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 Hيتناول هذا املقال ٔاثر النحو وفعاليته يف العبارة �سـتعارية وحتديد معناها املتو
وما للرتكيب النحوي من دقة تقوي " Bلنظم" تسميته واملؤثر ٔاو ما اصطلح البالغيون عىل

  .التعبري �سـتعاري ذي اخلصائص امجلالية

وقد ٔاثرى علامء العربية اjرس البالغي يف جمال �سـتعارة مبفاهميهم اجلادة يف الربط 
تضمنه من اسـتعارات متزيت بنظمها وتركيهبا النحوي  ذي  بني القواعد البالغية والقرآن وما

أثري والفعالية املتجددة ، مما يعطي للغة دورها إالبداعي وإالحيايئ الفريد ، خاصة ٕاذا ما الت
�سـتعارية إالجعازية يف �م هللا تعاىل القدرة العليا واملثل أالعىل  تعلق أالمر Bلصور

للبيان وإاليضاح،وٕامنا الغاية من بسط هذا  املوضوع ليس للغرض اللغوي  وحسب، وٕامنا 
 .صد لالسزتادة من معرفة ٔارسار أالسلوب القرآين مقة البالغة ؤاوج البيان هو مق
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    ::::مقدمــــــــةمقدمــــــــةمقدمــــــــةمقدمــــــــة

استند عمل البالغة عىل  ود اللغويني واملتلكمني والنقاد ليك يربز علمـا � ٔاسس وقواعد        
Bلرتكيب  ، ومن ٔامه العلوم اللغوية اليت ٔافادت مهنا البالغة عمل النحو وما � من ص¢ وثيقة

امجليل من شعر ونرث ومثل وحمكة، وكذا القرآن الكرمي ا¨ي اكن وضع قواعد النحو مساعدا 
عىل تفهم معانيه والغوص يف معرفة مرايم ا³ٓته احملكامت ، ومعال يقي قارئ القرآن من اللحن 

¼م ٕاال واخلطأ يف رفع لكمة ٔاو نصهبا بدل جرها مثال، فيحدث اخللل يف املعىن وال يسـتقمي ال
مبعرفة الرتكيب النحوي الصحيح البعيد عن اللحن يف ال¼م كلك ويف القرآن الكرمي خاصة 

كام ٔان العرب اكنت تنظر يف «املتضمن لٔالحاكم وأالوامر إاللهية املوجبة التطبيق والتنفيذ ، 
وتالمح فصاحة ال¼م وجزالته ، وبسط املعىن و ٕابرازه وٕاتقان بنية الشعر و ٔاحاكم القوايف 

، فرتتيب العبارات وحسن صوغها ترتبط ٕاذن Bلرتكيب النحوي )1(»ال¼م بعضه ببعض 
وهذا الرتكيب جيب ٔان يتوافق والغرض ٔاو الوجه املتناول مفا يسـتوجب عىل Îظم ال¼م ٔان 
يوظف آليات ٔاسلوبية تتناسب وموضوع ال¼م وذB Òمجلع بني حسن النظم وتأليف ال¼م 

سـتعارية فاعليهتا إالبالغية اليت ترتبط بصحهتا اللغوية حنو³ ومعق معانهيا فكر³ و ،وللعبارة �
عقائد³ وجامل عرضها بالغيا و للتدليل عىل هذا احلمك سأتناول جوانب لغوية حنوية مع ٕايضاح 

  .مدى ارتباط التصوير البياين Bلرتكيب النحوي

اللكامت العربية وعن موقع املفردة و قد حددت وظيفة النحو Bلبحث يف ٔاحوال ٔاواخر 
مضن الرتكيب امجليل، ومن مث معرفة دورها يف آداء املعىن، كام حددت وظيفة البالغة مبراعاة 
ال¼م ملقتىض احلال يف ٕايصال املعىن مضن العلوم البالغية الثالث ويه املعاين والبيان والبديع 

بالغ اكن املضمون مؤد³ للمعىن ، ومىت ما تضافرت هذه الوظائف يف حسن التوصيل واالٕ 
ٔان الفصاحة ال تظهر يف ٔافراد اللكامت و ٕامنا تظهر Bلضم عىل طريقة " فقالوا 

وهذا التاكمل ا¨ي نلحظه بني خمتلف علوم العربية، وBٔالخص بني النحو )2"(خمصوصة
عىل معاين  ٔان مدار النظم" ، ٕاىل التأكيد)هـ474ت(والبالغة هو ما حدا بعبد القاهر اجلرجاين

النحو وعىل الوجوه والفروق اليت من شأهنا ٔان تكون فيه فاعمل ٔان الفروق والوجوه كثرية ليس 
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ولكن تعرض بسبب املعاين وأالغراض .... لها غاية تقف عندها، وهناية ال جتد لها ازد³دا بعدها
  )3"(اليت يوضع لها ال¼م، مث حبسب موقع بعضها من بعض واسـتعامل بعضها مع بعض

، من اjارسني ا¨ين الحظوا ٔان العرب اكنت تفحص �ìا )هـ456ت(وابن رشـيق     
العرب ٔافضل أالمم « :حىت يكون فصيحا وواحضا،ومتالحام بعضه مع بعض،حيث يقول

وحمكهتا ٔارشف احلمك،لفضل اللسان عىل اليد،والبعد عن امهتان اجلسد،ٕاذ خروج احلمكة عن 
د لٕالنسان من ٔان يكون توىل بنفسه ٔاو احتاج فيه ٕاىل اñٓ أو ا¨ات مبشاركة االٓالت،وال ب

  )4(»معني من جنسه 

وذÒ ليكون ال¼م متآلفا ومتضمنا احلمكة املوص¢ ٕاىل الفهم الناجت عن تالمح 
ال¼م بعضه  ببعض ، وهو ٔارىق ما وصل ٕاليه الفن البالغي عىل يد  النقاد  وهو ا¨ي 

ونزول القرآن بلسان عريب مبني قد توج فصاحة "النظم  نظرية" فرسه لنا عبد القاهر يف
العرب وبرهن عىل بالغهتم اليت ال تبارى فاكن القرآن متحد³ هذه الفصاحة الاكم¢ وت÷ 

،ب¼مه الواحض )5(ٔافصح العرب  -صىل هللا عليه وسمل–البالغة التامة ، واكن الرسول 
وبالغة الصورة البيانية مما حيدث ٔاثرا يف النفس  ؤاسلوبه القرآين املمتزي مبتانة الرتكيب اللغوي

.الواعية املتبرصة   

�سـتعارة لها «والبالغة تتناول نظم العبارة وتأليف اللفظ وتركيب امجلل  كام ٔان
وذÒ يف حاñ ما ٕاذا " امجليل " وظيفة فعاñ عىل مسـتوى اللفظ والرتكيب اخلربي 

ٕاذا ما احتوى هذا ال¼م )6(»... اء اسـتعملت لكفظ ٔاو كرتكيب لفظي عىل حد السو 
والرتكيب النحوي ٔاحد العنارص املرتبطة بتأليف «. معاين تؤثر يف النفس املتذوقة لـه 

  العبارة �سـتعارية وقد الحظ بعض النقاد 

ما يمتزي به الرتكيب النحوي من خاصيات دقيقـة ، وما فيه من ثراء ومغوض وتعقيد ، 
للشعر، ويف ظل هذه العناية الفائقة Bلتشكيل النحوي  ؤاثره يف ٕاعطاء مفهوم خاص

وإالحلاح املسـمتر عىل ٔان الشعر طريقة يف تأليف ال¼م وربطها وتنظميها نشأت نظرة 
خاصة ٕاىل الشعر، ؤاخذت مساñٔ تنظمي اللكامت ٔامهية خيالية يف جامليات النشاط 
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ىل مسائل جدية تدور حول هذه املساñٔ ٔا�رت الناقد القدمي وو ته إ ... التصويري، 
" وفكرة ... تركيب الشعر ولغته ومعناه ، وجعلته مفتوÎ بفكرة الرتابط املعقد ٔاو النظم ،

تسـتعمل عـادة ل�الñ عىل لك مـا � ص¢ Bلبحث يف الهيئات النحوية لللكامت " النظم 
اين القامئة يف وما قد ينتج عهنا من مزية وجامل، وتطلق ٔاحياÎ مرادفة ٔاو داñ عىل املع

  ).7(» النفس وذÒ عندما تكون املزا³ يف املعاين موضوعية ذوقية

وقد اهمت النحاة بوضع القواعد اللغوية اليت حتفظ ال¼م من اخلطأ وٕاذا حدث تغري يف 
البحث عن  –النحاة  –صياغة امجل¢ خبرق القواعد املوضوعية اكن من الرضوري يف رٔاي 

عن التقديـر والتأويـل واحلذف،  –يف كتهبـم –ا نرامه يتحدثون¨" اخلرق" خترجي لهذا 
وقف البالغيون مثال عند ظاهريت « كذÒ ) 8(» ...وعن ٔاصل الكـالم وإالضامر، 

التقدمي والتأخري وجواز ٔان يقدم يف ال¼م ما حقه التأخري ؤان يؤخر ما منـزلته التقدمي، 
ا جاملية ال حيققها �لزتام Bلرتبة العادية للعبارة وع¢ ذÒ ٔان التقدمي والتأخري حيققان ٔاهداف

 ...«)9.( 

والتشكيل النحوي للعبارة �سـتعارية جيعلها ذات معان مرتابطة وال ميكن ٔان حتقق 
ٔاثرها ونقف عىل جاملياهتا لوال هذا الرتكيب اخلاص ا¨ي وردت به ويتجىل ذÒ خاصة يف 

اعمل ٔان ليس النظم ٕاال ٔان « : اجلرجاين، بقو�القرآن الكرمي وقد ٔاوحض ذÒ عبد القاهر 
تضع �مك الوضع ا¨ي يقتضيه عمل النحو وتعمل عىل قوانينه ؤاصو�، وتعرف مناهجه 

ويعلل عبد القاهر رضورة  اع�د النظم يف الصور ) 10(»... اليت هنجت فال تزيغ عهنا 
  :البيانية فيقول

والكناية والمتثيل وسائر رضوب ا�از  ذÒ ٔالن هذه املعاين اليت يه �سـتعارة«  
من بعدها من مقتضيات النظم، وعهنا حيدث و هبا يكون، ٔالنه ال يتصور ٔان يدخل يشء 

  ). 11(»... مهنا يف اللكم، ويه ٔافراد ومل يتوخ ف� بيهنا حمك من ٔاحاكم النحو 

نظم حيث و التعبري �سـتعاري يف القرآن الكرمي ٔاساسه الرتكيب النحوي املبدع وامل 
من نظمه طريقة نفسـية يف الطريقة اللسانية، ؤادار املعاين عىل سنن ووجوه «جعل القرآن 
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جتعل أاللفاظ ٔ�هنا مذهب هذه املعاين يف النفس، فليس ٕاال أن تقرٔا االٓية عىل العريب ٔاو 
  ).12(»... من هو يف حمكه لغة وبالغة، حىت تذهب يف نفسه مذههبا 

لامء اjارسني للقرآن وٕاجعازه قد اجمتعت بني يدي عبد وميكن القول ٔان آراء الع
القاهر فأمعل فهيا فكره الثاقب وٕاحساسه النافذ، فرفض أن يكون مدار البالغة عىل 
اللفظ، ٔاو عىل املعىن، وٕامنا البالغة يف العالقة بني أاللفاظ يف العبارات من  ة، وبيهنا 

فال يتصور ٔان يكون ههنا « Bلنظم وبني املعىن من  ة ٔاخرى، وتسمى هذه العالقات
فعل ٔاو امس قد دخلته �سـتعارة من دون ٔان يكون قد ٔالف مع غريه، ٔافال ترى ٔانه ٕان 

أن ال يكون الرأس ) 13(»واشـتعل الرٔاس شيبا « :من قو� تعاىل" اشـتعل " قدر يف 
كذا منصوB عنه  عىل المتيزي مل يتصور ٔان يكون مسـتعارا وه" شيبا" فاعـال � ويكون

Òفٕان مفهوم النظم عند عبد ) 14(»السبيل ويف نظائر �سـتعارة فاعرف ذ Ò¨و
اعمل أن ليس النظم ٕاال أن تضع �مك الوضع ا¨ي يقتضيه عمل : "القاهر يتلخص يف قو�

  )15...." (النحو وتعمل عىل قوانينه ؤاصو�، وتعرف مناهجه اليت هنجت فال تزيغ عهنا

الواردة يف القرآن الكرمي واليت سـنقف عند ٕايضاح معناها و  ومن التعابري �سـتعارية
وقد شـبه هللا ) 16(»والصبح ٕاذا تنفس « : مدى ارتباطها Bلتشكيل النحوي قو� تعاىل
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عزوعال ٕاقبال الهنار وسطوع الضياء بنسامت الهواء العليل اليت حتي القلب واسـتعار لفظ 
ذا من لطيف �سـتعارة ؤابلغها تصويرا حيث التنفس ٕالقبال الهنار بعد الظالم اjامس وه

فٕان قلت ما معىن تنفس ... «: عرب عنه بتنفس الصبح ، ويقول الزخمرشي يف هذه االٓية 
ٕاذا ٔاقبـل الصبح ٔاقبـل Bٕقبا� روح ونسـمي جفعل ذÒ نفسا � عىل ا�از، : الصبح ؟ قلت

ة بديعة وكثرية تدعوÎ ٕاىل فقد ٔاقسم هللا سـبحانه با³ٓت كوني) 17(» ...تنفس الصبح: وقيل
ٔاقسم هللا بضوء الهنار ٕاذا ٔاقبل وتبني « إالميان ومهنا الليـل والهنار، وهنا يف هذه االٓية 

  :ويوحض الصابوين فهمه لالٓية بقو�) 18(»

ٔاي Bلصبح ٕاذا ٔاضاء وتبلّج، واتسع ضياؤه حىت صار هنارا واحضا » والصبح ٕاذا تنفس«
«)19.(  

امسيا بتقدمي الصبح وذÒ ٔالن هللا سـبحانه وتعـاىل قد  ٕان تركيب هذه االٓية جاء
والتنفس صفة " تنفس " مث Bلصبح ٔاو Bلهنار ٕاذا ) 20(»والليل ٕاذا عسعس «: ٔاقسـم بـ

ورد "الصبح : " لٕالنسان ٔاو احليوان كظاهرة حيوية تتوقف علهيا احلياة ، مث بعد �مس
فندرك مدى فاعلية هذا الرتكيب " ٕاذا " الفعل ا¨ي سـبقته ٔاداة الرشط غري اجلازمة 

يكون » ٕاذا تنفس الصبح « : النحوي �سـتعاري هبذه الصياغة دون غريها ، فٕاذا ما قلنا 
يه املهمت هبا حني تقدميها ، " التنفس " ٔاسلوب القسم غري وارد من Îحية وتكون صفة 

م ال يتأىت  ٕاال تركيب مبدع ونظ" والصبح ٕاذا تنفس " ومن مث فٕان هذا الرتكيب القرآين 
للجمل القرآنية وللتعبري إاللهـي اخلالق، وٕامنا قد سامهت يف تاكمل هذا التعبري عدة عوامل 

  :لغوية من  ة وبالغية من  ة ٔاخرى، فالنحوية مثال 

الرتكيب �مسي املتفاعل مع الفعل + اسـتعامل ٔاسلوب القسم ؤاسلوب الرشط  
ما يرتبط Bلصورة �سـتعارية وهذا التجسـمي  مناط �سـتعارة ، واجلانب البالغي ٔاشد

والتشخيص �سـتعاري Bٕبراز املعنوي يف صورة احملسوس، والسـتجالء هذه �رتباطات 
بني اللون البياين والرتكيب النحوي  وما قد يفرزه من ثراء  يف املعاين من مرتبة بليغة ٕاىل 

) 21(»واشـتعل الرٔاس شيبا «  :مرتبة ٔابلغ نقف عىل الشلك االٓيت واملتخذ قو� تعاىل 
  »  ٕاين وهن العظم مين «  . ٔامنوذجا
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  ... ضعف البدن و شيب الرأس = الشـيخوخة  –³ رب قد خشت  -   
  : مزيـد التقريــر و التفصيل   -   2     

 .³ رب قد ضعف بدين وشاب رٔايس  -  

 الكنـاية-3
        :               -                                                        

  

  

  ]بناء الكناية عىل املبتدأ [   : مرتبة ٔابلغ يف التقرير      -4

  . ³ رب  ٔاÎ وهنت عظام بدين وشاب رٔايس  -  

  ]  ٕادخال ٕان عىل املبتدٔا [       :مرتبة ٔابلغ       -5

  . وشاب رٔايس ³ رب ٕاين وهنت العظام من بدين -  

  ] :سلوك إالجامل والتفصيل [ يه عظام البدن :تقرير ٔان الواهن       -6

  ³ رب ٕاين وهنت العظام من بدين وشاب رٔايس  -  

  ] :ترك توسط البدن [        :مزيد اختصاص العظام به       -7

  .³ رب ٕاين وهن العظم مين وشاب ر ٔايس  -  

  ترك امجلع ٕاىل إالفراد لصحة :        مشول الوهن للعظام فردا فردا      -8

حصول وهن ا�موع Bلبعض                                                                                                    
  ... ٕاين وهن العظم مين  -         

  » واشـتعل الرٔاس شيبا «    - *
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  :حقيقتـه      -1

  شاب رٔايس  -

  ] �سـتعارة [     :ة ٔابلغ من احلقيقـةمرتب -2

  اشـتعل شيب رٔايس  -  

  ] ٕاسـناد �شـتعال ٕاىل الرٔاس : [ مرح¢ ٔابلغ يف ٕافادة الشمول -3

 اشـتعل رٔايس من الشيب  -  

  ]التنكري + إالجامل والتفصيل Bلمتيزي : [ مرتبة ٔابلغ  -4

  اشـتعل رٔايس شيبا  -  

ى ٕاىل آخر معلية معقدة ال تمت ٕاال يظهر من هذا التحليل ٔان �نتقال من مسـتو 
تفاعال بني املعىن والبنية النحوية : بتضافر عنارص النظام اللغوي وتاكتفها، و نالحظ ٔاوال 

ٕان " ، فللك درجة من درجاته شلك يف التعبري يالمئها ٕاما Bٕضافة عنارص جديدة ٕاكدخال 
اث¢ يف السيـاق اكالسـتغناء عن عىل املبتدٔا يف املرتبة اخلامسة ٔاو Bٕطراح عنـارص اكنت م" 

  ) .22(»... اجلار وا�رور واملضاف ٕاليه يف املرتبة السابعة ،

لوصف أالطوار اليت مير هبا )   Transformation(وسأعمتد مبدٔا التحوالت 
  .املعىن من وقت توjه يف ذهن صاحبه ٕاىل ٔان يعطيه ش¼ فنيا مالمئا 

ٓ « ومن ذÒ قو� تعاىل   منوا ومعلوا الصاحلات من الظلامت ٕاىل النور ليخرج ا¨ين ا
«)23.(  

  » من الظلامت ٕاىل النور ... ليخرج «  -

  :حقيقتـه   -1
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  ليخر م من الليل بظالمه ٕاىل الهنار بنوره  -  

  ]: �سـتعارة [     :مرتبة ٔابلغ من احلقيقة  -2

  ) العمل النافع ( ٕاىل نور ) اجلهل ( ليخر م من ظالم  -  

  ] ٕاعطاء اjالالت احملددة للمشـبه به : [ ٕافادة الشمول مرتبة ٔابلغ يف -3

  ليخر م من اجلاهلية ٕاىل إالسالم  -  
: الظالم والنور وحذف  املشـبه: ٕاطالق لفظ املشـبه به: [ مرتبـة ٔابلـغ       -4

  . عىل سبيل �سـتعارة الترصحيية]       اجلهل والعمل 

الغي والبنية النحوية أو الرتكيب النحوي ، فنالحظ التفاعل بني املعىن والوجه الب    
فقد جاء يف املرتبة أالوىل وصف الليل Bلظالم والهنار Bلنور Bسـتعامل اجلار وا�رور غري 
ٔاهنام ليسا املقصودين وٕامنا هام داللتان ٕاليضاح الوجـه البـالغي وٕايضاح الرتكيب النحوي 

،وكذا اسـتعمل "اجلهل"املضاف ٕاليه"+ظالم من"ويف املرتبة الثانية اسـتعمل اجلار وا�رور
ويف املرتبة الثالثة ٔاعطيت املدلول احملدد " العمل"املضاف ٕاليه + اجلار وا�رور ٕاىل نور

للمشـبه احملذوف  ٔاو املقدر لغو³ السـتقامة املعىن وانهتينا ٕاىل التعبري �سـتعاري القرآين 
  ). 24(تعارة فاعلية ودالñ للمعىنأالبلغ وهو  ما تضمنته االٓية من تركيب يزيد �سـ 

ما ٔاحل عليه من ٔان " ¨Ò فٕان ٔامه جانب يف تناول عبد القاهر لنظرية النظم هو 
تنطوي عىل حركة خلق  مسـمترة يف اللغة ترجع ٕاىل موقع اللكمة من " فكرة العالقات

عض ال نظم يف اللكم وال ترتيب حىت يعلق بعضها بب« : السـياق وعالقهتا به حيث يقول 
  ). 25(»... ويبىن بعضها عىل بعض 

وٕان الفكرة اليت يلح علهيا اجلرجاين ٕاحلاحا شديدا تتعدى منط التعبري املألوف وال « 
تقف عند حدود حصة الرتكيب ، وال يشغلها املعىن أالصلـي ، ٕامنا يه منفذ حلرية املتلكم يف 

ون العاديون يف خلق طاقات اختيار ٔادواته التعبريية، والعدول هبا عام درج عليه املتلكم
  ).26(»... حية يف التصوير والصياغة وأالسلوب ، وت÷ مزية إالجعاز 
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 -وٕان احتاج ٕاىل برهنة-وٕان تصور عبد القاهر اجلرجاين ينطلق من مفهوم بسـيط 
،ؤاما كون أاللفاظ ال »ٔان أاللفاظ ال تزتايد وٕاذن جيب ٔان يكون الزتايد يف املعاين«: مفاده

جمية ٔام محلناه عىل ا وضعية مشرتكة ،سواء ٔامحلنا اللفظ عىل معىن الوحدة املع تزتايد فٔالهن
معىن الرتكيب،ٔاما كون املعاين تزتايد فٕان اجلرجاين ال يقصد Bملعاين املعاين النحوية،فهـي 
�بتة ثبات أالبنية ولوال اشرتاك الناس يف معرفهتا ملا ٔامكهنم التخاطب ،غري ٔان الزتايد من 

م ويه هذه الناحية، يقع يف حمصول النظم ٔاي توE معاين النحو يف معاين اللك
  ).27(» خصوصيات تركيبية أساسها رضوب التعليق اليت تدل عىل غرض املتلكم

وذÒ بأن يضع أالديب �مه : مراعاة ٔاوضاع النحو :  و من سامت النص الرفيع 
قوانني النحو ؤاصو� وكام ينبغي ٔان ال يتوقف الناقد عند حدود الصحة النحوية ، «حسب 

  ) 28(»  ...ولكن يغوص يف ٔاعامق الرتكيب 

والقرآن الكرمي ٔارفع نص عريب ومن مثة فٕان ٔاوضاع النحو والصحة النحوية ٕاىل جانب 
صىل -الصياغة املتفردة اليت يزخر هبا القرآن جعلته ٔامسى ؤابلغ �م عريب ويه معجزة محمد 

  . اخلاjة -هللا عليه وسمل

        ::::أالشاكل النحوية للتعبري �سـتعاري أالشاكل النحوية للتعبري �سـتعاري أالشاكل النحوية للتعبري �سـتعاري أالشاكل النحوية للتعبري �سـتعاري ::::����نيا نيا نيا نيا 

امH مع أاللفاظ املوجودة يف متناول لك الناس ٔان يدفع اللغة يف حياول املبدع يف تع
اجتاه جاميل  يصنع امجلال Bللكامت كام يصنعه الرسام بواسطة أاللوان فهو ال حييد عن 
السنن النحوية اليت يسري علهيا ال¼م يف اللغة ،و ٕامنا خيلق عالقات جديدة تتصف 

لالسـتعارة ٔان تتخذ عدة ٔاشاكل حنوية هذه أالشاكل Bالحنرافية و الالمالءمة ، ¨Ò ميكن 
) نسـبة ٕاىل �مس( و�سـتعارة �مسية ) نسـبة ٕاىل الفعل( تتلخص Bالسـتعارة الفعلية 

، وقد ٔاشار عبد القاهر اجلرجاين ٕاىل هذا التقسـمي �سـتعاري )29(و�سـتعارة Bلصفة 
ا ال ختلو من ٔان تكون اسام ٔاو فعال اعمل ٔان لك لفظة دخلهتا �سـتعارة املفيدة فٕاهن« :فقال

«)30.( 
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وسأورد ف� ييل منـاذج السـتعـارات فعلية ؤاخرى امسية مع اسـتنباط فاعليهتام يف 
  .السـياق القرآين

  : �سـتعارة الفعلية  –ٔا  

يكون الفعل اسـتعارة بفاعH الالL واجلامد بيK ننتظر � فاعال حيا « : تقول بوقريو
، » ن  ة �نية يكون من خالل طبيعة املفعول ٕاذا اكن الفعل متعد³ ، هذا من  ة ، وم

تكون �سـتعارة Bلفعل عندما « : يف قو�" لوغورن " وناكد نقع عىل التحديد نفسه عند 
نلمح ال مالءمة داللية بني الفعل والفاعل من Îحية وبني الفعل واملفعول من Îحية �نية 

«)31 .(  

حنراف احلاصل يف العالقة املنطقية بني الفعل والفاعـل ويؤدي �ضطراب ٔاو �
ٕالــى اضطراب يف فهم النص وال يـزول �ضطراب ٕاال من خـالل معلية عقلية تزيل 

» اعلموا ٔان هللا حيي أالرض بعد موهتا « : �حنـراف بواسطة تشبيه مضمر ٕاذ قال تعاىل
)32.(  

، "املوت " ، ويه صفة لٕالنسان، وكذا " أالرض" يف االٓية منسوب ٕاىل " حيي " فالفعل 
  .حيي هللا أالرض بعد موهتا كام إالنسان ٔاو احليوان مثال: ومن مث ميكن تصور تشبيه

) إالنسان ٔاو احليوان ( وهنا jينا تشبيه حذف ٔاحد طرفيه وهنا حذف املشـبه به 
عول ال L فقد نسب الفعل ٕاىل مف" احلياة و املوت : " وترك ما يدل عليه وهام صفتا 

وهو أالرض فنشأ هذا �ضطراب يف فهم النص وا¨ي ٔازيل بتقدير تشبيه مضمر عىل 
سبيل �سـتعارة املكنية عىل الرمغ من ٔاننا نالحظ ٔان اجلامع بني أالرض وإالنسان قريب 

من املاء لك يشء « من ٔان  هللا حيي أالرض وإالنسان برزقه ورمحته فهو ا¨ي جـعل 
 ٍّLَ«)33 .(تزهو أالرض خبرضهتا وخصهبا تكون حية وحني جتف وتتعرض للجدب  حفني

توصف ٔاهنا ميتـة والعالقة وطيدة بني حياة أالرض وموهتا وحاجيات إالنسان احليوية واليت 
  : وميكن ٕايضاح العالقة الواردة يف االٓية من خالل املشاهبة االٓتية. مصدرها أالرض
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  إالنسان -ج        أالرض                         -ٔا 
  حتيا ومتوت  -قدرة اخلالق عىل                     د -ب

  ) لٔالرض(إالحياء واملوت  -    

  ] آية عىل قدرة هللا [        

  

من العالقة ) د( والعنرص ) ٔا ب( من العالقة املعيارية ) ٔا ( لقد ٔاخذ العنرص 
  املعيارية 

  . مئة عىل عالقة احنرافية قا) ٔا د ( ليؤلف مجموعة جديدة ) ج د( 

اسـتعارة  متثيلية مكنية بسبب تضمهنا » ٕان هللا حيي أالرض بعد موهتا « : وقو�
تشبيه حال ذكر هللا والقرآن يف ٕاصالح القلوب حبال املطر يف ٕاصالحه أالرض بعد جدهبا  

 ٔالن هللا وطوي ذكر احلاñ املشـبه هبا ورمز ٕالهيا بالزìا وهو ٕاسـناد ٕاحياء أالرض ٕاىل هللا
حيي أالرض بعـد موهتا بسبب الـمطر  و املقصـود إالرشـاد ٕاىل وسـيلـة إالنـابة ٕاىل هللا 

  )34(واحلث عىل تعهد النفس Bملوعظـة، والتذكري Bٕالقبال عىل القرآن وتدبره

ٔاوثق عالقة Bلنصوص  Ò¨PSYCHOLOGICAL فٕان العوامل النفسـية « 
الصياغة ا¨هنية شلك اسـتكشايف ٔاما حدود امجل¢ فيمت فامجل¢ من حيث ... مهنا Bمجلل 

سـنفرغ لمك ٔاهيا « :مفثال قو� تعاىل) 35(» ...تعييهنا ف� بعد ٔاثناء ٕانتاج النص
مج¢ فعلية ميكن اعتبارها نصا يتضمن وعيدا ٕالهيا لٕالنس واجلن و� تأثري ) 36(»الثقالن

القصد ال يكون ٕاال مع الفراغ ،  ومعناه سـنقصد ، ٔالن«نفيس يرعب النفس اخلاشعة ^ ، 
  ). 37(»مث ٕان الفراغ ههنا معىن ليس يف القصد وهو التوعد والهتديد 

يكون التعبري �سـتعاري امسيا يف ٔاشاكل حنوية متعددة : �سـتعارية �مسية -ب
  : نتوقف عند ٔامهها

 أ د =
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والفاعل قد ٕان العالقة �حنرافية بني الفعل : الفاعل يف امجل¢  الفعلية/ �مس  -أ 
تؤدي ٔايضا ٕاىل اسـتعارة امسية وذÒ عندما تمت ٕازاñ �حنراف بواسطة التشبيه املضمر 
ا¨ي يدور حول الفاعل ، وتكون �سـتعارة ترصحييه بيK يه مكنية  يف لفظ الفعل ، 

يريدون ليطفئوا نور هللا « : قال تعاىل).38(وا¨ي يدلنا عىل ذÒ هو السـياق العام 
  ) .39(»وهللا ممت نوره ولو كره الاكفرون  بأفواههم ،

تكون ) نور هللا ( واملفعول ) يطفئوا ( فٕاذا رشحنا العالقة �حنرافية بني الفعل 
ؤابقي عىل ) إالسالم واحلق والهدى ( �سـتعارة ترصحييه حيث حذف فهيا املشـبه 

يطفئوا نور ( سـياق يف ال ) يطفئوا (، وقد تكون مكنية يف لفظ الفعل ) النور ( املشـبه به 
يريدون ٔان خيفوا إالسالم عن الناس ) الهيود ( بأهنم ... « ،ومعىن االٓية ) هللا ٔافواههم 

ويعوقوا انتشاره ومثلت حالهتم حباñ نفر يبتغون الظالم للتلصص ٔاو غريه مما يراد فيه 
ه �ختفاء ، فالحت لـهم ذñ³ مصباح تيضء الناس فكرهوا ذÒ وخشوا ٔان يشّع نور

وهنا jينا تشبيه ... عىل الناس فتفتضح ترهاهتم فعمدوا ٕاىل ٕاطفائه Bلنفخ عليه فمل ينطفئ، 
  ).  40(»الهيئة Bلهيئة ٔاو تشبيه املعقول Bحملسوس 

يف هذا السـياق القرآين يدلنا عىل ٔان املعىن أالول للفظة ال " النور " ٕان اسـتعامل لفظـة 
إالسالم ( ٕاىل احلقيقة الثانية " معىن املعىن " اjالñ ٕاىل  يفي Bلغاية ، وٕامنا هناك انتقال يف

، وٕان العالقة القامئة بني النور وإالسالم هام قطبا التعبري �سـتعاري ، ويه اشرتاك )
 Champ(حقيل اjالñ للك مهنام بوحدات معنوية مشرتكة ، فاملمثل بدائرة احلقل اjاليل 

Semantique   (اليل ميكن حتديده كام ييل للك لفظة وهذا احلقلjا:  

  

  

  

  



 أالولالعدد                                                                         ر ــــحوليات ا�ب 

 

 2013ديسمرب                                224                                      لغة العربية خمرب اللسانيات و ال

  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         x    x              x      x 

    x     x           x          x      x  

        x      x     xx     x        

     x       x        x        x       x    

            x                       x 

 ا�س
م ) ب( النور                       ) أ( 

 إضاءة       

  إشراق       
 = اjين اجلديد ( العقيدة   

 )دين الفطرة      

  

 ا�ضاءة   

  الشمول  

  )ا�نتصار ( قوة ا�شراق   
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  ) ب( وللحقيقة ) أ ( املساحة  ا�ططة يه  املساحة املشرتكة بني حقيل اjالñ للحقيقة 

  :وٕاذا ٔاردÎ ٕاظهارها من خالل زاوية �سـتعارة فتبدو عىل الشلك التايل

  

  

  

  

  

   

  

  

  

ال تنحرص يف االٓلية ا�ازية البيانية املعمتدة  ومن هنا  فٕان �سـتعارة مبفهوìا التعبريي
ٔاو تنحرص  يف جماالت لغوية ضيقة بل يتعدى ذÒ ٕاىل اسـتعارة « عىل التصوير الفين، 
املرتبطة  كذÒ بوضعيات الفكرية  ٔاو حىت احلياتية املتعددة  )41(» .الوضعيات واملقامات 

  .ده وفعاليته لالتساع  التعبريي لهذا الرضب البياين املتفرد بتجد

  خامتة

ٔاوردت  مناذج قرآنية  ٕاليضاح عالقة النحو Bالسـتعارة وذÒ ٔالن العالقات النحوية 
ميكن فهمها فهام ٔافضل  من عالقات تطور املعاين يف املعامج وقد برهنت أالساليب الرتكيبية 

ية احلديثة عىل ٔاهنا ٔاكرث ما تكون مفيدة يف حقل التحليل النحوي ، فأالصناف النحو 
تشمل اللغة بأرسهـا وتضفي عىل لك مهنـا خاصيته املمزية، وتتفاوت هذه أالصناف  من 
لغة ٔالخرى ، واللغة العربية لها دالالهتا النحوية املرتبطة Bللون البالغي، كام ٔان الرتكيب 

 س�م  ا�) ب(  النور ) أ ( 
  

  

 زاوية ا�ستعارة ضيقة ، لقرب خطھا ا�ول  

  "ا�ســــــ
م " من خطھا الثاني " النور"    
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النحوي ي�زج ويتاكمل مع التعبري البياين �سـتعاري ليكون املعىن ٔاكرث جالء واللفظ ٔانقى 
  .بداعاإ 

ولنئ اكن عمل النحو يدرس تكون البنية العاملية Bعتبارها بنية داللية لفظية 
،فينظر يف كيفية الرتكيب ؤاصل املعىن ، وعمل البالغة يدرس مطابقة القول ملقتىض 
احلال بتحليل خواص الرتاكيب حبسب وظيفهتا التخاطبية يف صلهتا Bلغرض املتناول 

خصائص الرتكيب لهذه أالغراض،فالنحو يعىن دالليا  من ٕايراد القول ومدى حتقيق
jBالñ الوضعية يف حني تركز املعاجلة البالغية عىل ما يف القول من قرائن ؤادñ حنوية 
عىل اعتقادات املتلكم وآلية تصوراته للمخاطب واملقصد و الغرض من معلية التخاطب 

ا البالغي دالñ ٔاساسها يف مقام من املقامات، ¨Ò فٕان اjالñ اليت يسـتخر 
املالزمات بني خواص الرتاكيب ومقتضيات أالحوال،فالعالقة بني النحو والبيان عالقة 
يمتم فهيا الثاين أالول وهو تصور يفرتض رضB من التواصل املتآلف وٕان اكنت املعاجلة 

ها  تمتثل النحوية سابقة زمنيا واعتبار³ التأمل البالغي فٕان عالقة �حتواء اليت نستشف 
يف ٔان عمل البيان حيتوي نتاجئ التحليل النحوي مادام اجلامع بيهنام هو الرتكيب ا¨ي 

  .ينظر النحوي يف كيفية بنائه و ينظر البالغي يف فنياته وخواصه

  :وجند اjالñ النحوية يف �سـتعارة القرآنية تمتحور يف مسـتويني هام

ا مما يوفر ربطا بني املعاين النحوية مسـتوى العالقة بني دالñ أاللفاظ وترتيهب-1
  .واملعاين املعجمية وهذا ما يسـتدل به عىل ٔاغراض املتلكم

ومسـتوى العالقة  بني دالñ أاللفاظ والصورة ا�ازية �سـتعارية، ويه عالقة  -2     
  .تقوم عىل اعتبار أاللفاظ املرتبة عىل مقتىض النحو يه املعاين املقصودة

سـتويني اكلفرق بني دالñ النار املشـتع¢ ويه أالثر عىل وجود مشعل لها والفرق بني امل  
وهو املؤثر،ودالñ اjخان عىل وجود النار وهو ٔاثر آخر يدل عىل وجود املشعل للنار 
ٔاو املؤثر، وهذا ما يعين ٔان ا�از يف �سـتعارة ٔاشد تعقيدا من التعبري غري ا�ازي،ٔالنه 

ينطبع يف عقل وروح املتلقي ،خاصة ٕاذا تعلق أالمر يدل عىل أالثر الفين ا¨ي 
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Bلتصوير ا�ازي �سـتعاري القرآين وما � من فاعلية  تأثريية ،سواء ٔااكن أالمر مرتبطا 
Bالسـتعارة املالئكية املتضمنة ثواB وجناÎ،ٔاو مرتبطا Bالسـتعارة العقابية  الزجرية 

ت الزجرية يف القرآن الكرمي ٔاكرث قوة  واملتضمنة وعيدا وعذاB، وٕان اكنت �سـتعارا
يف التوجيه ؤاشد جزاñ يف إالحياء ٔالداء اjور إالبالغي  والرسايل  املنوط به وقد اكن 

  .والزال مسـتوفيا � بتنوع أالساليب وثراء اللغة القرآنية املعجزة 
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        الهوامـــــالهوامـــــالهوامـــــالهوامـــــشششش و املراجـــــع و املراجـــــع و املراجـــــع و املراجـــــع
 

                                                                        

دار هنضة مرص للطبع والنرش،  –ٔاثر النحاة يف البحث البالغي  –عبد القادر حسني  -1

 .12دت،  ص. ة، دطالقاهر 

ٔامحد درويش ، دراسة أالسلوب بني املعارصة و الرتاث ، دار غريب للطباعة و النرش  -2

  . 102، القاهرة ، ص 

عبد القاهر اجلرجاين، دالئل أالجعاز، تعليق محمود محمد شاكر ،مكتبة اخلاجني للطباعة  -3

  .87م ،ص 1992هـ 1413والنرش القاهرة، الطبعة الثالثة 

دار -محمد حمي اjين عبد امحليد:ت- العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده–ن رشـيق اب -4

  .19م، ص1981اجليل، بريوت، 

  .13ص -ٔاثر النحاة يف البحث البالغي  –عبد القادر حسني  -5

6- Marc Bonhomme – les figures clés du discours , Editions du 

Seuil , Paris ,1998, p 60 : “la metaphore  fonctionne a la fois sur le 

mot et sur l’énonce , si elle se fixe sur un mot ou sur un groupe de 

mots“. 

 

سورية  -نظرية اللغة وامجلال يف النقد العريب، دار احلوار للنرش والتوزيع –}مر سلوم  -7

   112م، ص 1983،  1ط –

اjار الفنية  –) دخل نظري ودراسة تطبيقية م( أالسلوبية  –فتح هللا ٔامحد سل�ن  -8

  .23م، ص  1990 –القاهرة -للنرش والتوزيع 
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  .26املرجع  نفسه، ص -9

عليه رشـيد رضا،    دالئل إالجعاز،  حصحه محمد عبده وعلّق –عبد القاهر اجلرجاين  -10

  .64دار الكتب العلمية ، بريوت، ص 

  .299املصدر نفسه ، ص  -11

  . 262مكتبة رحاب ، اجلزائر،  ص –ز القرآن والبالغة النبوية ٕاجعا –الرافعي  -12

    . 4: سورة مرمي، االٓية -13

    301دالئل إالجعاز، دار الكتب العلمية، بريوت، ص  –عبد القاهر اجلرجاين  -14

  81.محمود محمد شاكر،مكتبة اخلاجني،القاهرة، ص:املصدر نفسه ، تقدمي -15

   18: سورة التكوير، االٓية -16

الزخمرشي ، الكشاف عن حقائق التزنيل وعيون أالقاويل يف وجوه التأويل، دار  -17

  .224، ص  4ج -لبنان-املعرفة بريوت 

الطربي ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، اختصار وحتقيق محمد عيل الصابوين  -18

  . 522-521، ص 2وصاحل ٔامحد رضا ، مكتبة رحاب اجلزائر، ا�� 

  .525هـ، ص  1401ة التفاسري، املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة، الصابوين، صفو  -19

  .17: سورة التكوير، االٓية -20

  .4: سورة مرمي، االٓية -21

  

-416ص   - حامدي مصود،  التفكري البالغي عند العرب ، املطبعة الرمسية ، تونس  -22

418.  

  .11: سورة الطالق، االٓية -23
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  .112النقد العريب، ص  }مر سلوم، نظرية اللغة وامجلال يف -24

، تصدرها جامعة )التواصل ( محمد خان، إالجعاز ونظرية النظم jى اجلرجاين، جم¢  -25

  .181م، ص  2001،  8عنابة ، العدد 

  .186املرجع السابق، ص  -26

شكري املبخوت،�سـتدالل البالغي،دار املعرفة للنرش ،تونس،ط  -27

  . 68،ص1،2006

، 1ة الشعرية يف الكتابة الفنية، دار الفكر اللبناين، طصبحي البسـتاين،  الصور -28
  .82م، ص 1986

 
  .83املرجع نفسه،ص -29

عبد القاهر اجلرجاين،  ٔارسار البالغة، حصحه وعلق عليه محمد رضا، دار  -30

  .34ص   -لبنان  –املعرفة،بريوت 

  .83صبحي البسـتاين، الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية، ص  -31

  .17: ديد، االٓيةسورة احل -32

  .30: سورة أالنبياء، االٓية -33

م،  1984محمد الطاهر بن عاشور،  تفسري التحرير والتنوير، اjار التونسـية للنرش،  -34

  .294ص   - 28-27اجلزآن 

متام حسان، عامل الكتب . د: روبرت دي بوجراند، النص واخلطاب وإالجراء، ترمجة -35

  .93م ،ص  1988،   1القاهرة، ط –

  .31: سورة الرمحن، االٓية -36
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، منشورات جامعة حلب، مديرية )البيان والبديع(فايز اjاية، البالغة العربية،  -37

  .55الكتب واملطبوعات اجلامعية، ص 

  .84صبحي  البسـتاين، الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية، ص -38

  .8: سورة الصف، االٓية -39

  .19، ص28- 27ر والتنوير،اجلزآن محمد الطاهر بن عاشور،  تفسري التحري -40

دار توبقال للنرش ،دار -مقاربة معرفية-عبد إال� سلمي ،بنيات املشاهبة يف اللغة العربية -41

  .98،ص1،2001البيضاء، املغرب،ط

  

  


