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ABSTRACT

The term “Balãgha” is used in Arabic literature. The word Balagha is derived from a root “ ”بلغ
(Balãgha) meaning “ to reach” and the etymology is explained by interpreting the “Balãgha” as the
art of reaching the listener in attempting to convey one`s idea to him, or the art of reaching the
utmost perfection in the style and content of a composition. A perfect word for the term Balagha in
English literature is Rhetoric. It is the body of principles and theory having to do with the
presentation of facts and ideas in clear, convincing and attractive language. The traditional aim of
rhetoric was to give effectiveness to public speech. Rhetoric is a comprehensive science just as much
concerned with what one could say as how one might say it. It studies the effectiveness of language
comprehensively including its emotional impact as well as its propositional content.
The title of my paper reflects the rhetorical aspects of the Sūrah Al-Rahmān. It is a part of the
Holy Quran.
Key words: Rhetorical aspects, Sūrah Al-Rahmān
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التمهيد
ٍ الكامل ب ُق
ِ
درة تا ّم ٍة
"و لقد أنعم اهللُ تعاىل عىل اإلنسان ما أهلمه من الفصاحة والبيان حتى َو َصل إىل أوج
ٍ َّمعان ذهنية و خواطر و م َشاعر نفسي ٍة بطر ٍق متعد
ٍ
ِ
طريق األوضاع اللغو ّية
دة ُدون
عام ُيريد من
ّ
ُ
َ َ
ّ عىل التعبري
ٍ
ٍ
عام يريد التعبري عنه من ِخالل ما تُسعفه به ذاكرتُه
ّ  فهو حيتال للتعبري،للكلامت واملفردات؛ لداللة مبارشة عليها
ٍ
ٍ
ِ
 وطريق، وطريق االستعارة،والتمثيل
طريق التّشبيه
ُ : وهي،فأكثر من ال ُط ُر ِق األربعة
بواحد
كلامت وعبارات
من
َ
ِ
 وغرض املتك ّلم و مقصده من، و ُيبحث عن هذه الطرق ُك ّلها يف علم البيان، وطريق املجاز،والتعريض
الكناية
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دة هو إفهام املت َل ِّقي من كالمه ،أو إمتاعُه بصو ٍر مجالي ٍة ر ٍ
رق متعدّ ٍ
استخدام الكالم ب ُط ٍ
شيقة حيتوي عليها الكالم،
ُ َ
ّ َ
ُ
وهلذا اإلمتاع ٌ
كبري ىف النفوس (.)1
شأن يف قلوب الناس ٌ
وأثر ٌ

ِ
ودقائق كالمه ّ
وال خيفى ّ
لكل من
فهم حقائق كلامته
أن معرف َة كالم اهلل أعىل منـزل ًة ،وأرفع مكان ًة اليمكن ُ
ِ
علم البيان ،والوقوف عىل أساليبه
يقرأه قرأ ًة عابر ًة بل َيتط ّلب قرأ ًة متأنّي ًة َيتس ّلح صاح ُبها بعلوم ال َعرب ّية ومنها ُ
أرشف العلوم منقب ًة ،وأعاله مرتب ًة ،وأنوره رساجا وأوضحه
ُ
ومالحمه متأ ّمال متأنّيا يف فهم كلامته وعباراته؛ ألنّه "
()2
َ
وأعذ ُب وردا،
وأبس ُق فرعا ،وأحىل جنى،
ً
منهاجا ،وأمجعه للفوائد ،وأحواه للمحامد" بل" هو أرسخ أصالَ ،

ِ
تاجا ،وأنور رساجا"(.)3
وأكرم ن ً

ٍ
ٍ
ِ
كام أسلفنا ّ
كاثرة يف
بكثرة
راسات البالغ ّي ِة فكذلك تُوجد مالحم ُه
أن ملالمح البيان أمه ّي ًة كبري ًة يف الدِّ
ِ
وآيات سورة الرمحن خاص ًة,و لعلامء األ ّمة جهود ًا تأصيل ّية مقدّ ر ًة يف جماالت العلم و
الدِّ راسات القرآن ّية عام ًة
ٍ
دراسة بالغ ّي ٍة واف ّي ٍة هلذه السورة الكريمة.
رغم ذلك مل أقف عىل
الدِّ راسات القرآن ّية البالغ ّية لكن َ
ِ
َ
خري
ّحليل إىل جانب مالمح سورة الرمحن بيانا وبديع ًا,
وجه ُت ِعنان الدّ راسة والت
فمن هذا املنطلق ّ
ألكون َ
مسه ٍم يف ِ
مت هذه الدّ راسة الوجيز َة ُحمل ّي ًة ببعض مالمحٍ مجال ّي ٍة من ُص َو ِر علم
ِ,
جمال تلك الدراسات
األنيقة فقدّ ُ

ِ
ِ
ِ
ِ
التشبيه امل ْجمل واملُ ِ
راسة من ُ
التشبيه
وتشبيه املعقول باملحسوس,و
رسل,
حيث
البيان ما
وجدت أثناء البحث والدِّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
االستعارة الترصحي ّي ِة التبع ِّي,ةو
املرسلو
,
املجاز
واملجازو
,
احلقيقة
العقيلو اجلم ِع بني
,
واملجاز
التمثييلو التشبيه البلي ِغ,
,
ِ
ِ
ِ
املبالغة عىل طريقة الكنايةُ .ث ّم أردفتُه بمالمح البديع ومجالِه
االستعارة التمثيل ّي ِة ,و
االستعارة األصل ّية الترصحي ّي ِ,ةو
ألن أللوان البديع وصو ِره دور ًا كبريا يف جمال املحس ِ
؛وذلك ّ
نات اجلامل ّية يف كالم اهللِ,وحماولتُنا بمالمح البديع يف
ُ َ
ّ
دراستنا روائعه الذاتية وحمسناتُه األصلي ُة دون العرضية املموه ِة بأصبا ٍغ متك ّل ٍ
مصنوعةكام انترشت يف زمن
ٍ,
فة
ّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ٍ
ِ
كتاب
بمعزل عن تلك التموهيات والزّ خارف,فهي ال تليق بمنزلة
العباسيني وما بعده,وأ ّما كالم اهلل فهو
اخللفاء
ّ
اهلل.
ِ
ألّنا متقدّ مة عليها ُرتب ًة,فأردفتها متأخر ًة حسب
و
ُ
أردفت مالمح البديع ومجاله بعد ذكر حماسن البيان؛ ّ
حمسناته -البديع  -يف ِدراستنا فهي حمتو ّي ٌة عىل قسمني رئيسني :معنو ّي ٍة ولفظ ّي ٍة,ومن املعنو ّية:
ترتيب البالغيني,وأ ّما َّ
طباقو مقابلة,و مراعاة النظريو إهيام التناسب و ف ُن
,
االفتنانو الطباق,و مشاكل ٌة ضد ّية وإهيا ُم
,
ظاهرةو ف ُن
,
تور ّي ٌة
التوهيم.
املرصع ,و املوازنة ,و مراعاة الفواصل و فن
والس ْج ُع
و من اللفظ ّية  :اجلناس املطلق,
َّ
ُ
املطرف َّ ,
والسجع ّ
ٍ
استهالل.
نو براع ُة
االتساعو التفن ,
,

16

جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يوليو -ديسمرب  ،6102املجلد،0:العدد6:
لكثرهتا حسب
,
حمسنات معنو ّي ًة عىل لفط ّي ٍة هنا
وهاذا أنا أبدأ ّأوالً من مباحث البيان وأرساره,و ُأقدّ ُم ّ
التفصيل اآليت:
مباحث البيان
التشبيه املمجمل املمرسل
واصطالحا :هوالداللة عىل مشاركة أمر -مش ّبه -ألمر-مش ّبه
التشبيه لغ ًة :التمثيل ،يقال :هذا شب ُه ,
هذا
ً
به -يف معنى من املعاين ٍ
ِ
ٍ
األغراض وهو إيضاح املعنى املقصود مع اإلجياز ,ويأيت التشبيه
غرض من
ألي
بأداة
ّ
أمر بعيد وهذا يزيد يف املعاين رفعة ووضوح ًا وي ِ
إلخراج اخلفي إىل اجليل ،وإدنا ِء ٍ
كس ُبها مجاال وهبا ًء(.)4وأ ّما
ُ
التشبيه "-املجمل املرسل" -فهو ما ُذكرت فيه أداة التشبيه،ومل يذكر وجه الشبه ()5كامأن يف آيتي سورة
ت َواملَْر َجا ُن) ()6ش ّبه " َص ْل َص ٍ
ان ِم ْن َص ْل َص ٍ
ال "ب" ا ْل َف َّخ ِ
ال كَا ْل َف َّخ ِ
الرمحن( َخ َل َق ِ
اإلن َْس َ
ار :وهو
ار(),ك ََأ َّّن ُ َّن ا ْل َيا ُق ْو ُ
ْ
ّ
ِ
ِ
اخلزف بيانا لغاية ُيبس طينته وكزازته ،والرتاكيب يدل عليه ،وكل يابس عرضة للتش ّق ِق ومنه اخلزف لغاية يبوسة
()7
ِ
ٍ
مذكور هناك.
بوسته( )8لك ّن الوجه غري
الفخار يف َي
يابسُ ,يشبه
مزاجه فخلق آدم من صلصال وهو طنيٌ ٌ
َ
وبعد هذه اآلية مجلة (كأّنن الياقوت واملرجان) نعت أو حال من قارصات الطرف ،ووجه الشبه بالياقوت
واملرجان يف لون احلمرة املحمودة ،أي محرة اخلدود كام يشبه اخلد بالورد ،ويطلق األمحر عىل األبيض فمنه
()9
ِ
الصفاء وال ّلمعان (.)10وش ّبه هب ّن صفاء
حديث ُ ":بعث ُت إىل األمحر واألسود" وجيوز أن يكون التشبيه هبام يف ّ

الياقوت يف بياض املرجان كام نُقل عن الطربي ()11وذهب بعض املفرسين يف هذا التشبيه ّ
تشبيه ُه ّن هبام فيام
أن
َ
حيسن التشبيه به ،فالياقوت يف إمالسه وشفوفه واملرجان يف إمالسه ومجال منظره(.)12
التشبيه املرسل
()13
اجل ِ
آت ِيف
وار املُْن َْش ُ
التشبيه املرسل  :هو ما ُذكرت أداتُه -من أدوات التشبيه -كام يف قوله تعاىل هناَ ( :و َل ُه ْ َ

ِ
ِ
الس ِ
ا ْل َب ْح ِر ك ْ
الرشعِ ،وهي الرافعات أو الاليت ينشئن
َاألَ ْعالَ ِم ) ()14هي "
اجلوار – ُ
فن -و " املُنشئات" املرفوعات ّ
ِ
األمواج بجرهي ّن( )15واألعالم :مجع َع َل ٍم ،وهو ٌ
باجلبل يف الرب( )17فهناك
جبل طويل( )16فش ّبه السفن يف البحر
َ
ِ
ٍ
ِ
اجلبل(.)18
الفلك بصورة
صورة بصورة أي ش ّبه صور َة
تشبيه
تشبيه املعقول باملحسوس
تشبيه املعقول باملحسوس هو ُيعدّ من أقسام التشبيه ا ّلتي تكون املش ّبه فيها عقل ّيا,واملش ّبه به حس ّيا,مثل تشبيه
العدل ِ
بالقسطاس(,)19واستعامل امليزان للعدل عا ٌم استعار ًة عىل صورة تشبيه املعقول باملحسوس,وأ ّما امليزان يف
والسامء رفعهاووضع امليزان)( )20هنا فاملراد به العدل,كام يف قوله تعاىل(:وأنزلنا معهم الكتاب
الرمحن( ّ
آية سورة ّ
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وامليزان )()21؛ ألن امليزان الذى وضعه اهلل ،أي ع ّينه إلقامة نظام اخللق ،فالوضع هنا مستعار للجعل فهو
كاإلنزال يف قوله( وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان)( )22وكذلك نُقل عن أيب طلحة الصحايب األنصاري ":وإن
أحب أموايل ّإيل بئرحاء ،وأّنا صدق ٌة هلل ،فضعها يارسول اهلل ! حيث أراك اهلل " أي اجعلها وع ّينها ملا يد ُلك اهللُ
ّ
عليه (.)23
التشبيه التمثييل
التشبيه التمثييل هو من أقسام التشبيه ا ّلذي انتُزع وج ُه شبهه من ٍ
أمور متعدّ ٍد( )24كام ههنايف اآلية ،املشبه:
ِ
َت ورد ًة )( )25واملشبه به" :كَالدِّ ِ
هان" و األداة" :الكاف" و ووجه الشبه يف هذه اآلية
السمآ ُء َفكَان ْ َ ْ َ
(فإ ًذا ان َْش َّقت َّ
فر ِة ،فإذا اشتد الرب ُد
اهليئة املنتزعة من أمور متعدد ،فأراد بالوردة الغرس ،والوردة تكون يف الربيع أم َي ُل إىل الص َ
تلون السامء حال انشقاقها بالوردة
كانت ورد ًة محراء ،فإذا كان بعد ذلك كانت وردة أميل إىل الغ َْرباء ،فش ّبه ّ
وش ّبهت الوردة يف اختالف ألواّنا بالدهن  ,واملشبه واملش ّبه به كالمها حسيان ،أي من قبيل تشبيه املحسوس
()27
ِ
الوردة من اخليل،
بتلون
باملحسوس(-)26كالفرس الوردة-
السامء ّ
وروي عن الفراء :ش ّبه تلون السامء ّ
تلو َّن ّ
ُ

وش ّبه الورد َة يف اختالف ألواّنا بالدهن  ،وهذا قول الضحاك وجماهد وقتادة والربيع وأيب العالية وأكثر أهل
التفسري (.)28
التشبيه البليغ
التشبيه البليغ هو ُيعدّ من أعىل ُص َو ِر التشبيه لعدم ذكر األداة و وجه الشبه,وبذلك بلغ إىل درجة
ان) ( َذواتَا أ ْفن ٍ
األبلغية( )29كام أن هناك يف آيتي سورة الرمحن( بينَهام برزَ ٌخ الَ يب ِغي ِ
ُ
الربزخ بدون أداة
َان )()30ذكر
َ
َْ َ
ّ
َْ َُ َْ
ّ
وجه الشبه ,أي بينهام مثل الربزخ وهو معنى ال يبغيان ،يعني اليبغي أحدمها عىل اآلخر ،أي اليغلب
التشبيه ،و ْ
ويف ( َذواتَا أ ْفن ٍ
َان)
َ

عليه فيفسد طعمه ،فاستعري هلذه الغلبة لفظ البغي الذي حقيقته االعتداء والتّظلم
"أ ْفن ٍ
َان" -األغصان واحدها َفنَ ٌن وهو الغصن املستقيم طوالً ،ويقال خلصل الشعر أفنان تشبيها هلا باألغصان
()31

()32
ور ِوي عن بعض األئ ّمة ّ :
ظل األغصان عىل احليطان ()33وهذا أيضا من قسم التشبيه البليغ .
ُ

املجا العقيل
ٍ
ٍ
صارفة من اإلسناد احلقيقي
قرينة
املجاز العقيل هو إسناد الفعل أو ما يف معنى الفعل إىل غري ما هو له مع
()34كام يف إسناد القيام إىل ليل العابد لر ّبه ،وإسنا ُد الصيام إىل ّناره ،مع أن اإلسناد احلقيقي يقتيض أن ُي ْسنَد القيام
()35
الشمس و ا ْل َقمر بِحسب ٍ
ان)( )36إسناد هذه املالبسة إىل الشمس والقمر
والصيام إىل شخص العابد وهنا يف آية( َّ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ

جمازي عقيل؛ ّ
والقمر سبب لتلبس الناس بحساهبام كام تقول  :أنت بعناية مني ،جعلت عنايتك
ألن الشمس
َ

مالبسة للمخاطب مالبسة اعتبارية ()37وقوله تعاىل( فإنّك بأع ُينِنا )(. )38
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اجلمع بني احلقيقة واملجا
ٍ
ٍ
ٍ
مانعة من
قرينة
لعالقة بينهام,مع
ماوضع له
احلقيقة هي استعامل اللفظ فيام ُوضع له,واملجاز استعامله يف غري ُ
املعنى احلقيقي األصيل,والعالقة بني الكلمتني فهي املناسبة املوجودة بني املعنى احلقيقي واملجازي,وإذا كان
()39
ٌ
الس َام َء َر َف َع َها َو َو َض َع املِْ ْيزَ َ
ان ) ()40أي
العالقة غري املشاهبة بينهام فهو جماز
مرسل فهناك يف آية سورة الرمحن ( َو َّ

احلِّس
خلقها مرفوعة ابتداء ،ال أّنا كانت خمفوض ًة ّأوال ثم رفعها ،املراد برفع السموات " الرف ِع ِّ
الصوري ِّ
"وجيوز أن يكون املراد به ما يشمل" الصوري واملعنوي" بطريق عموم املجاز أو اجلمع بني احلقيقة واملجاز -كام
ّ
أن املراد من الرفع " ،الرفع الصوري احلِّس" عند من َي َرى جوازه حقيق ًة ،ورفعها " املعنوي الرتبي" جمازا؛ ألّنا
منشأ أحكامه تعاىل وقضاياه ومنـزل أوامره سبحانه وحمل مالئكته عزّ ّ
وجل؛ فلذلك مراد كليهام " الرفع
الصوري واملعنوي الرتبي" من الرفع هو اجلمع بني احلقيقة واملجاز ()41وجيوز يف( َو َو َض َع املِْ ْيزَ َ
ان ) أن يراد
بامليزان العدل ،وامليزان احلسى مجعا بني احلقيقة واملجاز ،وأن يراد عموم املجاز والالم مقدّ رة ،أي لئالّ تطغوا
(.)42
وأما آية ( يرس ُل َع َليكُام ُشو ٌ ِ
ال َتنْت َِرص ِ
اس َف َ
ان) ( )43فمعنى (فالتنترصان) :فال جتدان خملصا
اظ م ْن ن َا ٍر َون َُح ٌ
ْ َ َ
ُْ َ
ّ
َ
من ذلك وال جتدان نارصا ،فالنارص  :هنا مراد منه حقيقته وجمازه ،أي ال جتدان من يدفع عنكام ذلك وال ملجأ
تتقيان به

(.)44

املجا املرسل
املجاز املرسل هو أن تكون العالقة املوجودة بني املعنيني-احلقيقي واملجازي-غري املشاهبة,ف ُيقال له جمازٌ
ٌ
مرسل؛إلرساله عن التّق ّيدات املشاهبة بينهام,مثالًاستعامل لفظ اليد للنعمة,ويف احلقيقة اليد إلعطى اإلنعام دون ّأّنا

()45
الشجر يسجدَ ِ
ٍ
ٍ
ان)( )46فإطالقها عىل
ملجاز
نعم ٌة,فإطالق النعمة عليها
السجود يف آية( َوالن َّْج ُم َو َّ ْ ُ َ ْ ُ
مرسل وأ ّما ّ

ِ
ٌ
مرسل لعالقة اإلطالق ،ومنه قوهلم
األرض تعظي ًام,وأ ّما إطالق الوقوع عىل األرض فهو جماز
وضع الوجهة فوق
" :نخلة ساجدة " إذا أما هلا محلها ،فسجود نجوم السامء نزوهلا إىل جهات غروهبا ،وسجود نجم األرض
الرياح و ُدنّو أغصانه للجانني لثامره واخلابطني
التصاقه بالرتاب كالساجد ،وسجود الشجر تطأطؤه هببوب ّ
لورقه ،ففعل " يسجدان " مستعمل يف معنيني جمازيني ،ومها الدنو للمتناول والداللة عىل عظمة اهلل تعاىل بان
()47
واجلال َِل َو ْ ِ
اإلك َْرا ِم) أي ذاته عز وجل،
شبه ارتسام ظالهلام عىل األرض بالسجود  .ويف آية( َو َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذ ْ َ

"واملراد هو سبحانه وتعاىل ،فاإلضافة بيانية ،وحقيقة الوجه يف الشاهد اجلارحة ،واستعامله يف الذات جمازٌ
ٌ
مرسل ،كاستعامل األيدي يف األنفس" (. )48
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ويف (ك َُّل يو ٍم ُهو ِيف َش ٍ
أن ) ( ")49يوم" مستعمل جمازا يف الوقت بعالقة اإلطالق "- ،هو كون اليشء جمردا
َْ َ
من القيود -إذ املعنى  :كل وقت من األوقات ولو حلظ ًة ،وليس املراد باليوم الوقت اخلاص الذي يمتَد من الفجر
كثري يف كالم العرب كقوهلم  :الدهر يومان  :يوم نعم ويوم
إىل الغروب ،وإطالق اليوم و نحوه عىل مطلق الزمان ٌ
بؤس ،والظرفية املستعملة فيها حرف يف ظرفية جمازية مستعارة لشدة التّلب ِ
س"(.)50
ِ
اف م َقام رب ِه جنَّت ِ
َان) ( )51يف األصل هو حمل القيام " ومصدر ميمي للقيام وعىل
واملقام يف اآلية َ (:وملَ ْن َخ َ َ َ َ ِّ َ
َجريه  :هذا مقام العائذ بك ،ويطلق عىل الشأن
الوجهني يستعمل "جمازا" يف احلالة والتلبس كقولك ملن تست ُ
والعظمةُ َ -،هيم باملعصية فيذكر اهلل عزوجل فيرتكها .)52(-فإضافة مقام إىل ربه هنا إن كانت عىل اعتبار املقام
للخائف فهو بمعنى احلال ،وإضافته إىل ر ّبه تشبه إضافة املصدر إىل املفعول ،أي مقامه من ربه ،يعني بني
يديه(.)53
االستعارة الترصحيية التبعية
االستعارة الترصحيية التبعية هي استعامل الكلمة يف غري ما ُوضعت هلا لعالقة التشابه بني املعنى األصيل
ٍ
مانعة عن املعنى األصيل,وإذا كان اللفظ املستعار فعالً,أو اسم ٍ
فعل أو اسام مشتقا,أواسام
واملستعمل فيها,مع قرينة
()54
الشجر يسجدَ ِ
ان) ()55فاملراد
,
,
مبهام
أوحرفافاالستعارة إذ ًا "ترصحي ّية تبع ّية" كاميف قوله تعاىلَ (:والن َّْج ُم َو َّ َ ُ َ ْ ُ

بسجودمها انقيادمها له تعاىل فيام يريد هبام طبعا ،ش ّبه جرهيام عىل مقتىض طبيعتهام بانقياد الساجد خلالقه وتعطيمه
له ،ثم استعمل اسم املشبه به يف املشبه،

()56

أو إطال ُقه حاصال ًعىل وجه احلقيقة العىل وجه املجاز ،ألَ َّن اإل ّدعا َء

()57
ِ
مرصحة تبع ّية( .)58وأ ّما استعارة ( َسنَ ْف ُر ُغ َلك ُْم َأي َه
املش َّب َه أدخل املش َّبه ض ْم َن أفراد املشبه به فهناك استعار ٌة ّ
ال َّث َقال َِن) ( )59فهي الترصحي ّية التبعية يف " َسنَ ْف ُر ُغ " بأن يكون املراد سنأخذ يف جزائكم فقط االشرتاك -األخذ يف
ٍ
واحد,واملراد به ذلك الواحد,وقيل:معناه التّو ّفر يف االنتقام والنّكاية؛وذلك
اجلزاء فقط ،والفراغ عن مجيع املهام إىل

كل يشء ألجله فلم َي َبق له ٌ
أكثرا-يعني أنّه فرغ عن ّ
ّ
شغل سواه" (.)60
أن الفراغ لليش ء ُيستعمل يف التّهديد ً
االستعارة األلصلية الترصحيية
اسم جامدٌ ,مثل البدر إذا استعري للجمل,أو اسام
االستعارة األصل ّية الترصحي ّية إذا كان اللفظ املستعمل ٌ
ُسمى االستعارة إ ًذا أصل ّية غري تبع ّية كام تقدّ م,و يف هذه
جامدا ملعنى كالقتل واستعامله يف الرضب الشديد فت ّ

اآليةَ (:و َو َض َع املْ ِ ْيزَ َ
ان) ( )61رشع العدل من معنى قوهلم  :وضعت اليشء أى أثبته ،والزيادة والنقص واملساواة
تتبني بامليزان احلسى فش ّبه به العدل ،فهو ميزان معنوي ،فامليزان بمعنى العدل استعار ٌة أصل ّية ترصحي ّي ٌة،
ىف احلس ّ

وذلك بأن ُيعطى كل ذى ٍ
واألرض " أي بقيتاعىل
السموات
حق ح ّقه،قال صىل اهلل عليه وسلم " :بالعدل قامت
ُ
ُ
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حاهلم( )62وقال صاحب النظم  :عىل هذا القول تأويله ُأ ِمر بالعدل يدل هذا قوله تعاىل َ ( :أالَّ َت ْطغَوا ِيف املِْيزَ ِ
ان)
ْ
ْ
َ
أي ال جتاوزوا العدل(.)63
االستعار مة التمثيلية
ٍ
ٍ
صارفة من معناها
قرينة
االستعار ُة التمثيل ّية هي استعملت يف غري ما وضعت هلا؛لعالقة التشابه مع وجود
األصيل ()64و يف هذه اآلية ( َسنَ ْف ُر ُغ َلك ُْم أي َه ال َّث َق َال ِن) جيوز أن تكون مفرد ًة بأن استعمل "سنفرغ " يف أن نأخذ ىف
جزائكم فقط ،فتكون إ ًذا تبع ّية -كام تقدّ م تعريفه -بأن يشبه األَخذ يف اجلزاء فقط بالتّفرغ إىل الشىء
وحده،ويشتق منه تفرغ بمعنى نأخذ فيه وحده )65(،وفضل هذه االستعارة وما شاكلها عىل احلقيقة أّنا تفعل ىف
نفس السامع ما ال تفعل احلقيقة؛ ومن غري هذا النوع قوله تعاىل َ ( :سنَ ْف ُر ُغ َلك ُْم أي َه ال َّث َق َال ِن) معناه سنقصد()66؛
"ألن القصد اليكون إالّ مع الفراغ ،ثم ىف الفراغ هاهنا معنى ليس ىف القصد وهو التوعّد والتهديد ،أال ترى
يتضمنه قولك  :سأقصدلك"(.)67
يتضمن من اإليعاد ما ال
قولك :سأفرغ لك،
ّ
ّ
املبالغة عىل طريقة الكناية
املبالغة عىل طريقة الكناية هي كلم ٌة ُأريدت هبا الزم معناه مع جواز إرادة ذلك املعنى()68و يف اآلية
ِ
اجل َال ِل َو ْاإلك َْرا ِم)(ُ )69أسند تبارك إىل " اسم" وهو ما يعرف به املسمى دون أن يقول
اس ُم َر ِّب َك ذي ْ َ
هنالك( َت َب َار َك ْ
 :تبارك ربك ،كام قال (:تبارك الذي نزل الفرقان) ( )70لقصد املبالغة يف وصفه تعاىل بصفة الربكة عىل طريقة
الكناية؛ ألّنا أبلغ من الترصيح كام هو مقرر يف علم املعاين ،وأطبق عليه البلغاء؛ ألنه إذا كان اسمه قد تبارك فإن
ذاته تباركت الحمالة ؛ ألن االسم دال عىل املسمى ،وهذا عىل طريقة قوله تعاىل (:سبح اسم ربك األعىل)( )71فإنه
فطهر)
إذا كان التنـزيه متعلقا باسمه فتعلق التنـزيه بذاته أوىل ،ومنه قوله تعاىل (:وثيابك ّ

()72

عىل التأويل

الشامل(.)73
مالمح البديع
حمسنات معنو ّية حسب التايل:
وحمسناته القسم ّ
األول وهو ّ
نذكر ّأوال من مالمح البديع ّ
تورية ظاهرة
تور ّية ظاهرة:هي كلمة مفردة ذومعنتني,إحدامها قريبة غري مقصودة,واألخرى بعيدة مقصودة,وداللة اللفظ
األئمة ّ
أن التور ّية  :هي أن تكون الكلمة
عليها ظاهرة,ويظن السامع أنّه يريد املعنى القريب(,)74ونُقل عن بعض
ّ
()75
الشمس وا ْل َقمر بِحسب ٍ
ان) ( )76إن
بمعنينيُ ،
فتوري عنه باآلخر .فهناك يف آية سورة الرمحن ( َّ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ
فرتيد أحدمهاّ ،

الش ِ
كان تقدّ ُم َّ
مس والقمر يتوهم منه أنه بمعناه املعروف ففيه تور ّية ظاهرة ،وإخالء اجلمل الثانية والثالثة
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والرابعة عن العاطف لورودها عىل ّنج التعديد مع اإلشارة إىل أن كالَّ ممّا تضمنته نعمة مستقلة تقتيض الشكر،
وقد قرصوا يف أدائه ولو عطفت مع شدّ ة اتصاهلا وتناسبها ُربام توهم ّ
أن الكل نعم ٌة واحدة (.)77
فن االفتنان
االفتنان:هوإتيان الكالم الواحد بصورة الفنيني املختلفني,أوفيهام ٌ
إتفاق,أوتضا ٌد مثل املدح,أواهلجاء والفخر
()78
ٍ
اجلال َِل َو
والتحدّ ي ،والتهنئة والتعزية وقد مجع سبحانه تعاىل يف آية( كُل َم ْن عليها َفان َو َي ْب َقى َو ْج ُه َر ِّب َك ُذو ْ َ

ْاإلك َْرا ِم) ( )79بني التعزية والفخر ،إ ْذ عزى مجيع املخلوقات ،ومتدّ ح باالنفراد بالبقاء بعد فناء املوجودات ،مع
وصفه ذاته بعد انفراده بالبقاء باجلالل واإلكرام(.)80
الطباق
ٍ
عبارة واحدة,وقد يكونان اسمني أوفعلني أو حرفني نحو:قوله تعاىل
الطباق هو مجع اللفظني املتقابلني يف
سبان) (والنجم والشجر يسجدَ ِ
هنا يف سورة الرمحن( الشمس والقمر بح ٍ
ان)()81والطباق يف اآليتني املذكورتني
ُ َ ْ ُ
ُ ُ
ُ
واضح يعني تقابل معنيهام وختالفهام,فهذا هو يزيد يف الكالم حسنا
,
بني الشمس و القمر,وبني النّجم والشجر
وهبج ًة ما ال خيفى(.)82ويف احلقيقة إن الشمس والقمر سامويان ،والنجم والشجر أرضيان ،فبني هذين تناسب
ٍ
التقابلّ ،
بحسبان) من جنس االنقياد
وأن السامء واألرض التزاالن تذكران قرينتني وأن(جري الشمس والقمر
ألمر اهلل  ،فهو مناسب لسجود النجم والشجر(.)83وملا قيض الوطر من التعديد املحرك والتبكيت بذكر ما هو
أصل النعم عىل نمط رد الكالم عىل منهاجه األصيل من تعداد النعم واحدة بعد أخرى عىل التناسب والتقارب
النعم ال ُُتىص فليكتف بتعديد أج ّلها رتب ًة للغرض املذكور
بحرف النسق ،وفيه تنبي ٌه عىل أن
َ

(.)84

مشاكلة ضدية وإهيا مم طباق

ٍ
ٍ
ُ
ُ
التقابل يف
والرشط
,
سبق
واحدة كام
عبارة
الطباق هو مجع املعنيني املتقابلني حقيق ًة أوجماز ًا-ولوإهياما -يف
ٍ
وجوه,منها"تقابل التضاد " ،كاألسود واألبيض ،والقيام والقعود،
املعنينيوأ ّما التقابل بني املعاين فهو عىل
,
()85
الس َام َء َر َف َع َها َو َو َض َع املْ ِ ْيزَ َ
ان) ( )86هناك بعد ذكر رفع السامء
وكذلك الرفع والوضع  .فإطالق الوضع يف آية ( َو َّ
ِ (.)87
رفعهاففيه حمس ِ
نان بديعيان
,
إهيا ُم طبا ٍق أو مشاكل ٌة ضد ّي ٌة مع قوله:
ّ

املقابلة
الس َام َء َر َف َع َها
ثم إتيان املقابل هلا عىل الرتتيب كام ههنا يف آية ( َو َّ
املقابلة هي إتيان املعاين,أو معنيني متوافقةّ ,

()88
َو َو َض َع املْ ِ ْيزَ َ
الس َام َء َر َف َع َها  -وخلق األرض -
ان)( َواألرض وضعها لألنام) فجيء بذكر خلق السامءَ -و َّ

واألرض وضعها  ، -وعاد الكالم إىل طريقة اإلخبار عن املسند إليه املسند الفعيل كام يف قوله(:الرمحن علم
وسع جيب
القرآن) وهذا معطوف عىل اخلرب فهو يف معناه ،ورفع السامء يقتيض خلقها ،كام يقال للخياط ّ :
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َ
جمرد الرف ِع إيذانا بسمو املنـزلة ورشفها ّ
القميص ،أي خ ّطه واسعا عىل ّ
منشأ أحكام اهلل ومصدر
؛ألن فيها
أن يف ّ
قضائه ؛ وألّنا مكان املالئكة ،وهذا من استعامل اللفظ يف حقيقته وجمازه ،والوضع يقابل الرفع ،فحصل حمسن
الطباق مرتني ،ومعنى وضعها خفضها هلم(. )89
ٍ
مارجٍ من ٍ
اجلان من ِ
َّ
ّ
نار"( ،)90ويمنع
وخلق
َ
كالفخ ِّار,
صلصال
انظر إىل حسن املقابلة بني"خلق اإلنسان من
االمتزاج مع هذا التباين  ،ويستحيل التناسل مع هذا االختالف(.)91
مراعاة النظري
ٍ
ُشاهد هذا التناسب بني الشمس
مراعاة النظري هو مجع املعاين املناسبة واملتالؤمة يف
عبارة واحدة,كام ت َ
الشجر يسجدَ ِ
ٍ
والقمر يف آية( َّ
ان)()92فليس هناك تضاد بني الشمس والقمر
الش ْم ُس َوا ْل َق َم ُر بِ ُح ْس َبان)( َوالن َّْج ُم َو َّ َ ُ َ ْ ُ
وال تناقض وتضائف,لكن إن ُوجد التناسب يف بداية الكالم وّنايته ف ُيقال له تشابه األطراف

(.)93

إهيام التناسب
ٍ
بلفظ يكون هلام
ويلحق بمراعاة النظري ما يسمى "إهيام التناسب" ،وهو اجلمع بني معنيني غري متناسبني
الشمس وا ْل َقمر بِحسب ٍ
ان) ( َوالن َّْج ُم َو َّ
الش َج ُر
معنيان متناسبان ،وإن مل يكونا مقصودين هنا ،كقوله تعاىل َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َّ (:
يسجدَ ِ
ان) فالنجم هنا النبات الذي ال َ
ولكن لفظه
ساق له كالبقول وهو إن مل يكن مناسبا للشمس والقمر
ّ
َْ ُ
يناسبهام ،باعتبار داللته عىل الكواكب(.)94
فن التوهيم
أن املتك ّلم أراد اشرتاك لغتها ب ُل ٍ
ٍ
بكلمة تُوهم أخرى,و ُيوهم السامع ّ
غة
فن التوهيم :هوإتيان املتكلم
َ
ِ
أومعناهاواألمر يضدّ ذلكّ ,
والقمر يف آية( ّ
مس
فإن ذكر الشمس
,
أواختالف إعراهبا,
َ
ُأخرى,أوتصحي َفها وُتريفها,
الش ُ
ِ
ٍ
يسجدان) ()95يوهم السامع ّ
ّجم ّ
ّبت
أن النجم أحدُ نجوم
جر
السامء,وإنّام املراد الن ُ
ُ
والقمر ُ
والش ُ
بح ْسبان)(والن ُ
ُ
ا ّلذي ال َ
ساق له(.)96
اجلناس املطلق
معنى,واجلناس تُوهم يف البدء
اجلناس يف اصطالح علامء البالغة هو تشابه ال ّلفظان نطقا واختالفهام
ً
التكريرلكنّها تفاجيءبالتأسيس واختالف املعنى(.)97وأ ّما اجلناس املطلق فهو ُيقال التفاق الركنني أوالكلمتني يف
,
أومج ُعهام ماد ُة االشتقاق أوفيام يشبه االشتقاق,فهذه ك ّلها تُلحق باجلناس()98ما نجد يف
احلروف مع ترتيبهامَ َ ,
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
مادة لغو ّي ٍة
امليزان "مشتقان من
الوزن" و "
امليزان)()99فكلمة "
بالقسط وال ُخت ِرس ُوا
الوزن
آية(:وأقيموا
تنفذون إالّ بس ٍ
لطان) () 100اجلناس بني " ُ
ُ
واحدة.و ُيالحظ كذلك يف آية( ُ
فنفذوا" و
فنفذوا ال
ُ
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ّتني -يف آية (وجنى اجلنّتني ٍ
جنى و اجلن ِ
ُ
دان)( )101من السورة
بني"
َ
التنفذون ",وهكذا اجلناس يف كلمتني بني – َ
واضح جدّ ا.
املذكورة
ٌ
املطرفم
الس م
جع َّ
َّ
ف :هواختالف الفاصلتني يف األوزان واتفاقهام يف األعجاز )102( ,نحو قوله تعاىل يف سورة
املطر ُ
ُ
السجع ّ

()103
يلتقيان و ِ
يلتقيان,بينهام برزَ ٌخ ال ِ
ِ
ِ
ِ
يبغيان"
فتوجد هناك اختالف بني أوزان "
يبغيان)
البحرين
مرج
ُ
الرمحنَ (:
ْ
ف عند البيانيني.
املطر ُ
لك ّن الكلمتني متفقتان يف احلرف األخري وصوته وهو " ِن" فهذا هو
ُ
السجع ّ

املرلصع
السج مع َّ
َّ
هو اتفاق األلفاظ يف األوزان واألعجاز,يعني يف احلرف األخري من الكلمتني املتقابلني(,)104كام نجد مثاله
ٍ
املغر ِ
رش َقني ورب ِ
يف السورة الكريمة وهو آية(:رب املَ ِ
بني)()105فالحظ االتفاق بني كلمتني,وهوتركيب ّ
كلمة
كل
املغر ِ
ني ِ
من احلروف الثامن ّية -املَ ِ
بنيُ -ث ّم انظر إيل حرفه األخري وهو " ِن"وكليهام متفقان يف نفس حرف
رش َق ِ ,
الكلمة بل يف الصوت أيض ًا.
مالحظة :أطلق بعض العلامء عىل األسجاع القرآن ّية اسم الفواصل؛وذلك لعظمة كتاب اهلل وتوقريه كام أ ّن
ُسمى آيات اهلل وفواصلها باألسجا ِع(,)106وخالف فيه أخرون وعىل
َ
السجع ُيقال هلدير احلامم,وهو ال ُيناسب أن ت ّ
رأسهم ابن سنان اخلفاحي,إ ْذ يقولّ :
لعلوه يف الفصاحة وهو واضح جدا
إن الفواصل القرآنية من السجع املحمودّ ,
ال نحتاج إىل تفصيله(.)107
املوا نة
هي تساوي فاصلتي اجلملتني املقرتنتني,أو اآليتني وزنا وتقف ّي ًة بل ختتلفان أخريا()108كام نُالحظ هذه
دان)()109فكلمة "بح ٍ
والشجر يسج ِ
ٍ
سبان" و
الشمس
املوازنة بني آيتي سورة الرمحن(:
ُ
ّجم ّ ُ َ ُ
والقمر ُ
ُ
بحسبان)(والن ُ
ُ

دان" قرينتان متوازيتان يف احلركة والس ِ
كلمة" يسج ِ
كون -يف الوزن والقاف ّي ِة.)110(-
َ ُ
ّ
فن االتساع

ٍ
ال ُيقال لبيت الشاعر ا ّلذي ُيمكن له فيه التأويل,فيأيت ّ
فن االتساع هو أص ً
بمعنى,ووقوعه الحتامل
واحد
كل
ً
وقوته واتساع املعنى(), 111ويف آية كتاب اهلل من السورة املذكورة فن االتساع يفَ (:خي ُر ُج منهام
اللفظ ّ
اللو ُل ُوواملَ
ُ
أحدمها؛ألّنام ملا التقيا وصارا كاليشء الواحد,جاز أن
رجان)()112فقال هنا "خيرج منهام"ومل َيقل من
ّ
خرجت من
ُيقال خيرجان منهام,كام يقال خيرجان من البحر,وال خيرجان من مجيع البحر,ولكن من بعضه,كام تقول
ُ
البلد ويف احلقيقة إنّام أنت خرجت من إحدى حم ّلة البلد و ُد َوره(.)113
,
مراعاة الفوالصل

67

جملة العلوم اإلسالمية والدينية ،يوليو -ديسمرب  ،6102املجلد،0:العدد6:
ٍ
كثرية ملراعاة الفواصل-السابقة والالحقة-كامننظريف
ويف السورة املذكورة ُذكرت صيغة التثن ّية يف مواض ٍع
ِ
َان ) ( َفبِ َأي َآال ِء ربكُام ُتك َِّذب ِ
ان) ( َذواتَا َأ ْفن ٍ
َان) ( َفبِ َأي َآال ِء ربكُام ُتك َِّذب ِ
اف م َقام رب ِه جنَّت ِ
ان)
َ
ِّ
َ
َ
ِّ
اآليات التال ّيةَ (:وملَ ْن َخ َ َ َ َ ِّ َ
َ ِّ َ
َ ِّ َ
ِ
ِ ِ
ان) ( َفبِ َأي َآال ِء ربكُام ُتك َِّذب ِ
يهام ِمن ك ُِّل َفاكِه ٍة زَ وج ِ
ِ
ِ
(ف ِ ِ
ان ) (".)114
َ
ِّ
َ ْ َ
يه َام َع ْينَان َ ْجت ِر َيان)( َفبِ َأ ِّي َآالء َر ِّبك َُام ُتك َِّذ َبان)(ف ِ َ ْ
َ ِّ َ
فذكر ِص َي ِغ التثن ّي ِة هناك للجمع وإيثار صيغة التثن ّية فقط للفواصل,وإليه يميل اإلمام الفراء"(.)115
التفنن
والتفنّن يف السورة الكريمة ما ُوجد يف بعض اآليات مثل ما ذكر وصف العينني يف اآليةَ (:و ِم ْن ُد ِ ِ
وّن َام
ِ
اخت ِ
يهام عَ ين ِ
ِ
َان ن ََّض َ
َان) فوصف العينان هنا غري ما ُوصف العينان يف اآلية
َجنَّتَان) ُث ّم أورد بوصف العينني يف آية(ف ِ َ ْ

ٍ ِ
جت ِري ِ
ِ
َان َ ْجت ِري ِ
يهام َعين ِ
أن ذكر "عينان"متأخر (فِ ِ
ان) فهذا هو تفن ٌّن ُيشري إىل ّ
ان)
يه َام عَ ْينَان َ ْ َ
َ
املذكورة قبلها يف آية (ف ِ َ ْ
ِ
ِ
يهام ِمن ك ُِّل َفاكِه ٍة زَ وج ِ
َان ن ََّض َ ِ
يهام َعين ِ
ان) وبني
َ ْ َ
اختَان) و ُيوجد هذا التفنّن يف بني(ف ِ َ ْ
دون ما ُذكر ّأوالً وهو(ف ِ َ ْ
آية(فِ ِ
يه َام َفاكِ َه ٌة َو َن ْخ ٌل َو ُر َّم ٌ
األول ليس كذكر املتأخر(.)116
ان)أيض ّا وذكر ّ
براعة استهالل
براعة استهالل :هي الداللة عىل املقصود باإلشارة اللطيفة يف ابتداء كالمه دون الترصيح (,)117وهناك يف
ٍ
الرمحن)-اسمه ّ
جل وعىل-وافتتح به هذه السورة
سورة الرمحن ابتدأ اهللُ سبحانه بكلمة مباركة وهي ( ّ
ٍ
استهالل ّ
؛ألن معظم هذه السورة الكريمة يف احلقيقة تعدا ٌد لن َع ِمه وآالئِه عىل مجيع
العظيمةفهذه هي براعة
,
اخللق-من ِ
ِ
واإلنس.)118( -
اجل ّن
النتائج
توصلت
حاولنا يف هذه الدِّ راسة الوجيزة أن نُقدّ م للقراء واملولعني بالدّ راسات البالغ ّية بعض النّتائج التي ّ
ٍ
إليها الدّ راسة والتي نرجو أن تكون ذات ٍ
وفائدة ّ
لطالب العلم:
قيمة
ِ
 قد عرفنا خالل البحث ّ
لو ٌة عذ َب ٌة ومص ّبغ ٌة بصب ِغ
أن السورة الكريمة قد امتازت بأنغامها وأحلاّنا ُح َ
الفواصل واألسجاع والقوايف-وزن ًا ونغام نسج ًاونسق ًا وعندما يبتدئها القاري فال جيد ُبدّ ًا من أن يتلوها إىل ّنايتها
الصوت ّية ّ
اجلذابة وكلامهتا األنيقة .
مليزهتا ّ
الرمحن -كام يف
 و َيتمت ُّع القاريء بأنغامها العذبة و أحلاّنا احللوة ويف مطلعها اسمه العظيم املباركّ -
ِ
ّنايتها اسمهّ -
اجلالل واإلكرام" ف ُيالحظ القاريء شدّ ة االرتباط بني
اسم ر ّبك ِذي
جل وعىل-اآلخروهو "تبارك ُ
اآليات والكلامت مثل سمط الأليلء رب ًطامتواصالً،من بدايتها إىل ّنايتها ف َيا حلسنها ومجاهلا!!
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ِ
ِ
التشبيه -املُ ْجمل واملُ ِ
وتشبيه املعقول باملحسوس و
رسل -,
 أوردنا يف دراستنا املذكورة من مالمح البيان
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
االستعارة
املجاز املرسل و
احلقيقة واملجاز و
واملجاز العقيل و اجلم ِع بني
التشبيه التمثييل و التشبيه البلي ِغ
ِ
ِ
ِ
املبالغة عىل طريقة الكناية.
االستعارة التمثيل ّي ِة و
االستعارة األصل ّية الترصحي ّي ِة و
الترصحي ّي ِة التبع ِّية و
 و وجدنا أثناء التحقيق من حمس ٍ
َ
الطباق و مشاكل ًة
نات بديع ّي ٍة معنو ّي ٍة ,توري ًة ظاهر ًة و ف َن االفتنان و
ّ
ضد ّي ًة وإهيام ٍ
طباق و املقابل َة و مراعا َة النظري و إهيا َم التناسب و ف َن التوهيم.
َ
ٍ
ٍ
ٍ
املرصع و املوازن َة و فن
اجلناس املطلق
حمسنات بديع ّية لفظ ّية
والس ْج َع َّ
َ
َ
املطرف َّ ,
والسجع ّ
 كام أوردنا من ّ
االتساع و مراعا َة الفواصل و التفن َن و براع َة االستهالل.

ِ
املفرسين ما ُيدرك من التقديرواالعجاب فسيفوز
 و ُيدرك القاري يف غضون اإلشارات وتلميحات ّ
ِ
آن و ٍ
ٍ
ِ
وتفسري يف ٍ
ٍ
واملثابرة
احد .بعد هذا اجلُهد
بالغة
تلميحات
بأفكاره املتتابعة علام ورسوخا ِد ّق ًة وإمعان ًا عىل
طرائف بالغي ٍة ونِ ٍ
ٍ
ٍ
بعدنتائج.
كات بني نكات ونتائج
فيجد إذ ًا من
ّ
كثرية متنو ٍ
ٍ
عة من أبواب البالغة وحسن أساليبها-من مالمح
 قد احتوت السورة الكريمة عىل مزايا
ّ
البيان وحسن البديع -لكن لق ّلة اعتناء العلامء هبا مازالت يف أغطية اخلفاء عنّا فدراستنا ِ
حماول ٌة إىل إبراز تلك
املحاسن أمام القراء و الباحثني.
ٍ
ملحات خاطف ًة من حماسن تلك السورة البيان ّية ومميزاهتا
وقدّ منا يف هذه الدّ راسة الوجيزة املتواضعة
البديع ّية حسب املستطاع َر ْغ َم ّأّنا زاخر ٌة مم ّثل ٌة بلطائف التعابري وتلميحات املعاين والبيان إىل حدٍّ ما ال تنقيض
عجائبها.
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