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١٥

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  المقدمة

وذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونع

أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 

  .ًوحده ال شريك له أشهد أن حممدا عبده ورسوله

ْيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته وال متوتن إال وأنـتم{ ُْ ََّ ََ ََّ َِّ ُ َُُ ِِ َ َُّ َ َ ََ َّ ُ َ
ِ َّ َ َ مسلمونُّ ُ

ِ
ْ آل [}ُ

  ].١٠٢:عمران

َيا أيـها النَّاس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة وخلق منـها زوجها وبثَّ { َ ْ ََ َ َ ََ َ ََْ ْ ِ ِ ِ
َ َ ََ َ

ٍ
َ ٍ ْ َ َ ُْ ُ ُِ َّ

ُ َُّ َُّّ َ

ًمنـهما رجاال َ ِ َ ُ ْ
ً كثريِ

ِ َّ ونساء واتـقوا الله الذي تساءلون به واألرحام إن اللاَ ََّّ ِ َ َ َْ ْ َ َ َ
ِ ِِ َ َُ ًَ ََ ِ َّ َ ُ ْه كان عليكم َّ ُ ََْ َ َ َ

ًرقيب
ِ
  ].١:النساء[}اَ

ًْيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وقولوا قـوال{ َ ُُ َ َ َّ ُ َّ ُ َ ََ
ِ َّ َ ً سديدَُّ

ِ
ْ، يصلح لكم أعمالكم ويـغفر لكم اَ ْ ْ ُْ ُ َُ َ َِ ِْ َ َُ َ ْ َ ْ ْ

ًذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فـقد فاز فـوز َْ َْ َ َْ َ ُُ ََ ُ ُ ْ َ َََ ََّ ِ ِ ُ ً عظيماُ
ِ
  ].٧١-٧٠:األحزاب[}اَ

  :أما بعد

جيد أ�ا قامت من = إن املتأمل يف العلوم اليت نشأت يف أحضان احلضارة اإلسالمية

أجل خدمة النص القرآين يف األساس، فكل الفنون الشرعية هي يف األصل نابعة من 

ومن تأمل ما تكلم به األولون واآلخرون يف أصول الدين والعلوم اإلهلية وأمور " القرآن، 

وات واألخالق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس وصالحها املعاد والنب

وسعاد�ا وجنا�ا مل جيد عند األولني واآلخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كاملتفلسفة 

  .  )١("وغريهم إال بعض ما جاء به القرآن

 لغاته وهلذا قامت كل طائفة من علماء املسلمني بفن من فنونه فاعتىن قوم بضبط

وحترير كلماته ومعرفة خمارج حروفه، وهؤالء هم القراء، واعتىن النحاة باملعرب منه واملبين 

من األمساء واألفعال واحلروف العاملة وغريها، واعتىن املفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظا 

                                                           

ة املصحف الشريف، املدينة ، جممع امللك فهد لطباع)١٧/٤٥( جمموع الفتاوى، البن تيمية) (١
  . م١٩٩٥/هـ١٤١٦النبوية، اململكة العربية السعودية، 
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

ر فأجروا األول على يدل على معىن واحد ولفظا يدل على معنيني ولفظا يدل على أكث

معىن اخلفي منه وخاضوا يف ترجيح أحد حمتمالت ذي املعنيني واملعاين  وأوضحواحكمه

واعتىن األصوليون مبا فيه من األدلة العقلية ؛  منهم فكره وقال مبا اقتضاه نظرهوأعمل كل

  .)١(والشواهد األصلية والنظرية، وغري ذلك من العلوم الشرعية اليت خدمة النص القرآين

لوم جيد أن بينها مسائل مشرتكة، وذلك ناشئ من الوحدة اليت واملتأمل يف تلك الع

مجعت تلك العلوم، وهو النص القرآين، فالوقوف على تلك املسائل وطبيعتها، والبحث 

أمر جليل = عن أسباب هذا االشرتاك، والتنبه إىل الفروق بني تناول كل علم هلذه املسائل

التداخل املعريف بني مسائل علوم القرآن : ُيستحق أن يفرد بالدراسة، ومن هنا جاء حبثنا

  .وعلوم البالغة

  

  : أهمية الموضوع وأسباب اختياره: ًأوال

  :تكمن أمهية املوضوع يف النقاط التالية : أهمية الموضوع- 

َّكثرة املسائل املشرتكة بني العلمني، مما جيعل من تناول تلك املسائل بالدراسة - ١

ًأمرا ملحا ً.  

 الفنني متيز أو خصوصية يف تناول تلك املسائل املشرتكة، كان لكل فن من- ٢

  .فبيان ذلك ومعرفته أمر مهم ونافع يف البحث العلمي

ِّمعرفة الفروق بني املسائل املشرتكة بني العلمني تؤهل العارف �ا إىل كيفية - ٣

  .استثمارها يف فهم النص القرآين على الوجه الصحيح

 لتلك املسائل جيعلنا نلم جبميع أطراف تلك اختالف تناول كل فن من الفنني- ٤

  .َّاملسائل، مما يساعدنا على التصور الصحيح الكامل لتلك املسائل

  

                                                           

حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصرية /، حتقيق)٤/٣٢(اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي: ينظر) (١
  .  م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤العامة للكتاب، 
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  :أسباب االختيار-

  .أمهية املوضوع كما سبق-

ًأن هذا املوضوع على أمهيته وضرورة بيانه مل أجد فيه رسالة أو حبثا علميا على - ً

  .علمي حسب

لك املسائل املشرتكة ومعرفة نقاط االختالف واالتفاق يف الرغبة يف الوقوف على ت-

  .ناوهلا بني العلمني، وأسباب ذلكت

   : أهداف الموضوع: ًثانيا

بيان وإثبات تكمل العلوم اإلسالمية، وأن صاحب الفن حيتاج إىل الفنون -

  .األخرى فيما يتعلق مبسائل فنه، وذلك من خالل تلك املسائل املشرتكة

سائل املشرتكة اليت تناوهلا كل من علماء علوم القرآن والبالغيني  املالكشف عن-

  .والوقوف عليها وتقريرها

  . مواطن االتفاق واالفرتاق يف تناول تلك املسائل املشرتكة، وأسباب ذلكتوضيح-

  .مشكلة البحث: ًثالثا

تظهر مشكلة البحث عند املقارنة بني كتابات علماء علوم القرآن والبالغيني، 

ًجند عددا من املسائل املشرتكة يف الدراسة ، وهنا تظهر احلاجة إىل إفراد دراسة حيث 
  .تلك املسائل املشرتكة بني العلمني

فنحن جند أن طريقة البالغيني يف تناول تلك املسائل ختتلف عن دراسة علماء 

  .علوم القرآن، وتلك الطريقة حباجة إىل دراسة خاصة تكشف عن أبا�ا وأبعادها

  :حدود البحث: اًرابع

سوف تقتصر الدراسة على املباحث املشرتكة بني علوم القرآن وعلم البالغة، وذلك 

  .خالل املصادر األصلية يف هذين العلمني من 
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 )١(املنهج االستقرائياقتضت طبيعة البحث تناوله من خالل  :منهج البحث: ًخامسا

  )٣(النقديو )٢(يالتحليلاملنهج 

ويتمثل يف تتبع املسائل املشرتكة بني علوم القرآن :  الوصفياملنهج االستقرائي− ١

  .وعلم البالغة، وتقريرها

ويتمثل يف املوازنة بني ما تناول أصحاب كل فن هلذه املسائل : املنهج املقارن− ٢

  .املشرتكة، وبيان ذلك وأسبابه وأبعاده

  

  :خطة البحث: ًسادسا

 ومبحثني، وخامتة، مث فهرس اقتضت طبيعة البحث أن يكون يف مقدمة ومتهيد،

  .املصادر واملراجع، وفهرس احملتويات

أمهية املوضوع، أسباب اختياره، ومشكلة البحث، : أما املقدمة فقد تناولت فيها

  .دراسة، ومنهج البحث، وخطة البحثوالدراسات السابقة، وحدود ال
                                                           

ٍهو عبارة عن عملية دقيقة تسعى إىل حصر البيانات، و) ١( ٍ مالحظة الظواهر املرتبطة �ا �دف الـربط ٌ
-  وتنحصر وظيفـة االسـتقراء يف حماولـة تتبـع القـضية ٍبينها مبجموعة من العالقات الكلية العامة،

 و ربط أجزائهـا ببعـضها الـبعض واسـتخالص حكـم كلـي عـام ، ومـن هنـا يتبـني لنـا -حمل الدراسة
دل منها على الكليات،  أو ليستدل منهـا علـى أن املنهج االستقرائي يعين استقراء اجلزئيات ليست

الرابط العام بني هذه األجزاء ، لذلك قيل إن جوهر املنهج االستقرائي هو االنتقال من اجلزئيـات 
إىل الكليات، أو من اخلاص إىل العام عن طريق املالحظة ودراسة الفروض والرباهني وإجياد األدلة 

حوث العلمية، أمحد عبد الكرمي سالمة، الطبعة األوىل، دار األصول املنهجية إلعداد الب:  ينظر. 
ــة، القـــاهرة،  حممـــود . وينظـــر االســـتقراء واملـــنهج العلمـــي، د  ، ٣٤: ،  ص ١٩٩٩النهـــضة العربيـ

املنطق احلديث ومناهج :   ينظر٦٢: م، ص ١٩٨٠ اإلسكندرية -زيدان مؤسسة شباب اجلامعة
 ١٩٦٦لو املصرية، الرابعة، مصر، سنة ، مكتبة األجن)٥٤(حممود قاسم، ص. البحث، د

ًاملنهج التحليلي يقوم الباحث من خالله بالوقوف عند مفردات حبثه حملال وواصفا وكاشفا عن ) ٢( ً ً
انظر مناهج البحث العلمي، عبد الرمحن بدوي، ط وكالة املطبوعات بالكويت، "مجيع أجزائها 

  ". م١٩٧٧الثالثة 
د كبري على التدليل املنطقي للوصول إىل حلول ونتائج ملقدمات مت يعتمد املنهج النقدي إىل ح) ٣(

ط وكالة املطبوعات، -انظر اصول البحث العلمي ومناهجه، أمحد بدر"مناقشة جزيئا�ا 
  ".م١٩٨٢السادسة -الكويت
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  :وأما التمهيد فقد جاء يف مطلبني

ًرآن لغة واصطالحاالتعريف بعلوم الق: املطلب األول ً.  

ًيف بعلم البالغة لغة واصطالحاالتعر: املطلب الثاين ً.  

  :ظري للتداخل المعرفي بين العلمينالمدخل الن: المبحث األول

  :وفيه أربعة مطالب

  .املفهوم: املطلب األول

  .النشأة والتطور: املطلب الثاين

   .األمهية: املطلب الثالث

  .ىف التداخل بني العلمنياألثر التفسريي : املطلب الرابع

  :على التداخل المعرفي بين العلميننماذج تطبيقية : المبحث الثاني

  :وفيه سبعة مطالب

  .الغريب: املطلب األول

  : مسائلأربعةوفيه 

  .تعريف الغريب عند علماء علوم القرآن والبالغيني: املسألة األوىل

  .يب عندهالسمات اليت مييز �ا كل فريق الغر: املسألة الثانية

  .عالقة الغريب بالتفسري يف علوم القرآن وبالفصاحة عند البالغيني: املسألة الثالثة

 .اآلثار التفسريية هلذا التداخل من ناحية علم الغريب: املسألة الرابعة

  اهتمام الفريقني بنحو اجلملة واإلعراب: املطلب الثاين

  : مسائلأربعةوفيه 

  . علمي التفسري والبالغةأمهية النحو يف: املسألة األوىل

  .توجيه خمالفة القاعدة النحوية عند الفريقني: املسألة الثانية

  .واملعىن البالغي) التفسريي(عالقة اإلعراب باملعىن األصلي : املسألة الثالثة
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اآلثار التفسريية هلذا التداخل من ناحية اهتمـام الفـريقني بنحـو اجلملـة : املسألة الرابعة

  .واإلعراب

  .التقدمي والتأخري عند الفريقني: لب الثالثاملط

  : مسائلأربعةوفيه 

  .مفهومه عند علماء علوم القرآن والبالغيني: املسألة األوىل

  .صوره عند كل فريق: املسألة الثانية

  .أغراض التقدمي والتأخري لدى كل فريق: املسألة الثالثة

ــــد اآلثــــار التفــــسريية هلــــذا التــــداخل مــــن ن: املــــسألة الرابعــــة احيــــة التقــــدمي والتــــأخري عن

  .الفريقني

  .احلقيقة وا�از عند علماء علوم القرآن والبالغيني: املطلب الرابع

  : مسائلأربعةوفيه 

  .مفهوم احلقيقة وا�از عند علماء علوم القرآن والبالغيني: املسألة األوىل

  .وقوع ا�از يف القرآن وكالم العرب: املسألة الثانية

  .أنواع ا�از ومشتمالته لدى كل فريق: ثةاملسألة الثال

اآلثــار التفــسريية هلــذا التــداخل مــن ناحيــة احلقيقــة وا�ــاز عنــد علمــاء : املــسألة الرابعــة

  .القرآن والبالغيني

  :اإلجياز واإلطناب عند الفريقني: املطلب اخلامس

  :وفيه ثالثة مسائل

  .وم القرآن والبالغينيتعريف اإلجياز واإلطناب عند علماء عل: املسألة األوىل

  .األمهية البالغية لكل من اإلجياز واإلطناب يف القرآن خاصة: املسألة الثانية

  .اآلثار التفسريية هلذا التداخل من ناحية اإلجياز واالطناب: املسألة الثالثة

  :لوم القرآن والبالغينياخلرب واإلنشاء عند علماء ع: املطلب السادس

  :ثالثة مسائلوفيه 
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ــوم القــــــرآن : ألة األوىلاملــــــس ــــاء علــــ ــــف اخلــــــرب واإلنــــــشاء واخلــــــالف فيــــــه بــــــني علمــ تعريــ

  .والبالغيني

  .ضوابط حتديد معىن اخلرب واإلنشاء لدى كل فريق: املسألة الثانية

اآلثــار التفــسريية هلــذا التــداخل مــن ناحيــة اخلــرب واإلنــشاء عنــد علمــاء : املــسألة الثالثــة

  .علوم القرآن والبالغيني

  عند علماء علوم القرآن والبالغينياألمر والنهي : ابعالساملطلب 

  : مسائلوفيه أربعة

  .مفهوم األمر والنهي لدى كل فريق: املسألة األوىل

  .دور قواعد األمر والنهي يف حتديد احلكم الشرعي: املسألة الثانية

ًالفرق بني األمر والنهي بالغة وحكما: املسألة الثالثة ً.  

 .ار التفسريية هلذا التداخل من ناحية األمر والنهى لدى الفريقنياآلث: املسألة الرابعة

  :عند علماء علوم القرآن والبالغينيالتشبيه والتمثيل : املطلب الثامن

  : ثالثة مسائلوفيه  

  .مفهوم التشبيه والتمثيل لدي الفريقني: املسألة األويل 

 .لدي الفريقنيأسلوب التشبيه والتمثيل وأغراضه : املسألة الثانية      

لــــدي اآلثــــار التفــــسريية هلــــذا التــــداخل مــــن ناحيــــة التــــشبيه والتمثيــــل :       املــــسألة الثالثــــة

  .الفريقني

  :الكناية والتعريض عند علماء علوم القرآن والبالغيني: املطلب التاسع

  :      وفيه ثالثة مسائل

  .مفهوم الكناية والتعريض لدي الفريقني:       املسألة األوىل

  .العالقة بني الكناية والتعريض لدي الفريقني:       املسألة الثانية

اآلثار التفسريية هلذا التداخل من ناحية الكناية والتعريض لدي :       املسألة الثالثة

 .الفريقني
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  :احملسنات اللفظية واملعنوية عند علماء علوم القرآن والبالغيني: املطلب العاشر

  :     وفيه ثالثة مسائل

  .مفهوم احملسنات اللفظية واملعنوية لدي الفريقني:      املسألة األوىل

  .أنواع احملسنات اللفظية واملعنوية لدي الفريقني :     املسألة الثانية

اآلثار التفسريية هلذا التداخل من ناحية احملسنات اللفظية واملعنوية :      املسألة الثالثة

  .لدي الفريقني

  الفهارس ؛مث التوصيات وأهم النتائج مل علىوتشت:الخاتمة   
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 التمهيد

  علوم القرآن وعلم البالغة بين اللغة واالصطالح

  :المطلب األول

  صطالحاال ولغةال  بين  القرآنعلوم 

  :تعريف علوم القرآن بإعتبار تفكيك التركيب اإلضافي: ًأوال

ًعلم اعلم علما فهو العلم مفرد علوم ، وهو ضد اجلهل من علم ي: ًتعريف العلم لغة
َّوعلم آدم األسامء كلها ثم {: عامل وعالمة ، والعامل والعليم واحد، ومنه قوله تعاىل  َ َ ْ َ َُ َ َ ََّ َُّ َ ْ َ

َعرضهم عىل املالئكة فقال أنبئوين بأسامء هؤالء إن كنْتم صادقني  ُ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ
َ ُْ َ ْ ْ َُ ُْ ْ َ َ َِ ِ َِ َ َ ِ ِِ َ َ ََْ ُقالوا ) ٣١(َ َ

َسبحانك ال علم ل َْ ُ
ِ َ َ َ َ ُنَا إال ما علمتنَا إنك أنت العليم احلكيمْ َ ُ ْ َ

ِ ْ ْ َِّ َ َ َْ َّ ََ َ ِ ، ]٣٢، ٣١: البقرة[ } َِّ

ًوقل رب زدين علما{: ومنه قوله تعاىل َ َِْ ِ ِْ ِّ ْ ، والعلم مرادف للفهم واملعرفة] ١١٤: طه[} ُ
)١(

 

إدراك ذات الشيء، والثاين احلكم على الشيء بوجود شيء هو موجود : والعلم ضربان

ال {: فاألول هو املتعدى إىل مفعول واحد، قال تعاىل.  نفى شيء هو منفى عنهله، أو

فإن علمتموهن {: املتعدى إىل مفعولني، حنو قوله: ، والثاين} تعلمو�م اهللا يعلمهم

، إشارة إىل } يوم جيمع اهللا الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا{: وقوله. } مؤمنات

أن عقوهلم قد طاشت
)٢(

. 

هو املعرفة أو إدراك الشيء على ما هو عليه وقيل هو : اًتعريف العلم اصطالح

هو حصول صورة الشيء يف العقل، واألول : االعتقاد اجلازم املطابق للواقع، وقال احلكماء

ٍهو مستغن عن : زوال اخلفاء من املعلوم، واجلهل نقيضه، وقيل: أخص من الثاين، وقيل

                                                           

رمزي : ،بتحقيق)هـ٣٢١: املتوىف(مجهرة اللغة ،ألبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي : ينظر) ١ (
، الصحاح تاج اللغة )٩٤٨/ ٢(م ١٩٨٧ بريوت، -دار العلم للماليني : ١ بعلبكي، طمنري

وصحاح العربية الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ألبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب 
 ١٤٠٧ بريوت،–دار العلم للماليني : ٤أمحد عبد الغفور عطار، ط: ، حتقيق)هـ٣٩٣: املتوىف(
، معجم مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويين )١٩٩٠/ ٥(م،  ١٩٨٧ -  هـ

دار الفكر،عام : عبد السالم حممد هارون،ط: ،بتحقيق)هـ٣٩٥: املتوىف(الرازي، أبو احلسني 
 ،)١٠٩/ ٤(م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: النشر

د بن يعقوب بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز،�د الدين أبو طاهر حمم: ينظر) ٢ (
ا�لس األعلى للشئون : حممد علي النجار، ط: ،بتحقيق)هـ٨١٧: املتوىف(الفريوزآبادى 

 ).٨٨/ ٤( م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة ،-اإلسالمية 
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

العلم، وصول :  راسخة تدرك �ا الكليات واجلزئيات، وقيلصفة: العلم: التعريف، وقيل
: عبارة عن إضافة خمصوصة بني العاقل واملعقول، وقيل: النفس إىل معىن الشيء، وقيل

)١(ٍعبارة عن صفة ذات صفة 
.  

ًَقراءة(يقرأ ) َََقـرأ(مصدر : ًتعريف القرآن لغة َ
ًقـرآنا(َو ) ِ ِّبالضم، ويسمى كالم اهللا ) ُْ َّ ِ–

:  كتابا وقرآنا وفرقانا، ومعىن القرآن- صلى اهللا عليه وسلم- الذي أنزله على نبيه-تعاىل

مجعته : قرأت الشيء قرآنا: اجلمع، ومسي قرآنا؛ ألنه جيمع السور، فيضمها، يقال

وضممت بعضه إىل بعض
)٢(

.  

صلى اهللا عليه -  هو كالم اهللا املعجز املنزل على النيب :ًتعريف القرآن اصطالحا

، املنقول »الناس«إىل آخر سورة » الفاحتة«املكتوب يف املصاحف من أول سورة  -وسلم

إلينا بالتواتر املتعبد بتالوته
)٣(

.  
  : تعريف علوم القرآن بإعتبار التركيب اإلضافي : اًثاني

هي تلك العلوم اليت تتصل بالقران الكرمي وكل العلوم اليت : ًتعريف علوم القرآن لغة

مه من علوم الشريعة  اللغة واألصول فيدخل فيه علم العقيدة والفقه تؤخذ منه وكذلك ختد

واألخالق وعلم التفسري والقراءات والرسم واإلعجاز واإلعراب وسائر العلوم
)٤(

.   

                                                           

، )هـ٨١٦: املتوىف(كتاب التعريفات، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين : ينظر) ١ (
–دار الكتب العلمية بريوت : ١ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، ط: قبتحقي

، التوقيف على مهمات التعاريف لزين الدين حممد )١٥٥: ص(م، ١٩٨٣- ،هـ ١٤٠٣لبنان، 
املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري 

م ١٩٩٠-هـ١٤١٠القاهرة، - عبد اخلالق ثروت٣٨عامل الكتب : ١،ط)هـ١٠٣١: املتوىف(
 ).٢٤٦: ص(

ه ، ١٤١٤ بريوت - دار صادر٣، ط)١/١٢٨(لسان العرب، البن منظور األنصاري : ينظر) ٢ (
طاهر أمحد الزاوي، حممود حممد : ، حتقيق)٤/٣٠(النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري 

 هـ، ١٤١٤ -الثالثة : م، الطبعة١٩٧٩ -ه١٣٩٩لمية بريوت املكتبة الع) ط-د(الطناحي 
: ص(خمتار الصحاح، لزين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي 

/ هـ ١٤٢٠اخلامسة، :  صيدا، الطبعة– الدار النموذجية، بريوت -، املكتبة العصرية  )٢٤٩
 .م ١٩٩٩

 مطبعة عيسى البايب ٣ُّْعلوم القرآن، حممد عبد العظيم الزرقاين، طمناهل العرفان يف : ينظر) ٣ (
 مكتبة ٣، ط)١٧ص(، مباحث يف علوم القرآن، مناع بن خليل القطان )١/١٩) (ت-د(احلليب 

م،  املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، لعبد الكرمي ٢٠٠٠ -ه١٤٢١املعارف للنشر والتوزيع 
 ). ٤٧٧/ ٢(م ١٩٩٩ - ه١٤٢٠  الرياض-  مكتبة الرشد١النملة، ط

 هـ ١٤١٤مطبعة الصباح دمشق،: ١علوم القرآن الكرمي، نور الدين حممد عرت احلليب، ط: ينظر ) ٤ (
  =، دراسات يف علوم القرآن ، حملمد بكر إمساعيل )٧: ص( م،١٩٩٣ -
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هو الفن الذي تتعلق مباحثه بالقرآن الكرمي من :ًتعريف علوم القرآن اصطالحا 

قبل اهلجرة وما نزل منه بعد اهلجرة، معرفة أول ما نزل منه وآخر ما نزل، وما نزل منه 

وأسباب نزول بعض آياته، ومجعه وترتيبه وعدد آياته، وسوره، وحمكمه ومتشا�ه وناسخه 

ومنسوخه، وإعجازه، وأمثاله، وأقسامه، وجدله، وقصصه، وتفسريه إىل غري ذلك من 

.....املباحث 
)١(

.  

  :المطلب الثاني
 بين اللغة واالصطالح علم البالغة 

  

هي من بلغ مبعىن وصل إىل النهاية وأدرك الغاية ، والبالغة : ًتعريف البالغة لغة: الأو

الفصاحة والبيان الكايف ، يقال رجل بليغ حسن املنطق
)٢(

  .  

هي مطابقة الكالم العريب الفصيح مقتضى : تعريف البالغة اصطالحا: اًثاني

احلال
)٣(

 . 

                                                                                                                                               

، ، مباحث يف علوم القرآن ) ١٢: ص(م ١٩٩٩-هـ١٤١٩دار املنار ،: ٢،ط)هـ١٤٢٦: املتوىف(= 
 مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،: ٣،ط)هـ١٤٢٠: املتوىف(ملناع بن خليل القطان 

 )..١٢:ص(م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١
، مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان )٢٧/ ١(مناهل العرفان يف علوم القرآن ، للزرقاين  : ينظر) ١(

  ). ١٢: ص(
: املتوىف(يل بن محاد اجلوهري الفارايب الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،أليب نصر إمساع: ينظر) ٢(

  بريوت،–دار العلم للماليني : ٤أمحد عبد الغفور عطار،ط: ،حتقيق)هـ٣٩٣
، الغريبني يف القرآن واحلديث، أليب عبيد أمحد بن حممد اهلروي )١٣١٦/ ٤( م ١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧
 اململكة العربية -الباز مكتبة نزار مصطفى : ١أمحد فريد املزيدي، ط: ،حتقيق) هـ٤٠١املتوىف (

، شذرات الذهب دراسة يف البالغة القرآنية ، )١/٢١١( م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩السعودية، 
  ). ، برتقيم الشاملة آليا٣١: ص(حملمود توفيق حممد سعد 

اإليضاح يف علوم البالغة، حملمد بن عبد الرمحن بن عمر، أبو املعايل، جالل الدين : ينظر )٣ (
حممد عبد املنعم : ، بتحقيق)هـ٧٣٩: املتوىف(، املعروف خبطيب دمشق القزويين الشافعي

، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، )١/١٩( بريوت، –دار اجليل : ٣خفاجي، ط
َّليحىي بن محزة بن علي بن إبراهيم، احلسيين العلوي الطاليب امللقب باملؤيد بالله  : املتوىف(ّ

، جواهر البالغة يف املعاين )٥٧/ ١( هـ، ١٤٢٣ بريوت، - نصرية املكتبة الع: ١،ط)هـ٧٤٥
يوسف . د: ، حتقيق)هـ١٣٦٢: املتوىف(والبيان والبديع ، ألمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي 

  ) .٢١: ص(املكتبة العصرية، بريوت، : الصميلي، ط
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  المبحث األول

  قرآن وعلم البالغة التداخل المعرفي بين علوم ال

  اآلثار التفسيرية – األهمية – النشأة والتطور –المفهوم 

 : أربعة مطالبيشتمل عليو

مفهوم التداخل المعرفي بين مسائل علوم القرآن ومسائل علم : المطلب األول

  .البالغة 

   التداخل المعرفي بين علوم القرآن وعلم البالغة شأة وتطورن: المطلب الثاني

  .أهمية التداخل المعرفي بين علوم القرآن وعلم البالغة : الثالثالمطلب 

  .للتداخل بين علوم القرآن وعلم البالغة اآلثار التفسيرية : المطلب الرابع

  

  لمطلب األولا

  :ًلغة.مفهوم التداخل المعرفي بين مسائل علوم القرآن ومسائل علم البالغة  

  

   :التداخل: ًأوال

ُتداخل المفاصل : من دخول الشيء يف الشيء، يقالوالتداخل يف اللغة هو  ُ
ِ َ َ ْ ُ َ

ُودخاهلا ٍدخول بـعضها يف بـعض: ِ ْ َْ َِ َ
ِ ُوتداخل األمور. ُ ُ ُ ِتشا�ها والتباسها ودخول بـعضها يف : َ َ

ِ
ْ َ ُُ ُ َ

ٍبـعض ْ ِويطلق على ذوائب الفرس. َ َ َْ ُ
ِ
ََ َ َالدخال والدخال؛ لتداخله: ُ َُّ ِّ

)١(ا
َ وقد يطلق على . ُ

ٍط؛ ألن أصل اخللط تداخل أجزاء األشياء بـعضها يف بـعضاخلل: التداخل ْ ْ َْ َ َِ َ
ِ ِ ِْ َ ْ َْ ْ َ َُ ُُ َ َ ِ

َْ
)٢(

    .  

  

   : المعرفي: ًثانيا

ًَعرفه يـعرفه معرفة : عرف، يقال: وهو من النسبة إىل املعرفة، واملعرفة، من الفعل ُ َِ ِْ َْ َُ ُ ََ

                                                           

 .  هـ١٤١٤، ٣ بريوت، ط–، دار صادر )١١/٢٤٣(لسان العرب، البن منظور: ينظر) (١
  .  بريوت-، املكتبة العلمية )١/١٧٧(املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، للفيومي: ينظر) (٢
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ًوعرفان ْ
ً وعرفة وعرفاناِ ًَِّ ِ َ، بكسرتـني مشددة ااَِ َ َّْ َ ُ ِ ََ ْ َعلمه: ِلفاءَ

ِ
َ

)١(
وبذلك تكون املعرفة هي   ؛

ٍالعلم، وقيل ال؛ إذ املعرفة أخص من العلم؛ أل�ا إدراك الشيء بتفكر وتدبر ألثره ٍ)٢(
 

وبذلك يكون التداخل املعريف مركب من مضاف ومضاف إليه، وهي هنا إضافة ؛

   . التداخل اخلاص باملعرفة بني علوم القرآن وعلم البالغة: اختصاص، أي

  :ًاصطالحا

ًوهذا املصطلح من املصطلحات احملدثة اجلديدة، اليت مل تكن مستعملة قدميا،  َ َ

ًويطلق عليه أيضا التكامل، ويقول أحد الباحثني  َ ويعىن بالتكامل العلمي ذلك التمادد يف "ُ

اخلدمات والتبادل يف املنافع العلمية بني العلوم، أي هو ما يعرب عنه بثنائية اإلمداد 

ستمداد يف كل علم مستند إليه يف بناء معرفة مفيدة؛ تعود على اإلنسان والكون واال

"بالصالح والنفع
)٣(

.  

ِومن خالل هذا التعريف يتبني أن املقصود من التداخل هو ما نستطيع أن نطلق  ُ

عليه التعاون بني العلوم، فكل علم حيتاج إىل قدر منه يف علم آخر، ألن العلوم أسسها 

قا�ا واحدة، ال سيما العلوم اليت ختدم النص الشرعي من كتاب وسنة، وهي واحدة ومنطل

َما يطلق عليها العلوم الشرعية؛ وذلك أل�ا قامت من أجل هدف ومقصد واحد، وهو  ُ
خدمة النص الديين، والعلوم اليت شأ�ا هذا ال بد أن يكون بينها تداخل ما يف مباحثها 

  . وموضوعا�ا

 هذا احلقل ينصون على أن من الظواهر الثقافية والفكرية اليت وذلك فإن الباحثني يف

تستوقف الدارس والباحث واملتابع ملسار الرتاث العريب اإلسالمي يف تطوره التارخيي هو 
                                                           

مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، : ، حتقيق)٨٣٥ص(القاموس احمليط، للفريوزآبادي: ينظر) (١
 لبنان، –ريوت ُحممد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ب: بإشراف

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ٨ط
، حممد باسل عيون )٣/٥٩(عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، للسمني احلليب: ينظر) (٢

  .  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، ١السود، دار الكتب العلمية، ط
، احلسان شهيد. د  مقاربة منهجية بقلم: التكامل املعريف بني علوم الوحي وعلوم الكون) (٣

  . م٢٠١٣، ١٥٠، جملة املسلم املعاصر، العدد )١٥٩ص(
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ذلك التداخل القائم بني العلوم اليت نشأت يف أحضان هذا الرتاث، حيث إن العالقة 

زة، والوصف الغالب، والعنصر املهيمن على التداخلية والتكاملية كانت هي السمة البار

مجيع العلوم اليت نشأت يف هذا الرتاث، وتطورت يف أحضان الثقافة العربية اإلسالمية
)١(

.  

ومن ألصق العلوم بالنص القرآين مها علوم القرآن وعلوم البالغة، أما علوم القرآن 

شأ يف األصل إال للنص ُفهو ظاهر من خالل نسبتها إليه، أما علم البالغة، فهو مل ين

ًالقرآين، ألن القرآن باالتفاق يف أعلى درجات البالغة، فال بد ملن ينظر فيه مريدا لفهمه 

ًوالوقوف على فهمه أن يتقن علم البالغة، ولذلك اشرتط العلماء أن يكون املفسر عارفا 

ًبعلم البالغة متقنا ملباحثه
)٢(

.  

ريف بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة، َّومن هنا ميكن أن نقول أن التداخل املع

الذي هو حمط نظر حبثنا هو املسائل اجلزئية املشرتكة بني العلمني، واليت مت دراستها يف 

  .العلمني

  المطلب الثاني

   التداخل المعرفي بين علوم القرآن وعلم البالغةشأة وتطورن

الشرعية من القرآن مل تكن العلوم اإلسالمية اليت قامت من أجل خدمة النصوص 

ُِّوالسنة؛ قد دون شيء منها يف عصر النبوة والصحابة، وذلك ألسباب أن عصر النبوة هو 
ًعصر البناء الرئيس اليت ستتكون منه العلوم، وأيضا فإن الصحابة رضي اهللا عنهم مل 

لعرب ًيكونوا حباجة إىل تدوين العلوم، أل�م يعرفو�ا طبعا، فهم أهل الفصاحة والبالغة وا

األصالء، وهذا هو أساس كل علوم اإلسالم مع معرفة تصرفات ومقاصد الشرع، وهذا 

 -صلى اهللا عليه وسلم-كانوا يعرفونه؛ فقد كانوا يشهدون نزول الوحي، ويعيشون معه

                                                           

مقدمات يف املنهجية اإلسالمية للدكتور حسن ملكاوي، منشوران  :منهجية التكامل املعريف: ينظر) (١
  . م٢٠١٢: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

صدقي حممد مجيل، دار /، حتقيق)١/١٧( حيان األندلسيالبحر احمليط يف التفسري، أليب: ينظر) (٢
  .  هـ١٤٢٠ بريوت، –الفكر 
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ويفهمون ويطلعون على مراده، وخيربهم مبا يسألون عنه من أمور الشرع
)١(

.  

ًاية التدوين سريى أن أوهلا تدوينا هي العلوم والناظر إىل تاريخ العلوم من حيث بد

املتعلقة بالنص القرآين، فأول العلوم اليت نشأت يف تاريخ اإلسالم هي العلوم اليت ارتبطت 

ًبالقرآن الكرمي، ومسيت بعلوم القرآن، وتشمل كل ما يتعلق بالقرآن الكرمي نزوال عن طريق 

ًالوحي ومجعا لنصوصه، وتعريفا بأسباب نزول ا آليات، واألحرف اليت نزل �ا القرآن ً

والرسم العثماين للمصحف، واإلعجاز القرآين والنسخ يف القرآن، والقصة القرآنية، وكيفية 

  .نزول القرآن واملكي واملدين، ويسمى هذا العلم بعلوم القرآن

 َّوهذه احلقيقة التارخيية إذا تأملنها وجدنا أن الكالم عن اإلعجاز من العلوم األوىل

ِّمن علوم القرآن اليت صنف فيها، إذ الكالم يف اإلعجاز ابتدأ من القرن الثالث اهلجري ملا 

أثاره بعض املعتزلة بالقول يف هذا اجلانب، وقد أفرد الكالم فيه كبار املعتزلة يف هذا 

)٢(َّالوقت، منهم النَّظام
ًواإلعجاز هو لب قضية علم البالغة، بل قد قام العلم أساسا  ؛

جل هذه القضية، وهي كيفية الوقوف على إعجاز القرآن من جهة بالغته من أ

  .)٣(وفصاحته

لكن قضية اإلعجاز كانت قضية قائمة بذا�ا، وأفردت هلا الكتب بامسها 

                                                           

أيب عبيدة مشهور بن حسن /، حتقيق)٤/١٣٢،١٢٨(املوافقات، أليب إسحاق الشاطيب : ينظر) (١
  . م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١آل سلمان، دار ابن عفان، ط

ّهو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري، متكلم وشا) (٢ ُعر، ولد يف البصرة، تتلمذ يف االعتزال ّ
ًعلى يد أيب اهلذيل العالف، مث انفرد عنه وكون له مذهبا خاصا  ً ّ ، ومن أشهر تالميذه )ّالنظامية(ّ

ًتويف يف بغداد، واختلف أيضا يف زمن وفاته، ما بني عام . اجلاحظ ِ
.  هـ٢٢٩ هـ، وعام ٢٢١ُ

 لبنان، –راهيم رمضان، دار املعرفة بريوت إب/، حتقيق)٢١١ص(الفهرست، البن الندمي: ينظر
جمموعة من /، حتقيق)١٠/٥٤١( م، وسري أعالم النبالء، للذهيب١٩٩٧ - هـ ١٤١٧، ٢ط

  .  م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥، ٣احملققني بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط
، ٥ مصر، ط–ملعارف السيد أمحد صقر، دار ا/، حتقيق)٨ص(إعجاز القرآن، للباقالين: ينظر) (٣

  . م١٩٩٧
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  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

، )بيان إعجاز القرآن(، و)هـ٣٨٤ت)(١(، للرماين)النكت يف إعجاز القرآن(ككتاب

 الكتب جند أ�ا تلمم مبباحث ، وإذا نظرنا إىل حمتوى تلك)هـ٣٨٨ت)(٢(للخطايب

البالغة املعروفة، واليت تعتين ببيان فصاحة وبالغة اللفظة والرتكيب، فتناولوا االستعارة 

َّوالتشبيه واإلجياز وغريها، وهلذا نص الرماين على أن الكالم يف البالغة، واليت يظهر من  

والتالؤم ،  واالستعارة ،والتشبيه ، اإلجياز : خالهلا إعجاز القرآن، على عشرة أقسام

: وحسن البيان، مث قال، واملبالغة ، والتضمني ، والتصريف ، والتجانس ، والفواصل 

ًوحنن نفسرها بابا بابا إن شاء اهللا تعاىل" وإىل هذه املرحلة ما زالت مباحث علم  ؛)٣"(ً

 أفرد البالغة حتت عنوان إعجاز القرآن، وتندرج حتت علوم القرآن، مث بعد ذلك جاء من

ًتلك املباحث بالتصنيف، وبذلك أصبح علم البالغة علما قائما بذاته، ومن قام �ذه  ً
، فقد ذكر البالغيون )دالئل اإلعجاز(يف كتابه) ٤(املهمة، هو اإلمام عبد القاهر اجلرجاين

                                                           

علي بن عيسى بن علي بن عبد اهللا أبو احلسن الرماين، كان إماما يف العربية، معتزليا، أخذ عن ) (١
التفسري، احلدود األكرب، األصغر، شرح أصول ابن السراج، : الزجاج وابن السراج وابن دريد، له

نباه الرواة على أنباه النحاة، إ: ينظر: ينظر. هـ٣٨٤شرح سيبويه، وغري ذلك، توىف سنة 
 القاهرة، ومؤسسة -حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العريب /، حتقيق)٢/٢٩٤(للقفطي

م، وبغية الوعاة يف طبقات اللغويني ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٦، ١ بريوت، ط–الكتب الثقافية 
  .   صيدا/  لبنان - حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية/، حتقيق)٢/١٨٠(والنحاة، للسيوطي

اخلطايب أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم، اإلمام، العالمة، احلافظ، اللغوي، أبو سليمان ) (٢
أيب بكر : محد  بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت، أخذ الفقه على مذهب الشافعي عن

كتاب غريب :  اللغةالقفال الشاشي، وأيب علي بن أيب هريرة، ونظرائهما، ومن مشهور كتبه ىف
احلديث، وهو غاية ىف بابه، وله معامل السنن ىف شرح سنن أىب داود، وأعالم السنن ىف شرح 

إنباه الرواة على أنباه : ينظر. هـ٣٨٨البخارى، وكتاب الشجاج، وغري ذلك، توىف سنة 
  ).  ١٧/٢٣(، وسري أعالم النبالء)١/١٦٠(النحاة

حممد زغلول سالم، دار . حممد خلف اهللا، د/، حتقيق)٧٦ص(النكت يف إعجاز القرآن، للرماين) (٣
  . م١٩٧٦، ٣املعارف مبصر، ط

عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاىن أبو بكر النحوى، عامل بالنحو والبالغة، أخذ النحو جبرجان ) (٤
عن الشيخ أىب احلسني حممد بن احلسن بن حممد بن عبد الوارث الفارسى ابن أخت الشيخ أىب 

دالئل اإلعجاز، : ى الفارسى، وأكثر عنه، له الكثري من املصنفات يف النحو والبالغة، منهاعل
= إنباه : ينظر. هـ٤٧١وأسرار البالغة، واملقتصد يف شرح اإليضاح يف النحو وغريها، تويف سنة 
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= أول من أسس من هذا العلم قواعده،  وأوضح براهينه وأظهر فوائده، ورتب أفانينه"أن 

امل النحرير علم احملققني عبد القاهر اجلرجاىن؛ فلقد فك قيد الغرائب بالتقييد، الشيخ الع

وهد من سور املشكالت بالتسوير املشيد، وفتح أزهاره من أكمامها، وفتق أزراره بعد 

  ). ١"(استغالقها واستبهامها

�مث توالت مصنفات كتب البالغة وكثرت، وبذلك أصبح علم البالغة علما مستقال  ً
  .أبوابه وفصولهله 

وكذلك علوم القرآن كانت مفرقة كل فن منها مستقل فأسباب النزول هلا مصنفا�ا 

اخلاصة، والقراءات هلا مصنفا�ا اخلاصة، ومل يعنت املتقدمون مجع املهم من تلك العلوم يف 

مصنف واحد، كما صنع علماء احلديث يف كتب املصطلح فقد مجعوا املهم املتفرق من 

  .ثعلم احلدي

�وأول من مجع املهم من علوم القرآن، حىت أصبح فن�ا مستقال هو اإلمام 

وملا كانت علوم القرآن ال : " ، إذ قال)الربهان يف علوم القرآن(يف كتابه)٢(الزركشي

تنحصر ومعانيه ال تستقصى وجبت العناية بالقدر املمكن ومما فات املتقدمني وضع 

وضع الناس ذلك بالنسبة إىل علم احلديث كتاب يشتمل على أنواع علومه وكما 

فاستخرت اهللا تعاىل ـ وله احلمد ـ يف وضع كتاب يف ذلك جامع ملا تكلم الناس يف فنونه 

وخاضوا يف نكته وعيونه وضمنته من املعاين األنيقة واحلكم الرشيقة ما يهز القلوب طربا 

                                                                                                                                               

، وبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، )٢/١٨٨(الرواة على أنباه النحاة، للقفطي=
  ).  ٢/١٠٦(وطيللسي

 –، املكتبة العنصرية )١/٧(الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ليحىي بن محزة العلوي) (١
  .  هـ١٤٢٣، ١بريوت، ط

حممد بن عبد اهللا بن �ادر الزركشي الشافعي األصويل املفسر، من شيوخه مجال الدين اإلسنوي، ) (٢
لبحر احمليط يف أصول الفقه، والربهان يف علوم القرآن، وابن كثري، له تصانيف يف شىت العلوم؛ ا
إنباء الغمر ل بأبناء العمر، البن حجر : ينظر. هـ٧٩٤والتذكرة النحوية يف النحو، تويف سنة 

 جلنة إحياء الرتاث -د حسن حبشي، ا�لس األعلى للشئون اإلسالمية /، حتقيق)١/٤٤٦(
  . م١٩٦٩هـ، ١٣٨٩اإلسالمي، مصر، 



       

    

 

 

 

 

٣٢

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

 معينا للمفسر على حقائقه ويبهر العقول عجبا ليكون مفتاحا ألبوابه وعنوانا على كتابه

: ومطلعا على بعض أسراره ودقائقه واهللا املخلص واملعني وعليه أتوكل وبه أستعني ومسيته

  ).١"(الربهان يف علوم القرآن

ًفقد نص الزركشي صراحة يف هذا النص أن املتقدمني من العلماء مل يضعوا كتابا 
  .ًمفردا يف علوم القرآن

ًما فيه إشارة إىل ما ميكن أن نعده سببا يف التداخل ًوقد ذكر الزركشي كالما مه �

ومعلوم أن تفسريه يكون بعضه من : " املعريف بني علوم القرآن والبالغة، وذلك يف قوله

قبيل بسط األلفاظ الوجيزة وكشف معانيها وبعضه من قبيل ترجيح بعض االحتماالت 

 يف هذا أن سبب التداخل بني ِّفيبني لنا الزركشي؛)٢"(على بعض لبالغته ولطف معانيه

ًمباحث علوم القرآن وعلم البالغة هي أن تفسري القرآن كما قال الزركشي يكون متوقـفا  ِّ

  .على معرفة البالغة والفصاحة

ًوبذلك يكون التداخل املعريف بني علوم القرآن وعلم البالغة قد بدأ قدميا منذ 

آين من الناسخ واملنسوخ وإعجازه وغريها كما التأليف يف العلوم املتفرقة املتعلقة بالنص القر

ذكرنا، مث أخذ شكله املتطور عند استقالل فن البالغة على يد عبد القاهر اجلرجاين، 

  . فن علوم القرآن على يد الزركشيواستقالل

  المطلب الثالث

  .أهمية التداخل المعرفي بين علوم القرآن وعلم البالغة 

باحث علوم القرآن وعلم البالغة أمهية بالغة، وهذه وهلذا التداخل واالشرتاك بني م

األمهية تكمن يف أن دراسة هذه املباحث يف العلمني هي يف احلقيقة دراسة متكاملة لتلك 

ًاملباحث املشرتكة؛ ألنه كما تقرر قبل أن تلك العلوم كانت نسقا واحدا، وإمنا احتيج إىل  ً ُ َّ

                                                           

حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب /، حتقيق)١/٩(ان يف علوم القرآن، للزركشيالربه) (١
  .  م١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦، ١العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه، ط

  ). ١/١٥(الربهان يف علوم القرآن، للزركشي) (٢



       

    

 

 

 

 

٣٣

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

 إذ مع مرور الزمان ودخول األعاجم الدين الفصل بينها لدواعي التيسري لتلك العلوم؛

وحاجتهم إىل التيسري يف تناول العلم، وال يكون هذا إال بفصل العلوم وتيسري 

  ).١(عرضها

َّوقد نص العلماء على هذا املعىن، وهو أن العلوم حيتاج بعضها إىل بعض، وال يكون 

ًاول طرفا منها، ألننا بذلك احلكم على املسألة املبحوثة إال إذا أملمنا �ا عند كل فن تن

كما سيأيت يف املبحث اخلاص - نكوم قد أحطنا بأبعاد تلك املسألة أو هذا املوضوع؛ ألنه

ً سنرى أن املسائل املشرتكة بني العلوم يتناول كل فن تناول تلك القضية جزءا -بالتطبيق
ناسب مع هذا يتناسب مع طبيعة ومقصد هذا الفن، ال يتناوهلا الفن اآلخر؛ أل�ا ال تت

يف ) ٢(الفن؛ ألنه يتناوهلا من جانب آخر يتناسب مع طبيعته، وهذا ما أملح إليه الطويف

فإن العلوم والفنون واملسائل ميد بعضها بعضا، ويربهن يف بعضها على بعض، فمن : "قوله

وهلذا تزيد مادة العلم يف فن بتحصيله فنا آخر، فإذا . جهل فنا، نقص عليه مادة فن آخر

ف الكالم واملنطق وحنو ذلك من املعقوالت، ظهر أثر ذلك يف صحة تصوره للحقائق، عر

وتقريره لألدلة وتركيبه لألقيسة، وإذا عرف احلساب واهلندسة، ظهر أثر ذلك يف مهارته يف 

  ). ٣"(الفرائض والوصايا، واستخراج ا�هوالت، وعلى هذا فقس

ًفالطويف يصرح بأن العلوم ميد بعضها بعضا ِّ ، ولذلك فمن نقص علمه مبادة فن فهو ُ

وقد ضرب أمثلة بعلوم مثل احلساب واهلندسة وأ�ا . ناقص املعرفة بالفن الذي ينظر فيه
                                                           

 بغداد، – ، مكتبة املثىن)١/١(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حلاجي خليفة: ينظر) (١
  . م١٩٤١

سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي بن سعيد، الطويف الصرصري مث البغدادي، الفقيه األصويل، ) (٢
وقرأ على . املتفنن، لقي الشيخ تقي الدين ابن تيمية، واملزي والشيخ جمد الدين احلراين، وجالسهم

 شرح خمتصر الروضة يف أصول الفقه، :ابن أيب الفتح البعلي يف العربية، له مصنفات جليلة، منها
. هـ٧١٦اإلكسري يف قواعد التفسري، درء القول القبيح يف التحسني والتقبيح، وغريها، توىف سنة 

د عبد الرمحن بن سليمان /،  حتقيق)٤/٤٠٤(ذيل طبقات احلنابلة، البن رجب احلنبلي: ينظر
  .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥، ١ الرياض، ط–العثيمني، مكتبة العبيكان 

عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، /، حتقيق)٣/٥٨٦(شرح خمتصر الروضة، لنجم الدين الطويف) (٣
  .  م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧، ١مؤسسة الرسالة، ط



       

    

 

 

 

 

٣٤

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

ًمؤثرة يف أحد علوم الدين، فهذا وإن كان حاصال يف مثل تلك العلوم اليت هي ليست من 

َّألننا كما قررنا قبل منبع العلوم الشرعية، فيكون األمر بني العلوم الشرعية أوضح وأهم؛ 

ذلك أن العلوم الشرعية بينها تشابه لتشابه املقصد واألصل، وهو أ�ا قائمة خلدمة النص 

  .الشرعي من كتاب وسنة

يف تلك املؤلفات اليت عين أهلها بالقرآن الكرمي؛ جند االشرتاك "ولذلك فعند النظر 

كما جند يف . بحث والدراسةالواضح يف عدد من العلوم مع االختالف البني يف طريقة ال

ُداخل تلك العلوم املشرتكة مسائل قد انفرد بدراستها علماء فن دون غريهم ومن  ؛)١"(َ

هنا فإن من هذا املنطلق تكمن أمهية الدراسة اليت حنن بصدد الكالم عليها، وهي املسائل 

نفرد كل علم املشرتكة بني علوم القرآن والبالغة، للوقوف عل سبب هذا االشرتاك ومباذا ا

 عن اآلخر يف تلك املسائل املشرتكة، مبا يفيد الناظر يف العلمني، وكيف يسهم ذلك يف

  .خدمة النص القرآين

  المطلب الرابع

  .للتداخل بين علوم القرآن وعلم البالغة اآلثار التفسيرية 

َّأن التداخل املعريف بني مسائل علوم القرآن وعلوم : أوضح يف هذا املطلببداية 

ومن هذا ،  هو املسائل اجلزئية املشرتكة بني العلمني،لبالغة، الذي هو حمط نظر حبثناا

املنطلق ذهب بعض املفسرين ىف تفسريهم لكتاب اهللا عز وجل إىل اإلعتناء بالتوجيه 

نسميه اليوم بالتفسري البالغي، أي  وهذا ما ....البالغي يف كثري من آي الذكر احلكيم

أتوصل من هذا إىل أن هؤالء  ....لتوجيهات واملسائل البالغيةين باُالتفسري الذي ع

بالتوجيهات البالغية كانت هلم صبغة  هبهم عندما اعتنوا باختالف طبائعهم ومذااملفسرين

ثار التفسريية ىف اآل: نسميه ىف هذا املطلب خاصة ونظرة مستقلة مما أدى إىل وجود ما

                                                           

املسائل املشرتكة بني علوم القرآن وأصول الفقه، وأثرها يف التفسري، فهد بن مبارك بن عبد اهللا ) (١
وة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، شعبة التفسري، ، رسالة دكتوراه، كلية الدع)٥ص(الوهيب

   .هـ١٤٣١جامعة أم القرى، 
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  .التداخل بني العلمني

ُالذين درسوا اإلعجاز قد عنوا �ذا اجلانب أكثر من غريه، حىت وكما أن العلماء   •
أصبح معظم الكتب املؤلفة يف اإلعجاز القرآين مصادر بالغية، مث صار البالغيون يؤلفون 

  .مؤلفا�م البالغية لتكون وسيلة لفهم اإلعجاز القرآين

َ فإن املفسرين منذ نشأة التدوين وهم يعنون �ذا اجلانب عناية كب- رية، وأذكر بإجياز ُ

  :من عنايتهم

ًيف مقدمات تفاسريهم اليت غالبا ما يذكرون فيها شيئا مما يتعلق بإعجاز :  ًأوال ً
ًالقرآن وعلومه وأصول تفسريه ينبهون إىل الوجه البالغي يف اإلعجاز القرآين، وانظر مثال 

"  القرآناجلامع ألحكام"، و) ٥٤٦ت (البن عطية " احملرر الوجيز"مقدمات تفاسري 

البحر "، و) هـ٧٤١(البن جزي " التسهيل لعلوم التنزيل"، و) هـ٦٧١ت (للقرطيب 

التحرير "، و)هـ١٣٣٢ت (للقامسي " حماسن التأويل"، و) هـ٧٤٥ت (أليب حيان " احمليط

  .، وغريها)هـ١٣٩٣ت(للطاهر ابن عاشور " والتنوير

الغة العرب لتفسري القرآن كذلك يف املقدمات يؤكدون على أمهية العلم بب:  ً ثانيا

، وتفسري )هـ٤٦٨ت (للواحدي " البسيط"تفسري : ًالكرمي، وينظر يف ذلك مثال

، وتفسري القامسي )هـ٧٤٥ت (، وتفسري أيب حيان ) هـ٥٣٨ت (للزخمشري " الكشاف"

  .، وغريها)هـ١٣٩٣ت(، وتفسري ابن عاشور )هـ١٣٣٢ت (

 يغفلون البالغة على اختالف بينهم يف يف تفسريهم آليات القرآن الكرمي ال:  ًثالثا

يف ) هـ٣١٠ت (العناية �ا، لكننا جند عناية فائقة لدى عدد منهم كابن جرير الطربي 

: ، وقد صرح بعنايته يف مقدمته حيث قال"جامع البيان عن تأويل أي القرآن"تفسريه 

 باإلخفاء من ًإذ كان موجودا يف كالم العرب اإلجياز واالختصار، واالجتزاء–ٌِّبني (

اإلظهار، وبالقلة من الكثرة يف بعض األحوال، واستعمال اإلطالة واإلكثار، والرتداد 

والتكرار، وإظهار املعاين باألمساء دون الكناية عنها، واإلسرار يف بعض األوقات، واخلرب 

 عن اخلاص يف املراد بالعام الظاهر، وعن العام يف املراد باخلاص الظاهر، وعن الكناية
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

واملراد منه املصرح، وعن الصفة واملراد املوصوف، وعن املوصوف واملراد الصفة، وتقدمي ما 

هو يف املعىن مؤخر، وتأخري ما هو يف املعىن مقدم، واالكتفاء ببعض من بعض، ومبا يظهر 

 أن يكون ما يف كتاب اهللا املنزل على نبيه حممد  -عما حيذف، وإظهار ما حظه احلذف

ًذلك له نظريا، وله مثال وشبيهامن ذلك يف كل  ً ، يف )هـ٧٤١ت (وكذلك ابن جزي ) ً

، وقال يف )هـ٧٤٥ت (مقدمة تفسريه عن أنواع البديع ومباحث البالغة، وأيب حيان 

ًمث أختتم الكالم يف مجلة من اآليات اليت فسر�ا إفرادا : (ًمقدمة تفسريه مبينا منهجه
) هـ١٣٩٣ت (وكذلك ابن عاشور  ،)ًوالبديع ملخصاًوتركيبا مبا ذكروا فيها من علم البيان 

  .وهو من أكثر املفسرين عناية بالبالغة

 له عناية بالبالغة ت ممن كتب يف التفسري وكانًاومن األمهية التنبيه إىل أن كثري• 

ينتمون إىل مذاهب عقدية ختالف منهج أهل السنة واجلماعة، فعلى القارئ أن يتفطن 

ولعل أوضح من  ؛ي املخالففادة من البالغة لتوجيه الرأي العقدلدقة بعض هؤالء يف اإل

ومن هؤالء من يكون حسن (وقال ابن تيمية  ،"الكشاف"ميثل ذلك الزخمشري يف تفسريه 

 البدع يف كالمه، وأكثر الناس ال يعلمون، كصاحب الكشاف ّ، ويدساًالعبارة فصيح

باطل من تفاسريهم الباطلة ما شاء وحنوه، حىت إنه يروج على خلق كثري ممن ال يعتقد ال

اهللا، وقد رأيت من العلماء املفسرين وغريهم من يذكر يف كتابه وكالمه من تفسريهم ما 

، وقال ابن خلدون )١ ()يوافق أصوهلم اليت يعلم أو يعتقد فسادها وال يهتدي لذلك

لزخمشري، وأكثر تفاسري املتقدمني غفل عنه حىت ظهر جار اهللا ا( عن البالغة ًامتحدث

ووضع كتابه يف التفسري، وتتبع آي القرآن بأحكام هذا الفن، مبا يبدي البعض من 

إعجازه، فانفرد �ذا الفضل على مجيع التفاسري، لوال أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند 

تأويالت أهل " إىل تفاسري املاتريدية كـاً أيضوانظر. )٢ ()اقتباسها من القرآن بوجوه البالغة
                                                           

عبد الرمحن :مجع وترتيب)١٣/٣٥٨(البن تيمية " ضمن جمموع الفتاوى: مقدمة التفسري"ينظر )١ (
  ).٢٠٠٤-١٤٢٥جممع امللك فهد، .ط(بن حممد بن قاسم،

مكتبة .ط(الواحد وايف، حتقيق علي عبد  )٢/٢٥٦(، " مقدمة ابن خلدون"ينظر)٢ (
   .)٢/١٢٣: (، وانظر)م٢٠٠٦االسرة
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  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

مفاتيح "للنسفي، وإىل تفاسري األشاعرة كـ "مدارك التنزيل" أليب منصور املاتريدي، و"السنة

 أليب السعود، وغريها "إرشاد العقل السليم"للبيضاوي، و" أنوار التنزيل"للرازي، و" الغيب

 البالغية خلدمة مذاهبهم العقدية من تفاسري املبتدعة، لتدرك كيف يطوع هؤالء األساليب

للدكتور "  أهل السنةاملدخل إىل دراسة بالغة"ذه املسألة الرجوع إىل كتاب وحيسن يف ه، 

  .حممد الصامل

 إلعمال األساليب اً فسيحًاعلى أن تفسري القرآن الكرمي كان ميدان يدل اوهذ 

:  خلدمة املعتقد، قال ابن قتيبة عن املعتزلةاًالبالغية وتطبيقها على آي القرآن تطويع

 تفسري، يريدون أن يردوه إىل مذهبهم، وحيملوا التأويل على وفسروا القرآن بأعجب(

 )وأعجب من هذا التفسري تفسري الروافض للقرآن، وما يدعونه من علم الباطن… حنلهم

الذين أخطؤوا يف : (، وقال ابن تيمية  يف سياق حديثه عن التفسري واملفسرين يف)١(

 خيالف احلق الذي عليه اًا مذهب اعتقدو- مثل طوائف من أهل البدع-الدليل واملدلول 

األمة الوسط، الذين ال جيتمعون على ضاللة كسلف األمة وأئمتها، وعمدوا إىل القرآن؛ 

فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم وال داللة فيها، وتارة يتأولون ما 

ج والروافض خيالف مذهبهم مبا حيرفون به الكلم عن مواضعه، ومن هؤالء فرق اخلوار

 فإ�م من أعظم الناس ًواجلهمية واملعتزلة والقدرية واملرجئة وغريهم، وهذا كاملعتزلة مثال

، وقد صنفوا تفاسري على أصول مذهبهم، مثل تفسري عبد الرمحن بن ً وجداالاًكالم

كيسان األصم شيخ إبراهيم بن إمساعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب 

اجلبائي، والتفسري الكبري للقاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمداين، ولعلي بن عيسى أيب علي 

 .)٢ ()الرماين، والكشاف أليب القاسم الزخمشري

                                                           

دار  ()٤٦/٤٨(،َّيب حممد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أل"ثتأويل خمتلف احلدي"ينظر )١ (
  .)٢٠١٣الكتاب العريب

  ) .١٣/٣٥٦(البن تيمية " ضمن جمموع الفتاوى: مقدمة التفسري"ينظر )٢ (
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  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  كما أن املؤلفات البالغية مل تسلم من هذا املنهاج، حيث استشهد كثري من

النبوية، البالغيني على بعض األساليب البالغية ببعض اآليات القرآنية أو األحاديث 

ًووجهوها توجيها خيدم املذهب العقدي، خاصة أن كثريا من البالغيني ينتمون إىل مذاهب  ً
مبتدعة، بل إن منهم أئمة يف مذاهبهم، وال ينبغي أن يذهب الوهم إىل أن البالغة من 

علوم املبتدعة وال ينبغي اإلفادة منها يف تفسري القرآن الكرمي؛ بل هي علم أصيل من علوم 

ة العربية اليت ال ينبغي للمتصدي لتفسري كالم اهللا  وكالم رسوله  إال أن يتعلمها؛ وما اللغ

علم البالغة إال توصيف وبيان للسان العرب وأساليبهم ونظمهم، وكتاب اهللا تعاىل نزل 

ًإنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون: (�ذا اللسان العريب، كما قال اهللا   ]. ٢: يوسف)[ً

لكالم على حتميل اآليات القرآنية ما ال حتتمله من األساليب البالغية نصرة وإمنا ا

 .للمذهب العقدي
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  المبحث الثاني

 .لى التداخل المعرفي بين العلميننماذج تطبيقية ع

  المطلب األول

 الغريب

  : مسائلأربع يشتمل عليو

 :ند علماء علوم القرآن والبالغيينتعريف الغريب ع: المسألة األولى -

هي الكلمات القرآنية اليت خيفى : تعريف الغريب عند علماء علوم القرآن  : ًالأو

  .  )١(معناها ويبعد على غري املتخصصني والعلماء

هو الكالم الغامض الوحشي البعيد عن : تعريف الغريب عند علماء البالغة  : اًثاني

  .)٢(الفهم واإلدراك إال لقائله، ويقال أغرب أي جاء بشيء غريب 

 :تي يميز بها كل فريق الغريبالسمات ال: لمسألة الثانيةا -

  : السمات التي يميز بها علماء علوم القرآن الغريب : ًأوال 

من السمات اليت مييز �ا الغريب عند علماء علوم القرآن، فمما هو معلوم أنه ليس 

ر وثقيل يف يف القرآن  ما يقال فيه أنه من قبيل الوحشي ، وليس فيه ما يقال أنه متناف

نطقه كما هو يف البالغة ولكن رمبا يقال أن من السمات اليت ميز �ا الغريب يف القرآن 

  : علماء علوم القرآن عند

  .  أن يكون قليل االستعمال عند العرب - ١

                                                           

   دمشق-مطبعة الصباح : ١علوم القرآن الكرمي، لنور الدين حممد عرت احلليب، ط: ينظر ) ١ (
  ).٢٥٥:ص( م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، 
حلنفي الرازي خمتار الصحاح، لزين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ا: ينظر) ٢ (

 الدار النموذجية، -املكتبة العصرية : ٥يوسف الشيخ حممد، ط: ، بتحقيق)هـ٦٦٦: املتوىف(
،  لسان العرب، حملمد بن مكرم بن على، أبو )٢٢٥: ص(م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠ صيدا-بريوت 

 دار صادر: ٣، ط)هـ٧١١: املتوىف(الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى 
  ). ٦٤٠/ ١( هـ ١٤١٤ بريوت،  –
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 أن يكون الكالم الغريب له وجه بعيد غري معروف أو غري ظاهر الداللة ومثال - ٢

َوفاكه{:  ذلك قوله تعاىل
ِ َ ََ�ة وأبا َ  توقف أبو بكر الصديق أن ًافكلمة أب] ٣١: عبس[} ً

أي مساء تظلين أو أي أرض تقلين إن أنا قلت يف كتاب اهللا ما ال : يتكلم فيها برأيه وقال 

هذه الفاكهة قد عرفناها فما األب؟ مث رجع إىل نفسه : وقال عمر رضي اهللا عنه ! أعلم

  .)١(! إن هذا هلو الكلف يا عمر: فقال

 أن تكون الكلمة من األلفاظ املشرتكة اليت هلا أكثر من معين سواء يف اللغة – ٣

فقد يراد �ا العني املبصرة ، وقد يراد ) العني(العربية أو يف لغات آخرى ومثال ذلك كلمة 

) القرء ( �ا العن اجلارية ، وقد يراد �ا اجلاسوس ، وقد يراد �ا الذهب والفضة ، وكلمة 

  .)٢(اظ املشرتكة قد يطلق ويراد به احليض أو يراد به  الطهر إىل غري ذلك من األلف

  : السمات التي يميز بها علماء البالغة الغريب: ًثانيا 

مثل قول :  أن تكون الكلمة الغريبة وحشية ال تفهم حىت يرجع إىل كتب اللغة – ١

  .واملعىن أي تنحوا) افرنقعوا(   القائل 

  . لغريب له وجه بعيد غري معروف أو غري ظاهر الداللة أن يكون الكالم ا– ٢

ًأن يكون الكالم شاذا وخمالفا للقياس– ٣ ً .  

  . أن يكون قليل االستعمال عند العرب – ٤

  .)٣(وجود التنافر والصعوبة والثقل يف النطق والتعقيد – ٥
                                                           

الربهان يف علوم القرآن، أليب عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن �ادر الزركشي : ينظر ) ١ (
دار إحياء الكتب العربية عيسى : ١حممد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، بتحقيق)هـ٧٩٤: املتوىف(

، اإلتقان يف علوم القرآن، لعبد )٢٩٥/ ١( م، ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦الباىب احلليب وشركائه ، 
حممد أبو الفضل : ، بتحقيق)هـ٩١١: املتوىف(الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي 

 ).   ٤/ ٢( م،  ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤اهليئة املصرية العامة للكتاب، : إبراهيم، ط
/ ٢(ن ، للسيوطي ،  اإلتقان يف علوم القرآ)١٠٢/ ١(الربهان يف علوم القرآن للزركشي : ينظر ) ٢ (

١٤٤ .( 
اإليضاح يف علوم البالغة، حملمد بن عبد الرمحن بن عمر، أبو املعايل، جالل الدين : ينظر ) ٣ (

حممد عبد املنعم : ، بتحقيق)هـ٧٣٩: املتوىف(القزويين الشافعي، املعروف خبطيب دمشق 
 = حقائق اإلعجاز،، الطراز ألسرار البالغة وعلوم)١/١٩( بريوت، –دار اجليل : ٣خفاجي، ط
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 القرآن وبالفصاحة عالقة الغريب بالتفسير في علوم: المسألة الثالثة -

 :بالغيينعند ال

  : عالقة الغريب بالتفسير في علوم القران : ًأوال 

ال يستغين املفسر عن معرفة علم الغريب وال ينبغي ألحد أن خيوض غمار هذا العلم 

وأن يقدم عليه ، أويف تأويل القرءان وهو جيهل هذا الباب، ولذلك أفرده العلماء الذين 

، )معرفة غريبه: النوع الثامن عشر: (ركشي صنفوا يف علوم القرءان بباب يف كتبهم قال الز

وكذلك كل من صنف يف ) يف معرفة غريبه: النوع السادس والثالثون:  (وقال السيوطي

هذا العلم بل ويف كتب التفسري ما يطول بيانه مما يتعلق بالغريب ألنه يتعلق بكالم الرمحن 

 .)١( القرآنوال خيلوا كتاب من كتب التفسري من بيان الكلمات الغريبة يف

  :عالقة الغريب بالتفسير في البالغة : اًثاني

وكذلك فان العلماء الذين تكلموا عن بالغة القران واإلعجاز البالغي فيه ذكروا يف 

وذلك يدل داللة واضحة انه ال يستغين علماء ) الغريب(مصنفا�م كثري من هذا الفن 

 خبالف علماء علوم القران فان البالغة عن معرفة الغريب ألنه عندهم ينايف الفصاحة

الغريب عندهم ال ينايف الفصاحة وذلك ألنه كالم  اهللا تعاىل وكل كالمه سبحانه فصاحة 

ٍبلسان عريب مبني{: وبالغة وبيان كما قال تعاىل ِ
ُ ٍّ ََِ

ٍ
َ
  .)٢(] ١٩٥: الشعراء[} ِِ

  :اآلثار التفسيرية لهذا التداخل من ناحية علم الغريب: المسألة الرابعة -
     الريب أن التداخل بني علوم القرآن والبالغة كان له أثر كبري على املفسرين ،  

وخاصة ىف علم الغريب، الذين أفادوا منه ىف  شرح ألفاظ القرآن الكرمي، فهو ميثل املفتاح 

                                                                                                                                               

َّليحىي بن محزة بن علي بن إبراهيم، احلسيين العلوي الطاليب امللقب باملؤيد بالله =  : املتوىف(ّ
، جواهر البالغة يف املعاين )٥٧/ ١( هـ، ١٤٢٣ بريوت، - املكتبة العنصرية : ١،ط)هـ٧٤٥

يوسف . د: ، حتقيق)ـه١٣٦٢: املتوىف(والبيان والبديع ، ألمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي 
 ) .٢١: ص(املكتبة العصرية، بريوت، : الصميلي، ط

 ).٣/ ٢(اإلتقان في علوم القرآن ) ٢٩١/ ١(البرھان في علوم القرآن : ینظر) ١ (

البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري وأثرها يف الدراسات البالغية، حملمد حسنني أبو : ينظر ) ٢ (
،  من بالغة القرآن، أمحد أمحد عبد اهللا البيلي البدوي ) ٧: ص(موسى ، دار الفكر العريب 

 ) .٧٤: ص(م ٢٠٠٥ القاهرة، –�ضه مصر : ، ط)هـ١٣٨٤: املتوىف(
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    وقد  ؛لفهم كتاب اهللا تعاىل، ويساعد العلماء على استنباط األحكام الشرعية منه

َ اختالفا بينا يف شرح املفردات الغريبة، مثل – فيما بينهم – اختلف أهل الغريب
فمنهم من مال إىل االختصار الشديد، فاقتصر . اختالفهم يف طرق التصنيف والتأليف

ومنهم من مال إىل اإلطالة ومجع املادة العلمية حول . على الشرح اللغوي للفظ القرآين

َّاللفظ املفسر  كما جتاوز َ، فتجنب االختصار الشديدومنهم من وفق بني الطريقتني. َ

ّاإلطالة اململة ِ
ُ

َ .  

ُ     حيث اعتمد ابن قتيبة يف كتابه على ترتيب األلفاظ الغريبة حسب سور القرآن الكرمي 
ُ، والتزم يف ذلك التوسط واالعتدال، إذ فسر اللفظ يف سياقه، مث بـيـن أصله الذي اشتق  ْ ََّ ّ َ ْ

  :ثلِمنه دون إسهاب يف القول م

ْفأزهلما الشيطان عنـها فأخرجهما مما كانا فيه وقـلنا اهبطوا بـعضكم لبـعض عدو ولكم { ُْ ََُ َ َ ٌَّ ُ َ ٍَ ْ َْ َ َ
ِ ِ

ُ َُ َِ ْ َُْْ َ ُ َِ َ َ َِّ ُ ََ َ َْ َّْ َُّ

ٍيف األرض مستـقر ومتاع إىل حني  ِ َِ ٌ َ ََ َُ ٌّ َ ْ ِ َْ ْ ََُّفأزهلما" ؛]٣٦: البقرة[} ِ ََُّ من الزلل مبعىن استـزهلما "َََ ََ ْ
ََُفأزاهلما: "ومن قرأ. َُْْن وأزللتهّزل فال: تقول أزلتك عن موضع : َّأراد حنامها ، من قولك" ََ

كذا أو أزلتك عن رأيك إىل غريه
" وقرأ محزة: وقد ذكرها القرطيب يف تفسريه ؛ .)١ (

  .)٢( بألف، من التنحية، أي حنامها" فأزاهلما

  المطلب الثاني
  اهتمام الفريقين بنحو الجملة واإلعراب

  :مسائلأربعة   علييشتملو

 : أهمية النحو في علمي التفسير والبالغة:المسألة األولى -
ًاتفق علماء الفنون الشرعية مجيعا على أمهية علم النحو بالنسبة إىل سائر العلوم اليت 
نشأت خلدمة القرآن والسنة، وذلك أن القرآن نزل على لغة العرب وعلى معهود كالمها 

                                                           

: حتقيق) هـ٢٧٦: املتوىف(غريب القرآن ، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري : ينظر) (١
 ).١/٤٦( ، ) م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨دار الكتب العلمية (أمحد صقر ، 

 تفسري القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح -اجلامع ألحكام القرآن ) (٢
أمحد الربدوين وإبراهيم : ، حتقيق) هـ٦٧١: املتوىف(األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب 

  ).١/٣١١(، )م ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤ القاهرة -دار الكتب املصرية  الطبعة الثانية ،( ،أطفيش
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  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

ًعاين يف اجلملة، وكان لزاما لذلك أن يقف الناظر فيه على يف األساليب والرتاكيب وامل
  .)١(القوانني اليت تعىن بضبط كالم العرب، وهي علوم العربية، وأمهها النحو

نسبة إىل علمي وإذا ثبت أمهية النحو بالنسبة لكل العلوم نتناول هنا أمهية النحو بال

  .التفسري والبالغة

  

   : علم التفسيرنسبة إلىأهمية النحو بال: ًأوال

َعلم يعرف به فهم كتاب اهللا املنزل على نبيه حممد صلى اهللا "وعلم التفسري هو  ُ
عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو 

والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات وحيتاج ملعرفة أسباب النزول والناسخ 

وواضح من تعريف علم التفسري دور النحو يف ماهية هذا العلم، وأن النحو  ؛)٢("واملنسوخ

ضروري ملن أراد أن يفسر آيات كتاب اهللا، وهذا ما نص عليه املفسرون صراحة، فقد قال 

فجدير ملن تاقت نفسه إىل علم التفسري، وترقت إىل التحقيق : ")٣(أبو حيان األندلسي

تاب سيبويه، فهو يف هذا الفن املعول عليه، واملستند يف فيه والتحرير، أن يعتكف على ك

ُوبذلك يعلم أن علم التفسري يف حاجة إىل علم النحو، وهو من  ؛)٤("حل املشكالت إليه
  . أدواته، ومن هنا تكمن أمهية علم النحو بالنسبة إىل علم التفسري

                                                           

أيب عبيدة مشهور بن حسن آل /، حتقيق)٥/٥٢(املوافقات، أليب إسحاق الشاطيب: ينظر) (١
  . م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١سلمان، دار ابن عفان، ط

  ). ١/١٣(الربهان يف علوم القرآن، للزركشي: ينظر) (٢
 هو حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان األندلسي، إمام النحاة يف عصره، عرف بأيب) ٣(

حيان، قدم إىل مصر، وتلمذ له علماؤها مثل التاج السبكي، واإلسنوي، والصفدي؛ كان 
ظاهري املذهب، من أشهر شيوخه أبو جعفر بن الزبري، له من املصنفات البديعة، البحر احمليط 
يف التفسري، والتذييل و التكميل يف شرح التسهيل، وتذكرة النحاة وغريها، وهو من املكثرين من 

، حتقيق باالشرتاك، دار إحياء الرتاث، )٥/١٧٥(الوايف بالوفيات للصفدي : ينظر. ليفالتأ
  ).١/٢٦٦(وبغية الوعاة . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠بريوت، 

صدقي حممد مجيل، دار الفكر /، حتقيق)١/١١(البحر احمليط يف التفسري، أليب حيان األندلسي)  (٤
  .  هـ١٤٢٠ بريوت، –



       

    

 

 

 

 

٤٤

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

   : النحو بالنسبة إلى علم البالغةأهمية: ًثانيا

م النحو بالنسبة إىل علم البالغة فرتجع تلك األمهية إىل أن قوانني أما عن أمهية عل

إمنا هو يف حقيقة األمر املراعاة = البالغة ومعايري الفصاحة وأداء الكالم على الوجه الالئق

ومن هذا يتبني . )١(ملا تقتضيه قواعد النحو وأصوله، فالبالغة هي توخي قواعد علم النحو

  . إىل علمي التفسري والبالغةأمهية علم النحو بالنسبة

  

    :توجيه مخالفة القاعدة النحوية عند الفريقين:المسألة الثانية -

ًإن املتتبع لكالم العرب جيد أن جزءا منه يأيت شاذا خمالفا للقاعدة النحوية اليت  � ً
َّبنيت على الكثري املطرد من كالم العرب، هكذا تقرر يف علم أصول النحو، ومن قواعد  ُ

  .)٢(ة املتفق عليها أن الشاذ ال يقاس عليهالنحا

   :في علوم القرآن: ًأوال

ملا كان علم علوم القرآن وجهته النص القرآين يف األساس والعلوم اليت تساعد على 

فهمه فإن العلماء الذي صنفوا يف علوم القرآن قد تناولوا خمالفة القاعدة النحوية يف نطاق 

  .فة للقاعدة النحويةإذا جاءت القراءة القرآنية خمال

  

وعلى الرغم من أن قواعد النحو أمر أكيد بالنسبة لفهم القرآن الذي هو حمط 

ًاهتمام علم علوم القرآن، إال أن علماء علوم القرآن اختذوا موقفا مغايرا، وهو أ�م حينها  ً

  .ًال جيدون حرجا يف تلك املخالفة، ويعملون مبا جاء يف القراءة

                                                           

حممود حممد شاكر أبو /، قرأه وعلق عليه)٨١ص(بد القاهر اجلرجايندالئل اإلعجاز، لع: ينظر) (١
  . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ٣ دار املدين جبدة، ط-فهر، مطبعة املدين بالقاهرة 

، واالقرتاح يف أصول ٤، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط)١/٩٨(اخلصائص، البن جين: ينظر) (٢
عالء الدين : حلكيم عطية، راجعه وقدم لهعبد ا: ، ضبطه وعلق عليه)٦٢ص(النحو، للسيوطي

  .  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧، ٢عطية، دار البريويت، دمشق، ط



       

    

 

 

 

 

٤٥

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

َّض ما قرره املربدومثال ذلك عندهم رف
 بأ�ا خمالفة )٢(}ِواألرحام{ِّ من رد قراءة )١(

، فقد ذكر الزركشي أنه ال اعتبار برد املربد هلذه القراءة؛ أل�ا منقولة )٣(للقياس النحوى

ُّبالتواتر، فال يصح ردها من أجل خمالفة قواعد النحو، والعربة يف هذا بالنقل ال 

  . )٦( يف اإلتقان)٥( السيوطي، وكذلك نص على ذلك)٤(بالقواعد

ِّوبذلك نستطيع أن نقرر أن علماء علوم القرآن يوجهون خمالفة النحو يف فنهم بأن 

  .تلك املخالفة ال تضر ألن العربة يف نقل القرآن هي الرواية وليس القياس النحوي

  

     :في البالغة: ًثانيا

كان وفق نظر�م يف أ�م أما توجيه علماء البالغة ملخالفة القاعدة النحوية، فقد 

ًيتعاملون مع الكالم الفصيح، فكل ما جاء من الكالم الفصيح خمالفا للقاعدة النحوية 

فإن البالغيني يرون أن خمالفة الكالم الفصيح للقاعدة النحوية ال شيء فيه؛ وذلك وفق 

  :قواعد فنهم، أل�م يوجهون ذلك بأمرين

                                                           

حممد بن يزيد أبو العباس املربد اإلمام البصري الكبري، أخذ عن املازين وأيب حامت السجستاين، ) ١(
لرد على املقتضب يف النحو، والكامل يف األدب، وا: روي عنه الصفار، ونفطويه، والصويل، له

  ).١/٢٥٥(، وبغية الوعاة )٣/٢٤١(إنباه الرواة : ينظر. هـ٢٨٥تويف سنة . سيبويه وغريها
، دار الصحابة )٣١٣ص(اإلقناع يف القراءات السبع، البن الباذش: وهي قراءة محزة، ينظر) (٢

  . للرتاث
  ). ١/٢٨٦(اخلصائص: ينظر) (٣
  ). ١/٣٢٢(الربهان يف علوم القرآن: ينظر) (٤
و العالمة أبو الفضل عبد الرمحن جالل الدين بن الكمال، املعروف بالسيوطي، إمام يف شىت ه) ٥(

الفنون، له تصانيف فيها، أخذ عن أعالم عصره منهم علم الدين البلقيين، وشرف الدين املناوي، 
له من التصانيف املشهورة مهع اهلوامع يف النحو، واألشباه والنظائر النحوية، . والكافيجي

لفقهية، واالقرتاح، وعقود اجلمان يف علم املعاين والبيان، وبغية الوعاة يف تراجم اللغويني وا
، )٤/٦٥(الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، للسخاوي : ينظر. هـ٩١١تويف سنة . والنحويني

  . بريوت- منشورات دار مكتبة احلياة 
حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة /ق، حتقي)٢/٣٨٤(اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي: ينظر) (٦

  . م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤، املصرية العامة للكتاب



       

    

 

 

 

 

٤٦

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

ة لألمور اللغوية، فيجب تنزيلها على ما كان  أن املقاييس النحوية تابع:األمر األول

واقعا يف اللغة، فإذا ورد ما خيالف األقيسة النحوية من جهة الفصحاء وجب تأويله، 

  .  )١(ويطلب له وجه يف مقاييس النحو، وال جيوز رده ألجل خمالفته للنحو

اب  أن جميء الكالم الفصيح خالف القاعدة النحوية إمنا هو من ب:األمر الثاني

تنوع األساليب العربية، والتفنن فيها الذي يدفع عن السامع السآمة عن السامع، ويعطي 

احلرية للناثر والناظم بإتاحة عدد أكرب من األساليب الفصيحة، وغري ذلك من األغراض 

ِإن تغيري الكالم املسوق ملعىن من : " البالغية اليت تأيت ملخالفة اإلعراب، ولذلك قالوا
َ

ِ
َ

ُ وصرفه عن سننه املسلوك ينبئ عن اهتمام جديد بشأنه من املتكلم ويستجلب املعاين ِّ ٍ ٍ َ ْ َ
ٍمزيد رغبة فيه من املخاطب َ")٢( .  

والمعنى ) التفسيري(عالقة اإلعراب بالمعنى األصلي :المسألة الثالثة -

  :البالغي

اإلعراب كما تقدم، وهو ما تقتضيه قواعد النحو، وهو أحد العلوم اليت جيب على 

لكن املعىن اإلعرايب له  ؛ين آيات القرآن يتوقف على معرفتهملفسر اإلملام �ا، ألن فهم معاا

عالقة باملعىن التفسريي واملعىن البالغي، ميكن أن نقول عنها أ�ا عالقة قد تكون تكاملية 

  .وقد تكون عالقة تعارض

  :عراب بالمعنى األصليعالقة اإل: ًأوال

املعىن األصلي؛ ألن املعىن األصلي إذا أطلق فيما يتعلق وهذه العالقة تابعة لتقرير 

  :ُبتفسري األلفاظ القرآن يراد به أمران

                                                           

  ). ٣/٢٤٣(الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز: ينظر) (١
، دار إحياء الرتاث )١/٣٠،٢٩(إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، أليب السعود)  (٢

، )١/٧٤( يف شرح تلخيص املفتاح، لبهاء الدين السبكيعروس األفراح:  بريوت، وينظر–العريب 
، ١ لبنان، ط–الدكتور عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت /حتقيق

  .  م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣



       

    

 

 

 

 

٤٧

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

َّوهو معىن اآلية يف أصل الكالم العريب، وهو ما عرب عنه أبو : املعىن الوضعي- ١

علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن و مدلوال�ا و : " حيان األندلسي بقوله

وعلى هذا  ؛)١("فرادية و الرتكيبية و معانيها اليت حتمل عليها حال الرتكيبأحكامها اإل

ًاملعىن يكون اإلعراب مساعدا يف إبانة املعىن القرآين للفظ أو الرتكيب فيه، وذلك ألن 

إال أن هذا األمر قد يتغري،  ؛لى ما تقتضيه اللغة يف أصل وضعهااألصل محل املعاين ع

  .ًلقرآين خمالفا ملا تقتضيه قواعد األعراب، وهذا هو األمر الثاينوذلك عندما يأيت املعىن ا

علم يبحث فيه عن القرآن الكرمي من "َّوهو ما عرفه بعضهم بأنه : املعىن الشرعي- ٢

فهنا يعرف التفسري بأنه الوقوف  ؛)٢("حيث داللته على مراد اهللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية

فة املعىن اللغوي، بل يتطلب معرفة سياق اآلية ومقاصد على مراد اهللا، وهذا أوسع من معر

املعىن هو املقصود ": الشرع وغري ذلك من األمور الزائدة على املعىن اللغوي، ولذلك فإن 

  .، وهذا عند تعارض املعىن وقواعد اإلعراب)٣("ِّمن النص القرآين دون اإلعراب وقواعده

  : عالقة اإلعراب بالمعنى البالغي:ًثانيا

ن اإلعراب كما سبق يساعد على معرفة املعىن الوضعي، إال أن املعىن البالغي فإ

ًخالف ذلك، فإنه حيدث تغيريا وتبديال يف هذا املعىن الوضعي، ويقول أحد الباحثني يف  ً
ِ ُ

فكرة : يتم تبدل املعىن الداليل يف البالغة عن طريق عدة طرق وألوان بالغية منها": ذلك

ستعارة، والكناية، والتورية، والتشبيه، وا�از، ومجيعها يتم فيها انزالق املقال واملقام، واال

املعىن أو تبدله بطريقة تدخل البالغة يف علم الداللة، فمن يدرس موضوعات علم 

الداللة، ال ميكن أن يغفل هذه األلوان البالغية باعتبارها من العوامل املؤدية لتبدالت 

                                                           

  ). ١/٢٦(البحر احمليط يف التفسري، أليب حيان) (١
  . ٣سى البايب احلليب وشركاه، ط، مطبعة عي)٢/٣(مناهل العرفان يف علوم القرآن، للزرقاين) (٢
، ١، دار القاسم، الرياض، ط)٢/٦٣٥(حسن علي احلريب / قواعد الرتجيح عند املفسرين، د) ٣(

  .م١٩٩٦



       

    

 

 

 

 

٤٨

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

َّالثابت، والبالغة هو النظام الرحب املتغري الذي يرتبط فالنحو هو النظام  ؛)١("املعىن

َبالسياق واحلال ومقاصد املتكلم ومراعاة حال املخاطب
)٢(.  

م الفريقين لهذا التداخل من ناحية اهتمااآلثار التفسيرية  :المسألة الرابعة -

 :بنحو الجملة واإلعراب

 القرآن الكرمي، حيث ال ً    لقد وضع العلماء شروطا خاصة للشخص الذي يريد تفسري

ُبد له أن يكون عاملا ملما مبجموعة من العلوم واملعارف تـعصمه من فهم معاين آيات  ُ
ِ

ْ َ �
ً

  .كتاب اهللا العزيز على غري حقيقتها فتوقعه يف اخلطأ والزلل

ً     وأوضح العلماء أن هذه العلوم تشتمل على مخسة عشر علما ال بد للمفسر من 
ن منها ليستطيع تفسري كالم اهللا، ومن هذه العلوم علم اإلعراب، اإلحاطة �ا والتمك

وذلك ألن املعىن خيتلف ويتغري باختالف اإلعراب وتغيريه، ووظيفة اإلعراب ومهمته متييز 

  .املعاين عن بعضها البعض والوقوف على أغراض املتكلمني

  :يف قوله تعايل" شهداء"وقد اختلف العلماء يف إعراب كلمة 

َيا أ{ ِيـها الذين آمنوا كونوا قـوامني بالقسط شهداء لله ولو على أنـفسكم أو الوالدين َ ْ َ َ ُ
ِ ِ ِ ِ
َْ َِْ َْ ُْ ِ ِ ُِ ُْ ََُ ََ َّ

َ ََ َ
ِ

ْ
ِ َ َّ َ ُ َ َّ ُّ

ُواألقـربني إن يكن غنيا أو فقريا فالله أوىل �ما فال تـتبعوا اهلوى أن تـعدلوا وإن تـلوو َ َْ َْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ
َ َ َُِ ِ

ْ َ َ ََْ ُ َِّ ََ ََ َ َِِ ِ
ْ ُْ َّ ً � َ ْ َُ َ َْا أو ِ

ًتـعرضوا فإن الله كان مبا تـعملون خبريا
ِ َ َ َ َُ َ ْ َْ َُِ َ َ َّ َِّ ِ   ]١٣٥: النساء[} ُ

ّشهداء نعت لقوامني وإن شئت كان خربا بعد خرب َ َ وأجود من هذين أن يكون نصبا . ُ

ألنه يصري املعىن كونوا قوامني بالعدل » الذين آمنوا«على احلال مبا يف قوامني من ذكر 

 شهادتكم ومل ينصرف ألن فيه ألفعند شهادتكم وحني 
)٣(

. 

                                                           

  .٦١الداللة وجدل اللفظ واملعىن، مليكة سعدي، عود الند جملة ثقافية فصلية، العدد ) ١(
حممد محاسة عبد /داليل، الدكتورال-النحو والداللة، مدخل لدراسة املعىن النحوي: ينظر) ٢(

  .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠، ١، دار الشروق، ط)٢٨ص(اللطيف
: املتوىف(َّأبو جعفر النَّحاس أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي النحوي : إعراب القرآن )٣(

الطبعة األوىل، منشورات حممد (عبد املنعم خليل إبراهيم، : ، وضع حواشيه وعلق عليه)هـ٣٣٨
  ) .١/٢٤٢(، ) هـ١٤٢١بيضون، دار الكتب العلمية، بريوتعلي 



       

    

 

 

 

 

٤٩

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  المطلب الثالث

  .التقديم والتأخير عند الفريقين

  : ثالثة مسائليشتمل عليو

 :ند علماء علوم القرآن والبالغيينمفهومه ع :المسألة األولى -

هو تقدمي كلمة يف آية، :  مفهوم التقدمي والتأخري عند علماء علوم القرآن -أ 

 غري املعين الذي تعطيه نفس األلفاظ اًوهذا مما يعطي معىن زائدوتأخريها يف آية أخرى، 

  .  )١( قبل تقدميها أو تأخريها

 هو تقدمي يقع يف اجلملة وحتويل : مفهوم التقدمي والتأخري عند علماء البالغة - ب 

للفظ من مكان إىل مكان وخمالفة عناصر الرتكيب لرتتيبها األصلي يف السياق ، فيتقدم ما 

  .)٢(يه أن يتأخر ويتأخر ما األصل فيه أن يتقدماألصل ف

 :صوره عند كل فريق:المسألة الثانية -

 

  : صور التقديم والتأخير عند علماء علوم القرآن ثالثة : والأ       

ألن } ال تأخذه سنة وال نوم{: ومنه قوله تعاىل : أن يقدم واملعىن عليه - ١         

سنة قبل النوم فجاءت العبارة على حسب هذه العادة العادة يف البشر أن تأخذ العبد ال

  .)٣(وهذا من قبيل التقدمي باإلجياد 

ُفاجتنبوا {: ومثال ذلك قوله تعاىل : أن يقدم وهو يف املعىن مؤخر - ٢         
ِ
َ ْ َ

َالرجس من األوثان
ِ

َ ْ ْوالذين هم لفروجهم {: أي األوثان من الرجس ، ومنه قوله تعاىل } ِّ ْ
ِ ِ ِ ِ

ُُ ُ َ
َّ
َ

                                                           

/ ٣(، اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ) ٢٣٣/ ٣(الربهان يف علوم القرآن للزركشي  : ينظر) ١ (
٣٨  .( 

دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، أليب بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الفارسي : ينظر )٢ (
دار الكتب : عبد احلميد هنداوي، ط. د: ،بتحقيق)هـ٤٧١: املتوىف(دار األصل، اجلرجاين ال

 ).٧٧: ص( م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢األوىل،:  بريوت، الطبعة–العلمية 
 ).٢٤٠/ ٣(الربهان يف علوم القرآن للزركشي  : ينظر) ٣ (



       

    

 

 

 

 

٥٠

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

َحافظون ُ ِ
ْفضحكت فبشرناها بإسحاق{: ومنه قوله تعاىل  ؛)١(أي حافظون لفروجهم} َ ََ ِ َ {

  . )٢(واملعىن فبشرناها بإسحاق فضحكت 

ومثال ذلك قوله تعاىل يف : أن يقدم يف آية وأن يؤخر يف آية أخرى - ٣         

ومنه قوله تعاىل } مدفلله احل{: ويف خامتة سورة اجلاثية} احلمد هللا{: فاحتة سورة الفاحتة

ْلقد وعدنا هذا حنن وآباؤنا من قبل{: يف سورة النمل  َ
ِ َِ َ َُ َ ُُ َْ َ َ ْ ْ : وقوله تعاىل يف سورة املؤمنون } َ

ْلقد وعدنا حنن وآباؤنا هذا من قبل{ َ
ِ َِ َ َ َ َُ َ ُُ َْ ْ ْ َ  {)٣(  

  : صور التقديم والتأخير عند علماء البالغة :      ثانيا

وفيه يبقى الشيء على حكمه الذي كان عليه، كتقدمي : لتأخري تقدمي على نية ا -١      

ضرب عمرا «و » منطلق زيد«: اخلرب على املبتدأ وكتقدمي املفعول على الفاعل كقولك

  . »زيد

وفيه ينتقل الشيء من حكمه إىل حكم آخر  تقول : تقدمي ال على نية التأخري -٢       

  .)٤(»زيد ضربته«و » ضربت زيدا«: ، وقولنا»داملنطلق زي«، وأخرى، »زيد املنطلق«: مرة

  :اض التقديم والتأخير لدى كل فريقأغر:المسألة الثالثة -

  : أغراض التقديم والتأخير عند علماء علوم القرآن الكريم: والأ    

َمن آل فرعون" ومنه تقدمي قوله تعاىل :التقدمي لعدم اإلخالل ببيان املعىن  -١      ْ َْ
ِ ِ

ْ
ِ "

َِّوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه أتـقتـلون رجال أن يـقول ريب {:  اىل يف قوله تع َ َ َ ََ َُ ََ ُ َ ْ ُ ُْ َ ًَ َُ َ َُ ُ ْْ َ ُ َ ِ
ُ ٌْ ْ َْ

ِ ِ ِ ِ
ٌ

ُالله    ).٢٣٣/ ٣(الربهان يف علوم القرآن . فلو أخرها مل يفهم أنه منهم ]٢٨: غافر[} َّ

دم كما يف قوله عدم اإلخالل بالتناسب فيقوم بتأخري ما حقه التقدمي لع -٢     

َفأوجس يف نـفسه خيفة موسى{ : تعاىل  ُ ًَ َ َِ ِ ِ ْ ِ
َ فقدم سبحانه وتعاىل اآلية وأخر ] ٦٧: طه[} ََْ

  . ذكر موس عليه للتناسب 
                                                           

 ).٢٨١/ ٣(الربهان يف علوم القرآن للزركشي : : ينظر) ١ (
 ).٢٨٠/ ٣(لقرآن للزركشي الربهان يف علوم ا: ينظر) ٢ (
 ).٢٣٨/ ٣(الربهان يف علوم القرآن للزركشي : ينظر) ٣ (
 ).٧٧: ص(دالئل اإلعجاز للجرجاين  : ينظر) ٤ (



       

    

 

 

 

 

٥١

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

ُوأقيموا الصالة وآتوا {: كما قال تعاىل: الداللة على أمهية املقدم وعظمته   -٣    َ ُ ََ َ َّ َِ

َالزكاة    . أل�ا أهم وأعظم فرض بعد الشهادتني ، فبدأ بالصالة] ٤٣: البقرة[} ََّ

َّوجعلوا لله شركاء اجلن {: التبكيت والتوبيخ والتعجب كما يف قوله تعاىل  - ٤     َِ ِْ َ َُ
َِّ َُ َ َ

ْوخلقهم ُ ََ َ   .  فقدم شركاء على اجلن هلذا الغرض وهو التوبيخ]. ١٠٠: األنعام[} َ

ُإياك نـعبد{ : مثل قوله تعاىل: االختصاص  - ٥     ُْ َ َ ُ وإياك نستعنيَِّ
ِ
َ ْ َ َ ]. ٥: الفاحتة[} ََِّ

  .)١(أي خنصك وحدك بالعبادة فقدم إياك على نعبد هلذا الغرض وهو االختصاص 

  

  : أغراض التقديم والتأخير عند علماء البالغة:ثانيا

  )إذا كان املتأخر مقصورا على املتقدم فقط :(التخصيص و القصر -١     

  . ل ، و ما على الرسول إال البالغعلى اهللا التوك: مثال ذلك قولك 

ومثال ذلك قول النيب صلى اهللا عليه : ملسند إليه يف املدحالتشويق إىل ا -٢     

  طالب علم وطالب مال:  ال يشبعانمنهومان"وسلم 

  .خسرت جتارتك  ومثال ذلك  قولك  سعد صباحك،: التفاؤل أو التشاؤم -٣     

  . درك هللا:  مثال ذلك قولك:التعجب  -٤     

  :التشويق حنو قول الشاعر  -٥     

  .)٢( و اجلمال و الشباب   ...ثالثة ليس هلا إياب الوقت

                                                           

/ ٣(، و اإلتقان يف علوم القرآن  للسيوطي )٢٣٣/ ٣(الربهان يف علوم القرآن للزركشي  : ينظر) ١ (
٣٨ .( 

مد بن عبد الرمحن بن عمر، أبو املعايل، جالل الدين اإليضاح يف علوم البالغة، حمل: ينظر) ٢ (
حممد عبد املنعم : ، بتحقيق)هـ٧٣٩: املتوىف(القزويين الشافعي، املعروف خبطيب دمشق 

، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح )١٦٢/ ٢(الثالثة :  بريوت، الطبعة–دار اجليل : خفاجي، ط
: مكتبة اآلداب، الطبعة: ، ط)هـ١٣٩١: املتوىف(يف علوم البالغة، لعبد املتعال الصعيدي 

َ، البالغة العربية ، لعبد الرمحن بن حسن حبـنَّكة )١٩٦/ ١(م ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦: السابعة عشر َ َ
: دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، الطبعة: ، ط)هـ١٤٢٥: املتوىف(امليداين الدمشقي 

 ).٣٥٠/ ١( م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦األوىل، 



       

    

 

 

 

 

٥٢

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

قديم  التداخل من ناحية التااآلثار التفسيرية لهذ: المسألة الرابعة -

 :والتأخير عند الفريقين 

إن تقدمي األلفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها املقام وسياق 

فما كانت به عنايتك أكرب . إن التقدمي إمنا يكون للعناية واالهتمام: جيمعها قوهلمالقول، 

والعناية باللفظة ال تكون من حيث أ�ا لفظة معينة بل قد تكون العناية . قدمته يف الكالم

ولذا كان عليك أن تقدم كلمة يف موضع مث تؤخرها يف موضع . حبسب مقتضى احلال

والقرآن أعلى مثل يف ذلك فإنا نراه يقدم  ،ال تقتضي ذاكآخر ألن مراعاة مقتضى احل

 يقدم السماء على األرض ًفنراه مثال. لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على حسب املقام

ومرة يقدم األرض على السماء ومرة يقدم اإلنس على اجلن ومرة يقدم اجلن على اإلنس 

 ما يقتضيه القول  كل ذلك حبسبومرة يقدم الضر على النفع ومرة يقدم النفع على الضر

  .وسياق التعبري

ُيا أيـها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تـعفوا { ْ َ ْ ِ ِ
َ ُ َ َْ ْ ْ ُْ َ ْ َ ُ َُ � ُ َ ُ ِ ََْ َ َِ ِ

ْ ْ َ َ
ِ َّ ُ َ

َّ َ ُّ

ٌوتصفحوا وتـغفروا فإن الله غفور رحيم 
ِ
َ َ ٌَ ُُ ََ َ َّ َّ َِ

ُ
ِ ْ َ َْإمنا أموالكم وأو) ١٤(َْ ََ ْ ُ ُ َ ْ ٌالدكم فتـنة والله عنده أجر ََِّ ْ َ ُ َ ْ

ِ
ُ َّ َ ٌَ ْ

ِ
ْ ُ ُ َ

ٌعظيم 
ِ
  ]١٥، ١٤: التغابن[} َ

إمنا قدم األزواج، ألن املقصود اإلخبار أن فيهم أعداء، : قال ابن احلاجب يف أماليه

ّووقوع ذلك يف األزواج أكثر منه يف األوالد، وكان أقعد يف املعىن املراد فقدم، ولذلك 

َإمنا أموالكم وأوالدكم فتـنة(: قدمت األموال يف قوله ْ
ِ

ْ ُْ ُ ََْ ََ ُ ُ َ ْ ألن األموال ال تكاد تفارقها ) ََِّ

الفتنة
)١(

.  

  

  

                                                           

َّ األقران يف إعجاز القرآن، ويسمى معرتك: ينظر)١( ،عبد الرمحن بن أيب )إعجاز القرآن ومعرتك األقران(ُ
 -الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية، بريوت (، )هـ٩١١: املتوىف(بكر، جالل الدين السيوطي 

  ) .١/١٣٥(، )  م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨لبنان 
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  المطلب الرابع

  .د علماء علوم القرآن والبالغيينالحقيقة والمجاز عن
  : مسائليشتمل علي أربعةو

مفهوم الحقيقة والمجاز عند علماء علوم القرآن :المسألة األولى -
  :والبالغيين

سائل اليت تناول دراستها عند كل من علماء علوم القرآن والبالغة احلقيقة وا�از، من امل

ِفعيلة من احلق، : الحقيقة ؛ً �ما عند الفريقني نعرفهما لغةوقبل أن نعرف وهو أصل يدل َ

ما : ، وكذلك يدل على ثبات هذا الشيء، وحقيقة الشيء)١(على إحكام الشيء وصحته

  .)٢( حتققهبه الشيء هو هو باعتبار

َفأصله جموز، نقلت . ْمفعل مبعىن فاعل من اجلواز، مبعىن العبور والتعدي: المجاز

 على القاعدة، اًحركة الواو إىل اجليم، فسكنت الواو وانفتح ما قبلها، فانقلبت الواو ألف

ًفصار جمازا
)٣(.  

  :أما الحقيقة والمجاز في االصطالح

  :في اصطالح علماء علوم القرآن: ًأوال

، وال تقدمي فيه وال تأخري وهذا أكثر )٤(هي كل كالم بقي على موضوعه: احلقيقة

  .)٥(الكالم

                                                           

عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، /، حتقيق)٢/١٥(معجم مقاييس اللغة، البن فارس: ينظر) (١
  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

، ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف )٩٠ص(كتاب التعريفات، للشريف اجلرجاين: ينظر) (٢
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣، ١لبنان، ط–الناشر، دار الكتب العلمية بريوت 

صفوان عدنان الداودي، /ق، حتقي)٢١١ص(املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين: ينظر) (٣
 هـ، والقاموس احمليط،  ١٤١٢، ١ دمشق بريوت، ط- دار القلم، الدار الشامية 

حممد نعيم : مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف: ، حتقيق)٥٠٦ص(الفريوزآبادى
 -  هـ ١٤٢٦، ٨ لبنان، ط–ُالعرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

  .  م٢٠٠٥
  ). ٢/٢٥٤(الربهان يف علوم القرآن: ينظر) (٤
  ). ٣/١٢٠(اإلتقان يف علوم القرآن: ينظر) (٥



       

    

 

 

 

 

٥٤

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  .)١(هو كل كالم جاء على خالف وضعه األول: ا�از

  :في اصطالح علماء البالغة: ًثانيا

ّاللفظ الدال على موضوعه األصلي: احلقيقة
أفاد معىن غري مصطلح عليه : ا�از ،)٢(

فمن خالل ما سبق يتنب ؛)٣(قع فيه التخاطب لعالقة بني األول والثاينيف الوضع الذي و

  .أن تعريف احلقيقة وا�از عند كل من علماء علوم القرآن وعلماء البالغة ال خيتلف

  :وقوع المجاز في القرآن وكالم العرب:المسألة الثانية -

  .عند علماء علوم القرآن: ًأوال

المهم عن ا�از على نظر�م إليه يف القرآن اقتصر كالم علماء علوم القرآن يف ك

ًدون كالم العرب، وعند كالمهم عن وقوعه يف سائر كالم العرب إمنا يذكرون ذلك عرضا، 

  . وذلك ألن حمط نظرهم هو القرآن

ُّوقد نصوا العلماء الذين حتدثوا يف علوم القرآن على أن العلماء جتاه وقوع ا�از يف 

  :)٤(القرآن على فريقني

  .ويرون وقوع ا�از يف القرآن: اجلمهور: األول

  . الظاهرية وتابعهم عدد قليل من العلماء: الثاين

وحجة الظاهرية ومن تابعهم أن املتكلم با�از ال يعدل عن احلقيقة إىل ا�از إال إذا 

ا�از أخو : ًضاقت به احلقيقة فيستعري وهو مستحيل على اهللا سبحانه، وقالوا أيضا

لو وجب خلو القرآن لكن هذا الذي ذكروه ال يثبت يف النظر؛  ؛ والقرآن منزه عنهالكذب

من ا�از لوجب خلوه من التوكيد واحلذف وتثنية القصص وغريه ولو سقط ا�از من 
                                                           

، )٣٢٨ص(، ومباحث يف علوم القرآن، صبحي الصاحل)٢/٢٥٤(الربهان يف علوم القرآن: ينظر) (١
  . م٢٠٠٠يناير / ، كانون الثاين٢٤دار العلم للماليني، ط

أمحد /، حتقيق)١/٨٤(الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن األثرياملثل السائر يف أدب : ينظر) (٢
  . احلويف، بدوي طبانة، دار �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة

  ). ١/٣٦(الطراز ألسرار البالغة: ينظر) (٣
، واإلتقان يف علوم القرآن، )٢/٢٥٥(الربهان يف علوم القرآن، للزركشي: ينظر) (٤

  ). ٣٢٩ص(، مباحث يف علوم القرآن، لصبحي الصاحل)٣/١٢٠(للسيوطي



       

    

 

 

 

 

٥٥

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

ًالقرآن سقط شطر احلسن، وأيضا فإن الكذب هو القول خبالف احلقيقة لعدم وجود دليل 

ولضعف مذهب الظاهرية مل جند ؛)١(از على خالف ذلكأو قرينة تدل على احلقيقة، وا�

ِّأحدا ممن صنف يف علوم القرآن يعول على هذا املذهب، ألنه خمالف ملعهود كالم العرب  ُ َّ ً

ْالذي نزل وفقه القرآن َ
)٢(.  

   :عند علماء البالغة: ًثانيا

علوم تناول البالغيني وقوع ا�از يف القرآن وكالم العرب مل يكن كتناول علماء 

القرآن؛ ألن املتتبع ملصنَّفات البالغيني يرى بوضوح تام عدم ذكر اخلالف الواقع بني 

العلماء يف وقوع ا�از يف القرآن وكالم العرب، وذلك؛ ألن علماء البالغة إمنا قام فنهم 

على إثبات إعجاز القرآن من جهة البالغة، ومن أعظم األبواب اليت يثبت به هذا هو 

  .)٣(دار يف فلكها�از وما 

ِّوهذا بدهي ألن علم البالغة قائم على أن هذا األمر مفروغ منه، وإمنا هم يقررون 

  .يف كتبهم مباحثه وموضوعاته

فالفرق يف هذه املسألة بني علماء علماء القرآن والبالغيني هو أن البالغيني شرعوا 

 علوم القرآن فعرضوا يف دراسة هذه الظاهرة الثابتة يف كالم العرب والقرآن، أما يف

  .للخالف يف وقوعه؛ لوجود من أنكر وجوده يف القرآن

  

  :أنواع المجاز ومشتمالته لدى كل فريق:المسألة الثالثة -

  :عند علماء البالغة: ًأوال
                                                           

، مباحث يف علوم القرآن، لصبحي )٢/٢٥٥(الربهان يف علوم القرآن، للزركشي: ينظر) (١
  ). ٣٢٩ص(الصاحل

، مباحث يف علوم القرآن، مناع )٣٢٩ص(مباحث يف علوم القرآن، لصبحي الصاحل: ينظر) (٢
  . م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ٣ والتوزيع، ط، مكتبة املعارف للنشر)٢٧٤ص(القطان

نعيم زرزور، دار : ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه)٣٥٦ص(مفتاح العلوم، للسكاكي: ينظر) (٣
م اإليضاح يف علوم البالغة، ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، ٢ لبنان، ط–الكتب العلمية، بريوت 

  . ٣ بريوت، ط–حممد عبد املنعم خفاجي، دار اجليل /، حتقيق)٨٢ص(للقزويين



       

    

 

 

 

 

٥٦

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  :أنواعه-١

  :قسم علماء البالغة المجاز إلى أنواع

  .)١(" ما هو له بتأولهو إسناد الفعل، أو معناه، إىل مالبس له، غريو":ا�از العقلي:  أ

هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له يف اصطالح التخاطب و":ا�از اللغوي: ب

 وينقسم ا�از اللغوى إىل مفرد  ؛)٢("مع قرينة مانعة من إرادة املعىن الوضعي: ٍلعالقة

  .)٣(ومركب، وينقسم ا�از املفرد إىل مرسل واستعارة

  :مشتمالته-٢

ا�از أوىل باالستعمال من : ا�از له نطاق الستخدامه، فقالواأشار البالغيون أن 

احلقيقة يف باب الفصاحة والبالغة ألنه لو مل يكن كذلك لكانت احلقيقة اليت هي األصل 

  .)٤(أوىل منه حيث هو فرع عليها

وكذلك جند أن علماء البالغة تكلموا عن فائدة ا�از، وذكروا أنه إثبات الغرض 

ًفس السامع بالتخييل والتصوير حىت يكاد ينظر إليه عيانااملقصود يف ن
)٥(.  

  :آنعند علماء علوم القر: ًثانيا

  :أنواعه-١

مل خيتلف علماء علوم القرآن عن علماء البالغة فيما يتعلق بأنواع ا�از؛ إذ ذكروا أنه 

از ينقسم إىل جماز عقلي وجماز لغوي، وأن اللغوي ينقسم إىل مفرد ومركب، وينقسم ا�
                                                           

، مكتبة اآلداب، )٥٣ص(بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، عبد العال الصعيدي) (١
  ). ٣٩٣ص(مفتاح العلوم: م، وينظر٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ١٧ط

. د: ، ضبط وتدقيق وتوثيق)٢٥١ص(جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، أمحد اهلامشي) (٢
  يوسف الصميلي

  ). ٢/١٢٩(عروس األفراح: رية، بريوت، وينظراملكتبة العص: الناشر
  ). ١/١٤٨(، والطراز)٢/١٠٤(املثل السائر: ينظر) (٣
، دار غريب، القاهرة، )٣٥٧ص(عبد القادر حسني/أثر النحاة يف البحث البالغي، د: ينظر) (٤

  . م١٩٩٨
حممد /يق، حتق)١/٢٦٥(، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، البن رشيق)٢/١١٩(الطراز: ينظر) (٥

  .  م١٩٨١ - هـ ١٤٠١، ٥حميي الدين عبد احلميد، دار اجليل، ط



       

    

 

 

 

 

٥٧

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

ُوهم يف ذكر تلك األنواع تابعون لعلماء البالغة، إذ بعد  ؛)١(املفرد إىل مرسل واستعارة
  . )٢(كما نص على ذلك علماء اللسان: ذكرها يقولون

ًإال أ�م زادوا شيئا على علماء البالغة اقتضته نظر�م إىل النص القرآين خاصة، وهو 

 هلا من آي القرآن، وقد أوصلوا ذلك إىل ما يزيد َّأ�م شققوا هذا األنواع إىل أنواع ممثلني

ًعن عشرين نوعا
)٣(.  

  :مشتمالته-٢

تكلم علماء علوم القرآن على فائدة ا�از وأنه من باب إظهار حماسن الكالم الذي 

ينتج عن كثرة األساليب اليت يتيحها ا�از، لكنهم يتكلمون بذلك يف خصوص 

  .)٤(القرآن

 التفسيرية لهذا التداخل من ناحية الحقيقة اآلثار: المسألة الرابعة -

 :از عند علماء القرآن والبالغيينوالمج

ّالنص القرآين هو نص عريب معجز ببالغته وبيانه وقد استعمل القرآن أرقى .. ّ

ّأساليب البيان العريب، ومنها استعماله اللفظ على احلقيقة وا�از، فكان ا�از القرآين من 

ّأهم مباحثه اللغوي ّ ّدراسة حتليلية وعلمية َلذا درس علماء البالغة هذا املوضوع .. ةّ ّ
ّإن الفرز بني احلقيقة وا�از القرآين من أهم القضايا اللغوية ؛مستفيضة ّ ّ ّفالتمييز بينهما .. ّ

َيرتتب عليه معرفة الداللة القرآنية، وما حوت من أحكام وفكر وعقيدة وثقافة ومعرفة َ ّ ّ ّ ..

ّني احلقيقة وا�از يف احنرافات عقيدية خطرية، وخالفات يف استنباط ّبل تسبب اخللط ب
َوسع كرسيه السم(: يف تأويل قوله تعاىل  ).الكرسي(مثل لفظ  ّأحكام فقهية خاطئة ََّ ُ ُّ

ِ ِ
ْ ُ ِاوات َ

َ

                                                           

، ومباحث يف علوم )٣/١٢٠(، واإلتقان يف علوم القرآن)٢/٢٥٦(الربهان يف علوم القرآن: ينظر) (١
  ). ٣٢٨ص(القرآن، صبحي الصاحل

  ). ٢/٢٥٦(الربهان يف علوم القرآن: ينظر) (٢
  ). ٣/١٢٠(اإلتقان يف علوم القرآن: ينظر) (٣
وما ) ٣/١٢٢(وما بعدها، واإلتقان يف علوم القرآن)٢/٢٥٦(الربهان يف علوم القرآن: ينظر) (٤

  . بعدها



       

    

 

 

 

 

٥٨

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

َواألرض ْ الذي " الكرسي" اختلف أهل التأويل يف معىن : قال أبو جعفر ؛)٢٥٥/ البقرة) (َ

هو علم :فقال بعضهم، كره يف هذه اآلية أنه وسع السماوات واألرضأخرب اهللا تعاىل ذ

اهللا تعاىل ذكره
)١(

  .)٢(موضع القدمني ": الكرسيا: "،وقال آخرون

  لمطلب الخامسا

  اإليجاز واإلطناب
  :ائلمسثالث  يشتمل عليو

تعريف اإليجاز واإلطناب عند علماء علوم القرآن : المسألة األولى -
  :والبالغيين

   :ًاإلطناب لغةاإليجاز و
َأوجز الكالم: هو التقليل، يقال :اإلجياز - ١ َ َ ْ َ َ ََُّقصره: َْ َ

ُ وأوجز الكالم.)٣( َ َ َّقل: ْ َ
)٤(.  

َ�البالغة يف املنطق والوصف، مدحا كان أو ذما :اإلطناب - ٢ َ َ َ ً َ َْ ِ ْ َ
ِ ْ
َ

ِ ُ َ َ ِوأطنب يف الكالم. ْ َ َ ْ ِ
َ َْ َ :

ِبالغ فيه ِ
َ ُواإلطناب. َ ْ ِالمبالغة يف : ِ ُ َ َ َُ ِمدح أو ذم واإلكثار فيهْ ِ

ُ ِ ٍّ َ َ ٍ ْ َ
)٥(.  

  :تعريفه عند علماء علوم القرآن: ًأوال

  :اإليجاز-١

ِمل يضع علماء علوم القرآن حدا لإلجياز، ولكنهم عرفوه بأنه قسم من  ويسمى  �

والذي يظهر من صنيعهم أ�م يريدون به قلة األلفاظ مع أداء املعىن . )٦(إجياز القصر

ًكامال
)٧(.  

                                                           

جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي،أبو جعفر : ينظر) (١
  هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة الطبعة األوىل،(أمحد حممد شاكر،: ، حتقيق)هـ٣١٠: املتوىف(الطربي 

  )٥/٣٩٧(،)م٢٠٠٠ -
  ) .٥/٣٩٨(جامع البيان يف تأويل القرآن ، : ينظر) (٢
يوسف الشيخ حممد، املكتبة العصرية /، حتقيق)٣٣٣ص(خمتار الصحاح، زين الدين الرازي: ينظر) (٣

  . م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠، ٥ صيدا، ط– الدار النموذجية، بريوت -
  ). ٥٢٨ص(للفريوزآباديالقاموس احمليط، : ينظر) (٤
  ). ١/٥٦٢(لسان العرب، البن منظور: ينظر) (٥
  ). ٣/٢٢٠(الربهان يف علوم القرآن: ينظر) (٦
، ومباحث يف علوم القرآن، صبحي )١/٢٠٣(مناهل العرفان يف علوم القرآن: ينظر) (٧

  ). ٣٢٨ص(الصاحل



       

    

 

 

 

 

٥٩

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  :اباإلطن-٢

وهو عندهم اإلطالة يف الكالم بأحد طرق اإلطالة من التكرار والتأكيد وغريمها 

  . )١(بغرض إيضاح املعىن وإيصاله للمخاطب على وجه الكمال

   :تعريفه عند البالغيين: ًثانيا

  :اإليجاز-١

ًاعتىن البالغيون بوضع تعريفا لإلجياز على خالف ما وجدناه عند علماء علوم 

َّوقد عرف البالغيون  ، املباحث الصميمة يف علم البالغة ذلك؛ ألن هذا منالقرآن، ولعل

داللة اللفظ علي "وذكروا أنه . )٢("اجلمـع للمعاين الكثرية باأللفـاظ القليلة"اإلجياز بأنه 

  .)٣("املعين من غري أن يزيد عليه

  :اإلطناب-٢

. )٥(على املعىن لفائدةهو زيادة اللفظ : وقيل. )٤(هو أداء املعىن بأكثر من عبارته

ومن هنا كان . وهو بذلك خالف التطويل، ألن التطويل يكون زيادة يف اللفظ لغري معىن

  .ًاإلطناب من صنوف البالغة، ممدوحا

األهمية البالغية لكل من اإليجاز واإلطناب في :المسألة الثانية -

  : القرآن خاصة

إلجياز واإلطناب يف الكالم العريب اتفقت كلمة علماء علوم القرآن والبالغيني على أن ا

  . )٦(هو من صنوف البالغة، وأنه من أساليب العرب يف كالمها

  :أهمية اإليجاز في القرآن: ًأوال

                                                           

  ). ٣/١٧٩(رآن، واإلتقان يف علوم الق)٢/٤١٠(الربهان يف علوم القرآن: ينظر) (١
  .  هـ١٤٢٤، ٢ بريوت، ط–، دار الكتب العلمية )٣/٤٢(احليوان، للجاحظ) (٢
  ). ٢/٢١٢(املثل السائر) (٣
  ). ٣/١٧١(اإليضاح، للقزويين: ينظر) (٤
  ). ٢/٢٨٠(املثل السائر) (٥
  ). ٢/٢٨٠(، املثل السائر)٣/١٧٩(اإلتقان يف علوم القرآن: ينظر) (٦
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

عندما تكلم البالغيون وكذلك الذين تكلموا يف بالغة القرآن خاصة، وهم الذين 

 البالغة يف النص تكلموا يف إعجاز القرآن البياين، أشاروا إىل أمهية اإلجياز من جهة

القرآين، فجعل أحدهم اإلجياز أحد أقسام البالغة العشرة، وبذلك يكون اإلجياز غرضه 

وعلى ما ذكر بعضهم فإن اإلجياز  ؛)١(غرض البالغة إيصال املعىن إىل القلب بأحسن لفظ

َفاإلجياز وفق هذا عبارة عن اللفظ القليل اجلامع  ؛)٢(هو حذف الفضول، وتقريب البعيد
  .)٣(معاين اجلمة بنفسهلل

ومن هذا المعنى تأتي أهمية اإليجاز في الكالم العربي بصورة عامة، وفي القرآن 

  :بصورة خاصة، ويظهر ذلك من خالل ضرب بعض األمثلة

َخذ العفو{: قوله تعاىل- ١ ْ َ ْ
ِ
، فهذه اآلية مثال لإلجياز؛ إذ هي قليلة ]١٩٩:األعراف[}ُ

امعة ملكارم األخالق ألن يف أخذ العفو التساهل والتسامح فإ�ا ج"األلفاظ كثرية املعاين؛ 

يف احلقوق واللني والرفق يف الدعاء إىل الدين ويف األمر باملعروف كف األذى وغض البصر 

  .)٤("وما شاكلها من احملرمات ويف اإلعراض الصرب واحللم والتؤدة

ٌولكم يف القصاص حياة{: قوله تعاىل- ٢ ََ ِ َ
ِْ ِ ْ ُ ّ، ويتبني فضل هذا الكالم إذا ]١٧٩:البقرة[}ََ

فصار لفظ القرآن . » القتل أنفى للقتل«: قرنته مبا جاء عن العرب يف معناه، وهو قوهلم

فوق هذا القول لزيادته عليه يف الفائدة، وهو إبانة العدل لذكر القصاص وإظهار الغرض 

ّاملرغوب عنه فيه لذكر احلياة، واستدعاء الرغبة والرهبة حلكم اهللا ب ّفإن . ه وإلجيازه يف العبارةّ

ّوهذا أقل حروفا » القصاص حياة«: إمنا هو» القتل أنفى للقتل«: الذي هو نظري قوهلم
ولفظ القرآن . » القتل أنفى للقتل«: من ذاك، ولبعده من الكلفة بالتكرير، وهو قوهلم

ّبريء من ذلك، وحبسن التأليف وشدة التالؤم املدرك باحلس؛ ألن اخلروج من ا لفاء إىل ّ

                                                           

، ٥ مصر، ط–السيد أمحد صقر، دار املعارف /، حتقيق)١١ص( للباقالينإعجاز القرآن،: ينظر) (١
  . م١٩٩٧

  .  هـ١٤٢٣، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، )١/٩٩(البيان والتبيني، للجاحظ: ينظر) (٢
  ). ٣/١٠٢(الربهان يف علوم القرآن: ينظر) (٣
  ). ٣/١٨٣(اإلتقان يف علوم القرآن) (٤
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

فأمهية اإلجياز بالنسبة إىل القرآن هو أنه  ؛)١(الالم أعدل من اخلروج من الالم إىل اهلمزة

أحد األساليب البالغية اليت تعرب عن املعاين الكثرية بألفاظ قليلة، وهذا من إعجاز القرآن 

  .البالغي

  :أهمية اإلطناب في القرآن: ًثانيا

 املستعملة يف الكالم الفصيح، وله أمهية بالغية يفواإلطناب كما سبق أحد أوجه البيان 

َفهناك بعض املعاين املراد إيصاهلا إىل املخاطب ال  ؛الكالم الفصيح الذي منه القرآن

ومن األمثلة ذلك ؛)٢(يكتمل إيصال املعىن إىل مع اإلطناب، وهو ما حيدده املقام والسياق

َوالمؤمنون يـؤمنون مب{: قوله تعاىل ُ ُِ َ َِ ِ
ْ ُْ ُ َا أنزل إليك وما أنزل من قـبلك والمقيمني الصالة َْ َ َّ َ

ِ ِ ِ
ُ َ َْ َ َْ َْ ْ َ

ِ َ َِ ِْ ُْ َُِ

َوالمؤتون الزكاة ََّ َ ُ ْ ُ ، وذلك ألنه إذا ذكرت صفات يف معرض املدح والذم ]١٦٢:النساء[}َْ

فاألحسن أن خيالف يف إعرا�ا ألن املقام يقتضي اإلطناب فإذا خولف يف اإلعراب كان 

ًملعاين عند االختالف تتنوع وتتفنت، وعند اإلجياز تكون نوعا واحدا، املقصود أكمل ألن ا ً
  .)٣(}املؤمنون{على القطع، وهو من صفة املرفوع الذي هو } واملقيمني{فانتصب 

ًوينبه البالغيون على هذا املعىن بأن اإلطناب يكون الزما يف بعض األوقات، وال يؤدي 
َقولوا آمنَّا بالله وما أنزل إليـنا وما أنزل إىل {: الكالم غرضه إال به، ومن ذلك قوله تعاىل ِ َِ َِ ِ َّْ ُْ َُ َ ََ ََ َْ ُِ ِ ُ

َإبـراهيم وإمساعيل وإسحاق ويـعقوب واألسباط وما أويت موسى وعيسى وما أويت النَّبيون  َُِّ َ َ َ
ِ ُِ َُ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ

ِ ِِ
ْ ْ َْ ْ َ ُ ْ ِ ِ َِْ َ َ

ِ

ْمن ر�م ال نـفرق بـني أحد منـهم ُْ ْ ِِّ ِ ٍِ
َ َ َْ َ ْ ُ َُ َ وأوثر اإلطناب فيه على إجيازه وهو "، ]١٣٦:قرةالب[}َِّ

آمنا باهللا وجبميع كتبه ملا كان مبسمع من أهل الكتاب فيهم من ال يؤمن بالتوراة وبالقرآن، 

وهم النصارى القائلون ليست اليهود على شيء وفيهم من ال يؤمن باإلجنيل وبالقرآن وهم 

                                                           

علي حممد البجاوي وحممد أبو /، حتقيق)١٧٥ص(ل العسكريالصناعتني، أليب اهلال: ينظر) (١
، )٢٠٩ص( هـ، وسر الفصاحة، للخفاجي١٤١٩ بريوت، –الفضل إبراهيم، املكتبة العنصرية 

  . م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، ١دار الكتب العلمية، ط
  ). ٣/١٧٩(اإلتقان يف علوم القرآن: ينظر) (٢
  ). ٢/٤٤٦،٤٤٧(الربهان يف علوم القرآن: ينظر) (٣
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

 تقريعا ألهل الكتاب وليبتهج املؤمنون مبا اليهود وكل منهم مدع لإلميان جبميع ما أنزل اهللا

  .  )١("نالوا من كرامة االهتداء

َّوملا كان اإلجياز واإلطناب من األغراض البالغية للكالم الفصيح نبه العلماء على 

جيب على البليغ : ")٣(، وقد قال الزخمشري)٢(ذلك، فذكروا أن اللغة هي اإلجياز واإلطناب

ز أن جيمل ويوجز فكذلك الواجب عليه يف موارد التفصيل ّيف مظان اإلمجال واإلجيا

  . )٤("واإلشباع أن يفصل ويشبع

فظهر بذلك أن أمهية اإلجياز واإلطناب يف تأدية املعىن على الوجه األكمل واألليق حبال 

ُِاملخاطب، وهلذا اعتين �ما يف النص القرآين؛ إذ كان غرضه إيصال املعاين ليفهمها املتلقى  َ

  .ع لهاملستم

داخل من ناحية اإليجاز اآلثار التفسيرية لهذا الت :المسألة الثالثة -

 :واالطناب

 - ومن اآليات البديعة، اليت مجعت بني اإلجياز، واإلطناب، يف أسلوب رفيع، قول اهللا 

قالت منلة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم سليمان وجنوده وهم ال : "- تعاىل 

  ].١٨: النمل" [يشعرون

أما ". وهم ال يشعرون: "، وقوهلا"يا أيها: " أما اإلطناب فنلحظه يف قول هذه النملة

مرتني، ) يا(ًتوكيدا فكأنك كررت ) �أيا(األلف واهلاء حلقت: "فقال سيبويه" يا أيها: "قوهلا

                                                           

  ). ٢٨١ص(مفتاح العلوم) (١
  ). ٦٠ص(سر الفصاحة: ينظر) (٢
ّجار اهللا حممود بن عمر بن حممد بن أمحد الزخمشري، النحوي البالغي الشهري، كان معتزليا ) ٣(

ّحنفيا، مسع من أيب سعد الشقاين، وشيخ اإلسالم أيب منصور احلارين وغريهم ّ َّ َّ له من التصانيف . ّ
، والفائق يف غريب احلديث، واملفصل يف النحو، واألمنوذج يف الكشاف يف التفسري: الشهرية

، حتقيق )٢٠/١٥١(سري أعالم النبالء للذهيب، : ينظر. هـ٥٣٨النحو وغريها، تويف سنة 
  ).٢/٢٧٠(وبغية الوعاة . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٣باالشرتاك، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 -  ٣ بريوت، ط–، دار الكتاب العريب )١/٧٨(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزخمشري) (٤
  .  هـ١٤٠٧



       

    

 

 

 

 

٦٣

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

دون غريه ألن ) ياأيها(كرر النداء يف القرآن بـ: " وقال الزخمشري". ًوصار االسم تنبيها 

ًيه أوجها من التأكيد، وأسبابا من املبالغة منهاف من التأكيد، والتنبيه، وما يف ) يا(ما يف : ً

واملقام يناسبه املبالغة، . إىل التوضيح) ّأي(ٌّمن التنبيه، وما يف التدرج من اإل�ام يف ) ها(

  ".والتأكيد 

َّويسمى . م غريهفهو تكميل ملا قبله، جيء به، لرفع توه" وهم ال يشعرون: "وأما قوهلا

 عليه -ًاحرتاسا، وذلك من نسبة  الظلم إىل سليمان: ذلك عند علماء  البالغة، والبيان

 وكأن هذه النملة عرفت أن األنبياء معصومون، فال يقع منهم خطأ إال على -السالم 

وهذا تنبيه عظيم على وجوب اجلزم بعصمة : " ويف ذلك قال الفخر الرازي. سبيل السهو

وأما اإلجياز فنلحظه فيما مجعت هذه النملة يف قوهلا من ؛)١(ء عليهم السالم  األنبيا

النداء، والكناية، والتنبيه، والتسمية، : ً فقد مجعت أحد عشر جنسا٠أجناس الكالم

). يا: (فالنداء. واألمر، والقصص، والتحذير، والتخصيص، والتعميم، واإلشارة، والعذر

: والقصص). ادخلوا: (واألمر). النمل: (والتسمية). ها(: والتنبيه). ٌّأي: (والكناية

). جنوده: (والتعميم). سليمان: (والتخصيص). ال حيطمنكم: (والتحذير). مساكنكم(

حق اهللا : َّفأدت هذه النملة بذلك مخسة حقوق). ال يشعرون: (والعذر). هم: (واإلشارة

  .، وحق رسوله، وحقها، وحق رعيتها، وحق  اجلنود-  تعاىل -

  المطلب السادس

  الخبر واإلنشاء عند علماء علوم القرآن والبالغيين

  : مسائلعلي ثالثويشتمل 

بين علماء تعريف الخبر واإلنشاء والخالف فيه : المسألة األولي -

 :علوم القرآن والبالغيين

                                                           

مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري، أبو عبد اهللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي : ينظر )(١
الطبعة الثالثة ، دار إحياء (، )هـ٦٠٦: املتوىف(الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

  ). ٢٤/٥٤٩( ،  هـ١٤٢٠ بريوت -الرتاث العريب 
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  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  :تعريف الخبر واإلنشاء عند علماء علوم القرآن: ًأوال

اخلرب الكالم :  واملعتزلة)٢(ال القاضي أبو بكرق. واألكثر على حده: ()١(قال السيوطي

ًفأورد عليه خرب اهللا تعاىل فإنه ال يكون إال صادقا، . الذي يدخله الصدق والكذب

  . فأجاب القاضي بأنه يصح دخوله لغة

  

وقال أبو . الذي يدخله التصديق والتكذيب وهو سامل من اإليراد املذكور: وقيل

فإنه يدخل يف احلد ألن " قم"بنفسه نسبة، فأورد عليه حنو كالم يفيد : )٣(احلسني البصري

الكالم املفيد بنفسه إضافة أمر من األمور إىل أمر : وقيل. القيام منسوب والطلب منسوب

القول املقتضي بصرحيه نسبة معلوم إىل معلوم بالنفي : وقيل  ،ًمن األمور نفيا أو إثباتا

  .)٤()صل مدلوله يف اخلارج بالكالم واخلرب خالفهاإلنشاء ما حي: وقال املتأخرون. واإلثبات

  

  
                                                           

 هـ، وتويف ٨٤٩هو جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد اخلضريي السيوطي، ولد ) (١
 هـ، إمام حافظ مؤرخ أديب، شارك يف التصنيف يف معظم العلوم، ولد ومات يف القاهرة، ٩١١

: ينظر. هر يف اللغةاإلتقان يف علوم القرآن، واألشباه والنظائر، واملز: �له مصنفات كثرية جدا، منها
  ).١٣١-٥/١٢٨(، معجم املؤلفني، لكحالة )٣٠٢-٣/٣٠١(األعالم، للزركلي 

انتهت اليه . ٍقاض، من كبار علماء الكالم: هو حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر، أبو بكر) (٢
كان .  هـ٤٠٣ هـ، وسكن بغداد فتويف فيها ٣٣٨ولد يف البصرة . الرياسه يف مذهب األشاعرة

ّوجهه عضد الدولة سفريا عنه إىل ملك الروم، فجرت له يف . االستنباط، سريع اجلوابجيد 
: ينظر). إعجاز القرآن(من كتبه . القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بني يدي ملكها

  ).١٧٦ -٦/١٧٥(، األعالم، للزركلي )٥/٣٧٩(تاريخ بغداد، للخطيب 
املتكلم على مذهب املعتزلة، وهو أحد أئمتهم األعالم هو حممد بن علي بن الطيب البصري ) (٣

 هـ، من مصنفاته املعتمد يف ٤٣٦املشار إليه يف هذا الفن، كان إمام وقته، سكن بغداد و�ا تويف 
، معجم املؤلفني، )٨/١٢٦(املنتظم، البن اجلوزي : ينظر. األصول وشرح األصول اخلمسة

  ).١١/٢٠(لكحالة 
: املتوىف(لوم القرآن، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي اإلتقان يف ع: ينظر) (٤

 ١٩٧٤/ هـ١٣٩٤(حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصرية العامة للكتاب : ، حتقيق)هـ٩١١
  ).م



       

    

 

 

 

 

٦٥

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

   :يف الخبر واإلنشاء عند البالغيينتعر: ًثانيا

ووجه احلصر أن الكالم إما خرب أو إنشاء؛ ألنه أما أن : ()١(يقول اخلطيب القزويين

األول اخلرب، والثاين . أو ال يكون هلا خارج. لنسبته خارج تطابقه، أو ال تطابقهيكون 

  .)٢()شاءاإلن

  .اإلنشاء هو الكالم الذي ال حيتمل الصدق والكذب لذاته: وقيل

 - أو . ًهو ما يستدعي مطلوبا غري حاصل يف وقت الطلب: وعلى حد تعبري البالغيني

  . )٣(هو ما يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه: -كما يقولون بعبارة أخرى 

يث حتصل من اللفظ ويكون أن الكالم إما أن تكون نسبته حب: واحلاصل مما تقدم

�اللفظ موجدا هلا من غري قصد إىل كونه داال على نسبة حاصلة يف الواقع بني الشيئني وهو  ً

ُاإلنشاء، أو تكون له نسبة حبيث يقصد أن هلا نسبة خارجية تطابقه أو ال تطابقه وهو 
. ني الشيئنياخلرب؛ ألن النسبة املفهومة من الكالم احلاصلة يف الذهن ال بد أن تكون ب

ومع قطع النظر عن الذهن ال بد أن يكون بني هذين الشيئني يف الواقع نسبة ثبوتية بأن 

فإن ) زيد قائم: (أال ترى أنك إذا قلت: يكون هذا ذاك، أو سلبية بأن ال يكون هذا ذاك

وثبوت النسبة يف الواقع بني الشيئني املذكورين مع قطع النظر . ًالقيام حاصل لزيد قطعا

  .   الذهن هو معىن وجود النسبة اخلارجية فمعىن وجودها حتققها يف الواقععن

 :ضوابط تحديد معنى الخبر واإلنشاء لدى كل فريق:المسألة الثانية -
                                                           

هو أبو املعايل جالل الدين حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد حممد القزويين الشافعي ) (١
 هـ، وويل القضاء يف ناحية بالروم، مث قضاء ٦٦٦ولد باملوصل سنة املعروف خبطيب دمشق، 

تلخيص املفتاح واإليضاح والسور املرجاين من الشعر : دمشق فقضاء القضاة مبصر، من مصنفاته
 - ١٠/١٤٥(، معجم املؤلفني، لعمر كحالة )٦/١٩٢(األعالم، للزركلي : ينظر. األرجاين

١٤٦.(  
لبالغة، حممد بن عبد الرمحن بن عمر، أبو املعايل، جالل الدين القزويين اإليضاح يف علوم ا: ينظر) (٢

، ٣حممد عبد املنعم خفاجي، ط: ، حتقيق)هـ٧٣٩: املتوىف(الشافعي، املعروف خبطيب دمشق 
  .)٥٧ - ١/٥٥( بريوت –دار اجليل 

ت، لبنان ، دار النهضة العربية، بريو١، ط)٧٤ص (عبدالعزيز عتيق . علم املعاين، د :ينظر) (٣
  ). م٢٠٠٩/  هـ ١٤٣٠(



       

    

 

 

 

 

٦٦

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  : ضوابط تحديد معنى الخبر واإلنشاء لدى علماء علوم القرآن: أوال

       :باعتبار نشأة الكالم حول مفهوم الخبر واإلنشاء )١(

لباحثني أن الكالم حول مفهوم اخلرب واإلنشاء قد نشأ مع نشأة يرى بعض ا     )٢(

اجلدل يف عصر املأمون حول فتنة القول خبلق القرآن؛ حيث بىن املعتزلة قوهلم خبلق القرآن 

وذلك مما ينفي . أمر، و�ي، وخرب: على أساس أن ما تضمنه ال خيرج عن واحد من ثالثة

  . )١(- بزعمهم - عنه صفة القدم 

  باعتبار انقسام الكالم بحسب إفادته الطلب أو عدم إفادته ) ٢(     

ًالكالم إن أفاد بالوضع طلبا فال خيلو إما أن يكون : قال بعض من جعل األقسام ثالثة
بطلب ذكر املاهية أو حتصيلها أو الكف عنها، واألول االستفهام والثاين األمر والثالث 

ًحيتمل الصدق والكذب مسي تنبيها وإنشاء ألنك ًالنهي، وإن مل يفد طلبا بالوضع فإن مل  ً
ًنبهت به على مقصودك وأنشأته أي ابتكرته من غري أن يكون موجودا يف اخلارج سواء 
ًأفاد طلبا بالالزم كاملتمين والرتجي والنداء والقسم أم ال كأنت طالق، وإن احتملهما من 

  . )٢(حيث هو فهو اخلرب

   :ة تامة بين المسند والمسند إليهبحسب اشتمال الكالم على نسب) ٣(

الكالم ال حمالة يشتمل على نسبة تامة بني الطرفني قائمة بنفس املتكلم، وهي تعلق 

 باآلخر، حبيث يصح السكوت على - املسند أو املسند إليه: أي الطرفني- أحد الشيئني 

�التعلق، سواء كان ذلك التعلق إجيابيا أو سلبيا  اخلرب، خبالف وهذا ال يكون إال يف "�

اإلنشاء فال يتصف بإجياب وال بسلب؛ أل�ما من أنواع احلكم، واإلنشاء ليس حبكم، بل 

والتحقيق أن  ؛أو غريمها كما يف اإلنشائيات" دهو إجياد معىن بلفظ يقارنه يف الوجو

 والفارق بني اخلرب واإلنشاء. اإلنشاء له نسبة كالمية ونسبة خارجية تارة يتطابقان وتارة ال

واإلنشاء ليس فيه قصد للمطابقة وال لعدمها، . هو قصد املطابقة أو قصد عدمها يف اخلرب

                                                           

  .)٤٢ص  (علم املعاين: ينظر) (١
  ). ٢٥٧/ ٣(اإلتقان يف علوم القرآن : ينظر) (٢



       

    

 

 

 

 

٦٧

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

ًاإلنشاء ال خارج له إذ لو كان له خارج لكان خربا يتصور : وعبد احلكيم وغريه يقولون
واخلرب له   ؛فيه الصدق والكذب اللذان مها من لوازم اخلارجية، والالزم باطل فبطل امللزوم

فبني . ونسبة كالمية، ونسبة خارجية يف أحد األزمة الثالثة.  نسبة ذهنية:ثالث نسب

 يف اخلارج والواقع نسبة ثبوتية أو سلبية حبيث يقصد -اللذين مها النسبة الكالمية-طرفيه 

مطابقة تلك النسبة لذلك اخلارج بأن تكونا ثبوتيتني أو سلبيتني أو ال يقصد مطابقتهما 

فهومة من الكالم ثبوتية واليت بينهما يف اخلارج والواقع سلبية أو له، بأن تكون النسبة امل

اخلالف هل له نسبة خارجية أو بالعكس، وأما اإلنشاء فله نسبة ذهنية ونسبة كالمية، و

 ليس لإلنشاء نسبة خارجية وهذا هو الفرق بينه وبني اخلرب، وقيل له نسبة :وقيل ؛ال؟

 فيه مطابقة النسبة للخارج أو عدم مطابقتها له، خارجية، والفرق بينهما أن اخلرب يقصد

  .)١(واإلنشاء ال يقصد فيه ذلك

  : ضوابط تحديد معنى الخبر واإلنشاء لدى البالغيين: ًثانيا

   :ُبالنظر إلى مفهوم الكالم الخبري ذاته دون النظر إلى المخبر أو الواقع) ١(

كون بالنظر إىل مفهوم الكالم إن احتمال اخلرب للصدق والكذب إمنا ي: يقول البالغيون

اخلربي ذاته دون النظر إىل املخرب أو الواقع؛ إذ لو نظرنا عند احلكم على اخلرب بالصدق أو 
ُ

ِّ

ًالكذب إىل املخرب أو الواقع لوجدنا أن من األخبار ما هو مقطوع بصدقه ال حيتمل كذب ُ
، ا

صحتها، وال حتتمل فمن األخبار املقطوع ب. اًوما هو مقطوع بكذبه ال حيتمل صدق

 عليهم -ُ، وكذلك أخبار رسله - أي كل ما خيرب اهللا به -أخبار اهللا : الكذب ألبتة

  .-الصالة والسالم 

السماء فوقنا، واألرض حتتنا، وماء البحر : ومما يقطع بصحته البديهيات املألوفة مثل

  .ماحل، وماء النهر عذب

                                                           

  ).٥٦/ ١(اإليضاح يف علوم البالغة : ينظر) (١



       

    

 

 

 

 

٦٨

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

: األخبار املناقضة للبديهيات حنو: ومن األخبار املقطوع بكذ�ا، وال حتتمل الصدق

وكذلك األخبار اليت تتضمن حقائق معكوسة . اجلزء أكرب من الكل، واألسبوع مخسة أيام

  .األمانة رذيلة، واخليانة فضيلة: حنو

ولكن هذه األخبار املقطوع بصحتها، أو املقطوع بكذ�ا إذا نظرنا إليها ذا�ا دون 

 كانت حمتملة للصدق والكذب شأ�ا يف ذلك شأن سائر النظر إىل قائلها، أو إىل الواقع

  .)١(األخبار

   :بالنظر إلى أن اإلنشاء ال يحتمل الصدق والكذب لذاته) ٢(

أما سبب كون اإلنشاء ال حيتمل الصدق والكذب لذاته فألنه ليس ملدلول لفظه قبل 

إنه : لفه قيلإنه صادق، وإن خا: النطق واقع خارجي ميكن أن يقارن به؛ فإن طابقه قيل

  : وملزيد من التوضيح ميكننا النظر إىل املثالني اآلتيني. كاذب

  ).يا بين تعلم حسن االستماع كما تتعلم حسن احلديث (- ١

  .)٢()ًال تتكلم مبا ال يعنيك، ودع الكالم يف كثري مما يعنيك حىت جتد له موضعا (- ٢

وأنت ال تستطيع أن تقول ملن . مرففي املثال األول نداء وأمر، ويف املثال الثاين �ي وأ

ُإنك صادق أو كاذب؛ ألنه ال يعلمنا حبصول شيء أو : ًينادي شخصا، ويأمره، وينهاه
  .عدم حصوله

إن من ينادي أو يأمر أو ينهى ليس لندائه، أو أمره، أو �يه وجود خارجي قبل حصول 

لك ال يكون إال النداء أو األمر أو النهي؛ فكيف حيتمل كالمه الصدق أو الكذب، وذ

ويف مثل هذه األساليب ال واقع تعرض عليه مدلوال�ا . مبطابقة الواقع، أو عدم املطابقة

خرى من ومثل هذا القول ينطبق على سائر أساليب وأنواع اإلنشاء األ. وتقارن به

وعدم احتمال األسلوب اإلنشائي للصدق والكذب إمنا هو ؛ٍّاستفهام، ومتن، وغريها

                                                           

  ).٤٩ص(علم املعاين : ينظر) (١
/  هـ ١٤٠٨، دار املنارة، جدة، ٣ط(، )٦٦٥ص(بدوي طبانة . معجم البالغة العربية، د: ينظر) (٢

  ).  م١٩٨٨



       

    

 

 

 

 

٦٩

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

ًوإال فإنه يستلزم خربا حيتمل الصدق . ات األسلوب بغض النظر عما يستلزمهبالنظر إىل ذ
أنا طالب منك التعلم، وقول : ًيستلزم خربا هو) يا بين تعلم: (والكذب؛ فقول القائل

ولكن ما ،م التكلم، وهكذاأنا طالب منك عد: ًيستلزم خربا هو) ال تتكلم: (القائل

ًليس مقصودا وال منظورا إليهتستلزمه الصيغة اإلنشائية من اخلرب  ور إليه إمنا املقصود واملنظ. ً

وبذلك يكون عدم احتمال اإلنشاء للصدق والكذب إمنا هو ؛هو ذات الصيغة اإلنشائية

  .)١(بالنظر إىل ذات اإلنشاء

اآلثار التفسيرية لهذا التداخل من ناحية الخبر  :المسألة الثالثة -

 :الغييند علماء علوم القرآن والبواإلنشاء عن

اخلرب هو شطر اللغة، والشطر الثاىن هو اإلنشاء وفيهما تنحصر أساليب األداء اللغوى، 

وكالمها وارد بكثرة ىف القرآن الكرمي، بل كل ما ىف القرآن، وكل ما ىف . وليس هلما ثالث

  .سوى القرآن ال خيرج عن أسلوىب اخلرب واإلنشاء

ًما احسن زيدا"فمنها التعجب حنو : كثرية" اخلرب" فاملعاين اليت حيتملها لفظ  َ ."

َال بأس عليك: "والنفي". َّما له علي حق: "واإلنكار ". ِسبحان اهللا"والتعظيم حنو   ،"َ

ّوالوعد حنو قوله جل وعز". عفا اهللا عنه"ُّوالدعاء حنو  ِسنريهم آياتنا يف اآلفاق{: ّ َ ْ ِ َ ُِ
َ َْ

ِ ِ {

ُوسيـعلم {:،والوعيد حنو قوله] ٥٣: فصلت[ َْ َ َ ُ الذين ظلمواَ ََ َ
ِ واإلنكار   ،]٢٢٧: الشعراء[} َّ

ُذق إنك أنت العزيز الكرمي {: ّوالتبكيت حنو قوله جل ثناؤه ِ َِ ْ ُْ َ َ َْ َ َِّ ْ   .)٢( ]٤٩: الدخان[} ُ

فطلب الفعل يف » أما اإلنشاء هو ما ال حيصل مضمونه وال يتحقق إال تلفظت به

وطلب الفهم يف » التمين«وطلب احملبوب يف » ال تفعل«وطلب الكف يف » افعل«

                                                           

  ). ٧٥-٧٤ص(، علم املعاين )٦٦٥ص(معجم البالغة العربية : ينظر) (١
الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ، أمحد بن فارس بن زكرياء : ينظر )(٢

حممد علي بيضون :الطبعة األوىل، الناشر(، )هـ٣٩٥: املتوىف(القزويين الرازي، أبو احلسني 
   ) .١/١٣٣(، )م١٩٩٧-هـ١٤١٨



       

    

 

 

 

 

٧٠

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

كل ذلك ما حصل إال بنفس الصيغ املتلفظ » النداء«وطلب االقبال يف » االستفهام«

َرب أوزعين أن أشكر نعمتك{: ، كالدعاء يف قوله تعاىل )١(�ا َ َْ َْ
ِ

َ ُ ْ َ َ َْ ِ ِ ْ   ].١٩: النمل[} ِّ

  

  المطلب السابع

 علماء علوم القرآن والبالغيين  عنداألمر والنهي

  :مسائللي أربع يشتمل عو

عند علماء علوم القرآن مفهوم األمر والنهي :المسألة األولى -

  :والبالغيين

  : مفهوم األمر والنهي لدى علماء علوم القرآن) أ(

  : مفهوم األمر لدى علماء علوم القرآن: ًأوال

 {: وهي حقيقة يف اإلجياب حنو" ليفعل"و" افعل"هو طلب فعل غري كف وصيغته 

ُوأقيموا ال َ
َصالةَِ َ َ فـليصلوا معك {] ٤٣: البقرة[}  َّ َ َ ُّ َ ُْ ٍ، وترد جمازا ملعان ]١٠٢: النساء[} َ

َأخر َ ُ)٢( .  

  : مفهوم النهي لدى علماء علوم القرآن: ًثانيا

ًوهي حقيقة يف التحرمي، وترد جمازا " ال تفعل"هو طلب الكف عن فعل وصيغته 

  .)٣(ٍملعان

   :مفهوم األمر والنهي لدى البالغيين) ب(

  : مفهوم األمر عند البالغيين: ًأوال

                                                           

: املتوىف(جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي : ينظر )(١
  ) .١/٦٩(،)املكتبة العصرية، بريوت(يوسف الصميلي ،. د: ، ضبط وتدقيق وتوثيق)هـ١٣٦٢

  ).٢٧٧- ٣/٢٧٦ (اإلتقان يف علوم القرآن، السيوطي: ينظر) (٢
، البالغة فنو�ا وأفنا�ا، فضل حسن عباس )٣/٢٧٨ (، السيوطياإلتقان يف علوم القرآن: ينظر) (٣

  ).ت.ط، كلية الشريعة، جامعة األردنية، د.د(، )١٠ص (
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ًهو طلب فعل طلبا جازما على جهة االستعالء ً
عد اآلمر نفسه : "ومعىن االستعالء. )١(

ًعاليا سواء كان عاليا يف نفسه أم ال واختلف البالغيون يف االستعالء فمنهم من  ؛)٢("ً

  . )٣(يشرتط االستعالء ومنهم من ال يشرتطه

والصحيح أن االستعالء : : "ًاشرتاط االستعالء يف األمر، قائال عدم )٤(ورجح الدسوقي

  . )٥("ليس بشرط يف األمر

  : مفهوم النهي عند البالغيين: ًثانيا

. )٦(، وهي حقيقة يف التحرمي)ال تفعل: (طلب الكف عن الفعل استعالء، وصيغته

تستفاد من عن داللتها األصلية فتفيد معاين بالغية متنوعة ) ال تفعل(وخترج صيغة 

  .مبعونة القرائن وأحوال الرتاكيبالسياق 

                                                           

، طبع مبطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه مبصر، األساليب )٢/٣٠٨( شروح التلخيص :ينظر) (١
، مطبعة ١، ط)١٥ص (رآن، للدكتور صباح عبيد دراز اإلنشائية وأسرارها البالغية يف الق

  ). م١٩٨٦/  هـ ١٤٠٦(األمانة، مصر 
 طبع ضمن شروح التلخيص – خمتصر السعد على تلخيص املفتاح، لسعد الدين التفتازاين :ينظر) (٢

)٢/٣١٢(.  
، طبع ضمن شروح التلخيص، مطبعة )٢/٣١٠(عروس األفراح، �اء الدين السبكي  :ينظر) (٣

ت (ى البايب احلليب، حاشية الدسوقي على خمتصر السعد، حممد بن حممد عرفة الدسوقي عيس
  .، طبع ضمن شروح التلخيص، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، مصر)٢/٣٠٩) ( هـ١٢٣٠

 ه، وله مشاركات يف الفقه ١٢٣٠هو حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي ، املتوىف سنة ) (٤
ق، من أهل دسوق مبصر، تعلم وأقام وتويف بالقاهرة، من مؤلفاته حاشية على مغين والكالم واملنط

، معجم )٦/١٧(األعالم، للزركلي : ينظر. اللبيب، وحاشية على شرح سعد الدين التفتازاين
  ).٨/٢٩٢(املؤلفني 

  .)٢/٣٠٩( حاشية الدسوقي :ينظر) (٥
بالغة، حممد بن عبد الرمحن بن عمر، أبو ، اإليضاح يف علوم ال)٢/٣٢٤(شروح التلخيص  :ينظر) (٦

، حتقيق حممد )هـ٧٣٩: املتوىف(املعايل، جالل الدين القزويين الشافعي، املعروف خبطيب دمشق 
، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق )، دار اجلبل، بريوت٣ط(، )٣/٨٨(عبد املنعم خفاجي  

َّ العلوي الطاليب امللقب باملؤيد بالله اإلعجاز، حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم، احلسيين : املتوىف(ّ
اإلتقان يف علوم القرآن، ، ) هـ١٤٢٣، املكتبة العصرية ، بريوت ١ط(، )٣/١٥٦) (هـ٧٤٥

، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، )٣/٢٤٣) ( هـ٩١١تويف (جالل الدين عبد الرمحن السيوطي 
  = ، األساليب اإلنشائية) م١٩٦٧/  هـ ١٣٨٧، مكتبة ومطبعة املشهد احلسيين، القاهرة ١ط(
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دور قواعد األمر والنهي في تحديد الحكم :المسألة الثانية -

  :الشرعي

ينبين احلكم الشرعي يف األمر الذي يفيد الوجوب أو غريه، وكذلك يف النهي الذي 

ويرجع ذلك يفيد التحرمي أو غريه على دور قواعد األمر والنهي يف حتديد احلكم الشرعي، 

إىل أن األمر باإلضافة إىل تعلقاته، هل يفيد التكرار أو ال؟ وهل يقتضى الفور فيما كان 

  من األوامر الطلبية أو ال؟

َّقرر السكاكي
، ألنه الظاهر من الطلب، ولتبادر الفهم إىل )٢( أنه مفيد للفور)١(

ار، وباإلضافة إىل التحصيل، وفيه نظر، واحلق أن األوامر ساكتة، باإلضافة إىل التكر

الفور، وليس يف ظاهرها ما يدل على واحد من هذين األمرين إال لداللة خارجة عن 

ّظاهر األمر، وقد تقررت هذه املسألة يف الكتب األصولية، فإن فيها حمط رحاهلا، وعليها 

ذ محل عبئها وأثقاهلا، واإلحاطة بعلوم البيان ال تكفى يف حتقيق هذه املسألة، بل هلا مأخ

  . )٣(آخر موكول إىل علماء األصول

ًوقد زعم السكاكي التكرار والفور يف األمر والنهي مجيعا، وهو فاسد، فإن الكالم إمنا 
ًهو يف مطلق الصيغة فيهما مجيعا، هل تدل على شيء من هذه اللوازم العارضة، كالفور 

                                                                                                                                               

، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي )٦٨ص  (=
يوسف الصميلي، املكتبة العصرية، . د: ، ضبط وتدقيق وتوثيق)٧٦ص ) (هـ١٣٦٢: املتوىف(

) هـ١٣٧١: املتوىف( مصطفى املراغي ، أمحد بن»البيان، املعاين، البديع«بريوت، علوم البالغة 
  ).٧٩ص (

هو أبو يعقوب، سراج امللة والدين، يوسف بن أيب بكر السكاكي اخلوارزمي احلنفي، ولد سنة ) (١
 هـ، عامل يف النحو والتصريف واملعاين والبيان والعروض ٦٢٦ هـ خبوارزم، وتويف سنة ٥٥٥

، وتاريخ )٨/٢٢(األعالم، للزركلي : ينظر. ناظرةمن كتبه مفتاح العلوم ورسالة يف علم امل. والشعر
  ).٢٤٨/ ٥(األدب العريب، لربوكلمان 

مفتاح العلوم، يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي اخلوارزمي احلنفي أبو : ينظر) (٢
، ٢نعيم زرزور، ط: ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه)٣٢٠ص ) (هـ٦٢٦: املتوىف(يعقوب 

  . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ لبنان، –، بريوت دار الكتب العلمية
  ).٨٣ص (، علم املعاين )٣/١٥٦(الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  :ينظر) (٣
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ما ال داللة هلما على والرتاخي، والتكرار وعدمه، واملختار أ�ما باإلضافة إىل مطلق صيغه

شيء من هذه اللوازم، وإمنا تعرف هذه اللوازم بأدلة منفصلة من وراء الصيغة، والذي يدل 

عليه مبطلقهما، هو الطلب يف األمر، واملنع يف النهي، ألن هذين األمرين من حقائقهما، 

ا تعرف بأدلة َّفال جرم كانا دالني عليهما، فأما ما وراء ذلك من تلك األمور الالزمة، فإمن

َوال تـقربوا اْلفواحش ما : (شرعية ال من نفس الصيغة، ومثال ذلك من التنزيل قوله تعاىل
ِ َ ُ َ ْ َ َ

َظهر منها وما بطن ََ ََ ْ ِ َ ِوال تأكلوا أموالكم بـيـنكم باْلباطل(، ] ١٥١: األنعام) [َ ِ ِ
ْ ُْ َُ ْ َ َ َْ ُ ُ : البقرة) [َْ

ِوال تـقربوا مال اْليتيم إال ب(، ]١٨٨ َِّ ِ ِ
َ َ ُ َ ْ َ ُالتي هي أحسنَ َ ْ َ َ

ِ ، إىل غري ذلك من ]٣٤: اإلسراء) [َِّ

واحلق أن داللة النهي األصلية هي ترك ؛)١(املناهي الشرعية، فإ�ا دالة على املنع والتحرمي

ًالفعل أو اجتنابه أو حترميه، شرعا، إال أن تدل على غري ذلك مبعونة السياق وقرائن 
رد  رجعوا يف داللة النهي على التحرمي إىل جماألحوال؛ فإن الصحابة رضوان اهللا عليهم

وما أمر به : "وقد قال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل ؛النهي عند عدم وجود القرينة

فيحتمل  ؛)٢("إن األمر أسهل عندي من النهي: أو قوله.. النيب عندي أسهل مما �ى عنه 

ً بينهما بأن األمر خيرج للندب كثريا، أنه قصد أنه أسهل مبعىن أن مجاعة من الفقهاء فرقوا
  . )٣("أغلبه للتحرمي، ويكون على الدوام، واألمر ال يقتضي ذلك"وأن النهي 

ًالفرق بين األمر والنهي بالغة وحكما :المسألة الثالثة - ً:  

ذكرنا فيما سبق تفريق البالغيني بني صيغيت األمر والنهي عند احلديث عن تعريف كل 

علماء البالغة، أما من حيث الفرق بينهما يف احلكم فإنه بناء على من املصطلحني عند 

ما سبق يتضح أن األمر والنهى يتفقان يف أن كل واحد منهما ال بد فيه من اعتبار 

                                                           

، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح )٣/١٥٧(الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  :ينظر) (١
، مكتبة ١٧ط(، )٢٧٣، ٢/٢٧٢) (هـ١٣٩١: املتوىف(يف علوم البالغة، عبد املتعال الصعيدي 

  ).م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦اآلداب، 
ص (القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق �ا من األحكام، علي بن عباس البعلي احلنبلي : ينظر) (٢

  . م١٩٥٦/  هـ ١٣٧٥، حتقيق حممد حامد الفقي، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة، )١٩١
  ).١٩١ص (ولية وما يتعلق �ا من األحكام القواعد والفوائد األص: ينظر) (٣
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ًاالستعالء، وأ�ما مجيعا يتعلقان بالغري فال ميكن أن يكون اإلنسان آمرا لنفسه، أو ناهيا  ً ً
ًبار حال فاعلهما يف كونه مريدا هلما، إىل غري ذلك من ًهلا، وأ�ما مجيعا ال بد من اعت

الوجوه االتفاقية، وخيتلفان يف الصيغة، ألن كل واحد منهما خمتص بصيغة ختالف اآلخر، 

ًوخيتلفان يف أن األمر دال على الطلب، والنهى دال على املنع، وخيتلفان أيضا يف أن األمر 

 بد فيه من كراهية منهية، إىل غري ذلك من ال بد فيه من إرادة مأمورة، وأن النهى ال

  .)١(الوجوه اخلالفية

احية األمر اآلثار التفسيرية لهذا التداخل من ن :المسألة الرابعة -

جاء القرآن بلغة العرب وعلى سننهم :عند علماء علوم القرآن والبالغيينوالنهى 

 اًيا حمددة، وتضمن أيض امسية تفيد اإلخبار عن وقائع معينة وقضاًيف الكالم، فتضمن مجال

 عن فعل حمدد، اً فعلية، تفيد اإلخبار عن حدث مضى، أو طلب فعل معني، أو �يًمجال

واألمرهو .وسيكون احلديث عن صيغة النهي يف القرآن الكرمي من حيث داللتها وأنواعها

،وله أربع صيغ منها على وجه االستعالء مع االلزام:طلب حصول الفعل من املخاطب

ِِليـنفق ذو سعة من سعته{ كما يف قوله تعاىلع ا�زوم بالم األمراملضار ِ ٍ
َ ََ ْ َ ُُ ْ

ِ  ، ]٧: الطالق[}ِْ

   .)٢(وقد خترج صيغ األمر عن معناه األصلي

والنهي هو طلب الكف عن الشيء على وجه االستعالء مع اإللزام، وله صيغة واحدة، 

َوال تـفسدوا يف األرض بـعد إصالحها{: كقوله تعاىل: ملقرون بال الناهيةوهي املضارع ا
ِ َِ َْ ِْ َ َُ ِ َْ ْ ِ ْ ُ َ{ 

  .) ٣(ٍ، وقد خترج هذه الصيغة عن أصل معناها إىل معان أخر] ٥٦:األعراف[

                                                           

  ).٨٤ص (، علم املعاين )٣/١٥٧(الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  :ينظر) (١
   . )١/٧١(جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،  :ينظر) (٢
   .)١/٧٦(جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،  :ينظر )(٣
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  :المطلب الثامن

   التشبيه والتمثيل عند الفريقين

  :ويشتمل على ثالث مسائل

  :لتمثيل لدى الفريقينمفهوم التشبيه وا: المسألة األولى -

من املسائل اليت تناولنا دراستها عند كل من علماء علوم القرآن والبالغة التشبيه 

  :ًوالتمثيل، وقبل أن نعرف �ما عند الفريقني نعرفهما لغة

  :التشبيه

من فالن وهو شبهه وشبهه أي ويف فالن شبه : "التشبيه مصدر شبه، ويف العني

ُآيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر {: ، وقال اهللا عز وجل)ًاوأشبه فالن فالن(، "شبيهه َ ُُ َُ َ
ِ َ

ِ ْ ُّ َّ ٌ ٌَ ُْ َ
ٌمتشا�ات َ

ِ
َ   )١(ًيشبه بعضها بعضا: ، أي]٧: آل عمران[} َُ

: وأشبه الشيء الشيء. املثل، واجلمع أشباه: الشبه والشبه والشبيه:  ويف لسان العرب

وذلك إذا عجز وضعف، : رجل أمهوأشبه ال. من أشبه أباه فما ظلم: ويف املثل. ماثله

مشتبها وغري : ويف التنزيل. أشبه كل واحد منهما صاحبه: وتشابه الشيئان واشتبها

  .  )٢(متشابه

  :التمثيل

ّصار مثله يسد مسده، أو: لغة من مادة مثل، ويقال مثل فالنا فالنا ّشبهه به وسواه، : ّ
 من كالم تنقل ممن وردت فيه إىل ضربه مثال، واملثل مجلة من القول مقتطعة: ومثل بالشئ

  .)٣(الشبه والنظري: مشا�ه بدون تغيري، واملثل

                                                           

ب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري كتا: ينظر) (١
ط، دار .د(د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي، : ، حتقيق)٣/٤٠٤) (هـ١٧٠:املتوىف(

  ).ومكتبة اهلالل
  ).١٣/٥٠٣(لسان العرب، البن منظور: ينظر) (٢
حامد عبد / أمحد الزيات / إبراهيم مصطفى (لقاهرة املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية با: ينظر) (٣

  ).ط، دار الدعوة.د(، )٨٥٤-٢/٨٥٣) (حممد النجار/ القادر 
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  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

)١( هذا مثله ومثله كما يقال شبهه وشبهه مبعىن: يقال. كلمة تسوية: ّ مثل
، ويقال 

ّمثل الشئ أي صوره، ومثلت له هذا الشئ متثيال إذا صورت له مثاله بكتابة أو غريها ً ّ َّ
)٢(

   .  

  :حأما في االصطال

  

  :التشبيه

 يف اصطالح البالغيني له أكثر من تعريف، وهذه التعاريف وإن اختلفت لفظا فإ�ا 

صفة الشيء مبا قاربه وشاكله من : التشبيه«:  مثال يعرفه بقوله)٣(فابن رشيق،متفقة معىن

. جهة واحدة أو جهات كثرية، ال من مجيع جهاته، ألنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه

إمنا أرادوا محرة أوراق الورد وطراو�ا، ال ما سوى ذلك من » ّخد كالورد«ى أن قوهلم أال تر

إن : "    وقد جاء السكاكي بتفصيل رصني يف قوله،)٤(»صفرة وسطه وخضرة كمائمه

مشبها ومشبها به، واشرتاكا بينهما يف وجه وافرتاقا يف إخر، أن : التشبيه مستدع طرفني

  ).٥"(فا يف الصفة أو بالعكسيشرتكا يف احلقيقة وخيتل

أن تثبت هلذا معىن من معاين ذاك، أو حكما من أحكامه، :    وعرفه اجلرجاين

                                                           

  ).١١/٦١٠(لسان العرب، البن منظور: ينظر) (١
الطبعة ( ، )١٩ص(األمثال واملثل والتمثل واملثالت يف القرآن الكرمي، مسيح عاطف الزين: ينظر) (٢

  )م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ القاهرة -صريالثالثة، دار الكتاب امل
كان أبوه من موايل بين شهيد، . كاتب أديب، من أهل األندلس: هو أمحد بن رشيق، أبو العباس) ٥(

ونشأ هو يف مرسية، وانتقل إىل قرطبة، واتصل ب األمري أيب اجليش العامري فقدمه على كل من 
وهو غري احلسن بن رشيق . ا طويالله رسائل جمموعة وعاش عمر. يف دولته وواله جزيرة ميورقة

  ).م١٠٥٠-هـ٤٤٢املتويف (صاحب العمدة 
ط، دار النهضة العربية .ب(، )١/٦١) (هـ١٣٩٦: املتوىف(علم البيان، عبد العزيز عتيق : ينظر) ٦(

  ).م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٥ لبنان -للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
مد بن علي السكاكي اخلوارزمي احلنفي أبو مفتاح العلوم، يوسف بن أيب بكر بن حم: ينظر) ٧(

الطبعة (نعيم زرزور، : ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه)١/٣٣٢) (هـ٦٢٦: املتوىف(يعقوب 
  ).م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ لبنان -الثانية، دار الكتب العلمية، بريوت 



       

    

 

 

 

 

٧٧

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  ).١(كإثباتك للرجل شجاعة األسد

هو عقد مماثلة بني شيئني أو أشياء الشرتاكهما يف معىن : ويف اصطالح علماء القرآن

:  وشرح التعريف بقولهما، بأداة ملفوظة أو ملحوظة كالكاف وحنوها لغرض مقصود،

  ).٢(يدخل فيه التشبيه املركب) أو أشياء(يدخل فيه التشبيه املفرد، ): فاجلمع بني شيئني(

هو أن تثبت للمشبه حكما من أحكام املشبه به والغرض منه تأنيس : وقال بعضهم

  ).٣(النفس بإخراجها من خفي إىل جلي وإدنائه البعيد من القريب ليفيد بيانا

  : التمثيل

التمثيل هو إحداث : " ًأما التمثيل فقد ذكر اجلرجاين تعريفا اصطالحيا له يقول فيه

: وقد عرفه الزخمشري بقوله ،)٤"(عالقة بني طرفني إحدامها جيسد اآلخر مبثابة تعريف له

التمثيل إمنا يصار إليه لكشف املعاين وإدناء املتوهم من الشاهد فإن كان املتمثل له عظيما 

  كما يري ابن رشيق ،)٥(ل به مثله وإن كان حقريا كان املتمثل به كذلككان املتمث

ّالقريواين أن التمثيل من ضروب االستعارة وهو املماثلة، وكذلك أن متثل شيئا بشئ فيه 

: " ، مث قال)٧("مثل كذا وكذا: " ً، وذكر أيضا أن معين التمثيل اختصار قولك)٦(إشارة

                                                           

ل، اجلرجاين أسرار البالغة، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الفارسي األص: ينظر) ١(
مطبعة املدين بالقاهرة، ( حممود حممد شاكر، : ، قرأه وعلق عليه)١/٨٧)(هـ٤٧١: املتوىف(الدار 

  ).دار املدين جبدة
الطبعة الثانية، دار الفكر ( ، )٣٥ص(البيان يف ضوء أساليب القرآن، عبد الفتاح الشني : ينظر) ٢(

  ).م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ القاهرة -العريب
  ).٣/١٤٢ (، للسيوطيقان يف علوم القرآناإلت: ينظر) ٣(
الطبعة األوىل، جممع (، )٦٣٠ص(دراسات فنية يف قصص القرآن، حممود البستاين : ينظر) ٤(

  ).م١٩٨٨البحوث اإلسالمية، القاهرة 
  ).٤٥/ ٤ (، للسيوطياإلتقان يف علوم القرآن: ينظر) ٥(
: املتوىف( بن رشيق القريواين األزدي العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، أبو على احلسن: ينظر) ٦(

الطبعة اخلامسة،  دار اجليل (حممد حميي الدين عبد احلميد، : ، حتقيق)١/٢٧٧) (هـ٤٦٣
  ).م١٩٨١ -هـ ١٤٠١

  ).١/٢٧٨(العمدة، ابن رشيق : ينظر) ٧(



       

    

 

 

 

 

٧٨

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

كما أشار إىل ،)١"(ه إال أ�ما بغري أداته وعلى غري أسلوبهوالتمثيل واالستعارة من التشبي

سر ( ، وابن سنان اخلفاجي يف كتابه )جماز القرآن( فن التمثيل أبو عبيدة يف كتابه 

  ).بديع القرآن(، و)حترير التحيري( ، وابن أيب األصبع يف كتابه )الفصاحة

لماء علوم أسلوب التشبيه والتمثيل وأغراضه عند ع: المسألة الثانية -

 :القرآن والبالغيين

اختلف العلماء يف وجه العالقة بني التشبيه والتمثيل فمنهم من مل يفصل بينهما، ورأى 

أن األصل اللغوي هلما واحد، كما صرح بذلك الشيخ الطربسي وهو من علماء القرآن يف 

اعتقادهم أمنا تفسريه و�ج �جه كثري من العلماء يف عدم تفريقهم بني التشبيه والتمثيل و

  .مها شيء واحد

  كما جعل بعضهم العالقة بني التشبيه والتمثيل عالقة عموم وخصوص، فقد صرح 

اعلم أن التشبيه عام والتمثيل أخص منه، فكل متثيل تشبيه وليس كل : "اجلرجاين بقوله

  ،)٢("ًتشبيه متثيال

اج إىل تأمل كبري قسم ال حيت:    وقد أوضح اجلرجاين أن التشبيه ينقسم إىل قسمني

وطول نظر مثل تشبيه الشيء بالشيء يف الصورة، أما القسم الثاين فيحتاج إىل إمعان نظر 

  .)٣(هذه حجة كالشمس يف الظهور فهذا التشبيه ال يتم إال بتأويل وغريها: (فقولنا

ًأما التمثيل قد يضرب جبمل فال بد هلا من أن يتقدمها مذكور يكون مشبها به وال 
ف املشبه به واالقتصار على ذكر املشبه، وتلك اجلمل إذا جاءت بعد املشبه به جيوز حذ

ًأن يكون املشبه به معربا عنه بلفظ موصول وتكون اجلملة صلة : كانت هلا عدة أنواع منها
ُمثـلهم كمثل الذي استـوقد نارا فـلما أضاءت ما حوله{: كقوله تعاىل َْ ْ َْ َ َْ َ َ َ َّ َ َُ ًَ ََ َ َ َ َْ

ِ َّ ِ َ  :البقرة[} ُ

  .)٤(وغريها من األنواع األخري]١٧
                                                           

  ).١/٢٨٠(العمدة، ابن رشيق : ينظر) ٨(
  ).١/٩٥(أسرار البالغة، للجرجاين : ينظر) ١(
  ).١/٩٢(أسرار البالغة، للجرجاين : ينظر) ٢(
  ).١/١١٤(أسرار البالغة، للجرجاين : ينظر) ٣(



       

    

 

 

 

 

٧٩

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  :أغراض التشبيه

    إن التشبيه ملح صلة بني أمرين من حيث وقعهما النفسي، حيث يوضح الشاعر 

ًشعوره حنو شيء ما حىت يصبح واضحا وضوحا وجدانيا مصورا يف أسلوب بديع، وحىت  ً ً ً
ة فنية، والغرض من حيس السامع ما حيس املتكلم به، فهو ليس داللة جمردة، ولكنه دالل

ًهو الوضوح والتأثري، وعند علماء القرآن يشبه حمسوسا مبحسوس يرمي أحيانا إىل : التشبيه ً ّ
  :رسم الصورة كما حتس �ا النفس ومن أغراض التشبيه القرآين

تصوير املعاين باحملسات، ألن اإلدراك احلسي أقرب من املعنوي، وألنه ال حيتاج  -

ِفمثـله كمثل الكلب {: ًاختذ مشبها من مجادها كقوله تعاىلإىل دليل كالعقلي، ومما  ْ َ ْ َِ ََ ََ ُ ُ َ {

 ].١٧٦: األعراف[

ًأنه ليس عنصرا إضافيا يف اجلملة، ولكنه جزء أساسي ال يتم املعىن بدونه، وإذا  - ً
سقط من اجلملة سقط املعىن من أساسه، فهو يعطي الفكرة يف صورة واضحة مؤثرة، كما 

ٌَُّذ نـتـقنا اجلبل فـوقـهم كأنه ظلةَِوإ {:يف قوله تعاىل ََُّْ َ ْْ ُْ َ َ َ ََ ْ َ  ].١٧١: األعراف[} ََ

دقته، فهو يصف ويقيد حىت تصبح الصورة دقيقة واضحة، والتأثري يف العاطفة  -

ًترغيبا أو ترهيبا  .)١(ً، والتصوير والتأثري معاً

  : أغراض التمثيل

 من العقلي إىل احلسني ومن نقله املعىن:     إن من أغراض التمثيل كما ذكرها اجلرجاين

النظري إىل الضروري ويأيت تأثريه من ناحية تقوية املعين وتوكيده يف النفس، فتأنس به وتثق 

  :، ويرجع ذلك إىل أن التمثيل يقع على ضربني)٢(فيه، وتطمئن إليه

 جيئ يف أعقاب املعاين علي صورة من صور التشبيه، حبيث يذكر فيه املشبه :األول    

  .ّ صورة متثيلية بعد كالم بني به أحوال املشبهبه يف

                                                           

نورية عمران أبو ناجي : ًالتشبيه والتمثيل يف سورة األعراف أسلوبا وبالغة، إعداد: ينظر) ٤(
  ).م٢٠٠٩ ليبيا –رسالة ماجستري، كلية اآلداب والعلوم، جامعة املرقب (، )٦٦ص(

  ).١/١٠٣(غة، للجرجاين أسرار البال: ينظر) ٢(



       

    

 

 

 

 

٨٠

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  .)١( بروز املعين باختصار يف معرض التمثيل على سبيل االستعارة:الثاني    

اآلثار التفسيرية لهذا التداخل من ناحية التشبيه : المسألة الثالثة -

 :والتمثيل عند علماء علوم القرآن والبالغيين

د ظهر عند علماء القرآن والبالغيني كما يف قوله إن التداخل بني التشبيه والتمثيل ق

ِفإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان {: تعاىل
َ ِّ َ ًْ َ ْ َ َْ َ َ َ َُ َّ ِ َّ َ َ ،  أنه ينبغي ] ٣٧: الرمحن[} ِ

اإللفات إىل أن هذه اآلية يتداخل فيها تشبيهان بيد أن هناك طرحا مغايرا مفاده أنه 

ذكر أنه ينطوي على صورتني متداخلتني ومرتاكبتني، يتداخل فيه التشبيه والتمثيل، وقد 

التشبيه املتفرع من الصورة األوىل : ، واألخرى)وردة(التمثيل، وهو جتسد السماء: األوىل

  . )٢(وهو أن الوردة كالدهان

أراد بالوردة : "وقد رسم الفراء لوحة مجيلة ملعين املشبه به يف هاتني الصورتني بقوله

يف الربيع وردة إىل الصفرة، فإذا اشتد الربد كانت وردة محراء، فإذا الفرس، الوردة تكون 

ّكان بعد ذلك كانت وردة إىل الغربة، فشبه تلون السماء بتلون الوردة من اخليل، وشبهت  ُْ

  .)٣("إن الدهان األدمي األمحر: الوردة يف اختالف ألوا�ا بالدهن واختالف ألوانه، ويقال

  :المطلب التاسع

  :والتعريض عند علماء علوم القرآن والبالغيين الكناية 

  :      وفيه ثالثة مسائل

 :مفهوم الكناية والتعريض لدي الفريقين: المسألة األولى -

  :تعريف الكناية لغة

                                                           

نورية عمران أبو ناجي : ًالتشبيه والتمثيل يف سورة األعراف أسلوبا وبالغة، إعداد: ينظر) ٣(
  ).٨٨ص(

  ).٦٣٠ص(دراسات فنية يف قصص القرآن، حممود البستاين : ينظر) ١(
: املتوىف(اء معاين القرآن، أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي الفر: ينظر) ٢(

عبد الفتاح إمساعيل / حممد علي النجار / أمحد يوسف النجايت : ، حتقيق)٣/١١٧) (هـ٢٠٧
  ).ت. مصر، د–األوىل، دار املصرية للتأليف والرتمجة : الطبعة(الشليب، 



       

    

 

 

 

 

٨١

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

كناه يكنيه، : ّمصدر كىن يكىن، وكنيته تكنية حسنة، والمها واو وياء، يقال

، )٢(ٍر بأب أو أم أو ابن أو بنتما صد: ،وهو يكىن بأيب عبد اهللا والكنية)١(ويكنوه

ِ والكنية بكسرها–ُالكنية بضم الكاف :َكنيت الرجل وكنوته لغتان، ومن الكناية : يقال ِ - 

يعين : وكىن عن األمر بغريه يكين كناية. واكتىن فالن بكذا، أو أن تتكلم بشيء وتريد غريه

  .)٣(إذا تكلم بغريه مما يستدل عليه

  :أما التعريض لغة

ًعرض لـ يعرض، تعريضا، فهو معرض، واملفعول معرض، و التعريض / رض بـ ع/ عرض 

عرضت لفالن أو بفالن إذا قلت قوال وأنت تعنيه، ومنه : ، يقال)٤(خالف التصريح

أرادوا أن » إن يف املعاريض ملندوحة عن الكذب«املعاريض يف الكالم، ويف أمثاهلم 

ّتقاقه من قوهلم عرض له كذا، إذا عن، املعاريض فيها سعة عن قصد الكذب وتعمده، واش
ألن الواحد منا قد يعرض له أمر خالف التصريح فيؤثره ويقصده

)٥(
.  

  :الكناية في االصطالح عند الفريقين

هي ذكر الشيء بغري لفظه املوضوع له، أو ما دل على معىن جيوز محله على احلقيقة 

  . )٦(وا�از بوصف جامع بينهما 

لفظ أريد به الزم معناه، مع جواز إرادته معه؛ فظهر أ�ا : " ولهوقد عرفها السبكي بق

                                                           

  ).١/١٨٥(الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ليحىي بن محزة العلوي: ينظر) ٣(
، )هـ٨١٦: املتوىف( التعريفات، علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين كتاب: ينظر) ٤(

الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية (ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، : حتقيق
  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان-بريوت

خمتار الصحاح، زين الدين : ينظر، و)١٥/٢٣٣ (لسان العرب، البن منظور: ينظر) ٥(
  .)١/٢٧٤(لرازيا

  ).ت.ط، املكتبة األزهرية للرتاث، د.د(املنهاج الواضح للبالغة، حامد عوىن، : ينظر) ١(
  ).١/١٩٢(الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ليحىي بن محزة العلوي : ينظر) ٢(
: املتوىف(بن حممد  املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن األثري، نصر اهللا :ينظر) ٣(

ط، دار �ضة مصر للطباعة والنشر .د(أمحد احلويف، بدوي طبانة، : ، حتقيق)٣/٥٠) (هـ٦٣٧
  ).٣/١٦٤ (، للسيوطياإلتقان يف علوم القرآن: ، وينظر)ت.والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة، د
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بأن االنتقال فيها : وفرق. ختالف ا�از من جهة إرادة املعىن احلقيقى للفظ مع إرادة الزمه

: بأن الالزم ما مل يكن ملزوما مل ينتقل منه؛ وحينئذ: ورد: من الالزم، وفيه من امللزوم

]"إىل الالزم[يكون االنتقال من امللزوم 
) ١(

.  

  :أما التعريض في االصطالح

هو الداللة باملفهوم بقصد املتكلم، وهو لفظ استعمل يف معناه : كما ذكره السبكي

َبل فـعله كبريهم هذا {:للتلويح بغريه كما يف قوله تعاىل َ ُْ ُ
ِ َ ُ ََ َ ْ هو  ، أو)٢(]٦٣: األنبياء[} َ

عام يدخل حتته لفظ »  عند اللفظاحلاصل«: املعىن احلاصل عند اللفظ ال به، فقولنا

احلقيقة، وما يندرج حتتها من النص والظاهر، ولفظ ا�از، وما يندرج حتته من االستعارة 

والكناية
)٣(

.  

والتعريض اللفظ الدال على معىن ال من جهة الوضع : وقد عرفها ابن األثري بقوله

  .)٤(احلقيقي أو ا�ازي

 :اية والتعريض لدى الفريقينالعالقة بين الكن: المسألة الثانية -

 :وتعددت وجوه الفرق بين الكناية والتعريض فيما يلي

 يف حني - اجلملة - واأللفاظ املركبة - الكلمة -أن الكناية تقع يف اللفظ املفرد : أوال

  .أن التعريض ليس يقع إال يف األلفاظ املركبة؛ ألن داللته تفهم من سياق الكالم

َخفى داللة من الكناية؛ ألن داللة الكناية لغوية لفظية أما داللة َّأن التعريض أ: ثانيـا

ِالتعريض فتأخذ من جهة السياق واحلال والقرائن َّ.  

َّأن الكناية يشرتط فيها اللزوم بني اللفظ وتاليه، خبالف التعريض فإنه ال يشرتط : ثالثا
                                                           

و حامد، �اء  عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح، أمحد بن علي بن عبد الكايف، أب:ينظر) ٤(
الطبعة (الدكتور عبد احلميد هنداوي، : ، حتقيق)٢/٢٠٦) ( هـ٧٧٣: املتوىف(الدين السبكي 

  ). م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ لبنان -األوىل، املكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت 
 ، للسيوطياإلتقان يف علوم القرآن: ، وينظر)٢/٢١٧،٣١٦( عروس األفراح، للسبكي :ينظر) ٥(

)٣/١٦٤.(  
  ).١/١٩٤(الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ليحىي بن محزة العلوي  :ينظر) ٦(
  ).٣/١٦٤ (، للسيوطياإلتقان يف علوم القرآن: ، وينظر)٣/٥٠( املثل السائر، البن األثري :ينظر) ٧(
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  .فيه ذلك اللزوم

از معدودة منه خبالف التعريض فال ذهب بعضهم إىل أن الكناية واقعة يف ا�: رابعـا

ِيعد منه ، وذلك من أجل كون التعريض مفهوما من جهة القرينة فال تعلق له باللفظ ،ال  ِ

  .ِمن جهة حقيقته وال مـن جهة جمازه

ًأضاف آخرون فرقا آخر وهو أن املعىن الكنائي مقصود أصالة، واملعىن احلقيقي : خامسا

ِ وبذلك انفصل الفنان وأصبح ؛فهما مقصودان على السواءَّمقصود تبعا، أما يف التعريض 

   أما ؛)١(لكل منهما تعريفه، وأمثلته، وإن ظل بعض البالغيني املتأخرين جيمعون بينهما

  : قوله أن الكناية والتعريض هلم عدة أسباب منها: رأي علماء القرآن فقد ذكر السيوطي

ُومن يـنشأ يف احللية وهو يف اخلصام غيـر َأ{ : قصد البالغة واملبالغة حنو: يف الكناية ََْ ِ
َ

ِ ِ ِْ ِْ ُِ َ ََ ُ ْ َْ ُ َّ َ

ٍمبني  ِ
، كىن عن النساء بأ�ن ينشأن يف الرتفه والتزين الشاغل عن النظر ]١٨: الزخرف[} ُ

مل يشعر بذلك واملراد نفي ذلك عن " النساء"يف األمور ودقيق املعاين ولو أتى بلفظ 

َبل يداه م{: املالئكة وقوله َ َُ َ ِبسوطتانْ ََ ُ كناية عن سعة جوده وكرمه ] ٦٤: املائدة[} ْ

جدا
)٢(

ِوما يل ال أعبد الذي {: التلطف به واحرتاز عن املخاشنة حنو: ويف التعريض؛ َّ ُ ُ َْ َ َ َ
ِ َ

ِفطرين
ََ َوإليه تـرجعون: ، أي ومالكم ال تعبدون بدليل قوله]٢٢: يس[} َ ُ َ ُْ

ِ
] ٢٢: يس[} ََِْ

ُأأختذ من د{: وكذا قوله ْ
ِ ُِ ًَونه آهلةَََّ

ِ ، ووجه حسنه إمساع من يقصد خطابه ] ٢٣: يس[} ِِ

احلق على وجه مينع غضبه إذ مل يصرح بنسبته للباطل واإلعانة على قبوله إذ مل يرد له إال 

  .)٣(ما أراده لنفسه

اآلثار التفسيرية لهذا التداخل من ناحية الكناية : المسألة الثالثة -

 :والتعريض لدي الفريقين

ّلتداخل املعريف بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة قد ظهر جليا من ناحية َّ   إن ا
                                                           

) ٢٠٣-١/٢٠١(الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ليحىي بن محزة العلوي : ينظر) ١(
  .بتصرف

  ).٣/١٦٤ (، للسيوطياإلتقان يف علوم القرآن: ينظر) ٢(
  ).٣/١٦٥ (، للسيوطياإلتقان يف علوم القرآن: ينظر) ٣(
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الكناية والتعريض لدى العلمني، وقد إعتين كثري من العلماء بالتوجيه البالغي يف كثري من 

ُوهذا ما نسميه اليوم بالتفسري البالغي، أي التفسري الذي عين ... آي الذكر احلكيم
البالغية، وقد اعتىن املفسرون باختالف طبائعهم ومذاهبهم بالتوجيهات، واملسائل 

بالتوجيهات البالغية وكانت هلم صبغة خاصة ونظرة مستقلة مما أدى إىل وجود اآلثار 

  .التفسريية يف التداخل بني العلمني

َّفالكناية والتعريض تريد أن تسرت املكين عنه واملعرض به فال يظهر لغري من تريد أن  َّ

 كما أ�ا يراد �ا املعىن احلقيقي من حيث كونه داال، واملعىن ا�ازي من حيث تظهره له،

  .)١(كونه مدلوال عليه

: والكناية بينها وبني كل من احلقيقة وا�از عموم وخصوص من وجه، يصح أن يقال

الكناية أعم النقسامها إىل احلقيقة وا�از، ويصح أن يقال أخص العتبار قيد الداللة 

َأو المستم النساء{ : ومن أمثلة ذلك يف قوله تعاىلفيها،  َ ِّ ُ ُ ْ َ َ أن اللمس ] ٤٣: النساء[} َْ

جيوز محله على احلقيقة وا�از، وكل منهما يصح به املعىن، وال خيتل، وهلذا ذهب الشافعي 

رمحه اهللا إىل أن اللمس هو مصافحة اجلسد اجلسد، فأوجب الوضوء على الرجل إذا ملس 

هو احلقيقة يف اللمس، وذهب غريه إىل أن املراد باللمس هو اجلماع، وذلك املرأة، وذلك 

جماز فيه، وهو الكناية، وكل موضع ترد فيه الكناية فإنه يتجاذبه جانبا حقيقة وجماز، وجيوز 

  .)٢(محله على كليهما معا

ِِإن الذين كفروا بـعد إميا�{: ومن أمثلة الكناية أيضا يف قوله تعاىل ِ
َ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َ

َّ ْم مث ازدادوا كفرا لن َّ َ ً ْ ُ ُ َ ْ َُّ ْ
ْتـقبل تـوبـتـهم ُْ َُ ََ َُ ، هو كناية عن املوت على الكفر للتغليظ يف شأ�م ]٩٠: آل عمران[} ْ

أما  .)٣(ّوإيراد حاهلم يف صورة حال اآليسني من الرمحة اليت هي أغلظ األحوال وأشدها

منا يراد استعماله يف املعىن التعريض فأخص من احلقيقة مطلقا، ال يصدق على ا�از ألنه إ

احلقيقي، ولكن يلوح به إىل غرض آخر هو املقصود، فهو يشبه الكناية إذا قصد �ا 

  .احلقيقة، وهو أخص من احلقيقة
                                                           

  ).٢/٢٠٨( عروس األفراح، للسبكي :ينظر) ١(
  ).٣/٥١( املثل السائر، البن األثري :ينظر) ٢(
  )١/٧٨(الكشاف ، للزخمشري  :ينظر) ٣(
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والعرب تستعمله يف كالمها كثريا، فتبلغ إراد�ا بوجه هو ألطف وأحسن من الكشف 

قولون ال حيسن التعريض إال والتصريح، ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف يف كل شيء وي

وال جناح عليكم فيما عرضتم : ثلبا وقد جعله اهللا يف خطبة النساء يف عد�ن جائزا فقال

  .ومل جيز التصريح] ٢٣٥: البقرة[به من خطبة النساء أو أكننتم يف أنفسكم 

واهللا إنك جلميلة، ولعل اهللا أن يرزقك : أن يقول الرجل للمرأة: والتعريض يف اخلطبة

عال صاحلا، وإن النساء ملن حاجتين، هذا وأشباهه من الكالمب
)١(

.  

  
  المطلب العاشر

  المحسنات اللفظية والمعنوية عند علماء علوم القرآن والبالغيين
  :     وفيه ثالث مسائل

مفهوم المحسنات اللفظية والمعنوية لدي :  المسألة األولى -
 :الفريقين

  :المحسنات اللفظية

يه الكالم من زينات مجالية لفظية، قد يكون �ا حتسني وتزيني يف    هي ما يشتمل عل

ًاملعىن أيضا، ولكن تبعا ال أصالة ائتالف اللفظ مع اللفظ وائتالف املعىن مع املعىن ومن  ً
ْاحملسنات البديعية اللفظية أن يكون اللفظ مع اللفظ ا�اور له يف الكالم مؤتلفني، وهذا  َ

َِ ّ ّ ّ ّ ّ
ُاأللفاظ يف الكالم متآلفة يالئم بعضها بعضهايلزم منه أن تكون  ُ

ِ
ُ.  

ا إىل اللفـــظ أوال وبالـــذات، وقـــد وضـــع :   واحملـــسن اللفظـــي ًمـــا كـــان التحـــسني فيـــه راجع ًـــ
ِالعلماء له ضابطا هو لو غريت اللفظ مبا يرادفه لذهب التحسني واختفى احملسن

َ ً)٢(.  

  

                                                           

) هـ٢٧٦: املتوىف(ل القرآن، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري تأويل مشك :ينظر) ٤(
  ). لبنان-دار الكتب العلمية، بريوت (إبراهيم مشس الدين، : ، حتقيق)١/١٦٣(

بتصرف، ) ٣/٨٠(الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ليحىي بن محزة العلوي : ينظر) ١(
َد الرمحن بن حسن حبـنَّكة امليداين الدمشقي البالغة العربية، عب: وينظر َ ) هـ١٤٢٥: املتوىف(َ

 -  هـ ١٤١٦الطبعة األوىل، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت (بتصرف ، ) ٢/٥٢٠(
  ). م١٩٩٦
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  :المحسنات المعنوية

ًنات مجالية معنوية قد يكون �ا أحيانا حتسني    هي ما يشتمل عليه الكالم من زي

ًوتزيني يف اللفظ أيضا ولكن تبعا ال أصالة ً.  

ًما كان التحسني فيه راجعا إىل املعىن أوال وبالذات، ووضع العلماء له : واحملسن املعنوي ً
َضابطا وهو أنك إذا غريت بعض األلفاظ الدالة عليه مبا يرادفه ال يتخلف التحسني    ؛)١(ً

ما علماء القرآن يبدو أ�م مل يتفقوا على آراء حمددة يف فنون البديع، ولذلك جيد الباحث أ

  :ًخلطا يف كتابا�م، وهذا اخللط له عدة مظاهر

ًمل حيددوا حتديدا دقيقا الفرق بني املعنوي واللفظي منه، فاخلطيب يذكر : ًأوال االطراد " ً

على األصح، كما ذكر ذكر املشاكلة ضمن ِّضمن احملسنات املعنوية، وهو من اللفظية " 

  .املعنوية والظاهر أ�ا من اللفظي

مثل االلتفات والكناية . وهي ليست منه" البديع " ًدرجهم فنونا حتت اسم : ًثانيا

  .إخل. . واإليغال والتذييل واالعرتاض

ِوإنا أو إ{: فقوله تعاىل. . اختالفهم يف الفنون البديعية نفسها: ًثالثا ِ
َْ َّ ًياكم لعلى هدى َ ُ َََ ْ ُ َّ

ٍأو يف ضالل مبني  ِ
ُ

ٍ َ َ ِ ً، يعده بعضهم إيهاما، وبعضهم تورية وآخرون يذكرونه ]٢٤: سبأ[} َْ
  ".جتاهل العارف " حتت اسم 

ِّ يعرفه أبو هالل بقوله–ً مثال - ًإيرادهم فنونا خمتلفة حتت اسم واحد، فالتطريز : ًرابعا ُ :

يدة كلمات متساوية يف الوزن فيكون فيها كالطراز يف أن يقع يف أبيات متوالية من القص" 

  .)٢(. . "الثوب

 :أنواع المحسنات اللفظية والمعنوية لدى الفريقين: المسألة الثانية -

  :تنقسم احملسنات اللفظية إىل عدة أقسام منها
                                                           

بتصرف، ) ٣/٨٠(الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ليحىي بن محزة العلوي : ينظر) ٢(
َعربية، ابن حسن حبـنَّكة امليداين البالغة ال: وينظر َ   .بتصرف) ٢/٥٢٠(َ

: املتوىف(خصائص التعبري القرآين ومساته البالغية، عبد العظيم إبراهيم حممد املطعين : ينظر) ٣(
  ). م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣الطبعة األوىل،  مكتبة وهبة (، رسالة دكتوراه، )٢/٤١٠) (هـ١٤٢٩
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هو تشابه لفظني يف النطق، واختالفهما يف املعىن وهو ينقسم إىل : اجلناس - ١

، وقد عرفه علماء القرآن أنه هو تشابه اللفظني يف اللفظ قال )١(نوي ومع–لفظي : نوعني

وفائدته امليل إىل اإلصغاء إليه فإن مناسبة األلفاظ حتدث ميال وإصغاء : يف كنز الرباعة

ٍويـوم تـقوم الساعة يـقسم المجرمون ما لبثوا غيـر ساعة{: إليها، كما يف قوله تعاىل ِ
َ ََ َ ُ ُ ََ ُْ َْ َُِ َ ِ ُ َْ ْ ُ َُّ ُ ََ ْ {

ومل يقع منه يف القرآن سواه واستنبط شيخ اإلسالم ابن حجر موضعا : وقيل] ٥٥: الروم[

ِيكاد سنا بـرقه يذهب باألبصار {آخر وهو  َ َْ ْ ِ ُ َ ْ َ َ َ َ
ِِ

ْ َ ُ َّيـقلب الله الليل والنـَّهار إن {] ٤٣: النور[} َ ِ َ ََ َ َّْ َُّ ُ َُِّ
ِيف ذلك لعبـرة ألويل األبصار َِ ْ َْ ُْ ِ ِ ًَِ َ َ

أنكر بعضهم كون اآلية األوىل من ، و] ٤٤: النور[} َِ

 .)٢(يف املوضعني مبعىن واحد: اجلناس، وقال الساعة

 :االقتباس - ٢

ًهو أن يضمن املتكلم منثوره، أو منظومه، شيئا من القرآن، أو احلديث، على وجه ال  ّ
، حىت ) فلم يكن إال كلمح البصر أو هو أقرب) (النثر(يشعر بأنه منهما، فمثاله من 

  .)٣(وحنو قول احلريري، أنا أنبئكم بتأويله، وأميز صحيح القول من عليلهأنشد فأغرب، 

فاالقتباس هو تضمني الشعر أو النثر بعض القرآن ال على أنه : أما عند علماء القرآن

قال اهللا تعاىل وحنوه، فإن ذلك حينئذ ال يكون اقتباسا، وقد اشتهر : منه بأن ال يقال فيه

وأما الشافعية فلم يتعرض له األقدمون وال . النكري على فاعلهعن املالكية حترميه وتشديد 

وقد .أكثر املتأخرين مع شيوع االقتباس يف عصورهم، واستعمال الشعراء له قدميا وحديثا

تعرض له مجاعة من املتأخرين، فسئل عنه الشيخ عز الدين بن عبد السالم فأجازه، 

وجهت «لم من قوله يف الصالة وغريها ّواستدل له مبا ورد عن النىب صلى اهللا عليه وس

وهذا القول مقتبس عن » وجهى للذى فطر السموات واألرض حنيفا وما أنا من املشركني

َإين وجهت وجهي للذي فطر السماوات واألرض حنيفا وما أنا من {: قوله تعاىل
ِ ِ َِ ًَ َ ََ َ َ َ َ ََ َْْ ْ َّ ََ َ ِ َِّ

َ
ِ ُ ْ َّ ِّ ِ

                                                           

  ).١/٣٢٥(البيان والبديع، أمحد اهلامشيجواهر البالغة يف املعاين و: ينظر) ١(
  ).٣/١٦٥ (، للسيوطياإلتقان يف علوم القرآن: ينظر) ٢(
  .)١/٣٣٨(جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، أمحد اهلامشي: ينظر) ٣(
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  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

َالمشركني
ِِ ْ ُ اللهم فالق اإلصباح وجاعل الليل سكنا والشمس «: ، وقوله]٧٩: األنعام[} ْ

ُفالق { : مقتبس عن قوله تعاىل» والقمر حسبانا اقض عين الدين وأغنين من الفقر
ِ َ

ِاإلصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تـقدير العزيز العليم ِ ِ ِ
َ َ َْ ْ ِْ ِ َّ

ُ َْ َ َ َ ً ََ ُ َ َ َْ َ َ َ ََ ْ َّ ًَ َ َْ ِ ْ : األنعام[} ِْ

١( ]٩٦( .  

  :قسم المحسنات المعنوية إلى عدة أقسام منهاتن

 :الطباق -١

: قوله تعاىل:  حنو- هو اجلمع بني لفظني متقابلني يف املعىن، ومها قد يكونان امسني 

ُهو األول واآلخر والظاهر والباطن{
ِ

َْ َ َ َُ ُ َ
ِ َّ ِ ْ ُْ ََّ ًوحتسبـهم أيـقاظا { : وكقوله تعاىل] ٣: احلديد[} ُ َ َْ ْ ُ ُ َ َْ َ

ٌوهم رقود ُُ َْ َوأنه هو أضحك وأبكى {: قوله تعاىل:  حنو-، أو فعلني ]١٨: الكهف[} ُ َْ َ ََ ََ َ ْ َ ُ َُّ

َوأنه هو أمات وأحي) ٤٣( ْ َ َ ََ ََ َ َ ُ َمث ال ميوت فيها وال {:  وكقوله تعاىل-] ٤٤، ٤٣: النجم[} َُّ ََ َ
ِ

ُ َُ َُّ

َحيىي مع هو أن جيمع بني متضادين : وقد عرفه علماء القرآن بقوهلم؛)٢ (]١٣: األعلى[} َْ

: لفظي ومعنوي، كقوله تعاىل: مراعاة التقابل كالبياض والسواد والليل والنهار وهو قسمان

  .)٣(طابق بني الضحك والبكاء والقليل والكثري} فليضحكوا قليال وليبكوا كثريا{

 :التورية - ٢

 كل ما يفهم منه معىن ال يدل عليه ظاهر لفظه ويكون مفهوما عند اللفظ به، 

 وريت عن كذا إذا سرتته، ويف احلديث كان إذا أراد سفرا ورى بغريه، واشتقاقه من قوهلم

  .)٤(أي سرته وكىن عنه وأوهم أنه يريد غريه

  

أن يذكر لفظ له معنيان إما باالشرتاك أو التواطؤ أو احلقيقة : وعرفها علماء القرآن

                                                           

الطبعة (، )١/٦٧) (هـ١٤٣٠: املتوىف(نفحات من علوم القرآن، حممد أمحد حممد معبد : ينظر) ٤(
  ). م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ القاهرة -دار السالم الثانية، 

  ،)١/٣٠٣(جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، أمحد اهلامشي: ينظر) ١(
  ).٣/٤٥٥(الربهان يف علوم القرآن، للزركشي: ينظر) ٢(
  .)٣/٣٦(الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ليحىي بن محزة العلوي : ينظر) ٣(
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السامع من وا�از أحدمها قريب واآلخر بعيد ويقصد البعيد ويورى عنه بالقريب فيتومهه 

فإن االستواء على معنيني االستقرار } الرمحن على العرش استوى{: أول وهلة ومن أمثلتها

: يف املكان وهو املعىن القريب املورى به الذي هو غري مقصود لتنزيهه تعاىل عنه والثاين

  .)١(االستيالء وامللك وهو املعىن البعيد املقصود الذي ورى عنه بالقريب املذكور

اآلثار التفسيرية لهذا التداخل من ناحية المحسنات : لة الثالثةالمسأ 

 :اللفظية والمعنوية لدي الفريقين

ّ   التداخل املعريف بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة قد ظهر جليا من ناحية 
احملسنات اللفظية واملعنوية لدى العلمني، وقد اعتين كثري من العلماء بالتوجيه البالغي يف 

ثري من آي الذكر احلكيم مما أدى إىل وجود اآلثار التفسريية يف التداخل بني العلمني ك

َْوال تـنكحوا المشركات حىت يـؤمن وألمة مؤمنة خيـر من مشركة ولو {:كما يف قوله تعاىل ََّ َ ُ َ
ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َِ ِْ ُْ ْ ُ َ ُ َ ٌُ ْ َ ٌ ٌَ ْ َْ َ َْ َْ

ُأعجبتكم وال تـنكحوا المشركني حىت يـ َ ُ َ ََّ َ
ِ ِِ ْ ُْ َْ ُْ َ ْ ُ ْ ْؤمنوا ولعبد مؤمن خيـر من مشرك ولو أعجبكم َ ُْ ََ ُ ْ ُْ ْ َْ َ ََ َ

ٍ ِ ْ ِ ِ ِ
ٌ ْ َْ ٌ ٌ َ ُ

ْأولئك يدعون إىل النَّار والله يدعو إىل اجلنَّة والمغفرة بإذنه ويـبـني آياته للنَّاس لعلهم  ُ ََّ ََّ َِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ
َ َُ َ َ َُ ِّ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِِ ِ

َ ْ ْ ْْ ْ ُ ُُ ِ َ َ ُ

َيـتذكرون ُ َّ َ   ]٢٢١: البقرة[} ََ

) أمة(فقد جاء بلفظ ) املقابلة(ّ من احملسنات البديعة ما يسمى ب يف اآلية الكرمية

فهي ) النار(ويقابلها ) اجلنة(وبلفظ ) املشركة(ويقابلها ) مؤمنة(وبلفظ ) العبد(ويقابلها 

ًمقابلة لطيفة بديعة تزيد الكالم رونقا ومجاال، والفرق بني  أن املقابلة ) الطباق(و ) املقابلة(ً

و أكثر متوافقة، مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب، أما الطباق تكون بني معنيني أ

  .)٢( )أضحك وأبكى(ومثل ) األول واآلخر(فيكون بني لفظني مثل 

:    وعلم البديع هو اجلمال اللغوي، وقد اشتمل القرآن على أكمله وأحسنه، ففيه

ّاحملسنات املعنوية،  واللفظية، فمن ذلك ّّ ُوالنَّجم والشجر {: اىلّالتورية يف قوله تع: ّ َُ َّ َ َْ
                                                           

  ).٣/٢٨٥ (، للسيوطيإلتقان يف علوم القرآنا: ينظر) ٤(
: ، طبع على نفقة)١/٢٨٦(روائع البيان تفسري آيات األحكام، حممد علي الصابوين : ينظر) ١(

 بريوت -  دمشق، مؤسسة مناهل العرفان -الطبعة الثالثة، مكتبة الغزايل (حسن عباس الشربتلي، 
  ). م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠
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ِيسجدان َ ُ ّ، فاملعىن القريب للنجم هو الذي يف السماء، وإمنا املراد ما ال ]٦: الرمحن[} َْ ّ ّ ّ

  .ّساق له من النبات

ٍكل من عليـها فان {: ّواالفتنان، وهو اجلمع بني فنني خمتلفني، كما يف قوله تعاىل َ َ ََْ ْ َ ُّ ُ

ُويـبـقى وجه ربك ذ) ٢٦( َ َِّ َ َُ ْ َْ ِو اجلالل واإلكرامَ
َ ْ

ِْ َ
ِ ّ، فعزى خلقه بالفناء، ]٢٧، ٢٦: الرمحن[} ََْ

  .ومدح نفسه بالبقاء

َوأنه هو أضحك وأبكى {:ّوالطباق، وهو اجلمع بني املتقابلني يف املعىن، كقوله تعاىل َْ َ ََ ََ َ ْ َ ُ َُّ

َوأنه هو أمات وأحيا) ٤٣( َْ َ َ ََ ََ َ ُ ّومن احملسنات اللفظ؛] ٤٤، ٤٣: النجم[} َُّ اجلناس، : ّيةّ

َويـوم تـقوم الساعة يـقسم المجرمون : وأنواعه عديدة، ويف القرآن منها أشياء، كقوله تعاىل ُ ُ َِ ْ ُ َْ ُ
ِ ْ ُ َُ َّ ُ ََ ْ

ٍما لبثوا غيـر ساعة 
َ َ َْ ؛ »علم البديع«وما يذكر من احملسنات البديعية يف  ؛)١ (]٥٥: ّالروم[َُِ

م أن كل ما قالوه يف علم البديع ألنه يرتبط بصفاء اجلملة من جهة مسمعها، لكن ال يلز

ًمن القرآن من أمثلة يكون صحيحا، وإن كان بعضها صحيحا ً)٢(.  

  

                                                           

  يف علوم القرآن، عبد اهللا بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوباملقدمات األساسية: ينظر) ٢(
 هـ ١٤٢٢ بريطانيا -الطبعة األوىل، مركز البحوث اإلسالمية ليدز (، )١/٤٢٢(اجلديع العنزي 

  ). م٢٠٠١ -
شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي، د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار : ينظر) ٣(

 ١٤٣١الطبعة األوىل،  دار ابن اجلوزي (بدر بن ناصر بن صاحل اجلرب، : ا، اعتىن �)١/٢٦٨(
  ).هـ
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  وأهم النتائج والتوصيات اخلامتة
  

وبعد هذه املعايشة مع املسائل املشرتكة بني علماء علوم القرآن والبالغيني، 

تقرائية مقارنة؛ واليت قمنا فيها بتتبع تلك املسائل املشرتكة، ودراستها دراسة اس

ُفقمت بتتبع تلك املسائل يف الكتب املعتمدة يف كل من العلمني، وقارنت بني  ٍُّ
ُتناول كل من العلمني هلذه املسائل، وأوضحت جوانب االتفاق واالفرتاق يف  ٍّ

  .هذا التناول وأسبابه

  :وقد أسلمت تلك الدراسة إىل بعض النتائج والتوصيات، وهي كالتايل

  :  ئجالنتا: ًأوال

التداخل املعريف بني العلوم اإلسالمية هو تداخل مبعىن التكامل  - ١

والتعاون، وهي صفة بارزة يف العلوم اإلسالمية، ومنها علم علوم القرآن 

  .وعلم البالغة

النص القرآين هو السبب الرئيس يف ظهور التداخل بني العلوم  - ٢

  .اإلسالمية

شيء إجيايب، ألن فيه التداخل بني املسائل يف الرتاث اإلسالمي هو  - ٣

َّتضافر األنظار املختلفة على النظر يف مسائل بعينها؛ مما يساعد على 

  .إيضاحها وبيا�ا

  .ٌكل من علم علوم القرآن وعلم البالغة قد نشأ خلدمة النص القرآين - ٤

هناك تفاوت يف نظرة العلمني للمسائل، تفرضها طبيعة كل علم، مثل  - ٥

علماء علوم القرآن، ال جيعلون خمالفة نظرة كل من العلمني لإلعراب، ف

ًتراكيب النص القرآين لإلعراب إشكاال، وجيعلون القرآن حاكما على  ً
اإلعراب، يف حني جيعل علماء البالغة خمالفة اإلعراب من باب تنوع 

  .األساليب والرتاكيب
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هناك مسائل اختلف فيه العلمان، مثل وقوع ا�از يف القرآن، فعلماء  - ٦

قون على وقوعه، وعلماء علوم القرآن يوردون اخلالف يف البالغة يطب

 . ذلك

  :التوصيات: ًثانيا

ًضرورة أن يكون الباحث مطلعا على الفنون اليت يف غري ختصصه  - ١ َِّ

  .الدقيق

ِاالعتناء من قبل الباحثني باملسائل املشرتكة بني العلوم اإلسالمية  - ٢

  .ودراستها، وإظهار نقاط االتفاق واالختالف يف ذلك

 .ضرورة تعاون أقسام الكليات الشرعية واللغوية يف جامعاتنا العربية - ٣

  

  



       

    

 

 

 

 

٩٣

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  :املصادر واملراجع
  
اإلتقان يف علوم القرآن، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  - ١

اهليئة املصرية العامة : حممد أبو الفضل إبراهيم، ط: ، حتقيق)هـ٩١١: املتوىف(

  . م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤للكتاب، 

، ١األساليب اإلنشائية وأسرارها البالغية يف القرآن، للدكتور صباح عبيد دراز، ط - ٢

  ). م١٩٨٦/  هـ ١٤٠٦(مطبعة األمانة، مصر 

) هـ٤٠٣: املتوىف(إعجاز القرآن للباقالين، أليب بكر الباقالين حممد بن الطيب  - ٣

  .م١٩٩٧ مصر، -  دار املعارف ٥السيد أمحد صقر، ط: حتقيق

الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي األعالم، خلري  - ٤

  . م٢٠٠٢ دار العلم للماليني، ١٥ط) هـ١٣٩٦: املتوىف(

عبد احلكيم عطية، : االقرتاح يف أصول النحو، للسيوطي، ضبطه وعلق عليه - ٥

  . م٢٠٠٦/  هـ١٤٢٧ر البريويت، دمشق،  دا٢عالء الدين عطية، ط: راجعه وقدم له

أبناء العمر، أليب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر إنباء الغمر ب - ٦

د حسن حبشي، ط ا�لس األعلى للشئون : حتقيق) هـ٨٥٢: املتوىف(العسقالين 

  .م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩ جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، مصر، -اإلسالمية 

فطي إنباه الرواة على أنباه النحاة، جلمال الدين أبو احلسن علي بن يوسف الق - ٧

 -  دار الفكر العريب ١حممد أبو الفضل إبراهيم، ط: حتقيق) هـ٦٤٦: املتوىف(

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٦ بريوت،  -القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية 

اإليضاح يف علوم البالغة، حملمد بن عبد الرمحن بن عمر، أبو املعايل، جالل  - ٨

حممد : ، بتحقيق)هـ٧٣٩: املتوىف(الدين القزويين الشافعي، املعروف خبطيب دمشق 

  ).ت. د( بريوت، –دار اجليل : ٣عبد املنعم خفاجي، ط
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

البحر احمليط يف التفسري، أليب حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن  - ٩

صدقي حممد مجيل، ط دار : حتقيق) هـ٧٤٥: املتوىف(حيان أثري الدين األندلسي 

  . هـ١٤٢٠ بريوت،–الفكر 

عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن �ادر الربهان يف علوم القرآن، أليب  -١٠

 دار إحياء الكتب ١حممد أبو الفضل إبراهيم، ط: حتقيق) هـ٧٩٤: املتوىف(الزركشي 

  .م١٩٥٧/هـ١٣٧٦العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه، 

بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، �د الدين أبو طاهر حممد بن  -١١

ا�لس : حممد علي النجار، ط: ، حتقيق)هـ٨١٧: املتوىف(دى يعقوب الفريوزآبا

ث اإلسالمي، القاهرة،  جلنة إحياء الرتا-األعلى للشئون اإلسالمية 

  .م١٩٩٢/هـ١٤١

 ١٧بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، عبد العال الصعيدي، ط -١٢

  .م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦مكتبة اآلداب، 

 والنحاة، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين بغية الوعاة يف طبقات اللغويني -١٣

 - حممد أبو الفضل إبراهيم، ط املكتبة العصرية : حتقيق) هـ٩١١: املتوىف(السيوطي 

  .صيدا/ لبنان 

َالبالغة العربية ، لعبد الرمحن بن حسن حبـنَّكة امليداين الدمشقي  -١٤ َ : املتوىف(َ

األوىل، : بريوت، الطبعةدار القلم، دمشق، الدار الشامية، : ١، ط )هـ١٤٢٥

  . م١٩٩٦/  هـ١٤١٦

البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري وأثرها يف الدراسات البالغية، حملمد حسنني  -١٥

  ).ت. د(أبو موسى ، دار الفكر العريب، 

البيان والتبيني، لعمرو بن حبر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، أبو عثمان،  -١٦

  . هـ١٤٢٣ط  دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ) هـ٢٥٥: املتوىف(الشهري باجلاحظ 
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

تاريخ بغداد، أليب بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  -١٧

 دار الغرب ١الدكتور بشار عواد معروف، ط: حتقيق) هـ٤٦٣: املتوىف(البغدادي 

  .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ بريوت، -اإلسالمي 

يا الكتاب الكرمي، أليب السعود إرشاد العقل السليم إىل مزا= تفسري أيب السعود  -١٨

ط دار إحياء الرتاث العريب ) هـ٩٨٢: املتوىف(العمادي حممد بن حممد بن مصطفى 

  ).ت. د( بريوت، –

احلسان . د  مقاربة منهجية بقلم: التكامل املعريف بني علوم الوحي وعلوم الكون -١٩

  .م٢٠١٣، ١٥٠املعاصر، العدد ،  جملة املسلم شهيد

التوقيف على مهمات التعاريف، لزين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج  -٢٠

، )هـ١٠٣١: املتوىف(العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري 

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠القاهرة، - عبد اخلالق ثروت٣٨عامل الكتب : ١ط

) هـ٣٢١: املتوىف(مد بن احلسن بن دريد األزدي مجهرة اللغة، أليب بكر حم -٢١

  .م١٩٨٧ بريوت، -دار العلم للماليني ١رمزي منري بعلبكي، ط: حتقيق

جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ، ألمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي  -٢٢

 .د(املكتبة العصرية، بريوت، : يوسف الصميلي، ط. د: ، حتقيق)هـ١٣٦٢: املتوىف(

  ).ت

 ١٢٣٠ت (حاشية الدسوقي على خمتصر السعد، حممد بن حممد عرفة الدسوقي  -٢٣

  .طبع ضمن شروح التلخيص، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، مصر) هـ

احليوان، لعمرو بن حبر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهري  -٢٤

  . هـ١٤٢٤ بريوت، -  دار الكتب العلمية ٢ط) هـ٢٥٥: املتوىف(باجلاحظ 

 اهليئة ٤ط) هـ٣٩٢: املتوىف(اخلصائص، أليب الفتح عثمان بن جين املوصلي  -٢٥

  ).ت. د(املصرية العامة للكتاب، 
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

دار : ٢، ط)هـ١٤٢٦: املتوىف(دراسات يف علوم القرآن ، حملمد بكر إمساعيل   -٢٦

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩املنار ،

حممود حممد شاكر أبو /ليهدالئل اإلعجاز، لعبد القاهر اجلرجاين، قرأه وعلق ع -٢٧

  .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣ دار املدين جبدة، ٣ ط–فهر، مطبعة املدين بالقاهرة 

د عبد الرمحن بن سليمان /ذيل طبقات احلنابلة، البن رجب احلنبلي،  حتقيق -٢٨

  .م٢٠٠٥/  هـ١٤٢٥ الرياض، – مكتبة العبيكان ١العثيمني، ط

 بن سنان اخلفاجي احلليب سر الفصاحة، أليب حممد عبد اهللا بن حممد بن سعيد -٢٩

  .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢ دار الكتب العلمية، ١ط) هـ٤٦٦: املتوىف(

ْسري أعالم النبالء، لشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز  -٣٠ َ

جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب : حتقيق) هـ٧٤٨: املتوىف (الذهيب 

  .م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥ مؤسسة الرسالة، ٣األرناؤوط، ط

مود توفيق حممد سعد، مرقم شذرات الذهب دراسة يف البالغة القرآنية ، حمل -٣١

  . .آليا

عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، /شرح خمتصر الروضة، لنجم الدين الطويف، حتقيق -٣٢

  م١٩٨٧/  هـ١٤٠٧ مؤسسة الرسالة،١ط

  .شروح التلخيص، طبع مبطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه مبصر -٣٣

اح تاج اللغة وصحاح العربية الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،أليب نصر الصح -٣٤

أمحد عبد الغفور : ، حتقيق)هـ٣٩٣: املتوىف(إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب 

  . م١٩٨٧ /   هـ١٤٠٧ بريوت،–دار العلم للماليني : ٤عطار، ط

مد أبو علي حممد البجاوي وحم: الصناعتني، أليب اهلالل العسكري، حتقيق -٣٥

  . هـ١٤١٩ بريوت، –الفضل إبراهيم، ط املكتبة العنصرية 



       

    

 

 

 

 

٩٧

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، لشمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن  -٣٦

ط منشورات ) هـ٩٠٢: املتوىف(بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي 

  ).ت. د( بريوت –دار مكتبة احلياة 

 وعلوم حقائق اإلعجاز، ليحىي بن محزة العلوي، املكتبة الطراز ألسرار البالغة -٣٧

  .  هـ١٤٢٣، ١ بريوت، ط–العنصرية 

عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح، ألمحد بن علي بن عبد الكايف، أبو  -٣٨

الدكتور عبد احلميد هنداوي، : حتقيق)  هـ٧٧٣: املتوىف(حامد، �اء الدين السبكي 

  . م٢٠٠٣/  هـ١٤٢٣ لبنان، -لنشر، بريوت  املكتبة العصرية للطباعة وا١ط

، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان ١عبدالعزيز عتيق، ط. علم املعاين، د -٣٩

  ). م٢٠٠٩/  هـ ١٤٣٠(

: املتوىف(، أمحد بن مصطفى املراغي »البيان، املعاين، البديع«علوم البالغة  -٤٠

  ).هـ١٣٧١

مطبعة الصباح : ١طعلوم القرآن الكرمي، لنور الدين حممد عرت احلليب،  -٤١

  . م١٩٩٣/  هـ١٤١٤دمشق،

عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظ، أليب العباس، شهاب الدين، أمحد بن  -٤٢

حممد : حتقيق)  هـ٧٥٦: املتوىف(يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احلليب 

  .م١٩٩٦/  هـ١٤١٧ دار الكتب العلمية، ١باسل عيون السود، ط

حممد حميي الدين عبد /وآدابه، البن رشيق، حتقيقالعمدة يف حماسن الشعر  -٤٣

  . م١٩٨١/هـ١٤٠١ دار اجليل، ٥احلميد، ط

، ) هـ٤٠١املتوىف (الغريبني يف القرآن واحلديث، أليب عبيد أمحد بن حممد اهلروي  -٤٤

 اململكة العربية -مكتبة نزار مصطفى الباز : ١أمحد فريد املزيدي، ط: حتقيق

  . م١٩٩٩/  هـ ١٤١٩السعودية، 
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 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

الفهرست، أليب الفرج حممد بن إسحاق بن حممد الوراق البغدادي املعتزيل  -٤٥

 دار ٢إبراهيم رمضان، ط: حتقيق) هـ٤٣٨: املتوىف(الشيعي املعروف بابن الندمي 

  .مـ١٩٩٧/  هـ١٤١٧ لبنان، –املعرفة بريوت 

: املتوىف(القاموس احمليط، �د الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى  -٤٦

حممد نعيم : مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: حتقيق) هـ٨١٧

 ١٤٢٦ لبنان، - مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ٨ُالعرقسوسي، ط

  .م٢٠٠٥/ هـ

 دار القاسم، الرياض، ١حسن علي احلرب، ط/ قواعد الرتجيح عند املفسرين، د -٤٧

  .م١٩٩٦

 يتعلق �ا من األحكام، علي بن عباس البعلي القواعد والفوائد األصولية وما -٤٨

/  هـ ١٣٧٥احلنبلي، حتقيق حممد حامد الفقي، مطبعة السنة احملمدية، القاهرة، 

  . م١٩٥٦

: املتوىف(كتاب التعريفات، لعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين  -٤٩

ر دا: ١ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر، ط: ، بتحقيق)هـ٨١٦

  .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٣لبنان، –الكتب العلمية بريوت 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  -٥٠

  . هـ١٤٠٧ بريوت – دار الكتاب العريب ٣ط) هـ٥٣٨: املتوىف(الزخمشري جار اهللا 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ملصطفى بن عبد اهللا كاتب جليب  -٥١

ط ) هـ١٠٦٧: املتوىف(يين املشهور باسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة القسطنط

دار : وصور�ا عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحا�ا، مثل( بغداد - مكتبة املثىن 

  .م١٩٤١)إحياء الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار الكتب العلمية
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  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

 الدين ابن منظور لسان العرب، حملمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال -٥٢

 ١٤١٤ بريوت،– دار صادر ٣ط) هـ٧١١: املتوىف(األنصاري الرويفعى اإلفريقى 

  .هـ

: ٣،ط)هـ١٤٢٠: املتوىف(مباحث يف علوم القرآن ، ملناع بن خليل القطان  -٥٣

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، 

، ٢٤ني، ط دار العلم للمالي٢٤مباحث يف علوم القرآن، لصبحي الصاحل،  -٥٤

 .م٢٠٠٠يناير / كانون الثاين

خمتار الصحاح، لزين الدين أبو عبد اهللا حممد بـن أيب بكـر بـن عبـد القـادر احلنفـي  -٥٥

:  صـيدا، الطبعـة– الدار النموذجية، بريوت -، املكتبة العصرية  )٢٤٩: ص(الرازي 

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠اخلامسة، 

 طبع ضمن شروح –فتازاين خمتصر السعد على تلخيص املفتاح، لسعد الدين الت -٥٦

  .التلخيص

املسائل املشرتكة بني علوم القرآن وأصول الفقه، وأثرها يف التفسري، لفهد بن  -٥٧

، رسالة دكتوراه، كلية الدعوة وأصول الدين، قسم )٥ص(مبارك بن عبد اهللا الوهيب

  .هـ١٤٣١الكتاب والسنة، شعبة التفسري، جامعة أم القرى، 

. د( بريوت، –لشرح الكبري، للفيومي، املكتبة العلمية املصباح املنري يف غريب ا -٥٨

  ). ت

/  هـ ١٤٠٨، دار املنارة، جدة، ٣ط(بدوي طبانة ، . معجم البالغة العربية، د -٥٩

  ).  م١٩٨٨

معجم املؤلفني، لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق  -٦٠

. د(لرتاث العريب بريوت،  بريوت، دار إحياء ا-ط مكتبة املثىن ) هـ١٤٠٨: املتوىف(

  ).ت



       

    

 

 

 

 

١٠٠

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

معجم مقاييس اللغة، ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني  -٦١

/ هـ١٣٩٩دار الفكر، : عبد السالم حممد هارون، ط: ،حتقيق)هـ٣٩٥: املتوىف(

 .م١٩٧٩

مفتاح العلوم، ليوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي السكاكي اخلوارزمي احلنفي  -٦٢

 ٢نعيم زرزور، ط: ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه) هـ٦٢٦: املتوىف(أبو يعقوب 

  .م١٩٨٧/  هـ١٤٠٧ لبنان، - دار الكتب العلمية، بريوت 

صفوان عدنان الداودي، : املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين، حتقيق -٦٣

  . هـ١٤١٢ دمشق بريوت، - الدار الشامية ١دار القلم، ط

: ، ط)هـ١٣٨٤: املتوىف(محد عبد اهللا البيلي البدوي من بالغة القرآن، ألمحد أ -٦٤

  .م٢٠٠٥ القاهرة، –�ضه مصر 

 مطبعة عيسى ٣ُّْمناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد عبد العظيم الزرقاين، ط -٦٥

  ).ت- د(البايب احلليب 

املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك، جلمال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن  -٦٦

حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر : حتقيق) هـ٥٩٧: املتوىف (حممد اجلوزي

  .م١٩٩٢/  هـ١٤١٢ دار الكتب العلمية، بريوت، ١عطا، ط

مقدمات يف املنهجية اإلسالمية للدكتور حسن : منهجية التكامل املعريف -٦٧

  .ملكاوي، منشوران املعهد العاملي للفكر اإلسالمي

 -  مكتبة الرشد١ن، لعبد الكرمي النملة، طاملهذب يف علم أصول الفقه املقار -٦٨

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠الرياض 

أيب عبيدة مشهور : ، حتقيق)٤/١٣٢،١٢٨(املوافقات، أليب إسحاق الشاطيب  -٦٩

  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧ دار ابن عفان ، ١بن حسن آل سلمان، ط

حممد محاسة /الداليل، الدكتور- النحو والداللة، مدخل لدراسة املعىن النحوي -٧٠

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠ دار الشروق ١ف، طعبد اللطي



       

    

 

 

 

 

١٠١

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

: سلسلة[ثالث رسائل يف إعجاز القرآن : النكت يف إعجاز القرآن مطبوع ضمن -٧١

لعلي بن عيسى بن علي بن عبد اهللا، أبو احلسن الرماين )] ١٦(ذخائر العرب 

 دار ٣حممد زغلول سالم، ط. حممد خلف اهللا، د: حتقيق) هـ٣٨٤: املتوىف(املعتزيل 

  .م١٩٧٦ املعارف مبصر،

النهاية يف غريب احلديث واألثر، �د الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن  -٧٢

: حتقيق) هـ٦٠٦: املتوىف(حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري 

 بريوت، - حممود حممد الطناحي، ط املكتبة العلمية -طاهر أمحد الزاوى 

  .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩

: املتوىف(ت، لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي الوايف بالوفيا -٧٣

 بريوت، –أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، ط دار إحياء الرتاث : حتقيق) هـ٧٦٤

 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠

 



       

    

 

 

 

 

١٠٢

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  س ات

  الصفحة  الموضــــــــوع

  ٢٣  التمهيد 

ًالتعريف بعلوم القرآن لغة واصطالحا: املطلب األول ً.  ٢٣  

ًالتعريف بعلم البالغة لغة واصطالحا: املطلب الثاين ً.  ٢٥  

  ٢٦  المدخل النظري للتداخل المعرفي بين العلمين: المبحث األول

  ٢٦  .املفهوم: املطلب األول

  ٢٨  .النشأة والتطور: املطلب الثاين

  ٣٢  . األمهية: املطلب الثالث

  ٣٤  .لمنياألثر التفسريي ىف التداخل بني الع: املطلب الرابع

  ٣٩  نماذج تطبيقية على التداخل المعرفي بين العلمين: المبحث الثاني

  ٣٩  .الغريب: املطلب األول

  ٤٢  اهتمام الفريقني بنحو اجلملة واإلعراب: املطلب الثاين

  ٤٩  .التقدمي والتأخري عند الفريقني: املطلب الثالث

  ٥٣  .رآن والبالغينياحلقيقة وا�از عند علماء علوم الق: املطلب الرابع

  ٥٨  اإلجياز واإلطناب عند الفريقني: املطلب اخلامس

  ٦٣  اخلرب واإلنشاء عند علماء علوم القرآن والبالغيني: املطلب السادس

  ٧٠  األمر والنهي عند علماء علوم القرآن والبالغيني: املطلب السابع

  ٧٥  البالغينيالتشبيه والتمثيل عند علماء علوم القرآن و: املطلب الثامن

  ٨٠  الكناية والتعريض عند علماء علوم القرآن والبالغيني: املطلب التاسع

احملسنات اللفظية واملعنوية عند علماء علوم القرآن : املطلب العاشر

  والبالغيني

٨٥  

  ٩١ الخاتمة



       

    

 

 

 

 

١٠٣

 نات باإلسكندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبني والثالثالثالث من العدد السابعاملجلد 

  بني مسائل علوم القرآن وعلوم البالغة التداخل املعريف

  ٩٣ الفهارس

 

  


