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	�ء وا�رض��   د��ت ا��ورة ا����
  �� ا��ص ا��رآ��

  محمد علي جودر  .د

العجيالت  –كلية التربية  - قسم اللغة العربية

  جامعة الزاوية 

  :ةــمقدم

بالحـــاالت النفســـية  ولكنهـــا لغـــة ممزوجـــة ،هـــي لغـــة الحـــواس والشـــعور :الصـــورة فـــي اللغـــة 

فترتـدي  ،بإعطـاء الفكـرة المجـردة شـكًال محسوسـاً الصورة فـي األسـلوب تقضـي  ،والشعورية عند المرء

  .الفكرة صورة تحدد شكلها ولونها وبروزها

دور هذه العملية يمكن أن يلخص كلما كانت العالقة بين الحقيقتين المتجهتين نحو الوحدة  

  .)1(وقدرتها التعبيرية والشعورية أعم ،كانت الصورة قوية وشاعريتها أرفع ،بعيدة وصحيحة

ب مضــطر أن يلجــأ إلــى وســائل أخــرى غيــر مباشــرة ليــوقظ بهــا النفــوس ويهــيج بهــا فاألديــ 

وهــذه الوســائل التــي يحــاول بهــا األديــب نقــل فكرتــه وعاطفتــه معــًا إلــى قرائــه أو ســامعيه  ،العواطــف

وهــذا العــرض إنمــا يكــون بالخيــال، فالخيــال إذا أســاس الصــورة األدبيــة مهمــا  ،تــدعى الصــورة األدبيــة
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وقد تكـون فـي وجههـا اآلخـر باعثـًا لمحاولـة بهـذه الصـورة األدبيـة التـي ترجـع إلـى  ،نيةتكن درجته الف

أمــا الخيــال فمــن عناصــره التشــبيه  ،الخيــال والعبــارة الموســيقية ،أصــلين مهمــين مــن مكونــات الصــورة

وحسـن جرسـها  ،وأمـا العبـارة فمـن خواصـها جزالـة الكلمـة ،واالستعارة والكناية والطباق وحسن التعليل

  .)2(وسالمتها من العيوب البالغية والنحوية

�رض -أو�ً �   :د�� ا��ورة ا����
من خالل االطالع والبحث يتبين لنا أن حديث القرآن عن فناء الكون جاء فـي صـور فنيـة  

  .رائعة توضح شمولية الفناء مع كل المخلوقات

وهو في صدد تصوير  ،وتتضح تلك الصور أيضًا في حديثه عن الخلق والتكوين واإلنشاء 

  .الكائنات على مختلف أصنافها من جبال وسموات وأحياء عاقلة

نتطــرق فــي حــديثتا عــن صــورة األرض فــي طــور التكــوين واإلنشــاء والخلــق وكيــف صــور  

 � :فمن الصـور الفنيـة لـألرض فـي الخلـق الدالـة علـى كمـال قـدرة اهللا قولـه تعـالى ،القرآن الكريم ذلك
������ ��	
	� ����� 	���������� ������	
�� ������ �	��� ������ ��	
في هذه اآلية الكريمـة صـورة ) 3( ���%$�#�"	 !	����  �	�	

شـبهت هـذا بهـذا  :يقـال ،"شـّبه " وهـو مصـدر مشـتق مـن الفعـل  ،والتشـبيه لغـة هـو التمثيـل ،تشبيهيه

  .)3(تشبيهًا أي مثلته به 

 :قــــال الجرجــــاني ،أمــــر ألمــــر جــــامع لهمــــا مشــــاركة: والمقصــــود بالتشــــبيه فــــي االصــــطالح 

كأن تثبت للرجل صفة وهو  ،أو حكمًا من أحكامه ،التشبيه أن تثبت للوجود معنى من معاني العدم"

أي  ،"بالمهـــد " ففـــي اآليـــة الســـابقة شـــبه اهللا األرض  ،)5("ال يملكهـــا مـــن خـــالل تشـــبيهه بطـــرف آخـــر

 ،أي أن األرض خلقهــا اهللا مثــل المهــد" الرضــيع مــا يوضــع فيــه : "، والمهــد فــي اللغــةكالمهــد والفــراش

  .ووجه الشبه مأوى اإلنسان ومكانه وراحته

أي فراشـــًا قـــرارًا ثابتـــة تســـيرون عليهـــا وتقـــدمون " : يقـــول ابـــن كثيـــر فـــي تفســـيره لهـــذه اآليـــة 

 .ولكنه أرساها بالجبال لئال تحيد هكـذا وهكـذا ،"وتنامون وتتصرفون مع أنها مخلوقة على تيار الماء

فتســدلون بمقدوراتــه فــي ســيركم مــن بلــد إلــى  ،وقيــل طرفــًا لتســلكوا فيهــا إلــى حيــث أردتــم ،أي معــايش"

  ) 6( ."بلد
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وردت دالئل قدرته ووحدانيتـه تبـارك وتعـالى وآثـار فضـله ومّنـِه علـى العبـاد فـي صـورة خلـق 

 � :األرض حيث قال� �&�'�!���  (&���) 	"�#�$%�� ������ ��	
	� ����� 	&�*�#&�'+,�� -����./	� -0%12# 3! �&���4	� �	�.�4�	,	! 5 
�)7(.  

ونسـبت  ،المالحظ في هذه اآلية تشبيه األرض بالذلول وهو الحيوان سهل االنقياد والطاعـة 

إليهـا المناكـب وهـي جوانـب اإلنسـان،أي أعطـى لــألرض صـفات حيـة وقـد حـذفت األداة ووجـه الشــبه 

ع مــن التشــبيه أقــوى ألنــه هنــا حــذف المشــبه بــه وأبقــى علــى صــفة مــن وهــذا النــو  ،فهــو تشــبيه بليــغ

  ..)8(فقد شبه األرض بالحيوان الدلول وحذف الحيوان وأبقى على صفته ،صفاته


	��6 ������6 ��%6$�#�"	 (���6&)      � :قوله تعـالى ،وقد ذكر القرطبي في تفسيره 	� �أي اهللا ـ جـل  �����

 � ،...والـذلول المنقـاد الـذي يـذل لـك ،المسـالك تسـتقرون عليهـاوعـال ـ جعـل لكـم األرض لينـة سـهلة 
  �66	�.�4�	,	! 566� �&66�'�!�أي لكــي تمشــوا فــي  ،وقيــل خبــر بلفــظ األمــر ،هــو إباحــة وفيــه إظهــار االمتنــان ���

فـي جوانبهـا ومنكـب  وقال الكلبـي ،في مناكبها في جبالها :قال ابن عباس ،أطرافها ونواحيها وجبالها

  .)9(ويقول اهللا أمشوا حيث أردتم فقد جعلها لكم ذلوًال ال تمتنع ،وأصل المنكب الجانب الرجل جانباه

 ومــن البــراهين الدالــة أيضــًا فــي قــدرة اهللا وفضــله علــى العبــاد فــي خلــق األرض حيــث قــال 

� �7�	8.9 	"�#�$%�� ������ ��	
7�  ��%6  �فالتشبيه القرآني في هذه اآلية قوله تعـالى  ،)10(� �	����-� �	�6	8.9 	"�#�$ � 
أي  ،، فــي امتــدادها واســتقرار النــاس عليهــاهشــبه األرض بالبســاط المفــروش الــذي يســهل الســير عليــ

وقــد حــذف وجــه الشــبه  ،جعلهــا فســيحة ممتــدة ممهــدة تتقلبــون عليهــا كمــا يتقلــب الرجــل علــى بســاطه

  .واألداة فهو تشبيه بليغ

ـــــر فـــــي تفســـــيره ـــــن كثي ـــــال الراســـــيات أي بســـــطها ومهـــــدها وقـــــ"  :يقـــــول اب درها وثبتهـــــا بالجب

أي خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أنّى شئتم مـن نواحيهـا وأرجائهـا وأقطارهـا وكـل ،الشامخات

  .)11("هذا يدل على قدرة اهللا وعظمته 

يبين لنا في قوله تعالى أن األرض خلقها وهيأها لتكون صالحة لحياة الناس واألنعـام فقـال  

� �$%�� :��./	��;	<=�� 	>���4 ."�# �)12(.  
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أي هيئــــة األرض خلقــــت  ،وٕاذا تفحصــــنا كلمــــة ســــطحت وجــــدناها بمعنــــى مهــــدت وبســــطت 

فلو كانت غيـر مسـطحة كـأن تكـون متعرجـة أو منحـدرة  ،بطريقة تتناسب مع حركة اإلنسان ونشاطه

ر أو فلـو تصــورنا أن األرض غيـر مسـطحة كــأن تكـون شـديدة االنحــدا ،يصـعب سـير اإلنســان عليهـا

  .متعرجة لما استطاع اإلنسان أن يسير عليها بيسر وسهولة ولضاقت أمام نشاطه وحاجاته

  أي أفال ينظر هؤالء الناس نظر تفكر واعتبار :يقول ابن كثير في تفسيره 

 �   �;	<=6�� 	>6��أي وٕالـى األرض التـي يعيشـون عليهـا كيـف بسـطت ومهـدت  ��	/.��: ��%$�#�". �4

 ،الخـالق المالـك المتصـرف ،ال علـى قـدرة الخـالق وأنـه لـرب العـرش العظـيمالـد ،حتى صارت شاسعة

  .)13(وأنه اإلله الذي ال يستحق العبادة سواه

366	  � :كمــا تتــرأى لنــا الصــورة الفنيــة لــألرض الدالــة علــى نعمــة اهللا فــي قولــه تعــالى ! �66	,%�	?@�A	�
./	� ."�#�$%�� 5� �B�C,�����$�� D#	��E.9 �F�	! F�	GC8��	���#H��E�� -.9 DI�	*�) :��	J ��@�)14(.  

فحـــذفت األداة وحـــذف وجـــه  والســـاكن هـــو المطـــر ،فقـــد شـــبه اهللا األرض بـــالمنزل أو الـــدار 

  .ويسمى هذا النوع بالتشبيه البليغ ،الشبه وذلك للمبالغة كأن المشبه هو المشبه به نفسه

اه فــي األرض أي جعلنــا المــاء إذا فأســكن"  :وٕاذا عــدنا إلــى ابــن كثيــر فــي تفســيره فإنــه يقــول 

وجعلنا األرض قابلة له وتسر به ويتغـذى بـه مـا فيهـا مـن الحـب  ،نزل من السحاب يخلد في األرض

  ومن التصوير الفني في خلق ،)15("والنوى

K�6�4 36 �          � :األرض قوله تعالى!	�  �#�6	�%@�A	� 	56��	�	# �6	��� ��6	
	�	� 	"�#�L� C�6	! ��6��� 	&6�*	�  M�	N6	G�O�
	���N���P��	Q DR�&�EK� SM�	QT�� 	U��) 5� C�./ 	#�	�C,�� �������� 5'%V�Q .3��	,%W� .3��	����1 �	��� ��	
	��)16(.  

في هذه اآلية الكريمة شبه األرض بالشيء القابل لالتساع مثل الثوب ونحوه ، فحذفت أداة  

  .التشبيه ووجه الشبه فهو تشبيه بليغ

أي جعلهـــا متســـعة ممتـــدة فـــي الطـــول والعـــرض وأرســـاها بجبـــال راســـيات "  :ابـــن كثيـــرقـــال  

شامخات وأجرى فيها األنهـار والجـداول والعيـون ليسـقي مـا جعـل فيهـا بـين الثمـرات المختلفـة األلـوان 

  .)17("واألشكال والطعوم والروائح
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6�   X	��6:	 /.(��   � :ومن الصور التي تدل على عظمة الخـالق قولـه تعـالى 	����N�Y�1 �"�#�L� M��6	Y�A
      ��6Z	X �6	*�	,%�	
	[��  �#�6	��@ ���A ����6�� �6�@�N�!�A �6	*����A �	�����	J 	���#H��0 �����@�A �	����*�A C3�\	� �;	,CQ�1�	�     .]�!�L�6.9 	36%V�� ��6�� ��$6�4  �

	���N���P��	Q DR�&�E� M�	Q^� ��2Z�P�@ 	U����4 �)18(.  

رفـع "  :واالستعارة لغة ،آلية الكريمة نوعًا آخر من الصور البيانية وهي االستعارةنجد في ا 

رفعــه وحولــه منهــا إلــى  :اســتعار فـالن ســهمًا مــن كنانتــه :يقــال ،الشـيء وتحويلــه مــن مكــان إلــى آخــر

  .)19("يده

االســتعارة هــي تســمية الشــيء باســم غيــره إذا قــام "  :وفــي اصــطالح البالغيــين قــال الجــاحظ 

  .)20("مهمقا

 ،شـبه األرض فـي زخرفتهـا أي زينتهـا وهـذا علـى وجـه التمثيـل بـالعروس" في اآلية السابقة  

" فقــد شـــبهت  ،ثــم الهــالك وفيــه العبـــرة لمــن أعتبــر ،والمعنــى الــذي يجمــع األمــرين ؛ الزينـــة والبهجــة

مز للمشبه به بالعروس إذا أخذت الثياب الفاخرة ثم حذف المشبه به وأقيم المشبه مقامه ور " األرض 

  .)21("بأخذ الزخرف من قبل االستعارة المكنية

ورمـز لـه بشـيء مـن  ،هـي مـا حـذف فيهـا المشـبه بـه أو المسـتعار منـه"  :االستعارة المكنية 

  .)22("لوازمه

66�  � :قولــه تعــالى"  :ذكــر ابــن كثيــر فــي تفســيره 	����N�Y�1 �"�#�L� M��66	Y�A�  أي زينتهــا الفانيــة� 
�;	,CQ�1�	� �  أي حسنت بما خرج في رباها من زهور نضرة مختلفة األشكال واأللـوان�   �6	����*�A C36�\	��  "

� �الذين زرعوها وغرسوها 	�����	J 	���#H��0 �����@�A�،  أي على جذاذها وحصادها�   �6�@�N�!�A �6	*����A �  نـزل بهـا

��L!�[. �ما أمرنا به من إهالكها .9 	3%V�� ���� ��$�4�  23("لم يكن نباتها موجودًا باألمسكأن(.  

 ،ومن الصور الفنيـة لـألرض الدالـة علـى قـدرة اهللا وانفـراده ـ جـل وعـال ـ فـي الخلـق واإليجـاد 

�.G%�� 5	&���: �	*�6&	   � :قوله تعالى�<�G�� 	U��) C�./ �	���&	! 	��
	9 	"�#�$%�� 5.��<�Q 	>���4 -���� ;	G�X	# .#��W_ :��./ �N�`@���  :6��	J
aNQ��0 SF�5	b K��4�)24(.  
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� � :ففي قوله تعالى 	���&	! 	��
	9 	"�#�$%�� 5.��<�Q � نوع آخر من الصور البيانية وهو المجاز.  

وهو في علم البيان يعني نقل اللفظ مـن  ،االنتقال من موقع إلى موقع آخر"  :والمجاز لغة 

  .)25("معنى إلى معنى

إن كــل جملــة أخرجــت الحكــم المفــاد بهــا عــن موضــعه مــن "  :قــال الجرجــاني ،واصــطالحاً  

  .)26("العقل لضرب من التأويل فهي مجاز

6�     � :ففي اآلية السابقة عند قولـه تعـالى 	���&	! 	�6�
	9 	"�#�$6%�� 56.��<�Q �  المـراد غيرهـا فكـان المجـاز

 ،بالحياة أو الموتفي نفس الحياة ال في إثباته ؛ ألن األرض من الجمادات الهامدة التي ال تتصف 

فالمعنى اإليجابي لهما وراء هذا اللون من التصوير أن اهللا أودع فيهـا أسـباب الحيـاة للكائنـات الحيـة 

   .التي تحيى فوق األرض بما أنزل من مياه وخلق منها خيرات ونعم للعباد واألنعام

�.5666 ��%666$�#�"	  � :ذكـــر القرطبـــي فـــي تفســـيره لقولـــه تعـــالى �<�Q 	>666��كيـــف تحيـــي الرحمـــة أي  � �4

�.566 �األرض أو اآلثـار و �<�Q � ،أي اهللا عـز وجــل يحيـي األرض بعـد أن كانــت هامـدة جامــدة �  	66&�*	�
aNQ��0 SF�5	b K��4 :��	J � 27("أي مبالغ في القدرة على جميع األشياء ال يعجزه شيء(.  

ذا العـالم الفسـيح ومن الصور التي تتحدث عن دالئل قدرة ووحدانية اهللا ـ جـل وعـال ـ فـي هـ 

� � :قوله تعالى	G.9 .N�<	�%�� 5� �.N�[�� 5���� U%��P%��	� .#�	�C,��	� .������� c	���Y�	� ."�#�L�	� M�	��	GC8�� .d%�	Y 5� C�./  �e�P,	Q
��&	! 	��
	9 	"�#L� -.9 �	��X�$�� F�C! 3! F�	GC8�� 	3! �-f��� �g	?@�A �	!	� 	h�C,��        .i�6	Q2N�� >Q.N6�Z��	� Sj6C9_	H K�6�4 36! �6	��� Ck6	9	� �	�

	�&��E�
	Q DR�&�EK� SM�	Q^ ."�#�L�	� F�	GC8�� 	3��	9 .NKl	8�G%�� .I�	<C8��	� �)28(.  

فأمــا اإلثبــات  ،وجــدنا فيهــا لــون مــن ألــوان المجــاز المثبــت وهــو الحيــاة" ففــي اآليــة الكريمــة  

ألنه ينصرف إلى أن الهدى والعلم والحكمة فضل من اهللا وكائن من عنده وهو فواقع على حقيقته ؛ 

66�    � :الواضــح فــي قولــه عــز وجــل	���&	! 	�66�
	9 	"�#L� -66.9 �66	��X�$���  وقولــه جعــل خضــرة األرض ونضــرتها

وعجائــب الصــنع لهــا فكــان ذلــك  ،وبهجتهــا بمــا يظهــره اهللا تعــالى فيهــا مــن النبــات واألنــوار واألزهــار

  .)29("ازًا عقليامج
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6�F   � :ذكر ابن كثير في تفسيره لآلية C! 3! F�	GC8�� 	3! �-f��� �g	?@�A �وهـو المطـر النـازل مـن  ��	!	

6�    �السـحاب 	���&	! 	�66�
	9 	"�#L� -6.9 �66	��X�$��� مــا هـو مــن  ،فــأظهرت مـن أنــواع األقـوات وأصــناف النباتـات

فصـورة التشــبيه أن األرض شـبهت بالكــائن الحـي يبعــث  ،ضـرورات الخالئـق التــي ال يعيشـون بــدونها

إذا المشبه به األرض والمشبه بـه محـذوف وهـو الكـائن  ،فيه الحياة من جديد عند نزول المطر عليه

  .الحي ويقصد به اإلنسان وأبقى على شئ من لوازمه وهو الحياة

   Sj666C9_	H K�666�4 3666! �666	��� Ck666	9	�� ا وألوانهـــا ومنافعهـــا وصـــغرها فـــي األرض علـــى اخـــتالف أشـــكاله

  .)30("وهو يعلم ذلك كله ويرزقه ال يخفى عليه شيء ،وكبرها

�366  �: بــين تبــارك وتعــالى آثــار القــدرة البــاهرة فــي صــور خلــق هــذا الكــون المنظــور فقــال !	�
	� �MC?���*� F�	G%�� �	�����	J �	,%�	?@�A ��).m��  j	
b�	Y 	"�#�$%�� n	N�� 	U�@�A -��	Q_ :��	J �-�@./ :���&	G%�� 5.��<�G�� �	*�	��X�A ����� C�./ �;	9	#

aNQ��0 SF�5	b K��4�)31(.   

6
	j     � :ففي اآلية تصوير فني يثير روعـة اإلعجـاب فـي قولـه تعـالى b�	Y 	"�#�$6%�� n	N6�� �  أي

  .وصف األرض بالخشوع وهي صفة لإلنسان المتقي

6
	j   �ربـي فـي مفـردة ومن خالل العودة إلى المعجم الع b�	Y �،  الخشـوع  :)خشـع(فهـي مـادة

وٕاذا يبست األرض ولم  ،وبلدة خاشعة أي مغبرة ال منزل بها ،والخاشعة المتغيرة المتهشمة ،الخضوع

 ،)ربــا(فــي مــادة ) ربــت(وكــذلك مفــردة  ،)32(قــد خشــعت خاشــعة هامــدة مــا فيهــا خضــراء :قيــل ،تمطــر

  .)هزّ (واهتزت في مادة ) ربو(

البهـــر  :أي زاد والربـــو والربـــوة :وربـــت فهـــو ربـــا يربـــو ،عظمـــت وانتفخـــت :)تـــزت وربـــتاه( 

فــاألرض هــي ممتثلــة طائعــة ألمــر اهللا وصــفها القــرآن بالخشــوع وهــو استشــعار  ،)33(وانتفــاخ الجــوف

عظمة اهللا في النفس واالنقياد إليـه بشـغف العبوديـة وهـي مـن صـفات المـؤمنين المتقـين مـن األحيـاء 

) أنسـنه(فالتصوير نوع من  ،فبعضهم ال يخشع وال يتقي اهللا لغفلته أو قساوة قلبه ،حياءوليس كل األ

  .األرض أي إضفاء طابع إنساني عليها
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6
	j    � ،الخطاب لكل عاقـل"  :ذكر القرطبي b�	Y 	"�#�$%�� n	N�� 	U�@�A�  أي يابسـة جذبـة األرض

6�   � ومكان خاشع كذلك ،ال منزل بها أي مغبرة ،وبلدة خاشعة ،الغبراء التي تنبت :الخاشعة	,%�	?@�A ��).m��
  �MC?66���*� F�66	G%�� �66	�����	J� أي انتفخــت ) وربــت( ،يقــال اهتــز اإلنســان أي تحــرك :قــال مجاهــد ،أي بالنبــات

  .وعلت

واالهتـزاز والربـو قـد  ،��*����MC?6 �	#	9	6;�    �أي تصـعدت عـن النبـات بعـد موتهـا  :وقال مجاهـد 

أي  � �	#	9	6;�  � ،أي استبشـرت بـالمطر ��*���?��MCوقيل  ،ج النبات على وجه األرضيكونان بعد خرو 

  .)34("انتفخت بالنبات

ففي اآليات السابقة جعلت األرض بمنزلة الكائن الفاقد للحيـاة الميـت الـذي يمكـن أن ترجـع  

وينسـب القـرآن لهـا وهي أيضًا لها القدرة على أن تهتـز وتتحـرك وتـزداد وتنمـو  ،إليه الحياة مرة أخرى

فنســتنتج أن القــرآن يصــف األرض بوصــف الكــائن  ،والخشــوع صــفة للكــائن العاقــل المــدرك ،الخشــوع

والصــورة الفنيــة لــألرض فــي القيامــة تتضــح فــي حــديث القــرآن  ،الحــي الــذي لــه القــدرة والــوعي واإلرادة

  .عن فناء الكون مع بقية المخلوقات

66�� �g	��N66	n ��%66$�#�"	    � :ة قولــه تعــالىفمــن الصــور البيانيــة لــألرض فــي القيامــ 	�.[%�� �N2�66	8�@ 	R�&66	Q	�
 ��	X�A �����,! �#H��V�@ ������ ���*��@�N	'	X	� �o�1.#�	9 �)35(.  

في هذه اآلية شبهت األرض البارزة كالمرأة السافرة من غير حجاب كأنما الجبال هو نقاب  

  .يستر ويغطي وجه األرض

��g �" يره لآلية في تفس :وذكر الزمخشري	�.[%�� �N2�	8�@ 	R�&	Q	� �،  أي يوم تزيل الجبال من أماكنها

أي وتـرى األرض ظـاهرة للعيـان لـيس  � 9	6�#.�o�1  �كما سير السحاب فجعلها هباء منبثًا وتـرى األرض 

  .)36("عليها ما يسترها مما كان عليها

قـــال  ،رض فـــي يـــوم القيامـــةومـــن ذلـــك صـــورة األ ،يرســـم القـــرآن الكـــريم صـــورًا تأســـر الـــنفس 

��� � :تعالى.�C!  ���O�4 �g�	�.[%�� ;�@��4	� �g�	�.[%��	� �"�#�$%�� �>���N�� 	R�&	Q�)37(.  
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  .هذه اآلية نجد فيها نوعا من أنواع المجاز وهو المجاز العقلي 

قـة إسناد الفعـل أو مـا فـي معنـاه إلـى غيـر مـا هـو لـه؛ لعال"  :والمجاز العقلي اصطالحًا هو

  .)38("مع قرينة مانعة من إرادة اإلسناد الحقيقي

أسند إلى األرض وهـذا مجـاز عقلـي أي أسـند إلـى غيـر " ترجف " ففي اآلية الكريمة الفعل  

" ترجـف " فإسـناد الفعـل  ،لكـن القـرآن أضـفى طابعـًا حسـيًا عليهـا ،فاعله الحقيقي ألن األرض جامـدة

  .إلى األرض إسناد مجازي عقلي

66��g   � :فــي تفســيره آليــة :كثيــرذكــر ابــن  	%].���	66<� ���#�$66%"� ����N�� 	R�&66	Q�  أي تتزلــزل وتهتــز بمــن

��� � ،عليها اهتزازًا عنيفًا شديدًا هي وسائر الجبال.�C!  ���O�4 �g�	�.[%�� ;�@�أي تصـير وتصـبح الجبـال  ��	�4

فـال يبقـى شـيء إال  ،نسـفاً ثـم أنهـا تنسـف  ،على صالبتها ككثبان الرمـل بعـد مـا كانـت حجـارة صـماء

ذهــب حتــى تصــير األرض قاعــًا صفصــفًا ال تــرى فيهــا عوجــًا أي واديــًا وال أمتــًا أي رابيــة ومعنــاه ال 

  .)39("شيء ينخفض والشيء يرتفع

 ،ومن خالل دراستنا لآليات السابقة والتي تصور الصورة الفنية لألرض في الخلـق والقيامـة 

مع جودة  ،ة البيانية عن طريق التشبيه والمجاز واالستعارة والكنايةنرى أن القرآن الكريم يرسم الصور 

حتــى إنــك لــو رمــت وضــع مــرادف إلحــدى مفرداتــه لــم تجــد  ،وتناســق األلفــاظ ،وحســن الســبك ،العبــارة

وتأسـره أسـرَا وكيـف ال ؟ أنـه كـالم ربنـا العزيـز القـادر، الـذي  ،الروعة الداخلية التي تهز الوجدان هـزاَ 

   .ولو كان بعضهم لبعض ظهيراَ  ،لجن على أن يأتوا بمثلهعجزت اإلنس وا

 ً�����
	�ء: ��   :د�� ا��ورة ا����
  .نبدأ حديثنا عن صورة السماء في طور الخلق واإلنشاء 

 � :قولـه تعـالى ،من صور السماء في الخلق والتي تصور القدرة على عظمة الخلق والكـون
\&�P�<C!  �P%E	� F�	GC8�� �	,%�	
	�	�	�&�p.N�
�! �	���	Q_ �3	J ���*	�  � �)40(.  

أي مــن أن  فقــد شــبه اهللا الســماء بالســقف المحفــوظ ،فــي هــذه اآليــة الكريمــة صــورة تشــبيهيه 

ووجــه الشــبه فأصــبح تشــبيهًا  ،وقــد حــذفت منــه أداة التشــبه ،يقــع علــى األرض فــال تحتــاج إلــى عمــد

  .بليغاً 



 محمد علي جودر. دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  م2013 -المجلد األول  – عشر الخامس العدد – الجامعة المجلة  - 40 -

  
  
 

6666�  �" فــــي تفســــير  :ذكــــر الزمخشــــري \&�P�<C! �  حفظــــه باإلمســــاك بقدرتــــه مــــن أن يقــــع علــــى

إلى السماء  روتفكر ونظ راعتبا، ولو تمعن اإلنسان صاحب العقل ،)41("أي عاليًا محروساً  ،األرض

666�  � :قـــال تعـــالى ،فوقــه ألدراك قـــدرة اهللا فـــي خلقهـــا وزينتهـــا	*�	,��	,	9 	>666���4 �����0�&666�� F�	G666C8�� :666��./ ���N666�`,	Q ��666�����A
�C,CQ�1	�Dq��N�� 3! �	��� �	!	� �	* � )42.(.  

بعـــض األدلـــة علـــى قدرتـــه ووحدانيتـــه فـــي أســـلوب " وتعـــالى فـــي هـــذه اآليـــة  هذكـــر ســـبحان 

االســـتفهام التقريـــري وهـــو ّحمـــل المخاطـــب علـــى اإلقـــرار بمـــا يعرفـــه إلجائـــه إليـــه ليكـــون الجـــواب مـــن 

  .)43("قبلهم

 �نـــاء المرفـــوع بـــدون عمـــد والمشـــبه بـــه فقـــد شـــبه اهللا الســـماء بالب ،وفـــي اآليـــة صـــورة تشـــبيه 
�	*�C,CQ�1	� �  أي بالنجوم والكواكب والشمس والقمر من غير أن تذكر أداة التشبه وذلـك لتأكيـد االدعـاء

  .بأن المشبه عين المشبه به وهذا النوع يسمى تشبيهًا مؤكداً 

روا بالبعـث إلـى أثـار قـدرة حـين كفـ � �A������ Q	���N�`, �" في تفسيره لهذه اآليـة  :ذكر الزمخشري 

6�   �اهللا في خلق العـالم 	*�	,��يعنـي أنهـا ملسـاء سـليمة  ،مـن فتـوق �! 36��Dq��N6   �رفعناهـا بغيـر عمـد  �9	,	

         )44("من العيوب ال فتق فيها وال صدع وال خلل
ـ اهللا تعــالى ـ حــال الــذين ال يؤمنــون بآيــات اهللا مصــورًا ذلــك بقولــه  نوفـي موضــع آخــر يبــي

�� F	Q �(	���Y��6&�	 ��%    � :تهجلت قدر 	G6C8�� �I�	&6�9�A ������ �r���P�� �( �	��,	J %���N	�%������	� �	,��	QT.9 %�&�9���4 	3Q���� C�./   :6��	X �j6C,	[
	s!.N�[�G%�� �.?�[�@ 	U����4	� t�	�l%�� 2�	� 5� ��	G	[%�� 	u�	Q�)45(.  

�F  �: ففي قوله تعـالى ،ففي هذه اآلية الصور البيانية هي الكناية 	GC8�� �I�	&�9�A ������ �r���P���  كنايـة

  � ،عــن بطــالن أعمــالهم وأنهــم محرومــون مــن الخيــر والرحمــةt�66	�l%�� 2�66	� 566� ��66	G	[%�� 	u66�	Q :66��	X�  حتــى

ســتحالة دخــول الكفــار الجنــة كاســتحالة وهــذا تمثيــل ال ،يــدخل الجمــل الضــخم فــي ثقــب اإلبــرة الضــيق

   .)46("دخول الجمل على ضخامته في ثقب اإلبرة
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أي كـــذبوا بآياتنـــا مـــع وضـــوحها واســـتكبروا عـــن " فـــي تفســـيره لهـــذه اآليـــة  :ذكـــر ابـــن كثيـــر 

�F  �اإليمــان بهــا والعلــم بمقتضــاها 	G66C8�� �I�	&66�9�A ��66���� �r��66�P�� �(� دعــاء أي ال يصــعد لهــم عمــل صــالح وال، 

  .)47("ال تفتح ألرواحهم أبواب السماء إذا قبضت أرواحهم :وقال ابن عباس

���jC,66   �: قــائالَ  ،ويخبــر اهللا تعــالى عــن قــوة كفــر المشــركين وعنــادهم  �;66��	Y ��66�0	� -66.9 	�&66�,!�v�Q �(
	s66�C��L�     -66�� %�&66w�� �̀� F�	G66C8�� 	3662!  �669�	9 �.���66��	J �66	,�<���� �&66��	�	�&66���N�
	Q     aR�&66�0 �366�<�@ %�66	9 ��@�#�66	Z�9�A �M	NK�66�� �66	G�@./ %�&���66�E��

	���#&�<�8C! � )48(.  

فقــد شــبه اهللا الســماء بالبنــاء والمشــبه بــه بــاب مــن أبــواب الســماء  ،فــي اآليــة صــورة تشــبيهيه 

  .فحذفت أداة التشبيه ووجه الشبه فهو تشبيه بليغ

أي لـو فـرض أننـا أصـعدناهم إلـى السـماء وفتحنـا "  �&� ����>�,	6�  �	��6  �في تفسيره  :قال ابن كثير 

6�  �لهم بابًا من أبوابها فظلوا يصعدون فيه وشاهدوا المالئكة والملكوت لمـا صـدقوا بـذلك بـل قـالوا 	G�@./
 ��@�#�	Z�9�A �M	NK���ومن  ،)49("سدت أبصارنا وخدعت بهذا االرتقاء والصعود قال مجاهد والّضحاك ،�

DN � :وير الفني في خلق السماء قوله تعالىالتصG	��,+! F�	G.9 F�	GC8�� 	I�	&�9�A �	,�<���P���)50(.  

6�  � :فـي قولـه تعـالى ،ففي اآليـة الكريمـة نـوع آخـر مـن الصـور البيانيـة وهـي االسـتعارة 	,�<���P��
F�	GC8�� 	I�	&�9�A � وانشق بهـا  ،بواب السماءشبه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار انفتحت بها أ

أي تركيبـًا انتـزع  ،إذا جاء المستعار لفظـًا غيـر مفـرد" أديم الخضراء بطريقة االستعارة التمثيلية وهي 

ومعنـــى هـــذا  ،مـــع قرينـــة تمنــع ذكـــر المعنـــى األصـــلي ،واســـتعمل لغيـــر مــا جعـــل لـــه ،مــن عـــدة أمـــور

ارة بكاملهـا مركبـة تركيبـًا متنوعـة مـن المستعار له يكون متعـددًا وكـذلك المسـتعار منـه، فتـأتي االسـتع

  .)51("متعدد بكل أطرافها فتصير مثالً 

�F  � :أورد القرطبي في تفسير قوله تعالى	GC8�� 	I�	&�9�A �	,�<���P���،  أي فأرسلنا المطـر مـن السـماء

6�   �قال ابـن عبـاس  ،وهو تمثيل لكثرة األمطار وشدة انصبابها ،منصبًا بقوة وغزارة	,�<���P��   F�	G6C8�� 	I�	&6�9�A
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DNG	��,+! F�	G.9 �  ًوالهمر الصب وقد همر الماء والدمع يهمر همراً  ،من غير سحاب لم يقلع أربعين يوما، 

  .)52("وهمر إذا أكثر الكالم وأسرع وهمر له من ماله أي أعطاه

ذه ولفت أبصارنا وبصـائرنا لبيـان وحدانيـة اهللا ـ عـز وجـل ـ بـالنظر فـي خلـق السـماء علـى هـ


	;� � :حيث قال ،الصورة العجيبة��# 	>���4 F�	GC8�� :��./	� �)53(.  

إن القــرآن الكــريم يختــار المفــردة رفعــت ألنهــا تــوحي وتجســد الفكــرة الكونيــة للســماء بنــاء فــي 

  .وذلك ليبرهن على عظمته ودقة خلقه لها ،مكون من أجزاء


	;��	/.��: ��C8 �" في تفسيره لهذه اآلية  :ذكر ابن كثير��# 	>���4 F�	G �  أي كيف رفعها اهللا ـ عز

  .)54("وجل ـ عن األرض هذا الرفع العظيم

و مـــن الصـــورة الفنيـــة للســـماء التـــي تجســـد أهـــوال القيامـــة وحـــال األشـــقياء المجـــرمين، قولـــه  

��. � :تعالى	*2����4 �o	H�#	� �;�@����� F�	GC8�� ;�E	'@� ��).m�� �)55(.  

فقـد شـبه اهللا السـماء كـالوردة فـي الحمـرة حـذف وجـه  ،الكريمة صـورة تشـبيهيهفي هذه اآلية  

فهــو  ،والمــراد كالزيــت الــذي يغلــي ،أصــله مــا يــدهن بــه) كالــدهان ( الشــبه وأداة التشــبيه فصــار بليغــًا 

  .تشبيه آخر قصد به أن وجه الشبه هو الذوبان والحرارة

 ،يهما حسيان السماء والوردة كالدهانمن خالل مالحظة طرفي التشبه في اآلية نرى أن كل 

  .فغرض القرآن أن يجسم ويجسد أهوال القيامة ،فالصورة التشبيهية هي حسية لونية

أي تـــذوب كمـــا يـــذوب الـــدردى والفضـــة فـــي الســـبك  :فكانـــت وردة كالـــدهان :قـــال ابـــن كثيـــر 

وذلــك مــن شــدة وتتلــون كمــا تتلــون األصــباغ التــي يــدهن بهــا فتــارة حمــراء وصــفراء وزرقــاء وخضــراء 

  .)56("الهول

وتصــوير مــا يحــدث فــي الكــون عنــد قيــام الســاعة  ،مــن مشــاهد اآلخــرة وأهــوال يــوم الحســاب 

�'@� F	�E;� � :قوله تعالى	GC8�� ��)./ �;�E�X	� �	�29	N� �;�@)�A	� � )57(.  

يــة والقــرآن الكــريم يختــار المفــردة حرصــًا علــى الدقــة فــي التصــوير التــي تصــور وتــوحي عمل 

  .� �@'	�E;� �فناء الكون لذلك فهو يختار مفردة 
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�'@� F	�E;� �" في تفسيره لهذه اآلية  :ذكر ابن كثير 	GC8�� ��)./ �  وٕاذا تشققت السماء وتصدعت

مؤذنة بخـراب الكـون وتنشـق لهـول يـوم القيامـة أي واسـتمعت لربهـا وأطاعـت أمـره فيمـا أمرهـا بـه مـن 

أي وحــق لهــا أن تطيــع أمــره ألنــه العظــيم الــذي ال يمــانع وال  � �	66�E�X;� �االنشــقاق وذلــك يــوم القيامــة 

  .)58("بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء ،يغالب

�F ���.5	 �" ساعة وشدائدها قوله تعالىمن اآليات التي توضح القيامة وأهوالها وال	GC8�� ;�E	'@�	�
xj	�*�	� S�y	!�&	Q �)59(.  

أي الســماء يومئــذ ضــعيفة فــي  ،أي ســاقطة ومســترخية" واهيــة"مفــردة  القــرآن الكــريم يختــار 

  .تصوير الوقائع التي تحدث في الكون يوم القيامة

�F  �"  :ذكر القرطبي 	GC8�� ;�E	'@�	�� وقيل تنشق لنزول ما فيها من  ،أي انصدعت وتفطرت

�	xj �المالئكة *�	� S�y	!�&	Q 	5.��� � أي ضعيفة.  

بنــاء يهــي وهيـًا فهــو واه إذا ضــعف جــدًا أي أنهـا تصــير بعــد صــالبتها بمنزلــة وهــي ال :يقـال 

  .)60("الصوف في الوهن ويكون ذلك لنزول المالئكة لهول يوم القيامة

مـن مشــاهد اآلخـرة كمــا يصـورها القــرآن الكـريم صــورة عـن شــدائد وأهـوال ذلــك اليـوم الفظيــع  

  .التي تنفطر به السماوات وتصير الجبال كالصوف

�4��%����G. � :قال تعالى  F�	GC8�� ��&���� 	R�&	Q .3��
%���4 �g�	�.[%�� ��&����	�  �G�G	X a��G	X �g�$�8	Q ���	� �)61(.  

فقــد شــبه الســماء بالســائل غيــر المتماســك والمشــبه بــه  ،نجــد فــي هــذه اآليــة صــورة تشــبيهيه 

  .ووجه الشبه محذوف ،واألداة الكاف ،المهل

�4��%�66���G.  �"  :ي تفســير قولــه تعــالىقــال أبــن كثيــر فــ  F�	G66C8�� ��&66���� 	R�&66	Q �  أي تكــون الســماء

كــــدردي الزيــــت أي كعكــــر الزيــــت " قــــال ابــــن عبــــاس  ،كالرصــــاص المــــذاب ،ســــائلة غيــــر متماســــكة

� .3��
%��66�4 �g�66�   �أي كالصــوف المنفــوش  � �	�����.[%�� ��&66	66G�G	X a��66G	X �g�$66�8	Q �لقريــب أي ال يســأل ا � �	��66

  .)62(" وذلك لشدة ما يحيط بهم من الهول والفزع  ،لتشغل كل إنسان بنفسه ،قريبه عن حاله
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وفي بيان مشاهدة االنقالب الذي يحدث في الكون من انفطار السـماء ومـا يعقـب ذلـك مـن  

�N�=�P@� F	�M � :الحساب والجزاء قوله تعالى	GC8�� ��)./ � )63(.  

ا مـــن خـــالل اختيـــاره مفـــردة انفطـــرت تصـــدع الســـماء وانشـــقاقها إن القــرآن الكـــريم يوضـــح لنـــ 

أي تشــققت بــأمر اهللا لنــزول المالئكــة  فــي تفســيره لهــذه اآليــة ـ :واخــتالل نظامهــا فقــد ذكــر القرطبــي

����Q.?6,�� �j6        � :كقولهz���	G%�� �g2?6�@	� .R�6	G�V%��.9 F�	G6C8�� �d�E6	'�� 	R�&	Q	�� لى والفطـر تفطـرت لهيبـة اهللا تعـا :وقيـل

9� � :قال تعالى ،)64("التشقق�	�9&�A �;�@����� F�	GC8�� ;	<���	� �)65(.  

فقـد شـبه اهللا السـماء كـاألبواب فـي التشـقق والتصـدع فحـذفت  ،في هذه اآلية صورة تشبيهيه 

  .األداة ووجه الشبه فأصبح بليغاً 

6669�     �"  :ذكـــر الزمخشـــري �	�9&�A �;666�@����� F�	G666C8�� ;666	<أي كثـــرت أبوابهـــا المفتحـــة لنـــزول  � �	���

واألبــواب الطــرق والمســالك وتنشــق الســماء مــن كـل جانــب حتــى كــأن فيهــا صــدوعًا وفتوحــًا  ،المالئكـة

=�;� �قوله تعالى  ،)66("كاألبواب في الجدران من هول ذلك اليوم'�4 F�	GC8�� ��)./	� � )67(.  

صـورة مـن صـور ذلـك اليـوم  ،ردة كشـطتإن القرآن الكريم يصور لنـا مـن خـالل اختيـاره مفـ 

  .متمثلة في زوال السماء وذهابها

66=�;�  �"  :قــال القرطبــي فــي تفســير قولــه تعــالى '�4 F�	G66C8�� ��)./ �  فالســماء تكشــط كمــا يكشــط

  .)68("كشطت أي ذهبت فالسماء تنزع من مكانها كما ينزع الغطاء عن الشيء ،الجلد عن الشاة

المشركين بالعذاب والنكال يوم القيامـة حيـث يكـون فيـه مـن الهـول وفي الصورة التي تتوعد  


�&)  � :والفزع قوله تعالى%P	! �B���J	� 	���4 -.9 aN=�P,�! F�	GC8�� �)69(.  

ــــن كثيــــر فــــي تفســــير قــــول اهللا تعــــالى     � :ذكــــر اب-6666.9 aN6666=�P,�! F�	G6666C8�� �  أي الســــماء متشــــققة


�6&)   �شدته وهولـه ومتصدعة من هول ذلك اليوم أي بسبب %P	! �B���J	� 	��أي كـان وعـد هـذا اليـوم  � �4

مفعــوًال أي واقعــًا ال محالــة يعنــي أنهــا تنفطــر بشــدة ذلــك اليــوم وهولــه كمــا ينفطــر الشــيء بمــا يفطــر 

  .)70("به
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في صـور القـرآن التـي هـي بيـان دالئـل القـدرة والوحدانيـة عـن شـؤون اآلخـرة وسـائر األمـور  

� F��N.�	;� � :قوله تعالى ،العذاب والحسابالغيبية وعن ذلك 	GC8�� ��)./	��)71(.  

أي الســماء يومئــذ  ،القــرآن الكــريم يوضــح لنــا مــن خــالل مفــردة فرجــت أي فتحــت وتشــققت 

  .تنشق وتفتح كاألبواب التي تحدث في الكون من شدة وهول ذلك اليوم

فتحــت فكانــت ) فرجــت( � � F��.N�	G66C8�� ��)./�;66	 � :ذكــر الزمخشــري فــي تفســيره لقــول اهللا تعــالى 

  .)72("أبوابًا ويقال فرجت الشيء فانفرج أي فتحته فانفتح أي السماء تتشقق وتصدعت

�F �4=�2566    � :ومــن الصــور الدالــة علــى قــدرة اهللا فــي فنــاء الكــون قولــه تعــالى 	G66C8�� �.&66%=�@ 	R�&66	Q
w@ Dd%�	Y �gC��A ��@%A	�	9 �	G�4 .{����%�� K�.[28��	s�J��� �C,�4 ��@./ �	,����	J  ���J	� �B���
�)73(.  

فقـد شـبه اهللا السـماء كطـي الصـحيفة علـى مـا يكتـب  ،في هذه اآلية الكريمة صورة تشـبيهيه 

  .فيها أي صورة السماء في ذلك اليوم وحذف وجه الشبه وأصبح تشبيهًا مرسالً 

�Q   .{66����%	R�&66	 66C8�� �.&66%=�@   �" فــي تفســيره  :ذكــر ابــن كثيــر � K�.[6628�� 2566�=�4 F�	G�  أي يــوم تطــوى

السماء طيًا مثل طي الصحيفة على ما كتـب فيهـا وقيـل المـراد بالسـجل الكتـاب وقيـل المـراد بالسـجل 

  .)74("معناه ملك من المالئكة

من خالل دراستنا لآليـات السـابقة التـي تصـور السـماء فـي الخلـق والفنـاء نصـل إلـى نتيجـة  

وكـــذلك عـــن طريـــق  ،الكـــريم يصـــور هـــذه األشــياء عـــن طريـــق التشـــبيه واالســتعارة والكنايـــة أن القــرآن

  .اختيار المفردات المؤثرة

  :من خالل عرضنا لهذا البحث أمكن التوصل إلى النتائج التالية

الكثيــر منهــا يــرد بــالتعبير القرآنــي  ،إن القــرآن الكــريم يــذكر الســماوات واألرض فــي مواضــع كثيــرة -1

  .وفي موارد أخرى كرر السماوات واألرض على نحو تجسدت بصورة فنية ،تصويرمن غير 

في حـديث القـرآن عـن الخلـق واإلنشـاء والتكـوين بيـان لعظمـة الخـالق وقدرتـه وكـذلك فيمـا يتعلـق  -2

  .بالقيامة وفناء الكون يحرص القرآن على تصوير السماوات واألرض بصورة فنية

القــرآن بــين هــذه األطــراف مــن خــالل التصــوير واعتبارهمــا مــن إن هنــاك أطرافــًا مضــادة يجمــع  -3

فغالبًا ما تنسب إلى األرض والسماء وهي كيانات جامدة صـفات حيـة كقولـه  ،مكونات الصورة
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 ��,+'�6 � :تعالى-����./	� -0%12# 3! �&���4	� �	�.�4�	,	! 5� �&�'�!���  (&���) 	"�#�$%�� ������ ��	
	� ����� 	&�*�#&�)75(، 

66� 9	��66;�    � :فنســبت المناكــب لــألرض ومــرة ينســب البكــاء للســماوات واألرض كقولــه تعــالى	G��
	3Q.N�`,�! �&�@��4 �	!	� �"�#�$%��	� F�	GC8�� ��.�����	J �)76(،  ومرة ينسب الكالم للسماوات واألرض فمنها قوله

66��a  � :عــز وجــل	Y�H 	566*	� F�	G66C8�� :66��./ n	&��66��� C�66�W  �66	,�����A �66������0  �66*�N�4 ���A  �66J�&�7 �66	��%z� ."�#�$66%��	� �66	��� �g�66�E��
	s
z�6
	j        �: ومرة ينسب الخشوع لألرض كقوله تعالى ،)�7 �)77b�	Y 	"�#�$6%�� n	N6�� 	U6�@�A -6��	Q_ �36!	�

�X�A ����� C�./ �;	9	#	� �MC?���*� F�	G%�� �	�����	J �	,%�	?@�A ��).m��aNQ��0 SF�5	b K��4 :��	J �-�@./ :���&	G%�� 5.��<�G�� �	*�	��)78(.  

اآليات العظيمة التـي أذهلـت فصـحاء  يكشف القرآن الكريم اإلعجاز العلمي الذي يتمثل في هده -4

  .من العرب واألمم األخرى والبيان البالغة

في خلق  مشدود التفكير والتأمل يصور القران الكريم السماء واألرض بصورة رائعة تجعل القارئ -5

  .هذه األشياء العظيمة

فـي قـوة البيـان وعذوبـة  األلفاظ المتمثلـة وعلى صالبة ومتانة اثبت القرآن الكريم معجزته الخالدة -6

  األسلوب ومتانة التراكيب 

مــن األمـــور المهمـــة التـــي يجــب أن يفكـــر اإلنســـان فيهـــا قــدرة اهللا علـــى تصـــوير حقـــائق األشـــياء  -7

  .والتسليم بمعجزة القرآن الكريم ةرة رائعة تفوق خيال البشر وتبعت في النفس الطمأنينبصو 

إن أثــر الصــور التشــبيهية فــي القــرآن التــي تخــص الســماوات واألرض تــأتي علــى ضــوء التشــبيه  -8

  .البليغ فهو أقوى أنواع التشبيه ويلمح تلميحًا بسبب حذف أداة التشبيه ووجه الشبه

 �نرى أنهما في الغالب حسيان كقوله " المشبه والمشبه به " ظة أطراف التشبيه من خالل مالح -9
 ����	! 	"�#�$%�� ������ ��	
	� �  .فكال الطرفين حسيان ،)79( � ����

ال يعتمـــد القـــرآن الكـــريم علـــى التشـــبيه واالســـتعارة والكنايـــة والمجـــاز فـــي رســـم الصـــورة فـــي كـــل  -10

  .األحيان
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�'@� F	�E6;�    � :المؤثرة كما في قوله تعـالى وٕانما يختار المفردة	G6C8�� ��)./�)80(،  فهـو يختـار انشـقت

�66	�o    � :وفــي قولــه تعــالى ،دون غيرهــا مــن األلفــاظ المترادفــةX�	�  j66�4	H ����4��66�� �g�66	�.[%��	� �"�#�$66%�� ;66��G�X	� 
�)81(.  

وٕاننـا لنرجـو أن يقـع هـذا  ،الـدقألن الـدك أبلـغ مـن " دقتـا " ولم يختـر " دكتا " فاختار القرآن 

  .ونحن ال ندعي الكمال فالكمال هللا وحده ،العمل المتواضع في أعين الناظرين فيه موقعًا حسناً 
� �

  

  :ھوا	ش ا�! ث
دار  ،1987سنة  ،الطبعة األولى ،صبحي الشلبي.د ،الشعرية في الكتابة الفنية ةينظر الصور  .1

 .10ص  ،الفكر اللبناني للطباعة والنشر

 .349ص  ،)ت .د( ،الطبعة الثامنة ،تأليف أحمد الشائب ،النقد األدبي أصول .2

 .10آية رقم  ،سورة الزخرف .3

هــ ـ  1405 ،بيـروت ،دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر ،عبد العزيز عتيـق. د ،علم البيان .4

 .61ص  ،م 1985

الطبعـــة  ،يـــروتب ،دار الفكـــر العربـــي ،ديزيـــرة ســـقال .د ،علـــم البيـــان بـــين النظريـــات واألصـــول .5

 .147ص  ،دمشق ،1977 ،األولى

 ،تفســير القــرآن العظــيم لإلمــام الجــاحظ عمــاد الــدين أبــي الفــداء إســماعيل أبــن كثيــر الدمشــقي .6

 .451ص /  2الطبعة  ،دمشق ،)ت .د(

 .، 15سورة الملك آية رقم  .7

 .155ص  ،علم البيان بين النظريات واألصول .8

وينظــر تفســير القــرآن العظــيم  ،215ـ 214/ 17 ط ،الجــامع ألحكــام القــرآن للقرطبــي :ينظــر .9

 .671/ 2ط  ،ألبن كثير

 .19سورة نوح آية رقم  .10
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 .684/ 2ط ،تفسير القرآن العظيم ألبن كثير .11

 .20سورة الغاشية آية رقم  .12

 .4/503 ،العظيم ألبن كثير نتفسير القرآ .13

 .18سورة المؤمنون آية رقم  .14

 .12/112لجامع ألحكام القرآن للقرطبي وينظر ا ،3/235،تفسير القرآن العظيم ألبن كثير .15

 .31سورة الرعد آية رقم  .16

 .9/280ألحكام للقرطبي  عوينظر الجام ،3/481،تفسير القرآن العظيم ألبن كثير .17

 .24سورة يونس آية رقم  .18

 .167ص  ،عبد العزيز عتيق. د ،علم البيان .19

 .168ص  ،المصدر نفسه .20

 .)ت.د( ،1/478،د اهللا رفيدهعب. د ،"تفسير لغوي موجز"معاني القرآن الكريم  .21

 .176ص  ،عبد العزيز عتيق. د ،علم البيان .22

 .7/327 ،وينظر الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ،2/395 ،تفسير القرآن العظيم ألبن كثير .23

 .50سورة الروم آية رقم  .24

 .169ص ،علم البيان بين النظريات واألصول .25

 .169المصدر نفسه ص  .26

 .45/ 14 ،الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .27

 .164سورة البقرة آية رقم  .28

( ،الســـيد محمـــد رشـــيد رضـــا ،تـــأليف األمـــام عبـــد القـــاهر الجرجـــاني ،أســـرار البالغـــة :ينظـــر .29

 .321ص  ،مصر ،)ت.د

 .1/191، تفسير القرآن العظيم ألبن كثير .30

 .39سورة فصلت آية رقم  .31

 .530/ 3ح ،)مادة خشع ( ،لسان العرب ألبن منظور :ينظر .32

 .4/318ج) ادة ريا م( ،المصدر نفسه .33
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 .365/ 15 ،الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .34

 .48سورة الكهف آية رقم  .35

تـأليف أبـي القاسـم جـار اهللا  ،الكشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل فـي وجـوه التأويـل .36

/ 2 ،بيــروت ـ لبنــان ،دار المعرفــة ،538ـ  476 ،محمــود بــن عمــر الزمخشــري والخــوارزمي

487. 

 .14ية رقم سورة المزمل آ .37

 .143ص  ،عبد العزيز عتيق. د ،علم البيان .38

 .46/ 19 ،والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ،2/705تفسير القرآن الكريم ألبن كثير  .39

 .32سورة األنبياء آية رقم  .40

وينظــر  ،2/32،الكشــاف عــن حقــائق التنزيــل وعيــون األقاويــل فــي وجــوه التأويــل لزمخشــري .41

 .3/173 ،تفسير القرآن العظيم ألبن كثير

 .6سور ق آية رقم  .42

 .1/219،إبراهيم عبد اهللا رفيده.د ،"تفسير لغوي موجز "تفسير معاني القرآن الكريم  .43

 .4/13 ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل لزمخشري .44

 .45سورة األعراف آية رقم  .45

 .449ص ) ت .د(،الطبعة التاسعة ،صفوة التفاسير لشيخ محمد علي الصابوني .46

 7 ،وينظــــر الجــــامع ألحكــــام القــــرآن للقرطبــــي ،2/304القــــرآن العظــــيم ألبــــن كثيــــر، تفســــير  .47

/206. 

 .15سورة الحجز آية  .48

 .8/ 9وينظر الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ص  ،2/528،تفسير القرآن العظيم ألبن كثير .49

 .11سورة القمر آية رقم  .50

 .167علم البيان بين النظريات واألصول ص  .51

 .2/578،، العظيم ألبن كثيرنوتفسير القرآ ،4/37،ن للقرطبيالجامع ألحكام القرآ .52

 .18سورة الغاشية آية رقم  .53



 محمد علي جودر. دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  م2013 -المجلد األول  – عشر الخامس العدد – الجامعة المجلة  - 50 -

  
  
 

 .4/37 ،تفسير القرآن العظيم ألبن كثير .54

 .37سورة الرحمن آية رقم  .55

 .17/173 ،وينظر الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ،2/589،تفسير القرآن العظيم ألبن كثير .56

 .2سورة االنشقاق آية رقم  .57

 .17/264 ،وينظر الجامع ألحكام القرآن للقرطبي،4/489،رآن العظيم ألبن كثيرتفسير الق .58

 .17سورة الحاقة رقم آية رقم  .59

 .4/414،وينظر تفسير القرآن العظيم ألبن كثير ،18/265 ،الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .60

 .7سورة المعارج آية رقم  .61

 ،حكـــــام القـــــرآن للقرطبـــــيوينظـــــر الجـــــامع أل ،2/689 ،تفســـــير القـــــرآن العظـــــيم ألبـــــن كثيـــــر .62

18/284. 

 .1سورة االنفطار آية رقم  .63

 .19/244الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  .64

 .14سورة النبأ آية رقم  .65

 .4/209 ،الكشاف عن حقوق التنزيل وعيون األقاويل لزمخشري .66

 .11سورة التكوير آية رقم  .67

 .4/476،ألبن كثير وينظر تفسير القرآن العظيم ،19/235،الجامع ألحكام القرآن للقرطبي .68

 .18سورة المزمل آية رقم  .69

 .19/51 ،والجامع ألحكام القرآن للقرطبي ،2/705 ،تفسير القرآن العظيم ألبن كثير .70

 .9سورة المرسالت آية رقم  .71

 .4/302 ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل لزمخشري .72

 .104سورة األنبياء آية رقم  .73

ــــرآن أل .74 ــــرتفســــير الق ــــي ،3/194 ،بــــن كثي  ،347/ 12ـــــ11 ،والجــــامع ألحكــــام القــــرآن للقرطب

 .2/585 ،والكشاف عن حقائق التنزيل لزمخشري

 .1سورة الملك آية رقم  .75
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 .19سورة الدخان آية رقم  .76

 .11سورة فصلت آية رقم  .77

 .39سورة فصلت آية رقم  .78

 .10سورة الزخرف آية رقم  .79

 .37سورة الرحمن آية رقم  .80

 .4م سورة الحاقة آية رق .81


