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التوازي الصوتي يف سورة القمر
د .أشواق حممد إمساعيل النجار

تاريخ القبول2009/8/17 :

تاريخ التقديم2009/6/8 :

املقدمــــة
الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى المبعكث رحمة سيدنا محمد
كعمى آلو كصحبو كمف كااله ،كبعد:
فإف الدراسات القرآنية ما تزاؿ ميدانا رحبا لمبحث عف األنساؽ المسانية،
فكمما يق أر اإلنساف القرآف يجد آفاقا في كتابة األبحاث عف إعجازه غيرالمتناىي.
كتعد األصكات المغكية جانبا ميما في إعجاز التعبير القرآني ،كىي ذات
أبعاد جمالية شاخصة متحركة ،كيشكؿ التكازم ظاىرة بارزة لو مف القكة في ربط
أجزاء النص بعضيا ببعض ،كقد كرد التكازم في مصنفات البالغييف في سياؽ
حديثيـ عف أنكاع الفكاصؿ ،إالٌ أف لو مفيكما أكسع في الدرس الصكتي الحديث
كىك عبارة عف تماثؿ المباني أك تعادليا ،أك المعاني في سطكر متطابقة الكممات
أك العبارات.
انطالقان مف ىذه الرؤية يسعى البحث المكسكـ بػ (التكازم الصكتي في سكرة
القمر) إلى تحديد مفيكـ التكازم مع آليات تطبيقو عمى سكرة القمر المبنية عميو.
كيرصد البحث في ظاىرة التكازم تالؤـ األصكات كانسجاميا مع ما يناظرىا
في بناء سكرة القمر ،منطمقا مف تكازم المصكتات القصيرة ،كتكازم حرؼ الركم
المكحد الذم ساىـ في تشكيؿ نغمة مكسيقية تحاكي داللة السكرة ،كيتناكؿ البحث
أيضا تكازم المقاطع الصكتية كنسبة كركدىا ليرصد المقاطع القصيرة كتكالييا،
كتكازم المقاطع الطكيمة المغمقة كتكالييا مع بياف التكاشج بيف التكازم المقطعي
كالتكازم الداللي.
 قسـ المغة العربية /كمية المغات /جامعة صالح الديف.
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كمف الالفت لمنظر أف التكازم لو صمة كثيقة بالتكرار الذم يجمي مممحا
ميما مف مالمح سكرة القمر ،إذ إف السكرة مبنية عمى التكرار سكاء أكاف يتعمؽ
بتكازم التكرار التركيبي الجزئي أم تكرار جزئيات التركيب في سياؽ عدد مف
اآليات ،أـ يتعمؽ بتكازم التكرار التركيبي الكمي أم تكرار التركيب بصكرة كمية...
كؿ ذلؾ يتناسؽ كمكضكعات السكرة الدالة عمى التكرار كالتتابع كالتالحؽ.

مفهوم التوازي

يعد التكازم كسيمة نقدية تعنى بالتكزيع كالتنسيؽ الصكتي كالمفظي كاإليقاعي
في الصياغة الشعرية ،كقد صاغ الجزيريكف القدماء أشعارىـ عمى أكزاف كايقاعات
متكازية ،فقد كاف التكازم كسيمتيـ العركضية كالمغكية في قرض األشعار ،كلذا كاف
جؿ اعتماد الشاعر إليجاد اإليقاع الشعرم المطمكب ىك أف يصكغ سطكره الشعرية
()1
مف خالؿ المكازاة كالتكرار في كؿ مستكل لغكم إف أمكف.
ك "يحتؿ مفيكـ التكازم مكانة مركزية في نظرية ركماف ياككبسكف الشعرية،
فيك أساس بناء الشعر كمحكر العالقات ،المكرفك -تركيبية ،كالداللية بيف عناصر
المتتاليات المككنة لمبيت كالمقاطع في نسيج القصيدة الشعرية" ( ،)2كىذا يعني أنو
عبارة عف تماثؿ ،أك تعادؿ المباني كالفقرات ،أك المعاني في سطكر متطابقة
الكممات ،أك العبارات كالجمؿ(.)3
()4
كالتكازم بمفيكمو البالغي "ىك اتفاؽ أكاخر القرائف في الكزف كالركم"
كالقرائف إما قصيرة نحك قكلو تعالى:

( )1األسمكبية الصكتية ،46 /د .محمد صالح الضالع ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
القاىرة (2002ـ).
( )2المسانيات كنظرية التكاصؿ .81 /عبد القادر الغزالي ،ط  ،1دار الحكار لمنشر كالتكزيع،
الالذقية (2003ـ).
1419ىػ =
( )3البديع كالتكازم ،7 /د .عبد الكاحد حسف ،مكتبة اإلشعاع ،اإلسكندرية (
1999ـ) .كفصكؿ في عمـ المغة التطبيقي ،268/د .فريد عكض حيدر ،ط  ،1مكتبة اآلداب،
القاىرة (1429ىػ = 2008ـ).
( )1لغة القرآف الكريـ في جزء عـ ،368 /محمكد أحمد نحمة ،دار النيضة العربية لمطباعة،
بيركت ،لبناف (1981ـ) .كالفاصمة القرآنية .143 /د .عبد الفتاح الشيف ،دار المريخ لمنشر
كالتكزيع ،الرياض (1402ىػ =1982ـ).
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 ،)1()  كاما

متكسطة نحك قكلو تعالى( :

  




  

 ،)2()كاما طكيمة ( )3نحك قكلو تعالى( :













    
   












    
.)4()  

كىناؾ عالقة كثيقة تجمع بيف مفيكـ التكازم كالتكازف في اإليقاع القكلي
العاـ ،كيقصد "بالتكازف تعادؿ فقرات الكالـ كجممو ،كما في النثر المزدكج ،أك
شطرم البيت الكاحد ،مف حيث اإليقاع كالكزف ،أما التكازم فيك أف يستمر ىذا
()5
التكازف في النص كمو".

( )2اآليتاف 2 ،1مف سكرة المرسالت (.)77
( )3اآليتاف  2،1مف سكرة القمر (.)54
( )4اإلشارات كالتنبييات في عمـ البالغة - .236/ركف الديف بف محمد الجرجاني (ت 729ىػ)،
تحقيؽ :إبراىيـ شمس الديف ،ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت -لبناف (1423ىػ2002ـ).
( )5اآليتاف  44 ،43مف سكرة األنفاؿ (.)8
( )6األسس النفسية ألساليب البالغة العربية ،59 /د .مجيد عبد الحميد ناجي ،ط  ،1المؤسسة
الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ،بيركت –لبناف (1404ىػ= 1984ـ).
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كاألرجح أف التكازم تأليؼ ثنائي متماثؿ ليس متطابقا ( ،)1ككثير مف بنى
النص التي يحتكم عمييا التكازم ىي بنى متساكية أك متكررة بأم شكؿ كاف(.)2
كالتكازم في سكرة القمر سمة كاضحة مبنية عمى التكافؽ الصكتي إما بإعادة
القالب الصكتي األخير أك بتكرار حرؼ الركم الذم يزداد التعبير القرآني إيقاعا
صكتيا رتيبا إذ تنشط لو النفس فضال عف استعماؿ المحسنات الصكتية كالفكاصؿ
الداخمية كغيرىا.
( )3
كمف ألكاف التكازم الذم تتضمنو سكرة القمر" :تك ًاز دقيؽ يشبو التكرار المحض"

(:
نحك قكلو تعالى

  

 ،)4() كقكلو تعالى( :

 ،)5()  كقكلو تعالى:
( ،)6()  كتكاز
متقارب أك متماثؿ (متشابو):
 
نحك قكلو تعالى( :

   
)  اآلية 19

 
كقكلو تعالى(:
  
 
تك واز متقارب
 )اآلية31

()1القضايا الشعرية ،103 /ركماف ياككبسكف ،ترجمة :محمد الكلي ،ط  ،1دار تكبقاؿ لمنشر،
المغرب (1988ـ).
( )2التكازم في القرآف الكريـ ،3 /كداد مكاكم حمكد الشمرم ،أطركحة دكتكراه ،جامعة بغداد،
كمية التربية لمبنات (1422ىػ = 2001ـ).
( )3الفاصمة في القرآف ،،239 /محمد الحسناكم ،ط  ،2المكتب اإلسالمي ،دار عمار ،عماف،
األردف (1406ق =1986ـ).
( )4كردت أربع مرات في اآليات (.)40 ،32 ،22 ،17
( )5كردت ثالث مرات في اآليات (.)30 ،21 ،18
( )6كردت مرتاف في آيتي (.)39 ،37
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كقكلو تعالى( :
    
 )  اآلية 34

كمف التكازم المتقارب في سكرة القمر:
 
قكلو تعالى( :
تك واز
 )اآلية  23مف سكرة القمر
متقارب

كقكلو تعالى( :

  

 )اآلية  33مف سكرة القمر
كتك ًاز أقؿ تقاربا( )1نحك أسمكب التككيد بػ (أف) في:
  
قكلو تعالى( :
تك واز
 ) اآلية  47مف سكرة القمر
أقؿ تقاربان

كقكلو تعالى( :

  

 ) اآلية  54مف سكرة القمر
كألكاف أخرل مف التكازم نحك:
 
قكلو تعالى( :
    
 ) اآلية  25مف سكرة القمر.

كقكلو تعالى   ( :

 ) اآلية  26مف سكرة القمر.
كقكلو تعالى   ( :
 ) اآلية  52مف سكرة القمر

( )1الفاصمة في القرآف ،240 /كالسكر المدنية -دراسة بالغية كأسمكبيو 142 /كما بعدىا ،
–األردف (1419ىػ =
د.عيكد عبد الكاحد ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عماف
1999ـ).
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 )  اآلية  53مف سكرة القمر

توازي المصوتات القصيرة

تصاحب فكنيمات سكرة القمر مصكتات قصيرة مصاحبة كاضحة ،إذ ال
نجد مفردة إال حركفيا مقركنة بمصكتات قصيرة ،كلكثرة ىذه المصكتات القصيرة
(الحركات القصار) دالالتيا المعنكية اإليحائية تتناسب كعرض مشاىد سكرة القمر
كأحداثيا الممزكجة بالحركة كانشقاؽ القمر كاالنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ.
كالى جانب امتزاج الصكامت بالمصكتات القصيرة ،يمحظ تكالي حركات
الفتح كالضـ ،إذ يسيـ في بناء المقاطع الطكيمة المغمقة بصكرة تغمب المقاطع
الطكيمة المفتكحة ،كما سيتبيف.
كمف تكازم المصكتات القصيرة يمحظ تكالي مصكت الفتحة تكاليا كثي ار في
سكرة القمر ،ابتداء بافتتاح السكرة بػ (اقتىىرىبت) إذ يتضمف تكالي فتحتيف أك ثالث
زد ىجر -فىتى ىك َّلؿ-
فتحات ،كمف أمثمة تكازم الفتحات في سكرة القمر ( :ىكلىقىد
– يم ى
ك ٌذبت -فى ىد ىعا -فىفىتى ٍحنا -ىك ىح ىمٍمنا -ىكلىقىد -ىك َّلذبت -كذبت -يم ٍحتىظىر -فعقر -ىكيىشيـ-
فأخ ٍذناىـ-
ىك َّلذ ىبت -ىش ىكر -ىكلىقىد -أن ىذ ىريى ٍـ -ىب ٍ
ماركا -فى ى
َّلحيـ -ى
صب ى
ط ىم ٍسنا -ى
ط ىشتىنا -فىتى ى
طر -ىكىنيىر.)...
صر -ىكلىقىد -فى ىعمكه -يم ٍستى ى
ىمر -ىسقىر -بقى ىدر -ى
بالب ى
ىكأ ى
كيدؿ االنتقاؿ مف فتحة إلى أخرل عمى الحركة ،كالتقمب ،كالييجاف ،كما
تنبو إلى ذلؾ سيبكيو (ت 180ىػ) قائالن" :كمف المصادر التي جاءت عمى مثاؿ
النزكاف ،كالنقىزاف ،كانما ىذه األشياء في زعزعة
كاحد حيف تقاربت المعاني قكلؾ :ى
كتحرؾ ،كمثمو الغثىياف ،ألنو
البدف كاىت اززه ...كمثؿ ىذا ى
الغمىياف ،ألنو زعزعة ٌ
كتحرؾ.)1("...
الخطىراف ك المَّل ىمعاف ،الف ىذا اضطراب ُّ
كتثكر ،كمثمو ى
ٌ
تجيش نفسو ٌ
كتجدر اإلشارة إلى أف تكازم الفتحة كتكالييا يدؿ عمى تكالي العذاب كسرعة
غمياف تمؾ النيراف كتقمبيا بأىميا ،فيي تفكر بيـ ،كمف ثـ يأتي مصكت الفتحة في

( )1الكتاب ،14/4 :أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر (سيبكيو) (ت 180ىػ) ،تحقيؽ :عبد
السالـ محمد ىاركف ،عالـ الكتب لمطباعة كالنشر ،مطابع األميرية العامة لمكتاب ،بيركت
(1975ـ).
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سكرة القمر محاكيا تماـ المحاكاة لذلؾ الفكراف كالغمياف ،كيدؿ عمى مدل تميؼ
()1
النار عمى التياـ أىميا كضميـ إلييا.
()2
إذف ،فتكالي الفتحات دليؿ عمى تكالي األحداث كالسرعة  ،إذ جاء متناغما
مع السياؽ تماـ التناغـ ،ككاف ىذه االنتقاالت مف مصكت الفتحة إلى أخرل
تحاكي سرعة مجيء تمؾ الساعة التي أكعدىـ اهلل عز كجؿ بيا ألخذىـ صكب
العذاب.
كمف تكازم المصكتات القصيرة نجد تكالي مصكت الضمة ،كالسيما في
الن يذر -ين يكر -يد يسر -ين يذر -ين يذر -ين يذر-
فكاصؿ سكرة القمر ،عمى النحك اآلتي ( :ي
الن يذر -الُّزيبر -الدبر -يس يعر-
بالن يذر -ين يذر -ين يذر -ي
بالن يذر -ي
بالن يذر -يس يعر -ين يذر -ي
ي
ُّ
الزيبر).
يبدك أف تكالي الضمة في (نذر) أكثر كركدا ،كنذر ىك مصدر بمعنى
إنذارم أك ىك جمع نذير ( ،)3كنذر كاضح ىنا كضكحا عمى مستكيي المنطكؽ
كاإليقاع ،فالمنطكؽ يعمف (اقتراب الساعة) كيعمف ال جدكل النذر كعدـ غنائيا إزاء
ىؤالء المكذبيف الذيف اتيمكا اآلية الككنية انشقاؽ القمر بالسحر ،أما عمى مستكل
اإليقاع فيشتمؿ اإلنذار في تكالي حركة الضـ ،أك تكالي الصكامت التي تنتيي
بالراء في كؿ فاصمة مف جية ،مع تتابع الفكاصؿ الناتج عف قصر العبارات مف
جية أخرل(.)4

( )2اإلعجاز الصكتي في القرآف الكريـ ،119 /د .عبد الحميد ىنداكم ،الدار الثقافية لمنشر،
القاىرة ،د.ط،د.ت.
( )3الخصائص ،153/2 :أبك الفتح عثماف بف جني (ت 392ىػ) ،تحقيؽ :محمد عمي النجار،
دار الكتاب العربي ،بيركت ،لبناف (1408ىػ = 1988ـ) ،د .ط.
( )1مشكؿ إعراب القرآف،700/2 :أبك محمد مكي بف أبي طالب القيسي (ت 437ىػ) تحقيؽ:
د .حاتـ صالح الضامف ،دار الحرية لمطباعة ،بغداد ( 1395ىػ = 1975ـ) ،كالتبياف في
إعراب القرآف،388/2 :أبك البقاء العكبرم (ت 616ىػ) ،تحقيؽ :محمد حسيف شمس الديف،
ط ،1دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف (1419ىػ =1998ـ).
( )2النص -السمطة -الحقيقة ،241 /د .نصر حامد أبك زيد ،ط  ،2المركز الثقافي العربي،
الدار البيضاء (1997ـ) .كينظر :جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ،114/27 :أبك جعفر
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كعمى الرغـ مف أف تكالي الضـ أمر ثقيؿ ،إالٌ أف حركة الضـ تكالت في
معظـ فكاصؿ سكرة القمر مف غير أف يحدث فييا كراىة كال ثقالن ( ،)1فعمى سبيؿ
المثاؿ أف تكالي الضمة في (نذر) لـ يكف أم انر ثقيال ،ألف قكتيا كسيكلتيا تتبعاف
الحرؼ نفسو ،كالنكف كالذاؿ ليسا مف حركؼ اإلطباؽ ،بؿ ىما مف حركؼ
االنفتاح ،إذ يبتعد المساف عف النطؽ بيما عف الحنؾ األعمى تاركا فتحة يمر فييا
اليكاء كالصكت ،كالضمة في ىذه الفاصمة مرققة سيمة بذاتيا ،ألنيا ارتبطت
بيذيف الحرفيف كاف ثقؿ الضمة ليس ثقال حقيقيا ،بؿ يمثؿ مغايرة في الفاصمة ،إذ
تقكـ الضمات بعممية تنبيو لمفكر عند آخر محطة مف الكالـ كىي الفاصمة ،فكمما
كصمنا إلى آخر اآلية قفزت إلى الذىف دالالت التيديد مف خالؿ مغايرة السياؽ
المكسيقي(.)2
كعميو فإف "الجرس إنما ىك انسجاـ بيف النغمة األساسية كاألصكات
الثانكية ،.......فإذا سمعتو األذف شعرت بالطرب الذم تشعر بو حيف تسمع اية
مكسيقى"(.)3
كيدؿ تكالي الفتحات كالضمات كتكازييما عمى السرعة ،كأنما يكحياف بسرعة
مجىء يكـ القيامة كانشقاؽ القمر في ذلؾ اليكـ تارة أخرل.
كلك كقفنا عند حركات الفكاصؿ في سكرة القمر فنمحظ أف تتابع الضمة
كالفتحة كتكازييما يبمغ ثالثيف فاصمة تتابعية مف مجمكع خمس كخمسيف كما في:
قمر -فعقر -بسحر -شكر-امر -بسقر -بقدر -بالبصر -نير -مزدجر-

محمد بف جرير الطبرم (ت 310ىػ) ،تحقيؽ :محمكد شاكر ،ط ،1دار إحياء التراث العربي،
بيركت ،لبناف (1421ىػ = 2001ـ).
( )3الطراز ،،110/1 :يحيى بف حمزة العمكم ،تحقيؽ :د .عبد الحميد ىنداكم ،ط  ،1المكتبة
العصرية ،بيركت (1423ىػ = 2002ـ) ،كجرس األلفاظ كداللتيا في البحث البالغي كالنقدم
عند العرب ،160 /د .ماىر ميدم ىالؿ ،سمسمة دراسات (  ،)95دار الرشيد لمنشر ،ك ازرة
الثقافة كاإلعالـ ،بغداد (1980ـ).
( )1جماليات المفردة القرآنية ،211 /د .أحمد ياسكؼ ،ط  ،3دار المتنبي ،سكرية ،دمشؽ
(1430ىػ = 2009ـ).
( )2مسائؿ فمسفة الفف المعاصرة ،177 /جاف مارم جكيك ،ترجمة :د .سامي الدركبي ،ط ،2
دار اليقظة العربية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر ،دمشؽ (1965ـ).
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محتظر -مستطر -النذر -نكر -دسر -نذر -نذر -نذر -بالنذر -سعر -نذر-
بالنذر -بالنذر -نذر -نذر -النذر -الزبر -الدبر -سعر -الزبر.
في حيف يبمغ االنتقاؿ مف الفتح إلى الكسر أك مف الضـ إلى الكسر خمسا
كعشريف فاصمة ،كيمكف أف يطمؽ عمى ىذا (التكازم الحركي).
كتجدر اإلشارة إلى أف مجرل الراء المقصكد بو (حركة الركم) ( )1متحرؾ
في إحدل كخمسيف آية ،كساكف في أربع آيات عمى النحك اآلتي:
ىػ
7

ًػ
14

ػي
5

وػ
16

ػه
9

ٍػ
4

يمحظ أف نسبة كركد الركم المتحرؾ تبمغ اثنتيف كتسعيف بالمائة ،كىذا يدؿ
عمى أىمية الحركة المغكية التي "ىي أصكات حسية تعكس دالالت كقيما نفسية
تأثيرية تظؿ تجدد جماؿ مشاعر اإلنساف كتثرم حكاسو بصكرة حية ،فيناؾ عالقة
عضكية بيف المفظة كحركتيا مف جية ،كبيف الحركة كصكرتيا التي تجسد المعاني
كالقيـ التي تريد أف تكظفيا في النفكس كالقمكب كالعقكؿ"( )2مف جية أخرل.
كلعؿ تكازم المصكتات القصيرة (الحركات القصيرة) يتناغـ كمكضكع سكرة
القمر ،كالبؤرة ىي القمر،الذم ىك مف األجراـ الفمكية الحركية الجكالة ،كالحركة ىي
أساس الكجكد كليذا قيؿ" :إنما العالـ حركات" ( ،)3كاألساس األكؿ مف أسس تشكيؿ
الصكر في التعبير القرآني ىك الحركة ،إذ نجد أف معظـ صكر القرآف فييا الحركة
سكاء أكانت مضمرة أـ ظاىرة ،حركة يرتفع بيا نبض الحياة ،كتعمك بيا ح اررتيا،
كقميؿ مف صكر القرآف يعرض صامتا ساكنا ،إلقتضاء المكقؼ الصمت
( )3مفتاح العمكـ ،692 /أبك يعقكب يكسؼ بف عمي السكاكي (ت 626ىػ) ،تحقيؽ :د .عبد
الحميد ىنداكم ،منشكرات محمد عمي بيضكف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ( 1420ىػ
= 2000ـ).
( )1جماليات المغة كغنى دالالتيا ،288 /د .محمد صادؽ حسف ،ط  ،1مطبعة دار إحياء
الكتب العربية ،القاىرة (1993ـ).
 ،284/23ك  ،281/23الشيخ طنطاكم الجكىرم
( )2الجكاىر في تفسير القرآف الكريـ:
(ت1358ىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد السالـ شاىيف ،ط  ،1منشكرات محمد عمي بيضكف ،دار
الكتب العممية ،بيركت ،لبناف (1425ىػ =2004ـ).
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كالسككف ( ،)1ألف الحركة "مظير مف مظاىر الكجكد الحي ،كىي سمة الكائنات
الحية ،فالحركة حياة كالسككف مكت"(.)2
كالحركة مقترنة بالزماف في سكرة القمر ،أم زماف اقتراب مجىء يكـ
القيامة عند أنشقاؽ القمر ،كتعد "الحركة سمة مف سمات الحياة ،بؿ ىي الحياة
نفسيا ،فالحركة ىي األساس الذم تتزمف بو الكائنات كالجمادات معان ،كقد أثبتت
التجارب العممية أف المادة مالزمة لمحركة ميما كانت حالتيا ...كأف الزماف ىك
مقدار حركة الفمؾ ،فالزماف عمى ذلؾ ىك مقدار الحركة المسجمة كالمعمكمة لدينا
كليس الحركة نفسيا ،كىذه الحركة التي يقاس بيا الزماف ىي حركة الككاكب مثؿ
األرض كالشمس كالقمر"(.)3
إيحاء في سكرة القمر قكلو تعالى:
كمف أكثر الصكر الحركية
ن
(    

   






   







 ) اآليات  8-6مف سكرة القمر.

تصؼ ىذه اآليات الكريمات ىكالن مف أىكاؿ يكـ القيامة حيف يدعك الداعي
كينفخ فيو أخرل ،فينبعث المكتى مف قبكرىـ ،كيخرجكف منتشريف في ىذا المشيد
المصكر بصكرة التشبيو الداؿ عمى الحركة أدؽ تصكير ( ،)4مع التعبير
الحافؿ
ٌ

بالكناية المشحكنة بالحركة في قكلو تعالى( :

( )3التصكير الفني في القرآف ،72 /سيد قطب ،ط  ،1دار الكتاب اإلسالمي ،قـ ،دار الشركؽ
(1412ىػ) .كالتصكير الفني في القرآف –دراسة تحميمية  ،57 /د .جبير صالح حمادم ،ط ،1
مؤسسة المختار ،القاىرة (1408ىػ = 2007ـ).
( )4جماليات المفردة القرآنية .149 /
( )5الزماف الداللي ،30 /د .كريـ زكي حساـ الديف ،ط  ،3الييئة المصرية العامة لمكتاب،
(القاىرة (2008ـ).
( )1التصكير البياني –دراسة تحميمية لمسائؿ البياف ،43 /محمد أبك مكسى ،ط  ،6مكتبة كىبة،
القاىرة (2006ـ).
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 ،)كتخشع األبصار يكحي بالحركة كالتعبير
كناية عف الذلة كاالنخزاؿ ،ألف تماسؾ النفس كتخاذليا يظيراف في أحكاؿ البصر،
فأبصارىـ ذليمة كىـ ينظركف مف طرؼ خفي ال تثبت أحداقيـ في كجكه الناس،
كىي نظرة الخائؼ المفتضح ثـ اقترنت الكناية بالتشبيو الذم ىك األساس الذم
تتجسد فيو الحركة ،إذ يتضح ذلؾ في تشبيييـ بالجراد المنتشر في الكثرة كالتمكج،
فكأنيـ جراد يتحرؾ مف األرض كيدب إشارة إلى كيفية خركجيـ مف األجداث
( ،)2إذ
كضعفيـ( ،)1كشبييـ بالجراد ،ألنو كثير الحركة ك"ال جية لو يقصدىا"
الناس ال يعرفكف إلى أيف يتكجيكف في ذلؾ اليكـ.
كتمتزج ىذه الصكر الدالة عمى الحركة بالسرعة في قكلو تعالى:



(



 ،) أم "مسرعيف إليو انقيادان"  ،كالميطع ىك "الماشي
()3



( ،)4كيتناسؽ ىذا
مادان عنقو ،كىي مشية مذعكر غير ممتؼ إلى شيء"
سريعان ٌ
المشيد مع اقتراب الساعة كانشقاؽ القمر كمع اإليقاع المكسيقي في السكرة كميا،
كىك متقارب سريع ،كىك مع سرعتو شاخص كمتحرؾ ،مكتمؿ السمات كالحركات،
فيذه جمكع خارجة مف األجداث في لحظة كاحدة كأنيـ جراد منتشر ،كىذه الجمكع

( )2جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ،106 ،105/27 :كالكشاؼ ،422 /2 :أبك القاسـ جار
اهلل محمكد بف محمد الزمخشرم (ت 538ىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد السالـ شاىيف ،ط ،3
منشكرات محمد عمي بيضكف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف (1424ىػ = 2003ـ).
كأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ،264/5 :ناصر الديف أبي سعيد البيضاكم (ت 791ىػ) ،تحقيؽ:
عبد القادر عرفاف ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف (1416ىػ = 1996ـ).
( )3البحر المحيط ،174/8 :أبك حياف األندلسي (ت 745ىػ) ،تحقيؽ :عادؿ أحمد عبد
المكجكد ،ط ، 1منشكرات محمد عمي بيضكف ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ( 1422ىػ =
2001ـ).
( )1مفاتيح الغيب ،293/29 :الفخر الرازم (ت 606ىػ) ،ط  ،4دار إحياء التراث العربي،
بيركت ،لبناف (1419ىػ = 1999ـ).
( )2التحرير كالتنكير ،172 /27 :محمد الطاىر بف عاشكر ،ط  ،1مؤسسة التاريخ ،بيركت،
لبناف (1420ىػ = 2000ـ).
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اإلـ يدعكىا ،ثـ
تسرع في سيرىا نحك الداعي ،مف دكف أف تعرؼ لـ يدعكىا ،ك ى
( 
تكتمؿ الصكرة كيمنحيا السمة األخيرة في قكلو تعالى:
()1
 ،)كفي أثناء ىذا التجمع كاإلسراع كالخشكع


(
.) 
إذف ،فالتشبو يتالءـ "مع السياؽ كينسجـ مع المعنى الذم يبرره ،كيتسؽ مع
التشبييات الكاردة فيو ،فالجراد في بداية انتشاره قكم متماسؾ ،كقكـ ىكد أقكياء،
()2
سمى ىذا بػ
الريح تنزعيـ ،كىـ يقاكمكف ،كأنى ليـ المقاكمة"
 ،كيمكف أف يي ٌ
(التحريؾ الداللي) إذ تحرؾ ىذه المشاىد شعكر السامعيف لتخيميـ ذلؾ اليكـ النكر
الذم تنكره النفكس لشدتو كفظاعتو.
كمف الصكر الدالة عمى الحركة في سكرة القمر قكلو تعالى:

(

 )اآلية  11مف سكرة القمر.



تعبر ىذه اآلية الكريمة عف حركة ككنية ضخمة تصكرىا ألفاظ كعبارات
ٌ
مختارة عف طريؽ استعارة تمثيمية ،اذ شبو تدفؽ المطر مف السحاب كالضباب
أنيا انر انفتحت بيا أبكاب السماء ،كأسند الفعؿ (ففتحنا) إلى الضمير المكني عف
فيحس القارئ يد الجبار تفتح أبكاب السماء بيذا المفظ كبيذا
اهلل تعالى مباشرة،
ٌ
الجمع (بماء منيمر) غزير متك و
اؿ كبالقكة ذاتيا كبالحركة نفسيا ،ثـ يقكؿ تعالى



(



 )  اآلية  12مف سكرة القمر .كىك تعبير

 ،82 ،81سيد قطب ،دار

( )3التصكير الفني في القرآف ،50 /كمشاىد القيامة في القرآف/
الكتب اإلسالمي ،قـ ،إيراف ،د.ت.
( )4مف بالغة النظـ القرآني ،307 /د .بسيكني عبد الفتاح فيكد ،ط  ،1مطبعة الحسيف
اإلسالمية (1413ىػ = 1992ـ) .كينظر :الصكرة األدبية في القرآف الكريـ ،86 /د .صالح
الديف عبد التكاب ،ط ،1دار نكبار لمطباعة ،القاىرة (1995ـ).
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يرسـ مشيد التفجر ككأنو ينبثؽ مف األرض كميا (" ،)1كىك أبمغ مف كفجرنا عيكف
األرض"(.)2

كمف الصكر الحركية أيضان قكلو تعالى( :








 )اآلية  19مف سكرة القمر ،تتشكؿ الصكرة الحركية

ىنا في قكلو :ريحان صرص انر،إذ أرسميا البارم عز كجؿ عمى قكـ عاد بعد ما تمادكا
في طغيانيـ ككفرىـ باهلل كىي الشديدة العصكؼ أك شديدة الصكت كدائمة
أصر عمى شيء إذا داـ كثبت( ،)3كتكتمؿ صكرة الريح بحركة أكثر في
اليبكب مف ٌ
قكلو تعالى   ( :
 )  اآلية  20مف سكرة
القمر ،أم :أنيـ كانكا يتساقطكف عمى األرض أمكاتان ،كمنقعر اسـ فاعؿ مف القعر
مطاكع قعره أم بمغ قعرهي بالحفر يقصد بو المنقمع عف مغارسو ساقط عمى األرض،
كشبيكا بإعجاز النخؿ كىي أصكليا بال فركع ،ألف الريح كانت تقمع رؤكسيـ فتبقي
أجسادان كجثثان بال رؤكس(.)4
( 
كمف المشاىد الحركية في سكرة القمر أيضان قكلو تعالى:
 ) اآلية  27مف
سكرة القمر ،فالناقة كثيرة الحركة كالمقصكد باآلية "مخرجكىا مف اليضبة التي
( )
سألكىا"  ، 5كقكلو تعالى  ( :








( )1في ظالؿ القرآف ،3430/6 :سيد قطب ،ط  ،34دار الشركؽ ،بيركت ،لبناف ( 1425ىػ =
 ،331محمد حسيف سالمة ،ط  ،1دار
2004ـ) .كاإلعجاز البالغي في القرآف الكريـ/
اآلفاؽ العربية ،القاىرة (1423ىػ = 2002ـ).
( )2البحر المحيط ،75/8 :كينظر :الكشاؼ.423/4 :
( )3جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ،114/27 :كمفاتيح الغيب.29/10 :
( )4الكشاؼ ،426/4 :كركح المعاني ،104/27 :شياب الديف االلكسي (ت 1270ىػ) ،ط ،1
دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف (1423ىػ =2003ـ).
( )1البحر المحيط.179/8 :
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 )اآلية  31مف سكرة القمر أيضان مشيد مبني
عمى الحركة كالسرعة ،إذ يبيف االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ ،كاليشيـ ىك الشجر
اليابس ،كالمحتظر :الذم يعمؿ الحظيرة أك ىك الذم يجمع لماشيتو ىشيمان تأكمو
مف األعكاد الجافة كالعشب ،كقاؿ تعالى ىذا كصفان لقكـ ثمكد ،إذ بعد صيحة
كاحدة فعمت بيـ ما فعمت كجعمتيـ كيشيـ المحتظر ،ككأف القكـ صاركا كاليشيـ
ردان عمى التعالي كالتكبر(.)1
بعد صيحة كاحدة ،كىك مشيد مفزع مفجع ،يعرض ٌ
كعذاب قكـ لكط أيضان مبني عمى الحركة كما في قكلو تعالى:


(







 ) اآلية  34مف سكرة القمر.

كالحاصب ىك الريح التي تحمؿ الحجارة أم ترمي بالحصباء ترفعيا مف األرض
لقكتيا ،كلو جرس قكم فيو شدة يناسب جك السكرة(.)2
كمف المشاىد المكحية بالحركة أيضان قكلو تعالى في كصؼ حاؿ المجرميف:
(   








 )  اآليتا  48 ،47مف سكرة القمر،

كالسحب بمعنى "الجر ،كىك في النار أشد مف مالزمة المكاف ،ألنو بو يتجدد
مماسة نار أخرل فيك أشد تعذيبان" ( ،)3كيرسـ ىذا المشيد الممتمئ بالحركة صكرة
مف العذاب الحسي المعنكم في أف المجرميف يسحبكف في النار عمى كجكىيـ في
عنؼ كتحقير ،كيزدادكف عذابان باإليالـ النفسي(.)4
المتأمؿ أف لؤلشكاؿ الدائرية(المستديرة) أبعادان مكحية في بناء سكرة
كيمحظ
ٌ
القمر ،فمف ىذه األشكاؿ الدائرية عمى سبيؿ المثاؿ :القمر ،كالساعة أيضان تتككف
نتيجة دكراف الكرة األرضية حكؿ نفسيا مف الناحية الفمكية ،كلعؿ التعبير القرآني

( )2في ظالؿ القرآف ،3433/6 :كالكصؼ في القرآف الكريـ/
المكتبي ،سكرية ،دمشؽ (1420ىػ = 1999ـ).
( )3التحرير كالتنكير.195/27 :

 ،87يكنس جاسـ ،ط  ،2دار

( )4التحرير كالتنكير ،204/27 :كينظر :جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف.128/27 :
( )1مشاىد القيامة في القرآف .82/
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انتقى لفظة (الساعة) لمداللة عمى اقتراب يكـ القيامة ،بإيحائيا الحركي ،فضالن عف
استعماليا في مقاـ الكعد كالكعيد في مكاضع عديدة مف الذكر الحكيـ ،كمف
األشكاؿ المستديرة أيضان البصر ،كىك فيو شيء مف االستدارة ،كالعيكف ،كالكجكه،
كدسر.....الخ .فضالن عف تآزر كؿ ذلؾ مع األعداد الدائرية الشكؿ ،إذ يمحظ أف
السكرة تتألؼ مف خمس كخمسيف آية ،كقيؿ في إحدل الركايات :إف السكرة نزلت
في "نحك سنة خمس قبؿ اليجرة" ( ،)1الى جانب تركيز السكرة عمى تالحؽ األقكاـ
الخمسة ،أم عرض سريع لمصارع "قكـ نكح ،كعاد ،كثمكد ،كقكـ لكط ،كآؿ
فرعكف"( ،)2كالغرض مف ذلؾ – كاهلل اعمـ  -أنو عز كجؿ يتابع األقكاـ المعاندة
جميعان ،كلكف مثٌؿ بيذه األقكاـ الخمسة ،إلى يكـ الديف ،كيتناغـ ىذا التتابع
كالتالحؽ مع تكازم مصكتات الفتحة كالضمة كتتابعيا مف الناحية الصكتية.
كتكرر البصر كالعيف ،كىما دائريا الشكؿ ،خمس مرات ،كتكرر فكنيـ الراء
مائة كخمس مرات ،كىي مف أضعاؼ العدد (خمسة) .....كىناؾ أشكاؿ دائرية
أخرل إذ يمكف أف يطمؽ عمى ىذه األبعاد الحركية الدائرية التي تقدـ ذكرىا
(المعنى الحركي الدائرم) أك بحركية المعنى.
كتجدر اإلشارة إلى أف السرعة تصاحب الصكر المكحية بالحركة في قكلو



تعالى( :



 )اآلية  50مف سكرة القمر .كالممح ىك النظر

السريع كاخالس النظر ىك تشبيو في غاية سرعة الحصكؿ ،كالمراد بو :ما أمرنا
إال كممة كاحدة سريعة التأثير في المتعمٌقة بو كسرعة لمح البصر كيبطئ كال
()3
تنبو إلييا الفخر الرازم (ت606ىػ)
يتأخر  ،كفي استعماؿ لمح البصر اقتضاءات ٌ
معمٌالن ذلؾ بقكلو" :كاختار ىذا المثاؿ ،ألف النظر بالعيف أسرع حركة تكجد في
( )2ركح المعاني ،88/27 :كينظر :أسباب النزكؿ ،223 /أبك الحسف عمي بف احمد الكاحدم
النيسابكرم (ت 468ىػ) ،ط ،1دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت – لبناف (1419ىػ
= 1998ـ).
( )3التحرير كالتنكير.198 /27 :
( )1ينظر :جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ،130/27 :كفي ظالؿ القرآف.3442/6 :
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اإلنسافَّ ،ل
ألف العيف كجد فييا أمكر تعيف عمى سرعة الحركة ،أحدىا :قرب المحرؾ
منيا فإف المحرؾ العصبية كمنبتيا الدماغ كالعيف في غاية القرب منو ،ثانييا:
صغر حجميا فإنيا ال تعصى عمى المحرؾ كال تثقؿ عميو بخالؼ العظاـ ،ثالثيا:
استدارة شكميا ،فإف دحرجة الكرة أسيؿ مف دحرجة المربع كالمثمث"(.)1
ككؿ ذلؾ يتآزر كمضمكف السكرة الذم يدؿ عمى اقتراب مجيء يكـ القيامة،
فبعد طمب المشركيف بانشقاؽ القمر عاندكا مرة أخرل ككصفكه بسحر ،كتبعان لذلؾ
( 
تحدييـ بقكلو:
أراد البارم عزكجؿ ٌ
( )2
 )أم "قربت جدا"  ،كاالقتراب صيغة مطاكعة ،أم
قبكؿ فعؿ الفاعؿ كىك ىنا لممبالغة في القرب ،فإف حمؿ عمى حقيقة القرب فيك
قرب اعتبارم ،أم قرب حمكؿ الساعة فيما يأتي مف الزماف قربان نسبيان بالنسبة لما
مضى مف الزماف ،كجعمت تمؾ المعجزة كسيمة لمتذكير باقتراب الساعة عمى طريؽ
اإلدماج بمناسبة أف القمر كائف مف الكائنات السماكية ذات النظاـ المساير لنظاـ
()3
الجك األرضي.
إذف فبؤرة السكرة ىي اقتراب مجيء يكـ القيامة ،كافتتاح السكرة متناسؽ مع

خاتمة السكرة التي قبميا ،كيدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى( :
 ،)4()بمعنى دنت القيامة ،كأزؼ بمعنى اقترب ،كالساعة
بمعنى ( ،)5كالقمر بحد ذاتو يستعمؿ عند العرب "لمكقت
كاآلزفة يكاداف يككناف
ن
القصير الذم يمر سريعان" ( ،)6ككما يتناسؽ مفتتح السكرة مع خاتمتيا إذ يمتقياف في

( )2مفاتيح الغيب ،330/29 :كأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ.271 /5 :
( )3ركح المعاني ،88/27 :كفي ظالؿ القرآف.3428/6 :
( )4التحرير كالتنكير ،166 ،164/27 :كمف أسرار البياف القرآني ،232 /د .فاضؿ صالح
السامرائي ،ط ،1دار الفكر ،األردف ،عماف (1430ىػ =2009ـ)
( )5اآلية  57مف سكرة النجـ (.)53
( )1مفاتيح الغيب ،288/29 :كينظر :نظرية السياؽ القرآني ،88 ،87 /د .المثنى عبد الفتاح
محمكد ،ط ،1دار كائؿ لمنشر ،عماف ،األردف (1419ىػ = 2008ـ).
 ،119د .أشرؼ عبد البديع ،مكتبة
كالدرس النحكم النصي في كتب إعجاز القرآف الكريـ/
اآلداب ،القاىرة (2008ـ).
( )2الزماف الداللي.71 /
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بؤرة كاحدة كىي االقتراب * ،إالٌ أف افتتاح السكرة يدؿ عمى اقتراب مجيء القيامة،
أما االقتراب في الخاتمة فيك يبيف صكرة المؤمف في مقعد صدؽ عند مميؾ مقتدر
"فيك مقعد ثابت ،مطمئف ،قريب كريـ ،مأنكس بالقرب ،مطمئف بالتمكيف" ( ،)1كىذه
الخاتمة تتناغـ أيضان مع مفتتح سكرة الرحمف التي عقبيا مباشرة ،ككأنيما سكرة
كاحدة ،أك أف "(سكرة القمر) تعد بمثابة بياف لعاقبة التكذيب الذم تكررت اإلشارة
()2
إليو عمى سبيؿ االستنكار في سكرة الرحمف".
كبما أف بؤرة السكرة تتعمؽ بصكرة اقتراب مجىء القيامة ،فيناؾ مالمح أك
قرائف زمنية تكحي بالقرب كسرعة إتياف ذلؾ اليكـ ،فمف ىذه المالمح أك القرائف:
(  
قرينة (بكرة) في قكلو تعالى:
)   
اآلية  38مف سكرة القمر ،كيقصد بيا أكؿ النيار كباكره كىك كقت الصبح كأخص
مف الصباح ( ،)3كقرينة غدان مقترنة بسابقة السيف في قكلو تعالى:


(
 ) اآلية  26مف سكرة القمر،
فػ "السيف لقتريب مضمكف الجممة كتأكيده ،كالمراد بالغد كقت نزكؿ العذاب الدنيكم
بيـ ،كقيؿ :يكـ القيامة فيك لمطمؽ الزماف المستقبؿ كعبر بو لتقريبو" ( ،)4كالسيف
(  
في قكلو تعالى:
 .) اآلية  45مف سكرة
القمر ،كقرائف أخرل ،سبؽ الحديث عنيا في عرض المشاىد كممح البصر،
كميطعيف...
(*) كمف أسماء ىذه السكرة ،سكرة اقتربت ،ينظر :معجـ عمكـ القرآف /
الجرمي ،ط ،1دار القمـ ،دمشؽ (1422ىػ = 2001ـ).
( )3في ظالؿ القرآف ،3442/6 :كاعجاز القرآف في دراسات السابقيف ،405 /عبد الكريـ
الخطيب ،ط ،2دار المعرفة لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف (1395ىػ = 1975ـ).
( )4النص -السمطة – الحقيقة.240 /

 ،226إبراىيـ محمد

( )5جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ،124 /27 :كالكشاؼ.428 /4 :
( )1ركح المعاني ،105 /27 :كينظر :أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ.268/5 :
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كيسيـ مكرفيـ الفاء المتكازم في ربط األحداث بدقة ،إذ يدؿ عمى معنى
التعقيب بال تراخ مما يضيؽ الحدث (السرعة) ،كيقربو دالليان كيرفع مف صكتية
اآلم بقرع متالحؽ عمى النحك اآلتي:
(ك ٌذبت ........فك ٌذبكا) (.)9
(فػ دعا ...فىػ انتى ً
صر) (.)10
(فػ فتحنا.)11( )...
كفجرنا ...فػى التقى) (.)12
( ٌ
(كلقد ...فػ ىؿ) (.)15
(فػ كيؼ ...كاف) (.)16
يسرنا...فيؿ) (.)17
(كلقد ٌ
يمحظ أف التكازم عف طريؽ الترابط الفائي يشكؿ دائرة مف خالؿ ثالث
آيات ،إذ كرد في اآلية التاسعة (فكذبكا) ،ثـ تأتي اآلية العاشرة تبدأ بو كتختـ بو،
ثـ تمييا اآلية الحادية عشرة مبدكءة بو ،كيصاحب ىذا الترابط الفائي ،مممحان دالليان
()1
يضيؽ
اخ
متكازيان مع أحداث السكرة لداللة الفاء معنى التعقيب بال تر و
 ،مما ٌ
كيقرب مجئ الساعة مما يتناغـ مع السرعة الحاصمة التي يؤكدىا جك
الحدث ٌ
السكرة مف سرد ىذه األحداث.
كىذه القرائف كميا تقتضي إيقاعان سريعان كسائر السكر المكية ،كجاء ىذا
اإليقاع المكسيقي متناسقا كجك السكرة العاـ ،ألنو "عندما يككف جك السكرة العاـ
فإف اإليقاع المكسيقي فييا يككف سريعان قكيان" ( ،)2كاإليقاع ىك تردد
جكا سريعاٌ ،
ارتسامات سمعية متجانسة بعد مدد ذات مدل متشابو فيمكف الحصكؿ عميو
بكساطة كسائؿ مختمفة(.)3

( )2التكازم في القرآف الكريـ.56 /
( )3البياف في إعجاز القرآف  ،199 /د .صالح عبد الفتاح الخالدم ،دار عمار ،عماف ،األردف
(1989ـ) .كينظر :التكرار األسمكبي في المغة العربية ،128،129 /د .السيد خضر ،ط ،1
دار الكفاء ،المنصكرة (1424ىػ=2003ـ).كالصكرة األدبية في القرآف الكريـ.86 /
( )1دركس في عمـ أصكات العربية ،197 /جاف كانتينك ،ترجمة :صالح القرمادم ،مركز
الدراسات كالبحكث االقتصادية كاالجتماعية ،جامعة تكنس (1966ـ).
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كلعؿ اإليقاع السريع متناغـ كمكضكع السكرة المتضمنة انشقاؽ القمر
كسرعة اقتراب مجئ يكـ القيامة ،كعرض لمصارع األمـ السابقة كىالكيـ بسرعة.
المحددة ،كما يقكـ الكزف
كيعكؿ اإليقاع عمى تكرار مجمكعة مف المقاطع
ٌ
ٌ
عمى تكرار حفنة مف اإليقاعات ،إالٌ أف قكة ىذا التكرار تتمثؿ في تكليد نكع مف
التكازم بيف ( )1فقرات سكرة القمر ،إذ ساعدت عكامؿ كثيرة في تحقيؽ ىذا اإليقاع
السريع المتناغـ كجك السكرة منيا:
 تكازم مصكت الفتحة كتكاليو مع تكازم مصكت الضمة كتكاليو ألفاالنتقاؿ مف فتحة إلى فتحة أخرل ،أك مف ضمة إلى ضمة أخرل أسرع ،كيمكف
أف يطمؽ عمى ىذا (التتابع الحركي) الذم يتناسب كمكضكع السكرة مف حيث تتابع
أقكاـ ضالة ،مف لدف البارم عز كجؿ ،كتالحقيـ كجزائيـ بجينـ خالديف فييا.
 كحذؼ ياء اإلضافة كاالجتزاء عنيا بالكسرة في ألفاظ متعددة كػ (الداع)ك (نذر) ....أيضان يسيـ في تحقيؽ ىذا اإليقاع السريع في السكرة.
 كقصر العبارات أك اآليات أيضان يشكؿ إسيامان في سرعة اإليقاع الىجانب كثرة المصكتات القصيرة التي ساىمت في إيجاد إيقاع مكسيقي سريع متناغـ
كجك السكرة مف جية ،كالفكاصؿ "التي ىي بمثابة تقاسيـ إيقاعية تحمؿ دالالت
إعجازية كبالغية كأسمكبية"( ،)2مف جية أخرل.
 كتعاكر الراء مع المصكتات القصيرة عامؿ آخر يسيـ في إيجاد ىذااإليقاع السريع" ،كىي قريبة ،مف الناحية الفيزيقية ،إلى طبيعة الحركات التي تسيـ
في( ")3جمالية اإليقاع بشكؿ كاضح ،كتكسب الكالـ ترنيمان خاصان كتضفي عميو
طكابع أك مالمح إيقاعية ما كاف ألصدائيا أف تحمك أك تدؽ األسماع ،إلى جانب
تشكيميا نغمة مكسيقية تحاكي داللة أحداث السكرة كمكضكعاتيا.
( )2نظرية البنائية في النقد األدبي ،391 /د .صالح فضؿ ،ط  ،3دار الشؤكف الثقافية العامة،
بغداد (1987ـ).
( )3جماليات المغة كغنى دالالتيا.306 /
( )1العربية كعمـ المغة الحديث ،27 /د .محمد محمد داكد ،دار غريب لمطباعة كالنشر ،القاىرة
(2001ـ).
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 كالتكازم الكزني لآليات ككحدة الفاصمة ،إذ جاءت اآليات كميا عمى كزفيكاد يككف كاحدان أشبو بشطر البيت مف الشعر ،كجاءت الفكاصؿ كميا عمى صكرة
كاحدة أشبو بالقافية في الشعر ،كحرؼ الركم فييا ىك الراء مسبكقة بحرفيف
متحركتيف قبميا ،كىذا التكازم الكزني بيف اآليات كاف لـ يكف عمى صكرة الشعر
في تعادؿ التفعيالت بيف صدر البيت كعجزه ،قد جعؿ النغـ المكسيقي ممسكان بيا
جميعيا في لحف كاحد متساكؽ اإليقاع ،يجرم قكيان متدفقان كتدفؽ السيؿ(.)1

توازي حرف الروي

تعد سكرة القمر مف السكر التي جاء حرؼ ركييا بصكرة متكازية ،كيقصد
بتكازم حرؼ الركم تكرار ركم الراء في آيات سكرة القمر ،كىذا ما يسمى بػ (كحدة
الركم) ،كاتفؽ معظـ العمماء قديمان كحديثان( )2أف الراء "صكت مكرر يضرب المساف
معو في المثة ضربات متتالية ( ")3مما يجعمو صكتان مكر انر ،أك بعبارة أخرل تتككف
نتيجة لطرقات سريعة متتابعة مف طرؼ المساف بينو كبيف مافكيؽ الثنايا العميا (،)4
كلذلؾ تسمى بػ "حرؼ تكرير" ( ،)5إذ يحدث "الكتراف الصكتياف عند نطقيا نغمة
مكسيقية"( ،)6كالراء صكت مجيكر مكرر كاضح سمعيان كتمي المصكتات القصيرة
( )2إعجاز القرآف في دراسات السابقيف.404 /
( )3ينظر :الكتاب ،435/4 :كالتحديد ،103 /أبك عمرك الداني (ت 444ىػ) ،تحقيؽ :د .غانـ
قدكرم الحمد ،ط ،1دار عمار ،عماف ،األردف (1421ىػ =2000ـ).
كاألصكات المغكية  ،160 /د .إبراىيـ أنيس ،ط  ،3مكتبة األنجمك المصرية ( 1999ـ).
كالحركؼ العربية كتبدالتيا الصكتية في كتاب سيبكيو ,185،107،77 /د .مكي درار ،ط ،1
منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،مكتبة األسد ،دمشؽ ( 2007ـ) ،كال يعد الراء مكر انر عند
عمماء التجكيد .ينظر النشر في القراءات العشر ,159/1 :ابف الجزرم (ت 833ىػ) ،تحقيؽ:
زكريا عميرات ،ط ،2دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ( 1423ىػ = 2002ـ) ،كالدراسات
الصكتية عند عمماء التجكيد 269 /كما بعدىا ، ،د .غانـ قدكرم الحمد ،ط  ،1دار عمار
لمنشر كالتكزيع ،عماف – األردف (1424ىػ = 2003ـ).
( )1دراسة الصكت المغكم ،396 /د .أحمد مختار عمر ،ط ،4عالـ الكتب ،القاىرة ( 1427ىت
= 2006ـ) .كالصكت المغكم كدالالتو في القرآف الكريـ  ،127 /د .محمد فريد عبد اهلل،
ط ،1دارك مكتبة اليالؿ ،بيركت (2008ـ).
( )2التحديد.103 /
( )3دركس في عمـ أصكات العربية .75،74/
( )4عمـ المغة –مقدمة لمقارئ العربي ،172 /د .محمكد السعراف ،دار النيضة العربية ،بيركت،
لبناف ،د .ط ،د.ت.
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في كضكحيا السمعي )(Sonarity؛ ألف المصكتات القصيرة تمثؿ قمة االسماع
في المقطع عند الدارسيف المحدثيف ،كسمة التكرار تمنح الراء ميزة مكسيقية
خاصة(.)1
كىناؾ نطقاف مختمفاف لفكنيـ الراء في المغة العربية ،كىما :الترقيؽ كالتفخيـ،
فالراء المرققة ىي راء عادية ،كأما الراء المفخمة فذات نطؽ خاص فصكتيا أقكل
مف صكت أختيا ،كتككف الراء مفخمة إذا كانت متبكعة بالفتحة أك بالضمة أك
بحرؼ مف حركؼ االستعالء كالصاد ،كالضاد ،كالطاء كالظاء ،كالقاؼ ،كالخاء،
كالغيف ،عمى شرط ككف ىذه الفكنيمات متبكعة بفتحة أك بضمة ،كتككف الراء
بخالؼ ذلؾ مرققة إذا كانت متبكعة بكسرة أك بالياء نصؼ الحركة(.)2
كجدير بالذكر أف ركم الراء في سكرة القمر مفخـ في ثالثيف آية ،كمرقؽ
في خمس كعشريف آية ،كلعؿ ىذا يتآزر كجك ىذه السكرة التي ىي "مف مطمعيا
إلى ختاميا حممة رعبية مفزعة عنيفة في قمكب المكذبيف بالنذر ...كمحتكيات
السكرة المكضكعية كاردة في سكر مكية شتى ،فيي مشيد مف مشاىد القيامة في
المطمع ...كلكف ىذه المكضكعات نفسيا تعرض في ىذه السكرة عرضان خاصان،
يحيميا جديدة كؿ الجدة ،فيي تعرض عنيفة عاصفة ،كحاسمة قاصمة ،يفيض
منيا اليكؿ كيتناثر حكليا الرعب ...كيمثؿ حممة عذاب رىيبة سريعة الىثة
مكركىة ،يشيدىا المكذبكف ،ككأنما يشيدكف أنفسيـ فييا ،كيحسكف إيقاعات
سياطيا"(.)3

( )5األصكات المغكية – د.إبراىيـ أنيس  ،161 /كمبادئ المسانيات ،110 /د .احمد محمد
قدكر ط ،2دار الفكر ،مكتبة األسد ،دمشؽ ( 1419ىػ = 1999ـ) .كعمـ األصكات،149 /
 ،150د .كماؿ بشر ،دار غريب لمطباعة كالنشر ،القاىرة (2000ـ) ،د .ط.
( )6دركس في عمـ أصكات العربية ،75 ،74 /كينظر :التعبير القرآني كالداللة النفسية ،175 /
 ،176د .عبد اهلل محمد الجيكسي ،ط  ،1دار الغكثاني لمدراسات القرآنية ،بيركت ،لبناف
(1426ىػ = 2006ـ).
( )1في ظالؿ القرآف ،3424/6 :كينظر :نظرية السياؽ القرآني .157 /
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كالراء ذك قيمة فنية ،في سكرة القمر ،كىك أنسب ركم ليا ،الشتماليا عمى
السمة التك اررية كمف حيث تناغمو مع األحداث المفزعة ،ألنو "أقكل حرؼ مف
حركؼ العربية"(.)1
كتكازم حرؼ الركم مف أظير الخصائص المكسيقية في السكر المكية كىك
ذك عالقة بالناحية المعنكية كالمكضكعية ،كىك في سكرة القمر قد عـ الفكاصؿ
كميا ،فكأف تكازم فكاصميا في حرؼ الركم يدؿ عمى كحدتيا المعنكية كالفكرية(.)2
كيمخص مف جؿ ما تقدـ" :أف حرؼ الراء جعؿ مقاطع سكرة القمر ذات
كحد ىذا الحرؼ ىذه اآليات ...كأنو
نغمة كاحدة ،كما جعميا ذات كحدة كاحدة ،إذ ٌ
يقكم مف داللة المعنى باستم اررية كتأثيرية ،لما يعرؼ في المغة مف دالالت الراء
استمرار النغـ كاإليقاع ،كاستمرار التأثير في المعنى الذم قاـ بو" ( ،)3كيتناسؽ ىذا
مع استمرار األحداث كتكذيب المرسميف مف قبؿ أقكاـ نكح كعاد كثمكد كآؿ لكط،
كفرعكف ،ككأف الراء يقترف بتكرار المعاكدة إلى عذاب ىؤالء الذيف يكذبكف بيكـ
الديف ،إلى جانب محاكاة الراء ،مف حيث الييئة الكتابية ،لصكرة القمر كىيئة
طمكعو أكؿ كؿ شير إلى اليكـ الرابع عشر حتى يصير بد ار بحسب التقكيـ
اليجرم.

توازي المقاطع الصوتية

المقاطع الصكتية ذات أىمية بالغة في إحداث تك واز إيقاعي في سكرة القمر،
"لذلؾ كاف البد مف تناسب في تأليؼ المقاطع الصكتية ،كلعؿ مما بير بمغاء
العرب مف القرآف الكريـ ىذا التناسؽ الصكتي الذم ائتمؼ فيو المعنى ،بنظاـ
صكتي عجيب لـ يألفكه مف قبؿ ال في شعرىـ كال في نثرىـ"(.)4
كقد تنكعت المقاطع الصكتية في سكرة القمر بيف المقطع القصير كالطكيؿ
المغمؽ كالطكيؿ المفتكح ،كقبؿ التطرؽ إلى التكازيات المقطعية ،كبعد استقصاء
( )2إعجاز القرآف في دراسات السابقيف.404 /
( )3الجرس كاإليقاع في تعبير القرآف ،366 /د .كاصد ياسر الزيدم ،مجمة آداب الرافديف،
جامعة المكصؿ ،العدد التاسع ،أيمكؿ (1978ـ) ،كينظر :الفاصمة في القرآف.354 ،209 /
( )4جماليات المغة كغنى دالالتيا.298 /
( )1عناصر تحقيؽ الداللة في العربية ،83 /د .صائؿ رشدم شديد ،ط  ،1دار األىمية لمنشر
كالتكزيع ،األردف (2004ـ).
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تبيف أف السكرة تتضمف تسعمئة كسبعة
المقاطع ،في السكرة
استقصاء دقيقان ٌ
ن
كثالثيف مقطعان ،كيمكف بياف نسبة تردد أنكاع المقاطع مف خالؿ الجدكؿ اآلتي:
أنكاع المقاطع

النسبة األصمية
366

النسبة المئكية
39.06

الطكيؿ المغمؽ

399

42.58

172

18.35

القصير

الطكيؿ المفتكح

يتبيف مف ىذا الجدكؿ أف نسبة تردد المقاطع الطكيمة المفتكحة ضئيمة جدان
مكازنة بالمقاطع الطكيمة المغمقة كالمقاطع القصيرة ،كتحتؿ المقاطع المغمقة المرتبة
المسكغ في نسبة تردد ىذه األنكاع الثالثة مف
األكلى كتمييا المقاطع القصار ،كلع ٌؿ
ٌ
المقاطع في السكرة انسجاميا كطبيعة المكضكعات التي تعالجيا ىذه السكرة ،كخير
دليؿ عمى ذلؾ أف المقاطع المغمقة تتناغـ مع جكىا؛ ألنيا تدؿ عمى الحسـ
()1
،
تجكز"
كالقصـ ك "الجزـ القاطع كالجد الفاصؿ الذم ال مجاؿ فيو لتياكف كال ٌ
كىذا يتالءـ كمكضكعات السكرة التي يطغى عمييا كصؼ المكذبيف كعرض
عاقبتيـ عرضان عنيفان عاصفان.
كيؤكؿ استعماؿ المقاطع المغمقة إلى سرعة اإليقاع المتالئـ مع السرعة
الحاصمة في حيثيات السكرة كميا ،كما ذكرنا آنفا ،ألف "المقطع المغمؽ يستغرؽ في
( ،)2كما يتناسب استعماؿ
نطقو زمنان أقؿ مما يستغرقو نطؽ المقطع المفتكح"
المقاطع القصيرة (المتحركة) كمشاىد السكرة المبنية عمى الحركة كالسرعة ،كما
سبؽ الحديث عف ذلؾ ،كيتناسب استعماؿ المقاطع القصيرة بنسبة ضئيمة ،مع

عـ.361 /
( )1لغة القرآف الكريـ في جزء ٌ
( )2المسانيات كتحميؿ النصكص ،185 /د .رابح بكحكش ،ط  ،1عالـ الكتب الحديث ،األردف،
إربد (2007ـ).
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جكىا ،لداللتيا عمى االنشراح كاالستئناس كاالطمئناف ،إذ ال تتناسب مع مضمكف
ىذه السكرة الذم ىك "صراع بيف اإليماف كالكفر"(.)1
كمف مظاىر التكازم في سكرة القمر ،تكازيات المقاطع الصكتية كتكالييا،
أم تتابع المقطع القصير لمقاطع قصار أخر ،كتتابع المقطع الطكيؿ المغمؽ
لمقاطع طكيمة مغمقة أخرل ،كتتابع المقطع الطكيؿ المفتكح لمقاطع طكيمة مفتكحة
أخرل ،كىذا ما يسمى بػ (تكازم المقاطع الصكتية) أك بػ (التتابع المقطعي) ،كيمكف
بياف نسبة التتابعات المقطعية في الجدكؿ اآلتي:
العدد

تتابع المقاطع

الجزئي

صم+صم

80
4
3

صم+صم+صم

صم+صم+صم+صم

صمص+صمص
صمص+صمص+صمص

صمص+صمص+صمص+صمص

العدد

األصمي
الكمي
87

النسبة

المئوية

40.2

76
22
4
5

107

49.53

22

22

10.18

صمص+صمص+صمص+صمص+صمص
صمم+صمم

يمحظ مف الجدكؿ أف تكازيات المقاطع الطكيمة المغمقة كتتابعيا ىي األكثر
كركدان ،كفاقت النكعيف اآلخريف ،إذ نجد كركد ىذا النكع مف المقطع خمس مرات
عمى التكالي في خمس آيات ،كتكرر أربع مرات في قكلو تعالى:

(


 )  فالتتابع المقطعي كرد في:
ىك  /ىؿ  /قى ٍد  /ىي ٍس  /سر  /ىنٍمػ  /قي ٍر  /آ  /ىف /
ص ـ/ص ـ/ص ـ ص/ص ـ ص/ص ـ ص/ص ـ ص/ص ـ ص /ص ـ ـ /ص ـ

 
ككرد مرة في قكلو تعالى( :
   
 )  اآلية  28مف سكرة القمر،
( )3النص – السمطة – الحقيقة.241 /
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فالمقاطع الطكيمة المغمقة كردت بصكرة متكالية كما ىك مكضح في البنية المقطعية
اآلتية:
أف  /ىنٍمػ  /ما  /ىء
ىك /ىن ٍبػ  /بئػٍ  /يى ٍـ ٍ /
ص ـ /ص ـ ص /ص ـ ص  /ص ـ ص /ص ـ ص /ص ـ ص /ص ـ ـ /ص ـ

كتكازيات ىذه المقاطع الطكيمة المغمقة كأنيا تحاكي "الحث عمى التذكر
كالتدبر كأخذ العظة كالعبرة ...كالتأمؿ كالتدبر" ( ،)1كيحاكي تكازم المقاطع الخمسة
كتحدييـ بأف الماء قسمة بينيـ ،كمنحت تكازيات ىذه المقاطع كتكالييا
تنبيو الكفار
ٌ
السكرة إيقاعان سريعان متناغمان كعرض السكرة عرضان سريعان لبياف عاقبة ىؤالء األقكاـ
"الذيف ك ٌذبكا الرسكؿ فأىمكيـ اهلل كدمرىـ"(.)2
كتنتيي فكاصؿ سكرة القمر بمقطع طكيؿ مغمؽ قبمو قصير ،كقبميما (الثالث
مف األخير) طكيؿ مغمؽ في تسع كثالثيف فاصمة (ص ـ ص  /ص ـ  /ص ـ
ص) ،كقصير في ست عشرة فاصمة (ص ـ  /ص ـ  /ص ـ ص) ( ،)3كىذا ما
يسمى بػ (تكازم الفكاصؿ المقطعية) إذ يتناسؽ كمقاـ التيديد كالكعيد كمكاقؼ
الحسـ في ىذه السكرة.
كمما يتعمؽ بالتكازيات المقطعية :التقابؿ المقطعي في قكلو تعالى:
(   
( 
 )اآلية  47مف سكرة القمر ،كقكلو تعالى:



 )اآلية  54مف سكرة القمر.



كلك قطعنا ىاتيف المتكاليتيف مف متكاليات التكازم الصكتي فنمحظ أنيما
تسيراف عمى نسؽ إيقاعي مكحد عدا مقطع كاحد ،كما يكضح في التقطيع
المقطعي:
( )1عمـ المعاني ،413 /د .بسيكني عبد الفتاح فيكد ،ط  ،2مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع،
القاىرة (1425ىػ = 2004ـ).
( )2اإلعجاز البالغي في القرآف الكريـ.330/
( )3البنى كالدالالت في لغة القصص القرآني/
عماف ،األردف (2009ـ).

 ،43د .عماد عبد يحيى ،ط  ،1دار دجمة،
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لف  /ىك  /يسػ /

ص ـ ص/ص ـ ص/ص ـ ص /ص ـ /ص ـ ـ /ص ـ/ص ـ ـ  /ص ـ /ص ـ ـ /ص ـ ص /ص ـ/
ص ـ/ص ـ ص

إف
ٍ
 /ىى ٍر

/

ت  /قيػ  /ىف  /في
ىنٍمػ  /يمتػ  /ى

ىج ٍنػ

 /نا /

تًف

 /ك  /ىف

ص ـ ص/ص ـ ص/ص ـ ص /ص ـ /ص ـ ـ /ص ـ /ص ـ ـ /ص ـ ص /ص ـ ـ /ص ـ ص /ص
ـ /ص ـ /ص ـ ص

يمحظ أف الفرؽ في ىذيف التكازييف يكمف في مقطع كاحد كىك استعماؿ
ضػ) في آية المجرميف ،مقابؿ مقطع طكيؿ مغمؽ ( ىج ٍنػ) في آية
مقطع قصير ( ى
المتقيف ،ككأنو بذلؾ يحسـ المكقؼ كيحصر مكاف المتقيف بالجنة ،مع كجكد
التقابؿ الحركي في فاصمة اآليتيف ( يس يعر – ىنيىر) إذ إف الضمة ثقيمة تناسب ثقؿ
العذاب كالسعر ،أما المتقكف فيـ في نيىر كالفتحة خفيفة تحاكي مكاف المتقيف
كحاليـ.

توازي التكرار التركيبي الجسئي

يقصد بتكازم التكرار التركيبي الجزئي ،تكازم التكرار الصكتي في جزئيات
مككنات كممة كاحدة
التركيب ،أك تكرار بعض الفكنيمات بصكرة متكازية متتالية في ٌ
أك أكثر ،كيشكؿ ىذا النكع مف التكرار مممحان بار انز في سكرة القمر ،كىذا ما يسمى
بػ "اليندسات الصكتية"( )1في الدرس الصكتي الحديث ،كيقكـ ىذا النكع مف التكازم
عمى عنصر التكرار لجزئيات العبارة في عدد مف اآليات المتكالية.
كيعد التكرار الصكتي التركيبي مف أىـ عناصر اإلعجاز الصكتي في سكرة
القمر مف حيث تكظيؼ الصكت المتكرر بصكرة متناغمة كمنسجمة كالغرض الذم
سيقت لو السكرة ،كخير شاىد عمى ذلؾ ما يمحظ في قكلو تعالى( :

   
 )   ا آلية

 48مف سكرة القمر ،كىك تكازم فكنيـ السيف كتك ارره عمى التتابع كاالنفصاؿ معان،
إذ تكرر السيف أربع مرات في (يسحبكف –مس – سقر) ،كتكرر ثالث مرات عمى

( )1دليؿ الدراسات األسمكبية ،93 /د .جكزيؼ ميشاؿ شريـ ،ط  ،1المؤسسة الجامعية لمدراسات
كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف (1404ىػ =.)1984
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التكالي في (مس – سقر) إلى جانب تكازم الفتحات كتكالييا في (سقر) ،كبعد
التأمؿ يمحظ المتمقي السمات الصكتية لفكنيـ السيف الذم لو طبيعة احتكاكية تبدك
كاضحة عند النطؽ بو كيستشعر مدل مناسبة ىذا الصكت االحتكاكي الميمكس
لسياؽ اآلية كداللتيا ،إذ يتيكـ بالكافريف حينما تأكؿ النار أجسادىـ بمجرد
المماسة ليا ،كيأتي صكت السيف بما فيو مف احتكاؾ كصفير كأنو حكاية لصكت
احتكاؾ تمؾ النيراف بأجساد ىؤالء الكافريف ،ككأف الناطؽ بيذه السينات المتتالية
في (مس سقر) سيشعر بحكاية صكت الشيء الذم يشيط كيحترؽ عند تسميط
النيراف عميو ،كجاء ىذا التكازم التكرارم لصكت السيف متناغمان مع صكت
االحتكاؾ المتجاكب في أكؿ اآلية مف السيف المعبرة أيضان تماـ التعبير عف حكاية
صكت السحب كما فيو مف احتكاؾ كاضح في قكلو( :يسحبكف) إلى جانب تجاكب
االحتكاؾ المنبعث في أكؿ ىذه االية مع االحتكاؾ المتتابع في آخرىا ،كما يأتي
ىذا التتابع لالحتكاؾ كالمس في إذاقة العذاب متجاكبان مع تكازم الحركات المفتكحة
كتكالييا في (سقر) التي تدؿ عمى تكالي العذاب كسرعة غمياف تمؾ النيراف كتقمبيا
بأىميا(.)1
كلعؿ السيف أنسب فكنيـ يستعمؿ ،في مثؿ ىذه المكاقؼ الحاسمة ،كيكحي
بما يقتضيو المكقؼ مف خشكع كخكؼ نحك قكلو تعالى:

(


.)2()







كىكذا ،فإف التكرار الصكتي في سكرة القمر لو إيحاء فني جمالي يكسب
التعبير ركنقان كجماالن مف ناحية اإليقاع كالداللة في الكقت نفسو ،كىذا ما يعرؼ بػ "
اليندسة اإليقاعية كىي تكرار الفكنيمات في مقاطع نبرية"(.)3

( )1اإلعجاز الصكتي في القرآف الكريـ 118 /كما بعدىا.
( )1اآلية  108مف سكرة طو (.)20
( )2دليؿ الدراسات األسمكبية.93 /
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كىناؾ أنكاع أخرل لميندسات الصكتية المتعمقة بتكازم التكرار الصكتي
الجزئي منيا :ىندسة الفاتحة التي يقصد بيا تكازم الفكنيميف كتكرارىما في أكؿ كؿ
جزء مف الكالـ كما في:
قكلو تعالى   ( :
 )اآلية  33مف سكرة القمر.

(
كقكلو تعالى:






 )اآلية  42مف سكرة القمر.

كىندسة الخاتمة كىي تكازم الفكنيميف كتكرارىما في آخر الكالـ ( ،)1كما في
قكلو تعالى   ( :




 )  اآلية  43مف

سكرة القمر ،كقكلو تعالى ( :

 ) اآلية  45مف سكرة
القمر.
الز بر
تكازم الفكنيميف األخيريف.
الد بر
كتتضافر اليندسات الصكتية كتكازييا في سكرة القمر عمى شكؿ عجيب
منسؽ إذ أثرت في اإليقاع الداخمي المتسؽ كمضمكف ىذه السكرة.
كسبؽ الحديث عمى ىيمنة تكازم التكرار في فضاء سكرة القمر ،كىذا ما
كيسكغ
حدا ببعض الباحثيف أف يطمقكا عمى ىذه السكرة تسمية "سكرة التكرار" (،)2
ٌ
ذلؾ بكجكد المالمح التك اررية في ىذه السكرة ،ألف الغرض منيا ىك عرض صكر
النذارة المتكررة النزعاج ىؤالء الغافميف ،كمف أىـ المالمح التك اررية:

( )3المصدر نفسو.
( )1اإلعجاز الصكتي في القرآف الكريـ.118 /

174

آداب الرافدين – العدد ()58
1432هـ2010/م

تكرار اآليات الككنية المنذرة بقرب الساعة كعذاب الكافريف متمثمة فيانشقاؽ القمر كالطكفاف كسفينة نكح عميو السالـ ،كريح قكـ عاد ،كناقة ثمكد
كاىالكيـ بالصيحة ،ك إىالؾ لكط بالحاصب ،كاىالؾ فرعكف كقكمو بالطكفاف،
كتكرار اآليات السمعية ممثالن في (  






 )اآلية 4مف سكرة القمر ،كتكرار ذكر الرسؿ كبعثيـ

كنذارتيـ ألقكاميـ كتكرار مصارع المكذبيف كتكرار إنجاء المؤمنيف مف األمـ
السابقة ،كتكرار االمتناف عمى العباد بنعمة تيسير القرآف الكريـ لمذكر أربع مرات


في قكلو( :

  
 ،) كتكرار الحض عمى التذكر كاالتعاظ م ار انر في

قكلو تعالى( :فيؿ مف مدكر) ست مرات ،كتكرار النذارات إلى العباد بصكرىا
المختمفة ،كتكرار لفظة (النذر) بمفظيا كمادتيا إحدل عشرة مرة ،كتكرار لفظة
(العذاب) سبع مرات مضافا في ست منيا الى الضمير المكني عف البارم عز
كجؿ (عذابي) ،كتكرار اإلذاقة لمعذاب م ار انر حيث تكررت عبارة (فذكقكا عذابي
كنذر) ،كتكررت لفظة (ذكقكا) ثالث مرات ،كتكررت لفظة (الزجر) بمادتيا مرتيف
( )1في قكلو تعالى:
(مزدجر ،كازدجر) ،كتكررت لفظة األخذ بمادتيا مرتيف

(




 ) اآلية  42مف سكرة القمر.

 تكرار عشريف * فاصمة مف فكاصؿ سكرة القمر عمى النحك اآلتي :كركدمستمر مرتيف في اآليتيف (  ،)19،2كمستقر في (  ،)38،3كالنذر في ( ،)41،5
كنذر ست مرات في (  ،)39 ،37 ،30 ،21 ،18 ،16كبالنذر ثالث مرات في
( ،)36 ،33 ،23كمدكر في (  ،)51 ،40 ،32 ،17 ،15إلى جانب تكرار ركم
الراء في اآليات كميا مف دكف استثناء.
( )2اإلعجاز الصكتي في القرآف الكريـ.117 /
(*) مف أضعاؼ العدد (خمسة) متناسؽ مع الشكؿ الدائرم.
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كتدخؿ ىذه المالمح التك اررية ضمف تكازم التكرار الصكتي في جزئيات
التركيب في سكرة القمر كالتي سببت إيجاد إيقاع جميؿ متناغـ كسياؽ السكرة
المكحية ،في معظـ األحكاؿ ،بالشدة كالمبالغة كىما عنصراف ميماف مف عناصر
التكرار ،كمف أىـ المباني الدالة عمى الشدة كالمبالغة :بنية (اقترب) عمى كزف
(افتعؿ) ،إذ كردت في افتتاح السكرة ،كىي أبمغ مف (قرب) ،ثـ كصؼ السحر بأنو
مستمر ،كىك يعني ىنا مطردان دائمان ثـ يأتي بو الرسكؿ عمى مر األزماف ،كىك
ظاىر في ترادؼ اآليات كتتابع المعجزات( ،)1كقيؿ" :مستمر قكم محكـ ،مف قكليـ
استمر مريرة كقيؿ :ىك مف استمر الشيء إذا اشتدت م اررتو" ()2؛ أك يقصدكف بو
سح انر متكر انر معركفان معيكدان ( ،)3كالفعؿ المضارع (يعرضكا) يدؿ عمى تكرار اآليات
كاستمرارىا؛ ألف الفعؿ المضارع في الشرط يفيد احتماؿ تكرر الحدث كىك مناسب
فعؿ) الداؿ عمى تكرار الحدث في مكاضع
لقكلو (مستمر) ،كيمحظ استعماؿ تكازم ( ٌ
()4
 ،كخ ٌشعان،
متعددة ،منيا كك ٌذبكا كاتٌبعكا لمداللة عمى المبالغة في اتباع اليكل
كك ٌذبت ،كك ٌذبكا تكررت لمداللة عمى المبالغة في التكذيب كتككيدىا ،فك ٌذبكا عبدنا
كردت بعد (ك ٌذبت) أم ك ٌذبكا نكحان تكذيبان عمى عقب تكذيب(.)5
كتنطكم ىذه السكرة عمى حبكة داللية صكتية عالية جدان ،كيبدك أف ىذا
متأت مف بنيتيا السردية الحكائية المتكررة ،لما تنطكم عميو الحكاية مف ترابط
حدثي ،كتسمسؿ زمني ،عمى حيف تعمؿ البنية التك اررية الصكتية المكازية عمى
تكحيد فكرة الحكاية عمى تعدد صكرىا ،كترابطيا بانسجاـ صكتي و
عاؿ ،إذ تقكـ
اآلية المكررة صكتيان بخمؽ تك واز مع كؿ حكاية مترابطة تظير ببنية نحكية متقاربة
مع البنى المتشابية ليا في السكرة(.)6
( )1مفاتيح الغيب ،290/29 :كركح المعاني.92/17 :
( )2الكشاؼ.421/4 :
( )3التحرير كالتنكير.167/27 :
( )4مف أسرار البياف القرآني  232 /كما بعدىا.
( )5الكشاؼ ،423 ،422/4 :كمفاتيح الغيب ،305/29 :كأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ:
.265/5
()1التكازم في القرآف الكريـ.55 /
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 إذ كرد في،)فعؿ
ٌ ( كمف البنى المتكازية الدالة عمى الشدة كالمبالغة بناء
:مجمكعة مف اآليات عمى النحك اآلتي








)2(

] )9(



)1( تكاز صكتي

(

] )3( ) اآلية



(


) اآلية 

.)12(  (اآلية  (




(

)32 ،22 ،17( ) اآلية   

    (

)2( تكازم صكتي

)3(

] ] )18( ) اآلية

] ] )23 ( ) اآلية  (
)2(
)33( ) اآلية   (
)2(
]]
   (
) اآلية     

)34(







(

] ] )38( ) اآلية



(
) اآلية   

)1(

] )42(

يستنبط مف التكازيات المذككرة آنفان أف لفظة (ك ٌذبت) ىيمنت في فضاء
، ألف بؤرة السكرة ىي تكذيب مصارع ىؤالء المكذبيف مف األمـ السابقة،سكرة القمر
 إذ،كما يمحظ أف التكازيات جاءت متداخمة متشابكة في إطار العمكـ كالخصكص
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نجد أف التعبير القرآني قبؿ أف يعرض تكذيب األقكاـ السابقة استيؿ كالمو بتكازم
صيغة (كذبكا) ممتصقة بالحقة كاك الجماعة في اآلية الثالثة ،كجاء ىذا متكازيان مع
صيغة (ك ٌذبكا) في اآلية الثانية كاألربعيف ،كتكسط بيف ىاتيف اآليتيف المذككرتيف
تكازيان آخر عف طريؽ تكرار الفعؿ (ك ٌذبت) أربع مرات ،إذ "يقكـ بعممية الربط
كالدمج ..مف حيث ىك فعؿ متكرر تكر انر متكات انر ،كينتيي ىذا الجانب ...مف
السخرية التي تكشؼ كحدة المصير كما كشفت كحدة السمكؾ" ( )1في قكلو تعالى:


(




 )  اآلية  43مف

سكرة القمر ،كيتالءـ ىذا التكازم مع ترابط حدثي كتسمسؿ زمني ،كىذا ضمف
اإلطار الخاص ،أما اإلطار العاـ فيك يتمثؿ في التكازم التركيبي الجزئي عف
فعؿ) الدالة عمى المبالغة كتكرار الحدث.
طريؽ بنية ( ٌ
كلقد تفطٌف الزمخشرم رحمو اهلل (ت 538ىػ) إلى التكازم التكرارم التركيبي
(  
الجزئي في قكلو تعالى:

   


 )اآلية  9مف سكرة القمر ،كعمٌؿ كركد (فكذبكا)

عقب (ك ٌذبت) بقكلو" :معناه :ك ٌذبكا فكذبكا عبدنا ،أم كذبكه تكذيبان عمى عقب
تكذيب ،كمما مضى منيـ قرف مكذب تبعو قرف مكذب"(.)2
كحقٌقت الحقة (نا المتكمميف) الممتصقة ببعض المباني داللة المبالغة
كالتعظيـ ضمف التكازيات الجزئية لمتكرار الصكتي عمى النحك اآلتي:
قاؿ تعالى:

(





 )  اآلية(.)11
قاؿ تعالى )  ( :اآلية(.)12
قاؿ تعالى   ( :
 )اآلية (.)13

( )1النص – السمطة – الحقيقة .241 /
( )2الكشاؼ ،423 ،422 /4 :كمفاتيح الغيب.305 /29 :
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( :قاؿ تعالى

)14( ) اآلية  
   ( :قاؿ تعالى
)15( ) اآلية 
   ( :قاؿ تعالى
،22 ،17 ( ) اآليات   
.)40 ،32
) اآلية   ( :قال تعالى
.)19(


(
:قاؿ تعالى
.)31( ) اآلية  
   (
:قاؿ تعالى

.)34(  (اآلية    
.)35(  (اآلية  ( :قاؿ تعالى
) اآلية   ( :قاؿ تعالى
.)36(
.)37(  (اآلية ( :قاؿ تعالى


(
:قاؿ تعالى








.)42(






) اآلية



(

:قاؿ تعالى

.)49(  (اآلية
    ( :قاؿ تعالى
)50(  (اآلية 
)   ( :قاؿ تعالى
.)51( اآلية

كيمحظ في داخؿ ىذه التكازيات تك واز آخر عف طريؽ ٌإنا كتك ارره في افتتاح
:مجمكعة مف اآليات يمكف تكضيح ذلؾ عمى النحك اآلتي





)19(  
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)31(  




)34(     


)49( 



ٌإنا



تعددية البناء التكرارم التركيبي ،كىي
تشترؾ ىذه اآليات الكريمات في ٌ
جاءت متناسقة مع التكرار الحدثي أك السرد الحكائي لمصرع ىؤالء المكذبيف في
اآليات الثالث األكلى ،مع اختتاـ الحديث ببياف قدرتو عمى كؿ شيء في الكجكد.
كيسيـ التصاؽ الحقة ضمير جماعة الغائبيف (ىـ) ببعض األبنية في داللة
الكثرة كالمبالغة بصكرة متكازية في اآليات اآلتية:

(
قاؿ اهلل تعالى:
 ) اآلية ()3
قاؿ تعالى ) ( :اآلية ()4
قاؿ تعالى ) ( :اآلية ()6


(
قاؿ تعالى:





( اآلية (.)7

قاؿ تعالى )  ( :اآلية (.)9
قاؿ تعالى   ( :
 )  اآلية ()20


(
قاؿ تعالى:


 )اآلية ()27





(
قاؿ تعالى:
  

(اآلية ()28
قاؿ تعالى )  ( :اآلية
(.)29
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(

:قاؿ تعالى

.)31( ) اآلية  


(
:قاؿ تعالى

    
.)34( ) اآلية  

) اآلية  ( :قاؿ تعالى
.)37(
.)38( ) اآلية ( :قاؿ تعالى
  ( :قاؿ تعالى




.)42( ) اآلية 

(
:قاؿ تعالى

.)46( ) اآلية 






إلى جانب لكاحؽ آخرل دالة عمى الكثرة كالمبالغة كالحقة الكاك كالنكف
....كسابقة نكف المضارعة
كمف التكازيات التي تشكؿ جزءان مف التكرار الصكتي التركيبي لمداللة عمى
:المككف مف
)المبالغة كالتككيد في األمر استيالؿ مجمكعة مف اآليات بػ (كلقد
ٌ
: قد (حرؼ تحقيؽ) يمكف تكضيح ذلؾ عمى النحك اآلتي+  الـ القسـ+ الكاك


(

)4( ) اآلية   
  (
)15( ) اآلية 

(

،32 ،22 ،17 ( ) اآلية   
)40

(
)36(  (اآلية 
كلىقىد
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( )  اآلية

(  
 )اآلية ()38
(



 )اآلية ()41
(

 )  اآلية ()51




كلـ يرد افتتاح ىذه اآليات الكريمات بػ (كلقد) عبثان ،بؿ شكؿ مممحان داالن
عمى تككيد عذاب المكذبيف كبياف عاقبتيـ المميئة باإلىالؾ ،كىذا ما يطمؽ عميو
بمحتكل
(تكازم التكرار التركيبي الجزئي) يقصد بو تكرار البنية التركيبية مع ممئيا
ن
مختمؼ ،فيعاد استعماؿ سالسؿ متشابية ،تيقٌدـ مف خالليا أحداث متنكعة كتقكـ
بكظيفة صكتية ميمة ،كىي المحافظة عمى استم اررية التقسيـ الصكتي الداخمي،
إلى جانب خمؽ ألفة لدل المتمقي عمى مستكل الشكؿ(.)1
كىناؾ تك واز صكتي جزئي داؿ عمى المبالغة عف طريؽ تكرار لفظة (كؿ)،
لمداللة عمى التعميـ كالكثرة كالمبالغة ،كقد كرد (كؿ) ثالث مرات في أكاخر سكرة
القمر ككأف التعبير القرآني ،عقب بياف عاقبة ىؤالء الجاحديف ،يريد أف يؤكد
كيعمـ تكبيخان كتقريعان لؤلقكاـ الالحقيف الذيف يجحدكف بعد ىذه األقكاـ الخمسة
ٌ
المذككرة ،كيمكف تكضيح ىذا التكازم عمى النحك اآلتي:

( )1عمـ لغة النص– النظرية كالتطبيؽ ،131 /د .عزة شبؿ محمد ،ط  ،1مكتبة اآلداب ،القاىرة
(1428ىػ =.)2007
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(





()49

)

(
()52
)

ككؿ

(









)53( )
كعد اإلماـ الغزالي ىذه اآليات الكريمات مف (جكاىر القرآف)(.)1
ٌ
فعاؿ) مرتيف
كىناؾ أنماط متكازية أخرل دالة عمى المبالغة نحك تكازم بناء ( ٌ
متكاليتيف في اآليتيف الخامسة كالعشريف كالسادسة كالعشريف ،تكبيخان كتقريعان
لممكذبيف الضاليف ،إلى جانب ككف األلفاظ دالة عمى المبالغة بحد ذاتيا نحك
استعماؿ المزدجر أبمغ مف الزجر ،ألنو عمى كزف (مفتعؿ) كىك أبمغ مف فعؿ،
كاإلنباء أيضان يدؿ عمى المبالغة كىك أبمغ مف اإلخبار ،ألف النبأ أىـ مف الخبر،
كتكلٌى عنيـ يدؿ عمى المبالغة كىك أبمغ كأشد مف اإلعراض ،كنكر بضمتيف ىك
الفظيع البالغ النكارة ،كىك أشد كأثقؿ مف النكر بضـ فسككف لما فيو مف تكالي
ثقيميف( ،)2كالساعة أدىى بمعنى أعظـ داىية كىي األمر المنكر الفظيع الذم ال
ييتدم إلى الخالص عنو ،كأمر أشد م اررة في الذكؽ ( ،)3كمالمح أخرل دالة عمى
شدة األمكر كالمبالغة فييا مييمنة في فضاء سكرة القمر مع إسياـ الطابع التكرارم
الممحكظ آليات ىذه السكرة ،لمداللة عمى المبالغة.
كمف المالمح الدالة عمى التكازم التكرارم الصكتي في جزئيات التركيب تكرار
بعض الصيغ كتكرار اسمي الفاعؿ كالمفعكؿ ،في فكاصؿ سكرة القمر ،بصكرة
متكازية ،إذ يسمى بػ (تكازم الصيغ في الفكاصؿ) مما يؤدم إلى خمؽ تقاربات
صكتية متماثمة تجعؿ النص متسمان بطابع نسقي معيف ،كأف تككف أجزاؤه متصالن
( )1جكاىر القرآف ،111 /أبك حامد الغزالي (ت 505ىػ) ،تحقيؽ ،سالـ شمس الديف ،المكتبة
العصرية ،بيركت 1427ىػ =2006ـ.
( )2مف أسرار البياف القرآني 240 /كما بعدىا ،ك .170
( )3ركح المعاني.11/27 :
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بعضيا ببعض لخمؽ إيقاع متك واز في الفكاصؿ ( ،)1كمف أمثمة تكرار اسـ الفاعؿ في
فكاصؿ سكرة القمر:
ـ ػي س ػٍػ ت ػى ـ ػ ػً ر
//
//
//
//
تكاز صكتي جزئي //ص
ـ ػي ف ػٍػ ىػ ػىػ ـ ًػ ر
//
//
//
//
كحقؽ ىذا التكازم درجة عالية مف الربط عمى المستكل الصكتي إذ لكاله لتطابقت
الكممات كلذىب معناه(.)2
كيمحظ أف فكاصؿ سكرة القمر قد شكمت تكازيان صكتيان نتيجة تكرار الصيغ
كاألبنية المتشابية التي تتكزع بنسؽ منظـ في المجمكعات اآلتية:
المجمكعة المتكازية األكلى :تتمثؿ في الفاصمة المنتيية بمقطع طكيؿمغمؽ بكسر ما قبؿ اآلخر إذ جاء ست عشرة فاصمة بيذه البنية المتكازية نحك:
مدكر ( ،)17
مستمر ( ،)2مستقر (  ،)3منتشر (  ،)7منيمر (  ،)11م ٌذكر ( ٌ ،)15
مدكر
مدكر (  ،)32مستقر ( ٌ ،)38
مدكر (  ،)22المحتظر ( ٌ ،)31
مستمر ( ٌ ،)19
مدكر ( ،)51مقتدر (.)55
( ،)40مقتدر ( ،)42منتصر (ٌ ،)44
أما المجمكعة المتكازية الثانية فتتمثؿ في بنية (في يعؿ) كتتضمف خمسعشرة فاصمة نحك :ينكر (  ،)6دسر (  ،)13نذر (  ،)16نذر (  ،)18نذر ( ،)21
سعر (  ،)24نذر (  ،)30نذر (  ،)37نذر (  ،)39سعر (  ،)47ككردت في خمسة
مكاضع ممتصقة بسابقة األلؼ كالالـ نحك :النذر (  ،)5النذر (  ،)41الزبر ( ،)43
الدبر ( ،)45الزبر (.)52
كالمجمكعة الثالثة تضـ بنية (فى ىعؿ) في :قى ىمر (  ،)1شكر (  ،)35أمر( ،)46سقر ( ،)48ىنيىر ( ...)54كمجمكعات متكازية أخرل.
( )4اإلعجاز الصرفي في القرآف الكريـ ،189 /د .عبد الحميد ىنداكم ،ط  ،1المكتبة العصرية
لمطباعة كالنشر ،بيركت (1422ىػ = 2001ـ).
( )1الربط كأثره في تماسؾ النص ،93 ،92 /نياز محسف عبد العزيز ،رسالة ماجستير جامعة
صالح الديف ،كمية المغات (1428ىػ = 2007ـ).
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يرل المتمعف أف ىذه المجمكعات منحت فكاصؿ سكرة القمر نسقان متكازيان،
انطالقان مف العالقة الكطيدة بيف الصكت كالداللة مف خالؿ فضاء التكرار
المكررة كالمتكازية ىدفيا اإلثارة كالتعبير القرآني
لمجمكعة مف الفكاصؿ ألف البنى
ٌ
()1
يكرر إالٌ ما ييدؼ نقمو إلى مخاطبيو" .
"ال يكرر إالٌ ما يثير اىتمامو ،كال ٌ
توازي التكرار التركيبي الكمي
يمتقي التكازم مع التكرار في معظـ األحياف ،أك ىك نمط مف أنماط التكرار
الذم ىك سر االنسجاـ ( )2بيف اآليات في سكرة القمر ،كيقصد بتكازم التكرار
الصكتي في كميات التركيب ،تكرار البنى التركيبية "عمى شكؿ آية متكررة عمى
امتداد السكرة بيف الحيف كاآلخر" ( ،)3كمف أمثمة التكازم التي تقكـ عمى عنصر

التكرار التركيبي الكمي في سكرة القمر قكلو تعالى( :





 )اآلية  22مف سكرة القمر إذ تكرر ىذا التركيب بصكرة
كمية أربع مرات عمى أبعاد متغايرة ،فبيف التكرار األكؿ كالثاني أربع آيات ،كبيف
الثاني كالثالث سبع آيات ،كبيف الثالث كالرابع ست آيات أيضان بحسب اقتضاءات
السرد في كؿ حكاية كتحافظ ىذه البنى التك اررية عمى تكازييا الداللي مع البنية
االنقطاعية الصكتية ،إذ يأتي السؤاؿ اإلنكارم بعد كؿ أمة ىالكة(.)4
اقتضاء كتكازم التركيب الصكتي الكمي لآلية
إذف فتكرار ىذا التركيب كرد
ن
في التعقيب عمى بعض قصص السابقيف الكاردة في السكرة ،كىي قصص قكـ
نكح ،كىكد ،كصالح ،كلكط ،كفرعكف ،ككرركا ليجددكا عند سماع كؿ نبأ مف أنباء

( )1المسانيات كتحميؿ النصكص .184 /
( )2الربط كأثره في تماسؾ النص.85 /
( )3التكازم في القرآف الكريـ.54 /
( )4التكازم في القرآف الكريـ.55 /
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األكليف اتعاظان كتنبييان ،كاف كالًّ مف تمؾ األنباء مستحؽ العتبار يختص بو ،كأف
يتنبيكا كي ال يغمبيـ السيك كالغفمة ،كما ذىب إلى ذلؾ معظـ المفسريف(،)1
أم "حثان عمى العظة كاالعتبار كالتأمؿ كالتدبر"(.)2
مدكر) في سياؽ االستفياـ
كقد كرد ىذا التركيب المتكازم(ؼ  +ىؿ  +مف ٌ +
اإلنكارم في قكلو تعالى )   ( :بمعنى
ىؿ مف يحفظ كيتمكه ،أم سيمناه لالتعاظ حيث أتينا فيو بكؿ حكمة كجعمناه بحيث
يعمؽ بالقمكب كيستمذ سماعو مف خالؿ التكرار الصكتي المتكازم ليذا التركيب،
إلى جانب أمر آخر يتمثؿ في أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ لما ذكر بحاؿ نكح
عميو السالـ ككاف لو معجزة قيؿ لو :إف معجزتؾ القرآف كأنما اآلية المتكازية


المكررة (
  
كيتحدل بو في العالـ كيبقى عمى
 ) تذكرة لكؿ أحد
ٌ

مر الدىكر حتى ال ينكر أحد حادثة انشقاؽ القمر عمى مر األزماف ( ،)3ككأف اآلية
ٌ
ميسر لمذكر كالفيـ كالحفظ ،ك ٌأنو إذا لـ يستفد الناس مف ىذه
تؤكد "أف القرآف ه
المزية القرآنية الفريدة فإنيـ ىـ الخاسركف كالمسؤكلكف عف ىذا ،إنيـ لـ يتذكركا،
كلك تذكركا الستفادكا" ( ،)4كىذا ما يسمى بمفيكـ القصدية في االتجاه التداكلي
الحديث(.)5

( )5الكشاؼ ،428/4 :كينظر :تأكيؿ مشكؿ القرآف ،240 /ابف قتيبة (ت 276ىػ) ،تحقيؽ:
أحمد صقر ،ط  ،3دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ( 1401ىػ = 1981ـ) ،كجامع البياف
عف تأكيؿ آم القرآف ،112 /27 :كالبحر المحيط ،177 /8 :كالتحرير كالتنكير.183 /27 :
( )1عمـ المعاني.413 /
( )2مفاتيح الغيب.300/29 :
( )3تصكيبات في فيـ بعض اآليات ،14 /د .صالح عبد الفتاح الخالدم ،ط  ،2دار القمـ،
دمشؽ ،سكرية (1416ىػ = 1995ـ).
( )4استراتيجيات الخطاب ،78 /عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،ط  ،1دار الكتاب الجديد
المتحدة ،دار الكتب الكطنية ،بنغازم -ليبيا ( 2003ـ) ،كينظر :كماؿ المغة القرآنية ،180 /
د .محمد محمد داكد ،دار المنار لمطبع كالنشر كالتكزيع ،القاىرة (2007ـ).
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كقد ذىب الزركشي (ت 794ىػ) إلى أف الفائدة العظمى لتكازم التكرار الصكتي
( ")1كيمكف القكؿ :إف
تقرر
ليذا التركيب ىي "التقرير ...ألف الكالـ إذا تكرر ٌ
التكازم التكرارم الكمي ليذا التركيب يرشح غيظان كانتقامان مف ىؤالء الذيف طالبكا
بانشقاؽ القمر ثـ لـ يتكبكا كلـ يؤمنكا ،كما أف ليذا التكازم التركيبي أث ار ميما "في
تحقيؽ التكازم بيف الجمؿ كفي تحقيؽ إيقاع مكسيقي لمجمؿ"(.)2
كمف أمثمة تكازم التكرار التركيبي الكمي في سكرة القمر أيضان تكرار تركيب
(  
االستفياـ الخبرم في قكلو تعالى:
 ) ثالث مرات في اآلية السادسة عشرة
كالثامنة عشرة ،كالحادية كالعشريف.
المككف مف (ؼ  +كيؼ  +كاف  +عذابي  +ك  +نذر)
ككرد ىذا التركيب
ٌ
"عمى صكرة غير مألكفة ،فيبدك كاضحان أف ليذا التكرار مقصدان غير مقصد
التككيد ،إذ يمتد كيطكؿ في سمسمة تنظـ السكرة كميا ،كتأخذ بيا مف جميع
أطرافيا"( ،)3كالتنذير بمعنى كيؼ كاف كعيد إنذارم ،كرد بحذؼ الياء ،أك كيؼ كاف
عاقبة إنذارم(.)4
كقد كرد تكرار ىذا التركيب في قصة عاد مرتيف ،كلـ يقع في قصة قكـ نكح
مرة كاحدة ،كيمكف التسكيغ لذلؾ بأف عادان لما كذبكا ىكدان،
كقصة ثمكد بعد إالٌ ٌ
عميو السالـ ،امتحنكا بالقحط ثالث سنيف ،كاشتد األمر عمييـ حتى بعثكا كجكىيـ
إلى مكة ليستسقكا ليـ ،كقد اشتد األمر عمييـ ،كىذا أشد تخكيؼ لك كقفكا لمتذكر،
خكؼ بذلؾ آؿ فرعكف ،كلما أخذت عاد بالسنيف ثـ استكصمكا بالريح العقيـ،
كقد ٌ
( 
كرد متكر انر ،فأشار قكلو أكالن
( )5البرىاف ، 9/3 :بدر الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي (ت

794ىػ) ،تحقيؽ :محمد أبك

الفضؿ إبراىيـ ،المكتبة العصرية ،بيركت (1427ىػ = 2006ـ).
( )1مكسيقى المغة  ،137 /رجب عبد الجكاد إبراىيـ ،ط  ،2دار اآلفاؽ العربية ،القاىرة
(1428ىػ = 2008ـ).
( )2إعجاز القرآف في دراسات السابقيف.393 /
( )3البحر المحيط ،176/8 :كينظر :مفاتيح الغيب.299 /29 :
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قدـ ليـ مف منع المطر كشدة
 ) إلى ما ٌ
قدـ ليـ مما
السنيف عمييـ كىالكيـ كما أنذركا بو مف ذلؾ ،كأشار قكلو ثانيان إلى ما ٌ
باشركه كشاىدكه مف العذاب بالسنيف كقطع دابرىـ كاستئصاليـ بالريح العقيـ كجاريان
مع ىذا التنكع مف امتحانيـ في الدنيا كاآلخرة(.)1
كذىب بعض العمماء إلى أف كركد اآلية في المرة األكلى إشارة إلى عذابيـ في
الدنيا ،كالثانية إشارة إلى عذابيـ في اآلخرة ،كذكركا أف األكلى لتحذيرىـ كتنبيييـ
قبؿ إىالكيـ ،كالثانية لتحذير غيرىـ بيـ بعد إىالكيـ(.)2
كيرل الغرناطي (ت 708ىػ) أف ىذا التأكيؿ بعيد ،ألف سكرة القمر بأسرىا
عبارة عف تذكير كفار العرب مف قريش كغيرىـ بما نزؿ بمف تقدميـ مف مكذبي
األمـ ،كانما ذكركا بحاصؿ قد كقع بمف سمؾ مسمكيـ ،ليعترفكا خبره فيتعظكا،
كعمى ىذا جرل تذكارىـ في الكتاب العزيز ،فتارة بما يشاىد مف خمؽ السماكات
كاألرض كشبو ذلؾ ،كتارة بما يعمـ خب انر ،أما كعظيـ بعذاب اآلخرة كىـ ال يؤمنكف
كيكفركف بالرحمف فبعيد غير مطابؽ قكلو :عقب كؿ قصة (  

 )كال قكلو تعالى( :

   
.)3()

كيعد ىذا التكازم التكرارم التركيبي الكمي سمة تمثؿ "عصب اإليقاع ......في
سكرة القمر" ( ،)4كقيؿ :إنو ال يعد تك ار انر ،ألنو يكجد "تماسؾ بيف الحركؼ كتجاذب

( )4مالؾ التأكيؿ ،1053 ،1052 /2 :أحمد بف إبراىيـ الغرناطي (ت 708ىػ) ،تحقيؽ سعيد
الفالح ،ط  ،1دار الغرب اإلسالمي ،بيركت ،لبناف ( 1403ىػ = 1983ـ) ،كينظر :الظاىرة
 ،116 ،115نذير حمداف ،ط  ،1دار المنايرة لمنشر ،جدة
الجمالية في القرآف الكريـ/
(1412ىػ = 1991ـ).
( )1أسرار التكرار في القرآف ،197 /محمكد بف حمزة الكرماني (ت بعد 500ىػ) ،تحقيؽ :عبد
القادر أحمد عطا ،دار بك سالمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،تكنس ( 1953ـ) ،كبصائر ذكم
التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز ،446/1 :مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز آبادم
(ت817ىػ) ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،المكتبة العممية ،بيركت ،د.ط ،د.ت.
ككشؼ المعاني في متشابو المثاني ،190 ،189 /بدر الديف بف جماعة (ت 733ىػ) ،تحقيؽ،
د .محمد محمد داكد ،ط ،1دار المنار لمنشر كالتكزيع ،القاىرة (1418ىػ = 1998ـ).
( )2مالؾ التأكيؿ ،1055 ،1054 /2 :كينظر :التكرار األسمكبي في المغة العربية.128 /
( )3النص – السمطة – الحقيقة .239 /
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بيف الكممات ،كتساكؽ في النغـ المنطمؽ منيا ،فال خمخمة ،كال اضطراب ،كال ثقؿ،
بؿ ىي كياف كاحد ،)1("...كبعبارة أخرل :إف كركد ىذيف التكازييف التركيبييف بصكرة
كمية ال يدالف عمى التكرار ،بؿ يكحياف لمعيف بالفزع الدائـ كباألثر المستمر،
ككأنيما حدث جماعي حاضر يمكف أف يحدث مثمو في أم زماف كمكاف(.)2
أف التكازم التكرارم التركيبي بصكرة كمية لآليتيف المتيف ذكرتا
يبدك مما تقدـٌ :
سابقا عامؿ مكسيقي يسيـ في جمالية اإليقاع الداخمي مع جمالية المعنى ،كذلؾ
عف طريؽ تكرار بعض التراكيب عقب القصص المذككرة في ىذه السكرة ،كيكحي
اء بيـ عف طريؽ
التكرار ىذا بتجدد عذاب ىؤالء المكذبيف كاىالكيـ استيز ن
االستفياـ االنكارم في قكلو تعالى  ( :

  
 ) كاالستفياـ الخبرم في قكلو تعالى:
(،)   

ككأف ىذيف التركيبيف المكرريف يسيراف عمى نسؽ إيقاعي مكحد.

نتائج البحث

لقد تمخض عف البحث جممة نتائج نكجزىا فيما يأتي:
تنماز سكرة القمر بكثرة التكازيات الصكتية كأنكاعيا نحك الدقيؽ كالمتقاربأكثر مف السكر األخرل ،كىي ظاىرة ممحكظة فييا تضفي عمى جرس ألفاظيا
طابعا جماليا كمممحا مكسيقيا.
 تصاحب فكنيمات سكرة القمر مصكتات قصيرة بصكرة كبيرة ،ككثرة ىذهالمصكتات كتكازييا ليا دالالتيا اإليحائية تتناسب كعرض مشاىد سكرة القمر
كأحداثيا الممزكجة بالحركة نحك انشقاؽ القمر كتقمب األقكاـ السابقة قكما بعد قكـ،
ككرد تكالي الفتحات كالضمات متناغما مع تكالي األحداث كالسرعة تماـ التناغـ
ككأنو يحاكي سرعة أخذ ىؤالء المكذبيف صكب العذاب.

( )4إعجاز القرآف في دراسات السابقيف.397 /
( )5الظاىرة الجمالية في القرآف الكريـ.378 /
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 ىيمنت عمى سكرة القمر مشاىد حركية ذات أبعاد دائرية كيجمي ذلؾ فيربط القمر بالساعة إذ إنيما مف األجراـ الفمكية الجكالة شبو الدائرية ،إلى جانب
ىيمنة األلفاظ المكحية بأشكاؿ دائرية مع األعداد الدائرية الشكؿ.
ككحد آيات ىذه
 تكازم حرؼ الركم ساىـ في منح السكرة إيقاعا مكسيقياٌ ،السكرة لمداللة عمى استمرار التأثير في المعنى الذم قاـ بو ،كىذا يتناسؽ مع
استم اررية الحدث كالتكذيب مف لدف األقكاـ السابقة ،ككأف الراء يقترف بتكرار
المعاكدة إلى عذاب ىؤالء المكذبيف إلى جانب تناسب ىيأة الراء لصكرة القمر حيف
طمكعو أكؿ كؿ شير.
 إف المقاطع الصكتية ذات أىمية بالغة في خمؽ تكاز إيقاعي في سكرة القمر،أف المقاطع الطكيمة المغمقة أكثر كركدان في سكرة القمر ،ككذلؾ مف حيث تتابعيا
كٌ
لنظيراتيا أكثر استعماالن ،كجاء ىذا مالئما مع طبيعة المكضكعات التي تعالجيا
كتحدييـ ،كمنحت ىذه المقاطع السكرة
ىذه السكرة كالحسـ كتنبيو الكفار كتتابعيـ
ٌ
إيقاعان سريعان يدؿ عمى سرعة عذاب المكذبيف بعد إنكارىـ لحادثة انشقاؽ القمر.
 لقد ىيمف تكازم التكرار في فضاء سكرة القمر ،كىك متناسب كالبنية السرديةالحكائية المتكررة لمسكرة لما فييا مف ترابط حدثي ،كما تسيـ الشدة كالمبالغة ،كىما
عنصراف ميماف مف عناصر التكرار ،في خمؽ جك شديد مالئـ مع مقاـ ىؤالء
المكذبيف.
 تشترؾ آيات سكرة القمر في تعددية البناء التكرارم التركيبي الجزئي ،كتأتيالتكازيات متداخمة كمتشابكة متناسقة مع التكرار الحدثي لمصرع ىؤالء المكذبيف،
ككأف السكرة مبنية عمى التكازم ،كما يسيـ التكازم التكرار التركيبي الكمي آليتيف
كريمتيف في جمالية المعنى كاإليقاع الداخمي ،كيكحي التكرار بتجدد عذاب ىؤالء
اء بيـ عف طريؽ االستفياـ اإلنكارم في قكلو تعالى:
المكذبيف ك إىالكيـ استيز ن
(كلقد يسرنا القرآف لمذكر فيؿ مف مدكر) ،كاالستفياـ الخبرم في قكلو تعالى:
(فكيؼ كاف عذابي كنذر).
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The Phonetic Parallelism in Al Qamar Surah
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Abstract
This paper deals with a fundamental issue in phonetics,
namely phonetic parallelism which represents one of the
miraculous aspects in Al- Qamar Surah. The study explains
the concept of parallelism paying a special attention to the
parallelism of word components, for example, the parallelism
of short vowels, the parallelism of rhyming letters, and
syllable parallelism in addition to the parallelism of syntactic
components. This includes the parallelism of the partial
syntactic repetition and that of the full syntactic repetition.
The paper comes out with the conclusion the phonetic
parallelism in AL- Qamar Surah has verbal aesthetic
dimensions that are consistent with some structural syntactic
and semantic functions. Furthermore, rhyme contributes to the
achievement of a unified beat, which indicates the
continuation of tone, connectivity, and succession. This goes
well with Almightly God's follow up for the ancient people,
who were liars, and is consistent with the significance of
movement, speed, hardship, repetition and exaggeration.
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