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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مهاد نظري
مفهوم السرد. 
مفهوم الوصف.

التداخل بني السرد والوصف.
السرد الوصفي. 

الدراسة األسلوبية والسرد الوصفي القرآين.

مفهوم الرسد:

اللغوي  مبفهوميه  السرد  استكناه  حماولة  من  بّد  ال  بدءًا، 
واالصطالحي. فبالرجوع إىل معاجم اللغة العربية جند أّن كلمة 

السرد تتمظهر مبعاٍن متعددة، سننتقي منها ما يوائم موضوعنا. 

تقدمُة شيء  اللغة:  السرد يف  أّن  لسانه  ابن منظور يف  يذكر 
إىل شيٍء تأيت به ُمتسقًا بعضه يف أثر بعض متتابعًا. َسَرَد احلديث 
وحنوه يسرده سردًا إذا تابعه. وفالن يسرد احلديث سردًا إذا كان 
له. ويف صفة كالمه: مل يكن يسرد احلديث سردًا  السياق  جّيد 
أي يتابعه ويستعجل فيه. وسرَد القرآن: تابع قراءته يف َحْدٍر منه. 

والسرد: املتتابع. وسرَد فالن الصوم إذا واالُه وتابعه(1). 
ففي  آنفًا.  املذكور  املعىن  عن  املعاجم خترج  بقية  تكاد  وال 
معجم العني جند اخلليل يقول: سرَد القراءة واحلديث يسرده سردًا، 
أي يتابع بعضه بعضًا(2). وجند ابن فارس يقول يف مقاييس اللغة: 

(1) لسان العرب، مادة َسَردَ)، ابن منظور، دار صادر، بيروت، ط1، 2000، 
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مهدي  الدكتور  تحقيق:  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل  العين،  كتاب   (2)
المخزومي، والدكتور إبراهيم السامرائي، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، 

اخلالصة:
هتدف هذه الدراسة اىل حتقيق ثالثة اهداف شغل كل واحد منها اهتمام الباجث 

1-دراسة السرد الوضعي يف القران الكرمي : فكما معلوم ان السرد ينقسم اللى نوعيني : سرد قصصي , وسرد وضعي . 
وقد ورد كال النوعيني من السرد يف القران الكرمي . ويف الوقت الذي درس فيه السرد القصصي دراسات عديدة , والسيما 
يف جمال الدراسات االكادميية , فان السرد الوضعي القراين  مل حيض – حسب علمنا – بدراسة متخصصة . فكان هذا 

االمر حافزا على اختيار هذا املوضوع .
2- دراسة اساليب القران الكرمي , والتدبري يف اياته البينات , وانعام النظر يف قيمها الصوتية , ومستوياهتا التركيبية 
والداللية , ال نبتغي من ذلك اال خدمة كتاب اهلل العزيز , واالنتفاع العلمي جراء مدارسة االسلوب القراين املعجز , 

والتدبر يف اياته الكرميات .
3- الخيض على القارى املطلع مقدار التطور احلاصل يف ميدان دراسة السرديات كالرواية مثال , فقد اجتهد عدد 
كبري من الدارسني العرب والعراقيني يف هذا احملال من الدراسة , وفد اعتمد الكثري منهم على املناهج النقدية احلديثة , 

وعلى اراء النقاد االجانب يف دراسة السرديات , وطوروها , واجتهدوا يف تطبيقها على السرديات العربية .
ويف الوقت الذي نثمن فيه جهود هؤالء النفاد فيدراسة السرد العريب . فاننا نرى ان دراسة النص القراين الذي كان من 
اهم النصوص السردية يف اللغة العربية , واقدسها , واقدمها , وعلى مستوى عال من الفصاحة والبالغة واالعجاز ميكن ان 

يكون جماال يف لدراستنا   وميكن ان نتواصل عن طريق دراسته اىل خصائص السرد القراين .
ومنه السرد الوضعي .

انطوت الدراسة على مهاد نظري وأربعة فصول ، وأحلقناها خبامتة عرضنا فيها الهم النتائج اليت توصلنا إليها . 
كان هدف املهاد النظري بيان مفهوم السرد , ومفهوم الوصف قدميا وحديثا , وبيان حدود التداخل بينهما , ومن مث 
دمج السرد والوصف يف مصطلح ) السرد الوضعي (   وبعد ان عرضنا ألراء من سبقنا من النقاد يف هذا املضمار , وبناء على 
التأسيس الذي قدمناه فاننا قمنا باجتراح مصطلح ) السرد الوضعي القراين ( , وعملنا على تأصيله , وبيان مميزاته اليت 

تظمر بواسطتها يف النص القراين .
درسنا يف هذا الفصل األول الذي عنوناه بـ) مستويات توجيه السرد الوصفي القراين( موجهات السرد الوضعي القراين 
وهي : القصدية , واالفهامية والفهم , ودرسنا مستويات السرد الوضعي القراين الستة اليت متظهرت لنا بعد استقراء 

لنصوص القران الكرمي قراءة دقيقة ومتأنية . وهذه املستويات هي :
1-الترغيب والتذهيب .

مستويات السـرد الوصفـــــــــي القرآني
دراسة أسلوبية

  د. طالل خليفة سلامن
    رئيس قسم اللغة العربية كلية الرتبية للبنات- جامعة بغداد

2- وصف قدرة اهلل تعاىل وآياته يف الكون .
3- وصف أحوال يوم القيامة ومشاهدهتا. 

4- وصف أحوال الناس .
5- التشريع .

6- وصف القران الكرمي .
اهتم الفصل الثاين بدراسة املستوى الصويت , فقد قدمنا له بتوطئة عن اإليقاع والصوت , وأمهية صفات احلروف يف 
جتسيد األفعال واإلحداث , وانقسم الفصل على أربعة مباحث هي : التكرار , والفاصلة , والتجانس , والتوازي , وبينا اثر 

هذه املنبهات األسلوبية يف إبراز املستوى الصويت , ويف جذب انتباه املتلقي .
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من جانب آخر ويف حماولة استجالء التعاريف االصطالحية 
واألخبار،  األحداث  قص  حول  تتمحور  سنجدها  فإننا  للسرد 
سواء  لغوية،  إىل صورة  احلقيقية  من صورهتا  ونقلها  وحكايتها 
أكان هذا القص حقيقة أم خيااًل، وهو الطريقة اليت خيتارها املبدع 
أو املرسل ليعرض من خالهلا احلدث إىل املتلقي أو املرَسل إليه. 

أّما التعريف األول للسرد عند عبد امللك مرتاض فإننا ال جنده 
خيتص بالسرد الروائي، وقص األحداث، وإّنما ينحو به حنوًا عامًا، 
فهوـ  حسب تعبريهـ  التتابع املاضي على وترية واحدة، فقد يكون 
هذا التتابع يف سرد األحداث وعرضها، وقد يكون لسرد الصفات 
اليت حياول السارد أن يضفيها على موصوفه؛ ليبني صفاته اليت ميتاز 
هبا، أو غري ذلك من السرود األخرى. على حني رّكز فان ديك يف 
تعريفه للسرد على كلمة الوصف، حيث ابتدأ التعريف هبا. فالسرد 
ـ حسب ما يرى ـ هو وصف أفعال ُيلتمس فيه لكل موصوف 
فاعاًل وقصدًا وحالة. فالسارد يصف أفعال الشخصيات وأحواهلا، 
وما تقوم به من أفعال سردية تشكل جممل أحداث العمل السردي، 
وهذه األحداث يقوم هبا أشخاص معينون يف زمان معني ومكان 

معني. 
ومل  السردي،  للنص  تعريفه  يف  توسع  فقد  كَرْي  مارتن  أما 
يقصره على القصة واحلكاية فقط، بل امتد ليشمل سرد احلقائق 
مهما كان نوعها، سواء أكانت حقائق تارخيية أم أحداثًا أو صفاٍت 

ألشخاص أو أماكن، أو أي نوع من احلقائق.
مل يبتعد التعريف األخري عن تعريف فان ديك، إذ ورد فيه أّن 
النص السردي يروي ويصف حدثًا أو تتابع أحداث، فهوـ  إذنـ  

يركز على وصف األحداث بكل أنواعها. 

مفهوم الوصف

اللغوي للوصف: ووصف الشيء  ابن منظور يف املعىن  يقول 
والصفة  املصدر  الوصف  حاّله...وقيل:  وصفًة:  وصفًا  وعليه  له 
احللية. الوصف وصفك الشيء حبليته ونعته. وتواصفوا الشيء من 
ْحَمُن اْلُمْسَتَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن  الوصف. وقوله عزَّ وجّل: َوَربَُّنا الرَّ

الشيء،  واستوصفه  الكذب،  من  تصفونه  ما  أراد  االنبياء/112، 
سأله أن يصفه له. واتصف الشيء أمكن وصفه(1).

وجاء يف أساس البالغة: وصفته وصفًا وصفًة، وله أوصاف 
وصفات حسنة. وتواصفوا بالكرم، وهو شيء موصوف ومتواصف 

ومتصف(2).
وقال صاحب القاموس املحيط: ووصفه يصفه وصفًا وصفًة 
والوّصاف  السرية.  لشيء من حسن  واملهر توجه  فاّتصف،  نعته 
لبعض،  بعضهم  وصفه  الشيء  وتواصفوا  بالوصف.  العارف 

واستوصفه لدائه: سأله أن يصف له ما يتعاجل به(3). 
أّما الوصف مصطلحًا فكان أول من تناول احلديث فيه قدامة 
بن جعفر حيث عّرفه بقوله: الوصف إّنما هو ذكر الشيء مبا فيه 
من األحوال واهليئات، وملّا كان أكثر وصف الشعراء إّنما يقع على 
األشياء املركبة من ضروب املعاين، كان أحسنهم وصفًا من أتى 
يف شعره بأكثر املعاين اليت املوصوف مركب منها، مث بأظهرها فيه، 

وأوالها؛ حّتى حيكيه بشعره، وميثله للحس بنعته(4).
ويعّرف أبو احلسني الكاتب الوصف بقوله: وأّما الوصف فهو 
ذكر بعض األشياء اليت ختص الشيء، وليست ثابتة على حّد، كما 
يقال يف الدار: الواسعة، أو الضّيقة، أو املبنية باجلص واآلجر، وكما 
يقال يف الرجل: الطويل األمسر األقىن، وكّل هذه أوصاف ال تأيت 
على احلد بل يشرك املوصوف هبا غريه فيها، ومثل ذلك التحلية 
اليت تستعملها الكتاب واحلكام فيمن يعرفوه بامسه وعينه ونسبه، 

فيكون من االحتياط إذا مل جيدوا سبياًل إىل غري ذلك(5). 
عن  حبثًا  احلديثة  النقد  وكتب  املعاجم  صفحات  قلبنا  إذا 
ورد يف  فقد  تعريفاته.  من  الكثري  فإننا سنجد  الوصف  مصطلح 
معجم املصطلحات العربية أّن الوصف: إنشاء ُيراد به إعطاء صورة 

(1) لسان العرب، مادة وصف، 15/ 213. 
(2) أساس البالغة، 687. 

(3) القاموس المحيط، 3/ 204، فصل الواو باب الفاء. 
(4) نقد الشعر، قدامة بن جعفر، تحقيق: كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، 

القاهرة، ط3، 118ـ 119. 
(5) البرهان في وجوه البيان، أبو الحسين الكاتب، تقديم وتحقيق: الدكتور 

حفني محمد شرف، مكتبة الشباب، القاهرة، 70. 

سرد: يدّل على توايل أشياء كثرية يتصل بعضها ببعض(1). ويقول 
والقراءة: جاء هبما  البالغة: سرد احلديث  الزخمشري يف أساس 
على ِوالء. وماٍش ِمْسَرد: يتابع خطاه يف مشيه(2).ويقول الفريوز 

آبادي: إّن السرد جودة سياق احلديث، ومتابعة الصوم(3). 
إذا تركنا املعاجم القدمية، ومّيمنا أبصارنا حنو معاجم املصطلحات 
احلديثة، وكتب النقد احلديث؛ لنستكنه املعىن االصطالحي للسرد، 
تعريفه يف  يرد  املصطلح، حيث  هلذا  عديدة  تعريفاٍت  جند  فإنّنا 
السرد:  يأيت:  كما  واألدب  اللغة  يف  العربية  املصطلحات  معجم 
هو املصطلح العام الذي يشتمل على قصِّ حدٍث أو أحداث، أو 
خرب أو أخبار سواء أكان ذلك من صميم احلقيقة أم من ابتكار 
اخليال(4). وعّرفه الدكتور عز الدين إمساعيل بقوله: نقل احلادثة 
من صورهتا الواقعية إىل صورة لغوية(5). أّما الدكتور عبد امللك 
مرتاض فإّنه بعقليته النقدية املتفتحة حياول أن يعّرف السرد بأكثر 
من تعريف. فيقول فيه: هو التتابع املاضي على وترية واحدة(6)، 
مث يقول مرة ثانية: هو الطريقة اليت خيتارها الروائي أو القاص أو 
حّتى املبدع الشعيب احلاكي ليقدم هبا احلدث إىل املتلقي. فكأّن 
السرد إذن هو نسيج الكالم، ولكن يف صورة حكي. وهبذا املفهوم 
يعود السرد إىل معناه القدمي، حيث متيل املعاجم العربية إىل تقدميه 

مبعىن النسج أيضًا(7). 
ويعّرف الناقد فان ديك السرد بأّنه: وصف أفعال ُيلتمس فيه 
لكل موصوٍف فاعاًل وقصدًا وحالًة وعاملًا ممكنًا وتبّداًل وغاية، 
هبا،  املتصلة  والظروف  والشعورية  الذهنية  احلاالت  عن  فضاًل 
فالتنافذ قائم بني عملييت اإلرسال والتلقي؛ ألّن السلسلة اللفظية 
املشفرة اليت يرسلها املؤلف، يقوم املتلقي حبّلها يف ضوء السياق 

الثقايف(8). 
وحني نأيت إىل النص السردي فإننا ُنواَجه بعدد من التعريفات، 

1984، 7/ 226، باب السين والدال والراء. 
(1) معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السالم هارون، دار 

الفكر للطباعة والنشر، 3/ 157، باب السين والراء وما يثلثهما. 
(2) أساس البالغة، الزمخشري، دار صادر، بيروت، 1399هـ ـ 1979م، 

 .292
(3) القاموس المحيط، الفيروزآبادي، 1/ 301، فصل السين باب الدال. 

وكامل  وهبة  مجدي  واألدب،  اللغة  في  العربية  المصطلحات  معجم   (4)
المهندس، مكتبة لبنان، بيروت، ط2، 1984، 198. 

(5) األدب وفنونه، عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، ط6، 187. 
الملك  عبد  بغداد،  حّمال  لحكاية  سيميائية  دراسة  وليلة،  ليلة  ألف   (6)

مرتاض، ديوان المطبوعات الجامعية، 1993، 83. 
(7) نفسه، 84. 

(8) النص بنياته ووظائفه، مدخل أولي إلى علم النص، فان ديك، ترجمة 
اهلل  عبد  الدكتور  العربي،  السرد  موسوعة  عن:  نقاًل  العمري،  محمد 
 ،2005 ط1،  بيروت،  والنشر،  للدراسات  العربية  المؤسسة  إبراهيم، 

 .13

فيعّرفه مارتن كَرْي Martin Gray بأّنه: قصة، حكاية، أو سرد 
سيتضح  رواية  مثاًل  سرد،  أي  دراسة  عند  يقول:  مث  حلقائق(9). 
مباشرة أنّها مؤلفة من أنواع خمتلفة من الكتابة السردية، وبنسب 
خمتلفة. ممكن أن حتتوي الرواية على حدٍث مسرحي متثيلي، وصف 
ألشخاص أو أماكن، حمادثة، تقرير مكّثف عن أحداث املاضي، 
تفكري الكاتب أو أحد الشخصيات، تعليق عام، وكتابة جمازية(10). 
يروي  نثر  أو  شعر  بأّنه:  السردي  للنص  آخر  تعريف  ويرد 
يصف حدثًا أو تتابع أحداث، واقعية أو ملّفقة، ويستخدم املصطلح 
السردية من أقصر  النصوص  السرد. تتدرج  يصف مبعىن طريقة 
قهرت،  رأيت،  جئت،  قيصر:  يوليوس  كقول  ألحداث  وصف 
فتحت بلدًا إىل أطول عمل تارخيي كما يف كتاب تدهور وسقوط 
اليوميات،  إىل  إضافة  كبوف،  ألدوارد  الرومانية  االمرباطورية 
قصص الرحالت، الروايات، القصائد القصصية، امللحمة، والقصص 

القصرية، وأشكال أخرى من األدب الروائي(11). 
إّن حماولة إنعام النظر يف التعاريف اللغوية سالفة الذكر جيعلنا 
نعتقد أنّها تركز إمجااًل على املواالة والتتابع واالتساق يف العرض 
السردية من جهة، واملحافظة على مبدأ التقنية املرتبط بالتجويد 

والفنية من جهة ثانية، وهي من السمات السردية املهمة. 
إّن هذه التعاريف نظرت إىل السرد، وما يتصل به من مسائل 
فنية حبتة، ليس على أساس االبعاد اللغوية واملعجمية فحسب، 
مقام  السرد يف  ميوضع  الذي  التقين  املستوى  إىل  جتاوزته  وإّنما 
التبليغية اليت تنشدها احلداثة، كما أّن ما يظهر منها فنيًا ومجاليًا 
حييلنا إىل تناول هيكل النص القرآين بوصفه بنية سردية إفضائية 
يف  والسيما  اإلعجازية،  السردية  متظهراهتا  باستكناه  لنا  تسمح 
معطاها البنائي، أو يف جتلياهتا الداخلية اليت ال يظهرها النص مبجرد 
مالمسته، وإّنما تتبدى بفعل ذهنية املتلقي، وحماولة سرب أغوار 

النص والغوص فيه.(12) 
كما أّن نظرة فاحصة أخرى إىل مداليل التعاريف اللغوية جتعلنا 
نعتقد أّن السرد ال يقتصر على القص واحلكي، وإّنما يتوسع إىل 
سرد احلديث بكل جتلياته املختلفة من وصف وحوار وخطاب، بل 
هو سرد للقراءة أيضًا وذلك بأن تأيت متتابعة متسقة تأخذ بعضها 

برقاب بعض، وتتسق اتساقًا جيدًا. 

 Adictionary of Literary Terms (2 (9)
 By ; Martin Gray , Essex ; Longman Group Limited

 133 .p , 1984 ,
 .133 .Ibid , p (10)

 Gale. Cengag Learning (4 (11)
 http ;// gle. Cengage. com/ Free – resources/ glossary

.no. htm
(12) ينظر: مستويات السرد اإلعجازي في القصة القرآنية، شارف مزاري، 

منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001، 18. 

أّن الوصف:
إنشاء ُيراد به إعطاء صورة ذهنية عن مشهد

أو شخص أو إحساس أو زمان للقارئ أو املستمع.
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والطريقة العالئقية، فطريقة التعيني أو بيان احلال ُيراد هبا أن الوصف 
يقوم على تعيني اخلصائص األساسية للموصوفـ  الشكل، اللون، 
احلجم أو على تعداد أجزائه(1). واستنادًا إىل هذه الطريقة يكتسب 
املوصوف وجوده وهويته؛ ليكون شيئًا متميزًا له جماله اخلاص 

وموقعه يف النص األديب. 
الطريقة الثانية هي الطريقة العالئقية، وتعين بيان العالقة بني 
املوصوف وصفاته، وتعيني موقف املوصوف داخل املكان والزمان 
أو مقارنته مبوصوفات أخرى من خالل التشبيه واالستعارة وصيغ 
املوازنة والنفي؛ ليس هو كذا، ليس عنده كذا...(2). وهبذه الطريقة 
باألشياء  املوصوف  هبا  يرتبط  اليت  العالقات  عن  الكشف  يتم 
املحيطة به، وباملكان الذي يتموضع فيه، وميكن للوصف أن يتناول 
املوصوف جمماًل مث جزءًا، وميكن أن يتناوله من حيث مساته أو 
وظائفه، وميكن أن يتناوله لصورة مفصلة أو مقتضبة، موضوعية أو 
ذاتية، تقليدية أو ابداعية، جتميلية أو تفسريية، ويسعى الوصف إىل 

حتاشي اجلمود خبلق حركته اخلاصة(3). 

التداخل بني الرسد والوصف

ميكن  هل  مفاده:  سؤااًل  مرتاض  امللك  عبد  الدكتور  يطرح 
للكاتب الروائي أن يسرد فال يصف، أو يصف فال يسرد؟ وإذن، 
فال  ما  موقف  يف  ما  روائيًا  حدثًا  يسرد  أن  للسارد  ميكن  فهل 
يصف. ويف كل األطوار؟(4). وجييب عنه بقوله: إّن الوصف مالزم 
لكل الكتابات األدبية الشعر، القصة، املقالة، املقامة، الرواية...اخل، 
وهو يف متثلنا أضرٌب ختتلف وظائفه باختالف اخلصائص الفنية 
والتقنية لكل جنس أديب(5). إّن الوصف ال يقتصر على النصوص 
اليت ذكرها مرتاض. فهو يوجد بشكل كثيف يف القرآن الكرمي، 
حيث أّن السرد القرآين حيوي من املقاطع الوصفية الكثري الكثري. 

(1) معجم مصطلحات نقد الرواية، 172. 
(2) نفسه 171. 
(3) نفسه 172. 

(4) في نظرية الرواية، 294. 
(5) نفسه، 294. 

إّن النص السردي مهما كان نوعه يتمظهر من خالل التداخل 
يقول جريار جينت: كل حكي  ذلك  والوصف. ويف  السرد  بني 
يتضمن ـ سواء بطريقة متداخلة أو بنسب شديد التغّير ـ أصنافًا 
بالتحديد  يوصف  ما  تكّون  وأحداث  ألعمال  التشخيص  من 
أخرى  جهة  من  ويتضمن  جهة،  من  هذا   Narration سردًا 
تشخيصًا ألشياء أو ألشخاص وهو ما ندعوه يف يومنا هذا وصفًا 
Description(6). ومع أّن الفرق بني السرد والوصف ذلك الذي 

يف  أفعااًل  أحداثًا،  يروي  السرد  أّن  وهو  عمومًا  القارئ  يلحظه 
تعاقب مظهر زمين يف حني يتعلق الوصف باألشياء، أو الكائنات 

يف تزامنها. يقول جريار جينت: إّنه يبسط القصة يف احلّيز(7). 
واألحداث  احلركات  من  صورًا  حيوي  سرد  عمل  كل  إّن 
املتصاعدة، وهذه الصور هي اليت تشكل السرد. كما أّن كل عمل 
سردي يشتمل على صور من األماكن واألشياء والشخصيات، 
الصورة  هذه  أّن  من  الرغم  على  وذلك  الوصف،  متثل  اليت  هي 

شديدة االمتزاج والتداخل، ومتتد على طول النص السردي(8). 
السرد  من  السردي  للنص  ضرورة  أكثر  الوصف  يكون  قد 
نفسه، إذ ما أسهل أن نصف دون أن نسرد، ولكن ما أعسر أن 
حنكي دون أن نصف، وميكن تقّبل الوصف مبعزل عن السرد، ولكنه 
ال ميكن أن يوجد سرد من دون وصف، غري أّن هذا االرتباط 
العضوي ال حيُظر عليه أن يكون ذا بال يف املقام األول من النص. 
والرواية ال  والقصة  واحلكاية  كامللحمة  السردية  اآلثار  إّن كل 
ميكن ألّي منها االستغناء عن الوصف، بل إّنه يتبّوأ فيها املزنلة 
الكبرية؛ لذلك فإننا جند الوصف أكثر لزومًا للسرد من لزوم السرد 

للوصف(9). 
هذه طائفة من األفكار اليت أثارها جريار جينت وتودروف 
ودكرو. فهم يرون، فضاًل عّما تقّدم، أّن الوصف يبطئ من سري 

الدكتور حميد لحمداني،  النقد األدبي،  الروائي من منظور  النص  بنية   (6)
المركز الثقافي العربي، بيروت، ط2، 1993، 78. 

دليلة مرسلي وأخريات، دار  للنصوص،  البنيوي  التحليل  إلى  (7) مدخل 
الحداثة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 1985، 166. 

(8) ينظر: في نظرية الرواية، 289، 290. 
(9) ينظر: نفسه، 291 ـ 292. 

أو  للقارئ  زمان  أو  إحساس  أو  أو شخص  مشهد  عن  ذهنية 
فيها  اليت جتري  البيئة  الوصف  العمل األديب خيلق  املستمع. ويف 
من  بقوله: هو شكل  فتحي  إبراهيم  ويعّرفه  القصص(1).  أحداث 
أشكال القول ُينبُئ عن كيف يبدو شيء ما، وكيف يكون مذاقه 
واألشياء  الكلمة  استعمال  ويشمل  وملمسه،  وصورته  ورائحته 
واالنطباعات(2).  النفسية  واألمزجة  واملناظر  واألماكن  والناس 
أو  واحلاالت  األشياء  متثيل  إّنه  بقوله:  زيتوين  اللطيف  ويعّرفه 

املواقف أو األحداث يف وجودها ووظيفتها مكانيًا وزمانيًا(3). 
وتعّرف الناقدة سيزا قاسم الوصف بقوهلا: فالوصف أسلوب 
إنشائي يتناول ذكر األشياء يف مظهرها احلّسي، ويقّدمها للعني، 
فيمكن القول: أّنه لون من التصوير، ولكن التصوير مبفهومه الضّيق 

خياطب العني، أي النظر، وميثل األشكال واأللوان والظالل(4). 
ويعّرف وليام كيين William Kenny الوصف بأّنه: العرض 
املباشر خلصائص شخص ما، أو مكان ما، أو شيء ما. ويتوسع 
مثاًل  مادية،  ليشمل عرضًا خلصائص غري  البعض  عند  الوصف 
عندما خيربنا الكاتب مباشرة عن الطبيعة األخالقية للشخصية، 
وأّن جزءًا مناسبًا من الوصف يوحي خبصائص أخالقية وروحية 
مستغرقًا يف  غالبًا  الوصف  املادية...ويكون  التفاصيل  جمّسدة يف 
وصف تصوير الفعل السلوك وأغلب ما قيل عن املقاطع الوصفية 

ميكن تطبيقه على الوصف املستغرق يف السرد(5). 
بأّنه  الفرنسية  املعاجم  بعض  يف  الوصف  مصطلح  وورد 

استحضار شخص ما، أو شيء ما، كتابيًا أو شفويًا(6). 
إّن نظرة فاحصة يف معىن الوصف اللغوي جتعلنا نعتقد أن معناه 
نعت الشيء، وحتليته من أجل توضيحه للمتلقي، وبيان مواصفاته 

اليت يتمتع هبا، وصورته اليت يتجلى هبا. 
ويف حماولتنا اكتناه املعىن االصطالحي للوصف، جند أّن قدامة 
املختلفة، مث  وهيئاته  بأحواله  الشيء  ذكر  يركز على  بن جعفر 
الذي  الشاعر  ويفّضل  الشعراء،  وعند  الشعر،  يف  الوصف  يذكر 
يصف يف شعره أكثر املعاين اليت يتمتع هبا املوصوف، وأظهرها 

(1) معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، 433. 
(2) معجم المصطلحات األدبية، إبراهيم فتحي، دار شرقيات، القاهرة، ط1، 

 .270 ،1980
لبنان، بيروت،  اللطيف زيتوني، مكتبة  الرواية،  نقد  (3) معجم مصطلحات 

ط1، 2002، 171. 
لبنان،  بيروت،  والنشر،  للطباعة  التنوير  دار  قاسم،  الرواية، سيزا  بناء   (4)

ط1، 1985، 107. 
 How To Analyes fiction , By ; William Kenney ( (5)
 p ,  1966 ., New York ; simon and Schuster , Inc

 .76 , 75
(6) في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد، عبد الملك مرتاض، سلسلة 

عالم المعرفة الكويتية، الكويت، 1419هـ ـ 1998م، 288. 

فلم خيصصه  الكاتب عامًا،  تعريف أيب احلسني  وأوالها. وكان 
للحديث عن الوصف يف الشعر أو القصص مثاًل، وإّنما كان كالمه 
على معىن الوصف العام الذي يشمل وصف مجيع األشياء، كوصفه 

الدار أو الرجل، وأساليب الكّتاب واحلكام. 
أّما يف املعاجم وكتب النقد احلديثة فنجد أّن مصطلح الوصف 
أسلفنا  الذي  األول  التعريف  ففي  أكثر مشولية،  فكان  توسع  قد 
ذكره، نرى أّن هذا التعريف يعطي الوصف القابلية على تصوير 
يعطيه  كما  ذهنيًا،  تصويرًا  واألحاسيس  والشخوص  املشاهد 
القابلية على خلق البيئة والفضاء الذي جتري فيه أحداث القصص، 
مستقاًل؛  الوصف وجودًا  فتحي  إبراهيم  تعريف  مينح  على حني 
ألّنه فعالية قولية تؤدي جمموعة من الوظائف كالتحديد والتعيني 
للشيء، وكميته ونوعه وسائر صفاته اليت يتصف هبا من مذاق 

ورائحة وصورة وملمس. 
أضاف تعريف اللطيف زيتوين إىل مفهوم الوصف مستني مها: 
السمة املكانية والسمة الزمانية يف جتسيد املوصوف؛ ليغدو الوصف 
آلية لتشكيل النص األديب ويصري أكثر واقعية ومالمسة للجوانب 
الداخلية واخلارجية للموصوف. أّما تعريف سيزا قاسم فقد اهتم 
باملظهر احلسي يف وصف األشياء؛ لذلك نراها تركز على كونه 
لونًا من ألوان التصوير الذي تتمظهر من خالله األشكال واأللوان 

والظالل، وكل ما يكّون العامل اخلارجي. 
ويتوسع مفهوم الوصف عند وليام كيين، فهو ال يشمل العرض 
املباشر خلصائص الشخوص واألماكن واألشياء فحسب، وإّنما 
يشمل عرضًا لبعض اخلصائص غري املادية كالطبائع األخالقية 
والروحية املتجسدة يف الشخصيات. كما أّن الوصف ـ حسب ما 
يرى ـ يكون أداة لتصوير السلوك الذي تتحلى به الشخصيات. 
ويكون يف بعض األحيان مستغرقًا يف السرد ملتحمًا معه مكّونًا 

صورة سردية. 
إّن الوصف يف البالغة التقليدية كان يوضع يف مستوى واحد 
مع بقية الصور األسلوبية عرب ديباجة الكالم. لقد كان الوصف يف 
املاضي ميتد مع الكالم، ويسعى إىل تفصيله، فيظهر كأّنه توقف 
لالستجمام والراحة والتقاط األنفاس يف العمل السردي على وجه 
اخلصوص، كذلك مل تكن وظيفة الوصف حسب هذا املفهوم إال 
مجالية. وقد كان كبار نقاد املذهب الكالسيكي وشعراؤه، ومنهم 
األديب الفرنسي بوالو ينّظرون للوصف على أّنه أسلوب مستقل 
الشديد لدى  بذاته، ويدعون أشياعهم إىل سلوك سبيل اإلجياز 
كونوا  يقول:  إذ  الوصف  لدى  واجلزالة  التفصيل  وسبيل  السرد، 
سريعني عجلني يف سردكم وكونوا أسخياء مسرفني يف وصفكم(7). 
مثة طرائق متعددة للوصف، أمهها اثنتان مها: الطريقة التعيينية، 

(7) ينظر: في نظرية الرواية 288 ـ 289، وبناء الرواية، 110. 
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السرد، واملعىن اللغوي واالصطالحي ملفهوم الوصف، وبناًء على 
آراء عبد امللك مرتاض حول التداخل بني السرد والوصف، ورأي 
وانطالقًا  السردي،  والوصف  السردية  الصورة  قاسم حول  سيزا 
من رأي جينت حول الوصف املسّرد، فإننا ال جند ما مينع علميًا 
الوصفي. ومن  السرد  استعمال مصطلح  ونقديًا من  واصطالحيًا 
هنا مل يكن غريبًا أن نرى عددًا من النقاد املحدثني قد استعملوا 
هذا املصطلح يف دراساهتم النقدية حول السردية يف الرواية(1)، إذ 
يقول مسري اليوسف مثاًل يف دراسته لرواية حكاية اخلبيئة جلمال 
كان  سواء  اإلخباري  السرد  جيري  مناسبة  غري  ويف  الغيطاين: 
السرد  العامة، حنو املصادقة على  موضوعه احلوادث اخلاصة أم 

الوصفي ملا هو موجود ومتوافر(2). 
ولئن أمكن اجلمع بني مصطلحي السرد والوصف حتت عنوان 
السرد الوصفي يف دراسات البىن السردية للرواية والشعر، على 
النقاد عليه، فإننا ال نرى ما يقف  الرغم من اعتراض قسم من 
حائاًل بيننا وبني اجتراح مصطلح السرد الوصفي القرآين، والسيما 
إذا ما علمنا أّن السرد القرآين خيتلف من حيث نسيجه، وعالئق 
الرواية  يف  السرد  عن  عباراته  وأنساق  مجله،  وترابط  كلماته، 

والقصة واملقامة واحلكاية الشعبية. 
لقد قام النص القرآين املعجز على عدد من املكونات السردية، 
منها السرد القصصي القرآين، الذي درس يف أكثر من كتاب، ويف 
احلوار،  ومنها  الدكتوراه،  وأطاريح  املاجستري  رسائل  من  عدد 
واخلطاب، والوصف. وقد متظهر الوصف القرآين عرب روافد عديدة. 
فتارة نرى الوصف يأيت يف أثناء القصص القرآين، ويأيت ثانية عرب 

المعلومات  شبكة  في  الحديث  النقد  مواقع  من  الكثير  تصفحُت  لقد   (1)
مصطلح  استخدم  قد  النقاد  من  عددًا  ووجدت  االنترنيت)،  العالمية 

السرد الوصفي) في نقودهم لألعمال األدبية. 
(2) جريدة الشرق األوسط، العدد 8708، االثنين 23 رجب 1423هـ، 30 
سبتمبر 2002 بحث: السرد اآلتي من التراث األدبي، سمير اليوسف. 

وينظر استعمال مصطلح السرد الوصفي) في المواقع اآلتية: 
1ـ موقع صحيفة الجزيرة السعودية، العدد 12631، األحد 12 ربيع الثاني 

1428هـ، مقال: نادي المدينة المنورة األدبي ينظم ملتقاه الشهري. 
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احلوار. وقد يأيت عرب خطاب اهلل تعاىل ألنبيائه وعباده، ويظهر 
كذلك عرب أسلوب الدعاء املوجه من األنبياء، والعباد إىل اهلل جّل 

شأنه. 
هناك تقنية سردية أخرى يظهر من خالهلا الوصف يف القرآن 
الكرمي، هي تقنية الوصف عن طريق سرد الكالم وتتابعه(3) على 
وترية واحدة(4)، وعن طريق وصف األفعال(5)، وسرد احلقائق(6). 
وهو ما نصطلح عليه بـالسرد الوصفي القرآين. فقد كثرت نصوص 
هذا النوع من الوصف؛ مما جعل هذه الكثرة الكاثرة تشكل ظاهرة 

أسلوبية مطردة يف ثنايا النص القرآين املعجز. 
القرآين  الوصفي  السرد  نصوص  أّن  نلحظ  تقدم  عّما  فضاًل 

امنازت عن غريها من نصوص الوصف مبيزات عّدة هي: 
واألشياء،  الناس  وعامة  والكفار  املؤمنني  حال  وصف  1ـ 
َمْن َكَسَب  بََلى  الغائب، حنو قوله تعاىل:  واحلديث عنهم بضمري 
َسيَِّئًة َوَأَحاَطْت ِبِه َخِطيَئُتُه َفُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن 
اِلَحاِت ُأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها  * َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
َخاِلُدوَن(7)، وقوله تعاىل: َوِمَن النَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاهللَِّ َوبِالَْيْوِم 

اآْلِخِر َوَما ُهْم ِبُمْؤِمِننَي(8). 
2ـ وصف آيات اهلل وقدرته يف الكون بضمري الغائب حنو قوله 
َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَكاَن اهللَُّ ِبُكلِّ َشْيٍء  تعاىل: َوهللَِّ َما ِفي السَّ
ُمِحيطًا(9)، وقوله تعاىل: اهللَُّ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء 

َوِكيٌل(10). 
3ـ صرف احلدث عن حمدثه عمدًا، فال يسند إليه، بل يأيت 
بالفعل مبنيًا للمجهول(11)، ويستعاض عن الفاعل بنائب الفاعل، 

(3) ينظر: التعاريف اللغوية للسرد. 
(4) ينظر: تعريف عبد الملك مرتاض للسرد. 

(5) ينظر: تعريف فان ديك للسرد. 
(6) ينظر: تعريف مارتن كري للنص السردي. 

(7) البقرة 81 ـ 82. 
(8) البقرة 8. 

(9) النساء 126. 
(10) الزمر 62. 

(11) ينظر: التفسير البياني للقرآن الكريم، عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، 
دار المعارف، مصر، سلسلة الدراسات األدبية 25، ط2، 1966، 75. 

بينهما،  تعارضًا  يسبب  مما  األحيان  بعض  يف  يوقفه  أو  السرد 
كما نالحظ أن تودوروف ودكرو يفصالن يف مسألة العالقة بني 
الوصف والسرد تفصياًل منهجيًا، وجيتهدان يف حصر هذه العالقة 
يف املدى الزمين وحده، وحياوالن التدقيق يف تقرير هذه املسألة، 
فرييان أن اإليقاع احلدثي وما فيه من كثافة أو خفة هو الذي 

جيب أن يكون له احلكم أواًل وآخرًا(1). 
إّن الوصف يتطلع إىل االحياء، واألشياء، فيصفها يف تزامنها 
وتعاقبها معًا، وهو حني يصف، سيعلق مسار الزمن، ويوقفه أو 
يبطئ سريه، وسيفضي تعليقه هذا إىل متطيط احلكاية ومتييعها عرب 
احليز. إّن هذين الصنفني من اخلطاب ـ كما يرى تودوروف ـ 
يستطيعان أن يبدوا على أنّهما معربان عن موقفني نقيضني إزاء 
عامل الوجود؛ إذ جند أحدمها أكثر حيوية السرد، وأحدمها أكثر 

تأملية الوصف(2). 
بعد عرض هذه اآلراء يتساَءل عبد امللك مرتاض قائاًل: هل 
جيب عّد هذين الضربني من اخلطاب الروائي نقيضني ال ينهض 
أحدمها إال ملناوأة اآلخر واحلّد من سلطانه، والسطو على جماله؛ 
كما ذهب إىل ذلك جريار جينت؟ وإذن، أفال ينبغي أن نعّدمها 
صنوين متضافرين، ونظريين متظاهرين؟ وِلَم، إذن، جيب عّدمها 
متناقضني متعارضني متضاربني ماداما مثرة من مثرات اللغة السردية، 
عرضًا  يتدخل  حني  الوصف  جمّرد  أّن  أم  عطائها؟  من  وفيضًا 
السردي يف مساره جيعلنا  الزمن  ملحاولة احلد من غلواء سرعة 
نعّده خصمًا لدودًا للسرد الذي هو دفق دافق، وفيض فائض؟ إنّنا 
ال حنسب أن استعمال التناقض، هنا، بني هاتني التقنيتني مما جيدي 

نفعًا، ومما ُيتقّبل هبذا اليسر. 
إّن املوقف الواحد قد يتعرض لتضافر السرد والوصف معًا، 
دون أن يفضي ذلك، يف رأينا، إىل انشطار هذا املوقف إىل موقفني 
يف  تتمثل  الوصف  فغاية  تودوروف.  ذلك  زعم  كما  متناقضني، 
تسليط الضياء على موقف ما، أو حدث ما، بينما تتجسد غاية 
السرد يف تسليط بعض هذا الضياء على موقف ما أو حدث ما، 
ورمبا أمكن اخلروج برأي مناقض ملا زعم تودوروف، وُيمّثل يف 
تشبيه حايل السرد والوصف حبال مرحِتل يف سيارة فارهة؛ فهو 
ينهب السبيل هنبًا؛ وهو، مع ذلك، ال يفوته التمتع، ولو على حنو 
ما، باملشاهدة الطبيعية اليت يفترض أن تكون على مساطي الطريق؛ 
وإاّل فال يعقل أن ال يتشرب املسافرـ  السائقـ  مجال تلك املشاهد 
الفاتنة، إال إذا وّقف سيارته، وأّخر رحلته حنو الغاية اليت كان يود 

بلوغها(3). 

(1) ينظر: نفسه، 292. 
(2) ينظر: نفسه، 292 ـ 293. 

(3) في نظرية الرواية، 292 ـ 293. 

كما أّن الدكتور مرتاض خيتلف مع جريار جينت وتودوروف 
وبوالو حول مسألة التعليق الذي ُأحلق بالوصف وُوِصَم به. حيث 
يقول: إذ نعد، حنن، الوصف غري مسؤول عّما حيدث لتباطؤ جريان 
احلدث، وتراخي انسياب السرد لدى تعّرضه هلذا الوصف الذي 
نزعم أّنه، هو أيضًا، يسهم يف بناء هذا السرد وبلورة حدثه. أرأيت 
إنّنا حني نقول مثاًل: اجلو ممطر، والريح عاصفة، والناس آوون إىل 
بيوهتم لالصطالء باملدافئ. ألسنا هنا، أننا سردنا بالوصف؟ أومل 
السرد غري  اليت حتل حمل  واملظاهر  األحوال  لطائفة من  نعرض 

املوصوف؟(4). 
السرد  بني  التداخل  حدود  إىل  قاسم  سيزا  الناقدة  أشارت 
مرتاض  امللك  عبد  الناقد  قبل  الرواية  بناء  كتاهبا  يف  والوصف 
حبوايل ثالث عشرة سنة، إذ قالت: هناك والشك نوع من التوتر 
بني الوصف الذي يتميز بالسكون، والسرد الذي جيسد احلركة. 
القطبني. وهناك نوع من  فإّن النص الروائي يتذبذب بني هذين 
بالصورة  نسميه  أن  ميكن  فيما  والسرد  الوصف  بني  التداخل 
السردية، وهي الصورة اليت تعرض األشياء متحركة. أّما الصورة 
الوصفية فهي اليت تعرض األشياء يف سكوهنا(5). ويسمي جريار 
جينت أسلوب التداخل بني الوصف والسرد بالوصف املسرد، فيما 
تسّميه سيزا قاسم بالصورة السردية(6)، مستفيدة من رأي الناقد عز 

الدين امساعيل هبذا الصدد. 
عند دراسة سيزا قاسم التداخل بني الوصف والسرد يف ثالثية 
جنيب حمفوظ نراها تسمي الصورة السردية بالوصف السردي، إذ 
تقول: فإذا كان هناك توتر بني السرد والوصف، فإّن السرد يتغلب 
عند حمفوظ، وسرعان ما ينتقل من الوصف الساكن إىل الوصف 

السردي(7). 
الوصف  مع  يتداخل  أن  ميكن  السرد  أّن  تقدم  مما  لنا  يظهر 
يف الرواية مكونًا وصفًا مسردًا ـ حسب تعبري جينت ـ وصورة 
سردية أو وصفًا سرديًا، كما ترى سيزا قاسم، وال غرابة يف ذلك، 
فإّن الرواية نص سردي ميكن أن يتداخل فيها السرد والوصف 
نص  لنا  يتكون  السردية  التقنيات  هذه  اجتماع  ومن  واحلوار، 

الرواية. 

الرسد الوصفي

بناًء على التأسيس الذي قّدمناه، وعلى الشرح املفّصل الذي 
ملفهوم  واالصطالحي  اللغوي  املعىن  حول  فيه  احلديث  أسلفنا 

(4) في نظرية الرواية، 300 ـ 301. 
(5) بناء الرواية، 113. 

(6) نفسه، 156. 
الوصف  تدرس  فانها   160  ،158 الصفحات  وتنظر   ،157 نفسه،   (7)

السردي في الثالثية. 
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إّن الدراسة األسلوبية تأيت لتتحدد بدراسة اخلصائص اللغوية 
اليت هبا يتحول خطاب عن سياقه االخباري إىل وظيفته التأثريية 
واجلمالية، فوجهة األسلوبية هذه إّنما تكمن يف تساؤل عملي ذي 
بعد تأسيسي يقوم مقام الفرضية الكلية: ما الذي جيعل اخلطاب 
األديب الفين مزدوج الوظيفة والغاية يؤدي ما يؤديه الكالم عادة 
وهو إبالغ الرسالة الداللية، ويسلط مع ذلك على التقّبل تأثريًا 
ضاغطًا به ينفعل للرسالة املبلغة انفعااًل ما؟ أّما املبدأ املحرك هلذه 
النظرية يف ضبط حدود األسلوبية فهو اعتبار أن الفصل بني لغة 
األثر األديب ومضمونه من شأنه أن حيول دون النفاذ إىل صميم 
الثنائية  هذه  اجتاهاهتا  جل  يف  األسلوبية  تفادت  لذلك  نوعيته، 
بني  الروابط  حمور  على  األديب  األثر  نوعية  وأقامت  املصطنعة 
الصياغة التعبريية ـ وهو اجلانب الفيزيائي من احلدث اللساين ـ 

واخللفية الداللية اليت متثل اجلانب التجريدي املحض(1). 
حمور  إىل  البدائل  حمور  من  األسلويب  الدرس  انتقل  لقد 
حمور  إىل  والتبويب  اجلمع  حمور  من  منهجه  وانتقل  التركيب، 
التحليل واستنباط القوانني. وهذا يعين أّنه انتقل من الشيء إىل ما 

به يتخّلق فيحدث فيكون. 
مث بعد هذا وذاك، فهو درس يثري األسئلة ويطرحها، وليس 
درسًا يقرر احلقائق ويثبتها فقط. وأن أمرًا كهذا ليدل أّنه نتاج 
عقالنية تبحث عن نفسها، ليس يف األعراف والتقاليد والثوابت 
واملألوف، ولكن يف خلخلة األعراف والتقاليد والثوابت من جهة، 
ويف الوقوف على املزناح واملتكرر واملحذوف واملتقدم واملتأخر 

واملتغّير وغري املألوف من جهة أخرى. 
النص غري  بنية  إّن األسلوبية غدت مكونًا فاعاًل يف حتليل 
أّن حظ النص العريب بشكل عام، والنص القرآين املعجز بشكل 
خاص من ذلك كله قليل. ومن مّث تبقى لألسلوبية العربية آفاقها 
اليت ينبغي أن تستكشف، ال ينال منها حتوالت املذاهب والتيارات 

النقدية يف أوربا. وال يضريها قول من يقول بانزوائها أو موهتا. 

اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2000، 48. 
(1) األسلوبية واألسلوب، عبد السالم المسّدي، الدار العربية للكتاب، ط3، 
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بناًء على ما تقدم رأينا أن خنتار املنهج األسلويب يف دراسة 
على  القابلية  املنهج  هلذا  أن  نرى  ألننا  القرآين؛  الوصفي  السرد 
كشف مداليل النص القرآين ومساته اإلعجازية اليت اتسم هبا، كما 
أننا نرى أّنه بظهور املناهج احلداثية استكمل لكتاب اهلل العزيز أن 
يدرس بعمق وغورية، وبرؤى معرفية كشفية تستجلي مظاهره 
اجلمالية املتعلقة مبعماريته املحكمة، وسرده املتنوع، وإيقاعه العبقر، 

وهندسته الصوتية اليت انعدم مثيلها(2).

الفصل األول

مستويات توجيه الرسد الوصفي القرآين

توطئة: موجهات السرد الوصفي القرآين.
1ـ القصدّية. 

2ـ اإلفهامّية والفهم. 
مستويات السرد الوصفي القرآين. 

أواًل: الترغيب والترهيب. 
ثانيًا: وصف قدرة اهلل تعاىل وآياته يف الكون. 

ثالثًا: وصف أحوال يوم القيامة ومشاهده. 
رابعًا: وصف أحوال الناس واإلنسان. 

خامسًا: التشريع. 
سادسًا: وصف القرآن. 

توطئة: موجهات الرسد الوصفي القرآين 

1ـ القصدّية: 

يف  التمعن  إىل  حتيلنا  القصدية  مصطلح  استجالء  حماولة  إّن 
تعريفه، فهو يعين قصدية املنتج توفري التضام والتقارن * يف النص، 

وأن يكون أداة خلّطة موجهة إىل هدف(3). 
يتمحور اهتمام القصدّية حول اجتاه منتج النص إىل أن تؤلف 

(2) ينظر: مستويات السرد اإلعجازي في القصة القرآنية، 177. 
(3) نفسه 12. 

وِر  رُْض ِزلَْزالََها(1)، وفَإَِذا نُِفَخ ِف الصُّ
َ ْ
حنو قوله تعاىل: إَِذا ُزلِْزلَِت ال

وِر َذلَِك يَْوُم  نَْساَب بَيْنَُهْم يَْوَمئٍِذ َوال يَتََساَءلُوَن(2) وَونُِفَخ ِف الصُّ
َ
فَال أ

رُْض رَّجاً(4).  َْ
ِت ال الَْوِعيد(3ِ) وإَِذا رُجَّ

4ـ اسناد احلديث ـ بطريق املطاوعة أو املجاز ـ إىل ما يقع 
َماُء  اَعُة َوانَْشقَّ الَْقَمُر(6) وإَِذا السَّ َبِت السَّ عليه(5). حنو قوله تعاىل: اْقَتَ
َماُء َمْوراً * َوتَِسرُي  اْنَفَطَرْت * َوإَِذا الَْكَواِكُب انْتََثَْت(7) وَيْوَم َتُموُر السَّ
ْمُس  َع الشَّ َصُ * وََخَسَف الَْقَمُر * وَُجِ بَاُل َسرْياً(8) وفَإَِذا بَِرَق الَْ ِ

ْ
ال

َوالَْقَمُر(9).
مصطلح  الستعمالنا  الرئيس  واملحفز  األول  الباعث  كان 
فالقرآن  القرآين.  الوصفي  السرد  مستويات  تعدد  هو  مستويات 
له  يتوافر  ملا  السرد؛  بأنواع  العربية  السردية  اآلثار  أغىن  الكرمي 
من مقومات السرد املعجز بنوعيه القصصي والوصفي. فقد تعددت 
مستويات السرد الوصفي القرآين، فجاء هذا السرد عرب أكثر من 

مستوى ومنط. وميكن حصرها مبا يأيت: 
1ـ الترغيب والترهيب. 

2ـ وصف قدرة اهلل تعاىل وآياته يف الكون. 
3ـ وصف أحوال يوم القيامة ومشاهده. 

4ـ وصف أحوال الناس واإلنسان. 
5ـ التشريع. 

6ـ وصف القرآن الكرمي. 
أّما الباعث الثاين اليثارنا مصطلح مستويات بدل تقنيات أو 
أبنية، مثاًل، فريجع إىل حماولة ختليص النص القرآين من الشعور 
باآللية، والتجريد من النفحات األدبية اليت تعتمد على الشعور، 
واملدركات املعنوية، كاخليال والتأمل، وما يرافق ذلك من مظاهر 

التفكري املعروفة(10). 

الدراسة األسلوبية والرسد الوصفي

حينما استقر رأيي على دراسة السرد الوصفي القرآين، كان 
مثة رأيان يف بايل. األول هو أن أدرس املوضوع دراسة بالغية، 
والثاين هو أن أطبق مبادئ املنهج األسلويب يف دراسة املوضوع، 
احلديثة؛ السيما  النقدية  والتيارات  املناهج  إىل  ميااًل  كنت  وملّا 

(1) الزلزلة 1. 
(2) المؤمنون 101. 

(3) ق20. 
(4) الواقعة 4. 

(5) ينظر: التفسير البياني للقرآن الكريم، 75. 
(6) القمر 1. 

(7) االنفطار 1 ـ 2. 
(8) الطور 9 ـ 10. 
(9) القيامة 7 ـ 9. 

(10) ينظر: مستويات السرد اإلعجازي في القصة القرآنية، 11. 

وأّن دراسيت للماجستري كانت تنهج خطوات املنهج البنيوي يف 
دراسة الشخصية والسرد الروائي يف روايات غائب طعمة فرمان. 
املنهج  به هذا  يتمتع  ملا  املنهج األسلويب؛  استقر رأيي على  فقد 
من قابلية االستفادة من النقد األلسين، ومباحث اللغويات بعّدها 
الركيزة األساسية ملباحث األسلوبية احلديثة اليت ولدت على يدي 
الدراسات مشككة  بايل. وتتابعت  تلميذه  دي سوسري، مث منّاها 
مّما هّيأ الكتمال جوانب  أو موثقة هلا  بايل،  أحيانًا يف إجنازات 
البحث األسلويب على أيدي رواد مثل سبتزر وما روزو وألونسو، 
أو على يد املدارس اللغوية اليت شاركت فيه من أمثال الشكليني 
الروس واملدرسة الفرنسية واألملانية. وقد أكد كل ذلك ظهور علم 
العالمات السيمولوجيا أو السيميائية بوصفه وسيلًة فّعالة لشرعية 
االجتاهات األسلوبية؛ مبا قدمته من جوانب حتليلية ساعدت يف 

ربط األدب باللغة من جانب، وربط األدب من جانب آخر(11) 
من ناحية أخرى فإّن تعدد مستويات السرد الوصفي القرآين 
وأمناطه أفضى إىل تنوع متظهرها يف األسلوب القرآين. فما جنده 
يف أسلوب مستوى الترغيب والترهيب، مثاًل، خيتلف عن أسلوب 
القيامة، وخيتلف هذا عن أسلوب  يوم  الوصف ملشاهد  مستوى 
وصف أحوال الناس...وهكذا، تتعدد األساليب بتعدد املستويات. 
وتعدد املستويات هذا يرجع إىل اختالف املوقف أواًل، مث طبيعة 
املوضوع املسرود ثانيًا، وإىل مقدرة مبدع النص القرآين يف التفنن 

يف أساليب القول ثالثًا. 
إّن الدراسة األسلوبية هلا القدرة على استكناه ميزات النص 
فيه.  احلفر  يف  والتعمق  أغواره،  سرب  على  القابلية  وهلا  القرآين، 
هتدد  ال  والبنيوية،  والداللية  األسلوبية  احلفريات  فإّن  واحلق 
النصوص الدينية بأي شكل من األشكال(12)، بل على العكس من 
ذلك، فإّنها تساعد على إظهار مكنونات تلك النصوص، وإظهار 
مساهتا املوجودة فيها، واليت تشكل ظواهر أسلوبية هلا كاالنزياح 

والتوازي والتكرار واحلذف والتقدمي والتأخري...اخل. 
إّن الدارسني اليوم يعّدون االحنرافات واالنزياحات يف النسيج 
الدالة،  املؤشرات  هذه  تعكس  اليت  هي  للنص  األديب  الكتايب 
البالغة  من  كل  جماالت  تتكشف  وهناك  األسلوبية؛  وحزمتها 
واألسلوبية، وآثار كل منهما يف الكتابة األدبية للنص؛ وذلك أن 
األسلوبية تصافح امللفوظات األدبية يف حسيتها املباشرة فتكشف 
عن خصوصيتها، وبالتايل فرادهتا، بينما تظل البالغة عند قواعديتها 
فتكشف عن حقيقة هذه الفرادة يف كشفها عن االحنرافات اليت يف 

الكتابة(13). 

(11) ينظر: البالغة واألسلوبية، الدكتور محمد عبد المطلب، الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، سلسلة دراسات أدبية، 1984، 4 ـ 5. 

(12) موسوعة السرد العربي، 24. 
(13) النص واالسلوبية بين النظرية والتطبيق، عدنان بن ذريل، منشورات 
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عبادة  إىل  اخللق  دعوة  بالقرآن  املقصود  أن  اعلم  بقوله:  الكرمي 
اهلل، وإىل الدخول يف دينه، مث أن هذا املقصد يقتضي أمرين ال بّد 
منهما، وإليهما ترجع معاين القرآن كّله. أحدمها: بيان العبادة اليت 
ُدعي اخللُق إليها، واألخرى: ذكر بواعث تبعثهم على الدخول فيها 

وترددهم إليها(1). 
مثة مقاصد خاصة تتمظهر يف نصوص القرآن الكرمي. فالقصص 
القرآين له مقاصده كأخذ املوعظة والعربة، واالطالع على أخبار 
األنبياء واألمم السابقة، وتثبيت فؤاد النيب األكرم9 ، إىل غري 
ْنبَاِء الرُُّسِل َما نُثَبُِّت بِِه 

َ
ذلك. قال تعاىل: )َوُكاّل َنُقصُّ َعلَيَْك ِمْن أ

وقد  لِلُْمْؤِمِننَي((2).  وَِذْكَرى  َوَموِْعَظٌة  َقُّ 
ْ
ال َهِذهِ  ِف  وََجاَءَك  فَُؤاَدَك 

نبه الغرناطي الكليب إىل قصدية القصص القرآين بقوله: فإن قيل: 
من  فاجلواب  القرآن؟  يف  األنبياء  قصص  تكرار  من  احلكمة  ما 
ثالثة أوجه. األول أّنه رّبما ذكر يف سورة من أخبار األنبياء ما 
زائدة  فائدة  منهما  واحدة  كل  ففي  أخرى.  سورة  يذكره يف  مل 
أّنه ذكرت أخبار األنبياء يف مواضع على  الثاين  على األخرى. 
طريقة اإلطناب، ويف مواضع على طريقة اإلجياز؛ لتظهر فصاحة 
القرآن يف الطريقتني. الثالث أن أخبار األنبياء قصد بذكرها مقاصد، 
نبوة  بتعدد تلك املقاصد. فمن املقاصد هبا إثبات  فتعدد ذكرها 
األنبياء املتقدمني بذكر ما جرى على أيديهم من املعجزات، وذكر 
إهالك من كّذهبم بأنواع من املهالك. ومنها إثبات النبوة ملحمد 
(ص) إلخباره بتلك األخبار من غري تعّلم من أحد، وإىل ذلك 
َقبِْل  ِمْن  قَْوُمَك  نَْت َوال 

َ
أ َتْعلَُمَها  )َما ُكنَْت  تعاىل:  بقوله  اإلشارة 

َهَذا((3). ومنها إثبات الوحدانية. أال ترى أّنه ملا ذكر إهالك األمم 
 َِّ ْغنَْت َعنُْهْم آلَِهتُُهُم الَِّت يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن الل

َ
الكافرة قال: )َفَما أ

ٍء((4). ومنها االعتبار يف قدرة اهلل وشدة عقابه ملن كفر،  ِمْن َشْ
ومنها تسلية النيب (ص) من تكذيب قومه له بالتأسي مبن تقدم 

(1) التسهيل لعلوم التنزيل، القاسم ابن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي 
الكلبي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط4، 1403هـ ـ 1983م، 
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(2) هود 120. 
(3) هود 49. 

(4) هود 101. 

َبْت ُرُسٌل ِمْن َقْبِلَك)(5). ومنها تسليته  من األنبياء كقوله: (َولََقْد ُكذِّ
(ع)، ووعده بالنصر كما نصر األنبياء الذين من قبله، ومنها ختويف 
الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم، إىل غري 

ذلك مما احتوت عليه أخبار األنبياء من العجائب واملواعظ(6). 
واخلطاب  للحوار  فإّن  مقاصد،  القرآين  للقصص  كان  مثلما 
والوصف مقاصد معينة جتّلت يف النص القرآين املعجز. وعلى وفق 
ذلك جند القرآن الكرمي يلح على اإلبانة، أي إيضاح املقاصد اليت 
يبغي من خالهلا إقامة احلجة على الناس أمجعني؛ لينذر من كان 

حيًا وحيّق القول على الكافرين. 
ظهرت هذه القصدية بشكل واضح وجلي يف نصوص السرد 
الوصفي القرآين عرب متظهراته املتعددة. فعندما يذكر الباري جّل 
شأنه ما ينتظر املؤمنني الصاحلني من جنات ونعيم وفوز عظيم 
فإّن قصدية السرد الوصفي القرآين هي ترغيب الناس يف طاعة 
اهلل واإلميان والعبادة، وعمل اخلري والصالح. قال تعاىل: (َوَمْن ُيِطِع 
اهللََّ َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها 
َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم)(7). وعندما يذكر ما أعّد للكافرين واجلاحدين 
من وعيد وعذاب فإّن قصده من ذلك هو ترهيب هؤالء الناس؛ 
يَن َكَفُروا  ِ

َّ
لريتدوا عّما هم فيه من غيٍّ وضالل. قال تعاىل: )َوال

وَن((8).  ْصَحاُب انلَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُ
َ
وَلَِك أ

ُ
بُوا بِآيَاتِنَا أ َوَكذَّ

وجند القرآن الكرمي يذكر خلق اهلل للكائنات بأنواعها املختلفة، 
وقدرته على التصّرف يف هذا الكون الفسيح، وتسيري الكواكب 
والنجوم، وتسخري الرياح، وغريها من اآليات الكونية، جنده يسرد 
قدرة  وصف  هي  ذلك  من  القرآنية  والقصدية  األمور،  هذه  كّل 
اهلل تعاىل وآياته يف الكون. قال تعاىل: )َوآيٌَة لَُهُم اللَّيُْل نَْسلَُخ ِمنُْه 
ْرِي لُِمْستََقرٍّ لََها َذلَِك َتْقِديُر 

َ
ْمُس ت انلََّهاَر فَإَِذا ُهْم ُمْظِلُموَن * َوالشَّ

ْرنَاُه َمنَاِزَل َحتَّ َعَد َكلُْعرُْجوِن الَْقِديِم *  الَْعِزيِز الَْعِليِم * َوالَْقَمَر قَدَّ
ْن تُْدرَِك الَْقَمَر َوال اللَّيُْل َسابُِق انلََّهاِر َوُكٌّ ِف 

َ
ْمُس يَنْبَِغ لََها أ ال الشَّ

(5) األنعام 34. 
(6) التسهيل لعلوم التنزيل 1/ 6. 

(7) النساء 13. 
(8) البقرة 39. 

يف  وفكري  عملي  نفع  ذا  متقارنًا  متضامًا  نصًا  الوقائع  جمموعة 
حتقيق مقاصده، أي يف نشر معرفة أو عدة معارف أو بلوغ هدف 

أو عّدة أهداف، يتعني من خالل خطة معّدة من منتج النص(1). 
أكثر  يعّدان  باطنه  يف  والتقارن  النص،  ظاهر  يف  التضام  إّن 
تآلف  كيفية  يظهران  ومها  النصّية،  معايري  يف  وضوحًا  معيارين 
العناصر املكونة للنص، وإفادهتما معىن، غري أهنما يعجزان عن 
النصوص  النصوص وغري  بني  متيز  تزويدنا حبدود فصل مطلقة 
تبدو،  نصوص  استعمال  الناس  وسع  ففي  الواقعي.  االتصال  يف 
يقومون  وهم  والتقارن،  التضام  مستكملة  غري  خمتلفة،  ألسباب 
بذلك فعاًل. ولذا يتوجب إدخال اجتاهات مستعملي النص ضمن 
استغالهلا يف  يراد  لغوية،  تشكيلة  النصّية. وال غىن ألية  معايري 
التفاعل االتصايل، عن توافر القصد القصدية بأن تكون نصًا، وعن 

قبوهلا هبذا االعتبار.(2) 
مجيع  إىل  تشري  املصطلح،  هلذا  األوسع  باملعىن  القصدية  إّن 
النصوص من  النصوص يف استغالل  اليت يتخذها منتجو  الطرق 
أجل متابعة مقاصدهم املتعددة، وحتقيقها بشكل كامل. وحياول 
علماء النفس توكيد قصد منتج النص يف توجيه وعي املستقبل 
بالكسر. ويدافع الفالسفة عن أن منتج النص الذي يعين شيئًا من 
ذلك النص، إّنما يقصد من منطوق النص إىل إحداث تأثريات يف 
مجهوٍر ما عن طريق التعّرف على مقصده. وكذلك يهتم الباحثون 
يف ميدان الذكاء االصطناعي بأهداف الناس وخططهم من أجل 
حتسني حتليل معاين الكلمات اليت تكمن دقتها فيما تستند إليه من 
مقاصد، وليس فيما هلا من جتليات مادية. وقد كان أبلغ ما تأثر 
به علماء اللغة هو املدخل الفلسفي الذي صرف جهده إىل كيفية 
قيام الترابط بالفعل بني املقاصد من جهة، وبني معاين املنطوقات، 

وشكل إخراجها من جهة ثانية.(3) 
يعد األدب حاماًل لقصدية املبدع املرِسل، اليت يريد إيصاهلا إىل 
القارئ امُلرَسل إليه بوسائل التأثري املناسبة. فالشاعر حياول إيصال 
رؤيته وقصده من خالل قصائده اليت يبث فيها أحاسيسه ومشاعره 
من خالل  قصده  إيصال  يريد  والقاص  هبا صدره،  جييش  اليت 
روايته أو قصته اليت قد حياول أن يسرد فيها سريته الشخصية، أو 
يعاجل أدواء جمتمعه االجتماعية والثقافية والسياسية...اخل، وكاتب 
املسرحية يقصد من خالل الصراع اليت تقوم عليه وإدارة احلوار 
بني شخوصها معاجلة قضية أخالقية أو دينية أو اجتماعية، وهكذا 
تتعدد مقاصد املبدعني، وتتعدد نصوصهم تبعًا لتعدد هذه املقاصد. 
إزاء الكالم املتقدم عن القصدية اليت يتخذها منتجو النصوص، 

(1) ينظر: نفسه 30. 
(2) ينظر: مدخل إلى علم لغة النص 152. 

(3) ينظر: نفسه 157 ـ 158. 

والقصدية يف األدب يربز تساؤل مهم أمامنا مفاده: هل جند يف 
القرآن الكرمي قصدية اتبعها خالقه ومنتجه احلق تعاىل؟ ولإلجابة 

عـن هذا التساؤل ال بد لنا من ثالث مقدمات. 
أنزهلا اهلل  اليت  السماوية  الكتب  الكرمي خامتة  القرآن  إّن  1ـ 
سبحانه وتعاىل على خامت األنبياء واملرسلني سيدنا حممد (ص)، 
وال بد هلذا الكتاب الكرمي الذي ُعّد معجزة النيب اخلامت (ص) من 
اإلميان  إىل طريق  البشرية  هداية  وهو  نزوله،  من  وقصد  هدف 
ُهدًى  ِفيِه  َريَْب  الِْكتَاُب ال  )َذلَِك  تعاىل:  قال  والصالح.  واخلري 
َلُ َعَ  يَل فَإِنَُّه نَزَّ ْبِ لِلُْمتَِّقنَي((4) وقال سبحانه: )قُْل َمْن كََن َعُدّواً ِلِ
قاً لَِما َبنْيَ يََديِْه وَُهدًى َوبُْشَى لِلُْمْؤِمِننَي((5)  َِّ ُمَصدِّ قَلِْبَك بِإِْذِن الل
لِلنَّاِس  ُهدًى  الُْقْرآُن  ِفيِه  نِْزَل 

ُ
أ ِي 

َّ
ال َرَمَضاَن  )َشْهُر  تعاىل:  وقال 

َوَبيِّنَاٍت ِمَن الُْهَدى َوالُْفْرقَاِن((6)، 
ُ الُْمْؤِمِننَي  قَْوُم َوُيبَشِّ

َ
 وقال: )إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن َيْهِدي لِلَِّت ِهَ أ

ْجراً َكِبرياً((7) 
َ
نَّ لَُهْم أ

َ
اِلَاِت أ يَن َيْعَملُوَن الصَّ ِ

َّ
ال

تبشري  األخرى  ومقاصده  الكرمي  القرآن  أهداف  من  2ـ 
املؤمنني وإنذار الكافرين. ففي الوقت الذي كان فيه هذا الكتاب 
العظيم كتاب هداية وبشرى للناس الذين يطّبقون ما أمرهم به، 
الوقت عينه كتاب إنذار وترهيب ملن مل يؤمن به. قال  فإّنه يف 
نَْزَل َعَ َعبِْدهِ الِْكتَاَب َولَْم َيَْعْل َلُ ِعوََجا 

َ
ِي أ

َّ
َِّ ال َْمُد لِل

ْ
تعاىل: )ال

يَن َيْعَملُوَن  ِ
َّ

َ الُْمْؤِمِننَي ال نُْه َوُيبَشِّ ُ ساً َشِديداً ِمْن لَ
ْ
* َقيِّماً ِلُنِْذَر بَأ

نَاُه  َما يَسَّْ ْجراً َحَسناً((8). وقال جّل شأنه: )فَإِنَّ
َ
نَّ لَُهْم أ

َ
اِلَاِت أ الصَّ

اً((9).  ّ َ بِِه الُْمتَِّقنَي َوُتنِْذَر بِِه قَْوماً لُ بِِلَسانَِك ِلُبَشِّ
3ـ من آالء الكتاب العزيز وأهدافه ومقاصده أّنه كتاب رمحة 
للبشرية مجعاء، كما أن فيه شفاًء للمؤمنني الذين يؤمنون بآياته. 
لِلُْمْؤِمِننَي َوال  ُهَو ِشَفاٌء َورَْحٌَة  َما  الُْقْرآِن  ُل ِمَن  )َوُنَنِّ تعاىل:  قال 
ا َعلَيَْك الِْكتَاَب  نلَْ  َخَساراً((10). وقال تعاىل: )َونَزَّ

َّ
الِِمنَي إاِل يَِزيُد الظَّ

ٍء وَُهدًى َورَْحًَة َوبُْشَى لِلُْمْسِلِمنَي((11)  تِبْيَاناً ِلُكِّ َشْ
 من هذه املقدمات الثالث جند أن للكتاب العزيز عّدة مقاصد 
وأهداف وميكننا القول إّن هذه املقاصد هي مقاصد عامة للقرآن 
الكرمي. وقد أشار الغرناطي الكليب إىل بعض املقاصد العامة للقرآن 

(4) البقرة 2. 
(5) البقرة 97. 

(6) البقرة 185. 
(7) اإلسراء 9، وينظر: النحل 64، 89، 102، النمل 2، لقمان 3، فصلت 

 .44
(8) الكهف 1 ـ 2. 

النحل 102،   ،2 األعراف  األنعام 92،   ،9 اإلسراء  وينظر:  مريم 97.   (9)
النمل 2، 89، الشورى 7، األحقاف 12، الفرقان 1. 

(10) اإلسراء 82. 
(11) النحل 89. وينظر: األعراف 203، يونس 57، النمل 77، القصص 86، 

لقمان 3. 
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التلقي ينم عن إدراج فعل الفهم يف القراءة، وجعل نتاجه بنية من 
بنيات النص، وبدا الفهم القسيم املعريف للذات وما ينتج عنه من 

تباين االستجابات لتباين الذوات املعرفية(1). 
إّن تباين استجابات املتلقني لنص ما أمٌر بديهي ميكن إرجاعه 
إىل تفاوت الناس يف الفهم؛ لتفاوت قدراهتم على اإلدراك والتفكري 
واالستكناه، وتكون استجاباهتم خاضعة لذلك التفاوت. فالقراء ال 
يتساوون يف نظرهتم إىل النص، حيث ختتلف نظرهتم هذه تبعًا 

لتباين مستوياهتم املعرفية , وميكن تقسيمهم إىل ثالثة أنواع:(2) 
1ـ القارئ العادي الذي ال يقدم أي إضافة للنص، وهذا هو 

القارئ السليب. 
2ـ القارئ العارف أو املهتم، وهو الذي يستطيع مبا أويت من 

خربة وثقافة إعادة إنتاج النص األديب يف نفسه. 
3ـ القارئ الناقد الذي ال يستطيع إنتاج النص يف نفسه فقط، 
بل على الورق أيضًا، أي أّنه قادر على صياغة النص من جديد 
يف قراءة تؤثر بدورها يف قارئ آخر من النوع األول أو الثاين. 
وهذه القراءة يسميها أقطاب مدرسة كونستانس األملانية القراءة 

املنتجة(3). 
لقد اعتمد مبدع النص القرآين على اإلفهامية يف توجهه حنو 
املتلقي؛ ليحصل على االستجابة املتوخاة اليت تتحقق من خالل 
عملية  عن  عبارة  الكرمي  القرآن  يف  فاإلفهامية  اإلفهام،  عملية 
هدفها  مساوية  رسالة  حتمل  إليه  واملرَسل  املرِسل  بني  تواصل 
وقصدها هداية املتلقي والسري به قدمًا إىل ما حيقق له السعادة 
يف الدارين، ومصدر هذه الرسالة وباثها هو اهلل سبحانه وتعاىل، 
ومتلقيها هو اإلنسان الذي يتأمل فحوى هذه الرسالة السماوية، 

وينظر إىل الكون من حوله فيستخلص وجوه احلكمة اإلهلية. 
إّن هذا التوجه حنو املتلقي، القائم على اإلفهامية مسة من مسات 
النص القرآين، ويتجلى يف الكثري من النصوص الكرمية، والسيما 
عند خماطبة األنبياء (ع) والصاحلني لألقوام اخلارجة عن اإلميان، 

(1) نظرية التلقي، 36. 
(2) ينظر: في النقد والنقد األلسني 109. 

(3) ينظر: نفسه 109. 

فأسلوب احلوار وطريقة التخاطب اليت يستخدمها، وما تتضمن من 
أبعاد نفسية ومجالية حتمل املتلقي على اإلنصات لقوة املحاججة 
العقلية ووضوح البّينة، القائمة على اإلفهامية، فيقف متأثرًا مفكرًا، 
بعد أن َفِهم الرسالة، مفكرًا يف نفسه ويف أبعاده القصّية اليت تظل 
يقال.  فإّنه ال يفكر مبا  الرسالة  يفهم  أّما من مل  بالذاكرة،  لصيقة 
ْدُعوُكْم إَِل انلََّجاةِ َوتَْدُعونَِن إَِل انلَّاِر * 

َ
قال تعاىل: )َوَيا قَْوِم َما ِل أ

ْدُعوُكْم إَِل 
َ
نَا أ

َ
ْشَِك بِِه َما لَيَْس ِل بِِه ِعلٌْم َوأ

ُ
َِّ َوأ ْكُفَر بِالل

َ
تَْدُعونَِن ِل

 َِّ ْمرِي إَِل الل
َ
فَوُِّض أ

ُ
قُوُل لَُكْم َوأ

َ
اِر * فََستَْذُكُروَن َما أ الَْعِزيِز الَْغفَّ

َما تَْدُعونَِن إَِلِْه لَيَْس َلُ َدْعَوٌة ِف  نَّ
َ
ََّ بَِصرٌي بِالِْعبَاِد * ال َجَرَم أ إِنَّ الل

ْصَحاُب 
َ
ِفنَي ُهْم أ نَّ الُْمْسِ

َ
َِّ َوأ نَا إَِل الل نَّ َمرَدَّ

َ
ِخَرةِ َوأ

ْ
ْنيَا َوال ِف ال الُّ

انلَّاِر((4). 
يكشف النظر يف اآليات الكرمية نوعًا خاصًا من توجيه النص 
واحلوار  اإلفهامية،  والتأثري  باإلقناع  املتعلق  ذلك  املتلقي،  حنو 
والدليل البياين، واستمالته بلطف وحنان؛ لكسب استجابته وفهمه 
للخطاب املوّجه إليه، فإّن فِهم فقد آمن، وإاّل فال إميان له. ويالحظ 
يف اآلية خصوصية التركيب اجلمايل يف القرآن الكرمي، من خالل 

االهتمام والعناية باملتلقي، وحماولة إفهامه بشىت األساليب. 
لقد أشار الطربي يف تفسريه إىل اإلفهامية والفهم يف القرآن 
الكرمي قبل مئات السنني، فهو يعاجل املسألة بكل وضوح، ويشري 
إىل أبعاد عملية التواصل من مرِسل ورسالة ومرَسل إليه، إذ يقول: 
كان معلومًا أّنه غري جائز أن خياطب ـ جّل ذكره ـ أحدًا من 
خلقه إاّل مبا يفهمه املخاطب، وال يرسل إىل أحٍد منهم رسواًل 
برسالٍة إاّل بلساٍن وبيان يفهمه املرَسل إليه؛ ألّن املخاطب واملرَسل 
إليه إن مل يفهم ما خوطب به، وُأرسل به إليه، فحاُلُه قبل اخلطاب 
وقبل جميء الرسالة إليه وبعده سواء، إذ مل يفده اخلطاب والرسالة 
شيئًا، كان به قبل ذلك جاهاًل. واهلل ـ جّل ذكره ـ يتعاىل عن أن 
خياطب خطابًا أو يرسل رسالة ال توجب فائدة ملن خوطب أو 
ُأرسلت إليه؛ ألّن ذلك فينا من فعل أهل النقص والعبث، واهلل تعاىل 
رَْسلْنَا 

َ
عن ذلك متعال؛ لذلك قال جّل ثناؤه يف حمكم تزنيله: )َوَما أ

َ لَُهْم( إبراهيم 4 وقال لنبّيه حممد:   بِِلَساِن قَْوِمِه ِلُبنَيِّ
َّ

ِمْن رَُسوٍل إاِل

(4) غافر 41 ـ 44. 

فَلٍَك يَْسبَُحوَن((1).
وحينما يصف القرآن الكرمي ما سيؤول إليه الكون يوم القيامة، 
وما سيلقاه املؤمنون من نعيم وحبور، وما سيلقاه الكافرون من 
عذاب شديد فإّن القصد من ذلك هو وصف أحوال يوم القيامة 
ِمْن  الَْمرُْء  يَِفرُّ  يَْوَم   * ُة  اخَّ الصَّ َجاَءِت  )فَإَِذا  تعاىل:  قال  ومشاهده. 
ٌن 

ْ
بِيِه * وََصاِحبَِتِه َوَبنِيِه * ِلُكِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم يَْوَمئٍِذ َشأ

َ
ِه َوأ مِّ

ُ
ِخيِه * َوأ

َ
أ

ٌة * َووُُجوٌه يَْوَمئٍِذ  ُيْغِنيِه * وُُجوٌه يَْوَمئٍِذ ُمْسِفَرٌة * َضاِحَكٌة ُمْستَبِْشَ
وَلَِك ُهُم الَْكَفَرُة الَْفَجَرُة((2). وهكذا 

ُ
ٌة * أ ٌة * تَْرَهُقَها َقَتَ َعلَيَْها َغَبَ

األمر يف وصف أحوال الناس واإلنسان، ويف التشريع، ويف وصف 
القرآن الكرمي. فإّن نصوص السرد الوصفي القرآين قد ارتبطت 
بقصدية اخلطاب القرآين الذي يرينا أن مثة وحدة فكرية متالزمة 
قدرة  والترهيب، ووصف  للترغيب  املتواصل  الوصفي  السرد  يف 
اهلل وآياته يف الكون، ووصف مشاهد يوم القيامة ووصف أحوال 
منظور  من  الكرمي،  القرآن  ووصف  والتشريع،  واإلنسان،  الناس 
إهلي وبكيفيات أسلوبية خمتلفة؛ من أجل حتقيق املشروع القرآين 
يف إقناع الناس وإفهامهم لتحقيق استجابتهم. إّن هذه النصوص 
العقلية اإلنسانية، ومن مّث  مكّيفة فكريًا وفنيًا وقصديًا ملخاطبة 

إفهمامها وجذهبا إىل طريق احلق. 

2ـ اإلفهامّية والفهم. 

اللغة *،  للتواصل يف  حدد رومان جاكوبسن ست وظائف 
الغالبة  هي  أكثر  أو  الوظائف  هذه  من  واحدة  تكون  ما  وغالبًا 
واملسيطرة على النص، وعادة ما تكون ذات عالقة بنوع النص. 
حنو  موجهة  تكون  اليت  اإلفهامية،  الوظيفة  الوظائف،  هذه  ومن 
املخاطب، كصيغ األمر أو املناجاة، أو عن طريق توجيه اخلطاب 
إىل شخص غري موجود، أو إىل شيء جتريدي لغرض بالغي، 

وتسمى أيضًا بالوظيفة الندائية أو األمرية أو املوجهة(3). 
منتج  حماولة  بأنّها  اإلفهامية  تعريف  ميكن  تقّدم  مّما  إنطالقًا 
النص إفهام املتلقي ما يريد إفهامه من خالل نّصه، ومن مّث حتقيق 
استجابة هذا املتلقي من خالل عملية اإلفهام. فهي أداة من أدوات 

املرِسل لتحقيق عملية التواصل بينه وبني املرَسل إليه. 
إّن فهم املتلقي لنٍص ما، وحتقيق استجابته يتحقق من خالل 
عملية اإلفهام واإلقناع اليت يقوم هبا منتج النص، وحيرص من 

(1) يس 37 ـ 40. 
(2) عبس 33 ـ 42. 
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 /8 /2008 .Hebert. hittp ;//www Signosemio. com
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_ .9 /8 /2008 .wiki

خالهلا على حتقيق أكرب استجابة ممكنة لنّصه(4). فاملعىن هو حصيلة 
للتفاعل بني بنية العمل األديب، وعملية اإلفهام وفعل الفهم. يقول 
ومعناه  القراءة، وجوهره  األديب من خالل  العمل  يتشكل  آيزر: 
ليسا وليدي النص بقدر ما مها وليدا التفاعل الداخلي بني أجزائه 
وتصورات القارئ(5). وفحوى هذا الكالم أن العمل األديب حيتوي 
رموزًا ودالالت وإحياءات وقدرة على حتقيق اإلفهامية تستطيع 
أن تثري لدى القارئ ما ميكن أن يعّد نشاطًا إبداعيًا مؤثرًا يستطيع 

بوساطته تلقي النص وفهمه. 
أّما الفهم التقبلية فهو تقبلية النص، وموضوعه اجتاه مستقبل 
النص إىل أن تؤلف جمموعة الوقائع اللغوية نصًا متضامًا متقارنًا، ذا 
نفع للمستقِبل أو صلة ما به، أي اكتسابه معرفة جديدة، أو قيامه 
بالتعاون لتحقيق خطة ما(6) من خالل فهمه النص. ومثة نظرات 
وتفاوتت  والتفكري.  اإلدراك  القدرة على  فهو  الفهم،  متعددة إىل 
نظرة الفالسفة الغربيني إليه، فقد رأى الفيلسوف االنكليزي جون 
لوك أّنه: العمل الذهيب الذي يشّكل املدركات احلسّية يف صورة 
اإلدراك  أّنه:  األملاين  ليبنتز  فلهلم  فيه جوتفريت  جديدة. ورأى 
العقلي يف مقابل اإلدراك احلّسي. ورأى فيه عمانؤيل كانت األملاين 
أّنه: وظيفة الذهن اليت تتلخص يف ربط املحسوسات بعضها ببعض 
بواسطة املقوالت(7). ولقد أفاد أصحاب نظرية التلقي من الفيلسوف 
هانز جورج غادامري يف نظرته إىل التأويل، وعمل الفهم وإعادة 
االعتبار إىل التاريخ يف إعادة إنتاج املعىن وبنائه، وقد كان دلتاي 
وهو أحد مصادر فلسفة غادامري، يهتم بدراسة الفهم دراسة عملية. 
ويعين الفهم لديه النظر يف عمل العقل البشري أو إعادة اكتشاف 

األنا يف األنت(8). 
تنطلق مقاربة مجالية التلقي للمعىن منطلقًا جيعل عملية الفهم 
بنية من بنيات العمل األديب نفسه؛ ليصبح الفهم هو عملية بناء 
املعىن وإنتاجه، وليس الكشف عنه أو االنتهاء إليه، وبذلك يعّد 
املحصول اللساين مؤثرًا واحدًا من مؤثرات الفهم ال بّد من تغذيته 
مبرجعيات ذاتية قائمة على فعل الفهم من لدن املتلقي(9). ولقد بدا 
التحول املنهجي الذي طرأ على حتليل النص باالستناد إىل مجالية 

المصري،  الفتاح  عبد  اللساني،  العالم  جاكوبسن  رومان  بحث  ينظر:   (4)
مجلة الموقف األدبي اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العدد 120، نيسان 

 .1981
(5) في النقد والنقد األلسني، الدكتور إبراهيم خليل، منشورات أمانة عمان 

الكبرى، عمان 2002، 109. 
(6) مدخل إلى علم لغة النص 31. 

دار  ابراهيم،  العزيز  عبد  الحداثة،  أدب  في  دراسة  ـ  المعنى  استرداد   (7)
الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2006، 133 ـ 134. 

(8) نظرية التلقي ـ أصول وتطبيقات، الدكتورة بشرى موسى صالح، دار 
الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1999، 27. 

(9) نظرية التلقي 29. 
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إّن املنهج التربوي لإلسالم حيرص كل احلرص على مراعاة 
اإلنسان مهما كان توجهه. وتتمثل هذه املراعاة يف االعتناء بالنفس 
هذه  مع  يتعامل  الكرمي  والقرآن  واإلدبار،  اإلقبال  ذات  البشرية 
ويرّهب  تارة،  يرّغب  نراه  لذلك  كّلها؛  االعتبارات  هبذه  النفس 
أخرى، ويعد ويوعد وخيّوف؛ لكي حيصل على إقبال هذه النفس، 
اإلميان واخلري،  اإلنسان إىل طريق  اإلدبار وصواًل هبذا  وجيّنبها 
وإبعادًا له عن طريق الكفر والشر، وبالتايل يدّله على طريق اجلنة، 
وجينبه طريق جهّنم كما أّنه يف غالب آياته يقدم الترغيب والوعد 
غضبه،  سبقت  الباري  رمحة  ألّن  ذلك  والوعيد؛  الترهيب  على 

ٍء((1).  ووسعت كّل شيء. قال تعاىل: )َورَْحَِت وَِسَعْت ُكَّ َشْ
يقرن الباري سبحانه بني الترغيب والترهيب يف الكثري من آياته 
الكرمية فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة، وصفة اجلنة والترغيب فيما 
النار وأنكاهلا وعذاهبا،  بالرهبة وذكر  إليه  لديه. وتارة يدعوهم 
والقيامة وأهواهلا، وتارة جيمع لينجع يف كٍل حبسبه(2). وقصده تعاىل 
من كل ذلك إفهام الناس بشكل تدرجيي وإقناعهم بسلوك سبيل 
احلق واالبتعاد عن طريق الباطل، حياشة هلم إىل جّنته، ودفعًا هلم 
عن ناره، ولتبقى النفوس بني الرجاء واخلوف(3)، الرجاء يف دخول 

اجلنة، واخلوف من دخول جهنم. 
كما أّنه تعاىل جيمع بني الترغيب والترهيب والوعد والوعيد؛ ملا 
يف ذلك من تنشيط عباده املؤمنني لطاعته، وتثبيط عباده الكافرين 

عن معاصيه(4).
اليت  والترهيب  الترغيب  نصوص  قصدية  تتبني  هذا  ومن 
اعتمدها اهلل تعاىل. فنراه سبحانه يسرد أوصاف املؤمنني ويذكر 
الكافرين،  أوصاف  ويسرد  فيه،  يتنعمون  الذي  والنعيم  أحواهلم 
ويذكر ما هم فيه من الذل واخلزي يف الدنيا، والعذاب األليم يف 
اآلخرة؛ ليمنح القارئني والسامعني درجة عالية من الفهم واملقارنة 

(1) األعراف 156. 
الرحمن  عبد  يوسف  الدكتور  تقديم  كثير،  ابن  العظيم.  القرآن  تفسير   (2)
المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1412هـ ـ 1992م، 2/ 208. 

(3) نفسه 2/ 270. 
(4) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، محمد بن 

علي الشوكاني، عالم الكتب، بيروت، 1/ 54. 

بني احلالني، وصواًل إىل التأثري فيهم. 
من حماولة استقراء نصوص السرد الوصفي اليت تنتهج سبيل 
الترغيب نرى أّن الباري عّز ذكره يسرد صفات املؤمنني كالتقوى، 
واإلميان، وعمل الصاحلات، واإلنفاق يف سبيل اهلل، والتوبة، وغريها 
جناٍت  ليدخلهم  مّث  ومن  فيها،  لريغبهم  احلميدة؛  الصفات  من 
يَن  ِ

َّ
)َوال تعاىل:  قال  أبدًا.  فيها  خالدين  األهنار  حتتها  من  جتري 

ْنَهاُر 
َ ْ
ِْتَها ال

َ
ْرِي ِمْن ت

َ
اِلَاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت ت آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ

َِّ ِقياًل((5).  ْصَدُق ِمَن الل
َ
َِّ َحّقاً َوَمْن أ بَداً وَْعَد الل

َ
يَن ِفيَها أ َخاِلِ

ِمْن  ْرِي 
َ

َجنَّاٌت ت لَُهْم  َربَُّهْم  َقْوا  اتَّ يَن  ِ
َّ

ال )لَِكِن  تعاىل:  وقال 
َخرْيٌ   َِّ الل ِعنَْد  َوَما   َِّ الل ِعنِْد  ِمْن  نُُزاًل  ِفيَها  يَن  َخاِلِ ْنَهاُر 

َ ْ
ال ِْتَها 

َ
ت

بَْراِر((6). 
َ ْ
ِلل

الَة  قَاُموا الصَّ
َ
يَن َصَبُوا ابِْتَغاَء وَْجِه َربِِّهْم َوأ ِ

َّ
وقال تعاىل: )َوال

وَلَِك 
ُ
يِّئََة أ ََسنَِة السَّ

ْ
وَن بِال

ُ
اً وََعالِنيًَة َوَيْدرَأ ا َرَزْقنَاُهْم ِسّ ْنَفُقوا ِممَّ

َ
َوأ

آبَائِِهْم  ِمْن  َصلََح  َوَمْن  يَْدُخلُوَنَها  َعْدٍن  َجنَّاُت   * اِر  الَّ ُعْقَب  لَُهْم 
 * بَاٍب  ُكِّ  ِمْن  َعلَيِْهْم  يَْدُخلُوَن  َوالَْمالئَِكُة  يَّاتِِهْم  وَُذرِّ ْزَواِجِهْم 

َ
َوأ

اِر((7)  ُتْم فَِنْعَم ُعْقَب الَّ َسالٌم َعلَيُْكْم بَِما َصَبْ
إّن هذه اآليات الكرمية وأشباهها ترّغب املؤمنني بذكر ما أعّد 
اهلل هلم من جنات ونعيم يف اآلخرة. ومثة آيات أخرى ترغبهم مبا 
وعدهم رهبم من خري يف احلياة الدنيا. فاإلنسان املؤمن حيصد جزاء 
َما الُْمْؤِمنُوَن  عمله يف الدنيا قبل اآلخرة. ويف ذلك يقول تعاىل: )إِنَّ
َُّ وَِجلَْت قُلُوُبُهْم َوإَِذا تُِليَْت َعلَيِْهْم آيَاتُُه َزاَدْتُهْم  يَن إَِذا ُذِكَر الل ِ

َّ
ال

َرَزْقنَاُهْم  ا  َوِممَّ الَة  يَن يُِقيُموَن الصَّ ِ
َّ

ُوَن * ال َيتََوكَّ َربِِّهْم  وََعَ  إِيَماناً 
وَلَِك ُهُم الُْمْؤِمنُوَن َحّقاً لَُهْم َدرََجاٌت ِعنَْد َربِِّهْم َوَمْغِفَرٌة 

ُ
ُينِْفُقوَن * أ

َوِرْزٌق َكِريٌم((8) فالباري يسرد صفات املؤمنني يف البداية مث يرغبهم 
مبا وعدهم من درجاٍت عالية ومغفرة ورزق كرمي. والدرجات هي 
شرف وكرامة وعلو رتبة، ومغفرة وجتاوز لسيئاهتم(9) ورزق كرمي 

(5) النساء 122. 
(6) آل عمران 198. 
(7) الرعد 22 ـ 24. 

(8) األنفال 2 ـ 4. 
والطبع،  النشر  مؤسسة  الطبرسي،  الدين  أمين  الجامع،  جوامع  تفسير   (9)

جامعة طهران، طهران، ط3، 1412هـ، 2/ 2. 

ِي اْختَلَُفوا ِفيِه وَُهدًى 
َّ

َ لَُهُم ال  ِلُبنَيِّ
َّ

َا َعلَيَْك الِْكتَاَب إاِل
ْ

نَْزنل
َ
)َوَما أ

َورَْحًَة ِلَقْوٍم يُْؤِمنُوَن( النحل (1)64. 
يف كالم الطربي إشارة واضحة إىل اإلفهامية العالية اليت يقوم 
هبا مبدع النص القرآين، وإىل مستوى الفهم عند املتلقي املرَسل 
إليه، فاإلفهامية العالية املوجهة حنو املتلقي، هي اليت تولد الفهم 
بني  التواصل  عملية  تولد  اليت  وهي  النص،  منتج  يتوخاه  الذي 

املرِسل واملرَسل إليه. 
من عجائب النص القرآين وخصوصياته أّنه يقوم على التدرج 
يف حتقيق اإلفهام واإلقناع؛ مراعاة لطاقة االنسان على استيعاب 
مضامينه الكثرية، بقصد التوافق يف اإلبالغ، ومراعاة حلالته النفسية 
من أجل احلصول على استجابته املرجوة، وهذا ما جنده يف آيات 
حترمي اخلمرة مثاًل. فقد تدرج حترميها مراعاة هلذا االنسان. قال 
َوَمنَافُِع  َكِبرٌي  إِْثٌم  ِفيِهَما  قُْل  َوالَْميِْسِ  َْمِر 

ْ
ال َعِن  لونََك 

َ
)يَْسأ تعاىل: 

الَِّذيَن  َأيَُّها  (َيا  تعاىل:  َنْفِعِهَما((2)، وقال  ِمْن  ْكَبُ 
َ
أ َوإِْثُمُهَما  لِلنَّاِس 

الَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن)(3)،  آَمُنوا ال َتْقَرُبوا الصَّ
نَْصاُب 

َ ْ
َْمُر َوالَْميِْسُ َوال

ْ
يَن آَمنُوا إِنََّما ال ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
وقال سبحانه: )يَا أ

يَْطاِن فَاْجتَنِبُوُه لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن((4). ْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
َ ْ
َوال

العالية،  بإفهاميتها  القرآين  الوصفي  السرد  نصوص  امتازت 
فيها  احلديث  ويتم  عام،  متلٍق  إىل  قصدي  بشكل  موجهة  فهي 
الغائب  بضمري  واملخلوقات  الناس  وعامة  والكفار  املؤمنني  عن 
تارًة، وبصرف احلدث عن حمدثه ثانية، وبإسناد احلدث بطريق 
املطاوعة واملجاز إىل ما يقع عليه. فنصوص الترغيب والترهيب 
ومن  اجلنة،  ثوابه  الصاحلات  يعمل  من  أّن  املتلقي  إفهام  تريد 
يَن آَمنُوا وََعِملُوا  ِ

َّ
ا ال مَّ

َ
يعمل اخلبائث جزاؤه جهنم. قال تعاىل: )أ

يَن  ِ
َّ

ا ال مَّ
َ
وَى نُُزاًل بَِما َكنُوا َيْعَملُوَن * َوأ

ْ
اِلَاِت فَلَُهْم َجنَّاُت الَْمأ الصَّ

ِعيُدوا ِفيَها((5). 
ُ
ْن َيْرُُجوا ِمنَْها أ

َ
َراُدوا أ

َ
َواُهُم انلَّاُر ُكََّما أ

ْ
فََسُقوا َفَمأ

ونصوص وصف قدرة اهلل وآياته يف الكون هدفها إفهام السامع 
الكون بأمجعه خاضع إلرادة اهلل ومشيئته، وأّنه خملوق  بأّن هذا 
رَْض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ )َخلََق  تعاىل:  قال  سبحانه.  بقدرته  ومسّير 

َر  وََسخَّ اللَّيِْل  َعَ  انلََّهاَر  َوُيَكوُِّر  انلََّهاِر  َعَ  اللَّيَْل  ُر  يَُكوِّ َقِّ 
ْ
بِال

اُر((6).  ُهَو الَْعِزيُز الَْغفَّ ال 
َ
أ َجٍل ُمَسّمً 

َ
َوالَْقَمَر ُكٌّ َيْرِي ِل ْمَس  الشَّ

ونصوص التشريع قصدها إفهام الناس تكليفهم الشرعي؛ ليميزوا 

(1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن المسّمى بتفسير الطبري. أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبري، قّدم له الشيخ خليل الميس، دار الفكر للطباعة 

والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان 1415هـ ـ 1995م، 1/ 18 ـ 19 
(2) البقرة 219. 
(3) النساء 43. 
(4) المائدة 90.

(5) السجدة 19 ـ 20. 
(6) الزمر 5. 

العمل مبا حلله اهلل تعاىل،  بني احلالل واحلرام، فهي حتثهم على 
ْرَبَعِة 

َ
يَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم تََربُُّص أ ِ

وترك ما حّرمه. قال تعاىل: )لِلَّ
فَإِنَّ  الَق  الطَّ َعَزُموا  َوإِْن   * رَِحيٌم  َغُفوٌر   ََّ الل فَإِنَّ  فَاُءوا  فَإِْن  ْشُهٍر 

َ
أ

ْنُفِسِهنَّ ثاَلثََة قُُروٍء َوال 
َ
بَّْصَن بِأ ََّ َسِميٌع َعِليٌم * َوالُْمَطلََّقاُت َيَتَ الل

 َِّ رَْحاِمِهنَّ إِْن ُكنَّ يُْؤِمنَّ بِالل
َ
َُّ ِف أ ْن يَْكتُْمَن َما َخلََق الل

َ
لُّ لَُهنَّ أ َيِ

إِْصالحاً  َراُدوا 
َ
أ إِْن  َذلَِك  ِف  بِرَدِِّهنَّ  َحقُّ 

َ
أ َوُبُعوَلُُهنَّ  ِخِر 

ْ
ال َْوِم  َوالْ

 َُّ َوالل َدرََجٌة  َعلَيِْهنَّ  َولِلرَِّجاِل  بِالَْمْعُروِف  َعلَيِْهنَّ  ِي 
َّ

ال ِمثُْل  َولَُهنَّ 
َعِزيٌز َحِكيٌم((7). وهكذا جند بقية نصوص السرد الوصفي كوصف 
واإلنسان،  الناس  حال  ووصف  ومشاهده،  القيامة  يوم  أحوال 
ووصف القرآن، فقد امتازت بإفهاميتها وبتدرجها يف عملية اإلقناع 
والتأثري واإلفهام، واهلدف من ذلك هو حتقيق أعلى درجات الفهم 
واالستجابة عند املتلقي. فالفهم العايل من لدن املتلقي يتحقق من 

خالل اإلفهامية العالية اليت يقصدها مبدع النص القرآين. 

مستويات الرسد الوصفي القرآين. 

أواًل: الرتغيب والرتهيب. 
الترغيب: هو ذكر ما ينتظر املؤمنني من خري يف احلياة الدنيا، 
ونعيم يف الدار اآلخرة جزاًء مبا كانوا يعملون. فالقصد منه حث 
بشكل  واملعامالت  العبادات  تأدية  على  وتشجيعهم  املؤمنني 
وينحو  االسالمي،  املجتمع  يتكامل  لكي  اخلري؛  وفعل  صحيح، 
اخللد؛ جزاًء وثوابًا  املؤمنون جنان  الصالح، وبذلك يدخل  حنو 

ألعماهلم الصاحلة اليت يعملوهنا يف دار الدنيا. 
أّما الترهيب: فهو ذكر ما ينتظر الكافرين من خزي وعقاب يف 
احلياة الدنيا، وعذاب شديد مهني يف الدار اآلخرة؛ ليجزيهم رهبم 
أسوأ الذي كانوا يعملون. فالقصد منه هو حث الناس على االبتعاد 

عن فعل الشر والذنوب واملعاصي. 
بالترغيب  العزيز كثريًا  العلماء واملفسرون لكتاب اهلل  اعتىن 
القرآن  يف  نصوصه  لكثرة  وذلك  والوعيد؛  الوعد  أو  والترهيب 
الكرمي، وملا تتضمنه هذه النصوص من جوانب تربوية كبرية. فهذا 
الغرناطي الكليب يذكر الوعد والوعيد بقوله: وأّما الوعد فمنُه وعٌد 
خبري الدنيا من النصر والظهور وغري ذلك، ومنه وعٌد خبري اآلخرة 
فمنه ختويف  الوعيد  وأّما  ونعيمها.  اجلنة  األكثر كأوصاف  وهو 
بالعقاب يف الدنيا، ومنه ختويف بالعقاب يف اآلخرة وهو األكثر، 
كأوصاف جهّنم وعذاهبا وأوصاف القيامة وأهواهلا. وتأمل القرآن 
جتد الوعد مقرونًا بالوعيد، قد ُذكر أحدمها اثر ذكر اآلخر؛ ليجمع 
بني الترغيب والترهيب، وليتبني أحدمها باآلخر كما قيل، فبضدها 

تتبني األشياء(8) 

(7) البقرة 226 ـ 228. 
(8) التسهيل لعلوم التنزيل 1/ 5. 
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الظاملني الذي أعده  اهلل هلم. 
من خالل استقرائنا آليات الترهيب وجدنا عددًا منها ترهب 
الكافرين وتوعدهم باخلزي والعذاب يف احلياة الدنيا، قبل عذاٍب 
هذا  وليكون  وإخافتهم،  ترهيبهم  يف  زيادة  ذلك  ويف  اآلخرة. 
الوعيد حافزًا هلم على جتنب هذه األعمال املحرمة؛ ألن الكثري 
منهم خياف من خزي الدنيا وعذاهبا؛ ألّن هذا اخلزي والعذاب قد 
يتحقق فعاًل، وبذلك يكون شيئًا ملموسًا وحمسوسًا هلم، أّما عذاب 
اآلخرة فهو غري حمسوس بالنسبة هلم؛ ألنّهم ال يؤمنون هبا أصاًل 
إِنَّا لََمبُْعوثُوَن * 

َ
إَِذا ِمتْنَا َوُكنَّا تَُراباً وَِعَظاماً أ

َ
فهم يصرحون بقوهلم: )أ

لُوَن((1)؛ لذلك جند الباري جّل شأنه يرهبهم يف الدنيا  وَّ
َ ْ
َوآبَاُؤنَا ال

َ
أ

يَن ُيَاِرُبوَن  ِ
َّ

عّلهم يرجعون عن غّيهم. قال تعاىل: )إِنََّما َجَزاُء ال
َع  ْو ُتَقطَّ

َ
ْو يَُصلَّبُوا أ

َ
ْن ُيَقتَّلُوا أ

َ
رِْض فََساداً أ

َ ْ
ََّ َورَُسوَلُ َويَْسَعْوَن ِف ال الل

رِْض َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي ِف 
َ ْ
ْو ُينَْفْوا ِمَن ال

َ
رُْجلُُهْم ِمْن ِخالٍف أ

َ
يِْديِهْم َوأ

َ
أ

ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم((2).
ْ

ْنيَا َولَُهْم ِف ال الُّ
فيها  يصف  اليت  تلك  واملرعبة،  املخيفة  الترهيب  صور  من 
اخلالق تعاىل جهنم وعذاهبا ودركاهتا، وما يصيب الكافرين فيها 
من عذاب أليم. وتبدو هذه الصور خميفة قامتة مشبعة جبو الرعب 
التصوير  الذي ينتظرهم. ومن خالل  واخلوف واهللع من املصري 
اإلهلي هلذه املشاهد نكاد نسمع أنني املعذبني وصراخهم، وتكّلم 
أيديهم وشهادة أرجلهم(3)، وشهيق جهّنم وفوراهنا ومتّيزها غيضًا 
بالظاملني(5)،  الكافرين(4)، ونكاد نرى إحاطة سرادقها  من هؤالء 
وثياب النار اليت قطعت هلم واحلميم الذي يصب فوق رؤوسهم 
ومقامع احلديد اليت أعّدت هلم(6)، وشجرة الزقوم اليت طلعها كأّنه 
رؤوس الشياطني(7)، ونكاد حنّس حرارة املاء املشابه للمهل الذي 

والنشر والتوزيع، بيروت، ط3، 10/ 63. 
(1) الواقعة 47 ـ 48. 

(2) المائدة 33. 
(3) ينظر: يس 65. 

(4) ينظر:الملك 7 ـ 8. 
(5) ينظر:الكهف 29. 

(6) ينظر:الحج 19 ـ 21. 
(7) ينظر:الصافات 65. 

يشوي الوجوه(8)، ومبرارة ونتانة وحرارة الضريع الذي ال يسمن وال 
يغين من جوع(9). كل هذه الصور وغريها، وكّل هذا الوصف هدفه 
إخافة هؤالء الناس ودفعهم إىل ترك الكفر وسلوك طريق اإلميان. 
فِتْنًَة  إِنَّا َجَعلْنَاَها  قُّوِم *  الزَّ َشَجَرُة  ْم 

َ
أ نُُزاًل  َخرْيٌ  َذلَِك 

َ
)أ تعاىل:  قال 

نَُّه ُرُؤوُس 
َ
َِحيم * َطلُْعَها َكأ

ْ
ْصِل ال

َ
ُْرُج ِف أ َها َشَجَرٌة تَ الِِمنَي * إِنَّ لِلظَّ

ُُطوَن * ُثمَّ إِنَّ لَُهْم  ُهْم َلِكُوَن ِمنَْها َفَماِلُوَن ِمنَْها الْ يَاِطنِي * فَإِنَّ الشَّ
َِحيِم((10). وقد روي 

ْ
َل ال يٍم * ُثمَّ إِنَّ َمرِْجَعُهْم َلِ َعلَيَْها لََشْوباً ِمْن َحِ

أن قريشًا ملّا مسعت هذه اآلية قالت: ما نعرف هذه الشجرة... فقال 
أبو جهل جلاريته: يا جارية زقمينا. فأتته اجلارية بتمر وزبد. فقال 
ألصحابه: تزقموا هبذا الذي خيوفكم به حممد (ص) فيزعم أن النار 
تنبت الشجر، والنار حترق الشجر، فأنزل اهلل سبحانه هذه اآلية(11). 
والزقوم شجرة تنبت يف قعر جهنم وأغصاهنا ترفع إىل دركاهتا. 
وقد شّبه طلعها برؤوس الشياطني مبالغة يف القبح والتشويه يف 
الصورة، فحُسن التشبيه يف القبح برؤوس الشياطني، وهذا من باب 
التشبيه باملتخيل ال باملحسوس(12). وقد ورد وصف هذه الشجرة 
ِثيِم * َكلُْمْهِل 

َ ْ
قُّوِم * َطَعاُم ال أيضًا يف قوله تعاىل: )إِنَّ َشَجَرَت الزَّ

ُُطوِن((13).  َيْغِل ِف الْ
يف آية أخرى يرهب اهلل سبحانه الكافرين بعذاب جهنم، مث 
ترهيبهم وإخافتهم من خالل وصف شهيقها وفوراهنا،  ميعن يف 
ومتيزها من الغيظ، هذا التميز يشعر بشدة ما جناه أولئك الكفار، 
حىت لقد شعرت به واغتاطت منه وهي اليت ال حتّس، فصورها 
بأنّها خملوق ضخم عابس غضبان يغلي صدره حقدًا وغيظًا على 
يَن َكَفُروا بَِربِِّهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوبِئَْس  ِ

الكافرين. قال تعاىل: )َولِلَّ
 ُ لُْقوا ِفيَها َسِمُعوا لََها َشِهيقاً َوِهَ َتُفوُر * تََكاُد َتَميَّ

ُ
الَْمِصرُي * إَِذا أ

(8) ينظر: الكهف 29. 
(9) ينظر: الغاشية 6 ـ 7. 
(10) الصافات 62 ـ 68. 

(11) بيان السعادة في مقامات العبادة، سلطان محمد الجنابذي، مطبعة جامعة 
طهران، طهران ط2، 1385هـ، 3/ 297. 

دار  الحائري،  علي  ميرسيد  الثمر،  وملتقطات  الدرر  مقتنيات  ينظر:   (12)
الكتب اإلسالمية، طهران، 1378هـ، 9/ 117. 

(13) الدخان 43 ـ 45. 

ال ينفد وال يعتريه كدر وال ُيخشى نقصانه(1). وقال تعاىل: )يُثَبُِّت 
ِخَرةِ((2). ففي 

ْ
ْنيَا َوِف ال َيَاةِ الُّ

ْ
يَن آَمنُوا بِالَْقْوِل اثلَّابِِت ِف ال ِ

َّ
َُّ ال الل

هذه اآلية جند البشرى للمؤمنني يف احلياة الدنيا قبل اآلخرة وهي 
تثيبهم على إمياهنم(3) يف كرامته وثوابه بالقول الثابت الذي وجد 
منهم وهو كلمة اإلميان؛ ألّنه ثابت باحلجج واألدلة. وقيل معناه 
يثبت اهلل املؤمنني بسبب كلمة التوحيد وحرمتها يف احلياة الدنيا؛ 
حىت ال يزّلوا وال يضّلوا عن طريق احلّق، ويثبتهم هبا حىت ال 
يزّلوا وال يضّلوا عن طريق اجلنة. وقيل معناه يثبتهم بالتمكني يف 
األرض والنصرة والفتح يف الدنيا وبإسكاهنم اجلنة يف اآلخرة(4). 

احلياة  يف  أولياءه  يبشر  تعاىل  اخلالق  جند  أخرى  آية  يف 
َِّ ال َخوٌْف َعلَيِْهْم َوال ُهْم  ْوِلَاَء الل

َ
ال إِنَّ أ

َ
الدنيا واآلخرة بقوله: )أ

ْنيَا  َيَاةِ الُّ
ْ
يَن آَمنُوا َوَكنُوا َيتَُّقوَن * لَُهُم الْبُْشَى ِف ال ِ

َّ
َيَْزنُوَن * ال

أّن  أقوال، أحدها  فيها  الدنيا  احلياة  ِخَرةِ((5). والبشرى يف 
ْ

َوِف ال
األعمال  على  القرآن  يف  به  تعاىل  اهلل  بشرهم  ما  هي  البشرى: 
الصاحلة... عن الزجاج والفراء، وثانيها أن البشارة يف احلياة الدنيا 
بشارة املالئكة عليهم السالم للمؤمنني عند موهتم بأن ال ختافوا 
وال حتزنوا. أبشروا باجلنة عن قتادة والزهري والضحاك واجلبائي، 
وثالثها أّنها يف الدنيا الرؤيا الصاحلة يراها املؤمن لنفسه أو ُترى له. 

ويف اآلخرة اجلنة(6). 
السرد  نصوص  عرب  تظهر  اليت  الرائعة  الترغيب  صور  من 
الوصفي القرآين الترغيب عن طريق وصف جنان اخللد، وتصويرها 
ذلك التصوير البانورامي الذي ُيشعر املتلقي سامعًا وقارئًا جبمال 
الذي ما  لبَّه وحتّلق به يف اجلو امللكويت  اليت تأخذ  الصور  تلك 
انفّك يسحره ويرغبه يف اإلميان من أجل الوصول إىل هذه اجلنان. 
قال تعاىل: )وََجَزاُهْم بَِما َصَبُوا َجنًَّة وََحِريراً * ُمتَِّكئِنَي ِفيَها َعَ 
َرائِِك ال يََرْوَن ِفيَها َشْمساً َوال َزْمَهِريراً * وََداِنيًَة َعلَيِْهْم ِظاللَُها 

َ ْ
ال

ْكَواٍب 
َ
ٍة َوأ ِّلَْت ُقُطوُفَها تَْذِلاًل * َوُيَطاُف َعلَيِْهْم بِآِنيٍَة ِمْن فِضَّ وَُذل

ِفيَها  َويُْسَقْوَن   * َتْقِديراً  ُروَها  قَدَّ ٍة  فِضَّ ِمْن  قََواِريَر   * قََواِريَرا  َكنَْت 
َِبياًل * َعيْناً ِفيَها تَُسمَّ َسلَْسِبياًل((7).

ْ
ساً َكَن ِمَزاُجَها َزن

ْ
َكأ

تتناول هذه اآليات تصوير اجلنان وشرح نعمها. وعددها فيها 

(1) الجديد في تفسير القرآن، الشيخ محمد السبزواري النجفي، دار التعارف 
للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط1، 1402هـ، 3/ 254. 

(2) إبراهيم 27. 
(3) ينظر: التبيان في تفسير القرآن، الشيخ أبو جعفر الطوسي، تحقيق: أحمد 
قم، ط1، 1409هـ،  اإلسالمي،  اإلعالم  مكتب  العاملي  قصير  حبيب 
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(4) مجمع البيان في تفسير القرآن، أمين الدين الطبرسي، دار احياء التراث 

العربي، بيروت 1379هـ، 3/ 314. 
(5) يونس 62 ـ 64. 

(6) مجمع البيان في تفسير القرآن، 3/ 119. 
(7) اإلنسان 12 ـ 18. 

املسكن  عن  البدء  يف  فتتحدث  نعمة،  عشرة  األقل مخس  على 
وامللبس، مث تذكر حالة اإلتكاء على األرائك إشارة إىل اطمئناهنم 
واهلدوء.  االطمئنان  من  حالًة  يعيش  اإلنسان  ألّن  وارتياحهم؛ 
وتشري اآليات إىل االعتدال الكامل للجو يف اجلنان، وإىل نعمة 
لقطف  مشكلة  من  هناك  فليست  القطوف  وتذليل  الظالل  دنو 
الثمار، وال شوكة لتدخل يف اليد، وال جهد ومشقة من أجل قطف 
هذه الثمار، مث توضح كيفية االستضافة لضيوف جنان اهلل تعاىل، 

وأدوات الضيافة اليت أعّدها اخلالق تعاىل لعباده املؤمنني(8). 
يف نصوص السرد الوصفي القرآين اليت تنتهج سبيل الترهيب 
جند الباري يسرد صفات الكافرين والفاسقني كالكفر، والكذب، 
وغريها  واجلحود،  العهد  ونقض  واالستكبار  والظلم،  والنفاق، 
من الصفات الذميمة، مث يذكر اجلزاء األخروي ملن اتصف هبذه 
تعاىل:  قال  جهنم.  عذاب  وهو  األعمال،  هذه  وعمل  الصفات، 
نَِضَجْت  ُكََّما  نَاراً  نُْصِليِهْم  َسوَْف  بِآيَاتِنَا  َكَفُروا  يَن  ِ

َّ
ال )إِنَّ 

ََّ َكَن َعِزيزاً  َاُهْم ُجلُوداً َغرْيََها ِلَُذوقُوا الَْعَذاَب إِنَّ الل
ْ

نل ُجلُوُدُهْم بَدَّ
وا َعنَْها ال  بُوا بِآياتِنَا َواْستَْكَبُ يَن َكذَّ َحِكيماً((9). وقال تعاىل: )إِنَّ الَِّ
ََمُل ِف َسمِّ 

ْ
َنََّة َحتَّ يَِلَج ال

ْ
َماِء َوال يَْدُخلُوَن ال بَْواُب السَّ

َ
ُتَفتَُّح لَُهْم أ

ِيَاِط َوَكَذلَِك َنْزِي الُْمْجِرِمنَي * لَُهْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن فَْوقِِهْم 
ْ
ال

الِِمنَي((10). فأي ترهيب هذا الذي يرهب  َغَواٍش َوَكَذلَِك َنْزِي الظَّ
الذي  العذاب  هلذا  تصوير  وأي  واملستكربين؟  الكاذبني  به  اهلل 
سيناهلم جزاء أعماهلم؟ فالقرآن يرهب هؤالء الذين ال خيضعون 
آليات اهلل وال يستسلمون للحق بعدم تفتح أبواب السماء هلم. 
املؤمنون  أّما  بقوله:  املعىن  هذا  إىل  (ع)  الباقر  االمام  أشار  وقد 
فترفع أعماهلم وأرواحهم إىل السماء فتفتح هلم أبواهبا، وأّما الكافر 
فيصعد بعمله وروحه حىت إذا بلغ السماء نادى مناٍد: اهبطوا به 
إىل سجني. مث تزداد قوة الترهيب باستحالة دخوهلم اجلنة، فهم 
التعبري  هذا  اخلياط، ويف  اجلمل يف سم  يلج  يدخلوهنا حىت  ال 
كناية لطيفة عن استحالة هذا األمر. ويف احلقيقة اختري هذا املثال 
لإلخبار عن عدم إمكان دخول هؤالء يف اجلنة بصورة حسية(11). 
الذي  مصريهم  تبني  اليت  الالحقة  اآلية  يف  قوة  الوعيد  ويزداد 
سيؤولون إليه فـلهم من جهنم مهاد مهدته ذنوهبم فراشًا من النار، 
الدخان  فيما تثريه من  الرؤية  ومن فوقهم غواٍش حتجب عنهم 
الذي يغشى العيون ومينعها من اإلبصار املفتوح(12). وهذا هو جزاء 

(8) ينظر: األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، 
مؤسسة البعثة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 1413هـ، 19/ 

 .232
(9) النساء 56. 

(10) األعراف 40 ـ 41. 
(11) ينظر: األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل 5/ 41. 

(12) من وحي القرآن، السيد محمد حسين فضل اهلل، دار الزهراء للطباعة 
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ِلَقْوٍم َيتَُّقوَن((1). فاآليات هي األدلة الواضحة على الصانع وعظيم 
بصائرهم  يفتحون  للذين  األلباب،  ألويل  حكمته  وباهر  قدرته 
للنظر واالستدالل واالعتبار، وال ينظرون إليها نظر البهائم غافلني 

عّما فيها من عجائب الفطر(2). 
مل يقتصر ذكر آيات اهلل على ما تقدم، بل تتعدد النصوص، 
وتتعدد اآليات الدالة على عظمة اخلالق سبحانه. قال تعاىل: )وَُهَو 
اثلََّمَراِت  ُكِّ  َوِمْن  ْنَهاراً 

َ
َوأ َرَواِسَ  ِفيَها  وََجَعَل  رَْض 

َ ْ
ال َمدَّ  ِي 

َّ
ال

َجَعَل ِفيَها َزوَْجنْيِ اثْننَْيِ ُيْغِش اللَّيَْل انلََّهاَر إِنَّ ِف َذلَِك َلياٍت ِلَقْوٍم 
ْعنَاٍب َوَزْرٌع 

َ
رِْض قَِطٌع ُمتََجاِوَراٌت وََجنَّاٌت ِمْن أ

َ ْ
ُروَن * َوِف ال َيتََفكَّ

َبْعَضَها  ُل  َوُنَفضِّ َواِحٍد  بَِماٍء  يُْسَق  ِصنَْواٍن  َوَغرْيُ  ِصنَْواٌن  يٌل  ِ
َ

َون
ُكِ إِنَّ ِف َذلَِك َلياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقلُوَن((3). يف هاتني 

ُ ْ
َعَ َبْعٍض ِف ال

اآليتني جند الباري يسرد ويصف الكثري من آياته، فهو الذي بسط 
األرض لتثبت عليها األقدام، وجعل منها جبااًل ثوابت، وأهنارًا 
جارية، وجعل فيها من كّل أنواع الثمرات، صنفني اثنني كاحللو 
يغشي  والليل  والكبري،  والصغري  واألبيض،  واألسود  واحلامض، 
النهار فيصري اجلو مظلمًا بعدما كان مضيئًا. ويف ذلك آياٌت لقوم 
يتفكرون فيها، فإن تكّوهنا وختّصصها بوجه دون وجه دليل على 
وجود صانع حكيم دّبر أمرها، وهّيأ أسباهبا. ويف األرض قطع 
وبعضها  رخوة  وبعضها  سبخة  وبعضها  طيبة  بعضها  متجاورات 
ولوال  وبالعكس،  الشجر  دون  للزرع  تصلح  وبعضها  صلبة. 
ختصيص قادر موقع ألفعاله على وجه دون وجه ما كانت كذلك، 
الشتراك تلك القطع يف الطبيعة األرضية. وفيها بساتني فيها أنواع 
األشجار والزروع. والنخيل صنوان أصلها واحد، وغري صنوان 
متفرقات خمتلفات األصول تسقى مباء واحد، ولكن بعضها أفضل 
من بعض يف الطعم والشكل واحلجم والرائحة، وذلك أيضًا مما يدل 
على الصانع احلكيم. فإن اختالفها مع احتاد األصول واألسباب ال 

(1) يونس 6. 
اهلل  جار  القاسم  أبو  األقاويل،  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف   (2)
بيروت،  والنشر،  للطباعة  المعرفة  دار  الزمخشري،  عمر  بن  محمود 

لبنان، 1/ 487. 
(3) الرعد 3 ـ 4. 

يكون إاّل بتخصيص قادر خمتار حكيم.(4) 
وتسيريه  تعاىل  اهلل  قدرة  تصف  اآليات  من  آخر  قسم  مثة 
هلذا الكون الواسع حولنا، وهي اآليات الكونية فـمنها ما يشري 
إىل سنته تعاىل وطريقته يف إجياد املخلوقات، ويف تدبري أمرها، 
ومنها ما يشري إىل أنواع املخلوقات ودالالهتا من حيث التكوين 
والتخصيص بالصفات، مث اهلداية إىل غايتها املحددة اليت خلقت 
من أجلها...فاآليات الكونية على نوعني: نوع يوضح املنهج اإلهلي 
والسنن احلكيمة يف إجياد اخللق وإنشاء احلوادث ونوع يتحدث 
عن املخلوقات ويصف نظام إجيادها احلكيم وفقًا ألحكام سنته، 
وتنفيذًا إلرادته ومشيئته، ويصف ما فيها من رمحات ونعم للعباد(5). 
 َُّ من أمثلة النوع األول من اآليات الكونية قوله تعاىل: )َوالل
َخلََق ُكَّ َدابٍَّة ِمْن َماٍء فَِمنُْهْم َمْن َيْمِش َعَ َبْطِنِه َوِمنُْهْم َمْن َيْمِش 
 ََّ َُّ َما يََشاُء إِنَّ الل ْرَبٍع َيْلُُق الل

َ
َعَ رِْجلنَْيِ َوِمنُْهْم َمْن َيْمِش َعَ أ

ُل الَْغيَْث ِمْن  ي ُيَنِّ ٍء قَِديٌر())(، وقول تعال: )وَُهَو الَِّ َعَ ُكِّ َشْ
َخلُْق  آيَاتِِه  َوِمْن   * َِميُد 

ْ
ال الَْوِلُّ  وَُهَو  رَْحَتَُه  َوَينُْشُ  َقنَُطوا  َما  َبْعِد 

رِْض َوَما بَثَّ ِفيِهَما ِمْن َدابٍَّة وَُهَو َعَ َجِْعِهْم إَِذا يََشاُء 
َ ْ
َماَواِت َوال السَّ

قَِديٌر((7). فاآليتان الكرميتان توجهان األنظار إىل املنهج اإلهلي يف 
خلق اخللق بأنواعه املختلفة، وإىل سنته يف إجياد هذه املخلوقات 

على اختالف أشكاهلا وصورها. 
ظهر النوع الثاين من اآليات الكونية يف الكثري من النصوص 
نَْساَن ِمْن ُساللٍَة ِمْن  ِ

ْ
القرآنية، حيث يقول تعاىل: )َولََقْد َخلَْقنَا ال

ِطنٍي * ُثمَّ َجَعلْنَاُه ُنْطَفًة ِف قََراٍر َمِكنٍي * ُثمَّ َخلَْقنَا انلُّْطَفَة َعلََقًة 
ْماً 

َ
فََخلَْقنَا الَْعلََقَة ُمْضَغًة فََخلَْقنَا الُْمْضَغَة ِعَظاماً فََكَسْونَا الِْعَظاَم ل

فاآليات  َاِلِقنَي((8). 
ْ
ال ْحَسُن 

َ
أ  َُّ الل َفتَبَارََك  آَخَر  َخلْقاً  نَاُه 

ْ
نَْشأ

َ
أ ُثمَّ 

(4) ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل المسّمى بتفسير البيضاوي، القاضي 
الحلبي، مصر،  البابي  ومطبعة مصطفى  مكتبة  البيضاوي،  الدين  ناصر 

ط2، 1375هـ ـ 1955م 1/ 254. 
(5) التفسير العلمي لآليات الكونية في القرآن، حنفي أحمد، دار المعارف، 

مصر، ط3، 34 ـ 35. 
(6) النور 45. 

(7) الشورى 28 ـ 29. 
(8) المؤمنون 12 ـ 14. 

تُِكْم نَِذيٌر * 
ْ
لَْم يَأ

َ
لَُهْم َخَزَنتَُها أ

َ
لِْقَ ِفيَها فَْوٌج َسأ

ُ
ِمَن الَْغيِْظ ُكََّما أ

ْنتُْم 
َ
ٍء إِْن أ َُّ ِمْن َشْ َل الل ْبنَا َوقُلْنَا َما نَزَّ قَالُوا بََل قَْد َجاَءنَا نَِذيٌر فََكذَّ
 ِف َضالٍل َكِبرٍي((1). فهذا هو مصريهم الذي كانوا يوعدون. 

َّ
إاِل

ثانيًا: وصف قدرة الله تعاىل وآياته يف الكون .
من  القرآين،  الوصفي  السرد  مستويات  من  الثاين  املستوى 
تعاىل  اهلل  قدرة  وصف  مستوى  هو  نصوصه،  عدد  كثرة  حيث 
وآياته يف الكون. وكان باعث اختيارنا هذه التسمية، هو أن الكثري 
من آياته تنتهي على شاكلة قوله تعاىل: )َلياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقلُوَن((2) 
َاِب((3) و)إِنَّ ِف َذلَِك لَيًَة ِلَقْوٍم يَْسَمُعوَن())(و 

ْ
ل

َ ْ
وِل ال

ُ
و)َلياٍت ِل

ُروَن((5)، فضاًل عن أّن الكثري من  ِلَقْوٍم َيتََفكَّ )إِنَّ ِف َذلَِك َلياٍت 
اآليات اليت حتمل املعىن نفسه، تتحدث عن آيات اهلل تعاىل، كما 
بغيب  وعلمه  تعاىل  اهلل  قدرة  تسرد  آياته  من  اآلخر  القسم  أن 
السماوات واألرض، وتسيريه هذا الكون الواسع بأرضه ومساواته، 
قوله  تعاىل، حنو  اهلل  يسرد صفات  منها  الثالث  القسم  كان  فيما 
َِكيُم * َلُ 

ْ
رِْض وَُهَو الَْعِزيُز ال

َ ْ
َماَواِت َوال َِّ َما ِف السَّ تعاىل: )َسبََّح لِل

ٍء قَِديٌر * ُهَو  رِْض ُيِْي َوُيِميُت وَُهَو َعَ ُكِّ َشْ
َ ْ
َماَواِت َوال ُملُْك السَّ

ٍء َعِليٌم((6)  َاِطُن وَُهَو بُِكلِّ َشْ
ْ

اِهُر َوال ِخُر َوالظَّ
ْ

ُل َوال وَّ
َ ْ
ال

إّن نصوص السرد الوصفي القرآين الدالة على قدرة اهلل وآياته 
الوصف  أسلوب  فيها  الكرمي  القرآن  اعتمد  إذ  الكون كثرية،  يف 
صانع  وجود  على  الوصف  هبذا  االستدالل  مث  واملعّمق،  الدقيق 
العقل(7)،  خياطب  الذي  الربهان  طريق  عن  هلا  حكيم  وخالق 
وهلذا  السماوية،  األجرام  وهذه  الواسع،  الكون  هلذا  فالوصف 
التسخري للشمس والقمر والليل والنهار والرياح والسحاب واملطر 
والكواكب وغريها من اآليات، عبارة عن براهني متتابعة ختاطب 
عقول الناس، وتفهمهم أّن مثة خالقًا حكيمًا خلق هذه األشياء، 

(1) الملك 6 ـ 9. 
(2) البقرة 164. 

(3) آل عمران 190. 
(4) النحل 65. 

(5) الرعد 3. 
(6) الحديد 1 ـ 3. 

القرآن الكريم دراسة بالغية، موسى سلوم األمير،  (7) ينظر: الوصف في 
ـ  1423هـ  المستنصرية،  الجامعة  اآلداب،  كلية  دكتوراه  أطروحة 

2000م، 31.

وسّخرها بقدرته هلم. فهل يتفكرون هبذه القدرة العظيمة؟ وهل 
رِْض َواْخِتالِف 

َ ْ
َماَواِت َوال يعقلون؟. قال تعاىل: )إِنَّ ِف َخلِْق السَّ

نَْزَل 
َ
َْحِر بَِما َينَْفُع انلَّاَس َوَما أ ْرِي ِف الْ

َ
اللَّيِْل َوانلََّهاِر َوالُْفلِْك الَِّت ت

رَْض َبْعَد َمْوتَِها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن 
َ ْ
ْحيَا بِِه ال

َ
َماِء ِمْن َماٍء فَأ َُّ ِمَن السَّ الل

رِْض 
َ ْ
َماِء َوال ِر َبنْيَ السَّ َحاِب الُْمَسخَّ َياِح َوالسَّ يِف الرِّ ُكِّ َدابٍَّة َوتَْصِ

َلياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقلُوَن((8). 
من خالل التمّعن يف آيات القدرة اإلهلية الالحمدودة جند القرآن 
القادر،  اخلالق  على  املحسوسات  من  بالفخم  االستدالل  يلّون 
فيجعله مرة بالسماوات واألرض، ومرة بالسماوات واألرض وما 
بينهما من عناصر الطبيعة، وقد يتفرع احلديث عن خلق السماوات 
واألرض من أجل إثبات اخلالق سبحانه إىل ما يف العامل العلوي 
من آيات بينات دالة على ذلك. فالشمس بضيائها الوهاج، والقمر 
بنوره الفضي األّخاذ، آيتان من آيات اهلل اليت يقع عليها احلس 
كثريًا، فلو تأمل فيهما اإلنسان تأمل املعترب، لعِلم أهنما مل خيلقا 
عبثًا، ومل يقعا صدفة، وأّنهما، ومها هبذا التسخري والنظام العجيب، 
الكيفية  بد هلما من موجد أوجدمها، ومسّخر سّخرمها هبذه  ال 
السماوات  على  الكالم  هذا  يقتصر  وال  األنظار(9).  تلفت  اليت 
األخرى  اآليات  بقية  يشمل  وإّنما  والقمر،  والشمس  واألرض 
كخلق االنسان والدواب، وإرسال الرياح، وإيالج الليل يف النهار، 
والنهار يف الليل، وغريها من اآليات الكثرية اليت تبعث على تأمل 

اإلنسان فيها تأمل املتفّكر املعترب خبلق اهلل تعاىل. 
اشرنا فيما تقدم من الكالم أن قسمًا كبريًا من نصوص هذا 
القرآين تصف آيات اهلل اليت يريها  املستوى من السرد الوصفي 
فيها،  التفّكر والتدّبر  املتلقي على  للناس، والقصد منها هو بعث 
سبحانه.  اخلالق  حيدثها  إّنما  العظيمة  اآليات  هذه  بأّن  وإفهامه 
ـ  العقائد  علماء  يرى  كما  ـ  من حمدث  له  بد  ال  فكل حادث 
العظيمة  آياته  ومن  الباري  إبداع  من  هو  املخلوق  الكون  وهذا 
فـالكون ـ أي كل ما سوى اهلل ـ خملوق هلل تعاىل، وليس واقع 
الكون هذا سوى التعّلق، والربط باهلل تعاىل، وليست الكائنات يف 
الكون  غىن عن احلق تعاىل وال حلظة واحدة، ومعىن قولنا: إّن 
خملوق هلل، هو أّن الكون ُخلق بإرادته ومشيئته(10) ويف هذا اخللق 
رِْض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ َخلِْق  ِف  )إِنَّ  تعاىل:  قال  اهلل.  آيات  تتجلى 

َاِب((11). وقال: )إِنَّ ِف 
ْ

ل
َ ْ
وِل ال

ُ
َواْخِتالِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر َلياٍت ِل

رِْض َلياٍت 
َ ْ
َماَواِت َوال َُّ ِف السَّ اْخِتالِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر َوَما َخلََق الل

(8) البقرة 164. 
منشورات  الزيدي،  ياسر  كاصد  الدكتور  الكريم،  القرآن  في  الطبيعة   (9)

وزارة الثقافة واإلعالم، دار الرشيد، بغداد، 1980، 249. 
(10) العقيدة اإلسالمية، جعفر السبحاني، الوكالة العالمية للتوزيع، بيروت، 

لبنان، 23. 
(11) آل عمران 190. 
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واألشكال حبيث  املالمح  التمايز يف  من خالل  العظيمة  والقدرة 
أعطى كل شيء شخصيته اخلاصة املميزة، على أساس اختالف 
الصورة اليت صنعها من غري مثال. فقد ابتدع األشياء ال من شيٍء 
كان قبلها، وأنشأها بال احتذاء أمثلة امتثلها، سبحانه وتعاىل له 
األمساء احلسىن اليت توحي للناس بكل معىن طيب طاهر مجيل 

رائع، فيما يستوحونه من صفاته يف حياهتم(1). 
هناك آيات أخرى تسرد الصفات اجلاللية هلل سبحانه، كتزنهه 
أمثلتها  الولد والشريك، وعن كل نقص وعيب. ومن  عن اختاذ 
َهَب ُكُّ  َ ٍ َوَما َكَن َمَعُه ِمْن إَِلٍ إِذاً لَ

َ
َُّ ِمْن َول ََذ الل قوله تعاىل: )َما اتَّ

ا يَِصُفوَن *  َِّ َعمَّ إَِلٍ بَِما َخلََق َولََعال َبْعُضُهْم َعَ َبْعٍض ُسبَْحاَن الل
ُكوَن((2). فهنا يؤكد سبحانه  ا يُْشِ َهاَدةِ َفتََعاَل َعمَّ َعلِِم الَْغيِْب َوالشَّ
أدلة توحيده يف اآلية الشريفة، فهو مل جيعل ولَد غريه ولدًا لنفسه؛ 
الستحالة ذلك عليه، ومل يكن معه إله ليشاركه يف ألوهيته، إذ لو 
كان معه إلٌه آخر لذهب كل إله مبا خلق، وملّيز كل إله خلقه 
على  بعضهم  ولعال  عليه،  االستيالء  من  ومنعه  غرِيه  خلق  عن 
بعض، ولطلب بعضهم قهر بعض ومغالبته ويف هذا داللة عجيبة يف 
التوحيد، وهو أن كل واحد من اآلهلة من حيث يكون إهلًا يكون 
قادرًا لذاته فيؤدي إىل أن يكون قادرًا على كل ما يقدر عليه 
غريه من اآلهلة فيكون غالبًا ومغلوبًا من حيث أّنه قادر لذاته، 
وأيضًا فإّن من ضرورة كل قادر صحة التمانع بينهما، فلو صّح 
أنّهما قادران، وامتنع  بينهما من حيث  التمانع  وجود إهلني صّح 
التمانع بينهما من حيث أنّهما قادران للذات، وهذا حمال. ويف هذا 
العرب كلمة  القرآن؛ ألّنه ال يوجد يف كالم  داللة على إعجاز 
وجيزة تضمنت ما تضمنته هذه فإنّها قد تضمنت دليلني باهرين 

على وحدانية اهلل، وكمال قدرته(3)، وتزنهه عما وصفوه به. 
ثالثًا: وصف أحوال يوم القيامة ومشاهده. 

امتاز القرآن الكرمي بعنايته الكبرية بوصف أحوال يوم القيامة 
فيه إىل  نظر  ومشاهده، فليس وصفه وتشريعه دنيويًا حمضًا ال 

(1) ينظر: من وحي القرآن 22/ 156 ـ 157. 
(2) المؤمنون 91 ـ 92. 

(3) مجمع البيان في تفسير القرآن 4/ 116. 

اآلخر كما جنده يف التوراة الرائجة، فإنّها مع كرب حجمها ال جند 
فيها موردًا تعرضت فيه لوجود القيامة، ومل خترب عن عامل آخر 
للجزاء، على األعمال احلسنة والقبيحة(4)، بينما جند القرآن الكرمي 
يصف لنا أحوال الدنيا واآلخرة، ويعىن هبما عناية كبرية؛ لذلك 
وخرب  قبلكم  كان  ما  فيه  بقوله:  يصفه  (ص)  األكرم  النيب  جند 
النشأة  لنا أخبار األمم املاضية، وأخبار  ما بعدكم(5)، فهو يسرد 
األخرى من عاملي الربزح واحلساب، واجلزاء على األعمال(6). إّنه 
كتاب شامل جامع يصف لنا أحوال األمم املاضية، وأحوال الدنيا، 

ومشاهد اآلخرة. 
ومشاهده،  القيامة  يوم  أحوال  بوصف  الكرمي  القرآن  اعتىن 
كالنفخ يف الصور، الذي عّبر عنه بتعابري خمتلفة، كالصيحة األوىل 
وعين  والرادفة،  والراجفة  الناقور،  يف  والنقر  والصاخة،  والثانية، 
النجوم  وتصيب  السماء  يف  تقع  اليت  الكونية  احلوادث  بوصف 
والكواكب والشمس والقمر واألرض، كما عين بوصف مشاهد 
البعث واحلساب، والنعيم يف اجلنان ودرجاهتا، والعذاب يف جهنم 
ودركاهتا، فلم يعد ذلك العامل اآلخر الذي ُوعد به الناس بعد هذا 
العامل احلاضر، موصوفًا فحسب، بل عاد مصورًا حمسوسًا، وَحّيًا 
وعاش  أمامنا،  كأّنه  شاخصًا  وبارزًا  باحلركة،  ينبض  متحركًا 
تعددها  على  مشاهده  رأوا  كاملة،  عيشة  العامل  هذا  يف  الناس 
واختالفها، وتأثروا هبا، وخفقت قلوهبم تارة، واقشعرت جلودهم 
تارة، وسرى يف نفوسهم الفزع مرة، وعاودهم االطمئنان أخرى، 
ولفحهم من النار شواظ، وهّب إليهم من اجلنة نسيم، ومن مّث باتوا 

يعرفون هذا العامل قبل حدوثه يف ذلك اليوم املوعود(7). 
شّكل الزمن يف التوظيف القرآين ظاهرة قائمة بذاهتا، جتاوزت 
إفهامية األدباء، واستقرائية الفالسفة، فهو يف تعامله مع األفعال ـ 
مبستوياهتا الثالثةـ  ال خيضعها لزمنيتها النحوية، بل يتجاوزها إىل 

(4) البيان في تفسير القرآن، السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، منشورات 
دار التوحيد للنشر والتوزيع، الكويت، ط4، 1399هـ ـ 1979م، 76. 

(5) نفسه 27. 
(6) ينظر: نفسه 27. 

(7) ينظر: مشاهد القيامة في القرآن، سيد قطب، دار المعارف، مصر، 1961، 
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املتعددة  مراحله  عرب  اإلنسان  خلق  نظام  لنا  تصف  الشريفات 
واملتتابعة منذ أن كان طينًا، مث نطفة يف صلب الرجل، مث علقة يف 
رحم األم، فمضغة فعظامًا، مث كسوة العظام باللحم، حىت يكون 
خلقًا كاماًل بعد أن مّر هبذه املراحل املنتظمة. كل ذلك بإرادته 

ومشيئته وحكمته وقدرته تعاىل. 
إّن النظام اإلهلي يف تسيري الكون نظام دقيق كل الدقة، فكل 
شيء عند اخلالق مبقدار، وكل آية من آيات الكون تسري على 
وفق نسق حمدد هلا ال حتيد عنه قيد أمنلة. قال تعاىل: )َوآيٌَة لَُهُم 
ْرِي لُِمْستََقرٍّ 

َ
ْمُس ت اللَّيُْل نَْسلَُخ ِمنُْه انلََّهاَر فَإَِذا ُهْم ُمْظِلُموَن * َوالشَّ

َعَد  َحتَّ  َمنَاِزَل  ْرنَاُه  قَدَّ َوالَْقَمَر   * الَْعِليِم  الَْعِزيِز  َتْقِديُر  َذلَِك  لََها 
َوال  الَْقَمَر  تُْدرَِك  ْن 

َ
أ لََها  يَنْبَِغ  ْمُس  الشَّ ال   * الَْقِديِم  َكلُْعرُْجوِن 

الكرميات  فاآليات  يَْسبَُحوَن((1)،  فَلٍَك  ِف  َوُكٌّ  انلََّهاِر  َسابُِق  اللَّيُْل 
تتحدث عن آثار عظمة اهلل يف عامل الوجود، وعن حلقة أخرى 
من حلقات اآليات الكونية، فهذا النهار املضيء يعقبه ليل مظلم، 
وهذه الشمس تتحرك بشكل مستمر حبركة دقيقة ومنتظمة يف هذا 
الفضاء الالمتناهي، بتقديره سبحانه، مث تأيت حركة القمر يف تلك 
والعجيب  الدقيق  النظام  هذا  متناهية.  بدقة  ُحسبت  اليت  املنازل 
ينظم حياة االنسان من جهة، ومن جهة أخرى فهو تقومي مساوي 
طبيعي ال حيتاج إىل تعلم القراءة والكتابة ملتابعته، حبيث أن أي 
القمر خالل  بأوضاع  والدراية  الدقة  من  بقليل  يستطيع،  إنسان 
النظام  الليلة. وهذا  تلك  ليلة هي  أية  أن حيدد  املختلفة،  الليايل 
ثابت ودائم على مدى السنني والشهور، فقد وضع سبحانه نظامًا 
وبرناجمًا ال يقع بسببه أدىن اضطراب أو اختالل يف وضع الشمس 
البشر وانتظم بشكل كامل  والقمر وحركتهما، وبذا ثبت تاريخ 

بقدرته سبحانه(2). 
الثاين  الباري جّل شأنه يف بعض من آيات املستوى  يسرد 
واهلدف  سبحانه،  صفاته  القرآين  الوصفي  السرد  مستويات  من 
من ذلك بيان قدرته وكماله وعظمته أواًل، وتزنيهه عن الصفات 
السلبية ثانيًا. وقد عين علماء العقائد هبذا النوع من اآليات عناية 
كبرية؛ ألّنها متثل األصل األول من أصول الدين عند املسلمني، 
التوحيد. فباالمكان معرفته تعاىل عن طريق صفاته  وهو أصل 
اجلمالية الثبوتية واجلاللية السلبية واملقصود من الصفات اجلمالية 
هي الصفات اليت تدل على كمال اهلل يف وجوده، وذلك كالعلم، 
وتسمى  ذلك،  شابه  وما  واالختيار  واإلرادة،  واحلياة،  والقدرة، 
هي  اجلاللية  الصفات  من  واملقصود  أيضًا.  الثبوتية  بالصفات 
الصفات اليت جيّل اهلل تعاىل عن وصفه هبا؛ ألّن هذه الصفات تدل 
مطلقًا،  غىًن  تعاىل غينٌّ  واهلل  وعجزه،  املوصوف هبا  نقص  على 

(1) يس 37 ـ 40. 
(2) ينظر: األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل، 14/ 167. 

ومزنه عن كل نقٍص وعيب، واجلسمانية واالحتياج إىل املكان 
والزمان، والتركيب وأمثاله من مجلة هذه الصفات، وتسمى هذه 

الصفات أيضًا بالصفات السلبية يف مقابل الصفات الثبوتية(3). 
 َُّ من اآليات اليت تسرد الصفات اجلمالية هلل تعاىل قوله: )ُهَو الل
 َُّ َهاَدةِ ُهَو الرَّْحَُن الرَِّحيُم * ُهَو الل  ُهَو َعلُِم الَْغيِْب َوالشَّ

َّ
ِي ال إَِلَ إاِل

َّ
ال

الُم الُْمْؤِمُن الُْمَهيِْمُن الَْعِزيُز  وُس السَّ  ُهَو الَْمِلُك الُْقدُّ
َّ

ِي ال إَِلَ إاِل
َّ

ال
َارُِئ 

ْ
َاِلُق ال

ْ
َُّ ال ُكوَن * ُهَو الل ا يُْشِ َِّ َعمَّ ُ ُسبَْحاَن الل َبَّاُر الُْمتََكبِّ

ْ
ال

رِْض وَُهَو 
َ ْ
َماَواِت َوال ُْسَن يَُسبُِّح َلُ َما ِف السَّ

ْ
ْسَماُء ال

َ ْ
ُر َلُ ال الُْمَصوِّ

َِكيُم((4). حيث تبدأ اآليات بتوحيد اهلل تعاىل، وإذا كان 
ْ
الَْعِزيُز ال

اهلل هو سّر العقيدة يف مضموهنا الفكري والروحي والعملي، فال 
بد للمؤمن أن يتمثله بصفاته اجلمالية اليت توحي لإلنسان حبركة 
اإلميان يف العقل والشعور واحلياة؛ ليعيش اإلنسان مع هذه الصفات 
يف رحلة املسرية اإلنسانية الباحثة عن اهلل، املنطلقة إليه من خالل 
مواقع طاعته ورضاه. وهذا ما تريد هذه اآليات إشاعته يف النفس. 
هو اهلل ال إله إاّل هو، وهذه هي احلقيقة التوحيدية اليت تزنع من 
شعور اإلنسان كل لون من ألوان الشرك فيما يتخذه الناس من 
أو املخلوق احلي من إنسان  آهلة مزعومة على مستوى احلجر 
وملك وجان. ويبقى اإلنسان مع اهلل وحده يف خط العقيدة الواحدة، 
والنهج املوّحد يف حركته يف احلياة. واهلل هو عامل الغيب والشهادة، 
فليس هناك عامل مستور عنه؛ ألّن الغيب والشهادة يستويان لديه، 
وألن الكون اخلفي مكشوف له متامًا، كما هو الكون البارز؛ ألّنه 
عباده  يستشعر  الذي  الرحيم  الرمحن  وهو  كّله.  للكون  اخلالق 
أصل  كانوا صدى رمحته يف  كما  مفردات وجودهم،  رمحته يف 
هذا الوجود. وينطلق احلديث عن التوحيد يف اآلية التالية؛ ألّن 
هذه املسألة هي األساس يف االرتباط به، واالنفصال عن غريه يف 
جو العقيدة والعمل. فهو امللك الذي يستمد كل مالك منه ملكه، 
والقدوس الذي يعّبر عن القمة يف الزناهة والطهارة، والسالم الذي 
يوحي باألمن والطمأنينة واالستقرار يف عالقة اإلنسان به، واملؤمن 
الذي مينح األمن من رمحته ولطفه، واملهيمن املسيطر على األمر 
كله فيما توحي به الكلمة من مشولية السلطة والتدبري والقدرة، 
والعزيز الغالب الذي ال يغلبه شيء، واجلبار الذي امتاز باجلربوت 
الذي تنفذ إرادته يف خلقه، واملتكرب الذي ارتدى رداء الكربياء، 
الذي ال ميلك أحد أن يرتديه، سبحانه عّما يشركون، فهو املزّنه 
عن كل نٍد ونظري وشبيه. مث تضيف اآلية التالية صفات أخرى، 
فهو اخلالق الذي خلق كل شيء وأبدعه، والبارئ الذي برأ كل 
شيء وأخرجه من العدم، فمنه كان الوجود كّله، واملصور الذي 
أبدع صورة األشياء يف مالحمها املتنوعة اليت متثل اجلمال واإلبداع 

(3) العقيدة اإلسالمية، جعفر السبحاني، 66. 
(4) الحشر 22 ـ 24. 
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ُْشُ الُْمْجِرِمنَي يَْوَمئٍِذ ُزْرقاً((1). 
َ

وِر َون )يَْوَم ُينَْفُخ ِف الصُّ
نَْساَب بَيْنَُهْم يَْوَمئٍِذ َوال يَتََساَءلُوَن)(2). 

َ
وِر فَال أ )فَإَِذا نُِفَخ ِف الصُّ

رِْض 
َ ْ
َماَواِت َوَمْن ِف ال وِر َفَفِزَع َمْن ِف السَّ )َوَيْوَم ُينَْفُخ ِف الصُّ

تَوُْه َداِخِريَن((3). 
َ
َُّ َوُكٌّ أ  َمْن َشاَء الل

َّ
إاِل

ْجَداِث إَِل َربِِّهْم يَنِْسلُوَن((4). 
َ ْ
وِر فَإَِذا ُهْم ِمَن ال )َونُِفَخ ِف الصُّ

وِر َذلَِك يَْوُم الَْوِعيِد((5).  )َونُِفَخ ِف الصُّ
وِر َنْفَخٌة َواِحَدٌة((6).  )فَإَِذا نُِفَخ ِف الصُّ

إّن املتأمل هلذه اآليات يالحظ أنّها تشري إىل النفخة الثانية 
وميوج  الناس،  ُيجمع  حيث  القيامة،  يوم  مقدمات  من  هي  اليت 
بينهم وال يتساءلون، بل ينتظرون  بعضهم يف بعض، فال أنساب 

حساهبم يف حالة من الترقب واخلوف واهللع. 
عّبر القرآن الكرمي عن النفخ يف الصور بتعابري أخرى، وهي 

كاآليت(7): 

1ـ الصيحة: 

هي الصوت العايل، وحيكي القرآن عن تعددها كالنفخ، وهي 
صيحة اإلماتة، وصيحة اإلحياء، ويذكر األوىل يف قوله: 

ُموَن * فَال  ُخُذُهْم وَُهْم َيِصِّ
ْ
 َصيَْحًة َواِحَدًة تَأ

َّ
)َما َينُْظُروَن إاِل

ْهِلِهْم يَرِْجُعوَن((8) فهذه الصيحة عبارة 
َ
يَْستَِطيُعوَن تَوِْصيًَة َوال إَِل أ

عن النفخة األوىل أو نتيجتها، والناس حينها أحياء يتخاصمون 
بعضهم مع بعض، ولكّنها ال متهلهم أن يوصوا بشيء أو يرجعوا إىل 

أهلهم فيوافيهم املوت. 
ُأشري  فقد  الثانية،  النفخة  مقام  القائمة  الثانية  الصيحة  وأّما 
ْينَا  َ يٌع لَ  َصيَْحًة َواِحَدًة فَإَِذا ُهْم َجِ

َّ
إليها بقوله تعاىل: )إِْن َكنَْت إاِل

(1) طه 102. 
(2) المؤمنون 101. 

(3) النمل 87. 
(4) يس 51. 

(5) ق 20. 
(6) الحاقة 13. 

(7) ينظر: مفاهيم القرآن 8/ 209 ـ 211. 
(8) يس 49 ـ 50. 

وَن( نظري  َضُ ْينَا مُْ
َ

يٌع َل وَن((9)، فقوله جّل شأنه )فَإَِذا ُهْم َجِ ُمَْضُ
قوله تعاىل يف النفخة الثانية: )فَإَِذا ُهْم ِقيَاٌم َينُْظُروَن( أو قوله: )ُكٌّ 

تَوُْه َداِخِريَن(. 
َ
أ

2ـ الصاخة: 
قال  اآلذان.  تصم  تكاد  اليت  العايل  والصوت  الصيحة  هي 
بِيِه 

َ
ِه َوأ مِّ

ُ
ِخيِه * َوأ

َ
ُة * يَْوَم يَِفرُّ الَْمرُْء ِمْن أ اخَّ تعاىل: )فَإَِذا َجاَءِت الصَّ

ٌن ُيْغِنيِه((10). 
ْ
* وََصاِحبَِتِه َوَبنِيِه* ِلُكِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم يَْوَمئٍِذ َشأ

3ـ الزجرة: 

اِهَرةِ((11).  بِالسَّ ُهْم  فَإَِذا   * َواِحَدٌة  زَْجَرٌة  ِهَ  )فَإِنََّما  تعاىل:  قال 
ُملُقون على  اِهَرةِ( أي  بِالسَّ ُهْم  الصيحة )فَإَِذا  الزجرة هو  ومعىن 
وجه األرض، ومسيت األرض بالساهرة؛ ألنّها ال تنام بشهادة أنّها 

تنبت النبات لياًل وهنارًا(12).
4ـ النقر: 

قال تعاىل: (َفِإَذا نُِقَر ِفي النَّاُقوِر * َفَذِلَك َيْوَمِئٍذ َيْوٌم َعِسرٌي * 
َعَلى اْلَكاِفِريَن َغْيُر َيِسرٍي)(13). واملراد من النقر هو النفخ يف الصور(14)، 
وهي النفخة الثانية بداللة ما جاء بعدها من إحياء الكافرين، وأّنه 
يوم عسري عليهم(15)، وغري يسري؛ لشدة األهوال اليت سيتعرضون 

هلا.
5ـ الراجفة والرادفة: 

اِدفَُة * قُلُوٌب يَْوَمئٍِذ  اِجَفُة * تَتْبَُعَها الرَّ قال تعاىل: )يَْوَم تَرُْجُف الرَّ
َواِجَفٌة((16). والراجفة صيحة عظيمة فيها تردد واضطراب كالرعد 
إذا متّخض، وهي تشري إىل النفخة األوىل، والرادفة كل شيء تبع 
الثانية اليت  النفخة  شيئًا آخر فقد ردفه، ولعل املقصود منها هنا 

(9) يس 53. 
(10) عبس 33 ـ 37. 

(11) النازعات 13 ـ 14. 
(12) مفاهيم القرآن 8/ 211. 

(13) المدثر 8 ـ 10. 
(14) ينظر: تفسير البيضاوي 2/ 285. 

(15) ينظر: مفاهيم القرآن 8/ 211. 
(16) النازعات 6 ـ 8. 

القصدية  وتشكيل  إعادة خلق  يتمثل يف  أوسع،  مستوى داليل 
يف  حييلها  انعكاسيًا  منعطفًا  تأخذ  املاضي  داللة  فمثاًل  الزمنية. 
هناية األمر إىل مستقبل(1). وهذا ما جنده بشكل جلي يف نصوص 
َماُء اْنَفَطَرْت * َوإَِذا الَْكَواِكُب  مشاهد القيامة كقوله تعاىل: )إَِذا السَّ

انْتََثَْت((2) 
رُْض 

َ ْ
ْخرََجِت ال

َ
ِزلَْزالََها * َوأ رُْض 

َ ْ
وقوله تعاىل: )إَِذا ُزلِْزلَِت ال

ْثَقالََها((3). ولعّل السبب يف ذلك ـ واهلل أعلم ـ أّن الباري عّبر عن 
َ
أ

هذه األحداث املستقبلية بصيغة املاضي؛ لتأكيد حدوثها، فالتعبري 
عنها هبذه الصيغة يشعر متلقي النص بأنّها قد حدثت، أو ستحدث 

مستقباًل ال حمالة. 
وهي  أال  القيامة،  مشاهد  النظر يف  تلفت  أخرى  ظاهرة  مثة 
االستغناء عن الفاعل، إّما ببناء الفعل للمجهول، وإّما أن يستغين 
النص القرآين عن ذكر الفاعل بإسناده إىل غري فاعله، مطاوعة أو 
وِر  جمازًا. ومثال بناء الفعل للمجهول قوله تعاىل: )فَإَِذا نُِفَخ ِف الصُّ
َواِحَدًة((4)،  ًة  َدكَّ تَا  فَُدكَّ بَاُل  ِ

ْ
َوال رُْض 

َ ْ
ال لَِت  وَُحِ  * َواِحَدٌة  َنْفَخٌة 

قوله  الثانية  احلالة  ومثال  انلَّاقُوِر((5).  ِف  نُِقَر  )فَإَِذا  تعاىل:  وقوله 
َماُء  السَّ )إَِذا  وقول:  الَْقَمُر())(،  َوانَْشقَّ  اَعُة  السَّ َبِت  )اْقَتَ تعاىل: 
لَْقْت َما ِفيَها 

َ
ْت *َوأ رُْض ُمدَّ

َ ْ
ْت * َوإَِذا ال ِذنَْت لَِربَِّها وَُحقَّ

َ
ْت * َوأ انَْشقَّ

َلَّْت((7). ومن املمكن أن يكون اّطراد هذه الظاهرة األسلوبية  َوتَ
باعُثه عّدة أسباب، فبناء الفاعل للمجهول فيه تركيز االهتمام على 
للطواعية  بيان  فيها  واملطاوعة  النظر عن حمدثه.  احلدث بصرف 
اليت يتم هبا احلدث تلقائيًا، أو على وجه التسخري، وكأّنه ليس 
يف حاجة إىل فاعل، واإلسناد املجازي يعطي املسند إليه فاعلية 
مثة  تكون  وقد  األصلي(8).  الفاعل  ذكر  عن  هبا  يستغين  حمققة، 

أسباب أخرى ال يعلمها إاّل اهلل تعاىل. 
إّن حماولة استكناه نصوص السرد الوصفي اليت تصف مشاهد 

القيامة جتعلنا نعتقد أنّها تنقسم على أقسام ثالثة هي: 
أـ  وصف مقدمات يوم القيامة، واألحداث الكونية اليت حتدث 

يف ذلك اليوم. 
ب ـ وصف أحوال املؤمنني، والنعيم الذي يتنعمون فيه. 

ج ـ وصف أحوال الكافرين، واجلحيم الذي يتعذبون فيه. 

(1) مستويات السرد اإلعجازي في القصة القرآنية، 115. 
(2) االنفطار 1 ـ 2. 
(3) الزلزلة 1 ـ 2. 

(4) الحاقة 13 ـ 14. 
(5) المدثر 8. 
(6) القمر 1. 

(7) االنشقاق 1 ـ 4. 
(8) ينظر: اإلعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن األزرق، عائشة عبد الرحمن 

بنت الشاطئ، دار المعارف، مصر، 222 ـ 225. 

أ ـ وصف مقدمات يوم القيامة واألحداث الكونية التي تحدث فيه.

قلنا فيما سبق: إّن من خصوصيات القرآن الكرمي أنه يقوم على 
التدّرج يف اإلفهام واإلقناع؛ مراعاة لطاقة اإلنسان على استيعاب 
مضامينه بقصد التوافق يف اإلبالغ، ومراعاة حلالته النفسية، وقد 
متظهرت هذه اإلفهامية يف نصوص السرد الوصفي ملشاهد القيامة 
بشكل جلي، إذ إّن أول ما يطالعنا من هذه النصوص، هو وصف 
وِر  النفخ يف الصور يف سورة األنعام يف قوله تعاىل: )يَْوَم ُينَْفُخ ِف الصُّ
َِبرُي((9). وثاين هذه النصوص 

ْ
َِكيُم ال

ْ
َهاَدةِ وَُهَو ال َعلُِم الَْغيِْب َوالشَّ

النص الذي يصف  القرآن الكرمي هو ذلك  من حيث ترتيبها يف 
لنا يوم القيامة )َذلَِك يَْوٌم َمُْموٌع َلُ انلَّاُس وََذلَِك يَْوٌم َمْشُهوٌد((10). 
رُْض 

َ ْ
ُل ال وثالثها يصف حدثًا كونيًا، وذلك يف قوله تعاىل: )يَْوَم ُتبَدَّ

َماَواُت((11). وهكذا نرى عملية التدّرج يف اإلفهام  رِْض َوالسَّ
َ ْ
َغرْيَ ال

هلذه  الالحقة  النصوص  تبدأ  حيث  القيامة،  مشاهد  نصوص  يف 
النصوص الثالثة املذكورة بسرد ووصف النعيم والعذاب يف ذلك 

اليوم العظيم، فضاًل عن وصف املقدمات واألحداث الكونية. 
يطالعنا القرآن الكرمي بالكثري من الصور اليت تصف مقدمات 
يوم القيامة. ومن هذه الصور النفخ يف الصور، وله مرحلتان: األوىل 
النفخ  هذا  عن  ويسفر  القيامة،  يوم  قبيل  وهي  اإلماتة  مرحلة 
الصعق والفزع اللذان ُكّني هبما عن املوت، والثانية مرحلة اإلحياء 
وإحضار الناس إىل املحشر للحساب(12). وقد ورد ذكر النفختني 
َماَواِت َوَمْن ِف  وِر فََصِعَق َمْن ِف السَّ يف قوله تعاىل: )َونُِفَخ ِف الصُّ
ْخَرى فَإَِذا ُهْم ِقيَاٌم َينُْظُروَن((13) 

ُ
َُّ ُثمَّ نُِفَخ ِفيِه أ  َمْن َشاَء الل

َّ
رِْض إاِل

َ ْ
ال

فالنفخة األوىل هي اليت متيت من يف السماوات واألرض إاّل من 
لينتظروا  األجداث  من  الناس  يقوم  الثانية  النفخة  ويف  اهلل،  شاء 

مصريهم. 
ورد ذكر النفخ يف الصور يف الكثري من اآليات الكرمية، إذ 
وِر  يقول تعاىل: )َوتََرْكنَا َبْعَضُهْم يَْوَمئٍِذ َيُموُج ِف َبْعٍض َونُِفَخ ِف الصُّ

فََجَمْعنَاُهْم َجْعاً((14). 

(9) األنعام 73. 
(10) هود 103. 

(11) إبراهيم 48. 
(12) ينظر: مفاهيم القرآن، جعفر السبحاني، مؤسسة اإلمام الصادق u، قم، 

ط1، 1420هـ، 8/ 207. 
(13) الزمر 68. 

(14) الكهف 99. 
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والتشقق والرّج واملّد واإللقاء والتخّلي، والدّك والزلزال وإخراج 
األثقال، وكلها أفعال تدل على احلركة الشديدة واالضطراب؛ ملا 

سيقع عليها يف ذلك اليوم املشهود. 
قيام  عند  األرض  حال  تصف  اآليات  من  الطائفة  هذه  إّن 
الساعة. وبعدما حيّل النظام الكوين اجلديد تكون األرض مشرقة 
بنور رّبها، ويف أحسن حال بعدما كانت مضطربة فيما مضى. ويف 

ذلك يقول سبحانه: 
بِانلَِّبيِّنَي  َوِجَء  الِْكتَاُب  َووُِضَع  َربَِّها  بِنُوِر  رُْض 

َ ْ
ال قَِت  ْشَ

َ
)َوأ

فأين األرض  ُيْظلَُموَن((1).  َقِّ وَُهْم ال 
ْ
بَيْنَُهْم بِال َهَداِء َوقُِضَ  َوالشُّ

املضطربة اليت صادفت تلك احلوادث الكثرية والصعبة، من هذه 
األرض املشرقة بنور ربّها(2)؟!.

4ـ البحار يف مشاهد القيامة. 
يصف القرآن الكرمي وضع البحار عند قيام الساعة يف أكثر من 

آية. يقول سبحانه: 
َْحِر الَْمْسُجوِر((3). )َوالْ

َرْت((4). َِحاُر ُسجِّ
ْ

)َوإَِذا ال
َرْت((5). َِحاُر فُجِّ

ْ
)َوإَِذا ال

حبار  فهي  القيامة،  يوم  البحار  وضع  الكرمية  اآليات  تصور 
هائجة، وخمتلطة بعضها باآلخر، واملراد من تسجريها وتفجريها 
يصري  وبذلك  بالعذب،  واملاحل  مباحله،  مائها  عذب  اختالط  هو 
اجلميع حبرًا واحدًا، على خالف ما يف هذه الدنيا، فإّن املاء العذب 

ينفصل عن امللح األجاج. قال تعاىل: 
َجاٌج 

ُ
َْحَريِْن َهَذا َعْذٌب فَُراٌت وََهَذا ِملٌْح أ ِي َمَرَج الْ

َّ
)وَُهَو ال

وََجَعَل بَيْنَُهَما بَْرزَخاً وَِحْجراً َمُْجوراً((6). وقال: 

(1) الزمر 69. 
(2) ينظر: مفاهيم القرآن 8/ 204.

(3) الطور 6.
(4) التكوير 6. 
(5) االنفطار 3. 
(6) الفرقان 53. 

َْحَريِْن يَلْتَِقيَاِن * بَيْنَُهَما بَْرَزٌخ ال َيبِْغيَاِن((7). فهذا هو  )َمَرَج الْ
حال البحار يف احلياة الدنيا، أّما حاهلا يوم القيامة فهو خمتلف كل 
االختالف، حيث يكون مجيعها شيئًا واحدًا خمتلطًا كأنّها فحم 

ملتهب(8). 
5ـ اجلبال يف مشاهد القيامة. 

يرسم الذكر احلكيم صورة اجلبال يوم القيامة بدقة متناهية، 
وعرب عدد من الصور واملناظر اليت تأسر املتلقي. قال تعاىل: 

بَاُل َسرْياً((9). ِ
ْ
)َوتَِسرُي ال

بَاُل بَّساً * فََكنَْت َهبَاًء ُمنْبَّثاً((10). ِ
ْ
ِت ال )َوبُسَّ

ًة َواِحَدًة((11). تَا َدكَّ بَاُل فَُدكَّ ِ
ْ
رُْض َوال

َ ْ
لَِت ال )وَُحِ

بَاُل َكِثيباً َمِهياًل((12). ِ
ْ
بَاُل َوَكنَِت ال ِ

ْ
رُْض َوال

َ ْ
)يَْوَم تَرُْجُف ال

بَاُل نُِسَفْت((13). ِ
ْ
)َوإَِذا ال

اباً((14). بَاُل فََكنَْت َسَ ِ
ْ
َِت ال )وَُسريِّ

َْت((15). بَاُل ُسريِّ ِ
ْ
)َوإَِذا ال

بَاُل َكلِْعْهِن الَْمنُْفوِش((16). ِ
ْ
)َوتَُكوُن ال

إّن هذه اآليات حتكي طروء حتوالت وتغريات كبرية وكثرية 
على اجلبال منها(17): 

أـ  احلركة والسري والرجف، وهي احلركة الشديدة االضطراب 
اليت تسفر عن نسف اجلبال من أصوهلا. 

بـ  يف املرحلة الثانية تعود كأّنها غبار منبث يف أرجاء الكون. 
ج ـ وأخريًا تؤوب هنايتها إىل أطالل من تراب. 

وهذه التحوالت اليت مير هبا النظام الكوين، توحي إىل صورة 

(7) الرحمن 19.
(8) ينظر: مفاهيم القرآن 8/ 205. 

(9) الطور 10. 
(10) الواقعة 5 ـ 6. 

(11) الحاقة 14. 
(12) المزمل 4. 

(13) المرسالت 10. 
(14) النبأ 20. 

(15) التكوير 3. 
(16) القارعة 5. 

(17) ينظر: مفاهيم القرآن 8/ 206. 

تعقب النفخة األوىل، وهي اليت يبعث معها اخللق(1). 
إّن قيام الساعة يتزامن مع حوادث كونية يتالشى فيها النظام 
الكوين السائد وينهار ويزول؛ النتهاء أجله، وحيّل حمّله نظام آخر 
أكمل منه فيكون الزوال مقدمة لنظام آخر، غري النظام الذي كنا 
نعيشه. وهناك حوادث كونية كثرية تشري إىل هذا التغيري الكبري، 

ميكن تقسيمها إىل عدة مستويات هي. 
1ـ السماء يف مشاهد القيامة. 

آياته  من  الكثري  يف  الساعة  مشاهد  الكرمي  القرآن  حيكي 
الكرمية، ومن هذه املشاهد تلك التغريات واحلوادث اليت تقع يف 
السماء، كالطي واالنشقاق واالنفطار واالنفتاح واالنفراج والتبّدل 
واملور، إىل غري ذلك من التعابري، وكل تعبري يشري إىل جانب من 

تلك احلوادث، يقول تعاىل: 
َِّ الَْواِحِد  َماَواُت َوَبَرُزوا لِل رِْض َوالسَّ

َ ْ
رُْض َغرْيَ ال

َ ْ
ُل ال )يَْوَم ُتبَدَّ

اِر((2). الَْقهَّ
ِجلِّ لِلُْكتُِب((3).  َماَء َكَطيِّ السِّ )يَْوَم َنْطوِي السَّ

َماُء َمْوراً((4).  )يَْوَم َتُموُر السَّ
َهاِن)(5).  َماُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالدِّ (َفِإَذا اْنَشقَِّت السَّ

َماُء َكاْلُمْهِل)(6).  (َيْوَم َتُكوُن السَّ
َماُء فُرَِجْت((7). )َوإَِذا السَّ

َماُء َفَكاَنْت َأْبَوابًا)(8). (َوُفِتَحِت السَّ
َماُء ُكِشَطْت((9). )َوإَِذا السَّ
َماُء اْنَفَطَرْت((10). )إَِذا السَّ
ْت((11). َماُء انَْشقَّ )إَِذا السَّ

تصّور هذه اآليات الكرمية السماء يف يوم القيامة، واحلوادث 
اليت تطرأ عليها، فهي ليست السماء اليت كانت تتراءى لنا يف احلياة 
الدنيا كأنّها سقف حمفوظ فوقنا، بل هي مساء تطوى كطي السجل، 
ومتور وتنشق، وتكون كالصفر املذاب، وتنفرج، وتنفتح، وُتكشط، 
وتنفطر، وهذه أوصاف تبعث على اخلوف من ذلك اليوم، وترينا 

أّن نظام السماء يف احلياة الدنيا قد تغّير حبلول يوم القيامة. 
2ـ النجوم والشمس والقمر يف مشاهد القيامة. 

(1) ينظر: مفاهيم القرآن 8/ 211. 
(2) ابراهيم 48. 

(3) األنبياء 104. 
(4) الطور 9. 

(5) الرحمن 37. 
(6) المعارج 8. 

(7) المرسالت 9. 
(8) النبأ 19. 

(9) التكوير 11. 
(10) االنفطار 1. 

(11) االنشقاق 1. 

ستنطمس  االنسان  وهتدي  السماء،  تزّين  اليت  النجوم  إّن 
وتنكدر، وإّن الكواكب ستنتثر، كما أن الشمس اليت يتنعم االنسان 
بضيائها ودفئها ستتكور، وُيلف ضوؤها فيذهب انبساطه يف اآلفاق 
ويزول أثره، والقمر سيخسف ويذهب نوره الذي يهدي الناس يف 

ظلمات الرب والبحر. قال تعاىل: 
)فَإَِذا انلُُّجوُم ُطِمَسْت((12).

)َوإَِذا انلُُّجوُم انَْكَدرَْت((13).
)َوإَِذا الَْكَواِكُب انْتََثَْت((14).

ْمُس ُكوِّرَْت((15). )إَِذا الشَّ
ْمُس َوالَْقَمُر((16). َع الشَّ ََصُ * وََخَسَف الَْقَمُر * وَُجِ )فَإَِذا بَِرَق الْ

فهذه كلها آيات كونية تنبئ عن يوم القيامة، ومتهد له، وتشري 
إىل تغّير النظام الكوين. فعملية مجع الشمس والقمر تظهر لنا زوال 
النظام السائد عليهما فالفاصل املوجود بينهما سيزول يوم القيامة، 

ويكونان مقترنني(17). 
3ـ األرض يف مشاهد القيامة. 

سيحدث  وما  القيامة،  يوم  يف  األرض  احلكيم  الذكر  يصف 
فيها، فهذا الكوكب السّيار الذي نعيش عليه بكل طمأنينة وهدوء، 
ومتحرك  االضطرابات،  بأنواع  مضطرب  كوكب  إىل  سيتحول 
بأنواع احلركات اليت تدل على تغّير نظامه الذي كان يسري عليه 

عرب األزمان. يقول تعاىل: 
َماَواُت((18). رِْض َوالسَّ

َ ْ
رُْض َغرْيَ ال

َ ْ
ُل ال )يَْوَم ُتبَدَّ

.(19))
ً
اع رُْض َعنُْهْم ِسَ

َ ْ
ُق ال )يَْوَم تََشقَّ

رُْض رَّجاً((20). 
َ ْ
ِت ال )إَِذا رُجَّ

لَِربَِّها  ِذنَْت 
َ
َوأ َلَّْت *  ِفيَها َوتَ َما  لَْقْت 

َ
َوأ ْت *  ُمدَّ رُْض 

َ ْ
)َوإَِذا ال
ْت((21). وَُحقَّ

رُْض َدّكً َدّكً((22).
َ ْ
ِت ال )َكالَّ إَِذا ُدكَّ

ْثَقالََها((23). 
َ
رُْض أ

َ ْ
ْخرََجِت ال

َ
رُْض ِزلَْزالََها * َوأ

َ ْ
)إَِذا ُزلِْزلَِت ال

تصف اآليات الكرمية وضع األرض عند قيام الساعة. والقرآن 
الكرمي يستعمل، يف اظهاره مشاهد الساعة يف األرض، أفعال التبّدل 

(12) المرسالت 8. 
(13) التكوير 2. 
(14) االنفطار 2. 
(15) التكوير 1. 

(16) القيامة 7 ـ 9. 
(17) ينظر: مفاهيم القرآن 8/ 203. 

(18) ابراهيم 48. 
(19) ق 44. 

(20) الواقعة 4. 
(21) االنشقاق 3 ـ 5. 

(22)  الفجر 21. 
(23)  الزلزلة 1 ـ 2. 
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ِْتِهْم 
َ

اُن الُْمِبنُي * لَُهْم ِمْن فَْوقِِهْم ُظلٌَل ِمَن انلَّاِر َوِمْن ت ُْسَ
ْ
َذلَِك ُهَو ال

ألنّهم  أنفسهم؛  خسروا  إنّهم  ِعبَاَدُه((1).  بِِه   َُّ الل ُيَوُِّف  َذلَِك  ُظلٌَل 
قذفوها بني أطباق اجلحيم، وخسروا أهليهم؛ ألنّهم لن يروهم يف 
ذلك اليوم إذا كانوا مؤمنني، وإن كانوا معهم يف جهنم، فلكل امرئ 
منهم شأن يغنيه، وياهلا من خسارة كربى. مث تصف اآلية التالية 
حال هؤالء الكافرين والعذاب الذي ُأعّد هلم، فلهم من فوقهم ظلل 
النار ودخاهنا، ومن حتتهم  النار، أي سرادقات وأطباق من  من 
النار  قطع  على  الظلل  اسم  أطلق  وإمنّا  ومهاد،  فرش  أي  ظلل، 
على سبيل التوسع والتهّكم يف مقابلة ما ألهل اجلنة من الظلل، 
واملعىن أّن النار حتيط جبوانبهم، وإّنما مسي ما حتتهم من النار ظلل 
مع أّن الظلل ال تكون إال من فوق؛ ألنّها ظلل ملن حتتهم، إذ النار 
دركات وهم بني أطباقها(2). فأي خسران؟ وأي عذاب سيعذب 
به هؤالء يوم القيامة؟ إّنه مشهد خميف من مشاهد الساعة، هدفه 
وقصده إخافة العباد؛ ليتجنبوا هذا املصري الرهيب واملخيف، وهذا 
ما صّرحت به اآلية الكرمية بعد أن وصفت عذاب الكافرين يف نار 

جهنم ذلك خيّوف اهلل به عباده. 

رابعًا: وصف أحوال الناس واإلنسان. 

نزل القرآن الكرمي هلداية الناس، والسري هبم قدمًا يف طريق 
احلق الذي اختّطه هلم، وعليه كان من الطبيعي أن يكثر ذكر الناس 
ختاطب  اليت  اآليات  وتتعدد  العزيز.  الكتاب  هذا  يف  واإلنسان 
تسرد  اليت  النصوص  وتكثر  كفرد،  واإلنسان  كمجتمع،  الناس 
وتصف أحوال الناس واإلنسان. ولسنا هنا بصدد دراسة اآليات 
اليت ختاطب الناس واالنسان؛ ألنّها ال تدخل يف صلب موضوع 

حبثنا، مثل قوله تعاىل: 
ِمْن  يَن  ِ

َّ
َوال َخلََقُكْم  ِي 

َّ
ال َربَُّكُم  اْعبُُدوا  انلَّاُس  َها  يُّ

َ
أ )يَا 

نَْساُن َما َغرََّك بَِربَِّك  ِ
ْ
َها ال يُّ

َ
َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن((3). وقوله: )يَا أ

ِي َخلََقَك فََسوَّاَك َفَعَدلََك((4). 
َّ

الَْكِريِم * ال

(1) الزمر 15 ـ 16. 
(2) ينظر: مقتنيات الدرر 9/ 202. 

(3) البقرة 21. 
(4) االنفطار 6 ـ 7. 

إّن الذي حنن بصدد دراسته يف املستوى الرابع من مستويات 
الناس  أحوال  تصف  اليت  اآليات  تلك  القرآين،  الوصفي  السرد 

واإلنسان، وهي يف قسمني رئيسني مها: 
أ ـ اآليات اليت تصف حال الناس كمجتمع. 
ب ـ اآليات اليت تصف حال اإلنسان كفرد. 

 

أ ـ اآليات التي تصف الناس كمجتمع. 

قدمنا احلديث عن آيات السرد الوصفي القرآين اليت تصف 
الناس؛ ألّنها ترد يف القرآن الكرمي أكثر من اآليات اليت تصف 
من  األوىل  والعشرين  االثنني  األجزاء  تكثر يف  وألّنها  اإلنسان، 
الثمانية  األجزاء  يف  اإلنسان  وصف  يكثر  فيما  العزيز.  الكتاب 
على  تطلق  اليت  الناس،  كلمة  فإّن  حال  كل  وعلى  األخرية. 
السرد  للكثري من نصوص  اجلماهري واملجتمع، وقعت موضوعًا 
الكلمة.  هذه  بالغة حتويها  أمهية  ينبئ عن  مما  القرآين،  الوصفي 
وحنن إذ نستعرض اآليات اليت تصف حال الناس. فإننا حناول 

إلقاء الضوء على نقاط ثالث تبدو مهمة يف ذات نفسها. 
1ـ أمهية موضع اجلماهري والناس يف القرآن الكرمي. 

2ـ أمهية وصف املجتمع اإلنساين، بوساطة إلقاء الضوء على 
سلوكياته وعاداته وأعرافه. 

3ـ وصف مساوئ املجتمع اإلنساين ووضع اليد عليها والتنفري 
منها؛ لكي يتجنبها الناس، وال يعودوا إليها. 

يصف الباري عّز ذكره سلوكيات املجتمع وعاداته يف الكثري 
من اآليات الكرمية، إذ يقول: 

اليوم، ولكّنها تبّشر ـ يف  العامل يف ذلك  كئيبة ومهولة عن وضع 
الوقت ذاته ـ بظهور نظام أكمل من ذي قبل. فسبحان اهلل الذي 

جعل اجلبال أوتادًا لألرض يف الدنيا، مث ينسفها يف اآلخرة. 
ب ـ وصف أحوال املؤمنني والنعيم الذي يتنعمون فيه. 

يصف الباري، يف مشاهد القيامة، نعيم املؤمنني يف جنان اخللد، 
وعاقبتهم احلسنة اليت سيصلون إليها عن طريق التزامهم بأوامر 
الدنيا، فكانت اجلنة جزاًء هلم،  لنواهيه يف احلياة  اهلل، واجتناهبم 
وكان نعيمها وحبورها وخرياهتا مكافأة على أعماهلم الصاحلة. 

قال تعاىل: 
ْزَواُجُهْم ِف 

َ
َْوَم ِف ُشُغٍل فَاِكُهوَن * ُهْم َوأ َنَِّة الْ

ْ
ْصَحاَب ال

َ
)إِنَّ أ

ُعوَن *  َرائِِك ُمتَِّكئُوَن * لَُهْم ِفيَها فَاِكَهٌة َولَُهْم َما يَدَّ
َ ْ
ِظالٍل َعَ ال

َسالٌم قَْواًل ِمْن رَبٍّ رَِحيٍم((1) فاليوم يف اآلية الكرمية هو يوم القيامة، 
واملؤمنون فيه قد نالوا جزاءهم الذي يستحقون. 

يف نص آخر من نصوص السرد الوصفي القرآين، يصف القرآن 
الكرمي جمموعة خاصة من املؤمنني ستحوز على الدرجات العليا 
من النعيم يف جنان اخللد، وهؤالء هم السابقون حيث يقول تعاىل: 
ُبوَن * ِف َجنَّاِت انلَِّعيِم *  وَلَِك الُْمَقرَّ

ُ
ابُِقوَن * أ ابُِقوَن السَّ )َوالسَّ

ٍر َموُْضونٍَة * ُمتَِّكئِنَي  ِخِريَن * َعَ ُسُ
ْ

ِلنَي * َوقَِليٌل ِمَن ال وَّ
َ ْ
ثُلٌَّة ِمَن ال

بَاِريَق 
َ
ْكَواٍب َوأ

َ
وَن * بِأ ُ اٌن ُمَلَّ َ َعلَيَْها ُمتََقابِِلنَي * َيُطوُف َعلَيِْهْم ِولْ

ا  ِممَّ َوفَاِكَهٍة  فُوَن *  ُيْنِ ُعوَن َعنَْها َوال  َمِعنٍي * ال يَُصدَّ ِمْن  ٍس 
ْ
َوَكأ

ْمثَاِل الْلُْؤلُِؤ 
َ
ا يَْشتَُهوَن * وَُحوٌر ِعنٌي * َكأ ِْم َطرْيٍ ِممَّ

َ
ُوَن * َول َيتََخريَّ

ِثيماً 
ْ
الَْمْكنُوِن * َجَزاًء بَِما َكنُوا َيْعَملُوَن * ال يَْسَمُعوَن ِفيَها لَْغواً َوال تَأ

َِمنِي *  ْصَحاُب الْ
َ
َِمنِي َما أ ْصَحاُب الْ

َ
 ِقياًل َسالماً َسالماً * َوأ

َّ
* إاِل

ِف ِسْدٍر َمُْضوٍد * َوَطلٍْح َمنُْضوٍد * َوِظلٍّ َمْمُدوٍد * َوَماٍء َمْسُكوٍب * 
َوفَاِكَهٍة َكِثرَيةٍ * ال َمْقُطوَعٍة َوال َمْمنُوَعٍة * َوفُُرٍش َمْرفُوَعٍة((2) فأي 
نعيم هذا !؟ وأي جزاء !؟ وأي فوز ذلك الذي حصل عليه هؤالء 
السابقون الذين سبقوا إىل اإلميان والطاعة، بعد ظهور احلق من غري 
تلعثم وتوان، وسبقوا يف حيازة الفضائل والكماالت !؟ فهم أعلى 
الفئات يف اجلنان، وهم األنبياء وأوصياؤهم. فقد قّربت درجاهتم، 
وأعليت مراتبهم فهم جيلسون على سرٍر منسوجة بالذهب مشبكة 
بالدرر والياقوت، يقوم على خدمتهم ولدان خملدون صغار السن 
ال يهرمون، يطوفون عليهم بأكواب وأباريق، ويسقوهنم من هنر 
بتناوهلا، وال تذهب عقوهلم  الصداع  باخلمرة، ال يصيبهم  يفيض 
بشرهبا. وتستمر اآليات يف وصف نعيم السابقني، مث تنتهي إىل فئة 
أخرى من فئات املؤمنني املنعمني يف اجلنان، هم أصحاب اليمني، 
وهم الفئة األقل درجة من فئة السابقني، أّما جزاؤهم فهو سدر 
ال شوك فيه وموز منضود بالثمار من األعلى إىل األسفل، وظل 

(1) يس 55 ـ 58 
(2) الواقعة 10 ـ 34. 

منبسط ال ينتهي أو يزول، وماء يسكب هلم أين شاءوا وكيف 
شاءوا، وفاكهة متعددة األنواع واملذاقات ال تنقطع يف موسم أو 
الكرمية  نرى هذه اآليات  متناوهلا(3). وهكذا  أوان، وال متنع عن 
يف  عليه  حصلوا  الذي  وثواهبم  وجزاءهم  املؤمنني،  نعيم  تصف 
مشاهد القيامة، وهي مشاهد تبعث على التفاؤل والرغبة فيما أعّده 
اهلل لعباده الصاحلني، وحتّث الناس على التمسك بأوامر اهلل تعاىل، 
واجتناب نواهيه؛ لتكون عاقبتهم هي العاقبة احلسنة اليت وصفها 
اخلالق جّل شأنه يف كتابه العزيز، يف هذه اآليات ومثيالهتا اليت 

تصف حال املؤمنني يف يوم القيامة. 
ج ـ وصف أحوال الكافرين واجلحيم الذي يتعذبون فيه. 

يصف الذكر احلكيم وضع الكافرين يف مشاهد الساعة، وما 
واستكبارهم،  وعنادهم  كفرهم  بسبب  مصريهم؛  إليه  سيؤول 
وامتناعهم عن عبادة الواحد القهار. وتتعدد صور العذاب األليم، 
وتتعدد طرقه. فتارة تقلب وجوههم يف النار(4)، وتارة خيتم على 
أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم(5)، وأخرى نراهم يف مسوم 
ومحيم وظٍل من حيموم(6)، ورابعة يشبهون احُلُمر املستنفرة الفارة 
من األسد(7)؛ لشدة خوفهم وفزعهم. وهكذا تتعدد صور العذاب 
الذي يصب على الكافرين يوم القيامة، وتتعدد اآليات اليت تصفه. 

قال تعاىل: 
ويف  ُزْرقاً)(8).  يَْوَمئٍِذ  الُْمْجِرِمنَي  ُْشُ 

َ
َون وِر  الصُّ ِف  ُينَْفُخ  )يَْوَم 

وصفهم بالزرق قوالن أحدمها أن الزرقة أبغض شيء من ألوان 
العيون إىل العرب؛ ألّن الروم أعداؤهم وهم زرق العيون، ولذلك 
العني،  أزرق  السبال  أصهب  الكيد  أسود  العدو:  صفة  يف  قالوا 
والثاين أن املراد العمى؛ ألّن حدقة من يذهب نور بصره تزراق(9). 
والذي نرجحه هو القول الثاين بداللة قوله تعاىل يف نفس السورة: 
ُه يَْوَم الِْقيَاَمِة  ُْشُ

َ
ْعَرَض َعْن ِذْكرِي فَإِنَّ َلُ َمِعيَشًة َضنْكً َون

َ
)َوَمْن أ

ْعَم)(10). 
َ
أ

إليه  آل  الذي  الكبري  اخلسران  اخلالق  يصف  أخرى  آية  يف 
الكافرون يوم القيامة، فقد تكّشفت هلم احلقائق كلها يف ذلك اليوم 
والعاقبة.  املصري  اخلسران، وسوء  فداحة  أحّسوا  وبذلك  العظيم، 

قال تعاىل: 
ال 

َ
ْهِليِهْم يَْوَم الِْقيَاَمِة أ

َ
ْنُفَسُهْم َوأ

َ
وا أ يَن َخِسُ ِ

َّ
يَن ال َاِسِ

ْ
)إِنَّ ال

(3) ينظر: تفسير البيضاوي 2/ 243 ـ 244، التفسير النافع، السيد حسين 
الصدر، دار الكتب العلمية، بغداد، ط1، 6/ 121ـ 124. 

(4) ينظر: األحزاب 66. 
(5) ينظر: يس 65. 

(6) ينظر: الواقعة 42 ـ 43. 
(7) ينظر: المدثر 50 ـ 51. 

(8) طه 102. 
(9) الكشاف 2/ 553. 

(10) طه 124. 
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قدره، ولتحسسه بفداحة األعمال اليت يرتكبها. فهو الكفور الذي 
يكفر بنعمة اخلالق عليه، وهو اهللوع اجلزوع إذا مسه الشر، وهو 
املنوع لإلحسان إذا مسه اخلري، وهو الكنود اجلاحد ألنعم ربه. 
ومع كل هذا فإّنه يشهد على جحوده بكل صفاقة. فهل يتعظ 

اإلنسان من هذا التذكري اإلهلي الذي يذّكره حبقيقته وكنهه؟ 
نشأة  احلكيم  الذكر  يصف  اآليات  من  أخرى  جمموعة  يف 
اإلنسان وأطوار خلقه، منذ أن مل يكن شيئًا مذكورا، حىت يصري 
إنسانًا سويًا كاماًل، بعد أن ميّر بعدة مراحل. فهناك آيات تصّرح 
بأّنه خلق من تراب وطني وصلصال، أو من محأ مسنون وماء 
مهني، مث من نطفة يف قرار مكني، حىت صار يف أحسن تقومي. قال 

تعاىل: 
(َأَوال َيْذُكُر اأْلِْنَساُن َأنَّا َخَلْقَناُه ِمْن َقْبُل َوَلْم َيُك َشْيئًا)(1).

ْهِر َلْم َيُكْن َشْيئًا َمْذُكورًا *  (َهْل َأَتى َعَلى اأْلِْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ
ِإنَّا َخَلْقَنا اأْلِْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج نَْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه َسِميعًا َبِصريًا)(2).

(َوَبَدَأ َخْلَق اأْلِْنَساِن ِمْن ِطنٍي * ُثمَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُسالَلٍة ِمْن 
اُه َونََفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه)(3). َماٍء َمِهنٍي * ُثمَّ َسوَّ

(َولََقْد َخَلْقَنا اأْلِْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسُنوٍن)(4).
اِر)(5). (َخَلَق اأْلِْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلَفخَّ

(َفْلَيْنُظِر اأْلِْنَساُن ِممَّ ُخِلَق * ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق * َيْخُرُج ِمْن 
ْلِب َوالتََّراِئِب)(6). بَْيِن الصُّ

(َخَلَق اأْلِْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َفِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنٌي)(7).
(لََقْد َخَلْقَنا اأْلِْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِومٍي)(8). 

اإلنسان  نشأة  وتصف  تسرد  اليت  اآليات  تتعدد  وهكذا 
ومراحل خلقه مرحلة بعد أخرى يف تناسب وترتيب عجيب، ال 

(1) مريم 67. 
(2) االنسان 1 ـ 2. 
(3) السجدة 7 ـ 9. 

(4) الحجر 26. 
(5) الرحمن 14. 

(6) الطارق 5 ـ 7. 
(7) النحل 4.
(8) التين 4. 

يقدر عليه إاّل اخلالق البارئ سبحانه، وتتعدد معها اآلؤه سبحانه 
على خلقه، فهو الذي أوجدهم وخلقهم من العدم، وجعلهم بشرًا 
يف أحسن صورة وهيئة، وجعل هلم السمع واألبصار واألفئدة. فهل 

يشكر اإلنسان هذه النعم؟ وهل يعطيها حقها؟. 
خامسًا: التشريع. 

القرآن الكرمي كتاب هداية وتشريع. فقد ُوجدت فيه الكثري 
من اآليات اليت تشّرع للناس أحكام الدين اإلسالمي من عبادات 
والصوم  والصالة  بالطهارة  العبادات  أحكام  ومعامالت. وختتص 
أحكام  ختتص  حني  على  وغريها،  واخلمس  والزكاة  واحلج 
والعهد  والنذر  والطالق  والنكاح  واإلجارة  بالتجارة  املعامالت 

واليمني والوصية واإلرث وغريها من املعامالت. 
تقنية  الكرمي عرب  القرآن  التشريع يف  متظهرت أكثر نصوص 
باتباع  ويأمرهم  عباده  الباري جّل شأنه خياطب  فإّن  اخلطاب، 
أحكامه يف العبادات واملعامالت. فمن أمثلة أحكام العبادات قوله 

تعاىل: 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن  (َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
ِمْن َقْبِلُكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن * َأيَّامًا َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريضًا 
ٌة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم  َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدَّ

ِمْسِكنٍي)(9). 
َمَع  َواْرَكُعوا  َكاَة  الزَّ َوآُتوا  الَة  الصَّ (َوَأِقيُموا  تعاىل:  وقوله 

اِكِعنَي)(10). ومن أمثلة آيات أحكام املعامالت قوله تعاىل:  الرَّ
ُه  (َوال َتْقَرُبوا َماَل الَْيِتيِم ِإالَّ بِالَِّتي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيْبُلَغ َأُشدَّ
ِكْلُتْم  ِإَذا  اْلَكْيَل  َوَأْوُفوا  َمْسُؤواًل *  َكاَن  اْلَعْهَد  ِإنَّ  بِاْلَعْهِد  َوَأْوُفوا 

َوِزُنوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم)(11). 
ومن املفيد اإلشارة إىل أّن اآليات اليت تعتمد تقنية اخلطاب 
يف التشريع ال تدخل يف صلب موضوع حبثنا. يف حني أن اآليات 
ستكون  اليت  هي  التشريع  يف  الوصفي  السرد  تقنية  تعتمد  اليت 
جمال دراستنا يف املستوى اخلامس من مستويات السرد الوصفي 

(9) البقرة 183 ـ 184. 
(10) البقرة 43. 

(11) اإلسراء 34 ـ 35. 

َوالَْقنَاِطرِي  َنِنَي  َوالْ النَِّساِء  ِمَن  َهَواِت  الشَّ ُحبُّ  لِلنَّاِس  )ُزيَِّن 
َرِْث((1). 

ْ
ْنَعاِم َوال

َ ْ
َمِة َوال َيِْل الُْمَسوَّ

ْ
ِة َوال َهِب َوالِْفضَّ الُْمَقنَْطَرةِ ِمَن الَّ

فالناس جمبولون على حّب هذه املشتهيات الكثرية، وقد مّساها 
ومبالغة يف  اهنمكوا يف حمبتها(2)،  أنّهم  إىل  وإمياء  مبالغة  شهوات 
كوهنا مشتهاة حمروصًا على االستمتاع هبا، والقصد هو ختسيسها؛ 

ألّن الشهوة مسترذلة عند احلكماء مذموم من اتبعها.(3) 
يف سورة األنبياء يسرد احلق تعاىل عدة سلوكيات وعادات 
اتصف هبا الناس هي الغفلة واإلعراض واللعب واللهو. يقول تعاىل: 
ِتيِهْم 

ْ
)اْقَتََب لِلنَّاِس ِحَساُبُهْم وَُهْم ِف َغْفلٍَة ُمْعرُِضوَن * َما يَأ

 اْستََمُعوُه وَُهْم يَلَْعبُوَن * الِهيًَة قُلُوُبُهْم 
َّ

ِمْن ِذْكٍر ِمْن َربِِّهْم ُمَْدٍث إاِل
يَن َظلَُموا((4). إّن هذه سلوكيات ممقوتة اتصف  ِ

َّ
وا انلَّْجوَى ال َسُّ

َ
َوأ

هبا الناس، فهم يف غفلة عن يوم القيامة وما فيه من أحداث مهولة، 
وهم معاندون معرضون، ما يأتيهم، وما يزنل عليهم من القرآن 
الكرمي إال استمعوه وهم يلعبون، وال يأهبون به، ويصدون عنه 
أنفسهم؛ ألنّهم فّضلوا ظالم اجلهل على نور احلق، وقلوهبم الهية 

ال تكترث بأي شيء.(5) 
مثة طائفة أخرى من اآليات اليت تصف الناس، يتم التركيز 
أدوائه،  ووصف  اإلنساين،  املجتمع  مساوئ  وصف  على  فيها 
واملساوئ، وحماولة  األدواء  الناس على هذه  تنبيه  منها  والقصد 
إفهامهم وتنبيههم ليتركوا ارتكاهبا، والوقوع يف حبائل الشيطان. 

قال تعاىل: 
ِخِر َوَما ُهْم بُِمْؤِمِننَي 

ْ
َْوِم ال َِّ َوبِالْ )َوِمَن انلَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِالل

ْنُفَسُهْم َوَما يَْشُعُروَن 
َ
 أ

َّ
يَن آَمنُوا َوَما َيَْدُعوَن إاِل ِ

َّ
ََّ َوال * ُيَاِدُعوَن الل

بَِما َكنُوا  ِلٌم 
َ
أ َولَُهْم َعَذاٌب  َُّ َمرَضاً  فََزاَدُهُم الل قُلُوبِِهْم َمَرٌض  * ِف 

ُْن 
َ

ن إِنََّما  قَالُوا  رِْض 
َ ْ
ال ِف  ُتْفِسُدوا  ال  لَُهْم  ِقيَل  َوإَِذا   * يَْكِذبُوَن 

ُهْم ُهُم الُْمْفِسُدوَن َولَِكْن ال يَْشُعُروَن * َوإَِذا ِقيَل  ال إِنَّ
َ
ُمْصِلُحوَن * أ

ُهْم  ال إِنَّ
َ
َفَهاُء أ نُْؤِمُن َكَما آَمَن السُّ

َ
أ لَُهْم آِمنُوا َكَما آَمَن انلَّاُس قَالُوا 

يَن آَمنُوا قَالُوا آَمنَّا  ِ
َّ

َفَهاُء َولَِكْن ال َيْعلَُموَن * َوإَِذا لَُقوا ال ُهُم السُّ
 َُّ ُْن ُمْستَْهِزئُوَن *الل

َ
َوإَِذا َخلَْوا إَِل َشيَاِطيِنِهْم قَالُوا إِنَّا َمَعُكْم إِنََّما ن

ُوا  يَن اْشَتَ ِ
َّ

وَلَِك ال
ُ
ُهْم ِف ُطْغيَانِِهْم َيْعَمُهوَن * أ يَْستَْهِزئُ بِِهْم َوَيُمدُّ

اللََة بِالُْهَدى َفَما َرِبَْت ِتَاَرُتُهْم َوَما َكنُوا ُمْهتَِديَن((6)  الضَّ
تسرد اآليات الكرمية الكثري من الصفات السيئة، واألعمال 
القبيحة، والطباع الرذيلة اليت تصيب الناس، فتمسخهم، وجتعلهم 
املجتمع  على  ضرر  ذوو  هم  بل  منهم،  مرجوة  فائدة  ال  أناسًا 

(1) آل عمران 14. 
(2) ينظر: تفسير البيضاوي 1/ 63. 

(3) ينظر: الكشاف 1/ 416. 
(4) األنبياء 1 ـ 3. 

(5) ينظر: التفسير النافع 4/ 82 ـ 83. 
(6) البقرة 8 ـ 16. 

اإلنساين، حيث تتوافر اآلية على الكثري من الصفات املذمومة، 
وتبدأ بصفة النفاق، فهذا النوع من الناس يظهرون االميان باللسان، 
الكفار  من  ذنبًا  أعظم  اهلل  عند  وهم  القلب،  يف  الكفر  ويبطنون 
وهم  آمنوا،  والذين  اهلل  خيادعون  خمادعون  أنّهم  كما  املحضني. 
بعملهم هذا حيسبون أنّهم خيدعون اهلل، ولكنه سبحانه عامل السر 
اآليات  وتضيف  هذا.  خداعهم  على  وسيحاسبهم  واخلفيات، 
واالعتقادات  النفاق  املتجسد يف  القلب  أخرى هي مرض  صفة 
الفاسدة، وضعف اإلدراك وغريها من الرذائل، كما أنّهم مفسدون 
يف األرض، ولكنهم ينكرون فسادهم هذا، ويّدعون الصالح كذبًا، 
مث أنّهم ميارسون البهتان على املؤمنني، إذ يصفوهنم بالسفهاء، أال 
إنّهم هم السفهاء، ولكنهم جيهلون سفههم، كما أنّهم يراءون املؤمنني 
بالكذب والنفاق، فإذا لقوهم قالوا آمنا كذبًا ورياًء، وإذا خلوا إىل 
شياطينهم قالوا إّنما حنن مستهزئون هبؤالء املؤمنني، ولكن اهلل هلم 
باملرصاد، فهو الذي يستهزئ هبم، وميدهم يف طغياهنم يتحريون 
يف الضالل والغي. ومن صفاهتم األخرى أنّهم استحبوا واستبدلوا 
الضاللة باهلدى، فما رحبوا يف عملهم هذا وما اهتدوا، بل خسروا 

خسرانًا عظيمًا.(7) 

ب ـ اآليات التي تصف اإلنسان كفرد. 

يصف القرآن الكرمي اإلنسان كفرد يف عدد من نصوص السرد 
الوصفي القرآين، وقد متحورت اآليات اليت تصف االنسان حول 

نقطتني جوهريتني مها: 
والتأكيد على  املختلفة،  اإلنسان وحاالته  1ـ وصف طبائع 

رذائل الطباع. 
2ـ وصف نشأة اإلنسان، ومراحل خلقه طورًا بعد طور. 

إّن استكناه اآليات اليت يرد فيها ذكر اإلنسان ووصفه يرينا 
أّن عددًا منها يصف الصفات السيئة، والرذائل اليت يتوافر عليها 

هذا اإلنسان. قال تعاىل: 
ِنَْساَن لََكُفوٌر ُمِبنٌي((8).

ْ
)إِنَّ ال

ُه   * َوإَِذا َمسَّ
ً
ُّ َجُزوع ُه الشَّ  * إَِذا َمسَّ

ً
ِنَْساَن ُخِلَق َهلُوع

ْ
)إِنَّ ال

.(9))
ً
رَْيُ َمنُوع

ْ
ال

ْكَفَرُه((10).
َ
ِنَْساُن َما أ

ْ
)قُِتَل ال

ِنَْساَن لَِربِِّه لََكنُوٌد * َوإِنَُّه َعَ َذلَِك لََشِهيٌد * َوإِنَُّه ِلُبِّ 
ْ

 )إِنَّ ال
رَْيِ لََشِديٌد((11).

ْ
ال

لتعّرفه  السيئة؛  اإلنسان  تسرد صفات  وغريها  اآليات  هذه 

(7) ينظر: التفسير النافع 1/ 23 ـ 26. 
(8) الزخرف 15. 

(9) المعارج 19 ـ 21. 
(10) عبس 17. 

(11) العاديات 6 ـ 8. 
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عايل املزنلة، الريب فيه، فهو ليس حماًل للريب(1)، وال ينبغي أن 
ُيرتاب فيه. إّنه الكتاب الذي ال حيمل يف آياته ويف مفاهيمه أي 
بالريب أو تقود إليه، فال ينبغي  العناصر اليت توحي  عنصر من 
فيه، ويف  املوجودة  إذا دّقق يف اخلصائص  فيه  ألحد أن يرتاب 
املعاين األصلية الواضحة اليت إذا تأملها اإلنسان وأنعم النظر فيها 
ووعاها وعيًا صحيحًا ما ارتاب فيها، والنكشفت أمامه كل أجواء 
الريب والشك والشبهة. مث تضيف اآلية صفة أخرى وهي أّنه هدًى 
للمتقني، وهذا هو دوره األصيل، فهو يوجه اإلنسان إىل الطريق 
الصحيح والصراط املستقيم، وهو كتاب إرشاد وتوجيه لإلنسان؛ 
املجاالت، وهو حيدد  ليعرف كيف يسري، وينظم حياته يف كل 
باملسرية  ذلك  بوساطة  ويربطه  ونقاء،  الفكرة يف صفاء  لإلنسان 
اإلسالمية، وخيطط له مسريته وحياته من خالل األحكام الشرعية 

اليت تعّرفه كيف يتحرك من موقع املسؤولية هبدوء واطمئنان(2). 
يف اآلية الثانية جند صفات أخرى للقرآن الكرمي، إذ يصفه 
أثبتت دستورًا  آياته مث فصلت، أي  بأّنه كتاب أحكمت  تعاىل 
ال ينسخ أبد الدهر، مث فصلت ببيان احلالل واحلرام، وسائر ما يف 
الشريعة اإلسالمية من األحكام، أحكمت مث فصلت من حكيم يف 
مجيع تدابريه وأحكامه، خبري عليم بأحوال خلقه ومبصاحلهم، وقيل 
أحكمت آيات الكتاب باألمر والنهي، وفّصلت بالوعد والوعيد، 
وقيل أحكمت آياته مجلة، وفصلت واحدة واحدة؛ لتبني األحكام 
املعجز،  الفصيح  نظمها  قيل أحكمت يف  بالتفصيل، مث  للمكلفني 
وفصلت بالشرح وبيان الشرع، وقيل أيضًا أحكمت فما فيها خلل 
وال باطل، وفصلت بتتابع بعضها بعضًا لتفصيل األحكام املختلفة، 

وكل ذلك يشمله إحكام وتفصيل آيات القرآن الكرمي(3). 
صفة أخرى من صفات القرآن الكرمي جندها يف اآلية الثالثة 

املارة الذكر، ويف قوله تعاىل: (ُقْرآنًا َعَربِّيًا َغْيَر ِذي ِعَوٍج)(4).

(1) ينظر: تقريب القرآن إلى األذهان: محمد الحسيني الشيرازي، مؤسسة 
الوفاء، بيروت، ط1، 1400هـ، 1/ 39. 

(2) ينظر: من وحي القرآن 1/ 25. 
(3) ينظر: الجديد في تفسير القرآن 3/ 463. 

(4) الزمر 28. 

َلْت آَياُتُه ُقْرآنًا َعَربِّيًا لَِقْوٍم َيْعَلُموَن)(5). (ِكَتاٌب ُفصِّ
تعاىل  اهلل  أنزل  فقد  الكرمي،  القرآن  عربية  هي  الصفة  هذه 
هذا الكتاب بلغة العرب، ليدركوا سره وعظمته، ويعقلوا معانيه، 
بالعربية  تنطق  أمة  يف  رسوله  أرسل  تعاىل  اهلل  إن  هبا.  ويعملوا 
لتكون املنطلق األول للرسالة، فيما تؤمن به من عقيدهتا، وتسري 
عليه من شريعتها، وفيما حتمله من رسالة الدعوة إىل اهلل يف حياهتا 
مع الناس اآلخرين. فال بد أن متلك الوضوح يف وعيها للرسالة، 
مبني،  عريب  بلسان  القرآن  يزنل  أن  يفرض  مّما  هلا،  فهمها  ويف 
وهكذا أنزله قرآنًا عربيًا؛ ليبين لألمة اليت نزل فيها عقلها وفكرها؛ 
لتعقل ما يريد اهلل هلا أن تعقله من شؤون احلياة العامة واخلاصة، 

وشؤون الدين والعبادة اليت تتقرب هبا إىل اهلل(6). 
ومع تعدد آيات السرد الوصفي اليت تصف القرآن الكرمي، تتعدد 
صفات الكتاب العزيز، وتتعدد كماالته. فهو كتاب يبشر املؤمنني 
الذين يعملون الصاحلات باألجر الكبري(7)، وهو اآليات البينات 
الواضحات الباهرات(8)، وهو الذي يقّص القصص(9)، وهو أحسن 
احلديث كتابًا متشاهبًا مثاين تقشعر منه جلود الذين خيشون رهبم 
مث تلني جلودهم وقلوهبم إىل ذكر اهلل(10)، وإّنه الكتاب العزيز الذي 
املبارك  والتزنيل  خلفه،  من  وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  ال 
الكمالية األخرى أن اهلل قد  من احلكيم احلميد(11)، ومن صفاته 
يّسره وسّهله(12) للناس باملواعظ واحلكم بأسلوب حكيم ودقيق، 
فهو القرآن الكرمي يف كتاب مكنون ال ميسه إاّل املطهرون(13). ويف 
ذلك إعظام وتقديس هلذا الكتاب املبارك كيف ال، وهو كتاب 
اهلل العزيز الذي أنزله على قلب نبّيه الكرمي، وجعله خامتة كتبه 

السماوية اليت أنزهلا على العاملني؟. 

(5) فصلت 3. 
(6) ينظر: من وحي القرآن 12/ 177. 

(7) ينظر:اإلسراء 9. 
(8) ينظر:الحج 16. 
(9) ينظر:النمل 76. 

(10) ينظر:الزمر 23. 
(11) ينظر:فصلت 41 ـ 42. 

(12) ينظر:القمر 17. 
(13) ينظر:الواقعة 77 ـ 80. 

القرآين، فقد كان هذا النوع من اآليات أقل من اآليات اليت تعتمد 
اخلطاب، ومع قّلتها، فإنّها قد متظهرت بشكل واضح، وعرب تسعة 

وعشرين نصًا تقريبًا. 
من آيات السرد الوصفي اليت تشّرع للعبادات قوله تعاىل: 

َأِو اْعَتَمَر  الَْبْيَت  َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اهللَِّ َفَمْن َحجَّ  َفا  (ِإنَّ الصَّ
َع َخْيرًا َفِإنَّ اهللََّ َشاِكٌر  َف بِِهَما َوَمْن َتَطوَّ وَّ َفال ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّ

َعِليٌم)(1).
(َوهللَِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإلَْيِه َسِبياًل)(2).

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواْلُمَؤلََّفِة  (ِإنََّما الصَّ
ِبيِل َفِريَضًة  َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َوِفي َسِبيِل اهللَِّ َواْبِن السَّ ُقُلوبُُهْم َوِفي الرِّ

ِمَن اهللَِّ َواهللَُّ َعِليٌم َحِكيٌم)(3). 
يصف الباري يف اآلية األوىل الصفا واملروة بأهنما من شعائره، 
مث يشّرع ويأمر بأن من حج البيت أو اعتمر فإّن عليه أن يّطوف 
هبما، فهما جزء من فريضة احلج العبادية. ويأمر الناس يف اآلية 
الثانية باحلج ملن استطاع ومتّكن من أداء هذه الفريضة املقدسة، 
فقراء،  من  للصدقات  املستحقني  وتصف  الثالثة  اآلية  وتسرد 
ومساكني وغريهم مّمن استحقوها، مث تشري إىل أّن هذه الصدقات 

فريضة عبادية شّرعها اهلل تعاىل وأمر عباده بتطبيقها. 
يف قسم آخر من آيات التشريع، يشرع اهلل تعاىل للمعامالت، 
كالزواج والطالق والبيع والربا، وغريها من املعامالت اليت ُيبتلى 
هبا املسلمون يف حياهتم، فهم حباجة ماسة إىل تشريع إهلي يبّين هلم 
األحكام واحللول الشرعية ملعامالهتم، وميّيز هلم املعامالت املحللة 
من املعامالت املحّرمة؛ ليعملوا باألوىل ويتجنبوا الثانية. فالقرآن 
الكرمي دستور إهلي كفل للناس السعادة والراحة يف الدارين، فمن 

متسك هبذا الدستور حصل على سعادة الدنيا واآلخرة. 
قال تعاىل: لِلَِّذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِهْم َتَربُُّص َأْربََعِة َأْشُهٍر َفِإْن 
الَق َفِإنَّ اهللََّ َسِميٌع  َفاُءوا َفِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم * َوِإْن َعَزُموا الطَّ
َعِليٌم * َواْلُمَطلََّقاُت َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َثالَثَة ُقُروٍء َوال َيِحلُّ لَُهنَّ َأْن 
َيْكُتْمَن َما َخَلَق اهللَُّ ِفي َأْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ ُيْؤِمنَّ بِاهللَِّ َوالَْيْوِم اآْلِخِر 
َوبُُعولَُتُهنَّ َأَحقُّ ِبَردِِّهنَّ ِفي َذِلَك ِإْن َأَراُدوا ِإْصالحًا َولَُهنَّ ِمْثُل الَِّذي 

َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواهللَُّ َعِزيٌز َحِكيٌم)(4). َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرِّ
با َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه َفاْنَتَهى  َم الرِّ َوَأَحلَّ اهللَُّ الَْبْيَع َوَحرَّ
َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى اهللَِّ َوَمْن َعاَد َفُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم 

ِفيَها َخاِلُدوَن)(5). 
يشرع السرد الوصفي القرآين يف اآلية األوىل ملسألة اإليالء 

(1) البقرة 158. 
(2) آل عمران 97. 

(3) التوبة 60. 
(4) البقرة 226 ـ 228. 

(5) البقرة 275. 

الذي يقع حني حيلف الزوج باهلل على أن يترك مباشرة زوجته أبدًا 
أو ملدة تزيد على أربعة أشهر، فإذا وقع اإليالء من الزوج ُيمهل 
مدة أربعة أشهر، مث خيّير بعدها بني الرجوع لزوجته مع دفع كفارة 
اإليالء وبني الطالق، فإذا رجع بعد دفع الكفارة غفر اهلل له ورمحه، 
وإذا استقام رأيه على الطالق طّلقها. أّما حكم املطلقة فعليها الصرب 
على الزواج بغري مطلقها ثالثة أطهار، وحيرم اهلل عليها أن تكتم 
ما يف بطنها من احلمل(6). وهكذا تستمر اآلية يف التشريع ملعاملة 
البيع؛  حيّل  تعاىل  اهلل  فإّن  الثانية  اآلية  يف  أّما  والطالق.  اإليالء 
لفائدته ومنافعه املادية للناس، وحيّرم الربا؛ ملا فيه من استغالل 
آثار سيئة يف  املال، وملا خيّلفه من  املحتاج إىل  اإلنسان  حلاجة 
يشّرع  القرآين  الوصفي  السرد  نرى  وهكذا  اإلسالمي.  املجتمع 
ليعرفوا احلالل من احلرام،  للناس أحكام عباداهتم ومعامالهتم؛ 
وليستقيموا يف حياهتم؛ ليحصلوا على رضا اهلل يف الدنيا واآلخرة. 

سادسًا: وصف القرآن 
كانت نصوص السرد الوصفي، اليت تصف القرآن الكرمي أقل 
النصوص من حيث عددها. ففي هذا املستوى جند احلّق تعاىل 
يصف كتابه العزيز بالكثري من الصفات اليت جتّلت فيه، ويف ذلك 
إظهار ملعجزاته، وقدرته على هداية الناس، والسري هبم قدمًا يف 

طريق احلق واخلري والصالح. قال تعاىل: 
(َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى لِْلُمتَِّقنَي)(7).

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي)(8). (الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ
لََعلَُّهْم  اْلَوِعيِد  ِمَن  ِفيِه  ْفَنا  َوَصرَّ َعَربِّيًا  ُقْرآنًا  َأْنَزلَْناُه  (َوَكَذِلَك 

َيتَُّقوَن َأْو ُيْحِدُث لَُهْم ِذْكرًا)(9).
ِمْنُه  َتْقَشِعرُّ  َمَثاِنَي  ُمَتَشابِهًا  ِكَتابًا  اْلَحِديِث  َأْحَسَن  َل  َنزَّ (اهللَُّ 

ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْوَن َربَُّهْم)(10).
(َوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعِزيٌز * ال َيْأِتيِه الَْباِطُل ِمْن بَْيِن َيَدْيِه َوال ِمْن 

َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد)(11).
(إنَُّه لَُقْرآٌن َكِرمٌي * ِفي ِكَتاٍب َمْكُنوٍن)(12). 

تؤكد اآليات اليت تصف القرآن على أن هذا الكتاب العظيم 
الكتاب  ذلك  بقوله  األوىل  اآلية  وتبدأ  للناس،  هداية  كتاب 
واإلشارة للبعيد إلثارة انتباه املتلقي إىل كون القرآن سامي املقام، 

(6) ينظر: التفسير النافع 1/ 154 ـ 155. 
(7) البقرة 2. 
(8) هود 1. 

(9) طه 113. 
(10) الزمر 23. 

(11) فصلت 41 ـ 42. 
(12) الواقعة 77 ـ 78. 
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حروفها، فإّن اجلرس يفقد الكثري من تناسقه وإبداعه، وخاصيته 
يف جذب املتلقي. ومثال ذلك قوله تعاىل يف وصف حال الكفار 
عًا  اِع ِإَلى َشْيٍء ُنُكٍر * ُخشَّ يوم القيامة: (َفَتَولَّ َعْنُهْم َيْوَم َيْدُع الدَّ
َأْبَصاُرُهْم َيْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجَداِث َكَأنَُّهْم َجَراٌد ُمْنَتِشٌر * ُمْهِطِعنَي 
كلمة  ذكرت  فقد  َعِسٌر)(1)  َيْوٌم  َهَذا  اْلَكاِفُروَن  َيُقوُل  اِع  الدَّ ِإَلى 
(الداع) مرتني من دون الياء، ولو ُكتبت الياء ولُفظت الختل النظام 
الصويت يف السياق القرآين. وهكذا نرى اإليقاع يف القرآن الكرمي 

يفرض نفسه على القارئ واملستمع، حىت ولو مل يكونا منتبهني.

المبحث األول

التكرار

التكرار: ((وهو مصدر كرر إذا رّدَد وأعاد، هو (َتْفعال) بفتح 
التاء...وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة، ظّنًا أّنه ال 
فائدة له، وليس كذلك بل هو من حماسنها، السيما إذا تعّلق بعضه 
ببعض؛ وذلك أن عادة العرب يف خطاباهتا إذا أهبمت بشيٍء إرادًة 
الدعاء عليه كررته توكيدًا،  لتحقيقه وقرب وقوعه، أو قصدت 
وكأّنها تقيم تكراره مقام املقسم عليه أو االجتهاد يف الدعاء عليه، 
حيث تقصد الدعاء، وإّنما نزل القرآن بلساهنم، وكانت خماطباته 
املسلك تستحكم احلجة  بعضهم وبعض، وهبذا  بني  فيما  جارية 
عليهم يف عجزهم عن املعارضة. وعلى ذلك حيتمل ما ورد من 
تكرار املواعظ والوعد والوعيد؛ ألّن اإلنسان جمبول على الطبائع 
تكرار  إاّل  ذلك  يقمع  وال  الشهوات،  إىل  داعية  وكّلها  املختلفة، 

املواعظ والقوارع))(2) 
والبىن  والتراكيب  للكلمات  وإعادٌة  تواتٌر  هو  والتكرار: 
على  والتوكيد  لإلحياء  وظيفيًا  يسعى  والنصوص،  واألساليب 
أّن  نعرف  هنا  ومن  بالغي،  حضور  إذن،  فحضوره،  معني.  أمٍر 

(1) القمر 6 ـ 8. 
(2) البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل 
العربية، ط1، 1376هـ ـ 1957م، 3/ 8  الكتب  إبراهيم، دار إحياء 

ـ 9. 

الصوتية  الظاهرة  لدراسة هذه  املالئم  واملنهج  املنهجية،  األدوات 
هو املنهج األسلويب. فاألسلوبية تعتمد يف أدواهتا املنهجية على 
اللغة، وأدواهتا اللسانية (الصوت والصرف والنحو واملعىن) كميزان 
ومعيار ملا هو متمّيز ومّطرد ومتواتر من األشكال اللغوية، بنحو 

يعكس فنية وبالغة وقصدية منتج النص. 
إّن املنبهات األسلوبية، وهي ما يلفت النظر أكثر من غريها 
يف النص، هي املقّومات والركائز البالغية اليت متنح النص فّنيتُه، 
((فاملنبهات كفيلة بإيقاظ وعي املتلقي واستنفاره لدرجة يضحى 
املنبهات  عن  الناتج  التأثري  سلطة  واقعًا حتت  املتلقي  هذا  فيها 
اليت تولدها الظاهرة اللغوية، اليت تتحول إىل شحن املتلقي شحنًا 
عاطفيًا))(3). وميثل التكرار أحد املنبهات األسلوبية يف النص، واليت 

متنحه القابلية على إنتاج اإليقاع الصويت الذي جيذب املتلقي. 
يرد التكرار يف القرآن الكرمي بشكل جلي، ومشخص ومدرك 
فنيًا وبالغيًا وقصديًا، فهو منبه أسلويب ذو دور وظيفي مهم يف 
بناء النص القرآين، ويف إظهار القيم الصوتية اليت مّيزته عن غريه 
من النصوص. فالتكرار مينح النص القرآين قيمة أدائية وتعبريية 
الصوتية  ((القيم  ألّن  وتكرارها؛  األصوات  معاودة  يف  وفكرية 
جلرس احلروف أو الكلمات عند التكرار ال تفارق القيم الفكرية 

والشعورية املعّبر عنها))(4).
أو صيغة  أو فكرة  لفظًا  ((يكرر  لوبون: من  يقول غوستاف 
تكرارًا متتابعًا حيّوله إىل معتقد، والتكرار من القوة حبيث جيعل 
اليت  باألفكار  ويسلم  يكررها،  اليت  بالكلمات  يؤمن  الرجل 
يعرب عنها))(5). ولعّل هذا الكالم ينطبق على القرآن الكرمي، فقد 
بالعقيدة  إمياهنم  وترسيخ  الناس،  الكتاب هداية  كان هدف هذا 
اإلسالمية؛ لكي ال حييدوا عنها، وهذا ما جعل اهلل تعاىل يعتمد يف 
الكثري من آياته على التكرار بأجلى صوره، وخمتلف أنواعه؛ ملا 

(3) التكرار في القرآن الكريم درس بالغي، سليم الجّصاني، صحيفة كتابات 
على االنترنيت http.// www.Kitabat.com في 3/ 5/ 2008. 
(4) التكرير بين المثير والتأثير، عز الدين علي السيد، عالم الكتب، بيروت، 

ط2، 1986، 84 
ط1،  القاهرة،  القلم،  دار  حمودة،  الوهاب  عبد  النفس،  وعلم  القرآن   (5)
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الفصل الثاين 
املستوى الصويت

املبحث األول: التكرار. 
املبحث الثاين: الفاصلة. 
املبحث الثالث: اجلناس. 
املبحث الرابع: التوازي. 

توطئة 

االيقاع: هو ((اتفاق األصوات وتوقيعها يف املوسيقى))(1)، مبعىن 
اللغوية  والعناصر  النصوص  بناء  األصوات يف  وتدّفق  اتفاق  أّنه 
وانتظام اجلمل املكّونة هلا. فهو يشمل العالقة بني اجلزء واجلزء 
اآلخر، وبني اجلزء واألجزاء األخرى كّلها للعمل األديب أو الفين، 
أو  األديب  األسلوب  يف  ومنتظم  متحرك  قالب  يف  ذلك  ويكون 
الشكل الفين، وهو بصورة عامة، قاعدة يقوم عليها كل عمل من 

أعمال األدب أو الفن. 
إّن كل عمل أديب فين هو ـ قبل كل شيء ـ سلسلة من 
املعىن(2)،  عنها  ينبعث  بعضها،  مع  واملتراكبة  املتتابعة  األصوات 
وُتسهم هذه األصوات يف إجياد قواعد للتناسب فيما بينها، وفيما 

بينها وبني البناء اللغوي التركييب، وداللة السياق. 
ولعّل من املهم أن نشري إىل أّنه من البديهي أن يكون البحث 
عن الصوت وداللته منطلقًا من معرفة يف احلرف اللغوي وما ميثله 
يف احلقل املفهومي من دالالت متعددة، وليست تلك الدالالت اليت 
أوردها ((اللغويون بعامة واملعجمّيون خباصٍة، سوى عالمات بارزة 
يف بيان االرتباط الوثيق الذي يصُعب فصله بني احلرف والصوت؛ 
ألّنهما ميثالن معًا املبدأ واالجتاه، إذ ال مبدأ من دون اجتاه، وال 
اجتاه من دون مبدأ، إّنهما متالزمان...فال تستبني داللة أحدمها إاّل 
باآلخر، وال يصّح لنا األول ما مل يصّح لنا الثاين، والعالقة بينهما 
عالقة جدلية يعسر اخلوض يف أحدمها من دون التنّبه إىل حدود 
اآلخر؛ ألنّهما متالبسان، متكامالن يشّكالن معًا دائرة مفهومية 

واحدة مرتكزها على األداء وأبعادها املفاهيم))(3). 
((فإّن  واألصوات:  احلروف  بني  العالقة  ابن جين عن  يقول 

(1) القاموس الجديد، علي بن هادية وبلحسن البليش والجيالني بن الحاج 
يحيى، الشركة التونسية للتوزيعـ  المؤسسة الوطنية الجزائرية للكتاب، 

 .133 ،1988
(2) ينظر: نظرية األدب، أوستن وارين ورينيه ويليك، ترجمة محي الدين 
لرعاية  األعلى  المجلس  الخطيب،  حسام  الدكتور  مراجعة  صبحي، 

الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، دمشق، 205. 
(3) الصوت اللغوي ودالالته في القرآن الكريم، الدكتور محمد فريد عبد 

اهلل، دار ومكتبة الهالل، بيروت، ط1، 2008، 13. 

بأجراس حروفه أصوات  اللغة وجدته مضاهيًا  كثريًا من هذه 
األفعال اليت عّبر هبا عنها، أال تراهم قالوا: قضم يف اليابس، وخضم 
يف الّرْطب؛ وذلك لقوة القاف وضعف اخلاء، فجعلوا الصوت األقوى 
للفعل األقوى والصوت األضعف للفعل األضعف. وكذلك قالوا: 
صّر اجلندب، فكرروا الراء؛ ملا هناك من استطالة صوته، وقالوا: 
صرصر البازي، فقطعوه؛ ملا هناك من تقطيع صوته، ومسوا الغراب 

غاِق حكاية لصوته، والبّط بّطًا، حكاية ألصواهتا))(4). 
يف  بدّقتها  متّيزت  القرآنية  األلفاظ  ((من  كبرية  طائفة  إّن 
الذي  نفسه  الصوت  لفظ على  يدّل كّل  إذ  التعبري عن دالالهتا 
يتجلى منه اللفظ ذاُتُه، فيمكننا استخراج الصوت من الكلمة، كما 
الكلمة منه، وهذا ما جعل أصوات احلروف على َسْمت  تؤخذ 
األحداث اليت جاءت صياغتها لتفيدنا بالتعبري عنها))(5)، ولتحكي 

لنا األحداث صوتيًا. 
الداللة  إيصال  يف  مستوى  من  أكثر  يسلك  الكرمي  والقرآن 
فالنظم  الصويت.  املستوى  املستويات،  هذه  ومن  املتلقي،  إىل 
اإليقاع  على  أساسًا  يقوم  الذي  الصويت  اجلانب  يعّمق  القرآين 
يف  نشاهده  الذي  العجيب  التناسق  خالل  من  الصويت،  والنغم 
التجاور والتماثل السياقي لألصوات، خمرجًا وصفًة، وموقعية هذه 
والتصوير، وهذا يسهم يف إجياد  األصوات ومؤثراهتا يف اإلحياء 

قواعد للتناسب بني البناء الصويت والتركيب وداللة السياق. 
إّن النظم القرآين، يف مجلته، مبين صوتيًا على اجلمال اإليقاعي، 
فيه  وتنتظم  كّله،  الكالم  يتخلل  الذي  الداخلي  النغم  وحالوة 
احلروف والكلمات، مع مراعاة التناسب بني نوع النغمة وصفاهتا، 
والفكرة أو املوضوع أو املشهد الذي تعّبر عنه اآليات. ولعّل هذا 
األمر أدى إىل العدول يف كثري من اآليات عن طرائق التركيب 
والتأليف املعتادة، إىل صياغة خاصة يف الكالم، كما أّن الصوت 
أو  اللفظة  فاختيار  املصّورة،  املواقف  مراعاة  كبرية يف  أمهية  له 
التركيب يّتسق مع موضوع النص، فقد ُوّظفت طبيعة األصوات 
والرهبة،  اخلوف  ومواقف  واالنفعالية،  النفسية،  املواقف  لتجسيم 
والنعيم واحلبور، واألحداث الكونية وأحداث يوم القيامة وغريها 
((وينبغي أال نغفل أّن تعبريّية احلروف هي ظاهرة مرتبطة بالسياق 
الصويت يف لغة معينة؛ واإليقاع هو الذي ُيرّبز تأثري البنية الصوتية 

بوضعها يف قوالب زمنية متارس من خالهلا اإلحياء)(6). 
إّن اجلملة القرآنية ال يكتمل جرسها الصويت إاّل بالكلمات 
واحلروف املوزونة، فإذا ُحذفْت كلمة أو تغّير مكاهنا، أو تغّيرت 

(4) الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، تحقيق محمد علي النجار، دار 
الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط4، 1990، 1/ 66. 

(5) الصوت اللغوي ودالالته في القرآن الكريم، 104. 
الشؤون  دار  فضل،  صالح  الدكتور  األدبي،  النقد  في  البنائية  نظرية   (6)

الثقافية العامة، 1987، 472. 
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الوصفي القرآين، وهو مستوى الترغيب والترهيب، ويتم التركيز 
بالعذاب  التوراة  الذين حّرفوا  اليهود،  ترهيب وهتديد  فيها على 
الوعيد  على  تدل  اليت  (ويل)،  كلمة  تكرار  من خالل  الشديد، 
والعذاب، ثالث مرات. ولكي يرهبهم الباري وخيّوفهم ويبالغ يف 
ذلك، فإّنه يكررها أكثر من مرة، عّلهم يرتدعون عن عملهم الذي 
يقومون به، وهو التحريف، مّث أن تكرار هذه الكلمة بصيغة النكرة 
ذلك  محلت  ملا  (الويل)  قال:  فلو  واخلوف،  الترهيب  جو  يعّمق 
اإليقاع الرهيب واملخيف، كذلك فإّن من معاين االبتداء بالنكرة 
الدعاء، ففضاًل عن الترهيب الذي محلته كلمة (ويل) فاهنا محلت 

الدعاء عليهم بالعذاب األليم. 
يف أكثر آيات السرد الوصفي يتم تكرار لفظ اجلاللة أكثر من 
مرة بداًل من استعمال الضمري الذي يعود عليه. ومن تلك اآليات 
َماُتوا  َأْو  ُقِتُلوا  ُثمَّ  اهللَِّ  َسِبيِل  ِفي  َهاَجُروا  (َوالَِّذيَن  تعاىل:  قوله 
اِزِقنَي * لَُيْدِخَلنَُّهْم  لََيْرُزَقنَُّهُم اهللَُّ ِرْزقًا َحَسنًا َوِإنَّ اهللََّ لَُهَو َخْيُر الرَّ
ُمْدَخاًل َيْرَضْوَنُه َوِإنَّ اهللََّ لََعِليٌم َحِليٌم * َذِلَك َوَمْن َعاَقَب ِبِمْثِل َما 
ُعوِقَب ِبِه ُثمَّ بُِغَي َعَلْيِه لََيْنُصَرنَُّه اهللَُّ ِإنَّ اهللََّ لََعُفوٌّ َغُفوٌر* َذِلَك ِبَأنَّ اهللََّ 
ُيوِلُج اللَّْيَل ِفي النََّهاِر َوُيوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوَأنَّ اهللََّ َسِميٌع َبِصرٌي* 
َذِلَك ِبَأنَّ اهللََّ ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو الَْباِطُل َوَأنَّ اهللََّ 

ُهَو اْلَعِليُّ اْلَكِبرُي)(1) 
تبدأ االيات بالترغيب، مث تتحول إىل بيان قدرة اهلل وآياته يف 
الكون، ولعّل قارئها يلفته تكرار لفظ اجلاللة عشر مرات، مّما يضفي 
على اآلية جوًا ملكوتيًا من خالل االنسياب العذب لكلماهتا، 
ومن خالل التكرار املتتابع للفظ اجلاللة، الذي أفاد معاين عّدة منها 
التعظيم هلل تعاىل، فالقرآن الكرمي ال يأيت بالضمري، وإّنما يكرر 
لفظ اجلاللة تعظيمًا لشأنه. ومنها أن اآليات الثالث األوىل ترغب 
املؤمنني املهاجرين الذين ُقتلوا يف سبيل اهلل أو ماتوا، والشّك أّن 
املؤمن يتلذذ ويطمئن بذكر اهلل على لسانه، والسّيما أن اهلل تعاىل 
يقول: (الَِّذيَن آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهْم ِبِذْكِر اهللَِّ َأال ِبِذْكِر اهللَِّ َتْطَمِئنُّ 
اْلُقُلوُب)(2). ومنها أّن اآليتني التاليتني لآليات الثالث األوىل، تسرد 

(1) الحج: 58 ـ 62. 
(2) الرعد: 28. 

وتصف قدرة اهلل وآياته يف الكون؛ لذلك نرى تكرار لفظ اجلاللة 
إمعانًا يف بيان قدرة اهلل وآالئه على عباده. 

يصف القرآن الكرمي مشهدًا من مشاهد يوم القيامة بقوله: (َيْوَم 
َتْأِتي ُكلُّ نَْفٍس ُتَجاِدُل َعْن نَْفِسَها َوُتَوفَّى ُكلُّ نَْفٍس َما َعِمَلْت َوُهْم 
ال ُيْظَلُموَن)(3)، إذ تتكرر كلمة (نفس) ثالث مرات، وقد أضفى هذا 
التكرار إيقاعًا مجياًل على اآلية، حبيث متكنت بوساطته أن تشّد 
أمساعنا، كما كان هلذا التكرار أثر داليل يف بيان احلالة النفسية 
لإلنسان حينما يقف أمام رّبه للحساب يوم القيامة، فالنفس تبقى 

بني اخلوف والرجاء، حىت تعلم مصريها املحتوم. 
االية  يف  متناسقًا  إيقاعًا  وّلد  (نفس)  كلمة  تكرار  إّن  قلنا 
الكرمية؛ والسبب يف ذلك طبيعة احلروف اليت تكونت منها، فالنون 
ورخاوته،  وانفتاحه  هبمسه  والفاء  ورخاوته،  وانفتاحه  جبهره 
الصفات  هذه  كل  وصفريه،  ورخاوته  وانفتاحه  هبمسه  والسني 
البداية،  النفس يف  امتاز جبدال  الذي  اجلو  ذلك  جمتمعة صّورت 
والذي عّبر عنه جهر النون، مث امتاز بعد ذلك باهلدوء الذي عّبر 
عنه مهس ورخاوة الفاء والسني، حيث يصف الباري األصوات 
ْحَمِن َفال َتْسَمُع ِإالَّ  يف ذلك اليوم بقوله: (َوَخَشَعِت اأْلَْصَواُت لِلرَّ

َهْمسًا)(4). 

ثانيًا: التكرار الرتكيبي

أ ـ تكرار تركييب تام 
يف تتبعنا لآليات اليت ورد فيها التكرار التركييب، بنوعيه التام 
والناقص، وجدنا أّن مثة نوعني من كل منهما، فهناك تكرار تركييب 
على مستوى سورة واحدة، إذ تتكرر التراكيب يف السورة نفسها، 
وهناك تكرار تركييب على مستوى سور متعددة، إذ جند تراكيب 
فيه  الكرمي، ومّما ال شّك  القرآن  امتداد سور  تتكرر على  بعينها 
أّن لكل نوع من هذه التكرارات قصديته، وفائدته اليت ُوجد من 

أجلها، ونتيجة لذلك فقد تفّرع التكرار التركييب التام يف نوعني: 
1ـ تكرار تركييب تام على مستوى سورة واحدة. 

(3) النحل: 111. 
(4) طه: 108. 

حيمله من جانب إيقاعي كبري، تنصت إليه أذن اإلنسان العريب 
بكل خشوع وجالل، ولفائدته يف التأكيد، وتقرير املعىن يف النفس، 

واالقناع، واالستيعاب، واملبالغة يف الترغيب والترهيب. 
إّن القوة التعبريية والداللية للكلمة املنفردة ال تظهر من معناها 
فقط، بل من طبيعة تشّكلها الصويت، إذ إّن شكلها الصويت يأخذ 
الظاهرة  الداللية  انعكاساهتا  مع  تنسجم  متعددة،  إيقاعية  صورًا 
منها، وغري الظاهرة. وإيقاع التكرار يرتبط باملعىن واملحتوى، فهو 
مبختلف أنواعه، ُيحدث نوعًا خاصًا من اإليقاع تستلزمه العبارة، 
ميثل صورة مجالية  فالتكرار  واإلحياء.  اجلرس  قوة يف  ميّدها  مّما 
للنص(1)، تعمل على جذب انتباه املتلقي؛ لذلك جند اهلل سبحانه يف 
كتابه العزيز يوظف هذه الظاهرة األسلوبية، وجيعلها منبهًا أسلوبيًا 

يعمل على كسب انتباه املتلقي، قارئًا وسامعًا. 
وقد تنّبه العلماء العرب إىل أمهية التكرار وفوائده، إذ يقول 
حماسن  من  وهو  التأكيد،  من  أبلغ  وهو  ((التكرير  السيوطي: 

الفصاحة، خالفًا لبعض من غلط، وله فوائد: 
منها التقرير، وقد قيل: إّن الكالم إذا تكرر تقرر...

ومنها التأكيد. 
ومنها زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة؛ ليكمل تلقي الكالم 
بالقبول. ومنها إذا طال الكالم وُخشَي تناسي األول، ُأعيد ثانيه 
وَء  تطريًة له وجتديدًا لعهده ومنه: (ُثمَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السُّ
ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َتاُبوا ِمْن بَْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا ِإنَّ َربََّك ِمْن بَْعِدَها لََغُفوٌر 

َرِحيٌم)(2).
ومنها التعظيم والتهويل حنو: (اْلَحاقَُّة * َما اْلَحاقَُّة)(3) (اْلَقاِرَعُة 

* َما اْلَقاِرَعُة)(4).
ومنه ما وقع فيه الفصل بني املكررين، فإّن التأكيد ال يفصل 
َمْت لَِغٍد َواتَُّقوا  بينه وبني مؤكده حنو: (اتَُّقوا اهللََّ َولَْتْنُظْر نَْفٌس َما َقدَّ

.(5)(...َ اهللَّ
ومنه ما كان لتعدد املتعّلق، بأن يكون امُلكرر ثانيًا متعلقًا بغري 
ُنوُر  بالترديد كقوله: (اهللَُّ  القسم يسمى  ما تعّلق به األول. وهذا 
َماَواِت َواأْلَْرِض َمَثُل ُنوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي  السَّ
ّي)(النور/ 35). وقد وقع فيها  َجاَجُة َكَأنََّها َكْوَكٌب ُدرِّ ُزَجاَجٍة الزُّ

الترديد أربع مرات))(6). 

(1) ينظر: تحوالت بنى الخطاب القرآني في مشاهد القيامة والقص دراسة 
التربية  كلية  دكتوراه،  أطروحة  الخفاجي،  كولي  بلقيس  أسلوبية، 

للبنات، جامعة بغداد، 2005، 125. 
(2) النحل: 119. 
(3) الحاقة: 1، 2. 

(4) القارعة: 1، 2. 
(5) الحشر: 18. 

(6) معترك األقران في إعجاز القرآن، جالل الدين السيوطي، تحقيق: علي 
محمد البجاوي، دار الفكر العربي، ج1/ 341. وينظر: اإلتقان في علوم 

((والتكرير قد يكون للتخصيص. مثاًل آية: (ِإنَّ اهللََّ َلُذو َفْضٍل 
َعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْشُكُروَن) (البقرة/ 243)))(7). 

وهكذا نرى الفوائد الكثرية للتكرار اليت أشار إليها السيوطي 
والزخمشري، إال أهنما مل يشريا إىل فائدة التكرار يف حتقيق التوازن 
الصويت، واإليقاع املنتظم يف النص القرآين، ولعل التوازن الصويت 
واإليقاع النغمي املنتظم، هو من أهم خصوصيات التكرار وفوائده، 

اليت َبَدت واضحة يف النص القرآين، ومن أهم مساته. 
ظهر التكرار بشكل جلي يف بىن السرد الوصفي القرآين، من 

خالل نوعني مها: 
أواًل: تكرار اللفظة املفردة. 

ثانيًا: التكرار التركييب،وهو على نوعني. 
أـ تكرار تركييب تام. 

ب ـ تكرار تركييب ناقص. 

أواًل: تكرار اللفظة املفردة 

الوصفي  السرد  الكثري من بىن  املفردة يف  اللفظة  ورد تكرار 
القرآين، وكان لكل تكرار هدفه يف سياق النص القرآين. إن هدفنا 
املنبهات  من  التكرار،وغريه  وظيفة  بيان  هو  الدراسة  هذه  من 
األسلوبية ـ اليت سنأيت على دراستها يف قابل املباحث والفصول 
مبشيئة اهلل تعاىلـ  يف خدمة السرد الوصفي القرآين وإظهار قصدية 
مبدع النص القرآين يف توظيف هذه املنبهات األسلوبية املهمة. إن 
النص القرآين نص خاضع للشروط اإلهلية املنتجة له. وتبعًا هلذه 
الشروط فإن مّثة ضوابط ومقاصد اتبعها اهلل تعاىل، بشكل دقيق 
جدًا؛ لتحقيق أعلى درجات اإلفهامية والفهم عند املتلقي، قارئًا 
اهتمامنا  املهمة  اجلوانب  نويل هذه  لذلك سوف  أم سامعًا؛  كان 
والتعدادات  اإلحصائيات  من  أمهيًة  أكثر  نراها  واليت  وعنايتنا، 
اليت شغلت الكثري من الدراسات األسلوبية، فليس هدف الدراسة 
األسلوبية ـ فيما نرى ـ بيان عدد مرات ورود اجلناس وأنواعه ـ 
مثاًلـ  من تام وناقص وُمحّرف وُمصّحف وقلب واشتقاقي يف نٍص 
ما، إّنما اهلدف هو وظيفة هذا اجلناس يف النص، وبيان مدى فائدته 

لإليقاع وإظهاره للقيم الصوتية يف النص املدروس. 
لِلَِّذيَن  (َفَوْيٌل  تعاىل:  قوله  املفردة  اللفظة  تكرار  أمثلة  من 
َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهَذا ِمْن ِعْنِد اهللَِّ لَِيْشَتُروا ِبِه 
ا َيْكِسُبوَن)(8).  ا َكَتَبْت َأْيِديِهْم َوَوْيٌل لَُهْم ِممَّ َثَمنًا َقِلياًل َفَوْيٌل لَُهْم ِممَّ
السرد  مستويات  من  األول  املستوى  إىل  اآلية  هذه  تنتمي 

القرآن، جالل الدين السيوطي تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة 
التوفيقية، القاهرة، ج3/ 153 ـ 154. 

الدكتور مصطفى  وبيان إعجازه،  القرآن  تفسير  الزمخشري في  منهج   (7)
الصاوي الجويني، دار المعارف، مصر، ط3، 229. 

(8) البقرة: 79. 
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ثوابه يف اآلخرة، والثاين ينال عقابه وعذابه الذي يستحق. 
أن يذكر  فبعد  الترهيب.  لنصوص  التركيب خامتة  جاء هذا 
وكذب  كفر  من  الكافرون،  يقترفها  اليت  الذنوب  أنواع  الباري 
بآيات اهلل، وأكل للربا واحلرام، خيتم هذه النصوص بقوله: (ُأولَِئَك 
َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن)، إمعانًا يف ترهيبهم وإخافتهم عّلهم 
يتركون هذه األعمال الرذيلة، وإال فإّن من بقَي ُمصّرًا على كفره، 
فإّن جزاءه جهنم خالدًا فيها؛ لذلك أطلق عليهم لفظ األصحاب؛ 
أبد  فهم مصاحبون هلا  فيها(1).  وبقائهم وخلودهم  التصاهلم هبا، 

الدهر. 
اهلل  قدرة  وصف  مستوى  يف  التراكيب  من  الكثري  تتكرر 
وآياته يف الكون، والسيما تلك اليت تشري إىل ُمْلِك اهلل للسماوات 
األرض، وإىل وحدانيته تعاىل، وإىل آياته اليت يظهرها للمؤمنني 

العاقلني املتفكرين. ومن التراكيب اليت تكررت قوله تعاىل: 
َماَواِت َواأْلَْرِض)(2). (َوهللَِّ ُمْلُك السَّ
َماَواِت َواأْلَْرِض)(3). (هللَِّ ُمْلُك السَّ

التأكيد على عظمة  هو  التركيب  هذا  تكرار  من  اهلدف  إّن 
فيهّن،  ومن  السبع،  واألرضني  السبع  للسماوات  وملكه  اخلالق 
لغريه؛ ألّنه  امللك ال  بأمجعه، وله  الكون  املالك واملسّير هلذا  فهو 
اخلالق هلما وملا فيهما من املخلوقات، وهو املتصّرف يف مجيعها 
إجيادًا وإعدامًا، إبداًء وإعادًة، وقد أفاد تقدمي اخلرب املتمثل باجلار 
واملجرور (هلل) على املبتدأ (ملك) معىن االختصاص، فهذا امللك 

من اختصاص اهلل، وليس لغريه أن ميلكه. 

ب ـ تكرار تركيبي ناقص

1ـ تكرار تركييب ناقص على مستوى سورة واحدة. 
ورد هذا النوع من التكرار يف عدد من السور، ومن ذلك قوله 

تعاىل: 

(1) ينظر مقتنيات الدرر ج1/ 143. 
(2) المائدة 17، 18، النور 42، الجاثية 27، الفتح 14. 

(3) المائدة 120، الشورى 49. 

(َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اهللَُّ َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن)(4).
اِلُموَن)(5). (َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اهللَُّ َفُأولَِئَك ُهُم الظَّ
(َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأْنَزَل اهللَُّ َفُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن)(6).

من  التكرار  هذا  يف  ما  القرآين  النص  متلقي  على  خيفى  ال 
اخلالق  أنزله  مبا  اهلل، ومل حيكم  ُحكم  ترهيب ووعيد ملن خالف 
من دستور إهلي، كما أّن فيه تأكيد هذا األمر، فهذه البىن املكررة 
تؤكد املوضوع، وُتشّكل ضغطًا على املتلقي؛ لكي يفعل ما يأمره 
به رّبه. وقد اختلفت الصفات اليت اختتمت هبا اآليات الثالث، فقد 
وصفهم القرآن بالكفر تارة، وهو عدم االقرار باهلل أو بدينه، وبالظلم 
املستحق،  عن  ومنعه  املستحق،  لغري  احلق  إعطاء  وهو  أخرى، 
وبالفسق ثالثة، وهو اخلروج عن طريق الشرع والعقل؛ التصافهم 
باألوصاف الثالثة، وللتشهري هبم وفضحهم على رؤوس األشهاد، 
وألّن األول بالنسبة إىل أمة حممد (ص)، وملا كانت رسالته وكتابه 
كافرًا؛  بغريها  واحلاكم  عنها،  املنحرف  ُسّمي  أشرف،  وأحكامه 
إشعارًا بأّن املنحرف عنها أسوأ حااًل من الكل، والثاين بالنسبة إىل 
اليهود، وملّا كانت الكثرة فيهم غالبة كان الظلم فيهم أظهر، والثالث 
بالنسبة إىل النصارى، وملّا كانت الوحدة فيهم أظهر كان اخلروج 

عن طريق الوحدة، وهو الفسق أنسب حباهلم(7). 
يف بداية سورة الرعد جند تكرارًا تركيبيًا ناقصًا يبعث على 

التأمل، إذ يقول تعاىل واصفًا آلياته: 

(4) المائدة 44. 
(5) المائدة 45. 
(6) المائدة 47. 

(7) ينظر: بيان السعادة ج2/ 88. 

ِكٍر)(1).  ْكِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ ْرنَا اْلُقْرآَن لِلذِّ ومثاله قوله تعاىل: (َولََقْد َيسَّ
فقد تكرر هذا التركيب أربع مرات يف سورة القمر، ومثة تطابق تام 
بني التراكيب األربعة، اليت كانت تصف القرآن الكرمي، وتؤكد من 
خالل (قد) التوكيدية أن اخلالق َيّسر القرآن الكرمي للناس كافة، 
مّث ُيتبع هذا التوكيد باالستفهام اإلنكاري حبرف االستفهام (هل)؛ 
ليحدث صدمًة ومفاجأة عند املتلقي، وكأنَّ الباري خياطب الناس 
يف هذه اجلملة وحيتّج عليهم، أن يا أيها الناس قد يّسرت لكم 
تالوة القرآن واالتعاظ بآياته وقصصه، ولكن مع هذا التيسري، هل 

هناك من مّدكر ومتعظ؟.
األمم  قصص  من  قصة  كل  بعد  التركيب،  هذا  تكرار  إّن 
الغفلة؛  للتنبيه من  املاضية، مدعاة لالدكار واالتعاظ، واستئناف 
لئال يغرق الناس يف السهو واالبتعاد عن كتاب اهلل(2)، وما فيه من 
أخبار األولني واآلخرين. إن يف هذا التكرار تنبيهًا للناس على 
االستفادة من الكنوز اليت حواها القرآن الكرمي، وحثًا هلم على 

التدّبر يف آياته بعد أْن يّسرها اهلل هلم. 
يف سورة املرسالت يرهب القرآن الكرمي املكذبني، بوساطة 
ِبنَي)(3) عشر مرات، فالسورة  تكرار قوله تعاىل: (َوْيٌل َيْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ
املباركة تذكر عّدة أحداث ومشاهد سوف حتدث يوم القيامة، ومبا 
أّنها يف مقام وصف أحداث ذلك اليوم، فإنّها تعرج على ذكر ما 
سيحدث للمكذبني، وما سيصيبهم إمعانًا يف ترهيبهم وإخافتهم، 
عّلهم يرتدعون ويتركون الكذب، وغريه من املعاصي اليت سوف 
تؤدي هبم إىل جهّنم. إّن تكرار هذه اآلية عشر مرات أوجد جوًا 
خميفًا ومرعبًا يف السورة، فهي تتكرر بعد كل جمموعة من اآليات؛ 
أّن  بأكملها. كما  السورة  املخيف مسيطرًا على  ليبقى هذا اجلو 
طبيعة اآلية من حيث أحكام ترتيلها يضفي بعدًا إيقاعيًا خميفًا 
هو اآلخر، فطبيعة الغنة يف إدغام (ويٌل يومئذ) اليت مقدارها أربع 
حركات تعليمية، وطبيعة املّد العارض للسكون يف ياء (املكّذبني) 
اليت ُتمّد مبقدار (2 ـ 4 ـ 6) حركات عّمقت هذا اجلو املخيف، 
وعّمقت إحساس السامع به، حينما يستمع إىل هذه اآلية وهي 
ُترتل ترتياًل صحيحًا، وهبذا تشترك القيم الصوتية مع القيم الداللية 
بأجلى  تظهره  أن  السورة  أرادت  الذي  الترهيب،  إظهار جو  يف 

صورة.
2ـ تكرار تركييب تام على مستوى سور متعددة. 

يف  ورودًا  التكرار  أنواع  أكثر  التكرار  من  النوع  هذا  كان 
نصوص السرد الوصفي القرآين، وقد متحورت أكثر آياته حول 
الترغيب والترهيب، وبيان قدرة اهلل وآياته؛ ولعّل السبب يف ذلك 

(1) القمر: 17، 22، 32، 40. 
المبين، عبد اهلل شّبر، مكتبة  الكتاب  الثمين في تفسير  الجوهر  ينظر:   (2)

االلفين، الكويت، ط1، 1407هـ، 6/ 122. 
(3) المرسالت 15، 19، 24، 28، 34، 37، 40، 45، 47، 49. 

اهلل  قدرة  بيان  والترهيب، وآيات  الترغيب  آيات  الكثري من  أّن 
وآياته تنتهي هبذه اآليات املتكررة اليت ستكون حمور اهتمامنا. 

قال تعاىل:
(وال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن)(4).
(أاّل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن)(5).

(فال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن)(6). 
(ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن)(7). 

نصوص  به  ُتختتم  مرات، حيث  عشر  التركيب  هذا  يتكرر 
ويذكر  املؤمنني،  عباده  تعاىل  اخلالق  يرّغب  أن  فبعد  الترغيب. 
الثواب الذي سيحصلون عليه، والنعيم الذي سيقبلون إليه، فإّنه 
يطمئنهم بأنّهم ال خوٌف عليهم، وال على مصريهم، وال هم حيزنون؛ 
ألنّهم سوف ال جيدون ما خيّوفهم وحيزهنم. ويؤكد عاقبتهم احلسنة 
الضمري  النفي (ال)، وبوساطة تكرار  بوساطة تكرار حرف  هذه 

(هم)، مبالغًة يف تطمينهم بنهايتهم السعيدة اليت سيؤولون إليها. 
حينما يقرأ اإلنسان نصوص الترغيب حيس بالسعادة والشوق 
العارم ملا أعّده له اهلل تعاىل من نعيم يف اجلنان، ولكن مع إحساسه 
وقد  وعقله.  نفسه  يريح  الذي  االطمئنان  إىل  حباجة  فهو  هذا، 
جاءت هذه اآليات املتكررة يف أعقاب نصوص الترغيب؛ لتبعث 
له  ولتؤكد  اإلنسان،  هذا  نفس  يف  واهلدوء  واالرتياح  الطمأنينة 
حقيقة عاقبته احلسنة اليت ال خوف فيها وال حزن، بل فيها احلياة 
السرمدية يف اجلنان، وفيها ما تشتهي األنفس، وتلّذ األعني. وبذلك 

حقق هذا التكرار هدفه يف نصوص الترغيب. 
يف نصوص الترهيب مثة تركيب يتكرر أكثر من غريه، وهو 

قوله تعاىل: (ُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن)(8). 
(َوُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن)(9).

(َفُأولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن)(10). 
نص  فإّن  مرات،  عشر  السابق  الترغيب  نص  تكرر  مثلما 
يوازن  الكرمي  فالقرآن  أيضًا.  مرات  عشر  يتكرر  هذا  الترهيب 
انطالقًا  مستوى سوره،  على  التامة  املتكررة  التراكيب  هذه  بني 
من قدرته على التدّرج يف حتقيق اإلفهام واإلقناع؛ مراعاة لطاقة 
اإلنسان على استيعاب مضامينه الكثرية، كما أشرنا إىل ذلك يف 
الفصل األول، وانطالقًا من مبدأ الثواب والعقاب، فاملؤمن ُيبّشر 
ينال  األول  فإّن  وبالتايل  بالترهيب،  ُيخّوف  والكافر  بالترغيب، 

(4) البقرة: 62، 112، 262، 274، 277. 
(5) آل عمران: 170. 

(6) المائدة 69، األنعام 48، األحقاف 13. 
(7) يونس 62. 

(8) البقرة 39، 257، األعراف 36، يونس 27، المجادلة 17. 
(9) البقرة 217، آل عمران 116، الرعد 5. 

(10) البقرة 81، 275. 
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فاألمساء احلسىن خمتصة به، كما اختصت األلوهية به وحده، وهذا 
ما أرادت اآلية الكرمية اإلشارة إليه، واهلل أعلم(1). 

يف سوريت اجلمعة والتغابن مثة تكرار تركييب ناقص يرد يف 
مفتتح السورتني. قال تعال: 

وِس  َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّ (ُيَسبُِّح هللَِّ َما ِفي السَّ
اْلَعِزيِز اْلَحِكيِم)(2). 

َوَلُه  اْلُمْلُك  َلُه  اأْلَْرِض  ِفي  َوَما  َماَواِت  السَّ ِفي  َما  (ُيَسبُِّح هللَِّ 
اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر)(3). 

تعاىل  اهلل  أّن  وهو  التركيب،  بنفس  تفتتحان  السورتني  إّن 
يسبحه ما يف السماوات وما يف األرض؛ وذلك ألّن اآليات اليت 
جاءت بعد هاتني اآليتني يف كال السورتني، يف مقام تعداد آيات 
اهلل ونعمه على العباد، ولكي يقّدر العباد هذه النعم الكثرية، فإّن 

عليهم شكر اخلالق، والتسبيح له، وذكر آالئه عليهم. 
قلنا إّن السورتني افتتحتا بنفس التركيب، إال أّن اآلية األوىل 
هذه  ويف  اْلَحِكيِم)  اْلَعِزيِز  وِس  اْلُقدُّ (اْلَمِلِك  تعاىل:  بقوله  ُختمت 
الصفات األربع الكثري من املعاين، فاألوىل ختتص باحلكم يف نظام 
املجتمع البشري، ويف نظام التكوين، ومن ألطاف امللك اخلالق على 
عباده أن يبعث فيهم رسواًل منهم؛ ليعلمهم ويهديهم إىل الصراط 
املستقيم، والصفة الثانية تبالغ يف نزاهة اخلالق احلاكم وطهارته عن 
كل نقص وعيب، فليس هذا امللك كملوك الدنيا غارق يف الذنوب 
وظلم الناس، إمنا هو ملك قدوس عادل. وتشري الصفة الثالثة إىل 
قوة احلاكم ونفاذ أمره. أّما الرابعة فإنّها تنبه على أّن هذا امللك 
الغالب ال يغفل عن جهل وال حيكم جزافًا. ونتيجة لذلك فإّن نظام 
التكوين والتشريع حباجة ماسة إىل هذا احلاكم، ليحكم يف أهل 

مملكته، وعليهم أن يسّبحوا له، كّل حبسبه. 
َوُهَو  اْلَحْمُد  َوَلُه  اْلُمْلُك  (َلُه  تعاىل:  بقوله  التغابن  آية  ُختمت 
َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر)؛ ألّن اآليات التالية هلذه اآلية تعدد نعم اهلل 
اخلالق امللك على عباده فمن خصائصه، أّن له امللك وحده، ومن 

(1) ينظر: من وحي القرآن ج15/ 97. 
(2) الجمعة: 1. 

(3) التغابن: 1

صفات ملكه أّنه ينعم على عباده وأهل مملكته بالكثري من النعم 
اليت صّورهتا اآليات الكرمية، وبالتايل فإّن هذه النعم حباجة إىل 
احلمد والشكر له تعاىل من عباده؛ ولذلك جاء بقوله (له احلمد)؛ 
لكثرة نعمه على العباد. إّن نعم اخلالق املذكورة يف هذه السورة، 
ويف غريها، تدل على مطلق القدرة اإلهلية الالحمدودة، فهو سبحانه 

على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء، وال يفعل ما يشاء غريه. 

المبحث الثاني

الفاصلة

الكرمي،  القرآن  يف  اإلعجاز  وجوه  من  وجهًا  الفواصل  متثل 
املعاين وفيها  املقاطع، يقع هبا إفهام  ((فهي حروف متشاكلة يف 
بالغة))(4)، ويرى الزركشي أنّها ((كلمة آخر اآلية، كقافية الشعر 
سائر  هبا  القرآن  يباين  اليت  الطريقة  ((وهي  السجع))(5).  وقرينة 
الكالم وتسّمى فواصل؛ ألّنه ينفصل عندها الكالمان؛ وذلك أّن 

آخر اآلية َفَصل بينها وبني ما بعدها، ومل يسّموها أسجاعًا))(6). 
انفرد هبا  املعامل،  الفاصلة ظاهرة أسلوبية قرآنية واضحة  إّن 
القرآن عن النثر والشعر معًا، وهي من أبرز اخلصائص اليت جعلته 
حنوًا جديدًا من أحناء البيان، وطريقًا فريدًا من طرق التعبري. وقيمة 
الفاصلة يف بالغة النظم القرآين ومجال إيقاعه حقيقة ال تقبل املراء، 
وما كان للقرآن الكرمي أن حيافظ عليها وخيتارها بعناية فيأيت هبا 
متمكنة يف موضعها مستقرة يف نفسها لو مل يكن هلا شأن كبري يف 

بالغته وحتقيق مقاصده. 
من خصوصيات الفاصلة القرآنية أّنها تأيت يف النص القرآين، 
وهي حتمل شحنتني يف وقت واحد، شحنة صوتية إيقاعية حتمل 
جانبًا موسيقيًا للنص، وشحنة معنوية حتمل جانبًا دالليًا. وتتجلى 
حروف  والسيما  الفواصل،  حروف  تكرار  يف  الصوتية  الشحنة 

المعارف،  الباقالني، تحقيق: أحمد صقر، دار  أبو بكر  القرآن،  (4) إعجاز 
مصر، ط4، 270. 

القرآن،  علوم  في  اإلتقان  وينظر:  القرآن، 1/ 53،  علوم  في  البرهان   (5)
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(6) البرهان في علوم القرآن، 1/ 54. 

ُروَن)(1). (ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ
(ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن)(2). 

إذ كانت األوىل  الفاصلة،  باستثناء  بأكمله،  التركيب  يتكرر 
مقام  األوىل كانت يف  اآلية  (يعقلون)؛ ألّن  والثانية  (يتفكرون)، 
تعداد آيات اهلل، إذ يقول تعاىل: (َوُهَو الَِّذي َمدَّ اأْلَْرَض َوَجَعَل 
ِفيَها َرَواِسَي َوَأْنَهارًا َوِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َجَعَل ِفيَها َزْوَجْيِن اْثَنْيِن 
ُيْغِشي اللَّْيَل النََّهاَر)، وهذا النوع من القدرة اإلهلية حباجة إىل التفّكر 
مّد األرض، وشّق األهنار، وغرس  فليس  اإلنسان،  والتدّبر من 
الثمرات، وتعاقب الليل والنهار مّما حيدث صدفة، بل حيدث بفعل 
قادر حكيم، وكل هذه اآليات حتتاج إىل التفّكر فيها، ويف قدرة 
خالقها، أّما اآلية الثانية فقد كانت تركز على تفضيل بعض الثمار 
على بعضها يف الطعم، على الرغم من أنّها تنبت يف أراٍض متجاورة، 
ِمْن  َوَجنَّاٌت  ُمَتَجاِوَراٌت  ِقَطٌع  اأْلَْرِض  (َوِفي  واحد:  مباء  وُتسقى 
َواِحٍد  ِبَماٍء  ُيْسَقى  ِصْنَواٍن  َوَغْيُر  ِصْنَواٌن  َوَنِخيٌل  َوَزْرٌع  َأْعَناٍب 
لبعض  التفضيل  إّن هذا  اأْلُُكِل).  ِفي  بَْعٍض  َعَلى  بَْعَضَها  ُل  َونَُفضِّ
النباتات على بعضها يف األكل، على الرغم من تشابه املقّدمات، 
فيه آيات وأدلة على قدرة اهلل حباجة إىل أن يعقلها اإلنسان. فقد 
يقول قائل: كيف ُيعقل أن خيتلف طعم النبات فتكون بعض مثاره 
حلوة، وبعضها حامضة، مع احتاد مقدماهتا من أرض وماء وأحوال 
جوية؟ واجلواب: إّن الذي جيعل االنسان يعقل هذا األمر هو قدرة 
اهلل تعاىل وآياته يف تسيري هذا الكون. فعلى االنسان أن يعقل هذه 

اآليات، ويؤمن بأن ليس مثة ما هو خارج عن قدرته تعاىل. 
الذي  التكرار  اآليتني، عالوة على  ترتيل  إّن طبيعة أحكام 
ورد فيهما، أعطامها بعدًا صوتيًا رائعًا ميارس تأثريه وضغطه على 
ليعّمق من تدّبره وتفّكره واستكناهه آليات اهلل، إذ إّن  املتلقي؛ 
أربع  عليه على مدى  التوقف  يتم  (إّن)  املشدد يف  النون  حرف 
حركات تعليمية، والُغّنة اليت حيدثها إدغام تنوين امليم يف (لقوٍم) 
مع (ياء) (يتفكرون) و(يعقلون)، والذي ُيغنَّ مبقدار أربع حركات، 
فضاًل عن مّد الواو العارض للسكون يف (يتفكرون) و(يعقلون)، 
التدبر  على  املستمع  اآليتني حتث  ترتيل  التوقفات يف  هذه  كل 

والتعمق يف آياته تعاىل. 

(1) الرعد: 3. 
(2) الرعد: 4. 

2ـ تكرار تركيبي ناقص عىل مستوى سور متعددة 

كانت آيات السرد الوصفي القرآين اليت ظهر فيها هذا النوع 
من التكرار أكثر من سابقتها؛ ألّن هذا النوع ظهر على امتداد سور 
القرآن فيما ظهر سابقه على مستوى سورة حمدودة. وعلى العموم 
فإّن اآليات اليت ظهر فيها التكرار التركييب الناقص على مستوى 
سور متعددة قد متحورت أكثرها على وصف قدرة اهلل وآياته يف 

الكون. يقول تعاىل: 
(اهللَُّ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم)(3). 

(اهللَُّ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلُه اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى)(4).

إله إال هو  أّن ال  باإلشارة إىل  توّحد اآليتان اخلالق تعاىل 
وحده ال شريك له وال عديل، وُتختم األوىل بـ (احلي القيوم)؛ ألّن 
املراد منها ((بيان قيامه تعاىل أمّت القيام على أمر اإلجياد والتدّبر. 
اهلل، وال جمرد  قيمومة  بأعياهنا وآثارها حتت  املوجودات  فنظام 
الفاقدة للشعور،  الطبيعية  التأثري كالقيمومة يف األسباب  قيمومة 
بل قيمومة حياة تستلزم العلم والقدرة. فالعلم اإلهلي نافذ فيها ال 
خيفى عليه شيء منها، والقدرة مهيمنة عليها ال يقع منها إاّل ما شاء 
وقوعه وُأذن فيه))(5)، كما تشري (احلي القيوم) إىل أّن اخلالق حي 
على تعاقب األزمان والدهور وال تأخذه إغفاءة وال نوم، فهو قائم 

على أمور هذا الكون بأمجعه. 
ختمت اآلية الثانية بقوله: (له األمساء احلسىن) تعقيبًا على ما 
اْسَتَوى  اْلَعْرِش  َعَلى  ْحَمُن  (الرَّ سبقها من آيات من قوله تعاىل: 
َتْحَت  َوَما  بَْيَنُهَما  َوَما  اأْلَْرِض  ِفي  َوَما  َماَواِت  السَّ ِفي  َما  َلُه   *
الثََّرى)(6). فاآليات يف معرض ذكر صفات اهلل تعاىل، ومن صفاته 
أّن له األمساء احلسىن بكل دالالهتا من صفات الكمال واجلالل 
يف اآلفاق املطلقة يف كماله وجالله، فيما ميّثله التصّور الصحيح 
للعقيدة اإلهلية التوحيدية، اليت توحي بالتفّرد املطلق بالربوبية يف 
كل شؤوهنا بعيدًا عن مماثلة املخلوقني يف أي شيء من صفاهتم 
وأوضاعهم. وهكذا هو األسلوب القرآين الذي حيرك االميان باهلل يف 
كّل موقع من املواقع اليت ميكن أن يطل منها اإلنسان على خالقه، 

(3) البقرة 255، آل عمران 2. 
(4) طه 8. 

الكتب  دار  الطباطبائي،  حسين  محمد  القرآن،  تفسير  في  الميزان   (5)
االسالمية، طهران، ط3، 1397هـ، ج3/ 3. 

(6) طه: 5 ـ 6. 
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حالة الوقف، أي بسكون اآلخر 
 5ـ مقطع طويل مغلق: ويتكون من صوت صامت + حركة 
قصرية + صامت + صامت (o ـ oo) مثل الكلمات بِْنت، َبْحر 

يف الوقف))(1). 
1ـ الفاصلة الثنائية املقطع

ظهرت الفاصلة الثنائية املقطع يف عدد من آيات السرد الوصفي 
القرآين. يقول تعاىل: 

ْحَمِن َوْفدًا * َوَنُسوُق اْلُمْجِرِمنَي  (َيْوَم َنْحُشُر اْلُمتَِّقنَي ِإَلى الرَّ
ْحَمِن  َفاَعَة ِإالَّ َمِن اتََّخَذ ِعْنَد الرَّ ِإَلى َجَهنََّم ِوْردًا * ال َيْمِلُكوَن الشَّ
ْحَمُن َوَلدًا * لََقْد ِجْئُتْم َشْيئًا ِإّدًا * َتَكاُد  َعْهدًا * َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّ

ْرَن ِمْنُه َوَتْنَشقُّ اأْلَْرُض َوَتِخرُّ اْلِجَباُل َهّدًا)(2)  َماَواُت َيَتَفطَّ السَّ
صّورت هذه اآليات مشهدًا من مشاهد القيامة، أفاد الترغيب 
والترهيب، وكانت الفاصلة الثنائية حاضرة يف مخس آيات، فيما 
آية واحدة وحتديدًا يف كلمة  الثالثية ظاهرة يف  الفاصلة  كانت 

(َوَلدًا). 

أن  يرينا  املتوازية،  الثنائية  الفواصل  هذه  النظر يف  إنعام  إّن 
مّثة متاثاًل تامًا يف الوزن والقافية، ويف التشكيل املقطعي، مّما حّقق 
تناسقًا صوتيًا على مستوى عاٍل من الدقة، والتأثري يف املتلقي. 
وقلقلته،  وشدته  جهره  حيث  من  الدال  حرف  طبيعة  أّن  كما 
وحرف األلف الذي شّكل حرف الروي، من حيث جهره وشدته 
أيضًا، وتكرارمها يف هناية الفواصل، فضاًل عن تشديد الدال، حّقق 
شّدًة، وجهرًا حني الوقوف على كل فاصلة، وبالتايل خلق إيقاعًا 

(1) المصدر السابق 129. 
(2) مريم 85 ـ 90. 

القيامة وشّدة أهواله. وأدى إطالق األلف يف هناية  يناسب يوم 
الفاصلة نوعًا من إطالق الصوت عند التالوة يناسب جّو اآليات، 
وطبيعة موضوعها الذي تتحدث عنه، وطبيعة أجوائها اليت تصّور 
يوم القيامة خري تصوير. فقد جّسد إيقاع األلف املطلقة احلدث 

صوتيًا من الناحية النفسية. 
تنّوعت  اليت  الدالالت،  من  الكثري  الفواصل  هذه  حّققت 
القيامة. ومن  إحياءاهتا ومعانيها، كما صّورت عددًا من مشاهد 
خالل تأملها واحدة تلو األخرى سوف نرى دقة الداللة وروعة 
التصوير، فالفاصلة األوىل تصّور حال املتقني يوم القيامة، وتبّين 
مدى االحترام الذي سيلقونه، فهم يفدون إىل الرمحن وفدًا، ومن 
معاين الوفد ((هو مجاعة خمتارة للتقّدم يف لقاء ذي شأن))(3)، فهم 
أناس ذوو شأن؛ ألنّهم اتقوا ربّهم، كما أّن هناك تناسقًا دالليًا بني 
الفعل (حنشر) وهذه الفاصلة، اليت صّورت حال املتقني يوم القيامة. 
سيؤولون  الذي  ومصريهم  املجرمني،  الثانية  الفاصلة  تصف 
إليه، فهم يساقون جمموعة جمموعة، وقومًا قومًا إىل جهّنم عطاشى 
كاإلبل اليت ترد عطاشى، مشاة على أرجلهم، وقد حقق الفعل 
لشأن هؤالء  والتوهني  االزدراء  الفاصلة كثريًا من  مع  (نسوق) 
من  وإمنا  عليها  يقدرون  وال  الشفاعة  ميلكون  ال  الذين  الكفار 
يقدر عليها هو من اختذ عند الرمحن عهدًا، وهو اإلميان واإلقرار 
إاّل  إله  ال  أن  شهادة  هو  وقيل  أنبيائه،  وتصديق  اهلل،  بوحدانية 
اهلل، وهذا ما حققته الفاصلة (عهدًا). أّما الفاصلة (إّدًا) فقد دّلت 
على ِعَظم الفعل الذي جاء به مشركو اليهود والنصارى والعرب 
وشناعته، وهو نسبتهم الولد إىل اهلل تعاىل، فهي تضفي جوًا من 
التهديد والترهيب هلؤالء الكفار، كما أنّها تصّور قباحة ذنبهم الذي 
تكاد السماوات يتفّطرن ويتشَقْقَن بسببه، وتكاد األرض تنشق، 
واجلبال تسقط وتنكسر كسرًا شديدًا، وهتدم هدمًا، وقد صّورت 
التفّطر والتشّقق والتكّسر تصويرًا دقيقًا بّين  الفاصلة (هّدًا) هذا 

ِعظم الذنب الذي اقترفه هؤالء املجرمون(4). 
من الفواصل الثنائية اليت أفادت وصف يوم القيامة، والترهيب 

(3) القاموس الجديد 1337. 
(4) ينظر: مجمع البيان 3/ 530. 

النون وامليم واأللف والواو والياء، فاحلرفان األوالن من احلروف 
اليت حتمل غّنة مجيلة تساعد على إخراج صوت حمّبب من األنف، 
والثالثة األخرى تستعمل يف املدود، وتقابل تسمية اإلطالق يف 
البيت الشعري. أّما شحنة املعىن فتتجلى عند إنعام النظر يف اآلية، 
وفاصلتها وما محلت من أفكار تنسجم مع ما سبقها من كالم، 
اآلية  معىن  مع  االنسجام  كل  منسجمة  الفاصلة  تكون  وبالتايل 

السابقة هلا(1). 
للفواصل دورها املهم يف إعطاء اآلي جرسًا موسيقيًا مناسبًا؛ 
لذا عين القرآن بتوافقها يف كثري من السور واآليات، وكان القرآن 
الظاهرة األسلوبية حّقها من األداء والتأثري دون أن  يعطي هذه 
حييف على املعىن(2)، فهو ((ال ُيعىن بالفاصلة على حساب املعىن، 
وال على حساب مقتضى احلال والسياق، بل هو حيسب لكل ذلك 
حسابه، فهو خيتار الفاصلة ُمراعى فيها املعىن والسياق واجلرس 
وُمراعى فيها كل األمور التعبريية والفنية األخرى، بل مراعى فيها 
إىل جانب ذلك كّله عموم التعبري القرآين وفواصله، حبيث تدرك 
أّنه اختار هذه الفاصلة يف هذه السورة لسبب ما، واختار غريها، 
أو شبيهًا هبا يف سورة أخرى لسبب دعا إليه ومجع بني كل ذلك 

ونّسقه بطريقة فنية يف غاية الروعة واجلمال))(3). 
وللفاصلة القرآنية أثر واضح يف جذب انتباه املتلقي، إذ جتعل 
األصوات  بسبب جرس  وذلك  القرآن؛  آيات  متل مساع  أذنه ال 
املنبعث من تتابعها، وإيقاعها املمّيز، إىل جانب تشكيلها املقطعي، 
وبسبب معانيها، مما يضفي جانبًا دالليًا متنوعًا على هنايات اآلي. 
وينّوع  للفكرة،  املناسب  األسلوب  يتخّير  الكرمي  القرآن  إّن 
يف نظام الفواصل، بتنّوع املوضوع الذي يعرضه، ويتبع ذلك طول 
الفاصلة وقصرها، وطريقة بنائها الصويت واللفظي، وارتكازها على 
احلرف األخري الذي ُتختم به. ومجلة القول يف الفاصلة أنّها تأيت 
تنشيطًا للقارئ والسامع، وللمالءمة واالتساق يف اإليقاع، وملراعاة 

املعىن وتقريره. 
كانت الفاصلة الثالثية املقطع هي األكثر ورودًا يف مستويات 
السرد الوصفي القرآين، مث تلتها الفاصلة الثنائية املقطع، فيما قّل 
وجود الفاصلة الرباعية، وندر وجود الفاصلة اخلماسية والسداسية 
الثالثية يرجع إىل طبيعة بىن  الفاصلة  املقطع، ولعل كثرة ورود 
السرد الوصفي القرآين اليت تصف املؤمنني والكافرين من خالل 
القيامة،  مشاهد  وتصف  وآياته،  اهلل  وقدرة  والترهيب،  الترغيب 

(1) ينظر: التعبير الفني في القرآن، الدكتور بكري شيخ أمين، دار الشروق، 
القاهرة، ط1 1393هـ ـ 1973م، 201 ـ 202. 

(2) ينظر: بحث: الجرس واإليقاع في تعبير القرآن، الدكتور كاصد ياسر 
الزيدي، مجلة آداب الرافدين، العدد التاسع، أيلول 1987، 351. 

(3) التعبير القرآني، الدكتور فاضل السامرائي، جامعة بغداد، بيت الحكمة 
1989م، 211 

هذا  الغائب.  بضمري  ذلك  كل  عن  وتتحدث  الناس،  وأحوال 
كلمات  املقطع عرب  ثالثية  الغالب  تأيت يف  الفاصلة  األمر جعل 
يفترون،  يبصرون،  يفعلون،  يظلمون،  غافلني،  خالدون،  مثل: 
يعقلون، يؤمنون، يعلمون، يعملون، يسمعون، خاشعون، معرضون، 
زفريًا،  سعريًا،  تقديرًا  نذيرًا،  يشعرون،  يشركون،  مشفقون، 
ثبورا، يوقنون، يعمهون، خامدون، يرجعون، حمضرون، يأكلون، 
يشكرون، هلوعًا، جزوعًا، منوعًا، كما أّن اخلطاب القرآين على 
كثرة سوره واختالفها طواًل وقصرًا، وتعدد موضوعاهتا، كان أكثر 
ما يستعمل الكلمات الثالثية من األفعال واألمساء جمردة ومزيدة.(4) 
عدد  حيث  من  وأنواعها،  الفواصل  غمار  اخلوض يف  وقبل 
املقاطع اليت تتكون منها، نرى من املفيد أن منّهد ببعض املعلومات 
عن املقاطع الصوتية، فاملقطع الصويت ((مصطلح أساسي يف علم 
األصوات التشكيلي Phnology، فهو الوحدة األساسية للكلمة، 
الفونولوجي، ويشري إىل  التحليل  ويستعمل كجزء من مستوى 
جمموعة من التتابعات املختلفة من الصوامت والصوائت مع مالمح 
موحدة  كمجموعة  اللغات  هبا  هتتم  والطول،  النرب  مثل  أخرى 

للتحليل))(5). 
الفوناتيكي  األصوات  علم  عرف  يف  الصويت  املقطع  أّما 
يف  تنفصل  أن  ميكن  صوتية  وحدة  ((أصغر  فهو   ،Phoneics
اليت  املقاطع  عدد  حيث  من  ختتلف  فالكلمات  الكلمة.  تركيب 
تتكون منها الكلمة، فهناك من الكلمات ما يتكون من مقطع واحد 
 disyllabic وهناك كلمات ثنائية املقاطع ،Monosyliabic
وأخرى ثالثية املقاطع trisyllabic، وهناك كلمات تشتمل على 

أكثر من ثالثة مقاطع))(6). 
هناك أنواع من املقاطع يف اللغة العربية هي: 

حركة   + صامت  صوت  من  يتكون  القصري:  املقطع  ((1ـ 
قصرية (o ـ). مثل املقاطع الثالثة اليت تكّون كلمة (َشَكَر) وهي: 

َش، َك، َر. واملقطع القصري يكون مفتوحًا دائماًَ. 
 2ـ مقطع متوسط مفتوح: يتكّون من صوت صامت + حركة 

طويلة (o ـ ـ) مثل ال، يف، ذو. 
 3ـ مقطع متوسط مغلق: يتكون من صوت صامت + حركة 

قصرية + صامت (o ـ o) مثل الكلمات َمْن، َكْم، َلْم. 
 4ـ مقطع طويل مفتوح: ويتكون من صوت صامت + حركة 
طويلة + صامت (o ـ ـo) يف مثل الكلمات عام، فان، دار يف 

(4) ينظر: من أسرار التعبير القرآني ـ صفاء الكلمة، عبد الفتاح الشين، دار 
المريخ، الرياض، المملكة العربية السعودية، 1983، 13. 

(5) علم اللغة بين التراث والمعاصرة، الدكتور عاطف مدكور، دار الثقافة 
للنشر والتوزيع، القاهرة، 1987، 127. 

(6) علم اللغة بين التراث والمعاصرة، 128. 
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العربية إحياًء خاصًا، فهو إن مل يدل داللة قاطعة على املعىن يدل 
داللة اجتاٍه وإحياٍء يثري يف النفس جوًا يهيء لقبول املعىن ويوجه 

إليه ويوحي به))(1). 
لقد كان صوت الفواصل موحدًا، إال أّن الصورة اليت صّورهتا 
كل فاصلة منها كانت خمتلفة عن سابقتها، فالفاصلة األوىل تصّور 
اإلنسان وهو يف حالة من اليأس وكفران النعمة، يف حالة سلبها 
الزهو  نفسه وهو يف حالة  اإلنسان  الثانية  الفاصلة  وتصّور  منه، 
والفرح والفخر مبا أنعم اهلل عليه، وقد كان من واجبه أن يشكر رّبه 
على هذه النعم اليت أنعمها عليه بدل أن يفخر هبا على اآلخرين. 
إّن املالحظ على هاتني الصورتني هو أن إحدامها ختالف األخرى 
وتعاكسها، ويف ذلك داللة واضحة على أمهية الفاصلة يف تعدد 
الداللة واختالف الصور. أّما الفاصلة الثالثة فقد جتلى بوساطتها 
الذين  أولئك  عليه  سيحصل  الذي  والعظيم  الكبري  األجر  ذلك 
صربوا وعملوا الصاحلات، ومل يكفروا بنعمة اهلل، ومل يفخروا هبا 
على الناس فقد كان القصد منها ترغيب هؤالء املؤمنني الصابرين 

مبا أعّد اهلل هلم من أجر كبري. 

2ـ الفاصلة الثالثية املقطع. 

قلنا فيما سبق: إّن الفاصلة الثالثية املقطع، هي الفاصلة األكثر 
حضورًا يف مستويات السرد الوصفي القرآين، فقد منحتها قيمًا 
إيقاعية وصوتية كثرية، وطاقة إحيائية كبرية، وتنوعًا يف الصور 

واملشاهد املوصوفة. 
من الفواصل الثالثية اليت أفادت الترغيب، ووصفت املؤمنني 

تلك اليت جتّلت يف قوله تعاىل: 
(ِإنَّ الَِّذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َربِِّهْم ُمْشِفُقوَن * َوالَِّذيَن ُهْم ِبآياِت 
َربِِّهْم ُيْؤِمُنوَن * َوالَِّذيَن ُهْم ِبَربِِّهْم ال ُيْشِرُكوَن * َوالَِّذيَن ُيْؤُتوَن 
َما آَتْوا َوُقُلوبُُهْم َوِجَلٌة َأنَُّهْم ِإَلى َربِِّهْم َراِجُعوَن * ُأولَِئَك ُيَساِرُعوَن 
ِفي اْلَخْيَراِت َوُهْم لََها َسابُِقوَن * َوال ُنَكلُِّف نَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها َوَلَدْيَنا 

(1) خصائص العربية ومنهجها األصيل في التجديد والتوليد، محمد محمد 
المبارك، مطبعة النهضة، مصر، 1960، 24 

ِكَتاٌب َيْنِطُق بِاْلَحقِّ َوُهْم ال ُيْظَلُموَن)(2) 
ُمشِفقون ُمشْـ..فِـ..قون متوسط مغلق + قصري + طويل مفتوح. 
ُيْؤِمنون ُيْؤ..مِـ..نون متوسط مغلق + قصري + طويل مفتوح. 

طويل   + قصري   + مغلق  متوسط  ُيشْـ..ِر..كون  ُيْشِركون 
مفتوح. 

طويل   + قصري   + مفتوح  متوسط  َرا..جِـ..عون  راِجعون 
مفتوح.

َسابِقون َسْا..بِـ..ُقون متوسط مفتوح + قصري + طويل مفتوح.

ُيْظلمون ُيظ..لَـ..مون متوسط مغلق + قصري + طويل مفتوح.
متّيزت هذه الفواصل بتطابقها املقطعي، وتوازيها الصويت على 
التماثل  هذا  ويعد  سبقه،  الذي  واحلرف  الروي  حرف  مستوى 
الصويت منبهًا أسلوبيًا يأخذ بلّب املتلقي ومسعه، وُيحّقق له النغم 
العارض  الواو  ملّد  وكان  لسماعه.  األذن  تتلهف  الذي  املتكرر 
مّد  ـ 6) حركات دوره يف  ـ 4   2) مبقدار  ُيمّد  الذي  للسكون 
الصوت حني الوقوف على هذه الفواصل، إذ أفاد املّد يف تثبيت 
صفات هؤالء املؤمنني، والتأكيد عليها، وجذب انتباه السامع إليها. 
حققت هذه الفواصل ترابطًا عموديًا بني اآليات اليت ارتبطت 
بعضها ببعض ترابطًا أفقيًا، فللفاصلة دورها املهم يف ترابط البىن 
والتراكيب واآليات ترابطًا عموديًا، مما حيّقق التداخل التام بني 
آيات القرآن الكرمي، ومّما حيكم نسيج العبارات. وقد حتقق هذا 

الترابط العمودي عن طريق التوازي الصويت، واإليقاع املتماثل. 
إّن إيقاع الفواصل يف هذه اآليات، وتوازيها الصويت، ومقاطعها 
املتشاهبة، وتنوعها الداليل أدى إىل إنتاج داللة مضافة، وصور 
التدرج يف  من خالل  نفسية،  أسس  على  تقوم  متجددة  بالغية 
صفات املؤمنني، واستكناه دواخل نفسياهتم املؤمنة، فنراهم بوساطة 
الوصف الدقيق وكأّنهم ماثلون أمامنا وقد جتّسد خوف اهلل تعاىل 
والصالح  اإلميان  بسيماء  ُومست  اليت  على وجوههم  به  واإلميان 
واخلشوع، فقد بّينت الفواصل خوفهم من عذاب ربّهم، فهم يفعلون 
ما أمرهم به ويتركون ما هناهم عنه، ويؤمنون ويصّدقون بآياته 
وحججه، وال ُيشركون بعبادته غريه من األصنام واألوثان؛ ألّن 

(2) المؤمنون 57 ـ 62. 

وبيان قدرة اهلل قوله تعاىل: 
اَعُة َأْدَهى َوَأَمرُّ * ِإنَّ اْلُمْجِرِمنَي ِفي  اَعُة َمْوِعُدُهْم َوالسَّ (َبِل السَّ
َضالٍل َوُسُعٍر * َيْوَم ُيْسَحُبوَن ِفي النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ 

َسَقَر * ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَلْقَناُه بَِقَدٍر)(1) 

اتسمت هذه الفواصل بالتوازي، إذ اتفقت يف الوزن وحرف 
اشتملت  وقد  مترددًا.  وتنغيمًا  متوازيًا،  إيقاعًا  فحققت  الروي، 
) على صوت اهلمزة املجهور الشديد، وصوت  الفاصلة األوىل (أمرَّ
امليم املجهور املنفتح، وصوت الراء املتكرر املستعلي املجهور. إن 
القيامة،  يوم  مرارة  فيه داللة على شدة  األصوات  اجتماع هذه 
وتكرار هذه املرارة كّلما جتدد العذاب على الكافرين، مّما حّسسنا 
هبا وبطعمها على ألسنتنا حينما نقرأ اآلية. ومن اجتماع أصوات 
السني املتمّيز هبمسه وصفريه وانفتاحه، والعني املهموس املنفتح، 
والراء املتكرر املجهور املنفتح، نرى انفتاح السعري على الكافرين، 
ونسمع أنينهم الذي دّل عليه مهس السني والعني، ونسمع صراخهم 
ودّل  الراء.  وجهر  السني  صفري  حكاه  الذي  أصواهتم  وارتفاع 
اجتماع السني والقاف املجهور الشديد املَقْلَقل والراء، على شّدة 
مّس سقر، وشدة عذاهبا املتكرر إىل أبد الدهر. وهكذا نرى صفات 
احلروف، وطبيعة أصواهتا تسهم يف إظهار صفات العذاب وطبيعته 

يف نار جهّنم. 
فبعد  الدالالت،  تنّوع  املعاين إىل  الفواصل يف  أدى اختالف 
اإليقاع الذي حققته، فإّنها حتقق الكثري من الدالالت اليت ناسبت 
الفاصلة األوىل تشري إىل  والترهيب فكانت  القيامة،  يوم  أجواء 
أّن عذاب القيامة أشد مرارة من عذاب الدنيا، ومن القتل واألسر 
الذي تعّرض إليه املشركون يف معركة بدر، وأّن هذا القتل واألسر 
ال خيلصهم من مرارة عذاب ذلك اليوم املشهود(2). وتعّمق الفاصلة 
العذاب،  من صفات  أخرى  وتضيف صفة  الترهيب،  جّو  الثانية 
فهؤالء املجرمون يف عذاب وعناء جّراء دخوهلم يف عذاب جهّنم 
الثالثة  الفاصلة  أحرقه. وتأيت  إاّل  ُيبقي شيئًا  الذي ال  وسعريها 
على  الكفار  ُيسحب  بأن  وهو  العذاب،  من  آخر  نوعًا  لتصف 
وجوههم، فبمجرد مّسها ألجسامهم فإنّها حترقهم أشّد احلرق، ويف 

ذلك إشارة إىل شّدة عذاب جهنم على املجرمني. 

(1) القمر 46 ـ 49. 
(2) ينظر: مجمع البيان 5/ 193. 

بعد جو الترهيب الذي أحدثته الفواصل الثالث اآلنفة الذكر، 
فإّن الفاصلة الرابعة خترجنا من هذا اجلو، لتدخلنا إىل بيان قدرة 
مبقدار  مقدرًا  كّل شيء  سبحانه  فقد خلق  اخللق،  خلقه  اهلل يف 
توجبه احلكمة اإلهلية، فلم خيلقه جزافًا؛ لذلك فهو خيلق العذاب 
على قدر االستحقاق، والنعيم على قدر الثواب، وكذلك خيلق كّل 
شيء يف الدنيا واآلخرة مبقدار معلوم ومقّدر ال يزيد وال ينقص. 
ويف ذلك داللة على حكمة اخلالق ودّقته يف تسيري هذا الكون 

بأرضه ومساواته. 
فاصلة  نسميه  املقطع  الثنائية  الفاصلة  من  آخر  نوع  هناك 

املعادلة بطريقة اإلشباع، ومثاهلا قوله تعاىل: 
لََيُؤوٌس  ِإنَُّه  ِمْنُه  َنَزْعَناَها  ُثمَّ  َرْحَمًة  ِمنَّا  اإْلِْنَساَن  َأَذْقَنا  (َولَِئْن 
يَِّئاُت  ْتُه لََيُقوَلنَّ َذَهَب السَّ اَء َمسَّ َكُفوٌر*َولَِئْن َأَذْقَناُه نَْعَماَء بَْعَد َضرَّ
اِلَحاِت ُأولَِئَك  َعنِّي ِإنَُّه لََفِرٌح َفُخوٌر* ِإالَّ الَِّذيَن َصَبُروا َوَعِمُلوا الصَّ

لَُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌي)(3) 
َكفور كَـ..فور مقطع قصري + طويل مفتوح

َفخور فَـ..خور مقطع قصري + طويل مفتوح توازي صويت 
متوازن

َكبري كَـ..بري مقطع قصري + طويل مفتوح
تكمن قوة اإلعجاز يف هذه الفاصلة من خالل احلرف األول 
األول  إذ شّكل احلرف  بثالثة أصوات،  املفتوح وصوته، مشبعًا 
مقطعًا قصريًا، وشّكلت احلروف الثالثة مقطعًا طوياًل يف قباله، وقد 
خلق التوازي الصويت على مستوى الوزن وحرف الروي إيقاعًا 
موحدًا، وحقق ارتكاز الفاصلة على صوت الراء املتمّيز ياستعالئه 
وتكراره وجهره واحنرافه إحياًء يف نفس املتلقي إىل طبيعة اإلنسان 
املستعلية عن احلق، املنحرفة عن جادة الصواب، فإذا ُسلب النعمة 
اليت أنعمها اهلل عليه أصبح يف حالة من اليأس وكفران النعمة، وإذا 
ذاق النعمة بعد ضراء وبالء أصابه أصبَح فرحًا بالنعمة اليت أصابته، 
فخورًا مستعليًا هبا على االخرين، فهذا االنسان ال يصرب على 
املحنة، وال يشكر عند النعمة، وهذه هي صفته اليت تبقى ُمتكررة 

فيه جياًل بعد جيل. 
أفادت الفاصلة الثالثة معىن الترغيب، إذ استثنت اآلية الذين 
على  والفخر  النعمة  كفران  من حالة  الصاحلات  وعملوا  صربوا 
ِعظم  على  داللة  الراء  على حرف  الرتكازها  وكان  اآلخرين، 
الصاحلة  أعماهلم  تكرار  مع  املؤمنني،  ومضاعفة حسنات  األجر 

واملواظبة عليها، فضاًل عن علّو شأهنم يف الدنيا واآلخرة. 
لقد حقق صوت الراء، الذي ُختمت به الفواصل الثالث إحياًء 
خاصًا إىل املتلقي، ودّل داللة واضحة على صفات اإلنسان اليت 
متّيز هبا، وعلو شأن املؤمنني من الناس. فإّن للحروف ((يف اللغة 

(3) هود 9 ـ 11. 
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3ـ الفاصلة الرباعية املقطع

كانت الفاصلة الرباعية قليلة احلضور يف بىن السرد الوصفي 
أن  لنا  تبّين  فيها،  ظهرت  اليت  اآليات  تّتبعنا  وحينما  القرآين، 
وجودها وتتابعها مل يكونا بالكثرة اليت كانت عليها الفاصلة الثنائية 
والثالثية، فقد كانت تظهر يف آيتني أو ثالث آيات، ومل يستمر 
تتابعها يف أكثر من هذا العدد من اآليات الكرمية، ومن اآليات 
اليت ظهرت فيها الفاصلة الرباعية قوله تعاىل يف وصف مشاهد 
القيامة، واألحداث الكونية اليت ستحصل يف ذلك اليوم: (ِإَذا ُزْلِزَلِت 
اأْلَْرُض ِزْلَزالََها * َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقالََها * َوَقاَل اإْلِْنَساُن َما لََها 

ُث َأْخَباَرَها)(1)  * َيْوَمِئٍذ ُتَحدِّ
ِزْلزاهلا ِزلْـ..زا..لَـ..ها متوسط مغلق + متوسط مفتوح + قصري 

+ متوسط مفتوح
أْثقاهلا َأثْـ..قا..لَـ..هـا متوسط مغلق + متوسط مفتوح + قصري 

+ متوسط مفتوح توازي 
ما هلا ما..لَـ..ها متوسط مفتوح + قصري + متوسط مفتوح 

صويت
 + مفتوح  متوسط   + مغلق  متوسط  َأخْـ..با..َر..ها  أخبارها 

قصري + متوسط مفتوح متوازن
يف اآلية الكرمية ثالث فواصل رباعية، وفاصلة ثالثية واحدة 
(ماهلا). وقد امنازت الفواصل الرباعية بالتوازي والتوازن الصويت، 
إذ جاءت على نفس الوزن والقافية، ومتاثل تشكيلها املقطعي متاثاًل 
تامًا. إن هذا التوازن الصويت أوجد إيقاعًا موحدًا، وتنغيمًا مرددًا، 

يساعد على جذب انتباه املتلقي، وحيّلق به يف أجواء اآلية. 
حققت حروف الفواصل وأصواهتا فوائد عّدة، فقد كّثفت هول 
اليت ستقع على األرض، وعّمقتها، وكّونت  القيامة  يوم  أحداث 
إيقاعًا خميفًا، يبعث شعورًا من الرعب يف نفس القارئ والسامع. 
مرتني يف  تكرر  الذي  العايل  الصفري  ذو  املنفتح  املجهور  فالزاي 
(زلزاهلا)، مع صوت األلف املجهور املنفتح الشديد، الذي حيكي 
العلو واالرتفاع، والذي تكرر مرتني، فضاًل عن صوت اهلاء املنفتح، 
كّل هذه الصفات جسدت صوت الزلزال بدوّيه العايل، وبشدته 

(1) الزلزلة 1 ـ 4. 

اليت تضرب األرض، وجتعل عاليها سافلها، ونقلت هذا الشعور 
إىل القارئ واملستمع. فحينما يقرأ القارئ أو يسمع املستمع هذه 
الفاصلة حيس بدوي ذلك الزلزال اهلائل. وتأيت الفاصلة (أثقاهلا)، 
ومن خالل صوت اهلمزة الشديد املجهور، والقاف الشديد املجهور 
الدفائن  من  جوفها  يف  ما  األرض  إلقاء  شدة  لتجّسد  املقلقل؛ 
واألموات، وشّدة اضطراهبا يف ذلك اليوم، أّما الفاصلة (أخبارها) 
فقد نقلت هذا احلدث صوتيًا بواسطة جهر اهلمزة وشّدهتا، وانفتاح 
فقد حكت صفتا  وقلقلته،  الباء وشّدته  واستعالئه، وجهر  اخلاء 
اجلهر واالنفتاح، جهر األرض وحتّدثها بأخبارها، وحكت صفتا 
الناس  اضطراب  وشّدة  األرض،  اضطراب  شّدة  والقلقلة  الشّدة 
أّن لكل صوت  نرى  القيامة. وهكذا  يوم  يعيشون عليها،  الذين 

دوره يف اإليقاع والتأثري وجتسيد احلدث. 
صّورت هذه الفواصل األحداث الكونية اليت ستصيب األرض 
يوم القيامة تصويرًا فيه الكثري من الدّقة. فقد أشارت إىل شّدة 
الزلزال الذي سيصيب األرض عن طريق التكرار بوساطة املفعول 
املطلق، فاملعىن هو زلزاهلا الذي تستوجبه والذي ليس بعده زلزال 
من حيث الشّدة(2). مّث صّورت إخراج األرض ما يف داخلها عن 
الذي سيصيبها،  االضطراب  بشّدة  لتوحي  العقلي؛  املجاز  طريق 
ث األرض عن طريق املجاز الذي أظهر ((إحداث اهلل  وبّينت حتدُّ
تعاىل فيها من األحوال ما يقوم مقام التحديث باللسان، حّتى ينظر 
من يقول: ما هلا إىل تلك األحوال فيعلم ِلَم ُزلزلت، وِلَم لفظت 
ُعِمل عليها  ينطقها اهلل على احلقيقة، وُتخرب مبا  األموات...وقيل 
من خري وشر))(3). لقد أّدت كل فاصلة وظيفتها يف تصوير أبعاد 
املشهد األخروي بكل تفاصيله ودقائقه، وهي بذلك تعمل عمل 
الكامريا يف تصوير املشاهد املختارة بكل أبعادها، من أجل نقل 

هذه الصورة إىل املتلقي. 

(2) ينظر: الكشاف 4/ 275 ـ 276. 
(3) الكشاف 4/ 276. 

خصال اإلميان ال تتم إال بترك الشرك، ويوقنون بأنّهم يرجعون إىل 
اهلل تعاىل. إّن من مجعوا هذه الصفات اإلميانية، وكملت فيهم هم 
الذين يبادرون إىل اخلريات والطاعات، ويسابقون إليها رغبًة منهم 
فيها، وعلمًا منهم مبا ينالون هبا من حسن اجلزاء، وهم ألجل تلك 
اخلريات سابقون إىل اجلنة، وسابقون غريهم إىل اخلريات. يقول 

ابن عباس: يسابقون فيها أمثاهلم من أهل الرّب والتقوى.(1) 
ظهرت الفاصلة الثالثية بأهبى صورها يف مطلع سورة اإلنسان. 

إذ يقول تعاىل: 
ْهِر َلْم َيُكْن َشْيئًا َمْذُكورًا  (َهْل َأَتى َعَلى اإْلِْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ
* ِإنَّا َخَلْقَنا اإْلِْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج نَْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه َسِميعًا َبِصريًا 
ِبيَل ِإمَّا َشاِكرًا َوِإمَّا َكُفورًا *ِإنّا َأْعَتْدنَا لِْلَكاِفِريَن  * ِإنَّا َهَدْيَناُه السَّ
َكْأٍس َكاَن  ِمْن  َيْشَرُبوَن  اأْلَْبَراَر  َوَأْغالاًل َوَسِعريًا * ِإنَّ  َسالِسال 

ُرونََها َتْفِجريًا)(2)  ِمَزاُجَها َكاُفورًا * َعْينًا َيْشَرُب بَِها ِعَباُد اهللَِّ ُيَفجِّ
 + مفتوح  متوسط   + مغلق  متوسط  َمـْذ..كـو..را  َمْذكورًا 

متوسط مفتوح
َبصريًا بَـ..صيـ..را قصـيـر + متوسط مفتوح + متوسط مفتوح 
متوسط   + مفتوح  متوسط   + قصـيـر  كَـ..فـو..را  َكفورًا 

مفتوح
َسعريا سَـ..عيـ..را قصـيـر + متوسط مفتوح + متوسط مفتوح

 + مفتوح  متوسط   + مفتوح  متوسط  كـا..فـو..را  كاُفورا 
متوسط مفتوح

َتْفجريا َتفْـ..جيـ..را متوسط مغلق + متوسط مفتوح + متوسط 
مفتـوح 

الوصفي  السرد  الفواصل ثالثة من مستويات  جتلى يف هذه 
القرآين. فقد وصفت الفاصلة األوىل حال اإلنسان، ووصفت الثانية 
والثالثة قدرة اهلل يف خلقه وهدايته هذا اإلنسان، وقامت الفاصلة 
الرابعة بترهيب الكافرين، فيما قامت اخلامسة والسادسة بترغيب 
تعدد  يف  الفاصلة  أمهية  على  واضحة  داللة  ذلك  ويف  األبرار. 

الدالالت وتنوع الصور. 
(را)  املفتوح  املتوسط  باملقطع  بانتهائها  الفواصل  هذه  متّيزت 
الذي يتكّون من حرف الراء املستعلي املجهور املتكرر، الذي يشري 
إىل صفة االستعالء على اآلخرين عند االنسان، فبعد أن مل يكن 
شيئًا مذكورًا، فإذا هو مسيع بصري يكفر بنعمة رّبه، وقّلما يشكره 
ُكوُر)(3)، أّما حرف  على آالئه. قال تعاىل: (َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ
األلف املجهور الشديد، الذي تكمن قيمته الصوتية يف استطالته 
وامتداده إىل األعلى، فهو حيكي العلو واالرتفاع واالطالق عند 

(1) ينظر: مجمع البيان 4/ 110. 
(2) االنسان 1 ـ 6. 

(3) سبأ 13. 

النطق ومّد الصوت به، فهو اآلخر يشري إىل صفة االستعالء عند 
االنسان، وهبذا يشترك حرف الروي واحلرف الذي سبقه من خالل 
قيمتيهما الصوتيتني يف بيان صفيت االستعالء والفخر عند االنسان. 
حقق صوت الراء بتكراره، وصوت األلف بشّدته من خالل 
قيمة  الكافرين،  منها ترهيب  القصد  اليت كان  الفاصلة (سعريًا)، 
صوتية دّلت على استمرار العذاب وتكراره وشّدته يف سعري جهّنم. 
فقد حكى صوت الراء تكرار العذاب واستمراره، وحكى صوت 

ألف اإلطالق شدة العذاب وصراخ املعذبني يف السعري. 
وعالوة على القيمة الصوتية اليت توافرت عليها هذه الفواصل، 
مل  بأّنه  اإلنسان  تصف  فهي  فيها،  جتّلت  داللية  قيمة  هناك  فإّن 
يكن شيئًا مذكورا على وجه التقرير والتقريب، أي كان شيئًا يف 
علم اهلل، ومل ُيذكر فيما بني الناس؛ لكونه يف عامل الغيب، وعدم 
شعور من يف عامل الشهادة به، مث هداه اهلل إىل سبيل احلق بأدلة 
العقل والسمع، يف حالة كونه شاكرًا مهتديًا، ويف حالة كونه كفورًا 

حمتجبًا بالنعم عن املنعم(4). 
تضفي الفاصلة (سعريًا) جوًا من الترهيب املخيف، الذي صّور 
حّتى  والسعري،  واألغالل  السالسل  بوساطة  املؤمل  جهّنم  عذاب 
كأّن أحدنا حيس شّدته، ويتخّيل صورته أمام ناظريه، ويتخّيل 
صورة السالسل واألغالل وهي تتدىل أمام عينيه، وصورة جهنم 
وهي تستعر. أّما الفاصلتان (كافورًا) و(تفجريًا) فقد كان هدفهما 
الترغيب، إذ جتّلت عن طريقهما مشاهد النعيم اليت وعد اهلل هبا 
اجلنان  بشراب  متّتعهم  النعيم  صور  ومن  األبرار.  املؤمنني  عباده 
مبختلف أنواعه، وشرهبم من عيون اجلّنة اليت تتفّجر تفجريا. وهبذا 
تتكون أمام املتلقي صورة متخيلة هلذا النعيم األخروي، تبعث فيه 

احساسًا بالتفاؤل والفرح. 
ذكرت اآليات الكرمية مراحل خلق اإلنسان ونشأته، منذ أن 
كان شيئًا غري مذكور يف عامل الغيب، حىت مرحلة اخللق بأطوارها 
التكليف الشرعي، فإّما أن يكون  بلوغه سن  املختلفة، ومرحلة 
شاكرًا يف هذه املرحلة وما تالها وإّما أن يكون كفورا، فمن كان 
كفورًا كان جزاؤه جهّنم وسعريها، ومن كان شاكرًا كان ثوابه 
اجلنة ونعيمها. وقد كان لفواصل هذه اآليات أثرها املحوري املهم 
يف بيان تّدرج نشأة االنسان يف عامل الوجود، ومراحل هذه النشأة 
منذ أن كان يف عامل الغيب، حّتى يوم القيامة. ويف هذا داللة على 

أمهية الفاصلة على مستوى الداللة ومستوى التصوير. 

وتقديم  تحقيق  عربي،  بن  الدين  محي  الكريم،  القرآن  تفسير  ينظر:   (4)
ـ  1401هـ  ط3،  بيروت،  األندلس،  دار  غالب،  مصطفى  الدكتور 

1981م، 2/ 739. 
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املطلق، الذي يتم بوساطته تأكيد الفعل مبصدره مّما شّكل ظاهرة 
أسلوبية جديرة باالنتباه يف نصوص السرد الوصفي بشكل خاص، 
ويف عموم القرآن الكرمي بشكل عام. ومن أمثلة اجلناس االشتقاقي 

املغاير قوله تعاىل يف وصف أحداث يوم القيامة: 
ِت اْلِجَباُل َبّسًا)(1). ِت اأْلَْرُض َرّجًا * َوُبسَّ (ِإَذا ُرجَّ

الكلمتني  املغاير من خالل جتانس  االشتقاقي  اجلناس  ظهر 
(رّجت) (رّجا) و(ُبّست) (بّسا)، فقد أحدث التجانس األول بني 
(ُرّجت) و(َرّجا) إيقاعًا متناسقًا، وصوتًا مدويًا يوحي حبدث رّج 
األرض من خالل تكرار األصوات اليت أظهرت املعىن وجّسدته 
امُلْسَتِفل  بشكل دقيق. فصوت الراء املجهور التكراري املستعلي 
املستفل  الشديد  املجهور  االنفجاري  اجليم  صوت  مع  تداخل 
املقلقل، ومن خالل تداخل الصوتني، وتفاعلهما مع بعضهما فإنّهما 
يسمعه  الذي  اهلائل  الدوي  ذلك  الرّج  حدث  إعطاء  يف  أسهما 
االنسان وحيس به، إذ جّسدت صفات اجلهر والشدة والتكرار قّوة 
صوت رج األرض وشّدته وتكراره، فالرّج حيدث بتكرار احلركة، 
وجسدت صفتا االستعالء واالسِتفال حركة األرض أثناء رّجها 
إىل األعلى واألسفل، وأظهر ألف اإلطالق يف (رّجا) من خالل 
شّدته وجهره شّدة هذه احلركة واستمرارها حىت يتحقق مبتغاها، 
وهو أن تكون األرض واجلبال هباًء منبثا، أي غبارًا منتشرا يف 
الفضاء، وهذا ما حققته صفة االنفتاح يف األلف. فهذا الغبار ينفتح 
على الفضاء اخلارجي وينتشر فيه، وأظهر صوت اجليم االنفجاري 
املقلقل قوة فعل الرج، فحينما حيدث هذا احلدث يكون أثره على 
النرب  ونّبه  كّل شيء،  يدّمر  الذي  اهلائل  االنفجار  كأثر  األرض 
بوساطة تشديده، على أمهية هذا  اجليم  الذي وقع على حرف 
احلرف يف الكلمة، ودوره يف جتسيد احلدث صوتيًا، وبيان شّدته. 

هناك ميزة أخرى هلذا اجلناس هي ميزة معنوية، وهي إسهامه 
يف تأكيد معىن الرج، وداللته على شّدته من خالل تكرار فعل 
الرج بوساطة املصدر (املفعول املطلق)، فلو كان التعبري مثاًل: (إذا 
رّجت األرض) ملا كان للفعل تلك الشّدة والقوة اليت ظهر عليها يف 

1383هـ، 104. 
(1) الواقعة 4 ـ 5. 

النص القرآين. كما أّن هلذا اجلناس ميزة ثالثة هي قيامه بتصوير 
نفسه  يف  يبعث  للمتلقي،  وخميفًا  ومؤثرًا  دقيقًا  تصويرًا  احلدث 
الرهبة من يوم الفزع األكرب، ويهّيئُه ألحداثه بوساطة تصويرها 
بتلك الدقة املتناهية، ويعّمق إحساسه هبا؛ كي ال ُيفاجأ يف ذلك 

اليوم املوعود. 
أحدث التجانس الثاين (بست) (بسا) جرسًا موسيقيًا عاليًا 
بوساطة حريف الباء املجهور الشديد املقلقل والسني املتميز بصفريه، 
كالدقيق  تصري  حىت  اجلبال  تفّتت  إىل  البّس  فعل  أشار  فقد 
املبلول(2). مث تصري غبارًا منتشرًا، وقد  املبسوس، أي  والسويق 
املعىن عن طريق صفات احلروف، إذ حكت صفات  جتلى هذا 
اجلهر والشّدة والقلقلة شّدة تفتيت اجلبال، وعلو صوت هذا الفعل، 
واالضطراب الذي سيحدث بسببه، وأظهر صفري السني علّو هذا 
الصوت وحّدته وأظهَر شّدة التاء، وشدة األلف وانفتاحه وجهره 
الفسيح  الفضاء  التفتيت وتالشي ذرات اجلبال يف  واطالقه شّدة 
تالشيًا تامًا، وقام نرب حرف السني، بوساطة شّدة الضغط عليه، 
اجلبال، حىت  له  تتعرض  الذي  اهلائل  الضغط  شّدة  إىل  باإلحياء 

تتفتت، وعلو صوت هذا التفتيت وانتشاره. 
كانت الوظيفة األخرى هلذا اجلناس هي التأكيد على تفتيت 
التفتيت يكون بشكل  أّن هذا  بعد رّج األرض، وتأكيد  اجلبال، 
تام وكّلي، إذ اليبقى منها شيٌء يذكر وتصبح األرض اليت كانت 
منذ  كذلك  كانت  وكأنّها  منبسطة،  أرضًا  اجلبال  هذه  تعلوها 
السابق، فال أثر للجبال عليها. وهذه صورة يف غاية الروعة هلذا 
اخلالق  أراد  الذي  البّس  زمنيًا حلدث  استباقًا  وتشّكل  احلدث، 

تعاىل أن يهيء عباده له. 
ورد اجلناس الناقص بني كلمتني (السماء) و(ماء) يف الكتاب 
العزيز أربعًا وعشرين مرة، وكانت حصة نصوص السرد الوصفي 
القرآين منها سبعًا، وقد متظهر يف نصوص املستوى الثاين (وصف 

قدرة اهلل وآياته يف الكون). قال تعاىل: 
َماِء َماًء َفَأْحَيا ِبِه اأْلَْرَض بَْعَد َمْوِتَها ِإنَّ ِفي  (َواهللَُّ َأْنَزَل ِمَن السَّ

(2) ينظر: التبيان في تفسير القرآن 9/ 488. 

4ـ تداخل الفواصل

الوصفي  السرد  بىن  يف  الفواصل  ألنواع  اكتناهنا  حماولة  يف 
والرباعية  والثالثية  الثنائية  الفواصل  من  بعضًا  وجدنا  القرآين، 
تتداخل فيما بينها، وتتناوب بعضها مع بعضها اآلخر. ومثال ذلك 
قوله تعاىل: (ِلِمْثِل َهَذا َفْلَيْعَمِل اْلَعاِمُلوَن * َأَذِلَك َخْيٌر ُنُزاًل َأْم َشَجَرُة 
اِلِمنَي * ِإنََّها َشَجَرٌة َتْخُرُج ِفي َأْصِل  قُّوِم * ِإنَّا َجَعْلَناَها ِفْتَنًة لِلظَّ الزَّ
ِمْنَها  َفِإنَُّهْم آَلِكُلوَن  َياِطنِي *  اْلَجِحيِم * َطْلُعَها َكَأنَُّه ُرُؤوُس الشَّ

َفَمالُِئوَن ِمْنَها الُْبُطوَن)(1) 
الـ..عا..ِم..لون متوسط مغلق + متوسط مفتوح +  العاملون 

قصري + طويل مفتوح رباعية
الّزقوم أْز..َزقْـ..قوم متوسط مغلق + متوسط مغلق + طويل 

مفتوح ثالثية 
للظاملني ِلظـ..ظا..لِـ..مني متوسط مغلق + متوسط مفتوح + 

قصري + طويل مفتوح رباعية
طويل   + قصري   +  + مغلق  متوسط  الـ..جَـ..حيم  اجلحيم 

مفتوح ثالثية
الشياطني أشْـ..َش..يا..طني متوسط مغلق + قصري + متوسط 

مفتوح + طويل مفتوح رباعية
البطون ألْـ..بُـ..طون متوسط مغلق + قصري + طويل مفتوح 

ثالثية

الرباعية، مث  بالفاصلة  تبدأ  أّنها  الفواصل  املالحظ على هذه 
التناوب  تليها فاصلة ثالثية، مث رباعية فثالثية، وهكذا، يتحقق 
بينها. إّن هذا التناوب بني الفواصل الثالثية والرباعية، خيلق تناوبًا 
إيقاعيًا متناسقًا، وجرسًا موسيقيًا متساوقًا، فيه الكثري من احليوية، 
والقدرة على كسب انتباه املتلقي، كما أّنه حيقق عنصر املفاجأة. 
فما أن يقرأ القارئ أو يستمع املستمع الفاصلة الرباعية، حىت ُيفاجأ 
بفاصلة ثالثية، مث رباعية وثالثية، مّما يثري انتباهه، ويدفع به إىل 
التفاعل أكثر فأكثر مع النص القرآين املعجز، وبالتايل تتحقق له 

درجة عالية من الفهم. 

المبحث الثالث

الجناس

من املحسنات اللفظية اليت أسهمت يف إظهار القيم الصوتية، 
والتناسق اإليقاعي يف أسلوب القرآن الكرمي، اجلناس الذي عّرفه 
الذي  الكالم  بأنواع  بيان  فهو  التجانس،  ((وأّما  بقوله:  الباقالين 

(1) الصافات 61 ـ 66. 

جيمعه أصل واحد)(2)، وعّرفه السيوطي وأشار إىل فائدته بقوله: 
((هو تشابه اللفظني يف اللفظ، قال يف كزن الرباعة: وفائدته امليل 
إىل اإلصغاء إليه؛ فإّن مناسبة األلفاظ جتدد مياًل وإصغاء إليها، 
وألّن اللفظ املشترك إذا ُحمل على معىن، مث جاء واملراد به آخر، 
كان للنفس تشّوق إليه))(3). فاجلناس هو تشابه اللفظني يف النطق، 
واختالفهما يف املعىن، ويسّمى بالتجنيس والتجانس واملجانسة، وال 
يستحسن إاّل إذا ساعد اللفظ املعىن، ووازى مصنوعه مطبوعه، مع 

مراعاة النظري، ومتّكن القرائن(4). 
القيم  على  ترتكز  اليت  األسلوبية  املنبهات  من  اجلناس  ُيعّد 
الصوتية اخلالصة واليت تفرز إيقاعات معينة ذات تناسب صويت 
أو داليل(5)، فاجلناس يوّلد إيقاعًا داخليًا يف النص، ولإليقاع أثره 

املهم يف تأكيد املعىن، وإظهاره بشكل جلي، وإبراز العواطف(6). 
بناًء على ما تقدم، ميكننا القول: إّن جتانس األلفاظ يف نص 
ما خيلق إيقاعًا، وجرسًا موسيقيًا مؤثرًا يف املتلقي، وحيقق تنّوعًا 
واختالفًا يف املعاين؛ بسبب تنوع دالالت الكلمات املتجانسة فيما 
بينها، ويؤدي دورًا يف تغّير الصور، وتتابعها، وحيقق عنصر املفاجأة 
يف  واختالفها  اللفظ  يف  األلفاظ  لتشابه  نتيجة  للمتلقي؛  بالنسبة 
املعىن، فما أن يقرأ القارئ، أو يستمع املستمع إىل اللفظة الثانية 
اليت جتانس األوىل حىت يظن أنّها اللفظة واملعىن نفسه، مث يظهر له 
أّن اللفظة نفسها، أو قريبة من جمانستها، ولكن املعىن الثاين خمتلف 
متامًا عن املعىن األول، وبذلك يتحقق عنصر املفاجأة الذي ميتع 
املتلقي ويأخذ بعقله ومسعه، وقد جتلى ذلك كّله يف النص القرآين 
املعجز، إذ كان اجلناس حاماًل لقصدية اخلالق، ومؤثرًا أّيما تأثري 

يف القارئ والسامع على حٍد سواء. 
الوصفي  السرد  نصوص  يف  اجلناس  أنواع  أكثر  ظهرت 
القرآين، وكان اجلناس االشتقاقي أكثرها حضورًا، وكان اجلناس 
االشتقاقي املغاير ((وهو أن تكون إحدى الكلمتني امسًا واألخرى 
فعاًل))(7) كثري الظهور؛ ولعل السبب يف ذلك كثرة استعمال املفعول 

(2) إعجاز القرآن، 271. 
(3) معترك األقران، 1/ 399، وينظر: اإلتقان في علوم القرآن، 3/ 215. 

الهاشمي،  أحمد  والبديع،  والبيان  المعاني  في  البالغة  جواهر  ينظر:   (4)
المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط13، 1383هـ ـ 1963م، 396. 

(5) ينظر: جدلية األفراد والتركيب في النقد العربي القديم، الدكتور محمد 
عبد المطلب، مصر، القاهرة، ط1، 1995، 137. 

(6) ينظر: في نقد النثر وأساليبه، إعداد وترجمة: الدكتور عصام الخطيب 
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  اهلل،  عبد  الدين  عز  توفيق  والدكتور 
سلسلة الموسوعة الصغيرة، العراق، بغداد، 1986، 93. وينظر: كتاب 
اإلشارات اإللهية ألبي حيان التوحيدي ـ دراسة أسلوبية نسرين جبار 
الساعدي، رسالة ماجستير، كلية اآلداب ـ جامعة بغداد، 1421هـ ـ 

2000م، 31. 
(7) تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي 
اإلصبع المصري تقديم وتحقيق: الدكتور حفني محمد شرف، القاهرة 
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اهلل عليه، فهو يشهد على نفسه بذلك؛ لظهور أثره عليه، ومتكنه منه، 
ولعلمه بأّن اخلالق ال ختفى عليه خافية يف السماء واألرض، وهو 
شديد احلب للمال والقناطري املقنطرة من الذهب والفّضة، شديد 
احلرص عليه، شديد البخل يف إنفاقه، وبذلك نرى اجلناس يقوم 
بدوره يف دقة تصوير صفات االنسان السلبية، عّله يرتدع عنها 

ويتركها وال يعود إليها. 

المبحث الرابع

التوازي

أمجع  الغريب،  النقد  يف  التوازي  مفهوم  تأصيل  حماولة  يف 
باملفاهيم  قورن  ما  إذا  مفهوم جديد  أّنه  على  والنقاد  الدارسون 
املتواضع عليها يف البالغة الغربية، فتلك املفاهيم وإن كانت قريبة 
بشكل  عنه  تعّبر  وال  الصحيح،  معادله  تشكل  ال  أنّها  إال  منه، 
دقيق؛ ذلك ألّن التوازي بديل لساين حّل حمل املفاهيم اليت ختتزل 
كل أشكال التوازن والتناظر البالغية(1)، فهو يعّبر عن االحنراف 
األسلويب، وليس املساواة أو املطابقة الداللية، كما يعّبر عن تزامن 
األشياء، وجتاورها يف املكان الذي يؤدي وجوده هبذا الشكل إىل 

خرق أنظمة اللغة االعتيادية(2). 
الراهب  هو  للتحليل  وسيلة  التوازي  اقترح  من  أول  كان 
(ر.لوث R.Lowth عام 1753م، فقد حّلل اآليات التوراتية 
يف ضوء ثالثة مظاهر من التوازي هي: التوازي التراديف، والتوازي 
الطباقي، والتوازي التوليفي. ومنطلق لوث يف حتديد التوازي، هو 
أّنه عبارة عن متاثل قائم بني طرفني من نفس السلسلة اللغوية وقد 
فّسر بلري Blair أحد معاصري لوث، ذلك بأن هذين الطرفني 
عبارة عن مجلتني هلما نفس البنية، حبيث يكون بينهما عالقة متينة 

(1) ينظر: التوازي ولغة الشعر، محمد كنوني 
 .kannun 07 18 http ;// member. ly cos. fr/ abedjabri/ n

 .27/11 /2007 htm .
أطروحة  الشمري،  مكاوي  وداد  الكريم،  القرآن  في  التوازي  ينظر:   (2)

دكتوراه، كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، 03. 

تقوم إّما على أساس املشاهبة أو على أساس التضاد(3). 
يرجع األثر الكبري يف حتديد هذا املفهوم إىل التقاطع احلاصل 
نّص  إذ  والشعرية(4)،  اللسانيات  بني  احلديث  النقدي  الدرس  يف 
رومان جاكوبسن على أّن التوازي ((عنصر قد حيتل املزنلة األوىل 
بالنسبة للفن اللفظي))(5). وإذا كان جاكوبسن قد حّدد خصائص 
التوازي يف أّنه عبارة عن تأليف ثنائي يقوم على أساس التماثل 
مثلى،  قاعدة  شّكل  التحديد  هذا  فإّن  التطابق،  يعىن  ال  الذي 
ومنطلقًا أساسًا لكل الدراسات الالحقة، فيوري لومتان، الذي يرى 
أّن معاجلة التوازي تتم أثناء حتليل دور التكرار يف الشعر، يعّرف 
التوازي بأنه: ((مركب ثنائي التكوين أحد طرفيه ال يعرف إال من 
خالل اآلخر، وهذا اآلخر، بدوره، يرتبط مع األول بعالقة أقرب 
إىل التشابه...ومن مّث فإّن هذا الطرف اآلخر حيضى من املالمح 
العامة مبا ميّيزه اإلدراك من الطرف األول، وألنّهما يف هناية األمر 
طرفا معادلة وليسا متطابقني متامًا فإننا نعود ونكافئ بينهما على 

حنو ما، بل وحناكم أوهلما مبنطق وخصائص سلوك ثانيهما))(6). 
وج.تامني   J.Molino ج.مولينو  رأي  يف  التوازي  وألّن 
تتعلق  لظواهر  االعتبار  ليعيد  تارخييًا  ظهر  قد   ،J.Tamine
باملستوى الصريفـ  النحوي، وبدرجة أقل، املستوى الداليل، فهما 
يعّرفانه بأّنه مبثابة متواليتني متعاقبتني أو أكثر لنفس النظام الصريف 
ـ النحوي املصاحب بتكرارات أو باختالفات إيقاعية وصوتية أو 

معجميةـ  داللية(7). 
إّن إنعام النظر يف الكالم املتقدم ُيمّكننا من استخالص عّدة 

خصائص للتوازي، ميكن إمجاهلا بالنقاط اآلتية: 
أو  مستوى  على  تتم  متاثل  عالقة  عن  عبارة  التوازي  1ـ 

مستويات لسانية بني طرفني أو أكثر. 

(3) ينظر:التوازي ولغة الشعر، محمد كنوني 
(4) ينظر: نفسه. 

(5) قضايا الشعرية، رومان ياكوبسون، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، 
سلسلة المعرفة األدبية، دار توبقال، الدار البيضاء، 1981، 103. 

فتوح  محمد  ترجمة  لوتمان،  القصيدة،  بنية  الشعري،  النص  تحليل   (6)
أحمد، 129، نقاًل عن: التوازي ولغة الشعر، محمد كنوني 

(7) ينظر: التوازي ولغة الشعر 

َذِلَك آَلَيًة لَِقْوٍم َيْسَمُعوَن)(1) 
أن  هو  الصويت  املستوى  على  اجلناس  هذا  ميّيز  ما  أهم  إّن 
األلف يف الكلمتني املتجانستني ُتمدُّ مّدًا متصاًل عند التالوة مبقدار 
4 ـ 5 حركات مّما يساعد على مّد الصوت وتنغيمه نغمًا يناسب 
نوع التالوة سواء أكانت َحْدرًا أم ترتياًل أم جتويدًا، ويناسب نوع 
النغم الذي خيتاره القارئ لتالوة اآلية. وكنتيجة لذلك فإّن هذا املّد 
الطويل نسبيًا يف الصوت سوف يعمل على جذب انتباه السامع، 
وحيقق اإليقاع الذي جيعله يتفاعل مع اآلية القرآنية، ويتدّبر يف 

فحوى كلماهتا، ويستكنه قدرة اهلل وآياته يف تسيري الكون. 
إّن اشتراك حروف امليم واأللف واهلمزة، اليت تكّون اجلناس 
بني الكلمتني (مساء) و(ماء) يف بعض الصفات كاجلهر واالستفالة 
القراءة، فال حيس  انسيابًا عذبًا عند  ينسابان  واالنفتاح جعلهما 
القارئ أي توقف أو تلكؤ عند النطق هبما، وتشري صفة االستفالة، 
أقصى  ونزول  اخنفاض  واصطالحًا:  االخنفاض،  لغة:  تعين  اليت 
اللسان عن احلنك األعلى إىل قاع الفم عند النطق(2)، إىل نزول 
املطر من السماء إىل األرض، وُتظهر صفتا اجلهر والشّدة يف األلف 

واهلمزة صوت املطر وشّدته حني نزوله. 
يرغّب الباري املؤمنني يف سورة الواقعة، يف نص من نصوص 
الترغيب الرائعة، وميارس اجلناس املصّحف دوره يف إظهار القيم 
الصوتية والداللية يف اآلية الكرمية، ويف إظهار النعيم الذي سيحصل 

عليه أصحاب اليمني. يقول تعاىل: 
(َوَأْصَحاُب الَْيِمنِي َما َأْصَحاُب الَْيِمنِي * ِفي ِسْدٍر َمْخُضوٍد * 

َوَطْلٍح َمْنُضوٍد)(3). 
الناحية  من  و(منضود)  (خمضود)  لفظيت  بني  اجلناس  امناز 
الكلمتني  يف  (الواو)  املّد  حرف  أن  منها  ميزات،  بعّدة  الصوتية، 
(2 ـ 4  مبقدار  الوقوف عليهما  للسكون حني  مّدًا عارضًا  ُيمّد 
مّما يساعد  مبقدار ست حركات  ُيمّد  ما  ـ 6) حركات، وغالبًا 
القارئ على تنغيم صوته، وبذلك يقوم هذا املّد بإثارة انتباه القارئ 
والسامع؛ ليستشعرا النعيم الذي سيحصل عليه املؤمنون يف اآلخرة. 
من ميزات هذا اجلناس أّن صفات احلروف املتماثلة يف الكلمتني 
الرخو  امليم  املوز، فصوت  السدر ونضد  كانت تشري إىل خضد 
املستِفل املنفتح تفاعل مع صوت الضاد الرخو املستِفل، وتفاعل 
هذا بدوره مع صوت الواو الرخو املستِفل املنفتح، وصوت الدال 
املستِفل املنفتح؛ لتتجلى صورة تديل مثار النبق واملوز، ونزوهلا إىل 
مكان قريب على املؤمنني؛ لتسهيل عملية القطاف، وهذا ما نبهت 
وليونة  الرخاوة إىل طراوة  عليه صفة االستفال، وأشارت صفة 

(1) النحل 65. 
(2) ينظر: دروس في علم التجويد، أعد وجمع في الجامع الهاشمي، إشراف 
السيد حسين الصدر، مراجعة عالء الدين القيسي، ط1، 2002، 46. 

(3) الواقعة 27 ـ 29. 

اللني، واصطالحًا: جريان  لغة:  فالرخاوة  واملوز،  السدر  أغصان 
الصوت عند النطق باحلرف؛ لضعف االعتماد على املخرج(4). أّما 
صفة االنفتاح اليت تعين لغة االفتراق، واصطالحًا انفتاح قليل من 
اللسان واحلنك إىل األعلى(5)، فقد أشارت إىل افتراق الثمار عن 

األشجار حينما يقطفها أهل اجلنة. 
الكلمتني  هناية  هي  اجلناس،  هلذا  ثالثة  صوتية  ميزة  مّثة 
املتجانستني حبرف الدال، الذي متّيز بقلقلته الوسطى، حني الوقوف 
عليه، مّما ُيحدث نربة قوية جراء اضطراب خمرج احلرف عند النطق 
به ساكنًا، هذه النربة القوية تفعل فعلها يف جعل املستمع ينتبه إىل 
الكلمة، ويتمعن يف فحواها، الذي يشري إىل النعيم األخروي يف 

جنان اخللد، مث يستوعبها استيعابًا تامًا. 
فضاًل عن الوظيفة الصوتية اليت قام هبا هذا اجلناس، فإّن له 
امناز  اليت  الصفة  تلك  (خمضود)  كلمة  أعطت  فقد  داللية  وظيفة 
هبا سدر اجلنة، وهي خلّوه من الشوك، فهو ليس كسدر الدنيا، 
فقد ُنزع عنه شوُكه، وانثنت أغصانه؛ لكثرة محله، وأعطت كلمة 
(منضود) صفة التنظيم والترتيب وكثرة محل شجرة املوز للثمار 
من أسفلها إىل أعالها، حبيث أّن ساقها مل ُيعد مرئيًا؛ لكثرة املوز 
املتديل منها(6). إّن هذه الصورة اليت أظهرها اجلناس كانت يف غاية 
به هذه اآليات  امتازت  الذي  الترغيب  الدقة والروعة، وأعطت 
بالنعيم  للمؤمنني  الراحة والطمأنينة، وإحساسًا مفرحًا  جوًا من 

ايل ُأعّد هلم. 
يف سورة العاديات يرد اجلناس الالحق يف قوله تعاىل: 

(ِإنَّ اإْلِْنَساَن ِلَربِِّه َلَكُنوٌد * َوِإنَُّه َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد * َوِإنَُّه ِلُحبِّ 
اْلَخْيِر َلَشِديٌد)(7)؛ ليصف لنا حال االنسان. وقد امتاز اجلناس بني 
(شهيد) و(شديد) صوتيًا بوجود حرف املد (الياء)، الذي ُيمّد مدًا 
عارضًا للسكون، فيحدث ترجيعًا صوتيًا منغّمًا نغمًا متناسقًا حني 
إيقاع  إحداث  يف  الترجيع  هذا  ويعمل  الكلمتني،  على  الوقوف 
متجانس، يفعل فعله يف املتلقي، وُيحدث فيه التأثري املرجو. وامتاز 
تؤدي  الكلمتني كانت  املتشاهبة يف  بأن صفات احلروف  كذلك 
معىن الشهادة والشّدة، فالشني املتفشّي حكى انتشار هاتني الصفتني 
واصطالحًا:  واالتساع،  االنتشار  ((لغة:  التفشي  ألّن  الناس؛  بني 
انتشار الريح يف الفم عند النطق باحلرف))(8)، وأظهر الياء املجهور 
الشديد صفة جهر االنسان  الدال املجهور  من خالل تفاعله مع 

بشهادته، وشّدة حّبه للخري والنعيم واملال. 
دّل هذا اجلناس على واقع اإلنسان، وجحوده وكفرانه لنعمة 

(4) ينظر: دروس في علم التجويد 45. 
(5) ينظر: نفسه 46. 

(6) ينظر: مقتنيات الدرر 11/ 28. 
(7) العاديات 6 ـ 8. 

(8) دروس في علم التجويد 52. 
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أّما السماء فهي تكوين أثريي غري ثابت. 
خالل  من  الصوتية  القيم  إظهار  يف  دورمها  البنيتان  متارس 
مّما  والبالغي،  النحوي والصريف  املستوى  ترتيب كلماهتما على 
خيلق إيقاعًا وجتانسًا صوتيًا على مستوى عاٍل من الدّقة. فالفعل 
املضارع (متور) يوازي الفعل املضارع (تسري)، والفاعل (السماء) 
املفعول  يوازي  (َمْورًا)  املطلق  (اجلبال)، واملفعول  الفاعل  يوازي 
املطلق (سريًا)، وحكى حرف الراء الذي تكرر أربع مرات، ومن 
خالل جهره وتكراره. حدث امَلْور الذي يعين التحرك واالضطراب، 
صوت  اجلهر  صفة  أظهرت  إذ  للجبال،  السريع  السري  وحدث 
حركة السماء واضطراهبا، وصوت سري اجلبال السريع، وأظهرت 

صفة التكرار تكرار حركة السماء واجلبال يوم القيامة. 
دّل توازي اآليتني على حدثني من أحداث يوم القيامة، أوهلما 
هو حترك السماء واضطراهبا ودوراهنا، فالسماء تدور كما تدور 
أجزاؤهها  السفينة، وختتلج  تنكفئ  كما  بأهلها  وتنكفئ  الرحى، 
بعضها يف بعض، وميوج أهلها وخيتلطون، وثاين احلدثني هو زوال 
اجلبال من أماكنها حىت تستوي األرض، فهي تسري كما تسري 
صورة  وهذه  املنفوش.  كالعهن  النهاية  يف  تصري  السحاب حىت 

مهولة ألحداث يوم القيامة.(1) 

3ـ توازي عنرص من تكوين تام مع عنرص ينتمي إليه. 

قال تعاىل يف وصف القرآن الكرمي: 
َعْت ِبِه اأْلَْرُض َأْو ُكلَِّم  (َوَلْو َأنَّ ُقْرآنًا ُسيَِّرْت ِبِه اْلِجَباُل َأْو ُقطِّ

ِبِه اْلَمْوَتى)(2) 
حدث التوازي بني التركيبني 

سّيرت به اجلباُل// أو قّطعت به األرض. 
منها.  جزء  فهي  األرض،  إىل  تكوينها  يف  اجلبال  تنتمي 
فاألرض هي التكوين التام واجلبال هي العنصر الذي ينتمي إليها، 
املبين  املاضي  الفعل  فتوازى  تامًا،  توازيًا  التركيبان  توازى  وقد 
للمجهول املتصل بتاء التأنيث (ُسّيرْت) مع (ُقّطعْت) الذي ماثله 

(1) ينظر: مقتنيات الدرر 10/ 242. 
(2) الرعد 31. 

يف الصفات، وتوازى اجلار واملجرور (ِبِه) مع مثيلِه، وتوازى نائب 
الفاعل (اجلبال) مع نائب الفاعل (األرض). هذا التناسق والتماثل 
بني اجلملتني املتوازيتني أحدث إيقاعًا متماثاًل متناسقًا. وأسهم 
النرب يف الفعلني (سيَِّرْت) و(ُقّطَعْت) وعن طريق شّدة الضغط على 
حريف الياء والطاء املشددين يف بيان شّدة تسيري اجلبال وتقطيع 
األرض، كما نّبه على أمهية الفعلني، اللذين ورد فيهما، يف رسم 

املشهد وجتسيده. 
قام التوازي على املستوى الداليل بوصف القرآن بغاية ما ميكن 
من علّو املزنلة، وبلوغه أعلى طبقات اجلالل؛ ألّنه تعاىل قال: لو 
أّن قرآنًا سّيرت به اجلبال من مواضعها، وقلعت من أماكنها؛ لِعظم 
مزنلته، وجالل قدره، أو ُقّطعت به األرض للسبب نفسه، أو كّلم به 
املوتى لكان هذا القرآن، وُحذَف جواب (لو) لداللة الكالم عليه. 
وهكذا جند هذا التوازي يشري إىل عظمة القرآن الكرمي، ويصور 
ذلك بوساطة تقابل صوريت تسيري اجلبال، وتقطيع األرض قطعًة 
قطعة. ولعّل معرفة سبب نزول اآلية ُيعّمق من فهمنا لداللتها، فقد 
روي أّن أهل مكة سألوا النيب (ص) أن يسّير عنهم جبال مكة؛ 
لتتسع عليهم، فأنزل اهلل جّل شأنه اآلية، وبّين أّنه لو سّيرت اجلبال 

بكالم، لسّيرت هبذا القرآن؛ ألّنه عظيم املزنلة جليل القدر.(3) 
هناك آية أخرى ظهر فيها هذا النوع من التوازي هي قوله 

تعاىل: 
ِت اْلِجَباُل َبّسًا)(4)، إذ وصف  ِت اأْلَْرُض َرّجًا * َوُبسَّ (ِإَذا ُرجَّ
الباري يف بنية التوازي هذه حدثني من أحداث يوم القيامة، وقد 
تقّدم الكالم على اآليتني وقيمهما الصوتية يف مبحث (اجلناس)، 

فال نرى من حاجة لتكرار الكالم يف هذا املبحث. 
4ـ توازي عناصر ال ينتمي بعضها إىل بعض. 
قال تعاىل واصفًا أحداث يوم القيامة وأهواله: 

(َيْوَم َيُكوُن النَّاُس َكاْلَفَراِش اْلَمْبُثوِث * َوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْلِعْهِن 
اْلَمْنُفوِش)(5) 

(3) ينظر: التبيان في تفسير القرآن 6/ 253. 
(4) الواقعة 4 ـ 5. 
(5) القارعة 4 ـ 5. 

2ـ تعتمد العالقة القائمة بني هذين الطرفني على مبدأين مها 
التشابه والتضاد، مادام كل طرف حيتفظ، على الرغم من التشابه، 

مبا يتمّيز به عن اآلخر. 
3ـ حيقق التوازي إيقاعًا تكراريًا قائمًا على ما يأيت: 

أـ التجانس الصويت. 

بنية  بوصفها  اآلية  داخل  الكلمات  ترتيب  الترتيب:  ـ  ب 
مصغرة توازي هبذا الترتيب بنية أخرى مثلها جماورة هلا. وليس 
شرطًا أن يكون هذا الترتيب حنويًا أو صرفيًا أو بالغيًا، وإّنما 

يكون مؤتلفًا دالليًا أو منتظمًا صوتيًا. 
ج ـ االنتاج الداليل املستمر مع تغاير الصور. 

دـ  تقوم بنية التوازي على االحتجاج مع االستقصاء (استيفاء 
الصويت  املستوى  وصف احلاالت) وهذا كّله جيري مساوقًا مع 

(اإليقاع) بكل وسائله اليت يتشكل منها. 
هـ ـ التقارب بني الوحدات اللغوية، وبني التراكيب املتوازية. 
4ـ يقوم التوازي بعملية إيقاع صويت مبطن بالفكر، وهذا ما 
جنده متحققًا يف البىن املتوازية يف نصوص السرد الوصفي القرآين. 
اليت  اجلامعية  واألطاريح  الرسائل  فإّن  اطالعنا  حدود  يف 
النصوص  ونقدها  دراستها  يف  هلا  منهجًا  األسلوبية  من  اختذت 
مل تدرس التوازي حينما درست اجلوانب الصوتية يف النصوص 
إظهار  يف  أمهيته  من  الرغم  على  اهتمامها،  ُتِعرُه  ومل  املدروسة، 

التجانس الصويت وتقابل الكلمات وترتيبها داخل النص. 
عند استقرائنا الدقيق لآليات اليت ورد فيها التوازي ظهر لنا 
أن هناك عدة أنواع من التوازي، حبسب العناصر املتوازية، ميكن 

تقسيمها يف عّدة مستويات هي:
1ـ توازي عنصرين متساويني يف القيمة (توازي القيمة) 

قال تعاىل: 
اَر لَِفي َجِحيٍم)(1)  (ِإنَّ اأْلَْبَراَر لَِفي نَِعيٍم * َوِإنَّ اْلُفجَّ

تشري لفظتا (األبرار) و(الفجار) إىل الناس، والناس متساوون 
متكافئون يف االنسانية، فالرب إنسان، والفاجر إنسان، وهذه هي 
عالقة التشابه والتساوي يف القيمة. أّما التضاد يف هاتني البنيتني 
املتوازيتني فقد ظهر من خالل لفظيت (األبرار) و(الفجار) و(نعيم) 
و(جحيم). وحقق التوازي إيقاعًا صوتيًا بوساطة تكرار احلرف 
املشّبه بالفعل (إّن)، املكّون من اهلمزة املجهورة الشديدة والنون 
ذي الغّنة املجهور، إذ أحدث تكرار هذين احلرفني صوتًا عاليًا 
شديدًا وُغّنة مؤثرة يف املتلقي مبقدار أربع حركات مع بداية كل 
تركيب من التركيبني املتوازيني، أّما تكرار الم التوكيد مع حرف 
اجلر املتكون من تفاعل الالم برخاوته واستفاله مع الفاء برخاوته 

(1) االنفطار 13 ـ 14. 

إيقاعًا  حقق  فقد  واستفاله  برخاوته  الياء  مع  ومهسه،  واستفاله 
متميزًا هبدوئه ومهسه، مّما جيعل التركيب ينتهي بصوت مهموس 
هادئ، بعد أن بدأ بصوٍت عاٍل، وهذا األمر حيقق تشاهبًا وتضادًا 
حىت على مستوى الصوت، وهذان مها املبدآن اللذان يقوم عليهما 

التوازي كما أشرنا سابقًا.
امتاز التركيبان باختالفهما من حيث الداللة، فالتركيب األول 
التركيب  داللة  كانت  على حني  األبرار،  للمؤمنني  ترغيب  فيه 
الثاين هي الترهيب للكفار والفجار. وقد حقق هذا األمر اختالفًا 
يف الصورتني، إذ أشارت األوىل إىل نعيم اجلنان، وأشارت الثانية 
إىل عذاب اجلحيم ويف ذلك إنتاج داليل مستمر، مع تنّوع الصور 

املتمظهرة من خالل التركيبني املتوازيني. 
يف مطلع سورة االنشقاق جند توازي القيمة يتجلى يف قوله 

تعاىل: 
اأْلَْرُض  َوِإَذا  َوُحقَّْت *  ِلَربَِّها  َوَأِذَنْت  اْنَشقَّْت *  َماُء  السَّ (ِإَذا 
ْت)(2)، فقد حصل التوازي بني التركيبني إذا السماُء انشقَّت//  ُمدَّ

وإذا األرُض ُمّدْت. 
قام هذا التوازي بوصف ما سيقع على السماء واألرض يف 
يوم القيامة، ومتّيز بترتيبه الدقيق، وتقابل كلماته، وبتناسقه الصويت 
إذ أسهم تكرار أداة الشرط (إذا) وبوساطة تفاعل اهلمزة املجهورة 
الشديدة املنفتحة مع الذال املجهور املنفتح مع األلف املجهور الشديد 
املنفتح يف إعطاء التركيبني، عند بدء النطق هبما، صوتًا عاليًا وشّدة 
وانفتاحًا يتناسب مع هول احلدث وشّدته، وقوة تأثريه، كما أشار 
حرف التاء الساكن املتمّيز هبمسه واستفاله إىل السكون واهلدوء 

الذي حيصل بعد هناية فعلي الشّق واملّد. 
يقع  القيامة،  املتوازيتان مشهدين من مشاهد  البنيتان  تصّور 
األول منهما على السماء حينما تنشق بعد االلتئام، وتنفصل عن 
بعد دّك اجلبال  تنبسط  الثاين على األرض حينما  املجرة، ويقع 
أنّها  يعين  وهذا  فيها،  كثبان  ال  اليت  كالصحراء  فتصري  ونسفها، 
إّن  مطلقًا(3).  بناء  تّلة وال  فيها جبل وال  يبقى  ُتسّوى حبيث ال 
هذين املشهدين ميثالن استباقًا زمنيًا حلدثني مهمني من أحداث 

يوم القيامة، أسهم التوازي يف تصويرمها تصويرًا دقيقًا. 
2ـ توازي عنصر من تكوين تام مع عنصر مغاير. 

ومثاله قوله تعاىل: 
َماُء َمْورًا * َوَتِسرُي اْلِجَباُل َسْيرًا)(4)  (َيْوَم َتُموُر السَّ

اجلبال هي تكوين مغاير للسماء، فهي عبارة عن كتل من 
احلجارة مبختلف أنواعها وتكويناهتا، كما أّنها ثابتة على األرض، 

(2) االنشقاق 1 ـ 3. 
(3) ينظر: الجديد في تفسير القرآن 7/ 338. 

(4) الطور 9 ـ 10. 
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بقوله: ((يكفيين من لغتكم هذه االسم والفعل واحلرف، فإّني أتبّلغ 
هبذا القدر إىل أغراض قد هّذبتها يل يونان))((1)) فرّد أبو سعيد: 
((أخطأت؛ ألّنك يف هذا االسم والفعل واحلرف فقري إىل رصفها 
وبنائها على الترتيب الواقع يف غرائز أهلها))((2)). ولعّل السريايف 
كان يدرك متام اإلدراك أّن ترتيب الكلمات يف العربية ليس كّل 
شيء يف فهم تراكيبها فأردف قوله السابق بقوله: ((وكذلك أنت 
حمتاج بعد هذا إىل حركات هذه األمساء واألفعال واحلروف، فإن 
اخلطأ والتحريف يف احلركات كاخلطأ أو الفساد يف املتحركات، 

وهذا باب أنت وأصحابك ورهطك عنه يف غفلة))((3)) 
بناًء على ما تقدم ميكننا القول: بأّن اللغة ليست جمرد كلمات 
مرصوفة ال جيمع بينها نظام معّين، وإّنما هي جمموعة من العالقات. 
فعند استخدامنا لّلغة نعمد إىل اختيار الكلمات، مّث نؤّلف بينها يف 
هيئات تركيبية حمكومة ومنضبطة بقواعد خاصة. وهذه التراكيب 
هي ما نطلق عليه تسمية (اجلمل). فاأللفاظ وهي مفردة ال تفيد 
معًنى، وإّنما تكتسب املعىن حني ينظم بعضها إىل بعض يف مجل 
مركبة تركيبًا صحيحًا ((4)). ويف ذلك يقول عبد القاهر اجلرجاين: 
((واأللفاظ ال تفيد حّتى تؤلف ضربًا خاصًا من التأليف، ويعمد 
هبا إىل وجه دون وجه من التركيب والترتيب، فلو أّنك عمدت 
إىل بيت شعر أو فصل نثر فعددت كلماته عدًا كيف جاء واتفق، 
وأبطلت نضده ونظامه الذي بين عليه، وفيه أفرغ املعىن وأجري، 
وغّيرت ترتيبه الذي خبصوصيته أفاد كما أفاد، وبنسقه املخصوص 

أبان املراد حنو أن تقول يف: 
قفا نبِك من ذكرى حبيٍب ومزِنِل
مزنل قفا ذكرى من نبك حبيب

وأسقطت  نَعم  اهلذيان،  حمال  إىل  البيان  كمال  من  أخرجته 
نسبته من صاحبه، وقطعت الرحم بينه وبني ُمنشئه، بل أَحْلَت أن 
يكون له إضافة إىل قائل، ونسب خيتص مبتكلم، ويف ثبوت هذا 

أمين وأحمد  التوحيدي، تحقيق: أحمد  أبو حيان  (1) اإلمتاع والمؤانسة، 
الزين، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، 1/ 115. 

(2) نفسه 1/ 115. 
(3) نفسه 1/ 115. 

(4) ينظر: علم اللغة بين التراث والمعاصرة، 191. 

األصل ما تعلم به أن املعىن الذي لُه كانت هذه الكلم بيت شعر، 
أو فصل خطاب، هو ترتيبها على طريقة معلومة وحصوهلا على 

صورة من التأليف خمصوصة))((5)). 
من جهة ثانية فإّن الداللة التركيبية ترتبط مبفهوم الفائدة، وال 
تتحقق هذه الفائدة إال بائتالف الكالم، وضّم بعضه إىل بعض على 
وجه من الوجوه النحوية الصحيحة، فحني يعّبر منتج النص عن 
مقصٍد معني من مقاصده، فإّنه يقوم بإجياد عالئق متساوقة بني 
الكلمات؛ لكي حيقق هدفه يف إيصال رسالته وإبالغها وإفهامها 
ما  فإذا  ألفكاره  وموّصاًل  يراه صحيحًا  الذي  بالشكل  للمتلقي 
احنرف عن القواعد التركيبية الصحيحة يف لغته، فإّن إفهامية النص 
ستضمحل، وبالتايل سيضمحل فهم املتلقي لذلك النص، ونتيجة 

لذلك ستنعدم الفائدة املرجّوة للنص. 

المبحث األول

األسلوب الخربي

التوكيد  هي:  أساليب  ثالثة  على  املبحث  هذا  يف  سنركز 
والشرط والنفي؛ ألّن هذه األساليب قد متظهرت بشكل جلي يف 
بىن السرد الوصفي القرآين، كما أّنها حققت كثريًا من الدالالت 

اليت تنّوعت إحياءاهتا ومعانيها. 

1ـ التوكيد. 

اإلهلية  للشروط  خاضع  القرآين  النّص  إن  سبق:  فيما  قلنا 
املنتجة له، وتنقسم هذه الشروط على قسمني مها. 

أ ـ شروط فكرية. 
ب ـ شروط لغوية تركيبية. 

وألّن النص القرآين موّجه توجيهًا قصديًا، فإّن من مجلة أهدافه 
قيام احلجة على الناس والربهنة عليها بوسائل لغوية خمصوصة، 
وهذا األمر يتطّلب أعلى درجات اإلثبات والتوكيد، ولتحقيق هذه 

محمد  تحقيق:  الجرجاني،  القاهر  عبد  البيان،  علم  في  البالغة  أسرار   (5)
رشيد رضا، دار المطبوعات العربية، 2. 

جند يف هاتني البنيتني املتوازيتني أّن مثة عناصر متوازية ختتلف 
متحركة  كائنات حّية  عبارة عن  والفراش  فالناس  بعضها،  عن 
حتّلها احلياة، بينما اجلبال والعهن عبارة عن أشياء جامدة ساكنة 

ال حتّلها احلياة. 
أسهم التوازي يف حتقيق اإليقاع املتوازن بني اآليتني، وكان 
حلرف النون الذي تكرر مخس مرات أثره يف إظهار النغم اجللي، 
والسيما يف كلمة (الناس) إذ يتم التوقف عليه مبقدار أربع حركات، 
مع وجود الُغّنة، ويف كلمة (املنفوش) إذ يتم إخفاء النون يف الفاء 
الغّنة يف  اليت مقدارها أربع حركات. إّن وجود  الغّنة  مع وجود 
التركيبني املتوازيني ُيحدث نوعًا من التوازي الصويت عند التالوة، 
حبيث يفعل فعله يف املتلقي، وجيذب انتباهه للمتمّعن يف فحوى 
الصويت عن  الترجيع  القارئ فرصًة إلظهار  أّنه مينح  اآلية، كما 

طريق النغم الذي اعتمد عليه يف تالوته لآلية. 
من  رائعني  مشهدين  منحنا  اآليتني  يف  الداليل  اإلنتاج  إّن 
بالفراش  ويشبههم  الناس  يصّور  األول  فاملشهد  القيامة.  مشاهد 
باحثًا عن  اجتاه  يتجه يف كل  الذي  الفضاء،  املتطاير يف  املنتشر 
قوته، وعن مواقع سالمته، وقد يصطدم بالنار فيحترق فيها، وهكذا 
الذهول واحلرية  يعيشون  القيامة، عندما  يوم  يكون حال اخللق 
من غري  السالمة  عن  باحثني  وهناك،  هنا  فيتحركون  والرعب، 
وعي؛ لفخامة اهلول الذي يواجهونه يف مستقبل أمرهم، فيتساقط 
الكثري منهم يف النار، كما يتساقط الفراش فيها عندما يتجه إليها 
بالصوف  الثاين اجلبال ويشبهها  من دون شعور. ويصّور املشهد 
املندوف الذي تفّرقت أجزاؤه عن بعضها، وهذا هو حال اجلبال 
حينما ُتنسف وُتبس وُتدك، فتتحلل يف ذراهتا الصخرية والترابية 
وتتطاير يف الفضاء عندما تذروها الرياح. وهاتان صورتان يف غاية 
اهلول، توحيان بالتغيري الكبري الذي يتساقط فيه النظام الكوين؛ 
ليفسح املجال لعامل جديد، كان غيبًا يف الذهنية اإلنسانية، فتحّول 
مصريهم  ليواجهوا  فيه؛  ويتحركون  الناس،  يشاهده  حس  إىل 
فيما ينتظرهم فيه من مواقع وأوضاع، إذ حيدد لكل انسان هنايته 

اخلالدة يف اجلنة أو يف النار.(1). 
ومّما تقدم الكالم فيه، يظهر لنا أثر التوازي املهم واملتمّيز يف 
التجانس  على  القائم  اإليقاع  إظهار  ويف  الصويت،  اجلانب  إبراز 
البىن  داخل  الكلمات  ترتيب  ويف  النغمي،  والتناسق  الصويت، 
املتوازية، فضاًل عن قيامه بعملية اإلنتاج الداليل املستمر مع تعدد 
الصور وتنّوعها تنّوعًا جيذب املتلقي، وحيّثه على التأمل يف آيات 

اهلل سبحانه وتعاىل. 

(1) ينظر: من وحي القرآن 24/ 446. 

الفصل الثالث 

رد الَوصفي الّلسانية الت بىن السَّ تشكُّ
املبحث األول: األسلوب اخلربي. 
املبحث الثاين: األسلوب اإلنشائي.
املبحث الثالث: الظواهر التركيبية.

توطئة 

وتقوم  فنيًا،  النص  يف  اللسانية  املادة  تستثمر  األسلوبية  إّن 
املتعددة، ومن  املادة، عرب متظهراهتا  بعملية رصد تشكالت هذه 
مّث حتللها على وفق الكيفيات والغايات املتبعة يف نظمها وتركيبها، 

مبعىن أنّها تقوم بعملية استرداد مقاصد منتج النص. 
يقوم منتج النص بنظم كالمه بكيفية خاصة وبقصدية وهدف 
بعالقات حنوية  الكلمات  فيه  معينني، وعلى منوال حمدد ترتبط 
معينة؛ كي يتسىن له أن يعّبر عن غرضه، وميّكن متلقيه من فهمه 
اعتمادًا على القرائن اليت تعينه على اإلفصاح عن مقصوده. وهذه 
القرائن يدركها املنتج، ويستعني هبا يف صياغة نّصه بطريقة جتعل 

هذا النص قادرًا على حتقيق اإلفهام والفهم. 
إّن الكلمات تدل على معاٍن معجمية أو قواعدية أو مها معًا، 
وإّن ائتالف بعضها ببعضها اآلخر ينشأ عنه معاٍن جديدة، ولذا ال 
ميكن القول: بأن الداللة التركيبية هي الداللة الناشئة عن جمموع 
إنّها تشتمل  بل  الكلمات فحسب،  اجلزئية، أي داللة  الدالالت 
على هذه الدالالت وزيادة. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: 
السؤال  الزيادة؟ وسنحاول اإلجابة عن هذا  تلك  تأيت  أين  من 
بوساطة املوازنة بني إحدى اجلمل صحيحة السبك، وما يساويها 
كمّا من الكلمات املنفصلة اليت ينقصها تعّلق بعضها ببعض على 
وجه من الوجوه املألوفة يف اللغة العربية؛ كي نتأكد أّن الداللة 

التركيبية ال تقتصر على جمموع دالالت األجزاء فقط. 
أ ـ يقرأ حممٌد القرآن بصورٍة جّيدة ورائعة. 

ب ـ ورائعة حممد جّيدة القرآن بصورة يقرأ. 
فباملوازنة بني (أ) و(ب) نلحظ أن الداللة املفهومة من اجلملة 
األوىل ختتلف عّما ُيفهم من الكلمات املنفصلة املرتبة على النحو 
الذي هي عليه يف (ب)؛ ألّن اجلملة األوىل تشتمل، فضاًل عن 
معاين األجزاء املتكّونة منها، على داللة تركيبية تظهر بوساطة 

ترتيب الكلمات بشكل صحيح ((2)). 
ويؤكد صحة الكالم املتقّدم ما ذهب إليه أبو سعيد السريايف 
يف رّده على مّتى بن يونس، حني بادر األخري، يف مناظرة هلما، 

(2) ينظر: وصف اللغة العربية دالليًا، محمد محمد يونس علي، منشورات 
جامعة الفاتح، 1993م، 271. 
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َتْبِديَل ِلَكِلَماِت اهللَِّ َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم) ((1))، فقد أكد اخلالق 
عظمة فوز هؤالء املؤمنني بوساطة الضمري (هو). ويف آية أخرى 
يقول تعاىل: (َذِلَك ِبَأنَّ اهللََّ ُهَو اْلَحقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو 
الضمري (هو)  ((2))، فقد تكرر  اْلَكِبرُي)  اْلَعِليُّ  ُهَو  َوَأنَّ اهللََّ  الَْباِطُل 
ثالث مرات، وبذلك محل جانبًا دالليًا متنوعًا، وتوكيدًا متكررًا، 
كان القصد منه يف املّرة األوىل تأكيد أّن اهلل تعاىل هو اخلالق احلق 
إلٍه غريه  كّل  ان  هو  الثانية  القصد يف  كان  األوحد، على حني 
يدعوه الناس هو الباطل، فيما كان القصد يف املرة الثالثة بأّن اهلل 
خمتص بالعلو فهو العلي الكبري الذي ال يعلوه عاٍل وال يكربه كبري. 
ورد التوكيد بضمري الفصل للمؤنثة الغائبة (هي) يف مثاين آيات 
القرآين منها آيتان فقط مها قوله  الوصفي  السرد  وكانت حصة 
ْنَيا * َفِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي  تعاىل: (َفَأمَّا َمْن َطَغى * َوآَثَر اْلَحَياَة الدُّ
اْلَمْأَوى * َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى * َفِإنَّ 
اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى) ((3))، فقد ورد الضمري األول يف مقام الترهيب 
الدنيا على  احلياة  يؤثر  اجلحيم هي هناية كل طاٍغ  أّن  أّكد  إذ 
اآلخرة، وورد الضمري الثاين يف مقام الترغيب، إذ أّكد أّن اجلنة 
هي جزاء كّل من خاف رّبه، وكبح مجاح نفسه األّمارة بالسوء 

وهناها عن هواها وشهواهتا. 
كان التوكيد بضمري الفصل (هم) هو األكثر ورودًا يف القرآن 
الكرمي ((4)) ويف بىن السرد الوصفي القرآين، فنراه يقوم بوظيفته يف 
تأكيد مضامني اآليات القرآنية اليت يتمظهر فيها، فقد ورد يف سبعني 
آية يف عموم القرآن الكرمي، وكان نصيب آيات السرد الوصفي 
املستوى  حول  كّلها  متحورت  آية  وأربعني  اثنتني  منها  القرآين 
األول من مستويات السرد الوصفي، وهو الترغيب والترهيب مّما 
شّكل ظاهرة أسلوبية مهمة يف نصوص هذا املستوى. قال تعاىل: 
َعَلْيِهْم  اهللَُّ  َيِحيَف  َأْن  َيَخاُفوَن  َأْم  اْرَتاُبوا  َأِم  َمَرٌض  ُقُلوبِِهْم  (ِفي 
ِإَذا  اْلُمْؤِمِننَي  َقْوَل  َكاَن  ِإنََّما  اِلُموَن *  الظَّ ُهُم  ُأولَِئَك  َبْل  َوَرُسوُلُه 

(1) يونس 64. 
(2) الحج 62. 

(3) النازعات 37 ـ 41. 
(4) ينظر: أساليب التوكيد في القرآن الكريم، عبد الرحمن المّطردي، الدار 

الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن، ليبيا، ط1، 1986، 348. 

ُدُعوا ِإَلى اهللَِّ َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بَْيَنُهْم َأْن َيُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َوُأولَِئَك 
ُهُم اْلُمْفِلُحوَن * َوَمْن ُيِطِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْخَش اهللََّ َوَيتَّْقِه َفُأولَِئَك 
اْلَفاِئُزوَن) ((5))، فقد قام الضمري (هم) بتأكيد ظلم الكافرين  ُهُم 
املعرضني عن اهلل ورسوله يف اآلية األوىل، فيما كانت وظيفته يف 
اآليتني التاليتني تأكيد فالح املؤمنني الذين يطيعون اهلل ورسوله 

باتباع أوامرمها واجتناب نواهيهما وجناحهم وفوزهم. 
نصوص  يف  واضح  بشكل  ظهرت  أخرى  توكيدية  بنية  مّثة 
(وصف  القرآين  الوصفي  السرد  مستويات  من  الثاين  املستوى 
قدرة اهلل تعاىل وآياته يف الكون)، فقد أسلفنا احلديث بأّن واحدًة 
من خصوصيات هذا املستوى هي وصف آيات اهلل يف الكون يف 
نصوص تنتهي على شاكلة قوله تعاىل: (ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة) وقوله: 

(ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلياٍت). 
احتوت هذه النصوص على (إّن) والم التوكيد، وكان قصد 
زيادة  هو  النصوص  هذه  يف  مؤكدين  وجود  من  تعاىل  اخلالق 
الناس عّلهم ال  التأكيد، وتقرير آيات اهلل تعاىل وإظهارها أمام 
ينكروهنا ويؤمنون بوساطة مشاهدهتم ومعايشتهم هلا فهي دالئل 
واضحة على حكمة اخلالق وقدرته يف تسيري هذا الكون، وبالتايل 
فإّن ربًا هذه هي آياته يستحق من الناس عبادته وتقديسه وشكر 
آالئه عليهم. قال تعاىل: (َأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى اأْلَْرِض َكْم َأْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن 
ُكلِّ َزْوٍج َكِرمٍي * ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْؤِمِننَي) ((6)). 
َماِء َما ُيْمِسُكُهنَّ ِإالَّ  َراٍت ِفي َجوِّ السَّ ْيِر ُمَسخَّ (أََلْم َيَرْوا ِإَلى الطَّ

اهللَُّ ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن) ((7)). 
من أساليب التوكيد املهمة التوكيد باملصدر (املفعول املطلق)، 
فقد ظهر هذا النوع على امتداد القرآن الكرمي، إال أّن ظهوره يف بىن 
السرد الوصفي القرآين كان حيمل نوعًا من اخلصوصية، وبالتايل 
يشّكل منبهًا أسلوبيًا مهمًا، فقد جذب انتباهي أن التوكيد باملصدر 
يأيت متساوقًا جبمل متتابعة ملرتني أو ثالث مرات يف الغالب، إذ 
يؤكد الفعل األول مبصدره، ويؤكد الفعل الثاين مبصدره، وهكذا 

(5) النور 50 ـ 52. 
(6) الشعراء 7 ـ 8. 

(7) النحل 79. 

الدرجات فإّن مبدع النص القرآين سيتجه إىل استخدام أساليب 
ومنها  ـ  األساليب  هذه  كانت  وقد  والقسم.  والشرط  التوكيد 
التوكيد ـ ترد بشكل تصاعدي؛ بقصد التأثري يف املتلقي، وحتقيق 

الداللة الوظيفية القائمة على اإلفهام واإلقناع والتأثري. 
والقصد من التوكيد تأكيد املعىن ومتكينه يف نفس املتلقي، وهو 
على نوعني كما قال ابن السراج: ((إّما توكيد بتكرير االسم، وإّما 

أن يؤكد مبا حييط به. 
األول: وهو تكرير االسم: اعلم أّنه جييء على ضربني: ضرٌب 
يعاد فيه االسم بلفظه، وضرب يعاد معناه. فأّما ما يعاد بلفظه فنحو 

قولك: رأيت زيدًا زيدًا...
بزيٍد  بلفٍظ آخر، حنو قولك: مررت  املعىن  الثاين: هو إعادة 

نفسِه، وبكم أنفسكم...
كّلهم،  القوم  وجاءين  أمجعون،  القوم  جاءين  الثاين:  الضرب 

وجاؤوين أمجعون وكّلهم، وإّن املال لك أمجع وأكتع...))((1)). 
مواضع  ((يف  النحاة  التوكيد ذكرها  تفيد  أبواب أخرى  ومّثة 
متفرقة من دراساهتم، منها التأكيد بـ(إّن) و(أّن) والم االبتداء...
ومنها التأكيد بزيادة احلروف أو األمساء، أو األفعال، ومنها التأكيد 
باملصادر يف املفعول املطلق، ومنها التأكيد بنوين التوكيد اخلفيفة 

والثقيلة. وكذلك التأكيد بالقسم وغري ذلك مّما أّكدوا به))((2)). 
ظهر التوكيد بشكل واضح يف نصوص السرد الوصفي القرآين، 
التوكيد  تفتتح حبرف  النصوص  الكاثرة من هذه  الكثرة  وكانت 
(إّن) مّما شّكل ظاهرة أسلوبية مهيمنة حنو قوله تعاىل: (ِإنَّ اهللََّ ال 
((3)) وقوله: (ِإنَّ  َماِء)  السَّ اأْلَْرِض َوال ِفي  َعَلْيِه َشْيٌء ِفي  َيْخَفى 
الَِّذيَن َكَفُروا َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم َأْمَوالُُهْم َوال َأْوالُدُهْم ِمَن اهللَِّ َشْيئًا) ((4)) 
ُر اْلُمْؤِمِننَي) ((5)).  وقوله: (ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي لِلَِّتي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبشِّ
ومل يقتصر ظهور (إّن) يف بداية النصوص، بل تكرر يف كثري منها؛ 
زيادة يف توكيدها وتقرير مضامينها. ومن ذلك قوله تعاىل: (ِإنَّ اهللََّ 
اِلَحاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها  ُيْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
اأْلَْنَهاُر ِإنَّ اهللََّ َيْفَعُل َما ُيِريُد) ((6)) وقوله: (ِإنَّ ِإلَْيَنا ِإَيابَُهْم * ُثمَّ ِإنَّ 
َعَلْيَنا ِحَسابَُهْم)((7)) ففي اآلية األوىل يؤكد الباري ترغيبه املؤمنني 
بإدخاهلم يف جنات اخللد، مّث يؤكد قدرته على فعل ما يشاء زيادًة 
يف ترغيبهم، ويؤكد يف النص الثاين ترهيبه من توىل وكفر بأّن 

(1) األصول في النحو، ابن السراج، تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلي، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405هـ ـ 1985م، 2/ 19 ـ 20. 

(2) نظرية المعنى في الدراسات النحوية، الدكتور كريم حسين ناصح، دار 
صفاء للنشر والتوزيع، عّمان، ط1، 1427هـ ـ 2006م، 378. 

(3) آل عمران 5. 
(4) آل عمران 116. 

(5) اإلسراء 9. 
(6) الحج 14. 

(7) الغاشية 25 ـ 26. 

مرجعه إليه تعاىل مهما طال به العمر، وحسابه عليه، وليس على 
غريه؛ إمعانًا يف إشاعة جٍو من الترهيب املخيف. 

كانت  بل  اهلمزة،  املكسورة  (إّن)  على  التوكيد  يقتصر  مل 
تعاضدها (أّن)املفتوحة اهلمزة، وكذلك املخففة؛ وذلك لزيادة قوة 
َأْقَوُم  ِهَي  لِلَِّتي  َيْهِدي  اْلُقْرآَن  َهَذا  (ِإنَّ  تعاىل:  قوله  التوكيد حنو 
اِلَحاِت َأنَّ لَُهْم َأْجرًا َكِبريًا *  ُر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ َوُيَبشِّ
َوَأنَّ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة َأْعَتْدنَا لَُهْم َعَذابًا أَلِيمًا) ((8))، وقوله: 
اِلَحاِت َيْهِديِهْم َربُُّهْم ِبِإميَانِِهْم َتْجِري  (ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ِمْن َتْحِتِهُم اأْلَْنَهاُر ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم * َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ 
َوَتِحيَُّتُهْم ِفيَها َسالٌم َوآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد هللَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي) ((9))، 
إذ اشتركت (إّن) و(أّن) يف توكيد النص األول، واشتركت (إّن) 
و(أْن) يف توكيد النص الثاين. ومن اجلدير بالذكر أّن هذا احلرف 
يأيت على أربعة أوجه: ((التشديد والتخفيف وكسر اهلمزة وفتحها، 
يقتضيه  اقتضاء تركييب ال  والثاين  الوجهني األول  فيترتب على 
أي من الوجهني اآلخرين، ولكّنها يف األوجه األربعة تفيد معًنى  

واحدًا هو التوكيد. 
تدخل هذه األداة على اجلملة املكّونة من املبتدأ واخلرب يف 
إطار من أطر اجلملة التوليدية، فيجري يف املبتدأ تغيري يف احلركة 
على آخره تسّمى حركة اقتضاء وظيفتها إقامة خط سالمة املبىن، 
وال دور هلا يف املستوى الداليل وإّنما الدور لألداة نفسها، إذ إنّها 
تنقل اجلملة من مجلة خربية من الضرب األول إىل مجلة خربية 
تلقى على مسع من هو على درجة من التردد يف تقبل اخلرب))((10)). 
الوصفي  السرد  نصوص  على  املهيمنة  التوكيدية  البىن  من 
القرآين التوكيد بضمري الفصل، فقد جاء هذا التوكيد يف القرآن 
للمذكر  الفصل  ضمري  منها  الضمائر  من  عدد  بوساطة  الكرمي 
الغائب (هو)، وضمري الفصل للمؤنثة الغائبة (هي)، وضمري الفصل 
جلمع املذكر الغائب (هم) وضمري الفصل للمتكلم (أنا)، وضمري 
الفصل جلماعة املتكلمني (حنن)، وضمري الفصل للمفرد املخاطب 
خصوصيات  من  أّن  إىل  سبق  فيما  أشرنا  قد  كنا  وملَّا  (أنت)، 
تعاىل ووصف  اهلل  قدرة  القرآين وصف  الوصفي  السرد  نصوص 
حال املؤمنني والكفار وعامة الناس واألشياء بضمري الغائب، فإنّنا 
سوف نركز دراستنا للتوكيد بضمائر الفصل على األنواع الثالثة 
األوىل من الضمائر املارة الذكر وهي: (هو) و(هي) و(هم)، فيما 
سنترك األنواع األخرى؛ ألنّها ال تدخل يف صلب موضوع حبثنا. 

تعاىل يف  قوله  (هو)  الفصل  بضمري  أّكدت  اليت  اآليات  من 
ْنَيا َوِفي اآْلِخَرِة ال  اْلَحَياِة الدُّ ترغيب املؤمنني: (لَُهُم الُْبْشَرى ِفي 

(8) اإلسراء 9 ـ 10. 
(9) يونس 9 ـ 10. 

(10) أسلوب التوكيد اللغوي في منهج وصفي في التحليل اللغوي، الدكتور 
خليل أحمد عمايرة، دار الفكر للنشر والتوزيع، عّمان، األردن، 13. 
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4ـ أّما: وردت يف ثالثني موضعًا. 
5ـ إْن: وردت يف مخسة وعشرين موضعًا. 

6ـ لوال: مرة واحدة. 
7ـ أينما: مرة واحدة. 

8ـ ما: مرة واحدة. 
الشرط  أدوات  قمنا هبا حول  اليت  لنا من اإلحصائية  يتبني 
يف نصوص السرد الوصفي القرآين أّن مّثة أدوات مل تظهر يف هذه 
النصوص على حني جندها قد ظهرت يف النصوص األخرى من 
الكتاب العزيز، ومن هذه األدوات: (أي) و(حيثما). كما يتبني لنا 
للعاقل كانت  (َمْن) واليت تكون شرطًا  الشرط اجلازمة  أداة  أّن 
أكثر األدوات حضورًا، ولعّل السبب يف ذلك هو أنّها ترد يف مقام 
وصف أحوال املؤمنني والكافرين يف نصوص الترغيب والترهيب، 
مّما شّكل ظاهرة أسلوبية ممّيزة، إذ ظهرت هذه األداة يف األعّم 
األغلب يف نصوص املستوى األول من نصوص السرد الوصفي 
القرآين. ومن ذلك قوله تعاىل: (َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنَها 
يَِّئاِت ِإالَّ َما َكاُنوا  يَِّئِة َفال ُيْجَزى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّ َوَمْن َجاَء بِالسَّ

َيْعَمُلون) ((1)) 
(َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآْلِخَرِة َنِزْد َلُه ِفي َحْرِثِه َوَمْن َكاَن ُيِريُد 

ْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَما َلُه ِفي اآْلِخَرِة ِمْن َنِصيٍب) ((2))  َحْرَث الدُّ
من جانب آخر فقد رأينا ظاهرة أسلوبية أخرى تتجلى يف 
أكثر النصوص اليت وردت فيها (َمْن) الشرطية، اال وهي تكرار 
غرض  يكون  ما  غالبًا  متتابعتني  مجلتني  مرتني يف  الشرط  أداة 
األوىل ترغيب املؤمنني ويكون غرض الثانية ترهيب الكافرين، 
ولعّل قصد مبدع النص القرآين ـ فيما نرى واهلل أعلم ـ هو عقد 
مقارنة أمام املتلقي، وتصوير هذه املقارنة يف صورتني متقابلتني 
بوساطة اجلمل الشرطية املتتابعة؛ ليتسىن لقارئ القرآن وسامعه 
الشر،  ومتييز جانب اخلري من جانب  القرآنية،  الصور  التأمل يف 
وبالتايل ليختار طريق اخلري، ويترك طريق الكفر والشر. قال تعاىل: 
(ِتْلَك ُحُدوُد اهللَِّ َوَمْن ُيِطِع اهللََّ َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري 

(1) القصص 84. 
(2) الشورى 20. 

ِمْن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيم * َوَمْن َيْعِص 
اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه نَارًا َخاِلدًا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنٌي) 

 ((3))
َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه ِلإِلْسالِم َوَمْن ُيِرْد َأْن  (َفَمْن ُيِرِد اهللَُّ َأْن 
َماِء َكَذِلَك  عَُّد ِفي السَّ ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدَرُه َضيِّقًا َحَرجًا َكَأنََّما َيصَّ

ْجَس َعَلى الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن) ((4))  َيْجَعُل اهللَُّ الرِّ
جاء ورود أداة الشرط غري اجلازمة (إذا) باملرتبة الثانية من 
حيث الكثرة، واألصل فيها أن تدخل على املتيقن وقوعه أو الكثري 

الوقوع ((5)) 
فمن املتيقن وقوعه قوله تعاىل: 

وِر َفال َأْنَساَب بَْيَنُهْم َيْوَمِئٍذ َوال َيَتَساَءُلوَن)  (َفِإَذا نُِفَخ ِفي الصُّ
 ((6))

(ِإَذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة * لَْيَس ِلَوْقَعِتَها َكاِذَبٌة) ((7)) 
ومن الكثري الوقوع قوله تعاىل: 

(ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ُذِكَر اهللَُّ َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم َوِإَذا ُتِلَيْت 
ُلوَن) ((8))  َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتُهْم ِإميَانًا َوَعَلى َربِِّهْم َيَتَوكَّ

ظهرت (إذا) يف الكثري من نصوص املستوى الثالث (وصف 
املشهد  تصوير  يف  أسهمت  وقد  ومشاهده)،  القيامة  يوم  أحوال 
األخروي، وامنازت بأنّها جّزأت هذا املشهد البانورامي الواسع يف 
مشاهد متعددة ومتساوقة مع بعضها، فكل مشهد من هذه املشاهد 
اليوم املوعود، ومن اجتماع هذه  يصّور حدثًا من أحداث ذلك 
املشاهد يتكون املشهد الرئيس الذي يصف أحداث يوم القيامة 
كما أّن دخوهلا يف نسيج هذه النصوص حّول زمنها املاضي إىل 
مستقبل، وبالتايل فإّن واحدة من وظائفها هي حتقيق االستباق 

(3) النساء 13 ـ 14. 
(4) األنعام 125. 

(5) ينظر: دراسات ألسلوب القرآن، محمد عبد الخالق عضيمة، دار الحديث 
للنشر والتوزيع القاهرة، 1425هـ ـ 2004م، 1/ 152، وينظر: معاني 

النحو 4/ 450. 
(6) المؤمنون 101. 
(7) الواقعة 1 ـ 2. 

(8) األنفال 2. 

تتتابع اجلمل املؤكدة واحدة تلو األخرى، واهلدف من ذلك كّله 
إفهام املتلقي وتقرير املعىن يف ذهنه. 

مّثة مسة أخرى هلذا النوع من التوكيد، وهي أّن أغلب نصوصه 
قد جتّلت يف املستوى الثالث من مستويات السرد الوصفي القرآين 
(وصف أحوال يوم القيامة ومشاهده). ولعّل هذا املستوى حيتاج 
إىل التوكيد بشكل مستمر؛ ألّنه يصف أشياء مل يألفها االنسان ومل 
يَرها يف حياته، كما أّنه يشّكل استباقًا ألحداث يوم القيامة. قال 
َفَوْيٌل  اْلِجَباُل َسْيرًا *  َماُء َمْورًا * َوَتِسرُي  َتُموُر السَّ تعاىل: (َيْوَم 

وَن ِإَلى نَاِر َجَهنََّم َدّعًا) ((1)).  ِبنَي * َيْوَم ُيَدعُّ َيْوَمِئٍذ لِْلُمَكذِّ
ِت اْلِجَباُل َبّسًا) ((2)). ِت اأْلَْرُض َرّجًا * َوُبسَّ (ِإَذا ُرجَّ

(َوَكَأيِّْن ِمْن َقْرَيٍة َعَتْت َعْن َأْمِر َربَِّها َوُرُسِلِه َفَحاَسْبَناَها ِحَسابًا 
ْبَناَها َعَذابًا ُنْكرًا) ((3)). َشِديدًا َوَعذَّ

وِر نَْفَخٌة َواِحَدٌة * َوُحِمَلِت اأْلَْرُض َواْلِجَباُل  (َفِإَذا نُِفَخ ِفي الصُّ
ًة َواِحَدًة) ((4)). َتا َدكَّ َفُدكَّ

من السمات األسلوبية املهمة يف بعض النصوص اليت يرد فيها 
التوكيد، مسة التوكيد املتراكم واملتصاعد بشكل تدرجيي، وصواًل 
قوله  ذلك  ومن  وتوكيدها.  والكربى  املهمة  القضايا  إثبات  إىل 
تعاىل: (َواْلَعاِدَياِت َضْبحًا * َفاْلُموِرَياِت َقْدحًا * َفاْلُمِغرَياِت ُصْبحًا 
* َفَأَثْرَن ِبِه نَْقعًا * َفَوَسْطَن ِبِه َجْمعًا * ِإنَّ اإْلِْنَساَن ِلَربِِّه َلَكُنوٌد * 
َوِإنَُّه َعَلى َذِلَك َلَشِهيٌد * َوِإنَُّه ِلُحبِّ اْلَخْيِر َلَشِديٌد)((5)) وإذا ما رمسنا 
هذه اجلمل التوكيدية املتتابعة يف داّلة رياضية تصاعدية فإّن القصد 

من هذا التوكيد التصاعدي سيتضح أكثر فأكثر. 
 املتغّير 

 األثر الفين 
 وإّنه حلّب اخلري لشديد 8 

 وإّنه على ذلك لشهيد 7
 إّن االنسان لربه لكنود 6 

 فوسطن به مجعا 5
 فأثرن به نقعًا 4 

 فاملغريات صبحًا 3
 فاملوريات قدحًا 2 
 والعاديات ضبحا 1 

الثابت 
األثر الفكري 

(1) الطور 9 ـ 13. 
(2) الواقعة 4 ـ 5. 

(3) الطالق 8. 
(4) الحاقة 13 ـ 14. 
(5) العاديات 1 ـ 8. 

التوكيد التصاعدي املتدرّج 
محل هذا التوكيد التصاعدي املتدّرج مقاصد عّدة ودالالت، 
فلم يكن هدفه جمرد سرد حال اإلنسان ووصفه، وإمنا كان اهلدف 
وترسيخ  املتلقي،  على  املتصاعد  النفسي  الضغط  توليد  هو  منه 
النفسي يزداد كّلما ازداد  املعىن يف األذهان وتأكيده؛ ألّن األثر 
عدد املؤكدات اليت متارس ضغطًا على فهم املتلقي؛ إحياًء بأمهية 
املوضوع املراد احلديث عنه وثبوته وقوته، وأّن هذه التوكيدات 
املتعددة بالقسم وبتكرار احلرف املشّبه بالفعل (إّن) ثالث مرات، 
وبتكرار (الم التوكيد) ثالث مرات قامت بعملية احتجاج وبرهنة 
على قدرة الباري ومعرفته الدقيقة خلبايا هذا اإلنسان، واستبطانه 
خلفايا نفسه اجلاحدة، والشاهدة على جحودها، فهو تعاىل خالق 

هذا الكائن وهو العامل بكل صغرية وكبرية عنه.
2ـ الشرط 

معىن الشرط ((أن يقع الشيء لوقوع غريه، أي يتوقف الثاين 
على األول. فإذا وقع األول وقع الثاين))((6)). وهو من األساليب 
املهمة اليت أسهمت يف تشكيل تراكيب بىن السرد الوصفي القرآين، 
عليها  والربهنة  الناس،  على  احلجة  قيام  أهدافه  من  كان  وقد 
بوساطة معاين أدواته اجلازمة وغري اجلازمة، اليت تنّوعت مداليلها 
وقامت بدورها احليوي يف التأثري يف املتلقي واإلسهام يف إفهامه 
ومن مّث إقناعه حبقيقة ما يرد يف النص وأمهيته عن طريق فاعليتها 
والسياق الذي ترد فيه ضمن اآلية، واآلية ضمن السورة، لذلك 
فإنّنا نرى بأّنه ال جيوز التوهم بأّن عنصرًا ما ميكن تعويضه بعنصر 
آخر على سبيل االفتراض النحوي، فموقع كل عنصر ووظيفته 
مقدر قصديًا من مبدع النص. ومن هذه العناصر واألدوات، أدوات 

الشرط اليت حنن بصدد دراستها. 
مهمتني،  دالليتني  قيمتني  ميثل  الشرط  فإّن  تقدم  عّما  فضاًل 
بعضهما، ويرتبط هذا  القدرة على ربط مجلتني مع  أوالمها هي 
األمر مع قيمة تنّوع الزمن يف هذه اجلمل املترابطة. وثانيهما هي 
أّن التركيب الشرطي يرتبط، نتيجة املشروط عليه، هبدف الشارط 

وقصده، فإن حتقق اهلدف حتققت الغاية والنتيجة املتوخاة((7))
امنازت نصوص السرد الوصفي القرآين بظهور عدد من أدوات 

الشرط دون غريها، وقد ظهرت حسب كثرهتا كاآليت: 
1ـ َمْن: وكانت من أكثر أدوات الشرط ورودًا، فقد ظهرت 

يف مائة وعشرة مواضع. 
2ـ إذا: إذ وردت يف مثانية وتسعني موضعًا. 

3ـ لو: وردت يف أربعة وثالثني موضعًا. 

(6) معاني النحو، الدكتور فاضل السامرائي، منشورات وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي جامعة بغداد، بغداد، 1991، 4/ 432. 

(7) ينظر: تقنيات المنهج األسلوبي في سورة يوسف، الدكتور حسن عبد 
الهادي الدجيلي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 2005، 99. 
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يكون بينها وبني عمل السوء الذي عملته يف دار الدنيا بون شاسع؛ 
للتخلص منه ولتنجو من عذاب يوم القيامة. ويف اآلية داللة على 

ندم هذه النفس وحتسرها على أعمال السوء اليت اقترفتها. 
إّن داللة الندم والتحسر هذه غالبًا ما تظهر مع (لو) يف نصوص 
السرد الوصفي القرآين؛ لتعرب عن مدى الندم واحلسرة اليت يشعر 

هبا من أضاع آخرته بدنياه. قال تعاىل: 
َة هللَِّ َجِميعًا َوَأنَّ  (َوَلْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموا ِإْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ

اهللََّ َشِديُد اْلَعَذاِب) ((1)) 
ُأوا ِمنَّا  َأ ِمْنُهْم َكَما َتَبرَّ ًة َفَنَتَبرَّ (َوَقاَل الَِّذيَن اتََّبُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكرَّ
َكَذِلَك ُيِريِهُم اهللَُّ َأْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعَلْيِهْم َوَما ُهْم ِبَخاِرِجنَي ِمَن 

النَّاِر) ((2)) 
السرد  نصوص  أغلب  يف  (أما)  الشرط  أداة  وظيفة  كانت 
الوصفي القرآين هي الشرط والتفصيل، فقد فّصلت معاين اجلمل 
الكرمية.  اآليات  معىن  فهم  على  يساعد  تفصياًل  عليها  الداخلة 
وعند استقرائنا النصوص اليت وردت فيها وجدنا أنّها تقوم بوظيفة 
أخرى ال تقل أمهية عن وظيفتها الرئيسة، هي وظيفة املقارنة يف 
الوصف بني حال املؤمنني وحال الكافرين. إذ كانت ترد يف مجلتني 
متتابعتني بينهما تقابل يف املعىن، ترغب إحدامها املؤمنني، وترهب 
الثانية الكافرين، أو بالعكس؛ لذلك اقتصر وجودها يف نصوص 
الترغيب والترهيب ((3))؛ وألّن هذه النصوص تكون متتابعة بعضها 
إثر البعض اآلخر، وال نكاد نرى ترغيبًا حىت جند بعده ترهيبًا أو 
بالعكس، فإّن (أّما) تسهم يف تصوير صوٍر متقابلة يف غاية الروعة 
تبعث يف املتلقي حافزًا على تأملها، وعقد مقارنة بينها من أجل 
السري به قدمًا إىل اختيار طريق اهلداية الذي اختطه القرآن الكرمي 
للناس مجيعًا، فهي تعرض عليه خيارين وطريقني. أّما طريق اجلنة 

أو طريق جهنم. قال تعاىل: 
اِلَحاِت َفَلُهْم َجنَّاُت اْلَمْأَوى ُنُزاًل  (َأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

(1) البقرة 165. 
(2) البقرة 167. 

َفَأْكَرَمُه  َربُُّه  اْبَتالُه  َما  ِإَذا  اإْلِْنَساُن  (َفَأمَّا  (3) نستثني من ذلك قوله تعالى: 
َونَعََّمُه َفَيُقوُل َربِّي َأْكَرَمِن * َوَأمَّا ِإَذا َما اْبَتالُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل 

َربِّي َأَهاَنِن) الفجر 15 ـ 16. فقد وردت في وصف حال اإلنسان. 

ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن * َوَأمَّا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّاُر ُكلََّما َأَراُدوا 
َأْن َيْخُرُجوا ِمْنَها ُأِعيُدوا ِفيَها) ((4)) 

ْنَيا * َفِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمْأَوى  (َفَأمَّا َمْن َطَغى * َوآَثَر اْلَحَياَة الدُّ
* َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونََهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى * َفِإنَّ اْلَجنََّة 

ِهَي اْلَمْأَوى) ((5)) 

3ـ النفي: 

يعّد النفي من أقسام اخلرب املهمة، ويف ذلك يقول السيوطي: 
((من أقسام اخلرب النفي، بل هو شطر الكالم كّله))((6)). فقد وصف 
النفي بـ(شطر الكالم كّله)، والشطر يف اللغة هو نصف الشيء، ويف 
ذلك داللة على أمهية هذا األسلوب، وكثرة وروده يف لغة العرب، 
بشكل عام، ويف القرآن الكرمي بشكل خاص، ويف نصوص السرد 

الوصفي القرآين بشكل أخص. 
ظهر النفي بشكل واسع يف نصوص السرد الوصفي القرآين، 
السرد  املهيمنة يف تراكيب  إذ كان هذا األسلوب من األساليب 
الوصفي، وإّن نظرة فاحصة إىل أدواته املتمظهرة يف هذه التراكيب، 
األدوات  هذه  ظهرت  فقد  نقول،  ما  ُيؤكد  بأن  لكفيل  وعددها 

حسب كثرهتا كاآليت: 
1ـ ال ظهرت بنوعيها الرئيسني 

ميكننا  مل  ولكثرهتا  العاملة؛  غري  بـ(ليس)  املشبهة  ال  ـ  أ 
إحصاؤها بشكل دقيق. 

نفي  على  التنصيص  تفيد  ((وهي  للجنس  النافية  ال  ـ  ب 
العاملة عمل ليس أو املهملة))((7)). وقد  اجلنس، وهي آكد من 

وردت يف مخسة وثالثني موضعًا. 
2ـ ما ظهرت يف ستة وسبعني موضعًا. 
3ـ مل ظهرت يف واحد وستني موضعًا. 

4ـ ليس ظهرت يف واحد وعشرين موضعًا. 

(4) السجدة 19 ـ 20. 
(5) النازعات 37 ـ 41. 

(6) معترك األقران 1/ 425. 
(7) معاني النحو 4/ 580. 

الزمين للمشهد األخروي، وكذلك فإنّها تأيت لألمور املحققة اليت 
تأيت بغتًة إمعانًا يف الترهيب. قال تعاىل: 

َماُء اْنَفَطَرْت * َوِإَذا اْلَكَواِكُب اْنَتَثَرْت * َوِإَذا الِْبَحاُر  (ِإَذا السَّ
َرْت)  َمْت َوَأخَّ َرْت * َوِإَذا اْلُقُبوُر بُْعِثَرْت * َعِلَمْت نَْفٌس َما َقدَّ ُفجِّ
((1)). فقد تكررت أداة الشرط أربع مرات، وتعددت أفعال الشرط 
االنفطار  ألّن  واحدًا؛  جواهبا  كان  فيما  أفعال،  أربعة  وبلغت 
واالنتثار والتفّجر والتبعثر حتدث يف وقت واحد، وحينما حتدث 

سوف يتحقق جواب الشرط وهو علم االنسان مبا قّدم وأّخر. 

يف مطلع سورة التكوير تتكرر (إذا) اثنيت عشرة مرة؛ لتسهم يف 
وصف اثين عشر حدثًا من أحداث يوم القيامة، وكل حدث ميثل 
جزءًا من احلدث العام، وهو يوم القيامة، وبذلك تؤدي دورها يف 
بيان الرؤية الشمولية لذلك اليوم وتصوير أحداثه للناس؛ لكي ال 

يفاجأوا به وال خيافوا منه. قال تعاىل: 
َرْت * َوِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرْت * َوِإَذا اْلِجَباُل  ْمُس ُكوِّ (ِإَذا الشَّ
َلْت * َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت * َوِإَذا  ُسيَِّرْت * َوِإَذا اْلِعَشاُر ُعطِّ
َجْت * َوِإَذا اْلَمْوُؤَدُة ُسِئَلْت *  َرْت * َوِإَذا النُُّفوُس ُزوِّ الِْبَحاُر ُسجِّ
َماُء ُكِشَطْت  ُحُف ُنِشَرْت * َوِإَذا السَّ ِبَأيِّ َذْنٍب ُقِتَلْت * َوِإَذا الصُّ
* َوِإَذا اْلَجِحيُم ُسعَِّرْت * َوِإَذا اْلَجنَُّة ُأْزلَِفْت * َعِلَمْت نَْفٌس َما 

َأْحَضَرْت) ((2)) 

(1) االنفطار 1 ـ 5. 
(2) التكوير 1 ـ 14. 

الشرط  أداة  أّن  لنا  يظهر  االيات  هذه  تركيب  استكناه  إّن 
قامت، فضاًل عّما تقّدم، بدور حموري يف إظهار الوصف الربهاين 
االحتجاجي الذي حيتج اهلل به على عباده، فهو يصف أحداث يوم 
القيامة، وحيتج هبا عليهم عند وقوفهم بني يديه ملحاسبتهم، وعند 
حضور أعماهلم كاملة، فاآليات تبّين بعد هذا احلشد من مجل 
الشرط مسألة يف غاية األمهية والدقة هي مسألة جتسيم األعمال 
يوم القيامة، ((فأعمالنا اليت نتصورها قد انتهت وفنيت يف عاملنا 
الدنيوي، هي ليست كذلك، فكل عمل قمنا به سيتجسم بصورة 

ما؛ ليحضر أمام أعيننا يف عرصة املحشر الرهيبة))((3)). 
إّن تكرار أداة الشرط اثنيت عشرة مرة أدى إىل تعدد أفعال 
كان  جواهبا  أّن  حني  يف  فعاًل،  عشر  اثين  بلغت  حبيث  الشرط 
واحدًا ولعّل من أسباب ذلك ـ فيما نرى واهلل أعلم ـ أّن هذه 
األحداث جتري بشكل سريع ومتتابع، ويف وقت واحد وكّلها متهد 
حلدث واحد، وهو ما جتّسد يف جواب الشرط: ((علمت نفس ما 
أحضرْت))، فهذه النفس تقف أمام خالقها للحساب يف ذلك اليوم 
بعد سلسلة من األحداث املهولة اليت حتدث وتغري وضع الكون 

بأمجعه. 
تكون  فقد  عّدة دالالت  (لو) وهي حتمل  الشرط  أداة  تأيت 
وقوع  امتناع  ومعناه  المتناع،  امتناع  حرف  ((وتسمى  امتناعية 

اجلزاء المتناع الشرط))((4)). ومن ذلك قوله تعاىل: 
ا َيْخُلُق َما َيَشاُء) ((5))،  (َلْو َأَراَد اهللَُّ َأْن َيتَِّخَذ َوَلدًا الْصَطَفى ِممَّ
تعاىل  اخلالق  اصطفاء  استحالة  (لو) على  الشرط  أداة  دّلت  فقد 

ولدًا؛ الستحالة إرادته هذا األمر.
وقد تكون (لو) شرطية غري امتناعية حنو قوله تعاىل: 

ُه ِمْن بَْعِدِه  (َوَلْو َأنََّما ِفي اأْلَْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقالٌم َوالَْبْحُر َيُمدُّ
َسْبَعُة َأْبُحٍر َما نَِفَدْت َكِلَماُت اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحِكيٌم) ((6)) حيث 
دّلت (لو) على عدم نفاد كلمات اهلل حىت لو كان شجر األرض 
أقالمًا والبحر مدادًا، وميّده سبعة أحبر مثله، فُكِتب بتلك األقالم 

والبحور، وتكّسرت تلك األقالم ونفد ماء البحور ((7)) 
التمين، وذلك حنو  (لو)  الشرط  الدالالت األخرى ألداة  من 

قوله تعاىل: 
(َيْوَم َتِجُد ُكلُّ نَْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن 
ُسوٍء َتَودُّ َلْو َأنَّ بَْيَنَها َوبَْيَنُه َأَمدًا بَِعيدًا) ((8)). ففي اآلية الكرمية داللة 
واضحة على متين نفس اإلنسان، عن طريق أداة الشرط (لو)، بأن 

(3) األمثل في تفسير كتاب اهلل المنزل 19/ 402. 
(4) معاني النحو 4/ 467. 

(5) الزمر 4. 
(6) لقمان 27. 

(7) ينظر: مجمع البيان 4/ 321. 
(8) آل عمران 30. 
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فقد وردت يف نصوص وصف قدرة اهلل وآياته يف قوله تعاىل: (ال 
إله إاّل هو) وكان القصد منها قصر األلوهية عليه جّل شأنه ونفيها 

عن غريه. قال تعاىل: 
(َشِهَد اهللَُّ َأنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئمًا بِاْلِقْسِط 

ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم) ((1)). 
القيامة  النافية للجنس يف نصوص وصف يوم  ووردت (ال) 
ووصف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: (ال ريب)؛ لتنفي الشك يف 

يوم القيامة ويف القرآن الكرمي قال تعاىل: 
اَعَة آِتَيٌة ال َرْيَب ِفيَها َوَأنَّ اهللََّ َيْبَعُث َمْن ِفي اْلُقُبوِر)  (َوَأنَّ السَّ
َوَلِكْن  اهللَِّ  ُدوِن  ِمْن  ُيْفَتَرى  َأْن  اْلُقْرآُن  َهَذا  َكاَن  وقال:(َوَما   .((2))
ِمْن َربِّ  ِفيِه  َرْيَب  اْلِكَتاِب ال  َوَتْفِصيَل  َيَدْيِه  بَْيَن  الَِّذي  َتْصِديَق 

اْلَعاَلِمنَي) ((3)). 
قوله  الترهيب يف  للجنس يف نصوص  النافية  (ال)  ووجدت 
الفراء: ((ال جرَم يف األصل  تعاىل: (ال جرم)، ومعناها كما قال 
مبعىن ال ُبدَّ وال حمالة مث كثرت فحّولت إىل معىن الَقَسم وصارت 
َجَرم ألفعلن كذا. وقد  بالالم حنو: ال  مبعىن (حّقًا)؛ وهلذا جتاب 
القصد  القطع))((4))، وبذلك يكون  بفتحتني مبعىن  َجَرم  أّن  ذكروا 
منها التأكيد والقطع مبصري الكافرين، وهو جهّنم وبئس املصري: 
قال تعاىل: (َوَيْجَعُلوَن هللَِّ َما َيْكَرُهوَن َوَتِصُف أَْلِسَنُتُهُم اْلَكِذَب َأنَّ 

لَُهُم اْلُحْسَنى ال َجَرَم َأنَّ لَُهُم النَّاَر َوَأنَُّهْم ُمْفَرُطوَن) ((5)). 
قوله  يف  التشريع  نصوص  يف  للجنس  النافية  (ال)  وظهرت 
تعاىل: (ال ُجناح)، واجلناح هو ((امليل عن احلّق والعدل، ويراد 
يفسر  ما  وهذا  التجويز))((6))،  إىل  اجلناح  نفي  فيؤول  اإلمث،  به 
جميء هذا التركيب يف نصوص التشريع فقط، إذ كان هدفه جتويز 

(1) آل عمران 18، وينظر: البقرة 255، طه 8، المؤمنون 116، غافر 3، 
الحشر 22 23، التغابن 13.

(2) الحج 7، وينظر: آل عمران 25، اإلسراء 99، غافر 59. 
(3) يونس 37، وينظر: البقرة 2، السجدة 2. 

(4) الميزان في تفسير القرآن 10/ 197. 
(5) النحل 62، وينظر: هود 22، النحل 23، النحل 109. 

مسلم  بن  الحكم  بن  الحسين  الكوفي  اهلل  عبد  أبو  الحبري،  تفسير   (6)
بيروت، ط1، 1408هـ،  التراث،  البيت إلحياء  آل  مؤسسة  الحبري، 
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العبادات واملعامالت للناس. قال تعاىل: 
(َفِإْن َطلََّقَها َفال َتِحلُّ َلُه ِمْن بَْعُد َحتَّى َتْنِكَح َزْوجًا َغْيَرُه َفِإْن 
َطلََّقَها َفال ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن َيَتَراَجَعا ِإْن َظنَّا َأْن ُيِقيَما ُحُدوَد اهللَِّ) 

 .((7))
إّن ما تقدم الكالم فيه عن (ال) النافية للجنس ميثل بعضًا من 
بوساطتها يف  النفي  أسلوب  متظهرت يف  اليت  األسلوبية  الظواهر 
تراكيب السرد الوصفي القرآين. وقد محلت هذه الظواهر دالالت 
ومعاين خاصة جتّلت مع كّل تركيب من التراكيب اليت دخلت 
عليها. وهذا يؤكد ما نذهب إليه من أّن النص القرآين قابل لإلنتاج 

الداليل املستمر مع استمرار الزمن. 
تنفي (ما) اجلمل االمسية والفعلية، وهي آكُد من (ليس) وأكثر 
استعمااًل منها فـ(ليس) خمتصة بنفي اجلمل االمسية فقط ((8))، ولعّل 
هذا األمر هو ما يفّسر وجودها يف القرآن الكرمي، ويف نصوص 

السرد الوصفي القرآين بشكل أكرب من وجود (ليس). 
قلنا إن (ما) ظهرت يف ستة وسبعني موضعًا يف نصوص السرد 
الوصفي القرآين، وقد دخلت على الفعل يف تسعة وأربعني موضعًا، 
فيما دخلت على االسم يف سبعة وعشرين موضعًا، ويف ذلك داللة 
على أمهيتها ودورها يف تصوير األحداث، فقد أسهمت يف تصوير 
وثانيهما هو احلدث  البعيد،  املاضي  نوعني من احلدث، احدمها 

املستقبلي. ومن أمثلة نفيها املاضي قوله تعاىل: 
(َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن َقْوِمِه) ((9)).

ومن أمثلة نفيها للمستقبل قوله تعاىل: 
(َوَما َتْدِري نَْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغدًا َوَما َتْدِري نَْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض 

َتُموُت)((10)). 
إىل  زمنه  وتقلب  وجتزمه  املضارع  الفعل  لتنفي  (مل)  تأيت   
املاضي، وقد يكون النفي هبا منقطعًا، أي انتفى حدوث الفعل يف 

(7) البقرة 230، وينظر: البقرة 158، 233، النساء 128، المائدة 93، النور 
60، األحزاب 55. 

(8) ينظر: معاني النحو 4/ 568. 
(9) إبراهيم 4. 

(10) لقمان 34. 

5ـ غري ظهرت يف مخسة عشر موضعًا. 
6ـ إْن ظهرت يف أربعة عشر موضعًَا. 
7ـ َلْن ظهرت يف أربعة عشر موضعًا. 

8ـ الت مرة واحدة. 
9ـ ملّا مرة واحدة. 

قامت (ال) بنفي الفعل املضارع أكثر من قيامها بنفي االسم، 
ويف ذلك داللة على كون احلدث هو القابل للتغّير ((1)) مع استمرار 
عاقبة  لبيان  الترهيب؛  نصوص  يف  وجودها  كثر  وقد  الزمن، 
الكافرين السيئة اليت سيلقوهنا يوم القيامة إن هم بقوا على كفرهم 

وعنادهم. 
قال تعاىل: 

ال  ُأولَِئَك  َقِلياًل  َثَمنًا  َوَأْيَمانِِهْم  اهللَِّ  بَِعْهِد  َيْشَتُروَن  الَِّذيَن  (ِإنَّ 
َخالَق لَُهْم ِفي اآْلِخَرِة َوال ُيَكلُِّمُهُم اهللَُّ َوال َيْنُظُر ِإلَْيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة 
يِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم) ((2)). ففي اآلية الكرمية نفي بـ(ال)  َوال ُيَزكِّ
لألفعال املضارعة (يكلمهم، ينظر، يزكيهم)، أفاد االستقبال؛ ألّن 
األفعال املضارعة أشارت إىل املستقبل، فضاًل عن داللتها على 
التجدد واحلدوث ((3)) واالستمرار. فالباري ال يكلمهم وال ينظر 
إليهم وال يزكيهم بشكل مستمر مع استمرار عذاهبم يف جهنم، ويف 

ذلك خسارة ما بعدها خسارة. 
فضاًل عن دخوهلا يف نصوص الترهيب، فقد دخلت (ال) النافية 
للفعل املضارع يف نصوص الترغيب، ويف نصوص وصف قدرة اهلل 
وآياته، والتشريع ((4)) ووصف القرآن الكرمي ((5)). قال تعاىل يف 
وصف قدرته: (ال ُتْدِرُكُه اأْلَْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اأْلَْبَصاَر) ((6)). فقد 
أظهرت (ال) النافية قدرة الباري وعظمته من خالل عدم إدراك 
الذي يرى وال ُيرى سبحانه وتعاىل عّما  له، فهو  الناس  أبصار 

يصفون. 
وظيفة  هي  النافية  (ال)  هبا  قامت  اليت  املهمة  الوظائف  من 
االحتجاج على الناس عن طريق دخول مهزة االستفهام عليها. 
به،  يؤمنون  عّلهم  عباده؛  بقدرته على  أن حيتج  أراد  اخلالق  إن 
ويشكرون نعمته تعاىل، وقد استخدم يف احتجاجه هذا أسلويب 
املتلقي،  على  وقعًا  أشد  االحتجاج  ليكون  والنفي؛  االستفهام 
مشاعره  استنهاض  خالل  من  فيه  التأثري  من  هدفه  وليحقق 

مصطفى  تاريخية،  وصفية  دراسة  ـ  العربية  في  النفي  أساليب  ينظر:   (1)
النحاس، مؤسسة على جراح الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، 1979، 
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(2) آل عمران 77. 

(3) ينظر: التعبير القرآني 30. 
(4) ينظر: البقرة 228، النور 60. 

(5) ينظر: فصلت 42. 
(6) األنعام 103. 

وأحاسيسه، مث بعثه على التفّكر يف قدرة اهلل تعاىل وآياته، ومن مّث 
جلبه إىل حضرية اإلميان. قال تعاىل: 

َرْتقًا  َكانََتا  َواأْلَْرَض  َماَواِت  السَّ َأنَّ  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيَر  (َأَوَلْم 
َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفال ُيْؤِمُنوَن) ((7)) 
(لَِيْأُكُلوا ِمْن َثَمِرِه َوَما َعِمَلْتُه َأْيِديِهْم َأَفال َيْشُكُروَن) ((8)) 

(َأَفال َيْنُظُروَن ِإَلى اإْلِِبِل َكْيَف ُخِلَقْت) ((9)) 
احلالة جيب  هذه  مثل  ويف  االسم،  على  النافية  (ال)  دخلت 
امهاهلا وتكرارها؛ من أجل اشراك أكثر من طرف يف النفي كما 

يقول النحويون ((10)) 
ومثاله قوله تعاىل: 

ْمُس َيْنَبِغي لََها َأْن ُتْدِرَك اْلَقَمَر َوال اللَّْيُل َساِبُق النََّهاِر  (ال الشَّ
َوُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن) ((11)).

وقد ُتكرر (ال) من أجل تأكيد النفي، إذ استخدمت يف نصوص 
الترغيب يف قوله تعاىل: (ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن)؛ للتأكيد 
على عاقبة املؤمنني احلسنة يف الدار اآلخرة، وللتأكيد على أّن من 
آمن باهلل وعمل صاحلًا ((ينبغي أن ال خياف من غريه وال حيزن ملا 
فات عنه؛ ألّن متابعة العبد هلداية اهلل تعاىل توجب انقطاعه إليه، 
الدارين))((12))، كذلك  نفي احلزن واخلوف عنه يف  وهو يستلزم 
فإّن الصاحلني ال يلحقهم خوف من أهوال يوم القيامة من العذاب 
من  غريه  وعلى  الثواب  فوات  على  يصيبهم حزن  وال  الشديد 
األمور ((13))، بل هم فرحون مبا أعّد اهلل هلم من نعيم. إّن تكرار 
نصوص  ويف  القرآين،  الوصفي  السرد  نصوص  التركيب يف  هذا 
الترغيب بشكل خاص إحدى عشرة مرة شّكل ظاهرة أسلوبية * 
كان هدفها ترغيب املؤمنني، وحّثهم على األعمال الصاحلة؛ لكيال 

يواجهوا اخلوف واحلزن يوم الفزع األكرب. قال تعاىل: 
(الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَوالَُهْم بِاللَّْيِل َوالنََّهاِر ِسّرًا َوَعالنَِيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم 

ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن) ((14)) 
(َأال ِإنَّ َأْولَِياَء اهللَِّ ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن) ((15)) 

ظهرت (ال) النافية للجنس يف نصوص السرد الوصفي القرآين 
وكان ظهورها يف أغلب هذه النصوص بوساطة تراكيب معينة. 

(7) األنبياء 30. 
(8) يس 35. 

(9) الغاشية 17، وينظر: محمد 24، العاديات 9. 
(10) ينظر: معاني النحو 4/ 580. 

(11) يس 40. 
السبزواري،  األعلى  عبد  السيد  القرآن،  تفسير  في  الرحمن  مواهب   (12)

مطبعة اآلداب، النجف األشرف، 1/ 215. 
(13) ينظر: مجمع البيان 1/ 90. 

(14) البقرة 274. 
(15) يونس 62، وينظر: البقرة 38، 62، 112، 262، 277، آل عمران 170، 

المائدة 69، األنعام 48، األحقاف 13. 
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السيوطي (ت911هـ) حتقيق : طه عبد الرؤوف سعد، املكتبة التوفيقية، 
القاهرة، د.ط، د.ت . 

األدب وفنونه : عز الدين إمساعيل، دار الفكر العريب، الطبعة السادسة، د.ت . 
أساس البالغة : جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري (ت538هـ)، 

دار صادر بريوت، د.ط، 1399هـ ـ 1979م .
أساليب االستفهام يف القرآن الكرمي، عبد العليم السيد فودة، املجلس األعلى 
لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، مؤسسة دار الشعب، د.ط، 

د.ت .
أساليب التوكيد يف القرآن الكرمي، عبد الرمحن املّطردي، الدار اجلماهريية 

للنشر والتوزيع واإلعالن، مصراتة، ليبيا، الطبعة األوىل، 1986. 
أساليب النفي يف العربية ـ دراسة وصفية تارخيية، مصطفى النحاس، مؤسسة 

على جراح الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، د.ط، 1979. 
استرداد املعىن ـ دراسة يف أدب احلداثة، عبد العزيز ابراهيم، دار الشؤون 

الثقافية العامة، بغداد، الطبعة األوىل، 2006.
حتقيق  (ت471هـ)،  اجلرجاين  القاهر  عبد  البيان،  علم  يف  البالغة  أسرار 
والتوزيع،  والنشر  للطباعة  العربية  املطبوعات  دار  رضا،  رشيد  حممد   :

الطبعة الثانية، د.ت . 
أسرار التشابه األسلويب يف القرآن الكرمي، الدكتور شلتاغ عبود، دار الرسول 
األكرم ودار املحجة البيضاء، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 1424هـ ـ 

2003م . 
أسلوب التوكيد اللغوي يف منهج وصفي يف التحليل اللغوي، الدكتور خليل 
أمحد عمايرة، سلسلة دراسات وآراء يف ضوء علم اللغة املعاصر ـ 6 ـ 
جامعة الريموك، دار الفكر للنشر والتوزيع، عّمان، األردن، د.ط، د.ت . 
املسرية  دار  العّدوس،  أبو  يوسف  الدكتور  والتطبيق،  الرؤية  ـ  األسلوبية 

للنشر والتوزيع والطباعة، عّمان، الطبعة األوىل، 1427هـ ـ 2007م.
الطبعة  للكتاب،  العربية  الدار  املسّدي،  السالم  عبد  واألسلوب،  األسلوبية 

الثالثة، د.ت .
األصول يف النحو، أبو بكر حممد بن السراج (ت316هـ)، حتقيق : الدكتور 
عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، د.ط، 1405هـ ـ 1985م 
اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق، الدكتورة عائشة عبد الرمحن 
د.ط   ،63 األدبية  الدراسات  مكتبة  مصر،  املعارف،  دار  الشاطئ،  بنت 

. 1971
اإلعجاز الفين يف القرآن الكرمي، عمر السالمي، مؤسسات عبد الكرمي ابن 

عبد اهلل تونس، د.ط، 1980 . 
إعجاز القرآن، أبو بكر حممد بن الطّيب الباقالين (ت403هـ)، حتقيق : أمحد 

صقر، دار املعارف، مصر،سلسلة ذخائر العرب ـ 12 ـ الطبعة الرابعة، 
د.ت . 

إعجاز القرآن وأثره يف تطّور النقد األديب، الدكتور علي مهدي زيتون، دار 
املشرق، بريوت، الطبعة األوىل، 1992 . 

األكسري يف علم التفسري، سليمان الصرصري، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، 
الطبعة األوىل، 1956 . 

امللك  عبد  الدكتور  بغداد،  مّحال  سيميائية حلكاية  دراسة  وليلة،  ليلة  ألف 
مرتاض ديوان املطبوعات اجلامعية، د.ط، 1993 . 

اإلمتاع واملؤانسة، أبو حيان التوحيدي (ت414هـ)، صححه وضبطه وشرح 
ـ  بريوت  العصرية،  املكتبة  منشورات  الزين،  وأمحد  أمني  أمحد  غريبه 

صيدا، د.ط، د.ت.
األمثل يف تفسري كتاب اهلل املزنل، الشيخ ناصر مكارم الشريازي، مؤسسة 

البعثة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، الطبعة األوىل، 1413هـ . 
أنوار التزنيل وأسرار التأويل املسّمى بتفسري البيضاوي، القاضي ناصر الدين 
أيب سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي (ت691هـ)، 
الثانية،  الطبعة  مصر،  وأوالده،  احلليب  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة 

1375هـ ـ 1955م . 
الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركشي (ت794هـ)، 
حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األوىل، 

1376هـ ـ 1957م . 
الربهان يف وجوه البيان، أبو احلسني إسحق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب 
الكاتب (ت654هـ)، تقدمي وحتقيق : الدكتور حفين حممد شرف، مكتبة 

الشباب، القاهرة، د.ط، د.ت . 
الربهان الكاشف عن اعجاز القرآن، كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكرمي 
الدكتور  و  احلديثي  الدكتورة خدجية   : الَزملكاين (ت651هـ)، حتقيق 
أمحد مطلوب، منشورات رئاسة ديوان األوقاف، سلسلة إحياء التراث 
، مطبعة العاين بغداد، الطبعة األوىل، 1394هــ  1974 .  اإلسالميـ  9ـ 
البالغة احلديثة يف ضوء املنهج اإلسالمي، الدكتور حممود البستاين، دار الفقه 

للطباعة والنشر، إيران، الطبعة األوىل، 1424هـ . 
البالغة واألسلوبية، الدكتور حممد عبد املطلب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 

سلسلة دراسات أدبية، د.ط، 1984. 
البيان واملعاين والبديع، على اجلارم ومصطفى أمني، دار  الواضحة  البالغة 

املعارف، مصر، الطبعة الثامنة، 1367هـ ـ 1948م. 
بناء الرواية ـ دراسة مقارنة يف ثالثية جنيب حمفوظ، الدكتورة سيزا قاسم، 

دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 1985. 

وقٍت ما مّث انقطع النفي ((1)) وانتهى، وكان ظهور هذا النوع من 
النفي قلياًل يف تراكيب السرد الوصفي القرآين، ومنه قوله تعاىل: 

ْهِر َلْم َيُكْن َشْيئًا َمْذُكورًا)  (َهْل َأَتى َعَلى اإْلِْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّ
 ((2))

مّثة نوع آخر من النفي بـ(مل)، وهو ما كان مستمرًا مع الدهر ال 
انقطاع فيه، وقد ظهر هذا النوع يف نصوص وصف قدرة اهلل وآياته؛ 
للربهنة على قدرة اخلالق العظيم عن طريق نفي الصفات السلبية 
َماَواِت  (اجلاللية) عنه ومثال ذلك قوله تعاىل: (الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ
َواأْلَْرِض َوَلْم َيتَِّخْذ َوَلدًا َوَلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي اْلُمْلِك) ((3)) (َلْم 

َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد * َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد) ((4)). 
من البنيات األسلوبية املهمة اليت متظهرت يف نصوص السرد 
الوصفي القرآين هي دخول مهزة االستفهام على (مل)؛ بقصد تقرير 
احلقائق، وتوبيخ املعاندين، وإقامة احلجة عليهم؛ لكيال يبقوا على 
عنادهم وجحودهم، ولعّل هذا القصد هو ما يفّسر ظهور هذه البنية 
يف نصوص وصف قدرة اهلل وآياته يف الكون بالدرجة األوىل، ويف 
أراد االحتجاج  الثانية. إن اهلل تعاىل  بالدرجة  الترهيب  نصوص 
على الناس بشكل عام، وعلى املعاندين بشكل خاص؛ لذلك جاء 
الوصفي  السرد  مستويات  من  املستويني  الصيغة يف هذين  هبذه 
الباهرة يف  اهلل  بآيات  ويعترب  يّتعظ  مل  إن  االنسان  ألّن  القرآين؛ 
فبأي شيء سيتعظ  القيامة.  يوم  بالعذاب يف  وبالترهيب  الكون، 

ويعترب؟ قال تعاىل يف وصف قدرته وآياته: 
(أََلْم َيَرْوا َأنَّا َجَعْلَنا اللَّْيَل لَِيْسُكُنوا ِفيِه َوالنََّهاَر ُمْبِصرًا ِإنَّ ِفي 

َذِلَك آَلياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمُنوَن) ((5)) 
وقال يف الترهيب: 

(َأَفَلْم َيِسرُيوا ِفي اأْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن 
َقْبِلِهْم َدمََّر اهللَُّ َعَلْيِهْم َولِْلَكاِفِريَن َأْمَثالَُها) ((6)). 

ترد (إْن) النافية يف القرآن الكرمي ((وهي آكد من (ما) يدل 
على ذلك اقتراهنا الكثري بـ(إاّل) وهذا يعطيها قوة وتأكيدًا فإن يف 
القصر قوة))((7)). إن ورود (إْن) النافية مع (إاّل) يأيت يف الغالب 
إلثبات القضايا املهمة والكربى؛ ألنّها بقوة نفيها، وبدخول القصر 
الوقت  بداللة جديدة ومهمة يف  التركيب ُتشحن  نفس  معها يف 
عينه هي داللة التوكيد، فاألداة ال تستخدم استخدامًا اعتباطيًا 

(1) ينظر: معاني النحو 4/ 566. 
(2) االنسان 1. 
(3) الفرقان 2. 

(4) اإلخالص 3 ـ 4. 
(5) النمل 86، وينظر: اإلسراء 99، األنبياء 30، الروم 37، الزمر 52، النبأ 

6، البلد 8. 
(6) محمد 10، وينظر: يس 31، غافر 21، 82، المرسالت 16. 

(7) معاني النحو 4/ 576. 

هدف  حيقق  قصدي  بشكل  تستخدم  وإّنما  الكرمي،  القرآن  يف 
إثبات  التركيب هو  الباري جّل شأنه، وقد كان هدفه من هذا 
القضايا املهمة والتأكيد عليها؛ لكي ينتبه الناس إليها ويهتموا هبا، 
لذلك كان ظهورها يف نصوص السرد الوصفي القرآين يف ثالثة 
مستويات فقط هي الترهيب ووصف يوم القيامة ووصف قدرة اهلل 
وآياته يف الكون. ومن األمور املهمة اليت يثبتها اخلالق تعاىل قوله: 
ْحَمِن َعْبدًا)  َماَواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ آِتي الرَّ (ِإْن ُكلُّ َمْن ِفي السَّ

 ((8))
(ِإْن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َفِإَذا ُهْم َجِميٌع َلَدْيَنا ُمْحَضُروَن) 

 ((9))
تدخل (َلن) على الفعل املضارع فتخلصه لالستقبال وتنفيه نفيًا 
مؤكدًا، وقد امنازت يف نصوص السرد الوصفي مبيزتني، إحدامها 
إّن نفيها كان دائمًا للمستقبل البعيد بل املتطاول يف البعد، وثانيهما 
إّنها جاءت يف الغالب يف نصوص الترهيب، فقد أسلفنا احلديث 
بأهنا وردت يف أربعة عشر نصًا، كان اثنا عشر منها للترهيب، 
واثنان فقط للترغيب، ولعّل سبب هذه الظاهرة األسلوبية ـ فيما 
أن  نفيًا مؤكدًا وقاطعًا  نفى  تعاىل  اهلل  أن  أعلم ـ هو  نرى واهلل 
يف  ذكرهم  ورد  الذين  واملعاندين  الكافرين  وتوبة  أعمال  ُتقبل 
بعض هذه النصوص االثين عشر املنفية؛ لذلك استعمل (لن) ومل 
يستعمل غريها من أدوات النفي؛ ألّنها حتقق القصد اإلهلي، ويؤكد 
ما نذهب إليه مضمون بعض هذه اآليات القرآنية إذ يقول تعاىل: 
(َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإْلِْسالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآْلِخَرِة 

ِمَن اْلَخاِسِريَن)((10)) 
ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا بَْعَد ِإميَانِِهْم ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفرًا َلْن ُتْقَبَل َتْوبَُتُهْم 
الُّوَن * ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهْم ُكفَّاٌر َفَلْن ُيْقَبَل  َوُأولَِئَك ُهُم الضَّ

ِمْن َأَحِدِهْم ِملُء اأْلَْرِض َذَهبًا َوَلِو اْفَتَدى ِبِه) ((11)) 
ونفى يف آيات أخرى أن تغين عن هؤالء الكافرين أمواهلم 
أو أوالدهم من اهلل شيئًا((12))، ونفى أن يضّروا اهلل شيئًا ((13))؛ لذلك 

استخدم (لن) ليؤكد حتقق هذه األمور.

ثبت المصادر والمراجع
القرآن الكرمي 

بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  احلافظ   : القرآن  علوم  يف  اإلتقان 

(8) مريم 93. 
(9) يس 53. 

(10) آل عمران 85. 
(11) آل عمران 90 ـ 91، وينظر: محمد 34. 

(12) ينظر: آل عمران 10، المجادلة 17. 
(13) ينظر: محمد 32. 
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د.ط، 1417هـ ـ 1996م . 
دروس يف علم التجويد، أعّد ومجع يف اجلامع اهلامشي، إشراف السيد حسني 
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