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األسلوب يف الدرس العريب احلديت فن من فنون اللغة والكالم وهو طريقة التفكري العميق لكي ينور مـن خاللـ أهـم
اجلماليات املكنونة يف النص األديب ،فلذا تناول هـذ الدراسـة يف ناياهـا سـورة احلـج ،وفـق املنـهج األسـلويب الـذي
يتناول يف مستويات املختلفة (الصويت ،والصريف ،والنحوي ،والدالي) ،عما وراء األلفاظ والعبارات لكي يفصـح مـن
خالهلـا أهـم اجلوانــب النفسـية والدالليـة؛ وســيلة للكشـف عـن املفارقــة بـني داللـة البنيــة السـطحية الظـاهرة ،وداللــة
البنية العميقة للسورة .وقد بدأت هذ الدراسة بتقـدمي تعريـف عـام بالسـورة ،إضـافة إىل بيـان ملفهـوم األسـلوبية ،مث
تنــاول الباحإــان ا ملســتويات اللغويــة يف الســورة مبتــدئني باملســتوى الصــويت مبــا يتمإــل في ـ مــن دور شــعوري واحيــائي
جلــرس األصــوات ،ومــا تفصــح عنـ تلــك األصــوات مــن معــان ودالالت حيــت ميكــن الوصــول عــن طريقهــا إىل املعــىن
الغائب الإمني يف السورة .مث تطرق الدراسة إىل املستويني الصريف والنحوي مبعاجلة صيغ األناء واألفعال األكإر
ال بالداللـة البالغيـة
بروز اا وما تعلق ب السورة من إنزياحات وتشويشـات حنويـة .مث تناولـ املسـتوى الـدالي متمـإ ا
وتناسقها وقد تضافر التصوير املعتمد علـى التشـبي  ،واالسـتعارة ،والكنايـة ،واجلنـاس ،والطبـاق ،يف تشـكيل الصـورة
الفنية يف السورة تشكيالا كشف عن التناسق الفر والدالالت املعقة عن الغرض األصلي يف البناء العام للسورة.
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الكلمات الرئيسة
األسلوبية ،سورة احلج ،املستوى الصويت ،املستوى النحوي ،املستوى الدالي.
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مقدمة
ال علـى سـائر النصـوص
خلق اهلل سبحان وتعاىل القرآن وقوّم يف أفصح البيـان وجعـل لـ فضـ ا
يف ألفاظ ومضامين فالبدّ أن نـدخل يف غمـار سـاحت املليئـة بكنـوز املعـاين والـدالالت؛ ألنـ يف
غاية الفصاحة والبالغة ،فهو أسلوب فريد يتلف عن األسـاليب املعروفـة يف إيـراد املعـىن ،ولـ
طرق كإرية تؤدي إىل فهم املعىن الغائب في  ،لذا ميكن القول بةن األسـلوبية هـي إحـدى الطـرق
الل تؤدي إىل معرفة كنوز املعـاين املكنونـة فيـ  ،ومـن اجلـدير بالعنايـة أن املنـهج األسـلويب مـن
بني املناهج التحليلية األخرى أفضل منهج لتحليل النصوص األدبية؛ ألن هذا املنهج منهج لغـوي
يستفيد من علم اللسانيات كما يستخدم البالغة القدمية ويقرب من النقد األديب.
فســورة احلــج مــن الســور املدنيــة احلافلــة مبشــاهد القيامــة وأهواهلــا وتعــىن أيضــا بــةمور
اإلن ــذار والتخوي ــف ،وموض ــوع البع ــت واجل ــزاء و ...فل ــذا قس ــمنا البح ــت حس ــب املس ــتويات
املعروفة :املستوى الصويت ،واملستوي الصريف ،واملستوى النحوي ،واملستوي الدالي .وقـد بيّنـا
يف كل مستوى أمهية ذلك يف رسم املعىن وتوضيح بشكل يـدل علـى اإلعجـاز اللغـوي يف هـذ
الســورة .ولكــن قــد بــدأنا هــذ الدراســة بتقــدمي تعريــف مبفهــوم األســلوبية ،إضــافة إىل بيــان
لغايتها ومن جهة أخرى إهتممنا بقضية اإلنزياح والعدول بةنواعـ املتعـددة ومـا لـ مـن تـة ري
يف خلــق املعــاين اجلديــدة حبيــت يلــق تنوع ـاا أســلوبياا ىف الــنص القــرآين ممــا مييــز بطاقــة
إحيائيــة جلــذب إنتبــا املتلقــي والتــة ري فيـ عــن طريــق التوســع يف املعــىن .لــذلك تســعى هــذ
الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف لعل من أبرزها:
أوالا :حماول ــة إدراك اخلص ــائص الص ــوتية والص ــرفية م ــن خ ــالل س ــورة احل ــج ورص ــد
الظواهر اللغوية واألسلوبية للسورة وما هلا من دور بارز يف تنوير ظالل املعاين إذ لكـل صـوت
وصــيغة معــىن خــاص فالبــد أن يتمســك هبــذ األدات البيانيــة ويســتمد منــها ضــمن صــلتها
باجلوانب النفسـية لكـي تفصـح مـن خالهلـا غايـة األصـوات املسـتخدمة والصـيغ الصـرفية يف
السورة بةكمل وج .
انياا :تلمس مظاهر العالقة بني الصوت والداللة يف سـورة احلـج ودراسـة بعـض الظـواهر
األسلوبية دراسة تطبيقية الستجالء أبعادها والكشف عن قيمها البالغيـة والتعبرييـة ومـا هلـا
من دور هام يف الكشف عن ذروة القيم النفسية والداللية.
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خلفية البحت
عنــدما منعــن النظــر باألســلوبية يف ســور القــرآن نواجـ أهــم الدراســات الــل تتطرقـ إىل هــذا
املوضوع تطرقاا كامالا حبيت يصعب علينا عدّها ومن اجلـدير باالنتبـا أن األسـلوبية علـم جـامع
تشــمل املباحــت الكــإرية وهــذ الدراســات الــل جنملــها آتيـاا اهتمـ بإحــدي اجلوانــب األســلوبية
ولكــن تغفــل عــن بعــض اجلوانــب األخــري ،وأمــا مــا مييــز هــذ الدراســة عــن الدراســات األخــرى
االهتمــام األكإــر باجلوانــب النفســية واإلحيائيــة أكإــر مــن اهتمامـ باجلوانــب الصــوتية واللغويــة
حيت تكشف عن املفارقة بني املعاين الظاهرية واملعاين العميقة ،ففي هذ الدراسة حاولنـا تتبـع
ال بسـورة مـن السـور املدنيـة هـي سـورة احلـج ورصـد
بصمات الشحن يف اخلطاب القـرآين ممـإ ا
القيم واملالمح الل تنقل الكالم من وسـي لة إخباريـة عاديـة إىل وسـيلة تـة ري فنيـة اعتمـاد اا علـى
قافة الباحت يف علم اللسانيات ،وعلم البالغة والعلوم األخري ولكن نشـري إىل أهـم الدراسـات
األسلوبية الل أجري على القـرآن ومنـها :ظـواهر أسـلوبية وفنيـة يف سـورة النحـل ألسـامة عبـد
املالك أبراهيم عإمان ،حيت يتناول ما لتوظيـف اللغـة يف الكشـف عـن مزايـا الـنص وإستكشـاف
مجال مبعزل عن دراسـة كـل اجلوانـب االسـلوبية؛ وأمـا دراسـة أسـلوبية يف سـورة الواقعـة لـبالل
ســامي إ ــود الفقهــاء ،فتنــاول ســورة الواقعــة وفــق املنــهج األســلويب ضــمن صــلتها باجلوانــب
النفسية والشعورية؛ وأسلوبية اإلنزياح يف النص القرآين أل د غالب نوري اخلرش كما يتضـح
من عنواهنا تعـتر باإلنزياحـات والتشويشـات اللغويـة وكـذلك عنيـ هـذ الدراسـة بإظهـار هـذ
الناحية؛ ودراسة أسلوبية يف سورة الكهـف ملـروان حممـد سـعيد عبـدالر ن لعـل ،هـذا الباحـت
يف رسالت أوفر الباحإني حظاا يف اإلملام باجلوانـب الشـعورية والنفسـية؛ ومنـها أيضـا خصـائص
األسلوب يف سورة النمل مـن إعـداد الطالـب أ ـد بزيـو حيـت اهتمـ هـذ الدراسـة علـى داللـة
احملسنات اللفظية واملعنوية أكإر من اهتمام بالقضايا األسلوبية األخـري وعلـى اخـتالف بعـض
اللغويني يف التفسري ،وإضـافة إىل دالالت القصـص وتوضـيحها و ...ولكـن مل يوجـد حبـت علمـي
كامل حول سورة احلج الل حنن بصدد يف مقالتنا هذ .
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األسلوبية
من خالل النظرة الشاملة إىل اآل ار األدبيـة واللغويـة بشـكل عـام ،ومـن الوقفـة الدقيقـة أمـام
ماهيـة األســلوب وحقيقتـ يف هــذ األ ـار بشــكل خـاص ،يتــبني أنـ ظــاهرة جوهريـة ال ظــاهرة
شكلية؛ ألن ميإل:
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 .1أمارة يستدل هبا على قدرات املنتج ومواقف ومقاصد  .2 .إشارة يعتمـد إليهـا يف حتقيـق
التة ري املرمى إلي يف امللتقي .3 .قد يكون رمزاا للشرح والتفسري .لذلك األسلوبية األدبيـة ترمـي
إىل اخلطاب وإفهام املتلقي لقد حدّد "باي" حقل األسلوبية بظواهر تعـبري الكـالم وفعـل ظـواهر
الكالم على احلساسية ،فمعدن األسلوبية حسب نظرت مـا يقـوم اللغـة مـن وسـائل تعبرييـة تـقز
املفارقات العاطفية واإلرادية واجلماليـة ،بـل حـل االجتماعيـة والنفسـية ،فهـي إذن تنكشـف أو اال
وبالذات يف اللغة الشائعة التلقائيـة قبـل أن تـقز يف األ ـر النفسـي (املسـدي1982 ،م .)40 :وتتميـز
الظواهر األسـلوبية خبصـائص وصـفات ونـات إشـارية حمـددة مسـتعينة باألسـلوبية اللسـانية.
فاألسلوبية األدبية تسـتمد بـةداة اللسـانيات ،ليمهـد السـبيل بوجـ عـام أمـام التحلـيالت الدالليـة
فتنتج الكشف عن القدرات اإلحيائية والطاقات التعبريية لضسلوب القـرآين يف مجيـع مسـتويات
الداللية ،والتركيبية ،والصرفية (خفـاجي واآلخـرون1992 ،م .)11 :ال يفوتنـا يف هنايـة هـذ الكليـات
أن نشري مبنوال األسلوب الذي نغمر في  ،فنتناول يف البداية املستوى الصويت الذي يتوقف علـى
اجلوانــب الدالليــة مث تــةيت املســتويان الصــريف والــدالي يف هنايــة املط ـاف ،مشــريين إىل أبــرز
املفاهيم األساسية الل هلـا دور أساسـي يف تنـوير املعـاين حبيـت تفصـح أهـم السـمات الدالليـة
واإلحيائية املعقة عن الغرض املقصود.
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هناك نوع من األصوات يرسـم صـورة املوضـوع ،ولكـن جبرسـ الـذي يلقيـ يف األذن بـل بظلـ
الــذي يلقي ـ يف اخليــال ،ولضصــوات كمــا للعبــارات واأللفــاظ ظــالل خاصــة يلحظهــا احلــس
البصري حينما يوج إليها انتباه  ،وحينما يستدعي يف خيال صورة مدلوهلا احلسـية (قطـب،
2003م .)48 :واأللفــاظ والعبــارات ال ميكنــها أن تعطــي داللتــها كاملــة إال مــن خــالل األصــوات
وجرسها ،وتستمد العبارة داللتـها الكا ملـة مـن خـالل األصـوات واجتمـاع األلفـاظ وترتيبـها يف
نسق معني ،فداللة العبارات نامجة عن هذ الإال ة املرسـلة املعـاين إىل كماهلـا وغايتـها ،لـذا
ال لفهــم
يهــتم علــم األصــوات بصــلة بــني الصــوت والداللــة ،حبيــت بإمكاننــا أن نعتــق مــدخ ا
املعىن ،فللصوت وظيفة ترسيم الصور علـى هـذا األسـاس لكـل معـىن حـروف تناسـب ال ميكـن
اسـتبدال حبـروف آخـر (ابــن ذريـل2000 ،م ،)9 :واألمإلـة يف هـذ املشــاهد كـإرية ،وكلـها تشــري
إىل أن جرس املفردات القرآنية وظالل خياهلا يوحيان باملعىن قبل أن يوحي املدلول اللغوي.

r
A

www.SID.ir

141

ظواهر األسلوبية في سورة الحج

اهلمس
اهلمس هو ملمح صويت يتسم بالليونة يف طبيعت وتكوين وفي ملمح من احلـزن أحيانـاا ،علـى
العكس مـن اجلهـر ،فـال اهتـزاز معـ لضوتـار الصـوتية فاألصـوات املهموسـة (الفـاء ،والسـني،
واهلاء و ،)...هي الل ال اهتزاز معها لضوتار الصوتية وال يسـمع هلمـا رنـني حـني النطـق هبـا
(عبــد الــر ن2006 ،م ،)10 :فهــي تــتالئم مــع معــاين الطمةنينــة والبشــارة يف قولـ تعــاىلَّ ِ﴿ :ن
ات جنَّرات تَجر ِري ِمرن تَحتِهرا ْاألَنْرهرار يحلَّرو َن فِ ِ
اللَّهَ ي ْد ِخل الَّ ِذين آَمنيوا و َع ِمليروا َّ ِ ِ
َسرا ِوَر
َ ي يَ ْ َ
ْ َْ
ْ
الصرال َح َ
يهرا م ْرن أ َ
ي ي َ َ َ
ِ
ِ
اسر يره ْم فِ َيهررا َح ِرير ٌرر﴾ .فهمــس الســني املكــررة ،وخفــة وقعهـا يف األذن يوحيــان
مر ْرن َذ َهررب َول ْيؤليررؤا َولبَ ي
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بظــالل النعومــة وراحــة الــنفس ،ويف تكــرار صــوت (اهلــاء) يف "ذهــب ،واألهنــار و ،"...جــرس
يوحي بداللة املعىن إذ يرسم صورة حسية إلقبال السعادة وراحة النفس جبوانبها املختلفة.
كمــا إن التكــرار الصــويت هلــذ األصــوات جمتمعــة ومتفرقــة تــةيت عــن قصــدية كاملــة مــن
املب دع ،لذا تـةيت هـذ األصـوات يف الـنص القـرآين مبـا يوافـق املعـىن ،ويعـق عنـ (عبـد العـال،
1415م ،)7 :فمــإالا عنــد الكــالم عــن أحــوال األشــقياء وتعذيبــهم ألول احلــديت عــن أهــوال يــوم
القيامة نشاهد حضور األصوات الشديدة اجملهورة الل تتوافق وهذا املعىن ،أما عنـد الكـالم
عــن النعــيم الــذي أدخــر اهلل ألوليائ ـ املــؤمنني واحلــديت عــن مواضــع العــقة فنــرى جم ـيء
أصوات مهموسة متفقة مع املعىن ومعقة عن  .والنتيجـة فـإن جـرس األصـوات وظالهلـا يـةيت
ملبي ـاا حلاجــة املعــىن والســياق أي أن تكــرار األصــوات يف القــرآن الكــرمي هــو وســيلة يتخــذها
السياق القرآين للتعبري عن معاني وأغراض .
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اجلهر
اجلهــر يف األصــوات نــاتج عــن «اهتــزاز الــوترين الصــوتيني اهتــزازاا منتظم ـاا حيــدث صــوتاا
موسيقياا ،فاجلهر إذا هـو ارتفـاع يف شـدة الصـوت ،فيكـون للصـوت اجملهـور مـن نـات القـوة
وطبيعــة التــة ري» (عبــدالر ن2006 ،م .)8 :فاألصــوات اجملهــورة هــي (الــذال ،والــدال ،والـراء،
و )...متنح الكالم قوة حبيت تتالئم مع معاين التخويف واإلنذار .فمن أمناط هذ األصـوات
ِ ِ
ِ
رود * َول يَهر ْرم
ْجلير ي
اجملســدة عــن املعــىن يف هــذ الســورة قول ـ تعــاىل﴿ :يي ْ
صر َره ير بِرره َمررا فرري بيطيررون ِه ْم َوال ي
َم َق ِام يع ِم ْن َح ِديد﴾ ،فهذا التتابع الصويت للحاء والطاء والصاد والقاف ،يتـرك يف احلـس حـال
تلــك األشــقياء وأنــواع عــذاهبم بةشــد حاالهتــا ،فجــرس هــذ األصــوات تعــق عــن حالــة شــدة
العذاب والصـعوبات الـل تعيشـها األشـقياء واملتمـردون ،فاإلنسـان يشـعر بـاخلوف واهللـع مـن
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جرس هـذ األصـوات (عبـد العـال1415 ،م . )13 :هنـاك لصـوت النـون ميـزة خاصـة الـل يتسـم
هبا ،ال شك أن صوت النون ميإل رنّة وغنة ،وتنشق قـوة إنـاع ويـؤدي يف إيصـال املعـاين إىل
ص َرهي اللَّهي
َن يَر ْن ي
﴿م ْن َكا َن يَظي ُّن أَ ْن ل ْ
السامعني بةكمل الوج  ،لذا تكرار صوت النون يف قول تعاىلَ :
ِ ِ
ِ
فِي ُّ
الس َرم ِاء ثي َّرم لِيَر ْقطَ ْرع فَر ْليَرْنظي ْرر َه ْرل ييرذ ِْهبَ َّن َكْير يدهي َمرا يَِغري ي ﴾ ،قـد
سربَب ِلَرى َّ
الدنْريَا َو ْاْلَخ َرة فَرلْيَ ْمر يد ْد ب َ
نشاء عن تردد صوت النون عدة مرات نوع من املوسيقى ،ترتاح إلي األذن ومتيـل إليـ  ،حيـت
الغنة مع النون املشدّدة يف كلمل (إنّ) و(يظنّ) هتب نغمة موسـيقية حمببـة إىل األذن ،هـذا
الصــوت مي ــنح الك ـالم ق ــوة يف الط ــرح وقــدرة يف الع ــرض وي ــؤدي أيض ــا إىل تقري ــب املع ــاين
ومالمستها ،حبيت يكاد املخاطب أن يلمسها.
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التفخيم والترقيق
يظهر التفخيم قوة ومتكناا وتعظيماا يف الصوت خمالفاا للصـوت املرقـق املقابـل لـ  ،فاألصـوات
املفخمــة تشــكل ملمح ـ اا مــن مالمــح القــوة ،والتعظــيم وأمــا الترقيــق فيظهــر الليونــة والتــودد
والراحة ،لذا األصوات املرققة تتناسب مع جوء الر ة والتودد فبها يكتسب الكالم ليناا ورقة
(أنيس1973 ،م.)127 :
من املشاهد العظيمة املخيفـة الـل تظهـر فيـ األصـوات املفخمـة حنـو (الصـاد ،والضـاد،
والطاء ،والظاء ،والغـني ،و )...مشـهد اجلحـيم ،كمـا يف قولـ تعـاىلِ َّ :
ين َس َرع ْوا فِري آيَاتِنَرا
﴿والرذ َ
َ
ِ
ْج ِحر ِريم﴾ ،فقــد ســاعد ملمــح التفخــيم مبــا في ـ مــن دالالت القــوة
ين أيولَكِر َ
رك أ ْ
رحا ي ال َ
َصر َ
يم َعرراج ِز َ
والتمكني يف تركيب "أصحاب اجلحيم" قوة وشدة يف ترسـيم هـول املوقـف وعظمتـ  ،فالصـوت
(الصاد) هو األكإر إنسجاماا مع سياق التعظيم ،فيزيد وقع الصوت من التة ري والتخويف من
عاقبة املصري .وأما األصوات املرققة حنو (الراء والالم و )...فيـ ملمـح مـن مالمـح اهلـدوء
وصفة من صفات اللني حيت متالء اجلوء ليونة ورقة ويتسع هبا جمال الر ة والتودد وذلـك
َّ ِ
الصالِح ِ
ِ
ات ل يَه ْم َم ْغ ِف َرةٌ َوِرْز ٌق َكر ِر ٌيم﴾ ،فتكـرار صـوت (الـراء)
آمنيوا َو َعمليوا َّ َ
ين َ
كقول تعاىل﴿ :فَالذ َ
يف اآلية يتناسب مع جوّ الر ة والتودد ويوحي إلينا أيضاا نوعاا من توسع يف الرزق والر ة.
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األصوات الصفريية
قــد جيســد األصــوات الصــفريية حنــو (الصــاد ،والســني ،والشــني ،والــزاي) احلالــة النفســية
وتكشف عن شحنات نفسية وسامه أيضاا يف تقوية معىن الكلمة والعبارة مـن خـالل ملمحـ
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الصفريي ،الذي يشتد وقع علـى اآلذان ،حبيـت متـنح هـذ األصـوات بـروز اا متميـز اا لضلفـاظ
الل ترد فيها فتبدو أكإر لفتاا لإلنتبا وأشد جلياا لضناع (الشايب1999 ،م )196 :وقد سـاهم
صرطَِفي ِم َرن
األصوات الصفريية يف كلمل (نيع) و(بصري) الواقعتني يف قول تعاىل﴿ :اللَّرهي يَ ْ
ال َْم َالئِ َكر ِرة ير يسررال َوِمر َرن النَّر ِ
يع بَ ِصر ٌرير﴾ ،يف تقويــة املعــىن الكلمــتني لــذلك تــدل هــذ
راس ِ َّن اللَّررهَ َسر ِرم ٌ
األصوات على بلوال املعىن يف شـيء بلوغـاا تامـاا أي ترسـم بلـوال صـفة السـماع والعيـان يف وجـود
اهلل تعــاىل بصــورة كاملــة .فيــدرك بالســميع التوســع يف املعــىن .يعــق تــارة بالســمع عــن األذن
وتارة عن فعل كالسماع وتارة عن الفهم وتارة عن الطاعة.
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التفشي
يعد صـوت الشـني حرفـ اا تفشـياا ،ونيـ بـذلك ،ألهنـا تفشـ يف خمرجهـا «ومعـىن التفشـي هـو
كإرة خروج الريح بني اللسان واحلنك ،وانبساط يف اخلروج عنـد النطـق هبـا» (القيسـي2005 ،م:
 .)109قــد أســهم تتــابع هــذا الصــوت يف تصــوير املعــىن املقصــود ،حبيــت يضــاعف مــن مســاحة
ِ
املعىن ينشر أكإر فـةكإر ،كمـا يف قولـ ﴿ :حنَر َف ِ ِ
ين بِ ِره َوَم ْرن يي ْشر ِر ْل بِاللَّ ِره فَ َكَْنَّ َمرا َخ َّرر
راء للَّره غَْير َرر يم ْشر ِرك َ
ي َ
يب فِي َم َكان َس ِحيق﴾ ،ضاعف صـوت الشـني مـن مسـاحة
ِم َن َّ
الس َم ِاء فَرتَ ْخطَيفهي الطَّْير ير أ َْو تَر ْه ِوي بِِه ِّ
الر ي
هذا الشرك ،ومن حجم هذا الشرك ،وجعلها أكإر إنتشاراا ووصوالا إىل اآلذان.
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النق
فيـ ملمــح مــن القــوة واحلركــة ،يعطــي الصــوت قــوة وشــدة ،فــارتبط ذلــك «باحلــاالت اإلنفعاليــة
والتهديد والوعيد وعظيم اجلزاء» (البهنساوي2004 ،م .)52 :نالحظ يف قولـ تعـاىل تتـابع وتكـرار
الصوت املهموز الذي هو من أقوى األصوات للتعبري عن مدى االنفعال النفسي ﴿يَر ْد يعو ل ََم ْرن َ
ض ُّررهي
ِ
ِ ِِ ِ
س ال َْع ِش يرير﴾ ،فتظهـر مـدى تـرحم اهلل -تعـاىل -وتةسـف علـى مـا
س ال َْم ْرولَى َولَبرْك َ
أَقر َْر ي م ْن نَر ْفعه لَبْك َ
هم (العباد) مقبلون علي من مواقف ضالة ،فيعكس هذا الصوت مدى إظهـار التةسـف وغايتـ .
َ ل ََها َو ِه َي ظَالِ َمةٌ ثي َّم أ ََخ ْذتير َها َوِل ََّي الْ َم ِص يرير﴾ ،فينبـ
﴿وَكَْيِّ ْن ِم ْن قَر ْريَة أ َْملَْي ي
وأما النق يف قول تعاىلَ :
املخاطبني على عاقبة مصريهم وشناعة موقفهم ،ملا في من توعيد وهتديد .فهـذ مـن خصـائل
األصوات اإلنفجارية الل تذكي النفوس وتوقظ القلوب من سنة الغفلة.
ومن مظاهر النق األخرى هي التضعيف ومـد حـروف املـد ،شـاهدنا علـى هـذا األخـري يف
َّ ِ
ِ
ين آ ََمنيرروا َو َع ِمليرروا
راس ِنَّ َمررا أَنَررا لَ يكر ْرم نَررذ ٌير يمبِر ٌ
رين * فَالررذ َ
الســورة وهــو قول ـ تعــاىل﴿ :قير ْرل يَررا أَيُّر َهررا النَّر ي
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ِ
َّ ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
ْج ِحر ِيم﴾،
ين أيولَكِر َ
رك أ ْ
رحا ي ال َ
َصر َ
الصررال َحات ل يَهر ْرم َمغْفر َررةٌ َوِرْز ٌق َكر ِر ٌ
ين َسر َرع ْوا فرري آيَاتنَررا يم َعرراج ِز َ
يم * َوالررذ َ
ففي تكرار حروف املد مساحة واسعة لبت الشكوى والتةسف ،ملا فيها من املد والطوال حبيـت
هلا دور هام يف ترسيم احلالة الشعورية من املبدع.
ومن مظاهر أيضا التضعيف ،ومعلوم أن التضعيف من دالالت أن يدل على شدة احلدث
َّ ِ
ِ
ان َخ ْ ِ
كمـا يف فعلــي (قطّعـ ) و(يصـبّ) يف قولـ تعــاىلَ ﴿ :هر َذ ِ
ين
صر َرمان ا ْختَ َ
صر يرموا فري َربِّ ِهر ْرم فَالررذ َ
رَ لَهرم ثِيرا ِمرن نَرار يص ُّ ِ
ِ ِ
وسر ِهم ال ِ
ريم﴾ ،فقطّـع تـدل علـى الشــدة يف
َك َف يرروا قيطِّ َع ْ ي ْ َ ٌ ْ ي َ
رب م ْرن فَر ْروق يرءي ي َ
ْحم ي
التقطيــع أكإــر مــن قطــع وهكــذا يكــون فعــل (الصــب) أيض ـاا ،فلــها املشــاهد الكــإرية كمــا أن
تضــعيف كلمــة (املعتـرّ) الواقعــة يف قول ـ تعـاىلَ ﴿ :وأَط ِْع يمرروا الْ َقررانِ َع َوال يْم ْعتَ ر ّرر﴾ ،يــدل علــى شــدة
الفقر والفاقة ،فمعىن املعتر :أي البائس املدقع الذي وصل يف الفقر غايت .
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الفاصلة القرآنية
يقول السكاكي يف كتاب مفتاح العلوم ،بناء على التعريف الذي إستقا من سـابقي « :األسـجاع
يف النإ ــر ك ــالقوايف يف الش ــعر» (الس ــكاكي1987 ،م .)431 :فالفاص ــلة تطل ــق عل ــى نف ــس الكلم ــة
األخــرية مــن الفقــرة باعتبــار كوهنــا موافقــة للكلمــة األخــرية مــن الفقــرة األخــرى (عبــد الغفــار،
2001م .)35 :لــذا يتســم الســجع (الفاصــلة) بكونـ بنيــة بديعيــة إيقاعيــة يرتكــز إيقاعهــا علــى
التكرار الصويت املنتظم .وأفضل السجع ما تساوت فقر مبا ل من كإرة اإليقاع.
السجع املتوازي :هو مـا اتفقـ فيـ فاصـلة الفقـرتني يف الـوزن والقافيـة (التفتـازاين1339 ،ه ـ:
َّ ِ
ِ
ج )289/2حنو قول تعاىل﴿ :فَالَّ ِذين آَمنيروا و َع ِمليروا َّ ِ ِ
ين َس َرع ْوا
الصرال َحات ل يَه ْرم َم ْغف َررةٌ َوِرْز ٌق َكر ِر ٌ
يم * َوالرذ َ
َ َ َ
ِ
ِ ِ
ْج ِح ِريم﴾ فهــدف الســجع يف اآليــتني حتقيــق قــدر مــن مجاليــة
ين أيولَكِر َ
رك أ ْ
رحا ي ال َ
َصر َ
فري آَيَاتنَررا يم َعراج ِز َ
إيقاعية ،فالسجع يف اآليتني السابقتني مبا نالحظ مـن تسـاوي كلماتـ وفقراتـ يـؤدي إىل كإافـة
إيقاعيــة فهــذا النــوع مــن الســجع يكســو الكــالم حلــة التــزيني ويرقيهــا إىل أعلــى درجـات اإليقــاع،
فةحسن السجع عند البالغيني ما تساوت قرائن يف عدد الكلمات ليكون شبيهاا بالشعر.
السجع املطرف :وهـو مـا اختلفـ فاصـلتا يف الـوزن ،واتفقتـا يف حـرف الـروي (اهلـامشي،
يول فَر يقر ِرل اللَّرهي أَ ْعلَر يرم بِ َمرا تَر ْع َمليرو َن * اللَّررهي يَ ْح يك يرم بَر ْي ررنَ يك ْم
رادل َ
1999م ،)330 :حنـو قولـ تعـاىلَ ﴿ :وِ ْن َج َ
يَر ْوَم ال ِْقيَ َام ِة فِ َيما يكْنتي ْم فِ ِيه تَ ْختَلِ يفرو َن﴾ .ني هذا الوج باملطرف ألن قيمت اإليقاعية تكمن عنـد
األطراف حيت يضفي داللة مستمدة من الطبيعة الصـوتية للحـروف مبـا حيقـق مـن موسـيقى
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تتسق مع إطار اآلية وإطار السياق وإطار السورة كلها .ضمن الظواهر الالفتة يف هذ السورة
أن اخلروج من سجع إىل أخر كان يـرتبط باإلنتقـال مـن حمـور معنـوي إىل أخـر .يتضـح ممـا
ســبق أن الوحــدات الســجعية املختلفــة تنــدرج يف وحــدة دالليــة خمتلفــة فــإذا كــان نظرنــا إىل
الوحــدات الطويلــة بقصــد مالحظــة الشــكل واحملتــوى ،فســوف جنــد أن أكإــر ورودهــا كــان يف
القصص القرآين .جاءت الفاصلة يف أكإر مواضع السورة على صـورة حـروف املـدّ ليعـق عـن
املعىن الذي تنشاء منها ،فهـذ احلـروف ـ ـ كمـا تعلمـون ـ ـ تـوحي إلينـا معـاين العظمـة والشـدة
فهــي مالئمــة جلــوء الســورة الــل ترســم مواقــف العظمــة بةمجــل الوجـ ســواء كانـ قيامــة أو
جحيما أو ...لذا جاءت الفاصلة يف أكإر مواضع السورة على صـيغة (فعيـل) لتمنحهـا إيقاعـاا
مجيالا وقد تةيت الفاصلة فيها على وزن (يفعلون) لريسم املعىن املقصود الذي وضع ل .
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املوازنة
هي تسـاوي الفاصـلتني أي الكلمـتني األخريتـني مـن الفقـرتني أو مـن املصـرعني يف الـوزن دون
َّ ِ
التقفية (التفتازاين1339 ،هـ :ج ،)293/2حنو قول تعاىل﴿ :الْمل ي ِ ِ ِ
ين
ْك يَر ْوَمكذ للَّه يَ ْح يك يم بَر ْي رنَر يه ْم فَالرذ َ
ي

o
e

رات الن َِّع ر ِ َّ ِ
ات فِ رري جنَّر ِ
الص ررالِح ِ
ِ
ين َك َف ر يرروا َوَك ر َّرذبيوا بِاَيَاتِنَررا فَْيولَكِر َ
رك ل يَه ر ْرم َعر ر َذا ٌ
َ
آ ََمنيرروا َو َعمليرروا َّ َ
ريم * َوال ررذ َ
ين﴾ .إن املوازنة ترتبط باإليقاع وتسهم يف خلق أمناط خمتلفة ،فكلما كان هذ املوازنـات
يم ِه ٌ

v
i
h

معــقة عــن معــىن القــوة والشــدة يف وصــف العــذاب وأحــوال األشــقياء كـان اإليقــاع شــديداا ذا
نغمات عالية ،أما إن جاءت لتعق عن النعيم ووصف اجلنة فإن اإليقاع سيكون هادئاا مناسـباا
هلــذ املعــاين .فهــذ الــدفقات املوســيقية املتتابعــة جــاءت لتخــدم الغــرض القــرآين وتعــق عــن
غايت وهدف وكان هلا دور بارز يف انتبا السامع وإيقاظ من سنة الغفلة.

 .2املستوى الصرفـي

c
r

A

ويف كــل جمتمــع مــن اجملتمعــات تكــون وســيلة االتصــال الوحيــدة بــني النــاس هــي اللغــة ،الــل
تنتظمهم مجيعا (عموري1438 ،هـ .)103 :هناك للغـة بنيتـان عنـد "تشومسـكي" ،البنيـة العميقـة
والبنية السطحية .واملقصود بالبنية العميقة عند  ،املعىن الكامن يف نفـس املـتكلم بلغتـ األم،
ال
ومقياس ـ املقــدورة أو الكفايــة اللغويــة ،أمــا البنيــة الســطحية فهــي مــا ينطق ـ اإلنســان فع ـ ا
وميإلــها األداء الفعلــى للغــة والكــالم ،فاللغــة يف الواقــع تكشــف يف كــل مظاهرهــا وجهـاا فكريـاا
ووجه اا عاطفي اا ويتفاوت وجهان كإافـة حسـب مـا للمـتكلم مـن اسـتعداد فطـري وحسـب وسـط
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االجتم ــاعي واحلال ــة ال ــل يك ــون فيه ــا (املس ــدي1982 ،م .)40 :وأم ــا املس ــتوى الص ــريف فيه ــتم
باجلوانب العاطفية والداللية لضفعال واألناء حبيت يعتر باملفارقات الداللية بـني األنـاء
واألفعــال ومــا هلــا مــن دالالت خمتلفــة كــالإبوت والتجــدد و ...ســواء كانـ معنويــة أو لفظيــة،
«ويكشف أيضاا عن اإلمكانات الل حتملها الصيغ يف استعماالت األدباء» (عرار2002 ،م.)26 :
لقد مال القرآن الكـرمي إىل اسـتخدام املشـتقات اسـتخداماا واسـعاا ،وجتلـى ذلـك باسـتخدام
إسم الفاعل ،وإسم املفعول و ...على وج خمصوص بشكل الفـ  ،وكانـ هـذ الصـيغ مشـحونة
بدالالت خصبة ،وإحيائات عميقة مؤ رة وهذا ما يوحي بدقة التعبري القـرآين يف اختيـار الصـيغ
الصـرفية املعـقة عـن الغــرض املقصـود .لـذا نـرى تركــز يف التـاي إىل أهـم الـدالالت اإلحيائيــة
للصيغة األفعال مشريين إىل أبرز اجلوانب الداللية اجلديرة باالعتناء واالنتبا .
الفعل وداللت  :جاء الفعل يف ناياء السورة لدالالت خمتلفة ،فالقيم الدالليـة املكنونـة يف الفعـل
توصل معنا أكإر انتشـاراا وتفشـياا ،فعـل (تصـبح) الواقـع يف قولـ تعـاىل﴿ :أَلَ ْرم تَر َرر أ َّ
َن اللَّرهَ أَنْر َرز َل ِم َرن
َّ ِ
ضَّرة ِ َّن اللَّرهَ ل َِطير ٌ َخبِي ٌرر﴾ ،جـاء بصـيغة املضـارع الستحضـار الصـورة
ي يم ْخ َ
الس َماء َماء فَرتي ْ
صبِ يب ْاأل َْر ي
وإفادة بقائها كذلك مدة من الزمن ،لكـي يـؤ ر باستحضـارها يف نفـوس املـتلقني وهـي أيضـ اا سـبب
لبــت بــذور اهلدايــة يف النفــوس ،قــد يــةيت الفعــل للدميومــة واالســتمرار ،ال يــراد حــال وال اســتقبال
يقــال :فــالن حيســن إىل الفقــراء ويــنعش املضــطهدين ،إمنــا يــراد اســتمرار وجــود اإلحســان من ـ
َّ ِ
ين
والنعشــة يف مجيــع أزمنت ـ وأوقات ـ (الزخمشــري2001 ،م :ج ،)151/3ومن ـ قول ـ تعــاىلَّ ِ﴿ :ن الررذ َ
صدُّو َن َع ْن َسبِ ِيل اللَّ ِه﴾ ،أي الصدود منهم مستمر دائـم ،جـاء الفعـل بصـيغة املضـارع ليـدل
َك َف يروا َويَ ي
على اإلستمرار فكةنّ املعىن :إن الذين كفروا من شةهنم الصـدّ عـن سـبيل اهلل .وإذا كـان الفعـل يف
مقام املدح يدل أيضاا على اإلسـتمرار والإبـوت ،منـ قولـ تعـاىل﴿ :أَلَ ْرم تَر َرر أ َّ
رج يد لَرهي َم ْرن فِري
َن اللَّرهَ يَ ْس ي
السررماو ِ
ات َوَمر ْرن فِرري ْاأل َْر ِ
ي﴾ ،ففعــل (يســجد) يــدل علــى ســجود كــل ش ـيء لعظمت ـ طوع ـاا وكره ـاا
َّ َ َ
بصــورة مســتمرة .وقــد يفيــد املضــارع اإلســتمرار التجــددي شــيئ اا فشــيئ اا حبســب املقــام ومبعونــة
القرائن (اهلامشي1999 ،م )66 :حنو قول تعـاىلَ ﴿ :وِم َّمرا َرَزقرْنَ يراه ْم ييرْن ِف يقرو َن﴾ ،فقرينـة املـدح تـدل علـى
أن اإلنفاق والصدقة ديدهنم ،وشةهنم املستمرون الذين ال حييدون عن  ،ويتجدد آناا فآناا.
إسم الفاعل :إن هذ الصيغة يف أكإر األحيان تضـع موضـع فعـل املضـارع متضـمناا معـىن
الس َ ِ
احلال واالستقبال ومن قول تعـاىلَ ﴿ :وأ َّ
رب فِ َيهرا﴾ ،وإسـم الفاعـل بالنسـبة
َن َّ
راعةَ آَتيَرةٌ َال َريْ َ
إىل فعل املضارع في معىن التسرع واحلركة فهـو جيعـل احلـدوث أكإـر تسـرعاا وحركـة واألذن
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ِ
َّ ِ
ين ِذَا ذيك َر اللَّهي
على سريع التة ر بسماع  .وإسم الفاعل (املقيمي) الواقع يف قول تعاىل﴿ :الذ َ
يمري َّ ِ ِ
الصابِ ِرين َعلَرى مرا أَصرابر يهم والْم ِق ِ
راه ْم ييرْن ِف يقرو َن﴾ ،فتـدل علـى
َو ِجلَ ْ
الص َرالة َوم َّمرا َرَزقرْنَ ي
َ ََ َْ ي
َ قيرليوبير يه ْم َو َّ َ

اإلستمرار التجددي «فيتجدد آناا فآناا ،أي الذين يؤدون الصالة يف أوقاهتا كاملـة مـع اخلشـوع
واخلضوع» (الصابوين1994 ،م ،)289 /2 :قد عدل عن الفعل إىل اإلسم داللة على كمال العناية
حبصول  ،فهذا التركيب أدل علي إقامة الصـالة مـن قولـك :يقيمـون ...وأمـا إسـم الفاعـل يف
قولــ تع ــاىلَّ ﴿ :
ريم﴾ ،فيه ــا مع ــىن الإب ــوت والدميوم ــة ،فكلم ــة (العل ــيم) م ــن
ريم َح ْلر ٌ
ِن اهللَ ل ََعلر ٌ
مبالغات إسم الفاعل ،صفة مشـتقة علـى وزن فعيـل مـن علـم املتعـدي وقـد يكـون صـفة املشـب
بإسم الفاعل لداللت على الـدوام واإلسـتمرار وهكـذا كلمـة (السـميع) فيؤكـد اجلملـة األنيـة
حكم إسناد ذات اهلل ـ تعاىل ـ هبذ الصفات الإابة والراسخة حيت ترسـم كمالـ يف اتصـاف
هبذ األوصاف مبا أن اهلل تعاىل قدبلغ يف اتصاف هبا غايتـ  .وقـد يـةيت صـيغة إسـم الفاعـل
داللة علـى الإبـوت واإلسـتمرار حنـو كلمـة (القاسـية) الواقعـة يف قولـ تعـاىل﴿ :لِيجعرل مراي ِ
لقي
َ َْ َ َ ي
ِ ِ
ي والقاسرريةَ قيرليرروبير يهم َّ
َّ
رالمين ل َِفرري ِشررقاق بَعيررد﴾ .فهــذ
رذين فِرري قيرليرروبِهم َمر َرر ٌ
وِن الظَّر َ
الشر ْريطا ين ف ْترنَررة للَّر َ
اخلصلة تتميز هبا قلوب الكافرين بصورة مستمرة حبيت ال تلـني قلـوهبم لـذكر اهلل وهـي مـن
خواص الكفار إىل أن نشعر بشدة هذ اخلصلة يف قلوهبم بشدة جرس حرف (القاف).
صيغة املبالغة :تظل صيغة املبالغة تستغل حيّزاا واسعاا يف هذ السورة العظيمة ،ففي قول
ِ
رذين ءامنيرروا َّ
تعــاىلَّ ﴿ :
رب كر َّرل َخر َّروان َك يفررور﴾ ،فكلمــل (خــوان)
ِن اهللَ ال ييحر ُّ
ِن اهللَ يَررداف يع َع ر ِن الر َ
و(كفور) تدالن على معاين الكإرة والتفشي ،وفيهما مبالغة رائعة يف إيصال املعىن والتشديد،
يشــري إىل الكإــرة يف صــفة اخليانــة والكفــران ،إن الكلمتــان اللتيــان أختارمهــا هلــذا املفهــوم
تالئمان مالئمة تامة مع الغرض .من هنا نرى أن استخدام صـيغ املبالغـة يف هـذ السـياقات
جاء للداللة على املبالغة والزيادة يف املعىن وأن هذ املبالغات تالئـم مالئمـة تامـة مـع غـرض
األيـات ففـي قولـ تعـاىلَّ ﴿ :
رور﴾ ،فهـذ الصـيغ املبالغـة املسـتعملة يف هـذ اآليـة
ِن اهللَ ل ََع يف ٌرو غَ يف ٌ
تتناسب مع كإرة ر ة اهلل وكإرة غفران الذنوب ،فإن تعاىل مـع كمـال قدرتـ علـى اإلنتقـام
يعفو ويغفر ساتراا ذنوب العباد ،وفيها تعريض باحلتّ على العفو والصفح حبيت تتسرب هـذ
الصفة من اهلل إىل نفوس العباد.
داللة التعريف والتنكري :جاء حرف الالم يف السورة ملعان خمتلفة ،من االستغراق وذلـك
ِ
األمرور﴾ ،إي كـل األمـور بةسـرها.
كقول تعاىلْ ﴿ :يعلَ يم ما بَر ْي َن أيْدي ِهم َوما َخ ْل َف يهم وِلرى اهلل تير ْر َج يرع ي
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ِ
صموا بِ ِ
اهلل يه َو َم ْوال يك ْم فَنِ ْع َم
ومن العهد الصريح وذلك مإل كلمة (املوىل) يف قول تعاىلَ ﴿ :وا ْعتَ ي
ِ
رير﴾ .ومن الم العهد العلمي وذلك مإل كلمة (الساعة) يف قول تعاىلَ ﴿ :و َّ
أن
الم ْولى ون ْع َم الْنَ َ
َ
صي

رب فيهررا َو َّ
أن اهللَ يَرْبر َعر ي َمر ْرن فرري ال يقبيرروِر﴾ أي الســاعة املعهــودة لــك وتعــرف عنــد
َّ
السرراعةَ َءاتيرةٌ الريْر َ
املخاطــب .وجــاء التــنكري يف الســورة لضغــراض املختلفــة ،منــها التفخــيم والتكــإري وذلــك مإــل
كلمة (اخلري) يف قول تعاىل﴿ :والْب ْد َن جعلْناهرا لَ يكرم ِمرن َشرعائر ِ
اهلل لَ يك ْرم فِ َيهرا خَيْـرٌ فَـاذْكُرُوا﴾،
َ ي ََ
ْ
َ
إي خري كإري .ومنها التقليل وذلك مإل كلمـل (خـري) و(فتنـة) يف قولـ تعـاىلَ ﴿ :وِم َرن النَ ِ
راس

D
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ِ
َّ ِ ِ
رب َعلرى َو ْج ِه ِره َخ ِس َرر الر يدنيا
َم ْن يَر ْعبي يد اهللَ َعلى َحرف فَِ ْن أصابَهي َخ ٌير
ِطمْن به َوِ ْن أصرابَر ْتهي ف ْترنَرةٌ ِنْر َقلَ َ
و ْاأل ِخرةَ ذَلِك يهو ال يخسرا ين ِ
ين﴾ ،إي خري قليل.
المب ي
ي
َ

S
f

 .3املستوي التركييب (داللة اجلمل)
فالتراكيب النحوية أوىل بةن تكون جمـاال للـدرس األسـلويب ،فـإن مـا يقـرر علـم النحـو مـن
البــدائل املتاحــة أمــام األديــب قــدر غــري قليــل مــن التراكيــب الصــحيحة وإن تكــن متفاوتــة
الدرجــة مــن حيــت القبــول ،يســتطيع الــدارس األســلوب أن يتنــاول تلــك البــدائل الصــحيحة
ويعرض ملا جيد شائعا منها لدى األديب ،يتبني مبلغ اقتراب أو ابتعاد من النمط املةلوف
يف االســتعمال العــام (عبــداهلل جــق1988 ،م . )7 :فالــدارس اإلســلويب مبســاعدة علــم النحــو
يســتطيع أن يــدع تقــدير درجــة قبــول اجلمــل لعلــم البالغــة « ويشــري أيض ـاا إىل دالالت هــذ
اإلنزياحات األدبية يف اجلمل ومدي تة ريها يف نفوس املتلقني وما للمبدع من براعـة فائقـة
يف استخدم اإلحيائات التعبريية املكنونة فيها الل هل ا دور بارز يف تنوير ظـالل العبـارات»
(أبو عودة1985 ،م.)75 :
نسق الشرط :تتشكل اجلملة الشرطية مـن فعلـني ،أول الفعلـني الـواقعني بعـد أدوات الشـرط
يسمى شرطاا ،والإاين يبىن علي باعتبار كون مسبباا عن ويسمى جواباا ويقـال لـ اجلـزاء أيضـاا
لترتب علي كما يترتب اجلزاء ع لى العمل .فالشرط هـو يتكـون مـن اجلملـتني تـرتبط كـل منـهما
باألخرى ارتباطاا و يقاا« ،وتكون إحدامها سبباا يف حدوث األخرى» (البيايت2003 ،م.)353 :
ِ
رَ
ين ِذا ذيكِ َرر اهللي يو ِجل ْ
(إذا  +الفعل املاضي  +الفعل املاضي) :وذلـك كقولـ تعـاىل﴿ :الَرذ َ
قيرليرروبيهم﴾ ،األصــل يف إذا أن يكــون الشــرط مقطوعــا بوقوعـ  ،كمــا تقــول( :إذا زالـ الشــمس
أتيتك) .إن الصيغة الفعل املاضي يف اآليـة تفيـد اإلسـتقبال وإمنـا أسـتعمل (إذا) مـع صـيغة
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املاضــي إلرادة التنبيـ علــى حتقــق وقــوع الشــرط ،مــن وظائفهــا املعنويــة تفيــد املبالغــة وحتقــق
الوقوع وهذا كالقهنة واإلقناع مع إفادة حتقق الصفة للمخبتني ،فتوصل املدح غايت .
َ
(إنْ  +الفعل املضارع  +الفعـل املاضـي) :وذلـك كقولـ تعـاىلَ ﴿ :وِ ْن يي َّكرذبي َ
ول فَر َقر ْد َك َّرذبَ ْ
رود﴾ ،األصــل يف (إن) أال يكــون الشــرط فيهــا مقطوعــا بوقوعـ  ،كمــا
وثمر ي
قَ ر ْبرلَ يه ْم قرروم نرروح َوعررا ٌد ي
تقول لصاحبك (إن تكرمر أكرمك وأن ال تقطع بةن يكرمك) ،لذلك يوجد الشك يف وقـوع
التكذيب؛ ألن كلهم اليكذبو لذا يتلو (إن) املضارع الحتمال الشك يف وقوع .
نسق االسـتفهام :جـاء هـذا النسـق يف أكإـر مواضـع سـورة احلـج يف حـال التقريـر فمـازال
يريد التقرير من خالل توجيـ السـؤال وتقريـر وهـذا الغـرض مـن االسـتفهام ،فيـ الـقاهني
ألم تَر ْعلَ ْرم َّ
أن اهللَ يَر ْعل يرم مرا فِري
املكنونة واحلجج الدامغة إل بات املفهوم اآلية ،ومن قول تعاىلْ ﴿ :
الس ِ
ِ
ذلك فِى كتا َّ
األري َّ
ماء َو ِ
يسير﴾ ،االستفهام التقريري إي لقد علمـ
َّ
ِن َ
ِن َ
ذلك على اهلل ٌ
يا حممد أن اهلل أحاط علم مبا يف السماء واإلرض ،فـال صفـى عليـ أعمـاهلم وفيهـا معـاين
اإلحاطة والشمول وكذلك االستفهام الذي يفيـد التقريـر يـةيت يف قولـ تعـاىل﴿ :أل ْرم ت َرر َّ
أن اهللَ
َّر ل يك ْم ما فِي ْاأل ِ
ري﴾ فهذ اآلية ترسيم لكمال القوة واملقدرة.
َسخ َ
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نسق النفي :جاء يف سورة احلج هذا النسق يف حال النفي املؤكد وقد قيدت النفي املؤكد؛
ألن نفي اجلملة اإلنية مل يةت إال مؤكداا .أما يف هذ السورة ميكن التقسـيم اجلملـة املنفيـة
إىل ال ة أقسام:
األول :نفي مؤكد حبرف جر زائد ذلك يف قول تعـاىلَ ﴿ :وَمرا يه ْرم بِ يسر َك َارى﴾( ،أداة النفـي
 +إسم  +حرف جر زائد  +خق النكرة) والنكرة ـ كما تعلم ـ يف السياق النفي تفيد العمـوم،
(وتراهم سكاري ) على التشبي  ،وما هـم بسـكارى علـى التحقيـق ولكـن مـا رهقهـم مـن خـوف
عذاب اهلل هو الـذي أذهـب عقـوهلم وطـري متييـزهم وردهـم يف حنـو حـال مـن يـذهب السـكر
بعقل ومتييز (الزخمشري2001 ،م :ج ،)144/3فهـم سـكارى مـن اخلـوف ومـا هـم بسـكارى مـن
الشراب فترسم هذ اآلية غاية اخلوف والقلق.
ِ ِ
مي َن ِم ْرن
الإاين :نفي مؤكد حبرف وتقدمي الظرف على اخلـق كمـا يف قولـ تعـاىل﴿ :مرا ل ْلظرال ْ
نَ ِصير﴾( ،أداة النفي  +إسم  +الظرف  +حرف اجلر زائد  +خق النكرة) ،قد قـدم الظـرف يف
هذ اآلية لالهتمام باملتقدم والهتمام بالظلم الذي هو أشنع الذنب حبيت ال يغتفر عند اهلل.
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الإالت :أداة النفي  +لفظ الكل كقول تعاىلَّ ﴿ :
كل َخ َّوان َك يفرور﴾ ،قد جـاءت
ِن اهللَ اليي ِح ُّ
ب َّ
هذ اآلية لعموم السلب ومعيار الذوق واملقام ،فترسم هذ اآلية املشاهد القانطة ،الل فيهـا
نوع من اليةس واخلوف للمتكقين مبا أن اهلل جعل العلة يف ذلك أنـ يـدافع عـن الـذين آمنـوا
فيما سبق يف اآلية ويدافع عنهم وينصرهم ففعل (يدافع) في مبالغـة يف الـدفع عنـهم ،علـى
العكس يغالب يف عذاب املتكقين؛ ألن فعل املغالب يةيت أقوى وأبلغ.
التقدمي والتةخري :هذا باب عريض طويل ،دقيق املسلك املهدي إىل إدراك كنـوز املعـاين،
يشتمل على أسرار مكنونة يف اجلمل والعبارات ،ملا حيد مـن تغـيريات يف مفـاهيم العبـارات
حبيت تنشاء املعاين اجلديدة والـدالالت املعـقة عـن الغـرض األصـلى نتيجـة هـذ التغـيريات،
لذلك ندرك مـن خـالل علمنـا بـ املفـاهيم املكنونـة يف اجلمـل أحسـن إدراك .فتقـدمي الفاعـل
ك بِ َّ
كل َش ْيء قَ ِد ٌير﴾ فيها
الم ْوتى َوأنَّهي َعلى ِّ
املعنوي يف قول تعاىل﴿ :ذلِ َ
ْن اهللَ يه َو ال َ
ْح ُّق َوأنّه ييحي َ
نوع من التؤكيد بةن اهلل وحد حيي املوتى الغري وفيها أيضاا قصر القلـب ملـن يعتقـد أن غـري
اهلل حييـي املــوتى .قــد يقــدم اســم علــى االســم األخــر لشــرف مزنلتـ وعلــو مقامـ كمــا يقــدم
رك ِم ْرن َر يسرول َوال نَبري َِّال ِذا تَ َمنَّرى أَلْ َقرى
الرسول على النيب يف قولـ تعـاىلَ ﴿ :وَمرا أ َْر َسرلْنا ِم ْرن قَر ْبلِ َ
ِ
ِ ِِ
رهلل اهللي َمررا ييرل ِْقرري َّ
َّ
ريم﴾ ،ألن
سر ي
ريم َحكر ٌ
الشر ْريطا ين ثير َّرم يَ ْح يكر يرم اهللي َءاياتَررهي َواهللي َعلر ٌ
الشر ْريطا ين ف ري أيمنيَترره فَريَر ْن َ
ال عـن املعجـزة .ويف بعـض
الرسول أشـرف مزنلـة بالنسـبة إىل الـنيب ،ملـا للرسـول كتـاب فضـ ا
األحيان تقدمي ما حق التةخري يفيد احلصر وذلك مإل قول تعاىل﴿ :يَر ْعلَ يم َمرا بَر ْري َن أيْردي ِه ْم َوَمرا
ِ
رور﴾ ،أي إىل اهلل ترجـع األمـور ال إىل غـري  .ومنـ مراعـاة الترتيـب
َخ ْل َف يه ْم َوِلى اهلل تير ْر َج يرع األ ييم ي
ءامنيوا ا ْرَك يعوا َوا ْس يجدوا﴾.
َذين َ
الوجودي وذلك مإل قول تعاىل﴿ :يْ أيُّر َها ال َ
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التةكيد :زيادة اللفظ على املعىن ،لزيادة تقريـر املعـىن ووقعـ يف نفـوس السـامعني حبيـت
ال كقولـ تعـاىلَ ﴿ :خ ِس َرر ال ُّردنْريَا
يزيل الشك والشب يف النفـو س ،فيزيـد املعـىن ذلـك شـرف اا ونـب ا
و ْاْل ِ
ِ
رين﴾ فاجلملــة الــل حتتــها اخلــط مؤكــدة للجملــة األوىل ،فهــو
َخر َررَة َذلِر َ
رك يهر َرو الْ يخ ْسر َررا ين ال يْمبر ي
َ
توكيـد معنــوي هلـا وفيهــا أيضـاا كمـال اإلتصــال حبيـت تتحــد اجلملــتني إحتـاداا تامـاا وإمتزاجـاا
معنوياا حبيت تفصل الإانية مـن األوىل ،ألن الإانيـة تـزنل مـن األوىل مزنلـة نفسـها ،فـالغرض
منها التوكيد والتقرير املعىن يف النفس .ونالحظ يف قول تعاىلَّ ﴿ :
ب فيهرا
الس َ
اعةَ ءاتيَة َ
الريْ َ
ِن ّ
َو َّ
ِن اهللَ يَرْبر َعر ي َم ْرن فِري ال يقبيروِر﴾ ،ال ـة اجلمـل ممـا يكـون اجلملـة الإانيـة مؤكـدة للجملــة األوىل
فتفيد التقوية والتةكيد مما يزيل الشك واإلهبام يف نفس املتلقي وسـبب الفصـل بينـهما كمـال
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االتصال؛ ألن الإانية تشمل األوىل وتؤكدها تةكيداا تاماا .وأما سبب العطـف يف اجلملـة الإالإـة
ي عود إىل وجـود اجلـامع بـني اجلملـة الإالإـة واجلمـل مـا قبلـها ،فجـامع املوافقـة سـبب اجتمـاع
هذين اجلملتني .وأما بالنسبة إىل اإلطناب فنالحظ هذ الظـاهرة يف بعـض مواضـع السـورة
ال عــن غــرض التةكيــد ألغــراض أخــرى تســتفاد بــالقرائن والســياق ،ومنــها
الــل يــةيت فض ـ ا
اإلمتنان بتعداد النعم وكإرة خري وبركت وذلك مإل قول تعـاىل﴿ :ألَ ْرم تَر َررى أ َّ
َّر لَ يك ْرم
َن اهللَ َسرخ َ

ري ِال بِذنِ ِره َّ
رماء أ ْن تَر َق َرع َعلَرى ْاأل ِ
َما فِي ْاأل َْر ِ
رك َّ
ْك تَ ْجري فِي البَ ْح ِر بِرَْم ِرهِ َويي ْمس َ
ي َوالْ يفل َ
ِن اهللَ
الس َ
َّاس لَريؤ ٌ ِ
ريم﴾ .ومنها ذكر العام بعد اخلاص إلفادة العموم مـع العنايـة بشـةن اخلـاص
وف َرح ٌ
بالن ِ َ

D
I

اسر يرج يدوا َوا ْعبير يدوا َربَّ يكر ْرم َوافْر َعليرروا الْ َخْي ر َرر﴾ ،بــداء خبــاص ،مث
وذلــك مإــل قولـ تعــاىلَ ﴿ :و ْارَك يعرروا َو ْ
بعام ،مث بةعم .فيفيد هذا األسلوب اإلحاطة والشمول لكـي يتضـمن مجيـع األعمـال الصـاحلة
بةمتهـا .ومنهاالتةكيــد بإعـادة الفصــل مإــل قولـ تعــاىل﴿ :فَرا ْجتَنِبوا الْر ِر ْجس ِمررن ْاألوث ِ
ران َوا ْجتَنِبيرروا
ي
َ َ
الزوِر﴾ ،لذلك يف تكرار الفعل حنس التةكيد والتقوية مما جيعل الكالم أوقـع يف النفـوس
قَ َ
ول ي
ويف تكرار داللة على أشد االجتناب واحلذر.
ظاهرة احلذف :هي من أهم الظواهر األسـلوبية الالفتـة النظـر يف القـرآن الكـرمي ومنـ يف
سورة احلج ،وهي يف مواقع تكـون أب لـغ مـن الـذكر ،رمبـا يكـون الكـالم بليغـا حبـذف كلمـة حتمـل
رمان ِ ْختَ ِ
ص ِ
الكالم قيما تعبريية كحذف الفاعـل واملفعـول و ...ومنـها قولـ تعـاىل﴿ :ه ِ
ص يرموا
رذان َخ ْ
في ربِِّه ْرم﴾ ،أي يف دين رهبم على حذف املضاف ومنها أيضا احلذف لداللة السياق عليـ كقولـ
تع ــاي﴿ :أيذِّ َن لِلَر ِرذ َين ييقرراتَرليو َن بِررْنَّر يهم ظَلَ يمرروا َو َِّن اهللَ َعلررى نَ ْص ر ِرِه ْم ل َقر ِرد ٌير﴾ ،أي أذن للجه ــاد لل ــذين
يقاتلون .وأما الغرض من احلذف فهو يؤدي التوازن الداخلى يف داخل السياق فضالا عما يـؤدي
هذا احلذف من خفة وسهولة ومرونة يف التعبري ،وحسن يف األداء ،ومجال يف األسلوب.
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 .4املستوى الداليل
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إذ يع ـ ّد هــذا اإلنزيــاح مــن أبــرز أنــواع اإلنزيــاح الــل وظفهــا التعــبري القــرآين للكشــف عــن
خصوصيت يف اإلنزيـاح عـن املعـىن األصـلي إىل معـىن جديـد يـدرك مـن خـالل السـياق الـذي
يرد في  ،وهو أيضاا يفصح عن بالغة النص القرآين وروعة بيان  ،هلذا فإن يدعو إىل التةمل
والتــدبر املســتمر إلدراك مــا وراء مــن مقاصــد وإحيائــات ،وللوصــول إىل عمــق الداللــة وعــدم
الوقف عند سطحية النص وظاهر العبارة (اخلرشـة2008 ،م ،ص)41؛ ألن الشـيء إذا كـان كإـر
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إسـتعمال وتـردد كـان مـدعاة جللـب السـةم والضــجر ،وهلـذا فـإن اجلوانـب الدالليـة تعـ ّد مــن
أقدر األساليب البي انية على جتنب الرتابة ،وإبعـاد السـةم والضـجر عـن نفـس املتلقـي ،ملـا هلـا
من قـدرة علـى جتـاوز املعـاين الوضـعية األوىل واإلنزيـاح عنـها إىل الداللـة الإانيـة الـل تكمـن
وراء األلفاظ وسياقات العبارات لذلك حني حنكم على قيمة العمل األديب من خـالل العبـارة،
النكتفــي بداللتــها امل عنويــة ،فهــي عنصــر واحــد مــن عناصــر دالالهتــا ،فالبــد أن نضــم إليهــا
عنصــري اإليقــاع والظــالل ،فهــي يف جمموعهــا تــدل علــى القيمــة الكاملــة هلــذا العمــل (قطــب،
2003م .)50 :لــذا نســتنتج أن األلفــاظ وكيفيــة نســقها وتنضــيدها عنصــران أصــليان يف العمــل
األديب حبيت ينقالن إلينا كامل شعور األديب ومشاعر .
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ظالل العبارات
فالعبارة جمموعة ألفاظ منسقة على حنو معني ألداء معىن ذهـر أو معـىن شـعوري واأللفـاظ
ال تســتطيع أن تعطــي دالالهتــا كاملــة إال يف هــذا النســق وتســتمد العبــارة دالالهتــا -يف العمــل
األديب -مــن مفــردات الــدالالت اللغويــة لإللفــاظ ،ومــن الداللــة الناشــئة عــن إجتمــاع األلفــاظ
وترتيبــها يف نســق معــني ،مث مــن اإليقــاع املوســيقى الناشــق مــن جمموعــة إيقاعــات األلفــاظ
متناغم اا بعضها مع بعض ،مث مـن الصـور والظـالل الـل تشـعها األلفـاظ متناسـقة يف العبـارة
(قطـب2003 ،م .)49 :لــذا نتعـرف مــن خــالل ظـالل العبــارت بــةهم القـيم العقالنيــة والعاطفيــة
الل هلا دور أساسي يف تنوير املعاين وإيصاهلا يف نفوس السامعني.
قــد تنــدرج الداللــة الكاملــة للعبــارة يف املوســيقى الناشــئة مــن تنســيق األلفــاظ حنــو قول ـ
ِ ِ
ِ
ي والقاسرري ِة قيرليرروبر يهم َّ ِ ِ
ِ
رل مررا ييرل ِْقر َري َّ
ين
َ
ي ْ
وِن الظّرالم َ
رذين فرري قيرليرروب ِه ْم َمر َرر ٌ َ
الشر ْريطا ين ف ْترنَررة للر َ
تعــاىل﴿ :ليَ ْج َعر َ
لَفي ِشقاق بَعيد﴾ ،فجرس هذ األلفاظ يوحي إلينا جواا من التعاسة والغضب ،إن يف املوسيقى
هنا خشونة ودمدمة حبيت نشعر هبا اجلوّ املمتلق بةنواع العذاب واملواقف الصـعبة فاملوسـيقى
هنــا قاســية عنيفــة ممــا يضــع هــذا اجلـوّ موضــع اهلــول والتحــذير وكــم نشــعر بــاحلزن واألمل
بق ــراءة ه ــذ اآليــة مل ــا فيه ــا م ــن هتدي ــد وتوعي ــد فيه ــا أيض ــا ن ــوع م ــن الترهي ــب والتخوي ــف
للمخاطبني حبيت حتذر الناس من عاقبة الظاملني نتيجة مـا يفعلـون دون أقـل إهتمـام بعاقبـة
مصـريهم .وأمــا يف قولـ تعــاىل﴿ :يررا أيُّر َهررا النّررْس ِتَّر َقروا ربَّ يكر يرم َّ
روم
ريم * يَر َ
السراعةَ َشر ْيءٌ َعظر ٌ
ِن َزل َْزلَرةَ ّ
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ضرع يك ُّ ِ
رل مر ِ
راس يسركارى َومرا يهرم
ض َرع ْ
ض َرعة َع َّمرْ ْأر َ
تَر َرونَر َها تَذ َ
َ َوتَ َ ي
ْه يل يك ُّ ي ْ
رل ذات َح ْمرل َح ْملَهرا َوتَر َررى النَّ َ
سكارى ول ِ
َك َّن َعذا ِ
اهلل َشدي ٌد﴾ ،فنشعر بصعوبة املوقف وهول حبيـت يفـرّ النـاس مـن عـذاب
َ
ي
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اهلل من هنا إىل هنـاك ولكـن مـا مـن مفـر .حنـن مـع هـذ اآليـتني يف عـامل ملـيء بالصـعوبات
والتعاس ــة والي ــةس ال ر ــة فيــ وال حمب ــة ،فهم ــا ت ــنقالن ش ــعور أه ــل القيام ــة إىل أنفس ــنا
لنشــاركهم مشــاعرهم كةمنــا نعــيش هــذ اللحظــة اخلطــرية املمتلئــة باآلمــال احملطمــة حبيــت
يدخل يف نفس اإلنسان الشعور بالوحدة دون إي شخص يم.
وقــد تــةيت بعــض اآليــات ترســيماا ملشــاعر أهــل اجلنــة وأحاسيســهم ،فعــاملهم عــامل مل ـيء
بالرضاء والسرور وكلما نقراء مإل هذ اآليات نشعر بالسرور والفـرح ،ممـا يكسـو املخـاطبني
ِن اهلل ي ْد يخل الَذين ءامنيروا و َع ِمليروا الصرالِ ِ
حات
َ
وب اإلطمئنان والنشاط ومإل ذلك قول تعاىل َ َ َّ ﴿ :ي َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
باس يرهم فيهرا َحري ٌرر﴾ .فكَـم
هار يي َحلُّو َن فيها َم ْن أسا ِوَر م ْن ذَ َهب ول ْيؤلرؤا ول ي
َجنَّات تّجري م ْن تَحتها األنْ ي
نشعر باإلطمئنان والرضاء بقراءة هـذ اآليـ ة ،ملـا فيهـا مـن ترغيـب وتشـجيع يبعـت روح األمـل
والرجاء يف نفوس املتلقني فـتعكس اآليـة اجلـو امللـيء باحلنـان والفـرح والرضـى الكامـل وفيهـا
أيضا و بة وحركة حنو فعل األعمال الصاحلة وإن يف املوسيقى هنـا ليونـة وشـفافة ممـا يضـع
هذا اجلوّ موضع الرضاية واالطمئنان .فجرس األصوات جاءت لتخدم الغرض القرآين ويعق
عن غايت وقصد مث إن خلق إيقاعا يتالئم وذلك املعىن الذي عق عن من حيت طـول زمنـ
وقصر أو هدوئ أو قوت وشدت أو رخاوت وسرعت أو بطئ .
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الصيغ الدالة على الترغيب والترهيب
تت ــواىل ص ــور الترغي ــب لتص ــف نع ــيم أه ــل اجلن ــة هب ــذ الص ــيغ الفعلي ــة لتؤك ــد عل ــى مع ــاين
اإلستمرار ،فهذ الـنعم دائمـة ال إنقطـاع هلـا ،فتجـدد آنـ اا فآنـاا ،ومـن أمإلـة ذلـك قولـ تعـاىل:
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ِ
ِ
﴿ َّ
رار يي َحلُّررو َن فيهررا ِمر ْرن
وع ِملرروا َّ
رذين آمنيرروا َ
الصررالحات َجنّررات تَجررري مررن تَ ْحتهررا األنْهر ي
خل الر َ
ِن اهللَ يير ْد ي
ِ
ِ
باسهم فِيها حري ٌرر﴾ ،فـنلحظ تكـرار صـور الترغيـب يف نعـم أهـل اجلنـة
أساور م ْن ذَ َهب َولؤلؤا َول ي
َ

الدالــة علــى االســتمرارية والــدوام .ومــن األمإلــة األخــري الــل تصــف حالــة أهــل النــار ،وفيهــا
مناذج من الترهيب والتوعيد لتعكس عذاب أهل النار بةحسن الوج وتؤكد أيضا بتكرار هـذ
الصور الل تدل على الترهيـب اسـتمرارية العـذاب ودميومتـ  ،فهـو عـذاب دائـم ال إنقطـاع لـ
ِ
ِ
رب ِمرن فَ ِ
روق
ين َك َف يرروا قيطِّع ْ
رَ ل يَه ْرم ثيرا ٌ ِّم ْرن نرار يي َ
ص ُّ ْ
فتجدد آناا فآناا ومن ذلك قول تعـاىل﴿ :فَالْرذ َ
ِ ِ
ِ ِ
ر ِ
ِ
ؤوس ر ِهم ال ِ
َرادوا أَ ْن
رود * َول يَهر ْرم َمقررام يع مر ْرن َح ِديررد * يكلَّمررا أ ي
ْجلير ي
ريم * يي ْ
صر َره ير بِرره مررا فرري بيطيررون ِهم ال ي
َ
ي
ْحمر ي
ِ
ِ
ِ
ْحرير ِرق﴾ ،فــنلحظ تكــرار صــور الترهيــب يف
يَ ْخ ير يجرروا م ْنهررا مر ْرن غَ ر وم أيعي ر يدوا فيهررا َوذيوقيرروا َعررذا َ ال َ

عذاب أهل النار الدالة على الإبوت والدوام.
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ظالل األلفاظ
فكلم ــة (الب ــائس) الواقع ــة يف قولـ ـ تع ــاىل﴿ :لِي ْش ر َره يدوا من ررافِع ل يَه ررم وي ررذ يكروا ِس ررم ِ
اهلل فِ رري أيّررام
َ
َ َ ْ ََ ي ْ َ
ِ
معليومات َعلَى ما رَزقَرهم ِمن ب ِ
ِ
ِ
ِ
س الْ َفقي َرر﴾ ،أي أطعمـوا منـها
َْ
َ يْ ْ َ َ
هيمرة اإلنْعرام فَ يكليروا م ْنهرا َوِطْع يمروا البرائ َ
البـائس الـذي أصـاب بـؤس وشـدة ،والفقـري الـذي أضـعف اإلعسـار .قـال إبـن عبـاس :البـائس
الـذي ظهـر بؤسـ يف يابـ ويف وجهـ  ،والفقــري ال يكـون كــذلك ،يابـ نقيـة ووجهـ وجـ غــىن
(الصابوين1994 ،م :ج .)288/2فالبائس هو الذي وصـل يف الفقـر غايتـ ممـا حنـس مـن جـرس
صوت (اهلمزة) شدة فقر وإعسار حبيت مازال يتةو من الفقر والفاقة.
ضرعة َع َّمرا أر ِ
ِ
ض يرع
ض َرع ْ
َ وتَ َ
فكلمة (مرضعة) الواقعة يف قول تعاىل﴿ :يَر ْوَم تَر ْرونَها تَذ َ
ْه يل يك ُّل يم ْر َ
ْ
ات حمل حملَها وتَررى النَّاس سكارى وما هم بِسكارى ول ِ
ِ
َك َّرن َعرذا ِ
اهلل َشردي ٌد﴾ ،تـدل علـى
َ
َ ي
َ
َ يْ ي
يك ُّل ذَ َ ْ َ ْ َ َ
املوقف العصيب يوم القيامة ،ملا فيها من األحداث املدهشة تدهش اإلنسان وتغفل عمن سوا
حبيت تنسى األم لها ملا يلحقها من الدهشـة واملصـيبة ،فحـب الطفـل غايـة احلـب وهنايتـ
حبيــت ال معــىن لـ يف هــذا املوقــف العصــيب .وكلمــة الــذهول :الــذهاب والفــرار مــن األمــر مــع
دهشة ليدل على أن هـذا األمـر (السـاعة) فيهـا مفاجـةة والتـهويل إىل أن جيعـل األم الشـفيق
قاسية القلب ،غافلة عن طفلها العزيز.
الحري ِرق﴾ ،تـدل علـى مبالغـة العـذاب وشـدت ؛
وكلمة (ذاق) يف قول تعـاىل﴿ :نيذي يقرهي َعرذا َ َ
ألن حسّ الذائقة هي أشد احلواس إلدراك امللموسات واحملسوسات ،أي نعذهبم عذاباا شديداا
ال درجة ل وال ميزان حبيت وصل العذاب إىل غايت ال يدرك بالعقل.
ِ
كل أيمرة جع ْلنرا م ْنسركا لِيرذ يكروا ِسرم ِ
اهلل َعلَرى مرا َرَزقَر يه ْرم
فكلمة (املخبتني) يف قول تعاىلَ ﴿ :ول ِّ َ َ َ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
هيم ِة األنْ ِ
أسلِ يموا َوبَ ِّ
تين﴾ إي املخلصون هلل عز وجـل .قـال
عام فَ ي
ِله يك ْم ِلهٌ واح ٌد فَرلَهي ْ
ش ِر ال يْم ْخب َ
م ْن بَ َ
اجملاهــد :هــم املطمئنــون بــةمر اهلل عــز وجــل .فقــال أبــو جعفــر :اخلب ـ مــن األرض :املكــان
املطمئن املنخفض ،فاشتقاق من هذا (النحاس1985 ،م :ج.)98/3
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الداللة البالغية
التشبي  :الداللة على مشاركة أمر ألمر يف معىن ،واملراد ها هنا ما مل تكن على وجـ االسـتعارة
التحقيقية (التفتازاين1339 ،ه ـ :ج . )19/2فـنالحظ عـدة التشـابي يف السـورة ،منـ التشـبي البليـغ
راس يسر َك َارى﴾ أي كالسـكارى مـن شـدة اهلـول،أي كـةهنم سـكارى
املؤكد يف قول تعاىلَ ﴿ :وتَرى النَّ َ
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يترحنون ترنح السكران من هول ما يدركهم من اخلـوف والفـزع .حـذف أداة التشـبي والشـب ،
فهذا النوع مـن التشـبي  ،أبلـغ أنـواع التشـبي ؛ ألنـ مـبر علـى إدعـاء أن املشـب واملشـب بـ شـيء
واحـد فيعلـو املشـب إىل مســتوى املشـب بـ  ،ولـ مبالغـة رائعـة .ويف قولـ تعـاىل ﴿ :يحنَفراءي لِلّ ِره غَير َرر
راهلل فَ َكْنَّمررا خر َّرر ِمررن َّ ِ
ِِ
م ْشررركين بِر ِره ومررن ي ْش ر ِر ْل بِر ِ
يب فِرري َمكرران
ي
َ ََ ْ ي
السررماء فَرتَ ْخطَيفررهي الطَّير يرر ْأو تَر ْهرروي برره الر ّرر ي
َ َ

َسحيق﴾ ،يالحظ التشبي التمإيل ألن وج الشب منتزع من متعدد ،للتمإيل دور هام ممـا يبعـت
املعىن إىل النفس بوضوح وجالء مؤيد بالقهان ،لينتب السامع ملا في من إقناع وبرهان.
االسـتعارة  :هـي جمـاز تكــون عالقتـ املشـاب فهــو جـزء مـن جمــاز مرسـل فـاللفظ الواحــد
بالنســبة إىل املعــىن الواحــد قــد يكــون إســتعارة وقــد يكــون جمــازاا مرس ـالا (اهلــامشي1999 ،م:
راعةي بَرغْتَررة ْأو يَررْتيَر يه ْم
 .)258ويف قول ـ تعــاىلَ ﴿ :واليَر ي
ين َك َفر يرروا فِرري ِم ْريَررة ِم ْنررهي َحتَّررى تَررْتِيَر يه ْم َّ
السر َ
رزال الَررذ َ
َعذا ي يَر ْروم َع ِقريم﴾ وهـذا مـن أحسـن االسـتعارات ألن العقـيم املـرأة الـل ال تلـد ،فكانـ وصـف
ذلــك اليــوم بةنـ ال ليــل بعــد وال هنــار ألن الــزمن قــد مضــى ،والتكليــف قــد انقضــى ،فجعلـ
األيام مبزنلـة الولـدان لليـاىل (الصـابوىن1994 ،م ،)297 :أي فقـدان النـهار األخـر والليـل األخـر
من مظاهر بديع النظام الذي جعل اهلل يف يوم القيامـة ،فحقيقـة العقـيم املـرأة الـل ال تلـد،
استعري النقضاء الزمان مع بقايا التعاسة والشقاوة على تشبي إنقضاء الزمان باملرأة العقيم
علـى طريـق االســتعارة املصـرحة ،إذ ألنـ إذا أقبـل القيامـة أقبــل معـ إنقضــاء الـزمن فيجعــل
ذلك كالعقم علـى طريـق املكنيـة ومـن جهـة أخـرى نسـتطيع تشـبي ذلـك اليـوم بـاملرأة العقـيم
الل ال مثار هلا وال ولدان علـى سـبيل االسـتعارة املكنيـة .فـالغرض مـن هـذ االسـتعارة تبيـان
املوضوع وكشف مقاصد بةقرب منهج ،مما جيعل التصوير أكإر مالمسة فيقرب ملسـ كةنـك
تلمس بةيديك ،فهـذا الوضـوح يكـون كالشـمس املـنرية حبيـت تكشـف أمـام القـارئ بواسـطتها
تصاوير األهوال والشدائد املعقة عن بةوسع الوجـ وأكمـل الداللـة نـي يـوم القيامـة عقيمـا
َ ل يَه ْم ثِيا ٌ ِم ْن
ألن ليس يعقب بعد يوما مإل  .نالحظ االستعارة أيضا يف قول تعاىل﴿ :قيطِّ َع ْ
نار﴾ ،استعارة عن إحاطـة النـار هبـم كمـا حيـيط الإـوب يالبسـ  ،فـإن املسـتعار منـ (إحاطـة
الإوب وإلباس ) ،وهو أمر حسى ،واملستعار ل (إحاطة النار) ،يكـون أمـراا حسـياا أيضـاا ولكـن
إلباس الإوب أظهر األمر إظهاراا ال ينمحي واليفى كما أن إلباس الإوب أمر واضـح بالنسـبة
إىل إحاطة النار ،فإظهار الصـورة هبـذا الوجـ أشـد تـة ري اا يف النفـوس ملـا جيعلـ مـن أ ـر يف
السر ِرعي ِر﴾ ،فــالغرض
القلــوب .ومنــها االســتعارة التهكميــة يف قولـ تعــاىلَ ﴿ :ويَر ْه ِدير ِره ِلَررى َعر َذا ِ َّ
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منها التهكم والسـخرية علـى مـا ارتكبـوا مـن أفعـال شـنيعة فينـاهلم العقـاب نتيجـة أعمـاهلم،
ويهدي يعر أسقو فاستعريت اهلداية الل هـي الطريـق املسـتقيم ،لسـوق يف النـار الـذي هـو
ضــد بإدخــال الســوق يف جــنس اهلدايــة ،علــى ســبيل التــهكم واالســتهزاء ،واســتخدام فعــل
الســوق فيهــا معــىن احلقــارة والذلــة ،أي هــو يســوق يف النــار كمــا حتــت الراعــي املاشــية علــى
ِ
راس مرن يج ِ
راد يل فِري ِ
اهلل بغَْير ِر ِع ْلرم َويَرتَّبَ يرع يك َّرل َش ْريطان َّمريرد﴾،
السري .ومنها قولـ تعـاىلَ ﴿ :وم َرن النَّ ِ َ ْ ي
إســتعار لفــظ الشــيطان لكــل طاغيــة متمــرد علــى أمــر اهلل ،علــى طريــق االســتعارة املصــرحة
األصــلية ،ألسـ تــرى طاغيــة متمــرداا ،وقــد متإلـ يف صــورة الشــيطان الــذي وصــل يف صــفة
الطغيان غايت حبيت توصل الكلمة من الصورة املخفية إىل الصـورة الواضـحة املبينـة حبيـت
ال يكاد ينتهى مدى معنا  ...ونالحظ أمجـل االسـتعارة التمإيليـة يف قولـ تعـاىلَ ﴿ :وِم َرن النَّ ِ
راس
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من يرعب يد اهلل َعلى حرف فَِ ْن أَصابهي َخيرر ِطْم َّ ِ ِ
رب َعلَرى َو ْج ِه ِره َخ ِس َرر ال ُّردنْيا
َ ْ َ ْي َ
َ
َ ٌْ َ
ْن به َوِ ْن أَصابَر ْتهي ف ْترنَرةٌ ِنْر َقلَ َ
و ِ
رين﴾ ،وهــذا متإيــل للمذبــذبني واملنــافقني الــذين ال يعبــدون اهلل
اْلخ َررةَ ذلِر َ
رك يهر َرو ال يخ ْسرررا ين ال يْمب ي
َ
عــن قــة ويقــني بــل عــن قلــق واضــطراب (الصــابوين1994 ،م :ج .)282/2ومإــل ذلــك الشــخص

o
e

كالذي يكـون علـى طـرف مـن اجلـيش فـإن أحـس بظفـر أو غنيمـة اسـتقر وإال فـر وهـو املنـافق
يعبد بلسان دون قلب .
اجملــاز املرســل بعالقــة غــري املشــاب  :هــى نــوع مــن اجملــاز الــذي كــان العالقــة بــني املعــىن
اإلصــلى واملعــىن اجملــازي غــري املشــاب مــع قرينــة دالــة عل ـى عــدم إرادة املعــىن الوضــعي يف
اص ــطالح التخاط ــب (التفت ــازاين1339 ،م :ج .)95-94/2ف ــنالحظ ه ــذا الن ــوع م ــن اجمل ــاز يف
َ يَ َ َّ
س بِظَّالم لِ َلعبِ ِيد﴾ ،فعالقت السـببية
َّم ْ
السورة ،من قول تعاىل﴿ :ذلِ َ
ك بِما قَد َ
دال َوأن اهللَ ل َْي َ
وهي كون الشيء املنقول عن سبباا ومؤ راا يف غري وهنا ذكر لفظ السـبب (اليـد) وأريـد منـ
املســبب ألن اليــد هــي الــل تفعــل اخلــري أو الشــر ،لــذا نشــاهد باســتخدام (اليــد) الدقــة يف
التعبري ،فيحصل للنفس هبا سرور وفرح ،ملا فيها من كإرة الداللـة علـى املعـىن املـراد .كـذلك
َّ ِ
رج يدوا َوا ْعبير يدوا َربَّ يكر ْرم َوافْر َعليرروا
ين آ ََمنيرروا ْارَكعيرروا َو ْ
اسر ي
نــرى هــذا اجملــاز يف قول ـ تعــاىل﴿ :يَررا أَيُّر َهررا الررذ َ
الْ َخْير َر ل ََعلَّ يك ْم تير ْفلِ يحو َن﴾ من إطالق اجلزء على الكل أي صـلّوا ألن الركـوع والسـجود مـن أركـان
الصــالة ،فــإن إطــالق اجلــزء علــى الكــل مبالغــة حبيــت يكــون اجملــاز مصــوراا للمعــىن املقصــود
أحسن تصوير ،وإمنا عق عن الصالة بالركوع والسجود ألهنما أشرف أركان الصـالة كمـا إن
الصالة هي الركوع والسجود ال غريمها.
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الكناية :اللفظ املستعمل فيما وضع ل  ،لكن ال ليكون مقصوداا بالذات ،بل لينتقل من إىل
الزم املقصـود مـع جـواز إرادة املعـىن األصـلى لعـدم وجـود قرينـة مانعـة مـن إرادتـ (املراغـي،
يل اللَّ ِه لَه فِي ُّ ِ
2002م .)301 :ومنها قول تعاىل﴿ :ثَانِي ِعط ِْف ِه لِي ِ
ض َّل َع ْن َسبِ ِ
ي َوني ِذي يقهي يَر ْروَم
ي
ي
الدنْريَا خ ْز ٌ
َ
ِ ِ
ْح ِر ِيق﴾ ،الكناية ( اين عطف ) يكىن هبا عن التكق واخليالء وهـذا أشـد بيـان
الْقيَ َامة َع َذا َ ال َ
للتعبري عما كن تعجز عن تعبري واضحاا ملموساا.
التمإيــل :ينقــل التمإيــل املعــاىن مــن صــورهتا األصــلية إىل صــورة جديــدة ،مــؤ رة ،حمركــة،
فالتمإيل يلق التصوير اجلديد املليء باحليوية واحلركة فيكون دليالا قاطعاا وبرهاناا قانعاا علـى
إ بات املفهوم اجملرد ،لذلك الفرق الكبري بني املعىن اجملرد واملعىن التصويري ،فالتصوير شـيء
منبعــت مــن الــروح فيــؤ ر يف الــروح ،فهــو أبلــغ مــن غــري ؛ ألن ـ يضــم إىل القــيم الذهنيــة قيمــة
شعورية إنسـانية ،متنحهـا احلـرارة وجتعلـها قـادرة علـى اإلحيـاء الشـعوري مـإرية لالنفعـال ،وإال
َّ ِ
ين تَر ْد يعو َن
بقي باردة يف املنطقة الفكرية الباردة (قطـب2003 ،م )96 :ومنـ قولـ تعـاىلَّ ِ﴿ :ن الرذ َ
ِمررن يد ِ
ون اللَّر ِره لَر ْرن يَ ْخلييقرروا ذيبَابررا﴾ ،أي مإــل الكفــار يف عبــادهتم لغــري اهلل كمإــل اإلصــنام الــل ال
ْ
تستطيع أن صلق ذبابة واحدة ،فهذا برهـان قـاطع لضـعف األصـنام حبيـت ال قـدرة لـديها علـى
خلق شيء زهيد ،هلذا كان للتمإيل دور بارز يف زيادة تإبي املعىن وتقرير يف نفس املتلقي.
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احملسنات املعنوية واللفظية وداللتهما
الطباق :هو لغة اجلمع بني الشيئني ،واصطالحاا اجلمع بني معنيني متقابلني (املراغـي2002 ،م:
 .)320قد تناول التضاد واملقابلة معاا ،دون فصلهما؛ ألهنما من حيت املوضوع شيء واحد يف
الغالب ،فغايتهما هي الكشف عن املعاين العميقة والدالالت البالغية الـل أفادهتمـا كالمهـا،
ومن هذ الدالالت:
وقــد يفيــد التضــاد يف حتقيــق معــىن اإلحاطــة والشــمول ،وتةكيــد الســيطرة علــي األشــياء
املختلفــة مجيعهــا ،كمــا يف التضــاد مــا بــني (مــا بــني أيــديهم) و(مــا خلفهــم) يف قولـ تعــاىل:
ِ
ِ
رور﴾ ،فنشـاهد الطبـاق أيضـا بـني (القـانع
﴿يَر ْعلَ يم َما بَر ْي َن أَيْدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف يه ْم َوِلَرى اللَّره تير ْر َج يرع ْاأل ييم ي
واملعت ــر) ألن الق ــانع املتعف ــف واملعت ــر الس ــائل .ومنـ ـ أيض ــا الطب ــاق الس ــلب ب ــني (خملق ــة
وغريخملقة) يف اآلية الرابعة و...
َّ ِ
ِ
واملقابلة اللطفية بني ﴿فَالَّ ِذين آَمنيوا و َع ِمليوا َّ ِ ِ
ين
الصال َحات ل يَه ْم َمغْف َرةٌ َوِرْز ٌق َكر ِر ٌ
يم» وبرين « َوالرذ َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ْجح ِريم﴾ ويهـدف هـذ املقابلـة مـن وراء هـذ املفارقـة
ين أيولَكِ َ
كأ ْ
رحا ي ال َ
َص َ
َس َع ْوا في آَيَاتنَا يم َعاج ِز َ
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الـل ينشــئها إىل تـزئني طريــق اإلميـان وفضــح طريـق الكفــر ،مبـا حيملـ وصـف اهلدايــة مــن
ترغيــب باإلميــان بوصــف إهتــداء للطريــق القــومي ،والصــراط املســتقيم ،ومبــا حيمل ـ وصــف
الضالل من التنفري من الكفر بوصف احنرافا ،وتنكبا عن طريـق احلـق (صـاحل2003 ،م.)95 :
فيساهم التبشري والتنذير كالمها يف حتقيـق التـوازن بـني حـالل الترغيـب والترهيـب .لـذلك
يساهم التضاد يف تاكيد املعىن ،وإبراز بصورة أقوى.
َّ ِ
ين أي ْخ ِر يجرروا ِمر ْرن
تةكيــد املــدح مبــا يشــب الــذم :نالحــظ هــذ الصــنعة يف قولـ تعــاىل﴿ :الررذ َ
ِديَررا ِرِه ْم بِغَْي ر ِر َح ر وق َِّال أَ ْن يَر يقوليرروا َربُّرنَررا اللَّررهي﴾ ،إي ال ذنــب هلــم إال هــذا ،هــذ الصــنعة هــي الغايــة
القصــوى يف امل ــدح ،ألن بع ــد (إال) تؤك ــد املع ــىن الواق ــع قب ــل (إال) .إن األص ــل يف اإلس ــتإناء
اإلتصال ،فإذا تلّفظ املتكلم بغري أو إال أو حنومها دار يف خلد السـامع قبـل النطـق مبـا يـذكر
بعــدها أن اآليت مســتإىن مــن املــدح الســابق ،أنـ إ بــات شـيء مــن الــذم وهــذا ذم ،فــإذا أتـ
بعــدها صــفة مــدح تةكــد املــدح لكون ـ مــدحاا علــى مــدح يف أهبــى قالــب وأنــق منظــر (املراغــي،
2002م . )342 :لذلك أن مـا بعـد (إال) لكونـ خـالف اعتقـاد املخاطـب أشـد تـة ري اا يف النفـوس
إىل أن تصل هبا درجة املدح أعلى درجة ومزنلـة ،فهـذ هـي أهـم وسـيلة يتخـذها املبـدع لبلـوال
املدح وغايت حبيت ال حتصى درجت .
اجلناس :هو لغة جـانس الشـيء الشـيء شـاكل  ،واحتـد معـ يف اجلـنس ،واصـطالحاا تشـاب
الكلم ــتني يف اللف ــظ م ــع اخ ــتالف يف املع ــىن (املراغ ــي2002 ،م .)354 :م ــن أمإل ــة ذل ــك اجلن ــاس
رَ يجنيوبير َهررا﴾ ومنـ أيضــا اجلنــاس اإلشــتقاق يف قولـ تعــاىل:
النـاقص يف قولـ تعــاىل﴿ :فَرِ َذا َو َجبَ ْ
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ك ِم ْرن َر يسرول َوَال نَبِ وري َِّال ِذَا تَ َمنَّرى أَلْ َقرى َّ
رهلل اللَّرهي َمرا ييرل ِْقري
﴿ َوَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن قَرْبلِ َ
سي
الش ْريطَا ين فري أ ْيمنيَّتره فَريَرْن َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ
ريم﴾ ،يكــون اجلن ـاس يف اآليــات الســابقة ب ـاختالف
ريم َحكر ٌ
الشر ْريطَا ين ثير َّرم يي ْحكر يرم اللَّررهي آَيَاترره َواللَّررهي َعلر ٌ

A

ركني يف حرفني حبيت كلمات (وجب  ،جنوب) و(أرسلنا ،رسول) ،تعطي لضسلوب شكالا أكإـر
توافقاا وانسجاماا ،وللمعىن داللة أوسع ،لتساويهما يف حروفها وتوازهنا يف موسيقاها.
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النتائج
من أهم ما توصلنا إلي بعد هذ الرجعة السريعة ميكن القول بةن املناهج األسـلوبية هلـا دور
بــارز يف تنــوير املعــاين والكشــف عــن أهــم الســمات الدالليــة املؤديــة إىل كنــوز املفــاهيم حبيــت
ميكن الوصول إىل املعىن الغائب يف النص عن طريقها مما تسهم األسلوبية إسهاماا كبرياا يف
نض ــوج ال ــنص وتب ــيني إعج ــاز ال ــدالي مل ــا أن ك ــالم اهلل اجملي ــد يســتوعب عل ــى اجلمالي ــات
اال نزياحيـة ولكـن حتتـاج إىل التبيــان والبسـط وأسـلوبية األحنـراف تتما ــل بشـكل ناضـج فيـ .
فتكشــف أهــم املظــاهر اإلنزياحيــة املكنونــة يف ســورة احلــج ،ويف هنايــة املطــاف نســتنتج بــةن
ال ــدالالت الص ــوتية هل ــا دور واض ــح يف توص ــيل املعىن،ل ــذلك س ــاهم تكــرار بع ــض األص ــوات
والكلمات يف زيادة إيقاع اجلميل للسورة ،باإلضافة إىل تناسق هذ األصـوات ،وتلـك الكلمـات
مع اجلوّ الذي تطلق في  ،ووظيفتها الل تؤدّيها يف كل سياق .عندما تصـور أحـوال أهـل النـار
تــدك هبــا الــنفس البشــرية فيشــعر بــاخلوف واألســى وهتــز هــزاا عنيفـاا طــويالا وعنــدما ترســم
مشاهد اجلنة ونعمها تشـعر الـنفس البشـرية بالطمةنينـة اخلاصـة فتـدخل يف الـنفس السـرور
والراحة ،ملا فيها من املوسيقى اللينة املكنونة يف جوانب آيات حبيت تلتئم مع طبيعة النفسـية
اللينة .كما جند ذلك يف الداللة الصرفية حبيت يسـهم الـدالالت الصـرفية يف حتديـد دالالت
نص القرآين من خالل معرفة البناء الصريف ومـا حتملـ مـن معـان خمتلفـة حيـددها أسـلوب
اخلطاب والقرائن الداللية األخـرى ممـا متيـزت كـل الصـيغ الصـرفية بدقـة االختيـار ،وبسـعة
الـدالالت حيـت يضـع كـل الصـيغ موضــعها ممـا يـؤدي إىل تـة ري يف نفـوس املـتلقني فاســتخدام
ه ــذ الص ــيغ ت ــدل عل ــى مع ــاين اإلحاط ــة والش ــمول يف املف ــاهيم الكلي ــة كالتوس ــع يف الر ــة
والتعذيب واالستمرارية يف الصفة املشب و ...والكإـرة يف صـيغة املبالغـة و ...كمـا جنـد أيضـا
للمستوي الدالي الدور اهلام يف توصيل املعاين الل هزت النفوس قبل العقول وقد ساهم يف
تةدية العديد من املعاين مإل :الر ة والعذاب والتخويف والترغيب والياس واألمل كما يسهم
تكرار بعض املشاهداحلافلة بالراحة والطمةنينة يف ترغيب املؤمنني وحإهمكما تقـوم املشـاهد
املريعة بدور هام يف ترهيب الكافرين وصويفهم.
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