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 لخّصامل

 السياق وهذا ما اهتمت يقتضيها العتبارات استعمال اللغة يف األصلية العدول عن الصور إمكانية عن الدارسون لقد يتحدث

خروجا عن  الواقع، يف احلديثة واليت مسيت بظاهرة االنزياح. االنزياح يف النّص األديب ميثل األسلوبية الدراسات به معظم

األدبية.  اإلنتاجات مجاليات تشكيل يف أساسية يف الفصاحة وتفننا يف العبارة وهو قضيةاألصل وخمالفة للقاعدة تصرفا 

إلثبات ما ندّعيه وهو أن نقل التمييز يعترب نوعاً من العدول واالنزياح ملا فيه من  تطبيقية -وصفية هذا البحث دراسة

االنزياح يف ظاهرة نقل التمييز ميكن محله نوعا من التنويعات اللغوية وتقنيات التعبري؛ والغرض منه خلق قيم مجالية وأن 

االنزياح التركييب أو نوعا من االنزياح الداليل. يعاجل هذا البحث ظاهرة نقل التمييز ويتطرق إىل مناذج تطبيقية يف 

نحو والكشف توظيف هذه الظاهرة األسلوبية يف القرآن الكرمي وهنج البالغة. يف احلقيقة أن هذا البحث حماولة يف فقه ال

عن تأثري البنية الشكلية على املعين؛ فهو إذن يدور على املعىن أساساً وبناءً. من املؤكد أن كل تغيري يف أركان الكالم، 

يستلزمه معىن جديد؛ فاملعىن له أثر هام يف خلق العالقات بني املفردات.  طبقا للبحث، إن نقل التمييز يفيد غالباً 

واملبالغة والتكثري وهذا ما متكنها أسلوبية االنزياح اليت تتماثل بشكل ناضج يف القرآن والنصّ  اإلغراق وأيضاً الشمولية

الثرية وتوظيف الطاقة التعبريية الكامنة فيها بواسطة  العربية اللغة العلوي. فكالمها بلغا الغاية يف الكشف عن أسرار

 .سائر اللغات على هبا متيزت خصائص من الشريفة اللغة هلذه العدول عن األسلوب البياين املألوف والوقوف على ما
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 مقدمة

 أحوال عن بحثوي وييل البنيكاهل ة نظراً إىليتناول القواعد النحويتب النحو كإن معظم 

ون هبذه القواعد يف مستواها العادي؛ فهم يالنحو نفسها فعىن ةيالنحو املباينو بيالتراك

 بكيالترى رها إعتمادا عليضا تربيأو ةيح للقواعد اللغويق الصحيالتطبى عل رصونحيعادة 

ة الداراسات اليت يدرسوها من ناحو  أمعنوا يف هذه القواعدينينّ البالغكالم ولكة اليبنو

أساسا يف النحو. اهنم قد و ة حموراية مما جعلت الداللة املعنويوم باالسلوبيها الينسم

 كة فبذليعيالبد املعاينو ما تضمنتها من أوجه الدالالتو ةيالنحو بكيتطرقوا لدراسة الترا

ة يتب النحوكالى يف رأسها دالئل االعجاز لعبدالقاهر اجلرجاين علو ةيتب البالغكتفوّقت ال

فإذا كان النحاة »شف عن أسرارها. كالو ةيمعامل هذه الظواهر اللغوى  ط األضواء علييف تسل

على رعاية األداء املثايل، فإن البالغيني ساروا يف اجتاه آخر  واللغويون قد أقاموا مباحثهم

العدول عنها يف األداء الفين. و من حيث أقاموا مباحثهم على أساس انتهاك هذه املثالية

وليس معىن هذا، إنكار البالغيني للمستوى املثايل الذي أقامه النحاة واللغويون، بل إن ذلك 

ه اخللفية الومهية وراء الصياغة الفنية واليت ميكن أن يؤكد إدراكهم لتحققه حبيث جعلو

 .(268: 1993)عبد املطلب،  «يقيسوا إليها عملية العدول يف هذه الصياغة

أن القواعد النحوية وسيلة »البالغية و للمعاين األساسي البناء هي النحو، أن معاين فحقاً

النظم  جودة إىل به يهتدى اساالرباعة، ومقي مظاهر من وسائل اكتناز املعاين ومظهرا من

 رغبة  لذي وراءها ليس اليت البيان غاية إىل للوصول الشعراء يتسابق فيه واألسلوب، وسبيال

بنظرية  املسماة نظريته أبدع . هذا ما يؤكد عليه اجلرجاين الذي(5: 2012)عبداملعطي، « مسرح

تعبري معىن خاص دون النظم. ففي ضوء هذه النظرية ميكن أن نقول إن لكل مجلة ولكل 

غريه. ونقول إن املعىن هو الذي جيعل اجلملة خاضعة لترتيب معني ال تتحقق الفائدة املعنوية 

 فتوضع النحو، عالقات هي بعالقات بينها فيما ترتب ط اجلمل والعبارات أن مبعىن بدونه. هذا

املعاين  تفجر التعلق اهذ عن لينتج يقتضيها؛ الذي السياق الذي يتطلبها ويف املكان يف كلمة كل

 .بالنظم املقصود هو الثواين، وهذا باملعاين يعرف ما اخلفية، وهي البالغية والدالالت

تبادر يها. فهنا يف كقة ال شينثراً حقو شعراً األديب العمل اتيمجال إبراز يف النظم فأثر

 ةينحوب الكييف التراأ ب حنوي ستقع؟كية يف أي تريهو أن اجلمالو الذهن سؤال إىل
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اللغوي أو اخلروج  ان االنتهاكيقة أن يف بعض األحية املألوفة أم ال؟ فاحلقياني البريالتعابو

ر ياألديب. فجد اقيالس ة يفيسبب اجلماليون هو الذي يعن النظام اللغوي الذي حدده اللغو

 ست ظاهرة العدول، اخلروج عن املستوى املألوف فحسب بل إهنا حتتوي مالمحير أنه لكبالذ

 ته االثارةيفا مجاليا غايون حتريكب أن جيدالالت ثانوية. هذا اخلرق لقانون اللغة و أسلوبية

 ةيم فنيملها قكد النص األديب املمتاز فال بد أن تيتفي لتولك. فاملخالفة وحدها ال تريالتأثو

أساس ى قوم علية متعددة. فهذا اخلروج أو العدول يختتفي وراءها أسرار بالغو ةيمجالو

 إىل ةياللغو القواعد انتهاك نكاالفصاح ولو عنصر اإلبانةى احلفاظ علو أمن اللبسو لفائدةا

 ة.يالكالم والفوضى الغموض من نوعا صبحي الفائدة، معه عيحد تض

اح ي منقول ال تعدّ االنزريانت غكة إذا يظاهرة لغوكز ييننا أن نقول إن استخدام التمكمي

اننا أن كفبإمى ة األخريز من العناصر النحويين نقل التمكلو قيالدق لمة من املعىنكمبا يف ال

التجدّد يف استعمال اللغة. فقد اعتاد و واجه القارئ بالتنوعيندخله يف هذا املصطلح إذ 

 مرجعا ب صارياملفعول فهذا الترتو الفاعلو هو الفعلو اين الثابتيالنم ط البى القارئ عل

قد شغفها »ان يبو زييالتم اهنا إىلكورة من مكاملذ ل من العناصركخرق فنقل  كل إليه يقاس

  االنفعاالت يف قلبه. ريثوي لفت إنتباه املخاطبي، «قد شغفها حبُه»بدال من « حباً

فة ياللط خلفها املعا  ة تكمنية املنطقيب الغوكيفمن املقرر أن هذا التخطي للترا

سلوباً أدبياً( أتأثري معني فيصري )نفسية، وإلحداث و ذوقيةو دث لدواع أدبيةحياملبدعة. فهو 

أن ى ضا عليأو اًريثكال أو يغة داللة ختتلف عن أختها قليل صكأن لى دل عليذا تأثري. هذا 

س معناه أن يي لريثر من وجه تعبكأن جواز أو «اختالف املعاينى ل عليإختالف املباين دل»

صحبه عدول ي البد أن ريتعب  إىلريل عدول من تعبكة واحدة إذ يهذه األوجه ذات داللة معنو

تور فاضل كه الديد علكؤيما و ةي. هذا ما ال تؤدي حقه الدراسات اللغومعىن إىل من معىن

تاب يف النحو كف أيّ يإن تأل»قول: ي نيح« معاين النحو»م يتابه القكي يف يصاحل السامرا

تب النحو كنة يف يورة مبكة مذيام النحوكألن األح كذلو ريثكتاب بكسر من موضوع هذا اليأ

ه أمر مجع يس األمر فيتاب واحد أما هذا املوضوع فلكمجعها يف و إال إستخراجها كلفكال ت

ب كي ملعاين التراينيتبو ةي للجملة العربريإمنا هو تفسو نةير قواعد مبكال ذو ةيام حنوكأح

ها من ريغو ريالتفسو تب البالغة كقد تفزع إىلو تب النحوكاملختلفة مما ال جتلو أغلبه يف 

تناول يل، يما قك. هذا البحث (9: 1، ج1420)السامرايي،  «ديئا مما ترياملظان فال جتد ش

ضوء ى ة عليأبعاده الثانوو ةياءاته الداللحيز متأمال اييالداليل يف التمو اجلانب النحوي
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النص  نظراً إىل« احياالنز»ثة ية احلديه يف الدراسات االسلوبية العدول أو ما اصطلح علينظر

 لي.يما يدور حول أسئلة نعرضها في ة. فالبحثيالعبارات العلوو فيالشر

 أسئلة البحث:

 هذا البحث حماولة لإلجابة عن هذه االسئلة:

 اح؟ يما هو مفهوم االنز .1

 احا؟يز إنزييون نقل التميكف كياح أي يز نوعا من االنزييملاذا متثل ظاهرة نقل التم .2

 ز؟ييعترب نقل التمياح يمِن أي  نوع من أنواع اإلنز .3

رافق ياين الثابت يف املضمون أي هل يالعدول عن النم ط البو ما هو أثر هذا النقل .4

دا يجد ز معىنييهو التمو إستعمال آخر ه إىلية مما استعملت فينقل العناصر النحو

 مفارقا ملا قبله؟ 

 :ة البحثيخلف

الحظات النحوية الوافية. فقد لقد حظيت هذه الظاهرة اللغوية بالعديد من الدراسات وامل

تناوهلا النحاة كثريا يف الكتب النحوية ولكنهم ما تناولوا جوانبها الداللية. الدراسات اليت 

يف « يف»دور حرف جر »تعرضت هلذه الظاهرة قيمة ولكن قليلة وغري كافية منها مقال: 

لذي يشري إىل ا«( من ناحية ومن حيث»مبعىن « يف)»صياغة بعض تراكيب متييز النسبة 

اليت وردت يف املصادر القدمية واحلديثة مث قام بدراسة « يف»املعاين املختلفة حلرف جر 

التمييز وأنواعه وأقسامه وجعلها أساسا إلثبات مدّعاه يف وجود معىن تركييب جديد حلرف جر 

سلوبية. فهذه الظاهرة مل تنل حقها من االهتمام يف الدراسات الداللية والدراسات األ«. يف»

إهنا جتدر بالبحث والنظر مبا فيه من مظاهر العدول واالنزياح عما هو متداول ومعروف يف 

استعمال اللغة. ميتاز هذا البحث خبصوصية مل يزاوهلا أحد من الباحثني على حد معلومات 

الكاتب فيعرّف نقل التمييز منوذجا من االنزياح والعدول عن األساليب التعبريية املألوفة 

حياول قدر اإلمكان أن يكشف عن االضاءات الداللية لنقل التمييز ودوره يف إلقاء املعىن و

 املطلوب فمن هذا يكون مغايرا ملا أُلّف إىل حد ما.

 :ات البحثيفرض

 ات منها:يأساس فرضى تقوم دراستنا هذه عل
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القاعدة أي االحنراف عما هو و اخلروج عن االصل اح مصطلح أسلويب مبعىنياالنز .1

اح إال يدخل أي خروج عن األصل يف مفهوم االنزين الكشائع االستعمال؛ لو مألوف

 مشاعره.و سهيأحاسو  يف املخاطبريتأثو ةيمة مجاليان له قكإذا 

ما  اح بالنظر إىليداخلٌ يف مفهوم االنزى ة األخريز من العناصر النحويينقل التم .2

 بتعاد عن النظام اللغوياالى ه من الداللة عليما فو احيل حول مفهوم االنزيق

اً من يلوناً فنو المكه عدوال عن املألوف من الياين املألوف؛ إذ جند فيالنم ط البو

 .ريألوان التعب

يب الذي جتسد يف كياح التريعد منوذجاً من االنزية يظاهرة أسلوبكز يينقل التم .3

العناصر ل من كمطردة فنقل و ة عامةية حنوية بنيعلم املعاين؛ إذ أن للغة العرب

 تلك ة غرييأبعادا لغو املخاطب عطييز ييالتم اهنا إىلكاملوجودة يف اجلملة من م

 الناس. ألفها اليت

ه من اجملاز ياح الداليل ملا فيز املنقول يف مفهوم االنزيياننا أن ندخل التمكبإم .4

ما هو كاح ياجملاز أساس االنزو ه من اإلسناد اجملازييالعقلي أو اللغوي أي ملا ف

 ضح مشهور.وا

دا؛ ألنّ املعاين النحوية تتأثر يعطي اجلملة مضمونا جد ويرافق املعىنيز يينقل التم .5

 خفي.  معىنريل تعبكوراء  وة تستهدف املعىنيلكة شيل بنوك بالسياق اللفظي

 :هدف البحث

 معا )أسلوباً البالغية والداللية أحواهلا جهة من ةيب النحوكيالترا على تقوم دراستنا هذه إن

ز. هذا ييلظاهرة نقل التم مجالية صورة تقدمي هو إليه نتطلع الذي اهلدف ومضموناً(. إن

أبعاده و ةياءاته الداللحيز متأمال اييتناول اجلانب النحوي والداليل يف التميل، يما قكالبحث 

ثة ية احلديه يف الدراسات األسلوبية العدول أو ما اصطلح عليضوء نظرى ة عليالثانو

ه ية. هذا ما سنحاول أن نسل ط عليالعبارات العلوو فيالنص الشر نظراً إىل« حاياالنز»

شف كنو ايني من االعجاز البني املعجزتنيان من خالل البحث ما هلاتك قدر االمنيالضوء لنب

البد من اإلشارة إىل أن البحث قد تنوعت و هما.يعن الوجه البالغي يف ظاهرة النقل ف

كذلك مل ينس و الرسائل اجلامعيةو التفاسريو القرآنيةو النحويةو تب اللغويةكمصادره بني ال

 البحث اإلفادة من املصادر احلديثة.
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 :خطة البحث

 ة:ياخلطة اآلتى ق أهداف البحث مت االعتماد عليلتحق

 اح يول: مفهوم مصطلح االنزاأل

 زيي: مفهوم نقل التمالثاين

 احيز مبفهوم االنزييالثالث: عالقة نقل التم

 ةيمتها اجلماليقو هنج البالغةو ميركز املنقول يف القرآن اليية للتميقيبع: مناذج تطبالرا

 اًيأدبو اًياح لغوياالنز

 (614: 2، ج1414)ابن منظور، بَعُدَ  :نُزُوحا مبعينو نَزحاً زنَحُ،ي نَزَحَ، لفعل لغةً: مصدر احياالنز

االبتعاد و . اخلروج(12: 2012زيان،  )بن «القاعدة عن بتعدي الذي الكالم فعل»اً فهو يأما أدب

 الذي األمر ة، هويارياملعتمد لقانون اللغة املع كاالنتهاو عن طرق األداء اللغوي املتعارف

 جند ينيففي دراسات الغرب»املفهوم.  هبذا اهتمت اليت ةيالنقد االجتاهات خمتلف نيمع بجي

 على منها احلقل هلذا تضاف نأ ميكنو احيتعادل مفهوم االنز املصطلحات املتعددة اليت

ل كف« االبداعو دي، الغرابة، الالمألوف، التجدكاالبتعاد، االحنراف، االنتها»سبيل التمثيل: 

اخلروج عن النظام و رةياملغاى لها تدل علوك احيل عائلة ملصطلح االنزكهذه االلفاظ تش

ل ي قلريد حاول عدد غقو ا أو بوضوح.يهذا املفهوم ضمن  إىلريتشو النم ط املألوفو اللغوي

 الدراسات ة. ففيياح يف البالغة العربيل مفهوم االنزي العرب تأصنيالدارسو من النقاد

 «العدول»مثل يف املفهوم، االختالفو التعدد من حظه أخذ قد املصطلح جند ةيالعرب

 أهنا و... إال« على الكالم العرب إقدام»و «ةيالعرب شجاعة»و «ةيالشعر الضرورة»و «االلتفات»و

 املخالف د،يان باجلدياإلت جبرأة أو الكالم على اإلقبال هو واحد مفهومي بعد حول تلتفّ

اح خرقا لنظام يعترب االنزيماتقدم ى (. فبناء عل13: 2012ان، ي)بن ز «عنه العادل للسابق،

 يني االسلوبنياح يف نظر الدارسيل ظاهرة االنزكتشو خمالفة لقاعدة معلومةو معهود مألوف

اخلروج  عىنيي املألوف. إنه مصطلح أسلويب ريالنم ط التعبو اً لالستخدام العادي للغةكنتهاا

 ارتباط يؤكد فالذي»شائع االستعمال. و القاعدة أي االحنراف عما هو مألوفو عن االصل

 من جلمالياته خلقا النص يفى هو أهنا تر اجلمال قيم بتكريس العدول إجراءات يف النظر

 خالل من ال - آخر عن أديب خيتلف عملو نص، عن نص يفترق هذا يفو صياغته خالل

 فتنتهك الصياغة، فيه مستويات تتشابك الذي نظامه خالل من لكنو – والرداءة اجلودة

 .(13: 2006)مراح،  «املنبهات الفنية تتكاثر أو األمناط، تتكرر أو األداء، يف املألوفة املثاليات
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 للغة، العادي لالستخدام انتهاكاو خرقاــ  واألسلوبيني رسنينظر الدا يفــ   تشكل واليت»

 األداء يف املثايل مستواها األول:: مستويني اللّغة يف إىل نظروا األسلوبيني ألنّ إال ذلك ماو

 «انتهاكهاو املثالية هذه اختراق على يعتمد الذي اإلبداعي مستواها الثاينى املستوو العادي،

العدول و احيه االنزيقع فياالبداعي هو ما ى عين املستويالثاين ى ستو. فامل(46: 1980)راضي، 

 مهمة من مزناحة عن العرف. فإنو ة خارجة عن القانونيعن األداء العادي؛ ألن اللغة األدب

شف عن كالو ةياألدب اللغة إىل العادية من اللغة االحنراف هذا رصد األديب النقدو اللسانيات

 حيصل األسلوبية اإلجراءات هذه مبثل»مشاعره. و سهيعال أحاسانفو ه يف املخاطبريتأث

 نشعر األثر، أثر نسميه أن ميكننا ما هو ينتجه؛ ما فيأيت النبض احلي، لصاحل املألوف ختطي

 إطار يف الكلمات يضع املبدع إن تدغدغنا. أو تتسل ط علينا االنزياح فكرة شبح بأن هنا

 للخروج مجيلة حلال يلبسها أو املعاين من لةبطاقات هائ يشحنهاو خاص، مجايل شعوري

 .(165: 1420)مولينيه،  «القاعدةو «احياالنز»بني  نقابل بالطبع نزال ال فإننا فيها

 اصطالحاًو التمييز لغةً

)راغب  «التيم يِيزُ: الفصلُ بَنيَ املُتشابِهات»قول الراغب: ي«. الفصل» ز لغةً مبعىنييالتم

)ابن منظور،  «مَييزَهُ: فَصيل بعضه من بعض»ء يف لسان العرب: جاو (783: 1412اصفهاين، 

معرفة أو و يف االصطالح هو إسم منصوب  أو جمرور  نكرةٌ عند البصريني،و .(413: 5، ج1414

 متضمن معىن )من( لبيان ما قبله من إهبام يف اسم أو نسبة. فاإلهبامو نكرة عند الكوفيني،

د وظيفة التمييز، فضالً عن قرينة البنية بسماهتا الثالث: رفعه قرينتان مهمتان يف حتديو

 التعريف يف مواضع حمددة. التمييز عند النحاة نوعان: متييز الذات:و التنكري،و االمسية،

 هو ما كان مفسراً لإلهبام احلاصل يف النسبة،و متييز النسبة:و هو الواقع بعد املقاديرو

؛ 262: 2، ج1418)راجع: السيوطي،  أو فاعالً أو مفعوالً يشمل احملول منه، ما كان أصله مبتدأو

. فمن الواضح أن (617: 1، ج1421؛ االزهري، 46: 1405؛ الفراهيدي، 415: 2تا، ج حسن عباس، ال 

 به التمييز يف هذه النوع أعين احملول، حمول أو منقول مما أصله مبتدأ، أو فاعل، أو مفعول

يصحبه عدول من معىن إىل معىن و تعبري إىل تعبري إالدث العدول من حيما صرح به، ال وك

ما قال كآخر، أي أنه ال يعدل من الفاعل أو املفعول إىل التمييز إال عدل باملعىن إىل املعىن 

: 2004)اجلرجاين،  « املعىنريتغينئذ من أن ي اللفظ فال بد حريو اعلم اذا تغ»عبدالقاهر: 

ى  مدينيتبو زيياالنزياح املوجود يف نقل التم رصد التناوله هذا البحث حماوي. هذا ما (265
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نبحث عن و احيز باالنزييعالقة نقل التمى  يف الداللة. فنتطرق هنا علري التعبيرياسهام تغ

 اح املوجود يف هذه الظاهرة:ياالنز

 احيعالقته باالنزو زيينقل التم

جا عن األداء اللغوي هنا يأيت الدور لالجابة عن سؤال وهو: هل متثل ظاهرة النقل خرو

املألوف وخرقاً لقوانني اللغة املتعارف عليها؟ فاجلواب رهني ملا قيل يف تعريف االنزياح. 

اللغة. فبالنظر إىل ما قيل  يف املألوف النم ط عن الكالم احنراف هو عرفناه سابقا كما االنزياح

للغوي والنم ط البياين حول مفهوم االنزياح وما فيه من الداللة على االبتعاد عن النظام ا

املألوف، ميكننا أن ندخل نقل التمييز من العناصر النحوية األخرى، يف هذا املصطلح؛ إذ جند 

فيه عدوال عن املألوف من الكالم ولونا فنيا من ألوان التعبري. يف هذه الظاهرة اليت تسمى 

ا عرب عنه بعض كم»بالنقل الوظيفي، يعدل باللفظ عن وظيفته النحوية إىل وظيفة أخرى 

 صيغته عن االسم به إخراج ويعىن األمساء على قصروه أهنم إال «العدول»النحويني مبصطلح 

 القاهر عبد»يف ظاهرة النقل من كالم  (. ويربز االنزياح27: 2007)رمضان النجار، « األصلية

 لالعدو مصطلح اجلرجاين أورد الشعري. فقد النظم عن حديثه يف أوضح بشكل «اجلرجاين

املعىن هذا  عن التعبري يف أخرى، أحسن طريقة إىل الصياغة يف طريقة ترك على للداللة

ول يعطيها املعىن األ ال داللة ألداء آخر معىن إىل النحو معاين من معىن عن مبعىن العدول

حتول ». كالم اجلرجاين يعطي تعريفا آخر لظاهرة النقل وهو (26: 2004)راجع: اجلرجاين، 

املزية  تكون إمناو»ويقول هو يف موضع آخر: « سم اىل قسم آخر من أقسام الكلماللفظ من ق

 النفس رأيت مث آخر، وجها عليه جاء الذي الوجه احلال غري ظاهر يف احتمل إذا الفضل وجيب

 إىل تركته أنت إذا تعدمهما حُس ناً وقبوال عليه جاء للذي اآلخر ورأيت الوجه ذلك عن تنبو

. فالنقل باب واسع يف العربية اليت تشمل فيها ظواهر (286: 2004رجاين، )راجع: اجل الثاين

وهو إحدى طرائق توسع املعىن وصورة من صور العدول  لغوية خمتلفة يف مستويات اللغة كلها

عن األصل فيما يتصل باستعمال البنية ومعناها يف اللغة. فهذه التعاريف تدخل التمييز احملول 

 قاً على ما تقدم، يعترب التمييز احملول انزياحاً من وجهني: يف مصطلح العدول. وف

متعلق »األول: االنزياح التركييب، هذا النوع من االنزياح على حدّ تعريف أمحد حممد ويس 

بتركيب الكلمات بعضها مع بعض يف السياق الذي ترد فيه سياقا قد يطول وقد يقصر وتركيب 

حنو خاص خيتلف عن تركيبها يف الكالم العادي أو النثر العبارة األدبية عامة والشعرية على 
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العلمي. ففي الكالم العادي تكاد ختلو إفراداً وتركيباً من كل ميزة أو قيمة مجالية يف حني أن 

العبارة األدبية أو التركيب األديب قابل ألن حيمل يف عالقاته قيما مجالية. فاملبدع احلق هو الذي 

 . (120: 2002)ويس،  «اللغة مجالياً مبا يتجاوز إطار املألوفاتميتلك القدرة على تشكيل 

يب الذي كياح التريعد منوذجاً من االنزية يظاهرة أسلوبكز ييهذا، نقل التمى بناءً عل

ل كما هو احلال يف كمطردة و ة عامةية حنوية بنيجتسد يف علم املعاين؛ إذ أن للغة العرب

سابقا مفعوله فقد اعتاد القارئ و اً لفعلهيون تاليكاعل ة مثال الفياللغات؛ ففي اللغة العرب

 عطييز ييالتم اهنا إىلكورة من مكل من العناصر املذكاين الثابت فنقل يهذا النم ط البى عل

  مألوفريتعب« فرُهمكإزداد » بـريالناس؛ فالتعب ألفها اليت تلك ة غرييأبعادا لغو املخاطب

التجدد يف و واجه القارئ بالتنوعي «فراًكإزدادوا »ان يبو ان املفرداتكمعهود فتبادل مو

 انات اللغةك االنفعاالت يف قلبه بواسطة استخدام امريثوي لفت إنتباههوي استعمال اللغة

 انية املألوفة.يهلا الصور الب تستجيب ال اليت الوجدانية احلاالت عن فها للتعبرييتوظو

ظاهرة نقل التمييز، تعترب نوعا من االنزياح  والثاين: االنزياح الداليل، فيمكننا القول بأن

الداليل ملا فيها من اجملاز العقلي أو اللغوي. فاألصل هو احلقيقة ألن احلقيقة من البعد اللغوي 

تعين معىن الثبات فمقابل ذلك يأيت احلديث عن جتاوز املألوف أو اجملاز. فاجملاز يعد أساس 

جاز »اجملاز مَفعَل من »التعريف للجرجاين:  هذا خالل من ذلك حتسس االنزياح وميكننا

معىن  على جماز بأنه اللغة ووصف أصل يوجبه عما باللفظ عدل وإذا تعداه إذا «جيوزه الشيء

. (395: 1991)اجلرجاين، « أوال فيه وضع الذي مكانه هو جاز أو األصلي موضعه به جازواأهنم 

اجلمالية  وتداعياته العدول بني االرتباط قيم تبني أسلوبية حقيقة أمام القاهر عبد فيضعنا

 األصلي لألسلوب اجملازي الفين األسلوب مفارقة توضيح ذلك من وبني اجملاز. فإنه أراد

أسلوب، فبناءً على هذا، فاجملاز ضرورة تعبريية  من أسلوبا متيز اليت املفارقة تلك العادي،

انتهاك النظام اللغوي وإبداع ختطي األصل وهو أكرب قيمة يف  مظاهر وقيمة مجالية ومن

الصور الفنية ويف االقتصاد اللغوي والتوسيع الداليل. فنظراً إىل هذا التحليل ترد ظاهرة النقل 

از دادُوا »يف حقل العدول الداليل. فإسناد الفعل اىل غري فاعله احلقيقي كما يف قوله تعاىل، 

حوي وهلذا يندرج حتت مفهوم االنزياح . تركيب ال يتفق والنظام الن(90)آل عمران:  «كُف راً

التركييب ومن ناحية أخرى جند هذا التركيب غري مألوف من الناحية الداللية ملا فيه من 

إسناد جمازي. فهذا التركيب املعدول حنوياً وداللياً أدى معىن ثانياً بليغاً واسعاً ال يؤديه 

 على كثرة كفرهم وإحاطته هبم.  التركيب املألوف من ناحية الداللية والنحوية. فهو يدل
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 ز املنقولييداللة التم

ل، هو حتول اللفظ من قسم اىل قسم آخر من أقسام الكلم. فالنقل إما أن يما قكالنقل 

يكون على داللة البنية أو شكلها، أو على املعىن الوظيفي النحوي أو العمل النحوي، أو 

ة. فهو إحدى طرائق توسع املعىن اإلعراب وغري ذلك مما أطلقوا عليه تسميات خمتلف

إنه باب  معناها يف اللغة.و وصورة من صور العدول عن األصل فيما يتصل باستعمال البنية

نضوي حتت مظلته ظواهر لغوية خمتلفة يف مستويات اللغة كلها وهي من يواسع يف العربية 

 عليه النحاةأهم الظواهر اليت تدل على نظام اللغة العربية املتراب ط؛ لذلك اصطلح 

املعاصرون أو على جوانب منه باصطالحات كثرية وتناولوه يف أبواب و اللغويون القدامىو

 (www.annabaa.org)راجع:  عديدة

اس ية مجاالً. القيثر املباحث النحوكعد من أياهنا يف سلسلة اللغة، ك ميريتغو زيينقل التم

ى ة األخريز من العناصر النحوييها التمياجلملة اليت نقل فو زيي اجلملة اليت حتتوي التمنيب

. الغرض من النقل، الفصل ني اجلملتنيز ما بيثبت التمايز موقع هذه العناصر، ييوقع التمو

ام مبهمته. فلهذا على ياآلخر للق انه إىلكنقله من مى واللفظ عن نطاقه املعنو كاكأو إنف

ندرج يف مصطلح يأنواعه  عيز جبمييالرغم من أننا ال نستطيع أن نقول إستخدام التم

ستخدم له بعض يما كاح يدخل يف نطاق االنزين نقله من املبتدأ أو الفاعل أو ... كاح لياالنز

العدول و االحنراف أو اخلروج عن املألوف  إىلريشي ريهذا التعبو «العدول»النحاة مصطلح 

 هي قصد االتساعز املنقول يية لشواهد التمية. لعل أبرز مسة أسلوبي اللغويريعن املعا

ون. قال ياللغوو ه املفسرونيد علكؤيما و ةيده الشواهد القرآنيهذا ما تؤو املبالغةو الشمولو

السبب يف هذه اإلزالة و هذه التمييزات مزالة عن أصلها ...»تابه املفصّل: كالزخمشري يف 

شارحاً  شيعيقول إبن ي. (23: 2006)الزخمشري،  «التأكيدو قصدهم إىل ضرب من املبالغة

جزء من الفاعل فصار  ان مسنداً إىلكاملبالغة أن الفعل  معىنو»ي يف املفصل: قول الزخمشر

ما هو  فهم منه االسناد إىليان كد أنه ملا كيالتأ وهو أبلغ يف املعىنو عياجلم مسنداً إىل

راد  املنية تبريثكاء يمث ملا احتمل أش ن املعىنكالفعل مت منتصب به مث أسند يف اللفظ إىل

السبب يف هذه اإلزالة قصدهم و قوله: فهذا معىن رة اليت هي فاعل يف املعىنكبالن كمن ذل

د هو أن كأي حال ما هو مؤى . عل(75: 2تا، ج  دون)ابن يعيش،  «التأكيدو إىل ضرب من املبالغة

دة ي مث هنج البالغة، شواهد عدميركالقرآن ال قد وردت يفو ز فرع من العدول.يينقل التم

 ة.يشف عن أسراره البالغكهذه الدراسة تتناول هذا، حماولةً للو نهم
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 :ميركز املنقول يف القرآن الييشواهد من التم

 ة يف القرآنيقيز مستشهدا بنماذج تطبيي ظاهرة النقل يف التمينيا أن نقوم بتيبدو ضروري

 هذه الظاهرة نيشف للعالقة بكروعة البالغة مث حناول الو ر الداللةيإسهامه يف تطوى مدو

 االخراج اجلمايل يف النص القرآين.و ة الناجتة عن هذا العدوليإبراز السمات الفنو

اته غنية هبذا األسلوب الذي يزات لغته فآيز مع ما محله من مييوقد إستخدم القرآن التم

ه من أسرار فلهذا حاولنا ينطوي عليما و تزنه من ذخائرخيما يرة فكسهرت العقول متف

لى مناذج ألبرز مواضع التمييز فيه لنقيم عليه دراستنا. فالقرآن حينما يستعمل الوقوف ع

قد يظن و ال يدل عليه سواه،و لفظاً ما يف تعبري يقصد من استعماله هو بعينه دون غريه،

لكن عند و التبديل،و ة العربية، أنه بإمكان التغيرييالسليقة اللغوو صاحب الفطرة النقية،

 اليت ة األوىليلتأمل، يتضح أنه جاء حلكمة بيانية اقتضاها السياق. اآلاو البحثو الدراسة

 : وسفية الثالثون من سورة يز املنقول هي اآلييأمجلها من التمو تعترب من أبرز النماذج

ِإنَّا لََنراها ِفي ﴿َوقاَل ِنْسَوٌة ِفي اْلَمِديَنِة اْمَرَأُت اْلَعزِيِز تُراِوُد َفتاها َعْن نَ ْفِسِه َقْد َشَغَفها ُحبًّا 
« قد شغفها حبُه»هو حمول عن الفاعل إذ األصل و . انتصاب حُبًّا على التمييزَضالٍل ُمِبين﴾

« احلبّ» بدالً من نسبته إىل « وسفي» نسبة الفعل إىل ة أعينيفالنسبة املوجودة يف اآل

، بلغ وسفيأن حب  ة. فاملبالغة مبعىنيضاً الشموليأو د املبالغةيها، تفي إلريطبقاً ملا أش

استقرّ يف و ز تعلّقت به إىل درجة نفذ حبّه إىل قلبهايإمرأة العزو من قلبها، مبلغا عظيما

أن  ة مبعىنيالشمولو شغاف قلبها حىت وصل إىل الفؤاد. وسفيخرق حب و أعماقها

يت ة اليمله. فالعبارة القرآنكوسف فق ط بل شغفها وجوده بأين فتنها حب كز مل تيإمرأة العز

 وسفيقتصر حبب يخا ال يمعرفتهن بأن فنت زل قالتها مجاعة من النساء إشارة إىل

تعجز عنه  د معىنيفيآخر،   إىلريحسن؛ فالنقل من تعبو ه من مجاليل ما فكفق ط بل ب

فة يوظ فقد عدل بالفاعل إىل»تور رمضان النجار: كتقول الد«. قد شغفها حبُه»عبارة 

وسف يشغفها حب يز مل يأن أمرأة العز رجع إىليالعدول  لعل السر وراء هذاو زييالتم

 هبا إىلى هو ما أدو تعلق بهيل ما وك حبهو لهكشو وسف نفسه بشخصهيفحسب بل شغفها 

﴿َوراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي بَ ْيِتها َعْن نَ ْفِسِه : قول تعايليمراودته عن نفسه.  دعا إىلو االفتنان به
 اَلْت َهْيَت َلَك قاَل َمعاَذ اللَِّه ِإنَُّه رَبِّي َأْحَسَن َمْثواَي ِإنَُّه ال يُ ْفِلُح الظَّاِلُموَن﴾وَغلََّقِت اأْلَْبواَب وق

من هنا و مثل هذا الفعل انت عمدت إىلكشغفها حبه فق ط ما ي ان الذكلو و .(23)يوسف: 
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أن احلب لعلمهن  وسف ال إىل يباسناد الشغف إىل« قد شغفها حبا»جاء قول النسوة: 

َفذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمتُ نَِّني ﴿هن بقوهلا: ياحلب فق ط؛ لذا جاء ردها على قتصر عليإفتناهنا به مل 
أصلها ى أيت بالعبارة عليعدل األسلوب القرآين عن أن يمن مث ناسب أن و (32)يوسف:  ﴾ِفيهِ 

 «اقيمدلول السو تفقيهو ما و وسفيعمومه بو مشول شغفهاى عل كدل ذليما جاء به ل إىل

ة ميركة الياجملاز العقلي املوجود يف هذه اآلى ة أخريمن ناحو .(29: 2007)رمضان النجار، 

ة ياح الداليل. االسناد اجملازي املوجود يف هذه اآليعطي لنا جواز اعتباره نوعا من االنزي

نوع من اجملاز « احلب» بدال من إسناده إىل  «وسفي» إىل« شغف»فة أعين إسناد يالشر

فيها اتساع و جتاوز املألوفو االبداعى ة القائمة عليالمكالت الكيعد من التشيي الذي العقل

خروج عن مألوف االستخدام اللغوي لنقل املعاين اليت ال تستطيع ألفاظ اللغة و شديد

االنزياح الداليل احلاصل من اجملاز هو الذي من خالله ميكننا أن نصل القاصرة أداءها. 

الكلمات اليت ميكن و ميكن من خالله اذابة كافة املعاينو ة مجله نسمعهاإىل عمق املعىن ألي

 يف سورة غافر: الشاهد اآلخر هو قوله تعاىلو أن جتعلنا نبتعد عن املعىن املقصود.

ُروَن ِللَِّذيَن ﴿الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَش وَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد رَبِِّهْم ويُ ْؤِمُنوَن ِبِه وَيْستَ ْغفِ  .1
 ٍء رَْحَمًة وِعْلمًا فَاْغِفْر لِلَِّذيَن تابُوا وات َّبَ ُعوا َسِبيَلَك وِقِهْم َعذاَب اْلَجِحيم﴾ آَمُنوا رَبَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشيْ 

هم مالئكة عظام وضعوا العرش على و قوله سبحانه حكاية عن محلة العرش .(7)غافر: 

 ملالئكة يسبحون حبمد رهبم يزنهونه حامدين لهمن حول العرش من سائر او أكتافهم

يستغفرون للذين آمنوا يطلبون من اهلل الغفران هبذه العبارة: ربنا وسعت كل و يؤمنون بهو

 ء فاغ فر للذين تابوا عن الكفر علمك كل شيو عل ما أي وسعت رمحتكو ء  رمحة شي

ز احملوّل عن الفاعل أي على التميي« علما»و «رمحة»انتصاب  اتبعوا سبيلك.و العصيانو

 -و املراد»ة: ميركة اليحول اآلي د رضيء. قال س وسع علمك كل شيو ء وسعت رمحتك كل شي

ء، فنقل الفعل إىل املوصوف على جهة املبالغة  علمك وسعا كلّ شىو أنّ رمحتك -اللّه أعلمو

جعل و ضاق ذرعي.و ضقت به ذرعا. أي طابت نفسي،و كقوهلم: طبت هبذا األمر نفسا.

أي  ٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبما شاَء﴾ ﴿وال ُيِحيُطوَن ِبَشيْ  العلم موضع املعلوم، كما جاء قوله سبحانه:

ز طبقا ملا يف يياالغراق مثرة نقل التمو . فاملبالغة(289تا:  دون )سيد رضي،  «ء من معلومه بشى

أخرجا و العلم،و لرمحةلهم قائلون بأن: أسند الفِعل إىل صاحب اك فنين أمجعيقول املفسر

علم واسعان كل و العلم، كأن ذاته رمحةو  على التمييز لإلغراق يف وصفه بالرمحةنيمنصوب
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. (154: 24تا، ج دون ؛ ابن عاشور، 380: 8 ، ج1415؛ آلوسي، 434: 4، ج1407)راجع: الزخمشري،  ء  شي

ى ة داال عليز يف األييعترب استخدام التميمة الذي يتور عضكهذا ما يعادل بالضب ط رأي الد

 . (175: 3، ج1392)راجع: عضيمة،  اإلغراقو املبالغة

وما اشتق منه. بناءً على رأي الدرويش يف « زاد»فعال اليت يستعمل معه التمييز، فعل من األ

. (559: 1، ج1415)راجع: درويش،  يتعدى الثنني ومطاوعه يتعدى لواحد فق ط« زاد»إعراب القرآن، 

، جيب محله على التمييز لكن «إزداد»بالذكر هي أنه إذا جاء لفظ منصوب بعد  وما يبدو جديراً

ميكن أن نعتربه املفعول به وميكن محله على التمييز أيضا فتصح « زاد»إذا وقع املنصوب بعد 

 احلالتان. أما إذا نعتربه التمييز فالفعل متعد إىل مفعول واحد؛ كما جاء يف القرآن:

بسطة »ة: يش حول اآليقول دروي. (247)البقرة:  ًة ِفي اْلِعْلِم واْلِجْسِم﴾﴿َوزاَدُه َبْسطَ . 2

: 1، ج1415)درويش،  «جيوز إعراب بسطة متييزا إن قلنا إنه يتعدى لواحدو به ثان مفعُول

 متقاربان. فإن نيال املعنك إن ى ور لألخريل حالة مغاكة يف ياآل . فمن الواضح أن معىن(369

 انكما  قدرته بالنسبة إىلو سعة علمهى أن اهلل أضاف على دل عليبه،    لمفعو« بسطة»نعترب 

« زاد» قع الفعل أعينيز املنقول من املفعول فييالتم« بسطة»ون كة، فتيأما يف احلالة الثانو

 ة املعىنيمن ناحو «.زَادَهُ بَسطَةً»ون ويك «زَادَ بَسطَتَهُ»تبدل يف« بسطة»بدال من « طالوت»ى عل

وجد ي نيتيلتا اآلكله. ففي كالقدرة و  ط بالعلميأمنا ذاته أحكه فيالشمول إل ضاف معىني

عترب من املالحظات يالذي و قيي حقريفاعل غ نسبة الفعل إىلو إسناد جمازي أو جماز عقلي

فكثرياً ة. يانينتجه اجملاز من صور بيمن مظاهر جتاوز األداء اللغوي من خالل ما و ةياألسلوب

الذي ميتلك القدرة على تشكيل اللغة بواسطة اجملاز  لمحات الدالليةما نصادف هذه ال

 .مجالياً مبا يتجاوز إطار املألوفات

وال شك يف صالح كل كلمات القرآن الكرمي للتمثيل على الدقة املتناهية يف اختيار »

اء االلفاظ، وحسبنا ما قدمنا دليالً واضحاً على الدقة يف الداللة على املعىن، وحسن انتق

اللفظ، واستعمال ما هو أحق باملعىن وأوىل يف االستعمال، فقد يشترك لفظان يف معىن واحد، 

ولكن احدمها أدق من اآلخر يف الداللة، وأد خل يف املعىن، وأقدر على التعبري عنه من اللفظ 

اآلخر فالدقة يف التعبري، واحليطة يف استعمال اللفظ، مطلب قرآين حرص عليه، ونبه الفطر 

)السبعاوي،  «السليمة إليه حىت ال تضل املعاين يف االفهام، ويضيع املقصود بني االحتماالت

 . قال اهلل تعاىل يف سورة آل عمران: (4: 2004
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 )آل ﴾ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بَ ْعَد ِإيمانِِهْم ُثمَّ اْزداُدوا ُكْفرًا َلْن تُ ْقَبَل تَ ْوبَ تُ ُهْم وُأولِئَك ُهُم الضَّالُّون﴿

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ثُمَّ آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ثُمَّ اْزداُدوا ﴿ضا يف سورة نساء: يقول أوي .(90عمران: 
 مبظاهر نيتيلتا اآلكفنواجه يف . (137)نساء:  ﴾ُكْفرًا َلْم َيُكِن اللَُّه لِيَ ْغِفَر َلُهْم وال ِليَ ْهِديَ ُهْم َسِبيالً 

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ﴿. فاملقصود من قوله: ﴾اْزداُدوا ُكْفراً ﴿هو و زييالتم انه إىلكنقل الفاعل من م
تصديقهم مبا جاء به رسوله و ن ارتدوا عن اإلسالم بعد دخوهلم فيهيهو الذ ﴾بَ ْعَد ِإيمانِِهمْ 

 مث ازدادوا كفرا باإلصرار بعد إمياهنم مبوسى  كاليهود الذين كفروا بعيسى  

، لن تقبل فر برسول اهلل حممدكضا اليأو نقض امليثاقو الصد عن االميانو العنادو

أُولئك هم و معاينة املوتو توبتهم ألهنا ال تكون عن اإلخالص أو ألهنا ال تكون اال عند اليأس

 الضالون الثابتون على الضالل.

ضا يلغة أاملباو الشمولى ز فيهما للداللة علييالتم ل من الفاعل إىليبدو أن التحويف

فر كأن الى علو فرهمكثرة ى كدل عليفرهم كفار عوضا عن كال إىل« ادياالزد»فإسناد 

د يفيال « از دادَ كُف رُهم» بـريفر جزء من وجودهم. فالتعبكأنّ ال كهم حىتيتأصل فو أحاطهم

 ته.يهنا صل إىلين ال كاملاضي ل فرهم ازداد بالنسبة إىلكقول إنّ ين أن كمياملبالغة؛ ألنه 

 ات السابقة. فالنقل من الفاعل إىليما يف اآلكون مثرة اجملاز كتى ة أخريفاملبالغة من ناح

قي أعين ي فاعله احلقريغ إىل« ازداد»هو إسناد و شمل نوعاً من االسناد اجملازييز ييالتم

 معاين ريثكت إىلو المكاالتساع يف ال ؤديان إىليالمها كفار. فكال  الراجع إىلريالضم

 ق. يالتدقو صيالتلذذ احلاصل من التمحو االلفاظ

 ليز الواقع بعد اسم التفضييصور خمتلفة منها التمى أيت عليالم كز يف الييإن التم

عدل من يقة أنه يز النسبة حمواّلً عن الفاعل أو عن املفعول يف احلقييون متيكثر ما كأو

 الشمولو االتساع فة إىلالم باإلضاكز لقصد االهبام يف الييالتم الفاعل أو املفعول إىل

ز؟ ييالتم ل الفاعل أو املفعول إىليضا. فالسؤال األساسي هو ما الغرض من حتوياملبالغة أو

 نيب اختالف يف املعىن كما الفائدة يف هذا االهبام؟ هل هناو ما الغرض من اإلهبام؟ي أ

 بعد االهبام ضاحياال النفس تشوق إىلو ل بعد االمجاليقة أن هذا تفصي؟ يف احلقنيالقول

لغرض االهبام أوال  خولف هباإمنا »ة: يافكل بعد االمجال. قال الرضي يف شرح اليالتفصو

ضا إذا فسرته بعد اإلهبام يأو هايمعرفة أهبم عل تشوق النفس إىليالنفس ألنه  ون أوقع يفيكل

هي فائدة »قول إبن عاشور: وي .(223: 1تا، ج  دون)االسترآبادي،  «اليتفصو رته إمجاالكفقد ذ
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)ابن  «متييز النسبة يف كالم العرب؛ ألن للتفصيل بعد اإلمجال متكينا للصفة يف النفس

ذهب وي الم األمشوينكه عالمة الصبّان يف شرح يد علكؤي. هذا ما (154: 24 تا، ج  دونعاشور، 

 أوقعه يفو المكضاعف لذة اليان بعد االهبام يالبى واألخر  إىلريأنّ العدول من تعب إىل

اطب خيشفه بعد احملاولة فهو ال ويك ده بعد اجلدجي االنفعال؛ ألن املخاطب ريثوي النفس

قول الصبّان: يدور العقل. ى غلب دورها علياملشاعر اليت و اطب العواطفخينّه كلو العقل

ون أوقع يف النفس ألن اآليت بعد يكل فيه إمجال مث تفصيون فيكل عدل عن هذا األصلإمنا »

فهذا هو الغرض البالغي من  .(145: 2، ج1305)الصبّان،  «من املنساق بال طلبالطلب أعز 

ه مبا يهو من أهم ما وجب لفت االنتباه إلو ز بدال من املفعول أو الفاعليياستخدام التم

 تشوق القارئ بعد أن أعمل عقلهيث يشاف حكاالست الدفع إىلو حه من الغموض الفينيتي

 املعاين إظهار عن الوجدان فضال هيوتنب العواطف إلثارة هيلإ قصديتشافه. فكاله يف ايخو

اننا كمألوفا. فبإمو ن معهودايكاملستغرب ما مل و اإلستغراب ستهدف إهناض النفوس إىلوي

نقض ي ميعامله؛ ألنّ هذا التقدى ز عليي التمميقي ملنع تقديأن نقول هذا هو السبب احلق

 نيبوي نع االهباممي ميحصول االهبام ملا أن التقدز، أعين ييالغرض األصلي من استخدام التم

 :ة األمر. قال اهلل تعاىليالغرض بوضوح يف بدا

ٌر حاِفظًا وُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ ﴿. 3  خرب« خري»و مبتدأ« هللا» (64)يوسف:  ﴾فَاللَُّه َخي ْ

: يل آندلسقوي«. فظُهُا حري فاهلل خ»أصله: و زييالتم حافظا متييز نقل من الفاعل إىلو

 املنسوب له اخلري هو حفظ اللّه،و حافظا على التمييز،و انتصب حفظاو حافظا اسم فاعل،»

ليس جبيد، ألن فيه و أجاز الزخمشري أن يكون حافظا حاال،و احلافظ الذي من جهة اللّه.و

 . حذف الفاعل أو النقل من الفاعل إىل(295: 6، ج1420)اندلسي،  «تقييد خري هبذه احلال

 وهذا ل يف دور االلفاظيالتبدو يريه من التغييب ملا فكياح التريشمل نوعاً من االنزيز ييمالت

التلذذ و  معاين االلفاظريثكت إىلو المكاالتساع يف ال ؤدي إىلى ياألخر  إىلريالعدول من تعب

 أسند أوال إىل« ري خ»أنّ  ن مبعىنية تتضمن اإلسناديق. فاآليالتدقو صياحلاصل من التمح

«. ر اخلاص بعد العامكذ»ل له يف علم املعاين ير مثل ما قكبالذ« حفظ»مث خصص « هللا»

 نيتضح لنا الفرق بيده فكيتأو رار اإلسنادكاالتساع لتو ة معين الشموليعطي اآليز ييفالتم

 اكثر تأكيدا وأقوى ن القول بأن اجلملة األوىلكمي؛ ف« حافظ ريُفاهلل خ»و « حافظاري فاهلل خ»

نية مبعىن أن اهلل خري من مجيع اجلهات خاصة احلفظ لكن الثاين مبعىن أن اهلل من الثا

 خري  من جهة احلفظ وال يفيد معىن أكثر.
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قوله )فاهلل خري حافظاً( بالنصب أي خري من حافظ فهو واجلر »ذهب الرضي إىل أن 

. (243: 1، جدون تا)االسترآبادي،  «سواء حنو خري حافظ وخري حافظاً فهو حافظ يف الوجهني

)خري حافظ( باجلر سواء ففيه نظر ألن و وذكر السامرائي أن معىن )فاهلل خري حافظاً(

)هو و املعىن خمتلف، فالنصب حيتمل معنيني، احلال والتمييز كما تقول )هو أكرم أباً(

افضل كاتباً( فهذا حيتمل احلال أي هو أحسن يف هذه احلال، وحيتمل التمييز. ويف تعريف 

أي مل يستطيعوا حفظ يوسف فلعلهم ال يستطيعون حفظ أخيهم اآلخر أيضاً  حبفظهم

فاملعىن أن اهلل خري حافظاً منكم. وال يتأتى هذا املعىن يف اجلر إذ ال يراد به املقارنة مبن، 

فضالً عن أن النصب يدل على الفاعلية وأنه مغاير للمفضل أي أن احلافظ الذي جيعله اهلل 

ري  حافظاً( أي حافظه خري  منكم خبالف اجلر فإنه يكون هو و)هو خ… خرياً منكم

احلافظ. فحافظ اهلل خري  منهم فليست املقارنة بينهم وبني اهلل، وإمنا املقارنة بينهم وبني 

 .(332: 2، ج1420)راجع: السامرائي،  حفظة اهلل وال يأيت هذا املعىن يف اجلر

 هف:كسورة ال منوذج آخر من

مجع و : أعماال متييز نقل من الفاعل(103)الكهف:  ﴾بُِّئُكْم بِاأْلَْخَسرِيَن َأْعماالُقْل َهْل نُ نَ ﴿ .1

 إمنا كان من كنيلاليذان بأن خسران املشرو هو أصيل يف االفراد ملشاكلة املميزو التمييز

ليسوا مشتركني يف عمل و ألن أعماهلم يف الضالل خمتلفةو جهات شىت ال من جهة واحدة

خسران التّجارة املبايعة بنقصان البضاعة أو و خسران الرّجل ضالله،: »قول يواحد. 

بطالنه بال مثر، فاخلاسر العمل من ال يترتّب و خسران العمل ضياعهو الغنب يف املعاملة،

األخسر من كان يترقّب بعمله و ال يبقى من عمله اثر ينفعه،و على عمله فائدته املقصودة منه

 «نفسه فيه مثّ مل يترتّب على عمله مأموله أو ترتّب عليه ضدّ مأمولهيتعب و خريا كثريا

ثر كأى وأقوو ز منقول من الفاعل فهذا أدلييأي حال، التمى . عل(485: 2، ج1408، )

أهنم  املبالغة؛ مبعىنو ريثكالتو ة معين الشموليعطي اآلوي كنيخسران املشرى دا علكيتأ

املة. فحذف الفاعل وذكر التمييز نقل كأحاطهم إحاطة  تلطون باخلسران أو اخلسرانخي

ة ية. فاآلياح املوجود يف اآلين من وراء االنزك ميهذا املعىنو داللة اجلملة إىل معىن جديد

مث خصص « املشركني» أسند أوال إىل« خسران»أنّ  ن مبعىنيتتضمن اإلسناد هذه أيضا

 قال اهلل تعاىلومتكن املعىن يف النفس. ففي هذا تأكيد على هذا اخلسران ر كبالذ« أعمال»

 يف سورة مائدة:
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ِبيل﴿ .2 هو و زييالتمى اناً علك. نصب م(60)املائدة:  ﴾ُأولِئَك َشرٌّ َمكاناً وَأَضلُّ َعْن َسواِء السَّ

داً. جاء يف إعراب كيتأو فار مبالغةًكال فأسند إىل«. اهنُمكشَرٌّ مَ»أصله: و منقول من الفاعل

 «أراد أهلهو عالقته احمللية فقد ذكر املكانو ،«شر مكانا»از املرسل يف قوله: اجمل»القرآن: 

شرارهتم فكىن ى دل علياهنم إسناد جمازي كم . فإسناد الشر إىل(515: 2، ج1415)درويش، 

شراراهتم. ورد ى يف الداللة عل وهو سقر؛ ألنه أبلغ يف املعىنو عن شرارهتم بشرارة مكاهنم

اهنم ليكون أبلغ يف الداللة على شرارهتم، فقد صرحوا كثبات الشرارة ملإ»: ي آلوسريتفس يف

ءِ كناية عن إثباهتا له، فكأن شرهم أثر يف مكاهنم، أو عظم  يأن إثبات الشرارة ملكان الش

 ريوضح الزخمشري هذه العبارة عند تفسي. (344: 3 ، ج1415)آلوسي،  «حىت صار جمسما

 فيه مبالغة ليست يف قولك: أولئك شرو هي ألهله.و كانجعلت الشرارة للم»ة قائال: ياآل

. هذا هو (653: 1، ج1407)الزخمشري،  «أضل، لدخوله يف باب الكناية اليت هي أخت اجملازو

 ضاً.ين أي من املفسرريثوك رأي طربسي

 أسنِد إىل« شر »أن  ن؛ مبعىنية مجع اإلسنادين أن نقول إن يف اآلكمي ى،من جهة أخر

 فار. كشرارة الى دا علكيثر تأكأى وأقوو فهذا أدلى اهنم مرة أخركم أسند إىلو فار مرةًكال

وفقاً ملا تقدم، ميكن أن نقول إن وراء كل تركيب حنوي حيتوي التمييز املنقول، يستخفي نوع 

 كان فلما من اجملاز وهذا اجملاز غالباً من نوع عقلي وإن يوجد فيه اجملاز املفرد املرسل أحيانا.

 مسي أن جرم فال آخر، إىل موضع من شبيها باالنتقال األصلي معناه غري يف اللفظ الاستعم

 إىل آخر، معىن من األلفاظ نقل على للداللة املعىن، واستعملوه هبذا البالغيون أخذ جمازا وقد

 عن نقل لفظ كل النقل، وأن حديث على حدّه يف الناس عوّل فقد اجملاز أما»القاهر:  عبد قال

. وهذا التعريف يؤيد مزية اجملاز املرسل فيما يتيحه (66: 2004)اجلرجاين، جماز  فهو موضوعه

 وفق توجه أن من املرسلة الصور اجملازية إضافة إىل إمكانية االخراج اجلمايل للعبارة. لقد مكنت

 عند طوعية أكثر اللغة فيجعل الداللة، مستوى حيصل على الذي التطور إىل خاص منظور

 تغيري يف صورة باعتباره املرسل وعالقاته اجملاز تظهر يف قيم من عليه تقوم ما وإىل االستعمال

تتعدد دالالهتا.  حيث تغرياهتا منعطفات إحدى اللغة يف لنمو أيضا صورة الداللة وتنوعها وهي

 فبالنظر إىل هذه اآليات، يتضح لنا سر نقل التمييز يف اآلية الرابعة والعشرين من سورة فرقان: 

ٌر ُمْستَ َقرًّا وَأْحَسُن َمِقيال﴾ .1 . قيل املراد باملستقر املكان الذي ﴿َأْصحاُب اْلَجنَِّة يَ ْوَمِئٍذ َخي ْ

حيتمل أن يراد بأحدمها و املقيل مكان االستراحة، مأخوذ من مكان القيلولة.و يستقر فيه،
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: 3، ج1375طرحيي، )راجع:  األزمنةو زماهنم أطيب ما يتخيل من األمكنةو الزمان، أي مكاهنم

ٌر ُمْستَ َقرُّهم ل: يأمنا قكز ييالتم المها نقال من الفاعل إىلك. ف(445 ﴿َأْصحاُب اْلَجنَِّة يَ ْوَمِئٍذ َخي ْ
 كجهة املبالغة فهناى ا عليون جمازيكن أن كمي« أحسن»و «ريخ». فإسناد وَأْحَسُن َمِقيُلهم﴾

ٌر ُمْستَ َقرُّهم وَأْحَسُن َمِقيلُ : نيفرق ب ٌر ُمْستَ َقرًّا وَأْحَسُن َمِقيال﴾. و هم﴾﴿َخي ْ ففي األول أسند ﴿َخي ْ

 ﴿َأْصحاُب اْلَجنَِّة﴾ يف الثاين، أسندا إىلو مباشرةً« ليمق»أو « مستقر» إىل« أحسن»أو « ريخ»

 يف نيمجع املعنو نية تتضمن اإلسنادير فاآلكبالذ« ليمق»أو « مستقر»لهم مث خصص ك

من مث خروجاً عن األداء األديب و اح الداليليمنوذجاً من االنزة يثل اآلميالوقت نفسه. فلهذا 

ا، إفادة يان أم داللكا يبكياح تريستهدف االنزوي ز املنقوليياملألوف بواسطة استخدام التم

 «:ساء»هو مع و ز يف القرآنييثرة. خذ منوذجا آخر من استعمال التمكالو املبالغة

بُوا بِآياتِنَا﴾  ﴿َساَء َمَثالً اْلَقْوُم الَِّذينَ . 2 مل يقتصر االستعمال القرآين على فعل  (177)األعراف:  َكذَّ

الذم )بئس( بل وظف القرآن الكرمي أفعاالً أخرى قياسية على وزن )فَعُل( للداللة على الذم 

مفيداً من داللتها يف بناء تركيب مميز ذي وقع خمصوص على نفوس املخاطبني، ومن هذه 

د هذا الفعل على وفق هذا النم ط التركييب. حيث ورد فاعل ما حمذوفاً، األفعال )ساء( فقد ور

مث فُسر ذلك احملذوف بالنكرة املنصوبة على التمييز، وقوله )مثالً( منصوب على التمييز مبالغة 

وتأكيداً؛ ألن ذكر الشيء مبهماً مث مفسراً أوقع يف النفس من أن يفسر أوالً وعليه فانه ال ميكن أن 

إىل هذا التأثري الرائع والقدرة اإلحيائية ، لو ذكر الفاعل وأزيل إهبامه وامجاله،  يصل النص

فقيل )ساء املثل( وحلمل التركيب داللة اإلخبار بأن املثل سيي ، يف حني أن حذف الفاعل وذكر 

التمييز هبذه الصورة نقل داللة اجلملة إىل معىن جديد هو التعجب من سوء هذا املثل، مع ما 

ه الفعل )ساء(من داللة الذم. وهل هناك أسوأ من هذا املثل مثالً؟ يف التعري واالنسالخ أفاد

واتباع النفس واهلوى واتباع الشيطان، واللصوق يف األرض ويف النهاية اهلبوط بنفسه إىل عامل 

 احليوان، ويعيش تلك احلرية والقلق، فكان مثله كمثل الكلب الالهث أبداً.

لتمييز من سورة املائدة خامتني البحث حول األيات الشريفة القرآنية. نتناول آخر منوذج ل

 : هذا منوذج من التمييز اجملرور

ْمع﴾  ﴿َترى .3  من الدمع جارو مجلة تفيض حالية،( 83)املائدة:  َأْعيُ نَ ُهْم تَِفيُض ِمَن الدَّ

اآلية منسوجة ة فتكون ي يف اآلني يب بكياح التريجمرور يف حمل نصب على التمييز. االنزو

فاض »ل يفق« نيفاض الدمع من الع»قلب قول الناس املتعارف:  ؛على منوال القلب للمبالغة
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ما هو احلال يف كاين أعين اجملاز ياح البياالنزى ضا تشمل علية أياآل«.  من الدمعنيالع

هي من أبلغ و العالقة هي االمتالءو ز، اجملاز يف فيض األعني،ييمن التمى مناذج أخر

فاألصل ترى أعينهم متتلي من الدمع حىت تفيض، ألن الفيض على »ة. يتراكيب القرآنال

حيتمل أنه أسند الفيض إىل األعني على سبيل املبالغة يف و جوانب اإلناء ناشي عن امتالئه،

)اندلسي،  «املبالغةو البكاء ملا كانت تفاض. فيها جعلت الفائضة بأنفسها على سبيل اجملاز

. فقوله )من الدمع( أبلغ من يفيض دمعها، ألن املعىن: العني جُعلت كأن كلها (346: 4، ج1420

ثرة؛ ألن الترقية فيه تترقى ثالث مراتب، وك مبالغة د املعىنيزية يز يف اآلييدمع فائض فالتم

الثالثة يف إبراز و نه دمعايالثانية يف حتويل الفاعل متييزا فاض عو فاألوىل فاض دمع عينه،

و إمنا كان »ش: يقول الدرويصورة التعليل، فأفاد اىل جانب التمييز التعليل،  التمييز يف

الكالم مع التعليل أبعد عن األصل منه مع التمييز، ألن التمييز يف مثله قد استقرّ كونه فاعال 

اشتعل الرأس شيبا، فإذا قلت: فاضت عينه دمعا، و يف األصل، يف مثل: طاب حممد نفسا،

: 3، ج1415)الدرويش،  «أما التعليل فلم يعهد فيه ذلكو العادة يف أمثاله، فهم هذا األصل مع

معناه متتلي من »)تفيض( الواردة يف اآلية، فيقول: و . ويوازن الزخمشري بني )دمعت((6

الدمع حىت تفيض، ألن الفيض أن ميتلي اإلناء أو غريه حىت يطلع ما فيه من جوانبه، فوضع 

وضع االمتالء، وهو إقامة املسبب مقام السبب، أو قصدت املبالغة الفيض الذي هو االمتالء م

يف وصفهم بالبكاء، فجعلت أعينهم كأهنا تفيض بنفسها أي تسيل من الدمع من أجل البكاء، 

. فالزخمشري يردنا إىل األصل (670: 1، ج1407)الزخمشري،  «من قولك: دَمَعَت  عينه دمعاً

إسهام هذه املفردة يف التصوير واالستعارة، فنجد هنا  اللغوي للفظة مما جيعلنا نتأمل يف

)تفيض( اليت تتصل باملياه الغزيرة املتدفقة، وكأن جفوهنم ينابيع تفيض بالدمع الذي  إيثار

هو دالئل على عمق اإلميان، فالكثرة معربة عن املضمون، كما أن الفيض يعرب عن استمرار 

أهنم قوم بعد امتالء. وهذا يدعونا اىل القول أكثر مما يعرب االمتالء ،فالفيض امتالء ب

عرفوا احلق واستيقنوه، وارتاحت هلم أنفسهم، وخشعت هلم قلوهبم وأمساعهم، وغلبة على 

 أعينهم شدة البكاء، واحلق ما تبكي له العيون وتطمئن له النفوس، وترتاح له األبدان.

 ز املنقول يف هنج البالغةييشواهد من التم

ة يقيز مستشهدا بنماذج تطبيي ظاهرة النقل يف التمينيا أن نقوم بتيو ضروربدية يالنها يف

ة الناجتة يإبراز السمات الفنو  هذه الظاهرةنيشف للعالقة بكيف النص العلوي مث حناول ال
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االخراج اجلمايل يف هنج البالغة؛ البحر الزخّار الذي ال حدود المتداد و عن هذا العدول

السعة بشكل ال ميكن الوقوف على مجيع و هو من الدقةو نوزهكصاء إحى ال قدرة علو أمواجه

 مواضعه. 

يف اخلطبة   عليني املؤمنريالم أمكز من الفاعل هو ييول لنقل التمالنموذج األ

 هي يف التزهيد يف الدنيا: و نياخلمسو ةيالثان

، ثُمّ دماًره بة  من هُ و غ بة  إلي همن  ر سالت  عُيُونُكُم و تَاهللِ لَو ان ماثت  قُلوبُكُمُ ان مياثاً». 1

لَو  لَم  تُب قُوا شَي ئا مِن  جُه دِكُم  و عُمّر تُم  يف الدَُّن يا، ما الدَُّن يا باقيةٌ مَا جَزَت  أع مَالُكُم  عَن كُم 

ى عل« دما». انتصاب (52)هنج البالغة: خطبة  «هُدَاهُ إِيياكُم  لِل إَميَانِو أن عُمَهُ عَلَي كُمُ ال عِظَامَ

 هذه اخلطبة من مواعظه اجلليلة«. مكونيسال دم ع»األصل: و هو منقول من الفاعلو زييالتم

ى نرو التزوّد من أعمال اخلريو تقوى اهلل تعاىلو اإلسراع إىل طاعة اهلل احلافلة بالدعوة إىلو

ثه يحد  ممابدأ اإلياإلرشاد ما ال جنده يف كالم أي واعظ. و يف هذه الكلمات من صنوف الوعظ

 فيث عن التخويأيت باحلديإدبارها مث و سرعة إنقضائهاو تبدّهلاو تغيّرهاو ايبأحوال الدن

ثواب اهلل للزهد. إن مراده عليه السّالم من هذا العبارة أنّ و التزهيد يف الدنياو بيالترهو

ازاة ها يف طاعة اللّه فهو قاصر عن جميم فكتم به من األعمال اليت بذلتم جهديلّ ما أتك

أفضل النّعماء. فاملبالغة اليت و ة اليت هي أشرف اآلالءيما نعمة اهلدايال سو نعمه العظام

ز؛ ففي النص العلوي مبالغة من ييفة، ال حتصل دون نقل التميالعبارة الشر معىن تضاف إىل

من « الدم»الثاين نقل الفاعل أعين و «الدمع»بدال من « الدم»؛ األول استعمال نيوجه

املقصود من هذا و يف موضع الفاعل« ونيالع»جعل و زييهو التمو إستعمال آخر اله إىلإستعم

ضا من نسبة يصل أ حيهذا املعىن .ة عجز االنسان من أداء حق اهلل تعاىليان هنايالنقل ب

قي. فهذا قد إزداد العبارة يون نفسها ال بالدم الذي هو فاعل حقيبالع« سالت»الفعل أعين 

داً فصار اجملاز جماالً رحباً للكشف عن خصوصية النص األديب يف كيتأو فة مبالغةيالشر

ال يكون و العدول عن املعىن األصلي إىل معىن جديد يدرك من خالل السياق الذي يرد فيه

ه السالم يالمه علكهذا إال إذا ضاقت به احلقيقة يف التعبري عن املعىن. والشاهد اآلخر هو 

 على لسانه: وقد ورد يف صفة األنبياء 

ضَعَفَةً فِيمَا تَرَى اَل أَع يُنُ مِن  و لَكِني اَللَّهَ سُب حَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوية  فِي عَزَائِمِهِم وَ» .2

)هنج  «ىًاَل أَس مَاعَ أَذو تَم لَأُ اَل أَب صَارَخَصَاصَة  و اَل عُيُونَ غِنًىو تَم لَأُ اَل قُلُوبَحَاالَتِهِم  مَعَ قَنَاعَة  
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زان ييمت« ىأذ»و «غىن»و به مفعول« االبصار»ضا لفظ يأو «القلوب». لفظ (194البالغة: خطبة 

 «االمساعو متأل االبصار»و «ونيالعو متأل القلوب»نان لالهبام املوجود يف اجلملة أعين يمب

قيم أو فحول املضاف«. االمساعو االبصارى متأل أذ»و «ونيالعو القلوب متأل غىن»األصل: و

فة منوذجا من يز يف اخلطبة الشرييء باملضاف متييزاً. نقل التم جيو املضاف إليه مقامه

خصاصتهم فعبّر عن املفعوليّة إىل التمييز و ثرة قناعتهمى كدلّ عليضا ينقل املفعول فهذا أ

رسله و جل ألنبيائهو . فالقوة اليت أعطاها اهلل عزريثكالتو قضاء حلقّ املقام من املبالغة

أرواحهم،كان األنبياء يعيشون يف منتهى البساطة، ولكنها بساطة تذهل و امنة يف أنفسهمك

يف تلك البساطة كانت سيادهتم و املتكربين واملتجربين. إن األنبياء كانوا حييون حياة بسيطة

 املظاهر اخلالبة، بل باجلالل املعنوي.و اإلهلية، لقد كانوا ميألون العيون ال باجلالل الزائل

 فة:يعادل ما جاء يف اخلطبة الشريذا النموذج ه

 (27البالغة، خطبة  )هنج «غَيظاًصَدري  شَحَنتُمو قَيحاًقَليب  مَألتُمقَاتلكمُ اهلل  لَقَد ». 3

م كلقد مألمت قليب لسوء أعمال قائال: ينيوفكاطب الخيفهو    خطبهريهذه من مشاه

جرع اهلموم جرعة و نغب التّهمامجرعتموين و م غضباكشحنتم صدري بقبح فعالو دايسد

نقل من  زييالمها متك« ظايغ»و «حايق»اخلذالن. و انيي بالعصيأفسدمت علىّ رأو بعد جرعة

أو املفعول  حول املضاف هناف«. ظَ صدرييشحنتم غو حَ قليبيلقد مألمت ق»األصل: املفعول و

يف حتويل املفعول عن ميكن القول بأن ء باملضاف متييزاً.  جيو أقيم املضاف إليه مقامهو

رتبته إىل التمييز وتأخريه مث تقدمي املضاف إىل رتبة املفعول ما يوحي بإعالء شأن املضاف 

قد حصل إليه الرتفاعه إىل رتبة املفعول وبيان أمهية هذا الكلمة يف اخلطاب العلوي. وأيضا 

اح عطر ف»األصل: و «قة عطرايفاحت احلد»حنو:  كذلو االتساعو الشمول معىن كبذل

أما و قة فاحيأن عطرا يف احلد ة مبعىني؛ فاجلملة الثاننهما فرقا يف املعينين بإ« قةياحلد

 غاضبا ينيوفكال  اطب االمامفهنا خيقة امتألت عطرا. يفمعناه أن احلد اجلملة األوىل

شدة قبح و ز إلفادة هذا الغضبييد التميستفي  منهم حمتقرا شأهنم لسوء أعماهلم فهو

قيح والصدر كله غيظ  قلب جُعل كأن كلهث اليح  وشدة إيذاهنم اإلمام هؤالءأعمال 

ففي « ح قليبيمألمت ق: »املقصود بالنسبة إيلى أدل علو أفصح« حايمألمت قليب ق» بـريفالتعب

االتساع هو مثرة هذا و افادة الشمولو ع األمثلةيما هو احلال يف مجكاح يب انزكيهذا التر

  جزالة يف املعىن وبالغة يف إيصاله. الذي يسبب احياالنز
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ما اشتق منه هنا نواجه و «زاد»ز، فعل ييستعمل معه التميل، من االفعال اليت يما قك 

 قول:يالذي   ن علييعسوب الديالم كيف « إزداد»ز مع فعل ييبنموذج آخر من نقل التم

 زدادُونَيسَاجد  أو سَاع  حَافد،  كه مَلَيعَلَو سَ فِي أطباقِ السيماءِ مَوضعُ إهاب إاليوَلَ» .4

ه السالم للخوارج: ي. أو يف قوله عل(91)هنج البالغة: خطبة  «عِلماًطُولِ الطَّاعةِ بِرهبم ى عَل

فَمَا  اَل قَرَابَاتِو اَل إِخ وَانِو اَل أَب نَاءِو إِنَّ اَل قَت لَ لَيَدُورُ عَلَى اآَلْبَاءِو فَلَقَد  كُنيا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ ص»

« اناميا»و «علما». انتصاب (122)هنج البالغة: خطبة  «إِميَاناًشِدية  إاِلَّ و عَلَى كُلِّ مُصِيبَة نَز دَادُ 

طول الطاعة ى زداد علمهم علي: »يمها منقوالن من الفاعل أو نيلتا العبارتكز يف ييالتمى عل

إسناد و زييالتم لفاعل إىلل من ايفالتحو«. شدةو بةيل مصى كاننا علميزداد إي»و «برهبم

 املبالغةو عترب إسنادا جمازيا إلفادة الشمولي ة أو أصحاب الرسولكاملالئ الفعل إىل

العلم مشل وجودهم و لّها علم،ك حول العرش ني احلافنية املقربكأن ذات املالئ هو مبعىنو

األنصار يف  ه السالم مع اخلوارج جيري جمرى الثناء على حُسنِ بالءيالمه علوك بأمجعه.

من لباس املؤمنني املتقني الذين و م من شيم اجملاهدينيالتسلو قول إن الصربياملعركة ف

إن و اشتروا بثمنها اجلنة اليت وعد اهلل عباده املؤمنني الصابرينو باعوا أنفسهم هلل تعاىل

ما ك. فالشهادةو اصرارا على املضي يف طريق اجلهادو انامياالعتقال مل يزدهم اال او القتل

ان أصّل يف وجود صحب ميأمنا االكالشمول ف ز إشارة إىلييالتم ل الفاعل إىليمرّ بنا، حتو

العبارات  ل االختالط. فنظراً إىلكأجسامهم و اختل ط بأرواحهمو نياملنتجب الرسول

 الشمول، يفو هذه املبالغةو ريل هذه التعابكز يف يية مثرة نقل التميالشمولو ورة، املبالغةكاملذ

وضح الغرض يل يما قى  تشمل صفة أو صفات خاصة وفقا للموضوع. معتمداً علريل تعبك

 فة املسماة بالقاصعة:يز يف اخلطبة الشرييالبالغي من نقل التم

بَاباً لَهُم  اَل قَيَاصِرَةُ أَر و تَفَر قِهِم  لَيَالِيَ كَانَتِ اَل أَكَاسِرَةُو تَأَميلُوا أَم رَهُم  فِي حَالِ تَشَت تِهِم ». 5

 مَهَافِي اَلر يحِو خُض رَةِ اَلد ن يَا إِلَى مَنَابِتِ اَلش يحِو بَح رِ اَل عِرَاقِو يَح تَازُونَهُم  عَن  رِيفِ اَل آفَاقِ

ما «. م  قَرَاراًأَج دَبَهُو وَبَر  أَذَلَّ اَل أُمَمِ دَاراًو نَكَدِ اَل مَعَاشِ فَتَرَكُوهُم  عَالَةً مَسَاكِنيَ إِخ وَانَ دَبَر و

الدرس و ضا العربةيأو بيانه يف هذا اجملال، تشابه األمم يف أحواهلم  ريد اإلمام عليي

قارنوا بني أوضاعهم و قول انظروا يف اخبار من قبلكم من األممية فيمن أحوال األمم املاض

 م يف العزوأوضاعكم لتعرفوا أنّ حالكم اآلن هو مثل حاهلم سابقاً، فتأملوا كيف كانت حاهل

ش يإىل ماذا آلت حاهلم حني اختلفت كلمتهم فعاشوا عو امللك ملا كانت كلمتهم واحدة،و
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و أجدهبم »ارهم يأي ال يستطيعون الدّفاع عن أنفسهم وعن د« أذل األمم دارا»الفقراء. فهم 

أي ليس يف مستقرهم رخاء، بل كانت أرضهم جمدبة غري مزروعة. فاحذروا أن « قرارا

 زييالتمى عل« قرارا»و «دارا»أن حيل بكم إن اختلفتم مثل ما حل هبم. نصب و لهم،تكونوا مث

ضا جماز مرسل يداً. ففي النص العلوي أكيتأو هم مبالغةًيمها منقوالن من الفاعل فأسند إلو

حقارة شأهنم فكىن عن و ذلتهمى دل عليهذا و أراد أهلهو ة فقد ذكر املكانيانكبالعالقة امل

« هم» ريضم إىل« أجدب»أو « أذل»؛ إذ أسند ارهم ألنه أبلغ يف املعينيدو اهنمذلتهم بذلة مك

ر فالعبارة كبالذ« قرار»أو « دار»لهم مث خصص كبين إسحاق و ليبين إسرائ الراجع إىل

 ن. يتتضمن اإلسناد

. (66بالغة، خطبة )هنج ال «طِيبُوا عَن  أَن فُسِكُم  نَف سَاً وام شُوا إِلَى ال مَو تِ مَش يا سُجُحَاً». 6

 نيالفرق ب كن هناكل «مكأنفس بوايطأ»األصل: و هو حمول عن املفعولو زييمت« نفسا»

ففي « طاب حممد نفسا»و «طاب نفس حممد» نيفرق ب كهنا»ييقول السامراي. نياجلملت

له مث خصص النفس كحممد  يف الثاين أسند إىلو النفس مباشرة ب إىلياألول أسند الط

هَذه أن ». ذهب الزخمشري إىل (330: 2، ج1420)السامرائي،  «نيح مرتر فقد مدكبالذ

التيمييزاتُ مُزالةٌ عَن أصلِها، إذ األصلُ وَصفُ النيفسِ بِالطّيبِ، ألن الفعلَ يف احلَقِيقـةِ وَصف  

خمشري، )الز «التيأكيدو السيببُ يف هَذِه اإلزالةِ قَصدُهم إىل ضَرب  مِنَ املبالَغَةِو يف الفَاعلِ.

 جزء من الفاعل فصار مسنداً إىل ان مسنداً إىلكاملبالغة أن الفعل  . معىن(23: 2006

ما هو منتصب به مث  فهم منه االسناد إىليان كد أنه ملا كيالتأ وهو أبلغ يف املعىنو عياجلم

رة كبالن ك املراد من ذلنية تبريثكاء يمث ملا احتمل أش ن املعىنكالفعل مت أسند يف اللفظ إىل

السبب يف هذه اإلزالة قصدهم إىل ضرب من و قوله: فهذا معىن يف املعىن مفعولاليت هي 

هذا األمر ى عل  دهكيتأو ة املوضوع لإلماميوضح لنا أمهيالتأكيد. هذا و املبالغة

ه من التنوع يف يبواسطة ما ف  وصل غرض االماموي دكيد هذا التأيفيز املنقول، ييفالتم

ضاحه يإو ان االهباميب ضاح بعد االهبام أو العمد إىلياح. ففي االيسطة االنزاألسلوب أي بوا

الرغم من عدم استخدام ى رفع من درجة اإلحساس به عل ويثف املعىنيكز ما ييمبجي التم

 ة.يزات العربيسب يف باب االقتصاد اللغوي من محيهو و بكية يف التريألفاظ إضاف

ة اإلخراج اجلمايل يانكحه من إميتيناء األسلويب ملا ة للمجاز يف البية الفنيفنجد املز

بة بالداللة يف كمله من داللة مضاعفة. فبذلك يتضح لنا عالقة البنية املرحيملا و للعبارة
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ان يده بيفيال ي الذ املعىنو كيف تتأثر هذه البنية باملعىن الذي يرمي إليه املتحدثو العربية،

فالوظيفة النحوية تتحكم »ملة عاجزة عن إفادهتا. وهكذا تبدو اجلو زييا من التمياجلملة خال

يف إظهار الصورة الداللية، وجند أنّ داللة التركيب تُعرب عن املعىن بصورة شاملة، فالتركيب 

 خيتلف يف التعبري عن املعىن من تركيب آلخر، ولكنه لن يشيع ما يشيعه اآلخر من ظالل

الداليل، حتقق قمة و  أعين النحوينياحينز. ففي ضوء اال(17: 1976)حمجوب،  «إحياءو

ثانياً بليغاً واسعاً ال  معىنو ؤدي أسرارا بيانيةوي بلغ النص األديب دقةً دالليةوي األداء اللغوي

 ة.يالنحوو يؤديه التركيب املألوف من الناحية الداللية

 

 ائجالنت

الداليل استناداً و يز احملول على املستويني: النحوييحنن يف دراستنا هذه تناولنا التم

أمجلها. يتضح و زيية اليت تعد من أهم مظاهر نقل التميالعبارات العلوو ةيبالنماذج القرآن

 لنا من خالل ما بيناه نتائج خمتلفة منها:

إن البحوث الداليل حول التراكيب النحوية مل تنل حقها من االهتمام؛ إن النحاة قد  .1

ز ولكن دراستهم تتعلق بالعالقات الظاهرة بني استوفوا املسائل كلّها يف باب التميي

الكلمات، أما املعىن فهو بعيد عن تناوهلم. من الواضح أنّ املعاين النحوية تتأثر بالسياق 

اللفظي والعالقة بني النحو والداللة، عالقة وطيدة ومتماسكة؛ يرتب ط املعىن الداليل بنوع 

 ووراء كل تعبري معىن خفي. البنية الشكلية وكل بنية شكلية تستهدف املعىن 

وفقاً على ما قيل حول مفهوم االنزياح التركييب، نقل التمييز كظاهرة أسلوبية يعد  .2

ربية بنية عمنوذجاً من االنزياح التركييب الذي جتسد يف علم املعاين؛ إذ أن للغة ال

يكون  حنوية عامة ومطردة كما هو احلال يف كل اللغات؛ ففي اللغة العربية مثال الفاعل

تالياً لفعله وسابقا مفعوله. فقد اعتاد القارئ على هذا النم ط البياين الثابت فنقل كل 

 تلك أبعادا لغوية غري املخاطب من العناصر املذكورة من مكاهنا إىل التمييز يعطي

الناس وهذا النقل والتحويل يقارن اجلملة معىن االتساع والشمول واملبالغة  ألفها اليت

 ده الشواهد القرآنية وما يؤكد عليه املفسرون واللغويون. وهذا ما تؤي

ها من ياح الداليل ملا فيز، تعترب نوعا من االنزيين القول بأن ظاهرة نقل التمكمي  .3

قة من البعد اللغوي تعين يقة ألن احلقياجملاز العقلي أو اللغوي. فاألصل هو احلق
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عد يألوف أو اجملاز. فاجملاز ث عن جتاوز امليأيت احلدي كالثبات فمقابل ذل معىن

هذا ترد ظاهرة النقل يف حقل العدول الداليل. مثال  اح. فنظراً إىليأساس االنز

النظام و تركيب ال يتفق «ازدادوا علما»وبيان:  إسناد الفعل اىل غري فاعله احلقيقي

جند هذا ى ة أخريمن ناحو يبكياح التريندرج حتت مفهوم االنزيهلذا و النحوي

ه من إسناد جمازي. فهذا التركيب يب غري مألوف من الناحية الداللية ملا فكيالتر

داللياً أدى معىن ثانياً بليغاً واسعاً ال يؤديه التركيب املألوف من ناحية و اًياملعدول حنو

فالتحويل من الفاعل إىل املبالغة. و الشمولو ثرةكة. فهو يدل على اليالنحوو الداللية

ل إىل الضمري يعترب إسنادا جمازيا إلفادة الشمول واملبالغة وهو التمييز وإسناد الفع

 مبعىن أن ذات هؤالء كلّها علم، والعلم مشل وجودهم بأمجعه.

االستفادة من و ب القول بأن للنظم القرآين، اسلوباً خاصاً يف التعبري عن املواقفجي .4

األذهان. إنّ و العقول تقنيات التعبري يف اللغة العربية فهو االعجاز اللغوي الذي فتنت

 -يف األعم الغالب-و العدول يف النصّ القرآين يف أعلى درجاته اإلبداعية البالغية

هو خروج عن قواعد النحو وأقيسة النحاة )العقلية(، وليس خروجاً عن نظام العربية 

ظهر مدى يهذا و ةيانيالب  ما هو احلال يف معجزة االمام عليكاملتماسك. 

الفصاحة و من حيث البالغة املعارف اإلهليّة. فكالم علي  حبارو ياتّصاله بالوح

إشراقاً و لَمعاناًو هو ينبوع  متدفق  جيّاش، يزداد تدفّقاًو يف أعلى مستوى من الروعة

 أمري البيان علي و يوماً بعد يوم حبيث ال يضاهيه كالم غريه ق ط. كيف ال

 ة؟البالغو مشرع الفصاحةو
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