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 .1أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة أراك
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(تاريخ االستالم 2016/4/12 :؛ تاريخ القبول)2016/6/5 :

امللخّص
لقد يتحدث الدارسون عن إمكانية العدول عن الصور األصلية يف استعمال اللغة العتبارات يقتضيها السياق وهذا ما اهتمت
به معظم الدراسات األسلوبية احلديثة واليت مسيت بظاهرة االنزياح .االنزياح يف النّص األديب ميثل يف الواقع ،خروجا عن
األصل وخمالفة للقاعدة تصرفا يف الفصاحة وتفننا يف العبارة وهو قضية أساسية يف تشكيل مجاليات اإلنتاجات األدبية.
هذا البحث دراسة وصفية -تطبيقية إلثبات ما ندّعيه وهو أن نقل التمييز يعترب نوعاً من العدول واالنزياح ملا فيه من
التنويعات اللغوية وتقنيات التعبري؛ والغرض منه خلق قيم مجالية وأن االنزياح يف ظاهرة نقل التمييز ميكن محله نوعا من
االنزياح التركييب أو نوعا من االنزياح الداليل .يعاجل هذا البحث ظاهرة نقل التمييز ويتطرق إىل مناذج تطبيقية يف
توظيف هذه الظاهرة األسلوبية يف القرآن الكرمي وهنج البالغة .يف احلقيقة أن هذا البحث حماولة يف فقه النحو والكشف
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
اإلغراق وأيضاً الشمولية واملبالغة والتكثري وهذا ما متكنها أسلوبية االنزياح اليت تتماثل بشكل ناضج يف القرآن والنصّ
العلوي .فكالمها بلغا الغاية يف الكشف عن أسرار اللغة العربية الثرية وتوظيف الطاقة التعبريية الكامنة فيها بواسطة
العدول عن األسلوب البياين املألوف والوقوف على ما هلذه اللغة الشريفة من خصائص متيزت هبا على سائر اللغات.
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مقدمة
إن معظم كتب النحو يتناول القواعد النحوية نظراً إىل اهليكل البنيوي ويبحث عن أحوال
التراكيب واملباين النحوية نفسها فعىن النحويون هبذه القواعد يف مستواها العادي؛ فهم
عادة حيرصون على التطبيق الصحيح للقواعد اللغوية وأيضا تربيرها إعتمادا على التركيب
وبنية الكالم ولكنّ البالغيني أمعنوا يف هذه القواعد ودرسوها من ناحية الداراسات اليت
نسميها اليوم باالسلوبية مما جعلت الداللة املعنوية حمورا وأساسا يف النحو .اهنم قد
تطرقوا لدراسة التراكيب النحوية وما تضمنتها من أوجه الدالالت واملعاين البديعية فبذلك
تفوّقت الكتب البالغية ويف رأسها دالئل االعجاز لعبدالقاهر اجلرجاين على الكتب النحوية
يف تسلي ط األضواء على معامل هذه الظواهر اللغوية والكشف عن أسرارها« .فإذا كان النحاة
واللغويون قد أقاموا مباحثهم على رعاية األداء املثايل ،فإن البالغيني ساروا يف اجتاه آخر
من حيث أقاموا مباحثهم على أساس انتهاك هذه املثالية والعدول عنها يف األداء الفين.
وليس معىن هذا ،إنكار البالغيني للمستوى املثايل الذي أقامه النحاة واللغويون ،بل إن ذلك
يؤكد إدراكهم لتحققه حبيث جعلوه اخللفية الومهية وراء الصياغة الفنية واليت ميكن أن
يقيسوا إليها عملية العدول يف هذه الصياغة» (عبد املطلب.)268 :1993 ،
فحقاً أن معاين النحو ،هي البناء األساسي للمعاين البالغية و«أن القواعد النحوية وسيلة
من وسائل اكتناز املعاين ومظهرا من مظاهر الرباعة ،ومقياسا يهتدى به إىل جودة النظم
واألسلوب ،وسبيال يتسابق فيه الشعراء للوصول إىل غاية البيان اليت ليس وراءها لذي رغبة
مسرح» (عبداملعطي .)5 :2012 ،هذا ما يؤكد عليه اجلرجاين الذي أبدع نظريته املسماة بنظرية
النظم .ففي ضوء هذه النظرية ميكن أن نقول إن لكل مجلة ولكل تعبري معىن خاص دون
غريه .ونقول إن املعىن هو الذي جيعل اجلملة خاضعة لترتيب معني ال تتحقق الفائدة املعنوية
بدونه .هذا مبعىن أن اجلمل والعبارات ترتب ط فيما بينها بعالقات هي عالقات النحو ،فتوضع
كل كلمة يف املكان الذي يتطلبها ويف السياق الذي يقتضيها؛ لينتج عن هذا التعلق تفجر املعاين
والدالالت البالغية اخلفية ،وهي ما يعرف باملعاين الثواين ،وهذا هو املقصود بالنظم.
فأثر النظم يف إبراز مجاليات العمل األديب شعراً ونثراً حقيقة ال شك فيها .فهنا يتبادر
إىل الذهن سؤال وهو أن اجلمالية يف أي تركيب حنوي ستقع؟ أيف التراكيب النحوية
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والتعابري البيانية املألوفة أم ال؟ فاحلقيقة أن يف بعض األحيان االنتهاك اللغوي أو اخلروج
عن النظام اللغوي الذي حدده اللغويون هو الذي يسبب اجلمالية يف السياق األديب .فجدير
بالذكر أنه ليست ظاهرة العدول ،اخلروج عن املستوى املألوف فحسب بل إهنا حتتوي مالمح
أسلوبية ودالالت ثانوية .هذا اخلرق لقانون اللغة جيب أن يكون حتريفا مجاليا غايته االثارة
والتأثري .فاملخالفة وحدها ال تكتفي لتوليد النص األديب املمتاز فال بد أن تكملها قيم فنية
ومجالية وختتفي وراءها أسرار بالغية متعددة .فهذا اخلروج أو العدول يقوم على أساس
الفائدة وأمن اللبس واحلفاظ على عنصر اإلبانة واالفصاح ولكن انتهاك القواعد اللغوية إىل
حد تضيع معه الفائدة ،يصبح نوعا من الغموض والفوضى الكالمية.
ميكننا أن نقول إن استخدام التمييز كظاهرة لغوية إذا كانت غري منقول ال تعدّ االنزياح
مبا يف الكلمة من املعىن الدقيق ولكن نقل التمييز من العناصر النحوية األخرى فبإمكاننا أن
ندخله يف هذا املصطلح إذ يواجه القارئ بالتنوع والتجدّد يف استعمال اللغة .فقد اعتاد
القارئ على النم ط البياين الثابت وهو الفعل والفاعل واملفعول فهذا الترتيب صار مرجعا
يقاس إليه كل خرق فنقل كل من العناصر املذكورة من مكاهنا إىل التمييز وبيان «قد شغفها
حباً» بدال من «قد شغفها حبُه» ،يلفت إنتباه املخاطب ويثري االنفعاالت يف قلبه.
فمن املقرر أن هذا التخطي للتراكيب الغوية املنطقية تكمن خلفها املعا اللطيفة
املبدعة .فهو حيدث لدواع أدبية وذوقية ونفسية ،وإلحداث تأثري معني فيصري (أسلوباً أدبياً)
ذا تأثري .هذا يدل على أن لكل صيغة داللة ختتلف عن أختها قليال أو كثرياً وأيضا على أن
«إختالف املباين دليل على اختالف املعاين» وأن جواز أكثر من وجه تعبريي ليس معناه أن
هذه األوجه ذات داللة معنوية واحدة إذ كل عدول من تعبري إىل تعبري البد أن يصحبه عدول
من معىن إىل معىن .هذا ما ال تؤدي حقه الدراسات اللغوية وما يؤكد عليه الدكتور فاضل
صاحل السامرايي يف كتابه القيم «معاين النحو» حني يقول« :إن تأليف أيّ كتاب يف النحو
أيسر من موضوع هذا الكتاب بكثري وذلك ألن األحكام النحوية مذكورة مبينة يف كتب النحو
ال تكلفك إال إستخراجها ومجعها يف كتاب واحد أما هذا املوضوع فليس األمر فيه أمر مجع
أحكام حنوية وال ذكر قواعد مبينة وإمنا هو تفسري للجملة العربية وتبيني ملعاين التراكيب
املختلفة مما ال جتلو أغلبه يف كتب النحو وقد تفزع إىل كتب البالغة والتفسري وغريها من
املظان فال جتد شيئا مما تريد» (السامرايي ،1420 ،ج .)9 :1هذا البحث كما قيل ،يتناول
اجلانب النحوي والداليل يف التمييز متأمال احياءاته الداللية وأبعاده الثانوية على ضوء
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نظرية العدول أو ما اصطلح عليه يف الدراسات االسلوبية احلديثة «االنزياح» نظراً إىل النص
الشريف والعبارات العلوية .فالبحث يدور حول أسئلة نعرضها فيما يلي.
أسئلة البحث:
هذا البحث حماولة لإلجابة عن هذه االسئلة:
 .1ما هو مفهوم االنزياح؟
 .2ملاذا متثل ظاهرة نقل التمييز نوعا من االنزياح أي كيف يكون نقل التمييز إنزياحا؟
 .3مِن أي نوع من أنواع اإلنزياح يعترب نقل التمييز؟
 .4ما هو أثر هذا النقل والعدول عن النم ط البياين الثابت يف املضمون أي هل يرافق
نقل العناصر النحوية مما استعملت فيه إىل إستعمال آخر وهو التمييز معىن جديدا
مفارقا ملا قبله؟
خلفية البحث:
لقد حظيت هذه الظاهرة اللغوية بالعديد من الدراسات واملالحظات النحوية الوافية .فقد
تناوهلا النحاة كثريا يف الكتب النحوية ولكنهم ما تناولوا جوانبها الداللية .الدراسات اليت
تعرضت هلذه الظاهرة قيمة ولكن قليلة وغري كافية منها مقال« :دور حرف جر «يف» يف
صياغة بعض تراكيب متييز النسبة («يف» مبعىن «من ناحية ومن حيث») الذي يشري إىل
املعاين املختلفة حلرف جر «يف» اليت وردت يف املصادر القدمية واحلديثة مث قام بدراسة
التمييز وأنواعه وأقسامه وجعلها أساسا إلثبات مدّعاه يف وجود معىن تركييب جديد حلرف جر
«يف» .فهذه الظاهرة مل تنل حقها من االهتمام يف الدراسات الداللية والدراسات األسلوبية.
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
وحياول قدر اإلمكان أن يكشف عن االضاءات الداللية لنقل التمييز ودوره يف إلقاء املعىن
املطلوب فمن هذا يكون مغايرا ملا أُلّف إىل حد ما.
فرضيات البحث:
تقوم دراستنا هذه على أساس فرضيات منها:
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االنزياح مصطلح أسلويب مبعىن اخلروج عن االصل والقاعدة أي االحنراف عما هو
مألوف وشائع االستعمال؛ لكن اليدخل أي خروج عن األصل يف مفهوم االنزياح إال
إذا كان له قيمة مجالية وتأثري يف املخاطب وأحاسيسه ومشاعره.
نقل التمييز من العناصر النحوية األخرى داخلٌ يف مفهوم االنزياح بالنظر إىل ما
قيل حول مفهوم االنزياح وما فيه من الداللة على االبتعاد عن النظام اللغوي
والنم ط البياين املألوف؛ إذ جند فيه عدوال عن املألوف من الكالم ولوناً فنياً من
ألوان التعبري.
نقل التمييز كظاهرة أسلوبية يعد منوذجاً من االنزياح التركييب الذي جتسد يف
علم املعاين؛ إذ أن للغة العربية بنية حنوية عامة ومطردة فنقل كل من العناصر
املوجودة يف اجلملة من مكاهنا إىل التمييز يعطي املخاطب أبعادا لغوية غري تلك
اليت ألفها الناس.
بإمكاننا أن ندخل التمييز املنقول يف مفهوم االنزياح الداليل ملا فيه من اجملاز
العقلي أو اللغوي أي ملا فيه من اإلسناد اجملازي واجملاز أساس االنزياح كما هو
واضح مشهور.
نقل التمييز يرافق املعىن ويعطي اجلملة مضمونا جديدا؛ ألنّ املعاين النحوية تتأثر
بالسياق اللفظي وكل بنية شكلية تستهدف املعىن ووراء كل تعبري معىن خفي.

هدف البحث:
إن دراستنا هذه تقوم على التراكيب النحوية من جهة أحواهلا البالغية والداللية معا (أسلوباً
ومضموناً) .إن اهلدف الذي نتطلع إليه هو تقدمي صورة مجالية لظاهرة نقل التمييز .هذا
البحث كما قيل ،يتناول اجلانب النحوي والداليل يف التمييز متأمال احياءاته الداللية وأبعاده
الثانوية على ضوء نظرية العدول أو ما اصطلح عليه يف الدراسات األسلوبية احلديثة
«االنزياح» نظراً إىل النص الشريف والعبارات العلوية .هذا ما سنحاول أن نسل ط عليه
الضوء لنبني قدر االمكان من خالل البحث ما هلاتني املعجزتني من االعجاز البياين ونكشف
عن الوجه البالغي يف ظاهرة النقل فيهما .والبد من اإلشارة إىل أن البحث قد تنوعت
مصادره بني الكتب اللغوية والنحوية والقرآنية والتفاسري والرسائل اجلامعية وكذلك مل ينس
البحث اإلفادة من املصادر احلديثة.
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خطة البحث:
لتحقيق أهداف البحث مت االعتماد على اخلطة اآلتية:
األول :مفهوم مصطلح االنزياح
الثاين :مفهوم نقل التمييز
الثالث :عالقة نقل التمييز مبفهوم االنزياح
الرابع :مناذج تطبيقية للتمييز املنقول يف القرآن الكرمي وهنج البالغة وقيمتها اجلمالية

االنزياح لغوياً وأدبياً
االنزياح لغةً :مصدر لفعل نَزَحَ ،يزنَحُ ،نَزحاً ونُزُوحا مبعين :بَعُدَ (ابن منظور ،1414 ،ج)614 :2

أما أدبياً فهو «فعل الكالم الذي يبتعد عن القاعدة» (بن زيان .)12 :2012 ،اخلروج واالبتعاد
عن طرق األداء اللغوي املتعارف واالنتهاك املعتمد لقانون اللغة املعيارية ،هو األمر الذي
جيمع بني خمتلف االجتاهات النقدية اليت اهتمت هبذا املفهوم« .ففي دراسات الغربيني جند
املصطلحات املتعددة اليت تعادل مفهوم االنزياح وميكن أن تضاف هلذا احلقل منها على
سبيل التمثيل« :االبتعاد ،االحنراف ،االنتهاك ،الغرابة ،الالمألوف ،التجديد واالبداع» فكل
هذه االلفاظ تشكل عائلة ملصطلح االنزياح وكلها تدل على املغايرة واخلروج عن النظام
اللغوي والنم ط املألوف وتشري إىل هذا املفهوم ضمنيا أو بوضوح .وقد حاول عدد غري قليل
من النقاد والدارسني العرب تأصيل مفهوم االنزياح يف البالغة العربية .ففي الدراسات
العربية جند املصطلح قد أخذ حظه من التعدد واالختالف يف املفهوم ،مثل«العدول»
و«االلتفات» و«الضرورة الشعرية» و«شجاعة العربية» و«إقدام العرب على الكالم» و ...إال أهنا
تلتفّ حول بعد مفهومي واحد هو اإلقبال على الكالم جبرأة أو اإلتيان باجلديد ،املخالف
للسابق ،العادل عنه» (بن زيان .)13 :2012 ،فبناء على ماتقدم يعترب االنزياح خرقا لنظام
معهود مألوف وخمالفة لقاعدة معلومة وتشكل ظاهرة االنزياح يف نظر الدارسني االسلوبيني
انتهاكاً لالستخدام العادي للغة والنم ط التعبريي املألوف .إنه مصطلح أسلويب يعىن اخلروج
عن االصل والقاعدة أي االحنراف عما هو مألوف وشائع االستعمال« .فالذي يؤكد ارتباط
النظر يف إجراءات العدول بتكريس قيم اجلمال هو أهنا ترى يف النص خلقا جلمالياته من
خالل صياغته ويف هذا يفترق نص عن نص ،وخيتلف عمل أديب عن آخر  -ال من خالل
اجلودة والرداءة– ولكن من خالل نظامه الذي تتشابك فيه مستويات الصياغة ،فتنتهك
املثاليات املألوفة يف األداء ،أو تتكرر األمناط ،أو تتكاثر املنبهات الفنية» (مراح.)13 :2006 ،
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«واليت تشكل ـ يف نظر الدارسني واألسلوبيني ـ خرقا وانتهاكا لالستخدام العادي للغة،
وما ذلك إال ألنّ األسلوبيني نظروا إىل اللّغة يف مستويني :األول :مستواها املثايل يف األداء
العادي ،واملستوى الثاين مستواها اإلبداعي الذي يعتمد على اختراق هذه املثالية وانتهاكها»
(راضي .)46 :1980 ،فاملستوى الثاين يعين املستوى االبداعي هو ما يقع فيه االنزياح والعدول
عن األداء العادي؛ ألن اللغة األدبية خارجة عن القانون ومزناحة عن العرف .فإن من مهمة
اللسانيات والنقد األديب رصد هذا االحنراف من اللغة العادية إىل اللغة األدبية والكشف عن
تأثريه يف املخاطب وانفعال أحاسيسه ومشاعره« .مبثل هذه اإلجراءات األسلوبية حيصل
ختطي املألوف لصاحل النبض احلي ،فيأيت ما ينتجه؛ هو ما ميكننا أن نسميه أثر األثر ،نشعر
هنا بأن شبح فكرة االنزياح تتسل ط علينا أو تدغدغنا .إن املبدع يضع الكلمات يف إطار
شعوري مجايل خاص ،ويشحنها بطاقات هائلة من املعاين أو يلبسها حلال مجيلة للخروج
فيها فإننا ال نزال بالطبع نقابل بني «االنزياح» والقاعدة» (مولينيه.)165 :1420 ،

التمييز لغةً واصطالحاً
التمييز لغةً مبعىن «الفصل» .يقول الراغب« :التيميِيزُ :الفصلُ بَنيَ املُتشابِهات» (راغب
اصفهاين )783 :1412 ،وجاء يف لسان العرب« :مَييزَهُ :فَصيل بعضه من بعض» (ابن منظور،

 ،1414ج .)413 :5ويف االصطالح هو إسم منصوب أو جمرور نكرةٌ عند البصريني ،ومعرفة أو
نكرة عند الكوفيني ،ومتضمن معىن (من) لبيان ما قبله من إهبام يف اسم أو نسبة .فاإلهبام
ورفعه قرينتان مهمتان يف حتديد وظيفة التمييز ،فضالً عن قرينة البنية بسماهتا الثالث:
االمسية ،والتنكري ،والتعريف يف مواضع حمددة .التمييز عند النحاة نوعان :متييز الذات:
وهو الواقع بعد املقادير ومتييز النسبة :وهو ما كان مفسراً لإلهبام احلاصل يف النسبة،
ويشمل احملول منه ،ما كان أصله مبتدأ أو فاعالً أو مفعوالً (راجع :السيوطي ،1418 ،ج262 :2؛
حسن عباس ،ال تا ،ج415 :2؛ الفراهيدي46 :1405 ،؛ االزهري ،1421 ،ج .)617 :1فمن الواضح أن
التمييز يف هذه النوع أعين احملول ،حمول أو منقول مما أصله مبتدأ ،أو فاعل ،أو مفعولبه
وكما صرح به ،ال حيدث العدول من تعبري إىل تعبري إال ويصحبه عدول من معىن إىل معىن
آخر ،أي أنه ال يعدل من الفاعل أو املفعول إىل التمييز إال عدل باملعىن إىل املعىن كما قال
عبدالقاهر« :و اعلم اذا تغري اللفظ فال بد حينئذ من أن يتغري املعىن» (اجلرجاين:2004 ،
 .)265هذا ما يتناوله هذا البحث حماوال رصد االنزياح املوجود يف نقل التمييز وتبيني مدى
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اسهام تغيري التعبري يف الداللة .فنتطرق هنا على عالقة نقل التمييز باالنزياح ونبحث عن
االنزياح املوجود يف هذه الظاهرة:

نقل التمييز وعالقته باالنزياح
هنا يأيت الدور لالجابة عن سؤال وهو :هل متثل ظاهرة النقل خروجا عن األداء اللغوي
املألوف وخرقاً لقوانني اللغة املتعارف عليها؟ فاجلواب رهني ملا قيل يف تعريف االنزياح.
االنزياح كما عرفناه سابقا هو احنراف الكالم عن النم ط املألوف يف اللغة .فبالنظر إىل ما قيل
حول مفهوم االنزياح وما فيه من الداللة على االبتعاد عن النظام اللغوي والنم ط البياين
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
بالنقل الوظيفي ،يعدل باللفظ عن وظيفته النحوية إىل وظيفة أخرى «كما عرب عنه بعض
النحويني مبصطلح «العدول» إال أهنم قصروه على األمساء ويعىن به إخراج االسم عن صيغته
األصلية» (رمضان النجار .)27 :2007 ،ويربز االنزياح يف ظاهرة النقل من كالم «عبد القاهر
اجلرجاين» بشكل أوضح يف حديثه عن النظم الشعري .فقد أورد اجلرجاين مصطلح العدول
للداللة على ترك طريقة يف الصياغة إىل طريقة أخرى ،أحسن يف التعبري عن املعىن هذا
مبعىن العدول عن معىن من معاين النحو إىل معىن آخر ألداء داللة ال يعطيها املعىن األول
(راجع :اجلرجاين .)26 :2004 ،كالم اجلرجاين يعطي تعريفا آخر لظاهرة النقل وهو «حتول
اللفظ من قسم اىل قسم آخر من أقسام الكلم» ويقول هو يف موضع آخر« :وإمنا تكون املزية
وجيب الفضل إذا احتمل يف ظاهر احلال غري الوجه الذي جاء عليه وجها آخر ،مث رأيت النفس
تنبو عن ذلك الوجه اآلخر ورأيت للذي جاء عليه حُسناً وقبوال تعدمهما إذا أنت تركته إىل
الثاين (راجع :اجلرجاين .)286 :2004 ،فالنقل باب واسع يف العربية اليت تشمل فيها ظواهر
لغوية خمتلفة يف مستويات اللغة كلها وهو إحدى طرائق توسع املعىن وصورة من صور العدول
عن األصل فيما يتصل باستعمال البنية ومعناها يف اللغة .فهذه التعاريف تدخل التمييز احملول
يف مصطلح العدول .وفقاً على ما تقدم ،يعترب التمييز احملول انزياحاً من وجهني:
األول :االنزياح التركييب ،هذا النوع من االنزياح على حدّ تعريف أمحد حممد ويس «متعلق
بتركيب الكلمات بعضها مع بعض يف السياق الذي ترد فيه سياقا قد يطول وقد يقصر وتركيب
العبارة األدبية عامة والشعرية على حنو خاص خيتلف عن تركيبها يف الكالم العادي أو النثر
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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
ميتلك القدرة على تشكيل اللغة مجالياً مبا يتجاوز إطار املألوفات» (ويس.)120 :2002 ،
بناءً على هذا ،نقل التمييز كظاهرة أسلوبية يعد منوذجاً من االنزياح التركييب الذي
جتسد يف علم املعاين؛ إذ أن للغة العربية بنية حنوية عامة ومطردة كما هو احلال يف كل
اللغات؛ ففي اللغة العربية مثال الفاعل يكون تالياً لفعله وسابقا مفعوله فقد اعتاد القارئ
على هذا النم ط البياين الثابت فنقل كل من العناصر املذكورة من مكاهنا إىل التمييز يعطي
املخاطب أبعادا لغوية غري تلك اليت ألفها الناس؛ فالتعبري بـ«إزداد كفرُهم» تعبري مألوف
ومعهود فتبادل مكان املفردات وبيان «إزدادوا كفراً» يواجه القارئ بالتنوع والتجدد يف
استعمال اللغة ويلفت إنتباهه ويثري االنفعاالت يف قلبه بواسطة استخدام امكانات اللغة
وتوظيفها للتعبري عن احلاالت الوجدانية اليت ال تستجيب هلا الصور البيانية املألوفة.
والثاين :االنزياح الداليل ،فيمكننا القول بأن ظاهرة نقل التمييز ،تعترب نوعا من االنزياح
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
االنزياح وميكننا حتسس ذلك من خالل هذا التعريف للجرجاين« :اجملاز مَفعَل من «جاز
الشيء جيوزه» إذا تعداه وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة ووصف بأنه جماز على معىن
أهنم جازوا به موضعه األصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أوال» (اجلرجاين.)395 :1991 ،
فيضعنا عبد القاهر أمام حقيقة أسلوبية تبني قيم االرتباط بني العدول وتداعياته اجلمالية
وبني اجملاز .فإنه أراد من ذلك توضيح مفارقة األسلوب اجملازي الفين لألسلوب األصلي
العادي ،تلك املفارقة اليت متيز أسلوبا من أسلوب ،فبناءً على هذا ،فاجملاز ضرورة تعبريية
وقيمة مجالية ومن مظاهر ختطي األصل وهو أكرب قيمة يف انتهاك النظام اللغوي وإبداع
الصور الفنية ويف االقتصاد اللغوي والتوسيع الداليل .فنظراً إىل هذا التحليل ترد ظاهرة النقل
يف حقل العدول الداليل .فإسناد الفعل اىل غري فاعله احلقيقي كما يف قوله تعاىل« ،ازدادُوا
كُفراً» (آل عمران .)90 :تركيب ال يتفق والنظام النحوي وهلذا يندرج حتت مفهوم االنزياح
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
التركيب املألوف من ناحية الداللية والنحوية .فهو يدل على كثرة كفرهم وإحاطته هبم.
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داللة التمييز املنقول
النقل كما قي ل ،هو حتول اللفظ من قسم اىل قسم آخر من أقسام الكلم .فالنقل إما أن
يكون على داللة البنية أو شكلها ،أو على املعىن الوظيفي النحوي أو العمل النحوي ،أو
اإلعراب وغري ذلك مما أطلقوا عليه تسميات خمتلفة .فهو إحدى طرائق توسع املعىن
وصورة من صور العدول عن األصل فيما يتصل باستعمال البنية ومعناها يف اللغة .إنه باب
واسع يف العربية ينضوي حتت مظلته ظواهر لغوية خمتلفة يف مستويات اللغة كلها وهي من
أهم الظواهر اليت تدل على نظام اللغة العربية املتراب ط؛ لذلك اصطلح عليه النحاة
واللغويون القدامى واملعاصرون أو على جوانب منه باصطالحات كثرية وتناولوه يف أبواب
عديدة (راجع)www.annabaa.org :
نقل التمييز وتغيري مكاهنا يف سلسلة اللغة ،يعد من أكثر املباحث النحوية مجاالً .القياس
بني اجلملة اليت حتتوي التمييز واجلملة اليت نقل فيها التمييز من العناصر النحوية األخرى
ووقع التمييز موقع هذه العناصر ،يثبت التمايز ما بني اجلملتني .الغرض من النقل ،الفصل
أو إنفكاك اللفظ عن نطاقه املعنوى ونقله من مكانه إىل اآلخر للقيام مبهمته .فلهذا على
الرغم من أننا ال نستطيع أن نقول إستخدام التمييز جبميع أنواعه يندرج يف مصطلح
االنزياح لكن نقله من املبتدأ أو الفاعل أو  ...يدخل يف نطاق االنزياح كما يستخدم له بعض
النحاة مصطلح «العدول» وهذا التعبري يشري إىل االحنراف أو اخلروج عن املألوف والعدول
عن املعايري اللغوية .لعل أبرز مسة أسلوبية لشواهد التمييز املنقول هي قصد االتساع
والشمول واملبالغة وهذا ما تؤيده الشواهد القرآنية وما يؤكد عليه املفسرون واللغويون .قال
الزخمشري يف كتابه املفصّل« :هذه التمييزات مزالة عن أصلها  ...والسبب يف هذه اإلزالة
قصدهم إىل ضرب من املبالغة والتأكيد» (الزخمشري .)23 :2006 ،يقول إبن يعيش شارحاً
قول الزخمشري يف املفصل« :ومعىن املبالغة أن الفعل كان مسنداً إىل جزء من الفاعل فصار
مسنداً إىل اجلميع وهو أبلغ يف املعىن والتأكيد أنه ملا كان يفهم منه االسناد إىل ما هو
منتصب به مث أسند يف اللفظ إىل الفعل متكن املعىن مث ملا احتمل أشياء كثرية تبني املراد
من ذلك بالنكرة اليت هي فاعل يف املعىن فهذا معىن قوله :والسبب يف هذه اإلزالة قصدهم
إىل ضرب من املبالغة والتأكيد» (ابن يعيش ،دون تا ،ج .)75 :2على أي حال ما هو مؤكد هو أن
نقل التمييز فرع من العدول .وقد وردت يف القرآن الكرمي مث هنج البالغة ،شواهد عديدة
منه وهذه الدراسة تتناول هذا ،حماولةً للكشف عن أسراره البالغية.
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شواهد من التمييز املنقول يف القرآن الكرمي:
يبدو ضروريا أن نقوم بتيني ظاهرة النقل يف التمييز مستشهدا بنماذج تطبيقية يف القرآن
ومدى إسهامه يف تطوير الداللة وروعة البالغة مث حناول الكشف للعالقة بني هذه الظاهرة
وإبراز السمات الفنية الناجتة عن هذا العدول واالخراج اجلمايل يف النص القرآين.
وقد إستخدم القرآن التمييز مع ما محله من ميزات لغته فآياته غنية هبذا األسلوب الذي
سهرت العقول متفكرة فيما خيتزنه من ذخائر وما ينطوي عليه من أسرار فلهذا حاولنا
الوقوف على مناذج ألبرز مواضع التمييز فيه لنقيم عليه دراستنا .فالقرآن حينما يستعمل
لفظاً ما يف تعبري يقصد من استعماله هو بعينه دون غريه ،وال يدل عليه سواه ،وقد يظن
صاحب الفطرة النقية ،والسليقة اللغوية العربية ،أنه بإمكان التغيري والتبديل ،ولكن عند
الدراسة والبحث والتأمل ،يتضح أنه جاء حلكمة بيانية اقتضاها السياق .اآلية األوىل اليت
تعترب من أبرز النماذج وأمجلها من التمييز املنقول هي اآلية الثالثون من سورة يوسف :
َت ال َْع ِزي ِز تُرا ِو ُد فَتاها َع ْن نَ ْف ِس ِه قَ ْد َشغَ َفها ُحبًّا إِنَّا لَنَراها فِي
﴿و َ
قال نِ ْس َوةٌ فِي ال َْم ِدينَ ِة ْام َرأ ُ
َ
ض ٍ
الل ُمبِين﴾ .انتصاب حُبًّا على التمييز وهو حمول عن الفاعل إذ األصل «قد شغفها حبُه»
َ

بدالً من نسبته إىل «احلبّ»
فالنسبة املوجودة يف اآلية أعين نسبة الفعل إىل «يوسف»
طبقاً ملا أشري إليها ،تفيد املبالغة وأيضاً الشمولية .فاملبالغة مبعىن أن حب يوسف  ،بلغ
من قلبها ،مبلغا عظيما وإمرأة العزيز تعلّقت به إىل درجة نفذ حبّه إىل قلبها واستقرّ يف
أعماقها وخرق حب يوسف شغاف قلبها حىت وصل إىل الفؤاد .والشمولية مبعىن أن
إمرأة العزيز مل تكن فتنها حب يوسف فق ط بل شغفها وجوده بأكمله .فالعبارة القرآنية اليت
قالتها مجاعة من النساء إشارة إىل معرفتهن بأن فنت زليخا ال يقتصر حبب يوسف
فق ط بل بكل ما فيه من مجال وحسن؛ فالنقل من تعبري إىل آخر ،يفيد معىن تعجز عنه
عبارة «قد شغفها حبُه» .تقول الدكتور رمضان النجار« :فقد عدل بالفاعل إىل وظيفة
التمييز ولعل السر وراء هذا العدول يرجع إىل أن أمرأة العزيز مل يشغفها حب يوسف
فحسب بل شغفها يوسف نفسه بشخصه وشكله وحبه وكل ما يتعلق به وهو ما أدى هبا إىل
راو َدتْهُ الَّتِي ُه َو فِي بَ ْيتِها َع ْن نَ ْف ِس ِه
﴿و َ
االفتنان به ودعا إىل مراودته عن نفسه .يقول تعايلَ :
ِ
ِ
واي إِنَّهُ ال يُ ْفلِ ُح الظَّالِ ُمو َن﴾
َك َ
واب وقال ْ
تلَ
َت َه ْي َ
قال َمعا َذ اللَّه إِنَّهُ َربِّي أ ْ
وغَلَّ َقت ْاألَبْ َ
س َن َمثْ َ
َح َ
(يوسف .)23 :ولو كان الذي شغفها حبه فق ط ما كانت عمدت إىل مثل هذا الفعل ومن هنا
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جاء قول النسوة« :قد شغفها حبا» باسناد الشغف إىل يوسف ال إىل احلب لعلمهن أن
إفتناهنا به مل يقتصر على احلب فق ط؛ لذا جاء ردها عليهن بقوهلا﴿ :فَذلِ ُك َّن الَّ ِذي ل ُْمتُ نَّنِي
فِ ِيه﴾ (يوسف )32 :ومن مث ناسب أن يعدل األسلوب القرآين عن أن يأيت بالعبارة على أصلها
إىل ما جاء به ليدل ذلك على مشول شغفها وعمومه بيوسف وهو ما يتفق ومدلول السياق»
(رمضان النجار .)29 :2007 ،ومن ناحية أخرى اجملاز العقلي املوجود يف هذه اآلية الكرمية
يعطي لنا جواز اعتباره نوعا من االنزياح الداليل .االسناد اجملازي املوجود يف هذه اآلية
بدال من إسناده إىل «احلب» نوع من اجملاز
الشريفة أعين إسناد «شغف» إىل «يوسف»
العقلي الذي يعد من التشكيالت الكالمية القائمة على االبداع وجتاوز املألوف وفيها اتساع
شديد وخروج عن مألوف االستخدام اللغوي لنقل املعاين اليت ال تستطيع ألفاظ اللغة
القاصرة أداءها .االنزياح الداليل احلاصل من اجملاز هو الذي من خالله ميكننا أن نصل
إىل عمق املعىن ألية مجله نسمعها وميكن من خالله اذابة كافة املعاين والكلمات اليت ميكن
أن جتعلنا نبتعد عن املعىن املقصود .والشاهد اآلخر هو قوله تعاىل يف سورة غافر:
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين
ين يَ ْحملُو َن ال َْع ْر َ
ش َ
سبِّ ُحو َن ب َح ْمد َربِّ ِه ْم ويُ ْؤمنُو َن به ويَ ْستَ ْغف ُرو َن للَّذ َ
﴿ .1الذ َ
وم ْن َح ْولَهُ يُ َ
ت ُك َّل َشي ٍء رحمةً ِ
وعلْماً فَا ْغ ِفر لِلَّ ِذين تابوا واتَّب عوا سبِيلَ َ ِ
ْج ِحيم﴾
آمنُوا َربَّنا َو ِس ْع َ
ك وق ِه ْم َع َ
ذاب ال َ
َ
َ ُ َُ َ
ْ
ْ َْ َ

(غافر .)7 :قوله سبحانه حكاية عن محلة العرش وهم مالئكة عظام وضعوا العرش على
أكتافهم ومن حول العرش من سائر املالئكة يسبحون حبمد رهبم يزنهونه حامدين له
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا يطلبون من اهلل الغفران هبذه العبارة :ربنا وسعت كل
شيء رمحة وعلما أي وسعت رمحتك وعلمك كل شيء فاغفر للذين تابوا عن الكفر
والعصيان واتبعوا سبيلك .انتصاب «رمحة» و«علما» على التمييز احملوّل عن الفاعل أي
وسعت رمحتك كل شيء ووسع علمك كل شيء .قال سيد رضي حول اآلية الكرمية« :و املراد-
واللّه أعلم -أنّ رمحتك وعلمك وسعا كلّ شىء ،فنقل الفعل إىل املوصوف على جهة املبالغة
كقوهلم :طبت هبذا األمر نفسا .وضقت به ذرعا .أي طابت نفسي ،وضاق ذرعي .وجعل
العلم موضع املعلوم ،كما جاء قوله سبحانه﴿ :وال يُ ِحيطُو َن بِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
شاء﴾ أي
ش ْيء م ْن علْمه إَّال بما َ
بشىء من معلومه» (سيد رضي ،دون تا .)289 :فاملبالغة واالغراق مثرة نقل التمييز طبقا ملا يف
قول املفسرين أمجعني فكلهم قائلون بأن :أسند الفِعل إىل صاحب الرمحة والعلم ،وأخرجا
منصوبني على التمييز لإلغراق يف وصفه بالرمحة والعلم ،كأن ذاته رمحة وعلم واسعان كل
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شيء (راجع :الزخمشري ،1407 ،ج434 :4؛ آلوسي ،1415 ،ج380 :8؛ ابن عاشور ،دون تا ،ج.)154 :24
هذا ما يعادل بالضب ط رأي الدكتور عضيمة الذي يعترب استخدام التمييز يف األية داال على
املبالغة واإلغراق (راجع :عضيمة ،1392 ،ج.)175 :3
من األفعال اليت يستعمل معه التمييز ،فعل «زاد» وما اشتق منه .بناءً على رأي الدرويش يف
إعراب القرآن« ،زاد» يتعدى الثنني ومطاوعه يتعدى لواحد فق ط (راجع :درويش ،1415 ،ج.)559 :1
وما يبدو جديراً بالذكر هي أنه إذا جاء لفظ منصوب بعد «إزداد» ،جيب محله على التمييز لكن
إذا وقع املنصوب بعد «زاد» ميكن أن نعتربه املفعول به وميكن محله على التمييز أيضا فتصح
احلالتان .أما إذا نعتربه التمييز فالفعل متعد إىل مفعول واحد؛ كما جاء يف القرآن:
زادهُ بَ ْسطَ ًة فِي ال ِْعل ِْم وال ِْج ْس ِم﴾ (البقرة .)247 :يقول درويش حول اآلية« :بسطة
﴿و َ
َ .2
مفعُول به ثان وجيوز إعراب بسطة متييزا إن قلنا إنه يتعدى لواحد» (درويش ،1415 ،ج:1
 .)369فمن الواضح أن معىن اآلية يف كل حالة مغاير لألخرى وإن كال املعنني متقاربان .فإن
نعترب «بسطة» مفعول به ،يدل على أن اهلل أضاف على سعة علمه وقدرته بالنسبة إىل ما كان
وأما يف احلالة الثانية ،فتكون «بسطة» التمييز املنقول من املفعول فيقع الفعل أعين «زاد»
على «طالوت» بدال من «بسطة» فيتبدل «زَادَ بَسطَتَهُ» ويكون «زَادَهُ بَسطَةً» .ومن ناحية املعىن
يضاف معىن الشمول إليه فكأمنا ذاته أحي ط بالعلم والقدرة كله .ففي كلتا اآليتني يوجد
إسناد جمازي أو جماز عقلي ونسبة الفعل إىل فاعل غري حقيقي والذي يعترب من املالحظات
األسلوبية ومن مظاهر جتاوز األداء اللغوي من خالل ما ينتجه اجملاز من صور بيانية .فكثرياً
ما نصادف هذه اللمحات الداللية بواسطة اجملاز الذي ميتلك القدرة على تشكيل اللغة
مجالياً مبا يتجاوز إطار املألوفات.
«وال شك يف صالح كل كلمات القرآن الكرمي للتمثيل على الدقة املتناهية يف اختيار
االلفاظ ،وحسبنا ما قدمنا دليالً واضحاً على الدقة يف الداللة على املعىن ،وحسن انتقاء
اللفظ ،واستعمال ما هو أحق باملعىن وأوىل يف االستعمال ،فقد يشترك لفظان يف معىن واحد،
ولكن احدمها أدق من اآلخر يف الداللة ،وأدخل يف املعىن ،وأقدر على التعبري عنه من اللفظ
اآلخر فالدقة يف التعبري ،واحليطة يف استعمال اللفظ ،مطلب قرآين حرص عليه ،ونبه الفطر
السليمة إليه حىت ال تضل املعاين يف االفهام ،ويضيع املقصود بني االحتماالت» (السبعاوي،
 .)4 :2004قال اهلل تعاىل يف سورة آل عمران:
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ِ َّ ِ
ك ُه ُم الضَّالُّون﴾ (آل
َن تُ ْقبَ َل تَ ْوبَتُ ُه ْم وأُولئِ َ
ين َك َف ُروا بَ ْع َد إِيمانِ ِه ْم ثُ َّم ا ْز ُ
دادوا ُك ْفراً ل ْ
﴿إ َّن الذ َ
ِ َّ ِ
دادوا
آمنُوا ثُ َّم َك َف ُروا ثُ َّم ا ْز ُ
آمنُوا ثُ َّم َك َف ُروا ثُ َّم َ
ين َ
عمران .)90 :ويقول أيضا يف سورة نساء﴿ :إ َّن الذ َ
ُك ْفراً ل َْم يَ ُك ِن اللَّهُ لِيَ غْ ِف َر ل َُه ْم وال لِيَ ْه ِديَ ُه ْم َسبِيالً﴾ (نساء .)137 :فنواجه يف كلتا اآليتني مبظاهر
ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا
نقل الفاعل من مكانه إىل التمييز وهو ﴿ا ْز ُ
دادوا ُك ْفراً﴾ .فاملقصود من قوله﴿ :إ َّن الذ َ
بَ ْع َد إِيمانِ ِه ْم﴾ هو الذين ارتدوا عن اإلسالم بعد دخوهلم فيه وتصديقهم مبا جاء به رسوله

بعد إمياهنم مبوسى مث ازدادوا كفرا باإلصرار
كاليهود الذين كفروا بعيسى
 ،لن تقبل
والعناد والصد عن االميان ونقض امليثاق وأيضا الكفر برسول اهلل حممد
توبتهم ألهنا ال تكون عن اإلخالص أو ألهنا ال تكون اال عند اليأس ومعاينة املوت وأُولئك هم
الضالون الثابتون على الضالل.
فيبدو أن التحويل من الفاعل إىل التمييز فيهما للداللة على الشمول واملبالغة أيضا
فإسناد «االزدياد» إىل الكفار عوضا عن كفرهم يدل على كثرة كفرهم وعلى أن الكفر
أحاطهم وتأصل فيهم حىت كأنّ الكفر جزء من وجودهم .فالتعبري بـ«ازدادَ كُفرُهم» ال يفيد
املبالغة؛ ألنه ميكن أن يقول إنّ كفرهم ازداد بالنسبة إىل املاضي لكن ال يصل إىل هنايته.
فاملبالغة من ناحية أخرى تكون مثرة اجملاز كما يف اآليات السابقة .فالنقل من الفاعل إىل
التمييز يشمل نوعاً من االسناد اجملازي وهو إسناد «ازداد» إىل غري فاعله احلقيقي أعين
الضمري الراجع إىل الكفار .فكالمها يؤديان إىل االتساع يف الكالم وإىل تكثري معاين
االلفاظ والتلذذ احلاصل من التمحيص والتدقيق.
إن التمييز يف الكالم يأيت على صور خمتلفة منها التمييز الواقع بعد اسم التفضيل
وأكثر ما يكون متييز النسبة حموّالً عن الفاعل أو عن املفعول يف احلقيقة أنه يعدل من
الفاعل أو املفعول إىل التمييز لقصد االهبام يف الكالم باإلضافة إىل االتساع والشمول
واملبالغة أيضا .فالسؤال األساسي هو ما الغرض من حتويل الفاعل أو املفعول إىل التمييز؟
أي ما الغرض من اإلهبام؟ وما الفائدة يف هذا االهبام؟ هل هناك اختالف يف املعىن بني
القولني؟ يف احلقيقة أن هذا تفصيل بعد االمجال والنفس تشوق إىل االيضاح بعد االهبام
والتفصيل بعد االمجال .قال الرضي يف شرح الكافية« :إمنا خولف هبا لغرض االهبام أوال
ليكون أوقع يف النفس ألنه يتشوق النفس إىل معرفة أهبم عليها وأيضا إذا فسرته بعد اإلهبام
فقد ذكرته إمجاال وتفصيال» (االسترآبادي ،دون تا ،ج .)223 :1ويقول إبن عاشور« :هي فائدة
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متييز النسبة يف كالم العرب؛ ألن للتفصيل بعد اإلمجال متكينا للصفة يف النفس» (ابن

عاشور ،دون تا ،ج .)154 :24هذا ما يؤكد عليه عالمة الصبّان يف شرح كالم األمشوين ويذهب
إىل أنّ العدول من تعبري إىل األخرى والبيان بعد االهبام يضاعف لذة الكالم وأوقعه يف
النفس ويثري االنفعال؛ ألن املخاطب جيده بعد اجلد ويكشفه بعد احملاولة فهو ال خياطب
العقل ولكنّه خياطب العواطف واملشاعر اليت يغلب دورها على دور العقل .يقول الصبّان:
«إمنا عدل عن هذا األصل ليكون فيه إمجال مث تفصيل فيكون أوقع يف النفس ألن اآليت بعد
الطلب أعز من املنساق بال طلب» (الصبّان ،1305 ،ج .)145 :2فهذا هو الغرض البالغي من
استخدام التمييز بدال من املفعول أو الفاعل وهو من أهم ما وجب لفت االنتباه إليه مبا
يتيحه من الغموض الفين والدفع إىل االستكشاف حيث يتشوق القارئ بعد أن أعمل عقله
وخياله يف اكتشافه .فيقصد إليه إلثارة العواطف وتنبيه الوجدان فضال عن إظهار املعاين
ويستهدف إهناض النفوس إىل اإلستغراب واملستغرب ما مل يكن معهودا ومألوفا .فبإمكاننا
أن نقول هذا هو السبب احلقيقي ملنع تقدمي التمييز على عامله؛ ألنّ هذا التقدمي ينقض
الغرض األصلي من استخدام التمييز ،أعين حصول االهبام ملا أن التقدمي مينع االهبام ويبني
الغرض بوضوح يف بداية األمر .قال اهلل تعاىل:
ِ
وهو أَرحم َّ ِ ِ
َّ
ين﴾ (يوسف« )64 :اهلل» مبتدأ و«خري» خرب
الراحم َ
﴿ .3فَاللهُ َخ ْي ٌر حافظاً ُ َ ْ َ ُ
وحافظا متييز نقل من الفاعل إىل التمييز وأصله« :فاهلل خري حافظُهُ» .يقول آندلسي:
«حافظا اسم فاعل ،وانتصب حفظا وحافظا على التمييز ،واملنسوب له اخلري هو حفظ اللّه،
واحلافظ الذي من جهة اللّه .وأجاز الزخمشري أن يكون حافظا حاال ،وليس جبيد ،ألن فيه
تقييد خري هبذه احلال» (اندلسي ،1420 ،ج .)295 :6حذف الفاعل أو النقل من الفاعل إىل
التمييز يشمل نوعاً من االنزياح التركييب ملا فيه من التغيري والتبديل يف دور االلفاظ وهذا
العدول من تعبري إىل األخرى يؤدي إىل االتساع يف الكالم وإىل تكثري معاين االلفاظ والتلذذ
احلاصل من التمحيص والتدقيق .فاآلية تتضمن اإلسنادين مبعىن أنّ «خري» أسند أوال إىل
«اهلل» مث خصص «حفظ» بالذكر مثل ما قيل له يف علم املعاين «ذكر اخلاص بعد العام».
فالتمييز يعطي اآلية معين الشمول واالتساع لتكرار اإلسناد وتأكيده فيتضح لنا الفرق بني
«فاهلل خري حافظا» و«فاهلل خريُ حافظ»؛ فيمكن القول بأن اجلملة األوىل اكثر تأكيدا وأقوى
من الثانية مبعىن أن اهلل خري من مجيع اجلهات خاصة احلفظ لكن الثاين مبعىن أن اهلل
خري من جهة احلفظ وال يفيد معىن أكثر.
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ذهب الرضي إىل أن «قوله (فاهلل خري حافظاً) بالنصب أي خري من حافظ فهو واجلر
سواء حنو خري حافظ وخري حافظاً فهو حافظ يف الوجهني» (االسترآبادي ،دون تا ،ج.)243 :1
وذكر السامرائي أن معىن (فاهلل خري حافظاً) و(خري حافظ) باجلر سواء ففيه نظر ألن
املعىن خمتلف ،فالنصب حيتمل معنيني ،احلال والتمييز كما تقول (هو أكرم أباً) و(هو
افضل كاتباً) فهذا حيتمل احلال أي هو أحسن يف هذه احلال ،وحيتمل التمييز .ويف تعريف
حبفظهم أي مل يستطيعوا حفظ يوسف فلعلهم ال يستطيعون حفظ أخيهم اآلخر أيضاً
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
خرياً منكم… و(هو خري حافظاً) أي حافظه خري منكم خبالف اجلر فإنه يكون هو
احلافظ .فحافظ اهلل خري منهم فليست املقارنة بينهم وبني اهلل ،وإمنا املقارنة بينهم وبني
حفظة اهلل وال يأيت هذا املعىن يف اجلر (راجع :السامرائي ،1420 ،ج.)332 :2
منوذج آخر من سورة الكهف:
ِ
ين أَ ْعماال﴾ (الكهف :)103 :أعماال متييز نقل من الفاعل ومجع
س ِر َ
﴿ .1قُ ْل َه ْل نُنَبِّئُ ُك ْم ب ْاألَ ْخ َ
التمييز وهو أصيل يف االفراد ملشاكلة املميز ولاليذان بأن خسران املشركني إمنا كان من
جهات شىت ال من جهة واحدة وألن أعماهلم يف الضالل خمتلفة وليسوا مشتركني يف عمل
« :خسران الرّجل ضالله ،وخسران التّجارة املبايعة بنقصان البضاعة أو
واحد .يقول
الغنب يف املعاملة ،وخسران العمل ضياعه وبطالنه بال مثر ،فاخلاسر العمل من ال يترتّب
على عمله فائدته املقصودة منه وال يبقى من عمله اثر ينفعه ،واألخسر من كان يترقّب بعمله
خريا كثريا ويتعب نفسه فيه مثّ مل يترتّب على عمله مأموله أو ترتّب عليه ضدّ مأموله»
 ،1408 ،ج .)485 :2على أي حال ،التمييز منقول من الفاعل فهذا أدل وأقوى وأكثر
(
تأكيدا على خسران املشركني ويعطي اآلية معين الشمول والتكثري واملبالغة؛ مبعىن أهنم
خيتلطون باخلسران أو اخلسران أحاطهم إحاطة كاملة .فحذف الفاعل وذكر التمييز نقل
داللة اجلملة إىل معىن جديد وهذا املعىن ميكن من وراء االنزياح املوجود يف اآلية .فاآلية
هذه أيضا تتضمن اإلسنادين مبعىن أنّ «خسران» أسند أوال إىل «املشركني» مث خصص
«أعمال» بالذكر ففي هذا تأكيد على هذا اخلسران ومتكن املعىن يف النفس .قال اهلل تعاىل
يف سورة مائدة:
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﴿ .2أُولئِك َش ٌّر مكاناً وأَض ُّل عن س ِ
السبِيل﴾ (املائدة .)60 :نصب مكاناً على التمييز وهو
واء َّ
َ
َ
َ َْ َ
منقول من الفاعل وأصله« :شَرٌّ مَكاهنُم» .فأسند إىل الكفار مبالغةً وتأكيداً .جاء يف إعراب
القرآن« :اجملاز املرسل يف قوله« :شر مكانا» ،وعالقته احمللية فقد ذكر املكان وأراد أهله»
(درويش ،1415 ،ج .)515 :2فإسناد الشر إىل مكاهنم إسناد جمازي يدل على شرارهتم فكىن
عن شرارهتم بشرارة مكاهنم وهو سقر؛ ألنه أبلغ يف املعىن ويف الداللة على شراراهتم .ورد
يف تفسري آلوسي« :إثبات الشرارة ملكاهنم ليكون أبلغ يف الداللة على شرارهتم ،فقد صرحوا
أن إثبات الشرارة ملكان الشيءِ كناية عن إثباهتا له ،فكأن شرهم أثر يف مكاهنم ،أو عظم
حىت صار جمسما» (آلوسي ،1415 ،ج .)344 :3يوضح الزخمشري هذه العبارة عند تفسري
اآلية قائال« :جعلت الشرارة للمكان وهي ألهله .وفيه مبالغة ليست يف قولك :أولئك شر
وأضل ،لدخوله يف باب الكناية اليت هي أخت اجملاز» (الزخمشري ،1407 ،ج .)653 :1هذا هو
رأي طربسي وكثري من املفسرين أيضاً.
من جهة أخرى ،ميكن أن نقول إن يف اآلية مجع اإلسنادين؛ مبعىن أن «شر» أسنِد إىل
الكفار مرةً وأسند إىل مكاهنم مرة أخرى فهذا أدل وأقوى وأكثر تأكيدا على شرارة الكفار.
وفقاً ملا تقدم ،ميكن أن نقول إن وراء كل تركيب حنوي حيتوي التمييز املنقول ،يستخفي نوع
من اجملاز وهذا اجملاز غالباً من نوع عقلي وإن يوجد فيه اجملاز املفرد املرسل أحيانا .فلما كان
استعمال اللفظ يف غري معناه األصلي شبيها باالنتقال من موضع إىل آخر ،فال جرم أن مسي
جمازا وقد أخذ البالغيون هبذا املعىن ،واستعملوه للداللة على نقل األلفاظ من معىن إىل آخر،
قال عبد القاهر« :أما اجملاز فقد عوّل الناس يف حدّه على حديث النقل ،وأن كل لفظ نقل عن
موضوعه فهو جماز (اجلرجاين .)66 :2004 ،وهذا التعريف يؤيد مزية اجملاز املرسل فيما يتيحه
إضافة إىل إمكانية االخراج اجلمايل للعبارة .لقد مكنت الصور اجملازية املرسلة من أن توجه وفق
منظور خاص إىل التطور الذي حيصل على مستوى الداللة ،فيجعل اللغة أكثر طوعية عند
االستعمال وإىل ما تقوم عليه من قيم تظهر يف اجملاز املرسل وعالقاته باعتباره صورة يف تغيري
الداللة وتنوعها وهي صورة أيضا لنمو اللغة يف إحدى منعطفات تغرياهتا حيث تتعدد دالالهتا.
فبالنظر إىل هذه اآليات ،يتضح لنا سر نقل التمييز يف اآلية الرابعة والعشرين من سورة فرقان:
ْجن َِّة يَ ْوَمئِ ٍذ َخْي ٌر ُم ْستَ َق ًّرا وأ َْح َس ُن َم ِقيال﴾ .قيل املراد باملستقر املكان الذي
﴿ . 1أ ْ
َص ُ
حاب ال َ
يستقر فيه ،واملقيل مكان االستراحة ،مأخوذ من مكان القيلولة .وحيتمل أن يراد بأحدمها
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الزمان ،أي مكاهنم وزماهنم أطيب ما يتخيل من األمكنة واألزمنة (راجع :طرحيي ،1375 ،ج:3
ْجن َِّة يَ ْوَمئِ ٍذ َخ ْي ٌر ُم ْستَ َق ُّرهم
 .)445فكالمها نقال من الفاعل إىل التمييز كأمنا قيل﴿ :أ ْ
َص ُ
حاب ال َ
وأ َْح َس ُن َم ِقيلُهم﴾ .فإسناد «خري» و«أحسن» ميكن أن يكون جمازيا على جهة املبالغة فهناك
﴿خْي ٌر ُم ْستَ َق ًّرا وأ َْح َس ُن َم ِقيال﴾ .ففي األول أسند
َح َس ُن َم ِقيلُهم﴾ و َ
فرق بنيَ :
﴿خ ْي ٌر ُم ْستَ َق ُّرهم وأ ْ
ْجن َِّة﴾
«خري» أو «أحسن» إىل «مستقر» أو «مقيل» مباشرةً ويف الثاين ،أسندا إىل ﴿أ ْ
َص ُ
حاب ال َ

كلهم مث خصص «مستقر» أو «مقيل» بالذكر فاآلية تتضمن اإلسنادين ومجع املعنني يف
الوقت نفسه .فلهذا ميثل اآلية منوذجاً من االنزياح الداليل ومن مث خروجاً عن األداء األديب
املألوف بواسطة استخدام التمييز املنقول ويستهدف االنزياح تركيبيا كان أم دالليا ،إفادة
املبالغة والكثرة .خذ منوذجا آخر من استعمال التمييز يف القرآن وهو مع «ساء»:
﴿س َاء َمثَالً الْ َق ْوُم الَّ ِذ َين َك َّذبُوا بِآياتِنَا﴾ (األعراف )177 :مل يقتصر االستعمال القرآين على فعل
َ .2
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
األفعال (ساء) فقد ورد هذا الفعل على وفق هذا النم ط التركييب .حيث ورد فاعل ما حمذوفاً،
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
يصل النص إىل هذا التأثري الرائع والقدرة اإلحيائية  ،لو ذكر الفاعل وأزيل إهبامه وامجاله،
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
أفاده الفعل (ساء)من داللة الذم .وهل هناك أسوأ من هذا املثل مثالً؟ يف التعري واالنسالخ
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.
نتناول آخر منوذج للتمييز من سورة املائدة خامتني البحث حول األيات الشريفة القرآنية.
هذا منوذج من التمييز اجملرور:
ِ
يض ِم َن الد َّْمع﴾ (املائدة )83 :مجلة تفيض حالية ،ومن الدمع جار
﴿ .3تَرى أَ ْعيُ نَ ُه ْم تَف ُ
وجمرور يف حمل نصب على التمييز .االنزياح التركييب بني يف اآلية فتكون اآلية منسوجة
على منوال القلب للمبالغة؛ قلب قول الناس املتعارف« :فاض الدمع من العني» فقيل «فاض
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العني من الدمع» .اآلية أيضا تشمل على االنزياح البياين أعين اجملاز كما هو احلال يف
مناذج أخرى من التمييز ،اجملاز يف فيض األعني ،والعالقة هي االمتالء وهي من أبلغ
التراكيب القرآنية« .فاألصل ترى أعينهم متتلي من الدمع حىت تفيض ،ألن الفيض على
جوانب اإلناء ناشي عن امتالئه ،وحيتمل أنه أسند الفيض إىل األعني على سبيل املبالغة يف
البكاء ملا كانت تفاض .فيها جعلت الفائضة بأنفسها على سبيل اجملاز واملبالغة» (اندلسي،
 ،1420ج .)346 :4فقوله (من الدمع) أبلغ من يفيض دمعها ،ألن املعىن :العني جُعلت كأن كلها
دمع فائض فالتمييز يف اآلية يزيد املعىن مبالغة وكثرة؛ ألن الترقية فيه تترقى ثالث مراتب،
فاألوىل فاض دمع عينه ،والثانية يف حتويل الفاعل متييزا فاض عينه دمعا والثالثة يف إبراز
التمييز يف صورة التعليل ،فأفاد اىل جانب التمييز التعليل ،يقول الدرويش« :و إمنا كان
الكالم مع التعليل أبعد عن األصل منه مع التمييز ،ألن التمييز يف مثله قد استقرّ كونه فاعال
يف األصل ،يف مثل :طاب حممد نفسا ،واشتعل الرأس شيبا ،فإذا قلت :فاضت عينه دمعا،
فهم هذا األصل مع العادة يف أمثاله ،وأما التعليل فلم يعهد فيه ذلك» (الدرويش ،1415 ،ج:3
 .)6ويوازن الزخمشري بني (دمعت) و(تفيض) الواردة يف اآلية ،فيقول« :معناه متتلي من
الدمع حىت تفيض ،ألن الفيض أن ميتلي اإلناء أو غريه حىت يطلع ما فيه من جوانبه ،فوضع
الفيض الذي هو االمتالء موضع االمتالء ،وهو إقامة املسبب مقام السبب ،أو قصدت املبالغة
يف وصفهم بالبكاء ،فجعلت أعينهم كأهنا تفيض بنفسها أي تسيل من الدمع من أجل البكاء،
من قولك :دَمَعَت عينه دمعاً» (الزخمشري ،1407 ،ج .)670 :1فالزخمشري يردنا إىل األصل
اللغوي للفظة مما جيعلنا نتأمل يف إسهام هذه املفردة يف التصوير واالستعارة ،فنجد هنا
إيثار (تفيض) اليت تتصل باملياه الغزيرة املتدفقة ،وكأن جفوهنم ينابيع تفيض بالدمع الذي
هو دالئل على عمق اإلميان ،فالكثرة معربة عن املضمون ،كما أن الفيض يعرب عن استمرار
أكثر مما يعرب االمتالء ،فالفيض امتالء بعد امتالء .وهذا يدعونا اىل القول بأهنم قوم
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.
شواهد من التمييز املنقول يف هنج البالغة
يف النهاية يبدو ضروريا أن نقوم بتيني ظاهرة النقل يف التمييز مستشهدا بنماذج تطبيقية
يف النص العلوي مث حناول الكشف للعالقة بني هذه الظاهرة وإبراز السمات الفنية الناجتة
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عن هذا العدول واالخراج اجلمايل يف هنج البالغة؛ البحر الزخّار الذي ال حدود المتداد
أمواجه وال قدرة على إحصاء كنوزه وهو من الدقة والسعة بشكل ال ميكن الوقوف على مجيع
مواضعه.
النموذج األول لنقل التمييز من الفاعل هو كالم أمري املؤمنني علي يف اخلطبة
الثانية واخلمسني وهي يف التزهيد يف الدنيا:
« .1تَاهللِ لَو انماثت قُلوبُكُمُ انمياثاً وسالت عُيُونُكُم من رغبة إليه ورهبة منهُ دماً ،ثُمّ
عُمّرتُم يف الدَُّنيا ،ما الدَُّنيا باقيةٌ مَا جَزَت أعمَالُكُم عَنكُم ولَو لَم تُبقُوا شَيئا مِن جُهدِكُم
أنعُمَهُ عَلَيكُمُ العِظَامَ وهُدَاهُ إِيياكُم لِلإَميَانِ» (هنج البالغة :خطبة  .)52انتصاب «دما» على
التمييز وهو منقول من الفاعل واألصل« :سال دم عيونكم» .هذه اخلطبة من مواعظه اجلليلة
واحلافلة بالدعوة إىل اإلسراع إىل طاعة اهلل وتقوى اهلل تعاىل والتزوّد من أعمال اخلري ونرى
حديثه
يف هذه الكلمات من صنوف الوعظ واإلرشاد ما ال جنده يف كالم أي واعظ .يبدأ اإلمام
بأحوال الدنيا وتغيّرها وتبدّهلا وسرعة إنقضائها وإدبارها مث يأيت باحلديث عن التخويف
والترهيب والتزهيد يف الدنيا وثواب اهلل للزهد .إن مراده عليه السّالم من هذا العبارة أنّ
كلّ ما أتيتم به من األعمال اليت بذلتم جهدكم فيها يف طاعة اللّه فهو قاصر عن جمازاة
نعمه العظام وال سيما نعمة اهلداية اليت هي أشرف اآلالء وأفضل النّعماء .فاملبالغة اليت
تضاف إىل معىن العبارة الشريفة ،ال حتصل دون نقل التمييز؛ ففي النص العلوي مبالغة من
وجهني؛ األول استعمال «الدم» بدال من «الدمع» والثاين نقل الفاعل أعين «الدم» من
إستعماله إىل إستعمال آخر وهو التمييز وجعل «العيون» يف موضع الفاعل واملقصود من هذا
النقل بيان هناية عجز االنسان من أداء حق اهلل تعاىل .هذا املعىن حيصل أيضا من نسبة
الفعل أعين «سالت» بالعيون نفسها ال بالدم الذي هو فاعل حقيقي .فهذا قد إزداد العبارة
الشريفة مبالغة وتأكيداً فصار اجملاز جماالً رحباً للكشف عن خصوصية النص األديب يف
العدول عن املعىن األصلي إىل معىن جديد يدرك من خالل السياق الذي يرد فيه وال يكون
هذا إال إذا ضاقت به احلقيقة يف التعبري عن املعىن .والشاهد اآلخر هو كالمه عليه السالم
على لسانه:
وقد ورد يف صفة األنبياء
« .2وَلَكِني اَللَّهَ سُبحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي قُوية فِي عَزَائِمِهِم وضَعَفَةً فِيمَا تَرَى اَلأَعيُنُ مِن
حَاالَتِهِم مَعَ قَنَاعَة تَملَأُ اَلقُلُوبَ واَلعُيُونَ غِنًى وخَصَاصَة تَملَأُ اَلأَبصَارَ واَلأَسمَاعَ أَذىً» (هنج
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البالغة :خطبة  .)194لفظ «القلوب» وأيضا لفظ «االبصار» مفعولبه و«غىن» و«أذى» متييزان
مبينان لالهبام املوجود يف اجلملة أعين «متأل القلوب والعيون» و«متأل االبصار واالمساع»
واألصل« :متأل غىن القلوب والعيون» و«متأل أذى االبصار واالمساع» .فحول املضاف وأقيم
املضاف إليه مقامه وجيء باملضاف متييزاً .نقل التمييز يف اخلطبة الشريفة منوذجا من
نقل املفعول فهذا أيضا يدلّ على كثرة قناعتهم وخصاصتهم فعبّر عن املفعوليّة إىل التمييز
قضاء حلقّ املقام من املبالغة والتكثري .فالقوة اليت أعطاها اهلل عز وجل ألنبيائه ورسله
كامنة يف أنفسهم وأرواحهم،كان األنبياء يعيشون يف منتهى البساطة ،ولكنها بساطة تذهل
املتكربين واملتجربين .إن األنبياء كانوا حييون حياة بسيطة ويف تلك البساطة كانت سيادهتم
اإلهلية ،لقد كانوا ميألون العيون ال باجلالل الزائل واملظاهر اخلالبة ،بل باجلالل املعنوي.
هذا النموذج يعادل ما جاء يف اخلطبة الشريفة:
« .3قَاتلكمُ اهلل لَقَد مَألتُم قَليب قَيحاً وشَحَنتُم صَدري غَيظاً» (هنجالبالغة ،خطبة )27
فهو خياطب الكوفيني قائال :لقد مألمت قليب لسوء أعمالكم
هذه من مشاهري خطبه
سديدا وشحنتم صدري بقبح فعالكم غضبا وجرعتموين نغب التّهمام وجرع اهلموم جرعة
بعد جرعة وأفسدمت علىّ رأيي بالعصيان واخلذالن« .قيحا» و«غيظا» كالمها متييز نقل من
املفعول واألصل« :لقد مألمت قيحَ قليب وشحنتم غيظَ صدري» .فهنا حول املضاف أو املفعول
وأقيم املضاف إليه مقامه وجيء باملضاف متييزاً .ميكن القول بأن يف حتويل املفعول عن
رتبته إىل التمييز وتأخريه مث تقدمي املضاف إىل رتبة املفعول ما يوحي بإعالء شأن املضاف
إليه الرتفاعه إىل رتبة املفعول وبيان أمهية هذا الكلمة يف اخلطاب العلوي .وأيضا قد حصل
بذلك معىن الشمول واالتساع وذلك حنو« :فاحت احلديقة عطرا» واألصل« :فاح عطر
احلديقة» إن بينهما فرقا يف املعين؛ فاجلملة الثانية مبعىن أن عطرا يف احلديقة فاح وأما
الكوفيني غاضبا
اجلملة األوىل فمعناه أن احلديقة امتألت عطرا .فهنا خياطب االمام
يستفيد التمييز إلفادة هذا الغضب وشدة قبح
منهم حمتقرا شأهنم لسوء أعماهلم فهو
حيث القلب جُعل كأن كله قيح والصدر كله غيظ
أعمال هؤالء وشدة إيذاهنم اإلمام
فالتعبري بـ«مألمت قليب قيحا» أفصح وأدل على املقصود بالنسبة إيل« :مألمت قيح قليب» ففي
هذا التركيب انزياح كما هو احلال يف مجيع األمثلة وافادة الشمول واالتساع هو مثرة هذا
االنزياح الذي يسبب جزالة يف املعىن وبالغة يف إيصاله.
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كما قيل ،من االفعال اليت يستعمل معه التمييز ،فعل «زاد» وما اشتق منه هنا نواجه
بنموذج آخر من نقل التمييز مع فعل «إزداد» يف كالم يعسوب الدين علي الذي يقول:
« .4وَلَيسَ فِي أطباقِ السيماءِ مَوضعُ إهاب إال وعَلَيه مَلَك سَاجد أو سَاع حَافد ،يزدادُو َن
عَلى طُولِ الطَّاعةِ بِرهبم عِلماً» (هنج البالغة :خطبة  .)91أو يف قوله عليه السالم للخوارج:
«فَلَقَد كُنيا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ ص وإِنَّ اَلقَتلَ لَيَدُورُ عَلَى اَآلْبَاءِ واَلأَبنَاءِ واَلإِخوَانِ واَلقَرَابَاتِ فَمَا
نَزدَادُ عَلَى كُلِّ مُصِيبَة وشِدية إِالَّ إِميَاناً» (هنج البالغة :خطبة  .)122انتصاب «علما» و«اميانا»
على التمييز يف كلتا العبارتني ومها منقوالن من الفاعل أي« :يزداد علمهم على طول الطاعة
برهبم» و«يزداد إمياننا على كل مصيبة وشدة» .فالتحويل من الفاعل إىل التمييز وإسناد
يعترب إسنادا جمازيا إلفادة الشمول واملبالغة
الفعل إىل املالئكة أو أصحاب الرسول
وهو مبعىن أن ذات املالئكة املقربني احلافني حول العرش كلّها علم ،والعلم مشل وجودهم
بأمجعه .وكالمه عليه السالم مع اخلوارج جيري جمرى الثناء على حُسنِ بالء األنصار يف
املعركة فيقول إن الصرب والتسليم من شيم اجملاهدين ومن لباس املؤمنني املتقني الذين
باعوا أنفسهم هلل تعاىل واشتروا بثمنها اجلنة اليت وعد اهلل عباده املؤمنني الصابرين وإن
القتل واالعتقال مل يزدهم اال اميانا واصرارا على املضي يف طريق اجلهاد والشهادة .فكما
مرّ بنا ،حتويل الفاعل إىل التمييز إشارة إىل الشمول فكأمنا االميان أصّل يف وجود صحب
املنتجبني واختل ط بأرواحهم وأجسامهم كل االختالط .فنظراً إىل العبارات
الرسول
املذكورة ،املبالغة والشمولية مثرة نقل التمييز يف كل هذه التعابري وهذه املبالغة والشمول ،يف
كل تعبري تشمل صفة أو صفات خاصة وفقا للموضوع .معتمداً على ما قيل يوضح الغرض
البالغي من نقل التمييز يف اخلطبة الشريفة املسماة بالقاصعة:
« .5تَأَميلُوا أَمرَهُم فِي حَالِ تَشَتتِهِم وتَفَرقِهِم لَيَالِيَ كَانَتِ اَلأَكَاسِرَةُ واَلقَيَاصِرَةُ أَربَاباً لَهُم
يَحتَازُونَهُم عَن رِيفِ اَلآفَاقِ وبَحرِ اَلعِرَاقِ وخُضرَةِ اَلدنيَا إِلَى مَنَابِتِ اَلشيحِ ومَهَافِي اَلريحِ
ونَكَدِ اَلمَعَاشِ فَتَرَكُوهُم عَالَةً مَسَاكِنيَ إِخوَانَ دَبَر ووَبَر أَذَلَّ اَلأُمَمِ دَاراً وأَجدَبَهُم قَرَاراً» .ما
بيانه يف هذا اجملال ،تشابه األمم يف أحواهلم وأيضا العربة والدرس
يريد اإلمام علي
من أحوال األمم املاضية فيقول انظروا يف اخبار من قبلكم من األمم وقارنوا بني أوضاعهم
وأوضاعكم لتعرفوا أنّ حالكم اآلن هو مثل حاهلم سابقاً ،فتأملوا كيف كانت حاهلم يف العز
وامللك ملا كانت كلمتهم واحدة ،وإىل ماذا آلت حاهلم حني اختلفت كلمتهم فعاشوا عيش
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الفقراء .فهم «أذل األمم دارا» أي ال يستطيعون الدّفاع عن أنفسهم وعن ديارهم «و أجدهبم
قرارا» أي ليس يف مستقرهم رخاء ،بل كانت أرضهم جمدبة غري مزروعة .فاحذروا أن
تكونوا مثلهم ،وأن حيل بكم إن اختلفتم مثل ما حل هبم .نصب «دارا» و«قرارا» على التمييز
ومها منقوالن من الفاعل فأسند إليهم مبالغةً وتأكيداً .ففي النص العلوي أيضا جماز مرسل
بالعالقة املكانية فقد ذكر املكان وأراد أهله وهذا يدل على ذلتهم وحقارة شأهنم فكىن عن
ذلتهم بذلة مكاهنم وديارهم ألنه أبلغ يف املعين؛ إذ أسند «أذل» أو «أجدب» إىل ضمري «هم»
الراجع إىل بين إسرائيل وبين إسحاق كلهم مث خصص «دار» أو «قرار» بالذكر فالعبارة
تتضمن اإلسنادين.
« .6طِيبُوا عَن أَنفُسِكُم نَفسَاً وامشُوا إِلَى المَوتِ مَشيا سُجُحَاً» (هنج البالغة ،خطبة .)66
«نفسا» متييز وهو حمول عن املفعول واألصل« :أطيبوا أنفسكم» لكن هناك الفرق بني
اجلملتني .يقول السامرايي«هناك فرق بني «طاب نفس حممد» و«طاب حممد نفسا» ففي
األول أسند الطيب إىل النفس مباشرة ويف الثاين أسند إىل حممد كله مث خصص النفس
بالذكر فقد مدح مرتني» (السامرائي ،1420 ،ج .)330 :2ذهب الزخمشري إىل «أن هَذه
التيمييزاتُ مُزالةٌ عَن أصلِها ،إذ األصلُ وَصفُ النيفسِ بِالطّيبِ ،ألن الفعلَ يف احلَقِيقـةِ وَصف
يف الفَاعلِ .والسيببُ يف هَذِه اإلزالةِ قَصدُهم إىل ضَرب مِنَ املبالَغَةِ والتيأكيد» (الزخمشري،
 .)23 :2006معىن املبالغة أن الفعل كان مسنداً إىل جزء من الفاعل فصار مسنداً إىل
اجلميع وهو أبلغ يف املعىن والتأكيد أنه ملا كان يفهم منه االسناد إىل ما هو منتصب به مث
أسند يف اللفظ إىل الفعل متكن املعىن مث ملا احتمل أشياء كثرية تبني املراد من ذلك بالنكرة
اليت هي مفعول يف املعىن فهذا معىن قوله :والسبب يف هذه اإلزالة قصدهم إىل ضرب من
على هذا األمر
املبالغة والتأكيد .هذا يوضح لنا أمهية املوضوع لإلمام وتأكيده
بواسطة ما فيه من التنوع يف
فالتمييز املنقول ،يفيد هذا التأكيد ويوصل غرض االمام
األسلوب أي بواسطة االنزياح .ففي االيضاح بعد االهبام أو العمد إىل بيان االهبام وإيضاحه
مبجي التمييز ما يكثف املعىن ويرفع من درجة اإلحساس به على الرغم من عدم استخدام
ألفاظ إضافية يف التركيب وهو حيسب يف باب االقتصاد اللغوي من ميزات العربية.
فنجد املزية الفنية للمجاز يف البناء األسلويب ملا يتيحه من إمكانية اإلخراج اجلمايل
للعبارة وملا حيمله من داللة مضاعفة .فبذلك يتضح لنا عالقة البنية املركبة بالداللة يف
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العربية ،وكيف تتأثر هذه البنية باملعىن الذي يرمي إليه املتحدث واملعىن الذي ال يفيده بيان
اجلملة خاليا من التمييز وتبدو اجلملة عاجزة عن إفادهتا .وهكذا «فالوظيفة النحوية تتحكم
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
وإحياء» (حمجوب .)17 :1976 ،ففي ضوء االنزياحني أعين النحوي والداليل ،حتقق قمة
األداء اللغوي ويبلغ النص األديب دقةً داللية ويؤدي أسرارا بيانية ومعىن ثانياً بليغاً واسعاً ال
يؤديه التركيب املألوف من الناحية الداللية والنحوية.

النتائج
حنن يف دراستنا هذه تناولنا التمييز احملول على املستويني :النحوي والداليل استناداً
بالنماذج القرآنية والعبارات العلوية اليت تعد من أهم مظاهر نقل التمييز وأمجلها .يتضح
لنا من خالل ما بيناه نتائج خمتلفة منها:
 .1إن البحوث الداليل حول التراكيب النحوية مل تنل حقها من االهتمام؛ إن النحاة قد
استوفوا املسائل كلّها يف باب التمييز ولكن دراستهم تتعلق بالعالقات الظاهرة بني
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
البنية الشكلية وكل بنية شكلية تستهدف املعىن ووراء كل تعبري معىن خفي.
 .2وفقاً على ما قيل حول مفهوم االنزياح التركييب ،نقل التمييز كظاهرة أسلوبية يعد
منوذجاً من االنزياح التركييب الذي جتسد يف علم املعاين؛ إذ أن للغة العربية بنية
حنوية عامة ومطردة كما هو احلال يف كل اللغات؛ ففي اللغة العربية مثال الفاعل يكون
تالياً لفعله وسابقا مفعوله .فقد اعتاد القارئ على هذا النم ط البياين الثابت فنقل كل
من العناصر املذكورة من مكاهنا إىل التمييز يعطي املخاطب أبعادا لغوية غري تلك
اليت ألفها الناس وهذا النقل والتحويل يقارن اجلملة معىن االتساع والشمول واملبالغة
وهذا ما تؤيده الشواهد القرآنية وما يؤكد عليه املفسرون واللغويون.
 .3ميكن القول بأن ظاهرة نقل التمييز ،تعترب نوعا من االنزياح الداليل ملا فيها من
اجملاز العقلي أو اللغوي .فاألصل هو احلقيقة ألن احلقيقة من البعد اللغوي تعين

جمالية «التمييز المحول» استناداً إلى القرآن الكريم ونهج البالغة (دراسة نحوية -داللية)

167

معىن الثبات فمقابل ذلك يأيت احلديث عن جتاوز املألوف أو اجملاز .فاجملاز يعد
أساس االنزياح .فنظراً إىل هذا ترد ظاهرة النقل يف حقل العدول الداليل .مثال
إسناد الفعل اىل غري فاعله احلقيقي وبيان« :ازدادوا علما» تركيب ال يتفق والنظام
النحوي وهلذا يندرج حتت مفهوم االنزياح 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 التركيب املألوف من ناحية
الداللية والنحوية .فهو يدل على الكثرة والشمول واملبالغة .فالتحويل من الفاعل إىل
التمييز وإسناد الفعل إىل الضمري يعترب إسنادا جمازيا إلفادة الشمول واملبالغة وهو
مبعىن أن ذات هؤالء كلّها علم ،والعلم مشل وجودهم بأمجعه.
 .4جيب القول بأن للنظم القرآين ،اسلوباً خاصاً يف التعبري عن املواقف واالستفادة من
تقنيات التعبري يف اللغة العربية فهو االعجاز اللغوي الذي فتنت العقول واألذهان .إنّ
العدول يف النصّ القرآين يف أعلى درجاته اإلبداعية البالغية و-يف األعم الغالب-
هو خروج عن قواعد النحو وأقيسة النحاة (العقلية) ،وليس خروجاً عن نظام العربية
البيانية وهذا يظهر مدى
املتماسك .كما هو احلال يف معجزة االمام علي
من حيث البالغة والفصاحة
اتّصاله بالوحي وحبار املعارف اإلهليّة .فكالم علي
يف أعلى مستوى من الروعة وهو ينبوع متدفق جيّاش ،يزداد تدفّقاً ولَمعاناً وإشراقاً
أمري البيان
يوماً بعد يوم حبيث ال يضاهيه كالم غريه ق ط .كيف ال وعلي
ومشرع الفصاحة والبالغة؟
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