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Abstract:
Semantic ) (علم املعاينis the most interesting branch of Rhetoric. AlZamakhsharī has discussed its categories in his introduction to
“Al- Kashshᾱf”. He has elaborated the terminology of Semantics
but he did not arrange it separately in chapters and did not
apply this division in Al- Kashshᾱf as well. The Great Scholar of
Rhetoric Al-Sakkᾱkī has categorized semantics in the form of
three terminologies: the Knowledge of Semantic ) (علم املعاين,the
Knowledge of Eloquence ) (علم البيان,the figures of speech .)(علم البديع
Al-Zamakhsharī was very influenced by The Great Scholar and
Literary Theorist Abd-ul-Qᾱhir Al-Jurjᾱnī since he implemented
whatever Abd-ul-Qᾱhir Al-Jurjᾱnī pointed out in his book
“Arguments of Miracles” and “Mysteries of Rhetoric” whilst
analyzing Qur’ᾱnic Verses in his exegesis “Al-Kashshᾱf” on
Rhetorical basis, though he mentioned in his exegesis all
foremost and supreme aspects of Rhetoric which were not
referred to by any former scholars .
In this article I have widely discussed the unique and
distinguished rhetorical topics, highlighted by Al-Zamakhsharī
in his exegesis Al-Kashshᾱf, for instance; he semantically
analyzed letters and verbs in the Holy Qur’ᾱn, particularly
propositional and non-propositional verbs. At the end of this
article I tried my best to conclude the topic with better
sequences .

………………………………………………...
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ترمجة العالمة الزخمشري:
هو أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري احلنفي املعتزيل امللقب جبار هللا ،لُّقب بذلك
جلواره مكة املكرمة(.)1
ولد الزخمشري بزخمشر وهى قرية من قرى خوارزم يوم األربعاء السابع والعشرين من شهر رجب
عام سبع وستني وأربعماةة (467هـ).
نشأ العالمة الزخمشري يف بيت علم ومعرفة واستفاد من شيوخ عصره ومنهم أبو اخلطاب بن
البطر ،وأبو السعيد القاين ،وشيخ اإلسالم أبو املنصور احلارثي ،واجتمع ابلفقيه احلنفي الدامغاين.
جهوده العلمية:
العالمة الزخمشري أفاد املكتبة اإلسالمية ،وأمدها بفيض من املؤلفات النافعة ،يف جمال
التفسري والبالغة واللغة ،والنحو واألدب والرتمجة والفقه واحلكم واألمثال العربية والزهد واجلغرافيا
وغري ذلك من الفنون (.)2
قال عنه ايقوت احلموي" :أبو القاسم الزخمشري جار هللا كان إماماً يف التفسري والنحو
واللغة واألدب ،واسع العلم كبري الفضل متفنِّّنا يف علوم شىت" (.)3
وقال عنه ابن خلكان" :أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي
الزخمشري ،اإلمام الكبري يف التفسري واحلديث والنحو واللغة وعلم البيان ،كان إمام عصره غري
مدافع ،تشد إليه الرحال يف فنونه"(.)4
ومن أهم مؤلفاته :تفسريه "الكشاف عن حقاةق التن ـزيل وعيون األقاويل يف وجوه
التأويل" ،إذ انصهرت فيه علوم الزخمشري ،وبرزت فيه مواهبه ومعارفه ،فهو حبق الكتاب املعرب عن
علمه ومكانته يف عامل الفكر واملعرفة .
وفاته:

وبعد جواره الثاين لبلد احلرام عاوده احلنني إىل بلده ،ويف طريقه إليه مر ببغداد سنة
ثالث وثالثني ومخسماةة ،وقرأ بعض كتب اللغة على أيب منصور اجلواليقي ،وعندما بلغ وطنه
وافته منيته جبرجانية وهي قرية من قرى خوارزم سنة 538هـ  -رمحه هللا  -بعد حياة حافلة ابلعلم
واجلهد (.)5
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إن اللغة العربية تُـ َع ُّد لغةً ذات أصالة ورايدة ،وهذا الفضل يعود إليها بال منازع ،والسبب
ول إِّاَّل بِّلِّس ِّ
احلقيق يف ذلك هو نزول القرآن الكرمي هبا ،قال هللا –تعاىل" :-وما أَرسْلنَا ِّمن رس ٍ
ان قَـ ْوِّم ِّه
ََ ْ َ ْ َ ُ
َ
ِّ
ني ََلُْم"( )6إن الرسول هو النيب اخلامت -عليه الصالة والسالم ،-واللسان هو اللسان العريب ،والقوم
ليُـبَِّّ َ
يوحي ابألنداد واألشراف والعظماء يف القباةل والعشاةر والبطون ،ومن الطبيعي أن اإلبالغ واإلابنة
األمر
يعي السامع مراد املتكلم ويفهمه فال يبقى له جمال شك أو سهو .وقد بلغ هذا ُ
يتحقق حينما َ
مبلغَه يف حق اخلطاب املبني لكونه عربيا ،ونزوله على النيب األمي العريب القرشي -عليه الصالة
والسالم ،-والقوم الذي نزل فيه هذا الكالم اخلالد كان له سؤدد وشرف يف متصارفات الكالم وإدارته
حسب أهواةه وأشواقه حىت انلوا مسعة طيبة يف قطر اجلزيرة كلها من أجل قدرهتم على تصريف الكالم
وتَـ َفنُّنِّ ِّه ْم يف مذاهب القول .فالقرآن الكرمي نزل بلغة أولئك املصاقع.
من احملقق لوَّل نزل القرآن الكرمي ابلعربية ملاتت العربية برمتها أو على األقل متلصت عن
حقيقتها األوىل ،فالذي جيعل العربية أم اللغات احلية الناضجة هو فصاحتها وبالغتها ،وكلتامها
كامنتان يف الثالوث اللساين :املعاين والبيان والبديع ،وهذه العلوم َلا دور رةيسى يف فهم كالم هللا
العليم القدير ،وقد نص على ذلك العالمة الزخمشري مقسما علوم البالغة على قسمني أساسيني،
أحدمها :علم املعاين ،واآلخر :علم البيان ،يقول العالمة الزخمشري" :مث إن ْأمأل العلوم مبا ي ْغ ُمُر
ِّ
أهنضها مبا يبهر األلباب القوارح من غراةب نُ َك ٍ
ومستودعات أسرا ٍر يدق
ت يلطُف مسلَ ُكها،
اةح ،و َ
َ
َ
القر َ
ُُ
كل ذي علم ،كما ذكر اجلاحظ يف كتابه
ِّسْل ُكها علم التفسري الذي َّل يتم لتعاطيه ،وإجالة النظر فيه ُّ
"نظم القرآن"؛ فالفقيه وإن بارز على األقران يف علم الفتاوى واألحكام ،واملتكلم وإن ّبز أهل الدنيا يف
صناعة الكالم ،وحافظ القصص واألخبار وإن كان من ابن ِّ
ِّ
القِّّريّة ( )7أحفظ ،والواعظ وإن كان من
ِّ
اللغات بقوة حلييه َّل
احلسن البصري أوعظ ،والنحوي وإن كان أحنى من سيبويه ،واللغوي وإن علك
يتصدى منهم أح ٌد لسلوك تلك الطراةق ،وَّل يغوص على ٍ
شيء من تلك احلقاةق إَّل رجل قد برع يف
ُ
()8
علمني خمتصني ابلقرآن ومها :علم "املعاين" وعلم "البيان".
صرح العالمة الزخمشري بعلمي؛ املعاين والبيان ،وأكد على ضرورة مطلبهما يف فحوى
الكالم وجوهر القول ،ومل يذكر أصال علم البديع بصفته أحد األصول الثالثة ،وهذا ما دفع كثريا من
العلماء إىل الظن أبن العالمة الزخمشري هو أول من قسم علوم البالغة إىل قسمني :علم املعاين ،وعلم
البيان ،وجعل علم البديع ذيالً َلما ،فكأنه غري مسبوق يف اكتشاف علوم البالغة حبجة ما قاله مرة
أيت إخواننا يف الدين من أفاضل الفئة الناجية العدلية ،اجلامعني
أخرى يف مقدمة الكشاف" :ولقد ر ُ
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إىل يف تفسري آية ،فأبرزت َلم بعض احلقاةق من
بني علم العربية واألصول الدينية  -كلما رجعوا ّ
ب ،واستُطريوا شوقاً إىل مصن ٍ
احلجب أفاضوا يف اَّلستحسان والَتـ َع ُّج ِّ
يض ُّم أطرافاً من ذلك ،حىت
اف ُ
إيل مقرتحني أن أ ُْملِّ َي عليهم "الكشف عن حقاةق التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل"
اجتمعوا ّ
فاستعفيت ،فأبوا إَّل املراجعة واَّلستشفاع بعظماء الدين وعلماء العدل والتوحيد ،والذي حداين على
ُ
علي واجبة؛ ألن اخلو فيه كفر عني  -ما أرى
اَّلستعفاء على علمي أهنم طلبوا ما اإلجابة إليه ا
عليه الزمان من راثثة حاله وركاكة رجاله ،وتقاصر مهمهم عن أدىن ُعدد هذا العلم ،فضالً أن ترتقاى إىل
()9
الكالم املؤ اسس على علمي "املعاين" و"البيان".
الزخمشري وإن ذكر هذا التقسيم الثناةي لعلوم البالغة ولكنه مل يطبقه يف كتابه املوسوم
ابلكشاف ،إنه استخدم مصطلح "البيان"  -وهو موضوع ملساةل علم البيان  -لباب الفصل
ِّ
اجلَناةَ"(:)10
يل ْاد ُخ ْل ْ
والوصل ،وهذا أحد أبواب علم املعاين ،مثال يقول يف تفسري آية من سورة يس"ق َ
"فإن قلت :كيف خمرج هذا القول يف علم البيان؟ قلت :خمرجه خمرج اَّلستئناف؛ ألن هذا من مظان
املسألة عن حاله عند لقاء ربه؛ كأن قاةالً قال :كيف كان لقاء ربه بعد ذلك التصلب يف نصرة دينه
ِّ
اجلَناةَ" "( .)11فاَّلستئناف هو أحد أشكال الفصل ،وهو
يل ْاد ُخ ْل ْ
والتسخي لوجهه بروحه؟ فقيل" :ق َ
أحد مساةل املعاين ،ورغم ذلك إنه أمسى املساةل بعلم البيان .وهكذا سار مسار األمر نفسه يف ابب
اَّلختصاص وهو من أبواب املعاين يف معر تفسري قوله تعاىل" :قُ ْل لَْو أَنتُ ْم متَْلِّ ُكو َن" )12( .ويف ختام
احلديث عن وجوه اإلعراب يف اآلية يقول" :فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن "أنتم متلكون" فيه
ابلشح املتبالغ" (.)13
دَّللة على اَّلختصاص وأن الناس هم املختصون ّ
ومن هذا املنحى أدخل العالمة الزخمشري مسأليت علم املعاين ومها :الفصل والوصل
(اَّلستئناف) ،واَّلختصاص يف البيان ،فإما أنه كان يَـ ُع ُّد بعض مساةل املعاين من ابب البيان ،أو
أطلق على بعض مساةل املعاين مسمى البيان توسعا وجمازا.
وكذلك أطلق "علم البيان" على "اَّللتفات" وهو أحد مساةل علم املعاين يف تفسري قوله –تعاىل:
ِّ
ني"( )14يقول العالمة الزخمشري" :فإن قلت :مل ُع ِّد َل من لفظ الغيبة إىل
"إِّ ااي َك نـَ ْعبُ ُد َوإِّ ااي َك نَ ْستَع ُ
لفظ اخلطاب؟ قلت :هذا يسمى اَّللتفات يف علم البيان..إخل" (.)15
ونرى العالمة الزخمشري يطلق مسمى علم البيان على بعض مساةل علم البديع أيضا ،وهذا
إما أن يكون من ابب التوسع أو اجملاز ،أو ألن أبواب كل علم من هذه العلوم الثالثة مل تكن واضحة
ضا َن الا ِّذي أ ِّ
ُنزَل فِّ ِّيه الْ ُقْرآ ُن ُه ًدى لِّلن ِّ
ااس
يف ذهنه .يقول يف حتليل اللف والنشر يف قوله تعاىلَ " :ش ْهُر َرَم َ
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ِّ
ٍ ِّ
ِّ
يضا أ َْو َعلَى َس َف ٍر فَعِّ ادةٌ ِّم ْن
ص ْمهُ َوَم ْن َكا َن َم ِّر ً
َوبَـيِّّنَات م ْن ا َْلَُدى َوالْ ُفْرقَان فَ َم ْن َش ِّه َد مْن ُك ْم الش ْ
اهَر فَـْليَ ُ
أ اَايٍم أُخر ي ِّر ُيد ااَّلل بِّ ُكم الْيسر وََّل ي ِّر ُيد بِّ ُكم الْعسر ولِّتُك ِّ
ْملُوا الْعِّ اد َة َولِّتُ َكُِّّربوا ااَّللَ َعلَى َما َه َدا ُك ْم َولَ َعلا ُك ْم
ََ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ
ْ ُ َْ َ
ِّ
تَ ْش ُكرو َن"(")16فقوله "ولِّتُك ِّ
ِّ
ْملُوا"علة األمر مبراعاة العدةَ " ،ولتُ َكُّربوا" علة ما علم من كيفية القضاء
َ
ُ
ا
واخلروج من عهدة الفطر ،و"لَ َعل ُك ْم تَ ْش ُكُرو َن" علة الرتخيص والتيسري ،وهذا نوع من اللّف لطيف
املسلك َّل يكاد يهتدي إىل تبيُّنه إَّل النّـ ّقاب احملدث من علماء البيان" (.)17
وهذا التداخل بني مصطلحات العلوم البالغية الثالثة مل يقف َلذا احلد عند العالمة
الزخمشري بل جتاوز ذلك ،كان العالمة الزخمشري يطلق مسمى البيان على العلوم الثالثة؛ املعاين
يالحظ ما جاء به يف تفسري قوله تعاىل:
والبيان والبديع مرة ،وعلى علم البديع مرة أخرى ،وميكن أن َ
()18
"أُولَئِّ ا ِّ
ين ا ْشََرتْوا الض َااللَةَ ِّاب َْلَُدى" يقول" :فإن قلت :هب أن شراء الضاللة ابَلدى وقع جمازاً
ْ َ
ك الذ َ
يف معىن اَّلستبدال ،فما معىن ذكر الربح والتجارة كأن مث مبايعة على احلقيقة؟ قلت :هذا من الصنعة
البديعة اليت تبلغ ابجملاز الذروة العليا ،وهو أن تُساق كلمة مساق اجملاز ،مث تقفى أبشكال َلا وأخوات
إذا تالحقن مل تر كالماً أحسن منه ديباجة ،وأكثر ماءً ورونقاً ،وهو اجملاز املرشح..إخل" (.)19
وقد يستعمل مصطلح "علم البديع" لبعض أنواعه من ابب ذكر الكل وإرادة اجلزء ،مثال
ِّ
ني"(" :)20وقو ِّ
ك ِّم ْن َسبٍَإ بَِّنـبٍَإ يَِّق ٍ
له":م ْن َسبٍَإ
يقول يف تفسري ظاهرة اجلناس يف قوله–تعاىلَ " :-وجْئـتُ َ
بَِّنـبٍَإ" من جنس الكالم الذي مساه احملدثون البديع ،وهو من حماسن الكالم الذي يتعلق ابللفظ بشرط
أن جييء مطبوعا أو يصنعه عامل جبوهر الكالم حيفظ معه صحة املعىن وسداده ،ولقد جاء ههنا زاةداً
على الصحة فحسن وبَ ُدع لفظاً ومعىن؛ أَّل ترى أنه لو وضع مكان (نبأ) خبرب لكان املعىن صحيحاً،
وهو -كما جاء  -أصح ملا يف النبأ من الزايدة اليت يطابقها وصف احلال" (.)21
ِّ
يل َاي أ َْر ُ ابْـلَعِّي َماءَ ِّك َوَاي َمسَاءُ أَقْلِّعِّي"(" )22وملا
كذلك يقول يف تفسري قوله –تعاىلَ" :-وق َ
ذكران من املعاين والنكت استفصح علماء البيان هذه اآلية ،ورقصوا َلا رؤوسهمَّ ،ل لتجانس الكلمتني
ومها قوله " ابْـلَعِّي ،وأَقْلِّعِّي" ،وذلك وإن كان َّل ُُيلي الكالم من حسن فهو كغري امللتفت إليه إبزاء تلك
اللب وما عداها قُشور" (.)23
احملاسن اليت هي ُّ
ويقول يف تفسري وقوع التجانس على سبيل الطبع ،بعيد التكلف يف إحدى اآلايت من
احلُْزِّن فَـ ُه َو َك ِّظ ٌيم"()24ما
ات َعْيـنَاهُ ِّم َن ْ
ف َوابْـيَض ْ
وس َ
َس َفى َعلَى يُ ُ
سورة يوسفَ ":وتَـ َواىل َعْنـ ُه ْم َوقَ َال َاي أ َ
جيعل اآلية ذات رونق وهباء حلسن اَّلنسجام وعمدة اَّلتزان من أجل التوافق بني املقال واملقام فيها،
ِّ
يوسف مما يقع مطبوعا غري متع امل ،فيملُح ويبدع ،وحنوه " َما
فيقول" :والتجانس بني لفظيت
األسف و َ
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لَ ُكم إِّذَا قِّيل لَ ُكم ِّ
انفُروا ِّيف َسبِّ ِّيل ااَّللِّ ا ااثقَـْلتُ ْم إِّ َىل ْاأل َْر ِّ أ ََر ِّضيتُ ْم ِّاب ْحلَيَاةِّ ُّ
الدنْـيَا ِّم ْن ْاآل ِّخَرةِّ"( )25و" َوُه ْم
َ ْ
ْ
ٍ ِّ ٍ ()29( )28
()27
)
26
(
ِّ
ِّ
صْنـ ًعا" و"م ْن َسبَإ بَنـبَإ" " .
يَـْنـ َه ْو َن َعْنهُ َويَـْنأ َْو َن َعْنهُ" و" َوُه ْم َْحي َسبُو َن أ اَهنُْم ُْحيسنُو َن ُ
ذكر العالمة الزخمشري مصطلحات عديدة للظاهرة بعينها ،فمرة يطلق عليها "املزاوجة" من
أجل التزاوج والتالصق والتداخل بني أركان اآلية ومكوانهتا ،وأحياان "املقابلة" لوقوع بعضها يف وجه
بعض آخر ،كقوله يف معىن قوله –تعاىلَ " :-وإِّ ْن َعاقَـْبـتُ ْم فَـ َعاقِّبُوا ِّمبِّثْ ِّل َما ُعوقِّْبـتُ ْم بِِّّه"(")30مسى الفعل
()31
ب َمثًَال َما
األول ابسم الثاين للمزاوجة" وقوله يف معىن قوله –تعاىل" :-إِّ ان ااَّللَ ََّل يَ ْستَ ْحيِّي أَ ْن يَ ْ
ض ِّر َ
وضةً فَ َما فَـ ْوقَـ َها"(")32فجاءت على سبيل املقابلة وإطباق اجلواب على السؤال ،وهو فن من كالمهم
بَـ ُع َ
بديع ،وطراز عجيب ،منه قول أيب متام:
()34( )33
اجلار قبل املنـزل "
ب كـلاـها
أين ُ
من مبلغ أفناء يعـُر َ
بنيت َ
فالبديع عند العالمة الزخمشري عبارة عن حتسني وضع الكالم وتزيينه وترقيته وإصالحه على وجه
يعجب به كل انظر إليه ،شريطة أن يكون جانب الطبع معادَّل جلانب الصنعة فيه ،وهذا ما يقول
عنه" :وأن ما مساه الناس البديع من حتسني األلفاظ وتزيينها بطلب الطباق فيها والتجنيس والرتصيع
والتسجيعَّ ،ل ميُلح وَّل يُربع حىت يوازي مصنوعه مطبوعه ،وإَّل فما قلق يف أماكنه ونبا عن مواقعه
فمنبوذ ابلعراء ،مرفو عند اخلطباء والشعراء" (.)35
ثبت مما تقدم أن العالمة الزخمشري وإن صارح بتقسيم علوم البالغة أكثر من مرة يف املقدمة
إَّل أنه مل يطبقه يف تفسريه أصال فال يقال أنه أول قاسم لعلوم البالغة ،وهذا الذي يقول عنه صاحب
"النظم القرآين يف كشاف العالمة الزخمشري"" :والعالمة الزخمشري وإن ذكر "البديع" عند ذكر بعض
ألوانه اليت عر َلا  -كما سبق -فإنه مل يذكر ولو مرة واحدة اسم "علم املعاين" على مسألة بالغية
من املساةل اليت تنطوي حتته على كثرة ما عر َلا منها.
فاألمر َّل يعدو أن يكون جمرد تسمية جرت من العالمة الزخمشري يف مقدمة الكشاف
دون أن يفرق من الناحية العلمية التطبيقية يف صلب الكشاف بني مباحث علم املعاين ،ومباحث
علم البيان على حنو ما فعل السكاكي فيما بعد يف كتابه "مفتاح العلوم"(.)36
علوم البالغة؛
وكثري من العلماء يرون أن أول قاسم لعلوم البالغة هو السكاكي حيث ق اس َم َ
احها فه اذ َهبا فَبـ اوَهبا ،يقول الدكتور شوقي ضيف عن هذا التطور الالحق
املعاين والبيان والبديع فنق َ
للعلوم البالغية على يد السكاكي" :وهذه هي أول مرة يلقاان هذا التمييز بني العلمني األساسيني
للبالغة ،وكان عبد القاهر كما أسلفنا يسمي العلم األول علم النظم أو األسلوب ،وكان الزخمشري
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املعتزيل رأى أن يعدل عن هذا اَّلصطالح ،لتنازع املعتزلة واألشعرية يف مدار اإلعجاز وهل هو النظم
مر بنا يف صدر هذا الفصل ،فوضع هذا اَّلسم اجلديد للعلم حىت ُيرج به
أو الفصاحة على حنو ما ّ
عن جمال هذا النـزاع .وكانت كلمة البيان كما قدمنا قد ترددت على لسان عبد القاهر يف فاحتة كتابه
"أسرار البالغة" فاختذها العالمة الزخمشري َعلَماً على مباحثه فيه ،ونقل عنه السيد اجلرجاين أنه مل يكن
يعد البديع علما مستقالً بل كان يراه ذيال لعلمي املعاين والبيان ،وسنرى السكاكي يتأثر به يف ذلك،
وكأنه هو الذي ميّز ألول مرة بني علوم البالغة الثالثة ،وإن كنا سنجد بينها شيئاً من التداخل يلقاان
يف احلني بعد احلني"(.)37
رأى صاحب "النظم القرآين يف كشاف الزخمشري" أن الزخمشري قد َع ام َم مصطلح "علم
املعاين" ،فأطلقه على علوم البالغة؛ املعاين والبيان والبديع ،فلم ُيصص املصطلح لبيان مساةل علم
املعاين بل جاء ابملصطلح نفسه لبيان مسألة علم البيان يف وقت ،والبديع يف وقت آخر ،حنو قوله عند
ِّ
ِّ
يح أَ ْن يَ ُكو َن َعْب ًدا ِّاَّللِّ َوََّل الْ َم َالةِّ َكةُ
استبانة مسألة "املبالغة" يف قوله –تعاىل" :-لَ ْن يَ ْستَنك َ
ف الْ َمس ُ
ِّ
ف عن ِّعبادتِِّّه ويستَكِّْرب فَسيح ُشرهم إِّلَي ِّه َِّ
مج ًيعا"(")38فإن قلت :من أين ا
دل قوله
الْ ُم َقاربُو َن َوَم ْن يَ ْستَنك ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ
"وََّل الْ َم َالةِّ َكةُ الْ ُم َقاربُو َن" على أن املعىن وَّل من فوقه؟ قلت :من حيث إن علم املعاين َّل يقتضي غري
َ
ذلك ،وذلك أن الكالم إمنا سبق لرد مذهب النصارى وغلوهم يف رفع املسيح عن منزلة العبودية،
فوجب أن يقال َلم :لن يرتفع عيسى عن العبودية ،وَّل من هو أرفع منه درجة ،كأنه قيل :لن
ختصيص
يستنكف املالةكة املقربون من العبودية فكيف ابملسيح؟! ويدل عليه دَّللة ظاهرة بينة
ُ
املقربني؛ لكوهنم أرفع املالةكة درجة وأعالهم منـزلة ،ومثاله قول القاةل:
ِّ ()39
ِّ
البحر ذو األمو ِّاج يَـْلتَ ُّج زاخُره
وما مثلُه ممن َ
جياوُد حـامتٌ وَّل ُ
َّل شبهة يف أنه قصد ابلبحر ذي األمواج ما هو فوق حامت يف اجلود ،ومن كان له ذوق
اص َارى"( )40حىت يعرتف ابلفرق البني"(.)41
ضى َعْن َ
فليذق ،مع هذه اآلية قوله " َولَ ْن تَـْر َ
ك الَْيـ ُه ُ
ود َوََّل الن َ
بعد هذا وذاك ميكن القول إن العالمة الزخمشري هو أول من أشار إىل قسمي علوم البالغة
األساسيني؛ املعاين والبيان وجاء ابلثالث؛ البديع ذيال َلما ،إَّل أنه مل يتعر أصال لتحديد أبواب
املعاين أو البيان أو البديع ،فكأنه سلك مسلك اإلمام عبد القاهر اجلرجاين يف تناول مساةل علوم
البالغة وهنجه يف عالج املعاين والبديع يف مؤلفيه العظيمني؛ أسرار البالغة،ودَّلةل اإلعجاز ،فاكتفى
مبا جاء به اإلمام ،مث الذي كان العالمة الزخمشري بصدد شرحه وتفسريه هو كتاب هللا العلي القدير،
ومن مقتضى املقام أن كان قد اكتفى قدر ما جاء به ،ففعل ذلك على وجه أدق وأبلغ ،وحينما جاء
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السكاكي انتهج منهج العالمة الزخمشري يف جانب ومنهج اإلمام عبد القاهر اجلرجاين يف جانب
ني أبواب العلوم الثالثة على حدة يف كتابه
آخر فألف بينهما ،فوعى واستخرج وأضفى وزاد حىت بَا َ
املوسوم بـ "مفتاح العلوم".
واملوضوع الرةيس الذي صار األمر منوطا به يف صفحات هذا البحث هو ابتكارات العالمة
الزخمشري يف علوم البالغة؛ وحتديداً اببتكاراته يف علم املعاين ،نبدأ ابلقضية اليت انل إعجاب كثري من
املفتنني بعلم البالغة ،أَّل إنه قضية التقدمي والتأخري.
فالتقدمي على نوعني؛ أحدمها :التقدمي يف الرتبة النحوية ،واآلخر :التقدمي يف الذكر.
األول :التقدمي يف الرتبة النحوية ،واملراد منه تقدمي اللفظ يف الرتبة قبل رتبته األصلية أو بعدها
لنكتة بالغية كتقدمي املسند على املسند إليه حنو "رجل يف الدار" ،وتقدمي املسند إليه على اخلرب الفعلي
"وُه َو بِّ ُك ِّّل َش ْي ٍء
حنو "خالد ذهب" ،وتقدمي بعض املتعلقات على بعض حنو قوله –تعاىلَ :-
َعلِّ ٌيم"(.)42
الثاين :التقدمي يف الذكر ،واملراد منه تقدمي بعض الصفات على بعضها لنكتة بالغية ،حيث
بعضها على بعض ملا تغري املعىن ،أو تقدمي بعض األلفاظ املقرتنة على األخرى يف الذكر
لومل يقدام ُ
كتقدمي أحد املعطوفني ابلواو على اآلخر ،وتقدمي أحد األخبار املرتادفة على اآلخر ،وهذا النوع من
التقدمي هو ما عناه ابن األثري بقوله" :والثاين ُيتص بدرجة التقدمي يف الذكر َّلختصاصه مبا يوجب له
()43
ِّ
ِّ
اهر والْب ِّ
اط ُن"(.)44
ذلك ،لو أخر ملا تغري املعىن" كقوله –تعاىلُ :-
"ه َو ْاأل اَوُل َو ْاآلخُر َوالظا ُ َ َ
احلديث يف التقدمي والتأخري على النوع األول من التقدمي
قصر اإلمام عبد القاهر اجلرجاين
َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ُخَر
ُخَر املفعول أو العكس أبن قُ ّد َم املفعول وأ ّ
وهو التقدمي يف الرتبة النحوية ،أي :ملَ قُ ّد َم الفاعل وأ ّ
ِّ
ُخَر األول َّلقتضاء املقام وقُ ِّّد َم اآلخر َّلقتضاء
الفاعل وهكذا جرى األمر يف ابب املبتدأ واخلرب حيث أ ّ
احلال ،ومل يتعر للنوع الثاين وهو التقدمي يف الذكر ،ألنه واضح ،ومن مث ظهر للباحثني يف دَّلةل
أظهَر
اإلعجاز أن اإلمام عبد القاهر اجلرجاين بذل جهده يف اإلابنة عن اخلفي املشكل فبَ ا َ
ني تفاصيلَه و َ
ف دقاة َقها ابإلسهاب والبسط والشرح والتحليل.
جزةياتِّه و َ
كش َ
أحد
ومن احملقق أن اخلفاء وعدمه ليسا سببني رةيسيني َّلختيار اإلمام عبد القاهر اجلرجاين َ
النوعني وتركه اآلخر ،وهذا ما أَيا َده األستاذ الدكتور عادل حممد حممد األكرت مفصال القول يف
املسألة قاةال" :وقد قصر اإلمام عبد القاهر حديثه يف التقدمي والتأخري على النوع األول – أي التقدمي
على أساس الرتبة النحوية ،ومل يتعر للنوع الثاين ،فلم أجد يف كتابه أي إشارة من قريب أو بعيد إىل
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هذا النوع .وهذا ما جعلين أحبث عن سبب عدم تعرضه َلذا النوع ،هل ألن األمر فيه ظاهر واضح َّل
حيتاج إىل حبث ودراسة ،واإلمام من عادته ترك احلديث عن الواضح البني ويوجه كل جهده حنو اخلفي
املشكل؟ يف احلقيقة أن هذا النوع من التقدمي غين ابلدقاةق اليت َّل تظهر إَّل بتأمل السياق ومعرفة
قراةن األحوال حىت يتكشف السر يف ذكر هذه الكلمة قبل األخرى ،انهيك عن الكشف عن أسرار
تقدمي الكلمة يف موضع وأتخريها يف موضع آخر ،وهذه أمور أدق وأخفى من التقدمي على أساس
الرتبة النحوية؛ ألن التقدمي على أساس الرتبة له عالمة يعرف هبا ،وقواعد تدل عليها ،وَّل جند شيئاً من
هذه القواعد يف التقدمي يف الذكر ترشدان إىل مكان التقدمي حىت نتعرف على سره ،وَلذا لست مقتنعا
أبن يكون هذا هو السبب عند اإلمام.
فبحثت عن سبب آخر أكثر إقناعاً يف هذا املوضوع ،وهو أن اإلمام جعل النظم أساس
املزية يف الكالم ومرجع احلسن فيه ،والنظم -كما هو معروف -قاةم على معاين النحو ،حيث قال يف
تعريفه" :توخي معاين النحو وأحكامه فيما بني الكلم" .وقال كذلك":وإنه على اجلملة حبث ينتقى
لك من علم اإلعراب خالصه ولبه" ،فقصر اإلمام حديثه على التقدمي يف الرتبة؛ ألنه معىن من معاين
النحو الذي على أساسه يبىن النظم ،وترك احلديث عن تقدمي بعض الكلمات على بعض يف الذكر؛
ألنه ليس من معاين النحو ،فالتقدمي فيه ليس على أساس الرتبة النحوية ،وابلتايل َّل يعد من مساةل
النظم اليت هي حمور الكتاب عند اإلمام" (.)45
فذلك القول أن اإلمام عبد القاهر اجلرجاين أسهب الكالم يف تناول أحد نوعي التقدمي وهو
التقدمي يف الرتبة النحوية يف كتابه :دَّلةل اإلعجاز ،ومل يتعر إىل النوع الثاين أصال( ،)46بينما العالمة
الزخمشري  -ما يقال عنه أنه أول من طَبا َق بالغة اإلمام عبد القاهر اجلرجاين يف تفسريه املوسوم
ابلكشاف  -فاهتم اهتماما ابلغا ابلنوع اآلخر من التقدمي وهو التقدمي يف الذكر ،وتناوله على وجه
بسيط يف التفسري؛ الكشاف ،وألبرهن قويل آيت أبمنوذجني من التفسري.
األمنوذج األول :يتعلق ابلتقدمي يف الرتبة النحوية ،يقول العالمة الزخمشري يف تفسري قوله –
تعاىلُ "" :-هو الا ِّذي َخلَ َق ُكم ِّم ْن ِّط ٍ
َج ٌل ُم َس ًّمى ِّعْن َدهُ مثُا أَنْـتُ ْم متََُْرتو َن"( )47فإن
ني مثُا قَ َ
َج ًال َوأ َ
ضى أ َ
ْ
َ
َج ٌل ُم َس ًّمى"؟ قلت:
"وأ َ
قلت :املبتدأ النكرة إذا كان خربه ظرفا وجب أتخريه ،فلم جاز تقدميه يف قوله َ
ألنه ختصص ابلصفة ،فقارب املعرفة؛ كقوله " َولَ َعْب ٌد ُم ْؤِّم ٌن َخ ٌْري ِّم ْن ُم ْش ِّرٍك"( :)48فإن قلت :الكالم
س ،وما أشبه ذلك .فما أوجب التقدمي؟ قلت :أوجبه
الساةر أن يقال عندي ثوب جيد ويل عب ٌد كيّ ٌ
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أي ٍ
أجل مسمى؛ عنده تعظيما لشأن الساعة ،فلما جرى فيه هذا املعىن وجب
أن املعىن :و ُّ
التقدمي"(.)49
األمنوذج الثاين :يتعلق ابلتقدمي يف الذكر ،يقول العالمة الزخمشري يف تفسري قوله –تعاىل-
ِّ ِّ ِّ ِّ
الس ُدس ِّمن بـع ِّد و ِّصياٍة ي ِّ
ِّ
وصي ِّهبَا أ َْو َديْ ٍن َآاب ُؤُك ْم َوأَبْـنَا ُؤُك ْم ََّل تَ ْد ُرو َن أَيـُّ ُه ْم
" ":فَإ ْن َكا َن لَهُ إ ْخ َوةٌ فَأل ُّمه ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ
ب لَ ُك ْم نَـ ْف ًعا"( )50فإن قلت :مل قدمت الوصية على الدين ،والدين مقدام عليها يف الشريعة؟ قلت:
أَْقـَر ُ
يشق على الورثة،
ملا كانت الوصية مشبهةً للمرياث يف كوهنا مأخوذة من غري عو كان إخراجها مما ُّ
تطيب أنفسهم هبا ،فكان أداؤها مظناة للتفريط خبالف الدين ،فإن نفوسهم مطمئنة
ويعظم عليهم ،وَّل ُ
إىل أداةه؛ فلذلك قدمت على الدين بعثا على وجوهبا واملسارعة إىل إخراجها مع الدين؛ ولذلك جيء
ِّ
"آاب ُؤُك ْم َوأَبْـنَا ُؤُك ْم" إىل آخر
ب فيه بقوله َ
بكلمة "أو" للتسوية بينهما يف الوجوب ،مث أ اكد ذلكُ ،ورغّ َ
السؤال وهو يف احلقيقة األقرب األدىن" (.)51
ذكر العالمة الزخمشري مجيع املعارف يف تفسريه؛ الكشاف يف سؤاله وجوابه ،جاء ابملعارف بـ
"أل" ،واسم املوصول ،واسم اإلشارة ،واإلضافة وهلم جرا ،وأردف تلك األنو َاع ابألسرار البالغية،
وعاجل "الالم" بكل صورها وأشكاَلا ،سواء الالم للماهية أو العهد الشخصي أو اَّلستغراق أو العهد
الذهين ،مث أتبع كل نوع من أنواع معاين الالم حبكم بالغي ،فكأنه مزج بني النحو األصيل الفاعل يف
كيان الرتكيب والبالغة الفاعلة يف إضفاء التناسق والتناسب والتالقي يف إحكام أجزاةه.
فالالم إذا كانت للجنس تدل على معىن املاهية أو يالحظ فيها معىن األفراد وحينئذ تكون
لالستغراق ،وقد أتيت الالم للدَّللة على معىن العهد احلضوري ،أي :الشيء املعهود ذكرا أو تقديرا،
وقد توحي ابلعهد الذهين وحينئذ يضعف أثر التعريف فيها فتصري الكلمة املعرفة ابلالم يف حكم
الكلمة املن اكرة ،وعندةذ جيوز أن يعرب ما بعدها إن مل يكن مسندا له حاَّل راعيا تعريفه ،أو صفة
مالحظا فيها معىن النكرة.
ِّ
يقول العالمة الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل" :مثَل الا ِّذ ِّ
وها َك َمثَ ِّل
ين ُمحّلُوا التـ ْاوَرا َة مثُا َملْ َْحيملُ َ
َ ُ َ
ا ِّ ِّ ()52
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ا ِّ
احلِّم ِّار َْحي ِّمل أ ْ ِّ
ني" "فإن
ين َك اذبُوا ِِّب َايت ااَّلل َو ااَّللُ ََّل يَـ ْهدي الْ َق ْوَم الظالم َ
س َمثَ ُل الْ َق ْوم الذ َ
َْ
ُ
َس َف ًارا بْئ َ
اجلر على الوصف؛ ألن احلمار كاللئيم يف قوله:
قلتَْ :حي ِّم ُل ما حمله؟ قلت :النصب على احلال أو ُّ
ولقد أمر على اللئيم يسبين" (.)53
كذلك مييز بني وظيفة الالم الداخلة على املفرد والالم الداخلة على اجلمع ،استوضح
أي فرق بني َّلم اجلنس داخلةً على املفرد
العالمة الزخمشري عن املسألة نفسها قاةال" :فإن قلتُّ :
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وبينها داخلة على اجملموع؟ قلت :إذا دخلت على املفرد كان صاحلاً أل ْن يراد به اجلنس إىل أن ُحياط
بعضه إىل الواحد منه ،وإذا دخلت على اجملموع صلح أن يراد به مجيع اجلنس وأن يراد
به ،وأن يراد به ُ
بعضه َّل إىل الواحد منه؛ ألن وزانه يف تناول اجلمعية يف اجلنس وزان املفرد يف تناول اجلنسية
به ُ
واجلمعية يف ُمجَ ِّل اجلنس َّل يف وحدانه؛ فإن قلت :فما املراد هبذا اجملموع مع الالم؟ قلت :اجلملة من
األعمال الصحيحة املستقيمة يف الدين على حسب حال املؤمن يف مواجب التكليف" (.)54
تناول العالمة الزخمشري مسألة الالم ومعانيها بكل تفصيل ،حبثها وحققها ودققها وطبقها،
ومل يرتك ملن خلفه يف ذلك أن أييت مبا هو جديد ،فالذين جاءوا بعده إهنم عالة عليه يف ابب معاين
الالم ودَّلَّلهتا.
درس العالمة الزخمشري  -أيضا  -مواطن العدول من ظاهرة لظاهرة وأشار من خالل شرح
القارئ .هذا العدول
العدول إىل أسراره يف اجلملة الشريفة فكأنه ينكت يف الكالم ويستملحه ليستزيد َ
قد يكون لبيان العلة ،وقد يكون للمدح والتعظيم ،وقد يكون لالستهزاء والتهكم وقد يكون للذم
()55
ِّ ا ِّ
ص َارى"
ين قَالُوا إِّ اان نَ َ
والتوبيخ ،يقول العالمة الزخمشري يف تفسري إحدى آايت املاةدةَ ":وم ْن الذ َ
"فإن قلت :فهال قيل من النصارى؟ قلت :ألهنم إمنا مساوا أنفسهم بذلك ِّّادعاءً لنصرة هللا ،وهم الذين
قالوا لعيسى :حنن أنصار هللا ،مث اختلفوا بعد :نسطوريةً ويعقوبيةً وملكانيةً( )56أنصاراً للشيطان" (.)57
فالعدول يف اآلية من شبه اجلملة املباشرة إىل اَّلسم املوصول والصلة من أجل مذمة القاةلني :إان
نصارىَّ ،لحنرافهم عن جا ادة الصواب وحيادهم عن الطريق املستقيم وانعطافهم من السري على احلق.
فاآلية حتمل  -حلد ما  -معىن التعريض ،ففيها إشارة إىل مسريهم على الباطل.
وكذلك ف اسر السر البالغي يف العدول من "ما" املوصولة إىل "من" املوصولة يف تفسري آية
سورة النحل":أَفَ َم ْن ُيَْلُ ُق َك َم ْن ََّل ُيَْلُ ُق أَفََال تَ َذ اكُرو َن"()58قاةال" :فإن قلت" :من َّل ُيلق" أريد به
األصنام ،فلم جيء بـ "من" الذي هو ألويل العلم؟ قلت :فيه أوجه :أحدها :أهنم مساوها آَلة،
وعبدوها ،فأجروها جمرى أوىل العلم .أَّل ترى إىل قوله على أثره" :والا ِّذين ي ْدعو َن ِّمن د ِّ
ون ااَّللِّ ََّل
َ َ َ ُ ْ ُ
ُيَْلُ ُقو َن َشْيـئًا َوُه ْم ُيُْلَ ُقو َن" )59( ،الثاين :املشاكلة بينه وبني من ُيلق ،الثالث :أن يكون املعىن أن من
()60
ُيلق ليس كمن َّل ُيلق من أوىل العلم ،فكيف مبا َّل علم عنده؛ كقوله" :أَََلُْم أ َْر ُج ٌل ميَْ ُشو َن ِّهبَا"،
يعين أن اآلَلة حاَلم منحطاةٌ من حال من َلم أرجل و ِّ
وقلوب؛ ألن هؤَّلء أحياء ،وهم
أيد وآذان
ٌ
ٌ
()61
لصح أن يعبُدوا" .
أموات فكيف تصح َلم العبادةَُّ ،ل أهنا لو صحت َلم هذه األعضاء ّ
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وجاء مبثال معاكس على شاكلة املثال السابق حيث وضاح ظاهرة العدول عن "من" املوصولة إىل "ما"
املوصولة يف تفسري آية من سورة البلدَ ":وَوالِّ ٍد َوَما َولَ َد"()62قاةال" :فإن قلت :هال قيل ومن ولد؟ قلت:
فيه ما يف قوله" :و ااَّلل أَعلَم ِّمبا وضعت"()63أي أبي ٍ
شيء وضعت يعين :موضوعاً عجيب الشأن"(.)64
َ ُ ْ ُ َ َ ََ ْ
فالعدول ههنا للدَّللة على معىن اَّلستعجاب الناجم عن معىن العظمة.
إنه حلال السر البالغي الذي يظهر من تعريف املسند إليه ابسم اإلشارة ،فقال إن مفاده
هو توكيد استحقاق املبتدأ للخرب ،وقد يقصد ابسم اإلشارة الواقع مسندا إليه إحالل الشيء غري
امللموس واملرةي حمل امللموس واملرةي ،فكأنه حاضر ،وهذا ما يوضحه العالمة الزخمشري يف تفسري
ك"()65فيقول" :فإن قلت" :هذا" إشارة إىل ماذا؟ قلت :قد
قوله –تعاىلَ ":-ه َذا فَِّر ُ
اق بَـْي ِّين َوبَـْينِّ َ
ك َع ْن َش ْي ٍء
تص اور فراق بينهما عند حلول ميعاده على ما قال موسى  -عليه السالم –"إِّ ْن َسأَلْتُ َ
بـع َدها فََال تُص ِّ
احْب ِّين"( )66فأشار إليه وجعله مبتدأ وأخرب عنه ،كما تقول :هذا أخوك ،فال يكون
َْ َ
َ
هذا إشارة إىل غري األخ" (.)67
وقد يقصد ابسم اإلشارة التعظيم والتنويه ،والتفخيم والتبجيل ،وقد يقصد به املعىن املعاكس
وهو اَّلستهانة واَّلحتقار واإلذَّلل وغري ذلك.
بني العالمة الزخمشري كذلك أن اإلضافة تفيد معان كثرية حنو تعظيم املضاف وتفخيمه ،أو
اَ
توبيخ املخاطب واحتقاره واستهزاةه ،وإاثرة الشفقة واخلوف والرمحة والعطف واحلنان وغريها .يقول
ضا ار َوالِّ َدةٌ بَِّولَ ِّد َها"(" )68فإن قلت :كيف قيل :بولدها
العالمة الزخمشري يف شرح قوله –تعاىلََّ" :-ل تُ َ
أبجنيب منها؛
املضارة أضيف إليها الولد استعطافاً َلا عليه ،وأنه ليس
وبولده؟ قلت :ملا ُهنيت املرأة عن ّ
ٍّ
فمن حقها أن تشفق عليه ،وكذلك الوالد" (.)69
وقد أتيت اإلضافة لبيان معىن اَّلستحقاق ،أي :املعىن الذي يطرأ على املضاف إليه من أجل
ت ْاأل َْر ُ ِّزلَْزا ََلَا"(")70فإن قلت :ما
املضاف ،يقول العالمة الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل" :إِّ َذا ُزلْ ِّزلَ ْ
معىن "زلزاَلا" ابإلضافة؟ قلت :معناه زلزاَلا الذي تستوجبه يف احلكمة وهو مشيئة هللا ،وهو الزلزال
الشديد الذي ليس بعده ،وحنوه قولكِّ :
التقي إكرامه وأهن الفاسق إهانته .تريد ما تستوجبانه من
أكرم ا
ُ
()71
اإلكرام واإلهانة ،أو زلزاَلا كلاه ومجيع ما هو ممكن منه" .
وشرح  -أيضا  -املعاين اليت يدل عليها التنكري ،فذكر أنه قد يدل على معىن الوحدة ،وقد
يفيد معىن اإلهبام ،وقد أييت للدَّللة على معىن النوعية أو التعظيم أو التكثري أو التقليل ،وكذلك قد أييت
للدَّللة على معىن قلة اَّللتفات واَّلستهزاء وعدم اَّلهتمام واَّلعتناء ،مثل يقول يف تفسري آية من سورة
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سبأ":هل نَدلُّ ُكم علَى رج ٍل يـنـبِّئ ُكم إِّ َذا م ِّزْقـتم ُك ال ممَُازٍق إِّنا ُكم لَِّفي خْل ٍق ج ِّد ٍ
يد"" 72 ،فإن قلت :كان
َ َ
ْ
َ ْ ُ ْ َ َ ُ َُُّ ْ ُ ّ ُ ْ
"ه ْل نَ ُدلُّ ُك ْم َعلَى
رسول هللا مشهوراً علماً يف قريش وكان إنباؤه ابلبعث شاةعا عندهم ،فما معىن قوله َ
َر ُج ٍل يُـَنـبِّّئُ ُك ْم"؟ فن اكروه َلم وعرضوا عليهم الدَّللة عليه كما يدل على جمهول يف أمر جمهول؟ قلت:
كانوا يقصدون بذلك الطنـز والسخرية ،فأخرجوه خمرج التحلي ببعض األحاجي اليت يتحاجى هبا
للضحك والتلهي متجاهلني به وأبمره" (.)73
فالعالمة الزخمشري  -كما سبق  -سار مسار اإلمام عبد القاهر اجلرجاين وهنل َمعِّ ْ ِّ
ني علمه
واستقى من فيض خاطره ،وابلرغم من ذلك إنه بسط املسألة وأسهب فيها ،وأطال وكشف عن آفاقها
اجلديدة أمام القارئ ،وهذا البسط والتفصيل يف مساةل البالغة القرآنية تدل على قدرة العالمة
الزخمشري اخلارقة وبراعته التامة يف اكتشاف معىن َّ -ل يبلغه كل قاصد إليه  -دال على إعجاز النص
القرآين .وهذا ما حيسب من ابتكارات العالمة الزخمشري يف الباب.
القول يف مسألة خروج الكالم على خالف مقتضى املقام والظاهر
بسط العالمة الزخمشري َ
جبميع أنواعه ،ومن األنواع الرةيسة يف الباب هو "اَّللتفات" ،تفرد العالمة الزخمشري يف قضية
"اَّللتفات" برأي أخذه عنه السكاكي وعرف ابمسه ،والسبب احلقيق هو أن القزويين قد أوىل
ابَّللتفات الذي جرى على قلم العالمة الزخمشري يف طوااي الكشاف فنسبه إىل السكاكي الذي
القبول ابنتماةه
ارتضى مقداما ما جاء به العالمة الزخمشري ،أخذه وشرحه وفسره حىت انل
املصطلح َ
ُ
إىل السكاكي ،يقول اخلطيب القزويين" :واملشهور عند اجلمهور أن اَّللتفات هو التعبري عن معىن
بطريق من الطرق الثالثة بعد التعبري عنه بطريق آخر منها وهذا أخص من تفسري السكاكي؛ ألنه أراد
عرب عنه بغريه
ابلنقل أن يُ ا
عرب بطريق من هذه الطرق عما ُعِّّرب عنه بغريه ،أو كان مقتضى الظاهر أن يُ ّ
منها ،فكل التفات عندهم التفات عنده من غري عكس" ( .)74والواقع إنه ليس مبذهب السكاكي
وحده ،بل هو مسلك العالمة الزخمشري الذي اختاره يف تفسريه الكشاف ،رضي به السكاكي وأخذه
متأثراً به ،وقد صرح بذلك الدكتور حممد حممد أبو موسى قاةال" :وجرت كتب املتأخرين يف دراسته
على مذهبني يف اَّللتفات ،مذهب اجلمهور ،ومذهب السكاكي .والواضح أن املذهب املنسوب إىل
السكاكي هو طريقة العالمة الزخمشري وارتضاها السكاكي وسار عليها" (.)75
نالحظ العالمة الزخمشري مفسرا ظاهرة "اَّللتفات" يف تفسري آي القرآن الكرمي ،يقول:
"فإن قلت :ومل عدل عن لفظ الغيبة إىل لفظ اخلطاب؟ قلت :هذا يُسمى اَّللتفات يف علم البيان ،قد
يكون من الغيبة إىل اخلطاب ،ومن اخلطاب إىل الغيبة ،ومن الغيبة إىل التكلم ،كقوله -تعاىلَ " :-ح اىت
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ك وجرين ِّهبِّم" )76( ،وقوله –تعاىل" :-و ااَّلل الا ِّذي أَرسل ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الرَاي َح فَـتُث ُري َس َح ًااب فَ ُس ْقنَاهُ
َ ُ
إ َذا ُكْنـتُ ْم ِّيف الُْفْل َ َ َْ َ ْ
ََْ ّ
ت" )77( ،وقد التفت امرؤ القيس ثالث التفااتت يف ثالثة ٍ
إِّ َىل بـلَ ٍد ميِّ ٍ
أبيات:
َ َّ
وانم اخللِّيُّـوَل مرتقُدِّ
ِّ
ابألْثُد
ك ْ
تَطَ َاوَل لَْيـلُ َ
َ َ َ َ ْ َْ
َكلَي ِّلة ِّذي ِّ
ألرَم ِّد
ت لَهُ لَْيـلَةٌ
وابتَ ْ
العاةرا ْ
ْ ْ َ
وابتَ َ
َ
ِّ()78
ِّ
ِّ
ٍ ِّ
َس َود
ين
ُ
وخِّّْرب ُهت َع ْن أَِّيب األ ْ
َوَذلكَ م ْن نَبإ جاءَ ْ
ٍ
أسلوب إىل
وذلك على عادة افتتاهنم يف الكالم وتصرفهم فيه؛ ألن الكالم إذا نقل من
ٍ
ٍ
أسلوب واحد،
أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع ،وإيقاظاً لإلصغاء إليه من إجراةه على

ص به هذا املوضع أنه ملا ذُكر احلقيق ابحلمد ،وأجرى عليه تلك
وقد ختتص مواقعه بفواةد .ومما ُخ ا
ا
العلم مبعلوم عظيم الشأن ،حقيق ابلثناء ،وغاية اخلضوع واَّلستعانة يف املهمات،
الصفات العظام تعلق ُ
فخوطب ذلك املعلوم املتميز بتلك الصفات ،فقيل "إايك" اي من هذه صفاته خنص ابلعبادة واَّلستعانة:
َّل نعبد غريك ،وَّل نستعينه؛ ليكون
اخلطاب ّ
أدل على أن العبادة له؛ لذلك التميُّ ِّز الذي َّل ُحي ُّق العبادةُ
ُ
إَّل به" (.)79
هذه األبيات حتمل يف أحضاهنا حزان وكآبة أصيب هبا الشاعر من أجل مقتل أبيه على يد
بين أسد ،ذكر الليلة الليالء احلزينة ،تقرحت العني من أجل السهاد طوال الليل كما تتقرح عينا من
يصيبه الرمد .ففي األبيات ثالثة التفااتت ،األول:العدول من التكلم إىل التخاطب يف البيت األول
حيث قال" :تطاول ليلك" ،واملقام يقتضى أن يقول" :ليلي" بياء املتكلم ألنه يتحدث عن نفسه ليس
عن غريه .الثاين :العدول من اخلطاب إىل الغيبة يف البيت الثاين حيث قال" :وابت وابتت له ليلة"،
أي :من اخلطاب يف البيت األول إىل الغيبة يف البيت الثاين .الثالث :العدول من الغيبة إىل التكلم يف
البيت الثالث حيث قال" :جاءين" وفيه التفات من الغيبة إىل التكلم.
بينما ذهب اجلمهور إىل عدم اَّللتفات يف البيت األول ،ألن اَّللتفات يعين اَّلنتقال من
طريق إىل طريق آخر ،وَّل يوجد هذا اَّلنتقال والتحول والعدول يف البيت األول ،إذ َّل يوجد فيه هذا
العدول فال يقال على عالته أن فيه "التفات" .ويف البيت الثاين "التفات" ويف الثالث "التفااتن" عند
اجلمهور.
فقيل عن التفاتني يف البيت الثالث أهنما موجودان يف كلمة "جاءين" ابعتبار اَّلنتقال
والتحول من اخلطاب الوارد يف البيت األول والغيبة الواردة يف البيت الثاين إىل التكلم .وقيل عن ذينك
أحدمها موجود يف اسم اإلشارة املبدوء به البيت؛ وذلك من نبأ جاءين إخل .ففيه التفات
اَّللتفاتني أ ان َ
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اآلخر يف الفعل اآليت يف خمتتم
من الغيبة إىل اخلطاب أي الكاف يف اسم اإلشارة؛ ذلك للخطاب ،و َ
البيت األول؛ وذلك من نبأ جاءين ،ففيه التفات من اخلطاب إىل التكلم.
رد العالمة التفتازاين كال التوجيهني لاللتفات ،وفضال الرأي األول فيه وهو وجوده يف
األبيات الثالثة ،وهبذا يثبت أنه كان  -أيضا  -من مؤيدي الرأي األول يف الباب الذي وضع العالمة
السكاكي وأخذ عنه الالحقون .يقول العالمة التفتازاين:
األساسي فبىن عليه
حجره
ُّ
ا
الزخمشري َ
(فاجلواب عن األول أن اَّلنتقال إمنا يكون يف ٍ
شيء حاصل واقع عليه أسلوب الكالم ،وبعد اَّلنتقال
من اخلطاب يف (ليلك) إىل الغيبة يف (ابت) قد اضمحل اخلطاب ،وسار األسلوب أسلوب الغيبة فال
يكون اَّلنتقال إىل التكلم يف "جاءين" إَّل من الغيبة وحدها ،وعن الثاين أان َّل نسلم أن الكاف يف
(ذلك) خطاب لنفسه حىت يكون املعرب عنه واحداً ،بل هو خطاب ملن يتلقى منه الكالم كما يف
()80
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ك"( )81حيث مل يقل من بعد
ك" ،و"مثُا تَـ َولاْيـتُ ْم ِّم ْن بَـ ْعد َذل َ
قوله تعاىل" :مثُا َع َف ْوَان َعْن ُك ْم ِّم ْن بَـ ْعد َذل َ
ذلكم ،وقوله:
ُّ ()82
الوك
تزجرناكم رسالةُ مرسـل
ينفع يف أو َ
أم ليس ُ
هل ُ
َّلك َ
حيث مل يقل (أوَّلكم) ،وقوله:
ِّ ِّ ()83
ب ِّّكرا ِّ
ـاح ِّيف التـْابكـري
يب قَـْب َل اَلَ ِّج ِّـري
إِّ ان َ
صاح َا
َ َ َ
ذاك الن َ
اجـ َ
()84
حيث مل يقل ذاكما" .
جممل القول إن العالمة الزخمشري أول من صرح هبذا النوع من "اَّللتفات" فأخذ عنه من
جاء بعده ،فبعضهم اختاروا مذهبه وطبقوه فلم يذكروا من القاةل بذلك ،وكان على رأس هذه الطاةفة
السكاكي ،فنسب إليه هذا املعىن احليادي لاللتفات البالغي ،وفُ ِّه َم من ذلك أنه أول من أرسى دعاةم
ُّ
هذا "اَّللتفات" ،واألمر مل يكن على ذلك .وهذا الذي يتحدث عنه الدكتور حممد حممد أبو موسى
فيقول" :والبالغيون قد درسوا هذا الباب وتنبهوا له منذ زمن بعيد ،والواقع أنه مل ينبه أحد إىل قيمته
البالغية ابلطريقة املفصلة الواضحة اليت درسه هبا الزخمشري" (.)85
ْثة أمناط عديدة عند صاحب الكشاف خلروج الكالم على خالف مقتضى الظاهر ،حنو
وضع املضمر موضع املظهر أو العكس؛ وضع املظهر موضع املضمر ،يقول العالمة الزخمشري يف
ِّ ا ِّ
ك ال اسمو ِّ
تفسري آية سورة األعراف" :قُل ايأَيـُّ َها النااس إِِّّّين رس ُ ِّ ِّ
ات
ُ َُ
ْ َ
ول ااَّلل إلَْي ُك ْم َمج ًيعا الذي لَهُ ُمْل ُ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وه
َو ْاأل َْر ِّ ََّل إِّلَهَ إِّاَّل ُه َو ُْحي ِّي َوُميي ُ
ايب ْاأل ُّم ِّّي الاذي يـُ ْؤم ُن ِّاب اَّلل َوَكل َماته َواتابِّ ُع ُ
ت فَآمنُوا اب اَّلل َوَر ُسوله الن ِّّ
ول ااَّللِّ إِّلَْي ُك ْم؟ قلت:
لَ َعلا ُك ْم َهتْتَ ُدو َن"(" )86فإن قلت :هال قيل :فَ ِّآمنُوا ِّاب اَّللِّ ويب بعد قوله" :إِِّّّين َر ُس ُ
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عدل عن املضمر إىل اَّلسم الظاهر لتجري عليه الصفات اليت أجريت عليه ،وملا يف طريقة اَّللتفات
األمي
من مزية البالغة وليُعلم أن الذي وجب اإلميان به واتباعه هو هذا الشخص املستقل أبنه النيب ُّ
الذي يؤمن ابهلل وكلماته كاةنا من كان أان أو غريي إظهاراً للنصفة وتفاداي من العصبية لنفسه" (.)87
ومن أمناط خروج الكالم على مقتضى الظاهر استبدال املاضي ابملضارع عند العالمة ،والسر البالغي
يف ذلك هو استحضار الصورة ُّ
وتذكُرها ،يقول العالمة الزخمشري يف تفسري آية من سورة فاطرَ " :و ااَّللُ
ِّ
الرايح فَـتُثِّري سحااب فَس ْقنَاه إِّ َىل بـلَ ٍد ميِّ ٍ
ت"(")88فإن قلت :مل جاء "فَـتُثِّ ُري" على املضارعة
الاذي أ َْر َس َل َِّّ َ ُ َ َ ً ُ ُ َ َ ّ
دون ما قبله وما بعده؟ قلت :ليُحكى احلال اليت تقع فيها إاثرة الرايح السحاب ،وتُستحضر تلك
الصورة البديعةُ الدالة على القدرة الرابنية ،وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع متييز وخصوصية حبال تُستغرب
()89
أو َهتُُّم املخاطب أو ِّ
غري ذلك كما قال أتبا َط شرا:
َ
بسهب كالصحيفة صحصحانِّ
ٍ
الغول هتـوي
لقيت َ
أبين قد ُ
َْ َ
ِّ ()90
صـريعـا لليـ ِّ
دين وللجـران
ت
فأضرُهبا بال َد َهش فخار ْ
ِّ
يبصرهم
ألنه قصد أن يصور لقومه احلالة اليت َ
تش اجع فيها بزعمه على ضرب الغول؛ كأنه ّ
ِّ
كل هول ،وثباته عند كل شدة،
إايها ،وي ُ
طلعهم على كنهها مشاهد ًة للتعجيب من جرأته على ِّّ
وكذلك َس ْو ُق السحاب إىل البلد امليت وإحياءُ األر ابملطر بعد موهتا ،ملا كاان من الدَّلةل على
القدرة الباهرة قيل" :فسقنا" و"أحيينا" معدوَّلً هبما عن لفظ الغيبة إىل ما هو أدخل يف اَّلختصاص و
أدل عليه"(.)91
ومن أمناط اخلروج عنده استخدام املاضي يف موضع املضارع املستقبل للدَّللة على حتقيق
الص ِّ
ع َم ْن ِّيف
وقوع األمر ،يقول العالمة الزخمشري يف تفسري آية سورة النملَ " :ويَـ ْوَم يُن َف ُخ ِّيف ُّ
ور فَـ َف ِّز َ
ال اسمو ِّ
ات َوَم ْن ِّيف ْاأل َْر ِّ إِّاَّل َم ْن َشاءَ ااَّللُ"(" )92فإن قلت :مل قيل "ففزع" دون فيفزع؟ قلت :لنكتة
ََ
وهي اإلشعار بتحقق الفزع وثبوته وأنه كاةن َّل حمالة واقع على أهل السموات واألر ؛ ألن الفعل
املاضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعاً به" (.)93
ومن تلك األمناط التغليب ،يقول العالمة الزخمشري عنه يف تفسري آية من سورة النمل" :بَ ْل
()94
ظ الغاةب ،فهال طابقت
"جت َهلُو َن" صفةً لقوم واملوصوف لفظه لف ُ
أَنْـتُ ْم قَـ ْوٌم َْجت َهلُو َن" "فإن قلتَْ :
الصفة املوصوف ،فقرئ ابلياء دون التاء؟ قلت :اجتمعت الغيبة واملخاطبة فغلبت املخاطبة؛ ألهنا
أرسخ أصالً من الغيبة")95( .حتدث العالمة الزخمشري بكل بسط وتفصيل عن أبعاد خروج
أقوى و ُ
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الكالم عن مقتضى الظاهر وأمناطه وصوره وأشكاله ،فالذين جاءوا بعده مل يضيفوا إىل ما تقدم،
أخذوه واكتفوا به .وهذا ما يؤيد ابتكاراته يف علم املعاين.
ومن ابتكاراته  -أيضا  -أنه وقف وقفة متأنية أكثر من مرة عند حتديد معاين احلروف
الواردة يف كالم هللا -جل وعال ،-إنه فسرها وشرح املراد منها وحدد دَّلَّلهتا حسبما يقتضيها املقال
واملقام .واستفاد يف الباب عينه من النحاة األواةل ،وأضفى على ما سبق من اللطاةف اليت تلوح للفهم
احلمد ِّاِّ
َّلل الا ِّذي خلَق ال اسمو ِّ
ات
وَّل تسعها العبارة ،مثال يقول يف تفسري آية من سورة األنعامُ ْ َْ " :
َ َ ََ
ا ِّ
ِّ
ين َك َفُروا بَِّرِّّهبِّ ْم يَـ ْع ِّدلُو َن"()96شارحا ومبينا معىن "مثُا" فيها" :فإن
َو ْاأل َْر َ َو َج َع َل الظُّلُ َمات َوالن َ
ُّور مثُا الذ َ
قلت :فما معىن "مث"؟ قلت :استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آايت قدرته ،وكذلك "مثُا أَنْـتُ ْم
متََُْرتو َن"( )97استبعاد ألن ميرتوا فيه بعد ما ثبت أنه حمييهم ومميتهم وابعثهم" (.)98
البالغي يف "ما" الواقعة يف إحدى آي سورة يس موضحا الفروق الدقيقة
وكذلك فَ اسَر السار
ا
ِّ
ِّ
ِّ
ني"(")99فإن قلت:
بينها وبني أخواهتا ،يقول مثال يف قوله –تعاىل":-مبَا َغ َفَر ِّيل َرِّّيب َو َج َعلَِّين م ْن الْ ُمكَْرم َ
أي املاءات هي؟ قلت :املصدرية أو املوصولة ،أي ابلذي غفره
"ما" يف قوله –تعاىل"ِّ :-مبَا َغ َفَر ِّيل َرِّّيب" ُّ
يل من الذنوب ،وحيتمل أن تكون استفهامية يعين :أبي ٍ
شيء غفر يل ريب؟ يريد به ما كان منه معهم
من املصابرة إلعزاز الدين حىت قُتل إَّل أن قولك مب غفر يل بطرح األلف أجود وإن كان إثباهتا جاةزاً،
أبي ٍ
صنعت؟ ومب صنعت؟" (.)100
شيء
َ
يقال قد علمت مبا صنعت هذا ،أي ِّّ
إنه َّل يكتفي ابحلروف عند البحث عن الفروق الدقيقة فيها بل يتناول جنبا إىل جنب
األفعال العربية أيضا ،ويشرح الفروق الغامضة فيها وَّلسيما إذا كان الفعل مع ّدى ابلصلة وقد جاز
استعماله بدون الصلة حنو قوله يف تفسري آية من سورة الصافاتََّ" :ل يَ اس ام ُعو َن إِّ َىل الْ َم َِّإل ْاأل َْعلَى
ِّ ٍ ()101
أي فرق بني "مسعت فالانً يتحدث" و"مسعت إليه
َويـُ ْق َذفُو َن ِّم ْن ُك ِّّل َجانب"
فإن قلتُّ :
يتحدث" ومسعت حديثه وإىل حديثه؟ قلت :املع ادى بنفسه يفيد اإلدر َاك واملع ادى إبىل يفيد اإلصغاءَ
مع اإلدراك" (.)102
قارن العالمة الزخمشري بني املعنيني اللتني تَنِّ امان عن تعدية الفعل وعدم تعديته ،فالفعل
املعداى؛ "َّل يَ اس ام ُع ْو َن" حبرف اجلر؛ "إىل" يف اآلية يدل على أكثر من معىن يدل عليه الفعل املعداى
بدون الصلة ،ألن الفعل املعداى يدل على اإلدراك مع اإلصغاء ،والفعل غري املعداى على اإلدراك
فحسب ،واملقصود من اإلتيان به متعداي حبرف اجلر؛ "إىل" يف اآلية هو "املبالغة" أي :معىن "اإلدراك
مع اإلصغاء" مقارنة مع الدَّللة على معىن"اإلدراك" فقط.

اإليضاح ( 35ديسمرب )2017

ابتكارات العالمة الزخمشري يف علم املعاين

231

ابتكر العالمة الزخمشري يف ابب الفصل والوصل ،ووقف وقفة طويلة عند اجلملتني املختلفتني خرباً
وإنشاءً ،مربهنا مبا فيه الكفاية على عدم صحة عطف اخلرب على اإلنشاء أو عطف اإلنشاء على
اخلرب ،يقول يف تفسري آية سورة فاطر" :وهم يصطَِّرخو َن فِّيها ربـانا أَخ ِّرجنا نَـعمل ص ِّ
احلًا َغ ْ َري الا ِّذي ُكناا
َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ
ِّ ٍ ()103
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني ِّم ْن نَصري" "فإن
نـَ ْع َم ُل أ ََوَملْ نـُ َع ّم ْرُك ْم َما يَـتَ َذ اكُر فيه َم ْن تَ َذ اكَر َو َجاءَ ُك ْم الناذ ُير فَ ُذوقُوا فَ َما للظاالم َ
"و َجاءَ ُك ْم النا ِّذ ُير" قلت :على معىن "أ ََوَملْ نُـ َع ِّّم ْرُك ْم"؛ ألن لفظه لفظ استخبار ومعناه
قلت :عالم ُعطف َ
عمرانكم وجاءكم النذير" (.)104
معىن إخبار؛ كأنه قيل قد ّ
ما أجاز العالمة الزخمشري أصال عطف اخلرب على اإلنشاء أو اإلنشاء على اخلرب ،وقول
الذين زعموا أن العالمة الزخمشري قد أجاز ذلك مدفوع.
ْثة أبواب أخر يف علم املعاين حنو ابب الذكر واحلذف والقصر ،ما وجدت فيها من
ابتكارات العالمة الزخمشري ولعل السبب الرةيس يف ذلك هو أن العالمة الزخمشري كان من أتباع
اإلمام عبد القاهر اجلرجاين يف مذهب البالغة العربية ،واإلمام نفسه قد أحاط بكل شيء يف البابني،
فلم ير العالمة الزخمشري من اإلنصاف أن أييت مبا هو دون إضافة ،ومل جيد ما يضيف إليهما من
عنده ،فرتكهما مكتفيا مبا ورد يف كتاب "دَّلةل اإلعجاز".
نتائج البحث:
من خالل هذا البحث وصلت إىل نتاةج من أمهها:
 -1العالمة الزخمشري أول من قسم علوم البالغة يف مقدمة الكشاف ،ولكنه ما طبق هذا
التقسيم يف صلب الكشاف ،وكذلك ما ب اوب َلا أبواابً؛ ألهنا مل تكن واضحة يف عصره،
وهذهبا ونقاحها ،وطبقها يف كتابه "املفتاح" من
والعالمة السكاكي أول من ب اوب َلا أبوااب ا
أجل هذا يعد أول قاسم لعلوم البالغة.
 -2العالمة الزخمشري أول من تناول كال نوعي التقدمي أَّل ومها التقدمي يف الرتبة النحوية،
والتقدمي يف الذكر يف تفسريه الكشاف ،رغم أن اإلمام عاجل يف دَّلةل اإلعجاز النوع
األول من التقدمي وهو التقدمي يف الرتبة النحوية ،ومل يتعر للثاين ،وهو التقدمي يف الذكر،
والعلماء املتقدمني من اإلمام وعلى رأسهم اإلمام الطربي ،واإلسكايف تناولوا التقدمي يف
الذكر فقط.
 -3العالمة الزخمشري تناول مجيع أنواع املعارف وخاصة "أل" يف تفسريه الكشاف أبسلوب
السؤال واجلواب ،وبني أسرارها البالغية.
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وبني السر البالغي للعدول من "ما" املوصولة إىل "من" املوصولة،
 -4هو أول من صارح ا
وابلعكس يف اآلايت القرآنية أبسلوبه الراةع أَّل وهو أسلوب السؤال واجلواب.
 -5ابني العالمة الزخمشري أن اإلضافة تفيد ٍ
معان كثرية ،حنو تعظيم املضاف وتفخيمه ،توبيخ
املخاطب واحتقاره واستهزاةه ،إاثرة الشفقة ،واخلوف ،والرمحة ،والعطف ،واحلنان،
وغريها ،وأشار إىل وجودها يف حتليل اآلايت القرآنية يف تفسريه الكشاف .
 -6املراد من اَّللتفات عند العالمة الزخمشري اَّلنتقال عما يقتضيه ظاهر املقام من أحد
الطرق الثالثة إىل واحد منها ،أو اَّلنتقال عما يقتضيه ظاهر السياق (سواء اقتضاه
ظاهر املقام أو َّل) إىل غريه منها ،وهذا هو الرأي الذي نسب إىل السكاكي ،ولكنه مل
يكن مذهبه بل أتثر فيه ابلعالمة الزخمشري وسار مسريه.
 -7هو أول من تناول يف حتليل اآلايت القرآنية العدول عن املاضي إىل املضارع ،وعكسه
وعاجل أسراره البالغية أَّل وهي استحضار الصورة وتذكرها ،وحتقيق وقوع األمر.
 -8هو يف تفسريه الكشاف وقف وقفة متأنية أكثر من مرة عند حتديد معاين احلروف الواردة
يف كالم هللا –جل وعال -فسرها ،وشرح املراد منها ،وحدد دَّلَّلهتا حسبما يقتضيها
املقال واملقام ،ومل يكتف هبا عند البحث عن الفروق الدقيقة فيها بل يتناول جنباً إىل
جنب األفعال العربية أيضاً ،ويفسر الفروق الغامضة فيها ،وَّلسيما إذا كان الفعل مع ّدى
ابلصلة وقد جاز استعماله بدون الصلة.
َّ -9ل جيوز عطف اإلنشاء على اخلرب ،واخلرب على اإلنشاء عند العالمة الزخمشري ،وقول
الذين إن العالمة الزخمشري قد أجاز ذلك مدفوع أبسلوب السؤال واجلواب أورده يف
حتليل آية من سورة يس .
 -10العالمة الزخمشري كان متأثرا ابإلمام عبد القاهر اجلرجاين يف العلوم البالغية فطبق كل ما
أشار إليها اإلمام يف كتابيه اجلليلني "دَّلةل اإلعجاز" و "أسرار البالغة" يف تفسريه
الكشاف وحتليل اآلايت القرآنية ،فهو من هذه الناحية أول من طبق العلوم البالغية يف
تفسري النص القرآين ،وأصبح من مؤسسي التفسري البياين .
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سورة النحل ،اآلية.17 :
سورة النحل ،اآلية.20 :
سورة األعراف ،اآلية.195 :
الكشاف ،ج  ،2ص .575
سورة البلد ،اآلية.3 :
سورة آل عمران ،اآلية.36 :
الكشاف ،ج  ،4ص .594
سورة الكهف ،اآلية.78 :
سورة الكهف ،اآلية.76 :
الكشاف ،ج  ،3ص .81
سورة البقرة ،اآلية.233 :
الكشاف ،ج  ،1ص .253
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سورة الزلزلة ،اآلية.1 :
الكشاف ،ج  ،4ص .620
سورة سبأ ،اآلية.7 :
الكشاف ،ج  ،3ص .594
اإليضاح يف علوم البالغة  ،جالل الدين حممد بن عبدالرمحن بن عمر بن أمحد بن حممد
اخلطيب القزويين ،حتقيق :الدكتور أمحد شتيوي ،الطبعة األوىل ،عام 1435هـ2014 /م ،دار
الغد اجلديد ،القاهرة -مصر،ص .95 -94
البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري وأثرها يف الدراسات البالغية ،حممد حممد أبو موسى،
الطبعة الثانية ،عام 1408هـ1988/م ،مكتبة وهبة ،القاهرة -مصر ،ص .443
سورة يونس ،اآلية.22 :
سورة فاطر ،اآلية.9 :
شرح شواهد املغين ،عبدالرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي ،تعليق :أمحد ظفر كوجان،
(ب.ط) ،عام 1386هـ1966 /م ،جلنة الرتاث العريب ،بريوت -لبنان ،ج ،2ص .731
الكشاف ،ج  ،1ص .20 -19
سورة البقرة ،اآلية.52 :
سورة البقرة ،اآلية.64 :
أنوار الربيع يف أنواع البديع ،صدر الدين املدين ،علي بن أمحد بن حممد احلسين احلسيين،
(ب.ط.ت) ،ص  .78الوك :الدفْع.
أساليب بالغية ،أمحد مطلوب أمحد الناصري الصيادي الرفاعي ،الطبعة األوىل ،عام 1980م،
وكالة املطبوعات ،الكويت ،ص .101
املطول ،سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين ،حتقيق :الدكتور عبداحلميد هنداوي ،الطبعة
الثالثة ،عام 1434هـ2013/م ،دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان ،ص .289
البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري وأثرها يف الدراسات البالغية ،ص .443
سورة األعراف ،اآلية.158 :
الكشاف ،ج  ،2ص .209
سورة فاطر ،اآلية.9 :
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يصور أتبط شرا يف البيت حالة عجيبة بديعة من عجاةب جرأته ،يقول :إنه صادف غوَّل
هتوى من ٍ
عل يف سهب كأمنا هو الصحيفة املستوية ،فلم يهملها ،ومل يرتاجع أو يتخاذل
أمامها ،بل اندفع بضرهبا يف قوة ويف غري دهش أو اضطراب حىت سقطت يف يده صريعة على
﴿و ا
اَّللُ
يديها وصدرها ،والشاهد فيه هذه احلالة العجيبة والعالمة الزخمشري يربطها بقوله تعاىلَ :
الا ِّذي أ َْر َسل ِّ
الرَاي َح﴾ [سورة فاطر ،اآلية.]9 :
َ ّ
بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح ،عبد املتعال الصعيدي ،الطبعة السابعة عشر ،عام 1426هـ/
2005م ،مكتبة اآلداب ،القاهرة -مصر ،ج ،1ص.181
الكشاف ،ج  ،3ص .624
سورة النمل ،اآلية.87 :
الكشاف ،ج  ،3ص .429
سورة النمل ،اآلية.55 :
الكشاف ،ج  ،3ص .416
سورة األنعام ،اآلية.1 :
سورة األنعام ،اآلية.2 :
الكشاف ،ج  ،2ص .79
سورة يس ،اآلية.27 :
الكشاف ،ج  ،3ص .649
سورة الصافات ،اآلية.8 :
الكشاف ،ج  ،3ص .671
سورة فاطر ،اآلية.37 :
الكشاف ،ج  ،3ص .637

