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الملخص

أن المحســنات المعنويــة وال ّلفظيــة ،مــن
«الموازنــة» وغيرهــا ،ليســت زيــادة أو
فضلــة حتــى يمكــن االســتغناء عنهــا ،بــل
هــي فــي الحقيقــة الوســائل البالغيــة التــي ال
تتحقــق البالغــة والجمــال فــي الوقــت ذاتــه
إ ّال بهــا.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن
الــدّ الالت البالغيــة وســر اإلعجــاز إلحــدى
الفنــون البديعيــة ،وهــي «الموازنــة» فــي
جــزء تبــارك .ويعتمــد الباحثــون فــي
هــذا البحــث علــى المنهــج االســتقرائي
والتحليلــي ،وذلــك باســتقراء شــواهد كلمــات مفتاحيــة :علــم البديــع ،الداللــة
المحســنات اللفظيــة مــن «الموازنــة» فــي البالغيــة ،ســر اإلعجــاز
الجــزء التاســع والعشــرين (جــزء تبــارك)،
ثــم تحليلهــا تحليــا بالغيــا .وقــد
ABSTRACT
خلصــت الدراســة إلــى أن المحســنات
The objective of this paper is to discuss
المعنويــة واللفظيــة ،هــي التــي تبــرز )the semantic and inimitability (i jāz
elements in various aspects from alدالالت تراكيــب اآليــات الكريمــة
Muwazanah - which is one of the the
ومعانيهــا ،فضــا عــن دورهــا فــي إبــراز rhetorical features (al-muḥassināt
al-badi iyyah
from
the
lexical
ســ ّر اإلعجــاز وبالغــة القــرآن الكريــم
embellishment (al-muḥassināt alبصــورة عامــة ،وفــي جــزء تبــارك علــى وجــه lafẓiyyah). The researcher has based
this Qur’ānic study on inductive and
الخصــوص .وأخيــراً اســتنتج الباحثــون analytical approaches by analyzing al-
c
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Muwazanah in the Qur’ān in part (juz’) of
Tabāraka .Consequently, the research
successfully shows that the lexical and
semantic embellishments employed
in the Qur’ān have contributed to the
semantics and meaning of Qur’ānic
verses in addition to its role in exploring
the essence of inimitability and rhetoric
of Qur’ān in general and part (juz’) of
Tabāraka in particular. The research
then concludes that the lexical and
semantic embellishments  such as alMuwazanah are not supplementary
to the artistic form of the Qur’ān
which could be taken for granted, but
essentially charged as the rhetorical
devices that embody the rhetorical and
aesthetic of the Qur’ān as a whole.

معنويــة» ِل ُت َع ِّبــ َر عــن جماليــات معنويــة،
و»محســنات لفظ ّيــة» لتعبـ َر عــن جماليــات
لفظ ّيــة وطبيعــة هــذه الجماليــات مشــابهة
ــن بهــا ال ِّن َســا ُء،
ألنــواع ال ِّزينــة التــي تتز َّي ُ
ــرطِ ،
ــوارcAbd al-Rahman( ...
ك ُق ٍ
وس ٍ
.)1996 ,Habannakah al-Maidaniy
ومــن البدائــع المشــتملة علــى محســنات
جماليــة معنويــة؛ مثــل :الطبــاق،
المقابلــة ،المبالغــة ،وااللتفــات ،اللــف
والنشــر والمذهــب الكالمــي .أ ّمــا البدائــع
المشــتملة علــى محســنات جماليــة
لفظيــة؛ فمنهــا :الجنــاس ،الســجع ،رد
العجــز علــى الصــدر ،لــزوم مــا ال يلــزم
والموازنــة.

المقدمة

المنهج

Keywords: embellishments, semantic,
)inimitability (icjāz

احتـ ّـل البديـ ُـع مكا ًنــا مرمو ًقــا منــذ العصــر
القديــم فــي اللغــة العربيــة عامــةً ،وفــي
البالغــة خاصــةً ،وذلــك بمــا أتــى بــه
مــن جمــال المعنــى وجــال األلفــاظ،
وهــذا األمــر َب ـ َر َز فــي آيـ ِ
ـات القـ ِ
ـرآن الكريـ ِـم
واألحاديـ ِ
ـث ال ّنبوي ـ ِة ّ
الشــريف ِة .وهــذا الفـ ّـن
ّ
ّ
والبالغييــن
جــذب الشــعرا َء ،والنقــا َد
َ
توشــيح أشــعارهم
واســ َتخدموه فــي
ِ
قصــد؛
وتزييــن خُ طبهــم دون ُك ْل َفــةٍ أو
ٍ
وبذلــك اكتشــف البالغيـ َ
ـون َّأن هنــاك فنون ًا
أخــرى ســوى المعانــي والبيــان فــي البالغــة
العربيــة ،أطلقــوا عليهــا علــم البديــع .وكان
ِمــن أوائــل البالغييـ َـن الــذي َن َّب ـ َه إلــى هــذا
الفـ ّـن هــو ابــن المعتــز الــذي كتــب كتا ًبــا
أســماه البديــع)1976 ,Ibn Muctaz( .
يــرى عبــد ال ّرحمــن حســن ح َب َّنكــة
ِ
الجماليــات تنقســم
الميدانــي َّأن هــذه
قســمين ،همــا« :محســنات
إلــى
ِ

وللوصــول إلــى األهــداف المنشــودة،
االســتقرائي
يســير البحــث علــى المنهــج
ّ
والتحليلـ ّـي ،ويتــم ذلــك باســتقراء شــواهد
المحســنات البديعيــة فــي جــزء تبــارك،
ومــن كتــب التفاســير ،ومصــادر البالغــة
العربيــة ومراجعهــا ثــم تحليــل تلــك
الشــواهد الســتنباط دالالتهــا وأغــراض
البالغيــة ،وســر اإلعجــاز فيهــا .أ ّمــا
خطــوات التحليــل فتكــون علــى النحــو
اآلتــي:
أولهما -الجانب النظري:
يكمــن الجانــب النظــري لهــذه الدراســة من
مفهــوم الموازنــة ،وأراء العلمــاء حولها.
ثانيهما -الجانب التطبيقي:
يقــوم البحــث بدراســة تحليليــة بالغيــة
للشــواهد القرآنيــة كمــا يأتــي:
•اختيار النماذج:
1 .1جمــع الشــواهد مــن كتــب
البالغــة مثــل اإليضــاح والتفاســير
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والتحريــر

مثــل الكشــاف
والتنويــر.
2 .2تحليــل تلــك الشــواهد مــن
حيــث الــدّ الالت واألغــراض
البالغ ّيــة بالوقــوف َوقفــات
تأمليــة أمــام المفــردة وتركيــب
العبــارات مســتعين ًا بكتــب
التفاســير مثــل تفســير فــي ظــال
القــرآن ومشــاهد يــوم القيامــة
لســيد قطــب ،مفاتيــح الغيــب
للــرازي ،وكتــب البالغــة مثــل
اإليضــاح للقزوينــي وغيــر ذلــك.
3 .3توضيــح الخصائــص البالغ ّيــة
بالكشــف عــن س ـ ّر اإلعجــاز فــي
تلــك الشــواهد مــن جــزء تبــارك
مســتعين ًا بكتــب إعجــاز القــرآن
مثــل إعجــاز القــرآن للباقالنــي،
وبيــان إعجــاز القــرآن للخالــدي.
• طريقة /خطوات التحليل:
اختيــار نمــاذج مــن اآليــات القرآنيــة
المتعلقــة بالموازنــة فــي جــزء تبــارك
مــن ســورة الحاقــة ،المعــارج ،نــوح،
الجــن ،المزمــل ،المدثــر ،القيامــة،
اإلنســان والمرســات .وبعــد ذلــك
يقــوم الباحثــون بدراســتها وتحليلهــا
بالغيــا مــن حيــث األغــراض،
تحليـ ًـا
ً
والــدِّ الالت البالغيــة ،مــع توضيــح
الخصائــص البالغ ّيــة بالكشــف عــن
ســ ّر اإلعجــاز فــي تلــك الشــواهد
مســتعينا بكتــب التفاســير وكتــب
البالغــة المذكــورة.
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الدراسات السابقة
عندمــا نتحــدث عــن الموازنــة ،ســنتطرق
إلــى الحديــث عــن الفاصلــة القرآنيــة .فــي
دراســة بعنــوان دراســة بالغيــة فــي الســجع
والفاصلــة القرآنيــة ،لعبــد الجــواد محمــد
طبــق ،يتحــدث فيــه عــن دراســة علــم
المعانــي والبديــع معــا .وقــد جــاءت هــذه
الدراســة فــي قســمين أحدهمــا نظــري
واآلخــر تطبيقــي؛ أمــا القســم النظــري فقــد
تنــاول فيــه تحقيــق ماهيــة الســجع وعالقتــه
بالموازنــة والمماثلــة ،وأوجــه التداخــل أو
التباعــد بيــن هــذه المصطلحــات البالغيــة
الثالثــة ،ثــم امتــد الحديــث بعــد ذلــك
ليشــمل جوانــب عديــدة مــن الســجع
فــي الميــزان البالغــي والنقــدي .وأهميــة
الدراســة النظريــة فــي هــذا الكتــاب تتجلــى
فــي معالجتــه لعــدة قضايــا ،وهــي :كثــرة
الخلــط واالضطــراب فــي الدراســة البالغيــة
حــول المصطلحــات البالغيــة الثالثــة
المذكــورة ،وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالســجع
والموازنــة؛ حيــث تدخــل األخيــرة فــي
الســجع أحيانــا عنــد بعضهــم وتخــرج
منــه أحيانــا أخــرى عنــد بعضهــم اآلخــر،
وعــاوة علــى ذلــك تحــدث الكاتــب
أيضــا عــن تحقيــق القــول حــول معاييــر
حســن الســجع أو قبحــه كمــا ارتكــز
أيضــا إلــى تحقيــق القــول عنــد الباقالنــي
بنفــي الســجع عــن القــرآن الكريــم؛ أمــا
القســم التطبيقــي ،فقــد فســر لنــا الكاتــب
مــا يتعلــق بالســجع بيــن علمــي المعانــي
والبديــع ،وفــي الخالصــةّ ،أكــد الكاتــب

علــى أن الســجع معلــم مــن معالــم البالغــة
العربيــة يرفــع قيمــة الــكالم ويجعلــه أكثــر
حســنا ،وأكثــر تأثيــرا فــي النفــس ،أمــا
كراهتــه عنــد بعضهــم فليســت لذاتــه،
وإنمــا لمــا يالبســه أحيانــا مــن أمــور أهمهــا
التكلــف؛ أمــا مــا ورد فــي القــرآن مســجوعا
أو غيــر مســجوع ،فإنــه يدخــل فــي نطــاق
اإلعجــاز ،بــل إن داللــة غيــر المســجوع
عــن اإلعجــاز أوضــح وأقــوى ،ولــكل
مقامــه (Abd Jawaad Mohammad al-
 .)1993 ,Tobaqواعتمــاداً علــى كالمــه
هــذا ،تســتطيع الباحثــة البحــث عــن فائــدة
اســتخدام كالم اهلل لهــذا النــوع مــن أنــواع
البديــع.
أشــار بكــري شــيخ أميــن فــي كتابــه التعبيــر
الفنــي فــي القــرآن الكريــم إلــى بالغــة القرآن
مــن ناحيــة األســلوب؛ حيــث خصــص بابــه
الرابــع للحديــث عــن اإلعجــاز ،والبــاب
الخامــس عــن أســلوب القــرآن ،وب ّيـ َـن أيضــا
أن المفــردة القرآنيــة تمتــاز بميــزات ثــاث
رئيســة ،وهــي :جمــال وقعهــا فــي الســمع،
واتســاقها الكامــل مــع المعنــى ،واتّســاع
دالالتهــا لمــا ال تتســع لــه عــادة دالالت
الكلمــات األخــرى ،ثــم أورد مثــاال لذلــك
فقــال :انظــر إلــى قــول اهلل تعالــى فــي وصــف
َ
َ َّ ۡ
ِّ
ــل ِإذا
كل مــن الليــل والصبــح ﴿ :وٱلي ِ
َع ۡس َ
ــع َس • َو ُّ
ٱلص ۡبــح ِإ َذا َت َن َّف َ
ــس﴾ (:81
ِ
تشــم رائحــة المعنــى قويــة
 )18-17أال
ّ
مــن كل مــن هاتيــن الكلمتيــن :عســعس
وتنفــس؟ أال تشــعر أن الكلمــة تبعــث فــي
مجســما
خيالــك صــورة المعنــى محسوســا ّ
دون حاجــة للرجــوع إلــى معاجــم اللغــة؟
وهــل تســتطيع أن تصـ ّور إقبال ظالم الليل،
وتمــدُّ َده فــي اآلفــاق المتراميــة بكلمــة ّ
أدل

مــن «عســعس» أو هــل تســتطيع أن تصـ ِّور
ـات الضحــى مــن مخبــأ الليــل وســجنه
انفـ َ
بكلمــة أروع مــن «تن ّفــس»؟ بــل هــل تجــد
فــي المعاجــم ّ
أدق مــن هاتيــن الكلمتيــن
فــي التعبيــر عــن هذيــن المعنييــن؟ (Bakri
)1993 ,Syeikh Amin
ومــن عبارتــه هــذه يترســخ فــي ذهــن
الباحثيــن أن الســجع والموازنــة فــي القــرآن
الكريــم ليــس فضلــة بــل جــزء ال يتجــزأ
منــه ،كمــا تســتفيد الباحثــة أيضــا مــن
طريقــة تحليــل اآليــات القرآنيــة تحليــا
بالغيــا فيــه.

التعــرف على جزء تبارك
الجــزء التاســع والعشــرين فــي القــرآن
وســمي بهــذا
الكريــم هــو جــزء تباركــز ُ
االســم الفتتــاح هــذا الجــزء بســورة
«الملــك» أو «تبــارك» كمــا قــال تعالــى:
َ َ َّ
ۡ ُ ۡ ُ َ ُ َ َ َ ٰ ُ ِّ
ــى كل
﴿ت َٰب َــرك ٱل ِــذي ِب َي ِــد ِه ٱلملــك وهــو عل
ــي ٖء َق ِد ٌ
َش ۡ
يــر﴾ ( .)67:1يبــدأء هــذا
الجــزء بســورة الملــك أو تبــارك وينتهــي
بســورة المرســات.

تعريــف «الموازنة» في البالغة
العربية
فــن مــن الفنــون البديعيــة
«الموازنــة» ّ
ال ّلفظيــة .قــد ذكــر ابــن رشــيق «الموازنــة»،
ولكنــه أدخلهــا فــي «المقابلــة» وقــال:
«ومــن المقابلــة مــا ليــس مخالفــا وال موافقــا
كمــا شــرطوا إال فــي الــوزن واالزدواج فقــط
ف ُيســمى حينئــذ موازنـةً» (Ibn Rashiq al-
 .)1941 ,Qayrawaniوقــد أدخلهــا ابــن
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األثيــر فــي الصناعــة اللفظيــة وع ّرفهــا فــي
المثــل الســائر ،و ُيع ّرفهــا موضحــا عالقتهــا
بالســجع ،فقــال« :وهــي أن تكــون ألفــاظ
الفواصــل مــن الــكالم المنثــور متســاوية في
وأن يكــون صــدر البيــت ِ
الــوزن ْ
ـعري،
الشـ ِّ
وعجــزه متســاوي األلفــاظ وز ًنــا ،وللــكالم
ُ
االعتــدال
بذلــك طــاوة و َرونَــق ،وســببه
مطلــوب فــي جميــع األشــياء».
ألنــه
ٌ
وهــذا النــوع أخــو الســجع فــي المعادلــة
دون المماثلــة؛ ألن فــي الســجع اعتــداال
وزيــادة علــى االعتــدال ،وهــي تماثــل
أجــزاء الفواصــل لورودهــا علــى حــرف
واحــد ( .)1998 ,Ibn al-Athirوأمــا
الموازنــة ففيهــا االعتــدال الموجــود فــي
الســجع ،وال تماثــل فــي فواصلهــا ،فيقــال
إذاً؛ كل ســجع موازنــة ،وليــس كل موازنــة
ســجعاً ،وعلــى هــذا فالســجالع أخــص مــن
الموازنــة» .ثــم مثّــل بآيــات قرآنيــة تــدل
علــى أنــه يعنــي بتعريــف الموازنــة المتتالية
متســاوية الــوزن دون التقفيــة ،وقــد لخــص
هــذا المفهــوم الخطيــب القزوينــي فقــال
إنهــا «تســاوي الفاصلتيــن فــي الفاصلــة
دون التقفيــة» (al- ,1998 ,Ibn al-Athir
.)1904 ,Khatib al-Qazwiniy
وقــال ابــن أبــي اإلصبــع المصــري« :هــو أن
تأتــي الجملــة مــن الــكالم أو البيــت مــن
ـات متعـ َ
الشــعر م َّتـ َ
ـزن الكلمـ ِ
ـادل ال َّل َفظــات
فــي التســجيع والتجزئــة مع ـ ًا فــي الغالــب»
(.1963 ,Ibn Abi al-Isbac al-Misriy
ُ
والفــرق بيــن الموازَنــة والمما َثلــة التــزام
الســجع فــي الموازنــة وخلــو المماثلــة
عنــه ،والفــرق بينهــا وبيــن التجزئــة ُمخا ِلفــة
تســجيع أجــزاء التجزئــة ومشــابهة تســجيع
أجــزاء الموازنــة (Ibn al-Athir al-Halabiy,
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 )n.dوفــي بديــع القــرآن ،ذكــر ابــن أبــي
معنــى آخــر للموازنــة فقــال:
المصــري
ً
«هــي مقارنــة المعانــي بالمعانــي ل ُي َ
عــرف
الراجــح فــي النظــم من المرجــوح» (Hafniy
.)1963 ,Mohammad Sharf
وكذلــك فقــد أدخلهــا القزوينــي فــي
المحســنات اللفظيــة وقــال« :هــي أن
متســاويتين فــي الــوزن
تكــون الفاصلتــان
ِ
دون التقفيــة» (Ibn Rashiq al-Qazwiniy
َََ ُ
ــارق
 )(A),َ n.dمثــل قولــه َتعالــى﴿ :ونم ِ
ُ ٌ
ُ ٞ
َم ۡصفوفــة • َو َز َر ِابـ ُّـي َم ۡبثوثــة﴾ (-15 :88
 .)16ثــم قــال القزوينــي« :فــإن كان مــا
فــي إحــدى القرينتيــن مــن األلفــاظ أو أكثــر
مــا فيهــا مثــل مــا يقابلــه مــن األخــرى فــي
المماثلــة» ،كقولــه
ــص باســم
الــوزن خُ َّ
ــب ۡٱل ُم ۡس َــتبينَ
تعــــــالىَ ﴿ :و َء َات ۡي َٰن ُه َمــا ۡٱل ِك َٰت َ
ِ
ٰ
ِّ َ ۡ
• َو َه َد ۡي َن ُه َمــا
ٱلص َٰــرط ٱل ُم ۡس َــت ِق َيم﴾ (:37
)118-117
المحدثيــن ،ع ّرفهــا بــدوي طبانــة
ومــن
َ
بقولــه« :الموازنــة هــي تســاوي الفاصلتيــن
فــي الــوزن دون التقفـــية ،نحو قوله تعـــالى:
َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ ٌ َ ُ ُّ َ َ َ ٞ
ــي َم ۡبثوثــة ﴾
ــارق مصفوفــة • وزر ِاب
﴿ونم ِ
( .)16-15 :88فــإن (مصفوفــة)
و(مبثوثــة) متفقتــان فــي الــوزن دون
التقفيــة» )16-15 :88 al-Quran(.
وقــد ع ّرفتــه إنعــام ف ـ ّوال عـ ّـكاوي ،فقالــت:
«الموازنــة مــن فعــل َوز ََن َيــز ُِن الشــيء:
امتحنــه بمــا يعادلــه ليعــرف وزنــه،
ووازنــه موازنــة :كافــأه علــى أعمالــه»
(.)1996 ,In am Fawwal Akkawiy
أمــا المراغــي فقــال عنهــا« :الموازنــة هــي
أن تتســاوى الفاصلتــان أو القرينتــان فــي
c

c

الــوزن دون التقفيــة»

(Mahmud Ahmad

َ

ۡ

ۡ﴿ َو ِإ َّنـ ُـهۥ ل َحـ ُّـق ٱل َي ِقيـ ِـن •

َ
َ
ف َسـ ِّـب ۡح ِب ۡٱسـ ِـم َر ِّبــك

 ،)1999 ,Hassan al-Muraghiyنحــو ٱل َع ِظيـ ِـم﴾ ( ،)52-51 :69لغــرض تنزيــه
ُ
َ ٞ
قولــه تعالــىَ ﴿ :و َن َمـ ِـارق َم ۡص ُفوفــة • َو َز َر ِابـ ُّـي القــرآن بمــا تقـ ّول عنــه المشــركون بأنــه مــن
َم ۡب ُث َوث ٌــة﴾ ( .)16-15 :88ثــم وضــح محمــد صلــى اهلل عليــه وســلم ،أي أنه لحق

يقينــي أنــه كالم رب العالميــن ،فنـ ّزه ربــك
العظيــم عــن الســوء والنقائــص ،وأشــكره
علــى مــا أعطــاك مــن النعــم العظيمــة،
منهــا القــرآن الكريــم (Muhammad Ali
 .)2001 ,al-Sabbuniyفنهايــة اآليــة
األولــى (اليقيــن) ،والثانيــة (العظيــم)،
والكلمتــان متســاويتان وزنــ ًا مختلفتــان
رويــاً .ومــن هــذه التســوية فــي الــوزن،
نوعــا مــا مــن اإليقــاع الجميــل ،وهــذا
تثمــر ً
مــا نســميه باإلعجــاز فــي نظــم القــرآن
الكريــم.

لنــا تعريــف (المماثلــة) ،فقــال :وإذا كان
فــي إحــدى القرينتيــن مــن األلفــاظ ،أو
أكثــر مــا فــي إحداهمــا مثــل مــا يقابلــه مــن
القرينــة األخــرى فــي الــوزن يســمى ذلــك
بالمماثلــة» (Mahmud Ahmad Hassan
 ،1999 ,al-Muraghiyنحــو قولــه تعالــى:
ٰ
ـب ۡٱل ُم ۡسـ َـتب َ
﴿ َو َء َات ۡي َٰن ُه َمــا ۡٱل ِك َٰتـ َ
ين • َو َه َد ۡي َن ُه َمــا
ِ
ِّ َ ۡ
ٱلصـ َٰـرط ٱل ُم ۡسـ َـت ِق َيم﴾ (.)118-117 :37
ويقــول محمــد بــن علــي الجرجانــي« :وإن
تســاوت الفاصلتنــا فــي الــوزن ســميت
«موازنــة» وإن كانــت جميــع ألفــاظ
القرينتيــن أو أكثــر متســاوية فــي الــوزن ووردت الموازنــة كذلــك فــي قولــه تعالــى:
َ
َ
ــهۥ َبع ً
فتخــص باســم (المماثلــة)»﴿ Ruknu( .إ َّن ُه ۡ َ ُ
يــدا • َون َر ٰى ُــه ق ِر ًيبــا﴾
ــم َي َر ۡون ِ
ِ
al-Din al-Jurjaniy, n.d; Ibrahim Mahmud
( ،)7-6 :70بغــرض بيــان وقــوع الســاعة
)2002 , Allan
فهــو قريــب؛ ألن كل مــا هــو آت قريــب،
ومعظــم العلمــاء أدرجــوا الموازنــة ضمــن وإلبطــال اعتقــاد الكافريــن أن قيامهــا
(الســجع) وســموه (ســجع التــوازن) مســتحيل الوقــوع ،وأنهــم يــرون أيضــا يــوم
ولكــن محمــود عــان يضعهــا مســتقال القيامــة الــذي مقــداره خمســون ألــف ســنة
عــن الســجع ألن شــرط تشــابه الــروي فــي مســتبعداً محــا ً
ال (Wahbah al-Zuhayliy,
الفواصــل غيــر متوفــر وبدونــه ال يكــون .)n.d
هنــاك ســجع (,Mahmud Allan, Ibrahim
نجــد أن الدّ اللــة البالغيــة هنــا ،فــي
).2002
نهايــة اآليــة األولــى (بعيــدا) ،والثانيــة
(قريبــا) ،والكلمتــان متســاويتان وزنــ ًا
«الموازنــة» في جزء تبارك؛ مختلفتــان رويــاً .وذكــر الزمخشــري أن
المــراد بالبعيــد :البعيــد مــن اإلمــكان،
دراســة تحليلية بالغية
وبالقريــــــب :القريــب منـــــــــه (al-
الموازنــة هــي :أن تتســاوي الفاصلتــان  .)2006 ,Zamakhsyariyوذكــر ابــن
أو القرينتــان فــي الــوزن دون التقفيــة ،عاشــور أن (بعيــدا) كنايــة عــن معنــى
ومــن هــذا ال ّلــون مــن البديــع قولــه تعالــى :اإلحالــة ألنهــم ال يؤمنــون بوقــوع العــذاب
c

c

c
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للمؤمنيــن فــي
الموعــود بــه ،وتشــكيكا
َ
ذلــك .و(قريبــا) أيضــا كنايــة عــن تحقــق
الوقــوع علــى طريــق المشــاكلة التقديريــة
والمبالغــة فــي التحقــق ،وبيــن (بعيــدا)
و(قريبــا) أيضــا محســن الطبـــــاق (Ibn
.) Ashur, n.d
c

فالموازنــة هنــا فــي نهايــة اآليــة األولــى:
(ط َبا ًقــا) ،والثانيــة ِ
ِ
(س ـ َر ًاجا) ،والكلمتــان
متســاويتان وزنـ ًا مختلفتــان رويـاً .يالحــظ
الباحثــون هنــا الطبــاق بيــن (القمــر)
و(الشــمس) حيــث تخبــر اآليــة بــأن
للقمــر نــوراً وللشــمس ســراجاً .ومــا
الفــرق بينهمــا؟ وقــد ذكــر الــرازي أن
ـوء ،والضــوء أقــوى مــن النــور،
للســراج ضـ ً
فلذلــك جعــل األضعــف للقمــر ،واألقــوى
َّ
للشــمس ،ومنــه قولــه تعالــىَ ﴿ :وٱل ِذيـ َـن

ونجــد فــي اآليتيــن التناســب مــن حيــث
طــول فقرتهمــا ،وتكــرار اإليقــاع بمــد
األلــف مرتيــن ،ممــا يحــدث الســجع
ٰٓ
َ
ُ
َّ
َ
ْ
ْ
ٓ
َ
َ
َ
َ
ٰ
ٰ
َ
الجميــل ويطــرب األســماع لالســتماع كف ُــروا َوكذ ُبــوا ب ََٔاي ِتنــا أ ْول ِئــك أ ۡص َح ُ
ــب
ِ
إليهمــا ،وهــذا مــا
نســميه اإلعجــاز فــي ۡ
ّ
ٱل َج ِحيـ ِـم﴾ (10 :5؛ .)2004 ,al-Raziy
نظــم القــرآن.
وفــي اإلخبــار عــن القمــر نــور مبالغــة فــي
ونجــد «الموازنــة» فــي قولــه تعالــى :وصفــه باإلنــارة بمنزلــة الوصــف بالمصــدر
أي الشــمس ،واإلخبــار بــه عــن الشــمس
ََ ۡ َ َ ْۡ َ ۡ َ
ٱلل َس ۡــب َع َس َٰــم َٰ
ــف َخ َل َــق َّ ُ
و
﴿ألــم تــروا كي
ت
ٖ
َ مــن التشــبيه البليــغ والقصــد منــه تقريــب
ۡ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ِط َب ًاقــا • َو َج َعــل ٱلق َمـ َـر ِفيهــن نـ ٗ
ـورا وجعــل المشــبه مــن إدراك الســامع ،أمــا لــم يخبــر
ِ
َّ
ٱلش ۡــم َس ِس َــر ًاجا﴾ ( .)16-71:15عــن الشــمس بالضيــاء فــي هــذه اآليــة،
هــذا مــن حكايــة كالم نــوح عليــه الســام والمعنــى واحــد وهــو اإلضــاءة ،فلعــل إيثــار
لقومــه كمــا جــرى عليــه كالم المفســرين ،الســراج هنــا لمقاربــة تعبيــر نــوح عليــه
وجــاءت الموازنــة هنــا المقتــرن باالســتفهام الســام فــي لغتــه ،مــع مــا فيــه مــن الرعايــة
التقريــري عــن اإلنــكار عــن عــدم العلــم علــى الفاصلــة ،ولــو قيــل (ضيــاء) لصــارت
بدالئــل مــا يرونــه ،بغــرض التوبيــخ الفاصلــة همــزة ،والهمــزة قريبــة مــن
والتعريــض إلــى االســتدالل عليهــم بآثــار حــروف العلــة ،فيثقــــــل الوقــف عليــــــها
وجــود اهلل ووحدانيتــه وقدرتــه ،ممــا فــي ( .)Ibn Ashur, n.dفســر اإلعجــاز هنــا
أنفســم مــن الدالئــل ،إلــى مــا فــي العالــم اإلعجــاز فــي نظــم القــرآن؛ حيــث نجــد فــي
منهــا ،وهــذا هــو المقصــود مــن ذلــك اآليتيــن الموازنــة ،والســجع ،زين ـ ًة للقــول
التوجيــه ( Ibn cAshur, n.d؛  Sayyidوشــرفًا للمعنــى ،مــع االنســجام فــي اإليقــاع
 .)1996 ,Qutbكمــا جــاءت تدليــا ممــا يدفــع االنتبــاه لــكل نفــس ذواقــة .كمــا
وإثباتــا علــى مقــدرة اهلل عــز وجــل فــي خلــق يجــد الباحثــون مــن خاللهمــا اإلعجــاز
ســبع ســموات أي ســماء فــوق ســماء ،بالعلــم بإخبــار اآليــة ّأن هنــاك أرضيــن
متطابقــة بعضهــا فــوق بعــض ،وهــي فــي وأقمــار ســوى مــا نراهــا اآلن.
غايــة اإلبــداع واإلتقــان .وجعــل الشــمس
مصباحــا مضيئــا يســتضيء بــه أهــل الدنيا .ووردت الموازنــة كذلــك فــي قولــه عــ ّز
َ
َّ َ
وجـ ّـلَ ﴿ :وأ َّن ُــهۥ َت َٰع َل ٰ
ــى َج ُّــد َر ِّب َنــا َمــا ٱت َخــذ
c
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ٗ َ

َ

َ

ُ

َٰص ِح َبــة َول َولـ ٗـدا • َوأ َّنـ ُـهۥ َك َان َي ُقــول َسـ ِـف ُيه َنا التــي تمثــل بضغــط ثالثــة حــروف (ش ط
َ َّ
ٱلل َشـ َـط ٗطا ﴾ ( .)4-3 :72فاآليــان ط) .ومــن هنــا ينجــم ســر اإلعجــاز ،أي
َعلــى ِ
وجــل عــن النقائــص ،وهــو اإلعجــاز فــي نظــم القــرآن.
ّ
لتنزيــه اهلل عــ ّز
منــ ّزه عــن أن يملــك زوجــ ًا وال ولــداً؛
ألن الزوجــة تتخــذ للحاجــة؛ والولــد ومــن الموازنــة أيضــا ،قولــه عــز وجــل:
َ ۡ ۡ ََ ٰ َ َُ ُ َ
ــون َو ۡٱه ُج ۡر ُه ۡ
ــم
لالســتئناس؛ وكان ينســب األحمــق ﴿وٱص ِبــر علــى مــا يقول
َ ۡ َ ِّ َ ُْ
َ
ٗ
الجاهــل فينــا .قــال مجاهــد :الســفيه هــو َه ۡج ٗــرا َج ِميــا • َوذ ۡرِنــي وٱل ُمكذ ِبيــن أوِلــي
ۡ َ ً
إبليــس دهاهــم إلــى عبــاد غيــر اهلل (َّ Abuٱلن ۡع َمــةِ َو َم ِّهل ُهـ ۡـم ق ِليــا﴾ (.)11-10 :73
 ،)1993 ,al-Laythوينســب إلــى اهلل وســخرت الموازنــة هنــا للتوبيــخ والتهديــد
مــا يليــق بجاللــه وقدســيته ويقــول قــوال للكافريــن مــن قريــش؛ ألن اهلل تعالــى آمــرا
شـ ً
ـططا بعيـ ًـدا عــن الحــق وقــول االعتــدال رســوله بالصبــر علــى مــا يقولــه َمــن كذبــه
(.)2001, al-Sabuniy
ِمــن ســفهاء قومــه« ،وخــل بينــي وبيــن
ونجــد الموازنــة هنــا فــي نهايــة اآليــة األولــى
المكذبيــن ،فأنــا بهــم كفيــل» (Sayyiq
َ
( َو َلـ ًـدا) ،والثانيــة َ َ
(شــط ًطا) ،والكلمتــان .)1998 ,Ibn Kathir ;1996 ,Qutb
متســاويتان وزنـ ًا مختلفتــان رويـاً ،و(إنّه)،
فهــي قــراءة الجمهــور ،علــى
اعتبــاره فالداللــة البالغيــة هنــا الموازنــة فــي
َ َ ُ ٓ ْ َّ َ َ ُ
يــا) ،والثانيــة
(ج ِم ً
معطوفــا علــى قولهــم﴿ :فقالــوا ِإناسـ ِـمعناق نهايــة اآليــة األولــى َ
يــا) ،والكلمتــان متســاويتان وزنــاً،
َرء ًان َاع َج ًبــا﴾ ،ويجــب كســره ،إذا حكيــت ( َق ِل ً
بالقــول أي هــذا محكــي عــن كالم الجــن مختلفتــان رويــاً .والهجــر الجميــل :هــو
الحســن فــي نوعــه ،وهــذا الهجــر :هــو
( .) Ashur, n.dأ ّمــا الزمخشــري ،فذكــر
َ
أن (أنّــه اســتمع) بالفتــح؛ ألنــه فاعــل إمســاك النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم عــن
أوحــي ( .)2006 ,al-Zamakhsyariyمكافاتهــم بمثــل مــا يقولنــه ،أمــا وصفهــم
و(الجــدُّ ) :بــــــ( :أولــى النعمــة) :توبيحــا لهــم كمــا
و(التعالــي) :شــدة العلــ ّو،
َ
العظمــة والجــال وتأكيــد الخبــر (ان) فــي هــذا الوصــف تعريــض بالتهكــم؛
ســواء كانــت مكســورة أم مفتوحــة؛ ألنــه ألنهــم كانــوا يعــدّ ون ســعة العيــش ووفــرة
مســوق إلــى فريــق يعتقــدون خــاف المــال كمــاال ،وكانــوا يع ّيــرون الذيــن آمنــوا
ذلــك مــن الجــن ( .)cAshur, n.dويبــدو بالخصاصــة .أمــا (التمهيــل) اإلمهــال
للباحثيــن أن هاتيــن الكلمتيــن تــدالن الشــديد ،واإلمهــال :التأجيــل وتأخيــر
علــى كمــال صفــة اهلل تعالــى ،وعلــ ّوه ،العقوبــة ،وهــو مترتــب فــي المعنــى علــى
وعظمتــه ،حتــى ال يحتــاج إلــى صاحبــة وال قولــهَ ﴿ :و َذ ْرِنــى َوا ْل ُم َك ِّذب َ
يــن﴾ و(قليــا)
ِ
ولــد .وكذلــك (شــطط) ،فنجــد أن هــذه وصــف لمصــدر محــذوف ،أي تمهيــا
الكلمــة تــدل داللــة واضحــة علــى مجــاورة قليــا ،وانتصــب علــى المفعــول المطلــق
الحــدّ ومــا يخــرج عــن العــدل والصــواب (.)Ibn cAsyur, n.d
c
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أسلوب الحذف
ذكــر مصطفــى شــاهر خلــوف ّأن للحــذف
غرضــ ًا أو ســراً خاصــ ًا بــه ،وهــذا الغــرض
ينقســم إلــى ثالثــة ،وهــي :غــرض بيانــي،
وغــرض عقلــي ،وغــرض نفســي .والغــرض
البيانــي هــو أن« :يحــذف لإليجــاز
واالختصــار ،وطــرح فضــول الــكالم،
وتحصيــل المعنــى الكثيــر باللفــظ القليــل
اليســير ،ولترويــق العبــارة ،وتصفيتهــا،
وصيانتهــا مــن التمــدد الثقيــل» (Mustafa
 ،)2009 ,Shahir Khalufأمــا الغــرض
العقلــي ،فهــو «يدفــع الســامع أو القــاري
إلــى التفكــر ،والتأمــل إلدراك المحــذوف،
وهــو إثــارة للفكــر والحــس بالتعويــل علــى
النفــس فــي إدراك المعنــى المــراد لينــال
بذلــك أجــر االجتهــاد وهــو طريــق لتقــرب
الفهــم ،وتســهيل الحفــظ بســبب قلــة
المذكــور» (,Mustafa Shahir Khaluf
 .)2009وقــال الزركشــي (794هــــ):
«(ومــن أغــراض الحــذف) ،زيــادة لــذة
بســبب اســتنباط الذهــن للمحــذوف،
وكلمــا كان الشــعور بالمحــذوف أعســر،
كان االلتــذاذ بــه أشــد وأحســن ،وزيــادة
األجــر بســبب االجتهــاد فــي ذلــك
بخــاف غيــر المحــذوف كمــا تقــول فــي
العلــة المســتنبطة والمنصوصــة ،طلــب
اإليجــاز واالختصــار ،وتحصيــل المعنــى
الكثيــر فــي اللفــظ القليــل» (,al-Zarkashi
 .)2006والثالــث ،الغــرض النفســي،
وهــو يفتــح المجــال أمــام الســامع أو القــارئ
لتــذوق واالســتمتاع بجمالهــا ،وحيــن
اكتشــاف المحــذوف المجهــول ،تكســب
النفــس اللــذة والســعادة ،ومــن ثــم يشــعر
لــذة العابديــن فــي تــاوة وتدبــر آيــات
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ّ
وجــل
عــز
اهلل ّ
.)2009

(,Mustafa Shahir Khaluf

ويتضــح لنــا أن الذكــر والحــذف مظهــران
مــن مظاهــر اإلعجــاز للقــرآن الكريــم،
(ه ْجـ ًـرا)
ولذلــك يــرى الباحثــون أن ذكــر َ
َُ ُ َ
ــون َوا ۡه ُج ۡر ُه ۡ
ــم
فــي قولــه تعالــى﴿ :يقول
ً
َه ۡج ًر َاج ِميــا﴾ للتأكيــد؛ ألنــه مفعــول
مطلــق مــن فعلــه ،ألن المــراد هنــا األمــر
بالصبــر ،وتــرك المخالطــة بالكافريــن،
وهــذا هــو الهجــر الجميــل .أمــا حــذف
َ َ ِّ ۡ ُ ۡ َ ً
(تمهيــا) فــي ﴿ومهله
ــم ق ِليــا﴾،
وكذلــك خــذف مصــدر محــذوف ،أو
َ ً
ظــرف لنعــت ﴿ق ِليــا﴾ ،علــى التقديــر
ا مــن الزمــن] ،فهــو
[وقتـ ًا قليـاً] أو [قليـ ً
لإليجــاز واالختصــار .ومــن خــال هــذا
األســلوب ،يتمتــع القــارئ بقــراءة القــرآن
عقليــ ًا ونفســياً ،بجانــب ّ
تلــذذه بالنغــم
والموســيقى الجميــل منهــا.
ومــن أمثلــة الموازنــة ،قولــه ع ـ ّز وجـ َ َٰ ّـل فــي
َ
إنــذار الكافريــن وتهديدهــم﴿ :فذ ِلــك
َي ۡو َم ِئ ٖــذ َي ۡــو ٌم َع ِس ٌ
ــير •

َ ۡ َٰ
َ َ
يــن غ ۡي ُــر
َعلــى ٱلك ِف ِر

َ
ــير﴾ ( ،)10-74:9أي ذلــك اليــوم
ي ِس ٖ
(يــوم النقــر) شــديد وغيــر ســهل عليهــم
كمــا قــال اهلل تعالــىَ ﴿ :ي ُق ُ
ــول ا ْل َكا ِفــ ُر َ
ون
َه َ
ــذا َي ْــو ٌم َع ِســ ٌر﴾ (.)54:8 al-Qur’an

فالدّ اللــة البالغيــة هنــا الموازنــة فــي نهايــة
(ع ِســي ٌر) ،والثانيــة ( َي ِسـ ٍـير)،
اآليــة األولــى َ
والكلمتــان متســاويتان وزنــاً ،مختلفتــان
رويــاً .ويــرى الباحثــون أن (يــوم عســير)
تســاوى فــي المعنــى بـــــــ( :غيــر يســير)،
ومــا الفائــدة مــن إعــادة ذكرهــا؟ مــع أن

عســير مغــن عنــه؟ يقــول ابــن عاشــور بــأن أن الكلمــة الثانيــة تأتــي مــن أجــل توكيــد
وصــف يــوم العســير باعتبــار مــا يحصــل معنــى الكلمــة األولــى ،لغــرس الخــوف فــي
فيــه مــن العســر علــى الحاضريــن فيــه ،وهــو النفــس بهــول وفظاعــة ذلــك اليــوم.
وصــف مجــازي عقلــي ،وإنمــا العســر مــا
يقــع فيــه مــن األحــداث .أمــا وصــف اليــوم ونالحــظ أيضــا أن فــي (عســير) و(يســير)
ونحــوه مــن أســماء الزمــان بصفــات أحداثه ،طباقــاً ،وجنــاس اشــتقاق .وكان الت ّلــون
فهــو متــداول لــدى العــرب .ومجــيء (غيــر فــي اآليتيـ ِـن ســواء فــي اللفــظ مــن جنــاس
يســير) ،فالتكريــر لتأكيــد معنــى (يســير) االشــتقاق أو مــن المعنــى فــي الطبــاق؛
ا عــن أن أســلوب التأكيــد يســاعد
بمرادفــه ،وهــذا مــن غرائــب االستعمـــال فضــ ً
القــارئ علــى فهــم اآليــة وتدبرهــا ومــن
(نقــا عــن .)Ibn al- Abbas, n.d
ثــم تصويــر هــذا اليــوم ،كمــا تصبــغ هــذه
ويــرى الــرازي ،أن تكريــر (غيــر يســير) األنــواع البديعيــة النغــم والموســيقى
لآليتيــن ،وهــذا مــا نســميه
لســببين ،األول :التكريــر الجميــل
بعــد (عســير)
ِ
ِ
للتأكيــد ( ،)1999,Abu al-Sucudاإلعجــاز فــي النظــم القرآنــي.
والثانــي :أن (عســير) :يفيــد أصــل العســر
والكافريــن ،وقولــه ووردت الموازنــة لغــرض التوبيــخ (Ibn
للمؤمنيــن
الشــامل
َ
َ
(غيــر يســير) :يفيــد الزيــادة التــي يختــص  )Ashur; t.thحيــن يواجــه الــكالم إلــى
المشــركين وجميــع بنــي آدم بأنّهــم حقــ ًا
بهــا الكافــر .وقــال ابــن عبــاس :لمــا قــال
َ
إنــه غيــر يســير علــى الكافريـ َـن ،كان يســيرا يحبــون العاجلــة (الدنيــا والحيــاة فيهــا)،
المؤمنيــن ( .)2004 ,al-Raziويتركــون ويدعــون اآلخــرة والعمــل
علــى
َ
وذكــر ســيد قطــب أن (غيــر يســير) يؤكــد لهــا ،ويعرضــون عنهــا (Wahbah al-
ّ
وجــل:
علــى هــذا العســر بنفــي كل ظــل لليســر  )Zuhayli, n.dففــي قولــه عــز
َ ۡ َ َ
ََ َ ُ َ
َ َّ ۡ ُ
فيــه ( .)1996 ,Sayyid Qutbوزاد ﴿ك َبــل ت ِح ُّبــون ٱل َع ِاجلــة  ٢٠وتــذرون
ۡ أٓ َ
الزمخشــري أن (غيــر يســير) «ليجمــع ٱل ِخ َــرة﴾ .)21-20: 75( ،جــاءت
بيــن وعيــد
َ
الكافريــن وزيــادة غيظهــم ،الداللــة البالغيــة هنــا (الموازنــة) فــي
وبشــارة المؤمنيـ َـن وتســليتهم ،ويجــوز أن نهايــة اآليــة األولــى (ا ْل َع ِ
اج َلــ َة) ،والثانيــة
يــراد أنــه عســير ال يرجــى أن يرجــع يســيراً»
ْ
(ال ِخـ َر َة) .ذكــر فــي بعــض التفســير ،قــال:
( .)2006 ,al-Zamakhsyariومــن خــال اآلخــرة :الجنــة (،)2006 ,al-Qurtubiy
هــذا العــرض ،يتضــح لنــا أنــه ال زيــادة وال والكلمتــان متســاويتان وزن ـاً ،ومختلفتــان
حشــو فــي القــرآن الكريــم ،ويبــدو للباحثــة رويــاً .و»(كال) ردع لرســول اهلل صلــى
أن (ذلــك) اســم اإلشــارة للبعيــد للداللــة اهلل عليــه وســلم عــن عــادة العجلــة وإنــكار
علــى شــيء أو أمــر عظيــم مثــل (أولئــك) ،لهــا عليــه ،وحــث علــى التــؤدة ،وقــد
وهــو مناســب؛ ألن اآليــة تتحــدث عــن
َ
َ َّ ۡ ُ
يــوم القيامــة الهائــل؛ أمــا التــرادف بيــن بالــغ فــي ذلــك بقولــه﴿ :ك َبــل ت ِح ُّبــون
ۡ َ َ
َ َ ۡ أٓ َ
(عســير) و(غيــر) يســير ،فيــرى الباحثــون ٱل َع ِاجلــة َ ٢٠و َتــذ ُرون ٱل ِخـ َـرة﴾ ،كأنــه قــال:
c
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بــل أنتــم يــا بنــي آدم ألنكــم خلقتــم مــن
عجــل وطبعتــم عليــه تعجلــون فــي كل
شــيء ،ومــن ثــم تحبــون العاجلــة» .ويــرى
الباحثــون أن العاجلــة تطلــق علــى الدنيــا؛
ألن الدنيــا أقــرب إلــى اإلنســان مــن اآلخــرة،
ويمكــن القــول عنهــا :دار الدنيــا العاجلــة،
وبمناســبة صفــة اإلنســان نفســه الــذي خُ لق
هلوعـاً .الــذي قــال عنــه ســبحانه وتعالــى:
ُ ُ َ ۡ
ُ ُ َّ ُ َ َ ِّ َ
﴿ي ِر يــد
ٱل َٰنسـ ُـن
ٱلل أن ُيخفــف َعنكـ ۡۚـم َوخ ِلــق ِإ
ٗ
َّ ْ ْ َ َ
َض ِعيفــا﴾ (ِ ﴿ ،)37 :21إن ِإالنســان
ُخل َــق َه ُل ًوعــا﴾ ( )19 :70و ﴿ ُير ُ
يــد َّ ُ
ٱلل
ِ
ِ
َ ُ َ ِّ َ َ ُ ۡۚ َ ُ َ ۡ َٰ ُ َ ٗ
أن يخفــف عنكــم وخ ِلــق ِإٱلنســن ض ِعيفــا﴾
( .)28 :4إذن ،فيتضــح لنــا هنــا أن صفــة
اإلنســان العاجلــة تطلــق علــى الــدار الدنيــا.

علــى ســمة اإلنســان العاجــل ،والــدار
القريــب الــذي يــراه وهــو الدنيــا ،وينهمــك
فــي لذائذهــا الفانيــة ،أم أســلوب األداء
الموســيقى الــذي يثيــر النغــم أو الموســيقى
الجميــل ليبعــد القــارئ عــن الســأم والملــل
فــي القــراءة .وهــذا كلــه مــن إعجــاز النظــم
فــي القــرآن الكريــم.
ّ
وجــل﴿ :
ومــن الموازنــة أيضــا قولــه عــ ّز

َ ۡ َ ۖٞ
َّ ٰ
َ ٓ َّ َ َ
ِإن َهـ ِـذ ِهۦ تذ ِكـ َـرة ف َمــن شــا َء ٱت َخــذ ِإلـ ٰـى َر ِّبـ ِـهۦ
ً
َ َ َ َ ٓ ُ َ َّ ٓ َ َ َ ٓ َ َّ ُۚ َّ
ٱلل ِإن
َس ِــبيل • ومــا تشــاءون ِإل أن يشــاء
َّ َ َ َ
ٱلل كان َع ِل ًيمــا َح ِك ًيمــا﴾ (-29 :76

 ،)30إذ جــاءت الموازنــة فــي نهايــة اآليــة
يمــا)،
(ســب ً
ِيل) ،والثانيــة َ
األولــى َ
(ح ِك ً
والكلمتــان متســاويتان وزن ـاً ،ومختلفتــان
رويــاً ،لبيــان قــدرة اهلل تعالــى علــى أن
ومــن ناحيــة التناســق فــي الســياق ،يهــدي مــن يريــده.
ذكــر ســيد قطــب أن أول مــا يلحــظ هنــا
التناســق؛ فتســمية الدنيــا بالعاجلــة فــي
َ َ َ ٓ َ  َّ َ َ

ِّ
َ
هــذا الموضــع ،وإيحــاء اللفــظ بقصــر هــذه ففــي قولــه﴿ :فمــن شــاء اتخــذ إِ لــى ر ب ِــهۦ
ً
الحيــاة وســرعة انقضائهــا فيــه تناســقَ ،سـ ِـبيل﴾ إشــارة إلــى الحــث علــى المبــادرة
نجــد وهنــاك التناســق بيــن ظــل اللفــظ إلــى التوبــة أو عبــارة عــن التقــرب إليــه
وظــل الموقــف الســابق المعتــرض فــي والتوســل بالطاعــة (:al-Zamakhshariy
َ َ ٓ َ َّ ٓ َ َ ٓ
الســياق ،عندمــا تـ ّـم تصويــر العاجلــة مــن )2006؛ أ ّمــا ﴿ َو َمــا تشــا ُءون ِإل أن َيشــا َء
بيــن ســمة اإلنســان فــي قولــه تعالــى﴿ :
هللاُ﴾ ،فتــدل علــى أن مرجــع كل شــيء
َ ُ َ ِّ ۡ
َ َ َ َۡ َ َ ٓ
ل تحــرك ِبـ ِـهۦ ِلســانك ِلتعجــل ِبـ ِـهۦ ﴾ ( :75بمشــيئة اهلل تعالــى ،ونجــد فــي اآليتيــن
 ،)16وهنــا يلحــظ دقــة التعبيــر القرآنــي أيضــا اإلطنــاب «الــذي لــم يقــع مثلــه فــي
( .)2006:al-Zamakhshariy
َ َّ ٓ َّ
قولــه تعالــى فــي ســورة عبــس﴿ :ك ِإن َهــا
ۡ َ ٞ
َ ٓ ََ
وممــا ســبق ،نــرى أن هــذا النــص القرآنــي َتذ ِك َــرة  ١١ف َمــن شــا َء ذ ك َــر ُهۥ﴾ (-80:11
لــه إعجــاز ال يمكــن إنــكار بــه ،وطابــع ال )12؛ ألن حصــول التذكــر مــن التذكــرة
يســتطيع البشــر محاكاتــه؛ حيــث نجــد أقــرب وأمكــن مــن العمــل بهــا المعبِــر
التميــز ســواء فــي أســلوب األداء التعبيــري ،عنــه بالســبيل الموصلــة إلــى اهلل تعالــى،
مثــل اســتخدام كلمــة العاجلــة للداللــة فلذلــك ُصرفــت العنايــة واالهتمــا ُم إلــى مــا
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ُي َلـ ِّوح بوســيلة اتخــاذ تلــك الســبيل»
		 .) Ashur, n.d
c

(Ibn

ونجــد أيضــا هنــا تكــرار كلمــة (شــاء)
واالســتلذاذ بذكرهــا ( -فمــن شــاء ،ومــا
تشــاؤون ،أن يشــاء) ممــا يجعــل اآليتيـ ِـن
ســمتين بالنغــم الجميــل ،وهــذا نــوع
م ّت
ِ
مــن اإلعجــاز فــي النظــم القرآنــي .ويالحــظ
الباحثــون أن ورود هــذه الكلمــات حســب
المعنــى المــراد بالتسلســل ،وقــد فســرها
الزمخشــري؛ ﴿فمــن شــاء﴾ يعنــى بــه:
مــن اختــار الخيــر وحســن العاقبــة واتخــاذ
الســبيل إلــى اهلل﴿ ،ومــا تشــاؤون﴾
معنــاه :ومــا تشــاؤون الطاعــة إال أن يشــاء
اهلل ،و ﴿إ َّ ٓل َأن َي َش ٓــا َء ُ
هللا﴾ بقســرهم
ِ
عليهــا؛ أي إرادتــه تعالــى تســتلزم وجــود
المــراد ،ولكــن ال تســتلزم كــون العبــد
ومجبــورا علــى الفعــل إال عنــد
مقســورا
ً
ً
المعتزلــة ،وأمــا عنــد أهــل الســنة فهــو
اعتقــاد بــأن للعبــد الكســب مــع كــون أن
اهلل تعالــى هــو الخالــق للفعــل عندهــم (al-
.)2006 ,Zamakhshariy
وبعــد هــذا االطنــاب ،تختــم اآليــة الثانيــة
َّ َ َ َ
هللا كان َع ِل ًيمــا َح ِك ًيمــا﴾ ،مبالغــة
بــــــِ ﴿ :إن
فــي العلــم والحكمــة عنــد اهلل تعالــى ،فهــو
يعلــم بمــا تتعلــق بــه مشــيئة العبــاد مــن
األعمــال ،و(حكيمــا) ال يشــاء إال علــى
وفــق حكمتــه ،وارتبــاط حصــول مشــيئة
العبــاد بمشــيئة اهلل ،بــأن اهلل عليــم حكيــم،
أي عليــم بوســائل إيجــاد مشــيئتهم الخيــر،
وحكيــم بدقائــق ذلــك ممــا ال تبلــغ إلــى
معرفــة دقائقــه ُ
بالكنــ ِه عقــول النــاس (al-
.)Alusi, Ibn Ashur: n.d
c

ويتضــح لنــا أن اإلطنــاب وتكــرار كلمــة
(يشــاء) بمشــتقيها فــي اآليتيــن ليــس
لمجــرد التالعــب بالكلمــات ،ولكنــه
لتفســير المعنــى؛ ألن المعنــى هــو :أن
مشــيئة العبــد فــي إطــار مشــيئة اهلل خالقــه،
دون قهــر وال جبــر ،وهــذا األســلوب الرائــع
دليــل واضــح علــى ّأن القــرآن حقــا مــن عنــد
اهلل تعالــى.
ووردت الموازنــة كذلــك فــي قولــه
تعالــى فــي تخويــف وتوبيخــ ًا لكفــار،
وتحذيرهــم مــن ُ
الكفــر علــى إنــكار
البعــث بذكــر أصــل خلقهــم بأنهــم مـــن
َ َ ۡ َ ُ ُّ
ٓ
ــم ن ۡخلقكــم ِّمــن َّمــا ٖء
مـــــاء مهيــن﴿ :أل
َ
َ َ َ ۡ َٰ ُ
َّ
َّ
يــن﴾
يــن  ٢٠فجعلنــه ِفــي ق َــر ٖار م ِك ٍ
م ِه ٖ
( .)21-20 :77وجــاءت الموازنــة فــي
يــن) ،والثانيــة
نهايــة اآليــة األولــى ( َمهِ ٍ
( َّم ِكيـ ٍـن) ،والكلمتــان متســاويتان وزن ـاً،
ومختلفتــان رويــاً ،ونجــد بينهمــا أيضــا
جناس ـ ًا ناقص ـ ًا غيــر تــام؛ ألن األ ّول بالهــاء
والثّانــي بالــكاف ،وقــد ذكــر اهلل الكفــار
وســائر بنــي آدم ونبههــم بأنهــم مخلــوق
خُ لــق مــن مــاء مهيــن ،وهــو نطــف مــذرة
ذليلــة ،أو مــن مــاء ضعيــف ،وهــو المنــي،
وفــي قــرار مكيــن أي مســتقر حريــز
حصيــن ،وهــو الرحــم (Wahbah al-
 .) Zuhayliy, n.dو(مهيــن) «الضعيــف
ــن ،إذا ض ُعــف ،وميمــه
فعيــل مــن َم ُه َ
أصليــة وليــس هــو مــن مــادة هــان» ،وهــذا
الوصــف كنايــة رمزيــة علــى عــن عظيــم
قــدرة اهلل تعالــى إذ خلــق مــن هــذا المــاء
الضعيــف إنســانا شــديد القــوة عقــا
وجســم ًا ( .)Ibn cAshur, n.dوالمــراد
بالقــرار المكيــن :الرحــم ،و ُوصــف القــرا ُر
190

لفن «املوازنة» في جزء تبارك
علم البديع وبالغته في القرآن الكرمي :دراسة حتليلية بالغية ّ

بالمكيــن علــى طريقــة المجــاز العقلــي،
ُّ
الحــال والمســتق ّر فيــه ،علــى
أي مكيــن
التقديــر :مكيــن فيــه ()Ibn Ashur, n.d
ٌ
فويــل للذيــن يكذبــون قــدرة اهلل تعالــى
علــى تصويرهــم وخلقهــم فــي الرحــم أو
علــى اإلعــادة يــوم الحســاب.
c

ويالحــظ الباحثــون هنــا دقــة التعبيــر فــي
اآليتيــن؛ حيــث اســتخدم القــرآن أســلوب
االســتفهام اإلنــكاري للداللــة علــى التوبيــخ
باقتران الكلمتين المتجانســتين في الكتابة
واللفــظ (جنــاس ناقــص) والمتوازنــة ،وهما
(مهيــن) و(مكيــن) ،ممــا أدى كل ذلــك
إلــى إيجــاد اإليقــاع مــن فواصلهــا ســريعة
عنيفــة وشــدّ ة فــي اللفــظ ،وقوة فــي المعنى،
فــي تصويــر مشــهد خلــق اإلنســان فــي رحــم
أمــه وتوبيــخ علــى إنــكار عبــد لخالقــه.
وهــذا مظهــر مــن مظاهــر اإلعجــاز العلمــي
والنظمــي فــي القــرآن الكريــم.
وبعــد مــا انتهينــا مــن الحديــث عــن فــن
الموازنــة ،اتضــح لنــا صــدّ ق اإلمــام عبــد
القاهــر ،حيــن قــال :وأصــل الحســن فــي
جميــع المحســنات اللفظيــة ،هــو أن تكون
األلفــاظ تابعــة للمعانــي؛ فــإن المعانــي إذا
أرســلت علــى ســجيتها ،وتُركــت ومــا
تريــد ،طلبــت ألنفســها األلفــاظ ،ولــم
ـس ّإل مــا يليــق بهــا .ويبــدو للباحثيــن
تكتـ ِ
أن «الموازنــة» أدخلهــا ابــن رشــيق
القيرزانــي تحــت المحســنات المعنويــة
(المقابلــة) حيــن يدخلــه عبــد العزيــز
عتيــق تحــت المحســنات اللفظيــة (Ibn
1941 ,Rashiq al-Qayrawani؛Mahmud
.)1999 Ahmad Nihlah

191

الخالصة

يبــدو للباحثيــن ّأن أصــل الحســن فــي فـ ّـن
الموازنــة كلــه ،أن تكــون األلفــاظ تابعــة
للمعانــي وليــس العكــس؛ ألنــه ال بــدّ
لأللفــاظ أن تخــدم المعانــي؛ وال فائــدة
فــي األلفــاظ الجميلــة المتكلفــة دون
المعنــى ،وال يفهمهــا الســامعون؛ ألن
الغــرض األساســي فــي الــكالم هــو أن يلقــى
ليفهــم ،إذا الهــدف هــو اإلفهــام وليــس
المعنــى مــن هــذا أن األلفــاظ ال قيمــة لهــا،
ولكــن المقصــود هــو التكامــل بيــن اللفــظ
والمعنــى ،وإدراك العالقــة بينهمــا فيمــا
يــؤدي إلــى نظــم الــكالم .وأخيــراً اســتنتج
الباحثــون أن المحســنات المعنويــة
وال ّلفظيــة ،مــن «الموازنــة» وغيرهــا،
ليســت زيــادة أو فضلــة حتــى يمكــن
االســتغناء عنهــا ،بــل هــي فــي الحقيقــة
الوســائل البالغيــة التــي ال تتحقــق البالغــة
والجمــال فــي الوقــت ذاتــه إ ّال بهــا.
يتبيــن هنــا أن «الموازنــة» معلــم مــن معالــم
البالغــة العربيــة يرفــع قيمــة الــكالم ويجعله
أكثــر حســنا ،وأكثــر تأثيــرا فــي النفــس،
وترفــع المفــردة القرآنيــة بميــزات ثــاث
رئيســة ،وهــي :جمــال وقعهــا فــي الســمع،
واتســاقها الكامــل مــع المعنــى ،واتّســاع
دالالتهــا لمــا ال تتســع لــه عــادة دالالت
الكلمــات األخــرى ،كمــا أنهــا تفتــح
المجــال أمــام الســامع أو القــارئ لتــذوق
واالســتمتاع بجمــال اآليــات القرآنيــة،
وحيــن اكتشــاف المحــذوف المجهــول،
تكســب النفــس اللــذة والســعادة ،ومــن
ثــم يشــعر لــذة العابديــن فــي تــاوة وتدبــر
ّ
وجــل.
آيــات اهلل عــ ّز
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