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 ـ تــبياني تـــ دراس
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 عور علّي غالةم.م.

 

 
 خص البحثلم

عجازه ، ويأتي ىذا البحث  ما يزال القرآن الكريم معينًا ال ينضب في فصاحتو وا 
لينيل من ىذا المعين الثر العذب. ومن خالل دراستنا لمظواىر البيانية  ؛ المتواضع

 .  ( القمر في سورة من سور ىذا الكتاب العظيم وىي سورة )
: التشبيو واالستعارة والكناية  منا ىذه الدراسة عمى أربعة مباحث بيانية ىيجع    

، معتمدين عمى اختيارنا ليذه الظواىر في ىذه السورة ما استطعنا إلى ذلك  والمجاز
، متنورين بالمصادر والمراجع  ألبرز سماتيا الجمالية بيانية، ودراستيا دراسة  سبيالً 

، سائمين المولى  والدراسات البالغية القديمة والحديثة : التفاسير التي اشتممت عمى
 خالصًا لوجيو الكريم نرجو أن يكوننا عمى عممنا ىذا الذي يبأن يث . 

 

 
 هذرس هساعذ في قسن اللغح العرتيح، كليح اآلداب ، جاهعح الووصل. )*(
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     The Glorious Qur'an was and is in endless source for 

inimitability and eloquence . This unpretentious research 

tries to tackle some phenomena in this enriched and pure 

source . The research studies rhetorical phenomena in one 

of the Suras ( Chapter ) of this Holy Book that is Al – 

Qamar Sura ( The Moon Chapter ) .  
    

       This study is divided in to for rhetorical sections as 

follows : simile , metaphor , metonymy , and figures of 

speech . It is to be noted that the selection of these 

phenomena in this Sura has been achieved from the 

researcher's point of view as much as he could .  
 

     Analytically , the research tackles the most salient 

aesthetic features of these fhetorical phenomena . The 

researcher has made use of the references which include : 

exegeses and the ancient and modern rhetorical studies . 
 

     Finally , we ask Allah , exalted in his name , to award us 

for this work which has been achieved only for him .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بني يذي السىرةـ   1
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، وىي السورة السابعة  سورة القمر من السور المكية آياتيا خمس وخمسون آية 
(  الطارق نزلت بعد سورة ) ، والثالثون في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد 

وىي من بدئيا إلى  ، . وقد عالجت أصول العقيدة اإلسالمية (ٔ) ( ص وقبل سورة )
، وطابع السورة  عنيفة مفزعة عمى المكذبين بآيات القرآن الكريمنيايتيا حممة 

الخاص التيديد والوعيد واإلعذار واإلنذار مع صور شتى من مشاىد العذاب 
 . (ٕ)والدمار
  

( معجزة انشقاق القمر التي  المعجزة الكونية ابتدأت السورة الكريمة بذكر تمك )
وذلك حين طمب المشركون منو  ، ىي إحدى المعجزات العديدة لسيد البشر 

،  ليشيدوا لو بالرسالة ؛وخصصوا بالذكر أن يشق ليم القمر ،معجزة تدل عمى صدقو
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۈ  ۈ  ه  ھ  ے  ے  چ  :ومع ذلك عاندوا وكابروا

 (4) چ
 . 
 

ثم انتقمت السورة لمحديث عن أىوال القيامة وشدائدىا بأسموب مخيف ييز 
  ۇئچ  : حرك في النفس الرعب والفرع من ىول ذلك اليوم العصيبوي ،المشاعر ىزاً 

 (3) چپ  پ         ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پ   ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئۇئ
. 

 
، وما ناليم  وبعد الحديث عن كفار مكة يأتي الحديث عن مصارع المكذبين

 ٿ        ٹ  ٹ   ٿچ  : في الدنيا من ضروب العذاب والدمار بدءًا بقوم نوح 

ثم تاله الحديث عن الطغاة المتجبرين من األمم السالفة  ، (4) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
وقد تحدثت  .ودمرىم عن بكرة أبييم ، يعاً ظىالكًا فإفأىمكيم اهلل  ، الذين كذبوا الرسل

اب ـيء من اإلسيـاآليات عن قوم عاد وثمود ولوط وفرعون وغيرىم من المتجبرين بش
 .  ( ٕٗـ  ٛٔاآليات  . ) ابذـواع العـر أنـمع تصوي



 سورج القور 

 ـ دراسح تيانيح ـ

 عور علّي غالةم.م.

 

 325 

وبعد عرض ىذه المشاىد األليمة ـ مشاىد العذاب والنكال ـ الذي حل بالمكذبين 
 ، وحذرتيم مصرعًا كيذا المصرع ، توجيت السورة إلى مخاطبة قريش لرسل اهلل 
    ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ    ۇئ  ۇئ   ۇئ  ۇئچ  : وأنكل شدّ أبل ما ىو 

 .   (5) چ
 

 ،بعد ذكر مآل األشقياء المجرمين ، رة ببيان مآل السعداء المتقينوختمت السو     
ڤ  چ  : بـعمى طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترىيب بأسموبو العجي

(7) چڦ  ڦ   چ  چ  چ  چ    ڤ ڤ ڤ  ڦ 
  . 

 

 ، تضحا:  اناً ـوبان الشيء بي . ة وغيرىاـما بين الشيء من الدالل : الثياى لغح  
، فيو  : أبان الشيءُ  ، وكذلك ، وأىيناء : ىين ، مثل والجمع أبيناء، نوبيّ ـفي
 . (ٛ) : اإليضاح والوضوح ، والتبيين : ظير الشيءُ  نبين،وتبي  مُ 

 

 ىو عمم يعرف بو إيراد المعنى الواحد بطرق مختمفة في وضوح : الثياى اصطالحا  
 . (ٜ) الداللة عميو

: التشبيو واالستعارة والكناية والمجاز  ية بفنونيا األربعةىذا وتعد الصورة البيان     
اىر ـعبد الق قالوليذا  ؛ األدوات التي تؤدي إلى خمق الصورة الناجحة من أىمّ 
إّنك ال َترى ِعممًا ىو أرسُخ أصاًل وَأبسُق َفرعًا وَأحمى َجًنى وأعذُب " ثّم  : الجرجاني

 . (ٓٔ)"  عمِم البيانِوردًا وأكرُم َنتاجًا وأنوُر سراجا ِمن 
 

 املبحث األول
 التشبيه
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 . وـباه وأشبو الشيء ماثمـ. والجمع أش بُو والَشبو المثلـالش : التشبيه لغت
 . (ٔٔ) : التمثيل ، والتشبيو المتماثالت والمتشابيات:

 

أو  ىو العقد عمى أن أحد الشيئين يسد مسد اآلخر في حّس  : التشبيه اصطالحا  
. أو ىو  (ٖٔ)اآلخر في حال مسدّ  سدّ يأحد الشيئين  أنّ  د عمىفيو القص، (ٕٔ)عقل

 ؛ وشاكمو من جية واحدة أو جيات كثيرة ال من جميع جياتو صفةالشيءبما قارنو
 . (ٗٔ) لكان إياه مناسبة كميةً  ناسبو إن ألنو

  
 : هي، أركان التشبيه 

 خر. ىو الشيء المراد توضيحو وبيان صورتو بإلحاقو بشيء آ : المشبهـ  ٔ 
 .: الشيء الواضح الذي يراد إلحاق المشبو بو المشبه بهـ  ٕ
ىي التي تقصد المشابية بين الطرفين في وصف مشترك  : أداة التشبيهـ  ٖ

 بينيما. 
 ىو الوصف أو المعنى المشترك بين الطرفين المشبو والمشبو بو :الشبه وجه ـ  ٗ
(ٔ٘) . 

 
 

 :  هي، أداة التشبيه 
 

 .  واألصل فييا أن يمييا المشبو بو ،ل لبساطتياالكاف وىي األصـ   2
 كأن ويمييا المشبو.ـ   2
ومن أدوات التشبيو مثل وما يشتق منيا من المماثمة وما يؤدي ىذا المعنى ـ  4

 . (ٙٔ) كالمضاىاة والمحاكاة والمشابية وما يشتق منيا
 :  ويقسم التشبيو من حيث أدواتو عمى نوعينـ   ٗ
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 .  وي عمى األداةتىو التشبيو الذي يح : التشبيه المرسل ( ٔ)  
 .  ىو التشبيو الذي حذفت منو األداة : التشبيه المؤكد(  2)  
 
 :  ويقسم التشبيو عمى أساس وجو الشبو عمى نوعينـ   ٘
 .  ىو التشبيو الذي يذكر فيو وجو الشبو لفظًا صريحاً :  المفصل التشبيه(  ٔ)  
 .  يحذف منو وجو الشبو ىو التشبيو الذي : المجملالتشبيه  (ٕ)

 : ستة من أجميا التي يستعمل التشبيو واألغراض     
  
 ويتمثل ىذا الغرض حين تكون صفة المشبو بو معمومة : بيان حال المشبهـ   ٔ

إدراك  فيكون المشبو تمكينًا لممخاطب من ،صفة المشبو مجيولةو المخاطب  لدى
 . المشبو وتمثمو حال
  
ويتجسد ىذا الغرض في قوة المشبو وضعفو  : المشبهبيان مقدار حال ـ   ٕ

 . ونقصانو وزيادتو
  

إن المشبو أمر  : بيان أماكن حصول الشبه المقصود من هذا الغرض ـ ٖ
 . عمى صفة مخصوصة وذلك في وجو غريب ال يظير إمكان حدوثو جائزالوقوع

 ذىن ويتحقق ىذا الغرض بتوضيح حالة المشبو في : تقرير حال المشبهـ   ٗ
 . وترسيخيا في نفسو وتمكينيا من خاطره السامع

  
 رضـق ىذا الغـق إلى تحقيـوالطري : تحسين حال المشبه والترغيب فيهـ  ٘
 .  يستحسنو المخاطب ويميل إليوف ، وىوالموازنة بينو وبين المشبو بو،
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 وىو نقيض ، والطريق إلى حصول ىذا الغرض : تقبيح المشبه والتنفير منهـ  ٙ
 .(ٚٔ) ريق تحسين حال المشبو والترغيب فيوط

  
 :  لقد ورد التشبيو أربع مرات في سورة القمر. وىذه التشبييات ىي

 

ر إلى ـيتش . واآلية(ٛٔ) چپ  پ      ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پچ  : ىـو تعالـي قولـفـ   ٔ
بصارىم أم)ذليمةـج الكافرون من قبورىـر ىد يوم القيامة حين يخـامشيد من مش

جراد  لمداعي رفعيا من شدة اليول كأنيم في انتشارىم وسرعةإجابتيم طيعوناليست
في التشبيو  ونمحظ.(ٜٔ)يدرون أين يذىبون من الخوف والحيرة( منتشر في اآلفاق ال

الناس  سبحانو شبو  فاهلل،وىو تشبيو مرسل مجمل چپ  پ     پ   چ : قولو تعالى
 في بعض يموج بعضيم ، ت واحدعند خروجيم في يوم الحساب من األجداث في وق

إلى طريق وشبيوا بالجراد الذي ىو  وقد أصبحوا منتشرين حيارى فزعين الييتدون ،
 .  (ٕٓ) ( وجـرة والتمـمثل في الكث )

 

 من؛ونمحظ أن التعبير القرآني شبو خروج الناس من القبور بالجراد المنتشر    
 ث يظير في التشبيوحي ،ولتوضيح دقائقو ،أجل تقريب صورة الحشر وحالو

فيخرجون من قبورىم يتراكضون  ،يبعثون مرة واحدة ،الكثرةالمتناىية لبني البشر
واتجاه  ال ييتدون إلى مسير معموم ، ويتدافعون ويتضاربون فيما بينيم ، مسرعين
وىذه الصور  ، فقد أطبق الصمت عمييم لعظم الموقف وفظاعتو عمييم ، مقصود

 .  ويتصادم بعضو مع بعضيتحرك  تشبو الجراد الذي

 يم ،بيو في اآلية حقق داللتو المؤثرة في عقول المستمعين وقموبـإن التش   
وتشبيييم بالجراد  ، عند خروجيم من القبور ، الصورة التي يكون عمييا حال الكفارف

لما  ؛ ديد مؤثرـال معنى اآلية في النفوس عمى نحو شـالمنتشرعممت عمى إيص
ن ـوكيف أن الكافري ، ابـيد من مشاىد يوم الحسـل مشورة ألوّ الص و ىذه ـأبرزت
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وال مأوى ليم  ، وىؤالء الكافرون الذين ال رجاء ليم في مغفرة ، ترىقيم الذلة والميانة
 . وىذا ىو حال الكافرين ، بما كانوا يعممون إال السعير جزاءً 

  
 سبحانو في آيات ن اهللأما المؤمنون فإنيم آمنون من فزع ذلك اليوم كما بي   
 ، (ٕٔ) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ڤٿ  چ  : كما في قولو تعالى ، كثيرة
 .  العصيب المؤمنين آمنون من فزع ذلك اليوم فإنّ 

 

عتمد التعبير القرآني اوقد  ، وـوقد أبرز التشبيو صورة الحشر وحال الناس في 
ىو األداة المفضمة في  ر "ـلتصويا فإنّ  ، لتوصيل معانيو ؛ انيـعمى التصوير البي

 .  (ٕٕ) القرآن والقاعدة األولى في البيان" أسموب
 

       ۈ   ۆ  ۆ ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  چ  : في قولو تعالى ـ  ٕ

 (24) چٴۇ   ۋ  ٴۇ 
. 

  

 ودـم ىـنبييبم ـبقوم عاد بعد كفرى تشيران إلى العذاب الذي حلّ  ينإن اآليت
وقد كان عقابيم  ، عمييم عذاب اهلل سبحانو وتعالى فحقّ  ، ووقوفيم ضد دعوتو،

تقمع  أرسل اهلل عمييم ريحًا عاصفة باردة شديدة اليبوب والصوت " فقد،عقابًاشديداً 
عمى رؤوسيم فتدق رقابيم وتتركيم كأنيم أصول نخل قد انقمعت  ثم ترمي بيم القوم

 " يم ولضخامة أجساميممن مغارسيا وسقطت عمى األرض وقد شبيوا بالنخيل لطول
(ٕٗ) . 

 ر في يوم نحس ثقمت عمييم وطأة صإن اهلل تعالى أرسل عمييم الريح الصر 
 معقتُ افأصبحوا أعجاز نخل منقعر قد ،  حتى نزعتيم نزعًا عنيفًا شديداً  ، العذاب فيو

وىم جثث طوال  ، كانوا يتساقطون عمى األرض أمواتاً  نيم "إف ، من أصمو وسقط
 .  (ٕ٘) " وىي أصوليا بال فروع ، أعجاز نخل كأنيم ، عظام
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قد  وىو تشبيو مرسل مجملچٴۇ   ۋ  ٴۇ   چ : نمحظ التشبيو في قولو تعالى
ب الصورة التي أصبح عمييا قوم عاد قرّ  ، فو التعبير القرآني توظيفًا فنيًا متقناً وظّ 

 ، نخل المنقعريوا بالب  وقد شُ  ، بعدالعذاب الذي حل بيم وبشاعة ىذا العذاب وفظاعتو
 فيو ، ر مؤثرـمن شأنو تقريب الصورة إلى األذىان بشكل مباش ، يّ وىوتشبيو حسّ 

ع ـألنو يق ؛ و في أذىان المتمقينـبو بو ووضوحـويوضح الصورة لقرب المش يقرب
  . تحت حواسيم

 
ألنيم كانوا طوال القامة ضخام  ؛ اد بالنخيلـو التعبير القرآني قوم عبـّ وقد ش

نقطع اقد  ، فأصبحوا بعد العذاب أعجاز نخل ال فروع ليا وال أغصان ، األجساد
 .  ما كان متصاًل بيا في الحياة كلّ  عنيا

ذه المعاني عمى نحو عميق وعمل بصورة حيوية فاعمة ـوقد أخرج التشبيو ى 
فإن التعبير القرآني  ،لتحريك العقول والقموب ؛عمى إجالء المعنى وتقريره في النفوس

ة المتخيمة عن المعنى الذىني والحالة النفسية وعن النموذج ربالصورة المحسّ يعبّ  "
ور ثم ـادث المحسوس والمشيد المنظـاإلنساني والطبيعة البشرية كما يعبر بيا عن الح

 .(ٕٙ) " ميا فيمنحيا الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددةـبالصورة التي رس  يرتقي
 .  ية التي ييدف إلييا القرآن الكريملتحقيق االستجابة النفس وذلك كمو

 

(27) چڤ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ٿ  ٹ  ٹچ  : في قولو تعالى  ـ ٖ
الكريمة تشير إلى  فاآلية .
فوقع بيم العذاب ، الناقة العذاب الذي حل بقوم ثمود بسبب كفرىم وطغيانيم وعقرىم

وا ، فصار  فمم تبق منيم عين تطرف أىمكناىم بصيحة واحدة صاح بيا جبريل  "
 . (ٕٛ) " ىشيمًا مفتتًا كيابس الشجر إذا بمي وتحطم وداستو األقدام
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:  قال الزمخشريو .  ر وتحطمـس من الورق وتكسـىو ما يب : اهلشيمو 
:الشجر اليابس المتيشم المتكسر، والمحتظر ىو الذي يعمل الحظيرة وما  )اليشيم

فأصبحوا شجرًا ،  (ٜٕ) ( بطول زمان وتتوطؤه البيائم فيتحطم ويتيشم يحتظر بو يبس
 . (ٖٓ) " قد انتيى إلى غاية الجفاف حتى بمغ إلى أن يجمع ليوقد يابسًا "
والمتأمل في  مرسل مجمل وىو تشبيو، چڤ  ڤڤ چ  نمحظ التشبيو في قولو: 

فإن التعبير ، ىذا التشبيو يرى عظمة اهلل تعالى وجبروتو من خالل ما حل بقوم ثمود
إلبراز صورة الحال التي أصبح عمييا القوم بعد  ؛ بيو الحسيّ ف ىذا التشالقرآني وظ  

، ره اهلل سبحانو عمييموقد انتيوا إلى المصير المحتوم الذي قدّ  ، نزول العذاب
فضاًل عن نجاسة المكان الذي  ، فأصبحوا كاليشيم الذي داستو الحيوانات بأقداميا

 . وقع فيو ىذا اليشيم
  

،  ودـبشكل جمي الذل والصغار الذي أصبح فيو قوم ثمالتشبيو في اآلية يبرز  إنّ  
جعميم ىشيمًا يجمعو صاحب الغنم فييبس  فالعذاب " ، وسوء مصيرىم ، وقمةشأنيم

 .  (ٖٔ) " تكسرًا بوطء الدواب والناس لو ويزيد
 

 رسموببرز التشبيو في اآلية قدرة اهلل سبحانو وانتقامو من الذين يكذبون ألقد  
ليكون رادعًا لكل عاٍص ال يخشى  ؛ روا بيذا الشكل الفظيعو  وقد صُ .  آياتو ويكذبون
 . وال يتبع سبيل المؤمنين اهلل تعالى
  
 يمول المتمقين وقموبـبيو عمى تعميق المعنى وتثبيتو في عقـوقد عمل التش  

تجابة النفسية من خالل ـحداث أىداف القرآن الكريم في تحقيق االسال
 .  أمام ربو ذي القوة المتين وضعفو زاإلنسانـتصويرعج
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اهلل  فاآلية تشير إلى عظمة .(42) چپ  ڦ  ڦ  ٱ  ڦ  ڦچ  : في قوله تعالى  ـ 3
 فاهلل سبحانو أمره  ، فما يمنعو شيء ، سبحانو وتعالى في الخمق واإليجاد من العدم

 ي رة واحدة كممح بالبصر فـأننا في الخمق واإليجاد إال مـوما ش بين الكاف والنون "
 . (ٖٖ) " السرعة تقول لمشيء كن فيكون

  
فالتعبير القرآني  ، و تشبيو مرسل مجملـة الكريمة وىـنمحظ التشبيو في اآلي

 اد ترىــو سرعة أمر اهلل سبحانو في الحدوث كطرفة العين التي ال تكشبّ 
 . ( كن اآلية يعني به ) األمر(فيو)،

  

لتقريب الصورة التي يتم فييا  ؛ ف القرآن الكريم التشبيو بشكل متقنلقد وظّ 
التشبيو ألمر اهلل وحدوثو  فإنّ  ، أمر اهلل سبحانو وسرعة حصول ىذا األمر حصول

ان قدرة اهلل وجبروتو ـحيث نمحظ فيو بي ، ر في النفوسـلو تأثير مباش بطرفة العين
  . و عمى كل شيء قديروأنّ  ، وتحكمو في ممكوتو

ة مؤثرة في عقول المتمقين والمستمعين ـة بميغق داللد حقّ ـفالتشبيو في اآلية ق
يصاليا بشكل مؤثر من لتحقيق االستجابة النفسية  ؛خالل الدقة في تأدية المعاني وا 
 . يسعى إلييا القرآن الكريم التي

  
 باب اإلعجاز منـمن جية تركيبو الذي انتظم أس ذا اإلعجاز القرآني يأتي )ـوى

حتى يكون  ، إلى الكممة في الجممة ،لكممة، إلى الحرف في ا الصوت في الحرف
األمرمقدرًا عمى تركيب الحواس النفسية في اإلنسان تقديرًا يطابق وضعيا وقواىا 

 . (ٖٗ) " وذلك إيجاد خمقي ال قبل لمناس بو ،وتصرفيا
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فالتعبير القرآني يختار األلفاظ التي تدل عمى المعنى المطموب بشكل صائب 
. ونمحظ بصورة  ستثير األحاسيس في أعماق النفوسوي ، لييز الشعور ؛ دقيق

 .  األوفر في ىذه السورة المباركة واضحة أن التشبيو المرسل المجمل يأخذ الحظ  
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  املبحث الثاني
  االستعارة

 

 
 
من أعار بمعنى رفع وحول، واستعار فالن سيمًا من كنانتو دفعو  : االستعارة لغت

 . (ٖ٘) وحولو منيا إلى يده
  

دع أن تفصح بالتشبيو ـفت ، بيو الشيء بالشيءـأن تريد تش : تعارة اصطالحا  واالس
 . (ٖٙ) فتعيره المشبو وتجريو عميو ، وتجيء إلى اسم المشبو بو ، وتظيره

  
 :  وأركان االستعارة هي

 ، وىو المشبو بو.  المستعار منوـ   4
 ، وىو المشبو.  المستعار لوـ   2
 . (ٖٚ) ل، وىو المفظ المنقو  المستعارـ   4

 
 :  وتنقسم االستعارة باعتبار طرفييا إذا كانت مفردة إلى قسمين

 
ىي ما صّرح فييا بمفظ المشبو بو دون المشبو أو  : االستعارة التصريحية ( ٔ)  

 .  (ٖٛ)ىي أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيو ىو المشبو بو 
قد يظير التشبيو  : " ال عنياعرفيا الخطيب القزويني فق : االستعارة المكنية(  ٕ)  

  تَ ثبَ عميو بأن يُ  ويدل   ، فال يصرح بشيء من أركانو سوى لفظ المشبو ، في النفس
بالمشبو بو غير أن يكون ىناك أمر ثابت حسًا أو عقاًل  مختص   لممشبو أمرٌ 
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 (ٜٖ) " يانًا عيـفيسمى التشبيو استعارة بالكناية أو مكن ، ذلك األمر عميو اسمُ  يجر أُ 

 . 
إن الجامع في فيم االستعارة التصريحية والمكنية أنيما يقومان عمى مبدأين  

 :  واضحين ىما
 .  مبدأ النقل أي نقل المفظ من معنى إلى آخرـ   4
 . (ٓٗ) ( المستعار منو والمستعار لو وجود مشابية بين المعنيين )ـ   2
  

ييا إذا كانت مفردة االستعارة تنقسم باعتبار طرف والتقسيم السابق يشير إلى أنّ 
اك نوع آخر ـوىن . تعارة في المفردةـذا يكون إذا كانت االسـوى ، إلى تصريحية ومكنية

( وىذه  االستعارة التمثيمية من االستعارة الذي يقع في التركيب ويطمق عميو )
لعالقة المشابية بين  ؛ االستعارة تقع في تركيب استعمل في غير داللتو األصمية

وتسمى  ، ةأأي من حالة أو ىي ، من عدة أمور والمشبو يكون فييا منتزعاً  ، الحالتين
 .  (ٔٗ) ىذه الصورة االستعارة التمثيمية

 
ىي المفظ المركب المستعمل فيما  : " تعارة التمثيميةـوقال القزويني عن االس

شبو بمعناه األصمي تشبيو التمثيل لممبالغة في التشبيو أي تشبيو إحدى صورتين 
عتين من أمرين أو أمر باألحرى ثم تدخل المشبو في جنس المشبو بو مبالغة في منتز 

 .  (ٕٗ) " التشبيو فتذكر بمفظيا من غير تعقيد بوجو من الوجوه
 

 ، ذا الفن البيانيـت في تراكيبيا ىـورة المباركة حممـلقد وردت آيات في الس     
چ  چ   چ  ڇ  ڇ         چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  : فنمحظ االستعارة في قولو تعالى

 (34)  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ 
.  

 

وح بعد تكذيبيم لنبييم وكفرىم ـذاب الذي حل بقوم نـان تشيران إلى العـفاآليت    
، وجعمنا األرض كميا عيونًا  فأرسمنا المطر من السماء منصبًا بقوة وغزارة برسالتو "
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 ، د قدرىا في األزلـقفالتقى ماء السماء وماء األرض عمى حال  ، متفجرة بالماء
 .  (ٗٗ) " وقضاىا بإىالك المكذبين غرقاً 

 

چ  چ  : ىـاألولى في قولو تعال : نـود استعارتيـونمحظ في تركيب اآليتين وج

وىي ،  چڇ  ڇ   چ ى:ـة في قولو تعالـ. والثاني وىي استعارة تمثيمية،  چڃ  ڃ 
 . استعارة مكنية

  

 تعالى تدفق المطر وانيماره من السحاب و اهللففي االستعارة التمثيمية شبّ    
نشق بيا أديم األرض بطريق االستعارة او  ، بانصباب أنيار انفتحت بيا أبواب السماء

 . التمثيمية
  

ووقع عمى  ، التفجير وقع لمعيون في المعنى عمى أنّ  أما االستعارة الثانية فتدلّ     
حيث أفاد أن األرض  ، وقد حصل بذلك عمى معنى الشمول ،األرض في المفظ

 . (٘ٗ) أصبحت كميا عيونًا والماء يتفجر من كل مكان فييا
  

جعمنا األرض كميا كأنيا عيون تتفجر وىذا أبمغ من قولك  : " وقال الزمخشري    
وفجرنا عيون  : المفظ عمى ظاىره فقيل ولو أجري "،  (ٙٗ) " وفجرنا عيون األرض

ولكان المفيوم منو أن  ، ك ولم يدل عميولم يفد ذل ، األرض أو العيون في األرض
أما  .(ٚٗ) " الماء قد فار من عيون متفرقة في األرض وتبجس في أماكن فييا

فقد شبو فييا الماء النازل من ،  چڇ  ڇ  چ : االستعارة المكنية في قولو تعالى
فالتعبير القرآني  ، السماء والمتفجر من األرض بطائفتين جاءت كل واحدة من مكان

تصوير ىيئة عمى  ؛ االستعارة التمثيمية عممتو ،  چ... چ  ڃ  ڃچ  : ي قولوف
 . اء النازل المنيمر من السماء عمى وجو التصوير الحسيـالم
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چ  ڃ  ڃ چ  وقد استعار ليذا الماء المنصب بعنف وقوة وغزارة شديدة التركيب    

الستعارة في اآلية فإن ا ؛الذي أبرز عمى حقيقتو في أجمى بيان لمعين والفكر چ
 ، الحياة في أجزاء الصورة التي صورت ىذا الماء النازل من السماء الكريمة تبث  

وقربتيا بالطريقة الحسية الموحية التي ىي أكثر تأثيرًا وأبمغ إصابة من الطريقة 
وذلك لما حوتو ىذه االستعارة "من البيان  ، الذىنية التجريبية في الحس والوجدان

فإن نزول الماء واندفاعو من الجو عمى شكل  ، (ٛٗ) لى ما يدرك باألبصار"باإلخراج إ
 . جماعات كثيرة خارجة من أبواب الدار يوحي بكثرة ىذا المطر وشدتو وسرعة نزولو

  

وقد شكمت ىذه الصورة االستعارية التمثيمية إلى جانب االستعارة المكنية في 
الذي حل بقوم نوح تصويرًا حيًا  ذابـوحدة متماسكة صورت الع چڇ  ڇ   چ قولو:

وقوتو في االنتقام من القوم المكذبين ونصره لرسمو من ،يدل عمى عظمة اهلل سبحانو
  .(ٜٗ) ىؤالء الظالمين

 

فاآلية  (ٓ٘) چۋ  ۋ  ۅ     ٴۇۆ  ٴۇ  ۋچ  : ىــو تعالـتعارة في قولـونمحظ االس    
ما عاينوه من قدرة اهلل فقد كذبوا "بعد ،  تشير إلى تكذيب أىل مكة لمنبي محمد

 (ٔ٘) " يطان من الباطلـوا ما زين ليم الشـقاق القمر واتبعـتعالى في انش
فنمحظ  ،

فاهلل تعالى شبو حال  . وىي استعارة مكنية،  چۋ  ۋ  ۅ    چ : االستعارة في قولو
المطموب في مختمف الطرق من بعيد أو قريب إلى أن سير المسافر إلى المكان 

، فاآلية فييا  كان المطموب باستقرار األمر الذي بين النبي وخصومويستقر في الم
 . سوف ترسخ بعد تقمقيا تعريض باإليماء إلى أن دعوة النبيّ 

 
وأن أمر  ، د أن يصير إلى غاية يستقر عميياـكل أمر الب : " وقال الزمخشري    
 " عاقبتور ليم ـو حق أو باطل وسيظيسيصير عمى غاية يتبين عندىا أنّ   محمد

(ٕ٘) . 
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وكان  ، برز المعنى وأظيره بشكل جميأونمحظ أن تركيب االستعارة المكنية قد     

لتعطيك  نيا "إاالستعارة حيث  سماتمن  سمةوىذا التأثير  . لو أثر في النفوس
 ،الكثير من المعاني باليسير من المفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر

 . (ٖ٘) " واحد أنواعًا من الثمروتجني من الغصن ال
  

 ، (ٗ٘) چں  ں  ڻ  ڻ     ٹ   ٹ  ۀ چ  : نمحظ االستعارة في قولو تعالىو 
فاهلل سبحانو  ،واالتعاظ بمواعظو ،عمى تعمم القرآن الكريم والعمل بو فاآلية تحث  

فقد جعل اهلل القرآن مييئًا وسياًل لمن أراد حفظو وفيمو أو  ،ره لمعبادةمو ويسّ سيّ 
ں  چ  : فنمحظ االستعارة في تركيب اآلية ،فيو رأس سعادة الدنيا واآلخرة ،التعاظ بوا

 . وىي استعارة مكنية . چں  ڻ  ڻ 

  
ألجل  ؛ مت داللتوي  فيو قد سُ  ، ل عمييمي  ر لممتذكرين وسُ ـس  فالقرآن الكريم إنما يُ 
"فجعمت سرعة  ،عومن رحمة اهلل سبحانو وبديع صن اوىذ ،انتفاع الذكر بذلك التيسير

ألنو يشيع ويروج بيا كما ينتفع  ؛ترتب التذكر عمى سماع القرآن بمنزلة منفعة لمذكر
 . (٘٘) " ت لو أباعدىاـبَ ر  وقُ  رت لو وسائل تحصيمو،س  طالب شيء إذا يُ 

 

فالتصوير االستعاري في اآلية يدفع العقول والقموب عمى التفكر والتأمل في      
 . ر فيياـوالتفك ، المخاطبين عمى االستجابة ليا ث  ـبديعة التي تحتخيل ىذه الصورة ال

وقد استطاع  .وىذا ىو ىدف القرآن الكريم ومقصده في تحقيق االستجابة النفسية
 ةفي صورة مستجدّ  أبداً نيا "تبرز البيان إتحقيقيا من خالل توظيفو لالستعارة المكنية ف

 . (ٙ٘) " فضالً  ، وتوجب لو بعد الفضل تزيد قدره نبالً  ،
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رف من لكل ما عُ  " ويأتي ذلك من نسق القرآن الكريم وتركيبو المباين بنفسو   
وعمى أنو يؤتي بعضو بعضًا  ، وتنزيل كالميم ، أساليب البمغاء في ترتيب خطابيم

وتناسب كل آية منو كل آية أخرى في النظم والطريقة عمى اختالف المعاني وتباين 
 . (ٚ٘) " األغراض

 

         ۇئ  ۇئ  ۇئڳ    ڳ   ی  ي    ۇئچ  : نمحظ االستعارة في قولو تعالىو 

نكار  ، (  صالح فاآلية تشير إلى تكذيب قوم ثمود لنبييم ) . (ٛ٘) چ ۇئ وا 
 ،ىل خص بالوحي الرسالة وحده دوننا " : وقد تبجحوا بشتى األكاذيب وقالوا ،رسالتو

 . (ٜ٘) " ؟ وفينا من ىو أكثر منو مااًل وأحسن حاالً 
  

ن فإ ، وىي استعارة مكنية چڳ   ۇئچ  : ونمحظ االستعارة في قولو تعالى     
نما استعير ىذا المفظ ) ، اإللقاء يكون بالماديات بيان الحقيقة التغيبية ل ؛ ( اإللقاء وا 

ماء ـوالس ، فكأنيم قالوا: الممك جسيم ، اء أنزل بسرعةـوذلك ألن اإللق ؛ لقوم ثمود
 . (ٓٙ) نزل عميو الوحي في لحظةف يـفكي ، بعيدة

  

وس ىؤالء ـتعارة المكنية حقيقة نفـد أبرز التعبير القرآني في توظيفو لالسـوق
وفي ذلك يتجمى األسموب  ،وأجمت المعنى بشكل بديع مؤثر ، الكفار المكذبين

فإنو يخاطبيا بما يثيرىا إثارة روحية  ، القرآني الحكيم بإعجازه في مخاطبة النفوس
ومن ثم تحقيق مقاصد القرآن الكريم  ، من أجل تحقيق االستجابة النفسية ؛ عالية

 . وأىدافو
  

 ، (ٔٙ) چ ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئچ  : ىـو تعالـارة في قولـالستعاظ ـونمح    
فاآلية تشير إلى عذاب آخر ينتظر المشركين غير العذاب الذي وقع بيم من قتل 

بل القيامة موعدىم التي ىي أعظم  ، بتيمذا تمام عقو ـى فميس " ، درـر يوم بـوأس
  . (ٕٙ) داىية وأشد مرارة من القتل واألسر"
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وىي استعارة  ، (ر  مَ أَ  في لفظة ) چ ۇئ  ۇئ  ۇئ چ : فنمحظ االستعارة في قولو    
لتصوير يوم  ؛ ( في معناىا الشديد المرارة فإن التعبير القرآني استعار ) ة ،تصريحي

دتو االستعارة وىذا التصوير الحسي الذي جسّ  ، رينالحساب وشدتو عمى الكاف
رارة في وصف صورة ذلك اليوم ـفي إبراز معنى الم التصريحية كان لو األثر الكبير

ذ ـليطرق القموب والعقول ويفتح أماميا مناف ؛ وجعمو ماثاًل أمام العين ، العصيب
 . ييا القرآن الكريمكثيرة لمتفكر والتدبر وتحقيق االستجابة النفسية التي يسعى إل

  

  ۀ ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ    ڱ   ڱ  ڱ   چ : ونمحظ االستعارة في قولو تعالى

(54) چۀ  ہ  ہ 
 . 

  

صرارىم عمى  فاآليات تشير إلى العذاب الذي حلّ     بقوم لوط نتيجة كفرىم وا 
نذاري الذي أنذركم بو لوط فوقع بيم العذاب "،  الفاحشة  . (ٗٙ) " فذوقوا عذابي وا 

 

 ، چڱ   ڱ  ڱ  چونمحظ أن التعبير القرآني قد استعار الذوق في قولو:     

رت نفسيا في قصة لوط مرتين زيادة وتوكيدًا فاالستعارة في اآلية تصريحية قد تكرّ 
فإن حاسة الذوق عند اإلنسان مقتصرة  ،لتحقيق صورة العذاب وتقريبيا ؛ لممعنى

، وداللة المعنى في  حس  عاش ويُ ما يُ ذاق بقدر عمى األشياء المادية والعذاب ال يُ 
من األثر الذي تدركو  ة الذوق أشد  الذي تدركو حاسّ  األثر النفسيّ  اآلية تشير إلى أنّ 

وذلك من أجل تحقيق معنى العذاب  ؛ حاسة أخرى خاصة في سياق العذاب ةأيّ 
 .  والشعور ما يكون في ألمو عمى الحّس  عمى نحو أشدّ 

 

وط وعممت ـبقوم ل تعاري مشيد العذاب الذي حل  ـيب االسد أجمى التركـوق     
وىذا اليدف  ، ســم الشعور بالعذاب وأثره في النفـاالستعارة التصريحية عمى تعميق أل

بعد أن وظف  ، (٘ٙ) إلييا يرميالتي  هىو من ضمن أىداف القرآن الكريم ومقاصد
استعارة التعبير القرآني ف ، لتحقيق تمك األىداف والمقاصد ؛ االستعارة التصريحية

 . (ٙٙ) وتؤثر فييا تأثيرًا نفسيًا عميقاً  ،تالمس الفطرة اإلنسانية
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االستعارة في التراكيب  يستعملم ـورة المباركة لـظ أن التعبير القرآني في السـونمح     
نما  ، والمفردات فقط وقد وردت آيات في السورة  ، في الحروف أيضاً  استعممياوا 
  ۇئ  ۇئ   ۇئ  ۇئچ :  ت فييا االستعارة بالحرف كما في قولو تعالىالمباركة وقع

 (57) چ ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئ        ۇئ  ۇئ
. 

  
نيم إذا تبعوه إ : وقد قالوا لو ، واآلية تشير إلى تكذيب قوم ثمود لنبييم صالح    

فاآلية الكريمة تشير إلى ما قالوه إذا اتبعوا صالحًا أنيم  ، لفي خطأ وذىاب عن الحق
 ل وسعر. في ضال

( لحصر معنى  في فنمحظ أن التعبير القرآني قد وظف الحرف االستعاري)    
فقد جاء السياق في اآلية بالمعنى االستعاري  ، الضالل والسعر عمى قوم ثمود

( في مجال متواضع إلى مجال  في حيث انتقمت داللة الحرف ) ، التصريحي
 . مجازي جديد

  

اء ـومن شأن ىذا االستعمال االستعاري لمحرف أن يعطي تركيب اآلية إيح     
. فالحرف (ٛٙ) إليو القرآن الكريم يرميوخصوبة في التعبير عن المعنى الذي 

 التعبير عن موقف المكذبين من قوم ثمودفي ( منح سياق اآلية قوة  في االستعاري )
معنيان معنويان تجريديان بحرف  ( وىما الضالل والسعر )فـ  ، ووقوفيم ضد نبييم ،

 " ماوكأني اأصبح ، ( الذي يفيد الظرفية المكانية في استعمالو األصمي في الجر )
 . (ٜٙ) " أوعية ليم متمبس فييم

  
و ـدة اتيام المكذبين لمنبي صالح بأنو ىـونمحظ أن التصوير في اآلية يوحي بش   

سقت ىذه االستعارة الحرفية وبذلك تنا ، الذي في ضالل وسعر وشدة غضبيم منو
فيي منبئة كاشفة عن نفوس الكافرين المريضة التي امتألت تكبرًا  ، مع سياق اآلية
 .  (ٓٚ) فحق عمييم العذاب ، وغرورًا وضالالً 
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 ، (ٔٚ) چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  چ  : الىـو تعـرف في قولـارة بالحــظ االستعـونمح
ولبيان حاليم وظف التعبير القرآني  ، ةـفاآلية تشير إلى حال المؤمنين في الجن

وما فييا من  ، ليبين نعيم المؤمنين في تمك الجنان ؛ ( في الحرف االستعاري )
و ورؤية جريان الجداول ـو واألنس والمحادثة واجتناء الفواكـأنيار ولذات من المي

 وقد منح االستعمال االستعاري . ور وألوان السوابحـر الماء وأصوات الطيـوخري
وما أعده اهلل  ، تصريحي داللة تعبيرية فائقة تشير بشكل جمي إلى نعيم الجنةال

 .  سبحانو لعباده المؤمنين فييا
 
 

 املبحث الثالث
 تــالكناي

 

 
 
 وىو إذا تكمم ي ،وكنى األمر بغيره يكن ، أن تتكمم بشيء وتريد غيره : الكنايت لغت

  . (ٕٚ) بغيره ممايستدل بو عميو نحو الرفث والغائط
 

 وـاه معـفيي لفظ أريد بو الزم معناه مع جواز إرادة معن : أما الكنايت اصطالحا  
 . (ٗٚ) . أو ىي لفظ أريد بو الزم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ(ٖٚ)
  

بل تريد  ، العرب تمفظ المفظ أحيانًا وال تريد بو معناه الذي يدل عميو بالوضعف
 . يث إذا تحقق األول تحقق الثاني عرفًا وعادةً بح ، منو ما ىو الزم لو في الوجود

  
 : وتقسم الكناية من حيث المكنى عنو إلى ثالثة أقسام   
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 .  المطموب بيا غير صفة وال نسبةـ   ٔ
 .  . وتقسم إلى قريبة وبعيدة وواضحة وخفية المطموب بيا صفةـ   ٕ
 . (٘ٚ) المطموب بيا نسبةـ   ٖ    

طبيعة الوسائط التي تتحقق بالكناية وقسموىا إلى خمسة  ل البالغيون فيوقد فصّ   
 .  (ٙٚ) : التعريض والتمويح واإليماء واإلشارة والرمز أقسام ىي
 

 ر يرتبط بالمفظ الظاىر ويمزموـظ الكنائي معنى آخـو أن يراد بالمفـوى : التعريض    
لكناية أساسو ففي ا ، إال أن التالزم بين المعنيين في الكناية والتعريض مختمف ،

عمى أن التالزم بين المعنى  معين ،دد وسياق ـوال يرتبط بموقف مح ،العرف والعادة
 . (ٚٚ) في التعريض يتبع في الوقت الخاص الذي يقال فيو الكالم

 
 ، دةـاية التي بينيا وبين المكنى عنو مسافة بعيـفيكون في الكن : أما التلىيح

 ين المفظ وبين المعنى المكنى عنو المقصودوذلك حسب كثرة الوسائط التي تتوسط ب

(ٚٛ)  . 
 

و ـائطيا مع خروج المكنى عنـمت وسقة التي ـ: الكناي أما اإلشارة واإلمياء فهما
 . (ٜٚ)  الذي تقضي إليو

  
 . (ٓٛ) فيي الكناية التي قمت وسائطيا إلى المكنى عنو مع خفاء : الرمسأما 
  

دد من آياتيا ففي قولو ـقد جاءت في عظ أن الكناية ـوفي السورة المباركة نمح
(44) چه  ھ  ے  ے چ  : تعالى

ة ـوىي كناي چه  ھ چ  : ة في قولوـظ الكنايـنمح 
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 ر القرآني استخدم صيغة المبالغة في قولو )ـ( فالتعبي يوم القيامة و )ـعن موصوف ى
ون وقرب حدوثيا فضاًل عن ك ، اـ( زيادة في توكيد دنوى قربت ( بدل من ) اقتربت

، فالتعبير القرآني  فكأن يوم القيامة قد وقع ، المفظة قد جاءت بصيغة الماضي
بحيث يؤدي كل لفظ عممو في إجالء المعنى  ،يختار األلفاظ ويوظفيا توظيفًا دقيقاً 
 . لتحقيقو ؛المطموب الذي وظفو القرآن الكريم

الل ـواخت ، ذا الكون المنظورـراط عقد ىـاعة يشير إلى دنو انفـفاقتراب الس
والكناية في اآلية في قرب  . ىذا النظام العجيبموازينو وضوابطو التي تمسك بو في 

 ؛ اط في العقول واألذىانـلتثير النش ؛ ذلك اليوم العصيب توحي بشدتو وثقمو
 . إلحداث االستجابة النفسية التي يسعى إلييا القرآن الكريم

  
ل من معجزة انشقاق القمر جع چه  ھ  ے  ے چ :  ونمحظ أن قولو تعالى

وسيمة لمتذكير بدنو يوم الحساب عن طريق االندماج بمناسبة أن القمر كائن من 
فمما حدث تغير في  ، الكائنات السماوية ذات النظام المساير لنظام الجو األرضي

 . نظامو لم يكن مألوفًا من قبل تنبو الناس لالعتبار بإمكان اضمحالل ىذا العالم
  
ا إقامة أصول الدين في ـورة التي من أبرز أىدافيـذه الكناية في السـت ىوجاء    

في توحيد اهلل سبحانو في إلوىيتو وربوبيتو لكل ما ىو مخموق   (ٕٛ) القموب والنفوس
ک    کچ :  الىـال تعـق . في البر والبحر من أحياء وأشياء وفي مقدمتيم بنو آدم

(44) چڱ  ڱ  ں  ں  ک ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 . 

 

ٹ  ٹ       پ  پ    ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   پچ  : ظ الكناية في قولو تعالىـونمح

(43) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   ٹٹ
 ،فاآلية تشير إلى أول مشيد من مشاىد يوم الحساب"  .

 فأبصار الكافرين ذليمة "ال يستطيعون دفعيا من شدة اليول حين يخرجون من القبور
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ر في اآلفاق ال يدرون أين ـرعة إجابتيم لمداعي جراد منتشـىم وسكأنيم في انتشار  ،
 . (٘ٛ) " ، مادي أعناقيم إلى الداعي ال يتأخرون يذىبون من الخوف والحيرة

 ، چٱ  ڦ چ  األولى في قولو تعالى: :ونمحظ في اآليتين الكريمتين وجود كنايتين
يبعثون من قبورىم  ركين حيثـة تشير إلى حال المشـفاآلي ، وىي كناية عن صفة

فإن  ، م وىوانيمـوىي كناية عن ذلي ، يءـال يرفعونيا إلى ش ، غاضين أبصارىم
كناية عن الذلة وأال تخذل ألن ذلة الذليل وعزة العزيز تظيران  أن  وع األبصار "ـخش

 . (ٙٛ) " في عيونيما
 ة ذليمةففي عيون الكافرين حين يبعثون تتجسد حالتيم النفسية فأبصارىم خاشع     

ذل ـعن صفة ال ةً ـوىي كناي ، چ ٹٹ  ٹ     ٹ چ : ، والكناية الثانية في قولو تعالى
يدعون ألمر ال حين  ،واليوان الذي يصيبيم حين البعث في ذلك اليوم العصيب

وقد صور التعبير القرآني مشيد الفزع واليول والخوف والذل الذي  .يعممون عنو شيئاً 
 . والسخرية تصحبيم من ىول ذلك اليوم وفزعو ، تنتابيم فالحسرة ، يصيب الكافرين

  
فاآلية تشير إلى إحدى  ، (47) چڌ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ چ  : ونمحظ الكناية في قولو تعالى    

فنجاىم اهلل  ، ( نوح م )ـوا بنبييـوح الذين آمنـنعم اهلل عمى عباده المؤمنين من قوم ن
ًا عمى السفينة ـحممنا نوح وميم أي "تعالى من العذاب الذي عاقب بو الكفار من ق

 . (ٛٛ) " ة المشدودة بالمساميرـة العريضـواح الخشبيـذات األل
 

أراد "  : . قال الزمخشري والكناية في اآلية الكريمة عن موصوف وىي السفينة     
وتؤدي  ، فتنوب منابيا ، وىي من الصفات التي تقوم مقام الموصوفات،  السفينة
 وقد كنى التعبير القرآني عن السفينة وىي الموصوف بمفظتين وىما ) .(ٜٛ) " مؤداىا

وىذا المعنى  ، ياـحيث تظير داللتيما قوة السفينة ومتانة صنع ، ( األلواح والدسر
فالمطر منصب من  ،يتناسب مع سياق الطوفان العظيم الذي أحاط خطره بكل حي
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فالتقى ماء  ،تفجرة بالماءواألرض تحولت كميا إلى عيون م ، السماء بقوة وغزارة
 . ليكونا طوفانًا ىائاًل ال ينجو أحد منو غير المؤمنين ؛ السماء بماء األرض

فالتنكير يفيد  ، ة الكريمةـ( في اآلي ، ودسر ألواح ونمحظ التنكير في المفظتين )    
التي  ،وشدتيا تياومن داللتو ىذه تبرز عظمة ىذه األلواح والمسامير وقو  ، العموم

عمت السفينة تصمد أمام الطوفان الذي أمر اهلل بو انتقامًا لنبيو وتحقيقًا لسنتو في ج
  چٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ٹڤ  ڤ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ :  عقاب األمم المكذبة لقولو تعالى

(44)
 . 

 

ألن فييا  ؛ دلت عمى معنى عميقف ، ف الكناية بشكل دقيقفالتعبير القرآني وظّ     
س ورىبة عند ذكر ـخاطبين وفكرىم وما ينتاب نفوسيم من أحاسينقاًل كبيرًا لحس الم

وكيف صمدت ىذه السفينة المصنوعة بإحكام أمام ىذا الطوفان العظيم  ، الطوفان
  . الذي حدث بأمر اهلل سبحانو انتصارًا لعبده ورسولو نوح 

 

  چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ چ  : ىـو تعالـظ الكناية في قولـونمح    
(44)

بعد  ، فاآلية تشير إلى طغيان قوم لوط عقب اإلنذارات التي أنذرىم بيا نبييم .
جاء  ولما جاءت المالئكة إلى لوط  .فما استجابوا ،تخويفيم من عذاب اهلل تعالى

ليفجروا بيم بطريق  ، وىم المالئكة أضيافووطمبوا أن يسمم ليم  الكفار مسرعين إليو "
 .(ٕٜ) " المواطة

 

( التي  المواطة ي )ـة وىـعن صف چگ  ڳ  ڳ  ڳ چ  ةـة في اآليـظ الكنايـونمح    
جاء بأسموب الكناية تجنبًا ومحاشة قد . ونمحظ التعبير القرآني  كان قوم لوط يفعمونيا

 ،فالتعبير القرآني يختار أنسب األلفاظ وأدقيا في التعبير عن مبتغاه .لمذكر القبيح
دقيقًا ال  فجاء اإلخبار في اآلية سامياً  ، الميذب فعبر عن الفاحشة بأسموب الكناية

 .  يخدش الشعور والعاطفة
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ألن فعميم  ؛ وطـية بالغة وقعت عمى قوم لـوقد دلت الكناية أيضًا عمى عقوبة نفس    
فمم يرد معنى  ، اق لفظو ظاىرًا في التعبير القرآنيـالقبيح أعظم وأكبر من أن يس

نما كنى  ، ة بمفظوـالمواط وقد جعميا اهلل سبحانو من األعمال  ، عنو بالمراودةوا 
ڦ    ڦ         ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ      ڤ  ڤچ  : الخبيثة فقال تعالى

  (44) چڦ  ڦ   چ 
. 

 

ة البعد التيذيبي ـر عنو القرآن الكريم بالصورة الكنائيـالمعنى الذي عبّ  ويوضـح    
 ، فالقرآن الكريم حارب ىذه الفاحشة ، (ٜٗ) لنفوسالذي يحرص عميو لتربية األذواق وا

فيي ال تمبي طمب  ، د المجتمع وتدمرهـفيي تي ، من عاقبتيا الوخيمةو  ، وحذر منيا
نما ىي شاذة ال يطمبيا  ، الفطرة السميمة  . ال الشواذإوا 

  
لكونيا من األساليب  ؛ تعد الكناية في القرآن الكريم وسيمة حيوية في التعبيرو     

نما تحرك العقل والذى ،رةً ـفيي ال تدل عمى المعنى في صورة مباش ، اإليحائية ن ـوا 
 . لموقوف عمى المعنى المقصود ؛ والخيال

 ،لتؤدي المعاني المطموبة ؛ فالقرآن الكريم يختار الكناية اختيارًا دقيقًا ويوظفيا    
 ؛ ر تأثيراً ـعميا أكثويج ، ق بياـفكل مفردة من مفرداتو موضوعة في الموضع الذي يمي

 .  ويتحقق من سياقيا أبعاد معنوية ونفسية وجمالية ، لتؤدي معناىا
 

 املبحث الرابع
 اجملاز

 

 
 
،  ار فيو وسمكوـ: س از وجاوزهـاز الموضع ومجازًا وجـجزت الطريق وج : اجملاز لغت

ل عَ زَمفْ . والمجا (ٜ٘) عـوجاوزت الموضع جوازًا بمعنى أجزتو والمجاز والمجاوزة الموض
ذا عدل بالمفظ عما يوجبو أصل المغة ، من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه  .  (ٜٙ) وا 



 

 حهجلح كليح العلوم اإلسالهي

 م1222 -هـ 2341الوجلذ الخاهس      العذد العاشر           

 

 334 

 
وىو كل كممة أريد بيا غير ما وضعت لو في وضع واضعيا لمالحظتو بين    

وضع الثاني واألول فيي مجاز. أو ىو كل كممة جزت بيا ما وضعت لو في 
ز بيا جوّ فييا لمالحظتو بين ما تُ الواضع إلى ما لم توضع لو من غير أن تستأنف 

 . (ٜٚ) إليو وبين أصميا الذي وضعت لو في وضع واضعيا في المجاز
  

 . : المجاز المرسل والمجاز العقمي وىو عمى قسمين ىما   
  

ىو استعمال المفظ في غير ما وضع لو أصاًل مع قرينة تمنع  : المجاز المرسل  (ٔ)
ة إلى معان ـاأللفاظ من حقائقيا المغوي فيكون إذا نقمت ،إرادة المعنى الحقيقي

 . (ٜٛ) أخرى بينيماصمة مناسبة
  

 ويختمف ، ويـألن كمييما من المجاز المغ ؛ ابو االستعارةـوالمجاز المرسل يش
 المجاز المرسل عن االستعارة بأن عالقاتو متعددة وكثيرة غير المشابية التي تقيد

ألن اإلرسال ىو اإلطالق  ؛ ( الً ـمرس ي المجاز المرسل )االستعارة وقد سمّ 
وأشير عالقات المجاز المرسل ،  فيومطمق في عالقاتو أي ليس لو عالقة معينة

، اعتبار ما  ، اعتبار ما كان ، الجزئية ، الكمية ، المسببة ، السببية : المزومية ىي
 .(ٜٜ) ، اآللية ، المحمية ، الحالية يكون

 
عمل كل واحد من األلفاظ المفردة في موضعو : أن يست فيو المجاز العقميأما (  ٕ)

ناد الفعل أو ما ـأي إس ،(ٓٓٔ) ويكون المجاز عن طريق التراكيب واإلسناد ، األصمي
إلى غير ما ىو لو والفرق بين المجاز العقمي والمجاز المرسل أن المجاز  في معناه

 . . أما المجاز المرسل فيو في المفظة العقمي مجاز في اإلسناد
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،  ، المصدرية ةـ، الفاعمي ةـ: المفعولي ات المجاز العقمي ىيـير عالقـوأش

  . (ٔٓٔ) ، السببية الزمانية المكانية
ۋ  ۅ  ې  ې    ې  ې  چ  : و تعالىـنمحظ المجاز في سورة القمر في قولو 

(442) چ       ۇئ  ۇئ  ۇئ  ۇئۇئ  ۇئ   ۇئ
فاآلية تشير إلى وصول اإلنذارات  . 

وىذا  " ، ذه األمم من عذابـل مكة ومن حوليا وما حل بيـوأخبار األمم المكذبة ألى
  . (ٖٓٔ) " القرآن كممة بالغة بمغت النياية في اليداية واإليمان

 

ن التعبير فإ ، وىو مجاز عقمي چ  ۇئۇئ  ۇئچ : ونمحظ المجاز في قولو تعالى     
 القرآني وصف الكالم بالحكمة عن طريق المجاز العقمي الذي ىو ضرب من التوسع

أسند الفعل إلى ، فقد  وفن من فنون اإليجاز في القول ،في أساليب المغة في التعبير
 . (ٗٓٔ) وكأنو ىو الذي صدر منو ، وجعمو الفاعل المؤثر ،غير ما ىو لو

  

 لتؤدي المعنى المطموب عمى أكمل وجو ؛ فالتعبير القرآني يختار األلفاظ بدقة
لغة في تأكيد وصول اإلنذارات المحذرة فالمجاز العقمي في اآلية أبرز داللة با ،

مع عمميم بما حل باألمم  ألىل مكة ومن حوليا الذين وقفوا ضد دعوة النبي 
 . المكذبة قبميم من عذاب

  
 ، انـفالقرآن الكريم جاء ليدايتيم ففيو حكمة بالغة بمغت النياية في اليداية والبي

، قال  م عن سماع كالم اهلل العظيمفما تنفع اإلنذارات والمواعيد لقوم أصموا آذاني
 (444) چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ   چ : تعالى

. 
  

وأبرز بشكل جمي  ، غو حد الكمالو فالتعبير القرآني صور بالغة القرآن وتأثيره وبم    
فاألنباء واألخبار  ،حقيقة نفوس الكافرين المشركين الذين لم يستجيبوا لداعي الحق

يعتبروا ويتعظوا بما جاءىم من أخبار  فمن األحرى أالّ  ،شيئاً  التي جاءتيم لم تنفعيم
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يوظفيا التعبير القرآني في  ،ألفاظ القرآن بائنة بنفسيا متميزة من جنسيا ن "أل ؛وأنباء
لتحقيق االستجابة النفسية التي ييدف  ؛ ليخاطب بيا العقول والقموب ؛أجمل توظيف

 . (ٙٓٔ) " إلييا القرآن الكريم
 

(447) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹچ  : از في قولو تعالىونمحظ المج
 . 
 فاآلية تشير إلى مشيد من مشاىد يوم الحساب بعد خروج الناس من قبورىم "

ىذا  : يقول الكافرون ، ون وال يتأخرونؤ مسرعين مادي أعناقيم إلى الداعي ال يتمك
 . (ٛٓٔ) " يوم صعب شديد

  

فإن التعبير  ؛وىو مجاز عقمي ، چڤ  ڤ  ٿ  چ : فنمحظ المجاز في قولو تعالى    
ور عسرة ـك اليوم زمان ألمـ( باعتبار أن ذل عسر القرآني وصف ذلك اليوم بمفظة )

 . شديدة من شدة الحساب وانتظار العذاب

مع التعبير الكنائي  چڤ  ڤ  ٿ  چ : وقد تواشج التعبير المجازي العقمي في قولو     
 ، ارىم يوم القيامةـان حال الكفار وانكسـفي بي ، چٹ    ٹ  ٹچ  : وـفي قول

والكافرون يدعون ألمر ال  ، فيي ذليمة ميانة ، فأبصارىم ال يستطيعون رفعيا
 . يعممون عنو شيئًا في ذلك اليوم العصيب الشديد

  

وقد أخرج التعبير القرآني في ىذه المعاني ظاىرة جمية وصور تصويرًا رائعًا      
حين ينتاب الفزع واليمع والخوف والذل المشركين  ، يوم القيامةمشيدًا من مشاىد 

  . وصدوا عن سبيل اهلل تعالى ، ووقفوا ضد دعوة الرسل ، الذين كفروا باهلل
 
وحققت قدرة تعبيرية  ، فالمجاز في اآلية يعد وسيمة فنية عممت عمى إثراء الداللة  

معاني والدالالت في مصدر وعمل عمى إنماء ال ، ىائمة عمى مستوى تركيب اآلية
 . وىو طاقة فنية مضافة في التعبير القرآني ، إشعاع ال ينطفئ
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فاأللفاظ المختارة في تصوير ىذا المشيد قد صورت األلفاظ إلحدى صور يوم     
وعممت عمى  ، وىو تصوير يبث الخوف واليمع في النفوس ، الحشر تصويرًا حقيقياً 

 ، اـفي حياتيم الدني يمرين المكذبين لمنذر وحالنحو عميق في كشف نفسية الكاف
التدبر عمى فتحققت األلفاظ المجازية في اآلية معنًى شديدًا موقعًا حث العقل والقمب 

فإن تصوير  ، لتحقيق االستجابة النفسية التي يسعى إلييا القرآن الكريم ؛والتفكر
ن مجردة وخطوط جامدة تصوير حي منتزع من عالم األحياء ال ألوا القرآن الكريم "

م وىي ـفالمعاني ترس ، تصوير تقاس األبعاد فيو والمسافات بالمشاعر والوجدانات
 (ٜٓٔ) " أو في مشاىد من الطبيعة تخمع عمييا الحياة ، ةـتتفاعل في نفوس آدمية حي

. 
 

 

 

 تـاخلامت
  

ال جدال بأن الدراسة البالغية نشأت وربيت في ظل البحث الدؤوب لعمماء      
لمنيل من  ؛العربية عن أسرار اإلعجاز القرآني، والبحث في تراكيبو وصوره وأساليبو
 . ىذا الفيض الجمالي الذي أودعو الخالق سبحانو في ىذا الكتاب العظيم

  
لنبين ما وسعنا األمر  ؛ قل من القطرة في ىذا المحيط العظيمأوقد جاء بحثنا     

ا يسيم إسيامة كبيرة في جالء يجدنا التشبيو فيو وقد  . ورة القمرـمواقع بيانية في س
يضاحيا ثم الصورة الكنائية  ، قلأتميو الصورة االستعارية بدرجة  ، الصورة البيانية وا 

والتصوير الجمالي  ، ثم كان المجاز طريقًا من طرق اإليضاح البياني ، وىي قميمة
اإليقاع الشديد ألسموب ليتواشج كل ذلك في إبراز  ؛البالغ الدقة في السورة الكريمة

 . اإلنذار والتحذير والوعيد والوعد الذي اتسمت بو سورة القمر
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 الميم اجعل عممنا خالصًا لوجيك الكريم واكتبو في ميزان حسناتنا . 

 

 

 

 

 

 

 هىامش البحث :
                                                 

 ع ) تونس (ــر والتوزيـ، دار سحنون لمنش ورـابن عاش : : التحرير والتنوير ينظر ( ٔ) 
 .    ٘ٙٔ/  ٔٔ : مٜٜٚٔ ،
 ، روتـبي ، عة والنشر، دار الفكر لمطبا : محمد عمي الصابوني صفوة التفاسير ( ٕ) 
  . ٕ٘ٙـ  ٕٗٙ/  ٖ:  ٕٔٓٓ،  ٕ ط
 . ٕـ  ٔسورة القمر ، اآليتان :  ( ٖ) 
 . ٙسورة القمر ، اآلية :  ( ٗ) 
 .  ٜسورة القمر ، اآلية :  ( ٘) 
 . ٙٗـ  ٘ٗسورة القمر ، اآليتان :  ( ٙ) 
 . ٘٘ـ  ٗ٘سورة القمر ، اآليتان :  ( ٚ) 
 ) ادةـم ، ٜٙ٘ٔ،  ، بيروت ، دار صادر بن منظور: ا : لسان العرب ينظر ( ٛ) 

  . ٕٙ/  ٖٔ( :  بين
،  رـ، مص لبابي الحمبيا، مطبعة  ٔ ، ط كاكيـ: الس : مفتاح العموم ينظر( ٜ) 

، دار الكتاب  : الخطيب القزويني اإليضاح في عموم البالغةو  .ٙ٘ٔ ص : ٖٜٚٔ
 . ٕٖٙ/  ٔ: فاجي خنعم الدكتور محمد عبد الم : المبناني شرح وتعميق وتنقيح

 . ٕٕص:  عبد القاىر الجرجاني:  دالئل اإلعجاز ( ٓٔ)
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 . ٗ : ص دالئل اإلعجاز ( ٔٔ)
 .  ٕٙٙـ  ٕ٘ٙ/  ٕٔ : ( شبو : مادة ) لسان العرب ( ٕٔ)
،  رآنـاز القـ، ضمن ثالث رسائل في إعج : الرماني النكت في إعجاز القرآن ( ٖٔ)

،  ٕ ط ل السالم دار المعارف بمصر ، محمد زغمو   محمد خمف اهلل، : تحقيق
 .  ٓٛص : ٜٛٙٔ

نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ، تحقيق : كمال مصطفى ، القاىرة ، ينظر :  ( ٗٔ)
  .ٕٕٔم : ص ٖٜٙٔ

، مكتبة االنجمو المصرية المطبعة الفنية الحديثة ،  : بدوي طبانة عمم البيان ( ٘ٔ)
 .  ٚٗ ص:  ٗ ط
 ٔ ، ط لـسن البصير ، جامعة الموص، وح مطموب حمد: أ البالغة والتطبيق ( ٙٔ)
 .  ٕٙٛ ص  : ٕٜٛٔ ،
 .  ٖٖٔـ  ٕٖٔ ص : البالغة والتطبيق ( ٚٔ)
 . ٕٚ : اآلية ، سورة القمر ( ٛٔ)
  . ٕٚٙ/  ٖ:  صفوة التفاسير ( ٜٔ)
   . ٖٚ/  ٗ ( : ت . د )،  ي الحمبيب، مطبعة البا : الزمخشري الكشاف(  ٕٓ)
 .  ٖٓٔ : آليةا ، سورة األنبياء(  ٕٔ)
 : ٜٜ٘ٔ،  ، مصر ، دار المعارف : سيد قطب التصوير الفني في القرآن(  ٕٕ)

 .  ٕٜ ص
 .  ٕٓو  ٜٔ : اآليتان ، سورة القمر(  ٖٕ)
  . ٕٛٙ/  ٖ : صفوة التفاسير  (ٕٗ)
 .  ٜٖ/  ٗ:  الكشاف ( ٕ٘)
 . ٕٙ التصوير الفني في القرآن : ص  (ٕٙ)
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 .  ٖٔ : اآلية ، سورة القمر ( ٕٚ)
  . ٜٕٙ/  ٖ:  صفوة التفاسير ( ٕٛ)
  . ٓٗ/  ٗ:  الكشاف(  ٜٕ)
: مصطفى الصاوي  ، تحقيق : ابن ناقيا البغدادي الجمان في تشبييات القرآن  (ٖٓ)

 . ٕٔٛ ص:   اإلسكندرية ، الجويني
 ، دار الحرية، بغداد : واجدة مجيد األطرقجي التشبييات القرآنية والبيئة العربية(  ٖٔ)
 . ٛٙٔ ص :ٜٛٚٔ، 
 .  ٓ٘ : اآلية ، سورة القمر ( ٕٖ)
 .  ٕٕٚ/  ٖ : صفوة التفاسير ( ٖٖ)
ـ  ٖٕٚ ص : ٖٜٚٔ،  ، بيروت ، دار الكتاب العربي : الرافعي إعجاز القرآن ( ٖٗ)

ٕٖٛ  . 
  . ٕٓٗ/  ٕ : ( عير : مادة ) لسان العرب ( ٖ٘)
 .  ٚٙ : ص دالئل اإلعجاز ( ٖٙ)
 ص :ٕٜٛٔ،  ، مطبعة جامعة الموصل : أحمد مطموب البالغة العربية ( ٖٚ)

ٕٔ٘  . 
  . ٙٚٔينظر : مفتاح العموم : السكاكي : ص (  ٖٛ)
 ٖ ، ط يوطيـ: الس اإلتقان في عموم القرآن . ٜٖٓ/  ٕ:  : القزويني اإليضاح( ٜٖ)

  . ٗ٘ٔ/  ٖ:  ٜٔ٘ٔ،  ، مصر
ة ، كمي ، رسالة ماجستير : أحمد فتحي رمضان االستعارة في القرآن الكريم ( ٓٗ)

 .  ٛٗ ص :ٜٛٛٔ، جامعة الموصل،  اآلداب
 . ٛٗٔ ص:  الستعارة في القرآن الكريما ( ٔٗ)
 .  ٖٗٓ / ٕ:  اإليضاح ( ٕٗ)
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  .ٕٔو  ٔٔ : اآليتان ، سورة القمر ( ٖٗ)
 .  ٕٚٙ / ٖ:  صفوة التفاسير  (ٗٗ)
 .  ٕٕٚ / ٖ : ن . : م ينظر ( ٘ٗ)
 .  ٖٚ / ٗ:  الكشاف  (ٙٗ)
 .  ٖٔص :  قرآنالتصوير الفني في ال  (ٚٗ)
 .  ٕٜ ص : النكت في إعجاز القرآن(  ٛٗ)
 . ٖٖٗ ص : ينظر : االستعارة في القرآن الكريم  (ٜٗ)
 .  ٖ : اآلية ، سورة القمر ( ٓ٘)
 .  ٕٙٙ / ٖ:  صفوة التفاسير(  ٔ٘)
 .  ٖٙ / ٗ:  الكشاف(  ٕ٘)
ر ، دا ، تحقيق: محمد رشيد رضا : عبد القاىر الجرجاني أسرار البالغة(  ٖ٘)

 . ٖٖ ص :ٜٛٚٔ،  ، بيروت المعرفة
 .  ٚٔ : اآلية ،سورة القمر   (ٗ٘)
 . ٜٓٔ/  ٕٚ : التحرير والتنوير ( ٘٘)
 . ٖٖ : ص أسرار البالغة  (ٙ٘)
 . ٕٔٓ ص : : الرافعي إعجاز القرآن(  ٚ٘)
 . ٕ٘: اآلية  ، سورة القمر(  ٛ٘)
 . ٜٕٙ / ٖ:  صفوة التفاسير(  ٜ٘)
 / ٖ : : صفوة التفاسير . وينظر ٜٜٚ / ٚ : الرازي رـ: الفخ التفسير الكبير(  ٓٙ)

ٕٜٙ. 
 . ٙٗ : اآلية ، سورة القمر  (ٔٙ)
 .  ٕٕٚ / ٖ:  صفوة التفاسير  (ٕٙ)
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 . ٜٖـ  ٖٚ : ص اآليات ، سورة القمر  (ٖٙ)
 . ٕٔٚ / ٖ:  صفوة التفاسير(  ٗٙ)
 .ٜٕٚـ  ٕٚٛص:  نظر : االستعارة في القرآن الكريمي ( ٘ٙ)
 . ٛٗ  : اآلية ، القمر: سورة  ينظر ( ٙٙ)
 . ٕٗ : اآلية ، سورة القمر(  ٚٙ)
 . ٙٙٔ / ٕ:  الكشاف ( ٛٙ)
، مجمة  أحمد فتحي رمضان : : دراسة بالغية تحميمية ينظر : في سورة الممك(  ٜٙ)

 .  ٖٛٔـ  ٖٚٔ ص :ٕٜٜٔ،  ٕٗ، العدد  آداب الرافدين
 . ٗ٘و  ٚٗ: اآليتان  ، : سورة القمر ينظر(  ٓٚ)
 . ٗ٘ : اآلية ، قمرسورة ال  (ٔٚ)
 . ٖٚٓ / ٕ :  ( كنى : مادة ) لسان العرب ( ٕٚ)
 . ٙ٘ٗ / ٕ:  اإليضاح(  ٖٚ)
 ص :ٖٜٚٔ،  ، القاىرة ، مطبعة ألبابي الحمبي : السكاكي مفتاح العموم(  ٗٚ)

ٜٔٗ . 
 . ٚ٘ٗ / ٕ:  اإليضاح(  ٘ٚ)
 . ٙٙٗ / ٕ:  المصدر نفسو(  ٙٚ)
، كمية  ، أطروحة دكتوراه تحي رمضانأحمد ف : الكناية في القرآن الكريم ( ٚٚ)

  . ٚ٘ ص: ٜٜ٘ٔ ،  ، جامعة الموصل اآلداب
 . ٖ٘ٚ : ص البالغة والتطبيق(  ٛٚ)
 . ٚٙٗ / ٕ:  اإليضاح ( ٜٚ)
 . ٙٙٗ / ٕ:  المصدر نفسو(  ٓٛ)
 . ٔ : اآلية ، سورة القمر(  ٔٛ)
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،  ارفـالمع، دار  ٕ، ط : د. عائشة عبد الرحمن التفسير البياني لمقرآن الكريم( ٕٛ)
 .ٜٚ/  ٔ :ٜٙٙٔ،  ٕ، ط القاىرة

 . ٓٚ : اآلية، سورة اإلسراء (  ٖٛ)
 . ٛو  ٚ : اآليتان ، سورة القمر(  ٗٛ)
 . ٕٔٙ / ٖ : صفوة التفاسير(  ٘ٛ)
 . ٖٙ / ٗ:  ( الكشافٙٛ)  
 . ٖٔ: اآلية  ، سورة القمر(  ٚٛ)  
 . ٕٚٙ / ٖ:  صفوة التفاسير(  ٛٛ)  
 . ٖٛ / ٗ:  الكشاف  (ٜٛ)  
 .  ٚٚ : آليةا ،سورة اإلسراء (  ٜٓ)  
 . ٖٚ: اآلية  ، سورة القمر(  ٜٔ)  
 . ٜٕٛ / ٖ:  صفوة التفاسير ( ٕٜ)  
 . ٗٚ : آليةا ،سورة األنبياء (  ٖٜ)  
 .  ٘ٚ ينظر : الكناية في القرآن الكريم : ص ( ٜٗ)  
 .  ٕٖ٘ـ  ٖٔ٘ / ٔ:  ( جوز لسان العرب مادة ) ( ٜ٘)  
 . ٖٗٓص :  أسرار البالغة ( ٜٙ)  
 . ٖ٘ٓ : ص المصدر نفسو(  ٜٚ)  
 . ٖٕٓ: ص البالغة العربية ( ٜٛ)  
 . ٜٙ/  ٔينظر : الطراز :  ( ٜٜ)  
 . ٕٓٓالبالغة العربية : ص  ( ٓٓٔ)  
 . ٕ٘ٓـ  ٕٗٓ/  ٖينظر : معجم المصطمحات البالغية :  ( ٔٓٔ)  
 . ٘و  ٗ : اآليتان ، سورة القمر(  ٕٓٔ)  
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 . ٕٗٛ / ٖ:  صفوة التفاسير  (ٖٓٔ)  
 . ٕٕٓ/  ٖينظر : معجم المصطمحات البالغية :  ( ٗٓٔ)  
 . ٔٓٔ : اآلية ، سورة يونس ( ٘ٓٔ)  
 . ٕٕ٘ ص : : الرافعي إعجاز القرآن(  ٙٓٔ)  
 .  ٛ : اآلية ، سورة القمر ( ٚٓٔ)  
 . ٕٚٙ / ٖ:  صفوة التفاسير(  ٛٓٔ)
 . ٖ٘ : ص التصوير الفني في القرآن ( ٜٓٔ)
 
 

 املصادر واملراجع
 

 رآن الكريم .الق
 

ــــر نا ـ ٔ ــــوم الق ــــي رم ــــان ف ، مصــــر،  ٖ ، طىـــــ (  ٜٔٔ) ت  الســــيوطي : إلتق
 م.ٜٔ٘ٔ

، كميــة  ، رســالة ماجسـتير أحمـد فتحــي رمضـان : االسـتعارة فــي القــر ن الكــريم ـ ٕ
  م .ٜٛٛٔ،  جامعة الموصل ، اآلداب

محمد رشيد  : ، تحقيقىـ (  ٔٚٗ) ت  عبد القاىر الجرجاني : أسرار البالغة ـ ٖ
 م .ٜٛٚٔ،  ، بيروت دار المعرفة ،  رضا
،  ، بيـــروت ، دار الكتـــاب العربــي الرافعــيمصــطفى صـــادق  : إرجــاز القـــر ن ـ ٗ

 م .ٖٜٚٔ
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أبـــو المعـــالي جـــالل الـــدين محمـــد بـــن القاضـــي : ةغـــاإليضـــاي فـــي رمـــوم البال ـ ٘
الــــدكتور محمــــد عبــــد  : ، شــــرح وتعميــــق وتنقــــيحىـــــ (  ٜٖٚ) ت  الخطيــــب القزوينــــي

 ، ) د . ت ( . تاب المبنانيدار الك ، المنعم خفاجي
 م .ٕٜٛٔ،  ، مطبعة جامعة الموصل أحمد مطموب : البالغة العربية ـ ٙ
 ،ٔ، ط ، وحسن البصير ، جامعة الموصـل أحمد مطموب : البالغة والتطبيق ـ ٚ

  م .ٕٜٛٔ
، دار ســـحنون لمنشـــر  ابـــن عاشـــورالشـــيخ محمـــد الطــاىر  : التحريـــر والتنـــوير ـ ٛ

  م .ٜٜٚٔ،  تونس ، والتوزيع
،  ةـ، دار الحريـ واجـدة مجيـد األطرقجـي:  شـبياات القر نيـة والبي ـة العربيـةالت ـ ٜ

 م .ٜٛٚٔ ، بغداد
  .مٜٜ٘ٔ،  ، مصر ، دار المعارف سيد قطب :  التصوير الفني في القر ن  ـ ٓٔ
ــاني لمقــر ن الكــريم ـ ٔٔ ،  ، دار المعــارف عائشــة عبــد الــرحمن . د : التفســير البي

 م .ٜٙٙٔ ، ٕ ، ط القاىرة
 ،ىــ (  ٙٓٙ) ت  رازيـر الــالفخـر ـن عمــياء الديــد ضــــمحم : رـكبيـير الـالتفس ـ ٕٔ

  م . ٕٓٓٓىـ / ٕٔٗٔدار الكتب العممية ، بيروت ، 
أبـو القاسـم عبـد اهلل بـن ميـر بـن الحسـين ابـن  : الجمان في تشبياات القر ن ـ ٖٔ

 ، نيـمصـــطفى الصـــاوي الجويـــ : ، تحقيـــقىــــ (  ٘ٛٗ)  داديـا البغــــناقيـــ  بـــنداوود ا
 ، ) د . ت ( . ندريةاإلسك
 الجرجـانيأبو بكر عبد القاىــر بـن عبـد الـرحمن بـن محمــد  : ازـل اإلرجـدال  ـ ٗٔ

 م .ٜٛٚٔ،  ٕ ، ط بيروت ، ، دار المعرفة لمطباعة والنشرىـ (  ٔٚٗ) ت 
 ، ، دار الفكـــر لمطباعـــة والنشـــر محمـــد عمـــي الصـــابوني : صـــفوة التفاســـير ـ ٘ٔ
 م . ٕٔٓٓ ، ٕ ط ،ت بيرو 
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بغـــداد ، مطبوعـــات البالغيـــة : د ح أحمـــد مطمـــوب    معجـــم المصـــطمحات ـ ٙٔ
 م . ٖٜٛٔالعراقي ،  المجمع العممي

ثة ـ، مكتبـة االنجمـو المصـرية المطبعـة الفنيـة الحديـ بدوي طبانـة : رمم البيان ـ ٚٔ
  ، ) د . ت ( . ٗ ، ط
، مجمــة  أحمــد فتحــي رمضــان   : دراســة بالغيــة تحميميــة فــي ســورة الممــك ـ ٛٔ

 م .ٕٜٜٔ،  ٕٗ، العدد  الرافدين آداب
 الخـــوارزمي  الزمخشـــريأبـــي القاســــم جـــار اهلل محمـــود بـــن عمـــر  : افـالكشـــ ـ ٜٔ

  ( . ت . د، القاىرة ، )  ، مطبعة البابي الحمبيىـ ( ٖٛ٘) ت 
، كميــة  ، أطروحــة دكتــوراه أحمــد فتحــي رمضــان : الكنايــة فــي القــر ن الكــريم ـ ٕٓ

 م . ٜٜ٘ٔ،  جامعة الموصل ، اآلداب
 ابـنلديـن محمد بن جـالل الـدين األنصـاري الخزرجـي جمال ا : ربـان العـلس ـ ٕٔ

 م . ٜٙ٘ٔ،  ، بيروت ، دار صادرىـ (  ٔٔٚ) ت  منظور
يحيـى بـن حمــزة الطراز المتضمن ألسـرار البالغـة ورمـوم حقـا ق اإلرجـاز    ـ ٕٕ

ىــ ( ، مصـر ، دار الكتـــب الخديويـة ، ســنة  ٜٗٚابــن ابـراىيم العمـــوي ) ت  بـن عمـي
 م . ٜٗٔٔىـ ـ  ٕٕٕٔالطبع 

)  السـكاكيأبي يعقوب يوسـف بـن أبـي بكـر محمـد بـن عمـي  ، ومـمفتاي العم ـ ٖٕ
 م .ٖٜٚٔ،  ، القاىرة لبابي الحمبيا، مطبعة ىـ ( ٕٙٙت 
،  كمـال مصـطفى : ، تحقيـقىــ (  ٖٖٚ) ت  قدامـة بـن جعفـر : نقد الشـعر ـ ٕٗ

 . مٖٜٙٔ،  القاىرة
 ٖٙٛ) ت  انيالرمـأبـو الحسـن عمـي  بـن عيسـى  : از القـر نـت في إرجـالنك ـ ٕ٘

، محمــد  د خمــف اهللـمحمــ: ، تحقيــق  ائل فــي إعجــاز القــرآنـضــمن ثــالث رســ ، ىـــ ( 
 م .ٜٛٙٔ،  ٕ ، طالقاىرة  ، دار المعارف ، السالم زغمول


