

َ
فخدَ ُم الملوك مطمئنَّ ٌة قلو ُبهم على أرزاقهم وأمنهم؛ إنّهم يف حماية مليكهم
ورعايته وهو الذي ال يحمي نفسه ،وال ينام ليله قرير ٍ
عين ،فكيف بك وأنت عبدٌ

هلل تعالى وحبيبه؟!

مفتقرا إلى اهلل تعالى من شأن اهلل تعالى غن ًيا حميدً ا:
ثم انظر ما يقابل حالك
ً
ّ

تبصر هذا النّظم المحقق َق ْصر الصفة على الموصوف
﴿ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ ّ ،

ج ّل َجال ُله -كما َّ َ
أن النَّظم
ني حميدٌ سواه َ
ليقو َم يف قلبك قيا ًما مكينًا أنه ليس ث َّم غ ٌّ
جعل النّاس هم الفقراء إلى اهلل تعالى ،وإذا كان ظاهر السياق أن ﴿ﮦ﴾ عام

أريد به خاص( :المشركون)؛ فإن نظم اآلية يتسع للناس جمي ًعا ،ويدخل ما سيق
ً
تقريرا.
دخول أول ًّيا مما يزيده
النص
له ّ
ً

فقرا إليه أنتم أيها
فإذا كان
ُ
الناس أجمعون فقرا َء إلى اهلل تعالى فإن أشدهم ً

المشركون ،فأنتم الفقراء إلى هدايته ،وإلى إخراجه لكم من ظلمات الكفر
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إلى نور اإليمان ،وهذا أعظم ما يفتقر إليه اإلنسان ،وتلك التي ليس ألحد غيره
ج ّل َجال ُله -فيها شرو نقير(((.َ

هذه المقابلة وما كان نظم ّ
كل طرف منها على هنج التخصيص الحصري
(وهو ما يسمى عند البالغيين بتخصيص ال ّثبوت) المقابل لتخصيص اإلثبات

الذكْري أو ّ
(التخصيص ِّ
بالذكْر)((( مع الفارقة بين صورة التخصيص يف طريف
المقابلة :الطرف األول﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ﴾  ،قصر موصوف على صفة ،أي:

ُون كَما ُهو َغالِب اصطِلَحِ ا ْل ُقر ِ
آن،
ُ ْ
((( ي ُقول الطاهر ابن عاشورَ « :فا ْل ُم َراد بـ﴿ﮥ ﮦ﴾ ُه ُم ا ْل ُم ْش ِرك َ َ َ
ْ
َو ُه ُم ا ْل ُم َخا َط ُب َ
ون بِ َق ْول ِ ِه آنِ ًفا﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ﴾ [فاطرْ ]13 :ال َياتَ ...و ُج ْم َلةُ﴿ :ﮧ
َّاس ا ْلم َخا َطبِين َقصرا إِ َضافِيا بِالنِّسبةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
ًّ
َ ْ ً
ﮨ﴾ ُتفيدُ ا ْل َق ْص َر ل َت ْع ِريف ُج ْز َأ ْي َهاَ ،أ ْيَ :ق ْص َر ص َفة ا ْل َف ْق ِر َع َلى الن ِ ُ
إِ َلى اهَّللَِ ،أ ْيَ :أ ْنت ُُم ا ْل ُم ْفت َِق ُر َ
ون إِ َل ْي ِه َو َل ْي َس ُه َو بِ ُم ْفت َِق ٍر إِ َل ْي ُك ْمَ ،و َه َذا فِي َم ْعنَى َق ْول ِ ِه َت َعا َلى﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ
ون النَّبِيء  بِ َعدَ ِم َق ُب ِ
ون َأن َُّه ْم َي ِغي ُظ َ
ﭽ ﭾ ﭿﮀ﴾ [الزمر ]7 :ا ْل ُم ْش ِع ُر بِ َأن َُّه ْم َي ْح َس ُب َ
ول َد ْع َوتِ ِه.
َ
َفا ْلوجه حم ُل ا ْل َقص ِر ا ْلمس َت َف ِ
اد مِ ْن ُجم َل ِة﴿ :ﮧ ﮨ﴾ على ا ْل َق ْص ِر ْ ِ
ال َضافِيَ ،و ُه َو َق ْص ُر َق ْل ٍ
بَ ،و َأ َّما
ْ
ْ
ُ ْ
َ ْ ُ َ ْ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ف أ َّن ُه ا ِّد َعائ ٌّي َف َل َداع َي إ َل ْيه» .التحرير والتنوير ،تأليف :محمد الطاهر بن
َح ْم ُل ا ْل َق ْصر ا ْل َحقيق ِّي ُث َّم َت َك ُّل ُ
محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت1393 :هـ) .نشر :الدار التونسية للنشر ،تونس .سنة:
1984م .ج. 285/ 22:

قصرا حقيق ًّيا
ما ذهب إليه العالمة ابن عاشور من أن الذهاب إلى َج ْعل القصر يف ﴿ﮧ ﮨ﴾
ً

رجحه ،وإن
يستوجب َج ْعله حقيق ًّيا ادعائ ًّيا ،إنّما هو على القول بأن (الالم) يف (الناس) الم عهد كما ّ
قصرا حقيق ًّيا تحقيق ًّيا ،وهو أولى ،وال س ّيما ّ
أن يف القول
ج َع ْل َت (الالم) لالستغراق لكان لك أن تجعله ً

بأن المخاطب هو ّ
كل الناس ً
جعل للمسوق له البيان سو ًقا أصل ًّيا (المشركون) داخل يف ما سيق له البيان
مما يحقق للمسوق له سو ًقا أصل ًّيا (المشركون) قوة تقرير الصفة فيهم وتأكيدها ،فالذهاب
سو ًقا تبع ًّياّ ،

إلى العموم يف (الناس) أو َلى.

((( من المصطلحات العلمية المتداولة يف أسفار البالغيين والمفسرين المتقدمين مصطلح (التخصيص)،
فيحسب كثير من الطالب أن (التخصيص) ُ
حيث ورد فمرا ٌد به (الحصر) ،وهذا غير قويم ،فالتخصيص
بالذكْر ،أي خص ِّ
ضربان :تخصيص ِّ
بالذكْر من غير أن يفهم منه نفي الحكم عمن عداه ،وهو ما يسمى
بـ(تخصيص اإلثبات) ،فهو ال يفيد (الحصر /القصر) ،و(تخصيص الحصر) ،وهو المسمى (تخصيص
ٍ
ٍ
لشيء ونفيه عما عدَ اه .ولهذا الضرب طرق مخصوصة عند
شيء
الثبوت) ،وهو المفيد للقصر :إثبات

مما عند البالغيين ،فليس ّ
كل مفيد للحصر
البالغيين ،وهي عند المفسرين واألصوليين والفقهاء أكثر ّ
عند المفسرين أو الفقهاء واألصوليين هو مفيده عند البالغيين.

)(42

www.tafsir.net

ت َمن َْه ِ
ج َّيةٌ
ال َقو ُل
البالغي فـي بديع ال ُقرآنُ -مراجعا ٌ
ّ
بحوث

ما أنتم الفقراء إال إلى اهلل ،أي أن فقركم إلى غيره غير حقيقي ،إنما هو َو ْه ِمي يخ ِّي ُله

لكم ّ
الشيطان يف نفوسكم ،والطرف اآلخر﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾  ،قصر صفة
على موصوف؛ ألن هذا هو الذي يليق بالسياق ،فهو سياق يم ِّكن لليقين باالفتقار

والح ْمد) على
إلى اهلل تعالى ،وأن المفتقر إليه هو وحده المختص بصفة (الغنَى َ
كمال ذاته ِ
وصفاته وأفعاله .واقرتان صفة ﴿ﮮ﴾ بصفة ﴿ﮯ﴾ فيه من التأنيس

النفسي ما فيه؛ ألنه لو اقتصر على صفة ﴿ﮮ﴾ يف مقابلة ﴿ﮨ﴾ لوسوس

الشيطان للنفس أنه غني ،ولكن قد يبذل لك ما يصلح به حالك فيحمد عليه ،فما
ّ
فأوصد اهلل تعالى بال َق ْرن بين صفة ﴿ﮮ﴾ و﴿ﮯ﴾
كل غني بالباذل فيحمد،
َ

باب وسوسة ّ
الشيطان هبذه الشبهة المتهالكة ،فكان ال َق ْرن بين الصفتين من رجم
َ

أيضا -يفتقر المرء إلى أن يشكر اهلل عليها ،وكم من نعمةالشيطان ،وتلك نعمة ً
نحن غافلون عنها ال نشكر اهلل تعالى عليها ،بل نحن عن عدِّ ها نعمة ِجدُّ غافلِين.

وقوله﴿ :ﮯ﴾ سيصنع معه قوله﴿ :ﭟ﴾ سج ًعا َ
بالغ األثر يف النفس
ٍ
معان متنوعة.
بإيقاعه ،وبما يحمله من

وقوله﴿ :ﮯ﴾ يتسع ألن يفهم منه أنّه( :فعيل) ،بمعنى( :مفعول) ،أي
حمد على ما يجود به من جليل وكميل عطائهّ ،
جدير
فكل عطائه
ٌ
الغني الذي ُي َ
حمد؛ ألنّه ليس كمثلِه عطا ٌء يف نوعه وقدره وكيفه وأثره ،وعظيم العوز له.
بأن ُي َ

ويتسع ألن ُيفهم منه أنّه( :فعيل) ،بمعنى( :فاعل) ،أي حامدٌ من يتل َقى عطا َءه
ِ
باستثماره يف ما ُخلِق له ،وفيما بذله له من أجله ،فهو يحمدك على حسن تلقيك
له
عطا َءه ،بل يحمدك على حسن استجدائك عطا َءه ،وانصرافك إليه مستجد ًيا
مستغن ًيا به عن ِ
غيره.

فقوله﴿ :ﮯ﴾ جامع للوجهين ،وهما وجهان يتكامالن ،بل ال يحسن

حمد من يستجديه،
والرغبة عن اآلخر .أفتجد غير اهلل تعالى َي َ
الرغبة يف أحدهماَّ ،
َّ
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ويتشوف إلى عطائه ،وينصرف إليه وحده ،وال يلتفت إلى َمن عدَ اه ،لن تجد فإنّه
َّ
ج ّل َجال ُله.- ليس كمثله يف ذاته وصفاته وأفعاله شي ٌء َ
َح َس ٌن أن تستحضر ذلك حين يلقاك قوله بعد﴿ :ﭞ ﭟ﴾  ،وما يتسع له

قوله﴿ :ﭟ﴾ من وجوه المعنى؛ لتدرك جليل صنع (السجع) يف تثوير فيض
معاين الهدى يف قلب المتل ِّقي.

ويف استهالل اآلية بقوله تعالى﴿ :ﮥ ﮦ﴾ ما يهدي إلى أن قوله﴿ :ﮧ

ٌ
شامل كل (الناس) -على ما هو األرجح عندي -ال يخرج عن
ﮨ ﮩ ﮪﮫ﴾
دائرتِ ِه أحدٌ أبدً اُّ ،
فكل َمن تحدثك نفسك أنّك يف َحوج إليه غير اهلل تعالىّ ،
فإن قوله
فقهه َل ُي ِ
تعالى﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ﴾ إن استحضرته َّ
حاج ُزك عن
فإن َ
النفسي ،ويف هذا من حماية اهلل تعالى لك من أن تطمع نفسك يف
أثر هذا الحديث
ّ
أحد من العالمين؛ حماك من أن تستشعر أنك محتاج ِ
لغيره ،ويف هذا من اإلكرام

لك ما فيه ،وتلك نعمة تستوجب شكر اهلل تعالى عليها.

ثم انظر إرداف قوله تعالى﴿ :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ بقوله

والسجع
تعالى﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ﴾ وما يحمل أسلوب المقابلة َّ
مقر ٌر أنّه
من تقرير حقيقة غناه -سبحانه وبحمده ،-فقوله﴿ :ﭚ ﭛ ﭜ﴾ ّ

تحقيق إذهاهبم إال على
مستغن عنهم ،وأنّه إن شاء إذهاهبم يذهبهم ،وال يتوقف
ُ

أن يشاء ،فوجودكم ليس لحاجته إليكم إنه ﴿ﮭ ﮮ ﮯ﴾  ،هو ما خلقكم إال
ستمتع بِها! فمن جليل نعمه علينا أن
لكم ،لتتمتعوا بنعمة عبادتهَ ،أ ْعظِ ْم هبا نعم ًة ُي
ُ

يأذن لنا أن نعبده فنذوق من عطاءاته لنا على فعلنا هذا ما ال سبيل لنا أن نذوقه
ج ّليف أثناء ممارستنا هذا الفعل ،ويف عقباه يوم لقياه َ -ع َّز وعال -إال سبيله هو َ

ج ّل َجال ُله -عابدً ا قانتًا من إكرام اهلل تعالى لهَجال ُله ،-فإقبال العبد على ربه َ

بذلك ،وفيه ما فيه من النّعيم المقيم؛ ليكون له من بعد يوم لقياه يوم يقوم الناس
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قلب ٍ
لرب العالمين ما ال يخطر على ِ
بشر ،فكان من نعمة اهلل تعالى علينا أنّه لم
ّ
يشأ أن ُيذهبنا ،وهو المقتدر على ذلك ،وهذا يستوجب عظيم شكره تعالى على

هذه النّعمة الجليلة.

مقررا اقتداره على أن يستبدل بنا خل ًقا
ويأيت قوله تعالى﴿ :ﭝ ﭞ ﭟ﴾ ً

جديدً ا ،ويف نعت الخلق بأنّه﴿ :ﭟ﴾ إعالم ّ
بأن من سيأيت هبم إن شاء -سبحانه
خلق
مما فيكم من مستكره الحال والفعل والقول ،هم ٌ
َوبِحمده -ليس فيهم ّ

جديدٌ ليس لهم علم بما أنتم مقرتفونه ،فقوله﴿ :ﭟ﴾ يستصحب معه شي ًئا من

ً
وقول
الجدّ ( :القطع) ،فهم مقطوعون عن أحوالكم التي كنتم عليها معت َقدً ا
معنى َ

ً
(الجدّ )
وفعل .فقوله تعالى﴿ :ﭟ﴾ تتضمن داللته الحظوة عنده تعالى ،من َ
ِ
الجدُّ » ،فـ﴿ﭟ﴾ بمعنى
أي :الحظ« ،وال ينفع ذا الجدِّ من َْك َ
بفتح الجيمْ -«ج ِد ْد َت َيا ُف َل ُن َأي ِص ْر َت َذا َجدٍّ َ ،فأنت
مجدود ،أي :محظوظ ،تقول العربَ :
يظ َو َم ْجدُ و ٌد َم ْح ُظ ٌ
َجديد َحظِ ٌ
وظ»(((.
ويتضمن داللته على (االجتهاد) فيما يكلفون به ،فالجد من معانيه االجتهاد،
يقال فالن ذو ِجدّ (بكسر الجيم) ،أي :اجتهاد ،فـ﴿ﭟ﴾ فعيل بمعنى الفاعل،

أي :مجد مجتهد ،ويتضمن داللته على معنى (التعظيم) أي َ
بخ ْل ٍق مع َّظم عنده
ج ّل َجال ُله -لما هم عليه من صفاء عبوديتهم هلل -سبحان ُه َوبِحمده ،-من ذلكَ
«وجدَّ ُف َل ٌن فِي َع ْينِي َي ِ
جدُّ َجدًّ ا ،بِا ْل َف ْتحِ َ :ع ُظ َم» ،ومنه ما رواه أحمد
قول العربَ :
يف مسنده بسنده من حديث َأنَس بن مالك َ ق َال ...« :ك َ
الر ُج ُل إِ َذا َق َر َأ
َان َّ
ا ْل َب َق َر َة َو َآل ِع ْم َر َ
ان َجدَّ فِينَا َ -ي ْعنِى َع ُظ َم» .فالجديد :المع َّظم ،ويتضمن داللته على
جليل ِ
خلق ال يبلى ُ
خلقه مع ربه -سبحانَه َوبِحمده -بل
التجدّ د (عدم البلى) فهو ٌ
هو متجدّ د ال يزداد إلى حسنًا.

((( لسان العرب البن منظور .كتاب (الدال ) باب ( الجيم ).
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ّ
كل هذه المعاين يتسع لها النّعت بقوله﴿ :ﭟ﴾ ؛ ليبين لهم عظيم قدرته

ليتقرر يف النّفوس عظيم
بمن هم أفضل منهم وأعظمّ ،
عليهم ،وقدرته على أن يأيت َ
ِ
عظيم
مما هم مقرتفون ما ال يرضاه ،وهم
ٌ
الرغم ّ
حلم اهلل تعالى عليهم ،على ّ
عظيم غناه عنهم.
ج ّل َجال ُله-عوزهم ،وفقرهم إليه ،وهو َ
َ
ٌ
(السجع) الذي تح َّقق باصطفاء كلمة﴿ :ﭟ﴾ يف
ّ
تبصر كيف كان ألسلوب َّ

فمن شغل نفسه بالقول
مقابل﴿ :ﮯ﴾ من العطاء الوافر من المعاين اإلحسانيةَ .
ّ
بأن ب ْين فاصلة اآلية األولى ﴿ﮯ﴾ وفاصلة األخرى ﴿ﭟ﴾ محسنًا لفظ ًّيا:

ويروضها،
(سج ًعا) ثم يمضي ،وال يحمل من هذه المقابلة شي ًئا يثقف النّفس،
ّ

وينير جنباهتا ،ويطعمها ً
قليل من المعاين اإلحسانية ،فإنّه غير الن َُّصوح لكتاب اهلل
تعالى ً
نفسه ثان ًياَ ،ف َما َربِ َح ْت تِ َج َار ُت ُه َو َما كَان ُم ْهت َِد ًيا.
أول ،وإنه الغابن َ

نزير من المعاين اإلحسانية التي يحملها أسلوب (المقابلة) وأسلوب
ذلك ٌ
(السجع) تستجنيه النّظرة ال َع ْج َلى ،فيكف عطاؤه لمن اعتكف يف محرابِها؟!

يسيرا -قوله تعالى من بعدُ ﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
وحس ٌن أن تتل َّبث
متدبرا -ولو ً
ً

ﭥ ﭦ﴾ فتستحضر باسم اإلشارة ﴿ﭢ﴾ َّ
كل ما استجمع يف فؤادك من تدبر

قوله﴿ :ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗﯘ﴾ هذا االستحضار ُيعينك على أن تعي أن َّ
كل ذلك على جالله

ما هو على اهلل بعزيز ،إن هي إال كلمة﴿ :ﯲ﴾ فيكون.

ورهبوهتا ،فإذا ُأ ِ
القلب بذلك لم
فعم
ُ
هذا جالل األلوهية وعظمتها وج َب ُروهتا َ ُ
يكن ما يشغله عن طاعة اهلل تعالى ِ
وذكره والتزلف إليه .وتلك التي يستشرف إليها

أولو األلباب.

sss
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(القسم) و(المقابلة)
سورة﴿ :ﮖﮗﮘ﴾ وهي سورة وإن قامت على أسلوب
َ
و(السجع)ّ ،
المقصود
الرئيس يف تحقيق
ُ
فإن أسلوب (المقابلة) هو األسلوب َّ
َّ
السورة ،وسائر األساليب األُ َخر مساندة ألسلوب (المقابلة) .وهذا
األعظم من ّ
األسلوب (المقابلة) وافر العطاء من المعاين اإلحسانية.

السورة إلى صورة بصرية مشهدية
إنك إذا ما َأح ْل َت ّ
السمعية يف هذه ّ
الصورة ّ
-وهذا بالغ النفع يف تل ِّقي الصور القرآنية -واستحضرت أمام بصرك وبصيرتك

وي
أي َس ٍّ
صورة من أعطى وا ّتقى ،يف مقابلة صورة من بخل واستغنى ،وساء ْل َت َّ
أحب
تحب أن تكون؟ لن تجد سو ًّيا يقول لك:
أي الصورتين
ّ
ُّ
من البشر تراهَّ :
صورة من بخل واستغنى ،وإن مألت له األرض ذه ًبا.

هذه المقابلة تقيم يف النّفس قبح المنكرات وأهلها ،وجمال وجالل الصالحات
وأهلها ،وهذا ُم ِعين على تحقيق إخراج من يتبصر القول من الظلمات إلى النور،
العظمى.
وتلك رسالة القرآن
َ

ولع ّله من اإلحسان أن تتدبر أسلوب المقابلة على التفصيل يف استهالل هذه
السورة ،وتقيم صورة الليل إِ َذا َ
يغشى يف بصرك وبصيرتك ،وتجعل يف منظورها
فإن يف هذا ما ُيعين على أن تدرك َّ
صورة النهار إِ َذا تجلىَّ ،
الصورتين
أن هاتين ُّ
يف تقابلهما مثال ّ
الحق
لكل متقاب َل ْين يف الحياة ،سواء كان تقابل تعاند :كتقابل
ّ

تنوع :كتقابل
والباطل ،والخير والشر ،والرحمة والقسوة ،...أو كان تقابل ّ
فعلت ذلك كان لك منه ما يحملك ع َلى
الليل والنهار ،والذكر واألنثى؛ إِ َذا ما
َ
أن تحسن اختيارك بين األشياء إذا ما تعانَدَ ْت ،وتحسن توظيفها للتكامل إِ َذا ما

تنو ًعا ،فال تجعلها -وهي المتنوعةُ -متعاند ًة متخاصم ًة يخصم ٌّ
كل من
تقا َب َل ْت ُّ
ِ
وقدره.
حق اآلخر
ّ

علمت كيف يمكنك أن تجعل من الليل إذا َ
يغشى ما يعينك على
تبصرت
إذا
َ
َ
استثمار النهار إِ َذا تجلى ،فمن أحسن استثمار الليل يف ما ُخلِق له كان له يف ذلك ما
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ُيعينه على حسن استثمار النَّهار فيما ُخلِق له ،واألمر كمثله يف شأن حسن استثمار
النَّهار ليتحقق لك حسن استثمار الليل ،فال تقع يف ليلك فريسة األرق والقلق

والتوتر ،كما ال تقع تحت سطوة االستغراق يف النوم ،فال تنهض لقيام الليل .هذه
المقابلة حين يمارس العبد تدبرها على ٍ
نحو عملي يكون قد تسنَّم درجات يف

معراج التدبر الذي يفضي به إلى مقام من ال ُق ْر ِ
ب األقدس :مقام محبة اهلل تعالى
ج ّل َجال ُلهَ -س ْم َع ُه ا َّل ِذىاهلل -سبحانه َوبِحمده -عبدَ ه كان َ
له؛ فإنه إِ َذا ما َّ
أحب ُ
َي ْس َم ُع بِ ِهَ ،و َب َص َر ُه ا َّل ِذى ُي ْب ِص ُر بِ ِهَ ،و َيدَ ُه ا َّلتِى َي ْب ُط ُش بِ َهاَ ،و ِر ْج َل ُه ا َّلتِى َي ْم ِشى بِ َهاَ ،وإِ ْن
أبره.
أقسم عليه َّ
اس َت َعا َذ به أعاذه ،وإن َ
َس َأ َل ر َّبه َ -ع َّز َوعالُ -أ ْعطاهَ ،وإن ْ
وأنت إِ َذا ما تدبرت المقابلة المفردة يف قوله﴿ :ﮞﮟﮠﮡﮢ﴾ يف صحبة
قوله﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾  ،هداك ذلك إلى حكمة المقابلة بين َّ
الذكَر واألُنثى ،ال
فحسب ،بل يف ّ
كل عوالم الكائنات.
يف عالم اإلنسان
ُ

ً
هو تقابل
جنس واحــد ،فليس من
تقابل نوع ًيا ،يجمعه
اقتضى
وظيفيَ ،
ٌ
ّ
الفطري أن ُيغ ّلب التقابل النّوعي َّ
(الذكَر/األنثى) على التّوافق الجنسي،
العقل
ّ
ّ

ٌ
َّوعي ،فيحيله من
بل األصل أن ُيجعل لالتفاق
الجنسي سلطان على التَّقابل الن ّ
ّ

تقابل عنادي -إن كان -إلى تقابل تعاوين تكاملي﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ﴾  ،فال يكون

عمل ٍّ
ً
متكامل متساندً ا :ال يستقيم يف منطق العقل
كل متجاذ ًبا مع عمل اآلخر ،بل
الذكَر واألُنثى يف عم ِل ٍّ
الفطري أن يتنازع َّ
كل ورسالته؛ لن تستقيم حركة الحياة
ّ
ٍ
السلوكي أن ِ
نمارس أعمال الليل بالنهار ،وأعمال
حينئذ ،فإذا ما كان من الخلل ُّ
أيضا -أن ِتمارس األُنثى أعمال َّ
الذكَر،
النهار بالليل ،فإنه من الخلل االجتماعي ً
وأن ِ
يمارس َّ
الذك َُر أعمال األن َثى.

كثيرا من القيم المنهجية يف حركة
المقابلة حين تتدبرها تسوق إلى القلب ً
الحياة ،فهي ليست ِحلية جرداء ،بل هي منهج تصوير المعاين وتفعيلها يف القلوب.
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ومما يحسن االلتفات إليه أن تكون المقابلة بين فاتحة السورة وخاتمتها ،كما
َّ

تراه يف سورة (الكوثر).

ج ـ ّـل َجــا ُلــه﴿ :-ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌيـ ُقــول اهلل َ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ [ســورة الكوثر] ،قوله تعالى﴿ :ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ﴾  ،يقابله قوله تعا َلى﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ على ما

متدبرا قوله تعالى﴿ :ﮆ ﮇ﴾
يخ َفى عليك ،لك أو عليك أن تتل َّبث مل ًّيا
ً

وما فيه من توكيد وتأطيد اقتضاه حال المعنى والخرب ،ال حال المخاطبة ،فإنه
ج ّلوصحبه وس ّلم -ال يفتقر ب ّت ًة إلى أن يؤكّد اهلل َ
اهلل عليه وع َلى آله َ
َ
-ص ّلى ُ

َجال ُله -له الخرب ،واإلعراب عن اسم َّ
(إن) بضمير العظمة فيه تآخٍ مع مدلول قوله
-سبحان ُه َوبِحمده﴿ :-ﮈ﴾ .

أيضا -قوله تعالى﴿ :ﮏ﴾ يف مقابل﴿ :ﮇ﴾ ؛ لتبصروتد ّبر
ً

اهلل عليه وع َلى
مفارقة بالغة ب ْين شأن اهلل تعالى مع عبده ونبيه ورسوله َ
ص ّلى ُِ
بعض قومه من قريش ﴿ﮏ﴾  .يف قوله:
وصحبه وس ّلم ،-وما كان من
آله َ
الرباين وكَميله لسيدنا محمد
﴿ﮇ﴾ ما يقيم يف قلبك جليل العطاء اإللهي ّ

بصرا هبذا قوله﴿ :ﮈ﴾ والعدول به عن (الكثير)؛
 ،ويزيدك ً
فهذه (الواو) وما فيها من فخامة ال تكون يف صوت (الياء) ،وكان من اإلشارة إلى
اهلل عليه وع َلى آله
أن من هذا ﴿ﮈ﴾ الذي ُأعطي سيدنا رسول اهلل َ
-ص ّلى ُ

وصحبه وس ّلم -ما ُف ِّسر بأنّه هنر يف الجنة ،وهو عندي تفسير بالمثال ،فليس معنى
َ

﴿ﮈ﴾ هنا بالمنحصر يف (النهر يف الجنة) ،بل هو بعض من هذا ﴿ﮈ﴾

الصالة والسالم ،-فقوله﴿ :ﮇ﴾
الذي ُأعطي رسول اهلل -عليه وعلى آله ّ

ٌّ
دال على عظيم محبة اهلل تعالى له ،وفيه تصوير لعظيم ُقبح ما كان من ُبغض
قومه من قريش إِ ْذ ع َّبر عنه َّ
بالشنآن دون ال ُبغض ،فالمقابلة بين (العطاء الرباين)
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مصور المفارقة التي بين ما كان من السماء وما كان من ُب ِ
غض
القومي
و(الشنآن)
ٌ
ّ
أه ِل األرض له .

ثم هذه المقابلة بين ﴿ﮈ﴾ و﴿ﮑ﴾  ،فالكوثر يحمل معنى العطاء

المتجدد الذي ال يتناهى وال يضعف ،واألبرت يحمل معنى القطيعة التي ليس

بصره باصر ُتك وبصير ُتك،
وراءها .ويزيدك ً
فقها أن تتمثل طريف المقابلة مشهدً ا ُت ُ
وحينئذ تجدك ساع ًيا إلى أن تكون يف فسطاط﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾ ؛

فرارا من أهل﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ .
ً

ً
رأيت قوله﴿ :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ﴾
بصرك
فإذا
متمثل يف سورة
َ
َ
مددت َ

ً
(النصر) ،ورأيت قوله تعالى﴿ :ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾
متمثل يف سورة

(المسد) ،ويف سورة (الماعون).

حافزا على االعكتاف يف محراب
مثل هذا التالحظ يقيم يف الفؤاد وع ًيا إيمان ًّيا ً
الز ْل َفى إلى اهلل -سبحا َنه وبِ ِ
حمد ِه -وتلك غاية الغايات.
ُّ
ُ َ
sss

وإذا ما أردت أن تمدّ النَّظر يف أسلوب المقابلة فتنظره يف ما يكون مِن مقابلة
ٍ
وسور أخرى ،تجدها تقيم عالقة
بين السور القرآنية فانظر ما بين سورة (المسد)
جهة ،وعالقة التناظر (مراعاة النظير) من ٍ
المقابلة بين سور من ٍ
جهة أخرى:

مثل يف رأس الكفر أبي ٍ
ِ
بتباب أهل الباطل ُم ً
لهب
جاءت ُسورة (المسد) إنبا ًء
يحمل يف َر ِح ِمه إنبا ًء بِ ِ
ُ
الحق ،وهذا يبين لك العالقة بين سورة
وامرأتِه ،وهذا
نصر ِّ
(المسد) وسورة (النصر) من ِ
جهة التقابل ،ومن جهة تقرير منطوق ٍّ
كل مفهوم

اهلل عليه وع َلى آله
شرى لرسول اهلل َ
اآلخر؛ يف ّسورة (المسد) جاءت ُب َ
ص ّلى ٍُ
يومئذ ٌ
قليل مستضعفون ّ
َّصر لهم،
وصحبه وس ّلم -وألتباعه  وهم
َ
بأن الن َ
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وأن عدوهم يف ٍ
تباب ،ويف هذا من الحفز والتثوير وتمكين اإليمان يف قلوهبم ما
نموذجا أعلى للذي ُي ِّ
كذب بيوم الدين الذي جاءت له
فيه ،وسورة (المسد) تقدِّ م
ً

سورة (الماعون).

إذا ما تب َّينَت لك العالقة التقابلية بين سورة (المسد) و(النصر) ،تب َّينَت لك

العالقة نفسها بين فاتحة سورة (الكوثر) وخاتمها ،وهذا ُيعينك على أن تربط
بين فاتحة (الكوثر) وسورة (النّصر) ،وخاتمة سورة (الكوثر) وسورة (المسد)،
ٍ
وجه آخر عالقة ما يسمية
وهكذا تجد عالقة التقابل بين السور تساندها من

البالغيون بـ(مراعاة النّظير) ،إال أنّه على مستوى السورة ،وليس على مستوى

الكلمة كما هو المعهود لدى جمهرة البالغيين.

ـددت بصرك من سورة (المسد) إلى سورة (الكافرون) رأيت
وأنت إذا مـ َ

التناظر جدّ عظيم ،فأبو لهب نموذج لما جاءت به سورة (الكافرون)؛ فعالقة

وسورة (الكافرون) ،و(الماعون)
التناظر (مراعاة النظير) ب ْين سورة (المسد) ُ
وخاتمة سورة (الكوثر) جدّ عظيمة.
َ
أيضا -بين سورةعليك أن تمدَّ النّظر لرتى عالقة التناظر قائمة
ولك أو
ً

اله َمزة ال ُّل َمزة،
(المسد) وسورة (الهمزة)؛ فأبو لهب يمثل
ً
نموذجا فريدً ا لهذا ُ
نموذجا فريدً ا للذي ُي ِّ
كذب بيوم الدين .
ومصيره ،مثلما كان
ً

هذه العالقة -عالقة التّناظر (مراعاة النّظير) -تساند عالقة التقابل بين سوريت

(المسد) و(النّصر) ،وصدر سورة (الكوثر) ،بل لك أن تمدها إلى سوريت (الفيل)
و(قريش).
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وإذا ما شئت ما هو أبعد رأيت التقابل بين سورة (المسد) وسورة (النساء):
ِ
الرتتيلي ،بينما ُسورة
النسق
الرابع ُة يف ّأو ِل
ُســور ُة (الن َّساء) سور ٌة مدن ّي ٌة هي ّ
ّ
الرابع ُة من آخر الن ِ
الرتتيلي.
َّسق
(المسد) المك ّية َّ
ّ
سورة (النساء) جاءت ل ُتبِين عن منهاج ِ
سرة المسلِ ِ
بناء األُ ِ
ِ
دعامتين
مة على
َ
ُ
ُ
ِ
ِ
البناء وضوابطه ومظاهره.
والرحمة .و ُتبِين أحكام ذلك
عظيمتين :العدلّ ،

ألفيت
(فصول) سورة (النساء) وآياتِها
َ
ّبصر يف معاقد ُ
وأنت إذا ما تابعت الت ّ
ظاهرا حينًا وخف ًّيا حينًا.
حضورا
الرحمة حاضر ًة
ً
ً
قيمة العدل وقيمة ّ
ِ
ِ
البناء ،وسورة (المسد)
للبناء وبيان أثر المرأة يف هذا
سورة (النساء) جاءت

جاءت ُمبين ًة أثر المرأة يف هدم األسرة وخسراهنا ،فليس َث َّم امرأ ٌة هي ّ
الشؤ ُم على
ِ
ِ
ِ
كانت امرأ ُة أبي ٍ
(الم َسد)
زوجها وبيتِها كمث ِل ما ْ
لهب ،فب ْين ُسورة (النساء) وسورة َ
مقابلة كلية تتمثل يف المقصد والغرض المحوري.

والمعقد والس ِ
ِ
ِ
إن التقابل بين المعاين على مستوى الج ِ
واآلية والن ِ
ورة
َّجم
ملة
ُ
ّ
ِ
البيان القرآينِّ.
من خصائص
وهكذا يمكن للعقل البالغي والتفسيري أن يبصر ال ُبعد الوظيفي لألسلوب

البديعي المحقق للتناسب والتماسك ال على مستوى الجملة واآلية ،والنّجم
ّ
والفصل ،بل على مستوى السورة القرآنية ،ومستوى البيان القرآينّ على امتداده.

وهذا ليس بمقصور على أسلوب المقابلة بل َث َّم أساليب ُأ َخــر كأسلوب
قبلَّ ،
مراعاة النظير على نحو ما أشرت ُ
فدل هذا على أن لنا أو علينا أن نس َعى

إلى ُحسن استثمار القيمة التأثيرية التفاعلية المتولدة من القيمة التّصوير ّية لل ُبعد
أن ّ
الوظيفي لألساليب ،ذلك ّ
كل أسلوب أ ًّيا كان الباب الذي أدرجه فيه البالغيون
المتأخرون( :المعاين) ،أو(البيان) ،أو(البديع)؛ إنما لهذا األسلوب ُبعدً ا وظيف ًّيا
قائما من تحقيق القيمة التّصوير ّية ،والقيمة التَّأثيرية.
ً
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فاصلة القول
ٍ
مراجعة منهجية يف الموروث من الفعل
مضت األوراق ساعية إلى إقامة

البالغي يف تل ِّقي ما ُس ِّمي بأساليب البديع.

البالغيون هبذا االصطالح يشير األعيان منهم إلى أن هذه األساليب ذروة ما
رأسا بنفسها ،بل هي رأس أساليب ُأخر تشاركها
كان من جنسها ،وأنَّها ليست ً
مما ُس ِّمي باألسلوب البديعي
يف أصل ال ُبعد الوظيفي لها؛ ولذا ما من أسلوب ّ
عرف بأساليب علم (المعاين) أو(البيان)ّ ،إل
إال وهو ضريع أسلوب آخر يف ما ُي َ

تأثيرا
أنّه يفوقه يف فاعليته وبلوغه يف تحقيق ال ُبعد الوظيفي لألساليب؛
تصويرا أو ً
ً

لما فارق أقرانه
سمى بدي ًعا ،فكأنّه َّ
مما جعله مستح ًّقا أن ُي َّ
مبل ًغا طري ًفا لطي ًفا فريدً ا َّ
ال يف أصل الفعل بل يف كيفيته و َقدْ ِره فتو ًة وفحولةًُ ،ج ِعل كأنّه ليس له نظير ،مبالغ ًة
يف ال َّل ْف ِ
ت إلى ما به يتميز عن أقرانه.
هذا ِ
ِ
للقول البالغي يف األساليب البديعة ٌ
سبيل يتواءم مع ما له
يقضي بأن يكون

ُ
القول
عرب عنها بأنّها أساليب بديعية ،وهذا ما كان
استحقت هذه األساليب أن ُي َ
غير ٍ
قائم بالوفاء بكمال استحقاقاته ،وال س ّيما األساليب
البالغي عند المتأخرين َ
ّ
البديعية القائمة يف البيان القرآينّ ،
فإن له فوق ما ألقراهنا يف الكلمة اإلنسان،
العلي العظيم
مستمدة ما تميزت به ،وفضلت أقراهنا من أنّها قائمة يف البيان
ِّ
ِ
المعجزّ .
وكل أسلوب يجري يف البيان القرآين يكون له هبذا ما لم يكن له حين

وفهما على
فقها
يكون يف الكلمة اإلنسان ،مما
يستوجب أن يكون منهاج تلقيه ً
ُ
ً
ٍ
قدر أعلى مما يكون عليه يف ِ
غير ِه.
ولعل هذه األوراق قد استطاعت أن تحرك ساكنًا ،وأن ِ
ّ
تلف َت إلى ما قد غ َف َل ْت

عنه بعض األبصار والبصائر.
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ج ّل َجال ُله -هو المستعان على ما ُيرضيه ،والمستجدَ ى منه العون علىواهلل َ

أن يصرف عنا ما يشغلنا عنه ،وأن يصرفنا إلى ما يشغلنا به ،وأن يجعلنا له وحده،
ولي ذلك والقادر عليه ،والحمد هلل رب العالمين.
وال يجعل فينا شي ًئا لغيره؛ إنه ُّ
وكتبه
حممود توفيق حممد سعد
األستاذ يف جامعة األزهر
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ثبت أهم املصادر واملراجع
 -1اإلحكام يف أصــول األحكام .تأليف :أبي الحسن اآلمــدي :علي بن أبي
علي بن محمد بن سالم الثعلبي (ت631 :هـ) ،تحقيق :عبد الرزاق عفيفي.
نشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق ،لبنان.

 -2أسرار البالغة ،تأليف عبد القاهر الجرجاين (ت471:هـ) ،قرأه وع ّل َق َع َل ِ
يه:
َ
حمد شاكر .الناشر :دار المدين بجدة ،مطبعة المدين بالقاهرة .ط()1
محمود ُم ّ

عام 1412هـ.

رخسي .تأليف :أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي -تحقيق :أبي
الس
 -3أصول ّ
ّ
الوفا األفغاين .ط :عام 1372هـ ،دار الكتاب العربي.

 -4البيان والتبيين .تأليف :أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت255 :هـ)،

محمد هارون .ط( )5عام1405 :هـ ،نشر مكتبة الخانجي،
تحقيق :عبد السالم ّ

بالقاهرة.

 -5التحرير والتنوير ،تأليف :محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور
التونسي (ت1393 :هـ) ،نشر :الدار التونسية للنشر -تونس .سنة1984 :هـ.

 -6التصوير البياين -دراسة تحليلية لمسائل علم البيان .تأليف :محمد أبي موسى،
مكتبة وهبة .ط( )5عام1425 :هـ .

 -7الخصائص .تأليف :أبي الفتح عثمان بن جني ،تحقيق :محمد علي النجار،
ا ْلهيئة ا ْل ِمصر ّية ا ْل َعا ّمة ل ِ ْل ِ
كتاب ،ط(.)4

 -8درسات تفصيلية لبالغة عبد القاهر يف التشبيه والتمثيل -التقديم والتأخير،-
تأليف :عبد الهادي العدل ،ضبطه وعلق حواشيه :عبد السالم أبو النجا
سرحان -دار الفكر الحديث للطبع والنشر( .د.ت).
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 -9دالئل اإلعجاز .تأليف :عبد القاهر الجرجاين .قرأه وعلق َع َل ِ
يه :محمود
محمد َشاكر .نشر مطبعة المدين بالقاهرة  -دار المدين بجدة .ط( )3عام:
ّ
1413هـ.

 -10شرح أحاديث من َصحيح مسلم دراسة يف سمت الكالم األول ،تأليف
شيخنا محمد أبي موسى -مكتبة وهبة -القاهرة .ط( )1عام 1436هـ.

كشف عنه وع ّل َق ِ
ٍ
عليه:
لعالم مجهول.
الرماين يف إعجاز القرآن،
َ
 -11شرح رسالة ّ
زكريا َسعيد على .ط( )1سنة 1997م .نشر :دار الفكر العربي ،بالقاهرة.

 -12الصناعتين .تأليف :أبي هالل الحسن بن عبد اهلل العسكري (ت395 :هـ)،

تحقيق :علي محمد البجاوي ،ومحمد أبو الفضل إبراهيم .نشر :المكتبة
العنصرية -بيروت .عام 1419هـ.

 -13يف اللسانيات العربية المعاصرة دراسات ومثاقفة ،تأليف :سعد عبد العزيز
مصلوح .نشر عالم الكتب بالقاهرة ،ط( )2سنة 2015م.

 -14النكت يف إعجاز القرآن( .ضمن كتاب ثالث رسائل فِي إعجاز ال ُقرآن).
تحقيق :محمد خلف اهلل ،ومحمد زغلول سالم .نشر :دار المعارف بِمصر.
ط( )2عام 1387هـ.
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احملتوى
املـوضـــــوع

المقدمة.

ِ
َ
والمأ ّم.
والهم
علم ُقرآينّ النشأة
البالغة
المبحث األول :علم
ّ
العربي ٌ
ّ

المبحث الثاين :المعنى القرآين وتنوع الدَّ وال عليه وتكاثرها وموقع

ذلك من القول البالغي يف بديع القرآن.

المبحث الثالث :داللة حضور ما ُسمي بأساليب البديع يف البيان

القرآين.

ِ
ِ
المبحث الرابعَ :م ُ
أساليب ال َبدي ِع عمو ًما وبديع القرآن
القول يف
داخل

خاصةً.
ّ

المبحث الخامس :صور من بيان أثر فقه أساليب البديع يف حسن

تلقي معاين الهدى عن اهلل -سبحانه وتعالى.-
فاصلة القول.

ثبت أهم المصادر والمراجع.
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