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 ،tsunamiفهذه صورة مصغرة عن نهاية الكون التي ال ميكن اإلنكار بها .هناك
آيات كثيرة تتجلى عن يوم القيامة وأحداث القيامة ،مثل في سورة التكوير وفي
سورة الرحمن اآلية  ،37ولكن الكافر امللحد العنيد ال يقتنع ّإل باحلقائق العلمية،
و يقولون كيف ميكن أن نرى أعمالنا في ذلك اليوم،وكيف نحيى بعد موتنا منذ
ال للجلد أن يتكلم وينطق ،يقول تبارك وتعالى إجاب ًة
آآلف سنني ،وكيف ميكن مث ً
َّ
ُ
نط َق َنا الل الَّ ِذي َأ َ
دت َع َل ْي َنا َقالُوا َأ َ
لذلكَ ﴿ :و َقالُوا ِ ُل ُلو ِد ِه ْم ِل َم َشهِ ُّ ْ
نطقَ ُك َّل َش ْيءٍ
َو ُه َو َخ َل َق ُك ْم َأ َّو َل َم َّرةٍ َو ِإ َل ْي ِه ُت ْر َج ُع َ
ون﴾ ()Surah Fussilat: 21
اخلالصة
وتالحظ الباحثة أن أصناف البديع تكثر في السور املكية وتقل في السور املدنية
وبخاصة تلك األصناف التي تُعنى باجلرس ومجاالت التحسني اللفظي ،ورمبا احلاجة
إلى الدعوة اإلسالمية أيضا تقتضي احلاجة إلى إثارة العرب بالبالغة الفائقة وباجلرس
الذي حتبه العرب وتأنس إليه في الكالم .وتالحظ الباحثة أيضا أن (التضاد)
يسيطر محور أنواع البديع سواء التضاد املعنوي أو اللفظي أو التضاد املشترك
بينهما ،كما تالحظ أن التقارب في اللفظني واإليقاع لهما دور كبير أيضا في
النص القرآني .ويتضح من خالل هذا البحث أيضا أن فنون البديع ووجودها في
القرآن ليست حلية مز ّينة ،بل لها دور مهم في إبراز املعنى املراد ،وال ميكن االستغناء
عنها ألنه يصعب حتقق املعنى دون وجود هذه األنواع البديعية.إذن ،تستلخص
الباحثة مما تقدم،أن اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي تساعد على توضيح احلقائق
العلمية (اإلعجاز العلمي) من خالل احلرف ،واملعنى ،واألسلوب املوجودة في
تلك اآليات القرآنية.
ثم تخلص الباحثة إلى التوصيات التالية:
ومن ّ
 .iالبدّ من إنشاء مجامع عرب ّية تُعنى بعلم البالغة ومصطلحاته ،وفنون وخاصة ما
يتعلق بكشف سر اإلعجاز العلمي في القرآن الكرمي بشتى مجال علومه ،مثل
الطبية والفلكية والفزيائية واملأكوالت من النباتات والفواكه ،وغير ذلك.
 .iiأن تشمل النظم التعليمية للغة العربية ،للناطقني بغيرها تعليم البالغة العربية
هدفًا إلى عرض للطلبة العلوم املختلفة املوجودة في القرآن و ِمن َثم تفهمها
فهما جيداً.
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ومن ناحية البالغة ،جند السجع املطرف في قوله تعالىِ ﴿ :إ َذا ُز ْل ِز َل ِت ْ َ
ض
ال ْر ُ
ِز ْل َزا َل َها﴾َ ﴿،و َأخْ َر َج ِت ْ َ
ض َأ ْث َقا َل َها﴾ ،في بيان أهوال يوم القيامة .فالنهايات
ال ْر ُ
املتساوية حرف األلف في (زلزالها )( ،أثقالها)( ،لها) .إن «الفعل املضعف
َ
الفعل لم يكن مر ًة واحد ًة،
ومصدره في اآلية يدل على تكرار املعنى ،و ُيرشد إلى أن
ُ
واإلزعاج العنيف
التحريك الشديد،
وإمنا تكرر حتى ظهر هذا األثر ،فال َّزل َزل ُة :هي
ُ
بطريق ال َتكرير في الفعل ،بحيث ُي ُ
زيل األشيا َء عن مقا ِّرها ،و ُيخرجها عن مراكزها»
 .وقد التفت عبد القاهر في قوله تعالىَ ﴿ :و َأخْ َر َج ِت ْ َ
نوعا
ال ْر ُ
ض َأ ْث َقا َل َها﴾ ،إلى ً
من التصوير في القـــرآن فوصفه بأنه «ضـــــــرب مــن املجــاز كثــــير في القــــــرآن»،
واألرض هـــنا ال تخرج الكــامن في بطنها من األثقال ّإل بــإذن اللــه (Al-:1991
.)Jurjani, Abd Al-Qahir
وانظروا إلى كلمة ( َأ ْث َقا َل َها) هذه الكلمة تدل على أن في األرض أشياء ثقيلة،
والعلماء يقولون كلما نزلنا في األرض زادت كثافة املادة ،أي أن كثافة القشرة
األرضية أقل من الطبقة التي تليها ،وكلما تعمقنا تزداد الكثافة إلى حدود كبيرة
ولذلك يزداد ثقل هذه الطبقات ،وهكذا نرى أن اهلل تبارك وتعالى قالِ ﴿ :إ َذا
ض َأ ْث َقا َل َهاَ .و َق َ
ض ِز ْل َزا َل َهاَ .و َأخْ َر َج ِت ْ َ
ُز ْل ِز َل ِت ْ َ
نس ُ
ان َما َل َهاَ .ي ْو َم ِئ ٍذ ُ َتدِّ ُث
ال ْر ُ
ال ْر ُ
ال ْ ِ
ال َ
َأخْ َبا َر َهاِ .ب َأ َّن َر َّب َك َأ ْو َحى َل َها﴾ ( .)Surah Al-Zalzalah:1-5فهذه اآليات هنالك
هدف منها وهو أن تتذكر أيها اإلنسان هذه األحداث التي ستم ّر بك وسوف تقف
بني يدي اهلل تباركوتعالى(http://www.kaheel7.comcatch on 12 April 2014) .
ومن املالحظ ،أن هذا الزازال الشديد يقود إلى إخراج جميع ما في بطون األرض،
وهذا األمر خارق للعادة حتى يتسأل الناس «ما لها»؟ .ومن هنا نرى التسلسل
املعنوي بني األغراض في هذه اآليات القرآنية في سرد قصصها ،وهذا من اإلعجاز
التناسق والنظم في القرآن الكرمي .كما جند في اآليات السابقة رقيقة النغم ،موجزة
اللفظ ،وافية املعنى ،ورنني املوسيقى التي تؤثر قلب القاري بالهول والرعب حني
يتدبر سر اإلعجاز القرآني عن أهوال يوم القيامة التي ال ترى إال باإلميان.
ومن منظور اإلعجاز العلمي أو احلقيقة العلمية ،جند أن هناك نظرية لدى العلماء
في هذا العصر عن اصطدام الكواكب في السماء بعضها بعضا ،وانهيار النجوم
وموت النجوم من خالل التلسكوبات التي تلتقط آالف الصور يوميا عن موت
هذه النجوم وانفجارها ،وكذلك بانفجار البركان ،وحدوث الفياضانات مثل
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تزلزل ثانيا فتخرج موتاها وهي األثقال ،وقال آخرون :هذه الزلزلة هي الثانية بدليل
أنه تعالى جعل من لوازمها أنها تخرج األرض أثقالها ،وذلك إمنا يكون في الزلزلة
الثانية»).(al-Razi: 1985
ويبدو للباحثة أن سر اإلعجاز من هذه اآلية هي زلزلة األرض مرة واحدة أو دفعة
واحدة عمل خارق معجز ال يستطيع أحد أن يقوم به إال اهلل تعالى .و(زلزلت)
فعل مبني للمجهول ألن فاعله معروف وهو اهلل تعالى.
وقد ورد في جزء عم أحوال األرض عند قيام الساعة بصورة متنوعة
( ،)RabiatulAdawiyyah Mohamad: 2005وفي مرحلة اختالل نظام األرض مثال،
ص ّورها القرآن في عدة سور منها ،في هذه السورة -سورة الزلزلة ،قوله تعالى﴿ :
ض ِز ْل َزا َل َها َ .و َأخْ َر َج ِت ْ َ
ِإ َذا ُز ْل ِز َل ِت ْ َ
ض َأ ْث َقا َل َها﴾ ()Surah al-Zalzalah:1-2
ال ْر ُ
ال ْر ُ
ض َد ًّكا َد ًّكـــــا﴾ (َ ﴿ )Surah Al-Fajr: 21و ِإ َذا ْ َ
و﴿ َك َّل ِإ َذا ُد َّك ِت ْ َ
ض ُمدَّ ْت﴾
ال ْر ُ
ال ْر ُ
( .)Surah al-Insyiqaq:3وهذه اآليات القرآنية كلها تتحدث عن الزلزال العنيف
عند الساعة حيث يندك كل صرح شامخ وينهار كل جبل راسخ ،ويحصل من
األمور العجيبة الغريبة ما يدهش اإلنسان ،فتخرج األرض من أثقالها ومن كنوز
وموتى .وقد صور ابن عباس هذه احلالة املدهشة قائالً :تزلزلت األرض زلزلة
واضطربت األرض اضطرابةً ،فانكسر ما عليها من الشجر واجلبال والبنيان»
) .(Fairuzabadi:n.dوفي كتاب «مشاهد يوم القيامة في القرآن الكرمي» لسيد
قطب ،صور املؤلف هذا اليوم املدهش بقوله« :وقد انقلبت هذه األرض شخصية
حية ،تُسأل فتجيب ،وتبدي الطاعة للخالق املدبر»)  .(SayyidQutb: n.dوقد
اكتشف سر اإلعجاز في عصرنا احلديث ،حيث يشير منصور محمد ،حسب
النبي إلى أن العلم احلديث يؤكد وجود أثقال في باطن األرض من احلديد والنيكل
في درجة  5000مئوية ،وجتدضغط  4،1مليون ضغط جوي ،وكأن باطن األرض
جهنم طبيعية ،تلتهب حتت بحارنا ومدننا ،وأننا واقفون اآلن على ظهر لغم عظيم،
سوف ينفجر في أي وقت ليدمر األرض كلها ،بكتلتها التي تصل إلى ألف بليون
بليون طن). (al-Nabiyy, Mansur Muhammad Hassan: 1981
ض َأ ْث َقا َل َها﴾َ ﴿ ،و َق َ
وقوله تعالىَ ﴿ :و َأخْ َر َج ِت ْ َ
الن َْس ُ
ان َما َل َها﴾
ال ْر ُ
ال ْ ِ
()Surah Al-Zalzalah:2-3

5/19/15 4:05 PM

ulum islamiyyah 13.indd 215

VOL.13(SPECIAL EDITION) 2014

216

البحث األول :أن لقائل أن يقول (إذا) للوقت فكيف وجه البداية بها في أول
السورة؟ وجوابه من وجوه؛
 .iإن ﴿ ِإ َذا ُز ْل ِز َل ِت ْ َ
َ
ْ
ض ِزل َزال َها ﴾ جواب لسؤالهم «متى الساعة؟» ،وكأنه
ال ْر ُ
تعالى قال :ال سبيل إلى تعيينه بحسب وقته ولكني أعينه بحسب عالماته.
 .iiأنه تعالى يريد أن يخبر املكلف أن األرض حتدث وتشهد يوم القيامة مع أنها
في هذه الساعة جماد فكأنه قيل :متى يكون ذلك؟ فقالِ ﴿ :إ َذا ُز ْل ِز َل ِت
َْ
ض ِز ْل َزا َل َها ﴾.
ال ْر ُ
البحث الثاني :قالوا كلمة (إن) في املجوز( ،وإذا) في املقطوع به،وأما (الزلزال
فهو مقطوع به ،فلذك قال تعالى (إذا زلزلت).
كلمة ( ُزلزلت) علي صيغة فعل مبني للمجهول
وفي هذه املسألة ،قال ابن عاشور»:وإمنا ُبني فعل (زلزلت) بصيغة النائب عن
الفاعل ألنه معلوم فاعله وهو اهلل تعالى .وانتصب (زِلزالها) على املفعول املطلق
ِّ
املؤكد لفعله إشارة إلى هول ذلك الزلزال فاملعنى :إذا زلزلت األرض زلزا ًال».(Ibn
)Asyur: n.d

في كلمة (الزلزال)
وقد شرح لنا الفخر الرازي في تفسيره»مفاتيح الغيب» في هذه الكلمة ،فقال:
«وقد ذكر قال الفراء ،الزِلزال بالكسر املصدر ،وال َزلزال بالفتح اسم ،وقد قرئ بهما،
وكذلك (الوسواس) بالكسر املصدر ،هو اسم الشيطان الذي يوسوس إليك.
ومعنى (زلزلت) :حركت حركة شديدة ،كما قال( :إذا رجت اجلبال رجاً).
وقال قوم :ليس املراد من (زلزلت) حركت ،بل املراد حتركت واضطربت ،والدليل
عليه أنه تعالى يخبر عنها في جميع السورة كما يخبر عن املختار القادر ،وألن
هذا أدخل في التهويل كأنه تعالى يقول إن اجلماد ليضطرب ألول القيامة .أشار
الرازي أيضا الفرق بني (زل) و (زلزل) ،فقال أن (زل) للحركة املعتادة ،و(زلزل)
للحركة الشديدة العظيمة ،ملا فيه من معنى التكرير ،وهو كالصرصر في الريح،
اس ا َّت ُقوا
وألجل شدة هذه احلركة وصفها اهلل تعالى بالعظم فقال َ ﴿:يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
يم﴾ (.»)Surah al-Haj: 1أمااملراد ب(الزلزلة)،
الس َاع ِة َش ْي ٌء َع ِظ ٌ
َر َّب ُك ْم إ َِّن َز ْل َز َل َة َّ
فقال الرازي« :قال مجاهد :املراد من (الزلزلة) هنا النفخة األولى ،كقوله تعالى:
﴿ َي ْو َم َت ْر ُج ُف ال َّر ِاج َف ُة ﴾ ) (Surah Al-Nazi’at:6أي تزلزل في النفخة األولى ،ثم
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وعظمها ،ولولم يضف لصدق على كل قدر من الزلزال وإن قل.والفرق بني أكرمت
زيداً كرامة وكرامنه واضح»).(Ibn Hayyan al-Andalusi: 2008
املرصع»
ويبدو للباحثة أن إضافة كلمة «زلزال» إلى الضمير «ها» ُيحدث السجع ّ
احملسنات البديع ّية.
زلزالها ،أثقالها ،أوحى لها ،أخبارها ،ما لها « وهو نوع آخر من ّ
إذنّ ،
يدل اجلناس هنا على ّأن الزلزال سيقع يقي ًنا ،ويقود وروده إلى ورود نوع آخر
من فنون البديع.
(إذا) الشرطية في ﴿إذا زلزلت﴾
وقد ذكر ابن هشام أن (إذا) للمستقبل ،فقال« :فالغالب أن تكون ظرفا للمستقبل
ُمضمنة معنى الشرط ،وتختص بالدخول على اجلملة الفعلية»).)Ibn Hisham: n.d
وقد أشار الدكتور بكري عبد الكرمي البحث في بنية (إذا  +فعل) في القرآن الكرمي
فقال« :وسنرى ونحن نرصد بنية (إذا  +فعل) في القرآن الكرمي أن أغلب اآليات
التي جاءت فيها (إذا الشرطية) جاءت دالة على املستقبل غير أننا ووجدنا أن هناك
آيات جاءت فيها (إذا) لغير االستقبال ،وكل اآليات التي جاءت فيها (إذا الشرطية
 +الفعل) جاءت متلوة بالفعل املاضي (فعل) ولم تقترن بالفعل املضارع (يفعل)
إال في مرة واحدة هي في قوله تعالى َ ﴿:و ِإ َذا َل ْم َت ْأ ِتهِ م بِآ َيةٍ َقالُو ْا َل ْو َال ْاج َت َب ْي َت َها...
( .)Surah al- A’raf: 2003ومن دالالت (إذا  +فعل) على املستقبل قوله تعالى :
﴿ ِإ َذا َو َق َع ِت ا ْل َوا ِق َع ُة﴾ ( ،)Surah Al-Waqiah:1إذا الشرطية في اآلية قلبت معنى
الفعل إلى االستقبال البعيد ،إذ ينصرف الفعل إلى زمن يوم القيامة» (BakriAbd
.)Karim: 1997
فسر أحمد أبو سعدون اجليزاوي أن (إذا) هنا ظرف ملا يستقبل من الزمان
وقد ّ
خافض لشرطه منصوب بجوابه مبني على السكون في محل نصب(Ahmad Abu
) .Sa’dun al-Jizawi: 2002وكذلك قد وضح الدكتور عبد القادر حسني ،أن (إذا
شرطية) جوابها ﴿ َي ْو َم ِئ ٍذ ُ َتدِّ ُث َأخْ َبا َر َها﴾ في اآلية الرابعة .وتكرار الزاي وحرف
الالم ينبئ عن زلزلة مخصوصة استوجبتها حكمة اهلل وقدرته؛ ملا فيه من عنف
وقعقعة»(AbdQadir Hussain: n.d).
أما الفخر الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب» ،فقال أن قول (إذا) له
:)Razi: 1985
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كالزلزال بالكسر .وذكر األلوسي أيضا قول الزمخشري الذي يقول ّأن املكسور
مصدر واملفتوح اسم للحركة املعروفة ،وانتصب هنا على املصدر جتوزاً لسده مسد
املصدر .وقال أيضاً :ليس في األبنية فعالل بالفتح إ ّال في املضاعف وذكروا أنه
يجوز في ذلك الفتح والكسر إ ّال أن األغلب فيه إذا فتح أن يكون مبعنى اسم
الفاعل كصلصال مبعنى مصلصل ،وقضقاض مبعنى مقضقض ،ووسواس مبعنى
موسوس وليس مصدراً عند ابن مالك ،وأما في غير املضاعف فلم يسمع إال نادراً
سواء كان صفة أو اسم ًا جامداً ،وبهرام وبسطام معربان إن قيل بصحة الفتح فيهما
ومن النادر خزعال مبعجمتني وهو الناقة التي بها ظلع ولم يثبت بعضهم غيره .وزاد
ثعلب قهقازاً وهو احلجر الصلب ،وقيل :هو جمع وقيل هو لغة ضعيفة والفصيحة
قهقر بتشديد الراء .وزاد آخر قسطا ًال وهو الغبار وهذا الزلزال على ما ذهب إليه
جمع عند النفخة الثانية لقوله تعالىَ ﴿:و َأخْ َر َج ِت ْ َ
ض َأ ْث َقا َل َها ﴾(Surah al-
ال ْر ُ
)zalzalah:2فقد قال ابن عباس :أي موتاها ).(al-Alusi: 2001
ووضح لنا ابن عاشور في «التحرير والتنوير» :وأضيف (زلزالها) إلى ضمير األرض
إلفادة متكنه منها وتكرره حتى كأنه عرف بنسبته إليها لكثرة اتصاله بها كقول
النابغة:
أخت بني شهاب
وج ْهال * على الهجران ُ
َأسا ِئ َلتي َس َف َاه َتها َ
أي سفاهة لها ،أي هي معروفة بها»)(Ibn Asyur: n.d
وبي لنا الفخر الرازي في تفسيره»مفاتيح الغيب» ﴿ ِإ َذا ُز ْل ِز َل ِت ْ َ
ض ِز ْل َزا َل َها ﴾،
ال ْر ُ
ّ
أن إضافة (زلزالها) إلى الضمير لها وجوه؛()Ibn Asyur: n.d
•القدر الالئق بها في احلكمة ،كقولك :أكرم التقي إكرامه وأهن الفاسق
إهانته ،تريد ما يستوجبانه من اإلكرام واإلهانة.
•أن يكون املعنى زلزالها كله وجميع ما هو ممكن منه ،واملعنى أنه وجد من
الزلزلة كل ما يحتمله احملل.
•(زلزالها) :املوعود أو املكتوب عليها إذا قدرت تقدير احلي ،تقريره ما
روى أنها تزلزل من شدة صوت إسرافيل ملا أنها قدرت تقدير احلي.
وقد أشار ابن حيان األندلسي في مسألة (إضافت الزلزال إلى األرض) أيضا ،إذ
يقول في « تفسير البحر احمليط» ،إذ املعنى زلزالها الذي تستحقه ،ويقتضيه جرمها
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و(زِلزال) جناس غير تام بزيادة األلف في كلمة (زِلزال) .هناك سؤال ،هل هناك
فرق بني (زُلز َِل) و (زِلزال)؟  -نعم( ،زُلز َِل) :فعل مبني للمجهول ،أما (زِلزال):
مصدر رباعي .إن الفرق بينهما واضح ،ألن الفعل يدل على الزمن ،واملصدر يدل
على احلدث .ومثال على ذلك في قولك :زيد ينطلق أي يدل على زمن االنطالق،
أما قولك :زيد منطلق ،فيدل على احلدث واالستمرار أي أنه ما زال منطلقا.
ومن جانب الداللة البالغية أيضا ،ترى الباحثة أنه من حيث اإلعراب ،يكون
اجلناس املشتقّ هنا مفعو ًال مطلقًا للتأكيد ،أي تأكيد حدوث يوم القيامة .ومن
القواعد ّ
املطردة أن يكون املفعول املطلق من املصدر للفعل ذاته .فـ « زلزال « هنا
مصدر لفعل « زُلزِلت».
إضافة كلمة (زلزال) إلى ضمير (ها)
قد ذكر الصابوني أن اإلضافة (زلزالها) للتهويل والتفظيع)(al-Sabbuniy: 1981
 .وقال الزمخشري يفسر (زلزالها)  ،فقال« :قرء بكسر الزاي وفتحها؛ فاملكسور
مصدر ،واملفتوح :اسم؛ وليس في األبنية فعالل بالفتح إال في املضاعف ،فإن قلت:
ما معنى زلزالها باإلضافة؟ قلت :معناه زلزالها الذي تستوجبه في احلكمة ومشيئة
التقي إكرامه ،وأهن
اهلل ،وهو الزلزال الشديد الذي ليس بعده .ونحو قولك :أكرم ّ
الفاسق إهانته ،تريد :ما يستوجبانه من اإلكرام واإلهانة أو زلزالها كله وجميع
ما هو ممكن منه».(al-Zamakhsyari: 2006وفي اآلية ﴿ ِإ َذا َو َق َع ِت ا ْل َوا ِق َع ُة ﴾
)،(Surah Al-Waqiah:1يقول الزمخشري(« :وقعت الواقعة) كقولك كانت
الكائنة ،وحدثت احلادثة واملراد يوم القيامة وصفت بالوقوع ألنها تقع ال محالة(al-
) .Zamakhsyari: 2006أمـــا جـــــــــــواب إذا فهو محذوف تقديره إذا وقعت كان
كيت وكــيت. 2006 (al-Zamakhsyari:
وذكر األلوسي في تفسيره «روح املعاني» أن (زلزالها) هو «الزلزال املخصوص
بها الذي تقتضيه بحسب املشيئة اإللهية للبنية على احلكم البالغة ،وهو الزلزال
الشديدالذي ليس بعده زلزال فكأنه ما سواه ليس زلزاال بالنسبة إليه أو زلزالها
العجيب الذي ال يقادر قدره ،فاالضافة على الوجهني للعهد ،ويجوز أن يراد
االستغراقألن زلزاال مصدر مضاف فيعم أي زلزالها كله وهو استغراق عرفي قصد به
املبالغة وهو مراد من قال أي زلزالها الداخل في ح ّيز اإلمكان أو عنى بذلك العهد
أيضاً .وقرأ اجلحدري وعيسى (زَل َزا َلها) بفتح الزاي وهو عند ابن عطية مصدر
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وأما في املناسبة بني أول هذه السورة وآخر السورة املتقدمة ،ذكر الفـــخر الرازي أن
هناك وجوهـــ ًا): (al-Razi:1985
 .1أنه تعالى عندما قال (جزاءهم عند ربهم) فكأن املكلف قال :ومتى يكون
ذلك يا رب؟ فقالِ ﴿ :إ َذا ُز ْل ِز َل ِت ْ َ
ض ِز ْل َزا َل َها ﴾ أنه تعالى ملا ذكر في السورة
ال ْر ُ
املتقدمة وعيد الكافر ووعد املؤمن أراد أن يزيد في وعيد الكافر ،فقال :أجازيه
حني يقول الكافر السابق ذكره ،ما لألرض تزلزل ،فلذك اختتمت السورة بذكر
الذرة من اخلير والشر.
وقد ذكر سيد قطب ّ
بأن هذه السورة أشبه شيء في نظامها وفي مشاهدها بالسور
املكية ،وهي تلحق مبشاهد القيامة في سور التكوير ،واالنفطار ،واالنشقاق..
الخ .والهول هنا مادي في مشاهد الطبيعة وحسي في داخل احلس اإلنساني،
َ
اإلنسان املشهد لعله
فاألرض تزلزل زلزالها ،واألرض تخرج أثقالها ...وهنا يبد ُه
أشد من مشهد الزلزلة واالنفجار( ، )SayyidQutb: n.dكمافسر محمد علي قطب،
(الزلزلة)« :ارجتاف األرض واهتزازها بعنف ،واملقصود هنا :حتريكها حتريكا شديدا
عند النفخة األولى» ( .)Muhammad Qutb: 1999وكذلك فسرها الدكتور عبد
القادر حسينهذه األية فقــــــــــــــــــالِ ﴿ :إ َذا ُز ْل ِز َل ِت ْ َ
ض ِز ْل َزا َل َها ﴾ ،إذا حركــــــت
ال ْر ُ
أرض حتــــريكا عـــــــــــنيفا عنــــــــــــــد قيـــــــــــــام الســــــــــــــاعة
).(Abd -Qadir Hussain: n.d
ويبدو للباحثة إذن ،أن املراد بقوله تعالى( :زلزلت-زلزال) هنا حتريك األرض
حتريكا عنيفا عند قيام الساعة ،حتى تُخرج األرض أثقالها من جثث ،ومعادن،
وكنوزها املكنزنة .إن الغرض البالغي هنا؛ ما ُيفهم من السياق في إلغاء اخلبر.
والغرض هنا التهويل أو التخويف من يوم القيامة .وعلى ذلك ،يفيد اجلناس هنا
اإلنذار البالغ من اهلل تعالى لكي يستعدّ اإلنسان لذلك اليوم الهائل.
الداللة البالغية
الفن البالغي أو الوسيلة البالغية التي استخدمت في العبارة.
الداللة البالغية هي ّ
فالداللة البالغية هنا استخدام اجلناس ،وهو جناس غير تام أو اجلناس الناقص ،أو
باألدق اجلناس املشتقّ في كلمة (زلزال) و(زلزلة) .وقال الصابوني ،أن ( زلزلت-
زلزالها) هو جناس االشتقاق(.)al-Sabbuniy: 1981ويبدو للباحثةأن كلمة (زُلز َِل)
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.iv

مبزيد من التمعن في املعاني املعجمية لأللفاظ .إذن ،ميكن القول بأن التراكيب
البديعية في القرآن تخرج من لغة االستعمال إلى لغة الفهم ،وترفع إلى أسمى
أنواع الداللة.
ال غريباً ،فهي تفاجئ
إن أنواع البديع املنتشرة في القرآن تفعل في النفس فع ً
وتدهش ،ثم تدعو إلى التد ّبر والبحث ،فهي بتتابعها في السياق الواحد جتذبنا
إلى متابعتها ومحاولة فك أسرارها ومراميها.

حتليل البديع في سورة قصيرة في القرآن  :سورة الزلزلة
وفي هذا املبحث ،ترد الباحثة حتليال تبرز فيه اجلماليات الكامنة في األسلوب
القرآني ،واملعاني والدالالت اخلفية التي تكمن خلف هذا األسلوب في سورة
الزلزلة ،كما تبدو الباحثة إبراز اإلعجاز العلمي فيهمن قضية زلزلة األرض يوم
القيامة من ناحية املنظور العلمي.ننظر إلى قوله تعالىِ ﴿ :إ َذا ُز ْل ِز َل ِت ْ َ
ض
ال ْر ُ
ِز ْل َزا َل َها﴾ )(Surah al-Zalzalah:1
التحليل
املعنى
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ض ِزل َزال َها ﴾أي إذا حركت
وقد ذكر الصابوني أن قوله تعالىِ ﴿ :إذا ُزل ِزل ِت ال ْر ُ
األرض حتريك ًا عني ًفا ،واضطربت اضطراب ًا شديدا ،واهتزت مبن عليها اهتزازاً يقطع
اس ا َّت ُقوا
القلوب و ُيفزع األلباب ) (al-Sabbuniy: 1981كقوله تعالىَ ﴿:يا َأ ُّي َها ال َّن ُ
يم﴾ ) .(Surah al-Haj: 1ويقول األلــــــــــوسي في
الس َاع ِة َش ْي ٌء َع ِظ ٌ
َر َّب ُك ْم إ َِّن َز ْل َز َل َة َّ
تفسيره «روح املعـــاني» فــي ﴿ ِإ َذا ُز ْل ِز َل ِت ْ َ
حركت حتريكا
ض ِز ْل َزا َل َها ﴾ أي
ال ْر ُ
ْ
عنيفا متداركا متكررا ).(al-Alusi: 2001
وكذلك فسر ابن عاشور في تفسير «التحرير والتنوير» معنى (زُلزلت)،
فقال»:حركت حتريكا شديدا حتى يخيل للناس أنها خرجت من حيزها ألن فعل
ُ
زلزل مأخوذ من ال َزلل وهو َز َلق ال ِّرجلني ،فلما َعنوا شدة الزلل ضاعفوا الفعل للداللة
بالتضعيف على شدة الفعل كما قالواَ :ك ْب َك َبة ،أي َك َّبه َولْ َلم باملكان من ال ّل ّم.
والزِلزال :بكسر الزاي األولى مصدر زَلزل ،وأما ال َّزلزال بفتح الزاي فهو اسم مصدر
كال َوسواس وال َق ْل َقال ،وتقدم الكالم على الزِلزال في سورة احلج»).(Ibn Asyur: n.d
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البيان ،وحسن التخلص ،وحسن اخلامتة ،والتتميم ،نفي الشيء بايجابه،
وتسمية الشيء مبا كان عليه ،وتسمية الشيء مبا يؤول إليه ،واإلبهام .ومن
س﴾Surah al-
أمثلته من قوله تعالى َ ﴿:وال َّل ْي ِل ِإ َذا َع ْس َع َسَ .و ُّ
الص ْب ِح ِإ َذا َت َن َّف َ
) )Takwir: 17-18إن السجع املتساوي واملعاني املتناسبة في هذه اآلية ينبعثان
جرسا موسيقيا جميالً ،يدفع املتلقي إلى التأمل والتنبيه في البحث عن املعاني
اجلليلة وراءه ،ألن فيه إثارة مستحدثة تدفع إلى املالحقة كفعل اجلمال في كل
نفس.
 .iiiوظيفة التعظيم
		 واملقصود بالتعظيم هو أن يكون النوع البديعي مسخراً للتعظيم .ومن ذلك
قوله تعالى في حسن االبتداءَ ﴿ :ت َبا َر َك الَّ ِذي ِب َي ِد ِه ْالُ ْل ُك َو ُه َو َع َلى ُك ِّل َش ْيءٍ
َق ِدي ٌر ﴾ )(Surah al-Mulk:1
		 تبدأ اآلية بكلمة (تبارك) تعظيم لفظي ومعنوي هلل ،عز ،إذ إن معناها (تعاظم
وتقدس) ،وقد جاء التكميل في قوله﴿ َو ُه َو َع َلى ُك ِّل َش ْيءٍ َق ِدي ٌر ﴾ ليؤكد
هذه العظمة ببيان القدرة على كل شيء.
ومما سبق ،ندرك اآلن أن لبديع القرآن مهمات ال متناهية وأدوارا متعددة ،وهذه
املهمات كما يلي:
):(Ibrahim Mahmud ‘Allan: 2002
 .iإن احملسنات البديعية بأنواعها املختلفة كان لها حضور فاعل في إثراء النص
وإغنائه مبزيد من الدالالت ،كما كان لها دور بارز في حتقيق متعة القراءة
والتلقي.
 .iiقد خرج البديع في القرآن عن دوره التقليدي في تزيني النص وجتميله واجلذب
إليه إلى أدوار أخرى متعددة .وقد ذكر الدكتور مصطفى صادق الرافعي أن
البديع في القرآن قد أضفى على النص ثوبا متجددا في كل قراءة ،بقوله« :فهو
الروح مبنطقها من ألوان الكالم ال من
يداور املعاني ،ويريغ األساليب ويخاطب َ
حروفه ،وهو يتألف الناس بهذه اخلصوصية فيه ،حتى ينتهي بهم مما يفهمون
إلى ما يجب أن يفهموا»).Mustofa)Sodiq al-Rafie: 2005
 .iiiكان للتنغيم الصوتي املنتشر في النص القرآني ،ومزاوجة األنواع البديعية
وتالحقها وتتابعها أثر كبير في سوق املعاني سوق ًا سلسالً ،وإن بدا بعضها
عصي ًا على الفهم ،نستطيع استكشاف األبعاد واإليحاءات احمليطة بالنص
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النظم أو ينسجم مع الصورة البالغية ،فكانت بحق جناية على البالغة ،وجرأة على
البيان ،ولقد م ّر معنا بعض اآليات الكرمية عند احلديث عن أنواع البديع(Fadl»...
).Hassan Abbas: 1996
وتالحظ الباحثة أن هناك فرق كبير بني بديع العرب وبديع القرآن ،إذ وجدت
الباحثة أن بديع العرب يتصف بالعموم دون جوهر رفيع ،أ ّما اآليات القرآنية ،فقد
امتألت بأنواع البديع املختلفة من احملسنات املعنوية واللفظية ،وذلك إلبراز القيم
واألهداف السامية ،وال ميكن االستغناء عنها ألنه يصعب حتقق املعنى دون وجود
هذه األنواع البديعية ،ألن البديع في القرآن يأتي عفو اخلاطر ،فهو تكامل بني
الشكل واملضمون ،وبني اللفظ واملعنى .إذن ،إن البديع في القرآن كان له مهمات
محددة ،وعلى ذلك يقول الدكتور إبراهيم محمود عالن« :ونستطيع أن نقول بأن
البديع القرآني بشقيه اللفظي واملعنوي ،كان كثيف ًا في القرآن ،لكنه لم يكن متكلف ًا
وال مصطنعاً ،وقد جاء لوظائف ومهمات خاصة اقتضاها السياق ،وليس من أجل
الزخرف والزينة فقط ،وإن حتقق اجلانب اجلمالي في الصورة التعبيرية القرآنية ،فقد
حتقق بشكل إيجابي فاعل ومتفاعل مع املعنى املراد») .وقد ذكر الدكتور إبراهيم
محمود عالن ثالثة عشرة وظيفة لبديع القرآن ،ومنها(Dr. Ibrahim Mahmud
‘Allan: 2002
.i

وظيفة التوضيح والتفسير
وهو اإلتيان باجلنس البديعي بغرض توضيح أمر أو تفسير حالة.ومن ذلك في
القرآن ،قوله تعالىَ ﴿ :ر َّب َنا َال ُتز ِْغ ُق ُلو َب َنا َب ْعدَ ِإ ْذ َهدَ ْي َت َنا َو َه ْب َل َنا ِمن لَّدُ َ
نك
اب﴾
َر ْح َم ًة ِإن ََّك َأ َ
نت ا ْل َو َّه ُ
اب﴾ من باب
( .)Surah al-Imran:8وفي هذه اآلية ،فعبارة ﴿ ِإن ََّك َأ َ
نت ا ْل َو َّه ُ
(رد األعجاز على الصدر) ،فإنها جاءت إليضاح وتفسير -طلبنا الرحمة من
اهلل ع ّز ّ
وجل فهو كثير العطاء كثير املنح.

 .iiوظيفة التنبيه وإثارة االهتمام:
			 وهذه الوظيفة إيقاظ السامع أو القارئ وجلب اهتمامه لالستفسار عن الغرض
واملراد من األية بالثوب الذي وردت به .ومن أنواع البديع التي أدت هذه
الوظيفة هي االلتفات ،واالستتباع ،واالستثناء ،واالستطراد ،واالعتراض،
وبراعة االستهالل ،والتفويف ،وجتاهل العارف ،والتهكم ،الرجوع ،وحسن
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) ،(Dr. Ibrahim Mahmud ‘Allan: 2002كما وجدت الباحثة عدة كتب أخرى
تتعلق بهذا املوضوع مما تساعدها في هذا البحث ،منها؛ «الصبغ البديعي في اللغة
العربية» ألحمد إبراهيم موسى ،و»دراسة بالغية في السجع والفاصلة القرآنية»
للدكتور عبد اجلواد محمد طبق ،و»السجع في القرآن الكرمي بني النفي واإلثبات»
لألستاذ محمد عمار األبيض ،و»املقابلة في القرآن الكرمي» ،للدكتور بن عيسى
باطاهر ،وعبد الفتاح الشني« ،البديع في ضوء أساليب القرآن» ،ومصطفى الصاوي
اجلويني« ،البديع لغة املوسيقى والزخرف» ،باإلضافة إلى املؤلفات البالغية التي
جمعت إلى جانب البديع فنون أخرى؛ «البيان العربي» للدكتور بدوي طبانة،
و»البالغة تطور وتاريخ» للدكتور شوقي ضيف ،و»بالغة القرآن بني الفن والتاريخ»
		
للدكتور فتحي أحمد عامر وغيرها.
وظائف البديع القرآني
ّ
البديع مكا ًنا مرموقًا منذ العصر القدمي في اللغة العربية عامةً ،وفي البالغة
احتل
ُ
خاصةً .وقد تداولت العرب أنواع البديع املختلفة في كالمهم اليومي ،وذلك
إظهارا لفصاحة املتحدث وبالغته وقدرته
إما لغرض التنبيه وإثارة االهتمام ،وإما
ً
اللغوية .وقد شهد التاريخ أن العرب قد أغرقوا في استعمال البديع في العصر
العباسي الثاني ،حتى ينطقوا ما ال يفهم ألن كالمهم مزين بكلمات غريبة وتتبع
السجع واجلناس والطباق ،حتى صار مثقال بالزينة دون مضمون ما ،ومن أمثلة ذلك
مقامات احلريري أو رسائل ابن العميد اإلخوانية.
وقد أشار ابن املعتز إلى أن البديع موجود في القرآن الكرمي حني ّبي قصده في تأليف
ني إلى باب من أبواب
ني لم يسبقوا املتقدِّ م َ
«كتاب البديع» ،ليخبرنا َأ َّن احملدث َ
البديع ،فقال« :قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن ،واللغة،
وأحاديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وكالم الصحابة واألعراب وغيرهم،
َ
احملدثون (البديع)»)(Ibn Mu’taz: n.d
سماه
وأشعار املتقدم َ
ني من الكالم الذي ّ
وقد أشار الدكتور فضل حسن ع ّباس إلى جمال بدائع القرآن ،فقال« :إن بدائع
القرآن لم تأت منفصلة عن روعة النظم التي عرفناها في علم املعاني ،كما ال تأتي
منفصلة عن جمال الصورة التي عرفناها في علم البيان ...هذا ألننا عرفنا أن كثيرا
من أنواع البديع املتكلفة كان ُيجاء بها لذاتها فحسب ،دون مراعاة ملا يقتضيه
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•	 البدائع املشتملة على محسنات جمالية لفظية ،منها؛ اجلناس ،والسجع،
ورد األعجاز على الصدر ،ولزوم ما ال يلزم.
فن البديع وبديع القرآن
دراسات في ّ
إن لغة القرآن أبلغ لغة ،فقد حتدى القرآن العرب منذ زمن قدمي أن يأتوا مبثل القرآن،
ولكنهم عجزوا في ذلك .وقد كتبت الدراسات في لغة القرآن منذ العصر القدمي،
وشغل البالغيون فيها خلدمة القرآن منهم أبو عبيدة معمر بن املثنى وكتابه «مجاز
القرآن» .يعتبر هذا الكتاب أول كتاب في احلديث عن بالغة القرآن ،فقد حت ّرى
املجازات في سور القرآن ،وسماها مسميات قد تكون مختلفة عن مسميات من
جاء بعده ،ولذلك دخل في هذه املجازات التي جاء بها أبو عبيدة ،أنواع من البديع
سميت بعد ذلك بأسماء مختلفة .وجاء بعده ابن قتيبة الدينوري ،وكتابه «تأويل
مشكل القرآن» ،وابن املعتز «كتاب البديع»-وهو أول كتاب في علم البديع،
واجلرجاني« ،أسرار البالغة»،والزمخشري «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون
الألقاويل في وجوه التأويل» ،واخلطيب القزويني« ،اإليضاح في علوم البالغة»
وغيرهم.
الصاوي اجلويني ،فقد ذكر ّ
بأن الدراسات في بديع القرآن
أما الدكتور مصطفى ّ
لها مصدران لديه ،حيث يقول« :ولدينا مصدران في هذا اجلانب أولها لكاتب
شيعي في القرن اخلامس الهجري هو ابن وهب ،والكتاب مطبوع في العراق ،ومنذ
سنوات مضت طبع هذا الكتاب أو نقل جزء منه في مصر بعنوان «نقد النثر لقدامة
بن جعفر» ،وقد ثبت علماء أن هذا اجلزء من الكتاب ليس لقدامة وإمنا هو البن
وهب كما جاء في مقدمة حتقيق الكتاب في العراق .ولكن أمثلة البديع القرآني في
كتاب ابن وهب ليست على وفرة واتساع كما في نصوص الشاعر والناقد املصري
ابن أبي اإلصبع من رجال القرن السابع الهجري ،وصاحب كتاب «بديع القرآن»،
وفي دراسته للبديع ميزج ابن أبي اإلصبع بني البالغة والنقد.ويعجب الباحث في
أساسا
األدب العربي لصمت البالغيني والنقاد العرب بإزاء فن املقامة ،والذي يقوم ً
على ألوان البديع  ...وعلى كل حال فالشعر حظى بأكبر حظ من دراسة البديع»
) (Dr. Mustofa al-Sowi al Juwaini:1993
وفي العصر احلديث ،جتد الباحثة دراسات أخرى في بديع القرآن ،وهي الدراسات
التي كتبها الدكتور إبراهيم محمود عالن بعنوان «البديع في القرآن أنواعه ووظائفه»
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والثاني (محاسن الكالم) حتت اسم واحد ،أل َّن ُه ال َ
فرق بينهما .ومن اجلدير بالذكر
هنا ،أن مصطلح البديع قد م ّر مبراحل طويلة عند علماء البالغة ،منهم أبو هالل
العسكري ،وأسامة بن منقذ ،وابن رشيق القيرواني ،وعبد القاهر اجلرجاني،
والباقالني ،وبدر الدين بن مالك والقزويني ،حيث ع ّرفه بأنه« :هو علم يعرف به
وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة ووضوح الدِّ اللة .و َأ َّن هذه الوجوه ضربان؛
َض ْر ٌب َي ْر ِج ُع إلى املعنى وضرب يرجع إلى اللفظ»)(al-Qazwiniy:n.d
الدراسات البالغي ُة في العصر احلديث حول دراسة
أما في العصراحلديث ،تكث ُر
ُ
البديع ممَّا يؤدي إلى صعوب ِة لدى الباحثة في ِ
سرد جميع مفاهيم البديع في هذا
العصر .وفي اخلالصة ميكن القول َّ
بأن هذه الدراسات في أكثرها تدور حول الدراسات
ثم ال جــــــــــــــــــــديد
التعليمية بجــــــــــانب الســـــــــــــــــــرد التـــــــــــــــــاريخي .ومن َّ
فيهـــــــــــــــا بل مجرد الشرح والتكــــــــــــرار ( .)Jamil Abd Majid: 1998و ِم ْن
البديع كتاب «الصبغ البديعي في اللغة العربية» للدّ كتور
فن
الدراسات البالغية في ِّ
ِ
املتأخرين
أعلن في هذا الكتاب عدم رضاه عن تعريف
َ
أحمد إبراهيم موسى ،حيث َ
ال ِمن ذيــــــــولِ البـــــــــــــــــــالغ ِة ،وإنقــــــــــــــــــــاذه من
للبديع بوصفهم له بأنَّه ذي ً
عسفـــــــــــــــــــــهم ،بوضعـــــــــــــه في مكـــــــــــــــانه الــــــــــــــــــــــ َّ
ال ِئق به بني علـــــــــــو ِم
البـــــــــــــــالغ ِةّ .)Ahmad Ibrahim Musa: 1969(».
ويؤكد الدّ كتور أحمد إبراهيم
أيضا َّ
عرضيا.ويقول الدّ كتور أحمد
ذاتيا ال
بأن
موسى ً
َ
ً
البديع أصبح ُمحس ًنا ً
«علم تُعرف به ال ُوجو ُه أو املزا َيا
البديعاصطالحا:
مصطفى املراغي في تعريف
ٌ
ً
التي ت ُْك ِس ُب الكال َم ُح ْس ًنا وقبو ًال بعد رعاية املطابقة ملقتضى احلال التي يورد فيها
ِْ
السابقيِ .أي املستفاد من علم البديع
العلمي
ووضوح الدِّ اللة على ما عرفت في
ْ
احلسن العرض ،واملستفـــــــــــــــــــــــــاد من العلمني الســــــــــــــــالفني احلســــــــــــــن
الــــذاتي»()Ahmad Mustofa al-Muraghi : 1993
وأنواع البديع تنقسم إلى قسمني:
•	 البدائع املشتملة على محسنات جمالية معنوية ،منها؛ املقابلة،
واملطابقة ،واملبالغة ،واإليغال ،والتتميم ،التورية ،التقسيم ،وااللتفات،
واجلمع ،والتفريق ،واجلمع مع التقسيم ،واجلمع مع التفريق ،واجلمع مع
التقسيم والتفريق ،وتأكيد املدح مبا يشبه الذم ،وتأكيد الذم مبا يشبه
املدح،واملذهب الكالمي،واللف والنشر ،ومراعاة النظير ،و أسلوب
احلكيم.
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ُه ُم ِ
وما خي ُر َك ٍّف ال ت ُنو ُء ب َِس ِاع ِد
ساعدُ الدَّ ه ِر ُي َّت َقـى بِـ ِه *
ُ
اجلاحـــــــــــــــــــــظ بقــــــــــــــــولهُ ( :ه ُم ساعد الدهرِ) إمنـــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــب
حيث َع َّق
َ
هـــــــــــو َمث ٌ
َل ،وهـــــــــذا الذي تسمــــــــــ ِّيه الرواة البديــــــــــع» (.)Al-Jahiz: 1975
َ
إذنِ ،
مصطلــــــــــــــــــــــح (البديع) هنا إلى
فمن الواضح هنا َأ َّن
اجلاحظ قد أطلقَ
َ
(املثل) والذي يعنيِ -م ْن خالل َّ
السابِقِ ( -االستعارة).
الش ِاه ِد َّ
قسم ابن املعتز
و َت َّت ِس ُع هذه الفنون عند ابن املعتز َّ
عما كانت عليه عند اجلاحظ .فقد َّ
سماها باسم البديع ،عالج فيها األصول
َ
البديع إلى قسمني :أ َّولهما جمع فيه أنواع َّ
الكبرى للبديع كما يراها ،وهذه اخلمسة هي :االستعارة ،وال ّتجنيس ،واملطابقة،
ور ّد أعجاز الكالم على ما تقدّ مها ،واملذهب الكالمي الذي أسند تسميته إلى
اجلاحظ ،إذ يقول« :وهذا باب ما َأ ْع َل ُم أنِّي وجدْ ُت في القرآن منه شي ًئا ،وهو
ينسب إلى التك ُّل ِف ،تعالى اهلل عن ذلك عل ًّوا كبيراً» ( .)Ibn Mu’taz: n.dورغبة
ني (( ،Ibn Mu’taz: n.dا َّت َب َع ابن املعتز هذه الفنون
منه في َأ ْن تكث َر فوائد للمتأدب َ
بديعيا في القسم
اخلمسة التي اعتمدها أصوال لعلم البديع بذكر ثالثة عشر ف ًنا
ً
الثاني ِم ْن كتابه ،أطلق عليه اسم (محاسن الكالم) وهي :االلتفات ،االعتراض،
والرجوع ،وحسن اخلروج من معنى إلى معنى (سماه أبو متام االستطراد) ،تاكيد
املدح مبا يشبه الذم ،جتاهل العارف (ما أسماه املتأخرون التشكيك) ،هزل يراد به
اجلد ،حسن التضمني ،التعريض والكناية ،اإلفراط في الصفة وهي املبالغة ،حسن
وسماه
التشبيه ،إعنات الشاعر نفسه في القوافي ،وتك ُّلفه من ذلك ما ليس له ّ
نص ابن املعتز على كثرة هذه
املتأخرون لزوم ما ال يلزم ،حسن االبتداءات .وقد ّ
احملاسن ،وأنه ال ينبغي ألحد ا ِّدعاء اإلحاطة بها فيقول« :ونحن اآلن نذك ُر َ
بعض
محاسن الكال ِم ِّ
للعالم َأ ْن َيدَّ ِع َي اإلحاط َة بها
والشعرِ ،ومحاسنها كثيرة ال ينبغي
ِ
ِ
َ
حتى يتبرأ من شذوذ بعضها عن علمه وذكره» ( .)Ibn al-Mu’taz: n.dمعنى ذلك
البديع.
نوعا من أنواع
َأ َّن ابن املعتز قد اخترع ثمانية عشر ً
ِ
2

ِ
البديع الذي
علم
البيان ِم ْن
علم
ِ
يبدو للباحث ِة َأ َّن ابن املعت ّز ما زال ُيدْ ِخ ُل َ
ضمن ِ
ِ
حسن التشبي ِه،
ا ّدعاه ،وهذا واضح من خالل سرده ألنواع البديع الذي َأ ْد َخ َل فيها
َ
مصطلح البديع عنده كأمنا يعني «علم
واالستعارة (علم البيان) .فمعنى هذا َأ َّن
َ
أيضا ِمن األفضل َأ ْن ال ُي ْج َم َع القسم ِ
ني األ َّول (البديع)
البالغة» .كما ترى الباحث ُة ً
 2تنوء به :تنهض مثقلة .ك بضم الالم وفتحها.واألساود :جمع أسود ،وهو ضرب من احليات عنيف أسود اللون.
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ويرى الدكتور إبراهيم سالمة أناجلاحظ (255-150هـ) ،هو أ ّول َم ْن د ّون كلمة
ال في
وتوسع قلي ً
(البديع) في الدراسات البالغية )، (Ibrahim Salamah: 1952
َّ
أي
ذكرِها .ولكن ترى الباحث ُة أن اجلاحظ في كتابِه «البيان والتبيني» ،لم يضع َّ
ولم ُيدَ ِّق ْق في توضيح الصور واحملسنات
مصطلحات
تعريفات علميةٍ أو
ٍ
ٍ
للبديعْ ،
ِ
اللفظ ّية واملعنو ّية التي تُعنى ِ
البديع ،كما لم يضع لها قواعدها ،بل كان فقط
بلفظ
ِ
النماذج واألمثل َة لهذه احملسنات.وقد ّأكدت الدّ كتورة عائشة حسني فريد ما
ُي َقدِّ َم
َ
يضع في كتابه
ذهبنا إليه بقولها« :توسع اجلاحظ قليال في ذكر البديع دون َأ ْن َ
«البيان والتبيني» تعريفات أو مصطلحات ،بل بقي البديع عنده ،يعني الصور
النماذج
واحملسنات اللفظ ّية واملعنو ّية م ًعا».فتالحظ الباحث ُة َأ َّن ُه شغل نفسه بسر ِد
ِ
واألمثل ِة لهذه احملسنات ممَّا أنساه وضع مصطلحات مع َّينة ومحدّ دة وواضحةلهذا
الفن (البديع) الذي ت ََك َّل َم عنه.
ني الذين شكلوا
أشار اجلاحظ في كتابه «ال َب َيان وال َّت ْبي ِْي» إلى هؤالء الشعراء احملدث َ
َ
اجتاها اقترن باسم البديع ،حيث قال»:و ِمن ا ُخلطباء ّ
ممن كان يجمع اخلطا َبة
الشعراء ْ
ً
َ
ابي ُ
دَ
وكنيته
ت
ع
ال
مرو
ع
بن
كلثوم
احلسن:
البيان
مع
الفاخرة
والرسائل
ي
اجل
ر
ع
والش
َ
َّ
ِّ َ ّ
َ ّ
جميع َم ْن يتك َّلف ِم َ
ُ
وع َلى ِ
ثل
يقول
البديع
وح ْذوه ومثاله في
أبو عمروَ ،
ألفاظه َ
ُ
ِ
ذلك ِمن ُّ
األنصاري
الشعراء املُ َولَّ ِد ْي َن ،كنحو َم ْن ُص ْو ٍر ال َّن َمري ،ومسلم بن الوليد
ّ
ِ
ِ
يحتذي َح ْذ َو َّ
أصوب بديع ًا
بشار في البديع ،ولم يكن
العتابي
وأشباههما .وكان
ُ
ُّ
من َّ
بش ٍار وابن َه ْرمة» (.) Al-Jahiz: 1975
ِ
العالم اخلبي َر قد ّ
واحملسنات
وضح لنا الصو َر
و ِمن العرض السابق ،ي َّتضح لنا َّأن هذا
َ
ِ
بتعريفه املعروف
البالغي
الفن
اللفظي َة واملعنوي َة مع ًا دون َأ ْن يع ِّر َف هذا النوع من ِّ
ِّ
عندنا اليوم وهو علم البديع.
ُ
البديع َأ ْط َل َق ُه ال ّرواة على
مصطلح
اجلاحظ َأ َّن
وعلى الرغم ِمن ذلك ،فقد َذ َك َر
َ
ِ
الشعري ِة وعلى بعض الصور البيانية التي يأتي بها ُّ
املستطرف اجلديد ِم َن ا ْل ُف ُن ْو ِن ِّ
الشعراء
البـــــــالغي
في أشعارِهم فتزيدها ُحسن ًا وجما ًال .و ُي َحــدِّ ُد هذا
أيضا النوعَ
العالم ً
ُ
َّ
ني ُي َع ِّق ُب
الــــــــــــــذي ُيطلــــــــــــــــــق علــــــــــــــيه مصطلــــــــــح (البديــــــــــــــــــــع) ،ح َ
هــــــــــــــــب بن ُر َم ْيــــــــــــــ َلة (: )Abu Farj Al-Asfahani:1994
على بيت ا َأل ْش
ُ
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«(البديع)َ :بدَ عَ الشي َء َي ْبدَ ع ُه َبدْ ع ًا
(البديع) ،إذ يقول في أ ّول تعريفه:
تعريف
ُ
ُ
والبديع :املُ ْب ِد ُع،
مثال.
وا ْب َتدَ َع ُهَ :أنْش َأ ُه َو َبدَ َأ ُهَ ،وا ْبدَ َع ُت الشي َء :اخْ َت َر ْع ُت ُه َال على ٍ
ُ
البديع األ َّو ُل َ
ِ
قبل
إلبداعه األشياء وإحداثها ِإ َّياها وهو
والبديع ِمن أسماء اهلل تعالى
ُ
ُ
والبديع :اجلديدُ » .ويبدو قد نقل ذلك عن «لسان العرب» البن منظور.
كل شيءٍ .
ُ
يبدو للباحثة َّأن (البديع) في املعاجم اللغوية يدور معناها اللغوي حول
اجلديدْ ُ ،
ِ
واملدَ ث ،واملُ ْخ َت َر ِع واإلنشا ِء (Al-Zubaidiy:1993, Al-Fairuzabadi:
2000, Al-Jauhariy: 1984

اصطالحا
البديع
ُ
ً
َ
ِ
البالغيون
التعريفات التي سط َّرها
البديع ،ال بدّ من الرجوع إلى
مصطلح
وملعرفة
ِ
ِ
ِ
أجل ذلك ،تذكر الباحث ُة َ
هِ
بعض
ن
م
و
.
م
ف
ر
ع
في
البديع
مفهوم
ضح أمامنا
ْ ِ
حتى ي ّت َ
ُُ ْ
ِ
ني في العصور املختلفة؛ القدمية واحلديثة.
تعريفات
البديع عند البالغي َ
ِ
ّ
وتشعب في اآلراء
ولعل من املهم أن نشير هناَ ،أنّه قد حدث تداخل وتضارب
ُّ
واختالفها حول حتديد مفهوم البديع .ومن املعروفّ ،أن ابن املعتز هو ال َّرائد أو
نفهم
ِّ
املؤسس لعلم البديع حيث استخدم هذا املصطلح في كتابه «البديع» .ولكي َ
ُ
ني والشعراء ،تبدأ الباحثة بسرد التعريفات عند العلماء
مصطلح البديع عند البالغي َ
القدامى قبل احملدثنيََّ ،
ألن على أيديهم نشأ هذا املصطلح.
إ َِّن أ ّول من أكثر في شعره من هذا الفن ،وجرى على لسانه استخدام هذا الفن
بشكل واضح ،هو َّ
الشاعر مسلم بن الوليد حسب قولِ أبي الفرج األصفهاني:
«وهو فيما زعموا أ ّول َم ْن قال ِّ
الشعر املعروف بالبديع ،وهو ل ّقب هذا اجلنس
البديع واللطيف ،وتبعه فيه جماع ٌة ،وأشهرهم فيه أبو متام الطائي ،فإنه جعل ِش ْع َر ُه
واحدا فيه» (أبو الفرج األصفهاني :د.ت) .وأشارت الدكتورة عائشة
كله
مذهبا ً
ً
حسني فريد أن هذا الشاعر وضع مصطلحات لبعض الصور البيانية واحملسنات
اللفظية واملعنوية من مثل ِّ
الطباق واجلناس) .(Aisyah Hussain: 1994ولعلها
تقصد أن هذه املصطلحات جاءت في شعره .واملهم في األمر أن ابن املعتز له رأي
في ذلك نذكره فيما بعد.
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ّ
هنايتكشف لك أن البحث البالغي فرع من فروع اللغة العربية ،وعليه يتوقف
ومن
النهوض بالدراسات األدبية ،وحتليلها واالبتكار فيها ،وقد احتوت كتب األدب
العربي على كثير من الدراسات حول القرآن وبالغته خاصة في علمي البيان
واملعاني ،ولكن ما كتب حول الدراسات البدع ّية في القرآن الكرمي ،عددها قليل.
ومن أجل ذلك ،ترغب الباحثة أن تكتب في هذا املوضوع محاول ًة الكشف عن س ّر
استخدام فن البديع في سورة الزلزلة ،وحتاول الباحثة إبراز أهمية استخدام احملسنات
البديعية من حيث اختيار اللفظ لتوكيد املعنى املراد ،والتكامل بني اللفظ واملعنى،
ومعرفة س ّر اإلعجاز في ذلك .وعالوة على ذلك ،حتاول الباحثة من خالل هذا
البحث إبراز سر اإلعجاز العلمي من قضية زلزلة األرض عند حدوث يوم القيامة
مقتر ًنا باحلقائق العلمية املعاصرة.
تعريف البديع

البديع لغ ًة
َ
ِ
عن
تلج الباحث ُة موضوعَ بح ِثهاَ ،ت َتط َّر ُق بشيءٍ من اإليجاز إلى
قبل َأ ْن َ
احلديث ْ
َ
واضحا
يكون األم ُر أمامنا
ني حتى
مفهو ِم «البديع» لغ ًة
واصطالحا عند البالغي َ
ً
ً
َج ِلياً.
ِ
إيجاد
البديع في اللغ ِة على
جاء في معجم لسان العرب ،البن منظورُ « :ي ْط َل ُق
ُ
الس َما َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض َو ِإ َذا
الشئ واخْ ِت َر ِاع ِه على غي ِر ٍ
ِ
مثال ،قال اهلل تعالىَ ﴿ :ب ِد ُ
يع َّ
ُ
َق َضى َأ ْمراً َف ِإ َّنَا َي ُق ُ
ول َل ُه ُكن َف َيك ُ
بديع
ون ﴾ ( .)Surah Al-Baqarah: 117فمعنى ُ
ِ
سابقَ .و ُي َف ِّص ُل ابن منظور
السموات
واألرضَ :خ ْل ُق َها و ِإ ْي َجا ُد َها على غي ِر ٍ
ِ
مثال ٍ
البديع قائالًَ :بدَ عَ َي ْبدَ ُع َبدْ ًعا وا ْب َتدَ َعهَ :أ َ
َ
نش َأ ُه و َبدَ َأ ُه ،وا ْب َتدَ ْع ُت الشي َء:
تعريف
ِ
والبديع ِمن أسماء اهلل تعالى إلبداعه األشياء وإحداثه إ َّياها،
مثال.
اخ َت َر َع ْت ُه ال على ٍ
ُ
بديع :حديث ُة احلفرِ.
وهو
ديع :اجلديدُ  .و َر ِك ٌّي ٌ
البديع األ َّو ُل قبل كل شيءٍ  .وال َب ُ
ُ
يكون َأ َّو ً
ُ
ال» )( Ibn Manzur: 1968
ِدع :الشي ُء الذي
والبديع والب ُ
ُ
الفاعل ومبعنى اسم املَ ْف ُع ْولِ ؛ ألنَّها على وزن
و(البديع) أيض ًا يأتي لغ ًة مبعنى اسم
ِ
ُ
َ
َ
دعا :أنشأه على غير ً
بديع .و(أ ْبدَ عَ
مثال َس ٍ
ابق ،فهو ٌ
( َف ِع ْي ٌل)َ « .بدَ َعهَ :بدَ ع ُه َب ً
علم ُي ُ
عرف به وجوه حتسني
مثال.
الشي َء) :أنَش َأ ُه على غير ٍ
ُ
والبديع في البالغةٌ :
ِ
األلفاظ في الكال ِم»(Ahmad Matlub: 2007( Ibn Manzur: 1968,د ّون الدّ كتور
عربي»عربي
أحمد مطلوب في كتابه «معجم املصطلحات البالغية وتط ّورها
ّ
ّ
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ّ التي تعني باملا ّدة البالغية منها «تفسير
 باإلضافة إلى الذين،الكشاف» للزمخشري
 والواسطي وبعض الكتب التي، وال ّرماني،كتبوا في إعجاز القرآن أمثال اخلطابي
.تُعنى بهذا في العصر احلديث
 اإلعجاز العلمي، اإلعجاز البالغي، فن البديع:الكلمة املفتاحية
Abstract
The issues of miracles of the Quran were a great challenge to the Arabs
from the beginning of revealed knowledge to our Prophet. The researcher
noticed that the rhetoric knowledge such as ilm al-badi’ is apart from Arabic
literature studies. However, the study of science in the Quran is needed, as
the lacking of research in that particlur field. This novel study is integrates
the rhetorical study of the Quran and scientific findings. Therefore, this
paper discussing about the integration between the rhetorical study of
the Quran and the Theory of Earthquake in Surah al-Zalzalah. The study
using critical analysis of Quranic verses in Surah Zalzalah from the Arabic
language style and semantic point of view. The main references of this study
are Arabic language rhetorical book, thesis, journal and Books of Exegesis
such as “al-Kasshaf” by Zamakhshari, and “I’jaz al-Quran” by al-Khattabi,
al-Rammani, and al-Wasiti etc.
Keywords: art of Al-Badi’, I’jaz al-balaghi, I’jaz al-ilm

املقدمة
 والصالة والسالم على محمد، وعلمه البيان، الذي خلق اإلنسان،احلمد هلل امل ّنان
 ليخرج،عربي مبني
ّ بلسان، الذي ُأنزل عليه القرآن،صلى اهلل عليه وسلم خير األنام
 وعلى، والعلم والعرفان،الناس من ظلمات اجلهل والضالل إلى نور الهدى واإلميان
، وبعد،آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان
فتحسبروعتةوجماله عندما ترتّل بعض
، وبالغة وبيان،إن القرآن كله روعة وجمال
ّ
 وإشعاعات األمل، حيث يتسرب في قلبك نور اليقني، وخاصة القصار منها،سوره
ّ حيث يتمثّل لك أسلوبه،فتظل تقراء وتقراء دون ملل أو كلل،والرجاء
اخللقالذي
ّ  ع ّز، فيكشف لك عن براعة كالم اخلالق العظيم،فاق طوق البشر
.وجل
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وسر اإلعجاز البالغي؛
قضية زلزلة األرض يوم القيامة بني اإلعجاز العلمي ّ
دراسة حتليلية في سورة الزلزلة
Phenomenon of Earth Shaken on Resurrection Day: Analytical Study from
Scientific & Rhetorical View
Wan Azura Wan Ahmad1
Universiti Sains Islam Malaysia

ملخص البحث
إن قضية اإلعجاز القرآني تبدأ منذ نزول الوحي على الرسول صلى اهلل عليه وسلم
إلى اليوم ،ومرتكزها على حتدى العرب أن يأتوا مبثل هذا القرآن ،قليلة أو كثيرة،
وكانوا قد بلغوا الغاية في اإلبداع األدبي .ولم يذكر لنا التاريخ استطاعة أحد من
البشر مواجهة هذا التحدى .وبجانب دراسة فن البديع من خالل األدب ،ترى
الباحثة أهمية دراسته من خالل اآليات القرآنية ،وهذه الدّ راسة تعتبر وقفة جديدة
في الدراسة البالغية كما ترى أنه ميكن دراسة هذا الفن (فن البديع) مبنهج جديد،
يعني على اكتشاف دوره في بيان اإلعجاز البالغي للقرآن واإلعجاز العلمي له ،ذلك
الدور الذي يبدو غائبا فيما بني أيدينا من دراسات بالغية متخصصة .وقد وجدت
مسا،
متس املوضوع ًّ
الباحثة أيضا أن أغلب الدّ راسات التي لها عالقة باملوضوع ُّ
والتحليل .وهذه دراسة ِم ْن جمل ِة
و ِم ْن زوايا ض ّيقة وال تعطيه ح َّقه ِمن الدّ راس ِة
ِ
البديع في القرآن في دوره إبراز سر اإلعجاز
فن
الدّ راسات القرآنية التي تبحث عن ِّ
ِ
البالغي والعلمي له .ويتناول هذا البحث حتليال تبرز فيه اجلماليات الكامنة في
األسلوب القرآني ،واملعاني والدالالت اخلفية التي تكمن خلف هذا األسلوب في
سورة الزلزلة .إضافة إلى ذلك ،حتاول الباحثة من خالل هذا اإلعجاز البالغي ابراز
احلقيقة العلمية (اإلعجاز العلمي) املوجودة في هذه السورة املتعلقة بزلزلة األرض
يوم القيامة .وتعتمد الباحث ُة في هذا البحث على املنهج االستقرائي وال ّتحليلي،
وذلك بتحليل هذه السور حتليال بالغيا .ومن أجل احلصول على املعلوماتّ ،
تطلع
الباحثة على املصادر املتنوعة منها كتب البالغة والدّ راسات البالغية من البحوث
أيضا من ِ
كتب ال ّتفاسيرِ ،وبخاصة تلك
اجلامعية والدّ وريات ،كما تستفيد الباحثة ً
1 Corresponding author: Wan Azura Wan Ahmad, Universiti Sains Islam Malaysia, email:
wanazura@usim.edu.my
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