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بسم اهلل الرمحن
الرحيم
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

" الرمحن  ،علّم القرآن ،خلق اإلنسان
،علّمه البيان "

ه

إهداء

إلى من حملتني وهنا على وهن
وتحملتني طوال هذا الزمن
إلى أمي الغالية

إلى أبي سراج النور في طريقي
الذي طالما حثني على العلم
وحبّب إليّ صناعة القلم

إلى أخوتي األحباء وصديقي العزيز جهاد الدجاني

ل من علمني حرفاً ،
إلى ك ّ
إلى كل من يعشق لغة الضاد
أهدي هذا العمل

و

شكر وتقدير
أخص بالشكر قامة عمالقة في هذا الزمن  ،ق ّل وجودها  ،أسأل اهلل أن يكألها
عز وج ّل ،
بعد شكر اهلل ّ
ّ

بعين رعايته ويديمها ذخ اًر لمعربية لغة القرآن وأهمها  ،ولك ّل متعطش لمعمم  ،يحاول أن ينهل من بحر عمم

ِ
الكممات النثريةَ ال تكفي إليصال الشكر لهذا الرجل الذي كان
األستاذ الدكتور عزمي الصالحي  ....وا ّن
وما زال من فرسان العربية الذين ق ّل وجودهم في هذا الزمن  ،لذلك نظمت شكري له أبياتأً من الشعر

وعمي خصيصا فقمت :
أهديها له  ،لعمّها تفي جانباً صغي اًر من حقه عمى طمبته ،
ّ

فالـ َق عـزمً
إذا ُر ْمـت العزائم ْ

ٌدلـّ ُك ُم على هـِ َم ِم الرجـــال

صالحـًا فٌه تــلقى مـــن جـدو ٍد

صالحـ ُ ُه ُم على عدد الرمال

ـحـور
ٍ
إذا األهـوال طـلـّت من جـ ُ

رأٌتـَهـ ُ ُم كــمـُـنهـَل ّ النــبـال

ألفٌــناه دوما ً
وفـــً الخــٌرات
ْ

كجـِنـّ ًّ تــفـلـّـت من عـِقال

رأٌـت الخٌــر ٌنــبع من ٌدٌــه
ْ

َمهٌب الجنب فً ُحلَ ِل الكمال

غـــزٌـر العـلم طـــالّع المعالً

جـبال العلم ٌصعد فً جالل

كــرٌم النفــس ٌجــلو كــل ّ هـ ّم

بنظـــرته ٌمٌــنا فً شـمال

بـــرب قـول ٍ
إذا نــقد الفصــٌح
ّ

سقاه الشهد من فهم المقال

بحـثــنا عنه ٌـوما ً فً البـراٌا
ْ

وجدنا ظــلـّه فـــوق الجـبال

ســقانا من علــــوم راســـٌات ٍ

مــاء زالل
لذٌـــذ العــِـ ْلم مع
ٍ

ـثــنا للعــُــلوم لــه رسوال ً
بـَعــَ ْ

فعــاد بــفائض ٍ خـٌر الغالل

ــــلــوا ً
ٌعلـّمنا لذٌـــذ القــول ُح ْ

وٌلقً فً ٌـدٌك برأس مــال

إذا كــَـال العــــنـٌد لـــه مــقاالً

ــــر الوبـــــال
أذقــــنا داره ُم ّ
ْ

ٌفـــوق البـدر حــسنا ً وانبالجا ً

إذا قــــارنــت تــــ ّبـا للفصـال

الرب أن ٌبقٌه ذخـــرا ً
ســـألت
ّ

لنـَنـعـَم بالكـرٌم من الخصـال
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مقدمة البحث

اْل َحمد هلل الَِّذي أحمنا محمّة اْلفَيـ وحالنا حمية اْلعمـ وممكنا عقاؿ اْلعقؿ وزيننا بنطؽ
اْلمنطؽ ونعوذ بِ ِو مف كدر صفاء اْل ِفكر وعكر ذىف ّْ
الذ ْىف َوصمى اهلل عمى اْل َم ْب ُعوث بجوامع
ِ
ِ
ِ
يما كثي ار  .أما
اْل َكمـ إِلَى أَعقؿ ْاْل َُمـ َ
وعمى َجميع أَتَْباعو والسائريف في منياج أَتَْباعو َوسمّـ تَ ْسم ً
بعد ،
فمنذ أربعة عشر قرناً مف الزمف  ،يثبت القرآف الكريـ أنو الكتاب المعجز الذي ال
يأتيو الباطؿ مف بيف يديو وال مف خمفو  ،وىو أمر جعؿ الباحث يتفكر في اختيار موضوع
عما أقنع أىؿ قريش
متعمؽ بيذا الكتاب المعجز  ،محاوالً أف يسبر جزءاً مف غوره  ،باحثا ّ
بأف ىذا القرآف الكريـ معجز  ،وبأنو كالـ اهلل ال كالـ البشر  ،ودفعيـ لمتصديؽ
والعرب بداية ّ
بنبوة الرسوؿ الكريـ  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،بالرغـ مف براعتيـ المغوية التي أق ّرت بيا قبائؿ
أحس الباحث بتميز
عامة ّ ،
العرب واتخذتيا وسيمة لكتابة آثارىا المغوية  .وفي قراءة قرآنية ّ
خاص في قصار السور التي جاءت في الجزء اْلخير مف القرآف الكريـ  ،وشعرالباحث
ٍ
اختالفات أسموبية بيف قصار السور وطواليا  ،وىو ما دفعو لمنظر في سور القرآف
بفروقات و
القصار  ،ولماذا يتعمميا الطالب أوؿ ما يتعمميا في صباه  ،وفي المرحمة االبتدائية في
المدرسة  ،وال يعرض لطواؿ السور في أياـ تعممو اْلولى ؟ وكيؼ أف قريشاً ظمت حقبة
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طويمة مف الزمف تسمع السور القصار وتسحر بيا  ،وتدفعيا اآلية واآليتاف لإليماف بالرحمف،
في لمحة عيف .
وكاف مما دعا الباحث الختيار السور القصار  ،ذلؾ الجرس الموسيقي الذي يشعر
فشدني ذلؾ لمتابعة
قارىء السور القصار بو  ،الذي تغيب بعض مظاىره في طواؿ السور ّ ،
سر ذلؾ اإلحساس
البحث في السور القصار  ،وما الذي ميزىا عف السور الطواؿ  ،وما ّ
شد المسمميف اْلوائؿ ودفعيـ لالستماع
الموسيقي الذي تشعر بو عند تالوتيا بخاصة  ،كما ّ
واإليماف بيذا القرآف .
أف الظواىر
ومف اْلىداؼ التي يسعى إلييا الباحث في ىذا البحث  ،أف يثبت ّ
الموسيقية في القرآف  ،عبر لغة مميزة صيغت بإبداع منقطع النظير  ،قد خدمت القرآف
والدعوة  ،وجذبت الناس لالستماع واإلنصات لما لـ يألفوه مف البياف والبالغة المصاحبة
لموسيقى عجزوا عنيا  ،وأف الموسيقى ُوظّػّػفت لخدمة النص القرآني بما ال يستطيعو بشر ،
سر في كوف السور القصار جاءت في زمف البعثة اْلوؿ  ،ولـ تنزؿ في المدينة
أف ىناؾ ِّا
وّ
في أواخر الرسالة النبوية  ،وىو المساعدة عمى الحفظ والتذ ّكر  ،ومراعاة حاؿ المسمميف
المضطيديف في شتى المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية والثقافية  ،فالمغة
والخطاب انعكاس لحالة المجتمع  ،ومرآة ْلحوالو وما يدور فيو ،وكما نزلت بعض اْلحكاـ
والتشريعات بالتدريج  ،كحكـ الخمر وتحريميا عمى سبيؿ المثاؿ  ،كذلؾ طالت السور
واآليات تدريجيا مع استقرار أمر الدولة واحتياجيا لمتشريع واْلحكاـ المفصمة التي ناسبيا

ٖ

بد مف أف تكوف قد جاءت مراعاة لمقتضى حاؿ
طوؿ السورة  ،وىذه السور القرآنية ال ّ
المسمميف واستجابة لدواعي الظروؼ التي كانت تحيط بيـ .
أف ىذه السور القصار في موضوعاتيا وأساليبيا تختمؼ
وأراد الباحث أف
ّ
يؤكد ّ
اختالفا كبي ار عف موضوعات وأساليب السور الطواؿ  ،التي تظير بعامة في السور المكية
أف عدد
والمدنية  ،واف حدث أف كانت السورة المدنية قصيرة  ،وىو ما لمسو البحث  ،نجد ّ
الكممات فييا يتضاعؼ بشكؿ كبير جداُ واف ظ ّؿ عدد اآليات قميالً .
ويسعى الباحث أف يثبت أف ىناؾ عالقة وطيدة بيف قصر السورة والمكاف الذي
نزلت فيو  ،والبيئة التي نزلت فييا .
فإف مف يبحث في السور القصار
واذا انتيى البحث إلثبات صحة ىذه الفرضية ّ
فسينتبو لألسموب اإلليي في التدرج والتخفؼ في إيصاؿ الفكرة الدينية بسيولة ويسر  ،بؿ
تشدد ،
تعنت منيـ أو ّ
إفّ الدعاة سيضطروف ّ
لتوخي اْلسموب اإلليي في إيصاؿ الديف دوف ّ
أف النتائج
مراعاة منيـ ْلحواؿ الناس والبيئات واْلماكف التي ينشطوف فييا  ،فضالً عف ّ
التي سيتمخض عنيا البحث يمكف توظيفيا في سياؽ دراسة عالقة اْلدب ولغتو بالبيئة .
وفي رحمة البحث عف الدراسات التي عػُنيت بالموضوعات والقضايا التي تشغمني في
انصبت عمى السور
ما يتصؿ بالسور القصار  ،لـ أجد  ،عمى ما بذلت مف جيد  ،دراسة
ّ
القصار بمجموعيا  ،تستجمي أسرار لغتيا وعجيب بيانيا وأساليبيا  ،ما حفزني عمى العزـ
لمقياـ بيذه الميمة .

ٗ

واذ تقع السور القصار بمعظميا عدا سورة الفاتحة  ،في الجزء اْلخير مف القرآف
أي
الكريـ ( جزء عـّ )  ،تابعت ما كػُتب عف ىذا الجزء  ،فوجدت أربع دراساتٍ لـ تػُعف ّ
منيا بالموضوعات التي أنوي البحث فييا في السور القصار  ،واف المست بعض أطرافيا
الخارجية  .وىذه الدراسات :
األولى  ( :جزء عم دراسة أسموبية ) لمباحث إبراهيم عقمة الحجاج

تقع الدراسة في ثالثة فصوؿ درس الباحث فييا في الفصؿ اْلوؿ  :التقديـ والتأخير
في جزء عـ  ،وتناوؿ بالدراسة في الفصؿ الثاني  :الحذؼ  ،وعني في الفصؿ الثالث بدراسة
 :ظواىر أسموبية أخرى كالتكرار واالستعارة والمقابمة والجناس .
الثانية  ( :بنية السورة القرآنية الواحدة في جزء عم ) لمباحثة عزة عدنان أحمد
عزت
وىذه دراسة صوتية  ،ذكر فييا بعد عرض بنية كؿ سورة  ،جداوؿ بعدد اْلصوات
والمقاطع الصوتية والفاصمة بأنواعيا بنسبيا المئوية ثـ النتائج  .وىذه الدراسة بعامة دراسة
لتميز قصار السور باْلسموب مف غيرىا مف السور.
صوتية كما وجدىا الباحث  ،ال تعرض ّ

الثالثة  ( :بناء الجممة الفعمية في جزء عم ) لمباحث محمد محمود ضيف اهلل
المقبل
وفي ىذه الدراسة  ،قسـ الباحث مادتو عمى ثالثة فصوؿ ،

٘

اْلوؿ  :الجممة الفعمية ذات الفعؿ الماضي
الثاني  :الجممة الفعمية ذات الفعؿ المضارع
الثالث  :الجممة الفعمية ذات فعؿ اْلمر
وىذه الدراسة بعيدة عف موضوع بحثي وىدفو .
الرابعة  ( :التكثيف البالغي في القرآن الكريم ،جزء عم دراسة أسموبية ) لمباحث أحمد
دعسان
وفي ىذه الدراسة  ،اعتنى الكاتب بمصطمح التكثيؼ وغاياتو  ،فتحدث في الباب اْلوؿ عف
التكثيؼ في الصورة بأشكالو وأنواعو  ،ثـ انتقؿ في الباب الثاني لمحديث عف التكثيؼ في اْلسموب ،
ني في الباب الثالث بأسموب التكرار ،وتحدث في
معنياً بالتعريؼ والتنكير عمى وجو خاص  ،كما عػُ َ
الفصؿ اْلخير عف أسموب االستفياـ وداللتو وأنواعو .
وبعد االطالع عمى ىذه الدراسات  ،وجد الباحث أنيا لف تخدمو بشكؿ مباشر  ،بؿ إفّ
عما جاء بو اآلخروف  ،نأياً عف التكرار  ،واجترار الموضوعات السابقة  ،وتميي اًز
الباحث قد ابتعد ّ
لمبحث عف غيره مف البحوث .
أما مصادر البحث والكتب التي أسيمت في تكوينو فكثيرة  ،تراوحت بيف كتب المغة والتاريخ
والتفسير والنقد والبالغة  ،ويتصدرىا بالطبع القرآف الكريـ وكتب عمومو وتفسيره  ،ومف أىـ الكتب
التي رجع البحث إلييا في مجاؿ التفسير  ،كتاب روح المعاني ،وىو تفسير اإلماـ اْللوسي لمقرآف

ٙ

الكريـ  ،الذي وجدت فييا تفسي ارً مف أشمؿ وأفضؿ التفاسير لمقرآف الكريـ  ،وكتاب البرىاف في عموـ
القرآف لإلماـ الزركشي  ،الذي كاف مف أفضؿ الكتب التي بحثت في العموـ القرآنية  ،فضالً عف
كتاب ابف اْلثير " المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر " الذي كاف مف أجود الكتب في مجاؿ
اْلدب والبياف والبالغة  ،وال أنسى فضؿ ابف منظور في مجاؿ المغة  ،فمعجمو " لساف العرب " ال
ينكر أحد فضمو  ،وكاف لو وجود في بحثي في الكثير مف مراحمو  ،فرحمة اهلل عمى ىؤالء العظماء
الذيف يديف ليـ ك ّؿ باحث في مجاليـ بالفضؿ .
أخص
ومف أىؿ ىذا الزمف  ،استعنت بكتب رائعة لوالىا لما خرج البحث إلى النور  ،و ّ
بحؽ  ،يجد فييا
بالذكر كتاب الدكتور جواد عمي " تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ " فيو موسوعة تاريخية ّ
مما يريد معرفتو عف العرب  ،وكتاب " معجـ
بي كؿ ما يخطر ببالو ّ
الباحث عف التاريخ العر ّ
المصطمحات البالغية وتطورىا " لمدكتور أحمد مطموب  ،الذي وجدت فييا مرجعا ىاماً لمباحث عف
أي مصطمح في البالغة  ،وشموال منقطع النظير  ،وكتاب الدكتور عبد القادر الرّباعي " الصورة
تماـ " الذي ع ّػولت عميو في باب الصورة الفنية وتوضيحيا في القرآف  ،وكانت
الفنية في شعر أبي ّ
منو إضاءات أثرت بحثي في مجاؿ الصورة وتحديدىا وتشكيميا في البحث  ،فشك ار جزيالً لكـ ،
والرحمة تح ّؿ عمى مف قضى منكـ  ،وجعؿ اهلل ىذا الجيد في ميزاف حسناتكـ يوـ القيامة .
ومف المعوقات التي صادفتني في ىذا البحث  ،عدـ ورود أسباب النزوؿ لك ّؿ آية ،التي كنت
أف ليا ال َّ
شؾ دو اًر في التأثير عمى لغة وأسموب الكالـ  ،فالكالـ بمغة التيديد والوعيد  ،يختمؼ
أرى ّ
عف الكالـ بمغة الميف والرفؽ  ،والمدح يختمؼ عف اليجاء ،والمغة تختمؼ تبعاً لذلؾ  .وكذلؾ غياب
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التوقيت الزمني الذي نزلت فيو اآليات  ،فال يػُعرؼ وقت نزوؿ اآلية  ،في أي سنة أو شير أو
فصؿٍ لك ّؿ اآليات  ،ولو ُو ِجد ىذا لجميع اآليات والسور لخدـ البحث بشكؿ جيد .
وكذلؾ واجو البحث معوقاً في قمة المراجع العربية في بعض المباحث  ،كمبحث التوازي
بي نػُقػِؿ تأثيره إلى العربية  ،والمراجع ال
مثالً ،فقد كانت الكتابة فيو مف العرب قميمة  ،والمصطمح غر ّ
تكثر فيو .

منهج البحث
لقد نزلت السور القصار في ظروؼ عسيرة تختمؼ كثي ار عف باقي أياـ الدعوة والرسالة
المحمدية  ،وىي ظروؼ سادىا االضطياد والظمـ والعبودية والتح ّكـ باآلخر  ،وىذه اْلجواء المأزومة
يخي وأساليب البحث فيو  ،الستجالء طبيعة ما تعرض لو
اقتضت أف يتكىء البحث عمى المنيج التار ّ
ثـ اعتمد
المسمموف اْلوائؿ ومعرفة اْلجواء التي نزؿ فييا القرآف الكريـ في ّأوؿ عيود الدعوة ّ ،
البحث عمى المنيج اإلحصائي في تحديد السور القصار بداية لمبحث فييا  ،ثـ انتقؿ الباحث
الستخداـ المنيج الوصفي والتحميمي لدراسة السور ولغتيا وأسرار القصر فييا .

8

هيكل البحث والدراسة
وبناء عمى ما سبؽ  ،فقد قسمت ىذه الدراسة عمى مقدمة وثالثة فصوؿ  ،تحدث الفصؿ
اْلوؿ عف تحديد السور القصار وخصائصيا وموضوعاتيا وعالقتيا بالبيئة التي نزلت فييا  ،وكرس
الفصؿ الثاني لبحث التصوير الفني في السور القصار ومفيوـ الصورة عند القدماء والمحدثيف مف
حدد البحث أنواع الصورة الفنية وما جاء منيا في السور القصار تحديداً ،
ثـ ّ
العرب والغربييف  ،ومف ّ
انصب البحث عمى ظاىرة التوازي وعناصر تشكيميا في السور القصار  ،وكيؼ
وفي الفصؿ اْلخير
ّ
أثرت ىذه الظاىرة عمى بنية النص القرآني في السور القصار  ،بأشكاليا المتعددة .
عز وج ّؿ أف يقبمو مني ،
وبعد  ،فإف ىذا الجيد جيد متواضع مف الباحث  ،أسأؿ اهلل ّ
ويجزيني عميو خير جزاء  ،فإف أصبت فيو فمف اهلل وتوفيقو  ،واف أخطأت فمف نفسي ومف الشيطاف،
فأنا أعرض لمبحث في كتاب معجز  ،لف ينتيي إعجازه إلى أبد اآلبديف  ،ورأيي صواب يحتمؿ
الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمؿ الصواب  ،كما قاؿ الشافعي رحمو اهلل  ،ويقوؿ تعالى  { :وفوؽ كؿ
ذي عمـ عميـ } (يوسؼ  ،آية  ، ) ٚٙفمست أدعي العمـ  ،وسأبقى متعمّما إلى آخر يوـ في عمري .

معاذ موسى يوسؼ البوريني
عماف  /أيار ٕٖٓٔ /
ّ
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الفصل األول :
السور القصار في القرآن الكريم

ٓٔ

● تحديد قصار السور
قد يتساءؿ المرء  :كيؼ نميز السورة القصيرة مف الطويمة ؟ وىؿ يكوف القصر في السورة أو في
اآلية؟ فآية (الديف) مثال وىي أطوؿ آية في القرآف الكريـ  ،لـ تأت في سورة مف قصار السور  ،بؿ
جاءت في سورة البقرة .
احتار الباحث بادىء اْلمر في حصر السور القصار  ،وتحديد عدد آياتيا  ،وبعد تمعف وتفكر في
كتاب اهلل العزيز  ،الذي نعمـ أف ترتيبو توقيفي مف عند اهلل ،يقوؿ اإلماـ جالؿ الديف السيوطي ":
اختمؼ العمماء في ترتيب السور  ،ىؿ ىي بتوقيؼ مف النبي  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،أو باجتياد
مف الصحابة  ،بعد اإلجماع عمى أف ترتيب اآليات توقيفي والقطع بذلؾ "

ٔ

وجد الباحث أف جؿ

السور القصار جمعت في جزء "عـ يتساءلوف " عدا سورة الفاتحة  ،التي افتتح بيا ىذا القرآف
العظيـ  ،وسور الطالؽ والتحريـ والمنافقوف والجمعة

والصؼ

والممتحنة  ،مف الجزء الثامف

والعشريف  ،والسور الست اْلخيرة مدنية النزوؿ .
إف مقتضيات البحث تفرض تحديد الحد اْلعمى لعدد آيات السورة القصيرة  ،ونظ ار لكوف
السور القصار بعامة  ،توجد في جزء "عـ يتساءلوف"  ،نتساءؿ  ،ىؿ يمكف عػد سورة النبأ مثال ذات
اْلربعيف آية سورة قصيرة  -التي ىي أوؿ سورة في الجزء وليذا اختارىا البحث  -مقارنة بسورة
الكوثر ذات ثالث اآليات ؟ ومف ثـ فقد قرر الباحث أف يصنع متوسطا حسابيا لعدد آيات السور
القصار المجموعة في جزء " عـ يتساءلوف "  ،ويقسـ عدد آيات ىذا الجزء عمى عدد سوره  ،ليخمص
ٔ ترتٌب سور القرآن  ،جالل الدٌن السٌوطً  ،م ٔٔ 9هـ  .صفحة ٖٔ الطبعة األخٌرة ،دار ومكتبة الهالل ،لبنان
ٕٓٓٓ،

ٔٔ

وبناء
بنتيجة تؤدي إلى تحديد طبيعة السور القصار  ،ومعرفة ما جازت تسميتو سورة قصيرة منيا .
ً
عمى ىذه المعادلة كانت النتيجة ،عمى وفؽ المعادلة  ،ما يأتي :
عدد آيات سور جزء عـ = ٗ ٔ٘,ٕ٘ = ٘ٙأي خمس عشرة آية
عدد السور

ٖٚ

لذا فإف السور القصار يحددىا الباحث بأنيا ما كاف عدد آياتيا خمس عشرة آية أو أق ّؿ  ،وىي " :
سور الشمس ،والضحى  ،والشرح  ،والتيف  ،والقدر  ،والبينة  ،والزلزلة  ،والعاديات  ،والقارعة ،
والتكاثر  ،والعصر  ،واليمزة  ،والفيؿ  ،وقريش  ،والماعوف  ،والكوثر  ،والكافروف  ،والنصر ،
والمسد  ،واإلخالص  ،والفمؽ  ،والناس  ،والطالؽ  ،والتحريـ  ،والممتحنة والصؼ والجمعة
والمنافقوف  ....وىذه الست اْلواخر مف الجزء الثامف والعشريف  ،فضال عف فاتحة الكتاب " وبذا
يكوف مجموعيا تسعاً وعشريف سورة .

● السور القصار وخصائصها المكية وموضوعاتها
إف الناظر ،في أمر قصار السور في القرآف الكريـ  ،ال بد أف يمحظ أنيا جاءت بمعظميا
مكية  ،واف كانت سورتا النصر والبينة لدى بعض المفسريف  ،كابف كثير مدنية  ،غير أف
موضوعيا ،عمى الرغـ مف ذلؾ  ،مكي قطعا  .وىذا يسوغ لمباحث الحديث عف مكية ىذه السور
وخصائصيا .

ٕٔ

ولعمماء التفسير ثالثة أقواؿ  ،فيما يسمى بالمكي مف السور ،فمنيـ مف قاؿ :
ٔ – إف المكي ما نزؿ قبؿ ىجرة الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ  ،والمدني ما نزؿ بعد اليجرة النبوية
الشريفة " وىذا التعريؼ جامع مانع  ،روعي فيو زماف النزوؿ  ،وىو أولى مف رعاية المكاف "

ٕ

ٕ – إف المكي ما نزؿ بمكة  ،ولو بعد اليجرة  ،والمدني ما نزؿ بالمدينة وضواحييا كبدر وأحد ،
وىنا روعي في التصنيؼ مكاف النزوؿ .
ٖ – إف المكي ما وقع خطابا ْلىؿ مكة  ،والمدني ما وقع خطابا ْلىؿ المدينة .

ىذه تصنيفات المكي والمدني مف السور ،كما قسمو العمماء  ،واف كاف الميؿ إلى اْلولى
أولى  ،فالرسوؿ  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،أمضى أكثر مف نصؼ عمر رسالتو في مكة  ،والزماف
عنصر ميـ  ،إف لـ يكف اْلىـ في تحديد المكي والمدني  ،فقد ينزؿ قرآف عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل
عميو وسمـ في مكاف يبعد ويختمؼ عف مكة والمدينة  ،كبيت المقدس عمى سبيؿ المثاؿ  ،فقولو
سلِنَا )
تعالى ( :وَاسْأَ ْل مَنْ أَرْ َ
س ْلنَا مِنْ قَ ْبلِكَ مِنْ ُر ُ

ٖ

نزلت ليمة أسري بالنبي صموات اهلل وسالمو

عميو ،في بيت المقدس  ،فيؿ أصنفيا باعتبار المكاف مكية أـ مدنية وقد طالت المسافة ونأت بيف
مكانيا ومكة والمدينة ؟!
ٕ دراسات فً علوم القرآن  ،د.محمد بكر اسماعٌل  ،الطبعة األولى ٔ ٔ99صفحة ٗ9
ٖ سورة الزخرف  ،آٌة ٘ٗ

ٖٔ

ولقد وضع العمماء ضوابط عامة يراعى فييا تمييز المكي مف المدني مف السور  .وأوجز ىذه
الضوابط بما يأتي :
ٔ – كؿ سورة فييا قصص اْلنبياء واْلمـ الماضية مكية  ،عدا البقرة وآؿ عمراف .
ٕ – كؿ سورة فييا سجدة مكية .
ٖ – كؿ سورة فييا قصة آدـ وابميس مكية عدا البقرة .
ٗ – كؿ سورة تبتدىء بحرؼ مف حروؼ المعجـ  ،مثؿ ( الـ  ،كييعص ) مكية عدا الزىراويف البقرة
وآؿ عمراف .
٘ – كؿ سورة فييا لفظ ( كال ) مكية .
يقوؿ الدكتور محمد بكر إسماعيؿ  ،في كتابو دراسات في عموـ القرآف  " :وقد ذكر ىذا المفظ
في القرآف ثالثا وثالثيف مرة في خمس عشرة سورة  ،كميا مف النصؼ اْلخير ْ ،لف ىذا النصؼ نزؿ
أكثره بمكة  ،وأكثرىـ جبابرة فتكررت فيو عمى وجو التحديد " ٗ .

● موضوعات السور المكية
موضوعات السور المكية بعامة ىي موضوعات السور القصار نفسيا  ،فمقد انصبت السور
المكية عمى موضوعات محددة دقيقة  ،يمحظ فييا تميز عف موضوعات السور المدنية  ،التي جاءت
ٗ دراسات فً علوم القرآن  ،د.محمد بكر إسماعٌل  ،صفحة ٕ٘

ٗٔ

تابعة ومكممة ومفصمة لما نزؿ في مكة أوؿ الدعوة  ،فالقرآف المكي جاء مؤسسا ومثبتا لعقيدة رب
السماء اْلحد الصمد  ،وأمور مجممة تفرعت فيما بعد إلى تشريعات وتفصيالت  ،مناسبة لألوضاع
التي نشأت عمى إثر ظيور نواة الدولة اإلسالمية وتحقؽ ما يمكف أف يسمى ب ػ " االستقرار السياسي
واالجتماعي واالقتصادي " .
وأىـ الموضوعات بإيجاز ىي :
ٔ – تقوية اْلصوؿ العقائدية وتدعيميا  ،تمؾ اْلصوؿ التي جاءت بيا الكتب السماوية السابقة  ،مف
توحيد اإللو وربوبيتو  .كما نقوؿ في أركاف اإليماف " اإليماف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو واليوـ اآلخر
والقدر خيره وشره " وىذا ما جاء في الشرائع السماوية  ،وأكده القرآف المنزؿ في مكة .
ٕ – عني القرآف الكريـ المكي بالقضاء عمى العادات والتقاليد البغيضة  ،التي شاعت عند العرب
قبؿ اإلسالـ  ،كوأد البنات  ،وقتؿ النفس  ،وأكؿ ماؿ اليتيـ  ،والظمـ  ،والزنا.
ٖ – استبداؿ العادات الحسنة ومكارـ اْلخالؽ بالعادات البغيضة الكريية  ،التي كانت سائدة  ،ومثؿ
ىذا االستبداؿ حركة تصحيحية تحبيا النفس السميمة الفطرة وأىؿ الطبائع الصافية النقية .
ٗ – قصص القرآف الكريـ جاء  ،في السور المكية  ،لترسيخ المعتقدات الجديدة لدى المجتمع المسمـ
الناشىء ،والتذكير باْلمـ القريبة  ،وما حدث ليا عندما كفرت باهلل وأنعمو  ،فوردت قصص اْلنبياء
واْلمـ اليالكة فيو عمى ىذا النحو .

٘ٔ

ومما يؤكد ىذا اْلمر أف الكفار اتيموا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ بأنو استقى معموماتو
مف فتى رومي  ،يعطيو ىذه القصص  .قاؿ تعالى  ( :وَ لَقَ ْد نَ ْقلَ ُم أَنَّوُ ْم يَقُولُونَ ِإنَّمَا يُ َقلِّ ُمىُ بَ َ
ش ٌر لِسَانُ
ً مُبِجنٌ )٘ ىذا ورسوؿ اهلل في مكة  ،فماذا لو تأخرت ىذه
ً َوهَذَا لِسَانٌ فَ رَ بِ ٌّ
الَّ ِذي يُ ْل ِحدُونَ إِلَجْ ِى أَفْ َج ِم ٌّ
القصص إلى ما بعد اليجرة إلى المدينة  ،إذا لكاف اتياميـ لرسوؿ اهلل  ،صمى اهلل عميو وسمـ ،
بأخذه عمـ أىؿ الكتاب أقرب لمتصديؽ  ،مف قبؿ ضعاؼ النفوس واإليماف ومف كفار العرب.
وىذه القصص  ،التي ال يعرفيا العرب  ،في تمؾ الفترة  ،تدؿ عمى صدؽ رسوؿ اهلل  ،صمى
اهلل عميو وسمـ ،وأف ىذا القرآف وحي مف اهلل تبارؾ وتعالى شأنو .
٘ – قصر معظـ آياتو وسوره  ،وال سيما أوائؿ ما نزؿ  ،وىذا ما ال نممسو في اآليات المدنية ،
وأغمب الظف  ،في رأي الباحث  ،أف ما نزؿ في أوؿ البعثة  ،كاف لقوـ أغمبيـ أميوف ال يعرفوف
القراءة والكتابة يحتاجوف لمنياج بسيط يطبؽ أوؿ اْلمر مما يسيؿ تذكره وتطبيقو منياجا لحياتيـ في
عبادتيـ ومعامالتيـ  ،ولذا جاء قصي ار في بنيتو وفي آياتو  ،ليساعدىـ عمى حفظو وتالوتو  "،قيؿ
ْلبي عمرو بف العالء  :أكانت العرب تطيؿ ؟ فقاؿ  :نعـ  ،لتؤكد  .قيؿ  :أكانت توجز ؟ قاؿ :
نعـ ،ليحفظ عنيا "

ٙ

 ،وجاء القرآف الكريـ بشكؿ لـ تعرفو العرب مف قبؿ  ،فميس القرآف شع ار قرأوه

في أسواقيـ وال رج از غنوه في خمواتيـ  ،فقراءتو مختمفة في التالوة  ،فيـ بحاجة لشيء سيؿ في بداية
تعمميـ التالوة وممارسة العبادات  ،لذا كاف قصي ار .

٘ سورة النحل  ،آٌة ٖٓٔ

ٙ

الخصائص  ،أبو الفتح عثمان بن جنً  ،الجزء األول  ،مطبعة الهالل  ،مصر  ،طبعة ٖٔ ، ٔ9صفحة ٘8

ٔٙ

وأما السور المدنية  ،فقد جاءت بموضوعات أخرى  ،نذكرىا بإيجاز  ،لنوضح الفكرة
المطروحة  ،ونظير الفرؽ بيف موضوعات السور القصار والمكية والسور المدنية .
ٔ – بياف التشريعات واْلحكاـ العقمية بالتفصيؿ .
ٕ – ظيور تشريعات جديدة  ،كالجياد والصوـ وتحريـ الخمر والربا  ،وما يتعمؽ بإدارة شؤوف
المجتمع .
ٖ – الحديث عف المنافقيف  .وىذه ظاىرة لـ تكف في مكة المكرمة .
ٗ – مجادلة أىؿ الكتاب بالبراىيف  ،وبياف عقائدىـ المزيفة المحرفة .

● عالقة قصر السور بالمكان والبيئة
نزلت السور القصار بمجمميا في مكة المكرمة  ،بؿ إف ما يقارب تسعيف سورة نزلت في
مكة  ،أي ما يزيد عمى ثمثي القرآف الكريـ  ،ومف جممتيا السور القصار  ،ويرى الباحث أف نزوؿ
معظـ السور القرآنية في مكة لو داللة وسر يدعواف المرء إلى التفكر ليربط بيف قصرالسورة والحاؿ
التي كاف عمييا المسمموف في ىذا الوقت في مكة.
وباستعراض حاؿ المسمميف في مكة باختصار في سني البعثة اْلولى  ،نجد ما يسوغ نزوؿ
السور قصا ار في أوؿ البعثة  .كاف المسمموف اْلوؿ مستضعفيف في أرضيـ  ،مضطيديف في قوميـ،
ال يجرؤ المرء منيـ عمى إعالف تبعيتو لمحمد  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،حتى ال يسوموه سوء

ٔ7

العذاب ،وكانوا يشعروف بالخوؼ والرعب النفسي الشديد  ،حتى كاف مكاف اجتماع الرسوؿ صمى اهلل
عميو وسمـ لتبميغيـ الدعوة  ،في دار عمى رأس جبؿ الصفا  ،يتواروف فييا عف العيوف  ،ىي دار
اْلرقـ بف أبي اْلرقـ  ،ومف الغريب أنيا كانت في وسط مكة ،بقرب الكعبة  ،ولكف ذكاء رسوؿ اهلل ،
صمى اهلل عميو وسمـ  ،وحسف تخفيو واختبائو جعمو يختار مكانا كيذا ال يشؾ بو أحد  ،في حيف كاف
التحوط والتخفي المذاف يجعالف المرء شديد الحذر،
يخمو بعبادتو عمى رأس جبؿ خارج مكة  ،إنيما
ّ
فكاف اختيار الرسوؿ لدار اْلرقـ معمنا فييا دينو ورسالتو منبعثا مف حكمتو وذكائو  ،صمى اهلل عميو
وسمـ  ،فاختيار دار قريبة مف الكعبة في وسط مكة يصرؼ عنيا شؾ قريش ،فضال عف أف تكوف
بيت رجؿ مف قبيمة مف أقوى قبائؿ قريش وأعزىا (بني مخزوـ ) ،الذيف يكفروف بالرسوؿ صمى اهلل
عميو وسمـ  ،ويعذب وف أصحابو  ،وكاف تعبده في غار حراء عمى رأس جبؿ يخمو بو إلى ربو بعيدا
عف أعيف قريش واضطيادىا في أوؿ البعثة  ،فيؿ يستطيع المسمـ الجديد  ،في ظؿ ىذا الترويع
النفسي  ،أف يحفظ كالما طويال بميغا  ،ليس مف القوؿ الذي اعتاده  ،بؿ ىو قوؿ إلػو عزيز حكيـ
أبمغو إلى رسول و الكريـ ،ولـ تتح ليذا المسمـ فرصة استماعو بأماف تاـ  ،أو تالوتو عمى المأل وتناقمو
بيف الناس كما كانوا يفعموف بأشعارىـ  ،أو تعميقو عمى جدراف الكعبة  ،كما ذكر عف معمقاتيـ .
وىذا الحاؿ داـ سنيف عديدة  ،يقوؿ سميح الزيف في كتابو (خاتـ النبييف)  " :انقضت
السنوات الثالث اْلولى مف بدء الوحي ،ووضع المسمميف عمى حالو ،ال يط أر عميو أي تغير ،
يذىبوف لمصموات في شعاب مكة  ،ويستخفوف عف العيوف في دار اْلرقـ  ،وكاف كمما دخؿ أحد في
اإلسالـ أوصوه بالحرص عمى التكتـ ،وعدـ ذيوع خبره ،إال لمف يأنس عنده نفحة لإليماف  ،وقابمية

ٔ8

لميدى  ،وقبوال باإلسالـ "...

ٚ

إذا االعتماد ىنا يكوف عمى الذاكرة والحافظة  ،فما عمؽ في ذىف

امرىء بقي لو زادا  ،وىذا يستوجب أف يكوف الكالـ قصي ار موج از  ،حتى يتمكف المسمموف مف
حفظو ،إذاً نحف نعيش حالة مف سرية الدعوة استمرت ثالث سنيف مف البعثة فيؿ يستطيع المسمـ أف
يظير ما يدؿ عميو ؟؟ أو يمفت اْلنظار لدينو أو شعائره التي يتبعيا ؟ فإف قبض عميو ووجدوا دليال
يثبت أنيـ صادقوف فيما يدعونو عميو مف اتباعو لديف جديد كانت نيايتو عمى أيدييـ  ،فال يستطيع
المسمـ أف يكتب القرآف ويبقيو معو دليال ضده يحسب عميو حيف يشؾ في أمره  .ومف ثـ لـ تتنزؿ
عمييـ سور طواؿ  ،يرىقيـ حفظيا في قموبيـ وحمميا في متاعيـ .
كاف االستقرار مفقودا في مكة  ،فال يوجد ثمة مسجد  ،أو مقر لالجتماع  ،أو دار عمنية
تنشر الدعوة  ،ويرجع إلييا عمنا مف أراد اإلسالـ  ،وال يستطيع المسمموف أف يجمسوا مع نبييـ صمى
اهلل عميو وسمـ في طمأنينة  ،في صحف الكعبة مثال يتدارسوف دينيـ  ،فمف كاف لو عائمة قوية تحميو
لـ ييمؾ  ،أما العواـ مف الفقراء فال يحمييـ إال اهلل ،وليذا بني المسجد في أوؿ أياـ دخوؿ الرسوؿ
صمى اهلل عميو وسمـ لممدينة  ،وكاف أوؿ ما صنع فييا  ،فالحاؿ قد تغير  ،وبات القوـ يشعروف بنوع
مف االستقرار النفسي والفكري واالجتماعي والسياسي في االبتعاد عف قريش  ،فيو مكاف لمتخطيط
والدعوة ولقاء النبي والعبادة .

 7خاتم النبٌٌن محمد صلى هللا علٌه وسلم  ،سمٌح عاطف الزٌن  ،دار الكتاب اللبنانً  ،بٌروت  ،الطبعة الثانٌة
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ٔ9

● السور القصار والبيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية والدينية
إف الباحث عف أمر السور القصار  ،في القرآف الكريـ  ،بيدؼ الكشؼ عف أسرار ىذه
السور وأسباب قصرىا  ،ال بد أف يمحظ في دراستو ما يربط ىذه السور بالبيئة المحيطة بيا ،
والظروؼ التي نزلت فييا .
رأينا إف قصار السور  ،في القرآف الكريـ  ،التي صنؼ ورتب جميا في جزء " عـ يتساءلوف "
عدا سورة الفاتحة  ،سور مكية النزوؿ والموضوع  ،فأغمب سور جزء " عـ " مكية باستثناء سورتي
( البينة والنصر ) مع مالحظة أف سورة النصر التي نزلت في زماف مدني  ،مكية المكاف  ،فقد نزلت
في منى أي في نواحي مكة  ،والحظ الباحث ست سور مدنية  ،مف قصار السور ،وجدىا في الجزء
الثامف والعشريف مف كتاب اهلل  ،وىي سورة المنافقوف  ،مدنية وآييا إحدى عشرة  ،وتتحدث عف
المنافقيف بالطبع  ،وىؤالء القوـ لـ يوجدوا في مكة مف قبؿ  ،وسورة الطالؽ وآييا اثنتا عشرة ،
وتتحدث السورة عف الطالؽ وكيفيتو وما يترتب عميو مف عدة ونفقة  ،وىذا ما يؤكد أري الباحث مف
أف التشريعات والتفصيالت الدنيوية لـ تكف لتفصؿ في ظؿ االضطياد في مكة وفي ظؿ اإلرىاب
النفسي الذي عاناه المسمموف .
أما سورة التحريـ وآييا اثنتا عشرة أيضا  ،نزلت في أمر نساء النبي  ،الذي لـ تكف ىذه
الحادثة  ،لتحصؿ لو في مكة  ،حيث أنو لـ يكف قد تزوج غير أـ المؤمنيف خديجة بنت خويمد ،
رضي اهلل عنيا  ،في ذلؾ الوقت  ،وسورة الممتحنة نزلت قبؿ فتح مكة  ،في امتحاف الرسوؿ  ،صمى
اهلل عميو وسمـ  ،لمنساء المياجرات مف مكة إلى المدينة  ،قبؿ أف يفتحيا بساعات  ،واعالـ حاطب

ٕٓ

بف أبي بمتعة  ،رضي اهلل عنو  ،لقريش بغزو النبي ليـ  ،مع جارية تسمى سارة  ،حتى يكوف لو يد
عمييـ .وأما سورة الصؼ فنزلت في المنافقيف وادعائيـ حب القتاؿ  ،ولكف اهلل كذبيـ وىـ لـ يوجدوا
يتسنى لمرسوؿ وأصحابو أف يصموا
إالّ في المدينة .وسورة الجمعة نزلت في المدينة كذلؾ  ،ولـ يكف ّ
الجمعة  ،فكانت أوؿ صالة جمعة في المدينة بعد اليجرة .

ٛ

ولو الحظنا حجـ اآلية في تمؾ السور الثالث المدنية لوجدناىا أكبر مف مثيالتيا في السور
المكية  ،فعمى سبيؿ المثاؿ  ،سورة الضحى تتكوف مف إحدى عشرة آية ،ولكف عدد كمماتيا بالمجمؿ
أربعوف كممة  ،وىي سورة مكية  ،أما سورة المنافقوف التي عدد آييا كذلؾ إحدى عشرة آية فعدد
كمماتيا مائة وثمانوف كممة  ،وىي سورة مدنية  ،لقد تضاعفت الكممات بنسبة ٓ٘ٗ %وحصؿ ىذا
في سورة قصيرة  ،فسبحاف اهلل ! فمعظـ ىذه السور القصار التي نزلت في مكة جاءت مراعية – في
ما يبدو – ْلحواؿ العرب والمسمميف االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية.
ولقد تراءى لمبحث أف نزوؿ سورة المسد في السنة الثالثة لمبعثة  ،كاف بسبب حادثة جرت مع
رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ  ،عندما جمع قريشا لدعوتو لديف اهلل  ،فأغمظ لو أبو ليب بالقوؿ أماـ
قريش" فقاـ ينفض يديو وىو يقوؿ  :تبا لؾ سائر اليوـ  ،أليذا جمعتنا ؟ "

ٜ

كاف ىذا بعد أمر اهلل

لمرسوؿ بأف ينشر الدعوة عمى المأل  .ويقوؿ معظـ المفسريف إنيا كانت السورة السادسة في النزوؿ ،
وىذا يعني أف المسمميف كانوا يتعبدوف في أوؿ البعثة ولمدة خمس سنوات بخمس سور ىي :
" العمؽ ،والقمـ  ،والمزمؿ  ،والمدثر  ،والفاتحة "  ،وىذا يؤكد ما يعرضو الباحث ويحاوؿ إثباتو مف
 8الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل  ،محمود بن عمر الزمخشري  ،الجزء الرابع  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت
 ، ٕٓٓ8صفحة ٕٓٗ
 9تفسٌر القرآن العظٌم  ،أبوالفداء اسماعٌل بن كثٌر  ،الجزء الرابع  ،دار الجٌل،بٌروت ،الطبعة الثانٌة،ٔ99ٓ ،
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ٕٔ

أف السور القصار راعت حاؿ المسمميف المضطيديف الضعفاء  ،وحاؿ الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو
وسمـ  ،وتخفي دعوتو  ،ويالحظ أف فكرة التوحيد قد سيطرت عمى تمؾ السور القصار مراعاة ْلولوية
التبشير والدعوة  ،واف قاؿ أحدىـ أيعقؿ أف يتعبد القوـ لما يقارب ثالث السنوات بيذه السور القصيرة
فقط ؟ قمنا إف ىذه السور القصار قد ثبت في كتب التفاسير نزوليا كاممة في ذاؾ الزماف  ،وىذا ال
ينفي نزوؿ بعض آيات متقطعة في الوقت نفسو ولـ تكمؿ بوصفيا سورة تامة  ،فقد كاف الرسوؿ
يرتب السور واآليات بأمر مف اهلل يعممو إياه جبريؿ عميو السالـ ،فقولو تعالى َ ( :هاصْ د َْع بِمَا ت ُْؤ َم ُر
َ
ن ا ْل ُم ْ
ش ِركِجنَ )
وَأفْ ِرضْ فَ ِ

ٓٔ

آية مف سورة الحجر نزلت  ،ورتبيا النبي الحقا في السورة  ،وىذا ما

لمسو البحث أيضا مف قوؿ عتيبة بف أبي ليب لرسوؿ اهلل  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،بعد نزوؿ سورة
المسد  ،التي نزلت سادس سورة في السنة الثالثة لمبعثة كما عرفنا  ،إذ أمر أبو ليب ولده عتيبة
بتطميؽ أـ كمثوـ بنت رسوؿ اهلل  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،فقاؿ  ":آلتيف محمدا وأوذينو فأتاه فقاؿ يا
محمد  :إني كافر بالنجـ إذا ىوى  ،وبالذي دنا فتدلى  ،ثـ تفؿ أماـ النبي صمى اهلل عميو وسمـ ،
وطمؽ ابنتو " أـ كمثوـ " فغضب صمى اهلل عميو وسمـ  ،ودعا عميو فقاؿ  " :الميـ سمط عميو كمبا مف
كالبؾ " فافترسو اْلسد "

ٔٔ

 ،ومقولة عتبة مقتبسة مف سورة النجـ التي يذكر محمد عزة دروزة في

التفسير الحديث لمقرآف والترتيب فيو لمسور بحسب زمف النزوؿ أنيا نزلت السورة الثالثة والعشريف في
القرآف وىي مكية بالطبع  ،فال مانع في ما يبدو مف أف تكوف ىناؾ بعض اآليات التي نزلت في
ثالثة اْلعواـ اْلولى مع السور الست المتفؽ عمى نزوليا أوال.

ٓٔ سورة الحجر  ،آٌة ٗ9
ٔٔ صفوة التفاسٌر  ،محمد علً الصابونً  ،دار القرآن الكرٌم  ،بٌروت ،الطبعة الثانٌة  ٔ98ٔ ،صفحة ٙٔ9

ٕٕ

ومما يالحظ في أمر السور القصار  ،أف ىذه السور القصيرة التي نزلت بمكة المكرمة أنيا
لـ تكف مف السور التي حدث فييا النسخ  ،يقوؿ الزركشي في كتابو البرىاف في عموـ القرآف  " :اعمـ
أف سور القرآف العظيـ تنقسـ بحسب ما دخمو النسخ وما لـ يدخؿ إلى أقساـ  :أحدىا  :ما ليس فيو
ناسخ وال منسوخ  ،وىي ثالث وأربعوف سورة  :وىي الفاتحة  ،ثـ يوسؼ  ،ثـ يس  ،ثـ الحجرات  ،ثـ
الرحمف  ،ثـ الحديد  ،ثـ الصؼ  ،ثـ الجمعة  ،ثـ التحريـ  ،ثـ الممؾ  ،ثـ الحاقة  ،ثـ نوح  ،ثـ
الجف  ،ثـ المرسالت  ،ثـ النبأ  ،ثـ النازعات  ،ثـ االنفطار  ،ثـ المطففيف  ،ثـ االنشقاؽ  ،ثـ
البروج ،ثـ الفجر  ،ثـ البمد  ،ثـ الشمس  ،ثـ الميؿ  ،ثـ الضحى  ،ثـ االنشراح  ،ثـ القمـ  ،ثـ القدر،
ثـ االنفكاؾ  ،ثـ الزلزلة  ،ثـ العاديات  ،ثـ القارعة  ،ثـ ألياكـ  ،ثـ اليمزة  ،ثـ الفيؿ  ،ثـ قريش  ،ثـ
الديف  ،ثـ الكوثر  ،ثـ النصر  ،ثـ تبت  ،ثـ اإلخالص ،ثـ المعوذتيف ".

ٕٔ

وىنا يظير البحث أف معظـ السور القرآنية القصيرة ال ناسخ فييا وال منسوخ  ،فإحدى
وعشروف سورة مف التي حددىا البحث بقصار السور ال ناسخ وال منسوخ فييا وىي :
( الفاتحة  ،والشمس  ،والضحى  ،والشرح  ،والقدر  ،والزلزلة  ،والعاديات  ،والقارعة  ،والتكاثر
( ألياكـ )  ،واليمزة  ،والفيؿ  ،وقريش  ،والماعوف (الديف )  ،والكوثر  ،والنصر  ،والكافروف ،
والمسد  ،واإلخالص  ،والفمؽ  ،والناس  ،والبينة أو ما أسماىا الزركشي باالنفكاؾ )  ،فيي تأتي
بمعمومات وموضوعات ثابتة راسخة ثبوت ىذه العقيدة التي دعا إلييا رسوؿ اهلل  ،صمى اهلل عميو
وسمـ  ،ولـ تكف تمؾ السور كذلؾ مف السور التي احتوت عمى آيات اختمؼ في تفسيرىا  ،ويضيؼ

ٕٔ البرهان فً علوم القرآن  ،بدر الدٌن محمد بن عبدهللا الزركشً  ،المجلد الثانً ،دار الفكر  ،بٌروت ،طبعة
 ، ٔ988صفحة ٓٗ

ٖٕ

الزركشي  ":ما فيو ناسخ وليس فيو منسوخ  ،وىي ست سور  :الفتح  ،والحشر  ،والمنافقوف ،
والتغابف  ،والطالؽ  ،واْلعمى ".

ٖٔ

وىنا وجد الباحث سورتيف أخرييف مف القصار أيضا  ،جاء فييا

النا سخ وىي مدنية ال مكية  ،فمـ ينسخ منيا شيء بؿ نسخت ىي آية أخرى في سورة أخرى  ،وبقيت
ثالث سور مف القصار بالنسبة لمناسخ والمنسوخ  ،فأما التيف والكافروف ففييما منسوخ وليس فييما
ناسخ  ،وأما العصر فاجتمع فييا الناسخ والمنسوخ  ،ومف ىذا كمو يظير أف اآليات القصار المكية ،
نزلت بقضية خاصة ىي توحيد اهلل  ،فمـ يحدث النسخ فييا بكثرة  ،فأغمبيا ال نسخ فيو  ،وكأف اهلل
عز وجؿ راعى عدـ تقبؿ النسخ في عقوؿ ضعاؼ اإليماف أو الكافريف في بداية البعثة  ،فانتظر
حتى يقوى اإليماف شيئا فشيئا  ،ويثبت رسولو  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،وأتباعو ،وتضعؼ فرصة
تكذيبيـ مف قبؿ قريش والكافريف وأتباعيـ .
وقد تبيف أف السور التي وجد فييا النسخ مف القصار كانت مدنية  ،أو نزلت بعد اليجرة
كسورة العصر  ،فيي مكية ولكنيا نزلت بعد اليجرة بسنيف عديدة  ،و سورة الطالؽ وسورة المنافقوف
مدنية  ،فيذه السور القصار نزلت بنسؽ يعيف المسمـ عمى حالو الصعب في أوؿ البعثة  ،ال يختمؼ
اْلصحاب في تفسيرىا عند نقميا لغيرىـ واخبار فحواىا لمف يممسوف فيو ميال لمدخوؿ في الديف
الجديد .
ومما يؤكد ىذا أيضا  ،أف الباحث عندما نظر فيما اختمؼ المفسروف في تفسيره ،مف آيات
القرآف الكريـ  ،لـ يمحظ اختالفا عند المفسريف أو خالفا في تفسير آيات السور القصار  ،التي حددىا

ٖٔ المرجع نفسه  ،صفحة ٓٗ

ٕٗ

البحث  ،وقد وجد الباحث اختالفا في تفسير بعض آيات الصفات اإلليية وغيرىا  ،مكية كانت أـ
مدنية  ،ولكنو لـ يجد ذلؾ االختالؼ في تفسير السور القصار وآياتيا  ،وكأف التنزيؿ العزيز راعى
عدـ إشغاؿ المؤمنيف الجدد بأمور تفصيمية دقيقة تميييـ عف اإلبالغ السريع لدعوة اهلل تبارؾ وتعالى.

أوال  :اجتماعيا
كاف العرب عند نزوؿ القرآف أىؿ كفر وشرؾ  ،ما أدى إلى تقطع اْلرحاـ بينيـ ،وسيادة
القوي وتجبره عمى الضعيؼ  ،وفشو الظمـ واالضطياد الذي عاناه الناس مسمميف كانوا أو كفا ار  ،فقد
كاف القوي منيـ يأكؿ الضعيؼ  ،والسيد فييـ يذيؽ العبد أشكاؿ الذؿ واليواف  ،وكانت المرأة فييـ
تورث كالمتاع  ،فنكاح المقت معروؼ عندىـ ،وقد ذكره اهلل في كتابو العزيز عندما قاؿ عز مف
سلَفَ ِإنَّىُ كانَ ها ِح َ
شًٌ وَ َم ْقتاً وَ سا َء سَبِجلً)
قائؿ ( :وَ ال تَ ْن ِك ُحوا مَا نَ َكحَ آبا ُؤ ُك ْم مِنَ النِّسا ِء ِإالَّ مَا قَ ْد َ

ٗٔ

وكاف المجتمع منقسما إلى طبقتيف  :طبقة اْلحرار الصرحاء وموالييـ  ،وطبقة العبيد  ،وكاف الوأد
ظاىرة معروفة عندىـ بسبب الفقر أو خوفا مف أف يمحقيـ عار السبي في الغزو .
وكاف عرب الجاىمية قوما يتفاخروف بالشعر  ،ويكرموف الشعراء  ،فممكممة عندىـ سطوة
ونفوذ  ،فكيؼ إذا نزؿ قرآف مف السماء يفوؽ ما عرفوه مف بالغة وفصاحة  ،ويتحداىـ في ما برعوا
فيو أف يجاروه  ،فقصار السور خير دليؿ عمى أف مفيوـ البالغة في عقؿ العربي  ،مطابقتو

ٗٔ سورة النساء  ،آٌة ٕٕ

ٕ٘

لمقتضى الحاؿ  ،كما يعرفيا القزويني " البالغة في الكالـ مطابقتو لمقتضى الحاؿ مع فصاحتو "

٘ٔ

ومقتضى الحاؿ في مكة  ،يتطمب معجزة بيانية تفحـ قريشا بما برعت فيو مف فصاحة وبالغة ،
وتقيـ الدليؿ البياني عمى أف اهلل واحد ال شريؾ لو  ،وتراعي في الوقت نفسو حاؿ المسمميف
المضطيديف الذيف ال يستطيعوف حفظ الكثير مف اآليات الطواؿ  ،في ظؿ التعذيب والمطاردة
واالضطياد  ،الذي يعيشونو في مكة  ،وتأخذ بالحسباف أيضا حاؿ قريش البميغة الفصيحة  ،التي
تعالت بمغتيا عمى لغات مف حوليا فبرعت في الشعر والخطابة ،وصارت تجيز وتحكـ في أشعار
العرب فإف أعجبيا بيت أو قصيد ذاع وانتشر  ،واف رفضتو باد واندثر .
إف نزوؿ السور قصيرة في أوؿ سني البعثة المحمدية ،أثبت لقريش وعتاة العرب أف ىذا
الكالـ معجز ببالغة ال يستطيعيا بشر كائنا مف كاف  ،بالغة فاقت بالغتيـ  ،فإف قالوا  " :خير
الكالـ ما قؿ ودؿ " فيذا كالـ أخير مف كالميـ وأقؿ وأدؿ فأتوا بمثمو إف استطعتـ !! وىو بكؿ تأكيد
كالـ وافؽ حاؿ الناس المستضعفيف مف المسمميف وحاؿ الكفار وأىؿ ذاؾ الزماف عامة وما كانوا
عميو مف فصاحة وبالغة  ،فعجز شعراؤىـ وخطباؤىـ عف مجاراتو .
وعمينا أف ال نغفؿ الظروؼ الخاصة التي أحاطت بدعوة الرسوؿ بادىء اْلمر مف سرية
لمدعوة  ،فمقد بقي رسوؿ اهلل ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،ثالث سنيف يدعو إلى اهلل س ار  ،مف يثؽ بو ،
ويأمف غدره  ،ويرى فيو رجاحة العقؿ واْلىمية لفيـ الدعوة  ،يقوؿ الدكتور حسف إبراىيـ حسف في
كتابو " تاريخ اإلسالـ "  " :استمر الرسوؿ  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،ثالث سنيف يدعو س ار إلى

٘ٔ اإلٌضاح فً علوم البالغة  ،الخطٌب القزوٌنً  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  (،د  .ت ) صفحة ٔٔ

ٕٙ

اإلسالـ كؿ مف يثؽ فيو ويطمئف إلى استعداده النفسي لقبوؿ دعوتو  .وكاف ىو وأصحابو في تمؾ
الفترة يستخفوف مف قريش في صالتيـ وفي الدعوة إلى ىذا الديف " .ٔٙ
وبعد مرور ثالث سنيف أخر  ،وعندما أسمـ عمر بف الخطاب  ،رضي اهلل عنو  ،في سني
الدعوة الجيرية  ،في السنة السادسة لمبعثة  ،كاف تماـ اْلربعيف مف الرجاؿ المسمميف في مكة  ،ىذا
بعد مرور ست سنوات عمى الدعوة  ،وذكر ىذا اْلمر كثير مف المصادر  " ،أسمـ عمر بف
الخطاب ،رضي اهلل عنو  ،بعد أربعيف رجال واحدى عشرة امرأة "

ٔٚ

ويقوؿ آخر  ":أسمـ عمر بف

الخطاب رضي اهلل عنو فعزز اهلل بو ضعفة المسمميف وكاف إسالمو متمما ْلربعيف  ،وبقدر شدتو
التي كانت عمى المسمميف  ،صار بأضعاؼ ذلؾ عمى المشركيف "

ٔٛ

فإف كاف عمر بف الخطاب ،

رضي اهلل عنو  ،قد أسمـ بعد ستة أعواـ وكاف اْلربعيف  ،فيذا دليؿ عمى صعوبة كسب الناس ،
ودليؿ الجيد الذي بذلو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وأصحابو  ،في إقناع الرجؿ باإلسالـ  ،مف
ىنا نتبيف حجـ الخطورة والقير والتعذيب الذي تعرض لو المسمموف اْلوائؿ وتحمموه في سبيؿ الدعوة
هلل  ،وىذه الدعوة السرية كانت تستوجب التخفي والتستر عف أعيف أعدائيـ الكفار  ،فسرية الدعوة
تمزـ بعدـ حمؿ ما يثير الشبية مف أدوات  ،وىذا يفضي بنا إلى تخيؿ حاؿ المسمميف المتخفيف
الياربيف مف قريش وبطشيا حتى أذف ليـ الرسوؿ باليجرة إلى الحبشة  ،فيذه فاطمة بنت الخطاب ،
رضي اهلل عنيا  ،عندما دخؿ عمييا أخوىا عمر بف الخطاب  ،رضي اهلل عنو  ،تخفي رقاعا فييا
 ٔٙتارٌخ اإلسالم السٌاسً والدٌنً والثقافً واالجتماعً  ،د.حسن إبراهٌم حسن  ،الجزء األول  ،دار األندلس ،
بٌروت ،صفحة ٔ8
 ٔ7االستٌعاب فً معرفة األصحاب  ،ابن عبد البر القرطبً .الجزء الثالث  ،تحقٌق الشٌخ علً محمد معوض  ،دار
الكتب العلمٌة  ،لبنان بٌروت  ،الطبعة األولى ٘ ،ٔ99صفحة ٕٖٙ
 ٔ8بهجة المحافل وبغٌة األماثل  ،عماد الدٌن ٌحٌى بن أبً بكر العامري  ،متوفى  ٕٔ9هـ  ،المجلد األول  ،دار
صادر  ،بٌروت ،صفحة ٗٓٔ

ٕ7

سورة طو مكتوبة فتجمس عمييا  ،فيمطميا ويدمييا وىي أختو  ،تخبيء الرقعة عف أخييا  ،يا لمعجب!
حاليـ مازاؿ كما ىو في السنة السادسة لمبعثة  ،حاؿ ىروب  ،وخوؼ  ،وكتـ إلسالميـ عف أعز
أىميـ واإلخواف  ،وتخؼٍ دائـ .
وبما أف المسمميف كانوا قمة مستضعفيف في أرض اهلل عامة ومكة خاصة  ،فمـ يقتض الحاؿ
تفصيال وتشريعا مف اهلل لممسمميف في مكة  ،بؿ انصب اْلمر وركزت اآليات عمى توحيد اهلل واْلمر
بعبادة إلو واحد بدؿ آلية متعددة .
وكانت السور قصا ار في ذلؾ الوقت إمعانا في إعجاز قريش – مع أف القرآف كمو معجز –
واحراجا ليـ لعميـ يعقموف  ،ومراعاة مف اهلل لمقتضى حاؿ المسمميف الجدد المستضعفيف الذيف ال
خفاء وست اًر عف عيوف الناس  ،في حالة مف المطاردة الدائمة
يستطيعوف الجير بالقرآف  ،ويصموف
ً
بعد  ،حتى يكوف في الوحي
س ار وجي ار  ،تكيؿ ليـ قريش الويؿ والثبور  ،فحاؿ المسمميف لـ يستقر ُ
كثير مف التفصيؿ واإلطالة .

● ثانيا  :اقتصاديا
كانت الحرفة السائدة في مكة  ،في زمف بعثة النبي محمد  ،صمى اهلل عميو وسمـ ،حرفة
التجارة  ،فالعرب يتجروف بأمواليـ في تجارة ممتدة إلى الشاـ شماال  ،والى اليمف جنوبا  ،والحبشة
غربا  ،ذكرىا اهلل في كتابو العزيز برحمة الشتاء والصيؼ  ،وىذا حاؿ أىؿ مكة  ،أما العرب خارجيا،
فكانوا يعمموف في الرعي كما يعمؿ غالب البدو في الصحراء  ،مما قسـ المجتمع إلى غني تاجر

ٕ8

وفقير عامؿ  ،وتذكر كتب السيرة أف معظـ المسمميف في أوؿ بعث النبي الكريـ  ،عميو الصالة
وأشرؼ التسميـ  ،كانوا مف الفقراء ال مف اْلغنياء  ،فما حاجة ىؤالء أوؿ البعث لتشريع يتعمؽ بالماؿ
أو الزكاة والصدقات  ،وىـ ممف ال يممكوف قوت يوميـ  ،وىـ اْلجدر بالتصدؽ عمييـ واإلنفاؽ !!
والفئة اْلخرى فئة غنية مرابية مبتزة لخير الناس  ،قد ينفروف مف الديف بمجرد ذكر ما يوجب عمييـ
دفع ماليـ لمفقراء زكاة  ،فيذا أمر يتطمب مف الرجؿ قوة إيماف حتى يقوـ بإخراج مالو لمف كاف
يحتقرىـ لسنيف كثيرة  ،فكما حرـ الخمر عمى مراحؿ جرى اْلمر مع التشريعات عمى النحو نفسو .
إف اْلحكاـ المفصمة تحتاج إلى زمف يقوى فيو الديف في قموب الناس ويرسخ فييا اإليماف ،
وتتوسع فيو العالقات االقتصادية بادىء اْلمر بيف المسمميف وغيرىـ  ،حتى تستدعي التشريع
االقتصادي المفصؿ  ،فال دولة قائمة لممسمميف تجمعيـ  ،ولكف ىذا ما حدث عندما ىاجر المسمموف
إلى المدينة  ،وأنشأوا عالقات مع الييود وغيرىـ اجتماعية واقتصادية وسياسية .
إذا أردنا التفكر أكثر في حاؿ المسمميف والدعوة في الزمف المكي  ،فإننا سنجد أف اهلل اختص
تمؾ الفترة مف الدعوة بالسور القصار حتى ال يشغؿ المسمميف بأمور تفصيمية تميييـ عف اإلبالغ
السريع لفحوى دعوة رسوؿ اهلل  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،فالميمة اْلولى واْلولى دائما ىي تبميغ
الرسالة الموحدة في ظؿ الكفر الطاغي  ،ىذه واحدة  ،والثانية أف الميمة التبشيرية عادة ال تتناوؿ
تفاصيؿ الحياة االقتصادية ْلناس لـ يدخؿ اإلسالـ في قموبيـ بعد  ،بؿ ىذا ما يجب بعد أف يؤمف
القوـ  ،فمبدأ اْلولويات قائـ في ديننا وسنة نبينا التي ال ينطؽ فييا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ،
عف اليوى  ،فكما حرـ الخمر في مراحؿ  ،وأذف لممسمميف بالجياد في مراحؿ كذلؾ  ،نزؿ القرآف

ٕ9

عمى مراحؿ راعت الحاؿ واْلحواؿ  ،فبدأت قصيرة وأخذت تطوؿ بعد أف رسخ اإليماف في القموب
شيئا فشيئا واستقر اْلمر لرسوؿ اهلل  ،صمى اهلل عميو وسمـ .

● ثالثا  :سياسيا
التزـ العرب في مكة جانب الحياد في الحروب الدائرة بيف الفرس والروـ  ،فتركوىا مستعرة
بينيـ  ،ورفضوا االنضماـ ْلي الفريقيف  ،كما فعؿ المناذرة شرقا والغساسنة شماال  ،وساعدىـ عمى
ذلؾ بعد اْلرض وجغرافية المكاف وقمة الموارد التي جعمت أيا مف الفريقيف ال يطمع في أرض العرب،
الذيف كثي ار ما كانوا يرتحموف عف أرضيـ الجدباء  ،بحثا عف الكأل والماء  ،فال وحدة سياسية ليـ ،
وال يوجد ممؾ يحكميـ ،أو ييدد غيره مف الممالؾ  ،يقوؿ أحد الشعوبييف  " :ولـ يكف لمعرب ممؾ
يجمع سوادىا  ،ويضـ قواصييا  ،ويقمع ظالميا وينيى سفيييا  ،وال كاف ليـ قط نتيجة في صناعة
وال أثر في فمسفة إال ما كاف مف الشعر "

ٜٔ

فجاءت اآليات والسور قصا ار ال تقتضي التشريع

السياسي المفصؿ  ،الذي ال يحتاجو المسمموف في ىذا الوقت تحديدا ،فال دولة تضميـ وال ممؾ
يحكميـ وال عالقات سياسية مع غيرىـ تحتاج لتفصيؿ  ،كما حدث بعد اليجرة  ،واف وجد ليـ بعض
اْلحالؼ أو المعاىدات فسرعاف ما ينحؿ ىذا الحمؼ ْلوىف اْلسباب  ،طمعا في ٍ
ماؿ  ،أو منصبٍ
ٍ
اجتماعية إف قوي بعض اْلطراؼ عمى بعض  " ،فالقبيمة ىي الوحدة التي انبنى عمييا كؿ
أو مكانة
نظاميـ االجتماعي  ،وىذه القبائؿ في نزاع دائـ  ،وقد تتحالؼ القبيمة مع قبيمة أو قبائؿ أخرى لإلغارة

 ٔ9العقد الفرٌد  ،ابن عبد ربه أحمد بن محمد األندلسً  ،الجزء الثالث ،دار الكتب العلمٌة – بٌروت ،الطبعة األولى
ٖ ،ٔ98صفحة ٖٖ٘

ٖٓ

عمى حمؼ آخر  ،أو لرد غارة أو نحو ذلؾ مف اْلغراض  ،وقد تمر اْلجياؿ وتنسى القبائؿ المتحدة
أسماءىا وشخصياتيا وتنضـ تحت اسـ واحد ىو اسـ أقواىا " .

ٕٓ

ويذكر الكتور جواد عمي حاؿ العرب السياسية قائال " :قاـ النظاـ السياسي في جزيرة العرب
عمى العصبية  ،التي تبمغ ذروتيا في العصبية لمقبيمة  .والعصبية لمقبيمة ىي القومية بالقياس إلى
العرؼ البدوي  .وتتوسع ىذه العصبية أو القومية اْلحالؼ  ،فتشمؿ القبائؿ والعشائر المتحالفة
بالنسب أو بالجوار والداخمة في " الحمؼ "  .ويضيؼ ومجتمع ىذا شأنو مبني عمى أساس العصبيات
المتعددة  ،ال يمكف أف تظير فيو نزعة قومية ،أو فكرة إنسانية أممية ْ ،لف الوعي السياسي فيو
ضيؽ محدود ال تتجاوز حدوده حدود القبيمة في الغالب أو حدود القبائؿ المنتمية إلى الجد .
فقوميتيا قومية ضيقة  .وجنسيتيا جنسية النسب ".

ٕٔ

فيذا الحاؿ ال يحتاج لتشريع وتفصيؿ واطالة  ،في أوؿ البعثة في مكة  ،بؿ إف طبيعة التبميغ
الذي يحتاجو المسمموف في ذلؾ الوقت  ،وسرعتو المطموبة  ،ال تكوف بسور طواؿ يعجز الشخص
عف نقميا وتبميغيا إلخوانو بالسرعة المناسبة  ،فكما يتحدث أفراد الجيوش والجنود بكممات مختصرة
مؤدية لممعني  ،أو برموز خاصة فيما بينيـ  ،كذلؾ كاف الحاؿ مع المسمميف في بداية الدعوة  ،فيـ
بحاجة لشيء سيؿ النقؿ والتبميغ  ،يسيؿ حفظو  ،وايصالو لمف يريد ويرجو فيو اليداية .
إف بعض اْلحاديث الطويمة بيف اْلشخاص مدعاة لمشؾ والريبة  ،وىذا يؤذي الدعوة ويرىؽ
أصحابيا وأفرادىا  ،فمو فرضنا عمى سبيؿ المثاؿ أف عبدا مف عبيد سادات قريش – الذيف دخؿ
ٕٓ فجر اإلسالم  ،أحمد أمٌن  ،صفحة ٘  ،مطبعة االعتماد ٔ9ٖ8
ٕٔ تارٌخ العرب قبل اإلسالم  ،د .جواد علً  ،ج ٗ  ،ص ٖٕٕٔٔٗ-

ٖٔ

الكثير منيـ في اإلسالـ وكاف ليـ السبؽ – يجري حديثا مطوال مع غيره  ،سيدا كاف أـ رجال عاديا ،
فإنو سيثير الريبة والشؾ في قمب سيده  ،وسيستجوبو استجوابا دقيقا ليعرؼ ما يدور حولو  ،فقد يأتمر
الرجؿ بو ليقتمو مثال  ،خاصة وىـ يسوموف عبيدىـ العذاب واليواف  ،وال يحترمونيـ وال يعنوف ليـ
شيئا ذا باؿ  ،فكيؼ ستنزؿ سورة كالبقرة مثال بما فييا مف تفصيؿ يقتضي إيصاليا لمناس آنذاؾ ،كما
يقتضي أف يتبعيا شرح طويؿ .
إف الظروؼ السياسية  ،السائدة في زمف البعثة في مكة  ،لـ تكف تتيح لممسمـ أف يمارس
شعائر عبادة ربو وايصاؿ رسالتو عمى أتـ وجو  ،فالمطاردة والمالحقة مف قريش لممسمميف الجدد
المتيميف بتغيير ديف اآلباء واْلجداد  ،كانتا عمى أشدىما  ،مالحقة قد تكوف ْلعز ما يممؾ المسمـ ،
قرآنو  ،فمف اْلفضؿ أف يبقى في الصدور حينا ،ال أف يوضع في القراطيس والجمود  ،فييمؾ بسببو
المؤمنوف بداية فيضعؼ الديف ويذىب أمره .
لقد خفؼ اهلل عف المسمميف بسور قصار يسيؿ حفظيا مراعاة لحاليـ  ،ولمياميـ الجيادية
 إف أمروا بيا في أي لحظة – التي تستدعي التخفؼ  ،وىؿ يعقؿ أف يترؾ المؤمف سورة مف القرآفنقشيا عمى حجر ،وراءه إف أمر بقتاؿ  ،أو نصرة نبي  ،يتركيا لممشركيف لينجسوىا ؟! لقد رأينا
المشركيف في زماننا كيؼ ينجسوف ويمزقوف المصاحؼ في الدوؿ التي يحتمونيا  ،في العراؽ
وأفغانستاف وغيرىما  ،وما ىـ إال أنموذج لكفار كؿ عصر .
كاف الخوؼ سيد الموقؼ ذاؾ الزمف  ،فمو نظرنا في قصة إسالـ عمر بف الخطاب رضي
اهلل عنو  ،لوجدنا في الكثير مف المراجع وكتب السير ما يثبت خوؼ المسمميف مف عمر بف الخطاب

ٕٖ

عند مجيئو ليعمف إسالمو  ،إلى دار اْلرقـ بف أبي اْلرقـ ،عندما قاـ أحد المسمميف لينظر مف
الطارؽ  ،فإذا بو يرى مف خمؿ الباب عمر بف الخطاب فيصاب بالفزع  ،فيخاطب الرسوؿ  ،صمى
اهلل عميو وسمـ  ،قائال " إنو عمر بف الخطاب متوشحا سيفو " وىذا يدؿ عمى خوؼ المسمميف
الضعفاء مف سفير قريش في الجاىمية عمر  ،ولكف اهلل شد أزر المسمميف قبؿ تمؾ الحادثة بأسد اهلل
حمزة بف عبد المطمب  ،رضي اهلل عنو  ،فيجيب حمزة عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ " فأذف
لو ،فإف كاف يريد خي ار بذلناه لو واف كاف يريد ش ار قتمناه بسيفو "

ٕٕ

وىذا كاف في السنة السادسة مف

البعثة  ،وعمى الرغـ مف ذلؾ كانت حالة الخوؼ والتخفي واالستتار عف الناس قائمة  ،لقد مثمت ىذه
الحادثة دليال عمى انعداـ اْلمف النفسي والفكري لممسمميف في مكة  ،فيـ يختبؤوف في دار اْلرقـ
ليتحدثوا بأمر دينيـ وتعاليـ رسالتيـ  ،بصوت خافت  ،يخافوف في كؿ لحظة مجيء غريب أو
لمكتشؼ سرىـ ينبيء قريشا فتغير عمييـ  ،فإذا كانت السور طواال تحتاج الكثير مف الشرح والتفسير
مف النبي الكريـ  ،صمى اهلل عميو وسمـ .

رابعا  :ثقافيا
لـ يكف العرب في الجاىمية عمى قدر يذكر مف مقومات الحياة الثقافية والعممية  ،عدا ما
يتصؿ مف ذلؾ بالشعر وروايتو والخطابة واتقانيا  ،عمى الرغـ مف ذلؾ لـ يكف الرجؿ عندىـ ليكمؿ
إال إذا أتقف القراءة والكتابة ،يقوؿ ابف الجوزي في حديثو عف سعد بف عبادة  ،المعروؼ بأبي ثابت

ٕٕ خاتم النبٌٌن  ،محمد أبو زهرة  ،الجزء األول  ،دار الفكر العربً  ،الطبعة األولى ٕ ،ٔ97صفحة ٗ78

ٖٖ

الخزرجي  ":كاف يكتب في الجاىمية ،وكانت الكتابة في العرب قميال  ،وكاف يحسف العوـ والرماية ،
وكاف مف اجتمع لو ذلؾ يسمى الكامؿ "

ٖٕ

" وقد ذكر اْلخباريوف أف الرجؿ إذا كاف شاع ار شجاعا

كاتبا سابحا راميا دعي " الكامؿ "ولذلؾ عرؼ سويد بف الصامت اْلوسي بػ" الكامؿ "لوجود ىذه
الخصاؿ فيو "

ٕٗ

وىؤالء قمة في أمة وصفيا اهلل تعالى باْلمية في قولو تعالى  " :ىو الذي بعث في

اْلمييف رسوال منيـ يتمو عمييـ آياتو ويزكييـ ويعمميـ الكتاب والحكمة واف كانوا مف قبؿ لفي ضالؿ
مبيف "

ٕ٘

يقوؿ الزمخشري في كشافو  ":اْلمي  :منسوب إلى أمة العرب ْ ،لنيـ كانوا ال يكتبوف وال

يقرؤوف بيف اْلمـ  ....ومعنى " بعث في اْلمييف رسوال منيـ " بعث رجال أميا في قوـ أمييف  ،كما
جاء في حديث شعياء  :إني أبعث أعمى في عمياف  ،وأميا في أمييف "

ٕٙ

فنزلت السور قصا ار حتى

يسيؿ حفظيا وترتيميا وتنتشر بيف أناس ال يعرفوف القراءة والكتابة وال يممكوف أدواتيا  ،وىذا أدى إلى
عدـ شيوع التدويف في ىذا الوقت مف زمف البعثة  ،يقوؿ الدكتور عبد الحميد جيدة " :وكاف العرب
في الجاىمية يكتبوف عمى جريد النخؿ وعظاـ اْلكتاؼ واْلضالع مف الشاة واإلبؿ  ،وظؿ العرب فيما
بعد في العصر اإلسالمي اْلوؿ يكتبوف عمى سعؼ النخيؿ والكرانيؼ وىي حجارة عريضة رقيقة
ناعمة  ،كما كتبوا عمى الرقاع وعمى قطع اْلديـ وىو جمد الحيواف الطبيعي وبخاصة جمود الظباء "

ٕٚ

وىذه اْلدوات صعبة االستخداـ  ،ترىؽ وتتعب مف يعمؿ بيا أو يكتب عمييا  ،فحرفة كيذه جد شاقة،
غير رائجة وال مربحة  ،يذكر الدكتور عمي الجندي في كتابو " في تاريخ اْلدب الجاىمي "  " ،كما
ٖٕ المنتظم فً تارٌخ الملوك واألمم  ،أبً الفرج عبدالرحمن بن علً بن محمد بن الجوزي  ،المتوفى ٘97هـ ،
المجلد الرابع  ،الطبعة األولى ٕ ، ٔ99دار الكتب العلمٌة بٌروت ،صفحة ٔ98
ٕٗ تارٌخ العرب قبل اإلسالم  ،د .جواد علً  ،جٗ ص ٕٔ7
ٕ٘ سورة الجمعة  ،آٌة ٕ
 ٕٙالكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل  ،محمود بن عمر الزمخشري  ،الجزء الرابع  ،دار الكتاب العربً ،
بٌروت  ، ٕٓٓ8صفحة ٓٓٗ
 ٕ7إنشاء الكتابة عند العرب  ،عبد الحمٌد جٌدة  ،منشورات دار الشمال  ،الطبعة األولى  ، ٔ98ٙصفحة ٙ8

ٖٗ

أف أدوات الكتابة كانت الحجارة والجمود والسعؼ وأمثاليا مما ال يحبب الكثير في مزاولتيا  ،ومف ثـ
كاف االعتماد اْلساسي في حفظ اآلثار وتسجيميا يقوـ عمى الذاكرة والترديد الشفيي  ،ويتابع ...
كانت الكتابة موجودة ومعروفة لدييـ ولكنيا كانت بنسبة قميمة قد تصؿ إلى حد الندرة أحيانا  ،فكانت
غالبية الشعب ال تعرؼ القراءة والكتابة وبخاصة بيف البدو سكاف الصحراء  ،وذلؾ ْلف ضرورات
الحياة  ،ومشاغميا  ،والسعي لطمب الرزؽ والقوت كانت تستغرؽ كؿ أوقاتيـ أو جميا  ،فمـ يكف لدييـ
فراغ يجمسوف فيو منذ الطفولة ليتعمموا القراءة والكتابة  ،ثـ إف وسائميا مف الجمود والعظاـ وسعؼ
النخيؿ  ،وقطع الخشب وأمثاليا كانت غير ميسرة  ،وال تحبب في استعماليا واالىتماـ بيا لكي
يسجموا بيا كؿ آثارىـ "

ٕٛ

نستشؼ مف قوؿ الجندي  ،أف وجود فقراء معدميف ال يجدوف بضع تمرات

تقيتيـ في اليوـ والميمة  ،يسعوف في طمب قوت يوميـ جؿ وقتيـ ،ال يوجد عندىـ وفر ماؿ أو قوت ،
يبعد الناس عف القراءة وأدواتيا غير المتوفرة كثي ار  ،وىي باىظة الثمف قطعا  ،واف وجدوا ىذه
اْلدوات فحفظيا مف التمؼ صعب  ،وتخزينيا صعب ْلناس مطارديف مضطيديف في مكة  ،وىـ
قمة  ،ونجد ىذا واضحا في قوؿ الدكتور جواد عمي  " :ومرد السبب في عدـ وصوؿ شيء مف
الكتابات المدونة عمى تمؾ المواد  ،إلى قابمية ىذه المواد لمتمؼ  ،وحاجتيا إلى العناية الشديدة  ،بدليؿ
عدـ وصوؿ شيء ما مف الكتابات المدونة عمى الجمود وعمى جريد النخؿ  ،وعمى المخاؼ والعظاـ
والقراطيس مف صدر اإلسالـ ومف أياـ الرسوؿ خاصة مع أىميتيا وقدسيتيا  .وليس في استطاعة
أحد أف ينكر أف القرآف الكريـ قد كتب ىذه (كذا)* المواد المذكورة  ،وأف الرسوؿ قد أمر فكتبت لو

 ٕ8فً تارٌخ األدب الجاهلً  ،علً الجندي  ،طبعة دار التراث األولى ٔ ،ٔ99صفحة ٓٗٔ
*هناك خطأ مطبعً  ،الصواب "على هذه المواد المذكورة "

ٖ٘

عدة كتب وعقود ومواثيؽ  ،ولكف بادت أصوليا " .

ٕٜ

ويظير لمباحث أف الكتابة كانت في فئة ليسوا

مف فقراء أو ضعاؼ القوـ  ،فأبو بكر الصديؽ  ،وعمر بف الخطاب ،وعثماف بف عفاف  ،وعمي بف
أبي طالب  ،وعامر بف فييرة  ،وخالد بف سعيد بف العاص بف أمية ،وأبي بف كعب  ،وزيد بف ثابت ،
وخالد بف الوليد  ،ومعاوية بف أبي سفياف  ،وعمرو بف العاص  ،وأبو سفياف بف حرب  ،وعبد اهلل بف
رواحة  ،واْلرقـ بف اْلرقـ الزىري  ،والمغيرة بف شعبة  ،والزبير بف العواـ  ،كميا أسماء وردت عند
القمقشندي في كتابو " صبح اْلعشى في صناعة اإلنشاء " تعد مف خيرة قبائؿ العرب وأشرفيـ
وأغناىـ  ،وىذا ما يدؿ عمى أف الكتابة والقراءة كانت حك ار عمى قوـ أغنياء أو أشراؼ نوعا ما ،
وليسوا بالبسيطيف في قوميـ  ،فميـ مكانة مادية أو اجتماعية أو عقمية  ،وىذا ما دعا النبي  ،صمى
فداء أسرى بدر مف المشركيف أف يعمموا عشرة مف صبياف المسمميف .
اهلل عميو وسمـْ،لف يطمب َ
لقد كاف قصر السور مزية لحياة المسمميف اْلوائؿ بكؿ جوانبيا  ،يظير ذلؾ مف قوؿ الدكتور
عبد الحميد جيدة عف الرواية  ،التي تستمزـ الحفظ لمنقؿ عند أناس ال يقرؤوف وال يكتبوف " إف
الرواية كانت أكثر نفعا لمناس مف التدويف ْلنيا تحركيـ وتنشطيـ وتدفعيـ بالقوة التخييمية الكامنة في
النص المروي المحفوظ في الصدر نحو الفعؿ  .إف النص اْلدبي أو العقائدي عندما ينقؿ مف صدر
إلى صدر ينقؿ معو تخيمو  ،وبيذه التخاييؿ اإلنسانية تتحقؽ الوحدة الروحية في المجتمع مف خالؿ
رواية النص الواحد  ...ويضيؼ " إف المسمميف عندما كانوا في عصر الرواية حيث كاف النص
يستوطف في الصدور  ،ال الورؽ  ،كانوا أعظـ إيمانا وأقوى اندفاعا وتحمسا وأكثر انتصا ار وانتشا ار
مف عصر التدويف  .إف التواصؿ الحقيقي في المجتمع العربي اإلسالمي ما تـ إال بالرواية والمشافية
 ٕ9تارٌخ العرب قبل اإلسالم  ،د .جواد علً  ،الجزء الساٌع ،صفحة ٖ٘

ٖٙ

والنقاش حيث تتجدد فاعميات النصوص الداخمية التخييمية في الناس  ،وتغنى بيـ وفييـ  .ولقد أثبتت
التجارب القديمة والحديثة أف الرواية والخطاب يؤثراف في اآلخر السامع أكثر بكثير مف الكتابة  ،وفي
كثير مف اْلحاييف تيمؿ وتقع خارج اإلنساف وتنقطع عنو  ،بينما الرواية الخطاب تؤسس ثقافة فاعمة،
وعمال سياسيا ،بالمعنى العاـ  ،مفيدا وفاعال أيضا "ٖٓ .
وىكذا كانت القدرة عمى التدويف غائبة في ظؿ الظروؼ التي كانت سائدة  ،فوسائؿ التدويف
ومواده ضئيمة غير متيسرة  ،والعنصر البشري الكاتب غائب في أمة أمية  ،فضال عف طبيعة
ظروؼ الدعوة في مكة المتسمة بالسرية  ،فمـ يكف معقوال حمؿ ما يثير الشبية مف أدوات وما يمزـ
لمكتابة والتدويف  ،واف ضبط ذلؾ فعاقبتو غير سميمة ،والكاتب يحتاج لإلضاءة إف أراد الكتابة في
الميؿ  ،فيو يختبيء في النيار عف عيوف قريش والكفار  ،والضوء يجمب الشبية إليو ليال في وقت
متأخر مما قد يكشؼ أمره في جنح الميؿ  ،فظروؼ التخفي سائدة مالزمة لممسمميف ،حتى أف
المسمميف في ذلؾ الوقت قد ال يستطيعوف إضاءة شمعة في ظالـ الميؿ عند اجتماعيـ في إحدى
الدور كدار الندوة مثال حتى ال يكشؼ أمرىـ  ،وقد ال يممكوف ثمنيا  ،ليذا يرى الباحث أف قصر
اآليات ذاؾ الزماف مدعاة لحفظيا وتناقميا بيف الناس البسطاء وىـ نواة الدعوة في زمف كاف لمكممة
فيو نفوذ واسع وتأثير بالغ .
يضاؼ إلى ىذا كمو ثقافة الداعية الخاصة المعمـ مف ربو ،وترتيبو ْلوليات التبميغ التي رحـ
اهلل بيا الناس في أوؿ البعثة  ،فداعيتنا اْلوؿ رسوؿ اهلل  ،صمى اهلل عميو وسمـ ،قد راعى ترتيب

ٖٓ إنشاء الكتابة عند العرب  ،عبد الحمٌد جٌدة  ،صفحة ٙ8

ٖ7

اْلوليات في دعوتو كما راعاىا ربنا في كتابو وتنزيمو  ،فالمنطؽ الرباني الذي عممو اهلل عز وجؿ
لرسولو الكريـ  ،وتعممو كؿ داعية بعد رسولنا عميو أفضؿ الصموات وأتـ التسميـ ،يستوجب أف يشتغؿ
الرسوؿ والداعية بالميمات اْلولى  ،فيؿ مف المنطؽ أف يتحدث القرآف ورسوؿ اهلل عف الربا وتعدد
الزوجات والطعاـ المحمؿ والمحرـ مثال  ،قبؿ الحديث عف موضوع الكفر واإلشراؾ باهلل الذي أفسد
القوـ ذاؾ الزمف ؟!! ويتجمى ىذا اْلمر في تصرؼ المسمميف مع أعدائيـ الكفار لحظة إسالميـ ،
ففي لحظة ينقمب العدو إلى حبيب بمجرد أف يتمفظ بالشيادتيف  ،شيادة أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا
رسوؿ اهلل  ،وىذا ما جرى مع عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو  ،بعد أف كاف حمزة بف عبد المطمب،
رضي اهلل عنو  ،قد نوى أف يبطش بو في دار اْلرقـ بف أبي اْلرقـ .

● خامسا  :دينيا
لقد بعد الزمف بالعرب عف الديف الذي اتبعوه أوؿ اْلمر  ،فإف كانوا يؤمنوف كما يزعموف
بإبراىيـ نبيا حنيفا  ،فمـ لـ يتبعوا سنتو وشريعتو ؟! لقد طاؿ الزماف فنسوا تعاليمو المشابية لما دعا لو
محمد  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،وحالت مصالحيـ وأىواؤىـ بينيـ وبيف اتباع الديف الجديد  ،القديـ ،
فأشركوا مع اهلل أصناما جمبيا عمرو بف لحي وىو سيد مف سادات قريش في ما مضى  ،وعمى رأسيا
ىبؿ الذي وضع في الكعبة  ،فاليعقوبي يذكر  " :أف عم ارً لقي في الشاـ قوما مف العماليؽ يعبدوف
اْلصناـ  ،وبعدىا أغروه بأنيا تنصرىـ وتجمب ليـ الغيث  ،فسأليـ عمرو أف يعطوه منيا واحداً ،

ٖ8

فأعطوه صنما يقاؿ لو ىبؿ  ،فقدـ بو مكة ووضعو عند الكعبة "

ٖٔ

فأدخؿ الوثنية إلى جزيرة العرب

واستفاد وقومو مف مكانة دينية عظيمة  ،يقوؿ جواد عمي  " :ويذكر أىؿ اْلخبار أف الجاىمييف جميعا
مف قحطاف وعدناف كانوا قبؿ عمرو بف لحي الخزاعي عمى ىذا الديف  .كانوا موحديف يعبدوف اهلل
جؿ جاللو وحده  ،ال يشركوف بو وال ينتقصونو  .فمما جاء عمرو بف لحي  ،أفسد العرب  ،ونشر
بينيـ أضاليؿ عبادة اْلوثاف ،بما تعممو مف وثنيي بالد الشاـ حيف زارىـ  ،وحؿ بينيـ  ،فكاف داعي
الوثنية عند العرب والمبشر بيا ومضميـ اْلوؿ "

ٕٖ

ويقوؿ محمد أبو زىرة  ":ويجب أف يذكر في ىذا

المقاـ أف الوثنية سادت العرب  ،فنسوا ديف إبراىيـ  ،وديف ىود وصالح وغيرىـ وسرت فييـ الوثنية
سرياف النجاسات في الماء الطاىر القراح "

ٖٖ

وتقادـ الزمف عمى ىذا الفعؿ وصار في الكعبة ما يزيد

عمى ثالثمائة وستيف صنما  ،فيؿ يتخيؿ عاقؿ أف القرآف سينزؿ في أوؿ أيامو بسور طواؿ تفصؿ
كؿ شيء ؟! وىؿ سيقبؿ كفار قريش ىذا القرآف الذي يتعارض مع مصالحيـ وينسفيا نفسا ؟
وطاؿ ابتعاد زمف آخر نبي عرفتو العرب كصالح وىود  ،وطوؿ فترة عدـ عقاب اهلل ْلحد
اْلقواـ الكافرة ،كقوـ لوط وىود وشعيب وصالح – وكميـ مف العرب – انحرفوا انحرافا شديدا جعميـ
يستبدوف بمف في مكة وما حوليا وأوليـ مف أسمـ وجاء بما يناقض مصالحيـ ويخالفيا  ،فعيسى
عميو السالـ  ،جاء قبؿ رسوؿ اهلل  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،بما يقارب ستمائة عاـ  ،يقوؿ الديار
بكري  ":إنو كاف مف زماف عيسى إلى مولد نبينا عميو السالـ ستمائة سنة وفي رواية خمسمائة وثماف

ٖٔ تارٌخ الٌعقوبً  ،أحمد بن أبً ٌعقوب بن جعفر بن وهب الٌعقوبً  ،المجلد األول  ،دار صادر للطباعة والنشر ،
بٌروت ٔ9ٙٓ ،م  ،صفحة ٕٗ٘
ٕٖ تارٌخ العرب قبل اإلسالم  ،د .جواد علً  ،الجزء الرابع  ،صفحة ٕ9ٓ-ٕ89
ٖٖ خاتم النبٌٌن  ،محمد أبو زهرة  ،الجزء األول  ،صفحة ٙ8

ٖ9

وسبعوف سنة مما رفع عيسى إلى السماء "

ٖٗ

وتمؾ فترة بعيدة في الزمف  ،واف قمنا إف عيسى أرسؿ

لب ني إسرائيؿ ولـ يكونوا في جزيرة العرب  ،فسنرجع لمف قبمو مف رسؿ  ،فيذا موسى عميو السالـ
أرسؿ كذلؾ لبني إسرائيؿ فخرج بيـ مف مصر في زمف أقدـ مف زمف عيسى عميو السالـ  ،وقبمو
جاء شعيب عميو السالـ لعرب مثميـ وقبمو لوط عميو السالـ  ،لعرب أيضا  ،فمقد سكف قوـ لوط عمى
أطراؼ الجزيرة العربية وعرفيـ العرب ووصمتيـ قصتيـ ولكف الفترة طويمة أنستيـ الفطرة السميمة
وتعاليـ ربيـ عز وجؿ أياـ ىود وشعيب ولوط واسماعيؿ والرسؿ الكراـ قبميـ  ،ويذكر محمد أبو زىرة
عف ىود عميو السالـ ويخبر أنو عربي فيقوؿ  ":ىود أقدـ مف إبراىيـ عميو السالـ  ،كاف مف قوـ
عاد ،وكانوا عربا يسكنوف باْلحقاؼ  ،وكثي ار ما كانوا يسكنوف الخياـ ذوات اْلعمدة الضخمة .
ويذكر ابف كثير أنو يقاؿ إف ىودا أوؿ مف تكمـ بالعربية "

ٖ٘

فكاف اْلولى إذاً أف تنزؿ

اآليات قصا ار تقنعيـ بأف لمكوف إليا واحدا ال شريؾ لو  ،متناولة فكرة مكثفة مركزة وىي توحيد
اْللوىية والربوبية  ،فاْلولوية ليذه الفكرة  ،في ديف راعى اْلولويات دائما  ،فال حاجة لالستطراد
واإلطالة والتفصيؿ الكثير بؿ القصر واإليجاز أقوى لمحافظة وأعمؽ في الذىف وأدعى لمتفكر والتمعف.
لقد كاف قصر السور مالئما إليقاع الحياة المتسـ بالحركة والسرعة والقمؽ الذي عانى منو المسمموف
في بداية البعثة والذي استمر زمنا ليس بالقميؿ .

ٖٗ تارٌخ الخمٌس فً أحوال أنفس نفٌس  ،حسٌن بن محمد الدٌار بكري  ،الجزء األول  ،مؤسسة شعبان للنشر ،
بٌروت  ،صفحة ٔ98
ٖ٘ خاتم النبٌٌن صلى هللا علٌه وسلم  ،محمد أبو زهرة  ،الجزء األول  ،صفحة ٗٗ

ٓٗ

الفصل الثانً
التصوير الفني في السور القصار

ٔٗ

التصوير الفني في السور القصار

القرآف الكريـ كتاب معجز في معانيو وأساليبو  ،وقد ُس ِحر بذلؾ المؤمنوف  ،كما أخػِذ بروعة
بيانو منكرو نزولو مف اهلل عز وجؿ مف عرب الجاىمية  ،فوصفوه مرة بالشعر وأخرى بالسحر ،
واتيموا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ  ،بأنو شاعر وأنو ساحر ،قاؿ تعالى ( :وَ يَقُولُونَ أئنا لتاركوا
آلِ َوتنَا لشافر م َْجنُون )

ٖٙ

َ
ُون )
ويقوؿ  ( :أ ْم يَقُولُونَ شا ِف ٌر نَتَرَ بَّصُ بِ ِى رَ يْبَ ا ْل َمن ِ

ٖٚ

 .وقد رد اهلل

سبحانو وتعالى عمييـ في قولو تعالى  ( :وَ ما فَ لَّمْ ناهُ ال ِ ّ
شقْرَ وَما يَ ْنبَ ِمً لَىُ ِإنْ هُ َو ِإالَّ ِذ ْك ٌر وَ قُرْ آنٌ
مُبِجنٌ )

ٖٛ

 .واتياـ العرب الكفار لمقرآف الكريـ بأنو شعر  ،دليؿ عمى ما فيو مف إبداع  ،وأنو عمؿ

وراءه قوى خارقة  ،فالعرب كانوا يتصوروف أف وراء عممية اإلبداع جنا وشياطيف وقوى خفية  ،يقوؿ
الثعالبي  " :وكانت الشعراء تزعـ أف الشياطيف تمقي عمى أفواىيا الشعر  ،وتمقنيا إياه  ،وتعينيا
عميو  ،وتدعي أف لكؿ فحؿ منيـ شيطانا يقوؿ الشعر عمى لسانو  ،فمف كاف شيطانو أمرد  ،كاف
شعره أجود "

ٖٜ

 ،قاؿ حساف في جاىميتو يعزو إلى شيطانو أنو قائؿ بعض شعره:

إذا ما ترعرع فينا الغالـ

فما إف يقاؿ لو :مف ىوه

إذا لـ يسد قبؿ شد اإلزار

فذلؾ فينا الذي ال ىوه

ولي صاحب مف بني الشيصباف

فطو ار أقوؿ ،وطو ار ىوه "

ٓٗ

.

 ٖٙسورة الصافات  ،آٌة ٖٙ
 ٖ7سورة الطور  ،آٌة ٖٓ
 ٖ8سورة ٌس  ،آٌة ٙ9
 ٖ9ثمار القلوب فً المضاف والمنسوب  ،عبد الملك الثعالبً  ،مطبعة الظاهر  ،القاهرة طبعة  ،ٔ9ٓ8صفحة ٘٘
ٓٗ حسان بن ثابت األنصاري ،دٌوانه  ،دار بٌروت للطباعة والنشر  ،دار صادر  ،طبعة ٔ ،ٔ9ٙصفحة ٕ٘8

ٕٗ

ويقوؿ اْلعشى موضحا أف لو شيطانا يدعمو عند قوؿ الشعر :
وما كنت شاحردا* ولكف حسبتني
شػ ػريكاف فػيما بػػيننا مف ىوادة

إذا مسحؿ سدى لي القوؿ أنطؽ
صفيػ ػػاف جػ ػػني وانػػس موفؽ

ٔٗ

ويذكر طو حسيف في كتابو في الشعر الجاىمي  " :والرواة يعرفوف شيطاف عبيد  ،واسـ ىذا الشيطاف
ىبيد  ،وقد رووا ليبيد ىذا شع ار "ٕٗ.

وىكذا كاف العرب يرجعوف إبداع الشاعر المتميز إلى ما توحي إليو الجف الذيف كانوا
يعتقدوف بوجودىـ في وادي عبقر مف ساحر القوؿ  ،يقوؿ الحموي  " :عبقر  :وىي أرض كاف
يسكنيا الجف يقاؿ في المثؿ كأنيـ جف عبقر  ،وقاؿ كثير :
متى تأتيـ يوما مف الدىر كمو
كأنيـ مف وحش جف صر ٍ
يمة

تجدىـ إلى فصؿ عمى الناس ترتب
ب ػعػػبقَػػر لمػّا وجػّيت لـ تػغػي ػّػب "

ٖٗ

وال شؾ في أف الصورة تمثؿ أحد أىـ عناصر اإلعجاز الذي يميز آي القرآف الكريـ ،فغير قميؿ مف
سحر بيانو متأتٍ مف براعة التصوير .

ٔٗ دٌوان األعشى مٌمون بن قٌس  ،دٌوانه  ،مؤسسة الرسالة  ،بٌروت  ،الطبعة السابعة  ،ٔ97ٖ ،صفحة ٕٔ7
ٕٗ فً الشعر الجاهلً  ،طه حسٌن  ،مطبعة دار الكتب المصرٌة  ،القاهرة  ، ٔ9ٕٙالطبعة األولى صفحة ٔ٘ٔ
ٖٗ معجم البلدان ٌ ،اقوت الحموي  ،المجلد السادس  ،مطبعة السعادة  ،مصر  ،الطبعة األولى ٔ9ٓٙ ،
*شاحردا أو شاجردا بالجٌم تعنً المُتعلِّم  ،انظر الصبح المنٌر فً شعرأبً بصٌر  ،مطبعة أدلف هلزهوسنٔ9ٕ7

ٖٗ

إف في البياف القرآني الساحر ،وال سيما ما في صوره مف خياؿ  ،ما أثار إعجاب كفار قريش
والعرب  ،فمـ يممكوا وىـ غير مؤمنيف بأنو كالـ اهلل  ،إال أف يدعوا أنو سحر وأف قائمو ساحر  ،وىذا
ما دعا الوليد بف المغيرة  ،وىو سيد مف سادات قريش وزعيـ مف زعمائيا  ،إلى أف يقوؿ لبني
مخزوـ ،حيف سمع القرآف  " :واهلل لقد سمعت مف محمد آنفا كالما ما ىو مف كالـ اإلنس وال مف
كالـ الجف  ،إف لو لحالوة  ،واف عميو لطالوة  ،واف أعاله مثمر  ،واف أسفمو لمغدؽ  ،وانو يعمو وما
يعمى "

ٗٗ

فما الذي سحر الوليد  ،وىو الذي مات عمى كفره  ،بعد أف ناصب محمدا صمى اهلل عميو

وسمـ وصحبو العداوة ؟ إنو وال شؾ ما ينطوي عميو القرآف مف إعجاز بياني  ،قاؿ رسوؿ اهلل صمى
اهلل عميو وسمـ  " :إف مف البياف لسح ار "

٘ٗ

فرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ يقر بسحر الكالـ ،

وىو مف صنع البشر  ،فكيؼ بسحر الكالـ إذا كاف مف قوؿ رب البشر ! ىذا فضال عف أف جوانب
أخر مف السحر واإلعجاز القرآني لـ تكف ظاىرة في ذاؾ الزماف  ،مف إعجازعممي أو طبي أوفمكي ،
فكؿ ما رأوه في القرآف كاف مف ناحية بالغة العبارة  ،وصفاء المغة  ،وبراعة التراكيب  ،وجماؿ
التصوير في النسؽ القرآني  .وال شؾ في أف في مقدمة ىذا الكالـ المعجز الصور .

ٗٗ الكشاف  ،الزمخشري ،الفصل الرابع  ،ص ٗ89
٘ٗ فتح الباري بشرح صحٌح البخاري  ،ابن حجر العسقالنً  ، ،جزء ٔٔ  ، ) ٘7ٙ7( ،دار الفكر  ،بٌروت طبعة
أولى مصححة  ،ٕٓٓٓ،صفحة ٕٓٗ

ٗٗ

الصورة الفنية ومفهومها
سوَّاكَ هَ َق َدلَكَ
لغةً  :الصورة  :الشكؿ والتمثاؿ المجسـ  ،وفي التنزيؿ العزيز ( الَّ ِذي خَ لَقَكَ هَ َ
(ؽ) هًِ أَ ِّ
ي صُورَ ةٍ مَا شا َء رَ َّكبَكَ )  ،وصورة المسألة أو اْلمر صفتيا والنوع  ،يقاؿ ىذا اْلمر عمى
ثالث صور  ،وصورة الشيء ماىيتو المجردة وخيالو في الذىف والعقؿ

ٗٙ

 .وفي تاج العروس :

" الصورة  :ما ينتقش بو اإلنساف ويتميز بيا عف غيره وذلؾ ضرباف  :ضرب محسوس يدركو
الخاصة والعامة  ،بؿ يدركيا اإلنساف وكثير مف الحيوانات ( كصورة اإلنساف والفرس والحمار)
والثاني معقوؿ يدركو الخاصة دوف العامة "

ٗٚ

وما ييمنا في بحثنا ىذا ىو الصورة المعقولة  ،التي يدركيا خاصة البالغييف والنقاد مف
القدامى والمحدثيف مف العرب والغربييف  ،أي الصورة بوصفيا مصطمحاً نقديا  ،أو الصورة البيانية
التي تعني التعبير عف المعنى المقصود بطريؽ التشبيو أو المجاز أو الكناية أو تجسيد المعاني .

الصورة في التراث النقدي العربي
شغمت الصورة منذ القديـ متذوقي الشعر ونقاده عمى حد سواء  ،لما وجدوا فييا مف طاقة
عمى التعبير عف التجربة الشعرية لممبدع  ،ولما تممكو مف قدرة عمى اإليحاء والتأثير والكشؼ عف
رؤى الشاعر  ،وقد استرعت مكانة الصورة في النص اْلدبي اىتماـ النقاد العرب القدامى أيضاً ،
فالجاحظ ( ت ٕ٘٘ هـ ) يقوؿ في معرض حديثو عف الشعر  " :فإنما الشعر صناعة  ،وضرب

 ٗٙابراهٌم أنٌس وآخرون ،المعجم الوسٌط  ،جٔ صفحة ٗ٘٘
 ٗ7تاج العروس من جواهر القاموس  ،محمد مرتضى الزبٌدي  ،جزء ٕٔ  ،مطبعة حكومة الكوٌت ٖ ، ٔ97تحقٌق
مصطفى حجازي  ،صفحة ٖ٘8

٘ٗ

مف النسج  ،وجنس مف التصوير "

ٗٛ

ومف ىذا المفيوـ نستشؼ أف الصورة عماد القصيدة وقواميا ،

وأف الشعر الجيد يقوـ عمى التصوير ْ،لنو يستثير مخيمة المتمقي  ،فالصورة تحتاج إلى إعماؿ الخياؿ
لكي تدرؾ  ،فضالً عف غناىا بالحركة واْللواف  ،ما يحرؾ الذائقة الفنية لديو  .ويقوؿ كذلؾ في
تعميقو عمى بعض الحديث ْ " :لف الشيء مف غير معدنو أغرب ،وكمما كاف أغرب كاف أبعد في
الوىـ وكمما كاف أبعد في الوىـ كاف أطرؼ ،وكمما كاف أطرؼ كاف أعجب ،وكمما كاف أعجب كاف
أبدع "

ٜٗ

وعبارات ىذا النص توحي ببناء الصورة مف خالؿ التحميؽ بالخياؿ  ،وىذا ما يزيد الكالـ

روعة  ،فالصورة تحتاج في تشكيميا إلى الجمع بيف المختمفات والمتباعدات وربما المتنافرات  ،وىذا
يتطمب عمالً ذىنياً مف المبدع والمتمقي معاً  .وعبارات الجاحظ عف الصورة تكشؼ عف مدى عمؽ
إدراكو لمفيوـ الصورة ودورىا .

أما عبد القاهر الجرجاني ( ت ٔ ٗٚهـ ) فيقوؿ  " :واعمـ أف قولنا الصورة إنما ىو تمثيؿ
وقياس لما نعممو بعقولنا عمى الذي نراه بأبصارنا " ...

ٓ٘

فالصورة عنده نتيجة عمؿ حاسة البصر

أوالً  ،ثـ يأتي دور العقؿ لتشكيميا  ،ويقوؿ كذلؾ في (دالئؿ اإلعجاز)  " :ليس الغرض بنظـ الكمـ ،
أف توالت ألفاظيا في النطؽ  ،بؿ أف تناسقت ِداللتيا وتالقت معانييا  ،عمى الوجو الذي اقتضاه
العقؿ  .وكيؼ يػُتصور أف يقصد بو إلى توالي اْللفاظ في النطؽ  ،بعد أف ثبت أنو نظـ يعتبر فيو
حاؿ المنظوـ بعضو مع بعض  ،وأنو نظير الصياغة والتحبير والتفويؼ والنقش  ،وكؿ ما يقصد بو
 ٗ8كتاب الحٌوان  ،عمرو بن بحر الجاحظ  ،الجزء الثالث  ،تحقٌق عبدالسالم هارون  ،مكتبة مصطفى الحلبً
وأوالده  ،مصر ،صفحة ٕٖٔ
 ٗ9البٌان والتبٌٌن  ،عمرو بن بحر الجاحظ  ،الجزء األول ،مكتبة الخانجً  ،القاهرةٓ ، ٔ9ٙتحقٌق عبد السالم
هارون  ،صفحة 88
ٓ٘ دالئل اإلعجاز  ،عبد القاهر الجرجانً  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،صفحة ٖ89

ٗٙ

التصوير "

ٔ٘

فالمغة والنظـ عند الجرجاني وسيمة رسـ الصورة التي تفيـ بالعقؿ ال بالنظر  ،وليس

معنى العقؿ ىنا غير الخياؿ وعممو .وال شؾ في أف فيـ عبد القاىر لمصورة مرتبط بنظريتو في
النظـ ،القائمة عمى حسف الصياغة وتوخي معاني النحو  ،يتضح ذلؾ مف اعتباره لقيمة المفظ في
النظـ ،ولمعرفتو لطرائؽ تصوير المعاني عمى حقيقتيا .

والقرطاجني  ،في حديثو عف المغة الشعرية  ،يعدىا لغة حسية  ،فالكممات عنده مجموعة
مف المثيرات الحسية تثير في ذىف المتمقي صو اًر و إحساسات .

ٕ٘

ويقوؿ في حديثو عف المعاني الذىنية  " :إف المعاني ىي الصور الحاصمة في اْلذىاف ،عف
اْلشياء الموجودة في اْلعياف  ،فكؿ شيء لو وجود خارج الذىف فإنو إذا أدرؾ حصمت لو صورة في
الذىف تطابؽ ما أدركو منو فإذا عبر عف تمؾ الصورة الذىنية الحاصمة عف اإلدراؾ أقاـ المفظ المعبر
عنو ىيئة تمؾ الصورة الذىنية في أفياـ السامعيف وأذىانيـ "

ٖ٘

.وفي فيـ القرطاجني لمصورة عمى

ىذا النحو ربط ليا بالخياؿ ،واشارة إلى تأثيرىا في المتمقي .

ومما يجدر ذكره أف الكثير مف النقاد العرب واْلجانب اختمفوا في التحديد الدقيؽ لمفيوـ
الصورة الفنية وتعريفيا واف كانوا يحمقوف في أفؽ واحدٍ  ،وبحسب الدكتور نعيـ اليافي فإف االختالؼ،

ٔ٘ دالئل اإلعجاز  ،عبد القاهر الجرجانً  ،مكتبة الخانجً  ،القاهرة  ،صفحة ٘ٓ-ٗ9
ٕ٘  ،منهاج البلغاء وسراج األدباء  ،أبو الحسن حازم القرطاجنً  ،تحقٌق محمد حبٌب الخوجة  ،تونس  ،دار الكتب
الشرقٌة  ، ٔ99ٙصفحة ٖٕ
ٖ٘ المرجع نفسه  ،صفحة ٔ9 - ٔ8

ٗ7

يرجع بينيـ إلى تعدد دالالت مصطمح " الصورة " بيف داللة لغوية وذىنية ونفسية ورمزية وبالغية أو
فنية  ،وتعدد مناىج دراستيا  ،نتيجة لتعدد ىذه الدالالت "

ٗ٘

الصورة عند النقاد الغربيين
يع ّػد الكاتب س.د .لويس الصورة " رسماً قوامو الكممات "

٘٘

ولكف يظير أف الكاتب شعر

بنقص في تعريفو ذاؾ  ،فقاـ بتعديمو  ،متسائالً  " :ىؿ نحف قريبوف منو إذا قمنا إف الصورة الشعرية
ىي رسـ قوامو الكممات المشحونة باإلحساس والعاطفة ؟ "

٘ٙ

 .ويستمر في البحث عف تعريؼ

مناسب فيقوؿ  " :الصورة الشعرية ىي صورة حسية في الكممات والى حد ما مجازية  ،مع خط خفي
مف العاطفة اإلنسانية في سياقيا  ،ولكنيا مشحونة بإحساس أوعاطفة شعرية خاصة تنساب نحو
القارىء"

٘ٚ

 .ويكمؿ موضحاً آلية تشكيؿ الصورة  ،فيقطع بوجوب أف تعتمد الصورة الشعرية عنده

عمى التشبيو واالستعارة " لقد اخترت التشبيو والمجاز المذيف يقفاف دائما عمى الطرؼ المعاكس مف
الصور الشعرية "

٘ٛ

وىذا يظير أىمية التشبيو واالستعارة المذيف تقوـ الصورة عمييما في الرأي

التقميدي القديـ  ،الذي كاف متداوالً عند قدماء النقاد .

ٗ٘ مقدمة لدراسة الصورة الفنٌة  ،نعٌم الٌافً  ،وزارة الثقافة والرشاد القومً  ،دمشق ٕ ،ٔ98صفحة ٔٗ – ٗ8
٘٘ الصورة الشعرٌة  ،س.د.لوٌس ، ،ترجمة د.أحمد نصٌف الجنابً  ،دار الرشٌد للنشر  ،منشورات وزارة الثقافة
واإلعالم  ،الجمهورٌة العراقٌة  ،ٔ98ٕ ،صفحة ٕٔ
 ٘ٙالمرجع نفسه  ،صفحة ٖٕ
 ٘7المرجع نفسه  ،صفحة ٕٙ
 ٘8المرجع نفسه  ،صفحة ٕٙ

ٗ8

ويعرؼ أندريه بروتون الصورة بقولو « :" :إف الصورة إبداع خالص لمذىف  ،وال يمكف أف
تنتج عف مجرد المقارنة (أو التشبيو)  ،إنيا نتاج التقارب بيف واقعتيف متباعدتيف  ،قميالً أو كثي اًر ،
وبقدر ما تكوف عالقات الواقعتيف المقربتيف بعيدة وصادقة بقدر ما تكوف الصورة قوية وقادرة عمى
التأثير االنفعالي ومحققة الشعر "

ٜ٘

.

أما كوليردج فمـ يتطرؽ لتعريؼ خاص بالصورة  ،ولكنو يؤكد أىمية قوة الخياؿ الذي ال
تكوف الصورة إال بو  ،في حديثو عف الشاعر ،قائال  :إنو يشيع نغمة الوحدة التي تخمط وتصير كال
في كؿ بواسطة ( كذا)* تمؾ القوة الجامعة السحرية التي أطمقنا عمييا بشكؿ مانع اسـ " الخياؿ " "
ٓٙ

فالخياؿ عنده ضرب مف السحر  ،وقوة جامعة  .ويذكر كذلؾ  " :إف الحس الصادؽ ىو جسـ

العبقرية الشعرية  ،واالستدعاء كساؤىا والعاطفة حياتيا  ،والخياؿ ىو الروح السارية في كؿ مكاف
وكؿ واحد وتشكؿ الكؿ في كياف واحد أنيؽ مدرؾ "

ٔٙ

أما ( فان  ) vanفقد عرؼ الصورة بقولو  " :الصورة كالـ مشحوف شحنا قويا  ،يتألؼ عادة
مف عناصر محسوسة  ،خطوط  ،ألواف  ،حركة  ،ظالؿ  ،تحمؿ في تضاعيفيا فكرة أو عاطفة أي
أنيا توحي بأكثر مف المعنى الظاىر ،وأكثر مف انعكاس الواقع الخارجي  ،وتؤلؼ في مجموعيا كال
منسجما "

ٕٙ

 ،وال أرى في الخطوط واْللواف والحركة والظالؿ والفكرة سوى مكونات الصورة الجميمة

التي نتحدث عنيا ونبحث فييا .
 ٘9الصورة الشعرٌة فً الخطاب البالغً والنقدي  ،الولً محمد  ،الطبعة األولى  ، ٔ99ٓ،المركز الثقافً العربً ،
بٌروت  ،صفحة ٔٙ
* الصواب بوساطة.
ٓ ٙالنظرٌة الرومانتٌكٌة فً الشعر  ،سٌرة أدبٌة لكولرٌدج ،ترجمة د.عبد الكرٌم حسان ،طبعة ٔ ، ٔ97دار
المعارف مصر،صفحة ٕٔ٘
ٔ ٙالمرجع السابق  ،صفحة ٕٕ٘
ٕ ٙتمهٌد فً النقد الحدٌث  ،روز غرٌب  ،دار المكشوف  ،بٌروت ٔ ،ٔ97صفحة ٕٔ9

ٗ9

ويذكر الدكتور كماؿ أبو ديب رأي ريتشاردز (  ، ) I. A. Richardsفي كتابو عف
االستعارة ودورىا في الصورة الفنية  ،فيقوؿ  " :يحاوؿ ريتشاردز أف يطور نظرة جديدة إلى الصورة (
االستعارة بشكؿ خاص )  ،ويرفض اآلراء التي تقوؿ إنيا ليست أكثر مف زخرؼ وعنصر جماؿ
ىامشي زائد  ،واف المعنى المجرد الحقيقي ( أو الطرؼ اْلوؿ – المستعار لو ) ىو " وحده ذو
أىمية ،إف القارىء الصبور يمكف أف يدرؾ ىذا المعنى المجرد دوف اعتبار لمصيغة المجازية نفسيا
وبغض النظر عنيا " ٖ ،ٙفريتشاردز رفض مصطمح الصورة ْلنو مضمؿ  ،وفضؿ عميو مصطمح
االستعارة

ٗٙ

 ،وسنرى اآلف ما قالو بعض نقاد العرب المحدثيف عف الصورة الفنية ومفيوميا عندىـ.

الصورة عند النقاد المحدثين من العرب
يالحظ في مفيوـ الصورة الفنية لدى النقاد العرب المحدثيف شيء مف التفاوت مبعثو
اختالؼ المدارس التي ينتمي إلييا ىؤالء النقاد  ،فضال عف اختالفيـ في زوايا النظر إلى الموضوع،
وتبايف تخصصيـ  ،والباحث ىنا يحاوؿ قدر المستطاع انتقاء المفاىيـ التي تثري الدراسة وتساعد
عمى تقريب الصورة إلى الذىف ْلبعد حد ممكف  ،وفي ىذا السياؽ تقوؿ بشرى صالح  " :إف أي
محاولة إليجاد تحديد نيائي مستقر لمصورة غير منطقية  ،إف لـ تكف ضربا مف المحاؿ "

٘ٙ

سيجري طرح بعض اآلراء واختيار اْلقرب منيا لإلدراؾ .

ٖ ٙجدلٌة الخفاء والتجلً  ،كمال أبو دٌب  ،دار العلم للمالٌٌن ،طبعة ٓ ،ٔ98صفحة ٗٗ
ٗ ٙمقدمة لدراسة الصورة الفنٌة  ،نعٌم الٌافً  ،وزارة الثقافة والرشاد القومً  ،دمشق ٕ ، ٔ98صفحة ٗ8
٘ ٙالصورة الشعرٌة فً النقد العربً الحدٌث  ،بشرى موسى صالح  ،المركز الثقافً العربً  ،طبعة ٗ ٔ99ص
ٖٔ

لذا

ٓ٘

ومف التعاريؼ التي وجدىا البحث ما ذكره عبد اإلله الصائغ في كتابو (الصورة الفنية)
معرفا إياىا بقولو  " :نسخة جمالية إبداعية تستحضر الييئة الحسية أو الذىنية لألجساـ أو المعاني
بصياغة جديدة تنيض ليا قدرة الشاعر ومقدار تجربتو وفؽ تعادلية بيف طرفيف ىما المجاز والواقع
دوف أف يستبد طرؼ بآخر "

ٙٙ

 .ويتحدث عبد القادر الرباعي عف الصورة قائال  " :إف الصورة

بالمفيوـ الفني ليا تعني  :أية ىيئة تثيرىا الكممات الشعرية بالذىف شريطة أف تكوف ىذه الييئة معبرة
وموحية في آف "

ٙٚ

وىذه الصورة عنده بالشكؿ العاـ  ،أما الصورة بالتفصيؿ فػػ" تركيبة عقمية تحدث

بالتناسب أو بالمقارنة بيف عنصريف ىما في أحياف كثيرة ،عنصر ظاىري وآخر باطني ،وأف جماؿ
ذلؾ التناسب أو المقارنة يحدد بعنصريف آخريف ىما  :الحافز والقيمةْ ،لف كؿ صورة فنية تنشأ بدافع
وتؤدي إلى قيمة "  .ٙٛويقوؿ الدكتور نظمي عبد البديع محمد  " :والتصوير الخيالي رسـ بالكممات
يجسـ المعاني ويمكننا مف اإلدراؾ ليا واضحة مػُحػَسػة يمكف أف تدرؾ بأكثر مف حاسة جسا ولمسا
مف بعد أف كانت مجرد ٍ
معاف ال تدركيا غير اْلفياـ ".

ٜٙ

أما أحمد الشايب فيعتبر الصور الفنية مف " الوسائؿ التي يحاوؿ بيا اْلديب نقؿ فكرتو
وعاطفتو معا إلى قرائو وسامعيو "

ٓٚ

 ،ويحدد الشايب مقياس الصورة في نظره بأنو " قدرتيا عمى

نقؿ الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة – فالصورة " " FORMىي العبارة الخارجية لمحالة الداخمية – وىذا
ىو مقياسيا اْلصيؿ  ،وكؿ ما نصفيا بو مف جماؿ وروعة وقوة إنما مرجعو ىذا التناسب بينيا وبيف

 ٙٙالخطاب اإلبداعً الجاهلً والصورة الفنٌة  ،عبد اإلله الصائغ  ،الطبعة األولى ، ٔ997 ،المركز الثقافً العربً
 ،الدار البٌضاء ،صفحة 99
 ٙ7الصورة الفنٌة فً النقد الشعري  ،عبد القادر الرباعً  ،مكتبة الكتانً  ،إربد ،صفحة ٘8
 ٙ8المرجع نفسه  ،صفحة ٘. 8ٙ- 8
 ٙ9فً النقد األدبً  ،نظمً عبدالبدٌع ، ٔ987،جامعة األزهر  ،االسكندرٌة ،صفحة ٖٔٙ
ٓ 7أصول النقد األدبً  ،أحمد الشاٌب  ،الطبعة الثامنة ٖ ، ٔ97مكتبة النهضة المصرٌة  ،القاهرة ،صفحة ٕٕٗ

ٔ٘

ما تصور مف عقؿ الكاتب ومزاجو تصوي ار دقيقا خاليا مف الجفوة والتعقيد  ،فيو روح اْلديب وقمبو ،
بحيث نقرأه كأنا نحادثو  ،ونسمعو كأنا نعاممو "

ٔٚ

 ،نحف لسنا بصدد تقويـ أقواؿ العرب والغرب في

الصورة  ،ولكف غايتنا اختيار ما يناسب ميمتنا مف التعريفات التي تتمثؿ في الوقوع عمى الصورة في
القرآف الكريـ ومحاولة تممس سر الجماؿ فييا  ،وىذا التعريؼ مف التعاريؼ الشاممة والبسيطة  ،فنقؿ
العاطفة والفكرة معا ىو ما برع فيو القرآف الكريـ وكاف سببا إلبيار قارئيو وسامعيو واثارة إعجابيـ ،
فكاف معجزة اهلل في كؿ زماف ومكاف .
ومف الغريب أف يذىب بعض الدارسيف إلى أف الصورة الفنية تكوف فيما ال يحتوي عمى
التشبييات أو المجاز والكناية واالستعارة  ،كالدكتور عبد الفتاح نافع الذي يقوؿ  " :نجد كثي ار مف
الصور الجميمة الخصبة جاءت مف استخداـ عبارات حقيقية ال مجاز فييا "

ٕٚ

 ،وىذا عمي البطؿ

يقوؿ  " :قد تخمو الصورة بالمعنى الحديث مف المجاز أصال  ،فتكوف عبارات حقيقية االستعماؿ ،
ومع ذلؾ فيي تشكؿ صورة دالة عمى خياؿ خصب "

ٖٚ

وأذكر قوؿ محمد غنيمي ىالؿ المتعمؽ

بيذه القضية  " :مف وسائؿ التصوير واإلشارة ما ال يدخؿ في الوجوه البالغية التي ذكروىا بحاؿ "
ٗٚ

وفي ىذه اآلراء مجانبة لمصواب  ،فالصورة ال تنبني إال عمى الخياؿ  ،وال تػُدرؾ إال بإعماؿ

ٍ
معاف عميقة  ،فالكثير مف شعرائنا في
الخياؿ  .ثـ إف ىناؾ فرقاً بيف الصورة واشتماؿ التعبير عمى
العصر القديـ ذكروا شع ًار يحتوي عمى كالـ رائع النظـ جميؿ السبؾ  ،لكف لـ يقؿ أحد بوجود صورة
فيو  ،واْلمثمة كثيرة في الشعر ،يقوؿ المتنبي :
ٔ 7أصول النقد األدبً  ،أحمد الشاٌب  ،الطبعة العاشرة ٗ ، ٔ99مكتبة النهضة المصرٌة  ،القاهرة ،صفحة ٕٓ٘
ٕ 7الصورة فً شعر بشار  ،عبدالفتاح نافع  ،دار الفكر للنشر والتوزٌع  ،عمان األردن ٖ ، ٔ98صفحة ٘9-٘8
ٖ 7الصورة فً الشعر العربً حتى آخر القرن الثانً  ،علً البطل ،الطبعة األولى ٓ ، ٔ98دار األندلس ،بٌروت،
صفحة ٕ٘
ٗ 7النقد األدبً الحدٌث  ،محمد غنٌمً هالل  ،دار الثقافة  ،بٌروت ٖ ،ٔ97صفحة ٕٓ٘

ٕ٘

لػيػالي بعد الظاعنيف شكػوؿ

طػواؿ وليؿ العاشقيف طويؿ

وما ش ػرقي بالماء إال تذك اًر

ٍ
لماء بو أىؿ الحبػػيب نػزوؿ

٘ٚ

ويقوؿ بشار بف برد :
إذا أنت لـ تشرب م ار اًر عمى القذى
إذا المػ ػػمؾ الجب ػػار صػػعر خ ػػده

ظمئت وأي الناس تصفو مشاربو
مشػ ػػينا إليػ ػػو بالس ػػيوؼ نعاتبو

ٚٙ

ٚٚ

في ىذه اْلبيات روعة معنى وجماؿ فكرة ،ولكف ال صورة فييا .

وجميرة النقاد يروف أف ال بد مف وجود ضروب المجاز واالستعارة لبناء الصورة الفنية
بخالؼ رأي مف قاؿ بأف الصور تأتي مما ال استعارات وال مجاز فيو  ،ونجد في تعريؼ د .عبد
القادر الرباعي لمصورة الفنية شموال وتحديدا لما يخدـ ىدؼ ىذه الدراسة  ،وسيعتمده الباحث بوصفو
تعريفاً يرجع لو في تحديد الصور في السور القصار .

أنواع الصورة الفنية

أفرزت البحوث المستفيضة في الصورة أسماء ومصطمحاتٍ كثيرة  ،بعضيا مػُستمد مف
الحواس  ،كالصورة البصرية والشمية والسمعية والذوقية  ،وبعضيا اآلخر يتعمؽ بصمتيا بالخياؿ

٘ 7دٌوان أبً الطٌب المتنبً بشرح الواحدي  ،الجزء الثانً  ،داراألرقم  ،بٌروت  ،صفحة 7ٖ7
 7ٙدٌوان بشار بن برد  ،الجزء األول  ،لجنة التألٌف والترجمة والنشر  ،القاهرة ،طبعة ٓ٘ ،ٔ9صفحة ٖٓ9
 77المرجع نفسه  ،صفحة ٖٔ7

ٖ٘

ومستواه فييا كالصورة الذىنية والصورة الحسية  ،وبعضيا يتصؿ بطبيعتيا كالصورة الحركية والراكدة
والنامية  ،ومف ذلؾ الصورة المونية وما شابو.
ويبرز مف بيف ىذه التسميات نمط تصنيؼ يتصؿ بتركيب الصورة وآلية تشكيميا .وكاف مف
نتائجو شيوع مصطمحات ثالثة ىي :الصورة المفردة ( أو الجزئية ) والصورة المركبة  ،وىي نمطاف
ىما الصورة الموسعة والصورة المكثفة  ،أما المصطمح الثالث فيو الصورة الكمية .وىذه المصطمحات
حرّية باالىتماـ لكونيا تعنى بآلية التشكيؿ .
أما الصورة المفردة ( الجزئية )  ،فتقوـ عمى أحد فنوف البالغة ( التشبيو  ،االستعارة ،
الكناية ) منفرداً معبػّ اًر عنو بجممة شعرية  ،وتحكمو عالقات تؤوؿ إلى نوع مف التناغـ بيف حديو .
أما إبداع الشاعر فيو فيتمثؿ في عممو عمى إحداث التآلؼ واالنسجاـ بيف المتنافر والمتضاد مف
أطراؼ الصورة في ىذا الضرب .

ٚٛ

.

وفي حديث الدكتور عبد القادر الرباعي عف الوضع اإلفرادي لمصورة  ،ويعني بو ( الصورة
المفردة ) يقوؿ عنو إنو " الوضع الذي تتجمع فيو العناصر فرادى لتشكؿ صورة مفردة "

ٜٚ

ويضرب

لذلؾ مثال قوؿ أبي تماـ :
حيراف يسقي سجؼ النقع مف دىش

طودا يحاذر أف ينقض أو حػُُرفا
ً

أما النمط الثاني مف الصور  ،وىو الصورة المركبة  ،فيو الذي تتمازج فيو مجموعة مف الصور
المفردة متضافرة  ،لتصنع الصورة المركبة  ،في مشيد عاـ في القصيدة  .وىي عمى حد تعريؼ
 78انظر  ،إٌمان محمد ربٌع  ( ،ثنائٌة األرض واإلنسان فً شعر حٌدر محمود  .دراسة فنٌة )  ،رسالة ماجستٌر ،
جامعة الٌرموك  ، ٕٓٔٔ ،صفحة ٗٔٙ
 79تم االعتماد على الدكتور عبد القادر الرباعً فً التعرٌف بهذ النمط من الصور فً كتابه " الصورة الفنٌة فً
شعر أبً تمام "  ،جامعة الٌرموك  ،إربد  ، ٔ98ٓ ،صفحة ٔ8ٖ - ٔ77

ٗ٘

الدكتور الرباعي أنيا الصورة التي تضـ مجموعة " مف الصور ،ترتبط كؿ واحدة منيا باْلخرى عمى
نحو ما ويتألؼ مف الجميع شكؿ صوري أوسع وأشمؿ وأكثر تشعباً وتشابكاً " وتتجمى الصورة المركبة
في نمطيف ىما الصورة الموسعة والصورة المكثفة .
أما الصورة الموسعة فيي التي " تؤلؼ منظ اًر عاماً مشكالً مف مجموعة مف الصور الثانوية
المترابطة ضمف إطار خيالي محدد الجوانب ميما اتسع " وأما الصورة المكثفة فيي التي " تشكؿ مف
الخياؿ منظ اًر صوريا ممتداً توحي بو مجموعة قميمة مف الصور المتداخمة " والنمط الرئيس الثالث مف
ىذا الصنؼ  :الصورة الكمية  ،وىي التي تتمثؿ في " ذلؾ البناء الواسع الذي تتحرؾ فيو مجموعة مف
الصور المفردة  ،بعالقاتيا المتعددة حتى تصيره متشابؾ الحمقات واْلجزاء بخيوط رفيعة مضموماً
بعضيا إلى بعض في شكؿ اصطمحنا عمى تسميتو قصيدة "

ٓٛ

 .وتعد الصورة الكمية مف العناصر

اإلبداعية في القصيدة الحديثة الناجحة  ،التي غالباً ما تقوـ عمى صور  ،ذلؾ أف الصور أقدر ىذه
العناصر عمى تجسيد أخيمة المبدع  .قد تتكاثر ىذه الصور في القصيدة وتمتد لتنتظـ القصيدة كميا ،
إذ تتضافر إذاؾ أجزاؤىا لتقوـ برسـ لوحة القصيدة بكامميا

ٔٛ

يعوؿ كثير مف دارسي آلية تشكيؿ الصورة عمى دور الخياؿ في ىذا التشكيؿ  ،والخياؿ في
المغة بحسب ما يذكر ابف منظور  " :والخياؿ والخيالة  :ما تشبو لؾ في اليقظة والحمـ مف صورة "
والخياؿ والخيالة  :الشخص والطيؼ  .التيذيب  :الخياؿ لكؿ شيء تراه كالظؿ  ،وكذلؾ خياؿ
ٓ 8الصورة الفنٌة فً النقد الشعري  ،دراسة فً النظرٌة والتطبٌق  ،عبد القادر الرباعً  ،مكتبة الكتانً للنشر
والتوزٌع  ،الطبعة الثانٌة  ، ٔ98ٔ ،صفحة ٓٔ .
ٔ 8إٌمان محمد ربٌع  ،ثنائٌة األرض واإلنسان فً شعر حٌدر محمود ،رسالة ماجستٌر  ،جامعة الٌرموك ، ٕٓٔٔ ،
صفحة ٔٔ7

٘٘

اإلنساف في المرآة  ،وخيالو في المناـ صورة تمثالو "

ٕٛ

 ،وفي ىذه المعاني اتصاؿ بالصورة بعامة ،

ومنيا الصورة الذىنية أيضاً .والعالقة بيف الخياؿ والصورة ال تنفصؿ بحاؿ  ،يقوؿ د.جابر عصفور :
" إف عالقة االشتقاؽ بيف كممتي ( )imaginationو ( ) imageryتشي بالصمة الوثيقة بيف كمتييما ،
وتوضح  -بشكؿ ضمني  -أف أي مفيوـ لمصورة الشعرية ال يمكف أف يقوـ إال عمى أساس مكيف
مف مفيوـ متماسؾ لمخياؿ الشعري نفسو  ،فالصورة ىي أداة الخياؿ  ،ووسيمتو  ،ومادتو اليامة التي
يمارس بيا  ،ومف خالليا  ،فاعميتو ونشاطو "

ٖٛ

التخيػؿ الذي يربط أكثر بيف الصورة والخياؿ بمفيومو الشعري ،فكاف النظػّاـ
ومف الخياؿ جاء
ّ
يفسر ما يرويو العرب مف أخبار وأشعار  ،تتحدث عف عزيؼ الجف والغيالف  ،عمى أنو مف قبيؿ
التخيػؿ الذي ال حقيقة لو " ومف انفرد فكر وتوىـ واستوحش وتخيؿ  ،فرأى ما ال يػُرى وسمع ما ال
ّ
يسمع "

ٗٛ

ويقوؿ الكندي  ":التوىـ ىو الفنطاسيا قوة نفسية ومدركة لمصور الحسية مع غيبة طينتيا .

ويقاؿ الفنطاسيا ىو التخيؿ  ،وىو حضور صور اْلشياء المحسوسة مع غيبة طينتيا "

٘ٛ

وقوؿ

الكندي ىذا يؤكد ما يوجد مف ربط بيف التخيؿ والصور ،وىذا ىو بعينو ما نريد ويقوؿ باحث آخر " :
تعد الصورة في الشعر تحققا لمخياؿ "

ٛٙ

وْلف الخياؿ والصورة ال ينفصالف وال يكوناف إال معا في

الصورة الفنية  ،نذكر رأي الدكتور عبدالفتاح نافع  ،في قولو عف الخياؿ  ":والخياؿ أساس الصورة

ٕ 8لسان العرب  ،جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور  ،مجلد ٔٔ ،دار صادر للطباعة والنشر  ،بٌروت  ،طبعة ،
ٔ9ٙ8صفحة ٖٕٓ
ٖ 8الصورة الفنٌة فً التراث النقدي والبالغً عند العرب  ،جابر عصفور  ،دار التنوٌر  ،بٌروت  ،الطبعة الثانٌة،
ٖ ،ٔ98صفحة ٔٙ
ٗ 8ابن قتٌبة  ،تأوٌل مشكل القرآن دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،ٕٕٓٓ،صفحة 78
٘ 8رسائل الكندي الفلسفٌة  ،تحقٌق محمد عبدالهادي أبو رٌدة  ،دار الفكر العربً  ،مصر ٓ٘ ،ٔ9صفحة ٔٙ7
 8ٙالخٌال مفهومه ووظائفه  ،عاطف جودة نصر  ،مكتبة لبنان  ،بٌروت الطبعة األولى  ،ٔ998 ،صفحة ٕٖٗ

٘ٙ

اْلدبية ميما كانت درجتو الفنية  ،فإليو يرجع تحقيؽ االندماج بيف الشعور والالشعور ،وتحقيؽ
التوافؽ بيف الوحدة والتنوع  ،وىو الذي يخمؽ العمؿ الفني ".

ٛٚ

وىذا ما يؤكد االرتباط بيف الصورة والخياؿ  ،إذ ال صورة دوف خياؿ  ،وفيـ الصورة مف قبؿ
المتمقي يحتاج إلعماؿ الخياؿ أيضاً ،ولـ يكف القوـ ( المسمموف اْلوؿ ) عند نزوؿ مثؿ ىذه الصور
في حاؿ تسمح ليـ بمتابعة المعاني الدقيقة والرؤى المقصودة مف قبؿ الشارع اْلعظـ لو كانت
الصور معقدة أو مركبة أو كمية أو مكثفة  ،لذلؾ جاءت ىذه الصور أقرب إلى التركيب السيؿ
معتمدة المجازات القريبة ،عمى نحو ما سيرد مف ىذه الصور .
ويالحظ  ،قبؿ البحث في الصور القرآنية  ،أف ما يتصؿ بالجذر ( صور ) مف ألفاظ قد ورد
(صوركـ
في القرآف الكريـ ست مرات  ،مرتيف بصيغة الفعؿ الماضي
ّ

ٛٛ

وصورناكـ  )ٜٛومرة بصيغة
ّ

المصور ٔ ، )ٜوبصيغة الجمع مرة
الفعؿ المضارع ( يصوركـ ٓ ، )ٜومرة بصيغة اسـ الفاعؿ (
ّ
صوركـ ٕ ، )ٜومرة بصيغة االسـ المفرد ( صورة ٖ ، )ٜوىذا يشير إلى ألفة العرب لممعنى العاـ
( َ
لمصورة في وقت النزوؿ ،فضالً عما أثاره ورود المفظة بصيغيا المختمفة في نفوس الدارسيف مف رغبة
في تتبع دالالتيا  ،ونبييـ إلى عمؽ الدالالت التي توحي بيا ىذه الصيغ .

 87عبد الفتاح نافع  ،الصورة فً شعر بشار بن برد ،دار الفكر  ،عمان األردن ٖ،ٔ98صفحة ٙ7
 88سورة غافر  ،آٌة ٗٙ
 89سورة األعراف  ،آٌة ٔٔ
ٓ 9سورة آل عمران  ،آٌة ٙ
ٔ 9سورة الحشر  ،آٌة ٕٗ
ٕ 9سورة غافر  ،آٌة ٗٙ
ٖ 9سورة االنفطار  ،آٌة 8

٘7

في دراسة متأنية مدقّقة لمصور التي وردت في السور القصار  ،لوحظ أف نوعا واحدا مف
الصور الفنية يتردد فييا  ،وىو الصور المفردة  ،وىي صور ذات تركيب بسيط غير معقد  ،يراعي
حاؿ المسمميف وأوضاعيـ في مبدأ الدعوة  ،فالصور المكثفة وباقي أشكاؿ الصورة كالمركبة والموسعة
كد الذىف واعماؿ الخياؿ وكثرة التأمؿ لمعرفة دقائؽ أبعادىا وأسرار
والمكثفة والكمية تحتاج إلى ّ
جماليا  ،عمى نحو ما نرى في السور المدنية التي نزلت بعد استقرار الحاؿ لممسمميف في المدينة ،
ىذا بالرغـ مف أف سيد قطب يرى أف " أسموب القرآف كمو تصويري  ،ما عدا آيات التشريع  ،وىو
سر إعجازه وقدرتو عمى التأثير في نفوس المؤمنيف والكافريف "

ٜٗ

فسر اإلعجاز فيو حاصؿ في

العديد مف جوانبو  ،ولكف الصورة قد كانت اْلبرز في ذاؾ الزمف الذي يعنى باإلبداع الفني أكثر مف
عنايتو بأي إعجاز آخر كالعممي الذي صار موضع عناية المفسريف والدارسيف في عصرنا ىذا.

ومف ىذه الصور المفردة ما جاء في سورة الطالؽ  ،وىي سورة مدنية " تضمنت بعض
اْلحكاـ التشريعية المتعمقة بأحواؿ الزوجيف  ،كبياف أحكاـ الطالؽ وكيفيتو  ،وما يترتب عمى الطالؽ
مف العدة  ،والنفقة  ،والسكنى  ،وأجر المرضع إلى غير ما ىنالؾ مف أحكاـ"

ٜ٘

 .وفي ىذه السورة

ا ختالؼ عف السور القصار اْلخرى التي حددت في الفصؿ اْلوؿ نظ ار لمدنيتيا  ،وخصائصيا
المدنية  ،فآياتيا طالت نسبيا ،مع أف عددىا قميؿ كالسور المكية القصار  ،لكنيا عالجت موضوعا
مختمفا عف السور المكية القصيرة  ،وتتمثؿ ىذه الصور المفردة في قولو تعالى  ( :وَ َكأَيِّنْ مِنْ قَرْ يَ ٌٍ

ٗ 9التصوٌر الفنً فً القرآن الكرٌم  ،سٌد قطب  ،صفحة ٔ7
٘ 9صفوة التفاسٌر  ،محمد علً الصابونً  ،المجلد الثالث  ،دار الصابونً  ،القاهرة  ،الطبعة التاسعة ،صفحة ٖ97

٘8

سبْناها ِحساباً َ
فَ ت ْ
ش ِديداً وَفَ ذَّبْناها فَذاباً نُ ْكراً ( ٜٙتحتوي اآلية الكريمة
سلِ ِى هَحا َ
َت فَنْ أَمْ ِر رَ بِّوا وَ ُر ُ
عمى مجاز مرسؿ  ،إذ يراد بالقرية أىؿ القرية مف باب تسمية الحاؿ باسـ المحؿ .فاهلل يصور القرية
بشخص رفض أوامر اهلل ورسولو  ،فطوى ذكر الشخص وترؾ العتو  ،وىو مف صفاتو يدؿ عميو.

ومف نمط ىذه الصور قولو تعالى ) :هَذاقَ ْ
ت وَ با َل أَمْ ِرها وَ كانَ فاقِبٌَُ أَمْ ِرها ُخسْراً )
" والوباؿ في اْلصؿ  " :الثقؿ والمكروه "

ٜٛ

ٜٚ

وفي ىذه الصورة نجد الوباؿ طعاماً لو مذاؽ  ،وسيكوف

حتما مر الطعـ  ،وقد طوى ذكر الطعاـ وبقي المذاؽ وىو مف لوازمو والصورة ذوقية .

وفي قولو تعالى  ( :رسوالً يتلوا فلجكم ءايات هللا مبجنات لجخرج الذين آمنوا وفملوا
الصالحات من الظلمات إلٍ النور ومن يؤمن باهلل ويقمل صالحا يدخلى جنات تجري من تحتوا
األنوار خالدين هجوا أبدا قد أحسن هللا لى رزقا )

ٜٜ

 ،في ىذه اآلية استعارة جميمة  ،إذ شػُبػّو

الضالؿ والكفر بالظممات  ،و شػُبػّو اإليماف واليدى بالنور  ،وحذؼ المشبياف وبقيت الظممات والنور
مكانيما  ،وفي ىذا بياف لكيفية إخراج المؤمنيف مف ظممات الجيؿ والكفر إلى نور اإليماف واليدى
والعمـ  ،وىذه صورة ال يػُرىػَؽ المؤمف عند سماعيا في إعماؿ ذىنو لفيميا  ،فيي بسيطة سيمة
واضحة  ،أطرافيا مف مألوفات الناس .

 9ٙسورة الطالق  ،آٌة 8
 97سورة الطالق  ،آٌة 9
 98لسان العرب  ،جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور  ،مجلد ٔٔ  ،دار صادر للطباعة والنشر  ،بٌروت  ،طبعة
 ،ٔ9ٙ8صفحة ٕٓ7
 99سورة الطالق  ،آٌة ٔٔ

٘9

وفي سورة التحريـ  ،وىي سورة مدنية مف السور القصار  ،تظير صورة جميمة في قولو
تعالى :
شدَادٌ ال
( يَأَيُّوَا الَّذِينَ آ َمنُوا قُوا أَ ْنوُ َ
س ُك ْم وَأَ ْهلِج ُك ْم نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَا ْلحِجَارَ ةُ فَ لَجْوَا مَلئِ َكٌٌ ِللظ ٌ ِ
يَ ْقصُونَ اللَّىَ مَا أَمَرَ هُ ْم وَ يَ ْو َقلُونَ مَا ي ُْؤ َمرُونَ )

ٓٓٔ

فاهلل عز وجؿ يصور لنا الناس وما سيؤوؿ إليو

حاليـ بعد الموت  ،بتحوليـ إلى مادة نفطية تشعؿ النار وتزيد مف احتراقيا وتشاركيا الحجارة ميمة
اإليقاد  ،واذا كاف جسد اإلنساف يفنى باالحتراؽ  ،فالحجارة ال تفنى .ولقد دلت  ،عمى تحوؿ الناس
والحجارة إلى مادة اشتعاؿ ،كممة (وقودىا)  ،فجاءت الصورة مفردة سيمة التركيب.

وفي سورة المنافقيف جاءت ىذه الصورة  (:اتَّ َخذُوا أَ ْيمَانَوُ ْم ُجنًٌَّ هَصَ دُّوا فَنْ سَبِج ِل اللَّ ِى ِإنَّوُ ْم
سَا َء مَا َكانُوا يَ ْق َملُونَ )

ٔٓٔ

فالصورة تكمف في االستعارة في قولو تعالى " :اتخذوا أيمانيـ جنة " ،

فالجنة وىي ما يستتر بو  ،حمت عمى سبيؿ االستعارة محؿ الترس ْلنيـ كانوا يظيروف اإلسالـ
ليحموا أنفسيـ وأمواليـ مف المسمميف  ،فالصورة كصورة الرجؿ الذي يحمي نفسو مف ضربات
ترس يحميو مف المسمميف ،فصور اهلل اليميف
المقاتميف بترس يتقي بو الضربات  ،وكأف يمينو لمرسوؿ ٌ
بالدرع والجنة وذكر كيؼ صد المنافقوف عف سبيؿ اهلل  ،يقوؿ اْللوسي  " :وقاؿ الضحاؾ  :أي
اتخذوا حمفيـ باهلل إنيـ لمنكـ جنة عف القتؿ أو السبي "

ٕٓٔ

.

ٓٓٔ سورة التحرٌم  ،آٌة ٙ
ٔٓٔ سورة المنافقون  ،آٌة ٕ
ٕٓٔ روح المعانً  ،شهاب الدٌن األلوسً  ،الجزء الثامن والعشرون ،دار إحٌاء التراث العربً  ،الطبعة األولى
ٕٓٓٓ ،صفحة ٕٕٗ

ٓٙ

وىذه صورة في قولو تعالى ( :يَأَيُّ َوا الَّذِينَ آ َمنُوا ال تُ ْل ِو ُك ْم أَمْ وَالُ ُك ْم وَ ال أَوْ الدُ ُك ْم فَنْ ِذ ْك ِر اللَّ ِى وَ مَنْ
سرُونَ )
يَ ْو َق ْل ذَلِكَ هَأُولَئِكَ هُ ُم ا ْلخَا ِ

ٖٓٔ

يصور اهلل تعالى اْلمواؿ بشيء يميي المؤمنيف ونسب الميو لألمواؿ عمى سبيؿ االستعارة  ،فاإللياء
مف فعؿ البشر  ،فيي تميييـ عف الصالة والعبادة وقراءة القرآف كما يفعؿ اإلنساف ،وفي سورة الشمس
ترد صورة أخرى في قولو عز مف قائؿ :
( وَ اللَّجْ ِل ِإذَا يَ ْم َ
شاهَا )

ٗٓٔ

غشاء
غطاء أو
الميؿ في ىذه اآلية يقوـ بحجب الشمس ويسدؿ عمييا
ً
ً

يحجب نورىا القوي  ،وىذا مف فعؿ البشر ،فالخياؿ يسرح في شمس غطيت بغطاء.
وفي سورة الشرح تتوالي صور جميمة بسيطة التركيب في النصؼ اْلوؿ مف ىذه السورة
القصيرة  ،قاؿ تعالى َ ) :ألَ ْم نَ ْ
شرَ ْح لَكَ َ
صدْرَ كَ (ط) وَوَ ـَ ْقنَا فَ ْنكَ ِوزْ رَ كَ (ظ) الَّ ِذي أَ ْنقَضَ ظ َ ْورَكَ
(ع) وَرَ هَ ْقنَا لَكَ ِذ ْكرَ كَ (غ) ( فصور اهلل عز وجؿ صدرالنبي  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،وقد وسعو اهلل
وجعمو فسيحا  ،بقطعة أرض ،فحذؼ المشبو بو وترؾ شيئاً مف لوازمو وىو الشرح ليدؿ عميو  ،صورة
لممكاف الرحب الذي يتسع لمكثير  ،وقد استعمؿ اهلل مقابؿ وضد ىذه الصورة في قولو تعالى  ) :وَ مَنْ
صدْرَ هُ ـَ جِّقاً )
ُـلَّىُ ي َْج َق ْل َ
ي ُِر ْد أَنْ ي ِ

٘ٓٔ

والصورة الثانية ترد في الوزر  ،ىذا الحمؿ الثقيؿ الذي

يحممو رسوؿ اهلل  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،وقد وضع عنو  ،فشبيو اهلل بالثقؿ والمتاع الثقيؿ وبقي منو
ما يدؿ عميو وىو وضعو عف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ  ،والصورة الثالثة صورة نقض الظير ،
وىذا الحمؿ أتعب ظير الرسوؿ عميو السالـ  ،وكممة " أنقض " توحي بصورة صوتية فممنقيض

ٖٓٔ سورة المنافقون  ،آٌة 9
ٗٓٔ سورة الشمس آٌة ٗ
٘ٓٔ سورة األنعام  ،آٌة ٕ٘ٔ

ٔٙ

صوت  ،فصور اهلل تعالى ظير الرسوؿ بشيء ينكسر ويسمع صوت الكسر منو وىو النقيض  ،يقوؿ
الزمخشري في كشافو  " :والوزر الذي أنقض ظيره أي  :حممو عمى النقيض وىو صوت االنتقاض
واالنفكاؾ لثقمو "

ٔٓٙ

.

ويقوؿ القونوي في حاشيتو  " :النقيض ىو صوت الرحؿ عند االنتقاض  ،قاؿ الجوىري
أنقض الحمؿ ظيره أي أثقمو وقاؿ الراغب أنقض ظيره أي كسره حتى صار لو نقيض تشبيو الذنب
بالحمؿ استعارة بالكناية وذكر الظير تخييؿ * ،وذكر النقيض والوضع ترشيح "

ٔٓٚ

فالحمؿ ثقيؿ

عمى ظير الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وكأف لو صوتا مف ثقمو  ،أو كأنو يجعؿ عظاـ ظير رسوؿ
اهلل  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،تصدر صوتاً مف الثقؿ  ،ويقوؿ الفخر الرازي  ":قاؿ عمماء المغة
اْلصؿ فيو أف الظير إذا أثقؿ الحمؿ سمع لو نقيض أي صوت خفي  ،وىو صوت المحامؿ والرحاؿ
واْلضالع  ،أو البعير إذا أثقمو الحمؿ فيو مثؿ لما كاف يثقؿ عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ"
ٔٓٛ

والصورة الرابعة التى وردت ىي صورة الذكر الذي صوره اهلل بالثقؿ الذي يرفع إلى السماء مف

عمياء قدره ومكانو  ،فالرفع ال يكوف إال لمشيء الثقيؿ  ،ودؿ عمى الثقؿ المادي كممة الرفع  ،والرفع
يكوف مف قبؿ أحد  ،واال لقاؿ ارتفع ،وفي المساف  ":يقاؿ  :ارتفع الشيء ارتفاعا بنفسو إذا عال  .قاؿ
اْلزىري  :المعروؼ في كالـ العرب رفعت الشيء فارتفع  ،ولـ أسمع ارتفع واقعا بمعنى رفع "

 ٔٓٙالكشاف  ،الزمخشري  ،الفصل الرابع  ،صفحة ٔ٘8
* التخٌٌل  " :هو تصوٌر حقٌقة الشًء حتى ٌتوهم أنه ذو صورة تشاهد وأنه مما ٌظهر فً العٌان " مراجعة ابن
الزملكانً  ،التبٌان  ،صفحة ٔ78
 ٔٓ7حاشٌة القونوي عصام الدٌن بن محمد الحنفً على تفسٌر اإلمام البٌضاوي  ،المجلد العشرون ،الطبعة األولى
ٕٔٓٓ ،صفحة ٖٕ9
 ٔٓ8التفسٌر الكبٌر ومفاتٌح الغٌب  ،فخر الدٌن محمد الرازي  ،الجزء ٕٕ  ،دار الفكر ،صفحة ٘
 ٔٓ9لسان العرب  ،ابن منظور  ،المجلد الثامن  ،دار صادر  ،بٌروت  ،ٔ9ٙ8صفحة ٕٔ9

ٜٔٓ

ٕٙ

فمـ تظير صورة المشبو بو الذكر  ،بؿ تػُِرؾ لنا شيئٌ مف لوازمو وىو الرفع ليدؿ عميو عند التفكر
البسيط فيو.

ُّحٍ (ط)
ومف الصور في اآليات القصار  ،قوؿ اهلل تعالى في سورة الضحى  ( :وَالـ َ
وَاللَّجْ ِل ِإذَا س ََجٍ (ظ) )

ٓٔٔ

وفي اآلية صورة تتعدى كوف الميؿ يظمـ ويسكف  ،بؿ يصور اهلل سبحانو

وتعالى ىنا الميؿ بالبحر الذي يسكف موجو  ،فذكر السجو وأخفى الموج  ،والسجو مف لوازـ الموج ،
ٍ
شاعر صور الميؿ بييئة موج البحر  ،يقوؿ امرؤ القيس :
وكـ
وليؿ كموج البحر أرخى سدولو

عمي بأنواع اليموـ ليبتمي

ٔٔٔ

وقاؿ اْلعشى :
فما ذنبنا أف جاش بحر ابف عمكـ

ساج ال يواري الدعامصا
وبحرؾ ٍ

ٕٔٔ

وفي المساف " :والميؿ إذا سجا إذا سكف بالناس  ،وقاؿ الحسف  :إذا لبس الناس إذا جاء  .اْلصمعي:
سجو الميؿ تغطيتو لمنيار مثؿ ما يسجى الرجؿ بالثوب  .وسجا البحر وأسجى إذا سكف "

ٖٔٔ

 ،صورة

تسحر اْللباب عمى بساطتيا وسيولة تركيبيا  ،وىذا مف سمات إعجاز القرآف الكريـ .

ويالحػَظ قصر الصورة واإليجاز في تركيبيا في آيات السور القصار  ،فبعض الصور ال
تتجاوز الكممتيف كما في قولو تعالى  ( :وَ يَمْ نَقُونَ ا ْلمَافُونَ )

ٗٔٔ

فيصور اهلل تعالى لنا كؿ ما يمنع

ٓٔٔ سورة الضحى  ،آٌة ٕٔ-
ٔٔٔ دٌوان امريء القٌس  ،تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم  ،دارالمعارف  ،القاهرة  ،الطبعة الرابعة ،صفحة ٔ8
ٕٔٔ دٌوان األعشى الكبٌر مٌمون بن قٌس  ،شرح د.محمد حسٌن  ،المطبعة النموذجٌة  ،القاهرة ،صفحة ٔ٘ٔ
ٖٔٔ لسان العرب  ،ابن منظور  ،المجلد الثامن  ،دار صادر  ،بٌروت  ،ٔ9ٙ8صفحة ٖٔ7

ٖٙ

عف الناس كالقدر والفأس والماء وأي شيء بالماعوف  ،ويقصد مف الناس العصاة الجفاة القميمي
المروءة  ،فيذكر المنع منيـ  ،وتشتؽ كممة الماعوف مف المعونة فتكتمؿ الصورة في الذىف .

وفي آية أخرى مف سورة اليمزة تطالعنا آية قصيرة تتضمف صورة مفردة،وذلؾ في قولو
تعالى ( :نَا ُر اللَّ ِى ا ْلمُوقَدَةُ (ؼ) الَّتًِ تَطَّلِ ُك فَ لٍَ ْاألَ ْهئِدَ ِة (ؽ) ) إذ اتخذت النار صفة إنساف يطمع
ويشاىد ما في القموب مف أعماؿ سيئة أو حسنة ليقرر مصيره وجزاءه يوـ القيامة  ،فذكر االطالع
وحذؼ ما شبو بو النار وترؾ لنا منو االطالع ليدؿ عميو  ،يقوؿ اْللوسي في روح المعاني  " :يراد
االطالع العممي والكالـ عمى سبيؿ المجاز  ،وذلؾ أنو لما كاف لكؿ مف المعذبيف عذاب مف النار
عمى قدر ذنبو المتولد مف صفات قمبو قيؿ إنيا تطالع اْلفئدة التي ىي معادف الذنوب فتعمـ ما فييا
فتجازي كال بحسب ما فيو مف الصفة المقتضية لمعذاب "

٘ٔٔ

.

ومع تتبع باقي الصور في السور القصار  ،نممس صورة أخرى في سورة الفيؿ في قولو
تعالى َ ( :ألَ ْم ي َْج َق ْل َكجْدَهُ ْم هًِ تَـْ لِج ٍل( ظ) ) يشبو اهلل تعالى الكيد بشيء مادي يضاع  ،ويجعمو في
أف"
موقع ضالؿ بحيث ينمحي أثره  ،ودؿ عمى التشبيو بالشيء المادي كممة تضميؿ  ،يذكر اْللوسي ّ
أصؿ التضميؿ مف ضؿ عنو إذا ضاع فاستعير ىنا لإلبطاؿ ومنو قيؿ المرىء القيس الضميؿ ْلنو
ضمؿ ممؾ أبيو وضيعو "

ٔٔٙ

.

ٗٔٔ سورة الماعون  ،آٌة 7
٘ٔٔ روح المعانً  ،شهاب الدٌن األلوسً  ،الجزء الثالثون  ،صفحة ٓٗٙ
 ٔٔٙالمرجع نفسه  ،صفحة ٙٗ7

ٗٙ

َ
ُور
وفي سورة العاديات نجد صورتيف أخرييف في قولو تعالى  ( :أهَل يَ ْقلَ ُم ِإذا بُ ْقثِرَ ما هًِ ا ْلقُب ِ
ُور (ضط) )  ،تحتوي القبور عمى عظاـ اْلموات ورفاتيـ  ،ويقصد اهلل
ص َل ما هًِ ال ُّ
(ؿ) وَ ُح ِ ّ
صد ِ
تعالى ببعثر النشر كما ذكر أكثر مف مفسر لمقرآف الكريـ كاْللوسي الذي يقوؿ " :والمعنى إذا قمب
ترابيا وأخرج موتييا "

ٔٔٚ

وحمت البعثرة مكاف النشور والبعث  ،والبعثرة تكوف لألشياء الموجودة  ،وقد

ال يوجد العظـ أصال مع التحمؿ مع الزمف  ،فصارت البعثرة عمى الرفات  .والصورة الثانية صورة
تحصيؿ ما في الصدور  ،وما يوجد في الصدور أشياء غير محسوسة أو ممموسة  ،يجعميا اهلل
كاْلشياء المادية التي تعد وتحصى وتجمع ،ودؿ عمى ىذه الصورة كممة التحصيؿ الذي يكوف
لمماديات  ،يقوؿ اْللوسي  " :أي جمع ما في القموب مف العزائـ المصممة وأظير كإظيار المب مف
القشر وجمعو أو ميز خيره مف شره فقد استعمؿ حصؿ الشيء بمعنى ميزه مف غيره كما في "البحر"
وأصؿ التحصيؿ إخراج المب مف القشر كإخراج الذىب مف حجر المعدف والبر مف التبف " ...

ٔٔٛ

.

ىذه ص ور منتخبة مف السور القصار  ،يالحظ فييا أنيا يسيرة التركيب قريبة المتناوؿ تنتمي
بأجمعيا إلى نمط الصورة المفردة ( الجزئية ) وىذا ما يناسب قصر السور التي وردت فييا  ،التي ال
تحتمؿ صو ار مركبة أو كمية  ،وىذا ما يتالءـ مع إيقاع الحقبة التي نزلت فييا  ،وىو إيقاع يتسـ
بالكتماف والسرعة وينسجـ مع ميمة تبميغ أساسيات الديف الجديد .

ومف الجدير بالذكر أف ىناؾ نوعا آخر مف الصور ورد في اآليات مف السور القصار،
ويتمثؿ في الصور المعتمدة عمى التشبيو .
 ٔٔ7حاشٌة القونوي عصام الدٌن بن محمد الحنفً على تفسٌر اإلمام البٌضاوي  ،المجلد العشرون  ،صفحة ٗٓ7
 ٔٔ8روح المعانً  ،شهاب الدٌن األلوسً  ،الجزء الثالثون  ،صفحة ٙٔ9

٘ٙ

التشبيه :
تفرد النص القرآني الكريـ بسحر البياف  ،وجماؿ النظـ  ،ووضوح
ينعقد اإلجماع عمى ّ
المعاني ودقتيا  ،وخير ما يعبر عف كؿ ذلؾ وصفو باإلعجاز  .وقد ذىب النقاد والبالغيوف القدامى
والمحدثوف كؿ مذىب في استجالء أسرار ىذا اإلعجاز في كؿ أوجيو  ،فمنيـ مف تتبعو في المغة ،
ومنيـ مف تتبعو في النظـ  ،ومنيـ مف التمسو في التصوير البياني والمجاز  ،وكاف لمتشبيو نصيبو
مف ىذه العناية .
وْلىمية دور التشبيو في إضفاء الجماؿ عمى النص  ،واإلسياـ في توضيح معناه وتجميتو ،
مع ما يخمفو عمى النص مف رونؽ وبياء  ،نجد الدارسيف يتنبيوف إلى مزاياه البيانية  ،ومف ذلؾ ما
ذكره الدكتور محمد رفعت بقولو  " :التشبييات البديعة تفيض جماالً متجدداً كمما أعيد فييا النظر
والتأمؿ ! وىناؾ بعض القيـ اْلسموبية تتجمى بواسطة التشبيو  ،وتبرز قيمة كؿ صورة مف صور
التشبيو التي يأتي عمييا مف خالؿ حسف توظيفيا في الكالـ  ،وأدائيا لمغرض الذي وجدت مف أجمو ،
ويعرؼ ذلؾ مف خالؿ دراسة السياؽ الذي وردت فيو  ،ومدى انسجاميا معو ".

ٜٔٔ

ويؤكد ىذه

اْلىمية لمتشبيو في التعبير عف المعنى مع إضفاء الجماؿ عميو ،الدكتور محمد رفعت قائالً " :
وتتمثؿ قيمة التشبيو الفنية  ،في أنو أسموب شائؽ مف أساليب البياف  ،يعمد إليو الشعراء ْ ،لداء
المعنى المراد عمى أكمؿ وجو  ،وىناؾ إيحاءات شتى تستفاد مف التشبيو  ،وتثري اْلسموب  ،لذا كاف
غيابو مف السياؽ يذىب بجماؿ الكالـ  ،وينقص مقداره ".

ٕٓٔ

 ٔٔ9فن التشبٌه فً الشعر العباسً  ،محمد رفعت زنجٌر  ،دار األمان  ،الطبعة األولى ٕٕٓٓ  ،صفحة ٕٗ٘
ٕٓٔ المرجع نفسه  ،صفحة ٕٗ٘

ٙٙ

وقد حفمت قصار السور بأفانيف مف التشبييات  ،فورد منو ما ناسب الزمف والحاؿ في لحظة
نزولو  ،مكياً كاف أـ مدنياً  " ،فالقرآف الكريـ  ،وىو المثؿ اْلعمى في بالغة اْلسموب  ،وروعة
البياف ،وكماؿ اْلداء المغوي  ،اتخذ مف الصور التشبييية وسيمة يتوجو بيا إلى مخاطبة الناس وتجمية
عما يفيده
المعاني وتوضيحيا عف طريؽ ىذه الصور الذىنية المجردة التي يفيدىا التشبيو  ،فضالً ّ
التشبيو مف ضرب اْلمثاؿ بالواقع المحسوس المشاىد الذي يخضع لمعطيات الحواس الخمس
الظاىرة ،وذاؾ مبالغة في اإلقناع  ،وتثبيتاً لممعنى في النفوس " .

ٕٔٔ

ِ
ِ
الشيء :ماثمو
الشيء
أشبوَ
التشبيو لغة  :الشبو وال َش َبوُ والشبيو  :المثػْؿ،والجمع أشباه  ،و َ
َ
ُ

ٕٕٔ

 -:أما اصطالحا  ،فقد ذكر البالغيوف والنقاد الكثير مف التعاريؼ لو ،يقوؿ الجرجاني  " :الشيئاف إذا
شػبػّو أحدىما باآلخر  ،وكاف ذلؾ عمى ضربيف أحدىما  :أف يكوف مف جية ٍ
أمر بيػّ ٍف ال يػُحتاج فيو
ُ
إلى ٍ
صالً بضرب مف التأوؿ "
تأوؿ  ،واآلخر  :أف يكوف الشبو مػُ َح ّ

ٖٕٔ

 ،ويذكر القزويني تعريفا

لمتشبيو فيقوؿ  " :ىو الداللة عمى مشاركة أمر آلخر في معنى  ،وىو ما لـ يكف عمى وجو االستعارة
التحقيقية  ،وال االستعارة بالكناية  ،وال التجريد "
مف أحكاـ المشبو بو "

ٕ٘ٔ

ٕٗٔ

وىو عند ابف اْلثير  " :أف يثبت لممشبو حكـ

 .أما عند المحدثيف فالتشبيو " :ىو أسموب في تصوير المعنى يقوـ عمى

مقارنة شيء بآخر كمقارنة القموب بالحجارة في قولو تعالى  ( :ثُ َّم قَس ْ
ً
َت قُلُوبُ ُك ْم مِنْ بَ ْق ِد ذَلِكَ هَ ِو َ
ٕٔٔ انظر  ،عبد الفتاح عثمان  ،التشبٌه والكناٌة بٌن التنظٌر البالغً والتوظٌف الفنً  ،مكتبة الشباب  ،مصر
 ، ٔ99ٖ،صفحة ٓ8
ٕٕٔ لسان العرب  ،ابن منظور  ،مادة ( شبه )  ،المجلد الثالث عشر  ،دار صادر  ،بٌروت  ،ٔ9ٙ8صفحة ٖٓ٘
ٖٕٔ أسرار البالغة  ،عبد القاهر الجرجانً  ،تحقٌق  :محمد رشٌد رضا  ،صفحة ٘ٔٔ
ٕٗٔ اإلٌضاح فً علوم البالغة  ،القزوٌنً  ،شرح محمد عبد المنعم خفاجً  ،الجزء الثانً  ،صفحة ٖٕ8
ٕ٘ٔ المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر  ،ضٌاء الدٌن بن األثٌر  ،تحقٌق محمد محً الدٌن عبد الحمٌد  ،المكتبة
العصرٌة للطباعة والنشر – بٌروت  ٕٔٗٓ ،هـ  ،الجزء األول  ،صفحة ٖ99

ٙ7

َكا ْلحِجَارَ ةِ أَوْ أَ َ
شدُّ قَسْوَ ةً )

ٕٔٙ

أو مقارنة السماء بالزيت المغمي والجباؿ بالصوؼ المنفوش في قولو

ن (ؿ) )ٕٔٚ
تعالى  (:يَوْ َم تَ ُكونُ ال َّ
سمَا ُء َكا ْل ُم ْو ِل (ؾ) وَ تَ ُكونُ ا ْل ِ
جبَا ُل َكا ْل ِق ْو ِ

ٕٔٛ

ويذكر أحمد الياشمي

تعريفا لمتشبيو قائال  " :والتشبيو اصطالحاً عقد مماثمة بيف أمريف  ،أو أكثر  ،قصد اشتراكيما في
صفة  ،أو أكثر  ،بأداة  :لغرض يقصده المتكمـ "

ٕٜٔ

ويصح القوؿ إذاً إف التشبيو تصوير شيء

ٍ
بشيء آخر عبر اشتراؾ الشيئيف في صفة ما تجمع بينيما .

وكاف التشبيو موضع اىتماـ الدارسيف والنقاد القدامى  ،ومنيـ المبرد الذي يقوؿ " :والتشبيو
ٍ
جار كثي ار في كالـ العرب حتى لو قاؿ قائؿ ىو أكثر كالميـ لـ يبعد "

ٖٓٔ

وىذا يوضح مدى

اىتماـ العرب بالتشبيو في ما مضى  ،وأنو أساس في كالميـ  ،والقرآف  ،الذي نزؿ بمساف قريش
والعرب  ،حافؿ بوسائؿ بيانية يألفونيا ويفتنػّػوف في توظيفيا في كالميـ  ،ومنيا التشبيو  ،ثـ إف
القرآف الكريـ أراد أف يعجزىـ بما برعوا فيو  ،يقوؿ اهلل تعالى  ( :وَإذَا رَأَ ْيتَوُ ْم تُ ْق ِ َ
وَإنْ
جبُكَ أ ْجسَا ُموُ ْم ِ
ِ
سمَكْ لِقَوْ لِ ِو ْم َكأَنَّوُ ْم ُخ ُ
احذَرْ هُ ْم قَاتَلَوُ ُم اللَّىُ أَنٍَّ
سبُونَ ُك َّل َ
سنَّدَةٌ ي َْح َ
شبٌ ُم َ
يَقُولُوا تَ ْ
صج َْح ٌٍ فَ لَجْوِ ْم هُ ُم ا ْل َقدُ ُّو هَ ْ
ي ُْؤهَ ُكونَ (

ٖٔٔ

 ٕٔٙسورة البقرة  ،آٌة ٗ7
 ٕٔ7سورة المعارج
 ٕٔ8فً البالغة العربٌة علم البٌان  ،محمد مصطفى هدارة  ،دار العلوم العربٌة  ،بٌروت  ،الطبعة األولى ،ٔ989
صفحة ٖٖ
 ٕٔ9جواهر البالغة  ،أحمد الهاشمً  ،دار المعرفة  ،بٌروت  ،الطبعة األولى ٕ٘ٓٓ،صفحة ٕٕ٘
ٖٓٔ الكامل  ،المبرد  ،الجزء الثانً  ،مكتبة المعارف  ،بٌروت ،صفحة 79
ٖٔٔ سورة المنافقون  ،آٌة ٗ

ٙ8

في ىذه اآلية تشبيو مرسؿ مجمؿ

ٕٖٔ

يعد مف روائع التشبيو في قولو تعالى َ (:كأَنَّوُ ْم ُخ ُ
سنَّدَةٌ )،
شبٌ ُم َ

يقوؿ الزمخشري  " :شبيوا في استنادىـ – وما ىـ إال أجراـ خالية عف اإليماف والخير – بالخشب
المسندة إلى الحائط  ،وْلف الخشب إذا انتفع بو كاف في سقؼ أو جدار أو غيرىما مف مظاف
االنتفاع ،وما داـ متروكا فارغا غير منتفع بو أسند إلى الحائط  ،فشبيوا بو في عدـ االنتفاع "

ٖٖٔ

ورأي اْللوسي في الصورة التشبييية ىذه  ،فيو عمؽ وجماؿ  ،يقوؿ  " :وجوز أف يراد
بالخشب المسندة اْلصناـ المنحوتة مف الخشب المسندة إلى الحيطاف شبيوا بيا في حسف صورىـ
وقمة جدواىـ "

ٖٗٔ

ومكمف العمؽ في ىذا الرأي يتمثؿ في أف النظر لممنافقيف كاف نظر اإلعجاب

بأجساميـ كما كانوا معجبيف باْلصناـ التي يعبدونيا ويجمونيا ويقدرونيا  ،ويالحظ أنو قد تـ تقديـ
لمصورة بقولو ( تقجبك أجساموم ) ثـ ورد التشبيو.

ومف التشبيو الذي ورد في السور القصار ما جاء في آخر سورة الفيؿ في قولو تعالى :
ف م َْأ ُكو ٍل )
( هَ َج َقلَوُ ْم َكقَصْ ٍ

ٖ٘ٔ

وىذا مف التشبيو المرسؿ المجمؿ بذكر اْلداة وحذؼ وجو الشبو ،

أي أف اهلل تعالى جعؿ جيش أبرىة اْلشرـ مثؿ العصؼ المأكوؿ  ،يقوؿ اْللوسي  " :كورؽ زرع وقع
فيو اْلكاؿ  ،وىو أف يأكمو الدود أو أكؿ حبو فبقي صف اًر منو  ......والتشبيو بذلؾ لذىاب أرواحيـ
وبقاء أجسادىـ أو ْلف الحجر بح اررتو يحرؽ أجوافيـ  .ويضيؼ اْللوسي  :وذىب غير واحد إلى أف

ٕٖٔ التشبٌه المرسل هو ما ذكرت فٌه األداة ،والتشبٌه المجمل هو ما ال ٌذكر فٌه وجه الشبه  ،وال ما ٌستلزمه  ،نحو :
" النحو فً الكالم كالملح فً الطعام " فوجه الشبه هو اإلصالح فً ك ّل  .مراجعة أحمد الهاشمً  ،جواهر البالغة
،صفحة  ، ٕٗ٘ ، ٕٖ9دار المعرفة  ،بٌروت  ،الطبعة األولى ٕ٘ٓٓ
ٖٖٔ الكشاف  ،الزمخشري  ،الفصل الرابع  ،صفحة ٗٓ8
ٖٗٔ روح المعانً  ،شهاب الدٌن األلوسً  ،الجزء الثامن والعشرون  ،دار إحٌاء التراث العربً  ،صفحة ٕٗٗ
ٖ٘ٔ سورة الفٌل  ،آٌة ٘

ٙ9

المعنى كتبف أكمتو الدواب وراثتو  ،والمراد كروث  ،إال أنو لـ يذكر بيذا المفظ ليجنتو فجاء عمى
اآلداب القرآنية ،فشبو تقطع أوصاليـ بتفرؽ أجزاء الروث  ،ففيو إظيار تشويو حاليـ  .وقيؿ المعنى
كتبف تأكمو الدواب وتروثو  ،والمراد جعميـ في حكـ التبف الذي ال يمنع عنو الدواب  ،أي مبتذليف
ضائعيف ال يمتفت إلييـ أحد وال يجمعيـ وال يدفنيـ كتبف في الصحراء تفعؿ بو الدواب ما شاءت "
ٖٔٙ

صور تعتمؿ في الذىف بألفاظ قميمة تناسب قصر السور.
فيذه التشبييات
ٌ

وفي سورة القارعة ترد صورتاف في تشبيييف في قوؿ اهلل عز مف قائؿ :
ُوش (ػ) )
رَاش ا ْل َم ْبث ِ
ُوث (غ) وَ تَ ُكونُ ا ْل ِ
ن ا ْل َم ْنو ِ
جبَا ُل َكا ْل ِق ْو ِ
( يَوْ َم يَ ُكونُ النَّاسُ َكا ْلوَ ِ

ٖٔٚ

فشبيوا اهلل بالفراش الذي
فالتشبيو ىنا يقدـ صورة ْلناس قاموا فزعيف مف قبورىـ  ،ال يعمموف اْلمر ّ ،
ينتشر بعضو في جية غير جية اآلخر  ،وىذا مف التشبيو المرسؿ المجمؿ  ،حيث ذكرت أداة
التشبيو وحذؼ وجو الشبو وىو (في الكثرة واالنتشار)  ،وفي ىذه اآلية يالحظ أف التشبيو ىو مف
النوع المرسؿ ليشكؿ صورة الجباؿ الثقيمة العظيمة التي تصبح مثؿ الصوؼ المموف المتطاير مف
خفتو عند الندؼ  ،يقوؿ الرازي " :واعمـ أنو تعالى وصؼ ذلؾ اليوـ بأمريف (اْلوؿ) كوف الناس فيو
(كالفراش المبثوث) ،وقاؿ الزجاج  :الفراش ىو الحيواف الذي يتيافت في النيار  ،وسمي فراشا لتفرشو
وانتشاره  ،ثـ إنو تعالى شبو الخمؽ وقت البعث ىينا بالفراش المبثوث  ،وفي آية أخرى بالجراد
المنتشر  .أما وجو التشبيو بالفراشْ ،لف الفراش إذا ثار لـ يتجو لجية واحدة  ،بؿ كؿ واحدة منيا
تذىب إلى غير جية اْلخرى  ،يدؿ ىذا عمى أنيـ إذا بعثوا فزعوا ،واختمفوا في المقاصد عمى جيات
 ٖٔٙروح المعانً  ،شهاب الدٌن األلوسً  ،الجزء الثالثون  ،صفحة ٗٙ89-ٙ8
 ٖٔ7سورة القارعة  ،آٌة ٘ - 4

ٓ7

مختمفة غير معمومة  ،والمبثوث المفرؽ  ،يقاؿ بثو إذا فرقو "

ٖٔٛ

ؾ الصوؼ
ويقوؿ  " :والنفش ف ّ

حتى ينتفش بعضو عف بعض  ،وفي قراءة ابف مسعود  :كالصوؼ المنفوش "

ٖٜٔ

.

ويظير  ،عند النظر في طبيعة ىذه التشبييات أف جميا كاف مف التشبيو المجمؿ المرسؿ ،
فمـ يذكر فييا وجو الشبو  ،مراعاة لمحاؿ في بدء الدعوة  ،وزيادة في البالغة واإلعجاز ،كما ظيرفي
رأي الرازي  ،وما قالو في آية تتكوف مف خمس كممات فقط  ،والتشبيو المرسؿ يسيؿ تذكره لممسمميف
المطارديف في أرض اهلل أوؿ البعثة  ،وفي ذلؾ بالغة تعجز السامعيف مف عتاة قريش والعرب الذيف
سحروا بيذا الكالـ  ،فاتيموا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بالسحر،قاؿ تعالى ذكره  " :فقاؿ إف ىذا
إال سحر يؤثر"

ٓٗٔ

 ،إذ سحرىـ كالـ اهلل تعالى بروعة بيانو واعجاز لفظو .

عز مف قائؿ ( :إِنَّ اللَّىَ
وترد صورة تشبييية جاءت عمى نوع التشبيو التمثيمي  ،في قولو ّ
يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ ِهً سَبِجلِ ِى صَ ًوّا َكأَنَّوُ ْم بُ ْنجَانٌ مَرْ صُوصٌ (غ) )

ٔٗٔ

 ،وفي ىذه اآلية يصور اهلل

عز وجؿ المؤمنيف لحظة لقائيـ العدو في المعركة  ،متراصيف مصطفيف بنظاـ لمواجية أعدائيـ ،
بصورة البناء المنظـ المرصوص كالحائط  ،داللة عمى تالحـ المسمميف وتعاونيـ في المعركة في
وجو العدو  ،يذكر الطبري  " :يقاتموف في سبيؿ اهلل صفاً مصطفاً  ،كأنيـ في اصطفافيـ ىنالؾ
حيطاف مبنية قد رص  ،فأحكـ وأتقف (كذا)* ،فال يغادر منو شيئاً  ،وكاف بعضيـ يقوؿ  :بني

 ٖٔ8تفسٌر الفخر الرازي  ،اإلمام محمد الرازي  ،الجزء الثانً والثالثون  ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ص ٕ7ٖ-7
 ٖٔ9المرجع نفسه  ،صفحة ٖ7
ٓٗٔ سورة المدثر  ،آٌة ٕٗ
ٔٗٔ سورة الصف  ،آٌة ٗ
*هناك خطأ فً طبعة دار اإلحٌاء وطبعة الرسالة وطبعة دار هجر  ،والصواب (قد رص  ،فأحكم وأتقن بناؤها )

ٔ7

بالرصاص "

ٕٗٔ

وىذا الضرب مف التشبيو قريب إلى اإلدراؾ يصؿ العقؿ بسرعة مع ما فيو مف

جماؿ  ،يقوؿ الياشمي " تشبيو التمثيؿ  :أبمغ مف غيره  ،لما في وجيو مف التفصيؿ الذي يحتاج إلى
إمعاف فكر ،وتدقيؽ نظر ،وىو أعظـ أث اًر في المعاني  ،يرفع قدرىا  ،ويضاعؼ قواىا في تحريؾ
النفوس ليا  .فإف كاف مدحاً كاف أوقع  ،أو ذماً كاف أوجع  ،أو برىاناً كاف أسطع " .

ٖٗٔ

ويظير أف الصورة ىنا شبيت بصورة  ،فقد ذكرت أداة الشبو  ،وحذؼ وجو الشبو  ،وىو
التعب في حمؿ النافع دوف فائدة  ،مما يناسب حاؿ السور القصار التي ال ترد فييا أشكاؿ الصور
المركبة التي تناسب اآليات الطويمة في السور الطواؿ .

ويرد أسموب التشبيو نفسو في آية أخرى  ،وىي قولو تعالى َ " :مثَ ُل الَّذِينَ ُح ِّملُوا التَّوْ رَاةَ ثُ َّم
َات اللَّ ِى وَاللَّ ُى َال يَ ْو ِدي ا ْلقَوْ َم
َار ي َْح ِم ُل أَ ْ
سوَارًا بِ ْئسَ َمثَ ُل ا ْلقَوْ ِم الَّذِينَ َكذَّبُوا بِآي ِ
لَ ْم ي َْح ِملُوهَا َك َمثَ ِل ا ْل ِحم ِ
الظَّالِمِجنَ (ػ) "

ٗٗٔ

ويفسر الطبري اآلية قائالً  " :ثـ لـ يعمموا بما فييا  ،وكذبوا بمحمد  ،صمى اهلل

عميو وسمـ  ،وقد أمروا باإليماف بو فييا واتباعو والتصديؽ بو ( .كمثؿ الحمار يحمؿ أسفا اًر ) يقوؿ :
كمثؿ الحمار يحمؿ عمى ظيره كتباً مف كتب العمـ  ،ال ينتفع بيا  ،وال يعقؿ ما فييا  ،فكذلؾ الذيف
أوتوا التوراة التي فييا بي اف أمر محمد  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،مثميـ إذا لـ ينتفعوا بما فييا  ،كمثؿ
الحمار يحمؿ أسفا اًر فييا عمـ  ،فيو ال يعقميا وال ينتفع بيا "

ٕٗٔ
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٘ٗٔ

فالصورة تقابؿ صورة معروفة ألفيا

تفسٌر الطبري  ،الجزء الثامن والعشرون  ،دار إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت  ،الطبعة األولى ٕٔٓٓ ،ص

ٖٗٔ جواهر البالغة  ،أحمد الهاشمً  ،دار المعرفة  ،بٌروت  ،الطبعة األولى ٕ٘ٓٓ،صفحة ٕٔٗ
ٗٗٔ سورة الجمعة  ،آٌة ٘
٘ٗٔ تفسٌر الطبري  ،الجزء الثامن والعشرون  ،دار إحٌاء التراث العربً  ،بٌروت  ،الطبعة األولى ٕٔٓٓ ،صفحة
ٓٔٔ

ٕ7

العرب في حياتيـ  ،وىي صورة الحمار الذي يحمموف عميو اْلشياء وال يعمـ بمضموف حممو
وكينونتو ،وىذه صورة مصوغة بما يالئـ البيئة العربية البسيطة التي ألفيا العرب .

ومف المالحظ أف الصور المفردة التي وردت في آيات السور القصار ،وكذلؾ التشبييات
الواردة في تمؾ السور  ،قد روعي فييا اإليجاز وبساطة التركيب وعدـ اإلطالة في الصورة أو
التشبيو ،وىو ما ناسب قصر السورة التي نزلت غالبا في مكة أوؿ البعثة  ،وناسب أيضا حاؿ الناس
والوضع السياسي لمدولة اإلسالمية الناشئة  ،وما الزـ بداية نشأتيا مف التخفي وسرية الدعوة .

ٖ7

الفصل الثالث
ظواهر فنية وأسلوبية في السور
القصار

ٗ7

ظواهر فنية وأسموبية في السور القصار
أخاذاً مف الموسيقى
يممس قارىء سور القرآف الكريـ  ،وال سيما السور القصار  ،نوعاً ّ
واإليقاع ال يممسيما في أي نوع أدبي آخر ،بؿ تعجز اْلنواع اْلدبية عف إدراكو أو مضاىاتو ،
وي جدر بالباحثيف النظر والبحث في سر ىذا اإلعجاز القرآني  .والبحث عف عناصر تشكمو عمى ىذا
النحو الساحر الذي يبدو مف أفانينو ما يبير بعد ك ّؿ تالوة .
تـ رصده مف تجميات ىذا اإليقاع يقع أغمبو ضمف ما ُيدعى صور البديع والبياف  ،ويقع
وما ّ
بعض منو ضمف طرائؽ بناء الجممة عمى نحو يوفر ضروباً مف الموسيقى المستمدة مف طبيعة
التراكيب .
وىذه اْلنماط مف التشكيؿ الموسيقي يمكف حصرىا تحت مصطمح ( التوازي ) .وىو مصطمح
لـ يألفو النقد العربي القديـ  ،وانما ورد ما يفيد مفيومو وداللتو مثؿ  :الترصيع والتصريع والتطريز
والتشطير وتشابو اْلطراؼ ورد العجز عمى الصدر والعكس والتبديؿ والتجزئة والتفويؼ والمقابمة
والطباؽ والمناسبة والمماثمة والتوشيح والموازنة والمؤاخاة والتالؤـ والتسييـ واالشتقاؽ واإلرصاد والطرد
والجناس والسجع.
ويذكر سامح رواشدة  ،في حديثو عف التوازي  ،ىذا الرأي قائالً " ولعؿ النقد الحديث لـ ِ
يأت
بجديد ك ّؿ الجدة حيف تحدث عف ىذه الظاىرة  ،فالعرب قديماً فرقوا ىذه الظاىرة تحت أسماء مختمفة

٘7

مف مثؿ  :الموازنة والتكرار والمقابمة والمشاكمة والنظـ "

ٔٗٙ

 .وستُعرض ىذه القضية في السور

تتبعيا واظيار ما أضفتو مف جماؿ عمى النص القرآني .
القصار ل ّ

مفهوم التوازي
وزى الشيء ي ِزي :اجتَمع وتَقَبَّض .والوَزىِ :مف أ ِ
َسماء
لغة  :جاء في لساف العرب  " :وزيَ :
ْ
َُ
َ
يدِ .
ِ
ِ
وحمار وًزىِ :م ّّ
الن ِشيطُ َّ
ص ّْؾ َّ
الوَزى اْل ِح َم ُار َّ
الوزى:
صؾ َشِد ٌ
الشِد ُ
الشِديدْ .اب ُف ِس َ
اْلح َم ِار الم َ
يد .و َ
ٌ َ
يد ْهَ :
ِ
ِ
ِ
القً ِ
الر َج ِ
اؿ َّ
الخْم ِ
الشيء:
استَ ْوَزى
ص ُير ِم َف ّْ
الممََّزُز َ
الشِد ُ
الم ْرتَفع .و ْ
ُ
الم ْنتَصب ُ
الم ْستَ ْوِزيُ :
ؽ اْل ُم ْقتَد ُر؛ و ُ
يد ُ
ِِ
وع ْيٌر ُم ْستَ ٍ
اؾ ُم ْستَ ِ
وز :ن ِافٌر؛
صبُ .يقَا ُؿَ :ما لِي أَر َ
َس َن َده؛ َ
وزياً أَي ُمنتصباً،وأ َْوَزى ظَ ْي َره إِلى اْل َحائط :أ ْ
ْانتَ َ
ت تَ ِم ِيـ ْب ِف ُم ْقبِ ٍؿ:
وأَنشد َب ْي َ
َذعرت بِ ِو العير مستَوِزيا  .وفي النَّو ِاد ِر :استَوَزى ِفي اْلجب ِؿ واستَولَى أَي أَس َند ِف ِ
ت
يوَ .وُيقَا ُؿ :أ َْوَزْي ُ
َ ُْْ ً
ْ
ََ َ ْ ْ
ْْ
َ
ِ
ظو،
ص ْبتُو ،يقاؿَ :وَزى فُالناً اْل َْم ُر أَي غا َ
َ
صتُو َ
َس َن ْدتوَ .وُيقَا ُؿ :أ َْوَزْيتو أَ ْش َخ ْ
ظ ْي ِري إِلى الشيء أ ْ
ون َ
ُّ
ور :كأَنيا جمع وٍّز وىو طَ ْير ِ
ِ
ص ٍ
الماء.
ور؛ قَ َ
التَّ ْيذ ُ
اؿ أَبو َم ْن ُ
َ ْ ُ َ َ َُ ُ
الوَزى الطُي ُ
يب :و َ
اؿ :واْلَصؿ ِف ِ
يو اْليَ ْم َزةُ،
اجيةُ ،قَ َ
قَ َ
الع ُد َّو وصافَ ْف ُ
المو َ
اؿ أَبو َ
الب ْختَِر ّ
ي :فَو َازْينا َ
المقابمة و ُ
الموازاةُُ :
ناىـ؛ ُ
ُيقَا ُؿ َآزْيتو إِذا حا َذ ْيتَو

ٔٗٚ

 ،وبالمعاني التي أوردىا ابف منظور قاؿ الفيروز آبادي في معجمو ،ٔٗٛ

 ٔٗٙالتوازي فً شعر ٌوسف الصائغ وأثره فً اإلٌقاع والداللة،سامح رواشدة  ،مجلة أبحاث الٌرموك  ،المجلد ،ٔٙ
العدد ٕ  ، ٔ998 ،صفحة ٓٔ
 ٔٗ7لسان العرب ،ابن منظور  ،الجزء الخامس عشر  ،فصل الواو  ،الطبعة الثالثة  ،دار صادر  ،صفحة ٖٔ9
 ٔٗ8انظر  ،ترتٌب القاموس المحيط عمى طريقة المصباح المنير وأساس البالغة ،الطاىر أحمد الزاوي ( ،المعجـ لػ ػ

مجد الديف محمد بف يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة  ،الجزء الرابع  ،صفحة ٙٓٛ – ٙٓٚ

7ٙ

ويقوؿ ابف فارس  " :الواو والزاء والحرؼ المعتؿ أو الميموز :أصيؿ يد ّؿ عمى تجمع في شيء
ى  .وىذا غير ميموز  .وأما الميموز
ى ولمرجؿ القصير وز ً
واكتناز ،يقاؿ لمحمار المجتمع الخمؽ  :وز ً
وزأت الوعاء توزيئا وتوزئة  ،إذا أجدت كنزه "
فقاؿ أبو زيد ّ :

ٜٔٗ

.

معنى لغوي يفيدنا في بحثنا ىو معنى المقابمة والمواجية  .فمعنى االكتناز ال يفيد في
وأقرب
ً
بحثنا عف الظاىرة في السور القصار .

اصطالحا :
لـ يظير مصطمح التوازي  ،بمعناه االصطالحي  ،في الثقافة العربية قديما كما ىو في
الثقافة الغربية  .ومف الواضح أف ىذا المصطمح مف المصطمحات الجديدة التي تسربت إلى النقد
مرة " نسؽ التقريب والمقابمة بيف
العربي مف النقد الغربي  ،لذا ّ
تعددت التعاريؼ الحديثة لو  ،فيو ّ
محتوييف أو سرديف بيدؼ البرىنة عمى تشابييما أو اختالفيما  .ويتـ التشديد عمى تطابؽ أو تعارض
الطرفيف بواسطة معاودات إيقاعية أو تركيبية "

ٓ٘ٔ

يعرفو جيمس فوكس قائال :
 ،وىو أخرى كما ّ

" عبارة عف تماثؿ أو تعادؿ المباني أو المعاني في سطور متطابقة الكممات  ،أو العبارات القائمة
عمى االزدواج الفني  ،وترتبط ببعضيا وتسمى عندئذ بالمتطابقة أو المتعادلة أو المتوازية  ،سواء في

 ٔٗ9معجـ مقاييس المغة ْ ،لبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا ( ت ٖٜ٘ىػ )  ،تحقيؽ  :عبد السالـ محمد

ىاروف ،دار الفكر ،ػ  ،ٜٜٔٚالجزء السادس  ،صفحة ٔٓٚ
ٓ٘ٔ نظرٌة المنهج الشكلً  ،نصوص الشكالنٌٌن الروس  ،ترجمة  :إبراهٌم الخطٌب  ،الشركة المغربٌة للناشرٌن
المتحدٌن  ،ومؤسسة األبحاث العربٌة  ،بٌروت لبنان  ،الطبعة األولى  ، ٔ98ٕ ،صفحة ٕٕ9
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الشعر أو النثر  ،خاصة المعروؼ بالنثر المقفى  ،أو النثر الفني  ،ويكثر استعماؿ التوازي بشكؿ
واضح في الشعر  ،فينشأ بيف مقطع شعري وآخر  ،أو بيت شعري وآخر "

ٔ٘ٔ

وما يمكف أف يطمؽ عميو مصطمح التوازي  ،بحسب مفيوـ فوكس  ،ما نجده مف أساليب فنية
في القرآف الكريـ  ،وفي السور القصار بخاصة  .يظير ذلؾ عمى نحو ٍ
مجسداً في
الفت لالنتباه
ّ
أشكاؿ مف البديع في اْلنظمة الكالمية في المغة  ،يقوؿ رواشدة " :التوازي سمة إيقاعية قمما يخمو أي
شعر منيا  ،وتتجاوز الشعر إلى كثير مف صيغ الخطاب اْلخرى  ،مف مثؿ النثر والخطابة ،
والنصوص الدينية – القرآف الكريـ مثالً – " ٕ٘ٔ ،ولمتوازي دور كبير في إبراز جماليات النص
وروعتو  ،عمى أالّ يكوف متكمفا مصنوعا لذاتو  " ،وأحسنو ما كاف طبيعياً ْلنو عندئذ يساعد عمى
تنمية الصورة الفنية واطراد نموىا  ،وحيويتيا  ،كما يساعد عمى إبراز التجربة الفنية لمشاعر فال
يصرفو عف ىدفو اْلساسي الذي أنشئت القصيدة مف أجمو  ،بؿ يكوف عامالً مساعداً يجمع الجزيئات
ويوحدىا "

ٖ٘ٔ

.

جاء نزوؿ القرآف الكريـ ىذا الكتاب المعجز في لغتو  ،في وقت تييأت فيو الظروؼ
واْلحواؿ لنزولو  ،بحيث يمكف القوؿ إنو كاف الزماف اْلمثؿ لنزوؿ النص الكريـ  ،فأعطاىـ اهلل سو اًر
قصيرة بميغة بداية البعثة  ،تتحداىـ بما برعوا فيو  ،فمـ يستطيعوا مجاراتيا  ،وكأف اهلل قد اختار ىذه
ٔ٘ٔ ) (Fox , James J , the comparative study of Parallelism.Pp.60-61نقالً عن د.عبد
الواحد حسن الشٌخ  .البدٌع والتوازي  ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنٌة  ،مصر  ،الطبعة األولى  ، ٔ999،صفحة 7
ٕ٘ٔ التوازي فً شعر ٌوسف الصائغ وأثره فً اإلٌقاع والداللة،سامح رواشدة  ،مجلة أبحاث الٌرموك  ،المجلد ،ٔٙ
العدد ٕ  ، ٔ998 ،صفحة 9
ٖ٘ٔ د.عبد الواحد حسن الشٌخ  .البدٌع والتوازي ( ،م .س )  ،صفحة ٕٗ
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الفترة مف الزمف لينزؿ قرآنو عمى نبيو  ،لطغياف الجيؿ وعمومو عمى الناس  ،فجاء القرآف بكؿ ما
تحتويو البالغة في القوؿ مف نثر أو شعر  ،فال شعر يضاىيو  ،وال خطابة تدنو منو  ،يقوؿ زىير
غازي  " :بيذا المستوى مف العربية نزؿ القرآف الكريـ  ،ولذلؾ عػُّد أعمى فصاحة وبالغة ففيو مف
بعض خصائص الشعر كالفواصؿ واإليقاع المتوازف ولكنو ليس بشعر  ،وفيو بعض خصائص النثر
الفني كالسجع والتوازي ولكنو ليس متكمفاً وال ىو بسجع الكياف الغامض المتكمؼ ،إف فيو كؿ فنوف
العرب وأساليبيـ عالية التركيب "

ٗ٘ٔ

وىذا رأي صائب مف الكاتب  ،يرى فيو الباحث ما يطابؽ

الواقع ويوافؽ الحاؿ .

ولقد ذكر البالغيوف ،كما ورد في كتب النقد القديمة ما يمكف دراستو ويندرج تحت ظاىرة
التوازي مف أشكاؿ بالغية  ،فيذكر موسى ربابعة ذلؾ حيف قاؿ  " :وقد وردت في كتب البالغة
العربية القديمة مفاىيـ متعددة ومدعمة بشواىد شعرية يمكف ليا أف تدرس تحت مفيوـ التوازي ،
وذلؾ مف مثؿ  :الترصيع  ،والتصريع  ،والتطريز  ،والتشطير  ،وتشابو اْلطراؼ  ،ورد العجر عمى
الصدر  ،والعكس والتبديؿ  ،والتجزئة ،والتفويؼ ،والمقابمة  ،والطباؽ  ،والمناسبة  ،والمماثمة ،
والتوشيح والموازنة ،والمؤاخاة  ،والتالؤـ  ،والتسييـ  ،واالشتقاؽ  ،واإلرصاد  ،والطرد "

٘٘ٔ

ويضيؼ

الباحث أيضاً  :الجناس والسجع ليذه اْلشكاؿ البالغية  ،ومف أىـ العناصر ،التي يرتكز عمييا

ٗ٘ٔ فً النص القرآنً وأسالٌب تعبٌره  ،د .زهٌر غازي زاهد  ،دار صفاء للنشر والتوزٌع  ،الطبعة األولى ٕٕٔٓ،
صفحة ٘7
٘٘ٔ ظاهرة التوازي فً قصٌدة للخنساء  ،موسى ربابعة  ،مجلة دراسات  ،المجلد الثانً والعشرون  ،العدد الخامس
٘ ، ٔ99صفحة ٖٕٔٓ
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مفيوـ التوازي  ،التكرار ،فبالتكرار يتحقؽ نوع خاص مف اإليقاع في الكالـ  ،فالقافية (ٔ٘ٙالروي )

ٔ٘ٚ

ؽ نوع
تتكرر في شعر العرب في كؿ قصيدة قديمة والسجع كذلؾ  .واف كررت كممة أو جممة تَحػَقػَّ َ
أكبر مف التكرار في النص  ،وعبر ىذا التكرار يتحقؽ جانب لغوي في مفيوـ التوازي ىو المقابمة
والمواجية  ،وجانب صوتي في النص  ،يؤدي إلى نوع مف الموسيقي الداخمية في الكالـ .

وعند تناوؿ السور القصار بالبحث  ،سنممس أشكاالً مف التوازي ظاىرة في المصطمحات
البالغية عند العرب قديما ،وىي تندرج تحت مصطمح التوازي  ،بأشكالو ،مف توازٍ صوتي وصرفي
وتركيبي .

التكرار

والتكرار مف أىـ ما ييتـ بو التوازي  ،لكثرة ما يظير في الكالـ  ،وْلثره في تشكيؿ الموسيقى
الداخمية لمنص ودوره في توكيد معناه  .يقوؿ ابف حجة  " :إف التكرار ىو أف يكرر المتكمـ المفظة
الواحدة بالمفظ والمعنى  ،والمراد بذلؾ تأكيد الوصؼ أو المدح أو الذـ أو التيويؿ أو الوعيد أو

 ٔ٘ٙالقافٌة :هً من آخر البٌت إلى أول ساكن ٌلٌه مع المتحرك الذي قبل الساكن ،وقٌل :هً آخر كلمة فً البٌت
أجمع .انظر :الكافً فً العروض والقوافً.ٔٗ9 :
ٔ٘7
ي ال ِّشعرَ ،وه َُو ْال َحرْ ف الَّذِي ُتعقد ِب ِه القافٌة .انظر جمهرة اللغة  ،ابن درٌد األزدي ،تحقٌق :رمزي
الرويّ َ :ر ِو ّ
ِ
منٌر بعلبكً ،دار العلم للمالٌٌن – بٌروت ،الطبعة األولىٔ987 ،م ،الجزء الثانً  ،صفحة 8ٓ9

ٓ8

اإلنكار أو التوبيخ أو االستبعاد أو لغرض مف اْلغراض "

ٔ٘ٛ

ويقوؿ ابف معصوـ في تعريفو " :

التكرار  ،وقد يقاؿ  :التكرير  ،فاْلوؿ اسـ والثاني مصدر مف كررت الشيء  ،إذا أعدتو م ار اًر  ،وىو
عبارة مف تكرير كممة فأكثر بالمفظ والمعنى لنكتة  ،ونكتو كثيرة  :منيا التوكيد  .......ومنيا زيادة
التنبيو  .....الخ "

ٜٔ٘

.

ٍ
لمعاف يريد الكاتب توكيدىا  ،ويمحظ ظيور ىذا اْلسموب في
إذاً فالتكرار إعادة لفظ أو كممة
السور القصار ،كقولو تعالى َ ( :كلَّ سَوْ فَ تَ ْقلَمُونَ (ع) ثُ َّم َكلَّ سَوْ فَ تَ ْقلَمُونَ (غ) َكلَّ لَوْ تَ ْقلَمُونَ
جن (ػ) )
ِف ْل َم ا ْلجَقِ ِ

ٓٔٙ

وفي ىذه اآليات تأكيد لمردع واإلنذار  ،وكممة كالّ ترد في السور المكية عادة .

قارفَ ٌُ (ظ)
قارفَ ٌُ (ط) مَا ا ْل ِ
وفي سورة قصيرة ثانية  ،يرد التكرار كذلؾ في قولو تعالى  ( :ا ْل ِ
َ
قارفَ ٌُ (ع) )
وَ ما أدْراكَ مَا ا ْل ِ

ٔٔٙ

 ،ويرد التكرار في سورة اليمزة  ،وىو تكرار لكممة (حطمة) في

آيتيف متتاليتيف  ،قاؿ تعالى َ ( :كلَّ لَجُ ْنبَذَنَّ ِهً ا ْل ُحط َ َم ٌِ (غ) وَ ما أَدْراكَ مَا ا ْل ُحط َ َمٌُ (ػ) ) واستخدـ
التكرار في قولو تعالى َ ( :ه ِإنَّ مَكَ ا ْل ُقس ِْر يُسْراً (ػ) ِإنَّ مَكَ ا ْل ُقس ِْر يُسْراً (ؼ) )

ٕٔٙ

 ،ويظير التكرار

واضحا في سورة الصؼ في قولو تعالى  ( :يا أَيُّوَا الَّذِينَ آ َمنُوا لِ َم تَقُولُونَ مَا ال تَ ْو َقلُونَ (ظ) َكبُرَ َم ْقتاً
َّ َ
ُ
ُ
كررت (ما ال تفعموف في اآليتيف المتتاليتيف)  ،وفي كؿ
ِف ْندَ الل ِى أنْ تَقُولوا مَا ال تَ ْو َقلونَ (ع) ) فمقد ّ
المواضع التي ورد فييا التكرار في السور القصار ،كاف توكيد المعنى فيو واضحاً  ،ترسيخاً لمدالالت
 ٔ٘8خزانة األدب وغاٌة األرب  ،ابن حجة الحموي  ،تحقٌق د.كوكب دٌاب  ،دار صادر  ،بٌروت  ،الطبعة األولى
ٕٔٓٓ ،الجزء الثانً  ،صفحة ٗٗ9
 ٔ٘9أنوار الربٌع فً أنواع البدٌع  ،ابن معصوم المدنً  ،تحقٌق شاكر هادي شكر  ،الجزء الخامس  ،مطبعة
النعمان ،النجف  ،ٔ9ٙ9صفحة ٖ٘ٗ
ٓ ٔٙسورة التكاثر
ٔ ٔٙسورة القارعة
ٕ ٔٙسورة الشرح

ٔ8

الواردة فييا  .أما دور الصوت وترداده وتك ارره في إيقاع الموسيقى في النص  ،فال يضير البحث في
موسيقى النص القرآني  ،تنزييا لو  ،فالموسيقى الصوتية وسيمة جمالية تضفي عمى اآلي القرآني
ٍ
عما تتركو في أعماؽ النفس مف راحةٍ تخفّؼ عف المسمميف  ،ما
نغمات تساعد عمى الحفظ  ،فضالً ّ
جراء ما يالقونو مف ويالت مف
كانوا يعانونو في أوؿ عيدىـ بالكتاب والقرآف  ،في مبدأ البعثة ّ
المشركيف  ،وىذا نممسو في السور القصار بشكؿ واضح أكثر مف طواؿ السور  ،وال تنتقص
الموسيقى مف مكانة القرآف السامية البتة بؿ تخدمو وتوظّؼ لمصمحة النص  ،يقوؿ إبراىيـ أنيس :
" فميس يعيب القرآف أف نحكـ عمى أف في ألفاظو موسيقى كموسيقى الشعر  ،وقوافي كقوافي الشعر
أو السجع  ،بؿ تمؾ ناحية مف نواحي الجماؿ فيو " ٖ.ٔٙ
ار بعينو في النص ُ ،وجػِد في النصوص الشعرية قديماً وحديثاً  ،وىو يمنح النص
إف تكر اً
ّ
رونقاً وحيويةً وموسيقى جذابة تشد السامع :
يقوؿ شوقي :
سمػ ػ ػوا قمبػ ػػي غػداة س ػػال وتابػػا

لع ػػؿ عمى الجماؿ لو عػتػاب ػػا

ٗٔٙ

فتكرار الحروؼ في النص السابؽ كالسيف والالـ  ،والتاء والباء  ،خدـ النص ولـ يثقؿ عميو  ،ولـ
يرىؽ السامع  ،وىو ىنا ليس متكمفاً مقصوداً لذاتو  ،فالموسيقى المستفادة مف تكرار الحروؼ خدمت
النص بما أضفتو عميو مف نغـ  ،وىذا ما ُيمحظ عند غيره مف القدماء كقوؿ الشاعر :
أال ال ي ػجػي ػم ػػف أحػ ػ ٌػد عػػمين ػػا

فنػ ػجػػيؿ ف ػػوؽ جػػيؿ الجػػاىػػمي ػػنا

٘ٔٙ

ٖ ٔٙموسٌقى الشعر  ،إبراهٌم أنٌس  ،مكتبة األنجلو المصرٌة  ،الطبعة الثانٌة  ، ٔ9ٕ٘ ،صفحة ٖٓٙ
ٗ ٔٙالشوقٌات  ،أحمد شوقً  ،الجزء األول  ،دار الجٌل  ،بٌروت ٘ ، ٔ99تحقٌق د .إمٌل أ .كبا  ،صفحة ٗ9
٘ ٔٙدٌوان عمرو بن كلثوم  ،تحقٌق وشرح د.إمٌل بدٌع ٌعقوب  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت  ،الطبعة األولى ،
ٔ ، ٔ99صفحة 78
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فالموسيقى التي حققيا تردد الجيـ والالـ في البيت جاءت بال تكمؼ في معمقة كاف ىذا البيت
مف أشير أبياتيا .
وفي السور القصار جاء تكرار الحروؼ المتشابية في صفاتيا والمتوافقة في تركيبيا عمى
َّاس (ظ) إِل ِى
َّاس (ط) َملِ ِ
نحو عجيب معجز  ،ففي سورة الناس يقوؿ تعالى  ( :قُ ْل أَفُوذُ بِرَ ّ ِ
ك الن ِ
ب الن ِ
َّاس (ع) مِنْ َ
َّاس
َّاس (غ) الَّ ِذي يُ َوس ِْوسُ هًِ ُ
َّاس (ػ) مِنَ ا ْل ِ
جنَّ ٌِ وَالن ِ
ُور الن ِ
صد ِ
ْواس ا ْلخَ ن ِ
ش ِّر ا ْل َوس ِ
الن ِ
( ؼ) )
فقد تكرر لفظ الناس كما تكرر حرؼ السيف في نياية اآليات  ،فطغى صوت ىذا الحرؼ
عمى تركيب النص بأكممو  .والسيف حرؼ ىمس  ،يتوافؽ مع موضوع النص مف وسوسة الشيطاف
لإلنساف التي تكوف ىمساً وبصوت خفي في حديث النفس والصدر،وفي تيامس المجرميف وصانعي
المكائد فيما بينيـ حتى ال يسمعيـ أحد .ويأتي حرؼ الصاد الذي يتفؽ مع حرؼ السيف في صفة
اليمس  ،مؤاز ار لمسيف ،وذلؾ في لفظة"صدور"،وتتكرر كممة الناس خمس مرات،وفي السادسة تأتي
الخناس والمقطع اْلخير منيا في جناس بديع  ،وفاصمة موحدة تنيي جميع اآليات بصوت
في ّ
( ناس )  .ويظير في ىذه السورة شك ٌؿ مف السجع الذي عرفو العربي في الشعر ،لكنو يختمؼ عنو
في النظـ  ،فال ىو بالشعر وال ىو بالنثر الذي عرفوه مف سجع الكياف وما شابو  ،ومما يالحػَظ أف
الحرؼ اْلخير في كؿ السورة محرؾ بالكسر في الفاصمة  ،وأف ثالث عشرة كممة في السورة مف
أصؿ عشريف محركة بالكسر ( مجرورة ) وىذا ما يقوي الوحدة والتمركز في العمؿ الفني فيعطي

ٖ8
ٔٙٙ

إيقاعاً

خاصاً لآليات  ،يمنح النص طواعية وسيولة تيسراف حفظو  ،مع يسر في الترديد يعيف

عمى حفظ السورة  ،ويظير في اآليات تكرار كممتيف مف الحروؼ نفسيا ( يوسوس و وسواس ) وىذا
التكرار غير المتكمؼ يحقؽ اإليقاع  ،ويسيـ في جمالية النص .
ب ا ْلوَلَ ِق (ط) مِنْ َ
ش ِّر مَا خَ لَ َق (ظ) وَ مِنْ
ومف التكرار ما جاء في سورة الفمؽ  ( :قُ ْل أَفُوذُ بِرَ ّ ِ
َّاثات هًِ ا ْل ُققَ ِد (غ) وَ مِنْ َ
لاس ٍق إِذا وَ قَبَ (ع) وَ مِنْ َ
َ
سدَ (ػ) )
ش ِّر
ش ِّر
حاس ٍد إِذا َح َ
ِ
ش ِّر النَّو ِ
ِ
ومرتيف
ويظير االعتماد عمى صوت حرؼ القاؼ في ىذه السورة  ،إذ يتكرر ست مرات ّ ،
منيا في حركة آخر الفاصمة أو ما يسمى بالروي في الشعر أو السجع ،وأربعا في داخؿ الكممات ،
وعند إنعاـ النظر في فواصؿ اآليات السابقة  ،نجدىا انتيت كميا بأصوات حروؼ قمقمة

ٔٙٚ

(القاؼ

والباء والداؿ ) ،وىي حروؼ ثالثة شديدة مجيورة  ،وىذه الحروؼ تناسب اآليات  ،فالسحر والقرع
ظاىراف فييا وىذه الحروؼ يقرع عمى مخارجيا  ،كما يحدث في الخمؽ واالنقساـ والفمؽ  ،يقوؿ جالؿ
الحنفي  ":إف حروؼ القمقمة إنما تعرؼ كغيرىا مف الحروؼ بمعالميا الظاىرة ْلوؿ وىمة وذلؾ بالقرع
عمى مخارجيا "

ٔٙٛ

 ،ويذكر الدكتور محي الديف رمضاف القاؼ واصفاً إياىا بقولو  " :ويشبو

وصوت الغراب  ،فصوتيا أقصى لساني ميموس
شؽ جسـ وقمعو ،
صوتيا في الطبيعة
صوت ّ
ُ
ُ
ٍ
مستعؿ مقمقؿ "

ٔٙٙ

ٜٔٙ

وتظير الشيف بوضوح في السورة فتتكرر أربع مرات في كممة " شر " والشيف

اإلٌقاع  :حركات متساوٌة األدوار لها عودات متوالٌة ،انظر الروس ػ المعجـ العربي الحديث ػ د .خميؿ الجر.

مكتبة باريس" ٜٖٔٚ .ٙػص.ٕٓ٘ :
 ٔٙ7حروف القلقلة ( القاف  ،والطاء  ،والباء  ،والجٌم  ،والدال )
 ٔٙ8قواعد التجوٌد واإللقاء الصوتً  ،جالل الحنفً  ،الجمهورٌة العراقٌة  ،وزارة األوقاف والشؤون الدٌنٌة ،ٔ987
صفحة ٕٔٙ
 ٔٙ9فً صوتٌات العربٌة  ،محً الدٌن رمضان  ،مكتبة الرسالة الحدٌثة  ،عمان  ،صفحة ٔٓ7

ٗ8

حرؼ يفيد التفشي  " ،والتفشي كثرة انتشار خروج اليواء بيف المساف والحنؾ وانبساطو في الخروج
عند النطؽ بالحروؼ  ،وحرؼ التفشي ىو الشيف فقط عمى المشيور "

ٓٔٚ

والشر تفشى بشكؿ كبير

في الدنيا  ،وىو سبب إرساؿ الرسؿ واْلنبياء  ،فالمتأمؿ في النص وحروفو يجد ما يربط الحروؼ
ويمحظ في السورة تنوع الفواصؿ مف القاؼ والباء والداؿ  ،وىذا ما يكسر مف
بموضوع اآليات عامة ُ .
نمطية الصورة التقميدية لمشعر العربي القديـ ( العمودي )  ،ويؤكد اإلعجاز البياني في القرآف  ،وىذا
ما أعيا الكفار أف يعيبوا عمى القرآف أف تنوعت فواصمو أو قوافيو  ،واف فارؽ عادة العرب في الوزف
والقافية  ،وىذا أدعى لمقوؿ بإعجازه  .وكذلؾ لـ يعتبره واحد مف العقالء منيـ شع اًر  ،بؿ لـ يستطيعوا
النظـ عمى منوالو  ،واف حاوؿ كما فعؿ مسيممة الكذاب ،الذي ثبت لمجميع ضعفو وكذبو .
وعند النظر في سورة اإلخالص  ،نجد قولو تعالى :
ص َمدُ (ظ) لَ ْم يَلِ ْد وَ لَ ْم يُولَ ْد (ع) وَ لَ ْم يَ ُكنْ لَىُ ُكوُواً أَ َحدٌ (غ) ) إف بداية
( قُ ْل هُ َو اللَّىُ أَ َحدٌ (ط) اللَّىُ ال َّ
اْلمر بالنطؽ في كممة (قؿ)  ،تعني قصد التكرار الذي ىو حاصؿ باآليات عمى نحو ّبيف مع
إف حرؼ الداؿ في
التنغيـ ،وجميع الحروؼ المكونة لمسورة حروؼ مجيورة عدا الياء والصاد  .ثـ ّ
ىذه السورة يتكرر في الفواصؿ  ،وىو صوت شديد مجيور مرقؽ  ،فضال عف كونو حرفاً مف حروؼ
القمقمة  ،يعطي نغمة قوية تتناسب مع قوة اْلمر بتوحيد اإللو الذي ىو أىـ عنصر في ديف اهلل .
وكأني بيذه الحروؼ المجيورة تشعر القارىء بمضموف اآلية  ،والجير بتوحيد اهلل  ،فصفتيا الجير ،
واْلمر بقوؿ اْللوىية مفروض عمى المؤمنيف ىنا  .ويتكرر في اآليات لفظ الجاللة مرتيف  ،مشع ار

ٓ ٔ7تارٌخ آداب العرب  ،مصطفى صادق الرافعً  ،الجزء األول  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،الطبعة األولى
ٕٓٓٓ  ،صفحة ٓٓٔ
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القارىء بالرىبة  ،مذك ار إياه بمضمونيا  ،كما يتكرر لفظ ( أحد ) مرتيف في بداية اآلية اْلولى ونياية
اآلية اْلخيرة  ،وىذا يؤكد مضموف السورة وموضوعيا  ،واإلخالص فييا لرب البشر كميـ الواحد
اْلحد .
وتستمر حروؼ القمقمة في الظيور ،في السور القصار ونياياتيا  ،في سورة الفمؽ والمسد
واإلخالص  ،وتعمؽ الدكتورة إيماف الكيالني عمى تشابو فواصؿ سورتي اإلخالص والفمؽ في االنتياء
بحرؼ قمقمة قائمة  " :ناىيؾ عف اتفاؽ فواصؿ السورتيف في االنتياء بحرؼ مقمقؿ ىو "د" في
اإلخالص موافقة ل ػ " أحد " و " صمد "  ،والقاؼ والباء والداؿ في " الفمؽ " ؛ مما يفسر التشابو في
قوة اإليقاع وشدتو في السورتيف الكريمتيف  ،عمى أف اإلخالص كما جاءت في إخالص العبادة
ليمح حرؼ الداؿ خاصة عمى السامع  ،ويجعمو
والتوحيد لألحد وحدت الفاصمة ولـ تنوعيا أو تبدلياّ ،
يستحضر كؿ الكممات المنتيية بو  ،في حيف أف الفمؽ راوحت بيف منابع المستعاذ منيا لتنوعيا
وتعددىا ؛ فجاءت الفاصمة مقمقمة بالقاؼ أو الباء أو الداؿ مشيرة إلييا  ،منبية عمييا " .

ٔٔٚ

وفي

سورة المسد ،جاء قولو تعالى :
سجَصْ لٍ نَارًا َ
( تَب ْ
ب (ع) وَامْ رَأَتُىُ
ب َوتَبَّ (ط) مَا أَ ْلنٍ فَ ْنىُ مالُىُ وَ ما َكسَبَ (ظ) َ
ذات لَ َو ٍ
َّت يَدا أَبًِ لَ َو ٍ
س ٍد (ػ) ) وفي ىذه اآليات يظير حرؼ الباء في الفواصؿ
جج ِدها َح ْب ٌل مِنْ َم َ
َحمَّالٌََ ا ْل َحط َ ِ
ب (غ) هًِ ِ
تب  ،وىذا الصوت المجيور
أربع مرات  ،وخمساً في داخؿ الكممات لوجود الحرؼ المضعؼ في ّ
الشديد المقمقؿ يوافؽ مضموف التشيير بأبي ليب  ،الذي عرفت بقصتو قريش جميعيا  ،مما دعا
زوجتو أـ جميؿ لممجيء بحثا عف النبي عند سماعيا السورة  ،وىذا يدؿ عمى انتشارىا بيف الناس
ٔ ٔ7المعوذتان دراسة أسلوبٌة  ،إٌمان الكٌالنً  ،المجلة األردنٌة فً اللغة العربٌة وآدابها  ،المجلد ( )8العدد (ٖ)
تموز ٕٕٔٓ  ،صفحة ٖٖٕ
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أف ِ
ِ
الحديث َّ
ت أ َُّـ
ورِوي في
ت َبمَ َغ ْ
لت وقُ ِرَئ ْ
ىذه السورةَ لما نز ْ
بسرعة  ،يقوؿ الثعالبي في تفسيره ُ " :
ِ
ٍ
فأخ َذ
مع النبي صمّى اهلل عميو وسمّـ في
المسجد َوبَِيِد َىا ِف ْي ُر َح َج ٍرَ ،
اء ْ
ت أ ََبا َب ْك ٍر َو ُى َو َج ٌ
جميؿ فَ َج َ
الس َ
احب َؾ ىجانِي ،ولَو وج ْدتُو لَضرْبتُو بِي َذا ِ
ِ
َّ
ت :يا أبا ٍ
بكر َبمَ َغنِي َّ
الف ْي ِر"
ص ِرَىا وقَالَ ْ
َ ْ ََ
ص َ ََ
أف َ
الموُ بَِب َ
َ
ََ

ٕٔٚ

 ،وىذا

يدؿ عمى سرعة انتشارالسورة ،وشدة أذاىا ْلبي ليب وزوجتو  .وجاءت التاء فييا خمس مرات ،
حرؾ التنويف وقػُِرىء ولـ يسكػّف زدنا النوف
والالـ ست مرات  ،والياء ستاً  ،والنوف أربع مرات  ،واف ّ
ثالثاً أخرى .
وتطغى الداؿ عمى سورة اليمزة  ،وىي حرؼ قمقمة  ،فيو شدة وجير كما سبؽ ذكره  ،ويمحظ
أف صوتو طغى عمى معظـ اْلصوات في السورة تماماً  ،كما حدث في السور الثالث السابقة  ،يقوؿ
تعالى :
( وَ ْي ٌل لِ ُك ِ ّل هُمَزَ ةٍ لُمَزَ ٍة (ط) الَّ ِذي َجمَكَ مَاال وَفَ دَّدَهُ (ظ) ي َْحسَبُ أَنَّ مالَىُ أَخْ لَدَهُ (ع) َكلَّ لَجُ ْنبَذَنَّ هًِ
ا ْل ُحط َ َم ٌِ (غ) وَ ما أَدْراكَ مَا ا ْل ُحط َ َمٌُ (ػ) نا ُر اللَّ ِى ا ْلمُوقَدَةُ (ؼ) الَّتًِ تَطَّلِ ُك فَ لٍَ ْاألَ ْهئِدَةِ (ؽ) ِإنَّوا فَ لَج ِْو ْم
م ُْؤصَ دَةٌ (ؾ) هًِ فَ َم ٍد ُم َمدَّدَةٍ (ؿ) ) فقد تكررت الداؿ اثنتي عشرة مرة في آيات تسع  .أما حرؼ الياء
ىاء عند الوقؼ ،
فتتكرر سبع مرات  ،ومع تسكيف التاء المربوطة يتضاعؼ العدد إلى أربع عشرة ً
أف  " :الياء حرؼ ينتمي إلى حروؼ اإلخفاء"
وفي عمـ التجويد والقراءة القرآنية يذكر جالؿ الحنفي ّ
ٖٔٚ

وكأف الحروؼ المستخدمة في السور القصار كانت تساعد عمى التخفي والستر الذي اتخذه

المسمموف أوؿ أمرىـ في مكة ديدناً  ،وكأف أصوات ىذه الياء تشعر المتمقي بيوؿ المفاجأة يوـ
القيامة  ،أما حرؼ الميـ فيتكرر أربع عشرة مرة كذلؾ  ،ويظير اإلعجاز الرباني في اختيار الحروؼ
ٕ ٔ7الجواهر الحسان فً تفسٌر القرآن  ،الثعالبً  ،تحقٌق الشٌخ محمد علً معوض والشٌخ عادل أحمد عبد
الموجود ،دار إحٌاء التراث العربً – بٌروت  ،الطبعة األولى  ٔٗٔ8 -هـ  ،الجزء الخامس  ،صفحة ٖٙ7
ٖ ٔ7قواعد التجوٌد واإللقاء الصوتً  ،جالل الحنفً  ،صفحة ٔ9
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في ىذه السورة  ،ومنيا اليمزة التي وردت بشكؿ واضح سبع مرات  ،إذا أخذنا بالحسباف ىمزة (الذي
والتي) كما تمفظ في بداية الكالـ  ،ويظير كيؼ أف النص استخدـ اليمزة في ( مؤصدة ) ولـ يستخدـ
الواو  ،وفي ىذا يقوؿ فاضؿ السامرائي  " :أما اختيار اليمز فمو داللتو  ،ذلؾ أف اليمزة حرؼ ثقيؿ
شديد وىي عمى كؿ حاؿ أثقؿ مف الواو  .فاختار اليمزة عمى الواو لثقميا وشدتيا ْلف الموقؼ شديد
وصعب فيي المناسبة لثقؿ ذلؾ اليوـ وصعوبتو وشدتو  .....واف النطؽ بيا لثقيؿ فإذا قاؿ ( مؤ)
كاف كأف الشخص يعاني مف أسر ثقيؿ  .فيي أنسب وأد ّؿ عمى الكرب والثقؿ مف التسييؿ والنطؽ
بالواو "

ٗٔٚ

ويظير جمياً كيؼ أف ىناؾ عالقة وثيقة بيف الحروؼ المختارة في الكتاب العزيز

وأصواتيا وموضوع اآلية واإلحساس الذي يشعر بو مف يتموىا  ،وال شؾ في أف ىذا مف أسرار
اإلعجاز القرآني .وتتكرر الالـ أربعاً وعشريف مرة باحتساب المشددة منيا  ،وىي حرؼ إخفاء كما
يذكر الحنفي " ويقع اإلخفاء في حروؼ ويمتنع في حروؼ ...أما الحروؼ التي يقع فييا فيي الراء
والالـ والضاد والياء والميـ والنوف والواو والياء  .ويشترط في ىذه الحروؼ أف ال تكوف مشددة "

٘ٔٚ

وىذه الحروؼ استخدمت بكثرة في السور القصار مما يساعد عمى التخفي ونقؿ المعمومة بسرّية .
ولعدـ وضوح الصوت لدى التالوة بصوت منخفض ،يتردد ظيورىا في سور كثيرة كالعصر والقدر
والتيف واليمزة والكافروف والكوثر والفيؿ والماعوف.

وعند النظر في سورة القدر  ،في قولو تعالى ِ ( :إنَّا أَ ْنزَ ْلناهُ هًِ لَجْلَ ٌِ ا ْلقَد ِْر (ط) وَما أَدْراكَ
ف َ
ن َربِّوِ ْم مِنْ كُ ِ ّل
مَا لَجْلٌَُ ا ْلقَد ِْر (ظ) لَجْلٌَُ ا ْلقَد ِْر خَ جْ ٌر مِنْ أَ ْل ِ
ش ْو ٍر (ع) تَنَ َّز ُل ا ْلمَلئِ َكٌُ وَالرُّو ُح هِجوا بِ ِإ ْذ ِ
ٗ ٔ7لمسات بٌانٌة فً نصوص من التنزٌل  ،فاضل السامرائً  ،دار الشؤون الثقافٌة العامة  ،بغداد  ،الطبعة األولى
 ، ٔ999صفحة ٕٓٙ
٘ ٔ7قواعد التجوٌد واإللقاء الصوتً  ،جالل الحنفً  ،صفحة ٕٓٙ
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أف الراء فييا تتكرر إحدى عشرة مرة  ،وىي مف
أَمْ ٍر (غ) سَل ٌم هِ َ
ً َحتٍَّ َمطْلَ ِك ا ْلوَ ْج ِر (ػ)) يظير ّ
حروؼ اإلخفاء كما سبؽ ذكره  ،وترد النوف مع احتساب حركة التنويف عش اًر ،وىي حرؼ إخفاء
مد كاف ذلؾ مف مباحث
كذلؾ ،ويقوؿ الحنفي عف الراء ":فإف كاف ما قبميا ساكناً وىو ليس حرؼ ّ
اإلخفاء "

ٔٚٙ

أف ىناؾ
ونرى كيؼ سبقت الراء في كؿ فواصؿ السورة بحرؼ ساكف  ،وىذا يثبت ّ

إبداعاً في صوغ الحروؼ الستثمار موسيقاىا واف كاف ذلؾ في أوؿ البعثة  ،فيذه الصياغة لمحروؼ
تشي بشيء مف المالءمة لحاؿ المسمميف واضطرارىـ إلى التخفّي مف الكفار .

ويتكرر صوت الالـ في سورة الفيؿ إحدى عشرة مرة  ،كما تتكرر الجيـ خمس مرات  ،قاؿ
س َل فَ لَجْوِ ْم
ب ا ْلوِج ِل (ط) أَلَ ْم ي َْج َق ْل َكجْدَهُ ْم هًِ تَـْ لِج ٍل (ظ) وَأَرْ َ
تعالى  ( :أَلَ ْم تَرَ َكجْفَ هَ َق َل رَ بُّكَ بِأَصْ حا ِ
ف م َْأ ُكو ٍل (ػ) )
طَجْراً أَبابِج َل (ع) تَرْ ِمجوِ ْم بِحِجارَ ةٍ مِنْ ِ
جج ٍل (غ) هَ َج َقلَوُ ْم َكقَصْ ٍ
س ِّ
والالـ حرؼ إخفاء  ،والجيـ والالـ صوتاف مجيوراف يحققاف بظيورىما الموسيقى  ،والمدقؽ في
استعماؿ الجيـ وموقع ورودىا  ،في اآليات الكريمة  ،يمحظ أنيا وردت مع كممات قوية تشير لمعذاب
لمعصاة الظممة  ،وىو ما يناسب السور المكية بعامة والقصار فييا بخاصة في أوؿ زمف
والعقاب ُ
البعثة  ،فيذه الموسيقى السريعة تناسب موضوع التبشير والتحذير والزجر والوعيد ،الذي ظير في
ٍ
بشكؿ جمي  ،وال يناسب ىذا اإليقاع السريع السور الطواؿ  ،التي تتصؼ بالتفصيؿ
السور المكية
ٍ
لبسط وتوضيح  ،والسور القصار ال
واإليضاح لتعاليـ الديف وتفصيالتو  .فمقتضيات التشريع تحتاج
مدعي النبوة الكذابيف انتبيوا إلى الموسيقى القرآنية
تخدـ ىذا اليدؼ  ،ومما يستحؽ النظر فيو أف ّ

 ٔ7ٙقواعد التجوٌد واإللقاء الصوتً  ،جالل الحنفً  ،صفحة ٖٔ9

89

واعتماد نيايات الفواصؿ في النظـ القرآني  ،وحاولوا معارضة القرآف وبخاصة السور القصار ،مما
يشير إلى إحساسيـ بالموسيقى الظاىرة في السور القصار ،فمـ يحاولوا معارضة السور الطواؿ  ،بؿ
اختص قرآف مسيممة المكذوب باالعتماد عمى السور القصار لتقميدىا  ،فمسيممة تشبث بالسور
القصار وقمّدىا لما فييا مف موسيقى  ،فقاؿ كما يروى  " :يا ضفدع نقى كـ تنقيف ،أعالؾ فى الماء
وأسفمؾ فى الطيف  ،ال الماء تكدريف ،وال الشراب تمنعيف "

ٔٚٚ

وىناؾ مف قاؿ " ألـ تر كيؼ فعؿ

ربؾ بالحبمى  ،أخرج مف بطنيا نسمة تسعى  ،مف بيف شراسيؼ وأحشى "

ٔٚٛ

وكؿ مف ّادعى النبوة

يجرب ذلؾ إالّ في تقميده قصار السور .
أو حاوؿ تقميد القرآف ومعارضتو  ،لـ ّ

ويرد حرؼ النوف في سورة التيف سبع عشرة مرة  ،واذا حرؾ آخر( أجر و ٍ
تقويـ ) ولـ يوقؼ
ٌ
ُّ
ُ
عمييا صارت تسع عشرة مرة ،والنوف أكثر الحروؼ وروداً في التشكيؿ القرآني  ،ٜٔٚيقوؿ الزركشي :
" قد كثر في القرآف الكريـ ختـ كممة المقطع مف الفاصمة بحروؼ المد والميف والحاقو بالنوف ،
وحكمتو وجود التمكف مف التطريب بذلؾ  ...وجاء القرآف عمى أعذب مقطع وأسيؿ موقؼ "

ٓٔٛ

فالموسيقى القرآنية تساعد ىنا عمى نقؿ المعمومة وتيسير الحفظ  ،لذا يظير أثرىا أكثر مف غيرىا في
السور القصار .

 ٔ77المواهب اللدنٌة بالمنح المحمدٌة ،أحمد بن محمد القسطالنً  ،تحقٌق صالح الشامً،الجزء الثانً ،المكتب
اإلسالمً  ،بٌروت  ،الطبعة األولى ٔ ، ٔ99صفحة ٓٔ٘
 ٔ78المرجع نفسه  ،صفحة ٓٔ٘
 ٔ79انظر  ،محمد الحسناوي  ،الفاصلة فً القرآن  ،دار عمار  ،عمان  ،الطبعة الثانٌة  ، ٔ98ٙ ،صفحة ٕ9ٙ
ٓ ٔ8البرهان فً علوم القرآن  ،بدر الدٌن محمد الزركشً  ،تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم ،الجزء األول  ،دار
المعرفة للطباعة والنشر  ،بٌروت ،الطبعة الثانٌة  ،صفحة ٙ9 - ٙ8

ٓ9

َ
جن (ع) لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْآِ ْنسانَ هًِ
ور ِ
سجنِجنَ (ظ) وَ هذَا ا ْلبَلَ ِد ْاأل ِم ِ
ُون (ط) وَ ط ُ ِ
ِجن وَال َّز ْيت ِ
قاؿ تعالى  (:وَالتّ ِ
َ
حات هَلَوُ ْم أَ ْج ٌر َلجْ ُر
َن تَ ْق ِو ٍيم (غ) ثُ َّم َردَدْناهُ أَ ْ
سوَ َل ساهِلِجنَ (ػ) ِإالَّ الَّذِينَ آ َمنُوا وَفَ ِملُوا الصَّالِ ِ
أ ْحس ِ
ين (ؽ) أَلَجْسَ اللَّىُ بِأَ ْح َك ِم ا ْلحا ِكمِجنَ (ؾ) )ٔ ٔٛوفي ىذه السورة تتكرر
ُون (ؼ) هَما يُ َك ِذّبُكَ بَ ْقدُ بِال ِدّ ِ
مَمْ ن ٍ
الداؿ ست مرات  ،والراء أربع مرات  ،وما ىذا إال الستثمار الصوت في تشكيؿ موسيقى الكالـ بال
تكمؼ  ،فيبير مف سمع  ،فيعمؽ في اْلذىاف بسرعة ويسر .

وفي سورة االنشراح  ،يقوؿ تعالى :
( َألَ ْم نَ ْ
شرَ ْح لَكَ صَ دْرَ كَ (ط) وَ وَـَ ْقنَا فَ ْنكَ ِوزْ رَ كَ (ظ) الَّ ِذي أَ ْنقَضَ ظ َ ْورَ كَ (ع) وَ رَ هَ ْقنَا لَكَ ِذ ْكرَ كَ
(غ) هَ ِإنَّ َم َك ا ْل ُقس ِْر يُسْرًا (ػ) ِإنَّ َم َك ا ْل ُقس ِْر يُسْرًا (ؼ) هَ ِإذَا هَ ْ
رَل َ
ت هَا ْنصَ بْ (ؽ) و َِإلٍَ رَ بِّكَ هَارْ َلبْ
(ؾ) ) تتكرر الراء في ىذه السورة ثالث عشرة مرة  ،والراء حرؼ يتميز عند نطقو بالتكرار واالىتزاز
عمى طرؼ المساف فيو حرؼ تكرير  " ،والتكرير ارتعاد رأس المساف عند النطؽ بالحروؼ  ،وحرفو
الراء فقط "

ٕٔٛ

وىذا يوحي بتكرار العسر واليسر وترددىما في ىذه الحياة  ،وكذلؾ يناسب استم اررية

رفع ذكر النبي صمى اهلل عميو وسمـ  ،إلى آخر الزمف  ،والرغبة في اهلل وعبوديتو التي يجب أف
تستمر راسخة في قمب اإلنساف المؤمف  ،فالحرؼ مناسب جدا لفكرة السورة وموضوعيا  ،وقد جاءت
غاية في اإلبداع في صياغتيا وتناسؽ حروفيا  .وأيضا تتكرر في السورة العيف خمس مرات  ،وىي
حرؼ بيف الرخاوة والشدة في النطؽ  ،وكأنيا تذكر بطبيعة الحياة وما فييا مف شدة ورخاء .

ٔ ٔ8سورة التٌن
ٕ ٔ8تارٌخ آداب العرب  ،مصطفى صادق الرافعً  ،الجزء األول  ،صفحة ٓٓٔ
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َّوار ِإذا َجلَّها (ع)
َّمْس وَ ـُحاها (ط) وَا ْلقَم َِر ِإذا تَلها (ظ) وَالن ِ
أما سورة الشمس  ( :وَ الش ِ
وَاللَّجْ ِل ِإذا يَ ْمشاها (غ) وَالسَّما ِء وَ ما بَناها (ػ) ْ
سوَّاها (ؽ)
س وَ ما َ
وَاألَرْ ِ
ض وَما طَحاها (ؼ) َونَ ْو ٍ
هَأَ ْل َومَوا هُ ُجورَها وَ تَ ْقواها (ؾ) قَ ْد أَ ْهلَحَ مَنْ زَ َّكاها (ؿ) وَ قَ ْد خابَ مَنْ دَسَّاها (ضط) َكذَّب ْ
َت ثَمُودُ
بِط َ ْمواها (طط) ِإ ِذ ا ْنبَق َ
َث أَ ْ
س ْقجاها (عط) هَ َكذَّبُوهُ هَ َققَرُوها
شقاها (ظط) هَقا َل لَوُ ْم رَ سُو ُل اللَّ ِى ناقٌََ اللَّ ِى وَ ُ
سوَّاها (غط)وَ ال يَخافُ ُف ْقباها (ػط) )  ،فيظير فييا صوت حرؼ
هَدَمْ دَ َم فَ لَج ِْو ْم َربُّوُ ْم بِذَ ْنبِوِ ْم هَ َ
(الياء) في ضمير الغائبة في روييا  ،والياء صوت ميموس  ،ولكنو ىنا مع ألؼ المد ُوظؼ لمتنبيو،
فاستخداـ الػ (ىا) يشد انتباه المتمقي  ،ويزيد ىذه الوظيفة توكيداً القسـ الوارد في القسـ اْلوؿ مف
السورة  ،فيرتبط بالقسـ الذي توزع عمى متف اآليات  ،ليناسب موضوع اآلية مف اإلنذار والتحذير ،
وىذه النغمة الصوتية تشكؿ جواً مالئماً لموضوع التبشير واإلنذار ليرسخا في الذىف أوالً  ،وليكوف
المعنى مصحوباً بما يناسبو مف أصوات.
ىذه بعض اْلمثمة مف السور القصار عمى تكرار الحروؼ فييا مما يضفي عمى النص
موسيقى ال تجدىا عمى ىذا النحو في طواؿ السور  ،فيي في السور القصار تحقؽ توازيا صوتياً بيف
أجزاء اآليات .

السجع والفاصمة
يعد السجع مف أىـ الظواىر اإليقاعية في النص الكريـ  ،فالسجع يحدث توافقاً نغميا في
ّ
يعد مف أشكاؿ التوازي الصوتي  ،والسجع في القرآف ىو الفاصمة فيما أمر واحد  ،واف
اآليات  ،لذا ّ
تجنب بعض البالغييف مصطمح السجع خشية أف يشبَّو القرآف بالشعر أو النثر  .ويقع السجع في
مقدمة عناصر الموسيقى الداخمية في الكالـ  ،إذ يتحقؽ مف خاللو مف اإليقاع ما ال يتحقؽ مف سواه

ٕ9

مف العناصر  ،فيو في الكالـ بمنزلة الروي في الشعر ،يذكر الجاحظ في باب مف اْلسجاع في
الصمد بف الفضؿ بف عيسى الرقاشي :لـ تؤثر السجع عمى
الكالـ قصة تدؿ عمى أىميتو " ،قيؿ لعبد ّ
المنثور ،وتمزـ نفسؾ القوافي واقامة الوزف؟ قاؿ :إف كالمي لو كنت ال آمؿ فيو إال سماع الشاىد لق ّؿ
خالفي عميؾ  ،ولكني أريد الغائب والحاضر ،والراىف والغابر ،فالحفظ إليو أسرع  ،واآلذاف لسماعو
جيد المنثور ،أكثر مما تكممت بو
أنشط  ،وىو أحؽ بالتقييد وبقمة التفمّت .وما تكممت بو العرب مف ّ
مف جيد الموزوف ،فمـ يحفظ مف المنثور عشره  ،وال ضاع مف الموزوف عشره "

ٖٔٛ

 ،وىذا القوؿ

ٍ
لبشر يريد بو نشر كالمو  ،وتحفيظ طالبو  ،فكيؼ بكالـ جعمو الخالؽ متعبداً بتالوتو ،فما فيو مف
جممو يعيننا عمى حفظو بطرائؽ معجزة عمميا مف عمـ  ،وجيميا مف جيؿ  ،والسجع منيا  " ،والسجع
تواطؤ الفواصؿ في الكالـ المنثور عمى حرؼ واحد

ٗٔٛ

وىو مأخوذ أصالً مف سجع الحمامة والناقة،

يقوؿ الجوىري":وسجعت الحمامة ،أي ىدرت .وسجعت الناقة ،أي مدت حنينيا عمى جية واحدة"
ويعرؼ ابف فارس السجع فيقوؿ  " :السجع في الكالـ :أف يؤتى بو ولو فواصؿ كقوافي الشعر"

٘ٔٛ

ٔٛٙ

،

ويظير أكثر مف تعريؼ لكممة فواصؿ  ،أرى أنو دليؿ عمى عدـ التفريؽ بيف المصطمحيف  ،أي بيف
الفاصمة والسجع  ،فإف كانت الفاصمة في القرآف والسجعة في النثر  ،فكمتاىما واحدة في التطبيؽ
والمعنى  ،واف اختمؼ المفظ ،وال فائدة في الخوض في الحرب التي دارت بيف فريقيف  ،أحدىما يقوؿ
بالسجع في القرآف واآلخر يقوؿ بالفاصمة في القرآف ،وىما واحد  ،يقوؿ ابف سناف عف السجع :

ٖ ٔ8البٌان والتبٌٌن  ،الجاحظ  ،دار ومكتبة الهالل ،بٌروت  ٕٖٔٗ،هـ ،الجزء األول  ،صفحة ٕٖ9
ٗ ٔ8المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر  ،ضٌاء الدٌن بن األثٌر  ،تحقٌق أحمد الحوفً و بدوي طبانة  ،دار نهضة
مصر  ،القاهرة  ،الجزء األول  ،صفحة ٕٓٔ
٘ ٔ8الصحاح فً اللغة  ،الجوهري  ،الجزء الثالث  ،صفحة ٖٖٙ
 ٔ8ٙمجمل اللغة البن فارس  ،أحمد بن فارس القزوٌنً الرازي  ،تحقٌق :زهٌر عبد المحسن سلطان ،مؤسسة
الرسالة – بٌروت  ،الطبعة الثانٌة  ٔ98ٙ،م  ،الجزء األول  ،صفحة ٗ8ٙ

ٖ9

" السجع محمود إذا وقع سيالً مثي اًر بال كمفة وال مشقة  ،وبحيث يظير أنو لـ يقصد في نفسو وال
أحضره إال صدؽ معناه دوف موافقة لفظو "

ٔٛٚ

ويقوؿ ابف اْلثير  " :ثبت أف المسجوع مف الكالـ

أفضؿ مف غير المسجوع مف الكالـ وانما تضمف القرآف غير المسجوع ْلف ورود غير المسجوع
معج اًز أبمغ في باب اإلعجاز مف ورود المسجوع  ،ومف أجؿ ذلؾ تضمف القرآف القسميف جميعاً "

ٔٛٛ

فالفاصمة القرآنية  ،بحسب ىذا القوؿ ،قد تكوف مسجوعة أو غير مسجوعة ْ ،لف الفواصؿ نيايات
اآليات عامة واف كانت غير مسجوعة  ،أما السجع فقد يكوف صنفاً مف صنوؼ الفواصؿ القرآنية ،
لذلؾ سيعنى البحث بأنواع السجع الوارد في السور القصار  ،واف سماىا البعض فاصمة فال بأس ،
ولكف ما ييمنا ىو الفاصمة المسجوعة  ،فنحف نبحث في شكؿ مف أشكاؿ التوازي الصوتي الوارد في
السور القصار وآياتو التي ورد فييا كثيرة  ،ومف اْلمثمة عمى السجع سورة التكاثر ،يأتي السجع في
الراء في أوؿ آيتيف  ،ثـ يتبادؿ الدور مع الميـ والنوف  ،وىما مف مخارج صوتية متقاربة ،فالميـ
أغف  ،والنوف صوت أنفي لثوي مجيور مرقؽ أغف ،فالمثة والشفة
صوت أنفي شفيي مجيور مرقؽ ّ
قريبتاف وصفات الحرفيف واحدة  ،قاؿ تعالى  ( :أَ ْلوا ُك ُم التَّكاثُ ُر (ط) َحتٍَّ زُرْ تُ ُم ا ْلمَقابِرَ (ظ) َكلَّ
جن (ػ) لَتَ َروُنَّ ا ْل َج ِحج َم (ؼ) ثُ َّم
سَوْ فَ تَ ْقلَمُونَ (ع) ثُ َّم َكلَّ سَوْ فَ تَ ْقلَمُونَ (غ) َكلَّ لَوْ تَ ْقلَمُونَ ِف ْل َم ا ْلجَقِ ِ
ن النَّ ِق ِجم (ؾ) ) ويظير اْلمر نفسو في سورة االنشراح ،
جن (ؽ) ثُ َّم لَتُ ْ
سئَلُنَّ يَوْ َمئِ ٍذ فَ ِ
لَتَرَ ُونَّوا فَ جْنَ ا ْلجَقِ ِ
شر ْ
قاؿ تعالى  ( :أَلَ ْم نَ ْ
َح لَكَ صَ دْرَ كَ (ط) وَ وَـَ قْنا فَ ْنكَ ِوزْ رَ كَ (ظ) الَّ ِذي أَ ْنقَضَ ظ َ ْورَ كَ (ع) وَ رَ هَقْنا
لَكَ ِذ ْكرَ كَ (غ) هَ ِإنَّ مَكَ ا ْل ُقس ِْر يُسْراً (ػ) ِإنَّ مَكَ ا ْل ُقس ِْر يُسْراً (ؼ) هَ ِإذا هَر ْ
َل َ
وَإلٍ
ت هَا ْنصَ بْ (ؽ) ِ
رَ بِّكَ هَارْ َلبْ (ؾ) )  ،حيث تنتيي اآليات اْلربع اْلولى بالكاؼ  ،فتنتقؿ لمراء فالباء .
 ٔ87سر الفصاحة  ،ابن سنان الخفاجً  ،تحقٌق عبد المتعال الصعٌدي ،القاهرة ٖ٘ .ٔ9صفحة ٔٔ7
 ٔ88المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر  ،ضٌاء الدٌن بن األثٌر  ،تحقٌق أحمد الحوفً و بدوي طبانة  ،دار نهضة
مصر  ،القاهرة  ،الجزء األول  ،صفحة ٕٗٔ
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السجع المتساوي
وىو بحسب الدكتور إبراىيـ عالّف  " ،ما تساوت فيو الجممتاف في عدد الكممات "

ٜٔٛ

فإف

تساوى عدد الكممات مع اآلية التي تمييا فيو ضرب مف السجع  ،وىذا يظير في الكثير مف السور
القصار  ،كقولو تعالى في سورة الكوثر ِ ( :إنَّا أَفْ طَجْناكَ ا ْل َكوْ ثَرَ (ط) هَصَ ِ ّل لِ َربِّكَ وَا ْنحَرْ (ظ) "
َّاس (ع) )
وقولو تعالى َ ( :ملِ ِ
َّاس (ظ) ِإل ِى الن ِ
ك الن ِ
مِنْ َ
ش ِّر مَا خَ لَ َق (ظ) )

ٕٜٔ

ٜٔٔ

ٜٓٔ

َب ا ْلوَلَ ِق (ط)
أو قولو تعالى  ( :قُ ْل أَفُوذُ بِر ّ ِ

 ،فينا ترد أربع كممات ثـ أربع غيرىا  ،وتستمر السورة عمى ىذا

َّاثات هًِ ا ْل ُققَ ِد (غ) وَ مِنْ َ
لاس ٍق ِإذا وَ قَبَ (ع) وَ مِنْ َ
المنواؿ ( وَ مِنْ َ
ش ِّر
ش ِّر
سدَ
حاس ٍد ِإذا َح َ
ِ
ش ِّر النَّو ِ
ِ
(ػ) )  ،خمس كممات فخمساً أخرى  .وفي سورة اليمزة  ،تتكرر في كؿ اآليات سوى آيتيف اثنتيف ،
قاؿ تعالى  ( :وَ ْي ٌل لِ ُك ِ ّل هُمَزَ ةٍ لُمَزَ ةٍ (ط) الَّ ِذي َجمَكَ مَاال وَ فَ دَّدَهُ (ظ) ي َْحسَبُ أَنَّ مالَىُ أَخْ لَدَهُ (ع) َكلَّ
لَجُ ْنبَذَنَّ ِهً ا ْل ُحط َ َم ٌِ (غ) وَ ما أَدْراكَ مَا ا ْل ُحط َ َمٌُ (ػ) )

ٖٜٔ

وبعدىا ترد آية بثالث كممات  ،ثـ أربع ،

ثـ تأتي آخر آيتيف ثالثاً ثالثاً في قولو تعالى ِ ( :إنَّوا فَ لَج ِْو ْم م ُْؤصَ دَةٌ (ؾ) هًِ فَ َم ٍد ُم َمدَّدَةٍ (ؿ) )

ٜٗٔ

يات قَدْحاً (ظ)
يات َ
ُور ِ
وترد الظاىرة نفسيا في سورة العاديات  ،قاؿ تعالى  ( :وَا ْلقا ِد ِ
ـبْحاً (ط) هَا ْلم ِ
صبْحاً (ع) )
هَا ْل ُم ِم
جرات ُ
ِ

ٜ٘ٔ

وىنا تتكرر كممتاف في كؿ آية  ،ثـ تتحوؿ لثالث في اآليات ( هَأَثَرْ نَ

 ٔ89البدٌع فً القرآن أنواعه ووظائفه  ،إبراهٌم محمود عالن  ،الطبعة األولى ٕٕٓٓ  ،دائرة الثقافة واإلعالم ،
الشارقة  ،صفحة ٔٙ8
ٓ ٔ9سورة الكوثر
ٔ ٔ9سورة الناس
ٕ ٔ9سورة الفلق
ٖ ٔ9سورة الهمزة  ،اآلٌات ٔ٘-
ٗ ٔ9سورة الهمزة  ،اآلٌات 9-8
٘ ٔ9سورة العادٌات  ،آٌة ٖٔ-
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سطْنَ بِ ِى جَمْ قاً (ػ) )
بِ ِى نَ ْققاً (غ) هَ َو َ

ٜٔٙ

ثـ تتحوؿ ْلربع في اآليات ( ِإنَّ ْآِ ْنسانَ لِ َربِّ ِى لَ َكنُودٌ (ؼ)

ب ا ْل َخج ِْر لَ َ
وَإنَّىُ فَ لٍ ذلِكَ لَ َ
ش ِديدٌ (ؾ) )
ش ِوجدٌ (ؽ) و َِإنَّىُ لِ ُح ّ ِ
ِ

ٜٔٚ

.

س َل
والنوع نفسو مف التوازي
المجسد بالسجع يظير في سورة الفيؿ  ،في قولو تعالى  (:وَ أَرْ َ
ّ
جج ٍل (غ) )
فَ لَجْوِ ْم طَجْراً أَبابِج َل (ع) تَرْ ِمجوِ ْم بِحِجارَ ةٍ مِنْ ِ
س ِّ

ٜٔٛ

والكثير مف اآليات شواىد عمى ىذا

الصنؼ مف السجع المتساوي .

السجع المتوازي
وىو ،كما يذكر العمماء  " :أف يراعى في الكممتيف الوزف وحرؼ السجع كالقمـ والنسـ "

ٜٜٔ

وىو عند التطبيؽ عمى السور يتمثؿ في  ،أف تكوف الكممات اْلخيرة في اآليات متساوية في عدد
حروفيا  ،والحرؼ اْلخير متوافؽ فييا  ،وىو ظاىر في الكثير مف السور القصار .
سجَصْ لٍ نَارً ا َ
قاؿ تعالى  ( :تَب ْ
ب
ب وَ تَبَّ (ط) مَا أَ ْلنٍ َف ْنىُ مالُىُ وَ ما َكسَبَ (ظ) َ
ذات لَوَ ٍ
َّت يَدا أَبًِ لَوَ ٍ
( ع) )

ٕٓٓ

وتب ػ تشعر أف الواو جزٌء مف الكممة فتكوف ثالثة
 ،وعند الوقوؼ عمى الباء المشددة في ّ

حروؼ صوتياً واف ُوقؼ عمييا  ،وىي توافؽ عددياً كسب و ليب .وفي سورة االنشراح ظيور ليذا
النوع مف السجع  ،قاؿ تعالى َ ( :ألَ ْم نَ ْ
شرَ ْح لَكَ َ
ص ْدرَكَ (ط) وَوَ ـَ ْقنَا فَ ْنكَ ِوزْ رَكَ (ظ) الَّ ِذي أَ ْنقَضَ
ظ َ ْورَ كَ (ع) وَ رَ هَ ْقنَا لَكَ ِذ ْكرَكَ (غ) ) فالكممات ىنا تنتيي كميا بحرؼ واحد وضمير واحد أيضا ىو
 ٔ9ٙسورة العادٌات  ،آٌة ٗ٘-
 ٔ97سورة العادٌات  ،آٌة 8-ٙ
 ٔ98سورة الفٌل  ،آٌة ٖٗ-
 ٔ99التوقٌف على مهمات التعارٌف  ،زٌن الدٌن محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفٌن بن علً بن زٌن
العابدٌن الحدادي ثم المناوي القاهري  ،عالم الكتب القاهرة ،الطبعة األولىٔ99ٓ ،م  ،الجزء األول  ،صفحة ٓٔ9
ٕٓٓ سورة المسد

9ٙ

ٍ
متساو  ،فيي أربعة  ،وتنتيي السورة كذلؾ بيذا النوع مف السجع  ،مع تغير
الكاؼ  ،وعدد حروفيا
الحرؼ اْلخير في الكممة  ( :هَ ِإذَا هَ ْ
رَل َ
وَإلٍَ رَ بِّكَ هَارْ َلبْ (ؾ) )
ت هَا ْنصَ بْ (ؽ) ِ

ٕٔٓ

 ،مع تشابو

حرؼ العطؼ الفاء في بداية الكممة .

ب ا ْلوِج ِل (ط) أَلَ ْم ي َْج َق ْل َكجْدَهُ ْم
وفي سورة الفيؿ  ،قاؿ تعالى َ ( :ألَ ْم تَرَ َكجْفَ هَ َق َل َربُّكَ بِأَصْ حا ِ
ف
هًِ تَـْ لِج ٍل (ظ) وَأَرْ َ
س َل فَ لَج ِْو ْم طَجْراً أَبابِج َل (ع) تَرْ ِمجوِ ْم بِحِجارَ ةٍ مِنْ ِ
جج ٍل (غ) هَ َج َقلَوُ ْم َكقَصْ ٍ
س ِّ
م َْأ ُكو ٍل (ػ) )  ،وفي كامؿ السورة يكوف السجع في الكممات المنتيية بالالـ والمكونة مف خمسة
حروؼ  ،عدا كممة أبابيؿ .
وفي سورة العصر  ( :وَ ا ْلقَصْ ِر (ط) ِإنَّ ْآِ ْنسانَ لَوًِ ُخس ٍْر (ظ) ِإالَّ الَّذِينَ آ َمنُوا وَ فَ ِملُوا
صب ِْر (ع) ) وكؿ ىذا يشكؿ توازياً صوتياً في اآليات
حات َوتَواصَ وْ ا بِا ْل َح ِّق وَ تَواصَوْ ا بِال َّ
الصَّالِ ِ
والسور.
المطرف) ،وىو
يسمى (السجع
ّ
ومف أشكاؿ السجع الذي يسيـ في تحقيؽ التوازي  ،ما ّ
اختالؼ عدد الحروؼ في كممتي الفاصمتيف  ،ومنو في السور القصار ،قولو تعالى  ( :مِنْ َ
ش ِّر
َّاس (ػ) )
َّاس (غ) الَّ ِذي يُ َوس ِْوسُ ِهً ُ
ُور الن ِ
صد ِ
ْواس ا ْلخَ ن ِ
ا ْلوَ س ِ
حروفيا عف الناس .

ٕٔٓ سورة االنشراح
ٕٕٓ سورة الناس

ٕٕٓ

فكممة الخناس تختمؼ في عدد
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ص َمدُ (ظ) لَ ْم يَلِ ْد وَ لَ ْم يُولَ ْد (ع) )
وفي قولو تعالى  (:قُ ْل هُوَ اللَّىُ أَ َحدٌ (ط) اللَّىُ ال َّ

ٖٕٓ

وكممات

الفواصؿ الثالث ىنا تختمؼ في عدد الحروؼ  ،وفي آيات السور القصار كثير مف ىذه اْلمثمة .
وأنماط السجع المتوازف والمتوازي والمرصع والمتماثؿ

ٕٗٓ

كميا تسيـ في صنع ظاىرة التوازي

في اآليات .

االزدواج
يظير التوازي في السور القصار عبر أشكاؿ مختمفة مف أنماط البالغة  ،ومف ىذه اْلشكاؿ
االزدواج  ،الذي يعني  ،بحسب الرازي  " :أف يكوف المتكمـ بعد رعايتو اْلسجاع  ،يجمع في أثناء
القرائف بيف لفظتيف متشابيتي الوزف والروي "
جن (ظظ) )
َ
سبَإٍ بِنَب ٍَإ يَقِ ٍ

ٕٓٙ

ٕ٘ٓ

ج ْئتُكَ مِنْ
وعرض مثاالً عمى ذلؾ قولو تعالى  ( :وَ ِ

وذكر المثاؿ نفسو أبو الحسف الجرجاني في التعريفات ولكنو أسماه

تضميف المزدوج  ،وعرفو قائالً  " :ىو أف يقع في أثناء قرائف النثر والنظـ لفظاف مسجعاف بعد
مراعاة حدود اْلسجاع والقوافي اْلصمية "
قولو تعالى :

ٕٓٚ

وىذا الشكؿ مف التوازي ظير في سورة اليمزة  ،في

( وَ ْي ٌل لِ ُك ِ ّل هُمَزَ ةٍ لُمَزَ ةٍ (ط) ) ويظير كيؼ أف الكممتيف ىمزة ولمزة  ،مف وزف واحد

ٖٕٓ سورة اإلخالص  ،آٌة ٔ ٖ -
ٕٗٓ انظر  ،معجم المصطلحات البالغٌة  ،أحمد مطلوب  ،الجزء الثانً
ٕ٘ٓ نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز  ،فخرالدٌن الرازي  ،تحقٌق د .بكري شٌخ أمٌن ،دار العلم للمالٌٌن  ،بٌروت ،
الطبعة األولى ٘ ، ٔ98ص ٗٗٔ
 ٕٓٙسورة النمل  ،اآلٌة ٕٕ
 ٕٓ7التعرٌفات  ،أبو الحسن الجرجانً  ،دار الكتب العلمٌة  ،بٌروت  ،الطبعة األولى  ، ٕٓٓٓ ،صفحة ٗٙ

98

وروي واحد  ،ويأتي االزدواج كذلؾ في قولو تعالى َ " :ه ِإنَّ مَكَ ا ْل ُقس ِْر يُسْرً ا "

ٕٓٛ

فالوزف والروي

واحد  ،وىذا مف أشكاؿ التوازي الصرفي .

الموازنة
مف ظواىر التوازي ودالئمو التي ترد في السور القصار ،بشكؿ جمي  ،ما يسمى بالموازنة  ،وقد
ذكرىا ابف اْلثير بقولو  ":ىي أف تكوف ألفاظ الفواصؿ مف الكالـ المنثور متساوية في الوزف  ،وأف
يكوف صدر البيت الشعري وعجزه متساويي اْللفاظ وزناً "  ،ٕٜٓوىي لدى بعض الدارسيف ضرب مف
السجع  ،يعرفيا نجـ الديف بف اْلثير بقولو  ":أف تأتي الجممة مف الكالـ أو البيت مف الشعر متزف
الكممات متعادؿ المفظات في السجع "
الوزف دوف التقفية "

ٕٔٔ

ٕٓٔ

وذكرىا الخطيب القزويني بأنيا " تَػساوي الفاصمتيف في

فال يعتد بالروي ىنا بؿ بوزف الكممة  ،وعرفيا مصطفى الجويني قائالً " :

أف يكوف المفظ مف فواصؿ الكالـ المنثور متساوياً ويأمف الوزف "

ٕٕٔ

وفي اآلية الثانية والثالثة مف

ش ِّر مَا خَ لَ َق (ظ) وَ مِنْ َ
سورة الفمؽ  ،تظير الموازنة في قولو تعالى ":مِنْ َ
اس ٍق إِذَا وَ قَبَ (ع) " ،
ش ِّر َل ِ
فالكممتاف ( خمؽ و وقب ) متساويتاف لفظا ومختمفتاف قافية  .والموازنة تعطي الكالـ طالوة ورونقا

 ٕٓ8سورة االنشراح  ،آٌة ٘
 ٕٓ9المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر  ،ضٌاء الدٌن بن األثٌر  ،تحقٌق أحمد الحوفً و بدوي طبانة  ،مكتبة
ومطبعة نهضة مصر  ،القاهرة  ،الجزء األول  ،صفحة ٖ77
ٕٓٔ جوهر الكنز  ،نجم الدٌن بن األثٌر الحلبً  ،تحقٌق د .محمد زغلول سالم  ،منشأة المعارف باالسكندرٌة ،
صفحة ٖٕٗ
ٕٔٔ تلخٌص المفتاح فً المعانً والبٌان والبدٌع الخطٌب القزوٌنً  ،الطبعة األولى  ،مكتبة مصطفى البٌاتً الحلبً
وأوالده  ،ٔ9ٖ8صفحة ٕٖٙ
ٕٕٔ مصطفى الجوٌنً  ،البدٌع لغة الموسٌقى والزخرف  ،صفحة ٔ9ٙ
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فضال عما فييا مف عذوبة في السمع  ،كما يذكر ابف اْلثير " ولمكالـ بذلؾ طالوة ورونؽ وسببو
االعتداؿ ْلنو مطموب في جميع اْلشياء "

ٖٕٔ

.

جبا ُل
راش ا ْل َم ْبث ِ
ُوث (غ) وَ تَ ُكونُ ا ْل ِ
وتظير أيضا في قولو تعالى  " :يَوْ َم يَ ُكونُ النَّاسُ َكا ْلوَ ِ
ُوش (ػ) "
ن ا ْل َم ْنو ِ
َكا ْل ِق ْو ِ

ٕٗٔ

فكممتا المبثوث والمنفوش تساوتا في الوزف واختمفتا في القافية كذلؾ ،

جن (ػ) لَتَرَ وُنَّ ا ْل َج ِحج َم (ؼ) "
وتجيء في سورة التكاثر أيضا في قولو تعالى َ ":كلَّ لَوْ تَ ْقلَمُونَ ِف ْل َم ا ْلجَقِ ِ
ٕ٘ٔ

فمفظتا اليقيف والجحيـ متساويتاف .وظيرت الموازنة  ،في السور التي نزلت في المدينة  ،كما

يظير في سورة البينة المدنية  ،واف طالت آياتيا نسبيا  ،مقارنة بالسور القصار المكية  ،في قولو
َّق الَّذِينَ أُوتُوا ا ْل ِكتَابَ ِإ َّال مِنْ بَ ْق ِد مَا َجا َء ْتوُ ُم ا ْلبَجِّنٌَُ (غ) وَ مَا أُ ِمرُوا ِإ َّال لِجَ ْقبُدُوا اللَّىَ
تعالى  " :وَ مَا تَوَر َ
صجنَ لَىُ الدِّينَ ُحنَوَا َء َويُقِجمُوا الص ََّلةَ َوي ُْؤتُوا ال َّز َكاةَ وَ ذَلِكَ دِينُ ا ْلقَجِّ َم ٌِ (ػ) "
مُخْ لِ ِ

ٕٔٙ

فالبينة والقيمة

كممتاف متوازيتاف مع اختالؼ الروي  .وفي قولو تعالى  " :وَ آخَ ِرينَ ِم ْنوُ ْم لَمَّا يَ ْل َحقُوا بِ ِو ْم وَ هُوَ ا ْلق َِزي ُز
ا ْل َح ِكج ُم (ع) "

ٕٔٚ

توازت (العزيز والحكيـ ) في اآلية واختمفتا في الروي  ،وىذا مف التوازي الصرفي.

ٖٕٔ المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر  ،ضٌاء الدٌن بن األثٌر  ،الجزء األول  ،صفحة ٖ78
ٕٗٔ سورة القارعة  ،آٌة ٗ٘-
ٕ٘ٔ سورة التكاثر ٙ-٘،
 ٕٔٙسورة البٌنة
 ٕٔ7سورة الجمعة  ،آٌة ٖ

ٓٓٔ

التجزئة
مجزً ثالثة أجزاء أو أربعة "
والتجزئة بحسب قوؿ ابف منقذ  " :أف يكوف البيت ّأ

ٕٔٛ

كما قاؿ

المتنبي :
فنحف في جذؿ  ،والروـ في وجؿ

والبحر في خجؿ  ،والبر في شغؿ

ٕٜٔ

وفي تحرير التحبير  ،يذكر الكاتب تعريفيا بقولو  " :وىو أف الشاعر يجزىءالبيت مف الشعر
اء عروضية ويسجعيا كميا عمى روييف مختمفيف جزًءا بجزء  ،إلى آخر البيت  ،فاْلوؿ مف
جميعو أجز ً
الجزأيف عمى روي مخالؼ لروي البيت ،والثاني عمى روي البيت "

ٕٕٓ

وذكره ابف القيـ الجوزية في

الفوائد باسـ التجزيء وقاؿ " :ىو أف يكوف الكالـ مج أًز ثالثة أجزاء أو أربعة "

ٕٕٔ

وليذ الفف الكثير

مف الشواىد في السور القصار  ،وجاء في سورة الكوثر في قولو تعالى :

" ِإنَّا أَفْ طَجْناكَ ا ْل َكوْ ثَ َر (ط) هَصَ ِ ّل لِرَ بِّكَ وَا ْنحَرْ (ظ) إِنَّ شانِئَكَ هُ َو ْاألَ ْبتَ ُر (ع)"  ،ويشعر القارىء
ـبْحاً
يات َ
اء  ،ويرد في سورة العاديات كذلؾ  ،قاؿ تعالى  " :وَا ْلقا ِد ِ
بتجزيء السورة وكأنيا تػُق أُر أجز ً
سطْنَ بِ ِى َجمْ قاً (ػ)" وىذه
يات قَدْحاً (ظ) هَا ْل ُم ِم
صبْحاً (ع) هَأَثَرْ نَ بِ ِى نَ ْققاً (غ) هَوَ َ
جرات ُ
ِ
ُور ِ
(ط) هَا ْلم ِ

 ٕٔ8البدٌع فً البدٌع فً نقد الشعر  ،أسامة بن منقذ  ،تحقٌق عبد آ علً مهنا  ،دار الكتب العلمٌة بٌروت  ،الطبعة
األولى  ، ٔ987صفحة ٔٓٔ
 ٕٔ9أبو الطٌب المتنبً  ،دٌوانه  ،بشرح الواحدي  ،الجزء الثانً  ،داراألرقم  ،بٌروت(د.ت)  ،صفحة ٖٖ7
ٕٕٓ تحرٌر التحبٌر فً صناعة الشعر والنثر وبٌان إعجاز القرآن  ،ابن أبً اإلصبع المصري  ،تحقٌق د .حفنً
محمد شرف  ،الجمهورٌة العربٌة المتحدة  ،لجنة إحٌاء التراث اإلسالمً  ،صفحة ٕ99
ٕٕٔ الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البٌان  ،ابن قٌم الجوزٌة  ،الطبعة األولى  ،مطبعة السعادة  ،القاهرة
 ٖٕٔ7هـ  ،صفحة ٖٕٔ

ٔٓٔ

وَإنَّىُ فَ لٍ ذلِكَ
أربعة أجزاء تتوالى  ،تكمميا أجزاء ثالثة أخرى ىي قولو " ِإنَّ ْآِ ْنسانَ لِرَ بِّ ِى لَ َكنُودٌ (ؼ) ِ
ب ا ْلخَ ج ِْر لَ َ
لَ َ
ش ِديدٌ (ؾ) "
وَإنَّىُ لِ ُح ّ ِ
ش ِوجدٌ (ؽ) ِ

ٕٕٕ

.

شر ْ
وتأتي التجزئة في سورة االنشراح أيضا  ،في قولو عز مف قائؿ  " :أَلَ ْم نَ ْ
َح لَكَ صَ دْرَكَ (ط)
ـقْنا فَ ْنكَ ِوزْ رَ كَ (ظ) الَّ ِذي أَ ْنقَضَ ظ َ ْورَ كَ (ع) وَ رَ هَقْنا لَكَ ِذ ْكرَكَ (غ) "  ،وتأتي أيضا في قولو
وَ وَ َ
َث هًِ ْاألُ ِّمجِّجنَ رَ س ً
ُوال ِم ْنوُ ْم يَتْلُو َفلَج ِْو ْم آيَاتِ ِى وَ يُزَ ِّكجوِ ْم وَ يُ َقلِّ ُموُ ُم ا ْل ِكتَابَ وَا ْل ِح ْك َمٌَ
تعالى  " :هُوَ الَّ ِذي بَق َ
جن (ظ) "
ِ
وَإنْ َكانُوا مِنْ قَ ْب ُل لَوًِ ـَ َل ٍل مُبِ ٍ

ٖٕٕ

 ،فيشعر القارىء بالتجزيء في يتمو عمييـ آياتو ،

ويزكييـ  ،ويعمميـ الكتاب والحكمة .
جج ُك ْم مِنْ
وتأتي كذلؾ في قوؿ اهلل عز وجؿ  " :يا أَيُّ َوا الَّذِينَ آ َمنُوا هَ ْل أَدُلُّ ُك ْم فَ لٍ تِجارَ ةٍ تُ ْن ِ
ب أَلِ ٍجم (ضط) ت ُْؤ ِمنُونَ بِاللَّ ِى وَ َرسُولِ ِى َوتُجاهِدُونَ هًِ سَبِج ِل اللَّ ِى بِأَمْ والِ ُك ْم وَأَ ْنو ُِس ُك ْم ذلِ ُك ْم َخجْ ٌر لَ ُك ْم ِإنْ
فَ ذا ٍ
ُك ْنتُ ْم تَ ْقلَمُونَ (طط) "

ٕٕٗ

فتجزيء اإليماف باهلل والجياد بالماؿ والنفس  ،يفيد في الحفظ وايضاح

الفكرة وايصاؿ المعنى بسيولة .
ً ِإذا جاءَكَ ا ْلم ُْؤ ِمناتُ يُبايِ ْقنَكَ فَ لٍ أَنْ
ويظير التجزيء أيضاً في قولو تعالى  " :يا أَيُّ َوا النَّبِ ُّ
ْ
َ
ش ِر ْكنَ بِاللَّ ِى َ
ال يُ ْ
تان يَ ْوت َِرينَىُ بَجْنَ أَ ْي ِديوِنَّ
شجْئاً وَ ال يَس ِْر ْقنَ وَ ال يَزْ نِجنَ وَ ال يَ ْقتُ ْلنَ أوْ الدَهُنَّ وَال يَأتِجنَ بِبُ ْو ٍ
ٕٕ٘
ستَ ْموِرْ لَوُنَّ اللَّىَ ِإنَّ اللَّىَ َلوُو ٌر َر ِحج ٌم (ظط)"
ُوف هَبايِ ْقوُنَّ وَا ْ
وَأَرْ ُجلِ ِونَّ وَال يَق ِ
ْصجنَكَ هًِ َم ْقر ٍ
لب ما لمتجزيء مف دور في تسييؿ الحفظ
فتجزيء المبايعة يعيف عمى التذكر والحفظ  ،وال يغفؿ ذو ّ
وتيسيره قدر اإلمكاف عمى طالب العمـ القرآني  ،وىذا بالتأكيد ما احتاجتو حافظة الصحابة والمسمميف
احؿ .
أوؿ دعوة اإلسالـ وما تالىا مف مر َ
ٕٕٕ سورة العادٌات
ٖٕٕ سورة الجمعة  ،آٌة ٕ
ٕٕٗ سورة الصف
ٕٕ٘ سورة الممتحنة

ٕٓٔ

ووردت التجزئة في سور أخرى كالفمؽ والناس والعصر  ،ما يدؿ عمى كثرة استخداـ ىذا
يعد مف التوازي أوؿ اإلسالـ والدعوة .
اْلسموب المغوي الذي ّ

الترصيع

الترصيع مف الظواىر التي وردت في آي الكتاب الكريـ  ،وفي السور القصار بخاصة،
ويذكر قدامة بف جعفرالترصيع قائالً  " :فالترصيع أف تكوف اْللفاظ متساوية البناء متفقة االنتياء ،
سميمة مف عيب االشتباه وشيف التعسؼ واالستكراه ،يتوخى في كؿ جزئيف منيا متوالييف أف يكوف
ليما جزءاف متقابالف يوافقانيما في الوزف  ،ويتفقاف في مقاطع السجع  ،مف غير استكراه وال تعسؼ،
كقوؿ بعضي ـ  " :حتى عاد تعريضؾ تصريحا  ،وصار تمريضؾ تصحيحا " فيذا أحسف المنازؿ "
ٕٕٙ

 ،وقاؿ ابف سناف  " :ىو أف يعتمد تصيير مقاطع اْلجزاء مف البيت المنظوـ أو الفصؿ مف

الكالـ المنثور مسجوعة وكأف ذلؾ شػُّبػو بترصيع الجوىر في الحمي "

ٕٕٚ

 ،ومما ظف مف الترصيع

في السور القصار  ،قولو في سورة الضحى " :وَالـُّحٍ (ط) وَاللَّجْ ِل ِإذا سَجٍ (ظ) مَا وَ دَّفَ كَ رَ بُّكَ
جدْكَ يَتِجماً
وَ ما قَلٍ (ع) وَ لَ ْْلخِرَ ةُ َخجْ ٌر لَكَ مِنَ ْاألُولٍ (غ) وَ لَسَوْ فَ يُق ِ
ْطجكَ رَ بُّكَ هَتَرْ ـٍ (ػ) أَلَ ْم يَ ِ
َجدَكَ فائِلً هَأَ ْلنٍ (ؾ) هَأَ َّما ا ْلجَتِج َم هَل تَ ْقوَرْ (ؿ) وَأَمَّا السَّائِ َل
َجدَكَ ـَاالًّ هَوَدى (ؽ) وَ و َ
هَآوى (ؼ) وَ و َ

 ٕٕٙجواهر األلفاظ  ،قدامة بن جعفر البغدادي  ،تحقٌق محمد محً عبد الحمٌد،الطبعة األولى ٘ ، ٔ98دار الكتب
العلمٌة ببٌروت  ،صفحة ٖ
 ٕٕ7سر الفصاحة  ،ابن سنان الخفاجً  ،تحقٌق عبد المتعال الصعٌدي ،القاهرة ٖ٘ ، ٔ9صفحة ٖٕٕ

ٖٓٔ

هَل تَ ْن َورْ (ضط) وَأَمَّا بِنِ ْق َم ٌِ رَ بِّكَ هَ َح ِدّ ْ
ث (طط) "

ٕٕٛ

فنيايات اآليات تنتيي بصوت اْللؼ المقصورة،

وتتساوى ضحى و سجى وقمى في الوزف واف اختمفت الضمة عمى ضحى  ،وتتساوى تنير وتقير في
الوزف والسجع كذلؾ  ،وبذلؾ يتحقؽ الترصيع بما ىو اتفاؽ نيايات اآليات في الوزف فضالً عف
َب
السجع  .ويظير الترصيع أيضاً في سورة الفمؽ في أوؿ آيتيف في قولو تعالى  " :قُ ْل أَفُوذُ بِر ّ ِ
ا ْلوَلَ ِق (ط) مِنْ َ
ش ِّر مَا خَ لَ َق (ظ) " فنياية فمؽ وخمؽ واحدة في سجعة القاؼ  ،وىما عمى وزف واحد ،
ص َمدُ (ظ) "  ،وىنا
كما يرد الترصيع في قولو تعالى في سورة اإلخالص " :قُ ْل هُوَ اللَّىُ أَ َحدٌ (ط) اللَّىُ ال َّ
يقع التوافؽ في أحد و صمد في الوزف والسجع  ،وفي سورة العاديات يقع ذلؾ في خمس اآليات
صبْحاً (ع) هَأَثَرْ نَ بِ ِى
يات قَدْحاً (ظ) هَا ْل ُم ِم
جرات ُ
ِ
ُور ِ
اْلولى مف السورة  " :وَا ْلقا ِد ِ
يات ـَ بْحاً (ط) هَا ْلم ِ
وَإنَّىُ فَ لٍ ذلِكَ لَ َ
ب
نَ ْققاً (غ) هَوَ َ
وَإنَّىُ لِ ُح ّ ِ
ش ِوجدٌ (ؽ) ِ
سطْنَ بِ ِى جَمْ قاً (ػ) ِإنَّ ْآِ ْنسانَ لِرَ بِّ ِى لَ َكنُودٌ (ؼ) ِ
َ
ا ْلخَ ج ِْر لَ َ
ُور (ضط) "  ،فالكممتاف
ص َل مَا هًِ ال ُّ
ُور (ؿ) وَ ُح ِ ّ
صد ِ
ش ِديدٌ (ؾ) أهَل يَ ْقلَ ُم ِإذا بُ ْقثِرَ مَا هًِ ا ْلقُب ِ
ضبحا و قدحا  ،تساوتا في الوزف والسجع  ،وتمتيما صبحا بتغير بسيط في حركة الضـ عمى فائيا ،
ثـ جاءت كممتا نقعا وجمعا عمى اتفاؽ الوزف والسجع  ،وظير بعدىما لشييد و لشديد  ،في وزف
واحد وسجع واحد بؿ مع اقترانيما بالالـ المزحمقة أيضا  ،وتمتيما القبور والصدور متفقتيف في الوزف
والسجعة  ،وفي ىذه اْلمثمة يظير الترصيع عنص اًر مف عناصر اإليقاع في سور الكتاب العزيز
القصيرة .

 ٕٕ8سورة الضحى  ،آٌة ٔٔٓ-

ٗٓٔ

التطريز
والتطريز كما يقوؿ العسكري  " :أف يقع في أبيات متوالية مف القصيدة كممات متساوية في
الوزف فيكوف فييا كالطراز في الثوب  ،وىذا النوع قميؿ في الشعر "

ٕٕٜ

 ،ويورد أمثمة لو مف الشعر

كقولو في مرثية :
أصبحت أوجو القبور وضاء

وغدت ظممة القبور ضياء

يوـ أضحى طريدة لممن ػػايػػا

ففقدنا بو الغنى والغػَناء

يوـ ظؿ الثرى يضـّ الثريػػا

فعدمنا منو السنا والسناء

يػػوـ فاتت بو بوادر ش ػ ػػؤـ

فرزينا بو الثرى والثراء

فالتطريز ىنا في " يوـ أضحى ويوـ ظؿ ويوـ فاتت " ويذكر مثاالً آخر مف قوؿ زياد اْلعجـ :
ومتى يؤامر نفسو مستمحيا

في أف يجود لدى الرجاء يقؿ ُجػد

أو أف يعود لو بنفحة نائؿٍ

يعد الكرامة والحياء يقؿ ع ِػد

أو في الزيادة بعد جزؿ عطية

لممستزيد مف العفاة يقؿ ِ
زد

ٖٕٓ

وىنا جاء التطريز في آخر كممتيف في كؿ بيت  ،لذا فالتطريز قد يأتي في أوؿ الكالـ أو آخره  ،وابف
القيـ الجوزية يذكر أنواعاً لو مف القرآف  ،ويعرفو بقولو  " :ىو أف تأتي قبؿ القافية بسجعات متتالية
فيبقى في اْلبيات أواخر الكالـ كالطراز في الثوب "

ٖٕٔ

ويذكر أنو وجده في القرآف وفي شعر

 ٕٕ9الصناعتٌن  ،أبو هالل الحسن بن عبدهللا العسكري  ،تحقٌق علً محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  ،الطبعة
األولى ٕ٘ ، ٔ9دار إحٌاء الكتب العربٌة  ،القاهرة ،صفحة ٕ٘ٗ
ٖٕٓ المرجع نفسه  ،صفحة ٕٗٙ
ٖٕٔ معجم المصطلحات البالغٌة وتطورها  ،أحمد مطلوب  ،مطبعة المجمع العلمً العراقً  ، ٔ98ٙالجزء الثانً ،
صفحة ٕٙ9

٘ٓٔ

المولديف ويقسمو إلى ثالثة أقساـ  ،اْلوؿ  :مالو عمماف  ،عمـ مف أولو وعمـ مف آخره  ،والثاني  :ما
لو عمـ مف أولو  ،والثالث ما لو عمـ مف آخره  ،وأورد لو أمثمة مف القرآف كميا مف طواؿ السور.

ٕٖٕ

وبالعودة إلى السور القصار يظير التطريز واضحا  ،كقولو تعالى  " :وَ وَ َجدَكَ ـَاالًّ هَ َودى
َجدَكَ فائِلً هَأَ ْلنٍ (ؾ) "
(ؽ) وَ و َ

ٖٖٕ

والتطريز ّبي ٌف في أوؿ اآلية في (ووجدؾ ضاال) و (ووجدؾ

ب وَا ْل ُم ْ
ش ِركِجنَ هًِ
عائال)  ،ويأتي التطريز أيضا في قولو تعالى ِ " :إنَّ الَّذِينَ َكوَرُوا مِنْ أَ ْه ِل ا ْل ِكتا ِ
نار َجوَنَّ َم خالِدِينَ هِجوا أُولئِكَ هُ ْم َ
حات أُولئِكَ هُ ْم خَ جْ ُر
ش ُّر ا ْلب َِريَّ ٌِ (ؼ) إِنَّ الَّذِينَ آ َمنُوا وَفَ ِملُوا الصَّالِ ِ
ِ
ا ْلب َِريَّ ٌِ (ؽ) "

ٖٕٗ

(إف الذيف كفروا) ثـ (إف الذيف آمنوا)  ،وفي
فالتطريز يتجمى في أوؿ اآلية في ّ

آخرىا في (أولئؾ ىـ شر البرية) و(أولئؾ ىـ خير البرية).
بد مف وجود فسحة أوسع ونفس أطوؿ في اآليات ،لذلؾ ظير
ولتحقيؽ تطريزات كثيرة ال ّ
التطريز في السور المدنية أكثر مف ظيوره في السور المكية  .ومف التطريز ما جاء في قولو تعالى :
وط كانَتا تَ ْح َ
ُوح وَامْ رَأَ َ
" ـَ رَ بَ اللَّىُ َمثَلً لِلَّذِينَ َكوَرُوا امْ رَأَ َ
ْن مِنْ ِفبا ِدنا صالِ َحج ِْن
ت لُ ٍ
ت َف ْبدَي ِ
تن ٍ
هَخانَتاهُما هَلَ ْم يُ ْمنِجا َف ْنوُما مِنَ اللَّ ِى َ
شجْئاً وَ قِج َل ا ْدخُل النَّارَ مَكَ الدَّا ِخلِجنَ (ضط) وَـَ رَبَ اللَّىُ َمثَلً لِلَّذِينَ
ت هِرْ فَوْ نَ ِإ ْذ قالَ ْ
آ َمنُوا امْ رَأَ َ
جنًِ مِنَ
ت رَ ّ ِ
جنًِ مِنْ هِرْ فَوْ نَ وَ فَ َملِ ِى وَ نَ ّ ِ
ْن لًِ ِف ْندَكَ بَجْتاً هًِ ا ْل َجنَّ ٌِ َونَ ّ ِ
ب اب ِ
ا ْلقَوْ ِم الظَّالِمِجنَ (طط)

ٖٕ٘

 ،وىنا جاء التطريز في بداية اآليات ( ،وضرب اهلل مثال لمذيف كفروا) ثـ

(وضرب اهلل مثال لمذيف آمنوا)  ،وىذه السورة مدنية كما ىي سورة البينة قبميا  ،وفي السورة نفسيا
س ُك ْم وَأَ ْهلِج ُك ْم نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَا ْلحِجارَ ةُ فَ لَجْوا
يأتي أيضا في اآليات  " :يا أَيُّ َوا الَّذِينَ آ َمنُوا قُوا أَ ْنوُ َ
ٕٖٕ معجم المصطلحات البالغٌة وتطورها  ،أحمد مطلوب  ،الجزء الثانً  ،صفحة ٕٓ7ٔ -ٕ7
ٖٖٕ سورة الضحى
ٖٕٗ سورة البٌنة
ٖٕ٘ سورة التحرٌم

ٔٓٙ

شدادٌ ال يَ ْقصُونَ اللَّىَ مَا أَمَرَ هُ ْم َويَ ْو َقلُونَ مَا ي ُْؤ َمرُونَ (ؼ) يا أَيُّوَا الَّذِينَ َكوَرُوا ال
مَلئِ َكٌٌ ِللظ ٌ ِ
تَ ْقتَ ِذرُوا ا ْلجَوْ َم ِإنَّما ت ُْجزَ وْ نَ ما ُك ْنتُ ْم تَ ْق َملُونَ (ؽ) يا أَيُّ َوا الَّذِينَ آ َمنُوا تُوبُوا ِإلٍَ اللَّ ِى تَوْ بَ ًٌ نَصُوح ًا فَسٍ
ً وَالَّذِينَ
رَ بُّ ُك ْم أَنْ يُ َكوِّرَ فَ ْن ُك ْم َ
َّات تَ ْج ِري مِنْ تَ ْحتِ َوا ْاألَ ْنوا ُر يَوْ َم ال يُخْ ِزي اللَّىُ النَّبِ َّ
سجِّئاتِ ُك ْم وَ يُ ْد ِخلَ ُك ْم َجن ٍ
آ َمنُوا َم َقىُ نُو ُرهُ ْم يَسْقٍ بَجْنَ أَ ْي ِديوِ ْم وَبِأَيْمانِوِ ْم يَقُولُونَ رَ بَّنا أَ ْت ِم ْم لَنا نُورَنا ْ
وَالوِرْ لَنا ِإنَّكَ فَ لٍ ُك ِ ّل
َ
شًْ ٍء قَ ِدي ٌر (ؾ) "

ٕٖٙ

ويظيرالتطريز جمياً في بداية اآليات .

ويأتي التطريز كذلؾ في سورة المنافقيف المدنية أيضا  ،في قولو تعالى  " :هُ ُم الَّذِينَ يَقُولُونَ
َّماوات ْ
ض وَلكِنَّ ا ْلمُناهِقِجنَ ال
ال تُ ْنوِقُوا فَ لٍ مَنْ ِف ْندَ َرسُو ِل اللَّ ِى َحتٍَّ يَ ْنوَـُّوا وَ لِلَّ ِى خَزائِنُ الس
وَاألَرْ ِ
ِ
يَ ْوقَوُونَ (ؽ) يَقُولُونَ لَئِنْ رَ َجقْنا إِلٍَ ا ْل َم ِدينَ ٌِ لَجُخْ ِرجَنَّ ْاألَفَ ُّز ِم ْنوَا ْاألَذَ َّل وَ لِلَّ ِى ا ْل ِق َّزةُ وَ لِرَ سُولِ ِى
وَ لِ ْلم ُْؤ ِمنِجنَ وَ لكِنَّ ا ْلمُنا ِهقِجنَ ال يَ ْقلَمُونَ (ؾ)

" ٕٖٚ

والتطريز واضح في نياية اآليتيف  ،عند ولكف

المنافقيف ال يفقيوف ثـ ما يمييا ولكف المنافقيف ال يفقيوف .

ويجيء في سورة الصؼ  ،وىي مدنية كذلؾ  ،في قولو تعالى " :ي ُِريدُونَ لِجُطْ ِو ُؤا نُو َر اللَّ ِى
َ
ين ا ْل َح ِّق لِجُظْ ِورَ هُ
ُور ِه وَ لَوْ َك ِرهَ ا ْلكا ِهرُونَ (ؾ) هُوَ الَّ ِذي أَرْ َ
س َل رَ سُولَىُ بِا ْلوُدى َو ِد ِ
بِأ ْهوا ِه ِو ْم وَاللَّىُ ُمتِ ُّم ن ِ
ين ُكلِّ ِى وَ لَوْ َك ِر َه ا ْل ُم ْ
ش ِر ُكونَ (ؿ) "
فَ لٍَ ال ِدّ ِ
كره الكافروف  ،ولو كره المشركوف .

 ٕٖٙسورة التحرٌم
 ٕٖ7سورة المنافقون
 ٕٖ8سورة الصف

ٕٖٛ

وأتى التطريز ىنا في نياية اآليات  ،في قولو  :ولو

ٔٓ7

تشابه األطراف

اختمؼ البالغيوف في تعريؼ ىذا المصطمح  ،فالقزويني اعتبره مف مراعاة النظير ،فقاؿ " :
ومف مراعاة النظير ما يسميو بعضيـ " تشابو اْلطراؼ " ،وىو أف يختـ الكالـ بما يناسب أولو في
المعنى "

ٕٖٜ

 ،مثؿ قولو تعالى  " :ال تُد ِْر ُكىُ ْاألَبْصا ُر وَ هُوَ يُد ِْركُ ْاألَبْصارَ وَ هُوَ اللَّ ِطجفُ ا ْلخَبِج ُر

(ٖٓٔ) "

ٕٓٗ

فإف المطيؼ يناسب ما ال يدرؾ بالبصر ،والخبرة تناسب مف يدرؾ شيئا فإف مف يدرؾ

شيئاً يكف خبي ار بو .
وىذ النمط مف التوازي يممس في آيات تطوؿ نسبيا  ،لذا فقد غاب عف السور القصار المكية
في الجزء الثالثيف  ،وتركز في السور المدنية  ،والمعروؼ عنيا أنيا تطوؿ  ،لذا ظير في الجزء
سنٌٌَ لِمَنْ كانَ يَرْ ُجوا اللَّىَ
جو ْم أُسْوَ ةٌ َح َ
الثامف والعشريف في اآليات اآلتية  ،قاؿ تعالى  " :لَقَ ْد كانَ لَ ُك ْم هِ ِ
ً ا ْل َح ِمجدُ "
وَا ْلجَوْ َم ْاْلخِرَ وَ مَنْ يَتَ َو َّل هَ ِإنَّ اللَّىَ هُوَ ا ْل َمنِ ُّ

ٕٔٗ

 ،فالتولي واالستغناء عف ديف اهلل ال يضره

شيئاً  ،فاهلل غني عف المشركيف وعف البشر كميـ  ،فانتيت اآلية بما ناسب أوليا ومضمونيا  ،وننتقؿ
َ
َّن ا ْهتَرى فَ لٍَ
لمثاؿ آخر في سورة مدنية أخرى موسومة بالقصر  ،في قولو تعالى  " :وَ مَنْ أظْلَ ُم ِمم ِ
ْلم وَاللَّىُ ال يَ ْو ِدي ا ْلقَوْ َم الظَّالِمِجنَ (ؽ) "
اللَّ ِى ا ْل َكذِبَ َوهُوَ يُدْفٍ ِإلٍَ ْآِس ِ

ٕٕٗ

وتتناسب بداية اآلية مف

لممصر عمى الظمـ .
ظمـ الكافر لنفسو وينيييا اهلل عز وج ّؿ بما يشبو بدايتيا مف نفي ىدايتو
ّ

 ٕٖ9اإلٌضاح فً علوم البالغة  ،الخطٌب القزوٌنً  ،دار الكتب العلمٌة بٌروت  ،صفحة ٖ٘7 - ٖ٘ٙ
ٕٓٗ األنعام
ٕٔٗ سورة الممتحنة  ،آٌة ٙ
ٕٕٗ سورة الصف

ٔٓ8

َّات تَ ْج ِري مِنْ تَ ْحتِ َوا
وفي السورة نفسيا جاء في قولو تعالى  " :يَ ْموِرْ لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم وَ يُ ْد ِخ ْل ُك ْم َجن ٍ
َظج ُم (ظط) "
ْن ذلِكَ ا ْلوَوْ ُز ا ْلق ِ
ْاألَ ْنوا ُر وَ مَساكِنَ طَجِّبًٌَ هًِ َجن ِ
َّات فَ د ٍ

ٖٕٗ

ففييا يأتي التشابو ،فالفوز

العظيـ ىو الفوز بالجنة التي وصفت في اآلية  ،وتمييا آية تتضمف المعنى نفسو في قولو تعالى :
" وَأُخْ رى تُ ِحبُّونَوا نَصْ ٌر مِنَ اللَّ ِى وَ هَتْ ٌح قَ ِريبٌ وَ بَ ِ ّ
ش ِر ا ْلم ُْؤ ِمنِجنَ (عط) "

ٕٗٗ

فالبشارة في نياية اآلية ،

واْلمر بيا كاف بسبب الفوز بالجنة والنصر عمى العدو وفتح البالد  ،وىذا يوافؽ معنى اآلية التي
ورد في أوليا .

وفي سورة الجمعة يأتي قولو تعالى  " :وَ ال يَتَ َمنَّوْ نَىُ أَبَداً بما قَدَّم ْ َ
يو ْم وَاللَّىُ فَ لِج ٌم
َت أ ْي ِد ِ
ِ
بِالظَّالِمِجنَ (ؽ) "  ،وانتيت اآلية بعممو بالظالميف  ،وىو عممو بكؿ خطاياىـ وأفعاليـ السيئة التي قد
يكوف الكثير مف الناس لـ يطمع عمييا  ،فاهلل عميـ بأفعاليـ وظمميـ  ،كما جاء في قولو في آخر
وَإذا رَأَوْ ا تِجارَ ةً أَوْ لَ ْوواً ا ْنوَـُّوا ِإلَجْوا وَ تَرَ ُكوكَ قائِماً قُ ْل مَا ِف ْندَ اللَّ ِى خَ جْ ٌر مِنَ اللَّ ْو ِو
السورة نفسيا ِ " :
َّازقِجنَ (طط) "
وَ مِنَ التِّجارَ ةِ وَاللَّىُ خَ جْ ُر الر ِ

ٕ٘ٗ

اْلخروي
إذ ينتيي طرؼ اآلية بتأكيد أفضمية رزؽ اهلل
ّ

الدنيوي الذي يسعى لو الناس في الدنيا  ،وقد يتركوف صالتيـ لمبيع والشراء والميو سعيا
عمى الرزؽ
ّ
وراء رزؽ فافٍ  ،وىكذا تتشابو اْلطراؼ ىنا .

ٖٕٗ سورة الصف
ٕٗٗ سورة الصف
ٕ٘ٗ سورة الصف

ٔٓ9

وجاء في قولو تعالى  " :وَ يَرْ ُز ْقىُ مِنْ َحج ُ
ْث ال ي َْحتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَ َّك ْل فَ لٍَ اللَّ ِى هَوُوَ َح ْ
سبُىُ ِإنَّ
اللَّىَ بالِ ُن أَمْ ِرهِ قَ ْد َج َق َل اللَّىُ لِ ُك ِ ّل َ
شًْ ٍء قَدْراً "

ٕٗٙ

 ،فتقسيـ الرزؽ وتقدير اْلقوات يقتضياف تقسيماً

عز وج ّؿ  ،وىذا ما انتيت بو اآلية مف تقدير اهلل لكؿ
يعممو اهلل وال يعممو أحد  ،بقدر معموـ منو ّ
س َقتِ ِى وَ مَنْ قُ ِد َر فَ لَجْ ِى ِرزْ قُىُ هَ ْلجُ ْن ِو ْق ِممَّا
س َق ٌٍ مِنْ َ
شيء  .وفي آية ثانية يقوؿ اهلل تعالى  " :لِجُ ْن ِو ْق ذُو َ
سج َْج َق ُل اللَّىُ بَ ْقدَ ُفس ٍْر يُسْر ًا "
آتاهُ اللَّىُ ال يُ َكلِّفُ اللَّىُ نَ ْوساً ِإالَّ مَا آتَاهَا َ

ٕٗٚ

وىنا تنتيي اآلية بأف اهلل

قدرالموجود وأف
سيجعؿ اليسر بعد العسر  ،وىو يؤكد ما ورد في اآلية منذ أوليا في اإلنفاؽ عمى ْ
التوسعة ستأتي يوما لممعسر الذي ال يجد  ،فاْلياـ تتغير واْلحواؿ كذلؾ .

ً لِ َم
ونجد الظاىرة نفسيا في سورة مدنية أخرى  ،سورة التحريـ  ،في قولو تعالى  " :يَأَيُّوَا النَّبِ ُّ
َ
جكَ وَاللَّىُ َلوُو ٌر َر ِحج ٌم (ط) " فنياية اآلية بمغفرة اهلل
ت َُح ِّر ُم مَا أَ َح َّل اللَّىُ لَكَ تَ ْبتَ ِمً مَرْ
ـَات أَزْ وَا ِ
ورحمتو لمرسوؿ  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،تشابو وتوافؽ البداية في تحريـ الرسوؿ لجاريتو مارية عمى
وَإ ْذ
نفسو وىي ما قد أحمّو اهلل لو إلرضاء زوجاتو  ،فمغفرة اهلل تشممو  ،وفي آية تمييا  ،قاؿ تعالى ِ ":
ج ِى َح ِديثاً هَلَمَّا نَبَّأَ ْ
ت بِ ِى وَأَظْوَرَ هُ اللَّىُ فَ لَجْ ِى َفرَّفَ بَقْـَ ىُ وَأَفْ رَ ضَ فَنْ
أَ َ
س َّر النَّبِ ُّ
ً ِإلٍ بَق ِ
ْض أَزْ وا ِ
ً ا ْل َقلِج ُم ا ْلخَبِج ُر (ع) "  ٕٗٛفمماذا لـ ِ
ْض هَلَمَّا نَبَّأَها بِ ِى قالَ ْ
تنتو اآلية بالقوي
ت مَنْ أَ ْنبَأَكَ هَذَا قا َل نَبَّأَنِ َ
بَق ٍ
سر
العزيز أو الغني الحميد ؟! لقد انتيت بما يوافؽ ويشابو بدايتيا ومضمونيا مف حادثة إفشاء ّ
وكالـ خفي بيف الرسوؿ واحدى زوجاتو ،فعمـ اهلل وخبرتو توافؽ وتشابو اآلية وحديث اإلسرار فييا .

 ٕٗٙسورة الطالق  ،آٌة ٖ
 ٕٗ7سورة الطالق  ،آٌة 7
 ٕٗ8سورة التحرٌم

ٓٔٔ

رد العجز عمى الصدر

ىذا الفف مف التوازي سمي عند المتأخريف بالتصدير  ،يذكره الحموي قائالً  " :ىذا النوع الذي
أخؼ عمى المستمع وأليؽ
رد اْلعجاز عمى الصدور سماه المتأخروف التصدير  ،والتصدير ىو
ّ
ىو ّ
بالمقاـ "

ٕٜٗ

 ،وسماه الحاتمي التصدير  ،كذلؾ وعرفو قائالً  " :ىو أف يبدأ الشاعر بكممة في البيت

في أولو أو في عجزه أو في النصؼ منو ثـ يرددىا في النصؼ اْلخير فإذا نظـ الشعر عمى ىذه
الصنعة تييأ استخراج قوافيو وقبؿ أف يطرؽ أسماع مستمعيو  ،وىو الشعر الجيد "

ٕٓ٘

 ،وىذا

التعريؼ أنسب لمشعر  ،لذا سيعتمد تعريفو لمنثر  ،يقوؿ عنو المدني  " :وىو في النثر  :أف يجعؿ
أحد المفظيف المكرريف  ،أعني المتفقيف في المفظ والمعنى أو المتجانسيف  ،وىما المتشابياف في المفظ
دوف المعنى أو الممحقيف بالمتجانسيف وىما المفظاف المذاف يجمعيما االشتقاؽ أو شبيو  ،في أوؿ
الفقرة والمفظ اآلخر في آخرىا "

ٕٔ٘

ووضح المدني أقسامو متبعاً  " ،فيكوف أربعة أقساـ :

اْلوؿ  :أف يكونا مكرريف كقولو تعالى  " :وَ تَخْ َ
شٍ النَّاسَ وَاللَّىُ أَ َح ُّق أَنْ تَخْ شاهُ "

ٕٕ٘

والثاني  :أف يكونا متجانسيف نحو قوليـ  " :سائؿ المئيـ يرجع ودمعو سائؿ "
ستَ ْموِرُوا َربَّ ُك ْم ِإنَّىُ كانَ َلوَّار ًا "
والثالث أف يجمع المفظيف االشتقاؽ نحو قولو تعالى  " :ا ْ

ٖٕ٘

 ٕٗ9خزانة األدب وغاٌة األرب  ،ابن حجة الحموي  ،القاهرة ٖٗٓٔ هـ ص ٗٔٔ
ٕٓ٘ حلٌة المحاضرة فً صناعة الشعر ،أبو علً الحاتمً  ،تحقٌق د .جعفر الكتانً  ،دار الرشٌد للنشر ،
العراق ٔ979الجزء األول  ،صفحة ٕٔٙ
ٕٔ٘ أنوار الربٌع فً أنواع البدٌع  ،ابن معصوم المدنً  ،تحقٌق شاكر هادي شكر  ،مطبعة النعمان النجف  ،العراق
 ،الطبعة األولى  ،الجزء الثالث ،صفحة ٗ9
ٕٕ٘ سورة األحزاب  ،آٌة ٖ7
ٖٕ٘ سورة نوح  ،آٌة ٓٔ

ٔٔٔ

والرابع  :أف يجمعيما شبو االشتقاؽ ،نحو قولو تعالى  " :قا َل ِإنًِّ لِ َق َملِ ُك ْم مِنَ ا ْلقالِجنَ "

ٕٗ٘

"

ٕ٘٘

،

إذف نستطيع القوؿ إ ّف رد العجز عمى الصدر ىو تكرار الكممة التي وردت في أوؿ اآلية  ،بمفظيا
التاـ أو المشتؽ  ،في آخر اآلية  ،وىذا النمط مف التوازي يظير عمى نحو قميؿ في السور القصار ،
َظ ِجم "
ومنو ما ورد في قولو تعالى  " :ذلِكَ هَـْ ُل اللَّ ِى ي ُْؤتِج ِى مَنْ يَشا ُء وَاللَّىُ ذُو ا ْلوَـْ ِل ا ْلق ِ

ٕ٘ٙ

إذ

جاءت كممة الفضؿ في أواخر العجز مردودة عمى فضؿ في تضاعيؼ الصدر  .وجاء أيضاً في قولو
ش ِر ْكنَ بِاللَّ ِى َ
ً ِإذَا َجاءَكَ ا ْلم ُْؤ ِمنَاتُ يُبَايِ ْقنَكَ فَ لٍَ أَنْ ال يُ ْ
شجْئًا وَ ال يَس ِْر ْقنَ وَال
تعالى  " :يَأَيُّوَا النَّبِ ُّ
ْ
َ
ُوف
َان يَ ْوت َِرينَىُ بَجْنَ أَ ْي ِديوِنَّ وَأَرْ ُجلِوِنَّ وَ ال يَ ْق ِ
صجنَكَ هًِ َم ْقر ٍ
يَزْ نِجنَ وَال يَ ْقتُ ْلنَ أوْ الدَهُنَّ وَال يَأتِجنَ بِبُ ْوت ٍ
ستَ ْموِرْ لَوُنَّ اللَّىَ إِنَّ اللَّىَ َلوُو ٌر رَ ِحج ٌم "
هَبَايِ ْقوُنَّ وَا ْ

ٕ٘ٚ

فبايعيف في أواخر العجز مف
ردت كممة
إذ ّ
ّ

وَإ ْذ قا َل ِفجسٍَ ابْنُ مَرْ يَ َم
اآلية عمى يبايعنؾ في تضاعيؼ الصدر  ،ويأتي أيضاً في قولو تعالى ِ " :
ي مِنَ التَّوْ راةِ وَ ُمبَ ِ ّ
يَا بَنًِ ِإسْرائِج َل ِإنًِّ رَ سُو ُل اللَّ ِى ِإلَجْ ُك ْم مُصَ ِدّقاً لِما بَجْنَ يَدَ َّ
شراً بِرَ سُو ٍل ي َْأتًِ مِنْ
ٕ٘ٛ
ردت كممة قالوا في أواخر
س ْح ٌر مُبِجنٌ "
بَ ْق ِدي ا ْ
ِنات قالُوا هذا ِ
س ُمىُ أَ ْح َمدُ هَلَمَّا جا َءهُ ْم بِا ْلبَجّ ِ
وىنا ّ
العجز عمى قاؿ في بداية الصدر  .ومنو ما ورد في قولو تعالى  " :إِذا جاءَكَ ا ْلمُناهِقُونَ قالُوا نَ ْ
شوَدُ
ِإنَّكَ لَرَ سُو ُل اللَّ ِى وَاللَّىُ يَ ْقلَ ُم ِإنَّكَ لَرَ سُولُىُ وَاللَّىُ يَ ْ
شوَدُ ِإنَّ ا ْلمُناهِقِجنَ لَكا ِذبُونَ "

ٕٜ٘

ردت كممة
 ،فقد ّ

المنافقيف في أواخر العجز عمى (المنافقوف) في تضاعيؼ الصدر .

ٕٗ٘ سورة الشعراء  ،آٌة ٔٙ8
ٕ٘٘ أنوار الربٌع فً أنواع البدٌع  ،ابن معصوم المدنً  ،تحقٌق شاكر هادي شكر  ،مطبعة النعمان النجف  ،العراق،
الطبعة األولى  ،الجزء الثالث ،صفحة ٗ9
 ٕ٘ٙسورة الجمعة  ،آٌة ٗ
 ٕ٘7سورة الممتحنة  ،آٌة ٕٔ
 ٕ٘8سورة الصف  ،آٌة ٙ
 ٕ٘9سورة المنافقون  ،آٌة ٔ

ٕٔٔ

ت ْاألَرْ ضُ
وجاء ىذا النمط مف التوازي في مطمع سورة الزلزلة في قولو تعالى ِ " :إذا ُز ْل ِزلَ ِ
ِز ْلزالَوا "
تَ ْقبُدُونَ "

ٕٓٙ

ٕٔٙ

فردت زلزاليا في العجز عمى زلزلت في الصدر  ،وجاء في قولو تعالى  " :ال أَفْ بُدُ مَا
ّ

ص َرت اآلية ىنا كثي ار ال كمثؿ
ّ
فرد الفعؿ تعبدوف في العجز عمى أعبد في الصدر واف قػَ ُ

عز وج ّؿ  " :لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم
اآليات المدنية اْلولى الذكر في أمثمة المبحث  ،وفي السورة عينيا يقوؿ اهلل ّ
ين "
وَ لِ َ
ً ِد ِ

ٕٕٙ

فردت كممة ديف في العجز عمى دينكـ في صدر اآلية .
ّ

وفي قولو تعالى  " :تَب ْ
تب في العجز
َّت يَدا أَبًِ لَوَ ٍ
ب وَ تَبَّ (ط)" تبدو الظاىرة نفسيا إذ ّ
ردت ّ
عمى ّتبت في الصدر  ،ومنو ما جاء في قولو تعالى  " :لَ ْم يَلِ ْد وَ لَ ْم يُولَ ْد "

ٖٕٙ

ردت كممة يولد
فقد ّ

في العجز عمى يمد في الصدر  ،وىذا النمط مف التوازي ظير في السور المكية أوؿ البعثة  ،وفي
السور المدنية آخرىا .

العكس والتبديل

في تعريؼ ىذا النمط يقوؿ العسكري  " :العكس أف تعكس الكالـ فتجعؿ في الجزء اْلخير
منو ما جعمتو في الجزء اْلوؿ  ،وبعضيـ يسميو التبديؿ  ،ومنو ما جاء في قوؿ اهلل عز وج ّؿ :

ٓ ٕٙسورة الزلزلة  ،آٌة ٔ
ٔ ٕٙسورة الكافرون  ،آٌة ٕ
ٕ ٕٙسورة الكافرون  ،آٌة ٙ
ٖ ٕٙسورة اإلخالص  ،آٌة ٖ

ٖٔٔ

ِت وَ يُخْ ِر ُج ا ْل َمجّ َ
ً"
" يُخْ ِر ُج ا ْل َح َّ
ً مِنَ ا ْل َمجّ ِ
ِت مِنَ ا ْل َح ّ ِ

ٕٗٙ

"

ٕ٘ٙ

وىذه الظاىرة ممموسة في العديد مف

قصار السور  ،فيي تشد االنتباه وتغري بمتابعة التالوة وتشيع موسيقى ُمحبػَّػبة في النص  ،يقوؿ
تعالى  " :لَ ْم يَلِ ْد وَ لَ ْم يُولَ ْد "

ٕٙٙ

بد مف أف يكوف قد ُولِد  ،ولكف التعبير ىنا يعكس
فمف لـ يمد ال ّ

ويبدؿ وينفي الوالدة عف الخالؽ  ،وفي سورة أخرى تفرض ىذه الظاىرة نغمتيا عمى معظـ السورة ،
في أربع آيات متتالية مف أصؿ ست  ،يقوؿ اهلل تعالى شأنو  " :ال أَفْ بُدُ مَا تَ ْقبُدُونَ (ظ) وَال أَ ْنتُ ْم
فابِدُونَ مَا أَفْ بُدُ (ع) وَال أَنا فابِدٌ مَا فَ بَ ْدتُّ ْم (غ) وَال أَ ْنتُ ْم فابِدُونَ مَا أَفْ بُدُ (ػ) "

ٕٙٚ

فيتكرر العكس

في اآليات لتأكيد استحالة عبادة رسوؿ اهلل  ،صمى اهلل عميو وسمـ  ،وأتباعو لغير اهلل عز وج ّؿ .

ونظ اًر لقصر اآليات في السور القصار  ،تتجمى ىذه الظاىرة في آيات قصار متتالية  ،ال
كطواؿ السور المدنية التي ترد فييا الظاىرة في اآلية نفسيا ،يقوؿ تعالى  " :هَأَمَّا مَنْ ثَقُلَ ْ
َوازينُىُ
تم ِ
ُ
راـجَ ٌٍ (ؽ) وَأَمَّا مَنْ خَ و ْ
(ؼ) هَوُوَ ِهً ِفج َ
هاويٌٌَ (ؿ) "
ش ٌٍ
ِ
َوازينُىُ (ؾ) هَأ ُّمىُ ِ
َّت م ِ

ٕٙٛ

وىنا تُعكس

اآليات لتتـ المقارنة بيف ثقيؿ الميزاف المؤمف  ،وخفيؼ الميزاف العاصي  .وفي سورة العاديات  ،يقوؿ
َ
ُور (ضط) "  ،والبعثرة ىنا عكس
ص َل مَا هًِ ال ُّ
ُور (ؿ) وَ ُح ِ ّ
صد ِ
تعالى  " :أهَل يَ ْقلَ ُم ِإذا بُ ْقثِ َر مَا هًِ ا ْلقُب ِ
التحصيؿ في اآلية التي تمييا وىو ما يمنح النص إيحاءً بصورة أىواؿ يوـ القيامة .

ٗ ٕٙسورة الروم  ،آٌة ٔ9
٘ ٕٙالصناعتٌن  ،أبو هالل الحسن بن عبدهللا العسكري ،صفحة ٖٔ7
 ٕٙٙسورة اإلخالص  ،آٌة ٖ
 ٕٙ7سورة الكافرون
 ٕٙ8سورة القارعة

ٗٔٔ

ْن تَ ْج ِري مِنْ تَ ْحتِوَا
ومف تجميات ىذه الظاىرة قولو تعالى َ " :جزا ُؤهُ ْم ِف ْندَ رَ بِّوِ ْم َجنَّاتُ فَ د ٍ
ً رَ بَّىُ "
ش َ
َـ َ
ً اللَّىُ فَ ْنوُ ْم وَ َرـُوا فَ ْنىُ ذلِكَ لِمَنْ خَ ِ
ْاألَ ْنوا ُر خالِدِينَ هِجوا أَبَداً ر ِ

ٕٜٙ

 ،ففي قولو تعالى

" رِ
ضوا َع ْن ُه " يقع العكس وليذه اآلية تأثير بالغ عمى نفوس المؤمنيف  ،فيذا
ض َي المَّ ُه َع ْن ُه ْم َو َر ُ
َ
الشكؿ مف التوازي يرتبط بعامؿ نفسي عند المؤمنيف فالعالقة طردية بيف رضا اهلل ورضا العبد عف
عز وج ّؿ  ،فمف سخط عمى اهلل وقضائو استحؽ سخط اهلل  ،ومف رضي عف اهلل وقضائو استحؽ
اهلل ّ
رضى اهلل .

المماثمة
اعتبر بعض البالغييف كالعسكري المماثمة مف محسنات المعنى  ،كالمجاز والكناية  ،فعرفيا
بقولو  " :أف يريد المتكمـ العبارة عف معنى  ،فيأتي بمفظة تكوف موضوعة لمعنى آخر  ،إال أنو
ينبىء إذا أورده عف المعنى الذي أراد ،كقوليـ  " :فالف نقي الثوب " يريدوف بو أف ال عيب فيو "

ٕٓٚ

ولكف الباحث يؤثر االبتعاد عف ىذا التعريؼ  ،فالكنايات واالستعارات تحتاج إلعماؿ الفكر والعقؿ
والتمعف الشديد في النص  ،ويالحظ قمة ورود االستعارات والكنايات في السور القصار قياساً إلى
ورودىا في السور المدنية  ،ويبدو تعريؼ المصري أكثر قبوال فقد عرفيا بقولو  " :ىي أف تتماثؿ
ألفاظ الكالـ أو بعضيا في الزنة دوف التقفية "

ٕٔٚ

َ
ار ُق
ومثؿ ليا بقولو تعالى  " :وَ ما أدْراكَ مَا الط َّ ِ

س لَمَّا فَ لَجْوا حا ِهظ ٌ (غ) "
(ظ) الن َّْج ُم الثَّاقِبُ (ع) ِإنْ ُك ُّل نَ ْو ٍ

ٕٕٚ

وىناؾ مف قبؿ أف تكوف اْللفاظ عمى

 ٕٙ9سورة البٌنة  ،آٌة 8
ٓ ٕ7الصناعتٌن  ،أبو هالل الحسن بن عبدهللا العسكري ،صفحة ٖٖ٘
ٔ ٕ7تحرٌر التحبٌر فً صناعة الشعر والنثر وبٌان إعجاز القرآن  ،ابن أبً اإلصبع المصري  ،صفحة ٕ97
ٕ ٕ7سورة الطارق

٘ٔٔ

عرؼ المماثمة بقولو  " :المماثمة أف يتعدد أو يوجد في البيت
قافية واحدة  ،كابف مالؾ اْلندلسي الذي
ّ
أو نحوه مماثمة في الوزف والتقفية أو في الوزف فقط بيف كممتيف متالقيتيف أو متوازيتيف "

ٖٕٚ

وذكر

ـ ْلنَا بَقْضَ النَّبِجِّجنَ فَ لٍَ
ض وَ لَقَ ْد هَ َّ
مثاال عميو قولو تعالى  " :وَ رَ بُّكَ أَفْ لَ ُم بِمَن هًِ ال َّ
َات وَاألَرْ ِ
سمَاو ِ
ْض وَآتَجْنَا دَاوُودَ َزبُوراً "
بَق ٍ

ٕٗٚ

 ،والواضح ىنا أف الموازنة والمماثمة تتشابياف في البحث عف

التوازي في السور القصار ،فالفرؽ بينيما ال يعدو أف يكوف في ظيور القافية أو عدمو  ،وىذا ما
عد القزويني المماثمة مف الموازنة فقاؿ  " :فإف كاف ما في إحدى القرينتيف
ظير لمعمماء سابقا  .فقد ّ
خص باسـ المماثمة "
مف اْللفاظ أو أكثر ما فييا مثؿ ما يقابمو مف اْلخرى في الوزف ِّ
ستَقِج َم (ؾطط) "
صراط َ ا ْل ُم ْ
ستَبِجنَ (ؽطط) َوهَدَيْناهُمَا ال ِ ّ
تعالى " :وَآتَجْناهُمَا ا ْلكِتابَ ا ْل ُم ْ

ٕٚٙ

ٕ٘ٚ

كقولو

 ،وعند إنعاـ

النظر في التعريفات السابقة يظير أف المماثمة ىي أف يتماثؿ في الكالـ كممتاف متقابمتاف في الوزف
والقافية  ،تفريقاً لو عف الموازنة .

يات
ُور ِ
ومف أمثمة المماثمة في السور القصار  ،قولو تعالى  ":وَ ا ْلقا ِد ِ
يات ـَ بْحاً (ط) هَا ْلم ِ
سطْنَ بِ ِى جَمْ قاً (ػ) "
قَدْحاً (ظ) هَا ْل ُم ِم
صبْحاً (ع) هَأَثَرْ نَ بِ ِى نَ ْققاً (غ) هَ َو َ
جرات ُ
ِ

ٕٚٚ

 ،ففي ىذه السورة

تتساوى كممات اآليات في الوزف والقافية في اآليات الثالث اْلولى  ،ثـ تتساوى وتتماثؿ في اآليتيف
الرابعة والخامسة  ،وفي آيات أخرى في السورة نفسيا  ،تتماثؿ كممتاف متوازيتاف في الوزف والقافية

ٖ ٕ7المصباح فً علم المعانً والبٌان والبدٌع ،بدر الدٌن بن مالك األندلسً  ،المطبعة الخٌرٌة الطبعة األولى ٖٔٗٔ
هـ  ،صفحة ٓ8
ٗ ٕ7سورة اإلسراء  ،آٌة ٘٘
٘ ٕ7اإلٌضاح فً علوم البالغة ،الخطٌب القزوٌنً  ،دار الكتب العلمٌة بٌروت  ،صفحة ٗٓٙ
 ٕ7ٙسورة الصافات
 ٕ77سورة العادٌات

ٔٔٙ

في" لشييد ولشديد " ثـ في " القبور والصدور  ،قاؿ تعالى  " :وَ ِإنَّىُ فَ لٍ ذلِكَ لَ َ
ب
وَإنَّىُ لِ ُح ّ ِ
ش ِوجدٌ (ؽ) ِ
َ
ا ْلخَ ج ِْر لَ َ
ُور (ضط) "
ص َل مَا هًِ ال ُّ
ُور (ؿ) َو ُح ِ ّ
صد ِ
ش ِديدٌ (ؾ) أهَل يَ ْقلَ ُم ِإذا بُ ْقثِرَ مَا هًِ ا ْلقُب ِ

ٕٚٛ

 ،وفي

مثاؿ آخر  ،تأتي المماثمة في قولو تعالى ِ " :إنَّا أَ ْنزَ ْلناهُ هًِ لَجْلَ ٌِ ا ْلقَد ِْر (ط) وَ ما أَدْراكَ مَا لَجْلٌَُ ا ْلقَد ِْر
ف َ
ن رَ بِّوِ ْم مِنْ ُك ِ ّل أَمْ ٍر (غ) سَل ٌم
(ظ) لَجْلٌَُ ا ْلقَد ِْر َخجْ ٌر مِنْ أَ ْل ِ
ش ْو ٍر (ع) تَنَ َّز ُل ا ْلمَلئِ َكٌُ وَالرُّو ُح هِجوا بِإِ ْذ ِ
ً َحتٍَّ َمطْلَ ِك ا ْلوَ ْج ِر (ػ) "
ِه َ

ٕٜٚ

فيذه السورةٌ تتماثؿ فييا الكممات اْلخيرة في الوزف والقافية في قدر

عز مف قائؿ  " :وَ َكأَيِّنْ مِنْ قَرْ يَ ٌٍ َفت ْ
َت فَ نْ أَمْ ِر َربِّوا
و شير وأمر وفجر  .وفي مثاؿ آخر  ،يقوؿ ّ
ش ِديداً وَ َفذَّبْناها فَذاباً نُ ْكراً (ؾ) هَذاقَ ْ
سبْناها ِحساباً َ
ت وَ با َل أَمْ ِرها وَكانَ فاقِبٌَُ أَمْ ِرها
سلِ ِى هَحا َ
وَ ُر ُ
ُخسْراً (ؿ)"

ٕٓٛ

 ،ففي ىذه السورة تتماثؿ كممة نك اًر وخس اًر في نياية اآليتيف وزنا وقافية  ،وىذه

ويشد االنتباه لمفكرة .
الظاىرة تحقؽ توازناً صوتيا يحمو وقعو في اْلذف
ّ

التفويف

يعرؼ القزويني التفويؼ بأنو  " :أف يؤتى في الكالـ بمعاف متالئمة في جمؿ مستوية
المقادير أو متقاربتيا "
والوصؼ والنسيب "

ٕٔٛ

ٕٕٛ

 ،ويعرفو ابف أبي اإلصبع بأنو  " :إتياف المتكمـ بمعاف شتى مف المدح

أف " أغرب أقساـ التفويؼ ىو الذي تكوف جممو متماثمة المقاطع ْلف
ويقرر ّ

 ٕ78سورة العادٌات
 ٕ79سورة القدر
ٓ ٕ8سورة الطالق
ٔ ٕ8اإلٌضاح فً علوم البالغة  ،الخطٌب القزوٌنً  ،صفحة ٖ٘8
ٕ ٕ8البرهان فً إعجاز القرآن أو بدٌع القرآن  ،ابن أبً اإلصبع المصري  ،تحقٌق د .أحمد مطلوب و د .خدٌجة
الحدٌثً  ،الدار العربٌة للموسوعات  ،بٌروت  ،الطبعة األولى ٕٓٔٓ  ،صفحة ٕٗٔ

ٔٔ7

وقوع ذلؾ فيو نادر "

ٖٕٛ

وعمى ىذا يكوف التفويؼ ىو اإلتياف بمعاف متناسبة في جمؿ متساوية

المقادير  ،ومف أمثمتو في السور القصار  ،قولو تعالى  " :وَ ال َّ
س َوـُحاها (ط) وَا ْلقَم َِر ِإذا تَلها
شمْ ِ
َّوار ِإذا َجلَّها (ع) وَاللَّجْ ِل ِإذا يَ ْمشاها (غ) وَالسَّما ِء وَ ما بَناها (ػ) ْ
ض وَ ما طَحاها
وَاألَرْ ِ
(ظ) وَالن ِ
(ؼ)"

ٕٗٛ

،ويالحظ في اآليات تساوي الجمؿ وتناسب معانييا وتالؤميا  ،مف القسـ بالشمس ثـ القمر
ُ

والنيار فالميؿ والسماء واْلرض في عممية توازنية عجيبة  ،وفي عدد كممات متساوٍ  ،فاآليات مف
الثانية إلى السادسة تتكوف مف كممات ثالث  ،وىذا مف عجيب التفويؼ كما يبدو  .وفي قولو تعالى :
سبْناها ِحساباً َ
" وَ َكأَيِّنْ مِنْ قَرْ يَ ٌٍ فَ ت ْ
ش ِديداً وَ فَ ذَّبْناها فَذاباً نُ ْكراً "
سلِ ِى هَحا َ
َت فَنْ أَمْ ِر َربِّوا وَ ُر ُ

ٕ٘ٛ

ويأتي التفويؼ في  ،فحاسبناىا حسابا شديدا و عذبناىا عذابا نك ار  ،فتكاد الجمؿ تتساوى أما المعاني
فمتالئمة ومتفقة .
َجدَكَ ـَاالًّ هَوَدى (ؽ) وَوَ َجدَكَ فائِلً هَأَ ْلنٍ (ؾ) هَأَمَّا ا ْلجَتِج َم هَل تَ ْقوَرْ
عز مف قائؿ  ":وَ و َ
وفي قولو ّ
(ؿ) وَأَمَّا السَّائِ َل هَل تَ ْنوَرْ (ضط) "

ٕٛٙ

تأتي اآليات متساوية المقدار متناسبة المعاني  ،وعدد كمماتيا

يتناسب  ،فيي في اآليتيف السابعة والثامنة ثالث  ،وفي التاسعة والعاشرة أربع  ،ويظير أف التفويؼ
يساعد عمى التوازي التركيبي في اآليات .

ٖ ٕ8البرهان فً إعجاز القرآن أو بدٌع القرآن  ،ابن أبً اإلصبع المصري  ،صفحة ٖٗٔ
ٗ ٕ8سورة الشمس
٘ ٕ8سورة الطالق  ،آٌة 8
 ٕ8ٙسورة الضحى

ٔٔ8

المقابمة
في تعريؼ المقابمة يقوؿ العسكري  " :المقابمة إيراد الكالـ  ،ثـ مقابمتو بمثمو في المعنى
والمفظ عمى جية الموافقة أو المخالفة "

ٕٛٚ

ويعرفيا ابف شيث القرشي بقولو  " :المقابمة ىي أف

يتساوى في الكالـ المضبوط بالسجعتيف ويكوف الثاني ضد اْلوؿ مع التكافؤ في المفظ "

ٕٛٛ

وعمى

ىذا فإف المقابمة تكوف في جممة تأتي مقابمة لجممة ومخالفة إياىا في المعنى  ،وأمثمة ذلؾ كثيرة في
ُوف
ُوف أَوْ
السور القصار  ،يقوؿ تعالى َ ":ه ِإذا بَلَ ْمنَ أَ َجلَوُنَّ هَأَمْ ِ
هارقُوهُنَّ بِ َم ْقر ٍ
س ُكوهُنَّ بِ َم ْقر ٍ
ِ
ش ِودُوا ذَو ْ
وَأَ ْ
َي فَ ْد ٍل ِم ْن ُك ْم وَأَقِجمُوا الشَّوادَةَ لِلَّ ِى ذلِ ُك ْم يُو َفظ ُ بِ ِى مَنْ كانَ ي ُْؤمِنُ بِاللَّ ِى وَا ْلجَوْ ِم ْاْل ِخ ِر َومَنْ
يَت َِّق اللَّىَ ي َْج َق ْل لَىُ مَخْ رَ جاً "

ٕٜٛ

فالمقابمة ىنا تقع في فأمسكوىف بمعروؼ أو فارقوىف بمعروؼ ،

وتظيرالمفارقة في مقابؿ اإلمساؾ  ،وترد مرة أخرى في السورة نفسيا في قولو تعالى  " :وَاللَّئًِ
ن ارْ تَ ْبتُ ْم هَ ِقدَّتُوُنَّ
يَئِسْنَ مِنَ ا ْل َم ِح ِ
جض مِنْ نِسائِ ُك ْم ِإ ِ
أَ َجلُوُنَّ أَنْ يَـَ قْنَ حَمْ لَوُنَّ َومَنْ يَت َِّق اللَّىَ ي َْج َق ْل لَىُ

ثَلثٌَُ أَ ْ
شوُ ٍر وَاللَّئًِ لَ ْم يَحِـْ نَ وَأُوالتُ ْاألَ ْحما ِل
مِنْ أَمْ ِرهِ يُسْر ًا " ٓ ، ٕٜفالمقابمة الواردة ىنا بيف

ممف ال يحضف ،
النساء المواتي يحضف في قضية شرعية ىي ّ
العدة  ،وبيف النساء في سف اليأس ّ
س َقتِ ِى وَ مَنْ قُدِرَ فَ لَجْ ِى ِرزْ قُىُ هَ ْلجُ ْنوِ ْق
س َق ٌٍ مِنْ َ
وتأتي المقابمة مرة ثالثة في السورة في قولو  ":لِجُ ْن ِو ْق ذُو َ
سج َْج َق ُل اللَّىُ بَ ْقدَ ُفس ٍْر يُسْراً "
ِممَّا آتاهُ اللَّىُ ال يُ َكلِّفُ اللَّىُ نَ ْوساً ِإالَّ مَا آتَاهَا َ

ٕٜٔ

 ،فذو السعة صاحب

الماؿ الوفير يقابؿ مف قدر عميو الرزؽ وضػُيّْؽ عميو .

 ٕ87الصناعتٌن  ،أبو هالل الحسن بن عبدهللا العسكري ،صفحة ٖٖ7
 ٕ88معالم الكتابة ومغانم اإلصابة  ،ابن شٌث القرشً  ،المطبعة األدبٌة بٌروت ٖٔ ،ٔ9صفحة ٕ8
 ٕ89سورة الطالق  ،آٌة ٕ
ٓ ٕ9سورة الطالق  ،آٌة ٗ
ٔ ٕ9سورة الطالق ،آٌة 7

ٔٔ9

وفي سورة أخرى يقوؿ اهلل تعالى  " :قَ ْد أَ ْهلَحَ مَنْ زَ َّكاها (ؿ) وَ قَ ْد خابَ مَنْ دَسَّاها (ضط)"

ٕٕٜ

والفالح يقابؿ الخيبة والخسارة  ،والتزكية والتطيير تقابؿ اإلنقاص واإلخفاء بالفجور .
َوازينُىُ (ؼ) هَوُوَ هًِ ِفج َ
وفي سورة القارعة  ،يقوؿ اهلل تعالى  ":هَأَمَّا مَنْ ثَقُلَ ْ
راـجَ ٌٍ
ش ٌٍ
ِ
تم ِ
ُ
(ؽ) وَأَمَّا مَنْ خَ و ْ
هاويٌٌَ (ؿ) "  ،وىنا تقع المقابمة بيف المؤمف والكافر يوـ
َوازينُىُ (ؾ) هَأ ُّمىُ ِ
َّت م ِ
القيامة وجزائيما المختمؼ المتقابؿ .

ب وَا ْل ُم ْ
ش ِركِجنَ
وفي سورة البينة ترد مقابمة في قولو تعالى ِ " :إنَّ الَّذِينَ َكوَرُوا مِنْ أَ ْه ِل ا ْل ِكتا ِ
نار َج َونَّ َم خالِدِينَ ِهجوا أُولئِكَ هُ ْم َ
حات أُولئِكَ هُ ْم خَ جْ ُر
ش ُّر ا ْلب َِريَّ ٌِ (ؼ) ِإنَّ الَّذِينَ آ َمنُوا وَ َف ِملُوا الصَّالِ ِ
ِهً ِ
ا ْلب َِريَّ ٌِ (ؽ) " والمقابمة ىنا في كامؿ اآلية بيف الذيف كفروا وىـ شر الخمؽ وبيف الذيف آمنوا وىـ
أفضؿ الخمؽ  ،وبتتبع السور القصار تظير أمثمة أكثر  ،يقوؿ تعالى  " :يا أَيُّوَا الَّذِينَ آ َمنُوا ِإذا
نُو ِد َ
سقَوْ ا ِإلٍ ِذ ْك ِر اللَّ ِى وَ ذَرُوا ا ْلبَجْكَ ذلِ ُك ْم َخجْ ٌر لَ ُك ْم ِإنْ ُك ْنتُ ْم تَ ْقلَمُونَ (ؿ)
ي لِلصَّلةِ مِنْ يَوْ ِم ا ْل ُج ُم َق ٌِ هَا ْ
ض وَا ْبتَمُوا مِنْ هَـْ ِل اللَّ ِى وَا ْذ ُكرُوا اللَّىَ َكثِجراً لَ َقلَّ ُك ْم تُ ْولِ ُحونَ
َت الصَّلةُ هَا ْنت َِشرُوا هًِ ْاألَرْ ِ
ـج ِ
هَ ِإذا قُ ِ
(ضط) "

ٖٕٜ

والمقابمة ىنا في اآليتيف المتتاليتيف بيف نودي لمصالة وقضيت الصالة  ،وقد جاءت

المقابمة ىنا بيدؼ تعميـ المجتمع سموكات دينية عبر ىذا التوازي .
وفي سورة الصؼ تأتي مقابمة في قولو تعالى  " :ي ُِريدُونَ لِجُطْوِئُوا نُورَ اللَّ ِى بِأَ ْهوَاهِ ِو ْم وَاللَّىُ
ُور ِه وَ لَوْ َك ِر َه ا ْل َكاهِرُونَ "
ُمتِ ُّم ن ِ

ٕٜٗ

 ،والمقابمة ىنا بيف إطفاء النور واتماـ النور  ،وتأتي في سورة

رات
ج ٍ
عز وج ّؿ  ":يا أَيُّ َوا الَّذِينَ آ َمنُوا ِإذا جا َء ُك ُم ا ْلم ُْؤ ِمناتُ مُوا ِ
الممتحنة أيضا  ،في قوؿ اهلل ّ
َّار ال هُنَّ ِح ٌّل لَوُ ْم وَال
هَامْ تَ ِحنُوهُنَّ اللَّىُ أَفْ لَ ُم بِ ِإيمانِوِنَّ َه ِإنْ فَ لِمْ تُمُوهُنَّ م ُْؤ ِم ٍ
نات هَل تَرْ ِ
جقُوهُنَّ ِإلٍَ ا ْل ُكو ِ
ٕ ٕ9سورة الشمس  ،آٌة ٔٓ - 9
ٖ ٕ9سورة الجمعة
ٗ ٕ9سورة الصف  ،آٌة 8

ٕٓٔ

هُ ْم يَ ِحلُّونَ لَوُنَّ وَآتُوهُ ْم مَا أَ ْنوَقُوا وَ ال ُج َ
س ُكوا
ناح فَ لَجْ ُك ْم أَنْ تَ ْن ِك ُحوهُنَّ ِإذا آتَجْتُمُوهُنَّ أُ ُجو َرهُنَّ وَ ال تُمْ ِ
سئَلُوا مَا أَ ْنوَقُوا ذلِ ُك ْم ُح ْك ُم اللَّ ِى ي َْح ُك ُم بَجْنَ ُك ْم وَاللَّىُ فَ لِج ٌم َح ِكج ٌم (ضط)
سئَلُوا ما أَ ْنوَ ْقتُ ْم وَ ْلجَ ْ
بِ ِقصَ ِم ا ْل َكوا ِه ِر وَ ْ
ىف ح ّؿ ليـ وال ىـ يحموف ليف ،وىي واضحة جمية .
" والمقابمة في قولو  :ال ّ

عد ٍة  ،يقوؿ تعالى  :يا أَيُّوَا الَّذِينَ آ َمنُوا
أما سورة التحريـ فتظير فييا المقابمة في مواضعَ ّ
شدادٌ ال يَ ْقصُونَ اللَّىَ مَا أَمَرَ هُ ْم
قُوا أَ ْنوُ َ
س ُك ْم وَأَ ْهلِج ُك ْم نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَا ْلحِجارَ ةُ فَ لَجْوا مَلئِ َكٌٌ ِللظ ٌ ِ
وَ يَ ْو َقلُونَ مَا ي ُْؤ َمرُونَ (ؼ) يا أَيُّ َوا الَّذِينَ َكوَرُوا ال تَ ْقتَ ِذرُوا ا ْلجَوْ َم ِإنَّما ت ُْجزَ وْ نَ ما ُك ْنتُ ْم تَ ْق َملُونَ (ؽ)"
وفي ىاتيف اآليتيف مقابمة بيف الذيف آمنوا و الذيف كفروا  ،كما ورد في غيرىا مف سور  ،وتأتي
ُوح وَامْ رَأَ َ
المقابمة في آيتيف أخرييف  ،في قولو تعالى  " :ـَ رَبَ اللَّىُ َمثَلً لِلَّذِينَ َكوَرُوا امْ رَأَ َ
ت
تن ٍ
ْن مِنْ ِفبا ِدنا صالِ َحج ِْن هَخانَتاهُما هَلَ ْم يُ ْمنِجا فَ ْنوُما مِنَ اللَّ ِى َ
وط كانَتا تَ ْح َ
شجْئاً وَ قِج َل ا ْدخُل النَّا َر
لُ ٍ
ت فَ ْبدَي ِ
ت هِرْ فَوْ نَ إِ ْذ قالَ ْ
مَكَ الدَّا ِخلِجنَ (ضط) وَ ـَ رَبَ اللَّىُ َمثَلً لِلَّذِينَ آ َمنُوا امْ رَأَ َ
ْن لًِ ِف ْندَكَ بَجْتاً هًِ
ت رَ ّ ِ
ب اب ِ
جنًِ مِنَ ا ْلقَوْ ِم الظَّالِمِجنَ (طط)
جنًِ مِنْ هِرْ فَ وْ نَ وَفَ َملِ ِى َونَ ّ ِ
ا ْل َجنَّ ٌِ َونَ ّ ِ

"ٕٜ٘

 ،والمقابمة ىنا في كؿ اآلية

بيف زوجتي نبييف كفرتا  ،وبيف زوجة طاغية في اْلرض لكنيا آمنت باهلل  .والسور القصارحافمة
بأمثمة أخرى مف المقابمة .

الطباق
يذكر العسكري أف  " :المطابقة في الكالـ ىي الجمع بيف الشيء وضده في جزء مف أجزاء
الرسالة أو الخطبة أو البيت مف بيوت القصيدة  ،مثؿ الجمع بيف البياض والسواد  ،والميؿ والنيار ،

الحر والبرد "
و ّ

ٕٜٙ

عد الطباؽ ىو الجمع بيف المتطابقيف في الكالـ  ،وأمثمتو موجودة في
وعمى ذلؾ ُي ّ

٘ ٕ9سورة التحرٌم  ،آٌة ٓٔ ٔٔ-
 ٕ9ٙالصناعتٌن  ،أبو هالل الحسن بن عبدهللا العسكري  ،صفحة ٖٓ7

ٕٔٔ

عزوج ّؿ  " :ذلِكَ بِأَنَّوُ ْم آ َمنُوا ثُ َّم َكوَرُوا هَطُبِكَ فَ لٍ قُلُوبِوِ ْم َهوُ ْم ال يَ ْوقَوُونَ "
السور القصار  ،يقوؿ ّ
َجقْنا ِإلٍَ ا ْل َم ِدينَ ٌِ لَجُخْ ِرجَنَّ ْاألَ َف ُّز
وجاء الطباؽ في آمنوا و كفروا  .وفي قولو تعالى  " :يَقُولُونَ لَئِنْ ر َ
ِم ْنوَا ْاألَذَ َّل وَ لِلَّ ِى ا ْل ِق َّزةُ وَ لِرَ سُولِ ِى وَ لِ ْلم ُْؤ ِمنِجنَ وَ لكِنَّ ا ْلمُناهِقِجنَ ال يَ ْقلَمُونَ "  ٕٜٛويظير الطباؽ في اْلعز

ٕٜٚ

ستَ ْموَرْ َ
ستَ ْموِرْ
ت لَوُ ْم أَ ْم لَ ْم تَ ْ
واْلذؿ  ،ويظير الطباؽ أيضاً في السورة في قولو تعالى  " :سَوا ٌء فَ لَج ِْو ْم أَ ْ
سقِجنَ " ٕٜٜفطباؽ السمب بيف استغفرت ولـ تستغفر ،
لَوُ ْم لَنْ يَ ْموِرَ اللَّىُ لَوُ ْم إِنَّ اللَّىَ ال يَ ْو ِدي ا ْلقَوْ َم ا ْلوا ِ
وفي قولو تعالى ( :أَفَ دَّ اللَّىُ لَوُ ْم فَ ذاب ًا َ
ب الَّذِينَ آ َمنُوا َق ْد أَ ْنزَ َل اللَّىُ
ش ِديد ًا َهاتَّقُوا اللَّىَ يا أُولًِ ْاألَ ْلبا ِ
ِإلَجْ ُك ْم ِذ ْكر ًا (ضط) َرسُوالً يَتْلُوا فَ لَجْ ُك ْم
حات مِنَ
ِنات لِجُخْ ِر َج الَّذِينَ آ َمنُوا وَفَ ِملُوا الصَّالِ ِ
ِ
آيات اللَّ ِى ُمبَجّ ٍ
َ
َّات تَ ْج ِري مِنْ تَ ْحتِ َوا ْاأل ْنوا ُر خالِدِينَ هِجوا
الظُّلُ ِ
ُّور وَ مَنْ ي ُْؤمِنْ بِاللَّ ِى َويَ ْق َم ْل صالِحاً يُ ْد ِخ ْلىُ َجن ٍ
مات ِإلٍَ الن ِ
ٖٓٓ
أَبَداً قَ ْد أَ ْحسَنَ اللَّىُ لَىُ ِرزْ قاً (طط) ) طباؽ يظير في الظممات والنور  .وفي سورة الشمس يرد
الطباؽ عمى نحو واضح في أربع آيات متتالية عبر قسـ اهلل بالمتضادات  ،في قولو تعالى " :
وَال َّ
َّوار ِإذا َجلَّها (ع) وَاللَّجْ ِل ِإذا يَ ْمشاها (غ) وَالسَّما ِء
س وَ ـُحاها (ط) وَا ْلقَم َِر ِإذا تَلها (ظ) وَالن ِ
شمْ ِ
وَ ما بَناها (ػ) ْ
ض وَ ما طَحاها (ؼ) " فالنيار ضد الميؿ والسماء ضد اْلرض .
وَاألَرْ ِ
وفي سورة الزلزلة  ،يرد الطباؽ في قولو تعالى  " :هَمَنْ يَ ْق َم ْل ِمثْقا َل ذَ َّرةٍ خَ جْر ًا يَرَ هُ (ؽ) وَ مَنْ
يَ ْق َم ْل ِمثْقا َل ذَ َّرةٍ َ
ش ًّرا يَرَ هُ (ؾ) والخير والشر متطابقاف ال محالة .

أما سورة الكافروف فمعانييا مبنية عمى الطباؽ  ،وكأف التوازي عبر تقنية الطباؽ في السورة
قسـ المجتمع عمى فريقيف أو فيمقيف مف كفار ومؤمنيف  ،يقوؿ تعالى ":ال أَفْ بُدُ مَا تَ ْقبُدُونَ (ظ) وَال
ين
أَ ْنتُ ْم فابِدُونَ مَا أَفْ بُدُ (ع) وَال أَنا فابِدٌ مَا فَ بَ ْدتُّ ْم (غ) وَال أَ ْنتُ ْم فابِدُونَ مَا أَفْ بُدُ (ػ) لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم وَ لِ َ
ً ِد ِ
( ؼ) "

ٖٔٓ

فمف خالؿ الطباؽ انقسـ المجتمع بيف مؤمف وكافر ينتمي ذاؾ إلى ديف وينتمي ىذا إلى

آخر .ويظير أيضاً طباؽ السمب في كؿ اآليات  .وفي سورة الجمعة يقوؿ تعالى َ " :مثَ ُل الَّذِينَ
 ٕ97سورة المنافقون  ،آٌة ٖ
 ٕ98سورة المنافقون  ،آٌة 8
 ٕ99سورة المنافقون  ،آٌة ٙ
ٖٓٓ سورة الطالق  ،آٌة ٔٔ
ٖٔٓ سورة الكافرون

ٕٕٔ

آيات اللَّ ِى وَاللَّىُ
مار ي َْح ِم ُل أَسْواراً بِ ْئسَ َمثَ ُل ا ْلقَوْ ِم الَّذِينَ َكذَّبُوا بِ ِ
ُح ِّملُوا التَّوْ راةَ ثُ َّم لَ ْم ي َْح ِملُوها َك َمثَ ِل ا ْل ِح ِ
ال يَ ْو ِدي ا ْلقَوْ َم الظَّالِمِجنَ "

ٕٖٓ

حمموا ولـ يحمموا  .ويقوؿ تعالى  " :يا أَيُّ َوا
فالطباؽ تحقؽ ىنا بيف ّ

َ
َ
صاري ِإلٍَ اللَّ ِى قا َل
واريِّجنَ مَنْ أ ْن ِ
الَّذِينَ آ َمنُوا ُكونُوا أ ْنصارَ اللَّ ِى َكما قا َل ِفجسٍَ ابْنُ مَرْ يَ َم لِ ْل َح ِ
ت طائِوٌٌَ مِنْ بَنًِ ِإسْرائِج َل وَ َكوَرَ ْ
واريُّونَ نَ ْحنُ أَ ْنصا ُر اللَّ ِى هَآ َمنَ ْ
ت طائِوٌٌَ هَأَيَّ ْدنَا الَّذِينَ آ َمنُوا فَ لٍ
ا ْل َح ِ
فَ دُ ِّوهِ ْم هَأَصْ بَ ُحوا ظاهِ ِرينَ

" ٖٖٓ

وجاء ىنا الطباؽ بيف آمنت وكفرت .

وفي سورة الممتحنة  ،يرد قولو تعالى  " :يا أَيُّوَا الَّذِينَ آ َمنُوا ال تَتَّ ِخذُوا فَ دُ ِّوي وَ َفدُ َّو ُك ْم أَوْ لِجا َء
وَإيَّا ُك ْم أَنْ ت ُْؤ ِمنُوا بِاللَّ ِى رَ بِّ ُك ْم
تُ ْلقُونَ ِإلَج ِْو ْم بِا ْلمَوَ دَّةِ َوقَ ْد َكوَرُوا بِما جا َء ُك ْم مِنَ ا ْل َح ِّق يُخْ ِر ُجونَ ال َّرسُو َل ِ
سرُّونَ ِإلَجْوِ ْم بِا ْل َم َودَّةِ وَأَنَا أَفْ لَ ُم بِما أَخْ وَجْتُ ْم وَ ما
جواداً هًِ سَبِجلًِ وَا ْبتِما َء مَرْ ـاتًِ تُ ِ
ِإنْ ُك ْنتُ ْم خَ ر ْ
َجتُ ْم ِ
أَفْ لَ ْنتُ ْم وَ مَنْ يَ ْو َق ْلىُ ِم ْن ُك ْم هَقَ ْد ـَ َّل سَوا َء السَّبِج ِل "

ٖٗٓ

والطباؽ فيو في (أخفيتـ وأعمنتـ)  ،وفي السورة

ن الَّذِينَ لَ ْم يُقاتِلُو ُك ْم هًِ
نفسيا يقع الطباؽ في آيتيف متتاليتيف  ،في قولو تعالى  " :ال يَ ْنوا ُك ُم اللَّىُ فَ ِ
س ِطجنَ (ؾ) إِنَّما يَ ْنوا ُك ُم
سطُوا إِلَجْوِ ْم إِنَّ اللَّىَ يُحِبُّ ا ْل ُم ْق ِ
يار ُك ْم أَنْ تَبَرُّوهُ ْم وَ تُ ْق ِ
ين وَ لَ ْم يُخْ ِر ُجو ُك ْم مِنْ ِد ِ
ال ِدّ ِ
َ
ج ُك ْم أَنْ تَوَ لَّوْ هُ ْم َومَنْ
يار ُك ْم وَ ظاهَرُوا فَ لٍ إِخْ را ِ
ين وَأخْ رَ ُجو ُك ْم مِنْ ِد ِ
فَن الَّذِينَ قاتَلُو ُك ْم هًِ ال ِدّ ِ
اللَّىُ ِ
يَتَوَ لَّوُ ْم هَأُولئِكَ هُ ُم الظَّالِمُونَ (ؿ)"

ٖ٘ٓ

ويبدو الطباؽ ىنا في لـ يقاتموكـ ولـ يخرجوكـ في اآلية اْلولى

ثـ في قاتموكـ وأخرجوكـ في التي تمييا .

المناسبة
وفي تعريؼ المناسبة يقوؿ السيوطي  " :المناسبة في المغة المشاكمة والمقاربة  ،ومرجعيا في
اآليات ونحوىا إلى معنى رابط بينيما  ،عاـ أو خاص  ،عقمي أو حسي أو خيالي أو غير ذلؾ مف
ٕٖٓ سورة الجمعة  ،آٌة ٘
ٖٖٓ سورة الصف  ،آٌة ٗٔ
ٖٗٓ سورة الممتحنة  ،آٌة ٔ
ٖ٘ٓ سورة الممتحنة

ٖٕٔ

أنواع عالقات التالزـ الذىني  ،كالسبب والمسبب والعمة والمعموؿ والنظيريف والضديف ونحوه ،
وفائدتو جعؿ أجزاء الكالـ بعضيا آخذاُ بأعناؽ بعض فيقوى بذلؾ االرتباط ويصير التأليؼ حالتو
حالة البناء المحكـ المتالئـ اْلجزاء "

ٖٓٙ

ويكثر ظيور المناسبة في القرآف الكريـ  ،بحيث يمكف أف

قسـ المناسبة بحسب البالغييف إلى
بناء عمى ىذا التعريؼ  ،وتػُ ّ
يقاؿ إ ّف القرآف كمو متناسب معنويا ً ،
يتمـ كالمو بما يناسبو معنى دوف
نوعيف ،لفظية ومعنوية  " ،فالمعنوية أف يبتدىء المتكمـ بمعنى ثـ ّ
لفظ "

ٖٓٚ

توخي اإلتياف بكممات متّزنات  ،وىي عمى ضربيف :تامة وغير
أما المفظية فتعني ّ " :
ّ ،

تامة،فالتامة أف تكوف الكممات مع االتزاف مقفّاة وأخرى ليست بمقفّاة،فالتقفية غير الزمة لممناسبة"

ٖٓٛ

وذكر المصري مثاالً لمفظية التامة  ،قوؿ رسوؿ اهلل  ،صمى اهلل عميو وسمـ  " : ،ارجعف مأزورات
غير مأجورات " والمستعمؿ موزورات مف الوزر غير ميموز ،ولكف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
ىمزه لمناسبة المفظة مأجورات  ،ومف أمثمة المناسبة المفظية غير التامة  ،قولو عميو الصالة والسالـ:
إلي وأقربكـ مني مجالس يوـ القيامة أحاسنكـ أخالقاً الموطِّئوف أكنافاً " فناسب ،صمى
" ّ
إف أحبكـ ّ
اهلل عميو وسمـ  ،بيف أخالؽ وأكناؼ مناسبة اتزاف دوف تقفية .ٖٜٓ

ستَ ْموِرْ لَوُنَّ اللَّىَ
والسور القصار حافمة بتعابير تجمّييا المناسبة  ،مف ذلؾ قولو تعالى  " :وَ ا ْ
ِإنَّ اللَّىَ َلوُو ٌر َر ِحج ٌم "

ٖٓٔ

فإف اسـ اهلل الغفور يناسب طمب المغفرة الواردة في اآلية  ،وىو مف

 ٖٓٙمعترك األقران فً إعجاز القرآن  ،جالل الدٌن السٌوطً  ،تحقٌق علً محمد البجاوي  ،الجزء األول  ،دار
الفكر العربً ،صفحة ٘7
 ٖٓ7تحرٌر التحبٌر فً صناعة الشعر والنثر وبٌان إعجاز القرآن  ،ابن أبً اإلصبع المصري  ،صفحة ٖٖٙ
 ٖٓ8المرجع نفسه  ،صفحة ٖٙ7
 ٖٓ9انظر المرجع نفسه  ،صفحة ٖٙ8
ٖٓٔ سورة الممتحنة  ،آٌة ٕٔ

ٕٗٔ

ين
ن الَّذِينَ لَ ْم يُقاتِلُو ُك ْم هًِ ال ِدّ ِ
عز وج ّؿ  ":ال يَ ْنوا ُك ُم اللَّىُ فَ ِ
المناسبة المعنوية  ،وفي السورة نفسيا يقوؿ ّ
س ِطجنَ "
سطُوا ِإلَج ِْو ْم إِنَّ اللَّىَ يُحِبُّ ا ْل ُم ْق ِ
يار ُك ْم أَنْ تَبَرُّوهُ ْم َوتُ ْق ِ
وَ لَ ْم يُخْ ِر ُجو ُك ْم مِنْ ِد ِ

ٖٔٔ

وانتيت اآلية

أف
بتأكيد محبة اهلل لممقسطيف الذيف يعدلوف مع البشر ويقسطوف في التعامؿ معيـ بعدالة  ،ويبدو ّ
المناسبة المعنوية تتوافؽ في المعنى مع تشابو اْلطراؼ  ،لذا فميس بالدراسة مف حاجة إلى اإلكثار
مف اْلمثمة عمييا ،عمماً أف ىذه الظاىرة تحتاج إلى فسحة مكانية في اآلية ولطوؿ نفس  ،لذا فيي
اْلوؿ .
تكثر في السور القصيرة المدنية التي طالت نسبياً مقارنة بالسور المكية َ

ومف أمثمة المناسبة المفظية في السور القصار  ،قولو تعالى  " :يا أَيُّ َوا الَّذِينَ آ َمنُوا ال تُ ْل ِو ُك ْم
خاسرُونَ "
أَمْ والُ ُك ْم وَ ال أَوْ الدُ ُك ْم فَ نْ ِذ ْك ِر اللَّ ِى وَ مَنْ يَ ْو َق ْل ذلِكَ هَأُولئِكَ هُ ُم ا ْل ِ

ٕٖٔ

 ،وجاءت ىنا المناسبة

المفظية بيف أموالكـ وأوالدكـ  ،فمـ يأت في اآلية مثالً  :نقودكـ أو عشيرتكـ  ،وىاتاف الكممتاف اتفقتا
وزناً وتقفية في مناسبة تامة  .وفي قولو تعالى  ":وَالسَّما ِء وَ ما بَناها (ػ) ْ
ض وَما طَحاها"
وَاألَرْ ِ

ٖٖٔ

،

تتفؽ الكممتاف وما بناىا وما طحاىا وزنا وتقفية  ،فالتعبير يمثؿ مناسبة لفظية تامة  ،وفي قولو
جن (ؽ) ثُ َّم لَتُ ْ
سئَلُنَّ
جن (ػ) لَتَ َروُنَّ ا ْل َج ِحج َم (ؼ) ثُ َّم لَتَرَ ُونَّوا فَ جْنَ ا ْلجَقِ ِ
تعالىَ " :كلَّ لَوْ تَ ْقلَمُونَ ِف ْل َم ا ْلجَقِ ِ
ن النَّ ِق ِجم (")ٛ
يَوْ َمئِ ٍذ فَ ِ

ٖٗٔ

مناسبة لفظية غير تامة  ،إذ تتفؽ الكممات يقيف وجحيـ ونعيـ في الوزف ،

وىذا ما يعرؼ بالمناسبة المفظية غير التامة  ،وفي قولو تعالى  " :أَهَل يَ ْقلَ ُم ِإذا بُ ْقثِ َر مَا هًِ

ٖٔٔ سورة الممتحنة  ،آٌة 8
ٕٖٔ سورة المنافقون  ،آٌة 9
ٖٖٔ سورة الشمس  ،آٌة ٘ ٙ-
ٖٗٔ سورة التكاثر

ٕ٘ٔ

ُور (ضط) "ٖ٘ٔ ،تتفؽ كممتا (القبور والصدور) وزنا وتقفية في مناسبة
ص َل مَا هًِ ال ُّ
ُور(ؿ) وَ ُح ِ ّ
صد ِ
ا ْلقُب ِ
تامة  ،وفي قولو تعالى  " :هَ ِإذا هَرَ ْل َ
ت هَا ْنصَبْ (ؽ) وَإِلٍ رَ بِّكَ هَارْ َلبْ (ؾ)"

ٖٔٙ

مناسبة تامة  ،إذ

عز
تتفؽ الكممتاف فانصب و فارغب زنةً وتقفية .وترد المناسبة كذلؾ في سورة الضحى  ،في قوؿ اهلل ّ
وج ّؿ " :هَأَمَّا ا ْلجَتِج َم هَل تَ ْق َورْ (ؿ) وَأَمَّا السَّائِ َل هَل تَ ْنوَرْ (ضط)"

ٖٔٚ

إذ وردت في (فال تقير و فال

تنير) في اتفاؽ الوزف والقافية  ،وىذه اْلمثمة التي أوردىا البحث تعاطت مع الوزف الصرفي فقط
وليس العروضي واالّ لحفؿ البحث بالكثير مف اْلمثمة  ،مما يكشؼ مدى ظيور شكؿ التوازي
الصرفي في السور القصار.

التالؤم
يقوؿ الرماني معرفا التالؤـ  " :التالؤـ نقيض التنافر  ،والتالؤـ تعديؿ الحروؼ في التأليؼ ،
والتأليؼ عمى ثالثة أوجو  :متنافر ومتالئـ في الطبقة الوسطى ومتالئـ في الطبقة العميا "  ،ويذكر
الرماني  ":والفائدة في التالؤـ حسف الكالـ في السمع وسيولتو في المفظ وتقبؿ المعنى لو في النفس
وعد المتالئـ في الطبقة العميا ىو القرآف كمّو "
لما يرد عميو مف حسف الصورة وطريؽ الداللة " ّ

ٖٔٛ

فال يوجد في القرآف ما ىو غير متالئـ في النظـ أو الترتيب أو البالغة  ،فاإلعجاز سمتو والبياف
شعاره والفصاحة داره.
وال يجد الباحث ما يفرؽ بيف قصار السور وطواليا في اعتماد ىذا الشكؿ مف التوازي .

ٖ٘ٔ سورة العادٌات
 ٖٔٙسورة االنشراح
 ٖٔ7سورة الضحى
ٖٔ8النكت فً إعجاز القرآن ضمن كتاب ثالث رسائل فً إعجاز القرآن  ،علً بن عٌسى الرمانً  ،تحقٌق محمد
خلف هللا و د .محمد زغلول سالم  ،دار المعارف بمصر  ،الطبعة الثانٌة  ، ٔ9ٙ8صفحة ٗ9ٙ - 9

ٕٔٙ

الجناس
يعتبر الجناس مف أشكاؿ البديع التي تساعد في صنع التوازي وبخاصة الصوتي منو ،
سمي بالتجنيس عند القدماء
والباحث في ىذا الشكؿ يجد ما يزيد عمى ستيف نوعا مف الجناس أو كما ّْ
سيعوؿ البحث عمى شكميف
 ،ٖٜٔوىذا الشكؿ البديعي يظير في السور القصار  ،وليسيؿ النظر فيو
ّ
عاميف لمجناس  ،وىما ما يعرؼ بالجناس التاـ والجناس غير التاـ  ،والجناس بعامة ىو أف يتشابو
لفظاف في النطؽ  ،ويختمفا في المعنى  ،وىو نوعاف :
أ ) تام وىو ما تشابو فيو المفظاف في أربعة أمور ىي  :شكؿ الحروؼ ونوعيا وترتيبيا
وعددىا .
ب) غير تام وىو ما اختمؼ فيو المفظاف في شكؿ الحروؼ أو نوعيا أو عددىا أو ترتيبيا .
ص َمدُ (ظ) لَ ْم يَلِ ْد وَ لَ ْم يُولَ ْد (ع) وَ لَ ْم يَ ُكنْ
ومف أمثمة ذلؾ  ،قولو تعالى  " :قُ ْل هُوَ اللَّىُ أَ َحدٌ (ط) اللَّىُ ال َّ
لَىُ ُكوُواً أَ َحدٌ (غ) "

ٕٖٓ

 ،وفي ىذه السورة جناس تاـ بيف لفظتي أحد في اآلية اْلولى والتي تعني ىنا

يات ـَ بْحاً
الواحد  ،وأحد في نياية السورة والتي تعني الشخص أو النفر  .وفي قولو تعالى  " :وَا ْلقا ِد ِ
صبْحاً (ع) "
يات قَدْحاً (ظ) هَا ْل ُم ِم
جرات ُ
ِ
ُور ِ
(ط) هَا ْلم ِ

ٕٖٔ

يظير الجناس في كممتي ضبحاً و صبحاً ،

في اختالؼ حرؼ واحد في جناس غير تاـ يكسب النص موسيقى جميمة .

 ٖٔ9انظر  ،معجم المصطلحات البالغٌة  ،د.أحمد مطلوب  ،الجزء الثانً
ٕٖٓ سورة اإلخالص
ٕٖٔ سورة العادٌات

ٕٔ7

ب ا ْلخَ ج ِْر لَ َ
وفي قولو تعالى  " :وَ ِإنَّىُ فَ لٍ ذلِكَ لَ َ
ش ِديدٌ (ؾ) "
وَإنَّىُ لِ ُح ّ ِ
ش ِوجدٌ (ؽ) ِ

ٕٕٖ

يظير

الجناس في الكممتيف ( شييد ) و ( شديد ) والفرؽ بينيما حرؼ واحد  ،وفي قولو تعالى  " :وَ ْي ٌل لِ ُك ِ ّل
هُمَزَ ةٍ لُمَزَ ةٍ "

ٖٕٖ

 ،يرد الجناس في كممتي ( ىمزة ) و ( لمزة ) باختالؼ حرؼ واحد بينيما ،

تجمي ظاىرة التوازي وتقابؿ ىذه
ؾ ،في
وظيور ىذه الظواىر في النص القرآني يساعد  ،وال ش ّ
ّ
الكممات وأثرىا في السمع .
ومف أمثمتو في سورة الضحى َ " :هأَمَّا ا ْلجَتِج َم هَل تَ ْقوَرْ (ؿ) وَأَمَّا السَّائِ َل هَل تَ ْنوَرْ (ضط) " والجناس
بيّْف في تقير وتنير مع اختالؼ القاؼ والنوف فييما .
وفي قولو تعالى ِ " :إنَّ رَ بَّوُ ْم بِ ِو ْم يَوْ َمئِ ٍذ لَخَبِج ٌر "

ٕٖٗ

يرد الجناس في ( رّبيـ ) و ( بيـ ) .

والجناس لوف مف ألواف التوازي الظاىرة في السور القصار  ،ولو أثر موسيقي قوى في
السامع  ،وىو ينبع مف تكرار الحروؼ و ترديدىا  ،و تقابؿ اْللفاظ المتشابية  ،والجناس ينشط الذىف
و يحدث المتعة  ،و يسيـ إسياما كبي ار في إيضاح المعاني و زيادة اإلفادة  ،وقد جاء الجناس في
القرآف الكريـ عفو الخاطر  ،دوف صنعة أو تكمؼ  ،وىو ما الحظو العرب وكاف مدعاة إعجابيـ .
وعبر التكرار الذي يظير في اآليات  ،يتّضح لنا شكؿ مف التوازي الصرفي في بنية الكممات
عدىا " روماف ياكبسوف "  :أساساً في نظرية التوازي قائالً  " :ىناؾ نسؽ مف التناسبات
التي ّ
المستمرة عمى مستويات عدة  :في مستوى تنظيـ وترتيب البنى التركيبية وفي مستوى تنظيـ وترتيب
اْلشكاؿ والمقوالت النحوية وفي مستوى تنظيـ وترتيب الترادفات المعجمية وتطابقات المعجـ التامة .

ٕٕٖ سورة العادٌات
ٖٕٖ سورة الهمزة  ،آٌة ٔ
ٕٖٗ سورة العادٌات  ،آٌة ٔٔ

ٕٔ8

وفي اْلخير  ،في مستوى تنظيـ وترتيب تأليفات اْلصوات واليياكؿ التطريزية  .وىذا النسؽ يكسب
اْلبيات المترابطة بواسطة التوازي انسجاماً واضحاً وتنوعاً كبي اًر في اآلف نفسو  .إف القالب الكامؿ
يكشؼ بوضوح تنوعات اْلشكاؿ والدالالت الصوتية والنحوية والمعجمية "

ٕٖ٘

وبالطبع فإف ياكبسوف

يتحدث ىنا عف الشعر  ،ولكف المدقؽ في النص القرآني يجد جميع ىذه اْلشكاؿ  ،التي تحدث عنيا
ٍ
ِ
لفظية ذات
نى
ياكبسوف  ،موجودة في القرآف الكريـ  ،وما الترادفات المعجمية التي ذكرىا إال تكرار لب ً
صفات متشابية  ،كتكرار الكممة أو المشتؽ كالصفة المشبية أو اسـ المفعوؿ مثالً .
وفي سورة الكافروف  ،قاؿ تعالى  " :قُ ْل يا أَيُّ َوا ا ْلكاهِرُونَ (ط) ال أَفْ بُدُ مَا تَ ْقبُدُونَ (ظ) وَال
ين
أَ ْنتُ ْم فابِدُونَ مَا أَفْ بُدُ (ع) وَال أَنا فابِدٌ مَا فَ بَ ْدتُّ ْم (غ) وَال أَ ْنتُ ْم فابِدُونَ مَا أَفْ بُدُ (ػ) لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم وَ لِ َ
ً ِد ِ
(ؼ) " ويمحظ في اآليات كثير مف مالمح التوازي  ،فيظير اسـ الفاعؿ في جميع أنحاء السورة ،
مثؿ ( :كافروف  ،عابدوف  ،عابد ) وتتكرر صيغة اسـ الفاعؿ بوضوح فييا  ،والفعؿ المستخدـ
يمتقي في الجذر الواحد مع اسـ الفاعؿ ( أعبد  ،عبدتـ ،عابد )  ،وكؿ اآليات ترتبط ضمنيا باآلية
اْلولى  ،فيي مقوؿ القوؿ  ،أمر مف اهلل بالتبميغ  ،إلى الرسوؿ عف ربو لمكافريف  ،وىذا الشكؿ يرى
فيو الباحث توازيا صرفياً في تكرار الصيغ الصرفية السـ الفاعؿ بوضوح في السورة .

عز وج ّؿ :
أما سورة الضحى  ،ففييا كثير مف التوازي التركيبي والصرفي  ،يقوؿ اهلل ّ
" وَالـُّحٍ (ط) وَاللَّجْ ِل إِذا سَجٍ (ظ) مَا وَ دَّفَ كَ رَ بُّكَ وَما قَلٍ (ع) وَ لَ ْْلخِرَ ةُ َخجْ ٌر لَكَ مِنَ ْاألُولٍ (غ)

ٕٖ٘ قضاٌا الشعرٌة ٌ ،اكبسون  ،ترجمة محمد الولً ومبارك حنون  ،دار توبقال للنشر  ،الدار البٌضاء  ،صفحة
ٔٓٙ

ٕٔ9

َجدَكَ
َجدَكَ ـَاالًّ هَ َودى (ؽ) وَ و َ
جدْكَ يَتِجماً هَآوى (ؼ) وَ و َ
وَ لَسَوْ فَ يُ ْقطِجكَ رَ بُّكَ هَتَرْ ـٍ (ػ) َألَ ْم يَ ِ
فائِلً هَأَ ْلنٍ (ؾ) هَأَمَّا ا ْلجَتِج َم هَل تَ ْقوَرْ (ؿ) وَأَمَّا السَّائِ َل هَل تَ ْن َورْ (ضط) وَأَمَّا بِنِ ْق َم ٌِ رَ بِّكَ هَ َح ِدّ ْ
ث (طط)
"

ٖٕٙ

يضفي تكرار اسـ الفاعؿ نغمة عمى النص القرآني ىنا  ،في ( ضاالً وعائالً والسائؿ و اآلخرة)

وتتكرر الصفة المشبية ( يتيـ ) مرتيف  ،وىذا التوازي الصرفي واضح  ،ثـ يأتي نوع مف التوازي
عمى مستوى التراكيب  ،فيتكرر أسموب القسـ في اآليتيف اْلولى والثانية ثـ يأتي النفي في اآلية
الثالثة  ،ثـ يأتي أسموب القسـ في اآلية الرابعة والخامسة في تقابؿ جميؿ  ،ثـ تتكرر وجدؾ في ( ألـ
يجدؾ ) ومعناىا وجدؾ ثـ ( ووجدؾ ) و (ووجدؾ ) في ثالث آيات متتالية في توازٍ تركيبي جميؿ ،
بأما الشرطية .
ثـ تختـ نياية اآليات بآيتيف متوازيتيف في أسموب شرط وتفصيؿ ّ

أما سورة القارعة  ،فيتكرر اسـ الفاعؿ فييا بشكؿ واضح  ،في أسماء الفاعميف القارعة
وراضية وىاوية وحامية  ،ثـ يميو اسـ المفعوؿ ( المبثوث والمنفوش ) وجاء االستفياـ الوارد عمى
وزف اسـ الفاعؿ ( ماىيو ) ليشكؿ نسقاً صوتيا ُمػحبَّباً  ،وىذا مف التوازي الصرفي الجميؿ في اآليات،
يقوؿ تعالى :
َ
ُوث (غ)
راش ا ْل َم ْبث ِ
قارفَ ٌُ (ع) يَوْ َم يَ ُكونُ النَّاسُ َكا ْلوَ ِ
قارفَ ٌُ (ظ) وَ ما أدْراكَ مَا ا ْل ِ
قار َفٌُ (ط) مَا ا ْل ِ
" ا ْل ِ
َوازينُىُ (ؼ) هَوُوَ هًِ ِفج َ
ُوش (ػ) هَأَمَّا مَنْ ثَقُلَ ْ
ش ٌٍ
راـجَ ٌٍ (ؽ) وَأَمَّا مَنْ
ِ
وَ تَ ُكونُ ا ْل ِ
تم ِ
ن ا ْل َم ْنو ِ
جبا ُل َكا ْل ِق ْو ِ
ُ
خَ و ْ
هاويٌٌَ (ؿ) وَ ما أَدْراكَ ما هِجَ ْى (ضط) نا ٌر حا ِمجٌٌَ (طط) " . ٖٕٚ
َوازينُىُ (ؾ) هَأ ُّمىُ ِ
َّت م ِ
َّمْس
وفي سورة الشمس يتجمى التوازي عمى نحو خالّب لأللباب  ،يقوؿ تعالى  " :وَالش ِ
َّوار ِإذا َجلَّها (ع) وَاللَّجْ ِل ِإذا يَ ْمشاها (غ) وَالسَّما ِء وَما بَناها
وَ ـُحاها (ط) وَا ْلقَم َِر ِإذا تَلها (ظ) وَالن ِ
 ٖٕٙسورة الضحى
 ٖٕ7سورة القارعة

ٖٓٔ

( ػ) ْ
سوَّاها (ؽ) َهأَ ْل َومَوا هُ ُجورَها وَ تَ ْقواها (ؾ) قَ ْد أَ ْهلَحَ مَنْ
س وَ ما َ
وَاألَرْ ِ
ض وَ ما طَحاها (ؼ) وَ نَ ْو ٍ
َت ثَمُودُ بِط َ ْمواها (طط) ِإ ِذ ا ْنبَق َ
َث أَ ْ
زَ َّكاها (ؿ) وَ قَ ْد خابَ مَنْ دَسَّاها (ضط) َكذَّب ْ
شقاها (ظط) هَقا َل لَوُ ْم
س َّواها (غط) وَال
س ْقجاها (عط) هَ َكذَّبُوهُ هَ َققَرُوها هَدَمْ دَ َم فَ لَج ِْو ْم رَ بُّوُ ْم بِذَ ْنبِ ِو ْم هَ َ
رَ سُو ُل اللَّ ِى ناقٌََ اللَّ ِى وَ ُ
يَخافُ ُف ْقباها (ػط) "

ٖٕٛ

 ،ىذا التوازي التركيبي يتحقؽ عبر تقسيـ اآليات عمى مجموعات تركيبية،

فاآليات السبع اْلولى تأتي جميعيا بصيغة أسموب القسـ  ،وعبر اتفاؽ اْلصوات في نيايات كممات
ٍ
طاغ يزيد
بشكؿ
النص  ،واتفاؽ الجمؿ في الكـ المفظي والتركيبي  ،يحضر العنصر الموسيقي
ٍ
المتمقي تأث اًر ورىبة ورغبة في معاودة التالوة .

وتربط المجموعة الثانية باْلولى آية تنقؿ الحديث مف المجموعة اْلولى لمثانية  ،بسالسة
ويسر  ،ويتـ ذلؾ في اآلية الثامنة ( فأليميا فجورىا وتقواىا ) التي يعود الضمير فييا عمى النفس
في اآلية التي قبميا  ،مف غير أف يشعر القارىء بانفصاؿ أو تباعد عف الموضوع  .ثـ تأتي قد
والفعؿ الماضي واالسـ الموصوؿ فالفعؿ الماضي فالضمير الياء تباعاً .وفي اآليات الحادية عشرة
أسماء ال أفعاالُ كما حدث في البداية ،فانتيت
والثانية عشرة والثالثة عشرة تمتقي النيايات بكونيا
ً
باْلسماء ( بطغواىا وأشقاىا وسقياىا ) وانتيت اآليات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة
بأفعاؿ ىي عمى التوالي (تالىا وجالىا ويغشاىا وبناىا وطحاىا وسواىا ) وكؿ أشكاؿ التوازي
التركيبية ىذه توظؼ بطريقة ليا داللة دينية عظيمة في فصؿ الناس لفيمقيف  ،مؤمنيف وكافريف ،
فيناؾ مف أفمح وىناؾ مف خاب .

 ٖٕ8سورة الشمس

ٖٔٔ

ويشبو التوازي في سورة العاديات ما ظير منو في سورة الشمس بجالء  ،يقوؿ تعالى " :
صبْحاً (ع) هَأَثَرْ نَ بِ ِى نَ ْققاً (غ)
يات قَدْحاً (ظ) هَا ْل ُم ِم
جرات ُ
ِ
ُور ِ
وَا ْلقا ِد ِ
يات ـَ بْحاً (ط) هَا ْلم ِ
ب ا ْل َخج ِْر لَ َ
وَإنَّىُ فَ لٍ ذلِكَ لَ َ
هَوَ َ
ش ِديدٌ
وَإنَّىُ لِ ُح ّ ِ
شوِجدٌ (ؽ) ِ
سطْنَ بِ ِى جَمْ قاً (ػ) ِإنَّ ْآِ ْنسانَ لِ َربِّ ِى لَ َكنُودٌ (ؼ) ِ
َ
ُور (ضط) ِإنَّ رَ بَّوُ ْم بِ ِو ْم يَوْ َمئِ ٍذ لَخَ بِج ٌر
ص َل مَا هًِ ال ُّ
ُور (ؿ) َو ُح ِ ّ
صد ِ
(ؾ) أهَل يَ ْقلَ ُم ِإذا بُ ْقثِرَ مَا هًِ ا ْلقُب ِ
(طط) "

ٖٕٜ

 ،تبدأ اآليات الثالث اْلولى بأسموب القسـ وتنتيي باالسـ المنصوب  ،ثـ تأتي اآليتاف

الرابعة والخامسة بتركيب(الفاء والفعؿ الماضي المتصؿ بنوف النسوة والجار والمجرور والمفعوؿ بو )،
إف التوكيدية واسميا والجار والمجرور والالـ المزحمقة وخبر إف
ثـ تأتي الجممة االسمية المكونة مف ّ
في اآليات السادسة والسابعة والثامنة  ،وأما اآليتاف التاسعة والعاشرة فيتوازى فييما الفعؿ المبني
ثـ تنتيي
لممجيوؿ واالسـ الموصوؿ والجار والمجرور بعده في تشكيؿ عجيب في صورتو وصيغتو ّ ،
إف التوكيدية واسميا والجار والمجرور والالـ المزحمقة وخبر إف.
اآليات بالجممة االسمية المكونة مف ّ

وىكذا رصد البحث العديد مف أشكاؿ التوازي التي تميزت بيا قصار السور والتي كاف ليا
دور في التشكيؿ الجمالي اْلخاذ في السور القصيرة  ،فضال عما حققو مف خدمة لمغاية والزمف
المذيف نزلت فييما السور القصار  ،ومكنت المسمميف مف نشر الدعوة ونقميا لمناس بسالسة ويسر ،
عبر كتاب عظيـ معجز نزؿ بأسموب ال يدانى وال يجارى تحدى العرب في صنعتيـ  ،فما كاف منيـ
أقروا بإعجازه وأذعنوا لروعة بيانو وسحر أسموبو .
إالّ أف ّ
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ٕٖٔ

الخاتمة والنتائج
تحير الفكر العربي واإلسالمي في كتاب اهلل العزيز وبالغتو الفائقة التي لـ يصؿ إلييا أحد
ّ

فتحدى اهلل العزيز
مف البشر ولف يصؿ ،ميما بمغ مف العمـ  ،وارتقى في مدارج المغة والفصاحة،
ّ
الكفار بقولو ( :أَ ْم يَقُولُونَ ا ْهتَرَاهُ قُ ْل هَ ْأتُوا بِ َق ْ
ُون
َن ا ْ
ش ِر سُوَ ٍر ِمثْلِ ِى ُم ْوتَرَ ي ٍ
ستَط َ ْقتُ ْم مِنْ د ِ
َات وَا ْدفُوا م ِ
اللَّ ِى ِإنْ ُك ْنتُ ْم صَا ِدقِجنَ )

ٖٖٓ

فمـ يستطيعوا ذلؾ ال ىـ وال أعوانيـ  ،فخفض اهلل ليـ سقؼ التحدي

ب ِممَّا نَ َّز ْلنَا فَ لٍَ فَ ْب ِدنَا هَ ْأتُوا بِسُورَ ةٍ مِنْ ِمثْلِ ِى وَا ْدفُوا ُ
ُون
وَإنْ ُك ْنتُ ْم هًِ رَ ْي ٍ
شوَدَا َء ُك ْم مِنْ د ِ
بقولو ِ ( :
اللَّ ِى إِنْ ُك ْنتُ ْم صَا ِدقِجنَ )

ٖٖٔ

فعجزوا ىـ وأعوانيـ عف السورة الواحدة  ،فخرسوا أماـ فصاحة القرآف ،

وبيروا بروعة نظمو  ،وجالؿ معانيو ،ووقع كمماتو عمى القموب  ،وىذا ما دعا ويدعو العمماء لمنظر
في أسرار كتاب اهلل العظيـ  ،وتميز لغتو وأسموبو عف أساليب البشر  ،فكاف السحر فيو بائنا والبياف
فيو كائنا.
يمـ بكؿ أسرار إعجاز القرآف في أي ناحية كانت مف البالغة والبياف
ولف يستطيع بشر أف ّ
والمغة والعمـ  ،ولكنيا تبقى محاو ٍ
الت لمتبصر في كتاب اهلل ومعانيو  ،تفيد المتعطش لمعمـ والمفتش
عف أسرار البياف في فيـ بعض جوانب بالغتو  ،ورحـ اهلل السيوطي الذي قاؿ  " :وليس في طاقة
البشر اإلحاطة بأغراض اهلل في كالمو  ،وأس ارره في كتابو  ،فمذلؾ حارت العقوؿ  ،وتاىت البصائر
عنده "

ٕٖٖ

.

وفي ىذا البحث  ،حاوؿ الباحث أف يجمو صورة توضح لمناظر فييا كيؼ تميزت السور
خصائص تختمؼ عف السور
القصار مف غيرىا مف السور الطواؿ  ،وكيؼ أف لمسور القصار
َ

الطواؿ  ،وتناوؿ البحث السور القصار بدراسة العالقة بينيا وبيف المكاف الذي نزلت فيو  ،والزماف
والبيئة المذيف خاطبت أىمييما  ،وأثر اْلوضاع االجتماعية والدينية والثقافية واالقتصادية والسياسية
في السور بعامة والقصار بخاصة.

ٖٖٓ

سورة هود  ،آٌة ٖٔ
ٖٖٔ
سورة البقرة  ،آٌة ٖٕ
ٕٖٖ
انظر اإلتقان فً علوم القرآن  ،السٌوطً  ،جزء ٕ  ،صفحة ٕٓٔ

ٖٖٔ

وبعد النظر في السور القصار وما الذي جعميا تأتي بيذا الحجـ والشكؿ المختصر نوعا ما،
عرض البحث لمتصوير الفني في ىذه السور  ،وتنقؿ بيف مفيوـ الصورة وأنواعيا  ،محددا ما جاء
منيا في القصار مقارنا إياه بما أتى منو مف صور في سياقات أخرى  ،ال تماثؿ الصور في السور
القصار  ،وعرض بالدراسة لمتشبييات وأنواعيا وما جاء في السور القصار مف تشبييات محددا
نوعيا .
وفي محاولة مف الباحث لمتعرؼ عمى سر مف أسرار ىذه السور القصار  ،عثر عمى ظاىرة
فريدة توظّؼ في النص القرآني بأشكاؿ متعددة جميمة  ،ىي ظاىرة التوازي  ،التي يحسبيا الكثير مف
الدارسيف ظاىرة تحمؿ مصطمحا غربيا ال أصؿ لو في المغة العربية  ،وىذه الظاىرة موجودة تحت
وبيف أشكاليا
أسماء أخرى ذكرتيا البالغة العربية ،وليا الكثير مف اْلشكاؿ  ،فدرسيا البحث ّ ،
القديمة الموجودة في إرثنا اْلدبي  ،وفي كتاب اهلل العظيـ وبخاصة في السور القصار ،وذكر البحث

العديد مف اْلمثمة عمييا .
وقد تمخض البحث عف النتائج اآلتية :
• لمسور القصار تميز واضح عف السور الطواؿ في خصائصيا ومميزاتيا المختمفة .
• يزداد الجرس الموسيقي في السور القصار وضوحا عف السور الطواؿ .
• ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف السورة والبيئة التي نزلت فييا .
• جاء القرآف مراعاة لحاؿ المسمميف اْلوائؿ فكانت السور قصا اًر لتسييؿ الحفظ والتبميغ وسرعتو
ومالءمة لمتخفي والتستر مف اْلعداء .
• تختمؼ مواضيع السور القصار ومضامينيا عف مواضيع السور الطواؿ ومضامينيا.
• يتضاعؼ حجـ كممات آيات السورة المدنية وعددىا مقارنة بالسورة المكية  ،أضعافاً مضاعفة جراء
طوؿ اآليات واف تساوتا في عدد اآليات .
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• تأتي الصور الفنية في السور القصار بشكؿ بسيط غير معقد  ،يسيؿ فيمو والنظر فيو ،مثؿ
الصورة المفردة .
• شاعت ظاىرة التوازي في السور القصار بشكؿ واضح عبر صيغ وأساليب بالغية كثيرة  ،أغنت
النص القرآني جماالً بما أضفتو عميو مف نغـ موسيقي مما يسيؿ حفظ السور القصار  ،وهلل الحمد
مف قبؿ ومف بعد .
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الملخص باللغة العربية

يتألؼ ىذا البحث مف مقدمة وثالثة فصوؿ .
أما المقدمة فقد ّبيف فييا الباحث سبب اختياره لموضوع الدراسة  ،وىو إحساس الباحث بتميز السور

وبيف
القصار بخصائصيا وموضوعاتيا عف السور الطواؿ ،
ووضح اْلىداؼ التي يحاوؿ إثباتيا ّ ،
ّ
وضع الدراسات السابقة واْلكاديمية في الموضوع ومدى استفادتو منيا  ،وبعض المعوقات التي

عرضت لو أثناء البحث والدراسة .
محددا إياىا  ،وموضحا
وفي الفصؿ اْلوؿ تناوؿ الباحث السور القصار بالدراسة ،
ّ
مواضيعيا وخصائصيا وارتباطيا بالبيئة واْلحواؿ التي وجدت فييا .
وفي الفصؿ الثاني درس الباحث التصوير الفني في السور القصار  ،وعرض ْلنواع الصور
الفنية المستخدمة في تمؾ السور  ،ثـ الصور التي وردت فييا أكثر مف سواىا.
أما الفصؿ الثالث فأفرده الباحث لمنظر في ظواىر فنية وأسموبية شكمت ظاىرة التوازي في
السور القصار  ،وعرض لمفيوـ التوازي بشكمو الحديث وما الذي جاء منو في السور القصار ،
واْلشكاؿ البالغية المعروفة مف التوازي عند العرب قديما وظيورىا في السور القصار .
وقد خمص البحث إلى نتائج ذكرت تفصيالً في الخاتمة وعمى الرغـ مف ذلؾ  ،فال بأس مف
التنويو لبعضيا
• ىناؾ ارتباط وثيؽ بيف السورة والبيئة التي نزلت فييا .
• جاء القرآف مراعاة لحاؿ المسمميف اْلوائؿ فكانت السور قصا اًر لتسييؿ الحفظ والتبميغ وسرعتو .
• تأتي الصور الفنية في السور القصار بشكؿ بسيط غير معقد  ،يسيؿ فيمو والنظر فيو ،مثؿ
الصورة المفردة .
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وىذه النتائج التي نراىا ليست بسيطة أو يسيرة التأثير عمى البحث في القرآف الكريـ  ،الذي ال
يستطيع الباحثوف إلى اآلف كشؼ أس ارره كمّيا  ،فاْلمر عظيـ والكتاب أعظـ مف أف يجاريو بشر أو
أف ينافسو منافس  ،واهلل أسأؿ التوفيؽ .
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Abstract:
This study consists of an introduction and three chapters.
The researcher started with the reason of choosing his subject of study,
which is the Uniqueness of the short chapters with its subject matter and
characteristics away from long chapters. Furthermore, he clarified the
aims trying to prove. Add to that he explained the situation of previous
studies and the academic side in the subject and the level of getting
advantage of it , with some of the obstacles he faced during study and
research.
In chapter I , he studied short chapters specifying, clarifying its
subject matter, characteristics and their association with the
environment and circumstances with them .
In chapter II , the researcher studied the artistic photography in
short chapters and mentioned kinds of artistic images used in those
chapters with the images that were mentioned more than others.
In chapter III , he specified it for looking at artistic phenomena and
stylistic ones which formed the parallelism in short chapters. Add to
that he discussed the definition of parallelism in its modern form and
what was mentioned in short chapters, with the rhetoric known forms of
parallelism among Arabs in the past and their appearance in short
chapters.
Finally, he summarized his research into results which were mentioned
in detail in the Conclusion. In spite of that, no harm in mentioning some
of them:
- There is a great association between chapters and the environment
that came in it.
- Holy Quran came Suitable to the situation of the first Muslims, so
verses were short to make memorizing and Informing easier.
- Artistic images in short chapters came simple and not in a complicated
form; to make understanding easier, such as single images.
These results are not simple or with no effect on research in Holy
Quran, which researchers can not discover all its secrets until now.
This holy quran is greater than for any one or anything to compete
…. May god be with us.
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جريدة المصادر والمراجع

*

القرآف الكريـ
ٔ  -إبراىيـ أنيس  ،موسيقى الشعر  ،مكتبة اْلنجمو المصرية  ،الطبعة الثانية ٜٕٔ٘ ،
ٕ -إبراىيـ أنيس وآخروف ،المعجـ الوسيط  ،دار اْلمواج  ،بيروت الطبعة الثانية ٜٔٛٚ ،
ٖ  -إبراىيـ محمود عالف ،البديع في القرآف أنواعو ووظائفو  ،دائرة الثقافة واإلعالـ  ،الشارقة ،
الطبعة اْلولىٕٕٓٓ
ٗ  -أحمد بف فارس القزويني الرازي  ،مجمؿ المغة البف فارس  ،تحقيؽ :زىير عبد المحسف سمطاف،
مؤسسة الرسالة – بيروت  ،الجزء اْلوؿ ،الطبعة الثانية  ٜٔٛٙ،ـ
٘  -أحمد بف محمد القسطالني  ،المواىب المدنية بالمنح المحمدية  ،تحقيؽ صالح الشامي،الجزء
الثاني ،المكتب اإلسالمي  ،بيروت  ،الطبعة اْلولى ٔ.ٜٜٔ
 - ٙأحمد بف أبي يعقوب بف جعفر بف وىب  ،تاريخ اليعقوبي  ،المجمد اْلوؿ ،دار صادر لمطباعة
والنشر  ،بيروت ٜٔٙٓ ،ـ .
 - ٚأحمد أميف  ،فجر اإلسالـ  ،مطبعة االعتماد .ٜٖٔٛ
 – ٛأحمد الشايب  ،أصوؿ النقد اْلدبي  ،مكتبة النيضة المصرية  ،القاىرة  ،الطبعة الثامنة ٖٜٔٚ
 - ٜأحمد مطموب ،معجـ المصطمحات البالغية وتطورىا  ،الجزء الثاني  ،مطبعة المجمع العممي
العراقي ٜٔٛٙ

_____________________________________________________________
* أهمل لفظ ابن وأبو من الترتيب الهجائي لممصادر
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ٓٔ  -أحمد شوقي  ،الشوقيات  ،الجزء اْلوؿ  ،تحقيؽ د .إميؿ أ .كبا ،دار الجيؿ ،بيروت ٜٜ٘ٔ
ٔٔ – أحمد الياشمي  ،جواىر البالغة  ،دار المعرفة  ،بيروت  ،الطبعة اْلولى ٕ٘ٓٓ.
ٕٔ – إسماعيؿ أبوالفداء بف كثير  ،تفسير القرآف العظيـ  ، ،الجزء الرابع  ،دار الجيؿ ،بيروت ،
الطبعة الثانية .ٜٜٔٓ ،
ٖٔ  -أسامة بف منقذ  ،البديع في البديع في نقد الشعر  ،تحقيؽ عبد آ عمي مينا  ،دار الكتب
العممية بيروت  ،الطبعة اْلولى .ٜٔٛٚ
ٗٔ  -ابف أبي اإلصبع المصري  ،البرىاف في إعجاز القرآف أو بديع القرآف  ،تحقيؽ د .أحمد
مطموب و د .خديجة الحديثي  ،الدار العربية لمموسوعات  ،بيروت  ،الطبعة اْلولى ٕٓٔٓ
٘ٔ  -ابف أبي اإلصبع المصري  ،تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبياف إعجاز القرآف ،
تحقيؽ د .حفني محمد شرؼ  ،الجميورية العربية المتحدة  ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي (د.ت).
 - ٔٙبدر الديف بف مالؾ اْلندلسي ،المصباح في عمـ المعاني والبياف والبديع ،المطبعة الخيرية
الطبعة اْلولى ٖٔٗٔ ىػ .
 - ٔٚبدر الديف محمد بف عبداهلل الزركشي  ،البرىاف في عموـ القرآف  ،المجمد الثاني ،دار الفكر ،
بيروت  ،طبعة .ٜٔٛٛ
 - ٔٛبشار بف برد  ،ديوانو  ،الجزء اْلوؿ  ،لجنة التأليؼ والترجمة والنشر  ،القاىرة  ،طبعة ٜٓ٘ٔ
 - ٜٔبشرى موسى صالح  ،الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث  ،المركز الثقافي العربي ،
طبعة ٜٜٗٔ

ٓٗٔ

ٕٓ  -الثعالبي  ،الجواىر الحساف في تفسير القرآف  ،تحقيؽ الشيخ محمد عمي معوض والشيخ عادؿ
أحمد عبد الموجود  ،دار إحياء التراث العربي – بيروت  ،الجزء الخامس  ،الطبعة اْلولى  ٔٗٔٛىػ
ٕٔ  -جابر عصفور  ،الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب  ،دار التنوير ،
بيروت  ،الطبعة الثانية .ٜٖٔٛ ،
ٕٕ  -جالؿ الديف السيوطي  ،معترؾ اْلقراف في إعجاز القرآف  ،تحقيؽ عمي محمد البجاوي ،
الجزء اْلوؿ  ،دار الفكر العربي (د.ت).
ٖٕ  -جالؿ الديف السيوطي  ،ـ ٔٔ ٜىػ  ، .ترتيب سور القرآف  ،الطبعة اْلخيرة  ،دار ومكتبة
اليالؿ  ،لبناف .ٕٓٓٓ،
ٕٗ  -جالؿ الحنفي  ،قواعد التجويد واإللقاء الصوتي  ،الجميورية العراقية  ،و ازرة اْلوقاؼ
والشؤوف الدينية . ٜٔٛٚ،
ٕ٘  -جواد عمي  ،تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ  ،الجزء الرابع  ،مطبعة المجمع العممي العراقي ،
ٜٗ٘ٔ
 – ٕٙحساف بف ثابت اْلنصاري ،ديوانو  ،دار بيروت لمطباعة والنشر  ،دار صادر ،طبعة ٜٔٔٙ
 - ٕٚابف حجر العسقالني  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  ،جزء ٔٔ  ،دار الفكر  ،بيروت
طبعة أولى مصححة .ٕٓٓٓ،
 - ٕٛابف حجة الحموي  ،خزانة اْلدب وغاية اْلرب ،تحقيؽ د.كوكب دياب  ،دار صادر ،
بيروت ،الجزء الثاني  ،الطبعة اْلولى ٕٔٓٓ
 –ٕٜحسف إبراىيـ حسف  ،تاريخ اإلسالـ السياسي والديني والثقافي واالجتماعي  ،الجزء اْلوؿ ،
دار اْلندلس  ،بيروت (د.ت) .

ٔٗٔ

ٖٓ  -أبو الحسف حازـ القرطاجني  ،منياج البمغاء وسراج اْلدباء  ،تحقيؽ محمد حبيب الخوجة ،
تونس  ،دار الكتب الشرقية . ٜٜٔٙ
ٖٔ  -أبو الحسف الجرجاني  ،التعريفات  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،الطبعة اْلولى .ٕٓٓٓ ،
ٕٖ  -أبو الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا القزويني  ،معجـ مقاييس المغة  ،تحقيؽ  :عبد السالـ
محمد ىاروف  ،دار الفكر  ،الجزء السادس ،ػ .ٜٜٔٚ
ٖٖ  -حسيف بف محمد الديار بكري  ،تاريخ الخميس في أحواؿ أنفس نفيس  ،الجزء اْلوؿ ،
مؤسسة شعباف لمنشر  ،بيروت (د.ت).
ٖٗ -الخطيب القزويني  ،تمخيص المفتاح في المعاني والبياف والبديع  ،الطبعة اْلولى  ،مكتبة
مصطفى البياتي الحمبي وأوالده ٜٖٔٛ
ٖ٘  -الخطيب القزويني  ،اإليضاح في عموـ البالغة  ،شرح محمد عبد المنعـ خفاجي  ،الجزء
الثاني  ،دار الكتب العممية  ،بيروت(د.ت).
 - ٖٙابف دريد اْلزدي  ،جميرة المغة  ،تحقيؽ :رمزي منير بعمبكي ،دار العمـ لممالييف – بيروت ،
الطبعة اْلولى،الجزء الثاني ٜٔٛٚ ،ـ.
 - ٖٚروز غريب  ،تمييد في النقد الحديث  ،دار المكشوؼ  ،بيروت ٔ.ٜٔٚ
 - ٖٛزىير غازي زاىد  ،في النص القرآني وأساليب تعبيره  ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف
اْلردف  ،الطبعة اْلولى ٕٕٔٓ
 - ٖٜابف الزممكاني  ،كماؿ الديف أبو المكارـ عبد الواحد بف عبد الكريـ  ،التبياف في عمـ البياف
المطمع عمى إعجاز القرآف  ،تحقيؽ أحمد مطموب  ،مطبعة العاني  ،بغداد ٜٗٔٙ

ٕٗٔ

ٓٗ  -زيف الديف محمد المدعو بعبد الرؤوؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادي ثـ
المناوي القاىري  ،التوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ ،عالـ الكتب  ٖٛعبد الخالؽ ثروت-القاىرة ،
الطبعة اْلولى ،الجزء اْلوؿ ٜٜٓٔـ
ٔٗ  -سميح عاطؼ  ،خاتـ النبييف محمد صمى اهلل عميو وسمـ ،الزيف  ، ،دار الكتاب المبناني ،
بيروت  ،الطبعة الثانية ٜٔٛٙ
ٕٗ  -س.د.لويس ،الصورة الشعرية ،ترجمة د.أحمد نصيؼ الجنابي  ،دار الرشيد لمنشر ،
منشورات و ازرة الثقافة واإلعالـ  ،الجميورية العراقية ٜٕٔٛ ،
ٖٗ  -ابف سناف الخفاجي  ،سر الفصاحة  ،تحقيؽ عبد المتعاؿ الصعيدي ،القاىرة ٖٜ٘ٔ
ٗٗ  -سيد قطب  ،التصوير الفني في القرآف الكريـ  ،دار المعارؼ  ،القاىرة ٜٜٔ٘ ،
٘ٗ  -شياب الديف اْللوسي  ،روح المعاني ،الجزء الثامف والعشروف  ،دار إحياء التراث العربي،
الطبعة اْلولى ٕٓٓٓ
 - ٗٙابف شيث القرشي  ،معالـ الكتابة ومغانـ اإلصابة  ،المطبعة اْلدبية بيروت ٖٜٔٔ
 - ٗٚضياء الديف بف اْلثير  ،المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر  ،تحقيؽ محمد محي الديف
عبد الحميد  ،الجزء اْلوؿ  ،المكتبة العصرية لمطباعة والنشر – بيروت  ٕٔٗٓ ،ىػ
 - ٗٛضياء الديف بف اْلثير  ،المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر  ،تحقيؽ أحمد الحوفي و
بدوي طبانة  ،دار نيضة مصر  ،القاىرة  ،الجزء اْلوؿ ( د.ت)
 - ٜٗالطاىر أحمد الزاوي  ،ترتيب القاموس المحيط عمى طريقة المصباح المنير وأساس البالغة ،
الجزء الرابع  ،دار الفكر  ،الطبعة الثالثة  ( ،د  .ت )
ٓ٘  -طو حسيف  ،في الشعر الجاىمي  ،مطبعة دار الكتب المصرية  ،الطبعة اْلولى ،القاىرة
ٜٕٔٙ

ٖٗٔ

ٔ٘  -الطبري ،أبو جعفر محمد بف جرير  ،تفسير الطبري جامع البياف عف تأويؿ القرآف ،الجزء
الثامف والعشروف  ،دار إحياء التراث العربي  ،بيروت  ،الطبعة اْلولى ٕٔٓٓ
ٕ٘  -أبو الطيب المتنبي  ،ديوانو  ،بشرح الواحدي  ،الجزء الثاني  ،داراْلرقـ  ،بيروت(د.ت) .
ٖ٘  -عبد اإللو الصائغ  ،الخطاب اإلبداعي الجاىمي والصورة الفنية ، ،المركز الثقافي العربي ،
الدار البيضاء ،الطبعة اْلولى ٜٜٔٚ ،
ٗ٘  -ابف عبد البر القرطبي  ،االستيعاب في معرفة اْلصحاب  ،الجزء الثالث ،تحقيؽ عادؿ مرشد،
دار اْلعالـ  ،عماف ٕٕٓٓ،
٘٘  -ابن عبد ربه أحمد بن محمد األندلسً ،العقد الفرٌد  ،الجزء الثالث ،دار الكتب العلمٌة –
بٌروت ،الطبعة األولى ٖٔ98
 - ٘ٙعبد الحميد جيدة  ،إنشاء الكتابة عند العرب  ،منشورات دار الشماؿ ،الطبعة اْلولى ٜٔٛٙ
 - ٘ٚعبد الفتاح نافع  ،الصورة في شعر بشار بف برد  ،دار الفكر  ،عماف اْلردف ٖٜٔٛ
 - ٘ٛعبد الفتاح عثماف  ،التشبيو والكناية بيف التنظير البالغي والتوظيؼ الفني  ،مكتبة الشباب ،
مصرٜٜٖٔ،
 - ٜ٘عبد القاىرالجرجاني  ،أسرار البالغة  ،تحقيؽ  :محمد رشيد رضا  ،دار المعرفة ،
بيروت(د.ت).
ٓ - ٙعبد القاىر الجرجاني  ،دالئؿ اإلعجاز  ،دار الكتب العممية  ،بيروت.
ٔ - ٙعبد القاىر الجرجاني  ،دالئؿ اإلعجاز  ،مكتبة الخانجي  ،القاىرة.
ٕ - ٙعبد القادر الرباعي  ،الصورة الفنية في النقد الشعري  ،في النظرية والتطبيؽ  ،مكتبة الكتاني
لمنشر والتوزيع  ،الطبعة الثانية ٜٔٛٔ ،
ٖ - ٙعبد القادر الرباعي  ،الصورة الفنية في شعر أبي تماـ "  ،جامعة اليرموؾ  ،إربد ٜٔٛٓ ،

ٗٗٔ

ٗ - ٙعبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ الثعالبي النيسابوري  ،ثمار القموب في المضاؼ والمنسوب،
مطبعة الظاىر  ،القاىرة طبعة ٜٔٓٛ
٘ - ٙد.عبد الواحد حسف الشيخ  .البديع والتوازي ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،مصر ،الطبعة
اْلولى ٜٜٜٔ،
 - ٙٙعصاـ الديف بف محمد الحنفي  ،حاشية القونوي عمى تفسير اإلماـ البيضاوي  ،المجمد
العشروف  ،الطبعة اْلولى ٕٔٓٓ
 - ٙٚعمي البطؿ  ،الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني  ،دار اْلندلس  ،بيروت،
الطبعة اْلولى ٜٓٔٛ
 - ٙٛعمي الجندي  ،في تاريخ اْلدب الجاىمي  ،طبعة دار التراث اْلولى  ،المدينة المنورة ،
ٜٜٔٔ
 - ٜٙعمي بف عيسى الرماني ،النكت في إعجاز القرآف ضمف كتاب ثالث رسائؿ في إعجازالقرآف ،
تحقيؽ محمد خمؼ اهلل و د .محمد زغموؿ سالـ  ،دار المعارؼ بمصر  ،الطبعة الثانية ٜٔٙٛ
ٓ - ٚأبو عمي الحاتمي  ،حمية المحاضرة في صناعة الشعر ،تحقيؽ د .جعفر الكتاني  ،الجزء
اْلوؿ ،دار الرشيد لمنشر  ،العراؽٜٜٔٚ
ٔ - ٚعماد الديف يحيى بف أبي بكر العامري  ،بيجة المحافؿ وبغية اْلماثؿ  ،المجمد اْلوؿ  ،دار
صادر  ،بيروت (د.ت)
ٖ - ٚعمرو بف بحر الجاحظ  ،البياف والتبييف  ،الجزء اْلوؿ ،مكتبة الخانجي  ،تحقيؽ عبد السالـ
ىاروف ،القاىرةٜٓٔٙ
ٗ - ٚعمرو بف بحر الجاحظ  ،الحيواف  ،الجزء الثالث  ،تحقيؽ عبدالسالـ ىاروف  ،مكتبة
مصطفى الحمبي وأوالده  ،مصر(.د.ت)

٘ٗٔ

٘ - ٚعمرو بن كلثوم  ،دٌوانه  ،تحقٌق وشرح د.إمٌل بدٌع ٌعقوب  ،دار الكتاب العربً  ،بٌروت،
الطبعة األولى ٔ99ٔ،

 - ٚٙأبو عمر أحمد بف محمد بف عبد ربو ،العقد الفريد  ،الجزء الثاني  ،المكتبة التجارية الكبرى ،
القاىرة ٖٜ٘ٔ
 - ٚٚعاطؼ جودة نصر  ،الخياؿ مفيومو ووظائفو  ،مكتبة لبناف  ،بيروت الطبعة اْلولى ،
ٜٜٔٛ
 - ٚٛفاضؿ السامرائي  ،لمسات بيانية في نصوص مف التنزيؿ ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،
بغداد ،الطبعة اْلولى ٜٜٜٔ،
 - ٜٚأبو الفتح عثماف بف جني  ،الخصائص  ،الجزء اْلوؿ  ،مطبعة اليالؿ  ،مصر ٜٖٔٔ ،
ٓ - ٛفخر الديف محمد بف عمرالرازي  ،التفسير الكبير ومفاتيح الغيب  ،الجزء ٕٕ  ،دار
الفكر(د.ت).
ٔ - ٛفخرالديف محمد بف عمر الرازي  ،نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز ،تحقيؽ د .بكري شيخ
أميف ،دار العمـ لممالييف  ،بيروت  ،الطبعة اْلولى ٜ٘ٔٛ
ٕ - ٛأبو الفرج عبدالرحمف بف عمي بف محمد بف الجوزي  ،المنتظـ في تاريخ المموؾ واْلمـ،
المجمد الرابع  ،دار الكتب العممية بيروت ،الطبعة اْلولى ٕ.ٜٜٔ
ٖ - ٛابف قتيبة  ،تأويؿ مشكؿ القرآف  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ٕٕٓٓ،

.

ٗ - ٛقدامة بف جعفر البغدادي ،جواىر اْللفاظ ،تحقيؽ محمد محي عبد الحميد ،دار الكتب العممية
ببيروت  ،الطبعة اْلولى ٘.ٜٔٛ
٘ - ٛابف قيـ الجوزية  ،الفوائد المشوؽ إلى عموـ القرآف وعمـ البياف ،القاىرة  ٖٕٔٚىػ .

ٔٗٙ

 – ٛٙالكندي  ،رسائؿ الكندي الفمسفية  ،تحقيؽ محمد عبداليادي أبو ريدة  ،دار الفكر العربي ،
مصر ٓ٘. ٜٔ
 - ٛٚكماؿ أبو ديب  ،جدلية الخفاء والتجمي  ،دار العمـ لممالييف  ،طبعة ٜٓٔٛ
 – ٛٛكولريدج  ،النظرية الرومانتيكية في الشعر  ،سيرة أدبية لكولريدج ،ترجمة د.عبد الكريـ حساف،
دار المعارؼ  /مصر ،طبعة ٜٔٔٚ
 - ٜٛالروس ػ المعجـ العربي الحديث ػ د .خميؿ الجر .مكتبة باريس"ٜٖٔٚ "ٙ
ٓ - ٜامرؤ القيس  ،ديوانو  ،تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ  ،دارالمعارؼ  ،القاىرة  ،الطبعة
الرابعة(د.ت).
ٔ - ٜالمبرد  ،أبو العباس محمد بف يزيد اْلزدي ،الكامؿ  ،الجزء الثاني  ،مكتبة المعارؼ  ،بيروت.
ٕ - ٜمحمد رفعت زنجير  ،فف التشبيو في الشعر العباسي  ،دار اْلماف  ،الطبعة اْلولى ٕٕٓٓ.
ٖ - ٜمحمد مصطفى ىدارة  ،في البالغة العربية عمـ البياف  ،دار العموـ العربية  ،بيروت ،
الطبعة اْلولى ٜٜٔٛ
ٗ - ٜمصطفى الجويني  ،البديع لغة الموسيقى والزخرؼ  ،دار المعرفة الجامعية  ،اإلسكندرية ،
ٖٜٜٔ
٘ - ٜمحمد غنيمي ىالؿ  ،النقد اْلدبي الحديث  ،دار الثقافة  ،بيروت ٖٜٔٚ
 - ٜٙابف منظور  ،لساف العرب  ،مجمد ٔٔ  ،دار صادر  ،بيروت ٜٔٙٛ
 - ٜٚميموف بف قيس اْلعشى الكبير ديوانو  ،شرح د.محمد حسيف  ،المطبعة النموذجية ،
القاىرة(د.ت).

ٔٗ7

 - ٜٛنظرية المنيج الشكمي  ،نصوص الشكالنييف الروس  ،ترجمة  :إبراىيـ الخطيب  ،الشركة
المغربية لمناشريف المتحديف  ،ومؤسسة اْلبحاث العربية  ،بيروت لبناف  ،الطبعة اْلولى ٜٕٔٛ ،
 - ٜٜابف معصوـ المدني  ،أنوار الربيع في أنواع البديع  ،تحقيؽ شاكر ىادي شكر  ،الجزء
الخامس  ،مطبعة النعماف  ،النجؼ ٜٜٔٙ
ٓٓٔ  -محمد مرتضى الزبيدي  ، ،تاج العروس مف جواىر القاموس ،جزء ٕٔ  ،تحقيؽ مصطفى
حجازي ،مطبعة حكومة الكويت ٖٜٔٚ
ٔٓٔ  -محمد أبو زىرة  ،خاتـ النبييف ، ،الجزء اْلوؿ  ،دار الفكر العربي  ،الطبعة اْلولى ٕٜٔٚ
ٕٓٔ  -محي الديف رمضاف  ،في صوتيات العربية  ،مكتبة الرسالة الحديثة  ،عماف ( د.ت) .
ٖٓٔ  -مصطفى صادؽ الرافعي  ،تاريخ آداب العرب  ،الجزء اْلوؿ  ،دار الكتب العممية  ،بيروت،
الطبعة اْلولى ٕٓٓٓ.
ٗٓٔ  -د.محمد بكر اسماعيؿ  ،دراسات في عموـ القرآف  ،الطبعة اْلولى ٜٜٔٔ
٘ٓٔ  -محمود بف عمر الزمخشري  ،الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ وعيوف اْلقاويؿ في وجوه
التأويؿ  ،الجزء الرابع  ،دار الكتاب العربي  ،بيروت ٕٓٓٛ
 - ٔٓٙمحمد الحسناوي  ،الفاصمة في القرآف  ،دار عمار  ،عماف  ،الطبعة الثانية ٜٔٛٙ ،
 - ٔٓٚميموف بف قيس اْلعشى  ،ديوانو  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،الطبعة السابعة ٜٖٔٚ ،
 - ٔٓٛمحمد نظمي عبد البديع  ،في النقد اْلدبي ،جامعة اْلزىر  ،االسكندرية ٜٔٛٚ
 - ٜٔٓمحمد عمي الصابوني  ،صفوة التفاسير  ،دار القرآف الكريـ  ،بيروت ،الطبعة الثانية ،
ٜٔٔٛ

ٔٗ8

ٓٔٔ  -أبو نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري  ،الصحاح في المغة ،تاج المغة وصحاح العربية ،
دار الفكر ،بيروت  ،تحقيؽ شياب الديف أبو عمر ،الجزء الثالث ٜٜٔٛ
ٔٔٔ  -نعيـ اليافي  ،مقدمة لدراسة الصورة الفنية  ،و ازرة الثقافة والرشاد القومي  ،دمشؽ ٕٜٔٛ
ٕٔٔ  -نجـ الديف بف اْلثير الحمبي  ،جوىر الكنز ،تحقيؽ د .محمد زغموؿ سالـ  ،منشأة المعارؼ،
االسكندرية  ( ،د.ت ) .
ٖٔٔ  -أبو ىالؿ الحسف بف عبداهلل العسكري  ،الصناعتيف  ،تحقيؽ عمي محمد البجاوي ومحمد أبو
الفضؿ  ،دار إحياء الكتب العربية  ،القاىرة  ،الطبعة اْلولى ٕٜ٘ٔ
ٗٔٔ  -ياقوت الحموي  ،معجـ البمداف  ،المجمد السادس  ،مطبعة السعادة  ،مصر  ،الطبعة
اْلولىٜٔٓٙ ،
٘ٔٔ  -ياكبسوف  ،قضايا الشعرية  ،ترجمة محمد الولي ومبارؾ حنوف  ،دار توبقاؿ لمنشر  ،الدار
البيضاء (د.ت).
الرسائل الجامعية
• إبراىيـ عقمة الحجاج  ( ،جزء عـ دراسة أسموبية )  ،رسالة ماجستير  ،جامعة مؤتة ٕٓٓٙ
• أحمد دعساف  ،التكثيؼ البالغي في القرآف الكريـ ،جزء عـ دراسة أسموبية  ،رسالة ماجستير ،
الجامعة الياشمية ٕٓٓٛ ،
• إيماف محمد ربيع  ( ،ثنائية اْلرض واإلنساف في شعر حيدر محمود  .دراسة فنية )  ،رسالة
ماجستير  ،جامعة اليرموؾ ٕٓٔٔ ،
• عزة عدناف أحمد عزت (،بنية السورة القرآنية الواحدة في جزء عـ  ،دراسة صوتية ) رسالة دكتوراة ،
جامعة الموصؿ ٕ٘ٓٓ

ٔٗ9

• محمد محمود ضيؼ اهلل المقبؿ  ،بناء الجممة الفعمية في جزء عـ  ،رسالة ماجستير  ،جامعة
اليرموؾ ٕٓٓٓ

الدوريات
• إيماف الكيالني  ،المعوذتاف دراسة أسموبية  ،المجمة اْلردنية في المغة العربية وآدابيا  ،المجمد ()ٛ
العدد (ٖ) تموز ٕٕٔٓ.
• سامح رواشدة  ،التوازي في شعر يوسؼ الصائغ وأثره في اإليقاع والداللة ،مجمة أبحاث اليرموؾ ،
المجمد  ،ٔٙالعدد ٕ .ٜٜٔٛ ،
• موسى ربابعة  ،ظاىرة التوازي في قصيدة لمخنساء  ،مجمة دراسات  ،المجمد الثاني والعشروف ،
العدد الخامس ٘.ٜٜٔ

