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المقدمــــــــــــــــــــــــــــة
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والصالة والسالـ على خَت خلق اهلل أمجعُت  ،سيدنا زلمد ادلبعوث رمحة للعادلُت وادلؤيد بالكتاب واحلق ادلبُت وبعد :
لقد اقتضت حكمة اهلل أف يؤيد دعوة كل نيب دبعجزة تكوف أمرا خارقا دللألوؼ العادات  ،ناقضة ذلا  ،وأف تكوف من قبيل ما
استحكم يف ذلك الزماف  ،واشتهر فيو  ،فغلب أمره عند اخلاصة  ،وعظم شلأنو يف نفوس العامة  ،ولذلك كانت معجزة
موسى عصا تنقلب حية  ،ويدا خترج بيضاء من غَت سوء  ،ألنو كاف أعجب األمور وأغرهبا عند قومو السحر  ،ومعجزة
عيسى إحياء ادلوتى وإبراء األكمو إذ عال شلأف الطب يف عهده وعند قومو  ،أما زلمد  فقد بعث يف قوـ أىل بياف ،
فتحت ذلم البالغة رواقها  ،وشقت ذلم الفصاحة نطاقها  ،فكثر شعراؤىم ،وساد خطباؤىم  ،وتربعت أمتهم على عرش البالغة
والفصاحة  ،وملكت ناصية البياف ؛ ذلك ألهنا الطريقة الوحيدة اليت تالئم أحواذلم وظروفهم ادلعيشية الصعبة ؛ إذ كاف الًتحاؿ
دأهبم حبثا عن ادلاء والكأل  ،يقطنوف إذا وجدا  ،ويظ عنوف إذا افتقدا ،لذا كانت اللغة الرفيق الذي يكوف معهم حيثما حلّوا
وأينما ارحتلوا  ،فربعوا فيها  ،وفاؽ بياهنم مجيع أمم األرض  ،فكانت معجزتو" القرآف" بلساف عريب مبُت  ،دمغ ببالغتو أئمة
الفصاحة الذين اعتقدوا أهنم ال ينازعوف يف ىذا األمر  ،فقد عرضوه على موازين الشعر فوجدوه غَت خاضع ألحكامو  ،وقارنوه
بفنوف النثر فوجدوه غَت الحق بادلعهود من طرائقو  ،وشلا زاد يف حتَتىم وذىوذلم أنو أنزؿ بلغة ىي لغتهم  ،يتلوه عليهم رجل
منهم  ،فانقسموا يف ذلك شيعا  ،وذىبوا يف أمره طرائق قددا .
ومع ىذا التخبط وتلك احلَتة فقد فنت الكثَتوف ببيانو  ،وسحر أسلوبو ومجاؿ تعبَته  ،بلأف تذوقوا حباستهم الفنية مجالو الفٍت
الساحر  ،وأحسوا تلأثَته ادلباشر على قلوهبم  ،وحتسسوا أثر سلطانو العجيب على نفوسهم  ،تساوى يف ذلك من آمن  ،ومن
عاند .
مث أنو حتداىم أف يلأتوا دبثلو  ،أو أف يلأتوا دبثل آياتو  ،ولو كانت مفًتيات  ،فعجزوا وىم أئمة البالغة  ،وفرساف البياف ،
واليزاؿ ىذا التحدي قائما مفتوحا إىل اآلف  ،فما حاوؿ أحد تقليد القرآف إال وجاء بالغث الذي ال يقر وال يستساغ .
ىذا التحدي الصارخ  ،الواضح  ،الذي قابلو ذلك العجز ادلبُت  ،ىو الذي دفع أىل العلم إىل البحث للكشف عن أسرار
البالغة القرآنية  ،ودالئل اإلعجاز فيو  ،فتفرقت هبم السبل يف ذلك  ،واختلفوا حوؿ مكمن اإلعجاز  ،وعن موضع ادلزية اليت
-أ-
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هبا انفرد اخلطاب القرآين وعال شلأنو  ،حىت صار ىذا األمر مبعثا لتلأسس علم موضوعو "إعجاز القرآف" .
وقد تكشف ذلم  -وىم يبحثوف يف وجوه إعجازه  -عن كنوز ال يطيقها إحصاء أخذ كل منها حيسب رسوخو يف علمو ،
حيث أهنم ناقشوه من زوايا عدة  ،ومن نواح سلتلفة  ،وال أعتقد أف أحدا منهم استطاع أف يكشف عن سر تلك القوة والغلبة ،
وذلك التلأثَت  ،وأف يصل يف زليطو إىل قرار دلا يزخر بو من شىت األفكار  ،ومن فنوف القوؿ  ،ودلا يتفرد بو من مسو األساليب
ومعجز الًتاكيب ؛ ومن مثّ كثرت البحوث حوؿ لغة القرآف وتنوعت  ،وتعددت مناىجها وطرقها  ،و ال يزاؿ ىذا ادلورد معينا
ال ينضب على مر الزمن يرده رواد الفكر وأساطُت البياف  ،فيتزودوف بلأعظم زاد وديدوف عقوذلم خبَت مدد .
يفصل فيو وىو ما مساه " صنيعو يف
فذكروا وجوىا عدة حسبوا أهنا ىي السر يف إعجازه ؛ لكن ىناؾ وجو ذكره اخلطايب ومل ّ
القلوب "  ،إذ أف للقرآف أثرا وسلطانا على النفوس كاف سببا يف إذعاف ادلخاطبُت  ،وإف أشار البعض إىل ىذا النوع من
اإلعجاز إال أهنم مل يعطوه ح ّقو من الدراسة والتلأصيل والتمثيل ؛ لذلك ارتلأيت أف تكوف دراسيت يف ىذا اجملاؿ  ،حتت عنواف :

" اإلعجـــــاز النفســـــي يف اخلطـــــــاب القرآنــــــــــــي "
أأصل ذلذا الوجو من اإلعجاز  ،وأف أ أتتبع ما قالو األقدموف واحملدثوف من الدارسُت للخطاب القرآين فيو  ،وأف أقف
زلاوال أف ّ
على مضامينو وآلياتو  ،وأف أذكر من األمثلة ما يدلل على وجوده .

إشكالية البحث وأىدافو :
وحتَت وغلبة ؛
إذا كاف القرآف الكرمي قد نزؿ بلغة ىي من جنس لغة العرب  ،وىم أئمة بياف وفصاحة  ،وقد تلقوه بانبهار ّ

التحَت ؟
فما ىو سر ذلك االنبهار  ،وتلك الغلبة  ،وذلك ّ

 ما السػػر الذي مكػػّن للق ػػرآف يف نفوس ادلتلقيػن ؟ ما ىي اآلليات اليت اتكلأ عليها اخلطاب القرآين يف تلأثَته النفسي على ادلتلقُت ؟ وىل ديكن أف نع ّد ىذا اجلانب وجها مستقال من وجوه اإلعجاز ؟ وىل ىو خاص بالعرب أـ ديتدأيضا ليشمل غَتىم ؟ وىل اقتصر زمانو على فًتة نزولو  ،أـ ىو ديتد عرب كل األزمنة ؟
 -ب-
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 كيف استطاع اخلطاب القرآين أف يفي حباجة النفس اإلنسانية  ،ويعرب عنها حىت استدرجهالالستسالـ دلضمونو ؟
 ما دور علم البالغة يف إبراز ما يف النّفوس ؟ وإذا كاف القرآف جيعل اجلماؿ الفٍت أداة مقصودة للتلأثَت الوجداين فيخاطب حاسة الوجداف الدينيةبلغة اجلماؿ الفنية  ،فلأين ديكن أف نلمس ىذا يف خطابو ؟
 كيف ديكن االستفادة من الرؤى النفسية اليت تضمنها اخلطاب القرآين يف ميادين الًتبية  ،وعلمالنفس ؟
 إىل أي مدى ديكن أف تسهم أدوات التحليل النفسي للنصوص اليت أمدتنا هبا مناىج النقد والتحليلالغربية كالبنيوية  ،يف استنطاؽ مضامُت اخلطاب القرآين  ،والوقوؼ على تركيبتو اللغوية وأسرارىا البالغية ؟
األىداف :
نرجو من خالؿ ذلك أف حندد مفهوـ اإلعجاز النفسي  ،و أف نوجو لكيفية تناوؿ اخلطاب القرآين من الوجهة النفسية  ،كما
حناوؿ التدليل على وجود ىذا الوجو من خالؿ ما نقدمو من حتليل للنص القرآين .
كما نسعى إىل تلأكيد أمهية االستفادة شلا توصلت إليو العلوـ احلديثة  ،دبختلف فروعها  ،وخاصة ما يعرؼ بعلم النفس يف فهم
النصوص القرآنية  ،وكشف مرامي اخلطاب الذي تضمنتو .
كما هتدؼ الدراسة إىل نقل دراسة اخلطاب القرآين من منطقة اإلعجاز  ،إىل ساحة الدراسات اللغوية  ،واألدبية التطبيقية اليت
تثبت ذلك؛ وذلك بدراسة القيم اجلمالية التعبَتية اليت احتواىا القرآف الكرمي من منظور أديب نقدي  ،يقدـ تفسَتا لفكرة
اإلعجاز نفسها .
وبتلك ادلقاربة النقدية للنص القرآين  ،نسعى إىل زلاولة إثبات أف ما نالو البياف القرآين يف فًتات سابقة من إقرار بتميزه ادلتفرد
 ،مل يكن أثرا تارخييا  ،أو عمال فنيا استنفد أغراضو ؛ وإمنا الزاؿ يف ساحة اخلطاب نصا متفردا يف مسو تعبَته  ،وعمق دالالتو ،
وقوة تلأثَته  ،وغناه دبعطيات كثَتة الزالت تتكشف للدراسُت يف كل حُت .

 -ت-
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منهجية البحث :
دتاشيا مع طبيعة موضوع الدارسة  ،واإلشكالية اليت يطرحها  ،واألىداؼ اليت يسعى للوصوؿ إليها  ،فقد اعتمدت على ادلنهج
االستقرائي والتحليلي .
ذلك أف االستقراء يعتمد على الوصف الذي يعٍت عند اللسانيُت البنيويُت رصد ما نالحظو من األشياء  ،والوقائع والظواىر ،
وما ندركو بينها من عالقات متبادلة  ،وتصنيفها وتصنيف خصائصها  ،وترتيبها واكتشاؼ االرتباط بينها  ،إنو كشف دالالت
ادلعطيات احلسية باالعتماد على ادلالحظة والتجربة  ،ودراسة ما بينها من عالقات متبادلة .
ويتضمن الدليل االستقرائي استنتاجا علميا يقوـ على أساس ادلالحظة والتجربة  ،فادلالحظة تقتضي يف ادلنهج االستقرائي أف
يبقى الباحث أو الذات العارفة خارج الظاىرة اللغوية اليت يدرسها ويكتفي دبشاىدهتا كما تقع يف الطبيعة  ،أو كما ىي واقعة
طبيعية  ،وىكذا فإف الباحث الذي يطبق ادلنهج االستقرائي ينطلق من الواقع ليصل إىل النظرية .
وما تسعى إليو الدراسة ىو أف تتبع ىذه الظاىرة – ظاىرة اإلعجاز النفسي  -يف اخلطاب القرآين  ،بلأف نبدأ برصد فكرة
اإلعجاز القرآين منذ ظهورىا إىل اآلف  ،وأف حندد موقع فكرة اإلعجاز النفسي عند م ْن تناوؿ دراسة القرآف الكرمي  ،والبحث يف

مضامُت خطابو قدديا وحديثا .

وسيفيدنا ادلنهج االستقرائي يف مطاردة النصوص القرآنية بغية الوقوؼ على األبعاد النفسية اليت احتوهتا من خالؿ أمناطها
التعبَتية ادلختلفة .
وبعد عملية الوصف الشاملة للخطاب القرآين  ،واستقراء مكنوناتو  ،يلأيت دور ادلنهج " التحليلي " بإخضاع ما مت رصده إىل
مناىج التحليل النقدية  ،الستخالص ادلالحظ النفسية القابعة يف جوؼ النصوص القرآنية وذلك بتكسَت البنية السطحية
لظاىر النص للتمكن من حصر إحياءاتو النفسية ادلختلفة.
خطة البحث :
وقع البحث يف مقدمة وسبعة فصوؿ وخادتة
حتدثت يف الفصل األوؿ والذي جاء بعنواف " بين اإلعجاز والبالغة وعلم النفس "  ،معٌت اإلعجاز وتتبعت باختصار أىم
وجوه اإلعجاز القرآين اليت ذكرىا العلماء قدديا وحديثا  ،ووقفت عند العالقة بُت البالغة وعلم النّفس من خالؿ حتديد معٌت
البالغة والفصاحة  ،وأىم األسس النفسية للبالغة العربية  ،كما تناولت فيو مفهوـ اخلطاب بشكل عاـ ،واخلطاب القرآين
بشكل خاص.
-ث-
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أما الفصل الثاين والذي جاء بعنواف " النفس و مفهومها في اإلسالم "  ،فقد تناولت فيو داللة كلمة النفس ومضموهنا  ،بلأف
وقفت عند معناىا اللغوي واالصطالحي  ،ومعٌت علم النفس  ،كما وقفت عند معٌت القلب والروح والعقل وعالقة ىذه
ادلسميات ببعض ؛ ذلك أف من العلماء من ذكر ىذا الوجو بلأمساء سلتلفة فهناؾ من مسّاه اإلعجاز النفسي أو الروحي أو القليب
أو التلأثَتي  ،كما تناولت مفهوـ ال نفس يف الشعر اجلاىلي لنرى صور استعماؿ العرب ذلذا ادلعٌت ومقصدىم بو  ،كما توقفت

صور اخلطاب القرآين النّفس اإلنسانية .
عند أنواع النفس اليت عرضها القرآف  ،وكيف ّ
ويف الفصل الثالث ادلعنوف بػ " نشأة اإلعجاز النفسي وتطوره " فحددت فيو مفهوـ اإلعجاز النفسي بلأف ذكرت أىم
التعريفات اليت ذكرىا العلماء لو  ،كما تتبعت مفهومو عند دارسي القرآف الكرمي قدديا وحديثا وآرائهم فيو  ،وما ذكروه من أدلة
لوجوده  ،ومرتبتو عندىم بُت وجوه اإلعجاز األخرى  ،مث ذكرت رلموعة وقائع من القرآف والسنة  ،وشلا رواه العلماء وحفظتو
الكتب عن تلأثَت القرآف يف نفوس ادلخاطبُت.
بعد ىذا التلأصيل النظري دلفهوـ البحث  ،انتقلت للعمل التطبيقي؛ فكاف الفصل الرابع بعنواف " الكلمة القرآنية وأىميتها
في التأثير النفسي " تناولت فيو اللغة والتعبَت النفسي بالوقوؼ عند كشف اللغة دلا يف النفوس  ،مث أىم اخلصائص اليت امتازت
هبا ادلفردة القرآنية  ،من حسن اختيارىا يف موضعها  ،وما حتملو من طاقة إحيائية  ،وقدرات تصويرية  ،وعالقة ذلك بالتلأثَت
النفسي.
ويف الفصل اخلامس " طرائق القرآن في تأثيره النفسي " فقد تناولت أىم األساليب اليت اعتمد عليها القرآف يف تلأثَته على
ادلخاطبُت  ،بلأف اخًتت ظاىرة التكرار  ،فحددت معٌت التكرار لغة واصطالحا  ،والعالقة اليت تربط التكرار بطبيعة النّفس
اإلنسانية  ،وأىم األغراض النفسية اليت تتجلى من وراء أسلوب التكرار  ،مث أىم صور التكرار يف القرآف الكرمي ودالالهتا النفسية
 ،كما تطرقت فيو دلوضوع اإليقاع القرآين وقوتو التلأثَتية يف ادلخاطبُت  ،بالوقوؼ على عالقة اإليقاع بتحريك النفوس والتلأثَت
فيها  ،وأىم زلدثات اإليقاع يف القرآف الكرمي من جرس ادلفردة  ،والنرب والتنغيم  ،والفاصلة والتكرار.
أما يف الفصل السادس والذي جاء حتت عنواف " اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم "
فتناولت فيو األبعاد النفسية اليت ترتسم من خالؿ أساليب البالغة العربية من بياف ومعاين وبديع  ،دبا فيها من تشبيو واستعارة
وكناية  ،وتقدمي وتلأخَت  ،وحذؼ وذكر  ،وفصل ووصل  ،وأمر ونداء واستفهاـ  ،ومن مقابلة والتفات ومشاكلة .
 -ج-

المقدمــــــــــــــــــــــــــــة
وأخَت تناولت يف الفصل السابع ادلعنوف بػ " الخطاب النفسي في سورة الواقعة " أمنوذجا قرآنيا حللت فيو اخلطاب النفسي يف
سورة الواقعة  ،بلأف تناولت ألفاظ السورة  ،وما محلتو من دالالت نفسية  ،وما اتصفت بو من خصائص متنوعة  ،مث تناولت
إيقاع السورة ادلتميز ودوره يف التلأثَت على ادلخاطب  ،كما قدمت حتليال أسلوبيا للخطاب النفسي يف ىذه السورة .
مث ذيّلت البحث خبادتة ذكرت فيها أىم النتائج اليت توصلت ذلا الدراسة
ال ّدراسات السابقة :
من ادلعروؼ أف الدراسات اليت حبث يف إعجاز القرآف الكرمي  ،وتناولت خطابو بالتحليل للوقوؼ على أسراره اللغوية  ،كثَتة
ومتنوعة  ،فقد شكلت تلك الدراسات دبا تضمنتو من آراء  ،قلّت أو كثرت منبعا مهما ذلذه الدراسة  ،سواء ما تعلّق دبا كتبو
األقدموف كاجلاحظ واجلرجاين و الزسلشري و اخلطايب والرماين  ،أو ما كتبو احملدثوف كالرافعي واخلويل  ،وعبد اهلل دراز  ،وسيد
قطب وغَتىم كثَت .
فاحلقيقة أف تفاسَت ومؤلفات علماء اللغة والبالغة قدديا  ،شلن حبثوا يف لغة القرآف ىادفُت إىل معرفة سر إعجازة ؛ مل ختل من
إشارات إىل موضوع الدراسة  ،وإف مل يتحدثوا عنو صراحة  ،فادلتتبع دلا كتبو اجلاحظ يف " البياف والتبيُت " أو " احليواف "  ،وما
كتبو اجلرجاين يف " دالئل اإلعجاز " و " أسرار البالغة " و " الرسالة الشافية " وما سجلو الزسلشري يف تفسَته " الكشاؼ "
وما حكاه الرماين يف " النكت " وما ذكره اخلطايب يف " بياف إعجاز القرآف " جيد الكثَت من اللفتات ادلتعلقة هبذا اجلانب ،
فكانت مشجعا للدارسُت يف تناوؿ النص القرآين من ىذه الوجهة .
أما إذا نظرنا يف مؤلفات احملدثُت ،بداية من الرافعي يف كتابو ( اإلعجاز القرآين والبالغة النبوية ) وعبد اهلل دراز يف ( النبلأ
العظيم )  ،وما قدمو اخلويل من نظرات مهمة يف ( البالغة وعلم النفس ) و ( فن القوؿ )  ،مث مؤلفات سيد قطب ( التصوير
الفٍت ) و ( مشاىد القيامة) و ( يف ظالؿ القرآف )  ،وغَت ىؤالء كثَت  ،فسنجد نضجا واضحا يف تناوؿ البعد النفسي يف
اخلطاب القرآين  ،ولكن كل ما سبق ذكره من دراسات كانت تفتقد إىل التلأصيل والتفصيل ؛ فلأغلبها إشارات مبثوثة احتواىا
تعليق ما  ،أو تفسَت لنص معُت .
وشلا ينبغي اإلشارة إليو يف ىذا ادلوضع أ ّف ىذه الدراسات اليت ذكرهتا وغَتىا  ،تناولتها بكثَت من التفصيل يف الفصل الثالث من
الدراسة  ،والذي جاء بعنواف " :نشلأة اإلعجاز النفسي وتطوره " حيث تتبعت فكرة اإلعجاز النفسي يف دراسات القدماء ،
ودراسات احملدثُت.
-ح-
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أما ما كاف يتصل أكثر بدراستنا فيما وقع بُت أيدينا فنذكر :
 - 1حملات نفسية يف القرآف الكرمي ل ػ ػ ػ ػ  :عبد احلميد زلمد اذلايمي .
حتدث فيها عن تكوين اإلنساف النفسي منذ مرحلة اجلنُت إىل مرحلة الشيخوخة  ،وفصل احلديث عن البناء النفسي
للشخصية  ،وما يعًتيها من مشاعر سلتلفة كاخلوؼ واحلب  ،واحلقد  ،وأشار إىل ادلواقف النفسية لبعض الشخصيات القرآنية.
 -2اإلعجاز النفسي يف القرآف الكرمي ( سلطوط رسالة ماجستَت ) ل ػ ػ ػ  :عبد اهلل عبد الرمحن أبو السعود.
فقد حتدث عن فكرة اإلعجاز النفسي بُت من ينكرىا ومن يثبتها  ،وعن النفس اإلنسانية وصفاهتا يف القرآف الكرمي ؛ شهوهتا ،
وىواياهتا  ،ولومها  ،وطمعها  ،وخوفها  ،وعن العيوب النفسية من حقد وغضب وحسد  ،وطريقة عالجها يف القرآف  ،كما
حتدث عن عالقة اإلعجاز البياين باإلعجاز النفسي.
جل مضمونيهما يدور حوؿ حديث القرآف عن النفس اإلنسانية  ،ومل تنشغال بدراسة
وعليو فادلالحظ أ ّف الدراستُت كاف ّ
اخلطاب القرآين مثل ما أرمي إليو  ،شلا جيعلهما أقرب إىل الدراسات النفسية ال إىل الدراسات اللغوية واألدبية.
إال أف ىناؾ دراستُت مهمتُت جادتُت  ،األوىل  :اإلشارة النفسية يف اخلطاب القرآين لػ ػ ػ  :صاحل ادلال عزيز  ،واألخرى  :التعبَت
القرآين والداللة النفسية لػ ػ ػ  :عبد اهلل زلمد اجليوسي  ،فقد قدمتا أمثلة كثَتة عن ما احتواه التعبَت القرآين من إشارات ودالالت
نفسية  ،وإف مل تتناوال ذلك من الناحية اإلعجازية .
فقد حتدث صاحب " اإلشارة النفسية يف اخلطاب القرآين "عن مجالية بناء الصورة  ،ومجالية اإلفراد والًتكيب  ،ومجالية
التشكيل الصويت متوقفا عند مامحلتو تلك اجلماليات من إشارات نفسية.
أما صاحب " التعبَت القرآين والداللة النفسية " فكاف عملو أكثر تلأصيال وتوسعا  ،زللال الدالالت النفسية اليت محلها التعبَت
القرآين على مستوى النظم  ،وعلى مستوى اإليقاع  ،وأثر ذلك على ادلتلقي ،وشلا حيسب لو أنو كاف أميل للتطبيق على عكس
الكثَت من الدراسات اليت بقيت حبيسة التنظَت  ،ومل تنقل ما تقولو إىل مساحات التطبيق.
ومع ذلك فادلوضوع الزاؿ بكرا حيتاج إىل مجع شتات ما تناثر فيو من آراء  ،وتتبع زلتويا اخلطاب القرآين الستخراج دالالتو
النفسية  ،ويكوف ذلك باألمثلة الدقيقة اليت توضح ىذا اجلانب.

 -خ-
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وأخَت أجدين بعد ىذا العمل أقوؿ ماقالو العماد األصفهاين " إِ يين رأيت أنَّو ال يكْتب أح ٌد كِتاباً ِيف ي ِ
وم ِو إِالّ قاؿ ِيف غ ِدهِ ،لو
غيػر ىذا لكاف أ ْحسن ،ولو ِزيد ىذا لكاف ي ْستحسن ،ولو قديـ ىذا لكاف أفْضل ،ولو ترؾ ىذا لكاف أ ْمجل ،وىذا ِمن أ ْعظ ِم
ِ
ِِ
يل على اِستِيال ِء الن ِ
قص على مجل ِة البش ِر …"
العرب ،وىو دل ٌ

شرفٍت باإلشراؼ على عملي ىذا
كما أتقدـ بالشكر اجلزيل ألستاذي ادلشرؼ األستاذ الدكتور عزيز لعكايشي الذي ّ

علي بتقييم حبثي وتقوديو.
،كما أتقدـ بالثناء العطر لألساتذة ادلناقشُت شاكرا ذلم تفضلهم ّ

-د-

الفصل األكؿ 5
بُت اإلعجاز القرآين كالببلغة كعلم النفس

أكال  -معٌت اإلعجاز .
ثانيا  -كجوه اإلعجاز يف القرآف الكرًن .
ثالثا  -بُت الببلغة كعلم النفس 5
 - 1معاين الببلغة كالفصاحة .
 -2األسس النفسية للببلغة العربية .
رابعا 5اػبطاب مفهومو كخصائصو.
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أكال -معنى اإلعجاز 5
جاء يف لساف العرب يف مادة (عجز) ما يأيت 5
عاجز  .كامرأىةه ً
ً
ً
العجز  5نقيض اغبزـ  ،عجز عن األىمر يػع ًجز ً
عاجهز 5
كعجىز ىع ٍجزان فيهما  ،كرجل ىعجهز ى
ىٍ ي ى
ى ٍي
كع يجهز  5ه ى
ىٍ ى ى
ً
الع ٍجز .
عاجىزةه عن الشيء  ،عن ابن األىعرايب  ،ى
م فبلف إذا نسبو إًىل خبلؼ اغبىٍزـ كأىنو نسبو إًىل ى
كع َّجز فبل هف ىرأٍ ى
كيقاؿ  5أىعجزت فبلنان إذا أىل ىفيتو ً
عاجزان .
ٍى
ٍ ىٍ ي
ً
ً
الع ٍجز  5عدـ
الع ٍج يز  5الضعف  ،تقوؿ  5ىع ىج ٍز ي
ت عن كذا أ ٍىعجز  .كاؼب ٍعجىزةي  ،بفتح اعبيم ككسرىا  ،مفعلة من ى
كى

القدرة .

كالتػ ً
الع ٍجز  .كقولو تعاىل  5ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ٍ
َّعج ييز  5التَّثٍبًيط  ،ككذلك إذا نسبتو إًىل ى
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ سبأ  5 :قاؿ الزجاج  5معناه  5ظانُِّت أىهنم يػي ٍع ًج يزكننا ألىهنم ظنوا أىهنم ال

ييبعثوف كأىنو ال جنة كال نار .

السٍب يق  ،يقاؿ  5أ ٍىع ىجىزين فبلف أىم فاتٍت  ،كمنو قوؿ األىعشى 5
ت ك َّ
كمعٌت ا ًإل ٍعجاز ال ىف ٍو ي
1
ذاؾ كمل يػع ًجز من ً
اؼبوت ال يىػتىأىبَّ يق .
اؼبوت ىربَّو
فى ى ي ٍ ٍ
كلكن أىتاه ي
ً
صىر عنو .
كقاؿ الليث  5أ ٍىع ىجىزين فبلف إذا ىع ىج ٍز ى
ت عن طلبو كإًدراكو ،كيقاؿ  5ىع ىجىز يىػ ٍعج يز عن األىمر إذا قى ى
2
كاؼب ٍع ًجىزة  5كاحدة يم ٍع ًجزات األىنبياء  ،عليهم السبلـ .
ي
كجاء يف بصائر ذكم التمييز  5العجز أصلو التأخر عن الشيء  ،كصار يف العرؼ اظبا للقصور عن فعل الشيء ،
كعجزتو كعاجزتو  5جعلتو عاجزا.
كىو ض ٌد القدرة  .أعجزتو َّ

3

كمن اللطيف أف نشَت إىل أف عُت الكلمة (اعبيم) يف الفعل اؼباضي تقرأ مثلٌثة بالفتح كالكسر كالضم  ،كيف كل
حالة ؽبا معٌت .

ً
ضعف عن الشيء  ،كمل يقدر عليو .
عجز يعجز ٍ
ضرب يض ًرب  ،كاؼبعٌت  5ي
بالفتح تقوؿ  5ى
عجزا من باب ى
ً
ً
يشرب  ،كاؼبعٌت  5عظي ىمت عجيزتيو  ،كىكبيػىرت مؤخرتو .
يعجز ى
كبالكسر تقوؿ  5عجز ى
عجزا  ،من باب شرب ى
 - 1األعشى  ،الديواف  ،ربقيق ؿبمد ؿبمد حسُت  ،د ط  ،مكتبة اآلداب  ، 8493 ،ص. 782
 - 2ابن منظور  ،لساف العرب  ،تح  5عبد اهلل علي الكبَت ك ؿبمد أضبد حسب اهلل ك ىاشم ؿبمد الشاذيل  ،د ط  ،دار اؼبعارؼ ،
القاىرة  ،د ت  ،مادة (عجز)  ،ص. 7382
 -3الفَتكز أبادم ؿبمد بن يعقوب  ،بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب العزيز  ،ربقيق ؿبمد علي النجار  ،ط ، 3القاىرة ،
 ، 8441ج ، 9ص. 77
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عجوزا ضعيفا عاجزا .
يكرـ  ،كاؼبعٌت  5صار ي
يعجز يع ي
عجز ي
كبالضم تقوؿ  5ي
كرـ ي
جوزا  ،من باب ي

1

كىذه اؼبعاين متكاملة متوافقة  ،كليست متعارضة أك متناقضة  ،كىي ال زبرج عن أساس معٌت العجز يف اللغة .

يدؿ أحدنبا على الضعف  ،كاآلخر على مؤخر
قاؿ اإلماـ ابن فارس  5العُت كاعبيم كالزام  5أصبلف صحيحاف ٌ ،
الشيء .

فاألكؿ  5ىع ىجىز عن الشيء ٍيع ًجز ىع ٍجنزا فهو عاجز  .أم  5ضعيف .

كيقاؿ  5أعجزين فبلف  ،إذا عجز عن طلبو كإدراكو .

الع يج يز  5مؤخر الشيء  .كاعبمع أعجاز  ،كأعجاز األمور  5أكاخرىا.
كاألصل الثاين  5ى

2

العجز» تستعمل استعماال أساسيا صحيحا يف أصلُت متوافقُت  5الضعف عن
كمعٌت كبلـ ابن فارس أف مادة « ى

الشيء  ،كآخر الشيء .

كقاؿ األصفهاين  « 5كالعجز أصلو التأخر عن الشيء  ،كحصولو عند عجز األمر  ،أم مؤخره  .كصار يف
التعارؼ اظبا للقصور عن فعل الشيء » .

3

فاؼبعٌت اللغوم ؽبذه اللفظة يشَت إىل الضعف كعدـ القدرة ك التأخر  ،كهبذه الداللة تقريبا جاء يف القرآف كما يف
قولو تعاىل  5ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ المائدة  13 :كمنو قولو تعاىل  5ﭽ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭼ التوبة  2 :ك ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ العنكبوت  22 :كقولو ﭽ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ الحج . 53 :
أما اإلعجاز فهو مصدر الفعل الرباعي « أ ٍىع ىجىز » .
ً
ف عن فعل الشيء ،
عج يز  ،ىع ٍجنزا  ،دبعٌت ى
ض يع ى
كعليو صار عندنا فعبلف  5األكؿ ٍ 5فعل ثبلثي  5تقوؿ ىع ىجىز  ،يى ٍ
صر عن التنفيذ  ،كتأخر عن األمر اؼبطلوب  ،كمل يقدر عليو .
كقى َّ
ً
ً ً
الرجل
ك اآلخر  5فعل رباعي  5تقوؿ ٍ 5أع ىجىز  ،يػي ٍعج يز  ،إ ٍع ىج نازا  ،فهو يم ٍعجز  ،دبعٌت سبق كفاز  ،تقوؿ ى
أعجىز ي
صمو  ،دبعٌت  5سبقو كفاتو  ،كفاز عليو كغلبو  ،حبيث مل يستطع اػبصم العاجز إدراكو كاللحاؽ بو .
ىخ ى
 -1ؾبمع اللغة العربة  ،اؼبعجم الوسيط  ،د ط  ،دار الدعوة  ،القاىرة  ،د ت  ،ص. 535
 -2ابن فارس  ،معجم مقاييس اللغة  ،ربقيق عبد السبلـ ىاركف  ،د ط  ،دار الفكر العريب  ، 8424 ،ص. 234-233
 -3الراغب األصفهاين  ،معجم مفردات ألفاظ القرآف الكرًن  ،تح  5ندًن مرعشلي  ،د ط  ،دار الكتب العلمية  ،بَتكت ، 8447 ،
ص. 592
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كمنو اشتيقت كلمة معجزة كىي اسم فاعل منو غبقتو تاء التأنيث  ،ككاحدة معجزات األنبياء اليت تؤيد هبا نبوهتم

 ،كقد صار ؽبا ىذا اؼبعٌت يف زمن متأخر عن الرسالة  ،فأطلقها العلماء عليو اصطبلحا كما أطلقوا اؼبصدر «
اإلعجاز » على اتٌصاؼ الشيء هبا بأنو أمر خارؽ للعادة  ،مقركف بالتحدم  ،سامل من اؼبعارضة .
كإذا ما انتقلنا للوقوؼ على التعريف االصطبلحي كجدناه يتقاطع مع الداللة اللغوية اليت ذكرناىا  ،فمعٌت
عاجزا عن إدراكو ،
اإلعجاز إذف  5ىو ال ىف ي
خصمو ن
السٍب يق  ،كيطلق على الفائز السابق ػبصمو  ،الذم جعل ى
وت ك ى
إعجازا  5دبعٌت سبقٍت ك فاتٍت كجعلٍت عاجزا عن طلبو
كلذلك يقوؿ اػبصم اؼبغلوب العاجز  5أعجزين فبلف
ن
كإدراكو .
كىذا اؼبعٌت االصطبلحي ؼبصطلح ( اإلعجاز) متح ٌقق يف مصطلح ( إعجاز القرآف) .
نعرؼ معٌت « إعجاز القرآف » ال ب ٌد أف نتذ ٌكر موقف الكافرين من القرآف  ،ىذا اؼبوقف الذم أكجد «
كحىت ى
أظبى ىع رسوؿ اهلل الكافرين آيات القرآف  ،كأخربىم أف اهلل ىو الذم بعثو للناس نبيا
إعجاز القرآف »  ،فلقد ٍ
آخر  ،إمبا ىو كبلـ اهلل
كرسوال  ،كأينزؿ عليو القرآف  ،كىذا القرآف الذم يسمعونو منو ليس كبلمو كال كبلـ ـبلوؽ ى
 ،أكحى بو إليو  ،كطلب منهم أف يؤمنوا بو أنو رسوؿ اهلل  ،كأف يؤمنوا َّ
أف القرآف ىو كبلـ اهلل  ،كلكن الكافرين
ك ٌذبوا رسوؿ اهلل  كزعموا أنو ليس رسوؿ اهلل  ،كأف القرآف الذم معو ليس كبلـ اهلل  ،كإمبا كبلـ بشر آخر .
كارتقوا يف زعمهم درجة أخرل أخبث  ،حيث زعموا القدرة على معارضة القرآف  ،فلو أرادكا أف يقولوا مثلو لقالوا
لكنهم ال يريدكف .
 ،كلو أرادكا أف يؤلٌفوا كبلما مثلو أللفوا ٌ ،
ىنا رب ٌداىم اهلل  ،كطلب منهم أف يؤلٌفوا مثلو  ،كأف يأتوا حبديث مثلو  ،أك بعشر سور  ،أك حىت بسورة  ،كلكنهم
كقصركا عن اإلتياف باؼبطلوب  ،كعجزكا عن معارضة القرآف  ،كىذا معناه أف
مل يستطيعوا ذلك  ،كمل يقدركا عليو ٌ ،
تفوؽ عليهم  ،كفاهتم
القرآف صار معجزا ؽبم  ،حيث أكقع هبم العجز كالضعف كالقصور كالتٌأخر  ،كىو قد ٌ
كسبقهم .
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كعليو فمعٌت إعجاز القرآف ىو  5عدـ قدرة الكافرين على معارضة القرآف  ،كقصورىم عن اإلتياف دبثلو  ،رغم
توفٌر ملكتهم البيانية  ،كقياـ الداعي على ذلك  ،كىو استمرار رب ٌديهم  ،كتقرير عجزىم عن ذلك .

1

عرفها بقولو  « 5اؼبعجزة يف لساف الشرع أمر خارؽ
أما اؼبعجزة فقد ذكر العلماء ؽبا تعاريف كثَتة ؛ فالسيوطي ٌ

للعادة  ،مقركف بالتحدم سامل من اؼبعارضة » ، 2كىو تعريف تواضع عليو علماء الكبلـ .

كما عرفها ابن خلدكف يف اؼبقدمة بقولو  « 5إف اؼبعجزات ىي أفعاؿ يعجز البشر عن مثلها  ،فسميت بذلك
معجزة  ،كليست من جنس مقدكر العباد  ،كإمبا تقع يف غَت ؿبل قدرهتم » .

3

كقاؿ األشعرم  « 5اؼبعجزة فعل خارؽ للعادة مقًتف بالتحدم سليم من اؼبعارضة ينزؿ منزلة التصديق بالقوؿ من
حيث القرينة  ،كىو منقسم إىل خرؽ اؼبعتاد كإىل إثبات غَت اؼبعتاد » .

4

كقاؿ السعدم يف كتابو اؼبقاصد  5اؼبعجزة ىي أمر خارؽ للعادة مقركف بالتحدم  ،مع عدـ اؼبعارضة  ،يظهره اهلل
على يد الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ تصديقا لدعواىم يف الرسالة .

5

كقاؿ الزرقاين  « 5إثبات القرآف عجز اػبلق عن اإلتياف دبا رب ٌداىم بو  ،فهو من إضافة اؼبصدر لفاعلو  ،كاؼبفعوؿ
خلق اهلل عن اإلتياف دبا رب ٌداىم بو » .
كما تعلق بالفعل ؿبذكؼ للعلم بو  ،كالتقدير  5إعجاز القرآف ى

6

كما رب ٌدث العلماء عن شركط اؼبعجزة  ،ك أنبها طبسة منها 5

اؼبادية  ،ك اؼبقاييس
 -1أف تكوف اؼبعجزة خارقة للعادة بأف تكوف غَت خاضعة للسنن الكونية  ،كاألسباب ٌ
كتعودكه يف حياهتم .
البشرية  ،كخارجة ٌ
عما ألفو الناس ٌ
فهي خارقة للعادة كليست خارقة للعقل  ،دبعٌت أهنا ال تتعارض مع اؼبنطق العقلي البشرم  ،بشرط

أف يكوف ىذا العقل كاعيا متفتحا كبَتا  ،كليس صغَتا ضيٌقا منغلقا .

 - 1صبلح عبد الفتاح اػبالدم  ،إعجاز القرآف البياين كمصدره الرباين  ،ط  ، 8دار عمار  ،عماف  ،األردف  ، 7222 ،ص. 82
 -2جبلؿ الدين عبد الرضباف السيوطي  ،اإلتقاف يف علوـ القرآف  ،د ط  ،اؼبكتبة الثقافية  ،بَتكت  ،لبناف  ،ج  ، 7ص. 881
 -3ابن خلدكف عبد الرضبن بن ؿبمد اغبضرمي  ،اؼبقدمة  ،ط ، 8دار اؽبيثم  ،القاىرة  ،مصر  ، 7225 ،ص. 42
 -4الشهرستاين ؿبمد بن أيب القاسم عبد الكرًن بن أيب بكر  ،اؼبلل كالنحل  ،تح  5ؿبمد سيد الكيبلين  ،د ط  ،دار اؼبعرفة  ،لبناف ،
 ، 8437ج ، 7ص529
 -5مسعود بن عمر بن عبد اهلل التفتازاين  ،شرح اؼبقاصد  ،عامل الكتب  ،بَتكت  ،ج8924 ، 5ق ، 8434 -ص. 243
 - 6الزرقاين ؿبمد بن عبد العظيم  ،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف  ،د ط  ،دار إحياء الكتب العربية  ،د ت  ،ج ، 7ص . 772
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كاؼبعجزة اػبارقة قد تكوف بالقوؿ  ،كإنزاؿ القرآف على رسوؿ اهلل ، كقد تكوف بالفعل  ،كتحويل
عصا موسى  إىل حيٌة تسعى  ،كقد تكوف بالًتؾ كعدـ إحراؽ النٌار إلبراىيم . 

 -2أف تكوف اؼبعجزة من فعل اهلل  5فاهلل ىو الذم هبرم اؼبعجزة على يد النٌيب  ،كىو الذم ىبتارىا كيق ٌدمها
للنيب  ،كالنيب ال اختيار لو  ،كال قدرة لو على إجرائها  ،فليست من فعلو كال اختياره  ،كدكره ىو يف
تقديبها للنٌاس  ،كإظهارىا على يديو  ،مع تأكيده ؽبم أهنا ليست منو كإمبا ىي من عند اهلل .
قاؿ تعاىل  5ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ الرعد 33 5

.

كقاؿ تعاىل  5ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭼ إبراهيم 33 :
كقاؿ تعاىل  5ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﭼ العنكبوت 55 :
الرسل ألقوامهم إمبا ىي من عند
فهذه اآليات الثبلث كغَتىا صروبة يف أف اؼبعجزات اليت يق ٌدمها ٌ
اهلل  ،كال قدرة ؽبم على اختيارىا .

النيب  ،ألف النيب ىو الذم يق ٌدـ نفسو لقومو باعتباره نبيا  ،فيق ٌدـ اهلل لو الدليل
 -3أف تظهر اؼبعجزة على يد ٌ
نبوتو باؼبعجزة اليت هبريها على يديو .
على ٌ

فبل هبوز إطبلؽ « اؼبعجزة » إال على اآلية الربٌانية اليت هبريها اهلل على يد النيب  ،أما إذا ق ٌدـ اهلل
تسمى
ألحد عباده كأكليائو الصاغبُت خارقة من خوارؽ العادات ٌ ،
تسمى « كرامة » كال ٌ
فإهنا ٌ
للنيب  ،كالكرامة للويل .
معجزة  ،فاؼبعجزة ٌ

 -4أف تكوف اؼبعجزة ساؼبة من اؼبعارضة حبيث يعجز أعداء النيب عن معارضتها  ،كال يقدركف على نقضها ،
كال يستطيعوف اإلتياف دبثلها  ،ألف ىذه اؼبعجزة دليل من اهلل لو  ،كلو سب ٌكن أعداؤه من معارضتها
لفقدت معناىا  ،كمل تصلح دليبل على صدقو .
النبوة  ،فبعد أف يبعث اهلل النيب  ،كيق ٌدـ نفسو لقومو على أنو نيب من عند
 -5أف تكوف اؼبعجزة بعد دعوة ٌ
اهلل  ،هبرم اهلل على يده اؼبعجزة تصديقا لو .
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تسمى « إرىاصا » مثل كبلـ عيسى 
تسمى معجزة  ،كإمبا ٌ
النبوة ال ٌ
فإذا كقعت اػبارقة قبل ٌ
1
كىو يف اؼبهد  ،كمثل تسليم اغبجر يف م ٌكة على رسوؿ اهلل .
لبتم كبلمنا يف ىذا اعبزء حوؿ اؼبعاجزة كالعجز كاإلعجاز بذكر حقائق أساسية حوؿ إعجاز القرآف ذكرىا األستاذ
األديب ؿبمود شاكر رضبو اهلل  ،كىي متعلٌقة هبذا اؼبوضوع كمرتبطة بو ارتباطا مباشرا .
مطولة جعلها يف بداية كتاب األستاذ مالك بن نيب رضبو اهلل «
ككاف كبلمو حوؿ إعجاز القرآف يف مق ٌدمة ٌ
الظاىرة القرآنية »  ،كقد عنوف األستاذ ؿبمود شاكر عنواف مق ٌدمتو بػ « فصل يف إعجاز القرآف » .
ٌقرر ؿبمود شاكر رضبو اهلل أنو المناص لكل متكلم يف إعجاز القرآف من أف يت ٌبُت حقيقتُت عظيمتُت قبل حديثو

عن اإلعجاز  ،كأف يفصل بينهما فصبل ظاىرا بدكف لبس .

اؼبوجو إىل
نبوتو  ،ككاف التٌحدم ٌ
النبوة  5لقد كاف إعجاز القرآف دليل النيب على ٌ
األكىل  5إعجاز القرآف دليل ٌ
الكفار رب ٌديا بلفظ القرآف كبيانو  ،كمل يكن رب ٌديا بالغيب أك العلم أك التشريع الذم فيو .

إعجاز القرآف  ،ألف كتب اهلل السابقة -التوراة ك
النبوة كالوحي كأ ٌف القرآف كبلـ اهلل ال يثبت
ى
األخرل  5إثبات ٌ
الزبور كاإلقبيل -ليست معجزة .
النبوة ليست برىانا على إعجاز القرآف .
فالقرآف اؼبعجز ىو الربىاف القاطع على صحة النٌبوة بينما ٌ
صحة ٌ

2

أم أف ؿبمود شاكر يرل خطأ القوؿ الذم قالو كثَت من العلماء  5القرآف معجز ألنو كبلـ اهلل  ،ذلك ألنو ليست
كتب اهلل السابقة معجزة  ،ألنو مل يكن فيها رب ٌد  ،فكل من موسى كعيسى عليهما السبلـ مل يتح ٌديا أقوامهما
بتأليف كتاب كالتوراة أك اإلقبيل  ،كإمبا رب ٌدل األكؿ قومو بالعصا  ،كربداىم اآلخر بإحياء اؼبوتى فليس ىناؾ
إعجاز توراة كال إعجاز اإلقبيل مثلما ىو إعجاز القرآف  ،كالصواب القوؿ  5القرآف معجز  ،فهو كبلـ اهلل  ،أم
إذا ثبت إعجاز القرآف ثبت أنو كبلـ اهلل  ،كثبت أ ٌف ؿبمدا ىو رسوؿ اهلل . 
ىبص القرآف كحده باإلعجاز من بُت سائر كتبو
كمعلوـ أف القرآف ىو كتاب اهلل الوحيد اؼبعجز  ،فقد شاء اهلل أف ٌ

 ،كإف مل يستعمل القرآف مصطلح (إعجاز) هبذه اؼبعٌت الداؿ عليو يف التعريفُت السابقُت  ،كدبا ىو متعارؼ عليو
عند العلماء كالدارسُت(إعجاز القرآف) إال أف معٌت ىذه الصيغة كرد يف العديد من اؼبواطن خاصة فيما عرؼ

الرباين  ،ص. 72-83
 - 1صبلح عبد الفتاح اػبالدم  ،إعجاز القرآف كمصدره ٌ
 - 2ؿبمود شاكر  ،فصل يف إعجاز القرآف ( مق ٌدمة كتاب الظاىرة القرآنية)  ،مالك بن نيب  ،ترصبة  5عبد الصبور شاىُت  ،ط  ، 9دار
الفكر  ،دمشق  ،سورية  ، 8432 ،ص. 71 -79
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بآيات التحدم  ،كمنو قولو تعاىل : 5ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ البقرة  ، 21 5كقولو تعاىل 5
ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭼ اإلسراء 88 5
فاإلعجاز يف ىاتُت اآليتُت يعٍت التحدم مقركنا بالعجز .
كإمبا اإلعجاز شيئاف  5ضعف القدرة اإلنسانية يف ؿباكلة اؼبعجزة كمزاكلتو على ش ٌدة اإلنساف كاتصاؿ عنايتو  ،مث
استمرار ىذا الضعف على تراخي الزمن كتق ٌدمو  ،فكأف العامل كلو يف العجز إنساف كاحد ليس لو غَت م ٌدتو
احملدكدة بالغة ما بلغت .

1

كاؼبعجزة إما حسية  ،ذبابو اغبواس  ،كتتحدل القدر  .كأغلب اؼبعجزات اليت سبقت معجزة نيب اإلسبلـ كانت
من ىذا النوع  ،أم أهنا كانت تقع يف ؾباؿ اغبس  ،كخاصة حاسة النظر  ،حيث أهنا يف ىذا اجملاؿ تنكشف
للناس على صورة تكاد تكوف كاحدة ال اختبلؼ عليها بينهم  ،ألف الناس ال ىبتلفوف كثَتا يف مدلوؿ اؼبرئيات ،
على حُت ىبتلفوف اختبلفا بعيدا يف مدلوؿ ما يقع للحواس األخرل من مسموعات  ،ك مذكقات  ،كمشمومات ،
كملموسات .
كإما أف تكوف اؼبعجزة عقلية تواجو العقل  ،كتلقاه بكل ما فيو من قول اإلدراؾ كاالستبصار  ...كىذا النوع ال
يقع من الناس موقعا متقاربا  ،كإمبا يلقاه كل إنساف دبا لديو من إدراؾ كفهم  ،كقدرة على التمييز بُت اؼبدركات ،
كالتفرقة بُت اػبَت كالشر .

2

كيف ىذا يقوؿ السيوطي  « 5كأكثر معجزات بٍت إسرائيل كانت حسية لببلدهتم  ،كقلة بصَتهتم  ،كأكثر معجزات
ىذه األمة عقلية لفرط ذكائهم  ،ككماؿ أفهامهم  ،كألف ىذه الشريعة ؼبا كانت باقية على صفحات الدىر إىل
ٌ
3
خصت باؼبعجزة العقلية الباقية لَتاىا ذكك البصائر » .
يوـ القيامة ٌ

 -1مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف كالببلغة النبوية  ،ط ، 7دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ،لبناف 8979 ،ىػ7223-ـ  ،ص
. 43
 -2عبد الكرًن اػبطيب  ،اإلعجاز يف دراسات السابقُت  ،د ط  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة  ، 8429 ،ص. 32
 -3السيوطي جبلؿ الدين  ،اإلتقاف يف علوـ القرآف  ،د ط  ،اؼبكتبة الثقافية  ،بَتكت  ،لبناف  ، 8423 ،ج ، 7ص. 881
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ىذا كإف اؼبعجزة تكوف تتساكؽ مع ما شاع عند القوـ كعرفوا بو كيف ىذا يقوؿ اعباحظ  « 5كؼبا كاف أعجب
األمور عند قوـ فرعوف السحر  ،كمل يكن أصحابو قط يف زماف أش ٌد استحكاما فيو منهم يف زمانو  ،بعث اهلل
موسى  على إبطالو كهتوينو  ،ككشف ضعفو كإظهاره  ،كنقض أصلو لردع األغبياء من القوـ  ،كؼبن نشأ على
ذلك من السفلة كالطٌغاـ ، ألنو لو كاف أتاىم بكل شيء  ،كمل يأهتم دبعارضة السحر يفصل بُت اغبجة كاغبيلة ،
لكانت نفوسهم لذلك متطلعة  ،كالعتل بو أصحاب األشغاؿ  ،كلشغلوا بو باؿ الضعيف كلكن اهلل تعاىل جده
أراد حسم الداء  ،كقطع اؼبادة  ،كأال هبد اؼببطلوف متعلقا  ،كال إىل اختداع الضعفاء سبيبل  ،مع ما أعطى
موسى من سائر الربىانات  ،كضركب العبلمات  ،ككذلك عيسى  كاف األغلب على أىلو  ،كعلى
الطب  ،ككانت عوامهم تعظم على ذلك خواصهم  ،فأرسلو اهلل  بإحياء اؼبوتى  ،إذ كانت
خاصة علمائو ٌ
غايتهم عبلج اؼبرضى  ،كأبرأ ؽبم األكمو  ،إذ كانت غايتهم عبلج الرمد  ،مع ما أعطاه اهلل  من سائر
العبلمات كضركب اآليات  ،ألف اػباصة إذا خضعت بالطاعة كقهرهتا اغبجة  ،كعرفت موضع العجز كالقوة ،
كفصل مابُت اآلية كاغبيلة ،كاف أقبع للعامة  ،كأجدر أال يبقى يف أنفسهم بقية .
ككذلك دىر ؿبمد كاف أغلب األمور عليهم  ،كأحسنها عندىم  ،كأجلها يف صدكرىم  5حسن البياف  ،كنظم
ضركب الكبلـ  ،مع علمهم لو  ،كانفرادىم بو  ،فحُت استحكمت لفهمهم  ،كشاعت الببلغة فيهم  ،ككثر
شعراؤىم  ،كفاؽ الناس خطباؤىم بعثو اهلل  فتحداىم دبا كانوا أهنم ال يشكوف أهنم يقدركف على أكثر منو ،
تبُت ألقويائهم
تبُت ذلك لضعفائهم ك عوامهم  ،كما ٌ
فلم يقرعهم بعجزىم  ،كينتقصهم على نقصهم حىت ٌ
كخواصهم  ،ككاف ذلك من أعجب ما آتاه اهلل نبيا قط  ،مع سائر ما جاء بو من اآليات كمن ضركب الربىانات
».

1

كاختبلؼ اؼبعجزات يف أجياؿ الناس ىو ما اقتضتو دكاعي اغبكمة اليت جاءت اؼبعجزات من أجلها  ،ذلك أف
الناس ىبتلفوف باختبلؼ أزمنتهم كأمكنتهم  ،كإذا كانت غاية اؼبعجزة أف يرل الناس فيها صدؽ الرسوؿ  ،كقياـ
الدليل على صحة دعواه  ،فكاف البد أف تكوف ىذه اؼبعجزة جارية مع تفكَت من تلقاىم كتتحداىم  ،آخذة
بعقوؽبم كقلوهبم  ،فيما يدكر يف ىذه العقوؿ  ،كما ىبتلج يف تلك القلوب  ،كهبذا تستويل اؼبعجزة على كياف الناس
 الطٌغاـ  5أكغاد الناس كأراذؽبم  ،ك كاحدىا طغامة كسحابة  .ينظر  5ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة (طغم)  ،ج ، 32 5
ص. 7122
 - 1اعباحظ  ،حجج النبوة (ضمن رسائل اعباحظ)  ،تح  5علي أبو ملحم  ،الطبعة األخَتة  ،دار كمكتبة اؽببلؿ  ، 7227 ،ج ، 3ص
. 851
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كزبرس ألسنتهم  ،كتقوـ عليهم اغبجة كاملة فإما أف يؤمنوا  ،كإما أف ينتظركا اؽببلؾ اؼبلحق  ،الذم ال يبقي كال
يذر  ...كمن ىنا كانت تلك اؼبهلكات اليت كقعت هبؤالء األقواـ الذين كذبوا رسل اهلل الذين جاءكىم بتلك
اؼبعجزات اؼبادية الواقعة يف مرأل العُت  ،كاليت ال ىبتلف عليها اثناف  ،يف حُت أنو مل يعجل اهلل تعاىل هببلؾ من
ككجهوا باؼبعجزة العقلية – كىي القرآف الكرًن -ألف ىذه اؼبعجزة ربتاج إىل تدبر كتأمل  ،كطوؿ نظر  ،كؽبذا
كانت يف صحبة دائمة للناس  ،ينظركف فيها بعقوؽبم  ،كيرددكف النظر فيها حاال بعد حاؿ  ،حىت تنكشف ؽبم
كجوه اإلعجاز منها  ...مث إف ىذه اؼبعجزة القرآنية ال تقع من الناس موقعا كاحدا  ،الختبلؼ مداركهم  ،كتباين
مستول تفكَتىم  ،كأنو إذا كاف يف الناس من ينكشف لو اغبق منها ألكؿ نظرة يف كجهها  ،كمع أم آية تسمعها
أذنو  ،فإف كثَتا م ن الناس ال يهتدم إىل مواقع اغبق من تلك الكلمات إال بعد زمن قد يقصر كقد يطوؿ  ،كؽبذا
كاف من حكمة اغبكيم العليم أف يفسح الوقت للناظرين يف اؼبعجزة القرآنية  ،كأال يأخذىم بالعذاب يف ىذه
الدنيا  ،حىت تتاح ؽبم الفرصة ؼبواجهة تلك اؼبعجزة إىل آخر يوـ من أياـ حياهتم يف ىذه الدنيا .

1

كإذا اختلف الناس أك شكوا يف تلك اؼبعجزات اليت تضاؼ إىل النيب الكرًن  ،كربسب لو  ،فإف اؼبعجزة اليت ال
ىبتلف أحد عليها  ،كال يشك أحد فيها  ،ىي القرآف الكرًن الذم قامت شواىد اغبياة كلها على صدقو كتداكلو
 ،على الصورة اليت نزؿ هبا  ،إىل اليوـ كإىل ما بعد اليوـ  ،مل تنقص منو كلمة كمل يتبدؿ منو حرؼ ...

2

يقوؿ الباقبلين  « 5إف نبوة نبينا ؿبمد بنيت على ىذه اؼبعجزة (القرآف الكرًن) كإف كاف قد أيد بعد ذلك
دبعجزات كثَتة إال أف تلك اؼبعجزات قامت يف أكقات خاصة  ،كأحواؿ خاصة  ،كعلى أشخاص خاصة  ،كنقل
بع ضها نقبل متواترا يقع بو العلم كجودا كبعضها فبا نقل نقبل خاصا  ،إال أنو حكي دبشهد من اعبمع العظيم
الذين شاىدكه  ،فلو كاف األمر على خبلؼ ماحكي ألنكركه أك ألنكره بعضهم  ،فحلٌ ؿبل اؼبعٌت األكؿ  ،كإف
مل يتواتر أصل النقل فيو  ،كبعضها فبا نقل من جهة اآلحاد  ،ككاف كقوعو بُت يدم اآلحاد  ،فأما داللة القرآف
عمت الثقلُت كبقيت بقاء العصرين كلزكـ اغبجة هبا يف أكؿ كقت كركدىا إىل يوـ القيامة
فهي عن معجزة عامة ٌ

على حد كاحد » .

3

 -8عبد الكرًن اػبطيب  ،اإلعجاز يف دراسات السابقُت  ،د ط  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة  ، 8429 ،ص. 42-34
 -2عبد الكرًن اػبطيب  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 43
 -3الباقبلين أبو بكر  ،إعجاز القرآين (على ىامش اإلتقاف يف علوـ القرآف للسيوطي)  ،ج ، 8اؼبكتبة الثقافية  ،بَتكت  ،لبناف 8423
 ،ص. 3
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ثانيا  :وجوه اإلعجاز في القرآن الكريم .
الناظر يف تاريخ ىذا اؼبصطلح يلحظ أف كلمة إعجاز هبذه الصيغة كاغبركؼ ،مل تظهر يف عهد النبوة  ،كمل
يتداكؽبا الصحابة على ألسنتهم  ،ذلك أف بداية الدعوة كانت توجب ذلك كجوبا  ،حيث كاف الناس مشغولُت
دبعرفة الرسالة اعبديدة يف عقيدهتا كأخبلقها كشريعتها كبرأيي ىذا الشغل أكىل كأكرب كأسبق من أم شغل آخر .
لكن مضموف اؼبصطلح كاف متعارفا كمتداكال منذ اللحظة األكىل حُت نزكؿ الوحي .

1

كقد عكف اؼبسلموف على القرآف الكرًن  ،قراءة كمدارسة  ،كقطع كثَت منهم عمره يف الغدك كالركاح عليو  ،حىت
أهنم أحصوا كلماتو كلمة كلمة  ،كعدكا حركفو حرفا حرفا  ،كاستعانوا على فهمو ككشف ؿباسنو بدراسة كثَت من
العلوـ كالفنوف  ،كمع ذلك مضى عصر النبوة  ،كحىت شطر كبَت من عصر العباسيُت  ،كمل يتعرض أحد لقضية
اإلعجاز القرآين  ،ك ما كاف ذلك إنباال لشأف القرآف  ،كال تقصَتا يف حقو  ،إمبا كاف إعظاما ألمره  ،كهتيٌبا ؼبقامو

 ،كصونا لو من أف يكوف غرضا لآلراء كاألىواء  ،كميدانا للجدؿ كاػببلؼ .

2

لكن من اؼبهم أف ننبو إىل جهد الصحايب عبد اهلل بن عباس  الذم كاف آلرائو اللغوية اؼببكرة دكر يف تأسيس
علم التفسَت اللغوم  ،كيف كضع األسس اؼبهمة اليت اتكأ عليها الباحثوف يف علم اإلعجاز اللغوم فيما بعد ،
كذلك من خبلؿ ما يأيت 5
 تصديو لتفسَت كثَت من الكلمات القرآنية كما ىو مبثوث يف كتب التفسَت باؼبأثور  ،كىذا التفسَتكاف لو أثر كبَت يف تقعيد اإلعجاز اللغوم بأنواعو اؼبتعددة .

3

 تكوينو ؾبموعات من طبلبو كاف ؽبم أكرب األثر يف ضبل راية التفسَت من بعده مثل قتادة كؾباىد  ،كقد تصدكا لتفسَت آيات القرآف بعد ابن عباس .
كإذا حاكلنا رصد احملطات الكربل للدرس اإلعجازم  ،ألفيناه ينشأ يف القرنُت الثالث كالرابع كأكائل اػبامس على
أيدم علماء عظماء كاف لبعضهم كبَت األثر يف تأسيس القواعد ككضع الضوابط ؽبذا العلم .

 -1عمار ساسي  ،اإلعجاز البياين يف القرآف الكرًن دراسة نظرية تطبيقية يف اآليات احملكمات  ،ط ، 8جدارا للكتاب العاؼبي  ،عماف ،
األردف  ، 7222 ،ص. 81
 -2عبد الفتاح الشُت  ،ببلغة القرآف يف آثار القاضي عبد اعببار  ،د ط  ،دار الفكر  ،القاىرة  ،د ت  ،ص. 975
 -3ينظر 5إجابات عبد اهلل بن عباس على سؤالت نافع بن األزرؽ يف  5السيوطي  ،اإلتقاف يف علوـ القرآف  ،ج  ، 8ص. 833-872
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كاغبق أف من أكرب الدكافع اليت أدت إىل نشوء علم اإلعجاز فكرة الصرفة اليت قاؿ هبا اؼبعتزلة يف القرف الثالث
اؽبجرم  ،كيزعم أصحاب ىذه اؼبقولة أف عدـ استطاعة فصحاء العرب ؾباراة كتقليد األسلوب القرآين يرتبط
بقدر إؽبي إلزامي  ،صرؼ أكلئك عن اإلتياف دبثل القرآف نظما كتأليفا .
كقوؿ أىل الصرفة وبتمل تفسَتات ثبلثة  ،ؼبا فيو من إصباؿ ككثرة االحتماؿ كما يقوؿ ابن ضبزة العلوم 5
 أف اهلل سلب دكاعيهم للمعارضة مع توفر أسباهبا لديهم . أنو تعاىل سلبهم العلوـ اليت البد منها لتتم اؼبعرضة  ،كىذا السلب يبكن ضبلو على أمرين  5إما أف تكوف العلوـكانت حاصلة ؽبم على جهة االستمرار فأزاؽبا اهلل عن أفئدهتم كؿباىا  ،كإما أف تلك العلوـ ما كانت حاصلة ؽبم
 ،كلكن اهلل صرؼ دكاعيهم عن ذبديدىا ـبافة أف ربصل اؼبعارضة .
 أف يراد بالصرفة أف اهلل تعاىل منعهم من اؼبعارضة على جهة القسر  ،مع كوهنم قادرين عليها  ،كسلب قواىمعن ذلك  ،فؤلجل ىذا مل ربصل من جهتهم اؼبعارضة كحاصل األمر  5أهنم قادركف على إهباد اؼبعارضة للقرآف إال
أف اهلل تعاىل منعهم دبا سبق ذكره .

1

كأكثر الباحثُت قدامى كؿبدثُت أف القوؿ بالصرفة مبا كترعرع يف بيئة اؼبعتزلة  ،كيػي ىعد النظاـ (أبو إسحاؽ إبراىيم

بن يسار ) ( ،ت224ىػ) على رأس القائلُت بالصرفة  ،كقد شايعو يف ذلك كل من إبراىيم بن يسار  ،كىشاـ
الغوطي  ،كعباد بن سليماف  « ،غَت أف النظاـ ىو من بالغ يف القوؿ بالصرفة حىت عرفت بو  ،ككاف ىذا الرجل

من شياطُت أىل الكبلـ  ،على ببلغة كلى ىسن كحسن تصرؼ  ،بيد أنو نشأ يف ناشئة الفتنة الكبلمية  ،فلم ينتفع

بيقُت » .

2

كمفهوـ الصرفة عند النظاـ ىي  5أف إعجاز القرآف ليس يف حسن تأليفو  ،أك ركعة نظمو فبل ميزة للقرآف عن
غَته من سائر الكبلـ  ،كالناس قادركف على مثلو لو خلي بينهم كبُت ذلك كعلى ماىو أحسن منو يف التأليف
كالنظم  ،كلكن اهلل صرؼ دكاعيهم عن اؼبعارضة  ،كمنع العرب عن االىتماـ بو جربا كتعجيزا .

 - 1العلوم ابن ضبزة  ،الطراز اؼبتضمن ألسرار الببلغة  ،د ط  ،دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ،لبناف  ،د ت  ،ج ، 3ص . 348
 - 2مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف كالببلغة النبوية  ،ص. 827
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كعلى الرغم من غرابة ىذا القوؿ كشذكذه فإف فيو تثبيطا ؽبمة كل من رب ٌدثو نفسو دبعارضة القرآف  ،ألنو فبنوع
بقدرة إؽبية  ،ال يستطيع أف يتخطاىا أك يتغلب عليها  ،فتبقى بذلك اؼبعجزة اإلؽبية اػبالدة مصونة ال يستطيع
معارضتها أحد .

1

أما اعباحظ فقد أثَت حوؿ رأيو يف اإلعجاز كبلـ كثَت  5ىل اإلعجاز عنده بالصرفة أـ بالنظم أـ هبما معا ؟
كلعل ىذا اللبس مرده إىل أف اعباحظ مل يًتؾ مؤلفا يف إعجاز القرآف  ،أك لنقل إف التاريخ مل وبفظ لنا ذلك .
كمع ذلك فلقد كانت ل لجاحظ آراء كثَتة متناثرة عرض فيها ؼبوضوعات ـبتلفة  ،يبكن لنا من خبلؿ الوقوؼ
عندىا أف نقف على رأيو يف اإلعجاز .
بعض الباحثُت يرل أف اإلعجاز عنده يف النظم  ،فهو أديب ذكاقة  ،كال زبفى عليو مواطن الببلغة القرآنية
كعلوىا الشامخ .
يقوؿ عبد الكرًن اػبطيب حوؿ رأم اعباحظ يف اإلعجاز « أما عن رأيو يف اإلعجاز  ....فهو الرأم الذم ذىب
إليو الباقبلين من بعده كاعبرجاين كذلك  ،كىو النظم الذم انفرد بو القرآف يف صياغة أساليبو  ،صياغة تنتظم هبا
كعلى هم مفرد يف أساليب البياف  ،كذكاقة مل تعرؼ
اؼبعاين انتظاـ الركح يف اعبسد  ،كاعباحظ من أئمة الببلغة  ،ى
العربية مثيبل لو يف التعرؼ على طعوـ الكبلـ  ،كاختبلؼ مذاقاتو كما تعرؼ العربية أديبا طاكعو قلمو فتحرؾ يف
كل اذباه  ،كجاؿ يف حلبة  ،كنازؿ يف كل ميداف  ،مثل ىذا القلم الذم اشتملت عليو يد اعباحظ  ،فإذا كاف
ؽبذا القلم كقفة يف ساحات القرآف يتملى يف ؿباسنو  ،كيستملي من ركافد بيانو كببلغتو  ،فإف ما ىبط هبذا القلم
بعد ذلك  ،ىو خَت ما يبكن أف وبملو قلم يرتاد رياض القرآف  ،كينهل من مناىلو  ،كلكن -كال تعجب -قد
استخذل اعباحظ  ،كغرؽ قلمو يف عرؽ اػبجل حُت كقف أماـ ىذا اؼبقاـ الكرًن  .كمن يستخذم يف ىذا اجملاؿ
إذا مل يستخذ إنو أعرؼ الناس بقدره كبقدر قلمو إزاء القرآف  ،كلو كاف فبا ىبفى عليهم مواطن الببلغة القرآنية ،
كعلوىا ىذا العلو الشامخ البعيد عن الكبلـ لكاف لقلمو صولة كجولة  ،كلكن الرجل رأل ما ال قبل لئلنساف بو ،
فلم هبد أبلغ من الصمت  ،كىذا شاىد من شواىد الببلغة اعباحظية  .فقد عرؼ اعباحظ مقاـ أدبو  ،كمقاـ

 - 1أضبد سيد ؿبمد عمار  ،نظرية اإلعجاز القرآين كأثرىا يف النقد العريب القدًن  ،ط  ، 8دار الفكر  ،دمشق  ،د ت  ،ص. 57
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قلمو  ،فوقف هبما حيث وبسن الوقوؼ  .كالشك أف ىذا براعة كببلغة معا  ،كىذا ما يبكن أف يعلل بو ػبلو
مكتبة اعباحظ من كتاب أك رسالة خاصة يف إعجاز القرآف » .

1

ك يذكر األستاذ اػبطيب أف رأم اعباحظ يف كجو اإلعجاز القرآين  ،كىو النظم ليس رأيا صروبا  ،إمبا كاف عن
طريق االستدالؿ كاالستنتاج  ،مث يشرح مفهوـ النظم عند اعباحظ  ،مستدال على ذلك  ،مبينا أف اعباحظ ىو
إماـ ىذا اؼبذىب يف اإلعجاز حيث يقوؿ  « 5كاعباحظ إذ يرل كجو اإلعجاز يف النظم ال يرل النظم نظما إال
إذا كاف على شيء من السعة كاالمتداد لفا من حقائق مًتابطة  ،يسند بعضها بعضا  ،فتتشكل منها صورة سوية
للخلق  .أما النظم الذم يقوـ على صبلة أك كلمة أك كلمتُت فبل يدخل يف ىذا الباب  ،كال يعد نظما ينكشف بو
معدف الكبلـ كيبُت فضلو  .يقوؿ اعباحظ يف ىذا  « 5كألف رجبل من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم
كبلغائهم سورة كاحدة طويلة أك قصَتة  ،لتبُت لو يف نظامها كـبرجها  ،كيف لفظها كطبعها أنو عاجز عن مثلها ،
كلو ربدل هبا أبلغ العرب لظهر عجزه عنها » ، 2مث يقوؿ  « 5كليس ذلك (أم العجز كاإلعجاز) يف اغبرؼ
كاغبرفُت كالكلمة كالكلمتُت  ،أال ترل أف الناس قد هتيأ يف طباعهم  ،كهبرم على ألسنتهم أف يقوؿ رجل منو )
اغبمد هلل ) ك ( على اهلل توكلنا ) ك ( ربنا اهلل ) ك ( حسبنا اهلل كنعم الوكيل )  ،كىذا كلو يف القرآف غَت أنو
متفرؽ غَت ؾبتمع  ،كلو أراد أنطق الناس أف يؤلف من ىذا الضرب سورة كاحدة طويلة أك قصَتة  ،على نظم
القرآف كطبعو تأليفو كـبرجو  ،ؼبا قدر عليو  ،كلو استعاف جبميع (قحطاف) ك (معد بن عدناف) » 3فالنظم على
صورة ـبصوصة  ،كيف امتداد رحب  ،ىو اؼبعرض الذم تتجلى فيو ركعة القرآف  ،كتتخايل مبلمح إعجازه  ،كعلى
ىذا فاعباحظ ىو إماـ ىذا اؼبذىب يف إعجاز القرآف  ،كعمدة الرأم فيو  ،ما أف كشف عنو يف اغبديث عن
األدب كبياف معادنو حىت كاف ذلك غالبا من مذاىب الرأم يف اإلعجاز  ،كحىت دفع إليو العلماء دفعا  ،إذ جعلوا
قولو ىذا يف الفصاحة كالبياف  ،ىو ؾباؿ النظر يف اإلعجاز  ،ال يكادكف يتجاكزكنو  ،كال ينظركف إىل شيء كراءه
».

4

كمع ذلك فإف رأم اعباحظ يف اإلعجاز مل يكن مقصورا على النظم فقط  ،فهو مل يسلم من القوؿ بالصرفة فبا
جعل بعض الباحثُت يتهمو بالتناقض كاالضطراب  .كيف ىذا يقوؿ الرافعي  « 5أما اعباحظ فإف رأيو يف اإلعجاز
 -1عبد الكرًن اػبطيب  ،اإلعجاز يف دراسات السابقُت  ،ص. 815 -819
 - 2اعباحظ  ،حجج النبوة ( ضمن رسائل اعباحظ)  ،ص.832
- 3اعباحظ  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 838-832
 -4عبد الكرًن اػبطيب  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 829-827
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كرأم أىل العربية  ،ىو أف القرآف يف الدرجة العليا من الببلغة  ،اليت مل يعهد مثلها  ...غَت أف الرجل كثَت
االضطراب  ،فإف ىؤالء اؼبتكلمُت كأمبا كانوا من عصرىم يف يمٍن يخل  ،كلذلك مل يسلم ىو أيضا من القوؿ بالصرفة
 ،كإف كاف قد أخفاىا كأكمأ إليها عن يعرض  ،فقد سرد يف موضع من كتاب اغبيواف طائفة من أنواع العجز ،
1
كردىا يف العلة إىل أف اهلل صرؼ أكىاـ الناس عنها كرفع ذلك القصد من صدكرىم » .

بيد أف الصرفة عند اعباحظ ليست ىي نفسها اليت قاؿ هبا أستاذه النظاـ  ،فما ألف اعباحظ كتابو (نظم القرآف)
إال لَتد على افًتاءات أستاذه النظاـ « فعند النظاـ لوال الصرفة عباءكا دبثل القرآف  ،كدبا ىو أحسن منو نظما
كتأليفا  ،أما عند اعباحظ فلوال الصرفة لطمعوا يف اإلتياف دبثلو  ،كلو طمع فيو بعضهم كتكلفو  ،فجاء بأمر فيو
أدىن شبهة لعظمت القصة على األعراب  ،كالنساء كأشباه النساء  ،كأللقى ذلك على اؼبسلمُت عمبل  ،كلطلبوا
احملاكمة كالًتاضي ببعض العرب  ،كلكثر القيل كالقاؿ . ».

2

كداللة ىذا الكبلـ أف الصرفة عند اعباحظ ىي  « 5من باب التدبَت اإلؽبي  ،كالعناية الربانية  ،جاءت ؼبصلحة
اؼبسلمُت  ،كلرفع الشبو كالشكوؾ اليت يبكن أف تنتشر بينهم بسبب ىذه اؼبعارضة  ،فقد ال يعدـ األمر أناسا
جهاال  ،أك متشككُت معاندين أك ضعفاء العقيدة أغرارا  ،كتنطلي عليهم بعض مزاعم أىل الزيف كالضبلؿ
فيلقوف يف أكىامهم أهنم عارضوا القرآف أك جاءكا دبثلو  ،فتنتشر البلبلة كالريب يف النفوس اؼبريضة » .

3

لقد نظر اعباحظ يف ألفاظ القرآف كمعانيو فأطاؿ النظر الفاحص ليهتدم إىل فطن بارعة يف التحليل كاالستنتاج
كانت عونا للببلغيُت صبيعا يف كثَت فبا كتبوه عن اللفظ كاعبملة كالصورة  ،فما ربدث البلغاء عن فصاحة الكلمة
 ،كفصاحة الكبلـ كأسرار اغبذؼ ك الذكر  ،كمواضع اإلهباز كاإلطناب  ،كصباؿ التشبيو كالكناية االستعارة كغَتىا
من األبواب إال بعد أف عرض ؽبم اعباحظ فنونا مًتفة من استشفافو الذكقي لكتاب اهلل .

4

كمع أكاخر القرف الرابع كخبلؿ القرف اػبامس اؽبجريُت  ،بدأ التأصيل للدرس اإلعجازم  ،حيث راحت حبوثو
تستقل تدرهبيا عن الدراسات اللغوية كالنحوية كالنقدية  ،فضبل عن الكبلمية كالفلسفية  ،دكف أف تنفصل عنها
هنائيا  ،كإمبا اعتمدت مقدماهتا كأدكاهتا يف رصد الظاىرة اإلعجازية  ،ككاف من شبار ىذا االستقبلؿ أف ظهرت
 -1مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف كالببلغة النبوية  ،ص . 823
 -2أضبد سيد ؿبمد عمار  ،نظرية اإلعجاز القرآين  ،ص. 13
 -3كليد قصاب  ،الًتاث النقدم كالببلغي للمعتزلة  ،ط  ، 8دار الثقافة  ،الدكحة  ،قطر 8925 ،ىػ8432ـ  ،ص . 22كينظر 5
لرأم اعباحظ يف اإلعجاز بالتفصيل  ،كلصحة نسبة القوؿ بالصرفة لو يف  5أضبد سيد ؿبمد عمار  ،نظرية اإلعجاز القرآين  ،ط  ، 8دار
الفكر  ،دمشق  ،د ت  ،ص . 15-54ك  5عبد الكرًن اػبطيب  ،اإلعجاز يف دراسات السابقُت  ،ص. 823-812
 -4رجب البيومي  ،خطوات التفسَت البياين  ،د ط  ،الشركة اؼبصرية للطباعة كالنشر  ،مصر  ، 8428 ،ص. 24
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كتب كرسائل شكل ل فظ اإلعجاز عناكينها الرئيسية كرسالة" النكت يف إعجاز القرآف " لعلي بن عيسى الرماين
(ت386ىػ)  ،كرسالة" بياف إعجاز القرآف" ألضبد بن ؿبمد بن إبراىيم اػبطايب (ت388ىػ) ككتاب "إعجاز
القرآف" أليب بكر ؿبمد بن الطيب الباقبلين (ت423ىػ)  ،ىذا باإلضافة إىل مصنفات أخرل كثَتة لعل من أبرزىا
كتاب عبد القاىر اعبرجاين (ت471ىػ) اؼبوسوـ ب ػ(دالئل اإلعجاز)  ،ككتاب" هناية اإلهباز يف دراية اإلعجاز"
لفخر الدين الرازم (ت626ىػ)  ،كهبذا التأصيل انتقل البحث من العمل على رصد التجانس اللغوم كالبياين بُت
اػبطاب القرآين كاػبطاب العريب إىل البحث يف ربليل الظاىرة اإلعجازية نفسها  ،أم السعي إىل سرب أغوارىا
للكشف عن مقوماهتا اعبمالية الفذة يف تساميها النظمي  .لكن األمر مل يكن يف بدايتو سهبل ميسورا  ،فبقدر ما
غدا اإلقرار بإعجاز القرآف من نافلة القوؿ  ،بقدر ما أضحى التنقيب عن معامل أدبية اإلعجاز برصد كجوىها
اؼبتفردة  ،ككشف أسرار طاقتها التعبَتية اؼبؤثرة من أشد األمور عنتا على الباحثُت .
فقد صنف الرماين رسالتو "النكت يف إعجاز القرآف" دفاعا عن القرآف الكرًن  ،كإبرازا لوجوه اإلعجاز  ،اليت
يبكن أف تعد سبيبل كدليبل على اإلعجاز القرآين  ،كىذه الرسالة كإف كانت دراسة ربليلية لئلعجاز إال أهنا يف
معظمها تدكر حوؿ الببلغة العربية كمباحثها العامة  ،كالببلغة القرآنية خاصة .
كقد حصر الرماين كجوه اإلعجاز القرآين يف سبعة كجوه حيث يقوؿ  « 5كجوه إعجاز القرآف تظهر من سبع
جهات  5ترؾ اؼبعارضة مع توفر الدكاعي  ،كشدة اغباجة  ،كالتحدم للكافة  ،كالصرفة  ،كالببلغة  ،كاألخبار
الصادقة عن األمور اؼبستقبلة  ،كنقض العادة  ،كقياسو بكل معجزة » .

1

مث بدأ بعد ذلك يف اغبديث عن اعبانب الببلغي متخطيا الوجوه األربعة اليت سبقتو  ،ككأنو بذلك يشَت إىل أف
ىذا الوجو ىو اؼبقدـ عنده يف تقرير إعجاز القرآف  ،حيث يقوؿ  « 5فأما الببلغة فهي على ثبلث طبقات 5
منها ما ىو يف أعلى طبقة  ،كمنها ما ىو يف الوسائط بُت أعلى طبقة كأدىن طبقة  ،فما كاف يف أعبلىا طبقة فهو
معجز  ،كىو ببلغة القرآف  ،كما كاف منها دكف ذلك فهو فبكن كببلغة البلغاء من الناس  ...فأعبلىا طبقة يف
اغبسن ببلغة القرآف  ،كأعلى طبقات الببلغة للقرآف خاصة  ،كأعلى طبقات الببلغة معجز للعرب كالعجم ،
كإعجاز الشعر اؼبفحم  ،فهذا معجز للم ٍف ىحم خاصة  ،كما أف ذلك معجز للكافة » .

2

 -1الرماين أب و اغبسن  ،النكت يف إعجاز القرآف (ضمن ثبلث رسائل يف إعجاز القرآف)  ،ربقيق ؿبمد خلف اهلل كؿبمد زغلوؿ سبلـ ،
ط ، 3دار اؼبعارؼ  ،مصر ، 8421ص. 25
 -2الرماين  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 25
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لقد صبع الرماين يف رسالتو ألواف صباؿ التعبَت القرآين  ،كحسن تأليفو  ،كإحكاـ نظمو  ،ككشف فيو عن ركعة
األداء  ،كالتناسق فيما بُت لفظو كمعناه  ،كيف ـباطبة القرآف للغرائز كالشعور  ،كتصويره ػبلجات النفس اإلنسانية.
كعليو  « 5كانت دراسة فنية عميقة تتعلق بإعجاز األسلوب القرآين  ،كالببلغة كفن من فنوف القوؿ  ،فقد صبع
فيو نظرة من قبلو يف نظراهتم اؼبنتثرة يف تضاعيف كتبهم حوؿ إعجاز النظم  ،كزاد دبا يدؿ على رقة حسو  ،كذكقو
 ،كحصافة عقلو  ،كبعد مرماه ؼبا كراء الصور الببلغية يف القرآف من إثارة للحس  ،كرسم للعواطف كتشخيص
للمعٌت الذىٍت حُت ينبض يف عامل اؼبرئيات » .

1

كخبلصة رأم الرماين يف اإلعجاز أف القرآف معجز بنظمو كبيانو  ،كذلك ألنو خرؽ العادة يف ىذه الناحية  ،فلم
يكن ما تضمنو شعرا يقيده الوزف كالقافية  ،كلكنو جاء كبلما لطيفا خاليا من الوزف الذم يعد من مستلزمات
صباؿ الشعر  ،كأف أقصر سورة منو معجزة كأطوؿ سورة فيو  ،كىذا الوجو ىو الذم اعتمده الرماين يف إعجاز
القرآف  ،ككاف يدكر حولو  ،كال ىبلو كجو من كجوه اإلعجاز األخرل اليت ذكرىا إال كتضمنو ماعدا القوؿ بالصرفة
الذم ال ينسجم مع ما قرره الرماين من كجوه اإلعجاز األخرل  ،ألف القوؿ بالصرفة ينقض كل ما قالو الرماين من
تلك الوجوه .

2

أما اػبطايب ضبد بن ؿبمد بن إبراىيم (ت319ىػ388-ىػ)  ،فقد ألف كتابو اؼبوسوـ بػ ػ( البياف يف إعجاز
القرآف) الذم قرر فيو أف الناس قد ذىبوا يف اؼبوضوع كل مذىب من القوؿ  ،كمل يقفوا على حقيقة  ،كيناقش
الصرفة  ،كفكرة تضمن القرآف لؤلخبار اؼبستقبلة  ،كال يرتضيها شرحا ألسرار اإلعجاز .
فكرة ِّ
كيرل اػبطايب أف التحدم أبُت كأيسر كأكضح أكجو اإلعجاز يقوؿ يف ذلك  « 5فأما أف يكوف قد نقبت يف
النفوس نقبة بكونو معجزا للخلق فبتنعا عليهم اإلتياف دبثلو على حاؿ فبل موضع ؽبا  ،كاألمر يف ذلك أبُت من أف
كبتج إىل أف ندؿ عليو بأكثر من الوجود القائم اؼبستمر على كجو الدىر من يوـ عصر نزكلو إىل الزماف الراىن
الذم كبن فيو  ،كذلك أف النيب  قد ربدل العرب قاطبة بأف يأتوا بسورة من مثلو  ،فعجزكا عنو  ،كانقطعوا
دكنو  ،كقد بقي يطالبهم بو مدة عشرين سنة  ،مظهرا ؽبم النكَت  ،زاريا على أدياهنم مسفها آراءىم كأحبلمهم
 ،حىت نابذكه كناصبوه اغبرب  ،فهلكت فيو النفوس  ،كأريقت اؼبهج  ،كقطعت األرحاـ  ،كذىبت األمواؿ  ،كلو

 -1فتحي أضبد عامر  ،ببلغة القرآف بُت الفن كالتاريخ  ،د ط  ،منشأة اؼبعارؼ اؼبصرية  ،مصر  ،د ت  ،ص. 39
 -2عمر اؼببل حويش  ،إعجاز القرآف كعلم اؼبعاين  ،ط ، 8مكتبة الفبلح  ،الكويت 8922 ،ىػ8431ـ  ،ص. 812
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كاف ذلك يف كسعهم  ،كربت أقدارىم مل يتكلفوا ىذه األمور اػبطَتة  ،كمل يركبوا تلك الفواقر اؼببَتة ، كمل يكونوا
تركوا السهل الدمث من القوؿ إىل اغبزف الوعر من الفعل  ،كىذا ما ال يفعلو عاقل  ،كال ىبتاره ذك لب  ،كقد كاف
قومو قريش خاصة موصوفُت برزانة األحبلـ  ،ك كقارة العقوؿ كاأللباب  ،كقد كاف فيهم اػبطباء اؼبصاقع ،
كالشعراء اؼبفلقوف  ،كقد كصفهم اهلل تعاىل يف كتابو باعبدؿ كاللدد  ،فقاؿ سبحانو  5ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ الزخرؼ  ، 575كقاؿ سبحانو  5ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ مرًن ، 19فكيف كاف
هبوز -على قوؿ العرب كؾبرل العادة مع كقوع اغباجة كلزكـ الضركرة -أف يغفلوه  ،كال يهتبلوا الفرصة فيو  ،كأف
يضربوا عنو صفحا  ،كال هبوز الفلح كالظفر فيو لوال عدـ القدرة عليو كالعجز اؼبانع منو ؟ كمعلوـ أف رجبل عاقبل
لو عطش عطشا شديدا خاؼ منو اؽببلؾ على نفسو كحبضرتو ماء معرض للشرب فلم يشرب منو حىت ىلك
عطشا غبكمنا أنو عاجز عن شربو غَت قادر عليو  ،كىذا ٌبُت كاضح ال يشكل على عاقل  .قلت  5كىذا من

كجوه ما قيل فيو أبينها داللة كأيسرىا مؤكنة  ،كىو مقنع ؼبن تنازعو نفسو مطالعة كيفية كجوه اإلعجاز فيو .

1

بعد ذلك يتجو اػبطايب إىل الوجو األكثر شيوعا  ،كىو اإلعجاز الببلغي  ،كىو يقبل ىذا الرأم إال أنو وبمل على
القائلُت بو  ،كيعيب عليهم اعتمادىم على التقليد  ،كعدـ التحقيق  ،كقصور كبلمهم على اإلقناع  ،كبعدىم عن
االحتكاـ إىل الرأم كاؼبنطق  ،حيث يقوؿ  « 5كزعم آخركف أف إعجازه من جهة الببلغة  ،كىم األكثركف من
علماء أىل النظر  ،كيف كيفيتها يعرض ؽبم اإلشكاؿ  ،كيصعب عليهم منو االنفصاؿ  ،ككجدت عامة أىل ىذه
اؼبقالة قد جركا يف تسليم ى ذه الصفة للقرآف على نوع من التقليد كضرب من غلبة الظن  ،دكف التحقيق لو ،
كإحاطة العلم بو ؛ كلذلك صاركا إذا سئلوا عن ربديد الببلغة اليت اختص هبا القرآف  ،الفائقة يف كصفها سائر
الببلغات  ،كعن اؼبعٌت الذم يتميز بو عن سائر أنواع الكبلـ اؼبوصوؼ بالببلغة  ،قالوا  5إنو ال يبكننا تصويره كال
ربديده بأمر ظاىر نعلم بو مباينة القرآف غَته من الكبلـ  ،كإمبا يعرفو العاؼبوف بو عند ظباعو ضربا من اؼبعرفة ال
يبكن ربديده  ،كأحالوا على سائر أجناس الكبلـ الذم يقع منو التفاضل ؛ فتقع يف نفوس العلماء بو عند ظباعو
معرفة ذلك  ،كيتميز يف أفهامهم قبيل الفاضل من اؼبفضوؿ منو. » ...

2

 -الفواقر  5صبع فاقرة كىي الداىية  ،كاؼببَتة  5اؼبهلكة  ،ينظر  5ابن منظور  ،لساف العرب  ،ج  ، 32مادة ( فقر )  ،ص . 3995
 -1اػبطايب  ،بياف إعجاز القرآف (ضمن ثبلث رسائل يف اإلعجاز)  ،ربقيق ؿبمد خلف اهلل كؿبمد زغلوؿ سبلـ  ،ط ، 3دار اؼبعارؼ ،
مصر ، 8421ص. 77-78
 -2اػبطايب  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 79
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مث يقسم الكبلـ احملمود إىل ثبلثة أقساـ  ،فذكر « أف أجناس الكبلـ ـبتلفة  ،كمراتبها يف نسبة التبياف متفاكتة ،
كدرجاهتا يف الببلغة متباينة غَت متساكية  ،فمنها البليغ الرصُت اعبزؿ  ،كمنها الفصيح القريب السهل  ،كمنها
اعبائز الطلق الرسل  ،كىذه أقساـ الكبلـ الفاضل احملمود دكف النوع اؽبجُت اؼبذموـ الذم ال يوجد يف القرآف
شيء منو البتة » .

1

كىذه األقساـ الثبلثة كما يرل اػبطايب متوفرة يف أسلوب القرآف كببلغتو  ،بتناسق كامل  ،ككجود عاـ يف القرآف
بدكف تعارض أك تناقض  ،كمظهر آخر من مظاىر اإلعجاز البياين يف القرآف .
كيعلل اػبطايب عجز البشر عن اإلتياف دبثل القرآف بقولو  « 5كإمبا تعذر على البشر اإلتياف دبثلو ألمور  ،منها  5أف
علمهم ال وبيط جبميع أظباء اللغة العربية  ،كبألفاظها اليت ىي ظركؼ اؼبعاين كاغبوامل ؽبا  ،كال تدرؾ أفهامهم
صبيع معاين األشياء احملمولة على تلك األلفاظ  ،كال اكتمل معرفتهم الستيفاء صبيع كجوه النظوـ اليت هبا يكوف
ائتبلفها كارتباط بعضها ببعض  ،فيتوصلوا باختيار األفضل عن األحسن من كجوىها إىل أف يأتوا بكبلـ مثلو ،
كإمبا يقوـ الكبلـ هبذه األشياء الثبلثة  5لفظ حامل  ،كمعٌت بو قائم  ،كرباط ؽبما نظم » .

2

كىو هبذا يقرر أف إعجاز القرآف إمبا كاف باللفظ كاؼبعٌت معا  .يقوؿ  « 5كاعلم أف القرآف إمبا صار معجزا ألنو
جاء بأصح األلفاظ يف أحسن نظوـ التأليف مضمنا أصح اؼبعاين » .

3

فصلها
إف اإلماـ اػبطايب هبذا التحديد لعناصر الببلغة يف الكبلـ يقرر نظرية النظم القرآين  ،كىي النظرية اليت ٌ

اإلماـ عبد القاىر اعبرجاين بعد ذلك  .كلقد سبق اػبطايب اعبرجاين يف القوؿ بالنظم  ،كلكن كاف للجرجاين فضل
التفصيل كالبياف كالشرح .

4

مث يذكر اػبطايب كجها جديدا لئلعجاز مل يسبق بو كما يقوؿ  ،غفل عنو الناس كمل يلتفتوا إليو  ،ىذا الوجو
*

يتصل بالعامل النفسي الوجداين  ،إنو صنيع القرآف بالقلوب  ،كتأثَته يف النفوس .

 -1اػبطايب  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 71
 -2اػبطايب  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 72 -71
 -3اػبطايب  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 72
 -4اػبالدم  ،إعجاز القرآف البياين  ،ص. 42
* سيأيت اغبديث بالتفصيل عن ىذا الوجو يف الفصل الثالث .
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إذف فاإلعجاز عند اػبطايب يتمثل يف  5التحدم كعجز العرب عن اؼبعرضة  ،كالنظم كصنيع القرآف بالقلوب ،
كتأثَته يف النفوس  ،كاإلخبار عن الغيوب غَت أنو يراه نوعا من أنواع اإلعجاز ال يدؿ عليو كحده  ،ألنو ليس عاما
يف كل سورة من سور القرآف .
كيف العصر نفسو ألف الباقبلين (338ىػ423-ىػ) « إعجاز القرآف » الذم سار ذكره يف الناس  ،كىو هبمع
إىل ركحو الكبلمية طابعا أدبيا  ،إذ مل يقتصر فيو على دراسة اإلعجاز من الوجهة الكبلمية  ،بل تعرض للناحية
البيانية كاألسلوبية  ،كإذا كاف العاؼباف اللذاف سبقاه (الرماين كاػبطايب) قد ألفا رسالتُت موجزتُت يف إعجاز القرآف ،
فإف الباقبلين ىو أكؿ من ألف كتابا شامبل يف إعجاز القرآف .
كمن كتبو األخرل اليت تعرضت لئلعجاز  5كتاب « االنتصار لنقل القرآف » ك « نكت االنتصار »  ،كىو
ـبتصر لبلنتصار ك« التمهيد » .

1

ككتابو اؼبشهور ب ػ ػ« إعجاز القرآف » ليس دراسة قرآنية خالصة لئلعجاز كما يفهم من عنوانو ككما تعد مقدمتو
 ،بل ىي أقرب إىل اعبدؿ الكبلمي كاؼبذىيب  ،كالنقد األديب لنصوص طواؿ  ،من الشعر كالنثر .
كيرل الباقبلين أف كجوه إعجاز القرآف تظهر من جهات ثبلث 5

2

3

 -1أخبار الغيب اؼبستقبلية اليت و
أخرب عنها القرآف قبل حدكثها .
 -2أخبار األمم اؼباضية كقصص السابقُت  ،مع أمية الرسوؿ . 
 -3نظم القرآف كأسلوبو كببلغتو كبيانو .
فصل الباقبلين يف الوجو الثالث باعتباره أىم الوجوه يف إعجاز القرآف  ،كأدار معظم الكتاب على شرحو
كقد ٌ
كتوضيحو كبيانو  ،كذكر الشواىد عليو من اآليات .
كل معٌت من اؼبعاين العشرة
كأكرد عشرة معاف يف توضيح ىذا الوجو األبرز كالظاىر يف إعجاز القرآف  ،ككاف يف ٌ

فيفصلو  ،كيورد عليو األمثلة من اآليات كيقارف ذلك أحيانا بأبيات من الشعر .
ٌ
يوضح اؼبعٌت ٌ

كخبلصة رأم الباقبلين يف اإلعجاز البياين للقرآف ىي أف  5أسلوب القرآف فوؽ مستول أساليب البياف العربية

 ،كال يوجد عند العرب أثر أديب هبارم القرآف  ،كقد أجاد القرآف يف كل ما عرض من موضوعات  ،كال تفاكت
يف مستول األداء القرآين  ،كالقرآف معجز للجن كاإلنس صبيعا .
 -1ؿبمد زغلوؿ سبلـ  ،أثر القرآف يف تطور النقد العريب  ،ط ، 3دار اؼبعارؼ  ،مصر  ،د ت  ،ص . 713
 -2عائشة عبد الرضباف  ،اإلعجاز البياين للقرآف  ،ط  ، 7دار اؼبعارؼ  ،القاىرة  ،د ت  ،ص . 882
 - 3الباقبلين  ،إعجاز القرآف  ،ج  ، 8ص. 21-92
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عرب
 كإف تأليف الكبلـ يف موضوع جديد أصعب من تأليف الكبلـ يف موضوع مطركؽ مألوؼ  ،كمع ذلك ٌالقرآف عن اؼبوضوعات اعبديدة بطريقة معجزة للبشر  ،كإف معاين القرآف اليت ق ٌدمها جديدة  ،صاغها بألفاظ
كتعبَتات بارعة فوؽ مستول البشر .
 -كإف كلمات القرآف كصبلو متميٌزة  ،يعرفها اإلنساف إذا كضعت بُت كبلـ العرب الشعرم كالنثرم  ،حيث تكوف

جواىر كزينة ؽبا .

 كإف أسلوب القرآف سهل سلس  ،يفهم على أيسر كجو كأسهلو  ،كمع ىذه السهولة كالسبلسة يف القرآف قدعجز العرب عن معارضتو .
أما عبد القاىر اعبرجاين (ت471ىػ) الذم اشتهرت على يديو نظرية النظم  ،فقد قيل إنو ألف يف اإلعجاز
طبسة كتب ىي  5اؼبقتضب يف شرح رسالة الواسطي يف اإلعجاز  ،اؼبعتضد يف شرح كتاب الواسطي  ،الرسالة
الشافية يف إعجاز القرآف  5كىي رسالة ـبتصرة يثبت هبا حقيقة اإلعجاز  ،كيرد هبا عن القائلُت بالصرفة  ،كأسرار
الببلغة كإف مل ىبصصو للحديث عن اإلعجاز  ،إذ ربدث فيو عن الببلغة كأساليبها ككيفية فهمها كتذكقها  ،لكن
حديثو عن اإلعجاز البياين كنظم القرآف كاضح  .ككتاب دالئل اإلعجاز الذم أداره على مسألة إعجاز القرآف ،
كفصل فيو القوؿ بنظرية النظم القرآين .
ٌ

كقد استعرض عبد القاىر آراء سابقيو يف اإلعجاز  ،فرأل أف ما اعتمدكه منها ال يدؿ على إعجاز القرآف  ،كمن

مث نفى أف يكوف اإلعجاز يف اإلخبار عن الغيوب  ،أك يف الصرفة  ،أك يف األلفاظ  ،أك يف اؼبعاين  ،أك يف
الفواصل كاإليقاع  ،أك يف خفة اغبركؼ  ،أك يف االستعارات  ،كفنٌد آراء القائلُت هبا بطريقة فنية منطقية ليصل إىل
القوؿ بأف إعجاز القرآف يف نظمو  ،الذم يعرفو بقولو  « 5كاعلم أف ليس النظم إال أف تضع كبلمك الوضع الذم

يقتضيو علم النحو  ،كتعمل على قوانينو كأصولو كتعرؼ مناىجو اليت هنجت فبل تزيغ عنها  ،كربفظ الرسوـ اليت
رظبت لك فبل زبل بشيء منها  ،كذلك أنا ال نعلم شيئا يبتغيو الناظم تنظيمو غَت أف ينظر يف كجوه كل باب
كفركقو » .

1

إذف فليس النظم يف نظر عبد القاىر اعبرجاين سول توخي معاين النحو كأحكامو فيما بُت الكلم .

2

 -1اعبرجاين عبد القاىر  ،دالئل اإلعجاز يف علم اؼبعاين  ،تعليق  5ؿبمد رشيد رضا  ،ط ، 7دار اؼبعرفة  ،بَتكت  ،لبناف 8984 ،ىػ
8443ـ  ،ص . 22
 - 2اعبرجاين  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 27

31

الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين اإلعجاز القرآني والبالغة وعلم النفس
يقوؿ حفٍت شرؼ معلقا على آراء اعبرجاين يف اإلعجاز  « 5كإين بعد ىذا أستطيع أف أستنتج أف عبد القاىر قد
كجد دكلة األلفاظ قد طغت  ،ككثر زعماؤىا فكاف رد الفعل الطبيعي أف حاكؿ نقل البياف القرآين خاصة كالببلغة
العربية عامة إىل حيٌز اؼبعاين اليت كانت قد تنوسيت كتراكم فوقها الغبار فأزاؿ الغبار العالق كأزاح العنكبوت اعبامث
كأخرج لنا نظريتو يف النظم  ،نظم اؼبعاين ال نظم األلفاظ .

كما أقرر أف الدافع لعبد القاىر على ىذا قد انصهر يف اؽبدؼ الديٍت الذم ىو البحث عن إعجاز القرآف
كببلغتو  ،كمن ىنا فقد عمل جاىدا على إبراز فكرة اإلعجاز يف قالب علمي فريد كعرضها عرضا أمينا
كمستفيضا يف اآلف نفسو حىت اعترب حبق لدل الكثَت من اؼبنصفُت أكؿ من نظم األفكار اليت كانت موضوع ببلغة
القرآف » .

1

كيلخص اعبرجاين سبب عجز العرب عن معارضة القرآف  ،كاستسبلمهم أمامو رغم ربديو الصارخ اؼبتكرر ؽبم ،
كىم على ما ىم عليو من البياف  ،بقولو  « 5أعجزهتم مزايا ظهرت ؽبم يف نظمو كخصائص صادفوىا يف سياؽ
لفظو  ،كبدائع راعتهم من مبادئ آية  ،كمقاطعها  ،كؾبارم ألفاظها كمواقعها  ،كيف مضرب كل مثل كمساؽ كل
خرب  ،كهبرىم أهنم تأملوه سورة سورة  ،كعشرا عشرا كآية آية  ،فلم هبدكا يف اعبميع كلمة ينبو مكاهنا بل كجدكا
اتساقا هبر العقوؿ  ،كأعجز اعبمهور  ،كنظاما كالتئاما  ،كإتقانا كإحكاما  ،مل يدع يف نفس بليغ منهم – كلو
حك بيافوخو السماء  -موضع طمع  ...حىت خرست األلسن أف تدعى كتقوؿ  ،كخلدت القركـ  ،فلم سبلك أف
ٌ
تصوؿ. » ...

2

كباختصار فإف للنظم عنده معنيُت اؼبعٌت اللغوم كاؼبعٌت الفٍت  ،أما اللغوم فهو ضم الشيء إىل الشيء كيف ما
جاء كاتفق كيسميو أيضا بالنظم يف اغبركؼ  ،كىو التوايل يف النطق دكف مراعاة ما يرسم دبقتضى العقل الذم
يتطلب التحدم يف النظم  ،كاؼبعٌت الفٍت يسميو بنظم الكلم  ،كحقيقتو أنك تقتفي يف نظمها آثار اؼبعاين على
الوجو الذم يقتضيو العقل  ،كىو تعريف يعكس صلة اؼبعٌت  ،كترتيبو يف النفس  ،كهبذا يقر دببدأ – الكلمة صوت
تغَت النظم فبل بد حينئذ أف يتغَت اؼبعٌت .
النفس -كيؤكد ىذا اؼبعٌت بقولو إذا ٌ

كبقولو كنظرتو ىذه كأف اؼبعاين الببلغية نبتت يف حقوؿ النحو لذا أعطت نظرتو ىذه علم النحو شيئا من اعببلؿ

 ،ألنو العمود الفقرم للكبلـ العريب  ،كاكتسبت ىذا اإلجبلؿ أيضا لنشأتو يف كنف القرآف الكرًن .
 - 1حفٍت ؿبمد شرؼ  ،إعجاز القرآف البياين بُت النظرية كالتطبيق  ،د ط  ،اجمللس األعلى للشؤكف اإلسبلمية 8342 ،ق8422ـ ،
ص.828
 -2اعبرجاين  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 99
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كبالنظم ليس بغَته يتمثل إعجاز القرآف عند عبد القاىر اعبرجاين  ،كيشهد بأف جل العلماء عظموا شأف النظم
كأعطوه قدره كأنبيتو  ،كيف ىذا يقوؿ  « 5كقد علمت أطباؽ العلماء على تعظيم شأف النظم  ،كتفخيم قدره
كالتنويو بذكره  ،كإصباعهم أف ال فضل مع عدمو  ،كال قدر لكبلـ إذا ىو مل يستقم لو  ،كلو بلغ يف غرابة معناه ما
بلغ » .

1

كمن ىذا -الذم ذكر -كلو يتضح أف عبد القاىر اعبرجاين أقاـ ظاىرة النظم على أساس فكرة ذات نظرية
فلسفية يف ميداف التعبَت الفٍت  ،كأهنا اؼبقياس للجودة كالتقوًن  ،كقد اختلف بذلك عن سابقيو  ،فهم رب ٌدثوا عن
النظم كشيء ملموس يف عبارة القرآف الكرًن دكف إبراز حقيقة النظم كفكرة كنظرية ذات معامل كاضحة .

2

كقد سلك الزـبشرم (538-467ق) طريق عبد القاىر ؛ فهو يرل أف القرآف معجز يف ذاتو من حيث ىو
كبلـ منظوـ  ،قد عبل بببلغتو على كل كبلـ يقولو البشر  ،ظهر ذلك جليا يف تفسَته للقرآف الذم أكدعو كتابو
الكشاؼ  ،فلقد ىضم نظرية عبد القاىر يف النظم  ،كاستثمرىا استثمارا تاما يف ربليلو للنصوص القرآنية »
فالذم يقارف صنيع عبد القاىر بصنيع الزـبشرم هبد األكؿ قد رسم اػبطة  ،كأعد اؼبثاؿ  ،كبُت الطريق  ،كهبد
الثاين قد توىل التنفيذ الدقيق ؼبا رسم صاحبو ؛ حيث تتبع آيات الكتاب آية آية ليوضح ما عناه اعبرجاين بالنظم
القرآين « .

3

كلقد كاف الزـبشرم صاحب بصَتة ناقده كذكؽ صقيل  ،يتمتع حبس المع كذكؽ حي فغطى ىذا اعبانب اؼبفتقد
يف دراسة سابقو بدراستو التفسَتية الببلغية يف (الكشاؼ)  ،حيث كقف طويبل عند األلفاظ القرآنية باحثا عن
أسرارىا ك دفائنها كاشفا عن صبالياهتا  ،كما ربدث عن تناسب اآليات  ،كقد ىداه ىذا التأمل الطويل كالنظر
اؼبدقق إىل الوصوؿ إىل لفتات فنية بارعة  ،ألف الرجل كاف مع تذكقو الرائق حر التفكَت كاسع اإلدراؾ ال وبجر
كاسعا كال يلتزـ تزمتا فيما يعرض من مبلمح الصورة  ،بل يعرضها حارة الدـ قوية النبض تشرؽ بضياء اغبياة .

4

كل كاحد فبن تكلٌمنا عنهم يعترب فبثبل
نكتفي هبذا اغبديث عن أشهر من تكلٌموا يف اإلعجاز من السابقُت  ،ألف ٌ

ؼبدرسة من اؼبدارس األدبية ك اإلعجازية كالكبلمية 5

فاإلماـ الرماين  5يبثٌل مدرسة اؼبعتزلة يف دراستهم لئلعجاز .
 - 1اعبرجاين  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 14
 - 2عمار ساسي  ،اإلعجاز البياين يف القرآف الكرًن  ،ص. 37-38
 - 3رجب البيومي  ،خطوات التفسَت البياين  ،ص . 737
 - 4رجب البيومي  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 753
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كاإلماـ اػبطايب  5يبثل مدرسة احمل ٌدثُت من أىل السنة كاعبماعة .
كاإلماـ الباقبلين  5يبثٌل مدرسة اؼبتكلمُت األشاعرة .
كاإلماماف اعبرجاين كالزـبشرم  5يبثٌبلف مدرسة الببلغيُت كاألدباء .

أما يف العصر اغبديث فقد امتاز بظهور علماء كثَتين  ،كباحثُت عديدين  ،من األدباء كالبيانيُت  ،كمن اؼبفكرين
ك الدارسُت كاحمللٌلُت  ،الذين أقبلوا على القرآف  ،ككجهوا إليو نظراهتم  ،كأصدركا يف ذلك العديد من الكتب
كالدراسات  ،اليت رب ٌدثوا فيها عن كجوه اإلعجاز القرآين  ،كحلٌلوا فيها أساليب البياف فيو .
كمن أشهر ىؤالء الذين رب ٌدثوا عن البياف القرآين اؼبعجز مصطفى صادؽ الرافعي  ،فهو أكؿ من ألف كتابا يف «
إعجاز القرآف » من اؼبعاصرين  ،كق ٌدـ فيو نظرات جيٌدة حوؿ اإلعجاز .

فهو يرل أ ٌف مظاىر اإلعجاز يف القرآف ثبلثة  5اغبركؼ كأصواهتا  ،كالكلمات كحركفها  ،كاعبمل ككلماهتا  ،كىي

متكاملة يف إظهار إعجاز القرآف البياين .
كليس من شك يف أف الرافعي قد أفاد كثَتا من أكلئك الركاد الذين سبقوه إىل ىذا اؼبطلب الكرًن كاعباحظ
كاعبرجاين  ،ك الباقبلين  ،كالزركشي  ،كالسيوطي  ،كغَتىم فبن كتبوا يف تفسَت القرآف  ،كيف علوـ القراءات .

1

يقوؿ الرافعي  « 5أما الذم عندنا يف كجو إعجاز القرآف  ،كما ثقفناه بعد البحث  ،كما انتهينا إليو بالتأمل
كتصفح اآلراء  ،كإطالة الفكر  ،كإنضاج الركية  ،كما استخرجناه من القرآف نفسو يف نظمو  ،ككجو تركيبو كاطراد
أسلوبو  ،مث ما تعاطيناه لذلك من التنظَت كاؼبقابلة  ،ك اكتناه الركح التارىبية يف أكضاع اإلنساف كآثاره  ،كما نتج
لنا من تتبع كبلـ البلغاء يف األغراض اليت يقصد إليها  ،كاعبهات اليت يعمل عليها  ،يف رد كجوه الببلغة إىل أسرار
الوضع اللغوم  ،اليت مرجعها اإلبانة عن حياة اؼبعٌت بًتكيب حي من األلفاظ يطابق سنن اغبياة يف دقة التأليف ،
كإحكاـ الوضع  ،كصباؿ التصوير  ،كش ٌدة اؼببلءمة حىت يكوف أصغر شيء يف ذلك كأبرز شيء فيو -نقوؿ إف
الذم ظهر لنا بعد ذلك كاستقر معنا أف القرآف معجز باؼبعٌت الذم يفهم من لفظ اإلعجاز على إطبلقو  ،حُت
ينفى اإلمكاف بالعجز عن غَت اؼبمكن  ،فهو أمر ال تبلغ منو الفطرة اإلنسانية مبلغا  ،كليس إىل ذلك مأتى كال
جهة » .

2

كاإلعجاز عند الرافعي إمبا ىو يف النظم كالتأليف كيبكن إهباز آرائو فيما يأيت 5

 - 1عبد الكرًن اػبطيب  ،اإلعجاز يف دراسات السابقُت  ،ص. 372
 - 2مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف ك الببلغة النبوية  ،ص. 882
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 -1الكماؿ اللغوم  5كذلك بالنزكؿ عن التحد دبثل القرآف كلو إىل عشر سور مثلو مفًتيات -كما زعموا -إىل
سورة كاحدة من مثلو  ،كلو ىم أرادكا ىذه السورة الواحدة ما استطاعوىا  ،ألف إحساسهم منصرؼ إىل أصل
الكماؿ اللغوم يف القرآف مستغرؽ فيو  ،فبل يركف اؼبعارضة تكوف إال على ىذا األصل كىو شيء ال تنالو القدرة .
 -2التكرار 5الذم هبيء يف بعض آيات القرآف فتختلف يف طرؽ األداء كأصل اؼبعٌت الواحد يف العبارات اؼبختلفة.
 3كجو تركيبو  5فإنو مباين بنفسو لكل ما عرؼ من أساليب البلغاء يف ترتيب كل آية أخرل يف النظم كالببلغة
الختبلؼ اؼبعاين كتباين األغراض .
 -4أنو ليس كضعا إنسانيا البتة فلو كاف من كضع إنساف عباء على طريقة تشبو أسلوبا من أساليب العرب أك من
جاء بعدىم إىل ىذا العصر .
 -5سبلمة أسلوبو من القلق كاالضطراب فليس فيو من الغرابة اليت يكسوىا البلغاء كبلمهم يف ذبويد كصفو
كحبكو  ،إمبا فيو غرابة االنسجاـ كالسهولة اليت يسيل هبا القرآف .
 -6ليس فيها بُت الدفتُت إال رىبة ظاىرة كإال أثر من التمكن يصف لك منزلة اؼبخلوؽ من أمر اػبالق كال ذبد
من أغراضو إال ما كاف يف كصفو مادة لتلك الرىبة  ...كلذلك األثر كالركح .
 -7ما يف أسلوبو من اللُت كاؼبطاكعة على التقليب كاؼبركنة حبيث ال يصادـ اآلراء الكثَتة اؼبتقابلة .
 -8ما فيو من الببلغة كالفصاحة يقتضيو اقتضاء طبيعيا حبيث يبٌت ىو عليها كال تبٌت ىي عليو  ،فكل ما فيو من
ؾباز كسبثيل ككفاية ال يصح يف اعبواز أك فيما يسعو اإلمكاف أف يصلح غَته يف موضعو كلو أدرت اللغة على ىذا
الوضع .
 -9أف موسيقى ألفاظو مبط فريد ليس معركفا ؽبم يف كبلمهم  ،حىت مل يكن ؼبن يسمعو بد من االسًتساؿ إليو ،
فإنو يسمع ضربا خالصا من اؼبوسيقى اللغوية كأمبا يوقع إيقاعا ال يتلو تبلكة .
 -12أنو ال ىبلق على كثرة الرد كطوؿ الدىر  ،كال ذبد لذلك سرا إال دقة النظم  ،كإعجازه كخصائصو اؼبوسيقية
 ،كتساكؽ حركفو على أصوؿ مضبوطة من ببلغة النغم باعبهر  ،كاؽبمس كاؼبد كالفن  ،مث اختبلؼ ذلك يف
اآليات بسطا كإهبازا كإفرادا كتركيبا .
 -11أف القرآف الكرًن انفرد بصوت اغبس الذم خلق من صروبو لغتهم  ،كىو الذم يتكوف من دقة التصوير
اؼبعنوم كاإلبداع يف تلوين اػبطاب دبجاذبة النفس مرة كمدانبتها منها مرة أخرل  ،كالتنقل هبا من شأف إىل شأف
حىت تتصل باؼبعٌت  ،كتصبح كأهنا ىي اليت تطلبو فتقع يف أسره .
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 -12أنو يتلطف يف ربريك اؼبشاعر كالرفق هبا فبل تضيق بو النفس كال تتخوؽبا منها مبللة .
 -13أف القرآف دبادتو اللغوية أصبح فوؽ اللغة اليت وبذقها اللسن من الناس ألهنا يف القرآف يف تركيب فبتنع أف
يأيت دبثلو الناس فخرجت من لغة االستعماؿ إىل لغة الفهم .
-14أف اغبركات النحوية كالصرفية يف القرآف ؽبا من حكم الببلغة كالفصاحة ما للكلمات كالًتكيب لشدة ما
بينها من تبلزـ كاتساؽ .

1

كاػببلصة  ،أف الرافعي مل ىبتلف يف حبثو عن اعباحظ الذم ذكر أف اإلعجاز كامن يف نظم القرآف  ،كعن ابن
قتيبة الذم ذكر من صبلة ما ذكر  ،أف اإلعجاز كامن يف اؼبوسيقى القرآنية الصادرة عن حركفو ككلماتو كتراكيبو
كصبلو  ،كعن اعبرجاين الذم حلل الصور الفنية يف القرآف ك ٌبُت الفرؽ بينها كبُت كبلـ العرب الفصحاء  .كإذا كاف

قد أتى جبديد فهو يف إدخالو (سرائر العلوـ) على معاين اإلعجاز .

2

دراز من خَتة العلماء األزىريُت  ،الذين أحسنوا تذ ٌكؽ األسلوب القرآين ،
كما يعترب الدكتور ؿبمد عبد اهلل ٌ
القيم
كأحسنوا اغبديث عن القرآف كإعجازه  ،كق ٌدموا يف ذاؾ نظرات جديدة مفيدة  ،كألٌف يف ذلك كتابو الفريد ٌ

الرباين .
« النٌبأ العظيم »  ،حيث ح ٌدد فيو معٌت القرآف كح ٌدد مصدره ٌ

كىو يرل أف مظاىر اإلعجاز القرآين ثبلثة  5اإلعجاز اللغوم  ،كاإلعجاز العلمي  ،كاإلعجاز التشريعي

اإلصبلحي التهذييب االجتماعي .
كعندما رب ٌدث عن اإلعجاز اللغوم جعل اغبديث يف أربع مراتب  5القرآف يف قطعة قطعة منو  ،كالقرآف يف سورة
سورة منو  ،كالقرآف فيما بُت السورة كالسورة  ،كالقرآف يف صبلتو .
اؼبفصل عن إعجاز القرآف  ،كمل
دراز تويف رضبو اهلل قبل إكماؿ مشركعو يف اغبديث ٌ
كلكن اإلماـ الدكتور عبد اهلل ٌ

يكتب من ذلك إال القليل يف « النٌبأ العظيم » الذم ىو كتاب عظيم ح ٌقا .

3

كقد جعل ىذا الكتاب ل لحديث عن اعبماؿ التوقيعي يف توزيع اغبركات كالسكنات  ،كاعبماؿ التنسيقي يف
كصف اغبركؼ كتآلفها على جهة ذات توافق كانسجاـ  ،كما أجاد اغبديث عن خصائص األسلوب القرآين يف
الفقرة اليت تتناكؿ شأنا كاحدا  ،مث فيما بُت سورة كسورة  ،كيف القرآف بنوع عاـ  ،كقد بسط كافيا  ،كما ربدث
عن اإلهباز كاإلطناب كعن فنوف أخرل من البياف معتمدا على ذكقو كفهمو متحررا من آراء سابقيو  ،كالكتاب
 -8مصطفى صادؽ الرافعي  ،اؼبرجع السابق  ،ص 839كما بعدىا .
 - 2بكرم شيخ أمُت  ،التعبَت الفٍت يف القرآف الكرًن  ،ط ، 8دار العلم للمبليُت  ،بَتكت  ، 8449 ،ص . 822
 - 3صبلح عبد الفتٌاح اػبالدم  ،إعجاز القرآف البياين  ،ص. 43
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مقسم إىل قسمُت خص القسم األكؿ منو للحديث عن معٌت القرآف  ،كخص القسم الثاين للحديث عن ـبالفة
القرآف ؼبا يعرؼ من أساليب عند البشر  ،كقد توصل دراز من خبلؿ مناقشتو ؽبذين األمرين إىل أف يستخلص
خصائص أسلوب القرآف كاليت يبكن إصباؽبا اختصارا يف 5

1

 -1القصد يف اللفظ كالوفاء حبق اؼبعٌت  .كىذه خاصية انفرد هبا القرآف فإف أبلغ البلغاء ال يستطيع أف يأيت
بكبلـ لفظو قليل كمعناه كاؼ  ،كإف قدر عليو مرة يف موضع فإنو ال يبكن أف يكوف عاما يف صبلة
كبلمو .
 -2خطاب العامة كخطاب اػباصة  5فاػبطاب القرآين يرضى اػباصة كيفهم العامة .
 -3إقناع العقل كإمتاع العاطفة  5حبيث ال تغلب صفة على أخرل بأف ىباطب العقل فيقنعو  ،كيؤثر يف
النفس فيمتعها كيشبعها .
 -4البياف كاإلصباؿ  5فليس يف القرآف إسراؼ يف اللفظ أك زيادة بل ىناؾ تناسب ما بُت األلفاظ كما
وبتاجو اؼبعٌت دكف نقص أك زيادة .
كمن اعبهود القيمة اليت تناكلت دراسة اإلعجاز القرآين يف العصر اغبديث ما قدمو األستاذ سيد قطب رضبو اهلل
يف كتابو التصوير الفٍت يف القرآف  ،كقد استهلو باغبديث عن سحر القرآف للعرب منذ اللحظة األكىل لنزكلو ،
كخلص إىل أف منبع السحر يف القرآف ىو صبالو الفٍت  ،مث عرض لفهم السابقُت لو  ،كمل يعجبو من اؼبفسرين إال
اإلماـ الزـبشرم  ،كمن الببلغيُت ككتاب اإلعجاز إال اإلماـ عبد القاىر اعبرجاين  ،يقوؿ  « 5ك ٌأيبا كانت تلك
اعبهود اليت بذلت يف التفسَت كيف مبادئ الببلغة كاإلعجاز ؛ فإهنا كقعت عند حدكد عقلية النقد العربية  ،تلك
العقلية اعبزئية اليت تتناكؿ كل نص على حدة  ،فتحللو  ،كتربز اعبماؿ الفٍت فيو إىل اغبد الذم تستطيع دكف أف
تتجاكز ىذا إىل إدراؾ اػبصائص العامة يف العمل كلو » .

2

مث يقوؿ  « 5كبذلك بقي أىم مزايا ىذا الكتاب مغفبل خافيا  ،كأصبح البد لدراسة التعبَت يف ىذا الكتاب اؼبعجز
من منهج للدراسة جديد  ،كمن حبث عن األصوؿ العامة للجماؿ الفٍت فيو  ،كمن بياف للسمات اؼبطردة اليت سبيٌز

 -8ينظر  5دراز ؿبمد عبد اهلل  ،النبأ العظيم  ،ط  ، 9دار القلم  ،الكويت  ، 8422 ،ص  823ك ما بعدىا .
 - 2سيد قطب  ،التصوير الفٍت يف القرآف  ،ط ، 83دار الشركؽ  ،بَتكت 8331 ،ىػ8411-ـ  ،ص. 37
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ىذا اعبماؿ عن كل ما عرفتو العربية من قوؿ البشر  ،كتفسر اإلعجاز الفٍت تفسَتا يستمد من تلك السمات
اؼبتفردة يف القرآف الكرًن » .
ٌ

1

كيف ذلك يقوؿ  « 5كإف ؽبذا الكتاب العظيم ػبصائص مشًتكة كطريقة موح ٌدة  ،يف التعبَت عن صبيع األغراض ،

سواء كاف الغرض تبشَتا  ،أك ربذيرا  ،قصة كقعت أك حادثا سيقع  ،منطقا لئلقناع أك دعوة إىل اإليباف  ،كصفا
للحياة الدنيا أك للحياة األخرل  ،سبثيبل حملسوس أك ملموس  ،إبرازا لظاىر أك ؼبضمر  ،بيانا ػباطر يف الضمَت أك
ؼبشهد منظور » .

2

ىذه الطريقة اؼبوحدة ىي اليت ظباىا بالتصػوير كالػيت مػن أجلهػا ألػف كتابػو اؼبوسػوـ ب ػ  5التصػوير الفػٍت يف القػرآف .
اؼبفضلة يف أسلوب القرآف  ،فهو يعرب بالصػورة احملسػة اؼبتخيلػة عػن
يقوؿ شارحا ىذه الرؤية  « 5التصوير ىو األداة ٌ

اؼبعٌت الذىٍت كاغبالة النفسية  ،كعن اغبادث احملسوس  ،كاؼبشهد اؼبنظور  ،كعن النموذج اإلنساين كالطبيعة البشرية

 ،مث يرتقي بالصورة اليت يرظبها فيمنحهػا اغبيػاة الشاخصػة  ،أك اغبركػة اؼبتجػددة فػإذا اؼبعػٌت الػذىٍت ىيئػة أك حركػة ،
كإذا اغبالػة النفسػػية لوحػة أك مشػػهد  ،كإذا النمػوذج اإلنسػػاين شػاخص حػػي  ،كإذا الطبيعػة البشػرية ؾبسػمة مرئيػػة ،
فأما اغبوادث كاؼبشاىد  ،كالقصص كاؼبناظر فَتدىا شاخصة  ،حاضرة فيها اغبياة  ،كفيها اغبركة فإذا أضاؼ إليها
اغب ػوار فقػػد اسػػتوت ؽبػػا كػػل عناصػػر التخييػػل « ، 3مث توسػػع يف معػػٌت التصػػوير بػػأف جعػػل لػػو آفاقػػا رحبػػة فهػػو » 5
تصوير باللوف  ،كتصوير باغبركة  ،كتصوير باإليقاع  ،ككثَتا ما يشػًتؾ الوصػف كاغبػوار  ،كجػرس الكلمػات  ،كنغػم
العبارات  ،كموسيقى السياؽ يف إبراز صورة من الصور تتمبلىا العُت كاألذف  ،كاغبس كاػبياؿ  ،كالفكر كالوجداف.
«.

4

كسيد قطب مل يكتب كتابا خاصا يف إعجاز القرآف  ،كلكنٌو رب ٌدث عنو يف أكثر من كتاب لو  ،كىو يقوؿ
الرباين للقرآف .
باإلعجاز اؼبطلق يف القرآف  ،كيوظِّف اإلعجاز دليبل على اؼبصدر ٌ

 - 1سيد قطب  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 37
 - 2سيد قطب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 33-37
 -3سيد قطب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 39
 -4سيد قطب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 35
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طبق فيها ما جاء فيما عرؼ بنظرية التصوير الفٍت  ،يف تفسَته الرائد « يف ظبلؿ
كلسيٌد قطب ربليبلت بيانية ٌ

سجلها يف
القرآف »  ،ك« مشاىد القيامة » كما لو نظرات موضوعية يف اػبصائص العامة للقرآف نفسو ٌ ،
تفسَته  ،ككتبو األخرل  ،مثل « مقومات التصور اإلسبلمي » ك « معامل يف الطريق » .
فالرجل مل يعرض لفنوف الببلغة يف األسلوب القرآين كما عرضها القدماء كمل يقصرىا على اؼبعاين كالبياف كالبديع
 ،بل نظر إليها نظرة حديثة باعتبار أهنا فصوؿ يف باب األسلوب فيتناكؿ ىذه الظاىرة التصويرية األساسية اليت تنم
عن اػبصائص العامة يف أسلوب القرآف  ،مث يتناكؿ يف فصوؿ أخرل التناسق العجيب يف جو الصورة القرآنية ،
كيف سباثل جزئياهتا  ،كيف توزيع ىذه اعبزئيات على الرقعة فيها كيف التقابل بُت جزء كجزء كالتنسيق بُت فكرة كأخرل
كمن أىم الدراسات اليت تناكلت إعجاز القرآف دراسات الدكتورة عائشة عبد الرضبن( بنت الشاطئ )  ،حيث
أصدرت عدة دراسات احتوت نظرات بيانية للقرآف تسَت فيها على هنج زكجها أمُت اػبويل يف منهجو البياين
األديب التحليلي ألسلوب القرآف  ،من أشهرىا اثناف 5
اؼبتفرقة تفسَتا بيانيا
السور ٌ
كفسرت فيو بعض ٌ
 كتاب التفسَت البياين للقرآف  ،أصدرت منو ثبلثة أجزاء ٌ ،ربليليا .
 اإلعجاز البياين للقرآف كمسائل نافع بن األزرؽ  ،كقد جعلتو يف ثبلثة مباحث  ،األكؿ يف اؼبعجزة كالتٌحدمفصلت القوؿ
ككجوه إعجاز القرآف  ،كالثاين حديث عن اإلعجاز البياين  ،كىو من أىم مباحث الكتاب ٌ ،
كسر التعبَت القرآين ،
كسر الكلمة القرآنية ٌ ،
سر اغبرؼ القرآين ٌ ،
فيو يف مظاىر اإلعجاز البياين الثبلثة ٌ 5
كق ٌدمت فيو نظرات كربليبلت رائعة مل تسبق إىل الكثَت منها .

كجهها إىل ابن عبٌاس رضي اهلل عنهما .
كالثالث  5دراسة أدبية ؼبسائل نافع بن األزرؽ اليت ٌ

كمن اعبهود القيٌمة اليت بذلت يف دراسة إعجاز القرآف الكرًن يف العصر اغبديث ما ألٌفو الدكتور أضبد بدكم يف

كبُت إعجازه البياين  ،كقد القت الدراستاف انتشارا كاسعا عند
دراستيو البيانيتُت اللتُت حلٌل فيهما ببلغة القرآف ٌ ،

الباحثُت  ،كتع ٌداف مرجعا من مراجع الدراسات األكاديبية اعبامعية يف ىذا الباب  ،ىاتاف الدراستاف نبا  5من
ببلغة القرآف  ،ك من إعجاز القرآف البياين .

كقد حبث يف الكتاب األكؿ يف األسرار الواقفة كراء تكوين اعبملة من تعريف كتنكَت كتقدًن كتأخَت كغَت ذلك ،
مث درس النص كوحدة متصلة اعبزاء كحبث عن مدل ارتباط بعضو ببعض  ،كمدل تضافر أجزائو على رسم الصورة
اليت يريد النص توضيحها  ،كمدل اإلصابة يف ترتيب اعبزاء كي يؤدم سابقها إىل الحقها  ،ليصل من خبلؿ
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ذلك إىل أسرار ظبو القرآف الكرًن  ،كما رب ٌدث فيو عن ببلغة القرآف يف ألفاظو كفواصلو  ،كعن مزاياه كصباؿ
أسلوبو .
كصورىا فأبدع يف تصويرىا مثل
كأما الكتاب الثاين فقد خصصو للحديث عن اؼبعاين اليت تناكؽبا القرآف الكرًن ٌ
1
اعبنة كالنار.
كمن الدراسات األخرل اليت تناكلت القرآف الكرًن دراسة كل من ؿبمد عبد اػبالق عظيمة  ،كدراسات عبد
مطولة بعنواف " دراسات ألسلوب
الفتاح الشُت  ،كالدكتور فاضل صاحل السامرائي  ،حيث كاف لعظيمة دراسة ٌ

القرآف " يف أحد عشر ؾبلٌدا ضخما تناكؿ فيها النحو كالصرؼ يف القرآف  ،كأساليب البياف كالببلغة فيو  ،كقد
ق ٌدـ اؼبوسوعة ؿبمود شاكر  ،كأثٌت عليها ثناء صبيبل  ،كاعتربىا معجما كبويا كصرفيا كببلغيا للقرآف .
أما عبد الفتاح الشُت فقد أصدر دراستُت للبياف القرآين  ،تناكؿ يف األكىل  ،علوـ الببلغة يف ضوء أساليب
خص األكؿ للمعاين كالثاين للبياف كالثالث للبديع  ،أما األخرل فتناكؿ فيها أسرار
القرآف  ،كجعلها ثبلثة كتب ٌ ،

التعبَت القرآين ق ٌدـ فيها ربليبلت بيانية عالية للبياف القرآين كأصدر فيها أربعة كتب ىي  5الفاصلة القرآنية ،
كاختيار اغبركؼ  ،كصفاء الكلمة  ،كبناء الًتاكيب .
كدراسات الدكتور الشُت للتعبَت القرآين لطيفة  ،كنظراتو كربليبلتو فبتعة ال يستغٌت عنها .
كذلك قبد كما أسلفت دراسات الدكتور فاضل صاحل السامرائي  ،فقد قدـ يف كتبو اليت ألفها حوؿ القرآف
الكرًن نظرات رائعة لبياف القرآف الكرًن تكشف عن إعجازه كظبو أسلوبو  ،ىذه الكتب ىي  5التعبَت القرآين ،
كببلغة الكلمة يف التعبَت القرآين  ،كؼبسات بيانية يف نصوص من التنزيل  ،كمن أسرار البياف القرآين .
كفبا رصدنا ؼبسَتة اإلعجاز يتعلق باإلعجاز القرآف البياين فقط  ،كمل نتوقف عند الذين رب ٌدثوا عن كجوه اإلعجاز
األخرل يف العصر اغباضر كاإلعجاز العلمي  ،أك الغييب أك التشريعي كغَت ذلك « ألننا نقصر اإلعجاز على

الوجو البياين  ،كنعترب الوجوه األخرل دالئل على مصدر القرآف الرباين  ،كليست كجوىا لئلعجاز الذم كاف بو
التحدم » .

2

 - 1عمار ساسي  ،اإلعجاز البياين يف القرآف الكرًن  ،ص. 58 -94
 - 2صبلح عبد الفتاح اػبالدم  ،إعجاز القرآف البياين كدالئل مصدره الرباين  ،ص. 827
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ثالثا  -بين البالغة وعلم النفس 5
 -1معاين الببلغة كالفصاحة .
من العلماء من ذىب إىل أف الببلغة كالفصاحة فبا استأثرت بو العربية دكف غَتىا من اللغات  ،قاؿ اعباحظ رضبو
اهلل  « 5ككبن أبقاؾ اهلل إذا ٌادعينا للعرب أصناؼ الببلغة من القصيد كاألرجاز  ،فمعنا العلم على أف ذلك ؽبم
شاىد صدؽ من الديباجة الكريبة  ،كالركنق العجيب كالسبك كالنحت الذم ال يستطيع أشعر الناس اليوـ كال

أرفعهم يف البياف أف يقوؿ يف مثل ذلك إال يف اليسَت  ،كالنبذ القليل  ،ككبن ال نستطيع أف نعلم أف الرسائل اليت
يف أيدم الناس للفرس فإهنا غَت صحيحة غَت مصنوعة  ،كقديبة غَت مول ٌدة  ،إذ كاف ابن اؼبقفع كسهل ابن ىاركف
كأبو عبيد اهلل كعبد اغبميد الكاتب ال يستطيعوف أف يولدكا مثل تلك الرسائل  ،كيصنعوا مثل تلك السَت » .

1

كاإلنصاؼ يف ذلك ما ذىب إليو أبو ىبلؿ العسكرم من كجود الببلغة كالفصاحة يف كل اللغات  ،كيف ذلك
يقوؿ  « 5العجم كالعرب يف الببلغة سواء  ،فمن تعلٌم الببلغة بلغة من اللغات مثٌ انتقل إىل لغة أخرل أمكنو فيها
من صنعة الكبلـ ما أمكنو يف األكىل  ،ككاف عبد اغبميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة اليت رظبها من اللساف
فحوؽبا إىل اللساف العريب  ،كيدلك على ىذا أيضا أف تراجم خطاب الفرس كرسائلهم ىي على مبط
الفارسي ٌ ،

خطب العرب كرسائلها  ،كللفرس أمثاؿ مثل أمثاؿ العرب  ،معٌت كصنعة  ،كردبا كاف اللفظ الفارسي يف بعضها
وبث
أفصح من اللفظ العريب  ،فمن ذلك قوؿ أبركيز (" 5 ) Opervezإذا نزؿ اػبموؿ استكشف الناص "ٌ ،
على طلب النباىة كالتماس جبلئل األمور  ،كقاؿ هبراـ جور " 5 Bahram Gurاغباكم ميزاف اهلل يف األرض
" ،فوافق قولو اهلل تعاىل  5ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ الرضباف  ، 75يعٍت العدؿ يف اغبكم  ،ككبوه
قوؿ علي  5 السفر ميزاف القوـ  ،كقوؿ اآلخر  5العركض ميزاف الشعر  ،كقاؿ أنو شركاف البنة ىرمز  « 5ال
الرب غاية يف الكثرة  ،كال لعمل اإلمث غاية يف القلة »  ،ككافق ىذا من العريب قوؿ األفوه األكدم
يكن عندؾ لعمل ٌ
5

كاػبَت تى ً
قيت بًًو
ى ىي ي
زداد منوي ما لى ى

كفيك ًمنوي قى َّل ما ز ياد
الشر يى ى
ىك ى

 - 1اعباحظ أبو عمرك  ،البياف كالتبيُت  ،تح  5عبد السبلـ ىاركف  ،ط ، 8دار اعبيل  ،بَتكت  ،د ت  ،ج ، 3ص. 74
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كقاؿ أبركيز يوما عبنده  « 5ال يشحذ امرؤ منكم سيفو حىت يشحذ عقلو » كأظن اؼبتنيب أملٌ هبذا فقاؿ 5
2 1
الرأم قىبل ىش ً
الش ً
يى ىو أ َّىكهؿ ىكًى ىي اؼب ىحل الثاين ».
جعاف
جاعة ي
ى
ى ي ى
ى
كيف ىذا أيضا يقوؿ اعباحظ  5ككلما كانت الببلغة أكضح كأفصح  ،ككانت اإلشارة أبُت كأنور كاف أنفع كأقبع ،
عت اهلل عز كجل يبدحو  ،كيدعو إليو  ،كوبث عليو ف بذلك
كالداللة الظاىرة على اؼبعٌت اػبفي ىو البياف الذم ظبٌ ى

نطق القرآف  ،كبذلك تفاخرت العرب ف كتفاضلت العجم »

3

ف الببلغة أك التعبَت الفٍت اعبميل ليست قاصرة على األمة العربية دكف سواىا من األمم  ،كإمبا ىي قاسم مشًتؾ
بُت سائر األمم كشعوب الدنيا ...كل منها لو ببلغتو  ،كلو تعبَته الفٍت اعبميل  ،كقد زبتلف مقاييس ىذه
الببلغة بُت أمة كأخرل  ،كعصر كعصر  ،كلكن تبقى عناصر مشًتكة بينها صبيعا  ،منها اعبماؿ كالذكؽ  ،كالفن
كالصدؽ كاألناقة كصحة التعبَت .

4

أ -الفصاحة 5
الفصاحة تطلق يف اللغة على معاف كثَتة منها البياف كالظهور كالوضوح  ،قاؿ تعاىل  5ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ القصص  . 13 :أم أبُت
من قوال .

ً
ص وح .
صحاء كفً و
صاح كفي ي
الرجل فىصاحة  ،فهو فىصيح من قوـ في ى
ال ىفصاحةي  5البىياف  ،فى ي
ص ىح ي
ً
ً
ً
ً
صح األىعجمي ،
الرجل ى
القوؿ  ،كفى ي
تقوؿ  5رجل فىصيح ككبلـ فىصيح أىم بىليغ  ،كلسانو فىصيح أىم طىٍل هق  .كأىفٍ ى
ص ىح ي
صح
صح كبلمو إًفٍصاحان  .كأىفٍ ى
بالضم فىصاحة  5تكلم بالعربية كفي ًه ىم عنو  ،كقيل  5جادت لغتو حىت ال يىػ ٍل ىح ين  ،كأىفٍ ى
ًً
ً
ت ما يقوؿ يف أ ٌىكؿ ما
ص ىح الصيب يف ىمٍنطقو إًفٍصاحان إذا فى ًه ٍم ى
 5تكلم بال ىفصاحة  ،ككذلك الصيب  ،يقاؿ  5أىفٍ ى
يتكلم .
ً
ص ىح .
بح  5بدا ضوءيه كاستباف  .ككل ما ىك ى
ض ىح  ،فقد أىٍف ى
كيوـ يم ٍفصح  5ال ىغٍي ىم فيو كال قيػَّر  .كأىٍف ى
ص ىح الص ي
 - 1اؼبتنيب أبو الطيب أضبد بن اغبسُت  ،الديواف  ،د ط  ،دار بَتكت للطباعة كالنشر  ،بَتكت 8923 ،ق 8433 ،ـ  ،ص . 989
 - 2أبو ىبلؿ العسكرم  ،ديواف اؼبعاين  ،د ط  ،مطبعة مكتبة اؼبقدسي  ،د ت  ،ج ، 7ص. 34
 - 3اعباحظ  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 8ص . 25
 - 4بكرم شيخ أمُت  ،الببلغة العربية يف ثوهبا اعبديد  ،ط  ، 82دار العلم للمبليُت  ،بَتكت  ،لبناف  ، 7225 ،ج ، 8ص. 88
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ككل كاضح  5م ٍف ً
ص هح .
ي

1

كيف اصطبلح أىل اؼبعاين عبارة عن األلفاظ البينة الظاىرة اؼبتبادرة إىل الفهم  ،كاؼبأنوسة االستعماؿ بُت الكتٌاب
كالشعراء ؼبكاف يحسنها .
كحدىا أك مسبوكة مع أخواهتا .
كىي تقع كصفا للكلمة  ،كالكبلـ  ،كاؼبتكلٌم  ،حسبما يعترب الكاتب الٌلفظة ى

كقد كضع اللغويوف شركطا لفصاحة الكلمة أنبها أف تكوف ساؼبة من أربعة عيوب  ،ىي 5
 -1تنافر الكلمات .
 -2غرابة االستعماؿ .
 -3ـبالفة القياس .
 -4الكراىة يف السمع .

األكؿ  5تنافر اغبركؼ ىو كصف يف الكلمة يوجب ثقلها على السمع كصعوبة أدائها باللساف بسبب كوف
حركؼ الكلمة متقاربة اؼبخارج كىو نوعاف 5
أ-

عخع لنبت ترعاه اإلبل  ،من قوؿ األعرايب  5تركت
شديد يف الثقل كالظَّش ( للموضع اػبشن)  ،ككبو يى ى
عخع .
ناقيت ترعي اؽبي ى

ب -كخفيف كالنَّػ ٍقنىقة لصوت الضفادع  ،كالنقاخ للماء العذب الصايف  ،ككبو يم ٍستى ٍش ًزىرات دبعٌت مرتفعات ،
من قوؿ امرئ القيس يصف ىش ٍعىر ابنة عمو 5
2
ً ً
ً
رس ًل
العبل
ىغدائ يرىا يمستىش ًزر ه
ات إًىل ي
ٌت ىكيم ى
تىضل الع ى
قاص يف يمثىػ ٌن
السليم كاغبًس الصادؽ الن ً
َّاصبىُت عن النظر يف كبلـ البلغاء
كال ضابط ؼبعرفة الثِّقل كالصعوبة سول ال ٌذكؽ َّ
ِّ

كفبارسة أساليبهم .

الثاين  5غرابة االستعماؿ  ،كىي كوف الكلمة غَت ظاىرة اؼبعٌت كال مألوفة االستعماؿ عند العرب الفصحاء  ،ألف
اؼبعوؿ عليو يف ذلك استعماؽبم  ،كالغرابة قسماف 5
ِّ
لًتددىا بُت معنيُت أك أكثر ببل قرينة ،
السامع يف فهم اؼبعٌت اؼبقصود من الكلمة ٌ
القسم األكؿ  5ما يوجب حَتة ٌ

كمسرج » من قوؿ رؤبة بن العجاج 5
كذلك يف األلفاظ اؼبشًتكة «
َّ

 - 1ابن منظور  ،لساف العرب  ،ج ، 32مادة ( فصح )  ،ص . 3972
 - 2امرؤ القيس  ،الديواف  ،شرح العلم الشنًتم  ،تح  5الشيخ أيب شنب  ،د ط  ،الشركة الوطنية  ،اعبزائر  ،د ت  ،ص. 885
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ً
ً
فاضبان كم ً
رسنان يم ىسَّرجا .
ىكيمقلىةن ىكحاجبا يمىز َّججا ىك ى ى
مسرجا » حىت اختلف أئمة اللغة يف زبرهبو فقاؿ ابن دريد  5يريد أف أنفو يف االستواء
فبل يعلم ما أراد بقولو « ٌ

السرهبي .
كال ٌدقة كالسيف ٌ

لًتدد الكلمة
السامع يف فهم اؼبعٌت اؼبقصود ٌ
كالسراج فلهذا وبتار ٌ
كقاؿ ابن سيٌده  5يريد أنو يف الربيق كاللٌمعاف ٌ
عُت اؼبقصود منهما .
بُت معنيُت بدكف قرينة ت ٌ

ؾبرد نسبة شيء لشيء ال على النٌسبة التٌشبيهية  ،كانت
فؤلجل ىذا ٌ
الًتدد  ،كألجل أف مادة ٌ
فعل تدؿ على ٌ

عزر » يف قولو تعاىل  5ﭽ ﮒ
الكلمة غَت ظاىرة ال ٌداللة فصارت غريبة  ،كأما مع القرينة فبل غرابة كلفظة « ٌ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ
األعراف  .351 :فإهنا مشًتكة بُت التعظيم كاإلىانة  ،كلكن ذكر النصر قرينة على إرادة التٌعظيم .
القسم الثاين  5ما يعاب استعمالو الحتياج إىل تتبٌع اللغات ككثرة البحث كالتفتيش يف اؼبعاجم .

كد كحبث كبو  5تكأكامت دبعٌت اجتمعتم  ،من قوؿ عيسى بن عمر
 -فمنو ما يعثر فيها على تفسَت بعد ٍّ

عٍت  ،ككبو  5يم ىش ٍم ىخر يف قوؿ
النٌحوم  5مالكم تكأكأمت َّ
علي كتكأكئكم على ذم جنٌة  ،افرنقعوا ٌ
بشر بن عوانة يصف األسد 5
مت بًًو بًناءن مشمخرا .
ىك ىخر مضرجان بً ىدوـ ىكأىين
ىى ىد ي
 -كمنو ما مل يعثر لو على تفسَت كبو « ىج ٍحلىٍن ىجع » .

الصريف اؼبستنبط من كبلـ العرب  ،بأف تكوف
الثالث  5ـبالفة القياس  ،كوف الكلمة غَت جارية على القانوف ٌ
على خبلؼ ما ثبت فيها عن الواضع مثل ( األجلل ) يف قوؿ أيب قبم 5
األكؿ .
اغبمد هلل ِّ
العلي األجلل الواحد الفرد القدًن ٌ
مسوغ لف ٌكو ككقطع نبزة الوصل يف قوؿ صبيل 5
فإف القياس (
األجل ) باإلدغاـ كال ٌ
ٌ
1
ً
على ح ىد ً
الدى ًر ًم ٌٍت ىكًمن يصب ًل
شيمةن
ثاف ى
ى ى
ىحس ىن ى
أىال ال أىرل اثنىُت أ ى

 - 1صبيل بن معمر  ،ديواف صبيل بثينة  ،د ط  ،دار بَتكت للطباعة كالنشر  ،بَتكت 8927 ،ق 8437 ،ـ  ،ص. 32

44

الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين اإلعجاز القرآني والبالغة وعلم النفس
سبجها السماع كتنبو عنو كما ينبو عن ظباع
السمع كوف الكلمة كحشية تأنفها الطٌباع ك ٌ
الرابع  5الكراىة يف ٌ
األصوات اؼبنكرة( كاعبًٍرًش ِّي للنفس ) يف قوؿ أيب الطيٌب اؼبتنيب يبدح سيف ال ٌدكلة 5
1
ً
مباريؾ ً
يف النى ىسب
االس ًم أى ىغر اللى ىقب
ىكرًني اعب ًر ٌشى ىشر ي
ي ى
ب  -البالغة 5
الببلغة يف األصل اللغوم تعٍت االنتهاء كالوصوؿ  ،يقاؿ بلغ الشيء أم كصل إليو  ،كانتهى إليو  ،كتبلٌغ بالشيء
كصل إىل مراده  ،كالببلغ ما يتبلَّغ بو  ،كيتوصل إىل الشيء اؼبطلوب .

2

نفهم من ىذا أف للببلغة عبلقة بالفصاحة  ،كأهنا تكوف يف العبارة اليت ربسن اإلببلغ كاإليصاؿ ،كما نستنتج من
ىذا أف الببلغة تكوف يف العبارة كاعبملة  ،كال تكوف يف الكلمة اؼبفردة ، 3كىي تفرض فصاحة اؼبفرد كاؼبركب
كحسن إيصاؽبما للمعٌت  ،كالكشف عنو  ،فكأف الببلغة ىي البلوغ الذم يعرب عن نفسو باإلببلغ .

4

كقد صبع اعباحظ تعريفات ع ٌدة للببلغة  ،من ذلك التعريف القدًن على لساف أحد العرب أماـ معاكية بن أيب
سفياف حُت سألو معاكية عن الببلغة يف قومو  ،فقاؿ لو  « 5شيء ذبيش بو صدكرنا فتقذفو على ألسننا  ،مث
سألو عن ماىية ذلك الشيء  ،فأجابو  5اإلهباز  ،فسألو عن اإلهباز فقاؿ  « 5أف ذبيب فبل تبطئ  ،كتقوؿ فبل
زبطئ » .

5

كصبع العسكرم يف تعريفو للببلغة يف كوهنا كسيلة تأثَت كسبكُت للمعٌت يف النفس كالقلب يف أحسن صورة للفظ
كأحسن معٌت  ،فقاؿ  « 5الببلغة كل ما تبلغ بو اؼبعٌت قلب السامع فتمكنو يف نفسو لتمكنو يف نفسك مع صورة
مقبولة كمعٌت حسن  ...على أف من شركط الببلغة أف يكوف اؼبعٌت مفهوما كاللفظ مقبوال » .

6

 - 1اؼبتنيب  ،الديواف  ،ص.932
 - 2ابن منظور  ،لساف العرب  ،ج ، 5مادة ( بلغ )  ،ص. 395
 - 3صبلح فضل  ،ببلغة اػبطاب كعلم النص  ،د ط  ،الشركة اؼبصرية العاؼبية للنشر  ،لوصباف  ،مصر  ، 8441 ،ص. 38
 - 4دزيرة سقاؿ  ،علم البياف بُت النظريات كاألصوؿ  ،ط ، 8دار الفكر العريب  ،بَتكت  ،لبناف  ، 8442 ،ص. 37
 - 5اعباحظ  ،البياف كالتبيُت  ،ج  ، 8ص. 41
 - 6العسكرم أبو اغبسن ىبلؿ بن عبد اهلل  ،الصناعتُت  ،تح  5ؿبمد أبو الفضل إبراىيم  ،ط  ،دار إحياء الكتب العربية  ،القاىرة ،
 ، 8457ص82
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كىبتصر ذلك يف تفسَته بأهنا « إيضاح اؼبعٌت كربسُت اللفظ » ، 1كرأل بعض اغبكماء أهنا  « 5تصحيح األقساـ
كاختيار األلفاظ » ، 2كرأل ؿبمد بن اغبنفية أهنا  « 5قوؿ تضطر العقوؿ إىل فهمو بأسهل العبارة » ، 3كىذا أمر
الفت ألنو يفًتض سهولو اللفظ كالبعد عن التنقيح .
كتوسع ابن اؼبقفع يف ذكر مشموالت الببلغة فقاؿ  « 5الببلغة اسم جامع ؼبعاف ذبرم يف كجوه كثَتة  ،فمنها ما
يكوف يف السكوت  ،كمنها ما يكوف يف االستماع  ،كمنها ما يكوف يف اإلشارة كمنها ما يكوف يف االحتجاج ،
كمنها ما يكوف جوابا  ،كمنها ما يكوف ابتداء  ،كمنها ما يكوف شعرا كمنها ما يكوف نثرا سجعا أك خطبا  ،كمنها
ما يكوف رسائل  ،فعامة ما يكوف يف ىذه األبواب الوحي فيها  ،كاإلشارة إىل اؼبعٌت  ،كاإلهباز ىو الببلغة » .

4

ك منها ما ذكره العتايب  ،كىو يرتكز على صباؿ الكبلـ ككضوحو  ،كقدرة إيصاؿ اؼبعٌت إىل السامع  ،حيث يقوؿ 5
« كل من أفهمك حاجتو من غَت إعادة كال حبسة كال استعانة فهو بليغ  ،فإف أردت اللساف الذم يركؽ كل
األلسنة  ،كيفوؽ كل خطيب  ،فإظهار ما غمض من اغبق  ،كتصوير الباطل يف صورة اغبق » .

5

.

أما القزكيٍت فَتل أهنا  « 5تكوف كصفا للكبلـ كاؼبتكلم  ،فببلغة الكبلـ مطابقتو ؼبقتضى اغباؿ  ،كاغباؿ ىو األمر
الداعي للمتكلم  ،إىل أف يبيٌز كبلمو دبيزة ىي مقتضى اغباؿ  ،فإنكار اؼبخاطب للمعٌت حاؿ يقضي أف تؤكد لو
اعبملة فتقوؿ  5إف ؿبمدا ناجح  ،كذلك التأكيد ىو مقتضى اغباؿ  ،كببلغة اؼبتلكم ملكة يقتدر هبا على تأليف

كبلـ بليغ يف أم قصد »  6.لكنو يشًتط مع مطابقة الكبلـ ؼبقتضى اغباؿ أف يكوف فصيحا  ،فيقوؿ عن
الببلغة أهنا  « 5يف الكبلـ مطابقتو ؼبقتضى اغباؿ مع فصاحتو » ، 7ك« مقتضى اغباؿ ىو االعتبار اؼبناسب » .
.

8

8

 - 1العسكرم  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 78
 - 2العسكرم  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 78
 - 3العسكرم  ،اؼبصدر السابق  ،ص ف .
 - 4اعباحظ  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 8ص . 885
 - 5اعباحظ  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 8ص.883
 - 6القزكيٍت  ،جبلؿ الدين عبد اهلل بن ؿبمد بن عبد الرضبن  ،التلخيص يف علوـ الببلغة  ،ربقيق  5عبد اغبميد ىنداكم  ،ط ، 8دار
الكتب العلمية  ،بَتكت لبناف 8983 ،ىػ 8442ـ  ،ص . 89
 - 7القزكيٍت  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 33
 - 8القزكيٍت  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 35
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كذىب جعفر بن وبي يف مفهوـ الببلغة إىل اإلهباز حُت قاؿ لكتٌابو  « 5إف استطعتم أف يكوف كبلمكم كلو
1
مثل التوقيع فافعلوا » .
كقاؿ اؽبندم  « 5الببلغة كضوح الداللة  ،كانتهاز الفرصة  ،كحسن اإلشارة » ، 2كرأل عبيد اهلل بن عتبة أف «
الببلغة دنو اؼبأخذ  ،كقرع اغبجة  ،كقليل من كثَت » ، 3كرأل حكيم اؽبند أف « أكؿ الببلغة اجتماع آلة الببلغة 5
متخَت األلفاظ  ،ال يكلٌم سيد األمة بكبلـ األمة  ،كال
 5كذلك أف يكوف اػبطيب رابط اعبأش  ،ساكن اعبوارح ٌ ،

التصرؼ يف كل طبقة  ،كال يدقق اؼبعاين كل التدقيق  ،كال ين ٌقح األلفاظ كل
اؼبلوؾ بكبلـ السوقة  ،كيكوف يف قواه ٌ

التنقيح  ،كيصفيها كل التصفية كيه ٌذهبا كل التهذيب » ، 4كمعٌت ذلك أنو هبعل يف الببلغة شرطا أف يكوف لكل
مقاـ مقاؿ  ،كأف يبتعد اؼبتكلم عن الزخارؼ كهبرم كبلمو ؾبرل البساطة .
كيعرؼ ابن األثَت الببلغة تعبَتا شائقا  ،فهو يقوؿ  « 5كظبي الكبلـ بليغا من ذلك  ،أم أنو بلغ األلفاظ اللفظية
ٌ

كاؼبعنوية  ،كالببلغة شاملة لؤللفاظ كاؼبعاين  ،كىي أخص من الفصاحة  ،كاإلنساف من اغبيواف  ،فكل إنساف
حيواف  ،كليس كل حيواف إنسانا  ،ككذلك يقاؿ  5كل كبلـ بليغ فصيح  ،كليس كل كبلـ فصيح بليغا » .

5

الرماين فيعٌرؼ الببلغة بقولو إهنا  « 5إيصاؿ اؼبعٌت إىل القلب يف أحسن صورة من اللفظ » ، 6كهبعلها عشرة
أما ٌ

أقساـ  ،ىي  5اإلهباز  ،كالتشبيو  ،كاالستعارة  ،كالتٌبلؤـ  ،كالفواصل  ،كالتٌجانس  ،كالتٌصريف  ،كالتٌضمُت ،
7
اؼببالغة  ،كحسن البياف .
السامع من
ككاف اعباحظ يركم قوال زعم أنو يستحسنو يف الببلغة  ،كىو « 5يكفي من خط الببلغة أف ال يؤتى ٌ

سوء إفهاـ الناطق  ،كال يؤتى النٌاطق من سوء إفهاـ السامع » ، 8كمعٌت ذلك أف اإلفهاـ كاإليضاح نبا ىدؼ
الببلغة

 - 1القزكيٍت  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 89
 - 2أبو ىبلؿ العسكرم  ،اؼبصدر السابق  ،ص ، 75ك الباقبلين  ،إعجاز القرآف  ،ج ، 8ص. 823
 - 3أبو ىبلؿ العسكرم  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 75
 - 4اعباحظ  ،البياف كالتبيُت  ،ج ، 8ص.43
 - 5ابن األثَت  ،اؼبثل السائر  ،ص. 39
 - 6الرماين  ،إعجاز القرآف ( ضمن ثبلث رسائل يف اإلعجاز)  ،ص. 25
 - 7الرماين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 21
 - 8اعباحظ  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 8ص. 18
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كرأل غَته أهنا « إقباز الكبلـ كحذؼ الفضوؿ كتقريب البعيد » ، 1كقاؿ خالد بن صفواف  « 5الببلغة ليست
خب ٌفة اللساف ككثرة اؽبذياف  ،كلكنها بإصابة اؼبعٌت كالقصد إىل اغبجة »  ، 2كقاؿ أعرايب إهنا  « 5قلة الكبلـ كإهباز
كإهباز الصواب » .

3

حق اؼبعٌت أف يكوف االسم لو طبقا  ،كتلك اغباؿ لو كفقا  ،كيكوف االسم لو ال فاضبل كال
كرأل بعضهم أف « َّ
مقصرا كال مشًتكا كال مضمنا  ،كيكوف مع ذلك ذاكرا ؼبا عقد عليو أكؿ كبلمو  ،كيكوف تص ٌفحو
مفضوال  ،كال ٌ

ؼبصادره يف كزف تص ٌفحو ؼبوارده  ،كيكوف لفظو مؤنقا  ،كؽبوؿ تلك اؼبقامات معاكدا كمدار األمر على إفهاـ كل
قوـ بقدر طاقتهم » ، 4كرأل أعرايب أ ٌهنا « اإلهباز يف غَت عجز  ،كاإلطناب يف غَت ىخطىل »

5

(زبَت األلفاظ يف
كتتخذ الببلغة ىدفا دينيا عند اؼبتكلمُت اؼبعتزلة  ،فتكوف كسيلة إقناع  ،كأداة ىداية  ،يراد هبا ٌ

حسن اإلفهاـ )  ،ليكوف الكبلـ البليغ  ،على ىذا اؼبفهوـ  ،فصل اػبطاب  ،أم الكبلـ الذم ال يصلح غَته يف
مكانو  ،كىذا ىو تعريف عمرك بن عبيد (144ق) اؼبتكلم اؼبعتزيل للببلغة  ،حُت قاؿ  « 5إنك إذا أكتيت تقرير
حجة اهلل يف عقوؿ اؼبكلفُت  ،كزبفيف اؼبؤكنة على اؼبستمعُت  ،كتزيُت تلك اؼبعاين يف قلوب اؼبريدين باأللفاظ
اؼبستحسنة يف اآلذاف  ،اؼبقبولة عند الذىاف رغبة يف سرعة استجابتهم  ،كنفي الشواغل عن قلوهبم باؼبوعظة
اغبسنة على الكتاب كالسنة ،كنت قد أكتيت فصل اػبطاب كاستحققت على جزيل الثواب » .
كعليو فإف ما عرضناه آلراء العرب يف الببلغة يكشف لنا ما يأيت 5
 -1معظم ىذه األقواؿ تلتقي على أف دكر الببلغة ىو اإليضاح ككشف اؼبعٌت .
 -2رأل بعضهم أف الببلغة تفًتض البساطة كالبعد عن التعقيد .
 -3رأل بعضهم أهنا تقوـ على اإلهباز .
 -4رأل بعضهم أهنا تقوـ على سرعة البديهة .
 - 1الرماين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 75
 - 2الرماين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 39
 - 3الرماين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 39
 - 4اعباحظ  ،امصدر السابق  ،ج ، 8ص. 19
- 5اعباحظ  ،اؼبصدر نفسو  ،ج ، 8ص. 42
 - 6اعباحظ  ،اؼبصدر نفسو  ،ج ، 8ص . 41
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 -5رأل بعضهم أهنا تقوـ على إيصاؿ اؼبعٌت يف أحسن كجو .
يوضح ؼبقتضى اغباؿ  ،دبعٌت آخر  ،تفًتض أ ٌف لكل مقاـ
 -6رأل بعضهم أهنا تعٍت موافقة الكبلـ الذم ٌ
مقاال .
كعلى ىذا فإف اؼبقولة السادسة  ،أم لكل مقاـ مقاؿ  ،تكاد زبتصر كل اؼبقوالت األخرل تقريبا  ،كالبد من
أخذىا يف االعتبار  ،كبناء عليو نقوؿ إف ببلغة الكبلـ ىي « مطابقتو ؼبا يقتضيو حاؿ اؼبخاطب  ،مع فصاحة
ألفاظو مفردىا كمرٌكبها ».

1

كىكذا فإف أحسن الكبلـ ىو ما راعى حاؿ السامعُت  ،أم ما جاء بأفضل صورة تناسب حاؽبم  ،فبل ىباطب
السوقي  ،كال ىباطب األديب كرجل الفكر كما ىباطب اعباىل .
األمَت  ،مثبل  ،كما ىباطب ٌ

كهبب ىنا أف يراعى أمراف  5األكؿ اؼب ىقاـ  ،أم حاؿ اػبطاب  ،كىو « األمر اغباصل للمتكلٌم على أف يورد

اؼبهجو ىو اؼب ىقاـ  ،فإذا جاءت ألفاظو ساخرة
عبارتو على صورة ـبصوصة دكف أخرل » ، 2مثبل اؽبجاء من
ٌ
ى
مضحكة مل يكن ىذا غريبا  .كاألمر اآلخر ىو « االعتبار اؼبناسب » أم ما يقتضيو اؼبقاـ  ،ك« ىو الصورة
اؼبخصوصة اليت تورد عليها العبارة » .

3

فإذا أردت أف سبدح شخصا فأطنبت يف كبلمك على صفاتو اغبميدة جاء كبلمك بليغا  ،كمل يكن بعيدا عن
الببلغة بسبب اإلطناب  ،بل على العكس ألف اؼبدح يقتضي ذلك  ،كإالٌ عجزت على أداء ما تريد  ،فاؼبدح يف
ىذه اغباؿ  ،ىو اؼبقاـ  ،كمدحك كإطنابك نبا االعتبار اؼبناسب .
يسمى « حاال
كخبلصة القوؿ يف ىذا « أف األمر الذم وبمل اؼبتكلٌم على إيراد كبلمو يف صورة دكف أخرل ٌ

يسمى « مقتضى »  ،كالببلغة ىي مطابقة الكبلـ
» كإلقاء الكبلـ على ىذه الصورة اليت اقتضاىا اغباؿ ٌ
4
الفصيح ؼبا يقتضيو اغباؿ .

 - 1السيد أضبد اؽبامشي  ،جواىر الببلغة يف اؼبعاين كالبياف كالبديع  ،د ط  ،اؼبكتبة العصرية  ،صيدا  ،بَتكت  ،د ت  ،ص. 33
 - 2أضبد اؽبامشي  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 33
 - 3أضبد اؽبامشي  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 33
 - 4أضبد اؽبامشي  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 33
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 - 2األسس النفسية للبالغة العربية 5
أكرد علماء الببلغة قديبا كحديثا الكثَت من التعريفات للببلغة توضح ارتباطها بالنفس  ،كدكرىا يف التاثَت على
اؼبتلقي  ،فقد أشار العسكرم ( ت395ىػ ) إىل األصل اللغوم للكلمة  ،فقاؿ  « 5الببلغة من قوؽبم بلغت
الغاية إذا انتهيت إليها  ،كبلغتها غَتم  ،كمبلغ الشيء منتهاه  ،كاؼببالغة يف الشيء االنتهاء إىل غايتو  ،فسميت
الببلغة ببلغة  ،ألهنا تنهي اؼبعٌت إىل قلب السامع فيفهمو كظبيت الببلغة ببلغة ألنك تتبلٌغها فتنتهي بك إىل ما
فوقها كىي الببلغ أيضا » .

1

كأبدل رأيو يف داللتها بقولو  « 5الببلغة كل ما تبلغ بو قلب السامع فتمكنو يف نفسو كتمكنو يف نفسك  ،مع
صورة مقبولة كمعرض حسن » .

2

عرؼ التنوخي الببلغة بقولو  « 5كىي أف يبلغ اؼبعٌت من نفس السامع مبلغو  ،كفبا يعُت على ذلك الفصاحة
كقد ٌ

»  ، 3كقد عرفها الرماين بقولو  « 5إيصاؿ اؼبعٌت إىل القلب يف أحسن صورة من اللفظ » .

4

كرأل عمرك بن عبيد أهنا « رببَت األلفاظ يف أحسن إفهاـ  ،ك أنك إف أردت تقرير حجة اهلل يف عقوؿ اؼبتكلمُت
 ،كزبفيف اؼبؤكنة على اؼبستمعُت  ،كتزيُت اؼبعاين يف قلوب اؼبستفهمُت باأللفاظ اغبسنة رغبة يف سرعة استجابتهم
كنفي الشواغل عن قلوهبم باؼبوعظة الناطقة عن الكتاب كالسنة كنت قد أكتيت فصل اػبطاب ».

5

كسحر البياف يتسلل إىل العاطفة فيستميلها  ،كإىل القلب فيجذبو  ،كإىل العقل فيقنعو  ،حيث تسوؽ التعبَتات
البيانية األدلة العقلية يف أسلوب أديب مشوؽ بعيد عن جفاؼ اؼبنطق كالفلسفة  ،كمن مث تكوف األساليب الببلغية
ؿبفزات سلوكية قوية  ،ككلما عبل الكبلـ يف ميزاف الببلغة قوم تأثَته يف النفس  ،كيف ىذا يقوؿ الباقبلين  « 5كإذا
عبل الكبلـ يف نفسو كاف لو من الوقع يف القلوب  ،كالتمكن يف النفوس ما يذىل كيبهج  ،كيقلق كيؤنس ،
كيطمح كييئس  ،كيضحك كيبكي  ،كوبزف كيفرح  ،كيسكن كيزعج  ،كيشجي كيطرب  ،كيهز العطاؼ ك

 - 1أبو ىبلؿ العسكرم  ،الصناعتُت  ،ص. 1
 - 2أبو ىبلؿ العسكرم  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 82
 - 3التنوخي ؿبمد بن ؿبمد  ،األقصى القريب يف علم البياف  ،د ط  ،مطبعة السعادة 8372 ،ق  ،ص. 33
 - 4الرماين  ،إعجاز القرآف( ضمن ثبلث رسائل يف اإلعجاز )  ،ص. 25
 - 5ابن عبد ربو  ،العقد الفريد  ،د ط  ،دار كمكتبة اؽببلؿ  ،بَتكت  ،لبناف  ،د ت  ،ج ، 8ص. 829
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يستميل كبوه األظباع  ،كيورث األروبية كالعزة  ،كقد يبعث على بذؿ اؼبهج كاألمواؿ شجاعة كجودا  ،كلو مسالك
يف النفس لطيفة  ،كمداخل إىل القلب دقيقة » .

1

كقاؿ خالد بن صفواف  « 5الببلغة ليست خبفة اللساف ككثرة اؽبذياف كلكنها بإصابة اؼبعٌت كالقصد إىل اغبجة ».
كقاؿ النيب  « 5 إف من البياف سحرا،كإ ٌف من الشعر حكما » .

2

3

كالببلغة بوصفها كسيلة إقناع  ،هبب أف زبلو فبا يعيق التوصيل ؛ توصيل الكبلـ إىل السامعُت  ،ألف تلك العوائق
تؤثر يف التعبَت  ،فتجعلو قاصرا عن اإلفصاح كاإلفهاـ  ،مث إف الببلغة ما دامت كسيلة  ،فقد تستعمل يف أم ؾباؿ
كاف  ،بغض عن مشركعية اؽبدؼ  ،أك أحقيتو  ،كيف ىذا اؼبعٌت قاؿ العتايب  ،كىو متكلم معتزيل  « 5كل من
أفهمك حاجتو من غَت إعادة كال حبسة  ،كال استعانة فهو بليغ  ،فإف أردت اللساف الذم يركؽ األلسنة كيفوؽ
كل خطيب فإظهار ما غمض من اغبق  ،كتصوير الباطل يف صورة اغبق » .

4

فكل عمل اتسم بالببلغة ينطوم على قوة تأثَتية وباكؿ هبا اؼبتكلم أف يقتحم نفس اؼبخاطب  ،ليستميلو كبو
ىدؼ معُت  ،بإقناع عقلو  ،كإرضاء قلبو  ،ذلك أف الًتاكيب اللفظية إذا أحسن اؼبتكلم استخدامها سبكن من
أسر اؼبخاطب بسحر بيانو  ،ؼبا للكبلـ البليغ من سلطاف على العقل كأثر يف النفس  ،فكم من بيت من الشعر
رفع كضيعا  ،أك كضع رفيعا  ،ككم من بيت قتل قائلو  ،كأكرده موارد اؼبهلكة  ،كقد أشار القرآف الكرًن إىل تأثَت
النفوس بالقوؿ البليغ  ،حيث قاؿ تعاىل  5ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ النساء ، 31 :
تشَت ىذه اآلية إىل أف الببلغة إمبا تكوف أكؿ ما تكوف يف القوؿ الذم لقائلو ىدؼ منو  ،كأف ىذا القوؿ ينبغي
أف يكوف مؤثرا يف النفوس  ،يفتح أبواهبا  ،كيهز جانبها .

5

كقد استحسن اعباحظ تعريفا مل يسم صاحبو  ،كتدكر فحواه حوؿ اعبمع بُت سهولة األلفاظ ككضوح اؼبعٌت ،
كدكناه 5 -ال يكوف الكبلـ يستحق الببلغة حىت
حيث قاؿ  « 5كقاؿ بعضهم -كىو من أحسن ما اجتبيناه ٌ
يسابق معناه لفظو  ،كلفظو معناه  ،فبل يكوف لفظو إىل ظبعك أسبق من معناه إىل قلبك »  6.كقد ربدث

 - 1الباقبلين  ،إعجاز القرآف  ،ج ، 7ص .827
 - 2الباقبلين  ،اؼبصدر نفسو  ،ج ، 8ص. 829
 - 3اإلماـ اضبد  ،اؼبسند  ،ط ، 7دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ،لبناف  ، 8423 ،ج ، 8ص. 372
 - 4اعباحظ  ،البياف كالتبيُت  ،ج  ، 8ص .883
 - 5فضل حسن عباس  ،الببلغة فنوهنا كأفناهنا ( علم اؼبعاين )  ،ط ، 8دار الفرقاف 8925 ،ىػ 8435 ،ـ  ،ص. 84
 - 6اعباحظ  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 8ص. 885
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الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين اإلعجاز القرآني والبالغة وعلم النفس
كبُت ضركراتو كغاياتو  ،يقوؿ ضبادم صمود  « 5أما اؼبقامات فهي صبلة
اعباحظ طويبل عن مقتضى اغباؿ ٌ
الظركؼ اغبافة بالنص  ،دبا يف ذلك السامع نفسو  ،كلئن مل يضبطها صاحب البياف كالتبيُت ضبطا نظريا يأيت
على أنواعها  ،فإف تواتر استعماؽبا كفيل بأف يعطي القارئ فكرة إضافية عن اؼبراد منها  ،كىو إصباال التبلؤـ بُت
نوع اغبديث كمبلبساتو كنوع اللفظ فللجد موضع كشكل كللهزؿ موضع كشكل  ،كما أف لفلسفي الكبلـ هنجا
يف األداء ىبتلف عن هنج النوادر كاغبكايات  ،كلئلهباز موضع كلئلطالة موضع كما أف للتصريع موضعا كللكناية
كالوحي كاإلشارة موضعا آخر  ،كقد ترتب عن ىذا االعتبار إقراره أف الببلغة ببلغات  ،كالفصاحة فصاحات ،
معٌت ذلك من الوجهة الببلغية أف النص الببلغي نسيب ال ينفصل عن مدل ترابط النص كالسياؽ الذم يتنزؿ فيو
 ،كقد أفضى بو ىذا التصور إىل ح ٌده األقصى بأف ببلغة بعض األجناس األدبية تكمن يف خركجها عن قوانُت
الببلغة كالفصاحة ،كما نتج عن اىتمامو بالسياؽ انصهار الظاىرة كنقيضها يف بوتقة تصوره الببلغي العاـ ،
فاإلهباز ببلغة كاإلطالة ببلغة ،كما أف التصريع ببلغة كالكناية ببلغة كالوحي كاإلشارة ببلغة » .

1

ف الببلغة قائمة على فكرة توظيف اللغة توظيفا سليما دبا يبلئم مقتضى اغباؿ  ،فاللغة أك التعبَت يف خدمة اغباؿ
أك اؼبوقف الذم يؤدم فيو  ،فمراعاة مقتضى اغباؿ ىي قضية البليغ األكىل يف النثر كالنظم على حد سواء  ،حيث
يتدخل مقتضى اغباؿ يف صناعة الًتاكيب ( علم اؼبعاين )  ،كيف دالالت الًتاكيب ( علم البياف )  ،كيف ربسُت
الًتاكيب ( علم البديع )  ،كعليو فالعمل اللغوم ليس عمبل ذىنيا منفصبل عن الواقع كالتفاعل معو عرب كسيلة
البياف  ،كعليو فبل بد أف تكوف قاعدتو األساسية فهم الواقع كمبلبساتو  ،ليكوف اػبطاب مبلئما لو  ،كؿبققا
للغرض الذم يريده اؼبتكلم » .

2

كلن يكوف الكبلـ نافذا إىل نفس اؼبتلقي إال إذا كاف اؼبخاطب ذا دراية بفنوف الكبلـ كمقاماتو  ،كمقتضى حاؿ
اؼبخاطبُت  ،فيناسب بُت اؼبقاؿ كاغباؿ إذ  « 5ال يكفي أف يعرؼ اؼبرء مىت هبب عليو أف يقولو  ،بل عليو أف
يعرؼ كيف يقولو » .

3

 - 1ضبادم صمود  ،التفكَت الببلغي عند العرب أسسو كتطوره إىل القرف السادس  ،د ط  ،اعبامعة التونسية  ،تونس  ، 8438،ص
. 327
 - 2ؿبمد رفعت أضبد زقبَت  ،مراعاة مقتضى اغباؿ يف القرآف الكرًن  ،ؾبلة الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  ،السنة التاسعة عشر  ،العدد 5
التاسع كاػبمسوف  ،شواؿ 8975ىػ ديسمرب 7229ـ  ،ص. 73
 - 3أرسطو  ،اػبطابة  ،تر  5عبد الرضبن بدكم  ،د ط  ،دـ  ، 8422 ،ص. 843
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فالتكرار شاؽ كالسيما على اؼبستمعُت إذا كانوا من أىل البياف  ،فقد نقل اعباحظ عن الزىرم قولو  « 5إعادة
اغبديث أشد من الصخر » ، 1كيضيف اعباحظ  « 5كقاؿ بعض اغبكماء من مل ينشط غبديثك  ،فارفع عنو
مؤكنة االستماع منك »  2.فاعباحظ يشَت دبا نقلو إىل عبلقة الببلغة بالنفس كتأثَتىا فيها  ،فتكرار الكبلـ من
غَت ماحاجة يؤمل اؼبستمعُت إذا كانوا من أىل البياف  ،كما أف ىدؼ الببلغة ىو التأثَت يف نفس اؼبتلقي كجذب
اىتمامو إىل اػبطاب  ،فإذا أحس اؼبتكلم أف كبلمو مل يؤثر يف اؼبخاطىب كاف السكوت أكىل .
أما كقفات اعبرجاين كنظراتو النفسية البصَتة بأثر الشعر يف النفس كتلقيو  ،فكثَتة مبثوثة يف غَت موضع فبا كتب
من ذلك  ،قولو  « 5من اؼبركوز يف الطبع إف الشيء إذا نيل بعد الطلب لو أك االشتياؽ إليو كمعاناة اغبنُت كبوه
كاف نيلو أحلى  ،كباؼبزية أكىل  ،فكاف موقفو من النفس أجل كألطف ككانت بو أضن كأشفق. » ...

3

أما ابن طباطبا العلوم فَتبط ربطا نفسيا بُت ارتياح القارئ للنص كاىتزازه لو كبُت عاملي اؼبوافقة كاؼبخالفة أك
األلفة كالغرابة  ،كيف ذلك جانب من الكشف عن القوانُت اؼبتحكمة حبالة اؼبتلقي كاحملددة ؼبواقفو كردكد أفعالو « 5
كالنفس تسكن إىل كل ما كافق ىواىا  ،كتقلق فبا ىبالفو  ،ك ؽبا أحواؿ تتصرؼ هبا  ،فإذا كرد عليها يف حالة من
حاالهتا ما يوافقها اىتزت لو كحدثت لو أروبية كطرب  ،كإذا كرد عليها ما ىبالفها قلقت كاستوحشت » .

4

فاألدب ىو اغبقل الفكرم الذم تغرس فيو الكلمات طمعا يف شبرة التأثَت الوجداين  ،كىو يتخذ من الكلمة
الوسيلة اعبمالية كالنفسية  ،ألف غايتو ال تقتصر على اإلفهاـ كالتعبَت اؼبباشر  ،بل تتعدل ىذا إىل مستول فاعليتو
يف اؼبتلقي .

5

كأما فكرة التأثَت األديب فهي  « 5ليست شبرة حديثة من شبرات علم النفس  ،بل ىي خاصية إنسانية تسم اإلنتاج
األديب اعبيد يف كل زماف كمكاف  ،كقد قامت أسس الببلغة العربية على أساس من مراعاة أحواؿ السامعُت
كاؼبتلقُت » .

6

 - 1اعباحظ  ،البياف كالتبيُت  ،ج ، 8ص. 829
 - 2اعباحظ  ،اؼبصدر نفسو  ،ج ، 8ص. 825
 - 3عبد القاىر اعبرجاين  ،أسرار الببلغة يف علم البياف  ،ربقيق  5ؿبمد األسكندراين  ،ط ، 7دار الكتاب العريب  ،بَتكت 8983 ،ىػ
 ، 8443ص . 899
 - 4ابن طباطبا ؿبمد بن أضبد العلوم  ،عيار الشعر  ،تح  5عباس عبد الستار  ،كنعيم زرزكر  ،ط ، 7دار الكتب العلمية  ،بَتكت ،
لبناف 8971 ،ق 7225 ،ـ  ،ص. 78
 - 5أضبد ياسوؼ  ،صباليات اؼبفردة القرآنية  ،ط ، 7دار اؼبكتيب  ،دمشق  ،سوريا 8984 ،ق 844ـ  ،ص. 75
 - 6صابر عبد الداًن  ،التجربة اإلبداعية  ،ط ، 8مكتبة اػباقبي  ،مصر 8924ىػ 8442ـ  ،ص . 74
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كمن ىنا تظهر العبلقة بُت درس األدب  ،كبُت باقي العلوـ األخرل اليت يكوف موضوعها اإلنساف  ،كعلى رأس
تلك العلوـ  ،علم النفس ؛ ىذه العبلقة تتمثل يف  « 5كيفية تلقي العمل كاالستجابة لو  ،كالوقوؼ على مدل
تأثَته فينا  ،بل كقدرتو على تغيَتنا » .

1

كقد بُت اعبرجاين يف كتابو أسرار الببلغة األسرار النفسية اليت يقوـ عليها الكبلـ فهو « يلقي الضوء على
مشكلة فهم اؼبتلقي للنص األديب كأثره يف نفسو » ، 2يقوؿ عبد القاىر  « 5فإذا رأيت البصَت جبواىر الكبلـ
يستحسن شعرا أك يستجد نثرا مث هبعل الثناء عليو من حيث اللفظ فيقوؿ  5حلو رشيق  ،كحسن أنيق  ،كعذب
سائغ كخلوب رائع  ،فاعلم أنو ليس ينبئك عن أحواؿ ترجع إىل أجراس اغبركؼ كإىل ظاىر الوضع اللغوم  ،بل
إىل أمر يقع من اؼبرء يف فؤاده  ،كفضل يقتدحو العقل من زناده » .

3

كيبُت ؿبمد خلف اهلل األبعاد النفسية اليت تضمنها كتاب أسرار الببلغة فيقوؿ عن فكرة التأثَت األديب «  ..كىذه
النظرة التأثَتية يف جودة األدب جزء من تفكَت سيكيولوجي أعم يطبع كتاب األسرار كلو بطابعو  ،فاؼبؤلف ال يفتأ
يدعوؾ بُت غبظة كأخرل إىل ذبربة الطريقة النفسانية اليت يسميها احملدثوف الفحص الباطٍت  ،كذلك باف تقرأ
الشعر كترتيب نفسك عند قراءتو كبعدىا  ،كتأمل ما يركعك من اؽبزة كاالرتياح كالطرب كاالستحساف  ،كرباكؿ أف
تفكر يف مصادر ىذا اإلحساس » ، 4يقوؿ اعبرجاين  « 5فإذا رأيتك ارربت كاىتزت كاستحسنت فانظر إىل
حركات األروبية فبا كانت كعندما ظهرت » .

5

مث ينب عبد القاىر كيف يٍربدث الصورة أثرىا يف اؼبتلقي  ،حيث يدركها إدراكا كليا  ،مث يصل من خبلؿ التأمل
كالفحص إىل إدراؾ تفاصيلها كدقائقها  ،فيقوؿ  « 5نعلم أف اعبملة أبدا أسبق إىل النفوس من التفصيل كأنك ذبد
الرؤية نفسها ال تصل بالبديهة إىل التفصيل  ،كلكنك ترل بالنظر األكؿ كالوصف على اعبملة مث ترل التفصيل
عند إعادة النظر » .

6

 - 1صابر عبد الداًن  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 73
 - 2عبد العزيز عتيق  ،يف النقد األديب  ،ط ، 7دار النهضة العربية  ،بَتكت 8348 ،ىػ 8427ـ  ،ص. 327
 - 3عبد القاىر اعبرجاين  ،أسرار الببلغة  ،ص. 88
 - 4ؿبمد خلف اهلل  ،نظرية عبد القاىر اعبرجاين يف أسرار الببلغة  ،ؾبلة اآلداب  ،جامعة األسكندرية  ،مام  ، 8499مج ، 7 5
ص. 49
 - 5اعبرجاين  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 821
 - 6اعبرجاين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 832
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كيعلل ابن قتيبة ضركرة اؼبساكاة بُت أجزاء القصيدة الواحدة اليت تتناكؿ موضوعات ع ٌدة  ،كأف يليب اؼبتكلم مطامع
السامعُت  ،فيقوؿ  « 5فالشاعر اجمليد من سلك ىذه األساليب  ،كعدؿ بُت ىذه األقساـ  ،فلم هبعل كاحدا
منها أغلب على الشعر  ،كمل يطل فيمل السامعُت  ،كمل يقطع كبالنفوس ظمأ إىل اؼبزيد » .

1

فكل من اعبرجاين  ،كابن قتيبة يشَتاف إىل أف مقتضى اغباؿ الذم ىو لب الببلغة كجوىرىا  ،أنو كضع الكلمة
اؼبناسبة يف اؼبكاف اؼبناسب  ،كىو ـباطبة الناس على قدر عقوؽبم كفهومهم  ،فهو حديث األذكياء دبا يليق
باألذكياء  ،كـباطبة األغبياء دبا يليق باألغبياء  ،كىو أف زباطب من فقد أمو أك أباه بلغة الدمع  ،كأف ربدث من
طار بو الشوؽ كحالفو التوفيق بلغة الفرح كالسعادة  ،كلقد أصبحت اؼبطابقة ؼبقتضى اغباؿ معيارا للببلغة  ،فهو
يقيس درجة الببلغة يف الكبلـ  ،كلذلك كانت أس ٌد عبارات األدباء يف حد الببلغة  ،كأكفاىا بالغرض قوؽبم 5
الببلغة ىي التعبَت عن اؼبعٌت الصحيح ؼبا طابقو من اللفظ الرائق من غَت مزيد على اؼبقصد  ،كالنتقاص عنو يف
البياف  ،فعلى ىذا فكلما ازداد يف اؼبطابقة للمعٌت كشرؼ األلفاظ كركنق اؼبعاين كالتجنب عن الركيك اؼبستغىث ،
كانت ببلغتو أزيد .

2

كقد قيل لبشار بن برد  5إنك لتجيء بالشيء اؽبجُت اؼبتفاكت  ،فبينما تقوؿ شعرا تثَت بو النقع  ،كزبلع القلب ،
مثل قولك 5

تقوؿ 5

4

3

ً
ً
الش ً
الدما
ض ًريَّةن
مس أىك يسب ًطىر ى
جاب ى
إًذا ما ىغضبنا ىغضبىةن يم ى
ىىتىكنا ح ى
ذيرل ًم ىو
صلٌى ىعلىينا ىك ىسلَّما
إًذا ما أ ىىعرنا ىسيِّدان ًمن قىبيلى وة
نرب ى
اػبل على الزيت
ربابة ربة البيت
تصب ٌ

ؽبا عشر دجاجات

كديك حسن الصوت

 - 1ابن قتيبة  ،الشعر كالشعراء  ،مراجعة ؿبمد العرياف  ،ط ، 9دار إحياء العلوـ  ،بَتكت 8987 ،ىػ 8448ـ  ،ص. 77-78
 - 2أبو البقاء  ،الكليات  ،ص . 371
 - 3بشار بن برد  ،الديواف  ،شرح 5ؿبمد الطاىر بن عاشور  ،د ط  ،مطبعة عبنة التأليف كالًتصبة كالنشر  ،القاىرة 8331 ،ىػ ،
8411ـ  ،ج  ، 9ص . 813
 - 4بشار بن برد  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 9ص. 73-72
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فقاؿ كل شيء يف موضعو  ،فالقوؿ األكؿ ج ٌد  ،كىذا قلتو يف ربابة جارييت  ،كأنا ال آكل البيض من السوؽ ،
كربابة ؽبا عشر دجاجات كديك  ،فهي ذبمع يل البيض  ،كربفظو عندىا  ،فهذا عندىا أحسن من قفا نبك من
ذكرل حبيب كمنزؿ عندؾ .

1

كالباحثوف يف العصر اغبديث  ،فبن كتبوا يف الببلغة يقرركف ىذه القواعد اؼبؤيدة ؼبا ذكره األقدموف  ،كقد يزيدكف
القضية إيضاحا  ،فهذا األستاذ أضبد حسن الزيات  ،بعد أف ينقل كثَتا فبا قيل يف الببلغة  ،ال عند العرب
فحسب  ،كإمبا عند األكربيُت كذلك  ،بعد أف ينقل ذلك كلو يقوؿ  « 5كالناظر اؼبستقصي يف أقواؿ ىؤالء
كأكلئك  ،يستطيع أف يستخلص من صبلتها أف الببلغة ىي دبعناىا الشامل الكامل ملكة  ،يؤثر هبا صاحبها يف
اؼبفسرة  ،كالتأثَت يف
عقوؿ الناس كقلوهبم  ،من طريق الكتابة  ،أك الكبلـ  ،فالتأثَت يف العقوؿ عمل اؼبوىبة اؼبعلمة ٌ

القلوب عمل اؼبوىبة اعباذبة اؼبؤثرة  ،كمن ىاتُت تنشأ موىبة اإلقناع على أكمل صورة كربليل  ،ذلك أف ببلغة
الكبلـ ىي تأثَت نفس يف نفس  ،كفكر يف فكر  ،كاألثر اغباصل من ذلك التأثَت ىو التغلب على مقومة ىول
اؼبخاطب أك يف رأيو .
كىذه اؼبقاكمة تكوف فاعلة كسبق اإلصرار  ،أك اؼبيل أك العزـ  ،كقد تكوف منفعلة كاعبهل  ،أك الشك  ،أك الًتدد
 ،أك خلو الذىن  .فإذا كانت منفعلة كانت ضعيفة  ،ال وبتاج يف قهرىا إىل الوسائل الببلغية القوية .
فاؼبرء هبهل أك يشك أك يًتدد ريثما يتهيأ لو أف يعلم  ،أك يستيقن  ،أك هبزـ  ،كىو يف مثل ىذه األحواؿ تكفيو
اغبقيقة البسيطة اؼبستفادة من التعليم  ،كقد يكوف مع اعبهل زيف العلم  ،كاعتساؼ اغبكم  ،كخطل الرأم
الثابت باستمرار العادة  ،كفساد الوىم القائم على قوة القرينة  ،كحينئذ ال بد أف تتناصر قول العقل صبعاء على
كسر ىذه اؼبقاكمة من طريق الربىاف  ،كذلك علم اعبدؿ  ،كاعبدؿ عصب الببلغة ...
فالببلغة إذف تتوجو إىل العقل أك إىل القلب  ،أك إليهما معا  ،تبعا ؼبا تقتضيو حاالت اؼبخاطبُت من مقاكمة
اعبهل كالرأم كاؽبول منفردة أك ؾبتمعة  ،فإذا كاف غرض البليغ نفي جهالة  ،أك توضيح فكرة  ،أك تقرير رأم جزاه
يف إصابة غرضو الصحة كالوضوح كاؼبناسبة  ،فإذا أراد التعليم أك اإلقناع  ،ككاف قواـ اؼبوضوع طائفة من الفكر أك
األدلة  ،كجب عليو أف ينسقها  ،كيسلسلها على مقتضى األصوات اؼبقررة يف اؼبنهج العلمي اغبديث  ،أما إذا
قصد إىل التأثَت كاإلمتاع  ،ال إىل التعليم كاإلقناع  ،كاف سبيلو أف يتأنق يف اختيار لفظو  ،كيتفنن يف ربرير أسلوبو

 - 1اؼبرزباين  ،اؼبوشح  ،تح  5علي ؿبمد البجاكم  ،د ط  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة  ،د ت  ،ص . 383
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 ،كيستعُت على اجتذاب األذىاف كاختبلب اآلذاف بإبداع اؼبلكة  ،كإؽباـ الركح  ،كتشويق اؼبخيلة  ،كتزكيق الفن
».

1

كىذا ىو شرح ما قالو األقدموف من أف الببلغة ىي مطابقة مقتضى اغباؿ  ،فلكي تؤثر يف نفوس اؼبخاطبُت  ،ال
يصح أف لباطبهم دبا ال تستطيع أف تدركو عقوؽبم  ،أك دبا هبرحهم يف مشاعرىم كعواطفهم  ،أك دبا ال يتفق
كينسجم مع اىتماماهتم كحاجاهتم .

2

مث يفصل اغبديث عن الببلغة ككسيلتها  ،كعمن يستحق كصف البليغ ؛ إذ يرل ىذا الوصف مرىوف بأمرين
أحدنبا خلقي موىوب  ،كثانيهما خلقي مكتسب  ،كنبا متبلزماف كال يغٍت أحدنبا عن اآلخر  « 5أما األكؿ 5
فبل بد لو من ملكات أربع  ،كىي  5ذىن ثاقب  ،كعاطفة جياشة قوية  ،كخياؿ خصب ثرم  ،كأذف ربس جبماؿ
اعبرس  ،كتلذ جبماؿ اإليقاع .
 كأما األمر اؼبكتسب  5فهو القراءة  ،كخباصة علوـ اللغة  ،مع معرفة بأحواؿ النفوس البشرية  ،كطبائعها  ،كإؼباـكمعرفة ما وبيط بو من البيئة الطبيعة كاالجتماعية » .

3

ك يتوسع الزيات يف مفهوـ الببلغة ؛ حيث يعترب أف الوظيفة اإلقناعية للببلغة ذبعل من التواصل معركة « يصَت
فيها الكبلـ سبلحا  ،كاؽبزيبة جرحا قاتبل كألجل ىذه اؼبعركة تضع الببلغة بُت يدم اؼبتكلم ؾبموعة من
اإلمكانات الفكرية ( الدليل  ،اغبجة  ،العبلمة  ،اؼبارة  ،القياس  ،احملتمل  ،االستدالؿ  ، ) ...كالعاطفية (
التحريك  ،التهييج  ،االنفعاؿ  ،األحاسيس  ،العواطف  ،الطبائع )...كاللغوية ( الوضوح  ،الدقة  ،السبلمة ،
الصور  ،األساليب  ،الوجوه  ،الزخارؼ ، )...حىت التمثيلية ( نربات  ،حركات  ،نغمات  ،قسمات  ،إيباءات)
كمن ىنا لبطئ حُت نعترب الببلغة صبالية للغة  ،إمبا ىي أيضا فلسفة التفكَت كثقافة اجملتمع  ،كأيديولوجيات
الطبقات كأسلوبية اغبوار  ،كمثاؿ العقل البشرم عموما  ،ىكذا فلفظ الببلغة يبتلك داللة مزدكجة  5فهي أداة
ؿباججة ككسيلة لئلقناع  ،إضافة إىل كوهنا فن القوؿ كجودة اغبديث كالكتابة فيما بعد » .

4

كلكن يواجهنا سؤاؿ ملح يف ىذا اؼبوضع كىو  5أين تلتقي اؼبطابقة ؼبقتضى اغباؿ بعلم النفس من حيث غايتو ،
كمن حيث كسيلتو  ،على طبيعة النفس اإلنسانية من ناحية كعلى األسلوب من ناحية أخرل ؟
 - 1أضبد حسن الزيات  ،دفاع عن الببلغة  ،د ط  ،مطبعة الرسالة  ،مصر  ، 8495 ،ص. 79-72
- 2أضبد حسن الزيات  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 72
 - 3أضبد حسن الزيات  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 34
 - 4أضبد حسن الزيات  ،اؼبرجع نفسو  ،ص .92
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كيشبو أضبد الشايب الببلغي يف سعيو للتأثَت يف اؼبتلقي  ،بالطبيب النفسي ؛ حيث يقوؿ  « 5إ ٌف الببلغي الذم
يراعي مبلءمة كبلمو ألحواؿ السامعُت  ،ال يفًتؽ عن الطبيب النفسي الذم يريح نفسية مريضو  ،بالعبلج الذم
يناسب داءه  ،كال يستطيع اؼبتكلم أف يبلغ بكبلمو قرارة السامعُت إال إذا كقف على الفركؽ الدقيقة بُت اغباالت
اؼبختلفة ؽبم  ،كراعى ذلك يف صوغ كبلمو  ،على قوالب اؼبقتضيات اؼبناسبة ؽبذه األحواؿ  ،لذا كاف إلقاء الكبلـ
عي كجهل » .
من غَت دراسة ألنفس اؼبخاطبُت ٌ

1

كعلى ىذا يرل زكي مبارؾ أ ٌف « الببلغة صلة بُت اؼبتكلم كاؼبخاطب فهي ترجع إىل فهم اؼبتكلمُت لنفوس

اؼبخاطبُت  ،كعلى ذلك ال يكوف ببلغة الكبلـ صبلحيتو ألف يلقى إىل صبيع الناس يف كل األحواؿ  ،كإمبا ببلغة
الكبلـ  ،أف يبلغ بصاحبو إىل الغرض الذم يرمي إليو عند اػبطاب » .

2

مث دبجيء الدراسات اغبديثة للببلغة العربية كاليت كانت هتدؼ حملاكلة للخركج من مأزؽ الببلغة يف تفريعاهتا
كتقسيماهتا كحدكدىا اليت أصبحت قيدا يعوقها عن مواكبة اؼبتغَتات اعبديدة يف اذباىات حبوث األدب كاللغة
كالنقد  ،ككاف دبثابة ؿباكلة أيضا لبناء مرحلة عبور آمنة بُت اؼبنهج التقليدم القدًن كمنهج األسلوبية اغبديث يف
الدراسات الببلغية كاألدبية ذبمع بُت اعبهود اؼبؤسسة على الًتاث كخباصة جهود اعبرجاين يف إحياء نظرية النظم ،
كبُت االنفتاح على الرؤل اعبديدة حبيث تطور تلك اعبهود كال تلغيها  ،كتوسعها كال تتناقض معها  ،كقد شغلت
ىذه احملاكلة حيزا كاسعا يف الصحف كالكتب كاؼبقاالت كاىتماما من الدارسُت يف مصر كلبناف كتركزت يف البحث
عن ـبرج ألزمة الببلغة يف صياغة منهج جديد ؽبا يستهدؼ 5
 إلغاء التقسيم الثبلثي ( معاين  ،بياف  ،بديع ) كاعتبار الببلغة فنا كاحدا . البحث يف الكلمة كما فيها من صباؿ كجرس موسيقي لو أثره يف التعبَت  ،كالبحث يف اعبملة كما وبدث بُتأجزائها من فصل ككصل  ،كحذؼ كذكر  ،كتقدًن كتأخَت  ،كغَته فبا ذكره السكاكي يف حبث اؼبعاين .
 البحث يف صور التعبَت اؼبختلفة كاالستعارة كالتشبيو كالكناية كالتورية كغَتىا من مباحث البياف كالبديع اليت ؽباقيمتها يف التعبَت كأداء اؼبعاين .
 البحث يف الفقرة كالقطعة األدبية كاألساليب اؼبختلفة كاالستفادة فبا ذكره اؼبقدموف كعبد القاىر كالسكاكيكابن األثَت كغَتىم .

 - 1أضبد الشايب  ،األسلوب دراسة ببلغية ربليلية ألصوؿ األساليب الببلغية  ،ط ، 5مكتبة النهضة اؼبصرية  ،د ت  ،ص. 78
 - 2زكي مبارؾ  ،النثر الفٍت يف القرف الرابع  ،د ط  ،دار اعبيل  ،بَتكت  ،د ت  ،ج ، 7ص. 13
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 التقليل من اؼبصطلحات الببلغية كإبعاد ما أدخلو القدماء يف الببلغة من الفلسفة كاؼبنطق كعلم الكبلـ علىببلغة القدماء  ،كبذلك تبعث يف الببلغة العربية الركح من جديد لتكوف صاغبة لنقد األدب كإنشائو  ،كتكوف
مبلئمة للفن األديب اؼبتطور .

1

فمنهم من جعل الببلغة باسم (الصورة األدبية أك الفنية)  ،كمنهم من جعلها باسم ( التذكؽ ) أك ( األسلوب )
أك ( فن القوؿ )  ،أك النقد كمهما تنوعت األظباء فاؼبسمى يف أغلبو يضم (الببلغة العربية)  ،كالقصد يف ذلك
خدمة الببلغة يف إطار اغبياة اغباضرة .

2

يقوؿ الرافعي مشبها الكبلـ البليغ اؼبؤثر بالنفس اغبية  « 5كبعد فأنت تعرؼ أف أفصح الكبلـ كأبلغو كأسراه
كأصبعو غبر اللفظ كنادر اؼبعٌت كأخلقو أف يكوف منو األسلوب الذم وبسم مادة الطبع يف معارضتو ىو ذلك الذم
تريده كبلما فًتاه نفسا كأهنا تلقي عليك ما تقرؤه فبزكجا بنربات ـبتلفة كأصوات تدخل على نفسك –إف كنت
بصَتا بالصناعة متقدما فيها-كل مدخل كال تدع فيها إحساسا إال أثارتو كال إعجابا إال استخرجتو  ،فبل يعدك
الكبلـ أف يكوف كجها من اػبطاب بُت نفسك كنفس كاتبو كتقرؤه ككأنك تسمعو  ،مث ال يلج إىل فؤادؾ حىت
تصَت كأنك أنت اؼبتكلم بو ككأنو معٌت يف نفسك ما يربح ـبتلجا كال ينفك مائبل من قدًن  ،مع أنك مل تعرفو إال
جوده صاحبو  ،كدبا نفث فيو من ركحو  ،كما بالغ يف تصفيتو
ساعتك كمل ذبهد فيو  ،كال اعتملت لو كذلك دبا ٌ
كهتذيبو ،كما اتسع يف تأليفو كتركيبو ،حىت خرج مطبوعا من أثر مزاجو كأثر نفسو صبيعا فكأنو مادة ركحية منو »

3

كما نبو بعض الدارسُت احملدثُت إىل ضركرة دراسة مقدمة للببلغة يف اإلطار الفلسفي كالنفسي كاالجتماعي ،
كمن ىؤالء األستاذ أمُت اػبويل  ،كأضبد ضيف كغَتنبا كمنهم من أبدل كجهة نظر يف مقدمة من علوـ الببلغة
العربية من الناحية األدبية أك يف األصوؿ النقدية  ،كمنهم األستاذ بدكم طبانة  ،كشكرم عياد كأضبد الشايب ،

 - 1أضبد مطلوب  ،دراسات ببلغية كنقدية  ،دار الرشيد للنشر منشورات كزارة الثقافة كاإلعبلـ  ،العراؽ  ،دار اغبرية للطباعة بغداد  ،د
ت  ،ص. 35-39
 - 2ؿبمد بركات ضبدم أبو علي  ،ببلغتنا اليوـ بُت اعبمالية كالوظيفية  ،ط ، 8دار كائل للنشر كالتوزيع  ،عماف  ،األردف ، 7229 ،
ص. 89
 - 3مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف  ،ص. 891
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كمنهم من طلب أف تكوف اؼبقدمة فبا تعارؼ عليو القدماء  ،كما شاع من نظرات احملدثُت يف األدب كالنقد كمنهم
األستاذ أضبد موسى كأضبد مطلوب كعبد العظيم الركيب كغَتىم .

1

إف الببلغة ال تكوف إال يف اغبديث اؼبلفوظ أك اؼبكتوب  ،كإهنا ال تفصل بُت العلم كالذكؽ  ،كال بُت اؼبعٌت كاؼببٌت
 ،فالكبلـ كائن حي  ،ركحو اؼبعٌت كجسمو اللفظ  ،فإذا انفصبل أصبح الركح نفسا ال يتمثل كاعبسم صبادا ال
وبس .

2

كعلى ىذا كاف األكائل من فصحاء العرب كبلغائهم  ،كلو سعى الدارسوف الستخراجو كالوقوؼ عنده إذ « كاف
الذكؽ كالفن الرفيع كالبحث عن ركعة التعبَت رائدىم  ،كمل يكن ينشغل باؽبم تفريع الببلغة كهتشيمها  ،كتقعيد
القواعد ؽبا  ،كتقسيمها إىل علوـ كجزئيا كفرعيات » .

3

كدارت األياـ كخلف علماءى الببلغة البلغاءى خلف أضاعوا األصالة كمل يدركوا مكانة الذكؽ كاغبس يف الببلغة ،

كيف تقوًن آيات اعبماؿ األديب  ،كاف معظم ىؤالء من علماء الببلغة كلكنهم مل يكونوا بلغاء يف أنفسهم  ،كمل

فجردكا من آثار سلفهم ما يتصل
يكونوا متذكقُت كال قادرين على إشعارنا دبواطن اعبماؿ  ،إذا ىم ٌ
تذكقوه ٌ
كفرعوا كقسموا حىت
باألحكاـ كالقواعد  ،مث صنٌفوا ذلك مستعينُت عليو كل حبسب ثقافتو  ،بالفلسفة كاؼبنطق ٌ

ؾبردة من أسباب اغبياة
جاءت الببلغة على أيديهم خالية – يف معظم األحياف -فبا كانت بو ببلغة ؟ جاءت ٌ
يوضحها  ،مقيٌدة باغبدكد كإذا ىي غادرهتا فإىل جدؿ فلسفي ال أثر إىل الببلغة
جافة ال ركح فيها مع ٌقدة ال بياف ٌ
اغبية فيو .

4

كرأل أضبد الشايب أف الدراسة النظرية للببلغة العربية انتهت عند اؼبتق ٌدمُت إىل علوـ اؼبعاين كالبياف كالبديع ،
يدرسوف يف األكؿ اعبملة منفصلة أك متصلة  ،كيدرسوف يف األخَتين الصورة بسيطة أك مركبة من تشبيو كؾباز
ككناية كحسن تعليل مع توابع أخرل يف علم البديع  .كىذه الدراسات على خطرىا ال تستوعب أصوؿ الببلغة ،
كما هبب أف تكوف لتساير األدب اإلنشائي يف أساليبو كفنونو  ،فبل حاجة بنا إىل ىذه األظباء العلمية كاؼبعاين
كالبياف كالبديع اليت تطلق على نقط جزئية  ،ال تستوعب ىذه العنوانات .
كقد أدل ذلك باؼبؤلف إىل أف وبصر موضوع الببلغة يف بابُت 5
 - 1ؿبمد بركات أبو علي  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 85
 - 2بكرم شيخ أمُت  ،الببلغة العربية يف ثوهبا اعبديد  ،ص. 73
 - 3بكرم شيخ أمُت  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 95
 - 4بكرم شيخ أمُت  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 95
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 -1األسلوب  5كيف ىذا القسم من علم الببلغة تدرس القواعد اليت إذا اتبعت كاف التعبَت بليغا  ،أم كاضحا
مؤثرا فندرس الكلمة كالصورة كاعبملة كالفقرة كالعبارة كاألسلوب من حيث أنواعو كعناصره كصفاتو
كمقوماتو كموسيقاه  .كيف ىذا القسم نضع علم اؼبعاين كعلم البياف كأغلب علم البديع كىناؾ
موضوعات مهمة أنبلتها غالبية كتب الببلغة القديبة  ،كىي تتعلق بفنية العبارة األدبية توجد يف
بعض الكتب القديبة كلكنها غَت منظمة كال مستوفاة .
 -2الفنوف األدبية  5كظبٌاه قسم االبتكار  ،كىنا ندرس مادة الكبلـ من حيث اختيارىا كتقسيمها  ،كما
يبلئم كل فن من الفنوف األدبية  ،كقواعد ىذه الفنوف كالقصة كاؼبقالة كالوصف كالرسالة كاؼبناظرة
كالتاريخ  ،كزعم أف الببلغة القديبة قاصرة ىنا ،كما كانت قاصرة يف قسم األسلوب  ،إال فقرات
منها أك فصوؿ درست ألغراض غَت أدبية  ،كما يف آداب البحث كاؼبناظرة .

1

باغبس اعبمايل  ،أك كانت صباال يدرؾ
فهو يرل أف الببلغة كانت قبل ىذه التقسيمات كالتفريعات « فنا يدرؾ
ٌ

بالذكؽ  ،فأصبحت على أيديهم أحكاما  ،أك معارؼ صاغوىا يف حدكد كتعريفات » .

2

دكنتها الكتب العربية األخَتة  ،كبُت موضوعها كما هبب أف يكوف -استطاع
كباؼبوازاة بُت أحباث الببلغة ،كما ٌ

اؼبؤلف أف يقرر النتائج اآلتية 5

 إف نصف الببلغة النظرية مفقود يف اللغة العربية  ،أكثره يف قسم الفنوف األدبية كباقيو يف باباألسلوب .
 إف شطرا من األسلوب قد درس ربت عنواف اؼبعاين كالبياف كالبديع  ،كىو شطر على خطورتو ،يعوزه التنسيق  ،كال حاجة بنا اآلف إىل ىذه األظباء .
 إف الببلغة العربية يف حاجة إىل كضع علمي جديد  ،يشمل ىذه األبواب كالفنوف  ،كيصل بينهاكبُت الطبيعة اإلنسانية  ،كمبلبساهتا الزمانية كاؼبكانية  ،حىت ىبدـ األدب كذلك كلو غَت البحث
التارىبي الذم يفرد لو درس خاص .

 - 1أضبد الشايب  ،األسلوب دراسة ببلغية ربليلية ألصوؿ األساليب الببلغية  ،ص . 33
 - 2أضبد الشايب  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 91
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 إف األدباء ىم أكىل الناس بدرس الببلغة حىت ىبلصوىا من أساليب الفبلسفة كمذاىبهمكحوؽبا أحباثا لفظية عقيمة أشبو بالرياضيات كالكيمياء
كألغازىم  ،فذلك ىو الذم أفسد ببلغتنا ٌ ،

.

كمن أىم الدارسُت الذين حبثوا جبدية يف عبلقة الببلغة بعلم النفس األستاذ أمُت اػبويل  ،فبعد أف جاؿ يف
الًتاث العريب اإلسبلمي منقبا عن ظركؼ نشأة الببلغة  ،كعن ما يبكن اإلفادة منو لتجديد الببلغي كجد أف ىناؾ
تسمى األكىل اؼبدرسة الكبلمية  ،كىي تضم أحباث علماء الكبلـ كالفبلسفة  ،كىي كما رأل
مدرستُت للببلغة ٌ ،

كمتذكقي الفن  ،كىي أدخل يف الركح
ذات أصوؿ أعجمية  ،كالثانية اؼبدرسة األدبية  ،كتضم جهود األدباء كالنقاد ٌ

العريب األصيل .

كخلص إىل أف الببلغة اليوـ ( يف النصف األكؿ من القرف العشرين ) تشهد حركات ذبديدية ببل مراء  ،كقاؿ إف
التجديد األديب يرمي إىل غرضُت  5قريب كبعيد ؛ فالغرض القريب  5ىو تسهيل دراسة اؼبواد األدبية  ،كتوفَت ما
يبذؿ فيها من جهد ككقت  ،مع ربقيق اؼبطلوب من دراستها ربقيقا علميا .
كأما الغرض البعيد فهو أف تكوف ىذه الدراسات األدبية مادة من مواد النهوض االجتماعي  ،تتصل دبشاعر
األمة  ،كترضى كرامتها الشخصية  ،كتساير حاجتها الفنية اؼبتج ٌددة كال يتحقق ىذا الغرض إال بتغيَت يبس
األصوؿ كاألسس البعيدة  ،كيدخر لو العزـ كاعبهد  ،حىت تصَت اللغة ناحية من كياف األمة  ،كجانبا من كجودىا
العلمي .
كإذا كاف األمر كذلك فقد رأل أف نعمد رأسا إىل ربقيق الغرض البعيد يف ذبديد الببلغة العربية ذبديدا يبس
فيغَتىا  ،كينفي منها كيثبت  ،مع حذؼ اؼبباحث الفلسفية من الببلغة كإضافة مباحث جديدة
األصوؿ كاألسس ٌ
 ،لكي تتصل الببلغة باغبياة  ،كسب ٌكنها من التأثَت الصاحل فيها كق ٌدـ بيانا لذلك ىو5

1

 من حيث كصل الببلغة باغبياة األدبية  ،كجعلها دراسة ذات جدكل  ،نأخذ بآراء القدماءالقاضي بضركرة الببلغة لتمييز جيد الكبلـ من رديئو  ،كلفظ حسن كآخر قبيح  .كهبذا كبكم
حاجة اغبياة األدبية  ،كينتفع بكل ما هبد يف تلك اغبياة من نافع  ،كلبدـ الفنوف القولية الرائجة

 - 1أمُت اػبويل  ،الببلغة كعلم النفس  ،ؾبلة كلية اآلداب باعبامعة اؼبصرية  ،مطبعة اؼبعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية  ،ديسمرب
 ، 8431مج  ، 9 5ج ، 7ص.852-899
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 كمن حيث إلخضاع للببلغة للمنهج األديب الفٍت يف الدراسة  ،يكفي أف كبيي رسوـ اؼبدرسةاألدبية األكىل كآثارىا ككتبها .
 نبدأ بالدرس الببلغي من اللفظة اؼبفردة  ،كال مبده باعبملة ،كما كاف يفعل القدماء  ،بل مب ٌدهإىل الفقرة  ،كالعمل األديب الكامل  ،فنبحث فيها األسلوب كاختبلفو  ،كأكجو تفوتو كمزايا أنواعو
اؼبختلفة  ،كننظر النظرة الشاملة يف العمل األديب كلو .
-

قصر القدماء البحث الببلغي على األلفاظ  ،من حيث أدائها للمعاين اعبزئية باعبملة الواحدة

 ،أك اعبملة اؼبتٌصلة يف معٌت كاحد  ،كمل هباكزكا ذلك  ،فعلم اؼبعاين تعرؼ بو أحواؿ اللفظ العريب
من حيث مطابقتو ؼبقتضى اغباؿ  ،كعلم البياف يعرؼ بو إيراد اؼبعٌت الواحد بًتاكيب ـبتلفة  ،كاؼبعٌت
ىو تشبيو أك ؾباز أك استعارة أك كناية ال غَت  ،أما اؼبعاين األدبية  ،كاألغراض الفنية اليت ىي ركح
الفن القويل  ،كمظهر عظمة األديب  ،كأثر ثقافتو كشخصيتو  ،فلم ينظركا فيها .
كالبد أف نفرد اؼبعاين بالبحث اؼبستقل بعد حبث األلفاظ  ،مفردة كصببل كفقرا  ،فنعلم الدارس
كيف توجد ىذه اؼبعاين  ،ككيف يصححها ككيف يرتبها كيعرضها .
 كإذا اتسع البحث الببلغي  ،فشمل مع األلفاظ اؼبعاين جزئية ككلية  ،كمشل مع اعبملة اللفظةاؼبفردة  ،مث جاكزنبا إىل الفقر كالقطع األدبية كاألساليب  ،فقد صار التقسيم القدًن للببلغة إىل
اؼبعاين كالبياف كالبديع كال أساس لو  ،كال غناء فيو  ،كلزـ أف يوضع التقسيم على أساس غَت األكؿ
 ،فتكوف كلمة ( الببلغة ) كصفا عبماؿ الكلمة كالكبلـ  ،ككاف القدماء هبعلوهنا الزمة للدخوؿ إىل
الببلغة  ،ألهنا تبحث األلفاظ قبل أف يًتكب منها الكبلـ  ،كنقسم الدرس إىل ببلغة األلفاظ ببلغة
اؼبعاين .
كحُت نستبعد ما حشدتو طريقة العجم ( اؼبدرسة الكبلمية يف الببلغة ) من مق ٌدمات منطقية
 ،كاستطرادات فلسفية ـبتلفة  ،نضم إىل الببلغة مق ٌدمات جديدة  ،البد منها لدراسة فنية تقوـ
على اإلحساس باعبماؿ كالتعبَت عنو .
 نضم إىل الببلغة مقدمة فنية يف طبيعة الفن كنشأتو كغايتو  .كمق ٌدمة نفسية  ،ألنا نريد كصلالببلغة باغبياة  ،فنعرؼ الدارس بالقول اإلنسانية ذات األثر يف حياتو األدبية كالوجداف كالذكؽ ،
كاػبياؿ مع اإلؼباـ بالعواطف اإلنسانية اليت ىي مادة اؼبعاين األدبية .
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كيف ضوء ما تقدـ رأل اػبويل  ،أنو لتحقيق تلك الغايات يف ذبديد الدرس الببلغي ؛ البد من االستعانة
بالدراسة النفسية كاالجتماعية  ،إلقحاـ مصطلحاهتا يف التفسَت الببلغي  ،باالستفادة يف كشف اؼبضموف
اإلنساين اؼبتمثٌل يف معٌت النص الببلغي اؼبؤثر يف فن القوؿ  ،كقد أحل على ذلك األستاذ اإلماـ أمُت اػبويل يف
1
منهجو األديب لدرس القرآف الكرًن .
كقد ألف اػبويل كتابا فريدا شرح فيو األسس النفسية للببلغة العربية  ،ظبٌاه « الببلغة كعلم النفس »  ،حيث
يقوؿ  « 5فإذا ما نظرنا النظرة األكىل إىل الببلغة  ،على ىدم ذلك البياف القريب ؽبا  ،كجدنا ؿباكلتها الفنية يف
القوؿ  ،ليست إال تتبعا ؼبواقع رضا النفس  ،ك عناية بالتأثَت فيها  ،كمن ىنا تتصل بعلم النفس  ،كربتاج يف
دراستها إليو لكن ليس على ىذا البياف الساذج كحده  ،يقوـ اتصاؿ الببلغة بعلم النفس  ،كسواء يف ذلك صنيع
القدماء اؼبتفلسفُت يف الببلغة  ،كصنيع اؼبتأدبُت اؼبتفننُت فيها » .

2

كمل ينب اػبويل نظرتو تلك على فراغ ؛ ذلك أنو فتٌش يف تراث األقدمُت فوجد إرىاصات ما يرمي إليو ؛ فهم

كدكنوا ؽبا األصوؿ كالقواعد ،
قسموا الببلغة إىل تلك الفنوف الثبلثة  5اؼبعاين  ،كالبياف  ،كالبديع – ككضعوا أقساما ٌ
ٌ
يعرفوف ببلغة الكبلـ مطابقة ؼبقتضى اغباؿ مع فصاحتو  ،كيشرحوف ىذا اؼبقتضى بأنو 5
كىم يف كل ذلك إمبا ٌ

االعتبار اؼبناسب الذم يبلحظ  ،كيتح ٌدثوف عن إنكار السامع ؼبا يلقى إليو  ،أك موافقتو عليو  ،أك خلو ذىنو ،
كيفرقوف بُت الذكي  ،كالغيب  ،كاؼبعاند ،كما يتكلموف عن رغبات اؼبتكلم  ،كاذباه نفسو ؼبا يتح ٌدث عنو  ،من
ٌ

حب  ،أك كره  ،كتلذذ أك تأمل  ،كما لكل ذلك من أثر يف القوؿ .

تلك ببلغة الكبلـ  ،كأما ببلغة اؼبتكلم فهم ال يعرفوهنا إال بأمر نفسي ؿبض  ،إذ يقولوف أهنا  5ملكة يقتدر هبا
على تأليف كبلـ بليغ  .كتسرؼ مطوالت كتبهم يف اغبديث الفلسفي -على اؼبنهج القدًن -عن تعريف اؼبلكة ،
كبياهنا كالتمثيل ؽبا  ،كاغبديث عن اعبوىر  ،كالعرض  ،كسائر اؼبقوالت .
كليس ىذا فقط مظهر كصلهم الببلغة باألحباث النفسية عندىم  ،بل ىم يعرضوف لذلك كثَتا حُت يتحدثوف
خبلؿ أبواب الببلغة عن األحواؿ النفسية  ،كما يقتضيو ك يبلئمها من مظاىر كبلمية  ،كخصائص أسلوبية  ،إذ
تراىم ىبالفوف بُت أضرب اػبرب باختبلؼ حاؿ اؼبخاطب  ،كيتح ٌدثوف عما يلزـ يف كل ضرب من كسائل التقوية
كالتأكيد  ،كىم يتكلموف عن األمزجة اإلنسانية يف الفصائل البشرية اؼبختلفة  ،كأثرىا يف صوغ العبارات  ،فيفرقوف
 - 1ينظر مؤلفات أمُت اػبويل  5من ىدم القرآف  ،اؽبيئة اؼبصرية للكتاب  ،القاىرة  . 7222 ،ك فن القوؿ  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة
 . 8492 ،ك مناىج ذبديد يف النحو كالببلغة كالتفسَت  ،دار اؼبعرفة  ،القاىرة . 8418 ،
 - 2أمُت اػبويل  ،الببلغة كعلم النفس  ،ص . 833
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بُت اؼبولدين كالعرب  ،كيركف أف بناء الكبلـ للمزاج األعرايب  ،ىبالف بناءه للمزاج الدخيل اؼبستعرب  ،كما يف
1

قصة بشار اؼبشهورة عن بيتو  ،الشاىد اؼبعركؼ 5
ً
جاح يف التىبك ًَت
بل اؽبىج ًَت
إًف ى
بى ِّكرا صاح ىَّ
ذاؾ النى ى
يب قى ى
كقوؿ خلف األضبر لو  5لو قلت يا أبا معاذ  ،مكاف أف ذاؾ النجاح « بكرا فالنجاح » كاف أحسن  ،كأجابو
جاح كما يقوؿ األعراب البدكيوف  ،كلو قلت بكرا
بشار لو بقولو  5إمبا بنيتها أعرابية كحشية  ،فقلت إًف ى
ذاؾ النى ى
فالنجاح  ،كاف ىذا من كبلـ اؼبولدين كال يشبو ذلك الكبلـ  ،كال يدخل يف معٌت القصيدة .

2

حسو  ،كىم
كاألقدموف ىم الذين نسمعهم يتحدثوف عن التخييل كلعبو بالنفس  ،كعن التخيٌل حىت ليغلط اؼبرء ٌ

الذين يذكركف اإليهاـ كالوىم كيشرحوهنما مبينُت أثرنبا يف القوؿ  .كىم الذين يذكركف الغَتة كفعلها يف النفس ،
كأثرىا يف إخفاء األشياء  ،كحذؼ أشياء عند القوؿ  ،كىم الذين يتح ٌدثوف عن التشويق كطلب اإلصغاء ،
كمواضع ذلك ككسائلو  ،كالطرؽ القولية اؼبثَتة لو  ،كعن الطبع كالرغبة اؼبلحة لو  ،كاألطماع كاإليئاس  ،كعن
السركر خبلف الظن كما إىل ذلك  .كىم الذين شرحوا-يف إطالة -تنادم اؼبعاين كأنواع الًتابط بينها فيما يبيٌنونو
من جامع كنبي أك خيايل  ،أك عقلي  ،كحقائق تلك اغبركات النفسية  ،كفرؽ ما بينها يف تعمق  ،إىل غَت ذلك
من مظاىر االعتماد القوم على اػبربة بالنفس اإلنسانية  ،اعتمادا يدؿ على العبلقة الوثيقة بُت الببلغة كعلم
النفس  ،مع ما لببلغتهم تلك من ناحية فنية ضيٌفة اؼبدل  ،كناحية علمية فلسفية  ،شديدة الًتكيب كالتعقد .

كلكٍت رغم ىذا االتصاؿ الوطيد  ،مل أر من القدماء من ؼبح ىذا االرتباط فيما حملوا من صلة الببلغة دبختلف

العلوـ كاألحباث  ،مع أف علم النفس كاف من معارفهم  ،كبُت أقساـ فلسفتهم  ،كلعل ذلك يرجع إىل أهنم إمبا
كانوا يقصدكف من البحث النفسي الوقوؼ على حقيقة النفس كقواىا  ،دكف عناية باػبصائص ككصف اؼبظاىر
النفسية يف اغبياة اإلنسانية  ،كىي الناحية اليت صدفوا عن تعرؼ اؼبهايا كاغبقائق .

3

كبعد أف عرض آلراء القدماء حاكؿ التأصيل لعبلقة الببلغة بالفلسفة  ،كعلم النفس فيقوؿ  « 5بل كباكؿ تقدير
مابُت الفن عامة  ،كالفلسفة من صلة  ،مث تقدير مابُت الفنوف كاػبربة النفسية من اتصاؿ  ،كتأثَت يف حياهتا ،
لنحاكؿ دبا تصل إليو من رأم يف ذلك  ،توجيو درسنا للببلغة العربية  ،مث للحياة األدبية  ،ك توجيها يقوـ على

 - 1بشار بن برد  ،الديواف  ،ج.723 ، 3
 - 2ينظر  5أمُت اػبويل  ،الببلغة كعلم النفس  ،ص. 834-833
 - 3أمُت اػبويل  ،الببلغة كعلم النفس  ،ؾبلة كلية اآلداب باعبامعة اؼبصرية  ،ج ، 7اجمللد الرابع  ،ديسمرب  ، 8431ص. 892
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أساس كاضح اؼبفهوـ  ،كيتفق مع ما كباكلو كما ندعيو من النهضة األدبية كإحياء دراسة العلوـ العربية  ،إحياء
يصلها باغبياة كيبكنها من التأثَت فيها » .

1

مث يبُت أىداؼ ىذه الرؤية اليت يطرحها فيقوؿ  « 5فأما الذم نريده من عمل اؼبتؤدبُت يف سبيل ىذه الغاية ،
فهو أف نوثق الصلة بُت ذلك الفن القويل  ،كاػبربة بالنفس  ،كيدعم األساس النفسي للفن  ،كىذا يف درس
الببلغة خباصة  ،بأف تقدـ بُت يدم الدرس الببلغي مق ٌدمة نفسية  ،ىي أمس كألزـ لو فبا اقتبس من أحباث
أصولية أك منطقية  ،أك فلسفة طبيعية كغَتىا  ،فبا أقحم فيو  ،كحفلت بو كتبو  ،من أمثاؿ أحباث اؼبقوالت
اؼبختلفة  ،يف تعاريف الفنوف الببلغية  ،كأحباث الدالالت أكؿ درس البياف  ،كأحباث اؼبنطق كقضاياه يف النفي
كاإلثبات كالتوكيد من علم اؼبعاين  ،كأحباث الفلسفة اؼبختلفة يف األلواف ك الطعوـ  ،كاؼبسانبيات كاغبقائق ،
كالنسب كالصبلت من درس التشبيو  ،كالفصل كالوصل كغَتنبا » .

2

كمل يكتف اػبويل بوضع بإثارة تساؤالت حوؿ عبلقة الببلغة بعلم النفس  ،بل راح يرسم منهجا جديدا لدراسة
الببلغة  ،فيقوؿ  « 5أرل أف تدرس يف ىذه اؼبقدمة القول اإلنسانية بعامة  ،كمالو من أثر فٍت خباصة  ،فتعرؼ
غَت قليل عن الوجداف  ،كعبلقتو دبظاىر الشعور األخرل من ناحية عملو الفٍت  ،كنعرؼ مثل ذلك عن اػبياؿ ،
كالذاكرة كاإلحساس  ،كعن الذكؽ الذم طاؿ كيطوؿ التح ٌدث عنو يف الببلغة  ،بل يف سائر الفنوف صبيعا كما
هبب أف نعرؼ الكثَت عن ٌأمهات اػبواجل اإلنسانية من حب كبغض  ،كحزف كفرح  ،كغَته كانتقاـ كما إىل ذلك

فبا ىو مادة اؼبعاين األدبية الكربل يف اآلداب اإلنسانية كلها  ،كعلى اػبربة حبركات النفس فيو  ،كاذباىاهتا يقوـ

النقد الفٍت ذك األساس  ،بل إف البصر بذلك ىو مادة النبوغ الفذ  ،كسبيل خلود اآلثار األدبية للمنشئُت
كالناقدين » .

3

ىذا اؼبنهج حسب رأيو يهدؼ إىل « أف ننظر يف االعتبارات الببلغية نظرا صحيحا  ،نقبل منها ما نقبل على
أساس كاضح  ،كنرفض منها ما نرفض عن فكرة صحيحة  ،فنخلص دراسة الببلغة من تلك التعليبلت الركيكة
اؼبزيٌفة  ،اليت مل تعتم إال على نظر عقلي بعيد عن ركح الفن  ،أك قد اعتمدت من ذلك على باطل ال صحة لو

- 1أمُت اػبويل  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 898
 - 2أمُت اػبويل  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 892
 - 3أمُت اػبويل  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 893
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كال ٌقوة فيو  ،كما نفهم بذلك ما تبقى من تلك اإلشارات فهما ذا عائدة على الذكؽ كالتكوين األديب  ،ال فهما

يقوـ على إشارات مبهمة  ،أك مبلحظات سطحية ال قيمة ؽبا » .

1

كقد عاب اػبويل على القدماء فقرىم من الذكؽ يف تناكؿ الببلغة العربية  ،فلم يصلوا إىل عمقها اغبقيقي فبا
كقوة األساليب
جعلت دراستهم سطحية بسيطة فيقوؿ  « 5مث راحوا هبذا الفقر الوجداين  ،يعللوف حسن التعابَت ٌ
 ،كيتبيٌنوف خصائصها ككجو حسنها  ،فلن يكوف من كراء ذلك  ،إال ما حفلت بو الكتب من سقيم اؼببلحظة ،
كظبج النكتة اليت يلمحها  ،بل يتكلٌفها ؿبدكد األفق  ،قد بعد ما بينو كبُت الوجداف  ،بقدر ما باعد بينو كبُت

اغبياة اغبافلة الشاعرة  ،كال سبيل إىل استئصاؿ ذلك من الكتب يف ىداية كتوفيق إال اؼببلحظة النفسية الدقيقة
الصادقة » .

2

كنت تقرأ النص أك تسمعو فتأخذؾ الركعة كيكتنفك السحر  ،كقد ال تدرم سببا إلعجابك  ،كال تعرؼ علة
لسركرؾ حىت يأخذ بيدؾ ابن الصنعة –كاعبرجاين كالزـبشرم -فيقفك على موطن اعبماؿ الذم استهواؾ ،
كيربط بينو كبُت نفسك برباط من ذكقو كفكره  ،فإذا سبب اإلعجاب مكشوؼ لعينيك كاضح أماـ ناظريك ،
فتزداد فوؽ إعجابك باعبماؿ إعجابا دبعرفة سره كنشوة بإدراؾ أمره  ،مث أصبحت تقرأ النص فبل تشعر أمامو
بشيء كيأيت عامل الببلغة ليقوؿ لك  5إف فيو كذا ككذا نوعا من البديع  ،فبل يزيد النص صباال عن عينيك كال
يغٍت شعورؾ جبديد  ،كإمبا ىي أظباء تعارفوا عليها كاصطبلحات كضعوىا وبللوف النصوص ليستخرجوىا منها ،
كما يستخرج عامل الكيمياء عناصر مادة وبللها دكف أف يكوف لتحليلهم صلة باعبماؿ أك رابطة بالذكؽ .

3

كمن ىنا برز اؼبنهج التأثرم النقدم  ،ليدؿ بصورة أك بأخرل على أنو يف حقيقة أمره  ،ليس يعٍت إال التذكؽ ،
كيطالعنا الدكتور ؿبمد مندكر بأف ىذا النقد التأثرم كىو من أقدـ مناىج النقد الزـ لكل ناقد ماداـ كاقفا إزاء
عمل فٍت  ،كال يستطيع أبدا أف يستغٍت عنو  ،كيدؿ ىذا بأف ناقدا ال يبكنو أف وبس جبماؿ لوحة دكف أف يراىا
لشىت تأثَتاهتا اؼبباشرة .
كيعرض نفسو ٌ

4

 - 1أمُت اػبويل  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 858-852
 - 2أمُت اػبويل  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 853
 - 3بكرم شيخ أمُت  ،الببلغة العربية يف ثوهبا اعبديد  ،ص. 91
 - 4ؿبمد مندكر  ،األدب كفنونو  ،ط ، 5هنضة مصر  ،مصر  ، 7221 ،ص. 892
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كما يشعر بو الناقد إزاء النص  ،كما وبس بو من تأثَت  ،يشعر بو باقي اؼبتلقُت « فطبيعي أف اؼبتع كاآلالـ اليت
يثَتىا موضوع ما يف إنساف ما هبب أف تؤثر يف صبيع الناس ».

1

كمن اؼبعركؼ أف العريب صاحب ملكة نقد مبنية على الذكؽ الفطرم  ،ال الذكؽ التحليلي  ،كمن مثٌ يعرؼ

اعبماؿ معرفة أكلية ساذجة بعيدا عن التأمل .

كىذا الذكؽ الفطرم غَت معلل يف بعض األحياف  ،كإف كاف باستطاعة الناقد أف يعلل لو  ،إال أنو وبكم على
شعر يفهمو الناس صبيعا  ،كيدركوف سببا غبكمو ىذا  ،فقد كاف بذكقو ىذا ؿبتكما إىل طبيعة األشياء كقوانينها
اليت غالبا ال زبطئ خاصة مع األذكاؽ الصحيحة  ،كمع تلك األعماؿ اليت تأيت عن فطرة سليمة .

2

كذلك فلسنا دبستطيعُت أف ننكر على الذكؽ تلك اؼبنابع الرئيسية اليت يستقي منها مادتو  ،كىي على أكثرىا
تصب يف النهاية يف مصدرين رئيسيُت نبا العقل اؼبتٌزف  ..كاؼبصدر اآلخر ىو العاطفة كىي الشعور الواقع على
3
النفس مباشرة عن طريق اغبواس .
فالذكؽ يف معناه ملكة تدرؾ هبا طعوـ األشياء  ،لكن ىذا اؼبعٌت اللغوم مل يلبث أف تطور لو مفهوـ اصطبلحي
يشَت إىل أداة اإلدراؾ اليت تثَت لدل اؼبتذكؽ انفعاال مشبعة يف نفسو لذة كاستمتاعا كاضحُت  ،لتكوف من بعد
القوة اليت يقاس هبا األدب كيقدر من حيث ىو فن .

4

كمن اؼبعلوـ أف للنظرات االيكولوجية يف األدب كاللغات اؼبعربة عن اػبربة بالنفس اإلنسانية جذكر بعيدة ترجع
إىل حقب زمنية أبعد بكثَت من تاريخ ظهور مناىج علم النفس كدراساتو اغبديثة  ،فلقد أدرؾ أفبلطوف من قبل
أثر الشعر مثبل يف إثارة العواطف اإلنسانية  ،كما يًتكو من ضرر اجتماعي فبا قاده إىل التعبَت عن موقفو اؼبعارض
للشعر باستبعاد أىلو من اعبمهورية اليت حلم هبا كرسم صورة منطقية ؽبا .

 - 1قبول صابر  ،الذكؽ األديب كتطوره عند النقاد حىت هناية القرف اػبامس اؽبجرم  ،ط  ، 8دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،
االسكندرية  ،مصر  ، 7221 ،ص. 81
 - 2عبد الرؤكؼ أبو السعد  ،مفهوـ الشعر يف نظريات النقد العريب  ،ط ، 7القاىرة  ، 8435 ،ص. 12
 - 3أضبد حسن الزيٌات  ،دفاع عن الببلغة  ،ص ، 93كانظر أضبد أمُت  ،النقد األديب  ،ص. 83
 - 4أضبد كماؿ زكي  ،النقد األديب اغبديث أصولو ك ٌاذباىاتو  ،دار النهضة العربية  ، 8438 ،ص. 24-22
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أما أرسطو الذم عارض موقف أفبلطوف فيعد األب الشرعي للنقد النفسي  ،إذ خالف ىذا الفيلسوؼ أستاذه
يف نظرتو ذاىبا إىل القوؿ بنظرية التطهَت اؼبتحقق بفعل ما يستثَته الشعر من عاطفيت الشفقة كاػبوؼ على كبو
رمزم يبكن ضبطو لتطهَت اؼبرء .

1

كما أنو من اؼبعركؼ أف سالفة اؼبناىج النقدية يف االىتماـ بسياؽ إنتاج الظاىرة األدبية كإيبلئها العناية األكرب
على حساب بنية النص قد أدل إىل ردكد فعل أفضت يف النهاية إىل ظهور مناىج كاذباىات نقدية ؿبايدة تتخذ
من النص كبنيتو الداخلية منطلقا ؽبا كغاية  ،ترفض معها النظر يف السياؽ اإلنتاجي للظاىرة األدبية أك ظركؼ
منشئها  ،كمن ىذه االذباىات الشكبلنية الركسية ك النقد اعبديد ك السيمولوجيا ك البنيوية .
كلعل البنيوية كانت أكثر اؼبناىج النقدية مضيا كبو النظر إىل النص األديب ك مقارنتو بوصفو بنية مغلقة مكتفية
بذاهتا ال عبلقة ؽبا بالذات اؼبنتجة كال بسياؽ اإلنتاج  ،كىو ما أعاف على تشكل اذباه نقدم أراد لو أصحابو أف
يكوف ربديا ؽبيمنة تلك االذباىات النقدية اؼبتجهة صوب النص كإعبلء سلطة بديلة ىي سلطة القارئ متلقي
النص الذم كجدكا معو أننا ال يبكننا اغبديث اعبدم عن حقيقة النص دبعزؿ عن دكر القارئ كمسانبتو يف صنعو .
من ىنا يبثل اذباه نظرية القراءة كاحدا من اذباىات ما بعد البنيوية يف نظريات نقد األدب إذا أثار اؼبنطق العلماء
كالنزعة العلمية اؼبتطرفة للبنيوية ردكد فعل أسهمت يف ظهور عدد من االذباىات النقدية ك كاف اذباه القراءة
إحدل ىذه االذباىات .
ظهر ىذا االذباه النقدم اعبديد الذم عرؼ باذباه « صبالية القراءة » أك « صبالية التلقي أك التقبل » أك « نقد
استجابة القارئ » أك « نظرية االستقباؿ » أك « نظرية التأثَت » أك « نظرية التلقي »  ،ظهر ىذا االذباه أكؿ يف
(  ) constanceبأؼبانيا االربادية على يدم الناقدين األؼبانيُت  ( Htterrobert yawesىاتركبرت ياكس
) ك  (w. Ayzerكلفجاف آيزر ) يف هناية الستينات من ىذا القرف .
فقد أراد ىذاف الناقداف ربديد مفهوـ جديد للمقاربة وبصر نبٌو يف تعرؼ الطريقة اليت يتم هبا تلقي النصوص
األدبية كعلى ظركؼ ىذا التلقي كمستوياتو كأمباطو  ،ليش ٌكبل فيما بعد ٌاذباىُت يف نظرية القراءة أحدنبا يسمى بػ
« نظرية التأثَت كاالتصاؿ » كيبثلو آيزر الذم يؤكد على دكر القارئ كالنص معا  ،كىو ٌاذباه تأثٌر فيو أكثر ما تأثٌر
بظاىرة « ىوسرؿ » .

 - 1ستانلي ىايبن  ،النقد األديب كمدارسو اغبديثة  ،تر  5إحساف عباس كؿبمد يوسف قبم  ،ط ، 8دار الثقافة  ،بَتكت ، 8438 ،
ص . 754-753كانظر  5كماؿ نشأت  ،يف النقد األديب  ،ص. 822

69

الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين اإلعجاز القرآني والبالغة وعلم النفس
أما الثاين فيمثلو « ياكس » كىو االذباه اؼبعركؼ ب ( نظرية التلقي كالتقبٌل ) الذم يؤكد على دكر القارئ يف
1
خلق اؼبعٌت األديب الذم تأثر فيها بػ (غادامَت -شبلمر ماخر -ىيدجر) .

 - 1رشيد قبدك  ،ؾبلة تصدر عن اجمللس الوطٍت للثقافة كاآلداب  ،مج ، 7ع 5 ، 8أكتوبر  ،عامل الفكر  ،الكويت ، 8448ص.2
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رابعا  5الخطاب مفهومو وخصائصو .
يرل ابن فارس أف اػبطاب  5ىو كل كبلـ بينك كبُت آخر ،1كقريب من ىذا قوؿ التفتازاين بأف اػبطاب ىو
توجيو الكبلـ إىل حاضر  ، 2كاألصل فيو أف يكوف ؼبعُت  ،كقد يًتؾ إىل غَت معُت ليعم كل ـباطب على سبيل
البدؿ  ،ال دبعٌت أنو يتناكؿ صبيع اؼبخاطبُت دفعة كاحدة  ،كلكن على البدلية كالتناكب ، 3أما إذا حبثنا عن اؼبفهوـ
االصطبلحي يف الثقافة العربية فنجده يف حقل علماء األصوؿ  ،أثناء اشتغاؽبم على النص الديٍت  ،كقد اتصل
يوجو إىل اؼبتلقُت يف صورتو اللفظية القائمة
مفهوـ اػبطاب عندىم بكبلـ اهلل الذم ع ٌد خطابا إببلغيا كصباليا ٌ
على ضرب من التأليف يقصد منو اإلفهاـ كالتأثَت .
ك ىذا ما ذىب إليو التهانوم يف تعريفو لو بقولو « اػبطاب ىو اللفظ اؼبتواضع عليو  ،اؼبقصود بو إفهاـ من ىو
متهيء لفهمو  ،فاحًتز باللفظ عن اغبركة كاإلشارات اؼبفهمة باؼبواضعة  ،كباؼبتواضع عليو من القواؿ اؼبهملة ،
كباؼبقصود بو اإلفهاـ عن كبلـ مل يقصد بو إفهاـ اؼبستمع  ،فإنو ال يسمى خطابا  ،كبقولو ؼبن ىو متهيء لفهمو
عن اػبطاب ؼبن ال يفهم  ،كالكبلـ يطلق على العبارة الدالة بالوضع على مدلوؽبا القائم بالنفس  ،فاػبطاب إما
الكبلـ اللفظي  ،أك الكبلـ النٌفسي اؼبوجو بو كبو الغَت لئلفهاـ ». 4
كاػبطاب من األلفاظ اليت شاعت يف حقل الدراسات اللغوية كلقيت إقباال كاسعا من قبل الدارسُت كالباحثُت ،
كىو ليس باؼبصطلح اعبديد  ،كلكنو كياف متجدد يولد يف كل زمن كالدة جديدة تنسجم كخصوصية اؼبرحلة ،
كىو كمفهوـ لساين يبتد حضوره إىل النصوص اؼبتعاليات من شعر جاىلي كقرآف كرًن  ،ككذا يف الدراسات
األجنبية  ،حيث سبثل األكديسا كاإلليادة مباذج خطابات متفردة بغض النظر عن نوع اػبطاب .

 - 1ابن فارس أبو اغبسُت أضبد  ،ؾبمل اللغة  ،تح  5زىَت عبد احملسن  ،ط  ، 7مؤسسة الرسالة  ،بَتكت  ، 8431 ،ج ، 8ص.754
 - 2اػبطيب القزكيٍت ؿبمد بن عبد الرضبن ف تلخيص اؼبفتاح  ،الطبعة األخَت  ،مطبعة البام اغبليب  ،د ت  ،ص. 93
 - 3فضل حسن عباس  ،الببلغة فنوهنا كأفناهنا  ،ص.93
 - 4التهانوم ؿبمد بن علي  ،كشاؼ اصطبلحات الفنوف  ،د ط  ،دار صادر  ،بَتكت  ،د ت  ،ج  ، 8ص. 923

71

الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين اإلعجاز القرآني والبالغة وعلم النفس
كرغم قدـ جذكر ىذه الكلمة يف الثقافة العربية من حيث أصوؽبا اؼبقًتنة بالنطق كما رأينا فيما قالو التهانوم ،
فإف استخداماهتا اؼبعاصرة  ،بوصفها مصطلحا لو أنبيتو اؼبتزايدة تدخل دبعانيها إىل دائرة « الكلمات االصطبلحية
اليت ىي أقرب إىل الًتصبة  ،كاليت تشَت حقوؽبا الداللية إىل معاف كافدة  ،ليست من قبيل االنبثاؽ الذايت يف
الثقافة العربية  ،فما نقصد بالكلمة اؼبصطلح " اػبطاب " ىو نوع من الًتصبة أك التعريب ؼبصطلح discourse
يف الفرنسية أك  diskursيف األؼبانية »

1

أما على مستول االشتقاؽ اللغوم « فأغلب اؼبرادفات األجنبية الشلئعة ؼبصطلح " اػبطاب " مأخوذة من أصل
التيٍت  ،ىو االسم  dircursusاؼبشتق بدكره من الفعل  dircursuseالذم يعٍت " اعبرم ىنا كىناؾ " أك
اعب رم ذىابا كإيابا كىو فعل يتضمن معٌت التدافع الذم يقًتف بالتلفظ العفوم  ،كإرساؿ الكبلـ كاحملادثة اغبرة
كاالرذباؿ  ،كغَت ذلك من الدالالت اليت أفضت – يف اللغات األكركبية اغبديثة إىل معاين العرض كالسرد » . 2
كقد بدأ ىذا اؼبصطلح يرتسم يف مناخو الداليل بعد ظهور كتاب فرديناند دم سوسَت " ؿباضرات يف
اللسانيات العامة " ؼبا فيو من مبادئ أساسية سانبت يف كضوح مفهوـ اػبطاب  ،كمن بُت التعاريف اليت قدمت
لئلحاطة باؼبصطلح كاليت تبدك يف عمومها تعاريف جزئية تضيء جوانب مفردة من ىذا اؼبفهوـ  ،إال أف تقديبها
معا ال ينم عن االختبلؼ اؼبوجود بينها  ،بقدر ما ينم عن تكامل متدرج يصبو إىل اإلفصاح عن ماىية اػبطاب
ككل لساين أديب .
كقد اختلفت ىذه التعاريف باختبلؼ اؼبنطلقات األدبية كاللسانية اؼبقاربة للمفهوـ  ،كمن بينها نذكر 5

 - 1جابر عصفور  ،آفاؽ العصر  ،ط ، 8دار اؽبدل للثقافة كالنشر  ،سوريا  ،دمشق  ، 8442،ص. 92
 - 2جابر عصفور  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 93-92
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 اػبطاب مرادؼ للكبلـ أم االقباز الفعلي للغة دبعٌت « اللغة يف طور العمل أك اللساف الذم تنجزه ذات معينةكما أنو يتكوف من متتالية تشكل مرسلة ؽبا بداية كهناية »

1

 اػبطاب يتكوف من كحدة لغوية قوامها سلسلة من اعبمل  ، 2أم رسالة أك مقوؿ  ، 3كهبذا اؼبعٌت يلحقاػبطاب باجملاؿ اللساين  ،ألف اؼبعترب يف ىذه اغبالة ىو ؾبموع قواعد تسلسل  ،كتتابع اعبمل اؼبكونة للمقوؿ ،
كأكؿ من اقًتح دراسة ىذا التسلسل ىو اللغوم األمريكي  Saboti Zliq Harrisسابويت زليق ىاريس

4

 اػبطاب ىو الوسيط اللساين يف نقل ؾبموعة من األحداث الواقعية كالتخيلية اليت أطلق عليها Jeanetteجينيت مصطلح اغبكاية .

5

 اػبطاب يف كل اذباىات فهمو  ،ىو اللغة يف حالة فعل  ،كمن حيث ىي فبارسة تقتضي فاعبل ،ك تؤدم منالوظائف ما يقًتف بتأكيد أدكار اجتماعية معرفية بعينها . 6
 كاػبطاب حسب إميل بنفنست (  « Benveniste ( 1902-1976ىو كل متلفظ يفًتض متحدثاكمستمعا  ،تكوف للطرؼ األكؿ نية التأثَت يف الطرؼ الثاين بشكل من األشكاؿ » ، 7كمن مث يبيز " بنفيست "
بُت نظامُت للتلفظ نبا اػبطاب كاغبكا ية التارىبية  ،ىذا التمييز ينشأ من كوف اػبطاب ال يقتصر يف مفهومو على
أنو كحدة لسانية مفرغة  ،بل تتعالق ىذه الوحدة مع الثقافة كاجملتمع  ،فاػبطاب قوامو صبلة اػبطابات الشفوية
اؼبتنوعة ذات اؼبستويات العديدة  ،كصبلة الكتابات اليت تنقل خطابات شفوية أك تستعَت طبيعتها كىدفها شأف
 - 1سعيد يقطُت  ،ربليل اػبطاب الركائي  ،ط ، 3اؼبركز الثقايف العريب  ،بَتكت  ،الدار البيضاء  ، 8442 ،ص. 78
 - 2دكمينيد مانقونو  ،اؼبصطلحات اؼبفاتيح لتحليل اػبطاب  ،تر  ،ؿبمد وبياتن  ،ط ، 8منشورات االختبلؼ  ،اعبزائر ، 7225
ص. 35
 - 3ابراىيم صحراكم  ،ربليل اػبطاب األديب  ،ط ، 8دار اآلفاؽ  ،اعبزائر  ، 8444 ،ص. 82
 - 4ؿبمد الباردم  ،إنشائية اػبطاب يف الركاية العربية اغبديثة  ،مركز النشر اعبامعي  ،تونس  ، 7229 ،ص.8
 - 5جرباف جينيت  ،خطاب اغبكاية  ،تر  ،ؿبمد معتصم كآخرين  ،ط ، 3منشورات االختبلؼ  ، 7223 ،ص. 34-33
 - 6جابر عصفور  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 93
 - 7ؿبمد الباردم  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 8
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اؼبراسبلت كاؼبذكرات كاؼبسرح كاألعماؿ التعليمية  ،ىبتلف عن اغبكاية التارىبية يف مستويُت اثنُت نبا الزمن كصيغ
الضمائر .

1

كاؼبقصود باغبكاية التارىبية ىنا ليس اغبكاية اليت تنقل حدثا تارخيا – فذلك فبا يبكن اعتباره خطابا – كإمبا ىي
كل حدث ما  ،ينقل بطريقة تقريرية ىدفها ىو تارىبية اغبدث يف حد ذاتو . 2
كإذا كاف اػبطاب حسب التعريف األكؿ نوع من التناكؿ اللساين للغة « فإف اللغة يف اػبطاب ال تعد بنية
اعتباطية بل نشاطا ألفراد مندرجُت يف سياقات معينة  ،كدبا أنو يفًتض سبفصل اللغة مع معايَت غَت لغوية  ،فإف
اػبطاب ال يبكن أف يكوف موضوع تناكؿ لساين صرؼ » . 3
فاػبطاب « ليس ذبمعا بسيطا أك مفردا من الكلمات  ،أك الكبلـ باؼبعٌت الذم قصد إليو دم سوسَت  ،كال
ينحصر معناه يف قواعد ذات ضابطة للنسق اللغوم فحسب  ،إنو ينطوم على العبلقة البينية اليت تصل بُت
الذكات  ،كيكشف عن اجملاؿ اؼبعريف الذم ينتج كعي األفراد بعاؼبهم  ،كيوزع عليهم اؼبعرفة اؼببنية يف منطوقات
خطابية سابقة التجهيز » . 4
كمن اػبصائص اليت رب ٌدد طبيعة اػبطاب  ،أ ٌف " ال ٌداؿ " سواء أ كاف كثيفا  ،أـ شففا  ،ال ينفصل اػبطاب
عن اؼبدلوؿ فيما يتعلق دبغزل اػبطاب كىدفو  ،فالعناصر الداخلية يف تشكيل اػبطاب ؛ أم يف إعطائو
شكلو اللغوم أك غَت اللغوم  ،ىي إيديولوجية بقدر ما يكوف احملتول أيديولوجيا ؛ أم إنو ال ينبغي أف ربلل
ىذه العناصر دبعزؿ عن احملتول فيما يعكسو من أييدكلوجيا ». 5

 - 1ؿبمد الباردم  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 8
 - 2ؿبمد الباردم  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 8
 - 3دكمينيك مانقونو  ،اؼبصطلحات اؼبفاتيح لتحليل اػبطاب  ،ص. 35-39
 - 4جابر عصفور  ،آفاؽ العصر  ،ص. 94
 - 5صبلح فضل  ،نربات اػبطاب الشعرم  ،د ط  ،دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع  ،القاىرة  ، 8443 ،ص.88
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كإشكالية النص القرآين تقوـ على مفارقة مرتبطة هبوية الكتاب القرآين ذاتو  ،فهو من جهة نص جاء بلغة بشرية
 ،كجار يف كبلمو على سنن العرب  ،يف أركع بياف  ،كمن جهة أخرل تكوف مرجعيتو ذىن بشرم ؿبدكد  ،فيعترب
النص القرآين كياف متفرد  ،ألف اؼبصدرية احملاؿ عليها ىي اهلل تعاىل .

1

كمع تلك اؼبيزة اؼبهمة يف القرآف الكرًن يوصف بأنو خطاب على كفق اإلجراءات كالضوابط اليت سبق ذكرىا ،
باعتبار مظهره الشفهي كاللفظي الذم اعتمده إباف نزكؿ الوحي كبعده  ،باعتبار التنسيق الدقيق اؼبلحوظ بُت
عباراتو كصبلو  ،حبيث تبدك التعابَت بل السور صبيعا آخذة برقاب بعض يف كل متماسك  ،كلعل األىم من ذلك
كلو أف القرآف الكرًن ىو حوار جوىرم بُت اهلل كالرسل أكال  ،كبينو كبُت اإلنساف عموما  ،فهو قائم على ذات
أدؿ على ذلك من حضور اؼبتلقي بقوة  ،بل دعوتو إىل التفاعل مع العبلمة اؼبقركءة
مرسلة  ،كأخرل متلقية  ،كال ٌ
كاؼبرئية يف النص القرآين  ،فقد « خص اؼبتلقي بعناية بعيدة عن اغتصاب القناعة  ،فهو خطاب مهيأ للتوصيل ،
إذ يباشر ضمَت اؼبتلقي برسالة متكاملة  ،ربرر الفرد من األسطورة ك االمعقوؿ اػبرايف  ،كتربط النفوس باػبالق»

2

كأثناء ىذه الدراسة سوؼ نتعمق يف مفهوـ اػبطاب بصفة عامة  ،كاػبطاب القرآين بصفة خاصة  ،بالوقوؼ على
أىم خصائصو كفبيزاتو  ،كطريقة بنائو .

 - 1ينظر  5سليماف عشرايت  ،اػبطاب القرآين مقاربة توصيفية عبمالية السرد اإلعجازم  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،دـ  ،د ت  ،ص3
 - 2سليماف عشرايت  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 4
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الفصل الثاني :

النفس ومفهومها في اإلسالم
أوال  :داللة كلمة النفس ومضمونها
ثانيا  :أنواع النفوس التي عرضها القرآن .
ثالثا :تصوير القرآن للنفس اإلنسانية .

الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النفس ومفهىمها في اإلسالم

أوال  -داللة كلمة النفس ومضمونها :
 : 1النفس
أ -لغة
جاء ُب لساف العرب البن منظور حوؿ مادة (نفس) ما يأٌب :

1

كح  ،قاؿ ابن سيده  :كبينهما فرؽ  ،قاؿ أىبو إًسحاؽ  :النَّػ ٍفس ُب كالـ العرب هبرم على ضربُت :
النَّػ ٍفس ُّ :
الر ي
أىحدنبا قولك  :خرجت نػى ٍفس فالف أىم ركحو  ،كُب نفس فالف أىف يفعل كذا ككذا أىم ُب ر ً
كعو .
ىى ى ٍ
ي ي
ي
ً
ت ا ًإل ٍىالؾ بذاتو كلِّها كحقيقتًو ،
ىم ٍعٌت صبيٍلىة الشيء كحقيقتو  ،تقوؿ  :قتىل فال هف نىػ ٍف ىسو كأىىلك نفسو أىم أ ٍىكقى ى
كاعبمع من كل ذلك أىنٍػ يفس كنػي يفوس ؛ قاؿ أىبو خراش ُب معٌت النَّػ ٍفس الركح :
ىقبا ً
ساله كالنَّػ ٍفس ًمٍنو بً ًشدقً ًو
ى

يف ً
كل يػٍنج إًال ج ٍفن س و
كمٍئػىزىرا
ى ي ى ى ى

كالنفس ىاىنا الركح كما ذكر ؛ كمنو قوؽبم  :فاضت نىػ ٍف يسو ؛ كقاؿ الشاعر :
كادت النَّػ ٍفس أى ٍف تفيض علىي ًو إً ٍذ ثىػول ح ٍشو ريطىوة كبػر ً
كد
ى
ىٍ
ى ى ى ىٍ يي
كح  ،كالنَّػ ٍفس ما يكوف بو التمييز  ،كالنَّػ ٍفس الدـ  ،كالنَّػ ٍفس األىخ  ،كالنَّػ ٍفس دبعٌت ًعٍند
قاؿ ابن خالويو  :النَّػ ٍفس ُّ
الر ي

 - 1ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة (نفس)  ،مج  ، 6 :ج ، 05ص ، 0055كينظر  :الزبيدم سيد ؿبمد مرتضى  ،تاج العركس  ،دار
ليبيا للنشر كالتوزيع  ،بنغازم  ،مادة (نفس)  ،ج ، 0ص. 965-902
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الركح  ،كالنَّػ ٍفس ما يكوف بو التمييز فى ً
شاى يد ينبا قولو سبحانو  :ﭽ ﭧ ﭨ
قاؿ ابن برم  :أىما النَّػ ٍفس  ُّ :ي
ي
ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ الزمر  ، 24 :فالنَّػ ٍفس األيكىل ىي اليت تزكؿ بزكاؿ اغبياة  ،كالنَّػ ٍفس الثانية اليت تزكؿ

بزكاؿ العقل  ،كأىما النَّػ ٍفس الدـ فشاىده قوؿ السموأىؿ :
ً
ً
وسنىا
يل على ىح ِّد الظُّبَّات نػي يف ي
تىس ي

ً ُّ ً ً
كلىٍي ىس ٍ
ت ىعلى ىغ ٍَت الظبىات تىسيلي

1

كإًمبا ظبي الدـ نىػ ٍفسان ألىف النَّػ ٍفس زبرج خبركجو  ،كأىما النَّػ ٍفس دبعٌت األىخ فشاىده قولو سبحانو  :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ النور  ، 46 :كأىما اليت دبعٌت ًعٍند  ،فشاىده قولو تعاىل حكاية عن عيسى : 

ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ المائدة  ، 664 8أىم تعلم ما عندم كال أىعلم ما عندؾ ،
ً
ً
ت
ب  ،أىم تعلم غييب ألىف النَّػ ٍفس ؼبا كانت غائبة أيكق ىع ٍ
كاألىجود ُب ذلك قوؿ ابن األىنبارم  :إف النَّػ ٍفس ىنا الغىٍي ي
على الغىٍي ً
ب  ،كيشهد بصحة قولو ُب آخر اآلية قولو  :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ اؼبائدة  ، 116 :كأىنو قاؿ
 :تعلم َّغٍييب يا ىعالَّـ الغيي ً
وب .
ي

كالعرب قد ذبعل النَّػ ٍفس اليت يكوف هبا التمييز نىػ ٍف ىس ٍُت  ،كذلك أىف النَّػ ٍفس قد تأٍمره بالشيء كتنهى عنو  ،كذلك
عند ا ًإلقداـ على أىمر مكركه  ،فجعلوا اليت تأٍمره نىػ ٍفسان  ،كجعلوا اليت تنهاه كأىهنا نفس أيخرل ؛ كعلى ذلك قوؿ
الشاعر :
ً
ً
العٍي ً
ش في ٍس ىحةه
ىيؤام ير نىػ ٍف ىسٍيو  ،كُب ى

أىيى ٍستىػ ٍرًج يع ُّ
ورىا ؟
الذ ٍؤبىا ىف أ ٍىـ ال يىطي ي

كأىنشد الطوسي :
ت قائًلىها
لٍ تى ٍد ًر ما ال  ،كلى ٍس ى

عمرؾ ما ًع ٍشت ً
آخىر األىبى ًد
ى
يٍى
ً
يختًها  ،كل تى ىك ًد
ف ىيها كُب أ ٍ

ً
ك فبيٍىًتيان
ىكلٍ تيػ ىؤام ٍر نىػ ٍف ىسٍي ى

 - 1السموأؿ  ،الديواف ( ضمن  :ديواف عركة بن الورد كالسموأؿ )  ،د ط  ،دار بَتكت للطباعة كالنشر  ،بَتكت 1059 ،ق 1299ـ  ،ص
. 21
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كقاؿ آخر :
كل يغ َّمى ىَت ياهبا
ىًذب ٍد فىػىرجان ًم ٍن ِّ

ً
ابن ىٍب ىد وؿ
فس قالت  :ائٍت ى
فىػنىػ ٍف ىس ى
ام نى ه

ً
ًو
ضابػي ىها
ىك ىخاضبىة ل يػي ٍغ ًن ىعٍنها خ ى

اج ىه ٍد قباحك  ،ال تى يك ٍن
س تقوؿ ٍ :
كنىػ ٍف ه

يعّب هبا عن ا ًإلنساف صبيعو كقوؽبم  :عندم ثالثة أىنٍػ يف و
س  .ككقولو تعاىل  :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
س َّ
كالنَّػ ٍف ي
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ الزمر  ، 34 8قاؿ ابن سيده  :كقولو تعاىل  :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ىض ًمر كال أىعلم ما ُب نفسك أىم ال أىعلم ما ً
حقي ىقتيك
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ المائدة  ، 664 8أىم تعلم ما أ ٍ ي
ً
ً
لمو  ،فالتأىكيل تعلى يم ما أىعلى يم كال أىعلى يم ما تعلى يم  .كقولو تعاىل  :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﭼ
كال ما عٍن ىد ىؾ ع ي
آؿ عمراف  ، 99 :أىم وبذركم إًياه  ،كقولو تعاىل  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ الزمر  ، 24 8ركم
الع ٍقل الذم يكوف بو التمييز  ،كاأليخرل نىػ ٍفس
عن ابن عباس أىنو قاؿ  :لكل إنساف نىػ ٍفساف  :إًحدانبا نفس ى
الركح كقاؿ نبا شيء كاحد
الركح الذم بو اغبياة  .كقاؿ أىبو بكر بن األىنبارم  :من اللغويُت من ىس َّول النَّػ ٍفس ك ُّ
ُّ
الركح مذكر  ،قاؿ  :كقاؿ غَته الركح ىو الذم بو اغبياة  ،كالنفس ىي اليت هبا العقل  ،فًإذا
إًال أىف النَّػ ٍفس مؤنثة ك ُّ
ً
َّ
س نىػ ٍفسان لتولٌد
ناـ النائم قبض اللو نىػ ٍفسو كل يقبض يركحو  ،كال يقبض الركح إال عند اؼبوت  ،قاؿ  :كظبيت النَّػ ٍف ي
النَّػ ىف ً
الرٍك ىح موجود بو .
الركح يركحان ألىف َّ
س منها كاتصالو هبا  ،كما َّظبوا ُّ
س من ىذا أىم أىعرض كأىطوؿ كأىمثل .
ي
س من دارم أىم أىكسع  .كىذا الثوب أىنٍػ ىف ي
كدارؾ أىنٍػ ىف ي
كيقاؿ  :ىذا اؼبنزؿ أىنٍػ ىفس اؼبنزلُت أىم أىبعدنبا .
امتد حىت يصَت هناران بيٌنان  .كتىػنىػفَّس النهار كغَته َّ :
الصبح أىم تىػبىػلَّج ك َّ
امتد كطاؿ  .كيقاؿ للنهار إذا زاد :
َّس
ي
كتىػنىػف ى
ضح اؼباءى .
َّس  ،ككذلك اؼبوج إذا نى ى
تىػنىػف ى
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كقاؿ الفراء ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ التكوير  ، 19 :قاؿ  :إذا ارتفع النهار حىت يصَت هناران بيٌنان
ً
ً
ٍ
س.
ىم ٍ
س عليو بالشيء  ،بالكسر  :ى
ض َّن بو كل يره يى ٍستأىلو  ،ككذلك نىف ىسو عليو كنافى ى
ضمونا بو  .كنىف ى
كجاء ُب القاموس احمليط أف النفس  :عُت الشيء  :جاء نفسو  ،السعة كالرم  :كمنو شراب ذك نفس أم ذك رم
 .النفيس  :اؼباؿ الكثَت  ،كالنفس الركح .

1

2

كجاء ُب أساس البالغة "  :ىدفى ىق نفسو أم دمو  ،كمنو النفاس كالنفساء"

كقاؿ صاحب الصحاح  « :كمن اجملاز النفس دبعٌت الدـ  ،يقاؿ  :ساؿ نفسو ؛ أم دمو »

3

ب  :النفس وعلم النفس في االصطالح .
اختلف الباحثوف ُب تعريف النفس كعلم النفس  ،إال أف التعريفات تدكر ُب ؾبملها على أف النفس  ،كعلم النفس
يدالف على اػبفايا اإلنسانية  ،كما هبوؿ ُب خواطر اإلنساف  ،كما يًتتب على ذلك من االنعكاسات السلوكية .
كتّبز النفس من أىم تلك اؼبواضيع  ،اليت تظل ؿبور حبث كتنقيب لدل الباحثُت  ،كاؼبفكرين ُب ـبتلف األزماف ،
كليس شبة فيلسوؼ إال كأدىل بدلوه  ،كتعرض ؽبا بشيء من التحليل ؛ إذ سبحورت حبوثهم كآراؤىم اؼبتعلقة دبوضوع
النفس حوؿ فكرة أساسية كاحدة ىي  :معرفة طبيعتها كنزعاَتا كميوؽبا كعالقاَتا دبا حوؽبا .
كلقد كاف اليونانيوف السباقُت الذين خاضوا ُب مضمارىا  ،كجنحوا إىل دراستها علهم هبدكف فيها طريقا ؼبعرفة
حقيقتها ككنهها :

 - 1الفَتكز أبادم ؿبمد بن يعقوب  ،القاموس احمليط  ،ط ، 3دار الرسالة  ،د ت  ،ص. 606
 - 2الزـبشرم  ،أساس البالغة  ،دار صادر كدار بَتكت للنشر كالطباعة  1260 ،ـ  ،ص . 606
 - 3اعبوىرم إظباعيل بن ضباد  ،الصحاح  ،ربقيق أضبد عبد الغفور العطار  ،مادة (نفس)  ،ج ، 3ص. 293
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كمن أشهر علماء اليوناف الذين ربدثوا عن النفس  ،كحبثوا ُب أسرارىا " فيثاغورث " ، 1Pythagoreكالذم يرل
أف النفس تًتكب من جزئيات لطيفة  ،ال تقع ربت اغبس  ،كىذه اعبزئيات ىبطت من الشمس  ،كدخلت األجساد
 ،فأحيتها ككىبتها اغبركة .
كما تكلم " ديبوقراطس" 2 Demoaqrattsعن النفس كرأل أهنا تًتكب من عدد من الذرات النارية سبتزج مع
ذرات اعبسم كىي سبب اغبياة كاغبركة  ،فإذا قل عددىا خارت قول اعبسم كإذا فارقت اعبسم تسبب اؼبوت .

3

أما أفالطوف  4 Platonفرأيو مستمد من رأم سقراط حيث اعتّبىا جوىرا حقيقيا ُب اإلنساف مستقلة  ،كاغبياة
صفة خارجة عن اعبسم كموجودة فيو بالقوة مستعدة  ،كالنفس ال تفعل سول أف زبرج تلك اغبياة من القوة إىل الفعل
 ،أم من اػبفاء إىل الظهور  ، 5كما يعتّب النفس نقطة اتصاؿ بُت عاؼبُت نبا عال اؼبثل كعال اغبس .

6

كأما " أرسطو "  7 Aristoteفيعرفها بأهنا كماؿ أكؿ عبسم طبيعي آيل  ،فمعٌت أكؿ  :إخراج الفعاؿ كاالنفعاالت
 ،معٌت آيل  :اعبسم اؼبركب .

8

 - 1فيلسوؼ كرياضي يوناين كلد سنة  065ؽ ـ ُب ساموس  ،كتوُب سنة  055ؽ ـ  ،أسس صبعيات فلسفية كدينية  ،ينظر ُ :ب سبيل
موسوعة فلسفية – فيثاغورس – مصطفى غالب  ،ط ، 0منشورات دار كمكتبة اؽبالؿ  ،بَتكت  ، 1293 ،ص . 33-13ك (اؼبوسوعة
الفلسفية اؼبختصرة  ،ج ، 9ص. )955
 - 2ديبوقراطس (065ؽ.ـ 365-ؽ.ـ) فيلسوؼ يوناين قضى طبس سنوات عند مهندسي مصر  ،عاش ُب أثينا  ،أسس مدرسة  ،من
مؤلفاتو ُ :ب جهنمك ُ ،ب الفضيلة ُ ،ب األفالؾ  ( ،انظر  :اؼبوسوعة الفلسفية اؼبختصرة  ،ج ، 1ص. )000
 - 3موفق ىاشم صفر اغبليب  ،االضطرابات النفسية عند األطفاؿ كاؼبراىقُت  ،ط ، 9مؤسسة الرسالة 9555 ،ـ  ،ص. 95
 - 4مصطفى غالب ُ ،ب سبيل موسوعة فلسفية ( أفالطوف )  ،ص. 91-10
 - 5ضبو قاسم ُ ،ب النفس كالعقل لفالسفة اإلغريق كاإلسالـ  ،ط ، 3مكتبة األقبلو اؼبصرية  ،مصر  ،د ت  ،ص . 65
 - 6ضبو قاسم  ،ا ؼبرجع نفسو  ،ص. 95
 - 7أرسطو (390ؽ.ـ399 -ؽ.ـ) فيلسوؼ يوناين تتلمذ على يد أفالطوف  ،كىو مؤسس اؼبدرسة اؼبشائية  ،من مؤلفاتو  :ؿباكرة ُب خلود
خلود النفس  ،اػبطابة  ،الشعر  ،ما بعد الطبيعة) ينظر ُ :ب سبيل موسوعة فلسفية (أرسطو)  ،مصطفى غالب  ،ص 10كموسوعة أعالـ
الفلسفة  ،ج ، 1ص. )069
 - 8حنا الفاخورم – خليل اعبّب  ،تاريخ الفلسفة العربية  ،ط  ، 3دار اعبيل  ،بَتكت  ، 1223 ،ج ، 9ص . 090كينظر  :مصطفى
غالب ُ ،ب سبيل موسوعة فلسفية ( أرسطو)  ،ص 95كما بعدىا .
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كيبثل كتابو النفس كاحدا من أىم اؼبصادر الفلسفية اليت تناكلت النفس اإلنسانية  ،يقوؿ أرسطو  « :كالذم ح ٌدكا بو
بقوتُت  ،إحدانبا
النٌفس ىو شيئاف  :حركة االنتقاؿ  ،كإدراؾ األشياء بأنفسهم كالقضاء عليها  ،فالنفس ؿبدكدة ٌ
1
فاصلة ُب األشياء قاضية عليها  ،كىي فعل الفكر كاغبس  ،كاألخرل حركة االنتقاؿ عن األماكن » .
كالنفس عند أبيقور  : 2 Épicureجسم حار لطيف للغاية تتألف مع اعبسم كتنحل باكباللو .

3

أما إذا حبثنا عن مفهومها عند أىل الكالـ كالفلسفة من العرب اؼبسلمُت فنلمس تأثرىم الشديد هبذا الفكر اليوناين ،
كُب معظم األ حياف قبد الًتصبة اغبرفية للنص اإلغريقي  ،لكن ىذا ال يعٍت أهنم ل يفندكا اآلراء كيناقشوىا  ،بل كاف
ؽبم منهجهم اػباص اؼبستمد من العقيدة اإلسالمية الذم حاكلوا بو إرضاء الدين كالعقل معا  ،كسنلمح ذلك من
خالؿ آرائهم .
4
فعالة بالطبع  ،قابلة
فإخواف الصفا  :النفس ُب نظرىم جوىرة ركحانية ظباكية نورانية حية بذاَتا  ،عالمة بالقوة ٌ

للتعاليم  ،فعالة ُب األجساـ كمستعملة ؽبا  ،كمتممة لألجساـ اغبيوانية كالنباتية إىل كقت معلوـ ٍب إهنا تاركة ؽبذه
األجساـ أك مفارقة ؽبا كراجعة إىل عنصرىا كمبدئها .

5

كعرفها الكندم6بأهنا جوىر بسيط إؽبي ركحاين ال طوؿ لو  ،كال عمق  ،كال عرض  ،كنور من نور البارم .

7

 - 1أرسطو طاليس  ،النفس  ،ترصبة إسحق بن حنُت  ،ربقيق  :عبد الرضباف بدكم  ،د ط  ،دار القلم  ،بَتكت  ،د ت  ،ص . 69
 - 2أبيقور  ،فيلسوؼ يوناين (301ؽ.ـ 961 -ؽ ).من مؤلفاتو  :الرسائل  ،مقالة ُب الطبيعة أفكار رئيسية  ( .ينظر  :موسوعة أعالـ
الفلسفة  ،ج ، 1ص. )96
 - 3ؿبمد جالؿ شرؼ  ،اهلل كالعال كاإلنساف ُب الفكر اإلسالمي  ،د ط  ،دار النهضة العربية  ،بَتكت  ،د ت  ،ص. 990
 - 4إخواف الصفا  :صباعة ربطت بينهم أكاصر الصداقة فأسسوا فرقة فكرية ذات طابع سياسي كديٍت  ،كقد تركزت ُب البصرة ُب القرف العاشر
اؼبيالدم  ،كمن أعالمه ا أبو سليماف البسيت  ،اؼبقدسي  ،علي بن ىاركف الزقباين  ، ..كمن آثارىم ؾبموعة رسائل ُب علوـ ـبتلفة  ،ينظر :
مصطفى غالب ُ ،ب سبيل موسوعة فلسفية ( إخواف الصفا )  ،ص  35 -.10ك ( موسوعة أعالـ الفلسفة  ،ج  ، 1ص. ) 02
 - 5حنا الفاخورم -اؼبرجع السابق  ،ج  ، 1ص. 965
 - 6أبو يوسف يعقوب بن إسحاؽ الكندم (951ـ960-ق960 -ـ905-ق) عال بالدين كالفلسفة كالرياضيات كالفلك  ،من مؤلفاتو :
 :رسالة ُب العقل ( ينظر  :موسوعة أعالـ الفلسفة  ،ج ، 9ص. )262
 - 7حنا الفاخورم  ،اؼبرجع السابق  ،ج ، 9ص. 191
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كأما ابن سينا ، 1فحديثو عنها كا ىتمامو هبا فاؽ كل كصف  ،ككسب عصا السبق على كافة العلماء الذين سبقوه ُب
التحدث عنها من قبل كمن بعد  ،كمع أف أكثر أفكاره كآرائو فيها أرسطوطاليسية  ،فإف لو نظريات كتعليالت ىبالف
هبا أرسطو متأثرا دبا يعتلج ُب أعماقو من إيباف عميق باإلسالـ .
كلقد ق ٌدـ ابن سينا الّباىُت العقلية اؼبقنعة  ،اليت تثبت كجود النفس كجوىرة ركحانية قائمة بذاَتا  ،كأصل للقول
اؼبدركة كاحملركة كاحملافظة للمزاج  ،كاؼبتصرفة ُب أجزاء اعبسم اإلنساين كونو ؿبتاجا إليها سباـ االحتياج ُب حُت أف
النفس ال ربتاج إليو ُب شيء .
كيرل أنو ال يتعُت جسم كال يتحدد إال إذا اتصلت بو نفس خاصة بينما النفس ىي ىي سواء اتصلت باعبسم أـ ل
تتصل بو  ،كال يبكن حسبو أف يوجد اعبسم بدكف النفس  ،ألهنا مصدر حياتو كحركتو  ،على العكس تعيش النفس
تغَت اعبسم كأصبح شبحا من األشباح .
دبعزؿ عن اعبسم  ،كال أدؿ على ذلك أهنا مىت انفصلت عنو ٌ
ُب حُت أف النفس باالنفصاؿ كالصعود إىل العال العلوم ربيا حياة كلها هبجة كسعادة  ،فالنفس إذف جوىرة ركحانية
ربانية قائمة بذاَتا .
كيقوؿ  « :ذات النفس ليس بسم بل ىو جزء للحيواف كالنبات ىو صورة أك كالصورة  ،أك كالكماؿ  ،فنقوؿ اآلف
أف النفس يصح أف يقاؿ ؽبا ما يصدر عنها من أفعاؿ ». 2
كالنفس كما يرل ابن سينا تسوس البدف  ،كما أهنا تدرؾ اؼبعقوالت  ،يوجد شبو بينها كبُت القوة اغبيوانية النزكعية
اليت ربدث فيها ىيئات زبص اإلنساف فيتهيأ هبا بسرعة فعل أ ك انفعاؿ مثل اػبجل كاغبياء كالضحك كالبكاء كما
أشبو ذلك .

 - 1مصطفى غالب ُ ،ب سبيل موسوعة فلسفية ( ابن سينا )  ،ص. 35-16
 - 2مصطفى غالب  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 2
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كيعتقد ابن سينا أف النفس صورة اعبسم سبكنو م ن الظهور دبظهره اؼبخصوص بو  ،كمن القياـ بأعمالو ككاجباتو
اػباصة بو  ،فيقوؿ فيها  « :كل ما يكوف مبدأ لصدكر أفاعيل  .فإننا نسميو نفسا  ،كىذه اللفظة اسم ؽبذا الشيء
ال من حيث ىو جوىره  ،كلكن من جهة إضافة مالو أم جهة ما ىو مبدأ ؽبذه األفاعيل » .

1

كيذىب ابن سينا أيضا إىل اعتبارىا جوىرا خفيا يغيب عن اغبس تبدك آثارىا ُب الوظائف كالقول اليت تنشأ بسبب
اتصاؽبا بالبدف ، 2كللتوفيق بُت الرأيُت تعتّب جوىرا كصورة ُب حُت كاحد  ،جوىر ُب حد ذاتو  ،كصورة من حيث
صلتها باعبسم كىي كاحدة كاغبركة كاإلدراؾ كنبا من آثار النفس .

3

كعرفها التهانوم فقاؿ  :يطلق عند اغبكماء باالشًتاؾ اللفظي على اؼبفارؽ عن اؼبادة ُب ذاتو دكف فعلو  ،كىو على
قسمُت  :نفس فلكية  ،كنفس إنسانية .

4

أما ابن مسكويو فعنده إف النفس ناسوتية  ،كالركح الىوتية  ،فالنفس ىي ُب األصل اإلنساف فإذا صقلت بالرياضة
سرا من أسرار اهلل عز كجل .
كأنواع الذكر صارت ركحا ترقى إىل أف تصَت ٌ

5

كما رب ٌدث أبو حامد الغزايل 6عن " النفس البشرية " فاستخدـ للداللة عليها ألفاظا أربعة  :النفس  ،ك القلب ،
خص النفس دبفهوـ أكثر مشوال لإلنساف كأكسع استعماال من ـبتلف األلفاظ األخرل .
كالركح  ،كالعقل  ،كقد ٌ

7

 - 1ابن سينا  ،الفن السادس من الطبيعيات  ( ،علم النفس) الطبيعيات من كتاب الشفاء  ،د ط  ،دـ  ،د ت  ،ص. 52
 - 2ضبو قاسم  ،النفس كالعقل لفالسفة اإلغريق  ،ص. 69
 - 3مصطفى عشوم  ،مدخل إىل علم النفس اؼبعاصر  ،د ط  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،اعبزائر  ،د ت  ،ص. 11.19
 - 4التهانوم  ،كشاؼ اصطالحات الفنوف  ،ج ، 0ص . 910
 - 5ابن مسكويو َ ،تذيب األخالؽ كتطهَت األعراؽ  ،د ط  ،مطبعة ؿبمد علي صبيح  ،القاىرة  1959 ،ـ  ،ص. 9
 - 6مصطفى غالب ُ ،ب سبيل موسوعة فلسفية (أبو حامد الغزايل)  ،ص. 16
 - 7عبد الكرمي العثماف  ،الدراسات النفسية عند اؼبسلمُت كالغزايل بوجو خاص  ،د ط  ،القاىرة  ،مكتبة كىبة  ، 1291 ،ص. 09-03
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أما ابن تيمية فرأيو إسالمي ؿبض ل يعتمد فيو على علماء اإلغريق كاليوناف فيقوؿ  .. « :فال تكمل نفس فقط إال
بعبادة اهلل كحده ال شريك لو » ، 1كقد رأل أف النفس قائمة بنفسها باقية بعد اؼبوت منعمة أك معذبة ٍ ،ب تعاد إىل
البدف  ،كعنده النفس من باب ما يقوـ بنفسو اليت تسمى جوىرا كعينا ليست من باب األعراض .

2

كلقد كردت النفس على صور متع ٌددة فردية كصباعية  ،كىي تدؿ أكثر فبا تدؿ على اإلنساف ككائن حي ذم أصل
كاحد يتكاثر كيكسب كيشعر  ،كينفعل كما كردت أحيانا للداللة على طوية اإلنساف كجوىره .

3

السمع كاإلبصار كاالستجابة كىي ليست بوىم أك
كىكذا فإف النفس اإلنسانية كائن لطيف ؿب ٌدد اؼبعال لو خصائص ٌ
اجملردة .
معٌت  ،كلكنها شفافة غَت مرئية بالعُت اؼبادية ٌ

4

من خالؿ ىذا نالحظ أف النفس مكنوف عميق ليس من السهل استجالء كل بواطن اػبفاء كالتعقيد ُب جوانبها
احملَتة كاؼبدىشة .
أما علم النفس ( ُب الطب النفسي ) فهو فرع من العلوـ  ،يبحث ُب السلوؾ كاػبّبة  ،كاألفعاؿ  ،كالعمليات
العقلية لإلنساف  ،كيبحث ُب اػبّبة اليت يبر هبا الكائن اغبي خالؿ تفاعلو مع بيئتو  ،كُب اغبياة الشعورية
كالالشعورية دبظاىرىا الداخلية كاػبارجية .

5

 - 1ابن تيمية تقي الدين  ،ؾبموع الفتاكل  ،ترتيب عبد الرضباف بن ؿبمد بن قاسم  ،مكتبة اؼبعارؼ  ،الرباط  ،د ت  ،كتاب اؼبنطق  ،مج2
 ،ص136
 - 2ابن تيمية تقى الدين  ،اؼبصدر السابق  ،مج ، 2ص. 923
 - 3بلقاسم ؿبمد الغايل  ،مالمح اإلعجاز النفسي ُب القرآف الكرمي  ،ؾبلة كلية الشارقة للعلوـ الشرعية كاإلنسانية  ،اجمللد ، 0العدد ، 1ؿبرـ
1099ق-فّباير9556ـ  ،ص. 9
اعبماس  ،مع اهلل ُب أعماؽ النفس اإلنسانية  ،دمشق مركز نور الشاـ للكتاب  ،ط ، 1223 ، 1ص. 30
 - 4ضياء الدين ٌ
 - 5حساف العمد قمحية  ،معتز قصعراين  ،الطب النفسي  ،ط  ، 1دار األلباب  ،دمشق  ،د ت  ،ص. 59
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كعرفو الدكتور ؿبمد مصطفى زيداف بأنو  « :علم يدرس اغبياة العقلية الشعورية كالالشعورية دبظاىرىا الداخلية
ٌ
كاػبارجية  ،أك علم كصفي يبحث ُب األعماؿ العقلية من حيث كصفها كتطورىا كعالقة بعضها ببعض كتأثَتىا ُب
السلوؾ » .

1

كعلق على طبيعة ىذا العلم الدكتور أبو ىندم فقاؿ  « :ىو العلم الذم يهتم بدراسة السلوؾ اإلنساين كعالقتو
بالبيئة احمليطة من خالؿ الطريقة العلمية ُب البحث » .

2

كالناظر ُب ىذه التعريفات  ،سواء ُب تعريفات علم النفس  ،أك التعريفات الفلسفية عند اغبكماء كاؼبتكلمُت هبد أهنا
تدؿ ُب ؾبملها على أف علم النفس وباكؿ اكتشاؼ مكنونات النفس البشرية  ،كاستخراج ـبزكهنا كؿباكلة خطاهبا .
إف اؼبعلومات اليت تندرج فيما ظبي فيما بعد (علم النفس) ىي أفكار تكوف من أقدـ احملاكالت النفسية اليت مارسها
اإلنساف منذ أيامو األكىل على كجو ىذا الكوكب األرضي دبا أكدع اهلل ُب ىذا اإلنساف من ذكاء يدرؾ بعض ما يعًتيو
كما يدكر حولو كيشعر بو من ىذا كذاؾ  ،فلقد حاكؿ أف يفهم نفسو  ،كما ربس بو من فرح أك حزف كمن رضا أك
غضب  ،كمن ؿببٌة أك حقدٍ،ب يتعلم كينسى كحُت ينتبو أك يكوف شارد الذىن  ،كما حاكؿ اإلنساف أف يفهم صغَته
الطفل الناشئ حُت يألف اآلخرين أك ينفر منهم إىل غَت ذلك من إحساس كإدراؾ كانفعاؿ كاستجابة كسلوؾ .
بيد أف علم النفس مع جهوده العلمية كبعض إقبازاتو الصائبة يؤكد بكل صراحة علمية  ،أنو ال يزاؿ ُب أكؿ الطريق
لفهم النفس اإلنسانية ُب شىت أبعادىا اإلدراكية كاالنفعالية كالسلوكية االجتماعية كأف أمامو الكثَت ليالحظ كيدرس
كيكشف كىبتّب كيطبٌق .
سجلو تاريخ ؾباؿ علم النفس ُب ذبديد مفهومو  ،كمناىج حبثو نستطيع أف نق ٌدـ
ك ُب ضوء التطور الكبَت الذم ٌ
التصور الشامل كالبسيط ؼبفهوـ ( علم النفس ) كما يلي :

 - 1ؿبمد مصطفى زيداف  ،القرآف كعلم النفس  ،ط ، 1دار مكتبة األندلس  ،بنغازم  ،ليبيا  ، 1263 ،ص. 93
 - 2أبو ىندم كائل  ،كبو طب نفسي إسالمي  ،ط ، 1هنضة مصر للطباعة كالنشر  ،مصر  ، 9559 ،ص . 191
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ىو ذلك اجملاؿ من اؼبعرفة اإلنسانية اليت تدرس السلوؾ اإلنساين  ،قصد التنبؤ بو كؿباكلة تغيَته دبا ىبدـ راحة
كسعادة الفرد .
كما يسعى علم النفس اغبديث ُب تصوره اإلسالمي ُب نطاؽ االذباه التطبيقي للدراسات النفسية إىل االستفادة
الذاتية من دراسة النفس اإلنسانية  ،ألف اإلنساف وباكؿ دراسة غَته من الناس  ،ناظرا لنفسو بعُت الكماؿ  ،فالدراسة
النفسية اؼبوجهة تقدـ لإلنساف نفسو كما ىي ليعرفها ُب مواطن القوة كالضعف  ،كمنابع األمن كاػبوؼ ليكوف على
صلة دائمة باؼبصدر األكؿ للقوة كاألمن إيبانا باهلل تعاىل كاحدا معبودا  ،إشباعا للدافع الفطرم اإليباين ُب تكوين
الضمَت ضبطا للدكافع إشباعا  ،كاعتداال سليما  ،كمراقبة السلوؾ صحة كاستقامة كُب عالقات اإلنساف بغَته خلقا
كنبال كىذه غاية الغايات للدراسات النفسية لإلنساف .

1

كبناء على ىذا فإ ٌف الظاىرة النفسية ال تعدك أف تكوف قول خفية داخل اإلنساف  ،تعمل على ربريك ظاىره لكي
يتخذ سلوكا معينا يتناسب مع الباعث الداخلي  ،كيكاد ينحصر اىتماـ علم النفس باعبانبُت اؼبذكورين إذ يعٌت
بدراسة « االستجابة حياؿ مثَت معُت » .

2

 - 1عبد اغبميد ؿبمد اؽبامشي  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 10
 - 2ؿبمود عبد اهلل ؿبمد خوالدة  ،علم النفس اإلسالمي  ،د ط  ،دار الفرقاف للنشر كالتوزيع  ،األردف  ، 9550 ،ص. 96
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 - 2القلب
1
ً
الشيء عن كجهو .
ويل
رب
:
ب
ل
ق
ال
:
أ -لغة  :جاء ُب لساف العرب ربت مادة (قلب)
ى
ٍ
ى
ٍ
ي
ي

ً
ب الشيءى  ،كقىػلَّبو  :ىح َّولو ظى ٍهران لبىطٍ ون.
قىػلىبو يىػ ٍقلبيو قىػ ٍلبان  ،كىي ضعيفة  .كقد انٍػ ىقلىب  ،كقىػلى ى
كتىػ ىقلَّب الشيء ظهران لبطٍ ون  ،كاغبيَّ ًة تىػتػ ىقلَّب على َّ ً
ب  ،كقىػلٍَّبتيو بيدم تىػ ٍقلًيبان ،
ب أىم انٍ ىك َّ
الرٍمضاء  .كقىػلىٍب ي
ى
ت الشيءى فانٍػ ىقلى ى
ى ى ي
ي
ى
كجٍنبان عبىٍن و
َّ
َّ
َّ
ب  :ىرب َّوؿ  .كقو يؽبم  :ىو يح َّوهؿ
ككالـ ىم ٍق ه
ب ظهران لبطٍ ون  ،ى
لوب  ،كقد قىػلىٍبتيو فانٍػ ىقلىب  ،كقىػلٍبتيو فىػتىػ ىقلب  .كتىػ ىقل ى
تاؿ  ،بصَت بتىػ ٍق ً
ليب األيمور.
ب أىم يؿب ه
قيػلَّ ه
كال يقلَّب اغب َّو يؿ  :الذم يػ ىقلِّب األيمور  ،كوبتاؿ ؽبا  .كركم عن معاكية  ،ؼبا ً
َّ
ب على فراشو ُب
ٍ
ٍ
ي
ي ي
ى
احتيضىر :أىنو كاف يػي ىقل ي
ي ي
ىمىرضو الذم مات فيو  ،فقاؿ  :إًنكم لتيػ ىقلِّبيو ىف يح َّوالن قيػلَّبا .
ً
ً
الص ٍعب ك َّ
الذليوؿ  ،كقىػلَّبهما ظى ٍهران لبىطٍ ون  ،ككاف
ب َّ ى
قي يكبَّةى النار ،أىم رجالن عارفان باأليمور  ،قد ىرك ى
كُب النهاية  :إف يك ى
يٍؿبتاالن ُب أيموره  ،ىحسن التَّػ ىقلُّ ً
ب.
ىى
طار ،
ب أ ٍىر ى
كل يػي ىقلِّ ٍ
ضها البىػٍي ي

ً
بار
كال غبىٍبػلىٍيو هبا ىح ي

ً
َّ
ائمها من عًلَّة هبا  ،كما باؼبر ً
ب منها .
أىم ل يىػ ٍقل ٍ
ب قىو ى
يض قىػلىبىة أىم علة يػي ىقل ي
ً
َّ
صَّرح بذلك اللحياين  ،كاعبمع :
ب  :يم ٍ
ب ال يف ىؤاد  ،يم ىذ َّكر  ،ى
ضغةه من ال يف ىؤاد يم ىعلقةه بالنِّياط  .ابن سيده  :ال ىق ٍل ي
كال ىق ٍل ي
لوب  ،األيكىل عن اللحياين  .كقولو تعاىل  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ
ب كقي ه
أىٍقػلي ه
ت فال تىػٍنساه أىبدان
يل  ، عليك  ،فىػ ىوعاه قىػ ٍلبيك  ،كثػىبى ى
الشعراء  67 - 671 8قاؿ الزجاج  :معناه نىػىزىؿ بو جّب ي
 .كقد يعّب بال ىق ٍل ً
الع ٍقل  ،قاؿ الفراءي ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ ق 8
ب عن ى
معك
كجائز ُب العربية أىف ى
ك ى
ب  ،كما قىػ ٍلبيك معك ؛ تقوؿ  :ما ىع ٍقلي ى
تقوؿ  :ما لى ى
 : 15أىم ىع ٍق هل  .قاؿ الفراءي  :ه
ك قىػ ٍل ه
ب أىم تىػ ىف ُّه هم كتى ىدبُّػهر .
ب قىػ ٍلبيك ؟ أىم أىين ذىب ىع ٍقلي ى
ك ؟ كقاؿ غَته  :ؼبن كاف لو قىػ ٍل ه
 ،كأىين ىذ ىى ى
 - 1ابن منظور  ،لساف العرب  ،مج  ، 0 :ج  ، 01مادة ( قلب)  ،ص . 3613
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1
كركم عن النيب  ، أىنو قاؿ  «:أىتاكم أىىل اليمن  ،ىم أىر ُّؽ قلوبان  ،كأىلٍ ً
بالرقة ،
ف
القلوب ِّ
صى
ىي
ى
ُت أىفٍئ ىدة »  ،ىفو ى
ى
ى
ي

كاألىفٍئً ىدةى باللُِّت  .ككأ َّ
كس ىويٍداءى قلبو ؛
ىخ ُّ
ص من ى
ىصٍب ي
بأى
الفؤاد ُب االستعماؿ  ،كلذلك قالوا  :أ ى
ت ىحبَّةى قلبًو  ،ي
ىف ال ىق ٍل ى
كأىنشد بعضهم :
اب ىرمى ىضباطىةى قىػ ٍل ًبو
لىٍي ى
ت الغير ى

ىس يه ًمو اليت ل تػي ٍلغى ً
ب
ىع ٍم هرك بأ ٍ

كقيل  :ال يقليوب كاألىٍفئً ىدةي قر ً
يباف من السو ًاء  ،كىكَّرىر ًذ ٍكىرنبا  ،الختالؼ اللفظُت تأٍكيدان  .كقاؿ
ي
ب قىػ ٍلبان لتىػ ىقلُّبًو ؛ كأىنشد :
بعضهم  :يظبِّي ال ىق ٍل ي
ب إًالَّ ًم ٍن تىػ ىقلُّبو ،
ما يظبِّ ىي ال ىق ٍل ي

ؼ با ًإلنٍساف أىطٍوارا
ك َّ
ص ًر ي
م يى ٍ
الرأٍ ي

سٍبحا ىف يم ىقلِّب ال يقليوب  ،كقاؿ اللٌو تعاىل  :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
كركم عن النيب  ، أىنو قاؿ  :ي

ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ األنعام . 661 8

ً
بعض العرب ييس ِّمي غبمةى ال ىقلٍ ً
جاهبا  :قىػ ٍلبان  ،كفيػ ىؤادان  ،قاؿ  :كل أىرىم
ب يكلها  ،ىش ٍح ىمها كح ى
قاؿ األىزىرم  :كرأىيت ى
ى

ً
ً
العلىقة السوداءي ُب جوفو .
ب ىي ى
يىػ ٍفرقيو ىف بينهما  ،قاؿ  :كال أينٍكر أىف يكوف ال ىق ٍل ي
ً
ب قىػ ٍلبان  :ىشكا قىػ ٍلبو .
كقىػلىبو يىػ ٍقلًبيو كيػى ٍقليبو  ،الضم عن اللحياين ى
كحده  :أ ى
ىصاب قىػ ٍلبىو  ،فهو ىم ٍقليوب  ،كقيل ى
كجاء ُب ؿبيط اللغة :
ً
ضغىة من ال يفؤاد معلَّ ىقةه بالنػِّي ً
ً
اط  .كُب اغبى ًديث َّ " :
الر يج ىل :
ت َّ
ب  :يم ٍ
إف ِّ
ب ال يق ٍرآف يس" كقىػلىٍب ي
يى
ى
لكل ىش ٍيء قىػ ٍلبان كإف قىػ ٍل ى
ال ىق ٍل ي
ً
ً
ت قالب :
كم ٍو ه
الب  :داءه يىأٍ يخ يذ البىع ىَت يى ٍشتىكي منو قىػ ٍلبىو فىػيى يموت  ،بىعَته ىم ٍقلي ه
ٍ
أصبت قىػ ٍلبىو  .كال يق ي
وب كناقىةه ىم ٍقليوبىةه  .ى
ً ً
وب .
ب ال يقلي ى
شدي هد ييصٍي ي
كقىػلٍب النَّخ ًلة  :شطٍبةه بيضاء ىزبرج ُب كس ًطها  ،كيقاؿ  :قيػلٍ ً
ب  ،كصبىٍ يعو قًلىبىةه .
ي ٍ
ي
ي ي ىى
ى ى
ب كق ٍل ه
ه
ً
ت قيػ ٍلبىها .
أخىر ىج ٍ
كأ ٍقػلىبىت النَّخلةي ٍ :

2

 - 1البخارم  ،الصحيح  ،كتاب اؼبغازم  ،رقم اغبديث  ، 0325 :ص.010
 - 2الصاحب إظباعيل بن عباد  ،احمليط ُب اللغة  ،تح :ؿبمد حسن آؿ ياسُت  ،دط  ،عال الكتب ف بَتكت  ،دت ،ج ،6ص95
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ب -اصطالحا :
قاؿ الغزايل  :ىو لطيفة ربانية ركحانية ؽبا هبذا القلب اعبسماين تعلق كتلك اللطيفة ىي حقيقة اإلنساف كىو اؼبدرؾ
العال العارؼ من اإلنساف كىو اؼبخاطب كاؼبعاقب كاؼبعاتب كاؼبطالب  ،كؽبا عالقة مع القلب اعبسماين .
كقاؿ أيضان  :ىو الركح اإلنساين  ،اؼبتحمل ألمانة اهلل اؼبتحلي باؼبعرفة  ،اؼبركز فيو العلم بالفطرة  ،الناطق بالتوحيد
بقولو بلى .

1

كقاؿ الشريف اعبرجاين (ت 718ق 1818،ـ) ُب التعريفات : 2القلب لطيفة ربانية ؽبا هبذا القلب اعبسماين
الصنوبرم الشكل اؼبودع ُب اعبانب األيسر من الصدر تعلق كتلك اللطيفة ىي حقيقة اإلنساف كيسميها اغبكيم
النفس الناطقة كالركح باطنو كالنفس اغبيوانية مركبة كىي اؼبدرؾ كالعال من اإلنساف كاؼبخاطب كاؼبطالب كاؼبعاتب .
أما القلب ُب القرآف  ،فإف اآليات القرآنية ربدثت عن القلب الذم ىو موضع التلقي للوحي ؛ فقاؿ تعاىل  :ﭽ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ البقرة 75 8
كأيضا القلب اؼبتقلب بُت اآلثاـ كاؼبنيب  ،قاؿ تعاىل  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭼ البقرة 471
كقاؿ  :ﭽ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ ق  ، 11 8كالقلوب منها السليم كمنها اؼبريض كمنها اؼبيٌت

 ،كصبع ىذا ُب قولو تعاىل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ
الحج  32 - 34 8كأف ىذه القلوب يطبع عليها كزبتم  ،فقاؿ تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭼ الجاثية 41 8
 - 1أبو حامد الغزايل  ،إحياء علوـ الدين  ،ط ، 9دار الفكر  ،بَتكت  ،لبناف  ، 1292 ،ج 3ص.059
 - 2الشريف اعبرجاين علي بن أضبد السيد  ،معجم التعريفات  ،تح  :صديق اؼبنشاكم  ،د ط  ،دار الفضيلة  ،القاىرة  9550 ،ـ ،
ص. 105
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كأهنا موضع الذكرل  ،فقاؿ  :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ ق 8
. 15
إذف فهذا القلب الذم يتقلب بُت اػبَت كالشر كبُت اللُت كالقسوة  ،كبُت اؼبوت كاغبياة  ،ىو الذم يتلقى الوحي
كىو ؿبل التذكر كالعظة  ،فجاء القرآف بركحانيتو ليصلح ىذا القلب كيهديو  ،قاؿ ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ التغابن  66 8فينعكس صالحو كىدايتو على اعبسد كلو  ،قاؿ  « : أال إف ُب اعبسد
مضغة إذا صلحت صلح اعبسد كلو  ،كإذا فسدت فسد اعبسد كلو ».
وبمل قولو تعاىل  :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ البقرة 8
 ، 61كقولو تعاىل ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ البقرة 8
 ، 5كقولو تعاىل ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ الحج 24 8
 - 8الروح في اللغة والقرآن :
قاؿ ابن فارس  :الراء كالواك كاغباء  ،أصل كبَت مطٌرد يدؿ على سعة كفسحة كاطٌراد  ،كأصل ذلك كلو الريح  ،كمنو
الركاح  :العشي  ،كظبي بذلك لركح الريح  ،فإهنا األغلب َتب عند الزكاؿ  ،كيقاؿ أركاح
الركح  :نسيم الريح  ،ك ٌ
الشجر :
كتركح ٌ
الرجل  :إذا رجعت إليو نفسو بعد اإلعياء  ،كمنها اؼبراح  :حيث تأكم اؼباشية بالليل كالدىن الركح ٌ :
أم تفطٌر بالورؽ  ،كمنو أريح يقاؿ لكل شيء كاسع  ،كاألروبي  :الرجل الواسع اػبلق النشيط إىل اؼبعركؼ يرتاح ؼبا
الركح  :النفخ  ،ظبي ركحا ألنو ريح ىبرج من
طلبت كيراح قلبو سركرا  ،كالركح  :الرضبة ؛ كالرضبة  ،كالركح  :النفس  ،ك َّ
الريح .

1

قاؿ الغزايل  :تطلق الركح على معنيُت  :جسم لطيف منبعو ذبويف القلب اعبسماين  ،فينتشر بواسطة العركؽ
الضوارب إىل سائر أجزاء البدف كفيضاف أنوار اغبياة كاغبس كالبصر كالسمع كالشم منها على األعضاء يضاىي فيضاف

 - 1ابن فارس  ،معجم مقاييس اللغة  ،ج ، 9ص. 006-006
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النور من السراج الذم يدار ُب زكايا البيت  ،فإنو ال ينتهي إىل جزء من البيت إال كيستنَت بو  ،كاغبياة مثاؽبا النور
اغباصل ُب اغبيطاف  ،كالركح مثاؽبا السراج  ،كتطلق على اللطيفة العاؼبة اؼبدركة من اإلنساف .
قاؿ ابن القيم  « :كظبيت الركح ركحا ألف هبا حياة البدف » .

1

2

النبوة  ،الركح اليت
أما ُب القرآف فقد كردت على معاف متع ٌددة  ،منها الرضبة  ،االسًتاحة  ،جّبيل  ، األمر ٌ ،
تقوـ ُب األجساد  ،كاليت دبعٌت القرآف .
كاآلية اليت يبكن أف تدؿ على األكؿ  ،ىي قولو تعاىل  :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ اإلسراء .63 8
إذ َّ
الركح الذم يعيش بو اإلنساف  ،قاؿ الشوكاين  « :قد اختلف الناس ُب
اؼبفسرين يرجحوف أف اؼبعٌت  ،ىو ٌ
إف ٌٍ
الفراء
الركح اؼبسؤكؿ عنو  ،فقيل  :ىو الركح اؼبدبٌر للبدف الذم تكوف بو حياتو  ،كهبذا قاؿ أكثر ِّ
اؼبفسرين  ،كقاؿ ٌ
الركح الذم يعيش بو اإلنساف ل ىبّب اهلل  بو أحدا من خلقو  ،كل يعط علمو أحدا من عباده  ،فقاؿ  :ﭽ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ اإلسراء  63 8أم إنكم ال تعلمونو  ،كقيل الركح اؼبسؤكؿ عنو جّبيل  ،كقيل عيسى ،
كقيل القرآف  ،كقيل ملك من اؼبالئكة عظيم اػبلق  ،كقيل خلق كخلق بٍت آدـ  ،كالظاىر القوؿ األكؿ » ، 3مع أف
4
تعرضو ؽبذه اآلية كذكر
كعند
ابن القيٌم يقوؿ  « :إف الركح ل تطلق ُب القرآف على البدف ال بانفراده كالمع النٌفس »
ٌ

توجيو العلماء ؽبا  ،قاؿ  « :كىذا بناء على أف اؼبراد بالركح ُب اآلية اؼبسؤكؿ عنها ُب اآلية ليست أركاح بٍت آدـ  ،بل
ىو الركح الذم أخّب اهلل عنو ُب كتابو أنو يقوـ يوـ القيامة مع اؼبالئكة كىو ملك عظيم » 5إال أف عبد الكرمي
يسوقو ُب سياؽ اآليات  ،قاؿ  « :إهنا تعٍت ىنا القرآف  .كيوجهها فيقوؿ  « :كيدلك
اػبطيب لو توجيو آخر لو ما ٌ

أ ٌف السياؽ بأكملو يتح ٌدث عن القرآف  ،فاآليات اليت قبلها ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ اإلسراء ٍ - 61 8ب ىذه
 - 1أبو حامد الغزايل  ،إحياء علوـ الدين  ،ج ، 3ص. 053
 - 2ابن القيٌم  ،الركح  ،د ط  ،دار الكتب العاؼبية  ،بَتكت  ، 1260 ،ص. 919
 - 3الشوكاين  ،ؿبمد بن علي  ،فتح القدير اعبامع بُت فٍت الركاية كالدراية كعلم التفسَت  ،د ط  ،دار الفكر  ،بَتكت  ،ج ، 3ص. 900
 - 4ابن القيٌم  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 916
 - 5ابن القيم  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 101
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اآليات اليت بعدىا مباشرة ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
الركح ُب ىذه اآليات ىي القرآف فهو شفاء
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ اإلسراء  ، 66 8فباف أف ٌ

كرضبة للناس  ،فإف سألوؾ عنو فهو من أمر اهلل  ،كلو اجتمعوا صبيعا إنسهم كجنٌهم على أف يأتوا دبثلو ال يستطيعوف

».

1

أما اآليات اليت ذكرت فيها الركح دبعٌت القرآف فقد كردت ع ٌدة آيات هبذا اؼبعٌت  ،قاؿ تعاىل :ﭽ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ النحل  4 8قاؿ البيضاكم « :
الركح الوحي أك القرآف فإنو وبي بو القلوب اؼبيٌتة باعبهل  ،كظبي الوحي ركحا ألنو وبي قلوب اؼبؤمنُت  ،فإف صبلة
الوحي القرآف  ،كىو نازؿ من الدين منزلة الركح من اعبسد» 2كقاؿ تعاىل  :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ غافر 18 8
كظبي ركحا ألف الناس وبيوف بو  ،أم وبيوف من موت الكفر  ،كما ربيا األبداف  ،كقاؿ أبو السعود  «:فإنو خّب
منبئ عن إنزاؿ الرزؽ الركحاين الذم ىو الوحي بعد بياف إنزاؿ الرزؽ اعبسماين الذم ىو اؼبطر  ،أم ينزؿ الوحي
اعبارم من القلوب منزلة الركح من األجساد » 3كقاؿ تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ الشورى 5 8
كظبي القرآف ركحا ؛ تشبيها بالركح اليت أجراىا اهلل باألجساد بعد أف كانت طينا قاؿ تعاىل ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ السجدة . 7 – 5 8

 - 1عبد الكرمي اػبطيب  ،إعجاز القرآف  ،ج ، 9ص. 932-939
 - 2البيضاكم ناصر الدين أبو اػبَت عبد اهلل بن عمر بن ؿبمد الشَتازم الشافعي  ،أنوار التنزيل كأسرار التأكيل  ،إعداد كتقدمي  :ؿبمد عبد
الرضبن اؼبرعشلي ،ط ، 1دار إحياء الًتاث العريب  ،بَتكت  ،د ت  ،ج ، 0ص .119
 - 3أبو السعود  ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآف الكرمي  ،ج ، 6ص . 965
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فّبكح من اهلل تعاىل أصبح ىذا الطُت يعي ما حولو ظبعا كإبصارا كتفكَتا  ،كلوال ذلك لبقي طينا ال قيمة لو  ،كبركح
القرآف أبصر اإلنساف طريقو اؼبستقيم ُب ىذه اغبياة ال ٌدنيا  ،كإال لبقي يعيش ُب ظلمة كضالؿ  ،قاؿ ابن القيٌم « :
خص هبا  من قىبًل كحيىو كعمل بو » .
ألف حياة األركاح كالقلوب بو  ،كىذه اغبياة الطيٌبة ىي اليت ٌ

1

كأما العقل  ،فهو الذم يقبل على األشياء  ،فيدركها على حقيقتها  ،كيستدؿ بظواىر األمور على ما كراءىا ،
كيتوصل إىل معرفة اهلل  ،كالقلب يسَت كراءه  ،فيحب اػبَت الذم أثبت العقل أنو خَت كالعكس  ،فلوال العقل
المتزجت نزكات النفس خبفقات القلب كعواطفو  ،كلوال القلب لظل بنياف الفضائل ؾبرد رسوـ  ،فالعقل ىو القدرة
الكاشفة كالقلب ىو القدرة الدافعة .

2

عما يربط
كل يكتف العلماء كالفالسفة بتحديد ماىية النفس كالقلب كالركح كالعقل كحسب  ،بل راحوا يبحثوف ٌ
بينها كىل ىي ـبتلفة أـ كاحدة ؟ كما موقعها من اعبسم ؟ كما يربطها بو ؟
رأل اؼبعتزلة « أف العالقة بُت النفس كاعبسم إمبا تتم بواسطة الركح اؼبنتشر ُب البدف بينما يرل األشاعرة أف النفس
ال تفٌت بفناء البدف  ،كبعد اؼبوت تصعد أركاح الطائعُت إىل اعبنة كتذىب أركاح العاصُت إىل النار » .

3

كعند الصوفية  :ليس ىناؾ قدمي سول اغبق تعاىل  ،كىذا يدؿ على أف النفس حادثة  ،أما عالقتها بالبدف عالقة
شوقية ال يبطل ببطالهنا اعبوىر  ،كنفوس األشقياء  ،تتعذب باعبهل أما الصاغبات فتناؿ جوار اهلل ما ال عُت رأت
كال أذف ظبعت ، 4أم تبقى ال نفس ُب عال الّبزخ مشتملة على عناصرىا الثالث  :العقل كالقلب كالركح  ،كبالقلب
تدرؾ العوال احمليطة هبا  ،أما الركح فهي اؼبغذية كاحملرؾ كدبا أهنم – العقل كالقلب كالركح -أمور غَت حسية فيسهل
اتصاؽبم ببعضهم كذبد صاحبهم يزداد علما بعد موتو .

5

 - 1ابن القيٌم  ،إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف  ،ربقيق ؿبمد حامد الفقي  ،ط ، 9دار اؼبعرفة  ،بَتكت  ، 1260 ،ج ، 1ص. 93
 - 2ؿبمد سعيد رمضاف البوطي  ،من الفكر كالقلب – فصوؿ من النقد ُب العلوـ كاالجتماع كاألدب  ،د ط  ،دار اؽبدل  ،د ت  ،ص26
 - 3ؿبمد جالؿ شرؼ  ،اهلل كالعال كاإلنساف ُب الفكر اإلسالمي  ،د ط  ،دار النهضة العربية  ،بَتكت  ،د ت  ،ص. 906-900
 - 4ؿبمد كفا األمَتم  ،آيات اهلل تعاىل  ،د ط  ،دار الرضواف  ،حلب  ،د ت  ،ج ، 9ص ، 992ص . 996
 - 5حنا الفاخورم – خليل جّب  ،تاريخ الفلسفة العربية  ،ج ، 9ص. 920
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فإذا نظرنا إىل اؼبعاين اللغوية للنفس كالركح كالقلب  ،كقارنا ذلك بالتعريفات االصطالحية ؽبذه اؼبعاين كجدنا أف
الفرؽ بينها يكاد يكوف رفيعا إف ل تكن ربمل اؼبعاين ذاَتا  ،قاؿ ابن القيٌم  « :فسميت النٌفس ركحا أل ٌف هبا حياة
البدف » .

1

كترديو .
ظبوه كترقٌيو  ،أك اكبطاطو ٌ
كأما النفس كمصدر للمعرفة  ،فهي منبع القول الباطنية ُب اإلنساف  ،كمناط ٌ
كقد كاف سقراط يقصر حبثو على عال اإلنساف  ،كيرل أ ٌف اؼبعرفة العميقة  ،إمبا تكوف بنظر اإلنساف ُب نفسو .
فمن أقوالو اؼبأثورة  « :اعرؼ نفسك بنفسك » كقديبا قيل  :من عرؼ نفسو فقد عرؼ ربٌو ؛ فالنٌفس ىي اليت ذبعل
اإلنساف يستعذب العذاب ُب سبيل اؼبثل العليا اليت يؤمن هبا  ،كتدفعو إىل البحث الدائم عن آفاؽ جديدة يفصح
ي
فيها عنها  ،كاإلنساف – على ما فيو من نقائص – أظبى من الطبيعة  ،ألنو إذا استهوتو القول اليت ربيط بو  ،فبنفسو
يقدر على تكييفها  ،أما إذا غلبتو على أمره  ،فإنو يقدر أف ينشىء ُب أعماؽ نفسو عاؼبا أكّب  ،هبد فيو منابع من
القوة
السعادة كاإلؽباـ ال ح ٌد ؽبا كالهناية  ،كمع أ ٌف حياة اإلنساف ُب ىذا الوجود شاقٌة  ،فليس لعال نفسو نظَت ُب ٌ
ٌ
صوره القرآف ٌقوة مبدعة  ،كركح متصاعدة  ،تسمو قي يدما من حالة
كاإلؽباـ كاإلبداع « فاإلنساف ُب صميم كيانو كما ٌ
كجودية إىل حالة أخرل » .

2

كقاؿ أرسطو  « :ؼبا كاف اإلنساف يتألف حبسب طبيعتو من نفس كجسد  ،ككانت النٌفس أعلى قيمة من اعبسد ،
معُت  ،فإف كجود اعبسد  ،إمبا يكوف من أجل
كما كاف األقل شأنا يندرج ربت األفضل ُب سبيل ربقيق ىدؼ ٌ
كجود النٌفس  ،ككبن نعلم أف النفس تكوف ُب جزء منها عاقلة  ،كُب جزء آخر غَت عاقلة  ،كأف اعبزء غَت العاقل منها
أقل قيمة من العاقل » .

3

 - 1ابن القيم  ،الركح  ،ص . 919
 - 2ؿبمد إقباؿ  ،التجديد الديٍت ُب التفكَت اإلسالمي  ،ربقيق عباس ؿبمود  ،د ط  ،دـ  ،مصر  ، 1200 ،ص. 12
 - 3أرسطو  ،دعوة للفلسفة  ،قدمو للعربية مع تعليقات كشرح  :عبد الغفار مكاكم  ،دط  ،دار التنوير للطباعة كالنشر كالتوزيع ف بَتكت ،
لبناف  ،دت  ،ص. 05
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كقد تناكؿ الفالسفة منذ عصر النهضة النٌفس  ،كحاكلوا ربديد طبيعتها كموقعها من اعبسم كىو ما أشار إليو
ديكارت ُب كتابو ( مقاؿ عن اؼبنهج )  ،فقاؿ  «:إ ٌف اإلنٌية أم النٌفس اليت أنا هبا  ،ىي متمايزة سباـ التٌمايز عن
اعبسم  ،بل كىي أيسر أف تعرؼ ،كأيضا لو ل يكن اعبسم موجودا البتٌة لكانت النٌفس موجودة كما ىي بتمامها»

1

قاؿ ابن طفيل ُب ذكر الفرؽ بُت النفس كالركح  :الركح ىو من أمر اهلل  ،كىو الذم يسكن القلب  ،كىو مبدأ اغبياة
أما النفس فهي الذات اؼبدركة العاقلة ُب اإلنساف .

2

كقد رأل بعض الدارسُت أف النفس جامع بُت اعبسم كالركح  ،كرابط بينهما إذ « ىي تعطي صفاَتا للجسد لكي
يستطيع أف تكوف بو  ،كالقدرة اليت تعطيها أك سبنحها الركح للمادة ذبعل ىذه األخَتة ربيا ُب عال األكىل  ،أم أف
سبتد بو  ،كىذه القدرة ىي النفس  ،فالنفس ىي الصلة اليت ذبمع بُت العنصرين » .

3

كما تتبع الع ٌقاد آراء اؼبف ٌكرين ُب الركح كالنٌفس كالعقل  ،كطرح صبلة من األسئلة  ،أنبها :
ىل الركح كالنٌفس كالعقل شيء كاحد أك ىي أشياء ـبتلفات ؟ كىل ىي فردية أك عامة ُب صبيع األحياء العاقلة ؟
فيقوؿ  « :فمنهم من يقوؿ  :إ ٌف العقل كالركح كاعبسد كلها ىي قواـ العنصر اجملرد ُب اإلنساف  ،كإ ٌف ما عداىا
عنصر جسدم قابل لالكبالؿ  .كالركح ُب أعلى ىذه ال ٌدرجات ٍ ،ب تنحدر درجات النٌفس فتلقي باعبسد ُب اغبياة
اغبيوانية  ..كالقائلوف بذلك يقولوف إف العقل عاـ ُب صبيع العقالء  ،كإنو غَت متوقف على األفراد ؛ ألف أحكامو
كاحدة ُب صبيع العقوؿ كقضاياه ثابتة ُب صبيع األحواؿ  .كذلك على خالؼ النٌفس اليت زبتلف بأذكاقها كمشتهياَتا
بُت فرد كفرد كبُت حاؿ كحاؿ فشأهنا شاف اعبسد ُب التٌميٌز كالتٌحيٌز كقبوؿ الفناء » .

4

كما يلخص ىذه الفركؽ ُب ضوء االستعماؿ القرآين ُب كتابو  :اإلنساف ُب القرآف  ،فيقوؿ  « :كمن اؼبقابلة بُت ىذه
القول  ،كما ذكرت ُب الكتاب اؼببُت  ،قد نتبُت أف الركح ىو أقرهبا إىل اغبياة الباقية  ،كأخفاىا عن اؼبدارؾ اغبسية ،
 - 1رينيو ديكارت  ،مقاؿ عن اؼبنهج  ،تر  :ؿبمود اغبضرم  ،د ط  ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب  ،مصر  ،د ت  ،ص . 919
 - 2ؿبمد جالؿ شرؼ  ،اهلل كالعال كاإلنساف  ،ص. 399
 - 3ندرة اليازجي  ،مقالة ُب العقل كالنفس كالركح  ،د ط  ،دار اليقظة العربية  ،د ت  ،ص. 61
 - 4عباس ؿبمود العقاد  ،الفلسفة القرآنية  ،د ط  ،دار هنضة  ،مصر  ،د ت  ،ص. 151
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كأنو اعبانب الذم استأثر اهلل بعلمو  ،كاحتجب عن أنبيائو ؛ ألنو سر الوجود اؼبطلق  ،ال قدرة للعقل اإلنساين احملدكد
عن اإلحاطة بو  ...أما العقل كالنفس ُب بياف القرآف الكرمي  ،فالراجح أف النفس أقرهبما إىل الطبع أك القوة اغبيوية
اليت تشمل اإلرادة كما تشمل الغريزة  ،كتعمل كاعية كما تعمل غَت كاعية  ،كتأٌب ُب موضعها من اآليات الكثَتة
ربس النعمة كالعذاب  ،كتلهم الفجور كالتقول ،
مرادفة للقوة اليت يدركها النوـ  ،كالقوة اليت يزىقها القتل  ،كالقوة اليت ٌ
مهتدية هبدم العقل أ ك منقادة لنوازع الطبع كاؽبول  ...فجملة ىذه القول من النفس كالعقل كالركح ىي الذات
اإلنسانية ُب حالة من حاالَتا  ،كال تتع ٌدد الذات اإلنسانية بأية صورة من صور التٌع ٌدد ؛ ألهنا ذات نفس أك ذات
ركح أك ذات عقل  ،فإمبا ىي إنساف كاحد ُب صبيع ىذه اغباالت » .

1

كيفرؽ أحد العلماء بُت النفس كالركح قائال َّ « :
إف النفس تطلق على أمور  ،ككذلك الركح  ،فيتٌحد مدلوؽبما تارة ،
كىبتلف تارة  ،فالنفس تطلق على الركح  ،كلكن غالبا ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدف  ،كأما إذا أخذت
ؾبردة فتسمية الركح أغلب عليها  ،كأما الركح فال يطلق على البدف  ،ال بانفراده  ،كال مع النفس » .
ٌ

2

 - 1عباس ؿبمود العقاد  ،اإلنساف ُب القرآف  ،ط ، 9دار الكتاب العريب  ،بَتكت  ، 1262 ،ص. 39-36
 - 2ابن أيب العز ؿبمد بن عالء الدين الدمشقي  ،العقيدة الطحاكية  ،تح  :ناصر الدين األلباين  ،ط ، 9اؼبكتب اإلسالمي ، 1299 ،ج 9
 ،ص. 009
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 -4داللة النفس في الشعر الجاهلي :
صورىا الشعراء فإننا قبدىا قد كردت دبعٌت الركح  ،كما
إذا حبثنا عن معاين النفس ُب الشعر اعباىلي  ،ككيف ٌ
كردت دبعٌت الذات  ،فأما ما جاء من حديث عنها دبعٌت الركح  ،فال يتجاكز أبياتا معدكدة .
كأما ما جاء من حديث عن النفس دبعٌت الذات فإنو متعدد اعبوانب كالدالالت  ،كقد كرد مع النفس مصاحبات
تضمنو اؼبوقف من قضايا تتصل باإلنساف
لفظية  ،جعلت للنفس داللتها اػباصة ُب السياؽ  ،كانعكس ذلك على ما ٌ
الشعراء ؽبا  ،فهي مصدر لإلحساس كاؼبشاعر
كتصور ٌ
ُب مواجهة الوجود كاجملتمع  ،كما تتصل بطبيعة النٌفس ٌ
كاألفكار  .كؽبذا قبدىم يقفوف منها موقفا يشبو اؼبوقف من الغَت  ،كيتح ٌدثوف إليها حديثا يقًتب ُب بعض اؼبواقف
من اغبوار الشعرم ذم الصبغة الفلسفية .

1

فمن أكثر اؼبعاين كركدا ُب الشعر اعباىلي للنفس أهنا استعملت دبعٌت الركح ؛ إذ ارتبطت رؤية الشعراء ؽبا بالرؤية
اعباىلية للزماف  ،كللحياة كاؼبوت  ،كارتبطت دبا سيطر على كعي اعباىليُت من معتقدات  ،كقد كانوا على يقُت بأف
اؼبوت ليس فناء للجسد فحسب  ،بل ىو أساسا فناء للنفوس .
يقوؿ زىَت :

2

ً
فوس يهم
الناس تىفٌت ني ي
يل أ َّىف ى
بىدا ى

ىكأىموا يؽبيم ىكال أىرل َّ
ىر فانًيا
الد ى

فالبيت يكشف عن كعي الشاعر بأف الفناء ىو فناء النٌفوس  ،فالنفس ىي مصدر اغبياة  ،كفناؤىا فناء لصاحبها .
كيرل عبيد بن األبرص أف النفس تقصد إىل اؼبوت عامدة ككأف رسالتها أف سبوت فنراه يقوؿ :
ىعمام يهم
صي بىً َّ
أ ىيك ٌ
ٍت ىكأ ى
ىؽبا م َّدةه فىػنفوس العً ً
باد
ي ي ي
ً ً
شت ما ىسَّرين
فىػ ىواللىو إًف ع ي

3

ىف اؼبنايا ىؽبم ر ً
اص ىده
بًأ َّ ى ي
إًلىيها كإًف جهدكا ً
قاص ىده
ى ىى
ت ما كانى ً
ت العائً ىده
ىكإًف ًم ُّ

 - 1حسن عبد اعبليل يوسف  ،النفس ُب الشعر اعباىلي  ،ط ، 1دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر  ،اإلسكندرية  ،مصر  ، 9552 ،ص10
 - 2زىَت بن أيب سلمى  ،الديواف  ،صنعو ثعلب  ،د ط  ،الدار القومية  ،مصر  ، 1260 ،ص. 960
 - 3عبيد بن األبرص  ،الديواف  ،ربقيق سَت شارلس لياؿ  ،د ط  ،دار اؼبعارؼ  ،مصر  ،د ت  ،ص. 0
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فالنفوس ىي اليت تطلب اؼبوت  ،كىي ُب الوقت نفسو زبشاه كَترب منو  ،كيكشف ىذا عن مفارقة ظاىرة ؛ حيث
ذبتمع النقائض ُب نفس اإلنساف  ،كىو تناقض يكشف عن أف مأساة اإلنساف عند ىؤالء اعباىليُت ل تكن اؼبوت
فقط  ،بل ىي اغبياة أيضا .
كيصور امرؤ القيس اؼبوت ُب اؼبرض على انو تساقط أنفس فيقوؿ :
ً
يح اغبىياةً ىكما أىرل
ىكما خ ي
فت تىّب ى
َّ
وت ىصب ىيعةن
فس ىسب ي
فىػلىو أىهنا نى ه

1

ً
ىقوـ فىأىلبًسا
تى ي
ضيق ذراعي أىف أ ى
ً
ط أىن يفسا
فس تيساقً ي
ىكلىكنَّها نى ه

فالنفس كما يراىا امرؤ القيس  ،ىي الركح اليت هبا اغبياة  ،كما يؤؼبو أهنا ليست نفسا كاحدة فتفارؽ جسده دفعة
كاحدة فيهوف عليو أل اؼبوت مرضا  ،كجواب الشرط ُب قولو  :فلو أهنا نفس سبوت صبيعها  :تقديره  :لكاف أىوف ،
فكأمبا ىي أنفس متعددة تسقط تباعا  ،حيث تفارؽ اغبياة أعضاء جسمو عضوا عضوا.
يقوؿ عنًتة بن شداد ُب أرجوزة لو :

2

ًَّ
كات أىىلىها
فوس يسبلىها
إً َّف اؼبنايا يمد ًر ه
ىكإمبا تىلقى الني ى
ى
كخَت ً
آجاؿ الني ً
فوس قىتليها
ىى ي
كلقاء النفوس سبيلها يعٍت موَتا  ،فاؼبنايا تدرؾ أصحاهبا  ،كلكل نفس منية  ،كخَت اؼبنايا للنفوس القتل .
ككانت العرب تزعم أف ركح القتيل الذم ل يدرؾ ثأره تصَت ىامة تزقو عند قّبه  ،تقوؿ اسقوين اسقوين  :فإذا أدرؾ
بثأره طارت  ،كمنو قوؿ ذم اإلصبع العدكاين :
يا ىع ً
اؽبامةي اًس يقوين
يث تى ي
يك ىح ي
صيت أيضر ى
شيميت ىكىمن ىق ى
قوؿ ى
مرك إف ال تى ىدع ى
ي

3

 - 1امرؤ القيس  ،الديواف  ،شرح األعلم الشنتمرم  ،ربقيق الشيخ أيب شنب  ،الشركة الوطنية  ،اعبزائر. 156
 - 2عنًتة بن شداد  ،الديواف  ،ربقيق ؿبمد سعيد مولوم  ،اؼبكتب اإلسالمي  ،بَتكت  ، 1266،ص. 392
 - 3اؼبفضليات  ،ربقيق كشرح  :أضبد ؿبمد شاكر ك عبد السالـ ؿبمد ىاركف  ،ط  ، 6دار اؼبعارؼ  ،القاىرة  ،د ت  ،ص . 163
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كاؼبوت يطلب النفس  ،ألنو موكل بالنفوس ال يقبل دكهنا بدال كال رىنا يقوؿ األسود بن يعفر النهشلي :
وؼ كالنبا
إف اؼبنيٌةى كاغبتي ى

اؼبخارـ يرقياف سوادم
ييوُب
ى

لن يرضيا مٍت كفاء ر و
ىينة
ى
ىى

من د ً
كف نىفسي طارُب كتًالدل
ي

1

كاؼبعٌت أف اؼبوت يًتقٌبو ُب كل مكاف  ،كلن يرضى أم رىينة من دكف نفسو  ،ألنو يطلب تلك النٌفس دكف غَتىا .
كينتهي شاعر ـبضرـ ىو لبيد بن ربيعة إىل أف النفس ليست سول مستعارة تعود إىل خالقها  ،فنراه يقوؿ :
ىى ًل النى ً
عارةه
فس إٌال يم ىتعةه يمستى ى
ي

2

ىشه ًر
عار فىػتىأٌب ىرَّهبا فىر ىط أ ي
تي ي

كاؼبتعة ما يستمتع بو طاؿ الزمن أـ قصر  ،كمتعة النٌفس اغبياة  ،كىي عارية تعار لصاحبها ٍب تسًتد منو  ،كقد تكوف
ىذه اغبقيقة منطلقا لليأس كاػبوؼ من اؼبوت  ،أك تكوف منطلقا لإلقداـ كاالستهانة باؼبوت .
يقوؿ اغبصُت بن اغبيماـ اؼبٌرم ( ت18ؽ ىػ 818ـ) :
ي
3
ً
ً
ثل أىف أىتىػ ىقدَّما
رت أىستىبقي اغبىيا ىة فىػلىم أ ًىجد
تىأ َّ
ىخ ي
لنىفسي ىحيا نة م ى
فالشاعر حريص على حياة نفسو  ،لكنو رأل أف حياَتا ال يكوف بالتأخر كاػبوؼ كاعبينب  ،كإمبا ما وبفظها ىو
اإلقداـ كالدفاع عنها لتناؿ اغبياة .
كيتصور زىَت شارب اػبمر كأنو فاقد للحياة  ،لفقداف نفسو كعيها كقدرَتا على اغبركة  .حيث يقوؿ :
ًم ًثل دًـ ً
بيح إًذا
الشاد ًف ال ىذ ً
ى

4

كؽ شا ًريهبا
ىؽ ًمنها الر ياك ى
أىتأ ى

ىدبَّت ىدبيبان ىح ٌىت ىزبىَّونىوي

ف صالًبيها
ًمنها يضبىيٌان ىكىك َّ

عما تىراه ي يك ُّ ً
ف ىمنط ىقوي
ىٌ ي ى

أىصبى ىع ُب النى ً
فس ما ييغالًبيها

 - 1اؼبفضليات  ،ص. 916
 - 2لبيد  ،الديواف  ،د ط  ،دار صادر  ،بَتكت  ،د ت  ،ص. 69
 - 3أبو سباـ حبيب بن أكس الطائي  ،ديواف اغبماسة  ،شرح  :أضبد حسن بسج  ،ط ، 1دار الكتب العلمية  ،بَتكت لبناف 1019 ،ىػ
1229ـ  ،ص.30
 - 4زىَت  ،الديواف  ،ص. 969
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فاػبمر من ذلك النوع اعبيٌد  ،كقد مشت ُب عركؽ شارهبا  ،فلم يتح ٌكم ُب نفسو  ،كراح يهذم دكف أف يستطيع
الكف عن الكالـ .
كمن ذلك قوؿ زىَت :

1

سك
اح ىكر ياك ه
كؽ ىكًم ه
ىؽبيم ر ه
ُت قىتلى قىد أيصيبىت
سبىى ٌشى بى ى

ً
تػي ىع ُّل بًو يج ي
لود يى يم ىكماءي
ً
ني ي
فوس يه يم ىكىل يَتىرؽ دماءي

فالشاعر ينظر إىل ىؤالء السكارل ككأمبا قد أصيبت نفوسهم  ،كىو يتصور النفوس شيئا ؿبسوسا يبكن أف يقطر دما
إذا أصيب بغَت اػبمر  ،كيكشف عن ذلك قولو  :أصيبت نفوسهم كل تقطر دما .
كقد ظل مفهوـ النٌفس دبعٌت الركح مؤثرا ُب رؤية الشعراء للنفس دبعٌت الذات  ،كموقفهم منها  ،سواء أكاف ذلك
اؼبوقف حبا إكراما  ،أـ ؾباىدة كتقويبا  ،أـ ضبال ؽبا على اػبطر  ،كتضحية هبا من أجل اآلخرين  ،حيث نرل تلك
الرؤل كاؼبواقف تتميز عن رؤية الذات كعن اؼبوقف منها .

2

رب ٌدث أكثر الشعراء اعباىليُت عن النفس اإلنسانية من منطلق أ ٌف النفس تقوـ مقاـ الذات  ،فنرل حوارا بُت
الشاعر كبُت نفسو  ،كنرل حديثا للشاعر عن حبٌو لنفسو  ،كبث الصّب فيها عند الشدائد  ،كمشاكرة للنفس ،
كلومها  ،كؾباىدَتا  ،كضبلها على اؼبشاؽ  ،كتعزيتها  ،كتعليلها باؼبٌت ،كما نراىم يتح ٌدثوف عن كبح صباح النفس ،
كتلهفها  ،كجشئها
كعن مغالبتها  ،كعذؽبا  ،كاؼبخاطرة هبا  ،كشفائها كؽبفها كجيشاهنا  ،كمرحها  ،ككذهبا  ،كصدقها ٌ
 ،كسقمها كإقدامها  ،كإكرامها  ،كىواهنا  ،كعباجتها  ،كتوقها  ،كتيقنها  ،كسبنيها  ،كنراه يفدم بنفسو  ،كال يعدؿ هبا
نفسا أخرل  ،كيتح ٌدث عن مهجة نفسو  ،كمنية نفسو  ،كتامور نفسو  ،كحاجات نفسو  ،كإحن نفسو  ،كجزعها ،
كصالحها كفسادىا  ،كنرل نفسو تتح ٌدث إليو  ،كتذكره  ،كتصدقو  ،كتك ٌذبو كتغالبو .

 - 1زىَت بن أيب سلمى  ،الديواف  ،ص . 63
 - 2حسٍت عبد اعبليل يوسف  ،النفس ُب الشعر اعباىلي  ،ص . 90
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كقد سبثٌل النفس األنا بعامة  ،أك سبثٌل األنا العلى  ،أك األنا األسفل  ،كقد يواجو الشاعر نفسُت  :سبثٌل إحدانبا األنا
األعلى  ،كاألخرل األنا األسفل .

1

كإذا تأملنا ما ق ٌدمو الشعراء من حديث عن النفس كإليها  ،كجدناىم ينطلقوف من رؤية خاصة للنفس ٍب إىل موقف
ؿب ٌدد منها .
ففي إطار رؤية الشعراء للنفس قبد أهنم نظركا إليها على أهنا ؾبموعة من القول تسيطر على سلوؾ اإلنساف
الًتدد  ،كاإلقداـ ،
كأحاسيسو كمشاعره  ،فهي موطن اػبوؼ  ،كالكذب  ،كالصدؽ  ،كالشك  ،كاللهفة  ،كاغبسرة  ،ك ٌ
كىي تتصف بالغٌت  ،كالفقر  ،كالكرـ  ،كالبخل  ،كغَت ذلك من الصفات .
حب النٌفس كإكرامها  ،إىل ؾباىدة النٌفس كتقويبها كإصالحها ،
كُب موقف ٌ
الشعراء من النٌفس قبدىم ينتقلوف من ٌ
حىت تصل اجملاىدة إىل ضبل النٌفس على اػبطر  ،كمواجهة اؼبوت من أجل عيش كرمي  ،أك ؿببوب عزيز .
الشعراء للنفس سبثٌل منطلقا أساسيا للتعامل مع ىذه النٌفس  .كقد اتٌصلت ىذه الرؤية بالشاعر
شك أف رؤية ٌ
كال ٌ
بوصفو فردا ُب قبيلة  ،كبوصفو صوتا ؽبذه القبيلة  ،كعينا ؽبا كما اتٌصلت بعال الشاعر اعباىلي اتٌصاال كثيقا كبركح
العصر كثقافتو  .كانعكست رؤية الشعراء للنفس على موقفهم منها  ،كجدؽبم معها  ،كحرصهم عليها كـباطرَتم هبا .
كإذا تأملنا حديث الشعراء عن النفس قبد أنو يعكس ثقافة عصرىم كما يعكس معتقداتو .

2

كتصور .
كقد يدىشنا الوضوح ُب حديثهم عن النٌفس لدرجة أننا قبد ما جاء بعد ذلك انعكاسا ؼبا ق ٌدموه من رؤية ٌ
الشعراء إىل النفس على أهنا ؾبموعة القول اؼبسيطرة على سلوؾ اإلنساف  ،كؽبذا يصدر عنها اإلقداـ كاؼبخاطرة
نظر ٌ
الركح متٌصال بتلك
كاػبوؼ كاعبنب كما يتٌصل باؼبشاعر اإلنسانية من نزعات  ،كمع ذلك ظل مفهوـ النٌفس دبعٌت ٌ
الرؤية اتٌصاال كثيقا .
ٌ

 - 1حسٍت عبد اعبليل يوسف  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 90
 - 2حسٍت عبد اعبليل يوسف  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 96
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الشر فأطلقوا
كقد نظركا إىل جوانب اػبَت كدكافعو ُب النٌفس فأطلقوا عليها نٌفس اعبود  ،أك النٌفس الصاغبة كإىل دكافع ٌ
الشر .
عليها نفس البخل أك نفس ٌ
كما رب ٌدثوا عن طبيعة النفس كحاجاَتا  ،كطموحها  ،كضعتها  ،كطيبها  ،كخبثها  ،كعما تضمره من خَت كمن
شر .
كراحوا يص ٌدقوف النٌفس أك يك ٌذبوهنا  ،كهبادلوهنا  ،ذات مفارقة ؽبم ؽبا كينونتها كاستقالؽبا  ..كقد نظركا إىل طبيعة
يغَتىا  ،كأهنا ال يبنعهم ذلك من مواجهة النٌفس  ،كؾباىدَتا  ،كأخذىا
النٌفس فرأكا أهنا ثابتة ال يبكن لصاحبها أف ٌ
بالش ٌدة ُب مواقف كثَتة .
الشٍت (ت88ىػ) :
يقوؿ األعور ٌ
كمن يقًتؼ خلقان سول خلق نفسو

الطبائع
يى ىدعو كتغلبو عليو
ي

إف الطبيعة اإلنسانية عند الشاعر ال تقبل التٌزييف  ،فالشاعر يرل أهنا زبضع غبتمية تتميز بالثبات كال سبيل إىل
اػبالص منها .
كطبيعة النفس ىي ما انطبعت عليو  ،كىي طبيعة تكشف عن أصل صاحبها  ،فالطبع يغلب التٌطبع  ،كمن ٍبٌ فإ ٌف
من وباكؿ أف يظهر نفسو على غَت ما ىي عليو ال ينجح  .يقوؿ حاًب الطٌائي :

1

كمن يػبت ًد ٍع ما ليس من ًخي ًم نىػ ٍف ًس ًو ي ىد ٍعو كيػ ٍغلًبو على النَّػ ٍف ً ً
يم ىها
ىٍ ى
ى ي ى ٍي
سخ ي
كالشك أ ٌف فهم الشاعر لنفسو يبثٌل منطلقا لرؤيتو لتلك النٌفس كموقفها منها  ،كبالتايل يبثٌل منطلقا لرؤيتو للوجود
الشعراء إىل
كاجملتمع  ،كموقفو منهما  .كإذا كاف طبيعة النٌفس تنتظم خصائص كصفات تتٌصل هبذه النفس ؛ فقد نظر ٌ
أنفسهم فوجدكا ؽبذه األنفس حاجات تؤثٌر ُب سلوكهم كموقفهم من الوجود كاجملتمع .
كتتضمن رؤية الشاعر للنفس نوعا من الفهم أك الوعي بنفسو  ،سواء اتٌبع سلوكا يتٌصل بذلك الوعي أـ سلوكا
يناقضو ..
 - 1حاًب الطائي  ،الديواف  ،ص. 99
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بالشدة .
كأكثر الشعراء ينظركف إىل أنفسهم نظرة إعزاز حىت ُب مواقف اجملاىدة كأخذ النٌفس ٌ
إف لكل نفس طبيعتها اػباصة اليت ال يرضى صاحبها أف يسلك مسلكا ىبالف ىذه الطبيعة .
يقوؿ العباس بن مرداس :

1

ً
ف أىك أيبىػلِّغيها يمناىا
ىستىتل ي

توؽ إًىل اؼبعايل
فس تى ي
ىكيل نى ه
ى
فإهنم كانوا أيضا على كعي بوجود أمباط للنٌفس البشرية :
كإذا كاف اعباىليوف على كعي باختالؼ طبائع النفوس ٌ ،
الشريرة .
مبط طيب  ،كمبط غَت طيٌب  ،كأ ٌف كاجبهم أف يطيعوا النٌفس الطيٌبة كيعصوا ٌ
يقوؿ النمر بن تولب :

2

أىما ىخليلي فىًإ ٌين لى ي
عجليوي
ست يم ى
فوس ال ىق ًوـ ً
نىفس لىوي ًمن ني ً
صاغبىةه
ه

ً
فس ًيو ىكما ىز ىعما
ىح ٌىت ييؤامىر نى ى
نيعطي اعبزيل كنىفس تي ً
رض يع الغىنىما
ى ى ه

اػبَتة  ،أما النٌفس اليت ترضع الغنم فإهنا النٌفس
فالنٌفس الصاغبة ىي تلك النٌفس التٌػ ٌواقة  ،أك نفس اعبود  ،أك النفس ٌ
اليت ال َتتم إال بدنيات األمور .
كمن ىؤالء الذين نظركا إىل النٌفس اإلنسانية على أساس أهنا نفساف حاًب الطائي حيث يقوؿ :
ً
ً
طيعٍت
فس اعبود ىح ٌىت تي ى
أيشاكير نى ى

ىتريؾ نىفس البي ً
خل ال أىستىشَتيىا
ىكأ ي
ى

للشر  ،يقوؿ
الشعراء على يقُت بوجود ٌقوتُت داخل النٌفس البشرية كاحدة تدفع اإلنساف للخَت  ،كاألخرل تدفعو ٌ
ك ٌ
عبد قيس بن خفاؼ :

3

ً
شاجىر ُب فيؤ ًاد ىؾ ىمَّرنة
ىكإذا تى ى

ً ً ً ً
ف األىصبى ًل
ىع ِّ
أىمراف فىاعمد لأل ى

إف اإلنساف ىو الذم ىبتار الفعل كىو اؼبسؤكؿ عن ىذا االختيار .
 - 1صدر الدين علي بن الفرج اغبسن البصرم  ،اغبماسة البصرية  ،تح :عادؿ صباؿ سليماف  ،دط  ،اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمية ،1269 ،
ج ، 1ص. 06

 - 2النمر بن تولب  ،الديواف  ،ص. 159
 - 3اؼبفضليات  ،ص. 360
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فعاؿ ُب موقف اإلنساف كمعاناتو ُب مواجهة أحداث اجملتمع كاغبياة .
فحاجات النٌفوس عامل ٌ
يقوؿ النمر بن تولب :

1

أ ًىعذين ر ِّ ً
ص ور ىكع وي
ب من ىح ى
ى
ً
حاجات نىفسي فىاً ً
عص ىم ٌٍت
ىكًمن

فس أ ً
ىكًمن نى و
يعاعبيها ًعالجا
فىًإ َّف لًمضمر ً
ات النى ً
اجا
فس ىح ى
ي ى

الشاعر إىل بعض األمور اليت هبد نفسو عاجزا عن بلوغها  ،كمن ذلك قوؿ عبد اهلل بن معاكية :
كقد تتوؽ نفس ٌ
توؽ إًىل أيموور
أىرل نىفسي تى ي

قص ير دك ىف يمبلىغً ًه َّن مايل
ىكيى ي

فىػنىفسي ال تيطا ًك يعٍت لًبي و
خل

ىكمايل ال يػيبىػلِّغيٍت فىعايل

2

اللوامة  ،أك ىي األنا األعلى  ،كىي النفس اليت تدفع صاحبها إىل الفعل اغبسن  ،كإىل ربقيق
فالنفس ىنا ىي النٌفس ٌ
الذات ربقيقا متميٌزا  ،كىي اليت ذباىد صاحبها من أجل حضرة مليئة  ،كحياة عميقة  ،كعيش كرمي .
الشعراء إظهار مدل الظلم االجتماعي الواقع عليهم من خالؿ إظهار اؼبفارقة بُت كاقعهم كطبيعة
كقد حاكؿ بعض ٌ
حرة تأىب اؽبواف .
نفسهم  ،فهم كإف كانوا عبيدا ُب ذلك اجملتمع فإ ٌف نفوسهم ٌ
يقوؿ سحيم عبد بٍت اغبسحاس :

3

نت ىعبدان فىنفسي يحَّرةه ىكىرمان
إف يك ي

ً
ض اػبيلي ًق
ىسوىد اللىوف إً ٌين أىبيى ي
أىك أ ى

كإذا كاف بعض الشعراء قد نظركا إىل النٌفس نظرة إعزاز كإكبار  ،كسبيٌزت أنفسهم باإلباء كالشمم كالعفة  ،فمنهم نظر
وجس كانعداـ الثٌقة  ،كمن نظر إىل بعض األنفس عند خصومهم فوصفوىا كصفا
إىل النفس نظرة تكشف عن التٌ ٌ
يكشف عن ضعتها كدناءَتا .
يقوؿ أبو دؤاد اإليادم :

4

 - 1النمر بن تولب  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 06
 - 2أبو سباـ  ،ديواف اغبماسة  ،ص. 991
 - 3سحيم عبد بٍت اغبساس  ،الديواف  ،ربقيق عبد العزيز اؼبيمٍت  ،د ط  ،الدار القومية  ،مصر  ، 1260 ،ص. 191
 - 4أبو دؤاد  ،الديواف  ،ص. 313
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بررت كل يستأىل الّبَّ ساعة دناءة نفس ُب طبوؿ من ال ٌذكر .
ى
يكشف الشاعر ىنا عن أف ٌبر صاحبو ل يكن ُب موضعو  ،ألنو بر بإنساف ال يستح ٌقو  ،ؼبا يتٌصف بو من دناءة
نفس كطبوؿ ذكر .
الشعراء عن النٌفس كعن طيبها كخبثها كما يدكر حوؿ ذلك من صفات .
كيتصل بذلك حديث ٌ
يقوؿ اؼبث ٌقب العبدم :

1

ب النى ً
فس بًًو
ال ييبايل طىيِّ ي

ً
ً
رض ىسلًم
ب اؼباؿ إًذا الع ي
ىعطى ى

ىجع يل ى
اؼباؿ لًعًرضي يجنَّةن
أ ى

إً َّف خَت ً
اؼباؿ ما أ ٌىدل ِّ
الذ ىمم
ىى

كيصف لبيد فبدكحو بأنو خَت من غَته نفسا  ،فيقوؿ :

2

أ ىىعُّزيى يم ىحيٌان ىعلىي ًهم ىكىالًكا

ًخبى ًَتيك يم نىفسان ىك ىخَتييك يم أىبان

فهو يفاضل بُت نفسو كنفوسهم كما يفاضل بُت أبيو كآبائهم  ،فاإلنساف ينسب إىل للنفس  ،كما ينسب لألب
كيفاخر هبا مفاخرتو بو .
كالشاعر ُب جدلو مع نفسو يعرؼ أف النٌفس قد تضمر أشياء كمشاعر تتصل باؼبواقف اليت تواجهها .
يقوؿ قبية بن جنادة :

3

ىقوؿ فًر ه ً
ىكيما أ ي
اؽ ال لقاءى لىوي
يقوؿ عوؼ بن األحوص الكاليب :

ً
فس يىأسان يٍبَّ تىسالىا
ىكتيضم ير النى ي
4

وـ يعنى ىيزةو
ىشر ي
فت يى ي
لى ىعمرم لى ىقد أ ى

ىعلى ىرغبى وة لىو ىش َّد نىفسي ىمر ييرىا

 - 1اؼبث ٌقب العبدم  ،الديواف  ،ربقيق  :حسن كامل الصيوُب  ،د ط  ،معهد اؼبخطوطات العربية  ، 1261 ،ص. 996
 - 2لبيد بن ربيعة العامرم  ،الديواف  ،دط  ،دار صادر  ،بَتكت  ،دت  ،ص. 36
 - 3أبو علي القايل  ،األمايل  ،د ط  ،دار الكتب العلمية  ، 1269 ،ج ، 9ص. 01
 - 4اؼبفضليات  ،ص .309
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توجو النٌفس تدفعها أك تكبح صباحها  ،كالنٌفس ىنا تقول النٌفس كتشد من عزـ
فالضمَت بالنسبة للنفس يبثٌل قوة ٌ
صاحبها .
بالشر  ،ككأ ٌف النفس ال زبفي إال شرا .
ككثَتا ما يقًتف ما ُب النٌفس ٌ
يقوؿ سويد بن أيب كاىل اليشكرم :

1

قىد ىكفاين اللىوي ما ُب نىػ ىف ىس ًو
يقوؿ اغبطيئة :

كف ىشيئان ال ي ً
كمىت ما ي ً
ضع
ي
ى
ىى

2

لىما بدا ً ً
يب أىن يف ًس يكم
يل من يكم ىغ ي
ٌ ى ى
عت يىأسان يمبينان ًمن نىوالً يك يم
ىزم ي
أى

ىكىل يى يكن عبًًراحي ًمن يك يم آسي
ً
لحِّر ىك ً
الياس
ىكلىن تىرل طا ًردان ل ي

فالنفس ؿبل أسرار صاحبها  ،كؽبذا فإف النوايا مرتبطة بالنٌفوس  ،كمن شاف الصديق أف ال ىبفي ما ُب نفسو عن
تبُت انو ىبفي شيئا عنو أحدث ذلك أؼبا لو .
صديقو  ،فإذا ٌ
كإذا كاف للنفوس حاجاَتا كأسرارىا  ،كمطالبها فإف التعامل مع تلك النفوس عطاء كحرمانا يًتؾ أثره فيها .
يقوؿ اغبطيئة :

3

فس ىح ٌىت ىذب ىاكىزت
فىما ًز ى
لت تيعطي النى ى

ً
ً
ئت أىك ىد ًع
يمناىا فىأىعط اآل ىف إًف ش ى

الشعراء اعباىليوف إىل النٌفس اإلنسانية ككأهنا ذات مفارقة  ،فراحوا
سبخض عن جدؿ اإلنساف مع نفسو أف نظر ٌ
كقد ٌ
يتحاكركف معها كيتجادلوف كىباطبوهنا  ،كيتح ٌدثوف عنها حديثهم إىل الغَت .
يقوؿ أكس بن حجر ـباطبا نفسو :
أىيَّػتيها النىفس أ ً
ىصبلي ىجىزعا
ي

4

ً َّ
ين قىد ىكقىعا
إ َّف الذم ىرب ىذر ى

 - 1اؼبفضليات  ،ص. 129
 - 2اغبطيئة  ،الديواف  ،شرح ابن السكيت  ،ربقيق  :نعماف ؿبمد طو  ،د ط  ،مكتبة اػباقبي  ،مصر  ، 1269 ،ص. 09
 - 3اغبطيئة  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 199
 - 4أكس بن حجر  ،الديواف  ،ربقيق  :ؿبمد يوسف قبم  ،د ط  ،دار صادر  ،بَتكت  ، 1266 ،ص. 03
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كإسناد الفعل أصبلي اؼبتعدم إىل النفس يعٍت أف النٌفس ىي مصدر اغبزف كاألل  ،كبالتايل فهي مصدر الفرح كالٌلذة
كاؼبتعة كما يعٍت أف النٌفس مصدر اػبوؼ كاغبذر .
يقوؿ امرؤ القيس :

1

أأذكرت نفسك ما لن يعودا

فهاج التٌذ ٌكر قلبا عميدا

يسأؿ الشاعر نفسو  ،فاؼبتكلم كاؼبخاطب كاحد  ،كالنٌفس اؼبضافة لضمَت اؼبخاطب ىي نفس اؼبتكلم  ،فقولو :
أأذكرت نفسك = أأذكرت نفسي  ،كىنا تكوف الثنائية مًتاكبة ؛ حيث يوجد ُب اؼبثاؿ اؼبقابل ثنائية أخرل بُت
الفاعل كنفسو  ،كىذا يكشف عن نوع من الصدع الذم أصاب البناء النٌفسي للشاعر .
كأهنا ذات مفارقة ؽبم .
الشعراء مع أنفسهم حوارا كجدال  ،ك ٌ
كقد أقاـ ٌ
الشعراء يػيىر ٌجي نفسو ككأهنا ذات أخرل :
كقد قبد بعض ٌ
تقوؿ امرأة من طي :

2

ب عيٍت نصبها كاكتئاهبا
تى َّأك ى

كرجيت نفسا راث عنها إيٌاهبا
ٌ
حىت أبػاف كذاهبػا
ككاذبتها َّ

أعلل نفسي باؼبىر َّجم غيبو
ي
كُب تأسية النفس يقوؿ أعرايب قتل أخوه ابنا لو  ،فق ٌدـ إليو ليقتاد منو  ،فألقى السيف من يده  ،كأنشد :
وؿ للنٌفػ ػ ػ ػػس تأساء كتعزية
أقي ي

يدم أصابتٍت كل تيرد
إحدل ٌ

ف عن فىػ ٍقد صاحبو ىذا أخي حُت أدعوه كذا ىكلىدم
كالنبا ىخلى ه
حبق النٌفس على صاحبها  .فإذا كانت النٌفس تتطلب شفاء باالنتقاـ ؽبا أك لصاحبها
إ ٌف تأسية النٌفس تتضمن اعًتافا ٌ
تعرضت ألذل أك إىانة  ،فإ ٌف النٌفس اليت ال ينتقم ؽبا كال يشتفي ؽبا ربتاج من صاحبها تأسية كتعزية  .كقد
إذا ٌ
الصفات اليت اتٌصلت بالنٌفس اإلنسانية من خوؼ كصدؽ
تضمن حديث ٌ
الشعراء عن أنفسهم كإليها كثَتا من ٌ
ٌ
 - 1امرؤ القيس  ،الديواف  ،ص. 01
 - 2أبو سباـ  ،ديواف اغبماسة  ،ص. 951
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ككذب كشك  ،كما تضمن بعض اؼبشاعر اليت اتٌصلت هبا كاللهفة كالتٌحسر كالتٌشفي كاغبب كغَت ذلك من
اؼبشاعر.
معّبا عما تشعر بو نفسو من اػبوؼ :
يقوؿ طرفة ٌ

1

قاؿ ً
صاحيب
ىعلى ًمثلًها أىمضي إًذا ى

ىفديك ًمنها ىكأىفتىدم
أىال لىيتىٍت أ ى

ك ى ًً
فس ىخوفان ىكخالىوي
ى
جاشت إلىيو النى ي

رص ًد
يمصابان ىكلىو أىمسى ىعلى ىغ ًَت ىم ى

كىذا اؼبعٌت نفسو الذم ذىب إليو قطرم بن فيجاءة  ،حينما توجو إىل نفسو معاتبا بعد أ ٍف أحس فيها جزعا ُب
ساحة القتاؿ :
أ ي
طارت ىشعاعان
ىقوؿ ىؽبا ىكقىد ى
َّك لىو سأ ً
فىًإن ً
ىلت بىقاءى يى ووـ
ى

ًمن األ ً
ك لىن تيراعي
ىبطاؿ ىكوبى ى
ى
ىعلى األىج ًل الَّذم لى ً
ك ىل تيطاعي
ى
فىما نىيل اػب ً
لود ًدبيستىطا ًع
ي ي

ً ً
صّبان
صّبان ُب ىؾباؿ اؼبىوت ى
فى ى
2
كقد أدرؾ الشاعر اعباىلي مسؤكلية النفس عن إرشاد صاحبها كىدايتو  ،يقوؿ لبيد :
ما عاتىب اغبَّر ال ىكرمي ىكنى ً
فس ًو
ى
ى ي

ً
ليس الصالً يح
ىكاؼبىرءي ييصل يحوي اعبى ي

كالنفس أيضا مصدر اليقُت  ،يقوؿ امرؤ القيس :

3

َّ
إف اػبليط نىأٍ ىك ىؾ باألمس كاستيقنت بفراقهم نفسي.
الشك كالريبة  ،يقوؿ النابغة الذبياين :
كىي مصدر ٌ
حلىفت فىػلىم أ ً ً
ك ريبىةن
ىترؾ لنىفس ى
ى ي
ي

4

و
ىو طائً يع
ىكىىل يى ىأشبىن ذك أ َّيمة ىك ى

 - 1طرفة بن العبد  ،الديواف  ،شرح  :مهدم ؿبمد ناصر الدين  ،ط ، 3دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ،لبناف 1093 ،ق 9559ـ ،
ص. 90-93
 - 2ديواف لبيد  ،ص. 990
 - 3ديواف امرئ القيس  ،ص. 969
 - 4النابغة الذبياين  ،الديواف  ،ربقيق  :ؿبمد أبو الفضل إبراىيم  ،د ط  ،دار اؼبعارؼ  ،مصر  ،د ت  ،ص. 69
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كيتح ٌدث الشعراء اعباىليوف عن شفاء نفوسهم  ،كقد ارتبط ذلك ُب أغلب مواضعو باالنتقاـ من اػبصوـ  ،يقوؿ
عنًتة :

1

قمها
ىكلى ىقد ىشفى نىفسي ىكأ ى
ب يس ى
ىذى ى

قيل ال ىفوا ًر ًس كيك عنتػر أ ً
ىقدًـ
ى ى ى ىى
ي

كقد تتشظٌى النفس حُت تصطدـ دبا ال تستطيع مواجهتو من أحداث  ،يقوؿ عمرك بن شأس األسدم :
فسوي فيها نيفوسان
ىككانىت نى ي

إًذا القىيتىها ال يىشتىفينا

نظر الشعراء كاؼبفكركف إىل النٌفس دبعٌت الذات  ،ككانت نظرَتم متميٌزة عن النظرة إىل الذات نفسها  ،حيث إ ٌف
الشعراء
الركح  ،كبوصفها مصدر اغبياة ظل داخال ُب مفهومها دبعٌت الذات  ،كظل مؤثرا ُب جدؿ ٌ
مفهوـ النٌفس دبعٌت ٌ
اؼبوجهة للذات .
مع النٌفس  ،فقد ظلوا ينظركف إليها ككأهنا جزء من الذات  ،أك على أ ٌهنا إحدل القول ٌ

2

كقد كقف الشعراء اعباىليوف من أنفسهم موقفا تبدك فيو النٌفس ذاتا ُب مواجهة ذات أخرل يهمها أمرىا  ،كيقلقها
سبخض عن ذلك ؿباكلتهم إصالح ىذه النٌفس كتقويبها  ،عن طريق ؾباىدَتا  ،ككضعها على طريق
شأهنا  .كقد ٌ
الرشد  ،كقهر رغباَتا الدنيا  ،كصوال هبا إىل اؼبستول الالئق بالنٌفس اإلنسانية .
ٌ
الشعراء من يحبِّهم ألنفسهم إىل ؿباكلتهم إكراـ ىذه النٌفس  ،إىل ؾباىدَتا كتقويبها  ،إىل اؼبخاطرة هبا من
كقد انطلق ٌ
أجل حضرة عميقة صحيحة  ،كعيش الئق  ،ككجود أرقى .

3

الشعراء إىل أ ٌف اؼبرء ىو اؼبسؤكؿ عن إفساد نفسو أك إصالحها  ،فهي قوة يبكن تقويبها كتدريبها
كينتهي أحد ٌ
كاالرتقاء هبا .
يقوؿ أبو ذؤيب اؽبذيل

4

كالنىفس ر ً
اغبًةه إًذا ىر َّغبتىها
ى ي

فىًإذا تيػىرُّد إًىل قى و
ليل تىقنى يع

 - 1عنًتة  ،الديواف  ،ص. 962
 - 2حسٍت عبد اعبليل يوسف  ،النٌفس ُب الشعر اعباىلي  ،ص. 03
 - 3حسٍت عبد اعبليل يوسف  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 00

 - 4ديواف اؽبذليُت  ،د ط  ،الدار القومية دبصر  ،مصر  ،ج ، 1ص. 3
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كيقوؿ اؼبقنٌع الكندم مؤكدا مسؤكلية اؼبرء عن نفسو  ،كعن كضعها اؼبوضع الالئق :
ىكما اؼبرءي إًٌال ىح ي
فسوي
يث ىهب ىع يل نى ى
ى

1

ً
فىفي صالًح األ ً
جع ًل
ىعماؿ نى ى
فسك فىا ى

فاؼبرء كالنفس صنواف  ،كليس اإلنساف إال حيث هبعل نفسو  ،كىي مق ٌدمة لن يعي اإلنساف مسؤكليتو عن نفسو ،
كمن ٍبٌ ليجعلها ُب صاحل األعماؿ .

حىت أجازيها
كقاؿ آخر  :إين امرؤ يمكرـ نفسي كمتَّئد من أف إقاذعها ٌ

2

كينتهي شاعر آخر إىل أ ٌف النٌفس ال تق ٌدر بثمن .
يقوؿ األعشى ـباطبا ؿببوبتو :

3

أ ً
ىنت ىسلمى ىى ُّم نىفسي فىاًذ يكرم

يوج يد لًلنى ً
فس ىشبىن
لم ال ى
ىس ي

اعبادة .
كقد ينحاز الشاعر ُب ؽبوىا كؾبوهنا كبعدىا عن ٌ
يقوؿ طرفة :

4

ك شاكًهر
فى ىذرين ىك يخلقي إًنٍَّت لى ى

ً ً
ضر ىغ ًد
ىكلىو ىح َّل بىييت نائيان ع ىند ى

فاؼبالحظ أف حضور النٌفس ُب الشعر اعباىلي  ،كاف حضورا قويا  ،كقد استعملت اللفظة بدالالت ـبتلفة  ،كبرؤل
سرىا أمر شغل اإلنساف العريب بشكل عاـ  ،كالشاعر اعباىلي على كجو اػبصوص .
متنوعة فبا يدؿ على أف ٌ

 - 1صدر الدين البصرم  ،اغبماسة البصرية  ،ج ، 9ص. 92
 - 2أبو سباـ  ،ديواف اغبماسة  ،ص .09
 - 3األعشى  ،الديواف  ،تح  :ؿبمد ؿبمد حسُت  ،د ط  ،مكتبة اآلداب  ، 1209 ،ص. 056
 - 4طرفة بن العبد  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 09
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ثانيا  :أنواع النّفوس التي عرضها القرآن .
لقد كردت كلمة نفس ُب القرآف الكرمي أكثر من ثالشبئة كطبس مرات ُب أكثر من أربعُت سورة  ،كلقد كردت بصيغة
اؼبفرد كاعبمع بصورتُت نفوس كأنفس ،كما كردت مضافة لضمَت اؼبتكلم كاؼبخاطب كالغائب كاؼبذكر كاؼبؤنث كصبعا
كأفرادا أيضا  ،معرفة بأؿ كنكرة .

1

كما ٌأهنا كردت ُب القرآف ربت مدلوالت متعددة  ،أنبها :
 -النفس دبعٌت" الذات" اإلؽبية اؼبق ٌدسة كما ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ

ﭬﭭ

ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭼ األنعام  ، 328كأيضا قولو تعاىل  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ آل
عمران. 11 8
 النفس دبعٌت ال ٌذات اإلنسانية البشرية ككائن حي ُب كحدة متكاملة  ،مثل قولو تعاىل  :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ البقرة  464 8كقولو تعاىل  :ﭽ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﭼ البقرة. 88 8

 كلقد كرد ُب آية كاحدة كلمة ( نفس) مرتُت للداللة على ال ٌذات اإلؽبية  ،كأيضا للداللة على ال ٌذاتاإلنسانية ُ ،ب قولو تعاىل  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ المائدة . 664 8
 النفس دبعٌت أصل اإلنسانية األكىل آدـ ، كما ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ النساء . 6 8
 النفس دبعٌت ضمَت اإلنساف كطويتو كباطنو كعن قبول النٌفس  ،مثل قولو تعاىل  :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ البقرة . 462 8

 النٌفس عامل تغرير كتعزيز لإلقداـ على أمور ال هبوز القياـ هبا مثل التسويل ُب تزيُت مزالق السلوؾ اػباطئ أكاؽبابط أك اؼبنحرؼ .
 - 1عبد اغبميد ؿبمد اؽبامشي  ،حملات نفسية ُب القرآف الكرمي  ،دعوة اغبق  ،السنة الثانية  ،العدد  ، 11صفر 1056 ،ىػ  ،ص. 101
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كما ُب قولو تعاىل ُب قصة سيدنا يوسف  مع إخوتو بعد أف بررت ؽبم أنفسهم منافع إلقائو ُب البئر
ليتخلٌصوا منو ٍ ،ب ما خدعتهم بو نفوسهم من تقدمي حجج كاىية لكل ذلك .
قاؿ تعاىل  :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ يوسف .66 8

 النفس كيراد هبا حينا اعبوانب اؼبكتسبة من الشخصية اإلنسانية ُب مظاىر السلوؾ كعمليات التفكَت كأمباطاػبلق ،كما ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ األنفال . 31 8
 النفس دبعٌت ما ربملو من دكافع كحاجات كرغبات سواء أكانت فطرية كراثية تتقبل التعزيز أك التعديل أككانت مكتسبة تنتظر التنشئة كالتوجيو مع بياف ؼبسؤكلية اإلنساف ُب ذلك ،كما ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ الشمس . 6 - 4 8
كقولو تعاىل  :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ النازعات8
. 26 – 21
 -النٌفس دبعٌت الركح اليت ىي عماد اغبياة العضوية كالوظيفية اليت بذىاهبا يفقد الكائن اغبي حياتو .كما ُب

قولو تعاىل  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ
الزمر  24 8النفس اإلنسانية ُب اإلشارة إىل جانبها اؼبادم العضوم من حيث الفركؽ اعبنسية بُت الذكر
كاألنثى ُب اإلنساف  ،ككذلك ُب عال النبات  ،كأيضا ُب العوال األخرل  ،قاؿ تعاىل  :ﭽ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ يس  14 8كموجز

القوؿ  :فإف كلمة نفس ُب القرآف الكرمي باستثناء داللتها على ال ٌذات اإلؽبية فإهنا تدؿ على اإلنساف الكائن
مقوماتو الوراثية كاؼبكتسبة  ،كُب دكافعو
مكوناتو اعبسمية كالفكرية كالسلوكية كُب ٌ
اغبي اؼبتكامل ُب صبيع ٌ
1
كميولو كما ىو مستعد لو من تعزيز كإعالء أك اكبراؼ أك ىبوط .
كلو أننا أعدنا النظر ُب كل تلك التقسيمات كغَتىا  ،لوجدنا أف تلك األنواع تعود إىل ثالثة أصناؼ ىي :

 - 1عبد اغبميد ؿبمد اؽبامشي  ،حملات نفسية ُب القرآف الكرمي  ،ص. 106 -105
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السليب  ،كىي اليت تسيطر عليها الدكافع الغريزية ،
 -1النٌفس ٌ
األمارة بالسوء  :كىي أحد أنواع النٌفس ُب جانبها ٌ
توجو صاحبها دبا َتواه من شهوات ،
كتتمثل فيها الصفات اغبيوانية  ،كتّبز فيها ال ٌدكافع ٌ
الشريرة  ،فهي ٌ
كؽبذا كانت مأكل كل سوء ،كما ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ يوسف 31 8
الضمَت  ،تؤنٌب صاحبها على ما ٌفرط كأخطأ  ،فيحاسب
 -8النٌفس اللٌوامة  :كىي النٌفس اليت تّبز فيها ٌقوة ٌ
اإلنساف نفسو كما وباسب غَته  ،كؽبذا أقسم اهلل تعاىل بالنٌفس اللٌوامة فقاؿ  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﭼ القيامة . 4 8
 -8النٌفس اؼبطمئنة  :كىي النٌفس اليت استوعبت قدرة اهلل كتبلور فيها اإليباف العميق كالثٌقة بالغيب  ،ال
ألهنا سكنت إىل اهلل كاطمأنٌت بذكر اهلل كأنست بقرب اهلل  ،فهي آمنة مطمئنة ،
يستفزىا خوؼ كال حزف ٌ ،
ٌ
بالسعادة  ،فحق ؽبا أف ىباطبها رب العاؼبُت
الصحة النٌفسية  ،ك ٌ
ربس باالستقرار النٌفسي ك ٌ
الشعور اإلهبايب ٌ
ٌ
بقولو  :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭫ ﭬ ﭭ ﭯ ﭰ ﭼ الفجر8
. 111 - 45
كىذه األنواع الثالثة للنفس اإلنسانية ما ىي إال حاالت يتصف هبا اإلنساف ُب صراعو الداخلي بُت اعبانبُت اؼبادم
كالركحي  ،فهو حينما تسيطر عليو األىواء كالشهوات كاؼبلذات البدنية كالدنيوية توصف نفسو باؼبارة بالسوء  ،كحُت
يكوف ىناؾ ت وازف بُت اؼبطالب البدنية كاغباجات الركحية تكوف النفس مطمئنة  ،كبُت ىذين اؼبستويُت مستول

 - 1بلقاسم ؿبمد الغايل  ،مالمح اإلعجاز النٌفسي ُب القرآف الكرمي  ،ص. 15
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عما يغضب اهلل  ،كيسبٌب لو تأنيب
متوسط وباسب فيو اؼبرء نفسو على ما يرتكب من أخطاء  ،كوباكؿ أف يبتعد ٌ
الضمَت  ،لكنو ال ينجح دائما ُب مسعاه  ،فتكوف النفس ُب ىذا اؼبستول ٌلوامة .

1

األمارة بالسوء مفهوـ الدكافع الغريزية  ،كتقابل النٌفس اللٌ ٌوامة مفهوـ
كُب الدراسات النفسية اغبديثة تقابل النٌفس ٌ
الضمَت  ،كتقابل النٌفس اؼبطمئنة مفهوـ قوة اإليباف كالثقة .

2

كلإلشارة فإف لفظة النفس قد كردت بشكل كبَت ُب القرآف الكرمي  ،سواء كاف ذلك صراحة أك عن طريق ما
سرىا فقاؿ ﭽ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
يشَت إليها كخطاب الوجداف كالكياف  ،كقد دعا إىل التفكر فيها  ،كالنظر ُب ٌ
ﮦ ﭼ الذاريات  ، 46 8بل كأقسم هبا فقاؿ ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ الشمس  ، 5 8كجعل ؽبا القدرة
على الفعل كالًتؾ فقاؿ  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ الشمس . 6 8
أما اغبديث الشريف فقد كردت فيو لفظة النفس دبعاف كثَتة  ،كما ىو اغباؿ ُب القرآف الكرمي  ،بالشكل الذم
يدؿ على أنبية النفس اإلنسانية كعظم أمرىا عند اهلل  كعند رسولو . 
فقد جاءت دبعٌت الوجداف أك السلوؾ أك الشعور أك اإلحساس  ،كىو ما هبيش خباطر الفرد كيشعر بو كينفعل ،
فقد ركل أبو ىريرة أف رسوؿ اهلل  قاؿ  « :يعقد الشيطاف على قافية رأس أحدكم إذا ىو ناـ ثالث عقد ،
يضرب كل عقدة مكاهنا عليك ليل طويل فارقد فإف استيقظ فذكر اهلل اكبلت عقدة فإف توضَّأ اكبلت عقدة فإف
ُّ
ب الن ً
َّفس كإال أصبح خبيث النَّفس كسالف » .
صلى اكبلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيِّ ى

3

ك جاءت دبعٌت الذات اإلنسانية  ،أم ذاتو اليت وبكم هبا األمور كىو اؼبسؤكؿ عنها  ،فعن عبد اهلل بن عمرك بن
العاص  قاؿ  :قاؿ يل النيب « : إنك لتصوـ الدىر كتقوـ الليل  .قلت  :نعم  ،قاؿ  :إنك إذا فعلت ذلك

 - 1ؿبمد عثماف قباٌب  ،القرآف كعلم النفس  ،دار الشركؽ  ،ط ، 1بَتكت  ، 1299 ،ص. 952-959
 - 2عباس ؿبمود العقاد  ،اإلنساف ُب القرآف  ،ص. 39
 - 3البخارم  ،صحيح البخارم  ،كتاب بدء اػبلق  -باب  :ذكر اؼبالئكة  ،رقم اغبديث  ، 3962 ،ص. 390
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ىجمت لو العُت كنفهت لو النفس  ،ال صاـ من صاـ الدىر  ،صوـ ثالثة أياـ صوـ الدىر كلو  ،قلت  :فإين
أطيق أكثر من ذلك  ،قاؿ  :فصم صوـ داكد  : كاف يصوـ يوما كيفطر يوما كال يفر إذا القى » .

1

كجاءت لفظة النفس دبعن الركح كاإلنساف  :فال هبب أف تقتل أك َتاف  ،فعن أنس  قاؿ  :ذكر رسوؿ اهلل 
الكبائر أك سئل عن الكبائر  ،فقاؿ  « :الشرؾ باهلل كقتل النفس كعقوؽ الوالدين ».

2

الصوـ  ،باب صوـ داكد عليو السالـ  ،رقم اغبديث  ، 1262ص. 993
 - 1البخارم  ،اؼبصدر السابق  ،كتاب ٌ

 - 2البخارم  ،اؼبصدر السابق  ،كتاب اآلداب  ،باب عقوؽ الوالدين من الكبائر  ،رقم اغبديث  ،0266 :ص.656
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ثالثا  :تصوير القرآن للنفس اإلنسانية :
الناظر ُب القرآف الكرمي  ،يرل أنو قد احتول على نصوص كثَتة كاف موضوعها اغبديث عن النفس اإلنسانية ،
كاجهت اإلنساف حبقيقة تكوينو النفسي  ،كال سيما ما كاف خافيا من مكنونات نفسو كأسرار انفعاالَتا ؛ فاهلل
تعاىل ىو أعلم بالنفس إذ خلقها كرعاىا .
كلذلك هبدر بنا  ،ككبن ُب معرض اغبديث عن اإلعجاز النفسي ُب اػبطاب القرآين  ،أف نقف على كيفية
تصوير القرآف للنفس اإلنسانية  ،حىت نتكمن فيما يأٌب من فصوؿ الدراسة من مقارنة آليات اػبطاب اليت
تضمنها القرآف الكرمي  ،كمدل توافقها مع طرقو التأثَتية ُب تلك النفس.
فالقرآف الكرمي يكشف بأسلوبو الفٍت الرائع كالنفسي الشائق جوانب الذات البشرية كذبارهبا دبعاف عميقة كتعاليم
موجهة كموحية « كإف مهمتو ىي كضعنا أماـ حقائق نفوسنا كاضحة جلية  ،لتبعث فينا التأمل  ،فنعيش مع
حقيقة الوجود كنصل كياننا بسر ركحاين متجل ُب سباسك أطراؼ الكوف كحيوية الطبيعة كآفاقها » .

1

فبا ال شك فيو أ ٌف مصطلح الصورة اليوـ من أكثر اؼبصطلحات األدبية أنبية كأش ٌدىا صلة دبقاييس اعبودة األدبية  ،ؼبا
للصورة من أنبية بالغة ُب إحداث التأثَت كاإلثارة ُب اؼبتلقي قارئا أك سامعا  ،كؼبا ؽبا قدر كبَت من اؼبتعة الوجدانية
للنفس البشرية  ،كعلى ىذا األساس فقد أيٍفعً ىم ال ٌدرس األديب اؼبعاصر دبصطلح الصورة فتع ٌددت اؼبفاىيم كاختلفت
معُت منها  ،ككثرة اؼبزالق اليت يقود إليها
اؼبناىج اليت تتٌصل بدراسة الصورة  ،كفقا لدرجة اىتماـ كل فريق بانب ٌ
طبيعة البحث  ،إذ ىي مادة زبضع للوجداف كالعاطفة  ،أكثر من خضوعها للمنطق كالعقل .

2

يقوؿ عبد القاىر اعبرجاين  « :كاعلم أ ٌف قولنا الصورة إمبا ىو سبثيل قياس ؼبا نعلمو بعقولنا على الذم نراه بأبصارنا
فلما رأينا البينونة بُت آحاد اعبناس تكوف من جهة فكاف بُت إنساف كفرس من فرس خبصوصية تكوف ُب صورة ذاؾ
ٌ
ٍ ...ب كجدنا بُت اؼبعٌت ُب أحد البيتُت كبينو ُب اآلخر ُب عقولنا كفرقا عّبنا عن ذلك الفرؽ كتلك البينونة بأف قلنا :
 - 1عمر السالمي  ،اإلعجاز الفٍت  ،د ط  ،مؤسسة عبد الكرمي  ،تونس 1295 ،ـ  ،ص . 0
 - 2عباس ؿبمود العقاد  ،شعراء مصر كبيئاَتم ُب اعبيل اؼباضي  ،د ط  ،دار هنضة مصر للطباعة كالنشر  ، 1261 ،ص. 100
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( للمعٌت ُب ىذا صورة غَت صورتو ُب ذلك )  ،كليست العبارة عن ذلك بالصورة شيئا كبن ابتدأناه فينكره منكر بل
كإمبا الشعر صناعة كضرب من التصوير » .
ىو مستعمل ُب كالـ العلماء كيكفيك قوؿ اعباحظ ٌ

1

أما جابر عصفور فيعرؼ الصورة بقولو  « :الصورة ىي طريقة خاصة من طرؽ التٌعبَت أك كجو من أكجو ال ٌداللة
تنحصر أنبيتها فيما ربدثو ُب معٌت اؼبعاين من خصوصية كتأثَت  ،كلكن أيٌا كانت ىذه اػبصوصية أك ذاؾ التٌأثَت فإ ٌف
تغَت من طريقة عرضو ككيفية تقديبو» .
تغَت من طبيعة اؼبعٌت ُب ذاتو إهنا ٌ
الصورة لن ٌ

2

فالصورة إذف من خالؿ ىذا اؼبفهوـ أسلوب وبافظ على سالمة النٌص من التٌشويو  ،كيػي ىق َّدـ بتعبَت رتيب  ،كىي بعد
طريقة الستحداث خصوصية التأثَت ُب ذىن التلقي دبختلف كجوه ال ٌداللة اليت يستقيها من النص ُب منهج تقديبو ،
السليم ، 3كىذا ما أشار
ككيفية تل ٌقيو  ،كما وبدثو ذلك عنده من متعة ذىنية  ،أك تصور زبييلي نتيجة ؽبذا العرض ٌ
إليو سيد قطب رضبو اهلل ُب دراستو للتصوير ُب القرآف الكرمي  ،حيث قاؿ  « :التصوير ىو قاعدة التعبَت ُب ىذا
الكتاب اعبميل  ،القاعدة األساسية اؼبتبعة ُب صبيع األغراض ».

4

اؼبفضلة ُب أسلوب القرآف ؛ فهو يعّب بالصورة احملسة
كيقوؿ ُب مكاف آخر من الكتاب  « :التصوير ىو األداة ٌ
اؼبتخيلة عن اؼبعٌت الذىٍت كاغبالة النفسية  ،كعن اغبادث احملسوس  ،كاؼبشهد اؼبنظور  ،كعن النموذج اإلنساين
كالطبيعة البشرية ٍ ،ب يرتقي بالصورة اليت يرظبها  ،فيمنحها اغبياة الشاخصة  ،أك اغبركة اؼبتجددة فإذا اؼبعٌت الذىٍت
ىيئة أك حركة  ،كإذا اغبالة النفسية لوحة أك مشهد  ،كإذا النموذج اإلنساين شاخص حي  ،كإذا الطبيعة البشرية
ؾبسمة مرئية  ،فأما اغبوادث كاؼبشاىد  ،كالقصص  ،كاؼبناظر فَتدىا شاخصة  ،حاضرة فيها اغبياة  ،كفيها اغبركة
فإذا أضاؼ إليها اغبوار فقد استوت ؽبا كل عناصر التخييل «ٍ ، 5ب توسع ُب معٌت التصوير بأف جعل لو آفاقا رحبة

 - 1عبد القاىر اعبرجاين  ،دالئل اإلعجاز  ،ص. 360
الًتاث النقدم كالبالغي  ،د ط  ،دار الثقافة للطباعة كالنشر  ،القاىرة  ، 1260 ،ص . 329
 - 2جابر عصفور  ،الصورة الفنية ُب ٌ
 - 3ؿبمد حسُت علي الصغَت  ،الصورة الفنية ُب اؼبثل القرآين ( دراسة نقدية كبالغية)  ،د ط  ،دار الرشيد للنشر  ،بغداد  ، 1291 ،ص39
 - 4سيد قطب  ،التصوير الفٍت ُب القرآف الكرمي  ،ص. 9
 -0سيد قطب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 30
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فهو  » :تصوير باللوف  ،كتصوير باغبركة  ،كتصوير باإليقاع  ،ككثَتا ما يشًتؾ الوصف كاغبوار  ،كجرس الكلمات ،
كنغم العبارات  ،كموسيقى السياؽ ُب إبراز صورة من الصور تتمالىا العُت كاألذف  ،كاغبس كاػبياؿ  ،كالفكر
كالوجداف « .

1

كيبكن أف نضيف إىل ذلك قوؿ األستاذ أضبد الشايب إذ يقوؿ  «:ىذه الوسائل اليت وباكؿ هبا األديب نقل فكرة
كعاطفتو معا إىل قرائو أك سامعيو تدعى الصورة األدبية أك الصورة الفنٌية»ٍ ، 2ب يذكر أ ٌف ؽبا معنيُت أحدنبا ما يقابل
اؼبادة األدبية  ،كيظهر ُب اػبياؿ كالعبارة  ،كالثاين ما يقابل األسلوب كيتحقق بالوحدة ، 3كمقياس الصورة عنده ىو «
قدرَتا على نقل الفكرة كالعاطفة بأمانة كدقٌة – فالصورة ىي العبارة اػبارجية للحالة ال ٌداخلية -كىذا ىو مقياسها
تصور من عقل الكاتب كمزاجو
كقوة إمبا ىو مرجعو ىذا التٌناسب بينها كبُت ما ٌ
األصيل  ،ككل ما تصفو بو من ركعة ٌ
تصويرا دقيقا خاليا من اعبفوة كالتعقيد  ،فيو ركح األديب كقلبو  ،حبيث نقرأه كأنٌا كبادثو  ،كنسمعو كأنٌا نعاملو ».

4

يتضح من كالمو أف الصورة من و
اؼبعّب عن
جانب ٌقوة قادرة على نقل الفكرة كإبراز العاطفة  ،كىي ٌ
الشكل اػبارجي ٌ
الشفافة
الضوء الكاشف عن كفاءة اؼببدع الفنٌية  ،كركحو ٌ
اغبالة النٌفسية للمنشئ  ،كعن تفاعلو ال ٌداخلي  ،كىي ٌ
الرقيقة – نتيجة إلهباد اؼبالءمة بُت نقل الفكرة كتعبَتىا النٌفسي أسلوبيا -كهبا يتميٌز عقل اؼبتكلٌم كوبكم عليها بال ٌدقة
ٌ
كاإلبداع كالتطوير دكف كساطة أخرل  ،كإمبا نقرأه ذبسيدا  ،كنسمعو تشخيصا كإدراكا من خالؿ ىذا التٌناسب
كاالرتباط الذم ح ٌققو ُب ىذا العمل األديب أك ذاؾ  ،كىو الصورة ؛ فالصورة عنده إهباد للمالءمة كالتٌناسب بُت
الفكرة كاألسلوب أك الٌلغة كاألحاسيس .

5

 -1سيد قطب  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 30
 - 2أضبد فؤاد الشايب  ،أصوؿ النقد األديب  ،ط ، 3مطبعة مكتبة النهضة اؼبصرية  ،القاىرة  ، 1296 ،ص. 909
 - 3أضبد فؤاد الشايب  ،الرجع السابق  ،ص. 902
 - 4أضبد فؤاد الشايب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 905 -902
 - 5ؿبمد حسُت علي الصغَت  ،الصورة الفنٌية ُب اؼبثل القرآين – دراسة نقدية كبالغية – دار الرشيد للنشر  ،بغداد  ، 1295 ،ص. 92
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كقريب من ىذا القوؿ  ،قوؿ الدكتور صالح عبد التٌواب  « :كمعلوـ أ ٌف مقياس اعبودة األدبية تأثَت الصورة األدبية
متذكقيها  ،دبا صبعت ُب إطارىا من ظبو اؼبعاين كبالغة األلفاظ كركعة التٌناسق كدقٌة النٌظم  ،كحسن إيقاع
ُب نفوس ٌ
الكالـ إىل غَت ذلك فبا يبلغ تأثَته ُب النٌفوس كل مبلغ .

1

كألنبية النٌفس ُب العمل األديب  ،من حيث الّباعة ُب اإلبداع كاؼبوىبة كالقدرة على التٌصور من جانب كمن حيث
ش ٌد اؼبتلقي ؼبتابعة النٌص  ،كسّب أغواره كالتٌأثَت كاإلثارة فيو كمنو من جانب آخر ؛ فقد اىتم الباحثوف من علماء
النٌفس  ،كصنوفهم من علماء األدب إىل البحث ال ٌدؤكب ُب الكشف عن خفايا كخبايا النٌفس اإلنسانية كاستجالء
أسراراىا  ،كالكشف عن العالقة اليت تربط بينها كبُت األدب  ،كنتج عن ذلك عدد من ال ٌدراسات  ،اليت أماطت
السجوؼ عن مدل تأثَت الصورة ُب النٌفوس  ،كإنو كلٌما كاف التٌأثَت أقول  ،يحكم على النٌص األديب بأنو أكثر جودة
يتوجو إليها اػبطاب كمعرفة النٌفوس ىي من أكّب
كصباال كإتقانا كىذا بالطبع يتطلٌب خّبة كاسعة بالنٌفوس اليت ٌ
اؼبهمات صعوبة .

2

من ىنا نفهم أ ٌف مفهوـ الصورة النٌفسية منبجس من خالؿ الكشف عن أغوار النٌفس اإلنسانية  ،كخفاياىا كأسرارىا
 :سوية  ،كشا ٌذة صاعدة كىابطة  ،خَتة كشريرة  ،مقبلة كمعرضة  ،مضطربة كىادئة ...
كدبا أف األدب فن  ،كأ ٌف ىذا الفن ليس ترفا ككماال ُب اغبياة ؛ بل ىو مادة إنسانية اإلنساف كعصر معنويتو  ،كليس
غَت ىذه اإلنسانية كاؼبعنوية كتلك اإلنسانية  .كما الفن حُت ىبلق صور اعبماؿ كال ال ٌذكؽ حُت ينقد اعبميل  ،ما كل
الشعور كدقٌة ُب الوجداف  ،يتح ٌدث هبا الشعر كالنٌثر حديث النٌام كالعود ،
ذلك إال خّبة بأىواء النٌفوس  ،كقوة ُب ٌ
كترصبة األلواف كاألصباغ  ،كنطق الرخاـ كشهادة اغبجر فيقرؤىا الناقد بُت األسطر كالفقرات كُب األنغاـ كاؽبمسات
سر نفوس أصحاهبا كأفشت حديث قلوهبم .
كُب الظالؿ كاألضواء كُب اؼبعارؼ كالتٌقاسيم ؛ ألهنا أكدعت ٌ

3

 - 1صالح الدين عبد التٌواب  ،الصورة األدبية ُب القرآف الكرمي  ،الشركة اؼبصرية العاؼبية للنشر  ،ط ، 1القاىرة  ، 1220 ،ص. 36
 - 2ؿبمد اؼببارؾ  ،استقباؿ النٌص عند العرب  ،اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر  ،ط ، 1بَتكت  ، 1222 ،ص. 33
 - 3أمُت اػبويل  ،البالغة كعلم النٌفس  ،ص. 100
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أال كإ ٌف للقرآف ركعة ُب التٌصوير  ،كدقٌة ُب التٌعبَت  ،كحسن ُب األداء  ،كتغلغل ُب أعماؽ القلوب  ،كتأثَت ُب
العقوؿ  ،كاستثارة للحس  ،كاستنهاض للخياؿ  ،كانطباع ُب النٌفوس  ،كإمتاع للوجداف  ،كانفعاؿ للمشاعر ،
كانعكاس ؼبرآة اغبقائق كظالؽبا  ،كحىت اآليات اليت تناكلت أمر العقيدة  ،كتولت عرضها  ،إذا كبن نظرنا إليها ،
الرتيبة  ،اليت يضيق هبا سامعها أك قارؤىا كال ىي
كجدناىا زباطب العقل كالقلب معا  ،فال ىي باأللفاظ كالعبارات ٌ
كإمبا ىي الصورة األدبية الرائعة اليت صبعت ُب إطارىا ركنق اللفظ ،
اجملردة الغامضة  ،اليت تثَت اللٌبس كاإلهباـ ٌ ،
باؼبعاين ٌ
كرشيق اؼبعاين كصباؿ االتٌساؽ  ،حىت كانت تلك الصورة اغبيٌة النٌابضة  ،اليت يتمالٌىا اػبياؿ  ،فال يكاد ينتهي عنها
إال كقد انطبعت ُب النٌفس  ،كأثرت ُب اغبس كأقنعت العقل  ،كأقنعت الوجداف .

1

كماداـ األمر كذلك  ،فمن البديهي أف يكوف النٌسق القرآين مركز ؽبذا اإلنساف كانفعاالتو كحاالتو النٌفسية أك
احملسة اؼبتخيٌلة
السر كأخفى  ،بالصورة ٌ
الفكرية كسواىا  ،فيكوف الوصف كالتٌصوير ؼبا زبفي الصدكر  ،كؼبا يكوف ُب ٌ
عن اؼبعٌت ال ٌذىٍت  ،كاغبالة النٌفسية  ،كعن اغبادث احملس كاؼبشهد اؼبنظور كعن النموذج اإلنساين  ،كالطبيعة البشرية ،
الشاخصة  ،أك اغبركة اؼبتج ٌددة  ،فإذا اؼبعٌت اإلنساين
ٍب ال تلبث اآليات أف ترقى بالصورة اليت ترظبها فتمنحها اغبياة ٌ
ؾبسمة مرئية .
حي شاخص  ،كإذا الطبيعة البشرية ٌ
ٌ

2

كلقد نزؿ القرآف الكرمي أساسا إلصالح اإلنساف كتربيتو كَتذيب ذاتو كتبصَته بأسرار نفسو  -إىل جانب األسرار
الكونية كاغبقائق الدينية – اليت ستبقى خافية عن األنظار لوال الكشف القرآين عنها  ،كمن ىنا « كاف من الطبيعي
ُب كتاب غايتو تربية النفس اإلنسانية أف يتوفر على كثَت من اآليات تصف أحواؿ النفس  ،كتعمد إىل كشف
خفاياىا ُب أسلوب فٍت ساحر » .

3

 - 1صالح الدين عبد التٌواب  ،الصورة األدبية ُب القرآف الكرمي  ،ص. 0
 - 2صالح الدين عبد التواب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 0
 - 3صاحل مال عزيز  ،تصوير االنفعاالت النفسية ُب القرآف الكرمي  ،ؾبلة الًتبية كالتعليم  ،جامعة اؼبوصل  ،كلية الًتبية  ،مج  11 :العدد 1 :
 ، 9550 ،ص . 916
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الضراء ،
السراء ك َّ
كإذ ينشئ القرآف النفوس كيوجهها  ،يأخذ ُب شرح أحواؽبا كتصنيف أمباطها كاختالؼ أكضاعها ُب ٌ
الرخاء ُ ،ب الفرح كاغبزف  ،فهو ليس كتابا ُب النظريات النفسية  ،لكنو مع ذلك حافل بكثَت من اغبقائق
ُب الشِّدَّة ك َّ
ُب ىذا اجملاؿ  ،كيشتمل على صبلة من األ سرار النفسية  ،كعلى أنواع النفس  ،كعلى ـبتلف حاالَتا من الصعود
السمو .
كاؽببوط  ،كاالستئناس كالوحشة كاإلقباؿ كاإلعراض  ،كااللتصاؽ باألرض  ،كاالنطالؽ إىل عال النور ك ٌ

1

َّ
إف اإلشارة القرآنية للنفس اإلنسانية تتجاكز كصف أحواؽبا كتشخيص أمراضها إىل الكشف عن انفعاالَتا كعواطفها
كدكافعها  ،كتقدمي مباذج إنسانية حية  ،تكاد تلمس أك ترل بالعُت الباصرة « إهنا كصف ارتاد جوانب الذات
البشرية  ،فكشفها اصدؽ كشف  ،بأسلوب فٍت رائع  ،كنفسي شائق تنعكس على حياة الفرد بتجاربو كمالحظاتو ،
كتنقلو إىل عال متحرؾ  ،يلمس على مسرحو مشاىد كمباذج بشرية  ،ربمل طابع التكرار  ،كصفة الديبومة ُ ،ب كل
آف من الزمن » .

2

لنقرأ قولو تعاىل  :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ السجدة  65 - 63 8ففي ىذه اآليات تًتاءل لنا
اغبساسة اؼبرذبفة من خشية اهلل كتقواه  ،اؼبتٌجهة إىل رٌهبا بالطاعة اؼبنطلقة إليو
صورة كضاءة للنفوس اللطيفة الشفيفة ٌ
بالرجاء ُ ،ب غَت ما استعالء كال استكبار ، 3إهنا صورة للنٌفس اؼبستجيبة الطائعة اػباضعة اؼبنيبة اليت تستشعر جالؿ
ٌ
اهلل الكبَت اؼبتعاؿ .
الوجد اليت صاحبت التذكَت
إ ٌف اآليات ترسم أمبوذجا إنسانيا كاضحا للعياف  ،من خالؿ تشخيص حالة االنفعاؿ ك ى
خركا "؛ فاػبياؿ
بآيات اهلل ٌ ،
السجود كسبريغ اعبباه بالًتاب  ،كما أصبل استعماؿ قولو ٌ " :
فعّبت عن ذلك باػبضوع ك ٌ

 - 1صاحل مال عزيز  ،صباليات اإلشارة النفسية ُب اػبطاب القرآين  ،ط ، 1دار الزماف للطباعة كالنشر كالتوزيع  ،دمشق  ،سوريا ، 9515 ،
ص. 30
 - 2عمر السالمي  ،اإلعجاز الفٍت ُب القرآف  ،ص. 10
 - 3سيد قطب ُ ،ب ظالؿ القرآف ،ط ، 30دار الشركؽ  ،بَتكت 1090 ،ق 9550ـ  ،مج ، 0:ج ، 91ص. 9919
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كيعّب عن سرعة اغبركة ُب تنفيذ السجود  ،ناىيك عن داللة اللفظ دبا يوحي من
هبسم ىذا اػبركر الذم ينبئ ٌ
ٌ
اػبر تنبيو على إصباع أمرين  :السقوط كحصوؿ الصوت منو بالتٌسبيح .
السقوط  ،يسمع منو خرير  ،فاستعماؿ ٌ

1

عما ال يليق باهلل  ،كسبٌحوا حبمد رٌهبم  ،كىذا يلفتنا إىل شيء
ٍب ىاىم أكالء يصحبوف السجود بالتسبيح  ،كالتنزيو ٌ

ىاـ كىو انسجاـ أنفسهم مع نغم الوجود  ،الذم يسبٌح اهلل على ال ٌدكاـ  ،قاؿ تعاىل  :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ اإلسراء 8
 22فالقارئ يستشعر من خالؿ ىذه اآلية تلك النٌفوس  ،كىي تنسجم مع نغم الوجود  ،إذ ل يكن الفكر الذم
كىب ؽبم  ،كسبيٌزكا بو عن سائر اؼبخلوقات  ،ل يكن مانعا ؽبم من أف يشًتكوا مع الكوف كلو ُب نغم التٌسبيح ،
عما يكوف
تنزه ٌ
يبُت ٌ
فكيف إذا اختص تسبيحهم ُب ىذا اؼبقاـ باغبمد  ،كسبٌحوا حبمد رٌهبم  ،كىو اختصاص ٌ
اغبق ٌ

ُب نفس البشر أك اػبلق  ،ألنو كاىب النعم  ،كنعمو اليت هبريها على خلقو  ،ال تشاهبها النعم اليت هبريها اؼبخلوؽ
على اؼبخلوؽ  ،فاؼبخلوقوف يطرأ عليهم التغَت  ،فتجرم عليهم نواميس الكوف  ،فيعًتم نفوسهم التبدؿ كعدـ الثبات

يبس اؼبخلوقُت من نقص ؛ فعطاؤه بال من كال انقطاع فكاف جزاؤه اغبمد " كسبٌحوا
 ،أما اػبالق  فهو ٌ
منزه ٌ
عما ٌ

حبمد رهبم ".

ك ٌأما قولو  " :كىم ال يستكّبكف " فهو إشارة إىل حاؿ تلك النٌماذج من النٌفوس اليت سبيٌزت باػبضوع كاػبشوع ؼبقاـ
اهلل  ،فال يرتدكف ثوب الكّبياء  ،إذ ليس ذلك من صفاَتم ألف الكّبياء ال يكوف إال هلل .
تصور اؽبيئة اعبسدية كاؼبشاعر ُ ،ب حملة كاحدة " تتجاَب جنوهبم عن اؼبضاجع يدعوف
ٍب ينتقل اؽبدم بنا إىل اآلية اليت ٌ
رٌهبم خوفا كطمعا ".
فها كبن أكالء أماـ ىذه النماذج كىي تًتؾ مضاجعها تقوـ لتناجي رٌهبا  ،كما أصبل التعبَت الذم يرسم اؼبشهد  ،إنٌو
غاية ُب ال ٌدقة  ،إنٌو ليخيٌل للقارئ أف يشهد اؼبنظر اللحظة بكل ما فيو  ،كخباصة حُت ترظبو كلمتا " تتجاَب –
اؼبضاجع " ؛ فاؼبضاجع تدعو اعبنوب إىل الراحة كالنوـ  ،كلكن اعبنوب ال تستجيب  ،ألف شغال يشغلها كشوقا

 - 1الراغب األصفهاين  ،اؼبفردات ُب غريب القرآف  ،ص. 100
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يتملٌكها  ،شغال ُب خشية اهلل  ،كشوقا ُب رضبة اهلل  ،يتجاذهبا اػبوؼ من مقاـ اهلل كالطمع ُب رضبتو  « ،كالتعبَت
حىت لكأهنا ؾبسمة ملموسة». 1
يصور ىذه اؼبشاعر اؼبرذبفة ُ ،ب الضمَت  ،بلمسة كاحدة ٌ ،
ىذه النماذج من النٌفوس اؼبشرقة الوضاءة اػباشية الطامعة  ،تًتؾ مضجعها  ،كتقوـ لتناجي رٌهبا ليال  ،فيقًتب منو
الرجاء .
ككأف راحتو ُب ال ٌدعاء ال االضطجاع  ،إهنا نفس مؤمنة ذبمع بُت اػبوؼ ك ٌ
لنتأمل العالقة بُت قولو تعاىل  :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ٌ

ﮞ ﭼ السجدة  ، 64 8كقولو  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ
السجدة  ، 65 8من حيث مضموهنا .
كلتانبا تدكر حوؿ تأثَت اػبفاء  ،فالتٌجاُب عن اؼبضاجع يكوف ليال  ،كالليل فيو السًت كاػبفاء  ،دبعٌت أ ٌف عبادَتم نقية
خالية من كل أنواع الرياء  ،إذ ال يطٌلع عليها أحد  ،ىي بينهم كبُت رٌهبم  ،فكاف جزاؤىم من جنس عملهم  ،ففي
لفظ أخفي ما يناسب تتجاَب جنوهبم عن اؼبضاجع .
كضاءة حساسة شفافة ُ ،ب جو كظل  ،تسًتكح لو النفوس كتطمئن لو القلوب  ،إ ٌف ُب
إهنا حقا ترسم صورة مشرقة ٌ
حىت تبدك صورة تلك النماذج ماثلة
اآليات ألفاظا كمعاين كما ىو باد  ،ذات دالالت نفسية كشعورية خاصة ٌ ،
للعياف  ،فال أقل من أف يقاؿ  :إهنا صورة للنفوس اؼبؤمنة اػباشعة اؼبتبتلة اؼبتطلٌعة لرهبا  ،فيها خفقات القلوب ،
ككده  ،فسجودىا عبادة عملية بدنية  ،لكنو ُب الوقت نفسو  ،تعبَت
ككجل النٌفوس  ،تغمرىا رضبة اهلل كعنايتو كرعايتو ٌ
عن خضوع تلك النٌفوس لباريها  ،كتسبيحها عبادة عملية لسانية  ،لكنو ُب الوقت نفسو تعبَت عن استمرارية تذكرىا
للواحد اغبد  ،فال تغفل عنو غبظة  ،كعدـ استكبارىا عبادة عملية سلوكية خلقية  ،فارتفعت بسجودىا كتواضعها
كتسبيحها كذكرىا لرٌهبا مرتقى عاليا .

2

 - 1سيد قطب ُ ،ب ظالؿ القرآف  ،مج ، 0 :ص. 9913
 - 2ؿبمود سليم ؿبمد ىياجنة  ،الصورة النفسية ُب القرآف الكرمي  ،ط ، 1عال الكتب اغبديث  ،عماف  ،األردف 1099 ،ىػ 9559ـ ،
ص. 36-35
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كمن األمثلة أيضا قولو تعاىل  :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯ
ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ البقرة 451 8
كل صبلة
معّبة عميقة  ،لنموذج من اؼبؤمنُت كرمي  ،كاؼبتأمل النٌص ٌ
يّبز النٌص مشهدا لصورة نفسية ٌ
حق تأمل  ،هبد ٌ
فيو  ،ؼبسة إبداع  ،ترسم مالمح كظبات تعكس جانب االستحياء كالتعفف  ،كما يكاد اؼبتلقي يتم القراءة حىت
،كأمبا يراىا  ،أك كأمبا ىي ظاىرة للعياف نابضة حيٌة .
تتشكل ُب ذىنو  ،تلك الصورة الكاملة لتلك النماذج ٌ
كالصورة توحي بوصف  ،ىو ُب غاية الركعة ؽبذا األمبوذج من اؼبؤمنُت  ،تتعفف أنفسهم عن السؤاؿ  .يل يتعفف
كيعلو بنفسو فوؽ معاناة العوز كالفاقة  ،فال يسأؿ غَته حفظا لكرامتو  ،كتنزيها إليبانو كتقواه عن التوجيو لغَت اهلل ؛
الضئيل .
فيبدكا ىذا للناظر إليو أنٌو غٍت كىو فقَت كأنٌو القوم  ،كأنٌو الشامخ كىو ٌ

1

كإذا تأملنا األلفاظ الواردة ُب النص  ،قبد أهنا حافلة بالكثَت من اؼبعاين الدالة على إوباءات ال حصر ؽبا  ،تكشف
الغطاء عن صور تلك النٌفوس السامقة  ،اليت علت بع ٌفتها ككرامتها كنبلها  ،على الرغم من فاقتها كحاجتها كعوزىا .
ك ٌأكؿ ما يطالعنا ُب النص استهاللة شبو اعبملة  ،من اعبار كاجملركر  " :للفقراء"  ،كىو متعلق دبحذكؼ  ،تقديره "
النفقة " .
أما الفقر  ،فمأخوذ من ال يفقرة كىي اغبفرة  ،كصبعها فيػ ىقر كظبي سيف النيب ذا الفقار ألنو كانت فيو حفر صغار
حساف  ،كىي اغبزكز  ،كمن ذلك الفاقرة  :الداىية الكاسرة للفقار  ،يقاؿ فقرتو الفاقرة  ،أم كسرت فقار ظهره ،
فقره من ظهره  ،فانقطع صلبو من ش ٌدة الفقر  ،فال حاؿ ىي أككد من ىذه ،
كالفقَت معناه اؼبفقور الذم نيزعت ي
كالفقَت الذم الشيء لو ، 2كىذا يعٍت إذف ظل اللفظ يوحي باغباجة كالعوز كالفاقة  .احصركا  :من اغبصر كىو اؼبنع
كالتضييق كاغببس .

3

 - 1ؿبمد هبائي سليم  ،القرآف الكرمي كالسلوؾ اإلنساين  ،د ط  ،اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب  ،مصر  ، 1296 ،ص. 119
- 2ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة (فقر)  ،مج ، 0 :ج ، 39ص. 3036
 - 3الراغب األصفهاين  ،اؼبفردات ُب غريب القرآف  ،ص. 195
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كاغبصر يأٌب على نوعُت  :دبا ال تقدر أنت على دفعو  ،كدبا تقدر على دفعو ، 1كجو النٌص يوحي بالنوعُت ؛ فإما
أهنم حصركا أنفسهم ككقفوا على اعبهاد ُب سبيل اهلل  ،ألف سبيل ـبتص باعبهاد ُب عرؼ القرآف  ،كألف كجوب
اعبهاد ُب ذلك الزماف كاف أكد  ،فكانت اغباجة إىل من وببس نفسو للمجاىدة مع الرسوؿ أشد .

2

كإما أف يكوف من أمر خارج عن إرادَتم  « ،ال يستطيعوف ضربا ُب األرض »  ،كالضرب إيقاع شيء على شيء، 3
ٌ
القوة  ،كدكف
كماداـ األمر ضربا ُب األرض ؛ فإف ظل اللفظ يدؿ على أ ٌف الكفاح ُب اغبياة هبب أف يكوف ُب غاية ٌ
ىوادة  ،سواء كاف ضربا ُب اغبرث أك ضربا ُب التجارة  ،أك غَت ذلك  ،كلكوهنم ال يستطيعوف ضربا ُب األرض  ،فهو
آكد على عدـ اؼبقدرة لوجود مانع قوم يبنعهم عن ذلك .
كالسيما  :العالمة اؼبميزة ، 4ككونو قاؿ  :تعرفهم بسيماىم  ،فهو دليل على كاجب اؼبؤمن ذباه أخيو اؼبؤمن  ،من
تفقد ألحوالو من خالؿ حالو  ،كىذا يتطلب فراسة كفطنة إيبانية تكفي احملتاج السؤاؿ عن سؤالو ؛ فإذا ما ساؿ ؾبرد
سؤاؿ فكأمبا أغبف ُب اؼبسألة كأحل عليها  ،كألف األصل مرآتو زبّب عن حالو .
بعد ىذا العرض اؼبوجز ؼبعاين األلفاظ  ،دعنا نتفيٌأ ظالؿ النص  ،لنصل على ما يوحي بو من الصور النفسية ؽبذا
األمبوذج من اؼبؤمنُت
فقولو  :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
البقرة  ، 451 8يوحي بنماذج قد حبست نفسها عن الضرب ُب األرض  ،كاألخذ بأسباب العيش  ،مع
حاجتها اؼباسة لذلك  ،حبست نفسها ؼبا ىو أظبى من ذلك بكثَت  ،أال كىو اعبهاد ُب سبيل اهلل  ،كما كاف ذلك
الفعل منها إال غباجة اإلسالـ ُب ذلك الوقت لقوـ وببسوف أنفسهم للجهاد  ،كال يشتغلوف بغَته  ،كأنفس حبست
 - 1الشعراكم  ،تفسَت الشعراكم  ،ج ، 9ص. 169
 - 2النيسبورم نظاـ الدين اغبسن بن أضبد  ،تفسَت غرائب القرآف ك رغائب الفرقاف  ،ط ، 1دار الكتب العلمية  ،بَتكت 1016 ،ىػ
 1226ـ  ،مج  ، 9 :ص .31
 - 3ناألصفهاين  ،اؼبفردات ُب غريب القرآف  ،ص. 920
- 4األصفهاين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 090
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ؽبذه الغاية طوعا منها  ،أنفس ىي ُب غاية اإليثار  ،كُب غاية التضحية  ،كُب غاية االنتماء  ،كُب غاية اإلخالص ،
ٌإهنا نفوس كقفت مع اهلل باهلل ؛ فال شغل ؽبا إال ما يعلي كلمتو  ،فاستبشرت قلوهبا حُت انكسرت نفوسها  ،فال
ؾباؿ للنظر إىل الدنيا كزينتها .
كمع عوزىا كشدة حاجتها لكل مساعدة  ،إال ٌأهنا ترفٌعت عن السؤاؿ  ،بل بدت غنية للعياف  ،كل ذلك من ش ٌدة
تعففها كنبلها ككرمها  ،كيقيٍت أف ختاـ اآلية يشَت بذلك ؛ فقولو  :ﭽ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸
﮹ﭼ البقرة  ، 451 8إذ توحي باإلنفاؽ على ىؤالء خفية  ،خوفا من أف ىبدش إباء نفوسها أك ذبرح كرامتها
 ،كىي –اآلية -تطمئن أصحاب النفقات بأف اهلل يعلم هبا .

1

كُب أدؽ خبايا النفوس يرسم القرآف صورة نفسية دقيقة حينا يتحدث عن الشهوة كالغريزة اإلنسانية  ،قاؿ تعاىل  :ﭽ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ يوسف 47 8
فاؼبركادة  :من راكد الشيء يراكده مراكدة كركادا  :طلبو منو حاكؿ أف يفعلو  ،كيقاؿ راكده عن الشيء  ،جهد ُب طلبو
منو .
كيقاؿ ىذا  :راكد اؼبرأة عن نفسها كراكدتو عن نفسو ُب طلب اعبماع من اؼبتأىب  ،كأمبا ىبدعو عن نفسو اليت تأىب
االستسالـ ؼبا يراد .

2

كالقرآف كىو يصور ىذه اغبالة النفسية  ،ينقلها لنا بأدب رفيع  :كراكدتو اليت ىو ُب بيتها....
« فاؼبراكدة ُب ىذه اؼبرة مكشوفة  ،ككانت الدعوة سافرة إىل الفعل اػبَت  ..كحركة تغليق األبواب ال تكوف إال ُب
اللحظة األخَتة  ،كقد كصلت اؼبرأة إىل اللحظة اغباظبة اليت َتتاج فيها دفعة اعبسد الغليظة كنداء اعبسد األخَت..
« كقالت ىيت لك »

 - 1ؿبمود سليم ؿبمد ىياجنة  ،الصورة النفسية ُب القرآف الكرمي  ،ص. 09-06
 - 2ؾبمع اللغة العربية  ،معجم ألفاظ القرآف  ،ـ ، 1ص. 096
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ىذه الدعوة السافرة اعباىرة الغليظة  ،ال تكوف أكؿ دعوة من اؼبرأة  ،إمبا تكوف ىي الدعوة األخَتة  ،كقد ال تكوف
أبدا إذا ل تضطر إليها اؼبرأة اضطرارا  ،كالفىت يعيش معها كقوتو كفتوتو تتكامل  ،كأنوثتها ىي كذلك تكمل كتنضج ،
فال بد كانت ىناؾ إغراءات شىت خفية لطيفة  ،قبل ىذه اؼبفاجاة الغليظة العنيفة »

1

ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ يوسف 42 8
ىو هناية موقف طويل من اإلغراء  ،بعدما أىب يوسف ُب أكؿ األمر كاستعصم  ،كىو تصوير كاقعي صادؽ غبالة
النفس البشرية الصاغبة ُب اؼبقاكمة كالضعف ٍ ،ب االعتصاـ باهلل ُب النهاية كالنجاة  ،كلكن السياؽ القرآين ل يفصل
ُب تلك اؼبشاعر البشرية اؼبتداخلة اؼبتعارضة اؼبتغالبة  ،ألف اؼبنهج القرآين ال يريد أف هبعل من ىذه اللحظة معرضا
يستغرؽ أكثر من مساحتو اؼبناسبة ُب ؿبيط القصة  ،كُب ؿبيط اغبياة البشرية اؼبتكاملة  ،فذكر طرُب اؼبوقف بُت
االعتصاـ ُب أكلو كاالعتصاـ ُب هنايتو  ،مع اإلؼباـ بلحظة الضعف بينهما ليكتمل الصدؽ كالواقعية كاعبو النظيف
معا .

2

كانظر إليو كىو يصور نفسية اؼبنافقُت حيث يقوؿ  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭼ البقرة .8 :
3
فمن تبعيضية  ،كاؼبعٌت  :كبعض الناس من يقوؿ آمنا  ،كقد
،
ىذا النظم الكرمي " كمن الناس " ُب ؿبل رفع مبتدأ
ى

كردت ىذه الصيغة كثَتا ُب كتاب اهلل تعاىل  ،كقولو  :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ البقرة  411 8كقولو  :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ البقرة  412 8كقولو  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ البقرة  415 8كقولو  :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ الحج . 1 8

 - 1سيد قطب ُ ،ب ظالؿ القرآف  ،مج  ، 0 :ص . 1295
 - 2سيد قطب  ،اؼبصدر السابق  ،مج  ، 0 :ص . 1291
 - 3أبو السعود  ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآف الكرمي  ،ج ، 1ص. 09
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فهذه اآليات اليت جاءت على ىذا النظم اعبميل  ،ربدثنا عن أنواع الناس كأحواؽبم  ،فهناؾ من يٌدعي اإليباف ،
اختىػلَّت عنده اؼبوازين فيساكم بُت فتنة الناس كعذاب اهلل .
كمنهم من يشرم نفسو ابتغاء مرضاة اهلل  ،كمنهم من ٍ
كلو عدنا إىل اآلية اليت جاءت تصور نفسية اؼبنافقُت ككقفنا عند صبلة  « ،ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ  »...لوجدنا أهنا
تبُت نفسية اؼبنافق كشخصيتو  ،ألنو يقوؿ كالما بلسانو ال يطابق جنانو  ،فهو شخص كاذب يقصد البحث عن
مواقع قبوؿ لو بُت اؼبؤمنُت ؛ كي يصل إىل أىدافو الشيطانية بإظهار إيبانو بأعظم ركنُت ُب عقيدة اؼبسلم  ،فاؼبؤمن
باهلل كاليوـ اآلخر  ،ال بد أف يؤمن ببقية أركاف العقيدة  ،عند ذلك يطمئن اؼبؤمن ؽبذا القائل  ،كيسَت معو .
ٍب يقوؿ  :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ النساء 624 8
فهم يفعلوف ما يفعل اؼبخادع من إظهار اإليباف كإبطاؿ نقيضو كاهلل فاعل هبم ما يفعل الغالب ُب اػبداع حيث تركهم
ُب الدنيا معصومي الدماء كاألمواؿ كأعد ؽبم ُب اآلخرة الدرؾ األسفل من النار ، 1كما أهنم إذا قاموا إىل الصالة قاموا
كساىل متثاقلُت  ،كاؼبكره على الفعل إلسباـ فعل اػبداع  ،فهم مستمركف على ذلك كهبددكف ُب خداعهم بابتكار
أساليب تالئم كل عصر دبا فيو من كسائل اتصاؿ بُت أصناؼ الناس  ،فاؼبنافق يكوف ُب حالة نفسية ترزخ ربت كطأة
اػبداع كالتمويو على الناس  ،فهو ُب سلوكو كتصرفو يتحرؾ كفق ذلك الشعور اؼبسيطر عليو  ،كىو يقوـ باػبداع ُب
تعاملو مع من حولو ؛ ليصل إىل اؼبصلحة اليت يريد  ،فيعمو عن سوء تصرفو ألنو يسعى لتحقيق ىدفو بأم أسلوب .
كال يكتفي اػبطاب القرآين برسم الصورة النفسية للناس  ،كىم ُب الدنيا  ،بل نقل لنا صورا ؼبشاىد غائبة ربدث يوـ
القيامة عنا تًتاءل فيها نفوس البشر على ما ىي عليو من اختالؼ  ،فرظبها كاضحة ككأهنا حاضرة تتمالىا العيوف ،
كربسها النفوس .
فمن اآليات اليت تصور اغبالة النفسية للمتقُت ُب ذلك اليوـ قولو تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ النمل 67 8

 - 1أبو السعود  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 1ص. 029
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ً
ً
ت غَتم من األ ٍىمن كاألىماف .
كآمٍن ي
جاء ُب لساف العرب حوؿ كلمة "أمن"  :األىما يف دبعٌت  .كقد أىمٍن ي
ت فأىنا أىم هن  ،ى
كاأل ٍىم ين ُّ :
ضد اػبوؼ  .قاؿ ابن سيده  :األ ٍىم ين نقيض اػبوؼ  ،أ ًىمن فال هف يأٍ ىم ين أ ٍىمنان كأ ىىمنان ؛ حكى ىذه اعبوىرم ،
ً
و
العد َّك
آم ىن فال هف ي
كأ ى
ىنت ُب آم ون أىم ُب أ ٍىم ون كالفاتح  .كقاؿ أىبو زياد  :أىنت ُب أ ٍىم ون من ذلك أىم ُب أىماف  .كيقاؿ  :ى
العد ُّك يم ٍؤىم هن  ، 1.فلفظة " أمنوف " تفيد االطمئناف كالراحة ؛ فعندما تنقلب موازين الكوف
إيبانان  ،فأ ًىم ىن يأٍ ىم ين  ،ك ي
كتسجر البحار كغَت ذلك »ُب ىذا اليوـ اؼبفزع الرىيب يكوف
فتمور السماء  ،كتنسف اعبباؿ  ،كتدؾ األرض ،
ٌ
األمن كالطمأنينة من الفزع جزاء الذين أحسنوا ُب اغبياة الدنيا فوؽ ما يناؽبم من ثواب ىو أجزؿ من حسناَتم كأكفر
2
أم شيء يبكن أف يتمناه اؼبرء ُب ذلك اليوـ الرىيب اؼبفزع اؼبهوؿ اؼبخيف » كاألمن من ىذا الفزع ىو كحده
« ،ك ٌ

جزاء كما بعده فضل من اهلل كمنٌة  ،كلقد خافوا اهلل ُب الدنيا فلم هبمع عليهم خوؼ الدنيا كفزع اآلخرة  ،بل ٌأمنهم
يوـ يفزع من ُب السماكات كمن ُب األرض إال من شاء اهلل « .

3

إ ٌف ىذه اللفظة لتصور لنا مشهدا مثَتا ؛ مشهد اؼبتقُت  ،كىم كاقفوف كأهنم حصلوا على صك األماف ال
يرعبهم ما يرعب اآلخرين ؛ الدنيا كلها من حوؽبم تضطرب  ،كالنفوس َتتز  ،كالقلوب لدل اغبناجر فزعا كرىبة أما
ىم فاألمر ال يعنيهم ألف اهلل أسدؿ عليهم أمنو كأفرغ عليهم سكينتو .
كالقارئ حينما يقف عند ىذه اللفظة يسرم السركر ُب كيانو كيغشاه اؽبدكء بعدما أف اضطربت نفسو مع اآليات
تصور ؽبا أىواؿ يوـ القيامة  ،كسبيل القرآف ُب ذلك إثارة الوجداف كاؼبشاعر » نعم ...لقد
اليت ٌ
ىزَتا كأرعبتها كىي ٌ
مرة كاحدة على ؾبرد األلفاظ كحدىا  ،أك على
برز األسلوب القرآين ُب كل ما تعرض لو من أغراض  ،كل يعتمد ُب ٌ
اؼبعاين فحسب ؛ كإمبا سلك طريقا فنيا ُب األداء  ،كمنهجا أدبيا ُب التعبَت اذبو بو مباشرة إىل إثارة كجداف القارئ أك
السامع إثارة رقيقة ربدث السركر ُب النفس فتقبل  ،أك ربدث فيها األل فًتفض  ،ألف التعبَت ل يعتمد على التفكَت
 - 1لساف العرب  ،ابن منظور  ،ـ ، 1مادة (أمن)  ،ص. 156
 – 9سيد قطب ُ ،ب ظالؿ القرآف  ،ـ ، 0ص. 9662
 – 3سيد قطب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص ف .
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كحده ليقنع  ،بل على الوجداف أيضا ليستميل  ،كمن ٍبٌ كانت تلك الصور القرآنية البارعة فائقة الركعة ُب إوبائها
كتأثَتىا  ،فهي ل تدع الوجداف إال كىو ينفعل كال القلب إال كىو ىبتلج كيسرع ُب النبضات  ...كاألمر ال يعد كبعد
كل ىذا أف تكوف كلمات جاءت هبا آيات كتاب اهلل  ،كلكن ال عجب  ،فلقد كانت الكلمات اليت أضفى اهلل
عليها من ركحو  ،فإذا ىي اؼبثاؿ اػبالد ُب إعجاز البياف «. 1
كيقوؿ تعاىل أيضا  :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ اإلنسان . 66 8
ففي ىذه اآلية لفظتاف ربمالف صورة ؽبؤالء اؼبتقُت الذين ىبافوف يوـ اآلخرة ؛ فيبدؿ اهلل خوفهم أمنا كيروبهم من
عناء ذلك اليوـ كيبدؽبم بذلك "نضرة " ك"سركرا " ؛ فاللفظتاف تكشفاف عن الراحة النفسية اليت يشعر هبا ىؤالء يوـ
القيامة  ،كالنضرة ىي اغبسن كالبهجة  .جاء ُب اللساف  :فالنضرة  :النعمة كالعيش كالغٌت  ،كقيل  :اغبسن كالركنق ،
كقد نضر الشجر كالورؽ كالوجو كاللوف  ،ككل شيء ينضر كنضرا كنضرة كنضارة كنضورا  ،كنضر كنضر  ،فهو ناضر
كنضَت  ،كنضر أم حسن  ،كنضر اهلل كجهو ينضره نضرة أم حسن  .بريقو كنداه  ،كالنضرة نعيم الوجو  .كقاؿ
الزجاج ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ القيامة " 41 - 44 8كجوه يومئذ ناضرة إىل رهبا
ناظرة"  ،قاؿ  :نضرت بنعيم اعبنة كالنظر إىل رهبا  . كأنضر النبت  .نضر كرقو ، 2كإف كانت النضارة تكوف للوجو
إال أف ىذا التعبَت كناية عن الفرح كالسعادة »أم جعل ؽبم نضرة كىي حسن البشرة  ،كذلك وبصل من فرح النفس ،
كرفاىية العيش «. 3

 - 1عبد التواب صالح الدين ؿبمد  ،النقد األديب – دراسات أدبية كنقدية حوؿ إعجاز القرآف -د ط  ،دار الكتاب اغبديث 1093 ،ى ػ
9553ـ  ،ص. 69
 -2لساف العرب  ،ابن منظور  ،مادة (ف ض ر )  ،ـ  ، 3ص. 606
 -3ؿبمد الطاىر بن عاشور  ،التحرير كالتنوير  ،ج ، 92ص . 399
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"كسركرا " :أم سركرا ُب القلوب ، 1فهناؾ عالقة بُت القلب  ،كبُت الوجو  ،فإذا حلٌت السعادة بالقلب ظهرت ُب
الوجو ضياء كنضارة  ،كإذا اقتحمتو التعاسة ارتسمت عليو سوادا كعبوسا  ،لذا قبد ُب كثَت من األحياف أف القرآف
اجملردة صورا حسية
حينما ٌ
يعّب عن اغباالت النفسية يعمد إىل رظبها على الوجو فتتغَت مالؿبو كعادتو ُب تصوير األمور ٌ
سر استنار الوجو كَتلل .
كذلك أف القلب إذا ٌ
كمن الصور النفسية الشاىدة على حاؿ الكفار  ،ما نلحظو ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ النور . 04 – 93 :
متحرؾ تضفي عليها حياة شاخصة كحركة
ذبسمها ُب لوحة أك مشهد ٌ ،
ذبسد ىذه اآليات حالة نفسية شعورية ٌ ،
ٌ
متج ٌددة .
كاؼبلحوظ أف الصورة القرآنية ُب اآليتُت  ،مستم ٌدة عناصرىا من الطبيعة  ،ترظبها الريشة اؼببدعة  ،للتعبَت عن حاؿ
الكافرين  ،كمآؽبم ُ ،ب مشهدين عجيبُت نابضُت باغبركة كاغبياة .
الضمآف ماء
فالسراب ظاىرة طبيعية  ،يراىا النٌاس ُب األرض اؼبكشوفة اؼببسوطة  ،فيبهرىم كيغمرىم التماعها ؛ فيتبيٌنو ٌ
 ،ليطفئ نار عطشو  ،كلكنو ما يلبث أف سبأل اػبيبة قلبو حينما يصل إليو بعد جهد كمش ٌقة .
تظن بل ربسب ؾبدية نافعة  ،إال ٌأهنا ليست من
السراب صورة قوية ٌ
توضح أعماؿ الكفار ٌ ،
كاؼبتأمل ُب اآلية يرل ُب ٌ
ذلك ُب قريب أك بعيد  ،أك ليس من ذلك ُب قليل أك كثَت  ،كُب استعماؿ القرآف لفظ اغبسباف ُب قولو  :وبسبو ،
فيو صباؿ كركعة ُب ال ٌدقة ؛ إذ أصل اغبًسباف من اغبساب كىو الع ٌد كاؼبعدكد  ،كمنو جاء اغبى ىسب  ،كذلك أهنم إذا
كحسبو أم قدره ،
تفاخركا  ،ع ٌدكا مناقبهم كمآثرىم  ،كاغبسب قدر الشيء  ،كقولك  :األجر حبسب ما عملت  ،ى
كتقوؿ  :أشكرؾ على ىح ىسب بالئك عندم  :أم على قدر ذلك  ،كاغبىسب دبعٌت الكفاية كاالكتفاء  ،تقوؿ :
 - 3الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 0ص. 162
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يتجسسها كيتطلبها 1.فإذا علمنا ذلك اتٌضح
يتحسب اػببار أم ٌ
حسبك أم كفاؾ ذلك  ،كمنو أيضا  :ذىب فالف ٌ
وبسب ذلك بعقلو  ،كوبكم ألحد
الفرؽ بُت الظن كاغبسباف  ،دبعٌت إف الكافر يرل ُب عملو كفاية  ،لعلمو أنو ي
فيحسبو كيعقد عليو اإلصبع ، 2كلنهم ال يعلموف إال ظاىرا من اغبياة الدنيا  ،فهم
النقيضُت من غَت أف ىبطر ببالو  ،ي
يعتقدكف أ ٌف ُب عملهم قباة ؽبم  ،فينخدعوف حبسابات أنفسهم  ،فيلهثوف بالركض كراءىا  ،أمال بالنٌجاة  ،لكنهم
يفاجؤكف باغبقيقة بعد فوات األكاف  ،كالبد للحقيقة أف توفيهم حساهبم  ،كتكشف ؽبم عن خداع أنفسهم .
الرم  ،كاألمل كالنجاة كىو أشد بالغة من قولنا
السراب يثَت ُب نفسو معاين ِّ
كُب لفظ (الظمآف) ركعة كدقٌة  ،إذ ٌ
وبسبو الرائي ماء  ،كذلك ألف الظمآف أش ٌد حرصا على بلوغو  ،كأش ٌد تعلقا بو .
اؼبعّبة  ،لنستدؿ بعدىا على صورة نفوس ىؤالء كحاؽبا  :رجل ضمآف يسَت ُب فالة ،
كلنتأمل تلك الصورة اؼبوحية ٌ
الرم  ،غافال
حره  ،يتبعو كىو وبسبو ٌ
فيشهد السراب  ،فيحسبو ماء فيتبعو الظمآف  ،لَتكم بو عطشو  ،كيطفئ ؽبيب ٌ
الشراب
السراب  ،الظامئ الذم يتوقع ٌ
ٌ
يتحرؾ اؼبشهد حركة عنيفة  ،فهذا السائر كراء ٌ
عما ينتظره ىناؾ ، ...كفجأة ٌ
عما ينتظره ىناؾ..يصل فال هبد ماء يركيو  ،إٌمبا هبد اؼبفاجأة اؼبذىلة اليت ل زبطر لو بباؿ  ،اؼبرعبة اليت تقطٌع
الغافل ٌ
األكصاؿ  ،كتورث اػبباؿ  ،ككجد اهلل عنده  ،اهلل الذم كفر بو كجحده  ،كخاصمو كعاداه  ،كجده ىنالك ينتظره ،
كلو كجدُب ىذه اؼبفاجأة خصما لو  ،من بٍت البشر لركعو  ،كىو ذاىل غافل على غَت استعداد  ،فكيف كىو هبد
اهلل القوم اؼبنتقم اعببٌار  ،فوفاه حسابو  ،كىكذا بسرعة عاجلة تتناسق مع اؼبشهد اػباطف اؼبرتاع .

3

الرماين (ت878ىػ)  ،الذم أكشك أف يصل إىل الصورة النفسية ُب كتابو النكت ُب إعجاز القرآف ،
كرحم اهلل ٌ
لوال أ ٌف قضية اللفظ كاؼبعٌت أشغلتو عن ذلك  ،حىت صرفتو عن كثَت فبا كاف كشيكا أف يصل إليو ؛ كلكنو على الرغم
من ذلك كلو  ،ق ٌدـ شيئا كبَتا إخراج ما ال تقع عليو اغباسة إىل ما تقع عليو  ،كيستشهد على ذلك باآلية السالفة
اؼبتوىم مع ش ٌدة اغباجة
الذكر ٍ ،ب يتحدث عن كجو الشبو قائال  «:كقد اجتمعا – أم اؼبشبٌو كاؼبشبٌو بوُ -ب بطالف ٌ
 - 1ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة (حسب)  ،مج ، 0ص. 906
 - 2الراغب األصفهاين  ،اؼبفردات ُب غريب القرآف  ،ص. 116
 - 3سيد قطب ُ ،ب ظالؿ القرآف  ،ج ، 19ص. 9091
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كعظم الفاقة  .كلو قيل " وبسبو الرائي ماء" ٍب ظهر أنو على خالؼ ما ق ٌدر  ،لكاف بليغا  ،كأبلغ منو لفظ القرآف ؛
يصَته إىل عذاب األبد
ألف الظمآف أش ٌد حرصا عليو  ،كتعلٌق قلبو بو ٍ ،ب بعد ىذه اػبيبة حصل على اغبساب الذم ٌ
1
الرماين على شرحو ؽبذه الصورة القرآنية بقولو  « :كتشبيو أعماؿ الكفار بالسراب من حسن
ُب النار » كيع ٌقب ٌ

تضمن مع ذلك حسن النظم كعذكبة اللفظ  ،ككثرة الفائدة  ،كصحة ال ٌداللة ؟ »
التشبيو  ،فكيف إذا ٌ

2

كعلى أيٌة حاؿ  ،فإ ٌف ىذا التجسيد العجيب  ،غبقيقة أعماؿ الك ٌفار  ،ىو ُب هناية اؼبطاؼ تصوير لنفسيتهم
الضائعة ُب سدمي التٌخلف  ،كىي تلهث بأعماؽبا كسبا للدنيا كصبعا لزينتها كتفاخرىا  ،ظانة بأف ذلك ىو هناية
اؼبطاؼ  ،كحسابا منها بأف ذلك ىو هناية األرب  ،كىذه ىي طبيعة أنفسهم  ،ظمآنة عطشى ال ترتوم  ،تركض
السعادة  ،لكنها تتفاجأ باغبقيقة اليت ال
الوحوش على فريستها  ،ظنا منها أف ذلك ىو نيل الوطر  ،كأف ذلك ىو ٌ
شك فيها كال ريب  ،تفاجأ باؼبوت الذم رباسب فيو النفوس على ما ق ٌدمت  ،كأم حساب ؟ إنٌو حساب سريع .
حقا إهنا صورة لنفوس مظلمة معتمة  ،ال نور فيها  ،ـبيفة عنيفة  ،ال أمن فيها  ،تعيش ُب الوىم كاػبياؿ  ،ال خَت
فيها .
كتستمر معاناة العصاة يوـ القيامة لتمتد من اغبس إىل النفس تعرضها علينا آيات قرآنية كثَتة ؛ إذ تتقلب نفس
العاصي يوـ القيامة ُب آالـ شىت ال قبل ؽبا هبا ؛ تلك » القوة الكامنة ُب اعبسم اإلنساين كاليت ىي ؾبمع اػبَت كالشر
كمستقر الغرائز كالنزعات احملركة ؽبذا اعبسم اؼبادم ُب تصرفو كاذباىاتو ، 3«...فما ىي اغبالة النفسية للعصاة يوـ
القيامة ؟ ككيف أسهم اللفظ القرآين ُب تصويرىا  ،كنقل مشاىد حية ؽبا ؟

الرماين  ،النكت ُب إعجاز القرآف ( ضمن ثالث رسائل ُب اإلعجاز)  ،ص. 99
ٌ -1
 - 2الرماين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص ف .
 - 3توفيق ؿبمد السبع  ،نفوس كدركس ُب إطار التصوير القرآين  ،سلسلة البحوث اإلسالمية  ،السنة الثالثة 1321 ،ىػ1261-ـ  ،ج، 1
ص.05
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يقوؿ تعاىل  :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ الفرقان 72 :
تصور لنا لفظة "يعض" حالة التحسر كالندـ الشديدين اليت يكوف عليهما العاصي يوـ القيامة  .كحقيقة العض
 .إذ ٌ
ضت عليو (-بالكسر كالفتح -عضِّا ً
ً
كعضيضان " يوـ يعض الظال على يديو
ىو »اإلمساؾ باألسناف  ،عضضتو ى
كعض ٍ ي
" عبارة عن شدة الندـ ؼبا يرل من عادة الناس أف يفعلوه عند ذلك « ، 1كإف كاف فعل العض حسيا إال أنو يدؿ
على حالة نفسية إذ » زبرج الدالالت اغبسية دبجرد التعبَت اغبسي إىل اإلوباء النفسي  ،فهما يبثالف ىدفا كاحدا ُب
النسيج التصويرم  ،كتالضبهما يعٍت أهنما مكمالف إىل بعضهما  ،ألف اؼبقصد من العذاب اغبسي  ،ىو تعذيب
للنفس أيضا« ، 2كؾبيء الفعل "يعض " مضارعا داللة على استمرار الفعل كتكرره  ،إذ أف البالغيُت يقولوف  :إف
اعبملة الفعلية تفيد التجدد كاغبدكث كاعبملة االظبية تفيد الثبوت كاالستقرارٍ ، 3ب إف الظال ال يعض يدا كاحدة ،
بل يعض االثنتُت »فال تكفيو يد كاحدة يعض عليها إمبا ىو يداكؿ بُت ىذه كتلك أك هبمع بينهما لش ٌدة ما يعانيو
فيجسمها ذبسيما «. 4
من الندـ الالذع اؼبتمثل ُب ٌ
عضو على اليدين كىي حركة معهودة يرمز هبا إىل حالة نفسية ٌ
عّب عن أثر نفسي كالذم ىو اغبسرة كالغيظ دبشهد حسي
كقد أخرج التعبَت القرآين الصورة بأسلوب فذ  ،إذ أنو ٌ
متحرؾ كىو مشهد العض ؛ فالقارئ اؼبتذكؽ ؽبذه اآلية  ،ال يقف مطوال عند تلك اغبركة اغبسية اؼبتمثلة ُب عض
التحسر ككثر الغيظ كاغبنق »
اليدين  ،بل إف خيالو لينفذ بو إىل ما يوحي بو ىذا الفعل  ،كما يعكسو من ش ٌدة
ٌ
فليس اؼبراد من عض الظال على يديو تلك اغبركة اؼبادية اليت تتمثل ُب كضع اليدين بُت األسناف كالضغط هبما
التحسر
عليهما  ،ألنو ال قيمة ؽبا ُب ذاَتا  ،كإمبا القيمة اغبقيقة ؼبا ترمز لو  ،كتدؿ عليو كنعٍت بو اإلحساس بالندـ ك ٌ

 -1الفَتكزبادم  ،بصائر ذكم التمييز  ،ج ، 0ص . 60كينظر  :ابن منظور  ،لساف العرب  ،ـ ، 9مادة (ع ض ض)  ،ص. 950
 -9سعاد بولشفار  ،آيات العذاب كالنعيم ُب القرآف الكرمي –دراسة فنية ، -ـبطوط رسالة ماجستَت  ،جامعة األمَت عبد القادر للعلوـ
اإلسالمية  ،قسنطينة  ،ص. 01
 -3نذير ضبداف  ،الظاىرة اعبمالية ُب القرآف الكرمي  ،ط ، 1دار اؼبنارة  ،جدة السعودية 1319 ،ىػ 1221-ـ  ،ص. 120
 -0سيد قطب ُ ،ب ظالؿ القرآف  ،ـ ، 0ص. 9065
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على ما فات كذلك ىو ما تضطرب بو نفس الكافر ُب ذلك اليوـ كىو اؼبراد من اآلية الكريبة « ، 1ألف » عض
اليدين كاألنامل كالسقوط ُب اليد كأكل البناف  ،كحرؽ األسناف كقرعها كنايات عن الغيظ كاغبسرة ألهنا من ركاد فها
فيذكر اؼبرادفة كيدؿ هبا على اؼبردكؼ  ،فَتتفع الكالـ ُب طبقة الفصاحة كهبد السامع عنده ُب نفسو من الركعة
اؼبكٌت عنو « .
كاالستحساف ماال هبده عند لفظ ٌ

2

يقارف عبد اهلل ىنداكم بُت ىذه اآلية كبُت قولو تعاىل  :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼ ﭼ آل عمران . 113 :
فَتل أف ُب اآلية األكىل عّب بالعض على اليدين  ،كُب الثانية عّب بالعض على األنامل فيقوؿ  » :ىنا يعرض اؼبوىل
مشهدا من مشاىد القيامة يصور فيو ندـ الظاؼبُت الضالُت  ،فاؼبوقف أش ٌد ىوال كاغبسرة أش ٌد أؼبا كالندـ بلغ منتهاه ،
كلذلك صورت حركتو بصورة أقول كأشد من سابقو كىو عض األنامل غيظا كحسرة ففي ىذا السياؽ ال يعض أناملو
فقط كال يعض يدا كاحدة  ،ألهنا ال تشفي ما بو من ش ٌدة اغبسرة كالندامة كإمبا على يديو معا ؛ يداكؿ بُت ىذه
كتلك أك هبمع بينهما لش ٌدة ما يعانيو من ىوؿ اؼبوقف ؛ إذ النفس كاؽبة مكركبة وبيط هبا العذاب من كل جانب ،
فتتذكر ما حدث ؽبا ُب الدنيا فتندـ أش ٌد الندـ كالت ساعة مندـ  ،فيجسم حالتو النفسية اليت ىي ُب قمة انفعاؽبا
كثورَتا كندمها على ما فات بعض اليدين لبياف مدل اغبسرة كالندـ كش ٌدة التفجع بعد فوات األكاف « ، 3كمن خالؿ
ىذا نرل أف اللفظة القرآنية  ،سبتاز عن غَتىا من األلفاظ دبزيات تنعدـ ُب األلفاظ  ،اليت يتكوف منها كالـ الناس
كتعابَتىم مهما بلغوا من السمو البالغي كارتقوا ُب مدارج الفصاحة ىذه اؼبزية ىي :

 -1شفيع السيد  ،التعبَت البياين  ،ص. 119
 -9الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 3ص. 20
 -3عبد اهلل ؿبمد سليماف ىنداكم  ،البالغة القرآنية ُب التصوير باإلشارة كاغبركة اعبسمية  ،ط ، 1مطبعة األمانة  ،مصر 1016 ،ىػ1220ـ
 ،ص.06
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 تتناكؿ من اؼبعٌت سطحو كأعماقو كسائر صوره كخصائصو كال تقف عند العموميات الىت تقف
عند حدكدىا تعبَتاتنا البشرية .
 سبتاز عن سائر مرادفاَتا اللغوية بتطابق أًب مع اؼبعٌت اؼبراد منها فهما استبدلت هبا غَتىا فلن
يسد مس ٌدىا كل يغن غناءىا كل يؤد الصورة اليت تؤديها .

1

كيرسم التعبَت القرآين اؼبوايل صورة أخرل للمعاناة النفسية للعصاة إذ يقوؿ تعاىل  :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭼ إبراهيم 09 - 01:
فقد كصفت األفئدة بأهنا" ىواء"  ،كقد جاء ُب لساف العرب : 2اؽبىواء  ،فبدكد  :اعبىُّو ما بُت السماء كاألىرض ،
ً
كل فاروغ ىىواء  .كاؽبىواء  :اعبىبا يف ألىنو ال قلب لو  ،فكأىنو فارغه ،
ول  ،ك ُّ
ىىل األ ٍىىواء كاحدىا ىى ن
كاعبمع األ ٍىىويةي  ،كأ ي
الواحد كاعبمع ُب ذلك سواء  .كقلب ىواء  :فارغه  ،ككذلك اعبمع  .كُب التنزيل العزيز  :كأىفٍئً ىد يَتم ىىواء ؛ يقاؿ فيو :
قوؿ ؽبم  .أىبو اؽبيثم  :كأىفٍئً ىد يَتم ىىواء قاؿ كأىهنم ال يىػ ٍع ًقلوف من ىى ٍوًؿ يوـ القيامة  ،كقاؿ الزجاج  :كأىفٍئً ىد يَتم
إًنو ال يع ى
ً
ً
ىجوافًهم ؛ قاؿ حساف :
ىىواء أىم يمٍن ىح ًرفة ال تىعي شيئان من اػبىٍوؼ  ،كقيل  :نيًز ىع ٍ
ت أىفٍ ىئد يَتم من أ ٍ
أىال أىبلًغ أىبا يسفيا ىف ىع ٌٍت

فىأىنت يؾب َّو ه ً
ب ىىواءي.
ى ى
ؼ ىلب ه

3

كقاؿ أبو عبيدة  :جوؼ ال عقوؿ ؽبم ، 4فالقلوب خالية خاكية ليس فيها شيء لكثرة الوجل كاػبوؼ كؽبذا قاؿ
قتادة كصباعة  :إف أمكنة أفئدَتم خالية ألف القلوب لدل اغبناجر قد خرجت من أماكنها من شدة اػبوؼ ، 5كُب
قوؿ قتادة إشارة إىل قولو تعاىل  :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
 – 1ؿبمد سعيد رمضاف البوطي  ،من ركائع القرآف  ،ص. 132
 - 9ابن منظور  ،لساف العرب  ،ـ ، 3مادة (ىػول)  ،ص. 909
 -3شرح ديواف حساف بن ثابت  ،ضبط كتصحيح عبد الرضباف الّبقوقي  ،ط ، 3دار األندلس  ،بَتكت 1293 ،ـ  ،ص. 63
 – 0الزـبشرم  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 9ص ، 356كتفسَت أيب السعود  ،ج ، 0ص. 06
 - 0ابن كثَت  ،تفسَت القرآف العظيم  ،ـ ، 9ص. 001
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ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ غافر ،66 8فهذه اللفظة ترسم صورة حيٌة للحالة النفسية اليت يكوف عليها ىؤالء من
اػبوؼ كالفزع ؛ فقلوهبم طائرة خاكية من كل كعي كمن القدرة على التحمل  ،كإذ ترسم اللفظة ىذه الصورة دبا ربملو
من معٌت فهي ترظبو أيضا برسها الناتج عن تركيبة حركفها كعن حركاَتا  ،فالكلمة مبنية من اؽباء كاؽبمزة  ،كنبا
حرفاف حلقياف كالواك كىو حرؼ شفوم  ،كتشًتؾ ىذه اغبركؼ ُب صفات اعبهر كاالستفاؿ كاالنفتاح كاإلصمات ،
فانطالؽ اؽبواء عند النطق حبرؼ اؽباء  ،كىو كما قلت حرؼ حلقي ليمتد إىل "الواك "كىو حرؼ شفوم ليعود مرة
أخرل إىل اؽبمزة كىو حرؼ حلقي مع توايل حركيت الفتح كاجتماعهما مع مد بست حركات فبا يدع الفم منفتحا كل
ىذه اؼبدة فبا يوحي بالفراغ الرىيب الذم عليو األفئدة فهي خاكية الشيء فيها من ش ٌدة اػبوؼ كالفزع ال تقر كال
توعى ٍ ،ب اكبباس اؽبواء مع السكوف على اؽبمزة آخرا لَتمز إىل ش ٌدة الفراغ كمن يلقي حجرا ُب بئر سحيقة كيتبعها
مصغيا بأذنيو حىت تسقط ُب القعر » كليس ىبفى أف مادة الصوت ىي مظهر االنفعاؿ النفسي كأف ىذا االنفعاؿ
بطبيعتو إمبا ىو سبب ُب تنويع الصوت دبا ىبرج فيو مدا أك غنة أك لينا أك ش ٌدة كدبا يهيء لو من اغبركات اؼبختلفة ُب
اضطرابو كتتابعو على مقادير تناسب ما ُب النفس من أصوؽبا ؛ ٍب هبعل الصوت إىل اإلهباز كاالجتماع  ،أك اإلطناب
كالبسط دبقدار ما يكسبو من اغبدكة كاالرتفاع كاالىتزاز كبعد اؼبدل ككبوه فبا ىو بالغة الصوت ُب لغة اؼبوسيقى «

1

 ،كإف القارئ لن تش ٌده تلك الصورة اغبسية اليت ترظبها لفظة ىواء لألفئدة فما الصورة ىاتو إال جسرا يعّب منها
ليستشعر حالة ىؤالء كما ىم عليو من الوجل كاػبوؼ »فهؤالء آدميوف بينهم كبُت اؼبستمعُت صلة اعبنس اؼبشًتؾ
كاغبس اؼبتشابو ؛ فهي ترسم ُب نفوسهم حية  ،كيصل الشعور هبا من ىؤالء إىل ىؤالء باؼبشاركة الوجدانية كبالتخييل
احملسوس  ،فإذا قرأىا القارئ مشت رعدة اؽبوؿ ُب حناياه كأمبا يلقاه « .

 - 1مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف كالبالغة النبوية  ،ص. 103
 - 9سيد قطب  ،التصوير الفٍت ُب القرآف الكرمي  ،ص. 03
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يقوؿ تعاىل ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ يونس .45 8
صورة أخرل ترظبها ىذه اآلية للعصاة توضح الصورة النفسية اليت يكونوف عليها فهم يستشعركف الذؿ كاؼبهانة
كاػبزم  ،كفبا يلفت النظر ىو التعبَت عن ش ٌدة اؼبهانة كاإلذالؿ بقولو "ترىقهم ".
جاء ُب القاموس احمليط َّ :
أف ترىقو كفرح  :غشيو كغبقو أك دنا منو كاإلرىاؽ أف ربمل اإلنساف ما ال يطيقو ،
كأرىقو طغيانا  :أغشاه إياه كأغبقو بو  ،كعسرا كلفو إيٌاه  ، .1.قاؿ ابن كثَت ُب تفسَته  »:ترىقهم "تعًتيهم كتعلوىم
ذلة من معاصيهم كخوفهم منها« ، 2فهي تغشاىم كتكرهبم ؛ فاللفظة إذف تّبز بوضوح حالة الكآبة كاؼبهانة اليت

يشعر هبا العصاة » كُب إسناد الرىق إىل نفوسهم دكف كجوىهم إيذاف بأهنا ؿبيطة هبم غاشية ؽبم صبيعا « ، 3أال تراه
حُت كصف اؼبؤمنُت قاؿ  :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
يصور لنا كأف
ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ يونس  ، 72 :كمن خالؿ اؼبعٌت اللغوم للفظة إذ تعٍت التغطية ك التغشية ٌ

الذلة غطاء قد أسبل على ىؤالء العصاة فلم يًتؾ ؽبم منفذا للتنفس أك األمل  ،فالذلة قد ركبتهم كأثقلتهم  ،كإف

الذىن ليذىب بو اػبياؿ ُب رسم صورة ىؤالء البؤساء ؛ كجوه كاغبة  ،أجساـ ملتصقة باألرض  ،خطوات متعثٌرة ،

رؤكس من ٌكسة  ،إىل غَت ذلك فبا يكوف انعكاسا رىيبا للحالة النفسية اليت ىم عليها  ،كفبا زاد التعبَت صباال االستعارة
حيث جعل الذلة كأهنا غطاء يغشي كيغطي  ،فصار األمر اؼبعنوم ؿبسوسا ملموسا »فاأللفاظ اؼبستعارة ألفاظ موحية
ألهنا أصدؽ أداة ذبعل القارئ وبس باؼبعٌت أكمل إحساس كأكفاه  ،كتصور اؼبنظر للعُت كتنقل الصورة لألذف كذبعل
األمر اؼبعنوم ؿبسوسا « ، 4فلقد أحكم اهلل  إعجاز نظم كتابو  ،كمهما كاف اؼبتلقي عارفا بفنوف البياف كاسع
مرده إىل
اػبّب كالتجربة بضركب التصرؼ ُب أفانينو كأساليبو يبقى عاجزا عن ؾباكزتو كالسبق إىل غاياتو» كليس ذلك ٌ
اإلغراؽ كاإلبعاد أك إقامة حواجز من غرائب األلفاظ كخفاء داللتها أك اصطناع كجو من البياف ال تعرفها العرب كىو

 - 1الفَتكز بادم  ،القاموس احمليط  ،ج ، 3باب القاؼ فصل الراء  ،ص. 932
 – 9ابن كثَت  ،اؼبصدر السابق  ،ـ ، 9ص. 010
 -3أبو السعود  ،تفسَت أيب السعود  ،ج ، 3ص. 132
 - 0بكرم شخ أمُت  ،التعبَت الفٍت ُب القرآف الكرمي  ،ص  959كما بعدىا .
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الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النفس ومفهىمها في اإلسالم
الذم أعجزىم ببياهنم كأفحمهم بلساهنم  ،كإمبا مرده إىل كثرة التصرؼ ُب فنوف الكالـ كمباغتة اؼبتلقي دبا ال يتوقعو
عما كاف يستشرؼ إىل ما ال يقع منو خبلد كال يسبق إىل خاطر « .
كالعدكؿ بو ٌ

1

 - 1ؿبمد األمُت اػبضرم  ،اإلعجاز البياين ُب صيغ األلفاظ "دراسة ربليلية لإلفراد كاعبمع ُب القرآف  ،ط  ، 1مطبعة اغبسُت اإلسالمية ،
القاىرة 1013 ،ىػ1223ـ  ،ص. 50
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الفصل الثالث

نشأة اإلعجاز النفسي وتطوره
أوال  :مفهومه .
ثانيا  :اإلعجاز النفسي في دراسات السابقين .
ثالثا  :اإلعجاز النفسي في دراسات المحدثين .
رابعا  :وقائع من القرآن والسنة تثبت تأثر النفس اإلنسانية بالقرآن الكريم .
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أوال  :مفهوم اإلعجاز النفسي
ينبغي اإلشارة إىل أف التعريفات اؼبقعدة لئلعجاز النفسي ىي تعريفات معاصرة  ،حيث أننا مل قبد من حدد تعريفا كاضحا
لئلعجاز النفسي من العلماء السابقْب  ،كيرجع ذلك إىل أف العلماء السابقْب كانوا يربطوف اإلعجاز النفسي باإلعجاز البياين ،
كيعتربكنو شبرة من شبرات البياف ال يبكن فصلو عنها .
كإذا نظرنا إىل التعريفات الٍب ذكرىا العلماء لئلعجاز النفسي قبد أهنا تبحث ُب ؾبالْب ؛ أما اجملاؿ األكؿ فهو حديث القرآف
عن النفس اإلنسانية كبيانو لصفاهتا ككشفو ػبباياىا كخفاياىا  ،أما اجملاؿ الثاين فهو تأثّب القرآف ُب النفس اإلنسانية سواء
أكانت مؤمنة أك كافرة  ،كما ينتج عن ىذا التأثّب ُب النفس من نتائج كشبرات .

1

كمن العلماء الذين كضعوا تعريفا خاصا لئلعجاز النفسي الدكتور فضل حسن عباس حيث يقوؿ  « :ىو ما نلمحو ُب تلك
اآليات كىي تتحدث عن أصناؼ الناس كموقفهم كمشاعرىم  ،كما يفرحهم  ،كما وبزهنم كعن بياف ؼبكنونات النفس كخفاياىا
كدكافعها ُب آم القرآف » .

2

كيعرفو الدكتور أضبد شكرم بأنو  « :عدـ مقدرة الكافرين  ،أف يأتوا بكبلـ مثل القرآف ُب ببلغتو كبيانو كُب تأثّبه العظيم ُب
نفوس قارئيو كسامعيو » .

3

كإذا قمنا بالربط بْب اؼبصطلحات السابقة الٍب كردت ُب تلك التعاريف ؛ يتبْب لنا أف اإلعجاز النفسي ُب القرآف الكرمي ىو
مقدرة القرآف الكرمي على اكتشاؼ مكنونات النفس البشرية  ،كاستخراج ـبزكف خفاياىا  ،كـباببتها دبا تفعل بأسلوب
يستحيل على غّبه من صدؽ الكبلـ كفنونو .

4

كبعد فإننا قبد اإلعجاز النفسي لو جانباف  :أكؽبما اؼبتعلق بأسلوب القرآف من ناحية  ،كالثاين اؼبتعلق بكشف اػبفايا كاألسرار
اإلنسانية  ،الٍب ال يبكن ألحد من البشر االببلع عليها  ،كىذا من أكضح كجوه اإلعجاز الٍب تدؿ داللة كاضحة أف القرآف
ليس من كبلـ ؿبمد . 

 - 1صبلح عبد الفتاح اػبالدم  ،البياف ُب إعجاز القرآف  ،ط ، 3دار عمار  ،عماف 4143 ،ق ، 4991ص . 331
 - 2فضل حسن عباس  ،إعجاز القرآف  ،ط ، 5دار الفرقاف  ، 1001 ،ص. 330
 - 3أضبد شكرم  ،حبوث ُب اإلعجاز كالتفسّب ُب رسائل النور  ،ط ، 4شركة سولزر للنشر  ،القاىرة  ،مصر  ، 1001 ،ص . 444
 - 4عبد اهلل علي عبد الرضبن أبو السعود  ،اإلعجاز النفسي ُب القرآف – دراسة تأصيلية – ( ـبطوط رسالة ماجستّب )  ،اعبامعة األردنية ، 1005 ،
ص. 33
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كذىب الدكتور فضل حسن عباس إىل أ ّف اغبديث عن النفس اإلنسانية  ،سواء من حيث ببيعتها اؼبزدكجة ألهنا مادة كركح  ،أـ
من حيث استعدادىا اؼبزدكج للخّب كالشر  ،كما تفرع عنو  ،ليس من اإلعجاز النفسي ُب شيء  ،إمبا ىي معلومات عن النفس
اإلنسانية  ،فيها تصوير كربذير  ،كحث على اػبّب كتنفّب من الشر .

1

كيرل أف اإلعجاز النفسي ىو « ما نلمحو ُب تلك اآليات كىي تتحدث عن أصناؼ الناس كمواقفهم كمشاعرىم  ،كما
يفرحهم كما وبزهنم  ،ما قبده من بياف ؼبكونات النفس كخفاياىا  ،كدكافعها ُب آم القرآف الكرمي  ،قد يكوف ذلك ُب القصة
القرآنية  ،كقد يكوف ذلك ُب اغبديث عن أعداء اؼبسلمْب  ،كقد يكوف ذلك ُب الدنيا  ،كقد يكوف ُب اآلخرة كذلك  ،فإنك
لتقرأ اآلية من القرآف الكرمي  ،كإذا هبا تصور نفسية أكلئك الذين تتحدث عنهم صورة كاضحة اؼبعامل  ،بيّنة االذباه  ،ال هتمل

جزئية  ،كال تنسى مشهدا » .

2

فاإلعجاز النفسي يعِب  :عجز الكافرين أف يأتوا بكبلـ مثل القرآف ُب ببلعتو كبيانو  ،كُب تأثّبه العظيم ُب نفوس قارئيو
كسامعيو  ،كهبذا يظهر لنا أف تأثّب القرآف الكرمي ُب النفوس  ،يرتقي كيتفوؽ كيتميّز عن تأثّب غّبه من كبلـ األدباء كالفصحاء

كالشعراء كغّبىم  ،فأم كبلـ آخر ال يبكن أف تصل درجة تأثّبه إىل درجة تأثّب القرآف  ،كمعظم تلك التأثّبات سلبية تؤدم إىل

السقوط كاؽبوم كاالكبدار  ،خببلؼ تأثّب القرآف إهبابا كرقيّا  ،كما أف تأثّب تلك األعماؿ غبظي سرعاف ما تنمحي  ،كتزكؿ آثاره

 ،خببلؼ تأثّب القرآف الكرمي اؼبمتد أثره .

3

كفبا ينبغي اإلشارة إليو أف من العلماء من اكتفى باغبديث عن ىذا اللوف من اإلعجاز  ،دكف البحث ُب تسميتو أك ُب معناه ،
كذلك عند اؼبتقدمْب غالبا  ،كاختلفت األظباء اؼبطلقة عليو عند باقيهم بْب  :ركعة القرآف  ،كىيبتو كتأثّبه كسحره  ،ككبوىا من
األظباء تداكال كشهرة بْب اؼبؤلفْب كالباحثْب كاؼبفكرين كالعامة  ،ىو  :اإلعجاز النفسي  ،كاؼبراد بو عند معظمهم  :التأثّب العظيم
الذم وبدثو القرآف الكرمي ُب نفوس قارئيو كسامعيو  ،كإف خالف بعضهم ُب اظبو  ،أك زاد عبارات تزيده كضوحا أك ربديدا  ،أك
أدخل ُب ىذا النوع من اإلعجاز جوانب أخرل قريبة منو  ،حصل فيها نزاع ىل تنضوم ربت اسم اإلعجاز النفسي أك ال ،
مثل  :حديث القرآف عن النفس اإلنسانية  ،الذم يبكن إدراجو ضمن كجو آخر  .من كجوه اإلعجاز .

 - 1فضل حسن عباس  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 311-313
 - 2فضل حسن عباس  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 315
 - 3أضبد خالد شكرم  ،حبوث ُب اإلعجاز كالتفسّب  ،ص. 444
 - 4أضبد خالد شكرم  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 444
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ثانيا :اإلعجاز النفسي في دراسات السابقين .
كما سبق كذكرت  ،فإف القدماء مل يذكركا لفظ " اإلعجاز النفسي "  ،كما ىو معركؼ اآلف  ،كلكن ضبلت كتبهم آراء
كثّبة  ،كمبلحظ متنوعة تشّب إىل ىذا اؼبعُب  ،كإف مل يذكركه صراحة .
ف أكؿ من أشار إشارات خابفة إىل اإلعجاز النفسي اعباحظ (ت366ىػ) ُب كتابو البياف كالتبيْب من خبلؿ حديثو عن
اإلعجاز الببلغي للقرآف  ، 1إذ قبده ينظر نظرة نفسية إىل اػبط ُب ؾباؿ الَبىيب ُ ،ب قولو تعاىل ﭽ ﮃ ﮄ ﭼ
االنفطار  :كﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ عبس  31 :كﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ االنشقاق  8 :كﭽ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ اإلسراء 31 :
فيعلق على تلك اآليات بقولو  « :لو مل تكتب أعماؽبم لكانت ؿبفوظة ال يدخل ذلك اغبفظ كالنسياف  ،كلكنو تعاؿ جل
كعز  ،علم أف الكتاب احملفوظ كنسخو أك كد كأبلغ ُب اإلنذار كالتحذير ك أىيب ُب الصدكر ».

2

كينقل ُب كتابو البياف قوال للعرب « القلم أبقى أثرا  ،كاللساف أكثر ىذرا » ، 3كيقوؿ  « :كالكتاب يقرأ بكل مكاف ف كيدرس
ُب كل زماف  ،كاللساف ال يعدك سامعو  ،كال يتجاكز إىل غّبه » .4
كيدعو ُب موضع آخر ُب كتابو " اغبيواف "إىل أف نتأمل مستلهمْب دكف أف لبدع دبظاىر األشياء من صغر كضآلة كلكن بالنفوذ
إىل حقائق األمور كاستنبابها للتزكد من الطبيعة بزاد عقلي كركحي  ،فهي منبع معارفنا كىي ؾباؿ عجبنا كإعجابنا حيث قبيل
فيها الفكر كنوقظ اغبس « ...ىل فكرت ُب النحلة كالعنكبوت كالنملة  ،كأنت ترل اهلل تق ّدس كعز ّنوه بذكرىا كرفع من قدرىا

 - 1اعباحظ  ،البياف ك التبيْب  ،ج ، 4ص. 173
 - 2اعباحظ أبو عثماف عمر بن حبر  ،اغبيواف  ،تح  :عبد السبلـ ىاركف  ،ط  ، 1مصطفى البايب اغبليب 4331 ،ىػ  4995ـ  ،ج ، 4ص. 91
 - 3اعباحظ  ،البياف كالتبيْب  ،ص. 79
 - 4اعباحظ  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 30
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 ،كأضاؼ إليها السور العظاـ كاآليات اعبساـ  ،ككيف جعل اإلخبار عنها قرآنا كفرقانا  ،حيث يقوؿ  :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﭼ النحل . 88:
فقف على ِصغر النحلة كضعفها ٍ ،ب ارـ بعقلك إىل قوؿ اهلل  :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ النحل
 89 :فإهنا اكرب من الطود كأكسع من الفضاء » .
ٍب انظر إىل قولو تعاىل  :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ النمل . 38 :
فما ترل ُب مقدار النملة ُب عقل الغيب  ،كغّب الذكي  ،فانظر كيف أدلف الوادم إليها  ،كخرب عن حذرىا كنصحها
ألصحاهبا  ،كخوفها فبن قد كمن  ،فإنك ذبدىا عظيمة القدر رفيعة الذكر  ،قد عظمها ُب عقلك بعد أف صغّرىا ُب عينيك .

1

كينوه اعباحظ بذكر القرآف أمثاؿ ىذه الكائنات ،من هبيمة  ،كنبج كحشرات  ،كجعلها كاحدة من موضاعاتو  ،مثّبا بذلك
قول الفكر  ،كىو أف يكوف اؼبوضوع القرآين ؿبور التفسّب ُب نسق تارىبي متكامل .
ك كذلك فعل الرماين ُب منتصف القرف الرابع (ت497ىػ)  ،فقد سبق كأف نقلنا تعريفو للببلغة الذم يقوؿ فيو  « :كإمبا
الببلغة إيصاؿ اؼبعُب إىل القلب ُب أحسن صورة من اللفظ  ،فأعبلىا ببقة ُب اغبسن ببلغة القرآف  ،كأعلى ببقات الببلغة
للقرآف خاصة كأعلى ببقات الببلغة معجز للعرب كالعجم » .

2

فهو كإف مل يذكر اإلعجاز النفسي صراحة  ،إال أف كبلمو وبمل بعضا من معانيو حينما يربط بْب ىذه األمور ( الببلغة –
التأثّب ُب القلب – علو القرآف ُب ببقات الببلغة -كأف اؼبعجز ما عبل ُب ببقات الببلغة)  ،فكأين بو يريد أف يقوؿ  :أف
القرآف بلغ حد اإلعجاز بعلوه ببقات الببلغة  ،كذلك بتمكنو من إيصاؿ اؼبعُب إىل القلب .

 - 1اعباحظ  ،اغبيواف  ،ج ،1ص. 5
 - 2الرماين  ،النكت ُب إعجاز القرآف  ،ص . 79
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ٍب قبده ُب مواضع ـبتلفة يشّب إىل ىذا األمر حيث هبعل األثر ُب النفس معيارا للحكم على ببلغة القرآف  ،فنجده مثبل ؼبا
يتحدث عن اإلهباز  ،فيذكر قولو تعاىل  :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ البقرة  ، 379 :كيقارف بْب ىذا كقوؿ العرب (
القتل أنفى للقتل )  ،فّبل أف بينو كبْب لفظ القرآف تفاكت ُب الببلغة اإلهباز  ،كذلك يظهر من أربعة أكجو  :إنو أكثر ُب
الفائدة  ،كأكجز ُب العبارة كأبعد عن الكلفة  ،بتكرير اعبملة  ،كأحسن تأليفا باغبركؼ  ،اؼبتبلئمة  ،كيقصد بعده عن الكلفة
بالتكرير الذم فيو على النفس مشقة فإف قوؽبم ( القتل أنفى للقتل ) تكريرا ال غّبه أبلغ منو  ،كمٌب كاف التكرير كذلك  ،فهو
مقصر ُب باب الببلغة عن أعلى ببقة .

1

ٍب قبده ُب باب التشبيو  ،كباب االستعارة  ،يؤكد على األثر النفسي ؽبذين األسلوبْب  ،فيقوؿ معلقا على قولو تعاىل  :ﭽ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ آل عمران 311 :
فهذا تشبيو قد أخرج ماال يعلم بالبديهة إىل ما يعلم بالبديهة  ،كُب ذلك البياف العجيب دبا قد تقرر ُب النفوس من األمور ،
كالتشويق إىل اعبنة حبسن الصفة مع ما ؽبا من السعة  ،كقد اجتمعا ُب العظم .

2

كُب باب االستعارة قبده يقوؿ معلقا على قولو تعاىل  :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ الملك  7 :شهيقا
حقيقتو صوتا فظيعا كشهيق الباكي  ،كاالستعارة أبلغ منو كأكجز  ،كاؼبعُب اعبامع بينهما قبح الصوت « سبيز من الغيظ» حقيقتو
 :من شدة الغلياف كاالتقاد  ،كاالستعارة أبلغ منو  ،ألف مقدار شدة الغيظ على النفس ؿبسوس مدرؾ .

 - 1الرماين  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 30-77
 - 2الرماين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 31
 - 3الرماين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 37
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فلو ربطنا بْب حديثو ُب بداية رسالتو عن الببلغة كحدىا  ،كعن ببلغة القرآف كإعجازه  ،كربطو ذلك باألثر النفسي ٍب مزجنا
ىذا بتلك التعليقات الٍب أكردىا ُب أبواب رسالتو اؼبختلفة ؛ لرأينا أنو حديث عن اإلعجاز النفسي للقرآف  ،كإف مل يذكره
صراحة
كيعترب ؿبمد بن سليماف اػبطايب (ت  499ق) على األرجح أكؿ من ربدث بوضوح أكثر عن اإلعجاز النفسي  ،كإف مل يذكره
هبذا اؼبسمى  ،كىو يعَبؼ ُب أ كؿ رسالتو بتعذر ربديد كجو اإلعجاز على الرغم من إقرار صبيع علماء الببلغة بوجوده .
ُ
فبْب أثر ىذا البياف القرآين
كىو مل يقف بإعجازه عند حدكد بياف ألفاظو كصحة معانيو كنظمو بل زبطى ذلك حبدكد كأبعاد ّ ،
الشاذ من
ُب النفوس كُب القلوب  ،حيث يقوؿ  « :قلت ُب إعجاز القرآف كجها ذىب عنو النّاس ؛ فبل يكاد يعرفو إال ّ
السمع خلص لو
آحادىم  ،كذلك صنيعو بالقلوب  ،كتأثّبه ُب النّفوس  ،فإنّك ال تسمع غّب القرآف منظوما كال منثورا  ،إذا قرع ّ
الركعة كاؼبهابة ُب أخرل ما ىبلص منو إليو  ،تستبشر بو النّفوس كتنشرح لو
إىل القلب من اللّذة كاغببلكة ُب حاؿ  ،كمن ّ
الصدكر حٌب إذا أخذت حظّها منو عادت مرتاعة قد عراىا من الوجيب كالقلق كتغشاىا اػبوؼ كالفرؽ تقشعر منو اعبلود ،
الراسخة فيها فكم من عدك للرسوؿ  من رجاؿ العرب ك
كتنزعج لو القلوب  ،وبوؿ بْب النفس كبْب مضمراهتا كعقائدىا ّ
فتاكها أقبلوا يريدكف اغتيالو كقتلو فسمعوا آيات من القرآف  ،فلم يلبثوا حْب كقعت ُب مسامعهم أف يتحولوا عن رأيهم األكؿ
كأف يركنوا إىل مساؼبتو كيدخلوا ُب دينو كصارت عداكهتم مواالة ككفرىم إيبانا » .

1

ٍب ذكر اػبطايب عددا من حوادث القرآف  ،كالسّبة الٍب تبْب تأثّب القرآف ُب النفوس  ،كإف مل يسم اػبطايب ىذا الوجو من
اإلعجاز  ،إال أف عبارتو كاضحة سباما كمعربة عن اؼبقصود .
كلو عدنا إىل أكؿ رسالتو لوجدناه قد أشار إىل ىذا األمر حينما ربدث عن عدـ رد اؼبشركْب عن التحدم الذم جاهبهم بو
القرآف  ،كعبأكا إىل ردكد أخرل أخطر عليهم كالقتاؿ كقطع األرحاـ كغّبىا ألهنم أحسوا بعجزىم التاـ عن مقارعة نصوص
القرآف  « :كلو كاف ذلك ُب كسعهم  ،مل يتكلفوا ىذه األمور اػبطّبة  ،كمل يركبوا تلك الفواقر اؼببّبة  ،كمل يكونوا تركوا السهل
 - 1اػبطايب  ،بياف إعجاز القرآف  ،ص. 70
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الدمث من القوؿ إىل اغبزف الوعر من الفعل  ،كىذا ما ال يفعلو عاقل  ،كال ىبتاره ذك لب  ،كقد كاف قومو قريش خاصة
موصوفْب برزانة األحبلـ  ،ك كفارة العقوؿ كاأللباب  ،كقد كاف فيهم اػبطباء اؼبصاقع كالشعراء اؼبفلقوف  ،فكيف كاف هبوز على
قوؿ العرب كؾبرل العادة مع كقوع اغباجة كلزكـ الضركرة أف يغفلوه كال يهتبلوا الفرصة فيو  ،كأف يضربوا عنو صفحا كال وبوزكا
الفبلح كالظفر فيو لوال عدـ القدرة عليو كالعجز اؼبانع منو  ،كمعلوـ أف رجبل عاقبل لو عطش عطشا شديدا خاؼ منو اؽببلؾ
على نفسو كحبضرتو ماء معرض للشرب فلم يشربو  ،حٌب ىلك عطشا غبكمنا أف عاجز عن شربو غّب قادر عليو  ،كىذا بْب
كاضح ال يشكل على عاقل » .

1

كفبا ينبغي اإلشارة إليو أف رسالة اػبطايب " بياف إعجاز القرآف الكرمي" ىي من أكؿ الكتب الٍب كصلت إلينا ُب اإلعجاز ،
كمع ىذا تراه مثبتا لوجو اإلعجاز النفسي  ،كىناؾ العديد من العلماء حبثوا ُب اإلعجاز كمل تصل إلينا كتبهم  ،فردبا أشاركا إىل
ىذا الوجو ُب كتبهم اؼبفقودة  ،كؽبذا ًب اعتماد أف أكؿ من نادل هبذا الوجو اإلماـ اػبطايب .

2

كما أشار ؽبذا الوجو من اإلعجاز الباقبلين (ت483ىػ) ُب سياؽ حديثو عن اللغة كأثرىا ُب النفس فيقوؿ  « :فإذا عبل الكبلـ
ُب نفسو كاف لو الوقع ُب القلوب  ،كالتمكن ُب النفوس  ،ما يذىل كيبهج  ،كيقلق كيؤنس  ،كيضحك كيبكي  ،كوبزف كيفرح ،
كيسكن كيزعج كيشجي كيطرب  ،كيهز األعطاؼ ك يستميل كبوه األظباع » .

3

كما قبده يعلق على ما ذكر من ببلغة القرآف كبديع نظمو  ،فيقوؿ  « :كانظر بعْب عقلك  ،كراجع جلية بصّبتك إذا تفكرت
ُب كلمة فبا نقلناه إليك  ،كعرضناه عليك ٍب فيما ينتظم من الكلمات ٍ ،ب إىل أف يكتمل فصبل كقصة  ،أك يتم حديثا كسورة
ال بل فكر ُب صبيع القرآف على ىذا الَبتيب  ،كتدبره على كبو ىذا التنزيل  ،فلم ندع ما دعيناه لبعضو  ،كمل نصف ما كصفناه
إال ُب كلو كإف كانت الداللة ُب البعض أبْب ك أظهر كاآلية أكشف كأهبر  ،كإذا تأملت على ما ىديناؾ إليو ككقفناؾ عليو ؛
 - 1اػبطايب  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 11-14
 - 2صبلح اػبالدم  ،إعجاز القرآف البياين  ،ص . 31ك فضل عباس  ،إعجاز القرآف  ،ص ، 3ك أضبد شكرم  ،حبوث ُب اإلعجاز كالتفسّب ،
ص.403
 - 3الباقبلين  ،إعجاز القرآف  ،ص . 177
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فانظر ىل ترل كقع ىذا النور ُب قلبك كاشتمالو على لبك سريانو ُب حسك كنفوذه ُب عركقك كامتبلئك بو إيقانا  ،كإحابة
كاىتدائك بو إيبانا كبصّبة  ،أـ ىل ذبد الرعب يأخذ منك مأخذه من كجو  ،كاؽبزة تعمل ُب جوانبك من لوف كاألروبية تستويل
عليك من باب ؟ كىل ذبد الطرب يستفزؾ للطيف ما فطنت لو  ،كالسركر وبركك من عجيب ما كقفت عليو كذبد ُب نفسك
من اؼبعرفة الٍب حدثت لك عزة كُب أعطافك ارتياحا كىزة ؟ » .

1

كما أشار ؽبذا الوجو اعبرجاين (ت582ىػ) فأثبت ىذا الوجو من اإلعجاز ُب غّب موضع  ،كما ُب رسالتو (الشافية)  ،بعد
أف أثبت تسليم العرب ربت عنواف (داللة األقواؿ)  ،فذكر قصة ابن اؼبغّبة كعتبة بن ربيعة كحديث أيب ذر ُب سبب إسبلمو ،
كبْب كيف أثر القرآف الكرمي ُب نفوسهم  ،كقامت الدكاعي على اؼبعارضة  ،كمع ذلك مل يعارضوه  ،كبذلك يثبت عجزىم .
ّ

2

كما يرل اعبرجاين بأف ردة فعل اؼبشركْب على ربدم القرآف ؽبم على أف يأتوا دبثلو أك بعشر سور منو  ،أك بسورة كاحدة كإف
اجتمعوا مع اعبن  ،كال يدعوىم ىذا التحدم الصريح إىل أف يعارضوه كيبينوا سرفو ُب دعواه  ،مع إمكاف ذلك  ،كمع أهنم مل
يسمعوا إال ما عندىم مثلو أك قريب  ،كقد بلغ هبم الغيظ من مقالتو كمن الذم ادعاه ح ّد تركوا معو أحبلمهم الراجحة ،
كخرجوا لو عن باعة عقوؽبم الفاضلة  ،حٌب كاجهوه بكل قبيح  ،كلقوه بكل أذل كمكركه  ،ككقفوا لو بكل بريق  ،ككادكه ككل
من تبعو بضركب اؼبكايدة  ،كأرادكىم بأنواع الشر  ،كىل ظبع قط بذم عقل ك مسكة استطاع أف ىبرس خصما لو قد اشتط ُب
دعواه بكلمة هبيبو هبا  ،فَبؾ ذلك إىل أمور يسفو فيها كينسب معها إىل ضيق الذرع كالعجز » .

3

ككأين باعبرجاين يريد أف يقوؿ  :بأف إقرار نفوس العرب بالعجز أماـ س طوة القرآف كتأثّبه البالغ كتأكدىم ُب نفوسهم أهنم غّب
قادرين على قبوؿ التحدم أك اؼبعارضة  ،كىم على ما ىم من الببلغة كالعلو ُب البياف  ،سبب عبوئهم إىل برؽ أخرجتهم عن
صواهبم المتبلء قلوهبم غيظا تدفع عنهم ذلك التحدم كتلك اؼبناجزة .

 - 1الباقبلين  ،إعجاز القرآف  ،ج ، 1ص. 79-73
 - 2اعبرجاين  ،الرسالة الشافية  ،ص. 411
 - 3اعبرجاين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 410
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كقد نبو الدكتور ؿبمد بركات أبو علي إىل مسألة ىامة ُب حبثنا ىذا كىي  :تأثر عبد القاىر بسلفو اػبطايب ُب نظرتو إلعجاز
القرآف  ،حيث يقوؿ  « :فبا سبيز بو اػبطايب أنو أبرز كجها لئلعجاز كىو األثر النفسي  ،كأصبح ىذا الرأم أساسا من أسس
نظرية عبد القاىر ُب النظم ُب كتبو ككتب بعض اؼبعاصرين ُب األدب » .

1

كذكر بعض الباحثْب أف عبد القاىر اعبرجاين كاف يعتمد على ذكقو الوجداين ُب حديثو عن إعجاز القرآف  ،كمنهم على
سبيل اؼبثاؿ األستاذ سيد قطب أثناء حديثو عن إعجاز القرآف  ،كعرضو ؼبوقف الببلغيْب  ،ككيف أهنم انشغلوا بقضية اللفظ
كاؼبعُب حٌب كصلوا ُب التقسيم كالتبويب إىل درجة من التعقيد ال تطاؽ  ،كمل يستثن منهم سول عبد القاىر  ،ألنو تذكؽ النص
القرآين كتفاعل كتأثر بو تأثرا كاضحا .

2

كىو األمر ذاتو الذم ذكره الدكتور عبد الكرمي اػبطيب عندما تعرض ؼبوقف عبد القاىر من قضية اإلعجاز فقاؿ عنو  « :إف
عبد القاىر مل يتحدث عن اإلعجاز حديثا مباشرا  ،كإمبا جعل كجو اإلعجاز عنده يقوـ على الذكؽ الوجداين كقاؿ أيضا :
كلو مل يكن لعبد القاىر فضل ىنا إال أنو دفع عن الببلغة ىذا اؼبفهوـ اػبابئ الذم كاف يذىب مذىب اعبدؿ اللفظي البعيد
عن الذكؽ اعبمايل  ،كاعبائر على حظ العابفة كالوجداف منها ػ لو مل يكن لو إال ىذا لكاف ذلك فضبل كبّبا يعرؼ لو كهبمد
من أجلو » ، 3
كعليو أستطيع من خبلؿ ما تقدـ أف نؤكد أ ّف عبد القاىر كاف على دراية بإعجاز القرآف النفسي  ،كإف مل يشر إليو صراحة ؛
ككبن إذا عدنا للبحث عن ما رب ّدث بو عن ىذا الوجو  ،لوجدناه عندما حاكؿ التدليل على عجز العرب أماـ القرآف  ،كذلك
من خبلؿ أقواؽبم  ،كذكر أمثلة ثبلثة  ،ىي :
أ -حديث الوليد بن اؼبغّبة  .كذكر فيو قولو عن القرآف  :كاهلل إ ّف لقولو غببلكة  ،كإف أصلو ؼبغدؽ  ،كإف فرعو عبناة  ،كما أنتم
بقائلْب من ىذا شيئا إال عرؼ عنو أنو بابل ) .
ب -حديث عتبة بن ربيعة  :كذكر فيو قولو عن القرآف أيضا  « :إين قد ظبعت قوال كاهلل ما ظبعت مثلو قط  ،كاهلل ما ىو
بالشعر  ،كال بالسحر  ،كال بالكهانة » .

 - 1ؿبمد بركات أبو علي ُ ،ب إعجاز القرآف  ,ص. 403
 - 2سيد قطب  ،التصوير الفِب ُب القرآف  ،ص . 14,11
 - 3عبد الكرمي اػبطيب  ،اإلعجاز ُب دراسات السابقْب  ,ص. 179
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ج -حديث إسبلـ أيب ذر كأخيو أنيس  ،كقولو عن القرآف كبلما قريبا من ىذا .

1

كُب بعض الشواىد الٍب ذكرىا اعبرجاين ُب حديثو عن النظم كوجو لئلعجاز القرآين  ،حللها ربليبل يربز من خبللو مدل األثر
النفسي على من يقرؤىا أك يسمعها ؛ إذ يقوؿ عبد القاىر ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ األنعام 311 :
ليس خباؼ أف لتقدـ الشركاء حسنا كركعة  ،كمأخذا ُب القلوب  .أنت ال ذبد شيئا منو إذا أخرت فقلت  ( :كجعلوا اعبن
شركاء هلل ) كإنّك لَبل حالك حاؿ من نقل عن الصورة اؼببهجة  ،كاؼبنظر الرائق  ،كاغبسن الباىر  ،إىل الشيء الغفل الذم ال
ربظى منو بكثّب بائل  ،كال تصّب النّفس بو إىل حاصل .

2

كُب مثاؿ آخر يقوؿ عند قولو تعاىل  :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ البقرة  ، 98 :كإذا أنت راجعت
نفسك  ،كأذكيت حسك  ،كجدت ؽبذا التنكّب  ،كإف قيل ( على حياة ) كمل يقل ( على اغبياة ) حسنا كركعة  ،كلطف موقع
 ،ال يقادر قدره  ،كذبدؾ تعدـ ىذا التعريف كزبرج عن األروبية كاألنس إىل خبلفها .

3

كأخّبا فقد جعل عبد القاىر كجو اإلعجاز القرآين ُب نظمو  ،كجعل النظم علّة من أىم علل التأثّب النفسي ُب النص القرآين
على اؼبتلقي  ،حيث يقوؿ  « :كم ْن ىذا الذم يرضى من نفسو أف يزعم أف الربىاف الذم باف ؽبم – أم للعرب -كاألمر الذم

هبرىم  ،كاؽبيبة الٍب مؤلت صدكرىم  ،كالركعة الٍب دخلت عليهم فأزعجتهم حٌب قالوا  :إف لو غببلكة  ،كإف عليو لطبلكة  ،كإف
أعبله ؼبثمر ) إمبا كاف لشيء راعهم من موقع حركاتو  ،كمن ترتيبو كبياف سكناتو  ،أك الفواصل ُب أكاخر آياتو ؟ من أين تليق

كقعت ُب
ىذه الصفة كىذا التشبيو بذلك ؟ أـ ترل أف ابن مسعود  ،حْب قاؿ ُب صفة القرآف (ال يتفو كال يتشاف) كقاؿ  :إذا ُ

اغبم كقعت ُب ركضات دمثات أتانق فيهن )  ،قاؿ ذلك من أجل أكزاف الكلمات  ،كمن أجل الفواصل ُب أخريات اآليات .

4

ٍب يأٌب الزـبشرم فيشّب إىل ذلك أيضا ُب تفسّبه الكشاؼ  ،عند تفسّبه فاربة الكتاب  ،حيث يقوؿ ُب شأف االلتفات من
الغيبة إىل اػبطاب ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ الفاتحة  : 5 :فهذا أسلوب اػبطاب عقب أسلوب
الغيبة ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ الفاتحة  1 – 2 :يقوؿ إف
- 1عبد القاىر اعبرجاين  ،الرسالة الشافية  ،ص. 411
 - 2اعبرجاين  ،دالئل اإلعجاز  ،ص. 114-131
 - 3اعبرجاين  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 131
 - 4اعبرجاين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 115
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السامع كإيقاظا لئلصغاء من إجرائو على أسلوب كاحد.
الكبلـ انتقل من أسلوب إىل أسلوب آخر كاف أحسن نظرية لنشاط ّ

1

كما قبده يقوؿ ُب تفسّب قولو تعاىل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ الشعراء
 395 - 391 :يقضي على الرأم البابل اؼبستند إىل ىذه اآليات ُب زعمهم أف القرآف نزؿ دبعناه فقط كاللفظ من عند
الرسوؿ اؼبنذر بلساف عريب مبْب  ،ألنو جعل النزكؿ على القلب ال على األذف  ،كالذم ينزؿ على القلب إمبا ىي اؼبعاين فقط ،
يقضي على ذلك الرأم الفاسد بلمحة نفسية بارعة  ،ىي أف اؼبنزؿ إذا كاف بلغة اؼبنزؿ عليو فإنو ال يكاد وبس باأللفاظ كقرعها
ألظباعو ألف اؼبعاين تنهاؿ على قلبو مباشرة  ،لعدـ صرفو شيئا من اىتمامو ككعيو إىل ظباع األلفاظ كسبييزىا  ،كلو كاف اؼبنزؿ بلغة
غّب لغتو  ،ؼبا أحس إال األلفاظ تدكم على ظبعو من غّب أف يدرؾ ؽبا معُب  ،فاآلية تثبت أف النازؿ على الرسوؿ اؼبعُب كاللفظ
العريب كاعبار كاجملركر ُب قولو « بلساف عريب مبْب » متعلقاف بقولو « نزؿ » ال بقولو « اؼبنذرين » .

2

يعلق سيد قطب على نظرات الزـبشرم ىذه  ،فيقوؿ  « :فهذا نوع من التوفيق ُب تصوير التناسق النفسي  ،بْب األحاسيس
اؼبتتابعة اؼبنبعثة من تتابع اآليات  ،كىو لوف من ألواف التناسق الولية ُب القرآف »

3

.

كعنوف القاضي عياض ( ت655ىػ) ؽب ذا اللوف من اإلعجاز ُب الفصل التاسع بعنواف" ركعة القرآف الكرمي ُب السمع كىيبتو
ُب القلوب" فيقوؿ  « :كمنها ركعتو الٍب تعَبيهم عند تبلكتو  ،لقوة حالو كىي على اؼبكذبْب بو أعظم حٌب كانوا يستثقلوف
ظباعو كيزيدىم نفورا كيريدكف انقطاعو لكراىيتهم لو  ،كؽبذا قاؿ  « : إ ّف ىذا القرآف صعب مستصعب على من ذكره كىو
اغبكم » ، 4كأما اؼبؤمن فبل تزاؿ ركعة القرآف كىيبتو تويل اؼبؤمن اقبذابا إليو كتكسبو ىشاشة ؼبيل قلبو إليو كتصديقو بو  ،قاؿ
تعاىل  :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ الزمر  21 :كيدؿ

 - 1الزـبشرم ؿبمود بن عمر  ،الكشاؼ عن غوامض التنزيل  ،ط ، 4اؼبكتبة التجارية الكربل  ،مصر . 4931 ،
 - 2الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج.443 ، 3
 - 3سيد قطب  ،التصوير الفِب ُب القرآف الكرمي  ،ص.17
 - 4اػبطيب البغدادم  ،أضبد بن علي بن ثابت  ،اعبامع ألخبلؽ الراكم  ،ربقيق ؿبمود الطحاف  ،مكتبة اؼبعارؼ  ،الرياض 4103 ،ىػ  ،رقم 4573 :
 ،ج  ، 1ص. 493
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مر بقارئ
على ىذا الشيء أنو يعَبم من ال يفهم معانيو كال يعرؼ من تفسّبه الشيء الكثّب  ،كما ُب قصة ذاؾ النصراين  ،أنو ّ
فوقف يبكي  ،فقاؿ لو  :ما يبكك  ،قاؿ الشجى كالنظم » .

1

كىا ىو الفخر الرازم ُب تفسّبه الكبّب ُب سورة ( ص ) يربط بْب قصة داكد كبْب ما سبقها من اآليات أكؿ السورة ربطا
نفسانيا دقيق  ،بناه على أف من ابتلى خبصم عنيد  ،يذكر لو قصة بعيدة ُب أكؽبا عن موضع النزاع ٍ ،ب يأٌب ُب آخرىا بقضية
يوافق عليها ىذا اػبصم منساقا مع القصة ناسيا للمعاندة  ،فإذا هبذه القضية الٍب كافق عليها اػبصم تكوف ىي القضية الٍب
سبق أف أنكرىا  .فقد ذكر اهلل أكؿ السورة الكريبة عناد أىل مكة كإنكارىم للبعث كقوؽبم استهزاء  :ﭽ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ ص ٍ 38 :ب قاؿ لرسولو عقب ذلك مباشرة  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭼ ص  37 :كقص القصة دبا فيها من اػبصاـ كاغبكومة ٍب قاؿ ُب هنايتها  :ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﭼ ص  ، 28 :كىنا ال يسع اػبصم الكافر إال أف
يقوؿ  :نعم ما أمر بو إحقاؽ اغبق كالعدؿ بْب النّاس  ،كىنا يقاؿ للكافر  :مادمت قد اعَبفت جبماؿ اغبق كالعدؿ فيجب
عليك االعَباؼ بالبعث  ،ألنو اليوـ الذم توضع فيو اؼبوازين بالقسط للعدؿ بْب الناس كاالقتصاص من الظامل للمظلوـ .
كاعبزاء العادؿ اػبّب للخّب كالشر للشر كالبادم اظلم ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ الزلزلة  8 - 7 :كؽبذا جاء عقب ىذه السورة قولو تعاىل ُب إثبات البعث كالربىنة عليو  :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ ص 28 - 27 :
كؼبا كانت ىذه مبلحظ دقيقة كمسارب لطيفة ُب ببلغة القرآف كإعجازه كمعانيو كارتباط بعضها ببعض  ،كاحتياج ذلك إىل
التدبر العميق كالتذكؽ كاإلفهاـ  ،جاء ُب نفس السورة عقب ذلك مباشرة قولو تعاىل  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ص  ، 29 :أما اػبصومة كاحملاكمة اؼبقصودة ُب ىذا اؼبقاـ  ،فهي اؼبذكورة ُب نفس

 - 1القاصي عياض  ،أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب  ،الشفا تعريف حقوؽ اؼبصطفى  ،ربقيق  :حسْب عبد اغبميد نيل  ،دار األرقم  ،بّبكت ،
لبناف  ،ج ، 4ص. 111
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السورة ُب نفس القصة ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ ص . 22 – 23 :

1

كما أشار إىل ىذا العلم ابن قيم اعبوزيو (ت862ىػ) ُب كتابو الفوائد  ،فقاؿ ُب فصل ُب ذكر إعجاز القرآف الكرمي « :
كمنهم من قاؿ إف إعجازه دبا يقع ُب النفوس منو عند تبلكتو من الركعة كما يبل القلوب عند ظباعو من اؽبيبة كما يلحقها من
اػبشية  ،سواء كانت فانبة أك عاؼبة دبا وبتويو أك غّب عاؼبة كافرة دبا جاء بو أك مؤمنة » .

2

كقبده يقوؿ  « :إذا أردت االنتفاع بالقرآف  ،فاصبع قلبك عند تبلكتو كظباعو  ،كألق ظبعك  ،كاحضر حضور من ىباببو بو من
تكلم بو  منو إليو  ،فإنو خطاب منو لك على لساف رسولو  ، قاؿ تعاىل  :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ ق  ، 17 :كذلك أف سباـ التأثّب ؼبا كاف موقوفا على مؤثر مقتض كؿبل قابل كشرط
غبصوؿ األثر كانتفاء اؼبانع الذم يبنع منو  ،تضمنت اآلية بياف ذلك كلو بأكجز لفظ كأبينو  ،كأدلة على اؼبراد .
فقولو (إف ُب ذلك لذكرل) إشارة إىل ما تقدـ من أكؿ السورة إىل ىاىنا  ،كىذا ىو اؼبؤثر  ،كقولو (من كاف لو قلب) فهذا ىو
احملل القابل  ،كاؼبراد بو القلب اغبي الذم يعقل عن اهلل  ،كما قاؿ تعاىل  :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ يس  71 – 89 :أم حي القلب  .كقولو تعاىل  :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
كجو ظبعو كأصغى حاسة ظبعو  ،إىل ما يقاؿ لو  ،كىذا شرط
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ ق  17 :أم ّ

التأثّب بالكبلـ  ..كقولو « :كىو شهيد» أم شاىد القلب حاضرا غّب غائب  ،قاؿ ابن قتيبة  :استمع كتاب اهلل كىو شاىد
القلب كالفهم  ،ليس بغافل كال ساه  ،كىو إشارة إىل اؼبانع من حصوؿ التأثّب  ،كىو سهو القلب كغيبتو عن تعقل ما يقاؿ لو ،
كالنظر فيو كتأملو .
فإذا حصل اؼبؤثر  ،كىو القرآف  ،كاحملل كىو القلب اغبي  ،ككجد الشرط كىو اإلصغاء  ،كانتفى اؼبانع كىو اشتغاؿ القلب
كذىولو عن معُب اػبطاب كانصرافو عنو إىل شيء آخر  ،حصل األثر  ،كىو االنتفاع بالذكر .

 - 1الفخر الرازم ؿبمد بن عمر  ،التفسّب الكبّب  ،د ط ،دار الفكر  ،بّبكت  ،لبناف 4145 ،ىػ 4995ـ  ،ج ، 19ص. 455
 - 2ابن قيم اعبوزيو  ،الفوائد اؼبشوؽ إىل علوـ القرآف كعلم البياف  ،ربقيق  :ؿبمد بدر الدين النعساين  ،مطبعة السعادة  ،مصر  ،ط4317 ، 4ىػ ،
ص. 150
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السمع
ٍب يقوؿ  « :فإف قيل  :إمبا كاف التأثّب يتم دبجموع ىذه األشياء  ،فما كجو دخوؿ أداة (أك) ُب قولو تعاىل  « :أك ألقى ّ

»  ،كاؼبوضع موضع كاك اعبمع  ،ال موضع (أك) الٍب ىي ألحد شيئْب ؟ قيل  :ىذا سؤاؿ جيد  .كاعبواب عنو أف يقاؿ  :خرج

الكبلـ (أك) باعتبار حاؿ اؼبخابب اؼبدعو  ،فإف من الناس من يكوف حي القلب كاعيو  ،تاـ الفطرة  ،فإذا فكر بقلبو كجاؿ
بفكره دلو قلبو  ،كعقلو على صحة القرآف  ،كأنو اغبق  ،كشهد قلبو دبا أخرب القرآف  ،فكاف كركد القرآف على قلبو نورا على نور
الفطرة  ،كىذا كصف الذين قاؿ فيو القرآف  :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ سبأ :
.8
كقاؿ ُب حقهم  :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹
﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂            
  ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﰀ ﭼ النور  15 :فهذا نور الفطرة على نور
الوحي كىذا خاؿ صاحب القلب اغبي الواعي .

1

إذف فابن القيم يرل أف التأثّب مرىوف دبا يأٌب :
أ -اؼبؤثر القوم ( كىو ىنا القرآف) .
السمع .
ب -أداة التلقي كنبا القلب ك ّ
ج -رغبة السامع ُب تفهم ما يسمع كتعقلو .
د -اػبركج من شٌب اؼبوانع  ،سواء كانت اكبرافات عقائدية  ،أـ شبهات فكرية أك نزعات شهوانية  ،أك مكانة أدبية  ،أك منزلة
اجتماعية  ،أك غّب ذلك .

2

كُب كتابو الربىاف عقد اإلماـ الزركشي (ت8:5ىػ) فصبل ُب إعجاز القرآف النفسي  ،فبعد أف ذكر أقواؿ العلماء ُب اإلعجاز
السامعْب كأظباعهم  ،اؼبقرين كاعباحدين ٍ ،ب إف سامعو إف كاف مؤمنا بو يداخلو ركعة ُب
 ،قاؿ  « :كمنها الركعة الٍب ُب قلوب ّ
أكؿ ظباعو كخشية ٍ ،ب ال يزاؿ هبد ُب قلبو ىشاشة إليو كؿببة لو  ،كإف كاف جاحدا كجد فيو مع تلك الركعة نفورا كعيا ؼبسو
 - 1ابن القيم  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 43-45
 - 2ؿبمد عطا أضبد يوسف  ،اإلعجاز التأثّبم للقرآف الكرمي  ،ص.31
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حبس ظبعو  ،كمنها أنو مل يزؿ كال يزاؿ غضا بريا ُب أظباع السامعْب كعلى ألسنة القارئْب كمنها ما ينتشر فيو عند تبلكتو من
إنزاؿ اهلل إيّاه ُب صورة كبلـ  ،ىو ـباببة من اهلل لرسولو تارة  ،كـباببة أخرل ػبلقو ال ُب صورة كبلـ يستميلو من نفسو من
قذؼ ُب قلبو كأكحى إليو ما شاء أف يلقيو إىل عبادة على لسانو  ،فهو يأٌب باؼبعاين الٍب أؽبمها بألفاظو الٍب يكسوىا إيّاه كما
يشاىد من الكتب اؼبتق ّدمة .

1

أما السيوبي (ت  :22ىػ) فقد جعل اإلعجاز النفسي ضمن الوجو العشرين من كجوه اإلعجاز كعنده كجوه اإلعجاز تقع ُب
طبسة كثبلثْب كجها  ،حيث يقوؿ  « :الوجو العشركف من كجوه إعجازه الركعة الٍب تلحق سامعيو كأظباعهم عند ظباعو ،
كاؽبيبة الٍب تعَبيهم عند تبلكتو لقوة حالو كإبانة خطره  ،كىي على اؼبكذبْب بو أعظم حٌب كانوا يستثقلوف ظباعو  ،كيزيدىم نفورا
 ،كما قاؿ تعاىل  ،كيودكف انقطاعو لكراىتهم لو  ،كلذا قاؿ  : إف القرآف صعب مستصعب على من كرىو كىو اغبكم »
كأما اؼبؤمن فبل تزاؿ ركعتو بو كىيبتو إياه مع تبلكتو توليو اقبذابا  ،كتكسبو ىشاشة ؼبيل قلبو إليو  ،كتصديقو بو  ،قاؿ تعاىل  :ﭽ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭼ الزمر  . 21 :كقاؿ تعاىل  :ﭽ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﭼ الحشر . 23 :
كيدؿ على ىذا شيء خص بو أف يعَبيو من ال يفهم معانيو  ،كال يعلم تفاسّبه ،كما ركم عن نصراين انو مر بقارئ فوقف
مم بكيت ؟ قاؿ  :للشجاعة كالنظم .
يبكي  ،فقيل لو ّ :
كىلة كآمن بو  ،كمنهم من كفر  ،فحكي ُب
كىذه الركعة قد اعَبؼ هبا صباعة قبل اإلسبلـ كبعده  ،فمنهم من أسلم ؽبا ألكؿ ْ
الصحيح عن ُجبّب بن مطعم  ،قاؿ ظبعت النيب  يقرأ ُب النغرب  :الطور  ..فلما بلغ ىذه اآلية  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

 - 1الزركشي  ،الربىاف ُب علوـ القرآف  ،دار إحياء الكتب العربية  ،عيسى البايب اغبليب  ،ط ، 4957 ، 4379 ، 4ج ، 1ص. 409
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ﭯ ﭰ ﭱ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ الطور:
 - 15كاد قليب أف يطّب  .كُب ركاية  :كذلك أكؿ ما دخل اإليباف قليب .
كعن عتبة بن ربيعة  ،أنو كلم النيب فيما جاء بو من خبلؼ قومو  ،فتبل عليهم  .حم فصلت  ..إىل قولو  « :صعقة مثل
صعقة عاد كشبود »فصلت  ، 24 :فأمسك عتبة بيده على ُب النيب كناشده الرحم أف يكف  ،كُب ركاية  :فجعل النيب يقرأ
كعتبة مصغ ملق يديو خلف ظهره معتمدا عليهما حٌب انتهى إىل السجدة  ،فسجد النيب  ،كقاـ عتبة ال يدرم دبا يراجعو ،
يت
كرجع إىل أىلو  ،كمل ىبرج إىل قومو حٌب أتوه فاعتذر ؽبم  ،كقاؿ  :لقد كلمِب بكبلـ اهلل ما ظبعت أذنام دبثلو قط  ،فما در ُ
ما أقوؿ .
كقد حكى عن غّب كاحد فبن راـ معارضتو أف اعَبتو ركعة كىيبة كف هبا عن ذلك  .فركم أف ابن اؼبقفع بلب ذلك كرامو ،
كشرع فيو  ،فمر بصيب يقرأ  :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ هود  ، 11 :فرجع كؿبا ما عمل  ،كقاؿ أف ىذا ال يػُعارض  ،كما ىو من كبلـ البشر  ،ككاف

أفصح أىل كقتو .

ككاف وبي بن حكيم الغزاؿ بليغ األندلس ُب زمنو  ،فحكي أنو راـ شيئا من ىذا  ،فنظر ُب سورة اإلخبلص ليحذك على مثاؽبا
كينسج -بزعمو -على منواؽبا  ،قاؿ  :فاعَبتِب كرقّة ضبلتِب على التوبة كاألكبة .

1

يبجو كقارئو ال يبلُّو
كما قبده يذكر ُب الوجو الواحد كالعشرين شيئا قريبا من ىذا إذ جعل من كجوه إعجازه  « :أف سامعو ال ّ
غضا بريا  ،كغّبه من الكبلـ -
فتلذ لو األظباع كتشغف لو القلوب  ،فبل تزيده تبلكة إال حبلكة  ،كال ترديده إال ؿببة  ،كال يزاؿ ّ
كلو بلغ ُب اغبسن كالببلغة مبلغوُ -يب ّل مع الَبديد  ،كيعادم إذا أعيد  ،ألف إعادة اغبديث على القلب أثقل من اغبديد ،
ككتابنا حبمد اهلل يستلذ بو ُب اػبلوات  ،كيؤنس بو ُب األزمات كسواه من الكتب ال يوجد فيو ذلك  ،حٌب أحدث ؽبا أصحاهبا
غبون ا كبربا يستجلبوف بتلك اللحوف تنشيطهم على قراءهتا  ،كؽبذا كصف رسوؿ اهلل  القرآف بأنو ال ىبلق على كثرة الرد  ،كال

 - 1السيوبي  ،اغبافظ جبلؿ الدين عبد الرضبن  ،معَبؾ األقراف ُب إعجاز القرآف  ،تح  :ؿبمد عبد الرحيم  ،ط ، 4دار الفكر  ،بّبكت  ،لبناف ،
4113ىػ 1003ـ  ،ج ، 4ص. 493-497
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تنقضي عربه  ،كال تفُب عجائبو  ،ليس باؽبزؿ  ،ال يشبع منو العلماء  ،كال تزيغ بو األىواء  ،كال تلتبس بو األلسنة  ،ىو الذم مل
تنتو اعبن حْب ظبعتو أف قالوا  :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ الجن .3 :

 - 1السيوبي  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 499-493
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ثالثا -اإلعجاز النفسي في دراسات المحدثين :
من الذين نبهوا إىل ىذا النوع من اإلعجاز محمد رشيد رضا (ت2:46ـ)  ،فقد ذكر ُب كتابو "الوحي احملمدم" أنو لوف من
ألواف اإلعجاز  ،عندما ذكر ما يتعلق بَبصبة القرآف الكرمي كذكر قصة اؼبستشرؽ الفرنسي مارد ريس .

1

كيعترب رشيد رضا من الذين نظركا إىل النص القرآين نظرة أدبية  ،ؿباكال كسر ذلك الركتْب الذم أصاب عملية تلقي النص القرآين
زمنا كبّبا  ،فاقتصر على دراسة البنية السطحية دكف أف وبدث فيها خلبل ينفذ إىل أعماؽ اػبطاب « كليس اؼبقصود باألدبية ُب
تعبّبه ذلك اؼبنهج الفِب أك اؼبفهوـ العاـ الذم ينظر إىل النص القرآين أكال باعتباره نصا أدبيا كيُدار تفسّب النص بعد ذلك ُب

إبار من ىذا االعتبار  ،كإمبا اؼبقصود باألدبية ُب تعبّب اؼبؤلف ىو إفراغ معاين التفسّب الذم يهدؼ إليها القرآف الكرمي ُب
عما أصاب أسلوب اؼبفسرين من ربجر كصبود
أسلوب شيق أخاذ  ،يراعي أفهاـ صنوؼ القارئْب كعبارة عصرية سهلة تَبفع ّ
يقصد فيو إىل حل األلفاظ كإعراب اعبمل  ،كاستعراض اؼبهارات الفنية ُب كل فن كزبصيص  ،فبا يصرؼ الناس عن ىداية
القرآف .

2

ىذه اعبهود اعبديدة ُب التفسّب كشفت عن آفاؽ كاسعة يبكن أف يبتد إليها النص القرآين ُب شٌب اجملاالت ككلما تقدمت
مباحث االجتماع كاآلداب  ،كالعلوـ كشفت ىي األخرل عن جوانب جديدة للنص ال تنتهي عند حد  ،فبا يؤكد أف النص
القرآين نص خصيب خالد  ،ثرم كمتجدد .

3

عرج للحديث
أما اإلمام الرافعي (ت2:48ـ) فقد أشار إىل ىذا النوع من اإلعجاز عندما ربدث عن الكلمات كحركفها ٍب ّ
عن األصوات كأنواعها  ،كقد ذكر ُب كتابو (إعجاز القرآف كالببلغة النبوية ) أنو كاف لو عزـ على تأليف كتاب ُب اإلعجاز
النفسي يبنيو على فلسفة الببلغة كأسسها النفسية كيسميها ( الطريقة النفسية ُب الطريقة اللفظية)  ،كىو يرل أف علماءنا األكلْب
مل يقصركا ُب ناحية من حق القرآف كما قصركا ُب ىذه الناحية ، 4حيث يقوؿ  « :كالقرآف مل ىبرج عن أعلى ببقات اللغة ،
كال برز عن كجوه العادة ُب تصريفها  ،غّب أنو أتى بذلك من كراء النفس ال من كراء اللساف  ،فجعل من نظمو بريقة نفسية ُب

 - 1رضا ؿبمد رشيد  ،الوحي احملمدم  ،ط  ، 9اؼبكتب اإلسبلمي 4399 ،ق4979ـ  ،ص. 19
 - 2ؿبمد إبراىيم شريف  ،اذباىات التجديد ُب تفسّب القرآف الكرمي  ،ط ، 4دار السبلـ للطباعة كالنشر كالتوزيع  ،القاىرة 4119 ،ق1003-ـ ،
ص. 91
 - 3ؿبمد إبراىيم شريف  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 409
 - 4مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف  ،ص . 474
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الطريقة اللسانية  ،كأدار اؼبعاين على سنن ككجوه ذبعل األلفاظ كأهنا مذىب ىذه اؼبعاين ُب النفس  ،فليس إال أف تقرأ اآلية على
العريب أك من ىو ُب حكمو لغة كببلغة  ،حٌب تذىب ُب نفسو مذىبها  ،ال تِب كال تتخلف  ،على حْب أف أكثر اؼبعاين
اإلنسانية هبيء من النقص ُب السياسة البانية  ،حبيث ترل نفس السامع أك القارئ ىي الٍب تذىب فيو فتأخذ إىل جهة كتعدؿ
عن جهة  ،كتصعد من ناحية كتستبطن ُب ناحية أخرل  ،كال يكوف من شأهنا أف تنقاد تذعن  ،كلكن أف تكابر كتأىب أك
تتصفحو كتستدرؾ  ،أك تستحن كتزدرم  ،ألف اؼبعُب قد ألقي إليها ُب ألفاظ تقصر حبقيقتو النفسية ُب تركيبها كنظمها أك
تضعف ىذه اغبقيقة  ،أك تلبسها بغّبىا  ،أك هتمل تصورىا لونا من األلواف  ،أك ذبيء هبا على الشبو كاحملاكاة فبا ال يبلغ اغبق
ُب تصورىا كالتنبيو عليها .

1

كيضيف  « :كقلما تصيب ألحد من بلغاء الناس كبلما قد أحكمت ألفاظو من ىذه الوجوه كلها  ،فإنك لتستطيع أف ذبد ُب
كل كبلـ بليغ معاين قد جلبت أللفاظها  ،كلكنك ال تستطع أف ذبد ُب القرآف كلو إال ألفاظ ؼبعانيها  ،كقد فتشت كجهدت
كبلبت ُب ذلك الفربة كالندرة  ،كىذا فصل بْب الكبلـ اؼبعجز  ،الذم يؤخذ من كراء النفس  ،كبْب غّبه فبا يكوف بعضو من
النفس كبعضو من اللساف » .

2

كما يعتقد بأنو ال يبكن إدراؾ إعجاز القرآف إال بتدبره على تلك الوجوه  ،كىو يعترب أف ىذه الطريقة ىي ما هبا أحس العرب
بإعجازه  ،فيقوؿ  « :كما نشك على حاؿ ُب أهنا كانت ىي بريقة العرب ُب اإلحساس بإعجازه  ،إذ ليس إىل اغبقيقة غّبىا
من سبيل كىم كانوا أعرؼ بكبلمهم كسننو ككجوىو  ،كما يبكن أف يتفق ُب الطباع كماال يتفق » .

3

كحينما يتحدث عن أسلوب القرآف يقوؿ  « :فلما كرد عليهم أسلوب القرآف رأكا ألفاظهم بأعياهنا متساكقة فيما ألفوه من برؽ
اػبطاب كألواف اؼبنطق  ،ليس ُب ذلك إعنات كال معاياة  ،غّب أهنم كرد عليهم من برؽ نظمو  ،ككجوه تركيبو  ،كنسق حركفو ُب
تقشعر
كلماهتا  ،ككلماتو ُب صبلها  ،كنسق ىذه اعبمل ُب صبلتو ما أذىلهم عن أنفسهم من ىيبة رائعة كركعة ـبوفة  ،كخوؼ
ّ
 - 1مصطفى صادؽ الرافعي  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 431
 - 2مصطفى صادؽ الرافعي  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 431
 - 3مصطفى صادؽ الرافعي  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 435
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منو اعبلود  ،حٌب أحسوا بضعف الفطرة القوية  ،كزبلف اؼبلكة اؼبستحكمة  ،كرأل بلغاؤىم أنو جنس من الكبلـ غّب ما ىم فيو
 ،كأف ىذا الَبكيب ىو ركح الفطرة اللغوية فيهم  ،كأنو ال سبيل إىل صرفو عن نفس أحد العرب أك اعَباض مساغو إىل ىذه
السر الذم يفشي بينهم نفسو  ،كإف
النفس  ،إذ ىو كجو الكماؿ اللغوم الذم عرؼ أركاحهم كابّلع على قلوهبم  ،بل ىو ّ
كتموه  ،كيظهر على ألسنتهم كيتبْب ُب كجوىهم كينتهي إىل حيث ينتهي الشعور كاغبس  ،فليس للخبلبة أك اؼبؤاربة كجو ُب
نقض تأثّبه كإزالتو عن موضعو  ،كمن استقبل ذلك بكبلمو أك أراد بأم حيلة فقد استقبل رد النفوس عن أىوائها  ،كردع
القلوب عن ؿببتها  ،كحاكؿ معارضة أقول ما ُب النفس بأضعف ما فيها  ،كقد استيقن بلغاء العرب كل ذلك فاستيأسوا من
اؼبعارضة  ،إذ كجدكا من القرآف ما يغمر القوة كوبيل الطبع كىباذؿ النفس مصادمة ال حيلة كال خدعة » .

1

ٍب يقوؿ  « :كؼبا كاف مرجع تقدير الكبلـ ُب ببلغتو كفصاحتو إىل اإلحساس كحده  ،كخاصة ُب أكلئك العرب الذين من أين
تأملتهم كرأيتهم كأمبا خلقوا خلقا لغويا  ،ككاف القرآف الكرمي قد جعل أسلوبو أرقى ما ربس بو الفطرة اللغوية من أكضاع البياف
كمذاىب النفس إليو  ،فقد أحسوا بعجزىم عما امتنع فبا قبلو  .ككاف كل امرئ منهم كأمبا وبمل ُب قرارة نفسو برىاف اإلعجاز
 ،كإف ضبل كل إفك كزكر على برؼ لسانو » .

2

كاستدرؾ عليو الشيخ ؿبمد رشيد رضا بعض األمور فقاؿ  « :كإين على شهادٌب للرافعي بأنو جاء ُب ىذا اؼبقاـ دبا ذبلت بو
مباين اإلعجاز كمواضعو  ،كأضاءت فيو مبلمح اغبق كمبلؿبو  ،كددت لو م ّد ىذا البحث مد األدمي  ،بل أمد حبّبات نيلو
فعم فيضانو الفركؽ بْب نظم اآليات ُب بوؽبا كقصرىا  ،كقوافيها  ،كمناسبة كل منها ؼبواضع الكبلـ ،
جبداكؿ الغيث العميم ّ ،
كاختبلؼ تأثّبه ُب القلوب كاألحبلـ » .

3

كع ّده الزرقاني (تػ2478ق ػ2:59 .ـ) الوجو الرابع عشر من كجوه اإلعجاز  ،ككاف آخر الوجوه الٍب ذكرىا  ،كعلق عليو
بقولو  « :كالوجو الرابع عشر لئلعجاز تأثّب القرآف كقباحو  ،كمعُب ىذا  :أف القرآف بلغ ُب تأثّبه كقباحو مبلغا خرؽ بو العادة
 - 1مصطفى صادؽ الرافعي  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 431
 - 2مصطفى صادؽ الرافعي  ،اؼبصدر نفسو ،ص. 439
 - 3مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف ( مقدمة الطبعة الثانية  :عرض الكتاب بقلم الشيخ ؿبمد رشيد رضا )  ،ص . 45
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ُب كل ما عرؼ من كتب اهلل كالناس  ،كخرج عن اؼبعهود ُب سنن اهلل من التأثّب النافع بالكبلـ كغّب الكبلـ  ،كبياف ذلك أف
اإلصبلح العاـ الذم جاء بو القرآف  ،كاالنقبلب العاؼبي الذم تركو ىذا اؼبتاب  ،ما حدث كمل يكن ليحدث ُب أم عهد من
عهود التاريخ  ،قديبو كحديثو  ،إال على أساس من اإليباف العميق  ،القائم ُب كجداف قوم  ،حبيث يكوف لو من السلطاف القاىر
على النفوس  ،كاغبكم النافذ على العوابف كاؼبيوؿ  ،ما يصد النّاس عن هنجهم األكؿ ُ ،ب عقائدىم الٍب توارثوىا  ،كعبادهتم
الٍب ألفوىا  ،كأخبلقهم الٍب نشأكا عليها  ،كعاداهتم الٍب امتزجت بدمائهم  ،كما وبملهم على اعتناؽ ىذا الدين اعبديد الذم
ىدـ تلك اؼبوركثات فيهم  ،كحارب تلك األكضاع اؼبألوفة لديهم .
كىذا األساس الذم البد منو تقصر عنو ُب العادة صبيع الكتب التعليمة  ،الٍب يؤلفها العلماء كاؼبصلحوف  ،كتعجز عن إهباده
كافة القوانْب البشرية  ،الٍب يضعها القادة كاؼبشرعوف  ،ألف قصارل ىذه الكتب –إذا كفقت – أف تشرح اغبقائق كتبْب
الواجهات  ،ال أف ربمل على اإليباف كاإلذعاف  ،كتدفع إىل العمل بوحي ىذا اإليباف  .كإذا فرض أف يؤمن هبا أصحاب
االستعداد السليم  ،فإيباف ؾبرد حينئذ من قوة الدفع كدفعة التحويل ...
لكن القرآف الكرمي كحده  ،كىو الذم نفخ اإليباف ُب الكبار كالصغار نفخا  ،كبثو ركحا عاما  ،كأشعر النفوس دبا جاء فيو
إشعارا كدفعها إىل التخلي عن موركثاهتا كمق ّدساهتا صبلة  ،كضبلها على التحلي هبديو الكرمي علما كعمبل  ،على حْب أف الذم
أتى هبذا القرآف رجل أمي ال دكلة لو كال سلطاف  ،كال حكومة كال جند  ،كال اضطهاد كال إجبار  ،إمبا ىو االقتناع كالرغبة
كالرضا كاإلذعاف « ال إكراه ُب الدين ، 1 » ..كربدث ُب ىذا الوجو عن تأثّب القرآف ُب قلوب األعداء كقلوب اؼبؤمنْب « ىذا
التأثّب اػبارؽ أك الناجح الباىر الذم نتح ّدث فيو  ،أدركو كال يزاؿ يدركو كل من قرأ القرآف ُب تدبر كإمعاف كنصفة  ،حاذقا
ألساليبو العربية  ،ملما بظركفو كأسباب نزكلو  ،أما الذين مل وبذقوا لغة العرب كمل وبيطوا هبذه الظركؼ كاألسباب اػباصة ،
عما ضبل ىذا الكتاب من قوة ؿبولة غّبت صورة العامل  ،كنقلت حدكد اؼبمالك عن بريق استيبلئها
فيكفيهم أف يسألوا التاريخ ّ
على قلوب اؼبخاببْب بو ألكؿ مرة استيبلء أشبو بالقهر كما ىو بالقهر  ،كأفعل من السحر كما ىو بالسحر  ،سواء ُب ذلك

 - 1الزرقاين  ،ؿبمد عبد العظيم  ،مناىل العرفاف ُب إعجاز القرآف  ،ج ، 1ط ، 1دار الفكر  ،بّبكت  ،لبناف  ،د ت  ،ص. 195-191
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أنصاره كأعداؤه  ،كؿبالفوه كـبالفوه  ،كما ذاؾ إال ألهنم ذاقوا بسبلمة فطرهتم العربية ببلغتو  ،كؼبسوا حباستهم البيانية إعجازه ،
فوجد تياره الكهربائي موضعا ُب نفوسهم لشرارة ناره  ،أك ؽبطوؿ غيثو  ،كانببلج أنواره » .

1

كنبو إىل أف أعداءه كانوا يعلموف منو ذلك فخشوه أكثر فبا كاف ىبشوف اعبيوش أك اغبركب أك السلطاف  ،فيقوؿ  « :ككاف لو
من السلطاف ما جعل أعداءه منذ نزكلو إىل اليوـ  ،ىبشوف بأسو كصولتو  ،كىبافوف تأثّبه كعملو  ،أكثر فبا ىبافوف اعبيوش
الفاربة كاغبرب اعبائحة  ،ألف سلطاف اعبيوش كاغبركب ال يعدك ىياكل األجساـ كاألشباح  ،أما سلطاف ىذا الكتاب فقد امت ّد
إىل حرائر النفوس  ،ككرائم األركاح دبا مل يعهد لو نظّب ُب أية هنضة من النهضات ». 2
كما نبو أيضا إىل أف القرآف نفسو قد أشار إىل ىذا الوجو  ،حيث يقوؿ  « :كلقد أشار القرآف نفسو إىل ىذا الوجو من كجوه
إعجازه  ،حْب ظبى اهلل كتابو ركحا من أمره بقولو  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ الشورى  52 :كحْب ظباه
نورا بقولو  :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ المائدة  35 :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ

ﮫﮬﮭﮮ

ﮯ ﭼ األنعام 322 :
كُب قولو  :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ األنفال . 21 :
ٍب أشار إىل أنواع التأثّب ُب القرآف الكرمي كقسمها إىل :
 - 1الزرقاين ؿبمد عبد العظيم  ،اؼبرجع السابق  ،ج ، 1ص. 303
 - 2الزرقاين ؿبمد عبد العظيم  ،اؼبرجع نفسو  ،ج ، 1ص. 195
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أكال  :تأثّب القرآف الكرمي ُب نفوس أعدائو  .أما أعداؤه اؼبشركوف فقد ثبت أنو جذهبم إليو ُب قوتو ُب مظاىر كثّبة نذكر منها
على سبيل التمثيل :
اؼبظهر األكؿ  :أف ىؤالء اؼبشركْب مع حرهبم لو كن فورىم فبا جاءىم بو كانوا ىبرجوف ُب جنح الليل البهيم يستمعوف إليو
كاؼبسلموف يرتلونو ُب بيوهتم .
اؼبظهر الثاين  :أف أئمة الكفر منهم كانوا هبتهدكف ُب صد الرسوؿ عن قراءتو ُب اؼبسجد اغبراـ كُب ؾبامع العرب كأسواقهم ،
ككذلك كانوا يبنعوف اؼبسلمْب من إظهاره .
اؼبظهر الثالث  :أهنم ذعركا ذعرا شديدا من قوة تأثّبه كنفوذه إىل النفوس على رغم صدىم عنو كاضطهادىم ؼبن أذعن لو
فتواصوا على أف ال يسمعوه  ،كتعاقدكا على أف يلغوا فيو إذا ظبعوه  .قاؿ تعاىل  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ فصلت . 28 :
اؼبظهر الرابع  :أف بعض شجعاهنم كصناديدىم كاف الواحد منهم وبملو بغيانو ككفره كربمسو ؼبوركثو على أف ىبرج من بيتو
شاىرا سيفو معلنا غدره ناكيا القصاء على دعوة القرآف  ،كمن جاء بالقرآف  ،فما يلبث حْب تدركو حملة من حملات العناية ،
كينصت إىل صوت القرآف ُب سورة أك آية أف يذؿ للحق كىبشع  ،كيؤمن باهلل كرسولو ككتابو كىبضع ....

1

ثانيا  :تأثّب القرآف ُب نفوس أكليائو  .كقد جعل لو مظاىر أيضا :
اؼبظهر األكؿ  :تنافسهم ُب حفظو كقراءتو ُب الصبلة كُب غّب الصبلة  ،كقد باب ؽبم أف يهجركا لذيذ منامهم من أجل
هتجدىم بو ُب األسحار كمناجاهتم العزيز الغفار..
اؼبظهر الثاين  :عملهم بو كتنفيذىم لتعاليمو ُب كل شأف من شؤكهنم تاركْب كل ما كانوا عليو فبا ىبالف تعاليمو كهباُب ىدايتهم
 ،بيبة بو نفوسهم  ،بيعة أجسادىم  ،سخية أيديهم كأركاحهم .
اؼبظهر الثالث  :استبساؽبم ُب نشر القرآف كالدفاع عنو كعن ىدايتو  ،فأخلصوا لو كصدقوا ما عاىدكا اهلل عليو  ،ككاف كثّب من
ذكم األعذار يؤؼبهم التخلف عن الغزك حٌب يضطر رسوؿ اهلل  أف يتخلف معهم جربا ػبابرىم كيرسل سراياه كبعوثو ..
 - 1الزرقاين ؿبمد عبد العظيم  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 199
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اؼبظهر الرابع  :ذلك النجاح الباىر الذم أحرزه القرآف الكرمي ُب ىدايتو للعامل  ،فقد كجد قبل النيب أنباء كمصلحوف  ،كعلماء
كمشرعوف  ،كفبلسفة كأخبلقيوف  ،كحكماء كمتحكموف فما تسُب ألحد من ىؤالء بل ما تسُب عبميعهم أف وبدثوا ىذه النهضة
الرائعة الٍب أحدثها ؿبمد ُب العقائد كاألخبلؽ كالعبادات كاؼبعامبلت كُب السياسة كاإلدارة كُب كافة نواحي اإلصبلح اإلنساين .
ىذا فيلسوؼ من فبلسفة فرنسا يذكر ُب كتاب لو ما زعمو دعاة النصرانية من أف ؿبمدا مل يأت بآية على نبوتو كآيات موسى
كعيسى ٍ ، ب يفند ىذا الزعم كيقوؿ  « :إف ؿبمدا كاف يقرأ القرآف خاشعا أكاىا متأؽبا  ،فتفعل قراءتو ُب جذب الناس إىل
اإليباف هبم ما مل تفعلو صبيع آيات األنبياء األكلْب »  ،أجل  :لقد صدؽ الرجل فإف فعل القرآف ُب نفوس العرب كاف أشد
كأرقى كأبلغ فبا فعلت معجزات صبيع األنبياء » .

1

كما ع ّده ؿبمد فريد كجدم (ت 2:65ـ) الوجو األكؿ من كجوه اإلعجاز  ،بعد أف ّرد القوؿ بأف كجو اإلعجاز ُب الببلغة ،
بقولو  « :كإننا كإف كنا نعتقد أف القرآف قد بلغ الغاية من ىذه الوجهة إال أننا نرل أهنا ليست ىي اغبقيقة الوحيدة إلعجازه ،
بل كال ىي أكثر جهات إعجازه سلطانا على النفس  ،فإف للببلغة على الشعور اإلنساين تسلطا ؿبدكدا ال يتعدل حد
اإلعجاب بالكبلـ كاإلقباؿ عليو ٍ ،ب يأخذ ىذا اإلعجاب كاإلقباؿ ُب الضعف شيئا فشيئا بتكرار ظباعو  ،حٌب تستأنس بو
النفس فبل يعود وبدث فيها ما كاف وبدثو ُب مبدأ توارده عليها  ،كليس ىذا من شأف القرآف  ،فإنو قد ثبت أف تكرار تبلكتو
تزيد تأثّبا  ،كتسلطا على النفس كاؼبدارؾ  ،فوجب على الناظر ُب ذلك أف يبحث عن كجو إعجازه ُب ؾباؿ آخر يكفي لتعليل
ذلك السلطاف البعيد اؼبدل الذم كاف للقرآف على عقوؿ اآلخذين بو » .

2

ٍب انتقل إىل عرض رأيو بقولو  « :ؼبا كاف القرآف ركحا من أمر اهلل فبل جرـ كانت لو ركحانية خاصة  ،ىي عندنا جهة إعجازه ،
كالسبب األكرب ُب انقطاع اإلنس كاعبن عن ؿباكاة أقصر سورة من سوره  ،كارتعاد فرائص الصناديد كاعببابرة عند ظباعو ،
كناىيك بركحانية الكبلـ اإلؽبي  ،نعم إف جهة إعجاز ىذا الكتاب اإلؽبي األقدس  ،ىي تلك الركحانية العالية الٍب قلبت
 - 1الزرقاين ؿبمد عبد العظيم  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 193-199
 - 2ؿبمد فريد كجدم  ،دائرة معارؼ القرف العشرين  ،د ط  ،دار الفكر  ،د ت  ،ج ، 7ص . 977
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شكل العامل كأكسبت تلك الطائفة القليلة العدد خبلفة اهلل ُب أرضو  ،كأرغمت ؽبم معابس اعببابرة كالقساكرة  ،ككبأت ؽبم
عركش األكاسرة كالقياصرة حٌب صاركا ملوؾ اؼبلوؾ  ،كإخواف اؼببلئكة ُ ،ب مدة ال يصعب عد سنيها على األصايع ﭽ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ غافر  ، 35 :ال مشاحة ُب أف القرآف فصيح قد أخرس
بفصاحتو فرساف الببلغة كقادة اػبطابة كسادات القواُب كملوؾ البياف  ،كىو حكيم هبر ظباسرة اغبكمة كالفلسفة  ،كأدىش
أسابْب القانوف كالشريعة  ،كحّب أراكْب النظاـ كالدستور  ،كىو حق ألزـ كل غاؿ اغبجة  ،كدؿ كل باحث على احملجة  ،كمل
يغادر صغّبة كال كبّبة إال أحصاىا  ،كىو ىدل كرضبة كنور كشفاء ؼبا ُب الصدكر  ،كل ىذه صفات جليلة تؤثر على العقل
كالشعور كالعوابف كاؼبيوؿ  ،فتتحكم هبا ربكم اؼبلك ُب ملكو  ،كلكنو فوؽ ذلك كلو ركح من أمر اهلل تصل من ركح اإلنساف
ِ
سياالت اغبكمة كالعرفاف  ،كتسرم من صميم معناه إىل حيث ال وبوـ حولو
إىل حيث ال تصل إليو أشعة الببلغة كالبياف  ،كال
فكر كال خابر  ،كال يتخيلو خياؿ شاعر. »...

1

يعلق أضبد شكرم على ما قالو فريد كجدم بقولو  « :كال ىبفى ما ُب ىذا الكبلـ من تكلف كبدال من اغبمل على القائلْب
بأف كجو اإلعجاز ُب ببلغة القرآف  ،كنفيس كجود آيات تشّب إىل ببلغة القرآف اللفظية كاف يكفيو التوفيق بْب األمرين  ،كتبيْب
أف تأثّب القرآف بسبب الببلغة الفائقة الٍب فيو  ،أك أهنما كجهاف بالغا األنبية ُب إظهار اإلعجاز  ،فبل يطغى أحدنبا على اآلخر
كال يرده » .

2

ككذلك كتب ؿبمد عبد اهلل دراز (ت2488ىػ2:69.ـ) ُب كتابو " النبأ العظيم " عبارات متفرقة كإشارات عن تأثّب القرآف
ُب النفس  ،حيث ربط التأثّب النفسي باإلعجاز البياين ُ ،ب معرض اغبديث عن مزايا القرآف اؼبؤدية إىل إعجازه  ،حيث ذكر
ربت عنواف  :القصد ُب اللفظ كالوفاء حبق اؼبعُب  ،ما يأٌب  « :فإف سرؾ أف ترل كيف ذبتمع ىاتاف الغايتاف على سبامهما بغّب
فَبة كال انقطاع  ،فانظر حيث شئت من القرآف الكرمي  ،ذبد بيانا قد قدر على حاجة النفس أحسن تقديرا  ،فبل ربس فيو

 - 1ؿبمد فريد كجدم  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 973 - 977
 ، - 2أضبد شكرم  ،حبوث ُب اإلعجاز كالتفسّب  ،ص. 439
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بتخمة اإلسراؼ كال دبخمصة التقتّب  ،يؤدم لك من كل معُب صورة نقية كافية  « :نقية » ال يشوهبا شيء فبا ىو غريب عنها
 « ،كافية » ال يشذ عنها شيء من عناصرىا األصلية كلواحقها الكمالية » .

1

كيضيف ربت عنواف  ،خطاب العامة  ،كخطاب اػباصة  « :كىاتاف غايتاف متباعدتاف عند الناس  ،فلو أنك خاببت األذكياء
بالواضح اؼبكشوؼ الذم زبابب بو األغبياء لنزلت هبم إىل مستول ال يرضونو ألنفسهم ُب اػبطاب  ،كلو أنك خاببت العامة
باللمحة كاإلشارة الٍب زبابب هبا األذكياء عبئتهم من ذلك دبا ال تطيقو عقوؽبم  .فبل غُب لك – إف أردت أتن تعطي كلتا
الطائفتْب حقها كامبل من بيانك – أف زبابب كل كاحدة منهما بغّب ما زبابب بو األخرل  ،كما زبابب األبفاؿ بغّب ما
زبابب بو الرجاؿ  .فأما من صبلة كاحدة تلقى إىل العلماء كاعبهبلء  ،كإىل األذكياء كاألغبياء  ،كإىل السوقة كاؼبلوؾ فّباىا كاف
منهم مقدرة على مقياس عقلو كعلى كفق حاجتو فذلك ما ال ذبده على أسبو إال ُب القرآف الكرمي  ،فهو قرآف كاحد يراه البلغاء
أكَب كبلـ بلطائف التعبّب  ،كيراه العامة أحسن كبلـ كأقربو إىل عقوؽبم ال يتلول على أفهامهم  ،كال وبتاجوف فيو إىل ترصباف كراء
كضع اللغة  ،فهو متعة العامة كاػباصة على السواء  ،ميسر لكاف من أراد ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ
القمر .».12 :

2

كيقوؿ ربت عنواف" إقناع العقل كإمتاع العابفة"  «:كُب النفس اإلنسانية قوتاف  :قوة تفكّب  ،كقوة كجداف  ،كحاجة كل
كاحدة منهما غّب حاجة أختها  ،فأما إحدانبا فتنقب عن اغبق ؼبعرفتو  ،كعن اػبّب للعمل بو  ،كأما األخرل فتسجل إحساسها
دبا ُب األشياء من لذة كأمل  ،كالبياف التاـ ىو الذم يوَب لك ىاتْب اغباجتْب كيطّب إىل نفسك هبذين اعبناحْب  ،فيؤتيهما
حظهما من الفائدة العقلية كاؼبتعة الوجدانية معا » .

3

 - 1عبد اهلل دراز  ،النبأ العظيم  ،ص. 409
 - 2عبد اهلل دراز  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 407
 - 3عبد اهلل دراز  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 403
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ٍب يتحدث عن ذلك االتزاف ُب اػبطاب القرآين الذم بو سبيّز عن باقي اػبطابات  ،كىو انو أبدع ُب خطاب العقل كالركح  ،فلم
يغلب جانبا على آخر  ،فيقوؿ  « :لقد عرفنا كبلـ العلماء كاغبكماء  ،كعرفنا كبلـ األدباء كالشعراء  ،فما كجدنا من ىؤالء كال
ىؤالء إال غلوا ُب جانب  ،كقصورا ُب جانب (فأما) اغبكماء فإمبا يؤدكف إليك شبار عقوؽبم غذاء لعقلك  ،كال تتوجو نفوسهم
إىل استهواء نفسك كاختبلب عابفتك  ،فَباىم حْب يقدِّموف إليك حقائق العلوـ ال يأهبوف ؼبا فيها من جفاؼ كعرل كنبو عن
صوركه لك أف يكوف
الطباع ( كأما ) الشعراء فإمبا يسعوف إىل استثارة كجدانك كربريك أكتار الشعور من نفسك  ،فبل يبالوف دبا ّ
جادين كىم ىازلوف ،يستبكوف كإف كانوا ال يبكوف  ،كيطربوف كإف كانوا ال
غيًّا أك رشدا  ،كأف يكوف حقيقة أك زبيبل  ،فَباىم ِّ
يطربوف ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ الشعراء . 225 - 221 :
ككل امرئ حْب يفكر فإمبا ىو فيلسوؼ صغّب  ،ك كل امرئ حْب وبس كيشعر فإمبا ىو شاعر صغّب  ،فسل علماء النفس :
" ىل رأيتم أحدا تتكافأ فيو قوة التفكّب  ،كقوة الوجداف كسائر القول النفسية على سواء ؟ كلو مالت ىذه القول إىل شيء من
التعادؿ عند قليل من الناس فهل تركهنا تعمل ُب النفس دفعة كبنسبة كاحدة ؟ هبيبوؾ بلساف كاحد  " :كبل بل ال تعمل إال
مناكبة ُب حاؿ بعد حاؿ  ،ككلما تسلطت كاحدة منهن اضمحلت األخرل  ،ككاد ينمحي أثرىا  ،فالذم ينهمك ُب التفكّب
تتناقض قوة كجدانو  ،كالذم يقع ربت تأثّب لذة أك أمل يضعف تفكّبه .
كىكذا ال تقصد النفس اإلنسانية إىل ىاتْب الغايتْب قصدا كاحدا  ،كإال لكانت القبلة مدبرة معا  .كصدؽ اهلل ﭽ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ
ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ األحزاب . 1 :
فكيف تطمع من إنساف ُب أف يهب لك ىاتْب الطلبتْب على سواء  ،كىو مل هبمعهما ُب نفسو على سواء ؟ كما كبلـ اؼبتكلم
إال صورة اغباؿ الغالبة عليو من بْب تلك األحواؿ  ،كأما أف أسلوبا كاحدا يتجو اذباىا كاحدا كهبمع ُب يديك ىذين الطرفْب معا
 ،كما وبمل الغصن الواحد من الشجرة أكراقا كأزىارا كأشبارا معا  ،أك كما يسرم الركح ُب اعبسد كاؼباء ُب العود األخضر فذلك
ما ال تظفر بو ُب كبلـ البشر  ،كال ىو من سنن اهلل ُب النفس اإلنسانية .
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فمن لك إذا هبذا الكبلـ الواحد الذم هبيء من اغبقيقة الربىانية الصارمة دبا يرضي حٌب أكلئك الفبلسفة اؼبتعمقْب  ،كمن اؼبتعة
الوجدانية الطيبة دبا يرضي حٌب ىؤالء الشعراء اؼب ِرِحْب ؟
ذلك اهلل رب العاؼبْب  ،فهو الذم ال يشغلو شأف عن شأف  ،كىو القادر على أف ىبابب العقل كالقلب معا بلساف  ،كأف
يبزج اغبق كاعبماؿ معا يلتقياف كال يبغياف  ،كأف ىبرج من بينهما شرابا خالصا سائغا للشاربْب  ،كىذا ىو ما ذبده ُب كتابو
الكرمي حيثما توجهت -أال تراه ُب فسحة قصصو كأخباره ال ينسى حق العقل من حكمة كعربة ؟ أكال تراه ُب معمعة براىينو
كأحكامو ال ينسى حظ القلب من تشويق كترقيق كتنفّب  ،كهتويل كتعجيب  ،كتبكيت كتأنيب ؟ يبث ذلك ُب مطالع آياتو
كمقابعها كتضاعيفها ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ
الزمر . 21 :

1

ىذه النصوص الٍب نقلتها على بوؽبا ألنبيتها  ،توضح بشكل دقيق اختيار دراز ؽبذا الوجو ُب ربليل اػبطاب القرآين  ،فحسبو
سبيز بو ىذا اػبطاب من قدرات تأثّبثية ُب اؼبتلقْب دبا يبلكو من أساليب تعبّبية  ،ىي الٍب جعلتو يكوف متميزا معجزا .
ما ّ
أما بديع الزماف سعيد النورسي (ت248:ىػ 2:71 .ـ) فلم يعده كجها مستقبل بذاتو  ،كأشار إليو إشارة عابرة  ،كجعلو أحد
ثبلثة أسس تشكل دبجموعها سرا من أسرار اإلعجاز اؼبعنوية .

2

كؼبح إليو ُب قولو  « :إف سرا من أسرار إعجاز القرآف الكرمي اؼبعنوية ىو أف القرآف يبْب الدرجة العظيمة كالسابعة إليباف
الرسوؿ األعظم الذم حظي بتجلي االسم األعظم  ،ككذا يبْب كعلم بأسلوب فطرم – كخاربة مقدسة مشهورة -تلك اؼبرتبة
السامية للدين اغبق العظيم كالواسع اؼببْب للحقائق الرفيعة لعامل اآلخرة كعامل الربوبية  ،ككذا يبثل القرآف الكرمي  :خطاب رب

 - 1عبد اهلل دراز  ،النبأ العظيم  ،ص. 444-403
 - 2النورسي بديع الزماف سعيد  ،اؼبكتوبات  ،تر  :ؿبمد زاىد اؼببل  ،ط ، 4منشورات دار اآلفاؽ اعبديدة  ،بّبكت 4109 ،ق ، 4939،ص. 111
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العاؼبْب كىو ُب علياء عزتو كعظمتو كربوبيتو اؼبطلقة  ،فبل بد أف تعبّبا فرقانيا هبذا األسلوب  ،كبيانا قرآنيا هبذا النمط ال يبكن أف
تأٌب مثلو عقوؿ البشر قاببة كلو اجتمعت ُب عقل كاحد. » ...

1

كما أشار إليو ُب ذيل رسالة اؼبعجزات القرآنية بقولو  « :إف ىذا القرآف الكرمي قد بدؿ اغبياة االجتماعية تبديبل ىائبل ّنور
اآلفاؽ كمؤلىا بالسعادة كاغبقائق  ،كأحدث انقبلبا عظيما ُب نفوس البشر كُب قلوهبم. 2»..
كقد كاف حديث سيد قطب (ت2497ىػ 2:77 -ـ) عن اإلعجاز النفسي كثّبا كإف مل يطلق عليو ألفاظا صروبة  ،فعباراتو
اعبذابة ُب  :التصوير الفِب ؛ كمشاىد القيامة ُب القرآف  ،كالظبلؿ  ،حوؿ عظيم تأثّب القرآف ُب النفوس  ،تصل ؾبموعها إىل
نتيجة كاحدة  ،كىي أف القرآف الكرمي اؼبعجز مؤثر غاية التأثّب ُب نفوس قارئيو كسامعيو  ،حٌب إنو ليجعل القارئ كأنو ُب خبلؿ
اغبدث يرقبو كيتابعو كيعيش معو  ،كىو يرل أف ىذا الوجو من اإلعجاز ىو األكؿ بينها .

3

كيتحدث عنو بإسهاب كإشباع  ،كيسميو أحيانا  :سحر القرآف  ،كأحيانا التصوير الفِب  ،كىو ُب صبيع ما كتب عن تأثّب
القرآف ُب النفوس كما يدخلها منو من ركعة  ،كتأثر إمبا يزيد فكرة اإلعجاز النفسي جبلء ككضوحا كتثبيتا كتأكيدا  .يقوؿ « :
سحر القرآف العرب منذ اللحظة األكىل  ،سواء منهم ُب ذلك من شرح اهلل صدره لئلسبلـ  ،كمن جعل على بصره منهم غشاكة
 ،كإذا ذباكزنا عن النفر القليل الذين كانت شخصية ؿبمد  كحدىا ىي داعيتهم إىل اإليباف ُب أكؿ األمر  ،كزكجو خدهبة ،
كصديقو أيب بكر  ،كابن عمو علي  ،كمواله زيد  ،كأمثاؽبم  ،فإننا قبد القرآف كاف العامل اغباسم  ،أك أحد العوامل اغباظبة ُ ،ب
إيباف من آمنوا أكائل أياـ الدعوة  ،يوـ مل يكن حملمد حوؿ كال بوؿ  ،كيوـ مل يكن لئلسبلـ قوة كال منعة ».

4

فأثر القرآف الذم تركو ُب متلقيو  ،ىو الذم دعا سيد إىل أف يطلق عليو ( السحر )  ،كىو الذم يفسر ما تواتر من تأثر
جبابرة العرب بالقرآف كخضوعهم إليو .
يقوؿ سيد قطب بعد أف يورد قصة تأثر عمر بن اػبطاب كإيبانو  ،كقصة تويل الوليد بن اؼبغّبة  « :كال يقل عن ىاتْب القصتْب
ُب الداللة على السحر ما حكاه القرآف عن قوؿ بعض الكفار  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷ ﭼ فصلت  ، 28 :فإف ىذا ليدؿ على الذعر الذم كاف يضطرب ُب نفوسهم  ،من تأثّب ىذا القرآف فيهم
 - 1بديع الزماف النورسي  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 111
 - 2بديع الزماف النورسي  ،اؼبعجزات القرآنية  ،ترصبة إحساف قاسم صاّب  ،ص. 497
 - 3صبلح اػبالدم  ،نظرية التصوير الفِب عند سيد قطب  ،د ط  ،دار الشهاب  ،باتنة  ،اعبزائر  ،د ت  ،ص. 139
 - 4سيد قطب  ،التصوير الفِب ُب القرآف  ،ص . 44
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كُب أتباعهم  ،كىم يركف ىؤالء األتباع يسحركف بْب عشية كضحاىا من تأثّب اآلية أك اآليتْب  ،كالسورة ك السورتْب  ،يتلونبا
ؿبمد أك أحد أتباعو السابقْب  ،فتنقاد إليهم النفوس  ،كهتوم إليهم األفئدة  ،كيهرع إليهم اؼبتقوف » .

1

كما أنو سعى لتقدمي بعض الصور الٍب كردت ُب القرآف تثبت تأثّبه ُب نفوس الذين أكتوا العلم من قبلو  ،كبعض الذين صغت
قلوهبم إليو  ،فيقوؿ حوؿ قولو تعاىل  :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷
﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀﯁ ﯂    
   ﭼ المائدة  ، 82 :فتلك صورة من صور التأثر الوجداين لسماع القرآف  ،كإف أعينهم لتفيض
من الدمع فبا عرفوا من اغبق  ،كإف للطريقة الٍب يعرض هبا ىذا اغبق ألثرا الشك فيو  ،يفصح عنو ما كرد ُب موضع آخر :
ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ اإلسراء  ، 317:ككذلك ىذه الصورة عن ":
الذين ىبشوف رهبم" ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ اإلسراء  ، 409 :فهو التأثّب الذم يلمس الوجداف  ،كوبرؾ اؼبشاعر ،
كيفيض الدموع  ،يسمعو الذين هتيأكا لئليباف  ،فيسارعوف إليو كاؼبسحورين  ،كيسمعو الذين يستكربكف عن اإلذعاف فيقولوف :
ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ المدثر 21 :أك يقولوف  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶
﮷ ﭼ فصلت  38 :فيقركف باإلعجاز الغبلب من حيث ال يشعركف أك يشعركف .

2

ٍب قبده يقوؿ ربت عنوف  :منبع السحر ُب القرآف  « :كيف استحوذ القرآف على العرب ىذا االستحواذ ؟ ككيف اجتمع على
اإلقرار بسحره اؼبؤمنوف كالكافركف سواء ؟
فما القوؿ ُب السور القبلئل الٍب ال تشريع فيها كال غيب كال علوـ  ،كال ذبمع بطبيعة اغباؿ كل اؼبزايا اؼبتفرقة ُب القرآف ؟ إف
ىذه السور القبلئل قد سحر العرب هبا منذ اللحظة األكىل  ،كُب كقت مل يكن التشريع احملكم  ،كال األغراض الكربل  ،ىي الٍب
تسَبعي إحساسهم  ،كتستحق منهم اإلعجاب » .

3

 - 1سيد قطب  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 41
 - 2سيد قطب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 49-41
 - 3سيد قطب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 49-47
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كعليو يرل أف أمر البحث عن السر ُب تلك القوة التأثّبية ( السحر ) ُب القرآف  ،مقدـ عن البحث فيما ضبلو اػبطاب القرآين
من تشريع كأسرار كونية  ،ألنو كما يرل أف ذلك ىو الذم يوقفنا على حقيقة ىذا اػبطاب الفريد  ،فيقوؿ  « :هبب أف نبحث
عن ( منبع السحر ُب القرآف قبل التشريع احملكم  ،كقبل النبوءة الغيبية  ،كقبل العلوـ الكونية  ،كقبل أف يصبح القرآف كحدة
مكتملة تشمل ىذا كلو  .فقليل القرآف الذم كاف ُب أياـ الدعوة األكىل كاف ؾبردا من ىذه األشياء الٍب جاءت فيما بعد  ،ككاف
– مع ذلك – ؿبتويا على ىذا النبع األصيل الذم تذكقو العرب  ،فقالوا  :إف ىذا إال سحر يؤثر .
فأين ىو السحر الذم ربدث عنو ابن اؼبغّبة بعد التفكّب كالتقدير ؟
البد إذف أف السحر الذم عناه كاف كامنا ُب مظهر آخر غّب التشريع كالغيبيات كالعلوـ الكونية  .البد أنو كامن ُب صميم
النسق القرآين ذاتو  ،ال ُب اؼبوضوع الذم يتحدث عنو كحده  ،كإف مل نغفل ما ُب ببيعة العقيدة اإلسبلمية من قوة كمن جاذبية
 ،فهذه اػبصائص إمبا تتجلى من خبلؿ التعبّب اعبميل اؼبؤثر اؼبعرب اؼبصور » .

1

ك تكاد دراسات سيد قطب ُب النقد األديب كالتصوير الفِب كظبلؿ القرآف تشكل مبلمح متميزة أبرز اذباىاهتا فيما يلي :
أ -حدد اؼبنهج األديب ُب األخذ دبساراتو الثبلثة معا كالتارىبي كالفِب كالنفسي  ،فلمك يتعصب الذباه دكف آخر ،
كاستكشف قيمة العمل الفِب من خبلؿ القيم التعبّبية كالشعورية للفظ داخل السياؽ كخارجو دبا يتحملو ىذا اللفظ
من فعاليات ذىنية كشحنات عابفية ترتبط بتجربة اإلبداع لدل األديب فبا يعترب إضافة أك توسعة لنظرية النظم عند
اعبرجاين .
ب-كشف عن ظاىرة أسلوبية فبيزة ُب األدب عموما كُب النص القرآين بوجو خاص  ،تلك ىي ظاىرة التصوير الفِب
بأبعادىا النفسية كالشعورية كاغبسية كاغبركية كالذىنية كالعقلية .
ج  -أشار إىل أنبية أف ينتقل البحث األديب من رصد اعبزئيات الٍب تربز اعبماؿ الفِب ُب النص إىل إدراؾ اػبصائص العامة
ُب العمل الفِب كلو  ،فقاؿ  « :كبوقوؼ الباحثْب ُب ببلغة القرآف عند خصائص النصوص اؼبفردة كعدـ ذباكزىا إىل
اػبصائص العامة كصلوا إىل اؼبرحلة الثانية من مراحل النظر ُب اآلثار الفنية  ،كىي مرحلة اإلدراؾ ؼبواضع اعبماؿ اؼبتفرقة ،
كتعليل كل موضع منها تعليبل منفردا  ،أما اؼبرحلة الثالثة  -مرحلة اإلدراؾ اػبصائص العامة  -فلم يصلوا إليها ال ُب
األدب كال ُب القرآ ف  ،كبذلك بقي أىم مزايا مغفبل خافيا  ،كأصبح من الضركرم لدراسة ىذا الكتاب اؼبعجز من منهج

 - 1سيد قطب  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 49-47
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للدراسة اؼبطردة الٍب سبيز ىذا اعبماؿ عن سائر ما عرفتو اللغة العربية من أدب  ،كتفسّب اإلعجاز الفِب تفسّبا يستمد من
تلك السمات اؼبتفردة ُب القرآف الكرمي » .

1

كلعل األستاذ أمْب اػبويل (ت 2486ىػ – )2:77 -كاف أكثر كضوحا كدقة ُب اغبديث عن ىذا الوجو من اإلعجاز ،
حيث يقوؿ  « :إف ىذا القرآف معجز من حيث ىو فن أديب كمن حيث ىو ىدم كبياف ديِب كمل يدر األمر فيو إال على سياسة
النفوس البشرية كرياضتها ألف الفن ىو قبول الوجداف كالدين  ،ىو حديث االعتقاد  ،ك مناجات القرآف الركح أكضح من أف
يستدؿ ؽبا » .

2

كقد أصبل اػبويل فكرة اإلعجاز النفسي ُب فصل ضمن كتابو " الببلغة كعلم النفس" حيث يقوؿ  « :إف ىذا القرآف من حيث
ىو فن أديب معجز ٍ ،ب من حيث ىو ىدل كبياف ديِب  ،لن يدار األمر فيو على سياسة النفوس البشرية  ،كرياضتها  ،ألف الفن
ىو قبول الوجداف  ،كالدين ىو حديث االعتقاد كخطاب القلوب  ...فالنظر الصائب إليو  ،كالفهم الصحيح لو  ،أك بعبارة
أكثر صراحة  ،تفسّبه  ،ال يقوـ إال على إدراؾ  ،ما استخدمو من ظواىر نفسية  ،كنواميس ركحية أدار عليها بيانو مستدال ،
كىاديا كمقنعا كؾبادال  ،كمثّبا كمهددا ؛ كأصح ما يبُب عليو ىذا التفسّب ىو القواعد النفسية  ،كأصدؽ ما اىتدل إليو ىذا
العلم قديبا كحديثا عن تلك الشؤكف  ،فليس يصح أف تعلل عبارة من عباراتو  ،أك وبتج للفظ ُب آية من آياتو  ،أك يستشهد
ألسلوب من أساليبو  ،إال دبوقعو كلو من النفس  ،كدبا كشف العلم عن ىذا اؼبوقع  ،كما سرب من أغواره  ،فباألمور النفسية ال
غّب  ،يعلل إهبازه كإبنابو كتوكيده كإشارتو  ،كإصبالو كتفصيلو  ،كتكراره كإبالتو  ،كتقسيمو كتفصيلو  ،كترتيبو كمناسباتو  ،كما
قاـ من تعليل ىذه األشياء كغّبىا  ،على ذلك األصل فهو الدقيق اؼبنضبط  ،كما جاكز ذلك فهو االدعاء ك التمحل  ،أك ىو
أشبو شيء بو » .

3

ٍب يضيف  « :كىذا كجو من الرأم ال يثار عليو خبلؼ  ،فإذا ما ىدل البحث النفسي – كقد ىدل ما ًب منو حٌب اآلف-
إىل أف القرآف قد راعى قواعد نفسية عن مظاىر االعتقاد  ،كمسارب االنفعاؿ  ،كنواحي التأثر  ،كجوانب التضامن  ،كأثار من
 - 1سيد قطب  ،التصوير الفِب ُب القرآف الكرمي  ،ص. 31
 - 2أمْب اػبويل  ،مناىج التجديد  ،ص. 103
 - 3أمْب اػبويل  ،الببلغة كعلم النفس  ،ص. 453-457
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ىذا ما أيد بو حجتو  ،كأظهر دعوتو  ،ككاف مثل ذلك من معرفة شؤكف النفس اإلنسانية  ،مل يهتد إليو العلم بعد  ،فوؽ أف
يهتدم إليو ىذا األمي البادم  ،فقد جاء القرآف نسيجا على قوالب دقيقة  ،كأنواؿ نفسية  ،ال يد لفن هبا  ،كال سبيل – ُب
عهد نزكلو على األقل -إىل التزامها كرعايتها  ،بل مل تكن سبيل إىل التكهن بطرؼ منها  ،أك التنبو لبعضها  ،فهذا صنيع فوؽ
قدرة البشر  ،كقول الناس كذلك قوؿ ُب اإلعجاز كعلتو النفسية منتو إىل علم ما مل يكن  ،كضبط ما كاف ؾبهوال بعيد اؼبناؿ ،
فبا ىو أساس الفن األديب كدعامتو » .

1

كلذلك يرل اػبويل أف ىناؾ حاجة ماسة لتفسّب القرآف تفسّبا نفسيا  ،حيث يقوؿ  « :ىذا الذم مهدنا السبيل إليو  ،من
فهم اإلعجاز الفِب باؼبعاين النفسية  ،وبوج إىل تناكؿ القرآف بتفسّب نفساين  ،يقوـ على اإلحابة اؼبستطاعة  ،دبا عرؼ العلم
من أسرار حركات النفس البشرية ُب اؼبيادين الٍب تناكلتها دعاكل القرآف الدينية  ،كجدلو االعتقادم  ،كرياضتو للوجدانات
كالقلوب  ،كاستداللو لقدمي ما ابمأنت إليو كتوارثتو عن األسبلؼ كاألجياؿ  ،كتزيينها دبا دعا إليو من إيباف ينقض مربـ ىذا
القدمي  ،كيهدـ أصولو  ،ككيف تلطف لذلك كلو  ،كماذا استخدـ من قوانْب نفسية ُب ىذه اؼبطالب الوجدانية  ،كاؼبرامي القلبية
 ،كماذا أجدت رعاية ذلك ُب إقباح الدعوة كإعبلء الكلمة كتقرير اإلعجاز » .

2

فالتفسّب النفسي كما يرل ىو الذم يطلعنا على مكمن اإلعجاز ُب اػبطاب القرآين  « :ألف ىذا الفن القرآين  ،كىذا اؼبوضوع
االعتقادم  ،جانباف من جوانب اغبياة الوجدانية ال يفهم كجو القوؿ فيها إال على نور اػبربة بالوجداف  ،كحياة اإلنساف القلبية
العابفية  ،كما ينتبو إليو ُب تلك الناحية يكوف أعود على فهم األغراض القرآنية من أم جهد آخر ُب غّب ىذا االذباه  ،فلقد
تكوف اللمحة النفسية ُب اؼبعُب القرآين أحسم ػببلؼ بعيد الغور  ،كثّب الشعب بْب اؼبفسرين. » ...

3

كمل يقف اػبويل عند اغبديث النظرم فحسب  ،بل إنو أشار ُب حديثو عن ىذا الباب إىل صورة من صور اإلعجاز النفسي ُب
قضية التكرار ُب القرآف  ،حيث رأل أف ىذه اؼبسألة قد قاؿ فيها القدماء منذ عهد بعيد  ،كال يزاؿ يقوؿ فيها احملدثوف حٌب
 - 1أمْب اػبويل  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 453
 - 2أمْب اػبويل  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 491
 - 3أمْب اػبويل  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 495- 491
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أمس قريب  ،كأهنم صبيعا جاءكا ىذه اؼبسألة من غّب بريقها النفسي  ،الذم ىو سبيل اإلعجاز الفِب ُب القرآف على حد قولو ،
فظل كبلـ كل رجل منهم ؿبتاجا لكبلـ من بعده  ،كظل كبلـ األمس ينادم كبلـ اليوـ .
كبعد أف يورد بعض أقوؿ العلماء فيو  ،خاصة ما قالو اعباحظ الذم كبُب باؼبسألة منحى نفسانيا  ،يعلق بقولو  « :تلك آراء
ُب التكرار  ،أشعر أهنا ال تزاؿ تفسح مكانا حملاكلة تعليل يقوـ على اعتبار نفسي إنساين عاؼبي  ،تؤيده شواىد من أحواؿ النفس
البشرية  ،كاذباىاهتا  ،كلعلو يصح أف يكوف من كجو ذلك ما يسوقو النفسيوف من أف التكرار من أقول برؽ اإلقناع  ،كخّب
كسائط تركيز العقيدة ُب النفس البشرية  ،على ىينة كُب ىوادة  ،دكف استثارة ؼبخالفتها باعبدؿ أك اؼبشادة ُ ،ب نظم الربىاف ،
كالتعرض البادم لبلستدالؿ  ،إىل آخر ما يسوؽ علماء النفس على ذلك من شواىد كمثل عملية تغِب عن اخَباع الوجوه ُب
تعليل التكرار القرآين  ،كجعلو مثار اعبدؿ كاالختبلؼ ».

1

كما أشار إىل اإلعجاز النفسي األستاذ مالك بن نيب (2434ق2:16 .ـ 24:4-ق2:84.ـ) ُب كتابو " الظاىرة
القرآنية "  ،ربت فصل الصورة األدبية للقرآف أثناء حديثو عن اللغة كدالالهتا النفسية  ،حيث يقوؿ  « :فالنفس البدكية بركب
ُب كجوىرىا  ،كصبيع مطاؿبها كانفعاالهتا كاندفاعتها  ،إمبا تتجلى ُب تعبّب موسيقي موزكف  ،ىو بيت الشعر الذم سيكوف
مقياسو خطوة اعبمل السريعة أك الطويلة  ،كعلم العركض نفسو ُب جوىره بدكم  ،إذف فصورة العبقرية ك البدكية قد انطبعت ُب
الشعر .
ىذه اللغة الرخيمة الٍب تردد خبلؽبا صهيل اػبيل  ،كدكت ُب جوانبها قعقعة السيوؼ اؽبندية  ،قد كانت تقصف ىنا كىناؾ
صيحات اغبرب يطلقها الفتياف ُب كل مكاف  ،إمبا تعرب عن اغبماسة األسطورية الٍب كاف بطلها ( عنَبة )  ،أك عن النشوة
الشعرية الٍب كاف فتاىا ( امرؤ القيس ) .
كاجملاز ُب اللغة العربية يستعّب عناصره من ظباء ببل سحاب  ،كمن صحراء ببل حدكد  ،تعربىا القطا أك تثبت خبلؽبا اآلراـ ،
فهي ال تعرب عن أية حّبة ركحية أك ميتافيزيقية  ،كىي ذبهل دقائق اؼبنطق  ،كذبريد الفكر الفلسفي أك العلمي  ،أك الديِب .

 - 1أمْب اػبويل  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 491
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كثركهتا اللفظية ىي تلك الٍب ربقق حاجات اغبياة البسيطة اػبارجية أك الداخلية  ،لبدكم ال غبضرم .
تلك ىي اػبصائص العامة ؽبذه اللغة اعباىلية الوثنية اؼبَبحلة الربية  ،الٍب سيطويها القرآف بعبقريتو اػباصة كما يعرب عن فكرة
عاؼبية .
كسيختار القرآف للتعبّب عن ىذه الفكرة صورة جديدة ىي  ( :اعبملة ) فاآلية القرآنية تتقصي ناحية شعر البادية  ،كلكن نسقو
سيبقى على كل حاؿ  ،إذ ىي قد ربررت من الوزف فحسب فاتسع ؾباؽبا .
كىناؾ شهادات سجلتها لنا السّبة ُب ذلك العصر  ،تقدـ لنا معلومات كاسعة عن التأثّب الغبلب الذم كاف آليات القرآف
على النفس البدكية .
فعمر  ، يتحوؿ إىل اإلسبلـ بفعل ىذا التأثّب  ،على حْب قد عرب الوليد بن اؼبغّبة – الذم كاف مثاال ُب الفصاحة كالفخر
األديب – عن رأيو ُب (سحر القرآف)  ،بقوؿ  « :كاهلل لقد ظبعت كبلما ما ىو من كبلـ اإلنس كال من كبلـ اعبن  ،كإف لو
غببلكة  ،كإف عليو لطبلكة  ،كإف أعبله ؼبثمر  ،كإف أسفلو ؼبغذؽ  ،كإنو يعلو كال يعلو عليو » .
قاؿ ذلك ردا على أيب جهل الذم سألو عن رأيو فيما ظبع من ؿبمد .
ىذه اللغة الٍب مل تُػع ِّرب حٌب تلك اللحظة – قبيل الرسالة -إال عن ذكاء بدك الصحراء  ،ربتاج بقدر ما أف تثرم لكي تشبع
رغبات عقل كاجهتو – منذ ذلك اغبْب -اؼبشاكل الغيبية كالشرعية كاالجتماعية بل العلمية أيضا .
كهبذا تكوف اللغة العربية قد مرت بفرة من اؼبرحلة اللهجية اعباىلية إىل لغة منظمة فنيا  ،لكي تنقل فكرة الثقافة اعبديدة
كاغبضارة الوليدة » .

1

كما ربدث الدكتور عبد الكرمي اػبطيب (ت2517ىػ 2:86 ،ـ) عن إعجاز القرآف الكرمي حديثا بويبل جدا متناكال إياه من
خبلؿ آراء علماء الببلغة الذين تناكلوا كجوىو اؼبتعددة  ،ككقف أماـ كجو اإلعجاز التأثّبم للقرآف كقفات دقيقة نكاد قبزـ من
سر تأثّب القرآف فيمن يسمعو من اؼبؤمنْب
خبلؽبا أنو يرجحو على سائر كجوه اإلعجاز األخرل  ،فنراه وباكؿ أف يكشف عن ّ
 - 1مالك بن نيب  ،الظاىرة القرآنية  ،ترصبة عبد الصبور شاىْب  ،ط  ، 1دار الفكر اؼبعاصر  ،لبناف  ،بّبكت  ،دار الفكر  ،دمشق  ،سورية 4110 ،ىػ
1000ـ  ،ص . 494-490
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كالكافرين على سواء  .فيقوؿ  « :إف كلمات القرآف الٍب كانت على فم الناس كاف ؽبا رحلة إىل اؼبؤل األعلى من األرض إىل
السماء من أفواه الناس إىل عامل الركح كاغبق كالنور كىناؾ ُب ىذا العامل – عامل الركح كاغبق كالنور – عاشت تلك الكلمات
دىرا بويبل بْب اؼببلئكة ككلداف كحور فنفضت عليها ىذه اغبياة اعبديدة ركحا من ركحها كجبلال من جبلؽبا كنورا من نورىا
حٌب إذا أذف ؽبا اغبكيم اػببّب أف تعود أدراجها إىل األرض كتلقى بأفواه الناس مرة أخرل  ،كتطرؽ أظباعهم كتتصل بعقوؽبم
كقلوهبم مل ينكركا شيئا من كجودىا كإف سرل إليهم من ىذا الوجود ما ىبطف األبصار كىبلب األلباب  ،فاؼبؤمنوف ُب شوؽ
متجدد معو  ،كُب خّب متصل منو كُب عطاء موصوؿ من شبره كلما مدك أيديهم إليو قطفوا من أدبو أدبا عاليا كمن علمو علما
نافعا كمن شريعتو دينا قيما كغّب اؼبؤمنْب ُب عجب من أمره كدىش يتناكلونو بألسنة حداد  ،كيرمونو بسهاـ مسنونة كبكيد
عظيم فما يصل إليو من كيدىم شيء » .

1

فاػبطيب وباكؿ من خبلؿ ىذا الكبلـ أف يضع أيدينا على ىذا السر الذم جعل لكلمات القرآف على من يسمعو من
األثر الواضح ما ال قبده فبا نسمعو من كبلـ آخر فكلمات القرآف قد رحلت إىل اؼبؤل األعلى حينا من الزمن أعطاىا ىذا
الرحيل سرا ىبطف األبصار كىبلب األلباب  ،كهبعل اؼبؤمنْب بو ُب شوؽ دائم لسماعو كغّب اؼبؤمنْب ُب عجب كدىش من أمره.
كما أكد اػبطيب أف ىذا الوجو من اإلعجاز ىو الباقي أبدا ُب القرآف الكرمي  ،كذلك ُب معرض تعليقو على قوؿ اػبطايب
باإلعجاز النفسي للقرآف ( صنيعو بالقلوب)  ،فيقوؿ  « :كىذا الوجو من كجوه اإلعجاز ىو – فيما نرل -اؼبعجزة القائمة ُب
القرآف أبدا ؛ اغباضرة ُب كل حْب كىي الٍب تسع الناس صبيعا عاؼبهم ك جاىلهم عربيهم كأعجميهم  ،إنسهم كجنهم  ،أما
الوجوه األخرل الٍب عرضها " اػبطايب " إلعجاز القرآف فهي كجوه ال تظهر لكل ناظر  ،كال تتجلى ُب كل حْب  ،كلكن الوجو
الذم ال ىبفى على أحد  -عامل أك جاىل  ،عريب أك غّب عريب – كالذم يصحب العريب دائما حيث كاف  ،كمع من كاف –

 - 1عبد الكرمي اػبطيب  ،اإلعجاز ُب دراسات السابقْب  ،ص. 93-97
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ىو ىذه الركعة الٍب تطلع منو القلوب  ،كتلك السطوة الٍب سبلك النفوس  ،كىذه الركحانية الٍب تلبس الكياف اإلنساين كلو ،
كتستويل على كل خاعبة منو » .

1

كاألمر نفسو ذىب إليو كىو ينقل كبلـ القاضي عياض عن اإلعجاز النفسي بقولو  « :كىذا الوجو – ُب رأينا -عمدة كجوه
اإلعجاز ُب القرآف ؛ فالركعة الٍب تلحق قلوب سامعيو عند ظباعو كاؽبيبة الٍب تعَبيهم عند تبلكتو ىي مناؿ إعجازه كىي اؼبعجزة
القائمة أبد الدىر كما أشرنا إىل ذلك من قبل  ،ككما يكوف ذلك من حديثنا ُب إعجاز القرآف بعد ىذا إف شاء اهلل كقد رأيت
أف القاضي عياض قد جعل ىذا الوجو حاشية ُب كجوه اإلعجاز كىذا الوجو الذم من حقو –ُب رأينا –أف يكوف كجو اإلعجاز
كحده » .

2

كيعقب على قوؿ السكاكي « اعلم أف اإلعجاز يدرؾ كال يبكن كصفو كاستقامة الوزف كال يبكن كصفها  ،ككاؼببلحة ككما
يدرؾ بيب النغم العارض للصوت كال يدرؾ ربصيلو لغّب ذم الفطرة السليمة »  ،بقولو  « :كما يقولو السكاكي عن إعجاز
القرآف-ىنا -ىو مقطع القوؿ كلو ُب ىذا األمر ؛ إذ ليس اإلعجاز الذم رآه الناس إال ركعة سبلكهم كإال جبلال وبيط هبم ،
كما كاف لكبلـ أف يصور حقيقة الركعة أك يبسك مواقع اعببلؿ  ...إهنا معاف تدرؾ  ،تستشعر كال توصف كؽبذا فإف الناس من
القرآف على منازؿ كدرجات كحظوظ » .

3

كما يقوؿ الدكتور اػبطيب تعقيبا على كبلـ ابن عطية عن كجوه اإلعجاز  « :كىذا ىو سر اإلعجاز كعظمتو كلمات ىن من
كبلـ الناس ٍب يفعلن ىذا األمر العجيب ُب النفوس كيقمن ىذا السلطاف القاىر على القلوب » .

4

كعليو فقد كاف حديث الدكتور عن اإلعجاز يرتكز بصورة أساسية على ما وبدثو القرآف من أثر ُب النفوس كما رأينا ذلك
كاضحا ُب مقارنتو بْب أثر كبلـ البشر ككلمات القرآف على النفوس البشرية اؼبؤمنة بالقرآف كاؼبنكرة لو على سواء كما أكرده من
آيات القرآف الكرمي كاألحاديث النبوية الشريفة كمواقف الصحابة  ،بل كما ُب كاقع اغبياة البشرية ُب عصرنا اغبايل  ،كتثمينو آلراء
 - 1عبد الكرمي اػبطيب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 493
 - 2عبد الكرمي اػبطيب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 343
 - 3عبد الكرمي اػبطيب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 353
 - 4عبد الكرمي اػبطيب  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 314
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العلماء الذين أشاركا إليو  ،ككل ما ذكره الدكتور تثبت كترصد مظاىر ىذا الوجو من كجوه اإلعجاز ُب حياة البشر كتؤكد
اختياره لو .
كما نراه قد ذىب إىل أكثر من اختياره لوجو اإلعجاز النفسي للقرآف الكرمي بأف أخذ يبْب مزايا ىذا الوجو دكف سواه  ،كذلك
ُب معرض تعليقو على كجوه اإلعجاز عند السابقْب  ،كما رأينا ،كعليو فهذا الوجو يبتاز حسبو عن سائر كجوه اإلعجاز بأنو :
 ىذه معجزة قائمة ُب كل حْب . أهنا تسع الناس صبيعا عاؼبهم ك جاىلهم . أهنا تسعهم بكل لغاهتم  ،عربيهم كأعجميهم . أهنا ال تقتصر على اإلنس كحدىم  ،بل كتسع اعبن أيضا .أما الشيخ ؿبمد الغزايل السقا (ت 2527ىػ 2::7 -ـ) فقد ضمن رأيو ُب كتابو "نظرات ُب القرآف " إذ عقد فصبل كامبل
عن اإلعجاز ُب القرآف الكرمي  ،كيرل فيو أف إعجاز القرآف يربز ُب ثبلث كجوه  :اإلعجاز النفسي كاإلعجاز العلمي كاإلعجاز
البياين .
كيبكن أف نفهم حديث اإلماـ الغزايل عن اإلعجاز النفسي متمثبل ُب نقاط أربعة :
أ -مكانة اإلعجاز النفسي .
ب -تأثّب القرآف ُب اؼبؤمن كالكافر .
ج -من كسائل تأثّب القرآف  :تقدمي الدليل اؼبفحم على كل شبهة – تلوين اغبديث -تصريف األمثاؿ قهر بركدة اإللف
تعرية النفوس التغلب على مشاعر اؼبلل .
د -موانع التأثر بالقرآف .
كحديث اإلماـ عن اإلعجاز النفسي أتى مرسبل داال على سجية مؤلفو وبمل ُب بواياه ىذه النقاط السابقة الٍب
تضمنها حديثو العذب الذم ال غُب عنو لباحث ُب إعجاز القرآف عن األخذ كاالرتواء من نبعو الفياض  ،كنتلمس
النقطة األكىل أكؿ حديث اإلماـ عن اإلعجاز النفسي  ،فبعد أف يتحدث عما يعرض لو القرآف من عقائد دينية
كأحكاـ تشريعية كحقائق علمية يقوؿ  « :قد ذبد ُب القرآف حقيقة مفردة كلكن ىذه اغبقيقة تظهر ُب ألف ثوب ،
28:
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كتتوزع ربت عناكين شٌب كما تذكؽ السكر ُب عشرات الطعوـ كالفواكو  ،كىذا التكرار مقصود كإف مل تزد بو اغبقيقة
العلمية ُب مفهومها  ،ذلك أف الغرض ليس تقرير اغبقيقة فقط  ،بل بناء األفكار كاؼبشاعر كالتقاط مؤلفو آخر ما
زبتلقو الل جاجة من شبهات كتعبلت ٍب الكر عليها باغبجج الدامغة حٌب تبقى النفس  ،كليس أمامها مفر من اػبضوع
ؼبفهومها للحق كاالستكانة هلل  .كعندم أف قدرا من إعجاز القرآف الكرمي يرجع إىل ىذا. » ...

1

تلك ىي مكانة اإلعجاز النفسي أك التأثّبم عند اإلماـ  ،فإف كاف للقرآف الكرمي كجوه إعجاز أخرل غّب أهنا ال
تصل ُب قدرىا كأنبيتها إىل اإلعجاز النفسي للقرآف الكرمي ُب نفس اإلنساف  ،كلكن ىل يتأثر كل إنساف بالقرآف ؟ أـ
يقتصر ىذا التأثّب على اؼبؤمنْب بو ؟ كيرد إمامنا على ىذا التساؤؿ دبا يؤكد مكانة اإلعجاز التأثّبم بْب كجوه
اإلعجاز  ،كعدـ اقتصاره على نفس إنسانية دكف أخرل  ،فيقوؿ  « :فما أظن امرئ سليم الفكر كالضمّب يتلو القرآف
أك يستمع إليو ٍب يزعم أنو مل يتأثر بو  .قد تقوؿ  :كمل مل يتأثر بو ؟ كاعبواب  :إنو ما من ىاجس يعرض للنفس
اإلنسانية من ناحية اغبقائق الدينية إال كيعرض لو القرآف باؽبداية كسداد التوجيو  ،ما أكثر ما يفر اؼبرء من نفسو  ،كما
أكثر الذين يبضوف ُب سبل اغبياة ىائمْب على كجوىهم  .ما سبسكهم بالدنيا إال ضركرات اؼبادة فحسب .
إف القرآف الكرمي بأسلوبو الفريد يرد الصواب إىل أكلئك صبيعا  ،ككأنو عرؼ ضائقة كل ذم ضيق  ،كزلة كل ذم زلل ،
ٍب تكفل بإزاحتها كلها ،كما يعرؼ الراعي أين تاىت خرافو  ،فهو هبمعها من ىنا كىناؾ  ،ال يغيب عن بصره كال
عن عطفو كاحد منهم .
كذلك سر التعميم ُب قولو تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭼ الكهف  51 :حٌب الذين يكذبوف بالقرآف كيرفضوف االعَباؼ بأنو من عند اهلل  .إهنم يقضوف منو
مثلما يقف اؼباجن أما أب ثاكل  ،قد ال ينخلع من ؾبونو الغالب عليو  ،كلكنو يؤخذ فَبة ما يصدؽ العابفة الباكية .
أك مثلما يقف اػبلي أماـ خطيب يهدر بالصدؽ  ،كوبدث العمياف عن اليقْب الذم يرل كال يركف  ،إنو قد يرجع
مستهزئا  ،كلكنو يرجع بغّب النفس الٍب جاء هبا .
 - 1ؿبمد الغزايل  ،نظرات ُب القرآف  ،د ط  ،دار الكتب اغبديثة  ،القاىرة  ،د ت  ،ص. 413
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كاؼبنكركف من ىذا النوع ال يطمعوف ُب التأثّب النفساين للقرآف الكرمي  ،كما أف العمياف ال يطعنوف ُب قيمة األشعة ،
كلذا يقوؿ اهلل  : ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﭼ الزمر . » 13 :

1

كبذلك يكوف الشيخ قد تناكؿ النقطة الثانية الٍب يتأكد من خبلؽبا إعجاز القرآف التأثّبم ُب اؼبؤمنْب كالكافرين بو
على حد سواء  ،ك ُب النقطة الثالثة يربز اإلماـ ُب بعض أسرار التأثّب القرآين ُب اإلنساف فيقوؿ  « :إف القرآف يبلك
على اإلنساف نفسو بالوسيلة الوحيدة الٍب تقهر تفوقو ُب اعبدؿ  ،أم بتقدمي الدليل اؼبفحم لكل شبهة  ،كتسليط
الربىاف القاىر على كل حجة  ،فالنكوص عن اإليباف بعد قراءة القرآف يكوف كفرا عن ذباىل ال عن جهل  ،كمن
تقصّب ال من قصور  .كاعبدؿ آفة نفسية كعقلية معا  ،كالنشاط الذىِب للمجادؿ يبده حراؾ نفسي خفي  ،قلما يهدأ
بسهولة  .كصباىّب البشر لديها من أسباب اعبدؿ ما يفوؽ اغبصر  ،كذلك أهنم يرتبطوف دبا ألفوا أنفسهم عليو من
أدياف كآراء كمذاىب كارتبابا شديدا  ،كيصعب عليهم اإلحساس بأهنم كآباءىم كانوا ُب ضبلؿ – مثبل -فإذا جاءت
رسالة عامة سبزؽ الغشاكات عن العيوف كتكشف للناس ما مل يكونوا يعرفوف  .فبل تستغربن ما تلقى من اإلنكار
كالتوقف  ،أك التكذيب كاؼبعارضة  ،كأسلوب القرآف ُب استبلؿ اعبفوة من النفس  ،إلقاء الصواب ُب الفكر  ،أكَب
على الغاية ُب ىذا اؼبضمار  .ذلك انو لوف حديثو للسامعْب تلوينا يبزج بْب إيقاظ العقل كالضمّب معا ٍ ،ب تابع سوقو
متابعة إف أفلت اؼبرء منها أكال مل يفلت آخرا  ،كذلك ىو تصريف األمثاؿ للناس .
إنو أحاط بسلسلة من اؼبغريات اؼبنوعة  ،ال معدل لو من الركوف إىل إحداىا  ،أك معاعبة القلوب اؼبغلقة دبفاتيح شٌب ،
البد أف يستلم القفل عند كاحد منها  ،كتراكيب القرآف -الٍب تنتهي حتما هبذه النتيجة – تستحق التأمل الطويل .
كلسنا ىنا بصدد الكبلـ عن ببلغتها  ،بل بصدد البحث عن اؼبعاين الٍب تتألف منها  ،فكاف من اجتماعها ىذا األثر
الساحر .

2

كيستكمل الشيخ الغزايل بيانو عن كسائل القرآف الٍب تسبب التأثّب ُب النفس اإلنسانية فيقوؿ  « :إف ببيعة ىذا
القرآف ال تلبث أف تقهر بركدة اإللف  ،كبوؿ اؼبعرفة  ،فتتعرل أمامو النفوس  ،كتنسلخ من تكلفها كتصنعها  ،كتنزعج

 - 1ؿبمد الغزايل  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 411
 - 2ؿبمد الغزايل  ،اؼبرجع السابق ،ص. 419-417
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جل شأنو وبيطها كيناقشها  ،كيعلمها كيؤدهبا  ،فما تستطيع أماـ صوت
من ذىوؽبا كركودىا  ،كذبد نفسها أماـ اهلل ّ
اغبق اؼبستعلن العميق إال أف زبشع كتصيخ » .

1

كيتحدث الغزايل عن برؽ القرآف ُب التأثّب ُب متلقيو  ،كُب إثارتو للعوابف كاؼبشاعر  ،فيقوؿ  « :ككما قهر القرآف نوازع اعبدؿ
ُب اإلنساف كسكن غباجتو  ،تغلب على مشاعر اؼبلل فيو  ،كأمده بنشاط ال ينفد  .كاعبدؿ غّب اؼبلل  ،ىذا ربرؾ ذىِب  ،قد
هبسد األكىاـ كوبوؽبا إىل حقائق  ،كىذا موت عابفي  ،قد هبمد اؼبشاعر  ،فما تكاد تتأثر بأخطر اغبقائق  ،ككثّب من الناس
يصلوف ُب حياهتم العادية إىل ىذه اؼبنزلة من الركود العابفي  ،فنجد لديهم بركدا غريبا بإزاء اؼبثّبات العاصفة  ،العن ثبات
كجبلدة  ،بل عن موت قلوهبم  ،كشلل حواسهم .
كالقرآف الكرمي – ُب ربدثو للنفس اإلنسانية – حارب ىذا اؼبلل كأقصاه عنها إقصاء  ،كعمل على ذبديد حياهتم بْب اغبْب
كاغبْب ،حٌب إنو ليمكنها أف تستقبل ُب كل يوـ ميبلدا جديدا  .ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ طه 331 :
كمن كسائل القرآف التأثّبية  :الَبغيب كالَبىيب  ،يقوؿ الغزايل  « :كالشعور بالرغبة كالرىبة كالرقة تعمرؾ كأنت تستمع إىل
قصص األكلْب كاآلخرين تركل بلساف اغبق ٍ ،ب يتبعها فيض من اؼبواعظ كاغبكم  ،كاؼبغازم كالعرب  ،تقشعر منو اعبلود ».

2

ٍب يقوؿ  « :إف إلفك للشيء قد ىبفي ما فيو من أسرار  ،كيصرفك عن اكتشافها ككثّبا ما تتلوا آيات القرآف مثلما تتصفح
آالؼ الوجوه ُب الطريق  ،مبلمح نراىا  ،قد تكوف دميمة  ،كقد تكوف كسيمة  ،سبر أشكاؽبا بالعْب فما تثبت على أحدىا إال
قليبل كُب ذىوؿ – ألف اؼبرء مشغوؿ بشأنو اػباص -عن دراسة القدرة العليا ُب نسج ىذه العيوف  ،كغرس ىذه الرؤكس  ،كصوغ
تلك الشفاه  ،كإحكاـ ما تنفرج عنو من أسناف  ،كما تؤدم إليو من أجهزة دكارة ال تقف غبظة  ،إننا نقرأ القرآف فيحجبنا ابتداء
عن رؤية إعجازه  :أنو كبلـ من جنس ما نعرؼ  ،كحركؼ من جنس ما ننطق  ،فنمضي ُب قراءة القرآف دكف حس كامل
باغبقيقة ».

3

إذف فالشيخ الغزايل قد جعل كجو اإلعجاز النفسي مقدما على كجوه اإلعجاز صبيعا  ،كعلى كجو اإلعجاز البياين الذم كاف
يتصدر كجوه اإلعجاز عند السابقْب غالبا  ،كقد عرضت من كبلـ الغزايل نفسو ما يربط بْب الوجهْب ربطا كثيقا  ،بل كهبعل
 - 1ؿبمد الغزايل  ،اؼبرجع نفسو ،ص . 419-417
 - 2ؿبمد الغزايل  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 419 -417
- 3ؿبمد الغزايل  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 413
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اإلعجاز البياين ىو اؼبقدمة لئلعجاز التأثّبم  ،لكن اىتماـ الغزايل باإلعجاز التأثّبم جعلو يضعو ُب ىذه اؼبكانة  ،يقدمو هبا
على سواه .

1

كضمنت بنت الشابئ اإلشارة إليو ُب ثنايا حديثها عن اإلعجاز البياين للقرآف الكرمي  ،حيث تقوؿ  « :أريد ألقرر أف القرآف
مل يفرض إعجازه البياين من أكؿ اؼببعث  ،على ىؤالء الذين سبقوا إىل اإليباف بو فحسب  ،بل فرضو كذلك على من ظلوا على
سفههم كشركهم  ،عنادا كسبسكا بدين اآلباء كنضاال عن أكضاع دينية كاقتصادية كاجتماعية مل يكونوا يريدكف ؽبا أف تتغّب .
كقد أمعنوا ُب إيذاء اؼبصطفى  ،كاضطهاد من آمنوا برسالتو كما كاف لديو  ما يواجو بو الوثنية الباغية ُب عنفواف شراستها ،
سول كلمات اهلل يتلوىا فتزلزؿ صركح الوثنية ككأهنا تريد أف تنتقض » .

2

كبنت الشابئ تتكئ فيما ذىبت إليو من رأم على التلقي األكؿ الذم حدث للخطاب القرآين عشية نزكلو من أصحاب البياف
 ،فتقوؿ  « :كقد ربّب اؼبشركوف من قريش فيما بينهم  ،مب يصفوف ىذا القرآف  :قالوا ىو شعر  ،كقالوا ىو سحر  ،كقالوا ىو
كهانة  ،كقد عرفوا الشعر كلو رجزه كقصيده ك مقبوضو ك مبسوبو  ،كعرفوا السحر كنفثو كعقده  ،كعرفوا الكهانة كسجعها
كزمزمتها  ،ك ما جهلوا أف القرآف ليس شيئا من ذلك كلو  ،فإذا كانوا قد كصفوه ىكذا فلقد أقركا بأف لو من السلطاف على
عقوؽبم كأفئدهتم ما مل يعهدكا لو شبيها إال ُب أخذة السحر كنفوذ الشعراء كالكهاف  .ذلك حْب اجتمعوا ُب دار الندكة كقد دنا
موسم بعد اؼببعث كآف كفود القبائل للحج  .كإذا توابأ بواغيت قريش على أف يأخذكا سبل الناس إىل مكة كيصدكىم عن ظباع
القرآف  ،كاف عليهم أف يتفقوا فيما بينهم على قوؿ كاحد ُب ىا القرآف يلقوف بو العرب  ،حٌب ال ىبتلفوا فيو كيرد بعضهم قوؿ
بعض  .كشهدت دار الندكة حّبهتم ُب كصفهم إياه بالسحر أك الشعر أك الكهانة  ،كإهنم ليعلموف – كما قاؿ قائلهم -أف
العرب حبيث ال يفوهتا أف سبيز القرآف من قوؿ الشعراء كالسحرة كالكهنة  .حٌب انتبهوا آخر األمر إىل رأم الوليد بن اؼبغّبة
اؼبخزكمي  " :إف ؿبمدا جاء بكبلـ ىو السحر يفرؽ بْب اؼبرء كأخيو كأبيو  ،كبْب اؼبرء كزكجو  ،ككلده كعشّبتو األدنيْب " .
ىو إذف سحر البياف يعرفوف سلطانو على الوجداف العريب  ،فهم ُب خشية من أف يدرؾ العرب  ،كل العرب ال البلغاء كالشعراء
منهم فحسب  ،إعجاز البياف القرآين » .

3

كجعل الدكتور خليفة العساؿ ُب كتابو" كجوه اإلعجاز ُب القرآف الكرمي" اإلعجاز النفسي الوجو اػبامس من كجوه اإلعجاز ،
كالذم عنونو بعنواف" إعجازه النفسي كركعتو كىيبتو"  ،فيقوؿ  « :كىذا سر من أسرار اإلعجاز ُب القرآف الكرمي يكمن ُب ذاتو
 - 1ؿبمد عطا أضبد يوسف  ،اإلعجاز التأثّبم للقرآف الكرمي  ،ص. 13
 - 2عائشة عبد الرضبن  ،اإلعجاز البياين للقرآف  ،ص. 19
 - 3عائشة عبد الرضبن  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 13
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 ،كُب أثره على األظباع كتأثّبه ُب القلوب  ،فالقرآف الكرمي فيو من عطاء اهلل ما رببو النفس البشرية ك تستميلو  ،إنو ىبابب فيو
ملكات خفية ال نعرفها كبن كلكن يعرفها اػبالق سبحانو كتعاىل » ، 1إال أنو نص على عدـ استقبلليتو بقولو  « :كفبا ىو جدير
بالذكر أف ىذا الوجو النفسي التأثّبم من كجوه اإلعجاز ال يقع مستقبل بذاتو  ،بل البد كأف يكوف متصبل بغّبه من كجوه
اإلعجاز األخرل  ،كما أنو ال خبلؼ ُب الواقع بْب القائلْب هبذا الوجو كبْب غّبىم من أصحاب الوجوه األخرل لئلعجاز ،
فجرت ىذا التذكؽ » ، 2كقاؿ ُب خاسبة كتابو  « :إف التأثّب النفسي للقرآف
فإف تذكؽ اإلعجاز ال يبنع من بياف الوجوه الٍب ّ

يتناكؿ سائر اؼبخلوقات  ،كما أنو ال يقع مستقبل بذاتو عن كجوه اإلعجاز األخرل  ،ألف الوجوه كلها تذكقية ربرؾ اؼبشاعر
كالوجداف كتؤثر ُب األظباع كترقق القلوب ». 3
ككما أشار إليو الدكتور فضل حسن عباس ُب كتابو إعجاز القرآف الكرمي ففرؽ بْب اإلعجاز النفسي كالركحي للقرآف كجعل
كبل منهما متعلقا بأمر فيقوؿ  « :اإلعجاز النفسي ىو ما نلمحو من تلك اآليات كىي تتحدث عن أصناؼ الناس كمواقفهم
كمشاعرىم كما يفرحهم كما وبزهنم  ،كما قبده من بياف ؼبكنونات النفس كخفاياىا كدكافعها من آم القرآف الكرمي  ،قد يكوف
ذلك ُب القصة القرآنية  ،كقد يكوف ذلك ُب الدنيا  ،كقد يكوف ُب اآلخرة كذلك  ،فإنك لتقرأ اآلية من القرآف الكرمي  ،كإذ هبا
تصور نفسية أكلئك الذين تتحدث عنهم صورة كاضحة اؼبعامل  ،بينة االذباه  ،ال هتمل جزئية  ،كال تنسى مشهدا  ،أما
اإلعجاز الركحي* ذلكم التأثّب العظيم للقرآف على النفوس ىيبتو كحبلكتو كرغبتو كترىيبو  ،كال يعرؼ كتاب ُب الدنيا كلها لو من
األثر على تاليو كمستمعو كما ؽبذا القرآف حٌب على أكلئك الذين ال يدركوف معانيو كال يفهموف ألفاظو ». 4
كقد رجح أف اإلعجاز النفسي تابع لئلعجاز البياين ُب قولو  « :كبن ال ننكر تأثّب القرآف على النفوس فتلك حقيقة بديهة ،
كلكن الذم نناقشو ىنا أ ف نعد ىذا الوجو كجها منفصبل عن بياف القرآف كببلغتو كبديع نظمو  ،كإذف فنحن ننكر أف تعد ىذا
الوجو األكؿ من كجوه اإل عجاز فوؽ ببلغتو كبيانو  ،كالذم نراه جديرا بالقبوؿ أف ىذا الوجو ناشئ عن ببلغة القرآف كعلو شأنو
كبديع نظمو. 5»...

 - 1خليفة حسْب العساؿ  ،كجوه اإلعجاز ُب القرآف الكرمي  ،ط ، 4مطبعة الفجر اعبديد 4141 ،ق4991-ـ  ،ص. 31
 - 2خليفة حسْب العساؿ  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 39
 - 3خليفة حسْب العساؿ  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 91
* نبلحظ تفريق الدكتور بْب اإلعجاز النفسي كالركحي كقد اعتربهتما ىذه الدراسة شيئا كاحدا ؛ إذ أف كبل منهما مرتبط باآلخر فبل يعقل الكشف عن ىذا
التأثر إال إذا أبرزه القرآف أك ظهر على صاحبو كىذا من اإلعجاز النفسي كال يكوف اإلعجاز النفسي إال إذا تأثر القارئ ُب آم القرآف .
 - 4عباس فضل حسن  ،إعجاز القرآف الكرمي  ،ط ، 5دار الفرقاف  ، 1001 ،ص. 330
 - 5فصل حسن عباس  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 313
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كمن الباحثْب اؼبعاصرين الدكتور أضبد شكرم  ،حيث إف لو حبثا ُب ىذا الشأف أثبت فيو كجود اإلعجاز النفسي كرجح أنو
كجو مستقل من كجوه اإلعجاز القرآين  ،كقد ساؽ معُب ىذا الوجو كتعريفات السابقْب كدراستهم لو ٍ ،ب يورد تعريفا خاصا ؽبذا
الوجو  ،فيقوؿ  « :فاإلعجاز النفسي يعِب  :عجز الكافرين أف يأتوا بكبلـ مثل القرآف ُب ببلغتو كبيانو  ،كُب تأثّبه العظيم ُب
نفوس قارئيو كسامعيو  ،كهبذا يظهر لنا أف تأثّب القرآف الكرمي ُب النفوس يرتقي كيتفوؽ كيتميز عن تأثّب غّبه من كبلـ األدباء
كالفصحاء كالشعراء كغّبىم  ،فأم كبلـ آخر ال يبكن أف تصل درجة تأثّبه إىل درجة تأثّب القرآف  ،كمعظم تلك التأثّبات سلبية
تؤدم إىل السقوط ك اؽبوم كاالكبدار  ،خببلؼ تأثّب القرآف إهبابا كرقيا  ،كما أف تأثّب تلك األعماؿ غبظي سرعاف ما تنمحي
كتزكؿ آثاره  ،خببلؼ القرآف الكرمي اؼبمتد أثره » .

1

كما عقد مبحثا خاصا أكرد فيو بعض النصوص اؼبؤكدة ؽبذا الوجو من كجوه اإلعجاز  ،كالٍب ربمل ُب بياهتا إشارات مباشرة أك
تلميحات يسّبة سواء كانت من القرآف الكرمي أك األحاديث النبوية الشريفة  ،أك من اغبوادث الٍب تدؿ على عظيم تأثّب القرآف
الكرمي كغّبىم  ،كىذه اغبوادث ليست أدلة كلكنها شواىد على اإلعجاز النفسي  ،كحوادث مؤكدة لو .
ٍب تبله مبحثا استقصى فيو موقع اإلعجاز النفسي بْب كجوه اإلعجاز عند العلماء الذين كتبوا ُب ىذا األمر قديبا كحديثا .

2

ليقرر أخّبا « أنو كجو مستقل من كجوه اإلعجاز  ،كأنو يقع ُب موقع متميز بْب كجوه اإلعجاز  ،ألنو أمر يتعامل معو اعبميع ،
كيتعرض لو كآلثاره كل تاؿ كسامع  ،كلو ُب فَبة أك مرة  ،خببلؼ كجوه اإلعجاز الٍب اختص بالتعامل هبا عدد ؿبدكد  ،كال يكاد
يشعر هبا كثّب من اؼبتعاملْب بالقرآف  ،كأنو كثيق الصلة باإلعجاز البياين  ،كشبرة من شبراتو الكثّبة » .

3

أما الدكتور صبلح اػبالدم فلو كتاباف ُب اإلعجاز :
أما الكتاب األكؿ  :كىو البياف ُب إعجاز القرآف  -كىو اؼبتقدـ من التأليف -فقد عرؼ فيو اإلعجاز النفسي  ،كأعطى
معلومات قرآنية عن النفس كضرب مباذج من اإلعجاز النفسي ُب القرآف الكرمي كجعلو كجها رابعا مستقبل  ،كيرل بأف لو

 - 1شكرم أضبد خالد  ،حبوث ُب اإلعجاز كالتفسّب  ،ص. 444
 - 2شكرم أضبد خالد  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 411-441
 - 3شكرم أضبد خالد  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 415
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جانبْب  « :األكؿ  :حديث القرآف عن النفس اإلنسانية كبيانو لصفاهتا  ،كربليلو ؽبا  ،ككشفو ػبباياىا كخفاياىا  ،كالثاين  :تأثّب
القرآف ُب النفس اإلنسانية سواء كانت مؤمنة أك كافرة  ،كما ينتج عن ىذا التأثّب ُب النفس من نتائج كشبرات » .

1

أما الكتاب الثاين فهو إعجاز القرآف البياين كدالئل مصدره الرباين  ،فقد رجح أف اإلعجاز لو كجو كاحد كىو البياف كما سول
ذلك من كجوه إمبا ىو من قبيل الداللة على مصدر القرآف الكرمي  ،كأنو ليس من كبلـ ؿبمد . 

2

كما أشار إىل ىذا اللوف من اإلعجاز ُب كتابو "نظرية التصوير الفِب عند سيد قطب" كظباه بعدة مسميات منها سحر القرآف
كموسيقى القرآف كالتناسق القرآين  ،كذكر ؽبا أمثلة من كبلـ سيد قطب كالشواىد القرآنية .
قبده يعلق على كبلـ سيد قطب ُب التصوير الفِب  ،فيقوؿ  « :ىذا ىو اللوف األكؿ ُب إعجاز القرآف الكرمي كىو سلطانو
القاىر العجيب على القلوب اؼبؤمنة كالقلوب الكافرة على ال سواء فما أف يتلو اإلنساف آيات من القرآف الكرمي أك يسمعها تتلى
عليو  ،حٌب وبس ؽبا ُب نفسو كقعا خاصا كوبس ؽبا ُب قلبو تأثّبا خاصا  ،كوبس ؽبا سلطاف عجيبا ال يقاكـ  ،كىو ال وبس هبذا
لغّب آيات القرآف العزيز » .

3

كما أثبت اإلعجاز النفسي الدكتور علي البدرم ُب كتابو" حقائق كأبابيل حوؿ إعجاز القرآف الكرمي"  ،فيقوؿ بعد أف نقل
كبلـ اػبطايب ُب اإلعجاز النفسي  « :ىذا التأثّب النفسي للقرآف الكرمي ُب متأمليو ال يتهيأ للناس عند ظباع أم كتاب آخر
مهما تدبركه كذلك من عظيم دالئل معجزاتو  ،كقاؿ بعض الصاغبْب  :لو علم أىل الدنيا سركرنا بالقرآف لقاتلونا عليو بالسيوؼ
». 4
ٍب قبده ىبصص بعد ذلك فصبل ُب تأثّب القرآف الكرمي على اؼبستشرقْب كغّبىم .

5

كقد حبث ؿبمد متويل الشعراكم (ت2::9ـ) ُب مدلوؿ اإلعجاز النفسي  ،حيث يرل أنو يتمثل ُب سبزيق القرآف حواجب
غيب النفس .

6

 - 1اػبالدم صبلح عبد الفتاح  ،البياف ُب إعجاز القرآف  ،ص. 335
 - 2اػبالدم صبلح عبد الفتاح  ،إعجاز القرآف البياين  ،ص . 171
 - 3اػبالدم صبلح عبد الفتاح  ،نظرية التصوير الفِب عند سيد قطب  ،د ط  ،دار الشهاب  ،باتنة  ،ص. 139
 - 4البدرم علي  ،حقائق كأبابيل حوؿ إعجاز القرآف الكرمي  ،ط  ، 4دار الكتاب اعبامعي 4101 ،ىػ 4931ـ  ،ص . 457
 - 5ينظر :البدرم علي  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 33
 - 6ؿبمد متويل الشعراكم  ،اؼبعجزة القرآنية  ،ج ، 4ص. 403
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كقد أشار إليو الدكتور ؿبمد مسلم ُب كتابو " مباحث ُب إعجاز القرآف"  ،فقاؿ بعد أف ساؽ كبلـ اػبطايب  ،بوصفو للقرآف
الكرمي بالفخامة كالعذكبة  ،فيقوؿ  « :فنتيجة الفخامة أف يشعر التايل للقرآف الكرمي بالركعة كاؼبهابة  ،كيدخل قلبو الوجب
كالقلق من قوارعو كزكاجره ككعيده كإنذاره  ،كنتيجة العذكبة ىي تلك اغببلكة كاللذة الٍب يلمسها القراء من خبلؿ سطوره ،
كىكذا قبد أف اػبطايب قد عمق مفهوـ النظم القرآين بإضافات جديدة كمعاف لطيفة سديدة » .

1

ككذلك أشار إىل ىذا الوجو الدكتور أضبد صباؿ العمرم ُب كتابو " مفهوـ اإلعجاز القرآين " فيقوؿ  « :إف البحوث العلمية
تؤكد قباح ىذا األثر النفسي لئليباف باهلل  ،كاالتصاؿ بالكتاب العزيز ُب شفاء النفس من أمراضها كربقيق الشعور باألمن
كالطمأنينة كالوقاية من الشعور بالقلق كالصراع النفسي » .

2

كما أشار إىل ىذا الوجو الدكتور عمر سليماف األشقر ُب كتابو " الرسل كالرساالت" ربت عنواف (مبط فريد من اؼبعجزات)
فّبل أف اهلل شاء أف تكوف معجزة ؿبمد  مبطا ـبالفا ؼبعجزات الرسل  ،كبعد ذلك عدد كجوه اإلعجاز ُب القرآف حٌب كصل
إىل اإلعجاز النفسي حيث قاؿ  « :معجزا ُب يسر مدخلو إىل القلوب كالنفوس  ،كؼبس مفاتيحها كفتح مغاليقها  ،كاشتمالو
مواضع التأثّب كاالستجابة فيها  ،كعبلجو لعقدىا كمشكبلهتا ُب بسابة كيسر عجيبْب  ،كترتيبها كتصريفها كفق منهجية بأيسر
اللمسات دكف تعقيد كال التواء كال مغالطة » .

3

كما أشار إىل ذلك الدكتور أضبد سيد عمار ُب كتابو " نظرية اإلعجاز القرآين كأثرىا ُب نظرية النقد اغبديث"  ،حيث أكرد
كجوه اإلعجاز القرآين  ،كجعل اإلعجاز النفسي ىو الوجو الثاين لئلعجاز ٍ ،ب ذكر أمثلة كأدلة عليو  ،يقوؿ معلقا على قصة
إسبلـ عمر  « :فعمر تأثر بالقرآف بعد أف المس كجدانو  ،كمس شغاؼ قلبو فأعلن إسبلمو  ،كعتبة ىزه أسلوب القرآف كأثر ُب
نفسو بدليل تغّب كجهو بعد ظباعو  ،كمبلحظة قريش ذلك عليو لكنو ازداد عنادا  ،كىنا تلتقي قصة اإليباف ُب اإلقرار بتأثّب
القرآف ُب النفوس  ،كصنيعو ُب القلوب ». 4
ٍب يقوؿ  « :كإذا كاف للقرآف ىذا التأثّب النفسي البالغ عند من ظبعو من العرب كغّبىم قديبا  ،فإف كثّبا من سامعي ىذا العصر
من ذكم الذكؽ األديب كاإلحساس الببلغي يعَبفوف بتأثّبه النفسي  ،كيقركف بعظمتو كإعجازه البياين كاؼبستشرؽ الفرنسي
الدكتور مارد ريس  ،الذم كلفتو كزارتا اػبارجية كاؼبعارؼ الفرنسيتاف بَبصبة اثنتْب كستْب سورة من السور الطواؿ الٍب ال تكرار
 - 1مسلم مصطفى  ،مباحث ُب إعجاز القرآف  ،ط ، 4دار القلم  ،دمشق 4140 ،ق  4940 ،ـ  ،ص. 73
 - 2العمرم أضبد صباؿ  ،مفهوـ اإلعجاز القرآين حٌب القرف السادس  ،ط ، 4دار اؼبعارؼ  ،د ت  ،ص. 139
 - 3األشقر  ،عمر سليماف  ،الرسل كالرساالت  ،مكتبة الفبلح  ،الكويت  ،ط 4105 ، 3ىػ 4935 ،ـ  ،ص. 433
 - 4عمار أضبد سيد ؿبمد  ،نظرية اإلعجاز القرآين كأثرىا ُب النقد العريب اغبديث  ،ط  ، 4دار الفكر اؼبعاصر  ،بّبكت لبناف  ،دار الفكر  ،دمشق ،
سوريا 4143 ،ىػ 4993ـ  ،ص. 403-407
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فيها ففعل  ،كقاؿ ُب مقدمة ترصبتو الصادرة سنة 2:37ما معناه بالعربية " أما أسلوب القرآف فهو أسلوب اػبالق الذم جل
ُب عبله  ،الذم ينطوم على كنو اػبالق الذم صدر عنو ىذا األسلوب كاغبق الواقع أف أكثر الكتاب ارتيابا كشكا قد خضعوا
لسلطاف تأثّبه » 1.ليقرر ُب آخر األمر أف اإلعجاز النفسي  « :كالشك أنو من أكرب الدالئل على أنو كبلـ اهلل الذم ال يأتيو
البابل من بْب يديو كال من خلفو » .

2

كما أشار إىل ذلك ؿبمد عبد الغِب حسن مكية ُب كتابو " القرآف بْب اغبقيقة كاجملاز كاإلعجاز" حيث يقوؿ  « :بقي أف
نقوؿ إف ىنالك كجها فئلعجاز ُب القرآف يستند إىل األثر النفسي الذم تركو القرآف ُب القلوب  ،فتلك اؽبيبة كالركعة الٍب وبسها
قارئ القرآف أ ك سامعو مهما كاف دينو ىي مسلك خفي من مسالك اإلعجاز ال ترجع إىل اللفظ كحده  ،كال إىل النسق
التنظيمي العجيب ُب القرآف كحده كال إىل األخبار بالغيوب  ،كلكنو شيء تدركو النفس كربس حقيقتو ال تستطيع كصفو »، 3
ٍب أشار إىل كبلـ اػبطايب كالشواىد على ذلك  ،كعلق تعليقا شبينا فقاؿ  « :كالفرؽ بْب مسلكي اػبطايب القدمي كالرافعي
احملدث ُب اؼبذىب النفسي ُب اإلعجاز القرآين  ،أف اػبطايب يتحدث عن صنيعو القرآف بالقلوب كأثره ُب النفوس حْب يتلى أك
يسمع على حْب أف الرافعي يقوؿ  ":إف تغّبات القرآف جاءت من كراء النفس ال من كراء اللساف" ٍب يقوؿ  :كالنتيجة على كل
حاؿ كاحدة فإف ما جاء من كراء النفس البد أف يَبؾ ُب النفس أثرا عجيبا  ،كىذا األثر النفسي للقرآف ىو مكمن السر ُب
إعجازه  ،كىو الذم كثّبا ما ىدل النفوس اغبّبة الضالة سواء السبيل  ،كىو الذم كثّبا ما أالف القلوب اعبامدة الٍب ال تلْب
».

4

كما أؼبح إليو البوبي رضبو اهلل (تػ 3124ـ) كإف مل يسمو  ،بعد أف عدد بعض كجوه اإلعجاز ُب القرآف  ،أكد أف إعجاز
القرآف بوجو عاـ ال يتوقف إدراكو أك الشعور بو على سعة علم أك ثقافة أك ببلغة  ،بل البد أف ينتبو إليو كل متدبر لتبلكة القرآف
 ،متأمل فيما يقرأ  ،مهما كانت ثقافتو كدرايتو  ،غّب أنو ال وبسن التعبّب عما يشعر بو  ،كال يقدر على ربليلو كشرح أسبابو .
كقبده هبعل من ضمن كجوه اإلعجاز القرآف ما ظباه " مظهر جبلؿ الربوبية"  ،كفيو تلميح كاضح لوقوع اإلعجاز النفسي ُب
القرآف كإف مل يسمو صراحة  ،كقد رأل أف ىذا اؼبظهر ىو من أبرز ما يظهر حقيقة اإلعجاز القرآين  ،فهو اعبانب الذم ال
يبكن أف ىبفى حٌب على العامة الذين ال يتمتعوف بدراية كاسعة للببلغة العربية أك الثقافة العامة  ،إذا كانوا يقرأكف القرآف بتدبر
كتأمل .
 - 1عمار أضبد سيد ؿبمد  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 440
 - 2عمار أضبد سيد ؿبمد  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 444
 - 3مكية ؿبمد عبد الغِب  ،القرآف بْب اغبقيقة كاجملاز كاإلعجاز  ،ط ، 4اؼبطبوعات اغبديثة  ،مصر  ،د ت  ،ص. 39
 - 4مكية ؿبمد عبد الغِب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص ف . .
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فهو يرل أف الكبلـ مرآة دقيقة لطبيعة اؼبتكلم  ،فما تتجلى األ غوار النفسية لشخص على شيء كما تتجلى على ما قد
يكتبو أك يقولو  ،ككلما تبسط اإلنساف كزاد من حديثو الذم يكتبو أك يقولو  ،ازدادت خصائصو النفسية جبلء ككضوحا  ،لذا
مل يكن من اليسّب أف يقلد كاتب كاتبا آخر ُب أسلوبو إذا كتب ؛ فلئن استطاع الكاتب أف يقلد اآلخر ُب صوغ العبارات ،
فهيهات أف يستطيع تقليده ُب إبراز نفسية كنفسيتو  ،فمن ىنا يأٌب العجز عن أف يتقمص أم كاتب أسلوب غّبه .

1

كل منا لآلخر ُب أسلوب الكتابة كالقوؿ  ،على
كعليو  « :فإذا اتضح لنا أف الفوارؽ النفسية كالطبيعية ربوؿ دكف إمكاف تقليد ّ
الرغم من كجود اإلنسانية العامة قاظبا مشَبكا بْب اعبميع  ،فأحرل – ُب باب البداىة كالوضوح – أف ال يستطيع إنساف من

الناس أيّا كاف  ،أف يتجرد عن بشريت و كببيعتو ٍ ،ب هبعل من نفسو إؽبا يتصف بكل ما البد أف يتصف بو اإللو من الصفات
الربانية اؼبضادة للطبيعة البشرية  ،كينطق بكبلـ تربز فيو ىذه األلوىية بكل ما فيها من خصائص كصفات  ،ككل ما سبتاز بو من

ذبرد عن مظاىر البشرية كالضعف اإلنساين » .

2

كما أشار إليو الدك تور أضبد أضبد بدكم ُب كتابو " من ببلغة القرآف" حيث رأل أف للقرآف منهجا أدبيا « يتجو إىل إثارة
كجداف القارئ  ،إثارة ركحية رفيعة  ،ربدث السركر ُب النفس فتقبل  ،أك ربدث فيها األمل فتأىب كترفض  ،كالقرآف غِب بذلك ،
ألنو ال يعتمد على التفكّب كحده ليقنع  ،كلكنو يتكئ عليو كعلى الوجداف ليستميل  ،فهو ُب كعده ككعيده  ،كأكامره كنواىيو ،
كقصصو  ،ككصفو كابتهالو كتسبيخو  ،بل كُب أحكامو كبراىينو  ،ال يغفل ىذه الناحية من نواحي النفس اإلنسانية  ،ألف العمل
غالبا يرتبط هبا كيقَبف  ،فالقرآف يهاجم بببلغتو صبيع القول البشرية  ،ليصل إىل ىدفو من هتذيب النفس  ،كحب العمل الصاّب
 ،كاإليباف باهلل كاليوـ اآلخر » .

3

ٍب قدـ أ مثلة متنوعة قي مواضع ـبتلفة من القرآف العظيم ـبتلفة اؼبوضوعات ليبْب التأثّب النفسي اغباصل فيها  ،كما ُب قولو
تعاىل  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ النساء  ، 71 - 89 :أال تراه قد أثار فينا
شعور الغبطة كاالبتهاج  ،حينما لبيل ألنفسنا أننا إف أبعنا اهلل كالرسوؿ  ،فسنكوف رفقاء للنبيْب كالصديقْب كالشهداء
كالصاغبْب  ،أكال ترل أف ىذا الشعور بالفرح جدير بأف يدفع اؼبرء إىل االنقياد كالطاعة .

 - 1البوبي  ،ؿبمد سعيد رمضاف  ،من ركائع القرآف  ،د ط  ،دار الفارايب للمعارؼ  ،دمشق  ،سوريا 4117 ،ىػ1007-ـ  ،ص. 435-433
 - 2البوبي ؿبمد سعيد رمضاف  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 435
 - 3بدكم أضبد أضبد  ،من ببلغة القرآف  ،د ط  ،مطبعة هنضة  ،مصر  ،القاىرة  ، 1005 ،ص. 39
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كخذ قولو تعاىل  :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ النساء  17 :تراه قد اتكأ على إثارة اػبوؼ
ُب النفس من أف تشوه الوجوه أك تطمس  ،أك أف ربل اللعنة بأصحاهبا  ،كما حلت بأصحاب السبت  ،كىذا اػبوؼ  ،دبا
وبدثو ُب النفس من أمل  ،جدير أف يدفع الناس إىل التفكّب العميق للتخلص من أسبابو كاػبلوص من مأزقو  ،كال يكوف ذلك إال
باإليباف دبا أنزؿ اهلل .

1

كقاؿ عفيف ببارة  « :كقبد ُب القرآف دليبل على إعجازه كىو ركحانيتو » كقاؿ  « :كال شك أف ىذا الوجو ىو من أبرز كجوه
إعجاز القرآف » .

2

كذكره الدكتور سعد الدين السيد باسم اإلعجاز القليب  ،حيث عنوف بذلك فقاؿ  :اإلعجاز القليب  ،كمن كجوه اإلعجاز أثره
ُب نفوس أعدائو كعملو ُب قلوهبم  ،فإف ؾبرد ظباع القرآف الكرمي لو لذة كحبلكة كركعة كمهابة تسيطر على القلب  ،كتأخذ
السمع كالعقل  ،ذلك أف القرآف لو سلطانو الركحي اػبفي على القلوب  ،ككاليتو اؼبطلقة على مدارؾ اإلنس كاعبن على السواء ،
حٌب قالت اعبن حْب ظبعتو  ،ماحكاه عنهم القرآف بقولو تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭼ الجن . 1:

3

كما ذكر ؿبمد اؼببارؾ ُب كتابو " من منهل األدب اػبالد دراسة أدبية لنصوص من القرآف " مباذج من السور كالنصوص القرآنية
أجرل عليها دراسة ظباىا ( مباذج من التفسّب األديب ) ٍب شرح بريقتو ُب التفسّب األديب ؽبذه النصوص متمثلة ُب العناكين التالية
 - :تلخيص الفكرة العامة للسورة أك النص – بسط األفكار كربطها دبا تضمنو القرآف من مفاىيم – بياف بريقة التعبّب عن
تلك اؼبعاين كاألفكار – خصائص ىذا التعبّب كانسجامو مع موضوع النص – دراسة الَبكيب كاعبمل كاؼبفردات كخصائصها
األدبية ُب أداء اؼبعُب كحسن التعبّب عنو  ،كأداء اللفظ كجرسو كنغمتو كصلة ذلك بالفكرة اؼبعركضة .
فالتفسّب األديب يشتمل على ىذه اعبوانب كلها  :فكرة النص كىدفو كاعبو الذم يثّبه  ،كأسلوب التعبّب كفنو  ،كاألسلوب
اللفظي  ،كالربط بْب ىذه اعبوانب كلها .

4

- 1بدكم أضبد أضبد  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 19 -39
 - 2عفيف ببارة  ،ركح الدين اإلسبلمي  ،ط ، 14دار العلم للمبليْب  ،بّبكت  ، 4934 ،ص. 19
 - 3صاّب سعد الدين السيد  ،اؼبعجزة كاإلعجاز ُب القرآف الكرمي  ،دار اؼبعارؼ  ،القاىرة  ، 4993 ،ص. 415
 - 4ؿبمد اؼببارؾ  ،دراسة أدبية لنصوص من القرآف  ،ط  ، 1دار الفكر  ،مصر  ، 4973 ،ص. 40-9
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رابعا  :وقائع من القرآن والسنة تثبت تأثر النفس اإلنسانية بالقرآن .
حدثنا القرآف عن األثر الذم تَبكو آيات القرآف ُب نفوس مستمعيو  ،كحفظت لنا السّبة مباذج كثّبة ألثر القرآف الكرمي النفسي
 ،كنقلت لنا األحداث التارىبية أخبارا غّب يسّبة ألناس تأثركا بالقرآف حْب ظباعو .
-1من القرآن :
لقد ذكر القرآف ُب الكثّب من اؼبواضع حقيقة تأثر اؼبخلوقات بالقرآف  ،كخاصة النفس اإلنسانية كمن ذلك :
قولو تعاىل  :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ الرعد  ، 13 :ففي ىذه اآلية ىبرب اؼبوىل  عن عظيم صنيع القرآف
فبْب القرآف الكرمي أف أثره ُب نفس متلقيو أشد كضوحا من
ؼبن خوبب بو حٌب كلو كاف صبادا  ،كأف أثره ُب نفس اؼبستمع إليو ّ ،

تسيّب اعبباؿ كتقطيع األرض كتكليم اؼبوتى  ،كُب ىذه اآلية يقوؿ صاحب الظبلؿ  « :ىذا ما يصنعو القرآف ُب ىذه اؼبخلوقات

 ،كلقد صنع ىذا القرآف ُب النفوس الٍب تلقتو كتكيفت بو أكثر من تسيّب اعبباؿ كتقطيع األرض كإحياء اؼبوتى  ،لقد صنع ُب
ىذه النفوس خوارؽ أضخم  ،كأبعد آثارا ُب أقدار اغبياة  ،بل أبعد أثرا ُب شكل األرض ذاتو  ،فكم غّب اإلسبلـ كاؼبسلموف من
غّبكا من كجو التاريخ  ،كإف ببيعة ىذا القرآف ذاهتا  ،ببيعتو ُب دعوتو كُب تعبّبه  ،ببيعتو ُب
كجو األرض  ،إىل جانب ما ّ
موضوعو كُب أدائو  ،ببيعتو ُب حقيقتو كُب تأثّبه  ،إف ببيعة ىذا القرآف لتحتوم على قوة خارقة نافذة  ،وبسها كل من لو ذكؽ
كبصر كإدراؾ للكبلـ  ،كاستعداد إلدراؾ ما يوجو إليو ك يوحى بو. » ..

1

كقاؿ أيضا كاصفا عظمة تأثّب القرآف الكرمي حٌب ُب اعبمادات ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ الحشر 23 :
ىبابب اهلل  اإلنساف ُب ىذه اآلية الكريبة بعظيم أثر القرآف الكرمي  ،كصعوبة أمانتو على حاملو ٍ ،ب يدعوه إىل التفكر
كالتأمل دبا فيو من أمثاؿ. 2

 - 1سيد قطب ُ ،ب ظبلؿ القرآف  ،ـ ، 1ص . 1094
 - 2البيضاكم  ،عبد اهلل بن عمر بن ؿبمد  ،أنوار التنزيل كأسرار التأكيل  ،ج ، 4ص. 313
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كمن اآليات الٍب تتحدث عن عظيم تأثّب القرآف ُب النفوس قولو تعاىل  :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ الزمر  21 :كاالقشعرار التقبض  ،يقاؿ اقشعر اعبلد إذا تقبض تقبضا
شديدا كاؼبعُب أهنم إذا ظبعوا القرآف ك قوارع آيات كعيده أصابتهم ىيبة كخشية تقشعر منها جلودىم  ،كإذا ذكركا رضبة اهلل تعاىل
تبدلت خشيتهم رجاء كرىبتهم رغبة « ٍب تلْب جلودىم كقلوهبم إىل ذكر اهلل »  ،أم ساكنة مطمئنة إىل ذكر رضبتو تعاىل .
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فمن عظيم أثر القرآف الكرمي على نفس تاليو كسامعو من اؼبؤمنْب أف تقشعر جلودىم  ،كمن ٍب تلْب كتطمئن قلوهبم لذكر
اهلل  ،كىذا دليل كاضح على إعجاز القرآف الكرمي ُب النفس اإلنسانية .
كقولو تعاىل  :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ مريم  ، 58 :فهؤالء إذا ظبعوا كبلـ اهلل اؼبتضمن حججو
كي صبع باؾ  ،فلهذا
كدالئلو كبراىينو سجدكا لرهبم  ،خضوعا كاستكانة  ،ضبدا كشكرا على ما ىم فيو من النعم العظيمة  ،ك البُ ُّ

أصبع العلماء على شرعية السجود ىاىنا اقتداء هبم  ،ك اتباعا ؼبنواؽبم  ،كؼبا قرأ عمر بن اػبطاب  سورة مرمي سجد كقاؿ ( :
ىذا السجود فأين البكي) يريد البكاء .
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كيقوؿ سيد قطب ُب تفسّب ىذه اآلية  « :كأكلئك النبيوف كمعهم من ىدل اهلل كاجتىب من الصاغبْب من ذريتهم  ،صفتهم
البارزة " إذا تتلى عليهم آيات الرضبن خركا سجدا كبكيا "  ،فهم أتقياء  ،شديدك اغبساسية باهلل  ،ترتعش كجداناهتم حْب تتلى
عليهم آياتو  ،فبل تسعفهم الكلمات للتعبّب عما ىباِب مشاعرىم من تأثر  ،فتفيض عيوهنم بالدموع  ،كىبركف سجدا كبكيا »
 3.كالسجود حركة ظاىرية  ،تعرب عن أعلى ك أصدؽ درجات االنقياد كاالستسبلـ كالتذلل للمسجود لو  ،كأما البكاء  :فهو
تنفيس عن انفعاالت داخلية شديدة  ،يعجز صاحبها عن التعبّب عنها  ،فتعرب عيناه بالدمع  ،ككاف سيدنا ؿبمد أكؿ اؼبتأثرين
بالقرآف الكرمي تأثرا بابنيا كظاىريا  ،ككفى سلوكو شاىدا على ذلك كبرىانا عليو .
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 - 1أبو السعود  ،ؿبمد بن ؿبمد العمادم  ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآف الكرمي  ،ج ، 7ص. 154
 - 2ابن كثّب  ،التفسّب  ،مج.433 ، 3
 - 3سيد قطب  ،اؼبرجع السابق  ،ج ، 1ص . 1341
 - 4ؿبمد عطا أضبد يوسف  ،اإلعجاز التأثّبم للقرآف الكرمي  ،ص . 17
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كقولو  :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ اإلسراء  101 :تشّب ىذه اآليات
الكريبات إىل تأثّب القرآف الكرمي ُب اؼبؤمنْب يؤدم هبم إىل أف تقشعر جلودىم كىي حركة غّب إرادية تدؿ على عظيم التأثر ٍ ،ب
تلْب جلودىم كقلوهبم كتطمئن لذكر اهلل .
كمن اآليات قولو تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭼ
المائدة . 83 :
كرد أهنا نزلت ُب نفر من نصارل اغببشة قدموا على رسوؿ اهلل فلما ظبعوا القرآف أسلموا  ،كقيل نزلت ُب النجاشي كأصحاب
لو أسلموا معو .
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 كقولو تعاىل  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ األنفال  ، 2 :أم إمبا اؼبؤمنوف الكاملوف ُب اإليباف اؼبخلصوف فيو الذين إذا ذكر اهلل كجلت قلوهبم  :أم
فزعت استعظاما لشأنو اعبليل كهتيبا منو جل كعبل  ،كاالبمئناف اؼبذكور ُب قولو تعاىل  « :أال بذكر اهلل تطمئن القلوب » ال
يناُب الوجل كاػبوؼ  ،ألنو عبارة عن ثلج الفؤاد  ،كشرح الصدر بنور اؼبعرفة كالتوحيد .
 -كمل يقف تأثّب سلطاف القرآف عند اإلنس فقط  ،بل امتد ليشمل حٌب اعبن  ،قاؿ تعاىل  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ اعبن  ، 4 :كبلغ هبم أف اجتمعوا لبلستماع إليو حٌب  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﭼ الجن  ، 11 :أم متبلصقا بعضهم ببعض من التزاحم عليو إعجابا دبا تلي من القرآف .
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كؼبا ظبع الكافركف كاؼبشركوف القرآف شعركا ُب أنفسهم بتغّب كعجز أماـ ما يسمعوف  ،فاىتاجوا  ،ككادكا يسطوف دبن يتلوه عليهم
من اؼبؤمنْب  ،كسجل القرآف ذلك فقاؿ  :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﭼ الحج  ، 12 :ىذا لوف عنيف من ألواف التأثر بالقرآف ،
يبدك مظهره ُب تغّب ُب كجوه أىل الكفر  ،حٌب يكاد الرائي ؽبا أف ينكر من نفسو معرفتو ؽبا من ذم قبل  ،لشدة تغّبىا غيظا
 - 1الطربم  ،ؿبمد بن جرير  ،جامع البياف عن تأكيل آم القرآف  ،ط ، 3دار الكتب العلمية  ،بّبكت  ،لبناف 4110 ،ىػ 4999 ،ـ  ،ج ، 7ص، 4
ك  :ابن كثّب  ،تفسّب القرآف العظيم  ،ج ، 1ص. 93
 . 2الراغب األصفهاين  ،اؼبفردات  ،مادة ( لبد )  ،ص ، 119كأبو حياف األندلسي  ،البحر احمليط  ،د ط  ،مطبعة النصر اغبديثة  ،الرياض  ،ج ، 3ص
. 353
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كحنقا  ،كال يقف األمر عند ىذا اغبد  ،بل يتعدل ذلك إىل حركة انفعالية غاضبة  ،تتمثل ُب ؿباكلة السطو على ىذا القارئ
للقرآف الذم ىدـ كل ما لديهم من مواقع نفسية  ،كغدا منتصرا على عنادىم النفسي  ،يشعركف هبزيبتهم النفسية أمامو  ،كال
يستطيعوف أماـ ذلك الغازم اؼبنتصر الرد باغبجة كالربىاف  ،كإمبا وباكلوف رده بالسطو كالضرب .
كمن اؼببلحظ ىاىنا أف التأثر مل يكن من شخص القارئ مطلقا  ،كإمبا أتى التأثر من النص القرآين – فقط – دكف سواه  ،ىو
كحده الذم جعلهم يفقدكف السيطرة على أعضائهم اعبسدية  ،كزبوهنم أحبلمهم – كىم أصحاب اغبلم – ُب ضبط انفعاالهتم
أماـ تبلكة آيات قرآنية مكونة من جنس ما يعرفوف من الكبلـ الذم ال هبدكف لو ىذا التأثّب البتة .
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كما تكشف اآليات القرآنية سببا ـببوء من أسباب تأثر الكافرين كاؼبشركْب بالقرآف  ،قد نرل كبن مظاىره  ،كال نصل إىل سره
 ،كال نعرفو  ،فإذا بالقرآف يكشف على رؤكس األشهاد  ،فيتحدث عن القلوب حديث اػببّب البصّب  ،فيقوؿ سبحانو  :ﭽ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﭼ
الزمر . 56 :
كيف تشمئز القلوب  ،كما ىي حركتها كمظهرىا كقت االمشئزاز ؟ كىل تستطيع أجهزة العلم اغبديث أف تصور لنا ذلك ؟ كىل
تستطيع أقبلـ عباقرة البشر كمفكريو أف ترسم لنا صورة لفظية المشئزاز القلوب كما تبدك -ىناُ -ب ىذا اؼبلمح الدقيق اعبميل ؟
حركة امشئزاز القلوب حركة داخلية ال نراىا  ،بل كال نستطيع أف نتخيلها  ،كلو أف عاؼبا من علماء النفس مزج علمو النفسي
بعلوـ التشريح كاألشعة كعلوـ الطب اغبديثة  ،فرصد لنا حركة القلب كقت ظباع صاحبو آليات القرآف لكشف لنا عن عجائب
قدرة اػبالق  ،كعن مدل تأثّب قرآنو ُب نفوس البشر  ،حٌب الكافرين منهم .
يستشعر ىؤالء الكافركف ثقل ىذا القرآف على نفوسهم  ،كيتضجركف دبا هبدكف فيو من عجائب اػبطاب كركائع البياف ،
ككشف ألستار النفوس  ،فبل يسعهم إال أف يعرضوا على ؿبمد أف يأٌب بقرآف غّبه  ،أك يبدلو  ،كيسجل القرآف عرضهم ىذا
ُب قولو سبحانو كتعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ يونس . 27-26 :

 - 1ؿبمد عطا أضبد يوسف  ،اإلعجاز التأثّبم للقرآف الكرمي  ،ص. 99
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ىذا منطق العجزة الذين ال يستطيعوف حيلة  ،كال يهتدكف سبيبل أماـ ىذا اػبطاب اؼبعجز الذم يبهر منهم النفوس  ،كىبرس
منهم األلسنة  ،كيَبكهم مشدكىْب ُب حّبة مطبقة  ،ال يطيقوف – معها -إال ىذا الطلب الساذج أف يغّب ىذا القرآف اؼبعجز أك
يبدلو .

1

ٍب يصل هبم األمر إىل التواصي بعدـ السماع للقرآف حٌب ال يقعوا ربت تأثّبه فيقودىم إىل اإلسبلـ كاإليباف .
قاؿ تعاىل  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﭼ فصلت . 28 :
كىذا اغبرص منهم على عدـ ظباع القرآ ف إىل درجة أف يوصي بعضهم بعضا بذلك كبأف يلغوا فيو  ،أم  ":ارفعوا أصواتكم
ليتشوش القارئ لو "  ،أك الغوا باؼبكاء ك التصدية كالتصفيق ُب الكبلـ حٌب يصّب لغوا  ،أك قعوا فيو كعيّبوه" ، 2كىذا دليل على

تعظيم اآليات الكريبة فيهم .

حٌب إذا كقع بعضهم ُب ذلك قاصدا أك ناسيا الموه  ،كعنفوه  ،كعابوه  ،كقالوا لو  « :أتأتوف السحر كأنتم تبصركف » .
لقد نعتوا القرآف بالسحر  ،كنعتوا أنفسهم باإلبصار  ،كحقيقة األمر على غّب ذلك  ،فما القرآف إال كحي مؤثر من خالقهم ،
كما ادعاؤىم اإلبصار إال ؿباكلة تربير ضعيفة  ،كىركب منهزمة  ،يسَبكف ربتها ما ُب نفوسهم من استكبار كعتو  ،كتواص على
عدـ االنصياع للحق  ،كخركج من البابل بل كحرص على استخداـ كل األساليب اإلعبلمية الٍب سبنع كصوؿ أم أثر ؽبذا البث
القرآين اؼبؤثر ُب النفوس .
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 - 1ؿبمد عطا أضبد يوسف  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 99
 - 2الشوكاين ؿبمد بن علي  ،فتح القدير اعبامع بْب فِب الركاية كالدراية من علم التفسّب  ،ط ، 4دار اػبّب  ،بّبكت  ،لبناف  4149 ،ىػ 4993ـ  ،ج1
. 541 ،
 - 3ؿبمد عطا أضبد يوسف  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 70
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 - 2من السنة النبوية الشريفة :
أما األحاديث النبوية كحوادث السّبة الٍب يبكن أف يؤخذ منها إثبات اإلعجاز النفسي  ،كتأكيد حصوؿ التأثّب كاالنفعاؿ لدل
سامع القرآف كتاليو فكثّبة  ،كقد أدل ظباع اآليات إىل إسبلـ عدد غّب قليل من الصحابة .
-2

فقد كردت العديد من الركايات الٍب ضبلت بياف مدل التأثر الذم كاف وبصل للمشركْب  ،كىم يستمعوف إىل
اآليات  ،كيصل ذلك ببعضهم إىل درجة القياـ من اجمللس مع تغّب الوجو .

 حادثة عتبة بن ربيعة حْب أرسلو ناد قريش إىل النيب  ليعرض عليو اؼباؿ كالسيادة كاؼبلك  ،حٌب إذا أتى النيب فعرض عليو تلك األمور  ،حٌب إذا فرغ  ،قاؿ لو رسوؿ اهلل  « :أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قاؿ  :نعم  ،قاؿ  « :فاظبع مِب
»  .قاؿ  :أفعل  ،فقاؿ  :ﭽ ﭑ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥﭦ ﭨﭩﭪ ﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ فصلت ٍ ، 6-2 :ب مضى رسوؿ اهلل فيها يقرؤىا عليو  ،فلما ظبعها منو
عتبة أنصت ؽبا  ،كألقى يديو خلف ظهره معتمدا عليهما يستمع منو ٍ ،ب انتهى رسوؿ اهلل إىل السجدة منها  ،فسجد ٍب
قاؿ  « :قد ظبعت يا أبا الوليد ما ظبعت  ،فأنت كذاؾ » .
فقاـ عتبة إىل أصحابو  ،فقاؿ بعضهم لبعض  :كبلف باهلل لقد جاءكم أبو الوليد بغّب الوجو الذم ذىب بو  ،فلما جلس
إليهم قالوا  :ما كراءؾ يا أبا الوليد ؟ قاؿ  :كرائي أين قد ظبعت قوال كاهلل ما ظبعت مثلو قط  ،كاهلل ما ىو بالشعر  ،ك ال
بالسحر  ،كال بالكهانة  ،يا معشر قريش  ،أبيعوين كاجعلوىا يب  ،خلوا بْب ىذا الرجل كبْب ما ىو فيو فاعتزلوه  ،فو اهلل
ليكونن لقولو الذم ظبعت منو نبأ عظيم .
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 ركل ابن إسحاؽ أف أبا سفياف بن حرب ،كأبا جهل بن ىشاـ  ،كاألخنس بن شريف بن عمرك بن كىب الثقفي ،خرجوا ليلة ليستمعوا من رسوؿ اهلل كىو يصلي من الليل ُب بيتو  ،فأخذ كل رجل منو ؾبلسا يستمع فيو  ،ككل ال يعلم
دبكاف صاحبو  ،فباتوا يستمعوف لو  ،حٌب إذا بلع الفجر تفرقوا  ،فجمعهم الطريق  ،فتبلكموا  ،كقاؿ بعضهم لبعض  :ال
تعودكا  ،فلو رآكم بعض سفهائكم ألكقعتم ُب نفسو شيئا .

 - 1ابن ىشاـ  ،أبو ؿبمد عبد اؼبلك  ،السّبة النبوية  ،ضبط كتعليق  :أضبد عبد الرزاؽ اػبطيب  ،ط ، 4دار اإلماـ مالك للكتاب  ،باب الوادم  ،اعبزائر
4119 ،ىػ1003ـ  ،ج ، 4ص. 111
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ٍب انصرفوا حٌب إذا كانت الليلة الثانية  ،عاد كل رجل منهم إىل ؾبلسو  ،فباتوا يستمعوف لو  ،حٌب إذا بلع الفجر تفرقوا ،
فجمعهم الطريق  ،فقاؿ بعضهم لبعض مثل ما قالوا ُب الليلة األكىل ٍب انصرفوا  ،حٌب إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل
منهم ؾبلسو فباتوا يستمعوف لو  ،حٌب إذا بلع الفجر تفرقوا  ،فجمعهم الطريق  ،فقاؿ بعضهم لبعض  :ال نربح حٌب
نتعاىد أال نعود فتعاىدكا على ذلك ٍب تفرقوا .

1

لقد كانوا يستمعوف يَبقبوف اػبطأ  ،فيستمعوف القرآف كتكوف النتيجة أف يكوف استماعهم للقرآف كسيلة من أبلغ الوسائل
ألف يؤمنوا بدكف ضغط أف ىذا القرآف ىو كبلـ اهلل  ، ألنو ال يلبث اؼبستمع أف يتفكر كيتدبر كيتأمل ما قد ظبع  ،كإذا
بو يشهد أف ما ظبعو ال يبكن أف يك وف من كبلـ البشر أك قوؿ إنساف فيدفعو ذلك ألف يدخل ُب دين اهلل  ،كأنو األدلة
القابعة يدخل ُب نفس اؼبستمع صدؽ النيب ؿبمد  كيعلم علم اليقْب أف ىذا كبلـ اهلل ك معجز ك ال يبكن لبشر أف يأٌب
دبثلو .

2

 حادثة الوليد بن اؼبغّبة حْب اجتمع إليو نفر من قريش  ،ككاف ذا سن فيهم  ،كقد حضر اؼبوسم  ،فقاؿ ؽبم  :يا معشرقريش  ،إنو قد حضر ىذا اؼبوسم  ،كإف كفود العرب ستقدـ عليكم فيو  ،كقد ظبعوا بأمر صاحبكم ىذا  ،فأصبعوا فيو رأيا
كاحدا  ،كال زبتلفوا فيكذب بعضكم بعضا  ،كيرد قولكم بعضو بعضا  ،قالوا  :فأنت يا أباع عبد مشس  ،فقل كأقم لنا رأيا
نقوؿ بو  ،قاؿ  :بل أنتم فقولوا أظبع  ،قالوا  :نقوؿ كاىن  ،قاؿ  :ال  ،كاهلل ما ىو بكاىن  ،لقد رأينا الكهاف فما ىو
بزمزمة الكاىن كال سجعو  ،قالوا  :فنقوؿ  :ؾبنوف  ،قاؿ  :ما ىو دبجنوف  ،لقد رأينا اعبنوف كعرفناه  ،فما ىو خبنقو  ،كال
زباعبو  ،كال كسوستو  ،قالوا  :نقوؿ  :شارع  ،قاؿ  :ما ىو بشاعر  ،لقد عرفنا الشعر كلو رجزه كىزجو كقريضو كمقبوضو
كمبسوبو  ،فما ىو بالشعر  ،قالوا  :فنقوؿ  :ساحر  ،قاؿ  :ما ىو بساحر  ،لقد رأينا السحار كسحرىم  ،فما ىو
بنفثهم كال عقدىم  ،قالوا  :فما نقوؿ يا أبا عبد مشس ؟ قاؿ  :كاهلل إف لقولو غببلكة  ،كإف أصلو لغذؽ  ،كإف فرعو عبناة ،
كما أنتم بقائلْب من ىذا شيئا إال عرؼ انو بابل  ،كإف أقرب القوؿ فيو أف تقولوا ساحر  :جاء بقوؿ ىو سحر يفرؽ بو
بْب اؼبرء كأبيو  ،كبْب اؼبرء كأخيو  ،كبْب اؼبرء كزكجو  ،كبْب اؼبرء كعشّبتو  ،فتفرقوا عنو بذلك .

3

 قصة إسبلـ عمر بن اػبطاب الٍب ينقلها ابن ىشاـ عن ابن إسحاؽ  :أف عمر خرج يوما متوشحا سيفو  ،فلقيو نعيمبن عبد اللهخ  ،فقاؿ لو  :أين تريد يا عمر ؟ فقاؿ  :أريد ؿبمدا ىذا الصابئ الذم فرؽ أمر قريش  ،كسفو أحبلمها ،
 - 1ابن ىشاـ  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 4ص. 110
 - 2ؿبمد دركيش اػبطيب  ،معجزة القرآف تتحدل البشر إىل األبد  ،ط ، 1دار الرفاعي للنشر  ،دار القلم العريب  ،حلب سوريا 4119 ،ىػ 1005ـ ،
ص. 77
 . 3ابن ىشاـ  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 4ص . 109-105
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كسب آؽبتها  ،فأقتلو  .فقاؿ لو نعيم  :كاهلل لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر  ،أترل بِب عبد مناؼ
كعاب دينها ّ ،

تاركيك سبشي على األرض كقد قتلت ؿبمدا  ،أفبل ترجع إىل أىل بيتك فتقيم أمرىم ؟

قاؿ  :كأم أىل بيٍب ؟ قاؿ  :ختنك كابن عمك سعيد بن يزيد بن عمر  ،كأختك فابمة بنت اػبطاب  ،فقد كاهلل أسلما ،
قاؿ  :فرجع عمرا عامدا إىل أختو كختنو  ،كعنهما خباب بن األرت معو صحيفة فيها « بو » يقرؤنبا إياىا  ،فلما ظبعوا
حس عمر  ،تغيب خباب ُب ـبدع ؽبم  ،كأخذت فابمة الصحيفة فجعلتها ربت فخذىا  ،كقد ظبع عمر حْب دنا إىل
البيت قراءة خباب عليهما .
فلما دخل  ،قاؿ  :ما ىذه اؽبيمنة*الٍب ظبعت ؟ ككاف منو ما كاف فبطش خبتنو  ،كضرب فابمة فشجها  ،فلما رأل عمر
ما باختو من الدـ ندـ على ما صنع  ،فارعول  ،كقاؿ ألختو  :أعطيِب ىذه الصحيفة الٍب ظبعتكم تقرؤكف آنفا  ،أنظر ما
ىذا الذم جاء بو ؿبمد  .كؼبا قاـ فاغتسل كأعطتو الصحيفة  ،كفيها « بو » فقرأىا فلما قرأ منها صدرا  ،قاؿ  ،ما أحسن
ىذا الكبلـ كأكرمو  .كخرج قاصدا رسوؿ اهلل ُب بيت عند الصفا  ،كؼبا دخل قاؿ  :جئتك ألكمن باهلل كبرسولو  ،كدبا جاء
من عند اهلل .

1

كُب ركاية البن إسحاؽ عن عطاء كؾباىد الٍب تذكر تسلل عمر إىل الكعبة ػ كدخولو ربت ثياهبا يسمع القرآف من رسوؿ
اهلل  كىو يصلي  ،فيحكي عن نفسو  ،قائبل  « :فلما ظبعت القرآف كقولو رؽ لو قليب  ،فبكيت كدخلِب اإلسبلـ  ،فلم
أزؿ قائما ُب مكاين ذلك حٌب قضى رسوؿ اهلل صبلتو ٍ ،ب انصرؼ » .

2

ظبع عمر آيات القرآف  ،فرؽ ؽبا قلبو  ،كتعاظمت ُب صدره  ،فوقع اإلسبلـ منو كل موقع  ،فبكى  ،كقاؿ  :ما أحسن
ىذا الكبلـ كأكرمو  :ىذا الَبتيب يكشف مراحل التأثّب القرآين الٍب مر هبا عمر  ،فقد ظبع  ،كقد زبلى ُب غبظة ظباعو –
أك شاء اهلل لو أف يتخلى -عن موانع التأثّب كاالستكبار  ،كأتباع اآلباء كاألجداد  ،ككل جواذب األرض  ،كما تتبدل فيها
من مظاىر اجتماعية  ،أك مالية  ،أك أدبية .
كغبظة ىذا التخلي ىي الٍب جعلت القرآف يتفاعل مع فطرتو السليمة الصحيحة الٍب تغشت أك تلوثت بعض الشيء بلوثات
اعباىلية  ،فلما تفاعل معها القرآف اإلؽبي اؼبصدر مع الفطرة اإلؽبية اػبلقية  ،نتج من ذلك رقة ُب القلب  ،ضد ما كاف فيو
من قسوة كغلظة كجفوة  ،جعلتو يلطم أختو فيدمي كجهها  ،كترتعد منو فرائص ضعاؼ اؼبسلمْب عندما يسمعوف صوتو ،
* اؽبيمنة  :صوت الكبلـ الذم ال يفهم .
 - 1ابن ىشاـ  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 4ص . 195-191
 - 2ابن ىشاـ  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 199
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كيستلذ عمر هبذا اإلحساس اعبديد اعبميل الذم يتسرب ُب قلبو  ،كيتسلل ُب حنايا نفسو  ،كيهز إحساسو ككجدانو
فيتعاظم ذلك ُب صدره  ،إنو شيء عظيم  ،يبؤل ىذا الصدر العظيم  ،شيء ال يعرفو عمر  ،كال يعهده  ،إنو شيء أكرب من
كربياء عمر  ،كأكرب من غطرستو  ،كاعتزازه بنفسو  ،إنو أكرب فبا ظبعو بواؿ سِب عمره  ،فبل شعر  ،ك ال سحر  ،كال
كهانة  ،كال أسابّب األكلْب  ،كال حكمة اجملربْب  ،تتعاظم ُب صدر عمر كما تعاظمت آيات القرآف كيدخلو اإلسبلـ –
كىو تعبّب دقيق – إنو استسبلـ العظماء  ،كانقياد األعزاء ػبالق العظماء كصاحب العزة .
كبعد كل ذلك تأٌب عبارة عمر اللسانية ( ما أحسن ىذا الكبلـ كما أكرمو ) الٍب يسمعها السامعوف قبل أف يعرفوا ما دار
ُب نفس عمر  ،كما عناه من تأثّب قبل النطق هبذه الكلمات الٍب ال سبثل ُب قوؿ القائلْب ُب كصف القرآف كثّبا  ،إال أهنا مل
تأت إال بعد أف تكبد صاحبها من اؼبعاناة النفسية الكثّب كالكثّب .

1

 قصة إسبلـ جبّب بن مطعم الٍب يركيها البخارم  « :عن ؿبمد بن جبّب بن مطعم عن أبيو  ،قاؿ  :ظبعت النيب يقرأ ُباؼبغرب بالطور فلما بلغ ىذه اآلية  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ الطور  ، 31 -33 :كاد قليب أف يطّب ». 2
لقد تفهموا القرآف كحقيقة إعجازه  ،إذ كانت اآلية تقع على مسمع أحدىم كالصاعقة كؽبا من التأثّب ملم يكن للخطبة
الطويلة كالقصيدة العجيبة كالسيف الصارـ كاعبيش العرمرـ  ،كؽبذا عشقوا القرآف كأحبوه كسبسكوا هبذا الدين كببقوه على
أنفسهم كقاموا بنصرتو .

3

 إسبلـ الطفيل بن عمرك الدكسي  :الطفيل بن عمرك كما تركم األخبار كاف شاعرا شريفا ُب قومو لبيبا  ،قدـ إىل مكةفمشى إليو رجاال من قريش فقالوا لو  :يا بفيل  ،إنك قدمت ببلدنا  ،كىذا الرجل الذم بْب أظهرنا قد أعضل بنا  ،كقد
فرؽ صباعتنا  ،كشتت أمرنا  ،كإمبا قولو كالسحر يفرؽ بْب الرجل كبْب أبيو  ،كبْب الرجل كبْب أخيو  ،كبْب الرجل كبْب
زكجتو  ،كإمبا لبشى عليك كعلى قومك ما قد دخل علينا  ،فبل تكلمنو كال تسمعن منو شيئا .
قاؿ  :فو اهلل مازالوا يب حٌب أصبعت أف ال أظبع منو شيئا كال أكلمو  ،حٌب حشوت ُب أذين حْب غدكت إىل اؼبسجد
كرسفا فرقا أف يبلغِب شيء من قولو  ،كأنا ال أريد أف أظبعو .
 - 1ؿبمد عطا اضبد يوسف  ،اإلعجاز التأثّبم للقرآف الكرمي  ،ص. 59
 - 2البخارم  ،أبو عبد اهلل ؿبمد بن إظباعيل بن إبراىيم  ،صحيح البخارم كتاب تفسّب الصبلة  ،رقم اغبديث ( ، )1351ص. 539
 - 3ؿبمد دركيش اػبطيب  ،معجزة القرآف الكرمي تتحدل البشر إىل األبد  ،ص. 31
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قاؿ  :فغدكت إىل اؼبسجد  ،فإذا برسوؿ اهلل قائم يصلي عند الكعبة  ،قاؿ  :فقمت منو قريبا  ،فأىب اهلل إال أف يسمعِب
بعض قولو  ،قاؿ  :فسمعت كبلما حسنا  ،قاؿ فقلت ُب نفسي  :كاثكل أمي  ،كاهلل إين لرجل لبيب شاعر ما ىبفى علي
اغبسن من القبيح  ،فما يبنعِب أف اظبع من ىذا الرجل ما يقوؿ  .فإف كاف الذم يأٌب بو حسنا قبلتو  ،كإف كاف قبيحا تركتو
ُ
قاؿ  :فمكثت حٌب انصرؼ رسوؿ اهلل إىل بيتو فاتبعتو  ،حٌب إذا دخل بيتو دخلت عليو  ،فقلت  :يا ؿبمد  ،إف قومك قد
قالوا يل كذا ككذا  ،للذم قالوا  ،فو اهلل مابرحوا ىبوفونِب أمرؾ حٌب سددت أذين بكرسف لئبل أظبع قولك ٍ ،ب أىب اهلل إال
أف يسمعِب قولك  ،فسمعتو قوال حسنا  ،فاعرض علي أمرؾ  ،قاؿ  :فعرض علي رسوؿ اهلل اإلسبلـ  ،كتبل علي القرآف
 ،فبل كاهلل ما ظبعت قوال ق ّط أحسن منو  ،كال أمرا أعدؿ منو  ،قاؿ  :فأسلمت كشهدت شهادة اغبق .

1

كلذلك حرص اؼبؤمنوف ُب بداية الدعوة على إظباع اؼبشركْب القرآف  ،ألهنم أحسوا قدرتو الباىرة على التأثّب ُب النفوس ،
كاستمالة القلوب  ،كما فعل ابن مسعود  ،كقد يأخذ ىؤالء األمر ُب بدايتو مأخذ االستهزاء كالسخرية  ،لكنهم إذا ما خلو
بأنفسهم  ،انقلب األمر إىل تدبر كسبعن  ،فإذا ىم منقادكف بآية أك آيتْب إىل اإليباف .
كقد استمر تأثّب القرآف حٌب بعد عصر النبوة  ،فكتب اإلعجاز كالتاريخ ربفظ لنا الكثّب من القصص الٍب تبْب مدل التأثر
العميق كاالنفعاؿ الكبّب أثناء تبلكة القرآف .
 فقد قدـ كفد من قبراف على أيب بكر الصديق ُ ،ب شيء من أمورىم  ،فأمر من يقرأ القرآف حبضرهتم فبكوا بكاء شديدافقاؿ أبو بكر  « :ىكذا كنا حٌب قست قلوبنا » .
كقد ظبع أعرايب قولو تعاىل  :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ فسجد كقاؿ  :سجدت لفصاحتو .

 - 1ابن ىشاـ  ،السّبة النبوية  ،ص . 17-19
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 -3من التراث :
نقلت الكثّب من الكتب أخبار كقصصا ربكي كقائع تأثر من يستمع للقرآف سواء كانوا مسلمْب  ،أك غّب مسلمْب  ،عربا  ،أك عجما .

من ذلك ما ركاه ؿبمد رشيد رضا عن بعض أدباء العرب من غّب اؼبسلمْب أهنم يذىبوف ُب بعض ليايل رمضاف إىل بيوت
معارفهم من اؼبسلمْب ليسمعوا القرآف  ،كيبتعوا ذكقهم العريب كشعورىم الركحاين األديب بسماع آياتو اؼبعجزة .

1

كمن مثل ذلك ما ركاه سيد قطب عن الفتاة اليوغسبلفية حينما كاف متوجها إىل نيويورؾ على ظهر سفينة مصرية  ،فأقاـ صبلة
اعب معة رفقة بعض اؼبسلمْب كانوا على متنها كقد كاف ىو خطيبهم  ،كعند انتهائهم من الصبلة اقَببت ىذه الفتاة من اؼبصلْب
ككانت متأثرة  ،كعيناىا تفيضاف دمعا كىي تقوؿ  » :إهنا ال سبلك نفسها من التأثر العميق بصبلتنا ىذه كما فيها من خشوع
كنظاـ ركح « ٍ ،ب أضافت قائلة  » :إف اللغة الٍب يتحدث هبا قسيسكم ( تقصد اإلماـ ) ذات إيقاع موسيقي عجيب كإف
كنت مل أفهم منها حرفا « ٍ ،ب أضافت  » :إف اؼبوضوع الذم لفت حسي ىو أف "اإلماـ " كانت ترد ُب أثناء كبلمو ػ هبذه
اللغة اؼبوسيقية ػ فقرات من نوع آخر غّب بقية كبلمو  ،نوع أكثر موسيقية كأعمق إيقاع  ،ىذه الفقرات اػباصة كانت ربدث ُب
رعشة كقشعريرة إهنا شيء آخر ! كما لو كاف ػ اإلماـ ػ فبلوء من ركح القدس ! ػ حسب تعبّبىا اؼبستمد من مسيحيتها ػ ففكرنا
قليبل ٍب أدركنا أهنا تعِب اآليات القرآنية الٍب كردت ُب أثناء خطبة اعبمعة كُب أثناء الصبلة  ،ككانت مع ذلك مفاجأة لنا تدعوا
إىل الدىشة من سيدة ال تفهم فبا تقوؿ شيئا « .

2

كمن مثل ما نقل عن الكاتبة األمريكية (مرمي صبيلة) الٍب قالت » :كنت أسبتع ُب بفولٍب بإذف موسيقية مرىفة  ،ككاف يل
شغف خاص باألكبرات كالسمفونيات الكبلسيكية الٍب تعترب من مظاىر الثقافة العالية ُب الغرب ككانت اؼبوسيقى ىي اؼبوضوع
اؼبفضل بالنسبة يل ُب اؼبدرسة  ،فأبدعت فيها أيبا إبداع  ،كحدث من قبيل الصدفة احملضة أف استمعت إىل اؼبوسيقى العربية من
جهاز الراديو فأعجبِب ظباعها لدرجة أنِب قررت االستماع إىل اؼبزيد  ،كدبجرد ظباعي للموسيقى الغربية  ،أخذت أّب على كالدم
حٌب أخذين ُب النهاية إىل اعبناح السورم من مدينة نيويورؾ حيث اشَبيت ؾبموعة من اسطوانات ترتيل سورة مرمي من القرآف
الكرمي بصوت أـ كلثوـ  ،كاف ذلك ُب عاـ  ، 2:58ككنت ُب ذلك اغبْب معجبة بصوهتا ُب تبلكة فقرات من القرآف الكرمي
شعور فياض  ،كىكذا كاف إصغائي ؽبذه التسجيبلت سببا ُب حيب لسماع الصوت العريب  ،رغم أنِب مل أكن أفهمو  ،فلوال ىذا
التذكؽ للموسيقى العربية الٍب تبدك نشازا بالنسبة للرجل الغريب  ،ؼبا كاف من اؼبمكن أف أحب التبلكة  ،كأصبحت بعد أف

 - 1ؿبمد رشيد رضا  ،تفسّب القرآف اغبكيم ( اؼبنار)  ،ط ، 4دار الكتب العلمية  ،بّبكت  ، 4999 ،ج ، 4ص. 499
 -2سيد قطب ُ ،ب ظبلؿ القرآف  ،ـ ، 3ج ، 44ص. 4739
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اعتنقت اإلسبلـ أجلس مأسورة ُب مسجد نيويورؾ أستمع إىل تبلكة القارئ اؼبصرم عبد الباسط عبد الصمد الساعة تلو
األخرل « .

1

كيركم الدكتور قبيب الرفاعي عن أحد الكتاب اإلسبلميْب  ،عندما التقى بأحد اؼبشاركْب ُب دكرة متقدمة ُب علم الربؾبة
العصبية اللغوية  ،كىو اعبنسية األمريكية  ،كدار حوار بويل بينهما حوؿ اإلسبلـ كالقرآف  ،ككاف فبا دار بينهما  :حيث
إنك مل تسمع تبلكة القرآف  ،ىل سبانع أف أقرأ عليك من اآليات القرآنية ؟ فنحن اؼبسلموف نؤمن أف للقرآف أثرا ُب النفس
عند تبلكتو  ،فالقرآف عندنا معاف ككلمات كصوت مؤثر  ، ..فقاؿ  :إنِب متحمس ؽبذه التجربة  ..ليس لدم مانع ..
بدأت بقراءة آية الكرسي كآية بعدىا  ...كأثناء التبلكة الحظت التايل  :بدا ىذا اإلنساف الذم كاف جالسا باستقامة على
الكرسي باالكبناء قليبل  ..قليبل بعد غبظات أغمض عينيو  ...تغّبت مبلمح كجهو إىل اؽبدكء كاػبشوع كاػبضوع أحس
كأنا أقرأ القرآف على ىذا اإلنساف ككأين أقرؤه على مسلم من حيث تأثره السريع بالقراءة فبا أعطاين راحة نفسية كبّبة
كسعادة ال توصف  ،كبعد أف انتهيت من القراءة  ..جلسنا ُب صمت ٍب فتح عينيو  ..كإذا العيناف ضبراكتاف كبدأت الدموع
تَبقرؽ كاالنشراح باد على كجهو كىو يقوؿ  :لقد عزلتِب بتبلكتك اعبميلة عن ىذا العامل الذم نعيشو  ،إف ؽبذه الكلمات
يدكف اؼبعاين الٍب شعر هبا فكتب خبط يده  « :إف مقدمتك
تأثّبا غريبا على نفسي  ..كبعد حديث بويل بلبت منو أف ّ
من القرآ ف  ،كانت كالزالت ذات أثر عظيم ُب نفسي  ،كلسوؼ أضبل تعابّبؾ اعبميلة معي دائما  ،سأحاكؿ أف أعرب

بكلماٌب عن ذبربٍب لكلمات الرب  ،كانت البداية تقريبا حزينة أك كئيبة  ،لقد شعرت ككأين منفصل عن جزء ىاـ من
نفسي  ...كمن اغبياة ». 2
ما يتجلى فيما كتبتو  :مارم كيلدز الربيطانية ُب كتاب بعنواف رحلٍب من الكنيسة إىل اؼبسجد  ،ؼباذا ؟ سجلت ىذه اؼبرأة
ما فعلتو هبا" رسائل النور"لػ بديع الزماف سعيد النورسي كىي رسائل منها اؼبؤلف معاين من القرآف كالسنة حوؿ أسئلة ربّب
اإلنساف ُب اإلجابة عنها تقوؿ الكاتبة "لقد قبوت من تلك اغبفرة اؼبظلمة الٍب كنت أشعر هبا كانزاحت عِب غشاكهتا كاحدة
بعد األخرل دبعاكنة أصدقاء مسلمْب ُب اعبامعة كصربىم علي كمؤازرهتم إيام  ...لقد تعلمنا لغة جديدة للتفاىم مع الدنيا
كالكوف ىي لغة القرآف .

 -1عرفات كامل العيشي  ،رجاؿ كنساء أسلموا  ،د ط  ،دار القلم  ،الكويت  ،د ت  ،اغبلقة األكىل  ،ص. 11
 - 2قبيب الرفاعي  ،أثر القرآف على قلوب األمريكاف  ،ؾبلة اجملتمع  ،العدد  ، 4109صفر  ، 4999 ، 4147الكويت  ،ص. 53
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ككاض ح تأثّب القرآف على النفوس كسلطانو السحرم على القلوب كاألىم من كل ذلك إجابتو عن األسلة الٍب ربّب
اإلنساف ُب اإلجابة عنها حوؿ اؼببدأ أك اؼبصّب كالغاية من اغبياة كاؼبعرب عنها  :من أين كإىل أين كؼباذا ؟ األسلة الٍب حّبت
العقوؿ كتعددت اإلجابات عليها ُب صور شٌب كمذاىب متنوعة .
 كمن صنيع القرآف ُب نفوس غّب العرب  :حادثة اؼبرأة اليوغسبلفية النصرانية الٍب أكرد سيد قطب قصة تأثرىا بآياتالقرآف  ،ذلك ألف " .األداء القرآين يبتاز كيتميز عن األداء البش رم بأف لو سلطانا عجيبا على القلوب حٌب ليبلغ أحيانا أف
يؤثر بتبلكتو اجملردة على الذين ال يعرفوف من العربية حرفا".
كلقد استمعت ىذه اؼبرأة إىل خطبة فيها نصوص قرآنية كقد تبينت من خبلؿ إحساسها بركعة معاين بعض اآليات
القرآنية كاختبلفها ُب السياؽ عن غّبىا من الكبلـ  :آيات أكثر موسيقية كأعمق إيبانا كىذه الفقرات كانت ربدث رعشة
كقشعريرة ُب نفسها عندما تسمعها أليس ىذا إعجازا نفسيا ؽبذه اؼبرأة الٍب ال تعرؼ العربية الفصحى .
 كمن صنيع القرآف ُب قلب ساركف األمريكية  :ما ركت عن بداية حياهتا مع أىلها كمع الكنيسة كاألناجيل كالقساكسةكإهنا كانت فتاة مشاكسة متمردة على اعبميع كحٌب ربصل على اؽبدكء كالطمأنينة بلبت من اهلل أف يرزقها مسيحيا متدينا
تتزكجو فساؽ اهلل ؽبا رجبل فلسطينيا مسلما كأظبعها القرآف فأحست بطمأنينة مل تشعر هبا من قبل فقادىا ُب النهاية ىذا
الشعور إىل اإلسبلـ بعد أف حاربت إسبلمو كقرآنو  ،كلكنها تأثرت بالقرآف بعد ذلك كدخلت ُب اإلسبلـ  ،كلقد تغلغلت
اؼبعاين القرآنية ُب نفسها فوجدت بمأنينة كراحة نف سية مل تسهدىا من قبل ُب حياهتا فذلك أعظم مظهر لئلعجاز النفسي
 كمن صنيع القرآف ُب القلوب ما ركتو "ديبورا بوترا" أمريكية زبرجت من فرع الصحافة جبامعة ميتشيغاف قالت  ":عندماأكملت القرآف الكرمي غمرين ش عور بأف ىذا ىو اغبق الذم يستمل على اإلجابات الشافية حوؿ مسائل اػبلق كاغبياة
كغّبىا  .كأنو يقدـ لنا األحداث بطريقة منطقية قبدىا متناقضة مع بعضها ُب غّبه من الكتب الدينية  .أما القرآف فيتحدث
عنها ُب نسق راع كأسلوب قابع ال يدع ؾباال للش ك بأف ىذه ىي اغبقيقة كأف ىذا الكبلـ ىو من عند اهلل ال ؿبالة ذلك
ىو مظهر من مظاىر اإلعجاز النفسي يتبدل فيمن استجابت فطرهتم ؼبا ُب الكتاب العزيز من اؼبعاين السامية...
 كمن صنيع القرآف ُب القلوب  :ما ركم عن فيدكر إيفاف جفربور  ،فنزكيلي اعبنسية يقوؿ عن نفسو إنو كاف مسيحياكاثولكيا سئم من ديانتو فدرس البوذية ك اؽبندككية كحصل لو منهما نفس االنطباع  ،كلكن ؼبا ابلع على بعض ما كتبو
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اؼبنصفوف عن اإلسبلـ كقرأ ترصبة أمينة ؼبعاين القرآف الكرمي فوجد تعبّبا دقيقا عن أعماؽ نفسو  ،بصورة مطابقة لفطرتو الٍب
تذكرىا كىو يتدبر ُب معانيو  ،ككجد فيو تلبية لكل حاجاتو الركحية لذلك قرر أف يعتنق اإلسبلـ باسم فارض .

1

 كمن أبرز العلماء الفرنسيْب الذين اعتنقوا اإلسبلـ الكابًب جاؾ كيف كوستو ( ، )2::8 -2:21عامل البحارالشهّب  ،ك رئيس معهد البحار ُب باريس  ،كصاحب سفينة األحباث ذائعة الصيت ماليبسو  ،كلقد رأل التأثّب
السيكيولوجي للقرآف الكرمي  ،كيعَبؼ ىذا العامل الذم عمت شهرتو القارات اػبمس أف البحر جعلو يدرؾ اغبقيقة اإلؽبية
بكل صفاء  ،كاكتماؿ  ،كمشولية  ،يقوؿ  « :فاعتنقت اإلسبلـ كىل بغّب اإلسبلـ تتجسد اغبقيقة اإلؽبية » كيضيف « :
إنِب أقرأ سورة الفاربة اؼبباركة قبل أم عملية غطس  ،كىذا ما هبعلِب أشعر بطمأنينة ال مثيل ؽبا  ،كوبدث غالبا أف أردد
آيات قرآنية كأنا ُب أعماؽ البحار  ،كخصوصا عندما تواجهِب اؼبصاعب  ،كيقوؿ  :ىناؾ شيء اظبيو اإلعجاز
السايكولوجي ُب القرآف الكرمي أعتقد أف ال أحد من اؼبفكرين اؼبسلمْب ُب الشرؽ كما ُب الغرب قد تناكلو » .

2

كذكر األستاذ ؿبمد حنيف الباحث باؼبوسوعة الفقهية بالكويت أنو ذىب إىل لندف إللقاء ؿباضرة ُب مسجد فوضع
اؼبكلفوف بتنظيمها شريطا من القرآف ُب مكرب الصوت عبمع الناس  ،كما أف قرأ القرآف كظبعو الناس  ،حٌب توافد على
اؼبسجد صبع غفّب جلسوا يستمعوف القرآف كاف على رؤكسهم الطّب  ،كلكن دبجرد أف أغلق مكرب الصوت استعدادا لبدء
احملاضرة أخذ الناس ينصرفوف  ،فعجبت من ذلك كبعد الفراغ سألت إماـ اؼبسجد عن ىذه الظاىرة  ،فقاؿ  " :ما نكاد
نفتح مكرب الصوت ُب أم كقت على القرآف الكرمي حٌب يتوافد الناس على اؼبسجد  ،كهبلسوف خاشعْب رغم أهنم ال
يفقهوف القرآف  ،كلكنو يأخذىم بسحره كركعة لفظو كموسيقاه  ،فإذا انتهت التبلكة قاموا كما جاءكا ". 3
أما األديب نقوال حنا فقاؿ عن تأثّب القرآف  :قرأت القرآف فأذىلِب  ،كتعمقت بو ففتنِب ٍ ،ب أعدت القراءة فآمنت». 4
كتكلم عدد من اؼبستشرقْب عن ذبارهبم الشخصية مع القرآف  ،كمدل تأثرىم بو  ،كمن ذلك ما قالتو فاغلّبم  « :إف ىذا
الكتاب الذم يتلى كل يوـ ُب بوؿ العامل اإلسبلمي كعرضو ال يوقع ُب نفس اؼبؤمن أم حس باؼبلل  ،على العكس  ،إنو

 - 1الطهطاكم  ،ؿبمد عزت  ،اؼبيزاف ُب مقارنة األدياف  ،د ط  ،دار القلم كالدار الشامية  ،دمشق  ،د ت  ،ص. 44
 - 2بلقاسم ؿبمد الغايل  ،مبلمح اإلعجاز النفسي ُب القرآف الكرمي  ،ؾبلة جامعة الشارقة للعلوـ الشرعية كاإلنسانية  ،اجمللد ، 4العدد ، 4ص- 13
. 30
 - 3العساؿ خليفة حسْب  ،من كجوه اإلعجاز ُب القرآف الكرمي  ،ص. 55
 - 4نور الدين عَب  ،علوـ القرآف الكرمي  ،ص. 101
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من بريق التبلكة اؼبكركرة وببب نفسو إىل اؼبؤمنْب أكثر فأكثر  ،يوما بعد يوـ  ،إنو يوقع ُب نفس من يتلوه أك يصغي إليو
حسا عميقا من اؼبهابة كاػبشية » .

1

كقالت كوبلد  « :الواقع ألف صبل القرآف كبديع أسلوبو  ،أمر ال يستطيع لو القلم كصفا كال تعريفا  ،كمن اؼبقرر أف تذىب
الَبصبة جبمالو كركعتو  ،كما ينعم بو من موسيقى لفظية لست ذبدىا ُب غّبه من الكتب » .
كقالت ىوين  « :لن أستطيع مهما حاكلت أف أصف األثر الذم تركو القرآف ُب قليب  ،فلم أكد أنتهي من قراءة السورة
الثالثة من القرآف حٌب كجدتِب ساجدة ػبالق ىذا الكوف  ،فكانت ىذه أكؿ صبلة يل ُب اإلسبلـ ». 2

 - 1أضبد خالد شكرم  ،حبوث ُب اإلعجاز كالتفسّب  ،ص. 433
 - 2عماد الدين خليل  ،قالوا عن القرآف  ،مطبوع بذيل كتاب  :إشارات اإلعجاز ُب مظاف اإلهباز للنورسي  ،ط ، 4دار سولزر للنشر  ،اسطمبوؿ ،
4141ق 4975ـ  ،ص. 175
316

الفصل الرابع :
الكلمة القرآنية وأهميتها في التأثير النفسي
أكال  :اللغة كالتعبَت النفسي .
 – 1عبلقة اللغة دبا يف النفوس .
 - 2خصوصية اؼبفردة القرآنية .
ثانيا  :انتقاء الكلمة القرآنية كعبلقتو بالتأثَت النفسي .
ثالثا  :اإلوباءات النفسية للكلمة القرآنية .
رابعا  :القدرات التصويرية للكلمة القرآنية كأثرىا يف اػبطاب النفسي .

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكلمة القرآنية وتأثيرها النفسي
أوال  :اللغة والتعبير النفسي .
يبيز الناس بُت الكبلـ الذم تنشرح لو الصدكر كبُت ما تنقبض منو نفوسهم  ،بالطريقة اليت يتبعها الكاتب  ،كاألسلوب
الذم يصوغ يف موضوعو  ،الذم ىبرجو للناس  ،كمن اؼبؤكد أف ىذا األسلوب يقوـ على دعائم متعددة  ،تقع " الكلمة
" على رأس تلك الدعائم ؼبا ربتلو من أنبية يف النظم ؛ ذلك أف اللفظة اعبيدة تدؿ على اؼبعٌت اؼبراد  ،ككقوعو يف اؼبكاف
اؼبناسب .
كالكلمة أصل الدقة يف التعبَت  ،كالوضوح يف اؼبعٌت  ،كالصدؽ يف الداللة  ،ألف الكلمة إذا سبكنت يف موضعها دلت
على اؼبعٌت كلو  ،فإذا حشرت حشرا أك قسرت قسرا  ،دلت على بعض اؼبعٌت  ،أك أعبأت إىل غَته .
كيف اختيار الكلمة اػباصة باؼبعٌت إبداع  ،كالكلمة يف اعبملة كالقطعة يف اآللة  ،إذا كضعت موضعها على الصورة البلزمة
 ،كالنظاـ اؼبطلوب – ربركت كاآللة -كإال ظلت جامدة .

كلقد اجتهد أىل الصناعة يف اللغة العربية  ،فبذلوا جهدىم الختيار اغبسن من األلفاظ  ،فاستعملوه  ،كأنًفوا من القبيح
فتجاكزكه  ،كليس ىناؾ دستور مكتوب  ،أك قانوف ؿبكم  ،إلحكاـ ىذا االختيار  ،كاإلتياف هبا على غاية من الضبط ،

اغبس  ،كيرجع إىل الذكؽ  ،كما كاف األمر يف
كقدر من اإلحكاـ  ،كإمبا استحساف األلفاظ كاستهجاهنا يعود على ٌ
1
اغبركؼ  ،فالصوت قياس اغبسن القبح  ،فما استلذه السمع منها فهو اغبىسن  ،كما ن ىفرى منها فهو القبيح .
يقوؿ ابن األثَت  « :أال ترل أف السمع يستلذ صوت البلبل  ،كيبيل إليو  ،كيكره صوت الغراب  ،كينفر منو ؟ كاأللفاظ

على ىذا اجملرل  ،فلفظ " اؼبزنة " أك " الديبة " حسنة يستلذىا السمع  ،كمألوفة االستعماؿ  ،فهي فصيحة  ،كلفظ "
البيػ ىعاؽ " يكرىها ا لسمع  ،كىي نادرة االستعماؿ  ،مع أف األلفاظ الثبلثة من صفات اؼبطر  ،كمن يبلغ بو جهلو إىل أالٌ
اؼبدامة " كلفظة " اإلسفنط "  ،كبُت لفظة السيف كلفظة
يفرؽ بُت لفظة " الغيصن " كلفظة " العيسلوج "  ،كبُت لفظ " ى
" اػبنشليل "  ،كبُت لفظة " األسد "  ،كلفظة " الفدككس " أف ىباطب خبطاب  ،كال هباكب جبواب » .

2

« كللكلمات أركاح » كما قاؿ " موبساف"  ،فإذا استطعت أف ذبد الكلمة اليت ال غٌت عنها  ،كال عوض منها  ،مث
كضعتها يف اؼبوضع  ،الذم أعد ؽبا  ،كىندس عليها  ،كنفخت فيها الركح اليت تعيد ؽبا اغبياة  ،كترسل عليها الضوء ،
ضمنت الدقة  ،كالقوة  ،كالصدؽ كالطبيعة كالوضوح  ،كأمنت الًتادؼ كالتقريب ك االعتساؼ .

 - 1عبد الفتاح الشُت  ،صفاء الكلمة  ،د ط  ،دار اؼبريخ للنشر  ،الرياض 1443 ،ق 1983ـ  ،ص. 5
 - 2ابن األثَت  ،اؼبثل السائر  ،ص . 115
 - 3أضبد حسن الزيات  ،دفاع عن الببلغة  ،اؼبقدمة .
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كلقد كانت قريش حبكم سكناىا يف مكة  ،كقدكـ صبيع القبائل إليها يف مواسم اغبج  ،تسمع من صبيع القبائل ،
كزبتار أحسن ألفاظها كأرشقها كأدقها يف التعبَت عن اؼبراد  ،فتدخلو يف لغتها ك تتداكلو ألسنتها حىت أصبحت أفصح
العرب لسانا  ،كأحسنهم لغة  ،قاؿ السيوطي  « :إف قريشا أجود العرب انتقاء لؤلفصح من األلفاظ  ،كأسهلها على
عما يف النفس » .
اللساف عند النطق  ،كأحسنها مسموعا  ،كأبينها َّ

1

كلذلك نزؿ القرآف بلغة قريش  ،كلكنو مل يهمل الفصيح كالبليغ من لغات بقية القبائل  ،فاختار من ألفاظها أدقها تعبَتا
فضمنو نظمو الكرمي  ،حىت أصبحت
عن اؼبعٌت  ،كأخفَّها نطقا على اللساف  ،كأجزؽبا معٌت  ،كأكقعها يف النفس جرسا َّ ،
لغة القرآف ىي اللغة اؼبختارة من لغات العرب كؽبجاهتا  ،كىي تشكل قمة الفصاحة كالببلغة  ،كهبا ثبت للقرآف اإلعجاز
من الناحيتُت اللغوية كالببلغية .

2

كلقد أحس العرب بتلك الفركؽ اغباصلة بُت األلفاظ  ،كاستوعبوا استعماالت القرآف ؽبا  ،بل صارت القبائل تفاخر دبا
يف ألفاظها من شبو بألفاظ القرآف  ،فقد جاء يف البياف كالتبيُت  « :قاؿ أىل مكة حملمد بن اؼبنىاذر الشاعر  :ليست لكم
ي
معاشر أىل البصرة لغة فصيحة  ،إمبا الفصاحة لنا أىل مكة  ،فقاؿ ابن اؼبناذر  :أما ألفاظنا فأحكى األلفاظ للقرآف ،
ً
الُبمة على " بًىراـ "  ،ككبن
كأكثرىا لو موافقة  ،فضعوا القرآف بعد ىذا حيث شئتم  :أنتم تسموف القدر " بيرمة" كذبمعوف ي

نقوؿ  :قً ٍدر  ،كقبمعها على " قي يدكر "  ،كقاؿ اهلل  : ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﭼ سبأ  ، 13 :كأنتم
ِّ
ل "  ،ككبن نسميو " يغرفة "  ،كقبمعها على "
تسموف البيت إذا كاف فوؽ البيت " يعليَّة " كذبمعوف االسم على " ىع ىبل ٌ
يغ يرفات "  ،كقاؿ اهلل تبارؾ كتعاىل  :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ الزمر  ، 24 :كقاؿ  :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﭼ سبأ  ، 37 :كأنتم تسموف " الطلع " الكافور كاإلغريض  ،ككبن نسميو الطلع  ،كقاؿ اهلل تبارؾ كتعاىل :
ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ الشعراء  ، 148 :يقوؿ اعباحظ  " :فع ٌد عشر كلمات  ،مل أحفظ منها إال ىذا » .

3

 -1اللغة وعالقتها بما في النفس :
يبدك أف كثَتا من القضايا اليت كنا نعتقد أهنا غَت مفيدة للدرس اللغوم  ،أك أهنا قد يذبيٌوزت  ،مازالت موضوع صراع بُت

الفبلسفة كاللسانيُت  ،كعلماء النفس كغَتىم  ،كمن بُت ىذه القضايا قضية عبلقة الفكر باللغة  ،كاغبقيقة أف اللغة

الطبيعية ىي كسيلة لئلبداع كالتعبَت كالتواصل  ،كال يوجد فكر خارج اللغة  ،كما ال توجد لغة خارج الفكر  .إذ أنٍت
عندما استعمل اللغة أف ٌكر  ،فبا هبعلنا نقوؿ  ،بنوع من اغبكمة السقراطية  ":أيها اإلنساف اعرؼ لغتك تعرؼ نفسك ،
 - 1السيوطي عبد الرضبن جبلؿ الدين  ،اؼبزىر يف علوـ اللغة كأنواعها  ،تح  :علي ؿبمد البجاكم ك ؿبمد اضبد جاد اؼبوىل بك ك ؿبمد أبو الفضل إبراىيم  ،ط، 3
مكتبة دار الًتاث  ،القاىرة  ،د ت  ،مج  ، 1 :ص.214
 - 2ؿبمد ٌركاس قلعو جي  ،لغة القرآف -لغة العرب اؼبختارة ، -ط ، 1دار النفائس  ،بَتكت  ،لبناف 1448 ،ق1988-ـ  ،ص. 49-48
 - 3اعباحظ  ،البياف كالتبيُت  ،ج ، 1ص . 19-18
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كاعرؼ نفسك تعرؼ العامل"  ،كال أحد هبادؿ يف ىذه القضية  ،لكن القضية مثار النقاش ىي عن األسبقية كاألحقية
فيما بينها .

1

كردبا يعد من فضوؿ القوؿ أ ف الكلمات اليت تصدر عنا كتظهر على ألسنتنا إمبا ىي كسائل للتعبَت عما يف نفوسنا
كمشاعرنا  ،إذ األصل يف كضع األلفاظ أف تكوف كذلك  ،فالعبلقة صوتية دالة على معقوؿ أك متصور ، 2كىذا اؼبعٌت
اؼبتصور يشًتؾ فيو اؼبتكلم كاؼبخاطب  ،إذ ىو ضركرم  ،كإال ؼبا أمكن التفاىم بُت الناس .
يشار ىنا إىل أف الذين اىتموا بالعبلقة بُت اللغة كالفكر  ،ليس فقط علماء النفس يف العصر اغبديث كما ىو شائع ،
فقد ربدث عنها الفبلسفة القدماء  ،كما ربدث عنها علماء اللغة العرب  ،كيؤكد ىذا كوهنم اشتقوا لفظ ( اؼبنطق )
الذم يعٍت قوانُت الفكر من (النطق)  ،كيف ىذا إشارات متناثرة بُت كبلـ العلماء تشَت إىل كعيهم هبذه اؼبسألة  ،ككوف
اللغة مكتسبة كؽبا تعلق بتفكَت اإلنساف  ،فابن فارس يقوؿ  « :تؤخذ اللغة اعتيادا كالصيب العريب يسمع من أبويو
كغَتنبا  ،فهو يأخذ اللغة عنهم على مر األكقات  ،كتؤخذ تلقنا من ِّ
ملقن  ،كتؤخذ ظباعا من الركاة الثقات » .

3

كما أشار إىل ىذه اؼبسألة ابن جٍت يف أكثر من موضع فهو يعرؼ اللغة بأهنا  « :أصوات يعُب هبا كل قوـ عن أغراضهم
» ، 4كيقوؿ  « :اعلم أنو ؼبا كانت األلفاظ للمعاين أزمة  ،كعليها أدلة  ،كإليها موصلة  ،كعلى اؼبراد منها ؿبصلة من
عنيت العرب هبا  ،فأكلتها صورا صاغبا من تثقيفها كإصبلحها » ، 5كذلك ألف األلفاظ يف العمل األديب ربتل اؼبكانة
األكىل  ،لتسهم داخل العبارة بنقل األفكار كاؼبشاعر كاألحاسيس  ،فالفكرة حباجة إىل ذبسيم  ،كذبسيمها يتم عن طريق
األلفاظ  « ،فالفكر اتٌصاؿ  ،ككل اتصاؿ ينطوم على االختبلط  ،فلكي يصبح الفكر متميزا  ،ال بد لو أف يتناثر يف
كلمات  ،فنحن ال كبيط دبا يدكر يف فكرنا إال حُت نعمد إىل كرقة  ،فنرصف عليها حدكدا كانت متداخلة بعضها يف
بعض » .

6

كىكذا قبد أف موضوع عبلقة اللغة بالفكر موضوع شغل الدارسُت قديبا حديثا  ،كليس فقط علماء النفس يف العصر
اغبديث  ،أما السبب يف عناية علماء النفس هبذا اؼبوضوع فعائد إىل أف اللغة يف نظرىم تع ٌد أحد مظاىر السلوؾ
اإلنساين  ،كال ىبفى أف السلوؾ اللغوم ىذا ىو أحد أىم جوانب االلتقاء بُت علم النفس كعلم اللغة  ،فظهر ما يسمى

 - 1عمر أك كاف  ،اللغة كاػبطاب  ،د ط  ،أفريقيا الشرؽ  ،بَتكت  ،لبناف  ، 2441 ،ص . 11
 - 2حسن ظاظا  ،اللساف كاإلنساف  ،ط ، 2دار القلم  ،دمشق  ، 1994 ،ص. 68
 - 3ابن فارس  ،الصاحيب يف فقو اللغة كسنن العرب يف كبلمها  ،تح  ،السيد أضبد صقر  ،د ط ،مطبعة عيسى البايب اغبليب  ،القاىرة  ،مصر  ، 1977 ،ص. 48
 - 4ابن جٍت أبو الفتح عثماف  ،اػبصائص  ،تح  :ؿبمد علي النجار  ،ط ، 2مطبعة دار الكتب اؼبصرية 1371 ،ىػ1952ـ  ،ج ، 1ص. 383
 - 5ابن جٍت  ،اؼبصدر نفسو  ،ج ، 1ص. 312
 - 6برجسوف ىنرم  ،الطاقة الركحية  ،تر  :سامي الدركيب  ،ط  ، 1مطبعة دار الرائد للطباعة  ،القاىرة  ، 1963 ،ص . 19
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بعلم اللغة النفسي ( )Psycholinguisticsك علم نفس اللغة ( ، )Psychlogy of languageك علم
النفس اللغوم(. )linguistics Psychology

1

ىذا األخَت يهدؼ إىل تفسَت بعض الظواىر النفسية يف ضوء الدراسات اللغوية  ،كمن أكضح األمثلة على ذلك ما
حاكلو دم سوسَت بالنسبة للغة الكبار ك بياجيو بالنسبة للغة األطفاؿ  ،كليفي بريل بالنسبة للجماعات البدائية .

2

فاللغة كسيلة للتعبَت عن اؼبشاعر كاألحاسيس اإلنسانية اؼبختلفة  ،كيكوف استعماؿ اللغة يف أغلب اغباالت عبارة عن
عما إذا كاف ىناؾ من يسمع ىذا الكبلـ أـ ال  ،كردبا كاف من طريف ما
عما يف داخل اإلنساف بغض النظر ٌ
التنفيس ٌ

يذكر ىنا أف اللغة كما أهنا تستخدـ إلبراز ما يف النفوس كالتعبَت عن األفكار فهي كذلك تستخدـ إلخفاء الفكر
كإخفاء اؼبشاعر يف بعض األحياف .

3

يذكر أف الفكر كالوجداف مصدرنبا الدماغ فإذا الصورة اللغوية يصحبها أداء نفسي  ،تقف خلفو عوامل عقلية كعناصر
كجدانية تتآ لف كتتجاذب حبكم ما بينها من عبلمات لتكوف الصورة اللغوية تعبَتا للصورة العقلية كالنفسية دكف أف يشعر
اؼبتكلم أك اؼبتحاكر بشيء من ىذا .

4

كغاية ما نريد أف نصل إليو يف _ىذا اؼبقاـ التأكيد على أف اللغة يف حقيقة األمر تعكس صورة نفسية لدل اؼبتكلم هبا
من قبل أف تكوف صورة صوتية  ،كدليل ذلك ما قبده يف لغات الدنيا من كجود كلمات كمفردات ربمل دالالت ربقق
اؼبطلب النفسي  ،فالذم يساعد على إهباد اللغة دبفرداهتا  :اغباالت النفسية كاؼبطالب اغبيوية .

5

كما األلفاظ إال رموزا تعُب عن اؼبعاين الكامنة يف النفس  ،إذ ىي ضركرية للتقدـ العقلي  ،ألهنا ىي اليت تثبت كل خطوة
ىبطوىا الذىن البشرم ، 6كما أف اللغة ليست ؾبموعة األلفاظ كالكلمات بقدر ما ىي ؾبموعة األفكار كاألحاسيس
كاؼبشاعر اليت تعُب عنها باللغة لتصبح صاغبة لتلتقي الغَت هبا  ،كما أف الكبلـ حبركفو كرموزه ؾبرد قوالب فبلوءة باغبيوية
النفسية  ،كإف تلك الكلمات ذبرم هبا أحاسيس النفس اليت تتحدث إلينا من خبلؿ تلك الكلمات كاألساليب .

7

 - 1منصور عبد اغبميد سيد أضبد  ،علم اللغة  ،ط ، 1عمادة شؤكف اؼبكتبات  ،الرياض  ، 1982 ،ص. 15
 - 2إبراىيم مدكور  ،الفكر كاللغة  ،ؾبلة ؾبمع فؤاد األكؿ للغة العربية  ،مج  ، 1957 ، 9ص. 11
 - 3عبد اهلل ؿبمد اعبيوسي  ،التعبَت القرآين كالداللة النفسية  ،ط ، 1دار الغوثاين للدراسات القرآنية  ،دمشق  ،سوريا 1426 ،ق2446-ـ  ،ص. 78
 - 4أبو السعد عبد الرؤكؼ  ،األداء النفسي كاللغة العربية  ،د ط  ،دار النمر للطباعة  ،القاىرة  ، 1985 ،ص . 26
 - 5أبو السعد  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 21
 - 6رمضاف عبد التواب  ،اؼبدخل إىل علم اللغة كمناىج البحث اللغوم  ،ط ، 2مكتبة اػباقبي  ،القاىرة 1445 ،ق1985-ـ  ،ص. 137
 - 7أبو السعد  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 171
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كال يبكن الفصل بُت اللغة كبُت قائلها  ،ألف اللغة ربكي ذبارب ىذا القائل كتًتجم لنا ما يدكر بداخلو « فالعبلقة قوية
بُت ىذه اللغة كبُت ما ينطق هبا  ،كقوة العبلقة منشؤىا أف صاحب اؼبوقف اللغوم ىو نفسو صاحب البعد النفسي الذم
يؤثر بفاعليتو يف طبيعة كترتيب كأثر اؼبوقف اللغوم » .

1

كما أف اإل نساف كىو يصنع لغتو إمبا يشتقها من ذات نفسو كيصوغها من خواطره كيلوهنا بدقائق حاالتو الوجدانية ،
حىت أف حبة صوتو كالتنغيم الصادر عن ذباكيف ـبارجو تلعب ىي األخرل دكرا بارزا يف تلوين كدالالت تلك اللغة » .

2

كالكلم ة يف اغبقيقة إمبا ىي صوت النفس  ،تعكس شعورا ما اعتلج بداخلها ألهنا تلبس قطعة من اؼبعٌت فتختص بو
صلىت الكلمة على ىذا الًتكيب .
على كجو اؼبناسبة قد غبظتو النفس فيها من أصل الوضع حُت فى َّ
كصوت النفس أكؿ األصوات الثبلثة اليت البد منها يف تركيب النسق البليغ  ،حىت يستجمع الكبلـ هبا أسباب االتصاؿ
بُت األلفاظ كمعانيها  ،كبُت ىذه اؼبعاين كصورىا النفسية  ،فيجرم يف النفس ؾبرل اإلرادة  ،كيذىب مذىب العاطفة ،
كينزؿ منزلة العلم الباعث على كلتيهما  ،فإف البياف ال يؤلف أصواتا لرياضة الصدر هبا كصبلبة اغبلق عليها  ،كلكنو صور
نفسية يف الطبيعة كصور طبيعية يف النفس  ،فإذا مل يكن حيا ناطقا يلمح بعضو بعضا  ،كمل يكن بًتكيبو كطريقة نظمو
كأمبا وبمل من معناه للنفس مادة اإلرادة أك الفكر مل هبد شيئا  ،كانقطع بو غرضو  ،كاستهلكو انصراؼ النفس عنو ،
سفل إىل منزلة اإلشارة اليت ىي اللغة األكىل منذ كاف اإلنساف يتكلم حبواسو  ،كاليت ىي أضعف الكبلـ كأخفاه كأشد
ردبا ى
التباسا يف مذاىب اؼبعاين النفسية  ،ألهنا (أم اإلشارة) باب من النطق الصامت ؛ كما باف ذلك لوف من الصمت

الناطق .

3

فالكبلـ البليغ لو أعظم األثر يف نفس سامعو كقلبو ككجدانو  ،كقد كاف للقرآف الكرمي سبق القدـ يف ىذا اعبانب ،
حيث ضرب أعظم األ مثلة يف اخًتاقو للقلوب بسبب قوة عباراتو كعمق معانيو  ،فإذا كاف للكبلـ ىذه القدرة على
مبلمسة نفس اؼبتلقي كإثارة كوامنها  ،فبل عجب أف وبتل القرآف الكرمي اؼبنزلة األكىل يف ىذا الشأف  ،ذلك أنو ال يسمو
إىل ببلغتو كبلـ  ،كال يرقى إىل تأثَته لساف .
كمن اؼبسلم بو أف اؼبفردة األدبية كائن جديد متميز من اؼبفردة اؼبعجمية ؛ فهي يف األدب تلبس لبوسا فريدا مع شحنة
كذبسم حالة شعورية  ،فتتسع دالالهتا
ركحية  ،فبا هبعلها تتجاكز كوهنا أصوات مادة معجمية  ،كىي ترسم
ٌ
كتشخص ٌ
4
اإلشارية الضيقة  ،كربمل داللة أخرل يف حالة االتساع .
 - 1أبو السعد  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 19
 - 2أبو السعد  ،اؼبرجع نفسو  ،ص.24
 - 3الرافعي  ،إعجاز القرآف كالببلغة النبوية  ،ص. 155
 - 4أضبد ياسوؼ  ،صباليات اؼبفردة القرآنية  ،ص. 25
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فاؼبفردة األدبية تكتسب حياة جديدة داخل السياؽ  ،بعد أف كانت جامدة يف اؼبعجم  ،تلبس لباس اؼبعٌت  ،فإف
غزت موضوعها كاستوعبتو سبلَّكتو  ،فكانت آية يف اعبماؿ  ،كإف خسرت معركتها اقًتبت من الفوضى كاؽبذياف ،
كصارت إىل زكاؿ كابتذاؿ  ،يقوؿ خبتُت  « :الكلمة يف الفكر األسلويب التقليدم ال تعرؼ إال ذاهتا أم سياقها ىي ،
كموضوعها ىي ،كتعبَتيتها اؼبباشرة كلغتها الواحدة الوحيدة  ،أما الكلمة األخرل اؼبوجودة خارج سياقها  ،فبل تعرفها إال
زبص أحدا إال ؾبرد إمكانية كبلمية » .
بوصفها كلمة ؿبايدة من كلمات اللغة  ،إال كلمة ال ُّ

1

أما الكتابة األدبية فهي بناء لغوم صبيل  ،كاألديب يرل أف اؼبفردة كائن حي كداللة حيوية  ،تقوـ بوظيفة نقل اؼبشاعر
يف صيغ مغايرة لبلستعماؿ اؼبعهود  ،كال تنتهي غايتو عند صياغة الفكرة فقط  ،بل عند بث الركح يف حنايا الكلمات
فتغدك بدائل عنو  ،كىذه اؼبعايشة بُت اؼبفردة كاؼببدع ربتاج إىل كقفة ذكقية ألجل عملية االنتقاء  ،ألف الكلمة سًتسم
صاحبها دببلمح جسدية  ،كمبلمح ذىنية يف سجل خيال كىذا ما وبوجو إىل التأمل يف اؼبفردة قبل كصوؽبا إىل النص
فيغربل اؼبفردات ألنو ىبشى زللها .

2

كفبا شك يف أف اؼبفردة تكتسب ىذه اؼبيزة اعبديدة من الظبلؿ الركحية اليت ربيط هبا داخل النص  ،فتتخذ ؽبا معاين
ثانوية هبود هبا اؼبوضوع اؼبرذبى  ،كىذا ما أظباه أضبد الشايب بالصفات اؽبامشية  ،إذ قاؿ عن كلمة "الربيع"  « :حُت
تقتصر على اؼبعٌت العجمي احملايد  ،فهي تعٍت ىذا الفصل من العاـ  ،كما فيو من اعتداؿ اعبو  ،ككثرة اػبضرة  ..كلكن
الربيع لدل األديب حُت يستغل عاطفتو  ،كيشحن داللتو بصفات ىامشية  ،يكوف الربيع مبعث حزف أك فرح كينبوع
رجاء » .

3

كال ريب يف أف اختبلؼ اؼبواقف يتأتى منو اختبلؼ الصفات اؽبامشية  ،فالكلمة رىينة تلك اغبالة الشعورية  ،كقد
كسرت قيود الداللة اللغوية اؼبركزية  ،لتحمل دالالت جديدة طبقا ؼبقتضى اغباؿ الذم كردت فيو .
كقد ذكر السل آبر كرميب ما يشبو كبلـ الشايب  ،فجعل اؼبركزية نواة  ،كاؼبعاين األدبية تطوؼ حوؽبا  ،كذلك يتحدد
يف قدرهتا على مبلءمة قرائنها يف اؼبوضوع  ،كـبزكهنا التأثَتم يف اؼبتلقي هبذه الطائفة من اؼبعاين الثانوية  ،كلكن التفاكت
يعود يف رأيو إىل زبصيص اؼبكاف اؼبناسب للمفردة  ،كىذا من صلب نظرية النظم للجرجاين الذم أطنب يف شرحها .

4

بيد أف اػبطوة األكىل اليت تسبق ذلك الًتكيب اإلبداعي تتعُت يف اختيار اؼبفردة  ،كقد حاكؿ الدارسوف التوفيق بُت اؼبفردة
كخلق  ،ألف
كالنظم كعدـ اإلجحاؼ بطرؼ منهما  ،كيف ىذا يقوؿ الزيات  « :كيف اختيار الكلمة اػباصة باؼبعٌت إبداع ى
 - 1خبتُت ميخائيل  ،الكلمة يف الركاية  ،تر  :يوسف حبلؽ  ،ط ، 1كزارة الثقافة  ،دمشق  ،ص. 29
 - 2أضبد ياسوؼ  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 26
 - 3أضبد الشايب  ،أصوؿ النقد األديب  ،ط ، 8مكتبة النهضة اؼبصرية  ،القاىرة  ، 1973 ،ص. 62
 - 4ينظر  :كرميب السل آبر  ،قواعد النقد األديب  ،ط ، 1تر  :د .ؿبمد عوض ؿبمد  ،سلسلة اؼبعرؼ العامة  ،القاىرة  ، 1936 ،ص. 44
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الكلمة ميتة مادامت يف اؼبعجم  ،فإذا كصلها الفناف اػبالق بأخواهتا يف الًتكيب ككضعها موضعها الطبيعي من اعبملة
دب فيها اغبياة كسرت فيها اغبرارة » .
َّ

1

كاىتماـ العرب باأللفاظ جعلهم يهتموف باؼبعاين ألف قوة األلفاظ تتطلب قوة يف اؼبعاين  ،فقد خصص ابن جٍت يف
خصائصو بابا يف قوة اللفظ لقوة اؼبعٌت ، 2كلذلك ذىب ابن رشيق إىل  « :أف اللفظ جسم كركحو اؼبعٌت  ،كارتباطو بو
كارتباط الركح باعبسم  ،يضعف بضعفو كيقول بقوتو » ، 3كىذا االىتماـ عند العرب يتعدل الصورة الشكلية لؤللفاظ ،
كيتجاكزىا إىل مدل أثرىا يف النفس  ،فإف العرب يضعوف كبلمهم لتتلقاه األظباع كهبد يف النفس منفذه  ،فيكوف ؽبا تأثَت
ككقع ملموس  ،يقوؿ القلقشندم  « :كؼبا كانت األلفاظ عنواف اؼبعاين كطريقها إىل إظهار أغراضها  ،أصلحوىا كزينوىا ،
كبالغوا يف ربسينها ليكوف ذلك أكقع ؽبا يف النفس  ،كأذىب هبا يف الداللة على القصد » .

4

 -2خصوصية المفردة القرآنية :
كاللفظة يف اللغة العربية تشع باغبياة إذا استعملها عقل خبَت بفن القوؿ  ،كفنوف األساليب األدبية  ،كمدرؾ لدقة كضعها ،
كما يناسبها من معٌت  ،كيشاكلها من دقة يف الداللة  « ،كلل معاين ألفاظ تشاكلها  ،فتحسن فيها كتقبح يف غَتىا  ،فهي
كاؼبعرض للجارية اغبسناء اليت تزداد حسنا يف بعض اؼبعارض دكف بعض  ،ككم من معٌت حسن قد شُت ؼبعرضو الذم أبرز
فيو  ،ككم من معرض حسن قد ابتذؿ على معٌت قبيح ألبسو » ، 5ككذلك ما ربملو اللفظة من إوباء كإيقاع كجرس كنغم ،
حبيث ربرؾ الوجداف كاػبياؿ كالعقل  ،كتثَت يف النفس  ،فتوحي ؽبا بصورة حية متحركة  « ،كإف أظبى ما يصل إليو فن
األدب ىو أف هبعل اإلوباء اللفظي من القوة كالسيطرة  ،كبػي ٍعد اؼبدل كاغبيوية  ،كالدقة دبكاف عظيم » .

6

يقوؿ الدكتور بدكم  « :كاألديب البليغ ىو من يستنفد ما لؤللفاظ من معاف  ،أضفاىا عليها الزماف  ،فتثَت يف النفس أعمق
اإلحساسات كسبؤل اػبياؿ بشىت الصور » .

7

 - 1أضبد حسن الزيات  ،دفاع عن الببلغة  ،ص. 62
 - 2ابن جٍت  ،اػبصائص  ،ج ، 3ص. 264
 - 3ابن رشيق أبو علي اغبسن القَتكاين  ،العمدة يف ؿباسن الشعر كبدابة كنقده  ،تح  :ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد  ،ط ، 5دار اعبيل  ،بَتكت  ، 1981،ج1
 ،ص. 124
 - 4القلقشندم  ،أبو العباس أضبد بن علي  ،صبح العشى يف صناعة اإلنشاء  ،نسخة مصورة عن الطبعة األمَتية  ،مط ابع كوستا توماس كشركاه  ،كزارة الثقافة
كاإلرشاد القومي  ،اؼبؤسسة اؼبصرية العامة لتأليف كالًتصبة كالطباعة كالنشر  ، 1963 ،ج ، 2ص. 193
 - 5ابن طباطبا العلوم ؿبمد بن أضبد  ،عيار الشعر  ،ربقيق  :ؿبمد زغلوؿ سبلـ ك طو اغباجرم  ،د ط  ،شركة فن الطباعة  ،مصر  ، 1956 ،ص. 8
 - 6السل آبر كرميب  ،قواعد النقد األديب  ،ص. 38
 - 7بدكم أضبد أضبد  ،من ببلغة القرآف  ،ص. 6
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فاللفظة العربية تعد الصورة اغبية لدقة التعبَت عن دقائق حاجات العرب كشدة اىتمامهم بتسمية ما يعن ؽبم  ،كما تبديو
مبلحظاهتم  ،كتقع عليو نظراهتم كىي تتحلى بدقة تبعا لدقة التعبَت  ،كؽبذه الدقة أنبية يف التقدـ الفكرم كالعلمي ذلك ألف
« دقة التعبَت كالتخصيص سبيل من سبل تكوين الفكر العلمي الواضح احملدد  ،ربتاج إليو كل أمة يف تربية أبنائها على
التفكَت الواضح الدقيق الذم يعدىم للعمل كالبحث العلمي » .

1

إف ىذه الدقة تتم يف العبارة بعد دقة يف االختيار  ،كدقة يف الوضع كاالختيار ىو قطعة من صاحبو « كقالوا شعر الرجل
قطعة من كبلمو كظنو قطعة من علمو  ،كاختياره قطعة من عقلو ». 2
إف ما سبلكو اللفظة من قوة يف اإلوباء كالتصوير  ،كالتشخيص  ،ال تأخذ ؾبراىا الطبيعي  ،إال إذا كانت يف يد فناف  ،يبتاز
عن غَته باإلحساس اللفظي  ،كيفوؽ مدارؾ اآلخرين كمشاعرىم فيصوغ اللفظة بدقة  ،ككلها إوباء كحياة .
ىذا كقد اشًتط العرب يف اللفظة شركطا  ،ربسن هبا إف توفرت فيها  ،كتقبح إف خلت منها  ،كىذه الشركط مستخرجة من
كبلـ العرب نثرا كشعرا قبدىا مبثوثة يف كتب البياف كالببلغة كالنقد .
ذلك أل ٌف للفظ – حركة كحرفا ككلمة  -خصائص ذاتية سبكنو حُت يتخذ مكانو يف الًتكيب أف يكشف عن قدراتو التعبَتية
الكاملة فيطلقها يف جوىا اؼببلئم لطبيعتها داخل النسق  ،كعلى ىذا تتشكل الطاقة التعبَتية للنصوص من مصدرين أساسيُت
نبا :
 ما وبملو اللفظ من طاقة إوبائية ذاتية شعورية كصوتية كتعبَتية . ما يكسبو اللفظ أيضا من طاقة تعبَتية أخرل عند دخولو عامل الًتكيب كالنسق  ،حيث يبنحو كظيفتو يف الًتكيب كموقعيتو يف التعبَت كداللتو يف السياؽ  ،كعلى ضوء ىذه الطاقات التعبَتية للفظ يؤدم النسق األديب أغراضو كيكشف عن
مضمونو .

3

كال بد ؽبذا االختيار من حسن يف الرصف  ،كىو « أف توضع األلفاظ يف مواضعها  ،كسبكن يف أماكنها » ، 4حبيث ال
وبصل يف اعبملة خلل  ،فيقدـ ماحقو التأخَت  ،كيؤخر ماحقو التقدمي  ،كلذلك نص أبو ىبلؿ العسكرم على حسن
 - 1اؼببارؾ ؿبمد ؿبمد  ،خصائص العربية كمنهجها األصيل يف التجديد كالتوليد  ،د ط  ،مطبعة هنضة  ،مصر  ، 1964 ،ص. 53
 - 2اعباحظ  ،البياف كالتبيُت  ،ج ، 1ص. 77
 - 3ؿبمد ديب اعباجي  ،النسق القرآين دراسة أسلوبية  ،ط ، 1دار القبلة للثقافة اإلسبلمية  ،جدة  ،السعودية 1431 ،ىػ2414ـ  ،ص. 216
 ، 4أبو ىبلؿ العسكرم  ،الصناعتُت – الكتابة كالشعر-تح  :ؿبمد علي البجاكم ك ؿبمد أبو الفضل إبراىيم  ،ط ، 1مطبعة دار إحياء الكتب العربية  ،عيسى
البايب اغبليب كشركاه 1371 ،ىػ1952ـ  ،ص. 161
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الًتتيب  « :كينبغي أف ترتب األلفاظ ترتيبا صحيحا  ،فيقدـ منها ما كاف وبسن تقديبو  ،كتؤخر منها ما وبسن تأخَته ؛
كال تقدـ منها ما يكوف التأخَت بو أحسن  ،كال تؤخر منها ما يكوف التقدمي بو أليق ». 1
عما يعتلج يف النفس  ،كذبد قبوال يف
كفبا هبدر اإلشارة إليو أنو البد أف تنبع الكلمة من القلب لتكوف صورة حية يف التعبَت ٌ

األظباع كالنفوس  ،قاؿ عامر بن عبد قيس  « :الكلمة إذا خرجت من القلب كقعت يف القلب  ،كإذا خرجت من اللساف مل
ذباكز اآلذاف » .

2

كىكذا « فإف فهم كظيفة اللفظ يف العمل األديب فهما كامبل كفيل بأف يربط بُت داللتو اؼبعنوية كالتصويرية كاإليقاعية
كبُت اعبو الشعورم اؼبراد تصويره  ،كيلفت النظر إىل اؼبواضع الدقيقة اغبساسة يف تذكؽ األدب كاالستمتاع بو  ..كأيا كانت
القيم الشعورية فإف تقصَت اللفظ يف تصويرىا وبجب جزءا من قيمتها كيبنعو اإلوباء  ،كيؤثر بالتال يف حكمنا على النص
األديب » .

3

كلقد أثبت البي اف القرآين جدارتو بصفة الربط بُت اؼبتلقي كالنص بوشائج متينة  ،كىذا االستحقاؽ يكمن يف ديبومة ربط
مر العصور  ،فتنبش مكونات أساسية يف السلوؾ البشرم  ،كىاىنا
اؼبرء بالواقع  :الواقع النفسي يف القدرة على إثارتو على ٌ

ـباطبة اػبالق ؼبا خلىق  ،ككذلك الواقع احملسوس يف تصوير جزئياتو يف الطبيعة الصامتة كاؼبتحركة  ،كاؼبشاىد اؼبألوفة  ،كتقريب

ما ىو ليس دبألوؼ بإثارة اغبواس كالبصَتة  ،كاستدامة صورتو الفنية ىي نتيجة ثبات اغبواس كتأكيده على ربط الصورة
باغبواس  ،كىكذا مل يرفض الواقع  ،بل هنض بو ك ٌلونو .

4

كلقد « أفاض اهلل سبحانو عليها – الكلمات  -ىذا الفيض  ،كنفخ فيها من ركحو  ،كما نفخ يف عصا موسى  ،لكنو
مع ذلك أبقى على تلك الكلمات طبيعتها اليت يعرفها الناس منها  ،كما أبقى على عصا موسى طبيعتها كذلك ».

5

كفن الكبلـ  ،كىذه اػباصية للمفردة القرآنية تسرم يف اآليات يف تبلؤـ
كىذا السر اإلؽبي ليس خفيا على متذكؽ للعربية ٌ

تفضبل أك ترفا ذىنيا  ،كما ىي اغباؿ يف كثَت من األدب  ،كىي – اؼبفردة -سامية بنسبتها إىل
تاـ  ،كال يبكن أف نعدىا ٌ

منزؽبا يف إطار من البياف الذم يعيو العرب خاصة  ،فعلى قدر ما تكوف اعبهة اؼببدعة قوية  ،زبرج الكلمات قوية مؤثرة ،

 - 1أبو ىبلؿ العسكرم  ،الصناعتُت  ،ص. 151
 - 2اعباحظ  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 1ص . 83
 -3سيد قطب  ،النقد األديب أصولو كمنهجو  ،د ط  ،دار الكتب العربية  ،بَتكت  ،د ت  ،ص. 74
 - 4أضبد ياسوؼ  ،صباليات اؼبفردة القرآنية  ،ص . 34-29
 - 5عبد الكرمي اػبطيب  ،إعجاز القرآف ،ج ، 2ص. 295
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كقريب من ىذا ما يقولو السل آبر يك يرميب  « :إف اؼبهارة يف األدب ال تتناكؿ سول األلفاظ اليت يستخدمها الكاتب ،
بينما مهارة اغبديث تتناكؿ أيضا ما للمحدث من شخصية قد يكوف أثرىا أكُب كأعمق من أثر األلفاظ ».

1

كلقد أعطى القرآف الكرمي الكلمة ؾباال كظيفيا كاسعا كفاعبل يتجاكز دبراحل نوعية ذلك األفق الضيق من االستعماؿ
القاموسي  ،فالكلمة من خبلؿ رصد استعماالهتا يف نطاؽ الوحي طاقة حسية تتوزع بُباعة كجدارة يف مسارب متعددة
كمتنوعة من اإلشارة كالبياف كالوظيفة  ،فكانت عبارة عن شكل حي يف السياؽ القرآين  ،كإمكانية ىائلة من الدالالت
عما سواىا يف غَت النص القرآين .
اليت تتفاضل فيما بينها  ،كتتمايز ٌ

2

قوؿ الرافعي  « :كؼبا كاف األصل يف نظم القرآف أف تعتُب اغبركؼ بأصواهتا كحركاهتا كمواقعها من الداللة اؼبعنوية ،

استحاؿ أف يقع يف تركيبو ما يسوغ اغبكم يف كلمة زائدة أك حرؼ مضطرب أك ما هبرم ؾبرل اغبشو كاالعًتاض  ،أك ما
تغوث كاسًتاحة  ،كما ذبد من كطل ذلك يف أساليب البلغاء  ،بل ٌنزلت كلماتو منازؽبا على ما استقرت
يقاؿ فيو إنو ٌ
عليو طبيعة الببلغة  ،كما قد يشبو أف يكوف من ىذا النحو الذم سبكنت بو مفردات النظاـ الشمسي كارتبطت بو سائر
أجزاء اؼبخلوقات صفة متقابلة حبيث لو نزعت كلمة منو أك أزيلت عن كجهها  ،مث أدير لساف العرب كلو على أحسن
منها يف تأليفها كموقعها كسدادىا  ،مل يتهيأ ذلك كال اتسعت لو اللغة بكلمة كاحدة  ...كىو سر من إعجازه قد أحس
بو العرب  ،ألهنم ال يذىبوف مذىبا غَته يف منطقهم كفصاحة ىذا اؼبنطق  ،كإمبا ىبتلفوف يف أسباب القدرة عليو كمعٌت
الكماؿ فيو  ،كلو أهنم كجدكا سبيبل إىل نقص كلمة من القرآف ألزالوىا كاثبتوا فيو ىذا اػبطأ أك ما يشبو اػبطأ يف
مذىبهم إذ كاف من اؼبشهور عنهم مثل ىذا الصنيع يف انتقادىم كتصفحهم بعضهم على بعض يف التحدم كاؼبناقضة »
.

3

كاأللفاظ يف أسلوب القرآف ؽبا صباؽبا اؼبميز  ،ككقعها النغمي  ...كتناسقها الكامل مع اؼبعٌت  ،كائتبلفها مع دالالت
اؼبعٍت اؼبصاحبة  ...حبيث ال نستطيع أف ننزعها من مكاهنا  ،أك نأيت دبرادؼ ؽبا  ،إهنا متماسكة مع أخواهتا  ،متبلصقة
مع رصفائها  ،متٌحدة يف السياؽ  ،كمتمشية مع اؼبعٌت كالغرض .

4

 - 1كرميب السل آبر  ،قواعد النقد األديب  ،ص. 44
 - 2أسامة عبد العزيز جاب اهلل  ،صباليات التلوين الصويت يف القرآف الكرمي  ،د ط  ،دار كمكتبة اإلسراء  ،طنطا  ،مصر  ، 2449 ،ص. 113
 - 3مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف كالببلغة النبوية  ،ص. 159
 - 4ؿبمد قطب عبد العاؿ  ،من صباليات التصوير يف القرآف الكرمي  ،ط ، 2اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب  ،القاىرة  ، 2446 ،ص. 12
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إف صباؿ القرآف اللغوم ظاىرة اختص هبا القرآف يف أدائو التعبَتم كالتصويرم يف اغبرؼ كالكلمة كالعبارة كالسورة  ،كمن
شأف ىذا اعبماؿ اللغوم كالنظاـ الصويت أف يسًتعي األظباع كيثَت االنتباه كوبرؾ الوجداف كيبزج بُت الدين القول مزجا
ىبتلط دبدارؾ اإلنساف ككجدانو .

1

فدارس لفظة القرآف يلمس ركعة ما فيها من اعبماؿ كالفن  ،كصورة اإلبداع اليت تشع منها  ،كظبلؿ اؼبشاىد اغبية ،
كقوة اغبركة فيها  ،كمقدار ما سبلكو من سيطرة على الوجداف كاؼبخيلة  ،كمدل إثارهتا كتأثَتىا على النفس  ،كفتح اآلفاؽ
 ،لتحل اللفظة ؿبل ريشة رساـ مبدع  ،فتصور باأللواف كاػبطوط كتنقش فيها اغبياة  ،ليعيش الدارس على أرض خصبة
سبوج باغبركة كباإلثارة كبالتصوير اؼبتنوع .
كاؼبفردة القرآنية – قبل دخوؽبا عامل الًتكيب كالنظم – تتمتع بإمكانات فنية كتعبَتية تنتشر على ساحة كاسعة من الصور
كالصيغ كال ٌدالالت  ،كصبالياهتا يف ىذا تسبق صباليتها الناشئة عن العبلقات النحوية من اؼبفردات  ،أك اؼبوقعية يف النظم ،
أك الداللة السياقية  ،كتتبدل ىذه اعبمالية يف القدرة اإلوبائية التصويرية للكلمة كاألثر الصويت كالنفسي ؽبا إضافة لداللة
الوضع اللغوم األصلي قبل دخوؽبا نسق الًتكيب كالنظم .

2

لقد اتسمت بذلك لفظة القرآف  ،ألهنا سبيزت خبصائص فريدة معجزة  ،ال تتوفر للعمل األديب  ،مهما ملك صاحبو من
مواىب فطرية  ،كنبوع خبلؽ  ،كال يدرؾ حقيقة ذلك  ،إال من تفرغ لدراسة القرآف  ،ككىب نفسو ؼبعرفة معامل إعجازه ،
كسخر كقتو لتعقب ذلك اإلبداع كاعبماؿ الفٍت الذم يتسم بو القرآف .
كعليو اؼبفردة القرآنية سبتاز دبيزات ثبلث رئيسية ىي :
 -1صباؿ كقعها يف السمع .
 -2اتٌساقها الكامل مع اؼبعٌت .
 -3اتٌساع داللتها ؼبا ال تتسع لو عادة دالالت الكلمات األخرل .

3

 - 1ؿبمد قطب عبد العاؿ  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 26
 - 2ؿبمد ديب اعباجي  ،النسق القرآين  ،دراسة أسلوبية  ،ط  ، 1دار القبلة للثقافة ا إلسبلمية  ،جدة  ،كمؤسسة علوـ القرآف  ،بَتكت 1431 ،ق 214ـ ،
ص . 217
 - 3بكرم شيخ أمُت  ،التعبَت الفٍت يف القرآف الكرمي  ،ط ، 7دار العلم للمبليُت  ،بَتكت  ،لبناف  ، 2444 ،ص. 175
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ثانيا :

انتقاء الكلمة القرآنية وعالقته بالتأثير النفسي .

ىبضع اػبطاب األديب اػبطاب األديب خاضع لعملية االختيار األسلويب (  ) Stylistic choixيف صياغتو اللسانية ،
كما االختيار إال انتقاء كاع من بُت ؾبموعة من اؼبفردات ربكمها عبلقات إمكانية االستبداؿ  ،كىذا ما ظباه األسلوبيوف
اؼبستول االستبدال (  ، )Plan paradigmatiqueحيث « تكوف الكلمة اغباضرة يف النص أقول إىل حد ما من
مرادفاهتا أك معوضاهتا اؼبمكنة  ،فالكلمة ال زبتلف من حيث اؼبعٌت  ،كلكن معناىا – مهما كانت طبيعتو على مستول اللغة
– من الضركرم أف يتب ٌدؿ يف النص بواسطة ما يأيت قبلو كما يأيت بعده ». 1
كألف حظ الكلمة أكفر يف إجبلء اؼبعاين النفسية  ،احتلت الكلمة القرآنية مكاهنا اؼبهم يف أسرار اإلعجاز القرآين  ،دبا
سبيزت بو من انتقاء مقصود من حيث دقتها  ،ككوهنا مقصودة منتقاة دكف غَتىا « فاؼبفردات القرآنية إذف مفردات منتقاة ،
كال أدؿ على ذلك من أننا حُت ننظر يف اؼبعاجم اللغوية قبدىا زاخرة باأللفاظ الكثَتة  ،إال أف ألفاظ القرآف قليلة– نسبيا-
إذا قيست بتلك اؼبفردات اليت ذكرهتا اؼبعاجم » .

2

كؼبا تتحظى بو الكلمة القرآنية من مكانة يف النظم  ،تعاقب عليها علماء التفسَت كاللغة كالبياف ليكتشفوا عما ترشد إليو
من معٌت  ،كىذه مهمة اؼبفسرين  ،كليبينوا صيغتها كاشتقاقها  ،كالفصيلة اليت تنتمي إليها  ،كىي مهمة اللغويُت  ،كليظهركا
اغبس  ،كىذه مهمة البيانيُت .
صباؿ موقعها كأصالتها يف موضعها  ،كماؽبا من حبلكة جرس ك ما ربدثو من إرىاؼ ٌ
كلقد نزؿ القرآف الكرمي بلساف عريب مبُت  ،على قوـ صفت قرائحهم  ،كسلمت فطرىم اللغوية  ،كقويت فطنهم فهم
يدركوف اللمحة – كإف لطف موضعها -كيغوصوف على الدرة من الكلمات –كإف خفي موقعها -فلم يكن تذكقهم
ألساليب القرآ ف كتراكيبو بأقل من تذكقهم لكلماتو كمفرداتو  ،كلقد كانت الكلمة من كتاب اهلل تعاىل تتلى عليهم فًتكقهم
جرسا  ،كترىفهم حسا  ،كىبتاركف ؽبا ما يناسبها من معٌت ». 3
فالكلمة القرآنية كما يرل عمر السبلمي امتازت بدقتها كضعا ككصفا كتناسقا :
 دقتها يف الوضع  ،فهي يف موضعها من اعبملة أصبل كأدؽ ما تكوف  ،ال تنبو عن موضعها  ،كال يستغٌت عنها  ،كاضحةجلية ال زيادة فيها كال نقصاف .
 - 1ميكائيل ريفاتَت  ،معايَت ربليل األسلوب  ،تر  :ضبيد غبمداين  ،ط ، 1منشورات دراسات ساؿ  ،الدار البيضاء  ، 1993 ،ص. 21
 - 2حسن فضل عباس  ،الكلمة القرآنية  ،ؾبلة الشريعة كالدراسات  ،العدد  :الرابع  ،ديسمُب  ، 1985ص . 19 .18
 - 3حسن فضل عباس  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 22
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 دقتها يف الوصف  ،حبيث تقرب اؼبعاين القرآنية إىل مداركنا البشرية بأكصاؼ . دقتها يف التناسق  ،كىذا ناشئ عن اجتماعها مع بقية اؼبفردات يف العبارة القرآنية « تتداعى عليها اؼبعاين بتسلسل منطقي ،كوبصل ىذا التداعي عند الركم كالتحليل » ، 1كىي إىل جانب ىذا كلو – مصورة كمشخصة للمعٌت حبركفها كجرسها
كظلها كإيقاعها  ،كىي باإلضافة إىل ذلك كلو معُبة عن اؼبعاين النفسية .

2

كلكن ال ينبغي أف يقف فهمنا للمفردة القرآنية عند الظاىرة اللغوية  ،بل ال بد من ربطها بسياقها كالظركؼ اليت أحاطت
هبا زمنيا كمكانيا كنفسيا  ،فاختيار الكلمة القرآنية أمر ال يبكن إغفالو  ،كاأللفاظ اؼبشًتكة تعد من أبرز مظاىر اعبماؿ يف
التعبَت القرآين  ،حينما ننظر يف الكلمات اؼبتعددة اليت يعُب هبا عن معٌت من اؼبعاين نلمس الدقة يف ىذا التعبَت  ،حبيث ال
يبكن أف يسد مسدىا أم من األلفاظ اؼبتقاربة يف اؼبعٌت  ،فعلى سبيل اؼبثاؿ لفظ"خوؼ"قبد أف األلفاظ اليت كردت يف
القرآف الكرمي لتعُب عن اػبوؼ كثَتة منها " :اػبشية الوجل اإلشفاؽ الفزع اؽبلع الرعب الوجس "....فهل يا ترل يبكننا أف
نستبدؿ أحد ىذه األلفاظ بآخر يف مواقع كركدىا ؟ ال يبكن أبدا ،كىكذا يبكن القوؿ يف أمثاؽبا من اؼبفردات .
كل شيء متصل باؼبفردة القرآنية مقصود  ،سواء أكاف متعلقا بتشكيل اغبركؼ كاجتماعها أـ من حركاهتا أـ من معناىا أـ
من جرسها كظلها  ،أـ من موقعها أـ حىت من رظبها  ،كالذم يهمنا من ذلك كلو يف ىذا اؼبقاـ أف يشار إىل أهنا مقصودة
من حيث بعدىا النفسي كداللتها على اؼبعاين النفسية .

3

كالدرة يف سلك من خرز  ،ككالياقوتة يف كاسطة العقد ؽبا من اؼبهابة ما يرفع من
فحيثما حلٌت الكلمة القرآنية  ،كانت ٌ

قدرىا ؼبا ربملو من شحنات داللية  ،وبس تاليها بأف ؽبا سلطانا على النفوس فوؽ اإلرادة  ،بل فوؽ الشعور « كأنت ترل
الكلمة من القرآف يتمثل هبا يف تضاعيف كبلـ كثَت  ،كىي غرة صبيعو  ،ككاسطة عقده  ،كاؼبنادم على نفسو  ،بتميٌزه
كزبصصو بركنقو كصبالو  ،كاعًتاضو يف جنسو كمائو ». 4
إف يف ىذا القرآف سرا خاصا يشعر بو كل من يواجو نصوص القرآف ابتداء قبل أف يبحث عن مواضع اإلعجاز فيو  ،إنو
يشعر بسلطاف خاص يف عبارات ىذا القرآف  ،يشعر أف ىنالك شيئا ما كراء اؼبعاين اليت يدركها العقل من التعبَت  ،كاف
ىنالك عنصرا ينسكب يف اغبس دبجرد االستماع ؽبذا القرآف  ،يدركو بعض الناس كاضحا  ،كيدركو بعض الناس غامضا ،
 - 1ينظر :عمر السبلمي  ،اإلعجاز الفٍت يف القرآف  ،ص . 85
 - 2عبد اهلل ؿبمد اعبيوسي  ،التعبَت القرآين كالداللة النفسية  ،ص . 253.254
 - 3عبد اهلل ؿبمد اعبيوسي  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 255
 - 4الباقبلين  ،إعجاز القرآف  ،ج ، 1ص. 63
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كلكنو على كل حاؿ موجود  ،ىذا العنصر الذم ينسكب يف اغبس  ،يصعب ربديد مصدره  ،أىو العبارة ذاهتا ؟ أىو اؼبعٌت
الكامن فيها ؟ أىو الصور كالظبلؿ اليت تشعها  ،أىو اإليقاع القرآين اػباص اؼبتميز من إيقاع سائر القوؿ اؼبصوغ من اللغة ؟
أىي ىذه العناصر كلها ؾبتمعة  ،أـ إهنا تشمل ما تقدـ كشيئا آخر كراءىا غَت ؿبدكد  ،ذلك سر مودع يف كل نص قرآين
يشعر بو كل من يواجو نصوص ىذا القرآف ابتداء  ،مث تأيت كراءه األسرار اؼبدركة بالتدبر كالنظر كالتفكَت يف بناء القرآف كلو.

1

كقد ٌبُت اعباحظ دكر اؼبفردة يف األداء التعبَتم كيف الرقي بالنظم  ،حيث يقوؿ  « :كقد يستخفُّ الناس ألفاظا
كيستعملوهنا  ،كغَتىا أحق بذلك منها  ،أال ترل أف اهلل تبارؾ كتعاىل مل يذكر يف القرآف اعبوع إال يف موضع الفقر اؼبدقع ،
السغىب  ،كيذكركف اعبوع يف حالة القدرة كالسبلمة  ،ككذلك ذكر اؼبطر  ،ألنك ال ذبد
كالعجز الظاىر  ،كالناس ال يذكركف َّ

القرآف بلفظ بو إال يف موضع االنتقاـ  ،كالعامة كأكثر اػباصة ال يفصلوف بُت ذكر اؼبطر كذكر الغيث » .

2

كجاء يف كتاب إعجاز القرآف للباقبلين عن اختيار الكلمة يف النص القرآين  « :ىو أدؽ من السحر  ،كأىوؿ من البحر ،
كأعجب من الشعر  ،ككيف ال يكوف ذلك  ،كأنت ربسب أف كضع الصبح موضع " الفجر" وبسن يف كل كبلـ  ،إال أف
تزؿ عنو اللفظة األخرل ،
كتزؿ عن مكاف ال ٌ
يكوف شعرا أك سجعا  ،كليس كذلك فإف إحدل اللفظتُت قد تنفر يف موضع ٌ
بل قد تتمكن فيو » .

3

كقد آخذ البعض على اعبرجاين إنبالو للمفردة كربمسو للنظم  ،كيف ىذا يقوؿ رجب البيومي  « :كلكنو أغفل إغفاال تاما
مكانة اللفظ  ،كمكاف اؼبقطع كالفاصلة  ،م ٌدعيا أف شيئا من ذلك ال قيمة لو  ،ما مل يراع النظاـ النحوم يف تركيبو  ،كيف
ذلك بعض الغلو الذم ندفعو دبا مبلك من رأم  ...جعل مبدأ العظمة يف أف نوديت األرض بػ " يا" مث بإضافة الكاؼ إىل
اؼباء  ،مث بنداء السماء كأمرىا  ،كعلى قياسو نستطيع أف نقوؿ  :كقيل يا أرض اشريب ماءؾ  ،كيا ظباء امنعي  ،كأزيل اؼباء ،
كنفِّذ األمر  ،كاستقرت على اعبودم  ،كقيل ىبلكا للقوـ الظاؼبُت  ،فيتحقق بذلك ما جعلو اعبرجاين مبدأ العظمة كحده ،
كيوازم القوؿ بالقوؿ دكف نقص  ،كلكن ىم ٍهبل  ،فإف اختيار لفظ البىلع دكف الشرب  ،ككلمة "اقلعي" دكف "امنعي"  ،كفعل "

قضي" اؼببٍت للمجهوؿ دكف " نفذ" اؼببٍت للمجهوؿ أيضا  ،كاستوت على اعبودم  ،دكف استقرت  ،كل ذلك فبا يرتفع
باآلية إىل اإلعجاز  ،كىو يف صميمو راجع فيما يرجع إليو إىل اللفظ دكف اإلسناد » .

 - 1سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،مج ، 6ص. 3399
 - 2اعباحظ  ،البياف كالتبيُت  ،ج ، 1ص. 24
 - 3الباقبلين  ،إعجاز القرآف  ،ج ، 2ص. 75
 - 4رجب البيومي  ،ؿبمد رجب  ،خطوات التفسَت البياين  ،ص. 225
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كقريب من ىذا ما قالو أضبد أضبد بدكم  ،يف كتابو من ببلغة القرآف  ،كىو يعلق على الشاىد الذم قدمو اعبرجاين قولو
تعاىل  :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﭼ ىود  ، 44 :فيقوؿ  « :كىنا وبق لنا أف نسأؿ عن فضل الكلمة يف موضعها  ،كنتبُت صباؿ اختيارىا ،
كندرؾ ماؽبا من اؼبيزة على صاحبتها  ،كإذا سلكنا ىذا اؼبسلك يف اآلية الكريبة رأينا اآلية تصور ما حدث بعد الطوفاف  ،من
ابتبلع األرض ماءىا  ،كنقاء السماء بعد أف كانت تغطي بسحيها  ،كاستواء السفينة على اعبودم  ،كقد طهرت األرض من
رجس اؼبشركُت  ،فصور اهلل ذلك تصويرا حسيا  ،يؤكد يف نفسك استجابة ىذه الطبيعة العظيمة كخضوعها ألمر اهلل  ،فهذا
اؼبطر اؼبدرار ينهمل من السماء  ،كىذا اؼباء الطاغي هبتاح نواحي األرض  ،كىذا االضطراب يف أرجاء الكوف  ،مل يلبث أف
سكن كاستقر  ،كعادت الطبيعة إىل ىدكئها  ،عندما تلقت أمر اهلل ؽبا أف تسكن كأف هتدأ  ...كجاءت كلمة * ابلعي* ىنا
مصورة ؼبا يراد أف تصنعو األرض دبائها  ،كىو أف تبتلعو يف سرعة  ،فهي ىنا أفضل من امتصي مثبل ؛ ألهنا ال تدؿ على
اإلسراع يف التشرب  ،كيف إضافة اؼباء إليها ما يوحي بأ هنا جديرة باف سبتص ماء ىو ماؤىا  ،فكأهنا مل تكلف شططا من
غيض "
األمر  ،كقل مثل ذلك يف قولو  ":كيا ظباء اقلعي "  ،كالحظ ىذا التناسق اؼبوسيقي بُت ابلعي كاقلعي  ،كبٍت " ى
للمجهوؿ  ،مصورا بذلك إحساس من شاىدكا ىذا اؼبنظر الطبيعي  ،فهم قد رأكا اؼباء يغيض كاؼبر يتم  ،ككأمبا قد حدث من
تلقاء نفسو  ،من غَت أ ف يكوف شبة فاعل قد فعل  ،كاختَتت كلمة استوت دكف رست مثبل ؼبا يف كلمة استول من الداللة
على الثبات اؼبستقر  ... ،كجاءت كلمة " بعدا " دكف " ىبلكا " مثبل  ،لئلشارة إىل أف ىبلؾ ىؤالء القوـ الظاؼبُت إمبا
قصد بو إبعادىم عن الفساد يف األرض  ،كالسخرية دبن آمن كعمل صاغبا  ،كأكثر اجمليء باؼبوصوؼ ىنا ؛ ألنو ال يراد
الدعاء على الظاؼبُت التصافهم بالظلم  ،كإمبا يراد الدعاء على ىؤالء القوـ بالبعد ؛ التصافهم بالظلم  ،فاؼبقاـ ىنا  ،مقاـ
حديث عن قوـ ظلموا أنفسهم  ،فاستحقوا لذلك أف يتخلص منهم  ،كأحس يف كلمة بعدا  ،داللة على الراحة النفسية اليت
شعر هبا من يف الكوف  ،بعد أف زبلصوا من ىؤالء القوـ الظاؼبُت  ،كلعل الستخداـ اؼبصدر الذم يؤكد أف الفعل قد مت  ،أثرا
يف ذلك ». 1
فاعبرجاين يقف على " بعدا " كيرل صباؽبا يف التنكَت فقط  ،ألنو يدؿ على الكثرة كالتهويل كالغموض  ،كىذا كاضح  ،أما
كرىهم  ،كىم موتى كيفما كاف
الداللة اليت أضافها بدكم فهي البعد النفسي يف اختيارىا ىي " اؽببلؾ "ِّ ،
فتصور الكلمة ى
ىبل بالنظم الذم رامو اعبرجاين  ،ك ال يعٍت ىذا
ىبلكهم  ،فهم يف منطقة بعيدة  ،كىذا يريح النفس  ،ككجود " ىبلكا " ال ُّ

أف البعد النفسي قد غاب عن اعبرجاين  ،كلكن ىذه اؼبفردة " بعدا " تعٍت سبلُّك اؼبفردة ؼبوقف خاص  ،ففيها إوباء نفسي

 - 1أضبد اضبد بدكم  ،من ببلغة القرآف  ،ص . 49.54
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كاضح كلكن انتبو اعبرجاين إىل كوف اؼبفردة اؼبعُبة عنو يف حالة التنكَت  ،كىذا ينطبق على الفرؽ بُت " جفِّفي"  ..ك " ابلعي
 ":كما جاء عند البوطي  :حيث يقوؿ  « :أرأيت أف مل يقل  " :جففي ماءؾ " مثبل مع أنو ىو التعبَت اؼبتفق مع طبيعة
مسامها
األرض كشاهنا  ،كإمبا قاؿ  " :ابلعي ماءؾ " ليصور لك بأف األرض ؼبا ذبهت إليها إرادة العزيز اػببَت انقلبت ُّ
كشقوقها إىل أفواه فاغرة تبتلع اؼبياه ابتبلعا  :فهي مل تنفِّذ األمر بالطبيعة اؼبألوفة ؽبا  ،كإمبا باالنقياد ألمر خالقها . » 

1

فاألسلوب القرآف يتأنق يف اختيار ألفاظو  ،كؼبا بُت األلفاظ من فركؽ دقيقة يف داللتها  ،يستخدـ كبل حيث يؤدم معناه
يف دقة فائقة  ،تكاد هبا تؤمن باف ىذا اؼبكاف كأمبا خلقت لو تلك الكلمة بعينها  ،كأف كلمة أخرل ال تستطيع توفية اؼبعٌت
الذم كفت بو أختها  ،فكل لفظة كضعت لتؤدم نصيبها من اؼبعٌت أقول أداء  ،كلذلك ال ذبد يف القرآف ترادفا  ،بل فيو كل
كلمة ربمل إليك معٌت جديدا  2.كيقوؿ الزركشي  « :إف يف األلفاظ أدلة على اؼبعاين فإف زيدت يف األلفاظ كجب زيادة
اؼبعٌت ضركرة  ،كمنو قولو تعاىل  :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼالقمر ، 24 :فهو أبلغ من قادر
لداللتو على أنو قادر متمكن القدرة ال يرد شيء عن اقتضاء قدرتو كيسمى ىذا قوة األلفاظ لقوة اؼبعٌت ».

3

كيف القرآ ف دعوة إىل عدـ استخداـ لفظة مكاف لفظة  ،مراعاة للمواقف بكل أطرافها  ،كىو الكتاب الذم يعد الكلمة
شكبل حضاريا راقيا  .من ذلك ما كقف عليو اؼبفسركف كاللغويوف يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﭼ اغبجرات  ،44 :فهناؾ فرؽ شاسع بُت طواعية شكلية تدؿ على
استسبلـ ظاىرم كبُت اإليباف كىو التصديق الداخلي الراسخ  ،فهو ال يرل التهاكف يف استعماؿ اللفظ كلكنو يرل التدقيق
فيو ليدؿ على اغبقيقة من غَت لبس كال سبويو  ،يقوؿ أبو السعود يف أسباب نزكؿ ىذه اآلية  « :نزلت يف نفر من بٍت األسد
السلم  ،كإظهار الشهادة  ،كترؾ احملاربة
 ،قدموا اؼبدينة يف سنة ىج ٍدب  ،فأظهركا الشهادتُت  .فإف اإلسبلـ انقياد بدخوؿ يف ِّ
4
اؼبشعًر بو » .
ي
كيقوؿ حفٍت ؿبمد شرؼ حوؿ ىذه اآلية  « :كل لفظة من ألفاظ القرآف كضعت لتؤدم نصيبها من اؼبعٌت أقول أداء ،
كلذلك ال قبد فيو ترادفا  ،بل كل كلمة ربمل إليك معٌت جديدا » . 5

 - 1البوطي  ،من ركائع القرآف  ،ص. 314
 - 2البدكم  ،من ببلغة القرآف  ،ص. 51
 - 3الزركشي  ،الُبىاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 3ص . 38
 - 4أبو السعود  ،ؿبمد بن ؿبمد العمادم  ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآف الكرمي  ،مج  ، 4ص. 123
 - 5شرؼ حفٍت ؿبمد  ،اإلعجاز البياين بُت النظرية كالتطبيق  ،ط  ، 1اجمللس العلى للشؤكف اإلسبلمية  ،القاىرة  ،د ت  ،ص. 222
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كمن البديع يف ىذه اآلية أف اهلل  بعد أف أغلظ عليهم كجهلهم بعدـ الدقة يف استعماؿ الكلمات يف ؿبلٌها  ،أدخل على
كسًت الغلظة بنوع من اللَّطائف  ،فأتى بأداة االستدراؾ  ،فقاؿ  :كلكن قولوا أسلمنا  ،فلو اقتصر
الكبلـ شيئا من احملاسن  ،ى

سن التٌلطف ذكر االستدراؾ  ،ليعلم أف
على مادكف االستدراؾ  ،لكاف يف الكبلـ تنفَت ؽبم كإساءة  ،فأكجبت الببلغة  ،ي
كح ي
اإليباف موافقة القلب للساف  ،كإف انفرد اللساف بذلك يسمى إسبلما  ،كال يسمى إيبانا كزاد ذلك إيضاحا كلطفا  ،فقاؿ :

« كؼبا يدخل اإليباف يف قلوبكم » .
ٌ

1

كؼبا كانت كلمة "راعنا" ؽبا معٌت يف العُبية مذموـ هنى اؼبؤمنُت عن ـباطبة الرسوؿ هبا  ،فقاؿ  :ﭽ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ البقرة  ، 404:فالقرآف
شديد الدقة فيما ىبتار من لفظ  ،يؤدم بو اؼبعٌت .
فلقد ص ٌفى القرآف ىذه اللغة فأشاع يف االستعماؿ أصفى ألفاظها جرسا  ،كأدقٌها تعبَتا  ،كأحبلىا نغما  ،كأكرد كل لفظة
مكاهنا اؼبناسب بُباعة فائقة  ،كالتزـ الدِّقة يف مراعاة داللة األلفاظ كإيرادىا مواردىا  ،بطريقة تعجز عنها اػببلئق  ،فهو
ينتقي ألفاظو كىبتار كلماتو  ،ؼبا بُت األلفاظ من فركؽ دقيقة يف داللتها  ،فيستخدـ كل كلمة بدقة حبيث تؤدم معناىا اؼبراد
يف إحكاـ شديد  ،يكاد السامع يؤمن باف ىذا اؼبكاف يخلً ىقت لو ىذه الكلمة بعينها  ،كأف كلمة أخرل ال تؤدم اؼبعٌت الذم
أفادتو أختها .
فانظر إىل كلمة " آنس " ك " أبصر "
إذ يرل كثَت من اللغويُت أف ىاتُت الكلمتُت مًتادفتاف  ،كمعنانبا كاحد  ،كىو رؤية الشيء .
يقاؿ  :أبصر الرجل الشيء  ،كآنسو  ،كرآه  ،إذا نظر إليو بعينيو .
كقد استخدـ القرآف اللفظتُت كبصيغ ـبتلفة  ،فكلمة " أبصر " كردت عدة مرات يف القرآف  ،فعبل ماضيا  ،كفعبل مضارعا ،
صر  ،أىب ً
ً
صر  ،ككلها دبعٌت اإلبصار سواء كاف اإلبصار رؤية عينية  ،أك كاف بصَتة قلبية .
صىر  ،يػيٍب ي ٍ
كفعل أمر  :أىبٍ ى
ست مرات ،
فلماذا عدؿ القرآف عن كلمة أبصر ليستعمل بدؽبا كلمة " آنس " فقد كردت " آنس " يف صيغتها الفعلية ى
طبس مرات كردت فعبل ماضيا  ،كمرة كاحدة فعبل مضارعا  ،كقد كردت اللفظة أربع مرات يف قصة موسى  ،عندما أبصر
مصر .
النار عند جانب جبل الطور  ،كىو  ،كىو عائد من مدين إىل ى
 - 1عبد الفتاح الشُت  ،صفاء الكلمة  ،ص . 9- 8
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قاؿ تعاىل  :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼطو 14 :
كقاؿ تعاىل  :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ النمل 7 :

كقاؿ تعاىل :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ القصص 29 :
ىذه مواضع أربعة ذكر فيها فعل " آنس " يف اإلخبار عن النار اليت رآىا موسى  ، فلماذا قاؿ  " :آنست نارا" كمل يقل
أبصرت أك رأيت نارا ؟ كما الفرؽ بُت اإليناس كاإلبصار ؟
كمر يف
فلو استحضرنا اعبو الذم آنس فيو النار جبانب الطور  :سار موسى  بأىلو من مدين  ،كعاد هبم إىل مصر ٌ ،

اؼبقدس " طول" كىو الواقع جبانب جبل الطور  ،كؼبا كصل ىناؾ كاف الوقت
طريق العودة إىل سيناء  ،ككصل إىل الوادم ى
كضل موسى  الطريق  ،كمل يعرؼ أين يسَت  ،كبذلك اجتمع عليو الظبلـ كالُبد كاغبَتة
ليبل  ،ككاف اعبو باردا جدا َّ ،
فكل ىذه األسباب أدخلت على نفس موسى اػبوؼ .

ستحل اؼبشكلة اليت يبر هبا ،
كبينما ىو كذلك إذ أبصر كرأل نارا مشتعلة جبانب جبل الطور  ،فاستبشر هبا خَتا  ،ألهنا
ُّ
حيث رجا أف هبد عندىا أحدا يسألو عن الطريق  ،أك أف يأخذ منها جذكة أك قبسا من النار ليصطلي أىلو عليو .
كىذا كاضح يف كلمات اآليات ( :ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ) ؛ فلما آنس النار من بعيد  ،كاستبشر هبا خَتا  ،قاؿ
ألىلو ( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ) مث ذكر ؽبم ما يتوقع كيرجو أف هبده عندىا ( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ) ك (ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) فهل يطلق لفظ " أبصر " على
أم شيء آخر ؛ إنو إبصار كزيادة  ،فإيناس موسى للنار
إبصار النار من بعيد ؟ إنو مل يبصرىا بعينيو ؾبرد إبصار  ،كما يبصر َّ
ىو مع األنس كاالستبشار كالطمأنينة كالسكينة  ،كالرجاء ؛ عينو أبصرت إىل النار كقلبو اطمأف إىل النار  ،كنفسو انشرحت
على النار  ،كمشاعره كأحاسيسو استأنست هبا .
كىذه اؼبعاين كلها ال توجد يف قولو  :أبصر من جانب الطور نارا ؛ كإمبا توجد يف قولو  ( :آنس من جانب الطور نارا )
كتصريح موسى  ، ألىلو قائبل  :إين آنست نارا .
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فاإليناس ليس ؾبرد إبصار  ،بل ىو إبصار بالعُت  ،كاستئناس بالنفس كالقلب كاؼبشاعر كاألحاسيس  ،كمن ىنا تكتسب
لفظة ( آنس ) داللة إوبائية أخرل ردبا كانت أبعد من الداللة األكىل  ،كىي أف النور اإلؽبي يدخل السكينة كالطمأنينة يف
النفوس  ،كيدفئ القلوب كاألركاح  ،كانو قبس يهتدم اإلنساف على ضوئو اؼبنَت إىل الصراط اؼبستقيم .
عُب
كعند استصحابنا ىذه الظبلؿ اليت يلقيها " اإليناس " نعرؼ حكمة التعبَت باإليناس عند بلوغ اليتامى الرشد  ،حيث َّ
القرآف بلفظ " آنستم " كليس " كجدمت" كذلك يف قولو تعاىل  :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ النساء 6 :
كنعرؼ الفرؽ بُت االستئناس كاالستئذاف عند زيارة اآلخرين  ،كالتعبَت باألكؿ دكف الثاين يف قولو تعاىل :ﭽ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﭼ النور ، 42:كاالستئناس حركة نفسية
شعورية ذاتية .

1

كالتعبَت بكلمة مستأنسُت دكف متكلمُت يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﭼ األحزاب 53 :
فاالستئناس فيها ليس ؾبرد استئذاف كما كىم الذين فسركه بذلك  ،كإمبا ىو حس اإليناس ألىل البيت قبل دخولو  ،كال
الضرائب  ،أك الدائن  ،كإمبا ىو االستئذاف ليس فيو حس
يسوغ يف العربية أف يقاؿ مثبل  :استأنس الشرطي  ،أك جايب ٌ
2
إيناس  ،كما ال يسوغ استعماؿ " آنس " يف رؤية عدك أك نار حريق  ،أك يف ظباع ىزمي رعد كزئَت كحش .
ك من اآليات اليت انتقيت ألفاظها انتقاء عجيبا بغية التأثَت يف اؼبخاطبُت قولو تعاىل َّ  :بأَُّّيَب اننَّبطُ ارَّقٌُا سَثَّكُىْ إٌَِّ صَنْضَنَةخَ
انسَّبعَخِ شَِْءٌ عَظِْىٌٌَّْ،وَ رَشًَْ َيَب رَزْىَمُ كُمُّ يُشْضِعَخٍ عًََّب أَسْضَعَذْ ًَرَضَعُ كُمُّ رَادِ حًَْمٍ حًَْهَيَب ًَرَةشٍَ اننَّةبطَ سُةكَبسٍَ ًَيَةب ىُةىْ
ثِسُكَبسٍَ ًنَكٍَِّ عَزَاةَ انهَّوِ شَذِّذٌ اغبػج  ، 2-1:تبدأ اآلية بنداء الناس كلهػم اؼبػؤمنُت كاؼبشػركُت  ،فاػبطػاب يعػم حكمػو
اؼبكلفُت عند النزكؿ كمن يأتوف بعدىم يوـ القيامة ؛ يطالبهم بتقول اهلل كقد عُب عن الػذات اإلؽبيػة بصػفة الػرب  ،كقػد جػاء
مضػػافا إىل ضػػمَت اؼبخػػاطبُت كذلػػك » إوبػػاء إىل اسػػتحقاقو أف يتقػػي لعظمتػػو باػبالقيػػة  ،كإىل جػػدارة النػػاس بػػأف يتقػػوه ألنػػو
3
بصفة تدبَت الربوبية ال يأمر كال ينهي إال لرعي مصاحل الناس كدرء اؼبفاسد عنهم « .
 - 1اػبالدم  ،صبلح عبد الفتاح  ،لطائف قرآنية  ،ط ، 1دار القلم  ،دمشق  ، 1992 ،ص . 99
 - 2عائشة عبد الرضبن  ،اإلعجاز البياين للقرآف  ،ص. 218
 - 3ؿبمد الطاىر بن عاشور  ،تفسَت التحرير كالتنوير  ،ج ، 17ص. 186
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"إف زلزلة الساعة شيء عظيم" كىذه اعبملػة يف موضػع العلػة لتػأمر بػالتقول كقػد أكػدت ىنػا ب ػ "إف" كالػيت ىػي مػن أقػول
أدكات التوكيد حيث تريد العبػارة » أف تػوقظ الػنفس اإلنسػانية مػن سػباهتا العميػق ك تطلعهػا علػى أىػوؿ يػوـ القيامػة فنراىػا
هتز النفوس حبركفها ك كلماهتا لتلتفت إىل ما ينجيها يف ذلك اليوـ العظيم ك لتثبت حقيقتو بطريقة الًتىيب « .

1

ك الزلزلػػة ظػػاىرة معركفػػة  ،ك حقيقتهػػا ربريػػك شػػديد بػػأف يضػػاعف زليػػل األشػػياء عػػن مقارىػػا  ،كمراكزىػػا مػػن أثػػر ضػػغط
ؾبارم اؽبواء الكائن يف طبقات األرض القريبة من ظاىر األرض ك ىي من الظواىر األرضية اؼبرعبة بشناعتها خسف األشػياء
يف باطن األرض ك إضافة " الزلزلة " إىل الساعة على معٌت ( يف ) أم الزلزلة اليت ربػدث كقػت حلػوؿ السػاعة  ،أك أف تكػوف
على تقػدير الفاعلػة ؽبػا كأهنػا ىػي الػيت تزلػزؿ األشػياء علػى اجملػاز اغبكمػي فتكػوف الزلزلػة مصػدرا مضػافا إىل فاعلػة  ،ك يبكػن
ضبل الزلزلة على اغبقيقة أك تكوف ؾبازا عن األىواؿ ك اؼبفزعات اليت ربصل يوـ القيامة .

2

ك العظيم  :الضخم ك ىو ىنا استعارة للقول الشديد ك اؼبقاـ يفيد أنو شديد يف الشر  ، 3ك الضمَت يف" تركهنا " عائد على
الزلزلة .
ك الذىوؿ  :نسياف ما من شأنو أف ال ينسى لوجود مقتضى تػذكره  ،إمػا ألنػو حاضػر  ،أك ألف علمػو جديػد  ،ك إمػا ينسػى
لشا غل عظيم عنو  ،فذكر لفظ الذىوؿ ىنا دكف النسياف ألنو أدؿ على شدة التشاغل .

4

كاألصل يف لغة العرب أف لفظة " يمرضع " – بدكف التاء  ، -كصػف خػاص بػاؼبرأة  ،كال يكػوف ىػذا الوصػف للرجػل  ،كؽبػذا

ال تػدخل التػػاء عليهػػا  ،إذ األمػػور اػباصػػة بػػاؼبرأة ال تػػدخلها التػػاء  ،فػبل يقػػاؿ  :رجػػل مرضػػع  ،كامػرأة مرضػػعة  ،كإمبػػا يقػػاؿ :
امرأة مرضع .
كذلك ال يقاؿ  :رجل حامل  ،كامرأة حاملة  ،كإمبا يقاؿ  :امرأة حامل إذا كانت يحٍبلى  ،فػإذا ضبلػت شػيئا علػى ظهرىػا أك
على رأسها  ،فيقاؿ حينئذ  ":حاملة " أك " ضبَّالة " بالتاء  ،قاؿ تعاىل ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ اؼبسد ، 4 :
ك قد عُب بلفظ "مرضعة " دكف " مرضع " ذلك أف اؼبرضع من ؽبا كلد ترضعو  ،كاؼبرضعة  :من ألقمت الثدم للرضيع ،
فالتعبَت بػ"مرضعة " أبلغ من مرضع يف ىذا اؼبقاـ  ،فاؼبرأة قد تذىل عن الرضيع إذا كاف غَت مباشر للرضاعة فإذا التقم الثدم

 - 1بدرية بنت ؿبمد  ،من ببلغة القراف يف ؾبادلة منكرم البعث  ،ط  ، 1دار الراية للنشر كالتوزيع  ،الرياض  ،السعودية 1417 ،ق  ،ص . 264
 - 2ؿبمد الطاىر بن عاشور  ،التحرير ك التنوير  ،ج ، 17ص ، 187ك الكشاؼ  ،الزـبشرم  ،ج ، 3ص24
 - 3ؿبمد الطاىر بن عاشور  ،اؼبصدر نفسو  ،ج ، 17ص. 188
 - 4ؿبمد الطاىر بن عاشور  ،اؼبصدر نفسو  ،ص.189
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ك اشتغلت بإرضاعو مل تذىل عنو إال ألمر ىو أعظم عندىا من اشتغاؽبا بالرضػاع . 1فهػي تنػزع ثػديها عػن فيػو لدىشػتها فبػا
تػػرل مػػن األى ػواؿ  ،ك يف اختيػػار األـ كاإلرضػػاع داللػػة أخػػرل  ،ىػػي أف غػػَت اؼبرضػػعة سػػوؼ يػػذىل ىػػو أيضػػا  ،س ػواء أكػػانوا
رجاال أـ نساء ذلك أف شفقة األـ على االبن أشد من شفقة األب  ،كشفقتها على الرضػيع أشػد مػن شػفقتها علػى غػَته ،
ك كػل ذلػك يػدؿ بداللػػة األ ٍىكىىل علػى ذىػوؿ غَتىػا مػػن النسػاء ك الرجػاؿ  » ،كقػػد حصػل مػن ىػذه الكنايػػة داللػة علػى صبيػػع

اللوازـ ألف داللة الكناية عقلية ك ليست لفظية « .

2

ك يف "تذىل كل مرضعة " كناية على أف اؽبوؿ يلزـ اعبميع من رجاؿ ك نساء فليس األمر مقصورا على اؼبرضعات
فحسب  ،بل ىو عاـ للجميع  ،ذلك أنو إذا مشل الركع كالفزع اؼبرضع  ،فهو لباقي اػبلق أمشل » ألف خصوصية ىذا اؼبعٌت
هبذا اؼبقاـ أنو أظهر يف تصوير حالة الفزع ك اؽبلع  ،حبيث يذىل فيو من ىو يف حاؿ شده التيقظ لوفرة دكاعي اليقظة ك
ذلك ألف اؼبرأة لشدة شفقتها كثَتة االستحضار ؼبا تشفق عليو  ،ك أف اؼبرضع أشد النساء شفقة على رضيعها ك أهنا يف
حاؿ مبلبسة اإلرضاع أبعد شيء عن الذىوؿ فإذا ذىلت عن رضيعها يف ىذه األحواؿ َّ
دؿ ذلك على أف اؽبوؿ العارض ؽبا
ىوؿ خارؽ للعادة  ،ك ىذا من بديع الكناية عن شدة ذلك اؽبوؿ ألف استلزاـ ذىوؿ اؼبرضع عن رضيعها لشدة اؽبوؿ يستلزـ
3
"عما أرضعت "عن
ش ٌدة اؽبوؿ لغَتىا بطريق ٍ
األكىل  ،فهو لزكـ بدرجة ثانية  ،كىذا النوع من الكناية يسمى اإلوباء «  ،ك ٌ

إرضاعها أك عن الذم أرضعتو كىو الطفل  ،كيف التعبَت بػ"ما "اؼبوصولة كصلتها يف تعريف اؼبذىوؿ عنو دكف أف يقوؿ ابنها

»للداللة على أهنا تذىل عن شيء ىو نصب عينيها كىي يف عمل متعلق بو كىو اإلرضاع زيادة يف التى ىك ٍِّت عن ش ٌدة اؽبوؿ
«.

4

كقولو " كتضع كل ذات ضبل ضبلها "أم تضع جنينها لش ٌدة اضطراب نفسها من كثرة الفزع كالرعب كىو كناية أيضا

كقولو " تذىل كل مرضعة " فعن اغبسن قاؿ  :تذىل اؼبرضعة عن كلدىا لغَت فطاـ كتضع اغبامل ما يف بطنها لغَت سباـ، 5
كيف اختيار " ذات ضبل " بدال من "حامل "سر بديع ذلك أ ٌف » اغبامل تطلق على اؼبهيأة للحمل كعلى من ىي يف أكؿ

ضبلها كمبادئ و فإذا قيل ذات ضبل مل يكن إال ؼبن قد ظهر ضبلها كصلح للوضع كامبل أك سقطا كما يقاؿ ذات الولد «، 6
"كترل الناس سكارل كما ىم بسكارل " كالسكراف ىو الذم اختل عقلو كاضطرب من فرط شرب اػبمر كىو تشبيو غباؽبم
 -1ابن القيم  ،التفسَت القيم  ،ص،.383
 -2الطاىر بن عاشور  ،التحرير ك التنوير  ،ج ، 17ص . 189
 –3الطاىر بن عاشور  ،ااؼبصدر نفسو  ،ج  ، 17ص. 194-189
 - 4الطاىر بن عاشور ،اؼبصدر نفسو  ،ج ، 17ص . 194
 - 5الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 3ص. 26
 - 6ابن القيم  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 383
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فما ىم بسكارل حقيقة كلكن اضطربت عقوؽبم كفقدت سبيٌزىا ؼبا أرىقهم من األىواؿ اليت شاىدكىا كىذا إلظهار ش ٌدة
الفزع يف ذلك اليوـ العظيم »حىت يبدك للرائي أنو قد ذىبت عقوؽبم بسكر  ،كلكن األمر ليس كذلك  ،لذا أكدت اآلية

السك ًر عنهم بالتعبَت باعبملة االظبية لتأكيد استمرار النفي اغباصل قبل « ، 1كيف ؾبيء الفعل " رأل " مرة بصيغة
نفي ُّ
اعبمع " تركهنا " ،كمرة بصيغة اإلفراد " ترل " علة  ،ذؾ أ ٌف الزلزلة أمر مشاىد من طرؼ اعبميع ٌأما ذىوؿ اؼبرضعات ككضع
ذكات اغبمل كزببط الناس كالسكارل ليس متاحا للجميع مشاىدتو .

إف ىذا النسيج احملكم ؼبا رأيناه يف بناء اآليات القرآنية السابقة  ،سواء أكاف متصبل باؼبفردات أك باؼبعٌت  ،كىذا اإلحكػاـ
الفػػٍت الرائػػع ليمػػنح الصػػورة القرآنيػػة دقٌػػة كيزيػػدىا قػ ٌػوة ؛ إذ أننػػا نلمػػس فيهػػا حلػػوؿ األلفػػاظ يف مواضػػعها  ،كدقٌػػة يف انتقائهػػا ،
كترتيبها حسب األنبية  ،كمتانة يف سبكها  ،كإحكاما يف تركيبها  ،كغزارة يف معانيها كسبلسة يف نسقها .

ػل اإلرضػػاع  ،دكف التهيػػؤ لػػو كاختيػػار لفظػػة " ذات ضبػػل "
فػػالتعبَت القػػرآين آثػػر لفظػػة " اؼبرضػػعة " بالتػػاء إذ يتحقػػق معهػػا فعػ ي
حيث يتحقق معو كجود اغبمػل  ،كقبولػو للوضػع  ،كػل ذلػك لتصػوير اؽبػوؿ العظػيم  ،كسبثيػل الشػدة الكبػَتة الػيت تقػع يف ذلػك

اليوـ .
ػاص معنػاه  ،كلػو كػاف أحػد اللفظػُت يف
فنرل الدقػة الواضػحة يف التعبػَت القػرآين  ،كالتحديػد الكامػل للفػظ  ،كاإلتيػاف بػو يف خ ٌ

موضع اآلخر ألكقع السامع صػاحب الفطػرة السػليمة  ،كالطبػع اؼبػوايت  ،كالػذكؽ اللغػوم يف حػَتة كارتبػاؾ كأدخػل عليػو اللٌػبس
كاػبلط .

2

نعم لقد ىندست ىذه اآليات ىندسة فريدة عجيبة  ،حىت صار كل لفظ فيهػا يتعلػق بػاآلخر مػتمكن يف موضػعو ال يبكػن
أف ينوب عنو غَته  ،فعبثا وباكؿ اإلنساف أف هبد لفظا يضعو بدال مػن لفظػة  ،فلػو انتزعهػا مػن مكاهنػا الهنػد البنيػاف كلفسػد
البياف  ،مع أهنا لفظة مألوفة بسيطة متداكلة كما رأينا حينما كقفنا عند معناىا اللغوم  ،فالقرآف يبٍت عباراتو من اؼبػواد اللغويػة
نفسػػها الػػيت يب ػػٌت منهػػا الع ػػرب عبػػاراهتم لكػػن هبندس ػػة ـبتلفػػة متمي ػػزة ؛ إذ أف » صػػنعة البيػػاف كص ػػنعة البنيػػاف  ،فاؼبهندس ػػوف
ا لبناءكف ال ىبلقوف مادة بناء مل تكن يف األرض كال ىبرجوف يف صػنعتهم عػن قواعػدىا العامػة كال يعػدك مػا يصػنعونو أف يكػوف
جدرانا مرفوعة  ،كسقفا موضوعة  ،كأبوابا مشرعة  ،كلكنهم تتفاضل صناعتهم كراء ذلك يف اختيػار أمػا اؼبػواد كأبقاىػا علػى
الػػدىر كأ ىكنَّهػػا للنػػاس مػػن اغبػ ٌػر كالقػػر ٌ ،كيف تعميػػق األسػػاس كتطويػػل البنيػػاف كزبفيػػف احملمػػوؿ منهػػا علػػى حاملػػو  ،كاالنتفػػاع

باؼبساحة اليسَتة يف اؼبرافق الكثَتة ك ترتيب اغبجرات ك األهباء  ،حبيث يتخللها الضوء كاؽبواء  ،فمنهم من يفي بذلك كلو ،

 - 1بدرية بنت ؿبمد  ،اؼبرجع السابق  ،ص.265
 - 2عبد الفتاح الشُت  ،صفاء الكلمة  ،ص . 79
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ىبل شيء أك أشياء إىل فنػوف مػن الزينػة ك الزخػرؼ يتفػاكت الػذكؽ اؽبندسػي فيهػا تفاكتػا بعيػدا ؛كػذلك
أك جلٌو  ،كمنهم من ِّ
أىل اللغة الواحدة يؤدكف الغرض الواحد على طرائق شىت يتفاكت حظها يف اغبسن ك القبػوؿ  ،ك مػا مػن كلمػة مػن كبلمهػم
ك ال كضع من أكضاعهم خػارج عػن مػواد اللغػة ك قواعػدىا يف اعبملػة ك لكنػو حسػن االختيػار يف تلػك اؼبػواد ك األكضػاع قػد
يعلو بالكبلـ حىت يسًتعي ظبعك  ،ك يثلج صدرؾ ك يبلك قلبك  ،ك سوء االختيار يف شيء منو ذاؾ قد ينزؿ بو حىت سبي ُّجػو
أذنك ك تغثي منو نفسػك ك ينفر منو طبعك « .

1

القوة  ،كتثَتىا كربفزىػا للتجػاكب كالتفاعػل ،
إضافة إىل ذلك كلو قبدىا تبعث يف النفس اىتزازا مشبعا باإلعجاب كاالنبهار ك ٌ
عمػػا أرضػػعت  ،تنظػػر كال تػػرل  ،كتتحػػرؾ كال تعػػي ،
فهػػي ترسػػم مشػػهدا مػػذىبل مفزعػػا » مشػػهد حافػػل بكػػل مرضػػعة ذاىلػػة ٌ

ػركع ينتاهبػا  ،كبالنػاس سػكارل كمػا ىػم بسػكارل يتبػدل السػكر يف نظػراهتم الذاىلػة كيف
كبكل حامػل تسػقط ضبلهػا للهػوؿ اؼب ٌ

خطواهتم اؼبًتكبة  .مشهد مزدحم بذلك اغبشػد اؼبتمػاكج تكػاد العػُت تبصػره بينمػا اػبيػاؿ يػتمبله  ،كاؽبػوؿ الشػاخص يذىلػو ؛
فبل يكاد يبلغ أقصاه  ،كىو ىوؿ حي ال يقػاس بػاغبجم كالضػخامة كلكػن بوقعػو يف النفػوس اآلدميػة يف اؼبرضػعات الػذاىبلت
عما أرضعن كاغبوامل اؼبلقيات ضبلهن  ،كالسكارل كما ىم بسكارل .
ٌ

2

السنة  :فاؼبتتبع لبلستخداـ القرآ ين يلحظ أف ىناؾ فرقا بُت لفظي سنة كعاـ  ،ىذا التفريق لو دققنا النظر فيو
 العاـ ك ٌسوؼ قبد أف العامل النفسي ىو أحد أىم ما يبكن تلمسو يف إدراؾ ىذا الفرؽ  ،يؤكد كجود ىذا الفرؽ كوف اللفظُت كردا
معا يف سياؽ كاحد  ،قاؿ عز كجل  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ يوسف  49 – 22:كقاؿ تعاىل  :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ الكهف  42 :كقاؿ أيضا  :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ العنكبوت  42 :كقاؿ تعاىل  :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸
﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂       ﭼ البقرة ، 422 :
كقاؿ :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ األعراف 431 :

 -1عبد اهلل دراز  ،النبأ العظيم  ،ص. 94
-2سيد قطب  ،مشاىد القيامة  ،ص. 222
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السنة يف اغبوؿ الذم فيو اعبندب ،
تنبو ؽبذا الفرؽ اإلماـ الراغب  ،فقاؿ  « :السنة  :عبارة عن اعبدب  ،كأكثر ما تستعمل َّ
السنة  ،قاؿ الشاعر  :ؽبا أرج ما حوؽبا غَتي يم ٍسنًت  ، 1كيف معٌت العاـ قاؿ الراغب « :
ت القوـي  :أصابتهم َّ
ىسنى ى
يقاؿ  :أ ٍ
العاـ كاسنة  ،لكن كثَتا ما تستعمل السنة يف اغبوؿ الذم يكوف فيو الش ٌدة كاعبدب  ،كؽبذا يعُب عن اعبدب بالسنة  ،كالعاـ
دبا فيو الرخاء كاػبصب  ،قاؿ  " :عاـ فيو يغاث الناس " كقاؿ  :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ
العنكبوت  ،42 :ففي كوف اؼبستثٌت منو بالسنة  ،كاؼبستثٌت بالعاـ لطيفة. 2»..
يلحظ فبا تقدـ أف الفرؽ اغبقيقي بُت اللفظُت عائد إىل اؼبعٌت النفسي  ،كإال فاؼبدة الزمنية كاحدة  ،لكن الذم يبيز بينهما
ىو األمر النفسي  ،فحُت تكوف اؼبدة انقضت بالرخاء كاالستقرار  - ،كىو تابع ؼبا يف النفس – فهو العاـ  ،كإف كاف
بالقحط كاعبدب فهي سنة  ،فاألمر النفسي ال غَت ىو اؼبميز .

3

إف دقة اختيار اللفظة ترتكز على معٌت اعبملة عامة  ،لتسيطر على دقائقها كخصائص صفاهتا كلتؤدم اؼبعٌت بصفة ـبتارة
مقبولة يف النفس  ،إف صفاهتا اؼبتعددة لتشع يف اعبملة نوعا خاصا من ركنق العرض  ،فقولو تعاىل  :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ
نعما " كىي بسيطة جزلة كشيقة  ،تبعث االطمئناف كالراحة يف نفس القارئ  ،إهنا تستوحي
النساء  ، 25 :يعرض لفظة " ٌ

كل ىذه الصفات من اؼبعٌت العاـ لآلية  ،لتحل يف مكاهنا الطبيعي كلفظة ـبتارة دقيقة يف ىذا االختيار .

إف صعوبة أك استحالة استبداؿ لفظة بأخرل يف القرآف  ،تؤكد الدقة  ،كىي خاصية تعم القرآف كلو بدكف استثناء  ،إننا
نلمس ذلك بوضوح يف ؾباؿ تنوعها  ،فدقة االختيار اليت أ كضحت معاؼبها  ،يزيدىا كضوحا توال اآليات يف ىذا اؼبيداف .
يقوؿ تعاىل  :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭼ الفتح  ، 29:فلفظة " يبتغوف " اؼبختارة بدؿ " يبغوف " أك " يرجوف " أك
" يريدكف " أك " يلتمسوف " ربل نفسا يشع بتواضع النفس اإلنسانية  ،تلتمسو من خالقها  ،فاآلية بفضل " يبتغوف "
تعرض علينا نفسا بسيطة  ،مدينة لرهب ا كفضلو  ،خانعة عبُبكتو كعظمتو  ،كلذلك كانت لفظة " يبتغوف " اؼبختارة لنقل
حقيقة ركح كنفس الرسوؿ كأصحابو  ،فدقة االختيار تشارؾ يف إبراز اؼبعٌت بدقة كأمانة .

 - 1الراغب األصفهاين  ،اؼبفردات  ،ص . 244
 - 2الراغب األصفهاين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 354
 - 3اعبيوسي  ،التعبَت القرآين كالداللة النفسية  ،ص. 257
 - 4عمر السبلمي  ،اإلعجاز الفٍت يف القرآف  ،ص . 78
230

4

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكلمة القرآنية وتأثيرها النفسي
السر يف إيثار كلمة على أخرل  ،كلكنو ال يلبث أف هبد ظبو التعبَت القرآين فمن
كقد وبتاج اؼبرء إىل الًتيث كالتدبر  ،ليدرؾ ٌ

ذلك قولو تعاىل  :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ

طه 62 – 63 :

فقد يبدك للنظرة العاجلة أف الوجو أف يقاؿ  :إما أف ً
تلقي كإما أف نيلقي  ،كردبا توىم أف سر العدكؿ يرجع إىل مراعاة النغم
اؼبوسيقي فحسب  ،حىت تتفق الفواصل يف ىذا النغم  ،كذلك ما يبدك بادئ الرأم  ،أما النظرة الفاحصة فإهنا تكشف رغبة
القرآف يف تصوير نفسية ىؤالء السحرة  ،كأهنم مل يكونوا يوـ ربدكا موسى بسحرىم خائفُت أك شاكُت يف قباحهم  ،كإمبا
كاف األمل يبؤل قلوهبم يف نصر مؤزر عاجل  ،فهم ال ينتظركف ما عسى أف تسفر عنو مقدرة موسى عندما ألقى عصاه  ،بل
كانوا مؤمنُت بالنصر سواء أألقى موسى أكال  ،أـ كانوا ىم أكؿ من ألقى .

1

أم
كقد ٌبُت السر الدقيق يف بناء األلفاظ اؼبناسبة ؼبعانيها ابن عطية إذ قاؿ  « :إذا ترتبت اللفظة من القرآف يعلم بإحاطتو ُّ

يعمهم اعبهل  ،كالنسياف
كتبُت اؼبعٌت بعد اؼبعٌت  ،مث كذلك من أكؿ القرآف إىل آخره  ،كالبشر ُّ
لفظة تصلح أف تلي األكىل ٌ ،
كالذىوؿ  ،كمعلوـ ضركرة أف بشرا مل يكن قط ؿبيطا  .فبهذا جاء نظم القرآف يف الغاية القصول من الفصاحة  ،ككتاب اهلل

لو نزعت منو لفظة مث أدير لساف العرب يف أف يوجد أحسن منها مل يوجد ». 2
كجعل اعبرجاين ىذه الدقة من مزايا إعجاز القرآف فقاؿ  « :أعجزهتم مزايا ظهرت ؽبم يف نظمو كخصائص صادفوىا يف
سياؽ لفظو  ،كبدائع راعتهم يف مبادئ آيو كمقاطعها  ،كؾبارم ألفاظها كمواقعها  ،كيف مضرب كل مثل  ،كمساؽ كل ىخ ىُب
 ،كصورة كل عظة كتنبيو  ،كإعبلـ كتذكَت  ،كترغيب كترىيب  ،كمع كل حجة كبيرىاف  ،كصفة كتبياف  ،كهبرىم أهنم تأملوه

كعشرا عيشرا  ،كآية آية  ،فلم هبدكا يف اعبميع كلمة ينبو هبا مكاهنا كلفظة ينكر شأهنا  ،أك يرل أف غَتىا
سورة سورة  ،ي
3
أصلح  ،أك أحرل كأخلق  ،بل كجدكا اتٌساقا هبر العقوؿ  ،كأعجز اعبمهور  ،كنظاما كالتئاما  ،كإتقانا كإحكاما » .

كقد ٌبُت اػبطايب أنو ال توجد ألفاظ أفصح  ،كال أجزؿ  ،كال أغرب  ،من ألفاظ القرآف الكرمي  ،فقاؿ  « :اعلم أف القرآف

عزت قدرتو  ،كتنزيو
أصح اؼبعاين  ،من توحيد لو ٌ
مضمنا ٌ
إمبا صار معجزا ألنو جاء بأفصح األلفاظ يف أحسن نظوـ التأليف ٌ

لو يف صفاتو  ،كدعاء إىل طاعتو  ،كبياف دبنهاج عبادتو ؛ من ربليل كربرمي  ،كحظر كإباحة  ،كمن كعظ كتقومي كأمر دبعركؼ

 - 1أضبد بدكم  ،من ببلغة القرآف  ،ص . 55
 - 2ابن عطية  ،احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز  ،د ط  ،اجمللس األعلى للشؤكف اإلسبلمية  ،القاىرة  ، 1974 ،ج  ، 1ص. 52
 - 3اعبرجاين  ،دالئل اإلعجاز  ،ص . 39
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كل شيء منها موضعو الذم ال يرل شيئا أكىل منو
كهني عن منكر  ،كإرشاد إىل ؿباسن اػببلؽ  ،كزجر عن مساكئها كاضعا ٌ

 ،كال يرل يف صورة األمر أليق منو . 1»...

فالقرآف الكرمي يتأنق يف اختيار ألفاظو  ،كؼبا بُت ىذه األلفاظ من فركؽ دقيقة يف داللتها  ،يستخدـ كبل حيث يؤدم معناه
يف دقة فائقة  ،تكاد هبا تؤمن بأف ىذا اؼبكاف كأمبا خلقت لو تلك الكلمة بعينها  ،كأف كلمة أخرل ال تستطيع توفية اؼبعٌت
الذم كفت بو أختها  ،فكل لفظة كضعت لتؤدم نصيبها من اؼبعٌت أقول أداء  ،كلذلك ال قبد يف القرآف ترادفا  ،بل فيو كل
كلمة ربمل إليك معٌت جديدا .
قاؿ األستاذ أضبد أبو زيد  « :يبدك أف الكلمة القرآنية زبتار بدقة متناىية  ،كتوضع يف موضعها يف اآلية بإحكاـ تاـ هبمع
ؽبا بُت مناسبة السياؽ القريب  ،كمناسبة السياؽ البعيد » .

2

كيقوؿ ؿبمد عبد اهلل دراز  « :كتقرأ القطعة من القرآف الكرمي فتجد يف ألفاظها من الشفوؼ كاؼببلسة كاإلحكاـ كاػبلو من
كل غريب عن الغرض يتسابق بو مغزاىا إىل نفسك دكف ك ٌد خاطر كال استعادة حديث  ،كأنك ال تسمع كبلما كلغات ،
بل ترل صورا كحقائق ماثلة  ،كىكذا ىبيل إليك أنك قد أحطت بو يخُبا ككقفت على معناه ؿبدكدا  ،ىذا كلو رجعت إليو

كرة أخرل لرأيتك منو بإزاء معٌت جديد  ،غَت الذم سبق إىل فهمك أكؿ مرة  ،ككذلك حىت ترل للجملة الواحدة أك الكلمة
الواحدة كجوىا ع ٌدة كلها صحيح أك ؿبتمل للصحة ». 3
كقد أشار الرافعي إىل أف القرآف الكرمي انفرد عن كبلـ العرب بركح الًتكيب  ،كخرج بذلك فبا يطيقو الناس  ،إذ تراه ينظر يف
الًتكيب إىل نظم الكلمة كتأليفها مث إىل تأليف ىذا النظم  ،فمن ىاىنا تعلق بعضو على بعض  ،كخرج يف معٌت تلك متعدد
الوجوه اليت يتصرؼ فيها من أغراض الكبلـ كمناحي العبارات على صبلة ما حصل بو من جهات اػبطاب  :كالقصص
كاؼبواعظ  ،كاغبكم كالتعليم كضرب اؼبثاؿ إىل كبوىا فبا يدكر عليو .
كلوال تلك الركح ػبرج أجزاء متفاكتة  ،على مقدار مابُت ىذه اؼبعاين كمواقعها يف النفوس ؛ كعلى مقدار مابُت األلفاظ
كاألساليب اليت تؤديها حقيقة كؾبازا .

4

 - 1اػبطايب  ،بياف إعجاز القرآف  ،ص. 28-27
 - 2أضبد أب و زيد  ،التناسب البياين يف القرآف  :دراسة يف النظم اؼبعنوم كالصويت  ،د ط  ،مطبعة النجاح اعبديدة  ،الدار البيضاء  ،الرباط  ،د ت  ،ص . 176
 - 3عبد اهلل دراز  ،النبأ العظيم  ،ص. 117
- 4مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف كالببلغة النبوية  ،ص . 173
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مث استطرد قائبل  « :كإنك لتحار إذا تأملت تركيب القرآف  ،كنظم كلماتو يف الوجوه اؼبختلفة اليت يتصرؼ فيها  ،كتقعد
أدؿ على غرضك  ،كأصبع ؼبا يف نفسك  ،كأبُت
بك العبارة إذا تأنت حاكلت أف سبضي يف كصفو حىت ال ترل يف اللغة كلها ٌ
ؽبذه اغبقيقة غَت كلمة اإلعجاز  ،كما عسى أف تقوؿ يف كبلـ ترل للفظ من األلفاظ فيو معٌت  ،مث ترل كاف ؽبذا اؼبعٌت يف
الًتاكيب معٌت آخر  ،ىو الذم يفيض على النفس كيتصل هبا  ،فكأنو كبلـ مداخل ككأف اللغة فيو لغتاف .
أم معٌت أعجب من أف تتجاذبك معاين الوضع يف ألفاظ القرآف فًتل اللفظ قارا يف موضعو ؛ ألنو األليق يف النظم  ،مث ألنو
ٌ

مع ذلك الوسع يف اؼبعٌت  ،كمع ذلك األقول يف الداللة  ،كمع ذلك األحكم يف اإلبانة  ،كمع ذلك األبدع يف كجوه الببلغة

 ،كمع ذلك األكثر مناسبة ؼبفردات اآلية ». 1
نستنتج فبا سبق أف ألفاظ القرآف الكرمي يزبتار بعناية فائقة  ،كتيبٌت بناء ؿبكما دقيقا  ،كأف كل لفظ يؤدم معانيو يف اآلية
اليت ىو منها أبلغ أداء  ،كغَته ال وبل ؿبلو  ،كال يؤدم معانيو  ،كذلك ما سنراه فيما نعرضو من أمثلة  ،تبُت دقة القرآف يف
تصريف ألفاظو كمعانيو .
كمن ىذا الباب الفرؽ بُت " اػبشية كاػبوؼ " فقد يظن أهنما دبعٌت كاحد  ،كلكن اػبشية أعلى مرتبة من اػبوؼ  ،فإهنا
مأخوذة من " شجرة خشيَّة " إذا كانت يابسة  ،كذلك فوات بالكلية  ،ك" اػبوؼ " من قوؽبم " ناقة خوفاء " إذا كاف هبا

صت " اػبشية " باهلل يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
داء  ،كذلك نقص كليس بفوات  ،كمن مثَّ يخ َّ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ الرعد 21 :

كما أف ال ٌفق بينهما أيضا بأف اػبشية تكوف من ًعظم اؼبخشي  ،كألف كاف اػباشي قويا  ،كاػبوؼ يكوف من ضعف اػبائف
كإف كاف اؼبخوؼ أمرا يسَتا .
كلذلك كردت اػبشية غالبا يف حق اهلل مثل قولو تعاىل  :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹﮺ ﭼ البقرة 22 :

2

كتفًتؽ اػبشية عن اػبوؼ  ،بأ هنا تكوف عن يقُت صادؽ بعظمة من لبشاه  ،كأما اػبوؼ فيحوز أف وبدث عن تسلط
بالقهر كاإلرىاب .

 - 1مصطفى صادؽ الرافعي  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 174
 - 2عبد الفتاح الشُت  ،صفاء الكلمة  ،ص . 65.66
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كعجيب أمر ىذا البياف اؼبعجز يف اطٌراد نسقو كلطف دالالتو كباىر أسراره  :كل خشية فيو  ،على اختبلؼ صيغها  ،ال
تكوف إال يف اغبياة الدنيا  ،ال يف اآلخرة ىي ؾباؿ االبتبلء  ،كإذا تعلقت اػبشية يف القرآف  ،بأمر ىبشى  ،فإنو الغيب ،
كالسشاعة  ،كاليوـ اآلخر  ،أك العنت  ،كالكساد كاإلمبلؽ  ،كضياع اليتامى  ،كاإلرىاؽ طغيانا ككفرا .
كأما إذا تعلقت بذات  ،ال بأمر  ،فإهنا يف تقدير القرآف  ،ال تكوف إال اػبشية هلل كحده  ،دكف أم ـبلوؽ  ،يطرد ذلك يف
كل مواضع استعماؽبا يف الكتاب كاغبكيم. 1
كقد كردت يف القرآف ألفاظ كثَتة تعُب عن اػبوؼ منها " اػبشية  ،الوجل  ،اإلشفاؽ  ،الوجل  ،الفزع  ،اؽبلع  ،الرعب ،
الوجس "..فهل يبكن لنا أف نستبدؿ أحد ىذه األلفاظ اليت كردت يف القرآف الكرمي بآخر يف مواقع كركدىا ؟ لنأخذ مثبل
قولو تعاىل على لساف موسى  : ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ القصص  33 :ك ﭽ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ طه  ، 62 :كأخرل كردت فيها لفظة خشية ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﭼ المؤمنون  ، 22 :كأدؽ من ذلك ما نلمسو من اقًتاهنا معا يف آية كاحدة  :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ الرعد . 44 :
نلحظ أف اآليات اؼبتقدمة فيها استخداـ لؤللفاظ " خوؼ  ،خشية  ،إشفاؽ " كلو رجعنا إىل معاجم اللغة لندرؾ الفرؽ بُت
ىذه األلفاظ لوجدنا أف :
ليعُب عن حالة نفسية يبر هبا اإلنساف  ،فالبعد النفسي للفظ " اػبوؼ " غَت الذم يف لفظ
اػبوؼ  :لفظ يستخدـ ٌ
اإلشفاؽ  ،فاإلشفاؽ فيو عناية كرفقة كعطف .
كل ذلك من العمليات النفسية اليت تنطوم عليها نفس اإلنساف  ،كىي غَت اػبشية  ،اليت تنشأ من ًعظم اؼبخشي عليو ،
خببلؼ اػبوؼ الذم ىو ناشئ عن ضعف اػبائف يف الغالب  ،كىذا فيو تفاكت بُت بٍت اإلنساف .
كانظر لقولو تعاىل  :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﭼ األعراف  ، 56 :كقولو أيضا يف السورة نفسهاﭽ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ األعراؼ  ، 246 – 245 :كقولو يف األنعاـ  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ األنعاـ 63 :فقد قاؿ يف األعراؼ " خوفا – ًخي ىفة "
ً
كخفيىة .
تضرعا ي
كاػبيفة ىي اػبوؼ  ،كذكر يف سورة األنعاـ ٌ :
 - 1عائشة عبد الرضبن  ،اإلعجاز البياين للقرآف  ،ص. 226
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ذلك أف الدعاء كالذكر اؼبذكورين يف آييت األعراؼ إمبا نبا يف مقاـ العبادة  ،كاػبوؼ اؼبذكور فيهما إمبا ىو اػبوؼ من اهلل
دعاء كذكرا  ،كأما آية األنعاـ فهي يف مقاـ اػبوؼ  ،فبا قد وبيط بالناس يف ظلمات الُب كالبحر  ،فلو ذكر اػبوؼ
النصرؼ إىل ىذه األمور اؼبخوفة كمل ينصرؼ إىل اػبوؼ من اهلل .
كاػبوؼ يف مثل ىذه اؼبواطن فبا يعًتم النفس البشرية  ،كىذا ظاىر معلوـ  ،كقد أكضحتو اآلية كسياقها فقد ذكر تضرعهم
كتذللهم إليو سبحانو قائلُت " لئن أقبانا  "..كطلب النجاة إمبا يكوف من األمور اؼبخوفة  ،كقاؿ بعد ذلك " قل اهلل ينجيكم
 "..فسمى ذلك كربا فاتضح الفرؽ بُت اؼبوضعُت فناسب كل تعبَته .

1

كلقد تنبو علماء العربية على دقة اختيار بعض األلفاظ النفسية من خبلؿ إشاراهتم إىل الفركؽ الدقيقة بُت دالالهتا مستندين
يف ذلك إىل خصوصية االستعماؿ القرآين  ،من ذلك ما ذكره ابن القيم اعبوزيو (ت 571ىػ) من الفرؽ بُت اػبشية كاػبوؼ
اؼبخوؼ ٌ ،أما اغبسية فهي خوؼ
 ،إذ يرل أف اػبوؼ ىو توقع العقوبة كغالبا ما يقًتف حبركة مادية تتمثل يف اؽبرب من ٌ
أخص من اػبوؼ  ،كغالبا ما تقًتف حبركات نفسية من قبيل  :اقبماع القلب ،
مقركف دبعرفة كتعظيم كإجبلؿ  ،كىي
ٌ

كانقباض النفس  ،كالسكوف إىل اهلل بعمل الطاعات  ،كاإلخبلص لو  ،كاالعتصاـ بو خوفا من عذابو .

2

صت اػبشية باألنبياء كالعلماء :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ فاطر  45 :كقاؿ الرسوؿ  « : أما كاهلل
كلذلك يخ َّ

إين ألخشاكم هلل كأتقاكم لو » .

3

ٌأما اإلشفاؽ فاغبالة النفسية اليت تيلحظ فيو غَت اليت يف لفظيت اػبشية كاػبوؼ  ،إذ اإلشفاؽ خوؼ زبالطو الرقة كالعناية
4
كالعطف كضعف القلب  ،كمن مثٌ يقاؿ لؤلـ أهنا تشفق على كلدىا.
لكل كضع نفسي
كعلى ىذا فإف اؼبوقف النفسي ىو الذم يتحكم يف اختيار ىذا اللفظ أك ذاؾ ٌ ،
كيتدخل حىت يف بنيتو  ،ف ٌ

أدؿ كببيانو أكىل  ،كما يف قولو تعاىل :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ فاطر38 :
لفظ ىو عليو ٌ

 - 1فاضل صاحل السامرائي  ،أسئلة بيانية يف القرآف الكرمي  ،ط  ، 1مكتبة التابعُت  ،القاىرة  ،مكتبة الصحابة  ،الشارقة ،اإلمارات 1429 ،ق  2448ـ  ،ص
. 71
 - 2ابن قيم اعبوزيو  ،هتذيب الركحٌ  ،تح :عبد اؼبنعم صاحل العلي العريب  ،ج ، 1ص . 432
 - 3البخارم  ،صحيح البخارم  ،كتاب النكاح  ،رقم اغبديث  ، 563 :ص.615
 - 4أبو ىبلؿ العسكرم  ،الفركؽ يف اللغة  ،ص. 236
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ذكر شوقي ضيف أف كلمة " يصطرخوف " أبلغ من " يصرخوف " لئلشارة إىل أهنم يصرخوف صراخا عنيفا منكرا خارجا عن
حد االعتداؿ  ،كىذا التصوير ؽبذه اغبالة ال يكوف لو مل يػيىزد حرؼ الطاء يف الكلمة. 1

فهذه اغبالة النفسية اليت يسودىا صياح كصراخ كاستغاثة كتضرع  ،البد ؽبا من لفظة تًتصبها بدقة  ،لتنقلها
بضجيجها كانفعاالهتا  ،كقد اختار ؽبا القرآف لفظة ( يصطرخوف ) على كزف ( يفتعلوف )  ،ككأهنا صيغت للتعبَت عن
انفعاالت النفس  ،فصيغتها كجرسها  ،كش ٌدة نطقها كثقلو كتقارب ـبارج حركفها  ،ترشد العقل إىل دالالهتا ،
كتصور ما فيها من قوة يف االنفعاؿ كالتحسر.
كقد صرؼ القرآف الكرمي أ ظباء يوـ القيامة  ،فجاءت مناسبة لبنائها يف اآلية اليت ىي منها  ،كؽبا داللة قوية ترجع إىل مقاصد
الصاخة " يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ النازعات :
السور كاآليات  ،فمن ذلك لفظ " الطٌامة " ك " ٌ
 32كقولو تعاىل :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ عبس . 33 :
طم السيل إذا عبل كغلب  ،فقد طمت على كل شيء
ىذا االختبلؼ لسر ببلغي يف التعبَت  ،ذلك أف اسم " الطامة " من ٌ
 ،كغطت على كل موجود  ،على اؼبتاع اؼبوقوت  ،كعلى الكوف اؼبنظٌم  ،من ظباء مرفوعة  ،كأرض مبسوطة  ،كجباؿ مرساة ،

فهي تأيت على ذلك كلو .

2

الصوت األذف  ، 3فاستعَت لسماء يوـ القيامة ؾبازا  ،ألف الناس
صخ
الصاخة " فهي الصيحة الشديدة من قوؽبم ٌ ،
ي
أما " ٌ
يشق اؽبواء شقا  ،حىت يصل األذف صاخا
ىبرؽ ًص ىماخ األذف  ،فهو ُّ
يصرخوف ؽبا  ،فالصاخة  :لفظ ذك جرس عنيف يكاد ي
ملحا .

كسر بناء كل لفظ من ىذين اللفظُت يف موضعو قد بيٌنو السيوطي بقولو  « :إف اسم الطامة أرىب كأنبأ بأىواؿ القيامة ،
ُّ

صخ بأذنيو مثل أصاخ  ،فاستعَت
طم السيل  ،إذا عبل كغلب  ،كأما الصاخة فالصيحة الشديدة  ،من قوؽبم ٌ
ألهنا من قوؽبم ٌ
خص هبا أبلغ السورتُت يف
على أظباء القيامة ؾبازا  ،ألف الناس يصيخوف ؽبا  ،فلما كانت الطامة أبلغ يف اإلشارة إىل أىواؽبا ٌ
التخويف كاإلنذار .

 - 1شوقي ضيف  ،سورة الرضبن كسور قصار .ط  ،2دار اؼبعارؼ،القاىرة  ،مصر 1984،ـ  ،ص . 54
 - 2ينظر  :ابن منظور  ،لساف العرب  ،مج ، 4ج ، 29ما دة طمم  ،ص. 2649
 - 3ينظر  :ابن منظور  ،لساف العرب  ،مج ، 4ج ، 27ما دة صخخ  ،ص. 2447
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كعلى ذلك بنيت سورة " النازعات " أال ترل قولو  :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯖ ﯗ ﭼ النازعات  2 - 6 :ككصف
بعد  ،كابتداء السورة كختامها زبويف كترىيب  ،فناسبها أشد العبارتُت موقعا  ،كأرىبها  ،كأما
الطامة الكُبل  ،كما أتبع بو ي
سورة عبس فلم تنب على ذلك الغرض  ،كإمبا بنيت على قصة عبد اهلل بن أـ مكتوـ العمى كذلك مشهور  ،مث كرد قولو " :
الصاخة " عقب التذكَت بقولو  " :كبل إهنا تذكرة " كالتذكَت لبلعتبار .
فإذا جاءت ٌ
فسورة النازعات على اعبملة أش ٌد يف التخويف كالًتىيب فناسبها أبلغ العبارتُت من أظباء يوـ القيامة ». 1
قولو تعاىل ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ األنعام 424 :ﭧ ﭨ ﭽ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﭼ اإلسراء . 34 :
فالواضح من اآليتُت النهي عن قتل األكالد  ،كمقت ؽبذه الفعلة األثيمة  ،فلماذا قاؿ يف األكىل " من إمبلؽ" كيف األخرل "
خشية إمبلؽ " ؟
لو عدنا إىل السياؽ لوجدنا اؼبخاطب يف اآليتُت ـبتلف  :ففي األكىل اػبطاب موجو على الفقراء اؼبملقُت بالفعل  ،كذلك
اغبق على رزقو أكال  ،مث على رزؽ أكالده فيقوؿ  " :كبن
الفقَت اؼبملق يهتم برزقو قبل أف يهتم برزؽ غَته  ،كلذلك يطمئنو ُّ
نرزقكم " أم يا أصحاب اإلمبلؽ " كإياىم " أم كنأيت برزؽ األكالد أيضا .
أما اآلية الثانية  ،فاػبطاب فيها لؤلغنياء  ،كاؼبعٌت  :ال تقتلوا أكالدكم خشية فقر وبصل لكم بسببو  ،فالفقر ىنا غَت موجود
 ،بل ىو مًتقب  ،كؽبذا حسن " كبن نرزقهم كإياكم " أم ن أيت برزقهم معهم  ،كنرزقكم أيضا  ،فاهلل يطمئن ىذا الغٍت على
رزؽ أكالده أكال  ،مث على رزقو .

2

فاألسلوب القرآ ين قبده حينما يعرض قضية من القضايا يعرضها عرض اػببَت حبقائق الذات  ،كالقادر على إيراد اػبصائص
يفرؽ يف أسلوبو حُت يعاجل موضوعا كاحدا كيتوىم الناس أف القرآف يتفنن يف
الكبلمية اليت تعُب عن حقائق النفس  ،فنجده ٌ

التعبَت  ،فاؼبعٌت يأيت مرة بلفظ  ،كيف اؼبعٌت نفسو يأيت بلفظ آخر .

 - 1السيوطي  ،معًتؾ األقراف  ،تح  :ؿبمد عبد الرحيم  ،ط ، 1دار الفكر  ،بَتكت  ،لبناف 1423 ،ىػ 2443ـ  ،ج ، 3ص. 121 -124
 - 2السيوطي  ،اؼبصدر نفسو  ،ج ، 1ص. 93
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كاغبقيقة أف اهلل تعاىل يتناكؿ اؼبعٌت من كل زكاياه حىت إننا قبد أف ىذه اآلية ال يصلح ؽبا إال ذلك اللفظ  ،كتلك اآلية اليت
يف مثل معناىا ال يصلح ؽبا إال ذلك اللفظ .

1

كمن األلفاظ اليت يستخدمها التعبَت القرآين  ،كفيها ما فيها من الظبلؿ النفسية لفظة " الذكؽ " إذ من اؼبعركؼ أف العرب
لتعُب يف كثَت من
تستخدـ ىذه الكلمة للتعبَت عن اإلحساس بالتمتع كاللذة  ،إال أف القرآف الكرمي قد استخدـ ىذه اللفظة ٌ
مواضعها عن أصناؼ العذاب  ،كدكر ىذه اللفظة يُبز يف أهنا تنقل إىل أظباعنا ذلك العذاب النفسي الذم يكوف مصاحبا
للعذاب اغبسي  ،فهي أدؿ على العذاب النفسي الذم يلقاه العصاة يوـ القيامة  ،كلدل استعراض ىذه اللفظة لوحظ أهنا
قد كردت قرابة الثبلثة كستُت موضعا يف القرآف الكرمي  ،شبانية منها فقط كانت يف موارد الرضبة كالنعمة  ،أما بقية اؼبواضع فقد
كاف كركد اللفظ الذم أسند لفظ الذكؽ إليو ( العذاب  ،اؼبوت  ،البأس  ،الوباؿ  ،السوء  ،لباس اعبوع كاػبوؼ  )..فهي
كثَتا ما تدؿ على العذاب كالتقريع النفسي كاإليبلـ  ،كقولو تعاىل  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ الدخان :
22كقولو تعاىل  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ التوبة  ، 32 :فهي كلها تؤكد على مسألة العذاب النفسي .
ذلك أف اجتماع العذاب اغبسي كالعذاب النفسي أشد إيبلما على اإلنساف كأكثر إىانة لو  ،كالتعبَت بالذكؽ ىنا ال يبكن أف
يؤخذ على حقيقتو  ،بل ىو مفارقة لفظية تنشئ تعارضا بُت اؼبدلوؿ اغبريف الظاىر  ،كاؼبدلوؿ السياقي اػبفي  ،كما اؼبفارقة
إال " تعبَت لغوم بأسلوب بليغ يستهدؼ استثارة القارئ كربفيز ذىنو لتجاكز اؼبعٌت الظاىرم اؼبتناقض للعبارة كالوصوؿ إىل
اؼبعاين اػبفية " 2كلعل اؼبعٌت اػبفي ؽبذا التعارض ىو التهكم من الكفار بإعطاء اللفظ صفة الضد  ،فضبل عن إشارتو إىل أف
مس نفوسهم  ،كأف العذاب ال يكوف على األبداف فقط  ،بل يرافقو تعذيب النفوس ،
اإليبلـ قد ٌ
ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ النحل 112 :
" يذكقوف اعبوع كاػبوؼ كمن يلبس ملبسا كلو قتاد  ،هبرح أجسامهم  ،كيدمي جلودىم  ،بيد أف ىذا ال يدمي اعبلد ،
يبس اغبشا باعبوع  ،كالنفس بذىاب األمن كاالستقرار  ،كقد تضافرت كلمات اآلية كلها يف تقرير العذاب  ،ففيها
كلكن ٌ

 - 1عبد الفتاح الشُت  ،صفاء الكلمة  ،ص . 158
 - 2عبد اؽبادم خضَت  ،اؼبفارقة يف شعر اؼبتنيب  ،ؾبلة كلية الًتبية للبنات  ،ع ، 2443 ، 11ص. 91
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التعبَت بػ ( أذاقهم )  ،كالتعبَت باللباس  ،ككوف اللباس جوعا كخوفا  ،كاللباس اعبوع كاػبوؼ أشد إيبلما من لباس الشوؾ ،
ألف الشوؾ يؤذم اعبلد حسا  ،كلباس اعبوع كاػبوؼ يؤذم اعبسم كيؤذم النفس. 1
صموف ) يف سياؽ
كمن الصيغ الصرفية اؼبختارة يف اػبطاب القرآين استعماؿ صيغة ( ىبتصموف ) يف سياؽ  ،كصيغة ( ىب ٌ

آخر  ،فاألكىل كردت أربع مرات كقولو تعاىل  :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ آل عمران  22 :كالثانية كردت مرة كاحدة يف قولو
تعاىل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ يس  ، 22 :كىذه األخَتة ذات إشارات نفسية ال
تفي هبا الصيغة األكىل يف السياؽ الثاين  ،ألف الفعل ( ىبتصموف ) جاء على األصل الداؿ على منازعة القوـ يف القياـ بًتبية
ىبصموف ) الدالة على مقارعة اغبجة باغبجة بُت طرفُت متناقضُت –
مرمي عليها السبلـ كإصبلح أمورىا  ،لكن صيغة ( ٌ
طرؼ يؤكد البعث بعد اؼبمات كطرؼ يستنكره  -تلفت االنتباه ؼبا فيها من إبداؿ التاء صادا كإدغامها يف الصاد من غَت
مسوغ صريف أك صويت  ،كلعل السبب يف ذلك « أف شدة اػبصومة يرافقها انفعاؿ شديد  ،كاالنفعاؿ الشديد وبوؿ بُت اؼبرء
ٌ
ىبصموف ) حكت حاؽبم يف
كبُت التعبَت الدقيق  ،كوبوؿ بينو كبُت إسباـ حركؼ بعض الكلمات يف تعبَته  ،فكأف ( ٌ
ألفاظهم اليت استعملوىا يف خصومتهم  ،إذا كانوا – النفعاؽبم كضيق ىعطىنهم – وبكوف األلفاظ كقد سقطت بعض حركفها
يسوغ اإلدغاـ  ،مث إف الصيحة دانبتهم كىم ىبتصموف  ،فأرتج
 ،أك أدغمت بعض حركفها يف بعض من غَت سبب صويت ٌ
عليهم لشدة كقعها عليهم  ،مفاجآهتا ؽبم  ،فالتثت ألسنتهم كأخذت ألفاظهم تضطرب بعض حركفها يف بعض  ،على
خبلؼ ما يكوف اؼبرء عليو عندما يكوف ثابت اعبناف  ،متمكنا فبا يقوؿ ». 2
فك التضعيف يف الصيغة الصرفية وبتاج إىل كقت أطوؿ يف النطق بو من التضعيف ،
كفبٌا ي ًؤيد ىذا التعليل ىو أف ٌ
فالتضعيف يف الصيغة يوحي بقصر اؼبدة الزمنية كباألخذ العنيف بُت اعبانبُت  ،فضبل عن اإلشارة إىل تداخل األصوات
بعضها يف بعض يف مثل ىذه اؼبواقف النفسية .

3

جػاء يف بصػائر ذكم التمييػز أف  :اػبصػم مصػدر خاصػمتو أم نازعتػو  ،كاػبصػم  :اؼبخاصػم اؼبنػازع  ،كاعبمػع خصػػوـ
كخصاـ كأخصاـ  ،كقد يكوف لبلثنُت كاعبمػع كاؼبػذ ٌكر كاؼبؤنػث  ،ك ً
ً
اػبصػم  :اػبصػم الكثػَت  ،كاػبيصػم-بالضػم-اعبانػب

كالزاكية  ،كأصل اؼبخاصمة أف يتعلق كل كاحد خبصم اآلخر أم جبانبو .

4

 - 1ؿبمد أبو زىرة  ،اؼبعجزة الكُبل  ،القرآف  ،د ط  ،دار الفكر العريب  ،بَتكت  ، 1974 ،ص . 98
 - 2عودة عبد اهلل منيع القيسي  ،سر اإلعجاز يف تنوع الصيغ اؼبشتقة من أصل لغوم كاحد يف القرآف  ،ص. 69
 - 3صبلح مبل عزيز  ،صباليات اإلشارة النفسية  ،ص. 168
 -4الفَتكزبادم  ،بصائر ذكم التمييز  ،ـ  ، 2ص. 547
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تصور تفاجؤ النػاس بيػوـ القيامػة لغفلػتهم عنػو  ،كىػم منصػرفوف لػدنياىم معرضػوف عػن آخػرهتم حبثػا عػن
فهذه اللفظة ٌ

معايشػػهم يله ػػيهم األم ػػل  ،كالنهاي ػػة قريب ػػة م ػػنهم  ،فه ػػاىم يبيع ػػوف كيش ػػًتكف كيتواع ػػدكف كيت ػػداينوف كيرم ػػوف الص ػػفقات
كيتجادلوف بعيدا عن أىليهم كأقارهبم فلم تأهتم القيامة كىم جالسوف مع أحبائهم أك ىم نائموف بػل تػأتيهم يف السػوؽ
ألف التخاصم عادة ما يكػوف فيػو  ،فمػن كػاف يعتقػد أف ىػذه اللفظػة تنقلنػا ىػذه النقلػة العجيبػة فالقػارئ دبجػرد أف يقػرأ
ىذه اللفظة يرتسم أمامو مشهد الناس كىم يف أسواقهم يتخاصموف متعلق كل منهم باآلخر مثٌت كصباعػات » كالنػاس
يف أس ػواقهم كمعايشػػهم ىبتصػػموف كيتشػػاجركف علػػى عػػادهتم  ،كحينمػػا ىػػم كػػذلك إذا أمػػر اهلل  إس ػرافيل فػػنفخ يف
الصػػور نفخػػة يطوؽبػػا كيبػػدىا  ،فػػبل يبقػػى أحػػد علػػى كجػػو األرض إالٌ أصػػغى ليتػػا كرفػػع ليتػػا كىػػي صػػفحة العنػػق يسػػمع

الصػػوت مػػن قبػػل السػػماء « ، 1كىػػم يف السػػوؽ أكيػػد أهنػػم سػػيكونوف بعيػػدين عػػن أىلػػيهم كىػػذا مػػا تػػدؿ عليػػو "فػػبل
يسػػتطيعوف ت وصػػية" فعنػػدما تبهػػتهم كتفػػاجئهم النفخػػة كىػػم ىبتصػػموف ال فرصػػة ؽبػػم لكتابػػة كصػػاياىم أك لػػوداع أىلػػيهم
فػإف أكؿ مػا يفكػػر فيػو اؼبشػػرؼ علػى اؼبػػوت اؼبػوقن بػػاؽببلؾ أف يكتػب كصػػيتو كيػودع أىلػػو  ،أال يفعػل الكثػػَت مػن النػػاس
حينمػػا يكػػوف سػػاع إىل اؽبيجػػاء أف يكتػػب كصػػاياه كيػػودع أىلػػو  ،كمػػا أف الكثػػَت مػػن النػػاس زمػػن اغبػػركب ك الك ػوارث
الطبيعية هبمع أىلو كأحبتو يف غرفة  ،ليجلسوا منتظػرين قضػاءىم  ،فإمػا أف يبوتػوا معػا أك وبيػوا معػا  ،كػأف كػل كاحػد
منهم يريد أف يبؤل عينيو من أحبائو يف غبظات موتو ٌىذا إذا رتب كأعػ ٌد  .أمػا السػاعة فهػم غػافلوف عنهػا ال سبػنح فرصػة
لئلعداد كالًتتيب  ،مث أف ىذه اللفظة دلت على أف زمػن الػنفخ يكػوف هنػارا  ،فاالشػتغاؿ كاػبصػاـ يكػوف هنػارا ال لػيبل
كيف ىذا تعظيم للحصوؿ حينما يكوف اؼبرء مشاىدا لو فما يأيت ليبل يكوف أىوف فبا يأيت هنارا .
كػل ىػػذه الصػور أكحػػت هبػػا ىػذه اللفظػػة الواحػدة  ،كلػػو شػػئنا أف نبحػث عػػن معػاين ىػػذه اللفظػػة لوجػدنا الكثػػَت كىػػذه
ميزة راقية يف اللفظة القرآنية حيػث إف اإلوبػاء اللفظػي يف العمػل األديب ىػو الػذم يرتفػع بػو إىل ظبػو الفػن كاألدب اغبػي
اػبالد  ،كاإلوباء يف القرآف صفة مبلزمة أللفاظو تقػوـ بتػدقيق معػامل الصػورة الػيت تعرضػها اآليػة  ،كتػدع اؼبخيلػة متحركػة
سػػاحبة يف أبعػػاد اؼبعػػاين كأىدافػػو  » .فالقػػارئ يسػػتطيع حبكػػم مػػا سبلكػػو لفظػػة القػػرآف مػػن قػػوة يف اإلوبػػاء أف يغػػوص يف
اؼبعٌت الباطٍت لآلية كأف يفتح آفاقها كيلج يف منعرجاهتا  ،كما زبفيو من أسػرار كمعػاف دقيقػة كحينئػذ يػدرؾ مزيػة اإلوبػاء
اللفظي يف القرآف «.2

 -1ابن كثَت  ،تفسَت القرآف العظيم  ،ـ ، 3ص. 579
 -2عمر السبلمي  ،اإلعجاز الفٍت  ،ص 98كما بعدىا .
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مث إف اللفظة سػانبت يف رسػم الصػورة جبرسػها اؼبتميٌػز  ،فاجتمػاع اػبػاء اؼبشػددة كىػي مػن حػركؼ اغبلػق ك مػن صػفاهتا

االستعبلء  ،ك االستعبلء ىو ارتفاع جػزء كبػَت مػن اللسػاف عنػد النطػق بػاغبرؼ ك ىػو مػن الصػفات القويػة  ،كاجتماعػو
مع الصاد ك ىو من اجملموعة األسلية  ،كمن صفاتو الصفَت فبا يوحي بقوة الفعل ك ش ٌدتو .
كمػا أف لصػػيغة اللفظػة دكر يف إنشػػاء جرسػها اؼبتناسػػق مػع الًتكيػػب مػن ذلػػك قولػو تعػػاىل   :يَةةب َّنظُةشًٌَُ إِنَّةةب ةَةْْ َخ
َّصػموف " بينمػا قبػده قػد اسػتعمل
ًَاحِذَحً رَأْخُزُىُىْ ًَىُىْ َّخِصًٌٌَُِّ يس  ، 49:فقد اسػتعمل يف ىػذه اآليػة لفظػة " ىىب َّ
ذ نَة َذ ّْ ِي ْى ِإ ْر ُّ ْهقُةٌ ٌَ
َ ًَيَةب ُكنْة َ
ت ٌَُحِْة ِو ِإ َنْْة َ
َ يِة ٍْ أ َْجَةب ِء ا ْن َْْْة ِ
اللفظة نفسها بصيغة " ىبتصػموف " يف قولػو تعػاىل َ  :رنِة َ
أَقْهَبيَيُىْ أَُّّيُىْ َّكْفُمُ يَشَّْىَ ًَيَب كُنْذَ نَذَّْيِىْ إِرْ َّخْزَصًٌٌَُِ آؿ عمراف  ، 44:يقوؿ ابن كثَت يف تفسَت " ىبتصػموف " » :
عما جرل ؛ بل أطلعك اهلل على ذلك كأنػك حاضػر  ،كشػاىد ؼبػا
أم ما كنت عندىم يا ؿبمد فتخُبىم عنهم معاينة َّ
كاف من أمرىم حُت اقًتعوا يف شأف مرمي أيهم يكفلها « .

1

َّصموف " » أم يتخاصموف يف متاجرىم كمعامبلهتم ال ىبطر ببػاؽبم شػيء مػن ـبايلهػا «
كيقوؿ أبو السعود يف " ىب ِّ

 ، 2لذلك جاءت "ىبتصموف" يف قولو تعاىل   :رَنََِ يٍِْ أَْجَبءِ انَْْْْتِ ٌَُحِْوِ إِنَََْْ ًَيَةب كُنْةذَ نَةذَّْيِىْ إِرْ ُّهْقُةٌٌَ أَقْهَةبيَيُىْ
أَُّّيُةةىْ َّكْفُةةمُ يَة ةشَّْىَ ًَيَةةةب كُنْة ةذَ نَةةذَّْيِىْ إِرْ َّخْزَصِة ةًٌٌَُآؿ عم ػراف  ، 44:للداللػػة علػػى التنػػازع كاالخػػتبلؼ  ،كج ػػاءت
صػموف" يف قولػػو تعػػاىل   :يَةةب َّنظُ ةشًٌَُ إِنَّةةب ةَةْْ َخ ًَاحِةذَحً رَأْخُةزُىُىْ ًَىُةىْ َّخِصِّةًٌٌَُ يػس ، 49 :للداللػػة علػػى
"ىبٌ ٌ

مدانبة الصيحة ؽبػم كىػم يف حالػة انفعػاؿ كاضػطراب شػديدين  ،كاعبػرس الناشػئ مػن كػبل الصػيغتُت يتناسػب مػع اؼبعػٌت
كالسياؽ فقد فصل يف األكىل بُت اػبػاء كالصػاد بالتػاء  ،أمػا يف الثانيػة فقػد ازداد اعبػرس عنفػا كشػدة بنػزع التػاء فػاجتمع
بذلك اػباء كىو حرؼ حلقي كمن صفاتو االستعبلء بالصاد كىػو حػرؼ أسػلي كمػن صػفاتو الصػفَت كاالسػتعبلء أيضػا
ليضػػاؼ إليهمػػا الشػػدة علػػى الصػػاد  » ،كال شػػك أف االخػػتبلؼ الصػػويت اإليقػػاعي بػػُت الصػػيغتُت أكجػػد تفس ػَتا لغويػػا
3
نفسيا دقيقا لآليتُت الكريبتُت  ،كيف ىذا تأكيد أف » األصوات بتناغمها تعطي قيما تعبَتية داللية متنوعة« .

 -1ابن كثَت  ،اؼبصدر السابق  ،ـ ، 1ص . 356
 -2أبو السعود  ،إرشاد العقل السليم  ،ج ، 7ص. 171
العزاكم  ،التنغيم اللغوم يف القرآف الكرمي  ،ط ، 1دار الضياء  ،عماف  ،األردف 1421 ،ق 2444مص. 145
 -3ظبَت إبراىيم كحيد ٌ
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كقوة تصويره بتشخيص الصورة  ،كإظهار صبالية التعبَت القرآين ؛ فإف ركعة التعبَت قػد
كإذ يستقل لفظ كاحد جبرسو ٌ ،
تظهر أكثػر حينمػا تنػتظم األلفػاظ يف العبػارة الواحػدة ليتنػاغم جرسػها كيتناسػق بشػكل عجيػب حػىت تبػدك ككأهنػا قطعػة
موسػػيقية يبػػارس فيهػػا القػػارئ دكر العػػازؼ ؛ إذ تتمثػػل أمامػػو حػػركؼ األلفػػاظ كمضػػارب اآللػػة اؼبوسػػيقية فيصػػدر عنهػػا
جرس موسيقي يتناسب كاعبو اؼبراد تصويره ؛ ىذا األمػر يظهػر بشػكل جلػي يف آيػات البعػث كاغبشػر  ،مػن ذلػك قولػو
تعػاىلَّ  :بأَُّّيَب اننَّبطُ ارَّقٌُا سَثَّكُىْ ًَاخْشٌَْا ٌَّْيًب نَب َّجْضُِ ًَانِذٌ عٍَْ ًنَذِهِ ًَنَب يٌَْنٌُدٌ ىٌَُ جَبصٍ عٍَْ ًَانِذِهِ شَْْئب إٌَِّ ًَعْذَ انهَّةوِ
حَقٌّ فَهَب رَُْشََّكُىْ انْ ََْبحُ انذََُّْْب ًَنَب َُّْشََّكُىْ ثِبنهَّوِ انَْْشًُسلقماف .33:
فبلحظ العبارة  <:ال هبزم كالد عن كلده كال مولود ىػو جػاز عػن كالػده

كيػف انتظمػت ألفاظهػا  ،كتنػاغم جػرس

كػػل لفظػػة مػػع اللفظػػة الػػيت ذباكرىػػا  ،ليصػػدر عػػن العبػػارة جػػرس موسػػيقي رائػػع ناشػػئ عػػن تكػرار األلفػػاظ " هبػػزم -ال
عوضػناىا دبػرادؼ ؽبػػا الهنػد نظػاـ العبػػارة ،
جربنػا كحػػذفنا لفظػة أك ٌ
هبػزم "ك" كلػده -مولػوده "ك "كالػػد -كالػده " ؟ فلػو ٌ

فمجتػػو اآلذاف  ،كؼبػػا استسػػاغتو األذكاؽ  ،كتكػرار اغبػػركؼ كاأللفػػاظ كمػػا نػراه
كذىػػب ماؤىػػا كركنقهػػا  ،كلثقػػل جرسػػها ٌ

طبيعػي خػػاؿ مػن التكلػػف  ،كلػو كػػاف غػَت ذلػػك ألحسسػػنا بػو ككبػػن نقػرأ العبػػارة  ،كىػو يسػػاير مقتضػيات التعبػػَت الفػػٍت
الذم يستلزمو الغرض كالسياؽ  ،يقوؿ الزـبشرم عن السر يف التعبَت بػ (مولود) يف ىذه العبارة  » :كالسبب يف ؾبيئػو
على ىذا السنن أف اػبطاب للمؤمنُت كغالبيتهم قبض آباؤىم على الكفر كعلى الدين اعباىلي فأريد حسػم أطمػاعهم
 ،كأطماع الناس فيهم أف ينفعوا آباؤىم يف اآلخرة  ،كأف يشفعوا ؽبػم  ،كأف يغنػوا عػنهم  .مػن اهلل شػيئا لػذلك جػيء بػو
علػػى الطريػػق اآلكػػد  ،كمعػػٌت التوكيػػد يف لفػػظ اؼبولػػود أف الواحػػد مػػنهم لػػو شػػفع لػػؤلب األدق الػػذم كلػػد منػػو مل تقبػػل
شػفاعتو  ،فضػػبل أف يشػػفع ؼبػػن فوقػػو مػػن أجػداده  ،ألف الولػػد يقػػع علػػى الوالػػد ككلػػد الولػد خبػػبلؼ اؼبولػػود فإنػػو ؼبػػن كلػػد
منك « .

1

ىػػذا االتسػػاؽ اللفظػػي كاإليقػػاع الػػداخلي يعتػػُب مظه ػرا مػػن مظػػاىر اإلعجػػاز يف اعبملػػة القرآنيػػة  ،كمػػا ذىػػب إىل
ذلك البوطي بقولو » ال بد أف ذبد اعبملة القرآنية مؤلفة من كلمات كحػركؼ ذات أصػوات  ،يسػًتيح لتآلفهػا السػمع
 ،كالصوت  ،كالنطق  ،كيتكوف من اجتماعها الشكل الذم رتبت عليػو  ،نسػق صبيػل ينطػوم علػى إيقػاع خفػي رائػع ،
ما كاف ليتم لو نقصت اعبملة كلمة أك حرفا أك اختلف ترتيبها ما بينها بشكل من األشكاؿ « .

 -1الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 3ص. 217
 – 2ؿبمد سعيد رمضاف البوطي  ،من ركائع القرآف  ،ص. 144
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مث تأمل تناسق الكلمات يف كل صبلة منها  ،مث دقق نظرؾ كتأمل تآلف اغبركؼ اجملهورة مع الرخػوة  ،مػع الشػديدة
صػػبت مػػن
 ،كتأمػػل اؼبػػدكد كاجتماعهػػا مػػع بعضػػها ؛ فإنػػك إذا تأملػػت يف ذلػػك علمػػت أف ىػػذه اعبمػػل القرآنيػػة إمبػػا ي

الكلمػػات  ،كاغبػػركؼ  ،كاغبركػػات يف مقػػدار كأف ذلػػك إمبػػا قػػدر تقػػديرا بعلػػم اللطيػػف العزيػػز اػببػػَت فبػػا ال تقػػول طاقػػة
البشر عليو فبل تنالو مقاييسهم كال تضبطو قوالبو مهما اجتهدكا .
يصرؼ أل فاظو تصريفا عجيبا لتدؿ على معانيو بدقة متناىية  ،كيبنيها بناء
نستخلص من العرض السابق أف القرآف الكرمي ٌ

يصرؼ اللفظ اؼبناسب يف موقعو من اآلية  ،ليؤدم دالالتو بأبلغ
ؿبكما  ،كال غرك يف ذلك فهو تنزيل العزيز اغبكيم  ،كما ٌ

اؼبصور ؼبعانيو تصويرا دقيقا  ،كىو يراعي يف تصريفو الفركؽ الدقيقة بُت اؼبفردات  ،ألف لكل
أسلوب  ،فيأيت اللفظ ٌ
اؼبعُب ك ٌ
منها دالالتو اليت يؤديها أبلغ أداء  ،مراعيا يف ذلك ركح السورة كمناسبتها كمقاصدىا  ،فلكل مقصد ألفاظو اليت ربقق مراد

اهلل من ذلك اؼبقصد يف جبلء ككضوح  ،فبل تعقيد يف ألفاظو  ،كال تنافر بينها بل سباسك متُت كحجة كبرىاف  ،كالغاية
األظبى إحداث التأثَت يف اؼبخاطىب .
ي
ثالثا  :اإليحاءات النفسية للكلمة القرآنية .
إف اإلوباء اللفظي يف العمل األديب ىو الذم يرتفع بو إىل سو الفن كاألدب اغبي اػبالد كاإلوباء يف القرآف صفة مبلزمة
أللفاظو تقوـ بتدقيق معامل الصور اليت تعرضها اآلية كتدع اؼبخيلة متحركة ساحبة يف أبعاد اؼبعاين كأىدافو إف القارئ ليستطيع
– حبكم ما سبلكو لفظة القرآف من قوة يف اإلوباء – أف يغوص يف اؼبعٌت الباطٍت لآلية كأف يفتح آفاقها كيلج يف منعرجاهتا كما
زبفيو من أسرار كمعاف دقيقة  ،كحينئذ يدرؾ مزية اإلوباء اللفظي يف القرآف .
كىو الداللة اليت يوحي هبا اللفظ باألصداء كاؼبؤثرات يف النفس فيكوف لو كقع خاص يسيطر على النفس  ،ال يوحيو لفظ
يوازيو لغة  ،فهو ؾباؿ االنفعاالت النفسية كالتأثر الداخلي لئلنساف  .كقد أدرؾ النقاد القدامى حقيقة اللفظ اإلوبائي « كإف
مل وبددكا لئلفصاح عنو عبارة كاليت نستخدمها يف عصرنا اغباضر ».

1

إف األلفاظ يف لغة البث الفٍت توحي بأكثر من مدلوؽبا الظاىرم  ،كتنطوم على صبلة من اؼبعاين اػبفية اليت تعد مقياسا
لتقدير قيمة اللفظ  ،إذ إف قيمة اللفظ تتأثر بقدر ما يبنحو ذلك اللفظ من إوباءات خاصة بو  ،فكلما كانت إوبائية الكلمة

 - 1أضبد أضبد بدكم  ،أسس النقد األديب عند العرب  ،ط ، 1القاىرة  ، 1968 ،ص . 424
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عالية كانت قيمة تلك الكلمة عالية فنيا ، 1كإوباء األلفاظ يؤكد أف « أعمق األشياء يبكن أف تنبثق من التأمل يف مدلوالت
لفظ من األلفاظ »

2

كتُبز مبلمح الداللة اإلوبائية يف استيعاب التعبَت القرآين لصيغ ألفاظ معينة  ،ككلمات مؤثرة  ،توحي بأكثر من مدلوؽبا
الظاىرم  ،كتنطوم على صبلة من اؼبعاين األخرل  ،فهي اؼبقياس الفٍت لتقدير قيمة اللفظ بقدر ما ينتجو ذلك اللفظ من
إوبائية خاصة بو  ،فقيمة اللفظ تتأثر هبذه اإلوبائية كنوعيتها قوة كضعفان  ،فمن اآليات اليت احتوت على ألفاظ موحية إوباء
شديدا مؤثرا يف النفس قولو تعاىل ًَّ :سْأَنٌُ َََ عٍَْ انْجِجَبلِ فَقُمْ َّنسِفُيَب سَثِِّ َسْفب،فََْزَسُىَب قَبعًب ةَفْصَفب،نَب رَشٍَ فِْيَب عٌَِجًب
ًَنَب أَيْزبطو  ، 107-105:كىذه اآلية ك إف كانت قد كردت يف سياؽ اإلجابة عن سؤاؿ اؼبشركُت للنيب  عن اعبباؿ ،
إالٌ أهنا أشارت إىل مآؿ األرض بعد أف تنسف اعبباؿ كتدؾ  ،فقولو تعاىل " فنذرىا " أم  :األرض ، 3اؼبدلوؿ عليها بقرينة
اغباؿ ألهنا الباقية بعد نسف اعبباؿ ، 4فها ىو يعرض لنا صورة األرض مصورة يف ىذه األلفاظ " قاعا صفصفا ال ترل فيها

عوجا كال أمتا "  ،أم بساطا كاحدا  ،فالقاع »ىو اؼبستوم من األرض« ، 5ك"صفصفا"ال نبات فيو" ، 6كقيل " :
الصفصف " األرض اؼبستوية من كل جهة  ، 7كيف اللفظتُت إوباء بقوة الفعل كشدتو ناتج عن ىذا التناغم اؼبوسيقي بينهما "
قاعا صفصفا " كمن تكرير اغبرفُت يف صفصفا فبا أكسب اعبو دكيا يستفز القلوب كالعقوؿ  ،كالتغيَت ىنا مادم ملحوظ
بالعُت  ،كىذه أيضا ظبة أخرل يف آيات البعث كاغبشر خاصة يف اآليات اليت تصور انقبلب الكوف يوـ القيامة أهنا أبرزت
مواقف اليوـ اآلخر يف صورهتا اؼبادية  ،ألف أغلب الناس إمبا غفلوا عن ىذا اليوـ ألف التفكَت اؼبادم غلب عليهم فتشبثوا
بالدنيا كمتاعها ًَ :إِرَا قِْمَ إٌَِّ ًَعْذَ انهَّوِ حَقٌّ ًَانسَّبعَخُ نَب سَّْتَ فِْيَب قُهْزُىْ يَب َذْسُِ يَب انسَّبعَخُ إٌِْ َظٍُُّ إِنَّب ََناب ًَيَب َ ٍُْ
ثًُِسْزَْْقِنِنيَ اعباثية  ، 32:لذلك كانت أصوات اآلم اؽبادرة حبقائق البعث كباعبزاء بعيدة اؼبدل نافذة الدكم  ،تستفز
العواطف اؽباجعة فتبعثها فزعة  ،كتستجمع األفكار اؼبشتتة لتسلِّم كتوقن بأف اليوـ اآلخر حق  ،كأف األدلة على قدكمو احملتوـ
ال ترد  ،جاءت اآليات متماشية مع ىذا التفكَت اؼبادم الغالب على عقوؿ الناس ك قلوهبم  ،فأبرزت مواقف البعث ك
 - 1ؿبمد حسُت علي الصغَت  ،الصورة الفنية يف اؼبثل القرآين – دراسة نقدية ببلغية – د ط  ،دار الرشيد للنشر  ،بغداد  ، 1981 ،ص. 251
 - 2مصطفى ناصف  ،مسؤكلية التأكيل  ،ط ، 1دار السبلـ للنشر كالطباعة كالتوزيع  ،القاىرة  ، 2444 ،ص . 127
 – 3ابن كثَت  ،تفسَت القرآف العظيم  ،ـ ، 4ص. 171
 -4أبو السعود  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 6ص. 42
 -5ابن كثَت  ،اؼبصدر السابق  ،ـ ، 3ص. 171
-6السيوطي  ،اإلتقاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 1ص. 116
 -7أبو السعود  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 6ص. 42
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اغبشر ك كل ما يف اليوـ اآلخر يف صورهتا اؼبادية »فكأهنا زباطبهم بلغتهم ك تتابعهم يف أفكارىم ك مشاعرىم ك تصوراهتم
تبلحقهم يف أىوائهم ك رغباهتم لتلوح ؽبم من بعد أف اعبزاء دائما من جنس العمل « .

1

" ال تػػرل فيهػػا عوجػػا كال أمتػػا "  ،كقػػد كردت " عوجػػا " بكسػػر العػػُت  ،كىنػػاؾ فػػرؽ بػػُت عػػوج بالكسػػر كبػػالفتح ؛ فػػالعوج
بالكس ػػر يف اؼبع ػػاين كب ػػالفتح يف األعي ػػاف ، 2فم ػػا الس ػػر يف اس ػػتعماؿ ع ػػوج بالكس ػػر يف كص ػػف األرض ؛ كاألرض ع ػػُت ؟ ٌرد
الزـبش ػػرم عل ػػى ى ػػذا بقول ػػو  » :اختي ػػار ى ػػذا اللف ػػظ ل ػػو موق ػػع حس ػػن ب ػػديع يف كص ػػف األرض باالس ػػتواء كاؼببلس ػػة  ،كنف ػػي
فسويتها كبالغػت يف التسػوية علػى عينػك كعيػوف
االعوجاج عنها على أبلغ ما يكوف ؛ كذلك أنٌك لو عمدت إىل قطعة أرض ٌ

البصػراء مػػن الفبلحػػة  ،كاتفقػتم علػػى أنػػو مل يبػػق فيهػػا اعوجػػاج  ،مث اسػػتطلعت رأم اؼبهنػػدس فيهػػا كأمرت ػو أف يعػػرض اسػػتواءىا
علػػى اؼبقػػاييس اؽبندسػػية لعثػػر فيهػػا علػػى عػػوج يف غػػَت موضػػع  ،ال يػػدرؾ ذلػػك حباسػػة البصػػر  ،كلكػػن القيػػاس الػػذم يعرضػػو

3

صاحب التقدير كاؽبندسة  ،كذلك االعوجاج ؼبا مل يدرؾ إال بالقياس دكف اإلحساس غبق باؼبعاين فقيل فيو عوج بالكسر«
ٌ
4
3
االرتفػػاع كاالخػػتبلؼ يف الشػػيء  ،كالعػػوج  ،كالػػركايب أك ىػػو النتػػوء اليسػػَت ،
ػت ٍ :
بالكسػػر« ”كال أمت ػا " األ ٍىمػ ي
االلبفػ ي
ػاض  ،ك ٍ
5
يقاؿ م ٌد حبلو حىت ما فيو أمت .
ىذه األلفاظ اؼبتناسقة يف اآلية ترسم لنا صورة األرض يوـ القيامة ؛ ىذه األرض جبباؽبػا كتبلؽبػا كحبارىػا كأكديتهػا كأهنارىػا ،
دبخفضاهتا كمرتفعاهتا  ،تكوف سطحا كاحدا مستويا حىت » ال ترل يف األرض يومئذ كاديا كال رابية كال مكانا منخفضا  ،كال
مرتفعػػا«  ، 6كقريػػب مػػن ىػػذا قػػوؿ النػػيب الػػذم ركاه البخػػارم عػػن سػػهل بػػن سػػعد قػػاؿ  :ظبعػػت النػػيب يقػػوؿ  ( :وبشػػر
الناس يوـ القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ) . 7لكن ىػذه األلفػاظ ال تقػف كظيفتهػا عنػد اسػتثارة خيػاؿ اؼبسػتمع
أك القارئ ليتصور حالة األرض  ،بل إف ىناؾ صورة أبعد هبمح إليها خياؿ اؼبتػنعم اؼبتػذكؽ  ،كىػي حالػة النػاس عنػدما تكػوف
األرض علػى ىػػذا الشػكل مػػن االسػتواء  ،كقػػد اجتمػع علػػيهم كػػل مػا ىػػو مرعػب مػػن نقػر كصػػيحة كزلزلػة كربػػوؿ يف الكػػوف ال
وبتمل كال يتصور  ،فيبحثوف عما ينجيهم أك ىبفيهم  ،فها ىم يهيموف على كجوىهم حبثا عما يسػًتىم كوبمػيهم أك يهػديهم
فيتخبطوف خبط عشواء عساىم هبدكف ما ينقذىم فبا ىم فيو كيتمسكوف بو فهػذه األرض » مسػتوية لػيس فيهػا عبلمػة تػدؿ
 –4صبلح الدين ؿبمد عبد التواب  ،النقد األديب "دراسات نقدية كأدبية حوؿ إعجاز القرآف" ،د ط  ،دار الكتاب اغبديث 1423 ،ىػ2443ـ  ،ص. 55
 – 5أبو السعود  ،اؼبصدر السابق  ، 6 ،ص ، 42ك الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 2ص. 448
 - 3الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 2ص. 448
 - 4ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة )أ ـ ت)  ،ـ ، 1ص. 95
 - 5أبو السعود  ،اؼبصدر السابق ،ج ، 6ص . 42كالزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 2ص448
 - 6ابن كثَت  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 3ص. 171
الرقاؽ  ،حديث رقم  ، 6521ص.762
 - 7البخارم  ،صحيح البخارم  ،كتاب َّ
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علػػى بنػػاء أك مسػػكن أك عمػ ل كال علػػى أثػػر أك شػػيء مػػن العبلمػػات البػػارزة الػػيت يهتػػدم هبػػا النػػاس إىل مػػا يريػػدكف مػػن الطػػرؽ
كاألمكنة كما إىل ذلك « .

1

ىذه الصور الكثَتة اليت تتداعى إىل خياؿ القارئ  ،كيزدحم هبا عقلػو كوبسػها كيشػعر هبػا أكحػت هبػا ىػذه األلفػاظ القليلػة
فقط كىذه ىي الوظيفة اغبقيقة للفن  ،إذ أف كظيفتو تتمثل يف » إثارة االنفعاالت الوجدانية كإشاعة اللذة الفنيػة هبػذه اإلثػارة
 ،كإجاشػػة اغبيػػاة الكامنػػة هبػػذه االنفعػػاالت كتغذيػػة اػبيػػاؿ بالصػػور لتحقيػػق ىػػذا صبيعػػو ككػػل أكلئػػك تكفلػػو طريقػػة التصػػوير
كالتشخيص للفن اعبميل « .

2

قاؿ تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ األنبياء 44 :
قاؿ الزـبشرم معلقا على ىذه اآلية  « :كاردة عن غضب شديد  ،كمنادية على سخط عظيم ألف القصم أفظع الكسر ،
كىو الكسر الذم يبُت لتبلؤـ األجزاء خببلؼ الفصم » 3إهنا بصيغتها كش ٌدة جرسها كإيقاعها كثقل نطقها توحي بالتدمَت
كالفناء بشدة كقوة  ،كجبُبكت اػبالق كبغضبو  ،كسخطو كما أشار إىل ذلك الزـبشرم  ،كأف الضمَت اؼبتصل " أنا " يف "
قصمنا " يؤيد قوة جُبكتو تعاىل  ،كذلك فإف " كم " اليت ابتدأت هبا اآلية اليت بداخلها " قصمنا " توحي بنماذج حية
متحركة  ،قصمها اهلل  ،كأنشأ بعدىا قوما آخرين  ،كأف من ينحرؼ عن لكلمة اهلل  ،ال يضر اهلل شيئا  ،بل يضر نفسو
كحده  ،كإف اهلل يف غٌت عنو .
كما ربمل الصيغة الزمنية للكلمة داللة نفسية كما يف لفظة " اقًتب" يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ األنبياء 4 :
فهي تدؿ على اؼبستقبل يف صيغة اؼباضي  ،ألهنا توحي للنفس بأهنا تعيش على نفس يوـ اغبساب فقد قاؿ النيب « :
بعثت يف نىسم الساعة » كناية على شدة القرب .

 - 1ؿبمد صاحل أديب  ،القيامة مشاىدىا كعظاهتا يف السنة النبوية  ،ـ ، 1ص. 126
 - 2سيد قطب  ،التصوير الفٍت للقرآف الكرمي  ،ص. 195
 - 3الزـبشرم  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 3ص. 145
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يقوؿ الزـبشرم  « :فإف قلت كيف كصف باالقًتاب كقد عدت دكف ىذا القوؿ أكثر من طبسمائة عاـ ؟ قلت  :ىو
مقًتب عند اهلل » كاغبقيقة إنو مقًتب عندنا كبن البشر أيضا  ،ألف " اقًتب " توحي بأننا خلقنا لنعود للحساب  .فالفًتة
اليت نقضيها ال تعد إذا قيست حبقيقة كصدؽ يوـ احملاسبة » .

1

كاختار القرآف عند ع ٌد احملرمات كلمة " أمهات "  ،إذ قاؿ  :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﭼ النساء  ، 43 :كآثر كلمة " الوالدات " يف قولو سبحانو  :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﭼ البقرة  ، 433 :ؼبا أف كلمة " األـ " تبعث يف النفس إحساسا بالقداسة  ،كتصور
حىت لتشمئز النفس كتنفر أف يبس دبا يشُت ىذه القداسة  ،كذلك اإلجبلؿ  ،كتنف من
شخصا ؿباطا هبالة من اإلجبلؿ َّ ،
ذلك َّ
أشد النفور  ،فكانت أنسب كلمة تذكر عند ذكر احملرمات  ،ككذلك ذبد كل كلمة يف ىذه احملرمات مثَتة معٌت يؤيد
التحرمي  ،كيدفع إليو  ،أما كلمة الوالدات فتوحي إىل النفس بأف من الظلم أف ينزع من الوالدة ما كلدتو  ،كأف يصبح فؤادىا
فارغا  ،كمن ىنا كانت كل كلمة منهما موحية يف موضعها آخذة خَت مكاف تستطيع أف ربلو .

2

كيعتُب اؼبثل القرآين من أكثر أساليب اػبطاب حرصا على انتقاء اللفظ اؼبوحي  ،كإذا كاف اؼبثل القرآين قد امتاز بتخَت
األلفاظ كانتقائها  ،فإنو يرصد بذلك ما ؽبذه األلفاظ دكف تلك « من قوة تعبَتية  ،حبيث يؤدم هبا فضبلن عن معانيها العقلية
 ،كل ما ربمل يف أحشائها من صور مدخرة  ،كمشاعر كامنة  ،لفت نفسها لفان حوؿ ذلك اؼبعٌت العقلي » .

3

يظهر لنا ذلك من خبلؿ رصد بعض األلفاظ اليت جاءت ضمن بعض األمثاؿ القرآنية  ،للوقوؼ على ما ربملو من إوباءات
نفسية منها :
أكالن  :كلمة « تثبيتان » يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭼ البقرة 462 :
 - 1الزخشرم  ،اؼبصدر نفسو  ،ج  ، 3ص.98
 - 2أضبد بدكم  ،من ببلغة القرآف  ،ص . 59
 - 3تشارلا  ،فنوف األدب  ،تر  :زكي قبيب ؿبمود  ،د ط  ،القاىرة  ،د ت  ،ص . 76
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فيها من الداللة اإلوبائية  ،االنتقاؿ دبشاعر اإلنساف يف الغبطة كالسركر إىل عامل ركحي ؿبض وبمل بُت برديو صبيع مقومات
الرضا من اهلل  ،كالعناية بالنفس اؼبطمئنة  ،اليت ال تأمل إال التثبيت كاالستقامة .
ثانيان  :كلمة " ربوة " يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ  ، 265ربمل صورة فريدة يف زبيل اعبناف
تتساقط عليها األمطار فتمسح سطحها  ،كىي سامقة شاـبة فتزيل القذل عن أشجارىا  ،كتثبت جذكرىا  ،كسبنحها القوة
كاغبياة كاالستمرار  ،كىي على نشز من األرض تباكرىا ىذه اؽببات  ،كما يوحي ذلك من مناخ نفسي يسكن إليو الضمَت .
ثالثان  :كلمة « بصَت » يف قولو تعاىل:

ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭼ

توحي ىنا بدقة اؼببلحظة كشدة الرقابة كاإلحاطة الشاملة جبزئيات األمور كلياهتا  ،كحيثيات اإلنساف كتصرفاتو  ،فعملو
منظور ال يغفل عنو  ،ككجوده يف رصد ال يًتؾ  ،كأعمالو يف سُب كإحصاء  .كىذا اإلوباء نفسو يوحي بإوباء آخر ىو :
إف اهلل بصَت ال بالعُت الناظرة  ،ألف العُت ؽبا ما شاىدت كاهلل يرصد ما يشاىد ما ىبفى كما ذبن الصدكر .
رابعان  :كاختيار كلمة « تراب » بدالن من « طُت » يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ آؿ عمراف . 22:
ذك طبيعة إوبائية تضفي على اللفظ أكثر من اؼبعٌت الظاىر الذم يتبادر لو الذىن  ،فقد أريد هبا ىنا أف اإلنساف خلق من
أدق القسيمُت الطُت كالًتاب  .فاختار الًتاب ليومئ إىل ىذه الداللة .
قاؿ الزركشي « إمبا عدؿ عن الطُت الذم ىو ؾبموع اؼباء كالًتاب إىل ذكر ؾبرد الًتاب ؼبعٌت لطيف  ،كذلك أنو أدق
العنصرين كأكثفهما  ،ؼبا كاف اؼبقصود مقابلة من ادعى يف اؼبسيح اإلؽبية دبا يصغر خلقو عند من ادعى ذلك  ،فلهذا كاف
اإلتياف بلفظ الًتاب أمس يف اؼبعٌت من غَته من العناصر ». 1
كانظر إليو كيف يعدؿ عن لفظ الًتاب فيستخدـ ما ىو أدؽ منو كأش ٌد إوباء " الرماد " ألنو أردا الًتاب الدقيق الذم ال
يقول على عصف الريح  .قاؿ تعاىل  :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ إبراهيم 45 :
 - 1الزركشي  ،الُبىاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 3ص. 378
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فالصورة ىنا كاضحة جلية كالعظة فيها بينة قوية  ،تقتلع كل ما يأيت يف طريقها فبل شك أف ذلػك الرمػاد يف ؼبػح البصػر
يذىب ىباء متناثرا ال يكاد يرل منو شيء كيف غبظة يغػدك يف دنيػا العػدـ  ،فكػذلك أعمػاؿ الكفػار مثلهػا كمثػل ذلػك
الرمػػاد فإهنػػا مهمػػا تكدسػػت  ،كذبمعػػت ال ينػػاؿ صػػاحبها منهػػا فائػػدة أك نفػػع ألهنػػا مبنيػػة علػػى باطػػل يف األصػػل  .فػػبل
يقاـ ؽبا يوـ القيامة كزنا  ،ككذلك تذىب أعماؿ الكافرين أدراج الرياح كما تذىب الرماد بالريح .
خامسان  :ككلمة « فجرنا » يف قولو :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ الكهف :
 ، 33توحي زيادة على الوقع اؽبائل يف تصور التفجَت كما يصاحبو من صخب كسبوج ػ بعدـ اؼبعاناة يف السقي  ،كاإلجهاد
يف اإلركاء  ،فاؼبياه متسلطة  ،كاألهنار جارية  ،دكف مشقة أك عناء  ،فبل كراء مرير  ،كال توجيو جملارم اؼبياه كال انتظار ؽبطوؿ
األمطار  ،فالتفجَت حاصل متيقن  ،كحاصلة اؼبياه الغزيرة .
كما تكوف اللفظة القرآنية موحية دبا ربملو من داللة لونية  ،كال ىبفى علينا بأف  « :أثر اللوف يف مضمار األدب ال يقل عن
أثر اؼبوسيقى يف النفس  ،بل ىو عنصر من عناصر البناء الشعرم عند بعض الباحثُت » ، 1كونو يضفي على الفن القول
لبوسا ينتقل بو من ؾباؿ الذىن إىل ؾباؿ الرؤية البصرية  ،كألمر ما ع ٌده بعض الدارسُت « كسيلة ىامة من كسائل التعبَت
كالفهم  ،كقد دلت األحباث كالتجارب على أنو ما يزاؿ كنزا ـببوءا مل يستطع اإلنساف أف يصل إىل قراره  ..إنو بقوة موجبة
جذابة تؤثر يف جهازنا العصيب » .

2

كصباؿ األلواف يف العمل األديب يكمن يف أهنا « ربيل بالضركرة على مدلوالت غائبة عن النص  ،كىذه اإلحالة تقتضي
التحرؾ يف الفضاء النصي للبحث عنها كاستدعائها إىل ؾباؿ التلقي » ، 3كمن ىنا أخذ اللوف بعده اإلشارم يف الدراسات
السيميائية اغبديثة ، 4كلقد أجاد اؼبعاصركف التعبَت عن ىذا اؼبفهوـ السيميائي حينما قالوا  « :إف كلمات األلواف ال ربيل
على األلواف نفسها  ،أك ربيل عليها يف اللحظة األكىل حسب  ،أما اللحظة الثانية فإف اللوف نفسو يصبح داال ؼبدلوؿ ثاف
يؤدم داللة كجدانية انفعالية .

5

 - 1بشرل البستاين  ،جدؿ اللوف يف شعر خليل حاكم  ،ؾبلة آداب الرافدين  ،عدد  ، 1993 ، 25ص. 166 - 165
 - 2ؿبمد يوسف نباـ  ،اللوف  ،ط ، 1مطبعة االعتماد  ،مصر  ، 1984 ،ص. 1
 - 3ؿبمد عبد اؼبطلب  ،قراءة أسلوبية يف الشعر اغبديث  ،د ط  ،اؽبيئة اؼبصرية للكتاب  ،القاىرة  ، 1995 ،ص. 124
 - 4موسى ربابعة  ،تشكيل اػبطاب الشعرم – دراسات يف الشعر اعباىلي – ط ، 1د ـ  ، 2444 ،ص. 44
 - 5جاف كوىُت  ،بنية اللغة الشعرية  ،تر  :ؿبمد الول ك ؿبمد العمرم  ،ط ، 1دار توبقاؿ للنشر  ،اؼبغرب  ، 1986 ،ص. 128
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كالشك أف اللوف يرتبط باغبالة النفسية ارتباطا كثيقا  ،سواء من حيث التعبَت عن أدؽ عمليات النفس  ،أـ من حيث
إحداث األثر النفسي اؼبنشود عند اؼبتلقي  ،ذلك أف « لكل لوف معٌت نفسيا يتكوف نتيجة للتأثَت الفيزيولوجي للوف يف
اإلنساف  ،ىذا التأثَت يًتؾ خُبة شخصية سبتزج بشعور داخلي أ ك زبمُت عاـ  ،كيتكوف اؼبعٌت النفسي للوف من ىذه اجملموعة
من اػبُبة كالشعور الداخلي أك التخمُت العاـ » .

1

كقد كاف الًتاث الببلغي على كعي جبمالية األلواف كأبعادىا اإلوبائية يف النص األديب عندما تتبٌع الببلغيوف الظاىرة ربت
معرفُت إيٌاه بقوؽبم  « :التدبيج ىو أف يذكر اؼبتكلم ألوانا يقصد الكناية هبا  ،كالتورية بذكرىا عن أشياء
مصطلح ( التدبيج ) ٌ

من كصف  ،أك مدح  ،أك ىجاء  ،أك نسيب  ،أك غَت ذلك من الفنوف  ،أك لبياف فائدة الوصف هبا كقولو تعاىل  :ﭽﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ فاطر 42:
فإف اؼبراد بذلك – كاهلل أعلم -الكناية عن اؼبشتبو كالواضح من الطرؽ  ،ألف اعب ٌدة البيضاء ىي الطريق اؼبلحوب اليت كثر
السلوؾ عليها جدا  ،كىي أكضح الطرؽ كأبينها  ،كؽبذا قيل  :ركب هبم احمل ٌجة البيضاء كدكهنا اغبمراء  ،كدكف اغبمراء
ي
السوداء  ،كؼبا كانت ىذه األ لواف يف الظهور للعُت طرفُت ككاسطة بينهما  ،فالطرؼ األعلى يف الظهور البياض  ،كالطرؼ
ٌ
2
األدق يف اػبفاء السواد  ،كاغبمر بينهما على كضع األلواف يف الًتكيب » .
تتحوؿ إىل لغة ؾبازية  ،كىي ال تقصد لذاهتا كإمبا ؼبا
يتبُت من ىذا أف علماء العربية قد أدركوا أف األلواف يف اػبطاب األديب ٌ

فيها من معاف إضافية تع ٌد سبثيبلت ؽبا على اؼبستول العميق  ،كمصداؽ ذلك االستعماؿ اعبمال ؼبفردات األلواف يف اػبطاب
القرآين  ،حيث مل تقف األلواف عند نطاقها اغبسي  ،كمل يؤت هبا من أجل هبرجة القوؿ كتزيُت الشكل  ،كإمبا دخلت يف
عصب اؼبعٌت  ،كرظبت الصورة الشاخصة  ،كأثرت داللة األلفاظ  ،ك أكحت بكثَت من اؼبواقف النفسية يف تناسق تاـ مع
السياؽ .
كردت ألفاظ اللوف يف اػبطاب القرآين ستا كعشرين مرة  ،كذكر منها ستة ألواف أصلية  ،كىي األبيض كاألسود كاألصفر
اغبس الفٍت  ،كوبرؾ اؼبشاعر كبو اغبق كاػبَت .
كاألضبر كاألزرؽ  ،كاقًتف بعضها باغبالة النفسية على كبو يليب ٌ

 - 1إبراىيم الدملخي  ،األلواف نظريا كتطبيقيا  ،ط ، 1مطبعة اكفيست الكندم  ،حلب  ،سوريا  ، 1983 ،ص. 67
 - 2ابن أيب اإلصبع العدكاين  ،بديع القرآف  ،ص. 242
 - 3صاحل مبل عزيز  ،صباليات اإلشارة النفسية يف اػبطاب القرآين  ،ص . 174
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من ذلك استعماؿ اللوف األبيض مثبل يف خضم تعداد ما ينتظر عباد اهلل اؼبخلصُت من حفاكة كتكرمي  ،فيصف طبر اعبنة
بالبياض  ،قاؿ تعاىل  :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ الصافات – 22 :
. 26
ككأف البياض جاء ىنا ليتم كل مظاىر النعيم اغبسي كالنفسي  ،كاقًتانو دبفهوـ اللذة جعل اللفظ ال يقتصر على ؾبالو
الدالل اػباص  ،كىو الرؤية كإشباع حاسة البصر جبماؿ اؼبشهد  ،بل تع ٌداه إىل ؾباؿ اشتهاء النفس  ،بناء على أف اؼبنظر
ربوؿ ىذه اؼبنبهات إىل السلوؾ اغبي يف
اعبميل ييرسل اإلشارات على ىيئة اؼبنبٌو إىل أعماؽ النفس  ،فتستجيب ىي حُت ٌ

الواقع العياين .

كما استخدـ اػبطاب القرآين اللفظة اللونية يف تصوير اغباالت النفسية للمؤمنُت كللعصاة يوـ القيامة  ،كما يف قولػوَّ :ةٌْوَ
رَجَْْضُّ ًُجٌُهٌ ًَرَسٌَْدُّ ًُجٌُهٌ فَأَيَّب انَّزٍَِّ اسٌَْدَّدْ ًُجٌُىُيُىْ أَكَفَشْرُىْ ثَعْذَ إِميَةبَِكُىْ فَةزًُقٌُا انْعَةزَاةَ ثًَِةب كُنْةزُىْ رَكْفُةشًٌَُآؿ عمػراف :
 ، 106حيث تنقل لفظة "تبيض" صورة حسية للمتقُت يوـ القيامة  ،ففي حُت يكوف العصاة سػود الوجػوه  ،ىعلىػٍتػ يهم غػُبة ،
يكوف اؼبتقوف بػيض الوجػوه  ،قػاؿ ابػن كثػَت  " :يػوـ تبػيض" يعػٍت يػوـ القيامػة حػُت تبػيض كجػوه أىػل السػنة كاعبماعػة ، 1كقػد

ابيضػت صػحيفتو كأشػرقت
خص أىل التقى بالبياض » فمن كاف من أىػل نػور اغبػق كسػم ببيػاض اللػوف كإسػفاره كإشػراقو  ،ك ٌ
كسعى النور بُت يديو كيبينو « ، 2كإف كاف البياض كناية عن الراحة كاالطمئناف ،كما أف السواد كنايػة عػن اػبػوؼ كالفػزع إال

أنو هبب أخذ اؼبعٌت كما تشَت إليو اللفظة » فالبياض كالسواد ؛بياض كسواد حقيقيػاف يوسػم هبمػا اؼبػؤمن كالكػافر يػوـ القيامػة
خاصػاف  ،ألف ىػذا مػن أحػواؿ اآلخػرة فػبل داعػي لصػرفو عػن حقيقتػو«  ، 3فخيػاؿ القػارئ تسػتثَته ىػذه
 ،كنبا بياض كسػواد ٌ
اللفظة حسا ككجدانا  ،تستثَته حسا يف ؿباكلتو رسم صورة لتلك الوجوه الكثَتة اجملتمعة  ،كقد كظبت بالبياض  ،كعبثا وباكؿ
أف يصل إىل مدل ىذا البياض تقابلها تلك الوجػوه الكثػَتة اجملتمعػة كقػد لطخػت بالسػواد كالغػُبة  ،كعبثػا وبػاكؿ أف يصػل إىل
مدل ىذا السواد كتلك الغُبة  ،كيف اعبمع بُت البياض كالسواد يف ىذه اآلية مقابلة لطيفة تكثر يف مشاىد اآلخرة عموما كيف
آيػػات البع ػػث كاغبش ػػر منه ػػا خصوص ػػا س ػػيأيت اغب ػػديث عنهػػا يف فص ػػل التناس ػػق الف ػػٍت إف ش ػػاء اهلل  ،كتس ػػتثَته كج ػػدانا لتل ػػك
الطمأنينة اليت ربملها ىذه اللفظة  ،كالسياؽ يرسم أمامنا » مشهدا من اؼبشاىد القرآنية الفائضة باغبركة كاغبيوية  ....فنحن
يف مشهد ىوؿ  ،ىوؿ ال يتمثػل يف ألفػاظ كال يف أكصػاؼ كلكػن يتمثػل يف آدميػُت أحيػاء  ،يف كجػوه كظبػات  ...ىػذه كجػوه
 - 1ابن كثَت  ،ابن كثَت تفسَت القرآف العظيم  ،ـ ، 1ص 381
 - 2الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 1ص.249
 - 3ؿبمد الطاىر بن عاشور  ،التحرير كالتنوير  ،ج ، 3ص.44
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اسودت مػن
قد أشرقت بالنور كفاضت بالبشر ٌ
فابيضت من البشر كالبشاشة كىذه كجوه كمدت من اغبزف كاغُبت من الغم ك ٌ

الكآبة « .

1

هبذه البساطة يف التعبَت يرسم القرآف صوره فاؼبفردة الواحدة كافية  ،ألف ترسم صورا ال حػد ؽبػا سػواء اسػتعملت اسػتعماال
حقيقيػا أك انتقػػل هبػػا مػػن اغبقيقػػة إىل اجملػػاز  ،فهػػذه اللفظػة "تبػػيض" اسػػتعملت علػػى حقيقتهػػا دكف االلتجػػاء إىل االسػػتعارة أك
التمثيل لكنها تثَت اغبس كالركح معا  ،كىػذه ظبػة يف ألفػاظ القػرآف ال قبػدىا يف غػَته » فكثػَتا مػا نقػرأ أك نسػمع اآليػة فػتمس
قلوبنػا مسػػا خفيفػا كالنسػيم العػػابر أك نتػػأثر هبػا مػػن جانػػب يتصػل بلحظػػة الػػتبلكة  ،ككػم يكػػوف يف النسػػق الػذم ظهػػر سػػاذجا
عمق كل العمق  ،كببلغة كل الببلغة يرل فيو اجملتلي الوقَّاؼ كل حرؼ يكاشف ركحو سر  ،كإف مل يلػتمح يف السػياؽ سبثيػل
رائع أك استعارة بارعة كؿبسن براؽ « .

2

إ ٌف بياض الوجوه يشَت إىل طمأنينة نفوس اؼبؤمنُت الصاغبُت كما يًتكو اإليباف من آثار اإلشراؽ على كجوىهم  ،كما أف
الغم كالكآبة على كجوىهم
سواد الوجوه ٌ
يعُب عن الفزع الذم استوىل على قلوب الكافرين كما خلفتو ظلمة الكفر من آثار ٌ

فابيضت ،
فكبلنبا وبقق كحدة اؼبشهد « كىو مشهد حسي  ،لكنو منبعث عن تأثر نفسي  ،ألقى ظلو على ىذه الوجوه ٌ

فاسودت ». 3
كعلى تلك الوجوه
ٌ

كشبة شبو إصباع – بُت كثَت من الثقافات – على ارتباط اللوف األبيض  ،كالسيما إذا كاف يف الوجو باؼبسرة كالسعادة كالفرحة
ابيض كجو فبلف يسٌر » 4يف حُت ارتبط اللوف األسود دبعاين التشاؤـ كاػبوؼ كاالستسبلـ كال ٌذؿ  ،يقوؿ
الغامرة  ،يقاؿ ٌ " :

اؼبسرة  ،كاسودادىا عبارة عن اؼبساءة  ،ضبل بعضهم االبيضاض
الراغب األصفهاين  « :فابيضاض الوجوه عبارة عن ٌ
كاالسوداد على احملسوس  ،كاألكؿ أ كىل  ،ألف ذلك حاصل ؽبم  ،سودا كانوا يف الدنيا أك بيضا » ، 5فهو يرل أف ضبل
البياض على الداللة الرمزية أرجح من ضبلها على اؼبعٌت اغبسي الذم مل يكن مقصودا بالتأكيد .

 - 1سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،ـ ، 1ص. 445
 - 2عز الدين علي السيد  ،إنٌا كبن ٌنزلنا الذكر  ،ؾبلة األزىر  ،ـ ، 41رمضاف سنة 1389ق  ،نوفمُب1969ـ  ،ص. 484
 - 3سيد قطب  ،مشاىد القيامة  ،ط ، 7دار اؼبعرفة  ،القاىرة  ، 1981 ،ص. 243
 - 4اؼبعجم الوسيط  ،معجم اللغة العربية  ،ج ، 1ص. 78
 - 5األصفهاين  ،مفردات ألفاظ القرآف  ،ص . 432
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كقد أكد بعض اؼبفسرين ىذه اإلشارة النفسية ؽبذا التضاد اللوين قائلُت  « :إذا قرأ اؼبؤمن يوـ القيامة كتابو  ،فرأل فيو
اسود كجهو
اغُب لونو ك ٌ
حسناتو هتلٌل كجهو كاستبشر بالنعيم كفرح باؼبصَت  ،كإذا قرأ الكافر أك اؼبنافق كتابو  ،فرأل فيو سيئاتو ٌ
حزنا على مصَته اؼبعتم ». 1

كمن اؼببلحظ أف التضاد اللوين يف النص جاء بصيغة فعلية على الرغم من كجود صيغ لؤللواف عند العرب  ،كيف ذلك داللة
على استحضار اؼبشهد اللوين  ،كنقلو من اؼبستقبل الغييب البعيد إىل اغباضر اؼبشهود القريب  ،مثٌ إف الصيغة الفعلية تؤذف بأف
ىذا التغيَت اللوين يبدأ بالتدرج مع رؤية كل حسنة أ ك سيئة يف صحيفة العماؿ  ،كيستمر ذلك حىت تفيض كجوه اؼبؤمنُت
إشراقا كنورا  ،كسبتلئ كجوه الكافرين اربدادا كظلمة  ،كال ىبفى ما يف تنكَت الوجوه من داللة على الكثرة اليت ذبعل خلفية
اؼبشهد مكثفة بظبلؿ لونيُت متقابلُت يزيد أحدنبا من شدة اآلخر .

2

كأحيانا يرد التعارض الثنائي بُت األبيض كاألسود بألفاظ تتصل مدلوالهتا باأللواف مثل  :النضرة كاؼبسفرة كالبسرة كالقًتة
كغَتىا  ،كمثاؿ ذلك قولو تعاىل  :ﭽ ﰍ ﰎ ﰏ ﰑ ﰒ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰙ ﰚ ﭼ عبس :
24 – 35
فإذا كاف لفظ ( اإلسفار ) عند الراغب األصفهاين ىبتص باللوف ، 3فإنو عند الزـبشرم يأخذ طابعا أكثر دقة كربديدا حينما
ضبل معٌت اللفظ على البياض اؼبشرؽ الذم يرمز إىل هبجة النفوس  ،فيقوؿ  « :كجو مسفر  :أم مشرؽ سركرا » 4فبل شك
أف ىذا اللوف اؼبضيء كسيلة إشارية كبنائية إلهباد التناسب العضوم بُت اؼبلمح اػبارجي الذم انعكس على كجوه اؼبؤمنُت ،
كاؼبلمح الداخلي الذم ىو السركر كاالبتهاج الركحي .
كإذا أضيف إىل إشراقة اللوف مظهرا الضحك كاالستبشار البادين على تلك الوجوه  ،فأعظم الفرحة ما ترافقو حركات ال
هتز كياف اؼبؤمن من أعماقو .
يقدر اإلنساف على ضبطها كالتحكم فيها  ،يف إشارة إىل أهنا فرحة ٌ

 - 1القرطيب  ،اعبامع ألحكاـ القرآف  ،القرطيب  ،ج ، 4ص. 16
 - 2صاحل مبل عزيز  ،صباليات اإلشارة النفسية يف اػبطاب القرآين  ،ص . 184
 - 3األصفهاين  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 412
 - 4الزـبشرم  ،أساس الببلغة  ،ج ، 1ص . 442
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كفبا يعمل على تأشَت قوة الفرحة كسبكنها يف نفوس الُبرة  ،أف بنية اللوف جاءت بصيغة اسم الفاعل لتوحي بتمكن ىذا
الوصف اللوين منهم  ،كلتدؿ على الثبات كالدكاـ  ،كإف كاف اسم الفاعل ال يرقى إىل درجة الصفة اؼبشبهة يف الداللة على
الثبات  ،غَت أ ٌف تكرار اسم الفاعل ثبلث مرات يف السياؽ أفاد ىذا الثبات كالدكاـ .1.
تغَتىا
أما اللوف اؼبضاد فهو الغُبة  ،كىي تعٍت العالق بالشيء من الغبار كما كاف على لونو  ،كيشَت كصف الوجوه هبا إىل ٌ
من الغم كالكآبة  ، 2كيزيد كصف الوجوه بالقًتة من ش ٌدة قتامتها  ،كالقًتة " سواد كالدخاف كال ترل أكحش من اجتماع

أغُبت  ،ككأف اهلل هبمع إىل سواد كجوىهم الغُب  ،كما صبعوا
الغُبة كالسواد على الوجو  ،كما ترل من كجوه ٌ
الزنوج إذا ى
3
الفجور إىل ال يكفر » .
كإذا جاء اللوف األ سود على انفراد  ،فإنو ال ىبرج عن اإلشارات النفسية اؼبذكورة  ،فهو يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ الزمر 61 :
اؼبذؿ كالنهاية اؼبأساكية
يوحي بالظبلـ النفسي الذم ظهرت عبلماتو على كجو اؼبأخوذ اؼبرىوب  ،ففيو إشارة إىل االستسبلـ ٌ
الكرب يبؤل نفوس الذين كذبوا على اهلل  ،كوبيط هبم من كل جانب .
كالتبلشي اؼبرتقب  ،حيث
ي
تغَت الوجوه كالعيوف من الكدر قاؿ تعاىل  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
كما كرد اللوف األزرؽ يف التعبَت القرآين للداللة على ٌ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ طه  413-414:كىو لوف بُت البياض كالسواد
نع ٌده العرب أبغض شيء من ألواف العيوف  ،ألف أعداءىم الركـ كانوا زرؽ العيوف .
فالقارئ ؽبذه اآلية تسًتعي اىتمامو لفظة " زرقا " إذ أخُب القرآف على أف اجملرمُت يوـ القيامة وبشركف زرقا  ،فما ىي القيمة
التصويرية ؽبذه اللفظة ؟

 - 1السامرائي  ،معاين األبنية يف العربية  ،ص. 47
 - 2األصفهاين  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 641
 - 3الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 1ص. 118
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الزرقػػة -بالضػػم -لػػوف معػػركؼ بػػُت البيػػاض كالس ػواد  ،زرقػػت عينػػو –
جػػاء يف بصػػائر ذكم التمييػػز أف الػ ٌػزرؽ  -ؿبركػػة -ك ٌ

1
الزرقػة خضػرة يف
الزرقػة البيػاض حيثمػا كػاف  ،ك ٌ
كفرح -زرقة كزرقانا  ،كالزرقة أيضا  :العمى  .كذىب صاحب اللسػاف إىل أف ٌ

سواد العُت كقيل أف يتغشى سوادىا بياض ، 2ك زرقت العُت انقلبت كظهر بياضها .

3

أما ابن كثَت فذىب إىل أف اؼبراد  :معناه زرؽ العيوف من شدة ما ىم فيو من األىواؿ. 4
كإف كاف اؼبعٌت األكؿ قد يكوف ىو اؼبقصود  ،كأقصد بو أف " زرقا " تعٍت بياض العُت كذىاب نورىا عبلمة على أف ىؤالء
وبشركف عميا ألف بياض العُت دليل على العمى  ،إالٌ أين أميل إىل اختيار اؼبعٌت اغبقيقي كىو زرقة العيوف كإمبػا جعلػوا كػذلك
ألف الزرقػة أسػوأ ألػواف العػػُت كأبغضػػها إىل العػرب » فػػإف الػركـ الػػذين كػػانوا أعػدل عػػدكىم زرؽ كلػػذلك قػالوا يف صػػفة العػػدك
أسود الكبد كأصهب السباؿ كأزرؽ العُت أك عميا ألف حدقة العُت تزرؽ « ، 5فأم صورة شنيعة ترظبها ىػذه اللفظػة للعصػاة
اجملرمُت فزرقة العُت عبلمة ميزكا هبا  ،تدؿ على إجرامهم  ،كلذلك ظبٌاىم " اجملرمُت "  .ىذه الصورة يعرفها العرب كيبغضوهنا
كلػػذلك كصػػفوا أشػػرس أعػػدائهم  ،كأبغضػػهم إلػػيهم بػػأهنم زرؽ العيػػوف  ،كاجملػػاز يف إطػػبلؽ الكػػل كإرادة بػػو اعبػػزء فقػػد كصػػف

اجملػػرمُت بػػأهنم زرؽ  ،كاؼب ػراد عيػػوهنم ال غػػَت لزيػػادة التشػػنيع كالتفضػػيع  ،كىػػذه اللفظػػة كمػػا نػػرل صبيلػػة يف إيقاعهػػا متٌسػػقة م ػع

اؼبعٌت  ،أضف إىل ذلك أ ٌف ؽبا معػاف ال ربصػى تبعػث اػبيػاؿ علػى البحػث كالتنقيػب عػن صػور شػىت  ،فػدالالهتا تقبػل ذلػك
كلو .
ينم عن االضطراب النفسي  ،كينبئ عن تزاحم ىػواجس الكػرب
كال شك أف ىذا الوصف اػبارجي القائم على عنصر اللوف ي

الشديد  ،ذلك أف صبالية التعبَت تكمن يف ذلك التجانس الذم أكجده الرسم اػبارجي كالبعػد الػداخلي  ،كهبػذا ىبػرج الًتكيػز
على الشكل عن ؾبرد كونو متعة صبالية تلفت انتباه اؼبتلقي إىل إشارة صبالية ذات داللة معُبة عن القضايا النفسية .
عزز ىذه الداللة النفسية كصػف القػرآف للحركػة اللفظيػة ؽبػؤالء اجملػرمُت حيػث تػراىم يتبػادلوف الكػبلـ فيمػا بيػنهم س ٌػرا  ،ألف
كي ٌ

ػأزـ اؼبوقػػف كىيجػػاف
اػبػػائف اؼبػػذعور ال يرفػػع حبديثػػو صػػوتا  ،كال ييسػػمع منػػو إال نبسػػا  ،كسػ ٌػرية اغبػػديث تشػػَت بوضػػوح إىل تػ ٌ
اؼبشاعر  ،كىكذا يتبلحم الوصػف السػاكن ( زرقػة العيػوف ) مػع الوصػف اؼبتحػرؾ ( يتخػافتوف ) للتعبػَت عػن شػ ٌدة االضػطراب

الذم يعصف باجملرمُت يف احملشر .
 -1الفَتكز بادم  ،بصائر ذكم التمييز  ،ج ، 3ص. 128
 -2ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة (ز ر ؽ)  ،ـ ، 2ص. 21
 – 3ؿبمد عادؿ أبو اػبَت  ،اجتهادات يف التفسَت العلمي يف القرآف الكرمي  ،ط ، 1مركز الدلتا للطباعة  ،القاىرة  ،مصر  ،ص. 181
 -4ابن كثَت  ،تفسَت القرآف الكرمي  ،ـ ، 3ص . 171
 -5أبو السعود  ،تفسَت أيب السعود  ،ج ، 6ص. 41
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كزيادة على ما تقدـ ىناؾ عدة كلمات ؽبا إوبائية خاصة نشَت إىل بعضها فيما يلي :
أ ػ الكلمة « تطَتنا » يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﭼ يس 18 :
ؽبا إوباء نفسي مرير ىباجل القوـ بالتطَت  ،كما يضفيو مناخ التشاؤـ من تثاقل كغم  ،كما يعنيو من إيباهنم باػبرافات
كاألساطَت اليت رباؾ حوؿ ذلك  ،ليصور مدل ضيق القوـ هبؤالء اؼبرسلُت حىت أصبح كجودىم بُت ظهرانيهم مثاران
للمخاكؼ كاؽبواجس .
ب ػ كالكلمة « صيحة » يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ يس 29 :
فإهنا توحي هبوؿ الصدمة  ،كعظم اؽبدة  ،كتعٍت إطباد األنفاس  ،كشل اغبركة  ،كاهنيار اغبياة  ،كقياـ الساعة .
ت ػ كالكلمة « ادخل » يف قولو تعاىل  :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﭼ يس 26 :
فإهنا ربمل نداء الرب إىل العبد  ،كحديث القلب للقلب  ،فالدخوؿ متحقق من أكسع أبوابو  ،كفيها إوباء خاص بأف اؼبؤمن
اؼبستقيم سوؼ يتمتع بثمرة أتعابو  ،كينعم بُبكة إيبانو  ،فما بعد ىذا الدخوؿ من خركج .
ث :كلمتا « خاشعان » ك « متصدعان » يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﭼ اغبشر 21 :
فهما من صيغ اإلوباء يف الداللة على اؼببالغة اليت تدعو إىل تعظيم القرآف يف مقاـ األخبار عن جبللة خطره  ،كعظم قدره
فقاؿ إننا لو أنزلنا القرآف على جبل  ،ككاف اعببل فبا يتصدع إشفاقان من شيء أك خشية ألمر  ،لتصدع مع صبلبتو كقوتو ،
فكيف بكم يا معاشر اؼبكلفُت مع ضعفكم كقلتكم كأنتم أكىل باػبشية كاإلشفاؽ .
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كىذا يعٍت أف كراء اللفظ معٌت آخر يوحيو بداللتو  :كىو صيغة االنفعاؿ عند اإلنساف  ،فليس اؼبقصود خشية اعبيل
كتصدعو  ،بل اؼبقصود خشية اإلنساف كخشوعو  ،إذ ليس من شأف اعبيل أف ىبشع كاػبشوع كاػبشية  ،كبلنبا من أفعاؿ
القلوب اليت ال تصدر عن صباد  ،إال أف يكوف ذلك من صنع البياف إذ يبث اغبياة يف الصخر األصم.

1

كاعبانب اإلشارم يف األلفاظ يوحي بالتعبَت عن الصورة الفنية للشكل  ،دبا يستنبط من اللفظ معٌت جديد  ،من خبلؿ
تركيب النص  ،يوحي ذلك اؼبعٌت بأكثر من إرادة ظاىر اللفظ  ،كيتمثل ىذا اعبانب ببعض النماذج التالية :
أ ػ الكلمتاف « يذىب » ك « يبكث » يف قولو تعاىل ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﭼ الرعد 17:
ال يراد هبما ؾبرد الذىاب أك االستقرار كاإلقامة فحسب  ،كىو اؼبتناكؿ اللغوم من ظاىر الكلمتُت بل فيهما إشارة بالكناية
توحي  :بأف األشرار قد يظهركف على األبرار  ،كأف األخيار قد يلفهم التيار  ،كلكن ىذا ال يعٍت تبلشي اغبق كضياع الواقع
 ،إذ ال بد للحقيقة أف تتزين بأهبى حللها كلو بعد حُت  ،كإذا باؼبعدف األصيل ثابت شامخ  ،كإذا باألكضار منفية ذائبة ،
كإذا باألكؿ « يبكث » يف األرض رسوخان  ،كإذا بالثاين « يذىب » غائران يف خضم األحداث .
ب ػ الكلمة « أشداء » يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ الفتح 29 :
ربمل إىل الذىن كل معاين الغلظة كالثبات كاجملاىدة كتوحي بأبعاد الصُب كاليقظة كاغبذر  ،ال الشدة يف مقابل الضعف
فحسب  ،بل تذىب إىل أكثر من ىذا فتشَت إوبائيان ػ لتحرؾ النفوس كهتز الضمائر ػ إىل التفاين يف ذات اهلل  ،كإىل التشدد
بأحكاـ اهلل  ،كإىل التنفيذ ألكامر اهلل  ،فبل لومة الئم  ،كال غضب عاتب .
ت ػ كلمة « القانتُت » يف قولو تعاىل  :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ التحرمي  ، 12 :استفاد منها الزركشي ( ت  497ىػ )
داللة إوبائية برفع مستول مرمي فيها إىل مصاؼ الرجاؿ فبن كصفوا باعبد كالصُب كاؼبثابرة على أظبى مراتب العبادة « أذانان بأف

كضعها يف العباد جدان كاجتهادان  ،كعلمان كتبصران  ،كرفعة من اهلل لدرجتها يف أكصاؼ الرجاؿ القانتُت كطريقهم ». 2

كاؼبستفاد ىنا ال كصفها بالعبادة فحسب  ،بل رفع درجتها إىل مصاؼ الرجاؿ اؼبوصوفُت بذلك إشارة لتمخضها يف العبادة .
 - 1عائشة عبد الرضبن  ،اإلعجاز البياين  ،ص. 226
 - 2الزركشي  ،الُبىاف قي علوـ القرآف  ،ج ، 3ص. 342
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رابعا  :القدرات التصويرية للكلمة القرآنية وأثرها في الخطاب النفسي .
فتص َّور ل  ،كالتصاكير التماثيل  ،قاؿ ابن األثَت  :الصورة ترد
جاء يف لساف العرب  :تصورت الشيء  :تونبت صورتو ى
يف كبلـ العرب على ظاىرىا كعلى معٌت حقيقة الشيء كىيئتو كعلى معٌت صفتو  ،يقاؿ  :صورة الفعل كذا ككذا أم

ىيئتو  ،كصورة األمر كذا ككذا أم صفتو .

1

التص ُّور فهو استحضار صور اؼبدركات اغبسية عند غيبتها عن اغبواس من غػَت تصػرؼ فيهػا بزيػادة أك نقػص أك تغيػَت
أما ى

 ،أك ىو مركر الفكر بالصور الطبيعية اليت سبق أف شاىدىا كانفعل هبا مث اختزهنا يف ـبيلتو .

ص ُّور إذف ىػو العبلقة بُت الصورة كالتصوير كأداتو الفكػر فقػط
كالتصوير ىو  :إبراز ىذه الصور إىل اػبارج بشكل فٍت  ،فالتى ى

 ،أمػػا التصػػوير فأداتػػو الفك ػػر كاللسػػاف كاللغػػة  ،كالتص ػػوير الػػذم ىػػو غب ػػاظ الفكػػر يف صػػور اغبق ػػائق ىبتلػػف شػػدة كض ػػعفا ،
بػػاختبلؼ الفكػػر الػػذم ىػػو أداتػػو ؛ فتصػػور الشػػاعر صبػػاؿ الفػػن يف إحػػدل ظػواىر اغبيػػاة إمبػػا ىػػو اإلحاطػػة بػػدقائقها  ،كاكتنػػاه

السر الذم كانت لو  ،كيف كل صورة فنية طبيعيػة حقيقيػة أك صػناعية خياليػة صبػاؿ ظػاىر أك خفػي  ،فالفنػاف يبتػاز عػن غػَته
َّص ُّوًر .
بتصور ىذا اعبماؿ اػبفي مث ال يكوف فنانا حىت يصوره تصويرا فنيا  ،فكل من أبدع يف التصوير كاف مبدعا يف الت ى
كاألديػب الفنػاف يسػتخدـ التعبػَت لتصػوير التجربػة الشػعورية الػػيت مػرت بػو  ،كللتػأثَت يف شػعور اآلخػرين ينقػل ىػذه التجربػػة إىل
نفوسهم يف صورة موحية  ،مثَتة النفعاؽبم كمن ىنا يستمد التعبَت قيمتو يف عامل النقد  ،فالتعبَت ليس ألفاظا كعبارات فقػط ،
كلكنو ىو األدب الكامل باعتبار ما يصوره من التجارب الشعورية .

2

كالتصوير يف التعبَت ىو أرقى أنواع الفنوف ذلك أف » الفن الرفيع ىو الذم وبيل األفكار التجريدية اعبامدة إىل صػور نابضػة
باغبيػػاة  ،كالتعبػػَت الػػذم يرسػػم للمعػػٌت صػػورة أك ظػ نػبل  ،ال ىباط ػب الػػذىن كحػػده كإمبػػا ىباطػػب معػػو اغبػػس كالوجػػداف كيثػػَت يف
النفس شىت االنفعاالت كاألحاسيس « .

3

فالتصػػوير إذف  :ىػػو السػػمة اؼبميػػزة يف القػػرآف الكػػرمي  ،كىػػو أح ػد اؼببلمػػح التعبَتيػػة األساسػػية يف األسػػلوب القػػرآين  ،ىػػذا
تفرده من نفس العطاء اللغػوم الػذم عرفػو العػرب القػدماء  ،فاأللفػاظ كالًتاكيػب كالصػياغة النحويػة ىػي
األسلوب الذم ٌازبذ ٌ

مػػا ت ػواتر يف أصػػوؿ اللغػػة  ،كىػػي الػػيت عرفهػػا العػػرب معرفػػة فطريػػة دقيقػػة  ،كمػػع ذل ػك فػػإف القػػرآف الكػػرمي رب ػ ٌدل ضبلػػة القػػوؿ
كأصػػحابو بػػالقوؿ نفسػػو  ،فلقػػد رب ػ ٌداىم بػػاألداء التعبػػَتم الفػػذ الػػذم قصػػرت عػػن إدراكػػو أقػػول العقػػوؿ كأصػػفى األلسػػنة ،
 - 1ابن منظور  ،لسػاف العرب  ،مادة (صور)  ،ـ ، 4ص . 2523
 - 2صبلح عبد الفتاح اػبالدم  ،نظرية التصوير الفٍت عند سيد قطب  ،ص.75 -74
 - 3صبلح عبد الفتاح اػبالدم  ،اؼبرجع نفسو  ،ص.77
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فاألسػػلوب القػػرآين ىػػو جػػوىر التحػػدم  ،كىػػو رم ػز اؼبعجػػزة  ،ككسػػيلتها كشػػرفها  ،كىػػو ذك خصوصػػية متفػ ٌػردة  ،كىػػو مب ػط يف

األسلوب األديب بلغ حد اإلعجاز  ،كمن مثٌ كاف التأثَت النافذ اؼبتغلغل يف أعماؽ النفس .

1

كلقد كاف سيد قطب رائدا يف ىذا اإلدراؾ الذم سجلو يف كتاب"التصوير الفٍت يف القرآف "  ،حيث حدد خصائص
كظبات التصوير ،كما ذكر آفاقو يف اؼبوضوعات القرآنية  ، 2كلعل من أىم أسباب قباحو يف إدراؾ اػبصائص العامة تلك
ىو » أنو نظر إىل القرآف كوحدة موضوعية متناسقة متكاملة كأدرؾ الرابط العاـ كاػبيط الدقيق اؼبتُت الذم يشد صبيع آياتو
كسوره إىل بعضها البعض بتناسق موضوعي كفٍت معجز « .

3

ىذا دكف أف ننكر كجود ىذه اللفتات عند بعض السابقُت لسيد قطب باعًتافو ىو نفسو كالزـبشرم الذم » كاف يقع لػو
بُت اغبُت كاغبُت شيء من التوفيق يف إدراؾ بعض مواضع اعبماؿ الفٍت يف القرآف «  ،كذلك كقولػو يف تفسػَت اآليػة ً :نًََّةب
سَكَذَ عٍَْ يٌُسَةَ انَْْضَةتُاألعػراؼ  » 154 :كػأف الغضػب كػاف يغريػو علػى مػا فعػل كيقػوؿ لػو  :قػل لقومػك كػذا كألػق
باأللواح  ،كجر برأس أخيػك إليػك « ، 4كىػو توفيػق كمػا تػرل ؿبػدكد ينقصػو التبلػور كالوضػوح  ،فػإف أصبػل مػا يف ىػذا التعبػَت
ىو"تشػخيص" الغضػػب كأنػو إنسػػاف  ،يقػوؿ كيسػػكت كيصػمت  ،فهػػذا "التشػخيص" ىػػو الػذم جعػػل للتعبػَت صبالػػو  ،كىػػو
الذم أدركو الزـبشػرم  ،مث مل وبكػم التعبػَت عنػو  ،أك عػُب عنػو بلغػة زمانػو فػبل تثريػب عليػو ، 5كأمػا عبػد القػاىر فقػد بلػغ غايػة
التوفيق » إذ أكشك أف يصل إىل شيء يف كتابو " دالئل اإلعجاز " لوال أ ٌف قصةن اؼبعاين كاأللفػاظن ظلػت زبايػل لػو مػن أكؿ
الكتاب إىل آخره فصرفتو عن كثَت فبا كاف كشيكا أف يصل إليو  ،كلكنو على الرغم من ذلك كلو كاف أنفذ حسا من كل من
كتبػوا يف ىػذا البػاب علػى كجػو العمػوـ حػىت يف العصػر اغبػديث « . 6كلعػل اؼبتأمػل يف تعليقاتػو علػى بعػض اآليػات يف كتابػو
الدالئل يدرؾ ىػذه اغبقيقػة  ،كيسػتطيع بنفسػو أف يكتشػف سػعة األفػق الػيت سبتػع هبػا عبػد القػاىر  ،كأف يكتشػف أف مػا كػاف
يعػػرض لػػو مػػن آراء ىػػو أكؿ الغيػػث يف إدراؾ حقيقػػة اعبمػػاؿ الفػػٍت يف القػػرآف  ،فػػالنبع كػػاف منػػو علػػى ض ػربة فػػأس  ،اقتضػػت
األقدار أف تًتكها لسيد قطب فينفجر على يديو .

7

 - 1ؿبمد قطب عبد العاؿ  ،من صباليات التصوير يف القرآف الكرمي  ،د ط  ،دـ  ، 1994 ،ص. 8
 - 2ينظر :الفصل الثاين من ىذه الدراسة  ،ص.119-118
 - 3صبلح عبد الفتاح اػبالدم  ،نظرية التصوير الفٍت عند سيد قطب  ،ص. 14
 - 4الزـبشرم  ،ج ، 2ص 92
 - 5سيد قطب  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 26
 - 6سيد قطب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص.29
- 7ينظر تعليق عبد القاىر اعبرجاين على قولو تعاىل  " :كاشتعل الرأس شيبا " يف كتابو دالئل اإلعجاز  ،ص. 82
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إف التحوؿ الدالل أحد أبرز خصائص اػبطاب األديب ؛ ذلك أف طاقة التحػوؿ ىػي نقطػة تقػاطع الوظيفػة اؼبرجعيػة بالوظيفػة
األدبية  ،فإذا كانت األكىل تضمن اإلببلغ كاإلفهاـ  ،فإف الثانية زبرؽ كل ما ضمنتو األكىل  ، 1كىذا ال وبدث إال عُب أمباط
اجملػػاز البيػػاين الػػذم ال تقتصػػر العبلمػػات دبقتضػػاه علػػى أداء اؼبعػػٌت األكؿ  ،بػػل تكتسػػب اؼبعػػاين الث ػواين كتشػػكلها ، 2كزبلػػق
إوب ػػاءات كظ ػػبلال ال توص ػػف النص ػػوص باألدبي ػػة ب ػػدكهنا  ،ألف التح ػػوؿ ال ػػدالل ى ػػو ال ػػذم ينق ػػل ال ػػنص اللغ ػػوم م ػػن كظيفت ػػو
االجتماعية التواصلية إىل طابع أديب يعمل على ربريك االستجابات اؼبألوفة كإعادة اإلدراؾ للواقع من جديد .

3

إف ربري ػك ال ػ ٌداؿ مػػن ؾبالػػو الػػدالل اػبػػاص إىل ؾبػػاؿ آخػػر يقػػيم مػػا يسػػمى باالتسػػاع أك اجملػػاز  ،ك بػػو يكتسػػب الػػنص بعػػده
ػتفز اؼبتلقػػي إىل البحػػث عػػن اللػػذة األدبيػػة  ،كىػػذا مػػا يب ػنح الػػنص اللغػػوم طابعػػو اعبمػػال  ،كيضػػفي عليػػو
التلميحػػي الػػذم يسػ ٌ
طابعا حركيا ينقذه من شرنقة السكوف  ،ككل ذلك آت من قدرتػو التخييليػة الػيت « ؽبػا فاعليتهػا يف خلػق فضػاء الػنص اؼبػوازم

للػنص اؼبنطػػوؽ " ، 4كمػن خػػبلؿ ىػػذه الطاقػة التخييليػػة يشػػكل اجملػاز صػػورا مثػَتة  ،كيرسػػم اسػػتعارات موحيػة تشػػَت إىل اؼبعػػاين
الذىنية من كراء تصوير األشباه كاألشكاؿ » .

5

فاألسػلوب اجملػػازم مػن خػػبلؿ االنتقػاؿ إىل الغائػػب اجملػػرد عػُب اغباضػػر اغبسػي يعػػد مػن أبػرز األسػػاليب الببلغيػة القػػادرة علػػى
ربقيػػق التمػػازج بػػُت مظهػػرم اغبيػػاة  ،اؼبػػادم كاؼبعنػػوم  ،كعلػػى تشػػكل الصػػور علػػى كفػػق اإلحسػػاس النفسػػي كلػػيس علػػى كفػػق
كاقعها العياين اؼبرصود. 6
إف االستعماؿ اجملازم هبعل النص منفتحا على أكثر من داللة كيكسبو ظبوا كسبكنا كإدىاشا ال يتػأتى لبلسػتعماؿ اغبقيقػي ،
ذلػك أف التعبػَت اجملػازم يعجػب دبػػا فيػو مػػن تلػوين لؤلفكػػار  ،كتوليػد للصػور  ،كبعػػث لئلوبػاء  ،دبػػا ىػو مبلئػػم لطبيعػة اؼبعػػاين

7

يضػػاؼ إىل ذلػػك أف لغػػة اجملػػاز كح ػدىا قػػادرة علػػى استحضػػار اؼبشػػاعر الدفينػػة  ،كعلػػى إظهػػار العواطػػف اإلنسػػانية يف شػػكل
صور ؾبسمة أك ىيئة شاخصة  ،كمن ىنا يكوف األداء النفسي متوافقا كمرافقا  ،بل كفبتزجا بالداء اللغوم كالتعبَتم. 8

 - 1توفيق الزيدم  ،مفهوـ األدبية يف الًتاث النقدم إىل هناية القرف الرابع  ،د ط  ،مطابع اؼبوحدة سراس للنشر  ،تونس  ، 1985ص. 1117
 - 2موسى ربابعة  ،صباليات األسلوب كالتلقي  ،ص. 147
 - 3صاحل مبل عزيز  ،صباليات اإلشارة النفسية يف اػبطاب القرآين  ،ص . 49
 - 4ؿبمد عبد اؼبطلب  ،قراءات أسلوبية يف الشعر اغبديث  ،ص . 16
 - 5صاحل مبل عزيز  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 49
 - 6ؿبمد عبد اغبميد ناجي  ،األسس النفسية ألساليب الببلغة العربية  ،ص. 217
 - 7ؿبمد بدرم عبد اعبليل  ،اجملاز كأثره يف الدرس اللغوم  ،د ط  ،دار النهضة العربية للطباعة كالنشر  ،بَتكت  ، 1975 ،ص . 54
 - 8عبد الرؤكؼ السعد  ،األداء النفسي كاللغة العربية  ،ص. 289-288
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كما الصورة إال تشكيل صبال ىبرج األلفاظ كالًتاكيب من قالبها اجملرد إىل منظر حسي أك مشهد خيال يضػفي علػى األفكػار
حشػػدا مػػن الظػػبلؿ كاألل ػواف كيػػوحي بػػأكثر مػػن اؼبعػػٌت الظػػاىرم  ،يف ؿباكلػػة ؼبخاطبػػة اغبػػس كالوجػػداف معػػا  ،كإش ػراؾ العقػػل
كالعاطفة يف إدراؾ اؼبعٌت  ،كتوظٌف يف بناء ىذا التشكيل كل طاقات اللغة اليت سبنح التعبَت داللتو الفنية. 1
كإذا كانت الصورة الفنية تقوـ أساسا على اجملاز  ،فبل يعٍت ىذا أف التعبَتات حقيقية االسػتعماؿ ال تصػلح للتصػوير  ،بػل قػد
زبلو الصورة من أشكاؿ اجملاز  ،كتكوف مع ذلك دقيقة التصوير  ،ثرية بالتفاصيل  ،غنية باألداء اعبمال. 2
كالصػػورة الفنيػػة تعتمػػد يف جوىرىػػا علػػى إحضػػار الغائػػب مػػن اؼبعػػاين كإثػػارة الػػدالالت اغبافػػة عنػػد اؼبتلقػػي  ،كىكػػذا بػ ٌػُت النقػػد

اغبػػديث أف « الصػػورة يف األدب ىػػي الصػػوغ اللسػػاين اؼبخصػػوص الػػذم بوسػػاطتو هبػػرم سبثػػل اؼبعػػاين سبػػثبل جديػػدا كمبتكػرا دبػػا
وبيلها إىل صور مرئية معُبة  ،كذلك الصػوغ اؼبتميػز كاؼبتفػرد ىػو يف حقيقػة األمػر عػدكؿ عػن صػيغ إوباليػة مػن القػوؿ إىل صػيغ
إوبائية  ...كما تثَته الصور يف اغبقل األدب يتصل بكيفيات التعبَت ال دباىيتو  ،كىي هتدؼ إىل ربويل غَت اؼبرئي مػن اؼبعػاين
إىل احملسوس  ،كربويػل الغائػب إىل ضػرب مػن اغبضػور  ،كلكػن دبػا يثػَت االخػتبلؼ كيسػتدعي التأكيػل بقرينػة أك دليػل  ،األمػر
الذم يغذم األلفاظ يف التشكيل الصورم عن دالالهتا اؼبعجمية إىل دالالت خطابية أك حافٌة كجديدة » .

3

كىذا ما هبعل الصور أقرب إىل الواقع كأقدر على الكشف عن دقائق األمور  ،كمل تسػتمد الصػور ىػذه الفاعليػة مػن التمثيػل
اغبسي لؤلشياء  ،أك رصد جوانبها اؼبادية فقط  ،كإمبا ترجع فاعليتها أيضا إىل أف الصور كثَتا ما تتعػ ٌدل ذلػك إىل الغػوص يف
أغػوار الػػنفس البشػرية  ،فًتسػػم مشػػاعرىا رظبػػا حيػػا نابضػػا يبػػوج باغبركػػة كينػػبض باغبيػػاة  ،كعلػػى ىػػذا أكػ ٌدت بعػػض اؼبقاربػػات
النقدية اؼبعاصرة حينما رأت أف الصورة تأخذ حظها من الطرافة كاؼبتعػة كلٌمػا تعلٌقػت بشػعور جػوىرم لػدل اإلنسػاف كمػن مث«
فإف الصورة األدبية امتداد للصورة اؼبرسػومة يف الػنفس» ، 4كردبػا يعػود ذلػك كلػو إىل أف اػبػواطر النفسػية كاؼبشػاعر الداخليػة ال
زبضع لسلطاف اللغة اؼبباشرة  ،كإمبا اللغة التصويرية كحدىا كفيلة بالتعبَت من خبلؿ اإلشارة إىل شيء ما يف العامل اؼبادم. 5
تأيت أنبية الصورة يف اػبطاب األديب من أهنا تعمل على توليد اؼبعاين  ،كتقريب البعيد  ،كتأليف الغريػب  ،كسبكػُت اؼبعػٌت مػن
الػنفس  ،حبيػث إذا انقضػػت الصػورة كانتهػػى التعبػَت فػػإف ظبلؽبػا كإوباءاهتػا تبقػػى حيػة ماثلػػة جبملتهػا يف الفكػػر كالوجػداف  ،كمػػا

 - 1صاحل مبل عزيز  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 54
 - 2شفيع السيد  ،التعبَت البياين  ،ص. 142
 - 3بشرل موسى الصاحل  ،الصورة الشعرية يف النقد العريب اغبديث  ،ط ، 1اؼبركز الثقايف العريب  ،بَتكت  ، 1994 ،ص. 3
 - 4عبد الرؤكؼ السعد  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 219
 - 5مصطفى ناصف  ،الصورة األدبية  ،ص. 128
261

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكلمة القرآنية وتأثيرها النفسي
تزاؿ هتيم هبا النفوس ، 1كيف الصورة إلغاء للحواجز بػُت اؼبتناقضػات  ،بػل جعلهػا متآلفػة متوائمػة يف ربقػة كاحػدة يطلػق عليهػا
الوحدة يف التنوع  ،فضبل على أف اؼبعاين اليت تفيض هبػا الصػور أدعػى إىل التػأثَت يف كجػداف اؼبتلقػُت كأفكػارىم علػى السػواء ،
ذلك أف استمتاع اؼبرء دبا يقرأ مرىوف بقدرتو على زبيٌل ما يقرأ كما يسمع.

2

كمن خبلؿ ماتقدـ تبدك كظيفة الصورة التعبَتية بوجػو عػاـ كيف النسػق القػرآين بوجػو خػاص أهنػا تسػتهدؼ إثػارة صبيػع منافػذ
الوعي لدل اؼبتلقي كفقا ؼبا يقتضيو غرض النص كسياقو  ،على تفاكت يف غلبة منفذ على آخر أك مشاركة أكثر مػن منفػذ يف
عملية االستيعاب كالتأثَت  ،كأىم ىذه اؼبنافذ  :اغبواس  ،الفكر  ،اػبياؿ  ،كالوجداف  .كهبذا ندرؾ مشولية الصػورة التعبَتيػة يف
ربريكها ؼبنافذ الوعي صبيعا أك معظمها .
كربقيقا لذلك نقف عند قولو تعاىل  :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ النحل 444 :
فم همػا حػػاكؿ رسػاـ أف هبسػػد ىػػذه اؼبشػاىد كيرسػػم ىػذه الظػواىر  ،فلػػن يسػتطيع رسػػم اؼبشػاعر كالعواطػػف كاالنفعػػاالت كال
يستطيع إال أف يقيد اػبياؿ يف صورة كاحدة يرظبها ال غَت .
كيستقبل اغبس البصرم لفظ القرية يف السياؽ فَتسػم اػبيػاؿ ؽبػا صػورة يف الػذىن مػن خػبلؿ اؼبػألوؼ أك اؼبعػركؼ مػن صػور
القرل اليت كاف اؼبتلقي قد استقبلها يف ـبزكف الذىن كاػبياؿ  ،مث بعد ىذا االستحضار يفعل اػبياؿ دكره يف تقريب صور يف
القرية اآلمنة اؼبطمئنة بأىلها كساكنيها يأيت الرزؽ ؾبلوبا إليهػا أك ؿبمػوال مػن ىنػا كمػن ىنػاؾ  ،كيقػوـ اػبيػاؿ بػدكره مػرة أخػرل
بعد أف كفرت تلك القرية ليقدـ صورة ىذا التغيػَت  ،كتػأيت كلمػة ( فأذاقهػا ) تثػَت حاسػة أخػرل ىػي حاسػة الػذكؽ لتسػتوعب
ىذه اغبالة  ،كلكن اػبياؿ ينتقل هبذه الصورة إىل حالة جديدة يربط فيها بُت دكر الذكؽ كدكر اللباس مقركنا باعبوع كاػبػوؼ
 ،حبيػث يشػكل اػبيػاؿ مػن كػل ذلػػك صػورة جديػدة غػَت مألوفػة  ،كلكنهػا صبيلػػة كمثػَتة تنسػجم دبشػهديها مػع مشػهدم تغػػَت
موقف أىل القرية من اإليباف على الكفر .
كعلى خلفية التأثَت الشعورم اؼبتأيت من ( آمنة مطمئنة  ،الػرزؽ  ،الرغػد  ،الكفػر ،ذكاؽ اعبػوع كاػبػوؼ ) تنشػأ حالػة شػعورية
لدل اؼبتلقي تدفعو لبلعتبار كالتجاكب مع ىدؼ ىذا اؼبثل حيث تتحقق القناعػة الفكريػة ترفػدىا اؼبشػاعر الوجدانيػة مػع ىػذه
االستجابة .
 - 1صبلح عبد التواب  ،الصورة األدبية يف القرآف الكرمي  ،ص. 11- 14
 - 2حامد عبد القادر  ،دراسات يف علم النفس األديب  ،دط  ،اؼبطبعة النموذجية  ،عبنة البياف العريب  ،القاىرة  ،1949 ،ص . 63
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كقد خاطبت الصورة ىنا منافذ اغبس كالذىن كاػبياؿ كالوجداف معا .
كؼبا أدركت العرب ما يف الصورة الفنية مػن القػدرة األدائيػة  ،كالطاقػة اإلوبائيػة  ،عػدلت يف كثػَت مػن اغبيػاف عػن الػداء اؼبباشػر
إىل التعبَت بالصور بوصفها كسيلة صبالية إقناعية تؤدم إىل زيادة التأثَت يف اؼبتلقي كتنتقػل بػو إىل آفػاؽ حيػة كمشػاىد شاخصػة
 ،كقد نزؿ القرآف بلغة القوـ مراعيػا مػا يف البشػرية عمومػا لرسػالة السػماء  ،األمػر الػذم جعػل اللغػة التصػويرية جػزءا حيػا كأداة
طيعة من تعبَت القرآف الكرمي عن حقائقو اإليبانية كاإلعتقادية كقيمو األخبلقية كدالالت قصصو الكثَتة .
إف الدارس ألسلوب القرآف هبده حافبل بالصور اؼبثَتة  ،ناطقا بلغة الرسوـ  ،حىت إنك " تقرأ القطعة من القػرآف فتجػد فيهػا
ألفاظهػا مػن الشػػفوؼ كاؼببلمسػة كاإلحكػػاـ كأنػك ال تسػػمع كبلمػا كلغػات  ،بػػل تػرل صػػورا كحقػائق ماثلػػة ، 1فألفػاظ القػػرآف
ليست طائفة من اغبركؼ تدؿ على معانيها كحسب  ،بل ىي ينبوع يفيض بالصور كاألحاسيس ك األلػواف  ،كليسػت اؼبعػاين
يف القرآف مردات اعتبارية ال يدركها إال العقل  ،كإمبا ىي صورة حية سبػر خبيػاؿ القػارئ كالسػامع كيلمسػها إحساسػو  ،كتكػاد
تراىػػا عينػػو  2.كمػػن ش ػأف ىػػذه الصػػور أف تنتقػػل بالقػػارئ أك السػػامع إىل منػػاظر متخيلػػة  ،كمشػػاىد مرئيػػة  ،كح ػوادث غائبػػة
كحاضرة  ،كنفوس بشرية حية  ،فتجعلها فوؽ األكىاـ كتبث فيها الركح كاغبياة .
كهبذا ندرؾ أف اػبطاب القرآين ال يتجو إىل العقل كحػده  ،كال ييلقػي اؼبعػاين يف الػنفس ؾبػردة مػن ظبلؽبػا كإوباءاهتػا "  ،كإمبػا

اذبػػو القػػرآف إىل التػػأثَت الوجػػداين بعػػد اغبجػػة اؼبقنعػػة ليغػػزك منػػاطق الشػػعور اإلنسػػاين بتصػػويره كمػػا غ ػزا منػػاطق التفكػػَت العقلػػي
حبججو" ، 3من ىنا جاء التصػوير القػرآين ليػدخل علػى الػنفس اإلنسػانية مػن أقطارىػا  ،كيناغيهػا بلغػة حسػية تػزداد هبػا أنسػا
كتنبسػػط ؽبػػا قبػػوال  ،كىبػػرج اؼبعػػاين مػػن صػػورهتا التجريديػػة إىل ىيئتهػػا التشخيصػػية  ،كالشػػك يف " أف اؼبعػػاين يف الطريقػػة األكىل
زباطب الذىن كالػوعي  ،كتصػل إليهمػا ؾبػردة مػن ظبلؽبػا اعبميلػة  ،كيف الطريقػة الثانيػة زباطػب اغبػس كالوجػداف  ،كتصػل إىل
شىت  ،من اغبواس بالتخييل  ،كمػن اغبػس عػن طريػق اغبػواس  ،كمػن الوجػداف اؼبنفعػل باألصػداء كاألضػواء ،
النفس من منافذ ٌ
كيكوف منفذا كاحدا من منافذىا الكثَتة إىل النفس  ،ال منفذىا اؼبفرد الوحيد .

4

كقد شغلت الصور النفسية حيزا كاسعا من التصوير القرآين  ،فأخرجت اؼبشاعر الدفينة كاغباالت الشعورية يف مظهر اؼبلمػوس
احملسػػوس  ،كجعلتهػػا ماثلػػة للعيػػاف لتكػػوف صػػفحات الػػنفس بػػارزة تنطػػق دبػػا ربػػب كتكػػره  ،كتعكػػس أمػػارات اػبػػوؼ كاألمػػن ،

 - 1عبد اهلل دراز  ،النبأ العظيم  ،ص . 117
 - 2ؿبمد سعيد رمضاف البوطي  ،من ركائع القرآف  ،ص . 169
 - 3رجب البيومي  ،البياف القرآين  ،ص. 64
القرآف  ،ص. 194
 - 4سيد قطب  ،التصوير الفٍت يف ٌ
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كتكشػػف عػػن سػػكوهنا كاضػػطراهبا  ،كالشػػك يف أف ىػػذا األسػػلوب يف العػػرض هبعػػل التػػأثَت مضػػاعفا  ،كالوصػػوؿ إىل الوجػػداف
فبكنا  ،كهبعل اؼبسافات الطويلة ـبتصرة .

1

كإذا كػػاف اللفػػظ يف اػبطػػاب العػػادم يقػػوـ بتوصػػيل األفكػػار كالتعبػػَت عػػن اؼبعػػٌت اجملػػرد  ،فإنػػو يف اػبطػػاب األديب يػػنهض دبهمػػة
صباليػػة ال تقػػف عنػػد نقػػل اؼبعػػٌت الػػذىٍت  ،كإمبػػا تعمػػل علػػى إثػػارة كػػل الظػػبلؿ احمليطػػة بػػو كربريػػك شػػبكة غنيػػة مػػن اؼبػػدلوالت
اإلضافية يف ذىن اؼبتلقي .
كتأيت صبالية اغبركة يف التصوير من أهنا تعمل على تلوين النص باغبيوية  ،كشحذ اػبياؿ  ،كتوسيع دائرة اعبمل يف الرؤية  ،ك
ػس اعبمػػال لػدل اإلنسػاف  ،كيػػزداد
« تقػوـ اغبركػة يف اللغػة بتوظيػػف اؼبشػاعر كالتػأثَت فيهػػا  ،أل ٌف اللغػة يف حركتهػا ٌإمبػا تثػَت اغب ٌ
اغبػػس إثػػارة كلمػػا تواصػػلت حركػػة اللغػػة الػػيت تولػػد بػػدكرىا االنفعػػاؿ كاؼبتعػػة يف آف كاحػػد  ،االنفعػػاؿ بداللػػة الكلمػػة  ،كاؼبتعػػة

جبماؿ دالالهتا اليت تضفي على النفس ىالة من األطياؼ كاالنبعاث كالنشاط  ،كدبا تيلقي فيها من اإلوباءات كزبيبلت ذىنية

2
تدؿ على حركة
كفكرية كنفسية  ،تتحرؾ معها عواطف اإلنساف»  ،كىذا يعٍت أف اغبركة اليت سبثلها القيم التعبَتية يف اللغة » ٌ

النفس كما تعكس حركة اإلحساس فتمنح الوجداف باقات من اعبماؿ ». 3
كإذ تكشف اغبركة عن معاف إضافية  ،كتعكس صورا كمشاىد يف غايػة اعبمػاؿ  ،فػإ ٌف كجودىػا يف الفػن اللفظػي يبثٌػل يف رأم
بعض النقاد اؼبعاصرين أصبل ما يف التصػوير  ،كمػا أف كصػفها أصػعب مػا فيػو  ،كىػو عمػل ال ينتبػو لػو إال ذكك اؼبواىػب الفػ ٌذة

عن طريق البصَتة كليس البصر ، 4لذا فإ ٌف دراسة اغبركة سبثٌل  ،من الوجهة السيميائية  ،قػراءة صباليػة بالغػة اػبطػورة ؼبػا تنطػوم
عليو اغبركة من دالالت خفية  ،كؼبا يبلغو التعبَت اللغوم عن اغبركة مبلغا قد يؤدم كظيفة اغبركة ذاهتا. 5

كيفيض اػبطاب القرآين بصػور حركيػة مفعمػة باغبيػاة تنطػق دبػا كراءىػا مػن اؼبشػاعر الدفينػة  ،كربمػل يف أحشػائها حشػدا مػن
تظل ظبة من ظبات التصوير يف القرآف  ،فػ « قليل من صور القػرآف يعػرض صػامتا –
العواطف كالدكافع كاغبركة على أنواعها ٌ

بغرض فٍت يقتضي السكوت كالصمت -أما أغلب الصور ففيو حركة مضمرة أك ظاىرة  ،حركة يرتفع هبا نبض اغبياة  ،كتعلػو
هبا حرارهتا  ،كىذه اغبركة ليست مقصورة علػى القصػص كاغبػوادث  ،كال علػى مشػاىد القيامػة  ،كصػور النعػيم كالعػذاب  ،أك

 - 1صاحل مبل عزيز  ،صباليات اإلشارة النفسية يف اػبطاب القرآين  ،ص. 54-53
 - 2ؿبمد صادؽ حسن عبد اهلل  ،صباليات اللغة كغٌت دالالهتا من الوجهة العقدية كالفنية كالفكرية  ،ط  ،1دار إحياء الكتب العربية  ،القاىرة  ، 2444 ،ص
. 288-287
 - 3ؿبمد صادؽ حسن عبد اهلل  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 288
 - 4عباس ؿبمود العقاد  ،ابن الركمي حياتو من شعره  ،ط ، 7دار الكتاب العريب  ،بَتكت  ،لبناف  ، 1968 ،ص. 349
 - 5السيميائية اللغوية كتطبيقاهتا على مباذج من األدب العريب  ،ؾبلة ( أحباث الَتموؾ)  ،ص. 63
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صور الُبىنػة كاعبػدؿ  ،بػل ٌإهنػا لػتلحظ كػذلك يف مواضػع أخػرل ال ينتظػر أف تلحػظ فيهػا  ....كىػي حركػة حيػة فبػا تنػبض بػو
اغبياة الظاىرة للعياف  ،أك اغبياة اؼبضمرة يف الوجداف ».

1

بث اغبركة يف الكائنات كاؼبشاعر  ،كانتقاؤه يدؿ على مناسبة اؼبواقف  ،كإلقناع العقل كإمتاع
كيظهر جليا أف القرآف يبيل إىل ٌ
الوجػػداف جبوان ػب اغبركػػة اؼببثوثػػة  ،فتغػػدك اؼبشػػاىد بفعلهػػا مػ ٌػوارة تثػػَت اػبيػػاؿ  ،كتتغلغػػل يف األعمػػاؽ  ،كال تكػػوف سػػردا ذىنيػػا

جافا.

2

يرسػم اػبطػػاب القػػرآين صػػورة حركيػة للهلػػع الػػذم ينتػػاب الكػػافرين يػوـ القيامػػة حػػُت يبعثػػوف مػن قبػػورىم كىػػم يسػػرعوف اػبطػػى
داع ال يعرفػػوف إالـ يػػدعوىم  ،كال إىل أيػػن يسػػَت هبػػم قػػاؿ تعػػاىل :ﭽ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ػادين أعنػػاقهم إىل و
مػ ٌ
ﯸ ﯹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ
القمر . 2 – 6 :
ففي ىذه اآلية يصف حالة النػاس حػاؿ بعػثهم مػن قبػورىم كقػد اسػتعمل التعبػَت القػرآين لفظػة" خشػعا "يف كصػف أبصػار
الناس يوـ القيامة عندما يشاىدكف تلك األىواؿ  .فكيف زبشع األبصار ؟.
السػػكوف كالت ػػذلُّل ،
اػبشػػوع كاإلخشػػاع  :اػبضػػوع  ،كقيػػل اػبضػػوع يف الب ػػدف كاػبشػػوع يف الصػػوت كالبصػػر  ،كاػبشػػوع ٌ :

كالضراعة كالسكوف كخشعا أبصارىم أم مطرقة يف نظرىا .

3

كاػبشوع يدؿ بأصلو اغبسي على قرب الشيء من األرض  :أكمة خاشعة ملتزقة الطئة باألرض  ،كبلدة خاشعة أم مغػُبة
ال منػػزؿ هبػػا  ،كاػباشػػع مػػن األرض الػػذم تثػػَته الريػػاح لسػػهولتو فتمحػػو آثػػاره  ،كيقػػاؿ خشػػع سػػناـ البعػػَت إذا أفضػػى فػػذىب
شحمو كتطأطأ شرفو  ،كجدار خاشع إذا تداعى كاستول مع األرض كمػن ىػذا األصػل اغبسػي جػاء اػبشػوع دبعػٌت السػكوف
كاػبشوع دبعٌت التطامن كالذؿ .

4

كقاؿ ابن كثَت خشعا أبصارىم  :أم ذليلة أبصارىم .

5

 - 1سيد قطب  ،التصوير الفٍت  ،ص. 61
 - 2أضبد ياسوؼ  ،صباليات اؼبفردة القرآنية  ،ص. 153
 - 3الفَتكزبادم  ،بصائر ذكم التمييز  ،ج ، 2ص.541
 - 4ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة (خ ش ع)  ،ـ ، 1ص . 835
 - 5ابن كثَت  ،تفسَت القرآف العظيم  ،ج ، 4ص.263
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كالسػر يف اختيػػار التعبػَت عػػن حػاؿ النػػاس يػوـ القيامػػة عنػدما يبعثػػوف بوصػف األبصػػار بأهنػا خاشػػعة أف » خشػوع األبصػػار
كناية عن الذلة كااللبػذاؿ  ،ألف ذلػو الػذليل كعػزة العزيػز تظهػراف يف عيوهنمػا « ، 1كيف الكنايػة صبػاؿ ب ِّػُت إذ لػو أنػو عمػد إىل
التصػريح فقػػاؿ مباشػرة  :أذالء منكػرين ؼبػػا كػاف ذلػػك الػذم نػراه يف اختيػػار الكنايػة مػػن مػاء كركنػػق كالعػػرب» تعػد الكنايػػة مػػن
الُباعة كالببلغة  ،كىي عندىم أبلغ من التصريح « .

2

إف القػػارئ ليستشػػعر يف نفسػػو تلػػك الذلػػة الػػيت يػػأيت عليهػػا النػػاس يػػوـ القيامػػة ل ػرهبم صػػاغرين مػػذعنُت» كلػػك أف تػػذىب
بذىنك كل مذىب  ،فيما تكوف عليو مشاعر العباد  ،يف تلك الساعات اؼبثقلة بالرىبة كاػبوؼ كشديد القلق كاليت ربمل مػا
ربمل من الًتقب اؼبضٍت الذم يهز الكياف ىزا كيشغل اؼبرء عن أم شيء كراء نفسو« .

3

كيف اآليػػة نفسػػها قبػػد لفظػػة أخػػرل صػػورت مشػػهد اػببلئػػق يػػوـ القيامػػة تصػػويرا رائعػػا ىػػي لفظػػة اعب ػراد يف قولػػو :خُشَّ ةعًب
أَثْصَبسُىُىْ َّخْشُجٌٌَُ يٍِْ انْأَجْذَاسِ كَأََّيُىْ جَةشَادٌ يُنزَشِةشٌ ، إذ شػبو النػاس يػوـ القيامػة عنػدما ىبرجػوف مػن قبػورىم بػاعبراد ككجػو
الشػبو ىػػو الكثػرة  ،قػػاؿ الزـبشػرم تعلػػيبل لسػػر الشػبو بػػاعبراد أف "اعبػراد مثػػل يف الكثػػرة كالتمػوج يقػػاؿ يف اعبػيش الكثػػَت اؼبػػائج
بعضو يف بعض جاءكا كاعبراد" ، 4كال ىبفى علينا ما للتشبيو من فائدة يف إشراؾ القارئ يف البحث عن الصورة كفهم اؼبعٌت ،

فاؼبعٌت»إذا أتاؾ فبثبل فهو يف األكثر ينجلي لك بعد أف وبوجك إىل طلبو بالفكرة  ،كربريك اػباطر لو كاؽبمة يف طلبو،كما
كاف منو ألطف كاف امتناعو عليك أكثر  ،كإباؤه أظهر كاحتجاجو أشد « .

5

إف ىذه اللفظة لًتسم لنا مشهدا شاخصا متحركا مكتمل السػمات كاغبركػات فهػذه صبػوع كثػَتة خارجػة مػن األجػداث يف
غبظة كاحدة كأهنم جراد منتشر  ،كمشهد اعبراد اؼبعهود يساعد على تصوير اؼبنظر اؼبعركض .
كىكػػذا تعلػػن القػػدرة اإلؽبيػػة إعبلهنػػا  ،كيبػػدك مشػػهد اػببلئػػق كىػػو اؼبشػػهد الػػذم يبػػدك عػػدد أصػػحابو مستعصػػيا علػػى
أم من العباد يستطيع حصر ذلك ؟ كاغبق أنو ال وبيط بو إالٌ اػبالق القادر الذم ىو بكل شيء ؿبيط  ،مشػهد يػراه
اغبصر ك ٌ
الرائي ىناؾ حيث ىبرج الناس من قبورىم بعد النفخة الثانية  ،كيقوموف لرب العاؼبُت كمػع ىػذا العػدد اؽبائػل للبشػرية منػذ بػدء

 - 1الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 4ص. 44
 - 2الزركشي  ،الُبىاف يف علوـ القرآف  ،ـ ، 2ص. 344
 -3أديب ؿبمد صاحل  ،القيامة مشاىدىا كعظاهتا يف السنة النبوية  ،ط ، 1اؼبكتب اإلسبلمي  ،بَتكت  1415 ،ق  ، 1994ـ ، 1ص. 134
 -4الزـبشرم  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 4ص. 44
 -5عبد القاىر اعبرجاين  ،أسرار الببلغة يف علم البياف  ،ربقيق ؿبمد االسكندراين ك ؿبمد بنى مسعود  ،ط ، 2دار الكتاب العريب  ،بَتكت 1418 ،ىػ1998ـ ،
ص. 114
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اػبليقة إىل يوـ البعث يبتد ركاء اؽبوؿ  ،كيضرب الًتقب جبرانو  ،فبل ربس لتلك اعبموع اغباشدة صوتا كال تسمع ؽبم ركزا .

1

تي ىشبو الصورة اؼبوتى حُت ىبرجوف من قبورىم ك ينتشركف على األرض كقد مؤل الرعب قلوهبم  ،باعبراد اؼبنتشر يف كثرة اغبركة ،
كالتدافع الشديد  ،كالتصادـ العنيف  ،كجوالف بعضهم يف بعض من غَت تعقل كال ربديد كجهة اؼبسَت  ،كصورة اعبراد اؼبنتشر

تستحضر يف األذىاف أيناسا جبناء حُت يفركف من اغبرب فزعُت خائفُت  ،فيتفرقوف على غَت ىدل  ،كيهربوف على كجػوىهم
تتبعهم الذلة كالذعر ، 2كحركة اعبراد ؾبموعو اغباشدة يف الفضاء ؽبا عبلقة بصوت ال ٌداعي  ،ألف الصوت ىو سبب النهوض
مػػن القبػػور  ،ككػأف حركتهػػا اؼبضػػطربة ىػػي اسػػتجابة القطيػػع الػػذم يتنػ ٌػزل ألدق صػػيحة  ،كهبػػذا ذبػػاكزت اآلليػػة التصػػويرية رصػػد
العبلقة اؼبادية بُت الطرفُت إىل التعبَت عن اػبوؼ الذم ينتاب النفوس  ،فالتشبيهات القرآنية مل تقف عند ؾبرد تسجيل كجػوه

الشبو بُت األشياء  ،بل ذباكزهتا إىل اؼبماثلة النفسية  ،كتعمقتها حىت أضفت عليها حياة شاخصػة كحركػة متجػددة  ،فانقلػب
اؼبعٌت الذىٍت إىل ىيئة أك حركة  ،كذبسمت اغبالة النفسية يف لوحة أك مشهد. 3
كمل يكتػػف التعبػػَت القػػرآين بػػذلك  ،بػػل أتبعػػو بصػػورة حركيػػة أخػػرل يف قولػػو ( مهطعػػُت إىل الػػداعي)  ،ك اإلىطػػاع يف مدلولػػو
اللغوم ىو مشية مذعور ييسػرع يف خطػاه كقػد مػ ٌد عنقػو إىل األمػاـ  ،كأقبػل ببصػره علػى اػبطػر الػذم يواجهػو مػن غػَت ربريػك

للطػػرؼ  ، 4ككػػأف اؼبػػرء يتخيٌػػل مػػن كراء الصػػورة أناسػػا يكثػػر يركضػػوف س ػريعا مػػن ش ػ ٌدة اػبػػوؼ كأعنػػاقهم مشػػدكدة ال تسػػتطيع
اغبراؾ يبينا أك مشاال  ،أما عيوهنم فشاخصة ال تطرؼ من ىػوؿ اؼبوقػف ؛ ككػل ذلػك ٌمت مػن خػبلؿ مفػردة كاحػدة ( مهطعػُت)

اليت ربمل يف داخلها قدرا كبَتا من قوة التصوير لكي تتيح اجملاؿ للمتلقي بأف يتخيٌل الصورة من زكاياىا صبيعا .

كيف قولو( يقػوؿ الكػافر ىػذا يػوـ ىعسػر) إشػارة عػن الضػيق النفسػي الػذم يواجهػو الكػافركف  ،فهػو قػوؿ مػن اسػتب ٌد بػو اػبػوؼ

الشديد  ،ككصف اليوـ بالعسَت ؾباز عقلي باعتبار كونو يوما ألمور ىعسرة شديدة من ش ٌدة اغبساب كانتظار العذاب. 5

كيف النفس اإلنسانية قوتاف  ،قوة تفكَت  ،كقوة كجداف  ،كحاجة كل كاحد منهمػا غػَت حاجػة أختهػا  ،فأمػا إحػدانبا فتنقػب
عػن اغبػق ؼبعرفتػو  ،كعػن اػبػَت للعمػػل بػو  ،كأمػا األخػرل فتسػجل إحساسػها دبػػا يف األشػياء مػن لػذة كاألمل  ،كالبيػاف التػاـ ىػػو

 -1أديب ؿبمد صاحل  ،القيامة مشاىدىا كعظاهتا  ،ـ ، 1ص. 122
 -2ابتساـ مرىوف الص ٌفار  ،التعاب َت القرآنية كالبيئة العربية يف مشاىد القيامة  ،ط ، 1مطبعة اآلداب  ،العراؽ  ، 1967 ،ص . 111
 - 3صبلح الدين عبد التواب  ،الصورة األدبية يف القرآف الكرمي  ،ص. 45
 - 4ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة (ىطع)  ،ص. 1465
 - 5ابن عاشور  ،التحرير كالتنوير  ،ج ، 27ص. 177
267

الفصل الرابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الكلمة القرآنية وتأثيرها النفسي
يويف لك ىاتُت اغباجتُت  ،كيطَت إىل نفسك هبػذين اعبنػاحُت  ،فيؤتيهمػا حظهمػا مػن الفائػدة العقليػة كاؼبتعػة الوجدانيػة
الذم ٌ

معا. 1

لعل ركعة التصوير  ،ىي اليت ذبمع بُت ىػذين اعبنػاحُت  :الفائػدة العقليػة كاؼبتعػة الوجدانيػة  ،ففػي ركعػة التصػوير تعػانق بػُت
ك ٌ
اإلقناع اؼبنطقي العقلي  ،كاإلقناع الشعورم القليب  ،كبالتال التفاعل بينهما .

كؽبذا اذبو القػرآ ف إىل مػزج التػأثَت الوجػداين حبججػو كدالئلػو اؽباديػة لقػول الفكػر يف اإلنسػاف لتهػيمن ببلغتػو علػى قػول الفكػر
2
سر النفوس من حيث جوىرىا كحقيقتها كمآؽبا  ،كما ترمي إليو  ،كما تركـ ال وبيط بو إال خالق
ف
أل
،
كالشعور يف اإلنساف
ٌ
ٌ

النٌفس.

3

كالتصوير أداة مهمة يسخرىا القرآف يف ألفاظو  ،لعرض صورة اؼبشهد كلتقريب الصور إىل األذىاف  ،كتشخيص اغبياة
بألغازىا كحركاهتا كأبعادىا كلتجسيدىا يف صورة حسية  ،كإعطائها صفة اغبياة بألغازىا  .إهنا ربيل إىل نبع يف اغبياة  ،يلتجئ
إليو الكائن اغبي  ،فيجد فيو حقيقة نفسو كجوىر كجوده  .إف اؼبعاين ال يكفي أف تكوف سامية لتؤثر  ،بل البد ؽبذا السمو
من أداة تسمو بو عن اؼبألوؼ  ،كىي يف القرآف حيوية ألفاظو .

4

فقولو تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ ﭼ فصلت  ، 32 :هبعلنا نعيش حقيقة اللفظة القرآنية اليت زبلع اغبياة على الكائنات الطبيعية  ،إف لفظة ( خاشعة)
اليت تعٍت « ذليلة منكسرة ميتة» تصور األرض كالذليل الكاسف الباؿ يف األطمار الرثٌة .

5

إف قوة التصوير عن طريق التجسيد اغبسي الذم تقوـ بو ىذه اللفظة تضع الصورة ؾبسمة أماـ العُت الباصرة  ،ىذا اػبشوع
كالسكوف  ،سرعاف ما يتحوالفٌ إىل حركة مثَتة هتز النفوس  ،كىذا التحويل يتم عن طريق لفظتُت ( اىتزت كربت) األكىل
دبعٌت  « :استبشرت كيقاؿ ربركت بالنبات » كالثانية دبعٌت  « :كثر نباهتا كيقاؿ انتفخت بنباهتا » .

 - 1عبد اهلل دراز  ،النبأ العظيم  ،ص. 113
 - 2إبراىيم علي حسن داكد  ،خصائص التشبيو يف سورة البقرة  ،ط ، 1مطبعة األمانة  ،مصر  ، 1986 ،ص . 33
 - 3عبد العليم اعبسماين  ،علم النفس القرآين كالتهذيب الوجداين  ،ط ، 1الدار العربية  ،بَتكت  ، 1996 ،ص . 11
 - 4عمر السبلمي  ،اإلعجاز الفٍت يف القرآف الكرمي  ،ص. 88
 - 5الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 4ص. 241
 - 6الزـبشرم  ،اؼبصدر نفسو  ،ج ، 4ص. 241
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إف ىاتُت اللفظتُت تعرضاف صورة حية عن األرض  ،بعد أف كانت ىامدة ميتة  ،فينبعث فيها نفس اغبياة كهتتز اؼبخيلة
لتدرؾ دقة ىذا التصوير اغبركي كأبعاده  ،كيبثل الزـبشرم األرض كقد اىتزت كربت  «:دبنزلة اؼبختاؿ يف زيٌو ».

1

إف القرآ ف ىبلع على ألفاظو صفة اغبياة  ،فتنتزع ىي إرادة اغبياة  ،كتتقمص قدرهتا فتكتسي لفظة اؼباء يف اآلية قدرة كإرادة -
كاؼباء شرايُت حياة األرض -كتقوـ بعملية اإلحياء  ،تعززىا القدرة اإلؽبية يف قولو ( أنزلنا ) فهي دبثابة اإلحياء .
إ هنا سرعة يف التصوير  ،كدقة يف التخييل  ،ففي أقل من ثانية  ،يتشخص اؼبرء صورتُت  :األكىل صورة سكوف مطبق ؾبسد ،
كالثانية صورة حركة كاىتزاز ؾبسمة كمتخيلة يف أبعادىا .
فقوة اغبركة اليت تشعها األلفاظ القرآنية  ،تبدع يف التصوير  ،لتحيل اؼبشهد إىل حقيقة متحركة  ،كتدع اؼبخيلة تتيو يف التقاط
أبعاده  ،لتتملك النفس مشاعر الحصر ؽبا كىي تطارد اؼبعٌت ،ففي قولو تعاىل  :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯠ ﯡ
ﯢ ﭼ الطور 14 – 2 :
عمػػا سػػيحدث للسػػماء مػػن اضػػطراب  ،كجريػػاف كعػػدـ
فلفظ
ٌ
ػة"سبور"عُبت جبػػرس حركفهػػا  ،كبانسػػجامها مػػع السػػياؽ كبظلهػػا ٌ

استقرار  ،كاؼبور كما جاء يف القاموس احمليط مأخوذ من  :مار يبور مورا تردد يف عرض كأتى قبػدا  ،كالػ ٌدـ جػرل كأمػاره أسػالو
موارة سهلة السَت سريعة كسهم مائر خفيف نافذ داخػل يف
التحرؾ كناقة ٌ
كاؼبور اؼبوج كاالضطراب كاعبرياف على كجو األرض ك ٌ

2
تتحرؾ ربريكا  ،كعن ابن عباس ىو تشققها  ،كقاؿ ؾباىد تدكر دكرا .
:
كقتادة
عباس
ابن
قاؿ
،
األجساـ
ٌ

3

كاللفظة معركفة مألوفة عند العرب ليست بالغريبة كال اؼبستهجنة  ،استعملوىا يف أشعارىم كخطبهم  .قاؿ األعشى :
ىكأ َّ ً
ً ً
جارًهتا
ىف مشيىتىها من بىيت ى

يث ىكال ىع ىج يل .
السحابىًة ال ىر ه
ىمُّر ى

4

كيف خطبػة قػس بػن سػاعدة » آيػات ؿبكمػات مطػر كنبػات  ،كآبػاء كأمهػات  ،كذاىػب كآت  ،كقبػوـ سبػور كحبػور ال تغػور،
كسقف مرفوع كمهاد موضوع « .

5

 - 1الزـبشرم  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 4ص. 241
 - 2ؾبد الدين ؿبمد بن يعقوب الفَتكزبادم  ،القاموس احمليط  ،باب الراء فصل اؼبيم  ،ج ، 2ص. 136
 - 3ابن كثَت  ،التفسَت  ،ـ ، 4ص. 241
 - 4ديواف األعشى  ،ص144
 - 5اعباحظ  ،البياف كالتبيُت  ،ص.186
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كقػػد رأينػػا مػػن خػػبلؿ اؼبعػػٌت اللغػػوم أهنػػم اسػػتعملوا اللفظػػة فيمػػا لػػو عبلقػػة كطيػػدة ببيئػػتهم إذ قػػالوا عػػن الناقػػة السػػهلة السػػَت
موارة كقالوا عن السهم اػبفيف النافذ"مائر"  ،كىذا ىو سر اإلعجاز القرآين إذ أنو خاطب العػرب بلغػتهم فكبلمػو
السريعة ٌ :
مػػن جػػنس كبلمهػػم  ،لكنػػو حػػُت يسػػتعملو يبنحػػو حيػػاة جديػػدة متميٌػػزة  ،ىػػي ىاتػػو الػػيت نراىػػا يف القػػدرة علػػى التصػػوير بدقػػة

متناىية  ،ألنو » كىو يستعمل اؼبػادة اللغويػة اؼبطركحػة بػُت أيػدم العػرب مػن حػركؼ ككلمػات كيراعػي قواعػدىم يف تأليفهػا ،
يػػأيت هبػػا يف أسػػلوب فريػػد متميٌػػز  ،أسػػلوب جديػػد مل تعرفػػو العػػرب يف كبلمهػػا علػػى كثػػرة مػػا عرفػػت مػػن األسػػاليب كالطرائػػق
1
تتبُت جليٌا صبالية ىذا اللفظ يف تصوير ىيئة السماء يوـ القيامػة فهػي مضػطربة ذاىبػة
التعبَتية«  .كمن خبلؿ اؼبعٌت اللغوم ٌ

يبنة كيسرل تتحرؾ بسرعة ػبفتها  ،كقد كانت من قبل ثابتة مستقرة فقد بنيت بناء أحكمت عرصاتو  ،كبدقة ش ٌدت لبناتو ،
اؼبتموجة  ،اليت ذبعل اإلنساف يستسلم جاثيا على ركبتيو يف اللحظة اليت يدرؾ
كاؼبخيلة تندىش من ىذه اغبركة اؼبخيفة الدائرة ٌ
فيها أف اؼبخلوقات ستموج بأعنف ما سبوج بو السماء فكيف بو كىو من أضعف اؼبخلوقات ؟

كمػػن صباليػػة ىػػذا اللفػػظ أنػػو انتقػػى انتقػػاء فبيٌ ػزا يتناسػػب مػػع اعبػػو العػػاـ للسػػورة إيقاعػػا كصػػورا كظػػبلال  ،حيػػث أهنػػا-أم

السػػورة -تقػػود ضبلػػة مرعبػػة قويٌػػة تبلحػػق اإلنسػػاف لتجػػره ليػػذعن للحػػق  ،ىػػذه اعبملػػة »يشػػًتؾ فيهػػا اللفػػظ كالعبػػارة  ،كاؼبعػػٌت
السػواء،كمن بػػدء السػورة إىل ختامهػا تتػواىل
كاؼبػدلوؿ  ،كالصػور كالظػبلؿ كاإليقاعػػات اؼبوسػيقية ؼبقػاطع السػػورة كفواصػلها علػى ٌ

آياهتا كما لو كانت قذائف  ،كإيقاعاهتػا كمػا لػو كانػت صػواعق  ،كصػورىا كظبلؽبػا كمػا لػو كانػت سػياطا الذعػة للحػس ال
سبهلو غبظة كاحدة من البدء إىل اػبتاـ « .

2

كمػػا أف لفظػػة ( تسػػَت ) تعػػرض أمامنػػا صػػورة حيػػة كمهولػػة للجبػػاؿ  ،ككأهنػػا سبلػػك القػػدرة كاإلرادة  ،كمػػا ىػػي إال قػػدرة كإرادة
خالقها .
إف لفظة (سبور) ك(تسَت) لتثَتاف الوجداف كاؼبخيلة كتدعاف اغبواس مشلولة فاترة  ،كالذم زاد يف عنف كقوة حركة كتصػوير كػل
من اللفظتُت اؼبفعوؿ اؼبطلق لكل منهما ( :مورا) ك( سَتا) .
كاغبركػػة يف ألفػػاظ القػػرآف تكػػوف عنيفػػة قويػػة كمػػا سػػبق ذكػػره  ،كتػػارة ىادئػػة كلكنهػػا عميقػػة يف دالالهتػػا  ،كتسػػهم فيهػػا الصػػيغة
كنطقها كجرسها كإيقاعها  ،كيأخذ فيها التصوير طابع الدقة كاإلحكاـ  ،كىي يف كل ذلك زبلع على الكائنات الطبيعية  ،أك
اؼبتحركة اليت تريدىا حركة فوؽ حركتها أك اغباالت كاحملركات كاالنفعاالت النفسية. 3
 - 1كليد قصاب  ،يف اإلعجاز الببلغي للقرآف الكرمي  ،ط ، 1دار القلم  ،اإلمارات العربية اؼبتحدة 1142 ،ق2444ـ  ،ص . 31
 - 2سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،ـ ، 6ط ، 14دار الشركؽ  ،بَتكت 1442 ،ىػ1982ـ  ،ص. 3391
 - 3عمر السبلمي  ،اإلعجاز الفٍت يف القرآف الكرمي  ،ص. 94
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إف ما سبلكػو ىػذه مػن قػوة يف التػأثَت كاإلثػارة يػزداد كضػوحا يف قولػو تعػاىل  :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﭼ األعراف 423 :
فمػػا نلمسػػو مػػن تناسػػق دقيػػق بػػُت الػػدؾ كاػبػػر صػػعقا  ،يعػػرض قػػوة التػػأثَت  ،فموسػػى أمػػاـ عظمػػة اهلل  ،مل يقػػدر علػػى ملػػك
كخر مغشيا عليو بعد أف صعق  ،كأصل الصاعقة « من صعقو إذا ضربو على رأسو». 1
أعصابو  ،فاهنار ٌ ،
إف اللسػػاف كاغبنجػػرة لتضػػيق كتثقػػل عنػػد النطػػق ب " دكػػا " ك" خػ ٌػر" ك "صػػعقا" إف ىػػذا الثقػػل كجػػرس كػػل منهمػػا يشػػَت إىل
الداللة كيصور حاؿ األرض كاإلنساف أماـ جُبكتو . 

كمن ذلك قولو تعاىل  :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ القلم 24 :
يقػػوؿ الزـبشػػرم  « :يقػػاؿ زلػػق ال ػرأس كازلقػػو  :حلقػػو  ،كقػػرئ ليزىقونػػك مػػن زىقػػت نفسػػو كازىقهػػا » . 2كجػػاء يف معجػػم
مقاييس اللغة ما يأيت  :زلق الزاء كالبلـ كالقاؼ أصل كاحد يدؿ على تزجل الشيء عن مقامػو  ،مػن ذلػك الزلػق كيقػاؿ أزلقػت
اغبامل كلدىا  ،كيقاؿ – كىو الصح -إذا ازلقت اؼباء كمل تقبلو رضبها ». 3
إف ( يزلقونك) تصور كفار قريش كمواقفهم كنظراهتم اغبػادة اؼبليئػة باغبقػد كتشػخص أبصػارىم  ،ككأمبػا تػود أف تػبطش كتنػتقم
من الرسوؿ  ، إهنم من ش ٌدة ربديقهم كنظرىم إليك شػزرا بعيػوف العػداكة كالبغضػاء يكػادكف يزلقػوف قػدمك أك يهلكونػك ،
كالنظػػرة اغبػػادة اؼبقصػػودة تػػؤثر  ،كيؤٌكػػد شػػدة معػػٌت ( ليزلقونػػك ) جرسػػها كإيقاعهػػا  ،كتأكيػػدىا بػػالبلـ  ،كنطػػق حركفهػػا الػػيت
ربػدث حركػة غػَت منظمػة يف اللسػاف  ،تبتػدئ بػانزالؽ اللسػاف  ،كتنتهػي بتعلقهػا بوسػط الفػم مػن العلػو  ،كمػا أهنػا تنطػق عػػن
نفسية كفار مكة – كىم يف أشد ربرشهم ك ىيجاهنم على الرسػوؿ  -كتبػدك معػامل ىػذه النفسػية كىػي سبػوج حقػدا كبغضػا
كغبل .
إف شرارة اغبقد كاالنتقاـ  ،اليت نبعت من كاقع نفوسهم تنعكس على أبصارىم حبدة خارقة  ،كىبتار القرآف لتصوير حػالتهم ،
كالنطق دبا يف نفوسهم ىذه اللفظة فيكوف إبداع يف التصوير كالتشخيص كالركعة يف األداء كالدقة يف النطق. 4

 - 1الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج  ، 2ص. 155
 - 2الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 4ص. 579
 - 3ابن فارس  ،معجم مقاييس اللغة  ،ج ، 3ص. 21
 - 4عمر السبلمي  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 143
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يقوؿ تعاىل  :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ الطور 43 :
ككلمػػة دع تػػدؿ علػػى حركػػة كاضػػطراب  ،فال ػ ٌدع  :الػػدفع  ،يقػػاؿ  :دععتػػو ادعػػو دعػػا  ، 1يقػػوؿ الزـبشػػرم  « :كالػ ٌدع  :الػػدفع
العنيػػف  ،كذلػػك أف خزنػػة النػػار يغلػػوف أيػػديهم إىل أعنػػاقهم كهبمعػػوف نواصػػيهم إىل أقػػدامهم  ،كيػػدفعوهنا إىل النػػار دفعػػا علػػى
كجوىهم كزخا يف أقفيتهم. 2
إف ىػذ ه اللفظػػة جبرسػػها كبإيقاعهػا  ،كمػػا يف صػػيغتها مػن تشػػديد  ،كحركػػة نفسػية كضػػغط علػػى الػنفس كالنطػػق  ،تػػوحي هبػػوؿ
ذلػك اليػػوـ  ،كبالذلػة كاػبػػزم كالكػره اؼبنصػػب علػى أىػػل جهػػنم  ،كإف بنػاء الصػػيغة للمجهػوؿ تشػػَت إىل قػوة خفيػػة – مل يػػذكر
اظبها باآلية  ،كىم زبانية جهنم الشداد الغبلئظ كذلك ليكوف الوقع شػديدا  ،إف ىػؤالء الزبانيػة الػذين يػدفعوهنم مػن ظهػورىم
دفعا  ،يضعوف أمعاءىم على كشك االقتبلع كاالستئصاؿ  ،كىم يشعركف هبا ككأهنا تصعد على فوؽ  ،كإف لفظة ( يػدعوف)
توحي هبذه اغباؿ  ،كىنا يأيت دكر التصوير ليجسم ظػبلؿ الصػورة اغبسػية  ،كيشػخص معاؼبهػا  ،حيػة متحركػة  :حالػة مؤؼبػة ،
دفع بش ٌدة كرقة عنيفة من كراء الظهور  ،كظبلؿ من الذلة كاؼبهانة كاؼبسكنة .
إف اللفظة تنطق بواقع نفوسهم اؼبخزم  ،كبثقل ذنوهبم كاكبرافهػا عػن فطػرة اهلل الػيت فطػر النػاس عليهػا  ،كإف اؼبفعػوؿ اؼبطلػق (
دعا) يزيد يف تأكيد ما للفظة من قوة يف التصوير كالنطق كاإلوباء .
يقوؿ تعاىل  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ التوبةةةةةةة  38 :فلفظ ػ ػػة (
اثٌػاقلتم) جبرسػها كإيقاعهػػا كمػا ربدثػػو مػن ثقػل يف النطػػق  ،تػؤدم اؼبعػػٌت اؼبنبعػث منهػا  ،إهنػػا تنطػق حبػػاؿ نفوسػهم اؼبتقاعسػػة ،
كحػػبهم يف اإلقامػػة بأرضػػهم كديػػارىم  ،بػػدؿ أف ينفػػركا يف سػػبيل اهلل  ،قػػد كقػػع ذلػػك يف غػػزكة تبػػوؾ يف  « :سػػنة عشػػر بعػػد
3
فشق عليهم ».
رجوعهم من الطائف  ،استنفركا يف كقت عسرة كقحط كقيظ مع بعد الشقة ككثرة العدك ٌ
كقد استعمل القرآف ىذه اللفظة بصيغ ـبتلفة ( ثقل  ،أثقل  ،مثقلة  ،أثقاؿ  ،مثقاؿ  ،إثػاقلتم  ،ثقػاؿ  ،ثقػبلف ) كاألصػوات
( ث  .ؽ  .ؿ) موحيػػة بػػداللتها الصػػوتية  ،فالقػػاؼ كحػػرؼ قىل ىقلىػة يشػػي بػػوزف كقيمػػة جػػاء يف كسػػط الكلمػػة  ،كالثػػاء حػػرؼ
لثػػوم مهمػػوس يف أكؿ الكلمػػة يبثػػل حركػػة اعبسػػم ضػػئيلة عػػن حركػػة اعبسػػم ضػػئيلة يف أكؽبػػا لتقػػول يف كسػػطها مث تػػأيت الػػبلـ
تشكل اسًتاحة اؼبعاناة يف قوة القاؼ تعبَتا عن حركة شيء ذم ثقل استقر بعد ربريكو .
 -1ابن فارس  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 2ص . 257
 - 2الزـبشرم  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 4ص. 449
 - 3ابن كثَت  ،تفسَت القرآف الكرمي  ،ج ، 2ص.359
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ىػػذه األص ػوات بػػداللتها اإليقاعيػػة الصػػوتية تػػوحي بداللػػة الكلمػػة علػػى مضػػموهنا  ،كأف الثقػػل موجػػود يف طبيعػػة الشػػيء كفقػػا
لصيغة الفعل .
كيف لفظ ( اثٌاقلتم ) فاألمر يبلغ غاية ما وبملو اللفظ من طاقة تعبَتية ذاتية إوبائية عن حجم اعبهد كأثر اؼبعاناة  ،حُت تبدؿ
التاء اؼبفتوحة ثػاء سػاكنة ( إبػداؿ مػن تثاقػل ) كيقتضػي أف تػأيت نبػزة الوصػل قبلهػا لػتمكن الثػاء اؼبشػددة مػن بسػط مسػاحتها
الصوتية تعبَتا عن اؼبعانػاة بصػورة ال مثيػل ؽبػا يف مػا سػبقها مػن صػيغ التعبػَت الػيت عرضػنا ؽبػا  ،لتكػوف الصػيغة الصػرفية اللفظيػة
(اثَّاقل) كليس تثاقل تدؿ على حصوؿ الشيء تدرهبيا ، 1فكأف الثقل يػزداد مػع ازديػاد اللفػظ كتػأيت شػ ٌدة الثػاء زيػادة أخػرل ،
كىكذا تبدك القيمة للفظ ( اثاقل ) متميزة عن مفردات ( ثقل  ،أثقل ) قبل دخوؽبا النظم كالسياؽ كعامل الًتكيب .

2

إهنا تعُب عن نفس مثقلػة حبػب اغبيػاة  ،رضػيت بالػدنيا بػديبل عػن اآلخػرة  ،كتصػور ظػبلؿ ىػذا اؼبشػهد اغبػي  ،كقػد ألصػقت
بػػاألرض  ،كتثاقلػػت عليهػػا دبقػػدار مػػا ربملػػو األرض مػػن أثقػػاؿ  ،إهنػػا باإلضػػافة إىل مػػا فيهػػا مػػن تصػػوير كنطػػق تعبػػَت  ،فهػػي
شديدة اإلوباء  ،تػوحي بػأ ف أمثػاؿ ىػؤالء اؼبتثػاقلُت ليسػوا دبػؤمنُت حقػا  ،فػاؼبؤمن اغبػق ىػو الػذم يسػتجيب بسػرعة كخفػة إىل
أكامره  ، لنصر دينو  ،ال ذبذبة كال تردد  ،بل طاعة كانصياع بدكف إكراه .
كلقػػد تضػػافرت عوامػػل كثػػَتة ىيٌػػأت ؽبػػذا اللفػػظ ( اثٌػاقلتم ) فرصػػة ال مثيػػل ؽبػػا مػػن أجػػل تصػػوير اغبالػػة الراىنػػة كرسػػم ظبلؽبػػا
اؼبوحية استنكارا ؽبذا اؼبوقف كرفضا لو  ،فصيغة ( مالكم ) ربوم التقرير كالتوبيخ كالعتاب ، 3كصػيغة الشػرط ( إذا ) ككلمػة (
انفػػركا) كحػػرؼ اعبػػر ( إىل األرض ) ككلمػػة ( األرض ) نفسػػها  ،كػػل ذلػػك قبػػده أدل مهمتػػو يف التهيئػػة لكلمػػة ( اثػػاقلتم ) ،
كرغم ش ٌدهتا كقوهتا فهي رشيقة األداء عميقة الركاء ليس فيها ما يثقل علػى اللسػاف كاألذف « ، 4فػاؼبوقف السػياقي احتػاج إىل
الشػدة يف مواقػف
كلمة شديدة قوية فجاءت تليب اؼبوقف  ،ألف النص القرآين ىو الذم وبدد طبيعة اسػتعماؿ الكلمػة حيػث ٌ

الًتىيب  ،كاللُت يف مواقف الًتغيب فتبدك يف النسق القرآين مثاال عبمالية الًتكيب كالتعبَت ظبتا كصوتا كداللة. 5

كقد ذبمع اآلية بُت ألفاظ متعددة  ،زبتص كل منها خبصائص معينة كتلتقي كلها باؼبعٌت العاـ  ،كقولو تعاىل  :ﭽ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ الحجر 47 :

 - 1أضبد مصطفى اؼبراغي كؿبمد سامل علي  ،هتذيب التوضيح  ،دط  ،اؽبيئة العامة للمعاىد العلمية  ،اليمن ، 1996 ،ج ، 1ص. 45
 - 2بكرم شيخ أمُت  ،التعبَت الفٍت يف القرآف  ،ص. 186
 - 3القرطيب  ،اعبامع غبكاـ القرآف  ،ج ، 8ص. 94
 - 4سيد قطب  ،التصوير الفٍت يف القرآف  ،ص. 91
 - 5ؿبمد ديب اعباجي  ،النسق القرآين  ،ص. 224
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انغل يف جوفو كتغلغل. 1
كالغل ىو اغبقد الكامن يف القلب  ،من ٌ
يغل. 2
صدرهي ُّ
الضغن عن  ،كقد َّ
ك ُّ
الغل كالغليل  :اغبقد ك ٌ
غل ي
إف لفظة ( نزعنا ) تعرض صورة حسية متحركة لعملية القلػع كاإلزالػة  ،كتػوحي بػأف القلػع يبػس اعبػذكر  ،كال يػًتؾ يف الصػدكر
أثرا من الغل  ،كلفظة غل تنطق حباؿ النفس كىػي مثقلػة باغبقػد كالػبغض  ،كتعكػس صػورة مزدكجػة  :نفػس تغلغػل فيهػا الغػل
كسكن فيها  ،كنفس خلت كطهرت من أدرانػو  ،يؤكػد الصػورة األكىل لفػظ ( غػل ) كىػي مسػتقلة  ،كالثانيػة لفػظ غػل دبعيػة (
نزعنا ) كذلك فإهنا توحي بأف الطبي عة البشرية ال زبلو يف دنياىا مػن ىػذه اؼبسػاكئ الػيت تعكػر صػفو العبلقػات  ،كإف النفػوس
اؼبؤمنة خالية من ذلك يف جنٌتهم اػبالدة كإف (نا) يف نزعنا تشعر بأف اهلل ىو الذم ينزع ما يف الصدكر من ( غل ) .
فتوفر ىذه اػبصائص يف مفردات متعددة داخل اآلية الواحدة  ،لتعكس حبق حقيقة اللفظة القرآنية يف دقة اىتمامها بالتعبَت
كالنقل  ،كحيوية معطياهتا كتصويرىا  ،كمعامل إعجازىا .

3

كمن خبلؿ ذلك التناسق الذم كقفنا عليو بُت تلك األلفاظ  ،نلمس الدكر الذم تؤديو اللفظة القرآنية إلبراز اؼبعاين النفسية
ضمت ال كلمة إىل أختها ازدادت تلك اؼبعاين النفسية من الكلمات ؾبتمعػة يف نظمهػا كسػياقها  ،فكلمػا ضػممت
 ،إذ كلما ٌ
إليها نظما أعطت معٌت نفسيا أكضح كأبرز فبا سبق  ،ككلما اسػتخدمتها يف قالػب مػن قوالػب اللغػة كالببلغػة اؼبعركفػة أعطػت

معٌت ىبتلف  ،فاألساليب الببلغية ىبتلف يف ضوئها ظهور تلك اعبوانب النفسية ». 4
كقولػ ػػو تعػ ػػاىل  :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﭼ هود 42 :
فلظ ( أنلزمكموىا ) يكاد ينبئ من كركده يف ىذا السياؽ باعبو النفسػي الػذم كػاف يعيشػو سػيدنا نػوح  ، فػاللفظ مثقػل
بالضمائر لينقل لنا ما تشعر بو النفس من ثقل تصور إلزاـ القوـ باغبجة مع عدـ رغبتهم يف ذلك .
« يبكننا أف نلمس الدكر الذم تؤديو اللفظػة القرآنيػة إلبػراز اؼبعػاين النفسػية  ،ككلمػا ض ٌػمت الكلمػة إىل أختهػا ازدادت تلػك

اؼبعػاين النفسػية مػن الكلمػات ؾبتمعػة يف نظمهػا كسػياقها  ،فكلمػا ضػممت إليهػا نظمػا أعطػت معػٌت نفسػيا أكضػح كأبػرز فبػػا
 - 1الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 2ص . 579
 - 2الفَتكز أبادم  ،بصائر ذكم التمييز  ،ج ، 4ص. 144
 - 3عمر السبلمي  ،اإلعجاز الفٍت  ،ص. 146
 - 4عبد اهلل ؿبمد اعبيوسي  ،التعبَت القرآين كالداللة النفسية  ،ص . 266
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سػبق  ،ككلمػا اسػتخدمتها يف قالػب مػن قوالػب اللغػة كالببلغػػة اؼبعركفػة أعطػت معػٌت ىبتلػف  ،فاألسػاليب الببلغيػة ىبتلػػف يف
ضوئها ظهور تلك اعبوانب النفسية ». 1
إف رعاية العامل النفسي تأخذ حيٌزا كبَتا يف بنية النص القرآين  ،ألف من أىداؼ ىذا النص التعامل مع النفس اإلنسانية من

منطلق اإلثارة العاطفية كربفيز الوجداف إلعماؿ الذىن كربريض الفكر من أجل ازباذ موقف كربقيق سلوؾ .

كعلى ىذا فإف اآلية القرآنية باعتبارىا جزءا من ىذا النص تتمتع بقدرة كبَتة على إثارة اؼبشاعر كالوجداف أثناء التبلكة كالًتتيل
 ،كذلك يتفاكت يف اآليات حسب اؼبواقف كالدكاعي كاؼبناسبات  ،لكنها يف عمومها ال زبلو من شحنة تأثَتية ترد يف ثناياىا
أك تشػػكل مرحلػػة ختػػاـ اآليػػة يف الفاصػػلة  ،كىػػذه اإلثػػارة الوجدانيػػة صػػروبة كاضػػحة حينػػا أك الؿبػػة خفيػػة دقيقػػة موحيػػة أحيانػػا
أخرل .
مثػػاؿ ىػػذا  ،قولػػو تعػػاىل  :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ األحزاب ، 11 – 2 :
إنػػك لتكػػاد ربػػس باإلثػػارة النفسػػية كنػػبض اؼبشػػاعر كالوجػػداف يف كػػل كلمػػة س ػواء بالصػػيغة اؼبوحيػػة ( يػػا أيهػػا الػػذين آمن ػوا ) أك
الصروبة ( كإذا زاغت األبصار كبلغت القلوب اغبناجر كتظنوف باهلل الظنونا ) .
ػبٌصػػت اآليػػة األكىل اؼبوقػػف كلػػو كعقبػػت عليػػو بالنتيجػػة الػػيت تنتهػػي هبػػا آيػػات الػػنعم ككشػػف اؼبكػػركه  ،كإب ػراز قػػدرة اؼبػػنعم

كالتفاعل مع ىذه اؼبشاعر اليت كضعها النص القرآين ؿبل رعايتو .

كضػ ىػمت اآليػػة الثانيػػة أحػػداث اؼبوقػػف ككشػػفت عػػن آثػػاره يف نفػػوس اؼبػػؤمنُت ( إذ جػػاؤككم  ....كإذا زاغػػت األبصػػار ....
كتظنوف باهلل الظنونا )  ،رظبت اآلية األخَتة ذركة اؼبعاناة النفسية عند اؼبؤمنُت ( زلزلوا زلزاال شديدا) .

 تكررت( إذا ) كجاءت مدغمة يف الزام ( إذ زاغت) مث توالت الزام أربع مرات ( كزلزلوا زلزاال شديدا )  ،كذلك يشػَت إىلمبلػػغ القلػػق كاؼبعان ػاة  ،كمػػا أف إوبػػاء الصػػورة كالصػػوت ( مػػن فػػوقكم ) جػػاء أشػػد كقعػػا كإيقاعػػا  ،مػػن ( كمػػن أسػػفل مػػنكم )
كيشػَت أيضػا إىل تفػػاكت الضػغط النفسػػي علػيهم جػراء اغبصػار ليصػػل إىل ذركتػو يف ( كزلزلػوا زلػزاال شػػديدا)  .كصبيػع العبػػارات

 - 1عبد اهلل ؿبمد اعبيوسي  ،التعبَت القرآين كالداللة النفسية  ،ص . 266
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كاعبمل يف اآلية الثانية تتواىل مع حرؼ العطف ( ك) كتشَت بػذلك إىل تػراكم الضػغوط النفسػية  ،إضػافة إىل جػرس الكلمػات
كإيقاعها الصويت اؼبوحي بذلك ( زاغت  ،اغبناجر  ،الظنونا ) كيف الثالثة ( زلزلوا زلزاال شديدا ) .
مث ىذا االلتفات اعبميل من اػبطاب يف األكىل كالثانية إىل الغائب يف الثالثة .
فاؼبؤمنوف ىباطبوف ( اذكػركا  ..جػاءتكم  ..مل تركىػا ...تعلمػوف  ..جػاؤككم ..مػن فػوقكم  ..أسػفل مػنكم  ..كتظنػوف )..مث
عن القدرة اإلؽبية تتدخل فتتكلم بلساف اغبضور ( فأرسلنا  ، )..كىكذا حىت إذا استقرت النعمة كزاؿ اػبطر التفت اػبطاب
القرآين ليجعل بقيػة اغبػديث عػن اؼبعانػاة كاألمل ماضػيا غائبػا كػيبل يعكػر حػاؿ اؼبػؤمنُت اغباضػرة كىػم يتػذكركف كيتػذكقوف نعمػة
اؼبن كالنصر اليت من اهلل هبا عليهم كيتمتعوف اآلف هبا .
كذبرم اؼبقارنة بُت ( أرسلنا ) كبُت ( ابتلي اؼبؤمنوف ) فتكشف يف نسبة اػبَت إىل اهلل تعاىل  :كنسبة االبتبلء الذم مضػى أمػره
إىل اجملهوؿ  ،الرغبة يف إثارة مشاعر الرضى كالطمأنينة  ...حبيث ال ينصرفوف – بأم مصارؼ -عن معٌت ( أرسلنا ) .

1

فكما رأينا يقػوـ اللفػظ الواحػد برسػم الصػورة القرآنيػة حبيػث يشػكل نػواة البػؤرة التصػويرية يف اؼبشػهد سػواء كانػت ىػذه القػدرة
صوتية إيقاعية أك داللية موحية أك كليهما معا حيث تشًتؾ معها بقية عناصر اؼبشهد بدعم قدرهتا على بناء الصورة اؼبطلوبة.
كقد تًتكز بؤرة الصورة على إثارة ملكات اغبواس لتستوعب اؼبشػهد عػن طريػق اغبػواس  :البصػر ،الػذكؽ  ،السػمع  ..كغَتىػا
ليصبح ىذا التشكيل جزءا من التأثَت النفسي كاؼبوقف الشعورم الذم يراد إثارتو عند اؼبتلقي  ،كقولو تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ النحةةةةةةةةةةةةةةةةةل 112 :كﭧ ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﭼ إبراهيم  54 :كﭧ ﭨ ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ الكهف 31 :كﭧ
ﭨ ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﭼ الحديد 24 :
فػػاعبوع كاػبػػوؼ يػػدركاف بالػػذكؽ كلبػػاس اجملػػرمُت مػػن قطػراف  ،كىػػي صبيعهػػا مشػػاىد حسػػية تسػػتهدؼ إثػػارة اؼبشػػاعر كال ػذىن
كاػبيػػاؿ  ،إق ػرارا بعظمػػة اهلل يف خلقػػو  ،أك بيػػاف ؼبػػدل االبػػتبلء يف الػػدنيا ؼبػػن ال يقػػدر نعػػم اهلل أ ك معانػػاة الكػػافرين يف جهػػنم
كاإلشارة إىل نعيم اؼبؤمنُت يف اعبنة أك سبثيل الدنيا الفانية بصورة الزرع مبوا مث فناء  ،كالصورة الفنية يف كػل لوحػة تركػز علػى ىػذا
اؼبدلوؿ اغبسي  ،حقيقة أ ك ذبسيما ..

 - 1ؿبمد ديب اعباجي  ،النسق القرآين  ،ص. 324 -323
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كتأيت الصورة القرآنية متمركزة حوؿ بؤرة نفسية تكشف خبايا النفس كخواطرىا كنوازعها كخلجات الضمَت  ،فتفضح اؼبنافقُت
متلبسُت جبريبتهم كتكشف عن صدؽ اؼبؤمنُت كثقتهم  ،كما تصف اؼبعاناة النفسية يف أحػواؿ الشػدة كحػاالت النصػر كاؽبزيبػة
 ،فتضع أماـ اجملتمع كلو خبايا النفوس كخواطر األفئدة  ،كقد حفلت سورة األحزاب كغَتىا بكثَت من ىذه اؼبواقف .
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الفصل الخامس :
طرائق القرآن في تأثيره النفسي
أوال  -التكرار .
ثانيا  -اإليقاع القرآني وأثره النفسي على المتلقي .
ثالثا  -أساليب اإلقناع القرآني ودورها في التأثير النفسي ( الحجاج -الحوار-
األمثال) .
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أوال  :التكرار :
يعترب التكرار يف القرآف الكرَل من أبرز الظواىر اليت شغلت الباحثُت قديبا كحديثا  ،كاشتغاؽبم ىذا يدؿ على األنبية اليت
ربملها ىذه الظاىرة يف طياهتا  ،فعلى الرغم من كوهنا كثَتة يف لغة العرب  ،كىي من فنوف القوؿ عندىم  ،فهي باإلضافة إىل
ىذا مظهر من مظاىر اإلعجاز القرآٍل  ،فالقرآف الكرَل يكرر الفكرة دكف أف نشعر باؼبلل  ،بأف قبد الفكرة يف أثواب متعددة
كألواف شىت  ،فكلما ظهرت يف لوف ازدادت قرارا يف النفس كالفكر  ،فإذا ىي قد كصلت إىل القلب كالعقل ال شعوريا يف غَت
إكراه كال إلزاـ .
 -1التكرار لغة واصطالحا :
كرر الشيء تكريرا كتَكرارا أيضا بفتح التاء كىو مصدر كبكسرىا اسم .
كر  ،ك َّ
كرهُ ك َّ
الكر  :الرجوع كبابو ّردا يقاؿ َّ :
لغةُّ :
كمكر بكسر اؼبيم .
كرا ككركرا كتكرارا  ،عطف ك َّ
كجاء يف القاموس احمليط َّ :
كرار ّ ،
كر عنو  ،رجع  ،فهو ّ
كر عليو ّ

1

2

كمن معانيو أيضا  :البعث كذبديد اػبلق بعد الفناء  ،ككأنٍت بو يريد أف يقوؿ للمتكلم على سبيل اؼبثاؿ  ،يذكر ع ّدة صبل متتالية
 ،كبعد فًتة من اغبديث يكاد اؼبستمع أف يصل إىل نسياف ما قيل يف ّأكؿ الكبلـ  ،فنجد اؼبتكلم يعود لي ّكرر بعض ما قالو أكال
3
 ،ليذكر اؼبستمع كيبعث اعبملة كهبددىا بعد أف كادت تنسى .
اصطالحا :
ينبغي أكال اإلشارة إىل أ ّف ىناؾ مصطلحات كثَتة مرادفة ؼبصطلح التكرار ارتضاىا بعض الباحثُت داللة على ىذا اؼبعٌت من
4
مثل التصريف  ،كالًتداد .
كالتكرار ىو إعادة الكبلـ أك اؼبوضوع مرة أخرل  ،كقد يكوف يف ىذه اإلعادة إضافة جديدة يف األلفاظ أك اؼبعاٍل  ،كقد يقصد
صاحب التكرار من تكراره ربقيق غرض أك تأكيد معٌت فيكوف تكراره غبكمة مقصودة  ،كيعترب التكرار أسلوبا من أساليب
5
البياف يف الببلغة العربية .

 - 1الرازم  ،ـبتار الصحاح  ،مادة ( كرر)  ،ص. 276
 - 2الفَتكز أبادم  ،القاموس احمليط  ،مادة ( كرر)  ،ص. 81
 - 3صبحي إبراىيم الفقي  ،علم اللغة النصي بُت النظرية كالتطبيق  ،ط ، 1دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع  ،القاىرة  ، 2000ج ، 2ص. 18
 - 4عبد اهلل ؿبمد النقراط  ،ببلغة تصريف القوؿ يف القرآف الكرَل  ،ط ، 1دار قتيبة للطباعة كالنشر  ،دمشق سوريا 1423 ،ىػ2002ـ  ،ج ، 1ص  ، 68-23ك
حبيب مونسي  ،الًتدد السردم يف القرآف الكرَل  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،اعبزائر  ، 2010 ،ص. 13
 - 5اػبالدم صبلح  ،إعجاز القرآف البياٍل كدالئل مصدره الرباٍل  ،ص . 310
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كذىب الزركشي إىل أف « التكرار على كجو التأكيد  ،كىو مصدر كرر إذ ّردد كأعاد  ...كقد غلط من أنكر كونو من أساليب
1
الفصاحة ظنا أنو ال فائدة لو  ،كليس كذلك  ،بل ىو من ؿباسنها السيما إذا تعلق بعضو ببعض » .
عز كجل  :ﭽ
كعرفو ابن األثَت يف كتابو اؼبثل السائر  « :كمن باب التكرير يف اللفظ كاؼبعٌت الداؿ على معٌت كاحد  ،كقولو ّ
ّ

ﮰﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵﮶﮷ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ

ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ غافر  ، 39 – 38 :كأضاؼ قائبل  :كىذا من التكرير الذم ىو أبلغ من اإلعجاز  ،كأشد موقعا من
االختصار » .

2

كلقد بدا « أف التكرار وبمل من دالالت التنوع كالتلوف كفقا للمضموف ما يبتعد بو عن أف يكوف أثرا من آثار الرتابة  ،كأنو
3
ظاىرة تتجلى على مستول السطح الصياغي كعلى مستول العمق الداليل  ،كتكاد تسيطر على ؾبموع البٌت الداللية ».
كاغبديث عن التكرار كنسبتو إىل القرآف الكرَل أمر يف غاية اغبساسية  ،كاؼبتكلموف يف موضوع التكرار على كثرهتم قديبا
كحديثا كانت نتيجة كتاباهتم يف الغالب األعم كبو طابع التربير  ،كنفي االهتامات عن القرآف الكرَل يف ىذا الشأف  ،يف حُت
قبد على اعبانب اآلخر بعض الكتابات تنفي أصبل كجود التكرار يف القرآف الكرَل  ،كمع يقيننا بأف الباعث لكل من ربدث عن
موضوع التكرار كاف ىدفو أكال ك آخرا بياف ظبو األسلوب القرآٍل  ،كانسجامو مع اإلعجاز البياٍل  ،إال أف الذم يقرأ ما كتب
يف ىذا كيدقق  ،هبد أف ما يبكن أف يسمى باختبلؼ كجهة النظر بُت الفريقُت يقًتب أكثر فأكثر حىت تكاد تتبلشى يف بعض
اؼبواقف  ،ك مرد ىذا التفاكت كاف عائدا إىل االختبلؼ يف ربديد مفهوـ التكرار  ،فما الذم يعنيو ىذا اؼبفهوـ ؟ إذ ربديده ىو
الذم يزيل كثَتا من ىذا التباعد .
يقوؿ الزركشي  « :كذلك أف عادة العرب يف خطاباهتا إذ أهبمت بشيء إرادة لتحقيقو كقرب كقوعو  ،أك قصدت الدعاء عليو
 ،كررتو توكيدا  ،ككأهنا تقيم تكراره مقاـ اؼبقسم عليو  ،أك يف االجتهاد يف الدعاء عليو  ،حيث تقصد الدعاء  ،كإمبا نزؿ القرآف
بلساهنم  ،ككانت خطا باتو جارية فيما بُت بعضهم كبعض  ،كهبذا اؼبسلك تستحكم اغبجة عليهم يف عجزىم عن اؼبعارضة ،
كعلى ذلك وبتمل ما كرد من تكرار اؼبواعظ كالوعد كالوعيد  ،ألف اإلنساف ؾببوؿ من الطبائع اؼبختلفة  ،ككلها داعية إىل
4
الشهوات  ،كال يقمع ذلك إال تكرار اؼبواعظ ك القوارع » .
ففصاحة التكرار آتية من التوكيد كالتقرير كإحكاـ اغبجة على اؼبتلقي من خبلؿ ضرب من القرع الذم يؤديو اللفظ اؼبكرر  ،أك
العبارة اؼبرددة  ،إهنا يف تواليها تقع على النفس أكؿ األمر موقع التنبيو  ،مث تعود لتحتفر معناىا يف النفس  ،ؿبدثا لونا من التعالق
بُت صوهتا كداللتها اليت حددىا السياؽ كاؽبيئة اليت كستها من انفعاؿ الباعث كتوتره  ،كلسنا يف التكرار نتلقى اللفظ يف كتَتة
 - 1الزركشي  ،الربىاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 3ص. 8
 - 2ابن األثَت  ،اؼبثل السائر  ،نح  :أضبد اغبويف كبدكم طبانة  ،د ط  ،دار هنضة  ،مصر للطباعة كالنشر  ،القاىرة  ،د ت  ،ص. 127
 - 3ؿبمد ديب اعباجي  ،النسق القرآٍل دراسة أسلوبية  ،ط ، 1مؤسسة علوـ القرآف  ،بَتكت  1431 ،ق ػ 2010ـ  ،ص. 458
 - 4الزركشي  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 3ص. 9
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كل تردد نرب خاص ككتَتة خاصة  ،ككأف اللفظ ال يكرر حقيقة  ،كإمبا يعاد إخراجو مرة
كاحدة أكؿ اإللقاء كبعده  ،بل لنا يف ّ
أخرل يف ثوب جديد إذ ليست مهمتو التنبيو أك اإلخبار  ،بل م همتو حفر االعتقاد اعبديد يف عمق النفس  ،كسبكُت األثر
1
اؼبتوخي فيها .
كحينما نرل يف التكرار ىذه اؼبرامي اليت تغطي اؼباضي كاغباضر كاؼبستقبل  ،كتربط الذات باػبالق عز كجل ندرؾ أف اؼبراد فيو
ليس مطلبا تقتضيو الفصاحة كحدىا  ،كإمبا ىو مطلب تواصلي يتأسس على معطيات النفس كاالجتماع معا  ،كل ذلك ككبن
كربوؿ فلسنا أماـ الظاىرة اليت تسمى
مع اللفظ يُ ّردد مرتُت أك أكثر  ،كمع العبارة تستعاد يف كتَتة معينة  ،فإذا ّ
تغَت ىذا الشأف ّ
تكرارا .
يقسم مصطفى الصاكم اعبوي ٍت اىتماـ النحاة كالببلغيُت بالتكرار إىل قسمُت  ،فيجعل من نصيب النحاة االىتماـ بأثر
العوامل  ،كااللتفات إىل اؼبتلقي  ،كمقامات اػبطاب من شغل الببلغيُت  ،ذلك حُت يرل أف التكرار عند النحاة  « :ظاىرة
2
لغوية يتبينوف فيها أثر العوامل  ،بينما يرعى الببلغيوف مقاـ اػبطاب  ،أك نفسية السامع شكا كإنكارا أك تكذيبا».
فإذا كاف انشغاؿ النحاة ينصب على النسق الذم يرد فيو التكرار بنية  ،فإف الببلغيُت يتحركف الصلة اليت سبتد بُت الباعث
كاؼبتلقي يف ظرفها النفسي  ،شكا كإنكارا كتكذيبا  ،كإىل السياؽ الذم يتأسس فيو اػبطاب  ،أك ما يسمونو باؼبقاـ  ،ككأننا
حُت نتدبر ىذه العبلقات يف إنشاء التكرار أسلوبا  ،نفتح أماـ أنفسنا دائرتُت يف أقل تقدير  ،دائرة اؼبشاعر اؼبشاعر اؼبتبادلة بُت
الباث كاؼبتلقي  ،ككأننا قبد فيها – على الرغم من تباينها -قياس التوترات اليت وبملها اػبطاب كىو وباكؿ إقناع اؼبتلقي  ،أك
زحزحنو عن اقتناع سابق  ،أك تصحيح اعتقاد فاسد  ،أك غَت ذلك من الوضعيات اليت يناسبها التكرار تأكيدا كإصرارا  ،كىي
الدائرة اليت وبدثنا عنها علم النفس االجتماعي يف رصده ؼبثل ىذه التقطعات بُت اؼبشاعر  ،كاليت من شأهنا ربويل اػبطاب
كالعدكؿ بو عن القصد اؼبؤسس لو أكال .
كحُت نقسم دائرة التواصل بُت اؼبقاـ كاؼبعطى النفسي اؼبتبادؿ بُت الباعث كاؼبتلقي  ،فإننا نقيم لظاىرة التكرار بعدىا الثقايف
اؼبعريف  ،فكل خطاب يلجأ إىل التكرار  ،إمبا يصنع ذلك استجابة إىل الداعُت  :داعي اؼبقاـ  ،أك داعي النفس .
كلكننا قد نقبل ىذا الفهم فيما يتصل باغبديث العادم الذم يتقابل فيو الطرفاف  ،فكيف بنا نقبل بو إذا كاف التواصل قائما
على اؼبكتوب ؟ إ ّف اؼبشاعر تأخذ ح ّدهتا من اؼبشافهة كمقابلة اؼبتح ّدث  ،كلكنها ال سبلك أف تفعل ذلك من اؼبكتوب  ،ىنا
يعيد التفكَت القائم على الوعي النفسي إعادة طرح مشكلة " اؼبخاطَب " " القارئ" يف النصوص ،ذلك الشخص االفًتاضي
الذم حاكؿ كثَت من النقاد إقصاءه من الدائرة اإلبداعية  ،م ّدعُت أف ال كجود لو  ،كانو إف كجد ف فوجوده يؤرؽ اؼببدع ،
كيفرض عليو ضربا من الرقابة اليت ربوؿ دكف انطبلؽ اإلبداع يف مسارب التجديد  ،غَت أف التفكَت فيو مرة أخرل كمن زاكية
 - 1حبيب مونسي  ،الًتدد السردم يف القرآف الكرَل مقاربة لًتددات السرد يف قصة موسى عليو السبلـ  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،بن عكنوف  ،اعبزائر ، 2010 ،
ص . 17
 - 2مصطفى الصاكم اعبويٍت  ،الببلغة العربية تأصيل كذبديد  ،د ط  ،منشاة اؼبعارؼ  ،اإلسكندرية  ، 1985 ،ص. 69
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تقنية التكرار األسلوبية  ،يفتح فيو كظيفة أخرل  ،إف كجوده ليس للمراقبة  ،كال للتنغيص على اؼببدع  ،بل كجود ؿبك ألساليب
يتذرعها اؼببدع يف عملو كأساليبو  ،ألنو هبرب عليو فعاليتها كقوة حجتها  ،إنو يتحسس فيو صبيع الردكد اليت يبكن
اإلقناع اليت ّ
أف يصادفها يف غَته من القراء لذلك فهو يتخَت لو مستول ثقافيا معينا يليب من خبللو صبيع اؼبستويات  ،إننا نتخيل قارئا ضمنيا
افًتاضيا كما شئنا لو من مسميات  ،ال ليكوف أنيسنا يف رحلة اإلبداع  ،بل ليكوف احملك الذم نشحذ عليو صبيع أدكاتنا
األسلوبية  ،كحججنا اإلقناعية  ،نرقب فيو التوتر كاالنفعاؿ  ،كنتحسس الشك كالريبة  ،كاإلقباؿ كاإلدبار  ،فنكرر كنؤكد  ،ألننا
1
نريد زحزحتو عن اعتقاده القدَل  ،كليس من مقياس لنجاح صنيعنا إال مقدار الزحزحة اليت قبريها يف ذاتو كمواقفو.
يقسيم ابن رشيق التكرار إىل أقساـ ثبلثة :
-1
-9
-3

تكرار اللفظ دكف اؼبعٌت كىو األكثر .
تكرار اؼبعٌت دكف اللفظ كىو األقل .
2
تكرار اللفظ كاؼبعٌت  ،كحكم عليو اػبذالف بعينو .

يف ضوء ىذا التقسيم اؼبتقدـ الذم قدمو لنا ابن رشيق نلحظ أف التكرار ال يعدك أف يكوف أحد ىذه األقساـ الثبلثة :
-1

تكرار اللفظ  -9تكرار اؼبعٌت  -3تكرار للفظ كاؼبعٌت .

فأما القسم األكؿ فبل ىبلو منو كبلـ كال يستغٍت عنو متكلم  ،ككجوده يف الكبلـ أسلوب من أساليب الببلغة  ،كأما الثاٍل :
فهو أمر طبيعي إذ قد ىبرب عن اؼبعٌت الواحد بأكثر من لفظ  ،لكن ال يكوف تكرارا باؼبعٌت اغبقيقي  ،إذ ال بد كأف ىبتص كل
لفظ دبعٌت  ،فإذا ما كرد بأكثر من أسلوب كاف يف كل أسلوب زيادة ال قبدىا يف غَته .
كأما الثالث  :كىو تكرار اللفظ كاؼبعٌت  ،أم دبعٌت اؼبطابقة التامة دكف زيادة أك نقصاف  ،كىو ما حكم عليو ابن رشيق
باػبذالف  ،فهو إف كجد يف الكبلـ كاف عيبا  ،كالدارسوف هبمعوف على أنو ال كجود ؽبذا النوع يف كتاب اهلل  ،بل هبب أف ُهبَ َّل
كتاب اهلل كينزه عن ىذا النوع  ،كال يظن أف ما يف سورة الرضباف من قولو تعاىل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ الرضبن :

 ، 13أك يف اؼبرسبلت ﭽ ﯦ ﯧ ﯨﭼ اؼبرسبلت  15 :أك كل ماكرد من ىذا القبيل  ،فإف يف كل موضع من اؼبواضع
اليت اختصت هبا ىذه النماذج معايَت جديدة أضافها سياؽ اآليات كاؼبوضوع اؼبتحدث عنو ؛ فالكبلـ ال ىبلو من أف تضاؼ
3
إليو معاٍل مصاحبة للحديث عنو ،نفسية كاجتماعية .

 - 1حبيب مونسي  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 20 -19
 - 2ابن رشيق  ،العمدة يف ؿباسن الشعر كآدابو كنقده  ،تح  :ؿبد ؿبي الدين عبد اغبميد  ،بَتكت  ،دار اعبيل  ،ط ، 1981 ، 5ج ، 2ص. 73
 - 3أشار اػبطايب إىل أف التكرار على ضربُت  :الضرب األكؿ  :مذموـ كىو ما كاف مستغٌت عنو  ،غَت مستفاد بو معٌت مل يستفيدكه بالكبلـ األكؿ ألنو حينئذ يكوف
فضبل من القوؿ كلغوا  :كليس يف القرآف ش يء من ىذا النوع  ،كالضرب الثاٍل ما كاف خببلؼ ىذه الصفة  ،اػبطايب  ،بياف إعجاز القرآف ف ج ،1ص. 47- 48
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كعليو فما يبكن أف يطلق عليو تكرار فهو إطبلؽ من باب التجوز  ،إذ من باب استخداـ اللفظ الشائع  ،أما الذين طعنوا يف
القرآف مشَتين إىل أف القرآف فيو تكرار فكثَت منهم متونبوف  ،قد يكوف ىناؾ اىتماـ بنظرة فيعاد ذكرىا  ،إذ أهنم يركف بأنو
تكرار باللفظ كاؼبعٌت  ،كىو ما تقدمت اإلشارة إىل نفيو من أف يكوف لو كجود يف كتاب اهلل تعاىل .
أما ما يسمى بالتكرار اللفظي  :فأسلوب عرفو العرب  ،كيستخدمونو يف حديثهم ألغراض متعددة  ،كىو كما يكوف للفظة
الواحدة قد يكوف للجملة  .إال أف الذم ينبغي أف يؤخذ باالعتبار يف ىذا النوع ىو أف ىذا التكرار  ،ال يعٍت تكرار اؼبعٌت ،
فاللفظ اؼبكرر يضيف معٌت جديدا قد يفهم من سياؽ اغبديث  ,كقد يفهم من طريقة األداء  ,كقد يفهم من مقتضى اؼبقاـ ,
كال ىبلو ذلك من فائدة ( نفسية أك اجتماعية أك تربوية أك غَت ذلك )  ,كالذم يعنينا من ىذا النوع ما كاف التكرار فيو لغرض
نفسي .
أما التكرار للمعٌت فهو يف حقيقة األمر تكرار للفكرة  ,فالفكرة كاحدة  ,كيف كل تعبَت يكوف إضافة جديدة كمثاؿ ىذا النوع
ما كاف من شأف القصص القرآٍل  ,حيث نلحظ أف القرآف الكرَل يذكر اغبدث الواحد أكثر من مرة  ,كيعرضو بأكثر من
أسلوب كسوؼ يلحظ القارئ أف ىذا النوع ال يبكن أف يعد نوعا من التكرار  ,بل سوؼ يساير األغراض كالدكاعي ؛ فلذلك
ىو أكثر من النوع األكؿ  ,ككثَت منو ما ىو عائد إىل اعبانب النفسي .
 : 2التكرار وعالقتو بطبيعة النفس اإلنسانية :
إذا كبن عدنا إىل حفيف اللغة ننصت إىل معانيها اغبافة اليت تشيعها ألفاظها يف طيف االستعماالت اؼبتعددة  ،رأينا كيف
تكتسب اللفظة ذاهتا كدقتها اإلشارية لتأكيد ىذا الفهم  ،فالراغب األصفهاٍل يعدد معاٍل " كّكد " فيقوؿ  « :كّكدت القوؿ أك
1
الفعل  :أكدتو  ،أحكمتو  ،كالوكاد حبل يشد بو البقر عند اغبلب ».
ككأننا حُت نكرر اللفظ كالعبارة  ،إمبا نعمد إىل َ ْيل الوثاؽ مرة بعد مرة على القصد الذم نتوخى ،يقوؿ العلوم  « :كاعلم أف
2
التوكيد سبكُت الشيء يف النفس  ،كإماطة الشبهات عما أنت بصدده».
كيف ىذا يقوؿ القزكيٍت  « :ينبغي أف يقتصر من الًتكيب على قدر اغباجة  ،فإف كاف خايل الذىن من اغبكم أك الًتدد فيو
استغٍت عن مؤكدات اغبكم  ،كإذا كاف مًتددا فيو طالبا لو  ،حسن تقويتو دبؤكد  ،كإف كاف منكرا كجب توكيده حسب
3
اإلنكار».
كإذا كبن سايرنا ىذا الفهم عند الببلغيُت القدامى كجدناىم يبضوف فيو إىل غايات متقاربة  ،تصب كلها يف االحتفاؿ القوم
باؼبتلقي  ،ككأف اؽباجس الذم كاف يسكن الباعث يتجاكز الصنيع الفٍت إىل اإلفصاح كاإلبانة كالوضوح  ،يقوؿ الزـبشرم « :
 - 1الراغب األصفهاٍل  ،اؼبفردات يف غريب القرآف  ،تح  :ؿبمد أضبد خلف اهلل  ،د ط  ،مكتبة األقبلو مصرية  ،القاىرة  ،د ت  ،ص. 834
 - 2العلوم وبي بن ضبزة  ،الطراز  ،مطبعة اؼبقتطف  ،القاىرة  ، 1914 ،ج ، 2ص . 176
 - 3القزكيٍت اػبطيب  ،التلخيص يف علوـ الببلغة  ،شرح عبد الرضبن الربقوقي  ،دار الكتاب العريب  ،بَتكت  ،د ت  ،ص. 41
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إ ّف جدكل التأكيد أنك إذا كررت فقد قررت اؼبؤكد ما علق يف نفس السامع  ،ككنتو من قلبو  ،كأمطت شبهة دبا خاعبتو أك
1
تونبت غفلتو عما أنت بصدده فأزلتو » .
كاؼبتأمل يف طبيعة اللغة اليت يتكلمها اإلنساف هبد أف التكرار أمرا وبيط بكلماهتا كحركفها  ,فاللغة  -أم لغة -تتشكل من
األحرؼ  ,إال أف ىذه اغبركؼ احملدكدة ىي اليت تعطي تلك اؼبركنة كالسعة  ,لتشكل الكلمات اليت تتكوف منها اللغة ,
فيستخدـ اؼبرء عشرات اآلالؼ من الكلمات يف يومو  ,كىي يف حقيقتها ال تعدك ىذه اغبركؼ احملدكدة  ,كىذا يعٍت أف
األحرؼ تتكرر يف الكلمات بل يف الكلمة الواحدة أحيانا كىذا نوع من التكرار ال سبلو النفس .
أمر آخر يتعلق بطبيعة النفس اإلنسانية  ,كىو أهنا كثَتا ما تطرب إذا َرَّد الصدل صوهتا ,كما أف اإلنساف – كما يقوؿ أىل
الفن كاألدب -يزداد طربا للكلمة ذاهتا يعيدىا إىل ظبعو من وبب أف يسمعها من فمو  ,كذلك ؼبا طبعت عليو نفس اإلنساف
من طبيعة التكرار  .فاإلنساف كالتكرار صديقاف منذ الطفولة اؼببكرة اليت يبدأ فيها بسماع دقات األـ جنينا ككليدا  ،كلذلك
كانت أكؿ كلمات الطفل ثنائية الًتكيب "بابا " "ماما"..ىذا اإليقاع اؼبنتظم يثَت يف نفوس األطفاؿ السركر كالبهجة .
مث إف الذين ربدثوا عن علم النفس أشاركا إىل أنو مىت كثر تكرار أمر تولد تيار فكرم كعاطفي  ،يتلوه ذلك اؼبؤثر العظيم يف
األفراد كاعبماعات كىو العدكل  ,إذ ال يكفي لتحوؿ االنفعاؿ إىل عاطفة أف وبدث مرة كاحدة  ,كلكن ال بد غبصوؿ ذلك أف
يتكرر حدكثو  ,فالتكرار ىو السبيل الوحيد لربط االنفعاؿ بو كتركزه حولو  ,إىل جانب ما يثَته من انفعاالت أخرل تدخل يف
2
تركيبو.
كالتكرار موائم للفطرة  ،كلو كظيفة مزدكجة األداء  ،ذبمل من التوثيق للمعٌت قيمة صوتية كفنية  ،تزيد القلب لو قبوال كالوجداف
3
بو تعلقا .
 -3األغراض النفسية ألسلوب التكرار  :يبكن لنا أف نسجل ىنا بعض األغراض النفسية اليت يرمي إليها أسلوب التكرار.
أ-

ب-

4

ىو أسلوب تعبَتم يصور انفعاؿ النفس دبثَت  ،كاللفظ اؼبكرر فيو ىو اؼبفتاح الذم ينشر الضوء على الصورة
التصالو الوثيق بالوجداف  ،فاللفظ اؼبكرر ىدفو اإلثارة النفسية  ،كالتكرار مرتبط بقانوف الًتدد من قوانُت تداعي
اؼبعاٍل .
يعد أحد الوسائل الًتبوية  ،إذ يرجع أثر التكرار إىل أنو يزيد الشيء اؼبكرر سبيزا من غَته  ،فكما أف األشخاص
الذين يقع عليهم النظر أكثر من مرة يزدادكف كضوحا يف اإلدراؾ كالذاكرة  ،كذلك الشأف بالنسبة للفظ اؼبكرر

 - 1الزـبشرم  ،اؼبفصل يف علم العربية  ،ط ، 2دار اعبيل  ،بَتكت  ،د ت  ،ص . 112 -111
 - 2شحاتة مصطفى أضبد  ،لغة اؽبمس  ،د ط  ،اؽبيئة العامة للكتاب  ،القاىرة  ، 1972ص. 57
 - 3ىذا يوافق ما يسمى " قانوف الًتدد " كالذم يقصد بو كلما كاف ترداد الذكريات إىل ساحة الشعور أكثر كاف استحضارىا أسهل  ،ينظر  :مراد يوسف  ،مبادئ
علم النفس العاـ  ،ط ، 2دار اؼبعارؼ  ،القاىرة  ، 1945 ،ص. 225-221
 - 4ينظر  :اعبيوسي  ،التعبَت القرآٍل كالداللة النفسية  ،ص .367- 364
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ت-

ث-

ج-

ح-

يزداد استقرارا يف األذىاف  ،كيكفي أف يكوف التكرار ىو الركن األساسي الذم يقوـ عليو فن الدعاية ، 1فهو
كسيلة لتثبيت ما نتعلمو  ،كىو اؼبسؤكؿ عن تثبيت اؼبهارات التعليمية  2،إضافة لذلك يعد من أىم كسائل ترسيخ
اؼبعلومات يف الذاكرة اليت أشار علماء النفس إليها  ،حيث قالوا بأف الذاكرة فيها أربع عمليات عقلية أساسية ،
إحدل ىذه العمليات ما يطلق عليو اسم إرساخ االنطباعات اليت يقوـ بتكوين ركابط عصبية يف اؼبخ  ،حيث إهنا
تدع ىذه االرتباطات كلما تكررت ىذه العملية  ،فكأف كظيفة التكرار استدراؾ ما يفوت ذاكرة اإلنساف نتيجة
عدـ االنتباه أك عدـ الًتكيز  ، 3كهبذا تكوف كسيلة من كسائل ترسيخ اؼبعلومة  ،فالقرآف يؤكد على تلك اغبقائق
الكربل كاؼبسائل اؼبهمة مرة بعد مرة حىت ترسخ يف الذىن  ،كىنا نستذكر معا فطنة مفسرينا إىل ىذا اؼبلحظ ،
4
فالزـبشرم قاؿ يف تفسَته  « :إف يف التكرير تقريرا للمعاٍل يف األنفس  ،كتثبيتا ؽبا يف الصدكر ».
كثَتا ما تكوف ظاىرة تكرار األلفاظ اؼبًتددة على األلسنة معربة عن كجداف اإلنساف يف حاالتو اؼبختلفة  ،إذ من
اؼبعركؼ أف طبيعة اإلنساف سبيل إىل تكرار اللفظ يف بعض حاالهتا مثل  ( :اػبوؼ  ،أك موقف االعتذار  ،أك
التنصل اليت ىي يف الغالب منبعثة من كجداف اؼبعتذر تأكيدا للرباءة من الذنب  ،أك التوبة من موجب اؼبؤاخذة أك
حىت رد االهتاـ عن نفسو  ،كيلحق بو ما كاف التكرار ناشئا فيو عن ربقيق مشتهى النفس من اؼبمدكح كاؼبادح ،
كؽبذا قبد أف علماء الببلغة قد أشاركا إىل أف من أغراض التكرار أحيانا اؼبدح  ،كأحيانا التلطف كاالستمالة. 5
كالتكرار مطلب نفسي أيضا تلجأ إليو حُت زبشى النفس من كقوعها يف اػبطأ أك النسياف  ،كقد نبو إىل ىذا الوجو
اإلماـ اػبطايب حُت قاؿ  « :كإمبا وبتاج إليو كوبسن استعمالو يف األمور اؼبهمة اليت قد تعظم العناية هبا كىباؼ
6
بًتكو كقوع الغلط كالنسياف فيها كاالستهانة بقدرىا » .
كيؤدم التكرار كظيفة نفسية بارزة  ،كذلك حُت تتداخل اؼبشاعر  ،كتزدحم العواطف اؼبثارة  ،كوبتد اؼبقاـ  ،ال
يكوف سول التكرار دليبل على ذلك  ،فيكوف معينا على توزيع االنفعاؿ  ،كيكوف دليبل على ىذا االزدحاـ  ،كىو
7
ما ال يفهم لو حذؼ اؼبكرر  ،كلكاف التعبَت مبتورا  ،كصيحة مل تتم أك صبلة مل تكتمل .
كقد ال يفهم التكرار من اللفظ فحسب  ،بل من تكرار صورتو  ،كتصورىا يف الذىن  ،كىو ما تلمسو النفس من
استخداـ لفظ( كلما) الدالة على تكرار حدكث الفعل  ،كهبذا يبكن فهم تلك اآليات اليت كردت فيها ىذه اللفظة
( كلما ) يف القرآف ؛ إذ كثَتا ما يكوف الغرض منها ذلك اؼبلحظ النفسي الذم يكوف القصد منو التطويل  ،كلعل

 - 1مراد يوسف  ،مبادئ علم النفس العاـ  ،ص .226
 - 2عبد الغفار عبد السبلـ  ،مقدمة يف علم النفس العاـ  ،ط ، 2دار النهضة العربية  ،بَتكت  ،د ت  ،ص. 282
 - 3منصور طلعت  ،أسس علم النفس العاـ  ،د ط  ،مكتبة األقبلو اؼبصرية  ،القاىرة  ، 1989 ،ص . 217 ، 216
 - 4الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج  ،4ص. 385
 - 5الزركشي  ،الربىاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 1ص10كما بعدىا .
 - 6اػبطايب  ،إعجاز القرآف  ،ص. 48
 - 7اعبيوسي  ،التعبَت القرآٍل كالداللة النفسية  ،ص. 366
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اؼبثاؿ اآليت يوضح الفكرة قاؿ تعاىل  :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ النساء . 65 :

يقوؿ سيد قطب  « :فلفظ " كلما " ىنا يدع اػبياؿ يستعرض اؼبشهد اؼبركع كيكرر العملية اؼبفزعة  ،ككلما زاد فزعا كارتياعا
1
زاد إقباال على التكرار  ،كاؽبوؿ اؼبركع يشد اغبس إىل اؼبنظر اؼبتخيل شدا  ،كيقف بو أماـ اؼبشهد ال يرَل » .
خ-
د-

ذ-
ر-

اؼبعٌت الواحد يًتدد يف أسلوب القرآف الكرَل بصورتُت أك أكثر  ،كل منها غَت األخرل كجها أك عبارة  ..كالتكرار
دليل على ؾباكزة العرب مقدار العجز النفسي إىل العجز الفطرم. 2
التكرار فيو مرعاة ؼبقتضى اغباؿ  ،كاألسلوب القرآٍل كاضح فيو ىذه اؼبراعاة  ،فقد أشار اعباحظ إىل ىذا السر
حُت قاؿ  « :بسبب أف بٍت إسرائيل أىل عناد احتيج إىل التكرار » ، 3فاعباحظ هبذا يرشدنا إىل ملحظ نفسي
كاف كراء تكرار اغبديث اؼبوجو لبٍت إسرائيل  ،أما « العرب فبلعتمادىم على ذاكرهتم ألهنم أميوف يناسبهم الكبلـ
اؼبوجز». 4
يهدؼ ىذا األسلوب يف القرآف إىل بياف حقائق ىذا الدين  ،كتثبيت تلك القضايا الكربل لتقريرىا يف النفوس. 5
كما أف طبيعة جسم اإلنساف حاجتو اؼبستمرة إىل األشياء  ،كىذه اغباجة متفاكتة  ،فكذلك حاجات النفس
اؼبعنوية  ،فهي ؿبتاجة يف كل غبظة على خالقها كمثاؿ ذلك صبلة ( بسم اهلل الرضبن الرحيم)آية كاحدة تتكرر
6
 114مرة ألهنا حقيقة كربل سبؤل الكوف نورا كضياء فهي حاجة كبتاجها يف كل غبظة كاؽبواء كالضياء.

كيقوؿ بديع الزماف  « :كما أف اغباجات اعبسمانية ـبتلفة يف األكقات  ،فإىل بعض يف كل آف كاؽبواء  ،كإىل قسم يف كل كقت
حرارة اؼبعدة كاؼباء  ،كإىل صنف يف كل يوـ كالغذاء  ،كإىل نوع يف كل أسبوع كالضياء  ،كإىل طائفة يف كل شهر  ،كإىل بعض
يف كل سنة كالدكاء  ،كذلك اغباجات اإلنسانية ـبتلفة  ،فهي ؿبتاجة يف كل آف ػبالقها ( اهلل) كقسم يف كل عمل ( بسم اهلل)
كقسم يف كل غبظة ( ال إلو إال اهلل) فتكرار اآليات كالكلمات للداللة على تكرير االحتياج  ،كلئلشارة إىل شدة االحتياج غليها
7
 ،كلتنبيو عرؽ االحتياج كإيقاظو كتشويقو على االحتياج  ،كلتحريك اشتهاء االحتياج إىل تلك األغذية اؼبعنوية ».

 - 1سيد قطب  ،مشاىد القيامة  ،ص. 206
 - 2مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف  ،ص. 220
 - 3اعباحظ  ،البياف كالتبيُت  ،ج ، 1ص.103
 - 4أبو زىرة ؿبمد  ،اؼبعجزة الكربل  ،د ط  ،دار الفكر العريب  ،بَتكت  ، 1970 ،ص . 147
 - 5حامد صادؽ قنييب  ،اؼبشاىد يف القرآف الكرَل  ،د ط  ،مكتبة اؼبنار  ،الزرقاء ،األردف  ، 1984 ،ص. 293
 - 6النورسي  ،بديع الزماف  ،اؼبعجزات القرآنية ( كليات رسائل النور)  ،تر صبة  :إحساف قاسم الصاغبي  ،د ـ  ،استانبوؿ  ، 1990 ،ص . 186
 - 7النورسي  ،كليات رسائل النور  ،ص. 71
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كما أشار إىل ؼبعة أخرل بقولو  « :اعلم أف تكرار بعض أجزاء القرآف ما اقتضى الذكر كالدعاء  ،إذ القرآف كما أنو كتاب
حقيقة كشريعة ككتاب معرفة كحكمة كذلك ىو كتاب ذكر كدعاء كدعوة كالذكر يردد  ،كالدعاء يكرر  ،كالدعوة تؤكد  ،فيكوف
1
تكراره أحسن كأبلغ  ،بل ألزـ ».
مث إف القرآف يظهر نوعا جديدا من إعجازه البديع يف تكراره البليغ عبملة كاحدة أك لقصة كاحدة  ،كذلك عند إشارة طبقات
متباينة من اؼبخاطبُت إىل معاف عدة كعرب كثَتة  ،فهو كتاب دعاء كدعوة كما أنو كتاب توحيد ،إف تكرار اغباجة يستلزـ التكرار
 ،فقد أجاب القرآف الكرَل عن أسئلة مكررة كثَتة خبلؿ عشرين سنة  ،فأرشد بإجابتو اؼبكررة طبقات كثَتة متباينة من
اؼبخاطبُت  ،فهو يكرر صببل سبلك ألوؼ النتائج كيكرر إرشادات ىي نتيجة ألدلة ال ح ّد ؽبا  ،2فيكوف التكرار ببلغة يف غاية
العلو كالرفعة  ،كجزالة -بل فصاحة -مطابقة تطابقا تاما ؼبقتضى اغباؿ .
ز -مث إف القرآف ؼبا كاف خطابا للناس صبيعا  ،كالناس ليسوا سواء  ،فمنهم من ال يكفيو الوجيز كاػببلصة من اغبديث
 ،بل وبتاج إىل األمر مفصبل مطنبا  ،كمنهم من تكفيو اػببلصة كيقنعو اإلهباز  ،فاقتضى األمر أف تصرؼ اؼبعاٍل
3
القرآنية يف طرائق ـبتلفة من التعبَت كالبياف.
س -التكرار مهم جدا إذ ىو الذم يدؿ على النفس اؼببدعة  ،قد كشفت عن ـبزكهنا من اؼبشاعر كاألحاسيس ،
4
كليست الببلغة إال تعبَتا عن اإلنساف كمواقفو النفسية  ،كالتكرار ىو الذم ينبع من النفس.
ش -البد لفهم قضية التكرار من األخذ بعُت االعتبار تلك الظركؼ النفسية اليت كاف يعيشها أصحاب الدعوات مع
أقوامهم  ،فقد تكوف اإلحاطة بالظركؼ النفسية لصاحب الرسالة كأتباعو أكثر الوسائل اؼبعينة على فهم األسلوب
القرآٍل  ،إذ ردبا تربز مقدار اؼبقاكمة اليت كاف إتباع الرسالة وبتاجوهنا ؼبواجهة الذين يقفوف يف كجو الدعوات .
ص -كقد جعل الرافعي التكرار كجها من كجوه اإلعجاز النفسي يف القرآف  ،حيث يقوؿ  « :بيد أف كركد التكرار يف
القرآف فبا حقق للعرب عجزىم بالفطرة عن معارضتو  ،كأهنم ىبلّوف عنو لقوة غريبة فيو مل يكونوا يعرفوهنا إال تونبا ،
كلضعف غريب يف أنفسهم مل يعرفوه إال هبذه القوة  ،ألف اؼبعٌت الواحد يًتدد يف أسلوبو بصورتُت أك صور كل منها
غَت األخرل كجها أك عبارة  ،كىم – على ذلك – عاجزكف عن الصورة الواحدة  ،كمستمركف على العجز  ،ال
يطيقوف كال ينطقوف  ،فهذا أبلغ يف اإلعجاز  ،كأش ّد يف التحدم  ،إذ ىو دليل على ؾباكزهتم مقدار العجز النفسي
الذم قد سبكن معو االستطاعة أك تتهيأ اؼبعاريض حينا بعد حُت  ،إىل العجز الفطرم الذم ال يتأكؿ فيو التأكؿ ،
كال يعتذر فيو األمر على اؼبساؿبة ». 5

 - 1النورسي  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 410
 - 2النورسي  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 185-184
 - 3القنييب  ،اؼبشاىد يف القرآف الكرَل  ،ص. 298
 - 4أبو السعد  ،األداء النفسي كاللغة العربية  ،ص. 445
 - 5الرافعي  ،إعجاز القرآف كالببلغة النبوية  ،ص. 200
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حث السامع على اؼبشاركة الوجدانية  ،كمنها قصد تكرار اؼببالغة  ،كمنها بقصد
ض -كمن أغراض التكرار غَت ما تقدـ ّ
تكرار القسم  ،كالتحذير  ،كاإلغراء كالتعليل كمنها التنبيو على ما ينفي التهمة  ،كمنها اإليقاظ من سنة الغفلة ،
كمنها تذكر ما قد ينسى بسبب طوؿ الكبلـ  ،كمنها زيادة اؼبدح  ،كمنها التعظيم  ،كمنها التلذذ بذكر اؼبكرر ،
1
كمنها التنويو بشأف اؼبذكور .
 -4صور التكرار في القرآن ودالالتها النفسية :
للتكرار يف القرآف صور شىت  ،ربمل يف طياهتا دالالت نفسية متنوعة ،أنبها :
 تكرار كلمة مع أختها لداع ما مثل « ىم » من قولو تعاىل  :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ النمل  ، 5 :كمنوما يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ النحل  ،119 :كتارة يكوف بتكرار الكلمة  :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ الرعد . 5 :
 تكرار األكامر كالنواىي كاإلشارات كالنصح  ،كىذا اللوف قبده يف القرآف الكرَل ليقرر حكما شرعيا ما  ،فالنداء يكررلتقرير األحكاـ الشرعية كتثبيتها يف نفس اؼبخاطبُت .
 ذكر القصص كاألخبار أكثر من مرة  ،كىو ما يسمونو التكرار يف القصص القرآٍل  ،إال أف الذم هبب مبلحظتو  ،يفىذا اؼبقاـ أف القصص القرآٍل يتعدد ذكره يف القرآف لتعدد مواطن العربة تارة  ،كىذا الذكر ال يكوف تكرارا ألنا نلحظ
بشكل كاضح أف كل موضع يضيف معٌت جديدا ، 2كالقرآف يتناكؿ اغبدث من جوانب متعددة  ،فمرة يأيت بو من
جانب اؼبكاف كمرة من جانب الزماف  ،كمرة من جانب األشخاص  ،كىناؾ غرض آخر كراء ىذا الذكر ألكثر من مرة
كىو أف فيو تسلية لقلب النيب . 
 كتارة يكوف بتكرار الفاصلة  ،كىذا على أشكاؿ متعددة فبينما قبد بعضها يف سور ـبتلفة  ،قبد بعضها يف السورةالواحدة تأ خذ شكبل كاحدا  ،كقد يكوف من أبرز ىذا النمط تلك الفواصل اؼبنتهية بأظباء اهلل اغبسٌت " غفور ،
رحيم" ...كتارة يكوف آية معينة .
أ  -من تكرار الحروف  :الفاء يف كبو قولو تعاىل  :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻﭼ القصص  ،56 :كقولو تعاىل :ﭽ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ األعراف  ، 535 :فالفاء تشَت إىل
اغبدث من خبلؿ حدث سابق تسبب يف الثاٍل كال يسد عن الفاء ىذه الوظيفة الداللية غَتىا  ،أما قولو تعاىل  :ﭽ ﮨ
 - 1ابن معصوـ علي صدر الدين  ،أنوار الربيع  ،د ط  ،النجف  ،العراؽ  ، 1969 ،ج ، 5ص. 345
 - 2اعبيوسي  ،التعبَت القرآٍل كالداللة النفسية  ،ص . 369
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ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ الزخرف  ، 66 :فالفاء تشَت إىل عاقبة األمر الذم انتهى بلوف من
ألواف االنتقاـ .
كقولو تعاىل  :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ طه  78 :قامت الفاء الثانية بداللة اؼبماثلة كالسببية كذلك،1
كيف قولو تعاىل  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﭼ القصص  55 :تشَت إىل سرعة استجابة الغفور الستغفار عبده دكف إبطاء ،
كيف قولو تعاىل  :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼ ﭼ النساء :
 ، 563فإف الفاء تشَت إىل إيضاح القوؿ تفصيبل بعد إصباؿ  ،كببياف حقيقة تعنت القوـ كسوء معتقدىم  ،فاقتضى تكرار
الفاء دكف غَتىا .
-إ ّف  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ األعراف  ، 558 :فقد تكررت إ ّف كتكررت البلـ اؼبؤكدة

الرشيد ( سريع العقاب ..غفور رحيم) إثارة للمتلقي للكف مباشرة عن اؼبخالفة
 ،كصبع التأكيد بُت األمر الشديد كالوصف ّ
كاإلسراع إىل التوبة رغبة يف اؼبغفرة كالرضبة .
أ ْف  :قاؿ تعاىل  :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ القصص 51 :
يبلحظ كركد كلمة ( أراد) بُت لفظي (أف) حيث اعتربت األكىل زائدة للتوكيد  ،كيبدك أهنا ربمل ملمحا آخر يكشف عن
سبهل موسى يف االستجابة لنصرة الذم ىو من شيعتو  ،فجاءت (أف) األكىل مسبوقة بػ (ؼبا ) الظرفية  ،كيف صورهتا تطاكؿ قامت
بو اؼبيم اؼبشددة كاأللف بعدىا .
مث جاءت(أ ْف) األكىل فأعطى ذلك بعدا إضافيا يف زمن التبلكة يقابلو ذؾ الًتاخي من موسى
األداء الصويت مع أداء داللة الفعل .



يف تنفيذ الفعل فانسجم

كشيء آخر يزيد يف تطاكؿ زمن التبلكة نلمحو يف تكرار(أف) مع الفعل بعدىا فهو أطوؿ زمنا يف التبلكة فبا لو جاء اؼبصدر
نفسو بدال منو  ،إضافة إىل أف اؼبصدر ال يعطي بالدقة معٌت (أف) كالفعل  ،كبالتايل فالسياؽ كالًتكيب كتكرار(أ ْف) الذم بلغ
2
طبس مرات كلو ساىم يف صيغة التعبَت اؼبراد حبيث ال تصلح لو صيغة غَتىا .

 - 1البقاعي  ،نظم الدرر يف ترتيب اآليات كالسور  ،تح  :عبد الرزاؽ غالب اؼبهدم  ،ط ، 1دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ، 1995ج ، 5ص. 40
 - 2اعباجي  ،النسق القرآٍل  ،ص. 460
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 التوكيد بالبلـ  ،يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ طه  85 :جاء تكرار البلـ معربا عن
غيظ كحنق فرعوف للموقف الذم فوجئ بو السحرة حُت آمنوا كألقوا ساجدين  ،فاستخدـ البلـ مع نوف التوكيد اؼبش ّددة
كأقصى ما يعرب بو عن الغضب كالرغبة يف االنتقاـ .
كىذا التكرار يشيع جوا من الرىبة كالتخويف يف نفوس اؼبتلقُت لكنو حينما يأيت إصرار كصمود السحرة الذين آمنوا  :ﭽ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ طه  87 :ليبعث
بتلك الرسائل النفسية القوية للمؤمنُت اعبدد  ،كىم يعانوف ما يعانوف من قريش كصحبها .
ب  -في الضمائر :تأكيد الضمَت اؼبتصل بالضمَت اؼبنفصل  :قاؿ تعاىل  :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ النمل :
 1ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ طه . 51 :
فالضمَت اؼبنفصل ( أنا ) يف قولو تعاىل  (:يا موسى إنو أنا اهلل العزيز اغبكيم) جاء بعد اؽباء يف (أنو) ليشكل صبلة مع لفظ
اعببللة ( اهلل) فيؤكد حقيقة النداء الرباٍل كتعريف موسى خبالقو الذم ىباطبو إزالة لكل كىم أك إشكاؿ سبق أف أحملت إليو
اآليات السابقة  ،ككاف ذلك اإلهباـ فبهدا ؽبذا اػبطاب الصريح  ،فالنداء الذم جاء موسىﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ النمل  ، 8 :مل يكشف عن حقيقة اؼبنادل مث اقًتب اػبطاب من الوضوح أكثر
يف التعريف باؼبخاطب يف قولو تعاىل  ( :كسبحاف اهلل) فلما كصل موسى يف فهم النداء إىل درجة تنزيو اػبالق كتسبيحو اقتضى
اػبطاب التعريف بصاحبو بصراحة استطاع موسى بعدىا أف يستوعبها بعد ىذا التدرج .
فكاف الضمَت ( أنا) فضبل عن مبالغتو يف التأكيد جاء حاظبا يف إزالة أم إشكاؿ يبكن أف يقع فيو اؼبخاطب عند تعريفو
بصاحب اػبطاب ، مع ما رافقو من كصف اهلل  بأنو العزيز اغبكيم ليزكؿ إشكاؿ الريب كالًتدد يف نفس موسى  ،فإذا
عرؼ أف اػبطاب من اهلل مباشرة عرؼ بعده أف الذم ىباطبو عزيز يف قدرتو على الوصوؿ إىل كل ما يريد كال يوصل إىل شيء
1
فبا عنده من غَت الطريق اليت يريد  ،كاغبكيم الذم ينقض كل ما يفعلو غَته إذا أراد  ،كال يقدر غَته أف ينقض شيئا من فعلو .
كتأكيد اؼبنفصل للمتصل يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ الشعراء :
 15مث على لساف سحرة فرعوف قبل إيباهنم  :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ الشعراء . 11 :

 - 1البقاعي  ،نظم الدرر  ،ج ، 5ص . 411-410
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يأيت إشارة إىل مبلغ اعتدادىم بسحرىم يف أف يغلب ما عند موسى  ، كإشارة أخرل زبتفي كراء ىذا االعتداد ىي أ ّف
السحرة كاثقوف من كسب اؼبوقف طامعوف يف األجر باعثا رئيسيا يف ىذه اؼبنافسة  ،حىت إذا انكشف اؼبوقف اهنار ىذا االعتداد
كربوؿ إىل سجود كخضوع  ،فكاف ذلك االعتداد بػ ( كبن) ضركريا لكشف اؼبفارقة الضخمة مع اغبدث الذم انتهى بالسجود
كاػبضوع ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ الشعراء . 15 :
فإذا أضفنا إىل باعث الطمع يف األجر قوة السلطاف كجربكتو ( عزة فرعوف) بدا لنا أف اعتداد السحرة بأنفسهم إىل اغبد الذم
يقولوف ( إنا لنحن الغالبوف) كجيء بالبلـ اؼبؤكدة متصلة بالضمَت اؼبنفصل من أجل ذلك أيضا  ،كتكرار معٌت اآلية مرتُت يف
الشعراء ( )44-41يقفنا على مبلغ ىذا االعتداد منهم  ،يضاؼ إليو أيضا إلقاؤىم غبباؽبم أكال بطلب من موسى كفقا لرغبتهم
اليت كضحت يف سياؽ آخر ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ طه . 1 55 – 56 :
 كيأيت الضمَت اؼبنفصل اؼبخاطب بعد اؼبتصل يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ طه  ، 57 :ﭽ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ إبراهيم  ، 7 :كقد يأيت بُت مستًت كمتصل ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭼ المائدة  71 :ففي اآلية األكىل جاء الضمَت( أنت) مشَتا إىل بعث الثقة يف مواجهة اػبوؼ الذم اعًتاه  :ﭽ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ طه  57 – 58 :فجاء التثبيت على أعلى مستول من
ال ّدقة كالتأكيد بأسلوب اإلنشاء ( ال زبف) كاإلخبار اؼبؤكد بػ إ ّف (إنّك)  ،كبالضمَت اؼبنفصل (أنت) اؼبؤكد للمتصل  ،كباسم
التفضيل (األعلى) كبػ "اؿ التعريف " لتعٍت خصوصية لو دكف غَته  ،كما أهنا تفيد العلو كىو الغلبة لكن لفظ األعلى يفيد زيادة
يف اؼبعٌت ىي الغلبة من عاؿ كاسئناؼ الكبلـ بعد ( ال زبف) بدال من (ألنك) أدعى إلدخاؿ الطمأنينة على موسى بالغلبة
كاالستعبلء كأثبت لذلك يف نفسو. 2
ج -تكرار المفردة :
لكل تكرار مناسبتو كدكاعيو كما الحظنا  ،فتكرار ذكر فرعوف يف قولو تعاىل  :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ هود  ، 18 – 15 :فالتكرار جاء على ما
يبدك لدفع توىم عود الضمَت لو جاء بدال منو  ،فيما لو قلنا " فاتبعوا أمره كما أمره برشيد" أف يكوف الضمَت عائدا على موسى

 - 1ابن األثَت  ،اؼبثل السائر  ،ص. 192
 - 2ابن األثَت  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 195
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 ،كبتكرار فرعوف دفع ىذ ا التوىم إضافة إىل ما يثَته تكرار لفظ فرعوف من ربقَت كتبكيت ؽبذا اؼبذكور كملئو  ،كصيغة النفي
1
األخَتة كما أمر فرعوف برشيد تؤكد تقبيح الفعل كإثارة اغبسرة على فوات ما يف الرشد من خَت .
 كتكرار كلمة االستطاعة يف اغبديث بُت موسى كالرجل الصاحل متدرجة البنية من ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼالكهف  58 :إىل ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﭼ الكهف  87 :إىل ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﭼ الكهف  77 :تأيت اإلشارة إىل تناقص قدرة موسى على االحتماؿ كالصرب لفهم ما يقوـ بو العبد الصاحل من أمور
يعلمو من خبلؽبا ما ليس عنده من العلم .
 ككلمة االستمتاع باػببلؽ تكررت يف قولو تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ التوبة ، 51 :
كيبدكا أف االلتفات يف أكؿ اآلية إىل اػبطاب بعد أف كاف حديثا عن الغائب يف اآلية السابقة  ،لو أثره يف إيضاح دالالت
التكرار يف ( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ) كأمثاؽبا يف اآلية الكريبة  ،كلو سار السياؽ على صيغة اغبديث عن
الغائب يف ىذه اآلية كاليت سبقتها اللتبس اؼبعٌت أيبا التباس  ،كلفقد رصانتو كعمقو كصبالية صيغتو .
حىت إذا أمن اللبس يف عودة الضمائر يف اآلية التالية  ،التفت اػبطاب إىل اغبديث عن الغائب ( أمل يأهتم نبأ) كيبدك أيضا أف
موقف التشابو بُت الفريقُت يف االستمتاع بالدنيا  ،استدعى ىذه اؼبقارنة حىت إذا انتهت اؼبقارنة عند( خضتم كالذم خاضوا)
كشف ؽبم عن هناية أكلئك لي تعظوا هبا كيبل تكوف هنايتهم ىم مثلها  :فقاؿ ( أكلئك  ...كأكلئك ىم) كىذا التكرار يكشف
عن بشاعة اعبرـ الذم فعلوه .
كيف تكرار الفاء ( ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ) إشارة إىل حالة من التماثل يف اؼبوقف أقول من اؼبشاهبة يف
استعماؿ الواك أك غَتىا من حركؼ العطف كاستعماؿ الواك بدال من الفاء  ،يذىب بالداللة اؼبقصودة كىي البناء على حالة
اؼبماثلة يف الفعل إىل حالة اؼبماثلة يف اغبكم .
مث تأيت نتيجة اغبكم كقد انصبت يف حكمها على أكلئك ( الذين من قبلكم) كمل تتوجو يف اغبكم على ىؤالء الذين خاطبهم ،
كيف ذلك ما فيو من اإلثارة للعظة كالعربة  ،فعلى الرغم من عدـ ذكر النتيجة لكن القارئ يستنتجها من السياؽ بأنو سيصيبكم
2
ما أصاب أكلئك مادمتم أشبهتموىم يف الواقف كاقتفيتم أثارىم يف تصرفاهتم .

 - 1ينظر ابن األثَت  ،اؼبصدر نفسو ،ص. 193
 - 2األلوسي البغدادم  ،ركح اؼبعاٍل يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع اؼبثاٍل  ،ط ، 4دار إحياء الًتاث العريب بَتكت  ،لبناف  ، 1985 ،ج ، 10ص. 134
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كيف تكرار اؼبفردة مبوذج آخر يتنامى فيو السياؽ بُت كل كلمة كأخرل من كبو ( اغباقة ،القارعة )...فجاءت للتوكيد كالتهويل
كالتخويف  ،إثارة للمشاعر كدفعها لبلستجابة كالتصديق بار اهلل  بينما ىي يف مشهد ( ليلة القدر= يرد التكرار للتعجب
كاإلغراء كالتشويق كدفعها لئلكثار من العبادة كال استجابة ألمر اهلل . 
د -التكرار في التركيب :
يبلحظ منو تكرار صبلة اإلرادة يف سورة الكهف على لساف العبد الصاحل ترد متلونة بصيغ ـبتلفة  ،فاعبدار ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽ ﭼ الكهف  ، 77 :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ الكهف  79 :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﭼ الكهف . 81 – 80 :
ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ الكهف  ، 82 :ىذا التدرج يف ني ة اإلرادة مرة إىل اعبدار( يريد أف
ينقض) كمرة إىل العبد الصاحل بصيغة الفرد( أردت) مث بصيغة اؼبتكلم اعبماعة( فأردنا) كمرة إىل الرب تبارؾ كتعاىل( فأراد ربك)
 ،ىذا التلوف يطلعنا على دقة التعبَت كاختيار الصيغة كتوظيفها يف النسق حبيث ال وبل ؿبلها غَتىا  ،فنسبة اإلرادة إىل اعبدار
ألنو ال دخل ألحد يف اهنياره فنسب الفعل إليو ؾبازا  ،كيف ىذا إشارة إىل باعث اػبَت يف نفس العبد الصاحل مل تقع من موسى
موقع القبوؿ كالقناعة ألهنا غَت منسجمة مع تصرؼ أىل ىذه القرية ذباىهما إذ أبوا أف يضيفونبا  ،ليكشف باإلرادة الظاىرة
إرادة اهلل اؼبستورة  ،فاعبدار أراد كالعبد الصاحل أراد  ،مث عظّم نفسو فقاؿ أردنا كاهلل يف النهاية ىو اؼبريد لكل ما حصل فهي
إرادات ظاىرة تنطلق من إرادة خفيو ىي إرادة اهلل تعاىل بدليل قوؿ العبد الصاحل  (:كما فعلتو عن أمرم) .
ق -التكرار في المقاطع :
كأبرز مثاؿ نقف عليو ىو يف سورة الشعراء إذ يعرض النسق القرآٍل قصة األنبياء  :نوح  ،كىود  ،كصاحل  ،كلوط  ،كشعيب ،
دبقدمة ثابتة يف أكؽبا تستغرؽ عدة آيات ال يتبدؿ فيها غبل اسم النيب كاسم قومو  .إذ تبدأ بقصة نوح  :ﭽﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰂ ﰃ ﰄ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑﭼ الشعراء . 109 – 105 :
كيتكرر ىذا اؼبقطع بالضبط تقريبا عند اغبديث عن كل نيب فبا ذكرنا  ،تتلوف صيغ اغبوار بُت النيب كقومو داخل القصة  ،حىت
إذا انتهت ختمت ببلزمة متكررة أيضا ىي قولو تعاىل  :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ الشعراء 9 :
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كلعل ىذا التكرار ح ّقق فوائد أنبها :
 التأكيد على كحدة الرساالت السماكية من حيث أىدافها كمصادرىا . التأكيد على أف عاقبة اؼبكذبُت ؿبكومة بيد القادر العزيز كربت السيطرة ليكوف أىل مكة الذين يسمعوف ىذهاألحداث على علم كفهم بأف ما هبرم على ساحة الصراع بينهم كبُت الرسالة اعبديدة سيكوف شأهنم إذا استمركا
يف العناد كاإلصرار شأف من سبقو فليعتربكا كليستجيبوا.
 تثبيت قلب النيب  كىو يف حوار كصراع مع قومو  ،بأف القدرة الربانية معو يف مواجهتهم بدليل تعقيبالقرآف الكرَل على ىذه القصص بقولو تعاىل  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ الشعراء . 195– 192 :
 مث يتخذ النسق من ىذه األحداث كسيلة لتهديد كإنذار مشركي مكة الذين يسمعوف ىذه القصص كىذهاألحداث ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ الشعراء :
. 201 – 200
كىناؾ صيغ من التكرار يف الًتكيب تبدك يف آية من القرآف تتكرر هناية كل مقطع من مثل (كيل يومئذ للمكذبُت) يف اؼبرسبلت
ك( سبح باسم ربك العظيم) يف الواقعة كأبرز مثاؿ ما جاء يف سورة الرضبن .
فهي للتهويل كالتخويف يف ( كيل يومئذ للمكذبُت)  ،كقد ذىب القرطيب يف تفسَت ىذا التكرار إىل أف القرآف كرر الوعيد ؼبن
ك ّذب عند كل آية يف سورة اؼبرسبلت ألف قسمو بينهم على قدر تكذيبهم  ،فإف لكل مك ّذب بشيء عذابا سول تكذيبو
كرب شيء ُكذب بو ىو أعظم جرما من تكذيبو بغَته  ،ألنو أقبح يف تكذيبو كأعظم يف الرد على اهلل  ،فإمبا يقسم
بشيء آخر ّ ،
1
لو من الويل على قدر ذلك.
كتبعو الزـبشرم فقاؿ فيو  «:فائدتو أف هبدكا عند استماع كل نبأ من أنباء األكلُت ا ّدكارا ...كذلك تقرير األنباء كالقصص يف
أنفسها  ،لتكوف تلك العربة حاضرة للقلوب مصورة لؤلذىاف مذكورة غَت منسية يف كل آف» ، 2كجعل الزركشي تكرار قولو تعاىل
 :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ التكاثر  1 – 3 :يف سورة التكاثر للوعيد كالتهديد  ،مث قاؿ «:
كفيو تنبيو على تكرار ذلك مرة بعد مرة  ،كإف تعاقبت عليو األزمنة ال يتطرؽ إليو التغيَت  ،بل ىو مستمر دائما». 3

كللًتغيب كالتعظيم يف ( فسبح باسم ربك العظيم) كلبياف مزيد من النعم مقابل اعبحود كالعناد ( فبأم آالء ربكما تكذباف)

 - 1القرطيب  ،اعبامع ألحكاـ القرآف  ،ج ، 19ص. 158
 - 2الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 4ص. 40
 - 3الزركشي  ،الربىاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 3ص . 13
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ك -التكرار في األساليب:
من كبو التكرار يف أسلوب االستفهاـ  ،كالنداء كالقسم  ،من ذلك ما كرد يف صيغة ( أـ االستفهامية) يف سورة الطور حيث
تكررت أكثر من عشر مرات ربمل معاف متعددةﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﮵ﭼ الطور  43 – 30 :فهي تأيت دبعٌت ( بل) من كبو قولو ( أـ تأمرىم أحبلمهم) كمرة دبعٌت التهكم كاإلنكار
كالتعجب ( أـ تأمرىم أحبلمهم) كم رة دبعٌت كأنو يف قولو تعاىل( أـ تسأؽبم أجرا فهم من مغرـ مثقلوف) ليكوف اؼبعٌت كأنك
تسأؽبم أجرا فهم من مغرـ مثقلوف  ،يكشف هبا عن حالة العناء كالضيق حُت يصلهم الببلغ كحالة من أرىق بالدين كأثقل
بكثرة اؼبطالب كاألجور  ،كتتكرر الفاء يف سياؽ أسلوب االستفهاـ تكملة لصورة اإلنكار كالتهكم كالتعجيز ( أـ ؽبم سلم
..فليأت مستمعهم بسلطاف مبُت) ( أـ عندىم الغيب فهم يكتبوف) .1
كلبتم هبذه القراءة النفسية لنماذج من أسلوب التكرار.
قاؿ تعاىل على لساف لقماف عليو السبلـ كىو يعظ ابنو  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ  .ﭷ
ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄ ﮅﮆ ﮈﮉﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥﮦ

ﮧ ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ﮲﮳﮴ ﮵

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯤ ﯥ

ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ لقماف  ، 17 – 13 :يبلحظ يف ىذا السياؽ كيف تكررت لفظة يا بٍت
كىو أسلوب قصد منو استدراج اؼبخاطب كالتلطف يف استمالتو بالتحبب إليو فيناديو اؼبتكلم بنداء اؼبشفق التودد ،كيكرر النداء
 ،كمثلو لفظة يا قوـ من اؼبقطع اآليت على لساف مؤمن آؿ فرعوف  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯﭰ ﭱ ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

 - 1اعباجي  ،النسق القرآٍل . 469 ،
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ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ ﯽ ﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ غافر ، 41 – 27 :قبد ىذه العبارة تتكرر يف كبلمو  ،كاليت قصد
منها استدراج اؼبخاطب  ،كإشعاؿ شعوره إف كاف خافتا  ،كإيقاظ عاطفتو من الغفلة  ،فالبعد النفسي يف ىذه العبارة ملحوظ
كبارز  ،بل اؼبقصود  ،كمثلو يبكن أف يقاؿ يف تكرار لفظ "يا أبت " على لساف سيدنا إبراىيم  ، ككذلك تكرار لفظة "يا
قوـ" على لساف األنبياء عليهم السبلـ .
مبوذج آخر يتكرر كىو يضم أمثالو  ،تلك اؼبقاطع اليت تتكرر يف بعض السور كقولو تعاىل  :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ
الرضبن  ، 16 :كقولو  :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ القمر ، 16 :كقولو  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ اؼبرسبلت :
15كقولو  :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ النمل . 60 :
ىذه اؼبقاطع زاخرة باؼبعاٍل النفسية اليت تكتسبها من سياؽ اآليات  ،كىي منسجمة مع اعبوانب الًتبوية يف تعليم اإلنساف ،
فعلى سبيل اؼبثاؿ قبد أف أىم األغراض من تكرار اؼبقطع ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﭼ الرضبن  16 :ىو لفت األنظار
إىل استقبللية ىذه النعم كاإلشارة إىل أف كل نعمة من ىذه النعم ىي نعمة مستقلة  ،كحىت ال تتوىم النفس أف اؼبذكور كلو نعمة
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كاحدة  ،قبد أف ىذا التكرار قد لفت األنظار إىل ذلك اؼبلحظ النفسي فهو ناشئ من أف طبيعة النفس اإلنسانية على تذكر
ىذه النعمة  ،ىذا من حيث النظرة اإلصبالية أنا من حيث النظرة التفصيلية فإف كل إنساف يسعى كيتحرؾ  ،كلو غاية كمقصد
من االنتفاع هبذه النعمة  ،فيكوف ىذا التكرار نوعا من تعداد حركة اإلنساف يف التعامل مع ىذه النعم. 1
كيلفت النورسي أنظارنا إىل سر ىذا التكرار  ،فيقوؿ « ىذه اآليات اؼبكررة تصرخ يف كل منهما يف كجو العصور قاطبة  ،كتعلن
إعبلنا صروبا يف أقطار السموات كاألرض أف كفر اعبن كاإلنس كجحودىم بالنعم اإلؽبية كمظاؼبهم الشنيعة  ،يثَت غضب
الكائنات  ،كهبعل األرض كالسماكات يف حنق كغيظ عليهم  ..كىبل حبكمة العامل كالقصد منو ..كيتجاكز حقوؽ اؼبخلوقات
2
كافة كيتعدل عليها ...كيستخف بعظمة األلوىية كينكرىا ».
أما الشأف يف تكرار آيات الوعد كالوعيد كقولو تعاىل  :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ القمر ،16 :كقولو  :ﭽ ﯦ ﯧ
ﯨﭼ اؼبرسبلت ، 15 :فاؼبلحظ النفسي يكمن يف أنو أسلوب ؼبتابعة النفس كذبديد التذكر ؽبا  ،كقد لفت الزـبسرم
أنظارنا لذلك بقولو  « :فائدتو أف هبددكا عند استماع كل نبأ من أنباء األكلُت ا ّدكارا كاتعاظا  ،كأف يستأنفوا تنبها كاستيقاظا إذا
ظبعوا اغبث على ذلك  ،كالبعث عليو  ،كأف يقرع ؽبم العصا مرات كمرات  ،كيقعقع ؽبم الشن تارات لئبل يغلبهم السهو  ،كال
تستويل عليهم الغفلة ». 3
كمثل الذم تق ّدـ يبكن أف يقاؿ يف اؼبواضع اليت يتوىم فيها القارئ أف فيها تكرارا كالذم يف سورة " الكافركف" كيف سورة "
التكاثر " كغَتنبا .
ز -التكرار في القصص القرآني
إ ّف القصة القرآنية  ،كإف تكن أحداثها فبا يفيض بو كاقع اغبياة  ،كفبا يعيش فيو النّاس  ،فإهنا تشتمل دائما على قدر من
اإلعجاز إف مل يكن يف اغبدث ذاتو ؛ فإنو يف النظم القرآٍل  ،من حيث ىو إعجاز دبا اشتمل عليو من قول مدركة كغَت مدركة
 ،يعجز الناس صبيعا عن اعبرم معها  ،أك التعلق بأذياؽبا ؛ فاغبدث أيّا كاف  ،ىو يف معرض النظم القرآٍل معجزة قاىرة  ،تعنو
4
ؽبا الوجوه  ،كزبضع أماـ جبلؽبا الرقاب.
فتكرار القصة يف القرآف كثيق الصلة دبنهجو القصصي ؛ إذ ىو ىبدـ غرضُت يف آف كاحد :
 غرضا فنيا يتمثل يف ذبدد أسلوهبا إيرادا كتصويرا  ،كالتفنن يف عرضها إهبازا كإطنابا  ،كالتنوع يف أدائها لفظاكمعٌت .
 - 1جعرابة عبد اغبميد ؿبمد ندا  ،اؼبدخل إىل التفسَت  ،ط ، 1مكتبة الزىراء  ،القاىرة  ، 1996 ،ص . 512
 - 2النورسي بديع الزماف  ،اؼبعجزات القرآنية  ،ص. 187
 - 3الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج. 40 ، 4
 - 4عبد الكرَل اػبطيب  ،القصص القرآٍل يف منطوقو كمفهومو  ،د ط  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة  ، 1974 ،ص. 150
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اؼبكرر ينطبع يف ذباكيف اؼبلكات البلشعورية اليت زبتمر فيها
 كغرضا نفسيا دبا لو من تأثَت يف النفوس  ،ألف ّأسباب أفعاؿ اإلنساف كدكافعها كما ىو مقرر يف علم النفس .
كلقد حظي ىذا اؼبوضوع باىتماـ الببلغُت كالنقاد قديبا كحديثا  ،كاستغرؽ قدرا كبَتا من جهدىم  ،كما من مؤلف يف الببلغة
1
كالنقد قديبا كحديثا  ،إال كتناكؿ ىذه الظاىرة يف القصة القرآنية  ،كما ربدثوا بإسهاب عن أغراضو اؼبختلفة.

ككبن نبلحظ كيف صار أصحاب اؼبصانع كالشركات التجارية يستخدموف كسائل اإلشهار ؼبصنوعاهتم على أكسع مدل ،
2
كذلك بتكرار الدعاية ؽبا يف صور متنوعة كمناسبات ـبتلفة قصد التأثَت.
يقوؿ علماء النفس  :إف مىت كثر تكرار أمر تولّد تيّار فكرم كعاطفي يتلوه ذلك اؼبؤثّر العظيم يف األفراد كاعبماعات كىو
لتحوؿ االنفعاؿ إىل عاطفة أف وبدث مرة كاحدة  ،كلكن البد غبصوؿ ذلك أف يتكرر حدكثو  ،فالتكرار
َ
الع ْدكل إذ ال يكفي ّ
3
ىو السبيل الوحيد لربط االنفعاؿ بو  ،كتركزه حولو  ،إىل جانب تأثَته من انفعاالت أخرل تدخل يف تركيب العاطفة
يقل تأثَتا يف إثارة االنفعاؿ كتكوين العواطف من تكرار الفعل  ،بل عن التكرار يف القوؿ ّفبا يدفع
كال شك أف تكرار القوؿ ال ّ
إىل الفعل. 4
كمن ىنا كاف التكرار يف القرآف موجها إىل صميم العقيدة أكثر من سواىا  ،كاؼبعامبلت كاألحكاـ  ،ككاف تأكيده غبقيقة
صور متنوعة  ،كإبرازىا يف القصص كاألمثاؿ على اػبصوص  ،من أىم العوامل يف تقريرىا كترسيخها
التوحيد بتكريره إياىا يف ّ
يكرر من القصص أك من حلقاهتا إال ما كاف أش ّد ذباكبا مع بيئة الدعوة  ،كأكثر استجابة ألىدافها ،
كيف نظرم أف القرآف مل ّ
كخدمة ألغراضها مثل قصص آدـ كنوح كإبراىيم كلوط كىود كصاحل كشعيب كموسى  ،كفبا يؤيّد ذلك أنّا ال قبد تكرارا يف غَت
قصص األنبياء كقصة أىل الكهف  ،كقصة ذم القرنُت ،كما أنو مل يكرر بل مل يذكر من قصص األنبياء إال ما يقوم عزيبة
5
الرسوؿ كأصحابو  ،كيثبت قلوهبم كينَت سبيلهم .

 - 1سعيد عطية علي مطاكع  ،اإلعجاز القصصي يف القرآف  ،ط ، 1دار اآلفاؽ العربية  ،القاىرة  ، 2006 ،ص. 219-199
 - 2التهامي نقرة  ،سيكولوجية القصة يف القرآف  ،د ط  ،الشركة التونسية للتوزيع  ،تونس  ، 1974،ص. 116 -115
 - 3مصطفى فهمي  ،الدكافع النفسية  ،ص. 101
 - 4التهامي نقرة  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 1016
 - 5التهامي نقرة  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 118
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كيف رأيي أف التكرار يف القرآف مل يقصد بو اإلعجاز البياٍل بقصد ما قصد بو التأثَت النفسي  ،ؼبا يعلم اهلل من تفاكت يف مدارؾ
البشر كأمزجتهم  ،إذ منها ما ينفذ إىل اغبقيقة  ،كمنها ما يسيطر عليو الوىم ربت سلطاف األفكار اؼبوركثة  ،كمنها ما يصل بو
1
بركد العاطفة إىل صبودىا رغم اؼبثَتات العاصفة .
صور  ،قوم الذاكرة  ،كمنهم من يكوف
جاء يف رسائل اإلخواف  «:إنك ذبد من يكوف جيّد ّ
التخيل  ،دقيق التميّز  ،سريع التّ ّ
بطيء الذىن  ،أعمى القلب ساىي النفس  ..فاختبلؼ اؼبدارؾ كطبائع العقوؿ سبب ببل شك يف اختبلؼ ما تنتهي إليو ىذه
يتصور أف عقبل شاعريا تسيطر عليو العاطفة تت فق عند دراستو ؼبوضوع ما  ،مع عقل منطقي رياضي يربط
العقوؿ  ،كىل ّ
2
األسباب بالنتائج ربطا ؾبكما ».
اؼبقررة للعقيدة شائعة يف القرآف كلو – كإف كانت يف قصصو أشد ظهورا – فإف حبث ىذه
كؼبا كانت ظاىرة التكرار للمعاٍل ّ
الظاىرة يف خصوص القصص القرآٍل ال يستقيم كال يتجو  ،إال بالنظر إىل ىذا القصص يف إطاره العاـ  ،كىو القرآف  ،باعتبار
أنو صورة للدعوة اإلسبلمية متناسقة األجزاء ف متكاملة العناصر.
كمن ناحية أخرل فإف التعمق يف تلك الظاىرة يتطلب معرفة الظركؼ النفسية اليت كانت ربيط بصاحب الدعوة كأتباعو  ،كما
القوا من صدكد كمقاكمة كتنكيل ،فبن يُ ْد َع ْو َف إىل اهلل  ،كما عرفوا بو من تعصب كعناد كاستخفاؼ  .ككل أكلئك كىؤالء كاف
يقص عليهم القرآف .
كهبذا يتسٌت لنا أف نعرؼ ما كراء عرض القصص كتكرارىا أك تكرار بعض حلقاهتا من مقاصد .
كمن ذلك ضرب األمثاؿ للرسوؿ كللمؤمنُت دبا القى األنبياء كأتباعهم من أذل أقوامهم  ،كثباهتم على اغبق كمصابرهتم يف
سبيل اهلل  ،حىت كانت العاقبة ؽبم  ،كالدائرة على أعدائهم  ،فلم يكن التذكَت برساالت األنبياء السابقُت بالنسبة حملمد 
موضوعا ثانويا بل على العكس من ذلك كاف عربة للجاحدين كمثبل للمؤمنُت .
فتكرار القصة يف عدة صور بأساليب ـبتلفة إمبػا يهػدؼ إىل سبكػُت ىػذه السػنن يف الػنفس  ،كتثبيتهػا يف القلػب حػىت تقػول داعيػة
اإلصبلح عند اؼبصلح  ،فبل هبد اليأس سبيبل إليو  .كقد كاف من تربية اهلل لنبيو ؿبمد أف قص عليو من سػَت األنبيػاء مػا يسػليو
 .ألف نفػػوس اؼبفسػػدين يف كػػل زمػػاف متقاربػػة  ،ككسػػائلهم يف ؿباربػػة اغبػػق متشػػاهبة  .كقػػد دلػػت التجربػػة الًتبويػػة علػػى أف أشػػد
اؼبواعظ الدينية نفاذا إىل القلوب ما ُعرض يف أسػلوب قصصػي وبمػل علػى اؼبشػاركة الوجدانيػة لؤلشػخاص  ،كالتػأثر باألحػداث ،
كاالنفعػػاؿ بػػاؼبواقف  ،كمػػن ىنػػا كانػػت الوسػػائل ،كاألىػػداؼ ت ػرتبط يف منهػػاج الًتبيػػة ارتباطػػا متينػػا  ،فبحيويػػة العػػرض يف القصػػة
اؼبوجهػػة  ،كقػػوة التخييػػل كالتصػػوير فيهػػا  ،كهتيئػػة اللحظػػة اغباظبػػة الػػيت تبلػػغ فيهػػا ح ػرارة االنفعػػاؿ النفسػػي درجػػة االنصػػهار مثلمػػا
َّ

 - 1التهامي نقرة  ،اؼبرجع السابق ،ص. 129-128
 - 2رسائل إخواف الصفا  ،ج ، 3ص . 382-375
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يبلحػظ ذلػػك يف القصػػة القرآنيػػة وبصػػل مػػن التػػأثر بالتوجيػػو الًتبػػوم مػا ال وبصػػل عنػػد إقحػػاـ ذلػػك التوجيػػو علػػى الػػنفس كىػػي يف
1
كربرِرىا .
راحتها كاسًتخائها أك يف انطبلقها ُّ
كالقرآف مل يقتصر يف مثل ىذه اؼبقامات اليت يثبت فيها القلوب كيقوم العزائم على ذكر قصة كاحدة ألحد األنبياء يستدؿ هبا ،
بل قدـ طائفة من قصص األنبياء قصد توكيد ىذه اغبقيقة كتقرير أهنا من سنن اهلل اليت ال تتخلف  ،كما نرل يف عرضو ؽبذه
اجملموعة من قصصهم :
كما أف من مقاصد تكرار القصة ضمن ؾبموعة من القصص بياف كحدة األدياف يف أصل العقيدة ككحدة الدعوة إليها من
الرسل كتشابو أقوامهم يف موقفهم منها ،كيقتضي تقرير ىذه اغبقيقة أف تعرض طائفة من قصص األنبياء متتابعة تركم كل ذلك.
كال شك أننا سنبلحظ يف العرض التزاـ القرآف لصيغة كاحدة يف ما حكاه من دعوة ىؤالء الرسل إىل اهلل ،كقد كاف لو أف
يتصرؼ يف حكاية كبلمهم بصيغ متنوعة تؤدم نفس اؼبعٌت  ،ألهنم كانوا يتكلموف بغَت لغة القرآف  ،كلكنو قصد ىذا التكرار يف
اللفظ كاؼبعٌت معا  ،لئلشعار بأف كبلمهم إمبا صدر عن كاحد كىو اهلل  ،كاذبو إىل غاية كاحدة كىي التوحيد  ،حىت لتخيل إلينا
ككبن نتلو ما نقل القرآف من توجيهاهتم « أهنم خطباء يف حفل كاحد  ،اجتمعوا يف أمسية موعودة  ،أك ليلة مشهودة  ،كليسوا
رجاال توزعهم أكناؼ القركف اؼبتطاكلة » ، 2كىي ناحية نفسية ىامة جديرة باالعتبار .
كىكذا نستخلص أف يف تنويع قصص األنبياء  ،كما هبمع بينهم م ن كحدة اؼببادئ كاألىداؼ  ،أك تشابو العلل كاألمراض اليت
ربوؿ دكف انصياع أقوامو إىل اغبق  ،من عوامل تأثَت اإلغباح على النفس باؼبوعظة اؼبتكررة كالضغط عليها بالعربة اؼبتجددة فبا
هبعل حقيقة اإليباف أكثر غوصا كاستقرارا يف القلوب ألف ذلك دبثابة االستقراء الذم يقيم الدليل على ثبات تلك اغبقيقة ،
كاطراد نتائجها إهبابا كسلبا يف كل عصر  ،مهما تباعد اؼبكاف كتفاكت الزماف  .كىي طريقة يف بياف سنة اهلل يف األفراد كاألمم
عرب التاريخ  ،فإف حركة التاريخ ليست أفقية امتدادية تسَت يف خط طويل ال هنائي  ،بل إهنا حركة دائرية تربط فيها األسباب
باؼبسببات  ،كاؼبقدمات بالنتائج  .فاألحداث تتكرر  ،كاألكضاع تتشابو  ،كما كقع باألمس يبكن أف يقع مثلو غدا  ،إف كجدت
الظركؼ كاؼببلبسات اؼبتماثلة يف موضوعها كجوىرىا  ،كإف اختلفت األشكاؿ كالصور ، 3كلعل ىذا ما يوضح معٌت العبارة
اؼبشهورة – لو صحت – التاريخ يعيد نفسو .
أما قصة موسى  4 فقد بعث يف قوـ أذ ّؽبم طوؿ االستعباد  ،كأفسد طباعهم  ،فأعرضوا عن اغبق  ،كالقى منهم نبيهم
لكن الدعوة احملمدية
ؿبمد مبلقى ؿبمد من سادة قريش  ،فكبلنبا أكيت شريعة دينية دنيوية  ،كعمل على تكوين أمة عظيمة ّ ،
 -1التهامي نقرة  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 544
 2ؿبمد الغزايل  ،نظرات يف القرآف  ،ص . 115
 - 3ؿبمد البهي  ،الدين كالدكلة  ،من توجيو القرآف الكرَل  ،ص. 29
 - 4كردت قصتو يف سورة البقرة ( )123- 39كاؼبائدة( )171-103 ()26-20كيونس(  )92-75كطو( )101-9كالشعراء' )68-10كالقصص( )48-3
كغافر(  )46-23كىود ( )101-96كإبراىيم(  )85كاإلسراء ( )104-101كاؼبؤمنوف(  )48-45كالنمل( )14-7كالزخرؼ( )56-46كالذاريات()40-38
كالنازعات(
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دؾ عركش الظلم  ،كربرير الرقاب كالقلوب من استعباد اإلنساف
سبتاز بأهنا إنسانية شاملة  ،ككبلنبا كانت مهمتو شاقة يف ّ
لئلنساف  ،كاستعباد اؽبول للنفس  ،فبنو إسرائيل أذ ّؽبم اغبكم الطاغي فأصبحوا ال يبلكوف من أمرىم أنفسهم شيئا  ،كالعرب
أخذ سلطاف القبيلة على نفوسهم فخضع الضعفاء لؤلقوياء كداف العبيد للسادة .
مث ما أشبو قصة موسى بقصة ؿبمد عليهما السبلـ يف الدعوة  ،فقد تآمر على موسى قومو ليقتلوه :
قاؿ تعاىل  :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ القصص . 21 – 20 :كما تآمر على ؿبمد
مشركوا مكة  ،قاؿ تعاىل  :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﭼ األنفاؿ . 30 :
استمرت الدعوة
ككبلمها ُع َذب اؼبؤمنوف هبم كاضطهدكا  ،فقد كاف التعذيب مصلّتا على أصحاب الرسوؿ  ، كرغم ذلك
ّ
السحرة من كل
السحرة اليت تكرر ذكرىا يف قصة موسى  ،فإف فرعوف حشر ّ
احملمدية تغزك معاقل الشرؾ  ،فما أشبو ىذا بقصة ّ
اغبق ملك قلوهبم كاإليباف مل مشاعرىم  ،فاستخفوا بتهديد
مكاف ليتغلبوا على موسى  ،كيبطلوا سحره حسب زعمو  ،كلكن ّ

فرعوف ؽبم أف يقطّع أيديهم كأرجلهم من خبلؼ  ،كيصلبهم يف جذكع النخل  ،ﭽ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ الشعراء 51 - 50 :
كىنا تتجلى قوة اإليباف إذ سكن القلب كاطمأنت بو النفس  ،كتتجلى اغبقيقة باالستعداد للفداء النفسي سبيلها  ،كيظهر
طغياف فرعوف الذم يستعظم أف يكوف بٍت إسرائيل من يذعن للحق قبل أف يأذف لو بذلك .

فكانت قصة موسى  مع فرعوف قصة حافلة بالعظات اليت ال يستغٍت عنها الرسوؿ  يف اقتحاـ العقبات كالتعود على
الصرب  ،كالصمود أماـ القول الغامشة ليجعل م ن اإلسبلـ طبلئع النور يف أمة طاؿ عليها الليل  ،كما طاؿ األمد على بٍت
إسرائيل فقست قلوهبم  ،كقد كاف يهود اؼبدينة أش ّد على الدعة اإلسبلمية يف اؼبكر كالغدر كاللجاجة من شركي مكة  ،فهم
حرضوا اؼبشركُت كتآمركا معهم  ،كاحتضنوا اؼبنافقُت يف اؼبدينة  ،كىم الذين تولوا حرب اإلشاعات كال ّد س يف صفوؼ
الذين ّ
اؼبسمُت كتشكيكهم يف عقيدهتم  ،فلم يكن ب ّد من كشفهم للجماعة اؼبسلمة لتعرؼ من ىم أعداؤىا ؟ كما طبيعتهم ؟ ما
تارىبهم ؟ كما كسائلهم ؟
كلقد علم اهلل أهنم سيكونوف أعداء ىذه األمة كما كانوا أعداء ىدم اهلل يف ماضيهم الطويل ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ\ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ البقرة 75:
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الرساالت
كأش ّد القلوب استعصاء على اؽبدم كاالستقامة قلوب عرفت مث اكبرفت  ،فاقتضى ذلك أف تلم األمة اؼبسلمة كارثة ّ
كلها بتاريخ القوـ كأخبلقهم كطباعهم كاكبرافاهتم ح ىت تعرؼ مزالق الطريق  ،فتضم ىذه التجربة يف حقل العقيدة كاغبياة إىل
1
حصيلة ذبارهبا كتنتفع هبا.
كمعظم التكرار يف القصة القرآنية كاف يف بعض أجزائها  ،ككثَتا ما يأيت بعض ما ذكر منها يف موطن متمما ؼبا ذكر منها يف
موطن آخر  ،حبيث كلما تكررت حلقة ذكرت فيها معاف جديدة حىت ال سبل ألفاظها أك معانيها .
كالسياؽ ىو الذم وبدد القدر الذم يعرض منها يف كل موطن  ،كما وبدد طريقة العرض كاألداء دبا وبقق التّناسق كاعبماؿ
الفٍت .
كنادرا جدا أف يعرض ا لقرآف باسًتساؿ كيف موضع كاحد قصة مًتابطة األجزاء  ،متسلسلة اغبلقات  ،مثل قصة يوسف كمثل
قصة موسى يف سورة القصص  ،ألف القصة مل ترد لذاهتا كمل تتناكؿ أخبار اؼباضُت كما تناكؽبا العهد العتيق ككتب التاريخ ،
كإمبا استخدمت كوسيلة من كسائل التأثَت يف غرس العقيدة  ،لذلك جاءت القصة الواحدة موزعة يف ع ّدة سور حبسب
اؼبناسبات .
ككلما تكررت اؼبناسبة أعيد ذكر ما يقتضيو اغباؿ منها  ،ككل ذلك يرجع يف اغبقيقة إىل ظركؼ الدعوة احملمدية كاؼبراحل اليت
مرت هبا يف مواجهة الفئات كالقبائل سنوات طويلة .
ّ
من ذاؾ قولو تعاىل :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ الفرقاف . 36 – 35 :
كقولو:ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭼ ىود . 99 – 96 :
كقولو :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﭼ الذاريات . 40 – 38 :
مفصلة يف سورة األعراؼ ضمن ؾبموعة من قصص األنبياء  ،ألهنا
كمن ىنا نرل أ ّف قصة موسى  كفرعوف مثبل كردت ّ
جاءت يف معرض تصوير طبيعة الكفر يف نفوس البشر  ،ككيف وباكؿ الرسل الكراـ بتوجيو اهلل كتعليمو إنقاذ البشر من ىاكية

 - 1سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،ج ، 6ص. 125
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الضبلؿ  ،كبُت اغبق كالباطل  ،ككل ىذه اؼبقاصد تقتضي نوعا
الضبللة كالغواية  ،كما تشهد بذلك مواقف الصراع بُت اؽبدم ك ّ
من التبسيط كاإلفاضة .
بينما كردت القصة نفسها يف سورة الذاريات ضمن ؾبموعة من قصص األنبياء أيضا  ،كلكن للتشهَت دبصارع اؼبك ّذبُت
لرسلهم ،كلتصديق كعد اهلل يف أكؿ السورة  :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ الذاريات . 6-5 :
القصة ،
فكانت تطوم تفاصيل األحداث فيها للوصوؿ سريعا إىل النتيجة اغباظبة ؛ كىي سوء عاقبة ىؤالء موطن العربة من ّ
1
كمركز االىتماـ فيها .
كلعلنا كبصي يف السور اليت تناكلت قصة موسى عشرين مشهدا بدءا من خوؼ األـ على كليدىا كما أكحى بو اهلل إليها كصوال
إىل استسقاء موسى لقومو  ،كقد اشتملت ىذه اؼبشاىد سور ع ّدة كما اختصت كل سورة بعدة شاىد منها على حسب ما
يقتضيو السياؽ حبيث تبدك يف تفردىا قصة مستقلة متكاملة البنياف كاضحة اغبدكد .
فإذا أخذنا كل حلقة من تلكم اغبلقات  ،كنسقناىا مع غ َتىا  ،رأينا القصة الشاملة غبياة موسى كلها مع بٍت إسرائيل ،
التوزع -سواء كحدة اؼبوضوع
متكاملة البنياف  ،متبلضبة النسج  ،تربطها الوحدة دبختلف مظاىرىا – على الرغم من توزعها ىذا ّ
 ،أك كحدة اعبو النفسي ...دكف أف نرل فيها تكرارا  ،أك ربتاج إىل توضيح أك تبيُت  ،كىذا إحكاـ كقدرة ال طوؽ ؼبخلوؽ على
2
السَت يف طريقها .
فمرة  :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ
كانظر إليو كىو يصرؼ القوؿ ؼبا يتحدث عن عصا موسى بعد أف يلقيها من يده ّ

طو  20 :كمرة أخرل  :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ األعراؼ 107 :كمرة ثالثة  :ﭽ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ النمل . 10 :
فهي صور من أحواؿ العصا  ،يكمل بعضها بعضا  ،فهي حيّة يف ضخامتها  ،كىي ثعباف يف خ ّفتها كنشاطها  ،كىي جا ّف دبا
تثَت من رعب كفزع  ،كلقد رآىا موسى على تلك الصفات كلّها كصحبها على تلك الوجوه اليت تكشف لو منها  ،كىذه الصور
اؼبتع ّددة للعصا كفيما يتش ّكل منها حُت يلقيها موسى من يده  ،ىذه الصورة قد تظهر يف مشاىد متعددة  ،فتظهر مرة ثعبانا
كمرة كأهنا جاف كما أ ّف ىذه الصور صبيعها قد تظهر يف مشهد كاحد  ،كلكن ىبتلف موقعها من العُت
كمرة حيّة تسعى ّ ،
مبينا ّ
 ،فتختلف صورهتا يف اؼبنظر  ،فتكوف كىي قريبة من العُت حيّة تسعى  ،مثّ إذا بعدت عنها بدت ثعبانا مبينا  ،مثّ إذا بعدت
3
كالسهم .
أكثر ُخيّل أهنا جاف ينطلق ّ
 - 1التهامي نقرة  ،سيكولوجية القصة يف القرآف  ،ص. 141
 - 2إبراىيم عوضُت  ،البياف القصصي يف القرآف الكرَل  ،ط ، 1مطبعة السعادة  ،القاىرة  ، 1977 ،ص. 139-138
 - 3اػبطيب  ،القصص القرآٍل يف منطوقو كمفهومو  ،ص. 71
323

الفصل الخامس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرائق القرآن في تأثيره النفسي
القصة أك ذلك اعبانب
لكن تلك ّ
كقد وبدث أف يتكرر عرض القصة نفسها أك عرض اعبانب الواحد منها  ،حبسب الظاىر  ،ك ّ
كل عربة من عربىا  ،فتلبس
منها ينطوم على عرب كعظات متع ّددة فيقتضي الغرض الديٍت أف يعاد ذكرىا عندما تأيت مناسبة ّ
قصة جديدة
كل مرة من األسلوب كاإلخراج التصويرم ما يناسب اؼبعٌت الذم سيقت بصدده ّ ،
حىت لكأنّك منها أماـ ّ
ّ
القصة يف ّ
1
مل تتكرر على مسامعك.
كمن اؼبعلوـ أف القصص القرآٍل جاء ليبٍت عقيدة على أنقاض ما ىدمو من خرافات كأباطيل سبكنت يف النفوس  ،كاؼبعوف ؽبذه
العقيدة أصناؼ شىت منهم اجملادؿ الذم ال يذعن لغَت الربىاف  ،كمنهم صاحب الذكؽ البياٍل الذم ينجذب لفنوف القوؿ ،
كمنهم اؼبتعصب ؼبوركثو ال يكاد يرل لو بديبل  ،فبل هبدم معو الربىاف كإمبا اإلقناع اؼببٍت على العاطفة  ،ألف غاية الربىاف ذيوع
اغبقيقة فقط بصورة مستقلة عن الشخص  ،أما غاية اإلقناع فتسخَت عقل اؼبخاطب  ،كتعجيزه حىت ال يقدر على االعًتاض ،
جملرد
ألنو مل يبق عنده ما يعًتض بو  ،كفيهم العنيد الذم وباكؿ أف يسًت ضعفو بالعناد العمى اػبايل من النقد العقلي كالتفكَت ّ
اؼبخالفة كاؼبعارضة  ،أك حبا للظهور من كىؤالء قد يؤثر فيهم التخويف كالتهديد  ،كفيهم السطحيوف الذين ؽبم فاعلية اإلرادة
سخر عقوؽبم لقلوهبم عن طريق الكشف االنفعايل الذم يهيئهم لتقبّل العقيدة اعبديدة  ،أك طرأ
رغم سذاجتهم  ،كىؤالء قد تُ ّ
تأثَت على متبوعهم .
بشركىم
ىبوفوف أقوامهم  ،كأخرل ّ
فمرة ّ
لذلك نرل األنبياء يف قصص القرآف يفتنّوف يف أساليب الدعوة بُت الًتغيب كالًتىيب ّ ،
 ،كأحيانا يذ ّكركهنم بنعم اهلل عليهم  ،كآكنة ينذركهنم عذاب اهلل كبطشو  ،كحينا آخر يعرضوف عليهم اػبوارؽ اغبسية .
كيف القصص الذم يركم أخبار اإلنسانية األ كىل من األمم اػبالية  ،كعاد كشبود  ،قبد أف األنبياء يعتمدكف يف ترىيب أقوامهم
على اإلنذار بالعقاب العاجل يف الدنيا  ،أكثر من إنذاره بالعقاب اآلجل يف اآلخرة  ،كما كانوا يقتصركف يف ترغيبهم على
2
التذكَت دبا عند اهلل عليهم يف الدنيا من أنعاـ كبنُت كجنات كعيوف .
كال شك أف القصص القرآٍل حافل بكثَت من العوامل اؼبؤثرة نفسيا تبعا للتنوع يف أساليبو  ،كطرؽ عرضو ،فمن أشد ىذه العوامل
ظهورا كتأثَتا :
 ذلك اغبضور اإلؽبي الدائم يف القصص القرآٍل :فما أركع أف يكشف لنا اػبالق بنفسو عن حجب األسرار  ،فيسمعناأحاديث النفوس كخطرات الضمائر يف مواقف تثَت الشعور باعببلؿ كالرىبة  ،كاإلحساس اعبلي بأف كل اػببلئق يف قبضتو كربت
سلطانو  ،ككبن نشهد إذعاف اؼبتكربين لو  ،كما نقل لنا عن فرعوف:ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭼ يونس . 90 :

 - 1ؿبمد سعيد رمضاف البوطي  ،من ركائع القرآف  ،ص . 232
 - 2التهامي نقرة  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 424-423
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تدخل اػبالق يف أحداثة بإسناد الفعل فيها إليو مباشرة سواء يف مقاـ االمتناف بنعمو ،
كمن صور اغبضور اإلؽبي يف القصص ّ

كقولو ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ البقرة . 50 :

أـ يف مقاـ التحذير من غضبو كقولو تعاىل  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﭼ القمر . 20 – 19 :
يقص
كىكذا فإف من اؼبؤثرات اليت تثَت أعظم األحاسيس الدينية يف قلب اؼبؤمن شعوره باف اهلل ذا السلطاف األعلى ىو الذم ّ
عما خفي من أسرارىا .
ىذه األنباء كيكشف ّ
 اعبانب االنفعايل العاطفي  :فلقصص القرآف أثر بليغ يف توجيو العقيدة كالسلوؾ منشؤه شعور انفعايل دافع أك عامل كجداٍلمؤثر  ،كالتكرار كاحد من أىم العوامل اليت تساعد على تكوين العواطف .
فتأثَت بعض القصص الذم يصف ما نزؿ باؼبك ّذبُت لرسلهم من أىواؿ العذاب أنو ُوبدث شعورا باػبوؼ من عاقبة العصياف ،
كىذا الشعور االنفعايل باػبوؼ ىو الذم دفع إىل اإلسبلـ جبَت بن مطعم ؼبا ظبع الرسوؿ  يقرأ يف صبلة الفجر قولو تعاىل :
ّ
1
ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ الطور  ، 8 - 7 :كقد قاؿ يف ذلك « :خشيت أف يدركٍت العذاب فأسلمت»
كىذ الشعور باػبوؼ من العذاب اإلؽبي يتج ّدد يف نفس اؼبؤمن كلما أثارت انفعالو قصة من قصص القرآف أك آية من آيات
اهلل.
الشهوات إىل الفسوؽ كالعصياف قد
فالثّرم اؼبسرؼ على نفسو  ،الذم أطغاه اؼباؿ فنسي ربّو كاحتقر الفقراء  ،كبغى  ،كقادتو ّ
وبس الرجفة كاػبوؼ عندما يسمع قصة قاركف مثبل أك قصة صاحب اعبنتُت  ،كذلك ؼبا هبد من بعض كجوه الشبو بينو كبينها
حل بو ،
كقد يكوف خوفو مدعاة لتوبتو كاستقامتو  ،كرجوعو إىل ّ
اعبادة  ،كما قد يرل كل حاكم نفسو يف شخصية فرعوف كما ّ
كما يف القصص من أساليب متنوعة كاغبوار يسهم يف تصوير االنفعاالت النفسية بالشكل اؼبؤثر  ،كما يف خوؼ موسى ؼبا رآىا
ّ
هتتز كأهنا جاف  ،كقد سكن اهلل من ركعو ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ النمل . 10 :
كقصص القرآف مليء دبا ي ّذكي العواطف كيزكي النفوس  ،كيذكر اإلنساف ليمتلئ قلبو بوجل اؽبيبة كاعببلؿ كاػبشية  ،كمن ىذه
اؼبشاعر تتولد العواطف الدينية بتكرار ما وبمل ىذه القصص من مبادئ أخبلقية من كقيم ركحية .
كرغم التكرار فقد برزت األصالة الفنية يف القصة على قدر ما تتضح الفكرة األساسية ؽبا  ،كعلى قدر اتصاؽبا باإلنساف بأسلوب
ج ّذاب  ،كصيغ للتعبَت موحية يف طرافة كإمتاع كصدؽ  ،فإف إبداع الفن يف القصة القرآنية يبدك جليا يف كحدة موضوعها

 - 1ينظر  :قصة إسبلمو يف الفصل الثالث من ىذه الدراسة  ،ص.199
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كينم عن اغباالت النفسية ،
كطريقة عرضها لؤلحداث يف مشاىد حيّة  ،كأسلوب إدارهتا للحوار دبا يصور اؼبعاٍل الذىنية ّ ،
كحسن اختيارىا للموقف اؼبثَت لتوجيو القلب للعربة .
كليس كظيفة الفن إال أف ىبلق شيئا حيا نابضا يؤثر يف النفس كالفكر  ،يقوؿ سيد قطب  «:إف التعبَت القرآٍل يتناكؿ القصة
بريشة التصوير اؼببدعة  ،اليت يتناكؿ هبا صبيع اؼبشاىد كاؼبناظر اليت يعرضها  ،فتستحيل القصة حادثا يقع  ،كمشهدا هبرم  ،ال
قصة تركل  ،كال حادثا قد مضى».1
كال شك يف أف ىذا اؼبنهج من أبرز اػبصائص الفنية يف القصة القرآنية اليت يعجز اؼبخلوؽ عن ؾباراة البياف القرآٍل فيها  ،ؼبا
وبوج إىل استجماع القول الفنية صبيعا يف كقت كاحد  ،حىت ال يسقط موقف يف معرض أك يزاد موقف  ،كحىت يتمكن من
إدراؾ أبعاد اؼبعرض كحصر متطلباتو من األحداث  ،كالقدرة على حشد تلك األحداث كاستهبلؽبا من القصة حبيث ال يهتز
2
اؼبسار الفٍت فيها  ،كحبيث ال يتناقض حدث يف حلقة سابقة مع حدث يف حلقة الحقة .
ظن بعض الدارسُت أف ىناؾ تكرارا يف القصص القرآٍل  ،ألف القصة الواحدة قد يتكرر عرضها يف صور شىت ؛ كلكن
كمن ىنا ّ
النظرة الفاحصة تؤكد أنو ما من قصة أك حلقة من قصة قد تكررت يف صورة كاحدة ؛ من ناحية القدر الذم يساؽ  ،كطريقة
3
األداء يف السياؽ  ،كإنو حينما تكررت حلقة كاف ىنالك جديد تؤديو ينفي حقيقة التكرار.
كاغبقيقة أف عرض الشخصية الواحدة يف أكثر من معرض ليس تكرارا كال تناقضا  ،كإمبا ىو االستجابة لؤلحداث كاؼبواقف
كالغاية من القصة  ،ألف الشخصية  ،ليست مقصودة لذاهتا كألف عرض اغبديث كذلك ليس مقصودا لذاتو  ،كإال عبمعت كل
أحداثها  ،كرتبت ترتيبا زمنيا أك فنيا  ،مث ذكرت مع شخصيتها يف قصة كاحدة  ،كإال ألصبح لكل قصة معرض كاحد تقدـ فيو
كاملة األحداث كاؼبشاىد  ،تطلبها اؼبعرض كاملة أـ مل يتطلبها  ،كمل يسر القرآف على ىذا اؼبسار يف قصصو  ،كلكنو يعرض
للشخصية مع حدث معُت من أحداثها فيمزج بينها  ،مث يقدـ الشخص متفاعبل بذلك اغبدث ال غَت  ،لًتم العظة كالعربة من
خبلؿ ىذا األمبوذج مع ذلك اغبدث  ،مث تنتهي اؼبشاىد اؼبصورة  ،كتطوم القصة عند ذلك  ،كتنتقل إىل موقف آخر  ،فإذا
عرض بعد ذلك ما يستدعي ىذه الشخصية ذاهتا مع حدث آخر رأيت حلقة أخرل أك قصة أخرل ذات مضموف جديد كإف
كانت تكرارا ؼبا سبق يف سورة أخرل فشبهة التكرار – كما نرل – ما جاءت إال من تكرار الشخصية كعدـ الوعي بقيمتها يف
4
القصة القرآنية.

 - 1سيد قطب  ،التصوير الفٍت  ،ص. 156
‘ -2إبراىيم عوضُت  ،البياف القصصي يف القرآف الكرَل  ،ص. 125
 - 3سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،ص. 55
 - 4إبراىيم عوضُت  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 126
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ثانيا :اإليقاع القرآني وأثره النفسي على المتلقي
لدل العودة إىل جذكر اؼبصطلح لوحظ أنو من الثبلثي ( كقع)  ،يقاؿ كقع الشيء  :كقع كقوعا  :سقط  ،ككقع اغبق ثبت ،
ككقع الشيء  :موقعو  ،كالوقعة صدمة اغبرب  ،كالوقيعة  :الغيبة  ،كالوقع  :كقعة الضرب بالشيء ،كمواقع الغيث  :مساقطو ،1
2
ككقوع اغبق ثبوتو  ،ككقع القوؿ  :حصوؿ متضمنو .
فمما تقدـ لبلص أف اإليقاع يدؿ على ثبوت الشيء كبقاء أثره .
كاإليقاع دبفهومو العاـ ىو التنظيم أم تنظيم أم شيء يف ىذه اغبياة  ،أما اإليقاع الفٍت فلو حدكده كقوانينو يف الشعر كالنثر
معا  ،كما إنو ينطلق من اؼبفهوـ العا ـ كىو التنظيم ليمارس مثل ىذا الدكر يف سياؽ اؼبستويات اللغوية  ،إذ يناط بو تنظيمها
3
ليسهل أداء الوظائف اؼببتغاة من استخدامها.
يذكر أف لفظ اإليقاع من األلفاظ اليت كثر كركدىا يف ىذا اؼبقاـ  ،كالذم يعنينا بالدرجة األكىل من استخداـ ىذا اؼبصطلح ىو
4
اؼبعٌت النفسي أك األثر النفسي  ،إذ تتمثل الوظيفة النفسية لئليقاع يف  :استنفاد الطاقة الشعورية .
يربط أحد الباحثُت بُت اإليقاع كاألثر النفسي  ،فيقوؿ «:كلعل العبلقة بُت أصل ىذه الكلمة كبُت أثرىا النفسي  ،تتمثل يف
أف اإليقاع ىو ما هبعلنا نتوقعو فيما يأيت من الكبلـ أك الصوت  ،إذ النفس تسًتيح للصوت اؼبنظم كتتوقعو كتنتظره  ،فإذا ما
5
اختل النظم كمل يأت كفق ما تتوقعو النفس حصل نوع من القلق يف النفس  ،كىذا أثر نفسي كاضح ».
 -1اللغة واإليقاع ،والجوانب النفسية.
للغة نوع من اؼبوسيقى  ،كجهازنا الصويت أشبو دبجموعة من اآلالت اؼبوسيقية  ،زبرج منها األلفاظ بنغمات ـبتلفة كدرجات
متباينة من الش ّدة كالضعف كالسرعة كالبطء  ،كغَت ذلك من الصفات  ،كللحركؼ ـبارج ـبتلفة من اغبلق كالفم كاللساف كالثنايا
الشدة كالرخاكة كالصفَت كاإلطباؽ ...كاغبركؼ أك األصوات اليت
كالشفتُت كاػبيشوـ  ،كؽبا كذلك صفات كاعبهر كاؽبمس ك ّ
تتكوف منها الكلمة ىي اليت ربدد جرسها كنغماهتا كأثرىا اؼبوسيقي .
6
الشدة كالسرعة كيف الرنُت كاإليقاع ،
كتبعا الختبلؼ ـبارج اغبركؼ كصفاهتا يكوف اختبلؼ الكلمات صوتيا  ،يف الوضوح ك ّ
فبعض الكلمات يبدك خافتا  ،كبعضها يظهر ؾبلجبل  ،كبعضها خفيف التموجات هبرم كاؼباء  ،كبعضها تسمع لو ما يشبو

 - 1الرازم  ،ؿبمد بن أيب بكر بن عبد القادر  ،ـبتار الصحاح  ،تح :ؿبمود خاطر  ،د ط  ،مكتبة لبناف ناشركف  ،بَتكت 1415 ،ىػ1995ـ  ،ص . 305
 - 2الراغب األصفهاٍل  ،اؼبفردات  ،ص . 530
 - 3أسامة عبد العزيز جاب اهلل  ،صباليات التلوين الصويت يف القرآف الكرَل  ،د ط  ،دار كمكتبة اإلسراء  ،طنطا  ،مصر  ، 2009 ،ص. 29
 - 4سيد قطب  ،النقد األديب أصولو كمناىجو  ،ص . 64
 - 5اعبيوسي  ،التعبَت القرآٍل كالداللة النفسية  ،ص .140
 - 6زبتلف األصوات من ثبلث جهات  :مدة دكر اؼبوجة أك تقارب بعضها من بعض  ،كيتبع ذلك عدداىا يف الثانية  ،كحبسب العدد تكوف ح ّدة الصوت أك غلظو ،

الشدة معا  ،كبطريقة التنغيم يستطيع اإلنساف أف ينتقل بُت عدد من الدرجات للتعبَت عن
أما القوة كالضعف كاالرتفاع كااللبفاض كالسرعة كالبطء فهي تابعة للدرجة ك ّ
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اغبفيف  ،أك اػبرير  ،كبعضها لو نقرات كال ّدفوؼ أك طرقات كمطرقة اغبداد  ،كبعضها ربس فيو صبلبة  ،كبعضها تلمس فيو
الرخاكة كاللُت  ،كبعضها ىواء يسمح بالتموج الصويت كالطواعية كحركؼ اؼب ّد  ،كبعضها لو غَت ذلك من الصفات اليت ذبعل
1
للكلمة يف النفس أثرا موسيقيا خاصا .
كبُت األدب كاؼبوسيقى قدر مشًتؾ  ،فقد شاع استخداـ مصطلح اؼبوسيقى عند األدباء كالشعراء  ،كيعنوف بو لغة العواطف
كالوجداف 2؛ إذ ىي تؤثر يف العواطف ؼبا يف نفحاهتا كإيقاعها من صباؿ  ،كما ينشأ عنها من أثر يف النفوس .
فكما علمنا فإف اإليقاع وبدث باإلفادة من جرس األلفاظ كتناغم العبارات إلحداث التوافق الصويت بُت ؾبموعة من اغبركات
كالسكنات لتأدية كظيفة ظبعية كالتأثَت يف اؼبستمع  ،كيأيت اإليقاع من اختيار الكلمات من حيث كوهنا تعرب عن قيمة التأثَت
3
الذم ربدثو كظيفة الكلمة يف مدلوؽبا اإليقاعي  ،فهو إحداث استجابة ذكقية سبتع اغبواس كتثَت االنفعاالت.
كموسيقية اللغة تارة تظهر يف ـب ارج اغبركؼ  ،كتارة يف صفاهتا  ،كأخرل يف نغماهتا  ،كىذا التنوع يتمشى جنبا إىل جنب مع
اعبوانب النفسية « فمادة الصوت ىي مظهر االنفعاؿ النفسي  ،كىذا االنفعاؿ بطبيعتو ىو السبب يف تنويع الصوت دبا ىبرجو
فيو  ،كدبا يهيء لو من اغبركات اؼبختلفة فيبل اضطرابو كتتابعو على مقادير تناسب ما يف النفس من أصوؽبا  ،كما تتخذه العبارة
من جرس يف األظباع مل يلبث أف تصحبها مواقف نفسية متأثرة هبا منفعلة ؽبا  ،كالقرآف ىباطب النفوس البشرية  ،كلكي يصل
4
إىل ىذه النفوس اؼبختلفة يف ميوؽبا كأمزجتها  ،فقد اعتمد على عنصر الصوت الذم ىو مظهر االنفعاؿ النفس».
كقد أشار قدماء الفبلسفة إىل أف الصوت اغبسن هبرم يف اعبسم ؾبرل الدـ يف العركؽ  ،فيصفو لو الدـ  ،كتنمو لو النفس ،
كيرتاح لو القلب  ،كهتتز لو اعبوارح  ،كزبف لو اغبركات  ،كقديبا نقل على لساف أفبلطوف  «:ال ينبغي أف مبنع النفس من
5
معاشقة بعضها بعضا  ،أال ترل أىل الصناعات كلها إذا خافوا اؼببللة كالفتور على أبداهنم ترمبوا باألغباف».
كقد أدرؾ علماء اللغة العربية ما يف لغتهم من اػبصائص اإليقاعية كأشاركا إليها  ،حيث يظهر ذلك من التقابل الصويت  ،كما
وبصل من التوافق يف اعبرس  ،فالعربية تتميز برخامة إيقاعها إذ حركفها « كاملة يف مدرجها الصويت  ،حسنة التوزيع للحركؼ
كاألصوات يف ىذا اؼبدرج  ،متميزة اؼبخرج كالصفات». 6

حاالت أك كيفيات متباينة  ،أما نوع الصوت أك طابعو فيأيت يف شكل اؼبوجة أم من استواء خطوطها أك انطوائها على موجات أخرل ثانوية يف داخلها  ،ككلما زاد عدد
ىذه اؼبوجات الصغَتة يف رحم اؼبوجة األـ كاف الصوت غنيا  ،كاكنت لو صفتو اؼبميزة يف الثراء .
 - 1أضبد أبو زيد  ،التناسب البياٍل يف القرآف الكرَل  ،د ط  ،مطبعة النجاح اعبديدة  ،الدار البيضاء اؼبغرب  ، 1992 ،ص. 215
 - 2عتيق عبد العزيز ،يف النقد األديب  ،ط ، 2دار النهضة العربية  ،بَتكت ، 1982ص. 45
 - 3عبد الفتاح فيدكح  ،االذباه النفسي يف نقد الشعر  ،ص . 335
 - 4عبد التواب صبلح الدين ؿبمد  ،الصورة األدبية يف القرآف  ،ص . 74
 - 5ابن عبد ربو أضبد بن ؿبمد األندلسي  ،العقد الفريد  ،تح  :ؿبمد سعيد العرياف  ،د ط  ،دار الفكر  ،بَتكت  ،د ت  ،ج ، 3ص. 177
 - 6ؿبمد اؼببارؾ  ،فقو اللغة كخصائص العربية  ،ط ، 3دار الفكر  ،بَتكت  ، 1968 ،ص . 25 -24
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السر يف غٌت العربية هبذا الوقع الصويت إىل تلك األمية حُت كاف األدب أدب أذف ال أدب العُت ،
كما علل بعض الباحثُت ّ
فحُت اعتمد القوـ على مسامعهم يف اغبكم على النص اللغوم  ،اكتسبت تلك اآلذاف اؼبراف كالتمييز بُت الفركؽ الصوتية
1
الشهادات اليت تؤكد أف العربية من أكفر اللغات حظا من اؼبوسيقية  ،كأف « العرب كانوا يف أكؿ أمرىم
الدقيقة  ،كقد تواترت ّ
كل اإلقباؿ  ،كأفتنوا يف صوغها
قوما بدكا ال وبسنوف من الصناعات كبَت شيء  ،ككانت لغتهم ىي صناعتهم  ،فأقبلوا عليها ّ
2
أش ّد افتناف  ،كجعلوا شعرىا ذركة ذبتمع عندىا غايات ما يستطيعوف من اؼبلكة كاإلتقاف كاإلبداع».
كحينما كجد العرب يف لغتهم تلك اؼبركنة الواسعة  ،سخركىا إلرضاء ميلهم لئليقاع كالنغم الصويت الّلذيذ  ،كلش ّدة كلعهم
باإليقاع كإدراكهم لقيمتو اعبمالية كالتعبَتية ،مل يكتفوا باستعمالو يف صياغة الشعر كحسب  ،بل زيّنوا بو كثَتا من أصناؼ
كبلمهم اؼبنثور  ،فأكثركا فيو من التوازف كالتناسب  ،كاالزدكاج كالسجع كغَت ذلك من احملسنات .
كيرل أضبد أمُت أف اؼبنشأ النفسي ؼبيل العرب إىل اإليقاع كشيوعو يف القوؿ العريب بشكل الفت للنظر  ،إمبا ىو الًتكيب النفسي
للشخصية العربية القديبة اليت طبعتها الصحراء الرتيبة بإيقاعها الرتيب ذم النغمة الواحدة اؼبتكررة. 3
كيبكن إصباؿ أسباب ىذا اؼبيل الفطرم الذم حبب اإليقاع إىل النفس العربية يف ثبلثة أمور :
أ-
ب-

ت-

أف النفس البدكية طركب بطبيعتها  ،كاف صبيع انفعاالهتا  ،كمطاؿبها كاندفاعاهتا إمبا تتجلى يف تعبَت موقع
موزكف  ،ىو بيت شعر موزكف  ،أك فقرة مسجوعة متوازنة .
أف العرب كانوا أمة أمية تعتمد على السماع يف لبتلف أغراضها  ،أكثر من اعتمادىا على القراءة كالكتابة
 ،ككاف من أثر ذلك أف أصبحت األمة العربية دقيقة التمييز بُت األصوات اؼبختلفة  ،شديدة اإلحساس
برنينها كإيقاعها  ،فلم يكن غريبا أف يهتم الفصحاء حينئذ بالصورة الصوتية اؼبسموعة  ،كأف يأيت كبلمهم
كفيو من التقفية كالسجع ما يزيد من حبلكة موسيقاه يف آذاف السامعُت .
أف الكبلـ اؼبوزكف كاؼبعدؿ كاؼبسجوع أطوؿ بقاء من الكبلـ اؼبرسل .

كىذا ىو الذم حدا بالرافعي أف يبالغ فيعد موسيقى القرآف ىي اليت سبثل إعجازه.

4

 - 1إبراىيم أنيس  ،موسيقى الشعر  ،ط  ، 6مكتبة األقبلو مصرية  ،القاىرة  ، 1988 ،ص . 10
 - 2عبد اهلل الطيب اجملدكب  ،اؼبرشد إىل فهم أشعار العرب  ،د ط  ،دار الفكر  ،دـ  ، 1969 ،ج ، 3ص. 809
 - 3أضبد أمُت  ،فجر اإلسبلـ  ،ط  ، 10مكتبة النهضة اؼبصرية  ،مصر  ، 1965ص. 45
 - 4الرافعي  ،إعجاز القرآف كالببلغة النبوية  ،ص.152
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النظام الصوتي القرآني إسهام في األداء النفسي :

هتز النفوس  ،كسحر زبشع لو القلوب  ،كقد كصف القرآف نفسو أثر ركعتو ىذه يف النفوس يف غَت موضع منها
للقرآف ركعة ّ

قولو تعاىل  :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ الزمر23 :

كقد تواترت األخبار اليت تركم كيف تأثر العرب كغَت العرب ؼبا ظبعوا القرآف  ،فقد كانوا مع شركهم كعنادىم  ،كاستكراه
نفوسهم على التكذيب ينجذبوف لسماع القرآف  ،كيطيلوف االستماع استطابة ؼبا فيو من لفظ ذم نغم هبذب األظباع كعبارة
1
مشرقة تستميل النفوس .
فقد ذكره الزرقاٍل يف معرض حديثو عن خصائص النظم القرآٍل  ،كاليت جعل على رأسها ما ظبّاه بػ « مسحة القرآف اللفظية»
 ،كاليت رأل أهنا مسحة خبلبة عجيبة تتجلى يف نظامو الصويت كصبالو اللغوم  ،ما يأيت « كىذا النظاـ الصويت أك التوقيعي  ،ىو
أحستو األذف العربية أياـ نزكؿ القرآف  ،كمل تكن عهدت مثلو فيما عرفت من منثور الكبلـ  ،سواء أكاف مرسبل أك
أكؿ شيء ّ
مسجوعا  ،حىت خيل إىل ىؤالء العرب أف القرآف شعر  ،ألهنم أدركوا يف إليقاعو كترجيعو لذة  ،كأخذهتم من لذة ىذا اإليقاع
كالًتجيع ىزة  ،مل يعرفوا شيئا قريبا منها إال يف الشعر». 2
ك ألفاظ القرآف الكرَل بًتابطها كتناغمها كانسجامها كفيلة بأف تنقل القارئ إىل اعبو النفسي الذم قيلت فيو تلك األلفاظ على
الرغم من تباعد الزماف كاختبلؼ الظركؼ كاألحواؿ  ،كال يشعر القارئ بفجوة نفسية  ،بل إنو يشعر بأنو يعيش تلك األجواء
بالعواطف كاالنفعاالت اليت عاشها من عاصر اغبدث  ،ىذا إىل جانب االنسجاـ الصويت الذم ينبعث من األلفاظ كأثره
النفسي فعلى حُت قبده يبعث على السركر كاالرتياح كاإلعجاب تارة  ،قبده يثَت أحيانا أخرل أنغاما ـبتلفة فالقرآف حُت نسمعو
3
متلوا نشعر أنو كحدة متناسقة متوازنة تطرب ؽبا اآلذاف كترتاح ؽبا النفوس.
كالقرآف الكرَل يبتاز يف كل سورة منو كآية  ،كيف كل مقطع منو كفقرة  ،كيف كل مشهد فيو كقصة  ،كيف كل مطلع منو كختاـ
بأسلوب إيقاعي فٍت 4؛ فالعربية لغة موسيقية  ،كالقرآف الكرَل يسَت على سننها كأساليبها يف التعبَت  ،فتميّز أسلوبو باإليقاع

 - 1ينظر  :الركايات اليت نقلناىا يف الفصل الثالث من ىذه الدراسة كاليت تتحدث عن تأثر اؼبخاطبُت بإيقاع القرآف عربا كعجما.
 - 2الزرقاٍل عبد العظيم  ،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف  ،ط ، 3دار إحياء الكتب العربية  ،د ت  ،ص. 206
 - 3اعبيوسي  ،التعبَت القرآٍل كالداللة النفسية  ،ص . 134
 - 4صبحي صاحل  ،مباحث يف علوـ القرآف  ،ص  ، 334ك حامد قنييب  ،اؼبشاىد يف القرآف ؛ دراسة ربليلية كصفية  ،ص. 273
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اؼبعجز كاعبرس البلفت للنظر ،كلذلك رأل الرافعي أف من يسمع القرآف « إمبا يسمع ضربا خالصا من اؼبوسيقى اللغوية يف
1
انسجامو  ،كاطّراد نسقو  ،كاتّزانو على أجزاء النّفس مقطعا مقطعا كنربة نربة ،كاإليقاع القرآٍل صورة للتناسق الفٍت».
كاإليقاع القرآٍل صورة للتناسق الفٍت  ،كمظهر من مظاىر تصوير معانيو  ،كآية من آيات اإلعجاز الذم يتجلى يف أسلوبو اؼبتميّز
 ،فالقرآف الكرَل وبوم إيقاعا موسيقيا متعدد األنواع ليؤدم كظائف صبالية متعددة إذ « إف األثر اؼبمتع لئليقاع ثبلثي  :عقلي
جوا من حالة
كصبايل  ،كنفسي  ،أما العقلي فلتأكيده اؼبستمر أف ىناؾ نظاما كدقّة كىدفا يف العمل  ،كأما اعبمايل فؤلنو ىبلق ّ
التأمل اػبيايل الذم يضفي نوعا من الوجود اؼبمتلئ يف حالة شبو كاعية على اؼبوضوع كلو  ،كأما النفسي فإف حياتنا إيقاعية :
2
اؼبشي النوـ كالشهيق كالزفَت كانقباض القلب كانبساطو».
يشارؾ يف ىذا األداء تناسق تلك النسب اليت تصحب األلفاظ مثل نسب صفات  .اغبركؼ كجرسها كاغبركات كجرس األلفاظ
كظلها حبيث تكوف نسبا منتظمة زبلق ذلك اعبو البديع من االنسجاـ فأكازف الكلمات كأجراس اغبركؼ ىذا ىو الذم أحدث
الصدمة النفسية – على حد تعبَت الرافعي – ألكلئك النفر الذين سعوا القرآف أكؿ مرة كراحوا يتخبطوف يف كصفو  «:فلما قرلء
عليهم القرآف رأكا حركفو يف كلماتو ككلماتو يف صبلة أغبانا لغوية رائعة كأمبا الئتبلفها كتناسبها قطعة كاحدة قراءهتا ىي توقيعها
فلم يفتهم ىذا اؼبعٌت كأف أمر ال قبل ؽبم بو  ،ككاف ذلك أبُت يف عجزىم ة  ،حىت إف من عارضو كمسيلمة جنح يف خرافاتو إىل
حسبو نظما موسيقيا أك بابا منو كطول عما كراء ذلك من التصرؼ يف اللغة كؿباسنها كدقائق الًتكيب البياٍل ،كأنو فطن إىل أف
3
الصدمة األكىل للنفس العربية  ،كإمبا ىي يف أكزاف الكلمات  ،كأجراس اغبركؼ دكف ما عداىا.
ىذا التناسق الفٍت العجيب كاإليقاع الرائع الذم ربويو ألفاظ القرآف سبيل إليو كل أذف تسمعو كيزيد من طلب اآلذاف لو كونو
مرتبل بأصوات حسنة ينتاب اعبسد قشعريرة كيعًتم اعبلود لُت كتشنف لو اآلذاف كزبشع لو القلوب حىت يتحرؾ اللساف معربا
عن ىذا العجب مرددا مع العواـ – اهلل اهلل – كليس يف ذلك من تعليل إال ىذا التناسق الفٍت العجيب كاإليقاع اؼبتوازف الذم
امتاز بو نغم القرآف تلك اجملانسة الصوتية اليت تسًتيح ؽبا النفس  ،كيأيت ىذا سبشيا كاإليقاع ما ال يتمكن من فهمو عن طريق
الشرح كالتفصيل  ،مع ما سبيل إليو النفس اإلنسانية من استعذاب اغبديث اؼبتوازف إذ قد يفهم اإلنساف من النغم .
كىذا الًتكيز على التجانس الصويت يف أسلوب القرآف أمر مقصود إىل جانب التجانس الًتكييب لكن مع كل ىذا التجانس
جافيا أك متكلفا بل جاء على أكفق ما سبيل إليو النفس مع التأكيد أنو ليس ىو اؼبقصود األكؿ من الكبلـ .

 - 1الرافعي  ،تاريخ آداب العرب  ،ج ، 2ص. 222
 - 2عز الدين إظباعيل  ،األسس اعبمالية يف النقد األديب  ،ص. 361
 - 3الرافعي  ،إعجاز القرآف  ،ص ، 152كانظر مصطفى صادؽ الرافعي  ،تاريخ آداب العرب  ،ج ، 5ص. 225-224
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أنو فبا ال شك فيو أف ىذا اعبماؿ الفٍت أداة مقصودة للتأثَت الوجداٍل فهو ىباطب حاسة الوجداف الدينية بلغة اعبماؿ الفنية
كما قبده يعرض الغرض الديٍت من اغبدث عن طريق اعبماؿ الفٍت الذم هبعل كركدىا إىل النفس أيسر ككقعها يف الوجداف
1
أعمق كأكىل .
كما أف كجود ىذا ال تبلؤـ كاالنسجاـ يف التعبَت القرآٍل طريق إىل ربط النفوس كجعلها مشدكدة إىل اؼبقصود من الكبلـ إذ من
شأف الكبلـ اؼبوزكف أف وبدث أثرا يف جعل النفس مشدكدة إىل اغبديث كتوجد لديو رغبة يف التفكَت فيو  ،كقد أدرؾ أعداء
اإلسبلـ ىذا اعبانب ككانت ؿباكالتو للكتابة يف ىذا اؼبيداف من اؼبراحل اؼببكرة يف ميداف االستشراؽ يصف بياركرابوف موكابركنا
السور القرآنية من حيث بنيتها اؼبوسيقية  ،بأهنا نظاـ إيقاعي خاص حيث رأل أف بعض السور خاصة اؼبكية تقوـ على الًتنيم
كأف بعضها يقوـ على مؤلفات موسيقية غَت معهودة  ،كما يشَت أدكنيس إىل أف البنية العميقة يف اؼبوسيقى القرآنية  ،ال تكمن
يف التأليف بُت حركؼ اللفظ اؼبفرد كتناغمو كحسب بل تتمثل البنية الداخلية العميقة للنص القرآٍل يف موسيقى لغتو  ،فالنص
القرآٍل نغم كما سبق أف أشَت أدكنيس إىل « أف البنية العميقة يف اؼبوسيقى القرآنية ال تكمن يف التأليف بُت حركؼ اللفظ اؼبفرد
2
كتناغمو كحسب  ،بل تتمثل البنية الداخلية العميقة للنص القرآٍل يف موسيقى لغتو  ،فالنص القرآٍل نغم».
ىذا التناسق الذم نلمسو يف التعبَت القرآٍل ليس فقط يف حركفو  ،بل يف كلماتو كصبلو كيف إحكاـ السبك كالنسق  ،كيف متانة
اعبزاء  ،صبعت على حسن التوزيع دقة الًتتيب  ،كسبلمة اإلخراج عند النطق بالشكل الذم وبدث تبلؤما عجيبا .
كقد ربدث عن ىذا اعبانب علماء كثر من مثل الباقبلٍل الذم أرجع التبلؤـ يف أسلوب القرآف إىل  «:التعديل بُت اغبركؼ ،
كذلك بأف تكوف اغبركؼ متبلقية يف النطق  ،إذ ليس فيها تباعد اؼبخارج شديدا حبيث يصعب االنتقاؿ من ـبرج إىل ـبرج  ،كال
التقارب الشديد الذم هبعل بعض اغبركؼ يدغم يف بعض  ...كىذا التبلؤـ يف ألفاظ القرآف ليس مقتصرا على اؼبخارج فحسب
 ،بل ىو موجود يف جرس األلفاظ كجرس القوؿ  ،إذ ال قبد حرفا ينشر يف موسيقاه عن أخيو  ،كال الكلمة عن أختها  ،كال
3
اعبملة عن الحقتها ».
كما تكلم عنو القاضي عبد اعببار  ،كمن احملدثُت الرافعي كسيد قطب كغَتىم كلعل الرافعي يعد من أكرب اؼبعتنُت هبذا األمر ،
فالنظم اإليقاعي كما يرل يشًتؾ فيو  « :ترتيب حركفو باعتبار من أصواهتا كـبارجها  ،كمناسبة بعض ذلك لبعضو مناسبة
كطبيعية يف اؽبمس كاعبهر  ،كالشدة كالرخاكة  ،كالتفخيم كالًتقيق  ،كالتفشي كالتكرير». 4
كمن أسباب التبلؤـ تلك العبلقة الواضحة بُت األلفاظ كمدلوالهتا  ،كىو األمر الذم يش ّد النفس إىل معانيو  ،كىو ليس موجودا
بُت حركؼ الكلمات فحسب  ،بل ىو موجود بُت اعبمل  ،بشكل بديع  ،ككل ذلك لو أثره على النفس  ،يقوؿ الرافعي عن
 - 1عامر فتحي أضبد  ،ببلغة القرآف بُت الفن كالتاريخ  ،د ط  ،دار اؼبعارؼ  ،اإلسكندرية  ، 1980 ،ص. 389
 - 2أدكنيس علي أضبد سعيد  ،النص القرآٍل كآفاؽ الكتابة  ،د ط  ،دار اآلداب  ،بَتكت  ، 1993 ،ص. 24
 - 3الرماٍل  ،إعجاز القرآف  ،ص. 87
 - 4مصطفى صادؽ الرافعي  ،تاريخ آداب العرب  ،د ط  ،دار الكتاب العريب  ،د ت  ،ج ، 5ص. 225
319

الفصل الخامس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرائق القرآن في تأثيره النفسي
ألفاظ القرآف  «:كأهنا كيفما أدرهتا ككيفما تأملتها  ،كأين اعًتضتها من مصادرىا أك مواردىا  ،كمن أم جهة كافقتها فإنك ال
تصيب ؽبا يف نفسك مادكف اللذة اغباضرة كاالنسجاـ العذب  ،كتراىا تتساير إىل غاية كاحدة  ،كتسنح يف معرض كاحد  ،كال
يبنعها اختبلؼ حركفها كتباين معانيها كتعدد مواقعها من أف تكوف جوىرا كاحدا يف الطبع كالصقل  ،كيف اؼباء كالركنق ...
زبتلف كال تراىا إال متفقة  ،كتفًتؽ كال تراىا إال ؾبتمعة كتذىب يف طبقات البياف  ،كتنتقل يف منازؿ الببلغة  ،كأنت ال تعرؼ
منها إال ركحا تداخلك بالطرب كتنزع من نفسك حس االختبلؼ الذم طاؼبا تدبرت بو سائر الكبلـ . 1.»...
كما يشَت إىل أثر ىذا االنسجاـ يف النفس عند حديثو عن ركح الًتكيب اليت جعلت من القرآف كأنو صبلة كاحدة  ،كىذا
حسبو الذم يكمن فيو اإلعجاز فيقوؿ  « :ذلك أنك حُت تنظر يف تركيبو ال ترل – كيفما أخذت عينك منو – إال كصفا
غريبا يف تأليف الكلمات  ،كيف مساؽ العبارة  ،دبا يقطع أف ىذا الوضع كىذا الًتكيب ليس يف طبع اإلنساف  ،كال يبكن أف
يتهيأ لو  ..بل إنك لتجد إىل جانب غرابة األلفاظ القرآنية يف تركيبها غرابة اؼبعاٍل اإلؽبية اليت ضمنتها تلك األلفاظ  ،كىذا
2
شيء وبس بو الطبع إنساٍل  ،كيعًتيو الركعة ما يعًتم من الفرؽ بُت شيء إؽبي كشيء إنساٍل».
كىذا الذم أشار إليو الرافعي  ،ىو السر الكامن كراء التأثَت يف القرآف  « :ذلك أنك حُت تنظر يف تركيبو ال ترل كيفما أخذت
عينك منو إال كصفا غريبا يف تأليف الكلمات  ،كيف مساؽ العبارة  ،دبا يقطع أف ىذا الوضع كىذا الًتكيب ليس يف طبع
اإلنساف  ،كال يبكنها أف تتهيأ لو  ..بل إنك لتجد إىل جانب غرابة األلفاظ القرآنية يف تركيبها غرابة اؼبعاٍل اإلؽبية اليت ضمنتها
3
تلك األلفاظ  ،كىذا شيء وبس بو الطبع اإلنساٍل  ،كيعًتيو الركعة ما يعًتم من الفرؽ بُت شيء إؽبي كشيء إنساٍل».
كللوقوؼ على البنية الصوتية للقرآف الكرَل كما ربملو من دالالت نفسية نتناكؿ مايأيت:
أ -جرس المفردة القرآنية ووقعو النفسي.
كرد يف لساف العرب()4عن اعبرس ما يأيت :
ِ
كذبرسو جرسا  :غبستو  ،ككذلك النحل  :إذا أكلت الشجر للتعسيل  ،كقيػل اعبػرس
جرست اؼباشية الشجر كالعشب  ،ذبرسو ُ
اعبرس كاعبِرس  :اغبركة كالصوت من كل ذم صوت  ،كيقاؿ  :جػرس الطػائر كأجػرس  :ص ّػوت
 :الصوت اػبفي  ،ابن سيّده َ :
 ،كيقاؿ ظبعت جرس الطَت إذا ظبعت مناقَتىا على شيء تأكلو .
كذبرست  :أم تكلمت كتنغّمت بو  ،كفبلف ُْؾب ِرس لفبلف  :يأنس لكبلمو كينشرح بالكبلـ عنده .
كجرست َّ

 - 1مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف كالببلغة النبوية .. 170 ،
 - 2مصطفى صادؽ الرافعي  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 147
 - 3بركة عبد الغٍت ؿبمد سعيد  ،اإلعجاز القرآٍل كجوىو كأسراره  ،ط ، 1مكتبة كىبة  ،القاىرة  ، 1989 ،ص. 254
 - 4لساف العرب  ،ابن منظور  ،مادة (جر س)  ،ـ ، 2ص. 598
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من خبلؿ ىذه االستعماالت اؼبتعددة لكلمة (جرس) يبػدك أف ؽبػا مفهومػا مفػاده الصػوت اػبفيػف أك القػوم  ،كقػد تعػٍت مػع
الصوت اغبركة كما ذىب إىل ذلك ابن سيّده .
فجػرس اغبػركؼ  :صػوهتا اؼبػنغّم  ،كىػي زبتلػف يف صػفاهتا علػى حسػػب ـبرجهػا  ،كجرسػها  ،كنغمػة صػوهتا عنػد مػا ينطػق هبػػا
كلذلك قيل  :حركؼ اؽبمس  ،كحركؼ اإلستفاؿ  ،كحركؼ الذالقة  ،كحركؼ الصفَت...كىكذا .
كجػػرس الكلمػػات  :ىػػو نغمتهػػا كصػػوهتا كإيقاعهػػا  ،الػػذم وبصػػل نتيجػػة تػػبلؤـ بػػُت حركفهػػا كائػػتبلؼ ىػػذه اغبػػركؼ  ،كتوافػػق
أصواهتا  ،كحبلكة جرسها .
كجرس العبارات  :ىو اإليقاع الصويت اغباصل من التبلؤـ بُت كلماهتا  ،كتوافق أصواهتا كحبلكة جرسها كذلك  ،فاعبرس يكوف
يف اغبركؼ كالكلمات كالعبارات كىو نوع من أنواع اؼبوسيقي للعبارات. 1
كلقػد رأينػا أ ّف مػن أكجػػو التناسػق الفػٍت ذلػػك اإليقػاع اؼبوسػيقي أك الػنغم الصػػويت الناشػئ مػن زبػ ّػَت األلفػاظ  ،كنظمهػا يف نسػػق
خاص ليتناسق ذلك كلو مع اعبو الػذم تطلػق فيػو ىػذه اؼبوسػيقى كتعػدد الوظػائف الػيت تؤديهػا يف كػل سػياؽ  ،كقػد يسػتقل لفػظ
كاحد لَتسم الصورة جبرسو الذم يلقيو يف اآلذاف الناتج عػن زب ّػَت حركفػو  ،كبنائهػا ليتناسػب بصػورة بديعػة مػع اؼبعػٌت اؼبػراد تصػويره
ليكوف ىذا قمة جديدة من قمم التناسػق الفػٍت يف القػرآف » كىكػذا كػاف التناسػب القػرآٍل يف جرسػو  ،كإيقاعػو معجػزة جرسػية ،
مثلما كاف يف بيانو كتشريعو كآدابو« . 2
فاللغة نوع من اؼبوسيقى كجهازنا الصويت أشبو دبجموعة مػن اآلالت اؼبوسػيقية تصػدر عنهػا األلفػاظ بنغمػات ـبتلفػة كبػدرجات
متباينػة » كتبعػا ؼبخػارج اغبػركؼ  ،كصػػفاهتا يكػوف اخػتبلؼ الكلمػات صػوتيا يف الوضػػوح كالشػدة كالسػرعة كيف الػرنُت كاإليقػػاع ،
فبعض الكلمػات يبػدك خافتػا  ،كبعضػها يظهػر ؾبلجػبل  ,كبعضػها خفيػف التموجػات هبػرم كاؼبػاء  ,كبعضػها تسػمع لػو مػا يشػبو
اػبفيف أك اػبرير  ،كبعضها لو نقرات كالدفوؼ  ،أك طرقات كمطرقػة اغبػداد  ،كبعضػها ربػس فيػو صػبلبة  ،كبعضػها تلمػس فيػو
الرخاكة  ،كاللُت  ،كبعضها ىواء يسمح بالتموج الصويت  ،كالطواعية اؼبوسيقية كحركؼ اؼبد  ،كبعضها لو غَت ذلك مػن الصػفات
اليت ذبعل للكلمة يف النفس أثرا موسيقيا خاصا«.3
كإ ّف ّأكؿ مػػا يش ػ ّد انتبػػاه اؼبتأمػػل يف اػبطػػاب القػػرآٍل جػػرس ألفاظػػو اؼبتميػػز الػػذم يتناسػػق بشػػكل مػػذىل بػػديع مػػع اؼبعػػٌت اؼب ػراد

تصويره  ،سواء كاف ىذا اللفظ مفردا مستقبل أك كاف متجاكرا مع ألفاظ أخرل  ،فاؼببلحظ أف القرآف قد اختار ليوـ القيامة مػثبل
أظبػػاء ذات دكم كرنػػُت لتتناسػػب مػػع جػػو اؽبػػوؿ كالرعػػب الػػذم يريػػد أف يرظبػػو  ،فسػ ّػماه الواقعػػة  ،اغباقػػة  ،الطامػػة  ،كالصػػاخة ،
القارعة  ،كىي أكصاؼ ذات صدل كتركيع ربرؾ النفوس كهتزىا من األعماؽ .

 -1صبلح عبد الفتاح اػبالدم  ،نظرية التصوير الفٍت عند سيد قطب  ،ص. 90
 -2نذير ضبداف  ،الظاىرة اعبمالية يف القرآف  ،ص. 194
 -3أضبد أبو زيد  ،التناسب البياٍل  ،ص. 215
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فلفػػظ اغباقػػة أيضػػا لػػو جػػرس خػػاص  ،يػػوحي هبػػوؿ اغبػػدث فكأمبػػا ىنػػاؾ شػػيء يػُْرفػػع مث ليُل َقػػى مػػن عػػل  ،ليسػػتقر يف مكانػػو ال
يتزحزح  ،ىذا اإلوباء التصويرم ناتج عن َمدَّة اغباء بػاأللف  ،كاسػتقراره يف تشػديد القػاؼ الػيت تليهػا  ،كأخػَتا االنتهػاء عنػد التػاء
اؼبربوطػة الػيت يُوقَػػف عليهػا بالسػػكوف لتنقلػب إىل ىػػاء كىػو أصػػلها  » ،كيشػعر النطػػق بضػغط ثقيػػل علػى اغبنجػػرة  ،حبكػم تبلقػػي
حػػرؼ اغبػػاء كالقػػاؼ  ،كالفصػػل بينهمػػا بػػاأللف السػػاكن الػػذم اقتضػػى تشػػديدا علػػى حػػرؼ القػػاؼ  ،كيػػوحي ككػػأف قػػوة ذبتػػذب
شرايُت العقل كاؼبخ كالدماغ لتنضػغط علػى قػوة تتصػاعد مػن أسػفل باغبػاء ككػذلك يشػعرنا التقػاء اغبػاء كالقػاؼ  ،كتشػديد القػاؼ
بعد ألف ساكنة بزىق يف اغبنجرة  ،كحبركة صوت يتسم باػبنق الشديد ىذا التفتت قوتو من قوة ىوؿ يوـ اغباقة«. 1
كجرس ىذه اللفظة مل يطلق ىكػذا منعػزال دكف فائػدة فػإف اللفظػة جبرسػها تتناسػق تناسػقا عجيبػا مػع السػياؽ الكامػل الػذم قػد
كردت فيػػو  ،كالػػذم تُنبِئنػػا بػػو اآليػػات ال ػواردة بعػػدىا يف السػػورة ذلػػك أف " اعبػػو كلػػو يف ىػػذه اآليػػات جػػو هتويػػل كتركيػػع كتعظػػيم
كتضػػخيم  ،يوقػػع يف اغبػػس شػػعور بالقػ درة اإلؽبيػػة الكػػربل مػػن جهػػة كبضػػآلة الكػػائن اإلنسػػاٍل بالقيػػاس إىل ىػػذه القػػدرة مػػن جهػػة
أخرل  ،كاأللفاظ جبرسها كمعانيها كباجتماعها يف الًتكيػب كبداللػة الًتكيػب كلػو تشػًتؾ يف خلػق ىػذا اعبػو كتصػويره  ،فهػو يبػدأ
فيلقيها كلمة مفردة ال خرب ؽبا يف الظاىر ":اغباقة" مث يتبعها باستفهاـ حافل باالسػتهواؿ كاالسػتعظاـ ؼباىيػة ىػذا اغبػدث العظػيم
"ما اغباقة" مث يزيد ىذا االستهواؿ كاالستعظاـ بالتجهيل كإخراج اؼبسألة عن حدكد اإلدراؾ "كما أدراؾ ما اغباقة " مث يدعك فبل
هبيب ىذا السؤاؿ  ،يدعك كاقفا أماـ األمر اؼبستعظم اؼبسػتهوؿ الػذم ال تدريػو كال يبكػن أف تدريػو  ،يػدعك غبظػة مفعػم اغبػس
باالستهواؿ كاالستعظاـ  ،ىذا االستهواؿ كذلك االستعظاـ الذم يلقي يف اغبس ناتج عن ذلك القرع اؼبوسيقي اؼبتولد عن جرس
اللفظة كعن اإليقاع الشديد الناشئ عن تكرارىا أيضػا ،يقػوؿ العػزاكم عػن لفظػيت " اغباقػة كالواقعػة" » كقػد تركبػت اللفظتػاف مػن
حركؼ حلقية كىي اغباء كاػباء كالعُت كىي حركؼ ؽبا أنبية يف تركيب السياؽ كجرس القوؿ  ،كما احتوتا على حرؼ القػاؼ ،
كقد اجتمعت القاؼ كالعُت يف لفظػة الواقعػة  ،كالعػُت كالقػاؼ حينمػا يػدخبلف النسػيج الًتكيػيب لؤلصػوات يكونػاف أكثػر اغبػركؼ
2
حسنا ألهنما أطلق اغبركؼ كأضخمهما جرسا«.
أما الطامة كالصاخة فهوؽبما أش ّد  ،ككقعهما يف النفس أكرب  ،كعلػى اغبػس أعنػف ذلػك أف جرسػهما متميػز بػالقوة كالشػدة »
فالصاخة لفظة تكاد زبرؽ صماخ األذف يف ثقلها كعنف جرسها  ،كشقو اؽبواء شقا حىت يصل إىل األذف صاخا ملحا  ،كالطامة
3
لفظة ذات دكم كطنُت  ،زبيل إليك أهنا تطم كتعم كالطوفاف يغمر كل شيء كيطويو« .
إذف فاعبرس اؼبنبعث من ىذه األلفاظ اؼبدكية "  ،اغباقة  ،الطامػة  ،الصػاخة " منشػأه تلػك اغبػركؼ الػيت انتقػت انتقػاء خاصػا
يف مناسبة صبيلة مع اؼبعٌت اؼبراد إلقاءه يف اغبس كالنفس دكف أف يتأثر تركيب الكلمة  ،أك يفسد اؼبعٌت بػل تناسػق الكػل  ،اغبػرؼ
يف الكلمة  ،كالكلمة مع اؼبعٌت كأىم من ذلك اعبرس مع اؼبعٌت بل كمع السياؽ نفسو  ،كىذه ظبة قػد انفػرد هبػا القػرآف الكػرَل ؛
ذلك أنو » يتَ َخ ََّت حركؼ الكلمة كينتقي أصواهتا صافية الػذكؽ يف ـبارجهػا لذيػذة السػماع  ،طيبػة اجملػرل علػى اللسػاف  ،معتدلػة
 -1عمر السبلمي  ،اإلعجاز الفٍت يف القرآف  ،ص. 250
 -2ظبَت إبراىيم كحيد العزاكم  ،التنغيم اللغوم يف القرآف الكرَل  ،ط ، 1دار الضياء  ،عماف  ،األردف 1421 ،ىػ2000ـ  ،ص. 93
 -3سيد قطب  ،التصوير الفٍت يف القرآف الكرَل  ،ص. 79
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يف تأليفهػػا  ،خفيفػػة يف الفػػم  ،نازلػػة علػػى أحسػػن ىيئػػة يف اإليقػػاع  ،قويػػة اإلوبػػاء شػػديدة البعػػث ؼبػػا تتضػػمنو مػػن اؼبعػػاٍل اؼب ػرادة ،
كاألىػػداؼ اؼبقصػػودة مػػن اآليػػة الكريبػػة  ،لػػذلك نػػرل يف تركيػػب حػػركؼ القػػرآف تناسػػقا عجيبػػا بػػُت الرخػػو منهػػا كالشػػديد كاجملهػػور
1
كاؼبهموس كاؼبمدكد كاؼبقطوع  ،كقبد أف اجتماعها مع بعضها يؤلف نغما مطربا يظهر أثره يف صوت القارئ« .
فالتنوع الصويت غبركؼ اللغة العربية خاصية مهمة من اػبصائص اإليقاعية للغة العربية  ،كقد سبيزت هبذا التنوع لسػعة مػدرجها
الصويت  ،كتوزعها توزيعا عادال يؤدم إىل التوازف  ،كاالنسجاـ بُت األصوات .
أضػػف إىل ذلػػك أف العػػرب يراعػػوف يف اجتمػػاع اغبػػركؼ يف الكلمػػة الواحػػدة كتوزعهػػا كترتيبهػػا فيهػػا االنسػػجاـ الصػػويت كالتػػآلف
اؼبوسيقي كلذلك ذبنبوا اجتماع الزام مع الظاء كالسُت كالضاد كالذاؿ كاعبػيم مػع القػاؼ كالظػاء كالطػاء كالصػاد  ،كذبنبػوا اجتمػاع
حركؼ اغبلق .
فحركؼ اللغة العربية كأصواهتا » كاسعة األفق ،كاملة يف مدرجها الصويت  ،حسنة التوزيع للحركؼ كاألصػوات يف ىػذا اؼبػدرج
 ،متميزة اؼبخارج كالصفات ثابتة األصوات عرب القػركف  ،يتوارثهػا جيػل بعػد جيػل  ،متنوعػة الوظػائف يف بنيػة الكلمػة  ،لكػل نػوع
من اغبركؼ كاألصوات كظيفة يف تكوين اؼبعٌت  ،كتثبيت أصلو كقراره كتنويع شكلو كألوانو مع تناسػق بػُت أصػوات اللغػة كأصػوات
الطبيعة كتوافق بُت الصورة اللفظية كالصورة اؼبعنوية اؼبقصودة«. 2
كالصوت اؼبوسيقي يف القرآف ىو الصيغة السليمة لدقة التبلؤـ يف تػأليف اغبػركؼ كحسػن تبلؤمهػا ؼبخػارج نطقهػا ، 3كقػد قسػم
الرماٍل تأليف اغبركؼ ثبلثة إىل أكجو  :متنػافر  ،كمػتبلئم يف الطبقػة الوسػطى  ،كمػتبلئم يف الطبقػة العليػا .4كالقػرآف الكػرَل وبتػل
الوجػػو الثالػػث  ،ذلػػك أنػػك إذا اسػػتمعت إىل حػػركؼ القػػرآف خارجػػة مػػن ـبارجهػػا الصػػحيحة  ،تشػػعر بتناسػػق عجيػػب يف رصػػف
حركفهػػا يف الكلمػػات  ،كيف الكلمػػات يف اآليػػات  ،ىػػذا حػػرؼ يَن ُقػػر  ،كذاؾ يَصػ ِػفر،كىذا يهمػػس  ،كىػػذا هبهػػر  » ،كمػػن ىنػػا
الرقػة ،
تتجلى صباؿ لغة القرآف  ،حُت خرج إىل الناس يف ىذه اجملموعة اؼبختلفة اؼبؤتلفة  ،اعبامعة بُت اللُت ك ّ
الش ّدة  ،كاػبشػونة ك ّ
كاعبهػر كاػبُفيػػة  ،علػػى كجػػو دقيػق ؿبكػػم  ،كضػػع كػبلّ مػػن اغبػركؼ كصػػفاهتا اؼبتقابلػػة يف موضػػعو دبيػزاف  ،حػػىت تػػألّف مػػن اجملمػػوع
قالَػػب مػػدىش  ،كقشػػرة سػػطحية أخػػاذة امتزجػػت فيهػػا البػػداكة يف غػػَت خشػػونة  ،برقّػػة اغبضػػارة مػػن غػػَت ميوعػػة  ،كتبلقػػت عنػػدىا
أذكاؽ القبائل العربية على اختبلفها بكل يُسر كسهولة«. 5

 -1عبد الفتاح الشُت  ،ابن القيم كحسو الببلغي يف تفسَت القرآف الكرَل  ،ط 1ف الرائد العريب  ،بَتكت ف لبناف 1406 ،ق 1982،ـ  ،ص. 38
 -2ؿبمد ؿبمد اؼببارؾ  ،خصائص العربية كمنهجها األصيل يف التجديد كالًتكيب  ،د ط  ،دار بَتكت للطباعة كالنشر  ،بَتكت  ، 1964ص. 25
 -3عمر السبلمي  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 226
 -4الرماٍل  ،النكت يف إعجاز القرآف  ،ص. 87
 -5بكرم الشيخ أمُت  ،التعبَت الفٍت يف القرآف الكرَل  ،ص. 191
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الصاخة  ،قد تألّفت من حركؼ متباعدة اؼبخارج  ،يلمس ؽبا يف السػمع حسػن كذكؽ فػٍت  ،كىػي ليسػت
اغباقة  ،كالطامة  ،ك ّ
باؼبتوعرة كال اغبوشية كال بالساقطة العامية  ،جرت على العرؼ العريب الصحيح  ،معتدلة غَت كثَتة اغبػركؼ كبالتػايل حػازت علػى
شركط الفصاحة للفظة كما حددىا ابن سناف اػبفاجي يف كتابو "سر الفصاحة ".1
كإذ ينشأ جرس اللفظة من تناسق حركفها دبا فيها من صفات -كىذه ظبػة إيقاعيػة كمػا قلػت يف اللغػة العربيػة -فػإف اؼبقػاطع
الصوتية أيضا تكوف سببا للجرس كاإليقاع  ،كاؼبقاطع الصوتية يف اللغة العربية مقاطع إيقاعية  ،ذلك أف اللغة اليت تقوـ على مبدأ
اؼبقػػاطع اؼبمػػدكدة  ،كاؼبقصػػورة لغػػة إيقاعيػػة أكثػػر مػػن غَتىػػا كذلػػك كالعربيػػة  ،كزبضػػع اؼبقػػاطع اللفظيػػة يف اللغػػة العربيػػة إىل مبػػدأ
أساسي يقضي بأف تكوف ذات كميات من الوزف كالوقت  ،كمقسمة إىل صنفُت  ،مقاطع مقصورة كمقاطع فبدكدة  ،فأما اؼبقطع
اؼبقصور فهو الذم يتػألف مػن متحػرؾ ال يليػو سػاكن كىػو خفيػف  ،كأمػا اؼبقطػع اؼبمػدكد فهػو الػذم يتػألف مػن متحػرؾ كسػاكن
كىو ثقيل  ،كىذا اؼببدأ ىو الثابػت يف اللغػة العربيػة سػواء أكػاف يف الشػعر  ،أـ يف النثػر  ،ككػل قػراءة للقػرآف أك للشػعر أك للنثػر ال
يلتزـ فيها بو قراءة خاطئة  ،كالقرآف كتاب ناطق باللساف العريب اؼببُت  ،ككل مقػرئ ال ىبضػع يف قراءتػو ؽبػذا اؼببػدأ ـبطػئ متطػاكؿ
علػػى مبػػادئ اللغػػة  ،كمػػن ىػػذه اػباصػػية أتػػى سػػحر الكلمػػة يف اللفظػػة العربيػػة كتػػأثر العػػرب بالشػػعر كاػبطابػػة ؛ كمػػن ىنػػا اقتضػػت
اغبكمة اإلؽبية أف تكوف معجزة ؿبمد  ىي القرآف كما ذلك إالّ ألف اؼبقاطع اللفظية ذات كزف من الثقل كاػبفة  ،فػإذا تناسػب
الثقل كاػبفة اندرج فيهما اإليقاع بيسر  ،ألنو هبد الظركؼ اؼببلئمة النبعاثو فيضفي على العبارة مزيدا من اغبسن كالسحر.2
كاأللفاظ اليت بُت أيدينا يظهر فيها ىذا التناسق اعبميل يف توزيع اؼبقاطع بُت الثقل كاػبفػة  ،فالواقعػة تًتكػب مػن مقطػع طويػل
(ثقيل) كثبلثة مقاطع قصَتة (خفيفة)  ،أما اغباقة كالطامة كالصاخة فتًتكب من مقطع طويل كمن مقطعُت قصَتين .

كلقػػد أدرؾ العػػرب حبسػػهم اؼبوسػػيقي آلذاهنػػم الطركبػػة مػػاعبرس اللفظػػة القرآنيػػة مػػن صبػػاؿ  ،كمافيػػو مػػن شػػحنات تعبَتيػػة
تتناسق مع السياؽ  ،جعل قلوهبم هتتز لو  ،دبجرد أف يقرع مسامعهم  ،خاصة ماجاء يف السور اؼبكية من القرآف.
كالقارئ لآليات اليت تناكلت قضية اليوـ اآلخر ،هبد أف ألفاظها سبيزت جبرس يتناسق تناسقا رائعا مػع اؼبعػٌت فَتتفػع أحيانػا حػىت
وبس القارئ لو دكيا مفزعا يقرع اآلذاف  ،كينقر نقرا  ،كينخفض أحيانا أخرل فبل يكاد يسمع إال نبسا .
يقوؿ تعاىل ًَّ  :سْأٌٌََُٔهَ ػَْٓ اٌْجِبَبيِ فَمًُْ َّنسِفُيَب رَبِِّ َٔسْفًب طػو  ، 122 :فلفظة"نسفا" توحي جبرسػها بعنػف الفعػل كقوتػو
 ،فكأمبػا ىػي عاصػػفة ىوجػػاء عاتيػػة قػػد ىبػػت لتقتلػػع تلػػك اعببػاؿ الراسػػيات مػػن جػػذكرىا فػػبل تبقػػي كال تػػذر شػػيئا منهػػا  ،مث يػػأيت

بعدىا قولو تعاىل   :فََْذَرُىَب لَبػًب صَفْصَفًبطػو . 122 :

 -1أبو ؿبمد عبد اهلل بن ؿبمد بن سعيد بن سناف اػبفاجي اغبليب  ،سر الفصاحة  ،تصحيح كتعليق عبد اؼبتعاؿ الصعيدم  ،د ط ،مكتبة كمطبعة ؿبمد علي صبيح
كأكالده  ،القاىرة 1372 ،ىػ 1953 ،ـ  ،ص 66كما بعدىا .
 -2ؿبمد العياشي  ،نظرية إيقاع الشعر العريب  ،د ط  ،مطبعة اؼبصرية  ،تونس 1976 ،ـ  ،ص. 146
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كتأمل أيضا لفظػة "صفصػفا" كجرسػها الناشػئ مػن تكػرار اغبػرفُت الصػاد كالفػاء دبػا يػوحي بقػوة الفعػل كشػ ّدتو  ،مث تأمػل قولػو

سذذب طػػو  ، 128 :كتأمػػل
س ذ َّ ُغ ٌِذذب َى ّْ ً
ف ٌٍِ لز ْس َّذذب ِْ َف ٍَذذب ًَ ْ
ص ذٌَا ُ
ُ ا ٌْ َأ ْ
ص ذ َؼ ْ
تعػػاىل ِ َِ ٌْ َّ  :ئ ذ ٍذ َّ ِب ِب ُؼذذٌ َْ اٌ ذ لاػِِ ٌَذذب ِػ ذ ٌَ َخ ٌَ ذ ُو ًَ َأ َ
لفظة"نبسا" كما يوحي بو جرسها من خنوع كخشوع كإذعاف للخالق .

كاأللفاظ ينبعػث منهػا إيقػاع ىػو صػدل ؽبػذه النفػوس الذليلػة  ،اؼبتكػربة  ،اػباضػعة  ،أمػاـ القػدرة اعببػارة هلل  ، كالػيت تبػدَّت
من خبلؿ جرس األلفاظ اليت احتواىا اعبزء األكؿ من السياؽ .
كعليو يبكن أف نقوؿ » أف اإليقاع اؼبوسيقي يساير دكما اؼبوضوع ال يسبق اؼبعٌت كلكنو ىبضع للمحتول  ،كصيغة التعبػَت الػيت
يراعي القرآف فيها استجاباهتا من حيث الوقع  ،كمدل أثرىا يف النفس كىنػا وبتػل اإليقػاع اؼبوسػيقي مكانػو ليتعػاكف مػع العبػارة يف
. 1
أداء احملتول كالغرض الديٍت« .
قاؿ تعاىل   :وٍَِب ِذَا دُوُِْ اٌْأَرْضُ دَوًّب دَوًّب  الفجر . 91 :
إ ّف الػػنفس لتهتػػز كزبػػرس أمػػاـ ىػػذا اعبػػرس اؼبػػدكم اؼبشػػبع بػػركح اؽبػػوؿ  ،كالقػػوة  ،كالػػذم تنطػػق بػػو لفظػػة "دكػػا"  ،كيف تك ػرار
اللفظة مرتُت إيقاع صبيل حىت أف النفس ترددىا تلقائيا دكف الشعور بفاصل بينهمػا  ،بػل إف اإليقػاع ليختػل إذا مػا حػذفنا اللفظػة
اؼبكررة  ،ىذا اعبرس اؼبدكم يتناسق مع اؼبعٌت اؼبػراد تصػويره كىػو دؾ األرض كربطػيم معاؼبهػا كتسػويتها فػإذا ىػي غػَت األرض الػيت
ألفها اإلنساف من قبل .
يقوؿ تعاىل َّ ًٌَََّْ  :ؼَطُّ اٌظِبٌُُِ ػٍَََ َّ َّْوِ َّمٌُيُ َّذبٌَْْبَنِِ اًََِذذْفُ َِذغَ اٌزللُذٌيِ لَذبًٍِْبالفرقػاف  ، 97:فجػرس اللفظػة "يعػض"
يوحي بشدة الفعل كبقوة اؼبسك كما يػوحي بشػدة اغبسػرة كالنػدـ الػيت يكػوف عليهػا الظػامل إذ يصػرخ يف نػدـ كحسػرة َّ  :ذبٌَْْبَنِِ
اًََِذْفُ َِغَ اٌزللٌُيِ لَبًٍِْب َّبًٍََّْبِِ ٌَْْبَنِِ ٌَُْ أًََِِذْ فٍَُبًٔب أًٍٍَِْب الفرقاف . 98-97:
كال ينشػأ جػرس اللفظػة مػن اجتمػاع صػفات اغبػرفُت (العػػُت كالضػاد)ك حسػب  ،بػل إف غبركػات اغبػركؼ دكر مهػم يف تكػػوين
جرسػها  ،فتػوايل الضػػمتُت الثقيلتػػُت كالتقائهػػا بالشػ ّدة علػػى الضػػاد أسػػهم يف إعطػػاء اللفظػػة ذلػػك اعبػػرس العنيػػف القػػوم  » ،كلػػو
تدبرت ألفاظ القرآف الكرَل يف نظمها  ،لرأيت حركاهتا الصرفية كاللغوية ذبرم يف الوضع كالًتكيب ؾبرل اغبركؼ أنفسها فيما ىي
لو من أمر الفص احة فيهيء لبعضها البعض  ،كيساند بعضا  ،كلن ذبدىا إال مؤتلفة مع أصوات اغبركؼ  ،متساكقة ؽبا يف الػنظم
ب كال تُستسػػاغ كردبػا كانػػت
اؼبوسػيقي  ،حػىت إف اغبركػػة ردبػا كانػػت ثقيلػة يف نفسػػها لسػبب مػػن أسػباب الثقػل أيِّػػا كػاف  ،فػػبل تَػ ْعػ ُذ ُ
أككػػس النصػػيبُت يف حػػظ الكػػبلـ مػػن اغبػػرؼ كاغبركػػة  ،فػػإذا ىػػي اسػػتعملت يف القػػرآف رأيػػت ؽبػػا شػػأنا عجيبػػا  ،كرأيػػت أص ػوات
 -1عمر السبلمي  ،اإلعجاز الفٍت يف القرآف الكرَل  ،ص. 252
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األحرؼ كاغبركات اليت قبلها قد امتهدت ؽبا طريقا يف اللساف  ،كاكتنفها بضركب من النغم اؼبوسيقي حىت إذا خرجت فيو كانت
1
أعذب شيء  ،كأرقو  ،كجاءت متمكنة يف موضعها  ،ككانت ؽبذا اؼبوضع أكىل اغبركات باػبفة كالركعة«.
كإذا كاف توايل الضم يوحي بالشدة كالقوة فإف توايل اغبركات يوحي باػبفة كالسرعة من ذلك قولو تعاىل ُّ ًٌَََّْ  :نفَخُ فِِ اٌصٌُّرِ
فَفَشِعَ َِٓ فِِ اٌسلَّبًَافِ ًََِٓ فِِ اٌْأَرْضِ ٌِِب َِٓ شَبء اٌٍِوُ ًَوًٌُّ أًٌََْهُ دَاأِزَِّٓالنمل  ، 8-7:كقولو   :كَُٔفِذخَ فِذِ اٌصُّذٌرِ فَصَذؼِكَ
َِْٓ فِِ اٌسلَّبًَافِ ًََِْٓ فِِ اٌْأَرْضِ ٌِِب َِْٓ شَبءَ اٌٍِوُ ثُُل ُٔفِخَ فِْوِ أُأْزٍَ فَإِذَا ىُُْ لَِْبٌَ َّنْظُذزًَُْ الزمػر  ، 28:فقػد توالػت اغبركػات
صعِ َق)  ،فبا أكسبهما جرسػا سػريعا ليتناسػق مػع اؼبعػٌت اؼبػراد ؛ إذ تُصػ ِور اللفظتػاف سػرعة التػأثَت النػاتج عػن
يف اللفظتُت (فَػ َف ِز َ
ع  ،فَ َ
النفخ  ،فاألكىل فزع كىوؿ كاألخرل صعق كذىوؿ » فاغبركات تقوـ بعملية مكاتفة للحركؼ يف عملية التجسيد«. 2

كإذ ينشأ اعبرس من صوت األلفاظ يبكن أف ينشػأ أيضػا مػن الصػوت كاغبركػة  ،كمػا ذىػب إىل ذلػك ابػن سػيدة حينمػا
عػػرؼ اعبػػرس بقولػػو  » :اعبػػرس الصػػوت كاغبركػػة مػػن كػػل ذم صػػوت « وبػػدث ىػػذا حينمػػا يتعػػانق الصػػوت الناشػػئ مػػن
األلفػاظ اؼبنتظمػة داخػل العبػارة مػع اغبركػة اغبسػية الػيت تسػرم بػداخلها » كاعبػرس ينبػع مػن التقػاء الصػيغة الفنيػة دبفرداهتػا
اغبية  ،مع الوقع النفسي الذم ينعكس فيو صوت الطبيعة جبرسو كحركتو كإذا كاف اعبرس كاغبركة من ظبات الطبيعة ؛ فػبل
بد أف يسود داخل الطبيعة إيقاع ينسجم ككحدة الكوف  ،كالكائن اغبي ىو جزء من ىػذا الصػدل ؽبػذه الػنفس بانفعاالهتػا
كمشاعرىا كحوادثها  ،كال بد أف وبمل ىذا الصدل نغمة اغبياة كرنتها كإيقاعها اؼبوسيقي  ،كعبػارات القػرآف ذبسػم يف شػكلها
القائم على اغبركة كاعبرس صورة اغبياة  ،كهبذه اغبركة كاعبرس ينبعث اإليقاع اؼبوسيقي داخل العبارة القرآنية « . 3

ككمثاؿ على ذلك نأخذ سورة القارعة  ،يقوؿ تعػاىل   :اٌْمَبرِػَةُ َِ ،ب اٌْمَبرِػَذةُ ًََِ ،ذب أَدْرَانَ َِذب اٌْمَبرِػَذة َُّ ،ذٌََْ َّىُذٌُْ اٌنلذبصُ
وَبٌْفَزَاشِ اٌَّْبْثٌُثِ ًًََ ،ىٌُُْ اٌْجِبَبيُ وَبٌْؼِيِْٓ اٌَّْنفٌُشِ  ،فَأَِلب َِْٓ ثَمٍَُُْ ٌََِاسِّنُو  ،فَيٌَُ فِِ ػِْصَةٍ رَاظَِْة ًَ ،أَِلب َِْٓ أَفِذُْ ٌََِاسِّنُذوُ ،
فَأُُِّوُ ىَبًَِّةٌ ًََِ ،ب أَدْرَانَ َِب ىَِْو َٔ ،برٌ سَبَِِْةٌ القارعة . 11-1:
فقد صدرت السورة بلفظة "القارعة" كىي اسم من أظباء يوـ القيامة  ،كاللفظة ربمل جرسا قويا مدكيا ذا ضربات حادة تقرع
4
القلوب كاآلذاف» كيف ىذه التسمية ما يلقي صورة القرع كاللطم على حُت غفلة«.

 -1مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف كالببلغة النبوية  ،ص. 160
 -2أضبد ياسوؼ  ،صبالية اؼبفردة القرآنية  ،ص. 225
 -3عمر السبلمي  ،اإلعجاز الفٍت يف القرآف  ،ص. 247
 -4سيد قطب  ،مشاىد القيامة  ،ص. 66
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جػاء يف لسػاف العػرب  :قػرع الشػيء يَػ ْقَر ُعػو قرعػان  :ضػربو  ،كالقارعػة مػن شػدائد الػدىر كىػي الداىيػة  ،كمعػٌت القارعػة يف اللغػػة
النازلة الشديدة تنزؿ عليهم بأمر عظيم  ،كلذلك قيل ليوـ القيامة القارعة  ،كيقاؿ  :قرعتهم قوارع الدىر  ،أم أصابتهم  ،كنعػوذ
باهلل من قوارع فبلف  ،كلواذعو  ،ك قوارص لسانو. 1
ىذا اؼبفهوـ اللغوم للفظة القارعة يزداد ىولو كقوتو من الصيغة الفنيػة للتعبػَت  ،فلقػد كػرر لفػظ القارعػة ثػبلث مػرات يف صػور
ـبتلفة  :القارعة  ،ما القارعة ؟  ،كما أدراؾ ما القارعة ؟
يقوؿ سيد قطب معلقا على ىذا اؼبطلع  » :لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأهنا قذيفة  ،القارعة  ،بػبل خػرب كال صػفة  ،لتلقػي
بظلها كجرسها اإلوباء اؼبدكم اؼبرىوب ! مث أعقبها سؤاؿ التهويل  ،ما القارعة ؟ فهي اآلمر اؼبستهوؿ الغامض الذم يثَت الدىش
كال تسػػاؤؿ  ،مث أجػػاب بس ػؤاؿ التجهيػػل  :كمػػا أدراؾ مػػا القارعػػة ؟ فهػػي أكػػرب مػػن أف وبػػيط هبػػا اإلدراؾ كأف يلػػم هبػػا التصػػور مث
اإلجابة دبا يكوف فيها ال دباىيتها  ،فماىيتها فوؽ اإلدراؾ كالتصور«. 2
فاجتماع جرس اللفظة اؼبدكم مع الصػور اؼبتحركػة اؼبهولػة الػيت تػأيت بعػده وبػدث إيقاعػا يقػتحم الػنفس كاغبػس كيربػك اؼبخيلػة
كىي رباكؿ أف ذبد شكبل للصور اؼبتطايرة اؼبتناثرة أمامها  ،فاعبرس الناشػئ مػن لفظػة القارعػة تعػزز بقػوة اغبركػة الػيت تسػود العبػارة

التالية ؽبا  ،كاليت كانت إجابة لذلك التساؤؿ الذم بدئت بػو السػورة بقولػو تعػاىل َّ  :ذٌََْ َّىُذٌُْ اٌنلذبصُ وَذبٌْفَزَاشِ اٌَّْبْثٌُثًًََِ،ىُذٌُْ
اٌْجِبَبيُ وَبٌْؼِيِْٓ اٌَّْنفٌُش القارعة  » ، 2-2 :ىذا ىو اؼبشهد األكؿ للقارعة  ،مشهد تطَت لو القلػوب شػعاعا  ، ،كترجػف منػو
األكصاؿ ارذبافا كوبس السامع كأف كل شيء يتشبث بو يف األرض قد طار حولو ىباء«.

3

كقػػد شػػبو حػػاؿ النػػاس يف ىػػذه اآليػػة بػػالفراش اؼببثػػوث ككجػػو الشػػبو الكثػػرة كاالنتشػػار علػػى أرض احملشػػر كىػػو مشػػهد مػػألوؼ
معػركؼ  ،كشػػبو اعببػاؿ بػػالعهن " كىػو الصػػوؼ اؼبصػبغ ألوانػػا ألهنػػا ألػواف كبػػاؼبنفوش منػو لتفػػرؽ أجزائهػا " . 4كالتشػػبيو يف اغبػػالتُت
يتناسق مع جرس اللفظة (القارعة) الذم يوحي بالقوة كالعنف  ،فمػن ىػوؿ يػوـ القارعػة أف ىبضػع النػاس  ،كوبشػركا مػذعنُت كأف
تدؾ اعبباؿ كتصبح رغم ضخامتها  ،كقوهتا كأهنا صوؼ منفوش .
كيستمر اعبرس يف باقي الصورة ليتناسب مع اعبرس األكؿ اؼبعلػن يف بػدايتها بقولػو تعػاىل   :فَأَِلذب َِذْٓ ثَمٍَُذُْ ٌََِاسِّنُذوُ،فَيٌَُ فِذِ
ػِْصَةٍ رَاظَِْة ًَ ،أَِلب َِْٓ أَفُِْ ٌََِاسِّنُو  ،فَأُُِّوُ ىَبًَِّةٌ ًََِ ،ب أَدْرَانَ َِب ىَِْوْ َٔ ،برٌ سَبَِِْةٌ القارعػة  ، 11-2 :فتعػرض حػاؿ مػن
خفت موازينو بقولو" فأمو ىاكية" كما أدراؾ ما ىيو نار حامية" كالتعبػَت فيهػا يتناسػق مػع جػرس اللفظػة "القارعػة" فقػد قػاؿ " أمػو

 -1ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة (قرع )  ،ـ ، 3ص. 65
 -2سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،ـ ، 6ص. 3960
 -3سيد قطب  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 3961
 -4الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 4ص. 230
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ىاكية"  ،كيف تفسَت ىذه اآلية أكرد ابن كثَت ما نصو  » :قيل معناه فهو ساقط ىاك بأـ رأسو يف نار جهػنم كعػرب عنػو بأمػو يعػٍت
دماغو ركم ىذا عن ابن عباس كعكرمة كأيب صاحل كقتادة ، ...كقيل معناه (فأمو) اليت يرجع إليها كيصَت يف اؼبعاد إليها « . 1
ىذه صورة حاؿ الذم خفت موازينو  ،فهو ىاك برأسو يف قعر جهنم  ،كللفظة جرس مهوؿ ككأننا نسمع ارتطاـ رأسو  ،كقرعو
يف قعرىا ليتناسب كمػا قلػت مػع صػوت القػرع  ،كاللطػم كالضػرب النػابع مػن اللفظػة األكىل (القارعػة) كالفػزع اؼبصػور بتفتيشػو عػن
مأكل يأكيو إذا أخذ اؼبفهوـ الثػاٍل يتناسػق مػع اعبػرس أيضػا فكػأف شػدة القػرع  ،كالضػرب أفزعػاه ليختفػي مػن ذلػك يف أم مػأكل
كلو كاف جهنم  ،فالصورة مهولة مرعبة» فالنطق بالقارعػة يشػعر بالضػغط علػى اللسػاف مػرتُت يف اغبنجػرة حيػث القػاؼ كالعػُت ،
كتكرار القارعة ثبلث مرات يضاعف الضغط كيصل بو إىل شباف  ،كيشػَت إىل اكببػاس الػنفس يف ىػوؿ يػوـ القارعػة ككػأف الػركح يف
ح ػػاؿ احتض ػػار  ،كق ػػد بلغ ػػت اغبن ػػاجر فالق ػػاؼ ينض ػػغط عل ػػى اللس ػػاف ب ػػاغبنجرة مث زبف ػػف ب ػػالراء  ،مث تع ػػاد إىل عم ػػق اغبنج ػػرة
باالنضػػغاط  ،ككػػذلك شػػأف اإليقػػاع يف خاسبػػة السػػورة "فأمػػو ىاكيػػة  ،كمػػا أدراؾ ماىيػػو نػػار حاميػػة" فالغنػػة يف "يػػو" يف الكلمػػات
الثبلثػػة  ،كاالنضػػغاط علػػى اغبنجػػرة م ػرتُت يف "ىاكيػػة" باؽبػػاء كالتػػاء اؼبربوطػػة اؼبوقػػوؼ علػػى سػػكوهنا  ،كاؼبسػػماة عنػػد النحػػاة هبػػاء
السػكت  ،إذ أصػل الع بػارة " مػا أدراؾ مػا ىػي" كيف "حاميػة" باغبػاء كالتػاء اؼبربوطػة كاؼبوقػوؼ علػى سػكوهنا« ، 2فػاعبرس يتناسػق
ابتداء من مطلع السورة كانتهاء خباسبتهػا  ،ككػأف ىػذا االلتقػاء يف التناسػق اإليقػاعي يػوحي بنتيجػة اؽبػوؿ الػذم بػدأت بػو السػورة ،
كقد اجتمع صوت األلفاظ كإيقاعها مع اغبياة اليت تنبض هبا عبارات السورة ليشكبل جرسا ىو جو اؼبوضوع .
كما أف لصيغة اللفظة دكر يف إنشاء جرسها اؼبتناسق مع الًتكيب  ،من ذلك قولو تعاىل َِ  :ب َّنظُزًَُْ ٌِِذب صَذْْةَةً ًَاسِذ َ ً
َّصػػموف" بينمػػا قبػػده قػػد اسػػتعمل اللفظػػة نفسػػها
"ىب َّ
ًَأْأُ ذذُىُُْ ًَىُ ذُْ ََِّصِّ ذٌَُّْ يػس  ، 29 :فقػػد اسػػتعمل يف ىػػذه اآليػػة لفظػػة َ
بصيغة"ىبتصموف" يف قولو تعاىل   :ذٌَِهَ ِِْٓ أْٔبَبءِ اٌْغَْْبِ ٌُٔسِْوِ ٌَِْْهَ ًََِب وُنَُْ ٌَ َّْيُِْ ِذْ ٍُّْمٌَُْ أَلٍَْبَِيُُْ أَُّّيُُْ َّىْفًُُ َِزََُّْ ًََِب وُنَُْ
ٌَذ َّْيُِْ ِذْ ََّْبَصِذٌَُّْآؿ عمػراف  ، 22 :يقػوؿ ابػػن كثػَت يف تفسػػَت "ىبتصػموف"  » :أم مػا كنػػت عنػدىم يػػا ؿبمػد  ،فتخػػربىم
عما جرل ؛ بل أطلعك اهلل على ذلك كأنك حاضر  ،كشاىد ؼبػا كػاف مػن أمػرىم حػُت اقًتعػوا يف شػأف مػرَل أيهػم
عنهم معاينة َّ
يكفلها « . 3
صػموف"» أم يتخاصػػموف يف متػاجرىم كمعػامبلهتم ال ىبطػر ببػػاؽبم شػيء مػن ـبايلهػا « ، 4لػػذلك
كيقػوؿ أبػو السػعود يف "ىبَّ ن

ُ ٌَذ َ ّْ ِي ُْ ِ ْذ ُّ ٍْمُذٌ َْ َأ ْلٍَذب َِ ُي ُْ َأ ُّّيُذ ُْ َّ ْىفُذ ًُ َِذ ْزََُّ ًََِذب
ه ًََِب ُونْذ َ
ب ٌُٔسِْ ِو ِ ٌَ ْْ َ
ه ِِ ْٓ أ ْٔبَب ِء ا ٌْ َغ ْْ ِ
جاءت "ىبتصموف" يف قولو تعاىل َ  :ذ ٌِ َ
صػػموف" يف قولػػو تعػػاىل َِ  :ذذب
وُنْ ذَُ ٌَ ذ َّْيُِْ ِذْ ََّْبَصِ ذٌَُّْآؿ عمػراف  ، 22 :للداللػػة علػػى التنػػازع كاالخػػتبلؼ  ،كجػػاءت "ىبّ ّ
 -1ابن كثَت  ،تفسَت ابن كثَت  ،ـ ، 4ص. 547
 -2عمر السبلمي  ،اإلعجاز الفٍت يف القرآف  ،ص. 249
 -3ابن كثَت  ،تفسَت ابن كثَت  ،ـ ، 1ص. 356
 -4أبو السعود  ،إرشاد العقل السليم  ،ج ، 7ص. 171
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َّنظُ ذزًَُْ ٌِذذب صَ ذْْةَةً ًَاسِ ذ َ ً ًَأْأُ ذذُىُُْ ًَىُ ذُْ ََِّصِّ ذٌَُّْ ي ػس  ، 29 :للداللػػة علػػى مدانبػػة الصػػيحة ؽبػػم كىػػم يف حالػػة انفعػػاؿ
كاضػػطراب شػديدين  ،كاعبػػرس الناشػػئ مػػن كػػبل الصػػيغتُت يتناسػػب مػػع اؼبعػػٌت كالسػػياؽ  ،فقػػد فصػػل يف األكىل بػػُت اػبػػاء كالصػػاد
بالتػػاء  ،أمػػا يف الثانيػػة فقػػد ازداد اعبػػرس عنفػػا كشػػدة بنػػزع التػػاء فػػاجتمع ب ػذلك اػبػػاء كىػػو حػػرؼ حلقػػي كمػػن صػػفاتو االسػػتعبلء
بالصاد كىو حرؼ أسلي كمن صفاتو الصػفَت كاالسػتعبلء أيضػا ليضػاؼ إليهمػا الشػدة علػى الصػاد  » ،كال شػك أف االخػتبلؼ
الصػويت اإليقػػاعي بػػُت الصػػيغتُت أكجػػد تفسػَتا لغويػػا نفسػػيا دقيقػػا لآليتػػُت الكػريبتُت  ،كيف ىػػذا تأكيػػد أف » األصػوات بتناغمهػػا
تعطي قيما تعبَتية داللية متنوعة«. 1
كإذ يسػتقل لفػظ كاحػػد جبرسػو  ،كقػ ّػوة تصػويره بتشػػخيص الصػورة  ،كإظهػػار صباليػة التعبػػَت القػرآٍل ؛ فػػإف ركعػة التعبػػَت قػد تظهػػر
أكثػر حينمػا تنػتظم األلفػػاظ يف العبػارة الواحػدة ليتنػػاغم جرسػها كيتناسػق بشػكل عجيػػب حػىت تبػدك ككأهنػػا قطعػة موسػيقية يبػػارس
فيهػػا القػػارئ دكر العػػازؼ ؛ إذ تتمثػػل أمامػػو حػػركؼ األلفػػاظ كمضػػارب اآللػػة اؼبوسػػيقية  ،فيصػػدر عنهػػا جػػرس موسػػيقي يتناسػػب

جشُِ ًَاٌِذ ٌ ػَذ ْٓ ًٌََذ ِ ِه ًٌََذب َِ ٌٌُْذٌ ٌد ىُذ ٌَ َذب ٍس
صٌْا َّ ًٌِْب ٌَب َّ ْ
ص ا ًِمٌُا َر لب ُى ُْ ًَا ْأ َ
كاعبو اؼبراد تصويره ؛ من ذلك قولو تعاىل َّ  :ب َأ ُّّيَب اٌنلب ُ
ػَْٓ ًَاٌِ ِهِ شَْْئًب ِْل ًَػْ َ اٌٍِوِ سَكٌّ فٍََب ًَغُزلِٔىُُْ اٌْةََْب ُ اٌ َُّْْٔب ًٌََب َّغُزلِٔىُُْ بِبٌٍِوِ اٌْغَزًُر لقماف . 33 :

فبلحظ العبارة  " :ال هبزم كالد عن كلده كال مولود ىو جاز عن كالده " ،كيف انتظمت ألفاظها  ،كتناغم جرس كل لفظة مع
اللفظة اليت ذباكرىا  ،ليصدر عن العبارة جرس موسيقي رائع ناشئ عن تكػرار األلفػاظ " هبػزم -ال هبػزم "ك" كلػده -مولػوده "ك
عوضػناىا دبػرادؼ ؽبػا الهنػد نظػاـ العبػارة  ،كذىػب ماؤىػا كركنقهػا  ،كلثقػل جرسػها
جربنػا كحػذفنا لفظػة أك ّ
"كالد -كالده " ؟ فلو ّ
فمجتػػو اآلذاف  ،كؼبػػا استسػػاغتو األذكاؽ  ،كتك ػرار اغبػػركؼ كاأللفػػاظ كمػػا ن ػراه طبيعػػي خػػاؿ مػػن التكلػػف  ،كلػػو كػػاف غػػَت ذلػػك
ّ
ألحسسنا بو ككبن نقرأ العبارة  ،كىو يساير مقتضػيات التعبػَت الفػٍت الػذم يسػتلزمو الغػرض كالسػياؽ  ،يقػوؿ الزـبشػرم عػن السػر
يف التعبَت بػ (مولود) يف ىذه العبارة  » :كالسبب يف ؾبيئو علػى ىػذا السػنن أف اػبطػاب للمػؤمنُت كغػالبيتهم قػبض آبػاؤىم علػى
الكفر كعلػى الػدين اعبػاىلي فأريػد حسػم أطمػاعهم  ،كأطمػاع النػاس فػيهم أف ينفعػوا آبػاؤىم يف اآلخػرة  ،كأف يشػفعوا ؽبػم  ،كأف
يغنوا عػنهم  .مػن اهلل شػيئا لػذلك جػيء بػو علػى الطريػق اآلكػد  ،كمعػٌت التوكيػد يف لفػظ اؼبولػود أف الواحػد مػنهم لػو شػفع لػؤلب
األدٌل الػذم كلػػد منػو مل تقبػػل شػػفاعتو  ،فضػبل أف يشػػفع ؼبػن فوقػػو مػػن أجػداده  ،ألف الولػػد يقػع علػػى الوالػػد ككلػد الولػػد خبػػبلؼ
اؼبولود فإنو ؼبن كلد منك«. 2
ىػػذا االتسػػاؽ اللفظػػي كاإليقػػاع الػػداخلي يعتػػرب مظهػرا مػػن مظػػاىر اإلعجػػاز يف اعبملػػة القرآنيػػة كمػػا ذىػػب إىل ذلػػك البػػوطي
بقولو » ال بد أف ذبد اعبملة القرآنية مؤلفة من كلمات كحركؼ ذات أصوات  ،يسػًتيح لتآلفهػا السػمع  ،كالصػوت  ،كالنطػق ،

 -1ظبَت العزاكم  ،التنغيم اللغوم يف القرآف الكرَل ،ص. 105
 -2الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 3ص. 217
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كيتكػوف مػن اجتماعهػا الشػكل الػذم رتبػت عليػػو  ،نسػق صبيػل ينطػوم علػى إيقػاع خفػي رائػػع  ،مػا كػاف ليػتم لػو نقصػت اعبملػػة
كلمة أك حرفا أك اختلف ترتيبها ما بينها بشكل من األشكاؿ« . 1
مث تأمل تناسق الكلمات يف كل صبلة منها  ،مث دقق نظرؾ كتأمل تػآلف اغبػركؼ اجملهػورة مػع الرخػوة  ،مػع الشػديدة  ،كتأمػل
صػبت مػن الكلمػات  ،كاغبػركؼ ،
اؼبدكد كاجتماعها مع بعضها ؛ فإنك إذا تأملت يف ذلك علمػت أف ىػذه اعبمػل القرآنيػة إمبػا ُ
كاغبركػات يف مقػدار كأف ذلػػك إمبػا قػدر تقػػديرا بعلػم اللطيػػف العزيػز اػببػَت فبػػا ال تقػول طاقػػة البشػر عليػو فػػبل تنالػو مقاييسػػهم كال
تضبطو قوالبو مهما اجتهدكا .
ب  -النبر والتنغيم ودورىما في األداء الصوتي للقرآن وأثرىما النفسي :
يبكننا أف نصنف مستويات اإليقاع يف العربية يف ثبلث مستويات  ،ىي :
يسمى كميا.
األكؿ  :كيظهر اإليقاع معتمدا على توزيع اؼبقاطع اللغوية  ،كلذا ّ

2

الثاٍل  :كيعتمد اإليقاع فيو على النرب يف اعبمل  ،إذ تنتظم اؼبقاطع تبعا النتظاـ النػرب  ،فاإليقػاع يعطػي نوعػا مػن النظػاـ للمقػاطع
اؼبنبورة  ،كيبكن ع ّده يف اللغة العربية تبادال بُت اؼبقاطع اؼبنبورة كغَت اؼبنبػورة يف داخػل إحصػائيات ؿبػ ّددة ، 3كىبضػع النػرب يف اللغػة
العربية النتظامات كقواعد ؿبددة. 4
الثالث  :يعتمد اإليقاع فيو على التنغيم  ،أم أصػوات اعبمػل مػن صػعود  ،يقػوؿ سػيد حبػراكم  « :حسػبما تنتهػي اعبملػة صػوتيا
كدالليا  ،يأخذ التنغيم شكلو  ،فاعبملة التقريرية ؛ اإلثبات كالنفي كالشرط  ،كالدعاء تنتهي بنغمػة ىابطػة (↙)  ،كػذلك بالنسػبة
للجملة االستفهامية بغَت األداتُت ( ىل  ،كاؽبمزة) أما االستفهاـ يهاتُت األداتُت فإف اعبملة االستفهامية تنتهي بنغمة صػاعدة (
5
↗ )  ،لكن إذا كقف اؼبتكلم قبل سباـ اؼبعٌت كقف على نغمة مسطّحة ( ػ ) ال ىي بالصاعدة كال ىي باؽبابطة »
إف التنغػػيم هبػػذا الشػػكل يػػؤدم كظيفػػة عظيمػػة تتمثػػل يف « انسػػجاـ األص ػوات حيػػث تكتمػػل فيػػو النغمػػات كتتعػػزر مؤديػػة اؼبعػػاٍل
كاؼبقاصد» ، 6كىو هبذا اؼبفهوـ لػيس إال « تغيػَتات موسػيقية تتنػاكب الصػوت مػن صػعود كىبػوط  ،أك مػن البفػاض إىل ارتفػاع ،
كوبصل يف كبلمنا كأحاديثنا لغاية كىػدؼ ف كذلػك حسػب اؼبشػاعر كاألحاسػيس الػيت تنتابنػا مػن رضػى كغضػب  ،كيػأس كأمػل ،

 -1ؿبمد سعيد رمضاف البوطي  ،من ركائع القرآف  ،ص. 144
 - 2ليلى الشربيٍت  ،إنًتكبيا اإليقاع يف العربية  ،ؾبلة فصوؿ  ،القاىرة  ،مج ، 15العدد  ، 1997 ، 4ص . 270
 - 3سلماف العاٍل  ،التشكيل الصويت يف اللغة العربية – فونولوجيا العربية -ط  ،1النادم الديب الثقايف  ،اؼبملكة العربية السعودية  ، 1983 ،ص ، 135-134ك سيد
حبراكم  ،اإليقاع  ،ص. 118
 - 4كماؿ أبو ديب  ،يف البنية اإليقاعية  ،ص . 303-302
 - 5سيد حبراكم  ،اإليقاع  ،ص  . 127كينظر  :سباـ حساف  ،اللغة العربية معناىا كمبناىا  ،ص . 230
 - 6علياف اغبازمي  ،التنغيم يف الًتاث العريب  ،ؾبلة جامعة أـ القرل  ،مكة اؼبكرمة  ،مج  ، 1995 ، 12 :ص. 283
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كتػأثر كال مبػػاالة  ،كإعجػػاب كاسػػتفهاـ  ،كشػػك كيقػػُت  ،كنفػػي كإثبػػات  ،فنسػػتعُت هبػػذا التغػػَت النغمػي الػػذم يقػػوـ بػػدكر كبػػَت يف
1
التفريق بُت اعبمل  ،فنغمة االستفهاـ زبتلف عن نغمة اإلخبار  ،كنغمة النفي زبتلف عن نغمة اإلثبات»
كعلػػى ىػػذا فػػإف اؼبسػػتويات الثبلثػػة اؼبشػػكلة عبػػوىر اإليقػػاع مػػن مقػػاطع كنػػرب كتنغػػيم ىػػي يف جوىرىػػا منظومػػة متكاملػػة للمعػػٌت
اإليقاعي يف سياؽ النص القرآٍل  ،كما أهنا تسهم يف إضفاء ؼبسة نظمية علػى سػياؽ اإليقػاع مػن ناحيػة  ،كتشػييد بعػد صبػايل يف
2
إطار ىذا النظم من ناحية أخرل  ،ما ذاؾ إال تنويع على الوتر الصويت الذم يبثلو ىذا اؼبفهوـ.
كال شك أف للنرب دكرا مهما يف أداء اؼبعٌت القرآٍل  ،كيف التأثَت علػى اؼبتلقػي  ،إذ يرجػع كثػَت مػن الدارسػُت الس ّػر يف عػدـ التفاعػل
مع آيات القرآف إىل عدـ االلتفات إىل ىذا األمر  ،فأسػلوب األداء الرتيػب اؼبمػل الػذم نسػمعو مػن بعػض النػاس يقػرؤكف السػورة
من أكؽبا إىل آخرىا بنربة كاحدة ال ىبتلف فيها موقف اغبزف من موقف الفرح  ،نربة كاحدة رتيبة سبوت فيهػا اؼبعػاٍل كتتسػطح فيهػا
العبارات. 3
إذ الطبيعػػة اإلنسػػانية ت ػػأنف الكػػبلـ ال ػػذم يكػػوف علػػى كت ػػَتة كاحػػدة  ،كن ػػربة ثابتػػة مسػػتقرة  ،فه ػػي ؾببولػػة عل ػػى حػػب التن ػػوع ،
كاختبلؼ النرب ىذا عدا أنو يعطي لونا متوازنا من اإليقاع الصويت تًتًل بو اآلذاف  ،فهو – يف الوقت نفسو – يش ّد نفس القارئ
كالسامع معا للحديث  ،كينبو األذىاف إىل اؼبراد  ،كبالتايل فإنو يًتؾ أثرا يف نفس اؼبستمع كالقارئ – على ح ّد سواء – يبكػن أف
يوصف بأنو " الراحة النفسية ". 4
كلنأخ ػػذ الن ػػداء الع ػػاـ ال ػػذم أطلقت ػػو رس ػػالة ؿبم ػػد  إىل الن ػػاس أصبع ػػُت  :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ النساء . 170 :
كيهز أظباع النّػاس صبيعػا  ،ال اسػتثناء فيػو  ،كال سبييػز بػُت عناصػر اجملتمػع
فانظر إىل النداء اؼبطلق الذم يستغرؽ الزماف كاؼبكاف ّ ،
كل ذلك تك ّفل بػو اؼبػ ّد الصػويت بلفػظ النّػداء ( يػآ) مثّ أكػد ديبومػة ىػذا اجملػيء
البشرم  ،من جنس أك لوف  ،أك مكاف أك زماف ّ ،
الرسايل زمانا كمكانا اؼب ّد الصويت الذم حفلت بو لفظة ( جآءكم). 5
ّ
الصيغ اؼبتع ّددة  ،اؼبتكاثرة اليت كنّا سوؼ كبتاج إليها للتعبَت عن كاقػع حػاؿ األمػم الغػابرة  ،كقيػامهم يف عمػارة
فانظر إىل أطياؼ ّ
الببلد كقهر العباد  ،كسم الناس بالفساد  ،كقد يفوتنا فوت أك يعوقنػا عػائق مػن تعبػَت أك رببػَت  ،كلك ّػن الػنّص القػرآٍل دبػا فيػو مػن
الزمن كما طول أىلو كشاغليو
ليعرب تعبَتا إعجازا دالليا  ،جاءت أصواتو دالة على كاقع حاؿ طواه ّ
ضوابط ترتيلو  ،كاختيار لفظو ّ
دبػػا شػػغلوه  ،ككانػػت ىػػذه األص ػوات ليسػػت دالػػة علػػى ذلػػك الواقػػع كحسػػب  ،كإمبػػا أقػػدرتنا علػػى استحضػػار صػػورة ذلػػك الػػزمن
- 1عبد الكرَل ؾباىد  ،الداللة اللغوية عند العرب  ،ص. 178
 - 2أسامة عبد العزيز جاب اهلل  ،صباليات التلوين الصويت يف القرآف . 36-35 ،
 - 3ـبتار عمر  ،دراسة الصوت اللغوم  ،ط ، 2عامل الكتب  ،القاىرة  ، 1981 ،ص. 188
 - 4اعبيوسي  ،التعبَت القرآٍل كالدالالت النفسية  ،ص . 151
 - 5ؿبمد فريد عبد اهلل  ،الصوت اللغوم كداللتو  ،ط ، 1دار كمكتبة اؽببلؿ  ،بَتكت  ، 2008 ،ص. 94
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نتفحصو  ،كنقلب فيو النظر كالتف ّكر كالتدبر  ،قاؿ تعاىل  :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ /ﭫ ﭬ
السحيق  ،ك ّ
كأهنا شاىد ّ
ﭭﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ﭽ ﭾ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮅ ﮆ

ﮇ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ الفجر . 14 -6 :
متوزع  ،متصلّب
كما ككيفا ألنو متغَت ّ ،
فصوت " الّداؿ " يفيدنا جبزئية اكبباسو  ،كدبا فيو من نَصاعة صوتية  ،على ضعفو ّ
بذاتو  ،لذلك كاف انتقاؤه زبصيصا ال فيو من قوة ذاتية يف التعبَت عن كاقع أكلئك الطاغُت الذين قهركا  ،كعمركا ما مل يستطع
أحد أف هباريهم فيما صنعوا .
كال أدؿ على قيامهم احملدكد  ،كسلطاهنم اؼبعدكد من صوت األلف ( عاد  ،العماد  ،الببلد  ،الواد  ،األكتاد  ،الفساد  ،عذاب
 ،اؼبرصاد )  ،إذ تستحضر لنا صورة أشباح ترافعت من أرض العواـ  ،كخرجت عن طاعة رهبا  ،خالقها  ،إىل العتو باقتدارىا
السوط ال يكوف إالّ من فوؽ  ،كما ال يكوف اػبركج إال من ربت  ،بل من
احملدكد  ،فكانت كاقعة ربت سوط العذاب  ،ككقع ّ
كل ما ىو مستو  ،فانظر إىل " األلف" كيف تنقل بتصاعدىا ىذا الواقع السحيق  ،إىل مداركنا صوتا كصورة.
ّ
السوية  ،فعتوا  ،كظلموا
كليس الوقف الوارد " بالياء " يف قولو " عذاب " إالّ سبثّبل متجانسا مع حاؿ القوـ الذين خرجوا عن ّ
1
كاستبدكا  ،فاستحقوا سخط اهلل كسوط عذابو  ،إذ بلغوا التّماـ من عطاء الدنيا  ،كفعلوا بصبلبة جربكهتم ما قدركا على افتعالو
كل لفظ على
كمن البديهي القوؿ يف ىذا اؼبورد أف طائفة من األلفاظ القرآنية سبيّزت بدقّتها يف التعبَت عن داللتها  ،ؽبذا ّ
يدؿ ّ
الصوت نفسو الذم يتجلّى فيو اللفظ ذاتو فيمكننا استخراج الصوت من الكلمة  ،كما تأخذ الكلمة منو  ،كىذا ما جعل
فأما
أصوات اغبركؼ على ظبت األحداث اليت جاءت صياغتها لتفيدنا بالتعبَت عنها  ،كابن جٍت وبكم دبثل ىذا بقولو ّ « :
مقابلة األلفاظ دبا يش ّكل أصواهتا من األحداث فباب عظيم كاسع  ،كهنج متلئب عند عارفيو مأموـ  ،كذلك أهنم كثَتا ما
2
اؼبعرب عنها».
هبعلوف أصوات اغبركؼ على ظبت األحداث ّ
كلنأخذ سورة الزلزلة يقوؿ تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭮ ﭯ ﭰ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭷ ﭸ ﭹ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ ﮇ ﮈﮉﮊﮋ ﮌ ﮎﮏﮐﮑﮒ

ﮓ ﭼ الزلزلة 8-1 :تبدأ حركة النص عنيفة قوية  ،فنو يوـ القيامة حيث ترجف األرض كتزلزؿ كتنفض ما يف جوفها  ،تتخفف من
أثقاؽبا اليت ضبلتها كناءت هبا  ،كيقف اإلنساف مندىشا ضائعا مذعورا يتساءؿ  :ما األمر ؟ ما ؽبذه األرض ترج كتزلزؿ ؟ ماذا
أصاهبا ؟ كتتحدث األرض  ،تصف ما جرة ؽبا  ،إنو أمر اهلل  ،أمرىا سبور فمارت  ،أف تقذؼ ما يف بطنها فقذفت  ،ىنا
اإلنساف مشدكه يكاد ال يلتقط أنفاسو  ،خائف يًتقب يف حملة سريعة يعرض مشهد القيامة من البعث حىت اغبساب  ،الناس
يصدركف كاعبراد  ،كينتشركف موزعُت متخالفُت  ،فقوة الزلزلة كىوؿ الربكاف العظيم فرقهم  ،جعلهم مذعورين خائفُت أشتاتا
 - 1ؿبمد فريد عبد اهلل  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 104-99
 - 2ابن جٍت  ،اػبصائص  ،ج ، 1ص. 65
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حيارل يهرعوف يف كل ّاذباه  ،كلكن إىل أين ؟ إىل اؼبيزاف ليحاسبوا  ،لَتكا أعماؽبم  ،فمن يعمل اػبَت أك الشر مهما يكن ضئيبل
كدقيقا سيجده ماثبل إزاءه  ،يراه رأم العُت .
إف إيقاع النص يساكؽ ىذا اؼبعٌت فهو مثلو سريع يرجف كاألرض  ،كاإلنساف فرقا كاضطرابا كل ما فيو متحرؾ بارز ماثل ،
ذرة  ،أشتاتا  ،لربكا
الكلمات يف جرسها  ،يف طباقها  ،يف كتوافقها ف فيما تنشره من أفياء كظبلؿ  ،كلمات ( الزلزلة  ،أثقاؿ ّ ،
 ،يره ) كلها تشي باؼبوقف كتعرب عنو  ،كمع ذلك فهذه الكلمات كسائر ما يف اؼبعجم من أمثاؽبا ال تبلغ يف كصف اؼبشهد قدر
ما يبلغو اػبياؿ السمعي كالبصرم حُت يتملى النص  ،فالسورة ىزة  ،كىزة عنيفة للقلوب الغافلة  ،ىزة يشًتؾ فيها اؼبوضوع
كاؼبشهد كاإليقاع اللفظي  ،إهنا صيحة قوية مزلزلة لؤلرض كمن عليها  ،فما يكادكف يفيقوف حىت يواجههم اغبساب كاعبزاء يف
بضع فقرات قصار.
إف ؾبرد احملاكلة لتلمس الظواىر اإليقاعية يف التعبَت القرآٍل مهما خفيت تظل ضركرية بغض النظر عن نتائجها  ،كتظل موسيقى
القرآف ىي موسيقى النفس  ،كيظل اإليقاع ىو اؼبعرب عن حاالت تلك النفس  ،كيرتبط حبركة شعورىا  ،ألنو يف حقيقة األمر ىو
صور حركة
صوت النفس البشرية  ،صوت حاالهتا اؼبتباينة  ،صوت فرحها كحزهنا  ،أملها كيأسها  ،غضبها كسعادهتا  ،لقد ّ
1
إحساسها  ،ككاف صدل مشاعرىا ك انفعبلهتا  ،كبلغ يف ذلك الغاية .
يقوؿ تعاىل يف سورة اغبج  :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ اغبج22-19 :

صب النار فوؽ الرؤكس ليصهر بو
فاؼبشهد ىنا عنيف ترتسم فيو مشاىد متنوعة من تقطيع الثياب من النّتار للمع ّذبُت  ،كمن ّ
ما يف البطوف كاألمعاء كاعبلود ّ ،مث ما أُع ّد لو من مقامع مصنوعة من اغبديد الذم ليس حبديد كاغبديد  ،كقد ُرظبت ىذه
الشديدة كالطاء اؼبش ّددة  ،كالقاؼ اؼبضمومة يف كلمة (قُطّعت) ،
الصورة باأللفاظ اؼبناسبة اليت تألّفت من األصوات القوية ك ّ
صب)  ،كاؽبمزة اؼبضمومة يف كلمة ( رؤكسهم)  ،كالباء كالطاء اؼبضمومتُت يف
كالباء اؼبش ّددة اؼبضمومة  ،ك ّ
الصاد يف كلمة ( يُ ُ
كلمة ( بطوهنم)  ،كاعبيم اؼبضمومة يف كلميت ( اعبلود) ك (أف ىبرجوا)  ،كالداؿ اؼبكسورة يف كلمة (من حديد)  ،كالذاؿ
يتكرر يف حركؼ الفاصلة يف اآليات ىو حرؼ (الداؿ) عامل إيقاعي
اؼبضمومة يف كلمة ( ذكقوا)  ،كما أف صوت القلقة الذم ّ
مهم يف إبراز ىذه الّلوحة اؼبثَتة اؼبؤثّرة  ،كىكذا تتجمع األلفاظ بأ صواهتا يف سياؽ تصويرم رائع  ،يضاؼ إليو صفات ىذه
الشدة كاالستعبلء كالتفخيم كاإل طباؽ كالقلقلة  ،ككلها صفات القوة يف األصوات  ،دبا يتوافق مع سياؽ اآلية
األصوات كاعبهر ك ّ
كاألداء التعبَتم .
كمن ذلك قولو تعاىل  :ﭽﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﭼ السجدة . 18 :

 - 1أسامة عبد العزيز جاب اهلل  ،صباليات التلوين الصويت يف القرآف الكرَل  ،ص. 44
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يف ىذه اآلية كاضح سباما أف النرب لو دكر كبَت يف بياف اؼبعٌت  ،إذ ال بد لقارئ اآلية الكريبة أف ىبرج صوتو على صوت االستفهاـ
 ،كأف يكوف كقوفو على رأس الكلمة  " :فاسقا " مث يبتدئ بقولو " ال يستوكف "  ،كالقراءة بغَت ىذا ال تقف باؼبستمع على
اؼبعٌت  ،كىنا يبلحظ كظيفة التعجب كاإلنكار اؼبستفاد من االستفهاـ  ،كيأيت قولو " ال يستوكف " دبثابة اعبواب السريع .
معربا عن صيغة االستفهاـ  ،كعليو  ،فالنرب يكوف
كقولو تعاىل  :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ النمل  60 :ال يفهم اؼبعٌت إال إذا كاف النطق ّ

متغَتا  ،كال يستقيم حباؿ أف ينطق بالعبارة كما ينطق باعبملة اػبربية .
ّ

كمنو قولو تعاىل  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭼ يوسف  24 :البد من أف تكوف النغمة صاعدة عند النطق بالباء لتظهر اؽباء  ،كإال
اختل النظم خاصة  ،كأ ّف سباـ اآلية يقتضي ىذا التوازف اإليقاعي  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ يوسف 24 :
ّ
لتغَت اؼبعٌت ك ّ

من ىنا ندرؾ األثر النفسي الذم يًتكو األداء السليم للنرب يف ألفاظ القرآف الكرَل  ،فالنرب عدا كونو يقف على صواب اؼبعاٍل ،
قبده ينقل القارئ نفسو إىل اليقظة كالتنبو اؼبستمرين الناشئُت عن ارتفاع الصوت كالبفاضو كالًتاكح بينهما  ،كالذم يعطي بدكره
1
حياة للنفوس كذبددا  ،كيزيل عنها أثر اؼبلل كالسآمة.
كيف اآليتػػُت اؼبػواليتُت تناسػػق فػػٍت رائػػع بػػُت جػػرس األلفػػاظ يف العبػػارة الواحػػدة  ،كبػػُت اعبػػو العػػاـ للسػػياؽ كذلػػك عنػػدما يصػػور

القرآف مشهدا مهما من مشاىد يوـ القيامة عند اغبشر  ،كانتشار الصحف  ،فمنهم من يناؿ كتابػو بيمينػو فيقػوؿ   :فَأَِلذب َِذْٓ
أًًَُِِ وِبَببَوُ بَِِّْْنِوِ فََْمٌُيُ ىَبؤَُْ الْزَءًُا وِبَببِْو ِِِّٔ ،ظَنَنُُ أَِِّٔ ٍَُِبقٍ سِسَذببِْو اغباقػة  ، 92-19:كمػنهم مػن ينػاؿ كتابػو بشػمالو
فيقػػوؿ ًَ :أَِلب َِْٓ أًًُِذَِ وِبَببَذوُ بِصِذَّبٌِوِ فََْمُذٌيُ َّذبٌَْْبَنِِ ٌَذُْ أًُفَ وِبَببِْذو ًٌَُْ،أَدْرِ َِذب سِسَذببِْو اغباقػة ، 92-92فاآليتػاف تػنقبلف
صورتُت ـبتلفتُت األكىل تنقل صورة شخص فرح مسركر كتصور ما ىو عليو مػن سػعادة ك رضػى  ،كاألخػرل تنقػل صػورة شػخص
نادـ مكركب  ،كتصور ما ىو عليو من تعاسة كخيبة  ،كالقارئ كىو يقرأ ىػاتُت اآليتػُت يشػعر مػن خػبلؿ جػرس ألفاظهمػا بػذلك
كلو  ،بل إنو ليحاكؿ بنفسو أف يرسم ىػو بصػوتو عنػد قراءتػو ؽبمػا ىػذا اعبػو احملػيط هبمػا  » ،كلػيس ىبفػى أف مػادة الصػوت ىػي
مظهر االنفعاؿ النفسي  ،كأف ىذا االنفعاؿ بطبيعتو إمبا ىو سبب يف تنويع الصوت  ،دبا ىبرجو فيو مدا أك غنة  ،أك لينا أك ش ّدة
 ،كدبا يهيء لو من اغبركات اؼبختلفة يف اضطرابو كتتابعو على مقادير تناسب ما يف النفس من أصوؽبا  ،مث ىو وبمل الصوت إىل
اإلهباز كاالجتماع  ،كاإلطناب كالبسػط  ،دبقػدار مػا يكسػبو مػن اغبػدة كاالرتفػاع كاالىتػزاز  ،كبعػد اؼبػدل ككبوىػا  ،فبػا ىػو ببلغػة
2
الصوت يف لغة اؼبوسيقى«.

 - 1اعبيوسي  ،التعبَت القرآٍل كالداللة النفسية  ،ص. 160
 - 2مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف كالببلغة النبوية  ،ص. 163
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ج -الفاصلة القرآنية واإليقاع :
تع ّد الفاصلة من أىم مصادر اإليقاع يف اػبطاب القرآٍل  ،كمن أبرز مبلؿبو الصوتية اؼبؤدية إىل ربقيق التناظر كالتوازم كالتناسق ،
توجب حسن إفهاـ
حبيث هبعل ذلك كسيلة للتأثَت يف اؼبتلقي  ،يعرفها الرماٍل بقولو  « :الفواصل حركؼ متشابكة يف اؼبقاطع ،
ُ
اؼبعاٍل  ،كالفواصل ببلغة  ،كاألسجاع عيب  ،ذلػك ألف الفواصػل تابعػة للمعػاٍل  ،كأمػا األسػجاع فاؼبعػاٍل تابعػة ؽبػا »، 1كيعرفهػا
2
اغبسناكم بأهنا  « :توافق أكاخر اآلم يف حركؼ الركم  ،أك يف الوزف  ،فبا يقتضيو اؼبعٌت  ،كتسًتيح إليو النفوس ».
كالفاصلة بتوافقاهتا كانتظامها يف كثَت من السور تدخل يف صلب بنية التوازم  ،إذ « أهنا تضفي على النص قيمة صوتية منتظمة
ينقسػػم السػػياؽ هبػػا إىل كحػػدات أدائيػػة تع ػ ّد معػػامل الوقػػف كاالبتػػداء  ،كتتضػػافر مػػع اإليقػػاع  ،فينشػػا مػػن تضػػافرنبا أثػػر صبػػايل»، 3
كالفاصلة تضرب بسهم يف خلق النظاـ اعبمايل الذم ىو أساس التوازم  ،كتبدك مظاىر ىػذا النظػاـ يف اطّػراد الفاصػلة يف القػرآف
4
كلو  ،كيف االلتزاـ بالوقف على معظم فواصل القرآف.
كفبا يشهد على حرص القرآف على إبراز اعبانب اؼبوسيقي يف الفواصل عبػوؤه إىل صبلػة إجػراءات أسػلوبية يف السػياؽ كيف الفاصػلة
5
منها التقدَل كالتأخَت  ،كاإلضافة كاغبذؼ  ،كاػبطف  ،كالعدكؿ عن صيغة إىل أخرل .
جملرد اؼببلءمة الصػوتية كانسػجاـ
على أ ّف ىذا ال يعٍت أف اػبطاب القرآٍل ّ
يضحي باؼبعٌت من اجل الشكل  ،كأف الفاصلة يؤتى هبا ّ
اؼبوسيقى ؛ ذلك أف فكرة الفصل بُت الشكل كاؼبضموف قد تراجعت يف الدراسات النقدية اغبديثة  ،كقد أشار السيوطي إىل ىذا
االرتباط اؼبعنوم بُت الفاصػلة كمضػموف اآليػة  ،فنقػل عػن سػابقيو أهنػم قػالوا  « :ال ربسػن احملافظػة علػى الفواصػل جملردىػا إال مػع
فأما أف هتمل اؼبعػاٍل كيهػتم بتحسػُت اللفػظ كحػده ،
بقاء اؼبعاٍل على سردىا  ،على اؼبنهج الذم يقتضيو حسن النظم كالقوايف ّ ،
6
مؤداه  ،فليس من قبيل الببلغة».
غَت منظور فيو إىل ّ
كمفػاد ىػذا أف للفاصػلة كظيفتػُت  :إحػدانبا فنيػػة كأخػ رل ببلغيػة دالليػة ذبعػل الفاصػلة تتعػػانق مػع اآليػة مػن غػَت قلػق كال تنػػافر ،
فيجمو التعبَت القرآٍل بذلك بُت التناسق اؼبوسيقي  ،كالتناسق اؼبوضوعي  ،بُت العػرض الفػٍت كالغػرض الػديٍت  ،يقػوؿ أضبػد بػدكم
»  ،كتأيت الفاصلة يف القرآف مستقرة يف قرارىا  ،مطمئنة يف موضعها  ،يتعلق معناىا دبعٌت اآلية كلها  ،حبيث لػو طرحػت الخت ّػل
اؼبعٌت كاضطرب الفهم ». 7
 - 1الرماٍل  ،إعجاز القرآف  ،ص. 89
 - 2ؿبمد اغبسناكم  ،الفاصلة يف القرآف  ،ط ، 2دار عماف  ،عماف  ، 1986 ،ص. 29
 - 3ؿبمد سعيد رمضاف البوطي  ،البياف يف ركائع القرآف  ،ج ، 1ص . 195
 - 4ؿبمد اغبسناكم  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 192
 - 5ؿبمد السيد سليماف العبد  ،من صور اإلعجاز الصويت يف القرآف الكرَل  ،اجمللة العربية للعلوـ اإلنسانية  ،ع ، 1989 36السنة التاسعة  ،ص . 92
 - 6ال سيوطي عبد الرضبن بن أبو بكر  ،معًتؾ األقراف يف إعجاز القرآف  ،تح  :حسن ضياء الدين عًت  ،ط ، 4دار اؼبكتبات  ،اؼبملكة العربية السعودية  ،ج، 1
ص. 42
 - 7أضبد اضبد بدكم  ،من ببلغة القرآف  ،ص . 65
398

الفصل الخامس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرائق القرآن في تأثيره النفسي
كما دامت الفاصل ة القرآنية جزء من اؼبعٌت  ،فقد يكػوف ىػذا اؼبعػٌت نفسػيا  ،إذ الفواصػل كسػائل ال غايػات  ،كسػائل للتعبػَت عػن
اؼبشاعر كاألحاسيس .
إذ الفاصلة القرآنية عدا كوهنا إسهاما بارزا يف ربقيق التوازف الصويت  ،ىي -يف الوقت نفسو -مشتملة على الكثػَت مػن اعبوانػب
النفسية كدكف أف لبوض يف ما قالو الباحثوف يف السجع كالقافية كبُت السجع كالفاصلة القرآنيػة  ،نريػد أف نقػف علػى عنػد دكرىػا
يف التأثَت على نفوس اؼبتلقُت  ،كما اشتملت عليو من اعبوانب النفسية .
إ ّف صبػػاؿ الت ػوازف الػػذم تشػػتمل عليػػو الفواصػػل يكمػػن يف الواقػػع النفسػػي  ،جبانػػب اإليقػػاع اللفظػػي حي ػث يقػػوـ يف االعتػػداؿ يف
مقاطع الكبلـ  ،كالطبع يبيل إىل االعتداؿ ذلػك أف « مػا انتهػت آيػة قرآنيػة إال بفاصػلة مبلئمػة كػل اؼببلءمػة ؼبعناىػا  ،مسػتقرة يف
1
سرىا».
قرارىا  ،مطمئنة يف مكاهنا  ،غَت نافرة كال قلقة  ،ك ّ
لكن األفهاـ قد تتضاءؿ عن إدراؾ ّ
كفواصل القرآف ىذه عدا كوهنا أبرز مصادر كدعائم اإليقاع القرآٍل  ،فهي اليت زادت من لفت أنظار اؼبشركُت كفصحاء العػرب ،
إذ ىػم علػى علػم بالشػػعر كقوافيػو كالنثػر كأسػػجاعو كلكػن القػرآف الكػػرَل قػد صبػع بػػُت ؿباسػن ىػذه الفنػػوف كزاد عليػو  ،مػن غػػَت أف
يكوف ذلك متكلفا أك مقاما على حساب اؼبعٌت  ،كما كاف وبصل مع من ينظم الشعر أك ينسج النثر « فالنظم القرآٍل يف تأليفو
كلو لو رنُت اؼبوسيقى  ،فقد جرل العػرب كتّابػا كشػعراء كخطبػاء علػى أف هبػددكا الػنظم يف فاصػلة سػجع  ،أك قافيػة شػعر  ،لكػن
2
نظم القرآف كنغمو ينبعث من كلماتو كأسلوبو».
فالفواصل اليت تنتهي إليها آيات القرآف  ،ما ىي إال صورة تامة لؤلبعاد اليت تنتهي هبا صبل اؼبوسيقى  ،كىي متفقة مػع آياهتػا يف
قػرار الصػػوت اتفاقػػا عجيبػػا يبلئػػم الصػػوت كالوجػػو الػػذم يسػػاؽ إليػػو دبػػا لػػيس كراءه يف العجػػب مػػذىب « كتراىػػا أكثػػر مػػا تنتهػػي
بالنوف كاؼبيم  ،كنبا اغبرفاف الطبيعياف يف اؼبوسيقى نفسها  ،أك باؼبد كىو كذلك طبيعي يف القرآف». 3
كقػػد أشػػار الكثػػَت إىل أ ّف ىػػذا النظػػاـ الػػذم قبػػده يف الفواصػػل جػػاء منسػػجما مػػع مػػا سبيػػل إليػػو الػػنفس اإلنسػػانية « إف ىنػػاؾ مػػيبل
غريزيا يف كل كتلة من عػدة مقػاطع تشػبو الفقػرات القصػار أك العبػارات الصػغَتة  ..فػإذا تػرددت يف أكاخػر الكتػل الصػوتية مقػاطع
بعينهػػا شػػعرنا بسػػهولة ترديػػدىا  ..كالكػػبلـ اؼبػػوزكف ذك ال ػنغم اؼبوسػػيقي يثػػَت فينػػا انتباىػػا عجيبػػا  ،كذلػػك ؼبػػا فيػػو مػػن توقّػػع ؼبقػػاطع
خاصة تنسجم مع ما نسمع بو من مقاطع. 4»...
كؽبػػذا ال عجػػب أف قبػػد الفاصػػلة القرآ نيػػة تػػؤدم دكرا اكػػرب يف اإليقػػاع اؼبوسػػيقي كيف النظػػاـ اعبمػػايل  ،كيبػػدك مظػػاىر النظػػاـ يف
الفاصلة من أكثر من جانب  ،كال شك أف ىذا النظاـ ىو الذم يكوف لو األثر يف النفوس  ،إذ النظاـ يف العمل الفٍت ىو الذم

 - 1بكرم شيخ أمُت  ،التعبَت الفٍت يف القرآف الكرَل ص. 210
 - 2أبو زىرة  ،اؼبعجزة الكربل  ،ص. 265
 - 3مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف  ،ص. 246
 - 4إبراىيم أنيس  ،موسيقى الشعر  ،ص. 11
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يثػَت التوقعػات أكال  ،مث يشػبعها ثانيػػا فحػُت تلتػزـ فاصػػلة أك أكثػر « الػواك كالنػوف» يتوقػػع اؼبرتػل تكػرار ىػػذه الفاصػلة مػن جديػػد ،
كحُت يتحقق توقعو وبدث لديو اإلشباع فيتطلع مرة ثانية كىكذا دكاليك. 1
فالفاصلة القرآنية إيقاع موسيقي يًتؾ أثره يف نفوس مستمعيو  ،ىذا اإليقاع اؼبوسيقي لػو أشػكاؿ متعػددة ينشػأ عنهػا ىػذا التنػاغم
اإليقاعي .
كليست فواصل القرآف على مبط كاحد – كما ىو معلوـ -إذ بعضها ينتهي باليػاء كالنػوف  ،كبعضػها بػالواك كالنػوف كبعضػها باليػاء
اؼبش ّددة  ..إىل غَت ذلك من أمباط الفاصلة  ،كالذم يعنيا ىنا أف الفواصل يف السورة الواحدة تشمل ألوانا من اإليقاع الفػٍت ىػذا
 ،فتارة قبد :
أ-
ب-

سورة كاملة على ركم كاحد ال ىبتلف منها آية  ،مثاؿ ذلػك « :سػورة اؼبنػافقوف» إذ كػل فواصػلها إمػا يػاء كنػوف أك
كاك كنوف  ،كىذا النوع من الفواصل أكثر ما قبده يف اآليات اؼبدنية .
على حُت قبد بعض اآليات تتوسط مبطا معينا سػارت عليػو السػورة  ،فتخػالف ذلػك الػنمط – كىػو كثػَت – فبينمػا
تنتهػػي اآليػػات بػػركم معػػُت  ،قبػػد أف آيػػة أك آيتػػُت أك أكثػػر خرجػػت عػػن ى ػذه القاعػػدة  ،كىػػذا إضػػافة إىل كونػػو
يضيف معٌت جديدا فهو يف الوقت نفسو لو مقصود إيقاعي  ،إذ فيو من إثارة التوقع ما فيو  ،كفيو إحداث صدمة
للتوقع عن طريق اؼبفاجأة  ،كيبكن أف يطلق عليو « اإليقاع اؼبفاجئ أك داللة التغيَت» .

كأمثلة ىذا النمط كثَتة  ،كىذا النمط قبده يف أغلب السور الطويلة  ،كلعل من كظائفها  ،اػبركج بالنفس عن الرتابة اليت قد
ربدث اؼبلل أحيانا  ،فتثَت فيو االنتباه  ،كتوقظ التفكػَت  ،كذبػدد النشػاط الػذىٍت  ..كهبػذا نبلحػظ أف ؽبػذا الػنمط مػن التغيػَت
أثرا نفسيا يلقيو على أذف السامع .
ت-

كىناؾ مبػط آخػر مػن مبػط الفواصػل السػور القرآنيػة كىػو التسػاكم  ،إذ تتسػاكل فيػو األكزاف يف صبيػع اآليػات اؼبتتاليػة
تساكيا ال ذبد فيو خلبل  ،كأبرز مواضعو الربع اػبَت من القرآف كما يف سورة النجم .

ىذا التساكم ىبلق جوا نفسيا معينا  ،كقد قبد يف السورة الواحدة أكثػر مػن مبػط أم « كػل ؾبموعػة مػن اآليػات علػى ركم
معُت  ،كىذا يف الغالب يكوف تبعا للموضوع اؼبتحػ ّدث عنػو  ،إذ الفاصػلة مػن ىػذا النػوع زبلػق جػوا نفسػيا معينػا  ،كإذا تغ ّػَت
ّ
موضوع اغبديث الحظنا مبطا آخر من التساكم انسجم مع اؼبوضوع  ،كلعل أكضح ىذا النوع ما نلمسو يف سػورة العاديػات
2
كمثلها سورة مرَل».

 - 1ؿبمد اغبسناكم  ،الفاصلة يف القرآف  ،ص. 190
 - 2اؼببارؾ ؿبمد ؿبمد  ،دراسة أدبية لنصوص من القرآف  ،ط ، 4دار الفكر  ،بَتكت 1392 ،ىػ1983ـ  ،ص. 18
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ث-

كمػا قبػد أحيانػا عػدـ انتظػاـ الفواصػل األكىل مػػن السػورة  ،مث انتظامهػا فيمػا بعػد كذلػك يف مثػل سػػوريت ( ص) ﭽ
ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ ص  ( ، 1 :شقاؽ  ،منػاص كػ ّذاب  ،عجػاب  ،يػراد  ،اخػتبلؽ) مث تنػتظم الفاصػلة ،
ككل ذلك يتناسب مع السياؽ .

فالفاصلة هتدؼ يف الغالب األعم إىل نقل القارئ كاؼبستمع إىل جػو اغبػديث  ،فهػي إسػهاـ يف هتيئػة جػو اؼبوضػوع اؼبتحػ ّدث
عنو  ،كىذا مبط من أمباط األثر النفسي للفواصل القرآنية .
فمػػن األمثلػػة الػػيت سػػاقها القػػدامى علػػى رعايػػة الفاصػػلة قولػػو تعػػاىل  :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ طو . 68-66 :
عما يوفّره تأخَت الفاعل ( موسى ) من تواز صويت كانسجاـ موسيقي بينو كبُت بقية الفواصل  ،سػواء مػا تقػ ّدـ عليهػا
فضبل ّ
 ،أك ما تأخر عنها  ،فإنّو يثَت النفس لتتشوؽ إىل فاعل ( أكجس)  ،فإذا جاء بعد أف تأخر كقع يف النفس دبوقع، 1
فضػػبل عػػن أ ّف تقػػدَل ( يف نفسػػو ) إشػػارة س ػريعة إىل ثبػػات موسػػى  كرباطػػة جأشػػو أمػػاـ ـبيلػػة اؼبتلقػػي  ،إذ إ ّف ىػػاجس

أحس بو كػاف يف نفسػو كمل يكػن يبػدك علػى كجهػو كعلػى حركاتػو  ،مثّ إ ّف تػأخَت (موسػى) ليػوحي ذلػك بقػرب
اػبوؼ الذم ّ
التقارب اؼبوقعي بُت اؼبفردات الثبلث ( نفسو  ،خيفػة  ،موسػى) ليػوحي ذلػك بقػرب اػبػوؼ مػن الػنفس كالتصػاقو هبػا
يف خفػاء  ،كذلػػك خبػػبلؼ مػػا لػػو كػػاف التعبػػَت علػػى أصػػل رتبتػػو النحويػػة ( فػػأكجس موسػػى يف خيفتػػو)  ،فيتباعػػد اػبػػوؼ مػػن
النّفس شيئا ما بسبب كقوع حرؼ اعبر (يف) بينهما) .

كحُت يػذكر لنػا القػرآف موقػف السػحرة كىػم يعلنػوف اإليبػاف  ،يُػرل أنّػو يقػ ّدـ ( ىػاركف) علػى (موسػى) الػذم ىػو أفضػل منػو

منزلة  ،كذلك يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ طو  70 :مع أنو يق ّدـ موسى على

ى ػ ػػاركف يف الفاص ػ ػػلة أيض ػ ػػا يف مث ػ ػػل قول ػ ػػو  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ األع ػ ػ ػراؼ – 121 :

122كيف مواضع غَتىا .
كعلى الرغم من أف تقدَل ىاركف على موسى يف اؼبوضع اؼبذكور هبعل الفاصلة تتماشى إيقاعيا مع بقيػة الفواصػل اؼببنيػة علػى
يصور اغبالة النفسية اليت كػاف
األلف اؼبقصورة  ،فيكوف ىناؾ صباؿ التوازم  ،إال أنو ال ىبلو من كجو بياٍل كغرض نفسي « ّ
السحرة  ،ؼبا ظهرت معجزة موسى  ، فألقوا ُس ّجدا يتلعثموف يف الشهادة  ،كحاؿ العبػد الػذم فػرح بلقػاء راحلتػو
عليها ّ

 - 1الزركشي  ،الربىاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 1ص. 62
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بعد ضياعها» ، 1ككاف الصدمة النفسية كسرعة استجابتهم للحق ال تدعاهنم يفكركف يف تقدَل ىذا على ذاؾ حسب درجػة
القرب من اهلل ؛ ألف ىم السحرة حينذاؾ ىو التّوجو إىل اهلل كاإلقباؿ عليو  ،كليس التفكَت يف الًتتيب .
كقػد يكػوف للتقػدَل سػبب يقتضػيو السػياؽ كيتصػل باإلشػارة النفسػية  ،كىػو أف ىػذا اؼبوضػع ىػو اؼبوضػع الوحيػد الػذم وبػػدثنا
القرآف عن اػبوؼ الػذم أضػمره موسػى سػاعة اؼبواجهػة مػع السػحرة  ،ككػاف حريػا بػو أف ال ىبػاؼ  ،ككػاف ىػاركف  أكىل
بػػاػبوؼ منػػو  ،ألنػػو مل يشػػاىد مػػا شػػاىده موسػػى  ، مػػن انقػػبلب العصػػا حيَػػة  ،كمل يب ػر بتجػػارب اػبػػوؼ  ،كمل يشػػرؼ
دبناجػػاة اغبػػق  ،لكنّػػو مل يكػػن خائفػػا  ،فكػػاف يف تقػػدَل ىػػاركف إشػػارة إىل فضػػلو كالتنويػػو دبػػا كػػاف منػػو مػػن ربطػػة جػػأش كثبػػات
2
جناف.
ػأهنم يغلبػػوف يف اؼببػػاراة  ،فلمػػا جػػاء األمػػر علػػى
كيػػذكر ؽبػػذا التقػػدَل علػػة نفسػػية أخػػرل  ،كىػػي أ ّف السػػحرة كػػانوا علػػى يقػػُت بػ ّ
خػبلؼ مػػا أيقنػوا بػػأهنم اؼبفػاجئ  ،فكػػاف مػن اؼبناسػػب أف يػأيت التعبػَت عػػن ذلػك مقلوبػػا  ،كأف يقػ ّدموا الفاضػػل علػى مػػن ىػػو
ػب اغبقيقػة يف االعتقػاد ،
ػب اغبقيقػة يف التعبػَت يسػاير قل َ
أكثر منو فضبل ،ليواكػب ذلػك قلػب مػا كػانوا يعتقدكنػو  ،فكػاف قل ُ
كبذلك يناسب ىذا التقدَل شكبل كمضمونا مع حالتهم النفسية. 3
كقػػد يزيػػد القػػرآف ألػػف اإلطػػبلؽ إىل الفاصػػلة لت ػوازم الفواصػػل األخػػرل يف نسػػقها اإليقػػاعي  ،كتضػػيف إىل عناصػػر الت ػػأثَت
الوجداٍل عنصرا صػوتيا يعطػي اجملػاؿ للقػارئ ح ّػىت يػًتًل  ،كذلػك عػبلكة علػى مػا ربققػو تلػك الزيػادة مػن فائػدة معنويػة تضػفي

علػػى التعبػػَت قيمػػا دالليػػة جديػػدة يف جانبهػػا النفسػػي  ،كمػػن ذلػػك قولػػو تعػػاىل  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﭼ األحزاب 67 – 66 :
 ،يػُػرل أ ّف األلػػف زيػػدت علػػى كلمػػيت ( الرسػػوال – السلسػػبيبل ) الػواقعتُت يف الفاصػػلة مػػع أ ّف ح ّقهمػػا الفػػتح مطلقػػا دكف م ػ ّد
الفتحػة حػىت تكػوف ألفػا « كىػذه األلػف ال تكمػن فائػدهتا يف ؾب ّػرد الوقػوؼ كالداللػة علػى أ ّف الكػبلـ قػد انقطػع كأ ّف مػا بعػده
مستأنف حسب  ،بل تكمن يف اعبمػاؿ الصػويت كالتناسػق الػذم ربدثػو يف اآليػة إىل جانػب اؼبػ ّدات الطويلػة اؼبتتابعػة اؼبنطلقػة
الغصػات اؼبتحشػرجة
السماء ،
تصور نوعا مػن اآلىػات أك ّ
كتسهم إسهاما كبَتا يف الداللة اؼبعنوية أيضا  ،إذ إهنا ّ
صاعدة يف ّ
ُ
كيعضوف أصابع النّدامة على ما فرطوا يف جنب اهلل». 4
رب العزة ّ ،
يف حناجر الكافرين  ،كىم ينادكف ّ

 - 1ؿبمد اغبسناكم  ،الفاصلة يف القرآف  ،ص. 120
 - 2فضل إحساف عباس  ،إعجاز القرآف الكرَل  ،ط ، 5دار الفرقاف  ،عماف  ، 2004 ،ص ، 220-219كفضل حسن عباس  ،القصص القرآٍل إوباؤه كنفحاتو ،
ط ، 1دار الفرقاف  ،عماف  ، 1987 ،ص . 247
 - 3عبد اعبواد ؿبمد طبق  ،دراسة ببلغية يف السجع كالفاصلة القرآنية  ،ط ، 1دار األرقم  ،القاىرة  ، 1993 ،ص. 182
 - 4نعيم اليايف  ،قواعد تشكّل النغم يف موسيقى القرآف  ،ؾبلة الًتاث العريب  ،العدداف ( ،)16-15ارباد الكتاب العرب  ،دمشق  ، 1984 ،ص. 143
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كالتّأمل يف ـبرج الصوت يساعدنا على مدل مبلءمتو ؽبذا اؼبوقف النفسي  ،إ ّف « ساعة النطق باأللف ينفرج الفم أقصى ما
يكوف االنفراج  ،كىبرج اؽبواء من اجملرل دكف انفجار أك احتكاؾ» ، 1كىذا االتساع يف الػنّفس يتّسػق مػع اآلىػات الػيت يبثّهػا
بالصراخ كالعويل فالفاصلة ّإمبا « جاءت باؼب ّد ألنو مناسب ؼب ّد الصوت بالبكاء كرفعو». 2
كيصور امتداد األصوات ّ
النادـ ّ ،
كفبػػا يسػػتأنس بػػو يف أ ّف زيػػادة األلػػف مل تكػػن جملػ ّػرد االنسػػجاـ الصػػويت ىػػو ؾبػػيء كلمػػة ( السػػبيل) يف السػػورة نفسػػها بػػدكف

األل ػػف  ،كذل ػػك يف قول ػػو تع ػػاىل  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ األح ػزاب  4 :كك ػػاف باإلمك ػػاف إط ػػبلؽ
فتحها لتكوف ألفا تشكل نغما موسيقيا كاحدا مع بقية فواصل السورة  ،غَت أف » تأمل اؼبعٌت يظهػر علػة التضػحية دبوسػيقى
الفاصػػلة يف تناغمهػػا  ،فهػػذا اعبػػزء مػػن اآليػػة يػػتكلم علػػى قػػوؿ اغبػػق  ،كىدايػػة السػػبيل  ،كاغبػ ّػق كسػػبيل اؽبدايػػة ّإمبػػا يليػػق هبمػػا
ػك يف أ ّف اإلحسػاس النفسػي بالثبػات يكػوف مػع الصػوت الصػامت غػَت اؼبتبػوع دبصػوت
الثبػات كاالسػتقرار يف الوقػف  ،كالش ّ
أظهر منو مع الصامت اؼبتبوع دبصوت طويل». 3
كشػػبيو ذلػػك إطػػبلؽ كلمػػة ( الظنونػػا) يف قولػػو تعػػاىل  :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ األحزاب  10 :ككأف األلف بإطبلقها سبثػل امتػداد الظنػوف السػيئة
يتصورىا  ،كصبع ( الظنوف) علػى خػبلؼ اؼبػألوؼ يف اؼبصػادر لتنبيػو
باهلل إىل أقصاىا  ،كبلوغها إىل أبعد ما يبكن للخياؿ أف ّ
الشدة .
اؼبتلقي على مركز الثقل يف اآلية  ،كىو فضح نفوس أساءت الظن برّهبا يف مواقف ّ
كمػػا قيػػل عػػن ألػػف اإلطػػبلؽ يقػػاؿ عػػن ىػػاء السػػكت يف قولػػو تعػػاىل  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮢﮣﮤﮥ ﮦ ﮨﮩﮪﮫ ﮭﮮ ﮯ ﮱﯓ ﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯮ ﯯ ﯰ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ اغباقة . 29 – 19 :
السكت مسبوقة ب صوت الياء يضفي علػى الػنص نغمػة صػوتية موحػدة كيبنحػو إيقاعػا موسػيقيا رخيػا
إف انتهاء الفواصل هباء ّ
يتسػاكؽ مػع التعبػَت عػن الفرحػػة الغػامرة حينػا  ،كعػن اغبػزف القاتػػل حينػا آخػر ككػأف اؽبػاءات اؼبلحقػػة بيػاء اؼبػتكلم أغاريػد فػػرح
كآىػػات تػػرح كاؼبتلقػػي وبػػس هبػػذا كذاؾ حػػُت يػػدرؾ أف النغمػػة يف مشػػهد النػػاجُت تتشػػابك مػػع ألفػػاظ كتراكيػػب تػػدؿ علػػى أف
الفوز قػد مػؤل جػوانح صػاحبو غبطػة كسػركرا  ،حػىت ال يكػاد اؼبوقػف يسػعو مػن الفرحػة كال يبلػك اؼبتلقػي أيضػا أف يتفلػت مػن
النربات اآلسفة كاآلىات اغبزينة اليت يبثها الفاجر النادـ يف اؼبشهد اؼبقابل ك« الرئة اغبزينػة اغبسػَتة اؼبديػدة يف طػرؼ الفاصػلة
 - 1نعيم اليايف  ،حركؼ القرآف دراسة داللية يف علمي األصوات كالنغمات  ،ؾبلة الفيصل  ،ع  ، 102السنة التاسعة  ،أيلوؿ  ، 1985 ،ص. 106
 - 2فاضل صاحل السامرائي  ،التعبَت القرآٍل  ،دط  ،دـ  ،دت ،ص.104
 - 3حساـ النعيمي  ،أحباث يف أصوات العربية  ،ط ، 1دار الشؤكف الثقافية العامة  ،بغداد  ، 1998 ،ص. 146 -145
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السػاكنة كيف يػػاء العلػػة قبلهػػا بعػػد اؼبػػد بػاأللف  ،يف ربػػزف كربسػػر ىػػي جػػزء مػػن ظػبلؿ اؼبوقػػف اؼبوحيػػة باغبسػػرة كاألسػػى إوبػػاء
1
عميقا بليغا».
كؼبا كانت االىتزازات الصوتية غبرؼ {اؽباء} ربدث يف اغبلق قريبػا مػن جػوؼ الصػدر فػإف ىػذا اؼبخػرج قػد جعػل اىتزازاتػو
الصوتية أكثر عرضة للتأثر اؼبباشر بشػىت االنفعػاالت الػيت ذبػيش يف الصػدر كمػا أف الرقػة اؼبتناىيػة يف أنسػجة ـبرجػو يف اغبلػق
قد جعلتو أكثر طواعية إلرادة الناطق بو كأسلس قيادا  ،فمنحت صوتو اؼبهتز قدرة فائقة علػى التكيػف مػع اغبػاالت النفسػية
كاؼبشاعر اإلنسانية اليت تعتمػل يف نفػس صػاحبها  ، 2كىػذه اػبصػائص برمتهػا جعلػت اؽبػاء أقػدر األصػوات علػى التعبػَت عػن
اؽبيجاف النفسي سواء أكاف ذلك إهبابيا مثلما كاف يف فرحة الناجُت أـ كاف سلبيا مثلما ذبسد يف تشاؤـ اؼبعذبُت .
كما زاد من صبالية الػنص ىػو تلػك اؼبوازنػ ة الصػوتية بػُت فواصػل اؼبشػهدين كىػي مػوازاة بعيػدة اؼبػدل جػاءت امتػدادا للػًتابط
العضوم بػُت القسػمُت اؼبتقػابلُت علػى كجػو التضػاد  ،فاآليػة األكىل يف كػل مػن القسػمُت تنتهػي بوحػدة صػوتية متشػاهبة كىػي
كتابيو كاآلية الثانية فيهما تنتهي بػ حسابيو  ،أما فاصلة اآلية الثالثة يف الشقُت فل تتماثل سباثبل تاما بل سباثبل شبو تاـ راضية
يف األكؿ قاضية يف الثاٍل أم كاف التماثل على أساس اعبناس غَت تاـ كانتهت اآلية الرابعة يف اؼبشهدين دبا يشبو اآلية الثالثػة
إذ يلحظ اعبناس غَت التاـ بُت عالية ك ماليو .
كىذا التوازم الصويت بُت الفواصل تتخللو زبالفات جزئيػة يف اؼبسػتول الػداليل  ،كيف طريقػة التعبػَت ؛ ذلػك أف اؼبشػهد الثػاٍل
أطوؿ إذا قيس باؼبشهد األكؿ  ،فالوقفة اليت كقفها البائس طويلة كحسرتو مديدة ك« السياؽ يطيل عػرض ىػذه الوقفػة حػىت
التحسػر سيمضػي بػبل غايػة  ،كذلػك مػن عجائػب العػرض يف
ليخيّل إىل السػامع أهنػا ال تنتهػي إىل هنايػة  ،كأ ّف ىػذا ّ
التفجػع ك ّ
إطالػػة بعػػض اؼبواقػػف كتقصػػَت بعضػػها  ،علػػى كفػػق اإلوبػػاء النفسػػي الػػذم يريػػد أف يًتكػػو يف النفػػوس  ،كىنػػا يُػراد طبػػع موقػػف
3
اغبسرة إوباء الفجيعة من كراء ىذا اؼبشهد اغبسَت  ،كمن مثّ يطوؿ كيطوؿ يف تنغيم كتفصيل».
كالتخالف الثاٍل ىو أف اؼبؤمن لفرط فرحو يهتف أماـ اعبمػوع اغباشػدة داعيػا إيػاىم اؼبشػاركة الوجدانيػة يف اإلحسػاس بػالفرح
بقولو ( ىاؤـ اقرأكا كتابيو)  ،أما الفاجر فبل يتحاكر إال مع ذاتو  ،كال يرتد إال إىل نفسو  ،فيقوؿ ( :يا ليتٍت مل أكت كتابيو).
كقد يعمد التعبَت القرآٍل يف الفاصلة إىل اختيار لفظ دكف آخر من مثل اختيػار لفػظ (األفئػدة) يف قولػو تعػاىل  :ﭽ ﭼ ﭽ
ﭾ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ اؽبمزة . 7 – 6 :
ففضبل عن أف اختيار( األفئدة) وبػافظ علػى التوافػق الصػويت بػُت الفواصػل  ،إال أنػو يفيػد نكتػة ببلغيػة يف اإلشػارة إىل البعػد
النفسي  ،ذلك أف « القلب قد يطلق يف العربية على العضو العضلي اؼبعركؼ من أعضػاء اعبسػم  ،أ ّمػا الفػؤاد فػبل يطلػق إال
 - 1سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،مج ، -ص. 3682
 - 2حسن عباس  ،خصائص اغبركؼ العربية كمعانيها  ،دط  ،منشورات دار الكتاب العريب  ،دمشق  ، 1998 ،ص. 194
 - 3سيد قطب  ،اؼبرجع السابق  ،مج  ، 6ص. 3682
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على اؼبعنوم من موضع الشعور كالعواطف كالعقيدة كاؽبواء  ،إهنا موضع الوجداف كالشعور  ...كإذف يكوف إيثار األفئػدة ىنػا
ال لنسػػق الفاصػػلة فحسػػب  ،كلكنػػو كػػذلك لتخلػػيص األفئػػدة مػػن حػػس العضػػوية الػػيت تػػدخل علػػى داللػػة لفػػظ القلػػوب يف
1
اؼبألوؼ من لغة العرب  ،إذ نستعمل القلب دبعناه العضوم  ،كال نستعمل الفؤاد هبذا اؼبعٌت قط ».
علػى أف الػتمكن اللغػوم مػن خػػبلؿ الفػركؽ بػُت اللفظػُت ال يكفػػي كحػده يف تعليػل االختيػار يف اؼبوقػػع  ،بػل البػد مػن بسػػط
يفسر العذاب الذم يناؿ النّفس. 2
اعبانب النفسي من خبلؿ بياف أنبية األفئدة على القلوب بشكل كاضح  ،فبا ّ
يضاؼ إىل ذلك أف انتقاء ( األفئدة) باؼبعٌت اؼبذكور يتناسب مع مكمن الشاعر الذم يصدر منو يصػدر منػو اؽبَمػز كاللمػز ،
ككأف الًتكيز عليو جاء ليقابل ذبريح الشعور الذم كاف يقصده ىذا الساخر اؽبازئ يف الدنيا .
كلو جاء ( القلوب) مكػاف ( األفئػدة) بػاؼبعٌت اؼبػذكور ؼبػا كػاف ىنػاؾ اضػطراب يف تشػاكل حػركؼ الػركم  ،كيف إوبػاء الداللػة
كإمبا وبدث ما يشبو كسر البنية اؼبقطعية أيضا  ،ذلك أ ّف الفواصل الثبلث تتشكل كما يأيت :
كحسب ّ ،
موقدة (:ـ – ُُ ك/ؽ – َُ/دْ ُْ -ة) ( مقطع طويل +مقطع قصَت +مقطع طويل) .
ؼ/ئػ /ُِ -دْ َُ -ق) ( مقطع طويل  +مقطع قصَت  +مقطع طويل) .
أفئدة  ( :أْ َُ -
فبَُ ْد َد َد ْه  ( :ـ – ُُ /ـْ َُ -د /د/َُ -دْ َُ -ة) ( مقطع قصَت +مقطع طويل+مقطع قصَت+مقطع طويل) .
ب) أحػدنبا قصػَت كاآلخػر مديػػد  ،كمػن مثّ فػبل يكػوف شبّػة تناسػػق يف
أمػا ( قلػوب) فيتشػكل مػن مقطعػػُت ( ؽ /ُُ -ل ػ ْ ُُُ ُُ -
ؿبل ( األفئػدة)  ،كيلحػظ أف الفاصػلة
حل ( قلوب) ّ
زمن النطق بُت ىذين اؼبقطعُت كبُت ما هباكرنبا من اؼبقاطع األخرل لو ّ
الثالثة تزيد مقطعا قصَتا يف البداية  ،كؽبذه الزيادة داللتها يف تصوير امتداد األعمدة يف النّار. 3
 الياء اؼبش ّددة ربدث إيقاعا ىدائا كموسيقى تصويرية منسجمة مع اعبو العاـ كما يف سورة مرَل . السػُت اؼبهموسػػة اػبفيػة  ،الػػيت تتناسػب كجػػو السػػورة فمػثبل قبػػدىا يف سػورة التكػػوير فهمسػها يتناسػػب كسػريافالليل الذم يغش النهار قاؿ تعاىل :
بينمػا السػػُت يف سػػورة النػػاس  ،وبػػدث تكػراره يف الػػنفس كسوسػة كاملػػة تناسػػب كسوسػػة اػبنػػاس  ،كىػػذا ىػػو اعبػػو
اؼبوسيقي اؼبؤثر . 4

 - 1عائشة عبد الرضباف  ،التفسَت البياٍل للقرآف  ،ج ، 2ص. 178
 - 2أضبد ياسوؼ  ،صباليات اؼبفردة القرآنية  ،ص. 316
 - 3صاحل مبل عزيز  ،اإلشارة النفسية يف القرآف الكرَل  ،ص . 33-330
 - 4سيد قطب  ،التصوير الفٍت  ،ص.80
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شبػػة جوانػػب نفسػػية أخػػرل تنطػػوم عليهػػا الفواصػػل القرآنيػػة غػػَت اؼبظػػاىر النفسػػية الػػيت منشػػؤىا الشػػكل كاإليقػػاع  ،فالفواصػػل
القرآنية تأيت يف كثَت من األحياف مع ّػربة عػن جوانػب نفسػية أخػرل  ،إذ اؼبعػركؼ أف الفاصػلة القرآنيػة ؽبػا صػلة كثيقػة دبوضػوع
كمعٌت اآلية اليت جاءت فيها  ،بػل أحيانػا ال يبكننػا الوقػوؼ علػى اعبوانػب النفسػية لآليػة إال مػن خػبلؿ النظػر يف فاصػلتها ،
فكم من فاصلة كانت ىادية ككاشفة لنا عن جوانب نفسية يصعب علينا ربصػيلها لػو صػرفنا النظػر عػن فاصػلتها حػىت كغػن
طاؿ النظر فيها كما ىو اغباؿ يف مبط التكرار يف الفاصلة ، 1الرافعي  «:ككيف ال ترل يف فواصلها إال ىػذا اغبػرؼ " السػُت
" الذم ىو أش ّد اغبركؼ صفَتا  ،كأطرهبا كوقعها من ظبع الطفل الصغَت  ،كأبعثها لنشاطها كاجتماعو». 2
 الفواصل الػيت تنتهػي بأحػد حػركؼ القلقلػة  ،كقبلػو حػرؼ مػد  ،كمػا يف سػورة " ؽ" ك " الػربكج " كىػذا النػوعػدب اػبػوؼ يف الػنفس  ،كيصػور الػنفس الىثػة مػن إنػذار صػوت ىػذا
من الفاصلة ينبئ عن الرىبػة يف الصػدر  ،كي ّ
اغبرؼ اؼبقلقل اؼبشبع كاؼبش ّدد كاؼبسبوؽ باؼبد .
{أزا -
 أما الفواصل اؼبنتهية بأحرؼ مش ّددة مل يسبقها حرؼ م ّد  ،كتبعها األلػف الّلينػة مثػل أكاخػر سػورة مػرَل ّّإدا -ى ّدا} _ ىذا اعبرس كظلو يصور تلك اغبركة اؼبتحدث عنها من الضخامة كالفظاعة .
 بعػض الفواصػػل الػػيت تكػوف علػػى كزف فاعلػػو مثػل { الواقعػػة عاتيػػة الغاشػية القارعػػة خاطئػػة ناديػو الزبانيػػة } فيهػػاتنشيف لػآلذاف كتناسػب مػع الصػيحات الراعػدة كالنػداءات اؼبتكػررة كاإليقاعػات اؼبزلزلػة  ،فالػدقات أشػبو مػا تكػوف
بالرعد كاإليقاع أشبو ما يكوف بالقصف  ، 3ىذا النمط من الفواصل قبده يف الغالب عند اغبديث عػن أىػواؿ يػوـ
القيامة ؼبا فيو من تصوير للفزع كالرعب كالكرب .
 اغبػػرؼ اؼبشػػدد الػػذم يليػػو ألػػف مثػػل {دعػػا دكػػا صػػفا  }...أشػػبو مػػا يكػػوف بػػالعرض العسػػكرم كاؼبوسػػيقىالعسكرية اؼبنتظمة الدقات  ...،كغَت ذلك فبا يدخل ربت ىذا النوع كثَت .
كىكذا قبد أف الفواصل القرآنية تتنوع كزبتلف  ،كىػذا بػدكره وبػدث تنوعػا يف اإليقػاع كتنوعػا يف التناسػق الفػٍت  ،مث ىػو يعػرب عػن

معػاف نفسػية قػد ال تكػوف بػارزة بشػكل مباشػر كمػا أبػدع مػػا قالػو سػيد قطػب  «:يتنػوع نظػاـ الفواصػل كالقػوايف كمػا تتعػدد ألػواف

اإليقاع اؼبوسيقي  ،أمػا نظػاـ الفواصػل كالقػوايف فقػد الحظنػا أنػو يتنػوع يف السػور اؼبختلفػة  ،كقػد يتنػوع يف السػورة الواحػدة  ،فأمػا
تنوعو يف السور في ختلف بالقياس إىل الفواصل بُت الطوؿ كالتوسط كالقصر  ،كىو أشبو باختبلؼ حبور الشعر يف الديواف الواحػد
كقصػػارل مػػا يق ػػاؿ فيػػو  :أف الفواصػػل تقص ػػر غالبػػا يف السػػور القص ػػار  ،كأهنػػا تتوسػػط أك تط ػػوؿ يف السػػور اؼبتوسػػطة كالط ػواؿ .
كبالقياس إىل حرؼ القافية  ،يشتد التماثل كالتشابو يف السػور القصػَتة  ،كيقػل غالبػا يف السػور الطويلػة كتغلػب قافيػة النػوف كاؼبػيم
كقبلهما ياء أك كاك على صبيع القوايف يف السور القرآنية  ،كذلك مع تعدد اؼبوسيقية كلو تشػاهبت القػوايف يف السػور اؼبختلفػة »، 4
كقد لوحظ أف صاحب ىذه النظرية ال يتكلف أك يتمحل يف ىذا التأكيل فما مل يظهر ك يفصػل القػوؿ فيػو  ،فهػو يقػوؿ  «:كأمػا
 - 1اعبيوسي  ،التعبَت القرآٍل كالداللة النفسية  ،ص. 192
 - 2الرافعي  ،تاريخ آداب العرب  ،ج ، 2ص. 206
 - 3الرافعي  ،اؼبرجع السابق ،ج ، 2ص. 206
 - 4سيد قطب  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 107
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تنوع ىذا النظاـ يف السورة الواحدة فقد الحظنا يف مرات كثَتة أف الفاصلة كالقافية ال يتغَتاف جملػرد التنويػع كقػد تبػُت لنػا يف بعػض
1
اؼبواضع سر ىذا التغَت  ،كخفي علينا السر يف مواضع أخرل  ،فلم نرد أف نتمحل لو لنثبت أنو ظاىرة عامة »...
لكن األمر الذم يهمنا يف ىذا كلو ىو أف ىذه الفواصل تتناسب كاعبو النفسي الذم تتحػدث عنػو اآليػات كالباحػث علػى يقػُت
من ىذا وبتاج إىل زيد سبعن  ،كذلك الكتساب اعبو النفسي لكل مقطع من اؼبقاطع اليت يشًتؾ يف ركم كاحد  ،كلعل ىػذا ىػو
الذم جعل سيد قطب هبزـ بأف ىذا التنوع يتبع نظاما خاصا  ،كينسجم مع اعبو العاـ باطراد كال يستثٌت . 2
لبلػػص فبػػا تقػػدـ إىل أف موضػػوع اآليػػات ىػػو الػػذم يػػتحكم باألسػػلوب اؼبعػػركض كباإليقػػاع اؼبناسػػب  ،كأف نشػػَت إىل أف الفاصػػلة
القرآنية :
 تعترب ضربا من اإلثارة للنفس اإلنسانية  ،كأداة من أدكات التنبيو كاؼبفاجأة . 3 الفاصلة تصوير صويت موازم كمقارف للتصوير التعبَتم . النغمات يف الفواصل متناسبة مع موضوعها كفكرهتا ش ّدة كلينا كسرعة كبطئا . تنوع النغمات يف الفواصل طوال ككزنا . يبدك التناسق اؼبوسيقي كالنفسي كالفكرم للفواصل . إف ما يقاؿ لو التكرار يف بعض فواصل القرآف لوحظ حضوره يف السور اؼبكية األكىل  :العهد القريب بالرسالة ،أمس  ،فيأيت التكرار اللفظي يف الوقت الذم ال ؾباؿ لئلطالة أك اإلعادة ليؤّكد
إذ اغباجة إىل اليقُت النفسي أقول ك ّ
أنبيتو القصول بإعادة اللفظ. 4
 أف أم تصػرؼ يف الفاصػػلة القرآنيػػة مل تكػػن الغايػػة منػػو احملافظػػة علػػى النغمػػة اؼبوسػػيقية أكال  ،بػػل كػػاف ؼبعػٌت ردبػػاظهر أك خفي علينا أحيانا « فإف اؼبعٌت ىو السيّد يف التعبَت القرآٍل  ،كلذلك قد يأيت بفاصلة ال تشبهها فاصلة يف
صبيع السورة كإف كثرت آياهتا  ،كقد يأيت بفاصلة زبتلف عما يف سياقها كل ذلك طلبا للمعٌت». 5
فػػانظر إىل قولػػو تعػػاىل يف سػػورة القمػػر  :ﭽ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ القمر  ، 7 – 6 :فقاؿ ( نُ ُكر) بضم النوف كالكاؼ .

 - 1سيد قطب  ،اؼبرجع  ،ص. 108
 - 2سيد قطب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 110
 - 3اؼببارؾ  ،دراسة أدبية للنصوص من القرآف  ،ص. 152 ، 151
 - 4عائشة عبد الرضباف  ،التفسَت البياٍل  ،ص.71
 - 5فاضل صاحل السامرائي  ،من أسرار البياف القرآٍل  ،ص. 163
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كقػػاؿ يف الكهػػف  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ الكهػػف  87 :كقػػاؿ أيضػػا  :ﭽ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ الكهػ ػػف  ، 74 :كقػ ػػاؿ يف سػ ػػورة الطػ ػػبلؽ  :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ الطبلؽ . 8 :
فقاؿ يف سورة القمر ( نُ ُكر) بضمتُت  ،كقاؿ يف اآليات األخر ( نُ ْكرا) بضم فسكوف  ،ك( نُ ُكرا ) بضمتُت  ،صيغة زبتلف عػن
التحرؾ بل نبا صيغتاف  :فُػ ُعػل
صيغة ( نُ ْكرا)  ،كليست حركة الكاؼ متأتية عن ربريك الساكن  ،كال سكوهنا متأتيا من تسكُت ّ
كح ْلو  ،كالنُّ ُكر ىو الفظيع الذم تنكره النفػوس لعػدـ العهػد دبثلػو كىػو ىػوؿ القيامػة  ،كلػيس
 ،كأُنُف ُ
كشلُل  ،كفُػ ْعل ُ ،
كص ْلب ُ ،
ىذا االختبلؼ لغرض االنسجاـ الصويت بُت الفواصل كحده  ،بل ىناؾ أمر ُح ْسن ذلك من حيث اؼبعٌت كاؼبقاـ .
فإ ّف النُّ ُكر بضمتُت ُّ
شك أف اؼبواقف يف سورة القمر أش ّد كأثقػل فبػا يف
أشد من النُّكْر بضم كسكوف ؼبا فيو من توايل ثقلُت  ،كال ّ
غَته من اؼبواقف اليت ذكر فيها ( النكر) بسكوف الكاؼ  ،ذلك أنو يف يوـ القيامة يوـ ىبرجوف من األجداث كأهنم جػراد منتشػر
1
مسرعُت رافعي رؤكسهم إىل الداعي  ،كىذا اؼبشهد مل تعهد النفوس مثلو فظاعة كنكرة خببلؼ اؼبواطن األخرل.
مكونػة مػن عػ ّدة مقػاطع تشػبو الفقػرات القصػار
كقد أك ّد اؼبشتغلوف بعلم النفس اؼبوسيقي  ،بأ ّف « ىناؾ ميبل غريزيا يف كل كتلة ّ

ػرددت يف أكاخػر ىػذه الكتػل
أك العبارات الصغَتة  ،فقد نسمع يف عشر من الثػواٍل فبػا يكػاد يبلػغ طبسػُت مقطعػا صػوتيا  ،فػإذا ت ّ
الصوتية مقاطع بعينها شعرنا بسهولة ترديػدىا  ،كأحسسػنا بغبطػة كسػركر حػُت ظباعهػا  ،كبعػث ىػذا فينػا الرضػا كاالطمئنػاف إليهػا
 ...كالكػػبلـ اؼبػػوزكف ذك الػػنغم اؼبوسػػيقي يثػػَت فينػػا انتباىػػا عجيبػػا  ،كذلػػك ؼبػػا فيػػو مػػن توقػػع ؼبقػػاطع خاصػػة تنسػػجم مػػع مػػا نسػػمع
لتتكػوف منهػا صبيعػػا تلػك السلسػلة اؼبتصػػلة اغبلقػات الػيت ال تنبػػو إحػدل حلقاهتػا عػػن مقػاييس أخػرل  ...فػػإذا سػيطر الػنغم علػػى
2
معربة».
السامع كجد لو انفعاال يف صورة اغبزف حينا  ،كالبهجة حينا آخر  ،كصحب ىذا االنفعاؿ النفسي ىزات جسمانية ّ
د -اإليقااع بااالتكرار  :يعتػػرب التكػرار أحػػد الػدعائم اؼبنشػػئة لئليقػػاع يف القػرآف الكػػرَل ،كلػو األثػػر النفسػػي البػالغ علػػى اؼبتلقػػي ،
ففػ ػ ػػي تك ػ ػ ػرار حػ ػ ػػرؼ اؼبػ ػ ػػيم يف قولػ ػ ػػو تعػ ػ ػػاىل  :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ هووود  ، 18 :حيػث بلػػغ شبانيػة عشػػر ميمػا حشػػرت يف مقطعػُت مػػن اآليػة كمػػنح
فسره بعضهم بأ ّف ىذا النغم اجمللجل
تكرارىا النسق إيقاعية غنائية تؤدم غنة اؼبيم فيها دكرىا بوضوح  ،كىي ليست بالثقل الذم ّ
اؼبتتابع من ىذه اؼبيمات ما ىو إال أداة يقتضػيها اؼبقػاـ مػن دكاعػي القػوة الػيت ربػيط بػاؼبوقف كتظػاىره  ،فقػد ربػط بػُت قػوة اؼبػيم ،
كاؼبوقف اؼبصور يف اآلية بعد اغبديث عن الطوفاف كاستواء السفينة ، 3كالنغم ىنا من اؼبيم ليس ذلػك الػنغم اجمللجػل بقػدر مػا ىػو
إيقاعيػػة سػػعيدة يتصػػور السػػامع أف شػػيئا قػػد أخػػذ ق ػراره كمكانػػو  ،كصػػورة تكش ػف أف أفواجػػا مػػن اػبلػػق تقػػف هبػػم السػػفينة علػػى
 - 1فاضل صاحل السامرائي  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 170-169
 - 2إبراىيم أنيس  ،موسيقى الشعر  ،ص. 14- 11
 - 3أضبد ياسوؼ  ،من صباليات اؼبفردة القرآنية  ،ص. 201
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شاطئ آمن( اىبط بسبلـ منّا كبركات) وبسوف دبتعة اغبياة اعبديدة تشَت إليها إيقاعية اؼبيم اؼبتكررة ككأهنا نشيد للوصػوؿ إىل الػرب
اآلمن بعد رحلة شاقة من األىواؿ كاؼبخاطر .
كمػػا أف لتكػرار الكلمػػة أثػػر صػػويت يف األداء كتػػأثَته الػػداليل يف اؼبعػػٌت داخػػل السػػياؽ  ،فمػػثبل يف سػػورة " النػػاس " تكػػررت كلمػػة
النّػػاس طبػػس مػرات يف السػػورة ذات اآليػػات السػػت  ،ككردت كلمػػة ( خنّػػاس ) فاصػػلة لآليػػة الرابعػػة مشػػتملة علػػى صبيػػع حػػركؼ
كلمة ( النّاس) أيضا  ،لعل ذلك قطع للرتابة مع بقاء حرؼ السُت مهيمنا علػى صبيػع اآليػات كاغبػركؼ فيهػا  ،كىػو أبػرز حػرؼ
عمػا يف صػدكر النّػاس مػن أحػداث تفعلهػا
السمع كأكثرىا نبسا  ،يكشف ّ
يف كلمة ( النّاس)  ،كأش ّدىا صفَتا كأطرهبا موقعا من ّ
الوساكس من اعبِنّة كالنػاس  ،كلعلهػا أسػهل تػداكال لػدل القػارئ الصػغَت كأبعثهػا لنشػاطو  ،يتناسػق اؼبقطػع الصػغَت يف كػل آيػة مػع
ِ
صػػر نفػػس الطفػػل الػػذم ال يكػػاد يقػػول علػػى الكػػبلـ يف سػػنواتو األكىل حػ ّػىت كأهنػػا ذبػػرم معػػو ككأهنػػا فصػػلت علػػى مقػػداره كىػػي
قَ
كأمثاؽبا من اعبزء الثبلثُت .
السػػمع أك الف ػؤاد  ،كفبػػا جػػاء فيهػػا قولػػو تعػػاىل  :ﭽ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
كيف سػػورة الفجػػر نػػرل ألوانػػا مػػن التك ػرار تلفػػت النظػػر كتسػػتهوم ّ

ﮮﮯ ﮱﯓﯔﯕ ﯖ ﯘﯙﯚﯛ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭫ ﭬ ﭭ ﭯ ﭰ ﭼ الفجر . 30 – 17 :

كبعد استعراض صيغ التكرار كحاالتو كفق كركدىا يف السورة تبدك لنا اؼببلحظات اآلتية :
 مشل التكرار يف السورة صيغا كحاالت متعددة يف الفواصل  ،كاؼبقاطع كالعبارات كالكلمات كاغبركؼ .فمن اغبركؼ كبل ..ال  ..كال  ...كبل .
كمن الكلمات  :تأكلوف  ،أكبل  ،رببوف حبا  ،دكت ..دكا دكا كاؼبلك صفا صفا .
كمن اعبمل  :ال يعذب عذابو أحد  ،كال يوثق كثاقو أحد .
كمن صيغ الفعل مع اؼبصدر  :تأكلوف أكبل  ،رببوف حبا .
كمن صيغ األظباء كاألفعاؿ  :يتذكر  ...الذكرل .
كمن صيغ فعل األمر  :فادخلي  ..كادخلي .
من صيغ اسم الفاعل كاؼبفعوؿ  :راضية  ،مرضية
من الفواصل  :الراء  :الفجر  ،اغبجر الداؿ  :عاد  ،عماد  ،ببلد  ،الواد  ،أكتاد  ،الببلد  ،الفساد  ،اؼبرصاد،
.يبلحظ نوع من التعاقب كالًتابط يف بعض صيغ التكرار يتولد بعضها من بعض كيعقب بعضها بعضا .
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مثل  :كجاء ربّك ...كجيئ يومئػذ يتػذكر  ..الػذكرل  .ال يعػ ّذب عذابػو أحػد  .ال يوثػق كثاقػو أحػد ..فػادخلي
فأمػا ...كأمػا ..يومئػذ) كيػأيت
 ...ادخلي ترد ىذه اغباالت على صيغ من العطف أك الشرط كتوايل الظػركؼ ( ّ
األداء الصويت مًتابطا متداخبل يتسػلل جبملػو كفواصػلو حػىت يصػل إىل هنايػة السػورة حيػث ىبػتم اؼبشػهد بعػذاب
اؼبك ّذبُت عػذابا لػيس مثلػو عػذاب أحػد مػن دكف اهلل كبنعػيم الراضػُت اؼبرضػيُت أصػحاب النفػوس اؼبطمئنػة نعيمػا
ليس مثلو نعيم أحد غَت اهلل الذم نسبو إليو ( فادخلي يف عبادم  ،كادخلي جنّيت) .
 أمػا تكػرار ( دكػا دكػا) ك (صػفا صػفا) فػاللفظ الثػاٍل يف كػل منهمػا لػيس تأكيػدا أك تكػرارا لفظيػا لػؤلكؿ  ،كإمبػػامرة  ،فال ّدؾ أصاب األرض مرة بعد أخرل ػ ،كاؼببلئكػة جػاءت صػفا بعػد
يشَت إىل أف الفعل نفسو حدث مرة بعد ّ
صف  ،فاللفظ الثاٍل أعطى إضافة للمعٌت كإيضاحا للكيفية  ،كىو نوع ظباه بعضهم ( ترديدا). 1
الشديدة األسر مشهد ترجف لو القلوب  ،كزبشع لو
إمبا يرتسم من كراء ىذه اآليات  ،كمن خبلؿ موسيقاىا اغبادة التقسيم ّ ،
اؼبتكرب يتجلى كيتوىل اغبكم كالفصػل  ،كيقػف اؼببلئكػة صػفا صػفا  ،مث هبػاء جبهػنّم فتقػف
األبصار  ،كاألرض تدؾ دكا  ،كاعببار ّ

متأىبػػة ىػػي األخػػرل  ...كيف كسػػط ىػػذا اؽبػػوؿ اؼبػػركع  ،كىػػذا العػػذاب كالوثػػاؽ  ،الػػذم يتجػػاكز كػػل تصػػور تنػػادل " .الػػنّفس "
اؼبؤمنة من اؼبؤل األعلػى « يػا أيتهػا الػنفس اؼبطمئنػة  »...إهنػا عاطفػة تنسػم فيهػا أركاح اعبنّػة منػذ النػداء األكؿ اؼبطمئنػة إىل رهبػا ،
اؼبطمئنة إىل قدر اهلل هبا ..

مث سبضػػي اآليػػات تباعػػا تغمػػر اعبػػو كلػػو بػػاألمن كالرضػػى كالطمأنينػػة  ،كاؼبوسػػيقى الرخيػػة النديػػة حػػوؿ اؼبشػػهد تػػرؼ بػػالود كالقػػر
2
كالسكينة .
كقد تتكرر صيغ ـبتلفة من االسم كالفعل كاؼبصدر  ،كبو تكػرر صػيغ اسػم الفاعػل ( خاشػعة  ،عاملػة  ،ناصػبة  ،حاميػة  ،آنيػة ،
ناعمة  ،راضية  ،عالية  ،الغية  ،جارية ) يف سورة الغاشية  ،ك ( ناضرة  ،ناظرة  ،باسرة  ،فاقرة ) القيامة .
ككبو اسم اؼبفعوؿ  ( :اؼبخضود  ،منضود  ،فبدكد  ،مسكوب  ،مقطوعة  ،فبنوعة  ،مرفوعة ) الواقعة .
صيغ مشتقة من أصػل كاحػد ( شػاىد  ،مشػهود  ،شػهود  ،شػهيد ( الػربكج  ،كصػيغ أخػرل ( مسػغبة  ،مقربػة  ،مًتبػة  ،مرضبػة ،
ميمنة  ،مشأمة) البلد .
كبس ػػت اعبب ػػاؿ بس ػػا) الواقع ػػة  ( ،فالعاص ػػفات عص ػػفا ،
رج ػػت األرض ّ
ص ػػيغ الفع ػػل أك اس ػػم الفاع ػػل م ػػع اؼبص ػػدر ( إذا ّ
رج ػػا ّ
فال فارقات فرقا) اؼبرسبلت  ( ،كالناشطات نشطا  ،كالساحبات سبحا  ،فالسابقات سبقا ) النازعات .

 - 1ؿبمد ديب اعباجي  ،النسق القرآٍل  ،ص . 107-104
 - 2سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،مج  ، 6ص . 3907-3906
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كتكرار الكلمة على صيغة تضاؼ إليها يف كل مرة إضافة أخرل كبو  :ﭽ ﮯ ﮱ ﯓ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ اغباقػة – 1 :
 ، 3ﭽ ﭜ ﭞ ﭟ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ القارعة  ، 3 – 1 :ﭽ ﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ اؼبدثر :
 ، 27 – 26ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ االنفطار  ، 18 – 17 :كأشكاؿ ىذا النمط كثَتة
مبثوة يف سور القرآف خاصة يف اؼبكي منو .
فالتكرار أعطى النسق أداء صوتيا متميّزا أحدث من اإلثارة النفسية شيئا كثَتا  ،فقد انتشرت ظاىرة التكرار على مساحة كاسػعة
مػن الػنص القػرآٍل كقػػد سػبق ذكػر ىػػذا مػن قبػل  ،تعمػػق بإيقاعاهتػا كدالالهتػا مػػن ؾبػاالت التػأثَت الفكػػرم كالوجػداٍل لػدل اؼبتلقػػي
حبيث هتيء لبلستيعاب كالتفاعل كالتجاكب .
كمػا تنوعػت صػيغ التكػرار يف اؼبسػاحات اإليقاعيػة الواسػعة  ،حبيػػث سػاىم ىػذا التنػوع أيضػا يف التخفيػف مػن مسػاحة الػًتاكماإليقاعي الذم يوقع يف النمطية كالرتابة فبا ىو مبلحظ يف النصوص الشعرية كالنثرية لدل بعض الكتّاب كالشعراء .
 ىذا التنوع يف الصيغة كالداللة – داخل ظاىرة التكرار – جعل اغبركة داخل الػنص القػرآٍل طليقػة  ،كمنحهػا قػدرة علػى التػأثَتيتوجو للنفس اإلنسانية كىبتار زكايا التأثَت من خبلؿ التعبَت .
يف منحنيات النص ّ
كتغَتاتو كىو ّ
 كثقت ظاىرة التكرار يف تعدد صيغها كتلوف أدائها كغٌت داللتها ظاىرة التبلحم يف النسق الصويت القرآٍل يف عمقػو كسػطحو ،فلم ينفرد األداء الصويت بداللتو بعيدا عن توجو اؼبعٌت اؼبقصود .
 من خبلؿ رصد ظاىرة التكرار بدت خصائص مشًتكة بُت بنية اإليقاع كبنية اللغة حبيث ربػوؿ مظهػر التكػرار اللفظػي إىل بنيػةأسلوبية ذات خصائص لغوية إيقاعية تستهدؼ إغناء اؼبضموف كالوفاء بداللتو إلحداث التأثَت الوجداٍل كالفكرم اؼبنشود. 1
ثالثا  :أساليب اإلقناع القرآني ودورىا في التأثير النفسي .
-1

الحجاج

أ -مفهااوم الحجاااج  :تع ػ ّد الببلغػػة آليػػة مػػن آليػػات اغبجػػاج  ،كذلػػك العتمادىػػا االسػػتمالة كالتػػأثَت عػػن طريػػق اغبجػػاج بالصػػورة
يتقبل القضيػّة أك الفعل القائم يف موضوع
البيانية كاألساليب اعبمالية  :أم إقناع اؼبتلقي عن طريق إشباع فكره كمشاعره معان َّ
حىت ّ
اػبطاب .
كيصف أرسطوطاليس الببلغة القديبة بأهنا "فن اإلقناع" ،متخذا من ربليل األقػواؿ اػبطابيػة الػذم يقػوـ علػى احملاجػة سػبيبل ؽبػا ،
2
فهي موجهة إىل اعبمهور  ،كتستهدؼ اغبصوؿ على تأييده ألطركحاهتا.
 - 1اعباجي  ،النسق القرآٍل  ،ص . 111-105
األس ُلوبيَّة بُت النظرية كالتطبيق  ،د ط  ،ارباد الكتاب العرب  ،دمشق  ، 2000 ،ص . 52
 - 2عدناف بن ذريل  ،النَ ُّ
صك ْ
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ِ
ِ
ػت
كاغبجاج لغة كما جاء يف لساف العرب :اغبَ ُّج :
ُ
كح َج ْج ُ
كح َّجػو َوبُ ُّجػو َح ّجػان  :قصػده َ .
القصد َ .ح َّج إلينا فبل هف أَم قَد َـ ؛ َ
ؿبجوج أَم مقصود  .كقد َح َّج بنو فبلف فبلنان إذا أَطالوا االختبلؼ إليو .
كرجل
ه
فبلنان  ،كاعتَ َم ْدتُو أَم قصدتو  .ه

ِ
اجػ نة
كؿب َّ
حاج ْجتُػو أ ُّ
ػب َم ْػن َّ
قاؿ األ ُّ
ُحاجػو ِحجاجػان ُ
الجػو حبُ َججػو  .يقػاؿ َ :
َزىرم  :كمن أَمثاؿ العرب َ :لَّ فَ َح َّػج ؛ معنػاه َلَّ فَػغَلَ َ
ت هبا.
حىت َح َج ْجتُو أَم َغلَْبتُو باغبُ َج ِج اليت أ َْدلَْي ُ

كاغبُ َّجة  :البُػ ْرىاف ؛ كقيل  :اغبُ َّجة ما ُدكفِ َع بو اػبصم ؛ كقاؿ األَزىرم  :اغبُ َّجة الوجو الذم يكوف بو الظََّف ُػر عنػد اػبصػومة ،كىػو
1
ِ
اج نة ِ
ِ
ِ
كحجاجان  :نازعو اغبُ َّج َة
كحاجو ُؿب َّ
جاج َّ .
جاج أَم َج ِد هؿ نوالت ُّ
َّخاصم ؛ كصبع اغبُ َّجة ُ :ح َج هج كح ه
َّحاج  :الت ُ
رجل ْؿب ه
فحجو كفبلف خصمو ؿبجوج  ،ككانت بينهما
كحاج خصمو ّ
احتج على خصمو ّ
حبجة شهباء كحبجج شهب ّ ،
كقاؿ الزـبشرم ّ :
حاجة كمبلجة . 2
كاؼببلحظ من خبلؿ ىذه التعاريف أف اغبجاج ىبتص بالداللة أساسا على معنيُت كنبا  :معٌت القصد  ،كمعٌت اإلقناع عن طريق
اعبداؿ كالتخاصم الفكرم .
كيقابل ىذه اللفظة يف الفرنسية ،لفظة " " Argumentationاليت تدؿ على معاٍل متقاربة أبرزىا حسب قاموس "ركبَت
 :" Petit Robertالقياـ باستعماؿ اغبجج .ؾبموعة من اغبجج اليت تستهدؼ ربقيق نتيجة كاحدة. 3
كيف االصطبلح تناكلو عدد غَت قليل من الدارسُت الذين تناكلوه يف سياؽ لغوم تواصلي  ،فوضحوا ماىيتو  ،كحددكا آلياتو  ،ك
استخلصوا كظائفو  .فهو عند كريستياف ببلنتاف  Cristianne Planteneفبارسة الفكر مع اآلخر باستخداـ تقنيات
قادرة على نقل ذاؾ الفكر يف صيغتو اؼبقصودة  .فتقوؿ  :إف " للمحاججة كجو معريف  ،أف رباجج يعٍت أف سبارس فكرا صائبا ،
ك بواسطة اإلجراء التحليلي كاإلتبليف نبٍت مادة مث نطرح قضية للنقد  ،إننا نفكر ك نفسر ك تربىن بواسطة اغبجج ك العلل ك
الدالئل  .كما نقدـ الدكافع ك هبذا تكوف خبلصة احملاججة اكتشافا  ،حيث تنتج إبداعا أك ال شيء أقل من اؼبعرفة". 4
معُت عرب اللجوء إىل حجج تستهدؼ
كاغبجاج ىو إجراء سيستهدؼ من خبللو شخص ما على ضبل ـباطبو على تبٍت موقف ّ
إبراز صحة ىذا اؼبوقف  ،أك صحة أسسو  ،فهو إذف عملية ىدفها إقناع اآلخر كالتأثَت عليو  ،ككسيلتها اغبجج .

 - 1ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة ( حجج) ،مج ،2:ص.779
 - 2الزـبشرم  ،أساس الببلغة  ،ط ، 1دار صادر بَتكت  ، 1992 ،مادة حجج ،ص .210
Petit Robert , Dictionnaire de la langue Français , 1er redaction, Paris , 1990 , p : 99 - 3
 - 4كريستياف ببلنتاف  :لغة احملاججة ك اللغة الواصفة  ،تر :نصَتة الغمارم  ،ص . 02
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يقوؿ طو عبد الرضبن  « :إف اغبجاج ىو كل منطوؽ بو موجو إىل الغَت إلفهامو دعول ـبصوصػة وب ّػق ؽبػا االعػًتاض عليهػا »، 1
فاغبجاج يف نظره ىو اآللية األبرز اليت يستعمل اؼبرسل فيها اللغة هبسد من خبلؽبا اإلقناع كمن مثّ يكوف الفهم كاإلفهاـ .
كما قبده ينبو لوجود اإلمتاع كدكره يف اإلقناع  ،حيث يقػوـ اؼبرسػل باسػتغبلؿ ىػذا اإلجػراء يف إذعػاف اؼبتلقػي  ،فيقػوؿ  « :كقػد
تزدكج أساليب اإلقناع بأساليب اإلمتاع فيكوف أقدر على التأثَت يف اعتقاد اؼبخاطب كتوجيو سلوكو ؼبا يهبػو ىػذا اإلمتػاع مػن قػوة
استحضار األشياء كنفوذ إلشهادىا للمخاطب كأنو يراىا رأم العُت». 2

كيعرفو برؼباف  « :ؾبموعػة مػن األسػاليب ك التقنيػات الػيت تقػوـ يف اػبطػاب بوظيفػة ضبػل اؼبتلقػي علػى اإلذعػاف دبػا يعػرض
3
عليو أك الزيادة يف حجم ىذا اإلذعاف».
كيقػػوؿ أيضػػا  « :موضػػوع نظريػػة اغبجػػاج ىػػو درس التقنيػػات اػبطابيػػة الػػيت بػػدكرىا تػػدفع أك ربمػػل الػػذىاف إىل التسػػليم إىل مػػا
4
يعرض عليها من أطركحات أك الزيادة يف حجم التسليم».
فعػاال
يعٍت اغبجاج دبعناه العادم طريقة عرض اغبجج كتقديبها  ،كيستهدؼ التأثَت يف السامع  ،فيكوف بػذلك اػبطػاب ناجعػا ّ
 ،كى ػػذا معي ػػار أكؿ لتحق ػػق الس ػػمة اغبجاجي ػػة  ،غ ػػَت أن ػػو ل ػػيس معي ػػارا كافي ػػا  ،إذ هب ػػب أالّ هتم ػػل طبيع ػػة الس ػػامع ( أك اؼبتقبّ ػػل )
اؼبسػػتهدؼ  ،فنجػػاح اػبطػػاب يكمػػن يف مػػدل مناسػػبتو للسػػامع  ،كمػػدل قػػدرة التقنيػػات عاغبجاجيػػة اؼبسػػتخدمة علػػى إقناعػػو ،
5
فضبل على استثمار الناحية النفسية يف اؼبتقبل من أجل ربقيق التأثَت اؼبطلوب فيو.
كينقسم اغبجاج إىل قسمُت نبا  :اغبجاج اإلقناعي  ،كىو يرمي إىل إقناع اعبمهور كاغبجاج االقتناعي كىو حجاج يرمي إىل أف
يسلم بو كل ذم عقل. 6
كسواء كاف قسم اغبجاج إقناع أك اقتناع فإف موضوعو ىو درس تقنيات اػبطاب اليت من شػأهنا أف تػؤدم باألذىػاف إىل التسػليم
دبا يعرض عليها مػن أطركحػات أك أف تزيػد يف درجػة ذؾ التسػليم  ،ألف غايػة اغبجػاج أف هبعػل العقػوؿ تػذعن ؼبػا يطػرح عليهػا أك
يزيد يف درجة ذلك اإلذعاف  ،فأقبح اغبجاج ما كفق فيما يرمي إليو من إقناع أك اقتناع. 7
إذف ؛ فاػبطاب اغبجاجي ىو خطاب مداره قوؿ لئلقناع يف ؾباؿ احملتمل  ،يتوسل بتقنيات معلومة  ،كيستخدـ آليات معركفة
بعضها لغوم كآخر غَت لغوم  ،يستهدؼ متلقي معركؼ أك متوقع .
 - 1طو عبد الرضباف  ،اللساف كاليزاف أك التكوثر العقلي  ،ط ، 1اؼبركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  ،اؼبغرب  ، 1998 ،ص. 226
 - 2اؼبرجع نفسو  ،ص ف .
Perelman et tylec. traité de lagumentation édition de lunversite de Bruxelles . 5eme. edition.1992 . p11 . - 3
Ibid . p5 -4
 - 5صابر اغبباشة  ،التداكلية كاغبجاج مداخل كنصوص  ،ط ، 1صفحات للدراسات كالنشر  ،دمشق سورية 2008 ،ـ  ،ص. 21
 - 6ؿبمود الصفار  ،سيميائية القرآف بُت اغبجاج كاإلعجاز  ،د ط  ،نشر كتوزيع شركة مٌت  ،صفاقس  ،تونس  ،د ت  ،ص. 8
 - 7ؿبمود الصفار  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 08
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كيعٍت اغبجاج دبعناه العادم طريقة عرض اغبجاج ك تقديبها  ،كيستهدؼ التأثَت يف السامع  ،فيكوف بذلك اػبطاب ناجعا
فعاال  ،كىذا معيار أكؿ لتحقيق السمة اغبجاجية  ،غَت أنو ليس معيارا كافيا ؛ إذ هبب أال سبهل طبيعة السامع (أك
اؼبتقبل)اؼبستهدؼ فنجاح اػبطاب يكمن يف مدل مناسبتو للسامع كمدل قدرة التقنيات اغبجاجية اؼبستخدمة على إقناعو ،
فضبل على استثمار الناحية النفسية يف اؼبتقبل من أجل ربقيق التأثَت اؼبطلوب فيو .
ب -الوظائف النفسية ألسلوب الحجاج :
تيسر التواصل اإلنساٍل  ،كما يؤدم إىل
إف اغبجاج بوصفو آلية لغوية يبكن التعامل بو يف ـبتلف ؾباالت التّثاقف العامة اليت ّ
اإلقناع الذم يفرض اؼبشاركة بُت الطرفُت اؼبتحاكرين دكف إكراه  ،كقد تطاؿ اعتقاد اؼبقتنع فيلتزـ دبا يعتقد بو ُؿباكره إذا اقتنع برأيو
كاعتقد بصحة الدليل القائم عليو ىذا الرأم .
كيعتمد اػبطاب اغبجاجي على مبدأ ربفيز اؼبتلقي على االقبذاب إىل عامل اؼبتلفظ  ،كمشاركتو اعتقاداتو  ،كإثارة النعرة كالنخوة
من معاطسو  ،كإدخالو شيئا فشيئا إىل لعبة اػبطاب كجدليتو  ،كىو يغلف رسائلو بلفائف من األمثلة كرموز القدسي كثقافة
اؼبتخيل الشعيب إلقناع اؼبتلقي كسلبو قدرتو على اؼبقاكمة كالواجهة .
فاػبطاب اغبجاجي يهدؼ إىل التأثَت على مواقف كسلوؾ ـباطبُت أك صبهور  ،كذلك هبعلو يتقبّل ملفوظان معيّنان أك نتيجة معيّنة
باالرتكاز على ملفوظ أك ملفوظات أخرل (معطاة  ،سبب  ،برىاف) كالشكل النموذجي القاعدم للحجاج يتمثّل يف الربط بُت
مؤسسان صروبا أك ضمنيان بواسطة ضامن أك سند  ،كتكوف اؼبعطاة ىي
اؼبعطيات كالنتيجة  ،كما أف ىذا الربط يبكن أف يكوف ّ
اؼبكونة للمقطع اغبجاجي فهي تتأرجح بُت الظهور
الظاىرة كالسند ىو اؼبضمر يف أغلب األحياف  ،أما العناصر األخرل ّ
كاإلضمار .
ك إذا كاف تغيَت األحواؿ النفسية كالفكرية ىو غاية األقواؿ اغبجاجية  ،فإ ّف للحجاج كظائف صغرل تؤدم يف ؾبموعها تلك
الغاية الكربل  .فاغبجاج أداة تسعى إىل ربقيق الوظائف كاألدكار التالية :
.1
.2
.3
.4
.5

إقحاـ اػبصم كإقناعو دبشركعية كصبلحية اؼبوقف .
اغبجاج يهدؼ إىل تأسيس موقف ما كمن ىنا فهو يتوجو إىل متلقي  ،إنو يبحث دائما ألخذ قبوؿ كموافقة ذلك
اؼبتلقي .
اغبجاج يعتمد على تقدَل عدد كبَت من اغبجج ـبتارة اختيارا حسنا كمرتبة ترتيبا ؿبكما لتًتؾ أثرىا يف اؼبتلقي  ،كىذه
اػباصية ذبعلو يتميز عن الربىنة .
اغبجاج يتعلق باػبطاب الطبيعي من جهيت االستعماؿ كاؼبضموف  ،فهو ذك فعالية تداكلية جدلية .
اغبجاج يهدؼ إىل جعل العقوؿ اليت يتوجو إليها تنخرط يف األطركحة أك الدعول .
322

الفصل الخامس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرائق القرآن في تأثيره النفسي
كحُت نلج إىل اػبطاب القرآٍل  ،اؼبوسوـ بببلغتو اغبجاجية اليت ال تقف عند حد احملسػنات البديعيػة أك التقػاببلت اللفظيػة  ،أك
األسيقة اؼبرصوفة  ،بل تتعداه إىل مستول تتواشج فيو البٌت كاؼبعاٍل  ،كتتعاضد فيما بينها  ،يف شػكل نسػيج منػتظم للغػة اػبطػاب

فيو  ،كدعائم ىذا التواشح  ،ىو صبلة من التوافقات اليت ربدىا عناصره الًتكيبية .
إننا ننطلق من فكرة بديهية جدا كىي أف القرآف خطاب  ،ككونو خطابا يقتضي أنػو إقنػاع كتػأثَت  ،فقػد حػ ّدد بنقيسػت اػبطػاب

بقولػػو  « :اػبطػػاب  ،يف أ ىػػم مفاىيمػػو  ،كػػل قػػوؿ يفػػًتض متكلمػػا كسػػامعا مػػع ت ػوافر مقصػػد التػػأثَت بوجػػو مػػن الوجػػو يف ىػػذا

السػػامع» ، 1كفبػػا يثبػػت أنػػو خطػػاب كثػػرة ـباطباتػػو حػػىت جعلػػت معرفػػة ىػػذه اؼبخاطبػػات يف القػػرآف « علمػػا مػػن علومػػو » ، 2
كاؼبخػاطبوف فيػػو نوعػاف علػػى األقػػل  :نػوع يػػذكر داخػل الػػنص القػػرآٍل كىػذا بػػدكره قسػماف  ،قسػػم مػػذكور مع ّػُت باظبػػو أك لقبػػو أك
بضمَت اػبطاب الذم يعيّنو شػأف خطػاب الرسػوؿ  كخطػاب الكػافرين  ،خطػاب بػٍت إسػرائيل كخطػاب الػذين آمنػوا كىػم كثػَت
فيو  ،فهؤالء ىم اؼبتلقوف األكلوف كيبثلوف ما يبكن أف يسمى يف اصطبلح اغبجػاج " اعبمهػور اػبػاص أك الضػيّق  ،كقسػم مػذكور
معُت كال ؿب ّدد  .فاؼبخاطبوف ىا ىنا ليسوا بأعيػاهنم  ،كالصػورة النحويػة الػيت جعلػت ؽبػم ىػي ضػمَت اؼبخاطػب
يف القرآف لكنو غَت ّ
اؼبف ػػرد ع ػػادة م ػػن كب ػػو :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [األنعاـ] 93 :
أمػػا النػػوع اآلخػػر مػػن اؼبخػػاطبُت فواقػػع خػػارج الػػنص القػػرآٍل غػػَت اؼبػػذكور فيػػو  ،كلكنػػو مػػع ذلػػك معػػٍت خبطػػاب القػػرآف  ،كىػػو
السامعُت كاؼبتلقُت على اخػتبلؼ عصػورىم كأمكنػتهم  ،إنػو بعبػارة " اغبجػاجيُت " " اعبمهػور الكػوٍل " كاػبطػاب يف
صبهور ّ
ذلػػك كلػػو أن ػواع فهػػو حسػػب الزركشػػي  « :خطػػاب هتييػػيج كإ غضػػاب كتشػػجيع كرب ػريض كتنفػػَت كرببيػػب كتعجيػػز كربسػػَت
كتكذيب كتشريف» 3كغَت ذلك .
ػاج بعضػها بعضػا
كالقرآف فضبل عن كونو خطابا ّ
موجها إىل متلق فعلي أك ؿبتمل  ،مسرح عليو تتحاكر الذكات كتتجادؿ كوب ّ
 ،فهػػو تكثػػر فيػػو بصػػفة الفتػػة لبلنتبػػاه  ،حكايػػة أقػػوؿ الكػػافرين كالػ ّػرد عليهػػا ( صػػيغة يقولػػوف  ،قػػل كغَتىػػا ) كمػػا تكثػػر فيػػو
حكاية أقوؿ اؼبتخاصمُت كاؼبتخاطبُت على اختبلؼ أنواعهم. 4
كأسلوب اغبجاج يف القرآف الكرَل جاء لرد أقواؿ اعباحدين  ،كأعداء الدعوة الذين كانوا هبادلوف بالباطل  ،كبغػَت حجػة كال
بيّنة يدعمها العقل كاغبس كالوجداف  ،كما يشاىدكنو يف حياهتم من ظواىر طبيعية دالة على اػبالق . 5

Emile Benveniste..Probl'emes de linguistique g'néralee I . Editions Gallimard.1966 . p246 . - 1
 - 2الزركشي  ،الربىاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 2ص. 217
 - 3الزركشي  ،اؼبصدر نفسو  ،ج ، 2ص. 217
 - 4عبد اهلل صولة  ،اغبجاج يف القرآف من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية  ،ط ، 1دار الفارايب  ،تونس  ، 2001 ،ص. 43-41
 - 5ؿبمد اغبجوم  ،يف رحاب القرآف الكرَل دراسة يف البياف كالًتكيب  ،د ط  ،منشورات اؼبنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلوـ كالثقافة  ،إيسيسكو 1431 ،ىػ2010ـ ،
 ،ص. 216
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كلقد اتّكأ األسلوب القرآٍل يف عملية استدراجو للمخاطبُت على ؾبموعة من اػبصائص اؼبتنوعػة جعلتػو « يقنػع العقػل كيبتػع
العاطفة معا» ، 1فالقرآف ال يعتمد على التفكَت كحده ليقنع  ،كلكنو يتكئ على الوجداف ليسػتميل  ،فهػو يف كعػده ككعيػده
كأكامػػره كناىي ػػو  ،كقصصػػو ككص ػػفو كابتهال ػػو كتسػػبيحو  ،ب ػػل كيف أحكامػػو كبراىين ػػو م ػن ال يغفػػل ى ػػذه الناحيػػة م ػػن الن ػواحي
اإلنسػػانية ألف العمػػل غالبػػا يػرتبط هبػػا كيقػػًتف  ،فػػالقرآف يهػػاجم بببلغتػػو صبيػػع القػػول البش ػرية  ،ليصػػل إىل ىدفػػو مػػن هتػػذيب
النّفس  ،كحب العمل الصاحل كاإليباف بالو كاليوـ اآلخر. 2
يقػػوؿ الغ ػزايل كاصػػفا األدلػػة القرآنيػػة  « :كحجػػج القػػرآف مػػن الكلمػػات اللطيفػػة اؼبػػؤثرة يف القلػػوب  ،اؼبقنعػػة للنفػػوس  ،دكف
التغلغل يف التقسيمات كالتدقيقات اليت ال يفهمها أكثر النّاس كإذا فهموىا اعتقػدكا أهنػا شػعوذة  ،كصػناعة تعلمهػا صػاحبها
للتلبػػيس  ، 3إذ ليسػػت الببلغػػة كمػػا يقػػوؿ العسػػكرم  « :إال مػػا بػػو بعطػػف القلػػوب النػػافرة  ،كيػػؤنس القلػػوب اؼبستوحشػػة ،
اغبجة. 4»..
كتلُت بو عريكة األبتو اؼبستعصية  ،كيبلغ بو اغباجة  ،كتقاـ بو ّ
كخبلصة القوؿ أف أسلوب القرآف ذك بعد حجاجي  ،كأف اغبجػاج فيػو ناشػئ عػن طريقػة لػو يف القػوؿ ـبصوصػة فضػبل عػن
نشوئو عن مضامُت ىذا القوؿ  ،كبو ما كػاف يدرسػو القػدماء أمثػاؿ الزركشػي كابػن القػيم كالسػيوطي  ،كاحملػدثوف مثػل ضبّػو ،
تردد من ظواىر لغوية يف القرآف فغدا يبثل خصائصو األسلوبية
ربت عنونا اعبدؿ أك اغبجاج أك اعبدؿ كاغبجاج معا  .إ ّف ما ّ
عمػػا انطػػوت عليػػو ىػػذه الظ ػواىر مػػن طاقػػة حجاجيػػة  ،حبيػػث بػػات تكػػرر ىػػذه الظػػاىر اللغويػػة  ،الػػذم عنػػو ينشػػا
 ،نػػاجم ّ
ؾبسػد يف أسػلوب  ،كؼبػا
األسلوب يعٍت تكػرر اؼبعػٌت اغبجػاجي  .كمعػٌت ىػذا أف أسػلوب القػرآف حامػل حجاجػا  ،كحجاجػو ّ
كاف األسلوب ىو التفرد كالتميّز كاػبصوصية  ،كىي فكرة أسػلوبية معركفػة كشػائعة  ،فػإف اغبجػاج يف القػرآف ال يبكػن إال أف
يكوف حجاجا خاصا بو دكف غَته من سائر اػبطابات. 5
قاؿ تعاىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ البقرة . 258 :

تعرض علينا اآليات حوار جرل بُت إلبراىيم  ، كبُت ملك يف أيامو هبادلػو يف اهلل  ،كالسػياؽ كمػا رأينػا ال يػذكر اظبػو ،
ألف ذكػػر اظبػػو ال يزيػػد مػػن العػػربة الػػيت سبثلهػػا اآليػػة شػػيئا  ،فاػبطػػاب القػػرآٍل ىنػػا يريػػد أف يصػػرؼ النػػاس لبلىتمػػاـ باحملاججػػة
كؿبتواىا كىدفها  ،فبل يتعلقوا بفركع قد تفسد ما يسعى إىل أف وبدثو القرآف يف نفوس اؼبتلقُت من خبلؿ ىذا اعبداؿ .
 - 1سفياف الشيخ اغبسُت  ،القرآف الكرَل بُت علومو كإعجازه  ،د ط  ،طبع مطابع قسنطينة  ،د ت  ،ص . 145
 - 2أضبد أضبد بدكم  ،من ببلغة القرآف  ،ص.36
 - 3أبو حامد الغزايل ؿبمد بن ؿبمد  ،قواعد العقائد  ،ربقيق مرسي نصر ط ، 2عامل الكتب  ،بَتكت  ، 1985 ،ج ، 2ص. 110
 - 4أبو ىبلؿ العسكرم  ،الصناعتُت  ،ص. 51
 - 5عبد اهلل صولة  ،اغبجاج يف القرآف من خبلؿ أىم خصائصو األسلوبية  ،ط ، 2دار اؼبعرفة للنشر  ،اعبمهورية التونسية  ، 2007 ،ص. 53
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إف ىػذا اؼبلػك مل يكػن منكػرا لوجػود اهلل أصػبل إمبػا كػػاف منكػرا لوحدانيتػو يف األلوىيػة كالربوبيػػة كلتصػريفو للكػوف كتػدبَته كمػػا
كػاف بعػػض اؼبنحػػرفُت يف اعباىليػػة يعًتفػػوف بوجػػود اهلل  ،كلكػػنهم هبعلػػوف لػو أنػػداد ينسػػبوف إليهػػا فاعليػػة كعمػػبل يف حياتػػو مػػن
فهذا اؼبشهد اغبجاجي مل يورد ىنا لئلمتاع أك لنقل خرب  ،كإمبا الغاية منو أف يرل كل من مشاكل ذلك اؼبلك يف إنكاره كيف
شركو نفسو فيو .
حاج إبراىيم يف ربو" .
يبدأ اؼبشهد اغبجاجي بصيغة صادمة للمتلقي " أمل تر إىل الذم ّ

إنو تعبَت التشػنيع كالتفظيػع  ،كإف اإلنكػار كاالسػتنكار لينطقػاف مػن بنائػو اللفظػي كبنائػو اؼبعنػوم فالفعلػة منكػرة حقػا :
أف يأيت اغبجاج كاعبداؿ بسبب النعمة كالعطاء  ،كأف يدعي عبد لنفسو ما ىو من اختصاص الرب. 1
" قاؿ إبراىيم  :ريب الذم وبي كيبيت" فطرح أماـ ؿباججو دليبل بػأف ع ّػرؼ ربػو بصػفة ال يبكػن أف يشػاركو فيهػا احػد  ،كال
ػاج إب ػراىيم يف ربػػو رأل يف كونػػو حاكمػػا لقومػػو كقػػادرا علػػى إنفػػاذ أمػػره فػػيهم باغبيػػاة
يبكػػن أف يزعمهػػا أحػػد  ،كلكػػن الػػذم حػ ّ
كاؼبوت مظهرا من مظاىر الربوبية  ،كإف كاف إبراىيم ال يعٍت باإلحيػاء كاإلماتػة إال إنشػاء ىػاتُت اغبقيقتػُت إنشػاء  ،كمػا أف
اؼبتجرب أف وبدثها دكف مفسدة فيو
اإلماتة وبدثها اهلل  قد تكوف من غَت إفساد يف اعبسم بينما ال يستطيع ذلك اؼبلك ّ
كبعد أف أرخى إبراىيم العناف جملادلو ليفرغ مػا يف جوفػو مػن حجػج  ،مل يشػأ أف يسًتسػل معػو يف جػدؿ اإلحيػاء كاإلماتػة مػع
أف ردىػا كػاف سػهبل  ،لينتقػل إىل اسػتدالؿ غػَت الػذم كػاف آخػػذا فيػو لعػدـ فهػم اػبصػم كجػو الداللػة مػن االسػتدالؿ الػػوؿ
كىو ما يسمى باالنتقاؿ يف أنػواع اعبػدؿ القػرآٍل ، 2ليعاجلػو بالضػربة القاضػية فيقػوؿ  " :فػإف اهلل يػأيت بالشػمس مػن اؼبشػرؽ
فأتب ىا من اؼبغػرب "  ..كعندئػذ عػدؿ عػن ىػذه السػنة الكونيػة اػبفيػة  ،إىل سػنة أخػرل ظػاىرة مرئيػة  ،كعػدؿ عػن طريقػة
اجملرد للسنة الكونية كالصفة اإلؽبية يف قولو " ريب الذم وبيي كيبيت " إىل طريقة التحدم  ،كطلب تغيػَت سػنة اهلل ؼبػن
العرض ّ
ينكػػر كيتعنػػت كهبػػادؿ يف اهلل ف لَتيػػو أف الػػرب لػػيس حػػاكم قػػوـ يف ركػػن مػػن األرض  ،إمبػػا ىػػو مصػػرؼ الكػػوف كلػػو  ،كمػػن
3
اؼبشرع ؽبم.
ربوبيتو ىذه للكوف يتعُت أف يكوف ىو رب الناس ّ
كقد انتقل عن صػورة ذىنيػة إىل صػورة حسػية مشػاىدة  ،ال يسػتطيع إنكارىػا  ،فالصػورة يف الكػبلـ البشػرم ىػي  « :الشػيء
معربا عنو يف اللغة » 4أم  :إنو تعبَت استبدايل يقوـ فيػو الشػيء " اؼبشػاىد " أك " اؼبلمػوس " أم الصػورة بػديبل عػن
اؼبلموس ّ
الفكرة أك اؼبعٌت أك اؼب فهوـ  ،سػواء جػاء ىػذا التعبػَت للكشػف عػن كػوامن نفػس اؼبػتكلم  ،أك جمل ّػرد اإلمتػاع أك للتػأثَت كاحملاجػة
5
كاإلقناع.
 - 1سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،مج  ، 1ص . 297
 - 2السيوطي  ،اإلتقاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 2ص . 137
 - 3السيوطي  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 298
 - 4الويل ؿبمد  ،الصورة الشعرية يف اػبطاب الببلغي كالنقدم  ،ط  ، 1اؼبركز الثقايف العريب  ،بَتكت  ، 1990 ،ص. 19
 - 5عبد اهلل صولة  ،اغبجاج يف القرآف  ،ص. 481
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إ ّف الدراسػػات اغبجاجيػػة اغبديثػػة يف الغػػرب توجهػػت للحػػديث عػػن كظيفػػة الصػػورة الفنيػػة يف الكػػبلـ مػػن أهنػػا عبعػػل الغائػػب
اجملرد يف شكل احملسوس كلتقوية الشعور لدل اؼبتلقي حبضور األشياء مػن أجػل االقتنػاع كللتػأثَت فيػو  ،كىػو
مشاىدا كإلظهار ّ
أمر أشار إليو القدماء من قبل كإف كاف بصفة عفوية كعرضية. 1
إ ّف اغبجاج بواسطة الصػورة يف القػرآف مػداره علػى مػادة ىػذه الصػورة مػن ناحيػة  ،كعلػى شػكل الصػورة مػن ناحيػة أخػرل ،
كنعٍت دبادة الصورة يف القرآف مضموهنا الذم يُعتمد فيو لغاية اإلقناع  ،عامل خطاب متلقيػو األكؿ  ،كاؼبقصػود بعػامل اػبطػاب
ىنا ؾبمل كفاءات اؼبتلقُت اؼبعرفية كالنفسية كالثقافية كالعقدية اليت يأيت مضموف الصورة يف القرآف مستندا إليها  ،مشكبل هبػا
معتمػدا عليهػا بطريقػة يكػوف مضػموف الصػورة ىػذا غػَت غريػػب عػنهم  ،فهػو معلػوـ لػديهم  ،كتبعػا إىل ذلػك يكػوف نفػػاذه إىل
قلوهبم كإىل عقػوؽبم يف سػهولة كيسػر ف كوبصػل إقنػاعهم بػو دكف صػعوبة أك عسػر  ،أمػا شػكل الصػورة فنعػٍت بػو البنػاء الػذم
تتش ّكل كفقو مادة الصورة تلك تش ّكبل حجاجيا من شأنو أف يؤدم إىل اإلقناع. 2
ػت  :يَػْنظُػ ُػر نَظَػػر
ػت كالبَ ِهيتَ ػةُ  :االنقطػػاعُ كاغبَْي ػ َػرة  .رأَل شػػيئان فبُ ِهػ َ
فكانػػت النتيجػػة " فبهػػت الػػذم كفػػر "  ،كالبهػػت  :كالبُػ ْهػ ُ
اؼبتػع نجب ؛ كقد بػهت كهبِت ِ
ت الػذم َك َفػر ؛ تأْكيلُػو  :انْػ َقطَػع
ت عليو َّ
استَػ ْولَ ْ
َُ َ َ َ ُ
اغبجة  .كيف التنزيل العزيز  :فبُ ِه َ
ت اػب ْ
كهب َ
َّص ُم ْ :
َُ َ
3
كسكت متحَتان عنها.
َ
فبناء اؼبشهد كىو تًتاءل فيو شخوص اؼبتاحجُت كهبذه السرعة الكبَتة لينتهي بتلك الطريقة اغباظبة  ،يهز من األعماؽ كل
من كاف على صورة ذلك اؼبلك منكرا مشركا باهلل يتبع ىواه فيبهت كما هبت اؼبلك احملاجج .
كقاؿ تعػاىل  :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨﮩ ﮪﮫ ﮭﮮﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴﮵ ﮶﮷ﯚﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ يس . 83 – 78:
فأيب بن خلف هبادؿ كيعاند يف إنكػار البعػث  ،كيضػرب لػذلك مثػاال بسػيطا بالعظػاـ الػيت فتتهػا  ،فػَتد عليػو القػرآف مسػتهزئا
حبجتػػو الواىيػػة بػػأف ضػػرب لػػو مػػثبل مػػن نفسػػو  ،كقػػد غػػدت قصػػتو ىػػذه مػػثبل يػػورد إلثبػػات البعػػث  ،كقػػدرة اهلل علػػى اإلحيػػاء بعػػد
اإلماتة .

 - 1جابر عصفور ،الصورة الفنية يف الًتاث النقدم ك الببلغي عند العرب  ،ط ، 3اؼبركز الثقايف العريب  ،بَتكت  ،1992 ،ص  324كما بعدىا .
 - 2عبد اهلل صولة  ،اغبجاج يف القرآف  ،ص. 495
 - 3ابن منظور  ،لساف العرب  ،مج ،1 :ج ، 5مادة ( حجج) ،ص. 367
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فاآليات تبدأ دبواجهة ىذا اؼبنكر إلعادة اغبياة بأف تدعوه إىل أف يرل خلقػو  ،كيتأمػل فيػو ألف ىػذا اػبلػق ىػو خػَت تعبػَت عػن
كاقعو الذم يعيشو  ،كالذم تتمثل فيو نشأتو كصَتكرتو كما يراه كاقعا ملموسا يف حياتو يقوؿ لػو   :أًٌََُْ َّذزَ اٌْإِٔسَذبُْ أَِٔذب أٍََمْنَذبهُ
ِِْٓ ُٔطْفَةٍ فَإِذَا ىٌَُ أَصٌُِْ ُِبِنيٌ. 
إهنا الفكرة الواضحة كضوح اغبياة فإذا كاف التفكَت باالستحالة نابعا من التصور الساذج الذم يعجػب للحيػاة كيػف تنطلػق
من الًتاب الذم ال يبلك أم مظهر للحياة  ،فإف بإمكاننا أف نثبت لو إمكاف ذلك من ظاىرة بداية اغبياة لنتساءؿ كيف أمكػن
للنطفة اليت ترجع يف بدايتها إىل الرب يف عملية التحوؿ أف تتحوؿ إىل كجود إنسػاٍل كامػل ؟ كلنػا أف نقػوؿ يف اعبػواب إف القػدرة
اليت كلدت النطفة من الًتاب مث كلدت اإلنساف من النطفة ىي اليت تعطي الًتاب سر اغبياة لتتحوؿ إىل إنسػاف كامػل مػن جديػد
 ،فإف القدرة على االنتقاؿ من العدـ إىل الوجود يف البداية تستلزـ القدرة على ذلك يف النهاية  ،ألف أساس اإلمكاف كاالستحالة
1
فيهما كاحد ال ىبتلف كال يتعدد.
مث ينػدرج ليسػلك معػػو طريقػا حسػػيا بعػد أف أتػػاه يف البدايػة مػػن الطريػق العقلػػي كليػزاكج بػػُت دالئػل األنفػػس  ،كدالئػل اآلفػػاؽ
إلثبػات البعػػث كمػػا جػرت علػػى ىػػذا الػنهج معظػػم اآليػػات فيوجهػػو إىل النظػر يف كتػػاب اهلل اؼبنشػػور كيػأمره بػػأف يتأمػػل يف الشػػجر
األخضر الندم اؼبليء باؼباء الذم ىبرج منو النار .
كاؼبشاىدة األكلية الساذجة تقنع بصدؽ ىذه العجيبة ! العجيبة الػيت يبػركف عليهػا غػافلُت  ،عجيبػة أف ىػذا الشػجر األخضػر
الريػػاف باؼبػػاء وبتػػك بعضػػو بػػبعض فيولػػد نػػارا  ،مث يصػػَت ىػػو كقػػود النػػار بعػػد اللدكنػػة كاالخضػرار  ،كاؼبعرفػػة العلميػػة العميقػػة لطبيعػػة
ا غبػرارة الػيت ىبتزهنػا الشػجر األخضػر مػن الطاقػة الشمسػية الػيت يبتصػػها كوبػتفظ هبػا  ،كىػو ريّػاف باؼبػاء ناضػر باػبضػرة  ،كالػيت تولػػد
النار عند االحتكاؾ كما تولد النار عند االحًتاؽ  .ىذه اؼبعرفة العلمية تزيد العجيبة بركزا يف اغبس ككضوحا  ،كاػبالق ىػو الػذم
أكدع الشػػجر خصائص ػو ىػػذه  ،كالػػذم أعطػػى كػػل شػػيء خلقػػو مثّ ىػػدل  ،غػػَت أننػػا ال ن ػػرل األشػػياء هبػػذه العػػُت اؼبفتوحػػة  ،كال
نتدبرىا بذلك اغبس الواعي فبل تكشف لنا عن أسرارىا اؼبعجبة  ،كال تدلنا على مبدع الوجػود  ،كلػو فتحنػا ؽبػا قلوبنػا الحػت لنػا
بأسرارىا  ،كلعشنا معها يف عبادة دائمة كتسبيح. 2
ككجهتو لينظر يف خلق السماكات كاألرض،كأف يتأمل خلقهما األكرب،كاألعظم من خلق اإلنساف.
ّ
إهنا لتخشع القلػوب  ،كتػذعن النفػوس لعظمػة ىػذه اآليػات الػيت تشػع باغبقػائق كػالآللئ اؼبنػَتة حيػث ينطلػق منهػا اإلعجػاز
القرآٍل على ىذا النحو من اليسر يف التعبَت الذم ال يقدر عليو غَته  ..فهي آيػات ؼبػن تػذكؽ طعػم حبلكهتػا كذابػت نفسػو إيبانػا

 -1حسُت فضل اهلل  ،اغبوار يف القرآف  ،ص. 90
 -2سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،ـ ، 5ج ، 23ص. 2977
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يف ثناياىا فانربل يُسبنح خالقو الذم يستحق الثناء،كاغبمد  ،كالتسبيح على ما أكدع يف نفوسنا من أحاسيس رىيفة  ،كمػا أغػدؽ
1
علينا من نعم جزيلة.
كلفظة ملكوت بصياغتها ىذه تضخم كتعظم حقيقة ىذه العبلقة ؛ عبلقة اؼبطلقة لكل شيء يف الوجود ...إنػو اإليقػاع اػبتػامي
2
اؼبناسب ؽبذه اعبولة اؽبائلة  ،كللسورة كلها  ،كؼبوضوعاهتا اؼبتعلقة هبذه اغبقيقة الكبَتة.
كقيل فيها أيضا  :لو راـ أعلم البشر  ،كأفصحهم ،كأقػدرىم علػى البيػاف أف يػأيت بأحسػن مػن ىػذه اغبجػة  ،أك دبثلهػا  ،بألفػاظ
تشػػابو ىػػذه ألفػػاظ يف اإلهبػػاز  ،ككضػػح األدلػػة  ،كصػػحة الربىػػاف ؼبػػا قػػدر  ،فإنػػو سػػبحانو افتػػتح ىػػذه اغبجػػة بس ػؤاؿ أكرده ملحػػد
اقتضػػى جوابػػا  ،فكػػاف يف قولػػو " كنسػػي خلقػػو " مػػا يفػػي بػػاعبواب  ،كأقػػاـ اغبجػػة كأزاؿ الشػػبهة  ،ؼبػػا أراد  تأكيػػدا للحجػػة ،
مرة فاحتج على اإلبداء باإلعادة  ،كباإلنشاء على النشأة األخرل. 3
كزيادة تقريرىا فقاؿ " قل وبييها الذم أنشاىا ّأكؿ ّ
معرب عن الشػيء اؼبقصػود بدقػة  ،كمركػز علػى األشػياء
كما يبيّز أسلوب اغبجاج يف كتاب اهلل أنو كاضح اؼبعٌت  ،سهل األلفاظ ّ ،
اؼبشػػاىدة الػػيت ال يسػػتطيع اعباحػػد إنكارىػػا  ،أك يف إ ّدعػػاء بػػأف اهلل  غػػَت قػػادر علػػى إهبادىػػا  ،كمػػا أف مػػا دعػػا إليػػو القػػرآف
بأسػػلوب اغبجػػاج ال ىبػػالف العقػػل  ،كال سػػنن الكػػوف ، 4كلػػذلك ذىػػب ابػػن عاشػػور إىل أف يف انتهػػاج القػػرآف سػػبيل التصػػوير
اغبسػػي اؼبتمثػػل يف القصػػص مراعػػاة ألذىػػاف اؼبتلّقػػُت األكؿ فقػػاؿ  « :إ ّف العػػرب بتوغػػل األميّػػة كاعبهػػل فػػيهم أصػػبحوا ال هتتػػدم
5
عقوؽبم إال دبا يقع ربت اغبس أك ينتزع منهم».
إف اغبجاج القرآٍل ىو اػبطاب عرب عنو بأشكاؿ من األساليب اليت تركـ اغبوار كهتدؼ إىل اإلقناع بالرباىُت كاألدلة العقلية
كالكونية كالفطرية  ،صبعت كلها يف اغبجة البالغة  ،قد ال تكوف كاضحة بينة كإمبا تلتمس من خبلؿ اؼببلحظة كالتأمل الدقيق يف
6
اآليات الكريبة  ،كبالنظر إىل السياقات كاؼبوضوعات القرآنية نلقي أف اغبجاج يف القرآف الكرَل كرد يف ثبلثة مسارات داللية:
 حجاج قاد إليو الكفر كالنفاؽ كاؽبول كاغبظوظ النفسية كطمس البصَتة . حجاج غايتو االسًتشاد كالنظر كاالعتبار . حجاج ىدفو إظهار اغبق باؼبناظرات كاحملاكرات اليت تسعى إىل تبُت كجو الصواب . – 1ظبيح عاطف الزين  ،األمثاؿ كاؼبِثل كالتَّمثُّل كاؼبثبلت يف القرآف  ،ط ، 1دار الكتاب  ،بَتكت ف لبناف 1407 ،ق 1987ـ ص. 159
 - 2سيد قطب  ،اؼبصدر السابق  ،مج  ، 5ص . 2978
 - 3بدرية بنت ؿبمد بن حسن العثماف  ،من ببلغة القرآف يف ؾبادلة منكرم البعث  ،د ط  ،دار الراية للنشر كالتوزيع  ،دـ  ،د ت  ،ص. 214
 - 4ؿبمد اغبجوم  ،يف رحاب القرآف الكرَل – دراسة يف البياف كالًتكيب  ،ص. 217-216
 - 5الطاىر بن عاشور  ،التحرير كالتنوير  ،ج ، 1ص. 66
 - 6ؼبهاية ؿبفوظ ميارة  ،مفهوـ اغبجاج يف القرآف الكرَل  ،ؾبلة اللغة العربية  ،العدد  ، 81 :اعبزء  ، 03 :دمشق  ،سورية  ،ص553-522
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كمن طرؽ اغبجاج اإلسجاؿ ،كىو بأف يثبت على لساف اػبصم حقيقة كاف ينكرىا، 1كما يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭼ األعراؼ 44 :

كيف مثل ىذا اللوف من التسجيل إثارة لوجداف اؼبتشككُت كاؼبنكرين كإثارة اػبوؼ من أنفسهم  ،حُت يسمعوف اعًتاؼ من على
شاكلتهم  ،كيدفعهم اػبوؼ إىل التأمل  ،عساىم يهتدكف.
كعليو نستنتج أنو منم ميزات الرسالة اإلقناعية يف اػبطاب القرآٍل .
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-
ح-

خلو الرسالة اإلقناعية من اؼبغالطات الوصفية .
بناء اغبجج على سلمية متدرجة  ،تراعي سياؽ التخاطب .
كضوح األىداؼ  ،كإمكاف الوصوؿ إليو .
اعبمع بُت الرأم كالرأم اؼبضاد .
تنويع عرض اؼبرسلة اإلقناعية مع مراعاة التباعد الزمٍت يف عملية العرض .
إف الُبعد الحجاجي يف اػبطاب القرآٍل ليس غاية مطلقة كلكنو ال يلبث أف يتحوؿ إىل كسيلة سبكينية  ،تتغيا بدكرىا
التمكُت غبقائق كأفكار كمعتقدات في نفوس اؼبتلقُت على ـبتلف مستوياهتم .

 – 2الح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوار :
يعترب اغبوار عنصرا مهما من عناصر اػبطاب القرآٍل  ،كىو يعتػرب مػن أىػم خصػائص القصػة القرآنيػة  ،كال ىبفػى مػا ؽبػذا العنصػر
من دكر يف إبراز كرسم الشخصيات  ،مث إبراز اؼبعاٍل النفسية اليت يشتمل عليها اؼبوقف الدائر حولو اغبوار .
كاغبوار أ ىم كأقبح الوسائل اليت يستخدمها اؼبػرء لتحقيػق أىدافػو كالتعبػَت عػن أفكػاره  ،كلػذلك قبػد أف القػرآف الكػرَل اعتمػد كثػَتا
علػػى ىػػذا األسػػلوب يف عػػرض األحػػداث قصػػَتىا كطويلهػػا ؛ فػػالقرآف – بػػبل شػػك – يرسػػم منهجػػا متكػػامبل للح ػوار  ،كقػػد سبيّػػز
القرآف هبذا األسلوب فقد أتى لنا بنماذج كأمثلة تشمل كل أمباط اغبوار اؼبعركفة أك اؼبقصورة يف الػذىن  ،حػىت قػاؿ بعضػهم « :
القرآف كتاب حوار ». 2
يلعب اغبوار دكرا بارزا يف الكشف عن األبعاد النفسية لئلنساف باعتباره أحد الوسائل اليت يتم هبا رسم الشخصية اإلنسانية
 ،كإلبراز اؼببلمح األصلية للنماذج البشرية  ،حيث يبكن إصباؿ ىذا الدكر يف النقاط اآلتية :
 - 1السيوطي  ،اإلتقاف  ،ج.137 ،2
 - 2ؿبمد حسُت فضل اهلل  ،اغبوار يف القرآف الكرَل  ،ط ، 5دار التعارؼ  ،بَتكت  ، 1987 ،اؼبقدمة .
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 يسػػهم اغبػوار يف تربيػػد األجػواء النفسػػية لػػدل اؼبتخاصػػمُت  ،فقػػد يػػنقلهم مػػن سػػاحة اػبصػػاـ إىل سػػاحة اغبػوار1
يؤدم إىل تضييق الفجوة بينهم  ،كالوصوؿ إىل نقاط االلتقاء كاالتفاؽ بُت األطراؼ اؼبتحاكرة
اؽبادم  ،الذم ّ
 اغبوار يهيء اعبو النفسي لشعور اآلخرين باؼبعاٍل كاألفكار القوية اؼبستندة إىل أدلة . من شاف اغبوار أف يقوـ بتجسيد اؼبعاٍل يف صور ؿبسوسة  ،كىذا بدكره يثَت اىتماـ السامع بصورة أشد  ،كمػااجملردة .
أف لو دكرا يف ترسيخ اؼبعاٍل  ،كتثبيتها يف النفوس  ،إذ من طبيعة النفوس أال تقف طويبل مع اؼبعاٍل ّ
 مػػن خػػبلؿ اغب ػوار يبكػػن للمحػػاكر أف يسػػتفيد مػػن كػػل اؼبػػؤثرات النفسػػية اؼبمكنػػة عنػػد الطػػرؼ اآلخػػر  ،كمػػا أفاغبوار يعترب طريقا للتمهيد النفسي  ،كلذؿ كاف األنبيػاء علػيهم السػبلـ  ،يسػتثمركف ذلػك ؽبدايػة أقػوامهم  ،فيكػوف
يف حديثهم ما يشبو التمهيد النفسي .
عما يف النفس من أمور داخلية .
 يلجا اؼبرء إىل اغبوار كوسيلة من كسائل التنفيس ّ أسلوب اغبوار يثَت يف اؼبرء جوانب عػ ّدة  ،كجانػب التفكػَت كجانػب اؼبشػاعر  ،كاالنفعػاالت اؼبتنوعػة  ،ىباطػبغريػػزة مػػن أظبػػى غرائػػز اإلنسػػاف  ،كىػػي حػػب االسػػتطبلع  ،كمػػا أف ىنػػاؾ جانبػػا ثالثػػا يف اإلنسػػاف ىباطبػػو اغب ػوار ،
كىػػو جانػػب اؼبشػػاعر كاالنفعػػاالت  ،فتػػارة يثػػَت يف اإلنسػػاف انفعػػاالت الطرافػػة كاؼبػػرح  ،كتػػارة انفعػػاالت اإلعجػػاب
كاالستطراؼ  ،كأخرل انفعاالت التعجب  ،كانفعاالت الرضبة كاإلشفاؽ  ،كغَت ذلك مػن االنفعػاالت الػيت تنطػوم
عليها نفس اإلنساف .
ف ػػانظر إىل قول ػػو تع ػػاىل  :ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ األعراؼ . 122– 120 :

فهػػذا مشػػهد ح ػوار سػػاخن يػػدكر بػػُت فرعػػوف كالسػػحرة بعػػد أف آمنػوا دبػػا جػػاء بػػو موسػػى  ، حيػػث ترتسػػم صػػورتاف  :األكىل
اؼبتجرب كاألخرل صورة اؼبؤمنُت الصابرين اؼبوقنُت  ،الذين مل يتأثركا بتهديد أك كعيد « إهنػا صػولة اغبػق يف الضػمائر
صورة الطاغية ّ
 ،كنور اغبػق يف اؼبشػاعر  ،كؼبسػة اغبػق للقلػوب اؼبهيّػاة لتلقػي اغبػق كالنػور كاليقػُت  ،كلكػن الطواغيػت اؼبتجػربين ال يػدركوف كيػف
يتسػ ّػرب النػػور إىل قلػػوب البشػػر كال كيػػف سبازجهػػا بشاشػػة اإليبػػاف كال كيػػف تلمسػػها ح ػرارة اليقػػُت  ،كمػػن مث فػػوجئ فرعػػوف هبػػذا
اإليباف اؼبفاجئ الذم مل يدرؾ دبيبو يف القلوب كمل يتابع خطاه يف النفوس فقاؿ ( آمنتم لو قبل أف آذف لكم ؟) كأمبا كاف عليهم
2
أف يستأذنوه يف أف تنتفض قلوهبم للحق كىو أنفسهم ال سلطاف ؽبم عليها .»...

 - 1ؿبمد حسُت فضل اهلل  ،اؼبصدر نفسو  ،اؼبقدمة  ،حفٍت شرؼ  ،أسلوب احملاكرة  ،ص  50كما بعدىا .
 - 2سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،مج  ، 3ص. 1350
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كل تلك اؼبعاٍل تتسرب لنفوس اؼبتلقُت لتحفر فيها عميقا  ،ذلك أف اغبوار الدائر بُت الناس يرسم أماـ القارئ شخوصا تتحرؾ
 ،كتتجػػادؿ فينجػػذب إىل جػػو القصػػة حػػىت لكأنػػو كاحػػد مػػن ىػػؤالء  ،إذ أف مػػن فبي ػزات اغب ػوار القصصػػي أنػػو » هبسػػد اؼبواقػػف
أمامػػك  ،فتشػػعر فيػػو باغبيػػاة اؼبتحركػػة الػػيت تنتقػػل مػػن موقػػف إىل موقػػف كمػػن جػػو إىل جػػو  ،كتعػػيش فيهػػا األحػػداث اؼباضػػية مػػن
خبلؿ أبطاؽبا الذين تشعر هبم  ،كأنت مندمج يف القصة يتحركوف أمامك يف أدكارىم كأكضاعهم كما لو كنت حاضرا معهػم ...
كلػػن يقتصػػر اؼبوقػػف علػػى الكلمػػات الػػيت تنطلػػق مػػنهم  ،بػػل يبتػػد الشػػعور معػػك إىل إحساسػػك بػػاعبو الػػذم ىبػػيم علػػى اؼبوقػػف ،
كباؼبعاٍل اػبفية اليت زبتفي كراء الكلمات كما لو كاف البطل يتحدث إليك حيث تندمج معو باإلوباء مع الكلمػة  ،كباإلحسػاس
1
اػبفي مع اغبركة «.
إ ّف احملاكرة يف القرآف زباطب غريزة مهمة يف اإلنساف ىػي غريػزة حػب االسػتطبلع  ،لقرهبػا مػن العقػل  ،كلصػوقها باؼبعرفػة  ،فأمػا
لصوقها باؼبعرفة  ،فؤلف كل مػا يسػتطيعو اإلنسػاف كيقػف علػى حقيقتػو فهػو إضػافة جديػدة ؼبعارفػو مهمػا صػغرت ىػذه اإلضػافة ،
كأما ـباطبة أسلوب احملاكرة غبب االستطبلع يف اإلنساف  ،فمن ناحية اشتماؿ احملاكرة على طابع القصة يف أقول حاالهتػا إثارهتػا
 ،كىي حالة تصارع قوتُت  ،فإ ّف ىذا اعبانب يكوف غالبا أقول جوانب القصة إثارة غبب االستطبلع  ،كاؼبتابع ؽبذا الصراع غالبا
ما يكوف منحازا بعواطفو كمشاعره من حيث ال يقصد مع القوة األساسية يف القصة أك مع اعبانب األقول منهما  ،كىو مػا يعػرب
عنػو يف اصػػطبلحات القصػػة بطػػل القصػػة  ،كىػػذا اعبانػػب لػػو مراعػاة غػػَت ىيّنػػة يف أسػػلوب احملػػاكرة  ،فػػإف اؼبػػؤمن أـ اؼبصػػلح بصػػفة
عامػػة ىػػو بطػػل احملػػاكرة  ،كىػػو أ ف موقػػف بطػػل احملػػاكرة اؼبمثػػل للػػدين سيكسػػب عواطػػف السػػامعُت كمشػػاعرىم أك شػػيئا مػػن ىػػذه
العواطف كإف كانوا ـبالفُت لو  ،كلعل قصة إبػراىيم  الػذم كقػف كحيػدا يف ؾباهبػة طغيػاف قومػو كشػركهم توضػح ىػذا  ،فهػي
حافلة باؼبشاىد اغبوارية اؼبختلفة اليت تثَت انفعاالت شىت يف نفس سامعها ألكؿ مرة كانفعاؿ اإلعجاب كاالستطراؼ .
بشكل الفت ف قاؿ تعاىل  :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯﯰﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ مرَل . 49 – 41 :

يصور لنا اؼبشػهد حػوار لطيفػا بػُت االبػن البػار اؼبػؤدب احملػب للخػَت كأبيػو اؼبشػرؾ  ،ككيػف تقابػل دعػوة االبػن اللطيفػة باالسػتنكار
كالتهديد كالوعيد  ،فدكف أف يشعر اؼبستمع ؽبذا اغبوار هبد نفسو سبيل إىل تلك الرقة كالعذكبة اليت تفيض حبا الصادرة من العبػد
اؼبتجرب الذم يقابل ذلك بالنكراف كالتعدم .
اؼبؤمن  ،كيف الوقت ذاتو تنفر كتشمئز من ذلك ّ
 – 2ؿبمد حسُت فضل اهلل  ،اغبوار يف القرآف  ،ص. 216
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فاغبوار ىو الذم بعث اغبياة كاغبركة يف اغبدث  ،كأظهر لنا تلك الشخصػيات كجعلنػا نتعػاطف مػع إبػراىيم يف صػراعو  ،فػاغبوار
« يًتجم عن الشخصية كيستبطن انفعاالهتا كأزماهتا  ،كيضػعها يف إطػار نفسػي مع ّػُت  ،كيػزج بالقػارئ يف ذبربػة القصػة ليعيشػها ،
1
كتنقلو من عاؼبو إىل عاؼبها ».
تكمن أنبية اغبوار يف تسليط الضوء بشكل مباشر على الشخصيات  ،كيف اطّبلع اؼبتلقي على خفايا تكويناهتا النفسػية  ،كونػو
ينطوم على قدر كبَت من اؼبعلومات اليت تؤىلو ؼبعرفة اغبدث  ،كمبلبسػاتو  ،كاألفكػار الػيت ربملهػا القصػة يف سػياقاهتا السػردية ،
بالسرد كمندؾبا بو  ،من أجل معرفة كنػو اػببلفػات بػُت الشخصػيات اؼبتصػارعة  ،أك ربديػد ظبػات الػًتابط بػُت
كما هبعلو متصبل ّ
2
الشخصيات اؼبتصاغبة.
ككذلك األمر نفسو يف ؿباكرة إبراىيم مع ابنو الذبيح  ،كما تثَته من انفعاؿ الرضبة كاإلشفاؽ البالغُت  ،حُت يسمع سامع احملاكرة
ألكؿ مػرة بػػأف أبػػا يضػػجع ابنػػو ليذحبػو بسػػكُت  ،كابنػػو مستسػػلم لػػو طاعػػة هلل ،فالسػرد القػػرآٍل « يوظػػف اغبػوار كديناميتػػو  ،العاليػػة
إلبػػبلغ اؼبتلقػػي بكثػػَت مػػن اإلشػػارات اغبيويػػة  ،كاألسػػس الػػيت البػػد لػػو مػػن اإلشػػارات اغبيويػػة كاألسػػس الػػيت البػػد لػػو مػػن اإلطػػبلع
3
عليها».
فػػاغبوار مػػثبل هبس ػد الفػػرؽ بػػُت أسػػلوب الرسػػل يف الػػدعوة  ،كبػػُت أسػػلوب الكفػػار يف الػػرد  ،كمثػػاؿ ذلػػك  ،قولػػو تعػػاىل  :ﭽﯦ
ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ ىود  35 :يف الوقت الذم يكوف ّرد الكفار على
درجػة مػن السػػخافة  ،كمػا يف ّرد قػوـ نػػوح  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﭼ ىػود  32 :فهذه اؼبواضع كأ مثاؽبا تطلعنا على حقيقة اػبصػم كغرضػو مػن ىػذا اغبػوار  ،أمػا قيمػة ىػذا اللػوف يف
األسػػلوب مػػن الوجهػػة النفسػػية فتظهػػر مػػن خػػبلؿ كػػوف اؼبسػػلم يف ىػػذا األسػػلوب يقػػود احملػػاكرين معػػو إىل موقػػع اؼبسػػؤكلية  ،كىػػذا
جانب مهم يشعر اػبصم بقوة موقف اؼبسلم  ،كما يشعر بضعف موقفهم أماـ موقف اؼبسلم .
كمن ظبات اغبوار يف السرد القػرآٍل  ،دقتػو اؼبتناىيػة يف اختيػار ألفاظػو كتراكيبػو  ،كاؼبقصػدية الكبػَتة كراء كػل موضػع لغػوم  ،كمػن

ىذه ال ّدقة التعبَتية ما قبده يف جواب اهلل تعػاىل لرسػولو نػوح  عنػدما سػألو إنقػاذ كلػده  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ ىود . 46 :

 - 1التهامي نقرة  ،سيكولوجية القصة يف القرآف  ،ص . 414
السرد القرآٍل  ،ط ، 1دار الزماف للطباعة كالنشر كالتوزيع  ،دمشق  ،سوريا  ، 2010 ،ص. 77
 - 2يادكارلطيف الشهرزكرم  ،صباليات التلقي يف ّ
 - 3يادكارلطيف الشهرزكرم  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 77
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فمن دقائق التعبَت يف ىذا اغبوار  ،أنو مل يقل ( عامل غَت صاحل) كإمبا قاؿ ( عمل غَت صاحل) إذ «جعلو كصفا لو باؼبصدر على
جهة اؼببالغة يف كصفو بذلك » ،1كالقصد منو ربويل الذات على حػدث  ،كاؼبعػٌت أف ابنػك رب ّػوؿ إىل عمػل غػَت صػاحل  ،كمل يبػق
2
ذبسد لكاف ابنك.
ؾبرد كأف العمل غَت الصاحل لو ّ
ربوؿ إىل حدث ّ
فيو من عنصر الذات شيء  ،أم ّ
كيف سورة الكهف يرصد اغبوار دبا كظفػو مػن ألفػاظ اغبالػة النفسػية الػيت يعيشػها الفتيػة غبظػة انبعػاثهم  ( :فليتلطّػف – ال يشػعرف
بكػػم أحػػدا  ...يرصبػػوكم  ...يعيػػدككم يف ملػػتهم ...لػػن تفلحػوا إذا أبػػدا )لتشػػَت إىل أف أج ػواء اػبػػوؼ الػػيت الزالػػت مسػػيطرة علػػى
كعيهم  ،ألهنػم مل يػدركوا الفاصػل الػزمٍت بػُت ىػركهبم كنػومهم  ،كمػن مثّ اسػتيقاظهم  ،كيف تلػك البنيػة شػحنات مػن التػأثَت يسػعى
السػػرد القػػرآٍل اغب ػوار كديناميتػػو  ،العاليػػة إلبػػبلغ اؼبتلقػػي بكثػػَت مػػن اإلشػػارات اغبيويػػة ،
القػػرآف لغرسػػها يف اؼبتلقػػي إذ « يوظػػف ّ
كاألسس اليت البد لو من اإلشارات اغبيوية كاألسس اليت البد لو من اإلطبلع عليها». 3
-3األمث ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال :
اؼبثل يف األصل دبعٌت النظَت كالشبيو  ،كىو أحد أقساـ علم البياف اؽبادؼ إىل تأدية اؼبعٌت بصورة أكضح كأمت  ،كقد عرؼ العرب
منذ القدَل أسلوب التمثيل يف غضوف كبلمهم  ،كقد كثر استعمالو يف القرآف الكرَل أيضا .
قػػاؿ األصػػبهاٍل  :لضػػرب العػػرب األمثػػاؿ ،كاستحضػػار العلمػػاء النظػػائر شػػأف لػػيس بػػاػبفي يف إب ػراز خفيػػات الػػدقائق  ،كرفػػع
األسػػتار عػػن اغبقػػائق تريػػك اؼبتخيػػل يف صػػورة اؼبتحقػػق كاؼبتػػوىم يف معػػرض اؼبتػػيقن  ،كالغائػػب كأنػػو مشػػاىد  ،كيف ضػػرب األمثػػاؿ
تبكيػػت للخصػػم الشػػديد اػبصػػومة  ،كصبػػع لض ػراكة اعبػػامح األيب  ،فإنػػو يػػؤثر يف القلػػوب مػػا ال يػػؤثر كصػػف الشػػيء يف نفسػػو ،
كلذلك أكثر اهلل تعاىل يف كتابو كيف سائر كتبو األمثاؿ  ،كمن سور اإلقبيل سورة تسمى األمثاؿ كفشػت يف كػبلـ النػيب  ككػبلـ
4
األنبياء كاغبكماء.
كجاءت األمثاؿ يف األسلوب القرآٍل لتكوف إحدل ال وسائل اليت تأخذ طريقها إىل النفس اإلنسػانية لتثبيػت دعػائم اإليبػاف فيهػا
 ،قاؿ تعاىل ًٌَ:مَ ْ ظَزَبْنَب ٌٍِنلبصِ فِِ ىَذَا اٌْمُزْآِْ ِِٓ وًُِّ َِثًٍَ ٌِؼٍَِيُُْ َّبَذَوِزًَُْالزمر ، 97:كقاؿ أيضػا ًًٍَِْ :ذهَ اٌْأَِْثَذبيُ َٔعْذزِبُيَب
ٌٍِنلبصِ ًََِب َّؼْمٍُِيَب ٌِِب اٌْؼَبٌٌَُِّْ العنكبوت . 23 :
كأخرج البيهقي عن أيب ىريرة قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل( : إف القرآف نزؿ على طبسة أكجو  :حبلؿ  ،كحػراـ  ،كؿبكػم  ،كمتشػابو
 ،كأمثاؿ  ،فاعملوا باغببلؿ  ،كاجتنبوا اغبراـ  ،كاتبعوا احملكم  ،كآمنوا باؼبتشابو  ،كاعتربكا باألمثاؿ). 5.
 - 1عبد الرضبن الثعاليب  ،اعبواىر اغبساف يف تفسَت القرآف  ،تح  :أبو ؿبد الغمارم  ،ط  ، 1دار الكتب العلمية  ، 1996 ،بَتكت  ،لبناف  ،ج ، 2ص. 127
 - 2فاضل صاحل السامرائي  ،التعبَت القرآٍل  ،ص. 38
السرد القرآٍل  ،ص. 77
 - 3يادكارلطيف الشهرزكرم  ،صباليات التلقي يف ّ
 -4السيوطي  ،اإلتقاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 2ص . 132

 -5السيوطي  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 131
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إذ ال يكفػي أف يسػاؽ اؼبعػٌت الكلػي اجملػرد ليظػل جامػدا أمػاـ التصػور البشػرم  ،بػل كػاف ال بػد لػو أف يتمثػل يف صػورة ملموسػػة
ؿبسة  ،ألنو مهما أكيت العقل البشرم من القدرة على التجريد فإنو يظل يف حاجة إىل سبثل ىذا اؼبعٌت اجملرد يف صور  ،كأشكاؿ ،
كخصػائص ،كمبػػاذج كإذا كػاف ذلػػك شػػأف العقػل البشػػرم مػع اؼبعػػاٍل اجملػػردة الػيت سبثػػل احملػدكد  ،فكيػػف يتمثػػل غػَت احملػػدكد كتصػػور
اؼبغيب عن اإلدراؾ ؟
كمػػن أجػػل ىػػذا ضػػرب اهلل األمثػػاؿ للنػػاس  ،كقػػرب إىل نفوسػػهم  ،كأحاسيسػػهم معػػاٍل القػػرآف الكػػربل فوضػػعها يف الصػػور ،
كاؼبشاىد كاحملسوسات اؼببلئ مة ؽبم  ،كخاطب الفطرة اإلنسانية دبنطقها الذم تعرفو كتدركها  ،كعرض عليها اغبقيقة الػيت أغفلػت
عنها باألسلوب الذم تألفو  ،كتتقبلػو لتقػيم علػى أسػاس ىػذه اغبقيقػة منهػاج اغبيػاة كلهػا  ،مسػتقيما مػع العقيػدة  ،مسػتقيما مػع
الفطرة  ،مستقيما على الطريق إىل ىذا اػبالق الواحد اؼبدبر اػببَت. 1
ككما ىو معلوـ أف اؼبثل يعػ ّد لونػا مػن ألػواف التشػبيو تػارة  ،كمػا يعتػرب لونػا خاصػا مػن االسػتعارة تػارة أخػرل  ،كؼبػا بينهمػا مػن
تقارب  ،فقد يبدك أنو من باب أكىل أف نتحدث عنو مباحث الصور البيانية  ،إال أنػٍت أكد اإلشػارة إىل أثػر اؼبثػل مػن الوجهػة
النفسػػية سبهيػػدا للوصػػوؿ نفسػػيا إىل اؼبقصػػود أك دبعػػٌت آخػػر هتيئػػة اؼبنػػاخ النفسػػي للتلقػػي  ،كقػػد لػػوحظ أف كث ػَتا مػػن اآليػػات
القرآنيػة تركػػز علػػى ضػرب اؼبثػػل  ،كذلػػك كقولػو تعػػاىل ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ الػػركـ :
. 58
يقوؿ ؿبمد عبده  « :كاختػَت للمثػل الضػرب ألنػو يػأيت عنػد إرادة التػأثَت  ،كىػيج االنفعػاؿ ،كػأف ضػارب اؼبثػل يقػرع بػو أذف
2
السامع قرعا ينفذ أثره إىل قلبو  ،كينتهي إىل أعماؽ نفسو».
أ -الدالالت النفسية لؤلمثاؿ:
من خبلؿ النظر يف األمثاؿ القرعنية  ،من حيث البنية اللغوية  ،كمن حيث األغراض الببلغية ف يبكن إصبػاؿ أىػم اػبصػائص
الفنية  ،كالبعاد النفسية اليت وبتويها اؼبثل يف :
 يعترب اؼبثل أكثر تأثَتا يف القلوب ألنو تشبيو اػبفي باعبلي كالغائب بالشاىد  ،فيصَت بذلك اغبس مطابقا للعقل ،فاألمثاؿ تصور اؼبعاٍل تصور األشخاص  ،فهو يغرس القناعة العقلية  ،كىو أثر كجداٍل .
 -ىذا اللوف من التعبَت دبثابة اللوحة الفنية  ،كأنو يقوـ برسم صورة اؼبعٌت للذىن  ،حبيث ترتاح لو النفوس

 -1صبلح الدين ؿبمد عبد التواب  ،النقد األديب  ،ص. 28
 - 2ؿبمد رشيد رضا  ،تفسَت اؼبنار  ،ج ، 1ص . 236
 - 3أشار إليو الفخر الرازم  ،مفاتيح الغيب  ،ج ، 1ص . 293كالزركشي  ،الربىاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 1ص. 488
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 على الرغم من أف اؼبثل ال يشًتط فيو أف يكوف كاقعة تارىبية ثابتػة  ،كإمبػا تكفػي فيػو إمكانيػة صػحة كقػوع اؼبثػل  ،إالأنػػو يف األسػػلوب القػػرآٍل كػػاف ملتزمػػا جانػػب الصػػدؽ كظػػاىر فيػػو طػػابع اغبقيقػػة  ،ال كمػػا أؼبػػح بعضػػهم إىل أف اؼبثػػل القػػرآٍل لػػيس
بالضػػركرة ارتبػػاط كبػػَت لواقعػػة تارىبيػػة  ،أقػػوؿ ىػػذه الواقعيػػة الػػيت إلتزمهػػا القػػرآف يف جانػػب اؼبثػػل ؽبػػا ارتبػػاط كبػػَت يف كاقػػع اإلنسػػاف
النفسي . 1
 للمثل دكر مهم يف السػيطرة علػى نػوازع اإلنسػاف الداخليػة  ،كذلػك حينمػا يطلػب مػن اإلنسػاف أف يسػتفيد مػنسابق األحداث  ،كيأخذ منها العربة كالتجارب  ،كىذا تأثَت سلوكي .
 اؼبثل القرآٍل يشد انتباه السامع  ،كيلفت نظره إىل اغبديث  ،كوبمػل السػامع علػى التفاعػل مػع اغبػدث  ،كىػذابدكره أحد جوانب التفاعػل النفسػي  ،فاؼبثػل يسػهم يف إبػراز التػأثَت كمكامنػو  ،سػواء أكانػت عواطػف زائفػة مثػل :
الفرح  ،األمل  ،الرغبة  ،أـ عواطف رادعة اػبوؼ اإلشفاؽ  ،أـ فبجدة إعجاب حب ثقة .
 يرفع اؼبلل كالسآمة عن الكبلـ  ،ذلك أنو يضفي على الكبلـ لونا من التعبَت كالتجديد . ي عُت على حفظ الفكرة  ،كيساعد على جعلها مرتبطة بالػذىن  ،مػن خػبلؿ تصػوير الفكػرة يف الػذىن كتقريبهػاكيعمل على ربريك طاقة الذىن الفكرية .
 تعمل ىذه األمثاؿ على توسيع اآلفاؽ النفسية لدل اؼبتلقػي  ،كذلػك بػربط اؼبعقػوؿ باحملسػوس  ،كىػذا أكثػر مػايربز مع اآليات اليت تتناكؿ قضايا العقيدة .
 قػػد يضػػاؼ أثػػر سػػلوكي مػػن اآلثػػار الػػيت يعملهػػا ضػػرب اؼبثػػل يف القػػرآف  ،حيػػث يقػػوـ بتنفػػَت الػػنفس مػػن إتيػػافالفعل اؼبنهي عنو  ،كذلك عن طريق التأثَت الوجداٍل  ،كؼبس البداىة الفطرية  ،كإيقاظ اغبس . 2
ب -مباذج ألمثاؿ قرآنية:
ﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽﮾ ﮿
﯀ ﯁ ﯂       ﭼ األعراؼ . 176 – 175 :

تشمل اآليتاف مبلحظ نفسية كثَتة  ،فػالقرآف حػُت يص ّػور اإلنسػاف بالبهػائم  ،بػل بػأخبس اغبيوانػات ( الكلػب)  ،فهػو يريػد
يبُت عن
يبُت للنفس حقيقة الذم ينسلخ من دينو بعد أف عرؼ اغبق حىت تنفر منو الطباع  ،فقد كجد يف الكلب شبيها ّ
أف ّ
خستو كحقارتو  ،كقد جيء باؼبثػل موصػوفا ( إف ربمػل عليػو يلهػث) كىػو تصػوير الضػطراب الػنفس كعػدـ اسػتقرارىا  ،فهػو
ّ
متزعزع العقيدة .
 - 1الصغَت  ،الصورة الفنية يف اؼبثل  ،ص 331كما بعدىا .
 - 2البيانوٍل  ،عبد اجمليد  ،ضرب األمثاؿ يف القرآف  ،ط ، 1دار القلم  ،دمشق  ،1991 ،ص. 209
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كاآلية تسلط الضوء على مدل تسلط شهوات اإلنساف كغرائزه  ،إذ من شاف الغريزة أف ال تنتهي إىل شبع  ،كلما ركض اؼبرء
كراءىا زاد تعلقا هبا  ،فمثل من يتعلق بأىوائػو كشػهواتو كمثػل الكلػب إف ربمػل عليػو يلهػث أك تًتكػو يلهػث  ،أم يلهػث يف
كل حاؿ  ،إف جاع أك شبع  ،كيف ذلك تصػوير للػنفس اإلنسػانية  ،تلهػث كراء شػهواهتا يف كػل حػاؿ  ،ال يقعػده عػن ذلػك
شبع  ،كال غٌت  ، 1كما أف التعبَت باالنسبلخ إشارة على فقداف الرقابة النفسية اليت كانػت ربػيط بػو  ،إذ اعبلػد يشػكل مركػز
اغبماية للبدف كمن األخطار اػبارجية  ،كزكالو يعٍت فقداف جهاز اؼبناعة ىذا « فآيات اهلل بدالالهتا كانت ؿبيطة بو كإحاطػة
جلده». 2
الظمػػأ ؼبطالػػب اغبيػاة الػػدنيا  ،كقػػد كانػػت
كيف الػنص تصػػوير غبيػػاة اؼبرتػػد النفسػية ( كمثػػل الكلػػب )  ،حالػػة اللهػث النفسػػي ك ّ
علتػػو النفسػػية أنػػو أخلػػد إىل األرض طلبػػا للطمأنينػػة كاالسػػتمتاع بلػػذاهتا  ،كاؼبثػػل هبػػذا يتكفػػل بإبقػػاء الصػػورة ماثلػػة يف الػػذىن
متكررة اؼبشهد كلما تكرر النفس اػبارج من الكلب يف اغبالتُت  ،ىذه اغبركة اؼبتجددة اؼبستمرة تصوير لذلك الظمأ النفسي
 ،كىكذا تصور حاؽبم  ،فبل ىم اسًتاحوا بالغفلة  ،كال ىم اسًتاحوا باؼبعرفة . 3
فاؼبخاطب أك اؼبتلقي يقع ربػت تػأثَت ىػذه الصػورة الصػادمة الػيت وبملهػا ىػذا اؼبثػل « إذ يػؤثّر اؼبثػل يف عقلػو ككجدانػو كذكقػو
اعبمػايل تػأثَتا قويػػا  ،بليغػػا صبػػيبل  ،فلؤلمثػػاؿ القػػرآف جاذبيػػة كبػَتة  ،كتػػأثَت بليػػغ يف الػػنّفس اإلنسػػانية  ،كذلػػك بسػػبب بنائهػػا
4
شك أف أمثاؿ القرآف ذخائر حكم ال تنقضي عجائبها»
كحب اإلنساف للحكمة  ،كال ّ
اعبمايل ّ ،
كم ػػن اآلي ػػات ال ػػيت ضػ ػربت أمثل ػػة للت ػػدليل عل ػػى البع ػػث قول ػػو تع ػػاىل  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂           
    ﯓ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ اغبج . 6 – 5 :
يف ىذه اآليات يرد اهلل  على الذين شػككوا يف أمػر البعػث  ،كحسػبوه ـبالفػا للسػنن اؼبألوفػة ألهنػم رأكا أجسػاد األمػوات
تتفرؽ  ،كتتحلل  ،كتفسد  ،كتفٌت يف األرض  ،كزبػتلط بػالًتاب  ،فػبل تكػاد عقػوؽبم تسػلم يف سػهولة كيسػر أمػر عودهتػا كتركيبهػا
كصَتكرهتا جسما حيا يسعى كيدرؾ  ،فقدـ ؽبم مثالُت حسيُت يف ؿباكلة كاقعية اليت تريػد أف ذبعػل مػن قصػة اؼبعػاد نظامػا للحيػاة
كيتجسػد يف
يتمثل يف اؼبراحل اليت يقطعها كجود اإلنسػاف يف بدايػة كجػوده  ،حيػث ينتقػل يف كػل مرحلػة مػن العػدـ إىل الوجػود ،
َّ
 - 1البوطي  ،من ركائع القرآف  ،ص . 216
 - 2حبنكة اؼبيداٍل  ،أمثاؿ القرآف  ،ص . 348
 - 3سيد قطب  ،التصوير الفٍت يف القرآف الكرَل  ،ص. 40
 - 4الصديق بن ؿبمد بن قاسم بوعبلـ  ،األمثاؿ يف القرآف الكرَل - ،دراسة موضوعية أسلوبية  -ط ، 1دار أيب رقراؽ للطباعة كالنشر  ،الرباط  ،اؼبغرب،2008 ،
ص. 122
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خلق النبات الذم ال يبوت إال ليعود من جديد يف عملية بعث اغبياة يف البذكر اؼبتنافرة يف األرض كمثػل الػًتاب  ،فسػاؽ الػدليل
األكؿ على صحة البعث  ،باستداللو خبلق ىذا اجملادؿ أكال حيث خلػق أبػوه آدـ مػن تػراب  ،مث جعػل سػبللتو مػن بعػده مػن مػاء
مهُت  ،من صلب الرجل كترائب اؼبرأة مث جعل النطفة علقة كىي قطعة الدـ اؼبتجمدة  ،مث جعل العلقة مضغة كىي قطعة اللحػم
 ،كقد تكوف ىذه اؼبضػغة ـبلقػة  ،أك تسػقطها اؼبػرأة قبػل أف زبلػق مث يقرىػا  -  -يف األرحػاـ إىل مػا يشػاء  ،مث ىبػرجهم طفػبل
ضعيفا يف قوت و  ،كظبعو كبصره كعقلو  ،مث يتكامل يف قوتو كعقلو إىل أف يصَت يف عنفواف شبابو كمػنهم مػن يتوفػاه اهلل كمػنهم مػن
يبد اهلل يف أجلو حىت يبلغ الشيخوخة كاؽبرـ فتضعف قوتو  ،كيعػود كمػا كػاف يف سػالف طفولتػو ال يعلػم مػن بعػد علػم كػاف يعلمػو
شيئا .
عز ذكػره ػ لبلسػتدالؿ علػى صػحة البعػث
كىذه حكمة اهلل كقدرتو العظيمة تستمر كتتجلى يف ىذا الدليل الثاٍل الذم ساقو ػ َّ
 ،كىو االستدالؿ خبلقو النبات  ،فهػذه أرض ميتػة مقفػرة  ،لػيس للحيػاة فيهػا مػن سػبيل فينػزؿ اؼبػوىل  -ػ بقدرتػو عليهػا اؼبػاء ،
فتتحرؾ كهتتز كزبرج النبات اؼبختلف ألوانو بقدرة اهلل اعبليلة. 1
فبل شك إذف أف الػذم أخػرج ىػذا اػبلػق العجيػب مػن قبػل أف مل يكػن شػيئا كبعػث فيػو اغبيػاة مػن حيػث ال حيػاة قػادر علػى
البعث بعد اؼبوت  ،كما كعد بو من أمر الساعة حق الشك يف كقوعو .
كلكن التعبَت القرآٍل ال يرمي إىل ؾبرد أداء اؼبعٌت الذىٍت كحده  ،كإمبا يرمي أيضا إىل رسػم صػورة حيػة للمعػاٍل  ،فأمثلػة القػرآف
على اختبلفها تعترب لوحات فنية رائعة  ،كلو تأملنا اآليػات السػابقة لوجػدنا » أف ىػذه الريشػة السػحرية مػن األلفػاظ كالكلمػات
كالًتاكيػب الػػيت زبلػػع علػػى اؼبشػػاىد فتبعػػث فيهػػا اغبيػػاة متمثلػػة يف صػػورة األرض اؽبامػػدة اػباشػػعة الػػيت تػػرل علػػى قسػػماهتا خشػػوع
اؽبيبة كاعببلؿ ػبالقها  ،مث فجأة هتتز كتتحرؾ كتنفػتح كزبػرج ألػواف النبػات مػن جوفهػا  ،فػانظر إىل صػورة السػكوف كاػبمػود تعقبػو
اغبركة كاغبياة  ،فلو كاف اؼبقصػود ىو ؾبرد أداء اؼبعػٌت الذىػٍت ؼبا كػانت ضػركرة ؽبذا التنويع«. 2
كمػػا يبكػػن أف نلمػػح يف ىػػذا اؼبثػػاؿ القػػرآٍل الدقػػة يف التعبػػَت حبسػػن اختيػػار األلفػػاظ ،كاختيػػار أج ػزاء الصػػورة لتتقابػػل يف اللوحػػة
تقاببل دقيقا .
فبلحظ ذلك االستعماؿ الفذ للفظة"ىامدة"يف ىذه اآليات لتتناسب مع اعبػو العػاـ للصػورة كالسػياؽ حيػث قػاؿ ًًََ  :ذزٍَ
اٌْأَرْضَ ىَبِِ َ ً فَإِذَا أَٔشٌَْنَب ػٍََْْيَب اٌَّْبءَ اىْبَشلفْ ًَرَبَُْ ًَأَْٔبَبَذُْ ِِذْٓ وُذًِّ سًَْخٍ بَيِذْ ٍاحلذ  ، 2 :بينمػا قبػده يػورد لفظػة "خاشػعة" يف
قولو تعػاىل  ًَِِْٓ  :آَّبًِوِ أَِٔهَ ًَزٍَ اٌْأَرْضَ أَبشِؼَةً فَإِذَا أَٔشٌَْنَب ػٍََْْيَب اٌَّْبءَ اىْبَشلفْ ًَرَبَُْ ِْل اٌِذُِ أَسَْْبىَب ٌَُّةِِْْ اًٌٌَََّْْ ِٔوُ ػٍََذَ
يتبُت كجو التناسب يف "ىامدة "ك " خاشعة ".
وًُِّ شَِْءٍ لَ ِّز هُ فصلت  ، 39 :كعند التأمل السريع يف ىذين السياقُت ّ
 -1بدرية بنت ؿبمد  ،من ببلغة القرآف يف ؾبادلة منكرم البعث  ،ص. 130
 –2بدرية بنت ؿبمد  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 247
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الفصل الخامس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طرائق القرآن في تأثيره النفسي
إ ّف اعبػو يف السػياؽ األكؿ جػو بعػث كإحيػاء  ،كإخػراج  ،فبَّػا يتسػق معػو تصػوير األرض بأهنػا "ىامػدة" مث هتتػز كتربػو  ،كتنبػػت
من كل زكج هبيج  ،كإ ّف اعبو يف السياؽ الثاٍل ىو جو عبادة كخشوع كسجود  ،يتسق معو تصوير األرض بأهنا "خاشعة " ،فإذا
اىتزت كربت  ،مث ال يزيد على االىتػزاز كاإلربػاء ىنػا اإلنبػات كإلخػراج كمػا زاد ىنػاؾ  ،ألنػو ال ؿبػل ؽبمػا يف جػو
أنزؿ عليها اؼباء ّ
العبادة كالسجود. 1
كحىت يف آيات اغبكاـ يسهم اؼبثل القرآٍل يف عملية التأثَت لتكوف االستجابة أسرع ؼبقتضػات الػدين  ،قػاؿ تعػاىل  :ﭽ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﭼ البقرة . 261 :

فاػبطػاب القػرآٍل ىنػا اسػتدرج الػػنفس اإلنسػانية ؼبػا يريػد أف يغرسػػو فيهػا فمسػالة إنفػاؽ اؼبػػاؿ ربتػاج إىل ؾباىػدة كتثبيػت  ،كمػػن مثّ
غبمػػل الػػنفس علػػى اإلذعػػاف ؽبػػذا اغبكػػم بإهبػػاد البػػديل  ،إذ الػػنفس يشػػق عليهػػا أف التخلػػي عػػن شػػهوة مػػن الشػػهوات اؼبغػػركزة يف
النفوس إال إذا أعطيت بديبل  ،كىنا يأيت دكر اؼبثل يف تصوير البديل  ،كىو الوعد باؼبضاعفة اليت ال حدكد ؽبا سبثيل بالبذرة مث إف
النفوس حباجة إىل تطمُت كضماف  ،لذا كانت اإلشارة « كاهلل يضعف ؼبن يشاء» فالعطاء عطاء اهلل تعاىل  ،كعطار اهلل ال ينفد
 ،كألف النفس مادية  ،كال تعًتؼ إال باحملسوس  ،فقد صورت اآليات القرآنية ما وبقق الضماف للنفوس على مصَت ىذه اؼبواؿ ،
2
فهي دبثابة القرض  ،كالنفس تطمئن على أف القرض سوؼ يعود ؽبا .
هبذا القدر القليل من األلفاظ يبٍت ىذا اؼبثل تلك الصور اؼبؤثرة  ،فمن أىم خصائص اؼبثل القرآٍل اتصافو باالختزاؿ  ،كىو األمر
« الذم منحو ببل جداؿ مفاتيح كينونتو اإلشارية اعبمالية معا  ،فهو ال يدخل يف تفصيبلت من شػأهنا أف تضػيع الفكػرة الرئيسػة
 ،لذلك كاف يقتصر على اغبػد األدٌل  ،لكنػو يف اآلف ذاتػو يػوحي دكف أف يص ّػرح  ،كهبػذا يكػوف اؼبثػل ذا طػابع مػزدكج ألنػو هبمػع
الغرابة كالتعاقد .
إ ّف ش ّدة االختزاؿ يف اؼبثل جعلتو ينفتح أكال على باحػة التأكيػل  ،إذ مػن اؼببػادئ الرئيسػية يف ىػذا اجملػاؿ إنػو كلمػا ضػاقت العبػارة
3
اتّسع اؼبعٌت  ،كالسيما أف اؼبثل قائم أصبل على توظيف مفارقي مكثف.

 -1بدرية بنت ؿبمد  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 247
 - 2اعبيوسي  ،التعبَت القرآٍل كالداللة النفسية  ،ص. 475-464
 - 3عشتار داكد ؿبمد  ،اإلشارة اعبمالية يف اؼبثل القرآٍل  ،د ط  ،منشورات ارباد كتاب العربن دمشق  ، 2005 ،ص . 37
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الفصل السادس :
اإلوباءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية يف
القرآف الكرمي
أكال  :علم البياف .
ثانيا  :علم البديع .
ثالثا  :علم اؼبعاين

.

الفصل السادس ـــــــــــــــــــــــ اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم
أوال  :عل ـ ـ ـ ـم البي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان :
تعد الصورة البيانية إحدل أىم كأبرز خصائص األسلوب القرآين  ،فهي األسلوب اؼبفضل يف التعبَت القرآين كاؼبقصود هبا «
اجملرد إذل إثارة الوجداف  ،كربريك اؼبشاعر ،
كل ما يتجو يف الكالـ إذل إخراج الكلمة أك اعبملة من قالبها اللفظي ّ
كاألحاسيس  ،كمن لفظة جامدة إذل صورة حية للمعٌت  ،كمن ـباطبة للعقل كحده إذل إشراؾ الوجداف كالعاطفة معا يف
إدراؾ اؼبعٌت » .

1

إذ ليست ألفاظ القرآف ؾبموعة حركؼ تدؿ على اؼبعٌت فحسب  ،بل ىي  « :ينبوع يفيض بالصور كاألحاسيس كاأللواف
السامع  ،كيلمسها
سبر خبياؿ القارئ أك ّ
ؾبردات اعتبارية يدركها العقل  ،كإمبا ىي صورة حيّة ّ
 ،كليست اؼبعاين يف القرآف ّ
2
إحساسو  ،كتكاد تراىا عينو ».
كمن اؼبعلوـ أف اػبطاب يف القرآف ال يتجو إذل العقل كحده بل ىباطب كالّ من العقل كاػبياؿ كالشعور  ،وبمل إذل العقل
معٌت ىباطبو بو  ،كينفث يف اؼبشاعر كاػبياؿ إحساسا بصورة ذلك  ،كينبهنا إذل ما فيو من حركة ك كحياة .

3

كاعبامع اؼبشًتؾ بُت أساليب البياف من تشبيو كسبثيل كاستعارة أك كناية أك ؾباز مرسل ىو أهنا ربمل إذل اػبياؿ صورة اؼبعٌت
اجملرد
 ،كتبث فيو اغبركة كاغبياة  ،كيف ذلك غناء منقطع النظَت باآلثار النفسية اليت تسرم إذل القلوب  ،إذ ىبرج اؼبعٌت ّ
ا﵀سوس كىذا ما يبكن أف نلمسو يف اللفظة كاعبملة على ح ّد سواء  ،إذ كثَتا ما قبد اللفظة تؤدم ىذه اؼبهمة .
تلك الظالؿ كاأللواف اليت تًتكها الصياغة على األفكار كاؼبشاعر  ،ىي اليت تبقى حية ماثلة جبملتها يف الفكر كالوجداف ،
حىت بعد انقضاء الصورة كانتهاء التعبَت  ،ال تزاؿ هتيم هبا النفوس ، 4فالصورة البالغية « امتداد للصورة اؼبرسومة يف النّفس
5
».
-1

التشبيه بالغته وإيحاءاته النفسية في القرآن الكريم .

عما تدركو الوجدانات  ،أك تتفاعل معو اؼبشاعر كاألحاسيس  ،ذلك أنو
التشبيو إحدل صور البياف الرائعة اليت تكشف لنا ّ
يشرؾ السامع دبا أحس بو اؼبتكلم يف نفسو من اؼبعاين  ،كقد تعددت تعريفاتو  ،إال أهنا تشًتؾ كتتقارب يف اؼبضموف سواء كاف
 - 1اعبيوسي  ،التعبَت القرآين كالداللة النفسية  ،ص . 373
 - 2البوطي  ،من ركائع القرآف  ،ص . 197
 - 3البوطي  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 168
 - 4عبد التواب صالح الدين  ،الصورة األدبية  ،ص . 11
 - 5أبو السعد  ،األداء النفسي  ،ص. 219
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الفصل السادس ـــــــــــــــــــــــ اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم
تعريفو  « :الداللة على مشاركة أمر ألمر يف معٌت » ، 1أك « كصف الشيء دبا يقاربو كيشاكلو » 2أك « العقد على أف أحد
الشيئُت يس ّد مسد اآلخر يف حس أك عقل » .

3

فاألصل إذف يف التشبيو إدراؾ الصلة بُت أمرين من حيث كقعهما النفسي  ،فهو داللة فنية  ،ذلك أف تشبيو الشيء بغَته
يهدؼ إذل تقرير كصف  ،أك معٌت يف ذلك الشيء عن طريق التشبيو دبشبو بو لكوف ذلك الوصف أك اؼبعٌت كاضحا يف اؼبشبو بو
كاشتهر بو  ،كالذم يكوف دكره إثارة مشاعر االرتياح كاالستحساف يف النفس اإلنسانية  ،يقوؿ عبد القاىر اعبرجاين عن صباؿ
التمثيل كتأثَته يف النفوس  « :كاعلم أ ّف ما اتفق العقالء عليو أ ّف التمثيل جاء يف أعقاب اؼبعاين أك برزت باختصار يف معرضو ،
كشب من نارىا كضاعف من قواىا يف
كنقلتا عن صورىا األصلية إذل صورة كساىا أهبة ك أكساىا منقبة  ،كرفع من أقدارىا ّ ،

ربريك النفوس ؽبا » ، 4مث يقوؿ  ... « :كاعلم أف العلم األكؿ أتى من النّفوس أكال من طريق اغبواس كالطباع  ،مثّ من جهة
النظر كالركية فهو إذا أ مس هبا رضبا  ،كأقول لديها ذفبا  ،كأقدـ ؽبا صحبة  ،ك آكد عندىا حرمة  ،كإذا فعلتها يف الشيء نقلو

عن اؼبدرؾ بالعقل ا﵀ض كبالفكرة يف القلب إذل ما يدرؾ باغبواس أك يعلم بالطبع  ،كعلى ح ّد الضركرة فأنت كمن يتوسل ؽبا
للغريب باغبميم  ،كاعبديد الصحبة باغببيب القدمي  ،فأنت إذا مع الشاعر كغَت الشاعر إذا كقع اؼبعٌت يف نفسك غَت فبثل مث
مثّلو  ،كمن ىبرب عن شيء من كراء حجاب  ،مث يكشف عن اغبجاب كيقوؿ  :ىا ىو ذا فأبصره ذبده » .

5

كيرل عبد القاىر أف اػبياؿ اؼبعتمد على التصوير اغبسي أقرب إذل النفوس  ،كأسرع إذل إظهار اؼبعٌت للمعقوؿ  ،مثّ إنو هبمع إذل

ظهور اؼبعٌت كثبوتو أثرا نفسيا صبيال  ،أل ّف النفوس ترتاح إذل ـباطبتها باغبس  ،فهي ّأكؿ كسائل اؼبعرفة  ،كأنبها لديها  ،كآثرىا

السحر يف تأليف اؼبتباينُت حىت ىبتصر بعد مابُت اؼبشرؽ كاؼبغرب  ،كهبمع
عندىا  ،فيقوؿ  « :كىل ّ
تشك يف أنو يعمل عمل ّ

مابُت اؼبشئم كاؼبعرؽ  ،كىو يريك اؼبعاين اؼبمثلة باألكىاـ يف األشخاص اؼباثلة  ،كيريك اغبياة يف اعبماد  ،كيريك التئاـ بُت
األضداد فيأتيك باغبياة كاؼبوت ؾبموعُت كاؼباء كالنار ؾبتمعتُت » .

6

كقاؿ السكاكي أنو  « :من حذؽ يف التشبيو ملك زماـ التدرب يف فنوف السحر البياين  ،كأف التشبيو هبمع بُت حقيقتُت
حسيّتُت يف الغالب » .

7

 - 1عبد التواب صالح الدين  ،الصورة األدبية  ،ص. 29-28
 - 2حسُت عبد القادر  ،القرآف كالصورة البيانية  ،ط ، 2عادل الكتب  ،بَتكت  ، 1985 ،ص. 45
 - 3اػبطيب القزكيٍت جالؿ الدين ؿبمد  ،اإليضاح يف البالغة  ،تح :إبراىيم مشس الدين  ،ط ،1دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ،لبناف 1424،ىػ 2003ـ  ،ص. 21
 - 4عبد القاىر اعبرجاين  ،أسرار البالغة  ،ص. 93
 - 5عبد القاىر اعبرجاين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 100
 - 6عبد القاىر اعبرجاين  ،اؼبصدر السابق . 107 ،
 - 7السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر  ،مفتاح العلوـ  ،ضبط :نعيم زرزكر  ،ط ، 2دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ،لبناف 1407 ،ىػ 1987ـ  ،ص. 359
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الفصل السادس ـــــــــــــــــــــــ اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم
ككل تشبيو يتش ّكل من طرفُت نبا اؼبشبّو كاؼبشبّو بو ّ ،أما كظيفة اؼبشبّو فهو الذم ينقل بو اؼبعٌت إذل اؼبتلقي  ،بينما اؼبشبّو بو

فهو الذم نستعُت بو لتوكيد اؼبعٌت « التشبيو يزيد اؼبعٌت كضوحا كيكسبو تأكيدا » .

1

فإمبا تقصد بو تقرير اؼبشبّو يف النّفس
كأكجز العلوم األثر النفسي للتشبيو فقاؿ  « :اعلم أنّك إذا أردت تشبيو الشيء بغَته ّ ،

بصورة اؼبشبّو بو أك دبعناه فيستفاد من ذلك البالغة فيما قصد بو من التشبيو على صبيع كجوىو من مدح أك ذـ أك ترغيب أك

ترىيب أك كرب أك صغر أك غَت ذلك من الوجوه اليت يقصد هبا التشبيو  ،كتراد لإلهباز أيضا كاالختصار يف اللفظ من تعدد

الشبيهة  ،كتراد للبياف الوضوح أيضا » .
األكصاؼ ّ

2

كيرل ابن األثَت أف للتشبيو أثرا نفسيا كىو  « :أننا إذا مثلنا الشيء فإمبا نقصد بو إثبات اػبياؿ يف النفس  ،بصورة اؼبشبّو بو

أك دبعناه  ،كذلك أككد يف طرؽ الًتغيب فيو أك التنفَت عنو  ،فإذا شبّهنا صورة ىي أحسن منها كاف ذلك مثبتا يف النّفس خياال

حسنا يدعو إذل الًتغيب فيها  ،ككذلك إذا شبّهنا بصورة شيء أقبح منها كاف ذلك مثبتا يف النّفس خياال قبيحا يدعو إذل
3
التنفَت عنها » .
كفبا عابو أضبد بدكم على القدماء نظرهتم للتشبيو نظرة عقلية  ،كإنباؽبم للجانب النفسي فيو فقاؿ  « :فمما اعتمد عليو
القدماء يف عقد التشبيو العقل  ،هبعلونو رابطا بُت أمرين أ ك مفرقا بينهما كأغفلوا يف كثَت من األحياف كقع الشيء على النفس

كشعورىا بو سركرا كأؼبا  ،كليس التشبيو يف كاقع األمر  ،سول إدراؾ مابُت أمرين من صلة يف كقعهما على النّفس  ،أما تبطن
األمور كإدراؾ الصلة اليت يربطهما العقل كحده فليس ذلك من التشبيو الفٍت البليغ » .

4

كالتشبيو أسلوب ىباطب النفس  ،ذلك ؼبا وبصل ؽبا من األنس بإخراجها من خفي إذل جلي  ،كمن معقوؿ إذل ؿبسوس  ،كفبا
دل نألفو إذل ما نألفو  ،فالتشبيو ذبسيد للصورة النفسية اليت ارتسمت للحسن كالقبيح يف عادل النفس  ،كمن مثّ كاف ارتياح
النّفوس عند ظباعها كتلقيها ألمثاؿ تلك الصور اليت يلعب التشبيو دكرا فنيا فيها  ، 5فالنفس تصنع الصورة اؼبثالية  ،كاللغة تصنع
تصنع اغبركة اؼبادية اليت تصاحبها كترافقها الصورة النفسية ليتحقق النشاط اإلبداعي.

 - 1العسكرم  ،الصناعتُت  ،ص. 243
 - 2العلوم  ،الطراز  ،ج ، 1ص . 273
 - 3ابن األثَت  ،اؼبثل السائر  ،ج ، 2ص. 124
 - 4أضبد بدكم  ،من بالغة القرآف  ،ص. 187
 - 5أبو السعد  ،األداء النفسي  ،ص. 214
 - 6أبو السعد  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 220
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ك اؼبدقق يف العالقات اليت ينشئها التشبيو يدرؾ أهنا دائرة على اؼبعاين النفسية  ،تصوير للنفس دبا فيها من مشاعر ذباه اؼبشبو
يصور بدقة األداء النفسي للتشبيهات  ،كالتشبيهات تستمد
كاؼبشبو بو ..إذ النفوس أكال تتصور اؼبراد  ،مث تبدع يف تركيب لغوم ّ

موادىا التصويرية من عادل النّفس  ،كإحساسها بعادل الطبيعة كا﵀سوسات .

1

كالتشبيو يف القرآف يهدؼ إذل التأثَت يف العاطفة من ترغيب كترىيب  ،كردبا ألجل ىذا كاف للمنافقُت كالكافرين كاؼبشركُت
نصيب كافر من التشبيو الذم يزيد نفسيتهم كضوحا ، 2كقولو تعاذل  :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ البقرة 171 :كقولو  :ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭼ اؼبدثر  50 :كقولو  :ﭽ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ اعبمعة . 5 :

يقوؿ الزـبشرم  « :كلضرب العرب األمثاؿ كاستحضار العلماء اؼبثل كالنظائر  ،شأف ليس باػبفي يف إبراز خبيئات اؼبعاين ،
كرفع األستار عن اغبقائق  ،حىت تريك اؼبتخيّل يف صورة ا﵀قق  ،كاؼبتوىم يف معرض اؼبتيقن  ،كالغائب كأنو مشاىد  ،كفيو
3
لسورة اعبامح األيب » .
تبكيت للخصم األلد  ،كقمع َ
يصور حاؿ اؼبنافقُت  ،فقد ذكر تشبيهُت ؽبم يف بداية سورة البقرة كل منهما يبثل حالة نفسية
فانظر إذل اػبطاب القرآين كىو ّ
يعيشها اؼبنافق  ،كيظهر فيها اؼبعاناة اليت وبياىا مع أمرض قلبية أزمنت يف نفسو كسيطرت عليو فلم يستطع منها فكاكا  ،إذ
يأيت بصورتُت متكافئتُت يف القيمة متكاملتُت يف الداللة  ،كىبرج األزمات النف سية  ،كاالضطرابات الشعورية اليت وبياىا اؼبنافقوف
السمع  ،حيث زبتلط األضواء البارقة باألصوات الصاخبة يف الكوف
يف معرض اؼبدركات اؼبادية يف ؾباؿ الرؤية البصرية كحاسة ّ

كالنّفس على السواء  ،قاؿ تعاذل:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ البقرة . 17 :

فهو تشبيو غباؿ اؼبنافقُت كقد ّادعوا اإلسالـ كتظاىركا باإليباف  ،فظنوا يف أنفسهم أ ّف ىذا اػبداع لن تكوف لو هناية  ،كلكن
ىيهات  ،فمثلهم كمثل الذم استوقد نارا فبددت الظلمات كأضاءت ما حولو  ،كبينما ىو كذلك يف فرحو كمرحو كسركره
كهبجتو  ،كإذ هبذه النّار زبمد كتنطفئ فال يبقى منها شيء .

 - 1أبو السعد  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 215
 - 2أضبد بدكم  ،من بالغة القرآف  ،ص. 204
 - 3الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 1ص. 72
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ككاف بياف حالتهم الثانية كىي حالة اغبرج كالضيق يف اؼبثل الثاين  ،قاؿ تعاذل  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ البقرة . 19 :

السماء  ،كقد
يشبو القرآف حاؽبم يف ىذا الضيق كتلك القسوة كذلكم اغبرج  ،بقوـ يسَتكف كاؼبطر الكثَت ّ
الشديد ينزؿ من ّ
حىت ال يسمعوا أصوات
أظلم اعبو  ،كمع ىذا اؼبطر من رعد قاصف  ،كبرؽ شديد اللمعاف  ،فهم هبعلوف أصابعهم يف آذاهنم ّ
الرعد  ،كىذا الربؽ الشديد  ،يكاد ىبطف أبصارىم  ،كلكن مع ش ّدتو يضيء ؽبم إذا مشوا فيو  ،فإذا ذىب كقفوا يف أمكنتهم ،
ّ

فهم يف ش ّدة على كل حاؿ  ،ككذلك كاف اؼبنافقوف فهم مع ّادعائهم اإلسالـ  ،كانوا ىبشوف دائما أف تنزؿ آية تنبئ عن
أحواؽبم كتفضحهم  ،فهم مضطربوف دائما ال يستقر ؽبم قرار .
فالتشبيو يف اؼبثالُت السابقُت سبثيلي حيث يصف لنا ضعف نفوسهم كاضطراب أحواؽبم  ،كيف الثاين تصوير لفزعهم كعدـ
انتفاعهم دبا يف أيديهم من اؽبدم كالنور.
ؾبرد استيقاد النّار لغرض اإلنارة يف الظالـ يبثّل تطلعا شديدا للخالص من أزمة نفسية حادة  ،يكابدىا اؼبستوقد يف
إ ّف ّ
كحشتو كقلقو  ،كتزيد الصورة يف إبراز اإليالـ النفسي حينما اختارت عنصر (اإلضاءة) حوؿ اؼبستوقد « فلو انطفأت النار حاؿ
فجرت اؼبلل يف نفسو حُت أضاءت ما حولو  ،أم حققت لو مهمة
اشتعاؽبا لكاف خاليا من كل أمل يواكب اؼبستوقد  ،غَت أهنا ّ

اإلبصار  ،مثّ تركت أعماؽبم تأخذ طريق اليقُت كاالطمئناف  ،كالشيء أشد إيالما يف النّفس من اطمئناهنا أك اإلحساس بأهنا
مطمئنّة فعال  ،مث اختناؽ ىذا األمل يف زضبة االطمئناف اؼبذكور » ، 1كىنا تظهر ركعة التعبَت القرآين يف التصوير إذ استعمل
(ؼبا) يف قولو  ( :فلما أضاءت ما حولو ذىب ا﵁ بتورىم) لتفيد معٌت اؼبفاجأة كالسرعة يف تبديد الضوء  ،كذىاب النور  ،كما
أضاؼ النور إليهم لإلوباء بأهنم قد استأنسوا بو نفسا كفرحوا بو كثَتا  ،فيكوف الذىاب أش ّد صدمة ؼبشاعرىم كىم يف غمرة
الفرح بو  ،مث إف صبع الظلمة لإلشارة إذل أهنا ظلمات بعضها فوؽ بعض  ،فال يبصر الواقع فيها شيئا  ،لش ّدة الظلمة ككثافتها
 ،كبذلك يسيطر اػبوؼ على قلوب اؼبنافقُت  ،اػبوؼ من سواد الليل اؼبظلم بأشباحو كأىوالو  ،جبانب حسرهتم على ذىاب
النور كيأسهم من اػبالص  .كىذه الظلمات اؼبًتاكمة يف الكوف كالعُت تعكس ظلمات النّفس اؼبتمكنة يف قلوب اؼبنافقُت ،
كعليو فإف الظلمات اؼبرسومة يف الصورة إشارة إذل الظلمات النفسية كاػبلقية كاالجتماعية الناصبة عن تعطيل كسائل اإلدراؾ
اغبسي .

 - 1ؿبمود البستاين  ،دراسات فنية يف التعبَت القرآين  ،ط ، 2مؤسسة الوفاء  ،بَتكت  ،لبناف  ، 1984 ،ص. 13
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كيف استعماؿ لفظة ( استوقد ) إشارة على ما بو من السعي ا﵀موـ  ،كالك ّد الدائم يف طلب النّار كلو كاف ضئيال تنقذ السارم
من شبح الظلمة اليت تطوؽ بو  ،ففيها « تتبُت حالة رجل قد أحاطت بو حلكة الظالـ  ،فهو يطلب جاىدا نارا تضيء لو
السبيل  ،كالسُت كالتاء يدالّف على ىذا البحث القوم كالطّلب اعباد ». 1
مسالك ّ
كتعقب ىذه الصورة صورة ثانية أكثر تفصيال ؼبا يعانيو ىؤالء اؼبنافقوف من فرط اغبَتة  ،كشدة القلق ككثرة اؽبلع  ،كتعاقب
توسع يف الصورة كتناـ يف ال ّداللة » ،2فضال
الصورتُت يف سياؽ كاحد حينما يكوف اؼبشبّو كاحدا  ،كاؼبشبو بو متع ّددا « ينتج عنو ّ

مكوناهتا اؼبباشرة لبياف حضور صبيع العناصر األساسية فيها كتفاعلها
عن أ ّف اطّراد التشابيو وبيل إذل ربليل الصورة األصلية على ّ
 ،كمن مثّ صباؽبا ككماؽبا.

3

اؼبعربة عن الصراع الذم وبياه
كالصورة يف التشبيو الثاين دبا فيها من الظلمات كالرعد كالربؽ كالصواعق  ،سبثل العمليات النفسية ّ

توضح االنفعاالت النفسية اؼبتداخلة لدل اؼبنافقُت  ،فإهنا
اؼبنافق  ،كإذا كانت الصورة دبكوناهتا اعبزئية الظلمات كالرعد كالربؽ ّ ،

بطابعها الكلي « سبثيل غباؿ اؼبنافقُت بُت جوانب  ،كدكافع حُت هباذب نفوسهم جاذب اػبَت عند ظباع مواعظ القرآف كإرشاده
 ،كجاذب ال ّشر من أعراؽ النّفوس كالسخرية باؼبسلمُت » .

4

كمن ذلك قولو تعاذل ًَ  :انَّزِيٍَ كَفَشًُا ؤَعًَْبنُيُىْ كَغَشَاةٍ ثِمِيعَخٍ يَحْغَجُوُ انظًَّْأٌُ يَبءً حَزََّ إِرَا جَبءَهُ نَىْ يَجِذْهُ شَيْئًب ًًََجَذَ انهَّوَ
عِنْذَهُ فٌََفَّبهُ حِغَبثَوُ ًَانهَّوُ عَشِيعُ انْحِغَبةِ النػػور . 33 :
حيػػث شػػبو أعمػػاؿ الكفػػار يػػوـ القيامػػة با لسػراب  ،كالس ػراب كمػػا جػػاء يف لسػػاف العػػرب ىػػو الػػذم يكػػوف نصػػف النهػػار الطئػػا
باألرض الصػقا هبػا كأنػو مػاء جػار  ،كقػاؿ ابػن السػكيت  :السػراب الػذم هبػرم علػى كجػو األرض كأنػو اؼبػاء كىػو يكػوف نصػف
النهار  ،كقاؿ أبو اؽبيثم  :ظبي السراب ألنو يسرب سركبا أم هبرم جريا  ،يقاؿ سرب اؼباء يسرب سركبا .

5

كقاؿ الزـبشرم السراب ما يرل يف الفالة من ضوء الشمس كقت الظهَتة يسرب علػى كجػو األرض كأنػو مػاء هبػرم ، 6كالبقيعػة
دبعٌت القاع  ،أك صبع قاع كىو اؼبنبسط اؼبستوم من األرض ، 7فشػبو سػبحانو أعمػاؽبم يف فػوات نفعهػا كضػياع فائػدهتا كحصػوؿ
 - 1أضبد اضبد بدكم  ،من بالغة القرآف  ،ص. 32
 - 2عبد السالـ اؼبساكم  ،البنيات الدالة يف شعر أمل دنقل ،د ط  ،منشورات إرباد الكتاب العرب  ،سوريا  ، 1994 ،ص . 102
 - 3ؿبمد عبد اؽبادم الطرابلسي  ،رباليل أسلوبية  ،د ط  ،دار اعبنوب للنشر  ،تونس  ، 1992 ،ص. 19
 - 4الطاىر بن عاشور  ،التحرير كالتنوير  ،ج ، 1ص. 314
 –5ابن منظور  ،لساف العرب  ،ـ ، 3مادة (سرب)  ،ص . 1981
 – 6الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 3ص. 78
 – 7الزـبشرم  ،اؼبصدر نفسو  ،ص ف .
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ضػػررىا بس ػراب خػػداع ىبػػدع رائيػػو مػػن بعيػػد  ،فيطػػارده أمػػال يف الوصػػوؿ إليػػو  ،لكنػػو ال هبػػد شػػيئا فبػػا كػػاف يظػػن فيخيػػب رجػػاه
كينقلػػب ذلػػك األمػػل الػػذم الح لػػو مػػن بعيػػد حسػػرة كنػػدما  ،كانظػػر كيػػف اختػػَت لفػػظ الظمػػيف  ،كدل يقػػل  :وبسػػبو الرائػػي ،
كذلك أ ّف الظميف أش ّد حرصا فنفسو تطلبو  ،1كال يقف التعبَت القرآين عند ذبسيم األعماؿ بالسراب بل يضيف للمشػهد حركػة
كحيػػاة فهػػو» يرسػػم أعمػػاؽبم كس ػراب يف أرض مكشػػوفة مبسػػوطة يلتمػػع التماعػػا كاذبػػا فيتبعػػو صػػاحبو الضػػامئ كىػػو يتوقػػع الػػرم
غافال عمػا ينتظػره ىنػاؾ  ،كفجػأة يتحػرؾ اؼبشػهد حركػة عنيفػة فهػذا السػائر كراء السػراب  ،الضػامئ الػذم يتوقػع الشػراب الغافػل

عما ينتظػره ىنػاؾ  ...يصػل فػال هبػد مػاء يركيػو إمبػا هبػد اؼبفاجػأة اؼبذىلػة الػيت دل زبطػر لػو ببػاؿ  ،اؼبرعبػة الػيت تقطػع األكصػاؿ
 ...كتورث اػبباؿ ككجد ا﵁ عنده ا﵁ الػذم كفػر بػو جحػده كخاصػمو كعػاداه كجػده ىنالػك ينتظػره كلػو كجػد يف ىػذه
لركعو كىو ذاىل غافل على غَت استعداد فكيف كىو هبد ا﵁ القوم اؼبنتقم اعببار «
اؼبفاجأة خصما لو من بٍت البشر ّ

2

علػػق عبػػد الفتػػاح الشػػُت علػػى ىػػذا التشػػبيو بقولػػو  « :فلػػو أف القػػرآف اختػػار التعبػػَت الػػذم ال تصػػوير فيػػو كقػػاؿ مػػثال :
كالػذين كفػػركا أعمػاؽبم غػػَت مثمػػرة دل يكػن لػػو يف الػػنفس ىػذا األثػػر القػػوم الػذم يصػػور عػػدـ جػدكل ىػػذه األعمػػاؿ  ،إذ
الشك  ،فالصورة اليت أتى هبا القرآف تزيدنا اقتناعا بعػدـ
يتسرب إليو ّ
يقرنو بشيء نراه بأعيننا كنكاد نؤمن بوجوده إيبانا ال ّ

صور القرآف كثَتا من األمور اؼبعنوية باألشياء اغبسية ؽبذه الغاية ».
جدكل أعماؽبم  ،كقد ّ

3

كمن خالؿ ىذا التشبيو نلمح إذل أف القرآف كثَتا ما يركػز علػى العناصػر األساسػية يف حيػاة اإلنسػاف ليشػبّو مػا يريػده هبػا
 ،إذ القرآف يستثمر مسألة تعلق النّفس ببعض األساسيات  ،فيكوف اؼبشبو بو غالبا فبا لو تعلق أساسي بالنفس اإلنسانية
كالشك أف اؼباء عنصػر أساسػي يف حيػاة اإلنسػاف  ،يػدكر معػو حيػث دار  ،كبالتػارل فإننػا
 ،كيصعب عليها التخلي عنو ،
ّ
نلمػػس ذلػػك األثػػر النفسػػي الختيػػار اؼبػػاء دكف غػػَته ليضػػرب بػػو اؼبثػػل  ،كمػػا يف قولػػو تعػػاذل أيضػػا  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ الرعد :
14

فاؼبػػاء مػػن خصائصػػو سػػرعة االكبػػدار كالسػػيالف  ،كاالهنمػػار فجػػأة  ،كاالختفػػاء بغتػػة  ،يػػؤتى بػػو ليصػ ّػور سػػرعة زكاؿ نعػػيم الػػدنيا ،

خصوصا يف تلك البيئة العربية  ،اليت يعتمد فيها البدكم على اؼباء فإف فقده فقد كل شيء  ،فمن تشبث بغػَت ا﵁ كاعتمػد علػى
من ىم دكنو لن وبصلوا على شيء  ،كمثلهم كمثل الذم وباكؿ أف يبسك اؼباء بيديو فال يستطيع إذل ذلك سبيال .

 - 1أبو زىرة  ،اؼبعجزة الكربل  ،ص. 227
 -2سيد قطب  ،يف ظالؿ القرآف  ،ـ ، 4ص. 2521
 - 3عبد الفتاح الشُت  ،البياف يف ضوء أساليب القرآف  ،ط ، 1دار الفكر العريب  ،القاىرة  ، 1977 ،ص . 60
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كيف السياؽ نفسو هبسم القرآف أعماؿ الكفػار تشػبيها بالظلمػات بقولػو سػبحانو كتعػاذل   :ؤًَْ كَظُهًَُابدٍ فِا ثَحْاشٍ نُجٍّا َ يََْهَابهُ
جعَا ْم انهَّا ُو نَا ُو َُاٌسًا َفًَاب نَا ُو يِا ٍْ
يٌَْطٌ يٍِْ فٌَْلِوِ يٌَْطٌ يٍِْ فٌَْلِوِ عَحَبةٌ ظُهًَُبدٌ ثَعْضُيَب فٌَْقَ ثَعْضٍ إِرَا ؤَخْشَطَ يَذَهُ نَىْ يَكَذْ يَشَاىَ ب ًَ َي ٍْ َن ْى َي ْ
ٌَُس النػػور . 33 :
حيػث شػبّو أعمػاؿ الكفػار يف ظلمتهػا كسػوادىا لكوهنػا باطلػة بعيػػدة عػن اغبػق خاليػة عػن نػور اإليبػاف بظلمػات تراكمػػت يف

عبج البحر اؼبتالطم األمواج  ،الذم قد غشيو السحاب  ،كغطاه من فوقو »كاللجي العميق الكثَت اؼباء منسوب إذل اللجج كىو
معظم ماء البحر « ، 1فإذا كاف يف اؼبشهد األكؿ قد َشبَّو أعماؿ الكفار بااللتمػاع الكػاذب الػذم يبثلػو السػراب ىػاىو يشػبهها
ثانية بشيء أكثر رعبا كىوال فأعماؽبم كظلمات البحر اللجي  ،كقد عاله اؼبوج كالسحاب .

كيف تشبيو أعماؿ الكافرين مرة بالسراب كمرة بالظلمات اؼبًتاكمة علة  ،كما يقػوؿ ابػن القػيم ؛ ذلػك أف اؼبعرضػُت عػن اؽبػدؼ
كاغبق نوعاف :
أحدنبا  :من يظن أنو على شيء فتبُت لو عند اكتشاؼ اغبقائق خالؼ ما كاف يظن كىذه حاؿ أىل اعبهػل كأىػل البػدع
الػذين يظنػوف أهنػم علػى ىػدل كعلػم فػإذا انكشػفت اغبقػػائق تبػُت ؽبػم أهنػم دل يكونػوا علػى شػيء  ،كأف عقائػدىم كأعمػاؽبم الػػيت
ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة يػَُرل يف عُت الناظر ماء كال حقيقة لو  ،كىكذا األعماؿ الػيت لغػَت ا﵁ كعلػى غػَت أمػره وبسػبها
العامل نافعة كليست كذلك .

كآخرنبػػا  :أصػػحاب أىػػل الظلمػػات اؼبًتاكمػػة  ،كىػػم الػػذين عرف ػوا اغبػػق كاؽبػػدل كآثػػركا عليػػو ظلمػػات الباطػػل كالضػػالؿ ،
فًتاكمػػت علػػيهم ظلمػػة الطبػػع كظلمػػة النفػػوس كظلمػػة اعبهػػل حيػػث دل يعملػوا بعلمهػػم فصػػاركا جػػاىلُت كظلمػػة أتبػػاع أىػػل الغػػي
كاؽبول  ،فحاؽبم كحاؿ من كاف يف حبر عبي ال ساحل لو  ،كقد غشيو موج كمن فوؽ اؼبوج موج كمن فوقو سػحاب مظلػم فهػو
يف ظلمة البحر كظلمة اؼبوج كظلمة السحاب .

2

كمػػن خػػالؿ ىػػذين التشػػبيهُت نقػػف علػػى ظػػاىرة مهمػػة يف تشػػبيهات القػػرآف إذ أنػػو »ال يسػػتمد تشػػبيهاتو فقػػط مػػن البيئػػة الػػيت
عاش فيها الرسوؿ  ، كما ىو الشأف عند الشعراء كالكتاب الذين يستوحوف صورىم البيانية من بيئتهم بل يستمدىا أيضا من
بيئات بعيدة ال يبكن أف زبطر دبخيلتو كال دبخيلة من عاش معو « ، 3كفبن أشػار إذل ىػذه اػباصػية يف تشػبيهات القػرآف مالػك
 -1الزـبشرم  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 3ص. 78
 -2ابن القيم  ،التفسَت القيم  ،ص. 405-404
 -3بلقاسم بغدادم  ،اؼبعجزة القرآنية  ،د ط  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،اعبزائر  ، 1992،ص. 266
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يف كتابػو الظػػاىرة القرآنيػة حيػث قػػاؿ  » :اجملػاز القػرآين لػيس دائمػػا كال غالبػا انعكاسػا للحيػػاة البدكيػة يف الصػحراء فهػػو

بػن نػ

يستمد على عكس ذلك عناصره كألفاظ تشبيهاتو من بيئات كأجواء كمشاىد ـبتلفة جدا  ،فاألفكار اؼبتصلة بالنبػات كالشػجرة
تصور لنا طبيعة أرض كثيفة الزرع طيّبة اؽبواء أكثر من أف تصور أرض الصحراء القاحلة الرملية كاألهنار اليت زبًتؽ
كأنواع اغبدائق ّ

اؼبركج اػبضراء تذكرنا باألرض اػبصبة على ضفاؼ النيل أك الفرات أك هنر اعبانج باؽبند أكثر فبا تذكرنا دبفازات اؼبشاىد اليومية
ؿبمى عارية عػرم الصػحراء نفسػها  ،كفضػال عػن
يف ظباء العرب فإف ىذه السماء القارية الصافية ملتهبة حىت كأهنا موقد كباس ّ

ذلك فإننا قبد يف القرآف صور ذىنية كثَتة ال تتصل بسماء اعبزيرة كال بأكضاعها «

1

ككمثاؿ على ما يقول و مالك بن ن قدـ مثالُت نبػا نفسػهما اللػذين كبػن بصػدد دراسػتهما؛ حيػث يقػوؿ معلقػا علػى الصػورة يف
قولػػو تعػػاذل  :كالػػذين كفػػركا أعمػػاؽبم كس ػراب بقيعػػة » : .ففػػي ىػػذه الصػػورة األخػػاذة يتجلػػى سػػطح السػػماء العربيػػة اؼبنبسػػط
كاػبداع الونبي لسراب  ،فنحن ىنػا أمػاـ عناصػر ؾبػاز عػريب يف نوعػو  ،فػأرض الصػحراء كظباؤىػا قػد طبعػا عليػو انعكاسػهما ، 2
كيقوؿ أيضا معلقا على قولو تعاذل أك كظلمات يف حبر عبي يغشاه موج من فوقو موج من فوقو سحاب» ...فهػذا ؾبػاز يػًتجم
علػى عكػػس سػػابقو عػن صػػورة ال عالقػػة ؽبػػا بالوسػط اعبغػرايف للقػػرآف منتزعػة مػػن بعػػض البلػػداف الشػمالية الػػيت يلفهػػا الضػػباب يف
الػػدنيا اعبديػػدة أك يف ايسػػلندا  ،فلػػو افًتضػػنا أف النػ

 رأل يف شػػبابو منظػػر البحػػر فلػػن يعػػدك األمػػر شػواطئ البحػػر األضبػػر أك

صورهتا اآلية اؼبذكورة  .كيف اآلية
األبيض  ،كمع تسليمنا هبذا الفرض  ،فلسنا ندرم كيف كاف يبكن أف يرل الصورة اؼبظلمة اليت ّ

فضال عن الوصف اػبارجي الذم يعرض اجملاز اؼبذكور سطر خاص  ،بل سطراف  :أكؽبما اإلشارة الشفافة إذل تراكب األمػواج ،

اػباصة بقاع البحر  ،كىي معرفة دل تتح للبشرية إال بعد معرفة جغرافية ا﵀يطات كدراسة البصريات
كالثاين معرفة علمية بالظواىر ّ

الطبيعية  ..كمن الغلو حقا أف نقوؿ أف العصر القرآين كاف هبهل كلية تراكب األمواج  ،كظػاىرة امتصػاص الضػوء كاختفائػو علػى
عمق معػُت يف اؼبػاء  ،كلكػن مػا كػاف لنػا أف ننسػب ىػذا اجملػاز إذل عبقريػة صػنعتها الصػحراء  ،كال إذل ذات إنسػانية صػاغتها بيئػة
قارية«.

3

فمػػن كسػػائل التػػأثَت النفسػػي يف التشػػبيو أنػػو ينقػػل الػػنفس مػػن اػبفػػي إذل اعبلػػي  ،فػػاؼبعركؼ أف العلػػم اؼبسػػتفاد مػػن طػػرؽ اغب ػواس
يفضل العلم اؼبستفاد من جهة الفكر كالعقل  ،كقد قيل  :ليس اػبػرب كػاليقُت  ،كلػيس الظػن كاؼبعاينػة كمػا أف العلػم اؼبسػتفاد

 –1مالك بن ن  ،الظاىرة القرآنية  ،ص. 294
 –2مالك بن ن  ،اؼبرجع نفسو  ،ص ف .
 – 3مالك بن ن  ،اؼبرجع نفسو  ،ص ف .
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من طريق اغبواس أسبق إذل النفس من العلم اؼبستفاد من طريق العقل كالركية  ،ألف العلم هبػيء أكال مػن طريػق اغبػواس  ،مث مػن
جهة العقل كالفكر.

1

كمن اآليات اليت صورت بشكل رائع بدقة تشبيهها تلك الصورة اليت رظبها اػبطاب القرآين ؼبا وبدث للجباؿ يوـ القيامػة قولػو
تعاذل ًَ  :ثُغَّذِ انْجِجَبلُ ثَغًّب،فَكَب َذْ ىَجَبء يُّنجَشًّا الواقعة . 6-3 :
السػػويق باؼبػػاء  ،فتػػت بػػو كىػػي
قيػػل الػػبس  :الفػػت كالػػدؾ  :كبسػػت اعببػػاؿ بسػػا أم فتتػػت مػػن قػػوؽبم بسسػػت اغبنطػػة  ،ك ّ

البسيسة  ،كقيل معناه  :سيقت سػوقا سػريعا مػن قػوؽبم  :انبسػت اغبيّػات  :أم انسػابت انسػيابا سػريعا  ،كقػاؿ ثعلػب  :معػٌت
كبست اعبباؿ بسا  ،خلطت بالًتاب. 2

فاعببػػاؿ بػػاؼبعٌت األكؿ قػػد فتػػت فصػػارت كالبسيسػػة  ،قطعػػا صػػغَتة  ،كىػػي بػػاؼبعٌت الثػػاين تسػػاؽ سػػوقا س ػريعا  ،كيف ىػػذا صػػورة
مذىلػػة تتمالىػػا العػػُت  ،كوبسػػها الشػػعور  ،فكيػػف لتلػػك الراسػػيات العظػػاـ الضػػاربة بأكتادىػػا يف أعمػػاؽ األرض أف يهػػوف أمرىػػا
كتسَت؟  ،كالقارئ كاؼبستمع ؽبذه اآلية يشعر بذلك ككأنو يرل اعبباؿ كىػي تسػَت سػَتا  ،مث إف اللفظػة جبرسػها سػانبت يف
فتساؽ َّ
بست خاصة بالسُت اؼبشددة  ،حىت ككأف القارئ يسمع الضجيج الناتج عن التحريك كالزحزحة .
إكماؿ الصورة ّ
كعليػو نػػرل أف القػرآف ال يقػػف عنػد معػػٌت كاحػػد بػل يبػػنح اػبيػاؿ عػػدة صػور ليتنقػػل بػػُت ثناياىػا كيعػػي معناىػا بكػػل إوبػػاءات
اللفظ كشحنتو حىت يوقن اؼبرء بأف ىذا اػبرب حقيقة  ،ألنػو قػد اقػتحم خيالػو كعقلػو ككجدانػو  ،فهػذه اغبقيقػة البسػيطة الواضػحة
»تعرض يف صور شىت كترتسم يف عادل كامل باؼبشاىد  ،كتًتاءل يف عشرات من األكضاع كاألشكاؿ كالسمات  ،كتؤلف بػذلك
مالحػػم فنيػػة رائعػػة  ،تتمالىػػا الػػنفس كيتابعهػػا اػبيػػاؿ  ،كيسػػتغرؽ فيهػػا اغبػػس كت ػًتاءل فيهػػا الظػػالؿ كتضػػيف إذل الثػػركة األدبيػػة
صفحات مفردة ال شبيو ؽبا كال مثاؿ«.

3

بسػا حػىت كػأ ّف اللفظػة شػيء سػاقط مػن
كإذ نلمح قوة الفعػل يف ىػذه اللفظػة نلمحػو أيضػا يف مػتمم اعبملػة اؼبفعػوؿ اؼبطلػق ّ
أعلى ،نتج عن اكبباس الصوت عند ضم الشفتُت عند الباء مث تلك الزحزحة مػع حػرؼ السػُت اؼبشػ ّدد  ،كاػبيػاؿ يتػابع ذلػك كلػو
كينتظر النهاية اؼبرعبة لتأيت مع االنفجار الناتج عن حرؼ اؼبد األخَت ككأف اللفظ ينقلنا ؼبعٌت آخر قريػب مػن ىػذا يشػَت إليػو قولػو
تعاذل ًَ  :حًُِهَذْ انْإَسْضُ ًَانْجِجَبلُ فَذُكَّزَب دَكَّخً ًَاحِذَحًاغباقة  ، 33 :فالنظارة يتابعوف بأعناقهم األرض كاعبباؿ كىي ؿبمولة مث
 - 1عبد الفتاح الشُت  ،البياف يف ضوء أساليب القرآف  ،ط ، 1دار الفكر العريب  ،القاىرة  ، 1977 ،ص . 60
 -2ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة(ب  ،س  ،س )  ،ـ ، 1ص. 212
 -3سيد قطب  ،مشاىد القيامة  ،ص. 39
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تػدؾ فتفتػت كالبسيسػػة  ،ككأهنػا دل تكػػن يومػا تطػاكؿ بعظمتهػػا السػماء ىػػذه اعببػاؿ الصػلبة الراسػػية يف عنفػواف كقػػوة متحديػة كػػل
شػػيء  ،تتحػػوؿ ربػت كقػػع الواقعػػة اػبافضػة  ،الرافعػػة إذل فتػػات يتطػػاير كاؽببػػاء اؼبنبػػث  ،فمػػا أىػػوؿ ىػػذا اؽبػػوؿ الػػذم يػػبس اعببػػاؿ
الراسية الصػلبة بسػا  ،كيًتكهػا ىبػاء منبثػا  ،كمػا أجهػل ىػؤالء الػذين يتعرضػوف لػو كىػم يكػذبوف بػاآلخرة كمػا فيهػا  ،كىػذا أثػره قػد
تراءل ؽبم يف اعبباؿ .
إ ّف ىػػذا االختيػػار الػػدقيق ؽبػػذه اللفظػػة الػػيت ربمػػل كػػل ىػػذه اؼبعػػاين الػػيت اسػػتفادهتا عػػرب الزمػػاف ال يبكػػن أف وبسػػو إالّ خبػػَت علػػيم
يعػرؼ حػػق اؼبعرفػة كػػل لفػظ كمػػا وبملػو مػن طاقػػة فيلػبس معانيػػو مػا يناسػػبها مػػن األلفػاظ  ،فاألديػػب البليػغ »ىػػو مػن يسػػتنفد مػػا
لأللفاظ من معاف أضفاىا عليو الزمػاف  ،فتثػَت يف الػنفس أعمػق اإلحساسػات كسبػأل اػبيػاؿ بشػىت الصػور« ، 1كلػذلك ذىػب ابػن
بقوتو«. 2
رشيق إذل أف» اللفظ جسم كركحو اؼبعٌت كارتباطو بو كارتباط الركح باعبسم يضعف بضعفو كيقول ّ
كتزداد الصورة ذبلية يف اآلية نفسها بقولو تعاذل  :فَكَب َذْ ىَجَبءً يُنْجَضًّب الواقعة .6 :
جػاء يف القػػاموس ا﵀ػيط  :أ ّف اؽببػػاء مػػأخوذ مػن اؽببػػوة كىػػو الغػربة  ،كدقػػاؽ الػًتاب سػػاطعة كمنثػػورة علػى كجػػو األرض ،3كقولػػو

ِ
كفرقو فانبث  ،كسبر منبث متفرؽ منشور  ،كبُث الغبار كبَػثْبَثَو ىيَّ َجو. 4
منبثا مأخوذ من بث اػبرب يُبثُّو كأَبَػثَّو كبَػثَّثَو كيبُثُّو  :نثره ّ

كقد نقل ابن كثَت حوؿ ىذه اآلية ما نصو  » :قاؿ أبو إسحاؽ عن علي : ىباء منبثػا كػرىج الغبػار يسػطع مث يػذىب فػال
يبقى منو شيء  ،كقاؿ العويف عن ابن عباس يف قولو  :فكانت ىباء منبثا اؽببػاء الػذم يطػَت مػن النػار إذا اضػطرمت  ،يطػَت منػو
الشرر فإذا كقع دل يكن شيئا،كقاؿ عكرمة  :اؼبنبػث الػذم قػد ذرتػو الريػاح كبثّتػو  .كقػاؿ قتػادة ىبػاء منبثػا كيبػيس الشػجر الػذم

تذركه الرياح«. 5

إ ّف ىذه الصور اؼبختلفة اليت دلّت عليها ىذه األلفاظ  ،صورة البس أك التفتيت كاالنسياب  ،كصورة اؽبباء  ،كالذم ىو الغبار

أك ما يطَت من النار أك يَػبَ ِ
الشج ِر  ،كصورة البَث  ،كالذم ىػو النشػر كالتفرقػة  ،صػور مألوفػة يف كاقعنػا اؼبػادم ترسػم يف القػرآف
س َ

باللفظ كحسب  ،كلكنها بقوة كإوباء ـبتلف أش ّد كطئػا كأعظػم تػأثَتا إذ أ ّف » مػا يبػدك لنػا مػن حقيقػة علػى مسػرح كاقعنػا اؼبػادم
بشىت أنواعها  ،كلئن كانت اغبياة اؼبادية سبثّلها الطبيعة ككائناهتا  ،فإهنا
ؾبسدة متحركة ّ
ينعكس يف القرآف بألفاظو اليت ترسم صورة ّ
 -1أضبد أضبد بدكم  ،من بالغة القرآف  ،ص. 6
 -2أبو علي حسن بن رشيق اؼبسيلي القَتكاين األزدم  ،العمدة يف ؿباسن الشعر كآدابو كنقده  ،ربقيق ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد  ،ط 2مطبعة السعادة  ،مصر ،
 1374ىػ ػ  ، 1955ج ، 1ص. 124
 – 3الفَتكز أبادم  ،القاموس ا﵀يط  ،ج( ، 4باب اؽبمزة  ،فصل اؽباء)  ،ص. 402
 –4الفَتكز أبادم  ،اؼبرجع نفسو  ،ج( ، 1باب الثاء فصل اؼبيم)  ،ص. 161
 – 5ابن كثَت  ،تفسَت القرآف العظيم  ،ج ، 4ص. 283
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يف القرآف تتحرؾ من تلقاء ذاهتا أكثر فبا تؤديو اغبياة نفسها  ،فالفكر اغبي بألفاظو اغبيّة وبرؾ صبيع اغبػواس  ،كاغبيػاة قػد تشػغل

حاسػة عػن األخريػات  ،كإ ّف مػا سبلكػو لفظػػة القػرآف مػن مقػدرة علػى ربريػك الػػنفس كالوجػداف كالعقػل كاؼبخيّلػة يشػهد ػبصائصػػها

بالتفرد يف ميزاهتا«. 1

كحسػػا أكثػػر فبػػا قػػد تسػػيطر عليػػو ىػػذه
نعػػم إ ّف اللفػػظ لػػيمعن يف رسػػم الصػػورة حػػىت كأهنػػا تسػػيطر علػػى اإلنسػػاف ركحػػا كعقػػال ّ

الصػػورة إف رآىػػا يف حياتػػو الواقعيػػة  ،مثّ إف الصػػورة القرآنيػػة ترتقػػي شػػيئا فشػػيئا حػػىت تكتمػػل فهػػاىي يف البدايػػة صػػورة اعببػػاؿ كىػػي

تبس -سواء كاف ذلك بالتسػيَت كالتحريػك أك اغبمػل كالػ ّدؾ حػىت تفتػت  ،كالقػرآف ال يقػف عنػد ىػذا اغبػد بػل يزيػد الصػورة أكثػر

ارتقاء فيشبّو فتات اعبباؿ باؽبباء السهل التطاير  ،مث ىاىي الريح تأيت لتكمل الصػورة فتنشػر ذلػك اؽببػاء كتػذىب بػو ك ّػل مػذىب

وبسػػو إال كػػل صػػاحب ذكؽ متػػدبّر فمػػن ُحػ ِرـ الػػذكؽ حػػرـ
حػػىت ال يبػػدك للجبػػاؿ ّ
أم أثػػر  .ىػػذا اؼبعػػٌت تنطػػق بػػو ألفػػاظ القػػرآف ال ّ
فرصػػة االسػػتمتاع بنفػػيس الكػػالـ  ،كعػػدـ القػػدرة علػػى التمييػػز بػػُت جيػػده كرديئػػو حػػىت كلػػو كػػاف مػػن أىػػل اللغػػة أنفسػػهم  .نقػػل
الزركشي يف الربىاف عن ابن أيب اغبديػد قولػو  » :اعلػم أ ّف معرفػة الفصػيح  ،كاألفصػح كالرشػيق كاألرشػق كاعبلػي كاألجلػى كالعلػي
كاألعلى من الكالـ أمر ال يدرؾ إال بالذكؽ كال يبكن إقامة الداللة اؼبنطقية عليو  ...كليس كل من اشتغل بالنحو أك باللغة كاف
من أىل الذكؽ كفبن يصلح النتقاد الكالـ  ،كإمبا أىل الذكؽ ىم الذين اشتغلوا بعلم البيػاف كراضػوا أنفسػهم بالرسػائل كاػبطػب
كالكتابة كالشعر كصارت ؽبم بذلك دربة كملكة تامة  ،فإذل أكلئك ينبغي أف يرجع يف معرفة الكػالـ كفضػل بعضػو علػى بعػض«

2

.
كيف اآلية نفسها قبد لفظة أخرل صورت مشهد اػبالئق يوـ القيامة تصويرا رائعػا ىػي لفظػة اعبػراد يف قولػو  :خُهَّاعًب ؤَثََْابسُىُىْ
يَخْشُجٌٌَُ يٍِْ انْإَجْذَاسِ كَإََّيُىْ جَشَادٌ يُنزَهِشٌ ، إذ شبو الناس يوـ القيامة عندما ىبرجوف من قبورىم باعبراد ككجو الشبو ىػو الكثػرة
 ،قاؿ الزـبشرم تعليال لسر الشبو باعبراد أف اعبراد مثل يف الكثرة كالتمػوج يقػاؿ يف اعبػي الكثػَت اؼبػائج بعضػو يف بعػض جػاءكا
كاعبراد  ، 3كال ىبفى علينا مػا للتشػبيو مػن فائػدة يف إشػراؾ القػارئ يف البحػث عػن الصػورة كفهػم اؼبعػٌت  ،فػاؼبعٌت»إذا أتػاؾ فبػثال
فهػػو يف األكثػػر ينجلػػي لػػك بعػػد أف وبوجػػك إذل طلبػػو بػػالفكرة  ،كربريػػك اػبػػاطر ل ػو كاؽبمػػة يف طلبػػو  ،كمػػا كػػاف منػػو ألطػػف كػػاف
امتناعو عليك أكثر  ،كإباؤه أظهر كاحتجاجو أشد «.

4

 -1عمر السالمي  ،اإلعجاز الفٍت يف القرآف  ،ص. 88
-2الزركشي  ،الربىاف يف علوـ القرآف  ،ـ ، 2ص. 124
 -3الزلبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 4ص. 44
 –4عبد القاىر اعبرجاين  ،أسرار البالغة يف علم البياف  ،ص. 114
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إف ىذه اللفظة لًتسم لنا مشهدا شاخصا متحركا مكتمل السمات كاغبركات فهذه صبوع كثَتة خارجة من األجداث يف غبظة
كاحدة كأهنم جراد منتشر  ،كمشهد اعبراد اؼبعهود يساعد على تصوير اؼبنظر اؼبعركض  ،فالرعب قد مأل القلػوب كالتػدافع شػديد
 ،كالتصػػادـ عنيػػف  ،كجػػوالف بعضػػهم يف بعػػض مػػن غػػَت تعقػػل كال ربديػػد كجهػػة اؼبسػػَت  ،كصػػورة اعب ػراد اؼبنتشػػر تستحضػػر يف
األذىػاف أناسػا جبنػاء حػُت يف ّػركف مػػن اغبػرب فػزعُت خػائفُت  ،فيتفرقػوف علػى غػػَت ىػدل  ،كيهربػوف علػى كجػوىهم تتػبعهم الذلػػة

كالػػذعر ،1كحركػػة اعبػراد جبموعػػو اغباشػػدة يف الفضػػاء ؽبػػا عالقػػة بصػػوت الػ ّداعي  ،أل ّف الصػػوت ىػػو سػػبب النهػػوض مػػن القبػػور ،
ككأف حركتها اؼبضطربة ىي استجابة القطيع الػذم يتن ّػزل ألدص صػيحة  ،كهبػذا ذبػاكزت اآلليػة التصػويرية رصػد العالقػة اؼباديػة بػُت

الطرفُت إذل التعبَت عن اػبوؼ الذم ينتاب النّفػوس  ،فالتشػبيهات القرآنيػة « دل تقػف عنػد ؾب ّػرد تسػجيل كجػوه الشػبو اؼباديػة بػُت

حىت أضافت عليها حياة شاخصة كحركة متجػ ّددة  ،فانقلػب اؼبعػٌت الػذىٍت
األشياء  ،بل ذباكزهتا إذل اؼبماثلة النّفسية  ،كتعمقتها ّ
إذل ىيئة أك حركة  ،كذبسمت اغبالة النفسية يف لوحة أك مشهد». 2

كىكذا تعلن القدرة اإلؽبية إعالهنا  ،كيبدك مشػهد اػبالئػق كىػو اؼبشػهد الػذم يبػدك عػدد أصػحابو مستعصػيا علػى اغبصػر
أم مػن العبػاد يسػػتطيع حصػر ذلػػك ؟ كاغبػق أنػو ال وبػػيط بػو إالّ اػبػػالق القػادر الػػذم ىػو بكػل شػػيء ؿبػيط  ،مشػػهد يػراه الرائػػي
كّ

ىناؾ حيث ىبرج الناس من قبورىم بعد النفخة الثانية  ،كيقوموف لرب العاؼبُت كمع ىذا العدد اؽبائل للبشرية منذ بدء اػبليقػة إذل
يوـ البعث يبتد ركاء اؽبوؿ  ،كيضرب الًتقب جبرانو  ،فال ربس لتلك اعبموع اغباشدة صوتا كال تسمع ؽبم ركزا. 3

إف مابُت اؼبشبو كاؼبشبو كاؼبشبو بو من تباين لو دكر كبَت يف التأثَت على النّفس عندما قبد أ ّف القػرآف يؤلّػف بيػنهم يف صػورة رائعػة
حىت يصبح حاضرا.
معربة  ،فالقرآف كثَتا ما يعمد إذل التمثيل يف الغائب ّ
ّ

4

أحيانػا قبػػد أف األسػلوب البيػػاين يف التشػبيو يػػؤتى بػػو مقلوبػا  ،فيقػػدـ مػا يظػػن أف ح ّقػػو التّػأخر كالعكػػس  ،كذلػك لغػػرض نفسػػي ،
كيطلق عليو بعضهم ( التشبيو اؼبقلوب أك اؼبعكوس)  ،حيث نلمس ىذا النوع يف اآليات اليت فيها مقارنة كمسػاكاة بػُت شػيئُت ،

كما يف قولو تعػاذل :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ القلػم  ، 35 – 34 :إذ األمػر الطبيعػي
أف يقاؿ  :أفنجعل اجملرمُت كاؼبسلمُت  ،إلال أف إيثار األسلوب القرآين ؼبا ىو عليو ملفت أنظارنا إذل بعد نفسي  ،كىو ىنا عدـ
اؼبساكاة بُت ما يعتقد اعتقادا صحيحا  ،كمن يعتقد اعتقادا فاسدا  ،كذلك يف سوء اغباؿ كاؼبيؿ .

 - 1ابتساـ مرىوف الصفار  ،التعابَت القرآنية كالبيئة العربية يف مشاىد القيامة  ،ص. 111
 - 2مصطفى ناصف  ،الصورة األدبية يف القرآف الكرمي  ،ط ، 3دار األندلس  ،بَتكت  ،لبناف  ، 1983 ،ص. 54
 -3أديب ؿبمد صاحل  ،القيامة مشاىدىا كعظاهتا  ،ـ ، 1ص. 122
 - 4اعبيوسي  ،التعبَت القرآين كالداللة النفسية  ،ص . 381
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ﭽ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﭼ آؿ عمػراف  36 :إذ اؼبتبػػادر للػػذىن أف يقػػاؿ  :كلػػيس األنثػػى كالػػذكر  ،إال أف ىػػذا التعبػػَت مسػػايرة
للنفس اإلنسانية  ،فامرأة عمراف طاؼبا حلمت بو ذكرا إال أف القرآف يؤكد أهنا إمرأة تنفرد بُت النّساء .
كىكذا قبد أف األسلوب القرآين يطلعنا على بعػض األبعػاد النفسػية مػن خػالؿ ىػذه الصػور البيانيػة  ،كاعبػدير بالػذكر أف أسػلوب
القلب ىذا  ،قد ربدث عنو البالغيوف ا﵀دثوف عندما كانوا وباكلوف ربطػو دبػا يف النفػوس فوقفػوا علػى عػدة جوانػب نفسػية فيػو ،
مشَتين إذل أف الصورة التشبيهية تقوـ على األبعاد النفسية اآلتية :
 أهنا صورة زبيلية موحية .عمػػا يف الػػنّفس  ،كمػػرآة تعكػػس أبعػػاد اؼبػػرء
 التفاعػػل بػػُت اؼبشػػبو كاؼبشػػبو بػػو  ،إذ اؼب ػراد مػػن التشػػبيو أف يعػ ّػرب تعبػػَتا صػػادقا ّالنّفسية  ،كتربز حركاتو االنفعالية .

 القلب كاإلحالؿ بُت طريف الصورة  ،إذ النّفس حباجة أحيانا إذل أف زبرج عن األلوؼ يف طبيعة األشياء إشباعا ؼبا ربسػوكتستشعره النّفس اؼببدعة  ،كعليو فالتشبيو يصبح يف ىذه اغبالة أكثر فبا عليو يف النّفوس  ،كأقدر على إثارة النّفس.

1

 -2البعد النفسي لالستعارة :
اجملػاز عػادل نفسػػاين تتػداعى مػػن خاللػو التعبػَتات ؿبملػة باألبعػػاد النفسػية  ،كذلػػك يف إطػار لغػػوم  ،سػواء أكػػاف ذلػك اسػػتعارة أـ
تشبيها أـ كناية ؛ إذ اجملاز تعبَت عن ذلك الشيء الذم تتخيلو النّفس اإلنسانية  ،مثّ يًتجم على قالب تلك األلفاظ .
كلغة اجملاز ىذه ضركرية للكشف عن اؼبشاعر الدقيقة كالعواطف اؼبع ّقدة  ،إذ ىي اليت تسػاعد العػادل الػداخلي دبعنوياتػو كعواطفػو
كمشاعره الوقوؼ على حقائق األشياء  ،كما أف التعبَت بصور اجملاز عبارة عن إثارة للكوامن النفسية  ،كاستجابة للمشاعر الدفينة
 ،كمن ىنا يكوف األداء النّفسي متوافقا كمرافقا  ،بل كفبتزجا باألداء اللغوم التعبَتم.

2

أمػر آخػػر نلمسػو يف األسػػلوب القػرآ ين فيمػػا ىبػص ىػػذه اؼبسػالة  ،كىػػو أف ىػذا اللػػوف مػن التعبػػَت كػاف يراعػػى فيػو بشػػكل كاضػػح
طبيعة اؼبخاطبُت كظركفهم ا﵀يطة هبم  ،فنحن نلمس أف ىػذا اللػوف مػن التعبػَت يف اآليػات اؼبكيػة يف حػُت كانػت تقػل يف اآليػات
اؼبدنية كذلك عائد يف الغالب إذل مالحظ نفسية :
إذ اآليػػات اؼبكيػػة زباطػػب أقوامػػا كانػػت تكفػػيهم اللمحػػة  ،كؽبػػذا كانػػت الوجػػازة يف العبػػارة كالقصػػر يف اعبملػػة  ،إال أ ّف اعبػػدير
باؼبالحظة أ ّف ىذه األلفاظ على كجازهتا كانت غنية بالصور البيانية كالظالؿ الفنّية  ،خبالؼ اآليات اؼبدنية الػيت كانػت يف أغلبهػا
 - 1اعبيوسي  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 386
 - 2أبو السعد  ،األداء النّفسي  ،ص. 288
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أحكاـ تشريعية يناسبها البياف كالتفصيل كالبسط كالتوضيح  ،مثّ إف طبيعة اؼبوضوعات اليت ربػ ّدث عنهػا القسػم اؼبكػي مػن القػرآف

الصػور اجملازيػة
اقتضت استخداـ ىذا األسلوب  ،فجانب العقيدة يتناكؿ الغيبيات  ،كالغيبيات ربتاج إذل توضيح كبياف عن طريػق ّ
اليت ذبعل الغائب كاغباضر  ،كاؼبعقوؿ كا﵀سوس اؼبشاىد  ،شيء آخر فوؽ ىذا أنو ؼبا كانت اؼبوضوعات اليت تعرضت ؽبػا اآليػة

اؼبكية جاءت منسجمة مع طبيعة اؼبخاطبُت يف تلك الفًتة  ،فكذلك اختَت ؽبا من األسلوب ما وبقق تلك اؼبالحظ النفسية اليت
ركعػػي فيهػػا حػػاؿ اؼبخػػاطبُت  ،ككػػذا اغبػػل بالنسػػبة ليتيػػات اؼبدنيػػة الػػيت تراعػػي أح ػواؿ اؼبخػػاطبُت  ،كهبػػذا قبػػد أف مالحػػظ نفسػػية
كانت كراء بركز ىذه الصور البيانية بكثرة يف اآليات اؼبكية خبالؼ اآليات اؼبدنية.

1

كاالستعارة ىي إحدل صور اجملاز  ،كىي من أحفل صور اجملاز بالصور اؼبتداعية كاؼبعػاين الثانويػة اؼبتولػدة  ،كأكثرىػا زطبػا كزبيػيال
كأداء نفسيا  ،فهي تفًتؽ عن التّشبيو يف أهنا خيالية  ،يتوحد منها طرفا التشبيو  ،فهي تصور الشيئُت ككأهنما شيء كاحػد ،كػأف

حل يف اؼبشبّو بو ، 2كاالستعارة هبذه الفاعلية تتعدل على جوانب الواقع كتلغي اغبدكد العملية بُت األشياء على كبو ال
اؼبشبّو قد ّ

يستطيعو التشبيو.

3

فاعبرجاين يعرفها بقولو  « :فاالستعارة أف تريد تشبيو الشيء بالشيء فتدع أف تفصح بالتشبيو كتظهره كذبيء إذل اسػم اؼبشػبّو بػو

فتعَته اؼبشبّو كذبريو عليو تريد أف تقوؿ :رأيت رجال ىو كاألسد يف شجاعتو كقوة بطشو سواء فتدع ذلك كتقوؿ رأيت أسدا»

4

كربصػر
كيقوؿ أيضا  « :اعلم أف االستعارة َأم ُّد ميدانا  ،كأشد افتنانا كأكسع سعة كأبعد غورا كاذىػب قبػدا مػن أف ذبمػع ُشػعبُها ُ

حىت زبرج من الصدفة الواحدة ع ّدة درر  ،كذبٍت من الغصن الواحد أنواعا
فنوهنا  ،كمن خصائصها أهنا تعطيك الكثَت من اؼبعاين ّ
مػن الثمػػر  ،كذبػد التشػػبيهات علػػى اعبملػة غػػَت معجبػػة مػادل تكنهػػا  ،إف شػػئت أرتػك اؼبعػػاين الػػيت ىػي مػػن خبايػػا العقػل كأهنػا قػػد

حىت رأهتا العيوف  ،كإف شئت لطفت األكصاؼ اعبسمانية حىت تعود ركحانية ال تناؽبا الظنوف».
جسمت ّ

5

كيكمػػن البعػػد النّفس ػػي ؽبػػذا ال ػػنّمط مػػن التعب ػػَت يف أف ىػػذا الل ػػوف مػػن التعبػػَت فب ػػا ترتػػاح إلي ػو الػػنّفس  ،إذ يت ػػدرج بػػالنفس م ػػن
إحساسها بالفكرة صورة مبهمة  ،إذل أف تصبح صورة لغوية تفيض بكل اؼبثاليػات اؼبختزنػة يف الػنّفس عػن اؼبشػبّو  ،كمػا أهنػا تػدؿ
موضػحة نزكعػو النفسػي كالػذىٍت  ،كقػد نبػو لػػذلك علماؤنػا القػدماء عنػد حػديثهم عػن االسػتعارة  ،فقػد قػػاؿ
علػى ذات صػاحبها ّ

 - 1اعبيوسي  ،التعبَت القرآين كالداللة النّفسية  ،ص. 390
 - 2عبد العزيز عتيق  ،يف النقد األديب  ،ص. 83 -79
 - 3جابر عصفور  ،الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالبالغي  ،د ط  ،دار اؼبعارؼ  ،القاىرة  ،د ت  ،ص. 192
 - 4اعبرجاين  ،دالئل اإلعجاز  ،ص.61
 - 5اعبرجاين  ،أسرار البالغة  ،ص. 40
333

الفصل السادس ـــــــــــــــــــــــ اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم
بعضهم  « :كفضل ىذه االستعارة كما شاكلها أهنا تفعل يف نفس السامع ما ال تفعلو اغبقيقػة» ، 1ذلػك أف « الػنّفس اإلنسػانية
مولعػة بكػل مػػا ىػو صبيػػل  ،لػذلك تضػػيق الػنّفس بالصػػور التقريريػة الفجػة السػػاذجة  ،أمػا اجملػػاز ( االسػتعارة ) فهػػو يكسػو الصػػور

األدبيػة صبػػاال كركعػػة ذبػػذب إليػػو النّفػػوس »، 2فليسػػت االسػػتعارة بنيػة بسػػيطة سػػاذجة  ،بػػل ىػػي مالزمػػة لعمليػػات ذىنيػػة كنفسػػية
عميقة.

3

كتقػوـ االسػػتعارة علػػى أساسػُت نبػػا  :اؼبسػػتعار منػو  ،كاؼبسػػتعار لػػو  ،كلكػػي وبػدث التػػأثَت يف نفػػس اؼبتلقػي  « :فالبػػد مػػن جعػػل
اؼبستعارمنو أقول يف صفاتو من اؼبستعار لو  ،كالذم نريػد ؽبػذه الصػفات أف تلتصػق بػو  ،أم اؼبسػتعار لػو  ،كأمػا األسػاس النفسػي
الذم تضطلع بو الصورة االستعارية فهو « :ترسيخ اؼبعٌت يف نفس اؼبتلقي كتأكيده».

4

كما أف االستعارة ذبعل اؼبتلقي يستثَت خيالو كذلك حينما سبكنو مػن اإلحسػاس باألشػياء  ، 5كقػد نبػو اعبرجػاين إذل أف الطبيعػة
الًتكيبية لالستعارة تقوـ على اغبس كليس على التحليل كالًتكيب.6
إف مبدأ اغبسية يف الصورة الفنية عمومػا يبػدك يف االسػتعارة أكثػر فعاليػة باعتبػاره نشػاطا زبيليػا  ،كالصػلة اؼبخيّلػة بػُت االنفعػاالت

كثيقة حبيث يدفع ذلك الزباذ كقفة شعورية أك كجدانية  ،كىكذا فإنو كانػت االنفعػاالت تشػَت إذل غايػة الصػورة باعتبارىػا نشػاطا
زبيليا فإف اغبسيّة تشَت إذل مادة ىذا النشاط. 7
كاالستعارة بعد ذلك تفيد شرح اؼبعٌت كتفعل يف النّفس ما ال تفعلو اغبقيقػة  ،كتفيػد تأكيػد اؼبعػٌت كاؼببالغػة فيػو كاإلهبػاز كربسػيس

اؼبعٌت  ،كإبرازه  ،مثّ ىي إذل جانب ذلك كلو طريق للتوليد كالتجديد  ،ألهنا تكشف لنا صورة جديدة كمعاف بديعة . 8

كربط حامد عبد القادر بُت االستعارة كعلػم الػنّفس حينمػا ربػ ّدث عػن فكػرة تػداعي اؼبعػاين كقػاؿ أف التصػروبية تتضػمن عمليتػُت

عقليتُت :

 - 1اعبرجاين  ،السابق  ،ص. 137
 - 2حفٍت ؿبمد شرؼ  ،الصورة البيانية  ،د ط  ،دار هنضة مصر  ،القاىرة  ،د ت  ،ص. 221
 - 3ؿبمد عبد اؼبطلب  ،البالغة قراءة أخرل  ،ط ، 4الشركة العاؼبية للنشر  ،بَتكت  ، 1994 ،ص. 171
 - 4ظبَت أبو ضبداف  ،اإلبالغية يف البالغة العربية  ،ط ، 1منشورات عويدات الدكلية  ،بَتكت  ،لبناف  ، 1991 ،ص. 142
 - 5جابر عصفور  ،الصورة الفنية يف الًتاث النقدم كالبالغي  ،د ط  ،دار الثقافة للطباعة كالنشر  ،القاىرة  ، 1974 ،ص. 368
 - 6اعبرجاين  ،أسرار البالغة  ،ص. 36
 - 7جابر عصفور  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 330
 - 8أضبد مطلوب  ،فنوف بالغية – البياف كالبديع – ط  ، 1دار البحوث العلمية  ،الكويت  ، 1975ص. 160
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األكذل  :متمشػػية مػػع اغبقيقػػة كالواقػػع  ،قائمػػة علػػى قاعػػدة تػػداعي اؼبعػػاين كىػػي إدراؾ مػػابُت اؼبشػػبو كاؼبشػػبو مػػن تشػػابو  ،ألف
التّشبيو ىو أساس االستعارة فإهنما يشًتكاف يف ىذه العملية .
األخرل  :تتحقق يف االستعارة دكف التّشبيو كسبيّزىا منو كىي عملية خيالية غَت كاقعية  ،تلك ىي ّادعاء أ ّف اؼبشػبّو كاؼبشػبّو بػو
متّحداف يف اغبقيقة  ،فهما شخص كاحد .

أما اؼبكنية فنجد فيها ثالث عمليات عقلية ىي  :العمليتاف السابقتاف مضافا إليهما عملية ثالثة متصلة بالعملية الثانية ىي
زبيل اتّصاؼ اؼبشبّو دبا ىو من خصائص اؼبشبو بو  ،ففي قولنا  :إ ّف عُت القدر ترعاكم  ،قبد :
 شبها بُت القدر كاإلنساف الذم يرعى األشياء كيرقبها بعينو . ندعى أف القدر ىو إنساف ال أقل . نثبت بعد ذلك للقدر ما ىو من لوازـ اإلنساف كىو العُت. 1اؼبفضػلة لديػػو  ،كمػػن خالؽبػػا كػػاف يع ّػرب عػػن اؼبعػػٌت الػ ّذىٍت كاغبالػػة
فهػي إذف لػػوف مػػن ألػواف التصػوير يف القػػرآف  ،كىػػي مػػن األلػواف ّ

النفسية كاغبادث ا﵀سوس  ،فهو يعمد إذل ىذه الصورة اليت رظبها فيعطيها ألواهنا كظالؽبا مث ال يلبث بعد ذلػك أف يضػيف إليهػا
اغبركة فاغبوار فإذا ىي شاخصة تسعى .

الشػػدة كاػبػػوؼ  :ﭽﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
قػػاؿ تعػػاذل كاصػػفا أح ػواؿ اؼبنػػافقُت يف ّ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ األحزاب . 19 :

فػػالنص يرسػػم آثػػار اػبػػوؼ علػػى كجػػوه اؼبنػػافقُت مػػن خػػالؿ اجملػػاز اؼبرسػػل يف قولػػو ( تػػدكر أعيػػنهم) إذ تبػػدك نظػراهتم شػػاردة تائهػػة
تتحرؾ يبينا كمشاال كترل أبصارىم كىي ربػ ّدؽ إذل الرسػوؿ  ،ككػأهنم يسػتغيثوف بػو خوفػا  ،كمػثلهم يف ذلػك كمػن يكػوف يف حػاؿ
مرىػػا  ،كتسػػكن جوارحػػو كلّهػػا إال عينيػػو تضػػطرباف اضػػطرابا
االحتضػػار  ،فيعػػاين مػػن آالـ النػػزع أشػػدىا  ،كمػػن سػػكرات اؼبػػوت أ ّ

الشػػدائد  ،كقػػد اجتمػػع يف ىػػذه الصػػورة الصػػدؽ الفػػٍت كالصػػدؽ
شػػديدا  ،كتتحركػػاف يف كػػل اعبهػػات  ،ككأنػػو وبػػذر أف تنػػزؿ بػػو ّ
الواقعي ألف « أدؽ ما يبيّز اػبائف حركات عينو  ،فقد يستطيع اػبائف أف يتحكم يف كل عضػو مػن أعضػائو  ،ككػل حركػة مػن

 - 1حامد عبد القادر  ،دراسات يف علم النفس األديب  ،ص. 43
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حركات جسمو  ،حبيث ال يظهر على خوفو أحد لكن شيئا معينا ال يستطيع – مهما تبلغ بػو قػوة األعصػاب – أف يػتحكم فيػو
 ،ىو حركة عينيو  ،فال بد أف تظهر فيهما انفعاالت خوفو كرعبو».

1

سجل القرآف الكرمي سبقا ملحوظا على ال ّدراسات النفسية اغبديثة اليت أثبتت أ ّف اػبػوؼ الشػديد غالبػا مػا ترافقػو تغ ّػَتات
كبذلك ّ

حادة يف مالمح الوجوه  ،كالسيما يف حركات العيوف كاضطراباهتا العنيفة . 2
ّ

كفبا يلحظ على صياغة التعبَت أف أسند الدكراف إذل األعُت على طريق اجملاز العقلي بعالقة اؼبكانية  ،كاألصل أف تدكر األحداؽ
يف العيػػوف  ،كلكػػن مػػن شػ ّدة ىػػذا الػػدكراف كسػػرعة التّقلػػب خيّػػل للرائػػي أف العيػػوف كلهػػا تػػدكر ال األحػػداؽ فقػػط  ،فلػػيس الػػدكراف

دكراف األحػػداؽ كا﵀ػػاجر  ،كإمبػػا دكراف العيػػوف حػػىت اعبفػػوف كاألىػػداب  ،كيف ذلػػك إشػػارة إذل ش ػ ّدة اغبركػػة ككثػػرة الػػدكراف  ،مثّ إ ّف
النص قد اختار الفعل ( تدكر) دكف غَته من البدائل اؼبتاحة يف ىذا اغبقل مثل ( تتلفت) أك ( تتقلب) للداللة على تلػك اغبركػة

أدؿ على إظهار اغبركة الدائبة كأكثر إوباء بتتابع اغبركة على الػدكاـ  ،كيف التعبػَت باؼبضػارع استحضػار
اؼبقصودة  ،ألف ىذا الفعل ّ
للصورة كسبثيل ؽبا أماـ السامع. 3
إف اغبركة يف الصػورة ال تقتصػر علػى دكراف األعػُت فقػط  ،كإمبػا تشػمل حركػات اجملػيء كالػذىاب ( فػإذا جػاء اػبػوؼ  ...فػإذا
ؾبسد  ،تالحظ حركاتو بوضوح  ،كيف ذلك تصوير لوقع القتاؿ يف النفوس
ذىب اػبوؼ)  ،فاػبوؼ هبيء يف صورة ىوؿ كرعب ّ
اؼبنافقة الفزعة اػباكية ، 4كما أف اػبوؼ يذىب بكل ما فيو لينتهي دكر حركات العيوف اػبائفة كيبدأ دكر حركات األلسنة اغبداد
يدؿ على أهنم يف اضطراب دائم كصراع نفسي
 ،كيف التضاد إشارة إذل أف اؼبنافقُت يقضوف حياهتم كلّها بُت اػبوؼ كذىابو  ،فبا ّ
حاد ال يكاد يهدا غبظة .
أمػا بنيػػة الصػػورة فتكشػػف ىػي األخػػرل عػػن عمػػق اػبػػوؼ الػذم يغلػػف شخصػػية اؼبنػػافقُت  ،حيػث تشػػكلت الصػػورة الكليػػة مػػن
صورة رمزية ىي دكراف األعُت  ،كمن صورة تشبيهية ىي حػاؿ اؼبغشػي عليػو مػن اؼبػوت  ،كدل يكتػف الػنص برسػم إحػداىا للداللػة
على ظاىرة اػبوؼ  ،كيف ذلػك تكثيػف للحظػة اػبػوؼ  ،بػل فيػو إشػارة إذل عقػدة اػبػوؼ الػيت تػراكد اؼبنػافقُت يف حيػاهتم  ،فلع ّػل
السػبب الػذم اسػتدعى مثػػل ىػذا الًتكيػب يف الصػورة اغبركيػػة  ،ىػو أ ّف اػبػوؼ الػػذم يطبػع اؼبنػافقُت لػيس خوفػػا عاديػا  ،بػل ىػػو
خوؼ مرّكب  ،حيث إف أحدنبا ىو اػبوؼ العاـ الذم يطبع سػائر اؼبضػطربُت نفسػيا  ،كاآلخػر ىػو اػبػوؼ اػبػاص الػذم يطبػع
النفعيُت الذين يقوـ سلوكهم أساسا على جلب اؼبنفعة لذكاهتم .
 - 1عبد الفتاح الشُت  ،لغة اؼبنافقُت يف القرآف  ،دراسة لغوية آليات النفاؽ من الوجهة اللغوية كالبالغية  ،ط  ، 1دار الرائد العريب  ،بَتكت  ، 1985 ،ج ، 2ص85
 - 2سعيد جالؿ  ،اؼبرجع يف علم النفس  ،د ط  ،دار اؼبعارؼ  ،مصر 1974 ،ص . 327
 - 3ؿبمد أبو موسى  ،من أسرار التعبَت القرآين – دراسة ربليلية لسورة األحزاب -د ط  ،دار الفكر العريب  ،مطبعة السعادة  ،القاىرة  ، 1976 ،ص . 79
 - 4ؿبمد أبو موسى  ،اؼبرجع السابق ،ص.78
333

الفصل السادس ـــــــــــــــــــــــ اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم
قاؿ سيد قطب معلقػا علػى ىػذه الصػورة  « :كىػي صػورة شاخصػة  ،كاضػحة اؼبالمػح  ،متحركػة اعبػوارح  ،كىػي يف الوقػت ذاتػو
مضحكة  ،تثَت السخرية من ىذا الصنف اعبباف  ،الذم تنطق أكصالو كجوارحو يف غبظة اػبوؼ باعبنب اؼبرتع اػبوار ».

1

كيف اآليػة يرسػم التعبػَت القػرآين صػورة نفسػية سػاخرة عػن اعبػنب الػذم يسػيطر علػى قلػوب اؼبنػافقُت كػوهنم يشػعركف باؼبطػاردة دكمػا
كيعيشوف يف كحشة ركحية قلقة  ،قاؿ تعػاذل  :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ
التوبة . 57 :
ػرده شػيء
فاالستعارة يف قولو ( هبمحوف) تشبّو خوفهم الذم ضبلهم على اؽبػركب جبمػوح الفػرس الػذم ال يلػوم علػى شػيء كال ي ّ

وبث نفسو على السػَت علػى الػرغم مػن كػل اؼبوانػع كاألسػباب  ،يقػوؿ ابػن عاشػور  « :كاعبمػوح حقيقػة النفػور ،
عن النفور  ،بل ّ
كاستعمل ىنا سبثيال للسرعة من اػبوؼ ».

2

ػس باؼبطػػاردة سبلػػك علػػيهم كػػل حواسػػهم  ،فيسػػرعوف
كعليػػو فػػإف االسػػتعارة تصػػوير لتلػػك اغبالػػة النفسػػية اؼبػػذعورة اػبائفػػة الػػيت ربػ ّ

إسراعا إذل ـببأ وبتموف بو من حصن أك مغارة أك نفق فهم يتسابقوف ال إذل خَت أك طاعػة  ،كإمبػا يتسػابقوف مػن فػزعهم الػداخلي
كرعبهم اللتماس اؼبهرب كاالختفاء .
كل نوع أش ّد من سابقو  ،ذلك أ ّف األلفاظ الثالثة
ّأما األداء اؼبباشر للصورة الساخرة ّ
فيجسد أنواعا من اػبوؼ يطبع اؼبنافقُت ّ ،

 :ملجػػأ مغػػارات  ،م ػ ّدخال  ،ليسػػت مًتادفػػة يف اؼبعػػٌت  ،بػػل كػػل منهػػا تصػ ّػور يف الػػذىن شػػكال معيّنػػا للمػػالذ الػػذم يبحػػث عنػػو

الشكل الطبيعي اؼبألوؼ  ،كاؼبلجأ العادم من دار أك غرفة  ،إذل الشكل الػذم ال يألفػو كال يرتضػيو إال
اػبائف اؼبنهزـ  ،بدءا من ّ

الس َػرب
من اشت ّد خوفو  ،كىو التنّقب يف اعبباؿ  ،إذل الشكل الذم ىو أبعد يف القبوؿ كاإللف من كليهما  ،كىو اؼب ّدخل  ،أم َ
يف ب ػػاطن األرض كاؼبك ػػاف الض ػػيّق ال ػػذم ال يس ػػتطيع ى ػػذا اػب ػػائف أف يدخل ػػو إال دبشػ ػ ّقة  ،كال يك ػػاد أف يس ػػتقر في ػػو إال تض ػػاؤال
كالتصاقا.

3

فالصورة النفسية تظهر ككأهنا تسخر من ا﵀اكالت العجيبة اؼبتكررة كاغبركات السريعة اؼبتالحقة مػن ىػؤالء اؼبػذعورين يف تطلعاتػو
الدائمػػة إذل ـببػػأ يسػػتًتكف فيػػو  ،فيلػػوذكف باؼبلجػػأ أكال  ،فػػإذا دل هبػػدكه رض ػوا دبغػػارة تكػػوف يف بطػػن اعببػػل  ،كإذا أخفق ػوا يف ىػػذه
ا﵀اكلة أسرعوا إذل اعبحور الضيّقة يتحصنوف فيها .

 - 1سيد قطب  ،يف ظالؿ القرآف  ،مج  ، 5ص. 2840
 - 2الطاىر بن عاشور  ،التحرير كالتنوير  ،ج ، 10ص. 231
 - 3البوطي  ،من ركائع القرآف  ،ص. 174
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كجػػاء التأكيػػد علػػى تصػػوير ىػػذه النفسػػية يف موضػػع آخػػر  ،قولػػو تعػػاذل  :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ اغبج . 11 :

ففي اآلية استعارة سبثيلية حيث شػبّو حػاؿ مػن يعبػد ا﵁ حػاؿ كونػو علػى قلػق يف دينػو مػن غػَت ثبػات كطمأنينػة قلػب  ،حبػاؿ مػن

أحس بظفر كغنيمة اطمأف كإال فر.
يكوف على طرؼ العسكر ككبوه فإف ّ

كعليو التعبَت القرآين يص ّػور ذلػك الصػنف يف حركػة جسػدية متأرجحػة قابلػة للسػقوط عنػد الدفعػة األكذل  ،كمػن مثّ ينقلػب علػى

كجهو عند مس الفتنة  ،ككقفتو اؼبتأرجحة سبهد من قبل ؽبذا االنقالب. 1

فإذا كاف الفعل يبتلك ىذه القدرة اعببّارة على ربريك اؼبشاىد  ،فإنػو إذا كقػع يف حيّػز االسػتعارة تكػوف حركتػو أصبػل كأبػرز  ،كمػن

مثّ يعتقػػد اؼبنظػػركف اؼبعاصػػركف أف قمػػة صبػػاؿ اغبركػػة كامنػػة يف االسػػتعارة الفعليػػة  ،كيعللػػوف ذلػػك بأهنػػا تعيػػدنا مػػن جديػػد إذل البعػػد

اغبسػػي كاغبػػدثي لألفعػػاؿ يف اسػػتخداماهتا األكليػػة  ،يقػػوؿ مصػػطفى ناصػػف  «:إف الواقػػع ال يعػػرؼ إال اغبػػدث  ،كلكػػن اللغػػة ال

السػمة إذل حػ ّد بعيػد ،
اجملرد  ،مثّ تأيت االستعارة فتن ُف ُ
ض عػن اللغػة ىػذه ّ
تنهض إال من خالؿ الدأب اؼبستمر على تكوين الشيء ّ
كتعيػد إذل الػذىن كالواقػػع طبيعتهػا اغبقيقيػة  ،كطبيعتهػػا ىػي اغبػدث كالفعػػل اؼبسػتمر  ،كلكػن الصػػورة االسػتعارية تسػتطيع أف تعيػػد

إلينا معٌت اغبدث اؼبتحرؾ مهما يكن ظاىر العبارة متجها إذل صفة ثابتة ».

2

اغبسػي ؛ أل ّف الفعػل بطبيعتػو اليعػرؼ السػكوف « فػإذا أسػتعَت مػن
إف االستعارة الفعلية تعٍت العودة إذل حركة األشياء يف طابعها ّ

اجملسػػمة كىػػذا إيغػػاؿ يف إش ػراؾ
الشػػيء حيّػػز الفعػػل فقػػد اسػػتُعَتت حالتػػو يف غبظػػة اغبرك ػة الػػيت تسػػتطيع أف تكػػوف حبجػػم الفكػػرة ّ
3
الساكن».
اؼبتلقي ؛ ألف اؼبتحرؾ يلفت النظر أكثر من ّ
كم ػػن االس ػػتعارات ال ػػيت ك ػػاف ؽب ػػا دالالت نفس ػػية عميق ػػة قول ػػو تع ػػاذل  :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ البقرة 214 :

ػدؿ
حل باؼبؤمنُت األكائل  ،كالزلزلػة يف أصػلها اللغػوم ت ّ
لتصور االضطراب النّفسي ّ
جاءت االستعارة الفعلية (زلزلوا) ّ
الشديد الذم ّ
رجا شديدا  ،كربػدث االنشػقاؽ كاالهنيػار يف مظػاىر الكػوف  ،كعلػى إثػره يهػرع النّػاس
على اغبركة العنيفة اليت ّ
كترجها ّ
هتز األرض ّ

 - 1سيد قطب  ،يف ظالؿ القرآف  ،مج  ، 4ص . 2412
 - 2ؿبمد ناصف  ،الصورة األدبية  ،ص. 150
 - 3أضبد ياسوؼ  ،صباليات اؼبفردة القرآنية  ،ص. 221
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اغبسػية اؼبتح ّػرؾ كمػا يصػاحبها مػن إشػاعة الػ ّذعر يف القلػوب
كل ىذه اؼبعػاين ّ
كىبيّم الوجوه على الوجوه ّ
كتعم الفوضى كاػبراب  ،ك ّ

الشدائد النفسية كاضطرابات األعماؽ إذل األذىاف .
يثَتىا التعبَت االستعارم لتقريب صورة ّ

ػب
كقد تقوـ االستعارة مػع تقنيػة اغبػذؼ برسػم الصػورة النفسػية الػيت تثػَت الضػحك يف اؼبتلقػي  ،كمثػاؿ ذلػك اإلشػارة إذل سبكػن ح ّ

من قلوب اليهود يف زمن بعثة موسى  ، قاؿ تعاذل  :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﭼ البقرة 94 :

لقد عمدت الصورة إذل استعارة اإلشراب الذم ىو ـبتص باؼباء  ،لتغلغل حب العجل كتداخلو الشػديد يف قلػوب بػٍت إسػرائيل
الشػبو ىػو شػ ّدة االتصػاؿ كق ّػوة السػرياف ؛ ألف اؼبػاء أكثػػر سػريانا يف اعبسػم مػن غػَته  ،قػاؿ الراغػب  « :مػن عػػادهتم إذا
 ،ككجػو ّ

ب أك بُغض استعاركا لو اسم الشراب إذ ىو أبلغ إقباع يف البدف » ، 1كتأيت السخرية يف الصػورة مػن
أرادكا العبارة عن ُـبامرة ُح ّ
حب العجل كتأليهو فتسػتمرؤه مثلمػا يسػتمرئ الظمػيف شػرابا سػائغا طعمػو  ،بػل مػن أف يبلػغ
أف تكوف ىناؾ قلوب متعطّشة إذل ّ
تعلقهم بو منهم مبلغا ال يبلكوف لو دفعا  ،ككأف غَتىم ألقاه يف قلوهبم إلقاء « كيظل اػبياؿ يتمثّل تلك ا﵀اكلة العنيفة الغليظة
الساخرة اؽبازئة ؛ صورة العجل مشركبا ينساب يف القلػوب انسػيابا كوبشػر فيهػا حشػرا  ،حػىت ليكػاد ينسػى اؼبعػٌت
 ،كتلك الصورة ّ

لكأهنم أشربوه إشرابا يف القلوب»
اجملسمة لتؤديو  ،كىو حبهم الشديد لعبادة العجل  ،حىت ّ
الذىٍت الذم جاءت ىذه الصورة ّ

2

ػب العج ػػل ،
كيػػؤدم ح ػػذؼ اؼبض ػػاؼ دكره يف اس ػػتكماؿ أبع ػػاد التص ػػوير السػػاخر  ،ألف التق ػػدير ى ػػو  :كاش ػربوا يف قل ػػوهبم ح ػ ّ

فأسقط التعبَت القرآين اؼبضاؼ  ،كاكتفى بذكر العجل تنبيها على أنو لفرط ؿببتهم صارت صػورة العجػل يف قلػوهبم ال تنمحػي ،
كإيػػذانا هبػػذه ا﵀اكلػػة العابثػػة الػػيت ال تشػػبع مػػن ؿببّػػة العجػػل  ،بػػل تلػػح علػػى إدخػػاؿ العجػػل كلػػو يف قلػػوهبم علػػى مػػا يف األمػػر مػػن

التقدير كاالستحالة

3

كتصور اؼبنظر للعُت  ،كتنقل
فاأللفاظ اؼبستعارة ألفاظ موحية ألهنا أصدؽ أداة ذبعل القارئ وبس باؼبعٌت أكمل إحساس كأكفاه ّ ،

ؿبسا . 4
الصورة لألذف  ،كذبعل األمر اؼبعنوم ملموسا ّ

فكلمة ( يبوج) يف قولو تعاذل  :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ الكهف  99 :ال تقػف عنػد
تصور للخياؿ ىذا اعبمع اغباشد من النّاس احتشادا ال تدرؾ العُت مداه حىت صار ىذا
حد استعارهتا ؼبعٌت االضطراب  ،بل إهنا ّ
الزاخر من حركة كسبوج كاضطراب .
الزاخر كبحر  ،ترل العُت منو ما تراه يف البحر ّ
اغبشد ّ
 - 1األصفهاين  ،مفردات ألفاظ القرآف  ،ص. 449
 - 2سيد قطب  ،يف ظالؿ القرآف  ،مج  ، 1ص . 91
 - 3صاحل مال عزيز  ،صباليات اإلشارة النفسية يف اػبطاب القرآين  ،ص . 91-90
 - 4بكرم شيخ أمُت  ،التعبَت الفٍت يف القرآف الكرمي  ،ص . 203-202
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كلنتأمل صباؿ ( أفرغ) يف قولو سبحانو كتعاذل  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ األعرا

621 :

وبس هبا من ىدأ جسمو دبا يلقى عليو  ،كىذه الراحة تشبهها تلك الراحة النّفسية  ،يناؽبا
كما يثَته يف النّفس من الطمأنينة اليت ّ
من منح ىبة الصرب اعبميل  ،كمػن الدقػة القرآنيػة يف اسػتخداـ األلفػاظ اؼبسػتعارة أنػو اسػتخدـ ( أفػرغ ) كىػي تػوحي بػاللُت كالرفػق
الشدة معا. 1
صب) كىي مؤذنة بالقوة ك ّ
عند حديثو عن ّ
الصرب  ،كىو من رضبتو  ،فإذا جاء إذل العذاب استخدـ كلمة ( ّ
كتنت ػػاب مش ػػاعر اػب ػػوؼ كالرج ػػاء الس ػػموات كاألرض كاعبب ػػاؿ يف قول ػػو تع ػػاذل  :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ األحزاب . 72 :

ُت) مث يشفعها بأخرل ( كأشفقن )  ،فاإلباء ىو إحجػاـ كامتنػاع عػن القبػوؿ ،
ترسم االستعارة حركة نفسية تتجلى يف الفعل ( أبَػ ْ َ
أما اإلشػفاؽ فهػو اػبػوؼ أك اعبػزع مػن ضبػل األمانػة « كىػو الضػعف علػى الشػيء لػذلك كػٍت بػو عػن اػبػوؼ الػذم ىػو ضػعف
القلػػب  ،فقػػالوا فػػالف مشػػفق مػػن كػػذا أم خػػائف منػػو » ، 2فتلػػك اؼبشػػاعر زبػػتلج داخػػل اإلنسػػاف يف اغبقيقػػة  ،إال أف الصػػورة
التشخيصية أبرزت ألوانا من اؼبشاعر اإلنسانية يف اعبمادات  ،كأسبغت الوعي كاإلدراؾ كالتمييز علػى السػموات كاألرض كاعببػاؿ
كربجػػم كزبػاؼ علػػى نفسػػها مػػن خطػورة ضبػػل األمانػػة ؼبػػا قػد تًتتّػػب عليهػػا مػػن
 ،فأصػبحت تلػػك اؼباديػػات اعبامػدة ككأ ّهنػػا تشػػعر ُ

اؼبساءلة كا﵀اسبة يف يوـ الدينونة الكربل . 3

إ ّف تشخيص الغيبيات ظاىرة فنية بارزة علػى مسػتول الػنص القػرآين  ،فقػد شخصػت االسػتعارة مػن جهػنم يف أكثػر مػن موضػع ،
فقد صورهتا اآلية اآلتية كائنا مفًتسا ينتظر اللحظة اؼبناسبة لالنقضاض على فرائسو دفعة كاحدة يف قولو تعاذل  :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﭼ اؼبلك  ، 8 – 7 :فقد غدت جهنّم كحشػا كاسػرا ىائجػا يًتقػب اللحظػة الػيت
ىبلو فيها إذل من يلقوف إليو فينتقم منهم انتقاـ من طاؿ انتظاره ح ليأخذ بثأر قدمي كي يشفى غليلو .
إف تشخيص جهنّم ىو الذم هبعل اؼبشػهد حػافال باغبيػاة كاغبركػة  ،فهػي مغيظػة ؿبنقػة ربػاكؿ أف تكظػم غيظهػا حػُت ألقػي إليهػا

اجملرموف  ،كلكأف منظرىم البشع كاف أشد من أف تتحملو كتصرب عليو  ،فتلقتهم بألسنة ؽببها كىي تئز كتشهق دبهلهػا كقطراهنػا ،
كىي تغلي كتفور حىت كاد صدرىا ينفجر حقدا عليهم  ،كمقتا لوجوىهم السود  ،فليس يف الصورة استعارة معقوؿ ﵀سوس فقط

 - 1بكرم شيخ أمُت  ،اؼبصدر نفسو  ،ص. 204
 - 2الشريف الرضي  ،تلخيص البياف يف ؾبازات القرآف  ،د ط  ،منشورات مكتبة اػبالين  ،بغداد  ، 1955 ،ص. 192
 - 3كزنك صاحل رشيد  ،صباليات التشخيص يف التعبَت القرآين  ،ط  ، 1عادل الكتب اغبديث  ،األردف  ، 2011 ،ص . 53
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 ،كإمبا أستعَتت عبهنّم شخصية آدمية  ،ؽبا انفعاالت كجدانية  ،كخلجات عاطفية  ،فهي تشهق شهيق الباكُت  ،كىي تغضب
الشعور. 1
كتثور  ،كىي ذات نفس حادة ّ

الشهيق إذل جهنّم  ،كالشهيق كما يقوؿ الشريف الرضي ،
كتتجلى مظاىر االنزياح يف النّص من خالؿ خطوتُت  ،أكالنبا إسناد ّ

السماع  ،فكأنو تعاذل
ىو الصوت اػبارج من اعبوؼ عند تضايق القلب من اغبزف ّ
الشديد كالكمد الطويل  ،كىو صوت مكركه ّ

كصػف النّػار بػأ ّف ؽبػا أصػواتا مفظعػة يهػػوؿ مػن ظبعهػا كيصػعق مػن ق ُػرب منهػا  ،كالثانيػػة ىػي كصػف النّػار بصػفة اؼبغػيظ الغضػػباف
ُ
الػذم يكػػاد يتميّػز غيظػػا  ،أم تكػػاد تتزايػل أعضػػاؤه اؼبتالضبػػة  ،كتتباعػد أخالطػػو اؼبتجػاكرة  ،كقػػد جػػرت عػادة العػػرب يف كالمهػػم
2
كصف الغاضب الشديد الغضب بذلك.
ػرددات
فالشهيق  -كما يوحي بو جرسو الذم يػربزه امتػداد اليػاء كاالنتهػاء بالقػاؼ الصػوت اجملهػور ّ
الشػديد – صػوت قػوم ذك ت ّ

عالية  ،قد تُسمع من مسافة بعيدة  ،فهو ليس شهيقا عاديا  ،بل ىو شهيق صادر عن النّار  ،كىو متػزامن مػع عمليػة اإللقػاء ،
كيعكػػس حركػػة انفع ػاؿ كجػػداين حػػاد هبتػػاح مػػن ال ػ ّداخل  ،كيكفػػي ظبػػاع ىػػذا الصػػوت ليػػزرع الرعػػب يف نفػػوس مػػن ينتظػػرىم ىػػذا

اؼبدكم حبركة االلقػاء العنيفػة  ،كاالكبػدار كبػو قعػر اعبحػيم ينقػل صػورة عػن عمػق اؼبكػاف
اؼبصَت ا﵀توـ  ،فيختلط الصوت الشديد ّ
توزعػت فيػو اؼبػؤثرات الصػوتية كاغبركيػة  ،كاغبركيػة العنيفػة الػيت تصػل إذل ذركهتػا  ،متمثلػة يف
كاتّسػاعو  ،كيرسػم التعبػَت مشػهدا حيّػا ّ

قولو تعاذل « تكاد سبيّز من الغيظ » فضال عن كشف بعدين ( نفسي داخلي ) ك ( جسدم خارجي ) فاالنفعػاؿ النّفسػي اغبػاد

لو سبظهرات خارجية ىي الفوراف أك الغلياف من ش ّدة الغضب  ،كفعليا ىي تشخيص حي لصورة النّار كتطاير شراراهتا اليت توشك
على االنفصاؿ أك التقطع  ،فهػي دل تنقطػع بػل قاربػت علػى ذلػك  ،كىػذا مػا يفصػح عنػو ( كػاد )  ،إذ أ َف إثباتػو يف التعبػَت نفػي
على مستول اغبقيقة حبسب النحويُت  ،للداللة علػى النػار تبقػى متماسػكة علػى الػرغم مػن شػ ّدة حركتهػا كاىتياجهػا كتطايرىػا ،
القوة خبالؼ التّشرذـ كالتّجزأ  ،كالنص يرسػم حركػة متناميػة يف مشػهد عػريض صػاخب  ،يف حػُت تػنظم (
رّدبا ألف التماسك يعٍت ّ

إذ) الشرطية اليت تؤكد رب ّقق اغبدث حركة الفعلُت أك العليتُت كتػربط بينهمػا  ،كنبػا فعػل ( اإللقػاء) الػوارد بصػيغة اؼببػٍت للمجهػوؿ

الس ػريع للكػػافرين  ،فهػػم ليس ػوا سػػول كقػػود النّػػار  ،ككػػأف ىػػذا الصػػوت اؼبرعػػب الػػذم
لتػ ّ
ػدؿ علػػى التهمػػي كاإلنبػػاؿ  ،كالتغييػػب ّ

يشنّف اآلذاف  -إف جػاز التعبػَت -ىػو مق ّدمػة أك إضبػاءة قبػل بػدء العػذاب بشػكلو الكثػَت إيالمػا كقسػوة  ،فهػو مشػهد مرعػب
كتراجيػػدم يف آف كاحػػد  ،إ ّف يف سػػرعة االسػػتجابة الصػػوتية كفػػاءة يف األداء كامتثػػاال مطلقػػا لألكامػػر مػػن قبػػل النػػار كىػػو امتثػػاؿ

اؼبخلوؽ ألمر خالقو .

 - 1صبحي صاحل  ،مباحث يف علوـ القرآف  ،د ط  ،دار العلم للماليُت  ،بَتكت  ،لبناف  ،ط ، 1977 ، 10ص . 325
 - 2الشريف الرضي  ،اؼبصدر السابق  ،ص . 253
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الضػمائر
ػجل ؽبػا حضػورا قويػا كاسػحا يف اؼبشػهد  ،خاصػة أف ّ
كيالحظ طغياف َ
الضمائر العائدة عبهنم على شػكل التعبػَت مػا يس ّ

ـبتلفػػة مػػن حيػػث ال ّداللػػة  ،بػػدءا بداللػػة الظرفيػػة اؼبكانيػػة ( فيهػػا) كمػػركرا بداللػػة التملّػػك يف ( ؽبػػا ) مث انتهػػاء بداللػػة االبتػػداء أك
ػدؿ صػيغة اؼبضػارع (تفػور) علػى
ػث بػدكرىا إوبػاءا باغبركيػة اؼبتواصػلة  ،يف حػُت ت ّ
االستئناؼ يف ( ىي)  ،إذ يتصدر صبلة حاليػة تب ّ
التج ّدد كدكاـ اغبركة كتكرارىا ما يدع اػبياؿ أف يتملّى صورة جهنّم أك النّار الثائرة تعلوىا تطاير كشرارات  ،كربيط بػدائرة اغبػدث
الضػمائر ال ّدالػة عليهػا يف كاجهػة الػنص
الذم تكوف فيها العنصػر األبػرز كاألقػول فعاليػة  ،فقػد يعكػس إبػراز ( جهػنّم) مػن خػالؿ ّ

حقيقة اجتياحها للمشهد اغبقيقي الغائب عنّا عيانا  ،اغباضر يف اؼبخيّلة كاألذىاف.

1

فقد نقلت االستعارة عبهنم ىذا العنصر الغي من عادل الغيب اؼبتوارم اجملهوؿ بالنسبة إلينا إذل أفق التّصورات  ،كأكجد ؽبا مكانا

ؿبفورا يف ا ألذىاف  ،كصارت جهنم كائنا يغضب كينتقم كيهجم ككل ذلك لو أثره النفسي على اؼبتلقي بشكل كبَت .

أما األبعػاد النفسػية الػيت ينطػوم عليهػا ىػذا التعبػَت فواضػحة مػن كػوف القػرآف ىباطػب الغرائػز اإلنسػانية  ،فػالغيظ كالغضػب حينمػا
أضافهما التعبَت إذل النّار استثار يف النّفوس تلك اؼبعاين النفسية اؼبًتتبة عليها  ،سواء أكاف ذلك فبػا لػو عالقػة باغبقػد  ،أـ التهيػؤ

لالنتقاـ  ،فيكفل ىذا التعبَت بتشخيص الصورة  ،أما النّفس اليت مػرت بتجػارب نفسػية فباثلػة نشػأت عػن الغضػب كالغػيظ  ،كيف
ذلك فبا فيو من كوف اللفظ أكقع يف النّفس  ،كأش ّد سبكنا يف النّفوس  ،كأزجر ؽبا من أف يكوف مصَتىا كالذم ربػ ّدثت عنػو اآليػة
الكريبة.

2

كلبػػتم بقولػػو تعػػاذل دبشػػهد حافػػل باالسػػتعارة يف قولػػو تعػػاذل  :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ النحل . 112 :
فتبدك الصورة ذات مشهدين رئيسيُت  :مشهد القرية اآلمنة مث ربوؿ إذل مشهد القرية كقد لبسػت كذاقػت اعبػوع كاػبػوؼ  ،كقػد
كرد فيػػو ثػػالث اسػػتعارات  :اسػػتعارة القريػػة لألىػػل فقػػد ذكػػرت القريػػة كاؼبقصػػود أىلهػػا  ،كاالسػػتعارة الثانيػػة  :أذاقهػػا ا﵁ لبػػاس ،
استعارة الذكؽ للباس كىي استعارة مكنية  ،أما االستعارة الثالثة فهي استعارة اللباس للجوع كاػبوؼ  ،كىي استعارة مكنية أيضػا
 ،كىكذا فهي اسػتعارات ثػالث بينهػا مػن التناسػب مػاال ىبفػى كال مػانع مػن أف ذبػيء اسػتعارة مبنيػة علػى اسػتعارة  ،كتوجػد فيهػا
اؼبناسبة اؼبطلوبة . 3

 - 1كزنك صاحل رشيد  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 165-162
 - 2اعبيوسي  ،التعبَت القرآين كالداللة النّفسية  ،ص. 392

 - 3ؿبمد غنيم ىالؿ  ،النقد األديب اغبديث  ،ط  ، 5مكتبة األقبلو اؼبصرية  ،مصر  ، 1971 ،ص . 395
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فاللباس فيو إشارة مشوؿ الضرر كاألذل للقرية كأىلها  ،كاإلذاقة فيها إشارة ؼببلغ األدل  ،كاؼبناسبة بُت األذل كاألدل كاضحة  ،كقد
عطف اػبوؼ على اعبوع إشارة ػبطورة االبتالء ألهنما من أخطر اؼبصائب كاالبتالءات  ،كدل يقل ( :فكساىا ا﵁ لباس  )...كدل
يقل ( فأذاقها ا﵁ طعم  )..ككأف اعبمع بُت الذكؽ كاللباس أشد إثارة لإلحساس كإطالقا للخياؿ  ،كىي مػن الصػور الفريػدة يف
صباليتها  ،كاعبمع بُت اغباستُت  ،الذكؽ كاللّمس  ،أقول من إفراد التعبَت بواحدة منهما  ،بػاف يقػوؿ  :كسػاىا لبػاس  ،أك أذاقهػا
رشػحة كاجمل ّػردة يف ىػذا اؼبثػاؿ  ،فكػاف اعبمػع بػُت اغباسػتُت يف الصػورة أدعػى
طعم  ،كىو ما رمى إليو العلماء يف ذكر االسػتعارة اؼب ّ
إلدراؾ فعاليتها كصباليتها .

يعلق سيد قطب على ىذه اآلية فيقوؿ  « :كهبسم التعبَت اعبوع كاػبػوؼ فيجعلػو لباسػا  ،كهبعلهػم يػذكقوف ىػذا اللبػاس ذكقػا ،
ألف الػػذكؽ أعمػػق أث ػرا يف اغبػػس مػػن مسػػاس اللبػػاس للجلػػد  ،كتتػػداخل يف التعبػػَت اسػػتجابات اغب ػواس ،فتضػػاعف مػػس اعبػػوع
كاػبوؼ ؽبم ك لذعو ك تاثَته كتغلغلو يف النفوس  ،لعلهم يشفقوف من تلك العاقبة اليت تنتظرىم لتأخذىم كىم ظاؼبوف». 1
قاؿ تعػاذل  :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ آؿ عمػراف  ، 21 :فقد ضبل التعبَت ( فبشرىم بعذاب أليم) معٌت االستعارة التهكمية
الشػر كالعػذاب فتفيػد الػتهكم  ،فاالسػتعارة يف ىػذا الػنص تتحقػق
 ،ألف البشارة عادة لألمر السار كاؼبفرح ،بينما عندما تطلػق يف ّ
عموديػا بػػُت( بشػػرىم ) البنيػػة اغباضػػرة ك ( انػػذرىم) البنيػػة الغائبػػة يف حػُت أنػػو ال يوجػػد تشػػابو بػػُت التبشػػَت كاإلنػػذار  ،كعلػػى ىػػذا
زبرج االستعارة التهكمية من كصف االستعارة الذم يشػًتط التشػابو بػُت حقلػي االسػتعارة اغباضػر كالغائػب فاالسػتعارة التصػروبية
كانت بؤرهتا قولو ( بشرىم) إذ استعملت يف غَت معناىػا اغبقيقػي  ،كىػذا يبثػل اعبانػب االنفعػارل يف االسػتعارة فػوردت االسػتعارة
التهكمية كاليت يقصد هبا ما استعمل يف ضد معناه  ،نقيضو بتنزيل التضاد  ،أك التناقض منزلة التناسب. 2
-3الكنـايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتة
كؾبسدة اؼبعٌت النّفسي اؼبقصود  ،أمػا الكنايػة فمػن خػالؿ
قد رأينا أف االستعارة تتحدث من خال ؿ صورىا إذل نفوسنا موحية ّ

تعريفها بأهنا « اللفظ الداؿ على الشيء على غَت الوضع اغبقيقي بوصف جامع بُت الكناية كاؼبكػٌت عنػو » ، 3فهػي إذف تػًتؾ

السامع استنتاج ما تريد يف العادل النّفسي  ،إذ يراد اؼبعٌت كالزمو  ،كيبقى دكر اؼبتلقي أف يستنتج اؼبعٌت الذم ينسػجم مػع
للقارئ ك ّ

توازنو النّفسي .

 - 1سيد قطب  ،يف ظالؿ القرآف  ،مج  ، 4ص. 2199
الشمرم  ،صورة اآلخر يف اػبطاب القرآين دراسة نقدية صبالية  ،ط ، 1دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ،لبناف  ، 2008 ،ص. 183-182
 - 2حسُت عبيد ّ
 - 3ابن األثَت  ،اؼبثل السائر  ،ج ، 2ص. 181
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كقد تفطن ابن أيب اإلصبع اؼبصػرم إذل البعػد النفسػي يف الكنايػة حػُت قػاؿ  « :الكنايػة ىػي عبػارة عػن تعبػَت اؼبػتكلم عػن اؼبعػٌت
القبيح باللفظ اغبسن  ،كعن النّجس بالطاىر  ،كعػن الفػاح بػالعفيف  ،ىػذا إذا قصػد اؼبػتكلم نزاىػة كالمػو عػن العيػب  ،كقػد
الص ػػعب بالس ػػهل  ،كع ػػن التبس ػػط باإلهب ػػاز أك ي ػػأيت للتعمي ػػة كاإللغ ػػاز أك للتس ػػًت
يقص ػػده بالكناي ػػة ع ػػن ذل ػػك كى ػػو أف يع ػ ّػرب ع ػن ّ
كالصػػيانة» ، 1فالكنايػػة إذف تراعػػي نفسػػية اؼبتلقػػي فػػال تريػػد أف ذبػػرح مشػػاعره أك تعكػػر صػػفوه دبػػا ىبػػدش نقاءىػػا  ،كمػػا أهنػػا تبعثػػو
للتشوؽ لتجلي اغبقيقة كمعرفتها « فمن خالؿ الكناية يشعر اؼبتلقي باؼبيػل إذل اكتشػاؼ اؼبعػٌت اغبقيقػي كترسػيخو يف الػنّفس بعػد

الكشف عنو ».

2

كترجػػع بالغػػة الكنايػػة إذل أهنػػا دبثابػػة إقامػػة الػػدعول مشػػفوعة بػػدليلها  ،فػاؼبعٌت إذا جػػاء مصػػحوبا بدليلػػو كػػاف أقػػول تػػأثَتا كأشػ ّد

إقناعا  ،3ألف اإلوباء باؼبعٌت أبلغ من التصػريح بػو  ،كذلػك أف الػنّفس سبيػل إذل معرفػة اؼبعػاين اػبفيػة أك اؼبكػٌت عنهػا  ،كتعػزؼ عػن
اؼبصرح هبا  ،كمادامت الكناية تسًت أك تكٍت عن اؼبعٌت  ،فإف ميل النّفس إليها أكثر من اغبقيقة  ،كيف ىذا السياؽ يقوؿ
اؼبعاين ّ
اعبرجاين  « :الصفة إذا دل تأتك مصرحا بذكرىا  ،مكشوفا عن كجهها  ،كلكن مدلوال بغَتىا  ،كاف ذلك أفخم لشأهنا كألطػف

السػػامع صػػروبا  ،كجئػػت إليػػو مػػن جانػػب التع ػريض كالكنايػػة ،
ؼبكاهنػػا  ،كػػذلك إثباتػػك الصػػفة للشػػيء تثبيتػػا لػػو إذا دل تُلقػػو إذل ّ
كاإلشارة  ،كػاف لػو مػن الفضػل كاؼبزيػة  ،كمػن اغبسػن كالركنػق  ،مػاال يقػل قليلػو  ،كال ُهبهػل موضػع الفضػيلة فيػو » ، 4كيف موضػع

آخػػر يقػػوؿ  « :مػػن اؼبركػػوز يف الطبػػاع  ،كالّراسػػخ يف غرائػػز العقػػوؿ أنػػو مػػىت أريػػد الداللػػة علػػى معػػٌت فػػًتؾ أف يصػػرح بػػو  ،كيػػذكر

بػػاللفظ الػػذم ىػػو لػػو يف اللغػػة  ،كعمػػد إذل معػػٌت آخػػر فأشػػَت بػػو إليػػو  ،كجعػػل دلػػيال عليػػو  ،كػػاف الكػػالـ بػػذلك حسػػن كمزيػػة ال

يكوناف إذا دل يصنع ذلك كذكر بلفظو صروبا ».

5

كعليػػو فالكنايػػة « تضػػم يف دائرهتػػا التعبػػَت الػػذم يػػًتؾ ظػػالؿ حقيقيػػة يشػػتغل هبػػا الػػذىن  ،كيعمػػل فيهػػا اػبيػػاؿ  ،فيتشػػعب اؼبعػػٌت
كيتّسػػع  ،كيزيػػد باإلوبػػاء مػػن داللػػة الكػػالـ » ، 6فاألسػػلوب الكنػػائي يقػػوـ علػػى أسػػاس الػػتالزـ الػػذم ىػػو أحػػد عوامػػل تػػداعي

اؼبعاين ألننا حينما نستخدـ اؼبلزكـ نريد الالزـ.

7

 - 1ابن أيب اإلصبع  ،بديع القرآف  ،ص. 159
 - 2ظبَت أبو ضبداف  ،اإلبالغية يف البالغة العربية  ،ص. 159
 - 3بسيوين عبد الفتاح فيود  ،من بالغة النظم القرآين  ،ص . 203
 - 4اعبرجاين  ،دالئل اإلعجاز  ،ص . 204
 - 5اعبرجاين  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 284
 - 6عبد القادر حسُت  ،القرآف كالصورة البيانية  ،ط ، 2عادل الكتب  ،بَتكت  ، 1985 ،ص. 221
 - 7عبد الفتاح الشُت  ،البياف يف ضوء أساليب القرآف  ،ص. 265
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كتعتمد الكناية على عملييت خفاء كظهػور معػا فهػي بػُت ثنائيػة اإلنتػاج  ،فاإلنتػاج الصػياغي لػو داللػة حقيقيػة حبكػم اؼبواضػعة ،
لكن يتم ذباكزه إذل اؼبستول العميق غبركة الذىن اليت سبتلك قدرة الربط بُت اللوازـ كاؼبلزكمات  ،فإذا دل يتحقػق ىػذا التجػاكز فػإف
اؼبنتج الصياغي يظل يف دائرة اغبقيقة  ،كهبذا يتضح أف يف الكناية قصدا لتجاكز اؼبستول السطحي مع االحتفػاظ للمعػٌت اؼبػوازم
حبق اغبضور التقليدم.

1

مؤدبػة مه ّذبػة
تقوـ الكناية القرآنية بنصيبها كامال يف أداء اؼبعاين  ،كتصويرىا خَت أداء  ،كىي حينا راظبة مص ّػورة موحيػة  ،كحينػا ّ

 ،تتجنب ما ينبو عن األذف ظباعو  ،كحينا مػوجزة تنقػل اؼبعػٌت الكبػَت يف اللفػظ القليػل  ،ككثػَتا مػا تعجػز اغبقيقػة أف تػؤدم اؼبعػٌت
كما أدتو الكناية  ،يف اؼبواضع اليت كردت فيها الكناية القرآنية. 2

كهبذا قبد أف مثل ىذا األسلوب يلجأ إليو عندما تكوف النّفس غَت راغبة يف اإلفصاح مباشرة عن مرادىا  ،حيث تسػتخدـ ىػذا
األسلوب الذم تتسًت النفس خلفو فيصل اؼبعٌت إذل اؼبخاطػب  ،فالكنايػة – علػى مػا قيػل  « -طريػق معبّػدة للخػركج مػن مػأزؽ

التعبَت الصريح اؼبباشر إذل التعبَت اػبفي غَت اؼبباشر  ،كما أف الكناية سب ّكن النّفس من أف زبفي ما تػراه مػن آراء سػلبية أك نقػائص
يف اآلخ ػرين  ،كمػػا أف األسػػلوب الكنػػائي يقػػوـ علػػى أسػػاس الػػتالزـ الػػذم ىػػو احػػد عوامػػل تػػداعي اؼبعػػاين  ،إذ كبػػن باس ػتعمالو

نستخدـ الالزـ كنريد اؼبلزكـ ». 3
كعلػػى ىػػذا قبػػد ىػػذا التعبػػَت يف القػػرآف الكػػرمي كميزتػػو أنػػو يبػػنح « اؼبتلقػػي حالػػة نفسػػية ككجدانيػػة كعقليػػة ذبعلػػو أكثػػر توازنػػا كتكيفػػا
كانسجاما دبا وبقق لو اعبماؿ الفٍت كالصدؽ النفسي».

4

من ذلك حينما يكٍت النظم الكرمي عن الندـ كالتحسر بالعض على اليدين  ،كالسقوط يف األيدم كتقليب الكفػُت  :يقػوؿ تعػاذل
تصور لنػا لفظػة يعػض حالػة التحسػر
ً  :يٌَْوَ يَعَضُّ انظَّبنِىُ عَهََ يَذَيْوِ يَمٌُلُ يَبنَيْزَنِ ارَّخَزْدُ يَعَ انشَّعٌُلِ عَجِيهًبالفرقاف  . 33:إذ ّ

ِ
ػت عليػو-
كعض ْ
كالندـ الشديدين اليت يكوف عليهما العاصي يوـ القيامة  .كحقيقػة العػض ىػو»اإلمسػاؾ باألسػناف  ،عضضػتو َ
ض ُ
(بالكسر كالفتح -عضِّا ِ
كعضيضان <يوـ يعض الظادل على يديو >عبارة عن شدة النػدـ ؼبػا يػرل مػن عػادة النػاس أف يفعلػوه عنػد

ذلك« ، 5كإف كاف فعل العض حسيا إال أنو يدؿ على حالة نفسية إذ » زبرج الدالالت اغبسية دبجرد التعبَت اغبسي إذل اإلوباء
اإلوبػػاء النفسػػي فهمػػا يبػػثالف ىػػدفا كاحػػدا يف النسػػيج التصػػويرم كتالضبهمػػا يعػػٍت أهنمػػا مكمػػالف إذل بعضػػهما ألف اؼبقصػػد مػػن
 - 1ؿبمد ديب اعباجي  ،النسق القرآين دراسة أسلوبية  ،ص . 545
 - 2بكرم شيخ أمُت  ،التعبَت الفٍت يف القرآف الكرمي  ،ص . 207
 - 3عبد العزيز عتيق  ،يف النقد األديب  ،ص . 83
 -4العلوم أبو اغبسن ؿبمد بن اضبد  ،عيار الشعر  ،تح  :عبد العزيز بن ناصر اؼبانع  ،د ط  ،دار العلوـ  ،الرياض  ، 1985 ،ص. 24
 -5الفَتكز أبادم  ،بصائر ذكم التمييز  ،ج ، 4ص . 74كانظر  :ابن منظور  ،لساف العرب  ،ـ ، 2مادة (عضض) ،ص. 805
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العذاب اغبسي ىو تعذيب للنفس أيضا« ، 1كؾبيء الفعل يعض مضػارعا داللػة علػى اسػتمرار الفعػل كتكػرره إذ أف البالغيػُت
يقولوف إف اعبملة الفعلية تفيد التجدد كاغبدكث كاعبملة االظبية تفيد الثبػوت كاالسػتقرار ، 2مث إف الظػادل ال يعػض يػدا كاحػدة بػل
يعػػض االثنتػػُت»فػػال تكفيػػو يػػد كاحػػدة يعػػض عليهػػا  ،إمبػػا ىػػو يػػداكؿ بػػُت ىػػذه كتلػػك أك هبمػػع بينهمػػا لشػ ّدة مػػا يعانيػػو مػػن النػػدـ
فيجسمها ذبسيما« ، 3كقد أخرج التعبَت القرآين
الالذع اؼبتمثل يف ّ
عضو على اليدين كىي حركة معهودة يرمز هبا إذل حالة نفسية ّ
الصػورة بأسػػلوب فػػذ إذ أنػػو عػ ّػرب عػػن أثػػر نفسػػي كالػػذم ىػو اغبسػػرة كالغػػيظ دبشػػهد حسػػي متحػػرؾ كىػػو مشػػهد العػػض  ،فالقػػارئ
اؼبتذكؽ ؽبذه اآلية ال يقف مطوال عند تلك اغبركة اغبسية اؼبتمثلة يف عػض اليػدين  ،بػل إف خيالػو لينفػذ بػو إذل مػا يػوحي بػو ىػذا

التحسر ككثر الغيظ كاغبنق » فليس اؼبػراد مػن عػض الظػادل علػى يديػو تلػك اغبركػة اؼباديػة الػيت تتمثػل
الفعل كما يعكسو من ش ّدة
ّ
يف كضػع اليػػدين بػػُت األسػػناف كالضػػغط هبمػػا عليهمػػا  ،ألنػػو ال قيمػػة ؽبػا يف ذاهتػا  ،كإمبػػا القيمػػة اغبقيقػػة ؼبػػا ترمػػز لػو  ،كتػػدؿ عليػػو

التحسػػر علػػى مػػا فػػات كذلػػك ىػػو مػػا تظطػػرب بػػو نفػػس الكػػافر يف ذلػػك اليػػوـ كىػػو اؼبػراد مػػن اآليػػة
كنعػػٍت بػػو اإلحسػػاس بالنػػدـ ك ّ

الكريبة« ، 4ألف »عض اليدين كاألنامل كالسقوط يف اليد كأكل البناف  ،كحرؽ األسناف كقرعها كنايات عن الغيظ كاغبسرة ألهنا
من ركاد فها فيػذكر اؼبرادفػة كيػدؿ هبػا علػى اؼبػردكؼ  ،فَتتفػع الكػالـ يف طبقػة الفصػاحة كهبػد السػامع عنػده يف نفسػو مػن الركعػة
اؼبكٌت عنو«.
كاالستحساف ماال هبده عند لفظ ّ

5

يقارف عبد ا﵁ ىنداكم بُت ىذه اآلية كبُت قولو تعػاذل ًَ  :إِرَا نَمٌُكُىْ لَبنٌُاْ آيَنَّب ًَإِرَا خَهٌَْاْ عَضُّاٌاْ عَهَايْكُىُ انََبيِامَ يِاٍَ انََْايْ ِ
لُمْ يٌُرٌُاْ ثََِايْظِكُىْ إٌَِّ انهّاوَ عَهِايىٌ ثِازَادِ انَُّاذًُسِ آؿ عمػراف  . 333 :فػَتل أف يف اآليػة األكذل عػرب بػالعض علػى اليػدين  ،كيف
الثانية عرب بالعض على األنامل فيقوؿ » :ىنا يعرض اؼبوذل مشهدا من مشاىد القيامة يصور فيو ندـ الظاؼبُت الضالُت  ،فاؼبوقف
أشػ ّد ىػوال كاغبسػرة أشػ ّد أؼبػا كالنػدـ بلػغ منتهػاه  ،كلػذلك صػورت حركتػو بصػورة أقػول كأشػد مػن سػابقو كىػو عػض األنامػل غيظػا
كحسرة ففي ىذا السياؽ ال يعض أناملو فقط كال يعض يدا كاحدة ألهنا ال تشفي ما بو من ش ّدة اغبسرة كالندامة كإمبا على يديو
معا  ،يداكؿ بُت ىذه كتلك أك هبمع بينهما لش ّدة ما يعانيو من ىوؿ اؼبوقف  ،إذ النفس كاؽبة مكركبة وبيط هبا العذاب مػن كػل
جانػػب  ،فتتػػذكر مػػا حػػدث ؽبػػا يف الػػدنيا فتنػػدـ أش ػ ّد النػػدـ كالت سػػاعة منػػدـ فيجسػػم حالتػػو النفسػػية ال ػيت ىػػي يف قمػػة انفعاؽبػػا
كثورهتا كندمها على ما فات بعض اليدين لبياف مدل اغبسػرة كالنػدـ كشػ ّدة التفجػع بعػد فػوات األكاف« ، 6كمػن خػالؿ ىػذا نػرل

 -1سعاد بولشفار  ،آيات العذاب كالنعيم يف القرآف الكرمي –دراسة فنية ، -ـبطوط رسالة ماجستَت  ،جامعة األمَت عبد القادر للعلوـ اإلسالمية  ،قسنطينة  ،ص. 51
 –2نذير ضبداف  ،الظاىرة اعبمالية يف القرآف الكرمي  ،ط ، 1دار اؼبنارة  ،جدة السعودية 1312 ،ىػ 1991-ـ  ،ص. 194
 – 3سيد قطب  ،يف ظالؿ القرآف  ،ـ ، 5ص. 2560
 -4شفيع السيد  ،التعبَت البياين  ،ص. 112
 -5الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 3ص. 95
 -6عبد ا﵁ ؿبمد سليماف ىنداكم  ،البالغة القرآنية يف التصوير باإلشارة كاغبركة اعبسمية  ،ط ،1مطبعة األمانة  ،مصر 1416،ىػ1995ـ  ،ص. 57
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الفصل السادس ـــــــــــــــــــــــ اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم
أف اللفظة القرآنية سبتاز عن غَتىا من األلفػاظ دبزيػات تنعػدـ يف األلفػاظ الػيت يتكػوف منهػا كػالـ النػاس كتعػابَتىم مهمػا بلغػوا مػن
السمو البالغي كارتقوا يف مدارج الفصاحة ىذه اؼبزية ىي :
 تتن ػػاكؿ م ػػن اؼبع ػػٌت س ػػطحو كأعماق ػػو كس ػػائر ص ػػوره كخصائص ػػو كال تق ػػف عن ػػد العمومي ػػات الػ ػيت تق ػػف عن ػػد
حدكدىا تعبَتاتنا البشرية .
 سبتاز عن سائر مرادفاهتا اللغوية بتطابق أمت مع اؼبعٌت اؼبراد منها فمهما استبدلت هبا غَتىا فلن يسد مسػ ّدىا
كدل يغن غناءىا  ،كدل يؤد الصورة اليت تؤديها.

1

كقريب من ىذا صورة الندـ القاتل الذم يشعر بو صاحب اعبنّتُت إثر ال ّدمار الػذم اعتػور جنتيػو مػن ك ّػل حػدب كصػوب  ،قػاؿ

تعػ ػػاذل  :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ
الكهف . 42 :
ػدمرة  ،كيشػاىد
فقولو ( يقلب كفيو ) صورة كنائية حركية تتكفل بنقل مشاعر الندـ اليت عاشها الرجل الكافر كىو يرل مزرعتػو م ّ

ػادة  ،إذ إف
مناظرىا البهيجة ّ
مهشمة ؿبطّمة  ،كالتعبػَت حبركػة اعبسػد حالػة معركفػة لػدل اإلنسػاف علػى إثػر الصػدمات النفسػية اغب ّ

راحة اليػد البشػرية تقػ ّدـ أقػول اإلشػارات الصػامتة لالطػالع علػى نفسػية مسػتعمليها

2

 ،بػل إهنػا أبلػغ مػن التعبػَت مػن اللسػاف ،

ككػأف اللسػػاف عػػاجز حينػػذاؾ عػػن التعبػَت  ،كإذا اجتمػػع االثنػػاف فكػػاف الغايػػة يف الشػػعور بػالتوتر كاالضػػطراب كمػػا ىػػو اغبػاؿ عنػػد
صاحب اعبنَتُت  ،إذا يقلب كفيو ليس على إبادة مزرعتو كحسب

 ،بل على ما أنفق ىفيها من جهد ضائع كماؿ تالف لكن

يعرب بلسانو عن أسفو اؼبرير على إشراكو با﵁ . 
تبقى مزرعتو مثمرة بالعطاء الدائم  ،مث ّ
كيف الصورة الكنائية إوباء لطيف يناسب السياؽ  ،حيث توحي حركة تقليب اليدين بفراغ الكفػُت بعػد قبضػهما علػى شػيء ، 3
ككػأف الرجػل يعلػن عػن االستسػالـ بعػػد الغػٌت كالتّحػ ّدم  ،كمػا تكشػف ىػذه الصػػورة عػن الضػعف النّفسػي للرجػل اؼبغػركر  ،كونػػو

كربوؿ يف داخلو من غػركر النجػاح إذل أسػف الفشػل  ،كمػن الرفعػة
الركحية الباقية ّ ،
يعتمد على القيم اؼبادية الزائلة بدال من القيم ّ

الضعة .
إذل ّ

 - 1ؿبمد سعيد رمضاف البوطي  ،من ركائع القرآف  ،ص. 139
 -2آلن بيز  ،لغة اعبسد – كيف تقرأ أفكار اآلخرين من خالؿ إيباءاهتم  ، -تر :ظبَت شيحاين  ،طبعة الدار العربية للعلوـ  ،منشورات دار اآلفاؽ اعبديدة  ،بَتكت ،
 ،.1997ص . 35
 - 3أضبد فتحي رمضاف  ،الكناية يف القرآف الكرمي (5ـبطوط دكتوراه)  ،جامعة اؼبوصل  ،كلية اآلداب  ، 1995 ،ص. 137
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الفصل السادس ـــــــــــــــــــــــ اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم
مث انظػر إذل اػبطػاب القػرآين كىػو يرسػم صػورة نفسػية للهلػع الػذم ينتػاب الكػافرين يػوـ القيامػة  ،يقػوؿ تعػػاذل  :ﭽ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ القمر 6 :

كقد كقفت يف ما

.7 -

سبق عند الصورة اغبركية اليت رظبها التشبيو

( كأهنم جراد منتشر )

يف ىذه اآلية كظالؿ ذلك نفسيا  ،ككبن قبد يف النص ذاتو صورة كنائية تتضافر مع تلك الصورة اليت رظبها التشبيو يف قولو ( :
خشعا أبصارىم) فهي كناية عن اػبوؼ القاتل كاإلحساس باؽبوؿ  ،حيث تبدك أبصار اعبموع اػبارجة من األجداث خاشعة
ذليلة عليها مالمح الذؿ كاؽبواف  ،فهم « ينظركف من طرؼ خفي ال تثبت أحداقهم يف كجوه النّاس  ،كىي نظرة اػبائف
كعزة العزيز تظهراف يف عيوهنما » ، 1كيف قولو أيضا  ( :مهطعُت على ال ّداعي )
اؼبفتضح  ،كىو كناية  ،ألف ذلة الذليل ّ
كاإلىطاع يف مدلولو اللغوم ىو مشية مذعور يسرع يف خطاه كقد م ّد عنقو إذل اؼباـ  ،كأقبل ببصره على اػبطر الذم يواجهو من

غَت ربريك الطرؼ ، 2ككأف اؼبرء يتخيّل من كراء الصورة أناسا كثر يركضوف سريعا من ش ّدة اػبوؼ كأعناقهم مشدكدة ال
تستطيع اغبراؾ يبينا أك مشاال  ،أما عيوهنم فشاخصة ال تطرؼ من ىوؿ اؼبوقف  ،ككل ذلك مت من خالؿ مفردة ( مهطعُت )
اليت ربمل يف داخلها قدرا كبَتا من قوة التصوير لكي تتيح اجملاؿ للمتلقي بأف يتخيّل الصور من زكاياىا صبيعا .
كتأمل الكناية يف قولو تعاذل  :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ األحزاب . 10 :
فالنص مليئ بالتعبَتات النفسية اليت أشارت إليها الكنايات اؼبختلفة اؼبوجودة بو  ،فالصورة تنقل لنا حالة حركات اعبسم بشكل
معربة عن حالة اؼبؤمنُت النفسية اليت عاشوىا  ،حينما أحست النفوس اؽبزيبة قد حلّت
دقيق يف تلك اللحظات  ،كاليت كانت ّ

هبم كأف األعداء حوؽبم من كل مكاف  ،فإذا األبصار زائغة  ،كناية عن اػبوؼ الشديد كالرعب  ،كاؼبشاعر مضطربة تكاد

القلوب تنفر من مكاهنا كىو تعبَت مصور يرظبو دبالمح الوجوه كحركات القلوب ( كبلغت القلوب اغبناجر)  ،كيهتز اإليباف (
كتظنوف با﵁ الظنونا ) .
يقص القصة على الذين عاشوىا  ،كشهدكا أحداثها  ،فإنو كاف يزيدىم هبا خربا  ،كيكشف ؽبم من جوانبها مادل
كمع أنو كاف ّ

يدركوه كىم أصحاهبا كأبطاؽبا  ،كيلقي األضواء على سراديب النفوس كمنحنيات القلوب كـببيت الضمائر  ،كيكشف للنور
 - 1الطاىر بن عاشور  ،التحرير كالتنوير  ،ج ، 27ص. 177
 - 2ابن منظور  ،لساف العرب  ،مج ، 6 :صبادة ( ىطع)  ،ص.4664
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الفصل السادس ـــــــــــــــــــــــ اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم
األسرار كالنوايا كاػبواجل اؼبستكنة يف أعماؽ الصدكر  ...ذلك إذل صباؿ التصوير  ،كقوتو كحرارتو  ،مع التهكم القاصم ،
كالتصوير الساخر للجنب كاػبوؼ كالنفاؽ كالتواء الطباع.

1

كمثلو قولو تعاذل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ التوبة . 118 :

فتنقل لنا الكناية يف قولو ( إذ ضاقت عليكم األرض دبا رحبت  ..كضاقت عليهم أنفسهم ) حالة اإلحباط النفسي  ،كاؼبعاناة
الداخلية اليت عاشها ىؤالء .
كىكذا نلحظ أف ما يسمى باجملاز بشىت أنواعو يرسم لنا صورة تنهض بالداللة على مادل يرد يف التعبَت  ،كأف ىذا النمط يف
موضعو أبلغ من التعبَت الصريح اؼبباشر ،فلغة اجملاز « ضركرية للكشف عن اؼبشاعر الدقيقة كالعواطف اؼبع ّقدة  ،فهي اليت تساعد
العادل اػبارجي دبعنوياتو كعواطفو كمشاعره الوقوؼ على حقائق األشياء  ،كىو الذم يساعد على إثارة الكوامن النّفسية كإبراز

اؼبشاعر الدفينة ». 2

كمنو قولو تعاذل  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ اإلسراء  ، 50 :فقد اشتمل اػبطاب على كناية عن التحدم كالتعجيز ؽبؤالء
الكافرين كتقريع كتوبيخ ؽبم فهؤالء بتطاكؽبم كاستهزائهم كتكربىم يشَت على اعبمود كالتحجر الذم قابلو التعبَت بقولو ( كونوا
حجارة أك حديدا) كىو أبلغ من التعبَت اؼبباشر فهي سبيل إذل التشفَت الدالرل  ،كذبعل اؼبخاطب يبعن النظر يف ىذه اغبالة اؼبًتدية
اليت بلغها ىؤالء من نفورىم كعنادىم  ،كالدالالت اؼبتعددة اليت اشتملها النص  ،فتشي بقيم أسلوبية تعبَتية تكثف اؼبعٌت ،
كذبعلو أكثر إوباء. 3

 - 1سيد قطب  ،يف ظالؿ القرآف  ،مج  ، 5 :ص. 2832
 - 2أبو السعد  ،األداء النّفسي  ،ص. 288

 - 3حسُت عبيد الشمرم  ،صورة اآلخر يف اػبطاب القرآين  ،ص. 186
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الفصل السادس ـــــــــــــــــــــــ اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم
ثانيا  :عل ـ ـ ـ ـم المعان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي :
علم اؼبعاين  ،علم يعرؼ بو أحواؿ اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى اغباؿ  ،1كىػو مػن اؼبصػطلحات الػيت أطلقهػا البالغيػوف
على مباحث بالغية تتعلق باعبملة  ،كما يكوف فيها من حذؼ أك ذكر أك تعريف أك تنكَت أك تقدمي أك تأخَت أك قصر أك فصػل
أك كصل  ،أك إهباز أك إطناب .
ككاف ظهور نظرية الػنظم علػى يػد عبػد القػاىر اعبرجػاين يف كتابػو « دالئػل اإلعجػاز » توضػيحا ألصػوؿ علػم اؼبعػاين كقػد ظبّػاه
النظم أك « معاين النحو » يقوؿ  « :كاعلم أف ليس النظم إال أف تضع كالمك الوضع الذم يقتضػيو علػم النحػو  ،كتعمػل علػى
ػل بشػيء منهػا  ،كذلػك أنػا
قوانينو كأصولو  ،كتعرؼ مناىجو اليت هنجت فال تزيغ عنها  ،كربفظ الرسوـ اليت رظبت لك  ،فال ُزب ُ

ال نعلم شيئا يبتغيو الناظم بنظمو غَت أف ينظر يف كجوه كل باب كفركقو».

2

 -1أسلوب التقديم والتأخير :
إ ّف اإلشػػارة اللغويػػة سبتػػاز بأهنػػا قػػادرة علػػى الػػدخوؿ يف عالقػػات بعضػػها مػػع بعػػض  ،األمػػر الػػذم ينػػتج الداللػػة اؼبرجػػوة كاؼبقاصػػد
الواعيػة الػػيت أراد ُمرسػل اػبطػػاب إيصػػاؽبا إذل ذىػن اؼبتلقػػي  ،كىػذا يعػػٍت أف تفكيػػك شػفرات اػبطػػاب كتأكيلهػا رىػػن بالتواشػػجات

النوعية اليت يتم هبا التشػكيل  ،إذ« إف دراسػة الكلمػات يف حػ ّد ذاهتػا ال سبثػل شػيئا يف فهػم العمػل األديب  ،بػل إ ّف ىػذا الفهػم ال

يتمثل إال يف العالقات بُت الكلمات  ،أم يف كحدات اللغة  ،كىي بدكرىا تقوـ على أساس التسلسل بُت الًتاكيب الػيت ىبلقهػا
3
ظل فيو حبيس أسوار اعبملة  ،إذل طور يكػوف فيػو النحػو
طور
من
العريب
بالنحو
االنتقاؿ
يتم
حينما
النحو بإمكاناتو الواسعة »
ّ

دبفهومو الواسع قػادرا علػى ؿباصػرة الػنص ككصػفو  ،كالكشػف عػن عالقتػو الػيت تتحقػق هبػا نصػية الػنص  ،دبػا ىػو حػدث تواصػلي

مركب  ،ذك بنية مكتفية بنفسها  ،قادرة على اإلفصاح كالتأثَت كالفعل. 4
كمن ىنا ميّزت األلسنيات اغبديثة بُت النحو كعلم الًتكيب  ،فاألكؿ يعٌت بالنواحي اإلعرابية للمفردات كاعبمل  ،كال يهتم بػدكر

الرتبة كتأثَتىا يف ربديد الداللة  ،كالثاين يهتم بدراسة الدكاؿ الواردة يف نظاـ ا﵀ور السياقي دراسػة تعتمػد إبػراز اػبصػائص اللغويػة

لتلك الدكاؿ. 5
 - 1عبد الفتاح الشُت  ،اؼبعاين يف ضوء أساليب القرآف الكرمي  ،د ط  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة 2008 ،ـ  ،ص  . 81ك فاضل صاحل السامرائي  ،من أسرار البياف
القرآين  ،د ط  ،دـ  ،د ت  ،ص. 115
 - 2اعبرجاين  ،دالئل اإلعجاز  ،ص . 61
 - 3ؿبمد عبد اؼبطلب  ،اليالغة كاألسلوبية  ،ص. 46
 - 4سعد مصلوح  ،يف البالغة العربية كاألسلوبيات اللسانية  ،ط  ، 1ؾبلس النشر العلمي  ،الكويت  ، 2003 ،ص . 223
 - 5توفيق الزيدم  ،أثر اللسانيات يف النقد العريب اغبديث  ،د ط  ،الدار العربية للكتاب  ،تونس  ، 1984 ،ص. 73
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كقد ع ّد التوليديوف علم الًتكيب الوسيلة اللغوية العظمى اليت تستطيع النفاذ إذل ؿبركات الكالـ ، 1ذلك أف الطريقة اليت يتم هبػا
بناء اعبمل ىي اؼبسؤكلة عن أداء اؼبعٌت اؼبراد  ،كال جدكل من دراسة تراكيب اػبطاب مادل ينتقل الباحث من خالؽبا إذل البحث
عن اؼبدلوالت  ،إذ إف رصد « العالقات النحوية كحدىا ليست كافية  ،بل البد من اعتبار كظيفتها األدبية كالفنية ». 2
أما دكر الًتاكيب يف تشخيص األحواؿ النفسية  ،فيأيت من أف اللغة توجد فيها كسػائل تعبَتيػة قػادرة علػى تبيػاف اؼبعػادل النّفسػية

كالنواحي العاطفية كلعل األساس الذم انطلق منو اعبرجاين إلنشاء نظرية النظم ىو أسػاس نفسػي  ،حيػث يكػوف ترتيػب األلفػاظ

يف النطق انعكاسا لًتتيب اؼبعػاين يف الػنفس ، 3يقػوؿ يف ذلػك  « :إف اللفػظ تبػع للمعػٌت يف الػنظم  ،كإ ّف الكلػم تًتتػب يف النطػق

بسػبب ترتػب معانيهػا يف الػنّفس » ، 4فكػل تركيػب أك عبػارة ربمػل يف طياهتػا جػزءا مػن خػواطر صػاحبها  ،كتكػوف صػورة مطابقػة
إلحساسو باؼبعاين اليت امتألت هبا نفسو بل « إف عددا كبػَتا مػن الًتكيبػات النحويػة كلػد بفعػل الشػعور  ،كإ ّف اؼبنطػق ال يسػتطيع

أف يشػػرح كػػل شػػيء  ،كردبػػا أمكػػن ربديػػد اػب ػواص الػػيت تكيّػػف هبػػا العاطفػػة بنيػػة اعبملػػة » ، 5فالًتاكيػػب إف ىػػي إال كقػػائع لغويػػة
كإشارات منطوقة تعكس ما تفيض بو النّفس من انفعاالت نفسية كنشاطات كجدانية  ،فكما أف « العناية باألحواؿ كالكيفيػات
كالًتاكيب ليست إال حبثا يف أسرار القلػوب كالعقػوؿ اؼباثلػة يف أسػرار الكيفيػات كالًتاكيػب  ،كأ ّف اؼبعػٌت اػبفػي الغػامض كاؼبسػتكن
كراء ىذا اغباؿ من أحواؿ اللفظ العريب  ،إمبا ىو االختالجة اػبفية كالغامضة يف باطن النّفس اليت أبدعت ىذا الًتكيب». 6

كالقرآف الكرمي يسلك يف ربط مفرداتو بعضها ببعض طريقا جديدا ال عهد للعرب دبثلػو  ،كىػذه اعبِػ ّدة تتمثػل يف اسػتحداث نظػاـ
تركي خاص بو  ،ىدفو اإلوباء باؼبعاين اػبفية غَت اليت تظهر للقارئ يف بػادئ تلقيػو للػنص  ،كمػن ضػمنها اإلشػارة إذل اػبلجػات
اػبطاب القرآين إذل نسق ـبصوص يف األداء يف صياغة الًتاكيب .
النفسية اليت ما كانت لتربز لو دل يعمد
ُ
كتعتػػرب ظػػاىرة التػػدمي كالتػػأخَت مػػن أىػػم مباحػػث علػػم اؼبعػػاين  ،كمػػن أبػػرز الظ ػواىر األسػػلوبية الػػيت ربقػػق أغراضػػا كثػػَتة يف اعبملػػة
القرآنيػة  ،كقػد ذبلػى أثػر ىػػذا اؼبنػزع البالغػي األ صػيل فيمػا يضػػيفو علػى معػٌت اعبملػة مػن دقػػة كإعجػاز  ،كعلػى أسػلوهبا مػن ركعػػة
كصباؿ كعلى اؼبتلقي – يف ذات الوقت – مػن لػذة كمتعػة  ،أكسػبت اللغػة مركنتهػا كطواعيتهػا  ،فهػو يسػمح للمػتكلم أف يتحػرؾ
حبريػػة متخطيػػا الرتػػب ا﵀فوظػػة  ،فيختػػار مػػن الًتاكيػػب مػػا يبػػنح موقفػػو الفكػػرم كالوجػػداين خصوصػػيتو كتفػ ّػرده  ،كىػػو« أف يعمػػد

ػؤخره  ،طلبػا إلظهػار ترتيػب اؼبعػاين يف
اؼبتكلم إذل ( مورفيم) حقو التأخَت فيما جاء عن العرب فيق ّدمو  ،أك إذل ماحقػو التػأخَت في ّ
 - 1عبد السالـ اؼبسدم  ،األسلوبية كاألسلوب  ،ط ، 3الدار العربية للكتاب  ،تونس  ، 1982 ،ص . 210
 - 2صالح فضل  ،نظرية البنائية يف النقد العريب  ،ط  ، 3دار الشؤكف الثقافية العامة  ،بغداد  ، 1987 ،ص. 324
 - 3صاحل مال عزيز  ،صباليات اإلشارة النفسية يف اػبطاب القرآين  ،ص. 201
 - 4اعبرجاين  ،دالئل اإلعجاز  ،ص. 55
 - 5صالح فضل  ،علم األسلوب بادؤه كإجراءاتو  ،ط ، 1دار اآلفاؽ اعبديدة  ،بَتكت  ، 1985 ،ص. 19
 - 6ؿبمد ؿبمد أبو موسى  ،دالالت الًتكيب –دراسة بالغية – ط ، 2مكتبة كىبة  ،القاىرة 1408 ،ىػ ،1987ص. 39
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النّفس» ، 1كتكمن أنبيػة التقػدمي كالتػأخَت يف انتهاكػو لنظػاـ الرتبػة النحويػة  ،فيػتم فيػو ربريػك الكلمػات مػن أماكنهػا األصػلية إذل
ػؤخر مػػا يسػػتحق التقػػدمي كاؼببتػػدأ كالفعػػل  ،كيكػػوف ذلػػك
أمػػاكن أخػػرل جديػػدة  ،فيق ػ ّدـ ماح ّقػػو التػػأخَت ك ػػاػبرب كاؼبفعػػوؿ بػػو  ،كيػ ّ
لغرض فٍت أك صبارل يراد ربقيقو ، 2كمػن الواضػح « أف ربػوالت البنيػة يف التقػدمي كالتػأخَت  ،تعلػن عػن ظػاىرة ؽبػا أنبيتهػا البالغػة ،

كىي أف تفكَتنا يف الصياغة األدبية يقوـ علػى أهنػا ؾبموعػة مػن اػبصػائص الطارئػة  ،يبكػن متابعتهػا بالكشػف عػن عناصػرىا ّأكال
ككظائفها الداللية ثانيا  ،كىو ما يق ّدـ لنا منظومة متكاملة من السمات  ،ألف ك ّػل عنصػر يف الصػياغة يبكػن التعامػل معػو ربليليػا

للكشف عن أدبيتو  ،حىت تلك الًتاكيب غَت األدبية  ،ؽبا نصيب من ىذه اػبصائص».

3

ػف عػن كعػيهم العميػق
كىو من أكسع أبػواب البالغػة  ،الػيت أكالىػا علمػاء البالغػة القػدامى كالدارسػوف ا﵀ػدثوف اىتمامػا بالغػا يش ّ
بأسراره البالغية الدقيقة يف اعبملة القرآنية اليت ربتاج إذل إمعاف نظر كفضل تأمل  ،كمعرفة كفهم كبَتين بأسرار العربية كأساليبها ،

كلذا أخذكا ينظركف بتقدير كبَت إذل صباليات التقدمي كالتأخَت يف اعبملة القرآنية .
كمن اؼبالحظ أف أغلب دكافع التقدمي كالتأخَت اليت ػبّصها العلماء ترجع إذل أسس نفسية قائمة علػى احتياجػات اؼبتلقػي حينػا

 ،كعلػػى اغبركػػة الداخليػػة للمبػػدع حينػػا آخػػر  ،كعلػػى مقتضػػيات السػػياؽ النّصػػي حينػػا ثالثػػا  ،كإذ يعمػػد اػبطػػاب القػرآين إذل ى ػذا

الضرب من االنزيػاح فإمبػا يسػتهدؼ الًتكيػز ع لػى صبلػة مػن اؼبعػاين اإلضػافية مػن بينهػا اؼبعػاين النفسػية ألنػاس حكػى عػنهم القػرآف
أقواؽبم كأعماؽبم بأمانة كصدؽ.

4

فمن اؼبعلوـ أف النظم كترتيب األلفاظ يف اعبملة العربية يكوف تابعا لًتتيب معانيها يف النفوس  ،إذ الًتتيب ىو الػذم يػدلنا علػى
ما يف النفوس  ،كعليو فقد قب د عبارات متشاهبة يف حركفها ككلماهتا  ،إال أف بينهػا اختالفػا يف الًتتيػب  ،كىػذا االخػتالؼ يظهػر
من متكلم آلخر  ،فعلى حُت قبد بعض الكالـ يتقدـ يف إحدل اعبمل قبده يتأخر يف كالـ آخر  ،كىكذا  .كيبقى الضػابط يف
ىػػذا كلػػو ىػػو اخػػتالؼ اؼبعػػٌت يف نفػػس اؼبػػتكلم  ،كقػػد يشػػَت إذل ملحػػظ نفسػػي متعلػػق بػػاؼبتلقي  ،قػػاؿ السػػهيلي  «:مػػا تقػػدـ مػػن
الكالـ فتقديبو يف اللساف على حسب تقدـ اؼبعاين يف اعبناف» .

5

كالقػػرآف الكػػرمي يرشػػدنا مػػن خػػال ؿ ىػػذا األسػػلوب إذل كثػػَت مػػن اؼبعػػاين النفسػػية  ،كىػػذا البػػاب بػػاب عظػػيم  ،يبكػػن مػػن خاللػػو
استنتاج الكثَت من اؼبعاين النفسية اليت أرادىػا اؼبػتكلم  ،يقػوؿ عنػو إمػاـ البالغػة عبػد القػاىر اعبرجػاين  «:ىػو بػاب كثػَت الفوائػد ،
 - 1خليل عمايرة  ،يف كبو اللغة كتركيبها  ،ط  ، 1دار اؼبعرفة  ،جدة  ، 1984 ،ص . 88
 - 2أميمة الركاشد  ،شعرية االنزياح  ،ط ، 1منشورات أمانة عماف  ،األردف  ، 2004 ،ص. 187
 - 3ؿبمد عبد اؼبطلب  ،البالغة العربية – قراءة أخرل – ص . 243
 - 4صاحل مال عزيز  ،صباليات اإلشارة النفسية  ،ص . 205-204
 - 5السهيلي أبو القاسم عبد الرضبن  ،نتائج الفكر يف النحو  ،تح  :ؿبمد إبراىيم البنا  ،د ط  ،دار االعتصاـ  ،مكة اؼبكرمة  ، 1984 ،ص. 267
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جم ا﵀اسن  ،كاسع التصرؼ  ،بعيد الغاية  ،كال يزاؿ يفًت لك عن بديعو  ،كيفضي بػك إذل لطيفػو  ،كال تػزاؿ تػرل شػعرا يركقػك
مسػمعو  ،كيلطػف لػػديك موقعػو  ،مث تنظػػر فتجػد سػػبب أف راقػك كلطػػف عنػدؾ أف قػػدـ فيػو شػػيء كحػوؿ اللفػػظ عػن مكػػاف إذل
مكاف».

1

ف اػبطػاب القػػرآين حينمػػا يسػػتخدـ ىػػذا األسػلوب  ،فيقػػدـ لفظػػا يف موقػػع  ،مث يػػؤخره يف موقػع آخػػر  ،فهػػو يف ىػػذا يرشػػدنا إذل
معاف نفسية متعلقة باؼبتكلم كالسامع  ،كقد ذكر علماء البالغة للتقدمي كالتأخَت أسبابا كأغراضػا كثػَتة  ،أغلبهػا يرجػع إذل أغػراض
نفسية  ،فًتتيب كتركيب اعبمل القرآنية صورة لتلك اؼبعاين كما ىي يف النفس اإلنسانية  ،كاشفة ألحواؿ النفس كمػا يثػار فيهػا ،
أك ما يبكن أف يثار فيها من معاف كصور  ،فإذا كانت – مثال – كلمة البحر تثػَت يف الػنفس اؼبػاء ال النقػع كجػب أف تسػبق يف
الًتتيب كلمة اؼباء  ،استجابة ؽبذه اإلثارة اليت هنضت هبا كلمة البحر  ...فإذا قلت  :نقعو ماؤه كنت قد أخرت يف اللفظ ما ىو
مقدـ يف النفس  ،كتلك ؾبافاة تنبو هبا الكلمات . 2
ك مػػن األغ ػراض النفسػػية للتقػػدمي كالتػػأخَت  ،التشػػويق  :فقػػد يتقػػدـ بعػػض الكػػالـ علػػى بعػػض لغػػرض تشػػويق الػػنفس إذل معرفػػة
{اػبػػربا التػػارل  ،مػػن ذلػػك قولػػو تعػػاذل  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ الحجففرا
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ ه ف

 61 :ﭽ ﮀ

 ، 96:كػػأف قػػوـ شػػعيب ؼب ػا أحب ػوا أف يثبت ػوا العػػزة لرىطػػو كقومػػو يف الوقػػت

الذم ينفونبا عنو  ،كأنو قيل أنت لست العزيز  ،كإمبا ىم قومك  .فانظر إذل اؼبلحظ النفسي الذم كاف يهدؼ إليو قػوـ شػعيب
من ىذا الكالـ  ،إذ لوال ىذا التقدمي ؼبا كقفنا عليو  .ال شك أف ؾبيء اػبرب بعد االشتياؽ إليو ألذ كأكقػع يف الػنفس  ،كأمكػن يف
ذىن السامع .
كم ػػن األ غ ػ ػراض النفس ػػية للتق ػػدمي كالت ػػأخَت  :الش ػػك يف الفاع ػػل  ،كم ػػا يف قول ػػو تعػ ػػاذل  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭼ األنبيف  ، 12 :كقػد يكػػوف غرضػهم اغبصػػوؿ علػى اعػًتاؼ الفاعػل إلثبػػات الفعػل عليػػو ألف قػوـ إبػراىيم كػػاف
عندىم من القرائن كاألحواؿ ما جعلهم عارفُت أف إبراىيم  ىو الفاعل  ،كمنها  :العناية باؼبتقدـ كاالىتماـ بو  ،كما يف قولو
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ الضحى  ، 9 :كمنو التقدمي لغرض التبكيت كالتعجب مػن حػاؿ اؼبػذكور كمػا يف قولػو تعػاذل  :ﭽ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ األنع م  ، 611:كقيل  :قدـ ألف اؼبقصود التوبيخ  ،كتقدمي الشػركاء أبلػغ يف حصػولو
 - 1عبد القاىر اعبرجاين  ،دالئل اإلعجاز  ،ص. 96
 - 2أبو موسى  ،دالالت الًتاكيب  ،ص. 312
 - 3الزركشي  ،الربىاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 3ص. 236
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الفصل السادس ـــــــــــــــــــــــ اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم
 ،كمنو التقدمي لبياف أنبية اؼبتقدـ كاغبث عليو ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ النس  ، 66 :إذ كفاء الدين سابق
على الوصية  ،لكن قدـ الوصية ألهنم كانوا يتساىلوف بتأخَتىا خبالؼ الدين . 1
كيبكننا أف قبمل أىم مظاىر التقدمي كالتأخَت يف كتاب ا﵁ فيما يأيت :
 يف اغبرؼ  < :أدل  ،أفلم  ،أكدل > كما يف قولو تعاذل  :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ غ فر 26 :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣﭼ ي س

 ،619 :تقدمي الواك كالفاء إذ التقدير أقعدكا كدل يسَتكا .

 يف الكلمػة  :حيػث تتقػدـ كلمػة علػى أخػرل  ،كأغلػب مػا يف ىػذا اؼببحػث مػن ىػذا النػوع  ،كمػا يف كلمػة النفػع كالضػػر ك:اعبن كاإلنس  :ك  :السماء كاألرض .
 يف الػػنظم  :كتقػػدمي اؼبفعػػوؿ كتػػأخَت الفاعػػل أك العكػػس  ،ككػػذلك يف اؼبسػػند كاؼبسػػند إليػػو  ،كاغبػػاؿ كغػػَت ذلػػك مػػن اؼبباحػػثاؼبعركفة عند أىل البياف .
كيشَت تق ّدـ شبو اعبملة ثالث مرات على لساف سيدنا إبراىيم : ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ الممتحنة، 4 :

إذل مػػا يف نفسػػو مػػن التوجػػو الصػػادؽ إذل ا﵁  ،كاإلخػػالص الكامػػل لوجهػػو الكػػرمي  ،كالتسػػليم اؼبطلػػق إلرادتػػو  ،حػػُت أعلػػن ىػػو
كاؼبسلموف براءهتم من اؼبشركُت كمعبوداهتم الزائفة  ،كتلك ظبة إيبانية نفسية كبس بنبضاهتا القوية اؼبشرقة يف قلوب أكلياء الرضبن ،
حُت يضيق أىل الباطل اػبناؽَ عليهم  ،كحُت تتوىم النّفس أف االتكاؿ على القول األرضية اػبائرة ذبدم نفعا يف دفع الضرر.
كقػػد تتقػػدـ صبلػػة يف موقػػع كتتػػأخر يف موقػػع آخػػر  ،كمػػا يف صبلػػة ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼ مففق ل لففا تع ف لىﭽ ﭑ ﭒ
ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ األنعففف م 612 :كقول ػػو تع ػػاذل ﭽ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﭼ غ فر. 12 :
تصرؼ البياف يف ىاتُت اآليتػُت بتقػدمي قولػو تعػاذل ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭼيف سػورة األنعػاـ  ،كتػأخَته يف سػورة غػافر ألسػرار معنويػة
ّ
اقتضاىا تقدمي األكؿ كتأخَت الثاين  ،فقدـ يف سورة األنعاـ ألف فيما قبلو ذكر الشركاء كالبنُت كالبنات  ،كيف غافر ذكر اػبلق ،

 - 1فضل حسن عباس  ،البالغة فنوهنا كأفناهنا  ،ج ، 1ص. 242
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فجرل الكالـ على إثبات خلق النّاس ال على نفي الشريك  ،فق ّدـ يف كل سورة ما يقتضيو ما قبلو من اآليات.

1

التقدمي كالتأخَت يف الفاصلة كىو كثَت جدا  ،كما يف تقدـ أظباء ا﵁ اغبسٌت كتػأخر بعضػها  ،مػن ذلػك علػيم حكػيم  :كحكػيم
عليم كمن ذلك الغفور الرحيم ك الرحيم الغفور كغَت ذلك ..
كقد تتقدـ آية أحيانا علػى آيػة أخػرل  ،كمػا ىػو الشػأف يف اآليتػُت التػالُت  :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ الشعرا 614 – 611 :من سورة الشعراء  ، 2قبد أف الغالب يف ترتيب القصص ىو التسلسل
الزمٍت  ،لكن أحيانا يتأخر ذكر بعض القصص  ،كتأخَت ذكػر قصػة نػوح علػى غَتىػا مػن القصػص يف السػور < األنبيػاء الشػعراء
الذاريات النجم>  .ىذه بعض مظاىر التقدمي كالتأخَت  ،علما أنػو قػد يالحػظ كجػود غَتىػا  ،لكػن ىػذه ىػي اؼبظػاىر الغالبػة يف
التعبَت القرآين .
كفيما يأيت أمثلة لتقدمي ما حقو التأخَت كتأخَت ما حقو التقدمي كاألسرار النفسية الكامنة كراء ذلك:
اؼبثػػاؿ األكؿ  :يالحػػظ الق ػػارئ لكتػػاب ا﵁ تع ػػاذل أف اآليػػات ال ػػيت تتحػػدث عػػن اؼب ػػوت يػػأيت لف ػػظ اؼبػػوت فيه ػػا فػػاعال م ػػؤخرا
ك ااؼبيت مفعوال بو مقدما  ،كىذا مطرد يف كتاب ا﵁  ،كقولو تعاذل ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼالبقرة
 ،611 :كقولو تعػاذل  :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ البقفرة 681 :يالحػظ يف اآليػات اؼبتقدمػة تػأخر
ذكػر اؼبػوت  ،كىػذا قػػد يشػَت إذل بعػد نفسػػي فاإلنسػاف بطبيعػة اغبػاؿ يرغػػب يف تػأخر اؼبػوت  ،كيتمػػٌت أف ال يأتيػو أبػدا ليسػػتمتع
حبياتو  ،كإذا كاف ال بد مػن قدكمػو فليتػأخر  ،فػانظر كيػف راعػى السػياؽ ىػذه الرغبػة النفسػية البشػرية  ،فػأخره يف اعبملػة القرآنيػة
ألنو مؤخر عن شعور اإلنساف كتفكَته».

3

اؼبثػػاؿ الثػػاين  :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ األنبي  ، 99 :انظر كيف أف تقدمي شاخصة يصور لنا كأف كل صفة أخرل ؽبا قػد امبحػت  ،كدل
يبق لألعُت سول االنفتاح الذم يؤذف باػبوؼ كالذىوؿ معا  ،فتقدمي لفظة شاخصة يرسم اؼبشهد كيربزه.

 - 1الكرماين  ،الربىاف يف متشابو القرآف  ،ص. 176
 - 2سورة الشعراء  ،ك، 86-67ك، 122-121ك ، 140-139ك. 159-158
 - 3اػبالدم  ،لطائف قرآنية  ،ص. 115
 - 4سيد قطب  ،الظالؿ  ،ج ، 4ص. 2398
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اؼبثػػاؿ الثالػػث  :سػػبقت اإلشػػارة إذل أف مػػن األسػػباب الػػيت تكػػوف كراء تقػػدمي بعػػض األلفػػاظ علػػى بعػػض  ،الًتقػػي مػػن القليػػل إذل
الكثَت  ،إال أف التعبَت القرآين قد ىبالف ىذا الًتتيب أحيانا ألغراض  ،قد يكوف بعضػها نفسػيا  ،مػن ذلػك قولػو تعػاذل  :ﭽ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ سبأ  ، 46 :فانظر كيف جيء بالكثَت مثٌت مث القليل ك فرادل  ،ككأف كراء ذلك ملحظا نفسػيا ،
كىو أف اآلية سيقت يف مقاـ دعػوة اؼبشػركُت إذل التفكػَت يف شػأف ؿبمػد  كرسػالتو  ،كقػد يكػوف ىػذا التفكػَت باجتمػاعهم مثػٌت
أسرع يف كصوؽبم إذل اغبق من كوهنم فرادل  ،إذ قد تعًتض أحدىم شبهة فَتدىا صاحبو.

1

اؼبثاؿ  :من اآليات اليت قد يكوف الًتتيب فيهػا مشػَتا إذل مالحػظ نفسػية تقػدمي ذكػر عػداكة األزكاج علػى عػداكة األكالد يف قولػو
تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذل ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ التغ بق :

 ،64إذ النفس تكوف أكثر عػداء لػألزكاج مػن األكالد  ،حيػث اؼبعاشػرة

الزكجية اؼبستمرة  ،كتداخل اغبقوؽ كالواجبات هبعل العالقة أكثػر عرضػة للخالفػات الزكجيػة  ،كقػد يصػل بػاؼبرء إذل التخلػي سبامػا
عػن األزكاج كؽبػػذا كػاف الطػػالؽ  ،كلػيس كػػذلك يف األكالد إذ مهمػػا بلغػت الػػنفس يف بعػض األكالد كعػػداكهتم فإهنػا لػػن تصػػل إذل
حد الفراؽ اغباصل مع األزكاج  ،كا﵁ أعلم .
كمػػن ذلػػك  :تقػػدمي اؼبػػاؿ علػػى الولػػد ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭼ الكهفف

41 :كقولػػو  :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ التغفف بق  61 :كذلػػك أف

اؼبػاؿ أشػد فتنػة مػن الولػد  ،فقػد جبلػت الػنفس علػى حػب اؼبػاؿ  ،ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ الفجفر  . 21 :كطبعػت
النفس على حب اقتنائو  ،قاؿ عز كجل ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ الهمزة  ، 2 :كقد يصػل بػاؼبرء أف يتخلػى عػن أقػرب
الناس إليو بسببو  ،فيبغض أمو كأباه كابنػو كزكجػو  ،ذلػك أف اؼبػاؿ أعمػق يف الػنفس اإلنسػانية اجملبولػة علػى الشػح  ،كألف اإلنسػاف
وبصل على مصاغبو باؼباؿ أكثر من حصولو عليها الشهوات  ،إذ التقدمي كاف للنساء كاألكالد علػى األمػواؿ  ،قػاؿ عػز كجػل ﭽ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﭼ آل عمراق  ، 64 :نوعت ىذه اآلية
 - 1أضبد بدكم  ،من بالغة القرآف  ،ص. 115
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يف ذكػر مقاصػػدىا الػيت ُحببػػت إذل اإلنسػاف ُ ،فرتبػػت بنػػاء علػى ىػػذا اغبػب ترتيبػػا دقيقػػا  ،مالئمػا كمناسػػبا لرغباتػو اغبقيقيػػة  ،قػػاؿ
العلػوم  :ؼبػا كانػت اآليػة مسػوقة مػػن أجػل تػزيُت اؼبشػتهيات يف أفئػدة بػٍت آدـ كاسػػتيالئها علػيهم قػدـ مػا ىػو األدخػل يف ذلػػك ،
فصدرىا بذكر النساء تنبيها على أنو ال مشتهى يغلب على العقوؿ مثلهن  ،مث عقب بذكر البنُت فبا يلػي النسػاء يف الرقػة كالرضبػة
كالش ػػفقة كاغبن ػػو م ػػع اؼبش ػػاكلة يف اػبلق ػػة كالص ػػورة  ،مث أردؼ ب ػػاألمواؿ الذىبي ػػة كالفض ػػية  ،ؼب ػػا وبص ػػل فيه ػػا م ػػن الل ػػذة كالس ػػركر
كاالطمئناف كانشراح الصدكر  . 1أما البعد النفسي لتقدـ ذكر اؼباؿ على الولد يف كثَت من اآلم  ،فقد أشار إليو السهيلي بقولػو
ألف الولد بعد كجود اؼباؿ نعمة كمسرة  ،كعند الفقر كسوء اغباؿ ىم كمضرة.

2

اؼبثػاؿ اػبػامس  :كفبػا يلحػظ فيػو اعبانػب النفسػي قولػو تعػػاذل ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ اإلسرا  16 :انظر كيف سارع تقدمي ضمَت األكالد على ضمَت اآلباء يف إيقافنا علػى ذلػك البعػد
النفسي ؽبم  ،إذ ىم ليسوا فقراء كإمبا ىبشوف الفقر يف اؼبستقبل  ،فكاف تقدمي ضػمَت األكالد علػى ضػمَت اآلبػاء يف الوعػد بػالرزؽ
 ،زيػادة يف طمػأنتهم ،كطريقػػا إذل تبديػد القلػػق ف نفوسػهم  ،خبػػالؼ الػيت يف سػورة األنعػػاـ  ،حيػث ذكػػر ضػمَت اآلبػاء ﭽ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭼ األنع م :

.616
شك أ ّف تقدمي األلفاظ كالعبارات أك تأخَتىا يسهم إذل حد كبَت يف الكشف عن خبايا النفوس كسرب أغوارىػا  ،كفيهػا توجيػو
كال ّ
ِ
اؼبخاط ػب األثػػر الػػذم يشػػاء يف اؼبخاطَػػب  ،فتختػػزف ىػػذه اآلليػػة دالالت خاصػػة زبتلػػف بػػاختالؼ السػػياؽ ،
للمعػػٌت  ،ليحػػدث
كحينما يُذكر التقدمي يُذكر التأخَت  ،فكاؿ تقدمي يليو تأخَت . 3

كقػػد يعمػػد التعبػػَت القػػرآين يف بعػػض األحيػػاف إذل تػػرؾ ترتيػػب اعبمػػل  ،كذلػػك بقصػػد تصػػوير اضػػطراب الػػنّفس ا﵀كػػي عنهػػا  ،أك
مصورا حالة الفوضى اليت تعيشها  ،كىي حالة عدـ االستقرار  ،كبالتارل تكوف ىذا اعبمػل مع ّػربة عػن تلػك اغبالػة  ،مػن ذلػك مػا
يف قول ػ ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػ ػػاذل  :ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ الزمػػر - 56 :
. 58
 - 1العلوم  ،الطراز  ،ج ، 2ص . 313
 - 2السهيلي  ،نتائج الفكر  ،ص. 271
عم دراسة أسلوبية –  ،ط ، 1دار اؼبأموف للنشر كالتوزيع  ،عماف األردف  ، 2009 ،ص . 156
 - 3أضبد ؿبمد دعاف  ،التكثيف البالغي يف القرآف الكرمي – جزء ّ
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فكاف اإلحساس بالتفريط أ كال  ،مث طلب اؽبداية  ،مث سبٍت العودة  ،إذ ىذا االضطراب وبكي لنا التحسر على التفػريط يف الطاعػة
سبٍت الرجعة .
 ،مث التعليل بفقد اؽبداية مث ّ
كمػ ػػن مباذجػ ػػو قولػ ػػو تع ػ ػػاذل  :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﭼ البقػػرة  268 :ففػػي اعبػػزء األكؿ مػػن اآليػػة تقػػدـ اؼبسػػند إليػػو ( الشػػيطاف) يف صػػدر اعبملػػة علػػى خػػربه الفعلػػي ،
للمبادرة إذل ربقَته  ،حيث اؼبقاـ يف اآلية مقاـ كعيد كإنذار  ،كعيػد مػن مغبػة الوعػود الشػيطانية  ،كإنػذار مػن االستسػالـ ألكامػر
ؿبرضػػة علػػى مػػا يغضػػب ا﵁  ،كاؼبسػػتهدؼ ىػػو بػػث اػبػػوؼ يف قلػػب اؼبتلقػػي  ،كضبلػػو علػػى أف يبػػادر إذل احتقػػار كعػػود الشػػيطاف
كأكامره  ،كحىت يتحقق ىذا اؼبستهدؼ كاف البد أف يأيت اؼبسند إليو ( الشيطاف) يف صدر اعبملة .
كنتيجة ألف اؼبتلقي قد راعو كأفزعو تقدـ اؼبسػند إليػو ( الشػيطاف) يف الشػطر األكؿ مػن اآليػة  ،فقػد غػدا يف أمػس اغباجػة إذل مػا
يبدد فزعو  ،كوبيلو أمنا  ،كيبعث يف نفسو الطمأنينة كالسركر  ،لذلك تق ّدـ اؼبسند إليو لفظ اعباللة ( كا﵁ ) يف الشطر الثاين مػن
اآليػػة « ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ » كذلػػك تعجػػيال للمسػ ّػرة  ،كبػػذلك فقػػد أعقػػب الفػػزع كاػبػػوؼ ،
التفاؤؿ كالطمأنينة  ،كمن مثّ استهدؼ تقدمي اؼبستند إليو يف اآلية نواتج داللية ما كاف ؽبا أف تتحقق حاؿ احتفاظو بأصالة موقعو

 ،فضال عن ىذا فإف للمتلقي حضورا كبَتا يف التشكيل البالغي بوصفو أحد طػريف االتصػاؿ  ،كإف دل يلػغ حضػوره القػوم قصػد
اؼببدع إذل ربقيق اؼبستهدؼ الدالرل .

كمن اؼبواضع اليت ربتاج منا إذل تأمل للوقوؼ على سر التقدمي كالتأخَت فيها  ،تلك اؼبواضع اؼبتشاهبة  ،كما يف قولػو تعػاذل  :ﭽ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﰀ ﰁ ﰃ ﰄ ﭼ ع ػ ػ ػ ػ ػػبس  36 – 34:كقول ػ ػ ػ ػ ػػو  :ﭽ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭜ ﭝ ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ اؼبعارج . 14 – 11 :
فقد ق ّدـ األـ كاألب يف اآلية األكذل  ،بينما تق ّدـ االبن يف اآلية الثانية  ،كالشك أف فهم النّصُت البد لو من الرجوع إذل السياؽ
 ،كسوؼ قبد أف اؼبلحظ النّفسي ىو أحد األسرار اليت جعلت النظم على ىذا الًتتيب يف اؼبوضػع الػذم اختصػت بػو  ،إذ اؼبقػاـ
األكؿ مقاـ فرار من األحبة انشغاال بالنفس يوـ الفزع األكرب فكاف الًتقػي يف بيػاف الفػرار  ،كىػذا الًتقػي جػيء بػو مػن البعيػد إذل

القريػب فػػاألقرب  ،كلػػو كػػاف العكػػس ؼبػا احتػػيج بعػػد ذلػػك إذل ذكػػر مػا بعػػده  ،كىػػو علػػى مػػا قيػل  : 1كصػػف ؼبػػا ينتػػاب اؼبػػرء مػػن

 - 1عفت الشرقاكم  ،بالغة العطف يف القرآف الكرمي – دراسة أسلوبية  ، -د ط  ،دار النهضة العربية  ،بَتكت  ، 1981 ،ص. 108
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الذاتية اؼبطلقة كاالسػتغراؽ اؼبطلػق بػالقلق الشخصػي علػى اؼبصػَت  ،خبػالؼ اؼبوضػع الثػاين الػذم كػاف اؼبقػاـ فيػو مقػاـ البحػث عػن
تعوؿ عليو النّفس  ،فاالبن أكال مث الزكجة .
اؼبنقذ كاؼبعُت اؼبفتدم  ،فكاف االبتداء باألقرب كما ّ
تدرجػػو حركػػة الكػػافر النّفسػػية يف ذلػػك اليػػوـ  ،كىػػو تعبػػَت عػػن انشػػغاؿ اغبػػَتة
كهبػػذا نلمػػس أف ىػػذا التعبػػَت يناسػػب مػػن حيػػث ّ

كاتّسػػاعها بقل ػػب الكػػافر  ،كتف ػػاقم التشػػتت ال ػػذم يعًتيػػو كى ػػو م ػػا يرمػػز إلي ػػو االنتقػػاؿ م ػػن األدص إذل األبعػػد عاطفي ػػا كمكاني ػػا ،

كاالضطراب يف التماسػو اضػطرابا شػديدا باتسػاع دائػرة البحػث عنػو درجػة بعػد درجػة  ،كيبكػن أف يضػاؼ إذل مػا تقػ ّدـ أنػو يص ّػور

اضطراب النّفس يف ذلك اليوـ  ،فال تدرم أيها أقرب إليو  ،كا﵁ أعلم  ،كىذا ىبتلف عػن الًتتيػب الػذم كرد يف قولػو تعػاذل  :ﭽ
ﭻ ﭼ ﭽﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﭼ التوبة . 24:
فإف ذلك الًتتيب يعكس كوبكي لنا الواقع النّفسي للداخلُت يف الدين  ،فقد كاف أكثر النّاس معارضة للدين اعبديد ىم اآلباء.

1

كقد يقًتف تقدمي اػبرب على اؼببتدأ بعنصر اؼبفاجأة الذم يزيػد مػن الػذىوؿ حػُت يباغػت اؼبشػركُت العػذاب  ،ففػي قولػو تعػاذل  :ﭽ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ األنبي ف :

، 99قُػ ّدـ ( شاخصػػة) علػػى ( أبصػػار الػػذين كفػػركا) لتخصػػيص األبصػػار بالشػػخوص الػػذم يػػؤذف بػػاػبوؼ كالػػذىوؿ معػػا  ،ففػػي
التقدمي إشارة إذل نفي صبيع الصفات اؼبرئية اليت قد تصيب األبصار على إثر اػبوؼ اؼبفاجئ .
كقد ّأدل ضمَت القصػة ( ىػي ) يف اآليػة دكره يف إثػراء اؼبعػٌت اؼبطلػوب كإحػداث الغمػوض الفػٍت اؼبقصػود يف ذىػن اؼبتلقػي يف أكؿ
ظباعػو للػنص  ،ألف « الشػيء إذا أضػمر مث فُ ّسػر  ،كػاف ذلػك أفخػم لػو مػن أف يػذكر مػن غػَت تَػ ْق ِدمػة إضػمار» ، 2فهػو يفيػد مػن
القوة كاإلحكاـ يف كصف انفتاح األبصار ما ال يفيده لو قيل  ( :فإذا أبصار الذين كفركا شاخصة) .
 -2الحذف والذكر :
كمن أبرز أشكاؿ االنزياح ظاىرة اغبذؼ اليت ىي خركج عن السػنن اللغويػة اؼبعتػادة  ،إذ األصػل يف النظػاـ اللغػوم ىػو ذكػر كػل
األطراؼ اليت ربتاجها عملية التواصل  ،كىذا األصل اؼبفًتض ىو مػا يسػميو أصػحاب النظريػة التحويليػة البنيػة العميقػة Deep
 - 1اعبيوسي  ،التعبَت القرآين كالداللة النفسية  ،ص. 311-310
 - 2اعبرجاين  ،الدالئل  ،ص. 132
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 structureاليت حاكلوا الوقوؼ عليها كالوصوؿ إليها من خالؿ ما ظبّوه البنية السطحية  ، 1Surface structureكىػذا

يعٍت أف اغبػذؼ عػارض تػركي ال يلغػي ا﵀ػذكؼ سبامػا  ،بػل يغيّبػو يف البنػاء الظػاىرم كيتسػًت عليػو يف ذىػن اؼبتلقػي مؤقتػا لغايػات
صبالية كفنية يعمد إليها اؼببدع  ،كقد أدرؾ القدماء « أ ّف بعض العناصر اللغوية يػربز دكرىػا األسػلويب بغياهبػا أكثػر مػن حضػورىا ،
ككانت مباحث اغبذؼ كالذكر ىي كسيلتهم إلبراز ىذا الدكر يف العمل األديب». 2

كىػػو أسػػلوب مهػػم يعطػػي للغػػة طواعيػػة كليونػػة يف التعبػػَت عػػن اؼبعػػٌت  ،كمػػا يسػػمح للمبػػدع بػػإدراؾ ذلػػك اؼبتخيّػػل كنقلػػو إذل الواقػػع

ا﵀سػػوس بيُسػػر  ،كيبكػػن القػػارئ مػػن تلقػػي الػػنص بكػػل إوباءاتػػو كدالالتػػو ، 3ذلػػك أف إش ػراؾ القػػارئ يف تػػذكؽ الػػنص تكملػػة لػػو
ربقيقا للػذة اإلمتػاع الفػٍت الػذم تػنهض النصػوص األدبيػة الرفيعػة بإثارتػو  ،لػذا فػإف ذكػر كػل العناصػر يف بعػض اؼبواقػف يقلػل لػذة

الكشف  ،بل يوقع النص أحيانا يف اؼبباشرة  ،يضػاؼ إذل ذلػك أ ّف االنزيػاح بواسػطة اغبػذؼ يعمػل علػى االسػتحياء الفػٍت كمػدار
األمػر فيػػو أنػو عنػػدما وبػذؼ الػػنص مػا ىػػو كاضػح كمكشػػوؼ مػػن الػدالالت  ،إمبػػا يػًتؾ اجملػػاؿ لكػل قػػارئ بػأف يسػػتوحي الداللػػة
حبسب خربتو كذبربتو .
كلقد كاف اعبرجاين على كعي بقيمة اغبذؼ كأسراره النفسية حينما أكد أنو « باب دقيق اؼبسلك  ،لطيف اؼبأخذ عجيب األمر
 ،شبيو بالسحر  ،فإنك ترل بو ترؾ الذكر أفصح من الذكر  ،كالصمت عند اإلفادة أز َيد لإلفادة  ،كذبدؾ انطػق مػا تكػوف إذا دل

تنطق  ،كأمت ما تكوف بيانا إذا دل تُنب». 4

كردبا يعود السبب يف ذلك إذل « أف اكتمػاؿ عناصػر الصػياغة يػدخلها منطقػة الشػفافية الػيت يسػتطيع اؼبتلقػي اخًتاقهػا سػريعا إذل
النػاتج الػػدالرل  ،فػال ربصػػل للػنّفس لػػذة كال ذكؽ بػإدراؾ اؼبعػػٌت  ،أمػا اغبػػذؼ فإنػو يػُػدخل البنيػة دائػػرة الكثافػة  ،حبيػػث ال ىبًتقهػػا
اؼبتلقي إال بعد معاناة  ،فيكوف اكتسػاب اؼبعػٌت شػبيها باكتسػاب التصػور  ،فيػزداد الكػالـ حسػنا  ،كتػزدادا الػنّفس لػ ّذة» ، 5كمػا

أف من اؼبزايا البيانية للحذؼ اإلهباز « كىو فن بالغي ؿبمود يف الًتكيب  ،كداؿ على قػدرة األديػب يف التصػرؼ يف ضػركب
األساليب اليت يقتضيها اؼبقاـ بناء على كجود قرائن يكوف اإلهباز فيها ىو األسلوب األمثل كمراعػاة أحػواؿ اؼبخػاطبُت  ،فالػذكي

 - 1طاىر سليماف ضبودة  ،ظاىرة اغبذؼ يف الدرس الغوم  ،د ط  ،الدار اعبامعية لطباعة كالنشر ،القاىرة  ، 1983ص. 17- 16
 - 2ؿبمد عبد اؼبطلب  ،جدلية اإلفراد كالًتكيب يف النقد العريب القدمي  ،ط  ، 1الشركة اؼبصرية العاؼبية للنشر  ،لوقبماف  ،القاىرة  ، 1995ص2/18-181
 - 3ؿبمد ربريشي  ،النقد كاإلعجاز  ،د ط  ،منشورات إرباد كتاب العرب  ،دمشق  ،2004 ،ص. 101
 - 4اعبرجاين  ،دالئل اإلعجاز  ،ص. 146
 - 5ؿبمد عبد اؼبطلب  ،البالغة العربية – قراءة أخرل -ص. 222
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ب ـباطبة البطػيء الفهػم  ،إف األكؿ يسػتوعب مضػامُت اػبطػاب باإلشػارة كاللمحػة  ،فيكػوف أسػلوب اغبػذؼ يف
الفطن ال ُىباطَ ُ
ـباطبيو أجود كأفصح من الذكر».

1

كقد حظي اغبذؼ حبظ كافر من عناية البالغيُت كعلماء الدراسات القرآنية  ،كصبلة ما يسػتفاد مػن دراسػات ىػؤالء أف اغبػذؼ
شكل من أشكاؿ القدرة البيانية  ،تسمو بو العبارة عن االسفاؼ  ،كيشتد أسرىا  ،كيتسع ؾباؽبا الدالرل  ،كتكثر إوباءاهتا .
ذكر أبو اغبسن الرماين ما يف حذؼ جواب الشرط مػن بالغػة  ،كأكرد قولػو تعػاذل  :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ الزم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ، 73 :
كأشار إذل العلة يف بالغة حػذؼ جػواب إذا مػن ىػذه اآليػة  ،فقػاؿ  « :كإمبػا صػار اغبػذؼ يف مثػل ىػذا أبلػغ مػن الػذكر ألف
النّفس تذىب فيو كل مذىب  ،كلو ذكر اعبواب لقصر على الذم تضمنو اعبواب ». 2
كدبػػا أف ىػػذا اإلحضػػار للمحػػذكؼ قػػائم علػػى االحتمػػاؿ مػػن حيػػث إف تأكيلػػو كاستحضػػاره خاضػػع للعقػػل كاػبيػػاؿ  ،فػػإ ّف قيمػػة
اغبذؼ تبدك ىنا أكثر صبالية  ،لتوسيعو دائرة االحتماالت الداللية  ،حبيث يسبح الذىن يف فضاء السياؽ ليفًتض صورا متعددة
منن االحتماالت الػيت يستحضػر فيهػا  ،ككلمػا كػاف الشػعور با﵀ػذكؼ أعسػر كػاف التلػذذ بػو أشػد كأحسػن  ،كيف ىػذا مػن اإلثػارة
كالتشويق كالتحفيز ما هبعل النص األديب يف مستول عاؿ مػن اعبماليػة تغنيهػا كتػذكيها ىػذا ىػخ االفًتاضػات كتلػك االحتمػاالت
..فرب حذؼ ىو قالدة اعبيد كقاعدة التجويد  ،فما من اسػم أك فعػل ذبػده قػد حػذؼ يف اغبػاؿ الػيت ينبغػي أف وبػذؼ فيهػا إال
كأ نت ذبد حذفو ىناؾ أحسن من ذكره  ،كترل إضماره يف النفس تتأكؿ لو صػورا شػىت أكذل كآنػس مػن النطػق بػو  ،كتػرل اؼبالحػة
كيف تذىب إف أنت رمت التكلم بو. 3
كجاء اىتماـ األسلوبيُت دبوضوع اغبذؼ باعتباره اكبرافا عن مستول التعبػَت العػادم  ،ألنػو ال يػورد اؼبنتظػر مػن األلفػاظ  ،كمػن مثّ
يفجر يف ذىن اؼبتلقي شحنة فكرية توقظ ذىنو كذبعلو يتخيّل ما ىو مقصود  ،فكاف اغبذؼ لديهم ظاىرة صبالية كقدرة إوبائية ،
ّ
كصيغا تعبَتية تتناسب ككاقع اغباؿ  ،كما بػدت قيمتػو لػديهم يف قدرتػو علػى إثػارة االىتمػاـ كلفػت النظػر  ،كالبعػث علػى التفكػَت

كإشػراؾ اؼبتلقػػي يف الرسػػالة اؼبوجهػػة إليػػو مػػع الػػتحفظ أف ال يػػؤدم اغبػػذؼ إذل غمػػوض يف اؼبعػػٌت ال يبكػػن كشػػفو أك إذل فسػػاد يف
الًتكيب ال يصلح جربه.

4

 - 1ؿبمد اغبجوم  ،يف رحاب القرآف دراسة يف البياف كالًتاكيب  ،دط  ،منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلوـ كالثقافة 2010 -1431،ـ  ،ص. 132
 - 2الرماين  ،إعجاز القرآف  ،ص . 71
 - 3اعباجي  ،النسق القرآين  ،ص. 417
 - 4فتح ا﵁ سليماف  ،ظاىرة اغبذؼ  ،ص .183
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كقد شغل اغبذؼ حيّزا كاسعا مػن اػبطػاب القػرآين  ،كىػو أحػد ا كجػو صباليػات األسػلوب فيػو  ،كيأخػذ أشػكاال متنوعػة  ،إذ أنػو
يعًتم اعبملة كاؼبفرد كاغبػرؼ كاغبركػة  ،كمػا ترتسػم كراء ىػذا األسػلوب مالحػظ نفسػية يقػف عنػدىا اؼبتلقػي البصػَت مػن السػياؽ

العاـ اعتمادا على القرائن اؼبقامية .
فمن حذؼ اغبركؼ قولو تعاذل  :ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ الكهػف  ، 82 :فقد حػذؼ حػرؼ التػاء مػن لفػظ (
تسػطع) كقػد كرد ىػذا الفعػل يف آيػة سػابقة ؽبػػذه اآليػة دكف أف ربػذؼ منػو التػاء  ،كذلػك يف قولػو تعػػاذل  :ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ الكهف  ، 78 :كذلك أف اؼبقاـ يف ىذه اآلية مقاـ شرح كإيضاح  ،كتبيُت
 ،فلػػم وبػػذؼ مػػن الفعػػل  ،كأمػػا اآليػػة األكذل  ،فهػػي مقػػاـ مفارقػػة كدل يػػتكلّم بعػػدىا بكلمػػة  ،كفارقػػو فحػػذؼ مػػن الفعػػل ، 1كىػػذا
اغبذؼ يشَت إذل ملحظ نفسي ،كىو أف السػياؽ القػرآين سباشػى مػع مشػاعر موسػى عليػو السػالـ يف اغبػالتُت  ،ذلػك أف القػوؿ (
تستطع) كاف قبل تأكيل العبد الصاحل لألفعاؿ الثالثة  :خرؽ السفينة  ،كقتػل الغػالـ ف كإقامػة اعبػدار  ،فموسػى ال يػزاؿ يف حػَتة
فبا قاـ بو اػبضر وباكؿ يف داخلو أف هبد لو تفسَتا مقنعا  ،ككأنو صار يف ىم نفسي كشعورم ثقيل  ،كصار يف شوؽ كبَت ؼبعرفة
حقيقة تلك العماؿ اؼبثَتة  ،كقد راعى السياؽ القرآين الثقل الذم يعيشو موسى  ،فأثبت التاء ليشَت إذل ثقل اؽب ّػم النّفسػي عنػو ،
فسر لو أسػباب مػا فعلػو يف رحلتػو بػدت لػو األمػور كاضػحة يف ذىنػو بعػد أف كػاف فهمهػا ثقػيال
كطوؿ انتظاره التأكيل  ،أما بع أف ّ

عليػػو كبػػذلك اطمػػأف موسػػى كارتاحػػت مشػػاعره  ،كىػػدأت أعصػػابو  ،كشػػعر بانش ػراح صػػدر كىػػدكء نفػػس فناسػػب حػػذؼ ذلػػك
اغبرؼ خفة .
كمػػن ذلػػك قولػػو تعػػاذل  :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ النحػػل  127:ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ النمػل  ، 70:إذ جاء الفعل(تك ) حبذؼ النوف يف اآلية األكذل  ،كجاء بإثباهتا يف اآلية الثانيػة
علػػى القيػػاس  ،ككػػال النصػػُت ينهيػػاف الرسػػوؿ  عػػن اغبػػزف عػػن الكػػافرين  ،كعػػن أف يكػػوف يف ضػػيق فبّػػا يكيػػدكف  ،كقػػد علّػػل
كخصت ىذه السػورة باغبػذؼ دكف النمػل موافقػة ؼبػا قبلهػا  ،كىػو قولػو  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ
سر اغبذؼ بقولو ّ « :
الكرماين ّ
عمو ضبزة  ،كمثّل
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ النحل  ، 120 :كالثاين أف ىذه اآلية نزلت تسلية للن حُت قُتل ّ
بػػو  ،فقػػاؿ  :ألفعلػػن هبػػم  ،كألصػػنعن  ،فػػأنزؿ ا﵁ تعػػاذل  :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ النحل . 127 – 126 :
 - 1فاضل صاحل السامرائي  ،بالغة الكلمة يف التعبَت القرآين  ،ط ، 5دار عمار  ،عماف  ، 2009 ،ص . 21
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فبػػالغ يف اغبػػذؼ ليكػػوف ذلػػك مبالغػػة يف التّسػػلي  ،كجػػاء يف النمػػل علػػى القيػػاس  ،كألف اغبػػزف ىنػػا دكف اغبػػزف ىنػػاؾ» ، 1ككػػأف

اغبذؼ يف ( تك) يشَت إذل حذؼ الضيق من النّفس أصال  ،فالتخفيف الواقع على الفعل باغبذؼ إشارة إذل أ ّف ا﵁ هنى رسػولو

عن أدص درجات الضيق من مكر اؼبشركُت ض ّده  ،كىذا يناسب زبفيف األمر كهتوينو على نفس الرسوؿ. 2

فتعليل اغبذؼ ىنا  ،مت من كجهػُت  :األكؿ  ،يتعلػق بالسػياؽ الػداخلي كىػو مراعػاة النسػق الػداخلي يف السػورة  ،كاآلخػر يتعلػق
بالس ػػياؽ اػب ػػارجي أم باعبان ػػب الت ػػداكرل ال ػػذم يقض ػػي ب ػػاف يؤخ ػػذ بع ػػُت االعتب ػػار يف ربلي ػػل النص ػػوص تبع ػػا لس ػػياقها النفس ػػي
يفسر جانبا كبَتا مػن داللػة العمػل األديب يف ؾبموعػو باعتبػاره عالمػة ، 3فػاعبو
كاالجتماعي  ،ذلك أف السياؽ اػبارجي يبكن أف ّ
العاـ الذم نزؿ فيو اػبطاب القرآين يف سورة النحل كمت فيػو حػذؼ النػوف ( تػك)  ،جػو مشػحوف دبشػاعر الغضػب كاغبػزف الكبػَت

الػػذم اسػػتبد بػػالن بعػػد استشػػهاد عمػػو ضبػػزة  ،أمػػا يف سػػورة النمػػل فلػػم ربػػذؼ النػػوف ألف اػبطػػاب نػػزؿ يف معػػرض اغبػػديث عػػن
إنكار اؼبشركُت للبعث  ،فليس فيو دعوة إذل كبَت صرب كمواساة كما يف األكؿ .
كمنو قولو تعاذل يف سورة الدخاف  :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ الدخاف  ، 48 :كقولو يف سورة اغبج :
ﭽﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ اغبج  19:فقاؿ يف الدخاف ( فوؽ رأسو ) من دكف ذكر ( من ) كقاؿ يف اغبج  ( :من
يصب فوؽ الػرؤكس مباشػرة
فوؽ رؤكسهم ) بذكر ( من ) كالفرؽ بينهما أف ( من ) تفيد ابتداء الغاية أم أف اغبميم يف آية اغبج ّ
ػب اغبمػػيم كال ػرأس ،
مػػن دكف مسػػافة فاصػػلة  ،أمػػا يف الػػدخاف فلػػم يػػذكر ( مػػن ) كىػػذا وبتمػػل اؼبسػػافة القريبػػة كالبعيػػدة بػػُت صػ ّ

فالعذاب يف آية اغبج أش ّد.

4

كق ػػد ربػ ػذؼ كلم ػػة كاؼببت ػػدأ يف قول ػػو تع ػػاذل  :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ ال ػػذاريات ، 29 :
فحػػذؼ اؼببتػػدأ ( أنػػا) يشػػَت إذل اغبالػػة النفسػػية الػػيت كانػػت عليهػػا امػرأة إب ػراىيم حينمػػا جاءهتػػا البشػػرل بغػػالـ كىػػي يف ىػػذا العمػػر
اؼبتػػأخر  ،فصػػور لنػػا اغبػػذؼ حالػػة االضػػطراب الػػذم كانػػت عليػػو اؼبػرأة فحكػػى عنهػػا القػػرآف بإسػػقاط اؼببتػػدأ داللػػة علػػى أف حالػػة
اؼبتكلم ال تفسح لو اجملاؿ إلسباـ كالمو  ،يتسق ذلك مع خركجها صائحة تضرب كجهها لغرابة ما ظبعت  ،فقد قيل  :إف بعػض
حادة مثل فقداف الصرب كاختالؿ التوازف.
أشكاؿ اغبذؼ تبدك أكثر توافقا من بعضها اآلخر مع حاالت نفسية ّ

5

 - 1الكرماين ؿبمود بن ضبزة  ،أسرار التكرار يف القرآف الكرمي  ،تح  :عبد القادر اضبد عطا  ،دط ف دار الفضيلة  ،دت  ،ص. 127-126
 - 2فاضل صاحل السامرائي  ،التعبَت القرآين  ،ص. 74
 - 3ؿبمد العبد  ،اللغة كاإلبداع األديب  ،ط ، 1دار الفكر  ،القاىرة  ،1989 ،ص . 129
 - 4فاضل صاحل السامرائي  ،من أسرار التعبَت القرآين  ،ص. 94
 - 5صالح فضل  ،بالغة اػبطاب كعلم النص  ،عادل اؼبعرفة  ،اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب  ،الكويت  ،أغسطس  ، 1992 ،ص. 167
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ككذلك يف قولو تعاذل  :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮈ ﮉ ﭼ القارعة  ، 11– 10 :حيػث حػذؼ اؼببتػدأ فالتقػدير  :ىػي نػار
حامية  ،كىذا التعبَت وبمل باغبذؼ ما يشيع جو الرىبة كاػبوؼ عند ذكر النار مباشرة كذباكز ضمَت الغائب ( ىي )  ،كمػا أف
ىذا اغبذؼ جاء متسقا مع اعبو النفسي الذم أراد اػبطاب القرآين أف يسوقو مليئا بالرىبة كالرعب .

يقوؿ سيد قطب معلقػا علػى ىػذا اؼبطلػع  » :لقػد بػدأ بإلقػاء الكلمػة مفػردة كأهنػا قذيفػة  ،القارعػة  ،بػال خػرب كال صػفة ،
لتلقػػي بظلهػػا كجرسػػها اإلوبػػاء اؼبػػدكم اؼبرىػػوب ؤ مث أعقبهػػا سػؤاؿ التهويػػل  ،مػػا القارعػػة ؟ فهػػي اآلمػػر اؼبسػػتهوؿ الغػػامض
الذم يثَت الدى كالتساؤؿ  ،مث أجاب بسػؤاؿ التجهيػل  :كمػا أدراؾ مػا القارعػة ؟ فهػي أكػرب مػن أف وبػيط هبػا اإلدراؾ
كأف يلم هبا التصور مث اإلجابة دبا يكوف فيها ال دباىيتها  ،فماىيتها فوؽ اإلدراؾ كالتصور«. 1
كمػن بػاب اغبػذؼ  ،حػذؼ الفاعػل مػا قبػده يف اآليػات الػيت تتحػدث عػن مشػاىد القيامػة( كسػيِ َق )  ،ك(جػيء ) ك( ُك ِضػ َػع) ك(
ِ
يبر هبا اإلنساف  ،إذ ال يهمو مػن
تصور حالة فزع نفسية ّ
الضر من ذكره  ،فهي ّ
نُف َخ) فحذؼ الفاعل يف ىذه اآليات لعدـ تعلّق ّ
يق ػػوـ هب ػػذا الفع ػػل  ،كمػ ػػا ج ػػاء يف قول ػػو تعػ ػػاذل :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ الزمر.69:
كمنػػو حػػذؼ اؼبفعػػوؿ كمػػا يف قولػػو تعػػاذل  :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ طو  ، 46 – 43 :فقد حذؼ أكثر من مفعوؿ
فهو دل يقل  :ىبشاين من يتذكرين  ،ال زبافا فرعوف  ،أظبع مػا يقولػو لكػم  ،كأرل مػا يفعػل  ،فهػذا اغبػذؼ يبػال النفػوس طمأنينػة
كثقة فالنفوس تطمئن على مشولية ىذا السماع كىذه الرؤية  ،كيف بعض ا﵀ذكؼ ما يعرب عػن الرىبػة ( ال زبافػا -إشػارة إذل أنػو ال
ينبغي أف يكوف منهما خوؼ .
كقػػد وبػػذؼ الفعػػل كمفعولػػو معػػا كمػػا يف قولػػو تعػػاذل  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵
﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﭼ العنكب

 16 :فقد حذؼ الفعل كمفعولو  ،فالتقدير ( خلقهن ا﵁) كىػذا اغبػذؼ يعكػس اإلقػرار

النفسي كالتسليم الداخلي ؽبؤالء هبذه اغبقيقة  ،كيقدـ صورة علػى اقتنػاعهم الكبػَت هبػا  ،فكانػت إجػابتهم هبػذه السػرعة فتخففػوا
من ذكر ما ىو معلوـ لقوة الداللة عليو .

 -1سيد قطب  ،يف ظالؿ القرآف  ،ـ ، 6ص. 3960
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كق ػػد وب ػػذؼ اؼبض ػػاؼ كم ػػا يف قول ػػو تع ػػاذل  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﭼ
ي س  ، 82 :إذ األصػل  :كاسػأؿ أىػل القريػة كأصػحاب العػَت  ،فحػذؼ اؼبضػاؼ يف اؼبوضػعُت  ،كيشػعر ىػذا اغبػذؼ بػذيوع
األمر كشهرتو ككأهنم يريدكف أف أمػر السػرقة قػد ذاع كشػاع بػُت النّػاس  ،كعلمػو اعبميػع  ،كصػار حػديث الكػل  ،كبلػغ يف الشػهرة

حدا لو أنّك سألت يف اعبمادات ألجابت  ،كلو سألت اغبيوانات اليت ال تنطق لنطقت كأخربت. 1

كحذؼ اؼبض اؼ ىنا يعكس حالة اإلرباؾ كاالضطراب النفسي الذم عليو ىؤالء  ،فهم على كجل من عدـ تصديق أبػيهم لػو ؼبػا
فعلوه من قبل بيوسف  ،كقد تكرر األمر مع أخيو  ،فمػن شػدة ىلعهػم كشػعورىم بضػعف مػوقفهم حػذفوا ( أىػل – أصػحاب )
كي يدللوا على أف اػبرب أكيد كأهنم صادقوف كقد علم بو اعبميع .
كمن حذؼ اعبمل كىو كثَت أيضػا قولػو تعػاذل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭼ البقرة . 629 :

لقد حذؼ التعبَت القرآين صبلة ( كنبا يقوالف  ، 9كالتقدير ( :كنبػا يقػوالف ربّنػا تقبػل منػا ) ،كقيمػة ىػذا اغبػذؼ تكمػن يف قدرتػو

ػرب بضػمَت الغائػب الػ ّداؿ علػى الطػابع
على استحضار مشهد الدعاء الذم يفيض بلحظات الصفاء  ،حيػث يسػتهل اػبطػاب اػب َ

اغبكائي الذم يضرب يف أعماؽ التاريخ كيبت ّد آمادا كأجيػاال  ،مث ينتقػل فجػأة إذل الػ ّدعاء علػى لسػاف إبػراىيم كإظباعيػل  ،كينتقػل
اػبياؿ مع انتقاؿ الصيغة إذل مواجهة النبيُت  ،كاالستماع إذل أصواهتما اػباشعة عن قرب  ،فاغبذؽ يزيد مػن الًتكيػز علػى الػدعاء

 ،كيلفت الذىن إذل متابعتو  ،ككأنو حاضر مشهود  ،كفوؽ ذلك فإ ّف « اغبذؼ يضفي صبالية ؿببّبة من خالؿ ذبانس عملية رفع

اػبَتة  ،إهنا كعملية
القواعد كرفع الدعاء من األعماؽ  ،فيما يكشف عن أف األعماؽ يف حالة البناء غَت منفصلة عن التطلّعات ّ
البناء تنفجراف يف غبظة كاحدة  ،ال يقوـ بينهما فاصل  ،فإبراىيم  يبػٍت كقلبػو يهتػف يف اآلف ذاتػو بػاػبَت » ، 2فالتناسػق بػاد

ػك أف دعػوة إبػراىيم كتطلعػو إذل
ببُت رفػع البنػاء يف جانبػو اؼبػادم  ،كرفػع اإلشػعاعات الوجدانيػة يف الػدعاء اؼبوجػو إذل ا﵁  ،كالش ّ
رؤية اػبَت يف نفوسهم إشارة كاضحة إذل نفسية إبراىيم كخلوىا من األنانية كانطوائها على التوازف الداخلي الذم هبػب أف تتحلػى
بو الشخصية السػوية يف ؿبيطهػا االجتمػاعي  ،كمػا أف ذلػك اغبػذؼ هبػذب اؼبتلقػي كوبيلػو مباشػرة ليشػارؾ بوجدانػو إبػراىيم كابنػو
تلك اللحظات اؼبؤثرة .

 - 1بسيوين عبد الفتاح فيود  ،من بالغة النظم القرآين – دراسة بيانية بالغية ربليلية ؼبسائل اؼبعاين كالبياف كالبديع يف آيات الذكر اغبكيم – ط  ، 1مؤسسة اؼبختار
للنشر كالتوزيع  ،القاىرة  ، 2010ص. 98
 - 2ؿبمود البستاين  ،دراسات فنية يف التعبَت القرآين  ،ط  ، 2مؤسسة الوفاء  ،بَتكت  ،لبناف  ، 1984 ،ص. 101
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كمن اغبذؼ حذؼ جػواب الشػرط  ،كمػا يف قولػو تعػاذل  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ البقػرة  ، 165 :فالنص ينقل لنا ما يشعر بو متخذك األنداد من اغبزف كالندـ حُت يعاينوف العذاب كتتقطع
هبم األسباب  ،فحذؼ جواب الشرط ( لو ) ؿبذكؼ  ،ألف يف ذكره تضييقا لبياف التأثر النفسي للذين ظلموا  ،كتقييدا لبياف ما
ىم فيو من التمزؽ كاألدل على ازباذ بعضهم بعضا أنداد من دكف ا﵁  ،خبالؼ اغبذؼ الذم يوسع دائرة الوصف اإلنساين ؽبؤالء
عند اؼبتلقي  ،كإذل ىذه النفسية الواقفة كراء اغبذؼ التفت الزـبشرم عندما قاؿ  « :كلو يعلم ىؤالء الذين ارتكبوا الظلم العظيم
بشركهم أ ّف القدرة كلها ﵁ على كل شيء من العقاب كالثواب دكف أنػدادىم  ،كيعلمػوف شػ ّدة عقابػو للظػاؼبُت إذا عػاينوا العػذاب

يوـ القيامة  ،لكاف منهم ماال يدخل ربت الوصف من الندـ كاغبسرة ». 1

أدؿ علػػى مػا وبػػدث ؽبػػم مػػن القلػػق كاالنفعػػاؿ  ،إذ تػػذىب نفػػس اؼبتلقػػي كػ ّػل
كىكػػذا يبػػدك أ ّف إهبػػاـ جػواب الشػػرط حبذفػػو كػػاف ّ
مذىب يف تقدير الوصف النفسي  ،فيكوف ىذا أدعى لعذاب نفسي آخر أشد على النفس من توطينها على ضرب كاحد منو ،
مردىا حَتة اؼبتلقي كقلقو يف
عما يوحيو من دالالت نفسية ّ
كبذلك يؤدم اغبذؼ دكره يف تكثيف اؼبعاين كتقليل األلفاظ  ،فضال ّ

تقدير ا﵀ذكؼ كمعرفة كنهو. 2

كمثلو قولو تعاذل  :ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ األنعاـ  ، 93 :فقد حذؼ أيضا جواب الشرط  ،كالتقدير :
لرأيت سوء حاؽبم  ،فاعبواب حذؼ كترؾ أمر تقديره كإدراكو إذل اػبياؿ ألف اللفظ ال يستطيع اإلحاطة بو .
كإذا كاف اغبذؼ يف التعبَت السابق يثَت يف نفس اؼبتلقي صبلة من اؼبعاين النفسية يف جانبها السل  ،فإف حذؼ جػواب ( ؼبػا) يف
قولػ ػ ػػو تعػ ػ ػػاذل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭖ ﭗ ﭘ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ الصػ ػ ػػافات :

 ، 105 – 103يف مقدكره أف يفتح ؾباال للتوسػع يف زبيػل مالحػظ نفسػية إهبابيػة تػدكر حػوؿ االنشػراح كالسػركر  ،فػًتؾ اعبػواب
للذىن ليستوعب مقدار حالػة إبػراىيم  الشػعورية غبظػة ندائػو  ،إذ إف « يف ىػذا اغبػذؼ إشػارة إذل أف اللفػظ ال يسػتطيع أف
اؼبسرة كاالبتهاج » ، 3كهبلي الزـبشرم ىذه األسرار النفسية الناصبة عػن اغبػذؼ ىنػا بقولػو «:
يصف ما أصاب إبراىيم كابنو من ّ
فػػإف قلػػت :أيػػن ج ػواب ؼبػػا ؟ قلػػت  :ؿبػػذكؼ تقػػديره  :كػػاف مػػا كػػاف فبػػا تنطػػق بػػو اغبػػاؿ كال وبػػيط بػػو الوصػػف مػػن استبشػػارنبا
ّ

 - 1الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 1ص. 106
 - 2ؾبيد عبد اغبميد ناجي  ،األسس النفسية ألساليب البالغة العربية  ،ط  ، 1اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع  ، 1984 ،ص. 131
 - 3أحد اضبد بدكم  ،من بالغة القرآف  ،ص. 101
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كاغتباطهما كضبدنبا ﵁ كشكرنبا على ما أنعم بو من دفع البالء العظيم بعد حلولو  ،كما اكتسبا يف تضاعيفو بتوطُت النفس عليو
من الثواب كاألعواض كرضواف ا﵁ الذم ليس كراءه مطلوب ».

1

كفبا يباثلو حذؼ جواب القسم كمػا يف قولػو تعػاذل  :ﭽﭑ ﭓ ﭔ ﭖ ﭗ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ الفجػر  ، 4 – 1 :فقػد
حذؼ جواب القسم ليبعث النفس على التفكَت اؽبادئ لتهتدم إذل اعبواب  ،كتظل تتبع ىذه اآليػات تسػتوحي مػا آثارىػا ذلػك
التوىيم كاإلخفاء فال ترتاح حىت تأنس عبواب كاؼ .
يعلق سيد قطب على ىذا اؼبطلع فيقوؿ  « :ىذا القسػم يف مطلػع السػورة يضػم ىػذه اؼبشػاىد كاػبالئػق  ،ذات األركاح اللطيفػة
اؼبأنوسػة الشػفيفة  ...إهنػػا ليسػت ألفاظػػا كعبػارات  ،إمبػػا ىػي أنسػػاـ مػن أنسػػاـ الفجػر  ،كالنػػداء مشعشػة بػػالعطر  ،أـ إنػو النجػػاء
األ ليف للقلب ؟ كاؽبمس اللطيف للركح ؟ كاللمس اؼبوحي للضمَت ؟ إنو اعبمل ؛ صبل اغببيػب اؽبػامس اللطيػف  ،اعبمػاؿ الػذم
ال يدانيو صباؿ التصورات الشاعرية الطليقة ألنو اعبماؿ اإلبداعي  ،اؼبعرب يف الوقت ذاتو عن حقيقة». 2
كمن أبػرز أنػواع اغبػذؼ بشػكل يسػًتعي االنتبػاه حػذؼ اعبمػل فهػي أكثػر ا﵀ػذكفات تػأثَتا كأدؽبػا اختصػارا كال نكػاد قبػده إال يف
كتػاب ا﵁  ،ككثػَتا مػػا يكثػػر يف أسػػلوب القصػػص القػػرآين حيػػث وبػذؼ مػػا يبكػػن أف تػػدؿ عليػػو القػرائن أك مػػارل للػػنص غػػرض يف
ذكره  ،أك أف القرآف أعرض عن التفصيالت اليت ال ضركرة ؽبا .
من ذلك مػا قبػده يف قولػو تعػاذل  :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ الزمػر  ، 9 :فالنص وبدث مقارنة بُت فريقُت ؛ أتى بوصػف أحػدنبا ،
كتغاضى عن ذكر كصف اآلخر  ،كذلك ألف النفس ال تستسيغ كجو اؼبقارنػة ؼبػا بينهمػا مػن فػرؽ  ،كمػا أف يف ذكػر الفريػق األكؿ
كحيدا تشريف كتعظيم  ،كيف حذؼ اآلخر إىانة كتبكيت .
فاغبػذؼ يصػ ّػور مػػدل إنبػاؿ ا﵀ػػذكؼ كعػػدـ االىتمػاـ بػػو مػػن قبػػل مػن ألقػػي إليػػو  ،فيػأيت اغبػػذؼ ليشػػَت إذل أنػو كمػػا كػػاف القػػوؿ

مضمرا يف كاقع اؼبرء ىذا  ،فكذلك قػد أضػمر يف اعبملػة الػيت تع ّػرب عنػو  ،مػن ذلػك قولػو تعػاذل  :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ الكهف  48 :أم قيل ؽبم  :لقد جئتمونا  ،فحذفت صبلة (

 - 1الزـبشرم  ،اؼبصدر السابق  ،ج  ، 4ص.87
 - 2سيد قطب  ،يف ظالؿ القرآف  ،مج  ، 6ص . 3903 -3902
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قيل ؽبم) لتصور لنا أهنم أنبَلُوا ىذا القوؿ كأضمركه يف أنفسهم  ،كدل يكن لو على كاقعهم أم أثر فكأهنم ظبعوا كما ظبعوا ككاف
اعبزاء من جنس العمل نويف ىذا لسع لتلك النفوس كىي يف أشد اللحظات حسما .

كمن ػ ػػو قول ػ ػػو تع ػ ػػاذل  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭼ الزمر  ، 22 :كالتقدير ؾ أفمن شرح ا﵁ صدره لإلسالـ  ،كمن ىػو قاسػي القلػب غلػيظ فحػذؼ اؼبسػند اؼبكػوف
مػن شػبو اعبملػة ليفيػػد اغبػذؼ إنبالػو كإقصػػاءه  ،ككػأف الػنفس ال تستسػيغ ىػػذه اؼبوازنػة حػىت يف معػػرض اإلنكػار  ،كلعػل يف ىػػذا
اغبذؼ سرا آخر ىو الرغبة يف أف ينصرؼ الػذىن إذل ىػذه الصػورة  -صػورة إشػراقة اؼبػؤمن كنػوره – ليمتلػئ القلػب هبػا  ،كلتبقػى
كحدىا يف التعبَت ال تنازعها أخرل.

1

ككما سبق كإف قلت فإف ىذا النوع من اغبذؼ يكثر يف القصص القػرآين فقػد ربػذؼ أكثػر مػن صبلػة  ،كمػا يف قولػو تعػاذل  :ﭽ
ﮉﮊ ﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ النمل  ، 29 – 27 :فقد حذفت أكثر من صبلة فالتقدير  :فأخذ الكتاب كذىب بػو فلمػا ألقػاه
إذل اؼبرأة كقرأتو قالت  :يا أيها اؼبأل .
كمثلػ ػ ػػو قولػ ػ ػػو تعػ ػ ػػاذل يف سػ ػ ػػورة يوسػ ػ ػػف  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭼ يوسف  ، 46 – 45 :فقد حذفت أكثر من صبلة كذلك فالتقدير  :فأرسلوه  ،فأتى يوسف  ،فقاؿ لو يوسف
افتنا
كىكذا يتواذل حذؼ الكثَت من اعبمل يف مواضػع ـبتلفػة إثػارة للتشػويق  ،كجػذبا للمتلقػي كربريكػا لذىنػو لينػدمج كليػا يف حكايػة

السرد  ،فيصَت جزءا من النص يكمل ما مت إسقاطو ككأنو يعي اغبدث  ،فيًتؾ لو الفجػوات بػُت مشػهد كمشػهد آخػر حبيػث
يبنح اػبياؿ فرصة للمشاركة دبلئها كإسباـ ما نقص من حلقات ليجتاز من مشهد إذل آخر .
فإذف للحذؼ مزايا كثَتة كلو آثاره النفسية البليغة  ،كلكن ىذا ال يعٍت أف الذكر ىبلو أيضا من اإلوباءات النفسية  ،فالػذكر ىػو
األصل كما علمنا كقد وبذؼ لتلك الغايػات الػيت بينػا بعضػها  ،فقػد يكػوف للػذكر إشػارات نفسػية تتجلػى مػن كرائػو  ،فمػن مزايػا
الذكر النفسية زيادة التأثَت أك التوضيح أك دفع اللبس كتعظيم األمر كهتويلو .
 - 1أضبد أضبد بدكم  ،من بالغة القرآف  ،ص. 97
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من ذلك قولو تعاذل  :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ النور . 2 :
فالنص كرد يف سياؽ ذكر حكم من أحكاـ ا﵁  ،كىػو جلػد الػزاين  ،كقػد كػاف يكفػي تبكيتػا كتعػذيبا كردعػا ؼبػن سػولت لػو نفسػو
فعل ىذه الفاحشة أف يذكر اغبكم كىو مئة جلدة فوحده يهز القلوب كاألجساد رعبا  ،كلكن اػبطاب القرآين أمعن يف ذكر ما
كػاف كقعػو اشػػد علػى النفػػوس فقػاؿ  ( :كال تأخػػذكم هبمػا رأفػػة) فػال ريػػب أف ىػذه سػػياط ىػذه الكلمػػات يكػوف أشػػد كقعػا علػػى
نفػػوس مػػن فعػػل ذلػػك مػػن كقػػع سػػياط اعبػػالد ؛ ذلػػك حينمػػا يعلػػم أنػػو قػػد خػػرج مػػن رضبػػة ا﵁ كىػػو اؼبوصػػوؼ بالرضبػػة  ،بػػل األمػػر
يتعػػدل ذلػػك بػػأف يػػدعو ا﵁  إذل عػػدـ الرضبػػة بػػو  ،كيزيػػد علػػى ذلػػك إمعانػػا يف التعػػذيب النفسػػي ب ػأف يقػػوؿ  ( :كال يشػػهد
عذاهبما طائفة من اؼبؤمنُت) ،ككأهنا الضػربة القاضػية لتسػقط نفػوس ىػؤالء صػرعى  ،أمػا كقػع ىػذه األحكػاـ  ،فقػد يتحمػل اؼبػرء
العذاب كاألدل  ،لكنو يعجز على أف يكوف ذلك أمػاـ مػرأل النػاس يشػهدكف ذلػو كىوانػو  ،كقػد تناقلػت األخبػار أف الكثػَتين فبػن
اقًتفػوا آثامػػا مشػػينة ـبجلػػة كالسػػرقة كالزنػػا كاػبيانػػة سػػقطوا مػػوتى قبػػل أف تنفػػذ فػػيهم األحكػػاـ ألهنػػم دل يتحملػوا مشػػاىد النػػاظرين
الشامتُت .
كمن ػػو قول ػػو تع ػػاذل  :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ طػػو  18 :فالسػ ػؤاؿ
كاف كاضحا  :كمػا تلػك بيمينػك ؟ ككػاف يكفػي جوابػا أف يقػوؿ  :ىػي عصػام  ،لكنػو زاد فػذكر  :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ،كىذا يفسر مشاعر الفرح كالغبطة الػيت كػاف عليهػا موسػى كاستئناسػو حبػديث حبيبػو ككلميػو
ككأنو ال يريد للحديث أف ينقطع .
كمنو قولو تعاذل  :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﭼ يوسػف  77 :فقد كاف يكفي أف يعػرب اػبطػاب عػن كظػم
يوسف لغيظػو بعػد أف ظبػع مػا ظبػع مػن إخوتػو فيقػوؿ  :فأسػرىا يوسػف يف نفسػو  ،كلكنػو أضػاؼ ذكػرا آخػر موازيػا للتعبػَت األكؿ
فقاؿ  :كدل يبػدىا ؽبػم  ،ليطلعنػا علػى حجػم اجملاىػدة الػيت مارسػها يوسػف  ليكػتم غيظػو كلينقػل لنػا صػورة عػن ىػذه النفسػية
القوية اؼبتحملة لألذل فلو أنو قاؿ فأسرىا يف نفسو كفقط  ،لقاؿ قائل  :لعلو قد ظهر يف مالؿبو ما يدؿ على عدـ رضاه كتقبلو
ؼبا قيل  ،فجاءت اعبملة ( كدل يبدىا ؽبم) لتدؿ على أف مغالبة يوسف لنفسو كانت عظيمة فلم يقف فقط عند حدكد عدـ الرد
على ذلك االسػتفزاز النفسػي العظػيم  ،بػل تعػداه ألف ىبفػي كػل مظػاىر ذلػك الشػعور األلػيم  ،كمػا كػاف لنػا أف نطلػع علػى ىػذه
اغبقيقة النفسية العظيمة لو سقطت تلك اعبملة من النص .
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 -3الفصل والوصل :
يعد ىذا الباب من أىم أبواب البالغة ػبفائو  ،كدقة مسالكو  ،كصعوبة مسائلو فانشغل البالغيوف بو كجعلػوه البالغػة  ،فقػالوا
يف إجابة السائل عنهػا  :البالغػة معرفػة الفصػل كالوصػل ، 1فالفصػل ىػو تػرؾ عطػف بعػض اعبمػل علػى بعػض  ،كالوصػل عطػف
بعضها على بعض بأداة لغرض بالغي  ، 2كقد ذىب بعض ا﵀دثُت إذل أف الوصل ال يقتصر على ربط اعبمل مػع بعضػها بػالواك
 ،كمػػا أف الفصػػل ال يقتصػػر علػػى طرحهػػا كأضػػافوا إذل ذلػػك أ ّف الفصػػل كالوصػػل ليسػػا ؿبصػػورين يف اعبمػػل  ،بػػل يتع ػ ّدياهنا إذل
اؼبفػردات كاؼبقػػاطع كاألجػزاء  ، 3كيسػػتخلص مػػن كػػالـ القػػدامى كجهػود ا﵀ػػدثُت يف ىػػذا البػػاب أ ّف الػربط « يصػػعب حضػػوره بػػُت

اعبمل اؼبتالضبة تالضبا كامال على مستول السطح كالعمق  ،لعدـ كجود الفػراغ الصػياغي كالػدالرل الػذم يسػمح باغبضػور  ،كمػا
يصعب حضوره بُت اعبمل اؼبنفصلة سباما ؛ ألف اغبضور كصل ينايف ىذا االنفصاؿ  ،كإمبا يكوف حضور حرؼ العطف فبكنا إذا
كقعت اعبملتاف بُت ىذين اؼبستويُت» 4على أف اؼبقصود بانفصاؿ اعبملتُت ليس انفصاال كليا  ،بل اؼبقصود ىو « أف بنية العمق
تستحضر تركيبا إضافيا أك حالة تقديرية تكوف دبثابة فاصل بُت اعبملتُت».

5

كفاعلية ىذه الظاىرة األسلوبية ليست فيما تقوـ بو من الربط اؼبيكانيكي بُت اعبمل كالعبارات حينا  ،كتركو حينػا آخػر  ،كإمبػا يف
كوهنا ظاىرة داللية خطَتة تكشف عن التفاعل السياقي بُت أجزاء النص  ، 6فالفصل كالوصل « باب يتّسع للدراسات البالغية

كالنفسية كاعبمالية كاللغوية كالفكرية ». 7

ففي الفصل كالوصل تُقطّع اعبمل دبا يالئم الشعور النفسي أك اػبفي لدل اؼبتكلم  ،كيف الوصل يُرل أف اؼبشاركة يف اغبكم جزء
السػر يف
من الداللة النفسية  ،نظرا لكوف اإلعراب فرعا من اؼبعٌت  ،كال يػنعكس اؼبعػٌت جبػالء إال مػن خػالؿ الًتكيػب  ،كىػذا ىػو ّ

ع ّد الفصل كالوصل من أ ىم أركاف البالغة العربية ؛ إذ هبذا األسلوب تتحقق حيوية اػبطاب كحقيقة العالقة بُت اؼبفهوـ كاؼبنطوؽ
كاألداء النفسي للجمل كالتعبَتات  ،فهو يُرشدنا إذل اؼبوقع النفسي لتلك األساليب اليت ينبغي الوقوؼ عندىا». 8

 - 1اعباحظ  ،البياف كالتبيُت  ،ج ، 1ص. 88
 - 2أضبد مطلوب  ،معجم اؼبصطلحات البالغية كتطورىا  ،د ط  ،مطبعة اجملمع العلمي  ،العراؽ  ، 1987 ،ج ، 3ص. 118
 - 3إبراىيم خليل  ،األسلوبية كنظرية النص  ،ط  ، 1اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر  ،بَتكت  ، 1997،ص. 142
 - 4أضبد عبد اؼبطلب  ،البالغة العربية  ،قراءة أخرل  ،ص. 322
 - 5أضبد عبد اؼبطلب  ،اؼبرجع نفسو  ،ص ف .
 - 6ناصر حامد أبو زيد  ،مفهوـ النص (دراسة يف علوـ القرآف )  ،د ط  ،اؼبركز الثقايف العريب  ، 1990 ،ص. 211-210
 - 7أبو السعد  ،األداء النفسي كاللغة العربية  ،ص. 422
 - 8أبو السعد  ،اؼبرجع نفسو  ،ص. 422
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كالقرآف الكرمي يف استخدامو ؽبػذا األسػلوب يطلعنػا علػى الكثػَت مػن اعبوانػب النفسػية  ،فػنحن عنػد قراءتنػا آليػات القػرآف قػد نقػرا
مقطعا من اآليات دكف كصل  ،فنشعر أهنا منفصلة  ،كأحيانا قد قبدىا موصولة بال فصل  ،كتارة وبدثنا عن طائفة من اؼبعاين مث
قبده ينتقل بنا إذل طائفة أخرل مقابلها فيكػوف اغبسػن مػن النػاحيتُت  ،كىػو هبػذا ال يثػَت فينػا اعبانػب العقلػي فحسػب  ،بػل يثػَت
فينا إضافة إذل ذلك اعبانب العاطفي .
كقد ذباكز عبد القاىر يف ىذا الباب حبث اؼبفردة ألنك ال ذبد مفردا إال كلو ؿبل من اإلعػراب  ،كاإلعػراب يعػٍت العالقػة كغبمػة
النس ػػب ب ػػُت الكلم ػػات يف اعبمل ػػة الواح ػػدة  ،كإذا ص ػػحت العالق ػػة اإلعرابي ػػة كاس ػػتقامت يف ذكؽ النح ػػو  ،فه ػػي تل ػػك اؼبناس ػػبة
الصػحيحة الػػيت يرضػػاىا ذكؽ البالغػة  ،كقػػد نبػػو عبػد القػػاىر مػػع ىػذا إذل ضػػركرة اؼبناسػػبة الػيت تسػػوغ ذكػػر ىػذا اللفػػظ مػػع غػػَته ،
كقرانو بو  ،مع أف النحو الذم وبيل عليو عبد القاىر ىو النحػو الػذم وبلػل طريقػة اللسػاف يف بنػاء اعبمػل مػن مفرداهتػا  ...ككمػا
ألقى عبد القاىر على عاتق النحو حبث اؼبفردات كاؼبناسبات بينها  ،ألقى على عاتقو أيضا حبث اعبمل اليت ؽبا ؿبل من اإلعراب
ألهنػا ال تكػػوف كػذلك إال كؽبػػا موقػع اؼبفػػرد  ،كحبػػث اعبمػل اؼبعطوفػػة بالفػاء كمثّ كغَتنبػػا  ،مػػن اغبػركؼ الػػيت يرشػد العطػػف هبػػا إذل
اعتبارات معنوية كاضحة كالتعقيب كالًتاخي  ،ألف ىذه االعتبارت يكتفي هبا يف ذباكر الكالـ كنسقو يف سياؽ كاحد فما دامت

ىذه اعبملة مًتتبة على تلك فهذه اعبملة تأنس هبا النّفس يف ذباكرىا كترادفها.

1

فأسػػلوب الفصػػل كالوصػػل يػػؤدم دكرا كبػَتا يف الفهػػم  ،كىػػذا ال ينطبػػق علػػى الكلمػػة كعالقتهػػا مػػع أختهػػا  ،إذ قبػػده ينطبػػق علػػى
اعبملػػة كأختهػػا  ،كعلػػى اآليػػة مػػع أختهػػا مث القصػػة أك ؾبموعػػة مػػن اآليػػات مػػع أختهػػا كقػػد يتعػػدل ذلػػك ألف يكػػوف بػػُت السػػورة
كأختها .
كقد استخدـ األسلوب القرآين حركؼ عطف كثَتة لكل منها كظيفتو  ،بعضها اسػتخدـ مػع اؼبفػردات دكف اعبمػل كبعضػها جػاء
للػربط بػػُت اعبمػػل كبػػُت اؼبفػػردات علػػى حػػد س ػواء ف كأكثػػر اغبػػركؼ ذك ػرا كاسػػتعماال كأدقهػػا مسػػلكا حػػرؼ ال ػواك مث الفػػاء ك مثّ ،
كاألمباط اؼبختلفة اليت كردت عليها ىذه اغبركؼ يف النسق القرآين توحي باف ىناؾ سرا خفيا كراء ىػذا االسػتخداـ ؛ فتػارة قبػدىا

بػػُت كػػل صػػفة  ،كتػػارة تغيػػب  ،كتػػارة تػػذكر كربػػذؼ  ،كقػػد يت ػوارد علػػى اعبملػػة القرآنيػػة ثالثػػة أك أربعػػة مػػن أحػػرؼ العطػػف  ،فبػػا
يدعونا إذل التأمل للوقوؼ على اػبلفيات النفسية لذلك اػبطاب .
فػ ػػانظر إذل العطػ ػػف بػ ػػالواك يف قولػ ػػو تعػ ػػاذل  :ﭽﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ نػوح  ، 7 :فقد توارد يف ىذه اآلية ليصور لنػا اؼبشػهد النفسػي ؽبػؤالء الكفػرة  ،كىػم يسػتجمعوف
 - 1ؿبمد أبو موسى  ،داللة الًتاكيب  ،ص. 269-268
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أقصى ما أكتوا من الطاقات كاألدكات لعدـ ظباع دعوة نبيهم  ،حىت إف شػ ّدة حرصػهم علػى ذلػك يص ّػورىا لنػا التعبػَت يف أهنػم لػو
أنو كاف بإمكاهنم كضع أصابعهم يف آذاهنم كاآلذاف يكفي يف إغالقها جزء من اإلصبع  ،فهذا حشد نفسي  ،ذبيء « الواك» يف

اصركا  ،ك اسػتكربكا ) لتسػتجمع كػل مػا لػديهم مػن طاقػات يف سػبيل اغبيلولػة دكف ظبػاع اغبػق  ،كلعػل يف اختيػار
( كاستغشوا  ،ك ّ

ليصور لنا أف ىذه الصػفات ال يًتتػب بعضػها علػى بعػض  ،إذ كأهنػا تػداخل بعضػها
حرؼ الواك دكف غَته من حركؼ العطف ّ ،
بعض  ،كطويت يف زمن كاحد بل غبظة كاحدة .

كإذ شغل النحويوف كالبالغيوف أنفسػهم يف مبحػث الوصػل بفكػرة االشػًتاؾ بػُت اؼبعطوفػات  ،أك بفكػرة اعبػامع العقلػي  ،أك حػىت
الػػونبي كاػبيػػارل بػػُت اؼبتعاطفػػات  ،فػػإف الدراسػػات اغبديثػػة تضػػعنا أمػػاـ فكػػرة ( تراسػػل ماىيػػات اؼبعػػاين) يف البحػػث عػػن أسػػلوب
الفصل يف اػبطاب القرآين خاصة  ،كيف النصوص األدبيػة عامػة  ،كىػي فكػرة تقػوـ علػى أسػاس مػن النظريػات النفسػية كالسػلوكية
يفسر جزئيات الوجود كيفهمها  ،كعليو فإهنا تنظر على اؼبتعاطفات
اليت تنظر إذل اؼبعٌت الوجودم لألشياء من خالؿ ( ٍّ
كل) عاـ ّ

على أساس البناء الداخلي الذم ينتج معٌت عاما يدركو القارئ ألكؿ كىلة  ،كىي غَت مالحظة مفردات العطف منفصلة بعضها
عن بعض ؛ ألف التغيَت يف أم جزء من السياؽ العاـ يؤثر بالضركرة يف تغيَت اؼبعٌت العاـ ضمنيا كلو كانت طبيعة اإلسناد ىي قبل

التغيَت  ،كمعٌت ذلك أف ىذه األلفاظ بدخوؽبا يف بنية جديدة كسػياؽ ـبتلػف تصػَت جػزءا مػن ك ّػل عػاـ ف كىػذا الك ّػل ىػو شػيء
غػػَت ؾبمػػوع األلفػػاظ الػػيت تكػػوف منهػػا  ،كعليػػو فػػإف اؼبتعاطفػػات اجملتمعػػة يف الػػنص غػػَت مسػػاكية يف صػػورهتا العامػػة عبزئيػػات متفرقػػة

خارج النص.

1

فقػػد تت ػوارد الفػػاء العاطفػػة مث تغيػػب فجػػأة يف إشػػارة إذل غػػرض نفسػػي حضػػورا كغيابػػا  ،قػػاؿ تعػػاذل  :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ القصػػص  ، 16 – 15:فالوصػػل بالفػػاء يف األحػػداث اؼبتعلقػػة بسػػدنا موسػػى  يصػػور سػػرعة اندفاعػػو
يصور ش ّدة حنقو على حاشية فرعوف كنقمتو على رجاالتو  ،إذ الفاء تفيد التعقيب الػذم يطػوم
لضرب الرجل القبطي  ،كمن مث ّ
الزمن كىبتصر اؼبسافات  ،يف حُت يشَت الوصػل بالفػاء يف اسػتنجاد الرجػل اإلسػرائيلي دبوسػى إذل اػبػوؼ مػن القضػاء عليػو  ،أمػا

اعبمل اليت ربدثت عن استدراؾ موسى للموقف كندمو على قتل الرجل  ،فقد جاءت من غَت رابط إال يف األخَت (ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ)  ،ككػػأف عيػػاب
 - 1عفت الشرقاكم  ،بالغة العطف يف القرآف الكرمي  ،دراسة أسلوبية  ، -د ط  ،دار النهضة العربية  ،بَتكت  ، 1981 ،ص . 142-141
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الرابط يشَت إذل سيطرة االنفعاالت اغبادة اليت غالبا ما تكػوف مصػحوبة بتػوترات نفسػية كتقطعػات داخليػة نتيجػة االرتبػاؾ كالقلػق
الناشئُت من اإلحساس باػبطأ كاسًتجاع الذات .
كمػػن النصػػوص الػػيت تسػػًتعي االنتبػػاه يف ىػػذا البػػاب قولػػو تعػػاذل  :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ
ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ الزمػػر  ، 73 – 71 :فق ػػد كردت ال ػواك يف اآلي ػػة الثاني ػػة ( كفتح ػػت) بينم ػػا كردت
األ كذل بدكهنا ( فتحت) كالتأمل يف اؼبوضعُت يرشد إذل مالحظ نفسية اقتضت اختصاص كل فريق دبا كاف عليو النظم  ،فالوصل
مناسب للمؤمنُت  ،كالفصل مناسب للكافرين  ،فحضور ( الواك) يف سياؽ اؼبؤمنُت يضيف ملحظا نفسػيا ؽبػم  ،كػأف أىػل اعبنػة
حُت يأتوهنا هبدكهنا مفتوحة  ،أم قد أعدت ؽبم من قبل .

يقوؿ ابن القيم مبينػا ذلػك  » :ىػذا أبلػغ يف اؼبوضػعُت فػإف اؼبالئكػة تسػوؽ أىػل النػار إليهػا كأبواهبػا مغلقػة حػىت إذا كصػلوا
إليهػػا فتحػػت يف كجػػوىهم فيف ػاجئهم العػػذاب بغتػػة  ،فحػػُت انته ػوا إليهػػا فتحػػت أبواهبػػا بػػال مهلػػة  ،فػػإف ىػػذا شػػأف اعب ػزاء
اؼبرتػػب علػػى الشػػرط أف يكػػوف عقيبػػو  ،كالنػػار دار اإلىانػػة كاػبػػزم فلػػم يسػػتأذف ؽبػػم يف دخوؽبػػا  ،كيطلػػب إذل خزنتهػػا أف
يبكنوىم من الدخوؿ  ،كأما اعبنة فإهنا دار ا﵁ كدار كرامتو كؿبل خواصو كأكليائو  ،فإذا انتهوا إليها صادفوا أبواهبا مغلقػة ،
فَتغبوف إذل صاحبها كمالكها أف يفتتحها كيستشفعوف إليو بأكرل العزـ من رسلو ككلهم يتأخر عن ذلك حىت تقػع الداللػة
على خاسبهم كسيدىم كأفضلهم  ،فيقوؿ (أنا ؽبػا) فيػأيت إذل ربػت العػرش كىبػر سػاجدا لربػو فيدعػو ربػو سػاجدا مػا شػاء أف
يدعػػو  ،مث يػػأذف لػػو يف رفػػع رأسػػو كأف يسػػأؿ حاجتػػو فيشػػفع إليػػو  ، يف فػػتح أبواهبػا فيشػػفعو كيفتحهػػا تعظيمػػا ػبػػاطره ،
كىذا أبلغ كأعظم يف سباـ النعمة  ،كحصوؿ الفرح كالسركر فبا يقدر خبالؼ ذلك «.

1

كمن لطائف ذلك أف الوصل كالفصل ىنا يتناسق مع ما جاء بعده فقػد خوطػب اؼبؤمنػوف بػالقوؿ  :ﯧ  ،كقػوؿ خزنػة النػار
للكافرين  :ﮩ ﮪ ﮫ  ،ليظهر من ذلػك سػر لطيػف كمعػٌت بػديع  ،كىػو أنػو« ؼبػا كانػت النػار دار العقوبػة  ،كأبواهبػا
أفظع شيء كأش ّد حرا  ،كأعظم غما يستقبل الداخل فيها من العذاب ما ىػو أشػد منهػا كيػدنو مػن الغػم كاػبػزم كاغبػزف كالكػرب
 -1ابن القيم اعبوزيو  ،التفسَت القيم  ،د ط  ،دار الفكر  ،بَتكت  ،د ت  ،ص. 460
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بدخوؿ األبواب  ،فقيل ادخلوا أبواب جهنّم صغارا ؽبم كإذالال،كخزيػا مث قيػل ؽبػم  :ال يقتصػر بكػم العػذاب علػى ؾب ّػرد دخػوؿ
فبشػركا مػن
األبػواب الفظيعػة  ،كلكػن كراءىػا اػبلػود يف النػار  ،كأمػا اعبنػة  :فهػي دار الكرامػة  ،كاؼبنػزؿ الػذم أعػ ّده ا﵁ ألكليائػو ؛ ّ
أكؿ كىلة بالدخوؿ إذل األرائك كاؼبنازؿ كاػبلود فيها. 1

كمػػا يشػػَت تغػػَت اغبػػرؼ الواصػػل يف الًتكيػػب إذل تغػ ّػَت اعبػػو النفسػػي كمػػا يف قولػػو تعػػاذل  :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
عرب عػن صبػع فرعػوف للسػحرة بالفػاء للداللػة علػى إسػراعو يف اعبمػع  ،كإسػراعو يف اؼبكػر  ،لكنػو ع ّػرب
﮳ﭼ طو  ، 60 :نرل انو ّ
عن اإلتياف ب ( مث ) إوباء بأنو دل يسػارع إليػو  ،بػل أتػاه بعػد رل كتلعػثم ، 2كىػو مؤشػر علػى االهنػزاـ النفسػي أمػاـ ربػدم موسػى
كعدـ ثقتو من سحرتو كانتصارىم .
عمػػا وبلػو ؽبػػا مػن إلقػػاء األكاذيػػب
كقػد يشػػَت تكػرار ( مث ) علػػى مسػافات قريبػػة يف الًتكيػػب إذل اضػطراب الػػنفس الكػافرة كحبثهػػا ّ

حوؿ القرآف  ،قاؿ تعاذل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭕ ﭖ ﭗ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ ﭟ ﭡ ﭢ ﭣ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ اؼبػدثر  ، 25 – 18 :فاآليات نزلت يف الوليد بن اؼبغَتة بعد أف أرسلو قومػو ﵀اججػة النػ كقػد
ذكرنا تلك اغبادثة فيما سبق  ،كالوصل بػ ( مث ) يشَت إذل أف الرجل كاف قد دخل يف صػراع مػع نفسػو  ،يقػوؿ مػع القػرآف شػيئا
 ،مث ينكص عنو فجأة ؛ ففي تكرار( مث ) إشارة إذل أنػو كػاف يكػ ّد ذىنػو  ،كيسػتجمع فكػره  ،كهبيػل النظػر  ،ليجػد هتمػة يلصػقها
بالقرآف كذبا كزركا  ،ككل ذلك ترافقو تورات شديدة يف حركػات اعبػوارح كمالمػح الوجػوه  ،أمػا الوصػل بالفػاء يف قولػو ( فقػاؿ إف
ىذا إال سحر يؤثر ) فيدؿ على أنو ؼبا خطر ببالو الوصف الشيطاين دل يلبث أف نطق بو  ،كألقاه سريعا من غَت تفكَت أك تريّث
 ،ككأنو ظفر حباجتو كحصل على مبتغاه بعد طوؿ التفكَت كش ّدة اؼبعاناة .
كقد وبدث الفصل كالوصل بُت مقاطع من النص  ،كليس بُت اعبمل أك اؼبفردات  ،ليكوف الًتكيب هبذا اإلجراء موافقا للغرض
النفسي  ،مثاؿ ذلك ما جػاء عػن أكصػاؼ الطوائػف الثالثػة ( اؼبؤمنػوف ف الكػافركف ف اؼبنػافقوف ) يف مطلػع سػورة البقػرة ف حيػث
انتقل اػبطاب القػرآين مػن ظبػات اؼبػؤمنُت إذل اغبػديث عػن إصػرار الكػافرين فجػأة فقػاؿ  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ البقرة  ، 6 :دكف أ ف يأيت برابط يصل ىذا اؼبقطع دبا قبلو فيقوؿ مثال  :كإف الذين كفركا ،
أك مث الذين كفركا  ،أك ك ّأما الذين كفركا ..اخل  ،كردبا يف ىذا االنقطػاع اللفظػي مػا يشػَت إذل انتفػاء أم صػلة بػُت ىػاتُت الفئتػُت ،
فئة مؤمنة كأخرل كافرة  ،فال التقػاء كال اتصػاؿ بػُت الفػريقُت  ،كمػع ىػذا يبكػن أف ىبػدـ الفصػل غرضػا نفسػيا آخػر كػاف قػد أثػاره

 –1ابن قيم اعبوزية  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 461
 - 2أبو السعود  ،إرشاد العقل السليم  ،ج ، 4ص. 290
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اؼبقطػػع األكؿ يف ذىػػن اؼبتلقػػي  ،كىػػو أنػػو كيػػف يتسػػٌت لقلػػوب أف تبقػػى يف عمايػػة كنػػور القػػرآف علػػى ىػػذه الدرجػػة مػػن الوضػػوح
كاإلنػػارة ؟ فتأتيػػو اإلجابػػة اغباظبػػة مػػن غػػَت فاصػػل لتبػ ّػُت أف اػبلػػل نػػاتج عػػن الػػنقص يف األفهػػاـ كالػػذىاف  ،كلػػيس عػػن الػػنقص يف

فاعلية القرآف  ،ككاف ىذا السؤاؿ الغائب عن السطح كالرابط اؼبعنوم بُت اؼبقطعُت .

أمػا حػُت ينتقػػل السػياؽ مػن الكػػافرين إذل اؼبنػافقُت فيػأيت حبػػرؼ العطػف الػواك ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ البقػػرة  ، 8 :ليقػػوؿ لن ػػا ىػػذا اغب ػػرؼ  :إف ىنػػاؾ أكاص ػػر مشػػًتكة ب ػػُت اؼبنػػافقُت كالك ػػافرين  ،فػػالنفوس كاح ػػدة
كالطبػػاع متشػػاهبة  ،كأحػػد الف ػريقُت يش ػ ّد عضػػد اآلخػػر يف الوقػػوؼ ضػػد اؼبػػؤمنُت  ،كيف التثبيػػت علػػى الكفػػر  ،بينهمػػا مػػن ركابػػط
الوصاؿ كالوالء مػا ال وبصػى  ،مثّ إف الوصػل يكػاد ينطػق  :إف اؼبنػافقُت جبنػاء يظهػركف خػالؼ مػا يبطنػوف  ،فليسػوا أحقػاء بػأف
يفردكا بالقصة  ،كيبٍت الكالـ معهم بعضو على بعض  ،بل يعطف حديثهم على حديث الكفار ليصػَت الكػالـ كاحػدا  ،كليثبػت

أف النفػاؽ ىػو أحػد مصػاديق الكفػر بػل أشػ ّد أنواعػو علػى اإلطػالؽ  ، 1كهبػذا يكػوف قػد « انضػم الشػكل علػى شػكلو  ،كعطػف
الطائفة الثالثة على أختها  ،ألهنم يف التجايف عن اؽبدل مشًتكوف  ،تتشابو قلوهبم كإف اختلفت ألسنتهم ». 2

كمن الفصل قولػو تعػاذل  :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ يوسػف ، 53 :
إحساس اؼبتكلم بتوجيو هتمة خفية إليو أدل إذل فصل اعبملػة الثانيػة ( إف الػنفس ألمػارة بالسػوء ) عػن اعبملػة األكذل ( كمػا أبػرئ
نفسي ) اليت تدفع عن النفس ىذه التهمة  ،إذ األكذل تستحضر سؤاال مق ّدرا يف العمق يتعلق بتطلع اؼبخاطب إذل معرفػة السػبب
الذم من اجلو جػاء اإلعػالف عػن عػدـ تربئػة الػنّفس عػن الوقػوع يف أسػر اؽبػول  ،كمػن اؼبعلػوـ أف السػؤاؿ كاعبػواب يفصػل بينهمػا

اكتفػاء بالربػػاط الػػدالرل اؼبوصػػل بينهمػا  ،كاؼبلحػػظ النفسػػي يف مثػػل ىػذا األمبػػوذج ىػػو افػًتاض أف يكػوف اؼبخاطػػب سػريع اغبركػػة ،
كامل اليقظة  ،فكاف غياب الرابط اللفظي عن ىذا األسلوب كالرسالة بُت اؼبخاطب كاؼبتلقي  ،طول فيها حديث الػنفس كبقػي

أثر ذلك داال عليو يف الفصل بُت اؼبتحاكرين.

3

 - 1صاحل مال عزيز  ،صباليات اإلشارة النفسية يف اػبطاب القرآين  ،ص . 249-248
 - 2عبد ا﵁ دراز  ،النبأ العظيم  ،ص. 163
 - 3ؿبمد األمُت اػبضرم  ،من أسرار حركؼ العطف يف القرآف الكرمي (الفاء كمث  ، )9ط ، 1مكتبة كىبة  ،القاىرة  ، 1993 ،ص. 110-109
333

الفصل السادس ـــــــــــــــــــــــ اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم
 -4أساليب أخرى
كما سبق كأف ذكرت فإف لعلم اؼبعاين فركعا ع ّدة  ،كال ىبلو أسلوب من أسػاليبو مػن أف وبمػل مالحػظ كإشػارات نفسػية كثػَتة ،
نذكر بعضا منها ىنا .
أ -األمر  :كىو من األساليب األساليب اإلنشائية الطلبية اليت تنطوم على أغراض بالغية كثَتة متعددة كما تتعدد أمباطو كصوره
 ،فكثَتا ما وبمل أسلوب األمر يف طياتو التحدم كالتهديد االسػتعطاؼ كغػَت ذلػك  ،كمػا يف قولػو تعػاذل  :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ البقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرة  ، 23 :إذ
يشػػَت فعػػل األمػػر ( فػػأتوا ) إذل قػػوة التحػػدم كثقػػة اؼبتحػػدم بنفسػػو  ،كتيقنػػو مػػن عجػػز اآلخػػر كعػػدـ القػػدرة علػػى االسػػتجابة ؽبػػذا
التحدم الصريح ف كما يعكس ىذا الفعل صورة اؼبتح َػدل اؼبنهػزـ كقػد ُحصػر يف الزاكيػة ككضػع أمػاـ حقيقػة ال مفػر منهػا  ،ككػأف
اؼبتحػ َّدل الضػعيف
الفعل يرسم لنا صورة اؼبتحدم كىو يف قمة االعتزاز بالنفس كالتأكد من النصر  ،كيرسم لنا يف مقابلهػا صػورة َ

الذم ال حوؿ لو كال قوة  ،مث ليأيت فعل األمر بعده ( فػادعوا شػهداءكم) ليكػوف الضػربة النفسػية القاتلػة ؽبػؤالء ،كمػا وبمػل فعػل
األمػػر اإلىانػػة كالتحقػػَت كمػػا يف قولػػو تعػػاذل ـباطبػػا العصػػاة  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ الػػدخاف  . 49 :ففعػػل
األمر ( ذؽ) وبمل يف طياتو كل معاين اإلىانة كالتحقَت  ،كتقليل الشأف بل كالشماتة من ىؤالء يف أصعب اللحظات عليهم.
كقػػد يكشػػف فعػػل األمػػر عػػن دكاخػػل النفػػوس مػػن ذلػػك قولػػو تعػػاذل :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ مرمي  5 :ففعل األمر ( ىب ) دل يكن صػروبا فمػا كػاف لزكريػا أف يػأمر ربػو كلكنػو يشػَت إذل
مشاعره كأحاسيسو كرغبتو اؼبلحة يف أف يكػوف لػو كريػث مػن بعػده  ،ككػأف فعػل األمػر يعػرب عػن غبظػة االنفجػار الػيت دل يعػد زكريػا
يطػػق معهػػا ص ػربا بعػػد أف طػػاؿ انتظػػاره للولػػد ف كلػػذلك جػػاءت االسػػتجابة الفوريػػة بعػػد ىػػذه اؼبصػػارحة النفسػػية فقػػاؿ تعػػاذل ﭽ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ مرمي 7 :

ب -النداء  :كىو أسلوب يشػكل أبػرز مظػاىر اللغػة االنفعاليػة  ،نظػر ؼبػا يف أدكاتػو مػن الصػيحات الناذبػة عػن االنفعػاؿ اغبػاد
اؼبؤديػة للوظيفػػة االنتباىيػػة كاإلفهاميػػة عنػد اؼبخاطػػب  ،كتوظػػف ىػػذه الوظيفػة االنفعاليػػة مػػن القيمػػة اإلبالغيػة كاغبػػدة التعبَتيػػة مػػا
ك ّ

الطاقة لغَتىا بو ، 1كلوجود ىذه الصلة اغبميمة اليت يعقدىا النداء بُت طريف التواصل اللغوم يُرل أنو غالبا ما يكوف متلوا باألمر

 - 1ركماف ياكبسوف  ،قضايا الشعرية  ،تر :ؿبمد الورل  ،كمبارؾ حنوف  ،ط ، 1دار توبقاؿ للنشر  ،اؼبغرب  ، 1988 ،ص . 27
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أك بالنهي  ،كقػد ثبػت يف اللغػة العربيػة « أف النّػداء إذا سػبق طلبػا كػاف داال علػى شػ ّدة اىتمػاـ اؼبػتكلم هبػذا الطلػب كحرصػو علػى
تنفيذه من جهة  ،كعلى أف األمر مقصور على اؼبنادل من جهة أخرل » .

1

فمن الظواىر األسلوبية يف اػبطاب الندائي يف القرآف أنو حينما وبكػي لنػا اغبػوار الػذم جػرل بػُت األنبيػاء كأقػوامهم  ،فإنػو ينقػل
لنا نظرة كل طرؼ ذباه الطرؼ اآلخر  ،فاألنبيػاء ىبطػابوف أقػوامهم ب ػ (يػا قػوـ) كفيهػا داللػة علػى التلطػف كالرفػق كاألدب اعبميػل
إلضافتو إذل ياء اؼبتكلم ا﵀ذكفة للتخفيػف  ،كإمبػا ينػادكهنم هبػذا األسػلوب اسػتمالة لقلػوهبم كحرصػا علػى اسػتجابتهم مػن جهػة ،
كإشعارا ؽبم هبذه الرابطة االجتماعية اليت تزيد الثقة بُت الطرفُت من جهة أخرل  ،كذلك لن كل ن يريد أف يشعر اؼبخاطبُت بأنو
منهم كأهنم منو  ،ليكوف ذلك ادعى لقبوؿ ما يطرحػو مػن أمػر أك هنػي فيمػا لػو نػاداىم بػاظبهم بأسػلوب آخػر  ،كالشػك أف ىػذه
حقيقػة ذكيػة يسػتخدمها العػػارفوف حبقيقػة النفػوس لكسػػب مشػاعر اؼبخػاطبُت كاسػػتدرار عطفهمػا ،قػاؿ تعػػاذل :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ البقػػرة  ، 54 :أمػػا ىػػؤالء القػػوـ فهػػم ينػػادكف أنبيػػاءىم بأظبػػائهم ؾبػ ّػردة مػػن كػػل الصػػفات  ،قػػاؿ تعػػاذل :ﭽ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭼ األعػراؼ  ، 138 :كلعػل خػَت مثػاؿ يوضػح ىػذا مػا جػاء يف قصػة إبػراىيم  ، قػاؿ
تعاذل  :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ مػرمي  ، 43 – 42 :فهػػذا الًتكيػػب اػبطػػايب هبمػػع بػػُت النػػداء كالبنػػوة كتظهػػر عاطفػػة ا﵀بػػة كاالح ػًتاـ
كاػبطاب اللُت لألب اؼبتجرب فتجعل اؼبتلقي يبيل بنفسو كقلبو يف صف االبن ألنو يرل كلدا بارا حريصا على أبيو مؤدبا .
ت – االس ػػتفهاـ  :يعت ػػرب االس ػػتفهاـ ع ػػامال لغوي ػػا لنق ػػل اإلحس ػػاس ، 2كذل ػػك ح ػػُت مغ ػػادرة داللت ػػو األص ػػلية إذل مع ػػاف أخ ػػرل
مسػػتخرجا مػػن السػػياؽ فهػػو كث ػَتا مػػا يلقػػي ظػػالؿ التمػػٍت القاتػػل يف مقػػاـ التفجػػع  ،كمشػػاىد اغبسػػرة  ،قػػاؿ تعػػاذل  :ﭽ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ الش ػ ػ ػػورل  ، 44 :كلعػ ػ ػ ػػل الس ػ ػ ػػر يف التعبػ ػ ػ ػػَت ع ػ ػ ػػن التمػ ػ ػ ػػٍت
باالستفهاـ ىو اإلشارة إذل ىذا األمل الذم هبوؿ يف نفوسهم ؾبسما فيها ذبسيما قويا حىت ليلتمسونو بُت ظهرانيهم .

 - 1علي عبد الواحد كايف  ،نداء اؼبخاطبُت يف اللغة القرآف الكرمي – أسراره كبالغتو – ؾبلة كلية اللغة العربية  ،ع ،1987 ،9:ص. 85
 - 2ؿبمد العيد  ،اللغة كاإلبداع األديب ،ط ، 1دار الفكر  ،القاىرة  ،1981 ،ص. 169
 - 3أضبد أضبد بدكم  ،من بالغة القرآف  ،ص . 127
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كما يشَت االستفهاـ إذل مشاعر السخرية كالغضب كما يف قولو تعاذل  :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ الصػ ػػافات  ، 93 –91 :فالطاقػ ػػة التعبَتيػ ػػة للجملػ ػػة االسػ ػػتفهامية ال تكمػ ػػن فقػ ػػط يف ص ػ ػػيغتها كال يف
مغادرهتا معناىا اغبقيقي كحسب  ،كإمبا يف تكرارىا كيف توجيو السؤاؿ إذل ما ال يعقل من األصػناـ أيضػا  ،كىػي « حالػة نفسػية
معهػػودة أف يوجػػو اإلنسػػاف كالمػػو إذل مػػا ال يعلػػم حقيقتػػو  ،كيسػػتيقن أنػػو ال يسػػمع ك ال ينطػػق  ،إمبػػا ىػػو الضػػيق دبػػا كراء اآلؽبػػة
اؼبزعومة من القوـ كتصورىم القاصر  ،كىنا أفرغ شحنة الغيظ اؼبكتوـ حركة ال قوال  ،كشفى نفسو من اؽبم كالضيق».

1

ثالثا :علم البدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
عػٍت البالغيػػوف كالنقػػاد باسػػتخالص فنػوف البػػديع  ،كإلضػػافة اعبديػػد علػى فنونػػو  ،كقػػد يكػػوف مػن بينهػػا اؼبتكلػػف الػػذم ال يػػؤدم
رسالة يف رقي األسلوب  ،كصباؿ العبارة  ،كما اشتغلوا بتجويد التعاريف  ،كذكر األقساـ  ،كربكيم العقل يف ع ّدىا  ،كتكلفوا يف
األمثلػػة  ،كقػػد شػػغلتهم التعريفػػات كاألقسػػاـ عػػن الوقػػوؼ أمػػاـ ا﵀سػػن البػػديعي يبينػػوف أس ػرار صبالػػو  ،كيظهػػركف للدارسػػُت ىػػذه
األسرار  ،فبا جعل دراسة البديع جافة ال تؤثر يف النفس  ،كال تستورل على الوجداف ،مػع أهنػا ألػواف قصػدىا الشػعراء ليملكػوا هبػا
القلوب  ،كيؤثركا هبا يف عواطف النّاس.

2

فالبػػديع علػػم تعػػرؼ بػػو الوجػػوه كاؼبزايػػا الػػيت تزيػػد الكػػالـ حسػػنا كطػػالكة ف كتكسػػوه هبػػاء كركنقػػا بعػػد مطابقتػػو ؼبقتضػػى اغبػػاؿ مػػع
كضػػوح داللتػػو علػػى اؼبػراد لفظػػا كمعػػٌت ككجػػوه البػػديع ىػػي طرقػػو كأسػػاليبو كىػػي لفظيػػة ( ا﵀سػػنات اللفظيػػة ) كمعنويػػة ( ا﵀سػػنات
اؼبعنوية).

3

لكن عبد القاىر حبث يف فنوف البديع جانب اؼبزية  ،كدل يشغل نفسو بأمر اغبدكد كالتعريفات  ،أك اؼببالغة يف البحث عن ألواف
جديدة منها  ،كجانب اؼبزية  ،نعٍت بو مزية تيلف اؼبعاين  ،كتشاكلها  ،يقوؿ عبد القاىر « :كاعلم أف فبا ىو أصل يف أف يدؽ
النظر  ،كيغمض اؼبسلك  ،يف توخي اؼبعاين اليت عرفت  :أف تتحد أجزاء الكالـ  ،كيدخل بعضها يف بعض  ،كيشتد ارتباط ثاف
احدا  ،كأف يكوف حالك فيها حاؿ الباين يضع بيمينو ىا ىنا
كضعا ك ن
منها بأكؿ  ،كأف ربتاج يف اعبملة إذل أف تضعها يف النفس ن
يف حاؿ ما يضع بيساره ىناؾ  ،كيف حاؿ ما يبصر مكاف ٍ
ثالث كرابع يضعهما بعد األكلُت ». 4

 - 1سيد قطب  ،يف ظالؿ القرآف  ،مج، 5ص.2993
 - 2عبد الفتاح الشُت  ،البديع يف ضوء أساليب القرآف  ،د ط  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة  ، 2008 ،اؼبقدمة .
 - 3عبد اؽبادم عتيق  ،علم البالغة بُت األصالة كالعاصرة  ،ط ،1دار أسامة للنشر كالتوزيع  ،عماف  ،األردف  ،2012،ص . 260
 - 4اعبرجاين  ،أسرار البالغة  ،ص. 20
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كالزـبشرم كعادتو يطبق علم عبد القاىر  ،فالفكرة كإف كانػت يف أصػلها لعبػد القػاىر  ،إال أف الزـبشػرم يكشػف عنهػا َّ
النقػاب
كىو يتناكؿ علػم عبػد القػاىر كأنػو يبػٍت بنػاءن جدي نػدا  ،ألنػو يف تدقيقػو يف ؿباسػن البػديع مػن بعػض آيػات القػرآف يػ ِربز مػن ضػركب
ػاؿ َؽبػم موسػى أَْل ُقػوا مػا أَنْػػتُم م ْل ُقػو َف فَػأَْل َقوا ِحبػا َؽبم ك ِع ِ
صػيَّػ ُه ْم
َ ُْ
االرتبػاط بػاؼبعٌت مػا يزيػد علػى عبػد القػاىر  ،ففػي قولػو تعػاذل  ﴿ :قَ َ ُ ْ ُ َ
ْ َ ُْ َ
ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ين ﴾الشعراء -43 :
ف َما يَأْفِ ُكو َف فَأُلْ ِق َي َّ
صاهُ فَِإ َذا ى َي تَػ ْل َق ُ
وسى َع َ
َكقَالُوا بعَّزةِ ف ْر َع ْو َف إنَّا لَنَ ْح ُن الْغَالبُو َف فَأَلْ َقى ُم َ
الس َحَرةُ َساجد َ

أيضػا مػع مراعػاة
 ، 46يقوؿ الزـبشرم  :كإمبا عرب عن اػبركر باإللقاء  ،ألنو ذكر مػع اإللقػاء فسػلك بػو طريػق اؼبشػاكلة  ،كفيػو ن
ِ
طر نحػا  ، 1لػذلك اختػَت (ألقػي) علػى
أهنم حُت رأكىا دل يتمالكوا أف رموا بأنفسػهم إذل األرض سػاجدين  ،كػأهنم أُخػذكا فطُرحػوا ْ
(رموا بأنفسهم)  ،ألف الغرض بياف عظَم آية موسى اليت فيها البينة اليت قصدىا بقولو  ﴿ :أَكلَو ِجْئتك بِش ٍ
يء ُمبِ ٍ
ُت ﴾ الشعراء :
َْ َُ َ
َ
ِ
ػح ٍر َع ِظػػي ٍم ﴾ األع ػراؼ :
 ، 30كينسػػجم مػػع ىػػذه الغايػػة كصػػف سػػحر سػػحرة فرعػػوف بأنػػو عظػػيم  ،فقيػػل عنػػو َ ﴿ :ك َجػ ُ
ػاؤكا بِسػ ْ
 ، 116لتظهر بذلك عظمة من يتفوؽ على ىذا السحر العظيم  ،كالدليل يف البينة ينبغي أف يكوف كاضػحا ي ِ
ػدى بظهػوره كػل
ن
َ
منصف  ،حبيث ال يبلك معو اؼبرء إذا ظهر إال اإلقرار دبقتضاه  ،ككاف من شدَّة أثػر الػدليل يف عصػا موسػى - -أف السػحرة

كأهنم يؤخذكف من غَتىم فَتموف كيقذفوف فوؽ رميهم بأنفسهم  ،كىذا ما أفاده لفظ (فألقي)  ،كيضاؼ إذل ىذه النكتة حسن
كانت (ألقي) مناسبة للسياؽ .
اعبرس الذم حصل باؼبشاكلة من حيث اللفظة  ،لذلك ْ
كما قبػد ابػن أيب اإلصػبع يشػَت إذل الثػر النفسػي للبػديع حينمػا ع ّػرؼ االنسػجاـ بقولػو  « :ىػو أف يػأيت الكػالـ منحػدرا كتحػدر
اؼباء اؼبنسجم بسهولة سبك كعذكبة ألفاظ كسالسة تأليف  ،حىت يكوف للجملة مػن اؼبنثػور  ،كالبيػت اؼبػوزكف يف كقػع النّفػوس ،

كتأثَت يف القلوب ما ليس لغَته». 2

كعليو فمهمة البديع« بالغية أصيلة ؽبا اثر توكيد اؼبعاين يف النفوس  ،كأف يضفي على تلك اؼبعاين إشراقا كصباال هبعلها سائغة يف
النفوس كالقلوب» ، 3ذلك أف قسما من طرؽ البديع يضفي على الكالـ إيقاعا موسيقيا تعشػقو األذف كسبيػل إليػو سػجايا الػنفس
كاعبناس الذم تتوافر فيو اؼبوسيقى اللفظية اليت تنسجم مع اؼبعٌت  ،كالسجع الذم يربط السياؽ الدالرل للجمل بػرابط إيقػاعي ،
هبسػد الثنائيػات الدالليػة الػيت ذبعػل
كما يتكفل قسم آخر من البديع بإثارة اؼبتلقي كمضاعفة انتباىو كبو اؼبعٌت  ،كالطبػاؽ الػذم ّ

التلقي موزعا بُت معنُت متضادين يضاعفاف من يقظة اؼبتلقي كبػو اؼبعػٌت  ،كاؼبقابلػة الػيت تكثػف التضػاد الػدالرل  ،فكلمػا اتسػعت
الثنائيات الداللية زادت الكثافة الداللية  ،كااللتفات الذم يعد منبها أسلوبيا النتقاؿ اؼبعٌت من صيغة غلى صيغة أك من زمن إذل
آخر  ،كىو انتقاؿ ارتبط دبقتضيات داللية ربفز اؼبتلقي على الكشف عن أسرار االلتفات  ،كالتورية الػيت تػوفر عنصػر اؼبفاجػأة يف
 - 1الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 4ص. 292
 - 2ابن أيب اإلصبع اؼبصرم  ،بديع القرآف  ،ص. 166
 - 3ؿبمود أبو اػبَت  ،ظاىرة البديع يف الشعر العريب  ،ؾبلة الفيصل  ،العدد  ، 105 :السنة التاسعة  ،ج ، 3ص. 66
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اؼبعػٌت حينمػا يكشػف اؼبتلقػي أف اؼبعػٌت اؼبقصػود خػػالؼ مػا يظنػو غلػى غػَت ذلػك مػػن أنػواع البػديع الػيت ربفػل باإلشػارات النفسػػية
اؼبؤثرة .
كمن أىم أنواع البديع ا﵀توية على إوباءات نفسية ما يأيت:
 -1المقابلة :
كرد يف ـبتار الصحاح للرازم أف « اؼبقابلة ىي اؼبواجهة كالتقابل مثلو».

1

كيعرفهػا الزركشػي يف الربىػػاف ىػي  » :ذكػر الشػػيء مػع مػا يوازيػػو يف بعػض صػفاتو كىبالفػػو يف بعضػها  ،كىػي مػػن بػاب اؼبفاعلػػة
كاؼبقابلة كاؼبضاربة  ،كىي قريبة من الطباؽ  ،كالفرؽ بينهما من كجهتُت :
األكؿ  :أف الطباؽ ال يكوف إال بُت الضدين غالبا  ،كاؼبقابلة تكوف ألكثر من ذلك .
كالثاين  :ال يكوف الطباؽ إال باألضداد  ،كاؼبقابلة باألضداد كغَتىا«  2.أما ابن رشيق القَتكاين فاؼبقابلة عنده ىػي  « :ترتيػب
الكالـ على ما هبب  ،فيعطي أكؿ الكالـ ما يليق بو أكال  ،كآخره ما يليق بو آخرا  ،كيأيت يف اؼبوافػق دبػا يوافقػو  ،كيف اؼبخػالف
يبا ىبالف  ،كأكثر ما ذبيء اؼبقابلة يف األضداد  ،فإذا جاكز الطباؽ ضدين كاف مقابلة». 3
كيعترب» التقابل من أبرز أساليب نظم اؼبعاين كأكضح مظاىر التناسب يف القرآف  ،كمعلوـ أف التقابل من طرؽ البياف اليت ذبد
فيها اؼبعاين معرضا للوضوح  ،كاعبماؿ  ،كاليت ذبد فيها النفوس لذة كسركرا«  ، 4كما أف اؼبقابلة طريقة من طرؽ التصوير الفٍت
يف القرآف الكرمي استخدمها لتنسيق صوره اليت يرظبها باأللفاظ  ،كقد أكثر القرآف يف نظمو من استخداـ ىذا اؼببدأ كجعلو أداة
فنية للبياف أكال  ،كللتأثَت يف النفوس ثانيا  ،حيث أف للنفوس كلعا شديدا هبذا األسلوب الذم يراعي فيو التناسب بُت األلفاظ
اؼبتقابلة  ،كما يزاؿ الناس يلتمسونو يف ـباطبا هتم ؼبا فيو من اللذة كاإلثارة  ،كؽبذا فأسلوب التقابل« دل يعد ؿبكوما بالطبيعة
البالغية اليت اشتهرت بالطباؽ كاؼبقابلة  ،أك اؼبشاكلة  ،بل أخذ يضع ىذه الطبيهة البالغية يف إطار اعبانب الفكرم للحقائق ،
كاالذباه العاطفي الوجداين النبيل لالنفعاؿ».

5

 - 1اعبوىرم  ،الصحاح  ،ج ، 5ص. 1797
 -2بدر الدين الزركشي  ،الربىاف يف علوـ القرآف  ،ـ ، 3ص. 458
 - 3ابن رشيق  ،العمدة  ،ج  ، 2ص. 15
 -4أضبد أبو زيد  ،التناسب البياين يف القرآف  ،ص. 129
 - 5حسُت صبعة  ،التقابل اعبمارل يف النص القرآين  ،ط ، 1دار اؼبنَت للطباعة كالنشر كالتوزيع  ،دمشق  ، 2005 ،ص. 253
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ىذه اؼبقابلة تطَّرد بشكل كبَت يف اػبطاب القرآين لًتسم لنا مشاىد حافلة بكل أنواع التأثَت  ،من ذلك تلك اؼبقابالت اليت
كردت يف مشاىد البعث كاغبشر  ،حينما ترتسم صورة اؼبتقُت كصورة العصاة أك صورة اؼبؤمنُت كصورة الكافرين غبظة بعثهم
كغبظة حشرىم كعند اؼبيزاف  ،إذ أف « ىناؾ ظبة كاحدة شاملة لتك اؼبشاىد  :إهنا شاىد حية منتزعة من عادل األحياء ،
مشاىد تقاس فيها األبعاد كاؼبسافات باؼبشاعر كالوجدانات  ،كاػبواطر كاػبلجات  ،كترتسم اؼبواقف كىي تتفاعل يف نفوس
آدمية حية  ،كيف شخوص من الطبيعة زبلع عليها اغبياة  ،مث تفًتؽ السمات بعد ذلك يف شىت اؼبشاىد،فال زبل هبذه السمة
األصلية الشاملة عبميع اؼبشاىد ...كظبة أخرل أصيلة يف ىذه اؼبشاىد  :إهنا صبيعا حاضرة اليوـ  ،تراىا العُت» ، 1كمن تلك
اؼبشاىد قولو تعاذل  :يٌَْوَ رَجْيَضُّ ًُجٌُهٌ ًَرَغٌَْدُّ ًُجٌُهٌ فَإَيَّب انَّزِيٍَ اعٌَْدَّ دْ ًُجٌُىُيُىْ ؤَكَفَشْرُىْ ثَعْذَ إِميَبَِكُىْ فَزًُلٌُا انْعَزَاةَ ثًَِب كُنْزُىْ
رَكْفُشًًٌََُ،ؤَيَّب انَّزِيٍَ اثْيَضَّذْ ًُجٌُىُيُىْ فَفِ سَحًَْخِ انهَّوِ ىُىْ فِييَب خَبنِذًٌَُ آؿ عمراف . 011- 01:
يتألف ىذا اؼبشهد من صورتُت متقابلتُت  ،صورة التقاة كصورة العصاة كىو مشهد مهوؿ مرعب ترتسم فيو كجوه مسودة ككجوه
مبيضة  ،كاؽبوؿ باد من ىذه اؼبقدمة السريعة اؼبلقاة يف عنف  ،فنحن يف مشهد اؽبوؿ  ،ىوؿ ال يتمثل يف ألفاظ كال يف أكصاؼ
 ،كلكن يتمثل يف آدميُت أحياء  ،يف كجوه كظبات  ،ىذه كجوه قد أشرقت بالنور  ،كفاضت بالبشر فابيضَّت من البشر
كالبشاشة  ،كىذه كجوه كمدت من اغبزف كاغربت من الغم  ،كاسودت من الكيبة كليست مع ىذا مًتككة إذل ما ىي فيو كلكن
اللذع كالتبكيت كالتأنيب أكفرمت بعد إيبانكم ؟ فذكقوا العذاب دبا كنتم تكفركف .

2

كقد أتى التعبَت القرآين يف ىذه اؼبقابلة جبميع اؼبقابالت مث جبميع الثواين مرتبة من آخرىا  ،كىذا أحد األمباط اليت تأيت عليها
3
فصل ذلك اإلصباؿ
اؼبقابلة  ،كيسمى رد العجز على الصدر  ،إذ أنو أصبل القوؿ بقولو  :يوـ تبيض كجوه ،كتسود كجوه مث َّ

بقولو   :فَإَيَّب انَّزِيٍَ اعٌَْدَّدْ ًُجٌُىُيُىْ ؤَكَفَشْرُىْ ثَعْذَ إِميَبَِكُىْ فَزًُلٌُا انْعَزَاةَ ثًَِب كُنْزُىْ رَكْفُشًٌَُ ًَ ،ؤَيَّب انَّزِيٍَ اثْيَضَّذْ ًُجٌُىُيُىْ فَفِ
سَحًَْخِ انهَّوِ ىُىْ فِييَب خَبنِذًٌَُ

 ، كاؼبقابلة يف ىذا اؼبشهد  ،كيف غَته من مشاىد البعث كاغبشر جاءت بتلقائية كعفوية ؛ إذ

أف الصورة األكذل منو سبهد للصورة اؼبقابلة  ،فالقارئ يكاد يتوقع الصورة اؼبقابلة كإف يكن عاؼبا هبا ؛ ذلك أنو دبجرد أف » تقرع
السمع أك ترتسم يف الذىن صورة من تلك الصور القرآنية ؛ إال كتوقعت اآلذاف أف تسمع  ،كاألذىاف أف تتلقى تلك الصورة

 - 1سيد قطب  ،مشاىد القيامة  ،ص. 38
 –2سيد قطب  ،يف ظالؿ القرآف  ،ـ ، 1ص. 445
 -3ىذه إحدل أقساـ اؼبقابلة اليت ذكرىا الزركشي  ،ينظر بقية األقساـ يف الربىاف  ،ـ ، 3ص. 461
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اؼبقابلة اؼبتوقعة كاذبهت البصائر كاألبصار معا إذل الصورتُت اؼبتقابلتُت تتمالىا  ،كدل يلبث أف يتجلى الفرؽ كاضحا بُت
الصورتُت  ،كبضدىا تتميز األشياء« .

1

كاؼبقابلة يف ىذا اؼبشهد ترتسم على الشكل التارل:
يوـ تبيض كجوه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كتسود كجوه
فأما الذين اسودت كجوىهم أكفرمت ...ػ ػ ػ كأما الذم ابيضت كجوىهم ففي رضبة...
كاؼبالحظ يف ىذه اؼبقابلة أنو » قدَّـ عند كصف اليوـ ذكر البياض  ،الذم ىو شعار أىػل النعػيم تشػريفا لػذلك اليػوـ بأنػو يػوـ
ظهػور رضبػػة ا﵁  ،كنعمتػو  ،كألف رضبػػة ا﵁ سػػبقت غضػبو  ،كألف يف ذكػػر ظبػة أىػػل النعػػيم  ،عقػب كعيػػد غػَتىم بالعػػذاب حسػػرة
عل ػػيهم إذ يعل ػػم الس ػػامع َّ
أف ؽب ػػم ع ػػذابا عظيم ػػا يف ي ػػوـ في ػػو نع ػػيم عظ ػػيم  ،مث ق ػػدَّـ يف التفص ػػيل ذك ػػر ظب ػػة أى ػػل الع ػػذاب تعج ػػيال
دبساءهتم« .

2

ظ فِا َجيَا َّن َى َيضْاًٌٍ ِن ْه ًُ َز َكجٍّا ِشيٍ ،
كقريب من ىذا قولو تعػاذل ً :يٌَْوَ ا ْن ِميَب َي ِخ َرشٍَ ا َّن ِزي ٍَ َك َزثٌُا َعهَاَ انهَّا ِو ًُجُاٌ ُى ُي ْى ُيغْا ٌَ َّد ٌح َؤنَا ْي َ
ًَيُنَجٍّ انهَّوُ انَّزِيٍَ ارَّمٌَا ثًَِفَبصَرِيِىْ نَب يًََغُّيُىْ انغٌُّءُ ًَنَب ىُىْ يَحْضٌٌَُالزمر. 63-63:
ففػػي ىػػذا اؼبشػػهد أيضػػا ترتسػػم صػػورتاف ؛ األكذل صػػورة العصػػاة الػػذين كػػذبوا علػػى ا﵁  ،كقػػد اسػػودت كجػػوىهم  ،كاألخػػرل
صورة التقاة  ،كقد أذىب ا﵁ عنهم اغبزف كأبػدؽبم بػدؿ اػبػوؼ كالفػزع راحػة كأمنػا  ،كاؼبقابلػة ىنػا دل تكػن ضػدية صػروبة كاؼبقابلػة
السابقة حينما قاؿ  :يٌَْوَ رَجْيَضُّ ًُجٌُهٌ ًَرَغٌَْدُّ ًُجٌُهٌ آؿ عمراف  ، 336:بل إنو حينما كصف كجػوه العصػاة بالسػواد ذكػر يف
مقابل ذلك نفي اغبزف عن التقاة بقولو  :كال ىم وبزنوف كيف نفي اغبزف نفي للسواد أيضا  ،فػإذا كػاف سػواد الوجػو عالمػة علػى
اؽبم كالغم كاػبزم كالرىق الذم قد ركب العصاة ؛ فإف بياض الوجو أكيد سيكوف عالمة للراحة كالطمأنينة اؼبفهومػة مػن قولػو كال
ىم وبزنوف .
كيف اؼبشهد اؼبوارل مقابلة لطيفة يف قولو تعاذل ًُ :جٌُهٌ يٌَْيَئِزٍ ََبضِشَحٌ،إِنََ سَثٍّيَب ََبظِشَح ًًَُ ،جٌُهٌ يٌَْيَئِزٍ ثَبعِشَحٌ  ،رَظٍُُّ ؤٌَْ يُفْعَمَ ثِيَب
فَبلِشَحٌ القيامة  ، 33-33:حيث ترقي اؼبقابلة ىنا من مقابلة الصور كاؼبعاين إذل مقابلة اغبركؼ كمقابلة اإليقاع كتتناسق كلها
يف مشهد بديع :
 - 1شفيع السيد  ،النقد األديب السيد  ،ص. 66
 – 2الطاىر بن عاشور ،التحرير كالتنوير  ،ج ، 4ص. 44
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 كجوه يومئذ ناضرة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ككجوه يومئذ باسرة إذل رهبا ناظرة ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تظن أف يفعل هبا فاقرة ،فاؼبشهد ينقل لنا صورتُت متقابلتُت  .األكذل صورة التقاة أىل السعادة كقد فاض الفرح مػن قلػوهبم كارتسػم علػى مالؿبهػم فتبػدكا
على كجػوىهم النضػارة  ،كالوضػاءة كيػف ال كىػم علػى موعػد مػع رهبػم للقائػو كالنظػر إليػو ؟  ،فسػعادهتم ال توصػف  » .إف ركح
اإلنساف لتستمتع أحيانا بلمحػة مػن صبػاؿ اإلبػداع اإلؽبػي يف الكػوف أك الػنفس  ،تراىػا يف الليلػة القمػراء  ،أك الليػل السػاجي  ،أك
الفجػػر الوليػػد أك البحػػر العبػػاب أك الصػػحراء اؼبنسػػابة  ...إذل آخػػر مطػػالع اعبمػػاؿ يف ىػػذا الوجػػود  ،فتغمرىػػا النشػػوة  ،كتفػػيض
بالسعادة  ،كترف بأجنحػة مػن نػور يف عػوادل ؾبنحػة طليقػة  ،كتتػوارل عنهػا أشػواؾ اغبيػاة  ،كمػا فيهػا مػن أدل ككػبح  ،كثقلػة طػُت ،
كعرامة غبم كدـ  ،كصراع شهوات كأىواء  .فكيف ؟ كيف هبا كىي تنظر  ،ال إذل صباؿ صنع ا﵁  ،كلكن إذل صباؿ ذات ا﵁ ؟
أال أنو مقاـ وبتاج أكال إذل مد من ا﵁  ،كوبتاج ثانيا إذل تثبيت من ا﵁ ليملك اإلنساف نفسػو  ،فيثبػت كيسػتمتع بالسػعادة الػيت
ال وبيط هبا كصف كال يتصور حقيقتها اإلدراؾ« .

1

كقػد كصػف التعبػَت القػرآين كجػػوه ىػؤالء بالنضػارة بقولػو ناضػػرة  .كلػو حبثنػا يف معػاجم اللغػة كلهػػا ؼبػا كجػدنا لفظػة يبكنهػػا أف
تؤدم كظيفة ىذه اللفظة  ،كيبكنها أف تنقػل إلينػا تلػك الصػورة الرائعػة الػيت يكػوف عليهػا ىػؤالء  ،أمػا الصػورة األخػرل فهػي صػورة
العصاة » كىي الوجوه الكاغبة اؼبنقبضة التعيسة  ،ا﵀جوبة عن النظر كالتطلػع  ،خبطاياىػا  ،كارتكاسػها ككثافتهػا كانطماسػها كىػي
اليت يشغلها كىبلع عليها البسر كالكلوحة توقعها أف ربل هبا الكارثة القاصمة للظهػر  ،ا﵀طمػة للفقػار «  ، 2كقػد كصػف التعبػَت
البس ُػر :القهػر ،
القرآين كجوه ىػؤالء بأهنػا باسػرة كالبسػر لغػة ىػو العبػوس كالتقطيػب  .جػاء يف لسػاف العػرب حػوؿ ىػذه اؼبػادة  :ك ْ

س  ،ككجػو بَ ْسػػر باسػر  ،قػػاؿ أبػػو إسػحاؽ  :بَ َسػ َػر أم نظػر بكراىػػة شػػديدة  ،كبسػر الرجػػل كجهػػو
كبَ َس َػر يَػْب ُسػ ُػر بَ ْس نػرا كبُ ُسػ ن
ػورا َ :عػػبَ َ

ورا أم كلح .
بُ ُس ن

3

كمن اؼبقػابالت الػيت تصػور حالػة النػاس غبظػة بعػثهم قولػو تعػاذل ًُ  :جُاٌهٌ يٌَْيَئِازٍ يُغْفِشَحٌ،ضَابحِكَخُ يُغْزَجْهِاشَحًًَُ،جٌُهٌ يٌَْيَئِازٍ
عَهَيْيَب غَجَشَح،رَشْىَمُيَب لَزَشَح،ؤًُْنَئِكَ ىُىْ انْكَفَشَحُ انْفَجَشَحُ عبس . 33-33:

 -1سيد قطب  ،يف ظالؿ القرآف  ،ـ ، 6ص.3770
 -2سيد قطب  ،اؼبصدر السابق  ،ـ ، 6ص . 3772
 -3ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة (بسر)  ،ـ ، 1ص. 279
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الفصل السادس ـــــــــــــــــــــــ اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم
حيث يتألف ىذا اؼبشهد من صورتُت متقابلتُت ؛ فثمة خلق سعيد قد أشعت السعادة  ،كالنػور مػن كجػوىهم يتػألقوف بػالفرح
كالبشر  ،كالقلوب مطمئنة تستشعر الرضى كاألماف  ،كتستبشر اؼبغفػرة كحسػن اعبػزاء  ،كشبػة خلػق آخػر قػد رىقػو اػبػوؼ كالرعػب
من ذلك اؼبيؿ اؼبؤدل  ،قد بدت على كجوىهم التعاسة كعلتها غربة اغبزف كالشقاء علػى مػا ىػم فيػو مػن نػدـ كحسػرة » كانظػر إذل
األلفاظ اليت كشت بظالؿ اؼبعاين كسانبت يف تلوين اللوحة كتشكيلها  ،فالوجوه مسفرة  :فمفػردة مسػفرة  ،تشػع بػالنور كالضػياء
كالتأللؤ ،كىي صفة تالزـ الصبح،كزبيل الوجوه تعكػس صبػاؿ الصػباح النػدل بنػوره الفجػرم البهيج.كانظػر إذل مفػردة  :غػربة كقػًتة
الػيت تصػػف كجػػوه الكػػافرين  :لػػًتل كجػو التقابػػل يف اللوحػػة  ،فهنػػا ظػػالؿ معتمػػة تطمػس الوجػػوه كتشػػوقها  ،فتبػػدكا قبيحػػة قميئػػة
منفردة  .مث للنظر إذل التقابل اعبميل الذم يوضح الداللة كيكشف اغبالة  :فضاحكة مستبشػرة تصػف حػاؿ اؼبػؤمنُت اؼبطمئنػُت
 ،اؼبستبشػرين  ،فػػرح كسػػعادة  ،كألػػق  ،كانطػػالؽ كأمػػل كحيػػاة طيبػػة  ،ك ترىقهػػا قػػًتة تصػػف حػػاؿ الكفػػرة الفجػػرة  ،كتصػػف قػػوة
اؽبوؿ النفسي الذم يقبض على النفوس  ،كتعكس الوجوه ذلك اؽبوؿ انقباضا كحزنا كأؼبا شديدا  .لقد ارتسػمت مالمػح كظبػات
الوجوه بُت ىؤالء كىؤالء من خالؿ األلفاظ الدالة  ،فبا تتبدل فيو الوجوه يف مساحة اللوحة كأهنا شاخصة مشخصة« .

1

كمن مشاىد اغبشر الػيت تتقابػل فيهػا صػور العصػاة مػع صػور اؼبتقػُت قولػو تعػاذل   :يَاٌْوَ َحْهُاشُ انًُْازَّمِإَ إِنَاَ انشَّحًَْابٌِ ًَفْاذًا ،
ً َغٌُقُ انًُْجْشِيِإَ إِنََ جَيَانَّىَ ًِسْدًا  مػرمي  ، 36-33:فبعػد أف تتقلػب مػوازين الكػوف ،كسبػر بالنػاس أىػواؿ عظيمػة تػدع اغبلػيم
حَتانا ،كتبدكا اػبالئق كالسكارل كماىم بسكارل كتقنع الرؤكس ،كزبشع األبصار ،كيسػتجيبوف مػذعنُت لػداعي الرضبػاف ،كتبػدكا
األرض قاعػػا صفصػػفا ال عػػوج فيػػو كال أمتػػا؛ ذبمػػع اػبالئػػق يف ا﵀شػػر حينهػػا ترتسػػم صػػورة العصػػاة كصػػورة التقػػاة لتتقابػػل هبػػذا
الشكل:
ككبش ػػر ػ ػ ػ ػ كنسوؽ
اؼبتقي ػػن ػ ػ ػ ػ اجملرمُت
إذل الرضبػاف ػ ػ ػ ػ إذل جهنم
كفػ ػػدا ػ ػ ػ ػ كردا
كالصػػور يف ى ػػذا اؼبش ػػهد تتقابػػل بش ػػكل دقي ػػق إذ كػػل لفظ ػػة يف الص ػػورة األكذل ؽبػػا م ػػا يطابقه ػػا يف الصػػورة الثاني ػػة ؛ ف ػػاؼبؤمنوف
ؾبموعوف كفدا ككجهػتهم الرضبػاف  ،كأمػا اجملرمػوف فيسػاقوف سػوؽ القطيػع ككجهػتهم جهػنم كسػاءت مصػَتا  ،كقػد » ذكػر اؼبتقػوف
 -1ؿبمد قطب  ،من صباليات التصوير يف القرآف  ،ص. 141
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بلفظ التبجيل كىم أهنم هبمعوف إذل رهبم الذم غمػرىم برضبتػو  ،كخصػهم برضػوانو ككرامتػو كمػا يفػد الوفػاد علػى اؼبلػوؾ منتظػرين
للكرامة عندىم  ،كذكر الكافركف بأهنم يساقوف إذل النار بإىانة  ،كاستخفاؼ كأهنم نعم عطاش تساؽ إذل اؼباء  ،كالورد العطاش
ألف من يريد اؼباء ال يرده إال لعط كحقيقة الورد السَت إذل اؼباء فسمى بو الواردكف « .

1

إف اؼبتأمل ؽبذا التعبَت لَتكعو ما يتكشف لػو مػن دقػة يف انتقػاء األلفػاظ اؼبشػكلة للعبػارة فتتقابػل يف اؼبعػٌت كتتنػاظر يف اغبػركؼ ،
فإذا كتبنا العبارتُت كتابة عركضية كجدنانبا متساكيتُت يف عدد اغبركؼ اؼبشكلة أللفاظهما ؛ إذ كال العبػارتُت تًتكبػاف مػن طبػس
كعشرين حرفا  ،ككالنبا يتكوف من طبسة ألفاظ كل لفظة تعادؿ اليت تقابلها يف عدد حركفها .
ىػػذه الدقػػة يف اسػػتعماؿ األلفػػاظ ال يبكػػن أف تتػػأتى إال للقػػرآف  ،حيػػث تسػػموا اؼبعػػاين كتسػػموا معهػػا األلفػػاظ أيضػػا  ،أمػػا عنػػد
البشر فردبا»عجزت اللغة عن اللحاؽ بالصورة ا﵀لقة اليت يريد اؼبتكلم أك الكاتب أف يبثها يف خياؿ السامع فاضطر أف ينزؿ عػن
بساطة خيالو ا﵀لق غباقا بكلمة تقف دكف الصورة اليت يريدىا ال هبد يف اللغة سواىا فيفسد هبا الصورة كلها  ،غػَت أف القػرآف ال
يعجزه أف تكوف الكلمة دائما يف مستول اؼبعٌت اؼبراد على أدؽ كجو  ،فهو يصعد باللغة إذل اؼبعػٌت أك الصػورة اؼبطلوبػة  ،كال ينػزؿ
باؼبعٌت أك الصورة إليها يف حاؿ من األحواؿ« .

2

قاؿ تعاذل   :يٌَْوَ َذْعٌُ كُمَّ ؤََُبطٍ ثِإِيَبيِيِىْ فًٍََْ ؤًُرِ َ كِزَبثَوُ ثِيًَِينِوِ فَإًُْنَئِكَ يَمْشَءًٌَُ كِزَابثَيُىْ ًَنَاب يُظْهًَُاٌٌَ فَزِيهًابًَ،يٍَْ كَابٌَ فِا ىَازِهِ
ؤَعًََْ فَيٌَُ فِ انْأخِشَحِ ؤَعًََْ ًَؤَضَمُّ عَجِيهًب  اإلسراء . 33-33 :
فاؼبشػهد يتػػألف مػن مقػػابلتُت اؼبقابلػة األكذل بػػُت قولػو تعػػاذل فمػن أكيت كتابػػو بيمينػو فأكلئػػك يقػرأكف كتػػاهبم كبػُت قولػػو تعػػاذل
كمن كاف يف ىذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى كأضل سبيال كىي مقابلة لطيفة ربتاج إذل نظر كتبصر  ،فاؼبشهد ينقل لنا صػورة
لتلػك الطوائػف كاألمػم حينمػا تسػتدعى للحسػاب فينقسػموف فػريقُت » فمػن أكيت كتابػو بيمينػو فسػيقرأ ىػذا الكتػاب  ،كمػن أكيت
كتابػػو بشػػمالو فهػػو أعمػػى كمػػا كػػاف يف الػػدنيا أعمػػى  ،ىػػو ضػػاؿ يف اآلخػػرة  ،كمػػا كػػاف ضػػاال يف الػػدنيا  ،كالعمػػي يػػذكر ىنػػا يف
( )3

مقابل القراءة كىي تستلزـ البصر كىي ىداية يف مقابل الضالؿ أيضا «.

كاإلتياف باسم اإلشارة بعد فاء جواب (أما) للتنبيو على أهنم دكف غػَتىم يقػرءكف كتػاهبم ألف يف اطالعهػم علػى مػا فيػو مػن فعػل
اػبَت كاعبزاء عليػو مسػرة ؽبػم كنعيمػا يتػذكر كمعرفػة ثوابػو  ،كذلػك شػأف كػل صػحيفة تشػتمل علػى مػا يسػر ،كعلػى تػذكر األعمػاؿ
 -1الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 2ص. 423
 – 2البوطي ،من ركائع القرآف  ،ص . 142
 –3سيد قطب  ،مشاىد القيامة  ،ص. 123
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الفصل السادس ـــــــــــــــــــــــ اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم
الصاغبة كما يطالع اؼب رء أخبار سالمة أحبائو كأصدقائو كرفاىة حاؽبم  ،فتوفر الرغبة يف قراءة أمثاؿ الكتب شنشنة معركفػة  ،كأمػا
الفريق اآلخر فسكت عن قراءة كتاهبم ىنا .

1

أمػا اؼبقابلػػة األخػرل فهػػي يف قولػػو تعػاذل كمػػن كػاف يف ىػػذه أعمػػى فهػو يف اآلخػػرة أعمػى كأضػػل سػػبيال  ،فػإذا كانػػت اؼبقابلػػة
األكذل قد سبت بُت صورتُت حاضػرتُت  ،فػإف ىػذه اؼبقابلػة تػتم بػُت صػورة حاضػرة اآلف  ،كاألخػرل ماضػية يف الزمػاف  ،األكذل ىػي
صورتو يف الدنيا كقد عمى عن آيات ا﵁ كدل يتبعها  ،كاألخرل صورتو يف اآلخرة غبظة اغبشر  ،كقد ذىب بصره فصار يتخبط ال
هبد من يهديو  ،كال من يهتدم بو  ،كىذه اؼبقابلػة أحسػبها ألطػف اؼبقػابالت ألهنػا سػتثَت اػبيػاؿ لتشػركو يف رسػم الصػورة فيحلػق
باحثا عن الصورتُت ليجمع بينهما كيعي معهما متأمال متدبرا .
كمن اؼبقابالت يف آيات اغبشر قولو تعاذل  :فَإَيَّب يٍَْ ؤًُرِا َ كِزَبثَاوُ ثِيًَِينِاوِ فَيَمُاٌلُ ىَابئُوْ الْاشَءًُا كِزَابثِ  ،إَِِّا ظَنَناذُ ؤَِّا يُهَابقٍ
خب ِنيَا ِخ ًَ ،ؤَيَّاب يَاٍْ
حِغَبثِ ،فَيٌَُ فِ عِيهَخٍ سَاضِيَخٍ  ،فِ جَنَّخٍ عَبنِيَخ  ،لُطٌُفُيَب دَاَِيَخ ُ ،كهٌُا ًَاشْا َشثٌُا َىنِيئًاب ِثًَاب َؤعْا َه ْف ُز ْى فِا ا ْن َإيَّاب ِو ا ْن َ
ؤًُرِ َ كِزَبثَوُ ثِهًَِبنِوِ فَيَمٌُلُ يَبنَيْزَنِ نَىْ ؤًُدَ كِزَبثِيو ً ،نَىْ ؤَدْسِ يَب حِغَبثِيو  ،يَبنَيْزَيَب كَب َذْ انْمَبضِيَخ  ،يَب ؤَغْنََ عَنٍّ يَبنِ  ،ىَهَكَ عَنٍّا
عُهْطَبَِيواغباقة  ، 33-33:فاؼبشهد يتػألف مػن صػورتُت متقػابلتُت الصػورة األكذل صػورة التقػي الفػائز  ،كقػد تلقػى كتابػو بيمينػو
كاألخرل صورة العاصي الشقي كقد تلقى كتابو بشمالو  ،كاؼبقابلة تتشكل على النحو اآليت :
ُكيت كِتَابَوُ بِيَ ِمينِ ِو ػ ػ ػ ػ ػ كأ ََّما َم ْن أ ِ
ِ
ُكيتَ كِتَابَوُ بِ ِش َمالِِو
َ
فَأ ََّما َم ْن أ َ
ِ
نت ...ػ ػ
فَػيَػ ُق ُ
وؿ َى ُاؤُـ ا ْقػَرُؤكا كتَابِي ْو إِين ظَنَ ُ

ُكت كِتَابِ ْيو َكَدلْ أ َْد ِر...
فَػيَػ ُق ُ
وؿ يَا لَْيتٍَِت َدلْ أ َ

فاألكؿ ال تكاد اؼبساحة تسعو من الفرح كالسركر كالزىو  ،كيعود مفتخرا مباه دبا كجده يف كتابو  ،أما اآلخر فاغبسرة قد علتػو،
كالندامػػة غطتػػو ؛ فهػػا ىػػو يتخفػػى مػػن اآلخ ػرين ال يػػدرم كيػػف يػػتخلص مػػن ىػػذا الكتػػاب الػػذم يفضػػحو  ،فهػػو دل وبسػػب لػػو
حساب  ،كجرس األلفاظ يشَت بتوجعو كتأؼبو كندمو .
كإيتاء الكتاب باليمُت عالمة على أنو إيتاء تكرمي كعناية كتشريف فالعرب يذكركف التناكؿ باليمُت كنايػة عػن االىتمػاـ باؼبػأخوذ
كاالعتزاز بو قاؿ تعاذل  :نَإَخَزََْب يِنْوُ ثِبنْيًَِإِاغباقة  ، 33:كقػاؿ ًَ :ؤَصْحَبةُ انْيًَِإِ يَب ؤَصْاحَبةُ انْيًَِإِ،فِا عِاذْسٍ يَخْضُاٌدٍ

 -1التحرير كالتنوير  ،الطاىر بن عاشور  ،ج ، 15ص . 170
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 الواقع ػػة  ، 33-33:كأم ػػا أى ػػل الش ػػقاكة فيؤت ػػوف كت ػػبهم بش ػػمائلهم كتط ػ ُّػَت الع ػػرب بالش ػػمائل مع ػػركؼ أيض ػػا ق ػػاؿ تع ػػاذل  :
ًَؤَصْحَبةُ انهًٍَّبلِ يَب ؤَصْحَبةُ انهًٍَّبلِ  الواقعة . 33-33:
كقريػب مػػن ىػذه اؼبقابلػػة قولػػو تعػاذل يف سػػورة االنشػقاؽ  :فَإَيَّااب يَاٍْ ؤًُرِا َ كِزَبثَاوُ ثِيًَِينِ اوِ  ،فَغَاٌْ َ يُحَبعَاتُ حِغَاابثًب يَغِ ا ًا ،
ًَيَنمَهِتُ إِنََ ؤَىْهِوِ يَغْشًُسًا ًَ ،ؤَيَّب يٍَْ ؤًُرِ َ كِزَبثَوُ ًَسَاءَ ظَيْشِه  ،فَغٌَْ َ يَذْعٌُ صُجٌُسًا ً ،يََْهََ عَعِ ًا  ،إََِّوُ كَبٌَ فِ ؤَىْهِوِ يَغْاشًُسًا ،
إََِّوُ ظٍََّ ؤٌَْ نٍَْ يَحٌُس  ،ثَهََ إٌَِّ سَثَّوُ كَبٌَ ثِوِ ثََِ ًا االنشقاؽ . 33 -3:
فالصورتاف األكلتاف اؼبتقابلتاف يف ىذا اؼبشهد نبا صورتا التقي كالعاصي حاؼبا يتسلم كل منهما كتابو حينما يرجعاف إذل رهبما :
كأما من أكيت كتابو بيمينو ػ ػ كأما من أكيت كتابو كراء ظهره
فسوؼ وباسب حسابا يسَتا ػ ػ فسوؼ يدعوا ثبورا
كينقلب إذل أىلو مسركرا ػ ػ إنو كاف يف أىلو مسركرا
فالت قي السعيد يؤيت كتابو بيمينػو كقػد جعػل إيتػاءه كتابػو بيمينػو كمػا سػبق كأف أشػرت شػعارا ؼبػا ىػو عليػو مػن السػعادة ؛ ذلػك أنػو
اشتهر أف لليد اليمٌت تناكؿ األشياء الزكية كىذا نشأ عن كوف البشر يعتربكف أف اعبانب األيبن من اعبسد أقدر كأبدر للفعػل حػىت
صاركا يعتقدكف أف الربكة منوطة باعبانب األيبن فسموا السعادة كالربكة يبنا ككظبوا ضدىا بالشؤـ .
كأما العاصػي الشػقي فإنػو سػيؤتى كتابػو مػن كراء ظهػره كىػي صػورة كمػا نػرل جديػدة صػورة إعطػاء الكتػاب مػن كراء الظهػر ،
فاؼبألوؼ يف تعبَتات القرآف ىو مقابلة اليمُت بالشماؿ»كليس يبتنػع أف يكػوف الػذم يعطػى كتابػو بشػمالو يعطػاه كػذلك مػن كراء
ظهره  ،فهي ىيئة الكاره اػبزياف من اؼبواجهة« .

1

كقػػد قيػػل  » :تفػػل يبنػػاه إذل عنقػػو كذبعػػل مشالػػو كراء ظهػػره فيػػؤتى كتابػػو بشػػمالو مػػن كراء ظهػػره كقيػػل زبلػػع يػػده اليسػػرل مػػن كراء
ظهره « .

2

كبعيدا عن حقيقة إعطاء الكتاب باليمُت  ،كشكل ذلك ،كحقيقة إعطاء الكتاب كراء الظهر  ،ككيفيػة ذلػك ؛ كبػن لبلػص إذل
حقيقة ىي اؼبرادة من ىذين التعبَت ىي حقيقة النجاة كالسعادة من الصورة األكذل  ،كحقيقة اؽبالؾ كاػبزم من الصورة الثانية .
 -1سيد قطب ،يف ظالؿ القرآف  ،ـ ، 6ص. 3867
2ػ الكشاؼ  ،الزـبشرم  ،ج ، 4ص . 198
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كالتقي سوؼ وباسب حسابا يسَتا ثو ال يلبث أف ينقلب إذل أىلو فرحػا مسػركرا ألنػو ال ينػاق كال هبػد مػا يكػره أك يسػوءه أك
ب « قالػت
يشق عليو كما يناق أصحاب الشماؿ  ،فقد ركل البخارم عن عائشة أف الن  قػاؿ  » :مػن حوسػب ُعػ ّذ َ

عائشة :فقلت  :أك ليس يقوؿ ا﵁ تعاذل  :فَغٌَْ َ يُحَبعَتُ حِغَبثًب يَغِ ًااالنشقاؽ  ، 3:قالت  :فقاؿ » :إمبا ذلك العرض
كلكػػن مػػن نػػوق اغبسػػاب يهلػػك «  ، 1كأمػػا العاصػػي الشػػقي فإنػػو حينمػػا يواجػػو باغبقيقػػة الػػيت كػػاف غػػافال عنهػػا يف الػػدنيا يعػ
غبظات من التعاسة اليت ما بعدىا تعاسة فيتوجع كيتأدل كينادم اؽبالؾ كالويل كيزداد شػقاؤه شػقاءا حينمػا يػًتؾ يف سػاحة العػرض
كحيدا ليواجهو ىذ ا اؼبصَت اؼبؤدل منفردا فال أىل لو شبة ىبففوف عنو  ،بينمػا يعػي التقػي كمػا سػبق غبظػات مػن السػعادة مػع أىلػو
كأحبائو فرحا دبا القى .
أمػػا اؼبقابلػػة الثانيػػة يف ىػػذا اؼبشػػهد فهػػي يف قولػػو تعػػاذل   :فَغَ اٌْ َ يَ اذْعٌُ صُجٌُسًاً،يََْ اهََ عَ اعِ ًا إََِّ اوُ كَاابٌَ فِ ا ؤَىْهِ اوِ يَغْااشًسًا
االنشػػقاؽ  ، 33-33:كىػػي مقابلػػة بػػُت صػػورتُت األكذل حاضػػرة كاألخػػرل ماضػػية  ،الصػػورة األكذل صػػورتو كىػػو غبظػػة اغبسػػاب
متأؼبا متوجعا مولوال  ،كصورتو األخرل كىو يف الدنيا غافال عن اآلخرة بُت أىلو مسركرا مًتفا بطرا الىيا عما ينتظره .
كما تكثر اؼبقابلة يف اؼبشاىد اليت تصور غبظة كزف األعماؿ حيث ينقسم الناس إذل فريقُت  ،فريق قد ثقلت موازينو فنجا ،
كفريق آخر خفت موازينو فهلك .
يقوؿ تعاذل ًَ  :انٌَْصٌُْ يٌَْيَئِزٍ انْحَكُّ فًٍََ صَمُهَذْ يٌََاصِينُوُ فَإًُْنَئِكَ ىُىُ انًُْفْهِحٌٌُ ًََيٍَْ خَفَّذْ يٌََاصِينُوُ فَإًُْنَئِكَ انَّزِيٍَ خَغِشًُاْ ؤَفُغَايُى
ثًَِب كَبٌَُاْ ثِأيَبرِنَب يِظْهًٌٌَُِ األعراؼ . 3- 3:
ففي ىذا اؼبشهد صورتاف متقابلتاف األكذل صورة  ،ذلك الذم قد ثقلت أعمالو يف ميزاف ا﵁  ،الذم يؤمن بػا﵁ كجػزاؤه الفػالح
 ،كأم فالح أعظم من أف يكوف يف منجى من النار ؟  ،بل كأكثر من ذلك سيناؿ اعبنة  ،كأما األخرل فصورة ذلػك الػذم جػاء
بأعماؿ زىيدة فخفت يف ميزانو  ،كقصرت دكف تبليغو مرضاة ا﵁ فخسػر  ،كأم خسػارة أعظػم مػن أف ىبسػر نفسػو فَتمػى هبػا يف
جهنم كأف وبرمها نعيم اعبنة ؟ .
كمػػن أصبػػل مػػا يبكػػن أف نالحظػػو يف أسػػلوب التقابػػل كمػػا يثػػَته مػػن ـبتلػػف االنفعػػاالت الذىنيػػة كالعاطفيػػة مػػا كرد مػػثال يف سػػورة
الضحى  ،كما تضمنتو من أفكار مستنبطة مػن معػاف متضػادة أك متشػاكلة يف أسػلوب التقابػل  ،كمػا نػراه يف ربػوؿ حػاؿ الرسػوؿ
 - 1صحيح البخارم  ،البخارم  ،كتاب العلم  ،حديث رقم ، 103ص. 23
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 مػػن اليػػتم كافتقػػاد اؼبلجػػأ األمػػن إذل اإليػواء كالرضبػػة كالعطػػف  ،كمػػن عػػدـ معرفتػػو باإليبػػاف كالقػػرآف كالنبػػوة علػػى اؽبػػدل كالرسػػالة
كتبليغهػػا  ،كمػػن الفقػػر إذل الغػػٌت  ،كبعضػػها اآلخػػر يعتمػػد علػػى األنسػػاؽ اللغويػػة كالبالغيػػة كالتصػػويرية كاإليقاعيػػة  ،كمػػا قبػػده يف
تقابل النعم للوصايا  ،فقد زبلص اليتيم من القهر  ،كالسائل من الظلم كالتسلط  ،كزبلص الرسوؿ من عدـ التصػديق إذل إثبػاهتم
لصدؽ نبوتو كىمنوا هبا .
كلو عدنا للتأمل يف العالقات اللغوية كمكونػات الػنص ابتػداء مػن كلمػة ( الضػحى ) الػيت افتتحػت هبػا السػورة  ،فهػي رمػز للنػور
الذم يتجلى بشخصية الرسوؿ الكرمي  ،ألنو مػا عػرؼ سػجودا لصػنم كمػا شػهد عليػو أحػد بالعبػث كاللهػو  ،كالسػورة كلهػا نزلػت
من أجلو  ،على عكس سورة الليل اليت نزلت يف بعض اؼبؤمنُت الذين شهدكا حالة الكفر قبل اإليباف.

1

مث لنربط أسلوب التقابل بُت (الضحى ) كبُت ( كالليل إذا سجى) فهناؾ مقابلة بُت النور يف أهبى حالتػو( الضػحى ) كالظلمػة يف
أش ػ ّدىا كثافػػة ( الليػػل إذا سػػجى ) كنبػػا تػػدالف علػػى تعاقػػب يف حركػػة الليػػل كالنهػػر  ،ؽبػػذا أقسػػم هبمػػا يف حالػػة ثبػػات حركتهمػػا
كاستمرارنبا  ،ككاف اعبواب جبملة ( ما كدعك  )...ككل من القسم كاعبواب تثبتػاف للرسػوؿ حقيقػة الرعايػة الربانيػة لػو  ،كمػن أنػو
لن يضيعو  ،أك يًتكو إذل أف تنتصر دعوتو ...
فهذه الفكرة فكرة موضوعية نفسية تقابل يف األصل حالة جزع الرسوؿ من تباطؤ نزكؿ الوحي عليو ..ماهبعلهػا فكػرة مثػَتة عاليػة
لإلدىاش ..كؽبذا دل يكن القسم بالضحى كالليل ؾبرد قسم عادم  ،اك زركشة لفظية كزينة لغوية يف تبػديل ترتيػب أحػدنبا تقػديبا
كتاخَتا  ،كما قبده يف الشعر اك الدب اعبميل

2

فأسلوب التقابل يف النص ينبهنا إذل أدؽ اؼبعاين كاألفكار  ،كيوقفنا على ألطف الصور اليت تفرض على اؼبتلقػي إدراكهػا دكف أف
يقػع يف اللػػبس أ ك الغمػػوض أك التأكيػػل البعيػد  ،ألنػػو نػػص مػػوح بوظيفتػو كىدفػػو  ،كهبػػذا يصػػبح أسػلوب التقابػػل موقػػف رؤيػػة تػػدؿ
على معرفة اليقُت يف الوقت الذم تكشف للمتلقي التصور الدقيق للوجػود كالكػوف  ،كىػذا يعػٍت أف التجربػة اإلبداعيػة يف سػورة (
الضحى ) تنبع من حاالت البناء اؼبوضوعي لألفكار يبثل ما تغوص يف أعماؽ النفس البشرية يف حػاالت مػن التػأثَت الفريػد يأسػا
كقلقا كاضطرابا كانكسارا  ،مث استبشارا ك طمأنينة  ،كىي ترقب الفوز بوعد ا﵁ يف االنتصار على الظادل  ،كؽبذا يعد النص تارىبيا
إشاريا ألنو متجدد يف األفكار كاغبدكث على السواء  ،كمتجدد يف مفهوـ الرؤية مهما كاف نوع العبارة .
جسػد
ؽبذا كلو فإف الفكرة الذىنية كالعاطفػة الذاتيػة تظهػر جبماليػات فريػدة يف أنسػاؽ التقابػل كال سػيما يف أسػلوب القسػم الػذم ّ
إشػػارة تلووبيػػة عجيبػػة ؼبػػا ربملػػو مػػن مقػػاـ التهدئػػة كاالطمئنػػاف كالتبشػػَت  ،يف الوقػػت الػػذم ضبلػػت إوبػػاء قويػػا دبحبػػة ا﵁ لرس ػولو ،

 - 1ينظر :ابن كثَت  ،التفسَت ف مج  ،4ص.525
 - 2إركين إدماف  ،الفنوف كاإلنساف  ،تر  :مصطفى حبيب  ،د ط  ،مكتبة هنضة  ،مصر  ،ص. 75
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ككراىيػة قػري كإيػذائهم لػػو قػوال كفعػ ال  ،فلػػو قػاـ أم أسػلوب آخػػر مكػاف أسػلوب التقابػػل النتهػى علػى شػػيء آخػر ...ؽبػذا فػػإف
معرفػة البػارم باؼبقػاـ كاؼبوقػف ذبلػت باسػتخداـ أسػلوب التقابػل اؼبكثػػف الػذم ينقػل فكػرة موضػوعية تارىبيػة  ،كيعػرب عػن حػػاالت
نفسية عالية اإلوباءات .

1

 -2االلتفات .
جاء يف لساف العرب البن منظور ربت مادة ( ؿ  ،ؼ  ،ت)  :لفت كجهو عػن القػوـ  :صػرفو  ،كالتفػت التفاتػا كالتّل ّفػث أكثػر

منو  ،كتل ّفت إذل الشيء  ،كالتفت إليو  :صرؼ كجهو إليو .

2

ىػذا اؼبعػػٌت اللغػوم يلتقػػي مػع التعريػف االصػػطالحي لاللتفػػات ؛ إذ يعرفػو أبػػو ىػالؿ العسػػكرم بقولػػو « االلتفػات علػػى ضػربُت :
فواحد أف يفرغ اؼبتكلم من اؼبعٌت فإذا ظننت أف يريد أف هباكزه يلتفػت إليػو فيػذكره بغػَت مػا تقػدـ ذكػره بػو  ،كالضػرب اآلخػر :أف
يكوف الشاعر آخذتا يف معٌت ككأنو يعًتضو شك كظن رادا يرد قولو  ،أك سائال يسألو عن سببو فيعود راجعا إذل ما قدمو  ..فإما
الشك عنو». 3
أف يؤكده أك يذكر سببو أك يزيل ّ
كمػا عرفػو بعضػهم بقولػو  :ىػو التحػػوؿ عػن معػٌت إذل آخػر أك عػن ضػمَت إذل غػػَته  ،أك عػن أسػلوب إذل آخػر ، 4أمػا عػن قيمتػػو
فيربزىػػا العلػػوم (ت749ق) بقولػػو  « :اعلػػم أف االلتفػػات مػػن أجػ ّػل علػػوـ البالغػػة  ،كىػػو أمػػَت جنودىػػا كالواسػػطة يف قالئػػدىا
كعقودىا» ، 5أك ىو استئناؼ نظاـ جديد يف صياغة الًتاكيب ىبالف النسق األكؿ  ،كيتصل بتوزيع كتنويع النسػق النحػوم علػى

كبو يتيح شكال بالغيا جديدا. 6
كيطالعنػا يف بػاب التنظػػَت االصػطالحي لاللتفػػات مػا قالػػو القرطػاجي يف معػرض اغبػػديث عػن بالغػػة التلقػي عنػػد العػرب قولػػو « :
كىػػم يسػػاموف االسػػتمرار علػػى ضػػمَت مػػتكلم  ،أك ضػػمَت ـباطػػب  ،فينتقلػػوف مػػن اػبطػػاب إذل الغيبػػة  ،ككػػذلك يتالعػػب اؼبػػتكلم
بضمَته فتارة هبعلو ياء على جهة اإلخبار عن نفسو  ،كتارة هبعلو كافا أك تاء فيجعػل نفسػو مقػاـ الغائػب  ،فلػذلك كػاف الكػالـ
اؼبتوارل فيو ضمَت متكلم أك ـباطب ال يستطاب  ،كإمبا يستحسن االنتقاؿ من بعضها على بعض». 7
 - 1حسُت صبعة  ،التقابل اعبمارل يف النص القرآين  ،ص. 254-248
 - 2ابن منظور  ،لساف العرب  ،مج  3 :مادة ( ؿ ،ؼ  ،ت)  ،ص. 379
 - 3العسكرم  ،الصناعتُت  ،ص. 438
 - 4فتح ا﵁ أضبد سليماف  ،األسلوبية مدخل نظرم كدراسة تطبيقية  ،ط  ، 1دار اآلفاؽ العربية  ،القاىرة  ، 2008 ،ص . 223
 - 5العلوم  ،الطراز  ،ج ، 2ص. 131
 - 6صالح فضل  ،بالغة اػبطاب كعلم النص  ،ص . 214
 - 7القرطاجٍت أبو حازـ  ،منهاج البلغاء كسراج األدباء  ،د ط  ،تونس  ، 1966 ،ص. 315
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كمن الذين تناكلوا االلتفػات السجلماسػي( ت704ق) بقولػو  « :كىػو اؼبػدعو عنػد قػوـ خطػاب التّلػوف  ،كفائػدة ىػذا األسػلوب

من النظم كالفن من البالغة استقرار السامع كاألخذ بوجهو  ،كضبل النّفس بتنويع األسلوب كطراءة االفتتاف علػى اإلضػغاء للقػوؿ
كاالرتباط دبفهومو».

1

كيعػػد االلتفػػات مػػن الظ ػواىر التعبَتيػػة الػػيت يعػػٌت علػػم األسػػلوب دبعاعبتهػػا كربليلهػػا يف لغػػة األدب  ،كالواقػػع أف ميػػداف ىػػذا العلػػم
الناشئ يف أحضاف علم الل غة اغبديث يتداخل بل كيتطػابق تطابقػا بينػا مػع ميػداف البحػث البالغػي العػريب  ،إذ إف كظيفػة كليهمػا
ىػػي عمليػػة التقػػاط االنزياح ػات أك التحػػوالت البنيويػػة يف لغػػة األدب لغػػرض الكشػػف عػػن بالغػػة كأسػػلوبية شػػحناهتا التأثَتيػػة أك
الداللية على اؼبتلقي .

2

لقد أضيف إذل االلتفات عنصر اؼبفاجأة كبذلك أصبح يش ّكل عنصرا بنيويا من خالؿ خلخلتو للتشكيل النصػي  ،كىػذه اػبلخػة
تعػػد منحػػى أسػػلوبيا  ،ألف « التػػأثَت األسػػلويب يتالشػػى حيػػث يكػػوف الًتتيػػب ترتيبػػا عاديػػا» ، 3أمػػا البنيػػة االلتفاتيػػة  ،فهػػي« الػػيت
زبالف سياؽ الكالـ الطبيعي لتحدث بذلك مفارقة شكلية تندفع كراءىا مقاصد إبالغية تتكشف يف بنية النص الداللية» .

4

كيبكػػن كضػػع االلتفػػات يف ضػػوء علػػم األسػػلوب طبقػػا لتصػػنيف االنزياحػػات الًتكيبيػػة كتأثَتىػػا يف مبػػدأم االختيػػار كالًتكيػػب يف
الوحػدات اللغويػػة تبعػػا عباكبسػوف  ،فاالنزباحػػات الًتكيبيػػة تتصػل بالسلسػػلة السػػياقية اػبطيػة لإلشػػارات اللغويػػة عنػدما زبػػرج علػػى
قواعد النظم كالًتكيب  ،مثل االختالؼ يف ترتيب الكلمات  ،كاالنزياحات االستبدالية زبرج على قواعد االختيار للرموز اللغوية

5

اللغويػة ، 5كعليػػو يعػد االلتفػػات مػن كجهػػة النظػػر األسػلوبية أسػػلوبا سػياقيا يرجػػو مػن خالؽبػػا منػػتج رسػالة مػػا إنعػاش يقظػػة اؼبتلقػػي
بواسطة تأثَتات مفاجئة صادمة غَت متوقعة .
كلقػػد أشػػار الزـبشػػرم مػػن قبػػل إذل أف االلتفػػات وبقػػق فائػػدتُت  ،إحػػدانبا عامػػة – يف كػػل صػػورة – كىػػي إمتػػاع اؼبتلقػػي كجػػذب
انتباىو بتلك النتوءات أك التحوالت اليت ال يتوقعها يف نسق التعبَت  ،كاألخرل خاصة تتمثل فيما تشعو كل صورة يف تلك الصور
– يف موقعها من السياؽ الذم ترد فيو -من إوباءات كدالالت خاصة  ،ألف الكالـ حسبو إذا نقل من أسلوب إذل أسلويب كاف
ذلك أ حسن تطرية لنشاط السامع كإيقاظا لإلصغاء إليسو مػن إجرائػو علػى أسػلوب كاحػد  ،كىػذا يػدؿ علػى أف الزـبشػرم يػدرؾ
سبامػػا أف إيقػػاظ الػػنّفس كربريكهػػا مػػن أىػػم أغػراض الكػػالـ كلػػذلك كانػػت كػػل خصوصػػية مػػن خصػػائص الصػػياغة ربػػدث لونػػا مػػن
 - 1السجلماسي ؿبمد  ،اؼبنزع البديع يف ذبنيس أساليب البديع ،د ط  ،دـ  ،د ت  ،ص. 442
 - 2حسن طبل  ،أسلوب االلتفات يف البالغة العربية  ،دط  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة 1418 ،ق 1998،ـ ،ص. 33
 - 3جاف كوىن  ،بنية اللغة الشعرية  ،تر :ؿبمد الورل  ،د ط  ،دار توبقاؿ للنشر  ،ص. 188
 - 4مازف موفق صديق اػبَتك  ،اإلعجاز البالغي يف اػبطاب القرآين ( االلتفات أمبوذجا)  ،ط  ، 1مكتبة دار البياف  ،دمشق  ، 2010 ،ص. 28
 - 5صالح فضل  ،علم األسلوب مبادؤه كجراءاتو  ،ص. 70
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التػػأثَت كاإليق ػػاظ ى ػػي خصوصػػية بالغي ػػة فبت ػػازة وبػػرص عليه ػػا اؼب ػػتكلم األديػػب  ،كم ػػا ي ػػدرؾ الزـبشػػرم ك ػػذلك أف االلتف ػػات يف
ىزا كربريكا كلو يف ىذا ربليالت جيدة كىراء قيّمة. 1
األسلوب كأنو ضربة على أكتار النّفس يزيدىا تنبها كإيقاظا أك ّ
كىػػذه العمليػػة تثػػَت يف اؼبتلقػػي ك ػوامن  ،كربػػرؾ فيػػو ن ػوازع داخليػػة  ،كتوافػػق ثقافتػػو كاسػػتعداداتو  ، 2أمػػا مػػن الناحيػػة البنائيػػة فػػإف
اػبطاب عبارة عن صبلة من اؼبنطوقات أك التشكالت األدائية اليت تنتظم يف سلسلة معينة لتنتج – على كبو تارىبي – داللة ما
 ،كربقق أثرا متعينا  ،كىبلق اػبطاب تفاعال حواريا مع اجملاؿ االجتمػاعي الػذم يعػد مهػادا لتلقػي موضػوعو  ،فيتجػادؿ مػع غػَته
من اػبطابات  ،كيشتبك مع كعي اؼبخاطبُت يف ؿباكلة لدفعهم إذل حقل قناعتو . 3
كاػبطػػاب االلتفػػايت مػػن « التصػػرفات الػػيت ربػػدث يف الػػنظم بالغػػة كدقػػة كصبػػاال » ، 4ألنػػو « لػػوف مػػن أل ػواف الصػػياغة يعػػُت ذا
اؼبوىبة الصادقة على اإلوباء بكثَت من اللطائف كاألسرار  ،كيلفت النفس اؼبتلقية الواعية إذل كثَت من اؼبزايا  ،ككلما أمعنت النظػر
يف مواطنو من الكالـ الرفيع بانت لك كجوه من اغبسن تزيدؾ إحساسا بقدرتػو التأثَتيػة يف اجملػاؿ النفسػي »  ، 5إذ فيػو « ذبديػد
لنشػػاط السػػامع كإثػػارة النتباىػػو ؼبعػػٌت يوليػػو اؼبػػتكلم اىتمامػػا خاصػػا  ،كيريػػد مػػن اؼبخاطػػب أف يتلقػػاه مصػػغيا إليػػو متفػػتح الوجػػداف
الستقبالو  ،فيلجأ ؽبذا األسلوب ليحقق لو ما يريد من تأكيد للمعٌت كتثبيتو »  ، 6فإذف االلتفػات كظػاىرة أسػلوبية دل يعػد ينظػر
ؽبا نظرة القدماء على أنو يؤتى بو يف الكالـ من اجل تطرية نشاط السامع  ،كدفع اؼبلل عن اؼبتلقي  ،كضبلو على حسن اإلصغاء
إذل اؼبتكلم  ،فإنو يف نظر ا﵀ديث « ليس حيلة من حيل جذب اؼبتلقػي كتشػويقو ؛ ألف ماوبػدث فيػو مػن اكبػراؼ عػن النّسػق ،
اك انتقاؿ يف افَتاد الكالمي من صيغة على صيغة ليس انتقاال استطراديا  ،كليس تعليقا على ماقيل أك حدث  ،كليس استشهادا
بطرفة أك ملحة  ،أك ماشابو ذلك من كسائل تطرية نفس اؼبتلقي كالًتكيح عنو  ،كإمبا ينحصر األمػر يف بيػاف معػٌت علػى قػدر كبػَت
غَت اغبادث يف النّسق اللغػوم للخطػاب » 7ؼبػا لػو
الرىافة كاػبفاء  ،ال يلفت اؼبتلقي إليو  ،أك إذل البحث عنو  ،إال إدراكو للتّ ّ
من ّ
من مالؾ الذكؽ السليم كالشعور الصادؽ  ،فااللتفات « من الفنوف البالغية اليت ربدث يف النفس كقعا خاصا فتحرؾ اؼبشاعر ،
كتبعث على التفكَت كالتأمل  ،ككأهنا تأخذ بت البيب اؼبتتبع تقف بػو عنػدىا  ،ألف يف صػيغة االلتفػات حركػة انتقاليػة بػُت مػا قبلهػا

 - 1ؿبمد أبو موسى  ،البالغة القرآنية يف تفسَت الزـبشرم  ،ط  ، 2دار التضامن  ،القاىرة  ،د ت . 443 ،
 - 2ؿبمد بركات ضبدم  ،بالغتنا اليوـ بُت اعبمالية كالوظيفية  ،ص . 113
 - 3كليد منَت  ،النص القرآين من اعبملة إذل العادل  ،اؼبعهد العاؼبي للفكر  ،ص . 17
 - 4عبد القادر حسُت  ،أثر النحاة يف البحث البالغي  ،ص. 291
 - 5ؿبمد أبو موسى  ،خصائص الًتاكيب  ،ص. 194
 - 6عبد الغٍت ؿبمد سعيد بركة  ،أسلوب الدعوة القرآنية  ،ص. 331
 - 7عز الدين إظباعيل  ،قراءة جديدة لًتاثنا النّقدم  ،ص . 879
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كما بعدىا »  ، 1كالدليل على صباؿ ىذا األسلوب بأنو فبػا يػرد يف كػالـ العػرب كأشػعارىا  ،فتعػرؼ بػو كقػدرهتا علػى التصػرؼ يف
أقطار الكالـ  ،كالفسح يف أعطاف اػبطاب

2

إف كظػائف اػبطػػاب اال لتفػػايت تبعػػا لػػذلك كثػػَتة يف القػػرآف الكػػرمي يقودىػػا اؼبعػػٌت أك الداللػػة  ،كالػػيت تكمػػن داخػػل بنيػػة اػبطػػاب
كخارجػػو  ،فأمػػا داخػػل اػبطػػاب مػػن خػػالؿ اؼبعػػٌت  ،كأمػػا خػػارج اػبطػػاب فمػػن الداللػػة  ،كىػػذه الوظػػائف ىػػي الشػػفرة  ،الػػيت مػػن
خالؽبا يتم اإليصاؿ  ،كىي تسعى إذل تأسيس سياؽ ؽبػا  ،كىػذا السػياؽ الػذم تسػعى إليػو ىػو األمبػوذج الػدالرل أك القصػدم
الذم يؤسس اػبطاب ألجلو  ،كىػو أمبػوذج ينشػأ يف طيػات حركػة العالقػات اؼبتبادلػة أك اؼبتحولػة بػُت الػدكاؿ االلتفاتيػة اؼبلتفػت
عنػػو – اؼبلتفػػت إليػػو ضػػمن بنيػػة تؤسسػػها الصػػورة االلتفاتيػػة كالػػيت تقػػع يف أمبػػاط ثالث ػة الضػػمائر – الفعػػل – العػػدد  ،كأمبػػاط
اعبمل

3

كهبذا يصبح العمل دبجملو إشارات داللية  ، 4من خالؿ ما وبدثو اػبطػاب االلتفػايت مػن تغيػَتات تركيبيػة علػى الػداؿ

الداؿ اللغوم اؼبرئي  ،كاؼبعٌت ىو الذم تطلب ىذا التغيَت كالتبديل كمػا اؼبعػٌت إال عالقػة بػُت الػداؿ كاؼبػدلوؿ  ، 5فالصػورة الًتكيبيػة
لاللتفػػات تعمػػل علػػى تأديػػة اؼبقاصػػد  ،ككػػل جػػزء مػػن التشػػكيل ال يقصػػد كحػػده  ،كإمبػػا يقصػػد مػػؤثرا يف األج ػزاء األخػػرل مػػن
اػبطاب.
كأمثلػة ذلػك كثػػَتة يف التفاتػات القػػرآف الكػرمي كاألخبػار عػػن أحػداث ككقػػائع يػوـ القيامػة  ،أك كػػل مػا يتعلػػق بػاألمور اؼبوجػػودة يف
علػم الغيػػب  ،كىػػي تراعػػي نفسػػية اؼبتلقػػي كمنزلتػػو اػبطابيػػة كمسػػتول إدراكػػو  ،كظػػركؼ تلقػػي اػبطػػاب حػػىت يسػػتطيع اػبطػػاب أف
يؤدم دكره اؼبطلوب يف التأثَت كإثارة االنفعاؿ الالزـ الزباذ اؼبوقف اؼبناسػب  ، 6فااللتفػات مػن األشػكاؿ الػيت ربػدث يف الػنفس
حركة اال نتباه قصدا  ،ليتقرر فيها ما تلتفػت إليػو تنشػيطا لػداعي التػأثر بػو  ،كىػو يف الكػالـ كمػا ىػو يف األجسػاـ  :ربويػل كجهػة
إذل كجهة أخرل غَت ما ينتظر اؼبخاطب ،ك« اعبملة القرآنية تتبع اؼبعٌت النفسي  ،فتصوره بألفاظها  ،لتلقيػو يف الػنفس  ،حػىت إذا
اسػتكملت اعبملػة أركاهنػا  ،بػػرز اؼبعػٌت ظػاىر فيػو اؼبهػػم كاألىػم  ،فلػيس تقػػدمي كلمػة علػى أخػرل صػػناعة لفظيػة فحسػب  ،كلكػػن
اؼبعٌت ىو الذم جعل ترتيب اآلية ضركرة ال معدل عنو  ،كإال اختل كاهنار ».

7

 - 1قاسم أضبد  ،فن االلتفات يف البالغة العربية  ،رسالة ماجستَت  ،قسم اللغة العربية  ،كلية اآلداب جامعة اؼبوصل  1988 ،ـ  ،ص. 24
 - 2ؿبمد حسن شرر  ،دراسات بالغية يف القرآف الكرمي كاغبديث النبوم  ،ص . 76
 - 3ؿبمد عبد اؼبطلب  ،البالغة كاألسلوبية  ،ص. 204
 - 4عبد ا﵁ الغذامي  ،اػبطيئة كالتكفَت  ،ص. 110
 - 5عبد السالـ اؼبسدم  ،األسلوبية كاألسلوب  ،ص. 38
 - 6كماؿ عز الدين  ،اغبديث النبوم الشريف من الوجهة البالغية  ،دار اقرأ  ،ص . 346
 - 7أضبد أضبد بدكم  ،من بالغة القرآف  ،ص. 105
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إف االلتفات هبذه اؼبفاىيم الوظيفية ليس لعبة لفظية ؾبردة كإمبا آلية ربسُت كتفهيم كبياف مقصػودة يف اػبطػاب القػرآين  ،لػذلك
فقد شكل ظاىرة كاضحة اؼبعادل يف القرآف الكرمي  ،كإف « مفهوـ الظاىرة يف علم األسلوب يشَت إذل اؼبلمح التعبَتم البارز الذم
يؤدم كظيفة داللية تفوؽ ؾبرد دكره اللغوم كيقتضي ىذا أف يكوف للملمح نسبة كركد عالية يف النص ذبعلو يتميػز عػن نظػائره يف
اؼبستول كاؼبوقف  ،كأف يساعدنا رصده على فك شفرة النص كإدراؾ كيفية أدائو لداللتو » . 1
من ذلك قولو تعاذل  :ﭽﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ يػونس  22 :فقػد التفػت مػن اػبطػاب يف قولػو (
كنتم) إذل الغيبة يف قولو ( هبم) كقد حقق ىذا االلتفات غايات عدة منها  ،أهنػم ؼبػا كػانوا يف الفلػك كىػي راسػية هبػم خوطبػوا ،
فلمػػا جػػرت هبػػم كابتعػػدكا إذل داخػػل البحػػر الءـ أف يلتفػػت مػػن خطػػاهبم إذل الغيبػػة  ،كأهنػػم كقػػت الركػػوب استحضػػركا اػبشػػوع ،
كذكركا ا﵁ ألهنم خافوا اؽبالؾ كتقلب الرياح  ،فخوطبوا عندئذ كنودكا نداء اغباضرين فلما جرت هبػم دبػا تشػتهي أنفسػهم ( بػريح
طيبة) كامنوا اؽبالؾ  ،دل يبق حضورىم  ،كتلك عػادة اإلنسػاف إنػو إذا أمػن غػاب  ،كنسػي خالقػو  ،فلمػا غػابوا عنػد جػرم الفلػك
هبم بريح طيبة  ،التفت عنهم  ،إذا دل يعودكا أىال لن ىباطبوا ،كما ينبئ االلتفات حباؿ ىؤالء  ،فهم إذا أصاهبم ضػر دعػوا رهبػم
 ،فػإذا قبػاىم بغػوا يف األرض بغػػَت اغبػق  ،فػاؼبالئم أف يلتفػػت عػن خطػاهبم  ،كأف ربكػػى قصػتهم تشػهَتا هبػػم كتعجيبػا مػن شػػاهنم
كعظة كاعتبارا ؼبن أراد أف يعترب كيتّعظ  ،كلو استمر على اػبطاب لفاتت تلك الفائدة .
قصتهم لغَتىم  ،إذ إف ىذه الطبائع العجيبة جديرة بأف تذاع كتركل .
كما يف ىذا االلتفات تشهَت هبؤالء بأف ركل ّ
كمنو قولو تعاذل  :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ اؼبؤمنوف  ، 99 :فالسياؽ كاف يتستدعي ( ارجعٍت)  ،كقد
رأل اؼبفسػركف أف ىػذا العػدكؿ ناسػب كػوف ا﵀تضػر إمبػا ىباطػب ربّػػو بصػيغة اعبمػع للتعظػيم علػى عػادة العػرب يف ـباطبػة األكػػابر

كاؼبلوؾ  ،كيرل بعضهم أنو نادل ربّو مستغيثا إيّاه أكال  ،مث خاطب اؼبالئكة بصيغة اعبمع  ،كيقوؿ آخركف عن ذلك يدؿ علػى
رب ارجعٍت ارجعٍت ارجعٍت ، 2لكن من ا﵀دثُت من رأل تعليال نفسػيا مفػاده أف الكػافر إذا
تكرار الفعل من ا﵀تضر ككأنو قاؿ ّ :
الش ػ ّدة  ،كيف ىػػذا يقػػوؿ السشػػهيلي  « :ىػػو قػػوؿ مػػن حض ػرتو
حػػاف احتضػػاره كقػػع يف حػػَتة مػػن أمػػره  ،ال يػػدرم مػػاذا يقػػوؿ مػػن ّ

الش ػػياطُت كزباني ػػة الع ػػذاب  ،ف ػػاختلط كال ي ػػدرم م ػػا يق ػػوؿ م ػػن الش ػػطط ،كق ػػد اعت ػػاد أمػ ػرا يقول ػػو يف اغبي ػػاة  ،م ػػن ّرد اؼب ػػر عل ػػى

اؼبخلػػوقُت» ، 3فالع ػػدكؿ ع ػػن ضػػمَت اإلف ػراد إذل ض ػػمَت اعبمػػع يش ػػَت إذل كاق ػػع نفػػوس انتاهب ػػا اػب ػػوؼ  ،كأشػػرفت عل ػػى اؽب ػػالؾ ،
فالتبست عليها األمور  ،كاختلطت يف تنظيم األلفاظ .
 - 1صالح فضل  ،إنتاج الداللة األدبية  ،مؤسسة ـبتار للنشر كالتوزيع  ،ص . 257
 - 2البقاعي برىاف الدين إبراىيم بن عمر  ،ط  ، 1دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ،لبناف  ، 1981 ،نظم الدرر يف تناسب اآليات كالسور  ،ج ، 5ص. 221
 - 3الزركشي  ،الربىاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 2ص. 325
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قػ ػ ػػاؿ تعػ ػ ػػاذل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ فصػلت  ، 39 :فقػػد التفػػت مػػن سػػياؽ الغيبػػة الػػذم بػػدأه بقولػػو ( كمػػن آياتػػو )..إذل سػػياؽ الػػتكلم بقولػػو (
أنزلنا) ككاف األصل أف يقوؿ ( أنزؿ) إال أف النص التفت عن لغة اػبطاب األصلية لغرض بالغي يتعلػق ببيػاف قػدرة ا﵁  علػى
نقل سكوف األرض إذل حالة اغبركة اغبية  ،فكاف الضمَت ( نػا) للمػتكلم فاعليػة السػياقية لبيػاف قدرتػو علػى إحيػاء ىػذه األجسػاد
بعد موهتا .
كق ػػد وب ػػدث االلتف ػػات يف الع ػػدد كمث ػػل قول ػػو تع ػػاذل  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭼ غافر  ، 67 :فاؼبطابقػة اللغويػة تقتضػي لفظػة أطفػاال  ،فيقػوؿ ج ليخػرجكم أطفػاال ) لكنػو عػدؿ عػن صػيغة اعبمػع إذل
صيغة اؼبفرد  ،كإف كاف غاية ذلك تصغَت شأف اإلنساف كربقَت أمره إال أف األمر ال ىبلو من إشارة نفسية لطيفة يف ىذا االنزياح،
إذ تتحدث اآليػة عػن األطفػاؿ يف أكؿ عهػدىم باغبيػاة حػُت ىبرجػوف إليهػا صػبية ُرضػعا  ،كىػم يف ىػذه اغبػاؿ صبػع عػدد  ،لكػن
ظباهتم النفسية كصفاهتم الشخصية تلتقي يف فرد كاحد حقيقة كمعٌت حيث الرباءة كالصفاء كالفطرة السليمة البيضاء  ،كيتوحدكف

يف سػ ّػر الوجػػود كحكمػػة اػبلػػق  ،ككػػأف صػػيغة اإلف ػراد تقػػوؿ  :مهمػػا تعػػددت صػػورة األطفػػاؿ كتباينػػت أل ػواهنم ،كزبػػالف آبػػاؤىم
كأمهاهتم فإهنم ال يتخالفوف كال يتفاكتوف يف حقيقة نفوسهم  ،فالطفل إذف بلفظ اإلفراد أحق هبػذا اؼبقػاـ كأصػلح لػو مػن اسػتمرار
النسق على اعبمع ؛ ألنو يوحي بإفراده ماال يوحي جبمعو. 1
كمػػن أمباطػػو كمػػا ذكرنػػا سػػابقا أف يُلتفػػت مػػن صبلػػة إذل صبلػػة  ،كقولػػو تعػػاذل :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﭼ
ىود  ، 10 – 9 :فقد التفت السياؽ من اعبملة الفعلية ( أذقنا – نزعنا) إذل اعبملػة االظبيػة ( إنػو ليػؤس كفػور) الواقعػة يف جػواب
الشػرط  ،كىػذا بػػدكره ىبتلػف عػػن جػواب الشػرط يف اآليػػة الثانيػة  ،حيػػث كقعػت اعبملػة الفعليػػة ( ليقػولن ذىػػب السػيئات عػػٍت )
جوابا للشرط  ،على الرغم من أف السياؽ العاـ كاحد يتح ّدث عػن طبيعػة اإلنسػاف يف السػراء كالضػراء كيف النعمػة كالنقمػة  ،كردبػا
يعود ىذا االختالؼ األسلويب على مراعاة اعبانب النفسي ؽبؤالء  ،ألف اعبملة االظبية بداللتها على الثبات تشَت إذل االستسالـ
الذم هبعل اإلنساف لصيقا دبكانو ال يػربح كقػت الشػدائد  ،كمػا أف اعبملػة الفعليػة إشػارة إذل اغبركػة كالنشػوة الػيت ذبعػل اؼبػرء يبػرح
تغَت يف مبط اػبطػاب ليكػوف مواكبػا ؼبػا
كيسرح كقت ذىاب ّ
تغَتت كضعيات النفوس صاحبها ّ
الشدائد كاالستبشار باػبَت  ،فلما ّ

حدث .

 - 1علي النجدم ناصف  ،مع القرآف يف دراسة مستلهمة  ،د ط  ،دار اؼبعارؼ  ،القاىرة  ، 1981 ،ص . 180
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كيف اؼبش ػ ػػهد اؼبػ ػ ػوارل التف ػ ػػات ص ػ ػػادـ مف ػ ػػاجئ  ،ق ػ ػػاؿ تع ػ ػػاذل  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ التوب ػ ػ ػػة  ، 35 :فػ ػ ػ ػػالنص يبػ ػ ػ ػػُت حػ ػ ػ ػػاؿ
األحبػػار كالرىبػػاف مػػن اليهػػود الػػذين يتخػػذىم اليهػػود كالنصػػارل آؽبػػة مػػن دكف ا﵁ كيفضػػح أمػػرىم  ،كأهنػػم يػػأكلوف أم ػواؿ النػػاس
بالباطل  ،مث يتجو اػبطاب لبياف عقوبػة مػن يكنػز األمػواؿ كال ينفقهػا يف سػبيل ا﵁ بالًتىيػب كالوعيػد  ،كتسػوؽ ىػذا الًتىيػب يف
صورة مفزعة ربذيرا منو  لعباده علهم هبنبوف أنفسهم ىذا اؼبصَت .
كعند النظر يف شكل البنية ؽبذه الصورة االلتفاتية بركز عنصر الصػورة الكنائيػة يف سػياؽ الصػورة األكؿ ( اؼبلتفػت عنػو ) كذلػك يف
قولو  ( :فتكول هبا جباىهم كجنوهبم  )..إذ إف التعبَت بالعضاء الثالثة كناية عن مشوؿ العذاب لكل اعبسم ألهنا تستغرؽ جهاتو
كلها  ،كالتعبَت بالصورة أبلغ بتصويرىا اؼبعٌت  ،كإلبرازه ىنا ليفزع من زبيلو اؼبمسكوف عن اإلنفاؽ  ،كقد يكوف سبب التعبَت هبذه
األعضاء كوهنا الرتباطها بالتمتع باؼباؿ الكنوز .
كنلحظ أف التعبَت بنسق الفعل اؼبضارع بقولو ( تكول ) يوحي بش ّدة األدل كيعمل على استحضار الصورة  ،ككأهنا ماثلة زيادة يف
الًتىيب دبا تثَته من فزع كىلع يف القلوب  ،ىذا بالنسبة لسياؽ الصورة األكؿ .
أما بالنسبة لسياؽ الصورة الثاين سياؽ التحوؿ كالذم يبثل بؤرة الصورة االلتفاتية  ،قبد تضػافر ؾبموعػة عناصػر بالغيػة كبنيويػة يف
متجسػػدة يف قولػػو ( فػػذكقوا) كىػػي مػػن نػػوع
تشػػكيل ىػػذا السػػياؽ كيف طليعػػة ىػػذه العناصػػر عنصػػر الصػػورة االسػػتعارية  ،كىػػي
ّ
االسػتعرة اؼبكنيػة  ،فالعػذاب ال يػذاؽ كلكنػو اسػتعارة عػن اإلحسػاس بالعػذاب  ،كمػن العناصػر الػيت قػدمت اؼبشػهد ( ىػذا) الػذم

يسػتعمل لإلشػػارة إذل القريػػب  ،كجػاءت فاعليتػػو البنائيػػة لتضػػفي طابعػا دالليػػا للػػنص  ،تتمثػػل يف زبييػل أف العػػذاب قريػػب حاضػػر
يشػػار إليػػو  ،كمػػا أسػػهم عنصػػر اإلهبػػاز باغبػػذؼ يف بنػػاء الصػػورة االلتفاتيػػة يف قولػػو ( فػػذكقوا مػػا كنػػتم تكنػػزكف) كالتقػػدير علػػى
مستول البنية العميقة  ( :فذكقوا جزاء ما كنتم تكنزكف) كاغبذؼ أبلغ ألنو هبعل اؼبذاؽ ىو ما كنزكه نفسو ال جزاؤه .

1

كيف اآليػ ػػة اؼبوليػ ػػة التف ػ ػػات عجيػ ػػب  ،يقػ ػػوؿ تع ػ ػػاذل  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ اغبج  ، 25 :فقد حدث
يف اآلية انزياح ـبتلف إذ انتقل السياؽ من اغبديث عن الغيبة إذل اغبديث عن اؼبتلكم ( كفركا – نذؽ)  ،كما انتقل مػن سػياؽ
اؼباضي ( كفركا  ،جعلناه ) إذل اؼبضارع ( يصدكف ) إذل سياؽ اؼبستقبل ( يرد  ،نػذؽ)  ،كفيهػا يقػوؿ ابػن األثػَت  « :فإمبػا عطػف
اؼبستقبل على اؼباضي  ،ألف كفرىم كاف ككجد  ،كدل يستجدكا بعده كفرا ثانيا  ،كصدىم متجدد على األياـ دل يبض كونو  ،كإمبا
 - 1مازف موفق صديق اػبَتك  ،اإلعجاز البالغي يف اػبطاب القرآين  ،ص. 228 -224
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1
عرب عن نفسية ىؤالء فهم دل يكتفػوا بػالكفر كالثبػات عليػو معانػدة كذبػربا
ىو مستمر  ،يستأنف يف كل حُت»  ،ككأف االلتفات ّ

 ،بل إ هنم من غيظهم وباكلوف مستميتُت صػد اؼبػؤمنُت عػن سػبيل ا﵁ كعػن اؼبسػجد اغبػراـ  ،كىػو بػذلك يصػور نفسػياهتم اؼبريضػة
اليت ال تريد لغَتىا اػبَت  ،حسدا كبغضا  ،فهي نفسيات مريضة كخطػَتة يف الوقػت ذاتػو  ،كمػا ضبػل الفعػل اؼبضػارع ( يصػدكف )
الداؿ على االستمرار كالثبات هتويال كتعظيما كربذيرا يف الوقت ذاتو للمؤمنُت حىت يأخذكا حذرىم من ىذه النماذج الػيت ال تريػد
خػَتا ألحػد  ،لكػن الفعػل (نػذؽ ) جػاء موافقػا لسػياؽ ( الصػد  ،كإرادة الظلػم) للداللػة علػى أنػو مثلمػا أصػركا علػى منػع اؼبػػؤمنُت
كصػدىم عػػن اإليبػاف  ،فجػ ّددكا أسػػاليبهم يف ذلػك علػػى مػر الزمػػاف فػإف اعبػزاء مػػن جػنس العمػػل فجػػاء الفعػل ( نػػذؽ) إشػػارة إذل
ذبدد العذاب ؽبم كاستمراره كيف ىذا أعظم تبكيت كأبلغ رد .
 -3المشاكلة :
عرفها السككي بقولو  « :أف تذكر الشيء بلفظ غَته لوقوعػو يف صػحبتو» 2كقػد عرفهػا ا﵀ػدثوف بأهنػا  :ذكػر الشػيء بلفػظ غػَته
ّ
لوقوعو يف صحبتو ربقيقا أك تقديرا .

دؿ التعريف على أف اؼبشاكلة نوعاف  :األكذل لفظية كىي اليت تظهر يف اللفظ ككقعها يكػوف ربقيقػا  ،كاألخػرل معنويػة كىػي
كقد ّ
اليت تفهم من السياؽ فيقدر فيها اؼبعٌت تقديرا .
أما بالغتها يف الكالـ فتكمن يف صبل العبارة كظبو اؼبعٌت  ،إذ يفهم الناظر أف اؼبعٌت الثاين ىو عُت األكؿ فإذا أداـ النظر كحقق
الفكر علم أنو غَته فبيكوف ذلك سببا الستقراره يف الذىن كرسوخو يف الفهم  ،فيصبح ذلك أدعى للثبوت كعدـ التفلت .

3

من ذلك قولو تعاذل  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ آؿ عمراف  ، 54 :فقد ظبى عقاب ا﵁ ؽبم مكرا
ليشاكل مكرىم ألف قبلو ( كمكركا) كاؼبراد باؼبكر ىنا ربيّل أعداء ا﵁  ،كاؼبكر من حيث أنو يف األصل حيلة هبلب هبا غَتُه إذل
مضرة ال يبكن إسناده إليو سبحانو إال بطريق اؼبشاكلة ، 4كيف ذلك تركيع ؽبم كمبالغة يف تعنيفهم  ،كأف اعبزاء سيكوف يف غاية
ّ

الشدة  ،كيف ىذا الرد ما يشكل صدمة نفسية مهولة ؽبؤالء حينما يشعركف بأنو ال ؾباؿ للتسامح مع من ص ّد عن اغبق  ،كباف
ّ
ىناؾ من يرصد أفعاؽبم كسَتد عليها دبا يناسبها شدة كتعنيفا  « ،كاؼبشاكلة ىنا يف اللفظ كحدىا اليت ذبمع بُت تدبَتىم كتدبَت

 - 1ابن األثَت  ،اؼبثل السائر  ،ج ، 2ص . 197
 - 2السكاكي  ،مفتاح العلوـ  ،ص. 424
 - 3باسم ؿبمد إبراىيم  ،بالغة اؼبشاكلة يف القرآف الكرمي  ،با سم ؿبمد إبراىيم  ،ؾبلة الفتح  ،كلية الًتبية  ،جامعة دياذل العراؽ  ،العدد  ، 32 :السنة ، 2008 :
ص. 2
 - 4الطاىر بن عاشور  ،التحرير كالتنوير  ،ج  ، 1ص. 412
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ا﵁  ،كاؼبكر كالتدبَت ف ليسخر من مكرىم ككيدىم إذا كاف الذم يواجهو ىو تدبَت ا﵁  ،فأين ىم من ا﵁؟ كأين مكرىم من
تدبَت ا﵁ ؟». 1
كقريب منو قولو تعاذل  :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ النساء  ، 142 :فقابلهم دبثل صنيعهم  ،فكما كاف فعلهم مع اؼبؤمنُت اؼبتبعُت أمر ا﵁ كرسولو
خداعا ﵁ تعاذل  ،كاف إمهاؿ ا﵁ اؽبم يف الدنيا حىت اطمانوا كحسبوا أف كيدىم غلب على اؼبسلمُت  ،كأف ا﵁ ليس ناصرىم
لكن ا﵁ سيفجأىم دبا يدخل الرعب يف نفوسهم فليس تركو ؽبم إنباال  ،كإمبا إرخاء ؽبم ليكشفوا عما يف نفوسهم  ،يستدرجهم
ركيدا ركيدا تاركا ؽبم يف غيهم فال يوقظهم بقوارع توقظ عيوهنم كال دبحن تنبههم فبا ىم فيو  ،حىت إذا أخذىم كاف أخذا كبيال
 ،قاؿ الزـبشرم  « :كىو خادعهم  :كىو فاعل هبم ما يفعل الغالب يف اػبداع حيث تركهم معصومي الدماء كاألمواؿ يف الدنيا
 ،كأع ّد ؽبم ال ّدرؾ األسفل من النار يف اآلخرة». 2
كمنو قولو تعاذل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ البقرة . 15 – 14:
فقد شاكل ىنا مشاكلة مؤثرة كذلك ؼبا بُت الفعل كجزائو من مالبسة قوية  ،قاؿ الزـبشرم  « :فإف قلت :ال هبوز االستهزاء
على ا﵁ تعاذل  ،ألنو متعاؿ عن القبيح كالسخرية من باب العيب كاعبهل  ،قلت  :معناه إنزاؿ اؽبواف كاغبقارة هبم ..كقيل ظبي
جزاء االستهزاء باظبو» ، 3يقوؿ سيد قطب رضبو ا﵁ معلقا على ىذا  « :كما يكاد القرآف وبكي فعلتهم ىذه كقولتهم  ،حىت
يصب عليهم من التهديد ما يهد الركاسي  ،فما أبأس من يستهزئ بو جبار السموات كاألرض كما أشقاه  ،كإف اػبياؿ ليمتد
إذل مشهد مفزع  ،كإذل مصَت تقشعر من ىولو القلوب ...كىو يقرأ ( ا﵁ يستهزئ هبم ) فيدعهم ىببطوف على غَت ىدل يف
طريق ال يعرفوف غايتو  ،كاليد اعببّارة تتل ّقفهم يف هنايتو  ،كالفئراف اؽبزيلة تتواثب يف الفخ  ،غافلة عن اؼبقبض اؼبكُت ،كىو ىذا
االستهزاء الرعيب  ،ال كاستهزائهم اؽبزيل الصغَت».

4

 - 1سيد قطب  ،يف ظالؿ القرآف  ،مج  ، 1 :ص. 403
 - 2الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 1ص . 573كينظر  :أبو السعود  ،إرشاد العقل السليم  ،ج ، 1ص. 598
 - 3الزـبشرم  ،اؼبصدر نفسو  ،ج ، 1ص. 187
 - 4سيد قطب  ،اؼبرجع السابق  ،مج  ، 1:ص. 45
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كقاؿ أيضا  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ طو  ، 126 :فكما نسى ا﵁ كأعرض عن آياتو  ،تكوف
العقوبة من جنس افعل بأف يًتؾ يوـ القيامة ال ينظر إليو كال يكلمو ا﵁  ،كينسى يف العذاب ال يسمع لو قوؿ أك توسل ككأف دل
يكن شيئا مذكورا كيف ىذا اإلبعاد عذاب نفسي ربسو النفس يف الدنيا قبل اآلخرة  ،قاؿ الزـبشرم  « :يفعل هبم فعل النّاسُت
الذين ينسوف عبيدىم من اػبَت  ،ال يذكركزهنم بو». 1
كمن صبيل اؼبشاكلة كأكقعها تأثَتا  ،ما جاء يف سورة سبأ  ،قاؿ تعاذل  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ سبأ  ، 16 – 15 :فقد ذكر جزاء اؼبعرضُت بلفظ ( جنتُت)
لوقوعو يف صحبة ( جنتيهم)  ،فقد كاف ىؤالء – أىل سبأ – يف نعمة من ا﵁ كفضل  ،بلدة طيبة  ،كجنتاف عن يبُت كمشاؿ
فيهما من خَتات ا﵁  ،فكاف عليهم أف يشكركا ىذه النعمة  ،كلكنهم كفركا كأعرضوا فكاف جزاؤىم أف أرسل ا﵁  عليهم
سيل العرـ  ،كبدؽبم جبنتيهم ىذا البدؿ الذم كصفو بقولو ( جنتُت ذكاتى اكل طبط كاثل كشيء من سدر قليل) .
لكن ىذا اؼببدؿ ليسا جبنتُت كلكن ذكره هبذا االسم من باب االستهزاء كالتحقَت فالنباتات اليت ذكرت تشي دبا يف ىذا البدؿ
من عذاب  ،إذ ( اػبمط) كل نبت أخذ طعما من اؼبرارة  ،ك ( األثل ) شجر طويل يعمر ال شبر لو  ،ك( السدر ) شجر النبق ،
فشتاف مابُت اعبنتُت  ،إف جنتيهم كانتا آية يف اغبسن كاعبماؿ ف كفيهما من خَتات من رزؽ رهبم  ،أما اعبنتاف البديلتاف فهما
ذكتا أكل طبط كأثل  ،كتسميتهما جنتُت إمبا ىو من قبيل اؼبشاكلة مبالغة يف الردع كالزجر .

 - 1الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج  ، 2ص. 82
 - 2بسيوين عبد الفتاح فيود  ،من بالغة النظم القرآين  ،ص. 350-349
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الفصل السابع
اػبطاب النفسي يف سورة الواقعة
تقدَل :
 – 1بُت يدم السورة
 - 2اػبطاب اؼبكي كاػبطاب اؼبدٍل

أكال  :األلف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاظ .
ثانيا  :إيقاع السورة كأثره النفسي .
ثالثا  :التحليل األسلويب للخطاب النفسي يف السورة .

الفصل السابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخطاب النفسي في سورة الواقعة
 -1بين يدي السورة :
سورة الواقعة مكية باالتِّفاؽ  ،آياهتا قصَتة جدا  ،كأسلوهبا قوم عنيف  ،كقد بنيت آياهتا على تفصيل أحواؿ الناس
يوـ القيامة  ،كأقساـ الناس ىذا اليوـ  ،كجزاء كل فريق  ،كل ذلك يف تناسق قوم  ،كترابط متُت  ،كأسلوهبا يغلب عليو
التقابل بُت أحواؿ الناس يوـ القيامة  ،كما أعده اهلل ؽبم من اعبزاء العادؿ الذم يتناسب مع حاؿ كل فريق  ،كإيراد
الدالئل الواضحة كالرباىُت الساطعة  ،الدالة على كقوع ىذا اليوـ كربققو  ،كالدالة كذلك على كجود اهلل ككحدانيتو ،
ككماؿ قدرتو يف بديع صنعو .
كقاؿ األلوسي يف تقديبو لسورة الواقعة  « :ىي كسورة الرضبن متواخية يف آف  ،يف كل منهما كصف القيامة كاعبنة كالنار
 ،كقاؿ  :مناسبتها ؼبا قبلها أف تضمن العذاب للمجرمُت كالنعيم للمؤمنُت  ،كفاضل  بُت جنيت بعض اؼبؤمنُت ،
كجنيت بعضهم اآلخر  ،فانقسم اؼبكلفوف بذلك إىل كافر كمؤمن ؛ كعلى ىذا جاء ابتداء ىذه السورة من كوهنم أصحاب
ميمنة كأصحاب مشأمة كسابقُت  ،كقاؿ بعضهم انظر إىل اتصاؿ قولو تعاىل  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ الواقعة = 1

بقولو سبحانو  :ﭽﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ الرحمن =  ، 7:كأنو اقتصر يف سورة الرضبن على
ذكر انشقاؽ السماء  ،كيف سورة الواقعة على ذكر ر ٌج الػأرض  ،فكأف السورتُت لتبلزمهما  ،ك ٌاربادنبا سورة كاحدة  ،كقد

عكس الًتتيب فذكر يف أكؿ ىذه ما يف آخر تلك  ،كيف آخر ىذه ما يف أكؿ تلك  ،فافتتح يف سورة الرضبن بذكر القرآف

الشمس كالقمر  ،مث ذكر النبات  ،مث خلق اإلنساف كاعباف  ،مث صفة اعبنة  ،مث صفة النار  ،مث خلق اإلنساف ،
 ،مث ذكر ٌ

الشمس كالقمر  ،مث ذكر
مث النبات  ،مث اؼباء  ،مث النار  ،مث ذكرت النجوـ  ،كمل تذكر يف سورة الرضبن كما مل يذكر ىنا ٌ

اؼبيزاف  ،فكانت ىذه كاؼبقابلة لتلك ككاؼبتضمنة لرد العجز على الصدر » .

1

إذ بدأت السورة بوصف يوـ القيامة  ،كتأكيد ربققو  ،كأقساـ الناس حينئذ  ،كىي ثبلثة  :أصحاب اؼبيمنة ،
كأصحاب اؼبشأمة  ،كالسابقوف  ،مث انتقلت اآليات يف تناسق كترابط  ،إىل تفصيل أحواؿ الفرؽ الثبلثة  ،كما يلقاه كل
فريق من جزاء عادؿ يوـ القيامة يتناسب مع عملو  ،فبدأت بذكر السابقُت إىل اإليباف كالعمل الصاٌف  ،كبينت جزاءىم
كالنعيم الذم سيلقونو من رهبم يف ذلك اليوـ  ،مث ذكرت الفريق الثاٍل  ،كىم أصحاب اليمُت الذين ىم يف اؼبرتبة الثانية
بع د السابقُت  ،كبينت جزاءىم  ،مث ذكرت الفريق الثالث كىم األشقياء الذين يأخذكف كتاهبم بشماؽبم  ،كفصلت حاؽبم
 - 1األلوسي أبو الفضل شهاب الدين  ،ركح اؼبعاٍل يف تفسَت القرآف العظيم كالسبع اؼبثاٍل  ،ضبط كتصحيح  :علي عبد البارم عطية  ،د ط  ،دار الكتب
العلمية  ،بَتكت  ،لبناف  ، 2001 ،ج ، 9ص. 128
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كبينت جزاءىم مقاببل مع جزاء الفريق السابق  ،كذلك إلصرارىم على الكفر كالعناد  ،كتكذيبهم بيوـ البعث  ،مث
ربدثت على دالئل القدرة كالوحدانية من ابتداء اػبًلقة كالنٌشأة كاؼبوت مدلبل على اغبشر كالنشر بصور اغبرث كالزرع ،
كحديث اؼباء كالنار كما يف ضمنهما من النٌعمة كاؼبنٌة  ،ككلها صور من مألوفاهتم الواقعية يلمس هبا قلوهبم  ،كال يكلفهم
هبا إال اليقظة ليد اهلل كىي تنشئها كتعمل فيها  ،يسوؽ ذلك كلو برىانا على صحة قضية البعث .
مث ربدثت عن القرآف الكرَل  ،كتأكيد إنزالو كعظمتو  ،كتكفل اؼبوىل حبفظو  ،ألنو تنزيل من رب العاؼبُت  ،ليواجههم يف
النهاية دبشهد االحتضار  ،يف ؼبسة عميقة مؤثرة  ،حُت تبلغ الركح اغبلقوـ  ،كيقف صاحبها على حافة العامل اآلخر ،
لتقف السورة يف آخر األمر على ما بدأت بو من ذكر الطوائف الثبلثة كبياف جزاءىم .
مث ختمت السورة بتوكيد اػبرب الصادؽ  ،كتسبيح اػبالق ليكتمل اؼبطلع كاػبتاـ أكمل التئاـ .

1

كمن مث نستطيع القوؿ إف ىذه السورة تعاًف موضوعا كاحدا  ،كىو يوـ القيامة  ،كما يتبعو من جزاء كعقاب ،
كاستدلت على ذلك بالدالئل الواضحة كالرباىُت الساطعة الدالة على القدرة اإلؽبية ككماؽبا  ،كربىاف على صحة ىذا
اليوـ كربقق كقوعو ..
كحقيقة اليوـ اآلخر من أىم القضايا اليت شغلت باؿ اإلنساف منذ أحقاب بعيدة  ،كأدىار مديدة  ،كلقد تتابعت
الرساالت تؤكد كجود اغبياة األخرل  ،يف ؿباكلة منها إلقناع اإلنساف هبذه اغبقيقة  ،إىل أف جاء اإلسبلـ فلم يعد
اإلنساف ينتظر رسالة جديدة تضيف كلمة إىل ما جاء بو الدين عن اغبياة األخرل  » ،كمن مثٌ حرص اإلسبلـ على
االستجابة إىل ما ظلت البشرية تلتمسو من اقتناع مق ٌدرا ما يف طبيعة اإلنساف الرشيد الواعي من ميل إىل اعبدؿ  ،كمقررا
حقو يف أف يطلب ما يطمئن بو قلبو كلو كاف متعلقا دبسألة غيبية «  ، 2كلعل من رضبة اهلل لعباده أف ساؽ لنا من
مشاىد اليوـ اآلخر يف القرآف بطريقة مثَتة جدا  ،حىت أصبح اؼبؤمن مطلعا دائما على ىذا العامل يعيشو بأحاسيسو
 - 1الفَتكز أبادم  ،بصائر ذكم التمييز يف لطائف الكتاب العزيز  ،ج ، 1ص ، 451-450ك سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،مج ، 6ص-3461
. 3462
 -2عائشة عبد الرضباف (بنت الشاطئ)  ،القرآف كقضايا العصر  ،ط ، 5دار العلم للمبليُت  ،بَتكت  ، 1982 ،ص . 160
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كمشاعره ككأنو يراه رأم العُت  ،كإمبا يرجع ذلك كما سبق كأف قلت إىل » ذكر القرآف مشاىد القيامة كعرضها بصورة
ؿبسة  ،كبطريقة مثَتة يف الذىن تصل معانيها إىل اغبس كالوجداف » ، 1ىذه الطريقة يف العرض جعلت ذلك العامل البعيد
قريبا بكل ما فيو من بعث كحساب  ،كنعيم كعذاب «فلم يعد ذلك العامل اآلخر الذم كعده الناس بعد ىذا العامل
مصورا ؿبسوسا  ،كحيا متحركا  ،كبارزا شاخصا  ،كعاش اؼبسلموف يف ىذا العامل
اغباضر موصوفا فحسب  ،بل عاد ٌ
مرة
عيشة كاملة ؛ رأكا مشاىده  ،كتأثركا هبا  ،كخفقت قلوهبم تارة  ،كاقشعرت جلودىم تارة  ،كسرل يف نفوسهم الفزع ٌ
كرؼ إليهم من اعبنٌة نسيم  ،كمن مثٌ باتوا يعرفوف ىذا العامل سباـ
كعاكدىم االطمئناف أخرل  ،كلفحهم من النار شواظ ٌ ،
اؼبعرفة قبل اليوـ اؼبوعود « .

2

كلقد أسهمت الطبيعة اليت نشأ فيها اإلنساف العريب يف تكوينو النفسي  ،فقساكهتا أنتجت نفسا قاسية ترغب يف البقاء
غَت  ،نتيجة ما كاف يلقاه العريب من آالـ الرحلة كعدـ االستقرار كاالضطرار ؼبفارقة من أحب .
كزبشى التٌ ٌ
يقوؿ سبيم بن مقبل ( 47ؽ ق 74 -ق)
ش لى ٍو أىف ال ىف ىىت ىح ىجهر
العٍي ى
ب ى
ىما أىطٍيى ى

ً
وـ.
تىػٍنبيو اغبىواد ي
ث ىعنٍوي ىكٍى ىو ىم ٍل يم ي

3

يًتصده يف كل مكاف كيف كل غبظة  ،فيفسد حياتو ،
كمرد ذلك إىل العلوؽ باألرض  ،كخوفو من اجملهوؿ  ،ألف اؼبوت ٌ

كما من خبلص ما كرائي يبكن أف يبعد عنو ىذا الكابوس  ،يقوؿ طرفة :
يش ىكنزان ناقًصان يكل لىيلى وة
الع ى
أىرل ى

ىكما تىن يق ً
ىر يىن ىف ًد.
اـ ىك ى
ص األىيٌ ي
الد ي

4

لذلك تطالعنا أشعارىم كما أثر عنهم بتلك اغبَتة كالتخبط يف اإلجابة عن ىذا السؤاؿ الصادـ اؼبتعلق باغبياة كاؼبوت ،
كما مصَت الركح بعد مغادرهتا اعبسم ؟ فهم يؤمنوف أف اؼبوت أك الفناء أمر طبيعي طاؼبا أف اؼبنايا راصدة ألبناء الناس

 -1عبد اغبليم بوزيد  ،أسلوب الدعوة يف القرآف الكرَل  ،ـبطوط رسالة دكتوراه دكلة يف الدراسات القرآنية  ،جامعة األمَت عبد القادر للعلوـ اإلسبلمية ،
قسنطينة  1419 ،ىػ1999ـ  ،ص . 234
 -2سيد قطب  ،مشاىد القيامة يف القرآف  ،ص. 38
عزة حسن  ،د ط  ،كزارة الثقافة كاإلرشاد القومي  ،دمشق  ، 1962 ،ص . 473
 - 3سبيم بن مقبل  ،الديواف  ،تح ٌ :
 - 4طرفة بن العبد  ،الديواف  ،ص. 34
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صبيعا  ،فهم يركف أف اغبياة آخرىا موت  ،فبل كجو ألف يتأمل اإلنساف لفراقها  ،لذا يتعُت مواجهتها بالبلمباالة مع
اغبرص على اؼبتعة بطيبات اغبياة  ،كاستبعاد اػبشية ما بعد اؼبوت .
سبزقها كتفتٌتها مث اختبلطها بأجزاء األرض  ،فكيف يبكن إعادهتا إىل اغبياة اليت
كعليو فهم استبعدكا إعادة األجساـ بعد ٌ
كانت عليها من قبل  ،ىذا أمر غريب على عقوؽبم  ،كعجيب يف نفس الوقت عندىم  ،كاغبديث عنو خرافة .

1

فبل غرابة أف قبد اغبديث عن يوـ القيامة بكل ما فيو من بعث كحشر كجنة كنار يشكل ؿبورا أساسيا يف اػبطاب القرآٍل
 ،فيحشد كل أساليبو اإلقناعية اؼبختلفة بغية التأثَت يف اؼبتلقُت كضبلهم على اإليباف هبذا األمر اؼبستبعد عندىم  ،فنوع يف
طرؽ اػبطاب كأساليبو كأدكاتو بشكل الفت  ،اسًتعى اىتماـ الدارسُت  ،كسورة الواقعة  -كما سبق  -موضوعها
األساس ىو اغبديث عن يوـ القيامة كما يتضمنو .
كمن اؼبعلوـ أف القرآف سعى ألف هبيب اإلنساف عما ىبتلج يف صدره  ،كما يعًتم فكره كما يضيق نفسو  ،ليحدث لو
الطمأنينة كيفتح أمامو الوجود اغبقيقي ليحيلو على اغبياة الفضيلة  ،بعد أف كاف الوجود عبثا يربز ربتو الكائن  ،ليعرب عن
ىذه النفسية احملطمة التائهة :
ً
كاليف اغبىياةً ىكىمن يىعًش
مت تى ى
ىسئ ي

ك يىسأًىـ .
انُت ىحوالن ال أىبا لى ى
ىشب ى

2

فإشكالية اػبطاب القرآٍل تقوـ على مفارقة مرتبطة هبوية الكتاب القرآٍل ذاتو  ،فهو من جهة نص جاء بلغة بشرية ،
كجار يف كبلمو على سنن العرب  ،يف أركع بياف من جهة  ،كمن جهة أخرل تكوف مرجعيتو ذىن بشرم ؿبدكد  ،فيعترب
النص القرآٍل كيانا متفردا  ،ألف اؼبصدرية احملاؿ عليها ىي اهلل تعاىل .

3

كما يزداد االستيعاب أكثر كلما كاف البناء التبليغي يعتمد على مقومات خطابية تواصلية  ،من سرد كرباكر كاستفهاـ
خص
كغَت ذلك فبا يسهم يف العملية التفاعلية التواصلية لتحريك العقوؿ كالعواطف  ،لذلك فإف « اػبطاب القرآٍل ٌ

 - 1أضبد فبلؽ عركات  ،فكرة اؼبوت يف الًتاث العريب  ،د ط  ،دار ىومة  ،اعبزائر  ،د ت  ،ص. 44
 - 2زىَت بن أيب سلمى  ،الديواف  ،د ط  ،دار صادر  ،بَتكت  ،د ت  ،ص. 86
 - 3سليماف عشرايت  ،اػبطاب القرآٍل مقاربة توصيفية عبمالية السرد اإلعجازم  ،د ط  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية  ،د ت  ،ص . 3
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اؼبتلقي بعناية بعيدة عن اغتصاب القناعة  ،فهو خطاب مهيأ للتوصيل  ،إذ يباشر ضمَت اؼبتلقي برسالة متكاملة  ،ربرر
الفرد من األسطورة كالبلمعقوؿ اػبرايف كتربط النفوس باػبالق » .

1

كلقد ذبلىت من خبلؿ ما تناكلناه يف الفصوؿ السابقة اػبصائص اؼبتنوعة للخطاب القرآٍل  ،كأدركنا قوتو التأثَتية اؼبعجزة
معربة  ،منتقاة بشكل يناسب مقامات اػبطاب كنفسيات
 ،خاصة كأنو ٌنوع يف أدكاتو كأساليبو  ،فألفاظو موحية ٌ
اؼبخاطبُت  ،كطرؽ أدائو مبهرة مؤثرة تتغلغل يف األعماؽ كمعانيو غنية  ،سواء دبا يشعو من إيقاع يف نصوصو أك من أمباط
تركيبية كغَتىا إىل اغبد الذم كصل مستول اإلعجاز .
كسنسعى أف كبصر ما رأيناه من تلك األساليب بالنظر يف الدالالت النفسية للتعبَت القرآٍل يف سورة الواقعة  ،اليت
اخًتناىا ؼبا تتميز بو موضوعها احملورم  ،كىو اغبديث عن يوـ القيامة حيث تلتقي الشحنات التعبَتية من أجل ترسيخو
يف أذىاف اؼبتلقُت .
كسندرس اػبطاب النفسي يف ىذه السورة انطبلقا من ألفاظها  ،ككذا إيقاعها  ،كما سبيزت بو من أساليب تعبَتية .

 - 1سليماف عشرايت  ،اؼبرجع السابق  ،ص. 9
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 -2الخطاب المكي والخطاب المدني
ىبصهم من اػبطاب  ،كأف
سورة الواقعة – كما أشرت  -سورة مكية باتفاؽ  ،كفبا ىو معلوـ أ ٌف لكل قوـ ما ٌ
اػبصائص سواء كانت موضوعية أك أسلوبية إمبا تكوف متبلئمة كمتوافقة مع القوـ الذين ىباطبوف هبا  ،كتقسيم اػبطاب
القرآٍل إىل مكي كمدٍل تأكيد ؽبذه القضية  ،إذ يتجلى فيو مراعاة أحواؿ اؼبخاطب  ،كتباين الناس باػبطاب  ،نظرا إىل
اختبلؼ اغباؿ  ،كتعدد اؼبقامات  ،كتباين الناس اؼبخاطبُت هبذه اآليات  ،كالغرك يف ذلك « فإف لكل مقاـ مقاال ،
كمراعاة مقتضى اغباؿ من أخص معاٍل الببلغة  ،كخصائص أسلوب اؼبكي يف القرآف تعطي الدارس منهجا لطرائق
اػبطاب يف الدعوة إىل اهلل دبا يبلئم نفسية اؼبخاطب  ،كسبتلك عليو لبو كمشاعره  ،كتعاًف فيو دخيلتو باغبكمة البالغة ،
كلكل مرحلة من مراحل الدعوة موضوعاهتا  ،كأساليب اػبطاب فيها  ،كما ىبتلف اػبطاب باختبلؼ أمباط النٌاس
كمعتقداهتم ،كأحواؿ بيئتهم  ،كيبدك ىذا كاضحا جليا بأساليب القرآف اؼبختلفة يف ـباطبة اؼبؤمنُت كالكافرين كاؼبنافقُت ،
كأىل الكتاب». 1
مرده إىل تعدد اؼبخاطبُت  ،كتباين مواقفهم من الدعوة كصاحبها  ،كيكاد يكوف ىذا األمر
كلذا فإف تباين خطاب القرآف ٌ

مطردا يف أسلوب القرآف كلو  ،كعليو « فإف أسلوب القرآف بنوعيو اؼبكي كاؼبدٍل يبقى ىو األسلوب اؼبعجز الذم سبيز عن
أساليب العرب ،بل البشر صبيعا  ،كبلغ الذركة يف اعبماؿ كالركعة كاإلشراؽ ».

2

كقد كاف اعباحظ من األكائل الذين أشاركا إىل ىذا اعبانب  ،حينما كقف عند تغاير أسلوب القرآف يف ـباطبتو للعرب ،
كيف ـباطبتو ألىل الكتاب  ،حيث يقوؿ  « :كرأينا أف اهلل تبارؾ كتعاىل  ،إذا خاطب العرب أخرج الكبلـ ـبرج اإلشارة
كالوحي كاغبذؼ  ،كإذا خاطب بٍت إسرائيل أك حكى عنهم جعلو مبسوطا  ،كزاد يف الكبلـ ». 3
مث قبد الزرقاٍل يعلل ؼبا كقف عنده اعباحظ باؼببلحظة فقاؿ  « :ألف القصر مظهر اإلهباز  ،كاإلهباز مظهر رقي
اؼبخاطب  ،كآية فهمو كذكائو  ،حبيث يكفيو من الكبلـ موجزه  ،كمن اػبطاب أقصره  ،أما من كاف دكنو ذكاء كفهما
فبل سبيل إىل إفادتو إال باإلسهاب كالبسط ،كؽبذا اؼبعٌت جاء قسم اؼبكي قصَتا موجزا يف معظمو  ،كجاء اؼبدٍل طويبل
مسهبا يف أكثره ».

4

 - 1مناع القطاف  ،مباحث يف علوـ القرآف  ،ط  ، 18مؤسسة الرسالة  ،بَتكت  ،لبناف 1412 ،ىػ  ،ص . 59
 - 2موسى إبراىيم إبراىيم  ،تامبلت قرآنية مبحث منهجي يف علوـ القرآف  ،ط ، 1دار عمار  ،األردف  1409 ،ىػ  ،ص . 42
 - 3اعباحظ  ،اغبيواف  ،ج ، 1ص. 94
 - 4الزرقاٍل  ،مناىل العرفاف  ،ج ، 1ص . 219
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كمل يقف الدارسوف عند ذلك التباين الذم قالو اعباحظ يف الفرؽ بُت أسلويب اػبطاب القرآٍل فيما كاف موجها منو
للعرب  ،كما كاف موجها منو ألىل الكتاب ؛ بل كجدكا سبايزا بُت ما ىو ـبتص باؼبكي منو  ،كما ىو ـبتص باؼبدٍل ،
حىت صار لكل منهما خصائصو كظباتو اليت يعرؼ هبا « فالقرآف قائم على رعاية حاؿ اؼبخاطبُت  ،فتارة يشتد  ،كتارة
يلُت ؛ ؼبا يقتضيو حاؽبم سواء منهم مكيهم كمدنيهم  ،بدليل أنك ذبد بُت ثنايا السور اؼبكية كاؼبدنية ما ىو كعد ككعيد
 ،كتسامح كتسديد  ،كأخذ كرد  ،كجذب كشد  ،كإذا لوحظ أف أىل مكة كثر خطاهبم بالش ٌدة كالعنف  ،فذلك ؼبا مردكا
عليو من أذل رسوؿ اهلل كأصحابو  ،كالكيد ؽبم حىت أخرجوىم من أكطاهنم  ،كمل يكتفوا بذلك بل أرسلوا إليهم األذل يف
مهاجرىم ».

1

كحينما نؤكد اختبلؼ األسلوبُت بُت اؼبكي كاؼبدٍل  ،نؤكد أف « اختبلؼ اؼبوضوع قد ينتج عنو اختبلؼ األسلوب من
حيثية معيٌنة اللهم إال حيثية اعبودة  ،كحسن الصياغة  ،كلنتصور أستاذا وباضر يف أدب اؼبسرح  ،أك يف أسلوب القصة ،

كآخر يتحدث يف قضية من قضايا العلم كالطب ك الكيمياء أك قوانُت الفيزياء  ،كقد أعطى كل منهما القدرة على الشرح

 ،كركعة األسلوب  ،كحسن احملاضرة  ،فإف عاقبل ال يبكن أف يفرؽ بُت ىذين األستاذين بأف األكؿ كاف سهل األسلوب
 ،ميسره  ،كبأف الثاٍل كاف مع ٌقدا ركيكا  ،بل إ ٌف كليهما رائع يف شرحو  ،موفق يف عرضو  ،كلكن طبيعة اؼبوضوع
اؼبتح ٌدث عنو ىي اليت زبتلف من كاحد آلخر  ،كىكذا أسلوب القرآف مكيو كمدنيو».

2

فالقرآف اؼبكي كاف يعاًف موضوعات معينة ىدفها تثبيت األلوىية  ،كما يتبعها من شؤكف الرسالة كالنبوة  ،كأنباء اليوـ
األكلُت كما كاف من
اآلخر  ،كما يبكن أف ينمي ذلك من أخبلؽ فاضلة  ،كليتم التأثَت جاءت القصص يرب ٌدث عن ٌ
شاهنم  ،ال من حيث اإليباف كحسب  ،كلكن من حيث األمور اؼبسلكية كذلك  ،كتطفيف اؼبكياؿ كاؼبيزاف  ،كتعظيم
الناس من حيث أنساهبم أحواؽبم  ،كفعل بعض الفواحش  ،ككل ىذه من مقتضيات الًتبية اليت يهدؼ ؽبا القرآف اؼبكي ،
كلكن طبيعة األحداث ربتم أف يكوف للقرآف اؼبدٍل ىدؼ آخر عبماعة مسلمة البد ؽبا من نظاـ شامل كي وبفظ نفسها
من اؼبنزلقات  ،كىذا النظاـ الشامل البد أف يشمل مناحي اغبياة صبيعها  ،فعبلقة األفراد بعضهم مع بعض كعبلقة
اعبماعة بغَتىا من الناس  ،كل ذلك كاف اؽبدؼ الذم يوجو إليو القرآف  ،كيبٍت أسسو كيرسي قواعده .
اغبق أف التفريق بُت األسلوبُت ليس باألمر اؽبُت  ،ذلك أنو « ليس بصعب على أم مهتم بالدراسات القرآنية أف
ك ٌ
يكتشف عشرات الضوابط اؼبطلقة أك الغالبة لكل من السور اؼبكية  ،كالسور اؼبدنية عن طريق اؼبصادر اإلحصائية اغبديثة
 - 1الزرقاٍل  ،اؼبرجع السابق  ،ج ، 1ص.214
 - 2فضل حسن عباس  ،قضايا قرآنية يف اؼبوسوعة الربيطانية – نقد مطاعن كرد شبهات – ط ، 1دار الفتح  ،عماف األردف 1421 ،ىػ  ، 2000ص. 44
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لتعبَتات القرآف كألفاظو  ،لكن الذم وبتاج إىل بذؿ اعبهد حقا ىو  :اختيار الضوابط األكضح تعبَتا عن مرحلتها مع
الربط بينها كبُت ىذه اؼبرحلة  ،دبا يتيح اؼبزيد من الكشف عن طريقة اػبطاب القرآٍل يف معاعبتو لقضاياه  ،كاختيار
ألساليبو كألفاظو حسبما يناسب ىذه القضايا  ،كحسبما يناسب اؼبرحلة الزمنية اليت تتنزؿ فيها سوره كآياتو  ،فنعرؼ من
أم مدل تتبلءـ األلفاظ كاألساليب مع القضايا  ،أك مع الواقع الذم تتعلق بو  ،كملى يقتصر شيء منها
خبلؿ ذلك إىل ٌ
سباـ على مرحلة دكف مرحلة  ،أك يكثر استخدامو يف مرحلة بعينها  ،كإف مل يغب عن اؼبرحلة األخرل  ،أك يكاد يظهر

مشًتكا أك متساكيا بُت اؼبرحلتُت  ،كما أثر ىذه اؼبعرفة يف إيضاح مقاصد القرآف كخصائصو من ناحية  ،كيف اإلسهاـ دبزيد
من العطاء يف قضية إعجازه من ناحية أخرل  ،ككبو ذلك ». 1
كعليو نسجل ىنا أف أم دارس منصف يتدبر آيات القرآف على اختبلؼ تنزالهتا سيجد أف األسلوبُت سواء ال ىبتلف
أحدنبا من حيث اعبودة عن صاحبو  ،فآية الدين مثبل يف سورة البقرة كآيات اؼبواريث يف سورة النساء  ،كقضايا العقود
يف سورة اؼبائدة  ،كأحكاـ اآلداب يف سورة اغبجرات  ،كآيات اعبهاد يف سورة التوبة  ،كلها مدنية ال زبتلف من حيث
أسلوهبا عن آم القصص يف سورة الشعراء  ،أك عن قواعد الوحدانية يف سورة النمل  ،أك عن قضايا األخبلؽ يف سورة
التغَت بعيد كل البعد عن صلب
اإلسراء  ،اللهم إال أف طبيعة اؼبوضوع تقتضي شيئا من التٌغَت يف العرض  ،كىذا ٌ
األساسيات األ كىل من جودة النظم أك ركعة األسلوب  ،كعلو شأنو  ،كبديع الصنعة كالتنامي يف الببلغة  ،كتلك قضية
السواء .
يدركها كل من كاف لو أدٌل إطٌبلع  ،كأدٌل معرفة باألساليب مقبوؽبا كمردكدىا على ٌ
كاؼببلحظ أف أسلوب اػبطاب اؼبكي يغلب عليو أسلوب التعنيف كالتهديد كالتخويف ألف أىل مكة كانوا مشركُت
أشداء يف عداكهتم قساة القلوب  ،ككاف البد من ـباطبتهم دبا يبلئم حاؽبم  ،كيتبلءـ مع كضعهم النٌفسي الذم كاف
قائما آنذاؾ ،فقد سبيٌز بأنو قوارع زاجرة  ،كشهب منذرة  ،كحجج ناطقة تزلزؿ عرش كثنيتهم  ،كربطم كربيائهم  ،كتسفو
أحبلمهم  ،فجاء « بألفاظ شديدة القرع على اؼبسامع  ،تقذؼ حركفها شرر الوعيد  ،كألسنة العذاب  ،ف ػ " كبل "
الرادعة الزاجرة  ،كالصاخبة كالقارعة  ،كالغاشية كالواقعة  ،كألفاظ اؽبجاء يف فواتح السور  ،كآيات التحدم يف ثناياىا ،
كمصَت األمم السابقة  ،كإلقامة األدلة الكونية  ،كالرباىُت العقلية  ،كل ىذا ذبده يف خصائص القرآف اؼبكي ». 2
كما مت التعبَت عن ىذه اؼبعاٍل بأسلوب قصَت موجز  ،كلذا كاد يكوف اإلهباز كقصر اآليات ظبة بارزة يف العهد اؼبكي «،
كيرجع ذلك إىل أف القرشيُت يف مكة كانوا يف الذؤابة من قبائل العرب ذكاء كأؼبعية بالقصَت من سوره كآياتو  ،رعاية غبق
 - 1السيد عبد اؼبقصود جعفر  ،مقدمة يف خصائص اػبطاب القرآٍل بُت عهدين اؼبكي كاؼبدٍل ط ، 1دار الطباعة كالنشر اإلسبلمية  ،مصر 1413 ،ىػ ،
ص.228
 - 2مناع القطاف  ،مباحث يف علوـ القرآف  ،ص . 52
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قانوف الببلغة كالبياف يف خطاب الذكي النابو بغَت ما ىباطب بو من كاف دكنو» ، 1فخصائص اػبطاب اؼبكي كثَتة غَت
ؿبصورة  ،سنرل بعضا منها من خبلؿ ربليلنا لسورة الواقعة .

 - 1الزرقاٍل  ،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 1ص . 209
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أوال  :األلفاظ
كردت يف سورة الواقعة ألفاظ كثَتة أدت دكرا كبػَتا يف تصػوير خػراب الكػوف عنػد قيػاـ السػاعة  ،دبػا فيػو مػن ظبػاء كأرض
كجباؿ  ،كرظبت أحواؿ الناس كما يكونوف عليو يف ذلك اليوـ  ،كالقرآف كىو يتحدث عن ىذا االنقبلب يف حياة الكوف
ىبتػار ألفاظػػا موحيػة تنػػبض باغبيػػاة  ،كإف كػاف األمػػر عقليػػا حبتػا ٌإال أ ٌف ألفاظػػو دبػػا سبيٌػزت بػػو مػػن دقػة يف االنتقػػاء  ،كقػػوة يف
اإلوبػاء أعطػػت للمعػٌت تصػػويرا جعلتػو يسػػمو عػػن التعػابَت العقليػػة اجمل ٌػردة  ،فػػإذا األلفػػاظ حيٌػة  ،كاؼبعػػاٍل سػامية  ،ذلػػك أنٌػػو
األكؿ العقػل فيقنعػو  ،كالشػعور فيشػبعو فهػو» ال ىباطػب العقػل كحػده  ،علػى كبػو مػا
حينما ىباطب يراعي أمرين اثنُت ٌ ،
كبل من العقل كالشعور معا  ،أك قل إنٌو وبمل إىل العقل معٌت ىباطبو
نعلم من طبيعة سائر أنواع الكبلـ  ،كلكنٌو ىباطب ٌ
صوره ذلك كينبٌهها إىل ما فيو من حركة كحياة « .
بو كينهيو إليو  ،كينفث يف اؼبشاعر كاػبياؿ إحساسا ي ٌ

1

يطالعنا يف أكؿ السورة لفظ ( الواقعػة ) يف قولػو تعػاىل   :إِثَا وَقَعَتْ اْوََاقِعَت الواقعػة  ، 4 :كىػو اسػم مػن أظبػاء القيامػة
الداؿ على اؼبفاجأة اؼبركعة  ،كالذم يلتقي مع أظباء أخرل ؽبذا اليوـ مثػل ( القارعػة  ،اغباقػة  ،الصػاخة  ،الغاشػية )... ،
كيبلحػػظ أف ىػػذه صبيعهػػا ىػػي مػػن قبػػل الكنايػػات  ،كىػػي أكصػػاؼ عامػػة عرفػػت بػػاأللف كالػػبلـ إشػػارة إىل أف مفهومهػػا ال
يتحقق على كجو الكماؿ إال يف ىذا اؼبوصوؼ  ،كىي صبيعا قد كردت يف سور مكية  ،كأربع منهػا جػاءت يف أكائػل ىػذه
السور  ،فاستعماؿ ىذه األظباء يناسب ما يف طبيعة اللغة العربيػة مػن التوسػع يف تسػمية الشػيء الواحػد بأظبػاء متعػ ٌددة ،
كأخػذ األظبػػاء مػن الصػػفات  ،كتسػميتهم السػػيف باغبسػاـ كاؼبهنػػد كاؼبشػريف  ،كتسػػميتهم األسػد بػػاؽبراس كاػبطػار كاغبطػػاـ
كالباسل كاألصيد « كمعلوـ أف الشػيء إذا عظيػم كثػرت أظبػاؤه  ،أك كمػا ركل اإلمػاـ علػي  :كثػرة األظبػاء تػدؿ علػى عظػم
اؼبسػػمى  ،كمعلػػوـ أف ذلػػك لػػيس مػػن اؼبًتادفػػات  ،فػػإ ٌف لكػػل اسػػم داللػػة علػػى معػػٌت خػػاص بػػو  ،فالواقعػػة لصػػدؽ كقوعهػػا
،كاغباقة لتحقق كقوعها  ،كالطامة ألهنا تطم  ،كتعم بأحواؽبا  ،كاآلزفة من جرل كقوعها ،كىكذا »  ، 2كىذه األظباء اليت
 - 1ؿبمد سعيد رمضاف البوطي  ،من ركائع القرآف  ،ط  ، 3مكتبة الفارايب  ،دمشق  ، 1975 ،ص. 168
 - 2ابن جرير الطربم  ،جامع البياف عن تأكيل آم القرآف  ،تح :عبد اهلل تركي  ،ط ، 1مركز البحوث للدراسات العربية كاإلسبلمية  ،دار اؽبجرة 14222 ،ىػ
2001 ،ـ  ،ج ، 24ص.573
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ربمػػل معػػاٍل الصػػفات ىػػي مػن أشػ ٌد الكلمػػات إثػػارة للوجػػداف كاػبيػػاؿ معػػا  ،فأمػػا إثارهتػػا للوجػػداف فؤلهنػػا صػػروبة يف بيػػاف
الصػفة الػػيت هتػ ٌػز الػػنٌفس  ،كأمػػا إثارهتػػا للخيػػاؿ فؤلهنػػا مػػع ربديػػد مفهومهػػا ككضػػوحو يػرتبط ىػػذا اؼبعػػٌت بػػآالؼ األشػػياء الػػيت
يبكن أف تتصف بو  ،كعلى قدر ما يرتبط الشيء بغَته كثرة كعمقػا يكػوف مػا يوحيػو مػن اؼبعػاٍل كثػرة كعمقػا كػذلك  ،كمػا
يصدؽ على األظباء يصدؽ على رموزىػا الصػوتية كىػي الكلمػات  ،فػإذا اسػتعمل اللفػظ اؼبفعػم بػألواف اإلوبػاء اظبػا لشػيء
فكأمبا صبعت ىذه الصور اؼبختزنػة يف الػنص كلهػا حػوؿ شػيء كاحػد  ،فاػبيػاؿ يتعلػق بأيٌهػا شػاء  ،أك يسػبح بينهػا
بعينو ٌ ،
صبيعا .

1

قاؿ أبو السعود  « :إذا كقعت الواقعة  :أم إذا قامػت القيامػة كذلػك عنػد النفخػة الثانيػة  ،كالتعبػَت عنهػا بالواقعػة لئليػذاف
بتحقػق كقوعهػا ال ؿبالػػة كأهنػا كاقعػة يف نفسػػها مػع قطػػع النظػر عػن كقػػوع الواقػع يف حيػػز الشػرط كأنػو قيػػل كانػت الكائنػة
كحدثت اغبادثة  ،كانتصاب إذا دبضػمر ينبػئ عػن اؽبػوؿ كالفظاعػة  ،كأنػو قيػل إذا كقعػت الواقعػة يكػوف مػن األىػواؿ مػا ال
يفي بو اؼبقاؿ » .

2

كمن صبالية ىذا اللفظ أنو انتقى انتقاء فبيٌزا يتناسب مع اعبو العاـ للسورة إيقاعا كصورا كظبلال  ،حيث أهنا-أم السورة-
تقود ضبلة مرعبة قويٌة تبلحق اإلنساف لتجره ليذعن للحق ؛ ىذه اغبملة » يشًتؾ فيها اللفظ كالعبارة  ،كاؼبعٌت كاؼبدلوؿ ،
السػواء  ،كمػن بػدء السػورة إىل ختامهػا تتػواىل آياهتػا
كالصور كالظبلؿ كاإليقاعات اؼبوسػيقية ؼبقػاطع السػورة كفواصػلها علػى ٌ
كما لو كانت قذائف  ،كإيقاعاهتا كما لو كانت صواعق  ،كصورىا كظبلؽبا كما لو كانت سياطا الذعة للحس ال سبهلو
غبظة كاحدة من البدء إىل اػبتاـ« .

3

 - 1شكرم ؿبمد عياد  ،يوـ الدين كاغبساب  ،ص. 41
 - 2أبو السعود  ،إرشاد العقل السليم  ،ج ، 8ص. 188
 -3سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،ـ ، 6ص. 3391
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فقد صار يوـ القيامة على طريقة التجسيم كأنو شػيء يقػع مػن علػو لثقلػو » فالواقعػة دبعناىػا ك سػرس اللفػظ ذاتػو دبػا
فيو من مد مث سكوف  ،تلقى يف اغبس  ،كػأمبا يتوقع لو اغبس أرجحة  ،كرجرجو وبدثها حُت يقع « .

1

كىػذه مػػن أىػم السػػمات الػيت سبتػػاز هبػا مشػػاىد يػػوـ القيامػة صبيعػػا فهػي »حاضػػرة اليػوـ تراىػػا رأم العػُت كربسػػها الػػنفس ،
كالفارؽ السحيق بُت العاؼبُت فارؽ قريػب  ،بػل ال فػارؽ ىنػاؾ يف بعػض األحيػاف  ،بػل ردبػا كانػت "األخػرل" ىػي اغباضػرة
ككانت"الدنيا"ماضيا بعيدا يتذكره اؼبتذكركف تلك ظبة ربي ىذه اؼبشاىد يف النفس كتقوم أثرىػا يف اغبػس «  2.كلقػد اتبػع
ىذا الوقع اؼبفاجئ بقولو  :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ الواقعة  ، 2 :فساعتها تصدؽ النفوس كال يبكنهػا أف تكػذب خػرب
يػوـ القيامػػة كال أف تنكػر كجػػوده ألنػو صػػار رأم عػُت  ،فبعػػد أف عانػدت يف اإليبػػاف هبػذا اليػػوـ أك نسػيتو كقػػع مػا يؤكػػده يف
النفوس كيقويو .
مث يأيت بعدىا قولو تعاىل  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ الواقعة . 4 :
كر ٍجىر ىجوي فىػتىػىر ٍج ىػر ىج  .كالػرج  :ربريكػك شػيئان
جاء يف لساف العرب  :الرج  :التحريك ؛ ىرجوي يىػ يرجوي ىر ٌجان  :ىحرىكوي ى
كزلٍىزلىو ٍ
فارتىج  ،ى
ً
ػت حرك ػػة ش ػػديدة
ػت  :يحِّرىك ػ ٍ
ىرض ىر ٌج ػان ؛ مع ػػٌت يرج ػ ٍ
كحػػائط إذا حركت ػػو  ،كمن ػػو الر ٍجىر ىج ػةي  ،ق ػػاؿ اهلل تع ػػاىل  :إذا يرجػػت األ ي
3
الر ٍجىر ىجةي  :االضطراب  .ك ٍارتىج البحر كغَته  :اضطرب .
كزلٍ ًزلى ٍ
ي
ت.كى
كجاء يف بصائر ذكم التمييز  :الرج ربريك الشيء كإزعاجو .

4

أكرد ابن كثَت يف حديثو عن ىذه اآلية « أف األرض حركت ربريكا  ،فاىتزت كاضطربت بطوؽبا كعرضها  ،كقاؿ الربيع بن
أنػػس :تػػرج دبػػا فيهػػا ىكػ ىػر ِّج الغربػػاؿ دبػػا فيػػو » ، 5كقػػاؿ البيضػػاكم(ت 444ق)  « :حركػػت ربريكػػا شػػديدا حبيػػث ينهػػدـ مػػا

 -1سيد قطب  ،اؼبرجع السابق  ،ـ ، 6ص. 3462
 - 2سيد قطب  ،مشاىد القيامة  ،ص. 39
 - 3ابن منظور  ،لساف العرب  ،مادة (رجج)  ،مج  ، 3 :ص. 1585
 - 4الفَتكز أبادم  ،بصائر ذكم التمييز  ،ج  ، 3ص . 36
 - 5ابن كثَت  ،تفسَت القرآف العظيم  ،ج  ، 4ص. 282
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الفصل السابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخطاب النفسي في سورة الواقعة
فوقهػا مػن بنػػاء كجبػل » ، 1فاللفظػػة موحيػة قويػة عنيفػػة  ،ربيلنػا علػػى صػورة مهولػػة بعػد أف تقػع الواقعػػة دبػا فيهػػا مػن فجػػأة
ككأف األرض تزعج بعد أف كانت ىادئة فتضطرب  ،كربرؾ بقوة ربريكا ال قبل ؽبا بو .
كإف اؼبرء ليزداد عجبا إف كاف لو حظ من معرفة بالبياف أف يعلم أف ىذه اؽبالػة التصػويرية قػد قامػت هبػا لفظػة بسػيطة كىػي
لفظة مفهومة مألوفة ال غرابة فيها  ،لكن القرآف حينما استعملها نفػ فيهػا مػن ركحػو  ،فػإذا ىػي كمػا نػرل حيٌػة مشػعة ،
فإمبا أعجز القرآف العرب ألهنم تلمسوه فوجدكا حركفو من حػركؼ لغػتهم ككلماتػو مػن كلمػاهتم  ،كقػد جػاىرىم بالتحػدم
فما است طاعوا إىل ذلك سبيبل  ،كإمبػا أعجػزىم بأسػلوبو الفػذ كطريقتػو البػاىرة اؼبميػزة  ،فاألسػلوب غػَت اؼبفػردات كالًتاكيػب
اليت يتألف منها كبلـ ما  ،إمبا األسلوب ىو السبيل اليت يأخذىا مؤلف مػا يف انتقػاء اؼبفػردات كالًتاكيػب لكبلمػو  ،كىػذا
ىػو السػػر يف تفػاكت النػػاس يف مراتػػب الببلغػة كالفصػػاحة مػػع أهنػم أصػػحاب لسػػاف كاحػد » كىػػذا ىػو السػػر أيضػػا يف أف
القرآف مل ىبرج عن معهود العرب يف لغتهم العربية من حيث ذكات اؼبفردات كاعبمل كقوانينها العامة  ،بل جاء كتابا عربيػا
جاء على مألوؼ العرب من ىذه الناحيػة  ،فمػن حػركفهم تألفػت كلماتػو  ،كمػن كلمػاهتم تألفػت تراكيبػو كعلػى قواعػدىم
العامػة يف صػػياغة ىػذه اؼبفػػردات كتكػػوين الًتاكيػب جػػاء تأليفػػو  ،كلكػن اؼبعجػػز كاؼبػدىش كاؼبثػػَت ألعجػػب العجػب أنػػو مػػع
دخولو على العرب من ىذا الباب الذم عهدكه  ،كمع ؾبيئو هبذه اؼبفردات كالًتاكيب اليت توافركا علػى معرفتهػا  ،كتنافسػوا
يف حلبتهػػا  ،كبلغ ػوا الشػػأك فيهػػا  .نقػػوؿ إف القػػرآف مػػع ذلػػك كلػػو كبػػرغم ذلػػك كلػػو قػػد أعجػػزىم بأسػػلوبو الفػػذ كمذىبػػو
الكبلمي اؼبعجز كلو دخل عليهم من غَت ىػذا البػاب الػذم يعرفونػو ألمكػن أف يلػتمس ؽبػم عػذرا أك شػبو عػذر كأف يسػلم
ؽبم طعن أك شبو طعن« .

2

 - 1البيضاكم ناصر الدين أبو اػبَت عبد اهلل بن عمر بن ؿبمد الشَتازم  ،أنوار التنزيل كأسرار التأكيل  ،إعداد كتقدَل  :ؿبمد عبد الرضبن اؼبرعشي ،

ط1

 ،دار إحياء الًتاث العريب  ،بَتكت  ،د ت  ،ج ، 5ص . 177
 -2ؿبمد عبد العظيم الزرقاٍل  ،مناىل العرفاف يف علوـ القرآف  ،د ط  ،دار إحياء الكتب العربية  ،عيسى البايب اغبلي ك شركاؤه  ،د ت  ،ج ، 2ص . 199
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الفصل السابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخطاب النفسي في سورة الواقعة
فكثَتا ما نقرأ أك نسمع اآلية فتمس قلوبنا مسا خفيفا كالنسيم العابر أك نتأثر هبا من جانب يتصل بلحظة التبلكة  ،ككم
يكػوف يف النسػق الػذم ظهػر سػاذجا عمػػق كػل العمػق  ،كببلغػة كػل الببلغػة يػػرل فيػو اجملتلػي الوقػاؼ كػل حػرؼ يكاشػػف
ركحو سر  ،كإف مل يلتمح يف السياؽ سبثيل رائع أك استعارة بارعة كؿبسن براؽ .

1

كمػن األلفػػاظ الػػيت تضػػمنتها السػػورة كىػػي تصػػور بشػػكل رائػػع مػػا وبػػدث للجبػػاؿ يػوـ القيامػػة قولػػو تعػػاىل  :وَبُسَّ تِْ
اْوجِبَال بَسًّا ،فَكَانَْ هَبَاء مُّنبَثًّاالواقعة . 4-4 :
السػويق باؼبػاء  ،فتػت بػػو
قيػل الػبس  :الفػت كالػػدؾ ":كبسػت اعببػاؿ بسػا" أم فتتػػت مػن قػوؽبم بسسػت اغبنطػػة  ،ك ٌ

كىػػي البسيسػػة  ،كقيػػل معنػػاه  :سػػيقت سػػوقا سػريعا مػػن قػػوؽبم  :انبسػػت اغبيٌػػات  :أم انسػػابت انسػػيابا سػريعا  ،كقػػاؿ

ثعلب  :معٌت "كبست اعبباؿ بسا "  ،خلطت بالًتاب ، 2قاؿ البيضاكم  « :أم فتتت حىت صارت كالسويق اؼبلتػوت
بس الغنم إذا ساقها ». 3
السويق إذا لتو  ،أك سيقت ٌ
بس ٌ
كسَتت من ٌ
من ٌ
فاعببػاؿ بػػاؼبعٌت األكؿ قػػد فتػػت فصػػارت كالبسيسػة  ،قطعػػا صػػغَتة  ،كىػػي بػػاؼبعٌت الثػاٍل تسػػاؽ سػػوقا سػريعا  ،كيف ىػػذا
صػػورة مذىلػػة تتمبلىػػا العػػُت  ،كوبسػػها الشػػعور  ،فكيػػف لتلػػك الراسػػيات العظػػاـ الضػػاربة بأكتادىػػا يف أعمػػاؽ األرض أف
يهوف أمرىا فتساؽ كتسَت ؟  ،كالقارئ كاؼبستمع ؽبذه اآلية يشعر بذلك ككأنو يرل اعبباؿ كىػي تسػَت سػَتا  ،مث إف اللفظػة
"بسػػت" خاصػػة بالسػػُت اؼبشػػددة  ،حػػىت ككػػأف القػػارئ يسػػمع الضػػجيج النػػاتج عػػن
سرسػػها سػػانبت يف إكمػػاؿ الصػػورة ٌ
التحريك كالزحزحة .
كعليو نرل أف القػرآف ال يقػف عنػد معػٌت كاحػد بػل يبػنح اػبيػاؿ عػدة صػور ليتنقػل بػُت ثناياىػا  ،كيعػيش معناىػا بكػل
إوبػاءات اللفػظ كشػػحنتو حػىت يػوقن اؼبػػرء بػأف ىػذا اػبػػرب حقيقػة  ،ألنػو قػػد اقػتحم خيالػو كعقلػػو ككجدانػو  ،فهػذه اغبقيقػػة

البسيطة الواضحة » تعرض يف صور شىت كترتسم يف عامل كامل باؼبشاىد  ،كتًتاءل يف عشرات من األكضػاع كاألشػكاؿ
 - 1عز الدين علي السيد  ،إنٌا كبن ٌنزلنا الذكر  ،ص. 484

 -2ابن منظور  ،اؼبصدر السابق  ،مادة (بسس )  ،ـ ، 1ص.281
 - 3البيضاكم  ،أنوار التنزيل  ،ج ، 5ص .177
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كالسمات كتؤلػف بػذلك مبلحػم فنيػة رائعػة  ،تتمبلىػا الػنفس كيتابعهػا اػبيػاؿ كيسػتغرؽ فيهػا اغبػس كتػًتاءل فيهػا الظػبلؿ
كتضيف إىل الثركة األدبية صفحات مفردة ال شبيو ؽبا كال مثاؿ « .

1

"بسا" حىت كأ ٌف اللفظػة شػيء سػاقط
كإذ نلمح قوة الفعل يف ىذه اللفظة نلمحو أيضا يف متمم اعبملة اؼبفعوؿ اؼبطلق ٌ
من أعلى  ،نتج عن اكبباس الصوت عند ضم الشفتُت عند الباء مث تلك الزحزحة مع حرؼ السُت اؼبش ٌدد  ،كاػبياؿ يتابع
ذلك كلو كينتظر النهاية اؼبرعبة لتأيت مػع االنفجػار النػاتج عػن حػرؼ اؼبػد األخػَت ككػأف اللفػظ ينقلنػا ؼبعػٌت آخػر قريػب مػن
ىذا يشَت إليو قولو تعاىل   :وَحُمِلَتْ اْوترَض ُ وَاْوجِبَتال فَتتُادَا ةَات ح وَاحِتتَ اغباقػة  ، 44 :فالنظػارة يتػابعوف بأعنػاقهم
األرض كاعبباؿ كىي ؿبمولة مث تدؾ فتفتت كالبسيسة  ،ككأهنا مل تكػن يومػا تطػاكؿ بعظمتهػا السػماء ىػذه اعببػاؿ الصػلبة
الراسية يف عنفواف كقوة متحدية كل شيء ؛ تتحوؿ ربت كقع الواقعػة اػبافضػة  ،الرافعػة إىل فتػات يتطػاير كاؽببػاء اؼبنبػث ،
فما أعظم ىذا اؽبػوؿ الػذم يػبس اعببػاؿ الراسػية الصػلبة بسػا  ،كيًتكهػا ىبػاء منبثػا  ،كمػا أجهػل ىػؤالء الػذين يتعرضػوف لػو
كىم يكذبوف باآلخرة كما فيها  ،كىذا أثره قد تراءل ؽبم يف اعبباؿ .
إ ٌف ىػذا االختيػار الػدقيق ؽبػذه اللفظػػة الػيت ربمػل كػل ىػػذه اؼبعػاٍل الػيت اسػتفادهتا عػػرب الزمػاف ال يبكػن أف وبسػو إالٌ خبػػَت
عليم يعرؼ حق اؼبعرفة كل لفظ كما وبملو مػن طاقػة فيلػبس معانيػو مػا يناسػبها مػن األلفػاظ  ،فاألديػب البليػغ » ىػو مػن
يستنفد ما لؤللفاظ من معاف أضفاىا عليو الزماف  ،فتثَت يف النفس أعمق اإلحساسػات كسبػؤل اػبيػاؿ بشػىت الصػور « ، 2
كلذلك ذىب ابػن رشػيق إىل أف » اللفػظ جسػم كركحػو اؼبعػٌت كارتباطػو بػو كارتبػاط الػركح باعبسػم يضػعف بضػعفو كيقػول
بقوتو « .
ٌ

3

 -1سيد قطب  ،مشاىد القيامة  ،ص . 39
 -2أضبد أضبد بدكم  ،من ببلغة القرآف  ،ص . 6
 - 3ا بن رشيق اؼبسيلي  ،العمدة يف ؿباسن الشعر كآدابو كنقده  ،ج ، 1ص. 124
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كتزداد الصورة ذبلية يف اآلية نفسها بقولو تعاىل  :فَكَانَْ هَبَاء مُنبَثًّا الواقعة . 4 :
جاء يف القػاموس احملػيط  :أ ٌف اؽببػاء مػأخوذ مػن اؽببػوة كىػو الغػربة  ،كدقػاؽ الػًتاب سػاطعة كمنثػورة علػى كجػو األرض ، 1

ً
كفرقػو فانبػث  ،كسبػر منبػث متفػرؽ منشػور  ،كبيػث الغبػار
كقولو " منبثا " مأخوذ من بث اػبػرب ييبثػو كأىبىػثػو كبىػثثىػو كيبيثػو  :نثػره ٌ

كبىػثٍبىثىو ىي ىجو .

2

كقػػد نقػػل ابػػن كثػػَت حػػوؿ ىػػذه اآليػػة مػػا نصػو  » :قػػاؿ أبػػو إسػػحاؽ عػػن علػػي : ىبػػاء منبثػػا كػػرىج الغبػػار يسػػطع مث
يػػذىب فػػبل يبقػػى منػػو شػػيء  ،كقػػاؿ العػػويف عػػن ابػػن عبػػاس يف قولػػو " :فكانػػت ىبػػاء منبثا"اؽببػػاء الػػذم يطػػَت مػػن النػػار إذا
اضطرمت  ،يطَت منو الشرر فإذا كقع مل يكن شيئا  ،كقاؿ عكرمة  :اؼبنبث الذم قد ذرتو الرياح كبثٌتو  .كقاؿ قتادة" ىبػاء
منبثا "كيبيس الشجر الذم تذركه الرياح « .

3

إ ٌف ىذه الصور اؼبختلفػة الػيت دلٌػت عليهػا ىػذه األلفػاظ ؛ صػورة الػبس أك التفتيػت كاالنسػياب  ،كصػورة اؽببػاء  ،كالػذم

ىو الغبار أك ما يطَت من النار أك يىػبى ً
ث  ،كالذم ىو النشر كالتفرقة  ،صور مألوفػة يف كاقعنػا اؼبػادم
الشج ًر  ،كصورة البى ِّ
س ى

ترسم يف القرآف باللفظ كحسب  ،كلكنها بقوة كإوباء ـبتلف أش ٌد كطئا كأعظم تأثَتا إذ أ ٌف » ما يبدك لنا من حقيقة على
ؾبسػدة متحركػة بش ٌػىت أنواعهػا ؛ كلػئن كانػت اغبيػاة اؼباديػة
مسرح كاقعنا اؼبادم ينعكس يف القرآف بألفاظو اليت ترسػم صػورة ٌ

سبثٌلها الطبيعة ككائناهتا ؛ فإهنا يف القرآف تتحرؾ من تلقاء ذاهتػا أكثػر فبػا تؤديػو اغبيػاة نفسػها  ،فػالفكر اغبػي بألفاظػو اغبيٌػة
وبرؾ صبيع اغبواس  ،كاغبياة قد تشػغل حاسػة عػن األخريػات  ،كإ ٌف مػا سبلكػو لفظػة القػرآف مػن مقػدرة علػى ربريػك الػنفس
كالوجداف كالعقل كاؼبخيٌلة يشهد ػبصائصها بالتفرد يف ميزاهتا « .

4

كحسػا أكثػر فبػا قػد تسػيطر عليػو
نعم إ ٌف اللفظ لػيمعن يف رسػم الصػورة حػىت كأهنػا تسػيطر علػى اإلنسػاف ركحػا كعقػبل ٌ
ىذه الصػورة إف رآىػا يف حياتػو الواقعيػة  ،مثٌ إف الصػورة القرآنيػة ترتقػي شػيئا فشػيئا حػىت تكتمػل  ،فهػاىي يف البدايػة صػورة
اعبباؿ كىي تبس-سواء كاف ذلك بالتسػيَت كالتحريػك أك اغبمػل كالػ ٌدؾ حػىت تفتػت  ،كالقػرآف ال يقػف عنػد ىػذا اغبػد بػل
يزيد الصورة أكثر ارتقاء فيشبٌو فتات اعبباؿ باؽبباء السهل التطاير  ،مث ىاىي الريح تأيت لتكمل الصورة فتنشػر ذلػك اؽببػاء
 –1الفَتكزبادم  ،القاموس احمليط  ،ج( ، 4باب اؽبمزة  ،فصل اؽباء)  ،ص. 402
 – 2الفَتكزبادم  ،اؼبصدر نفسو  ،ج( ،1باب الثاء فصل اؼبيم)  ،ص. 161
 -3ابن كثَت  ،تفسَت القرآف العظيم  ،ـ ، 4ص. 283
 -4عمر السبلمي  ،اإلعجاز الفٍت يف القرآف الكرَل  ،ص. 88
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وبسػو إال كػل صػاحب ذكؽ
كل مػذىب حػىت ال يبػدك للجبػاؿ ٌ
أم أثػر  .ىػذا اؼبعػٌت تنطػق بػو ألفػاظ القػرآف ال ٌ
كتذىب بو ٌ
متدبٌر فمن يح ًرـ الذكؽ حرـ فرصة االستمتاع بنفيس الكبلـ  ،كعػدـ القػدرة علػى التمييػز بػُت جيػده كرديئػو حػىت كلػو كػاف
مػػن أىػػل اللغػػة أنفسػػهم  .نقػػل الزركشػػي يف الربىػػاف عػػن ابػػن أيب اغبديػػد قولػػو  » :اعلػػم أ ٌف معرفػػة الفصػػيح  ،كاألفصػػح
كالرشيق كاألرشق كاعبلي كاألجلى كالعلػي كاألعلػى مػن الكػبلـ أمػر ال يػدرؾ إال بالػذكؽ  ،كال يبكػن إقامػة الداللػة اؼبنطقيػة
عليو  ،كليس كل من اشػتغل بػالنحو أك باللغػة كػاف مػن أىػل الػذكؽ كفبػن يصػلح النتقػاد الكػبلـ ؛ كإمبػا أىػل الػذكؽ ىػم
الذين اشتغلوا بعلم البياف كراض وا أنفسهم بالرسائل كاػبطب كالكتابة كالشعر كصارت ؽبػم بػذلك دربػة كملكػة تامػة ؛ فػإىل
أكلئك ينبغي أف يرجع يف معرفة الكبلـ كفضل بعضو على بعض « .

1

ىذه الصور الكثَتة اليت تتداعى إىل خياؿ القارئ  ،كيزدحم هبا عقلو كوبسها كيشعر هبا  ،رظبتها ىذه األلفػاظ القليلػة
فقط  ،كىذه ىي الوظيفة اغبقيقة للفن  ،إذ أف كظيفتو تتمثل يف » إثػارة االنفعػاالت الوجدانيػة كإشػاعة اللػذة الفنيػة هبػذه
اإلثارة  ،كإجاشػة اغبيػاة الكامنػة هبػذه االنفعػاالت كتغذيػة اػبيػاؿ بالصػور لتحقيػق ىػذا صبيعػو  ،ككػل أكلئػك تكفلػو طريقػة
التصوير كل ىذه الصور أكحت هبا ىذه اللفظة الواحدة  ،كلو شئنا أف نبحث عن معاٍل ىذه اللفظة لوجدنا الكثَت كىذه
ميػػزة راقيػػة يف اللفظػػة القرآنيػػة حيػػث إف اإلوبػػاء اللفظػػي يف العمػػل األديب ىػػو الػػذم يرتفػػع بػػو إىل ظبػػو الفػػن كاألدب اغبػػي
اػبالػػد  ،كاإلوبػػاء يف القػػرآف صػػفة مبلزمػػة أللفاظػو تقػػوـ بتػػدقيق معػػامل الصػػورة الػػيت تعرضػػها اآليػػة  ،كتػػدع اؼبخيلػػة متحركػػة
ساحبة يف أبعاد اؼبعاٍل كأىدافو  » .فالقارئ يسػتطيع حبكػم مػا سبلكػو لفظػة القػرآف مػن قػوة يف اإلوبػاء أف يغػوص يف اؼبعػٌت
الباطٍت لآلية كأف يفتح آفاقها كيلج يف منعرجاهتا  ،كما زبفيو من أسرار كمعاف دقيقة كحينئذ يدرؾ مزية اإلوباء اللفظي يف
القرآف « .

2

الرج  -البس  ،البث ) قد رصفت يف نسق صبيل بديع متسػق « فلفظػة
فتلك األلفاظ دبا ربملو من دالالت ( الوقع – ٌ
الواقعة دبا فيها من م ٌد كسكوف أشبو بسقوط اعبسم الذم يرفع مث يًتؾ فيقع  ،فينتظر لو اغبس فرقعة كرجة  ،كىكذا يلي
 -1الزركشي  ،الربىاف يف علوـ القرآف  ،ـ ، 2ص. 124
 -2عمر السبلمي  ،اؼبرجع السابق  ،ص 98كما بعدىا .
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السػػياؽ مػػا يتوقػػع اغبػػس  ،فهػػي ( خافضػػة رافعػػة ) تلػػك األرجحػػة الػػيت وبػػدثها سػػقوط األجسػػاـ الثقيلػػة ربػػدثها كػػذلك (
الر ٌجػة  ،ىػي اعبػو
الواقعة ) يف عامل اغبس كما توقعها يف عامل اؼبعاٍل  ،يوـ تشيل أقػدار كهتػوم أقػدار  ..كألف االىتػزاز أك ٌ
العػػاـ للمشػػهد اسػػتمر السػػياؽ يعػػرض صػػور االرذبػػاج ( إذا رجػػت األرض رجػػا ) كألف ( الواقعػػة ) هتػػبط مػػن عػػل فتػػدؾ
كتطحػػن كمػػا تػػرج كهتػػز  ،عػػرض السػػياؽ ذلػػك اعبانػػب اآلخػػر اؼبتوقػػع يف اغبػػس ( كبسػػت اعببػػاؿ بسػػا )  ،فػػإذا ىػػي فتيػػتم
بسػوس  ،يتطػػاير يف اؽبػواء كاؽببػػاء ( فكانػػت ىبػاء منبثػػا)  ،كبػػذلك ينتهػػي مشػػهد اؽبػوؿ اؼبػػادم اؼبتٌسػػق يف صػػوره كلهػػا مػػع
(الواقعة) كما تثَته يف اغبس من صػور كمعػاف»

1

 ،فقػد ارتصػفت ىػذه األلفػاظ لًتسػم مشػهدا مػؤثرا يهػيء ؼبشػهد آخػر

يأيت بعده .
ربولػت فيػو األلفػاظ بشػحناهتا مػن قػوة كبلميػة
إف ىذه القرائن لتدؿ يف ؾبموعها على أف تأثَت القرآف كاف قويػا عميقػا ٌ ،

( ) Forces locuutionnairesإىل قػوة عمليٌػة ( ... ) Forces perlocutionnairesكمػا كػاف ليبلػغ
اػبطاب القرآ ٍل ىذا التأثَت لو مل تلتق فيو عناصر لغوية كإيقاعية  ،كتصويرية مػن جهػة كآثػار حسػية كفكريػة ككجدانيػة مػن

جهة أخرل  ،كىي سبتزج لتمتلك على اإلنساف صبيع قواه ككامل ملكاتو » .

2

ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ الواقعة  ، 18 :الكوب إناء ببل عركة كال خرطوـ لو  ،كاإلبريق إلنػاء لػو ذلػك

3

 ،جاء يف سؤا الت نافع بن األزرؽ البن عباس  ،قاؿ  :اخربٍل عن قولو تعاىل  :كأكواب ؟ قػاؿ  :القػبلؿ الػيت ال يع ىػرل
ؽبا  ،أما ظبعت قوؿ اؽبذيل :
فلم ينطق الديك حىت مؤلت ** كؤب الدناف لو فاستدارا

 - 1سيد قطب  ،مشاىد القيامة  ،ص. 109-108
 - 2ؿبمود الصفار  ،سيميائية القرآف بُت اغبجاج كاإلعجاز  ،ص. 129
 - 3البيضاكم  ،أنوار التنزيل  ،ج ، 5ص .178
 - 4السيوطي  ،اإلتقاف يف علوـ القرآف  ،ج ، 1ص . 130
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كقولػو  :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ الواقعػػة  ، 19 :أم  :ال تنػػزؼ عقػػوؽبم  ،أك ال ينفػد شػراهبم ، 1قػػاؿ ابػػن
األزرؽ البن عباس  :أخربٍل عن قولو تعاىل  :كال ىم عنها ينزفوف ؟  ،قاؿ  :ال يسكركف  ،أما ظبعت قوؿ عبد اهلل بن
ركاحة :
مث ال ينزفوف عنها كلكن *** يذىب اؽبم عنهم كالغليل .
ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ الواقعة  ، 28 :أم  :الشوؾ فيو  ،من خضد الشوؾ إذا قطعو  ،أك مثٍت أغصانو من كثرة
ضبلو  ،من خضد الغصن إذا ثناه كىو رطب ، 2كؽبذا اؼبعٌت ذىب ابن عباس يف جوابو عن سؤاؿ ابن الزرؽ حُت قاؿ
لو  :أخربٍل عن قولو تعاىل  :يف سدر ـبضود  ،قاؿ  :الذم ليس لو شوؾ  ،أما ظبعت قوؿ أمية بن أيب الصلت :
اع ً
ً
إف اغبدائًق يف اعبً ً
ضود
ناف ظىليلىةه
درىا ىـب ي
ى ى
بس ي
فيها ال ىكو ي
يقوؿ سيد قطب معلقا على دالالت ىذه األلفاظ  « :كألصحابنا ىؤالء نعيم مادم ؿبسوس  ،يبدك يف أكصافو شيء
من خشونة البداكة  ،كيليب ىواتف أىل البداكة حسبما تبلغ مداركهم كذبارهبم من تصور ألواف النٌعيم  ..ألهنم ( يف سدر

ـبضود ) ك السدر شجر النبق الشائك  ،كلكنو ىنا ـبضود شوكو منزكع  ،ك ( طلح منضود ) كالطلح شجر من شجر
اغبجاز من نوع العضاة فيو شوؾ  ،كلكنو ىنا منضود معد للتناكؿ ببل كد كال مش ٌقة » .

3

فكثَتا ما نقرأ أك نسمع اآلية فتمس قلوبنا مسا خفيفا كالنسيم العابر أك نتأثر هبا من جانب يتصل بلحظة التبلكة  ،ككم
يكػوف يف النسػق الػذم ظهػر سػاذجا عمػػق كػل العمػق  ،كببلغػة كػل الببلغػة يػػرل فيػو اجملتلػي الوقػاؼ كػل حػرؼ يكاشػػف
ركحو سر  ،كإف مل يلتمح يف السياؽ سبثيل رائع أك استعارة بارعة كؿبسن براؽ .

4

إف الصػػفات الػػيت تتحلػػى هبػػا ألفػػاظ القػػرآف نتيجػػة ال ٌدقػػة يف كصػػفها  ،تضػػفي عليػػو ركنػػق اعبمػػاؿ  ،كعمػػق اؼبعػػاٍل كظبػػو
األىداؼ  ،كما يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ الواقعة  ، 55:فقد أضيف اؼبصدر إىل االسػم لتػدقيق نوعيػة
ؿبتول اؼبصدر  ،يقوؿ الزـبشرم  « :إف اؽبيم ىي اإلبل اليت هبا اؽبيياـ كىو داء اإلبل تشرب منو فبل تركل » .

 - 1البيضاكم  ،اؼبصدر السابق  ،ج ،5ص .178
 - 2البيضاكم  ،اؼبصدر نفسو  ،ص ف .
 - 3سيد قطب  ،يف ظبلؿ القرآف  ،مج  ، 6ص. 3464
 -4عز الدين علي السيد  ،إنٌا كبن ٌنزلنا الذكر  ،ص. 484
 - 5الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 4ص. 59
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كيقوؿ  « :اؼبعٌت أنو يسلط من اعبوع ما يضطرىم إىل أكل الزقوـ الذم ىو كاؼبهل فإذا كاؤكا منو البطوف  ،يسلط
عليهم من العطش ما يضطره إىل شرب اغبميم الذم يقطع أمعاءىم فيشربوف شرب اؽبيم » ، 1فلفظة ( اؽبيم ) حبكم
دقة كضعها للشرب  ،تعكس حالة أ ىل جهنم  ،كقد أصيبوا بعطش ال ارتواء بعده  ،كيسهم يف تصوير حاؿ شرهبم
جرس ( اؽبيم ) الذم يوحي حبركة خاصة ىي حركة اإلبل العطشى  ،كىي ربدث حركة كصوتا منظمُت  ،مث هتيم دكف أف
تركم غليلها  ،كلعل نظرة إىل معٌت ( ىيم ) كمشتقاهتا تضفي على اآلية دقة  ،كصورة حية للوصف .
إ ٌف اؽبيم كمشتقاتو يفيد اؽببلؾ كالعذاب  ،جاء يف معجم مقاييس اللغة  :ىيم  :اؽباء كالياء كاؼبيم كلمة تدؿ على عطش
شديد  ،فاؽبيماف  :العطش كاؽبيم  :اإلبل العطاشى  ،كاؽبيم  :الرماؿ اليت تبتلع اؼباء كاؽبيياـ  :داء يأخذ اإلبل عند
عطشها فتهيم يف األرض ال ترعوم ك بو ظبي العاشق اؽبيى ىماف كأنو جن من العشق فذىب على كجهو على غَت قصد ،
كاؽبيماء  :اؼبفازة ال ماء فيها 2.كقيل  :الرماؿ على أنو صبع ىياـ بالفتح  ،كىو الرمل الذم ال يتماسك صبع على ىيم
كسحب  ،مث خفف كفعل هبم افعل سمع أبيض مث خفف كفعل هبم افعل سمع أبيض. 3
مرة كاحدة على ؾبرد األلفاظ كحدىا
» نعم ...لقد برز األسلوب القرآٍل يف كل ما تعرض لو من أغراض  ،كمل يعتمد يف ٌ
 ،أك على اؼبعاٍل فحسب ؛ كإمبا سلك طريقا فنيا يف األداء  ،كمنهجا أدبيا يف التعبَت  ،اذبو بو مباشرة إىل إثارة كجداف
القارئ أك السامع إثارة رقيقة ربدث السركر يف النفس فتقبل  ،أك ربدث فيها األمل فًتفض  ،ألف التعبَت مل يعتمد على
التفكَت كحده ليقنع  ،بل على الوجداف أيضا ليستميل ؛ كمن مثٌ كانت تلك الصور القرآنية البارعة فائقة الركعة يف إوبائها
كتأثَتىا  ،فهي مل تدع الوجداف إال كىو ينفعل كال القلب إال كىو ىبتلج كيسرع يف النبضات  ...كاألمر ال يعد كبعد كل

- 1الزـبشرم  ،اؼبصدر نفسو  ،ص . 59
 - 2ابن فارس  ،معجم مقاييس اللغة  ، ،ج ، 6ص. 26
 - 3البيضاكم  ،أنوار التنزيل ،ج5ف ص .181
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ىذا أف تكوف كلمات جاءت هبا آيات كتاب اهلل  ،كلكن ال عجب  ،فلقد كانت الكلمات اليت أضفى اهلل عليها من
ركحو  ،فإذا ىي اؼبثاؿ اػبالد يف إعجاز البياف « . 1
كتقرأ القطعة من القرآف فتجد يف ألفاظها من الشفوؼ  ،كاؼببلسة كاغبكاـ كاػبلو من كل غريب عن الغرض ما يتسابق
بو مغزاىا على نفسك دكف ك ٌد خاطر كال استعادة حديث  ،كأنك ال تسمع كبلما كلغات  ،بل ترل صورا كحقائق ماثلة
 ،كىكذا ىبيل إليك انك قد أحطت بو خربا ككقفت على معناه ؿبدكدا  ،ىذا كلو رجعت إليو كرة أخرل لرأيتو منو بإزاء
معٌت جديد  ،غَت الذم سبق على فهمك أكؿ مرة  ،ككذلك حىت ترل للجملة الواحدة أك الكلمة الواحدة كجوىا ع ٌدة ،
فص من اؼباس يعطيك كل ضلع منو شعاعا ،فإذا نظرت إىل أضبلعو صبلة
كلها صحيح أك ؿبتمل للصحة كأمبا ىي ٌ
هبرتك بألواف الطيف كلها فبل تدرم ماذا تأخذ عينك كماذا تدعي .

 -1عبد التواب صبلح الدين ؿبمد  ،النقد األديب  ،ص. 68
 - 2عبد اهلل دراز  ،النبأ العظيم  ،ص . 112 -11
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الفصل السابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخطاب النفسي في سورة الواقعة
ثانيا  :إيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع السورة وأثـره النّفسي .
كما علمنا فإف اإليقاع وبدث باإلفادة من جرس األلفاظ كتناغم العبارات إلحداث التوافق الصويت بُت ؾبموعة من
اغبركات كالسكنات لتأ دية كظيفية ظبعية كالتأثَت يف اؼبستمع  ،كيػأيت اإليقاع من اختيار الكلمات من حيث كوهنا تعرب
عن قيمة التأثَت الذم ربدثو كظيفة الكلمة يف مدلوؽبا اإليقاعي  ،فهو إحداث استجابة ذكقية سبتع اغبواس كتثَت
االنفعاالت .

1

إف النص القرآٍل يف استخدامو لبعض األصوات كتكرارىا يعمد إىل تصوير اؼبواقف اإلنسانية تصويرا يوحي لنا دبا يف
ىذه األصوات من طاقات نغمية ىائلة  ،كشحنات إيقاعية استطاعت إحداث أجواء نفسية ذات تأثَت يف اؼبعٌت .
صوت النوف كاف من أكثر األصوات بركزا  ،إذ بلغ تواتر ىذا الصوت  201مرة  ،كمن اؼببلحظ أهنا نسبة عالية  ،كقد
استخدـ بصورة كاضحة يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ الواقعة – 86 :
. 87
فحرؼ النوف اؼبتكرر يف ىاتُت اآليتُت شباٍل مرات  .كىو صوت ؾبهور متوسط بُت الشدة كالرخاكة  ،ففي النطق بو
يندفع اؽبواء من الرئتُت ؿبركا الوترين الصوتيُت  ،مث يتخذ ؾبراه يف اغبلق أكال  ،حىت إذا كصل إىل اغبلق ىبط أقصى اغبنك
األعلى فيسد هببوطو فتحة الفم  ،كيتسرب اؽبواء إىل مكاف التجويف األنفي ؿبدثا يف مركره نوعا من اغبفيف ال يكاد
يسمع  ،فهو يف ىذا كاؼبيم  ،غَت أنو يفرؽ بينهما أف طرؼ اللساف مع النوف يلتقي بأصوؿ الثنايا العليا  ،كأف الشفتُت
مع اؼبيم نبا العضواف اللذاف يلتقياف  ،كقد خصت كتب القراءات النوف بالبحث اػباص كأفردت ؽبا فصوال درست منها
أحكاـ النوف من اإلظهار ، 2كاإلخفاء كإدغاـ كقلب  ،كيعرض للنوف من الظواىر اللغوية ما ال يشركها فيو غَتىا لسرعة
تأثرىا دبا هباكرىا من أصوات  ،كألهنا بعد البلـ أكثر األصوات الساكنة شيوعا يف اللغة العربية  ،كالنوف أشد ما تكوف
تأثرىا دبا هباكرىا من األصوات حُت تكوف مشكلة بالسكوف  ،حينئذ يتحقق اتصاؽبا دبا بعدىا اتصاال مباشرا .
فالنوف صوت أسناٍل لثوم أنفي ؾبهور  ،3استطاع بتكراره كـبرجو أف يؤكد أف انتزاع األركاح كإيداعها يف األجساد
تصرؼ من تصرؼ اهلل تعاىل كحده  ،كمعٌت ذلك « قد أخربكم اهلل بأنو هبازم الناس على أفعاؽبم  ،كذلك فهو ؿبييهم
بعد موهتم إلجراء اعبزا ء عليهم  ،كقد دلكم على ذلك بانتزاع أركاحهم منهم قهرا  ،فلو كاف ما تزعموف من أنكم غَت
 - 1عبد القادر فيدكح  ،االذباه النٌفسي يف نقد الشعر العريب  ،د ط  ،مطبعة ارباد كتاب العرب  ،دمشق  ، 1992 ،ص . 335
 - 2إبراىيم أنيس  ،األصوات اللغوية  ،د ط  ،مكتبة األقبلو اؼبصرية  ،القاىرة  ، 2010 ،ص. 66

 - 3بشر كماؿ  ،علم األصوات  ،د ط  ،دار غريب للطباعة كالنشر  ،القاىرة  ، 2000 ،ص . 349
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الفصل السابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخطاب النفسي في سورة الواقعة
ؾبزيُت بعد اؼبوت لبقيت األركاح يف أجسادىا  ،إذ ال فائدة يف انتزاعها منها بعد إيداعها فيها  ،لوال حكمة نقلها إىل
حياة ثانية  ،ليجزم جزاؤىا على أفعاؽبا يف اغبياة األكىل » .

1

ككذلك من أبرز األصوات اجملهورة صوت اؼبيم الذم بلغ تواتره 175مرة  ،كأيضا صوت البلـ الذم بلغ عدد تواتره
173مرة .
كيف صوت اؼبيم  :تنطبق الشفتاف انطباقا تاما عند النطق بصوت اؼبيم فيقف اؽبواء أم وببس حبسا تاما يف الفم ،
كىبفض اغبنك اللُت  ،فيتمكن اؽبواء ا لصاعد من الرئتُت من اؼبركر عن طريق األنف بسبب ما يعًتيو من ضغط ،
كتذبذب األكتار الصوتية عند النطق بصوت اؼبيم  ،فاؼبيم إذف صوت شفوم أنفي ؾبهور .

2

كجاء صوت اؼبيم بارزا يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ
الواقعة . 53 – 51 :
فيتجلى صوت اؼبيم يف ىذه اآليات كاضحا من خبلؿ تواتره يف شكل صويت مكثف  8مرات كجاء ىذا التواتر مناسبا
للوعيد كاعبزاء الذم أعده اهلل للمشركُت  ،كقد عاضد على نسج ىذه الداللة أيضا صوت البلـ الذم برز كاضحا يف
ىذه اآليات إذ بلغ تواتره  7مرات .
كالبلـ صوت أسناٍل – لثوم جانيب ؾبهور  . 3كيتم إنتاج ىذا النوع من األصوات بإغبلؽ اؼبسرب األمامي لتيار اؽبواء ،
كفتح مسرب بدليل على جانيب اللساف  ،كيظل تيار اؽبواء مستمرا يف السرياف دكف توقف  ،األمر الذم ال هبوز معو عد
ىذه األصوات كقفية  ،كيظل الطريق األمامي مغلقا مدة نطق الصوت .

4

كيبكن أف نبلحظ من خبلؿ ىذه اآليات كاآليات السابقة ظبات خاصة يف منظومة األصوات العربية  ،يف أصوات (
النوف  ،اؼبيم  ،البلـ ) .
كاؼببلحظ أف علماء العربية يف القدَل نظركا إىل اؼبيم كالنوف بنظرتُت  ،أشاركا إىل خاصيتهما األساسية كىي األنفية ،
كلكنهم أيضا حسبونبا من األصوات الشديدة ( ال وقفيات ) كىذا هنج منهم صحيح مقبوؿ  ،إذ إهنما صوتاف أنفياف
 - 1ابن عاشور ؿبمد الطاىر  ،التحرير كالتنوير  ،ج ، 11ص. 342
 - 2بشر كماؿ  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 348
 -3بشر كماؿ  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 348
 - 4إبراىيم أنبس  ،األصوات اللغوية  ،ص . 153
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حبسب كيفية مركر اؽبواء  ،كنبا أيضا صوتاف شديداف ( كقفياف ) بالنظر إىل كقوؼ اؽبواء عند بداية النطق هبما  ،كيف
ىذه اػباصية الثنائية ( مطلق كقوؼ اؽبواء  ،كخركجو حرا طليقا من منفذ ما ) تشًتؾ معهما البلـ  ،فعند النطق باؼبيم
كالنوف كالبلـ ي قف اؽبواء ػ مث ىبرج حرا طليقا من األنف يف حالة اؼبيم كالنوف  ،كمن اعبانبُت يف حاؿ البلـ  ،كؽبذا كانت
تسميتو يف اغبديث مع غَتىا أ الوقفات اؼبمتدة ) (  ، ) continuous stopsإشارة كاضحة إىل التسمية الثنائية
من كقوؼ يعقبو مباشرة امتدادات اؽبواء أم خركجو حرا طليقا .

1

يف األصوات االنفجارية برز صوت اؽبمزة بشكل كبَت إذ بلغ عدد مرات تواتره  111مرة  ،كىي نسبة عالية بالنسبة
لؤلصوات االنفجارية األخرل يف السورة  ،كصوت اؽبمزة جاء كاضحا يف قولو تعاىل  :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ الواقعة =  ، :7 – :1إذ بلغ تكراره  8مرات  ،كىذا التكرار جاء مناسبا ؼبقاـ
االستنطاؽ كاالستفهاـ ألف طبيعة موقف استنطاؽ الكفار تستدعي ىذا اؼبوقف لصوت اؽبمزة مث انفجاره كاؽبمزة ـبرجها
من اؼبزمار « إذ عند النطق باؽبمزة تنطبق فتحة اؼبزمار انطباقا تاما فبل يسمح دبركر اؽبواء إىل اغبلق  ،مث تنفرج فتحة
اؼبزمار فجأة فيسمع صوت انفجارم ىو ما نعرب عنو باؽبمزة  ،فاؽبمزة إذف صوت شديد  ،ال باجملهور كال باؼبهموس ،
ألف فتحة اؼبزمار معها مغلقة إغبلقا تاما  ،فبل نسمع ؽبا ذبذبة الوترين الصوتيُت  ،كال يسمح للهواء باؼبركر إىل اغبلق إال
حُت تنفرج فتحة اؼبزمار  ،ذلك االنفراج الفجائي الذم ينتج اؽبمزة  ،كال شك أف اكبباس اؽبواء عند اؼبزمار اكبباسا تاما
مث انفراج اؼبزمار فجأة  ،عملية ربتاج إىل جهد عضلي قد يزيد على ما وبتاج إ ليو أم صوت آخر  ،فبا هبعلنا نعد اؽبمزة
أشق األصوات نطقا  ،فبا جعل للهزة أحكاما ـبتلفة يف كتب القراءات ».

 - 1بشر كماؿ  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 349
 - 2إبراىيم أنيس  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 87
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كمن التوزيعات الصوتية لصوت اؽبمزة يف سورة الواقعة  ،قولو تعاىل  :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﰀ ﰁ ﭼ الواقعة = . 7; – 7:
إف استثمار معٌت االنفجار يوضح سياؽ اآلية كظبلؽبا  ،فاآلية تشَت إىل تكذيب الكفار كاستبعادىم ليوـ القيامة
ككقوعو  ،فصوت اؽبمزة دبخرجو كصفتو صور ىذا اؼبشهد تصويرا بارعا من خبلؿ نبزة ( أئذا ) اليت ربمل استفهاما
استنكاريا كناية عن االستبعاد كاستحالة البعث ككقوع يوـ القيامة .
كنظرا لكثرة شويع صوت اؽبمزة كطغيانو  ،فإننا نشَت إىل مواطن اؽبمزة يف سورة الواقعة اليت يبكن أف سبثل ملمحا أسلوبيا
مهيمنا  .كمن ىذه اآليات قولو تعاىل  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ الواقعة = ;8< – 8
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الواقعة = 97 –97
ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ الواقعة = ;9< – 9

كبعد صوت اؽبمزة قبد صوت التاء  ،إذ بلغ عدد مرات تواتره يف سورة الواقعة  82مرة  ،كمن اآليات اليت برز فيها
صوت التاء  ،قولو تعاىل  :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮑ ﮒ ﮓ ﮕ ﮖ ﭼ الواقعة =  . 7 – 1كيتكوف بأف
" يقف اؽبواء كقوفا تاما حاؿ النطق بالتاء عند نقطة التقاء طرؼ اللساف بأصوؿ الثنايا العليا كقدـ اللثة  ،كيضغط اؽبواء
مدة من الزمن مث ينفصل اللساف فجأة تاركا نقطة االلتقاء  ،فيحدث صوت انفجارم كال تتذبذب األكتار الصوتية حاؿ
النطق بالتاء  ،فالتاء إذف صوت أسناٍل لثوم كقفة انفجارية مهموسة . 1
إف حضور صوت التاء يف ىذه اآليات بصفتو كـبرجو يشَت إىل معٌت االنفجار اؼبسموع يف ىذه اآليات الكريبة اليت
تؤكد كقوع يوـ القيامة ال ؿبالة « إذا كقعت مل تكن ؽبا رجعة كال ارتداد ( خافضة رافعة )  ،كىي خافضة رافعة  ،ترفع
أقواما كتضع آخرين  :أما ؽبا بالشدة ألف الواقعات العظاـ كذلك  :يرتفع فيها أناس إىل مراتب كتضع أناسا  ،كأما ألف

 - 1بشر كماؿ  ،علم األصوات  ،ص . 249
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األشقياء وبطوف إىل الدرؾ  ،كالسعداء يرفعوف إىل الدرجات  ،كأما أهنا تزلزؿ األشياء كتزيلها عن مقارىا  ،فنخفض بعضا
كترفع بعضا  :حيث تسقط السماء كسفا كتنثر الكوكب كتنكدر كتسَت اعبباؿ فتمر يف اعبو مر السحاب »

1

فصوت التاء يوحي بوقوع ىذا اليوـ  ،كتساقط السماء  ،كتناثر الكواكب  ،كىي صورة مرعبة تشَت إىل ىوؿ ىذا اليوـ
كفظاعتو  ،فهذه الصورة ال بد أف يبلزمها فعل الشدة كالغلظة كالقوة كىي نعوت مناسبة لصوت التاء عند خركجو .
كمن األصوات االنفجارية البارزة يف السورة صوت الباء  ،كىو « صوت ؾبهور يتكوف بأف يبر اؽبواء أكال باغبنجرة ،
فيحرؾ الوترين الصوتيُت  ،مث يتخذ ؾبراه يف اغبلق مث الفم حىت ينحبس عند الشفتُت منطبقتُت انطباقا كامبل  ،فإذا
انفرجت الشفتاف فجأة ظبعنا ذلك الصوت االنفجارم الذم يسمى بالباء  ،فالنطق بالباء تنطبق الشفتاف أكال حُت
اكبباس اؽبواء عندنبا  ،مث تنفرجاف فجأة فيسمع صوت الباء »  . 2كقد يهمس صوت الباء العريب يف بعض مواقعو كالباء
كبو كتاب ( بسكوف الباء )  ،كيف ىذه اغبالة يصحب اإلنباس حرماف الصوت من االنفجار الكامل كلعل ىذه من أحد
األسباب اليت من أجلها نص العرب على كجوب ربريك الباء بصويت أم قلقلتو  ،إذا كانت ساكنة  ،حىت يتحقق
االنفجار كاعبهر التاـ  ،ككذلك تدغم الباء الساكنة يف كصل الكبلـ باؼبيم التالية ؽبا يف النطق الصحيح كتصَت مثلها ،
كخباصة يف قراءة القرآف الكرَل كما يف ( اركب معنا ) .3
برز صوت الباء كاضحا يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ الواقعة =  ، 9 – 8إف حضور
صوت الباء يف ىاتُت اآليتُت بصفتو كـبرجو حضورا مناسبا لسياؽ الكبلـ  ،إذ دؿ على عظمة اػبالق يف تفتت ىذه
اعبباؿ كنسفها  ،كجعلها كاؽبباء اؼبنبث  ،كما أف حضور صوت الباء كاف مناسبا يف كصف ما يعرؼ هبذا العلم األرضي
عند ساعة القيامة  ،كبذلك تكوف ىذه العينات من األصوات االنفجارية الواردة يف سورة الواقعة قد أسهمت إسهاما
فعاال يف عرض أغراض السورة كآياهتا .
كمع األصوات االنفجارية اليت شكلت حيزا مكينا يف بناء السورة  ،تتجلى األصوات االحتكاكية  ،كىي« تنطق يف
اللغة العربية عندما يضيق ؾبرل اؽبواء بسبب اقًتاب أعضاء النطق اؼبسانبة يف إنتاجها  ،فيؤدم إىل تسرب اؽبواء عرب
التضييق ؿبدثا احتكاكا مسموعا يف أثناء نطقها  ،كىذا االحتكاؾ إما نتج عن تضييق اجملرل الصويت أك مركر اؽبواء عرب

 - 1الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 4ص . 445
 - 2إبراىيم أنيس  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 46
 - 3بشر كماؿ  ،اؼبرجع السابق . 248 ،
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حافات األعضاء اؼبسانبة يف اإل نتاج  ،كتتفق األصوات االحتكاكية يف صفة التضييق كزبتلف يف صفتُت نبا اؽبمس
كاعبهر كموضع النطق ».

1

اآليات اليت حوت حركؼ االحتكاؾ كثَتة يف سورة الواقعة  ،كمن أبرز األصوات االحتكاكية اليت ظهرت يف سورة الواقعة
صوت العُت الذم بلغ عدد تواتره يف السورة الكريبة  44مرة ككاف ذلك كاضحا يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮖ ﮗ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﭼ الواقعة =  . 77 – 77كرد صوت العُت  3مرات  ،كىو " النظَت اجملهور للحاء ،
فالفرؽ ىو تذبذب األكتار الصوتية مع العُت كعدـ ذبذبتها مع اغباء  ،فالعُت صوت حلقي احتكاكي ؾبهور كالعُت يف
اللغة العربية سبثل مشكلة حقيقية لغَت العرب  ،كمن النادر أف يستطيع كاحد منهم نطقها بصورة صحيحة  ،كاغبق أف
تكوين العُت فيو غموض ؿ يتضح لنا تفسَته بعد  ،كىي أقل األصوات االحتكاكية احتكاكا  ،كلعل ىذا ىو ما دعا
علماء العربية إىل عدـ ذكرىا مع األصوات الرخوة ( االحتكاكية ) كعدىا كاحدا من تلك األصوات اليت أطلقوا عليها
اسم األصوات اؼبتوسطة . 2
كتواتر صوت العُت يف ىذه اآليات جاء مناسبا ليعرب دبخرجو اغبلقي عن النعيم الذم يلقاه أىل اليمُت يف اعبنة .
كتبل صوت العُت صوت اغباء الذم بلغ تواتره يف السورة  41مرة ،كاغباء يتكوف بأف  « :يضيق اجملرل اؽبوائي يف
الفراغ اغبلقي عند النطق باغباء  ،حبيث وبدث مركر اؽبواء احتكاكا كال تتذبذب األكتار الصوتية حاؿ النطق بو فاغباء
صوت حلقي احتكاكي مهموس كاغباء من األصوات العربية ذات الصعوبة على غَت العرب  ،ككثَت منهم ينطقوهنا كما
لو كانت خاء أك ىاء».

3

فحرؼ اغباء باحتكاكو كنبسو  ،يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الواقعة = ;; –  .. <1صور لنا مشهد النعيم كالرخاء كالرضبة
اليت يلقاىا اؼبؤمن عند ربو .
كمن األصوات االحتكاكية اليت برزت بركزا كاضحا يف سورة الواقعة  ،صوت الفاء الذم بلغ عدد تواتره  40مرة " ،
كصوت الفاء العربية صوت رخو مهموس ػ يتكوف بأف يندفع اؽبواء مارا باغبنجرة دكف أف يتذبذب الوتراف الصوتياف معو ،
 - 1قاسم الربيسم  ،علم الصوت العريب يف ضوء الدراسات الصوتية اغبديثة  ،ط  ، 1دار الكتب األدبية  ،بَتكت  ، 2005 ،ص . 161
 - 2بشر كماؿ  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 304
 - 3بشر كماؿ  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 303
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مث يتخذ اؽبواء ؾبراه يف اغبلق كالفم حىت يصل إىل ـبرج الصوت  ،فنسمع نوعا من اغبفيف ىو الذم يبيز الفاء بالرخاكة "
1

 .فالفاء إذف صوت أسناٍل شفوم احتكاكي مهموس  ،كليس للفاء نظَت ؾبهور يف اللغة العربية  2كصوت الفاء

اؼبتكرر مرتُت يف اآليات السابقة ساعد صوت اغباء على تصوير مشهد النعيم كالرخاء كالرضبة اليت كعد اهلل  هبا عباده
اؼبؤمنُت  .كتبل صوت الفاء من حيث عدد تواتره يف سورة الواقعة  ،صوت اؽباء يف تواتره  36مرة فأنتشر صوت اؽباء يف
آيات سورة الواقعة انتشارا يشعرنا دبا وبملو ىذا الصوت من داللة فاؽباء العريب " صوت رخو مهموس  ،عند النطق بو
يظل اؼبزمار منب سطا دكف أف يتحرؾ الوتراف الصوتياف  ،كلكن اندفاع اؽبواء وبدث نوعا من اغبفيف يسمع يف أقصى
اغبلق أك داخل اؼبزمار  ،كيتخذ الفم عند النطق باؽباء كضعا يشبو الوضع الذم يتخذه عند النطق بأصوات اللُت كاؽباء
عادة صوت مهموس هبهر بو يف بعض الظركؼ اللغوية اػباصة كيف ىذه اغبالة يتحرؾ معها الوتراف الصوتياف  ،كما
يسمع ؽبذ ه اؽباء اجملهورة نوع من اغبفيف لواله لكانت ىذه اؽباء أقرب إىل صوت لُت عادم  ،كعند النطق باؽباء اجملهورة
تندفع من الرئتُت كمية كبَتة من اؽبواء أكرب ما يندفع مع األصوات األخرل فيًتتب عليو ظباع صوت اغبفيف ـبتلطا
بذبذبة الوترين الصوتيُت " . 3
كتكرر صوت اؽباء  3مرات يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ الواقعة  ، 56 – 55 :فجرس
يصور لنا فظاعة موقف الكافرين كحالتهم كما يكونوف عليو من عطش .
اؽباء هبمسو كاحتكاكو استطاع أف ٌ
ككركد صوت اؽباء مرتُت يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ الواقعة  ، 56 :حيث جسد لنا صورة الضيافة اليت
أعدىا اهلل ألىل جهنم  ،كبذلك هتكم من اهلل تعاىل إذ إف النزؿ  :ىو الرزؽ الذم يعد للنازؿ تكريبا لو  ،كفيو هتكم . 4
فصوت اؽباء دبخرجو من أقصى اغبلق كاحتكاكو  ،استطاع أف هبسد لنا ىذا اؼبوقف كقصارل القوؿ  :إف ـبارج
األصوات االحت كاكية كصفاهتا تعد دليبل قويا على دقة النظاـ الصويت لسورة الواقعة الذم يتطلب ىذا االحتكاؾ اؼبنتشر
حسب السياقات كاؼبقامات اؼبختلفة .
كنظرا لتنوع أغراض السورة كمقاصدىا الداللية  ،فإهنا يف بعض آياهتا سبيل إىل اعبمع كالربط بُت األصوات االنفجارية
كاألصوات االحتكاكية  ،كذلك ألف " لبعض األصوات الشديدة نظائر رخوة  :فالداؿ صوت شديد نظَته الرخو الزام أك
 - 1إبراىيم أنيس  ،األصوات اللغوية  ،ص . 47
 - 2بشر كماؿ  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 297
 - 3أنيس إبراىيم  ،األصوات اللغوية  ،ص. 86
 - 4الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج  ، 4ص . 454
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الذاؿ  ،كالتاء صوت شديد نظَته الرخو السُت أك الثاء  ،كالباء صوت شديد نظَته الرخو الفاء كالطاء صوت شديد
نظَته الرخو الصاد  ،كالضاد صوت شديد نضَته الرخو تلك الظاء العامية الشائعة يف نطقنا اآلف كالكاؼ كالضاد صوت
شديد نظَته الرخو الشُت  ،كاعبيم القاىرية صوت شديد نظَته الرخو اعبي الشامية الكثَتة التعطيش كالقاؼ صوت
شديد نظَته الرخو اػباء  ،كمعٌت التناظر ىنا إما إرباد اؼبخرج بُت كل من الصوتُت اؼبتناظرين أك أقرب اؼبخرجُت أحدنبا
من اآلخر  ،فمخرج الداؿ يكاد يكوف ىو ـبرج الزام  ،كال فرؽ بُت الصوتُت إال يف أف التنفس مع الداؿ ينحبس عند
اؼبخرج فيحدث انفجارا كينطلق مع الزام صفَتا  ،النطق إذف بأم صوت شديد ذبد النفس معو ينحبس يف مكاف ما من
اجملرل  ،كؽبذا ال ندىش حيث قبد الكلمة الواحدة ينطق هبا يف بعض اللهجات العربية القديبة مشتملة على صوت
شديد  ،كيف ؽبجات أخرل مشتملة على نظَته الرخو  ،كهبب أال لبلط بُت ـبرج الصوت كؾبراه  ،فاؼبخرج نقطة معينة
يف اجملرل عندىا يتكوف الصوت كعندىا يضيق اجملرل أك يتسع حسب طبيعة الصوت كصفتو  ،أما اجملرل فهو طريقة من
الرئتُت حىت يندفع خارج الفم أك األنف . 1
كيف ىذا يقوؿ الدكتور كماؿ بشر  " :كمعلوـ أيضا أف انفصاؿ األعضاء بعضها عن بعض يف موقع الوقفات stops
يتفاكت يف السرعة كالبطء عند النطق هبذه األصوات  ،فإذا كاف االنفصاؿ سريعا مفاجئا  ،انطلق اؽبواء ؿبدثا انفجارا ،
ربقيقا للنطق الكامل للوقفة  ،كينعت الصوت الصادر حينئذ بأنو كقفة انفجارية  ،أما إذا كاف االنفصاؿ بطيئا تسرب
اؽبواء ؿبدثا احتكاكا مسم وعا  ،كيصدر صوت آخر احتكاكي مصاحب للوقفة  ،الصوت الذم يصدر هبذه الطريقة
يسمى { كقفة احتكاكية } أك مركبا {  ، } affricateفالصوت اؼبركب نوع من الوقفات وبدث يف تكوينو أف يتبع
إطبلؽ الوقفة مباشرة باالحتكاكي اؼبقابل لو يف موقعو  ،كىذا الصوت االحتكاكي الناتج عن تسرب اؽبواء يعد جزءا

 - 1بشر كماؿ  ،األصوات اللغوية  ،ص . 28
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جوىريا من الوقفة االحتكاكية  ،أك الصوت اؼبركب إشارة إىل تكوينو  ،صوتُت متبلزمُت ال فصل بينهما  ،كعندنا يف
اللغة العربية صوت كاحد يتكوف هبذه الطريقة  ،ىو اعبيم اليت ننعتها كبن باعبيم الفصيحة  ،بقصد التمييز " . 1
كرد حرؼ اعبيم يف سورة الواقعة يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الواقعة = 8 – 7

 ،ففيها كرد حرؼ اعبيم ثبلث مرات يف اآليتُت  :كصوت اعبيم " يتكوف بأف يندفع اؽبواء إىل اغبنجرة فيحرؾ الوترين
الصوتيُت  ،مث يتخذ ؾبراه يف اغبلق كالفم حىت يصل إىل اؼبخرج  ،كىو عند التقاء كسط اللساف بوسط اغبنك األعلى
يكاد ينحبس معو ؾبرل اؽبواء  ،فإذا انفصل العضواف انفصاال بطيئا  ،ظبع صوت يكاد يكوف انفجاريا ىو اعبيم العربية
الفصيحة  ،فانفصاؿ العضواف ىنا أبطأ قليبل منو يف حالة األصوات الشديدة األخرل  ،كؽبذا يبكن أف تسمى اعبيم
العربية الفصيحة صوتا قليل الشدة . 2
فصوت اعبيم يف اآليتُت السابقتُت بصفاتو اجملتمعة اعبهر كاالنفجار كاالحتكاؾ استطاع أف هبسد لنا صورة االضطراب
كالتحرؾ الشديد لؤلرض دبا يطرأ عليها من الزالزؿ كاػبسف ككبو ذلك  ،كأيضا استطاع أف يبثل صورة تفتت اعبباؿ
الشاـبة اؼبنتصبة  ،كخبلصة القوؿ  :إف صوت اعبيم قد ناسب اؼبعٌت الداليل اؼبتمثل يف السورتُت ؼبا وبملو ىذا الصوت
من جهر كانفجار كاحتكاؾ .
يقوؿ الرافعي  « :كليس ىبفى أف مادة الصوت ىي مظهر االنفعاؿ النٌفسي  ،كأف ىذا االنفعاؿ بطبيعتو إمبا ىو سبب
تنويع الصوت  ،دبا ىبرجو فيو م ٌدا أك غنٌة أك لينا أك ش ٌدة  ،كدبا يهيء لو من اغبركات اؼبختلفة يف اضطرابو كتتابعو على
مقادير تناسب ما يف النٌفس من أصوؽبا  ،مث ىو هبعل الصوت إىل اإلهباز كاالجتماع ؛ أك اإلطناب كالبسط ؛ دبقدار ما
يكسبو من اغبدة كاالرتفاع كاالىتزاز كبعد اؼبدل ككبوىا  ،فبا ىو ببلغة الصوت يف لغة اؼبوسيقى » .

 - 1بشر كماؿ  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 309
 - 2إبراىيم أنيس  ،األصوات اللغوية  ،ص . 76
 - 3مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف  ،ص. 153
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كغالبا ما يكوف ىذا اإليقاع ؿبصوؿ مقصود قيمة ذاتية وبققها اؼبنجز يف النص  ،تتمثل يف توظيف قيمة تعبَتية يفتقها
من الصوت اجملرد  ،الذم كإف انقطعت صلتو بالوحدة الداللية الدنيا ( اؼبونيم ) فإف توزعو مع أصوات أخرل معزكلة
يتفاعل معها يف متوالية أك يف ؾبموع لغوم فٍت أكرب ينتظم تواصلها  ،يهبو مفعوال إيقاعيا غنيا  ،فبا يضفي على النص
كخفوت  ،كش ٌدة
جوا من الدالالت اإلوبائية اؼبرتبطة باػبصائص الرمزية للصوت اليت تتناسب مع مواصافاتو من نبس ي
كلُت كح ٌدة  ،كتكرير  ،كترخيم  ..كما إىل ذلك .
إذ دبقدكر األصوات ذاهتا أف تستثمر للتعبَت عن أجواء اغبزف أك عن أجواء الفرح  ،تضاىي يف ذلك سباما األلواف الواحدة
الرساموف عن النقيضُت كالفقر كالغٌت .
اليت ٌ
يعرب هبا ٌ

1

كيف سورة الواقعة بإيقاعها اؼبتميز كاؼبتنوع تنطوم على دالالت كثَتة تتيحها أىم التمظهرات الصوتية من خبلؿ بعض
الفقرات اؼبتناسقة  ،كاليت تشًتؾ يف جو معنوم كاحد  ،فمثبل :
يف الفقرة األكىل من السورة من قولو تعاىل  :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮑ ﮒ ﮓ ﮕ ﮖ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮝﮞﮟ ﮡﮢﮣ ﮥﮦﮧ ﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮯﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ الواقعة 9 - 1 :

.ع كا  .ىعو ..
تطرد اؼبقاطع اؼبفتوحة بشكل يوحي أف اؼبقدمة العارضة تسعى إىل التزامها كتواليها  :ذا  .ىك  .ىؽ ى
ض  .را  .ىعو(...اثنتاف كأربعوف فتحة مابُت طويلة كقصَتة)  ،ليوحياف بثبوت
)س  .ىك ى
.ع  .ىا .كا  .بىو  .خا  .ى
ىؿ ٍ
(م ى
فعل كقوع الواقعة اليت ليس ؽبا كاذبة .

ك(إذا) تتضمن غلى جانب الشرط معٌت اؼبفاجأة  ،كىو ما ينطوم عليو تصويت اؽبمز الذم ينبعث اؽبواء أثناءه دفعة
كاحدة  ،يف حركة انفجارية  ،كىو يتناسب مع ما أراده اػبطاب من أف تكوف انطبلقتو انفجارية  ،تعبَتا عن االنفجار
غَت اؼبتوقع لعامل الدنيا يوـ القيامة .
(رجا) كزعزعتو (اىتزاز طرؼ اللساف) كفيها تركيب
كالواقعة لفظ فيو ش ٌدة قاؼ الوقع  ،كجهر عُت ال ٌدكم  ،كتكرير راء ٌ
(بسا) كاستمراره اؼبوحي بسَتكرة اغبركة  ،كالسُت كاعبيم جاءا يف ًضعف مدهتما
اعبيم مع مضاعفتو  ،كما فيها ٌ
سباد سُت ٌ
إىل جانب م ٌد الصوائت الطويلة .
 - 1جوزيف ميشاؿ شرَل  ،دليل الدراسات األسلوبية  ،ط ، 1اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع  ،د ـ  ، 1984 ،ص . 111
444

الفصل السابع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخطاب النفسي في سورة الواقعة
ضعف
بس اعبباؿ صورة كنقيضها  :إذ يعقب ٌ
ؾبسدة كلها يف الباء  ،مث ٍ
الشدة كالقوة كاغببس يف موضع ٌ ،
إننا نلمس يف ٌ
كشتات كانتشار أحسن السُت سبثيلها .
ك كذا تعبَت ىاء " ىباء " هبوائيتها كرخاكهتا كضعفها عن تطاير اعبزئيات يف اؽبواء كانتشارىا عرب حيٌز ال ؿبدكد  ،فيما
تتوارد لفظة " منبثا " مع اؼببثوث ك النثور ك اؼبنفوث كاؼببعثر  ،كلها تلتقي عند معٌت متفق  ،فضبل عن اشًتاكها يف
الصوت اؼبرتبط ارتباطا طبيعيا هبذا اؼبعٌت  ،كىو " الثاء " إذ يتفشى اؽبواء خبلؿ النطق بو من بُت األسناف كطرؼ
ليجسد
اللساف  ،كالبس كالبث متناسباف صوتيا كدالليا حيث  ،ينتج الثاٍل من األكؿ  ،كتأيت اؼبقاطع  :ث/ال/ثو ٌ

ملفوظها مدلوؽبا العددم .

" خافضة رافعة " يبتد اؼبقطع يف بناء " فاعلة " علوا كانفتاحا يرتفع فيها اللساف  ،مث ينزؿ من اؼبقطع اؼبوايل يف حركة
خفض  ،بعد ذلك يستوم العضو يف موضع الفتحة القصَتة مؤذنا باستقرار اؼبصَت .
لوقعتها  :بنقر العضو عند النطق بالقاؼ الساكنة من قبل أف اؼبتلفظ هبا لو ظل كذلك فًتة الختنق نفسو  ،ذلك أف
النفاس تتكتم ؽبوؿ الوقع  ،فهاىي ذم األنظار شاخصة كاألفواه مفتوحة دىشة كذىوال كحَتة كرعبا  ،مشهد بالصوت
كالصورة  ،ترسم مبلؿبو ىذه اؼب ٌدات اؼبفتوحة  :ذا  .كا .كا  .خا  .را  .جا  .با  .سا  .كا  .با  .ثا  .كا  .جا  .ال .
ككلها تنتظم أصواتا احتكاكية رخوة  ،ربكي تبلمس اؼبوجودات  ،إذ يقع بعضها على بعض  ،بعد الزلزلة كالرجرجة
الشديدتُت فينجر عن ىذا االحتكاؾ ىدـ كذر  ،إال مقطع " با" يف الدليلُت " جباؿ " ك " ىباء " ألنو ينم عن قوة
كجسارة اعببل  ،الكائن الشام الصلد الذم ال يتحدل يف العادة  ،كلكن ىاىو يكتسي لباس الضعف من بعد قوة ،
أال نتبُت ذلك من خبلؿ ؾبيء " الثاء " ىذا الصوت اؼبكبوت اؼبهموس الضعيف  ،مباشرة عقب الباء  ،الصوت
عزه كجربكتو  ،كإذا بو يتحوؿ
تفجر ىائل يصيب ىذا اعببل يف ٌ
الشديد اعبهورم الوقفي ؟ كذا فهما يعرباف متواليُت عن ٌ
إىل غبار تذركه الرياح  ،إهنا ركعة التقابل الذم أقامتو فونولوجية الصوتُت اؼبتباعدين يف أىم فبيزاهتا .

كيف قولو تعاىل  :ﭧ ﭨ ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ الواقعة:
9-8

ففيها التعجب اؼبتطلب دكما للتشكل الصويت اؼبتماد ( :حا  .ما ).مث إف ظهور "اغباء "ذات الطابع االحتكاكي  ،يوطد
مفهوـ احتكاؾ األصحاب بعضهم ببعض كتىآخيهم أما ىنا فقد ذبلى اقًتاف الصحبة بإحدل صفتُت  :اليمن أك الشؤـ.
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كيف " ما " االستفهاـ التعجيب  ،يتعانق الصوت اجملهور اؼبتماد يف الزمن  ،شديد الوضوح مع م ٌد الفتح  ،أكضح الصوائت
مسمعا  ،إىل جانب ما يبتاز بو من طوؿ  ،فكيف ال تأخذ بوعي السامع  ،كتش ٌد انتباىو إىل ما كراء ىذه األداة الصيحة
اؼبنبهة ؟
لقد ناسب كذلك مقاـ التشهَت بالصنفُت ( أصحاب اؼبيمنة كأصحاب اؼبشأمة ) إظهارنبا بواسطة اعبهر الذم تتسم
بو اؼبيم اؼبكررة عشر مرات  ،يف سياؽ ليس وبوم أكثر من شباٍل كحدات معجمية  ،كال يوجد يف السورة كاملها نسيج
صويت  ،يزخر هبذه الكثافة اؼبيمية نظر ىذا  ،فيما كاف باؼبقدكر توظيف الضمَت " ىم " لئلخبار عن كل من الفئتُت ،
لكنو قصر دكف بلوغ ما بلغتو ىذه التكريرات .
كهبب أف نبلحظ أف اإليقاع القرآٍل ال يعمل بصورة منفردة كدبعزؿ عن السياقات اؼبتنوعة يف النص القرآٍل  ،كذلك ألف
القرآف منظومة متكاملة األطراؼ يفضي بعضها إىل بعض يف سياؽ تنظيمي فريد  ،فاإليقاع القرآٍل يتبع يف نطاؽ عملو
اؼبوضوع الذم تتكلم عنو اآليات القرآنية .

1

يطالعنا اؼبقطع اآليت يف قولو تعاىل  :ﭽﯖ ﯗ ﯙ ﯚ ﯜ ﯝ ﯞ ﯠ ﯡ ﯢ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯨﯩ ﯪ ﯬﯭﯮ ﭑﭒﭓﭔ ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭢ ﭣﭤ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭫﭬ ﭮﭯ ﭰ ﭲﭳﭴ
ﭵ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ الواقعة . 26 -10 :
" السابقوف السابقوف " تسبق السُت الباء يف التصويت  ،كتسبق أيضا القاؼ كالنوف  ،فيعمل ىذا التسابق يف ـبارج
ذبسد خبلؼ ما
األصوات  ،كمنو يف اؼبلفوظ  ،على بسط ظبللو على مدلويل السبق كاألكلية يف الرتبة  ،كالقاؼ ىنا ٌ
اؼبقربوف " تعرب عن اؼبكانة الرفيعة  ،عن حيٌز ذم حساسية يكمن فيو الصوت
جسدتو ىناؾ  ،فهي يف " السابقوف " ك " ٌ
ٌ

اؼبتوعر  ،الذم وببس اؽبواء عنده  ،مث يطلقو حرا بعد عناء  ،كتلك الفئة اؼبوصوفة  ،رفيعة اؼبقاـ  ،بعيدتو  ،فاؼبقطع
الطويل اؼبتكرر " سا " فهم مل يتبؤكا مقاـ اؼبقربُت إال بعد عمر قضوه يف الكد كاعبد  ،كالعبادة اغبقة  ،كىم يف آخر
اؼبطاؼ ينتهوف إىل لُت من العيش ال ىبطر على قلب بشر ىذا اللُت الذم تعكسو النوف الناعمة الغناء يف عذكبة ،
هناية اؼبقطع اػبَت يف كل من اللفظتُت " السابقوف " ك "اؼبقربوف " من مث كانت كاؼبيم صوتُت ذكم طابع غبٍت ؛ كىو ما

تربزه لفظتا " جنات " ك " النعيم " بغنتيهما اؼبضاعفتُت " نٍػنىا " ك "نٍن" كدبقطعيهما الطويلُت " نا " ك " عيم ".
 - 1أسامة عبد العزيز جاب اهلل  ،صباليات التلوين الصويت يف القرآف الكرَل  ،ص . 41
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أما اؼبقطع األخَت " عيم " فجماليتو طغت على كل صباؿ اؼبقاطع يف ىذه الفقرة  ،إذ نراه ينطوم على إوبائية مؤسساىا
البعد كاعببلء  ،فالعُت صوت مصدره بعيد يف حيز اؼبخارج ( اغبلق ) لكنو مع ذلك أنصع األصوات كأظهرىا  ،كذلك
فإف نعيم اعبنٌة بعيد اؼبناؿ  ،غَت أنو اآلف أضحى حقيقة جلية ألصحابو  ،فصار البعيد قريبا  ،كاػبفي ظاىرا ،
قرب لذا
كيف لفظة " اؼبقربوف " ففيها مقطعاف قصَتاف يتوسطهما مقطع متوسط مقفل  :ـي /قىػ ٍر ى
/ر  ،كالقريب ليس كاؼب ٌ
دخلت اؼبيم على اللفظة لتشيع حبضورىا جوا من اغبميمية كاؼببلمسة كاغبب  ،كما أضفت زيادة على اؼبعٌت  ،بأف
ىنالك ف اعبل مقربا  ،فلم وبصل " القرب " عفوا  ،أضف إىل ذلك كلو أف اؼبيم كالقاؼ كالراء كذكاهتا  ،متقاربة اؼبخارج.
أكلئك  :يف اؼبقطع " ال " الطويل  ،كيف ش ٌدة اؽبمزة اؼبكررة كصعوبة تأتيها  ،إشارة إىل بعد اؼبنزلة  ،كصعوبة الوصوؿ إىل
مرتبة الفئة اؼبمدكحة اؼبعلم باسم إشارة للبعيد  .تدعمهما نبزتا " األكلُت " ك "اآلخرين " كاؼبقطعاف شديدا الطوؿ  :لُت
 ،رين .
" ثلة من األكلُت " تتداخل اؼبقاطع اؼبقفلة كالقصَتة  ،كتتقارب شديدا  :ثيل /لىػ /تين  /مػً /ىف  ،فهي مقاطع ؿبدكدة تدؿ
على العدد احملدكد للسابقُت اؼبقربُت .
عزة طائفة السابقُت  ،كقلة تعدادىم .
كيف داؿ " الثلة " إوباء بقلة فونيماهتا كضعف الثاء فيها  ،يوازيها ٌ
األسرة
" يسرر " تتشاكل اؼبقاطع كاغبركات يف تواؿ  ،مث الطبيعة التكرارية للراء  ،فضبل عن مضاعفتها  ،إشعارا دبجموع ٌ
اؼبتصافة اجملعولة لبلستلقاء  ،حبيث يتقابل عليها اؼبتسامركف  ،كيتبادلوف كل ما ىو طيب من الكبلـ كاؼبشاعر .
س -ير  ،كمقطع متوسط مقفل ً :ر ٍف  ،ليلقي بظبللو على ؾبلس ينعم باأللفة
كما أف ؾبيئها يف مقطعُت قصَتين " ي
كاألنس  ،فهناؾ لقاء كتقارب  ،كقبل ذلك تقرب إىل اهلل زلفى بالعمل الصاٌف  ،فاستجابتو بالتقريب من عرشو .
" متكئُت " وبدث صوت التاء عن طريق تواكؤ األسناف األمامية بعضها على بعض  ،تساعده مبلصقة طريف اللساف للثة
 ،كبذلك يرمز إىل صورة اؼبتقابلُت كىم يف حالة اسًتخاء على أرائك مبسوطة .
" بأكواب كأباريق " كأف هبذه الباءات اؼبطردة هتدؼ إىل إيصاؿ صدل قرع األكواب كاألباريق إىل أظباع اؼبتلقُت  ،فيما
يرسم ضم الشفتُت عند " كاك" األكواب اؼبستديرة فموضع الشرب منو مستدير فبل عركة لو كال خرطوـ .
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كمن لفظ " معُت " نستوحي صفات التدفٌق كالليونة كاعبرياف  ،جرياف اؼبيم كالعُت  ،كالنوف اؼبتٌسمة بالليونة كاالمتداد ،
كما نستوحي صفاء أهنار اعبنٌة كعذكبتها  ،من صفاء العُت كنقاكتو  ،كلعل ما صور امتداد األهنار كعدـ انقطاعها ىو

الكسرة الطويلة .
" ال ييص ٌدعوف عنها كال يينزفوف " يتسبب التلفظ بالداؿ كالزام يف ذبذبة على مستول األكتار الصوتية  ،يزيد الزام
باىتزاز سطح طرؼ اللساف أثناء إخراجو اىتزازا طفيفا  ،كىذا كلو يوحي باالضطراب كالتذبذب الناتج عن السكر ،
غَت أف تدخل البلـ اؼبتصف باعببلء كاعبهر كاف من شأنو نفي اؼبعايب عن طبر اعبنة .
مث تتواىل األلفاظ " فاكهة – يشتهوف " كفيها اؽباء كىو بعمق ـبرجو كبعده إال أنو يوحي باستفراغ ما يف النفس من آه
كأحزاف لًتتاح بعده فالنطق باللفظتُت حبريف اؽباء وبيل على الراحة النفسية كاؼبتعة اعبسدية .
" حور عُت " فصوائتها طويلة  :ضمة تعقبها كاك "حو"  ،مث حرؼ العُت الذم تعقبو ياء ً
"عي "يوحي باستدارة األحداؽ
ي

كما فيها من صباؿ كىيبة  ،أضف إىل ذلك إقفاؿ مقطعي لفظة " لؤلؤ"  :لي ٍؤ /لي ٍؤ  ،كدبا وبملو من داللة الصيانة كاإلخفاء
كالكنز فهي ـببأة خصيصا ؽبؤالء  ،كاللؤلؤ اؼبكنوف ىو الل ؤلؤ اؼبخبوء الذم مل يعرض بعد لؤلنظار  ،كمل زبدش عُت  ،كمل

تثقبو يد  ،كيف ىذا كناية عن معاٍل حسية كنفسية لطيفة يف ىؤالء اغبور العُت .

1

لتختم الفقرة بسينات متعانقة مع صوتُت آتيُت من ـبارج دنيا  ،اؼبيم من الشفتُت ك البلـ من اللٌثٌة  " :سبلما سبلما " يف

تناسق صبيل مع ما بدئت بو العبارة  ،ككأف اؼبراد إشاعة جو األنس من خبلؿ نبسات السُت  ،كألفة نستشعرىا من منبع
ىذه األصوات اؼبتقاربة .

كبالنظر إىل إحصاء عدد اغبركؼ يف ىذه اؼبقطوعة  ،فقد كردت البلـ تسعا كثبلثُت مرة  ،كالنوف سبعا كثبلثُت مرة ،
كاؼبيم طبسا كثبلثُت مرة  ،فإف ذلك يوحي أف اػبطاب القرآٍل ىنا قد أجاد استغبلؿ ىذه الصوائت اؼبتصفة بالليونة
لَتسم مشهدا حسيا كنفسيا مؤثرا يتناسب كاؼبعٌت العاـ ؽبذه الفقرة .
كىكذا لو انتقلنا إىل صبيع فقرات ىذه السورة اليت اشًتكت يف داللة كاحدة لرأينا أف النسق الصويت الناشئ عن حركفها
كحركاهتا قد أسهم بشكل كبَت يف تقوية اؼبعٌت كتوضيحو  ،فبا كاف لو عظيم األثر يف اؼبتلقُت دبا وبدثو الصوت يف
نفوسهم.

 - 1سيد قطب  ،مشاىد القيامة  ،ص .110
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كيعلل الرافعي سر ىذه اؼبوسيقى القرآنية فيقوؿ  « :تألفت كلماتو من حركؼ لو سقط كاحد منها أك أبدؿ بغَته  ،أك
حس السمع كذكؽ
أقحم معو حرؼ آخر  ،لكاف ذلك خلبل بيٌنا أك ضعفا ظاىرا يف نسق الوزف كجرس النٌغمة  ،كيف ٌ
اللساف  ،كيف انسجاـ العبارة  ،كبراعة اؼبخرج  ،كتى ىسانيد اغبركؼ كإفضاء بعضها إىل بعض  ،كلرأيت لذلك ىجنة يف
السمع كالذم تنكره من كل مرئي مل تقع أجزاؤه على ترتيبها  ،كمل تتفق على طبقاهتا  ،كخرج بعضها طوال كبعضها

عرضا كذىب بعضا منها على جهات متناكرة » .

1

كقد تنفرد كلمة بإيقاعها باإلوباء بدالالت كثَت ة كتنجح يف التوغل إىل أعماؽ كجداف اؼبتلقي  ،فتحدث فيو انفعاال
بسبب ما يثَته جرسها فيو  ،كقدر رأينا أف لفظة " الواقعة " سبثل اؼبفردة القطب أك الكلمة اؼبفتاح اليت تدكر حوؽبا
األحداث اؼبساقة يف النص  ،كىي بذلك تتبوأ حيٌز النواة يف التوليف  ،تستمد منها اعبزئيات اغبافة منها مقومات
كجودىا .
الزقوـ " دبادهتا كمعناىا فقد تناسقت غرابتها الصوتية مع غرابتها اؼبعجمية  ،فقد تكونت من الزام
كما قبد لفظة " ٌ

اؼبشددة اتبعتها القاؼ اؼبش ٌددة فبا يستدعي ش ٌدة يف النطق توحي بقساكة الطعاـ الذم سيطعمو ىؤالء اؼبكذبُت  ،كىو
بذلك يشَت إىل معٌت اغبرماف ك قساكة العذاب  ،كىذا اإليقاع الفج اػبشن يتقابل مع ما كاف عليو ىؤالء من قبل حاؿ
كفرىم كإعراضهم من ترؼ الدنيا كنعيمها .
مث انظر إىل لفظيت " ركح كروباف " يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ الواقعة  ، 89 :فإيقاعها السلس
السهل يدؿ على االسًتكاح كاألنس كاحملبة كالسعادة  ،كنبا سرسها يشعاف ىناء كلطفا ككأهنا ربية تزؼ إىل ىؤالء تسرم
إىل قلوهبم دبجرد نطق اللفظتُت .
كقد تتجاكر كلمتاف ؽبما إيقاع كاحد ليشًتكا يف بناء معٌت كاحد مؤثر كما يف ( خافضة  /رافعة) اللتُت جاءتا على كزف
/ع  /لىو صعود مث البفاض ىو سقوط  ،فطباؽ اػبفض كالرفع يصور حركتُت ذاىبتُت يف اذباىُت
فاعلة ( اسم فاعل)  :فىا ً
متعاكسُت كجرسهما يوحي بذلك االىتزاز اغباصل بفعل الواقعة كما ينجر عنو يوـ القيامة  ،كىو يف الوقت ذاتو يقتحم
قلب اؼبتلقي ىوال ك رعبة ليهتز مع ىذا اإليقاع الصاخب اؼبرتفع حينا كاؼبنخفض أحيانا ليتناسق مع صدمة اؼبشهد الذم
رظبتو الداللة اؼبعجمية لؤللفاظ .

 - 1مصطفى صادؽ الرافعي  ،إعجاز القرآف كالببلغة النبوية  ،ص . 154
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كما أسهمت فواصل السورة يف البنية اإليقاعية اؼبؤثرة  ،فثراء جرس األصوات اؼبنتقاة مقاطعا آلم السورة ىو أكؿ ما
يسًتعي االنتباه  ،فلقد حوت ىذه الفواصل أحد عشر ركيا ىي ( ع  ،ب  ،ج  ،س  ،ث  ،ف  ،د  ،ر ف ء  ،ؿ) ،
كقد جرت آياهتا على مبط السور اؼبكية  ،حيث أف آياهتا مستفرغة يف دفعات كمية ؿبدكدة من الوحدات  ،كقد ارتكزت
يف معظمها على األصوات اجملهورة .
فقد كظفت السورة ؾبموعة من اؼبقاطع تًتاكح بُت الطويلة كالقصَتة كاف ؽبا إيقاعها اؼبتميز من مثل  ( :كاقعة – رافعة )
ك( السابقوف – اؼبقربوف ) ك( يشتهوف – اؼبكنوف -يعملوف ) ك( ـبضود – منضود – فبدكد) ك( ضبيم – وبموـ –
كرَل) ك ( اغبميم – اؽبيم) ك ( ربرثوف -الزارعوف -نف ٌكهوف -ؼبغرموف – ؿبركموف – تشربوف – اؼبنزلوف تشكركف –
اؼبنشؤكف ) .
كاؼببلحظ أف ىذه الفواصل كانت ؿبدكدة يف مطلع السورة  ،فبل تكاد تزيد عن آيتُت أك ثبلث  ،كذلك يتناسب مع
تسارع األحداث كتوايل اؽبوؿ كالرعب ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮑ ﮒ ﮓ ﮕ ﮖ ﭼ الواقعة  3-1 :دبا أنو
أكؿ ما يقرع ظبع اؼبستقبل فيعده إعدادا شعوريا كامبل لتلقي مضموف اػبطاب  ،بينما تعدد توايل الفواصل يف معرض
اغبديث عن نعيم اؼبتقُت  ،ك عذاب العاصُت لغرض إطالة اؼبتعة أك اإلمعاف يف التعذيب النفس  ،كقد استدعى اؼبقاـ كما
رأينا استغبلؿ أدكات تنبيهية جهَتة  ،كما استدعى ذلك التنويع الصويت اؼبقطعي يف رؤكس اآلم كالذم بدا صاخبا مزلزال
مث بدا ىبفت ركيدا ركيدا حينما انتقل إىل احملاججة العقلية كاغبديث عن النعيم  ،مث ما يلبث أف يرتفع من جديد حينما
يتحدث عن العذاب  ،كىنا تكمن قيمة الفاصلة دبا تربزه من الًتابط العميق بُت اعبمالية كاإليقاعية  ،كالفعل التأثَتم فبا
يشكل داللة خاصة لوقع الفاصلة لذلك يقوؿ الشُت « ككبن كبس عندما نسمع القرآف الكرَل أك نتلوه أف ؽبذه الفواصل
نغمات نفسية كمعنوية  ،كإيقاعا يعطي اإلنساف ركحا  ،كوبس عندىا دبتعة فنية مؤثرة  ،تثبت يف الفؤاد الطمأنينة
كاالرتياح » .

1

لقد حقق التٌنازع بُت التأكيد النغمي كاالنفبلت منو إىل نغم آخر  ،إمتاعا كتراكبا إيقاعيُت ٌ ،قول تأثَتنبا االنفعايل ،

اجملسد يف طوؿ الصوت أك زمنو الذم يكتسي أنبية خاصة يف نطق العربية كذبويد قرآهنا كترتيلو. 2
ىذا احملرؾ اؽبارموٍل ٌ

إف البنية اإليقاعية يف سورة الواقعة جاءت متناسقة مع اؼبعٌت العاـ الذم خطو اػبطاب يف ىذه السورة  ،إذ يسعى
إلحداث ىزة يف نفوس اؼبتلقُت دبا يلقيو بُت أيديهم من ىوؿ كرعب أسهم التصوير الفٍت يف رسم مشاىد ربسها القلوب
 - 1عبد الفتاح الشُت  ،الفاصلة القرآنية  ،ط  ، 2دار اؼبري  ،الرياض  ،اؼبملكة العربية السعودية  ، 1982 ،ص. 38
 - 2نعيم اليايف  ،حركؼ القرآف دراسة داللية يف علمي األصوات كالنغمات  ،ؾبلة الفيصل  ،العدد  ، 102 :السنة التاسعة  ، 1985 ،ص. 103
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كتتمبلىا العيوف  ،كدبا يصدمهم من حجج عنيفة قوية مقنعة ال يبلكوف أمامها إال أف ىبركا مذعنُت ؛ فالنغم فيها جاء
على ح ٌدين يعمل كبلنبا على إحياء اعبانب الركحاٍل يف اؼبتلقي  ،كلكن بأسلوبُت متمايزين متكاملُت  ،ففيما يبث
األكؿ توترا كقلقا كاضطرابا حادا كما يف قولو تعاىل :ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮑ ﮒ ﮓ ﮕ ﮖ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ الواقعة 6 – 1 :
ﭧ ﭨﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯡ ﯢ ﯣ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ الواقعة 44 – 42 :
ﭧ ﭨﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ الواقعة 55 – 54 :
ﭧ ﭨﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮬ ﮭ ﭼ الواقعة 94 – 93 :

أما اإليقاع اآلخر فيزرع يف أكباء النفس ىدكء كأروبة عذبة  ،كفرحا صبيبل :
ﭧﭨﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭢ ﭣ ﭤ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭫ ﭬ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ الواقعة 23 –17 :
ﭧ ﭨﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮍ ﮎ ﮐ ﮑ ﮓ ﮔ ﮖ ﮗ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ ﭼ الواقعة :
34 – 28
ﭧ ﭨﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الواقعة :
91 - 88

كما أسهم التكرار بشيء الفت يف البنية اإليقاعية لسورة الواقعة ؛ إذ يعد التكرار تقنية أسلوبية ربدث على مستول
النص  ،فتشيع فيو حركة ملحوظة  ،سبتاز بالعذكبة كاالستحباب  ،كىذا ماهبعلو يبتاز بالفنية كاعبمالية اؼبطلقة ؛إذ يتجاكز
ببنيتو اللفظية إىل إنتاج فوائد كمراـ جديدة داخل العمل الفٍت  ،فيحدث فيو جوا موسيقيا متميزا  ،فهو باإلضافة إىل كونو
مرتكز اإليقاع سميع صوره  ،فهو أحد األدكات األسلوبية كاآلليات التعبَتية اليت بوساطتها تكتشف أغوار النص ،
كيتعمق فيما كراء بنيتو السطحية الستجبلء اؼبشاعر كاألحاسيس اػببيئة يف داخلو ،كالغرك يف ذلك « فهو يغٍت اؼبعٌت
كيرفعو إىل مرتبة األصالة » ،1كما أنو « يعمل على إثارة العاطفة  ،كرفع درجة تأثَتىا ».
 - 1فهد ناصر عاشور  ،التكرار يف شعر ؿبمود دركيش  ،ط ،1دار فارس  ،األردف  ،2001 ،ص.11
 - 2نازؾ اؼببلئكة  ،قضايا الشعر اؼبسلحة  ،ط  ،8دار العلم للمبليُت  ،بَتكت  ، 1983 ،ص.263
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فحرؼ " الراء " شكل بتكراره يف سورة الواقعة مظهرا صوتيا بارزا  ،كالتكرار ىنا ىو « ارتعاد طرؼ اللساف بالراء  ،أك
تضعيف يوجد يف جسم الراء الرتعاد طرؼ اللساف هبا ».

1

ككاف سيبويو قد قرر ىذه الصفة للراء  ،فقاؿ كىو يتحدث عن صفات اغبركؼ  « :منها اؼبكرر  ،كىو حرؼ شديد
هبرم فيو الصوت لتكراره كاكبرافو إىل البلـ  ،فتجاىف للصوت كالرخوة كلو مل يكرر مل هبر الصوت فيو  ،كىو الراء »، 2
كقاؿ أيضا  « :كالراء إذا تكلمت هبا خرجت كأهنا مضاعفة  ،كالوقف يزيدىا إيضاحا ».

3

كاألصوات اؼبكررة ىي اليت يتم إنتاجه ا بطرؽ مستدؽ اللساف خلف اللثة  ،أك بطرؽ اللهاة جذر اللساف  ،كتسمى ىذه
األصوات أحيانا باألصوات الطرقية  ،فإذا أخذنا بالوصف األكؿ أم األصوات اؼبكررة فإف التسمية ال تصح إال لتصف
صوتا كررت فيو الطرقات عددا من اؼبرات كما ىو اغباؿ يف  :مرة  ،حرة  ،كال تصح ىذه التسمية  ،أك قل ال تكوف
دقيقة  ،إذا كصفت هبا صوت ال يتكرر طرؽ مستدؽ اللساف أك اللهاة  ،كما ىو اغباؿ يف الراء االنعكاسية اليت يكثر
كركدىا يف اؽبند  ،كاألكرديو  ،كالسندية  ،كغَتىا من لغات شبو اعبزيرة اؽبند  ،كال تكوف التسمية الدقيقة أيضا إذا كصف
هبا صوت الراء  ،إذا كقع موقعا ال تتعدد الطرقات فيو كما يف  :يركح كيريد  ،كعلى ذلك فالتسمية األخرل أقرب كأمثل
 ،ألهنا تشمل الراء اليت ال تتعدد طرقات مستدؽ اللساف خلف اللثة عند نطقها  ،كبعض الصوتيُت يسميها الرائيات . 4
يتم إنتاج ىذا النوع من األصوات نتيجة لضغط تيار اؽبواء كالدفع إىل موضع الطرؽ من اللساف أك اللهاة  ،فإذا كاف تيار
اؽبواء قويا كالضغط شديدا  ،فإف أداة الطرؽ  ،كىي مستدؽ اللساف أك اللهاة تتجو كبو اؼبوضع القريب لتضربو  ،كؼبا كاف
ؼبستدؽ اللساف كاللهاة درجة عالية من اؼبركنة  ،فإف الواحد منهما سَتجع إىل كضعو الطبيعي  ،كلكنو يعود بفعل الضغط
إىل الطرؽ ثانية  ،كتتكرر العملية مقدار قوة الضغط الواقعة على أداة الطرؽ  ،كإذا كاف ضغط اؽبواء كشدتو غَت كافيُت
لدفع أداة الطرؽ إال مرة كاحدة  ،فإف كاحدة  ،فإف األداة ستعود إىل مستقرىا بعد طرقة كاحدة .5
كالراء صوت مكرر  ،ألف التقاء طرؼ اللساف حبافة اغبنك فبا يلي الثنايا العليا يتكرر يف النطق هبا  ،كأنا بطرؽ اللساف
حافة اغبنك طرقا لينا يسَتا مرتُت أك ثبلث مرات لتتكوف الراء العربية  ،كالراء كالبلـ يف أف كبل منهما من األصوات
اؼبتوسطة بُت الشدة كالرخاكة  ،كأف كبل منهما ؾبهور فتكوف الراء يندفع اؽبواء من الرئتُت مارا باغبنجرة فيحرؾ الوترين
 - 1غاًل قدكرم اغبمد  ،الدراسات الصوتية عند علماء التجويد  ،ط  ، 1مطبعة خلود  ،بغداد  ، 1986 ،ص . 316
 - 2سيبويو  ،الكتاب  ،ج  ، 4ص . 435
 - 3سيبويو  ،اؼبصدر نفسو  ،ج  ، 4ص. 136
 - 4إستيتية ظبَت  ،األصوات اللغوية رؤية عضوية كنطقية كفيزيائية  ،ط ، 1دار كائل للنشر كالتوزيع  ،عماف  ،ص . 156
 - 5إستيتية ظبَت  ،اؼبرجع السابق  ،ص . 156
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الصوتيُت  ،مث يتخذ ؾبراه يف اغبلق كالفم حىت يصل إىل ـبرجو كىو طرؼ اللساف ملتقيا حبافة اغبنك األعلى فيضيق ىناؾ
ؾبرل اؽبواء . 1
كصوت الراء تكرر يف سورة الواقعة  62مرة  ،كىي نسبة عالية بالنظر إىل نسبة باقي األصوات كمن أحسن استعماالتو
يف سورة الواقعة قولو تعاىل  :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الواقعة =  ، 97 – 97نبلحظ
من خبلؿ ىاتُت اآليتُت تكاثف الراء يف تواتر رباعي  ،كلعل ىذا التكثيف الصويت للراء قصد منو االستدالؿ بسعة
القدرة اإلؽبية بإنبات الزرع  ،كتكوين النبات  ،كىذا ال يكوف إال هلل كحده  ،فالزرع من فعل اهلل  ،كينبت دبشيئة اهلل
كحده ال دبشيئة غَته ككركد حرؼ الراء يف ىذه اآلية بشكل كاضح يبُت قيمة ىذا اغبرؼ من حيث كضوحو السعي ،
كذلك بغية لفت انتباه اؼبرسل إليو كىم الكفار ككركده يف سياؽ االستفهاـ " أأنتم تزرعونو ؟؟؟ " لتأدية غرض النفي
كذلك استفهاـ دبعٌت النفي  ،تنفي عنهم الزرع كنسبو إىل نفسو  ،كاقتصر عليو كبذلك يسهم صوت الراء يف إيصاؿ
اػبطاب القرآٍل إىل اؼبتلقي يف أحسن األحواؿ دكف اعًتاض صويت أك داليل .
كعليو فنحن نرل أف البنية اإليقاعية لسورة الواقعة كانت شديدة اإلحكاـ  ،ككاف ؽبا دكر كبَت يف إثارة االنفعاالت ،
كنقل األحاسيس  ،كرسم اؼبشاعر  ،فبا يهيء اؼبتلقي للخطاب  ،إذ« تشتمل بعض األلفاظ على قدرات صوتية رباكي
كل من ـبارج األصوات كصفاهتا  ،كبنية الكلمة حُت تكوف
اؼبوقف النفسي كسبثلو  ،كتشًتؾ يف استجبلء ىذه احملاكاة ٌ
معقدة من الناحية النطقية  ،كتوظيف صيغة صوتية صوتية معينة  ،كتوزيع اغبركات اإلعرابية  ،كالرسم اؼبصحفي  ،كقد

سبتد احملاكاة الصوتية إىل السياؽ  ،فيوحي تكرار صوت كاحد  ،أك تكرار أصوات متقاربة يف اؼبخرج باإلشارة النفسية
إوباء غَت مباشر تؤيٌده يف ذلك مؤشرات لغوية أخرل تظافر عليها النٌسق اللغوم ». 2

 - 1إستيتية ظبَت  ،اؼبرجع نفسو  ،ص . 66
 - 2صاٌف اؼببل عزيز  ،صباليات اإلشارة النفسية يف اػبطاب القرآٍل  ،ص . 374
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ثالثا  :التحليل األسلوبي للخطاب النفسي في سورة الواقعة :
تزخر سورة الواقعة كغَتىا من السور اؼبكية باؼبعاٍل النفسية اليت صاغها اهلل  بأركع األساليب التعبَتية اؽبادفة إىل
التأثَت يف النفوس لكي تزيد من إيباف اؼبؤمنُت كتعمقو يف صدكرىم  ،أك تزيل األدراف من نفوس اؼبشركُت كتشيع فيها
مشاعر اػبوؼ فبا ينتظرىم من مآؿ مظلم فيو أنواع العذاب كصنوؼ العقاب كتشويقهم إىل مآؿ آخر يناؿ فيو اؼبؤمن
ثواب اعبنة بكل ما فيها فبا تشتهيو النفوس  ،كىذه اؼبعاٍل اؼبؤثرة يف النفس تنساب يف أساليب تعبَتية زباطب العقل
لتجعلو قادرا على قبوؿ القيم اعبديدة  ،كالتخلي عن العادات كاؼبعتقدات اؼبوركثة من اآلباء كاألجداد  ،كىي معتقدات
فاسدة ألف القرآف الكرَل جعل الشاعر كاألحاسيس تتعاكف مع العقل لزرع بذكر اإليباف  ،كإزالة األدراف اعباىلية كعباداهتا
 .تبدأ السورة بقولو تعاىل  :إذا كقعت الواقعة من حيث تنتهي اغبياة األكىل كتبدأ اغبياة اآلخرة يف يوـ عظيم ىو يوـ
القيامة  .كىو ال شك حدث مل يألفو اإلنساف بل ال يستطيع زبيلو عبسامة أحداثو  ،كعظمة ؾبرياتو  ،كىوؿ ما هبرم فيو
 ،فهو حدث تضطرب يف النفوس  ،كتضطرـ فيو اؼبشاعر فبل يعرؼ اإلنساف مصَته  ،كال يعلم ماذا سيحل بو .
جاء الفعل {كقعت}ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ الواقعة ، 1 :من لفظ الفاعل {الواقعة} بصيغة اؼباضي للداللة على
حتمية كقوعها  ،ككأف ىذا االشتقاؽ يف الواقعة من ىذا الفعل تأييد لتلك اغبتمية  ،كيزيل اػبطاب اغبكيم كل شيء قد
يساكر اؼبنكرين يف قولو تعاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﭼ الواقعة ، 2:فهذا اليوـ ال ؿبالة سواء يف عدـ إمكاف تكذيبو  ،أـ
يف تكرار اللفظ للمرة الثالثة يف قولو تعاىل { كقعتها } لتعضد داللة الفعل كفاعلو  ،كىذا االختيار الدقيق لؤللفاظ
اؼبختلفة اؼبباٍل اؼبتحدة يف اؼبعٌت تأكيد على أف ىذا اليوـ كاقع  .كالغاية من ىذا التأكيد جعل اإلنساف عاؼبا دبا سيؤكؿ
إليو كما ينتظره من مآؿ  ،فإما أف يتبع طريق اغبق فيفوز بعاقبة اختياره كىي اعبنة  ،كإما أف يضل كيكفر كيسَت يف طريق
الشر فيشقى يف جهنم .

ك هبػذه الصػػيغة الػػيت جػاء عليهػػا الفعػػل دؿ علػػى أف ( التحريػك ) كػػاف عنيفػػا شػػديدا كقعػو ثقيػػل علػػى األنفػػس  ،ك
ىو ربريك متكرر زيادة يف الشدة  ،ك ؽبذا اؼبعٌت ذىب أبو السعود يف تفسَته ؽبذه اآلية بقولو  :أم حركػت ربريكػا
عنيفا متكررا متداركا .

1

إضافة إىل أف اللفظة سبقت بػ " إذا " الفجائية فصرفتو إىل اؼبستقبل دكف أف يفقد التعبَت أثره الذم يوحي بو
استعماؿ اؼباضي بدال من اؼبستقبل الصريح  ،على أف اؼبباغتة يف "إذا" ؽبا أثرىا البياٍل يف ىذا اؼبوقف كىذه أيضا
 -1أبو السعود  ،إرشاد العقل السليم  ،ج ، 9ص. 188
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ظاىرة أسلوبية تسيطر على اغبديث عن اليوـ اآلخر الذم يأيت بغتة إمعانا يف الًتىيب 1؛ فافتتاح السورة بالظرؼ
اؼبتضمن الشرط  ،افتتاح بديع ألنو يسًتعي األلباب لًتقب ما بعد ىذا الشرط الزماٍل مع ما يف االسم اؼبسند إليو من
التهويل بتوقع حدث عظيم وبدث .

2

كمن ىذ ا اؼبنطلق النفسي اؼبثَت للمشاعر يبدأ التأثَت يف النفوس  ،ذلك أف ىذا اليوـ يرتفع فيو اؼبؤمنوف إىل مدارج
أحبلمهم كربقيق مطاؿبهم يف نيل رضى اهلل  ،كيتهاكل فيو الكافركف يف مستنقع شكوكهم ليستقركا يف اؽباكية لذا كصف
اهلل تلك الواقعة بأهنا خافضة رافعة كىذا ميزاف ـبيف ال يعرؼ اإلنساف ثقل أعمالو فيو .
كلزيادة التأثَت يف النفس هبسد اهلل تعاىل ؾبريات ذلك اغبدث  ،ككأهنا ذبرم أماـ العُت فوصف اىتزاز األرض ،
كزلزلتها حبركة سريعة تشعرؾ هبا توايل اغبركؼ اؼبتشاهبة كاأللفاظ اؼبشتقة من أصل كاحد إذا رجت األرض رجا بتكرار الراء
كاعبيم كتتابع لفظ الرج بالفعل كمصدره ليدؿ الًتكيب على ذلك اغبدث اؼبخيف الذم يثَت الرعب يف النفوس إذا حصل
نظَت يسَت لو  ،كىو ما يسمى باؽبزات األرضية اليت ربدث الدمار يف ثواف فتتهدـ مدف كبَتة  ،كتسقط اؼبباٍل كتتداعى
البنايات كيبوت اآلالؼ لتصدع بسيط كاىتزاز ؿبدكد فكيف إذا رجت األرض كلها رجا عنيفا  ،كدكت اعبباؿ دكا .
كأخرجت األرض أثقاؽبا ػ كانفطرت السماء ككورت الشمس  ،ك انكدرت النجوـ  ،كسجرت البحار  ،كانتثرت الكواكب
كبعثرت القبور  ،كما تبعثر النباتات  ،كالقصور يف اؽبزات األرضية كقد بٍت الفعل ( رجت ) للمجهوؿ للتعبَت عن أف ىذا
اغبدث العظيم اػبارؽ معركؼ ؿبدثو  ،كلكنو مل يسند إىل نفسو صراحة ألف األىم يف ىذا التعبَت بياف اغبدث كليس
اؼبهم معرفة ؿبدثو ألف ىذ ا أمر كاضح إذ سيزكؿ كل شيء كلن يبقى إال كجو اهلل الكرَل فمن وبدث ذلك غَته 
كعندما وبدث اغبدث العظيم يغدك الناس أماـ اهلل يف ثبلثة مقامات :
األكؿ  :مقاـ أصحاب اؼبيمنة .
الثاٍل  :مقاـ أصحاب اؼبشئمة .
الثالث  :مقاـ السابقُت السابقُت .

 - 1عائشة عبد الرضباف  ،التفسَت البياٍل  ،ج ، 1ص . 82
 - 2الطاىر بن عاشور  ،التحرير كالتنوير  ،ج ، 11ص . 281
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كىذه اؼبراتب كاؼبقامات لن يناؽبا اؼبرء اعتباطا بل ىي عواقب ألعماؿ اغبياة الدنيا  ،كنتيجة لصدؽ النفوس يف إيباهنا أك
نفاقها  ،كلتضحية اؼبؤمن دبلذاتو كرغباتو كتطبيقو لشرائع اهلل  ،كغواية الكافر كانسياقو كراء شهواتو كملذاتو كخرقو لكل
الشرائع السماكية اليت تنظم اغبياة .
كلبياف مكانة كل مقاـ يستخدـ اػبطاب القرآٍل أساليب تعبَتية مؤثرة يف النفوس كبو قولو تعاىل ﭽ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ الواقعة = ; – <  ،بتكرار صيغة االستفهاـ اؼبعربة عن
التعظيم كالتهويل  ،كقد عرب القرآف يف مواقف كثَتة متشاهبة عن ىذا اؼبعٌت كبو قولو تعاىل  :ﭽ ﮯ ﮱ ﯓ ﭼ
الحاقة = 7 -1

ﭽ ﭜ ﭞ ﭟ ﭼ القارعة =  7- 1قاؿ الزـبشرم تعجب من حاؿ فريقُت يف

السعادة كالشقاكة كاؼبعٌت  :أم شيء ىم ؟  ، 1كقد جاء يف أنوار التنزيل  :يف ىاتُت اآليتُت  :الذين يؤتوف صحائفهم
بأيباهنم  ،كالذين يؤتوهنا بشمائلهم  ،أ ك أصحاب اليمن كالشؤـ فإف السعداء ميامُت على أنفسهم بطاعتهم  ،كاألشقياء
مشائيم عليها دبعصيتهم  ،كاعبملتاف االستفهاميتاف خرباف ؼبا قبلهما بإقامة الظاىر مقاـ الضمَت  ،كمعنانبا التعجب من
حاؿ الفريقُت .

2

كىذا التساؤؿ التعجيب فيو تأثَت كبَت ألنو يؤكد أف أصحاب اؼبيمنة يف مقامهم ىذا قد بلغوا ما ال يتخيلو العقل البشرم
من درجات السعادة  ،كعلى العكس من ذلك أصحاب اؼبشأمة  ،كىنا يتوجو اػبطاب إىل الناس كافة متسائبل أين
ستكوف كيف أم اؼبنزلتُت ؟ أتسعى إىل السمو كالسعادة ؟ أـ تسعى إىل العذاب كالشقاء الذم ال يطاؽ ؟ كتعلو نربة
التفخيم كالتعظيم ؼبنزلة ثالثة يف قولو تعاىل  :ﭽ ﯖ ﯗ ﯙ ﯚ ﭼ كذلك بتكرار ( السابقوف )
كاإلشارة إليهم إشارة دالة على التعظيم ( أكلئك اؼبقربوف ) كيف ذلك رقي يف مراتب التفخيم  ،قاؿ الزـبشرم «:يريد
السابقوف من عرفت حاؽبم كبلغك كصفهم كقولو كعبد اهلل عبد اهلل كقوؿ أيب النجم ( كشعرم شعرم ) كأنو قاؿ :
كشعرم ما انتهى إليك كظبعت بفصاحتو كبراعتو » ، 3كىذه اؼبكانة السامية اليت وبتلها أكلئك السابقوف تثَت االىتماـ
ألهنا أعلى من مرتبة أصحاب اؼبيمنة  ،كلكنها جاءت متأخرة يف ترتيب اؼبقامات  ،كيعلل أبو السعود ذلك قائبل  :كلعل
تأخَت ذكرىم مع كوهنم أسبق األقساـ كأقدمهم يف الفضل ليقًتف ذكرىم ببياف ؿباسن أحواؽبم على أف إيرادىم بعنواف
السبق مطلق معرب عن إحرازىم لقصب السبق من صبيع الوجوه  ،كتكلموا فيهم أيضا فقيل ىم الذين سبقوا إىل اإليباف
 - 1الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 4ص . 52
 - 2البيضاكم  ،أنوار التنزيل  ،ج ، 5ص .177
 - 3الزـبشرم  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 4ص. 52
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كالطاعة عند ظهور اغبق عن غَت تلعثم كتواف كقيل الذين سبقوا يف حيازة الفضائل ك الكماالت  ...كفيو من تفخيم
شأهنم كاإليذاف بشيوع يف حيازة الفضائل ك الكماالت  ...كفيو من تفخيم شأهنم كاإليذاف بشيوع فضلهم كاستغنائهم
عن الوصف باعبميل ما ال ىبفي .

1

كغاية اػبطاب اغبكيم الولوج إىل ما يهز النفوس ببياف جائزة أكلئك السابقُت كما وبظوف بو يوـ القيامة من العيش يف
جنات النعيم على سرر منسوجة دبا ىو غاؿ شبُت يطوؼ عليهم كلداف ـبلدكف بأكواب كأباريق يسقوف طبرا من العيوف
اؼبنتشرة  ،كىي طبرة ليست كخمرة الدنيا اليت تصيب الرؤكس بالصداع كذبعل شاربيها يفقدكف عقوؽبم  ،بل ىي فبا يلذ
بو ا لشارب كيرتاح  .كىذا الوصف هبذه اعبمل اؼبتخَتة اؼبناسبة للمعاٍل مدعاة إلثارة انتباه السامع على أف اؼبؤمن الذم
يصرؼ نفسو عن اؼبلذات الدنيوية  ،كهبعلها مشذبة دبا يسمح بو الشرع اإلسبلمي  ،سيثاب بأحسن فبا ابتعد عنو يف
الدنيا من تلك اؼبلذات جزاءا دبا كانوا يعملوف .
كمل ذبر ىذه اؼبعاٍل اؼبؤثرة على نسق ـبتلف بل جاء التعبَت يف انساؽ منظمة ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ الواقعة،10 :
ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ الواقعة ،11 :كيف اعبملتُت تناسق صويت يفوؽ ما يف شطرم البيت الواحد من الشعر كقولو
تعاىل  :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ الواقعة ، 16 :ككذلك قولو تعاىل  :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ الواقعة، ، 19 :
كقولو تعاىل  :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ الواقعة 20 ، :كمثلو قولو تعاىل  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ الواقعة:

 ، 21ففي ىذه اؼبنظومات التعبَتية تسمع أنغاما متتالية متجانسة متناسقة يف كقعها الصويت  ،كبنائها اللفظي كاإلسنادم
كىو ما يصطلح عليو النقاد باإليقاع الداخلي  ،فكأنك تسمع قصيدة ذات إيقاعات متناسقة ربس تلك اجملانسة يف
الصيغ كبو ( يصدعوف كينزفوف ) ككبو ( متكئُت ػ متقابلُت ) ككل منهما اسم فاعل من فعل غَت ثبلثي ككبو ( األكلُت
كاآلخرين ) ككل منهما اسم تفضيل على صيغة صبع الذكور السامل اجملركر  ،كىكذا هبرم بناء ىذه األنساؽ يف تقاببلت
متناظرة صبيل ة  ،كيستطيع السامع أف يدرؾ دقة البناء الًتكييب يف النظم البنائية العجيبة ( لغوا كال تأثيما ) يف ثنائية
 - 1أبو السعود  ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرَل  ،ج. 190- 189 ، 8
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مصدرية يف حالة نصب تقابلها ثنائية مشاهبة يف التتابع مع فارؽ عدـ العطف مع اغبفاظ على النغمات اؼبوسيقية يف قولو
تعاىل  :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ الواقعة 26 :مث يكرر اػبطاب اغبكيم األلفاظ اؼبمدكحة إلسباغ فضل التمجيد اإلؽبي
عليها ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ الواقعة ، 27 :ككضعها بأمباط من النظم اؼبتساكم صوتا كصياغة :ﭽ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮍ ﮎ ﮐ ﮑ ﭼ الواقعة ، 30-28 :ككأف األلفاظ ( ـبضود ) ( منضود ) ك ( فبدكد )  ،قد
صيغت لتلعب بأكتار نفس اإلنساف كربرؾ مكاؿبها كآماؽبا فهذه الصفوة من البشر ( أصحاب اليمُت ) يعيشوف ككأهنم
يػيىركف اآلف بأـ أعيننا يف جناف يظللها شجر النبق  ،كقد قطعت أشواكو سدرا غَت السدر الذم ينمو يف األرض ،
كأشجار اؼبوز ربيط هبم  ،قد انتظمت يف نسق عجيب  ،كيقاؿ أف ؽبا شبرا أحلى من العسل  ،كلذة ىذه اعبنائن أهنا
مظللة بظل فبدكد يبنح الساكنُت فيها راحة كلذة .
كيبلحظ ىنا أف اسم اؼبفعوؿ قد أريد بو يف كل ىذه الصور اعبميلة اليت تزين عيش أصحاب اليمُت  ،أهنا قد جعلها اهلل
مفعولة إلرادتو كمشيئتو لكنو مل يذكر من نضدىا أك خضدىا أك مدىا بل ترؾ ذلك لسعة اػبياؿ من يسمعها .
مث يعقبها تعاىل بتتابع صويت مؤثر يصف بو الفاكهة الكثَتة ( ال مقطوعة  ،كال فبنوعة ) بنظم رائع مؤثر تتكرر فيو ال
النافية مع اسم اؼبفعوؿ اؼبؤنث بالتاء ،أم أهنا دائمة مستمرة االخضرار يف أم كقت مباحة ألكلئك اؼبكرمُت يف ىذه
اعبنائن  .كذلك إغراء كأم إغراء هبعل النفس هتفو لرؤية ىذه اؽببات الربانية .
كيستمر اػبطاب اغبكيم يف تزيُت تلك اؼبشاىد ككصفها بإبداع األكصاؼ كباإليقاع السابق نفسو ( كفرش مرفوعة )
كأكثر اآلراء على أف اؼبراد بالفرش  :النساء قاؿ أبو السعود كقيل الفرش النساء حيث يكٌت بالفراش عن اؼبرأة كارتفاعها ،
كوهنن على األرائك قاؿ ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ يس =  ، 89كيدؿ عليو قولو تعاىل :
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ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ الواقعة =  ، 78كيف اغبديث ( ىن اللوايت قبضن يف دار الدنيا عجائز مشطا رمصا جعلهن اهلل
تعاىل بعد الكرب أترابا على ميبلد كاحد يف االستواء كلما أتاىن أزكاجهن كجدكىن أبكارا )  ،كقولو تعاىل  ( :فجعلناىن
أبكارا ) كقولو تعاؿ ( عربا ) صبع عركب كىي اؼبتحببة إىل زكجها اغبسنة التبعل .

1

كىكذا فاؼبدخل النفسي كاسع يف السور اؼبكية ؛ ىباطب رغبات النفس كشهواهتا لكي هبذهبا كيعدىا دبا ىو أغرب من
اػبياؿ يف اآلخرة من خبلؿ الوصف احملسوس الذم يتخيلو اؼبرء ككأنو يراه بعينو فيجد فيو الفاكهة اللذيذة كالشراب
الطهور كالنساء األبكار كالسرر اؼبتقابلة كالظل اؼبمدكد  ،ككل ما وبلم بو اؼبرء يف حياة دائمة ال ينغصها لغو كال تأثَت بل
يسمع أحلى الكبلـ ( سبلما سبلما ) الذم يداعب شهوات النفس كرغباهتا كهبعلها تواقة لذلك اؼبشهد اعبميل كاغبلم
القريب الذم ليس لو يف اغبياة نظَت  ،كلكن ذلك يظل مرىونا بتحقيق شريعة اهلل كاإليباف بو كعبادتو كطاعة أكامره فيفوز
بتلك اغبياة اغبلمية .
كىذه الرؤل النفسية اؼبصورة بأحلى الصور الببلغية ترغيب للنفس كتشويقها إىل ما ينتظرىا من تلك اؼبقامات العالية
كاؽببات السنية  ،حيث يرتسم اؼبشهد كامبل للمقربُت األكلُت  ،كلؤلبرار أصحاب اليمُت  ،فيبدك اؼبشهد غنيا بعناصره
فتوصف السرر بأ هنا مرمولة بالذىب كاللؤلؤ  ،ككجوه اؼبقربُت بعضهم إىل بعض  ،ينتقل بينهم أكالد ـبلدكف على صفة
ي
كاحدة  ،كىم وبملوف الكيزاف كالكؤكس يأخذكف من عُت جارية فيشربوف كيشربوف  ،فبل تتصدع رؤكسهم كال تنزؼ

الشدة اؼبطربة  ،كاللذة اغباصلة  ،كيصف القرآف مزيدا من إكراـ ىؤالء فيطاؼ عليهم بفواكو
عقوؽبم  ،بل ىي ثابتة يف ٌ
فبا يتخَتكف  ،كيقدـ ؽبم غبم الطَت  ،فبا تشتهيو النفس  ،لتكتمل الصورة اغبيٌة بعنصر جديد ىو اغبور العُت ككأهنن
اللؤلؤ بياضا كصفاء .
كبالنظر فيما سبق تلفت أنظارنا ظاىرة أسلوبية بارزة يف سورة الواقعة كاف ؽبا كقع نفسي كبَت ؛ حيث نرل أهنا مالت إىل
استخداـ اؼبشتقات استخداما كاسعا  ،كذبلى ذلك يف كثافة صيغ اسم الفاعل كاسم اؼبفعوؿ  ،كما كانت ىذه الصيغ
مشحونة بدالالت خصبة  ،كإوباءات عميقة مؤثرة  ،فبا يدؿ على أهنا انتقيت انتقاء دقيقا غايتو األظبى التأثَت النفسي
على اؼبتلقي .
فأظباء الفاعلُت ( الواقعة  ،كاذبة  ،خافضة  ،رافعة )  ،اؼبتميزة بإيقاعها  ،كاؼبتناسقة يف موضعها  ،كاؼبتقابلة يف معانيها (
خافضة  ،رافعة ) ربمل يف ثناياىا الش ٌدة كاؽبوؿ  ،كتأكيد الفعل  ،كما ترسم بصيغها مشهدا تصوريا موحيا مؤثرا  ،ك
 - 1أبو السعود  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 8ص. 194 – 193
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أظباء الفاعلُت ( يمتٌكئُت  ،متقابلُت ) اؼبصاغة من غَت الثبلثي كالواقعة حاال  ،ربمل داللة السعة كاالستقرار  ،كاالطمئناف
كالبًشر  ،بينما ربمل ( الضالوف ِّ ،
اؼبكذبوف ) فتشي بالتبكيت كالتوبي كاإلنذار كالتهديد  ،كىي يف ىذا تتقابل مع ـ

سبقها .
كما قد يتكرر اسم الفاعل كما يف قولو ( السابقوف السابقوف ) ليس لتأكيد اؼبعٌت فحسب  ،كإمبا ليشَت إىل صدؽ
اإلقباؿ على اهلل  ،كاإلخبلص يف التوجو إليو دكف تردد أك شك .
عجت السورة بصيغ أظباء اؼبفعولُت يف معرض اؼبقابلة بُت ما هبده اؼبؤمنوف من نعيم  ،كما يلقاه الكافركف من
كما ٌ
عذاب  ،فمثبل يف قولو تعاىل ( على سرر موضونة ) اؼبشتقة من الفعل الثبلثي ( كضن ) دبعٌت اؼبنسوجة بالذىب
مشبكة بالدرر كالياقوت  ،أك اؼبتواصلة من الوضن كىو نسج الدرع ، 1فاللفظة دبا ربملو من داللة لغوية  ،كبصيغتها
الصرفية الدالة على الثبات تأيت لزيادة تشويق اؼبخاطب ؽبذا الذم قد أع ٌد لو هبذا اإلحكاـ .
كيف توايل كركد أظباء اؼبفعولُت ( ـبلٌدكف  ،اؼبكنوف  ،ـبضود  ،منضود  ،فبدكد  ،مسكوب  ،مقطوعة  ،فبنوعة ،
مرفوعة  ،مًتفُت  ،مبعوثوف  ،معلوـ  ،مسبوقُت ) فإضافة إىل أف كركدىا هبذا الشكل وبقق كزنا موسيقيا كانسجاما صوتيا
 ،يساعد على إبراز اؼبعٌت كتوضيحو من خبلؿ ذلك االمتداد الصويت الذم يزرع يف اؼبشهد مبلمح البهجة كالسركر ؛ فإ ٌف
اسم اؼبفعوؿ بصيغتو يدؿ أيضا على ثبات ىذه النعم كديبومتها  ،فبل تنقطع عن أصحاهبا  ،كال تتغَت عن حاؽبا .
مث يتجو اػبطاب اغبكيم إىل اؼبقاـ الثاٍل مقاـ أصحاب اؼبشأمة الذم ظباىم تعاىل ( أصحاب الشماؿ ليبدأ بوصف
مستقرىم يف اآلخرة كحاؽبم كعذاهبم  ،كىو مشهد مرعب ـبيف مثَت للتقزز  ،ألفاظو منتقاة متجانسة تطرؽ السمع
بعنف ( يف ظبوـ كضبيم )  ،كيتبعها كصف آخر تتجانس ألفاظو معها ( كظل من وبموـ ) كالسموـ الرياح اغبارة كأهنا
النار ينفذ ك حرىا يف اعبلد  ،تلفح الوجوه كاألجساـ  ،كتكوم تلك األجساـ دباء  ،كما يفعل الناس يف اغبياة الدنيا
حُت يلتجئوف إىل اؼباء ليخفف من حر الصيف لكن اؼباء يف اآلخرة يف ىذا اؼبقاـ غَت ماء اغبياة الدنيا فهو ( ضبيم ) أم
حر نار ينفذ يف اؼبساـ  ،ك(
شديد اغبرارة يقطع األمعاء  ،كيسل اعبلد من شدة حرارتو ،قاؿ البيضاكم  ( :ظبوـ) يف ٌ
ي
ضبيم ) ماء متناه يف اغبرارة ، 2كمل يكتف القرآف بذلك بل يعرض الوصف بقالب تشبيو بليغ  ،فهو يف إقباؽبم على ىذا

 - 1البيضاكم  ،أنوار التنزيل  ،ج ، 5ص . 178
 - 2البيضاكم  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 5ص . 180
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مصا  1كناية عن تأؼبها أثناء شربو
اؼباء كاإلبل العطاش يف إقباؽبا تغب اؼباء غبٌة كاحدة  ،كقيل  :كاإلبل اؼبريضة سبص اؼباء ٌ
 ،قاؿ ذك الرمة :

2

فىأىصبحت ىكاؽب ً
ئ
يماء ال اؼباءي يم ًرب ه
ى ي ى

يامها
ى
صداىا ىكال يىقضي ىعلىيها يى ي

أما أكلهم فمن شجر من زقوـ يتناكلونو تناكال رعيبا كما ىو بالطعاـ  ،كىذا الوصف يقابل ما كصف بو أصحاب اليمُت
يف قولو تعاىل " كظل فبدكد كماء مسكوب " كشتاف ما بُت اؼبشهدين فأصحاب الشماؿ ال يعيشوف يف ظل فبدكد بل
يف ( ظل من وبموـ ) أم من دخاف أسود خانق يكتم األنفاس كىبنق مستنشقيو  ،قاؿ الزـبشرم  « :دخاف أسود هبيم
 ( ،ال بارد كال كرَل ) نفي لصفيت الظل عنو  ،يريد أنو ظل كلكن ال كسائر الظبلؿ  ،ظباه ظبل مث نفى عنو برد الظل
كركحو كنفعو ؼبن يأكم إليو من أذل اغبر كذلك ليمحق ما يف مدلوؿ الظل من االسًتكاح إليو  ،كاؼبعٌت أنو ظل حار
ضار إال أف للنفي يف ىذا شأنا ليس لئلثبات كفيو هتكم بأصحاب اؼبشأمة كأهنم ال يستأىلوف الظل البارد الكرَل الذم
ىو ألضدادىم يف اعبنة » ، 3كيرل ابن كثَت أف قولو تعاىل  ( :ال بارد كال كرَل) أم « ليس بطيٌب اؽببوب كال حسن

الضحاؾ  :كل شراب ليس ً
بعذب ليس بكرَل » ، 4كقد نفى التعبَت عن الظل صفة الكرـ  ،أم نزع عنو
اؼبنظر  ،كقاؿ ٌ

اػبصيصة اإلنسانية اؼبفًتض أف يلصقها بو حبسب ما سبليو طبيعة الصورة الشخصية  ،لكن ىذا النٌفي خلق نوعا من
اعبدلية  ،فانتقاء الكرـ إمبا إثبات لشيء آخر  ،أال كىو البيخلي أك الشح فالظل الذم لن يكوف كريبا ؼبن ال يستحقوف
منو ذلك ال يبتنع أف يكوف خبيبل شحيحا حريصا على أف ال ينالوا منو غبظة من الًتكيح أك التخفيف من ح ٌدة األمل

كش ٌدة اغبر  ،فما ينتظر من الظل ىو أف يكوف باردا مروبا  ،يقي من اغبر  ،كىذا ىو اؼب ىرذبى من الظل حينما يينول أف
ي
5
يكوف ملجأ كمبلذا .
فماذا يرذبي اؼبرء يف ىذا العيش اػبانق الذم ال هبد فيو ما يروبو أك ىبفف عنو العذاب ؟ إهنا موازنة مثَتة للرعب ذبعل
اإلنساف يرذبف م ن ذلك اؼبصَت اؼبظلم اؼبخيف  ،كىنا يسخر اػبطاب اغبكيم العقل الختيار السلوؾ الذم وبقق للنفس
ما ربب كتغب فيذكر السامعُت حباؽبم اليت ىم عليها كقت ظباع اػبطاب  ،ألف أصحاب الشماؿ كانوا يعيشوف مثل
عيشتو  ،كيعتقدكف دبثل معتقداهتم كيسلكوف مسلكهم إهنم كانوا قبل ذلك مًتفُت يعيشوف  ،كما يعيش كفار قريش

 - 1ابن كثَت  ،التفسَت  ،ج ، 4ص . 316
الرمة  ،الديواف  ،ق ٌدـ لو كشرحو  :أضبد حسن بى ىسج  ،ط، 1دار الكتب العلمية  ،بَتكت ف لبناف 1415 ،ىػ 1995 ،ـ  ،ص.235
 - 2ذك ٌ
 - 3الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 4ص. 59
 - 4ابن كثَت  ،اؼبصدر السابق  ،ج  ، 4ص
 - 5كزنك صاٌف رشيد  ،صباليات التشخيص يف التعبَت القرآٍل  ،ص . 175
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كجبابرهتا يف ترؼ دنيوم فاؼبخاطب يعي بإدراؾ ككعي أف أصحاب الشماؿ ىم الكافركف  ،ألهنم كانوا دبثل صلفهم
كعنادىم ككفرىم ككانوا يصركف على اغبنث العظيم  ،مث يذكر اػبطاب اغبكيم اغبجة الواىية اليت كانت تتكرر على ألسنة
الكافرين كاؼبنكرين غبدكث يوـ القيامة لكي يقنعوا أنفسهم بأف ىذا العذاب اؼبخيف ال يبكن أف يبسهم فينكركف البعث
كينكركف العودة إىل اغبياة بعد اؼبوت  ،كما يفضي إليو من ربوؿ األجساد البشرية إىل عظاـ لبرة كجلود متفسخة كغبوـ
كشحوـ زائلة حىت يغدك اعبسد بقايا عظاـ لبرة ال ركح فيها كال إحساس  ،قاؿ تعاىل على ألسنتهم  :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ الواقعة ، 47 :كيف صياغة ىذا اػبطاب بأساليبو اؼبختلفة قدرات تعبَتية غَت
ؿبدكدة  ،إذ يتحوؿ اػبطاب بعد الوصف كاألخبار إىل التعبَت اآلخر بنقل اػبطاب اؼبنطوؽ على ألسنتهم من غَت أخبار
عن ذلك  ،ككأهنم يتحدثوف أمامنا بضمَت اؼبتكلمُت ( أنا ) كبصيغة استفهاـ إنكارم ( أإذا متنا )  ،كيأيت اػبطاب
اغبكيم باعبواب بصيغة سؤاؿ آخر ىو استفهاـ إنكارم آخر ( أإن ا ؼببعوثوف ؟ ) يتبعو عطف على معٌت السؤاؿ ( أك
آباؤنا األكلوف )  ،كىذه األسئلة كإف كانت ربمل معٌت اإلنكار فهي ربمل يف طياهتا تسويغا لسلوكهم الشاذ اؼبخالف ؼبا
تؤسسو السورة من ضركرة االنتساب إىل مقاـ الفئة األكىل  ،ألف رفض اإليباف بفكرة البعث كالنشور يعٍت أف اؼبشهدين
األكؿ كاآلخر ال عبلقة ؽبما هبم ألف اؼبوت سينهي اغبياة كينتهي كل شيء فبل ثواب كال عقاب كيتباىوف باؼبغاالة يف
اإلنكار  ،كيوضح أبو السعود إصرارىم على اإلنكار كتكرير اؽبمزة لتأكيد النكَت كربلية اعبملة بػ ( أف ) لتأكيد اإلنكار
ال إلنكار التأكيد كما عسى يتوىم من ظاىر النظم  ،فإف تقدَل اؽبمزة القتضائها الصدارة كما يف مثل قولو ( أفبل
تعقلوف ) على رأم اعبمهور  ،فإف اؼبعٌت عندىم تعقيب اإلنكار ال إنكار التعقيب كما ىو اؼبشهور  ،كليس مدار
إنكارىم كوهنم ثابتُت يف اؼببعوثية بالفعل يف حاؿ كوهنم ترابا كعظاما بل كوهنم بعرضية ذلك كاستعدادىم لو كمرجعو إىل
إنكار البحث بعد تلك اغبالة  ،كفيو من الداللة على غلوىم يف الكفر كسباديهم يف الضبلؿ ما ال مزيد عليو كتكرير اؽبمزة
يف قولو تعاىل " أك آباؤنا األكلوف " لتأكيد النكَت .

1

كاعبواب اإلؽبي يف اػبطاب اغبكيم يأيت يف صيغة أمر إىل النيب  كما يف كثَت من السور اؼبكية ( قل ) كبو قولو
تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ الكافرون =  7 – 1ك ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ
اإلخالص = ، 1فقولو  ( :قل ) إشارة إىل أف األمر يف غاية الظهور ، 2كالقوؿ لئللو العظيم بأمر رسولو الكرَل بإيصالو
إىل من ىباطبو إف األكلُت كاآلخرين جملموعوف  ،كىذا الضرب من اػبطاب يسمى يف الببلغة ( اػبرب اإلنكارم ) ذلك أف
 - 1أبو السعود  ،اؼبرجع السابق  ،ج  ، 8ص. 195
 - 2ابن تيمية تقي الدين  ،التفسَت الكبَت  ،تح  :عبد الرضبن عمَتة  ،د ط  ،دار الكتب العلمية  ،بَتكت  ،لبناف  ،د ت  ،مج  ، 15 :ج ، 29ص172
.
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اػبطاب قد راعى حاؿ اؼبخاطب يسمى اؼبل حفة يف اإلنكار كالشك فجاء اػبطاب مدعما بوجوه التأكيد اؼبختلفة من (
إف ) اليت تفيد التوكيد  ،كالبلـ اؼبزحلقة( جملموعوف) اليت تفيده  ،كذلك إلثبات حقيقة أف الناس صبيعا سيحشركف ال
ؿبالة يوـ القيامة  ،كاإلتياف بصيغة اسم اؼبفعوؿ  ،الذم يدؿ على معٌت السوؽ  ،كالدفع  ،كالقهر باإلضافة على معٌت
اعبمع ، 1كيزداد اػبطاب حدة يف الرد مناديا ىؤالء اؼبنكرين ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ الواقعة . 51 :
كوبس اؼبخاطب بقوة النربة يف توايل مكونات ىذا الصوت الطويل ( الضالوف  ،اؼبكذبوف ) من غَت عطف ليمتد
الصوت مدكيا يف آذاهنم يف صيغة اسم الفاعل اؼبرفوع مع تشديد كل منهما قبل حرؼ العلة يف األكؿ كاغبرؼ الذم يأيت
قبل حرؼ العلة يف الثاٍل  ،األمر الذم يكسبو امتدادا صوتيا غَت اعتيادم كبصيغيت التوكيد نفسها ( إف ) كالبلـ فالتأكيد
يف ( إنكم )  ،يشَت إىل أف اػبطاب  ،كالتهددم موجو إىل ىؤالء القوـ دكف غَتىم  ،كأف العذاب بوصفو ىذا كاقع
عليهم  ،أما التأكيد بالبلـ يف قولو ( آلكلوف ) لتأكيد أكلهم من ىذا النوع من األشجار باإلضافة إىل اظبية اعبملة اليت
تدؿ على االستمرار كاغبدكث ، 2مث يأيت اػبرب على الوزف نفسو ( اسم الفاعل اؼبرفوع ) ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭼ الواقعة ، 53 - 52 :كيف ىذا اإلخبار كما يليو يثَت اػبطاب مرة أخرل حالة من الفزع كاػبوؼ يف نفوس
السامعُت من خبلؿ عرض حاؽبم تلك  ،كأم شجر ىذا الذم ال يشبع كال يغٍت من جوع  ،كىو مقابل داليل ؼبا كرد يف
مشهد أصحاب اليمُت ( كفاكهة فبا يتخَتكف  ،كغبم طَت فبا يشتهوف ) .
كفجأة وبدث انزياح لو دالالتو الببلغية كىو االلتفات إلظهار كماؿ العناية بأمر البعث كتأكيده يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ الواقعة  57 – 56 :فعدؿ يف خطابو من أسلوب الغيبة الذم جرت عليو
اآليات السابقة إىل أسلوب اػبطاب  ،فقد ربدث عن نػييزؿ ىؤالء يوـ القيامة بصيغة الغيبة للداللة على أف ىذا األمر
صار كاقعا تأكيدا لو  ،لينتقل فجأة ليوجو اػبطاب بصورة مفزعة لقوـ ـبصوصُت ىم الذين أنكركا البعث  ،كمل يصدقوا بو
رغم الدالئل القائمة يف نفوسهم .
كيعود اػبطاب اغبكيم لتسخَت العقل مرة أخرل يف قضايا ؿباجة عقلية تعضد ما قصد إليو من أثر نفسي قائبل كبن
خلقناكم فلوال تصدقوف كىذه حقيقة ثابتة ال ينكرىا أم عاقل كردت يف بناء اظبي خربه فعلى لكي تدؿ على ثبوت
اغبقيقة من خبلؿ اعبملة االظبية ( الكربل ) كامتداد اغبدث كىو اػبلق منذ أكؿ خلق حىت يوـ القيامة من خبلؿ ائتبلؼ
 - 1ابن تيمية  ،اؼبصدر السابق  ،مج  ، 15 :ج  ، 29ص. 173
 - 2الطاىر بن عاشور  ،التحرير كالتنوير  ،ج  ، 27ص. 311
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اعبملة االظبية  .فماذا ينبغي على اإلنساف بعد ىذه اغبقيقة الثابتة إال التسليم لقوة اغبجة  ،كىنا تأيت الفاء لًتتيب
التحضيض على قبوؿ تلك اغبقيقة حيث جاءت ( لوال ) إلنشاء معٌت التحضيض بطلب التصديق دبا بينو اػبطاب
اغبكيم يف تلك اغبقيقة اؼبنطقية الثابتة كيف ذلك امتحاف لعقل السامع ( كبن خلقناكم )  ،حدث ال يبكن إنكاره كإال
فمن خلق اإلنساف ؟ من كوف نظاـ حياتو ؟ حرؾ يف كل جارحة من جوارحو قدرهتا على الديبومة كالبقاء ؟ من أكجد
ىذا التوازف الدقيق يف عمل أعضاء جسده  ،لذا يأيت قولو تعاىل  " :فلوال تصدقوف " نتيجة مفركضة ال بد من ربققها
لكل ذم عقل يزف األمور دبوازينها فإف كاف ذا عقل سليم بذلك كصدؽ  ،كإف كاف غَت ذم عقل أك جاىبل ماطل
كأنكر ككفر .
كإلقناع ىذ ا اؼبعاند اؼبكابر غَت اؼبصدؽ يسوؽ اػبطاب اغبكيم أدلة عقلية فيها إثارة نفسية تكمن يف صياغة تعبَتاهتا
بأساليب االستفهاـ التقريرم كبو قولو تعاىل " ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ الواقعة = ;– 8

< ، 8استفهاما إنكارم دخلت اؽبمزة فيو على صبلة اظبية خرب اؼببتدأ فيها صبلة فعلية ألف ىذا امٍت ما زاؿ مستمرا يف
النزكؿ يف أرحاـ النساء ليبدأ خلق أناس آخرين  ،كال شك يف أف اؼبخاطبُت يعلموف – يقينا – أف أحدا منهم ال يقدر
كلن يقدر على خلق قطرة من مثل ىذا السائل الذم ىبلق اغبياة يف الناس  ،لذا يكوف اعبواب ( ال ) حتما كمن ذلك
جاءت اغبقيقة يف اػبطاب اغبكيم صبلة اظبية بعد ( أـ ) يف قولو تعاىل ( أـ كبن اػبالقوف ) كىذه اعبملة عربت عن
ثبات اغبكم  ،ألنو حقيقة يعًتؼ هبا كل عقل ـباطب  .كيتبع ىذا الربىاف برىاف آخر يؤثر يف العقل ىو أف اهلل –
جلت قدرتو – كما خلقكم كأكجد السبب كاألداة ػبلقكم – كىو اؼبٍت – خلق اؼبوت الذم ال يرده منكم ألف حتم كما
قاؿ الشاعر كعب بن زىَت :
كل ابن أنثى كإف طالت سبلمتو

يوما على آلة حدباء ؿبموؿ

1

كاهلل تعاىل غَت مسبوؽ يف اػبلق أك يف اإلماتة فأكجد توازنا دقيقا يف الوجود هبعل األرض كخَتاهتا كافية للناس على مر
الزمن ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﭼ
البقرة . 251 :

اغبيت  ،ط ، 1دار الكتاب
 - 1كعب بن زىَت  ،الديواف  ،صنعة اإلماـ أيب سعيد اغبسن بن اغبسُت العسكرم  ،ق ٌدـ لو ككضع ىوامشو كفهارسو  :حنٌا نصر ٌ

العريب  ،بَتكت  ،لبناف ف 1414ىػ 1994،ـ  ،ص.37
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كىباطب اهلل  العقل مرة أخرل يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ الواقعة  ، 61 – 60 :تلك قدرة اهلل القوم العزيز فالذم ىبلق من السائل اؼبهُت بشرا هبذا
الكماؿ كاغبسن كاغبيوية كالعنفواف كالذم ىبلق اؼبوت الذم يذىب بكل ذلك ليجعل اغبياة فبكنة االستمرار  ،قادر على
أف يبدؿ أمثالكم كغَت نشأتكم يف ما ال تعلموف  ،كىذه احملاكمة العقلية يف االستنباط كاالستدالؿ كإصدار اغبكم دليل
على عظمة التعبَت القرآٍل يف ربريك العقل كاستنهاض حكمتو .
مث يبتحن اػبطاب اغبكيم العقل من جديد بأسلوب نفسي مثَت للمشاعر بإيراد دليل آخر على إمكاف حدكث البعث
كالنشور يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ الواقعة =  ، 97أم علمتم كيف خلق اإلنساف
مذ بدأ سائبل ال يعبأ بو يقذؼ يف الرحم فيكوف جنينا يكرب كيعقل كيفكر كوباجج كينكر أك يؤمن فهبل أيقنتم أف الذم
يقدر على ذلك قادر على أف يعيد خلقكم  ،ألف الذم ينشىء يستطيع إعادة اإلنشاء كأف الذم ىبلق قادر على أف
يعيد اػبلق من جديد .
كينهج اػبطاب القرآٍل اؼبنهج نفسو يف بناء التقاببلت الداللية يف اعبمل كاأللفاظ للتعبَت عن تفرد ىذا النسيج الرباٍل
كيتضح ذلك يف موازنة اعبمل يف اآليات اآلتية  :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ الواقعة 58 :
–  ، 59كقولو تعاىل = ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الواقعة  ، 64 – 63 :كقولو تعاىل
يف آية رابعة = ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ الواقعة 69 - 68 :
كقولو تعاىل يف آية ىندسية منحوتة بدقة  ،تتواىل يف صياغات متماثلة يتوزع كل منها من ثبلثة مقاطع يرد يف األكؿ
استفهاـ إنكارم باؽبمزة الداخلة على الفاء مع الفعل ( أرأيتم ) مث يكوف اؼبرئي ( اؼبفعوؿ بو ) يف صبلتُت اسم موصوؿ (
ما ) موصوؿ سملة فعلها مل يستوؼ مفعولو  ،كيف اعبملتُت األخريُت يكوف اظبا ظاىرا ( اؼباء – النار ) اؼبوصوؼ
دبوصوؿ ليستمر التماثل مع اعبملتُت اآلخرين كتكوف الصلة كذلك فعبل مل يستوؼ مفعولو  ،كىو يف اعبمل األربع مع
األفعاؿ اػبمسة اؼبسندة إىل صباعة اؼبخاطبُت  ،كتتناظر أساليب تأليف اؼبقطع الثاٍل بصيغة استفهاـ آخر كباغبرؼ نفسو
( اؽبمزة ) غَت أنو يدخل ىنا على صبلة اظبية كليست فعلية كما يف اؼبقطع األكؿ كاؼببتدأ يف كل منها كاحد ىو ( أنتم )
خربه صبلة فعلية يف اعبمل األربعة كذلك  .ككما جعل اؼبقطع األكؿ متناظرا يف اؼبوصوؿ يف صبلتُت جعل اؼبقطع الثاٍل
متناظرا يف نوع الفعل حيث جاء مضارعا يف اعبملتُت األكليُت كماضيا يف اعبملتُت اآلخريُت  ،كجاء اؼبفعوؿ يف اعبملة
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الرابعة اظبا ظاىرا مضافا إىل الضمَت ـبالفا للجمل الثبلث األخرل اليت جاء اؼبفعوؿ فيها ضمَتا كىو اختبلؼ طفيف
ألف اؼبضاؼ إىل الضمَت فباثل ؼبا كرد ضمَتا .
أما اؼبقطع الثالث فهو صبلة اظبية مسبوقة بػ ( أـ )  ،اؼببتدأ يف كل منها ضمَت اؼبتكلمُت الوارد صبعا لتعظيم جبلؿ قدره (
كبن ) كاػبرب اسم فاعل بصيغة اعبمع للسبب نفسو مع مراعاة اؼبوازنة يف اؼبقطعُت السابقُت حيث جاء مشتقا من الفعل
الثبلثي يف اعبملتُت األكليُت كمشتقا من الفعل غَت الثبلثي يف اعبملتُت األخريُت ( اػبالقوف – الزارعوف كاؼبنزلوف –
اؼبنشئوف ) ككأف اػب طاب اغبكيم كزع ىذا التناظر كاالختبلؼ بُت اعبملتُت األكليُت ك اآلخريُت بالتساكم سواء يف
اؼبوصوؿ يف اؼبقطع األكؿ أـ يف صيغة الفعل يف اؼبقطع الثاٍل أـ يف اشتقاؽ اسم الفاعل يف اؼبقطع الثالث .
كما نلحظ ذلك التبلؤـ العجيب يف الكبلـ حيث إف كل آية منو اقتضت معرفة آخرىا اقتضاء لفظيا كمعنويا كائتبلؼ
األ لفاظ فيها دبعانيها ؾباكرة اؼببلئم باؼببلئم  ،كاؼبناسب باؼبناسب  ،ألف ذكر اغبرث يبلءـ ذكر الزرع  ،كاالعتداد بكونو
سبحانو مل هبعلو حطاما مبلئما غبصوؿ التفكو بو  ،كذكر اؼباء يناسب أف يكوف بعد اإلنزاؿ من السماء  ،كذكر النار
يناسب قولو توركف أم تقدحوف  ،كالقدح إظهار موجود من معدكـ  ،كىذا يناسب ذكر اإلنشاء .

1

كىذا النسيج البديع من أسرار إعجاز القرآف الكرَل  .كنستطيع القوؿ إف ىذا التنسيق البديع كهبذا التكرار يف اؼبتناظرات
لو غرضاف :
األكؿ  :عقلي ىباطب العقل باألدلة العلمية  ،كاغبقائق الثابتة اؼبنظمة اؼبنسقة  ،كاغبجج اؼبقبولة اؼبقنعة اليت ذبعل العقل
يسلم هبا كيؤمن بصحتها كال هبد ؾباال إلنكارىا .
اآلخر  :نفسي كذلك بتكرار تلك األن ساؽ هبذا العدد من مرات الوركد فبا هبعل النفس تطمئن لصحة معانيها ،
كاإليباف هبا ؼبا يؤديو التكرار من تثبيت كتعميق لتلك اؼبعاٍل يف النفوس فضبل عما تأنسو النفوس فيها من صباؿ يف النظم
 ،كدقة توحي بوجود قدرة إؽبية خارقة استطاعت إجادة نظمو كإحكاـ نسجو على ىذا اؼبنواؿ العجيب .
فقد جاء االستدالؿ على طريقة اؼبقابلة كما يلي ( :أ) قياس اإلعادة على البدء  ،مث اذبو على اإللزاـ بأف اػبالق يف
االبتداء ىو اهلل تعاىل  ،كؼبا كاف قادرا على اػبلق أكال كاف قادرا على اػبلق ثانيا  ، 2كذلك عن طريق االستفهاـ التقريرم
كما رأينا ( ،ب) تقرير حقيقة البعث  ،فمن قدر على اإلحياء كاإلماتة كنبا ضداف ثبت كوف ـبتارا فيمكن اإلحياء ثانيا
 - 1ابن أيب اإلصبع  ،بديع القرآف  ،ص. 101-100
 - 2ابن تيمية  ،التفسَت الكبَت  ،مج  ، 15ج ، 29ص. 170
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من بعد اإلماتة( ، 1ج) االستدالؿ على إمكاف البعث بطريق االستفهاـ التقريرم  :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الواقعة  ، 64 – 63 :حيث ذكر بعد دليل اػبلق دليل الرزؽ  ،كاألكؿ بو االبتداء كىذا بو
البقاء .
مث قاؿ تعاىل  :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ الواقعة  65 :كىو تدرج يف اإلثبات  ،كبيانو انو ؼبا قاؿ :
ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ مل يبعد معاند من أف يقوؿ  :كبن كبرث  ،كىو بنفسو يصَت زرعا  ،ال بفعلنا كال
بفعل غَتنا  ،فقاؿ تعاىل  :لو سلم لكم ىذا الباطل  ،فما تقولوف يف سبلمتو عن اآلفات اليت تصيبو  ،فيفسد قبل
اغبب فيو  ،فهل ربفظونو منها أ ك تدفعوهنا عنو  ،أك ىذا الزراع يدفع عن نفسو اآلفات ،
اشتداد اغبى ِّ
ب  ،كقبل ظهور ٌ

كما تقوؿ إنو بنفسو نبت  ،كال يشك أحد أف دفع اآلفات بإذف اهلل تعاىل  ،كعلى ىذا إعادة ليذكر أمورا مرتبة بعضها
على بعض فيكوف األمر ( األ كؿ) للمهتدين  ،كيكوف األمر (الثاٍل )للظاؼبُت  ،كيكوف األمر ( الثالث) للمعاندين
الضالُت  ،فيذكر األمر الذم الشك فيو يف اآلخر  ،إقامة للحجة على الضاؿ البعيد. 2
كقد كقع التوكيد يف ىذه اآلية بالبلـ يف قولو ( عبعلناه) على حُت مل يرد التوكيد هبا يف اآلية الثانية ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ الواقعة  ، 70 :فجاءت ؾبردة عن البلـ فقاؿ ( جعلناه) .
كلقد تفطن اؼبفسركف ؽبذه اللطيفة  ،كأفاضوا يف التعليل لذلك ف فمنهم من علٌل كجود البلـ اؼبؤكدة يف آية اؼبطعوـ ،
دكف نية اؼبشركب للداللة على أف أمر اؼبطعوـ  ،مق ٌدـ على أمر اؼبشركب  ،كأف الوعيد بفقده أشد  ،كأصعب من قبل ،

فاؼبشركب إمبا وبتاج إليو تبعا للمطعوـ ، 3كمنهم من علل ذلك بأف كجود البلـ يف آية اؼبطعوـ دكف نية اؼبشركب لبياف أف
عصمتو تعاىل للزرع  ،كاؼباء عما ىبل التمتع هبما نعمة أخرل  ،بعد نعمة اإلثبات  ،كاإلنزاؿ مستوجبة للشكر  ،كللفرؽ
بُت اؼبطعوـ كاؼبشركب يف األنبية كصعوبة الفقد ، 4كيقوؿ ابن األثَت يف ذلك  « :إمبا جاءت كذلك ألف جعل اؼباء

العذب ملحا أسهل إمكاف يف العرؼ كالعادة  ،كاؼبوجود من اؼبلح أكثر من اؼباء العذب  ،ككثَتا ما إذا جرت اؼبياه العذبة
على األراضي اؼبتغَتة الًتبة أحالتها إىل اؼبلوحة  ،فلم وبتج يف جعل اؼباء العذب ملحا إىل زيادة تأكيد  ،فلذلك مل تدخل
 - - 1ابن تيمية  ،اؼبصدر نفسو  ،مج  ، 15ص . 177
 - 2ابن تيمية  ،اؼبصدر السابق  ،مج ، 15ص. 171
 - 3الزـبشرم  ،الكشاؼ  ،ج ، 4ص. 61
 - 4أبو السعود  ،إرشاد العقل السليم  ،ص. 190
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عليو الـ التأكيد اؼبفيدة زيادة التحقيق  ،كأ ما اؼبطعوـ فإف جعلو طعاما من األشياء اػبراجة عن اؼبعتاد إذا كقع فبل يكوف
إال عن سخط من اهلل شديد  ،فلذلك قرف ببلـ التأكيد زيادة يف ربقيق أمره  ،كتقرير إهباده » ، 1كيف ىذا يقوؿ
البيضاكم  « :ملحا  ،أك من اعبيج فإنو وبرؽ الفم  ،كحذؼ البلـ الفاصلة بُت جواب ما يتمحض للشرط  ،كما
السامع بو دبكاهنا  ،أك االكتفاء بسبق ذكرىا أك ىبتص ما يقصد لذاتو  ،كيكوف أىم كفقده أصعب
يتضمن معناه لعلم ٌ

دبزيد التأكيد » .

2

كيقوؿ ابن أيب اإلصبع يف ذلك  « :ألف الزرع كنباتو كجفافو بعد النضارة حىت يعود حطاما فبا وبتمل أف يتوىم أنو من
فعل الزراع  ،أك يتوىم إف خصبو من سقي اؼباء  ،كأف جفافو من حرارة الشمس  ،كعدـ السقي  ،أك تواتر مركر إلعصار
 ،فأخرب سبحانو أنو الفاعل لذلك كلو على اغبقيقة  ،كأنو قادر على جعلو لو شاء حطاما يف حالة مبوه  ،كزمن شبيبتو
كنضارتو  ،فلما كاف ىذا التوىم ؿبتمبل أكجبت الببلغة توكيد فعل اعبعل فيو  ،كإسناده لزارعو على اغبقيقة  ،كمنشئو
السماء ؿباال دبا يتطرؽ احتماؿ توىم متوه أف أحدا من صبيع اػبلق قادر عليو
لرفع ىذا التوىم  ،كؼبا كاف إنزاؿ اؼباء من ٌ

 ،مل وبتج إىل توكيد الفعل يف جعلو أجاجا  ،كال عذبا الذم ىو أسهل من األكؿ كأىوف » .

3

كهبذا يتبُت لنا ركعة األسلوب القرآٍل يف استخدامو للتوكيد  ،حيث تزدحم العبارات كاأللفاظ سملة من اؼبعاٍل العظيمة
اليت أضفاىا التوكيد على األسلوب القرآٍل  ،فبل سبلك النٌفس ذباه ىذا األسلوب إال اإليباف الصادؽ بكل ما احتواه من
معتقدات كتأكيدات .

كبعد ىذا التتابع يف ألواف النسج اللفظي كاعبملي كاألسلويب الذم يأخذ ؾبامع القلوب  ،كوبرؾ فيها اؼبشاعر كيهزىا
لكي سبتزج مع ىذه األجواء الركحانية يف التعبَت اإلؽبي البديع الذم يضع القدرة البشرية يف مهاكم الضعف كالشعور
بالنقص بإزاء ىذا الكماؿ الرباٍل  ،يأيت اغبكم الصائب الذم ينبغي أف تؤمن بو القلوب اػباشعة كالنفوس احملبة ،
كالعقوؿ اؼبدركة لصحة الدالئل كاغبجج كعظمة القدرة اإلؽبية يف اػبلق كاإلبداع  ،يأيت اغبكم يف أمر ؿببب إىل النفس
يبتزج مع ما هتفو إليو متمثبل يف قولو تعاىل  :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ الواقعة =  ، :7سبحاف اهلل بكرة
كأصيبل  ،كمن مل يستجب ؽبذا اغبكم فقد راف على قلبو كعقلو درف اعباىلية كباء بغضب اهلل ألنو مل يفتح قلبو كعقلو
 - 1ابن األثَت  ،اؼبثل السائر  ،ج ، 2ص. 236
 - 2البيضاكم  ،أنوار التنزيل  ،ج ، 5ص . 182
 - 3ابن أيب اإلصبع  ،اؼبصدر السابق  ،ص. 69
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ؽبذه الدعوة اؼبباركة أـ على قلوب أقفاؽبا كالتسبيح تنزيو اهلل جل ثناؤه من كل سوء كالتنزيو التعبيد ك العرب تقوؿ سبحاف
من كذا أم ما أبعده .

1

كيأيت ىذا األمر ( فسبح ) نتيجة منطقية مبنية على تلك اؼبسلمات العقلية كالنفسية اليت انتظمت يف أبدع أساليب النظم
قاؿ أبو السعود كالفاء يف قولو تعاىل  :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ الواقعة =  :7لًتتيب ما بعدىا على ما
عدد من بدائع صنعو تعاىل كركائع نعمة اؼبوجبة لتسبيحو تعاىل إما تنزيها لو تعاىل عما يقولو اعباحدكف بوحدانيتو ،
الكافركف بنعمتو مع عظمها ككثرهتا  ،أك تعجبا من أمرىم يف غمط تلك النعم الباىرة مع جبللة قدرىا  ،كظهور أمرىا ،
أك شكرا على تلك النعم السابقة أم فأحدث التسبيح بذكر اظبو تعاىل أك بذكره فإف إطبلؽ االسم للشيء ذكر لو . 2
كال شك يف أف طلب التسبيح إمبا جاء انتصارا غبكمة العقل إذ استطاع أف يدرؾ اغبكة  ،كيستجلي اؼبوقف الصحيح
من الدالئل اليت أكردىا تعاىل يف ىذه األنساؽ األربعة من اػبطاب اغبكيم الزاخرة باغبجج اؼبستندة إىل حقيقة ال ينكرىا
العقل  ،ىي أف ىذه النعم أم خلق األبناء كزراعة ما يقوـ اغبياة  ،كجرياف اؼباء الذم جعل منو كل شيء حي  ،كإهباد
النار اليت تسد كثَتا من حاجات اإلنساف  ،ىذه النعم اليت قد يراىا اإلنساف مبذكلة يف اغبياة موجودة من غَت موجد
كائنة ببل خالق  ،مل تكن كذلك بل ىي فبا خلقو اهلل كما خلق اإلنساف كىو قادر على إزالتها كما ىو قادر على أف
يبيت اإلنساف بعد حياتو ألف الذم ىبلق خليق بو أف يفٍت .
كهبذا اػبطاب الذم يبلمس النفس كيشعرىا بالضعف كاػبور كاالستكانة أماـ مشيئة القادر اؼبهيمن  ،يبلمس العقل
باغبجج كاألدلة  ،فيجعلو مسلما باغبقيقة الثابتة أف اهلل ىو اػبالق ىذا الكوف دبا فيو اإلنساف  ،لذا ينبغي أف يسبح لو
كيسجد ألنو أىل للتسبيح كالسجود  .كحُت ينتهي العقل إىل اإليباف بوحدانية اهلل ككونو اػبالق ؽبذا الكوف  ،كتشعر
النفس بضعفها يف ىذا الكوف الزاخر بإزاء قوة اهلل ىباطبهما اهلل خطابا آخر ىو نتيجة ؼبا تأسس عليو القوؿ السابق
مؤكدا ذلك بقسم عظيم ىو القسم دبواقع النجوـ إنو لقرآف كرَل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭕ ﭖ ﭗ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ الواقعة = . ;1 – ::

 - 1ابن فارس  ،مقاييس اللغة  ،مادة ( سبح )  ،ص. 3125
 - 2أبو السعود  ،اؼبصدر السابق  ،ج ، 8ص . 199
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كيف ىذا اػبطاب كصف غباؿ اؼبخاطبُت اؼبنكرين الذين ما زالت عقوؽبم مقفلة مل تدرؾ اغبقيقة بعد  ،لذا جاء الكبلـ
مؤكدا بأكثر من أداة منها القسم ك ( إف ) ك ( البل ـ ) كتقدَل ما حقو التأخَت كالقصر  .كجاء كصف القرآف بلفظ
الكرَل لكثرة ما يبنحو للناس من علوـ كمعارؼ كحكم كسنن كشرائع كآداب كأخبار عن سَت البشر كي تنهج يف سلوؾ
قوَل يف شعب اغبياة اؼبتفرعة بُت صنوؼ اػبَت كصنوؼ الشر اؼبتشبعة بُت الضبلؿ كمنازع اؽبدل  ،فهو مصدر ثرم
لشرائع اغبياة  .كىو كتاب ؿبفوظ مصوف من كل شيء فبل يبسو إال اؼبطهركف .
كيف ضوء ىذا اإلقرار دبكانة ىذه الرسالة الربانية اؼبنزلة من القادر العظيم الذم أثبت باغبجج قدرتو يتوجو اػبطاب
اغبكيم بًتكيب يبلمس النفوس متسائبل ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ الواقعة  ، 71 :كفيو توبي دؿ عليو أسلوب
االستفهاـ اإلنكارم حيث دخلت اؽبمزة على الفاء  .كىو موجو إىل الكافرين الذين يستهزئوف بالقرآف أك يتهاكنوف بو أك
ينكركف نزكلو من اهلل أك يصفونو بالشعر أك السحر  ،كمل يكرر اهلل  لفظ القرآف بل قاؿ ( هبذا اغبديث ) ليدؿ على
أنو كبلـ اهلل كليس سحر أك شعرا أك شيئا فبا يتصوركف ألف القرآف كبلـ مقدس صادر عن الذات اإلؽبية  ،منزؿ بالوحي
 ،كىو ؿبفوظ يف السماء يف لوح عببلؿ قدره كعظمة شأنو ككونو دستور اغبياة الدنيا  .فكيف يتهاكف الناس عن اإليباف
بو أك يشكك بو اؼبشككوف الضالوف  .كجاء الًتكيب ( أنتم مدىنوف ) صبلة اظبية ليؤكد ؽبم حقيقة ما ىم عليو من
ضبلؿ اإلنكار كالتشكيك .
كيزداد التوبي حدة يف اآلية األخرل يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ الواقعة =  ، ;7أم أنكم بعد
ظباع ىذه األدلة كالرباىُت كبعد ما عرفتم حقيقة اهلل كاف األكىل بكم تصديق القرآف الكرَل كال تدىنوف بو لكنكم سباديتم
يف ذلك كأنكرسبوه  ،كاألدىى من ذلك أنكم تكذبوف دبا جاء فيو فالويل لكم ألنكم مل ترعوا النعمة اليت أسبغها اهلل
عليكم كمل تشكركىا بل كذبتم القرآف ككاف األكىل بكم أف ذبعلوا رزقكم الذم أنعم اهلل بو عليكم مدعاة لشكرة كأيسر
ما تعربكف بو عن ذلك ىو تصديق ىذا الكتاب العظيم .
كصياغة األلفاظ يف اآلية دقيقة يف التعبَت عن معٌت التوبي على الرغم فبا يبدك يف ظاىر النظم أنو غَت منسجم يف
اؼبعٌت لو أخذت ألفاظو على ظاىرىا فالفعل ( ذبعلوف )  ،كىو أف أفعاؿ التحويل جاء بصيغة األفعاؿ اػبمسة كمفعولو
األكؿ ( رزقكم ) كلو جعلنا ( اؼبصدر اؼبؤكؿ ) مفعوال ثانيا لصار اؼبعٌت كيف ذبعلوف رزقكم تكذيبا ؟ كيف ذلك ما يظن
أنو ارتباؾ يف اؼبعٌت لذا قدر النحويوف مضافا ؿبذكفا ىو ( شكر ) فيكوف اؼبعٌت  :تضعوف التكذيب موضع الشكر .

 - 1أبو السعود  ،إرشاد العقل السليم  ،ج  ، 8ص . 200
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كيعرض اػبطاب اغبكيم مشها ؾبسدا غايتو التأثَت يف النفوس اؼبعاندة اليت يرين عليها صدأ اعباىلية  ،كدكف العادات
اؼبألوفة كاالعتقادات البالية ليهزىا كيريها أف ىذا العناد كالصلف لن يدكـ ألف اإلنساف مهما طاؿ عمره  ،كزاد استكباره ،
كخالف كعصى كأذنب فبل بد لو من مثل ذلك اؼبشهد اؼبركع للنفس البشرية اؼبصور يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭼ الواقعة =  ، ;7ك ( لوال ) للتحضيض على ما ال طاقة لو بو كلكن القصد األساس ىو إظهار عجز أكلئك
اؼبعاندين اؼبكابرين  ،أم أف ىذه القوة اليت تباىوف هبا كاعبس الذم يتحرؾ على األرض حبيوية ال بد من أف يتجرع تلك
اللحظة اليت تبلغ فيها النفس اغبلقوـ فينازع كىبرج تلك اغبشرجات  ،كىو ينازع تشده اغبياة اليت كاف مغركرا بقوتو فيها
كسطوتو يف قراع اآلخرين كيكتم أنفاسو اؼبوت الذم ينتزعو انتزاعا من اغبياة  ،كىو أضعف من ذبابة تصرعها خيوط
العنكبوت  ،ال يستطيع حراكا كال نطقا كال فعبل كال يبكنو دفع اؼبوت عن نفسو  ،فتفارقو النفس يف آخر غبظاتو " كأمبت
حينئذ تنظركف " أم يف غبظة بلوغ النفس اغبلقوـ ذبتمعوف حولو تدمع أعينكم كربزف نفوسكم ألنكم ال تستطيعوف فعل
شيء كىو يبوت شيئا فشيئا  ،عيونكم مصوبة إليو تنظركف نظر اغبائر األبلو الذم ال يعرؼ كيف يتصرؼ  ،كبذلك يتجو
اػبطاب اغبكيم إىل ضمائر الناس ىباطبها لكي ربس اؼبوازنة بُت ضعف اإلنساف كىو ينازع اؼبوت فبل هبد من يعينو فبل
طب كال أطباء كال كسائل كال دكاء ين فعو كضعف أىلو الذين وبيطوف بو ال يبلكوف سول النظر إليو بذىوؿ خائرم القول
 ،فاقدم األمل يف شفائو  .كقوة اػبالق الذم يسخر بأمره من يسلب ركحو كوبيلو إىل جسد ىامد  ،سرعاف ما يتعفن
كيتفس كيغدك ضررا على أىلو فبل هبدكف غَت الًتاب يوارم سوءتو كىبفي جيفتو كيسًت عورتو .
لذا عرب اػبطاب اغبكيم عن قوة اهلل كعظمتو ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ الواقعة =  ، ;8كما يعرب
عن ضعف اإلنساف الذم يؤخذ منو أعز أحبتو كال يبصر من يأخذه أك يأخذ ركحو  ،ألف اهلل قادر على عمل أم شيء
كالناس حوؿ البيت عاجزكف غَت قادرين  ،اهلل ىبرج ركحو  ،جسده كالناس ال يستطيعوف دفع األمر عنو  .كىنا يظهر
التبكيت كالتوبي للكافرين اعباحدين اؼبكذبُت بآيات اهلل كأدلة القرآف الكرَل  ،كيلك أيها اإلنساف تدرؾ ىذا الضعف يف
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نفسك كأسرتك مث تبقى مكابرا معاندا  ،كيلك ىبل استطعت رد النفس اليت بلغت اغبلقوـ لذا خاطبهم تعاىل فلوال ..
ترجعوهنا  ،أم لوال تقدركف على إرجاعها إف كنتم صادقُت فيما ذىبتم إليو من تكذيب كإنكار آليات اهلل اليت عرضها
عليكم  ،كىذا اؼبشهد ال ىبص شخصا بعينو بل ىو مشهد سَتاه كل إنساف مهما طاؿ عمره كستبلغ ركح كل منا
اغبلقوـ  ،كسيموت كل من على ظهر األرض كيبقى كجو ربك ذم اعببلؿ كاإلكراـ  .كىذا اإلنشاء الطليب ( التحضيض
) لن هبد من وبققو ألف البشر عاجزكف عن إرجاع األركاح بعد خركجها كاهلل يدرم أنو ربضيض على عمل لن يكوف كلن
يتحقق كلكنو مل يسقو على كجو اإلخبار أك إرادة التحقيق  ،بل خابطهم بو لَتيهم أهنم أعجز من أف يدفعوا عن
أنفسهم ما يريده اهلل كلو كاف اإلنساف ذا عقل آلمن دبا دعى إليو  ،كلو كاف ذا إحساس كمشاعر ػبر ساجدا ما دامت
اعبباؿ زبشع آليات اهلل كتتصدع لسماع القرآف  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ الحشر =  ، 71فلماذا ال ىبشع اإلنساف كىبر
ساجدا لعظمة اهلل ؟
كلعد ىذه اعبمل اؼبؤثرة اليت تعصف يف النفس الضعيفة اغبائرة أماـ إرادة اهلل يعود اػبطاب اغبكيم إىل ربط اؼبوت دبا
بعده  ،كىذا سر مشولية الدعوة اإلسبلمية ألهنا تضع اؼبرء بُت حالتُت  :األكىل  ،يعيش فيها اؼبؤمن الذم يتقي اهلل كيطبق
شرائعو يف جنات اػبلد ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ الواقعة = <;  ،كيف ىذا التعبَت أنغاـ تتابع من صياغة حركفو
( ركح كروباف ) كمل يأت اػبطاب باػبرب ( لو ) بل ذكر اؼببتدأ كحده ( ركح ) كعطف عليو ما يناظره يف حركفو تقريبا
ليزيد التعبَت قوة يف التأثَت كاألداء  ،ألف اػبرب معركؼ كمفهوـ من السياؽ لذا استغٌت عنو كعطف على تلك اعبملة صبلة
أخرل حذؼ فيها اػبرب كذلك ليزيد التعبَت إوباءات كثَتة وبتملها النظم .
األخرل  :يعيش فيها اؼبكذبوف بالرسالة حيث يدعوف إىل نار جهنم دعا ليسكنوا يف أسوء نزؿ ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮬ ﮭ ﭼ الواقعة = . <7 – <7
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كمل ي غفل اػبطاب اغبكيم أف الغشاكة ما زالت تغطي عيوف كثَت من اؼبنكرين اعباحدين  ،كأف أدراف اعباىلية ما زالت
ترين على قلوهبم لذا حشد ؽبم يف ختاـ السورة عددا من اؼبؤكدات اليت يقاؿ يف مثل ىذا اؼبقاـ فقاؿ عز من قائل  :ﭽ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ الواقعة =  ، <8فجاءت إف كالبلـ كضمَت الفصل كإضافة اؼبعٌت إىل مثيلو يزيد التعبَت تأكيدا
 ،كؾبانسة ؼبا يف صدكرىم من إنكار كتكذيب  ،كاهلل أدرل دبا يف القلوب لذا أهنى السورة بإنشاء طليب ينتصر لصوت
اغبق كال يأبو دبا يف صدكر أكلئك اؼبنكرين ألنو يعلم أف اغبق ىو اؼبنتصر لذا قاؿ  :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ الواقعة =

 <9كسلم ألمر اػبالق اؼببدع العظيم الذم يتضائل أماـ قوتو كعظمتو جبابرة األرض كعظماؤىا الذين ال هبدكف ألنفهم
ضرا كال نفعا إذا بلغت الركح اغبلقوـ  ،فسبحاف اهلل خالق الكوف خلقو فأبدع خلقو كخلق اإلنس كاعبن ليعبدكه الواحد
األحد  ،فمن آم ن فقد أستمسك بالعركة الوثقى كناؿ ثواب اعبنة كمن عصى فلن هبد غَت النار نزال كمأكل كساء مصَتا.
لقد أدرؾ الباحثوف قديبا كحديثا أف إدارؾ اػبطاب اغبجاجي للقرآف كالوقوؼ على قدراتو التأثَتية ال يكوف إال بالنظر إىل
صبيع عناصره اؼبختلفة حُت تتفاعل كتتكامل من الصوت كالكلمة كالًتكيب كاعبملة  ،كمن التصوير كاإليقاع كالتمثيل ،
كالتضمُت  ،كقاموا سرد بعض األساليب التعبَتية كالنفي كاؼبر كالنهي كالقصر كاالستفهاـ كالدعاء كالشرط كأدلوا بدلوىم
يف بياف تراكيبها كتقرير بعض كظائفها ككركد دالالهتا  ،بيد أف جهودىم مل تتع ٌد الوصف غالبا كمل تًتكز على اػبصائص
الفنية كقيمها اعبمالية يف سياقاهتا اللغوية كمقاماهتا التداكلية فقد « أقبز بعض الببلغيُت من األعماؿ ما يدرج يف الظاىر
ضمن الدراسة األسلوبية فعمدكا إىل اعبمع كالتبويب ؼبا كرد يف القرآف من األساليب ،إال أهنم مل يتع ٌدكا ذلك على

التساؤؿ عن الوظيفة األدبية ؽبذه األساليب » ، 1كىو ما يؤكده كذلك عبد السبلـ اؼبسدم كؿبمد اؽبادم الطرابلسي يف
دراستهما ألسلوب الشرط يف القرآف بقوؽبما  « :إف دراستهم للًتكيب الشرطي كالًتكيب الطليب من جهة كانت تعوزىا
ال ٌدقة كنظرة الشموؿ فلم يربزكا العبلقة بُت الًتكيب الشرطي كالًتكيب الطليب من جهة كبُت الًتكيب الشرطي كالًتكيب

الظريف من جهة أخرل فظلت عبلقة األداة بالشرط كسواهبا غامضة لتشتٌت معطياهتا » ، 2لذلك يرل مالك بن نيب « :

أنو حىت كإف أتيحت األجهزة اللسانية كال ٌداللية للمفسر فإنو ال يستطيع إال اإلقرار بأف حباؿ القرآف يتجاكز خياؿ

الصور مهما بالغ
اإلنساف باعتبار أف اػبياؿ اإلنساٍل  ،إمبا ينش ٌد ضركرة إىل بيئة كغلى كاقع أم إىل مرجع بأم صورة من ٌ

ىذا اػبياؿ يف االرتفاع كالتحليق » .

3

 - 1اعبطبلكم اؽبادم  ،قضايا اللغة يف كتب التفسَت  ،ط ، 1دار ؿبمد علي اغبامي  ،سوسة  ،تونس  ، 1998 ،ص. 9
 - 2عبد السبلـ مسدم ك ؿبمد اؽبادم الطرابلسي  ،الشرط يف القرآف  ،د ط  ،الدار العربية للكتاب  ،ليبيا  ، 1980 ،ص. 9
 - 3مالك بن نيب  ،الظاىرة القرآنية  ،ص . 356
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كمن ىذا العرض لدالالت تراكيب ىذه السورة أقوؿ إف سورة الواقعة سباثل نظَتاهتا اؼبكيات يف بنائها اللغوم ألهنا صبيعا
نزلت ؼبخاطبة قوـ كاف أكثرىم ينكركف الدين اعبديد كوباربونو كيضطهدكف اؼبؤمنُت بو كيستضعفونو كيشعركهنم بالذؿ
كاؽبواف  ،لذا كاف أسلوب القرآف الكرَل يف ىذه السور ىباطب مبطُت من الناس  :األكؿ كىم اؼبسلموف اؼبؤمنوف بالدين
اإلسبلمي اغبنيف كيهدؼ إىل زرع الثقة يف نفوسهم كيقول اإليباف كيبث العزيبة فيهم كيثبت أقدامهم  .كاآلخر كىم
الكافركف اؼبشركوف باهلل كيهدؼ إىل تبصَتىم باألدلة العقلية  ،كىدـ العناد كالغطرسة يف نفوسهم كبث اػبوؼ كالفزع يف
نفوسو دبا رأيناه يف مشاىد يوـ القيامة .
كيف ضوء ىذه األغراض العقيدية كالنفسية جاء نسيج بناء سورة الواقعة حيا متحركا ال يعرؼ السكوف كالركود كتتضح
ىذه اغبيوية اؼبؤثرة يف السامع يف مظاىر كثَتة أنبها :
األكؿ  :التكرار  :كىو مبط من أمباط التأليف اللغوم يقصد بو التضخيم كلتفخيم كالتوكيد كجاء يف ىذه السورة على
أشكاؿ ـبتلفة منها :
-1

تكرار اللفظة الواحدة كما يف قولو تعاىل  :ﭽ ﯖ ﯗ ﭼ الواقعة =  ، 11كقولو تعاىل  :ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ الواقعة =  ، 79كقد حصل ىذا التكرار يف مقاـ التكرَل كبياف ما للمؤمنُت فيو مقاـ
عظي  .كقد يكوف التكرار بذكر الكلمة كما يقارهبا يف نوع اغبركؼ لزيادة التأثَت كقولو تعاىل  :ﭽ ﮏ
ﮐ ﭼ الواقعة = <;  ،كقولو تعاىل ( ـبضود ك منضود ) كال اختبلؼ بينهما سول إبداؿ اػباء نونا .
كقد يكوف التكرار يف الصيغة كما يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮕ ﮖ ﭼ الواقعة =  7ك ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﭼ الواقعة =  77ك ﭽ ﮥ ﮦ ﮨ ﮩ ﭼ الواقعة =  7: - 79كىذا التكرار يؤثر يف
النفس لتناسق األنغاـ يف اللفظ كما يؤديو تفخيم كتأكيد .
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تكرار اغبدث يف اللفظتُت كما يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الواقعة

=  8 – 7ك ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ الواقعة =  ، 78كقد تكرر اغبدث يف الفعل  ،كاؼبصدر  .كقد يتكرر
اغبدث هبيئتو اؼبزدكجة مع الذات يف اسم الفاعل ﭽ ﮎ ﮏ ﭼ الواقعة = . 1
-3

تكرار ( اؼبضاؼ كاؼبضاؼ إليو ) يف قولو تعاىل ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﭼ الواقعة = ; – < ك ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ الواقعة = 7:ك ﭽ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ الواقعة =  71يف غرضي اؼبدح كالذـ .

-4

تكرار صبلة تامة  :كما يف تكرار صبلة ( أفرأيتم ) يف قولو تعاىل ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ الواقعة = ; 8ﭽ
ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ الواقعة =  97ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﭼ الواقعة = ; 9ﭽ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﭼ الواقعة =  :1كيأيت ىذا التكرار بغية التأثَت كاإلقناع  .كما تكررت ىيأة بناء اعبملة االظبية
من ( أـ ) كالضمَت( كبن ) كاػبرب ( اسم الفاعل ) كبو قولو تعاىل ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ الواقعة = < 8ك
ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الواقعة =  97ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ الواقعة

= < 9ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ الواقعة =  :7ككذلك ىيأة بناء اعبملة االظبية
اؼبكونة من نبزة االستفهاـ كالضمَت ( أنتم ) كخربه اعبملة الفعلية بفعلها كفاعلها كمفعوؽبا كبو قولو تعاىل (
أأنتم زبلقونو ) ك ( أأنتم تزرعونو ) ك ( أأنتم أنزلتموه ) ك ( أأنتم أنشأمت شجرهتا ) .
كقد تكررت صبلة ذات أثر نفسي كبَت بعد كل ؿباجة ينتصر فيها الربىاف العقلي كالركحي على الصلف
كالعناد الذم يبسك بو الكافركف كذلك بقولو تعاىل  :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ الواقعة = . <9
الثاٍل  :الحقول الداللية  :يستطيع الدارس أف يصنف يف ىذه السورة عددا من األلفاظ اؼبنتمية إىل حقل أك ( ؾباؿ )
داليل تربطها فيو عبلقات ذبعلها متقاربة يف أداء اؼبعٌت  ،كال شك يف أف ىذا االنتماء يبنح اؼبعٌت اؼبقصود الذم اجتمعت
ىذه األلفاظ للتعبَت عنو زطبا تعبَتا يعطيو صورا متقاربة كلكنها موحية دبعاف جزئية أخرل كسأذكر ىذه اغبقوؿ أك
اجملاالت الداللية مرتبة حبسب عبلقتها :
-1

عبلقة اؼبشاهبة يف اؼبعٌت كبو ( اؼبيمنة كاليمُت) ك ( الشماؿ كاؼبشأمة ) ك ( ظبوـ ك وبموـ ) .
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 -عبلقة الضد كبو ( اليمُت كالشماؿ ) ك ( األكلُت كاآلخرين ) ك ( خافضة رافعة ) .

-3

عبلقة الكل كاعبزء كبو ( أزكاجا ثبلثة  :فأصحاب اؼبيمنة ك أصحاب اؼبشأمة كالسابقوف ) .

-4

عبلقة اعبنس كبو ( كلداف – كحور عُت ) .

-5

عبلقة النوع كبو ( أكواب – أباريق ككأس ) ككبو ( لغوا كتأثيما سبلما سبلما ) ك ( األرض
كاعبباؿ ) ك ( فاكهة – كغبم طَت ) .

-6

العبلقة البنيوية كالصوتية كبو ( ضبيم ك جحيم ) ك ( ـبضود – منضود ) ك ( فبدكد ) ك( كاقعة –
خافضة – رافعة ) ك ( ينزفوف – يصدعوف – يتخَتكف – يشتهوف ) ككبو ( الضالوف – اؼبكذبوف
) ( آكلوف شاربوف ) .
كيبلحظ يف ىذه اغبقوؿ الداللية حسن تنظيم عبلقاهتا حبيث تقع اللفظة يف موقع يقابل موقع
نظَتاهتا للتعبَت عن اؼبعاٍل اؼبتقابلة اليت زخرت هبا ىذه السورة مع دقة االستعماؿ لكل حقل من
ىذه اغبقوؿ يف ضوء تقسيمات اؼبخاطبُت كاؼبوصوفُت يف ىذه السورة لتكوف لكل ؾبموعة
أكصافها ككسائل جزائها كطرائق إئتبلفها كىو كضع يفيد من ىذه التوزيعات اللفظية يف اغبقوؿ
اؼبتشاهبة باختبلؼ العبلقات اليت تربطها  ،كهبعل اؼبعاٍل النفسية سبوج يف السورة لتبعث يف النفس
أموجا ىائلة من اؼبشاعر كاألحاسيس .

الثالث -تنوع معاني الخطاب  :هبد اؼبتأمل يف صبل ىذه السورة أهنا تتنوع بتنوع اؼبعٍت اؼبقصودة  ،كقد أحدث ىذا
التنوع يف أمباط اعبمل انفجارات معنوية متدافعة بُت آية كأخرل من زجر كتوبي كتقريع كزبويف ك رضى ككعد كترغيب
كتوكيد كقسم كغَتىا من اؼبعاٍل اليت عربت عنها ىذه السورة كقد أشرت إىل أكثرىا يف ربليل السورة كسأشَت إشارات
عابرة إىل الًتاكيب اليت استخدمها اػبطاب اغبكيم للتعبَت عن ىذه اؼبعٍت .
فقد كرد التأكيد لتقرير ما أراد إثباتو يف نفوس اؼبنكرين سواء باؼبصدر اؼبكرر للحدث يف أـ باف كالـ االبتداء كالقسم
كقد مرت شواىدىا سابقا  .كعرب ػبطاب عن التوكيد باغبركؼ الزائدة كالباء  ،يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ الواقعة =  91ك ( ال )يف قولو تعاىل  :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ الواقعة = 78

ككبو  :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ الواقعة =  :8كعرب اػبطاب اغبكيم عن التوكيد بأسلوب اغبصر يف قولو
تعاىل  :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ الواقعة = < ، :كما عرب عنو بضمَت الفصل يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ
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﮲ ﮳ ﭼ الواقعة =  ، <8كعرب عنو بتقدَل ما حقو التأخَت يف قولو تعاىل  :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯬ ﯭ
ﯮ ﭼ الواقعة =  19 – 18كقولو تعاىل  :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ الواقعة = . ;1
كال شك يف أف ىذه األساليب اليت عربت عن معٌت التوكيد قد توجهت إىل اؼبنكرين كراعت ما يف صدكرىم من شك
كإنكار لتنزيلهما .
كعرب اػبطاب القرآٍل عن معٌت االستفهاـ بأداتو اؼبعربة عن ىذا اؼبعٌت اؼبوضوعة لو أك بداللتها اؼبكتسبة للتعبَت عن معاف
أخرل كالتقرير كالتوبي كالتفخيم كاؼبدح كالذـ  .كسواء أعربت عن االستفهاـ اؼبراد بو طلب الفهم أـ عربت عن اؼبعاٍل
األخرل فقد كانت اعبمل مؤثرة يف بنائها تشعر السامع بقدرهتا على مبلمسة اؼبشاعر كإيصاؿ اؼبعٌت إىل أعماؽ النفس
فقد مر بنا أف ( ما ) يف قولو تعاىل  :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ الواقعة = ; كما شاهبها من اعبمل
سبؤل النفس إعجابا كىيبة كخشوعا لتلك اؼبنزلة اليت كصفها اػبطاب القرآٍل ألنو آثر ـباطبة النفس هبذا التفخيم يف قولو (
ما أصحاب اؼبيمنة ) كتشعر اؽبمزة باستكب ار الطغاة كسخريتهم من فكرة البعث كاغبساب يف يوـ القيامة كإنكارىم
غبدكث مثل ذلك اليوـ يف قولو تعاىل  :ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ الواقعة =

. 7:
كيزداد أثر ( اؽبمزة ) النفسي يف ىز قناعة الكافرين كزعزعة اعتقادىم يف كبو قولو تعاىل  :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭼ الواقعة = < 8كمثيبلهتا  ،كيف قولو تعاىل  :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ الواقعة =  . ;1إذ يكتسب
اقًتاف اؽبمزة مع الفاء كالباء اعبارة كاسم اإلشارة داللة نفسية عميقة تشعر بأف اؼبخاطبُت قد كصلوا إىل درؾ أسفل من
األسقاؼ كالتخبط كاالكبدار إذ مل يقتنعوا بتلك الرباىُت كاألدلة اليت ساقها اػبطاب الكرَل كاغبكم اليت حواىا ىذا
الكتاب .
كعرب القرآف عن غضب اهلل على اؼبنكرين كاستخفافو بآرائهم بطلب إىل الرسوؿ بصيغة فعل األمر بداللتو اإللزامية أك
الدالالت اؼبكتسبة األخرل يف مواقع مؤثرة يف النفس كبو قولو تعاىل  :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ الواقعة =

 . 81كعرب اػبطاب اغبكيم عن معٌت التحضيض باألداة ( لوال ) غبثهم على ما مل يستجيبوا لو  ،كىذا التحضيض
مشرب بالتوبي كالتبكيت ألنو تذكَت ؽبم بتقصَتىم يف ذلك كجحودىم لتلك النعم اليت أنعم اهلل هبا على اؼبسلمُت يف
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كبو قولو تعاىل  :ﭽ ﯡ ﯢ ﭼ الواقعة ، 70 :كقولو تعاىل  :ﭽ ﮔ ﮕ ﭼ الواقعة ، 62 :كمشرب
بالتحدم كاإلىانة باستكبارىم يف كبو قولو تعاىل  :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭲ ﭳ ﭴ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ الواقعة . 87-83
ككردت معاف كثَتة منها اؼبدح كالذـ كالًتغيب كالًتىيب ككلها معبأة يف تراكيب صروبة يف التعبَت عتها أك مشَتة إليها أك
ملمحة بذلك .
الرابع  -التعريف والتنكير  :فلم يكن التعريف كالتنكَت يف السورة إال لدالالت تكشف عن إعجاز القرآف الكرَل ،
كعظيم بيانو ؛ فقد عبأت السورة إىل التعريف كالتنكَت بناء على ماىية االسم  ،كمدل شيوع تداكلو  ،فإذا كانت الكلمة
حاضرة يف الذىن هبعل حضورىا قريبة من اؼبعرفة  ،كمن ىنا جاءت األظباء ( الواقعة  ،اؼبيمنة  ،اؼبشأمة  ،السابقوف ،
اليمُت  ،الشماؿ) للداللة على أ ٌف ىذه األمور ثابتة معركفة .
كيف اؼبقابل ترد كلمات منكرة للداللة على أهنا غَت معركفة  ،أك قد تكوف من األمور الغيبية اليت ال تعرؼ حقيقتها على
كجو ال ٌدقة  ،ففي التنكَت ؾباؿ للخياؿ اإلنساٍل يف أف وبلٌق يف رسم تلك اؼبشاىد اليت يعرضها اػبطاب القرآٍل فجاءت(
متكئُت  ،متقابلُت  ،موضونة  ،ـبلدكف  ،أكواب  ،أباريق  ،حور عُت . )...
إف أىم خصيصة يبكن الوقوؼ عندىا يف اػبطاب القرآٍل من خبلؿ سورة الواقعة  ،ىي أنو يقنع العقل كيبتع العاطفة ،
ذلك أنو « يف النفس اإل نسانية قوتاف  :قوة تفكَت  ،كقوة كجداف  ،كحاجة كل كاحدة منهما غَت حاجة أختها  ،فأما
إحدانبا فتنقب عن اغبق ؼبعرفتو  ،كعن اػبَت للعمل بو  ،كأما األخرل فتسجل إحساسها دبا يف األشياء من لذة كأمل ،
كالبياف التاـ ىو الذم يويف لك ىاتُت اغباجتُت كيطَت إىل نفسك هبذين اعبناحُت  ،فيؤتيها حظها من الفائدة العقلية
كاؼبتعة الوجدانية معا ...كأما أف كأما إف أسلوبا كاحدا يتجو اذباىا كاحدا  ،كهبمع بُت يديك ىذين الطرفُت معا  ،كما
وبمل الغصن الواحد من الشجرة أكراقا كأزىارا كإشبارا معا  ،أك كما يسرم الركح يف اعبسد كاؼباء يف العود اػبضر فذلك
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ما ال تظفر بو يف كبلـ البشر  ،كال ىو من سنن اهلل يف النفس اإلنسانية من لك إذا هبذا الكبلـ الواحد الذم هبيء من
اغبقيقة الربىانية الصارمة دبا ييرضي حىت أكلئك الفبلسفة اؼبتعمقُت  ،كمن اؼبتعة الوجدانية الطيبة دبا يرضي حىت ىؤالء
الشعراء اؼبرحُت ؟
ى
ذلك اهلل رب العاؼبُت  ،فهو الذم ال يشغلو شأف عن شأف  ،كىو القادر على أف ىباطب العقل كالقلب معا بلساف ،
كأف يبزج اغبق كاعبماؿ معا يلتقياف كال يبغياف....أكال تراه يف معمعة براىينو  ،كأحكامو  ،ال ينسى حظ القلب من
تشويق كترقيق كتنفَت  ،كهتويل ك تعجيب  ،كتبكيت كتأنيب ؟ يبث ذلك يف مطالع آياتو كمقاطعها كتضاعيفها» .

 - 1عبد اهلل دراز  ،النبأ العظيم  ،ص 111 -108
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خاتمة
احلمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاحلات  ،وبعد:
بعد ىذه الدراسة اليت تناولت فيها وجها آخر من وجوه اإلعجاز القرآين  ،أال وىو اإلعجاز النّفسي  ،توصلت لنتائج كثَتة ،
ىذه أمهها:
-1

-2

الرصد  ،وتدعو إىل التّأمل
اإلعجاز النفسي وجو مستقل من وجوه اإلعجاز القرآين؛ وىو ظاىرة يف القرآن تتطلب ّ
وسيبقى القرآن هبا وبغَتىا من وجوه اإلعجاز ادلتع ّددة معجزة خالدة  ،تتحدى العامل دبعطياهتا اخلارقة  ،وبتأثَتىا البليغ
على النّفس اإلنسانية  ،وعلى غَتىا من ادلوجودات.

ىذا التأثَت البليغ على النّفس اإلنسانية الذي سبيّز بو اخلطاب القرآين دل داللة قطعية على أنو كالم اهلل تعاىل  ،فهو

يتغلغل يف النفوس ويوقظها  ،فتتفتّح العيون على الكون برؤية جديدة وإدراك جديد  ،وما ىذا الكسب ذلذا الكتاب
اخلالد إالّ لروح القرآن اليت صنعت ادلعجزة بُت قوم عجزوا عن معارضتو فأسلموا لو القيادة  ،وبعد ذلك بدأت مسَتة

القرآن يف العامل النّاطق دبختلف األلسنة واللغات  ،واكتشف النّاس من خمتلف الطّبقات  ،واألجناس واأللوان من
أسرار القرآن  ،ومن دالئل إعجازه وعظمتو ما يفوق الوصف واخليال.
لذلك رصدوا إعجازه وعظمتو  ،ووقفوا عند ىذا اإلعجاز النّفسي منذ نزول القرآن فتأثر بو ادلشركون وادلؤمنون
على السواء  ،وامت ّد األثر إىل العصر احلديث  ،فأحدثت معاين القرآن يف عظماء اإلنسانية أثرا عميقا أعلنوا إثرىا
عن الدخول يف اإلسالم  ،وقد آن األوان لتدبر ىذه ادلعاين النّفسية السامية ،والقيم العليا من خالل دالئل
-3

اإلعجاز النّفسي.
اإلعجاز النفسي يف القرآن ىو عدم ادلقدرة على اإلتيان بكالم مؤثر يف النفس وادلشاعر مثل القرآن يف حماكاتو للنفس
أخاذ.
البشرية  ،وكشف خباياىا بأسلوب ّ

-4

أول من ذىب إىل القول بو اإلمام اخلطايب  ،وإن أشار إليو الكثَتون ومل يسموه صراحة.

-5

اإلنسان غاية اخلطاب القرآين  ،جاء لينظم حياتو ويوجهها الوجهة الصحيحة  ،وىو الذي ضمن توزيع اخلطاب القرآين
 ،وكل ما محلو من أساليب متنوعة كان ىدفها إحداث التأثَت الالزم يف ىذا ادلخاطَب لتحقيق تلك الغاية السامية اليت
من أجلها نزل.

-6

كشفت اجلوانب النفسية عن وحدة التعبَت القرآين وسباسكو وانسجامو  ،وبراءتو من التناقض والتضارب  ،وبررت لنا
الكثَت من صيغ اخلطاب اليت كانت حلد قريب مبهمة عندنا  ،كما كشفت – يف الوقت نفسو – عن زيف كثَت من
الشبهات اليت أثَتت حول أسلوب القرآن  ،وألفاظو وطريقة ترتيبو وغَت ذلك .
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-7

القرآن وثيقة نفسية بكل ما تعنيو التجربة الشعورية والنّفسية ؛ إذ سبيّزت ذباربو وفلسفتو يف كوهنا ثورة عملية  ،بلورىا

وعرب عن ىذا الواقع
وجسد حقيقتها منهج وتعاليم  ،حيمل يف جوىره الثبات الزمٍت عرب دنيانا الفانية ّ ،
واقع عمليّ ،
احلرف والكلمة  ،وأخذ التعبَت القرآين الرفيع مسؤولية نقل احملتوى فكرا وحضارة  ،وأدائو بصدق وأمان  ،يف صورة حية
مشبعة باحلركة واإلثارة والتأثَت  ،وكأهنا احلياة ادلادية ذاهتا.
-8

أظهرت ىذه الدراسة قوة العالقة بُت البالغة وعلم النفس  ،وضرورة تكثيف اجلهود يف ىذا اجلانب خاصة وحنن نشهد
ىذا ادلستوى ادلتقدم من الدراسات البالغية  ،ودراسات علم النّفس  ،ذلك أن البالغة يف أصلها قائمة على مراعاة
مقتضى حال ادلخاطبُت ومعرفة ما ين اسبهم من أساليب اإلبالغ حىت يبلغ ادلتكلم غايتو  ،وىذا ىو ميدان علم النفس
احلديث الذي يسعى لفحص دواخل النفس اإلنسانية .

-9

نبّهت الدراسة إىل أمهية أن يستفيد الدرس البالغي احلديث دما توصلت لو العلوم احلديثة ادلختلفة استنطاقا دلكنونات
اخلطاب وفهما للكثَت من النصوص  ،خاصة ما ديكن أن ديده بو علم النفس احلديث الذي يلتقي معو يف أمور كثَتة.

 -11إن عالقة القرآن بعلم النفس تظهر يف إعجاز القرآن الكرمي النفسي الذي سبق علم النفس بعدة قرون يف مواجهة
اإلنسان حبقائق تكوينو النّفسي  ،وأسرار انفعاالتو  ،فهو يكشف بأسلوب فٍت شيّق جوانب الذات اإلنسانية وذبارهبا
دبعاين عميقة ن وتعاليم موجهة موحية ،ىذا من ناحية  ،ومن ناحية أخرى سر تأثَته يف نفوس قارئي أو مستمعيو فال
يقرؤه أحد أو يسمعو إال ووجد من احلالوة  ،واللّذة ما تنشرح لو الصدور وتطمئن لو القلوب.
 -11استطاع اخلطاب القرآين أن يتجاوز حدود اجلسد ادلادي لينفذ إىل أعماق اإلنسان فوصف مشاعره وأحاسيسو وكشف
-12

ليبُت لنا أن ىذا الكائن إنسان بالروح ال باجلسم.
بناءه النفسي بشكل دقيق  ،ورسم خططا للتعامل معو وفق ذلك ّ ،

تنزل القرآن الكرمي وتوزعو على كل تلك ادلساحة الزمنية كشف بكل صدق عن ماىيتو احلقيقية ؛ إذ محل يف جوىره

خالصة ذبارب بشرية  ،ضمنها تعاليم وأحكاما وتوجيهات  ،وصاغها يف أمسى أسلوب كالم العرب وبلغائهم وتنوع
ىذا األسلوب تبعا دلوضوع ؛ فهو أسلوب علمي حمكم ذو طابع أديب يف آيات التشريع واألحكام وعامة آي القرآن ،
وىو أسلوب أديب رفيع ذو طابع نفسي وجداين وعقلي يف آيات الوعظ واإلرشاد  ،وىو أسلوب أديب شيّق ذو نغمة

شىت أنواعها  ،ويف عرض القصص وحياة األمم
مثَتة ومؤثرة يف عرض احلقائق واألحداث  ،واحلاالت النفسية على ّ
واألفراد وتارخيها  ،وىو هبذا يعد الصيغة ادلثلي للتعبَت والًتكيب يف اللغة العربية.

 -13سبكنت الدراسة من وضع ضوابط ومعايَت لكيفية تلقي اخلطاب القرآين تلقيا نفسيا  ،وحددت أساليب استنطاق ىذا
النص من ىذه الوجهة بغية الوقوف على أسراره العجيبة وتقدديو للمتلقُت التقدمي احلسن  ،وىذه ادلعايَت والضوابط ربدد
بشكل ّبُت ادلنهج النفسي للتفسَت  ،مبينة يف الوقت نفسو مدى احلاجة إىل ىذا اللون من ألوان التفسَت يف الكشف
عن أسرار اخلطاب القرآين ومراعاتو مقتضى احلال يف ذلك.
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 -14كشفت ىذا الدراسة عن كون ادلالحظ النفسية كثَتا ما تكون أنسب طريقة لفهم النص وحل اإلشكاليات اليت يوردىا
اخلصوم على النص  ،أو حىت تلك النصوص اليت تشكل نوعا من الصعوبة يف الفهم بسبب من خمالفة الظاىر أو غَته
 ،كما أهنا تشكل أقوى دليل ديكن أن يستند إليو يف رد بعض ما أثَت حول القرآن كالقول بالزيادة  ،وىو قول شائع يف
كتب النحو وعلوم القرآن فضال عن كتابات ادلستشرقُت  ،وكالقول برعاية الفاصلة  ،وكالقول بالًتادف  ،وغَت ذلك.
 -15قدم لنا اخلطاب القرآين مناذج بشرية خمتلفة وجعلها شخوصا متحركة على مسرح احلياة  ،ح ّدد مالحمها بشكل جلي ،
وكشف مكوناهتا حقائقها النفسية وكيفية التعامل معها وجعلها معروضة أمام ادلتلقي ال زبفى منها خافية  ،وىذه
النماذج كافية لدراسة جوانب النفس اإلنسانية يف أحواذلا مجيعا .
 -16كشفت الدراسة عن واقعية ادلنهج القرآين يف معاجلة أحوال النفس اإلنسانية ؛ إذ استطاع اخلطاب القرآين أن يقدم
قراءة دقيقة جلميع أنواع -النفوس اإلنسانية يف مجيع أحواذلا وأن يصورىا التصوير ادلناسب ،ويتحدث عنها مكشوفة
واضحة أمامو  ،لذلك كان ىو األقدر على بناء ما يناسبها من أساليب التعبَت ادلؤثرة فيها .
 -17ديكن التنبؤ بالسلوك القادم لبعض األفراد واجلماعات يف ضوء ادلعطيات القرآنية  ،فقد ركزت الدراسة يف بعض مباحثها
على األبعاد النفسية للمواقف البشرية اليت عرض ذلا القرآن  ،حماولة أن تقدم أمنوذجا ربليليا لبعض أحوال النفس
اإلنسانية  ،برز ىذا يف جوانب متعددة من الدراسة .
 -18حصرت الدراسة جهود العلماء القدامى يف نظرهتم إىل اخلطاب القرآين من الوجهة النفسية  ،وإن مل يتحدثوا عن
ذلك بشكل واضح مستقل  ،إال أننا وجدنا لو حضورا يف ثنايا تفسَتاهتم وحديثهم عن القرآن  ،وقد شكل ما قالوه
لبنة بٌت عليها من جاء بعدىم نظراهتم ادلتقدمة للنص القرآين من ىذه الزاوية  ،مع أهنم كانوا يفتقدون للكثَت من
األدوات ادلساعدة كاليت بُت أيدينا .
 -19نبهت الدراسة إىل أمهية دراسة القرآن دراسة أدبية  ،زبضع للذوق العريب األصيل  ،وتعتمد على احلس الفٍت .
 -21بينت الدراسة أن اإلعجاز النفسي يسَت جنبا إىل جنب مع اإلعجاز البياين  ،وبالتايل فإن الدراسة كانت قد كشفت
عن الوسيلة اليت يتجدد فيها وجو اإلعجاز الرئيسي وىو اإلعجاز البياين  ،وهبذا تكون الدراسة قد سبكنت من أن ذبعل
من أبواب البالغة سياج محاية  ،لكي تبقى يف مأمن من األخطار .
 -21كما ركزت الدراسة على اجلانب العملي والتطبيقي بشكل واضح ؛ إذ أننا ما رأيناه يف ىذا ادلضمار من حبوث كان
نظريا يكاد خيلو من أمثلة تطبيقية تنزل باألفكار والرؤى إىل مستوى الواقع العملي،لذا أولت الدراسة ىذا اجلانب
اىتماما بالغا فجاءت مزدمحة بالكثَت من األمثلة ادلوضحة  ،وىي بذلك تقدم طريقة واضحة لتناول ما وراءىا من مناذج
ديكن أن تقاس عليها .
 -22بينت الدراسة دور اللفظ يف الكشف عن كثَت من احلقائق ادلتعلقة بالنفس اإلنسانية ،فهي إحدى مظاىر اجلمال يف
اخلطاب القرآين  ،وإن التقليل من شأهنا إسقاط لبعض أسرار القرآن ؛ إذ أهنا منتقاة بدقة متناىية يف موقعها ويف ظلها
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احلسي
اخلاص  ،ويستعان يف ذلك دبعرفة التباين الداليل بُت ألفاظ يظن أهنا مًتادفة  ،كما يسعفنا ّرد اللفظ إىل أصلو ّ

يف الوقوف على بعض ادلالحظ النّفسية  ،وال خيفى الدور الذي يؤديو السياق يف اختيار الكلمة القرآنية واستلهام
ادلعاين النفسية يف ضوء الظروف احمليطة هبا  ،وفضال عن ذلك كلو قدرة طائفة من الصيغ الصرفية على اإلحياء
بالعواطف وادلشاعر ،ويستوي يف ذلك مالحظة الفروق بُت الصيغ ادلتقاربة من سياق إىل آخر  ،ومقارنتها بغَتىا من
الصيغ الغائبة عن النّص.
 -23الغاية األمسى من ذكر القصص القرآين توجيو السلوك اإلنساين حنو األفضل  ،وىو رصيد كاف للمنهج التجرييب (
رصيد التجربة )  ،وهبذا تلتقي القصة باخلط القرآين الكبَت  ،عدا كون القصة من أبرز عناصر التأثَت يف النفوس .

 -24السياق أىم ركائز النظم القرآين  ،وعليو ترد اإلشارات النفسية يف القرآن الكرمي وثيقة الصلة بالسياق العام ومتّسقة مع

جو السورة العام  ،وكان من مظاىر ىذا االتّساق مالحظة العالقات األسلوبية والذىنية اليت تربط بُت الًتاكيب
ّ
ادلقررة لبقاء
وأجزائها  ،وتوالد اإلشارات بعضها من بعض والتناسق بُت اإلطار الفٍت وادلضمون الديٍت  ،وتوظيف ادل ّدة ّ

ظالل الًتاكيب يف الذىن لغايات دينية من خالل قصر اجلمل وطوذلا.

 -25كشفت الدراسة عن أمهية اإلدلام واإلحاطة بالظروف الٍت نزلت فيها اآليات  ،وعن ضرورة معايشة إحياءات النص
وظاللو ألن ذلك سوف يوقفنا على مغزى اخلطاب وسر بنائو .
 -26من أبرز خصائص التنوع يف أسلوب القرآن أنو يتن وع دبا يتالئم وطبيعة ادلخاطبُت  ،وإن االكتفاء بتعدد اخلصائص
دون ربليل يعرض الصورة الفنية يف القرآن إىل الكثَت من الغموض وااللتباس ؛ ذلك أن القرآن وإن نبعت أصولو من
أساليب العرب خيتلف من حيث ىو وثيقة نفسية لعصارة احلياة يف خضم واقع حسي لثالث وعشرين سنة.
 -27احلوار أىم وأبرز األساليب اليت تكشف عن الشخصية اإلنسانية .
 -28إن إغفال اجلانب الثالث يف اإلنسان ىو السبب يف ضياع اإلنسانية وزببطها  ،فاجلانب الروحي ىو الذي ديثل التيار
احلقيقي يف حياة النفس اإلنسانية .
 -29كشفت الدراسة عن وجود وسائل أخرى ديكن التعبَت هبا عن ما يف النفس اإلنسانية كحركات أعضاء اجلسم  ،وىي ال
تقل أمهية عن اللفظ .
 -31الصور البيانية من الصور البارزة يف الكشف عن اجلوانب النفسية  ،وميدان فسيح من ميادينو  ،وىي متعددة األمناط
تبعا لطبيعة ادللحظ النفسي الذي يراد ذبسيده ؛ فقد تقوم على الصورة على التمثيل الذي جيعل ادلوقف النّفسي
متّسما بالطول ونازعا إىل التفصيل واالستقصاء الدقيق  ،وقد تعتمد على احلركة وحركتها تكون قوية عنيفة حينا  ،ويئة
ىادئة حينا آخر ،وقد تُبٍت الصورة النفسية يف البيان القرىٍت على عنصر السخرية كما تبٌت على التقابل  ،فيصف

احلالت النفسية ادلت قابلة بعضها يف إثر بعض حيث حيقق التقابل الصوري التوازن يف خماطبة النفس اإلنسانية بشكل
مؤثر .
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 -31سبتاز الصورة النفسية بتناسق فٍت بُت ادلفردات وادلعاين واجلمل دما يشكل وحدة انسجامية من حيث ال ّدقة والقوة  ،ومن
حيث اإلثارة والتأثَت ،ومن حيث اذلدف الذي من اجلو صيغت الصورة.
ومنها اإلبداع يف عرض الصور  ،إبداع يف عرضها وطريقة نسجها وقوة نسقها حبيث تراىا العُت وتتمالىا النّفس
ويستوعبها العقل ويتابعها اخليال ويستغرق فيها اخليال  ،ويستغرق فيها احلس  ،وتًتاءى فيها الظالل  ،وفوق ذلك
تثَت االنفعال وتًتك أثرىا فيو.
والصورة النفسية ذبمع بُت جانبُت الفائدة العقلية وادلتعة الوجدانية ؛ إذ كانت تتفجر منها الرمحة والبشرى
للمسلمُت  ،ويف ادلقابل ينبجس منها اإلنذار والتهديد والوعيد لغَت ادلسلمُت.
كما سبتاز الصورة القرآنية خباصية اإلقناع العقلي والتأثَت الوجداين  ،كما سبتاز بالبيان الواضح اجللي القوي ن ويف
الوقت نفسو تقوم على اإلمجال الدقيق.
 -32كل سورة دبثابة لوحة فنية  ،وحجرة نفسية  ،وتضيف لبنة نفسية إىل ذلك الكيان اإلنساين  ،ينبغي أن تدرس بتمعن
وتركيز وأن يكون ذلا نصيب خاص من التدبر .
 -33كشفت الدراسة عن دور احلرف والكلمة واجلملة يف اإلعجاز القرآين بعامة  ،والنفسي خباصة  ،والذي بدوره يكشف
عن حقيقة اجلدية يف ىذا الكون  ،فما دام كل حرف يف القرآن يؤدي رسالة  ،فكل شيء يف الكون يؤدي وظيفة ،
حىت ظل احلرف وجرسو مقصودا  ،ومعناه وارتباطو دبا بعده  ،وبالتاي ينبغي التفكر يف ىذه اجلدية يف خلق اهلل وتنزيهها
عن العبثية .
تبُت أن عنصر اإليقاع يف التعبَت القرآين ليس ضروريا إلضفاء ادلسحة اجلمالية على النص
 -34من خالل ىذه الدراسة ّ
فحسب ؛ بل ىو ضروري أيضا لنقل اإلحساس وتصوير االنفعاالت النّفسية ،وقد راعى اخلطاب القرآين يف ذلك
الفطرة اإلنسانية اليت تتجاوب مع اللغة ادلموسقة وتأنس هبا أكثر من اللغة العادية،كما كشفت عن دور أحكام

التجويد اليت انفرد هبا اخلطاب القرآين دون غَته يف إبراز ادلعاين النفسية.
 -35ما من أسلوب من أساليب العربية إال وىو جار على ما يف النفس اإلنسانية  ،والقرآن حُت خياطبنا ينقل لنا ىذه ادلعاين
النفسية عرب تلك القوالب اللغوية .
 -36قد تقتضي مسايرة التعبَت للحالة النّفسية أن زبرج عن مقتضى الظاىر فيحدث العدول من صيغة إىل أخرى أو من
أسلوب إىل آخر .
 -37لوحظ أن ادلوضوعات اليت تطرحها السور القرآنية تبدأ بنحو تتنامى أجزاؤىا من خالل ادلرحلة الطويلة اليت يقطعها
النص .
 -38لألحداث دور كبَت يف إثارة االنفعاالت  ،واليت هتيء ادلتلقي للخطاب.
 -93القرآن جيعل اجلمال الفٍت أداة مقصودة للتأثَت الوجداين فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة اجلمال الفنية.
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ملخــص البحث
اإلعج ـ ـ ــاز النفسـ ـ ـ ــي في الخط ـ ـ ـ ـ ــاب القرآني
هتدف ىذه الدراسة إىل إبراز وجو مهم من وجوه اإلعجاز يف اخلطاب القرآين  ،يعد اخلطايب أول من ذكره حتت مسمى "
صنيعو يف القلوب " وإن أشار البعض إليو من قبلو ومن بعده إال أهنم مل يعطوه ح ّقو من الدراسة والتأصيل.
وعليو فالدراسة اليت بُت أيدينا حتاول أن تؤصل ذلذا الوجو من اإلعجاز  ،وأن تتبع ما قالو األقدمون واحملدثون من الدارسُت
للخطاب القرآين فيو  ،وأن تقف على مضامينو وآلياتو  ،مقدمة أمثلة تطبيقية لنماذج متعددة من القرآن الكرمي.
وقد توجهت الدراسة رأسا لإلجابة عن رلموعة أسئلة شكلت دافعا مهما حنوىا  ،أمهها :
وحتَت وغلبة ؛ فما ىو سر
 -إذا كان القرآن الكرمي قد نزل بلغة ىي من جنس لغة العرب  ،وىم أئمة بيان  ،وقد تلقوه بانبهار ّ

التحَت ؟
ذلك االنبهار  ،وتلك الغلبة ،وذلك ّ

 ما ىي اآلليات اليت اتكأ عليها اخلطاب القرآين يف تأثَته النفسي على ادلتلقُت ؟ وىل ديكن أن نع ّد ىذا اجلانب وجهامستقال من وجوه اإلعجاز ؟ وىل ىو خاص بالعرب أم ديتد أيضا ليشمل غَتىم ؟ وىل اقتصر زمانو على فًتة نزولو  ،أم ىو
ديتد عرب كل األزمنة ؟
 كيف استطاع اخلطاب القرآين أن يفي حباجة النفس اإلنسانية  ،ويعرب عنها حىت استدرجها لالستسالم دلضمونو ؟ و ما دور علم البالغة يف إبراز ما يف النّفوس ؟ وإذا كان القرآن جيعل اجلمال الفٍت أداة مقصودة للتأثَت الوجداين فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة اجلمال الفنية  ،فأينديكن أن نلمس ذلك يف خطابو ؟
و انسجاما مع طبيعة ادلوضوع وأىدافو  ،فقد التزمنا بادلنهج االستقرائي الوصفي والتحليلي  ،حيث نستقرئ ىذه الظاىرة ونقف
عند أصوذلا وفروعها  ،و نقدم من النصوص القرآنية وحنللها مبا يضمن لنا استخراج األبعاد النفسية اليت نتحدث عنها .
وقعت الدراسة يف مقدمة وسبعة فصول وخامتة.
حتدثت يف الفصل األول والذي جاء بعنوان " بين اإلعجاز والبالغة وعلم النفس " عن معٌت اإلعجاز وتتبعت باختصار أىم
وجوه اإلعجاز القرآين اليت ذكرىا العلماء قدديا وحديثا  ،ووقفت عند العالقة بُت البالغة وعلم النّفس من خالل حتديد معٌت
البالغة والفصاحة  ،وأىم األسس النفسية للبالغة العربية .
أما الفصل الثاين والذي جاء بعنوان " النفس و مفهومها في اإلسالم "  ،فقد تناولت فيو داللة كلمة النفس ومضموهنا ،بأن
وقفت عند معناىا اللغوي واالصطالحي  ،ومعٌت علم النفس  ،كما وقفت عند معٌت القلب والروح والعقل وعالقة ىذه
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ادلسميات ببعض ؛ ذلك أن من العلماء من ذكر ىذا الوجو بأمساء سلتلفة فهناك من مسّاه اإلعجاز النفسي أو الروحي أو القليب
أو التأثَتي  ،كما تناولت مفهوم النفس يف الشعر اجلاىلي لنرى صور استعمال العرب ذلذا ادلعٌت ومقصدىم بو  ،كما توقفت

صور اخلطاب القرآين النّفس اإلنسانية.
عند أنواع النفس اليت عرضها القرآن  ،وكيف ّ
ويف الفصل الثالث ادلعنون بـ " نشأة اإلعجاز النفسي وتطوره " فحددت فيو مفهوم اإلعجاز النفسي بأن ذكرت أىم
التعريفات اليت ذكرىا العلماء لو  ،كما تتبعت مفهومو عند دارسي القرآن الكرمي قدديا وحديثا وآرائهم فيو  ،وما ذكروه من أدلة
لوجوده  ،ومرتبتو عندىم بُت وجوه اإلعجاز األخرى  ،مث ذكرت رلموعة وقائع من القرآن والسنة  ،وشلا رواه العلماء وحفظتو
الكتب عن تأثَت القرآن يف نفوس ادلخاطَبُت.
بعد ىذا التأصيل النظري دلفهوم البحث  ،انتقلت للعمل التطبيقي؛ فكان الفصل الرابع بعنوان " الكلمة القرآنية وأهميتها في
التأثير النفسي " تناولت فيو اللغة والتعبَت النفسي بالوق وف عند كشف اللغة دلا يف النفوس  ،مث أىم اخلصائص اليت امنازت هبا
ادلفردة القرآنية  ،من حسن اختيارىا يف موضعها  ،وما حتملو من طاقة إحيائية  ،وقدرات تصويرية  ،وعالقة ذلك بالتأثَت
النفسي.
ويف الفصل اخلامس " طرائق القرآن في تأثيره النفسي " فقد تناولت أىم األساليب اليت اعتمد عليها القرآن يف تأثَته على
ادلخاطبُت  ،بأن اخًتت ظاىرة التكرار  ،والعالقة اليت تربط التكرار بطبيعة النّفس اإلنسانية  ،وأىم األغراض النفسية اليت تتجلى

من وراء صوره  ،كما تطرقت فيو دلوضوع اإليقاع القرآين وقوتو التأثَتية يف ادلخاطبُت  ،بالوقوف على عالقة اإليقاع بتحريك
النفوس والتأثَت فيها  ،وأىم زلدثات اإليقاع يف القرآن الكرمي من جرس ادلفردة  ،والنرب والتنغيم  ،والفاصلة والتكرار.
أما يف الفصل السادس والذي جاء حتت عنوان " اإليحاءات النفسية لبعض أساليب البالغة العربية في القرآن الكريم "

فتناولت فيو األبعاد النفسية اليت ترتسم من خالل أساليب البالغة العربية من بيان ومعاين وبديع  ،وقد حرصت على ذكر
األمثلة والنماذج وحتليلها حتليال يكشف تلك األبعاد.
وأخَت تناولت يف الفصل السابع ادلعنون بـ " الخطاب النفسي في سورة الواقعة " أمنوذجا قرآنيا حللت فيو اخلطاب النفسي يف
سورة الواقعة  ،مركزا على اللفظ واإليقاع واألسلوب.
وقد توصلت الدراسة إىل نتائج عديدة مهمة سلتصرىا ما يأيت :
الرصد  ،وتدعو إىل التّأمل ،
 أن اإلعجاز النفسي وجو مستقل من وجوه اإلعجاز القرآين؛ وىو ظاىرة يف القرآن تتطلب ّومفهومو  :ىو عدم ادلقدرة على اإلتيان بكالم مؤثر يف النفس وادلشاعر مثل القرآن يف زلاكاتو للنفس البشرية  ،وكشف خباياىا
أخاذ.
بأسلوب ّ
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 كشفت اجلوانب النفسية عن وحدة التعبَت القرآين ومتاسكو وانسجامو  ،وبراءتو من التناقض والتضارب  ،وبررت لنا الكثَتمن صيغ اخلطاب اليت كانت حلد قريب مبهمة عندنا  ،كما كشفت – يف الوقت نفسو – عن زيف كثَت من الشبهات اليت
أثَتت حول أسلوب القرآن  ،وألفاظو وطريقة ترتيبو وغَت ذلك .
 القرآن وثيقة نفسية بكل ما تعنيو التجربة الشعورية والنّفسية ؛ إذ متيّزت جتاربو وفلسفتو يف كوهنا ثورة عملية  ،بلورىا واقععرب عن ىذا الواقع احلرف والكلمة  ،وأخذ التعبَت القرآين الرفيع مسؤولية نقل احملتوى فكرا وحضارة  ،وأدائو بصدق
عمليّ ،
وأمان  ،يف صورة حية مشبعة باحلركة واإلثارة والتأثَت  ،وكأهنا احلياة ادلادية ذاهتا.

 أظهرت ىذه الدراسة قوة العالقة بُت البالغة وعلم النفس  ،كما نبّهت إىل أمهية أن يستفيد الدرس البالغي احلديث شلاتوصلت لو العلوم احلديثة ادلختلفة استنطاقا دلكنونات اخلطاب وفهما للكثَت من النصوص  ،خاصة ما ديكن أن ديده بو علم
النفس احلديث الذي يلتقي معو يف أمور كثَتة.
 تظهر عالقة القرآن بعلم النفس يف إعجاز القرآن الكرمي النفسي الذي سبق علم النفس بعدة قرون يف مواجهة اإلنسانحبقائق تكوينو النّفسي  ،وأسرار انفعاالتو  ،فهو يكشف بأسلوب فٍت شيّق جوانب الذات اإلنسانية وجتارهبا مبعاين عميقة ،
وتعاليم موجهة موحية ،ىذا من ناحية  ،ومن ناحية أخرى سر تأثَته يف نفوس قارئيو أو مستمعيو فال يقرؤه أحد أو يسمعو إال

ووجد من احلالوة  ،واللّذة ما تنشرح لو الصدور وتطمئن لو القلوب.
 محل القرآن يف جوىره خالصة جتارب بشرية  ،ضمنها تعاليم وأحكاما وتوجيهات  ،وصاغها يف أمسى أسلوب كالم العربوبلغائهم وتنوع ىذا األسلوب تبعا دلوضوع ؛ فهو أسلوب علمي زلكم ذو طابع أديب يف آيات التشريع واألحكام وعامة آي
القرآن  ،وىو أسلوب أديب رفيع ذو طابع نفسي وجداين وعقلي يف آيات الوعظ واإلرشاد  ،وىو أسلوب أديب شيّق ذو نغمة

شىت أنواعها  ،ويف عرض القصص وحياة األمم واألفراد
مثَتة ومؤثرة يف عرض احلقائق واألحداث  ،واحلاالت النفسية على ّ
وتارخيها  ،وىو هبذا يعد الصيغة ادلثلي للتعبَت والًتكيب يف اللغة العربية.
 متكنت الدراسة من وضع ضوابط ومعايَت لكيفية تلقي اخلطاب القرآين تلقيا نفسيا  ،وحددت أساليب استنطاق ىذا النصمن ىذه الوجهة بغية الوقوف على أسراره العجيبة وتقدديو للمتلقُت التقدمي احلسن  ،وىذه ادلعايَت والضوابط حتدد بشكل ّبُت
ادلنهج النفسي للتفسَت  ،مبينة يف الوقت نفسو مدى ا حلاجة إىل ىذا اللون من ألوان التفسَت يف الكشف عن أسرار اخلطاب
القرآين ومراعاتو مقتضى احلال يف ذلك.
 كشفت ىذا الدراسة عن كون ادلالحظ النفسية كثَتا ما تكون أنسب طريقة لفهم النص وحل اإلشكاليات اليت يوردىااخلصوم على النص  ،أو حىت تلك النصوص اليت تشكل نوعا من الصعوبة يف الفهم بسبب من سلالفة الظاىر أو غَته  ،كما
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أهنا تشكل أقوى دليل ديكن أن يستند إليو يف رد بعض ما أثَت حول القرآن كالقول بالزيادة  ،وىو قول شائع يف كتب النحو
وعلوم القرآن فضال عن كتابات ادلستشرقُت  ،وكالقول برعاية الفاصلة  ،وكالقول بالًتادف  ،وغَت ذلك.
 بينت الدراسة أن اإلعجاز النفسي يسَت جنبا إىل جنب مع اإلعجاز البياين  ،وبالتايل فإن الدراسة كشفت عن الوسيلة اليتيتجدد فيها وجو اإلعجاز الرئيسي وىو اإلعجاز البياين  ،وهبذا تكون الدراسة قد متكنت من أن جتعل من أبواب البالغة سياج
محاية  ،لكي تبقى يف مأمن من األخطار.
 بينت الدراسة دور اللفظ القرآين مبا حيملو من خصائص متفردة يف الكشف عن كثَت من احلقائق ادلتعلقة بالنفس اإلنسانية،فهي إحدى مظاىر اجلمال يف اخلطاب القرآين  ،وال خيفى الدور الذي يؤديو السياق يف اختيار الكلمة القرآنية واستلهام
ادلعاين النفسية يف ضوء الظروف احمليطة هبا.
تبُت أن عنصر اإليقاع بأشكالو ادلتعددة يف التعبَت القرآين ليس ضروريا إلضفاء ادلسحة اجلمالية على
 -من خالل ىذه الدراسة ّ

النص فحسب ؛ بل ىو ضروري أيضا لنقل اإلحساس وتصوير االنفعاالت النّفسية.

 أظهر التناول النفسي للخطاب القرآين أن ىناك أسرارا مجّة مبهرة تًتاءى وراء التعبَت القرآين يف القصص واألمثال واحلجاج ،وأن الكثَت من األساليب اللغوية مبا فيها من أمناط سلتلفة حتمل دالالت نفسية  ،ىدفها التأثَت يف ادلتلقي ومحلو على ما يف

مضمون اخلطاب  ،وأن التفسَت النفسي كفيل لكشف خفايا األبنية التعبَتية للقرآن الكرمي.
جو
 السياق أىم ركائز النظم القرآين  ،وعليو ترد اإلشارات النفسية يف القرآن الكرمي وثيقة الصلة بالسياق العام ومتّسقة مع ّالسورة العام  ،وكان من مظاىر ىذا االتّساق مالحظة العالقات األسلوبية والذىنية اليت تربط بُت الًتاكيب وأجزائها  ،وتوالد
اإلشارات بعضها من بعض والتناسق بُت اإلطار الفٍت وادلضمون الديٍت .
 كشفت الدراسة عن أمهية اإلدلام واإلحاطة بالظروف الٍت نزلت فيها اآليات  ،وعن ضرورة معايشة إحياءات النص وظاللوألن ذلك سوف يوقفنا على مغزى اخلطاب وسر بنائو .
 من أبرز خصائص التنوع يف أسلوب القرآن أنو يتنوع مبا يتالئم وطبيعة ادلخاطبُت ،كما قد خيرج يف الكثَت من ادلواضع عنمقتضى الظاىر بعدولو من أسلوب إىل أسلوب آخر  ،وإن االكتفاء بتعدد اخلصائص دون حتليل يعرض الصورة الفنية يف القرآن
إىل الكثَت من الغموض وااللتباس ؛ ذلك أن القرآن وإن نبعت أصولو من أساليب العرب خيتلف من حيث ىو وثيقة نفسية
لعصارة احلياة يف خضم واقع حسي لثالث وعشرين سنة.
 الصور البيانية من الصور البارزة يف الكشف عن اجلوانب النفسية  ،وميدان فسيح من ميادينو  ،وىي متعددة األمناط تبعالطبيعة ادللحظ النفسي الذي يراد جتسيده  ،كما متتاز الصورة النفسية بتناسق فٍت بُت ادلفردات وادلعاين واجلمل شلا يشكل وحدة
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انسجامية من حيث ال ّدقة والقوة  ،ومن حيث اإلثارة والتأثَت  ،ومن حيث اذلدف الذي من أجلو صيغت  ،فهي جتمع بُت
جانبُت الفائدة العقلية وادلتعة الوجدانية.
 -القرآن جيعل اجلمال الفٍت أداة مقصودة للتأثَت الوجداين فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة اجلمال الفنية.
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Résumé
The Psychological Inimitability in the Quranic Discourse
The aim of this study is to highlight one important face of inimitability in the
Quranic discourse. Alkhatabi is considered as the first one to mention it under
the name of “Its Effect in the Hearts,” this is despite the fact that some have
pointed to it before and after him, but they did not give it its due right of study.
Thus, the present study attempts to explain this face of inimitability, and to
follow what ancient and modern scholars of the Quranic discourse have said about
it. It also attempts to show its contents and mechanisms, by presenting practical
examples for multiple models from the Koran.
The main aim of this study is to answer a set of important questions, including:

- If the Koran has descended in a language which is a language of Arabs, who
are imams and who have received it with dazzle, boggle and predominance;
What is the secret of that dazzle, and this predominance, and that boggle?

- What are the mechanisms that the Quranic discourse has reclined upon in its
psychological impact on recipients? Can we consider this side as an independent face
of the faces of inimitability? Is it specific to Arabs or does it extend to include
others? Is its time limited to the period of its descend, or does it extend across all
time?
- How could the Quranic discourse meet the need of the human soul, and express it till
it surrenders to its content?
- What is the role of rhetoric in highlighting what is in the souls?
- If the Quran makes the artistic beauty an intended tool to influence the
emotional sense of conscience and addresses the emotional sense of religion in the
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language of artistic beauty, where it can be seen in his speech?

In consistency with the nature of the subject and its objectives, we have
committed ourselves to the inductive approach both descriptive and analytical,
whereby we infer this phenomenon we take a look at its origins and its
subsidiaries. We offer Quranic texts and analyze them to ensure that we extract
the psychological dimensions that we have raised.
In the first chapter entitled “Between Inimitability, rhetoric and psychology”,
we speak about the meaning of inimitability and we trace briefly the most important
faces of Quranic inimitability which were cited by scholars in the past and
nowadays. We also stand at the relationship between rhetoric and psychology by
defining the meaning of rhetoric and oratory, and the most important psychological
foundations of Arabic eloquence.
In the second chapter entitled "The Self and Its Concept in Islam", we
address the significance of the word self and its meaning, by standing at its
linguistic and idiomatic meaning, the meaning of psychology. We also stand at
the meaning of the heart, the soul and mind and the relationship of these
names to each other. This is because there are some scholars who stated this
face using different names; some called it psychological, spiritual, or impressionist
inimitability. We also deal with the concept of the self in pre-Islamic poetry to see
instances of Arabs’ use of this meaning and what they mean by it, as we stand as
well at the types of the self which the Quran has presented and how the Quranic
discourse has displayed the human soul.

In the third chapter entitled “The Emergence of Psychological Inimitability
and Its development,” we identify the concept of psychological inimitability
through reporting the most important definitions cited by scholars. We also trace
its concept in the researchers of the Holy Quran in the past and nowadays and
their views about it, what they stated from evidence about its existence, and its
rank for them among the other faces of inimitability. Then, we state a set of facts
from Quran and Sunna, and from what religion scholars have stated about the
impact of Quran in the hearts of the audience.
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After this theoretical rooting for the concept of the present research, we
move to the practical work, and the fourth chapter entitled “The Quranic
Word and Its Importance in the Psychological Impact,” we deal with the
language and the psychological expression by standing at how language displays
what is in the soul, then the most important characteristics that characterize the
Quranic word, including its appropriate choice in its position, its suggestive power
and graphic capabilities, and the relation of all these with the psychological impact.
In the fifth chapter, entitled “The Quranic Means in Its Psychological
Impact,” we address the most important methods that Quran has relied upon
in its influence on the target audience. For this, we choose the phenomenon of
repetition, and the relationship between repetition and the human soul, and the
most important psychological purposes which are manifested from its images. We
also address the subject of Quranic rhythm and its influential power in the target
audience target audience, by discussing the relationship between the rhythm and
moving the souls and influencing them, and the most important newly invented
rhythm in the Qur'an from the word, and tone and toning, and interval and
repetition.
In chapter VI entitled " The Psychological Suggestions of Some Methods of
Arabic Rhetoric in the Holy Quran,” we address the psychological dimensions which
appear through methods of Arabic rhetoric including statement and meanings. We
have been keen to mention examples and models and to analyze them an analysis
that reveals those dimensions.
Finally, in chapter VII entitled the "Psychological Discourse in the Incident
Verse (Surat alwaki3a, )سورة الواقعة," we deal with a Quranic model whereby we
analyze the psychological discourse in the verse of the Incident, focusing on
pronunciation, the rhythm and the style.
In the present study, we have reached several important results, and we summarize
them in the following:

- The psychological inimitability is an independent face of the other faces of
Quranic inimitability, and it is a phenomenon in the Qur'an that requires
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monitoring, and calls for meditation, and its concept: is the inability to come up
with influential speech on the soul and the emotions like the Quran in emulating
the human soul, and revealing its secretes in a striking manner.
- The psychological aspects revealed

the unity of the Qur'anic expression and its

cohesion and harmony, its innocence of contradictions and inconsistencies. They
also justified to us a lot of versions of the discourse, which was nearly opaque to
us, as they also revealed - at the same time – the falsity of many of the suspicions
that have been raised about the style of the Koran, and its words and the method
of its ranking and so on.
- The Quran is a psychological document in every sense of the emotional and
psychological experience, since its experiences and philosophy are characterized
being a practical revolution, elaborated by a practical reality, and this fact was

as

expressed by the alphabet and the word. The Quranic expression took the
responsibility to transfer the content in terms of thought and civilization, and its
performance honestly and safely, in a vivid manner full of movement and excitement
and influence, as if it is the same physical life.
- This study shows the strength of the relationship between rhetoric and psychology.
It also alerts to the importance that modern rhetoric lesson has to benefit from
what the various modern science has reached the understanding of the many texts,
especially what modern psychology could provide him with since they meet in
many things.
- The relationship of Koran to psychology appears in the psychological
inimitability of Koran which has already preceded psychology with several
centuries in confronting of man with the realities of his psychological
configuration and the secrets of his emotions. On the one hand, he reveals in an
exciting manner the sides of the human self and its experience in deep meaning
and with directive and suggestive teachings. On the other hand, the secret of its
influence in the hearts of its readers or listeners. Anyone who reads or listens to it
finds sweetness and pleasure that reassure the hearts.
Koran carries in its essence a summary of human experience, and he
included in it the teachings, rules and directives, and he penned it in the
highest style of Arabs talk and their rhetoricians. This style is diversified depending
on the subject; it is a scientific style of a literary nature in the verses (Quranic) of
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legislation, rules and General the verses of Koran. It is a literary style of highpsychological, emotional and mental character

in the verses of preaching and

guidance, and it is an interesting literary style of an exciting and influential in
the presentation of facts and events, and the psychological conditions of various
kinds, and in the display of stories and the lives of nations and individuals and
their history, and like this, it is the best formula for expression and
structures in the Arabic language.
- The study could put regulations and standards for how to receive the Quranic
discourse a psychological reception, and it identifies methods of interrogating this
text from this view in order to stand on his bizarre secrets and to present it
to the recipients a good presentation. These standards and regulations specify in
a clear way the psychological approach for interpretation, indicating at the same time
the need for this kind of the kinds of interpretation in revealing the secrets of
Qur'anic discourse, and to take into account its appropriate conditions in that.
- This study reveals the fact that the psychological observations are often the
most appropriate way to understand the text and solve the problems mentioned by
the opponents about the text, or even those texts which constitute some sort of
difficulty in understanding because of the violation of the apparent or otherwise.
As they also constitute the strongest evidence which can be relied upon in
response to some of what was raised about the Koran like the saying with
increase, which is a common saying in the books like additions and this is a
common thing in the books of grammar and the sciences of Kuran in addition to
the books of the orientalists, and like the saying of the interval, and like the saying
of tandem, and so on.
- The study shows that psychological inimitability goes along with the statement
inimitability, and therefore, the study reveals the means by which the face of
the main inimitability is renewed and it is the statement inimitability. And thus,
the study could make the doors of Rhetoric a fence protection in order to
remain safe from the dangers .
- The study shows the role of the Qur'anic terminology, with what it carries
with it of unique characteristics in the detection of many of the facts that
concern the human soul. It is one of the manifestations of beauty in the
Qur'anic discourse and the role played by the context in the choice of the
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Quranic word cannot be ignored and in the inspiration of the psychological
meanings in the light of the surrounding circumstances.
- Through this study, it has been shown that the element of rhythm with its
multiple forms of expression in the Qur'an is not necessary to give the
aesthetic swab to the text only; but is also necessary for the transfer of feeling and
for portraying the psychological emotions.
- The psychological treatment of the Quranic discourse shows that there are
immense impressive secrets that appear behind the Qur'anic expression in stories,
parables and argumentation. And a lot of language styles, including the different
styles that carry psychological connotations, aim to influence the recipient and to
make him to believe in the content of the discourse, and that the psychological
explanation is enough to detect the secret of expressive structures if the holy
Koran.
-The context is the most important pillars in the Quranic systems, and
accordingly, the psychological signs in the holy Quran appear closely related to the
general context and consistent with the verse. From the manifestations of this
consistency, we note the stylistic and the mental relations that link between the
structures and their parts, and the reproduction of signals from each other and the
consistency between the technical framework and the religious content.
- The study reveals the importance of knowing and understanding deeply the
circumstances that surround the descending of the verses, and the need to
understanding and living within the overtones of the text and its shades because
that will put us in a good position to understand the significance of the discourse
and the secret of its construction.
- Of the most prominent characteristics of diversity in the style of Koran is
that it varies to suit the nature of the target audience. It may also come out in
a lot of places from its apparent and to change from one style to another, and
the sufficiency with multiple properties without analysis will make the artistic
image in the Koran to a lot of ambiguity and confusion; this is because the
Qur'an, although its origins stemmed from the methods of the Arabs but it
differs since it is a psychological of life in the midst of a sensory reality for a
twenty-three years.
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- The figures

are amongst the prominent ones in the detection of

psychological sides, and present a wide field of its fields, and it is multi-patterns
depending on the nature of the psychological observation, which is intended to
be achieved. The mental image

is also characterized by harmony between the

vocabulary and the meanings and the sentences which forms a harmonic unit in
terms of accuracy and strength, in terms of excitement and influence, and in terms
of the objective for which it was done; it combines between two sides the mental
benefit and the emotional pleasure.
- Koran makes the artistic beauty a tool intended to influence the emotional
sense of conscience ant it addresses the religious emotional sense in the language of
artistic beauty.
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* القرآن الكريم ( برواية حفص)
 )1إبتسام مرىون الص ّفار  ،التعابًن القرآنية والبيئة العربية يف مشاىد القيامة  ،ط ، 1مطبعة اآلداب  ،العراق .1967 ،
 )2إبراىيم الدملخي  ،األلوان نظريا وتطبيقيا  ،ط ، 1مطبعة اوفيست الكندي  ،حلب  ،سوريا .1983 ،
 )3إبراىيم أنيس  ،األصوات اللغوية  ،دط  ،مكتبة النجلو مصرية  ،القاىرة .2212 ،
 )4إبراىيم أنيس  ،موسيقى الشعر  ،ط ، 6مكتبة األجنلو مصرية  ،القاىرة . 1988 ،
 )5إبراىيم صحراوي  ،حتليل اخلطاب األديب  ،ط ، 1دار اآلفاق  ،اجلزائر .1999 ،
 )6إبراىيم علي حسن داود  ،خصائص التشبيو يف سورة البقرة  ،ط ، 1مطبعة األمانة  ،مصر . 1986 ،
 )7إبراىيم عوضٌن  ،البيان القصصي يف القرآن الكرمي  ،ط ، 1مطبعة السعادة  ،القاىرة . 1977 ،
 )8ابن األثًن  ،ادلثل السائر  ،تح  :أمحد احلويف وبدوي طبانة  ،د ط  ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر  ،القاىرة  ،د ت .
 )9أمحد الشايب  ،أصول النقد األديب  ،ط ، 8مكتبة النهضة ادلصرية  ،القاىرة .1973،
 )12أمحد أبو زيد  ،التناسب البياين يف القرآن الكرمي  ،د ط  ،مطبعة النجاح اجلديدة  ،الدار البيضاء ادلغرب . 1992 ،
 )11أمحد الشايب  ،األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب البالغية  ،ط ، 5مكتبة النهضة ادلصرية  ،د ت .
 )12أمحد أمٌن  ،فجر اإلسالم  ،ط  ، 12مكتبة النهضة ادلصرية  ،مصر . 1965
 )13أمحد حسن الزيات  ،دفاع عن البالغة  ،د ط  ،مطبعة الرسالة  ،مصر .1945 ،
 )14أمحد خالد شكري  ،حبوث يف اإلعجاز والتفسًن يف رسائل النور  ،ط ، 1شركة سولزر للنشر  ،القاىرة  ،مصر ،
. 2224
 )15أمحد سيد زلمد عمار  ،نظرية اإلعجاز القرآين وأثرىا يف النقد العريب القدمي ،ط  ، 1دار الفكر  ،دمشق  ،د ت .
 )16أمحد فالق عروات  ،فكرة ادلوت يف الرتاث العريب  ،دط  ،دار ىومة  ،اجلزائر  ،دت.
 )17أمحد كمال زكي  ،النقد األديب احلديث أصولو و ّاّتاىاتو  ،دار النهضة العربية . 1981 ،
عم دراسة أسلوبية – ط ، 1دار ادلأمون للنشر والتوزيع ،
 )18أمحد زلمد دعان  ،التكثيف البالغي يف القرآن الكرمي – جزء ّ
عمان األردن . 2229 ،
 )19أمحد مصطفى ادلراغي وزلمد سامل علي  ،هتذيب التوضيح  ،دط  ،اذليئة العامة للمعاىد العلمية  ،اليمن .1996 ،
 )22أ محد مطلوب  ،دراسات بالغية ونقدية  ،دار الرشيد للنشر منشورات وزارة الثقافة واإلعالم  ،العراق  ،دار احلرية
للطباعة بغداد  ،د ت
 )21أمحد مطلوب  ،فنون بالغية – البيان والبديع – ط  ، 1دار البحوث العلمية  ،الكويت . 1975 ،
 )22أمحد ياسوف  ،الصورة الفنية يف احلديث النبوي الشريف  ،ط ، 2دار ادلكتيب للطباعة والنشر والتوزيع  ،سوريا ،
. 2226
 )23أمحد ياسوف  ،مجاليات ادلفردة القرآنية  ،ط ، 2دار ادلكتيب  ،دمشق ن سوريا 1419 ،ىت 199م.
)24

أدونيس علي أمحد سعيد  ،النص القرآين وآفاق الكتابة  ،د ط  ،دار اآلداب  ،بًنوت . 1993 ،
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 )25أديب زلمد صاحل  ،القيامة مشاىدىا وعظاهتا يف السنة النبوية  ،ط ، 1ادلكتب اإلسالمي  ،بًنوت  1415 ،ه
.1994
 )26أرسطو طاليس  ،النفس  ،ترمجة إسحق بن حنٌن  ،حتقيق  :عبد الرمحان بدوي  ،دار القلم  ،بًنوت .
 )27أرسطو طاليس  ،دعوة للفلسفة  ،قدمو للعربية مع تعليقات وشرح  :عبد الغفار مكاوي  ،د ط  ،دار التنوير للطباعة
والنشر والتوزيع  ،بًنوت  ،لبنان  ،د ت
 )28أرسطو طاليس ،اخلطابة  ،تر  :عبد الرمحن بدوي  ،د ط  ،دار القلم  ،بًنوت . 1979 ،
 )29أسامة عبد العزيز جاب اهلل  ،مجاليات التلوين الصويت يف القرآن الكرمي  ،د ط  ،دار ومكتبة اإلسراء  ،طنطا  ،مصر ،
. 2229
 )32إستيتية مسًن  ،األصوات اللغوية رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية ن ط ، 1دار وائل للنشر والتوزيع  ،عمان  ،ص.316
 )31األشقر  ،عمر سليمان  ،الرسل والرساالت  ،مكتبة الفالح  ،الكويت  ،ط1425 ، 3ىـ  1985 ،م .
 )32األعشى  ،الديوان  ،حتقيق زلمد زلمد حسٌن  ،مكتبة اآلداب . 1948 ،
 )33آلن بيز  ،لغة اجلسد – كيف تقرأ أفكار اآلخرين من خالل إمياءاهتم  ، -تر  :مسًن شيحاين  ،طبعة الدار العربية
للعلوم  ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة  ،بًنوت . 1997 ،
 )34األلوسي البغدادي  ،روح ادلعاين يف تفسًن القرآن العظيم والسبع ادلثاين  ،ط ، 4دار إحياء الرتاث العريب بًنوت ،
لبنان . 1985 ،
 )35امرؤ القيس  ،الديوان  ،شرح األعلم الشنتمري  ،حتقيق الشيخ أيب شنب  ،الشركة الوطنية  ،اجلزائر. 127
 )36أميمة الرواشد  ،شعرية االنزياح  ،ط ، 1منشورات أمانة عمان  ،األردن . 2224 ،
 )37أمٌن اخلويل  ،فن القول  ،د ط  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة . 1947 ،
 )38أمٌن اخلويل  ،مناىج التجديد يف النحو والبالغة والتفسًن ،دط  ،دار ادلعرفة  ،القاىرة . 1961 ،
 )39أوس بن حجر  ،الديوان  ،حتقيق  :زلمد يوسف جنم  ،د ط  ،دار صادر  ،بًنوت . 1967 ،
 )42البخاري  ،صحيح البخاري ،ترقيم وترتيب :زلمد فؤاد عبد الباقي ،ط ، 1دار ابن اذليثم  ،القاىرة ن
1425ه2224م
 )41خبتٌن ميخائيل  ،الكلمة يف الرواية  ،ترمجة  ،يوسف حالق  ،ط ، 1وزارة الثقافة  ،دمشق .
 )42البدري علي  ،حقائق وأباطيل حول إعجاز القرآن الكرمي  ،دار الكتاب اجلامعي  ،ط1422 ، 1ىـ 1982م .
 )43بدرية بنت زلمد  ،من بالغة القران يف رلادلة منكري البعث  ،ط  ،1دار الراية للنشر والتوزيع  ،الرياض ن السعودية
1417 ،ه
 )44بدوي أمحد أمحد  ،من بالغة القرآن  ،مطبعة هنضة مصر  ،القاىرة . 2225 ،
 )45برجسون ىنري  ،الطاقة الروحية  ،تر  :سامي الدرويب  ،مطبعة دار الرائد للطباعة  ،ط ، 1القاىرة . 1963 ،
 )46بركة عبد الغين زلمد سعيد  ،اإلعجاز القرآين وجوىو وأسراره  ،ط ، 1مكتبة وىبة  ،القاىرة .1989 ،
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 )47بسيوين عبد الفتاح فيود  ،من بالغة النظم القرآين – دراسة بيانية بالغية حتليلية دلسائل ادلعاين والبيان والبديع يف آيات
الذكر احلكيم  ،ط  ، 1مؤسسة ادلختار للنشر والتوزيع  ،القاىرة . 2212
 )48بشار بن برد  ،الديوان  ،شرح :زلمد الطاىر بن عاشور  ،د ط  ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر  ،القاىرة ،
1386ىـ 1966،م.
 )49بشر كمال  ،علم األصوات  ،دط  ،دار غريب للطباعة والنشر  ،القاىرة .2212 ،
 )52بشرى موسى الصاحل  ،الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث  ،ط ، 1ادلركز الثقايف العريب  ،بًنوت ن .1994
 )51البقاعي  ،نظم الدرر يف ترتيب اآليات والسور  ،تح  :عبد الرزاق غالب ادلهدي  ،ط ، 1دار الكتب العلمية  ،بًنوت
. 1995
 )52بكري شيخ أمٌن  ،البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد  ،ط  ،12دار العلم للماليٌن  ،بًنوت ن لبنان 2225 ،
 )53بكري شيخ أمٌن  ،التعبًن الفين يف القرآن الكرمي  ،ط،1دار العلم للماليٌن،بًنوت.1994،
بلقاسم بغدادي  ،ادلعجزة القرآنية  ،د ط  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر. 1992 ،
)54
بلقاسم زلمد الغايل  ،مالمح اإلعجاز النفسي يف القرآن الكرمي  ،الشرعية واإلنسانية  ،العدد ، 1زلرم 1428ه ،
)55
فرباير2227م .
البيانوين  ،عبد اجمليد  ،ضرب األمثال يف القرآن ،ط ، 1دار القلم ،دمشق . 1991 ،
)56
 )57البيضاوي ناصر الدين أبو اخلًن عبد اهلل بن عمر بن زلمد الشًنازي  ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،إعداد وتقدمي:
زلمد عبد الرمحن ادلرعشي  ،ط ، 1دار إحياء الرتاث العريب  ،بًنوت  ،دت.
 )58أبو متام حبيب بن أوس الطائي  ،ديوان احلماسة  ،شرح  :أمحد حسن بسج  ،ط ، 1دار الكتب العلمية  ،بًنوت ،
لبنان 1418 ،ىـ 1998م
 )59تشارلنت  ،فنون األدب  ،تر  :زكي جنيب زلمود ،د ط  ،القاىرة ،د ت.
 )62التنوخي زلمد بن زلمد  ،األقصى القريب يف علم البيان  ،مطبعة السعادة  1327 ،ه .
 )61التهانوي زلمد بن علي  ،كشاف اصطالحات الفنون د ط ،دار صادر  ،بًنوت  ،دت.
 )62توفيق الزيدي  ،أثر اللسانيات يف النقد العريب احلديث  ،د ط  ،الدار العربية للكتاب  ،تونس . 1984 ،
 )63توفيق الزيدي  ،مفهوم األدبية يف الرتاث النقدي إىل هناية القرن الرابع  ،د ط ،مطابع ادلوحدة سراس للنشر  ،تونس
.1985
 )64ابن تيمية تقي الدين  ،رلموع الفتاوى  ،ترتيب عبد الرمحان بن زلمد بن قاسم  ،مكتبة ادلعارف  ،الرباط  ،دت .
 )65جابر عصفور  ،آفاق العصر  ،ط ، 1دار اذلدى للثقافة والنشر  ،سوريا  ،دمشق 1997،
الرتاث النقدي والبالغي  ،دار الثقافة للطباعة والنشر  ،القاىرة . 1974 ،
 )66جابر عصفور  ،الصورة الفنية يف ّ
 )67اجلاحظ أبو عثمان عمر بن حبر  ،احليوان  ،تح  :عبد السالم ىارون  ،ط  ، 2مصطفى البايب احلليب 1384 ،ىـ
 1965م
 )68اجلاحظ  ،البيان والتبيٌن  ،تح :عبد السالم ىارون  ،ط ، 1دار اجليل ودار الفكر  ،بًنوت  ،د ت.
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 )69اجلاحظ  ،حجج النبوة (ضمن رسائل اجلاحظ)  ،حتقيق عبد السالم ىارون  ،ط ، 1مكتبة اخلاجني  ،د ت .
 )72جان كوىٌن  ،بنية اللغة الشعرية  ،تر :زلمد الويل و زلمد العمري  ،ط ، 1دار توبقال للنشر  ،ادلغرب 1986،
 )71جربان جينيت  ،خطاب احلكاية  ،تر  ،زلمد معتصم وآخرين  ،ط ، 3منشورات االختالف .2223 ،
 )72اجلرجاين عبد القاىر  ،دالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين  ،تعليق :زلمد رشيد رضا  ،ط، 2دار ادلعرفة ن بًنوت ،لبنان ،
1419ىـ 1998م.
 )73اجلرجاين عبد القاىر ،أسرار البالغة يف علم البيان  ،حتقيق :زلمد األسكندراين  ،ط  ، 2دار الكتاب العريب  ،بًنوت
1418 ،ىـ . 1998
 )74اجلرجاين عبد القاىر  ،الرسالة الشافية (،ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن) حتقيق زلمد خلف اهلل وزلمد زغلول
سالم  ،ط ،3دار ادلعارف  ،مصر.1976
 )75ابن جرير الطربي  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ،تح :عبد اهلل تركي  ،ط ،1مركز البحوث للدراسات العربية
واإلسالمية  ،دار اذلجرة 14222 ،ىـ 2221 ،م.
 )76اجلطالوي اذلادي  ،قضايا اللغة يف كتب التفسًن  ،ط ، 1دار زلمد علي احلامي  ،سوسة  ،تونس .1998 ،
 )77جعرابة عبد احلميد زلمد ندا  ،ادلدخل إىل التفسًن  ،ط  ، 1مكتبة الزىراء  ،القاىرة . 1996 ،
 )78جالل الدين عبد الرمحان السيوطي  ،اإلتقان يف علوم القرآن  ،د ط  ،ادلكتبة الثقافية  ،بًنوت  ،لبنان  ،د ت .
 )79مجيل بن معمر  ،ديوان مجيل بثينة  ،دط  ،دار بًنوت للطباعة والنشر  ،بًنوت 1422 ،ه 1982 ،م.
 )82ابن جين أبو الفتح عثمان  ،اخلصائص  ،حتقيق زلمد علي النجار  ،ط ، 2مطبعة  ،دار الكتب ادلصرية 1371،
ىـ1952م .
 )81جوزيف ميشال شرمي  ،دليل الدراسات األسلوبية  ،ط ، 1ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع .1984 ،
 )82اجلوىري إمساعيل بن محاد  ،الصحاح  ،حتقيق أمحد عبد الغفور العطار .
 )83أبو حامد الغزايل  ،إحياء علوم الدين  ،دط  ،دار ادلعرفة  ،بًنوت دت .
 )84أبو حامد الغزايل  ،قواعد العقائد  ،حتقيق مرسي نصر  ،ط ، 2عامل الكتب  ،بًنوت . 1985 ،
 )85حامد صادق قنييب  ،ادلشاىد يف القرآن الكرمي  ،د ط  ،مكتبة ادلنار  ،الزرقاء ،األردن . 1984 ،
 )86حامد عبد القادر  ،دراسات يف علم النفس األديب  ،دط  ،ادلطبعة النموذجية  ،جلنة البيان العريب  ،القاىرة .1949 ،
 )87حبيب مونسي  ،الرتدد السردي يف القرآن الكرمي  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر . 2212 ،
 )88حسام النعيمي  ،أحباث يف أصوات العربية  ،ط ، 1دار الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد . 1998 ،
 )89حسان العمد قمحية  ،معتز قصعراين  ،الطب النفسي دار األلباب  ،دمشق  ،ط . 1
 )92حسن ظاظا  ،اللسان واإلنسان  ،دار القلم  ،دمشق  ،ط. 1992 ، 1
 )91حسن عباس  ،خصائص احلروف العربية ومعانيها  ،دط  ،منشورات دار الكتاب العريب  ،دمشق .1998 ،
 )92حسن عبد اجلليل يوسف  ،النفس يف الشعر اجلاىلي  ،ط ، 1دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  ،اإلسكندرية  ،مصر ،
. 2229
 )93حسٌن عبد القادر  ،القرآن والصورة البيانية  ،ط ، 2عامل الكتب  ،بًنوت . 1985 ،
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 )94احلطيئة  ،الديوان  ،شرح ابن السكيت  ،حتقيق  :نعمان زلمد طو  ،د ط ،مكتبة اخلاجني  ،مصر . 1978 ،
 )95حفين زلمد شرف  ،إعجاز القرآن البياين بٌن النظرية والتطبيق  ،دط  ،اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية ،
1392ه1972م
 )96حفين زلمد شرف  ،الصورة البيانية  ،د ط  ،دار هنضة مصر  ،القاىرة  ،د ت .
 )97محادي صمود  ،التفكًن البالغي عند العرب أسسو وتطوره إىل القرن السادس  ،دط ،اجلامعة التونسية ،تونس
.1981،
 )98محو قاسم  ،يف النفس والعقل لفالسفة اإلغريق واإلسالم  ،مكتبة األجنلو مصرية  ،ط ، 3د ت .
 )99حنا الفاخوري – خليل اجلرب  ،تاريخ الفلسفة العربية  ،دار اجليل  ،بًنوت  ،ط. 1993 ، 3
 )122أبو حيان األندلسي  ،البحر احمليط ،دط  ،مطبعة النصر احلديثة  ،الرياض  ،دت .
 )121اخلطايب  ،بيان إعجاز القرآن(ضمن ثالث رسائل يف اإلعجاز)  ،حتقيق زلمد خلف اهلل وزلمد زغلول سالم  ،ط،3
دار ادلعارف  ،مصر.1976
 )122اخلطيب البغدادي  ،أمحد بن علي بن ثابت  ،اجلامع ألخالق الراوي  ،حتقيق زلمود الطحان  ،مكتبة ادلعارف ،
الرياض 1423 ،ىـ .
 )123اخلطيب القزويين جالل الدين زلمد  ،اإليضاح يف البالغة  ،تح :إبراىيم مشس الدين  ،ط ،1دار الكتب العلمية ،
بًنوت  ،لبنان 1424،ىـ 2223م.
 )124اخلطيب القزويين زلمد بن عبد الرمحن  ،تلخيص ادلفتاح  ،الطبعة األخًن ،مطبعة الباي احلليب  ،دت.
 )125اخلفاجي أبو زلمد عبد اهلل بن زلمد بن سعيد بن سنان احلليب  ،سر الفصاحة  ،تصحيح وتعليق عبد ادلتعال
الصعيدي  ،مكتبة ومطبعة زلمد علي صبيح وأوالده  ،القاىرة  1372 ،ىـ 1953 ،م .
 )126ابن خلدون عبد الرمحن بن زلمد احلضرمي  ،ادلقدمة  ،ط ، 1دار اذليثم  ،القاىرة  ،مصر .2225 ،
 )127خليفة حسٌن العسال  ،وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي  ،مطبعة الفجر اجلديد  ،ط1414 ، 1ه1994-م .
 )128خليل عمايرة  ،يف حنو اللغة وتركيبها  ،ط  ، 1دار ادلعرفة  ،جدة . 1984 ،
 )129دزيرة سقال  ،علم البيان بٌن النظريات واألصول  ،ط ، 1دار الفكر العريب  ،بًنوت  ،لبنان .1997 ،
 )112دومينيد مانقونو  ،ادلصطلحات ادلفاتيح لتحليل اخلطاب  ،تر  ،زلمد حيياتن  ،ط ، 1منشورات االختالف  ،اجلزائر
.2225
الرمة  ،الديوان  ،ق ّدم لو وشرحو  :أمحد حسن بَ َسج  ،ط، 1دار الكتب العلمية  ،بًنوت ن لبنان 1415 ،ىـ،
 )111ذو ّ
 1995م.
 )112الرازي زلمد بن أيب بكر بن عبد القادر  ،سلتار الصحاح  ،تح  :زلمود خاطر  ،د ط  ،مكتبة لبنان ناشرون  ،بًنوت
1415 ،ىـ1995م .
 )113الراغب األصفهاين  ،معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي  ،تح  :ندمي مرعشلي  ،د ط  ،دار الكتب العلمية  ،بًنوت
. 1992 ،
 )114رجب البيومي  ،خطوات التفسًن البياين  ،د ط  ،الشركة ادلصرية للطباعة والنشر  ،مصر . 1971 ،
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 )115ابن رشيق اقًنواين ،العمدة يف زلاسن الشعر وآدابو ونقده  ،تح  :زلمد زلي الدين عبد احلميد  ،بًنوت  ،دار اجليل ،
ط1981 ، 5
 )116رضا زلمد رشيد  ،الوحي احملمدي  ،ادلكتب اإلسالمي  ،ط1399 ، 9ه1979م .
 )117الرماين أبو احلسن  ،النكت يف إعجاز القرآن(ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن)  ،حتقيق زلمد خلف اهلل وزلمد
زغلول سالم  ،ط ، 3دار ادلعارف  ،مصر. 1976
 )118رمضان عبد التواب  ،ادلدخل إىل علم اللغة ومناىج البحث اللغوي  ،مكتبة اخلاجني  ،القاىرة  ،ط1425 ، 2ه-
1985م
 )119رينيو ديكارت  ،مقال عن ادلنهج  ،ترمجة زلمود احلضري  ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب  ،مصر .
 )122الزبيدي سيد زلمد مرتضى  ،تاج العروس  ،دار ليبيا للنشر والتوزيع  ،بنغازي ،دت .
 )121الزرقاين  ،زلمد عبد العظيم  ،مناىل العرفان يف إعجاز القرآن  ،ط ، 2دار الفكر  ،بًنوت  ،لبنان  ،د ت .
 )122الزركشي  ،الربىان يف علوم القرآن  ،دار إحياء الكتب العربية  ،عيسى البايب احلليب  ،ط. 1957 ، 1376 ، 1
 )123زكي مبارك  ،النثر الفين يف القرن الرابع  ،د ط  ،دار اجليل  ،بًنوت  ،د ت .
 )124الزسلشري زلمود بن عمر  ،أساس البالغة  ،دار صادر ودار بًنوت للنشر والطباعة  1965 ،م .
 )125الزسلشري زلمود بن عمر  ،الكشاف عن غوامض التنزيل  ،ط ، 1ادلكتبة التجارية الكربى  ،مصر . 1984 ،
 )126الزسلشري زلمود بن عمر  ،ادلفصل يف علم العربية  ،ط ، 2دار اجليل  ،بًنوت  ،د ت .
 )127زىًن بن أيب سلمى  ،الديوان  ،صنعو ثعلب  ،الدار القومية  ،مصر . 1964 ،
 )128ستانلي ىامين  ،النقد األديب ومدارسو احلديثة  ،ترمجة إحسان عباس وزلمد يوسف جنم  ،ط ، 1دار الثقافة بًنوت ،
1981
 )129السجلماسي زلمد  ،ادلنزع البديع يف ّتنيس أساليب البديع ،د ط  ،دم  ،د ت.
 )132سحيم عبد بين احلساس  ،الديوان  ،حتقيق عبد العزيز ادليمين  ،د ط  ،الدار القومية  ،مصر . 1965 ،
 )131سعاد بولشفار  ،آيات العذاب والنعيم يف القرآن الكرمي –دراسة فنية ، -سلطوط رسالة ماجستًن  ،جامعة األمًن عبد
القادر للعلوم اإلسالمية  ،قسنطينة .
 )132سعد مصلوح  ،يف البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية  ،ط  ، 1رللس النشر العلمي  ،الكويت . 2223 ،
 )133أبو السعد عبد الرؤوف ،األداء النفسي واللغة العربية  ،د ط ،دار النمر للطباعة  ،القاىرة .1985 ،
 )134أبو السعود زلمد بن زلمد العميادي  ،إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي  ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب،
بًنوت 1992،
 )135سعيد جالل  ،ادلرجع يف علم النفس  ،د ط  ،دار ادلعارف  ،مصر . 1974 ،
 )136سعيد عطية علي مطاوع  ،اإلعجاز القصصي يف القرآن  ،ط ، 1دار اآلفاق العربية  ،القاىرة . 2226 ،
 )137سعيد يقطٌن  ،حتليل اخلطاب الروائي  ،ط ، 3ادلركز الثقايف العريب  ،بًنوت الدار البيضاء .1997 ،
 )138سفيان الشيخ احلسٌن  ،القرآن الكرمي بٌن علومو وإعجازه  ،د ط  ،طبع مطابع قسنطينة  ،د ت .
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 )139السكاكي أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر  ،مفتاح العلوم  ،ضبط :نعيم زرزور  ،ط ، 2دار الكتب العلمية  ،بًنوت ،
لبنان 1427 ،ىـ 1987م.
 )142سلمان العاين  ،التشكيل الصويت يف اللغة العربية – فونولوجيا العربية -ط  ،1النادي الديب الثقايف  ،ادلملكة العربية
السعودية .1983 ،
 )141سليمان عشرايت  ،اخلطاب القرآين مقاربة توصيفية جلمالية السرد اإلعجازي  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية  ،دم ،د ت
 )142السموأل  ،الديوان ( ضمن  :ديونا عروة بن الورد والسموأل) ،د ط  ،دار بًنوت للطباعة والنشر  ،بًنوت 1422 ،ه
1982م.
 )143مسيح عاطف الزين  ،األمثال وادلِثل والتَّمثُّل وادلثالت يف القرآن  ،ط ، 1دار الكتاب  ،بًنوت ن لبنان 1427 ،ه
1987م
 )144مسًن إبراىيم وحيد العزاوي  ،التنغيم اللغوي يف القرآن الكرمي  ،ط ، 1دار الضياء  ،عمان  ،الردن 1421 ،ه،
2222م.
 )145مسًن أبو محدان  ،اإلبالغية يف البالغة العربية  ،ط ، 1منشورات عويدات الدولية  ،بًنوت  ،لبنان . 1991 ،
 )146السهيلي أبو القاسم عبد الرمحن  ،نتائج الفكر يف النحو  ،تح  :زلمد إبراىيم البنا  ،د ط  ،دار االعتصام  ،مكة
ادلكرمة .1984 ،
 )147السيد أمحد اذلامشي  ،جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع  ،دط  ،ادلكتبة العصرية  ،صيدا  ،بًنوت  ،دت.
 )148السيد عبد ادلقصود جعفر  ،مقدمة يف خصائص اخلطاب القرآين بٌن عهدين ادلكي وادلدين ط ،1دار الطباعة والنشر
اإلسالمية  ،مصر 1413 ،ىـ.
 )149سيد قطب  ،التصوير الفين يف القرآن  ،ط ، 13دار الشروق  ،بًنوت 1386 ،ىـ1966-م .
 )152سيد قطب  ،مشاىد القيامة  ،ط ، 7دار ادلعرفة  ،القاىرة .1981 ،
 )151سيد قطب ،النقد األديب أصولو ومنهجو  ،د ط،دار الكتب العربية،بًنوت،د ت.
 )152ابن سينا  ،الفن السادس من الطبيعيات  ( ،علم النفس) الطبيعيات من كتاب الشفاء  ،د ط  ،د ت .
 )153السيوطي احلافظ جالل الدين عبد الرمحن  ،معرتك األقران يف إعجاز القرآن  ،حتقيق زلمد عبد الرحيم  ،ط ، 1دار
الفكر ،بًنوت لبنان 1423 ،ىـ 2223م .
 )154السيوطي احلافظ جالل الدين عبد الرمحن  ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويٌن والنحاة  ،تح  :زلمد أبو الفضل ابراىيم ،
دار الفكر  ،بًنوت ط 1399 ، 2ىـ  1979م .
 )155السيوطي عبد الرمحن جالل الدين  ،ادلزىر يف علوم اللغة وأنواعها  ،تح :علي زلمد البجاوي و زلمد امحد جاد ادلوىل
بك و زلمد ابو الفضل إبراىيم ،ط ، 3مكتبة دار الرتاث  ،القاىرة  ،د ت.
 )156شحاتة مصطفى أمحد  ،لغة اذلمس  ،د ط  ،اذليئة العامة للكتاب  ،القاىرة .1972 ،
 )157شرح ديوان حسان بن ثابت  ،ضبط وتصحيح عبد الرمحان الربقوقي  ،ط ، 3دار األندلس  ،بًنوت 1983 ،م .
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 )158شرف  ،حفين زلمد  ،اإلعجاز البياين بٌن النظرية والتطبيق  ،ط ، 1اجمللس العلى للشؤون اإلسالمية  ،القاىرة  ،د ت
.
 )159الشريف اجلرجاين علي بن أمحد السيد  ،معجم التعريفات  ،تح :صديق ادلنشاوي  ،د ط ،دار الفضيلة  ،القاىرة،
 2224م
 )162الشريف الرضي  ،تلخيص البيان يف رلازات القرآن  ،د ط  ،منشورات مكتبة اخلالين  ،بغداد . 1955 ،
 )161شفيع السيد  ،التعبًن البياين رؤية بالغية نقدية ،ط ، 2دار الفكر العريب  ،القاىرة .1982 ،
 )162الشهرستاين زلمد بن أيب القاسم عبد الكرمي بن أيب بكر  ،ادللل والنحل  ،تح  :زلمد سيد الكيالين  ،د ط  ،دار
ادلعرفة  ،لبنان . 1982 ،
 )163شوقي ضيف  ،سورة الرمحن وسور قصار .ط،2دار ادلعارف،القاىرة ،مصر 1982،م.
 )164الشوكاين زلمد بن علي  ،فتح القدير اجلامع بٌن فين الرواية والدراية وعلم التفسًن  ،دار الفكر  ،بًنوت .
 )165صابر احلباشة  ،التداولية واحلجاج مداخل ونصوص  ،ط ، 1صفحات للدراسات والنشر  ،دمشق سورية 2228 ،م
.
 )166صابر عبد الدامي  ،التجربة اإلبداعية يف ضوء النقد احلديث  ،ط ، 1مكتبة اخلاجني  ،مصر 1429ىـ 1992م .
 )167الصاحب إمساعيل بن عباد  ،احمليط يف اللغة  ،تح :زلمد حسن آل ياسٌن  ،دط  ،عامل الكتب ن بًنوت  ،دت.
 )168صاحل سعد الدين السيد  ،ادلعجزة واإلعجاز يف القرآن الكرمي  ،دار ادلعارف  ،القاىرة . 1993 ،
 )169صاحل مال عزيز  ،مجاليات اإلشارة النفسية يف اخلطاب القرآين  ،ط 1دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع  ،دمشق ن
سوريا .2212،
 )172صبحي إبراىيم الفقي  ،علم اللغة النصي بٌن النظرية والتطبيق  ،ط ، 1دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاىرة
. 2222
 )171صبحي صاحل  ،مباحث يف علوم القرآن  ،د ط  ،دار العلم للماليٌن  ،بًنوت  ،لبنان  ،ط. 1977 ، 12
 )172صدر الدين علي بن الفرج احلسن البصري  ،احلماسة البصرية  ،تح :عادل مجال سليمان  ،دط  ،اجمللس األعلى
للشؤون اإلسالمية .1978 ،
 )173صالح الدين عبد التّواب  ،الصورة األدبية يف القرآن الكرمي  ،الشركة ادلصرية العادلية للنشر  ،ط ، 1القاىرة 1995 ،
.
 )174صالح عبد الفتاح اخلالدي  ،إعجاز القرآن البياين ومصدره الرباين  ،ط  ، 1دار عمار  ،عمان  ،األردن . 2222 ،
 )175صالح عبد الفتاح اخلالدي  ،لطائف قرآنية  ،ط ، 1دار القلم  ،دمشق . 1992 ،
 )176صالح عبد الفتاح اخلالدي  ،نظرية التصوير الفين عند سيد قطب  ،دط  ،دار الشهاب  ،باتنة  ،اجلزائر  ،دت.
 )177صالح فضل  ،بالغة اخلطاب وعلم النص  ،د ط  ،الشركة ادلصرية العادلية للنشر  ،لومجان  ،مصر .1996 ،
 )178صالح فضل  ،علم األسلوب مبادؤه وإجراءاتو  ،ط ، 1دار اآلفاق اجلديدة  ،بًنوت . 1985 ،
 )179صالح فضل  ،نربات اخلطاب الشعري  ،دط  ، ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  ،القاىرة 1998 ،
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 )182صالح فضل  ،نظرية البنائية يف النقد العريب  ،ط  ، 3دار الشؤون الثقافية  ،العامة  ،بغداد . 1987 ،
 )181ابن طباطبا زلمد بن أمحد العلوي  ،عيار الشعر  ،تح :عباس عبد الستار  ،ونعيم زرزور  ،ط  ،2دار الكتب العلمية
 ،بًنوت  ،لبنان 1426 ،ه2225 ،م.
اجلماس  ،مع اهلل يف أعماق النفس اإلنسانية  ،دمشق  ،مركز نور الشام للكتاب  ،ط. 1993 ، 1
 )182ضياء الدين ّ
 )183طاىر سليمان محودة  ،ظاىرة احلذف يف الدرس الغوي  ،د ط  ،الدار اجلامعية لطباعة والنشر  ،القاىرة . 1983
 )184الطربي زلمد بن جرير  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن  ،دار الكتب العلمية  ،بًنوت  ،لبنان  ،ط1422 ، 3ىـ
 1999 ،م .
 )185طرفة بن العبد  ،الديوان  ،شرح :مهدي زلمد ناصر الدين ،ط ، 3دار الكتب العلمية بًنوت  ،لبنان 1423 ،ه
2222م
 )186طو عبد الرمحان  ،اللسان وادليزان أو التكوثر العقلي  ،ط ، 1ادلركز الثقايف العريب  ،الدار البيضاء  ،ادلغرب . 1998 ،
 )187الطهطاوي  ،زلمد عزت  ،ادليزان يف مقارنة األديان  ،ط  ، 1دار القلم والدار الشامية  ،دمشق  ،د ت .
 )188عامر فتحي أمحد  ،بالغة القرآن بٌن الفن والتاريخ  ،د ط  ،دار ادلعارف  ،اإلسكندرية . 1982 ،
 )189عائشة عبد الرمحان  ،اإلعجاز البياين للقرآن  ،ط  ، 2دار ادلعارف  ،القاىرة  ،دت.
 )192عائشة عبد الرمحان (بنت الشاطئ)  ،القرآن وقضايا العصر  ،ط ، 5دار العلم للماليٌن  ،بًنوت .1982 ،
 )191عباس زلمود العقاد  ،ابن الرومي حياتو من شعره  ،ط  ،7دار الكتاب العريب ن بًنوت ن لبنان .1968 ،
 )192عباس زلمود العقاد  ،الفلسفة القرآنية  ،دط  ،دار هنضة  ،مصر دت.
 )193عباس زلمود العقاد  ،شعراء مصر وبيئاهتم يف اجليل ادلاضي  ،د ط ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر .1971 ،
 )194عبد التواب صالح الدين زلمد  ،النقد األديب – دراسات أدبية ونقدية حول إعجاز القرآن -د ط  ،دار الكتاب
احلديث 1423 ،ىـ 2223م .
 )195عبد اجلواد زلمد طبق  ،دراسة بالغية يف السجع والفاصلة القرآنية  ،ط ، 1دار األرقم  ،القاىرة . 1993 ،
 )196ابن عبد ربو أمحد بن زلمد األندلسي  ،العقد الفريد  ،تح  :زلمد سعيد العريان  ،د ط  ،دار الفكر  ،بًنوت  ،د ت
 )197عبد الرمحن الثعاليب  ،اجلواىر احلسان يف تفسًن القرآن  ،تح  :أبو زلد الغماري  ،ط  ، 1دار الكتب العلمية ،
 ، 1996بًنوت  ،لبنان .
 )198عبد الرؤوف أبو السعد  ،مفهوم الشعر يف نظريات النقد العريب  ،ط ، 2القاىرة . 1985 ،
 )199عبد السالم ادلساوي  ،البنيات الدالة يف شعر أمل دنقل  ،منشورات إحتاد الكتاب العرب  ،سوريا . 1994 ،
 )222عبد السالم ادلسدي  ،األسلوبية واألسلوب  ،ط ، 3الدار العربية للكتاب  ،تونس . 1982 ،
 )221عبد السالم ادلسدي و زلمد اذلادي الطرابلسي  ،الشرط يف القرآن  ،دط  ،الدار العربية للكتاب  ،ليبيا .1982 ،
 )222عبد العزيز عتيق  ،يف النقد األديب  ،ط  ، 2دار النهضة العربية  ،بًنوت 1391 ،ىـ 1972م .
 )223عبد العزيز مفتاح  ،القرآن الكرمي وعلم النفس  ،منشورات جامعة قابوس  ،بنغازي  ،ط. 1997 ، 1
 )224عبد العليم اجلسماين  ،علم النفس القرآين والتهذيب الوجداين  ،ط ، 1الدار العربية  ،بًنوت .1996 ،
 )225عبد الغفار عبد السالم  ،مقدمة يف علم النفس العام  ،ط ، 2دار النهضة العربية  ،بًنوت  ،د ت .
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 )226عبد الفتاح الشٌن  ،ابن القيم وحسو البالغي يف تفسًن القرآن الكرمي  ،ط 1ن الرائد العريب  ،بًنوت ن لبنان ،
1426ه 1982،م
 )227عبد الفتاح الشٌن  ،البيان يف ضوء أساليب القرآن  ،ط ، 1دار الفكر العريب  ،القاىرة . 1977 ،
 )228عبد الفتاح الشٌن  ،الفاصلة القرآنية  ،ط  ، 2دار ادلريخ  ،الرياض  ،ادلملكة العربية السعودية .1982 ،
 )229عبد الفتاح الشٌن  ،ادلعاين يف ضوء أساليب القرآن الكرمي  ،د ط  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة 2228 ،م .
 )212عبد الفتاح الشٌن  ،بالغة القرآن يف آثار القاضي عبد اجلبار  ،ط دار الفكر  ،القاىرة .
 )211عبد الفتاح الشٌن  ،صفاء الكلمة  ،دط  ،دار ادلريخ للنشر ،الرياض 1423 ،ه 1983م.
 )212عبد الفتاح الشٌن  ،لغة ادلنافقٌن يف القرآن -،دراسة لغوية آليات النفاق من الوجهة اللغوية والبالغية – ط  ، 1دار
الرائد العريب  ،بًنوت . 1985 ،
 )213عبد القادر حسٌن  ،القرآن والصورة البيانية  ،ط ، 2عامل الكتب  ،بًنوت . 1985 ،
 )214عبد القادر فيدوح  ،االّتاه النّفسي يف نقد الشعر العريب ،دط  ،مطبعة احتاد كتاب العرب  ،دمشق .1992 ،
 )215عبد الكرمي اخلطيب  ،اإلعجاز يف دراسات السابقٌن  ،د ط  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة . 1974 ،
 )216عبد الكرمي اخلطيب  ،القصص القرآين يف منطوقو ومفهومو  ،د ط  ،دار الفكر العريب  ،القاىرة . 1974 ،
 )217عبد الكرمي العثمان  ،الدراسات النفسية عند ادلسلمٌن والغزايل بوجو خاص  ،القاىرة  :مكتبة وىبة . 1981 ،
 )218عبد اهلل الطيب اجملدوب  ،ادلرشد إىل فهم أشعار العرب  ،د ط  ،دار الفكر  ،د م . 1969 ،
 )219عبد اهلل اجملدوب  ،ادلرشد يف فهم أشعار العرب  ،دط  ،دار الفكر  ،دم ن .1969
 )222عبد اهلل دراز  ،النبأ العظيم  ،ط ، 4دار القلم  ،الكويت . 1977 ،
 )221عبد اهلل صولة  ،احلجاج يف القرآن من خالل أىم خصائصو األسلوبية  ،ط ، 1دار الفارايب  ،تونس . 2221 ،
 )222عبد اهلل علي عبد الرمحن أبو السعود  ،اإلعجاز النفسي يف القرآن – دراسة تأصيلية – ( سلطوط رسالة ماجستًن ) ،
اجلامعة األردنية .2225 ،
 )223عبد اهلل زلمد اجليوسي  ،التعبًن القرآين والداللة النفسية  ،دار الغوثاين للدراسات القرآنية  ،دمشق  ،سوريا  ،ط ، 1
. 1426
 )224عبد اهلل زلمد النقراط  ،بالغة تصريف القول يف القرآن الكرمي  ،ط ، 1دار قتيبة للطباعة والنشر ،دمشق سوريا ،
1423ىـ2222م .
 )225عبد اهلل زلمد سليمان ىنداوي  ،البالغة القرآنية يف التصوير باإلشارة واحلركة اجلسمية  ،ط ، 1مطبعة األمانة  ،مصر ،
1416ه 1995م
 )226عبد اذلادي عتيق  ،علم البالغة بٌن األصالة والعاصرة  ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن .2212،
 )227عبيد بن األبرص  ،الديوان  ،حتقيق سًن شارلس ليال  ،دار ادلعارف  ،مصر .
 )228عتيق عبد العزيز  ،يف النقد األديب  ،ط ، 2دار النهضة العربية  ،بًنوت . 1982 ،
األس ُلوبيَّة بٌن النظرية والتطبيق  ،د ط  ،احتاد الكتاب العرب  ،دمشق . 2222 ،
 )229عدنان بن ذريل  ،النَ ُّ
صو ْ
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 )232عرفات كامل العيشي  ،رجال ونساء أسلموا  ،د ط  ،دار القلم  ،الكويت  ،د ت .
 )231عز الدين إمساعيل ن األسس اجلمالية يف النقد العريب ،عرض وتفسًن ومقارنة  ،ط 3ن دار الشؤون الثقافية العامة ،
بغداد ن .1986
 )232عزت الطوي  ،النفس يف القرآن الكرمي  ،ادلكتب اجلامعي احلديث . 1982 ،
 )233العسكري أبو ىالل  ،ديوان ادلعاين ،دط  ،مطبعة مكتبة ادلقدسي  ،دت.
 )234العسكري أبو احلسن ىالل بن عبد اهلل  ،الصناعتٌن  ،تح :زلمد ابو الفضل إبراىيم ن ط ،1دار إحياء الكتب العربية
 ،القاىرة .1952 ،
 )235ابن عطية  ،احملرر الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز  ،دط  ،اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية  ،القاىرة .1974 ،
 )236عفت الشرقاوي  ،بالغة العطف يف القرآن الكرمي – دراسة أسلوبية  ، -د ط  ،دار النهضة العربية  ،بًنوت 1981 ،
 )237عفيف طبارة  ،روح الدين اإلسالمي  ،دار العلم للماليٌن  ،بًنوت  ،ط. 1981 ، 21
 )238العلوي ابن محزة  ،الطراز ادلتضمن ألسرار البالغة  ،دار الكتب العلمية  ،بًنوت  ،لبنان  ،د ت .
 )239العلوي أبو احلسن زلمد بن أمحد  ،عيار الشعر  ،تح  :عبد العزيز بن ناصر ادلانع  ،د ط  ،دار العلوم  ،الرياض .
 )242العلوي حيي بن محزة  ،الطراز  ،دط ،مطبعة ادلقتطف  ،القاىرة . 1914 ،
 )241أبو علي القايل  ،األمايل  ،د ط  ،دار الكتب العلمية . 1978 ،
 )242عماد الدين خليل  ،قالوا عن القرآن  ،مطبوع بذيل كتاب  :إشارات اإلعجاز يف مظان اإلجياز للنورسي  ،ط ، 1دار
سولزر للنشر  ،استطمبول1414 ،ه 1975م.
 )243عمار أمحد سيد زلمد  ،نظرية اإلعجاز القرآين وأثرىا يف النقد العريب احلديث  ،دار الفكر ادلعاصر  ،بًنوت  ،لبنان ،
دار الفكر  ،دمشق  ،سوريا  ،ط1418 ، 1ىـ 1998م .
 )244عمار ساسي  ،اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي دراسة نظرية تطبيقية يف اآليات احملكمات  ،ط ، 1جدارا للكتاب
العادلي  ،عمان  ،األردن . 2227 ،
 )245عمر السالمي  ،اإلعجاز الفين  ،د ط،مؤسسة عبد الكرمي،تونس1982،م.
 )246عمر السالمي  ،اإلعجاز الفين يف القرآن  ،د ط،مؤسسة عبد الكرمي،تونس1982،م
 )247عمر ادلال حويش  ،إعجاز القرآن وعلم ادلعاين  ،ط ، 1مكتبة الفالح  ،الكويت  1427 ،ه  1986،م .
 )248عمر أو كان  ،اللغة واخلطاب  ،أفريقيا الشرق  ،بًنوت  ،لبنان  ،د ط . 2221 ،
 )249العمري أمحد مجال  ،مفهوم اإلعجاز القرآين حىت القرن السادس  ،ط ، 1دار ادلعارف  ،د ت.
 )252عنرتة بن شداد  ،الديوان  ،حتقيق زلمد سعيد مولوي  ،دط  ،ادلكتب اإلسالمي  ،بًنوت . 1967،
 )251عودة عبد اهلل منيع القيسي  ،سر اإلعجاز يف تنوع الصيغ ادلشتقة من أصل لغوي واحد يف القرآن .
 )252غاًل قدوري احلمد  ،الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ن ط  ،1مطبعة اخللود  ،بغداد. 1986 ،
 )253ابن فارس أبو احلسٌن أمحد  ،الصاحيب يف فقو اللغة وسنن العرب يف كالمها  ،تح  ،السيد أمحد صقر  ،مطبعة عيسى
البايب احلليب  ،القاىرة  ،مصر  ،د ط . 1977 ،
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 )254ابن فارس أبو احلسٌن أمحد  ،رلمل اللغة  ،تح :زىًن عبد احملسن ،ط  ،2مؤسسة الرسالة  ،بًنوت ،1986 ،ج، 1
ص.259
 )255ابن فارس أبو احلسٌن أمحد  ،معجم مقاييس اللغة  ،حتقيق عبد السالم ىارون  ،دار الفكر العريب . 1979 ،
 )256فاضل صاحل السامرائي  ،معاين األبنية يف العربية  ،ط ، 3دار عمار للنشر والتوزيع  ،عمان  ،األردن 1428،
ه.2228
 )257فاضل صاحل السامرائي  ،أسئلة بيانية يف القرآن الكرمي ،ط  ، 1مكتبة التابعٌن  ،القاىرة  ،مكتبة الصحابة  ،الشارقة ،
اإلمارات 1429 ،ه  2228م
 )258فاضل صاحل السامرائي  ،التعبًن القرآين دط  ،دم  ،دت.
 )259فاضل صاحل السامرائي  ،بالغة الكلمة يف التعبًن القرآين  ،ط ، 5دار عمار  ،عمان . 2229 ،
 )262فتحي أمحد عامر  ،بالغة القرآن بٌن الفن والتاريخ  ،د ط  ،منشأة ادلعارف ادلصرية  ،مصر  ،دت .
 )261أبو الفداء إمساعيل بن كثًن  ،تفسًن القرآن العظيم  ،ط ، 1الشركة الدولية للطباعة والنشر 2221،م .
 )262فضل حسان عباس  ،إعجاز القرآن الكرمي  ،ط  ،5دار الفرقان  ،عمان 2224 ،
 )263فضل حسن عباس  ،القصص القرآين إحياؤه ونفحاتو  ،ط ،1دار الفرقان  ،عمان . 247، 1987 ،
 )264فضل حسن عباس  ،البالغة فنوهنا وأفناهنا( علم ادلعاين)  ،ط ، 1دار الفرقان 1425 ،ىـ 1985 ،م .
 )265فضل حسن عباس  ،قضايا قرآنية يف ادلوسوعة الربيطانية – نقد مطاعن ورد شبهات – ط ، 1دار الفتح  ،عمان
األردن ن 1421ىـ .2222
 )266فهد ناصر عاشور  ،التكرار يف شعر زلمود درويش  ،ط ،1دار فارس  ،األردن .2221 ،
 )267الفًنوز أبادي زلمد بن يعقوب  ،القاموس احمليط ،ط ، 3دار الرسالة،د ت.
 )268ا لفًنوز أبادي زلمد بن يعقوب  ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز  ،حتقيق زلمد علي النجار  ،ط، 3
القاىرة 1996 ،
 )269ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء  ،مراجعة زلمد العريان  ،ط ، 4دار إحياء العلوم ،بًنوت 1412 ،ىـ 1991م.
 )272ابن قتيبة  ،الشعر والشعراء  ،مراجعة زلمد العريان  ،ط ، 4دار إحياء العلوم ،بًنوت 1412 ،ىـ 1991م.
 )271قاسم الربيسم  ،علم الصوت العريب يف ضوء الدراسات الصوتية احلديثة  ،ط ، 1دار الكتب الدبية  ،بًنوت ،
.2225
 )272القاضي عياض  ،أبو الفضل عياض بن موسى اليحصيب  ،الشفا تعريف حقوق ادلصطفى  ،حتقيق  :حسٌن عبد
احلميد نيل  ،دار األرقم  ،بًنوت  ،لبنان .
 )273القزويين اخلطيب  ،التلخيص يف علوم البالغة  ،شرح عبد الرمحن الربقوقي  ،دار الكتاب العريب  ،بًنوت  ،د ت .
 )274القزويين جالل الدين عبد اهلل بن زلمد بن عبد الرمحن  ،التلخيص يف علوم البالغة  ،حتقيق  :عبد احلميد ىنداوي ،
ط ، 1دار الكتب العلمية  ،بًنوت لبنان 1418 ،ىـ 1997م .
 )275القلقشندي  ،أبو العباس أمحد بن علي  ،صبح العشى يف صناعة اإلنشاء  ،نسخة مصورة عن الطبعة األمًنية  ،مطابع
كوستا توماس وشركاه  ،وزارة الثقافة واإلرشاد القومي  ،ادلؤسسة ادلصرية العامة لتأليف والرتمجة والطباعة والنشر . 1963 ،
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 )276ابن قيّم  ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان  ،حتقيق زلمد حامد الفقي  ،دار ادلعرفة  ،بًنوت  ،ط. 1975 ، 2
 )277ابن قيّم  ،الروح  ،د ط ،دار الكتب العادلية  ،بًنوت . 1975 ،
 )278ابن قيم اجلوزية  ،هتذيب الروح  ،تح :عبد ادلنعم صاحل العلي العريب دط ،دم ،د ت.
ابن قيم اجلوزيو  ،الفوائد ادلشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان  ،حتقيق  :زلمد بدر الدين النعساين  ،مطبعة
)279
السعادة  ،مصر ،ط1327 ، 1ىـ .
 )282الكرماين زلمود بن محزة  ،أسرار التكرار يف القرآن  ،تح :عبد القادر أمحد عطا  ،د ط ،دار الفضيلة  ،دت.
 )281كرميب  ،السل آبر  ،قواعد النقد األديب  ،ط ، 3تر  :د  .زلمد عوض زلمد  ،سلسلة ادلعرف العامة  ،القاىرة ،
. 1936
 )282كزنك صاحل رشيد  ،مجاليات التشخيص يف التعبًن القرآين  ،ط  ، 1عامل الكتب احلديث  ،األردن . 2211 ،
 )283كعب بن زىًن  ،الديوان  ،صنعة اإلمام أيب سعيد احلسن بن احلسٌن العسكري  ،ق ّدم لو ووضع ىوامشو وفهارسو :
احلّت  ،ط ، 1دار الكتاب العريب  ،بًنوت  ،لبنان ن 1414ىـ 1994،م.
حنّا نصر ّ
 )284لبيد بن ربيعة العامري  ،الديوان  ،دط  ،دار صادر  ،بًنوت  ،دت.
 )285مالك بن نيب  ،الظاىرة القرآنية  ،ترمجة عبد الصبور شاىٌن  ،دار الفكر ادلعاصر ،لبنان بًنوت  ،دار الفكر  ،دمشق ،
سورية  ،ط1422 ، 4ىـ 2222م .
 )286ادلبارك زلمد زلمد  ،خصائص العربية ومنهجها األصيل يف التجديد والتوليد  ،د ط  ،مطبعة هنضة مصر . 1962 ،
 )287ادلبارك زلمد زلمد ،دراسة أدبية لنصوص من القرآن  ،ط ، 4دار الفكر  ،بًنوت 1392 ،ىـ1983م .
 )288ادلتنيب أبو الطيب أمحد بن احلسٌن ن ،الديوان  ،د ط  ،دار بًنوت للطباعة والنشر  ،بًنوت 1423 ،ه 1938 ،م.
 )289ادلث ّقب العبدي  ،الديوان  ،حتقيق  :حسن كامل الصيويف  ،د ط  ،معهد ادلخطوطات العربية . 1971 ،
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أوال  :فهرس اآليات القرآنية
رقمها ٓت السورة

طرؼ اآلية

الصفحة

 -سورة الفاحتة -

الرِحي ِم
الر ْْحَ ِن َّ
 َّاؾ نػَعب ُد وإِيَّ َ ِ
ي
اؾ نَ ْستَع ُ
 -إيَّ َ ْ ُ َ

4-2 -

515 -

1 -

515 -

 -سورة البقرة -

ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا َس َواءٌ َعلَْي ِه ْم أَأَنْ َذ ْرتَػ ُه ْم ....
إ َّف الذ َ
َخ َت َم ه
وب ِه ْم َو َعلَى َسمْ ع ِِه ْم...
َّللاُ َعلَى قُلُ ِ
َوِم َن الن ِ
وؿ آَ َمنَّا بِاللَّ ِو ...
َّاس َم ْن يَػ ُق ُ
ِِ
ضا ..
ض فَػَز َاد ُى ُم اللَّوُ َمَر ً
ِٓت قُػلُوِب ْم َمَر ٌ
َّ ِ
ِ
ين آَ َمنُوا قَالُوا آَ َمنَّا ...
َوإ َذا لَ ُقوا الذ َ
ِ
استَػ ْوقَ َد نَ ًارا.....
َمثَػلُ ُه ْم َك َمثَ ِل الَّذي ْ
صيّْ ٍ
الس َم ِاء....
ب ِم َن َّ
أ َْو َك َ
وإِ ْف ُكْنتُم ِٓت ريْ ٍ
ب ِِمَّا نَػَّزلْنَا....
ْ َ
َ
َّاس بِاْلِ ِّْب َوتَػْن َس ْو َف أَنْػ ُف َس ُك ْم....
أَتَأْ ُم ُرو َف الن َ
وسى لَِق ْوِم ِو يَا قَػ ْوِـ.....
َوإِ ْذ قَ َ
اؿ ُم َ
ِ
ضَر....
ب َعلَْي ُك ْم إِذَا َح َ
ُكت َ
اْلِ َج َارةِ لَ َما يَػتَػ َف َّج ُر ...
َوإِ َّف ِم َن ْ
أَفَػتَطْ َم ُعو َف أَ ْف يػُ ْؤِمنُوا لَ ُك ْم ...
َّ ِ
ِ
ين آَ َمنُوا.....
َوإ َذا لَ ُقوا الذ َ
وأشربوا ٓت قلوِبم العجل
ِ
ص الن ِ
َّاس....
َّه ْم أ ْ
َولَتَج َدنػ ُ
َحَر َ
ِِ ِ
يل...
قُ ْل َم ْن َكا َف َع ُد ِّوا ِل ِْب َ
يا أَيُّػها الَّ ِذين آَمنُوا ََل تَػ ُقولُوا ر ِ
اعنَا...
َ َ
َ َ
َ
وإذ يرفع إبراىيم القواعد....
ضَر ....
أ َْـ ُكْنتُ ْم ُش َه َداءَ إِ ْذ َح َ
َّ ِ
ين ظَلَ ُموا ....
َولَ ْو يَػَرى الذ َ
845

6

99

7

95

8

528

59

95

54

442

57

666

59

666

26

417-58

44

599

14

418

589

466

44

552-215

71

669

51-54

489

94

686

96

515

97

99

594

226

527

499

566

699

561

459

575

666

ومثل الذين كفروا...
ِ
ص ِ
اص......
َولَ ُك ْم ِٓت الْق َ

579

546

589

699

286

552

284

552

299

528

294

528

254

682

ﮯ ولوَل دفاع اهلل الناس

215

491

َوِم َن الن ِ
َّاس َم ْن يَ ْش ِري نَػ ْف َسوُ....

297-

528

أَ ََل تَػر إِ ََل الَّ ِذي ح َّ ِ ِ
يم....
َ
اج إبْػَراى َ
ْ َ
أ َْو َكالَّ ِذي َمَّر َعلَى قَػ ْريٍَة.....
َّ ِ
ين يػُْن ِف ُقو َف أ َْم َوا ََلُ ْم....
َمثَ ُل الذ َ
الشَّْيطَا ُف يَعِ ُد ُك ُم الْ َف ْقَر ....
َّ ِ
ين َك َف ُروا.....
َوَمثَ ُل الذ َ
لِْل ُف َقر ِاء الَّ ِذين أُح ِ
ص ُروا ....
َ ْ
َ
َ
ا
ا
ْ
ْ
ُ
خفت ْم َف ِر َجاًل أ ْو رُك َبانا....
َفإِنْ ِ
َوأُ ْش ِربُوا ِٓت قُػلُوِبِِ ُم اْلعِ ْج َل......

218

646

219

229

265

694

268

492

575

492

276

521-526-527

296

99

96

459

كتب عليكم إذا حضر...
ف اللَّوُ نَػ ْف ًسا.....
ََل يُ َكلّْ ُ
السماو ِ
ِِ ِ
ات.....
للَّو َما ٓت َّ َ َ
فَ ِم َن الن ِ
وؿ َربَّػنَا آَتِنَا...
َّاس َم ْن يَػ ُق ُ
ِ
َوِم َن الن ِ
ك...
َّاس َم ْن يػُ ْعجبُ َ
مستهم البأساء.......

 -آؿ عمراف -

يوـ تبيض وجوه وتسود وجوه...
ب الشَّهو ِ
ُزيّْ َن لِلن ِ
ات
َّاس ُح ُّ َ َ
ات اللَّوِ
إِ َّف الَّ ِذين ي ْك ُفرو َف بِآَي ِ
ََ ُ َ
ِ
ِِ ِ
ين
ََل يَػتَّخذ الْ ُم ْؤمنُو َف الْ َكاف ِر َ
يَػ ْوَـ ََِت ُد ُك ُّل نَػ ْف ٍ
ت
س َما َع ِملَ ْ
ولَْيس َّ
الذ َك ُر َك ْاْلُنْػثَى
َ َ
ِ
ِ
ِ
ك م ْن أَنْػبَاء الْغَْي ِ
ب
َذل َ
َوَم َك ُروا َوَم َكَر اللَّوُ
845

597-596

421

54

499

25

687

28

79

69

552

66

-676

44

227-612-219-269

14

445

ض ُو ُجوهٌ+.............
يَػ ْوَـ تَػْبػيَ ُّ
َوإِذَا لَ ُقوُك ْم قَالُوا آَ َمنَّا...........
َو َسا ِر ُعوا إِ ََل َمغْ ِفَرةٍ ِم ْن َربّْ ُك ْم.......
َّاس اتَّػ ُقوا َربَّ ُك ُم........
يَا أَيُّػ َها الن ُ
َوابْػتَػلُوا الْيَتَ َامى َح ََّّت إِ َذا بَػلَغُوا............
ِمن بػع ِد و ِصيَّ ٍة ي ِ
وصي ِِبَا.....
ْ َْ َ ُ
َّ ِ
ِ
اب.........
ين أُوتُوا اْلكتَ َ
يَا أَيُّػ َها الذ َ
أُولَئِ َّ ِ
ين يَػ ْعلَ ُم اللَّوُ َما ِٓت قػُلُوِبِِ ْم.......
َ
ك الذ َ
وؿ........
الر ُس َ
َوَم ْن يُ ِط ِع اللَّوَ َو َّ
ِ َّ ِ
ين َك َف ُروا بِآَيَاتِنَا.........
إ َّف الذ َ
إِ َّف اللَّو يأْمرُكم أَ ْف تُػؤُّدوا ْاْلَمانَ ِ
ات .........
َ َ ُُ ْ َ
َ
ِِ
ي ُ٘مَ ِاد ُعو َف اللَّوَ........
إِ َّف الْ ُمنَافق َ
ِ ِ
ك......
وسى أَ ْكبَػَر م ْن َذل َ
فَػ َق ْد َسأَلُوا ُم َ
وؿ........
الر ُس ُ
َّاس قَ ْد َجاءَ ُك ُم َّ
يَا أَيُّػ َها الن ُ
يا أ َْىل الْ ِكتَ ِ
اب..........
َ َ
ك فَػ َقاتََِل ..........
ت َوَربُّ َ
ب أَنْ َ
فَا ْذ َى ْ
ث اللَّوُ ُغَرابًا....
فَػبَػ َع َ
ِ
َش َّد الن ِ
َّاس َع َد َاوًة..........
لَتَج َد َّف أ َ
َوإِ َذا ََِس ُعوا َما أُنْ ِزؿَ.........
اؿ اللَّوُ....
َوإِ ْذ قَ َ

597-596
559

566-699

566

546

 سورة النساء -5

552

6

221

55

461

47

592

66

15

79-69

592

16

656

18

269

542

442-529

516

659

579

614

 سورة املائدة -51

566

24

625

65

56

82

566

86

588

556

-552-79-78

 -سورة اْلنعاـ -

َّ ِ
ِ
ين يػُ ْؤِمنُو َف...............
َوإ َذا َجاءَ َؾ الذ َ
َولَ ْو تَػَرى إِ ِذ الظَّالِ ُمو َف.....
َو َج َعلُوا لِلَّوِ..........
َذلِ ُك ُم اللَّوُ َربُّ ُك ْم......
885

14

552

96

641

599

697-515

592

698

ب أَفْئِ َدتػَ ُه ْم....
َونػُ َقلّْ ُ

أ ََوَم ْن َكا َف َمْيتًا....

َوََل تَػ ْقتُػلُوا أ َْوََل َد ُك ْم ِم ْن إِ ْم ََل ٍؽ.....

559

88

522

566

515

221-495-261

 -سورة اْلعراؼ -

َوالْ َوْز ُف يَػ ْوَمئِ ٍذ ا ْْلَ ُّق............
اِلَن َِّة.........
اب ْ
َونَ َادى أ ْ
َص َح ُ
َو ْاد ُعوهُ َخ ْوفًا َوطَ َم ًعا.............
َو َجاءُوا بِ ِس ْح ٍر َع ِظي ٍم............
الس َحَرةُ.............
َوأُلْ ِق َي َّ
قَالُوا آَ َمنَّا........
صْبػًرا.........
َربػَّنَا أَفْ ِر ْغ َعلَْيػنَا َ
َخ ْذنَا...
َولَ َق ْد أ َ

9-8

462

44

684

16

264

556

465

522-529

612

522-525

666

526

429

569

229

فَانْػتَػ َق ْمنَا ِمْنػ ُه ْم...........

566

659

568

418

546

295

517

44

576-571

671-576

567

659

296-291

264

وسى............
قَالُوا يَا ُم َ
فَػلَ َّما ََتَلَّى َربُّوُ لِْل َجبَ ِل.............
َّ ِ
ين آَ َمنُوا بِِو.........
فَالذ َ
َواتْ ُل َعلَْي ِه ْم.....
ك لَس ِريع الْعِ َق ِ
ِ
اب........
إ َّف َربَّ َ َ ُ
ِ
ك.....
ك ِٓت نػَ ْفس َ
َواذْ ُك ْر َربَّ َ
إَِّٔمَا الْ ُم ْؤِمنُو َف...............
َّ ِ
ين آَ َمنُوا..............
يَا أَيُّػ َها الذ َ
ك..........
َوإِ ْذ ٙمَْ ُك ُر بِ َ
ِ
ك بِأ َّ
َف اللَّوَ.............
َذل َ

 سورة اْلنفاؿ -2

588

24

566

69

629

16

556

 -سورة التوبة -

َو ْاعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم..........

2
885

56

قُ ْل إِ ْف َكا َف............

يَػ ْوَـ ُْٗم َمى.............
َّ ِ
ين آَ َمنُوا.......
يَا أَيػُّ َها الذ َ
لَ ْو َِٖم ُدو َف َم ْل َجأً...
َّ ِ
ين ِم ْن قَػْبلِ ُك ْم....
َكالذ َ
َو َعلَى الث َََّلثَِة الذين ُخلفوا...
َوإِ َذا تُػْتػلَى َعلَْي ِه ْم....
َح ََّّت إِذَا ُكْنتُ ْم................
ِِ
اْلُ ْس َن.........
َح َسنُوا ْ
ين أ ْ
للَّذ َ
َّ ِ
السيّْئ ِ
ات....
ين َك َسبُوا َّ َ
َوالذ َ
ت أَنَّوُ......
آَ َمْن ُ

61

227-478 -268

68

272

17

685

69

622

558

696

 سورة يونس -56-51

594

22

468

26

569

27

569

99

664

 -سورة ىود -

َولَئِ ْن أَذَ ْقػنَا ِْ
اْلنْ َسا َف ِمنَّا َر ْْحَةً.....
ِ
ت َعلَى بَػيّْػنَ ٍة...
قَ َ
اؿ يَا قَػ ْوـ أ ََرأَيْػتُ ْم إِ ْف ُكْن ُ
وح قَ ْد َج َادلْتَػنَا....
قَالُوا يَا نُ ُ

أ َْـ يَػ ُقولُو َف ا ْفػتَػَراهُ....
ِ
ض ابْػلَعِي َماءَ ِؾ....
يل يَا أ َْر ُ
َوق َ
اؿ يا نُوح إِنَّو لَي ِ ِ
ك.....
س م ْن أ َْىل َ
قَ َ َ ُ ُ ْ َ
ِ
وح ْاىبِ ْط بِ َس ََلٍـ ِمنَّا.....
يل يَا نُ ُ
ق َ
اؾ....
ك لََرَجَْنَ َ
َولَ ْوََل َرْىطُ َ
وسى بِآَيَاتِنَا.....
َولَ َق ْد أ َْر َس ْلنَا ُم َ

24

449

59-9

477

27

274

62

688

61

688

44

225-517

46

688

48

679

95

697

96

622 -99

 -سورة يوسف -

وجاءوا علَى قَ ِم ِ
يص ِو بِ َدٍـ َك ِذ ٍ
ب.....
ََ ُ َ
ت بِِو َوَى َّم ِِبَا لَ ْوََل أَ ْف َرأَى.....
َولَ َق ْد َٕمَّ ْ
ض َع ْن َى َذا....
ف أ َْع ِر ْ
وس ُ
يُ ُ
اؿ الَّ ِذي َّمَا ِمْنػ ُه َما َو َّاد َكَر بَػ ْع َد أ َُّمةٍ....
َوقَ َ
885

58

556

24

617-528

29

527

46-41

452

الس ِ
َوَما أُبَػّْر ُ ِ ِ َّ
وء...
س َْل ََّم َارةٌ بِ ُّ
ئ نػَ ْفسي إف النَّػ ْف َ
اسأ َِؿ الْ َق ْريَةَ الَِِّت ُكنَّا فِ َيها......
َو ْ
ف ِٓت نَػ ْف ِس ِو....
وس ُ
َسَّرَىا يُ ُ
فَأ َ
أَفَػلَ ْم يَ ِسريُوا ِٓت ْاْل َْر ِ
ض...

وسى إِ ْف تَ ْك ُف ُروا................
َوقَ َ
اؿ ُم َ
ت ََلُ ْم ُر ُسلُ ُه ْم إِ ْف َْْم ُن إََِّل بَ َشٌر.............
قَالَ ْ
ربَّػنَا ا ْغ ِفر ِِل ولِوالِ َد َّ ِ ِ ِ
ي.......
ي َول ْل ُم ْؤمن َ
َ
ْ ََ
ِ
ِ
ٍ
َسَرابِيلُ ُه ْم م ْن قَطَراف...........
ص ُدوِرِى ْم ِم ْن غِل...........
َونػََز ْعنَا َما ِٓت ُ
وح...............
الر ِ
يػُنَػّْزُؿ الْ َم ََلئِ َكةَ بِ ُّ
َّح ِل.........
َوأ َْو َحى َربُّ َ
ك إِ ََل الن ْ
فَاسلُ ِكي ُّتَّ ُكلِي ِمن ُك ّْل الثَّمر ِ
ات....
ْ
ْ
ََ
ت آَِمنَةً ُمطْ َمئِنَّةً....
ب اللَّوُ َمثًََل قَػ ْريَةً َكانَ ْ
َو َ
ضَر َ
ُّتَّ إِ َّف ربَّ ِ ِ
السوءَ ِِبَ َهالٍَة....
ين َع ِملُوا ُّ
َ َ
ك للَّذ َ
ِ ِ ِ
يم َكا َف أ َُّمةً قَانِتًا لِلَّ ِو......
إ َّف إبْػَراى َ
ولَئِن صبػرُُْت ََلُو َخْيػر لِ َّ ِ
ين...........
لصاب ِر َ
َ ْ ََ ْ َ ٌ
ضْي ٍق........
َوََل َْحتَز ْف َعلَْي ِه ْم َوََل تَ ُ
ك ِٓت َ

82

441

77

456

599

461

 -سورة الرعد -

أُولَئِ َّ ِ
ين َك َف ُروا بَِرِّْبِ ْم..........
َ
ك الذ َ
لَو دعوةُ ْ َّ ِ
ين يَ ْد ُعو َف ِم ْن ُدونِِو ََل
اْلَ ّْق َوالذ َ
ُ َ َْ
يَ ْستَ ِجيبُو َف......
ِِ
والَّ ِذ ِ
وص َل....
ين يَصلُو َف َما أ ََمَر اللَّوُ بو أَ ْف يُ َ
َ َ
اؿ..............
ت بِِو ْ
اِلِبَ ُ
َولَ ْو أ ََّف قُػ ْرآَنًا ُسيّْػَر ْ
ِ ِ
ك..........
َولَ َق ْد أ َْر َس ْلنَا ُر ُس ًَل م ْن قَػْبل َ

16

416-555

1

658

54

669

25

219-212

65

594

68

56

 سورة إبراىيم -8

625

55

56

46-45

567

19

297

 سورة اْلجر -47

276

 -سورة النحل -

885

2

92

68

541

69

546

552

227-268-276-686

559

658

529

446

526

496

527

496

 سورة اْلسراء -ِ
ِ
ك......
ك َك َفى بِنَػ ْفس َ
ا ْقػَرأْ كتَابَ َ
َوََل تَػ ْقتُػلُوا أ َْوََل َد ُك ْم َخ ْشيَةَ إِ ْم ََل ٍؽ....
ض....
ات َّ
تُ َسبّْ ُح لَوُ َّ
الس َم َو ُ
السْب ُع َو ْاْل َْر ُ
قُ ْل ُكونُوا ِح َج َارًة أ َْو َح ِد ًيدا....
يَػ ْوَـ نَ ْد ُعوا ُك َّل أُنَ ٍ
اس بِِإ َم ِام ِه ْم.........
وإِذَا أَنْػعمنَا علَى ِْ ِ
ض َونَأَى ِِبَانِبِ ِو......
َ َْ َ
اْلنْ َساف أ َْعَر َ
وح............
الر ِ
ك َع ِن ُّ
َويَ ْسأَلُونَ َ
قُل لَئِ ِن ْ ِ ِ
س َوا ِْلِ ُّن...
ْ
اجتَ َم َعت ْاْلنْ ُ
قُ ْل آَِمنُوا بِِو أ َْو ََل تُػ ْؤِمنُوا.........
ولَبِثوا ِٓت َكه ِف ِهم ثَََل َ ِ ٍ ِ ِ
ي.....
َ ُ
ث مئَة سن َ
ْ ْ
ضًرا ِم ْن ُسْن ُد ٍس َوإِ ْستَْبػَرٍؽ...
َويَػ ْلبَ ُسو َف ثِيَابًا ُخ ْ
اْلَيَاةِ ُّ
اؿ َوالْبَػنُو َف ِزينَةُ.....
ْ
الدنْػيَا الْ َم ُ
اْلَيَاةِ ُّ
اؿ َوالْبَػنُو َف ِزينَةُ.....
ْ
الدنْػيَا الْ َم ُ
ِ
ب َكفَّْي ِو.....
َوأُحي َط بِثَ َم ِرهِ فَأ ْ
َصبَ َح يػُ َقلّْ ُ
صفِّا.....
ضوا َعلَى َربّْ َ
َو ُع ِر ُ
ك َ
صَّرْفػنَا ِٓت َى َذا اْل ُق ْرآَ ِف لِلن ِ
َّاس........
َولَ َق ْد َ
ِ
يع....
قَ َ
اؿ إِن َ
َّك لَ ْن تَ ْستَط َ
ت نػَ ْف ًسا َزكِيَّةً بِغَ ِْري نػَ ْف ٍ
س.......
أَقَػتَػ ْل َ
ض فَأَقَ َاموُ.....
يد أَ ْف يَػْنػ َق َّ
فَػ َو َج َدا فِ َيها ِج َد ًارا يُِر ُ
الس ِفينَةُ فَ َكانَ ِ ِ
ي..........
أ ََّما َّ
ْ
ت ل َم َساك َ
ك بِتَأْ ِو ِيل َما ََلْ تَ ْستَ ِط ْع.......
َسأُنَػبّْئُ َ
َذلِ َ ِ
يل َما ََلْ تَ ْس ِط ْع...........
ك تَأْو ُ
ؼ نػُ َع ّْذبُوُ.....
قَ َ
اؿ أ ََّما َم ْن ظَلَ َم فَ َس ْو َ
ٍِ
وج ِٓت بَػ ْع ٍ
ض.....
َوتَػَرْكنَا بَػ ْع َ
ض ُه ْم يَػ ْوَمئذ ٙمَُ ُ

54

544

65

221-495-267

44

526

19

696

72-75

429

86

95

81

95

88

58-92

597

596-596

 سورة الكهف -21

229

65

276

42

695

46

428

48

455

14

585

67

622

74

669

77

622

79

622

78

446-622

82

446-626-622

87

669

99

696

 سورة مرمي -884

َوإِ ِّّْن ِخ ْف ُ ِ
اِل ِم ْن َوَرائِي..............
ت الْ َم َو َ
ِ ِ
اَسُوُ َْٗم َي..............
ّْرَؾ بِغُ ََلٍـ ْ
يَا َزَكريَّا إنَّا نػُبَش ُ
ِ ِ ِ ِ ِ
يم.......
َواذْ ُك ْر ٓت الْكتَاب إبْػَراى َ
اؿ ِْلَبِ ِيو يا أَب ِ
ت.............
إِ ْذ قَ َ
َ َ
ات
إِ َذا تُػْتػلَى َعلَي ِه ْم آَيَ ُ
الر ْْحَ ِن........................
َّ
ِ
ي...............
يَػ ْوَـ َْْم ُش ُر الْ ُمتَّق َ
َوتُػْن ِذ َر بِِو قَػ ْوًما لُدِّا.........

1

429

7

418

49-45

616

46-42

418

18

592

86-81

466

97

25

 -سورة طو -

اؿ ِْل َْىلِ ِو ْام ُكثُوا....
إِ ْذ َرأَى نَ ًارا فَػ َق َ
إِن َِِّن أَنَا اللَّوُ ََل إِلَوَ إََِّل أَنَا.....
قَ َ ِ
اي أَتَػ َوَّكأُ َعلَْيػ َها.....
اؿ ى َي َع َ
ص َ
اىا فَِإذَا ِى َي َحيَّةٌ....
فَأَلْ َق َ
ا ْذ َىبَا إِ ََل فِْر َع ْو َف إِنَّوُ طَغَى......
فَػتَػ َوََّل فِْر َع ْو ُف فَ َج َم َع َكْي َدهُ..
قَالُوا إِ ْف ى َذ ِاف لَس ِ
احَر ِاف يُِر َيد ِاف.....
َ
َ
وسى إِ َّما أَ ْف تُػ ْل ِق َي.....
قَالُوا يَا ُم َ
س ِٓت نَػ ْف ِس ِو......
فَأ َْو َج َ
اؿ بل أَْل ُقوا فَِإ َذا ِحبا َُلم و ِع ِ
صيُّػ ُه ْم....
َ ُْ َ
قَ َ َ ْ
الس َحَرةُ ُس َّج ًدا....
فَأُلْ ِق َي َّ

اؿ آَ َمْنتُ ْم لَوُ قَػْب َل أَ ْف آَذَ َف لَ ُك ْم......
قَ َ
قَالُوا لَ ْن نػُ ْؤثَِرَؾ َعلَى َما َجاءَنَا.....
ِ
ك أَلْ َقى.....
اىا فَ َك َذل َ
فَػ َق َذ ْفػنَ َ
اِلِبَ ِاؿ فَػ ُق ْل....
ك َع ِن ْ
َويَ ْسأَلُونَ َ
اعا.....
فَػيَ َذ ُرَىا قَ ً
يػومئِ ٍذ يػتَّبِعو َف الد ِ
َّاع َي......
َْ َ َ ُ
وعنَ ِ
ت الْ ُو ُجوهُ لِْل َح ّْي الْ َقيُّ ِوـ....
ََ
ِ
ك أَنْػَزلْنَاهُ قُػ ْرآَنًا َعَربِيِّا......
َوَك َذل َ

888

59

224

54

629

58

456

29

664

46-46

441

69

411

61-66

265

66-61

625

67

625-264

66

662

79

662

75

629

72

629

87

659

597-591

648-244

596

648

598

648

555

586

556

586

قَ َ ِ
ك آَيَاتػُنَا.....
ك أَتَػْت َ
اؿ َك َذل َ

526
 -سورة اْلنبياء -

ب لِلن ِ
َّاس ِح َسابػُ ُه ْم....
ا ْقػتَػَر َ
َّاس من يػعب ُد اللَّو علَى حر ٍ
ِ
ؼ....
َوم َن الن ِ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ
ت َى َذا......
ت فَػ َع ْل َ
قَالُوا أَأَنْ َ
ِ
ِ
ص ُار....
ب الْ َو ْع ُد ْ
صةٌ أَبْ َ
اْلَ ُّق فَِإذَا ى َي َشاخ َ
َوا ْقػتَػَر َ
َّاس اتَّػ ُقوا َربَّ ُك ْم..........
يَا أَيػُّ َها الن ُ
َوِم َن الن ِ
َّاس َم ْن ُٖمَ ِاد ُؿ ِٓت اللَّوِ.....
يَا أَيػُّ َها النَّاس إِ ْف ُكْنتُم ِٓت ريْ ٍ
ب......
ْ َ
ُ
ٍ
َوِم َن الن ِ
َّاس َم ْن يَػ ْعبُ ُد اللَّوَ َعلَى َح ْرؼ....
ب ِمن فَػو ِؽ رء ِ
وس ِه ُم....
يُ َ
ص ُّ ْ ْ ُ ُ
ِ َّ ِ
صدُّو َف َع ْن َسبِ ِيل اللَّوِ....
ين َك َف ُروا َويَ ُ
إ َّف الذ َ
أَفَػلَ ْم يَ ِسريُوا ِٓت ْاْل َْر ِ
ض فَػتَ ُكو َف ََلُ ْم..........
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ين.....
ين َس َع ْوا ٓت آَيَاتنَا ُم َعاج ِز َ
َوالذ َ
ِ ِ
ك ِمن رس ٍ
وؿ.......
َوَما أ َْر َس ْلنَا م ْن قَػْبل َ ْ َ ُ
وإِذَا تػُْتػلَى علَي ِهم آَياتػُنَا بػيّْػنَ ٍ
ات..........
َْ ْ َ َ
َ
ِ َّ ِ
ين ُى ْم ِم ْن َخ ْشيَ ِة َرِّْبِ ْم...........
إ َّف الذ َ
ِ
ت..........
َح َد ُى ُم الْ َم ْو ُ
َح ََّّت إ َذا َجاءَ أ َ

446

5

246

55

246

62

461

97

699

 سورة اْلج -2-5

221

6

524

6-1

694-618

55

458

59

441

21

449

46

99

15

56

14-12

99-89

72

596

 سورة املومنوف -17

264

99

468

 -سورة النور -

الزِاِّن فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
اح ٍد ِمْنػ ُه َما....
الزانِيَةُ َو َّ
َّ
ْ
َ
َّ ِ
ين آَ َمنُوا ََل تَ ْد ُخلُوا بػُيُوتًا........
يَا أَيُّػ َها الذ َ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض......
ور َّ َ َ
اللَّوُ نُ ُ
والَّ ِذين َك َفروا أ َْعما َُلُم َكسر ٍ
اب بِِق َيعةٍ......
َ َ ُ َ ْ ََ
أَو َكظُلُم ٍ
ات ِٓت ََْب ٍر ُِلّْي يَػ ْغ َشاهُ َم ْو ٌج...
ْ َ
ج............
س َعلَى ْاْل َْع َمى َحَر ٌ
لَْي َ
885

2

456

27

221

61

511

49-69

668-562

49

679

65

78

 سورة الفرقاف -ض الظَّ ِ
اَلُ َعلَى يَ َديْ ِو...
َويَػ ْوَـ يَػ َع ُّ
يَا َويْػلَ ََّت لَْيتَِِن ََلْ أَََِّّت ْذ....
ِ
اب.....
وسى الْكتَ َ
َولَ َق ْد آَتَػْيػنَا ُم َ
ك ََلَُو الْ َع ِز ُيز....
َوإِ َّف َربَّ َ
ِ
ك بِ َش ْي ٍء.....
قَ َ
اؿ أ ََولَ ْو جْئتُ َ
الس َحَرةُ قَالُوا لِِف ْر َع ْو َف....
فَػلَ َّما َجاءَ َّ
وسى أَْل ُقوا....
قَ َ
اؿ ََلُ ْم ُم َ
َوقَالُوا بِعَِّزةِ فِْر َع ْو َف إِنَّا لَنَ ْح ُن.....
ِِ
ين.......
فَأُلْ ِق َي َّ
الس َحَرةُ َساجد َ
ضْيػَر إِنَّا إِ ََل َربػّْنَا ُمْنػ َقلِبُو َف...
قَالُوا ََل َ
ِ
ك َآلَيَةً.....
إِ َّف ِٓت ذَل َ
ِ
ي.....
ت قَػ ْوُـ نُ ٍ
َك َّذبَ ْ
وح الْ ُم ْر َسل َ
ِ
يم.....
َوُزُر ٍ
وع َوَٓمْ ٍل طَْلعُ َها َىض ٌ
وإِنَّو لَتَػْن ِزيل ر ّْ ِ
ي....
ب الْ َعالَم َ
َ ُ َُ
وح......
نَػَزَؿ بِِو ُّ
الر ُ
ِ
ِ
ك سلَكْنَاهُ ِٓت قُػلُ ِ
ي..
وب اْل ُم ْج ِرم َ
َك َذل َ َ
ُّعَراءُ يَػتَّبِ ُع ُه ُم اْلغَ ُاوو َف....
َوالش َ

27

426-561-649

28

669

66-61

669

 سورة الشعراء -9

624

69

465

45

625

46- 46

465

44

625

46

625

15-19

669

594-596

466

599-591

624

548

298

591-592

624

596

88-512

295-299

624

224

568

 -سورة النمل -

ِ
َخ َس ُرو َف.....
َوُى ْم ِٓت ْاآلَخَرةِ ُى ُم ْاْل ْ
اؿ م ِ ِ ِ
ِ
ت نَ ًارا....
وسى ْل َْىلو إِ ِّّْن آَنَ ْس ُ
إ ْذ قَ َ ُ َ
ِ
ي أَ ْف بُوِرَؾ.....
فَػلَ َّما َجاءَ َىا نُود َ
وسى إِنَّوُ أَنَا اللَّوُ الْ َع ِز ُيز....
يَا ُم َ
اؾ فَػلَ َّما َرآَ َىا تَػ ْهتَػُّز....
صَ
َوأَلْ ِق َع َ
885

1

658

7

649-224

8

629

9

629

59

662

َح ََّّت إِذَا أَتَػ ْوا َعلَى َو ِاد الن َّْم ِل....

ت....
قَ َ
ت أ َْـ ُكْن َ
َص َدقْ َ
اؿ َسنَػْنظُُر أ َ

ت.......
قَ َ
َص َدقْ َ
اؿ َسنَػْنظُُر أ َ
أ ََّمن خلَق َّ ِ
ض....
الس َم َاوات َو ْاْل َْر َ
ْ َ َ
ضْي ٍق.....
َوََل َْحتَز ْف َعلَْي ِه ْم َوََل تَ ُك ْن ِٓت َ
اْلَ َسنَ ِة فَػلَوُ َخْيػٌر ِمْنػ َها....
َم ْن َجاءَ بِ ْ
وَد َخل الْم ِدينَةَ َعلَى ِح ِ
ي غَ ْفلَةٍ....
َ َ َ
فَا ْغ ِف ْر ِِل فَػغَ َفَر لَوُ.....
ِ
ش....
فَػلَ َّما أَ ْف أ ََر َاد أ َْف يَػْبط َ
ِ
صى الْ َم ِدينَ ِة يَ ْس َعى....
َو َجاءَ َر ُج ٌل م ْن أَقْ َ
َج َل َو َس َار بِأ َْىلِوِ...
فَػلَ َّما قَ َ
وسى ْاْل َ
ضى ُم َ
ت ِمْنػ ُه ْم نَػ ْف ًسا.....
قَ َ
اؿ َر ّْ
ب إِ ِّّْن قَػتَػ ْل ُ
ِ
ص ُح ِم ِّْن....
َوأَخي َى ُارو ُف ُى َو أَْف َ
وحا إِ ََل قَػ ْوِم ِو....
َولَ َق ْد أ َْر َس ْلنَا نُ ً
ِ ِ
ين ِٓت ْاْل َْر ِ
ض....
َوَما أَنْػتُ ْم ِبُْعج ِز َ
ِ
ض ِربػُ َها لِلن ِ
َّاس....
ك ْاْل َْمثَ ُ
اؿ نَ ْ
َوت ْل َ
ِ
ات ِم ْن َربِّْو....
َوقَالُوا لَ ْوََل أُنْ ِزَؿ َعلَْيو آَيَ ٌ
ولَئِن سأَلْتػهم من خلَق َّ ِ
ض......
الس َم َاوات َو ْاْل َْر َ
َ ْ َ َُ ْ َ ْ َ َ
ضَربْػنَا لِلن ِ
َّاس ِٓت َى َذا الْ ُق ْرآَ ِف.....
َولَ َق ْد َ

58

541

27

449

29-27

449

69

656

79

496

89

529

 سورة القصص -56-51

456

56

659

59

659

29

629

29

224

66

264

64

42

 سورة العنكبوت -54

229-269

22

56

46

699

19

7

65

441

 سورة الروـ -18

699

 -سورة لقماف -

َّاس اتَّػ ُقوا َربَّ ُك ْم...
يَا أَيػُّ َها الن ُ
ِن ََل تُ ْش ِرْؾ بِاللَّ ِو...
يَا بػُ ََّ

885

66

616-242

57-56

291

 سورة السجدة -ِ
َح َس َن ُك َّل َش ْي ٍء َخلَ َقوُ....
الَّذي أ ْ
َِّ ِ ِ ِ َّ ِ
ين إِ َذا ذُّْك ُروا ِِبَا َخُّروا ُس َّج ًدا...
إٔمَا يػُ ْؤم ُن ب َآيَاتنَا الذ َ
اْت جنوبػهم ع ِن اْلمض ِ
اج ِع.....
تَػتَ َج َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ
ُخ ِفي ََلُم ِم ْن قُػَّرةِ أ َْع ُ ٍ
ي....
س َما أ ْ َ ْ
فَ ََل تَػ ْعلَ ُم نَػ ْف ٌ
أَفَمن َكا َف م ْؤِمنًا َكمن َكا َف فَ ِ
اس ًقا....
َْ
َْ
ُ
وؿ ا ْْلَ َّق.....
َواللَّوُ يَػ ُق ُ
ِ ِ ِ
َس َف َل ِمْن ُك ْم
إِ ْذ َجاءُوُك ْم م ْن فَػ ْوق ُك ْم َوم ْن أ ْ
َّ ِ
ين آَ َمنُوا اذْ ُك ُروا نِ ْع َمةَ اللَّوِ....
يَا أَيػُّ َها الذ َ
ؼ َرأَيْػتَػ ُه ْم يَػْنظُُرو َف....
أ َِش َّحةً َعلَْي ُك ْم فَِإذَا َجاءَ ْ
اْلَْو ُ
وؿ اللَّوِ......
َوَما َكا َف لَ ُك ْم أَ ْف تُػ ْؤذُوا َر ُس َ
َّ
وى ُه ْم ِٓت النَّا ِر......
ب ُو ُج ُ
يَػ ْوَـ تُػ َقل ُ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض....
إِنَّا َعَر ْ
ضنَا ْاْل ََمانَةَ َعلَى َّ َ َ
ِ
َّ ِ
ِ ِ
ين....
ين َس َع ْوا ٓت آَيَاتنَا ُم َعاج ِز َ
َوالذ َ
َّ ِ
ين أُوتُوا الْعِْل َم.....
َويَػَرى الذ َ
ِ
ِ
يب....
يَػ ْع َملُو َف لَوُ َما يَ َشاءُ م ْن ََمَار َ
لَ َق ْد َكا َف لِ َسبٍَإ ِٓت َم ْس َكنِ ِه ْم آَيَةٌ....
وىم ِٓت الْغُرفَ ِ
ات آَِمنُو َف.....
َُ ْ
ُ
ِ ِ ٍ
ِ ِ
وموا لِلَّوِ....
قُ ْل إَّٔمَا أَعظُ ُك ْم ب َواح َدة أَ ْف تَػ ُق ُ
َوِم َن الن ِ
اب َو ْاْلَنْػ َع ِاـ....
َّو ّْ
َّاس َوالد َ
َّ ِ
َّم....
َوالذ َ
ين َك َف ُروا ََلُ ْم نَ ُار َج َهن َ

9-7

92

57-51

522

56

524

57

524

58

617

 سورة اْلحزاب -4

568-664

59

692-664

55-9

267-271-267

59

679

16

221

67-66

666

72

425

 سورة سبأ -1

52

6

511

56

298

56-51

446

67

229-298

46

697

 سورة فاطر -27

219

67-66

295

 -سورة يس -

885

َّ ِ
اج...
ُسْب َحا َف الذي َخلَ َق ْاْل َْزَو َ
ما يػْنظُرو َف إََِّل صيحةً و ِ
اح َدةً....
َْ َ َ
َ َ ُ
اج ُه ْم ِٓت ِظ ََل ٍؿ....
ُى ْم َوأ َْزَو ُ
ّْعَر َوَما يَػْنبَغِي لَوُ....
َوَما َعلَّ ْمنَاهُ الش ْ
أ ََوََلْ يَػر ِْ
اْلنْ َسا ُف أَنَّا َخلَ ْقنَاهُ ِم ْن نُطْ َف ٍة...
َ
ِ
ب لَنَا َمثًََل َونَس َي َخلْ َقوُ...
َو َ
ضَر َ
اؿ أَََل تَأْ ُكلُو َف....
فَػَراغَ إِ ََل آَ َِلَتِ ِه ْم فَػ َق َ
َسلَما وتَػلَّوُ لِلْ َجبِ ِ
ي.....
فَػلَ َّما أ ْ َ َ
ص واْل ُق ْرآَ ِف ِذي ّْ
الذ ْك ِر....
َ
ِ
َوقَالُوا َربػَّنَا َع ّْج ْل لَنَا قطَّنَا....
اصِ ِْب َعلَى َما يَػ ُقولُو َف َواذْ ُك ْر َعْب َدنَا....
ْ
ص ِم....
اؾ نَػبَأُ ْ
َوَى ْل أَتَ َ
اْلَ ْ
اؾ َخلِي َفةً ِٓت ْاْل َْر ِ
ض...
ود إِنَّا َج َع ْلنَ َ
يَا َد ُاو ُ
ض َوَما بَػْيػنَػ ُه َما...
َوَما َخلَ ْقنَا َّ
الس َماءَ َو ْاْل َْر َ
ِ
ك ُمبَ َارٌؾ....
اب أَنْػَزلْنَاهُ إِلَْي َ
كتَ ٌ

66

556

49

-245-612-219-269

16

489

79-69

514

77

682

86-78

-648-685

 سورة الصافات -96-95

419

591-596

447

 سورة ص -5

662

56

516

57

516

22-25

514

26

516

28-27

516

29

516

 -سورة الزمر -

أَـ من ىو قَانِت آَنَاء اللَّي ِل س ِ
اج ًدا َوقَائِ ًما
ْ َ ْ َُ ٌ َ ْ َ
ؼ َمْبنِيَّةٌ......
ؼ ِم ْن فَػ ْوقِ َها غَُر ٌ
غَُر ٌ
ص ْد َرهُ لِ ِْْل ْس ََلِـ.....
أَفَ َم ْن َشَر َح اللَّوُ َ
اْل ِد ِ
يث كِتَابًا ُمتَ َش ِاِبًا....
اللَّوُ نَػَّزَؿ أ ْ
َح َس َن َْ
ضَربْػنَا لِلن ِ
َّاس ِٓت َى َذا الْ ُق ْرآَ ِف.....
َ
اللَّو يػتػو َّْت ْاْلَنْػ ُف ِ
ي َم ْوِِتَا.......
سح َ
ُ ََ َ
َ
855

9

448

29

225-298

22

448

26

-512-596-591-585
669- 516-569

27

699

42

79-559-78

اْشأَزَّت قػُلُ َّ ِ
ِ
ين ََل.......
َوإِذَا ذُكَر اللَّوُ َو ْح َدهُ َْ ْ
ُ
وب الذ َ

ت..
أَ ْف تَػ ُق َ
س يَا َح ْسَرتَا َعلَى َما فَػَّرطْ ُ
وؿ نػَ ْف ٌ
َّ ِ
ِ ِ
ين َك َذبُوا.....
َويَػ ْوَـ الْقيَ َامة تَػَرى الذ َ
ِ
السماو ِ
الصوِر فَ ِ
ِ
ات َوَم ْن ....
َونُف َخ ِٓت ُّ َ
صع َق َم ْن ٓت َّ َ َ
وأشرقت اْلرض بنور رِبا
ت ُك ُّل نَػ ْف ٍ
ت.....
س َما َع ِملَ ْ
َوُوفّْػيَ ْ
وسيق الذين كفروا...
و ِس َّ ِ
اِلَن َِّة......
ين اتَّػ َق ْوا َربػَّ ُه ْم إِ ََل ْ
َ َ
يق الذ َ

41

594

16

495-79

65-69

214-426

68

649

69

498

76-79

414

76-75

457

76

491

 -سورة غافر -

رفِيع الدَّرج ِ
وح....
ات ذُو الْ َع ْر ِش يػُلْ ِقي ُّ
َ ُ ََ
الر َ
ِ ِ
ِ
وب....
َوأَنْذ ْرُى ْم يَػ ْوَـ ْاآلَ ِزفَة إِذ الْ ُقلُ ُ
أ ََوََلْ يَ ِسريُوا ِٓت ْاْل َْر ِ
ض فَػيَػْنظُُروا....
ت بَِرّّْب...
َوقَ َ
وسى إِ ِّّْن ُع ْذ ُ
اؿ ُم َ
اؿ الَّ ِذي آَمن يا قَػوِـ اتَّبِع ِ
وف....
َوقَ َ
ََ َ ْ ُ
ذَلِ ُك ُم اللَّوُ َربُّ ُك ْم َخالِ ُق ُك ّْل َش ْي ٍء....
ُىو الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ِمن تُػر ٍ
اب ُّتَّ ِم ْن نُطْ َف ٍة....
ْ ْ َ
َ

51

92-566

58

568

25

461

45-27

296

69-68

697

65

466

67

469

 -سورة فصلت -

ِ
الرِحي ِم...
الر ْْحَ ِن َّ
يل ِم َن َّ
حم تَػْنز ٌ

1-5

وقَ َ َّ ِ
ين َك َف ُروا ََل تَ ْس َم ُعوا َِلََذا اْل ُق ْرآَ ِف
اؿ الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َخاش َعةً....
َوم ْن آَيَاتو أَن َ
َّك تَػَرى ْاْل َْر َ

5
596-95

26

564-591-588-575

69

447-288-694

 -سورة الشورى -

ِ
ك قُػ ْرآَنًا َعَربِيِّا.....
ك أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
َوَك َذل َ
ِِ
اب....
َوتَػَرى الظَّالم َ
ي لَ َّما َرأ َُوا الْ َع َذ َ
ِ
وحا ِم ْن أ َْم ِرنَا....
ك أ َْو َحْيػنَا إِلَْي َ
َوَك َذل َ
ك ُر ً
855

7

92

44

419

12

566

 سورة الزخرؼ -فَػلَ َّما آَ َس ُفونَا انْػتَػ َق ْمنَا ِمْنػ ُه ْم...
ب ابْ ُن َم ْرََمي َمثًََل....
َولَ َّما ُ
ض ِر َ
صبُّوا فَػ ْو َؽ َرأْ ِس ِو...
ُّتَّ ُ
ت الْ َع ِز ُيز....
ذُ ْؽ إِن َ
َّك أَنْ َ
ت َم ِن َّاَّتَ َذ إِ ََلَوُ َى َواهُ....
أَفَػَرأَيْ َ
ِ ِ
يل إِ َّف َو ْع َد اللَّ ِو َح ّّق....
َوإ َذا ق َ
رس ُ ِ َّ ِ
ين َم َعوُ...
َُ
وؿ اللَّو َوالذ َ
َّ ِ
وـ ِم ْن قَػ ْوٍـ...
ين آَ َمنُوا ََل يَ ْس َخ ْر قَ ٌ
يَا أَيُّػ َها الذ َ
ِ
الر ْْحَن بِالْغَْي ِ
ب...
َم ْن َخش َي َّ َ
إِ َّف ِٓت ذَلِ ِ ِ
ب ....
َ
ك لَذ ْكَرى ل َم ْن َكا َف لَوُ قَػ ْل ٌ
ص ِاد ٌؽ.....
إَِّٔمَا تُ َ
وع ُدو َف لَ َ
وِٓت أَنْػ ُف ِس ُكم أَفَََل تُػب ِ
ص ُرو َف....
ْ
ْ
َ
ِ
ت َو ْج َه َها....
ص َّك ْ
صَّرةٍ فَ َ
فَأَ ْقػبَػلَت ْامَرأَتُوُ ِٓت َ
وسى إِ ْذ أ َْر َس ْلنَاهُ.............
َوِٓت ُم َ

11

659

17

28

 سورة الدخاف -48

441

49

429

 سورة اِلاثية -26

99

62

244

 سورة الفتح -29

247

 سورة اْلجرات -55

222

 سورة ؽ -66

88

67

95-88-514

 سورة الذاريات -6-1

665

25

551

29

444

49-68

665

 -سورة الطور -

َما لَوُ ِم ْن َدافِ ٍع...

8-7
855

664

الس َماءُ َم ْوًرا....
ور َّ
يَػ ْوَـ َتَُ ُ
ِ ِ
َّم....
يَػ ْوَـ يُ َد ُّعو َف إ ََل نَار َج َهن َ
ِ
ص بِِو......
أ َْـ يَػ ُقولُو َف َشاعٌر نَػتَػَربَّ ُ
أ َْـ ُخلِ ُقوا ِم ْن َغ ِْري َش ْي ٍء...
اْلَالِ ُقو َف....
أ َْـ ُخلِ ُقوا ِم ْن َغ ِْري َش ْي ٍء أ َْـ ُى ُم ْ
َّاع....
فَػتَػ َوَّؿ َعْنػ ُه ْم يػَ ْوَـ يَ ْدعُ الد ِ
خشَّعا أَبصارىم ٘مَْرجو َف ِمن ْاْلَج َد ِ
اث....
ُ ً ْ َ ُُ ْ ُ ُ َ ْ
ف َكا َف َع َذ ِاّب َونُ ُذ ِر.....
فَ َكْي َ
صًرا....
ص ْر َ
إِنَّا أ َْر َس ْلنَا َعلَْي ِه ْم ِرٗمًا َ
ولَ َق ْد يَ َّس ْرنَا الْ ُق ْرآَ َف لِ ّْ
لذ ْك ِر...
َ
ِ
اى ْم....
َخ ْذنَ ُ
َك َّذبُوا بِآَيَاتنَا ُكلّْ َها فَأ َ

59-9

269

56

292

46-69

291-621

61

599-517

67-61

594

 سورة القمر -6

692

7

286-669-455

56

656

59

664

62

567

42

222

 -سورة الرْحاف -

ض َع الْ ِم َيزا َف....
َو َّ
الس َماءَ َرفَػ َع َها َوَو َ
َي آَََل ِء ربّْ ُكما تُ َك ّْذب ِ
اف
فَبِأ ّْ
َ
َ َ
فَِإ َذا انْ َشق ِ
ت....
َّت َّ
الس َماءُ فَ َكانَ ْ

7

45

56

658-659

67

481

 سورة الواقعة -إِذَا وقَػع ِ
ت الْ َواقِ َعةُ...
ََ

5

س لَِوْقػ َعتِ َها َك ِاذبَةٌ....
لَْي َ
ِ
ضةٌ َرافِ َعةٌ.....
َخاف َ
ِ
ض َر ِّجا....
إِ َذا ُر َّجت ْاْل َْر ُ
وب َّس ِ
اؿ بَ ِّسا.......
ت ْ
اِلِبَ ُ
َُ
ت َىبَاءً ُمْنبَثِّا.....
فَ َكانَ ْ
ِ
اب اْل َمْي َمنَ ِة....
اب اْل َمْي َمنَة َما أ ْ
فَأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
السابِ ُقو َف....
السابِ ُقو َف َّ
َو َّ

-485-471-469-414
196-481-482

2

481-416

6

191-18

4

474-196-416

6-1

672-479-499-498

6

676-469

9-8

198-476-487-196

59

191-477-488

855

ضونَةٍ........
َعلَى ُس ُرٍر َم ْو ُ
وؼ َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌف ُُمَلَّ ُدو َف....
يَطُ ُ
بِأَ ْكو ٍ
يق َوَكأْ ٍ
س...
اب َوأَبَا ِر َ
َ
َّعو َف َعْنػ َها...
صد ُ
ََل يُ َ
ِ
ِ
يما...
ََل يَ ْس َم ُعو َف ف َيها لَ ْغ ًوا َوََل تَأْث ً
إََِّل قِ ًيَل َس ََل ًما َس ََل ًما....
اب الْيَ ِم ِ
اب الْيَ ِم ِ
ي....
ي َما أ ْ
) َوأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
ِٓت ِس ْد ٍر َُْمض ٍ
ود....
ُ
َوفَاكِ َه ٍة َكثِ َريةٍ......
ََل م ْقطُ ٍ
وع ٍة....
وعة َوََل ِمَْنُ َ
َ َ
اى َّن إِنْ َشاءً....
إِنَّا أَنْ َشأْنَ ُ

اى َّن أَبْ َك ًارا.....
فَ َج َع ْلنَ ُ
ّْم ِاؿ
ّْم ِاؿ َما أ ْ
َوأ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
اب الش َ
اب الش َ
ِٓت ََس ٍوـ و َِ
ْحي ٍم....
ُ َ
َوَكانُوا يَػ ُقولُو َف أَئِ َذا ِمْتػنَا َوُكنَّا تُػَرابًا....
لَمجموعو َف إِ ََل ِمي َق ِ
ات يَػ ْوٍـ َم ْعلُ ٍوـ.....
َ ُْ ُ
ُّتَّ إِنَّ ُك ْم أَيُّػ َها الضَّالُّو َف....
اْلَ ِمي ِم....
فَ َشا ِربُو َف َعلَْي ِو ِم َن ْ
َى َذا نػُُزَُلُ ْم يَػ ْوَـ الدّْي ِن....
ب ا َْلِي ِم....
فَ َشا ِربُو َف ُش ْر َ
أَفَػَرأَيْػتُ ْم َما َتُْنُو َف....

اْلَالِ ُقو َف....
أَأَنْػتُ ْم ََّتْلُ ُقونَوُ أ َْـ َْْم ُن ْ

ت......
َْْم ُن قَد َّْرنَا بَػْيػنَ ُك ُم الْ َم ْو َ
ُوَل.....
َولَ َق ْد َعلِ ْمتُ ُم النَّ ْشأََة ْاْل َ
أَفَػَرأَيْػتُ ْم َما َْحت ُرثُو َف.....

الزا ِر ُعو َف....
أَأَنْػتُ ْم تَػ ْزَر ُعونَوُ أ َْـ َْْم ُن َّ

لَ ْو نَ َشاءُ َِلَ َع ْلنَاهُ ُحطَ ًاما......

854

56-51

198

26-57

482

58

462

59

488-466

21

197

26

191-489

28-27

196-489-468

28

489-482-497

64-62

475

66

191-19

61

499-196

67-66

191

42-45

196-468

44-42

156

48-47

198-496-469

19

198

16-15

494-467

11-14

482

17-16

494-472

11

472-466

19-18

196-496-491-469

19

198-196

65-69

496-197

62

199-496

64-66

-496-88-157-469
498-484

64

196

61

498

أَفَػَرأَيْػتُ ُم الْ َماءَ الَّ ِذي تَ ْشَربُو َف.....

69-68

496-127-192

أَأَنْػتُ ْم أَنْػَزلْتُ ُموهُ ِم َن الْ ُم ْزِف أ َْـ َْْم ُن الْ ُمْن ِزلُو َف...

69

196

اجا....
ُج ً
لَ ْو نَ َشاءُ َج َع ْلنَاهُ أ َ
أَفَػرأَيْػتُم الن َّ
ورو َف.....
َّار ال ِِت تُ ُ
َ ُ َ
أَأَنْػتُ ْم أَنْ َشأْ ُُْت َش َجَرتَػ َها أ َْـ َْْم ُن....
فسبح باسم ربك ...
ِ ِ ِ
ُّج ِوـ.....
فَ ََل أُقْس ُم ِبََواق ِع الن ُ
إِنَّوُ لَ ُق ْرآَ ٌف َك ِرميٌ....
ََل ٙمََ ُّسوُ إََِّل الْ ُمطَ َّه ُرو َف.......
اْل ِد ِ
يث أَنْػتُ ْم ُم ْد ِىنُو َف.....
أَفَبِ َه َذا َْ

79

199-498

72-75

195-468

72

196

74

199-499

71

197

85-77

199

79

197

85

198

82

195

86

199-192

81

192

91

198

87-86

466

95-88

482-475

89

191-489-156-196

94-96

196-154

91

194

96

196-194

وَتعلوف رزقكم
فَػلَوََل إِذَا بػلَغَ ِ
وـ....
ت ْ
اْلُلْ ُق َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ب إِلَْيو مْن ُك ْم َولَك ْن....
َوَْْم ُن أَْقػَر ُ
إِ َّف َى َذا ََلُو َح ُّق الْيَ ِق ِ
ي......
َ
ِِ
ي.....
فَػلَ ْوََل إِ ْف ُكْنتُ ْم َغْيػَر َمدين َ
ِ
ي....
فَأ ََّما إِ ْف َكا َف م َن الْ ُم َقَّربِ َ
فَػَرْو ٌح َوَرْٗمَا ٌف َو َجنَّةُ نَعِي ٍم....
فَػنُػزٌؿ ِمن َِ
ْحي ٍم....
ُ ْ
إِ َّف َى َذا ََلُو َح ُّق الْيَ ِق ِ
ي....
َ
ِ
ك الْ َعظي ِم.....
اس ِم َربّْ َ
فَ َسبّْ ْح بِ ْ

ِ
ص َفِّرا ُّتَّ يَ ُكو ُف ُحطَ ًاما...
يج فَػتَػَراهُ ُم ْ
ُّتَّ يَه ُ
اِلَنَّةِ....
اب ْ
اب النَّا ِر َوأ ْ
ََل يَ ْستَ ِوي أ ْ
َص َح ُ
َص َح ُ
لَو أَنْػزلْنَا ى َذا الْ ُقرآَ َف علَى جب ٍل لَرأَيػتو خ ِ
اش ًعا..
ْ َ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ

 سورة اْلديد -29

276

 سورة اْلشر -29
25
 سورة اِلمعة -858

216-196-594

َكمث ِل ِْ
ِ
َس َف ًارا...
ََ
اْل َما ِر َْٗمم ُل أ ْ
ما أَصاب ِمن م ِ
صيبَ ٍة إََِّل بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو.........
َ َ َ ْ ُ
َّ ِ
ين آَ َمنُوا إِ َّف ِم ْن أ َْزَو ِاج ُك ْم....
يَا أَيػُّ َها الذ َ
إَِّٔمَا أ َْم َوالُ ُك ْم َوأ َْوََل ُد ُك ْم فِْتػنَةٌ......
ِ ٍ
ت َع ْن أ َْم ِر َربّْػ َها..........
َوَكأَيّْ ْن م ْن قَػ ْريَة َعتَ ْ

1

666

 سورة التغابن -55

99

54

467

51

467

 سورة الطَلؽ -8

669

 -سورة امللك -

إِذَا أُلْ ُقوا فِ َيها ََِس ُعوا ََلَا َش ِهي ًقا.....

7

425-546

 سورة القلم -إِ َّف لِْلمت َِّقي ِعْن َد رِّْبِم جن ِ
َّات النَّعِي ِم......
ُ َ
َ ْ َ
اد الَّ ِذين َك َفروا لَيػ ْزلِ ُقونَ َ ِ
ِ
صا ِرِى ْم...
ك بأَبْ َ
َوإ ْف يَ َك ُ َ ُ ُ

64

671

15

275

 سورة اْلاقة -اْلَاقَّةُ........
اْلَاقَّةُ َما ْ
ْ
اؿ فَ ُد َّكتا َد َّكةً و ِ
ت ْاْلَرض و ِْ
ْحلَ ِ
و ُِ
اح َدةً....
اِلبَ ُ َ
َ
ْ َُ
َ
فَأ ََّما َم ْن أ ِ
وؿ....
ُوِتَ كِتَابَوُ بِيَ ِمينِ ِو فَػيَػ ُق ُ
َِّن ُم ََل ٍؽ ِح َسابِيَ ْو....
ت أ ّْ
إِ ِّّْن ظَنَػْن ُ
وأ ََّما َم ْن أ ِ
وؿ.....
ُوِتَ كِتَابَوُ بِ ِش َمالِِو فَػيَػ ُق ُ
َ
َخ ْذنَا ِمْنوُ بِالْيَ ِم ِ
ي....
َْل َ

6-5

487-672

54

672-419

29-59

664-469

29-59

618

21

618

41

468

 سورة املعارج - -سورة نوح -

َوإِ ِّّْن ُكلَّ َما َد َع ْوتػُ ُه ْم لِتَػ ْغ ِفَر ََلُ ْم....

7
855

451

 سورة اِلن -قُل أ ِ
استَ َم َع نَػ َفٌر ِم َن ا ِْلِ ّْن....
ُوح َي إِ ََّ
ِل أَنَّوُ ْ
ْ
َوأَنَّوُ لَ َّما قَ َاـ َعْب ُد اللَّ ِو يَ ْد ُعوهُ....

5

518-588-596

59

588

 سورة املدثر -ِ َّ
َّر.....
إنَّوُ فَكَر َوقَد َ
اؿ إِ ْف َى َذا إََِّل ِس ْحٌر يػُ ْؤثػَ ُر...
فَػ َق َ
ُصلِ ِيو َس َقَر.....
َسأ ْ
َّه ْم ُْحٌُر ُم ْستَػْن ِفَرةٌ....
َكأَنػ ُ

21-58

458

24

575

27-26

672

19

666

 سورة القيامة -َوََل أُْق ِس ُم بِالنَّػ ْف ِ
س اللَّ َّو َامةِ.....
وجوه يػومئِ ٍذ نَ ِ
اضَرةٌ....
ُ ُ ٌ َْ َ
ِ
ك الْيَػ ْوِـ....
اى ُم اللَّوُ َشَّر َذل َ
فَػ َوقَ ُ

2

554

21-22

527-426

 سورة اْلنساف -55

526

 -سورة املرسَلت -

ٍِ ِ
ي....
َويْ ٌل يَػ ْوَمئذ ل ْل ُم َك ّْذبِ َ

51

656-659

 سورة النازعات -الر ِاج َفةُ....
ف َّ
يَػ ْوَـ تَػ ْر ُج ُ
فَِإذَا جاء ِ
ت الطَّ َّامةُ الْ ُكْبػَرى.....
ََ
اؼ َم َق َاـ َربِّْو.....
َوأ ََّما َم ْن َخ َ

7-6

221-214

64

221-266

49

556

 -سورة عبس -

ِٓت صح ٍ
ف ُم َكَّرَمةٍ....
ُُ
فَِإ َذا جاء ِ
اخةُ...
الص َّ
ت َّ
ََ
فَِإ َذا جاء ِ
اخةُ...
الص َّ
ت َّ
ََ
855

56

544

66

221

66

269

يَػ ْوَـ يَِفُّر الْ َم ْرءُ ِم ْن أ َِخ ِيو....
ُو ُجوهٌ يَػ ْوَمئِ ٍذ ُم ْس ِفَرةٌ....
و ُّ ِ
َّس.....
َ
الصْب ِح إ َذا تَػنَػف َ
ِ
ِ
ي....
كَر ًاما َكاتبِ َ

َوَما أ َْد َر َاؾ َما يَػ ْوُـ الدّْي ِن.....

فَأ ََّما َم ْن أ ِ
ُوِتَ كِتَابَوُ بِيَ ِمينِ ِو.....
ب ِح َسابًا يَ ِس ًريا....
فَ َس ْو َ
ؼ ُٗمَ َ
اس ُ
ورا....
فَ َس ْو َ
ؼ يَ ْد ُعو ثػُبُ ً

66-64

469

42-68

427

 سورة التكوير -58

89

 سورة اْلنفطار-55

544

58-57

672

 سورة اَلنشقاؽ -51-7

465

8

544-479

56-55

462

-سورة الفجر -

َوالْ َف ْج ِر َولَيَ ٍاؿ َع ْش ٍر
ك بِ َع ٍاد....
ف فَػ َع َل َربُّ َ
أَ ََلْ تَػَر َكْي َ
ِ
ِ
َّ
يم....
َكَل بَل ََل تُ ْكرُمو َف اْليَت َ
اؿ ُحبِّا ََجِّا......
َوُِحتبُّو َف اْل َم َ
ِ
ض َد ِّكا َد ِّكا....
َك ََّل إِذَا ُد َّكت ْاْل َْر ُ
س الْ ُمطْ َمئِنَّةُ.....
يَا أَيػَّتُػ َها النَّػ ْف ُ

6-5

455

54-6

614

69-57

669

29

467

25

648

69-27

554

 سورة الشمس -َو ْاْل َْر ِ
اىا......
ض َوَما طَ َح َ
َونػَ ْف ٍ
س َوَما َس َّو َاىا.....

ورَىا َوتَػ ْق َو َاىا....
فَأَ َْلََم َها فُ ُج َ
ِ
يم فَ ََل تَػ ْق َه ْر.....
فَأ ََّما الْيَت َ

8-6

556

7

551

8

551

 سورة الضحى -9
 سورة الزلزلة -855

461

اؿ ذَ َّرةٍ َخْيػًرا يَػَرهُ....
فَ َم ْن يَػ ْع َم ْل ِمثْػ َق َ
الْ َقا ِر َعةُ َما الْ َقا ِر َعةُ
اش الْمبث ِ
وث....
َّاس َكالْ َفَر ِ َ ْ ُ
يَػ ْوَـ يَ ُكو ُف الن ُ
ت َم َوا ِزينُوُ....
فَأ ََّما َم ْن ثػَ ُقلَ ْ
َوَما أ َْد َر َاؾ َما ِىيَ ْو.....

ؼ تَػ ْعلَ ُمو َف....
َك ََّل َس ْو َ
ِ
َّدهُ.....
الَّذي ََجَ َع َم ًاَل َو َعد َ
نَ ُار اللَّ ِو الْ ُموقَ َدةُ....
قُ ْل يَا أَيػُّ َها الْ َكافُِرو َف.....
اْلَطَ ِ
ب.......
َو ْامَرأَتُوُ َْحَّالَةَ ْ
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َح ٌد...
قُ ْل ُى َو اللَّوُ أ َ

5

ثانيا :فهرس األبيات الشعرية.
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496

البيت الشعري

ذاؾ وَل يػع ِجز من ِ
املوت َربَّو
فَ َ ُ ْ ْ
واْلري تَ ِ
قيت بِِو
َ َُ ُ
زداد منوُ ما لَ َ

املوت َل يَػتَأَبَّ ُق
ولكن أَتاه ُ
كفيك ِمنوُ قَ َّل ما ز ُاد
الشُّر يَ َ
َو َ

الرأي قَبل َش ِ
الش ِ
ُى َو أ ََّوٌؿ َوِى َي امل َح ُّل الثاِّن
جعاف
جاعة ُ
َ
َ ُ َ
َ
ِ
ِ
ِ
رس ِل
العَل
َغدائ ُرىا ُمستَش ِزر ٌ
ات إَِل ُ
ن َوُم َ
تَض ُّل الع َ
قاص ٓت ُمثَػ ًّ
ِ
ِ
فاْحاً وم ِ
رسناً ُم َسَّرجا .
َوُمقلَةً َوحاجبا ُمَز َّججا َو َ َ
مت بِِو بِناءً مشمخرا
َو َخر مضرجاً بِ َدٍـ َكأَِّن
َى َد ُ
اْلوؿ
اْلمد هلل ّْ
العلي اْلجلل الواحد الفرد القدمي ّ
أََل َل أَرى اِثنَي أَحسن شيمةً على ح َد ِ
الدى ِر ِم ِّن َوِمن َُج ِل
ثاف َ
َ َ
ََ َ
ِ
مبارُؾ ِ
يف النَ َسب
اَلس ِم أَ َغُّر اللَ َقب
رمي اِل ِر ّشى َشر ُ
َك ُ
ُ َ
ِ
ِ
الش ِ
الدما
مس أَو َُت ِطَر َ
جاب َ
إِذا ما َغضبنا َغضبَةً ُم َ
ض ِريَّةً َىتَكنا ح َ
ذُرى ِم ٍَ
صلّى َعلَينا َو َسلَّما
إِذا ما أ ََعرنا َسيّْداً ِمن قَبيلَ ٍة
نِب َ
اْلل على الزيت
ربابة ربة البيت
تصب ّ
َلا عشر دجاجات وديك حسن الصوت
ِ
التبك ِري
بل اَلَج ِري
إِف َ
جاح ٓت َ
بَ ّْكرا صاح ََّ
ذاؾ النَ َ
يب قَ َ
َّما ِ
يف ِ
وَل يػْنج إَِل ج ْفن س ٍ
ومْئػَزَرا
ساَلٌ والنَّػ ْفس ِمْنو بِ ِشدقِ ِو
َ
َ ُ َ َ َ
كادت النَّػ ْفس أَ ْف تفيض علَي ِو إِ ْذ ثػَوى ح ْشو ريطٍَة وبػر ِ
ود
َ
َْ
َ َ َ َْ ُُ
ِ ُّ ِ ِ
ِ
ِ
وسنَا ولَْي َس ْ
يل على َح ّْد الظُّبَّات نػُ ُف ُ
ت َعلى َغ ْري الظبَات تَسيلُ
تَس ُ
ِ
ِ
أَيَ ْستَػ ْرِج ُع ُّ
العْي ِ
ورىا
ش فُ ْس َحةٌ
َيؤام ُر نَػ ْف َسْيو  ،وٓت َ
الذ ْؤبَا َف أ َْـ َل يَطُ ُ
عمرؾ ما ِع ْشت ِ
آخَر اْلَبَ ِد
ت قائِلَها
َ
َلْ تَ ْد ِر ما َل  ،ولَ ْس َ
َُْ
ِ
ِ
ُختِها  ،وَل تَ َك ِد
ك ِمََُْتياً
َوَلْ تُػ َؤام ْر نَػ ْف َسْي َ
ف َيها وٓت أ ْ
ِ
كل غُ َّمى َِت ُاِبا
ابن َِْب َد ٍؿ ََِت ْد فَػَرجاً ِم ْن ّْ
فس قالت  :ائْت َ
فَػنَػ ْف َس َ
اي نَ ٌ
ونَػ ْفس تقوؿ  :اجه ْد ّماحك َ ،ل تَ ُكن َكخ ِ
ضابُػ َها
اضبَ ٍة َل يػُ ْغ ِن َعْنها ِخ َ
ْ َ
َْ
ٌ

َس ُه ِمو الِت َل تػُلْغَ ِ
ب
اب َرمى َْحاطَةَ قَػ ْل ِبو
لَْي َ
َع ْم ٌرو بأ ْ
ت الغُر َ
ؼ با ِْلنْساف أَطْوارا
ب إَِلَّ ِم ْن تَػ َقلُّبو
و َّ
ص ِر ُ
ي يَ ْ
الرأْ ُ
ما َُسّْ َي ال َق ْل ُ
ِ
ىر فانِيا
فوس ُهم َوأَموا َُلُم َوَل أَرى َ
الناس تَفن نُ ُ
الد َ
ِل أ ََّف َ
بَدا َ
َف املنايا ََلم ر ِ
اص َده
َعمام ُهم
صي بَِ َّ
بِأ َّ َ ُ
أ َُو ّ
ِن َوأ َ
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القائل

الصفحة

اْلعشى

2

اْلفوه اْلودي

45

املتنيب

49

امرؤ القيس

46

رؤبة بن العجاج
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بشر بن عوانة

44

أبو ّمم

46

َجيل

44

املتنيب

41

بشار بن برد
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بشار بن برد

11

بشار بن برد

61

أبو خراش

77

َل نعثر لو على قائل

77

السموأؿ

78
78

الطوسي

78

َل نعثر لو على قائل

79

َل نعثر لو عن قائل

89

َل نعثر لو عن قائل

89

زىري

98

عبيد بن اْلبرص

98

ََلا م َّدةٌ فَػنفوس العِ ِ
إِلَيها وإِف جهدوا ِ
قاص َده
باد
َ ََ
ُ ُ ُ
ِ ِ
ت ما كانَ ِ
ت العائِ َده
شت ما َسَّرِّن
َوإِف ِم ُّ
فَػ َواللَو إِف ع ُ
ِ
ِ
ِ
امرؤ القيس
َقوـ فَأَلبِسا
َوما خ ُ
يح اْلَياة َكما أَرى تَ ُ
ضيق ذراعي أَف أ َ
فت تَِب َ
ِ
َّ
ط أَن ُفسا
فس تُساقِ ُ
وت ََج َيعةً
فس ََت ُ
َولَكنَّها نَ ٌ
فَػلَو أََّنا نَ ٌ
عنَتة
كات أَىلَها
فوس ُسبلَها
َوإَِّٔما تَلقى النُ
إِ َّف املنايا ُمد ِر ٌ
َ
َ
يا َع ِ
ذو اْلصبع العدواِّن
صِت
شيمِت َوَمن َق َ
مرو إف َل تَ َدع َ
ُ
ِ
اَلامةُ اس ُقوِّن
يث تَ ُ
يك َح ُ
أُضر َ
قوؿ َ
يعفر النّهشلي
املخارـ يرقياف سوادي
يُوٓت
وؼ كَلٕما
إف املنيّةَ واْلتُ َ
َ
لن يرضيا مِن وفاء ر ٍ
من د ِ
وف نَفسي طارٓت وتَِلدى
ىينة
ُ
َ
ََ
َى ِل النَ ِ
لبيد
َشه ِر
عارةٌ
عار فَػتَأِت َرَِّبا فَر َط أ ُ
تُ ُ
فس إَّل ُم َتعةٌ ُمستَ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
اْلصي بن اْلماـ املري
ثل أَف أَتَػ َقدَّما
رت أَستَبقي اْلَيا َة فَػلَم أَجد
تَأ َّ
َخ ُ
لنَفسي َحيا ًة م َ
ِم ِثل دِـ ِ
زىري
وؽ شا ِرُِبا
بيح إِذا
الشاد ِف ال َذ ِ
َؽ ِمنها الر ُاو َ
أَتأ َ
َ
ف صالِبُها
ِمنها ُْحَيّاً َوَك َّ
َدبَّت َدبيباً َح َّّت ََّتََّونَوُ
عما تَراه ي ُك ُّ ِ
أََجَ َع ٓت النَ ِ
فس ما يُغالِبُها
ف َمنط َقوُ
َّ ُ َ
ِ
زىري
سك
اح َور ُاو ٌ
وؽ َوِم ٌ
تُػ َع ُّل بِو ُج ُ
ََلُم ر ٌ
لود ُى ُم َوماءُ
ِ
ي قَتلى قَد أُصيبَت
َتََ ّشى بَ َ
نُ ُ
فوس ُه ُم َوََل ُِتَرؽ دماءُ
الشِن
الطبائع
يَ َدعو وتغلبو عليو
ومن يقَتؼ خلقاً سوى خلق نفسو
اْلعور ّ
ُ
ومن يػبت ِد ْع ما ليس من ِخي ِم نَػ ْف ِس ِو َ د ْعو ويػ ْغلِبو على النَّػ ْف ِ ِ
حاُت الطائي
يم َها
َْ َ
َ ُ َ ُْ
سخ ُ
ِ
العباس بن مرداس
ف أَو أُبَػلّْغُها ُمناىا
توؽ إَِل املعاِل
فس تَ ُ
َستَتل ُ
َوِل نَ ٌ
َ
ِ
النمر بن تولب
فس ِيو َكما َز َعما
أَما َخليلي فَِإ ِّّن لَ ُ
عجلُوُ
ست ُم َ
َح َّّت يُؤامَر نَ َ
نَفس لَو ِمن نُ ِ ِ ِ
صاْلةٌ نُعطي اِلزيل ونَفس تُ ِ
رض ُع الغَنَما
ٌ ُ
فوس ال َقوـ َ
َ َ ٌ
ِ
ِ
َترُؾ نَفس البُ ِ
حاُت الطائي
خل َل أَستَشريُىا
طيعِن
فس اِلود َح َّّت تُ َ
َوأ ُ
َ
أُشاوُر نَ َ
أ َِعذِّن ر ّْ ِ
فس أ ِ
َوِمن نَ ٍ
النمر بن تولب
ُعاِلُها ِعَلج
ص ٍر َوع ٍي
ب من َح َ
َ
فَِإ َّف لِمضمر ِ
ِ
حاجات نَفسي فَاِ ِ
ات النَ ِ
اجا
عص َم ِّن
َوِمن
فس َح َ
ُ َ
عبد اهلل بن معاوية
قص ُر دو َف ُمبلَغِ ِه َّن ماِل
توؽ إَِل أُموٍر
أَرى نَفسي تَ ُ
َويَ ُ
فَػنَفسي َل تُطا ِو ُعِن بِبُ ٍ
َوماِل َل يػُبَػلّْغُِن فَعاِل
خل
ِِ
ض اْلُلُ ِق سحيم عبد بِن ْلسحاس
نت َعبداً فَنفسي ُحَّرةٌ َكَرماً
إف ُك ُ
َبي ُ
َسوَد اللَوف إ ِّّن أ َ
أَو أ َ

الِب ساعة دناءة نفس ٓت مخوؿ من ال ّذكر .
بررت وَل يستأىل َّ
َ
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أبو دؤاد اْليادي

99
99
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599
599

595
596
596
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594
594
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591
591
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ِ
ِ
رض َسلِم
ب املاؿ إِذا الع ُ
َعطَ َ
إِ َّف خري ِ
املاؿ ما أ َّدى ّْ
الذ َمم
ََ
ِ
أ ََعُّزُى ُم َحيّاً َعلَي ِهم َوىالكا
ِ
فس يَأساً ُّتَّ تَسَلىا
َوتُضم ُر النَ ُ
ُعنَ َيزةٍ
َعلى َرغبَ ٍة لَو َش َّد نَفسي

ب النَ ِ
فس بِِو
َل يُباِل طَيّْ ُ
َجع ُل َ
املاؿ لِعِرضي ُجنَّةً
أ َ
ِِبَ ِريُك ُم نَفساً َو َخريُُك ُم أَباً
َقوؿ فِر ٌ ِ
َكيما أ ُ
اؽ َل لقاءَ لَوُ
وـ
َشر ُ
فت يَ ُ
لَ َعمري لَ َقد أ َ
َمر ُيرىا
كف َشيئاً َل ي ِ
ومَّت ما ي ِ
ضع
قَد َكفاِّن اللَوُ ما ٓت نَػ َف َس ِو
ُ
َ
ََ

لَما بدا ِ ِ
َوََل يَ ُكن ِلِِراحي ِمن ُك ُم آسي
يب أَن ُف ِس ُكم
ِل من ُكم َغ ُ
ّ َ َ
ِ
لحّْر َك ِ
الياس
عت يَأساً ُمبيناً ِمن نَوالِ ُك ُم
َزم ُ
َولَن تَرى طا ِرداً ل ُ
أَ
ِ
ِ
ئت أَو
فس َح َّّت ََت َاوَزت ُمناىا فَأَعط اآل َف إِف ش َ
فَما ِز َ
لت تُعطي النَ َ
َد ِع
أَيَّػتُها النَفس أ ِ
ِ َّ
ين قَد َوقَعا
ََجلي َجَزعا
إ َّف الذي َحت َذر َ
ُ
أأذكرت نفسك ما لن يعودا فهاج التّذ ّكر قلبا عميدا

املثقب العبدي

596

لبيد

596

ّمبة بن جنادة

596

اْلحوص الكَلّب

596

سويد بن أّب كاىل
اليشكري

597

اْلطيئة

597

اْلطيئة

597

أوس بن حجر

597

امرؤ القيس

598

ينسب َلمرأة من طيء

598

ورجيت نفسا راث عنها إيّاِبا
ب عيِن نصبها واكتئاِبا
ّ
تَ َّأو َ
حَّت أبػاف كذاِبػا
أعلل نفسي باملَر َّجم غيبو
وكاذبتها َّ
ُ
ِ
ٍ
أقوؿ ِ
أبو جلدة اليشكري
خلف
مالك
ٓت
ع
مسم
ن
م
كاف
قد
ة
ي
ز
وتع
تأساء
ٍ
ُ
للنفس ً ً
ُ
قاؿ ِ
طرفة
َفديك ِمنها َوأَفتَدي
صاحيب
َعلى ِمثلِها أَمضي إِذا َ
أََل لَيتَِن أ َ
و َ ِِ
ُمصاباً َولَو أَمسى َعلى َغ ِري
فس َخوفاً َوخالَوُ
َ
جاشت إلَيو النَ ُ
مرصدِ
َ َ
َّ
امرؤ القيس
إف اْلليط نَأْ َو َؾ باْلمس واستيقنت بفراقهم نفسي.
ِمن اْل ِ
قطري بن فجاءة
ك لَن تُراعي
أ ُ
طارت َشعاعاً
َبطاؿ َوٗمَ َ
َ
َقوؿ ََلا َوقَد َ
ِ
ما عاتَب اْلَّر ال َكرمي َكنَ ِ
لبيد
ليس الصالِ ُح
فس ِو
َ
َ ُ
َواملَرءُ يُصل ُحوُ اِلَ ُ
ٍ
حلَفت فَػلَم أ ِ ِ
النابغة الذبياِّن
ىو طائِ ُع
ك ريبَةً
َترؾ لنَفس َ
َ ُ
َوَىل يَ َأَثَن ذو أ َُّمة َو َ
ُ
عنَتة
يك َعنتَػَر
قمها
قيل ال َفوا ِر ِس َو َ
َولَ َقد َشفى نَفسي َوأ َ
ب ُس َ
َذى َ
ُ
أِ
َقدِـ
عمرو بن شأس اْلسدي
إِذا َلقَيتَها َل يَشتَفينا
فسوُ فيها نُفوساً
َوكانَت نَ ُ
والنَفس ر ِ
فَِإذا تُػَرُّد إَِل قَ ٍ
أبو ذؤيب اَلذِل
ليل تَقنَ ُع
اغبِةٌ إِذا َر َّغبتَها
َ ُ
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599
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فَفي صالِح اْل ِ
فسك
َعماؿ نَ َ

َوما املرءُ إَِّل َح ُ
فسوُ
يث َٖم َع ُل نَ َ
ِ َ
جع ِل
فَا َ
إِّن امرؤ مكرـ نفسي ومتّئد من أف إقاذعها حَّت أجازيها
أ ِ
يوج ُد لِلنَ ِ
فس ََثَن
َنت َسلمى َى ُّم نَفسي فَاِذ ُكري
لم َل َ
َس ُ
ِ ِ
ضر َغ ِد
ك شاكٌِر
فَ َذرِّن َو ُخلقي إِنَِّن لَ َ
َولَو َح َّل بَيِت نائياً ع َند َ
فَأَنت ُُم َّو ٌ ِ
أََل أَبلِغ أَبا ُسفيا َف َع ِّن
َ َ
ؼ َٓم ٌ
ب َىواءُ
يت جارِ
َف ِمشيتَها ِمن ب ِ
يث َوَل َع َج ُل
ر
م
ا
ِت
ُّ
السحابَِة َل َر ٌ
َ
َ
َكأ َّ َ
َ
َ
ِ
ش لَ ْو أ ََّف ال َف ََّت َح َجٌر تَػْنبُو اْلَواد ُ
ث َعْنوُ َوْى َو َم ْل ُموـُ
العْي َ
ب َ
َما أَطْيَ َ
َوما تَن ُق ِ
ىر يَن َف ِد
يش َكنزاً ناقِصاً ُك َّل لَيلَ ٍة
اـ َو َ
ص اْلَيّ ُ
الع َ
أَرى َ
الد ُ
ِ
ك يَسأَِـ
كاليف اْلَياةِ َوَمن يَعِش
اني َحوَلً َل أَبا لَ َ
مت تَ َ
ََث َ
َسئ ُ
فلم ينطق الديك حَّت مألت ** كؤب الدناف لو فاستدارا
ّت َل ينزفوف عنها ولكن *** يذىب اَلم عنهم والغليل
اع ِ
ِ
إ َّف اْلدائِق ٓت اِلِ ِ
ضود
ناف ظَليلَةٌ
درىا َُم ُ
َ َ
بس ُ
فيها ال َكو ُ

ثالثا  :فهرس الموضوعات.
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َتيم بن مقبل
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طرفة
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زىري
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عبد اهلل بن رواحة
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الصلت
أمية بن أّب ّ
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