
                                                  

  
  آدابھافي اللغةالعربیة و راساتد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ة محکّمة تصدر عن جامعتي:ة فصليمجلّ
  تشرين ـ سورية                                      رانـنان ـ إيـسم

  ١٣٩٠/٢٠١١ ربيع ،خامسالالعدد ، ةثانيال السنة
   

  ةالفلسطيني ةشاعر المقاوماث الديني في شعر سميح القاسم التّر
  مريم جالئي، محمد خاقاني اصفهانيالدكتور 
  هم ضوابط تشخيص القياس الصحيح (في الدرس النحوي)أدراسة 

 الدكتور محمد ابراهيم خليفه الشوشتري

  اإلعجاز البياني للقرآن الکريم من خالل أسلوبية االنزياح 
  تطبيقية–دراسة وصفية

  الدکتورة آفرين زارع، ناديا دادبور
  الشخصية اليهودية بين التقابل والتضاد في مسرحية االغتصاب

  الدكتورة حورية محمد حمو
  القصة القصيرة العمانية المعاصرة (الريادة والتأصيل) 

   الدكتور محمد مروشية
  تأمالت في الفكر النقدي عند "نازك المالئكة" 

  الدكتور فاروق إبراهيم مغربي
  ح أبي تمامئمظاهر اإلبداع في مدا

  الدکتورمحمد موسوي، الدکتور شاکر عامري

 جامعة تشرين  جامعة مسنان

 ٥ 

مد: 
رد

902
3

 -
200

8
 



  ١٣٩٠/٢٠١١ ربيع، ٥مة، العددكة حميفصل ،يف اللّغة العربية و آدااجملة دراسات 
  

  رمي من خالل أسلوبية االنزياحكاإلعجاز البياين للقرآن ال
  تطبيقية –دراسة وصفية 

  تورة آفرين زارعكدال
  دادبورناديا 

  صخاملل
ل شاردة وواردة كان موضوعا طاملا اشتغل به الباحثون وراح كإعجاز القرآن واحتواؤه علی 

فالدراسات التي قام ا  الذي غطی وجه احلقيقة. كوكي ينفضوا غبار الشكيتدبر فيه احلازمون ل
ترنو إلی ترسيخ إعجاز القرآن ون يف إطار البالغة أواملباحث التفسريية ومل تكن كالباحثون غالبا ما ت

ل غري كدت علی إعجازه بشكرمي يف القلوب علی حد ذاا بل هي يف سريها النقدي التحليلي أكال
  مباشر.

النية الروسية ومدرسة الرباغ وغريها من املدارس كمدارس نقدية حديثة من السريالية والش كفهنال
ة أي األسلوبية. ومن أبرز األسلوبيات اليت  ظهرت، بريا يف ظهور البالغة احلديثكاليت أسهمت إسهاما 

  أ علی عنصر املفاجاة وخرق درجة الصفر املعيارية.كأسلوبية االنزياح الذي ات
هذا االزدهار يف املدارس النقدية احلديثة جعل البعض حيسب علی زعمه بأن العرب قد ختلفوا 

رد من اآلثار األدبية يف اللغة العربية اندثر حتت وابتعدوا عن جماراة العلوم احلديثة وجعله يظن بأن ما و
  قوقعة التحجر. 

استهدفت هذه املقالة بدراستها املوجزة بوضع أصبعها علی إعجاز القرآن معاجلة مدی استيعابيته 
تطبيقية علی أسلوبية االنزياح بأنواعه  -من خالل دراسة مناذج من النص الشريف دراسة وصفية 

اين كيبية والصوتية. فأمهية هذه الدراسة تظهر حينما يتبني الفاصل الزمكة والترالثالثة: االستبدالي
  الشاسع بني نزول القرآن وظهور الدراسات اللسانية الغربية.

ل اجلماليات االنزياحية، وأسلوبية االنزياح تتماثل كالم اهللا ايد يستوعب كواستنتجت أخريا بأن 
  ل ناضج فيه. كبش

                                                             
 .أستاذ مساعد جبامعة شرياز 
 .طالبة ماجستري جبامعة شرياز  

 ١٨/٣/٩٠تاريخ القبول:     ١/١٢/٨٩تاريخ الوصول: 



 ٣٨ االنزياح أسلوبية خالل من رميكال للقرآن البياين اإلعجاز

 
سر قوقعة التحجر الذي ارمتی به العرب يف أحناء كار وكيف سبيل ترقية األفهذه خطوة صغرية 

  نوز اللغة العربية اليت اختفت يف مناجم اجلهالة والتغريب.كالعامل واستخراج 
  إعجاز القرآن، أسلوبية االنزياح، النقد، التطبيق. كلمات مفتاحية:

  
  املقدمة

در إثر مضي الزمن وهو ينبوع الدراسات اليت كوال يتالم معجز، ال يتلبس بغبار القدم كإن القرآن 
لل وعدم االستطاعة يف كمن متطی اجلاهلية ووسم القرآن وأصحابه بال كقام ا العرب وغريهم. فهنال

لل بنجاح ما بعده كبة العصر احلديث وبدأ يفتخر ويتبختر مبا جاء به الغربيون وظن أن جمهوده تكموا
شف كسالم والسيما القرآن، فالبد من اليقظة إثر هذه الغفلة والبد من الجناح غافالً عما حيتويه اإل

عن احلقيقة؛ فقامت هذه املقالة لتستجيب ملا يتطلبه العلماء مبينة إعجاز القرآن وطراوته من خالل 
يبية كدراسة تطبيقية موجزة، فأخذت أسلوبية االنزياح منوذجاً بأنواعها الثالثة: االستبدالية والتر

  صوتية.وال
رمية من منظور مستأنف جديد وسعت لتبني مواضع االنزياح القرآين كوبدأت تنظر إلی اآلي ال

الذي أدی إلی مجاليته وراحت تنظر بعيون فاحصة وأبصار نافذة لتشيد جمد اإلسالم والعامل اإلسالمي 
و ومساء رفعته ال ثري من األساليب وتزخرف بأحسن البدائع. القرآن شاطئ حميطه ال يبدكالذي جتمل ب

ن إال من دراسة جانب قليل من هذا البحر العظيم واملنهج الذي تتبعته كتقدر، فيدنا القصرية ال تتم
  هذه املقالة هواملنهج الوصفي التطبيقي.

من قام بدراسات تطبيقية يف أسلوبية االنزياح منهم: مريغين هاشم يف مقالة: "أسلوبية  كهنال
ليل النصي"، تامر سلوم يف مقالة: "االنزياح الصويت الشعري"، أمحد نصيف اإلنزياح ودورها يف التح

يب القرآنية وقضية اإلعجاز"، وغريهم ممن حاولوا يف هذا كتابه "البنية واألسلوب يف التراكاجلنايب يف 
  اال وقدموا لألدب العريب بضاعة دمسة. 

انت كيد علی إعجاز القرآن وإن كأن يف سبيل التكمل ت -علی حد علمنا- ن هذه الدراساتكل
ل غري مباشر، فجمعت هذه املقالة اآلراء املوجودة وقامت بتحليل نقدي ملقتطفات من كفيه بش

  يد علی إعجازه من منظار جديد.كاملصحف الشريف بغية التأ



 ٣٩                                     يف اللّغة العربية و آداا     جملة دراسات 

  
امنة كنها مل تعدم عند العرب بل هي كانت من مثار جهود العلماء يف الغرب لكفاالنزياحية وإن 

ون هذه املقالة خطوة صغرية يف ك خيمة العامل اإلسالمي أال وهو القرآن العظيم،  وحنن نأمل أن تيف
  تشييد الصرح اإلسالمي.

  
  احأسلوبية االنزي

أسلوبية االنزياح أسلوبية حديثة ونظرة متبانية حنو النصوص تعترب احلجر األساس يف حتليل النصوص 
ان أونثراً. كبه اخلبيث من الطيب وليقوم ما تناوله من األدب شعراً وهي ما جيعله الناقد ميزاناً ليميز 

أ، علی انزياحية اللغة واحنرافها عن املعايري احملدودة العادية؛ فاالحنرافات النصية ال كوهذه األسلوبية تت
  .١ون إال أسلوباً رائعاً وفناً بديعاًكت

الم الناس العادي كفر التعبريية وهوجتاوز الم ابتعد عن درجة الصكوهوعبارة عن خرق املعيارية أو
  .٢والعدول عنه إلی لغة غري مألوفة

  ما كبرياً يف نضوج النص ويبني إعجازه الداليل. وهو كيسهم االنزياح إسهاماً  
) الفرنسية اليت تعين يف اصطالح اللغويني Ecart( ) االجنليزية أوdeviationلمة (كيبدو ترمجة ل

يب النصية واالستعماالت كاليت ختيم علی جو النص بواسطة تبعثر املفردات أو الترااحملدثني: التغيريات 
  اازية اليت تروم غاية داللية أوغرضاً بالغياً.

اثف بني املدارس املختلفة، ومنها كوقد نضجت هذه األسلوبية إثر التفاعل املستمر والتعامل املت
وحلقة الرباغ اليت راحت تبذل قصاری جهودها يف حتطيم بسون كالبنيوية اليت أبدعها العامل اللغوي جا

النية الروسية اليت  فتحت باباً واسعاً لالنزياحات إثر خلقها كالسجن الداليل لتقوم باخللق الفين، والش
)، مث السريالية اليت  جتعل اخلرق واملفاجئة نقطة رئيسة Deautomatizationمفهوم الالآلية (

زية اليت ابتنتها لتلتحق باالنزياح. ومثة مدرسة النحو التوليدي كة املرتتمحور حوهلا وهي النقط
يب واجلمل ويسلط األضواء علی كالتحويلي الذي يقترن اقتراناً تاماً بأسلوبية االنزياح حني يدرس الترا

  يب اللغوية. كاخلالفية املوجودة بني البنية السطحية والبنية العمقية يف الترا
تبه النقدية، حيث يقارن بني الشعر وجيعل كتابات فالريي ويف كبية انبثقت من ورة هذه األسلوكبا

  ١الشعر انزياحياً عن اخلط املستقيم.
                                                             

 .٢١-٢٠، ص٢٠٠٩ی، كاخلويس -١
 .٧٦-٧٥، ص٢٠٠٩عياشي،  -٢



 ٤٠ االنزياح أسلوبية خالل من رميكال للقرآن البياين اإلعجاز

 
  تابات العرب؟كفهل هذه األسلوبية الغربية احلديثة معدومة يف 

ل وضوح الدور الذي لعبته االنزياحية يف رفع كل من تصفح ديوان العرب وآثارهم يبصر بك
ص األدبية وهي تتجلی يف دراسات العرب القدامی وال سيما البالغية منها. فالبالغة مستوی النصو

العربية متهد أرضاً خصبة من االنزياحات فيما يسمی اخلروج عن مقتضی الظاهر أوالعدول، فهذه 
از و... العدولية عن األساليب بأنواعها املتقامسة حنو: االلتفات، احلذف، التقدمي والتأخري، ااز، اإلجي

  ٢ليست إال منوذجاً من االنزياحية.
حماوالت عديدة ترحنت حنوأسلوبية االنزياح وقد قام ا أمثال ابن جين، ابن قتيبة، ابن  كوهنال

شف ما أدی كتابه: "جماز القرآن "، حيث إنه راح يتتبع أساليب النص القرآين ليكاألثري وأبو عبيدة يف 
بة كل عن مواكلذين حيقرون علوم اللغة العربية ويعتقدون بأا تفا ٣؛جاز هذا النص الفريدإلی إع

برياً من استيعابيتها حيث إننا نالحظ أن ما ابتدعه كالعصر احلديث وجماراة معطياته، قد أمهلوا جانباً 
الغربيون من األسلوبيات احلديثة ينطبق انطباقاً نادراً علی قلب اللغة العربية ومنجمها أي القرآن 

  .العظيم
رها واليت أبصرت النور يف املواطن الغربية هي اليت تظهر يف القرآن كفهذه األسلوبية اليت سبق ذ

الذي تربع علی عرش الفصاحة والبيان من قبل أن يولد االنزياح أو أية أسلوبية أخری. واحلق أن 
. من جوع ينغتسمن وال تال ات بهذه الدعاوبس لياتضمن الرطب وايالم كو القرآن معجزة سرمدية

اح ير أنواع االنزكفهي تقوم بذ ؛إعجاز القرآن من منظور مستأنف التأكيد علیهذه املقالة حتاول 
 بأنه معجزة دهر الدهور احتوی علی أنواع نية القرآن ولتبياحينزاقها علی القرآن لتري مدی يوتطب
ة القرآن يانكالشاسع يف زمالبون  ولئن برز ،ثية يف العصر احلدين ولدت هذه األسلوبإاح وياالنز

  ن جتزئتها.كمي ا المنهيعالقة ب كهناللكن  ،احية االنزيوبزوغ مشس أسلوب
  

  احينزأنواع اال
   :احيسان من االنزينوعان رئ كهنا
  .يبيكاح الترينزاال. ٢  اح االستبدايلينزاال. ١

                                                                                                                                                           
 .١١٢-١٠٩، ص٢٠٠٨؛ و غليسي، ١٠١-٩٩و ٩٢، ٨٧-٨٦، ٤٤-٤٣، ص٢٠٠٥حممد ويس،  -١
 .٦٨، ص٢٠٠٩مريغين،  -٢
 .١٨و  ١٧، ص٢٠٠٩البحريي،  -٣



 ٤١                                     يف اللّغة العربية و آداا     جملة دراسات 

  
  االنزياح االستبدايل. ١

 ااز ،ةيناكة يف االستعارة، اليوضوعامللمة دون النظر إلی كقع يف جوهر اليالذي االنزياح  هوو
دی إلی خرق املألوف يؤ املشبه واملشبه به الذي نين املوجود بيزان التبايدرس ميوهو  ،هيرسل والتشبامل

ا يف يوالتقه يلما ابتعد طرفا التشبكف. ة واالجنذابعاً من الروريبكالنص قدراً  يعطي ما ،جاةاوظهور املف
مستوی النص الداليل يف  اًاح ارتقاءياالنز من ريبك بينصكلما يظهر  ،الذهن اعهدهية ال يبنقطة غر

   ١:ذاكاح االستبدايل ترسم هيطة االنزي. فخرةشئاً علی درجة الصفر النصييئاً فيعلوشيح وريو

  

 انكاألر ةياحيار االنزيمع
ة والدالالت ياري املشبه واملشبه به يف اللغة املعنيأواإلبتعاد بعدم العالقة . ١

  املعهودة
  ة النصياحيثرت انزكان، كثر حذف األركلما ك .٢
 .اغتراب وجه الشبه .٣

  هيالتشب
 

شبه امل  شبه امل
  به

  الشبه وجه
  هيأداة التشب

 
  تراب وجه الشبهغا .١
ة ياملاد العالقة ثيأومن حة يانكالزم ثيابتعاد املشبه واملشبه به من ح .٢

 لإلبداع واملفاجاة.ة  يواملعنو

  مشبه االستعارة
 مشبه به

نيد بينة والعالقة وغرابة التوحياختفاء القر     رسل        املاز ا  
  .لظاهرملقتضی ا                     الواقع وااز خالفاً

  العالقة

  
  اح االستبدايل يف القرآنينزاال من مناذج
  ته:ثر وضوح املشبه واملشبه به ومن أمثلإشوف كاح ميوهوانزه: يالتشب .١
ت يوت لبيوإن أوهن الب اتيبوت اختذت بكمثل العنكاء ين اختذوا من دون اهللا أوليمثل الذ«

  ).٤١(العنكبوت/ »علمونيانوا ك بوت لوكالعن
  

  مشبه به  وجه الشبه  املشبه

                                                             
 .١٢٠-١١١، ص٢٠٠٥ س،يحممد و -١

 اح االستبداليينزاال



 ٤٢ االنزياح أسلوبية خالل من رميكال للقرآن البياين اإلعجاز

 
  اختاذ الويل من دون اهللا

  معنوی
  انسان

  افرونكال
  املعنوين كاختاذ الس

  
  

  الوهن والضعف
  

  هيلجأ إليت الذي يبوت والبكالعن
  مادي

  وانيح
  بوتكالعن

  ن املاديكاختاذ الس
  

وهو اختاذ اإلنسان وليا من دون اهللا،  املشبهفجداً  ة املشبه واملشبه به واضحنية بياحيهذه االنز
ن اوهذ(احليوان)؟  كمن ذا(اإلنسان)  ن هذا يأ مادي.وهو اختاذ العنكبوت بيتا فمعنوي  أما املشبه به 

ون من قوم كفاملشر ؛ظرافةالة اللطافة ويشبه البعض اآلخر وهذا غايث يقتربان حين ادين البعاالعنصر
تعب ي بوت الذيكبهوا العنشأ  اهللا سبحانه وتعالی قدريب باعتمادهم علی غيم ولوط وشعيبراهإنوح و

 .ةكاكيف الضعف والر  يضربتاً صار مثاالًيإال بنفسه رهاقه إجلهده وجة ينت نفسه يف البناء وال
زات يوان من ميتشفه علماء احلكطلع علی ما اينما ياح الداليل حيدهش ذا االنزيننسان االو

ه كوحتت الذي يبل األوالد والب لزوجل اتقت اإث يوانات حيأشرس احل بوتكأنثی العنبوت. فكالعن
اد يعون يف اصط ريخوهي زجة لوط نقط يلل هذه اخلختت ونيالصلب مرت وط أقوی منيمن اخل

 كمهل و أ إليهلجيمقتل من  قرار بل هوأمن فيه وال ال  هذا البيتهذه الصورة تدل علی أن ف ؛سةيالفر
تعين أن جلوء  إذ ة املدهشة؛ياحيل علی هذه االنزي دلرية خؤيهذه الرفی ة يفمعنی هذه اآل .هيفر إليملن 
ت ينان إلی بئ باحلشرات اليت تلجأ باطمنيكشبه املشري كهلم ولذل كم مهلي آلهلتهم عظنيكراملش
  .بوت فتصبح قوتاً للموتكالعن

  سبحانه وتعالی: قوليث يح رهم باحلمي وتشبنية تتجلی يف ارتسام صورة املنافقياحيهذه االنز
ة تتجلی يف عدم ياحيفههنا االنز )،٥١و٥٠املدثر/( »فرت من قسورة * أم محر مستنفرةك«

واملشبه   رهم عن احلق معنويوفن يف نين املشبه أي حال املنافق املشبه واملشبه به ألنيالعالقة املعهودة ب
  فها.اأطر التفات هلا حنو وال احلمر اليت ولت فرارراً من األسد الغاصب مادي، أيبه 

هم إلی تدع اليتبغباوم  نفسهتی صاروا احلماراحلمار رمز للحماقة والغباوة فازداد محق هوالء ح
ن احلق من ينسان وأن احلمار من اإلأيف ،احلمر من القسورةفر ما تكمنه  لحق ففروال ئفهم خاط

ة الصورة مبينذهان ألاة إلی ية تقرب الصورة املعنويصورة ماد كنهما إال أن هنايما بن القسورة شتا
  .بأعماهلملة اليت رمسها املنافقون يالرذ

  ة اليت تتجلی يف هذه الصورة يف الرسم التايل:ياحينلمس االنز 
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  املشبه

  معنوي
  انسان
  منافق

  نياحلق أوالد

  وجه شبه
  
  راضعاإل

  والفرار

  املشبه به
  يماد
  وانيح

  محار
  القسورة

  
  ه احلسن:يه آخرعرفه الباقالين بالتشبيتشب كوهنال

  )٢٤الرمحن/( «األعالمكالبحر  وله اجلوار املنشآت يف«
 يالسماء فاجلواري أ ها حنوـواری اليت جتری يف البحر باألعالم اليت رفعت رأسشبهت اجل هنا

السفن جتري يف   املشبه واملشبه به.نية اليت تشاهد بياحيالسفن تشبه األعالم أي اجلبال؛ أنظر إلی االنز
اثف كز بالتيتمتو ةعلی األرض اجلامدواقفة فوأما اجلبال  ،هثافة يف عنصركفتقد اليسري وياملاء الذي 

ون اخلفي ألن اجلبال وإن كة تدلنا علی سر الياحين هذه االنزكل ،اجلامدة اة بعناصرهبريكتلة ك اأك
ها يأن السفن يف جركنها متر مر السحاب وك االرض ومظهراً يف الثبوت واالستقامة لريانت مسامك

ة ياحينزهذه اال ناكدرألقوی من املشبه أبه يف املشبه به ولوقبلنا أن وجه الش ،هايتشبه اجلبال يف جر
ته ؤيوننا رياحي قد دلنا علی ما أغفلت عياالنز هيهذا التشبإن  .قةيتها الدقعالرائعة ومدی رو

  :انظر إلی الرسم التايل .مة اليت اختفت عن األنظاركة اجلبال الضخمة املتراكوهوحر

  املشبه به  وجه شبه  املشبه
  نفالس
  ها ظاهریيجر

  اا املاءكم
  سائل

  
  االرتفاع

  ةكاحلر

  اجلبال
  ها خفييجر

  األرض ااكم
  جامد

بالعذاب ولن خيلف اهللا  كويستعجلون«من التشبهات اليت تربز فيها االنزياحية هي قوله تعالی:  و
)، يف هذا التشبيه املرتاح عن العادة، شبه ٤٧(احلج/ »ألف سنة مما تعدونك كوعده وإن يوماً عند رب

املة) فيستنبط من كيومني بل سنة  يوماً وال اد يعارض اليوم يف اللغة؛ إذ يقال: (الكاللوم بالسنة وهوي
رمية أنشأت جسر التشابه بينهما كن هذه اآلية الكهذه العبارة بأن اليوم يف تناقض داليل مع السنة ل

لبيان مقدار حال  ك، فتشبيه املتضادين ليس إال انزياحاً بارزاً وذلكطه االشتراوجعلت التعارض نق
  املشبه:
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  املشبه به

  السنة
 طويل املدة

  وجه الشبه
 الطول

  املشبه
  اليوم

  قصري املدة
ل الناس واألنعام حتی إذا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض مما يأكإمنا مثل احلياة «

أخذت األرض زخرفها وازينت وظن أهلها أم قادرون عليها  أتاها أمرنا ليالً أواراً فجعلناها 
  ).٢٤يونس/( »رونكنفصل اآليات لقوم يتف كذلكأن مل تغن باألمس كحصيداً 

  حتتوي هذه اآلية علی سبعة تشابيه علی رأی حممد الطاهر بن عاشور وهي: 
. شبه إبتداء أطوار احلياة والشباب برتول املطر وإحياء األرض جبامع التعلق وما يترقب من ١

  حصول اآلمال.
. شبهت بوارق اآلمال وسعادة احلياة وجتها بسرعة ظهور النبات بعد املطر وزخرفة األرض ٢
  ت جبامع شدة التعلق لظهور بوارق الشيء املأمول.بالنبا

  له ويقتاته الناس جبامع علو القدر.ك. شبهت معايل األمور من نعم احلياة بالنبات الذي يأ٣
لها ك. شبهت معايل األمور اليت يتعلق ا بعض الضعفاء من لذائذ احلياة بالنباتات اليت تأ٤

  احليوانات جبامع احلقارة واحنطاط اهلمم.
 كالسفاسف واألمور التافهة باألنعام، جبامع عدم اإلدرا ك. شبه الناس الذين يتعلقون بتل٥

  والتمييز. 
الناس يف تناوهلا وتعلقهم حبياة اللعب واللهو،  ك. شبه اية االنتفاع باخلريات يف الدنيا واما٦

  ل منهما.كبغانية متزنية حسناء لبست أنواع الزينة جبامع االفتنان يف 
مال بالزرع احملصود الذي فقد احلياة جبامع سرعة الزوال ك. شبهت سرعة زواهلا بعد البهجة وال٧

  والفناء.
اثفة انزياحاً عن التشابيه املعهودة وليست هذه الالعادية من أهم كامنة املتكليست هذه التشابيه الأ

  ١األسباب الرئيسة يف جتميل هذا النص املقدس؟
ل التشابيه كأن كت االنزياح االستبدايل يلعب دوراً ملحوظاً يف القرآن وفالتشبيه وهوأدنی مستويا

  ري إذ  يقسم أجود التشابيه يف أربع مستويات هي:كخروج عن املألوف، يؤيد رأينا ما قال به العس
  ما ال تقع عليه احلاسة إلی ما تقع عليه احلاسة. إخراج-« 

                                                             
 .٨٠، ص٢٠١٠وس، أبوالعد -١
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  ما ال يعرف بالبديهة إلی مايعرف ا. إخراج-
  ما مل جتر به العادة إلی ماجرت به العادة.إخراج -
  ١».قوة فيهاما له ما ال قوة له بالصفة إلی إخراج -
  ل هذه اإلخراجية تؤدي إلی تقريب املتباعدين وهو االنزياح وحقيقة االنزياح وغايته.كو

نية و... تعد انزياحاً استبدالياً وقد تتجلی يف كبأنواعها املختلفة من التصرحيية وامل أما االستعارة
، وتقع هذه االستعارة يف احلروف، أواملفاعيل أوالفواعيل كثرية اليت تزدحم هنا وهناكالقرآن باألمثلة ال

  رمي:كمن املواضع، هنا نشري إلی مقتطفات منها يف القرآن ال كوغري ذل
)،هنا االستعارة تصرحيية تبعية؛ إذ شبه ١(النحل/ »أتی أمراهللا«:يف الفعل املاضي االستعارة-

اإلتيان يف املستقبل باإلتيان يف املاضي وأين املاضی واملستقبل؟ فهذا االنزياح الفت النظر؛ إذ قلب 
 يأيت وهو الوجه الزماين املوجود إلی ما يناقضه وجعل األمر قريباً بل حاضراً عند املتلقي، فأمر اهللا

م املاضي، لذا كقريب حيث يظن أنه قد أتی، فهذه الصيغة تدل علی مستقبل حمقق الوقوع وهويف ح
  ٢عرب عنه بصيغة املاضي.

)، فالنداء املوجود يف هذه اآلية استعارة ٥٠(األعراف/ »ونادی أصحاب النار أصحاب اجلنة«
املاضي والوحدة املعنوية تدل علی املضارع  أوانزياح استبدايل؛ إذ تری بأن الوحدة اللفظية تدل علی

اين أدی إلی ظهور كألن هذا التقابل بني أصحاب النار وأصحاب اجلنة مل يقع بعد، فهذا االنزياح الزم
 ٣استعارة تصرحيية تبعية لتويف بالغرض املنشود وهوحتقق الوقوع.

ضي يف الوحدة املعنوية الستحضار غالباً ما يرتاح املضارع إلی املا االستعارة يف  الفعل املضارع:-
) أي أحياها بعد موا. ومثة انزياح آخر ٥٠الروم/( »حييی األرض بعد موا«ة حنو: الصورة املقصود

امن حيث نری تشبيه األرض اخلضراء باإلحياء ورد كتشبيه  كوهوعدول "يزين" إلی "حييي"، وهنال
ائن احلي ذي الروح. فهذه الفجوة كشبهت بالالروح إلی اجلسد؛ فاألرض اليت تعترب من اجلمادات 

  رمية.كالتباعدية وخرق العادية هي اليت أدت إلی طراوة هذه اآلية ال
  ثرية حنو: كأمثلة  كهنا
  )٣٧يس/( »وآية هلم الليل نسلخ منه النهار  فإذا هم مظلمون«. 

                                                             
 .٨٦، ص٢٠١٠أبوالعدوس،  -١
 .٥٠٦، ص٦،ج١٤٢٠أبوحيان األندلسي، -٢
 .١٤٨، ص٢٠١٠أبوالعدوس، -٣
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  )١٨(األنبياء/» ق علی الباطل فيدمغه فإذا هوزاهقبل نقذف باحل«. 
  )٣٤(التوبة /» فبشرهم بعذاب أليم«. 
  )٩٤(احلجر/ »نيكفاصدع مبا تؤمر وأعرض عن املشر«. 
  

 الوحدة اللفظية يفية االنزياحك الوحدة املعنوية
  خنرج من

  نرسل احلق
 

  أنذر
 

 أطع
 
 

  نسلخ من الليل مثل اجللد يسلخ
  نقدف باحلق

 
  بشر

 
 فاصدع

 

 احلق مثل السهام يقذف أويرمی
  م كاإلنذار مثل التبشري للته

 درجة انزياحية تامة بني املتضادين
إطاعة الرب يف تنفيذ األوامر مثل 

 سرالزجاج خضوعاًك

  ) ١٨٧عمران/ آل( »فنبذوه وراء ظهورهم«قوله تعالی:  حنوالظرف: االستعارة يف-
باألمور املادية احلسية وهنا تتجلی انزياحية هذه اآلية حينما نعلم بأن نبذ الشيء وراء الظهر متعلق 

استخدم لبيان الغفلة واإلمهال وهو أمر معنوي، فالوحدة وهو تشبيه الشيء املادي بالشي ء املعنوي، 
االعتداد وعدم االلتفات  كجيمع مشله جامع اإلمهال والغفلة؛ ف"النبذ وراء الظهر" مثل يف تر

  ١.ونقيضه...
  آلية وإحيائيتها.فهذه االنزياحية هي اليت أدت إلی نضوج ا

  )٥٥/ص» (هذا وإن للطاغني شر مآب«: االستعارة يف اسم اإلشارة-
  

                                                             
 .١/١٦٣اشاين /جكالشريف ال -١

  الوحدة املعنوية  درجة االنزياح  الوحدة اللفظية

  
  هذا االشارة املادية

االنتقال من الدرجة املادية يف 
البنية العميقة الی الدرجة  
  املعنوية يف البنية السطحية

  
  هذا االشارة املعنوية

  
  

  الوحدة املتحدة:
  تقرب املشار اليه
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لق جواً فهذا قد خرج عن استعماله العادي املألوف وراح بداللته املعنوية يرتاح عن الداللة املادية وخي
  ١.لطيفاً إثر هذه العدولية

: هي استعارات مجيلة نادرة ومع مجاليتها البديعة قلما التفتت حنوها االستعارة يف احلروف-
  ثري من الدالالت البديعة وهي:كاالنزياحية اخلفية حتتوي علی  األنظار فهذه

  )٧٠(اإلسراء/ »رمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحركولقد « االستعارة ب"يف":
الم عن األصل وجاء علی منط آخر ألن حرف "يف" ك"محلناهم علی" فانعدل ال الم هوكأصل ال 

 الذي تدل علی االستعالء.» علی«ما يدل عليه  حتتها ربی يندرجكذات استيعابية  هو حرف الوعاء و
ال تعين إال االستعالء وهذا  علین حرف كيدل علی االستعالء الذي يالزمه االستقرار والطمأنينة ل يف

  الوعائية بدالً من علی االستعالئية. علیهو السر يف استخدام حرف 
 )٥٣/رافاألع( »فهل لنا من شفعاء يشفعوا لنا«: االستعارة ب"هل"

   
  ن القريب الوقوعكاملم                                   

 ية:                       انزياحية اآل
  تفيد معنی التمين البعيد احلصول                                    

ن كيف البنية السطيحية أي الوحدة اللفظية تدل علی االستفهام والطلب للحصول علی شيء مم هل
أوالً وقريب وقوعه ثانياً، املعنی يف االستفهام يدل علی ابتعاد حصوله إذ لن يتواجد شفيع ليشفع هلم 

ن كعنوية. لامل هلاألصلية إلی  ليتالمه عن كان لديه شفيع من الشفعاء فيعدل كن القائل يود لوكل
  يف هذه اآلية؟ فاجلامع بينهما هوالبطالن. هل وليتما الذي جيمع بني 

  ) ٨(القصص/ »ون هلم عدواً وحزناًكآل فرعون ليفالتقطه « االستعاره ب"الالم":
الالم اليت نراها يف هذه اآلية خرجت عن معناها الداليل إلی املعنی الغائي واملعنی الداليل وهوعلة 

املعنی الغائي وهوما يترتب علی االلتقاط من العداوة واحلزن، فحينما التقط آل فرعون  الشيء، يناقض
انزياح بارز يف هذه اآلية إذ صارت العلة  كن العداوة واحلزن، فهناكان السبب احملبة إليه ومل يكموسی 

ءت لتبني التقاطهم الغائية العلة احلقيقة ألخذ موسی وتبنيه، وقد أدت الالم إلی هذه املفاجئة ألا جا
                                                             

 .٤٥، ص ٤ه / ج١٤١٥البغدادي،  -١

 ھل

 لیت
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وعلة االنزياح هي أن الغاية احلقيقة اليت  ١قبلالنيب موسی مبا هوعاقبته أي مبا يصيبهم إثر أخذه يف املست

د يشعر به أحد كيف ائتلف ما اختلف ومل يكحتققت ختتلف اختالفاً شاسعاً والغاية الظاهرية. انظر 
  من شدة االنسجام الداليل ملا سبقه وملا يليه:

  
   االستعارة يف الفعل

ل دابة من ماء فمنهم من ميشي علی بطنه ومنهم ميشي علی رجلني ومنهم من ميشي كواهللا خلق «
  )٤٥(نور/ »علی أربع...

إذ املشي اليتم إال بواسطة األرجل وليس » ميشي علی بطنه«االستعارة هنا تتجلی يف فعل 
ون املشي إال لإلنسان أو احليوان، أما كيی تتم عملية املشي بواسطتها وال كللزواحف أرجل ل

 كتها اخللفية أو األمامية تسمی زحفاً فهنالكالزواحف حنو احلية أو الديدان فإا ال متشي بل حر
  انزياح لفظي يستغنی بواسطته عن ذكر األرجل واهللا أعلم.

الضعيف  الم؛ إذ إنه منسق علی أساس القوي حتی يصل إلیكويدلنا علی هذا املعنی سياق ال
ثر قوة من الذي كفالذي ميشی علی بطنه أقوی من الذي ميشي علی رجليه والذي ميشی علی رجليه أ

ون فيه هذه االنزياحية هو قضية ااراة؛ إذ اآلية تتابع كميشي وهوعلی أربع  والسبب اآلخر الذي ت
اح ههنا قام مبهمة تنسيق ، إذن األولی هو جماراة اآلية يف النسق اللفظي، فاالنزيميشيالمها بفعل ك

  ٢البنية السطحية وعدم تبعثرها.
  

  االستعارة التمثيلية
  )١٢(الفرقان/ »د مسعوا هلا تغيظاً وزفرياًان بعيكإذا رأم من م«

زفري النار وغليانه يشبه صوت املغتاظ الذي جييش صدره من شدة الغضب واحلماس ومثة صوت 
تملت إال كلقل حنوالشعري فهذه الصورة املريبة من نار جهنم ما االنار شبه بزفري احلمار حني يشهق ويتق

باالنزياحية اليت دعمتها. انظر إلی     الرسم التايل:
  

                                                             
 .١٧٢، ص٤ه، ج١٣٢٠البيضاوي،  -١
 .٢٢٣، ص٢٠٠٩الصابوين،  -٢

  احليوان
  الزائر 
  املتزفر

  االنسان
النار   املغتضب

  ةالملتھب
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أن تشبيه كالثنائية برية جداً يف هذه اآلية؛ إذ ارتقت من الوحدانية إلی الدرجة كالدرجة االنزياحية 
في، فحينما حيذف االنزياح األول ترفّع إلی االنزياحية الثانية كالنار املتلهبة باإلنسان الغاضب الي

فشبهت النار ثانية باحليوان الذي يزفر  فهذه الثنائية يف االنزياح قد أدت إلی ترسيخ الصورة يف 
  ١الذهن.

  

  نيةكاالستعارة امل
نية،ألن كاالنزياحية يف هذه اآلية جتلت يف االستعارة امل )١٦(القلم/ »سنسمه علی اخلرطوم«

اخلرطوم واخلرطوم إما للفيل وإما للخرتير وهذا التعبري الذي خاطب  كن قبيحاً ال ميلكاإلنسان مهما ي
 ؛ فعربعليهاهللا به عبده غاية يف اإلذالل واإلهانة وقد قصد اهللا سبحانه وتعالی تقبيح العبد والتشنيع 

  ٢.ألن السمة علی الوجه شني وإذاللبالوسم عن اخلرطوم عن غاية اإلذالل واإلهانة، 
  
  
  

  ) ٣٠(اجلاثية/» الصاحلات فيدخلهم رم يف رمحته فأما الذين آمنوا وعملوا« ااز املرسل:
فهذا النوع من االنزياح االستبدايل اليتضمن التشبيه بل العالقات اازية، ففي ااز املرسل تقوم 

 الرمحةما سبق. يف هذه اآلية كالروابط الداللية علی انزياحية العالقات ال انزياحية املشبه واملشبه به 
  ة مثوی لرمحة اهللا سبحانه وتعالی.تعين اجلنة وليست هنا العالقة تشبيهية بل العالقة حملية ألن اجلن
انت اجلنة تستوعبها إثر هذه االنزياحية كالرسم التايل يبني الدرجة االنزياحية املوجودة فالرمحة اليت 

  أصبحت نفس اجلنة، فهذه املساواة الداللية بني احلال واحملل تعترب انزياحاً استبدالياً دالليا.                  

                                                             
 .١٧٨٥، ص ٢، ج١٤٢٢الطنطاوي،  -١
 .٥٨٧، ص٤، ج٢٠٠٦الزخمشري،  -٢

 األئف

 اإلنسان

 الخرطوم

 الحيوان (الفيل أو الخنزير)

 )٣۶۴، ص ٢٠٠٩(الصابوني، 



 ٥٠ االنزياح أسلوبية خالل من رميكال للقرآن البياين اإلعجاز

 
                                                                                                                         

            
االنزياح                  اجلنة                                                                     

  
  

رمي. من هنا نتطرق إلی نوع آخر كهذه نظرة وجيزة علی مناذج االنزياح االستبدايل يف القرآن ال
ثر من كالشارع احلديث ونؤمن أييب لنری فاعلية النص اإلهلي يف هذا كمن االنزياح هواالنزياح التر

  ذي قبل بإعجاز املصحف الشريف.
  

  ييبكاالنزياح التر
يب واحد أو جمموعة من كهذا النوع من االنزياح يقع يف الروابط املوجودة بني املدلوالت يف تر

ييب كيب خرج عن القواعد النحوية املعتادة وأصول اجلملة املعهودة فهو انزياح تركل تركيب، فكالترا
إال أنه ال يعد » االنزياح النحوي« هو وهن امساً آخر وكولعالقة هذا االنزياح بعلم النحو أعطاه 

ن يوجد انزياح مهما تغريت كانزياحا إال إثر الفجائية اليت ختلق قيمة مجالية ودون هذه امليزة مل ي
  سرت نطاق النحو وقواعده. كيب وكالترا

ن التصرف فيه والثاين: كاألصوات أواحلروف وال مي يبكيب: األول: تركقسمان من الترا كهنا
  لية علی مستويني:كل بنية النص الكيش كيب جمموع اجلمل بعضها مع بعض وذلكتر

ون كل ما يكف ١،لمات علی حد ذااكيب الكلمات يف اجلملة ومستوی تركيب الكمستوی تر 
نظام اللغوي النحوي وهو يتمثل ل ما خالف موقعه يف النص حسب الكييب يتعلق بكأن االنزياح التر

  يف:
  

  التقدمي والتأخري          
  احلذف واالضافة          
  االنتقال من أسلوب إلی آخر          
  االلتفات           

                                                             
 .١٢٨-١٢٠، ص٢٠٠٥حممد ويس،  -١

   اجلنة  

  
 الرحمة

  
 الرحمة
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  خلخلة العالقات بني املسند واملسند إليه          

  
  ١منها.املها أوقسماً كيب النصية بكييب خيتص بالتراكفاالنزياح التر

  املة يف اللغة العربية تظهر يف النموذج التايل:كالبنية املت
 البنية

  املةكاملت
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ضميمة الضميمة  الضميمة  املفعول به  الفاعل  الفعل
  ).٩٢، ص٢٠١٠ ،(اجلنايب

املة يؤدي إلی التقدمي والتأخري وحذف إحدی البنيات املوجودة يوجد احلذف كتغيري البنية املت
ل ما يؤول أو يتغري للوصول إلی البنية كل ما يشاهد يف الظاهر هو البنية السطحية وكأواإلجياز و

  املة، فهوالبنية العميقة للنص.كاملت
  )٥٩(البقرة/» انوا يفسقونكظلموا رجزاً من السماء مبا  علی الذينفأنزلنا «: التقدمي والتأخري

  )٢٨/(يس» نا مرتلنيكمن بعده من جند من السماء وما  علی قومهما أنزلنا و «
ما يشاهد أسلوب انزياحي ألن ضميمة حرف االستقرار جاورت الفعل والفاعل وهذا كاألسلوب 

  السياق جاء ههنا لتعظيم العذاب وويل الظاملني. فالبنيه العميقه هي: 
                           »…فأنزلنا رجزاً  من السماء علی الذين ظلموا« ♦
  »ما أنزلنا من بعده علی قومه...و« ♦

مبا نزل علی حممد هو احلق  آمنواوعملوا الصاحلات و آمنواوالذين «: ييب يف العطفكاالنزياح التر
)، بناء اآلية حيتوی علی ازدواجية خاصة يوضحه ٢(حممد/ »فر عنهم سيئام وأصلح باهلمكمن رم 

  اجلدول اآليت:
املة ألا كهذه البنية بنية مت

حتتوي علی أعضاء البنية بأسرها 
وهذه البنية يف تنسيقها اخلاص 
توحي معنی خاصا هو متييز 

                                                             
 .١٢٨-١٢٠، ص٢٠٠٥و حممد ويس،  ٧٠و٧١، ص٢٠٠٩مريغين،  -١

  الطرف األيسر  طرف األمينال
  فرعنهم سيئامك  آمنوا وعملوا الصاحلات الذين

  أصلح باهلم  وآمنوا مبا نزل علی حممد
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؛ فهنا انزياح داليل واضح )صلی اهللا عليه وآله وسلم(رسوله  اإلميان باهللا سبحانه واإلميان برسالة

فري السيئات والثاين كأوجدته البنية السطحية بعطف "آمنوا" علی "آمنوا" فاألول اإلميان باهللا ونتيجته ت
  اإلميان برسالة النيب ونتيجته إصالح البال:
  البنية السطحية  آمنوا                  آمنوا

  البنية العميقة  ال يساوي االعتقاد بالرسولاالعتقاد باهللا 
يد علی أن اإلميان كتوحيد البنية السطحية (آمنوا وآمنوا)، إشارة إلی عالقة الرسول باهللا تعالی وتو

ما يتبني إثر  كامل وذلكن عدم اإلميان بالرسول ينايف اإلميان الكبرسالته ال يناقض اإلميان باهللا تعالی ل
  يقة.شف عن البنية العمكال

  )٢٢٢و٢٢١(الشعراء/ » أثيم كال أفكم علی من ترتل الشياطني* ترتل علی كهل أنبئ«: احلذف
  املة يف الشطر الثاين، إذ حذف الفاعل:كمن سياق اآلية يتضح أن البنية ليست مت  

  أثيم كأفا  لكعلی   ترتل  البنية السطحية
  

  أثيم كأفا  لكعلی   الشياطني  ترتل  البنية العميقة
  

أن الترتل من  كترتيه اهللا سبحانه وتعالی وذل -واهللا أعلم  -ر الفاعل يبدوكوسبب العدول عن ذ
 - الم عن ترتل الشياطني امللعونة فاقتضت املناسبة حذف الضميمة ترتيهاً هللا كأمر اهللا ويف هذه اآلية ال

ثرة كألولی لفخذفت التاء ا تترتلان كيف الواقع أنه » ترتل«حذف آخر يف  كوهنال -عز وجل
  ١.الم العاديكتعمال احملذوف يف الاس

تاب كتاب الذي نزل علی رسوله والكآمنوا باهللا ورسوله وال«من األمثلة يف احلذف هذه اآلية:  و
  ) ١٣٦(النساء/ »الذي أنزل من قبل

املة كاثفة أدت إلی إبقاء وحدة واحدة من البنية املتكالشاهد يف فعل "أنزل" حيث البنية املت
  وهوالفعل.

. املفعول به وهو ضمري مستتر ٢. الفاعل وهو ضمري مستتر يعود إلی لفظ اجلاللة، ١فاحملذوفات:
  . ضميمة االنتهاء (االستقرار)٤. ضميمة اإلبتداء،  ٣أيضا، 
  
  

                                                             
 .٦٨- ٦٩، ص٢٠١٠اجلنايب،  -١
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٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  ضميمة االستقرار  ضميمة االبتداء  املفعول  الفاعل  الفعل
          أنزل

 »ان أمةكإن إبراهيم «االنتقال من وصف الواحد بالواحد إلی وصف الواحد باجلمع: 
األمة اسم جنس تدل علی اجلمع معنی فعدلت اآلية إلی  ) ووصف إبراهيم بأنه أمة و١٢٠(النحل:

  ١.املةكأنه أمة ك مجيع اخلصال ويف )عليه السالم( مال النيب إبراهيمكهذا الوصف لبيان 
 »نا سارقنيكتاهللا لقد علمتم ما جئنا  لنفسد يف األرض وما « :الفاعل حنو العدول إلی اسم

   )٧٣(يوسف/
نا كنا لنسرق) قال: "ما كر الفعل وبدالً من أن يقول: (ماكهنا رجح صيغة اسم الفاعل علی ذ

ان مثل كللداللة علی عدم انتسام إلی هذه الصفة، وعدم صالحيتهم لالتصاف ا ف« كسارقني" وذل
  ٢»ن أن يأيت منهم ألبتة وال يليق اتصافهم به وهم من بيت النبوة.كا الفعل الميهذ

إلشراق إنا سخرنا اجلبال معه يسبحن بالعشي وا«يف اآلية:  كوذل العدول إلی صيغة مفعول:
) فقابل فعل "يسبحن" ب "حمشورة" ومل يقل: والطري ١٩و١٨(ص/ »ل له أوابكوالطري حمشورة 

ن يف كأنه ملا مل ي«... ر: كشري هذه االنزياحية تفسرياً مجيالً ومقبوال حيث ذحيشرون، ففسر الزخم
 كان يف التسبيح من إرادة الداللة علی احلدوث شيئاً بعد شیء جي ء به امساً ال فعالً؛ وذلكاحلشر ما 
  أنه لوقيل:

هللا عز احلاشر هو ا و–وسخرنا الطري حيشرن، علی أن احلشر يوجد من حاشرها شيئاً بعد شيء 
ان خلفاً، ألن حشرها مجلة واحدة أدل علی القدرة...فغايرت اآلية بني فعل العبد وفعل كل -وجل

أما احلشر فيقع من اهللا تعالی مجلة واحدة بأمر  الرب سبحانه فالتسبيح يقع من املخلوقات شيئا فشيئاً
   ٣».واحد

انت كساعة تسبيح داوود  داللة أخری اختفت حتت هذا العدول اللطيف وهو أن الطري كوهنال
ة كحتضر أمامه مجلة واحدة من أوان التسبيح حتی ختامه ومثة ما جيدر املالحظة هو أن االنتقال واحلر
  جبلة الطري وهی فارقت طباعها وانزاحت عن جبلتها وثبتت عند داوود النيب خاشعة طارقة الرأس.

                                                             
 .١٦٠، ص٢٠٠٨اهلنداوي،  -١
 .١٧٣ص مهان، -٢
 .٤٩، ص ٧ه، ج١٤١٩ثري الدمشقي، كإبن  -٣
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   القرآنااللتفات: من أمثلة االتفات يف
» ونكاعتراك بعض آهلتنا بسوء قال إين أشهد اهللا واشهدوا أين بريء مما تشرإن نقول إال « -
  )٥٤(هود/
م كما بدأكل مسجد وادعوه خملصني له الدين كم عند كقل أمر ريب بالقسط وأقيموا وجوه« -

  )٢٩(األعراف/» تعودون
  )٣١/ (احلج »ان سحيقكأمنا خرمن السماء فتخطفه الطري ووي به الريح من مكف« -
م ألن شهادة اهللا وشهادة هؤالء ال كومل يقل: وأشهد »أُشهد اهللا واشهدوا«الشاهد يف األول:  -

يستويان وإشهادهم ليس إال اونا م وعدم املباالة م؛ فهذا العدول يبني هذه اخلالفية اليت تظهر يف 
  الداللة املعنوية.

د علی ما كفعدل عن املصدر إلی الفعل ليؤ »قل أمر...بالقسط وأقيموا«الشاهد يف الثاين قوله:  -
  فرضه عليهم ولينبه علی األمهية البالغة اليت تتضمنها الصالة.

فعدل عن لفظ املاضي مث عطف  »خر... فتخطفه الطري ووی به...«والشاهد يف الثالث هو  -
برياً يف كدوراً  عليه املستقبل الستحضار الصورة اليت رمسها يف ذهن السامع، فهذه االنزياحية تلعب

ما كة وشدا، وهذه السرعة خفية كإيقاظ السامع وتنبيهه؛ واجلدير يف هذه االنزياحية بيان سرعة احلر
  ١.المكلی املضارع خفي يف طيات الأن االنزياح والعدول يف عطف املاضي ع
 ٢»نائب الفاعلاملسند إليه هواملبتدأ الذي له خرب والفاعل و«خلخلة عالقات املسند واملسند اليه: 

وراً واملبتدأ مقدم علی اخلرب والفاعل ونائب الفاعل متأخر عن الفعل، كون معرفة مذكوأصله أن ي
ر ويف الفعل، كواألصل فيه الذ ٣»اخلرب والفعل، اسم الفعل واملصدر النائب عن فعله«واملسند هو 

غ ذروة االنزياح ومن أمثلة هذا التقدمي، ويف اخلرب، التأخري فما عدل عن هذا فهو خالف األصل وقد بل
  العدول:

)، فاملسند إليه ههنا حذف ليصان اللسان عنه ١٨(البقرة / »م عمیكصم ب«حذف املسند إليه:  -
)،  فاهللا ٩(الرعد/ »عامل الغيب والشهادة«ره لتعينه مثل: كذ حتقرياً له وهو (هم) وأحياناً يعدل عن

                                                             
 .٢٤-٢٢، ص٤السيد قطب، ج -١
 .٥٥، ص٢٠٠٢القزويين، -٢
 .٧٧، صمهان -٣
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ره، هذا العدول كالذی يعلم الغيب ويشهد علی ما حيدث ظاهر أشد الظهور حيث أنه الداعي لذ

 ١يرشدنا إلی التنبه إلی حضور اهللا سبحانه وتعالی يف الغيب والشهادة.
انه كم)، فانزاح املسند عن ٤٦/(الصافات »ال فيها غول«أحياناً لغرض ما حنو:  يتقدم املسند و  -

البقرة ( »الريب فيه«أو حنو  ٢يفية اخلمور يف اجلنة قياساً خبمور الدنيا اليت تغتال العقولكد علی كليؤ
  ٣.تاب اهللا سبحانه وتعالیكة إلی  وارتداد بالنسب ك)، تقدم فيه املسند لئال يبقی قليل  ش٢/

ون من أبدع اإلطارات كين وتيبياً تتجلی يف النص القرآكانت أو تركفظاهرة االنزياح استبدالياً   
  اإلعجاز القرآنی. كاليت حتول رؤية املخاطب وتدهشه وتقربه من إدرا

يبية واالحنرافات االستبدالية قد كبعد هذه الدراسة علينا أن نقول بأن االحنرافات السياقية التر 
البد من أن يؤدي  ن حتديدمها أوالفصل القاطع بينهما؛ فاالحنراف االستبدايلكوال مي كتقترن وتتشاب

يب يف انزياحية خاصة دون كثري من األحيان أن حنصر التراكييب وهذا ما مينعنا يف كإلی انزياح تر
 ٤األخری.

نوع آخر من االنزياح هواالنزياح الصويت الذي يوثر علی املعنی الداليل النصي وخييم علی  كهنا
 اجلواخلطايب ويثري موسيقی خاصة يف النثر الفين.

إنه احنراف عن النظام الصويت املعياری، أو ما يسمی بدرجة الصفر الصوتية : «اح الصويتاالنزي
  ٥».لتصبح الوظيفة اجلمالية هي املهمينة«وخرق له ويستخدم حداً أقصی من األمامية 

ل حرف  له صوته وخصائصه، فإذا كوهويف الواقع مييز الفصل القاطع بني الوحدات الصوتية ألن 
حبرف آخر احنرف الصوت وميزاته الداللية إثر هذا االستبدال. فاجلدول التايل يبني انه كاستبدل م

  صفات احلروف الصوتية:

  املخارج
  الصفات

  متوسط  بكمر  رخو  شديد

                                                             
 .٥٦، صمهان -١
 .٨٥، صمهان -٢
 .مهان -٣
 .١٦٣، ص٢٠٠٨هندواين،  -٤
 .٣٦، ص١٩٩٦سلوم،  -٥
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  ف    شفوي أسناين

  ث    ظ  أسناين
  س  ص  ت  ط  د  ض  أسناين لثوي

  ن  ر  ل      لثوي
  ي  ج  ش    غاری
      ك  طبقی

    خ  غ  ق  حلقومي(هلوي)
      ع  حلقي

      حنجری
  )٣٧، ص١٩٩٦سلوم، (

الذي توجد أساليبمختلفة منه يف رار كالت تتراآی يف النصوص هو االحنرافات الصوتية اليتمن أهم 
                                                 ١.كالنص،كاجلناس، السجع، الترصيع وغري ذل

  رار الصويت           كالت ♦رارنفسه ينقسم إلی أقسام:               كوالت
  رار اللفظي كالت ♦                                              
  رار العبارةكت ♦                                              
  ٢رار الصيغكت ♦                                              

لية النثر وأناقته كهي رار دور هام يف إحيائية النص وحتیكهلذه االحنرافات الصوتية وال سيما الت
الظاهرية، واجلميل أن القرآن استخدم هذه األسلوبية مرات عديدة ويف مواضع خمتلفة. هنا ندرس 

  شف عن جانب قصري من مجالية.كرمي وحناول الكرار) يف القرآن الكمناذج من االنزياح الصويت (الت
  

                                                             
 .٤٤-٤٢، ص١٩٩٦سلوم،  -١
 .٢٩٥ -٢٨٦، ص٢٠٠٨علوان،  -٢
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  رار العبارةكت

إحدی وثالثني مرة يف سورة  »ذبانكما تكرب فبأي آالء«رر عبارة كاهللا سبحانه وتعالی ي إن
ثرة آالء كري والتنبيه علی كرار أدی إلی موسيقی خاصة. إضافة إلی أنه قصد التذكالرمحان، فهذا الت

رار املستمر كروا نعمه وفضله وإحسانه؛ فالتكاهللا ونعمائه، فعلی العباد أن حيمدوه ويسجدوا له وأن يذ
ر وال يغفل حلظة كباإلنسان دائماً فالبد له أن يستمر يف الشيف املقاطع املتتالية يدل علی أن النعم حتيط 

حرف يد، فنری كرار والتأكواحدة. مثة أن اإلنسان غافل وهذه الغفلة اليت اعتاد عليها تقتضي هذا الت
وحرف املد رمز للنداء اخلفي وغفلة اإلنسان عن » ذبانكما تكفبأي آالء رب«رر أربع مرات كيت املد

   ١.ربه وآالئه
رنا بصوت كأن اهللا يذكرر ثالث مرات وهي من احلروف اجلهرية املرققة فكيت رف الباءحو

جهري يتميز بالرقة ويعطف علينا برمحة ليوقظنا من النوم الذي طاملا خلدنا إليه وهذا االستفهام 
  ر نعم اهللا ولومبقدار حبة خردل.كن ألحد أن ينكتقريري فال مي

  
  رار يف الصيغةكالت

* الذي مجع ماالً وعدده *  مهزه ملزةل كويل ل«ال سبحانه:  سورة اللمزة حيث قيتمثل يف كوذل
نار اهللا املوقدة * اليت تطلع  * احلطمةما  ك* وما أدرا احلطمةال لينبذن يف كحيسب أن ماله أخلده * 

  »إا عليهم مؤصدة * يف عمد ممددةعلی األفئدة * 
توظيفاً فنياً رائعاً يعتمد علی التوازي الصريف بني  هذه السورة قد وظفت صيغة املبالغة (فعلة)«

 ٢»يف وصف اجلزاء الذي أعد له كذلكرار هذه الصيغة كرار صيغة (فعلة ) يف وصف هذا اآلمث وتكت
رار ألبس األثر صورة فنية رائعة وجعل التوازن بني الفعل واجلزاء. فجزاء مهزة ملزة حطمة أية كذا الت
  حطمة.

  
  اللفظرار يف كالت

الناس* إله الناس *  كقل أعوذ برب الناس * مل«: الناسوهويتجلی يف بعض السور منها سورة 
  »من شر الوسواس اخلناس* الذي يوسوس يف صدور الناس * من اجلنة والناس

                                                             
 .٣٣٢، ص٢٠٠٦الصابوين،  -١
 .٢٣، ص٢٠٠٨هنداوي،  -٢
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رر يف هذه السورة القصرية مخس مرات وهذا ما يسمی يف علم البديع كتت» الناس«ولفظة 

رمي كالم عن السياقية املعهودة وجعلها انزياحية تستهدف تكر الذي أخرج الراكباإلطناب. إن هذا الت
) وثالثة كاإلنسان وتعظيمه واعتناء بشأنه. انظر أن " الناس "قد اقترن مرة ب(الرب)، ثانية ب(املل

انة بين آدم فهم خلفاء اهللا علی األرض ولوجيء باإلضمار مثالً كب(اإلله)، فهذا اقتران يقربنا إلی م
احلاقة* ما «ومنها أيضاً اآليات األولی من سورة احلاقة:  ١.هم أوإهلهم مل يفد هذا املعنی ألبتةكوقيل ملل

  »ما احلاقة كاحلاقة* وما أدرا
موضع الظاهر يف هذه  ررت "احلاقة" وهي القيامة ثالث مرات، فوضع الضمريكففي هذه السورة ت

رهاب وجيعل القيامة رار يثري اخلوف واإلكيمها وهذا التيد علی هول القيامة وويلها وتعظكاآليات للتأ
  ٢.قريبة ظاهرة

ية فهذا االنفجار كاكمن احلروف االحتحرف احلاء من احلروف االنفجارية و حرف القاف
الصويت يصوران هول القيامة وأهواهلا واحلشر وارتعاد الناس. فاالنزياح الصويت يف هذا  كاكواالحت

  الداليل ويعضده.املقطع يساعد املعنی 
  

   رار الصويتكالت
رار صوت خاص يف مقطع خاص للداللة علی معنی خاص يوحي إلی املخاطب ويؤثر عليه كوهوت

رار املرتاح عن اللغة العادية يؤديان إلی كمن يف صفات احلروف، وهذا التكأثرأ انفعاليا فالصوتية اليت ت
تدبر يف القدرة ون» العصر«فنية النص ويضاعفان مدی تأثريه. ولتبيني تأثري هذه اإلنزياحية حنلل سورة 

  االحيائية اليت تقوم ا األصوات. 
  »وتـواصوا باحلق وتواصوا بالصرب* والعصر* إن اإلنسان لفي خسر* إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات«

  ذ  خ  مد  ف  س  ن  ء  ر  ص  ع  ل  و

١  ١  ٩  ١  ٢  ٥  ٤  ٣  ٧  ٢  ١١  ٤  

                ق  ب  ت  ح  م

٢  ٣  ٣  ٢  ٢                

                                                             
 .٤٤٩الصابوين، -١
 .٣٦٧، ص٢٠٠٨هنداوي،  -٢
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هواحلرف املسيطر علی هذه السورة » الالم«يف اخلريطة السابقة تشري بأن  اإلحصائية اليت تتجلی
ی وال انفجاري وغالباً ما توحي الالم معنی القطعية، فخسران كاكوهوحرف جهري متوسط ال احت

اإلنسان أمر قطعي وحتمي واإلميان باهللا والعمل الصاحل واالستعانة باحلق والصرب ال حمالة ينقذ الناس 
  ان املبني.من اخلسر

رر عشر مرات وهذا ما يشري إلی خسران اإلنسان علی مدی الزمن وامتداده ويبني كحرف املد يت
  باحلق والصرب متتد ما بقي الدهر. كن مثرة اإلميان والعمل الصاحل والتمس بأ
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إن الصرب والعمل الصاحل والتواصي باحلق ليس  هذا كله أمراً بسيطاً بل من األمور الفخمة اليت 

اكية والفخامة حل حمله ليقوم كحتتاج إلی املثابرة واملصابرة فحرف الصاد الذي يتسم بسمة االحت
  بواجب هذا املعنی االحيائي.

بقية احلروف تتوزع يف النص توزيعاً متوازناً وحيتظي اجلوالصويت باالنزاحية الصوتية القليلة وهذه 
احلروف. ففي هذه السورة كل من حروف (ع، ح، التسوية املوجودة يف التوزيع الصوتی متحومميزات 

  رر مرتني  دومنا تأثري بني يف إحيائية النص.كم، س، ق) يت
رير (العصر، خسر، الصرب) نفس االمتداد الذي حتدثنا عنه، كتنتهي املقاطع حبرف الراء الذي للت

  لميت العصر، والصرب.كوالفخامة واضحة يف 
دت إلی مجالية نص القرآن وجعلت اآلذان تتعطش الستماعه فهذه االنزياحية الصوتية هي اليت أ

  وترغب يف الدراسة والتلذذ منه. ولواله لفاتت العذوبة والطراوة وملات اإلعجاز حتت رماد اجلهالة.
بته للعصر كرها هي اليت أثبتت باحلجة الدافعة استيعابية القرآن ومواكفهذه الوجيزة اليت سبق ذ

عن وجه املصحف الشريف،فهواحلق واحلق يقال  –بقدر استطاعتها– كوكما أا حمت الشكاحلديث 
بأن القرآن تربع علی عرش الفصاحة والبيان وأنه هواحمليط العظيم الذي مل يزل وال يزال ميوج بطراوته 

  الزاهرة.
  النتيجة
. إن األسلوبيات احلديثة اليت وجدت يف العشرينيات وعلی زعم زعمائها هي وليدة الغرب، ١

  نطبق انطباقاً شامالً علی دراسات العرب األقدمني أمثال ابن جين، ابو عبيدة وغريهم من العرب.ت
رمي وهو نص إسالمي رئيس يستوعب ما جاء به الغربيون وهو خري منوذج ك. إن القرآن ال٢

  تطبيقي آلراء الباحثني يف األسلوبيات احلديثة.
يبية والصوتية تتجلی يف حمكم الكتاب كبدالية والتر. أسلوبية االنزياح بأنواعها الثالثة: االست٣

ل كاحلكيم وهذا هوالذي يثبت إعجاز القرآن فهو احلق واحلق يقال بأن القرآن العظيم حيتوی علی 
  رطب ويابس يف احلاضر والغابر.

ه عقولنا وما ك. إعجاز القرآن يعم ما تطرقنا إليه يف دراستنا القصرية وإعجازه فوق ما تدر٤
  ون إال ندی يف حميط الالاية.كاه ال يعاجلن
سرا للتحجر الذي كون هذه املقالة خطوة قصرية يف ارتقاء العامل اإلسالمي وتنميته وك. نود أن ت٥

  تدثر به البعض ونافذة أمام الراغبني يف احلق واحلقيقة.
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  املصادر واملراجع
  القرآن الكرمي

من منظور مستأنف، الطبعة الثالثة،  واالستعارةم)، التشبيه ٢٠١٠أبوالعدوس، يوسف، ( .١
  عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.

ه)، البحر احمليط يف التفسري، بريوت:  ١٤٢٠األندلسي، أبوحيان حممد بن يوسف، ( .٢
  .٦ر،ج كدارالف
  .٧ج تب العلمية،كه)، تفسريالقرآن العظيم، بريوت: دارال١٤٢٠ثري الدمشقي، (كابن  .٣
شيخ: دار  فرك الطبعة األولی، ،)، البنية املتحولة يف البالغة العربية٢٠٠٩ريي، أسامة، (البح .٤

  العلم واإلميان للنشر والتوزيع.
ه)، لباب التأويل يف معان الترتيل، بريوت: دار ١٤١٥حممد، (بنعليالبغدادی، عالءالدين .٥

  .تب العلميةكال
وأسرارالتأويل، القاهرة: مطبعة  الترتيل ه)، أنوار١٣٢٠(سعيدعبد اهللا بن عمر، البيضاوي، أبو .٦

  .٤العامرة،ج:
اإلعجاز يب القرآنية وقضية كم)، البنية واألسلوب يف الترا٢٠١٠اجلنايب، أمحد نصيف، ( .٧

  نوز املعرفة العامية للنشر والتوزيع.كدار لسانية، الطبعة األولی، عمان:مقاربة أسلوبية 
  املعرفة اجلامعية.)، يف األسلوبيات، األزاراريطة: دار٢٠٠٩امل، (كي، زينكاخلويس .٨
تاب كشاف عن حقائق وغوامض الترتيل، بريوت: دار الك)، ال١٤٠٧الزخمشري، حممود، ( .٩

  .٤العريب، ج
آفاق الثقافة والتراث، الشعري"، جملة "االنزياح الصويت )،١٩٩٦سلوم، تامر، ( .١٠
  .noormags ع:املأخوذ من املوق١٢العدد:

  .٧الشروق،جالقاهرة: دار–)، يف ظالل القرآن، بريوت١٤١٢قطب، (السيد .١١
األمثال والتشبيه  )، اإلبداع البياين يف القرآن العظيم و٢٠٠٦علي (الصابوين، الشيخ حممد .١٢

بناء الشريف أ ةكاألولی، بريوت: شر ، الطبعةناية مع اإلمتاع بروائع اإلبداعكوالتمثيل واالستعارة وال
  تبة العصرية.كاألنصاري للطباعة والنشر والتوزيع امل

  .٢ر، جكالفرمي، دمشق: داركاله)، التفسري الوسيط للقرآن١٤٢٢الطنطاوي،السيدحممد ( .١٣
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ندرية كاإلس الطبعة األويل،م)، اإليقاع يف شعر احلداثة، ٢٠٠٨حممد، (علوان، سلمان .١٤
  العامرية.
ز اإلمناء كوحتليل اخلطاب، الطبعةاألولی، دمشق: مر )، األسلوبية٢٠٠٩(عياشي، املنذر،  .١٥

  اآلية.دار - احملبةاحلضاري، دار
)، ٢٠٠٨القزويين، اخلطيب جالل الدين حممد بن عبد الرمحن، التقدمي:ياسني األيويب، ( .١٦

أبناءالشريف األنصاري للطباعة ة كاألولی، بريوت:شروالبديع، الطبعةوالبيان تلخيص املفتاح يف املعاين 
  العصرية. تبةكوالنشر والتوزيع امل

  .١معارف إسالمي، ج بنياد التفاسري، قم:ه)، زبدة ١٤٢٣اشاين، مالفتح اهللا، (كال .١٧
)، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، الطبعة األولی، ٢٠٠٥حممد ويس، أمحد، ( .١٨

  بريوت: املؤسسة اجلامعية.
)،"أسلوبية اإلنزياح ودورها يف التحليل النصي: رواية "عصافري آخر ٢٠٠٩غين، هاشم، (مري .١٩

أيام اخلريف منوذجا"، جملة العلوم والثقافة، الرقم اخلامس املأخوذ من املوقع: 
http//www.sustech.edv1s stsff.pvb1icarions   

العريب اجلديد، الطبعة  الية املصطلح يف اخلطاب النقديك)، إش٢٠٠٨وغليسي، يوسف، ( .٢٠
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